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 چکیده

پدیدارشناسی است که سعی در بازنگری ، مباحث نظری معماری مطرح است حوزه دریکی از تأثیرگذارترین بسترهای پژوهشی که امروزه 

پدیدارشناسی . ساخت دارد در فضاهای انسانمفهوم مکان و ادراک جسمانی از طریق توجه به جایگاه تجربه زیستی انسان و احیاء معانی مستتر 

ی محیطی توجه ها دادهو توانایی او در دریافت  اش یرامونیپبه کیفیت چگونگی تجربه انسان و رابطه میان سوژه بدنمند و فضای ، در معماری

گیرد و  هایی شکل می شناختی در جهت تحلیل آثار معماری بر اساس چه مؤلفه اکنون پرسش این است که خوانش تفکرات فلسفه پدیدار. دارد

و  گرا تجربهنسبت انسان با فضا در فرایند خلق مکان چگونه است؟ در این راستا فرض بر این است که در مرکز قرار دادن انسان و اهمیت فضای 

، شده مطرحبا نظر به فرضیه . ردیگ قرار موردتوجهاثر معماری و فهم آن  در فرایند طراحی و خلق رود یماز اصولی است که انتظار ، چند حسی

بازتعریف  منظور بهدر رابطه با مواجهه شخصی و ادراکی کاربران  شده خلقی ها مکانی تجربه زیستی ها مؤلفههدف از این پژوهش بررسی 

روش پژوهش کیفی و تحلیلی و تفسیری با زمینه  بر هیتکا این پژوهش ب. مفهوم مکان در تجربه معماریِ موزه هنرهای معاصر تهران است

در پژوهش حاضر . است شده انتخابمحوری و گزینشی ، کاربست روش کدگذاری آزاد نیهمچن وپدیدارشناسی از دیدگاه فالسفه و معماران 

ابعاد  کشف با. است شده استفاده ندگانشو مصاحبهاز بطن پاسخ ، از مصاحبه عمیق جهت استنباط و استخراج نتایج حاصل ادراک پیشاتاملی

به مدلی برای ارائه الگوها و  توان یم، و کاربران تقریب از طریق خوانش متون به اشتراک گذاشته از روایت مکان میان پدیدارشناسان و معماران

ی ها مؤلفه. میابی دستهمانی با فضا  بر فضاهای معماری و نقش ادراکات حسی در فرایند فهم مکان و احساس این مؤثری کیفی ها مؤلفه

، استمرار زمان، هندسه و مقیاس، ی تحقیق برای فهم پدیدارشناختی موزه هنرهای معاصر شامل: دیالکتیک بیرون و درونها افتهاز ی آمده دست به

حرکت در فضا و ، ماده و المسه، نور و سایه، محیط پیرامون، حضور و مواجهه، جزییات معماری، خیال ماده، خیلخاطره و ت، احساسی از تاریخ

 .خوانش کرد توان یمرا در فرایند خلق مکان  ها مؤلفهی این رگذاریتأثکه میزان  باشد یمفضای زمان 

 ادراک چند حسی، تجربه مکان، موزه هنرهای معاصر، تجربه زیسته، واژگان کلیدی: پدیدارشناسی

                                                           
دهه  پدیدارشناسی معماری حواس در آثار معاصر ایران،نامه دکتری تخصصی معماری، مرتضی نیک فطرت با عنوان )) این مقاله برگرفته از پایان  -8

هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات به راهنمایی جناب آقای دکتر حسین ذبیحی و است که در دانشکده  ((هشتاد شمسی تا کنون

 مشاوره سرکار خانم دکتر آزاده شاهچراغی در حال انجام است.

 Hossseinzabihi@hotmail.com)نویسنده مسئول(  -3
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 همدقم

 یرامعم ؛تسا هتشاد نارامعم نایم رد یهجوت لباق ذوفن ،یفسلف ریبعت کی تروص هب یسانشرادیدپ ریخا یاه ههد رد
 لیبق زا یرامعم هب هتسباو تاعوضوم و یرامعم هرابرد نافوسلیف زا یرایسب هک تسا هدروخ دنویپ هفسلف اب نانچ نآ
 ناکم هدیدپ .دنا هدومن یسررب ار دوخ راثآ یفسلف یرظنم زا نارامعم زا یرایسب و دنا هدیشیدنا ناکم و تنوکس
 و دشاب یم شنانکاس تیوه عبنم نیرت یلصا ،ناسنا یدوجو یاضف یشخب ققحت و ینیزگ ینکس هصرع ناونع هب
 ینیزگ ینکس یارب مزال یاهاوتحم ندروآ مهارف رد یتسیز یاهاضف ییاناوت مدع موهفم هب تیناکم زارحا مدع نارحب
 اه هدیدپ تیفیک هب فوطعم هک نآ زا شیب ارگدرخ یدرکیور اب و هتینردم دعاوق زا یوریپ اب رصاعم ناسنا .تسا ناسنا
 فرظ ناونع هب یتسیز یاهاضف یسانش تخانش هب تبسن یهجوت یب دهاش هجیتنرد هک تساه تیمک هجوتم اهنت دشاب
 ار یسانشرادیدپ رکفت شرتسگ و شیادیپ .میتسه رصاعم یگدنز یاه هصرع رد اه ناکمان دوجو و ناسنا یگدنز
 هک ینارحب ؛تسا هدرک هراشا نآ هب ،یسانشرادیدپ هفسلف ناماگشیپ زا لرسوه دنومدا هک تسناد ینارحب هداز ناوت یم
 یرگید و تسا یناسنا مولع رد یعیبط مولع یاه شور و یسانش شور یریگراک هب یکی ؛دریگ یم تءاشن لماع ود زا
 زا لقتسم هلوقم ود هب ار وا یور شیپ ناهج و ناسنا ات تسا یتراکد هژبا و هژوس نایم تیونث و یگناگود زا یشان
 تردق اب ًاافرص هک دراد دوجو هژوس زا لقتسم تروص هب هک تسا ییایند نوریب یایند ،یتراکد شور رد .دنک ادج مه
 هک دنک یم ضرف هنوگ نیا هاگدید نیا ینعی ؛ددرگ لئان ءایشا یقیقح کرد هب دناوت یم یسح کاردا زا غراف و لقعت

 هب تبسن میقتسم یهاگآ و شهوژپ لابند هب یسانشرادیدپ شور .دراد دوجو ناسنا یهاگآ زا لقتسم و جراخ یناهج
 و ییارگ لقع ِتفرص ِتتینهذ ساسا رب هن و هدشرهاظ ام هبرجت رد هطساو یب هک تسا ییاهرادیدپ و تایبرجت
 رد نیداینب رییغت .دوش باستکا ام مهف و یهاگآ رد ،اهرادیدپ یدارا یشخب انعم قیرط زا ات یبرجت مولع تاسوسحم
 و نیدامن هشیدنا یگدیچیپ و انغ نتفرگ هدیدان هب رجنم یتراکد شنیب رد ناسنا ندوب تیولوا و هژبا و هژوس فیرعت

 رانک ار ینیع عقاو روما هرابرد اه شسرپ یسانشرادیدپ ور نیازا (7396:26 ،دنمروپ) .دیدرگ اهرادیدپ ییانعم رهوج
 و انعم هب نتم زا راذگ اب و مینکفا رظن نامدوخ ینورد یرشب هبرجت هب ،خساپ یارب هک دومن داهنشیپ نآ یاج هب و داهن
 یاهوگلا هئارا اب .دراد رادیدپ کی تقیقح و یهاگآ هب یهاگن ،ییالعتسا هبرجت هب ینیع هبرجت زا رگید ینایب هب
 رد یسح تاکاردا شقن و رصاعم یرامعم یاهاضف یفیک یسررب هب ناوت یم هناسانشرادیدپ میهافم رب ینتبم یرامعم
  .تخادرپ یرامعم هزوح ناسانشرادیدپ یاه هشیدنا و ءارآ رظنم زا اضف اب ینامه نیا ساسحا و ناکم مهف دنیارف
 
 
 
 
 
 

 یسانشرادیدپ رکفت ربارب رد هنایارگدرخ رکفت هسیاقم :1 رادومن
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 شهوژپ یاه هیضرف
 نورد زا یرامعم هب نتسیرگن هب هک یرامعم یسانشرادیدپ هک تسا راوتسا لوصا نیا رب شهوژپ یاه یاه هیضرف 
 یاه تفایرد قیرط زا دناوت یم ،دهد یم یا هژیو تیمها ناهج رد ناسنا یدوجو روضح هاگیاج و هناهاگآ هبرجت

 دنک یم تیوقت ار ناهج رد ندوب ِبسح و یدوجو هبرجت ،ییامنزاب و ینهذ شزادرپ یاهدنیارف رد نآ لیدبت و یسح
 یشناوخ ؛ددرگ یم ینغ یاهرفسمتا قلخ و ناکم اب ههجاوم هطساو هب ینغ هنایارگانعم یاه هبرجت هب رجنم تیاهنرد و
 ،اضف زا وا هبرجت ،شدنمندب و یسح یاه تفایرد ،اضف رد یمدآ روضح زا یشان یفیک تفایرد لابند هب هک
 یطیحم داجیا و ینهذ یاه هروطسا و اه هناسفا یتح و وا یاه ضرف شیپ و اه تینهذ شیپ ،وا لیخت و اه یزادرپ لایخ
  .تسا ناسنا ینهذ تاعالطا کمک هب رادانعم
 
 
 

 اه هبحاصم قیرط زا رصاعم یاهرنه هزوم یناعم جارختسا یفیک شور :2 رادومن
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 شور و داوم
 ظاحل هب و کیتونمره یسانشرادیدپ یفسلف درکیور اب یفیک تاقیقحت هنوگ زا شهوژپ تیهام ظاحل هب قیقحت نیا
 یسانشرادیدپ درکیور زا هدافتسا .تسا (یرامعم و هفسلف یقیبطت تایبدا یسررب) یریسفت ،شهوژپ زا دصق
 شهوژپ جیاتن و دشاب یمن ققحم یصخش هبرجت هب طونم اه هدیدپ تخانش هک دراد تیمها ور نیازا کیتونمره
 اه مهف یمامت و (1196:936 ،یوترپ) تسا هدش هدافتسا ،یسرربدروم هنومن رد اه هورگ و دارفا هژیو براجت هطساو هب
 ؛درادن دوجو نتم زا یددجم ریسفت لباقریغ و ییاهن کرد و دنتسه دنم خیرات و ارذگ ،لایس یگنهرف یاه هدیدپ زا
 قیمع هبحاصم زا شهوژپ نیا رد (9396 ،یداوج و یناجزارب یزورون) .تسا ریذپان نایاپ یلمع ،نتم مهف انعم نیدب

 همین تروص هب هبحاصم اذل .دوش یم هدافتسا ناگدنوش هبحاصم خساپ نطب زا هاگآدوخان جارختسا و طابنتسا تهج
 اه هداد لیلحت رد (397 ،نامه) .دازآ هن و دشاب هدش نییعت شیپ زا هن هک تسا هدش یزیر همانرب یدح ات ای هتفای تخاس
 و یروحم ،زاب یراذگدک شور زا ،تسا زایندروم تاعالطا زا یعیسو مجح یفیک قیقحت رد هک نیا هب هجوت اب
 زا رفن تسیب ،شهوژپ یاه لاؤس خساپ نتفای یارب (1196:936 ،گناو و تورگ) .تسا هدش هدافتسا یباختنا
 اه هبحاصم ،همادا رد و ؛دندش باختنا هبحاصم یارب شهوژپ هنومن ناونع هب رصاعم یاهرنه هزوم ناگدننکدیدزاب
 هب عاجرا اب هدش هدافتسا یاهیروئت ات تسا هدوب نآ رب یعس .تفرگ رارق یفیک یاوتحم لیلحت دروم و دش یزاس هدایپ
  .دوش حرطم یدربراک و سوملم یا هنوگ هب هزوم دبلاک رد رادانعم یاه یگژیو
 شهوژپ یفسلف هنیشیپ و عوضوم تایبدا رب یرورم
 نارظن بحاص زا یرایسب ،یسانشرادیدپ عوضوم اب طابترا رد متسیب نرق نافوسلیف یاه هاگدید یگدنکارپ هب هجوت اب 
 Moran& Mooney,2002, Merleau) .دومن هئارا یسانشرادیدپ زا ار یدحاو فیرعت ناوت یمن هک دندقتعم

Ponty,1962, Spiegelberg,1982, Seamon,2005). هب لرسوه دنومدا ،نانآ سأر رد و هفسالف یارب یسانشرادیدپ 
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 نودب یکرد هب ناوتب نآ اب هک یقیرط ؛طیحم و اهزیچ میقتسم و هطساو یب تیعقوم حرش یارب تسا یشور لابند
 .تخیرگ یسانشناور و یکیزیفاتم ،یبهذم ،یملع یاه تشاگنا شیپ ماد زا و تسب دیما یرواد شیپ نودب و ضرف شیپ
(Moran 2002:45) دناد یم یگراکشآ زا یتلاح هب ندیسر یارب یشالت ار یسانشرادیدپ یلصا فده ناروم تومرد 
 و هیرظن شیپ هنوگ چیه و دنوش یم فیرعت عماج و قیقد یا هویش هب و دنوش یم کرد هعلاطمدروم یاه هدیدپ نآ رد هک
 ققحم ،ننم نو هاگدید زا (Moran 2005:18) .دنک یمن دراو نآ کرد دنیارف رب یللخ ،هدش نییعت شیپ زا یاه هاگدید
 نوماریپ یتاحیضوت داجیا تمس هب ار اه هدیدپ یگراکشآ تلاح نیا ناسانشرادیدپ ،یسانشرادیدپ قیقحت شور رد
 لماک داعبا میقتسم یفاکشزاب هب هجوت زا یکاح هتسیز هبرجت .دنک یم تیاده هتسیز هبرجت نامه ای رشب یعقاو هبرجت
 هلیسو هب یسانشرادیدپ ،تیمسا دیوید هاگدید زا (Van manen 2014:33) .تسا ناسنا یدوجو تحاس و هرمزور و
 و دوخ ،نامز نایرج ،اهرازبا ،اهدادیور ای تاینیع رب تلالد و دوش یم هبرجت ویتکژبوس رظنم زا یهاگآ یاهراتخاس
 اب نومیس دیوید (06: 9396 ،تیمسا) .دراد ،دوش یم هبرجت و دنروآ یمرب رس ام رصاعم تسیز رد هک نانچ نآ نارگید
 هبرجت داعبا ریسفت و فیصوت رب هک دناد یم ندیمهف یارب یشور ار یسانشرادیدپ ،ناروم و ننم نو تارظن زا یسأت
 (Seamon 2002:5) .دراد دیکأت هاگآدوخان مهف صوصخ هب و انعم و یهاگآ ،یناسنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یلک راتخاس :3 رادومن
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 :ناکم اب طبترم تایرظن هب یسانشرادیدپ یاپدر -
 یتایضایر شجنس و یقطنم مسیلامرف رب ،یلرسوه کیسالک دقن رد هشیر یرامعم هب هناسانشرادیدپ یاهدرکیور
 هب کیژولونکت و یرنه عوجر ی هجیتنرد تسا نآ رب یرامعم یسانشرادیدپ .دراد (تایضایر ندش یرازبا)
 نیا دربن هب دوب هدرک زیوجت رخأتم ی هتینردم ییارگ ملع و مسیلیهین یفسلف رهزداپ ناونع هب لرسوه هک ناهج تسیز
 رد هشیر دزادرپ یم ناکم و ناسنا هطبار هب هک یتاعلاطم رتشیب نیاربانب (Casy 1997:25) .دزیخرب ییارگ لیلقت
 رارق رایتخا رد هدیچیپ تاعوضوم زا یرت قیمع تفایرد شور نیا هکارچ (نومیس ،رالشاب ،فلر) .دراد یسانشرادیدپ
 مینادب اهزیچ دوخ هب یتشگزاب یسانشرادیدپ هک نیا زا غراف .دیاشگ یم ناکم تقیقح تفایرد یارب ار هار و دهد یم
 یهاگ هیکت و ماهلا عبنم هراومه ،(یتنوپولرم) کاردا رهوگ نانوچ ای (رگدیاه) ندید هویش ای شور کی ای (لرسوه)
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 زرط یعون رتشیب یسانشرادیدپ هک درک یم ناشنرطاخ ناروم هک روط نامه .تسا هدوب یرامعم ناسانشرادیدپ یارب
 یسررب هب کی لودج .تسا هتفرگرارق نارامعم هجوتدروم عوضوم نیمه رطاخ هب .متسیس کی ات تسا شنک ای راک
 هک تسا نیا رب هناسانشرادیدپ درکیور رب زکرمت .دزادرپ یم نارظن بحاص هاگدید زا ناکم یسانشرادیدپ موهفم
 .دنوش یم رادیدپ ناسنا یگدنز رد هک ییاهانعم ؛دنک هاگآ رادانعم تایبرجت زا ار نهذ دناوت یم هنوگچ یرامعم
 .دنک یم زاب اه نآ یورارف دیدج یقفا و دروآ یم مهارف ار نارامعم یاه شرگن و اه هاگدید دوبهب ناکما ،یسانشرادیدپ
 هار نیمه زا زین ییانعم ماظن نیا ییاسانش و دیآ یم تسد هب ناکم و نامز هب دوجو ندومن هفاضا اب ییانعم ماظن نیا

 هک نانچ نآ ناهج هب یسانشرادیدپ .هتسیز هبرجت ای ناکم و نامز هب فاضم تخانش کی ینعی ؛دوش یم لصاح
 یدوجوم هک ناسنا .دراد هجوت ،دشاب ناسنا زا یادج یزیچ هک یتیعقاو ای ناهج هن ،دوش یم هتسیز درف کی هلیسو هب
 تسیز هوحن یترابع هب و یتسه اب ناسنا میقتسم سامت ،ناهج اب ناسنا ییورایور ای دروخرب تسا ناهج تسیز رد
 لودج رد .دهد یم زورب دنک یم یگدنز نآ رد هک یطیحم هرهچ یهد لکش و تخاس هوحن رد ار دوخ ،ناهج رد ناسنا

 هرامش لودج رد و تسا هدش جرد ناکم یسانشرادیدپ هزوحرد نارظنبحاص زا یدادعت ییاه هاگدید ،کی هرامش
  .تسا هدش سکعنم نآ جیاتن و یرامعم یسانشرادیدپ نوماریپ هتفای ماجنا یاه شهوژپ زا یدادعتود
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نادنمشیدنا رظنم زا ناکم یسانشرادیدپ موهفم :1 لودج
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یرامعم رد یسانشرادیدپ هفسلف تایبدا یقیبطت لیلحت

 :(هناسانش تخانش یسانشرادیدپ) یرامعم رد یسانشرادیدپ یلرسوه شناوخ -
 یناعم نیا و دنهد یم ییانعم هچ نم یارب ءایشا و فارطا ناهج هک تسا نیا لرسوه یسانشرادیدپ یلصا لاؤس 

 طابترا رد وا تیلاعف تفگ ناوت یم لرسوه هرابرد هچنآ (0396:10 ،یوفطصم) .دریگ یم لکش نم یهاگآ رد هنوگچ
 وگزاب ار نوماریپ ناهج ءایشا هب تبسن ام هناهاگآ هبرجت زا یلصفم نییبت هک تسا هبرجت رد انعم یروحم شقن اب
 یهاگآ ؛دهد یم لیکشت ار یهاگآ یاوتحم هک دناد یم تقیقح تخانش اب طابترا رد یشناد ار یسانشرادیدپ و دنک یم
 یکاردا زا هدمآرب هکلب ،تسین ناهج رد دوجوم زیچ کی زا ینهذ یروصت ًاافرص دوب نآ یوجتسج رد لرسوه هک یبان
  مدع ای دوجو زا رظن فرص هک تسا
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  یرامعم یسانشرادیدپ عوضوم نوماریپ هدش ماجنا یاه شهوژپ :2 هرامش لودج
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ،هناسانش تخانش درکیور ساسا رب (77 :4396 ،یلعروپ) .ددرگ دوهشم ینهذ یا هبرجت رد ناهج دوجو
 ،تفریذپ یم لرسوه هچنآ نیاربانب ؛دوش یم زاغآ ینهذ یاهدنیارف قیرط زا رادیدپ زا یفیصوت یاه لیلحتو هیزجت

 شهوژپ و حرش ،شراک یدعب ماگ رد و قیقد یا هبرجت ای یا هدهاشم رب راوتسا یدوهش ؛دوب میقتسم کاردا ای دوهش
 و دراد عوضوم هب یناسنا یهاگرظن ًاابلاغ لرسوه هناسانش تخانش یسانشرادیدپ (719 :2196 ،یدمحا) .دوب دوهش نآ
 یهاگآ رد ء یش هب یهد انعم دنیارف نآ قیرط زا هک تسا (ناکم سح) ناکم هتسیز هبرجت ای ناکم یتسیچ لابند هب
 هبرجت هب یبایتسد یارب ...و یعامتجا ،یگنهرف یاه ضرف شیپ قیلعت یانعم هب یرامعم رد نآ دومن و دنک یم ادیپ ماوق
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 رایتخا رد هک ار هچنآ اهنت ،نام یهاگآ نورد رد اهرادیدپ هب یدوهش یهاگن اب ات تسا ینوماریپ ناهج زا هطساو یب
 اب یرامعم رد دراد رظندم ار ءایشا هب تشگزاب هک لرسوه هناسانش تخانش درکیور اذل .مینک فیصوت ار تسا یهاگآ

 هب رجنم ،تسد نیازا یدراوم و تخاس و دیلوت طیارش ،رثا فلؤم یکبس یاه یگژیو ریظن ییاه هطساو فذح
 نوچمه یلئاسم هب هجوت ،هناخ کی یحارط روظنم هب لاثم یارب .ددرگ یم یرامعم رثا زا بان یهاگآ و ینهذ تاروصت
 ،اهایؤر ،ینورد تاساسحا قیرط زا هک یتسیز هبرجت و دوش یم نآ رد ناسنا دشر هب رجنم هک یناهج تسیز میهافم
 و هطساو یب یاه یروآدای قیرط زا ار ناسنا یهاگآ یاهراتخاس ،ینوریب تیدوجوم هب نتخادرپ یاج هب ...و اهوزرآ
 گربرون نیتسیرک .دناد یم اهزیچ دوخ هب تشگزاب یارب مزال طرش ار نآ لرسوه هک دهد یم رارق هجوتدروم بان

 هک درگن یم یشور نوچمه یسانشرادیدپ هب لرسوه یاه هشیدنا زا یریگ هرهب اب ،یژورن زادرپ هیرظن و رامعم ،زتلوش
 ی هدیا و هتخاس یرورض «ینهذ یاهراتخاس و اه عازتنا» اب لباقت رد ار (یتخانشرادیدپ لیوحت) اهزیچ هب تشگزاب
 (776 :2196 ،تیبسن) .دزاس رادانعم ار طیحم ،هژیو یاه ناکم قلخ اب تسا رداق هک دزاس یم حرطم ار «ناکم حور»
 نوماریپ ءایشا زا یا هدننک هریخ مجح هرصاحم رد هتسویپ و هراومه اه ناسنا هک دنک یم هراشا عوضوم نیا هب زتلوش
 ناهج ناونع هب ناوت یم ار ناهج تسیز ؛دهد یم عاجرا لرسوه ناهج تسیز عوضوم هب ار نآ و دنا هتفرگرارق دوخ
 :9396 ،یشووایس) .درک فیرعت دنرب یم رس هب نآ رد رگید یاه هژوس هک یناهج و یمامضنا ناهج ،هرمزور هبرجت
09) 
 (ناهج تسیز-هناسانش یتسه یسانشرادیدپ) یرامعم رد یسانشرادیدپ یرگدیاه شناوخ -
 فدهاب ار یناسنا هدنتسه یانعم هب نیازاد یسانشرادیدپ ،رگدیاه هک تسا نیا رد رگدیاه و لرسوه توافت نیرت مهم 
 اذل (0396:06 ،یوفطصم) .تسا هدومن لرسوه یهاگآ یسانشرادیدپ نیزگیاج ،دوجو یانعم زا یمهف هب نتفای تسد
 نیا رد رگدیاه زاغآ هطقن .دشاب یم یناسنا هبرجت هاگدید زا یهاگآ یاهراتخاس دروم رد رگدیاه رظندم یسانشرادیدپ
 ندیشیدنا یاج هب ار دیکأت ((متسه سپ مشیدنا یم نم) ) تراکد یدیلک هلمج دقن اب وا .دوب ناکم هب هجوت ،درکیور
 (36 :0396 ،نایفاص) .دوش یم هبرجت هک تسا یزیچ نتسه .دهد یم رارق نتسه رب
 :رگدیاه نیترام و لرسوه دنومدا یسانشرادیدپ یریذپ سایق
 رگدیاه یسانشرادیدپ رد هک یلاحرد دراد ءایشا تیهام هب هجوت و اهزیچ دوخ هب تشگزاب ،لرسوه یسانشرادیدپ -
  .دراد تیمها ناسنا هتسیز هبرجت تخانش

-یتادوجوم ام رگدیاه هاگدید زا هک یلاحرد داد یم رارق زتنارپ لخاد ،درف یهاگآ هب تبسن ار نوریب ناهج لرسوه -
 (916 :6396 ،سیارپ) .میتسه ناهج-رد

 ار دوجو یانعم ،خیرات و نامز هب عوجر اب ات دیشوک یلرسوه مسیویتکژبوس هطیح زا جورخ یارب رگدیاه -
  .دهد شرتسگ

 ،کیتونمره ار رگدیاه یسانشرادیدپ و هناسانش تخانش نایرج و ییالعتسا یسانشرادیدپ ار لرسوه یسانشرادیدپ
 هشیمه ناهج -رد -ناسنا -یتسه هک دوب عوضوم نیا قفاوم رگدیاه .دنا هدیمان هناسانش یتسه و مسیلایسناتسیزگا
 (Sharr 2007, Mugerauer 2008) درب یم مان ندیزگ ینکس هب نآ زا هک ناکم کی -رد -ناسنا -یتسه اب تسا ربارب
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 دنک یم یفرعم دنمناکم یدوجو ار یمدآ دوجو ،کیتونمره یسانشرادیدپ ینعی دوخ صاخ شور زا هدافتسا اب و
 اب رگدیاه (11 :7396 ،نایفاص) .میا هتفرگ وا زا ار شدوجو هک تسا نانچ میریگب وا زا ار ناکم رگا هک بیترت نیا هب
 رب ریسفت نیا ،مینک ریسفت ار ییانب هک تسا رارق یتقو هک تسا دقتعم یدنمناکم و یدنمنامز هلوقم رب رتشیب دیکأت
 یاه هفلوم شش هرامش رادومن رد(1196 ،09 ،یوترپ) .میراد یرامعم راثآ هب تبسن هک تسا ییاه مهف شیپ ساسا
 تسا دقتعم هک تسا ییارگ هنیمز زا یا هنوگ یحارط لدم نیا .تسا هدش جرد رگدیاه نیداینب یسانش یتسه رب ینتبم
 یدراوم و حلاصم تفاب ،رظنم ،زادنا مشچ ،ینوماریپ رصانع تخانش و دننک هبرجت یرامعم رد ار نآ تسیاب یم مدرم
 هک رگدیاه یدیلک هلاقم هس .دناد یم رگید یاهزیچ رانک رد یدوجوم ار ناسنا و دهد یم رارق دیکأت دروم ار ینینچ نیا
 دیز یم هنارعاش ناسنا و (6936) ندیشیدنا ندیزگ ینکس نتخاس ،(4936) زیچ :لماش دنتسه یرامعم اب طبترم
  .دنشاب یم (6936)
 
 
 

 

 لرسوه و رگدیاه یسانشرادیدپ یلامجا هسیاقم :4 رادومن
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم    ندیشیدنا ندیزگ ینکس ،نتخاس هلاقم رد رگدیاه تارکفت :5 رادومن

 ناکم تیهام هاگتساخ و ناکم تیهام ورگرد دشاب تایضایر و هسدنه دنبرد هک نآ زا شیب ندرک انب ،رگدیاه هاگدید زا
 هب نتخاس هنوگچ و تسانعم هچ هب ندیزگ ینکس :لاؤس ود لوح ،ندیشیدنا ندیزگ ینکس ،نتخاس هلاقم .تسا
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 یراذگ هناشن ای و ناکم یزاس کاپ یعون ار یرگدیاه ندیزگ ینکس و نتخاس ؟دشاب یم هتسباو ندیزگ ینکس
 رد دوجوم ءایشا اب مدرم دنویپ و لاصتا هطساو هب اه تیلاعف نیا وا هاگدید زا .دناد یم یناسنا تارطاخ یارب اه تیعقوم
 ،یرامعم زادرپ هیرظن ،تیبسن تیک (13 ،2396 ،راش) .دنتسه طبترم مهاب ناکم سح نتخاس یارب ناششالت و ناکم
 تخاس قیرط زا یتخانش یتسه یاضف ندرک یدام -یرامعم یسانشرادیدپ رادفرط نیرت یلصا ناونع هب ار زتلوش
 هب یهاگن اب .دراد تقیقح ،ناهج ،یتسه باب رد رگدیاه رکفت رد هشیر ،یرامعم زا زتلوش مهف .دنک یم یفرعم -ناکم
 یمهف ی هئارا ددصرد یو هک تفایرد ناوت یم (1196 ،96 ،زتلوش) زتلوش هتشون ناکم حور باتک همدقم
 یانبم هنوگچ ،نتسیز ناهج رد ،ندیشاب ،ندروآ مه درگ دننام یرگدیاه تاحالطصا و تسا یرامعم زا هناسانشرادیدپ
 ،زتلوش) ناکم و نابز ،روضح ،یرامعم باتک رد زتلوش گربرون .تسا هتفرگرارق یرامعم زا یو هژیو حرش و کرد
 رب دیکأت ،مسینردم تسکش یارب یلامتحا لیالد زا یکی هک دنک یم نایب و هتخادرپ نردم یرامعم دقن هب (2196 ،16
 ای هدنهد تکراشم لماع زا ناسنا هاگیاج ،نآ رد هک درب یم مان یرادید یاهداینب هب نآ زا هک دشاب یم یرصب تاظحالم
 و دنک یم رادانعم یاه ناکم هب لیدبت ار ییاج هک تسا نیا یرامعم تیصاخ .دوش یم لیدبت فرص یرظان هب ،فده
 ریغتم ناهج رد یرقتسم نتفای یارب اه ناسنا ینورد روش ءایحا و طیحم هوقلاب یاوتحم ندروآرد لعفلاب ینعم هب نیا
 یارب هک درک هراشا نارامعم بلاغ هشیدنا رد ناکم-اضف یزیگنا هرطاخ ینعم کارتشا زا ناوت یم اج نیمه .تسا

 کی زا رگدیاه یتخانشرادیدپ مهف لاثم ناونع هب ؛دنیوج یم هرهب زین لایخ و هرطاخ میهافم زا ندیزگ ینکس و نتخاس
 لصاو هکلب تسین نامتخاس یامن رد یعازتنا طوطخ رگید وا یتخانش یتسه هاگدید قبط رب نامتخاس کی رد هرجنپ
 و یدوجو هاگیاپ ققحت یارب ناسنا یوجو تسج نایرج ،یرامعم ینطاب نایرج تسا نامتخاس نوریب و نورد نایم
 ناسنا یداینب زاین انعم هک تسا دقتعم رگدیاه هفسلف هب دانتسا اب زتلوش .تسا یرامعم قیرط زا اهانعم ندرک راکشآ
 یرامعم رد انعم هرابرد نتفگ نخس ،زتلوش هاگدید زا .تسوا سرتسد رد هک یناعم زج تسین یزیچ ناسنا و تسا
 باتک رد فلر دراودا (1396:1 ،یغارچ) .تسانعم نتسج عقاورد و یرامعم رهاظ یارو یزیچ ره نتسج عقاورد
 ؛تشون ،دنهد یم ناشن یمدآ هب ار ناکم زا یرت فرژ موهفم هک هرمزور یاه ناکم باب رد (1236) یناکم یب و ناکم
 رگدیاه یاه هشیدنا طسب اب فلر .تسا تاساسحا زا زیربل ناکم هک یلاحرد تسا لکش یب اضف هک درک لالدتسا وا
 یتسه یارب ناکم رت فرژ ماقم زا و دنیزگ یرود ،فرص تیعقوم کی هباثم هب ناکم هناراگنا هداس هدیا زا تساوخ یم
 تعیبط هب هک دناوخ یم ناکم حور ،سح ،ناج نوچ سوملمریغ یزیچ ار ناکم تیوه وا .دنک ثحب یرشب هبرجت و
 سح کی یسیئوس رامعم ،روتموزرتیپ (27 :0396 ،گنیا) .دراد هراشا درف هبرصحنم و هژیو یناکم تیصخش ای
 کارتشا هب سلاو مرگبآ هعومجم رد فلتخم تاظحل یارب یا هروطسا تایفیک قیرط زا ار یرگدیاه ینافرع کرتشم
 و گنرد یب یهاوگ هک ار یمیدق موسر و تاداع هک تشاد وزرآ روتموز ،رگدیاه یاه هشیدنا اب هباشم .تسا هتشاذگ
 زا هک دسر یم رظن هب .دنوش یم هداد حیجرت یتایضایر و یرامآ یاه هداد رب دندوب هرطاخ و هبرجت تیمها زا هاگآدوخان
 اب طبترم هک ناکم رد ینیزگ ینکس یاه نییآ نداد رارق قیرط زا سلاو مرگبآ هعومجم روتموز هاگدید
 یاه گنس شقن ناصقر شیامن قیرط زا ؛دنتسه لماک قابطنا رد وا یحارط دصاقم اب دنتسه یرگدیاه تاحالطصا
 رد و مامح یاه نییآ قیرط زا ناکم هب یشخب تیوه یارب ار ناسنا ات حوطس و حلاصم و رون ،مجح هدوت ،راوید
 اجنآ ،یرامعم یاضف و ناکم هب زین ینپاژ رامعم ودنآ وئادات درکیور .دیامن قیوشت و جییهت ناشتارطاخ ءایحا اب طابترا
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 ،ناکم حور رب دیکات ابودنآ .تسا کیدزن رگدیاه یاه هشیدنا هب رایسب ،درامش یم اضف رهوگ و هدولاش ار ناکم هک
 یورملق و زادنا مشچ داجیا و تیاس اب لماعت و شکمشک ،نیمز تساوخ هب ندادارف شوگ هجیتن ار ناکم سیسأت
 زا یشخب ناونع هب ندرک تظفاحم یلصا هدیا رگدیاه زا تیعبت اب اتوب ویرام .(9396:2 ،ودنآ) .دناد یم مجسنم و هتسب
 رامعم ،ناخاراب سییول .دنام یم یقاب هاگهانپ ناونع هب ام هاگآدوخان ریمض رد هناخ نآ رد هک دنک یم حرطم ار یرامعم
 ءایشا رد ندیزگ ینکس هب توعد یعون هبذاج نیا هک دوب یرامعم موهفم رد هاگآدوخان یا هبذاج لابند هب یکیزکم
 (9196:71 ،یجورم) .دراد لابند هب ار ناش یدوجو زاجعا مهف و کرد روظنم هب

 :(دنمندب هبرجت رد ساوح یرامعم) یرامعم رد یتنوپولرم یسح تاکاردا یسانشرادیدپ شناوخ 5-3

 رد ،تسا یتراکد یروحم ناسنا رکفت دقتنم هک یوسنارف سانشرادیدپ و تسیلایسناتسیزگا فوسلیف ،یتنوپولرم 
 تسا یمسج دوجو رب ینتبم هک ییاه هبرجت .دنک هئارا ناهج رد ناسنا هبرجت فیصوت رد یدیدج شور ات دوب شالت
 تسا اسانش لعاف دوخ ،یهاگآ رب مدقم یتحاس رد رت شیپ مسج هک تسا یعدم و دشاب اسانش لعاف دوخ هک
 و کیزیف اب وا رظنم زا کاردا .دنبای یم حوضو یتخانش یرازبا هباثم هب یسح تاکاردا و (920 :2196 ،نوتسلپاک)
 و هژوس نیب روزیلاتاک نینچمه و کاردا یارب رازبا نیرت یلصا اتسار نیا رد و دراد گنتاگنت یطابترا هژوس تینامسج
 طیحم تفایرد رد نت تیزکرم و کاردا دنیآرف رد ساوح ی همه تکراشم رب ینتبم ،یو تایرظن .تسا ندب ،هژبا
 و دسجت) نهذ و نیع نیب یتراکد لاصفنا یاج هب ،نآ ینیزگیاج قیرط زا ناهج و ناسنا نیب ی هطبار کرد و دشاب یم
 یا هکبش اب ام و دنتسه ریذپان زیامت و یمامضنا ،کاردا ی هلحرم رد ساوح ،وا هاگدید زا .تسا (یگدوب ندب رد
  .میتسه وربور ساوح زا هدیچیپ
 درکیور ار نآ و دنک یم انب ،(نت رب ینتبم) هنانت مسجت نییبت رب ار دوخ ی هناسانشرادیدپ میهافم ساسا ،یتنوپولرم
 نیا ساسا رب (10 :7396 ،یریصب) .دراد تیمها یو یارب هژوس یگتفای نت و دناد یم نهذ تیهام مهف رب یرتهب
 فشک و دراد یگتسب ندب و نهذ هب نامز مه هجوت رد یرامعم ییاناوت هب هنارامعم هبرجت کی تیمیمص ،هاگدید
 .دومن دهاوخ یرت شخب تیاضر هبرجت یسک هب رداق ار درف ،یسح تامازلتسا رب ینتبم یاضف کی یاه یگژیو
(Vonderbink 2007:1) رد یندب دیکأت نداد رارقرب ار تیولوا (نوئدیگ دیرفگیز ِتداتسا) نیلفلوو شیرنیاه 
 راگن خیرات سولیاپ ورتوا هخروخ .دربراک هب یرامعم خیرات فیصوت یارب یلح هار نانوچ ،خیرات یاه نامتخاس
 یناسنا هبرجت تیمها هب نآ نداد رییغت قیرط زا و تنس رد فرژ یشیدنازاب کی مزلتسم ار یسانشرادیدپ ،یرامعم
 اب سانشرادیدپ نادیفارغج نومیس دیوید (Pilos 2012:87) .تسا یندب یاه شنکاو زا رت هدرتسگ رایسب هک تسناد یم
 کی رد ینامسج تاکرح تیمها رب هناسانشرادیدپ شور زا ناکم فیصوت رد ،یطیحم راتفر و هبرجت رهوگ رب زکرمت
 ار اه نآ هک هناهاگآ شیپ تکرح زا یا هریجنز فصو یارب صقر هراعتسا زا وا .دراد دیکأت یطیحم یاهراتفر و ناکم
 ماهلا اب ناکم یتخانش رادیدپ موهفم وا هاگدید زا (Seamon 2013:2) .دیوج یم ددم ،دمان یم (Body-Ballet) نت هلاب
 دناوت یم هک دراد طابترا یطیحم دسجت و ندب هژوس ،هتسیز ندب هب هچراپکی تروص هب یتنوپولرم یاه هشیدنا زا
 .دهد یم دنویپ مه هب دنماضف و دنمنامز تروص هب ار یناسنا میهافم و لامعا ،براجت هک یطیحم ناکم ره تروص هب
 ندرک مهارف ار خیرات لوط رد یرامعم یساسا درکراک ،یرامعم زادرپ هیرظن (2396:90 ،زموگ) زموگزرپ وتربلآ
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 دنمندب و دسجتم یهاگآ کی یاراد یفطاع و یرکف ظاحل هب طابترا نیا هک دناد یم یگنهرف طابترا یارب یا هنحص
  .دشاب یم یناسنا یاه شنک اب یدنویپ مه رد هک دنک یم راکشآ ار ییاه ناکم هک تسا
 قیرط زا یرامعم هب قیمع یهاگن ،یدنالنفزادرپ هیرظن و رامعم ،امسالاپ هاگدید زا یرامعم رد یسانشرادیدپ
 زا یکی ناونع هب امسالاپ (99 :9396 ،امسالاپ) .تسا انب ینورد نابز لابند هب و دنک یم هبرجت ار نآ هک تسا یا یهاگآ
 یاه تیساسح هدنریگربرد و یعقاو ،یساسحا ،یتیعقوم یرامعم ای و مود مسینردم ناهاوخ مسینردم تسپ نافلاخم
 :0396 ،ویرگلام) .درک هدهاشم ،ازیسوراولآ ،وتلآ راولآ ،ناخاراب یرامعم راثآ رد ناوت یم ار یگژیو نیا هک دوب یا هقطنم
 تیزم ،ییانیب یارب هک ییارچ و نوچ یب شیارگ و یبرغ یگنهرف یطارفا یروحم رصب ،امسالاپ یناهوی (416
 یصخشم لکش یرادید ویتکپسرپ اب هک ندید ماظن ،امسالاپ هدیقع هب .تسا هداد رارق داقتنادروم ار تسا لئاق یتخانش
 ار نم و لوعفم زا ار لعاف ،ندب زا ار نهذ هک تسا یتراکد ینهذ لماع دسجتمان تشرس زا یا هنومن ،تفرگ دوخ هب
 تفایرد رد نت تیزکرم ،کاردا دنیآرف رد ساوح ی همه تکراشم زا یو یقلت (926 :1396 ،هزلاگ) .درک ادج وت زا
 زا رتشیب لاه نویتسا .تسا ناهج کاردا دنیارف رد یتنوپولرم رکفت زا هتفرگرب نآ رد یدنم تکرح شقن و طیحم
 کاردا و یهاگآ نیب بیرقت ناوت یم لاه نویتسا یرامعم رد .دوب یتنوپولرم سیروم یاه هشیدنا ریثأت تحت نارگید
 شنیرفآ دنیارف رد بطاخم ندب روضح مهس هک دیمهف ار ندب اب طابترا رد یو یاهانب رد ناسنا روضح زا یشان
 دنمندب یرامعم .دوش یم بوسحم وا یرامعم هاگتساخ ندب .تسا هتفرگرارق هجوتدروم ناکم یرادیدپ و اضف ،دبلاک
 هجوت و سامت راتساوخ و دنک یم ساسح تاییزج هب و درب یم یرامعم نورد هب ار ام یسح دنچ تاکاردا رب ینتبم
 ناکم تیاور .دوش یم یفرعم هناسانشرادیدپ هاگدید رد طیحم و ناسنا هرابود دنویپ یاه هار زا یکی ناونع هب و تسا
 هک دوش یم اهویتکپسرپ یگتفر مه یور زا لصاح یگدینت مهرد هب رجنم ،ندب تکرح تیروحم اب لاه نویتسا راثآ رد
 یتخانشرادیدپ هوجو 1 رادومن رد .تسا هدش لیکشت ،دنتسه یرامعم و ام نایم یطابترا رصانع هک ییاهاضف اب
 هناسانشرادیدپ مهف سکالاراپ باتک رد لاه نویتسا .تسا هدش جرد وا یاه هشیدنا رب راذگریثأت دارفا هطساو هب امسالاپ
 ییاهرازبا زا ار (هناهاگآ تکرح رد نت هتسیز یدنمناوت) راد نت هژوس و تکرح و دهد یم رارق دیکأت دروم ار اضف زا
 و یساسا تیفیک کی ندب ییاضف کاردا نآ رد هک (1396:11 ،یمیهاربا) دناد یم یرامعم یاضف یریگ هزادنا یارب

 رد ندب لاصتا و ندوب ریگرد) ناونع تحت ار نآ یتنوپولرم هک تسا ناهج و ندب نایم یگدینت مهرد کی و یرورض
 فیرعت ناونع هب دناوت یم سکالاراپ (0396:90 ،لاه) .دیآ یم تسد هب کاردا طسوت هک دنک یم ریبعت (نتشیوخ ناهج
 رییغت اب وا .ددرگ یم ییاضف تیلایس هب رجنم هک دوش روصت ،تساضف رد ندب تکرح هب یکتم هک دیدج ییاضف
 زا) بروم و یدومع داعبا رد تکرح داجیا و ویتکپسرپ نتسکش هورگ رد ار ییاضف کاردا ،ویتکپسرپ یتنس موهفم
 نآ دوبن تروص رد هک یتکرح .دناد یم اضف هب نامز دعب ندرک هفاضا یریبعت هب و ( ...و پمار ،مویرتآ یحارط قیرط
 یسح دنچ تاکاردا یرامعم رب دیکأت اب روتموزرتیپ .دنک یم ریگرد اضف اب ار بطاخم ییانیب سح اهنت ،اضف رد
 ار صخش دناوت یم حلاصم یکیزیف صاوخ وا هاگدید زا .دراد دیکأت هنارامعم هبرجت یساسحا یاه هبنج رب یتنوپولرم
 ینامرد بآ هعومجم .دنک راضحا هرطاخ قیرط زا دناوت یم ناکم دنم تفاب یاه قفا و تایبرجت و دنک ریگرد ناهج اب
 و لایس لکش .تسا هدش میظنت یرامعم رد یناسنا ساوح همه روضح اب طابترا رد هک تسا یتارکفت یناوخزاب سلاو
 رظن هب هنایارگاوغا یعونصم و یعیبط یاهرون هلیسو هب بآ لخاد رد دوجوم یاه بابح ششوج و بآراخب کیتامارد
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 و دوهش قیرط زا هچ) نهذ و ندب شجنس .دوش یم هدوزفا اهرون نیا تدشرب لخاد یاضف یگریت دوجواب و دنسر یم
 شور کی هب لیدبت (ددرگ یم شنیب یاه هقرج داجیا هب رجنم ،یزاس سح قیرط زا رگدیاه یارب هک یشجنس و کرد
 تاساسحا ندروآ رطاخ هب و یناوخارف قیرط زا هدنیآ یاه ناکم روصت رد وا هب هک تسا هدیدرگ روتموز یارب یحارط
  .دنک یم کمک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  امسالاپ یناهوی یتخانش رادیدپ هوجو :6 رادومن

 (لایخ و هرطاخ ،هناخ یسانشرادیدپ) یرامعم رد هناسانشرادیدپ یاه هشیدنا یرالشاب طسب -
 لیخت رب ینتبم یو یسانشرادیدپ فیصوت دنک یم نایب اضف یاقیطوب باتک رد ار دوخ هناسانشرادیدپ تایرظنرالشاب
 لیلحت اب ار تنوکس ی هلئسم و دنک یم هئارا ار ناکم زا هزات یفیرعت ،لایخ تروص زا یریگ هرهب اب یو .تسا
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 تیمیمص یوگلا دقاف ار ایشا نودب یگدنز یو .دنک یم نییبت یسانش ناور رد لایخ یاه تروص رارقتسا یگنوگچ
 .دنتسه وا هاگدید زا هناسانش ناور و دولآزمر یگدنز تیعقاو ،دوگ یاه هجنگ و زیم یاهوشک ،دمک یاه هسفق و دناد یم
 و وزرآ ،ایؤر ،لیخت ،اه هرطاخ ،یسح تاکاردا زا یا هعومجم ینعی رالشاب یارب یگدنز (7396:19 ،رالشاب)
 دوخ هب تشگزاب یارب مزال طرش ار نآ لرسوه هک اه هدیا و روما یلصا دوهش هب تاراشا نیا هک ینورد تاساسحا

 تیوقت یارب نآ ییاناوت رد یرامعم تردق ،امسالاپ هاگدید زا (97 :4396 ،یلعروپ) .ددرگ یمرب ،تسناد یم اهزیچ
 زا فرژ یا هبرجت ؛دزیخرب ،هدش ساسح اب و هدش تیوقت ساسحا نیا لد زا ات تسا نآ یلیخت داعبا و یعقاو هبرجت
 میقتسم یروضح ،«هناخ» و «هرطاخ» و «لیخت» رب یو دیکأت و رالشاب یاه هشیدنا (49 :7396 ،امسالاپ) نامز و اضف
 یتنوپولرم یاه هشیدنا یرالشاب طسب ناوت یم ار امسالاپ یسانشرادیدپ ،یلک یهاگن رد .دنراد امسالاپ رکفت رد
 دنک یم هدافتسا ناکم هب قلعت سح ای یتسود ناکم هژاو زا ناکم سح یاج هب نآوتوفوی (7396:21 ،یزاریش) .تسناد
 ار یرامعم ،رالشاب هب عاجرا اب ودنآ وئادات (1396:16 ،ناوتوفوی) ،درک یم دیکأت ناکم اب یتخانشابیز یدنویپ ار نآ و
 ار اضف و دفاکش یم ار یکیرات یافرژ رون روضح و تسا هنارعاش ،رون هب ودنآ هاگن .دناد یم هنارعاش راتخاس یعون
 زین یکیزکم رامعم ناخاراب سییول راثآ رد ناوت یم ار هاگدید نیمه (9396:96 ،ودنآ) .دهد یم شارت تفارظاب

 هب ار یا هناکدوک و بان ییابیز و شمارآ ،رظنم یرامعم هب هنارعاش یدرکیور اب ات دوب شالت رد هک درک وجتسج
 درکیور 9 هرامش لودج رد .دوب بآ و گنر و رون زا هدافتسا رد شصاخ تراهم رد وا ترهش .دشک ریوصت
  .تسا هدش جرد راصتخا هب رصاعم نارامعم هناسانشرادیدپ
 یدروم هنومن یسررب و یفرعم
 ماظن تخانش و کرد هب ،یرامعم هبرجت رد ناربراک ریسافت و ینهذ یاه تشادرب ساسا رب دشوک یم شهوژپ نیا
 قیرط زا ار یتسیز یرامعم هبرجت رد یگدنز یانعم یگراکشآ ،نامز و ناکم یتخانش یتسه تخاسرب نوزفا ییانعم
 هب یگژیو لیلد هب رصاعم یاهرنه هزوم .دهد طسب میمعت لباق یاه هفلؤم هب ،ناسنا ینهذ تافتلا و کاردا هب هجوت
 علض رد و نارهت 1 هقطنم رد هزوم نیا .تسا ییاه یگژیو نینچ زئاح مدرم نایم رد نآ مهم هاگیاج و شدرف هبرصحنم
 یقیفلت تسا هدش یحارط ابید نارماک طسوت هک انب نیا .تسا هدش عقاو یلامش رگراک نابایخ راوج رد هلال کراپ یبرغ
 هب مارتحا و یناسنا یرامعم وا ریبعت هب ای و یرامعم یعامتجا هوجو هب ابید هقالع .تسا یتنس و نردم یرامعم زا

 فرصت مدع .دشاب یم ییاهاضف نینچ هب نردم یرهش هعماج زاین نینچمه و یراتخاس یوگلا و یموب یاه تنس
 هب یناریا یرامعم یاهوگلا زا یریگ هرهب لاح نیعرد و فارطا طیحم اب وا راثآ یگتخیمآرد و ناکم داجیا یارب طیحم
 یاهنم یرامعم .دشاب یم هزوم نیا یرامعم یاه یگژیو زا (هاگرذگ و ربعم ،وسراهچ ،یتشه ،ریگداب) لیصا یا هویش
 یتخانشرادیدپ یواکجنک ور نیازا .دوخ یاهزرم رد هدش لاغشا ییاضف زج تسین یزیچ ،مهف و کرد یاهنم ،ناسنا
 و ناربراک خساپ لد زا هک دوش یم هضرع ییاهدک بلاق رد طیحم کاردا و مهف دنیارف رد کاردا و ناگدنراگن
 نیا و دوش لدب انعم هب یرامعم مهف هبرجت ات (1396:12 ،نارگید و دایص) تسا هدش هدیشک نوریب ناگدنوش هبحاصم
 هک نآ زا شیب ،ناگدنوش هبحاصم هدمآرد نخس هب هتسیز هبرجت .دنک تبث دوخ تارطاخ رد ار هتخاسرب یانعم
 تایح زا یلک ییاه هگر هدنهد ناشن دناوت یم دنا طابترا رد نآ اب هک دشاب ییاضف زا اه نآ کاردا یگنوگچ هدنهد ناشن
 هب ندیسر زا سپ و تفرگ ماجنا هزوم ناگدننکدیدزاب زا رفن 47 اب اه هبحاصم .دشاب نالک یرتسب رد اه نآ یعامتجا
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 ساسا رب و دش هدافتسا کیتونمره یسانشرادیدپ رد موسوم نومضم لیلحت هویش زا اه هداد لیلحت یارب یرظن عابشا
  .تفریذپ ماجنا یشنیزگ یاهدک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم .ناکم عوضوم اب طابترا رد یسانشرادیدپ اب طبترم رصاعم نارامعم یژتارتسا :3 لودج

 نیا رد ار یزیچ هچ -6 :تسا هدوب شسرپ 9 لماش نابطاخم یرامعم هبرجت مهف هوحن ِبیسررب هبحاصم تالاؤس 
 ؟دییوگ یم هچ دینک فیصوت هدیدن ار نآ لاح هبات هک یسک یارب ار هزوم دیهاوخب رگا -7 ؟ارچ و دیراد تسود ناکم
 -9 ؟تساجک امش یارب ناکم نیا شخب نیرتهب-0 ؟ارچ و تسا هدرک بلج ارامش هجوت ناکم نیا رد یزیچ هچ -9
 تیهام یاراد لاؤس جنپ ره ؟دنازیگنا یمرب امش رد ار یسح هچ و دراد ییانعم هچ امش یارب رصاعم یاهرنه هزوم
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 هنومن اب تادهاشم و یرظن تاعلاطم قیبطت یاتسار رد یسرربدروم یاه هفلؤم تمسق نیا رد .دندوب هتفایراتخاس همین
 رد تاعالطا یروآ عمج زا سپ ،قیقحت یلصا یاه هفلؤم هب یبایتسد و جاتنتسا یاتسار رد .دندش یفرعم یسرربدروم

 ات دندش کیکفت ازجم یاه شخب هب هنادازآ تروص هب اه هداد ،زاب یراذگدک شور هب ادتبا ،شهوژپ یرظن بوچراچ
 هیاپ رب دیدج یبیکرت رد زاب یاهدک ،یروحم یراذگدک هلحرم رد سپس .دوش صخشم اه نآ یاه توافت و اه تهابش
 رب اهدک تیاهنرد و دنوش یم طبترم و لصتم مه هب اهدک زورب هنیمز و طیارش نتشاد رظن رد و اه توافت و اه تهابش
 هدش هصالخ نابطاخم یگنهرف و یعامتجا ،ینهذ رظنم زا و یکاردا صاخ داعبا نایب و شهوژپ یلصا عوضوم ساسا
 صاخ تیوه و ییانعم داعبا یسررب یاتسار رد لصاح جیاتن (0 لودج) .دنوش یم یفرعم ییاهن یاهدک تروص هب و
 راتفر رب راذگریثأت و نابطاخم ینهذ یاه تشادرب اب هزوم یناکم یاه یگژیو و ینغ طابترا و لماعت زا ناشن ،هعومجم
 هنیمز اب هعومجم یگنهامه کرد و اضف زا ینغ یسح کاردا و تخانش هب نانآ لیامت و ییاضف هبرجت رد نانآ
 رب یتاحیضوت ،یسرربدروم هنومن اب هدمآ تسد هب یاه یروئت قابطنا لیلد هب .دراد اه تیلاعف تیفیک و دوخ یریگرارق
 هدش هدروآ 0 لودج رد یسرربدروم هزوم رد تیمهااب عیاقو و نابطاخم راتفر تبث و تادهاشم ،اه تشادرب یانبم
 و یموهفم داعبا یاتسار رد هزوم شخب انعم یاه هفلؤم ،هدمآ تسد هب ییاهن یاهدک اب قیبطت رد تیاهنرد هک تسا
  .دنا هدش یفرعم یرامعم هبرجت مهف شناوخ تهج ناربراک یگنهرف و یعامتجا ،ینهذ یاه هبنج و اضف یدبلاک
 

 رصاعم یاهرنه هزوم تیاس :عبنم .هعومجم نالپ لیلحت و نالپ رد همسجم غاب و هزوم تیعقوم :ود و کی ریوصت

 ناریا رصاعم یرامعم تیاس :عبنم   یلخاد یاضف رد ههار بیش راهچ ریوصت ناریا رصاعم یرامعم تیاس :ذخأم هزوم طایح :هس ریوصت
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  هزوم یلوط عطقم :جنپ ریوصت
 ناریا رصاعم یرامعم تیاس :عبنم

 اه هتفای
 داجیا تیوقت تهج رد یمهم تاریثأت دوخ نطاب و یدبلاک یاه یگژیو نایم لماعت تهج هب رصاعم یاهرنه هزوم
 هب هک یرامعم یسانشرادیدپ ،شهوژپ هیضرف قبط .تسا هتشاد بطاخم یرامعم هبرجت رد ینغ ینهذ ریواصت
 ،دهد یم یا هژیو تیمها ناهج رد ناسنا یدوجو روضح هاگیاج و هناهاگآ هبرجت نورد زا یرامعم هب نتسیرگن
 ِبسح و یدوجو هبرجت ،ییامنزاب و ینهذ شزادرپ یاهدنیارف رد نآ لیدبت و یسح یاه تفایرد قیرط زا دناوت یم
 قلخ و ناکم اب ههجاوم هطساو هب ینغ هنایارگانعم یاه هبرجت هب رجنم تیاهنرد و دنک یم تیوقت ار ناهج رد ندوب
 هس رد ناگدننکدیدزاب یرامعم هبرجت رد ناکم کاردا تیفیک قیقحت یاه هتفای ساسا رب .ددرگ یم ینغ یاهرفسمتا

 و دوش یم راکشآ وا یصخش تاساسحا ،ناکم رد ناسنا کاردا قیرط زا هک نآ تسخن :دریگ یم تروص حطس
 تیاده هب رجنم هک دنک یم مهارف ار ییاه هدیا درف کاردا هکنیا مود ؛دنک یم هتخیگنارب وا رد ار یرادانعم تایبرجت
 هک تسه هتسیز تایبرجت هیاپ رب هک تسا یا یحارط درکیور ،موس و دوش یم یساسحا سپس و ینامسج یاه تیلاعف
 رد هعلاطمدروم هنومن رد شهوژپ هیضرف یسررب و قیقحت یاه هتفای .دوش یم ریسفت انعم و هبرجت ،راتفر ناونع هب

 رد کیتونمره هناسانشرادیدپ شور و یشنیزگ یاهدک ساسا رب هک لودج نیا قبط رب .تسا هدش هئارا 9 لودج
 ناکم هبرجت شناوخ هک درک ناونع نینچ ناوت یم تسا هتفرگ تروص هعلاطمدروم هنومن یاه یگژیو اب قابطنا یاتسار
 ییانعم و یدرکلمع ،یدبلاک تایصوصخ هب تیمها و هجوت هورگ رد ،هناسانشرادیدپ شرگن رد هزوم نابطاخم طسوت
 و نابطاخم هبرجت اب هک تسا اضف اب ینامه نیا داجیا یاتسار رد رامعم یموهفم و ینهذ هاگتساخ نینچمه و هزوم
 1 لودج رد قیقحت زا هدمآ تسد هب ییاهن لدم .تسا هتفایدنویپ یگنهرف و یعامتجا یاه هفلؤم و نانآ کاردا تیفیک
 هک موهفم :فلا حطس هس رد اهریغتم نیب طباور و یسانشرادیدپ یرظن ینابم و قیقحت تالاؤس و اه هیضرف یسررب زا

 نآ یراذگریثأت و یسانشرادیدپ ذوفن هزوح نییعت لماش هک داعبا :ب دوب یسانشرادیدپ هفسلف تایبدا یناوخزاب لماش
 یلیلحت قیبطت قیرط زا هک تسا ییاه هفلؤم لماش هک اه صخاش :ج دوب سانشرادیدپ رصاعم نارامعم نایم رد
 زا هدمآرب جیاتن ساسا رب ات تسا هدش جاتنتسا ناکم یتخانش رادیدپ مهف دنیارف رد هزوم ناگدننکدیدزاب یاه هاگدید
 نیا رد .تفایرد ناکم تیاور هباثم هب یرامعم رثا کی یرامعم هبرجت مهف دنیارف رد هک ییاه هفلؤم هب ناوتب لدم نیا
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 (کاردا و لایخ ،ییالعتسا ،کیتونمره) یسانشرادیدپ لماش ییاه یدنب هتسد ،یسانشرادیدپ نارامعم راثآ لیلحت اب لدم
 اهتنا رد و تسا هدش جرد نارامعم هشیدنا رب اه نآ ریثأت مود حطس رد و هدش جارختسا ،نیداینب لوصا ناونع هب
 اه هفلؤم نیا زا هدافتسا اب تسا هدشدیلوت عوضوم هدزیس بلاق رد نابطاخم طسوت راثآ ِبیرامعم هبرجت مهف یاه هفلؤم
 اب طبترم نارامعم ریاس راثآ رد ار نآ و دومن کرد ار نارامعم نیا راثآ رد ناکم تشذگرس زا یتیاور ناوت یم
  .تسبراک هب یسانشرادیدپ

  ینادیم تادهاشم و یرظن تاعلاطم قیبطت رد یدروم هنومن یسررب یاه صخاش ،شهوژپ یموهفم لدم :4 لودج

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 رصاعم یاهرنه هزوم رد شهوژپ درکیور یاه هفلوم یسررب :5 لودج
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 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 قیقحت ییاهن لدم :6لودج

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یریگ هجیتن
 یفلتخم جیاتن داجیا هب رجنم ،یلمع هزوح رد تیاهنرد و یرامعم تایبدا رد یسانشرادیدپ میهافم عونت و یگدرتسگ 
 توافت .دنا هدومن نایب فلتخم قرط هب اضف و ناکم کاردا باب رد ار دوخ یاه هاگدید ،نارامعم هک تسا هدیدرگ
 زا یزیامتم یقلت ،دوخ صاخ یاه هغدغد و فادها بسحرب کی ره هنوگچ هک دهد یم ناشن ناسانشرادیدپ تئارق
 تایبدا اب یراذگ کارتشا و ییاهن و یروحم ،زاب یراذگدک لیلحت شور .دنراد یسانشرادیدپ فادها و اه تیلباق
 یاهراتفر و تادهاشم اب قیبطت رد قیقحت یسانشرادیدپ درکیور نینچمهو یسانشرادیدپ هفسلف و یرامعم یقیبطت
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 و نوریب کیتکلاید) لماش هک نآ یرامعم هبرجت مهف زا هدش جانتنسا یاه هفلوم و رصاعم یاهرنه هزوم نابطاخم
 و روضح ،یرامعم تاییزج ،هدام لایخ ،لیخت و هرطاخ ،خیرات زا یساسحا ،نامز رارمتسا ،سایقم و هسدنه ،نورد
 ریاس رد ناوت یم ار تسا (نامز یاضف و اضف رد تکرح ،هسمال و هدام ،هیاس و رون ،نوماریپ طیحم ،ههجاوم
 براجت اب اتسار مه ،بطاخم و رامعم یعامتجا و یگنهرف ،ینهذ یاه تلالد ات داد میمعت و یسررب هباشم یاه هژورپ

  .دننک افیا ار راذگریثأت یشقن ناکم موهفم هب ندیشخب تیاور رد انب دبلاک زا ینغ و رادانعم یسح
 عبانم
 ،لاه نویتسا یحارط هفسلف رد نآ یبای هشیر و سکالاراپ هفلؤم تخانش (1396) رهچونم ،نتورف ،کمایس ،یهانپ ،نسح ،لصا یمیهاربا

 49 هرامش ،مهدراهچ لاس ،رظن غاب یشهوژپ یملع هلجم
 نارهت ،(تاقیقحت و مولع) دازآ هاگشناد تاراشتنا ،بیبح حرف همجرت ،تیوه و یرامعم (2196) سیرک ،لبا
 زکرم رشن ،نارهت ،یداقتنا هشیدنا و هتینردم (2196) کباب ،یدمحا

 مود پاچ ،سونقق تاراشتنا ،نارهت ،ایلع دوعسم همجرت ،یسانشرادیدپ (9396) فاردوو دیوید ،تیمسا

 نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا ،یدنهدیب یمویق دادرهم همجرت ،یگنادواج زار و یرامعم (9396) رفوتسیرک ،ردناسکلا
 ونرکف تاراشتنا ،نارهت ،یزاریش اضردمحم همجرت اضف رعش (9396) وئادات ،ودنآ
 و تمکح تاعالطا همانهام ،نارهت ،یناجزارب یزورون ادیو همجرت ناکم هدیچیپ تشرس رب یا هناداقن یرگنزاب (0396) اکینورو ،گنیا

 766 هرامش ،مهد لاس ،تفرعم
 نانز تاعلاطم و نارگنشور تاراشتنا ،نارهت ،هچبریش دمحم ،یلامک میرم همجرت ،اضف اقیطوب (7396) نوتساگ ،رالشاب

 316 هرامش ،رنه هام باتک همانهام ،نارهت ،نایفیرش نیما دمحم همجرت ،ساسحا هسدنه (9396) یناهوی ،امسالاپ

 ماهرپ تاراشتنا ،نارهت ،یربکا یلع همجرت ،یرامعم رد دسجتم دوجو تمکح ،رکفتم تسد (7396) یناهوی ،امسالاپ

 رامعم رشن ،نارهت ، ...و یرگسع اضر همجرت ،ماگنهب تالمات (2396) وتربلآ ،زموگزرپ

 79 هرامش ،مکی و تسیب لاس ،هفص یشهوژپ-یملع همانلصف ،نارهت ،یرامعم رد یسانشرادیدپ هاگیاج (4396) یفطصم ،یلعروپ

 هرامش ،رنه هام باتک هیرشن ،نارهت ،یخیرات تفاب یناکم تیوه یناوخزاب ناکم یسانشرادیدپ (7396) نیسح ،حالف ،یلعنسح ،دنمروپ
116 

 هنزور تاراشتنا ،نارهت ،موس دلج ،هدازیلع اضر همجرت ،رصاعم هشیدنا هفسلف مهف (6396) نوج ،سیارپ

 ریز یسررب و ناکم یسانشرادیدپ و یرامعم رد انعم یاه هفلوم یریگراک هب اب هنارعاش تنکسم موهفم یواکاو (1396) هفطاع ،یغارچ
  .نارهت ،نارحب تیریدم و یرامعم ،نارمع یسدنهم یللملا نیب سنارفنک نیمود ،رصاعم نارامعم راثآ زا یدنچ رد اه نآ یاه تخاس

 نارهت ،رهشنامرآ تاراشتنا ،ناراکمه و یدمحم ناصقن اضردمحم همجرت ،یناکم یب و ناکم (2396) دراودا ،فلر
 تاراشتنا ،یدورگنل راذگریم هقیدص هدیس و ترطف کین یضترم همجرت ،روتموز هشیدنا رد یسانشرادیدپ تفایهر (0396) رتیپ ،روتموز

 نارهت ،رامعم ملع

 همان هژیو ،ناتسبات و راهب یفسلف یاه شهوژپ هلجم ،لرسوه رخاتم هشیدنا رد ناهج تسیز ملع حرط (9396) الیل ،یشووایس
 یسانشرادیدپ

 ون رکف تاراشتنا ،نارهت ،ترطف کین یضترم همجرت ،نارامعم یارب رگدیاه (2396) مادآ ،راش

 ،مشش هرود ،رهشنامرآ یشهوژپ یملع همانلصف ،نارهت ،طیحم و یرامعم لیلحت رد یسانشرادیدپ هاگیاج (7396) اضردمحم ،یزاریش
 66 هرامش

 ،مهد لاس ،تفرعم و تمکح تاعالطا هلجم ،نارهت ،یمدآ یتسه یندشنادج ءزج ،ندیزگ ینکس و نتخاس (0396) داوج دمحم ،نایفاص
 766 هرامش
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 ،یرامعم هبرجت رد اضف موهفم شناوخزاب :یهاگآ ندب و یدنماضف (1396) اسهم ،یلکهایس داشلد ،ارفا ،روپ بیرغ ،نیسحریما ،دایص
 1396 رویرهش ،16 هرامش ،رظن غاب یشهوژپ یملع هیرشن

 مجنپ پاچ ،نارهت ،اضف تاراشتنا ،یرامعم یرظن یاه شیارگ و اه هشیر (9396) روصنم دمحم ،یکمالف

 ،نارهت ،مراهچ پاچ ،یناث فسوی دومحم دیس و گنرذآ نیسحلادبع همجرت ،مهن دلج ،هفسلف خیرات (2196) زلراچ کیردرف ،نوتسلپاک
 یگنهرف و یملع تاراشتنا

 باتک زا هتفرگرب یبرجت یتخانش ییابیز درکیور :یرامعم و یسانش ییابیز ،مسجم یزاس هیبش (1396) اراتاگ وردناسلآ ،یوروتیو ،هزلاگ
 رامعم رشن ،یمیحر ریما اضر همجرت ،یحارط هدنیآ و مسجت ،باصعا ملع ،یرامعم رد نهذ

 نارهت هاگشناد تاراشتنا ،رف ینیع اضریلع همجرت ،یرامعم رد قیقحت یاه شور (1196) دیوید ،گناو و ادنیل ،تورگ

 71 هحفص ،نارهت ،69 هرامش ،یدابا هلجم ،زنمیخ یولراک نابز زا ناخاراب زیئول (9196) سگرن ،یجورم
 766 هرامش ،مهد لاس ،تفرعم و تمکح تاعالطا هیرشن ،یسانشرادیدپ شبنج (0396) کولملا سمش ،یوفطصم
 ین رشن ،نارهت ،یزاریش اضر دمحم همجرت ؛یرامعم رد نردماسپ یاه هیرظن (2196) تیک ،تیبسن

 نارهت ،رفولین رشن ،نایدمحا دیس اضریلع همجرت ،ناکم و نابز ،روضح :یرامعم (6396) نیتسیرک ،زتلوش گربرون
 ونداد خر تاراشتنا ،یزاریش اضر دمحم همجرت ،یرامعم یسانشرادیدپ ،ناکم حور (1196) نیتسیرک ،زتلوش گربرون

 ،کیتونمره یسانشرادیدپ رظنمزا نیوزق یوفص رهش غاب ییاضف نامزاس یبایزاب (9396) اضردمحم ،یداوج و ادیو ،یناجزارب یزورون
  .ناروآدای ،نارهت

 و ترطف کین یضترم همجرت ،یرامعم یسانشرادیدپ ،کاردا یاه شسرپ (0396) وتربلآ ،زموگزرپ ،یناهوی ،امسالاپ ،نویتسا ،لاه
 ونرکف تاراشتنا ،نارهت ،ناراکمه
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