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 9یقرش ناجیابرذآ ناتسا عباوت زا ناودنک یاتسور :یدروم هنومن یتسیروت

 ییاضر دیهان
 ناریا ،زیربت ،زیربت یمالسا یاهرنه هاگشناد یرامعم یرتکد یوجشناد

 2تسرپقح نیزرف
 ناریا ،زیربت ،زیربت یمالسا یاهرنه هاگشناد یرامعم یرتکد رایشناد
 77/34/1397 :شریذپ رودص خیرات 12/04/1397 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
  رد یهقیمع تاریثأت و دنارورپ یم ار یتشیعم و یگنهرف-یعامتجا ،یتسیز ياه هفلؤم دوخ نطب رد هک تسا یحالطصا یگدنز کبس
    ههک تهسا ییاهضف نامزاس و تنوکس ياضف تیفیک ،یگدنز کبس یلجت قیداصم زا یکی .دراذگ یم هعماج دارفا یگدنز ياهوگلا
     يراهمعم ههصرع رد یهلحم نینکاهس یگدنز هویش رثا یسررب ،شهوژپ یلصا فده .دریگ یم رارق ریثأت تحت هناخ يرامعم نآ عبت هب
  رهب    شهوژهپ نهیا نیارباهنب ؛  تهسا زاهسون ياه هناخ و رصاعم -یتنس ياه نارک ،یتنس ياه نارک هورگ هس رد ناودنک ياتسور نکسم
 ،ینادیم شخب رد .تفریذپ ماجنا ینادیم و يا هناخباتک حطس ود رد شهوژپ .تسا یلیلحت -یفیصوت عون زا و يدربراک فده ساسا
 یتسیز ياهاضف هک داد ناشن شهوژپ جیاتن .تسا هدش بسک زایندروم تاعالطا ،نایئاتسور یعامتجا و يدرف یگدنز داعبا و لزانم اب

  ياههتیلاعف ریاس رانک رد یتشیعم - يدیلوت ياهتیلاعف یمامت و هتفرگلکش اهدرکلمع هب ییوگباوج رد ناودنک ياتسور یمیدق و
    دهیدج لغاهشم ههب هجوت و هدمآشیپ یگنهرف تارییغت هب رظن اب نینچمه .تسا هدیسر تیلعف هب اهنارک ياضف رد یگنهرف و یتسیز
       ههک تهسا هدهش لدهبم هداهس یتهسیز ياهاضف هب و هتفرگ هلصاف قباس ياهدرکراک زا اه نارک يدرکلمع ياهاضف ،يرگشدرگ نوچ
  جوهم ل هیلد  ههب ی هنینچ نیا یتارییغت ،داد ناشن اههتفای ،اه نیا رب هوالع .درادن یموب يرامعم و یلحم بادآ و موسر اب ینادنچ تیخنس
 هجوت اب دوشیم داهنشیپ نیاربانب ؛تسا هتخاس دراو تفاب و يرامعم رب ریذپان ناربج هاگ ییاه بیسآ حیحصان تیریدم و يزاسرصاعم
 رظندم یناسنا و یطیحم ياهتیفرظ يریگراک هب و ءایحا تهج اهنارک يدرکلمع و يدبلاک ياهیگژیو ،ناودنک ياتسور ترهش هب
  .دریگ رارق

 
 ناودنک یاتسور ،یاهرخص یرامعم ،نکسم ییاضف نامزاس ،یگدنز هویش :یدیلک تاملک
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 همدقم
  باسانتم یسابل دیاب ،یگدنز زا تیفیک ره اب بسانتم ًالاعبط و تفرگ رظن رد یگدنز تماق هب یسابل ناوتیم ار یرامعم
    تایفیک رد هاک تاشاد راظتنا دیاب دتفایم قافتا یگدنز تیفیک رد هک یتٌالوحت هب هجوت اب سپ .دروآ دیدپ تماق نآ اب
  دراک یسررب فلتخم تاهج زا ناوتیم ار هلئسم نیا .(Dana & Lasch, 2014: 361) دوش داجیا یتارییغت زین یرامعم
 راتفر کرد یارب شجنس رازبا نیرتدیفم و نیرتمهم زا هک تسا "یگدنز یویش" ثحب نیا رد عماج دراوم زا یكی اما
 یویش زا هتساخرب یرامعم هب هجوت .(Nair et al. , 2015: 316) دشابیم ینوكسم یاهدبلاک لكش نآ عبت هب و نانکاس
  ااب . دواش  نانکااس یعقاو یاهزاین ندروآرب یلکروط هب و اضف هب قلعت شیازفا ببس دناوتیم هعماج یاهرواب و یگدنز
 یاهرادرک و رواب ،نهذ رد هک ناهنپ یاهشزرا و اهراجنه ،اهشرگن زا ناوتیم ،یگدنز  بس موهفم لیلحت و یسررب
-   عاقاو ریواصت و ریاسفت ،یریگلكش لاح رد ای دوجوم یاهوگلا و اهیریگتهج زا و تفای عالطا ،دراد دوجو دارفا
  .(Yang et al. , 2014: 1153) داد ه ارا یرتهنانیب
    فالتخم دااعبا رد راییغت و ینوگرگد راچد زین ناریا هعماج ،ریخا یاهههد رد ینوگرگد لاح رد عماوج همه نوچمه
      زا یرادرواخرب لایلد هاب نارایا یاهاتاسور . تاسا هدش یگدنز هویش رد رییغت عب لاب و یداصتقا ،یگنهرف ،یعامتجا
    هابرجت ار نیوان یگدانز  بس تمس هب یتنس یگدنز  بس زا راذگ هرود ،یطابترا تالیهست و اهیروانف و درواتسد
 . دزااس  یام ناایامن ی بواخ  هاب ار هلئسم نیا ،اهاتسور یامیس هب یهاگن .(179 :۱397 ،ناراكمه و ناضمرروپ) دننکیم
     یرهاش و دایدج دابلاک هاب ار دوخ یاج یمیدق دبلاک ات هدش ثعاب دیدج گنهرف یوس هب مدرم لیامت و یریگتهج
 هلاقم ،ریخا یاهههد رد ناریا یاهاتسور یامیس رییغت و ییاتسور یاه هناخ یاهزاسو تخاس تیمها هب هجوت اب .دهدب
   تایلک ماهف تهج یگدنز  بس زا ريثتم و راذگریيثت یلصا یاه هفلؤم زا یكی ناونع هب ییاتسور هناخ لیلحت هب رضاح
  راب  داصق ،ناودنک یاتسور یرامعم و تفاب یناهج و یلم تیمها تهج هب راتشون نیا رد .دزادرپ یم ییاتسور یگدنز
 و هتفای تسد رصاعم ات یتنس هرود زا اتسور نیا رد ینوكسم دبلاک و یگدنز ی هویش زا یفاک تخانش هب ات تسا نیا
  یاتاسور یگدنز  بس ای هویش رییغت و نامز رذگ اب .دریگ رارق یبایزرا دروم یگدنز هویش و نكسم یوگلا لوحت ریس
 و تفای رییغت زین اتسور نیا یاه هناخ لكش ،یهافر تامدخ و تاناكما هعسوت هلمج زا یدیدج طیارش تحت ناودنک
   باس و ناییاتسور یاه تنس زا ناشن ینامز هک ناودنک یاهنارک .دش هتخاس نردم ینامتخاس داوم و تلاصم اب مک مک
    هیباش هان و تاساه     هتاشذگ داننام ییاتاسور هاناخ هیبش هن ،هتفریذپ دوخ دبلاک رد هک یتارییغت اب ،تشاد نانآ یگدنز
 و نزاوتمان ،گنهامهان بیکرت و قیفلت هک دنا هدش هتخاس اتسور رد زین زاسون ینکاسم ،نیا رب هوالع .یرهش یاه هناخ
    باس راییغت اب .تسا هدشن هصالخ اه هناخ دبلاک و لكش رد اهنت تارییغت نیا اما .تسا یتنس یاهنارک زا یناوخمهان
  ییاوژرواب یاه شزرا و طباور .تسا هدنامن هدروخن تسد زین اه هداوناخ و اه هناخ نورد طباور ،هناخ طیحم و یگدنز
  رد اام هچنآ .تسا هدش مکاح اتسور رب شزرا یعون هباثم هب ندش یرهش هک یا هنوگ هب ،هتفای هبلغ اه اتسور رب جیردتب
  هرود زا ااه     نآ لاباقتم ریياات و یگدانز هویاش و یدابلاک یوگلا لوحت ریس یسررب ،تخادرپ میهاوخ نادب قیقحت نیا
  رات    شیاب ااب و هدراک ظافح ار یگدنز موادت شیپ لاس 4441 زا اتسور نیا .تسا ناودنک یاتسور رد رصاعم هب یتنس
    اتاسور شرتاسگ لیلداب ،لبق لاس نیدنچ زا اما .تسا هدش هفاضا ینوكسم یاهنارک دادعت رب اجیردت ،تیعمج ندش
   .تسا هتفرگ لكش اتسور رد زاسون ییاههناخ
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- هاناخ -7 هت  اسد هاس هب یدبلاک یوگلا ساسا رب ناودنک یاههناخ رد نامز رذگ رد تنوكس یوگلا یسررب روظنم هب
   المااک یااه هاناخ :یتنس یاههناخ ؛دیدرگ یدنبمیسقت رصاعم یاههناخ -9 ،رصاعم _ یتنس یاههناخ -2 ،یتنس یاه
- هاناخ یلک ریوصت هک ییاهنارک :رصاعم -یتنس یاههناخ .دناهدنام یقاب ناشدوخ یعقاو لكش رد هک (اهنارک) یتنس
  راصاعم الماک یاههناخ :رصاعم یاههناخ .دناهدرک ادیپ یتارییغت ندش رصاعم و نامز تشذگ اب اما دنراد ار یتنس یاه
 یرهش یزاسهناخ یوگلا اب
   هدواب ترواص  هاچ  هاب  ناودانک رد  یگدانز هویش لوحت ریس :فلا ،تفرگ رارق قیقحت فده ریز یاه شسرپ نیاربانب
  ؟تسا هتفای یلجت رصاعم هرود ات یتنس هرود زا ناودنک نکاسم ییاضف نامزاس رد هنوگچ یگدنز هویش :ب ؟تسا

 یرظن بوچراچ
  ااما ؛تسا نشور یاهزادنا ات یگدنز هژاو یانعم .تسا هدش لیكشت لیاتسا و فیٌال هژاو ود زا یگدنز  بس حال صا
    اات یزایچ یاحارط ای نداد لكش « :تسا هدمآ نینچ نآ فیرعت رد .دراد تیضوت هب زاین (شور ای عون)  بس موهفم
 »    بایکرت یاانعم دروام رد .»راتفر ای یحارط ،رهاظ رد رترب تیفیک ؛یترابع هب .دیآ رظنب باذج و بلاج ،هویش نیدب
 « دانهدیم زیامت رگیدكی زا ار مدرم هک گنهرف و شنک یبسن صخشم یاهوگلا » :تسا هدمآ نینچ زین «یگدنز  بس
  و ااهشزرا ، ااه  شراگن یاتح و دریگیم رب رد ار یعامتجا طباور یاهوگلا موهفم نیا ،یلک رو ب .(۱442 ،7جیربمک)
  راظن زا .(2337 ،9 کواکوب ؛1442 ،2نوسكج و سناوا) دنایامنیم زاب زین ار تسا نآ وضع هک یهورگ و درف ینیبناهج
     یگدانز و یطاابترا و یاگنهرف تایلاعف ،   یموامع و یاسایس تایلاعف ،یراک تیلاعف لماش اههصرع نیا ،0فونایربود
   هاب ااما ،  تاسا یگدانز  بس زا عماج یفیرعت ه ارا ندوب راوشد زا یکاح ارآ نیا .دنوشیم یگدنز دیلوتزاب و هرمزور
  .مینکیم هراشا فیرعت دنچ
   هاک تاسا هرمزور یگدنز نایرج رد نیعم درف  ی یاهتیلاعف و اهراتفر زا گنهامه اتبسن یاهعومجم ،یگدنز  بس
 .(727 ،۳۳97 ،    زنیدایگ) تاسا تداحو یعوان زا رادروخرب ،نیاربانب و اهیریگتهج و تاداع زا یاهعومجم مزلتسم
   هاک دانناد  یام ااه شزرا و ااه شراگن ،تاداع ،اهراتفر زا یتباي یوگلا ار نآ ،یگدنز  بس زا یفیرعت رد 1لزنو و ورآ
 ،    طیاحم نیاب تالمااعت کرد یاراب شالت ینعی ،یگدنز  بس تخانش .دوشیم دادملق اههورگ تیصوصخ و یگژیو
  ًالاتباسن یا   هاعومجم یگدانز  باس .(۳337 ، نارااكمه و ۱  وائل) دراذاگیم ریيات درف لماكت و دشر رب هک درف و اهماظن
 ، (ااه   یا اراد) یدااصتقا لاماوع لماش دناوتیم روما نیا .تسا هورگ ای درف یگدنز ینهذ و ینیع روما هیلک زا مجسنم
      و رواما رد و هدواب یرااج ناامز رد هاک دشاب ...و (یمرگرس ،یعامتجا طباور ،یراتفر یاهوگلا) یعامتجا -یگنهرف
    ییااهراتفر هاک داشاب ... و ااه شیاراگ و اهشنیب هدنریگربرد دناوتیم نینچمه .تسا هدهاشم لباق و ینوریب ییاهراتفر
  .(Prince, 2017: 341)دناینهذ و ینورد
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 ، وایدروب ، نیرابا ، لواساو  نیپااچ هب ناوتیم دناهتخادرپ تنوكس هویش و یگدنز  بس اب ه بار رد هک یناركفتم نایم زا
 ، یگدانز لحم بلاق رد ار یگدنز  بس ،نیربا ،7لوسا و نیپاچ رظن زا .درک هراشا بارجه ساموت و تروپاپار ،نلاگس
  و یامیهاربا) تسا هدرک انعم نادنزرف لیصحت لحم ،هسردم عون ...و هاگراک ،ژاراگ ،طایح اب لزنم عون ،یلحم تکراشم
  یااه هنااشن  اای  هداننک هاقبط  و هداش  یدانب هاقبط یاهراک ِرماظن یگدنز  بس 2ویدروب ریپ رظن زا .(73 ،1397 ،ناراكمه
 رد ار  یگدانز  هویاش یو .(02 ،7397 ،ویدروب) دوشیم ییامنزاب اضف هدننکزیامتم راتخیر بلاق رد هک تسا هدننکزیامتم
  فایرعت  نداب  رهااظ  هاب یگدیسر و اهیزاب ،سابل ششوپ عون ریظن هدننکزیامتم یاهتیلاعف و ...و هناخ ریظن اهییاراد
  میاسقت و هناخ یلخاد یاهاضف یدنب میسقت رد هناخ اب یگدنز  بس طابترا 9نلاگس رظن رد رگید یوس زا .تسا هدرک
  زاین (2003)0بارجه ساموت .(۳41 ،1397 ،ناراكمه و یمیهاربا) تسا طابترا رد یمومع و یصوصخ یاهاضف یدنب
 و  ناان  دزمتاسد ، هاناخ  یااضف و راک نیب ییادج مدع یلاغتشا دوخ لماش هک دزادرپیم یگدنز هویش عون هس یفرعم هب
 و  ااهزاین ، یدرفرااک   باس و  رااک  لاحم ، دامآرد  ت اس هک دهدیم ناشن یدنبهتسد نیا و هدوب هناخ رد یاهفرح هشیپ
  ندایزگ  نكاسم  و یگدانز   باس  ااب ه بار رد یاهدرتسگ تیلاعف هک یرگید ققحم .دهدیم رییغت ار هناخ یاهتیولوا
-یم یژولونكت نآ کرحم و تسا یداصتقا دشر مزالم یگدنز یزاسنردم رگرب رظن زا .دشابیم 1رگرب رتیپ ،هداد ماجنا
 نیوانع یعامتجا مولع نازادرپهیرظن ،یلک یاهبلاق رد یگدنز هویش یاههفلوم کرد یارب .(0۱ ،۳۳97 ،۱زندیگ) دشاب
     نایا هاب خاساپ دانمزاین تنوكس هویش رد یگدنز  بس ینیع یاهقادصم هب ندرب یپ یارب .دناهدومن نایب ار یددعتم
   قایب ت ااب ؟دنهدیم ماجنا هنوگچ ار اهتیلاعف نیا و ؟دنهدیم ماجنا هناخ رد ار یتیلاعف هچ مدرم هک میتسه اهشسرپ
  یدانبمیسقت یلک هتسد هس هب ار یگدنز هویش داعبا نیننکاس یگدنز هنازور یاهدركلمع زا ،اههبحاصم و اهتیلاعف نیا
 -9 ، یاگنهرف - یعاامتجا -2 ،  یتاسیز یااهتیلاعف -7 :دنشابیم ریذپ شخب یددعتم یاههفلوم هب  ی ره هک میدومن
  .یتشیعم
  نیداب و دن تاسه    دواخ تاایح یاراب یمدآ یكیژولویزیف و یتسیز یاهزاین یاضرا تهج لصا رد یتسیز یاهتیلاعف
  باسانتم ، ندایباوخ ، ندیاشوپ ، ندرواخ اب طابترا رد یاهتیلاعف ،تشاد دنهاوخ یو راتفر رب ار ریيثت نیرتشیب تهج
     و تاسا یعاامتجا یدواجوم نااسنا : یاگنهرف -  یعاامتجا یااهتیلاعف یاهتیلاعف .ینامسج یاهدرکراک نتشادهگن
-یم اهتیلاعف نیا ؛دشوک یم تخس ،نارگید اب راد ینعم طباور یارب یمدآ ،دریگ یم جوا یعامتجا یاهزاین هک یماگنه
 بادآ ،یتیسنج یاهوگلا ،یگیاسمه و یعامتجا طباور ،یدنواشیوخ طباور) هعماج ت س رد طبترم یاهتیلاعف دناوت
     زا هتاسد نآ لمااش یتاشیعم یااه تایلاعف . داشاب ( . ... و هدرتاسگ ،یاهتسه ) هداوناخ ت س رد ای و ،(یتنس موسر و
 ، یراداغاب ، تاعارز  نواچمه .     دانک  امک ی اتاسور راونااخ دااصتقا هب هک دمآرد عبنم  ی ظفح اب هک تساهتیلاعف
  .(7 رادومن) 1یزرواشک یبنج یاه تیلاعف و یرگشدرگ ،یراجت ،یرادماد

                                                           
1. Chapin & Swell 
2. Bourdieu, Pierre 
3. Segalen 
4. Tomas Hojrup 
5. Pitter Berger 
6. Gidens, Antoni 

  .دوش یم هدناوخ یزرواشک یبنج یاه تیلاعف دماجنا یم ٌالاک داجیا هب یماد و یزرواشک دیلوت راوج رد هک ی اه تیلاعف هعومجم -7
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 زا تسا ترابع ،ییاضف نامزاس .تسا هتشاد ییاتسور هناخ ییاضف نامزاس رب یدایز ریيات هدش ماجنا یاه تیلاعف عون
   رد هاعومجم  ای یاهدحاو هتفای ماظن عیزوت و بیترت ای و دنمفده و صخشم هعومجم  ی یاهدحاو مظن و بیترت
  راب  بالغا  ییاتاسور یرامعم رد ینوكسم شخب یلک تلاح رد .تسا هعومجم یمومع یاهدركلمع یاتسار رد ،اضف
  و ینوكاسم .2 ، هتاسباو   یااضف و روایط و ماد زا یرادهگن و شرورپ صاخ یاه تیلاعف :یماد .7 یاه هصرع هدنریگ
    :زااب یااضف اای طایح .9 ، ...و تفاب ،ییاریذپ ،باوخ ،ندروخاذغ ،تحارتسا نوچ ییاه تیلاعف هدنریگربرد :یتامدخ
  .ناسنا و ماد هناگ ود یاه هصرع نایم هدنهد طابترا

 
 ییاتسور نکاسم اب هطبار رد یگدنز هویش یموهفم لدم :1 رادومن

 ناگدنراگن :عبنم

 قیقحت شور و داوم

 شهوژپ یسانشرتسب
   دنهاس ناتاسهد ،وكسا ناتسرهش عباوت زا هک تسا یناهج دنرب اب و ناریا فورعم یاهاتسور زا یكی ناودنک یاتسور 
 ًالاعمج و ینوكسم7نارک 447 ،راوناخ 9۳7 اتسور نیا 1397 لاس رامآ قبط (UNESCO, 2005) .تسا یزکرم شخب و
  فالتخم لماوع ریيثت تحت اتسور هیلوا تفاب یریگلكش .(7 ریوصت) ،(1397 ،ناریا رامآ زکرم) دراد تیعمج رفن ۱۳1
  لد رد تداابع هک یتسرپرهم نییآ دننام ؛تسا هدوب یعیبط طیحم و نامز لماع و یعامتجا ،یداصتقا ،یگنهرف ،یتینما
  یااه نیامز ،  مااظن نایا رد .دوش حرط دناوتیم یتیعر -بابرا ثحب زین یعامتجا هنیمز رد .درامشیم سدقم ار نیمز
  راب هوالع .(Stea & Turan,1993:167) دناهتشادن اههرخص رد ناكسا زج یاهراچ تیعر و هدوب نابابرا یارب بوغرم
  نوراقم ،لوغم هلمح ،نكسم داجیا رد یلاها ییاناوت مدع و یداصتقا دب طیارش دننام یلماوع ناوتیم هدش هتفگ دراوم
 ؛73 :4397 ،    نزاامرو) دایمان ناودانک یرایگ لكاش هدمع و هیلوا للع زا ناوتیم ار تبسن ندنک هنیزه ندوب هفرص هب
-نارک ،یلامش روحم رد هک تسا یا هنوگ هب اتسور تفاب .(1۳7 :۱197 ،نویامه و 247 :1397 ،ینایردنزا و رفیدمحم

                                                           
 دنیوگیم نارک ،یدنق هلک یاهگنس ندنک زا لصاح یا هرخص یاه هناخ هب ،یلحم نابز رد -2
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   هدواسرف یابرغ تمس یاه هرخص و رتمکارتم اتسور قرش .تسا اتسور دیدج هعسوت شخب ،نآ نییاپ و دنكتسد یاه
      عمااس) دراد راراق ینوكاسم شاخب یورابور و یبونج صوصخب اتسور یلاوح رد عرازم و زکرمتم تفاب .تسا هدش
  .(12 :9۳97 ،یدوردرس

 
 (7331 ،ناگدنراگن :میسرت) ناودنک یاتسور ییایفارغج تیعقوم :1 ریوصت

 شهوژپ شور
  و تااقیقحت زا یا  هاناخباتک   یاسررب رد .  تاسا هاتفریذپ ماجنا ینادیم تاعلا م و یا هناخباتک شخب ود رد هعلا م نیا
  فالتخم یاهاضف زا تشادرب و سكع ،ینادیم هدهاشم زا ینادیم یاه یسررب رد و دوجوم تٌالاقم و یكیروئت براجت
 42  نآ رد هاک تسا هدش ماجنا یسانشرادیدپ دركیور اب یفیک قیقحت شور هب هعلا م نیا .تسا هدش هدافتسا دنكتسد
    رایز عا قم اات ای هتشادن یكیمداکآ داوس ناگدننکتکرش بلاغ .دنتشاد تکراشم هلاس 49-4۳ ینس هنماد اب درم و نز
 ،      زییااپ لواصف رد عواجر باتارم هاک داش هعجارم اتسور هب هبترم راهچ تاعالطا یروآعمج روظنم هب .دناهدوب ملپید
 ،   یگدانز  باس کرد تاهج .  داش هدافتاسا قیمع و راتخاس نودب هبحاصم زا لوا رود رد .تسا هدوب راهب و ناتسمز
     تداش هاب هااگ ااه  خاساپ . دناشاب  یام یسررب نیا هنارامعم قیالع و اه هاگدید یواح هک دش حر م نایموب زا یتٌالاوس
      حراط هاب ردااق هاک میریذاپ یم زین ام و دنتسین طوبرم رظن دروم شسرپ هب نادنچ هاگ و دنا هدش یصوصخ و یصخش
     راه هژایو تااكن اات هدرک یروآدرگ ار اه خساپ کرتشم جرخم ات میدیشوک لیلد نیمه هب .میدوبن رت قیقد ییاه شسرپ
 هب هعلا م نیا یاههتفای ،ندوب ربتعم نیمضت یارب .تسا هدوب هقیقد 442 ادودح هبحاصم تدم .میزاسب حر م ار خساپ
  .دندومن زاربا نیققحم هب دوخ تایبرجت اب اههتفای یگنهامه دروم رد ار دوخ تارظن اهنآ و دش ه ارا ناگدننکتکرش
 شهوژپ یاههتفای

 یتنس یاهنارک
 هعلا م دروم نکاسم ییاضف نامزاس رب نآ ریيثت و یگدنز هویش شیامیپ صوصخ رد هدمآ تسد هب یاه خساپ یسررب 
 .   تاسا هتاشاد ااه ناراک ییا   اضف بایکرت و یرایگ لكاش رد یمهم شقن تشیعم هک دراد نآ زا ناشن ناودنک یاتسور
   تالع هاب و  هاتفرگ  لكاش  ااهدركلمع هب ییوگباوج رد یاهرخص یرامعم تروص هب ناودنک یمیدق یتسیز یاهاضف
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  باسانم تامیسقت اب یلو تسا هدیدرگ بانتجا هدافتسا لباقریغ و یفاضا یاهاضف داجیا زا دنچره هعسوت تیدودحم
 ،  مااجنا هواحن ،  تاشیعم عوان . ددراگ نی مثات   یتاسیز تااناكما ات هدمآ دوجو هب یبیترت اهوكس و فر داجیا و یلخاد
    ینوكاسم یاهداحاو رد زااین دروم یاهاضف یریگلكش رد یمهم و توافتم تاریيثت دیلوت رازبا و هتسباو یاهتیلاعف
 رییغت و لیدبت ای یرادهگن هب ینوكسم دحاو زا یصاخ یاهاضف یزرواشک تٌالوصحم عون هب هتسب .دنراذگیم یاج هب
   ناتاسبات رد ااهماد یراد  هاگن لاحم ،  داشاب یراداماد ، هداونااخ  ی بلاغ تیلاعف رگا لباقم رد .دباییم صاصتخا نآ
   و یاشودریش شاخب ، ااه  ماد هاب طوابرم تٌالآرازبا و هفولع عاونا یرادهگن لحم ،(هلیوط ای لغآ) ناتسمز و (دنبراهب)
   دراوام و تاخپ ، شیاامرگ فراصم ،ناتسمز رد تاناویح یزاسرتسب یارب مرن نهپ عاونا یروآعمج ،تاناویح یهدبآ
  ریااس ،   دواش دوداحم ماد هاصرع هب ًالافرص هكنیا نودب ،رما نیا .ددرگیم نییعت یدركلمع ًالالماک تروص هب رگید ددعتم
 ه   ویاش تازیاامت رد هاشیر اههناخ مرف رد توافت تفگ ناوتیم ،لیلد نیمه هب .دزاسیم ريثتم زین ار یتنوكس یاهاضف
      یلاصا تاشیعم هاب هاجوت ااب نینچمه .دهدیم یداصتقا هجو یموب نكسم هب و هتشاد  یره یدیلوت ماظن و یگدنز
  رد ااهلغآ یلک روط هب .تسا هدوب رادروخرب یصاخ تیمها زا یماد هصرع تخاس (یزرواشک و یرادماد) اهیناودنک
   رد اای و ااه   ناراک لوا هاقبط رد داایز تعسو اب یصوصخ یاهلغآ رد ،دندشیم هتخاس یمومع و یصوصخ پیت ود
  تاهج و اتسور زا جراخ یمومع یاهلغآ .تسا هدشیم یرادهگن زین رویط زا ماد رانک رد ،هتفرگیم رارق رواجم نارک
    لاحم نمیاشن و هانزگ مانب یقاتا ،تاینبل عاونا هریخذ و هیهت یارب ،زین ینوكسم هصرع رد .تساهماد تقوم یرادهگن
 . داش  یام هاتفرگ رظن رد -هَررهَجج مان هب یتعنصهمین هاگتسد اب– یگدنسیر یارب مه یقاتا ،تسا هدوب یتسدعیانص دیلوت
    یاراب زاین (یدورو) اناتاسآ یاضف زا هتبلا .تشاد دوجو ودنک مسا هب ییاهاضف هنزگ رد زین تٌالوصحم هریخذ تهج
   زاین ییااهتیلاعف نیا رب هوالع .دشیم هدافتسا ناگدروخلاس و ناکدوک مامحتسا یارب هاگ و زاین دروم تخوس هریخذ
     یاراب ییااضف و رابكاشخ یاراب هناخدود ای ،یگنس یقاتا رد یفابمیجاج یارب ییاضف لثم داتفایم قافتا نارک نوریب
  .(2 ریوصت) لسع دیلوت

 
 اناتسآ :د ،هنزگ :ج ،یگدنسیر قاتا :ب ،یلصا قاتا -فلا ،نارک لخاد یاهاضف :2 ریوصت

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 ظفح .دهدیم ناشن ار یلاها یگنهرف یاهیگژیو ،یتنس یاهنارک مجسنم هعومجم ،تفگ ناوتیم زین یگنهرف رظن زا
   تاهج (عاتارم - یزروااشک یاهنیمز) ی یحم یاهلیسناتپ زا یریگهرهب و یدادجا هشیپ ظفح اب مزالم هداوناخ ناینب
      دااحتا هاب راجنم ؛دواب ناراسپ هدهع رب هک رما نیا تیریدم .دشیم لقتنم رسپ هب ردپ زا لسن هب لسن هک دوب تشیعم
  بباس ،یگداوناخ یاهدنویپ میكحت رب هوالع هک دوب هدش هدرتسگ هداوناخ داجیا و یرٌالاسردپ یگدنز ،یردپ هداوناخ
   یرازاگرب و ناانامهم زا   ییاریذاپ اای یگداوناخ مهرود نتسشن نوچ یعمج یاهتیلاعف ،دشیم هداوناخ توري ظفح
  ااه خساپ و اه شسرپ ( ...و زورون ،ر ف دیع) اه نییآ و مسارم یرازگرب رد .داتفایم قافتا نمیشن رد یتنس موسرو بادآ
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 ،      تاسا هداش هاجوت نآ یرازاگرب یگنواگچ هاب رتمک و هتفرگ تهج مسارم یرازگرب ییاضف ساكعنا تمس هب رتشیب
  لوداج و ۱   ریواصت) تفریذاپ  یام ماجنا اضف نیا رد زین (زامن ت ارق نوچ) یدابع یلامعا نینچمه و یمسارم نینچ
  رد زود و تاخود یاهراک ماجنا ،درجم نادنزرف و نیدلاو ندیباوخ ،ییاچ و اذغ فرص نوچ یتسیز یاهتیلاعف .(9
  ار ندواب مهاب و تیمیمص ساسحا و تیوقت ار هداوناخ یاضعا یرادینش و یرادید طابترا رما نیا .تسا هدوب نمیشن
   قااتا رد ااه  ناامهم .دندوب طبترم مه هب میقتسم روط هب ًالابلاغ اه نارک یاضف مک تحاسم رطاخ هب اه قاتا .دنکیم مهارف
    یااضعا ریااس ااب نمیشن رد یدنواشیوخ یكیدزن و یرود و دادعت بسحرب باوخ یارب و دنا هدش یم ییاریذپ یلصا
    ااضاقت ناگیااسمه زا اای و دش یم هدید کرادت اج (هناخ بحاص ندوب لومتم تروص رد) ادج ینارک رد ای و هداوناخ
 .    تاشادن دواجو اذاغ فراص یاضف زا باوخ یاضف  یكفت .دنوش هنادرم - هنانز ،باوخ تهج هب اه نارک ات دش یم
  کارواخودروخ  نااكما و دش یم هدافتسا زپو تخپ یارب نمیشن طسو رد دوجوم رونت زا و تشادن دوجو یخب م ًالابلاغ
  .دوب ایهم (نمیشن) اضف نیمه رد
       ترواص رد و ماه راانک رد هداونااخ یااضعا ریااس اب لهثتم نادنزرف یگدنز زین اههداوناخ ندوب هدرتسگ تروص رد
  یااه      ایكفت نادرام و ناانز نیاب شودااشود راک لیلد هب یماظن نینچ رد .تسا هدوب لقتسم نارک رد ندوب یاهتسه
  قااتا  ًالالثام  هدواب دایز قاتا  ی رد یدركلمع عونت داجیا ناكما .(9 ریوصت) .درک یمن ادیپ دومن هناخ دبلاک رد یتیسنج
  هانزگ مانب یقاتا ،تشاد دوجو هناخ رد هک یرگید یاهاضف دش یم هدافتسا مشپ ندیسیر یارب لاس لوط رد یگدنسیر
  ًالااعبط  ندواب ی دانق  هالک    رطااخ هاب ااه   ناراک مااب . تافرگ یم رارق هدافتسادروم یماد تٌالوصحم دیلوت و رابنا یارب هک
      نواچ ااهدركلمع زا یاخرب قاقحت یاراب لقتسم ییاضف ،دنا هدوب ت سم نوچ یگنس یاضف ماب اما هدوبن هدافتسادروم
  یاراب تغارف تاقوا موهفم ًالابلاغ ٌالاب هلغشم لیلد هب .تسا هدروآ یم مهارف ار ...و یسیق هیهت و مشپ ،هویم ندرک  شخ
   هاک ااه   ناراک نایا نانکاس .دناهدرکیم تیرفت و یزاب ینوریب هطوحم رد زین ناکدوک و هدوب گنرمک رایسب نٌالاس گرزب
   .دنا هدرک یم ترشاعم و تحارتسا  چوک یاهاضف نیا رد ،دناهدوب رفن 1 راوناخ دعب اب ًالابلاغ

 نارک

  
 

 امنهار

 ،(3) لغآ ،(۳) ینوریب رابنا ،(1) -(هنزگ) یرابنا ،(۱) یگدنسیر قاتا ،(1) هچقاط ؛(0) زیلهد ،(9) یری کوی ؛(2) هناخرونت ،(7) نمیشن
 (27) خب م ،(77) سارت ،(47) روخآ

 یدحاو کت رخآ نالپ و ازجم دحاو ود یاراد مود و لوا نالپ ،یتنس یاه نارک نالپ :3 ریوصت
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

   زا نآ یایور هاندب و یاهرخص گنس فقس و فک و راوید ینورد هیٌال .تسا رتم 9 ات 2 نیب اهنارک نیا ردراوید ر ق
  دوداح رد  ًالاابلاغ   اچوک رایسب ،یتینما -یمیلقا ل اسم تیاعر تهج هب اههرجنپ داعبا .تسا یلحم دیفس کاخ تالم
 ار  ااه ناراک  مااب  تاشپ . دناشاب یام رون مک یلخاد یاهاضف اذل ،تسا هدوب رتم 1 .2 اههناخ عافترا ،رتم یتناس 49 رد 49
  یااه هلپ همادا رد نآ هار هک دراد رارق ییٌالاب هقبط ناگیاسمه هناخ .دهد یم لیكشت نت نیدنچ نزو هب هچراپكی یگنس
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   یاراب یطاایح .دسر یم ییٌالاب نارک یدورو هب رود مین دودح زا سپ و هتشذگ ینی اپ ناگیاسمه رد ولج زا ،یچیپرام
   .(0 ریوصت) دوب یسرتسد لباق اهیدنقهلک زا یاهعومجم رب ابیز یزادنامشچ نآ رانک رد یلو هتشادن دوجو اههناخ

 
 نارک یاضف رد یرامعم رصانع :4 ریوصت
 1۳97 ،تماس هدیدپ رواشم نیسدنهم :عبنم

 هدش یزاس رصاعم یتنس یاهنارک

  نیباام و   هاتفریذپ ار یاتارییغت  نداش  راصاعم   زا یاسثت هاب ،هورگ نیا یاهنارک ،دزاس یم نشور اه  خساپ و تادهاشم
  یاسررب  شاخب ود رد ناوتیم هک دناهتشاد شقن ینوگرگد نیا داجیا رد یلماوع .دنا هتفرگرارق رصاعم و یتنس نکاسم
    هاک تاسا تااطابترا شرتسگ ،مود شخب .دوشیم اتسور هب یتخاسریز تاناكما نیلوا دورو هب طوبرم لوا شخب .درک
-  هكباش و نوایزیولت) اههناسر شرتسگ ،یژولونكت دشر .دوشیم یفنم یگنهرف تارییغت هب رجنم تبثم جیاتن رانک رد
  طاباور و یعامتجا یاهراتفر و دنکیم داجیا یلاها هرمزور یگدنز رد یتاریيثت ،یرهش یگدنز شیامن و (یزاجم یاه
     لابق هرود داننام یتناس یااه تایلاعف زا یرایسب ،تشیعم هفلؤم اب ه بار رد .دریگیم دوخ هب یرتدیدج یاهلكش نآ
     رواضح تاهج هاب) یرااجت و یتامدخ یاهلغش هب یرادماد و یزرواشک زا مدرم زا یخرب یلصا لغش هچرگا تسا
  طاسوت نف نیا کرت تهج هب یگدنسیر قاتا اهنارک نیا رد ،یتامدخ -ینوكسم هصرع .تسا هتفایرییغت ،(نارگشدرگ
  هاکارچ ،تسا هداد درکراک رییغت یلومعم قاتا هب هدوب تاینبل هریخذ و هیهت لحم ًالاقباس هک هنزگ نینچمه و اتسور نانز
 نیا هب ییاههاگراک ،نالک سایقم رد دیلوت تروص رد ای و دوشیم هیهت یراوناخ  ت زاین دح رد ای تاینبل هزورما ًالٌالوا
  نمیاشن زا ادج ییاهقاتا نتشاد هب زاین یمومع و یصوصخ یاهاضف  یكفت هب زاین تهج هب ًالایناي .دراد دوجو روظنم
 . دابای  یام راییغت زین ینوكسم یاهاضف عون و یگدنز  بس ،تیلاعف عون رییغت هب هجوت اب ناسنیدب .دیامنیم یرورض
   یالحم یااهرازاب قنور اب ازدمآرد یاهتیلاعف و هدش رتگنرمک اههشیپ نیا هب طوبرم یاهلغش و یرادماد ،یزرواشک
  هاب اهنارک لیدبت ،نارگشدرگ هب نارک هراجا و یرگشدرگ یاتسار رد یتامدخ یاهراک ماجنا ای یتسد عیانص هصرع رد
   پامک هاب یعارز یاهنیمز لیدبت نوچ یتامادقا اب تشک ریز یضارا شهاک ،نامأوت تنوكس رانک رد هاگ اههاگشیامن
  ماهرود  نتاسشن نوچ یعمج یاهتیلاعف زین هزورما ،تفگ ناوتیم زین یگنهرف رظن زا .دناهدش نیزگیاج یرگشدرگ
  یالو .دتفایم قافتا نمیشن رد دایعا هرفس ندیچ نوچ یتنس موسرو بادآ یرازگرب و نانامهم زا ییاریذپ ای یگداوناخ
 دورو لیلد هب .تسا ادج ییاضف رد لهثتم نادنزرف یگدنز و تیلاعف ،یاهتسه هب هدرتسگ یاههداوناخ لیدبت هب رظن اب
    و ودانک و روانت نواچ ییاهاضف فذح ،تسد نیازا یدراوم و یتشیعم تیعضو دوبهب و تاطابترا شرتسگ ،تاناكما
  رطااخ هب .تساهنارک زا هورگ نیا رد صخاش یدبلاک تالخادم زا هناخزپشآ و مامح ،یتشادهب سیورس ندرک هفاضا
  یریذاپ فا عنا ناوت ،یدركلمع  ت هب یدركلمع دنچ یاهاضف ندش لیدبت و اه نارک رد یتشیعم یاه تیلاعف شهاک
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  یاهااضف رانک رد اه نارک بلاغ و دریگ یم تروص همدقم نودب قباس نوچمه نورد هب نوریب زا دورو .تسا هدش مک
  و باواخ ،     یگدانز یاراب ؛داش ناایب هاچنانچ و (قباس هنزگ و یگدنسیر ،نمیشن) دنراد رگید قاتا هس ًالابلاغ یتامدخ
 . دانریگ  یام رارق تبقارم تحت اه قاتا زا یكی رد سپس و نامیاز یتشادهب زکارم رد نانز ًالابلاغ .دور یم راكب تحارتسا
      هاب هاتبلا و هداش دااجیا هاک تسا یتارییغت هلمجزا زین یبوچریغ هرجنپ و برد زا هدافتسا و رت گرزب یاههنزور داجیا
  و فاک ،   ااهراوید هاندب یالو هدش هتلافسآ اهنآ زا رایسب فک ،اهنارک رد تبوطر شیازفا ًالابقاعتم و رونت فذح تهج
  زا نوایزیولت  صخخااب      و یاقرب لیااسو نواچ هاتینردم رهااظم و یتشپ ،شرف .تساه نارک یاهرخص گنس زا فقس
  یاتحار یارب باوخ تخت و لبم زا ،دوش هدافتسا تی وس ناونع هب نارک زا هک یدراوم رد اما تساه هناخ بلاغ ناملبم
 تیعمجرپ تامسارم یرازگرب ناكما اهنارک یاضف ندوب  چوک تهج هب .(1-۱ ریوصت) دوش یم هدافتسا نارگشدرگ
 . دواش  یام رازگرب هنادرم -هنانز تروص هب دوش یم هدافتسا رت گرزب ژارتم اب هیاسمه یاه هناخ زا راک نیا یارب و تسین
  .دراد رارق نارک هقبط نیلوا ای و رواجم یاهنارک رد قباس نوچمه زین یماد هصرع

 
 اهنارک درکراک لیدبت :5 ریوصت

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 اهنارک

 

  

   
 ،(97) مامح ،(27) خب م ،(77) سارت ،(47) لغآ ،(۳) ینوریب رابنا ،(1) قاتا ،(1) هچقاط ؛(0) زیلهد ،(9) یری کوی ؛(7) نمیشن امنهار

 (07) ییوشتسد

  :5-4 نالپ ،1131 ،ییانس و یجرگ ،3-1 :ذخأم ،رصاعم - یتنس یاهنارک نالپ :6 ریوصت
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

                                                                                                          زاسون و رصاعم یاههناخ
   سااسا راب .دنکیم تیعبت یرهش زاسوتخاس تلاصم و  ینكت زا ًالالماک و هدوب هلاس 17 تمدق اب ،هورگ نیا یاههناخ

لوا هقبط  

فکمه هقبط  
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 و  داننیب یامن  یامازلا  ییاتاسور  لیاصا یاهلغش ناونع هب یدادجا هشیپ ظفح یارب ناناوج بلاغ ،هدمآ تسد هب جیاتن
     زاین تٌالواصحم نایا بالغا) یتسد عیانص ،ینبل تٌالوصحم شورف قیرط زا یراجت و اپون یاهتیلاعف رب ناشحیجرت
     یاراب یتی واس هاب ااه   ناراک لیدابت و ااه    ناراک لد رد یهاگاشیامن یاهااضف دااجیا ،ییوراد ناهایگ ،(تسا یتادراو
  تانااسون . داناهدرک نیزگیاج زاسون هب نارک زا دوخ نكسم ،یدارفا ،اتسور نیا رد ساسا نیمه رب .تسا نارگشدرگ
  طاباور ندید بیسآ بجوم اتسور یداصتقا تفاب بیرخت رانک رد ناییاتسور زا یصاخ رشق دمآرد ندوب ٌالاب و یدمآرد
 ه باض نودب زاسون یاهاضف هعسوت هزاجا یداصتقا تردق .تسا هدیدرگ اتسور ییاضف -یدبلاک یاهبیسآ و یعامتجا
 ،۱۳97 ،   تمااص هدایدپ) دواش یام  رااجنهان یاهرهچ اب دیدج یناودنک ندمآ دیدپ هب بجوم رما تیاهنرد هک دهدیم ار
  هاک تسه دیدج زاسو تخاس زا ریزگان یاهتسه هب هدرتسگ زا اههداوناخ لیدبت و یتیعمج تارییغت لیلد هب ،هتبلا .(1۳
   ااب راگید یا  هرااپ و هداش انب یگنس تلاصم اب ،یگنهرف  اریم نامزاس تراظن تحت زاسون یاههناخ یخرب نیب نیارد
   زیرراس یاتاسور داجیا هب تردابم ،دیدج یاهزاسو تخاس لرتنک یارب ًالاریخا هتبلا .دناهدش  ادحا زوجم نودب و رجآ
     مااجنا هاب ماامتها ترواص رد ، ااههناخ نیا رد نکاس دارفا .تسا هدش ناودنک یخیرات یاتسور یرتم 440 هلصاف رد
 ی اهااضف ، ااه هاناخ نیا رد .دننکیم هدافتسا ،دناهدش هدنک رابنا روظنم هب هک ییاهنارک زا یزرواشک و یرادماد یاهراک
  نتاشاد . دواش  یام عافر  هاناخ نوریب رد یتشیعم یاهزاین و دنشاب یم یگنهرف و یتسیز یاهزاین عفر یارب اهنت یدبلاک
     نواچمه ؛تاسا دواجوم رهاش رد ًالاتدمع هک ینامتخاس تلاصم زا هدافتسا و تلاوت ،مامح ،هناخزپشآ ،قاتا ود رثکادح
-نارک اب سایق رد دیدج نکاسم یربهیامرس شیازفا ببس ییاهنتهب نیا هک تسا هورگ نیا تاصخشم زا گنس و رجآ
  زااب ی ااضف ، ااه   هانومن یاخرب رد و  هدواب طا ایح دقاف ًالابلاغ هک یرتم 19-12 ژارتم رد ًالابلاغ زاسون یاههناخ .تسا اه
 یمومع و یصوصخ همین یاهاضف نیب زرم ،درادن یاهدش فیرعت هزوح هناخ یدورو .دباییم شهاک سارت هب اهدحاو
 رد . داندرگی ام زی اامتم رگیدكی زا  ایشا و ناملبم  یكفت اب اهنت نمیشن و ییاریذپ ،یدورو یاهاضف و هدوبن صخشم
 ی دابلاک یازا  هاب ام و یگدنز هویش داعبا ،ناودنک یاههناخ زا هورگ هس رد هنازور و هنٌالاس یگدنز فیصوت اب ،تیاهن
   .دیدرگ هصالخ 7 لودج رد رصاعم هرود رد

 رصاعم ات یتنس هرود زا ناودنک یاتسور یاههناخ دبلاک و یگدنز هویش قیبطت :1 لودج

 یگدنز هویش
 اضف مان

 زاسون رصاعم -یتنس نارک یتنس نارک

یلاعف
 یتسیز یاهت

 نمیشن ییاچ و اذغ فرص

 ندیباوخ

 نیدلاو
 قاتا ای نمیشن نمیشن

 درجم نادنزرف
 ادج یاهناخ رگید نارک رگید نارک ای نمیشن لهثتم نادنزرف
 رگید نارک ای نمیشن نامهم

 تشادهب
 wc+مامح + اناتسآ
 (نارک نوریب)

 wc+مامح
 (نارک لخاد ای نوریب)

 wc+مامح
 (هناخ لخاد)

 (نویزیولت یریگرارق لحم) نمیشن - تغارف تاقوا نارذگ
 قاتا ای نمیشن نمیشن زود و تخود نوچ ییاهراک ماجنا
 زپو تخپ

 رونت
 هناخزپشآ خب م

 (یراخب قیرط زا) - شیامرگ

یلاعف
 یاهت

 یگنهرف

 یگداوناخ مه رود نتسشن
 نانامهم زا ییاریذپ نمیشن

  ...اهنشج و دایعا مسارم یرازگرب
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 دجسم + نمیشن زامن نوچ یدابع  سانم ماجنا
 قاتا ای نمیشن - هعلا م
 نویزیولت یاشامت

 نمیشن

یلاعف
 یتشیعم یاهت

 نارک نرود

  ...و فاحل ،یتسد عیانص تفاب ؛ییافکدوخ
 هنزگ رد ودنک تالغ یرادهگن لحم

 یرابنا
 نورااایب) یراااابنا
 اهرابنا ینبل تٌالوصحم هریخذ و دیلوت (هناخ

 - - یگدنسیر قاتا یگدنسیر لحم
 قاتا قاتا ای یریکوی یریکوی تخر یرادهگن لحم

 نارک نوریب

 هفولع رابنا هفولع رابنا یزرواشک تاودا +هفولع یرادهگن لحم
  نورااایب) یراااابنا
 (هناخ

 هناخدود ماب تشپ + هناخدود رابكشخ دیلوت لحم
 - ینوریب رونت یزرگنر لحم
 - میجاج تفاب قاتا میجاج تفاب لحم
 - زیلهد +زاب یاضف تخوس رابنا
 (هناخ نوریب) لغآ (نییاپ هقبط ای رواجم نارک) لغآ تاناویح یرادهگن لحم

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

   اراد هاک یزیاامت و عونت یمامت مغریلع هدشیسررب یاههناخ یمامت نایم رد هچنآ هک تفرگ هجیتن ناوتیم تیاهن رد
   .(1 ریوصت) تسا هدوب ریز تروص هب تسا دانتسا لباق دندوب

  هناخ 
 وگلا

 رصاعم رصاعم -یتنس یتنس 

7 

   

2 

   

 ریوصت هنومن

   
 رصاعم ات یتنس زا یگدنز کبس رییغت رثا رد نکسم یدبلاک یوگلا لوحت ریس :7 ریوصت

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 اهداهنشیپ و یریگهجیتن

  داهد   یام نااشن یعاامتجا -یگنهرف و یتسیز ،یتشیعم لماع هس ساسا رب ناودنک یاتسور رد یگدنز  بس یسررب
  رد یامهم شقن تشیعم یتنس هرود رد .تسا هتفریذپ یاهدیدع تارییغت رصاعم ات یتنس زا نامز رذگ رد نکاسم دبلاک
 رد یا هرخاص یرامعم تروصب ناودنک یمیدق یتسیز یاهاضف و هتشاد اتسور یاه هناخ ییاضف بیکرت و یریگلكش
  هدافتاسا لباقریغ و یفاضا یاهاضف داجیا زا دنچ ره هعسوت تیدودحم تلع هب و هتفرگلكش اهدركلمع هب ییوگباوج
      نیماات تدام زارد رد یتاسیز تااناكما اات هدمآ دوجوب یبیترت یلخاد بسانم تامیسقت اب یلو تسا هدیدرگ بانتجا
   نیانچمه و یتامداخ یاهراک ریاس ،یزرواشک ،یرادماد طوبرم روما نوچ یتشیعم زا معا یرایسب یاهتیلاعف .ددرگ
   طوابرم رواما ،یگداوناخ یمه رود ،باوخ و دروخ ،یتشادهب ل اسم ،زپ و تخپ نوچ یگنهرف و یتسیز یاهتیلاعف
      و تاسا هدیاسر تایلعف هاب (نمیاشن ،(یرابنا) هنزگ ،یگدنسیر قاتا) نارک یاهاضف رد ...و دایعا یرازگرب ،نامهم هب
      و نداش راصاعم جوام ااب مااگمه اما .تسا هتشاد رارق اهنارک نوریب رد ابلاغ رگید یاهراپ و لغآ ،یتشادهب یاهاضف
  راییغت ،  یژوالونكت  ااقترا ،  تااطابترا شیازافا ،  یاتیعمج تاراییغت ،لسن رییغت نوچ یللع ربانب یگدنز هویش تارییغت
   مود هتاسد یااههناخ رد یرگشدرگ هب یتنس یاهتیلاعف زا دمآرد هدمع رییغت صوصخلایلع و رضاح رصع یاهزاین
 یاهتیلاعف یارب یلومعم یاهقاتا هب لیدبت هنزگ ای یگدنسیر قاتا نوچ یتشیعم یاهاضف ،(زاسون -یتنس یاهنارک)
    ینااهج ترهاش هاب هجوت اب و تسا هدش هفاضا اهنارک هب خب م و یتشادهب یاهاضف ،یتحار تهج هب و هدش یتسیز
-   عیاناص شوراف یااههزاغم و اهارسنامهم هب اههناخ لیدبت لثم یرگشدرگ تعنص هب طوبرم یاهتیلاعف ،اتسور نیا
  رد لایاس یگدنز تفر نیب زا و اهنارک ندش یاهزوم هب رجنم رورم هب رما نیمه هک هدرک ادیپ قنور یتاغوس و یتسد
  ااه هاناخ نیا یسررب .تسا هدش هنخاس جوم نیمه اب هارمه هک زاسون تسا ییاههناخ زین موس هتسد .تسا هدش اهنآ
         مااجنا هاناخ جرااخ رد یتاشیعم یااهزاین هایلک یالو تاسا وگباوج یتسیز یاهزاین یارب نآ یاهاضف دهدیم ناشن
  زا یراايآ و هتشادن یلحم بادآ و موسر اب ینادنچ تیخنس هناخ نیا تفگ ناوت یم زین یگنهرف رظن ه قن زا .دیریگ یم
     راصاعم اات یتناس زا ااههناخ ییاضفنامزاس رد تارییغت نیرتمهم زا یاهراپ همادا رد .درادن یموب یرامعم اب یناوخمه
  .دوشیم ه ارا
-لكش بجوم ،یتنس یاهنارک رد اهتیلاعف ددعت .تسا هدش لیدبت هنالعفنم هب هنایارگدرکراک تلاح زا یگدنز  بس
  یااه تایلاعف  نداش  دوداحم اب .دشیم اضف ره فلتخم یاهدركلمع هب هجوت اب اهنآ یراذگمان و ییاضف عونت یریگ
  یااه  تایلاعف بالغا  لااقتنا و   لاغتاشا عوان رد  راییغت یپ رد هناخ رد تماقا نامز تدم شهاک ،رصاعم هرود رد هناخ
 رما نیا و هتشگ لدبم یصخش یاهتیلاعف ماجنا یارب یناكم هب هناخ ،نآ زا جراخ یاضف هب نكسم لخاد زا یعامتجا
  هداش ماجنا یاهتیلاعف مدرم نامز تشذگ اب .تسا هدش یدركلمع ت ییاضف هب یدركلمعدنچ یاهقاتا لیدبت ببس
   ااب زاین  ااه هاناخ  یریذاپ فاا عنا . داناهدروآ    یور دامآردرپ و ااپون یااهتیلاعف هب و هداد شهاک ار اهنارک لخاد رد
- تخااس لیلد هب اتسور نیزورما یاههناخ هک ییاهیگژیو .تسا هداد تسد زا ار دوخ موهفم ،هداد خر یاه ینوگرگد
  یاراب    و یمواب یراامعم نداید یارب نارگشدرگ ابلاغ هک تسا یلاح رد نیا .دناهرهبیب نآ زا یراركت و یرهش زاسو
  .دنیآ یمناودنک تمسهب ییاتسورباذج و هداسیگدنزکرد
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      هدامآ دواجوب تاراییغت زا ریزگاان اهاتاسور و تسین نكمم اتسور یموب قایس یرادهگن و ظفح هكنیا تسادیپ هچنآ
   ینوكاسم یاهااضف لد رد یتشیعم و یداصتقا اصوصخ نوگانوگ یاه تیلاعف هتشذگ رد رگا هک تفریذپ دیاب .دنتسه
  هراوامه نوادنک اما هدش گنر مک هدش رکذ دراوم هب هجوت اب هزورما ،دومن یم لمع هتشونان نوناق  ی هباثم هب اهاتسور
  رد یاگنررپ شقن دناوت یم و هدوب یراجت و یتیلاعف ،یرگشدرگ ،یخیرات هنیمز رد عونتم یاهشقن و اهدركلمع یاراد
 زا لاح رد ،دوجوم یاه بیسآ رطاخب اما ،دشاب هتشاد هق نم یاهاتسور ت س رد یراجت یاهتیلاعف یربهر و تیاده
   ینیرفآزااب و  اایحا یارب ییاهراكهار یریگراكب ،دهدیم ناشن یل اسم نینچ .دشابیم دوخ یدیلوت شقن نداد تسد
  هعاسوت رد لصا نیا یراگنا هدیدان ،دیدرت یب .دشاب یم ریذپانراكنا ترورض  ی ییاهاتسور نینچ یتنس یگدنز  بس
 تیبثت یاتسار رد نیاربانب .دماجنایب ینوكسم یاهاضف و ناسنا یگتفشآ هب دناوت یم ینوكسم یاهاضف یهدنامزاس ای و
   ااب ییاتاسور نکاسم و هعسوت یاه تسایس و اهدربهار رد یرگنزاب ،دمآرد و دیلوت یاه نوناک داجیا و ییاتسور زکارم
    زا یرایاسب دایلوت هزوراما . دواب د     اهاوخن دوز زاگره نینکااس قایالع و یالحم و یموب طیارش و اه لیسناتپ رب دیکات
  یاتح هداد نادمه اصوصخ هیاسمه یاهناتسا زا تادراو هب ار دوخ یاج یتسدعیانص و اهینتفاب نوچمه تٌالوصحم
  تٌالواصحم  دایلوت دنمشزرا مجح هک تسایلاحرد نیا .دید مه ینیچ یگنر لافس ،نادمه یاهلافس رانک رد ناوتیم
  هاب  شاخب نآ رد   هاضرع و دایلوت  گرزاب زکارم هک درک یم باجیا رواجم یاهاتسور و ناودنک رد یتسد عیانص و ینبل
 ی ااه     تایلاعف زا یاشخب ناوات یام ،اتسور هرتسگ رد یهاگراک و یدیلوت یاه هعومجم یزادنا هار رانک رد .دیآ دوجو
    ااضعا ندوامن    لااعف ااب بایترت نیدب و داد هعسوت ینوكسم لخاد یاهاضف لد رد ار ناییاتسور یتشیعم و یداصتقا
  ناوات یام یتح .داد شهاک ار ...و تاسیسات ،یناسنا یورین نوچ دیلوت فلتخم یاه هنیزه ناگیاسمه یتح و اهراوناخ
 ،    هافاک زا ماعا یاحیرفت یاهااضف یحارط نآ رانک رد هک درک هدافتسا هاگراک تادیلوت شورف یاهاضف یارب اهنارک زا
    شاخب و یالحم یااه  هااگراک رد دایلوت و شزومآ نیب یق نم طابترا ناوتیم ناس نیدب .دومن روظنم ، ...و هناخهوهق
  و ناامز ،     نااكم هاب هااگآ هتاشذگ زا نادیفاسشیر مینادیم ،هدش رکذ دراوم رب هوالع .درک رارقرب نآ شیامن و شورف
  و یمواب      یراامعم هاب هاجوت نیاب نایا رد . دواش هداد   قواس ااهنآ تکراشم اب بسانتم ینیرفآزاب دیاب و هدوب طیارش
  .ددرگیم یداهنشیپ یاهحرط تیقفوم ببس دناوتیم زاسوتخاس یتنس ماظن یاهراكهار ینیرفآزاب
 عبانم
 ؛لوا یولهپ هرود یاههناخ یرامعم رد یگدنز  بس ییارگون ریيات ،(1397) هدازهاشریم نیورش و نیسح ،هدازنا لس ،اضرمالغ ،یمیهاربا

 141-221 :10 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،نادمه رهش
  .ثلاي رشن ،نایشواچ نسح همجرت ،یقوذ یاهتواضق یعامتجا دقن ،زیامت (2397) رییپ ،ویدروب
  .12-29 :47 هرامش ،مدرم گنهرف هیرشن ،نآ یاهرخص یرامعم و ناودنک ،(9۳97) دمحم ،یدوردرس عماس
 هرامش ،32 هرود ،اتسور طیحم و نكسم همانلصف ،ناودنک یاتسور میلقا اب زاسمه یرامعم ،(4397) اریملا ،ی انس ،فسوی ،ینابهلم یجرگ

327: 37-2.  
  .نارتخا رشن ،ینامز یجاح دماح همجرت ،ناكم ،نامز ،هتینردم ،(۳۳97) ینوتنآ ،زنیدیگ
-13 :۱17  هراماش ،اتسور طیحم ونكسم ،ناریا دنكتسد یرامعم یسررب و هعلا م ،(1397) لیعامسا ،ینایردنزایتمه ،بوقعی ،رفیدمحم

477.  
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 رد  ناتاسیس ی رگاشدرگ  نکااما یخی راات تیوه شقن ،(۱397) نینزان ،یدابآ میعن ؛داهرف ،ناوج ؛هبادوس ،یهز یمشاه ؛یسیع ،ناضمرروپ
  .332-279 ،(7)32 ،(یاهق نم یزیرهمانرب)ایفارغج همانلصف ،( هز یاهاتسور :هعلا م دروم) ییاتسور یحاون یداصتقا هعسوت
 ، یاگنهرف  اریم نامزاس ،(ناودنک یخیرات یاتسور) شزرا اب یاهاتسور زا تظافح و یهدناماس ،(1۳97) تماص هدیدپ رواشم نیسدنهم

  .یرگشدرگ و یتسد عیانص
 ادخهد تاراشتنا ،نارهت ،متشه پاچ ،هدازردان گرزب همجرت ،ارتیم نییآ ،(4397) نترام ،نزامرو
  .117-۱72 :27 لاس ،7 هرامش ،یخیرات یاهیسررب ،ناودنک یاتسور ،(0197) یلعمالغ ،نویامه
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