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  هدیکچ
 نارگشدرگ و نابزیم عماوج نایم ینید و یگنهرف تالماعت شرت گ ثعاب هک تسا عماوج ینید تیوه زا یدامن یبهبم یرگشدرگ
 رد قطانم نیا یتینما  شزرا نییعت مهم اماوع زا یکی ،هعیش قطانم یکیتیلپوئژ تیعقوم .دوش یم یناهج و یا هقطنم ،یلم حوطس رد
 و ناسارت .دنا هدوب ناوارف یاه تصرف و اه شلاچ أشنم و اه ناریب نوناک ،نونکات هتشبگ زا قطانم نیا .تسا یلمارف و یلم حوطس
  و یم ایند رد نیشن هعیش قطانم نیرت مهم زا ،دراد رارق اجنآ رد (ع) اضر ماما سدقم هاگراب هک یناکم ناونع هب دهشم رهش
 شقن دناوت یم و هتشاد تیمها مه یرگشدرگ ظایل زا ،یکیتیلپوئژ فعاضم تیمها زا یرادروترب رب هوالع ،هقطنم نیا .دوش یم
 ،هعیش بیشن و زارفرپ خیرات لوط رد ،ناسارت .دهد صاصتتا دوت هب نیون یاه تصرف داجیا و روشک یرگشدرگ هعسوت رد ییاز ب
 هب و ناسارت هاگیاج ،هتفای یا هداعلا قوف تیمها هچنآ هزورما اما .تسا هدوب ناریا هرت گ رد یرای ب یاه تصرف و اه شلاچ نت بآ
 یریگرارق هب هجوت اب .تسا هنایمروات رد نیشن هعیش كیتیلپوئژ هقطنم كی ناونع هب یبهبم یرگشدرگ هعسوت رد دهشم رهش هژیو
 ددجم ءایحا هب ناوت یم ،نوماریپ -زکرم لدم و هعیش كیتیلپوئژ رد دهشم یزکرم تیعقوم و نهک هراق هس لاصتا ایم رد ناریا
 درک مادقا ،دنک یم اصتم نیچ و هراق هبش ،یزکرم یایسآ هب ناریا قیرط زا ار اپورا هک هیودا و مشیربا یناتساب -یخیرات یاه هداج
 هک تسا یلیلیت -یفیصوت رضاح هلاقم قیقیت شور .دوش یم ناریا رد یبهبم یرگشدرگ هژیو هب و یرگشدرگ هعسوت ببس هک
 .تسا هدش یروآدرگ یاهناخباتک عبانم زا هدافتسا اب نآ یاه هداد
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 همدقم
 ماگمه ،نیون یرگشدرگ هعیلط نکیل .تسا هتشاد دوجو یناسنا عماوج رد زابرید زا هک تسا ینهک هدیدپ یرگشدرگ
 یروطهب .دش زاغآ دعب هب 35 هدس رساوا رد یصخش هیلقن لیاسو زا هدافتسا شرتسگ و سیلگنا رد یتعنص بالقنا اب
 فلتخم یاه شخب نیب رد ار دشر نیرتشیب نونکا و هدوب یعیرس دشر یاراد یرگشدرگ دعب هب 1135 لاس زا هک
 زا یرگشدرگ .(9 :2395 ،ناراکمه و نایداجس) تسا هتفرگ رارق ایند گرزب تعنص هس فیدر رد و هتشاد یداصتقا
 بوسطم هعسوت لاح رد یاهروشک رد یلم یاهداصتقا یارب یکمک یرازبا و تسا یناهج داصتقا مهم یاه شخب
 ,Sausmarez). دوش یم یجراخ یراذگ هیامرس بذج و یا هقطنم هعسوت ،لاغتشا داجیا بجوم هک یروطهب ،دوش یم

 و رادیاپ یزرا دمآرد هب یبایتسد و لاغتشا داجیا .دراد هجوت لباق یعامتجا و یداصتقا را آ ،تعنص نیا (700 :2007
 نیا یعامتجا و یداصتقا را آ زا یللملا نیب قافو و حلص یاتسار رد یگنهرف لباقتم تخانش نینچمه و بسانم
 تسا نآ اب ربترم تامدخ و نارگشدرگ زا بکرم یماظن ،یرگشدرگ ،عقاو رد .(Cartner, 2002: 13) تسا تعنص
 یاه تیباذج لماش یرگشدرگ یاهزاین شیپ .دوشیم نارگشدرگ ییاجهباج و کرطت لیهست بجوم هک یوطن هب
 رد اهتیلاعف نیرتدشرلاعیرس زا یکی یرگشدرگ .تسا رفس ییاناوت و شزیگنا ،یسرتسد ،تالیهست ،یرگشدرگ
 مش نودب دناهدراذگ تسیز ریطم رب یمهم تار ا هک یرشب یاهتیلاعف هعومجم نیب رد و دور یم رامش هب ناهج
 هک تسا یدعب دنچ یا هدیدپ تعنص نیا .(0 :3195 ،یدهاز) درک دادملق اه نیرتمهم هرمز رد ناوتیم ار یرگشدرگ
 هب یرگشدرگ یاهتیلاعف .دهد یم رارق ری أت تطت ار ریطم و (یعامتجا ،یگنهرف ،یداصتقا) هعماج فلتخم داعبا
 زا (مسیروتوکا) یدرگ تعیبط ،یرهش ،یشزرو ،یگنهرف ،یبهذم یرگشدرگ هک دنوش یم میسقت یفلتخم یاههخاش
 نایدا و یموق بهاذم لومعم یاه یگژیو زا یترایز -یبهذم یرگشدرگ .دوش یم بوسطم نآ یاهشخب نیرت مهم
 عمج هلاس ره .دراد یپ رد قطانم نآ هب ار نارئاز یعمج هتسد تکرح بلغا ،یترایز نکاما هب رفس .تسا یناهج
  ون نیا .دنوش یم ریزارس ملاع رسارس رد یبهذم قطانم هب سدقم و هکربتم نکاما ترایز یارب ناقاتشم زا یری ک
 بهذم دوخ هزادنا هب (یبهذم) یترایز یرگشدرگ ،تمدق ااطل زا .دراد جاور بهاذم و نایدا مامت رد ًاابیرقت رفس
 ،تسین یصاخ بهذم هب صتخم هک دوش یم دادملق یرگشدرگ  اونا نیرت نهک و نیرتروهشم زا یکی و دراد تمدق
 ،یبهذم یرگشدرگ ،لاح ره هب .(1195:1 ،ناراکمه و یدمطم) تسا یرشب بهاذم خیرات رد یناهج یاهدیدپ هکلب
 ملسم .تسا هدروآ تسد هب ناهج رسارس رد یگنررپ شقن ،دوشیم هدناوخ یونعم یرگشدرگ ناونعهب ًااضعب هک
 رسوت ،یروانف ،دمآرد شیازفا اب هک تسا یرگشدرگ یناهج خدیدپ راجفنا زا یشان تیعقوم نیا زا یشخب هک تسا
 اب میقتسم هطبار رد هژیوهب یبهذم یرگشدرگ ،لاح نیا اب .دوشیم ینابیتشپ یتاغیلبت تامادقا ای تاعالطا شدرگ
 .(Tala & Padurean, 2008: 242) تسا دشر لاح رد دوخ هب نبسن نایدا ریاس کرد و مدرم شناد شطع
 .تسا هدش حرطم عیشت ناهج زکرم و هیرظن نیا دنلتراه ناونع هب ناریا ،هعیش میتیلپوئ  دیدج هیرظن رد هزورما
 رد هک دریگ یم رارق ییاهروشک هرمز رد ندوب یمالسا و  یعیبط ،ییایفارغج صاخ ریارش ندوب اراد لیلد هب نینچمه
 نیا .دنک بذج دوخ هب ار بهذم هب قاتشم نارگشدرگ زا یدایز عمج و هدوب لاعف رایسب دناوت یم یبهذم مسیروت
 نیا زا یرایسب .تسا هداد یاج دوخ لد رد ار یمهم و یبهذم نکاما دوخ ینغ گنهرف و ندمت اب نهک نیمزرس
 :دنتسه هورگ ود لماش ناریا یترایز و سدقم نکاما .دنتسه یمالسا یاهروشک ریاس ناناملسم مارتحا دروم ،نکاما
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 شزرا یا هقطنمارف و یا هقطنم سایقم رد هک (س) هموصعم همطاف شرهاوخ و ( ) اضر ماما هاگراب دننام ینکاما (فلا
 دایز ناریا رد مه ناشدادعت و هتشاد یترایز شزرا یلطم و یا هیحان سایقم رد رتشیب هک ینکاما (ب و دنراد یترایز
 ثداوح میالع و را آ هک ییاج ،دهد یم لیکشت نآ یزکرم شخب ار رهش ره هدنپت بلق ،ساسا نیا رب .درب مان تسا
 نایامن یبوخ هب نآ رد یعامتجا و یداصتقا ،یسایس یاهدادیور و یعیبط ثداوح یتح و یگنهرف ،یبهذم ،یخیرات
 رد ار هیام نارگ یرهوگ ،ناریا یونعم تختیاپ و هدنپت بلق ناونعهب دهشم رهش ،ورنیا زا .(11 :9195 ،ییوکش) تسا
 ناقشاع لیخ و هدوب دهشم رهش شخب تنیز ،نایعیش ماما نیمتشه ینارون هاگراب هزورما .تسا هداد یاج دوخ لد
 مه و تسا تیمها یاراد بهذم هعیش ناریا یارب یلم دعب رد مه ،( ) اضر ماما هاگراب .دناشک یم راید نآ هب ار دوخ
 هب هجوت اب دراد یعس هلاقم نیا .دراد یصاخ رابتعا و شزرا ایند رانک و هشوگ رد نایعیش مامت یارب یلمارف دعب رد
 و یلوصا یاهدربهار ،دنوش یم سدقم دهشم هناور ( ) اضر  ماما هاگراب ترایز یارب هنالاس هک یتیعمج رامش یب لیخ
 یاهشلاچ و اهتصرف هب هجوت اب یلمارف و یلم دعب ود رد یترایز -یبهذم یرگشدرگ هعسوت یارب یا هیاپ
 یری أت هچ میتیلپوئ  یاهشلاچ و اهتصرف هک تسا نآ شهوژپ یلصا شسرپ ،اذل .دنهد هئارا ار ناریا یکیتیلپوئ 
 ؟تسا هنوگچ مالسا ناهج رد دهشم رهش یبهذم یرگشدرگ تیعقوم و دراذگیم ناریا رد یبهذم یرگشدرگ رب
 اههدولاش و میهافم ،اهداینب
 یگتفشآ زا روظنم بیترت نیدب ،تسا فیراعت نیا یگتفشآ ،نوگانوگ مولع رد میهافم فیراعت یاهنارطب زا یکی
 هب هجوت اب دارفا و دیامنیم لکشم ناگدنناوخ یارب ار نآ موهفم کرد هک تسا رگیدکی رد میهافم ندش هدینتمهرد
 ۀزوح رد میهافم یناماس هبان و یگتفشآ ،ناریا رد ،ورنیا زا .دنیامن یم هئارا ار موهفم نآ زا یریبعت دوخ ینیب ناهج
 رد میهافم یگتفشآ دناوتب هک درادن دوجو هنیمز نیا رد یبسانم تغل گنهرف هک دریگیم تأشن اجنآ زا یعامتجا مولع
 ناج و رهپس ینابرق) تسا هدوزفا زین نآ ماهبا و یگتفشآ رب را آ ۀمجرت رگید فرط زا و دنک نامرد ار مولع نیا
:9 ،رورپ  و میتیلپوئ ) یاهیاپ ثحابم هب یاهشیر تروص هب ،دش دهاوخ شالت شخب نیا رد ،انبم نیا رب .(1395
 .دوش هراشا ،دهدیم لکش ار رضاح شهوژپ راتخاس هک (یبهذم یرگشدرگ و یرگشدرگ ،هعیش میتیلپوئ 
 هعیش کیتیلپوئژ و کیتیلپوئژ -
 فلدار» یدئوس دنمشناد رسوت راب نیتسخن یارب ،ماهبا رپ و زیگنارب ثطب یاه او ناونع هب ،میتیلپوئ  حالطصا
 یسایس یایفارغج تاعلاطم هصرع هب ماگ «تسایس و ایفارغج رباور لیلطت شناد» موهفم هب و 3315 لاس رد «5نلیک
 هب نآ زا ،(یداقتنا میتیلپوئ ) یهنارگ شجنس رکفت رد هک ملع نیا .(Dodds & Atkinson , 2000:3) داهن رصاعم
 یمیهافم هلمج زا ؛(Tuathil & Dalby & Routledge ,1998:15) دوشیم دای «شناد -تردق رباور» زا یلکش ناونع
 و 0تسوکال هک یاهنوگ هب .تسا هدوب رظن فالتخا شتیهام رس رب هتسویپ ،نونک ات نآ شیادیپ نامز زا هک تسا
 زا توافتم یاهتشادرب هک دنرواب نیا رب ،میتیلپوئ  یه او زا فیراعت و اهتشادرب ددعت هب هجوت اب 9نلبی 
 ،این ظفاح) درادن دوجو میتیلپوئ  یارب هدش نییعت شیپ زا و یمومع فیرعت می یلو ،تسا هدش هئارا میتیلپوئ 
 ،دیدج یکیتونمره تفایهر ات تسا هدش ببس میتیلپوئ  یموهفم راتخاس رد یسیدرگد و لوطت نیا .(2395:95
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-لیلطت زا ،ار میتیلپوئ  نیداینب بوچراچ یتح و هداد رارق ملع نیا یور شیپ ار ینیون یهناسانششور یاههرتسگ
 رباور یسررب نوچمه یرتدیدج یریسفت یاهدربهار یوس هب ،تسایس -تردق رباور یسررب رد موسرم یاه
 ؛میتیلپوئ  تفگ ناوتب دیاش یلک تروص هب اما .(Ingram & Dodds, 2009: 259) دنهد قوس تنوشخ -تردق
 تسا یناهج و یا هقطنم ،یلم ،یلطم  تابسانم رد تردق ییایفارغج عبانم ظفح و یرو هرهب ،بسک ،تخانش شناد
 (31 :1395 ،رهپس ینابرق و رورپناج)
 :دنکیم هدافتسا موهفم ود زا هعیش میتیلپوئ  موهفم هرابرد دوخ یسررب رد 5لاوت اوسنارف
 و تالوطت هعومجم رب یعیش هعماج ره یراذگری أت تدش و هرتسگ زا تسا ترابع هک یلخاد میتیلپوئ  .5
 ؛روشک یلخاد یاه تسایس
 و یاهقطنم یاهتسایس و تالوطت رب یعیش هعماج یراذگری أت تردق زا تسا ترابع هک یجراخ میتیلپوئ  .0
 .(3195:1 ،لاوت) یللملانیب
 تسا ناریا دنلتراه ای گرزب هنایمرواخ فلتخم یاهروشک رد نایعیش یسایس یایفارغج دادتما موهفم هب ،هعیش میتیلپوئ 
 روطهب (بالقنا و تمواقم ،عیشت) باتکرد زین ییاکیرمآ زیتس مالسا ققطم ،0رمارک نیترام .(1195:15 ،ناشالت)
 یبالقنا نایغط میهافم نیرتیوق عیشت ،رصاعم نارود رد :دسیونیم هعیش میتیلپوئ  رصنع تیمها دروم رد ینمض
 بجوم ًاابلاغ هک دناهدرک  ادبا یلیصا هداعلاقوف یسایس یاهیژتارتسا هزورما ،یعیش یاهشبنج .تسا هدروآ دیدپار
 و تسا هدوب رادروخرب اهتیقفوم نیرتمیظع زا ناریارد هویش نیا .تسا هدش برغ و مالسا یایند تریح و یتفگش
 و یکیژتارتسا ،یداصتقا تایح عیشت زا یدنبرمک .دناهدش زین ایسآ بونج و برع یایند رد نایعیش ریاس شخب ماهلا
 ،ناتسناغفا ،ناریا ،نیرطب ،تیوک ،ناتسبرع ،قارع ،هیروس ،نانبل زا ییاهشخب و دریگیم رب رد ار مالسا خیرات
 ،دوشیم میسقت هعیش تیلقا و تیر کا هب فلتخم یاهروشک رد هک دنبرمک نیا .دناشوپیم ار ناتسودنه و ناتسکاپ
 .(1395:50 ،یربکا و یدرشفا) دباییم لاقتنا تعرس هب نآ رد نوگانوگ تاری ات هک تسا ییایند دوخ
 یبهذم یرگشدرگ و یرگشدرگ -
 یط ،شخرچ یانعم هب و هدش هتفرگ tour یوسنارف تاغل زا هک تسا tourism نیتال هملک لداعم یرگشدرگ ه او
 ،یرگشدرگ ؛دننام تسا هدمآ مسیروت ه او یارب ینوگانوگ یاه لداعم ،یسراف نوتم رد .دشاب یم ندرک ریِءس و ندرک
 هلجم رد 1115 لاس رد راب نیلوا ه او نیا .(3 :1195 ،یردیح) یدرگناریا یتح و حیرفت ،تحایس ،یدرگناهج
 یاشامت روظنم هب ترفاسم یانعم هب تغل نیا نامز نآ رد هدمآ (شزرو هلجم) نیراگرام گنیتروپسا مان هب یسیلگنا
 زا تسا ترابع یرگشدرگ .(2195:9 ،یتالطم) تفرگ راک هب تذل بسک یارب یعیبط رظانم زا دیدزاب و یخیرات را آ
 یرگشدرگ یاهذاذتلا دصق هب یمئاد تنوکس لطم زا ریغ یناکم رد شیوخ تغارف تاقوا زا یتدم یرایتخا نارذگ
 نیا یارب تامدخ هئارا و حیرفت فده اب ترفاسم هب مادقا ناونع هب ار یرگشدرگ رگید یضعب .(13 :1195 ،رهاب)
 زا ر اتم ،رباور و اه هدیدپ  ومجم زا تسا ترابع یرگشدرگ تفگ ناوت یم یلک روط هب .دنا هدرک فیرعت لمع
 و لقن و لمح ،بذج دنور رد یتلودریغ یاه نامزاس و نابزیم عماوج و تلود ،هیامرس ،رگشدرگ لباقتم درکلمع

                                                           
1. Francois  Thual 
2. Martin Kramer 
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 ریارش هب هتسب هک تسا ینوگانوگ  اونا و فلتخم لاکشا یاراد هک (Warver, 2000 :3) نارگشدرگ زا ییاریذپ
 .(Cater, 2000: 43) دشاب یم توافتم یطیطم
 ندناسانش نوچمه یفلتخم یایاوز زا ار هرهب نیا هکلب ،دوش یمن هصالخ یداصتقا هرهب رد ًاافرص یرگشدرگ دوس
 زا دوخ ۀبون هب ناکم ره یرگشدرگ راتخاس یاه یگژیو .درک یبایزرا ناوت یم زین اهروشک رگید هب یلخاد گنهرف
 یلکروط هب و یراجت ،یطیرفت ،یگنهرف ،یبهذم درکراک و شقن  ونت ،تیهام ،رابتعا ،تیمها زا ر أتم فرط می
 یاهرواب) یگنهرف ،یعامتجا یاه یگژیو زا هتفریذپ ری أت و هتفرگرب رگید فرط زا و ،تسا نآ یناکم یاه هبذاج
 هک تسا یا هلیسو یرگشدرگ .(155 :2395 ،هداز میهاربا) تسا نارگشدرگ و یلطم نآ نکاس یداصتقا و (یداقتعا
 دوجو اب ار رگیدمه ات دنک یم ممک اهنآ هب و دهد یم دنویپ رگیدکی هب توافتم یاه گنهرف و بهاذم اب ار دارفا
 هب یبهذم یاه هبذاج و بهذم ،یدرگناهج یناهج نامزاس رظن زا .دننک کرد رتهب ،یعامتجا و یسایس یاه شنت
 نیرت قنوررُبپ و نیرت یمیدق ۀرمز رد یبهذم یرگشدرگ .تسا هدش هتخانش رفس یاه هزیگنا نیرت یلصا زا یکی ناونع
  .(15 :1195 ،ناراکمه و ینموم ) دراد رارق ناهج رسارس لاح و هتشذگ یاه یرگشدرگ
 رد یناسنا یایفارغج مهم لماع ،تغارف تاقوا و نامز هب یگتسباو زا رتارف دوخ یصصخت موهفم هب یبهذم یرگشدرگ
 و دمآرد بسک یاتسار رد ،هزورما یبهذم یرگشدرگ .تسا یگنهرف زادنا مشچ و زکرمت داجیا ،ترفاسم یریگ  لکش
 هعسوت یلخاد دعب رد .تسا هتفرگ رارق فلتخم یاهروشک هجوت دروم یگنهرف ثاریم ظفح تهج نینچ مه

 ثاریم ظفح و دمآرد شیازفا یلم دعب رد و لاغتشا شیازفا ،یا  هقطنم هعسوت یاتسار رد دناوت     یم یبهذم یرگشدرگ
 ر ؤم مدرم رسوت یبهذم یرگشدرگ ماجنا رد یفلتخم لماوع ،نارگشهوژپ رظن زا .دشاب هتشاد لابند هب ار یگنهرف
-هب ینید یاهرواب ،یبهذم یرگشدرگ رد عقاو رد .درک هراشا یونعم هبرجت بسک هب ناوت یم اهنآ نیرت مهم زا هک تسا
 و مسارم رد هک دنتسه یناگدننکرادید 5یبهذم نارگشدرگ .دوش یم هتخانش یرگشدرگ تیلاعف یلصا فده ناونع
 یاه ناکم رگید زا و دننک یم تکرش یبهذم یاه تیلاعف و یبهذم و ینید ناربهر و ناماما ،ناربمایپ روبق ترایز
 یاه هزیگنا اب نامز مه هک دنتسه یناگدننکرادید و نارفاسم یبهذم نارگشدرگ عقاو رد .دننک یم ندید مه یرگشدرگ
 دنچ اهنآ رفس فادها و دزیمآ یم مهرد دشاب یداع یرگشدرگ  اونا یارب تسا نکمم هک رگید یاه هزیگنا ،هیلوا یبهذم
 هب و دنک یم هدافتسا اه تصرف زا یبهذم یرگشدرگ .تسا یبهذم تیولوا اب یدرکراک دنچ ای یشقن دنچ و هروظنم
  .(10-1 :0395 ،ناراکمه و هناگی یدمطم) دور یم یطیرفت -یگنهرف رگید یاه ناکم ندید
 ،بیترت نیا هب .تسا هتشاد دوجو تیرشب رد یبهذم یاهیراکادف و ترارش فادها اب رفس ،میدق یاهنامز زا
 -یبهذم رهظم می اب راک نیا .دوشیم زاغآ مدرم داقتعا زا لاؤس لیلد هب رفس  ورش نامز نامه زا یبهذم یرگشدرگ
 .(Sanchez, 2018: 1-Duran) دیآیم باسح هب یبهذم هزیگنا اب یتسیروت رئاز هک دوشیم زاغآ ییاج یترایز
 یاهرهش هب زکارم نیا زا یرایسب هک دناهتفرگ لکش اهناسنا عمجت زکارم رد یبهذم نکاما و اههاگتدابع نیتسخن
 ار دوخ تیلاعف و یریگلکش أدبم ناهج نید نیرتگرزب ناونعهب مالسا نید لا م روط هب .دناهدش لیدبت یزورما گرزب
 تعنص رد یمهم رایسب شقن هک هدش هتخانش یبهذم یاهرهش ناونعهب هزورما اهرهش نیا .تسا هداد رارق اهرهش رد

                                                           
1 - Religious Tourism 
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 اب ات دننک بلج دوخ یوس هب تسد رود قطانم زا ار بهاذم ناوریپ دنناوتب دیاب یبهذم یاهرهش .دنراد یرگشدرگ
 یترایز یاهرهش یرگشدرگ ناریدم تسا رکذ لباق .دنیامن نییبت ار دوخ یهاگترایز شقن یبهذم تامسارم ماجنا
 تاطیرفت هب هکلب ،دنیآیمن یترایز یاهناکم هب ترایز دصق هب رقف نارئاز هزورما هک دنشاب هتشاد ار کرد نیا دیاب
-نامهم نوچ ییاهتلاعف اهرهش نیا رد نینچمه .دنراد زاین زین یترایزریغ دصاقم و نکاما زا دیدزاب و داش و ملاس
 یرگشدرگ هلئسم نیاربانب .(15 :1395 ،ناراکمه و یلضاف) دنکیم ادیپ یصاخ تیمها ،نارئاز ،ییاریذپ و یراد
 زا جراخ رد هک دوشیم هتفگ ییاهترفاسم هب لوا هجرد رد یترایز و یبهذم یرگشدرگ .دوشیم حرطم یبهذم
 درفهب رصطنم یبهذم لیالد هب هک یرفس ره ای .(Kapur, 2018: 1) دوشیم ماجنا یبهذم فادها یارب لومعم ریطم
 ؛هک هدش نایب هنوگنیا یبهذم یرگشدرگ زا یرگید فیرعت رد .(Sanchez, 2018: 1-Duran) دشاب یئزج ای
 دیدزاب روظنم هب هام شش زا رتشیب تدم هب تماقا لطم روشک زا صخش تمیزع زا تسا ترابع یبهذم یرگشدرگ
 هب تامدخ هئارا فده اب یتیلاعف ناونعهب ناوتیم ار موهفم نیا رگید یوس زا .یبهذم زکارم و سدقم نکاما زا
 ریز تروص هب یبهذم یرگشدرگ یلک روط هب .درک هدهاشم ،دننکیم ترفاسم یبهذم فادها یارب هک ینارگشدرگ
 :دوشیم یدنبهقبط

 ؛یترایز یرگشدرگ -

 ؛یتخانش زکرمت-راذگ و تشگ یبهذم یرگشدرگ -

 نکاما زا دیدزاب یانعم هب ،یتخانش زکرمت-راذگ و تشگ یبهذم یرگشدرگ رد هک تسا نیا رد ود نیا توافت
 تکراشم یارب یتصرف یترایز یرگشدرگ اما .مرح یبهذم یدنز رد نارگشدرگ تکراشم نودب سا دباعم و سدقم
  هورگ و هداوناخ ،درف هب ناگدننکتکرش دادعت هب هجوت اب ار نارئاز ناوتیم نینچمه .دنکیم مهارف اعد و تدابع رد
 :دنریگیم تروص لیز لیالد هب ترایز مه و یبهذم یرگشدرگ مه .درک یدنبهقبط

 ؛یمسج یاهیرامیب و یحور لاح دوبهب -

 ؛ناسیوخ و ناگتسب یارب اعد هب ناسنا زاین -

 ؛ششخب یارب اعد -

 ؛نامیا هب تدارا نداد ناشن یارب یگدامآ -

 .(Eidelman, 2017: 98) ندرک ادیپ یونعم شیاسآ و یگدنز فادها هب یبایتسد هب زاین -
 زا یکی (دوشیم دای زین ینامیا و یونعم یرگشدرگ ناونعهب نآ زا بلغا هک) یبهذم یرگشدرگ ،لاح ره هب
 ره رگشدرگ نویلیم 299-229 دنزیم نیمخت UNWTO .تسا دشر شیازفا رظن زا ناهج یرگشدرگ  ون نیرتعیرس
-یم هفاضا نآ هب یللملانیب و یلم یبهذم رفس نویلیم 221 ًاابیرقت هک ،دننکیم دیدزاب ناهج یبهذم مهم نکاما زا لاس
 ،هعموص ینیشنبقع ،نیغلبم یاهرفس ،یترایز یاهرفس دننام ،اهتیلاعف زا یعیسو فیط یبهذم یرگشدرگ .دوش
 یارب یبهذم نارگشدرگ .دوشیم لماش ار تاعامتجا و یبهذم یاهشیامه ،نامیا رب ینتبم یاهدادیور اههاگودرا
 تعنص هعسوت و دشر .(Tomljenovic & Dukic, 2017: 1) دننکیم رفس دوخ یونعم و یبهذم یاهزاین نیمأت
 یبهذم یاهرهش رد هک یدایز یاههورگ نیب نیا رد ددرگیم اهرهش یداصتقا هعسوت و دشر ببس یبهذم یرگشدرگ



 8999 ...کیتیلپوئژ یاه شلاچ و اه تصرف لیلحت

 بذج یارب تاناکما هعسوت لابند هب اهتموکح نیاربانب .دنوشیم دنمهرهب یدایز یداصتقا عفانم زا دنتسه نکاس
 .دننک نیمأت ار دوخ یداصتقا عفانم زا یشخب هلیسونیدب ات دنتسه نارگشدرگ
 هب ار ناهج یرگشدرگ یاه نایرج لک زا دصرد 10 یبهذم یرگشدرگ ،یرگشدرگ یناهج نامزاس دروآرب ساسا رب
 هداز میهاربا) تساه هاگترایز و هسدقم نکاما ترایز یلصا هزیگنا یرگشدرگ زا  ون نیا رد .تسا هداد صاصتخا دوخ
 راکتبا هب هک درک هراشا ناوج یناهج زور هب ناوت یم یبهذم یاهرفس هنومن زا .(515-155 :0395 ،ناراکمه و
 یکی ،رفس نیا .دوش یم رازگرب یناهج تروص هب میلوتاک ناناوج نیب رد ینید یاهرواب ندرک رت یوق یارب ناکیتاو
 شیب ،دش رازگرب ناملآ رد هک 1220 لاس رد هنومن ناونع هب و تسا ایند ناناوج یارب یبهذم یاه نییآ نیرت گرزب زا
 گرزب زا یکی ناونع هب جح نییآ ،زین مالسا رد .دندرک تکرش یبهذم مسارم نیا رد روشک 135 زا رئاز رازه 191 زا
 هک دوش یم ینیب شیپ .دروآ یم مهدرگ هکم رهش رد ار رئاز نویلیم 0 زا شیب هنالاس ناهج یبهذم مسارم نیرت
 دادعت ،2020 لاس ات و دربب هرهب یدصرد 20 یدشر زا هلاس ره ،هدنیآ ههد رد یدوعس ناتسبرع یبهذم یرگشدرگ
 رازه 11 و اه لته رد یفاضا قاتا رازه 21 مزلتسم ،رما نیا هک دننک ندید هنیدم و هکم یاهرهش زا رفن نویلیم 9120
 .دوب دهاوخ قطانم نیا رد هلبُبم دحاو

 
 یبهذم یرگشدرگ ناعفنیز :1 لکش

  Source: Tala & Padurean, 2008: 246 
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 قیقحت هنیشیپ
 ناهفصا رهش یعیش یرگشدرگ یاههبذاج یداصتقا شقن یسررب ناونع تطت یشهوژپ رد (5395) ناراکمهو یئارس
 ره هک دندیسر هجیتن نیا هب و دنداد رارق یسررب دروم یداصتقا رایعم جنپ رظن زا ار ناهفصا رهش یبهذم یاههبذاج
 الاب مه ار یراگدنام بیرض ،رصنع نیا هب نینکاس قلعت سح ندرب الاب نمض یفرط زا دنناوت یم رصانع نیا زا می
 هقطنم هک دیآ یم دیدپ یتصرف عقاو رد ،دوش رهش نآ رد یرگشدرگ تعنص قنور بجوم رصانع نیا یفرط زا و هدرب
  .دبایب یداصتقا قنور
 یرگشدرگ ،بهذم یعیش لود ییارگمه هعسوت رد یراکهار یعیش یرگشدرگ هلاقم رد (5395) یمیرکو داژن یلامج
 فلتخم بهاذم نیب یداقتعا یاه شزرا و گنهرف ،خیرات یفرعم یارب اهراکهار نیرتر وم زا یکی ار یبهذم
  دنلتراه ناونع هب ار ناریا و هتسناد مالسا ناهج رد گرزب هورگ نیمود ار نایعیش ناشیا .تسا هتسناد نایعیش ًااصوصخم
 .دننک یم یفرعم نآ نوماریپ و هنایمرواخ قطانم نایعیش رب عیشت
 دیکأت اب مالسا ناهج رد یعیش عماوج یکیتیلپوئ  یاهشلاچ و اهتصرف یبایزرا هلاقم رد (5395) یریبد و یدزیا 
 یاهشلاچ و اهتصرف و هتخادرپ یکیتیلپوئ  یاههشیدنا یریگ لکش رد عیشت بهذم هاگیاج یسررب هب ،ناریا رب
 رارق لیلطت و هیزجت دروم ناریا یمالسا یروهمج هاگیاج رب دیکأت اب ار یعیش یاهروشک و عماوج یکیتیلپوئ 
 تیهام اب ییاههقرف و اه هورگ یریگ لکش ،مالسا ناهج رد نایعیش یکیتیلپوئ  شلاچ نیرت مهم هلاقم نیا رد .دهد یم
 هب هتسباو یاههورگ و یدنبوید بتکم و تیباهو هقرف اهنآ نیرت  مهم هک تسا یمالسا یاهروشک نایم رد یعیش دض
 و یاهقطنمارف یاه تردف هتسباو و رالوکس ،یدادبتسا یاهمی ر دوجو نایعیش مهم یاهشلاچ رگید زا .تسا نآ
 .تسا ناناملسم تیر کا هب تبسن یتیمک یتسدورف تیعقوم رد یریگرارق نینچ مه
 یاهشلاچ و اهتصرف حیرشت و نییبت هب ،(اهشلاچ و اهتصرف)عیشت ناهج میتیلپوئ  هلاقم رد (5395) دار یناهج 
 و یتینما یراذگ شزرا رد اههفلؤم نیرت مهم زا یکی ناونع هب ار ییایفارغج هقطنم ره میتیلپوئ  و هتخادرپ قطانم نیا
 ار عیشت ناهج هب هجوت ،هعیش قطانم میتیلپوئ  ساسح تیعقوم هب هجوت اب نیاربانب .تسا هداد رارق رظندم یللملانیب
 .دناد یم یرورض ناریا یمالسا یروهمج ماظن نالوئسم رسوت
 تیمها یسررب هب (دهشم)یوضر مرح نارئاز شقن رب دیکأت اب هعیش میتیلپوئ  ناونع اب یقیقطت رد (0395)یمان 
 تسا هتخادرپ ( )اضر ماما ترضح نارئاز رب دیکأت اب هعیش میتیلپوئ  رب ر ؤم رصنع می ناونع هب ،عیشت ی ولوئدیا
 و دوخ درف هب رصطنم تیعقوم اب هنایمرواخ یاهروشک نیرت عیسو زا یکی ناونع هب ناریا هک هدیسر هجیتن نیا هب و
 رخآ رد .دوش لیدبت هعیش یکیتیلپوئ  لقتسم و دنمتردق یاهنوناک زا یکی هب دناوت یم شناگیاسمه رب ذوفن لامعا
 .دنک یعماج و هنیهب هدافتسا دوخ میظع یاهتیفرظ نیا زا تسا هتسناوتن نونکات ناریا هک دنک یم نایب
 قیقحت شور
 و تصرف یراذگر ا و تیمها یسررب هب یا هناخباتک عبانم زا هدافتسا اب و یلیلطت -یفیصوت شور اب هلاقم نیا
 یاه تصرف زا رتشیب یرادرب هرهب یارب ییاهراکهار هئارا و یبهذم یرگشدرگ هلوقم رب ناریا میتیلپوئ  یاه شلاچ
  .تسا هتخادرپ روشک یرگشدرگ تعنص شرتسگ و هعسوت یاتسار رد ناریا یکیتیلپوئ 
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 قیقحت یسانش طیحم
 رد ییایفارغج تیعقوم ااطل هب .تسا یوضر ناسارخ روانهپ ناتسا رد مان نیمه هب یناتسرهش زکرم سدقم دهشم
 ضرع هقیقد 31 و هجرد 19 ات هقیقد 01 و هجرد 19 و یقرش لوط هقیقد 19 و هجرد 21 ات هجرد 9 و هقیقد 31
 هب قرش زا و روباشین و نارانچ هب برغ زا ،زگرد هب یبرغ لامش زا ،تالک ناتسرهش هب لامش زا و هتفرگ رارق یلامش
 رد دجسم رازه هوک هتشر و هدش عقاو سوت تشد یبونج یاهتنا رد رهش نیا .دوشیم دودطم ماج تبرت و سخرس
 د یبرغ لامش تهج اب هک یهوک هتشر نیرت مهم .دراد رارق نآ یبرغ  بونج و برغ رد دولانیب هوک هتشر و یقرش لامش
 و لدتعم یاوهو بآ زا دهشم رهش .تسا رتم 2229یبیرقت  افترا اب هوکرد ا دریگ یمربرد ار هیحان نیا یقرش بونج
 رتم 0/333 دازآ یاهایرد حطس زا و هدوب رادروخرب هجرد 1/95 هنایلاس ترارح رادقم اب مشخ و درس هب لیامتم
 ،دابآ ملم ،دهشم یاه مان هب رهش 1 ؛هبقرط و هیوضر ،دابآدمحا ،یزکرم شخب1 یاراد دهشم ناتسرهش .تسا رتدنلب
  .(http://mashhadtourism.net) تسا ناتسهد95 و زیدناش ،هبقرط ،هیوضر

 
 (2031 ،ناگدنراگن :ذخأم) دهشم رهش یسایس تیعقوم :2 لکش

 شهوژپ یاه هتفای
 مشچ دنس رد ناریا هعسوت هدودطم و هقطنم هک یبرغ بونج یایسآ رد ییایفارغج ااطل هب ناریا یمالسا یروهمج
 هنایمرواخ ،زاقفق ،هنایم یایسآ لماش هک تسا هتفرگ رارق دشاب یم هلاس 20 ناریا یسمش یرجه 1215 قفا زادنا
 و میتیلپوئ  هقطنم نیا رد ناریا نتفرگ رارق .تسا ناتسکاپ و ناتسناغفا ،هراق هبش و سراف جیلخ ،مچوک
 می زا شیب یگدنز لطم ایسآ قرش بونج و بونج هب اپورا یطابترا هار و یقالت لطم هک ناهج زا میژتارتساوئ 
 لالقتسا هزات یاهروشک یسرتسد ناکما و تسا اقیرفآ و ایسآ ،اپورا هراق هس نایم یطابترا لپ و ناهج تیعمج موس
 یکیدزن هژیو هب هقطنم رب مکاح یسایس -یتینما یاهتیساسح .دزاسیم مهارف ار ناریا قیرط زا دازآ یاهبآ هب هتفای
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 و تسا رادروخرب یدایز تیمها زا اکیرما یارب یکیژتارتسا ااطل هب نآ تینما هک بصاغ لیئارسا هب ناریا یایفارغج
 لعفلاب و هوقلاب یاه تیفرظ و ،ی رنا راشرس عبانم ،ینیمزرس یفیک و یمک تیعمج میژتارتساوئ  تیعقوم نینچمه
 یتح هک تسا یدح هب هداد رارق گرزب یاه تردق یجراخ تسایس مرها لق  زکرم هب ار ناریا ،ناریا هعسوت و دشر
 رب .دشابن هدننکعناق و شخب تیاضر گرزب یاهتردق یارب یللملانیب و یاهقطنم لئاسم صوصخ رد ناریا یفرطیب
 رد اکیرما هک تسا یساسح تیعقوم و شقن یاراد یناهج ساسح هقطنم نیا رد ناریا هکنیا هب هجوت اب ،ساسا نیا
 رارق و ناریا اب اکیرما راتفر ،دهدن رارق رظن دم ار نآ دناوتیمن هنایمرواخ لابق رد دوخ میژتارتسا یاهتسایس هصرع
 و سرگاز هیلا یهتنم هب زربلا زا اکیرما رسوت ناریا راهم رخ لاقتنا و فرط می زا ترارش تیروطم رد ناریا نداد
 رایسب دوخ نادطتم یرتشگنا هقلح رد ناریا نداد رارق و بونج و لامش تاهج زا ناریا هرصاطم لیمکت تیاهن رد
 .(1395:55 ،رهپس ینابرق و رورپ ناج) تسا لمأت و هظحالم لباق
 (اهتصرف و اهشلاچ) ناریا کیتیلپوئژ تیعقوم -
 نودب .دوشیم هتفرگ رظن رد اهروشک رباور رب ییایفارغج ریطم لماوع شقن ،میتیلپوئ  ای ییایفارغج تسایس رد
 تسایس و میژتارتسا ثحابم نینچمه و یجراخ تسایس یشم رخ یریگلکش رد ر وم یاهریغتم زا یکی دیدرت
 ری ات تطت یناهج تسایس رد روشک ره شقن هزورما .تسا نآ فلتخم داعبا و یاهقطنم ریطم ،روشک ره یعافد
 و میتیلپوئ  زا تدش هب روشک ره تردق ،یسایس نانادیفارغج هاگدید زا هک یاهنوگهب .تسا نآ یکیتیلپوئ  لماوع
 یدرف هب رصطنم میتیلپوئ  تیعضو ،نآ ییایفارغج تیعقوم هب هجوت اب ناریا .دریذپیم ری ات نآ ییایفارغج تیعقوم
 شقن یناهج تالداعم رد هراومه هک تسا هدرک یللملانیب یروشک هب لیدبت ار ناریا تیعقوم نیا .تساراد ار
 و ارگ نورب یجراخ تسایس یعون و تسین راگزاس ییارگاوزنا اب ناریا یکیتیلپوئ  تیعقوم .دهدیم نآ هب یاهتسجرب
 رتسب هراومه ،ناریا صاخ تیعقوم .(23-31 :2395 ،ناراکمه و یلیلخ) دنکیم هیصوت ناراذگتسایس هب ار لاعف
 هتشذگ رد .تسا هدروآ مهارف نآ یلم تینما نداتفا هرطاخم هب و یماظن و یسایس یاهشنت داجیا یارب ار یبسانم
 یزوریپ اب اما تفرگیم رارق هجوت دروم ،یهاگرذگ تیعقوم ای ماخ عبانم دننام ،یلماوع ببس هب ناریا میتیلپوئ 
 رد اهنآ نمشد نیرتدنمورین هب دوب هقطنم رد برغ و اکیرما نیدطتم زا یکی ناریا ،هاش طوقس و یمالسا بالقنا
 زا یدیدج داعبا بناج زا برغ ،ورنیا زا .داد رارق دوخ یغیلبت تالمح جامآ ار اهنآ عفانم و دش لیدبت هقطنم
 و یداقتعا لماوع ،دراوم نیا نیرت مهم زا یکی .(1195:50 ،اینیلضاف) دنکیم رطخ ساسحا ناریا میتیلپوئ 
 و مالسا ناهج زکرم رد ییایفارغج تیعقوم ااطل هب ناریا .تسا هعیش یمالسا میتیلپوئ  ،نآ سأر رد و می ولوئدیا
 ،ی رنا میتیلپوئ  نوچ یرگید مهم میتیلپوئ  رصانع و لماوع اب بیکرت رد هک تسا هدش عقاو ،عیشت ناهج بلق رد
 هدش ثعاب تیعقوم نیا .دنیبیم دوخ رد ار ساسح رایسب میتیلپوئ  تیعقوم هطلس میتیلپوئ  و یسرتسد میتیلپوئ 
 یخیرات هقباس ای بیکرت رد هک دشاب هقطنم یاهروشک و یناهج یاهتردق تاهجوت زکرم رد ناریا تالوطت ات تسا
 هتشاد لابند هب نآ یار ار یعیرس رایسب میتیلپوئ  تیعقوم ،تارییغت لکیس و هخرچ ،یلم یاهلیسناتپ و ناریا تلم
-ری ات ییاناوت و تیفرظ «می ولوئدیا – یگنهرف» و «ی رنا» ،«میتیلپوئ » دعب هس زا ناریا یمالسا یروهمج .تسا
 رظن زا .تسا هدوب یناهج نیب مظن یهدنهد لیکشت ینامز دوخ ناریا ،نآ رب نوزفا .دراد ار یناهج ماظن رب یراذگ
 ذوفن یهزوح و هیسور نوچ یمهم یاهتردق یگیاسمه رد هک تسا یوطن هب ناریا ییایفارغج تیعقوم میتیلپوئ 
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 ،دنالئاق دوخ یارب یتایح عفانم ،گرزب یاهتردق هک یقطانم رد نتفرگ رارق .دراد رارق (سراف جیلخ بونج) اکیرما
 گرزب یاههارهاش یداصتقا رظن زا .دهدیم شیازفا گرزب یاهتردق نایم لماعت رد ار روشک هاگیاج یعیبط روطهب
 روشک هدزناپ ای ناریا ،ساسا نیا رب و دنرذگیم ناریا یکیدزن زا ای ناریا زا ای یکشخ و ایرد رد ناهج یراجت
 نتشاد ،ناهج ی رنا زا یهجوت لباق شخب زا یرادروخرب اب هک نیا نمض ،تسا یکاخ و یبآ زرم یاراد هیاسمه
 رداص یاهروشک نایم رد مهم هاگیاج سراف جیلخ هقطنم رد ایند ی رنا ریاخذ زا یمین زا شیب رب یکیتیلپوئ  رلست
 ناهج رد تسایس تخوس ناونع هب ی رنا و یداصتقا تینما نیمأت رد ناریا هوقلاب شقن ،ًااتیاهن و (مپوا) تفن هدننک
 تیوقت عنام ،گرزب یاهتردق هک تسا یکیتیلپوئ  تیعقوم نیا تیساسح و تیمها لیلد هب .دراد یصاخ یگتسجرب
11 ،یفلخ و یدزیا) تسا یناهج ماظن اب گنهامهان ناریا می ینیرفآ شقن و : 2395-11). 
 اب ناریا تالماعت یانبم هک ناریا یکیتیلپوئ  تیعقوم لوطت رد راذگری ات لماع نیرتمهم ،هتشذگ ههد راهچ رد
 بلاق رد ناریا تموکح و مدرم می ولوئدیا یاههشیدنا نیمه ،تسا هداد لکش ار یاهقطنم و یناهج یاهتردق
 یاههداد زا هراومه و هدش فیرعت هشیدنا نیمه هیاپ رب ناریا تموکح فادها .دشابیم یعیش یمالسا ی ولوئدیا
 یداقتعا فادها هب ندیسر یاتسار رد دوخ یلم یاهلیسناتپ رگید و یسرتسد و ی رنا میتیلپوئ  نوچمه دوخ یدام
 و رازه ود خیرات تاطفص رگا .تسا هتفریذپ ری ات زین لماوع نیمه زا ًاالباقتم و تسا هدرب هرهب دوخ می ولوئدیا و
 یتح و اهگنج ،اهیراتفرگ زا یرایسب همشچرس هک دش میهاوخ هجوتم یدوز هب ،مینزب قرو ار ناریا هلاس دصناپ
 تلع هب عقاوم زا یرایسب رد هک هدوب ناریا ییایفارغج تیعقوم هب طوبرم تکلمم نیا هب هدش دراو یسایس تالیمطت
 رظن زا دیابن زین ار هتکن نیا هتبلا .تسا هدش هقاو هیاسمه ملامم زواجت دروم نآ (میتیلپوئ ) یشیجلا قوس تیمها
 لولعم مه یراجت روما تفرشیپ و هعسوت و ناریا مدرم یگدنز رد دیدج ندمت یبای هار تعرس هک تشاد رود
 مامت زا رتولج ،لبق لاس هاجنپ ودص هک یروطهب .(3195:90 ،ردیحریم) تسا هدوب تکلمم نیا ییایفارغج تیعقوم
 میتیلپوئ  لوطت نیلوا زاسهنیمز دوخ هک دندناسر رم  هب ار هطورشم یهناهاوخ یسارکومد بالقنا ،یقرش یاهتلم
 نامز رد دش هاش اضر تسد هب لوا یولهپ هلسلس سیسأت و هیراجاق هلسلس یشاپورف ینعی ناریا رصاعم خیرات رد
 روطهب و جراخ ،روشک بونج و لامش رد ایناتیرب و هیسور هطلس تطت یتنس میتیلپوئ  تیعقوم زا ناریا ،هاش اضر
 هب رلتیه نسکش و مود یناهج گنج  وقو اب رخآ رد هک تفرگ یزاب هب ار ناملآ روشک ینعی موس رگیزاب تقوم
 نامیپ بلاق رد ناریا و دش لیدبت ناریا رد اکیرمآ هدطتم تالایا لماک ذوفن اب هارمه هریغتم مت میتیلپوئ  تیعضو
 بالقنا  وقو اب تفرگ رارق برغ ههبج رد یبرغ یاه تردق و یوروش ریهامج داطتا نیب لئاح تیعقوم رد وتنس
 هب تبسن لاعف یفرطیب  ون می بلاق رد رگید راب ناریا میتیلپوئ  تیعقوم ینیمخ ماما یربهر هب ناریا رد یمالسا
 لاس تشه  وقو اب بالقنا لوا لاس راذگ هرود نمض ،هرود نیا رد .تفای لوطت یوروش و اکیرمآ تردق ربا ود
 می ولوئدیا فادها دربشیپ و برغ اب تیدض رد ناریا میتیلپوئ  تیعقوم ناریا هب قارع بناج زا یلیمطت گنج
 می ر ربارب رد نیطسلف مولظم تلم قح زا  افد صوصخ هب هنایمرواخ هقطنم و ناهج نیملسم عبانم زا  افد
 .(51-01 :1395 ،ناراکمه و رورپ ناج) تفرگ لکش لیئارسا یتسنویهص
 می رد روبزم  وضوم هکنیا ،دریگ رارق هجوت دروم دیاب ناریا یجراخ رباور هعلاطم رد هک یا هتکن نیتسخن
 هاگن رد .تسا للملا نیب رباور رب مکاح تسردان ای تسرد ریارش زا یعبات و دوش یم یریگیپ ینیعم بوچراهچ
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 رد ،یبطق ود ناهج یشاپورف یادرف زا اکیرما هدطتم تالایا هک تسین یدیدرت ،هدرتسگ زادنامشچ نیا هب یناریا
 و ناوت تبسن هب ،اهتردق هک یلکش یمره میتیلپوئ  ماظن ینعی ؛تسا هدوب یبطق مت یناهج ماظن هیجوت هشیدنا
 تشونرس رب ،مره سار رد هدطتم تالایا دوخ و تفرگ دنهاوخ رارق نآ بتارم هلسلس رد نوگانوگ یاهتیفرظ
 دنیآرف لیلطت .درک دهاوخ هرادا شنادطتم و دوخ لیم هب انب ار للملا نیب رباور و دش دهاوخ هریچ ناهج یسایس
 ناریا رصاعم یجراخ تسایس و میتیلپوئ  تالماعت هنیمز رد هژیوهب و فلتخم راودا رد ناریا یکیتیلپوئ  تالوطت
 یاضف یتیعقوم نینچ ،راوجمه تلود 10 و لقتسم روشک هدزناپ اب ناریا یگیاسمه هب هجوت اب هک تسا نآ زا یکاح
 هبناج همه ییاضف لماکت دنمزاین یوهام روطهب هک تسا هداد رارق ییاه تلود یقالت زکرم رد ار ناریا ینیمزرس
 تیعقوم می زا هدافتسا ابروشک نیا هک تسا یاهنوگ هب ناریا یارب تصرف و دیدهت تیعقوم نیا عقاو رد .دنشاب یم
 هک تسا یلاح رد نیا .دوش لیدبت یا هقطنم نیب یگتسبمه و حلص نوناک هب دناوت یم ،ینوناک و یزکرم ییان تسا
 رد .تسا هدروآ مهارف ار هرجاشم یاه تیفرظ شیازفا هنیمز اهنت ،ناریا راوجمه یاه تلود و اهروشک ددعت نونکات
 هک یا هنوگ هب تسناد یماکان نیا لیالد زا یکی ناوت یم ار ناریا راوجمه یاه تلم-تلود یرادیاپانو یناوج ،هراب نیا
 ساسا نیا رب .دسر یمن نرق می هب ناریا راوجمه یاهروشک زا می چیه یسایس رمع هیکرت و هیسور زج هب
 طوبرم ینوریب میژتارتسا ریطم هب هک اجنآ ات دوخ نالک و یلم یژتارتسا میظنت و هیهت رد ناریا یمالسا یروهمج
 لرتنک یاهزرم (0 ،ینوماریپ یاهدیدهت مکارت (5 :زا دنترابع هک دریذپب ار یروطم تیعقاو هس دیاب راچان هب دوش یم
 یضرا تیمامت و یلم تدحو ،تینما رب تدمزارد رد اهتیعقاو نیا اریز ،یللملا نیب یتیامح رتچ نادقف (9 و ریذپان
 تب م یاهدرکیور و صاخ هاگیاج نیا .(2195:200 ،روپ یمیرک) دنراذگ یم یاج هب یاهدرتسگ تاری أت ناریا روشک
 راذگ راودا رد ناریا یاربددعتم یاه شلاچ زورب اب یناهج و یاهقطنم ،یلم داعبا یمامت رد نآ یکیتیلپوئ  یفنم و
 هدوب ناریا یجراخ تسایس رب هدیدع لئاسم و تالکشم زا یکاح هراومه ،یللملا نیب تالماعت و یکیتیلپوئ  تابسانم
 هجوت دروم ار صاخ هطبار  ون هس ناریا یجراخ تسایس و میتیلپوئ  نیب ناوت یم هک تسا رذگهر نیا زا .تسا
 ات هدش ببس ناریا میتیلپوئ  یرادیاپ و یراتخاس طابترا نیا یلمع هجیتن ،یرادیاپ و یراتخاس هطبار (5 :داد رارق
 ،هدوب یناهج یاه تردق نوناک رد هدرتسگ تارییغت اب هارمه هک یللملا نیب متسیس هتشذگ نرق جنپ لحارم یمامت رد
 و ناریا یجراخ تسایس نیب ،ریغتم و لوطتم هطبار (0 .تسا هدنام یقاب یللملا نیب روشک می ناونع هب هشیمه
 رصنع یرادیاپ اب هراومه ناریا هک دنچ ره ینعی .تسا هتشاد دوجو مه ریغتم و لوطتم یا هطبار میتیلپوئ 
 یاهنوناک اریز .تسا هتشاد دوجو رییغت و لوطت ،هطبار نیا لکش رد یلو تسوربور یجراخ تسایس رد میتیلپوئ 
 راودا رد یددعتم تاکاردا  ،یلمع و یکاردا هطبار (9 .دنا هدوب لایس هراومه هتشذگ نرق دنچ رد یللملا نیب تردق
 روهظ ببس یکیتیلپوئ  کاردا رد ددعت نیمه هک تسا هتشاد دوجو میتیلپوئ  زا ناریا ناگبخن نیب رد فلتخم
 أشنم یاراد ًاالماک هطبار نیا یترابع هب و تسا هدوب ناریا میتیلپوئ  رتسب رب یجراخ تسایس رد یددعتم یاهشرگن
 و لاکیدار رایسب ناریا یجراخ تسایس یمالسا بالقنا لیاوا رد ،ساسا نیا رب .(9195 ،روپداجس) تسا یلخاد
 ،عقاو رد .تفرگ رارق رتارگلمع یریسم رد و هناطاتطم جیردت هب دیدج یتالوطت ندنارذگ اب یلو ،دوب هنایارگنامرآ
 تسایس اریز ،هدوب للملا نیب ماظن أشنم اب ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس و راتفر رد یجیردت تارییغت
 راذگری ات لماوع نیرتمهم هکنیا ااطل هب ،تسین نآ یلخاد تسایس موادت ای و یلخاد تسایس اب ماگمه ناریا یجراخ
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 یداصتقا تاعوضوم زین و یموق ثحابم ای و مسیلانویسان ،دارفا تاروصت زا معا یناسنا لئاسم ،تهج رییغت نیا رد
 ود عبات للملا نیب ماظن رد اه تلود یللملا نیب و یلم عفانم .دنا هدوبن ،یجراخ تسایس رد هدننک نییعت لماوع ناونع هب
 اب ماگمه ،اهدحاو نایم تباقر نمض للملا نیب ماظن هعماج رد اه تلود روضح ؛تسا تباقر و یریذپهعماج لصا
 یارب می ولوئدیاریغ و می ولوئدیا ،یدرف یاه یگژیو همه رانک رد ماظن نآ هک تسا یدعاوق و اهراجنه شریذپ
 هک تفگ ناوتیم هجیتن رد .(0195:11 ،هداز فیس) .دوش مهارف اهنآ یارب لباقتم کرد یاه هنیمز ات دنک یم مهارف لود
 یرگشدرگ رب اهشلاچ نیا هک هدوب یاهقطنم حطس رد یرایسب یکیتیلوئ  یاهشلاچ یاراد رضاح رصع رد ناریا
 زا هعماج یاهمانرب هک دننآ دنمزاین ناراذگتسایس هک هتشاذگ ذرلذ رایتخا رد ناریا هک یکیتیلوئ  یاهتصرف و یبهذم
 رب ینتبم سپس و دنرب نیب زا ای و مک ار اهشلاچ نیا دنناوتب لوا ماگ رد ات دنشاب هتشاد یناریا نازادرپویرانس یوس
 لاله رد یریگرارق هژیو هب ناریا هک ییاهلیسناتپ اب و دنهد شیازفا ار ناریا یکیتیلپوئ  نزو یکیتیلپوئ  یاهتصرف
 نایناهج تاب ا هب ار ناهج نایعیش زکرم ناونع هب ناریا یفرعم ارب یاهنیمز یرگشدرگ یاهناکم ندوب اراد و هعیش
 .میزادرپیم نآ هب همادا رد هک دنناسرب

  نیشن هعیش قطانم یکیتیلپوئژ تیمها و تیعقوم -
 دادعت 1220 لاس رد ایس نامزاس و هدرک هدروآرب ناناملسم لک دصرد 15 ار ناهج نایعیش تیعمج ،اکیناتیرب همانشناد
 مقر ،مق یسانش هعیش هسسؤم اما ،تسا هدومن مالعا (ناناملسم دصرد 1/15لداعم)رفن نویلیم120 ار نایعیش
 رد یقبام و اقیرفآ رد دصرد 1/1 ،ایسآ رد دصرد 93 دودح ،تیعمج دادعت نیا زا .دهد یم حیجرت ار رفن نویلیم250
 قارع و دصرد 21 اب نیرطب ،دصرد 21 اب ناجیابرذآ ،دصرد 23 اب ناریا ،نایم نیا رد .دننک یم یگدنز اکیرمآ و اپورا
 نیرتشیب ناتسودنه و ناتسکاپ ،ناریا یاهروشک دادعت رظن زا هک دنچ ره ،دنتسه زاتشیپ هعیش تیعمج دصرد 11 اب
  .(59-19 :1195 ،مراکم)دنهد یم صاصتخا دوخ هب ار ناهج رد هعیش یتیعمج مره زا مهس

 
 (217-137 :1031 ،دار یناهج :ذخأم) دصرد بسح رب نایعیش یگدنکارپ :3 لکش

 لک رظن زا مه ناریا هقطنم نیا رد .دننک یم یگدنز سراف جیلخ و هنایمرواخ هقطنم رد نایعیش رتشیب ییایفارغج رظن زا
 اب ناریا .(151-521 :5395 ،دار یناهج)تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار نازیم یرتشیب ،دصرد رظن زا مه و تیعمج
 تلود اهنت و هعیش میتیلپوئ  بلق ،دنتسه روشک نیا تیعمج زا رفن نویلیم11 هک هعیش دصرد23 قلطم تیر کا
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 یاول تطت نایعیش زا تیامح و هعیش بهذم یلصا زکرم و دش یم بوسطم قارع رد ریخا تالوطت زا لبق یعیش
  .(Ahmadi, 2010: 48) دمآ یم باسح هب ناریا یمالسا یروهمج ماظن

 
  :Source (Nasr, 2006: 25) هعیش یایفارغج :4 لکش

 زرم)ییایفارغج یگتسویپ ناریا اب اهنآ رتشیب و دننک یم یگدنز ناریا ینوماریپ یاهروشک رد نایعیش رتشیب ناریا زا سپ
 ،یبرع هدطتم تاراما ،ناتسناغفا ،ناتسکاپ ،هیکرت ،یدوعس ناتسبرع ،ناجیابرذآ ،نیرطب ،قارع .دنراد (یبآ ای یکشخ
 رد هعیش یا هظحالم لباق تیعمج هک دنراد دوجو مه ییاهروشک .دنتسه اهروشک نیا هلمج زا نامع و رطق ،تیوک
 هراق رد یگمه هک رظن نیا زا اهروشک زا هورگ نیا .دنرادن رارق ناریا لصفالب یگتسویپ رد اما دننک یم یگدنز نآ
 .دنوش یم ناتسکبزا و ناتسکیجات ،دنه ،هیروس ،نمی ،نانبل یاهروشک لماش و دنراد کارتشا هجو مه اب ،دنعقاو ایسآ
 شخب1 هب ار هعیش نوگانوگ عماوج ناوت یم ییایفارغج هاگدید زا .دنتسه هدنکارپ نایعیش مه ناهج طاقن ریاس رد هتبلا
 ریاس رد نایعیش هدنکارپ یاه هورگ (د ،ایسآ نایعیش ریاس(ج ،ناریا نوماریپ نایعیش (ب ،ناریا نایعیش(فلا :درک میسقت
 یاهروشک زا یرایسب و ناریا رد میتیلپوئ  مهم لماع می هراومه عیشت .(151-521 :5395 ،دار یناهج) ناهج طاقن
 رب قارع و نانبل تالوطت و یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ و هدمآ یم باسح هب اقیرفآ لامش و هنایمرواخ هقطنم
 ناهج و هقطنم حطس رد تردق رباور رب هک تسا یقطانم ،نایعیش ییایفارغج لق  هطقن .تسا هدش هدوزفا نآ تیمها
 هلول طوطخ لاقتنا رب و هدش هدنکارپ هقطنم ی رنا یاه هزوح و سراف جیلخ لحاوس رد ًااصوصخ اهنآ .تسا راذگری أت
 هب هنایمرواخ هقطنم رد نایعیش تلزنم و هاگیاج تیمها .(19-59 :1195 ،مراکم) دنتسه فرشم زاگ و تفن نایرج و
 ای نایعیش رارقتسا ییایفارغج تیعقوم عقاو رد .تسا هنایمرواخ رد نانآ میژتارتساوئ  و میتیلپوئ  تیعقوم لیلد
 بوسطم هقطنم رد یسایس و یداصتقا ،میژتارتسا یدنبرمک (یزکرم نیمزرس)اب هنایمرواخ هقطنم رد هعیش میتیلپوئ 
 دصرد 13) دنهد یم لیکشت ار سراف جیلخ تیعمج لک دصرد 11 نایعیش .(01-30 :1195 ،مدقم ینادواج) دوش یم
 زاگ ریاخذ دصرد 29 و تفن هدش هتخانش ریاخذ لک دصرد 91 یاراد هک یا هقطنم (دنتسه یماما هدزاود هعیش مه اهنآ
 اقیرفآ و ایسآ ،اپورا هراق هس دنویپ لطم و تسا میمونوکا و میتیلپوئ  ساسح تیعقوم یاراد هک یا هقطنم ،ناهج
 تامدخ و یماظن تازیهجت و الاک گرزب رازاب نآ یتفن راشرس دمآرد هب هجوت اب هک یا هقطنم .دوش یم بوسطم
 زا هقطنم نیا .تسا رادروخرب یصاخ تیمها زا نآ یدیلوت عیانص و برغ ناهج یارب و دور یم رامش هب فلتخم
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 عفانم ظفح و نآ تینما و تاب  نیمأت یارب هک تسا رادروخرب یبرغ یاهتلود و یتعنص ناهج یارب یتیمها نانچ
 و مورطم تیعمج ،نایم نیا رد .دنا هدش یماظن ددعتم یاه هاگیاپ داجیا و میقتسم روضح هب راچان دوخ یتایح
 تیفرظ ،دنا هدوبن رادروخرب یدنورهش هیلوا قوقح زا یدامتم نایلاس یط هک هقطنم یاهروشک ر کا رد هعیش هدیدمتس
 رد قارع و ناریا رد هچنآ هیبش یعیاقو زورب و روهظ ناکما .دنراد دوجوم عضو هب تبسن یمارآان و ضارتعا رد ییالاب
 هب رضاح لاح رد هعیش .تشاد دهاوخ دوجو فلتخم لاکشا هب زین هقطنم یاهروشک یخرب رد ،داد خر هتشذگ
 اب نانآ .تسا  هدش لیدبت ناملسم یاهروشک زا یرایسب یجراخ و یلخاد تالوطت رد نیرفآ شقن و لاعف یرگیزاب
 باسح هب روشک زا جراخ و لخاد حطس رد یمهم کرطت یاه نوناک ،یهاوخ تلادع و ییاروشاع گنهرف زا سابتقا
 .(19-59 :1195 ،مراکم) دنیآ یم
 هعیش کیتیلپوئژ یاهشلاچ و اه تصرف -
 ناریا رد یمالسا بالقنا دننامه ایند رد ریخا یاه یریگرد هک تسا دقتعم هعیش میتیلپوئ  هدیدپ هرابرد لاوت آوسنارف
 .تسا هداد رارق یللملا نیب هنطص مدقم رخ رد میتیلپوئ  لماع می تروص هب ار یرگ هعیش ،نانبل یاهدادخر ای و
 هب :یلخاد میتیلپوئ  (فلا :دنک یم هدافتسا ریز حرش هب میتیلپوئ  موهفم زا ،یعیش تضهن یاه نوناک  لیلطت رد یو
 (ب .روشک می یلخاد یاه تسایس و تالوطت هعومجم رب یعیش هعماج ره یراذگری أت تدش و هرتسگ یانعم
 ،لاوت) یللملا نیب و یا هقطنم یاه تسایس و تالوطت رب یعیش هعماج یراذگری أت تردق یانعم هب :یجراخ میتیلپوئ 
 دننام میتیلپوئ  صاخ یاه تیزم اب هک دبای یم شیازفا ینامز ،فلتخم طاقن رد هعیش یکیتیلپوئ  نزو .(1 :2195
 نارطب می تشونرس رد یراذگری أت ای و نآ دننام و یتسیروت ،یخیرات تاسسؤم و زکارم ،بآ عبانم ،ی رنا نیمأت
 ار مالسا یخیرات و یکیژتارتسا ،یداصتقا تایح ،عیشت زا یدنبرمک ،عقاو رد .دشاب نیطسلف هلئسم دننام یا هقطنم
 ار ناتسودنه و ناتسکاپ ،ناتسناغفا ،ناریا ،نیرطب ،تیوک ،ناتسبرع ،قارع ،هیروس ،نانبل زا ییاه شخب و دریگ یمربرد
 هک تسا ییایند دوخ ،دوش یم میسقت هعیش تیلقا و تیر کا هب فلتخم یاهروشک رد هک دنبرمک نیا .دناشوپ یم
 ،دشاب یم ی رنا ثطب ،نایم نیا رد هجوت دروم  وضوم نیرت مهم .دبای یم لاقتنا تعرس هب نآ رد نوگانوگ تاری أت
 عبانم دصرد 29،ناهج تیعمج دصرد 90 نتشاد اب هنایمرواخ .دنا هدیمان ی رنا تیمکاح نرق ار 50 هدس هک ارچ
 .تسا هداد یاج دوخ رد ار ناهج یعیبط زاگ هدش فشک ریاخذ زا دصرد21 و ماخ تفن ریاخذ دصرد 11 ،یندعم
 دصرد 21 هک یا هنوگ هب .دراد دوجو یکیدزن هطبار نایعیش تنوکس قطانم اب هنایمرواخ یزاگ و یتفن عبانم نیب
 نیا رد ناهج یتفن ریاخذ مراهچ هس هک تسا یلاح رد نیا و دنهد یم لیکشت نایعیش ار سراف جیلخ یموب تیعمج
 جیلخ نایم 5ی رنا میژتارتسا یضیب رد ناجیابرذآ و نیرطب ،قارع ،ناریا هعیش یاهروشک نینچ مه .دراد رارق هقطنم
 یدایز یاه ینارگن ،هنایمرواخ رد نیشن هعیش قطانم یکیتیلپوئ  تیمها هب هجوت اب .دنا هتفرگ رارق رزخ یایرد و سراف
 هک راتخاس می ناونعهب)نایعیش یکیتیلپوئ  تیعقوم زا مه برغ .تسا هدمآ دوجو هب هعیش هشیدنا هب عجار برغ رد
 می ناونعهب)عیشت یبالقنا ی ولوئدیا زا مه و تسا نارگن (دراد رایتخا رد ار هنایمرواخ یتفن عبانم مظعا تمسق
 عماوج و ناریا ییایفارغج تیعقوم .(151-521 :5395 ،دار یناهج) تسا هتشاد دیکأت تلادع رب هراومه هک (رازگراک
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 حطس رد یعیش عماوج و اهروشک (5 :زا دنترابع لیالد نیا .تسا یکیژتارتسا تیمها زئاح دنچ یلیالد هب یعیش
 .دننک یم ینیرفآ شقن اهنآ نیب ییاضف تالماعت یریگ لکش رد و هتفرگ رارق اقیرفآ و اپورا ،ایسآ گرزب هراق هس لاصتا
 ناونع هب ناریا (0 .دنریگب رارق یللملا نیب تالوطت نوناک رد یعیش یاهروشک ات هدش ببس ییایفارغج تیعقوم نیا
 یایسآ ،هراق هبش ،سراف جیلخ ،هنایمرواخ یکیتیلپوئ  هزوح طابترا هقلح و یزکرم تیعقوم ،یعیش روشک نیرت مهم
 یاهرهش رد روضح نیا ،مهم یداصتقا -یسایس زکارم و اه تختیاپ رد روضح (9 .دهد یم لیکشت ار زاقفق و یزکرم
 یاهرهش ،اهروشک نیا همه رد ًاابیرقت .تسا سوسطم رایسب رطق و نیرطب ،تیوک ،نامع ،قارع یاهروشک مهم
 جیلخ رد (یراجت دازآ قطانم)تراجت یاه نوناک رد نتفرگ رارق (1 .دنرادروخرب میژتارتسا تیعقوم زا نیشن هعیش
 زا هک ییاه  یعبت و اه تیدودطم زا رود هب ات دهد یم اهنآ هب ار ییاه تصرف قطانم نیا رد نایعیش روضح ،سراف
 :1195 ،حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس) دنزادرپب یداصتقا تیلاعف هب ،دوش یم لیمطت اهنآ رب اه تلود بناج
 زا ییاه شخب و نامع یایرد و سراف جیلخ لحاوس و زمره میژتارتسا هگنت نتشاد رایتخا رد (1 .(905-105
 و رفاسم ،الاک تیزنارت یاهریسم و یاهداج و یلیر ،ییاوه یطابترا تیعقوم نتشاد رایتخا رد (1 .رزخ یایرد لحاوس
 تیزنارت یاهرسم ناریا و اپورا هب رزخ هزوح ی رنا و الاک ،رفاسم لاقتنا یاهریسم ناجیابرذآ هک یا هنوگ هب ،ی رنا
 هک تسا هدش بجوم مالسا ناهج بلق و یزکرم تیعقوم رد یریگرارق (1 .دراد رایتخا رد ار سراف جیلخ زا ی رنا
 یاهروشک رسوت مالسا ناهج قرش و برغ هک یروط هب ،دنشاب یمالسا یاهروشک هدنهددنویپ یعیش یاهروشک
 ءافیا یمالسا یاهروشک داطتا رد ار یروطم شقن نیشن هعیش یاهروشک نیاربانب .دنوش یم لصتم رگیدکی هب هعیش
 و (زاگ و تفن)یلیسف ی رنا میظع ریاخذ نتشاد رایتخا رد اب و (359-029 :5395 ،یریبد و یدزیا) دننک یم
 .(www.bp.com) دنوش یم بوسطم ی رنا میتیلپوئ  یلصا نارگیزاب زا ی رنا تیزنارت یاهریسم رد یریگرارق
 دنراد روضح نآ رد هعیش تیعمج و اهروشک تیر کا هک رزخ یایرد و سراف جیلخ هقطنم ود رد ی رنا عبانم تیمها
 تیعقوم لیلد هب نینچ مه هعیش عماوج و اهروشک .تسا هدش ی رنا میژتارتسا یضیب موهفم یریگ لکش بجوم
 یگژیو نیرت مهم .دنتسه رادروخرب یمهم هاگیاج زا رود قرش و هراق هبش ،اپورا هب ی رنا تیزنارت هنیمز رد ییایفارغج
 یزوریپ اب هک تسناد نآ ییوج تلادع و دبتسم نامکاح لباقم رد یضارتعا و یبالقنا تعیبط ار عیشت بهذم یسایس
 ناملسم یاهروشک رد یمالسا یرادیب تکرح زاغآ .تفای یناهج و یاهقطنم یلجت و ینیع دومن یمالسا بالقنا
 هتساخرب ناریا یمالسا بالقنا و عیشت بهذم یگژیو نیا ری أت تطت یهجوت لباق دودح ات هنایمرواخ و اقیرفآ لامش
 تب م هعیش میتیلپوئ  یارب صاخ روط هب و مالسا ناهج یارب ماع روط هب دنور نیا شرتسگ همادا .تسا نآ زا
 تسا دهشم رهش ناریا رد یترایز یرگشدرگ دصقم نیرت مهم .(359-029 :5395 ،یریبد و یدزیا) دوش یم یبایزرا
 یارب هیاسمه یاهروشک زا هژیو هب نایعیش زا یناوارف دادعت هلاس همه .دراد رارق نایعیش هجوت دروم هژیو هب هک
 هوالع نارگشدرگ نیا روضح .دننک یم رفس ناریا هب ،( )اضر ماما هاگراب صوصخ هب رهش نیا یبهذم نکاما ترایز
 روشک زا یعقاو هرهچ هئارا و ناوارف یفنم تاغیلبت اب هلباقم یاتسار رد دناوت یم ،یلم داصتقا رد یراذگری أت رب
 .(3195 ،یوسوم و یدمحا) دشاب هدننک نییعت
 و اههورگ یریگ لکش (5 :زا دنترابع هدمع روط هب مالسا ناهج رد یعیش یاهروشک و عماوج یاه شلاچ نیرت مهم
 اب ینیمزرس و یزرم تافالتخا (9 ،یتیلقا تیعقوم رد نایعیش یریگرارق (0 ،نایعیش اب فلاخم یبهذم یاههقرف
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 نیرت مهم دیاش .یاهقطنمارف یاهتردق ذوفن و رالوکس و یبرغ یاه تلود هب هتسباو یاهمی ر دوجو (1 و ناگیاسمه
 ینابم اب تدش هب هک تسا یبهاذم و اههقرف ،اههورگ یریگ لکش ،مالسا ناهج رد یعیش یاهروشک و عماوج شلاچ
 یدنبوید بتکم و تیباهو ،اه هقرف نیا نیرت مهم .دنرادنپ یم رفاک هبا م هب ار نایعیش و دنتسه فلاخم نایعیش یداقتعا
 رد نارازگ تعدب زا ار نایعیش ،هتفای شرتسگ یدوعس ناتسبرع یهاشداپ هداوناخ اب دنویپ رد هک تیباهو شیک .تسا
 مولعلاراد داینب و یدنبوید شبنج ینابم .دنروآ یم باسح هب ادخ هار رد داهج ار نایعیش اب هزرابم و دنناد یم نید
 یزاس کاپ زا تسا ترابع (دراد رارق ناتسودنه شدارپراتوا ناتسا رد دنبوید رهش رد شبنج نیا زکرم)نآ اب ربترم
 عیشت بهذم اب هزرابم و تداهش ،کرش و رفک اب هزرابم هار هناگی ناونعهب داهج نییآ اب کاپان رصانع زا مالسا
 یمالسا بالقنا زا دعب هک تسا یعیش دض یاههورگ زا رگید یکی مه هباطص هاپس نمجنا .(010 :3195 ،دار ینایواک)
 یوگناهج زاون قح مان هب یدنبوید هقرف زا یدنوخآ رسوت)ناتسکاپ رد نآ یراذگری أت زا یریگولج فده اب و ناریا
 بالقنا ذوفن زا یریگولج ،هعیش اب هزرابم ار دوخ تلاسر اهراب هباطص هاپس ناربهر .(دمآ دوجوب م1135 لاس رد
 شیازفا هب ور شرتسگ ریخا یاه لاس رد .دناهدرک مالعا ناهج و ناتسکاپ روشک رد ینس بالقنا می داجیا و یمالسا
 زا .دوب دهاوخ و هدوب مالسا ناهج لک یتح و نایعیش یساسا یاه شلاچ زا مالسا ناهج رد ییاه شبنج نینچ
 رد نایعیش هیلع رب یراطتنا بلغا و نشخ یتسیرورت تالمح ،مالسا ناهج رد یبتاکم نینچ یریگ لکش یاهدمایپ
 یاهروشک ناربهر نتفرگ هلصاف ،مالسا ناهج رد هقرفت و فالتخا شیازفا ،یمالساریغ یتح و یمالسا یاهروشک
 یاهروشک رد نارطب و شنت ،ینماان شرتسگ ،یبرغ لکش هب رالوکس یاه تموکح یریگ لکش و مالسا زا یمالسا
 رب هوالع .تسا مالسا ناهج فعض تیاهن رد و یا هقطنمارف یاه تردق تلاخد یارب بسانم رتسب داجیا ،یمالسا
 .تسا هدرک ذوفن مه دنتسه هعیش تیر کا یاراد هک یاهروشک نورد رد یرگ یفلس و تیباهو ،بهذم ینس یاهروشک
 و تیباهو بتکم شرتسگ زا ار یتینما یاه باتزاب نیرتشیب یعیش روشک نیرت مهم ناونعهب ناریا یمالسا یروهمج
 .(359-029 :5395 ،یریبد و یدزیا) دش دهاوخ لمطتم شینوماریپ یاهروشک و یکیتیلپوئ  یاه هزوح رد یدنبوید
 نایعیش و دنتسه یعیش تیر کا یاراد نیرطب و ناجیابرذآ ،قارع ،ناریا روشک1 اهنت ،یمالسا روشک 11 هب میدزن رد
 هکلب یتیعمج ااطل زا اهنت هن ار نایعیش یسایس یایفارغج یگژیو نیا .دنشاب یم تیلقا رد یمالسا یاهروشک هیقب رد
 هب ار یزیگنا شلاچ تیعضو و تسا هداد رارق یا هیشاح تیعضو رد یگنهرف یتح و یداصتقا ،یسایس یاه هبنج زا
 تردق شهاک بجوم مالسا ناهج رد نایعیش نتفرگ رارق تیلقا رد .(13 :1195 ،این ظفاح) تسا هدرک لیمطت نایعیش
 رد هراومه اهنآ هک هدش ثعاب یگژیو نیا .دزاس یم دودطم ار نانآ یسایس ینیرفآ شقن هجیتن رد و هدش نانآ یسایس
 یمالسا یروهمج نایم نیا رد .دنریگب رارق ناناملسم تیر کا هب تبسن یبسانمان و یا هیشاح تیعقوم رد خیرات لوط
 و نایعیش هیلع رب تنوشخ ،یعیش روشک نیرت مهم و یعیش مالسا ی ولوئدیا اب یسایس ماظن ندوب اراد لیلد هب ناریا
 هقطنم یاهروشک .دناد یم دوخ یبهذم و می ولوئدیا حلاصم اب ریاغم ار دوخ یساسا قوقح زا اهنآ هدرک مورطم
 ینیمزرس و یزرم تافالتخا راچد دنا هداد یاج دوخ رد ار هعیش تیعمج نازیم نیرتشیب هک هنایمرواخ و سراف جیلخ
 ناونعهب ناریا یمالسا یروهمج هک یروطهب  .دنتسین ین تسم هدعاق نیا زا مه یعیش یاهروشک هک دنتسه یدیدش
 و یزرم تافالتخا دوجو  ومجم رد .تسا شناگیاسمه اب یزرم ددعتم تافالتخا یاراد یعیش روشک نیرت مهم
 یاهروشک نایم رد ینماان و نارطب بجوم مه ناگیاسمه اب یعیش یاهروشک نیب رد و مالسا ناهج رد ینیمزرس
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 ،یریبد و یدزیا) تسا هدروآ مهارف ار یا هقطنمارف یاه تردق روضح و تلاخد زاس هنیمز مه و هدش یعیش و ناملسم
 یاه می ر دوجو دنراد روضح اهنآ رد مه نایعیش هک یمالسا یاهروشک رتشیب صخشم هجو .(029-359 :5395
 یاهروشک دروم رد .دشاب یم رالوکس و هنادبتسم یسایس راتخاس ای و یا هقطنمارف یاه تردق هب هتسباو یتموکح
 دنرادن نایعیش یسایس ینیرفآ شقن یارب یبسانم ریارش نیرطب و ناجیابرذآ روشک ود دنتسه هعیش تیر کا یاراد
 ،سراف جیلخ یاهروشک رد هدطتم تالایا هژیو هب یا هقطنمارف یاه تردق ذوفن .(11 :1195 ،یدیجم و یجیلخ)
 و شقن زا ناملسم و یعیش یاهروشک رد یا هقطنمارف یاه تردق روضح .تسا هتخاس راوشد نایعیش یارب ار ریارش
 .دهد یم رارق انگنت رد یرامعتسا دض و یبالقنا هیحور لیلد هب ار نایعیش و دهاک یم اهروشک نیا رد ناریا ذوفن
 رد یمالسا یاهروشک زا یخرب نارس یاهرظنراهظا و یا هقطنمارف یاه تردق یاه هناسر تاغیلبت یاهرونام نینچ مه
 یاهدمایپ رگید زا یعیش لاله یگتخاس موهفم هب یهد لکش و ناریا هژیو هب نایعیش یسایس فادها دروم رد هقطنم
 ءزج دهشم .(359-029 :5395 ،یریبد و یدزیا) دشاب یم هتسباو یاه می ر دوجو و یا هقطنمارف یاه تردق ذوفن
 و ییاضف یریگ لکش و تشرس و هدمآ دیدپ ینیب ناهج وترپ رد هک تسا (نارئاز یایفارغج)ناهج سدقم یاهرهش
 هداد لکش نآ زا هتساخرب یرگشدرگ و یگنهرف -یبهذم لماع ری أت تطت ًاالماک ار دوخ یداصتقا -یعامتجا یگدنز
 رد ترضح نآ یراپس کاخ و ق. ه920 ای 020 لاس رد ،( ) اضر ترضح تداهش زا سپ دهشم رهش عقاو رد .تسا
 درکراک و شقن ر ا رب ،(91-01 :9195 ،یبوقعی) سوت تیالو زا ناربات و ناقون یمیدق یاهرهش نیبام دابانس هیرق
 نرق رخاوا رد سپس و دیدرگ ناقون رهش هب لصتم ،ق . ه 1 نرق لیاوا رد هک یروط هب ،هدش گرزب نامز رورم هب یترایز
 تالوطت یپ رد هتشذگ هدس رد رهش نیا .تسا هدش فورعم اضرلادهشم مان اب ناسارخ مهم یاهرهش زا یکی هب مراهچ
 ًااتبسن یهافر -یداصتقا تاناکما ،تاسیسأت ،یولهپ نارود ینارمع تامادقا و یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا یراتخاس
 و دنویپ هب هجوت اب یمالسا بالقنا زا سپ هکنیا ات ،دیدرگ مهارف نآ ندش یبطق یاه هنیمز و تفای عمجت نآ رد یدایز
 ریاس زین و دش داجیا یگنهرف -یبهذم یرگشدرگ و سدق ناتسآ اب روشک یبهذم تیمکاح نایم هک یفطاع هطبار
 گنج ،یلیمطت گنج)از نورب و (...و یطیطم یاه ناوت زا یبسن یرادروخرب ،ناسارخ ناتسا زکرم)از نورد لماوع
 حطس رد زاتمم یهاگیاج دهشم رهش ،(...و فجن ،البرک دننام نیرهنلا نیب یترایز یاهرهش رد ینماان ،ناتسناغفا یلخاد
 یدشر خرن 1195 لاس هب تبسن 1195 لاس زا دهشم رهش تیعمج هک یروط هب .تسا هدروآ تسد هب یللملا نیب
 ثاریم نامزاس) تسا هتفای شیازفا دصرد11/1 اه لاس نیا یط نآ نارگشدرگ دادعت و هتشاد دصرد1/1 لداعم
 یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا تب م تار ا زا و (1195 ،یوضر ناسارخ یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف

 ،یطیطم تسیز فلتخم یاه یرادیاپان راچد ریخا یاه ههد رد دهشم رهش هتبلا .تسا هدش دنم هرهب یرگشدرگ

 اتسار نیا رد و هدش ... و یراکهزب و اه یگدولآ ،برش بآ لکشم ،یمسرریغ ناکسا هلمج زا یگنهرف ،یعامتجا
 .تسا هقطنم و رهش رادیاپ هعسوت هب یبای تسد تهج ،دوجوم یاهراکهار هلمج زا هچراپ می تیریدم داجیا ترورض
 نیا دوجو .تسا یجراخ رئاز نویلیم می و یلخاد رئاز نویلیم 10 زا شیب روضح دهاش دهشم رهش هنالاس ،رامآ قبط
 بالقنا مایپ لاقتنا ثعاب دناوت یم (تساراد زین ار یجراخ رئاز نیا زا شیب روضح تیفرظ دهشم دنچ ره) رئاز دادعت
 و زیتس مالسا و یبرغ یاهروشک تامادقا هطساو هب هتشذگ ههد هس یط هک یرما .دشاب اهزرم یوس نآ هب یمالسا
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 نونکات هک یمهس اما ،تسایند یبهذم رهش نالک نیمود ،دهشم .تسا هدش ققطم یتخس هب نونکات اهنآ هفقو یب تاغیلبت
 .تسین هسیاقم لباق یطیارش چیه تطت ،دراد دوجو رهش نیا رد هک ییاه لیسناتپ اب ،هدرک بسک یجراخ نارئاز زا

 
 (31-1 :2031 ،یمان :ذخأم) نوماریپ -زکرم لدم و هعیش کیتیلپوئژ رد دهشم شقن :3 لکش

 هب نامروشک هک دهد یم ناشن یا هقطنم و یناهج ریخا تالوطت هژیو هب و ناریا یمالسا یروهمج هتشذگ لاس29 هبرجت
 و یمسر یساملپید زا هدافتسا تهج یرتمک ناکما ،هدش داجیا اه تردقربا یوس زا هک ییاه تیدودطم و اه شلاچ لیلد
 و یمومع یساملپید و مرن تردق نوچ یمیهافم قیقد هعلاطم هب زاین ،ینونک ریارش رد لیلد نیمه هب .دراد یتنس
  .(95-5 :0395 ،یمان) دوش یم ساسحا شیپ زا شیب هزوح نیا هدنام لوفغم ًاالامتحا و عیسو تاناکما زا یریگ هرهب
 مالسا ناهج رد دهشم رهش یبهذم یرگشدرگ هاگیاج -
 ناوارف دانسا دوجو لیلد هب و ددرگ یمن زاب شیپ نرق هدزای زا شیب هب دهشم رهش یریگ لکش یخیرات ۀقباس عقاو رد
 هنوگنیا ،عقاو رد .تسا هتفر ورف ماهبا رد یمک رهش نیا ۀتشذگ ،مه اب یبهذم و یخیرات یاه تیاور یگتخیمآ و
 نایعیش متشه ماما ( ) اضر ترضح رهطم دقرم دوجو نوهرم ادتبا دهشم رهش هعسوت و دشر هک درک جاتنتسا ناوت یم
 رهش یانب گنس نیلوا داجیا ثعاب هک دشاب یم فارطا یاهرهش یدوبان لیلدب دعب هلحرم رد ورهش نیا رد ناهج
 تار ا و یخیرات ثداوح ریس زا ادج دهشم رهش یریگ لکش و شیادیپ .(11 :3195 ،مدقم ییاضر) تسا هدش دهشم
 .دشاب یم ( ) همئالا نما  رهطم مرح نوماریپ هقطنم و هیحان یتیعمج تاکرطت زا یشان رتشیب ،نآ ییایفارغج هنهپ
 یاه یربراک .تسا هدش زین یضارا یربراک یراوجمه بجوم (نما  یرادرهش هقطنم) یتنس رهش تفاب یگدرشف
 رد زکرمت یعون دهاش بیترت نیدب .دنوش یم ازجم یدرکراک رظن زا نامزمه و هدش عمتجم ،یکیزیف روط هب یضارا
 یضارا اب یمومع یاهناکم ریاس و (دجاسم) یبهذم و یشزومآ ،یداصتقا زکارم هکیروط هب ،میتسه یرهش یضارا
 ناونع هب رازاب هدیچیپ یاهتیلاعف هب ار ینوکسم یحاون یسرتسد یلصا هکبش ،نامزمه و دزیمآ یم مه رد ینوکسم
 ،یدابآریخ) .دنک یم ریذپ ناکما (یمومع) ینوکسم ریغ یحاون و (یصوصخ) ینوکسم یحاون نایم لئاح هقطنم
 ،خیرات فلتخم یاه هرود رد (رواجم ای و رئاز) نانآ یاهزاین عفرو مرح فارطا رد تیعمج لیکشت (19 :1195
 لکش یدبلاک هعسوت اب بسانتم دجاسم نآ بقاتم و تسا هداد رارق دوخری أت تطت اررهش شرتسگ یگنوگچ
 می .تسیرگن اپمه و یزاوم روطم ود رد دیاب ار رهش شرتسگ ،دشر یخیرات ریس ،تیمها لیلد هب و .دنا هتفریذپ
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 هعقب فارطا یاهانب یجیردت هعسوت رگید روطم و هتسویپ  وقو هب لوغم هلمح نامز ات صوصخ هب هک هچنآ روطم
 .(5395:110 ،داژنیوضر) دشاب یم رهطم
 و یرمق یرجه 920 ای 020 لاس رد یماما هدزاود نایعیش متشه ماما ،( ) اضر ترضح تداهش زا سپ دهشم رهش
 و شقن ر ا رب ،سوت تیالو زا ناربات و ناقون یمیدق یاهرهش نیبام ،دابانس یهیرق رد ترضح نآ یراپسکاخ هب
 ناقون رهش هب لصتم ،یرمق یرجه مراهچ نرق لیاوا رد هک یروطهب ؛تسا هدش گرزب نامز رورم هب یترایز درکراک
 :5395 ،یبیط و یردب) تسا هدش لیدبت (اضرلادهشم) مهم یاهرهش زا یکی هب ،مراهچ نرق رخاوا رد سپس و دیدرگ
 نآ تداهش دادخر نوچ دوشیم زاغآ اضرلادهشم شیادیپ نامز زا تقیقح رد دهشم خیرات هک تفگ ناوتیم .(115
 و دوشیم لماش ار راتکه 219 رب غلاب دهشم رهش زکرم تسا هدوب رهش نیا یخیرات یاهدادیور زاغآرس ترضح
 نیمود ناونعهب دهشم .(13 :1395 ،ناراکمه و یلیخرس) تسا دابانس و ناغون تاهد ود هعسوت هجیتن نآ هعسوت
-یم باسح هب زین روشک رهشنالک نیمود نآ رب هوالع و دوشیم بوسطم هکم رهش زا دعب ناهج یبهذم رهشنالک
 زکرم ناونعهب و دشابیم حرطم نارگشدرگ و نارئاز دصرد نیرتالاب اب یبهذم یرهش ناونعهب نونکا رهش نیا .دیآ
 دوخ رد ار قباس ناسارخ یرهش تیعمج لک زا دصرد 5211 و یناتسا تیعمج لک زا دصرد 0259 یوضر ناتسا
 .(1 :1195 ،ییاقس و یفام) تسا هتشاد یریگمشچ دشر هتشذگ نایلاس یط رد دهشم رهش تیعمج .تسا هداد یاج
 :تسا هتشاد هتشذگ نایلاس یط رد یریگمشچ دشر تیعمج خرن هدش هداد ناشن ،(5) لودج رد هک روطنامه

 3031 ات 3331 یاهلاس یط تیعمج نازیم تالوحت :1 لودج
 1395 1195 1195 1195 1195 1195 1995 لاس
12120 151211125 121291125 2112111 1512321 3132510 تیعمج 2 111 311211229 

 91 :1395 ،دهشم رهش همانرامآ :عبنم

 اهتیلاعف قنور و تیعمج بذج لماع نیرتمهم ،دهشم رهش رد ( ) اضر ترضح هاگراب دوجو زین ینونک نامز رد 
 یبهذم رهشردام نیمود هب ار رهش نیا ،دهشم هب رئاز رفن اهنویلیم هنایلاس دورو تسا دهشم رهش ینونک هیحان رد
 ،ناراکمه و ییالوت) تسا هتشاد دهشم رهش هعشوت تیفیک و تیمک رب درف هب رصطنم ری أت و  ،هدرک لیدبت ناهج
 و یخیرات یاههبذاج دهشم رهش یرگشدرگ هبذاج نیرتمهم اذل .(11 :1395 ،ناراکمه و یلیخرس ؛ 910 :5395
 دورو لماع نیرتیلصا و دراد رارق ( ) اضر ماما رهطم هاگراب اهبذاج نیا همه دمآرس و سأر رد هک دشابیم یبهذم
 هربقم :زا دنترابع دهشم یبهذم و یخیرات یاههبذاج رگید .ددرگیم بوسطم رهش نیا هب نارفاسم و نارئاز ینویلیم
 ...و راشفا هاش ردان هاگمارآ ،تلصابا هربقم ،عیبر هجاوخ

 هراق و تیلم بسحرب دهشم رهش هب یجراخ رگشدرگ و رئاز دورو نازیم :2 لودج 

 

 
 
 
 

 
 151 :1395 ،دهشم رهش همانرامآ :عبنم

 دادعت اههراق میکفت هب فیدر
 9022101 ییایسآ نیرئاز 5
 31520 ییاپورا نیرئاز 0
 120 ییاقیرفآ نیرئاز 9
 511 ییاکیرمآ نیرئاز 1
 190 هیسونایقا نیرئاز 1
 1512101 لک 1
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 یاهتسایس یاتسار رد هک دیدرگ زاغآ 0195 لاس لیاوا زا دهشم رهش رد یتسیروت تاسیسأت داجیا و تخاس
-هیامرس و هدوب ینوزف هب ور تامادقا نیا و تفریذپ تروص روشک یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس یتیامح
 دشابیم یتسیروت نکاما و تاسیسأت هنوگنیا ثادحا یضاقتم روشک جراخ رد هچ و لخاد رد هچ یرایسب ناراذگ
 یجراخ و یلخاد ناراذگهیامرس نیا دوجو لیلد هب ریخا یاهلاس رد دهشم رهش .(20 :1395 ،ناراکمه و یلضاف)
-هدمآرد و رهش یداصتقا قور نارئاز و نارفاسم دورو .تسا هداد هعسوت رایسب ار دوخ یتسیروت و یرگشدرگ زکارم
 هعسوت دوشیم رهش نیا هب نارگشدرگ و نارئاز دورو شیازفا ببس هک یلماوع هلمج زا .هداد شیازفا ار نینکاس یاه
 عیشت بهذم هژیوهب و مالسا نیبم نید هعاشا و شرتسگ و روشک جراخ و لخاد رد تاطابترا هعسوت و یگنهرف
 یبهذم یاهرهش رگید و ،ارماس ،البرک ،نیمظاک ،فجن نوچمه یبهذم یاهرهش هب تبسن دهشم رهش نینچمه .تسا
 زا یکی .دراد ار یجراخ نارئاز و نارگشدرگ دورو یارب یرتدعاسم ریارش یگنهرف و یتینما ریارش رظن زا یمالسا
 مکاح گنهرف و تسایس زا یئزج دوخ هک تسا دهشم رهش رب مکاح یگنهرف و یسایس ریارش لماوع نیا نیرتمهم
  .تسا ناریا روشک رب
 نب یلع مرح زاب هطوطم و هتشاد تحاسم عبرمرتم رازه21 ای راتکه 21 ،0395 لاس رد ( ) اضر ماما هاگراب هعومجم
 10 یاراد هعومجم نیا .تسا ناهج نادیم نیرت گرزب عبرم رتم 111131تحاسم اب رضاح لاح رد ( ) اضرلا یسوم
 ،مرح یانب .(1195 ،هداز ملاع) دشاب یم تسب مان هب یدورو لخدم1 و (زاب یاضف) نطص3 و (هدیشوپرس یانب)قاور
 .دراد رارق نآ ریز رد ( ) اضرلا یسوم نب یلع رازم هک تسا یوضر سدق ناتسآ هعومجم یانب نیلوا و نیرت یمیدق
 ییاضف لماش ناکم نیا .تسا ( ) اضرلا یسوم نب یلع رهطم رکیپ هدنریگربرد و فیرش عجضم لطم هرونم هضور
 .دشاب یم حیرض تحاسم نآ عبرم رتم 1515 اضف نیا زا و هدوب عبرم رتم 92315 نآ تحاسم هک تسا لکش عبرم
 .(http://arthut.co) دوش یم ربترم مرح جراخ و لخاد هب بناج راهچ رد گرزب هفص راهچ قیرط زا هرونم هضور

 ریزو ششوک هب و یقوجلس رجنس ناطلس نامرف هب یسمش یرجه مشش هدس رد ،دوجوم هبق زارف رب مرح دبنگ نیلوا
 هدنبادخ دمطم روتسد هب دبنگ ناخروم زا یخرب هتفگ هب و دش هتخاس مرح ریمعت نمض یمق نیدلا فرش ،یو
 .(1195 ،هداز ملاع) تسا هدش هتخاس (وتیاجلا)
 یگنهرف فلتخم تاناکما رود یاه هتشذگ زا ( ) ججطلا نما  کرابم دقرم دوجو تنمیم هب دهشم رهش رد ،تیاهن رد
 دهشم ،رضاح لاح رد هک یا هنوگ هب ،تسا هدوب یملع و یبهذم یاهتیلاعف زکرم و هتشاد دوجو رهطم مرح فارطا رد
 و ددعتم یتاقیقطت و یشهوژپ ،یهاگشناد زکارم ،هیملع یاه هزوح لیبق زا یگنهرف فلتخم تاناکما دوجو لیلد هب
 دوجو و ینارنخس تاسلج ،یرنه ،یبدا ،یملع ،یبهذم یاه نمجنا ،یهاگشناد شیپ تالیصطت فلتخم زکارم
 لیلد هب رهش نیا .دیآ یم رامشهب روشک یگنهرف یاه تیلاعف مهم زکارم زا یکی ،فلتخم یاههمانزور و تایرشن
 رد فلتخم یاه شیامه و اهرانیمس هراومه و دوش یم بوسطم یملع و یبهذم مهم یاه بطق زا یگنهرف تیمها
 یمئاد و یلصف یاه هاگشیامن دوجو ،یملع و یبهذم مهم و یساسا یاهتیلاعف رب هوالع .دوشیم رازگرب رهش نیا
 رب هوالع دهشم رهش رد .تسا نارئاز و نارواجم یگنهرف یالتعا رد مهم لماوع هلمج زا رهش نیا رد هرشتنم یاهباتک
 مایپ ،دازآ هاگشناد یعافتنا ریغ یهاگشناد زکارم هلمج زا رگید یهاگشناد زکارم و یتلود یاههاگشناد ،هیملع سرادم
 یلاع یشزومآ زکارم رگید و ملعم تیبرت زکارم ،نایگنهرف یلاع یشزومآ زکارم ،یتلود تیریدم شزومآ زکارم ،رون



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 2999

 هب یموب ریغ و یموب نایوجشناد زا یدایز دادعت اه نآ رد هک دراد دوجو فلتخم یاهداهن و اه هناخترازو هب هتسباو
 اه هزوم و یشزرو یاه هعومجم ،امیس و ادص زکرم ،دهشم رهش رد یگنهرف تاناکما رگید زا .دنراد لاغتشا لیصطت
 نینچمه و ناسارخ یعیبط خیرات هزوم و یسودرف هزوم ،یردان هزوم ،یوضر سدق ناتسآ هزوم 55 لماش هک دشاب یم
 .(www.kho-razavi-tebyan.ir) تسا ددعتم یاه یشورفباتک و اه هناخباتک و ،یشهوژپ زکارم
 تامدخ هئارا یارب هوقلاب یعامتجا و یگنهرف ،یناسنا یاههیامرس دهشم رهشنالک رد - یعامتجا هنیمز رد نینچمه
 هافر یمومع حطس یاقتراو یلمارف و یلم ،یاهقطنم سایقم رد یرگشدرگ و یگنهرف ،یصصخت ،یشزومآ یلاع
 :لاح نیع رد .دنراد دوجو یعامتجا

 .دنراد زیمآ تملاسم یتسیزمه دهشم رهشنالک رد فلتخم بهاذم و ماوقا ،اه گنهرف •

 .(315 :3195 ،مدقم ییاضر) تسا هتفای شیازفا رهش رد یهاگشناد یلاع تالیصطت یارب اضاقت ریخا یاه لاس رد •

 لیکشت تنس لها ار دصرد 0 و نایعیش ار دهشم مدرم دصرد 13 ،دهد یم ناشن دهشم رهش رد بهذم راتخاس
 رفص دح رد بهاذم ریاس ناوریپ .دننک یم یگدنز هد و شش قطانم رد تنس لها ناوریپ دصرد نیرتشیب هک .دهد یم
 .(315 ،نامه) تسا

 اهداهنشیپ و یریگ هجیتن
 یرگشدرگ  ون نیا .دراد ینید گنهرف و رشب خیرات یازارد هب یتمدق هک تسا یرگشدرگ یعون یبهذم یرگشدرگ
 و هسدقم نکاما ترایز قشع هب اه ناسنا هدش ثعاب هاگ و هتشاد اه ناسنا یبهذم -ینید یاهرواب و تاداقتعا رد هشیر
 بوبطم یاه هخاش زا یکی ،یبهذم یرگشدرگ مه زورما یایند رد .دنیامیپب هدایپ ار هار گنسرف نارازه اه هاگترایز
 صاصتخا دوخ هب ار ایند یرگشدرگ نایرج مجح دصرد10 هک یا هنوگ هب ،دوش  یم بوسطم نیون یرگشدرگ
 ری أت یسررب هب دراد یعس هک دوش یم بوسطم ینیون موهفم ،یسایس یایفارغج رظنم زا مه هعیش میتیلپوئ  .دهد یم
 میتیلپوئ  .دزادرپب دنتسه نایعیش زا یدایز تیعمج یاراد هک ییاهروشک یجراخ و یلخاد تسایس رد عیشت لماع
 ناریا دنلتراه اب گرزب هنایمرواخ فلتخم یاهروشک رد هعیش یسایس یایفارغج دادتما موهفم هب دوخ داهن رد هعیش
 و بهذم هعیش یاهروشک یارب یرایسب یاه شلاچ و اه تصرف یاراد دوخ هبون هب مه نیون موهفم نیا .تسا
-هب ،ی رنا هلوقم :زا دنترابع هعیش میتیلپوئ  یاه تصرف .تسا سراف جیلخ و هنایمرواخ هقطنم یعیش یاه تیلقا
 نایم ی رنا میژتارتسا یضیب رد هعیش یاهروشک روضح ؛ی رنا تیمکاح نرق ینعی 50هدس ثطبم نیرت مهم ناونع
 قطانم یکیتیلپوئ  تیمها و هعیش هشیدنا نارگن یدایز دح ات برغ ات هدش ببس رزخ یایرد و سراف جیلخ
 ار ملاع برغ و قرش قطانم نیا اریز .تساهنآ ییایفارغج تیعقوم ،هعیش یاهروشک تصرف نیمود .دشاب نیشن هعیش
 مهم نیا .تسا روج نامکاح ربارب رد یضارتعا و یبالقنا تعیبط ،هعیش بهذم هصیصخ نیموس .دنا هداد دنویپ مه هب
 یارب یرایسب یاه تصرف هدننیرفآ هک یلاح رد هعیش میتیلپوئ  .تفای دومن ناریا رد یمالسا بالقنا یزوریپ اب مه
 هب ناوت یم اه شلاچ نیرت مهم زا .تسا رایسب یاهدیدهت و اه شلاچ هدنروآدیدپ مه لاح نیع رد ،تسا نایعیش
 و یزرم تافالتخا ،یتیلقا تیعقوم رد نایعیش یریگرارق ،نایعیش اب فلاخم یبهذم یاه هقرف و اه هورگ یریگ لکش
 هراشا یا هقطنمارف یاه تردق ذوفن و رالوکس و یبرغ یاه تلود هب هتسباو یاه می ر دوجو و ناگیاسمه اب ینیمزرس
 یبهاذم و اه هقرف ،اه هورگ یریگ لکش ،مالسا ناهج رد یعیش یاهروشک و عماوج شلاچ نیرت مهم ،مش نودب .درک
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 تیباهو ،اه هقرف نیا نیرت مهم .دنرادنپ یم رفاک ار نایعیش و دنتسه فلاخم نایعیش یداقتعا ینابم اب تدش هب هک تسا
 هب ناوت یم هلمج زا هک هتشاد لابند هب نایعیش یارب یراب تبیصم یاهدمایپ اه شلاچ نیا .تسا یدنبوید بتکم و
 ناربهر نتفرگ هلصاف ،مالسا ناهج رد هقرفت و فالتخا شیازفا ،نایعیش هیلع رب یراطتنا و نشخ یتسیرورت تالمح
 ،دنتسه تسایس زا نید ییادج هب دقتعم هک یبرغ مبس اب رالوکس یاهتموکح یریگ لکش و یمالسا یاهروشک
 نیرتگرزب ناونع هب ناریا نایم نیا رد .درک هراشا یبرغ لود تلاخد یارب رتسب داجیا و نارطب و ینماان ،شنت شرتسگ
 قطانم ریاس اب دنویپ رد و هتفای راهتشا عیشت ناهج (دنلتراه)بلق هب هک بهذم یعیش روشک نیرت تیعمجرپ و
 لحاوس یلامش همین و زمره هگنت نتشاد اب ناریا .تسا هتفرگ رارق نهک یایند هراق هس لاصتا حطس رد نیشن هعیش
 ریسم رد یریگرارق و یلیسف ی رنا میظع ریاخذ نتشاد ،رزخ یایرد زا ییاه شخب و نامع یایرد و سراف جیلخ
 ،ناریا رد هعیش میتیلپوئ  تصرف نیرت گرزب اما .تسا هداد دنویپ مه هب ار ملاع برغ و قرش ،الاک و ی رنا تیزنارت
 اه نویلیم یاریذپ هنالاس یلمارف و یلم درکراک اب ناریا یونعم تختیاپ ناونعهب نونکا هک تسا سدقم دهشم رهش
 تار ا زا نتساک و اه تصرف نیا زا یریگ هرهب یارب هتبلا .تسا نوگانوگ بهاذم زا و ملاع رسارس زا رگشدرگ
 ییالط یاه تصرف هک ارچ .دومن نیودت ییارجا و یلوصا ییاهدربهار دیاب ،هعیش میتیلپوئ  یاه شلاچ راب هعجاف
 نآ زا آراک و تسرد هدافتسا هک دشاب ناریا یرگشدرگ ناهنپ مسلط و ییوداج درو نامه دناوت یم هعیش میتیلپوئ 
 .دوش دنم هرهب تمعن رپ و هدرتسگ ناوخ نیا زا دناوتب رتهب و رتشیب رایسب ناریا دوش یم ببس
 :تسا لیذ حرش هب یداهنشیپ یاهدربهار هلمج زا
 نایم رد روشک نآ یکیتیلپوئ  تیعقوم و ایفارغج هب هجوت اب دیاب دوش یم هئارا یروشک ره رد هک ییاهدربهار
 حوطس رد ناریا یفرعم و تخانش یارب میژتارتسا دربهار می دناوت یم مه یرگشدرگ .دشاب شا ینوماریپ یاهروشک
 یوریپ یصاخ یاه تسایس و لوصا زا یداهنشیپ یاهدربهار دیاب نیاربانب .دوش بوسطم یا هقطنمارف و یا هقطنم ،یلم
 نیا هب .دناشکب شلاچ هب ار یمالسا -یناریا گنهرف هن و دنک دراو هشدخ روشک یلم تینما و ماظن هب هن هک دنک
 یاتسار رد نادرم تلود رتشیب هچره مامتها و یهاگشناد هعماج یوس زا دمآراک و یلوصا یاهدربهار هئارا بیترت
 ار یبهذم یرگشدرگ هژیو هب و یرگشدرگ تعنص رت عیرس و رتهب تفرشیپ هنیمز دناوت یم اهدربهار نیا ندش ییارجا
 .دروآ مهارف ناریا رد

 و تیباهو یفنم تاغیلبت ندرک ر ا یب و نایعیش اب مالسا ناهج نیب حلص داجیا و یتشآ تهج رد شالت •
 ،هعیش فلاخم یاههقرف

 رد یلصا نکر تینما دوجو اریز ،سراف جیلخ و هنایمرواخ  هقطنم رد تاب اب تینما داجیا یارب ششوک •
 ،تسا یرگشدرگ تعنص تفرشیپ

 نما یطیطم داجیا و سراف جیلخ یبونج ناگیاسمه اب یزرم تافالتخا و تاعزانم لح تهج رد شالت •
 ،نارگشدرگ یارب

 رت ناسآ دورو و قیوشت روظنم هب یمالسا یروهمج یاهزرم رد ماظن نادرم تلود رسوت دیداور وغل •
 ،دوشن دراو بیسآ روشک یلم تینما هب هک ییاج ات یبهذم نارگشدرگ هژیو هب و نارگشدرگ

 ،ناریا رد یبهذم نارگشدرگ و نارگشدرگ تینما نیمأت یارب یرگشدرگ سیلپ مان هب یداهن داجیا •
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 رهش دوجو و (عیشت ناهج بطق) ناریا زا ناهج نایعیش یریذپری أت و عیشت شرتسگ هب ملع اب •
 قیوشت اب و هدرک هدافتسا نسحا وطن هب اه تیزم نیا زا ناوت یم ،(ناریا یونعم تخت یاپ)دهشم
 صاخ یبهذم -یگنهرف یاه مسارم یفرعم و یگنهرف یاه هزوح رد یراذگ هیامرس هب ناراذگ هیامرس
 مرکم یبن ثعبم و ریدغ دیع ،ینیسح یاعوسات و اروشاع ،همئا تداهش و دالیم ،هینابعش دایعا مسارم)هعیش
 ،تخادرپ یبهذم نارگشدرگ بذج هب (ص) مالسا

 روشک یرگشدرگ تعنص نیلوئسم .تسا یرگشدرگ یاه تخاسریز هعسوت ،یرگشدرگ رد نکر نیرت مهم •
 هنیمز دهشم رد ًااصوصخم یرگشدرگ تاسیسأت و اه تخاسریز نیا هب ندیشخب دوبهب و هعسوت اب دنناوت یم
 ،دنروآ مهارف ار یرایسب نارگشدرگ دورو

 تیمکاح رد ار ساسحا نیا دیابن ینوماریپ یاهروشک یعیش تاعامتجا اب ناریا یمالسا یروهمج تابسانم •
 اهروشک نیا رد ذوفن و هلخادم یپ رد تاعامتجا نیا هب یرازبا یدرکیور اب ناریا هک دنک داجیا اهروشک نیا
 ،تسا

 رهش یزکرم تیعقوم هژیو هب و نهک هراق هس لاصتا لطم رد یعیش عماوج و ناریا یریگرارق هب هجوت اب •
 مشیربا یناتساب -یخیرات یاه هداج ددجم ءایحا هب ناوت یم ،نوماریپ -زکرم لدم و هعیش میتیلپوئ  رد دهشم
 رما نیا .درک مادقا ،دنک یم لصتم نیچ و دنه هراق هبش ،یزکرم یایسآ هب ناریا قیرط زا ار اپورا هک هیودا و
 راشرس دمآرد و هدش ناریا رد یبهذم یرگشدرگ هژیو هب و یرگشدرگ یاه هخاشریز مامت هعسوت ثعاب
 .درک دهاوخ روشک دراو ار یزرا

 عبانم
 رب دیکأت اب ،یرگشدرگ هعسوت میژتارتسا یزیر همانرب .(2395) ینا  یردنکسا دمطم و داز یمظاک هللا سمش و یسیع ،هداز میهاربا

 .155-515 صص ،11 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ همانلصف ،(مق رهش :یدروم هعلاطم) یبهذم یرگشدرگ

 هعومجم ،مالسا ناهج یعیش یاهورملق رد ناریا یاه تصرف و هعیش یایفارغج .(3195) یوسوم تاداس ماهلا و سابع دیس ،یدمحا
 .مالسا ناهج نانادیفارغج یللملا نیب هرگنک نیمراهچ تالاقم

 تالاقم هعومجم :نارهت ،یمالسا بالقنا ذوفن هعسوت رب هعیش یکیتیلپوئ  لماوع ری أت .(5395) نیسح ،یربکا و نیسحدمطم ،یدرشفا
 .هعیش میتیلپوئ  شیامه

 یبایزرا و لیلطت ،رامآ تیریدم تراظن اب دهشم یرادرهش یناسنا هیامرس هعسوت و یزیرهمانرب تنواعم :رشان .(1395) دهشم رهش همانرامآ
 .1395 دابآ ،درکلمع

 .ناریا رب دیکأت اب مالسا ناهج رد یعیش عما.ج یکیتیلپوئ  یاه شلاچ و اه تصرف یبایزرا .(5395) یریبد ربکا یلع و نسح ،یدزیا

 همالع هاگشناد تیریدم و یرادباسح هدکشناد :نارهت ،(یدرگ ناهج و یدرگ ناریا) یرگشدرگ نوماریپ یشیدنارگد .(1195) نیسح ،رهاب
 .20 هرامش ،ییابطابط

 هلجم .سدقم دهشم رهش :یدروم هعلاطم یبهذم یرگشدرگ یاههنیزه رب ر ؤم لماوع یسررب .(5395) .هلاردص ،یبیط و یلعدیس ،یردب
 .915-115 صص ،5395 ناتسبات ،5 هرامش ،لوا لاس ،یرگشدرگ هعسوت یزیرهمانرب

 .10 هرامش ،متفه لاس ،یسانش هعیش همانلصف ،هزور 99 گنج زا دعب و لبق نانبل رد هعیش میتیلپوئ  ،(1195) نسح ،ناشالت
 نمآ رشن :نارهت ،اقآ مساق اضریلع همجرت ،هعیش میتیلپوئ  ،(3195) اوسنارف ،لاوت
  .نمآ :نارهت ،هعیش میتیلپوئ  .(2195) اوسنارف ،لاوت



 9999 ...کیتیلپوئژ یاه شلاچ و اه تصرف لیلحت

 ،نارگشدرگ تینما رد یرهش یاهریطم یدبلاک راتخاس تاری أت رب یلیلطت .(5395) وتسرپ ،هدازیلع و اناد دیس ،هدازیلع ،نیمیس ،ییالوت
 .310-030 صص ،55 هرامش ،رهشنامرآ یزاسرهش و یرامعم .دهشم رهشردام نما  هزوح :یدروم هنومن

 شیامه :نارهت ،ایسآ برغ هقطنم تینما رد ناریا یمالسا یروهمج هاگیاج و شقن نییبت .(1395) رهپس ینابرق شرآ و نسطم ،رورپ ناج
 .ایسآ برغ رد یاهقطنم تینما و گرزب یاهتردق یلم

 .ناریا میتیلپوئ  نمجنا تاراشتنا :نارهت ،یرهش میتیلپوئ  ،(1395) شرآ ،رهپس ینابرق ؛نسطم ،رورپ ناج

-هقطنم تردق رادناکُبس ناونع هب یمالسا ناریا میتیلپوئ  تیعقوم لیلطت .(1395) دادادخ یدهم و شرآ ،رهپس ینابرق ؛نسطم ،رورپ ناج
 .91-11 صص ،1 هرامش ،1 هرود ،یهوژپ تسایس همانلصف ،یناهج ماظن رد یا

5) یدهم ،مدقم ینادواج  هرود ،میتیلپوئ  همانلصف ،ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس و هنایمرواخ رد عیشت نیون میتیلپوئ  .(539
 .01-30 صص ،0 هرامش ،1

 .هعیش میتیلپوئ  شیامه تالاقم هعومجم ،اه شلاچ و اه تصرف ،عیشت ناهج میتیلپوئ  .(5395) هللا تجح ،دار یناهج

 .باختنا :نارهت ،یعامتجا -یسایس تاعلاطم ینابم .(1195) اضر دمطم ،این ظفاح

 .یلپاپ تاراشتنا :دهشم .کیتیلپوئژ میهافم و لوصا .2395 ،اضردمطم ،اینظفاح

 .تمس تاراشتنا :نارهت ،یرگشدرگ تعنص یزیرهمانرب ینابم .(1195) میحر ،هنایچ یردیح 

 ،یسانش هعیش یشهوژپ -یملع همانلصف ،ناجیابرذآ یروهمج رد یعیش – یمالسا تیوه دشر .(1195) یدیجم میهاربا و نسطم ،یجیلخ
 .10 هرامش ،1 هرود

 هرامش ،موس لاس ،یجراخ رباور همانلصف ،ناریا قرش بونج ی هقطنم ی هعسوت میمونوکاوئ  یاهیگتسیاب .(2395) نسطم ،یلیلخ
 .105-51صص ،مراهچ

 یسودرف هاگشناد ،دشرا یسانشراک هماننایاپ ،دهشم رهش یاه حرط رد یمالسا رهش یاه هفلؤم هاگیاج یسررب .(3195) یلع ،مدقمییاضر
 .دهشم

 همان نایاپ ،(دهشم :یدروم هنومن) اهرهش یماظتنا زکارم تینما و یبای ناکم رد لماعریغ دنفادپ شقن .(5395) یضترم ،داژنیوضر
 .دهشم یسودرف هاگشناد ،دشرا یسانشراک

 ،یرگشدرگ هعسوت یاه تسایس رد یطیطم تظافح یزاس یراج ترورض :رادیاپ هعسوت و یرگشدرگ .(3195) تاداسلا سمش ،یدهاز
 .05 و 55 هرامش ،یدرگناهج تاعلاطم

 .حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس :نارهت ،نایعیش رب دیکأت اب ،سراف جیلخ هقطنم میتیلپوئ  .(1195) حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس

 تیریدم همانلصف ،(هعسوت و ظفح تیریدم ،یدنب هنهپ)ناردنزام رد ییاتسور مسیروتوکا .(2395) نایداجس رایهم و دیهان ،نایداجس
 .یرهش

 هقطنم مرف و لکش رد داصتقا و بهذم یاهورین ییارگمه تار ا شجنس .(1395) یبتجم ،نایعیفر و اضردمطم ،رفعجروپ ،زانلا ،یلیخرس
 .11-525 صص ،05 هرامش ،یرهش تاعلاطم یشهوژپ-یملع همانلصف .رصاعم هرود رد دهشم رهش نما 

 .هجراخ روما ترازو رشن ،یجراخ تسایسرد یریگ میمصت یاهلدمو ینابم .(0195) نیسح ،هداز فیس

 .تمس تاراشتنا :نارهت ،یرهش ییایفارغج رد ون یاههاگدید .(9195) نیسح ،یئوکش

 .یوضر سدق ناتسآ تاراشتنا :دهشم ،خیرات تیاور هب یوضر مرح .(1195) گرزب ،هداز ملاع

 .105-51 صص ،95 هرامش ،مراهچ لاس،یسانش هعیش همان لصف،ناریا یلم تینما هلئسم و هعیش میتیلپوئ  .(1195) هسیفن ،این یلضاف

 قیرط زا دهشم سدقم رهش یرگشدرگ یهنیهب یاهریسم هئارا .(1395) راگن ،یدزی هدازگرزب و ناینرپ ،یرکاشدرک ،ناسحا ،یلضاف
 .95-19 صص ،15 هرامش ،مراهچ لاس ،یرگشدرگ یاهاضف همانلصف .یرگشدرگ لیسناتپ یرادا رصانع شجنس و ییاسانش

 قطانم ییایفارغج تاعلاطم هلجم ،ایفارغج ملع عیمجت ای ییارگصصخت رب یفسلف یشرگن ،(1395) نسطم ،رورپ ناج ؛شرآ ،رهپس ینابرق
 .59 هرامش ،متشه هرود ،مشخ
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 .یهاگشناد داهج رشن .ناگیاسمه و ناریا .(2195) هللادی ،روپ یمیرک
 .یدربهار تاعلاطم هدکشهوژپ :نارهت ،یسایس یایفارغج رظنم زا ناریا رد ییارگ هیحان .(3195)دارم  ،دار ینایواک

 یاهقطنم شیامه .(دهشم رهشنالک :یدروم هعلاطم) یبهذم یاهرهشنالک رد یرگشدرگ یسررب .(1195) .یدهم ،ییاقس و هللاتیزع ،یفام
 .ناوریش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،اهرهش رادیاپ هعسوت و ایفارغج

 .یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،یدرگناهج رب یدمآرد .(2195) نیدلا حالص ،یتالطم

 و یگدنز تیفیک رب دیکأت اب ،ییاتسور هعسوت رد یبهذم یرگشدرگ شقن .(0395) ییالو دمطم و یغارچ یدهم و زورهب ،هناگی یدمطم
 صص ،29 هرامش ،95 هرود ،یایفارغج مولع تاقیقطت همانلصف ،(بآودنایم ناتسرهش قاچپق یاتسور :یدروم هعلاطم)یعامتجا هیامرس
1-10. 

-هاگتنوکس یداصتقا – یعامتجا هعسوت رد یترایز یرگشدرگ شقن .(1195) داژن میلس میدن و یورسخ شوروک و اضردیمح ،یدمطم
 .ایفارغج شزومآ دشر هلجم ،ییاتسور یهاگترایز یاه

 .19-59 ،190 ،1195 نابـآ ،اه لیلطت و اهدادیور ،هعیش میتیلوئ  و یمالسا بالقنا ،دیمح ،مراکم

 رد ون یاه شرگن یشهوژپ -یملع همانلصف ،(دهشم)یوضر مرح نارئاز شقن رب دیکأت اب هعیش میتیلپوئ  .(0395) نسح دمطم ،یمان
  .95-5 صص ،9 هرامش ،1 هرود ،یناسنا یایفارغج

  .باتک رشن و همجرت هاگنب :نارهت ،نادلبلا ،(9195) بوقعی یبا نب دمحا ،یبوقعی
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