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 هديکچ
 نامز يط رد و دلوتم ايفارغج نآ رتسب رد هك تسا يگنهرف يملع ميهافم زا يدنمشزرا هنيجنگ ،روشك ره قطانم يموب يرامعم
 عون ًاالمع يتادراو ميهافم و نردم يزاسرهش نيناوق هب يا هقطنم ياه شزرا زا تهج رييغت اب رصاعم يرامعم اما .تسا هتفاي لماکت

 نيا رضاح هلاقم يلصا لاؤس .درادن دوخ رتسب يايفارغج و نيشيپ يموب يرامعم اب ينادنچ تبارق هك داهن ناينب ار يرامعم زا يديدج
 ؟دنامادك يصصخت تايرشن ياوتحم هب هجوت اب ناريا ييايفارغج قطانم يموب يرامعم يفرعم رد يا هناسر ديدج ياهدربهار هك تسا

 88 رد هتخاس ققحم يسراو ي ههايس ساسا رب تالاقم يا هلحرم ود يراذگدك هارمه هب اوتحم ليلحت ،شهوژپ نيا قيقحت شور
 ي هلجم هس شهوژپ ياه هتفاي ساسا رب .تسا هدوب يا هتشر نيب و هناسر تاعلاطم ي هزوح ربتعم ياهشور زا هك تسا يعوضوم رايعم
 يموب يرامعم عوضوم هب هلاقم 028 هك دنا هدومن رشتنم هلاقم 9233 ًااعومجم 1181 لاس زا يرامعم رنه و نامتخاس و يرامعم ،رامعم
 رد هژورپ يفرعم تاعوضوم هب تبسن بيترت نيدب .ددرگ يم بلاطم لك زا دصرد 3342 مقر هب جتنم هك تسا هتشاد صاصتخا
 ياهداديور رابخا ،(تالاقم لك زا دصرد 82/31 ًااعومجم)يرظن ينابم و خيرات ،(تالاقم لك زا دصرد 38/31 ًااعومجم)ناريا
 رد يموب يرامعم (تالاقم لك زا دصرد 13/01 ًااعومجم)برغ رد هژورپ يفرعم و (تالاقم لك زا دصرد 83/21 ًااعومجم)يرامعم
 ينبم قيقحت نيا ي هيضرف زور نيا زا .تفرگ دهاوخ رارق قيقحت دروم ياه هناسر طسوت هدش رشتنم تالاقم نيرتدادعترپ مجنپ ماقم
 شهوژپ .دراد يناوخمه نيققحم ياه هداد اب و دييأت رصاعم يرامعم ياهشيارگ رب روكذم تايرشن قيمع و تدم دنلب يراذگرثا رب
 رد هك تسا يتاداهنشيپ هلمج زا يرامعم راثآ يفرعم اي برغ يرامعم هب تبسن يموب يرامعم هب تايرشن رتمك هجوت ييارچ نوماريپ
 .تسا هدش هئارا نيققحم يوس زا قيقحت ناياپ

 .یموب یرامعم ،یرامعم و هناسر ،نامتخاس و یرامعم هلجم ،یرامعمرنه هلجم ،رامعم هلجم :یدیلک تاملک
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 همدقم
 و ناهج زور یرامعم رد یساسا یاهرتماراپ زا یكی روشک ره یعیبط یایفارغج دادعتسا زا لداعتم یریگ هرهب و کرد
 ناگدنرب و زیاوج رب هاتوک یگنرد .ددرگ یم بوسحم نیمزرس نآ نارامعم و ناریدم یملع غولب یاه هناشن زا
 رد ییایفارغج لماوع و یعیبط یاه هصرع ،اوه و بآ ،میلقا هب هجوت تیمها یبوخ هب یرامعم یناهج تاقباسم
 یقلت ناریا رد یتنس یرامعم ماظن زا یشخب هک زین ناریا یموب یرامعم .دیامن یم نایامن ار ربتعم یاه یرامعم یحارط
 رب دیکأت و شزومآ ،هجوت نكیل .تسا یناهج یاه هنومن نیرتهب زا دوخ یعیبط ییایفارغج اب ینیشن مه رد ددرگ یم
 و تاعلاطم دنمزاین دسر یم رظن هب هک تسا یعوضوم ناحارط و نارامعم طسوت یدادادخ ی هنیجنگ زا یریگ هرهب
 هنوگ نامه .دنراد تیرشب تفرشیپ و هعسوت رد ریذپانراكنا یشقن اه هناسر زورما رگید ییوس زا .دشاب رتشیب تاقیقحت
 «.تسا نردم ناسنا بطاخم لاح نیع رد و ملعم نیتسخن هناسر» :تسا هتشاد هراشا ناهول كم لاشرام هک
(Mcluhan,2018:155) شقن هک دنتسه اه هناسر نیا ،یجراخ و یلخاد یرگشدرگ ی هعسوت ات یناگمه شزومآ زا 
 ماجنارس هب ناراكمه و هداز یبتجم هک یشهوژپ رد لاثم یارب .دننک یم یزاب یمومع راكفا نایرج تیاده ار یلصا
 یاه مایپ ی هئارا هب ناوت یم یطیحم یاه هناسر زا یریگ هرهب طباوض نیودت اب» :هک تسا هدیدرگ صخشم دنا هدیناسر
 ،ناراكمه و هداز یبتجم) «.دومن مادقا روحم شزومآ رهش قلخ و یناگمه شزومآ تهج رهش حطس رد یشزومآ
 اه تیاس بو یدیلوت یاوتحم نیب یگتسبمه ی هطبار دوجو هب هدازرقاب و روپدمحم رگید یشهوژپ رد ای (11 :0196
 تسیز و یعامتجا ،یداصتقا داعبا و یرگشدرگ یاه تیاسبو زا هدافتسا حطس نیب» :دنا هدرب یپ یرگشدرگ ی هعسوت و
 نازیم یسررب نیاربانب (100: 1196 ،هدازرقاب و روپدمحم)«.دراد دوجو یرادانعم یگتسبمه رادیاپ یرگشدرگ یطیحم
 .تسا یسررب و حرط لباق ملع شسرپ كی ناونع هب یموب یرامعم هب یصصخت یاه هناسر هجوت
 هجوت رتمک نآ هب هک یعوضوم ،یرامعم عون نیا زا یریگ هرهب رب موادم یاه هیصوت و یموب یرامعم تیمها مغریلع
 نیا عوضوم .تسا مدرم و نیصصختم هب یناسر عالطا و اه هناسر رد عوضوم تخادرپ نازیم ی هلئسم تسا هدش
 طابترا رب نیققحم یخرب لاح نیا اب .تسا هدوبن هعلاطم دروم زگره هباشم قیقحت شور اب و هباشم تروص هب قیقحت
 دازآ هاگشناد رد دوخ یرتکد زت بلاق رد 0196 لاس رد یدمحم یلع اسیرپ .دنا هدومن شهوژپ یرامعم و هناسر نیب
 .تسا هتخادرپ «ناریا رصاعم یرامعم نایوجشناد تخانش رد (یا هناسر)هطساو اب ی هبرجت شقن» عوضوم هب یمالسا
 عبانم و تخانش شور نوماریپ نارهت هاگشناد و یمالسا دازآ هاگشناد نایوجشناد زا هتسد ود زا شهوژپ نیا رد وا
 رتشیب نایوجشناد» هک تسا هتفرگ هجیتن نایاپ رد یدمحم یلع اسیرپ .تسا هدومن یجنسرظن نانآ تاعالطا تفایرد
 هدوب یفاک قمع نودب قیالع رییغت یلو دنا هدرک هبرجت و هتخانش هناسر قیرط زا هک دنراد یم تسود ار یراثآ و نارامعم
 ِرنارامعم زا هدش هتخانش راثآ و دوش یم هتخادرپ ریواصت هب رتشیب .تسا یحطس و یرهاظ رتشیب یناهج راثآ زا تخانش و
 یاه ماظن و نابز هب هطاحا مدع ار رما نیا تلع وا (01 ،1196) «.تسا [هژورپ] ددع كی اهنت بلغا ،هقالع دروم
 دنناوت یم [هک یلاح رد] دننک یم لمع فیعض ناریا رد اه هناسر» هک دیامن یم لالدتسا و دناد یم هناسر ره نیدامن
 همتاخ رد و دهد یم میمعت ناریا رد یرامعم یشزومآ متسیس لک هب ار دوخ جیاتن وا (نامه) «.دنشاب راذگریثأت رایسب



 666 ...یزاسون یعامتجا تاریثأت درکیور نییبت

 هكنآ نودب هدش لیدبت ناریا نایوجشناد یهد تهج لماع هب هناسر هزورما» هک دریگ یم هجیتن ییاهراكهار ی هئارا نمض
 کرد ظاحل هب یدمحم یلع قیقحت (91 ،1196) «.دوش هدافتسا بسانم و لماک روطب نآ یشزومآ تیفرظ و ناوت زا
 زا یراذگرثا نیا ًاارهاظ هكنیا امک ،تسا هدوب هنادنمشوه رایسب ،نارامعم شزومآ عبانم زا یكی ناونع هب هناسر تیمها
 و یدنمشوه رب زین (0196 ات 9196 یاهلاس نیب)شهوژپ نیا ماجنا نامز .ددرگ یم زاغآ ییوجشناد نارود نامه
 ی هلاسر رد ،یمالسا دازآ هاگشناد یرامعم یارتکد یوجشناد رگید ،یسیئر نامیا .دیازفا یم نآ ققحم ینیب هدنیآ
 یرامعم یاه هناسر هب «ناریا رصاعم یرامعم هب یهد تهج رد دقن شقن» ناونع تحت 1196 لاس هب دوخ یارتکد
 یرامعم تایرشن ی هیلک هب دانتسا اب ًااساسا ار دوخ قیقحت وا .دوب هدومن عوجر دقن شزومآ و لاقتنا رتسب ناونع هب
 ،تكتیشرآ ی هیرشن راشتنا نامز) 0096 زا یرامعم تایرشن ،قیقحت نیا رد یو .تسا هداد ماجنا ناریا رد هدش رشتنم
 رد وا .دوب هدومن یسررب یرامعم یاهدقن فشک فده اب ار یدیشروخ 2196 ات (ناریا رد یرامعم ی هیرشن نیتسخن
 قیقحت شور (409 ،1196) «.تسا هتشاد ناریا رصاعم یرامعم یهد تهج رد یمک ریثأت دقن» هک تفرگ هجیتن تیاهن
 رد یرامعم دقن تالاقم یسانش هنوگ و ندرک ادیپ ًاافرص ،دش دیکأت و تسا هدوب اوتحم لیلحت شهوژپ نیا رد یسیئر
 .تسا هدوب فده شهوژپ نآ
 و «رامعم» ،«یرامعمرنه» تایرشن لماش ،ناریا رد یرامعم یصصخت تالجم زا ناونع هس لیلحت یپ رد شهوژپ نیا 
 لیلحت قیقحت شور .تسا یداینب قیقحت كی رضاح شهوژپ هلئسم هب هاگن عون ثیح زا .تسا «نامتخاس و یرامعم»
 یاهریسفت ددجم ی هئارا ناكما ات دنوش یم لیدبت یمک یاه هداد هب یفیک یاه هداد» شور نیا رد .تسا هدوب اوتحم
 ی هعماج ی هیلک و دوبن دودحم هنومن مجح ،عوضوم تیمها لیلد هب (266 ،1220 ،ساگنیک و ولا) «.دوش ایهم یفیک
 ییاوتحم لیلحت هلاقم 0114 رب لمتشم 1196 لاس نایاپ ات 1196 لاس زا هلجم هخسن 600 ًااعومجم لماش یرامآ
 رد راتشون بلاق رد هک تسا یبلطم و شرازگ ،هلاقم ،تشاددای هنوگره شهوژپ نیا رد زین قیقحت دحاو .دندش
 رایعم 99 رب لمتشم هتخاس ققحم یسراو ی ههایس ساسا رب یسررب نینچمه .دنا هدش رشتنم یرامآ ی هعماج تالجم
 ماگ رد .دوب یا هناخباتک تاعالطا اوتحم لیلحت شور اب بسانتم و بولطم یروآدرگ رازبا .تسا هدوب یعوضوم
 زا میهافم تخاس فده اب (cross- case analysis) یدروم نایم لیلحت و هیزجت و یا هلحرم ود یراذگدک یدعب
 لوادج رد یموب یرامعم هاگیاج هب هجوت اب .تسا هتفریذپ تروص یسراو ههایس زا جرختسم یرامآ ی هیلوا تاعالطا
 .دنا هدش هئارا همتاخ رد زین (ریسفت ساسا رب)یفیک و (ینییبت و یفیصوت)یمک یاه لیلحت ،رکذلا قوف
 یرظن دركیور
 اـب هک تسا هتشاد نآ رب ار نارامعم نیمزرس نیا هنهپ رد رـیغتم و توافتم ییایفارغج و یمیلقا نوگانوگ طیارش
 بسانم ی هدافتسا و میلقا اب قیبطت یاه هویش نیرتبسانم و نیرتهب یموب یرامعم لوصا زا هدافتـسا اـب ییاهانب یحارط
 فیط هب یموب یرامعم ،یرامعم رد هچ رگا (11 :1196 ،یدمحم یناطلس و دازآ)دـنروآ مهارف ار یمیلقا طیارش زا
 کرتشم هجو نكیلو ددرگ یم قالطا ییاتسور و یتنس یرامعم ات ییارگ هقطنم عاونا زا ،یرامعم یاه كبس زا یعونتم
 نآ یخیرات گنهرف و یمیلقا یاهرتماراپ و یرامعم ی هژورپ تیاس ییایفارغج ی هشیر هب هجوت ،اه یرامعم نیا مامت
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 دناوتیم هک یدراوم زا یكی .تسا رادروخرب نادنچود یتیمها زا یموب یرامعم زین سایقم گرزب راثآ یارب .تسا راید
 روشک ای هقطنم كی میلقا تسیز یدهنب هنهپ و تخانش ،دیامن ینایاش كمک یرگشدرگ هنیمز رد یزیر همانرب رما هب
 تیرثکا یاهوزرآ و اهرواب ،اهشزرا ،اهزاین هاگآدوخان و هطساویب نامجرت یموب یرامعم (166 :1196 ،انرب)دشابیم
 نازیم تهج نیا زا (041 :1196 ،ناراكمه و داژن یناویک) .تسا هماع گنهرف یایوگ و صاخ مرف كی رد هعماج مدرم
 و اوتحم لیلحت شهوژپ نیا یلصا ی هلئسم .تسا هتفرگ رارق شهوژپ نا هجوت دروم یموب یرامعم هب اه هناسر هجوت
 تالاقم یعوضوم یسررب قیرط زا «یرامعم رنه» و «نامتخاس و یرامعم» ،«رامعم» ی هیرشن هس یقیبطت ی هعلاطم

 میظع مجح زا ادج .تسا شهوژپ نیا یلصا فده یموب یرامعم اب طبترم تالاقم هاگیاج تخانش .تسا نانآ یپاچ
 نودب و مظنم راشتنا ،هیرشن هس نیا طسوت شناد لاقتنا و یخیرات دانسا یروآ عمج ،هبرجت تشابنا ،یتاعوبطم تیلاعف
 نیرتمهم یرازگرب ،اوتحم عونت ،پاچ یالاب تیفیک ،یزاس نایرج و ون یاهدادعتسا یفرعم تهج رد شالت ،هفقو
 نیب هلصاف داجیا ثعاب ،ناریا نارامعم ی هعماج زا یمیظع شخب اب یراكمه یگدرتسگ و ناریا یرامعم یاهدادیور
 یلاح رد .تسا هدش ناریا یلخاد یحارط و یزاسرهش ،یرامعم یاه هناسر و تاعوبطم رگید اب هیرشن هس نیا
 قیقحت چیه نونکات هک تسا هیرشن هس نیا راصحنا رد یدودح ات ناریا یرامعم زا یشخب رهپس یركف ماظن تیریدم

 نیا رد .تسا هتفرگن تروص تایرشن نیا ی هدش رشتنم ی هخسن كی و تسیب و تسیود یاوتحم نوماریپ یعماج
 .تخادرپ دهاوخ روکذم یاه هخسن مامت یاوتحم لیلحت هب هدنهوژپ ،قیقحت

 و ایفارغج بحاصت هب لیم و رصاعم رشب رب كیتارکونكت حور ی هرطیس یایوگ یبوخ هب رصاعم یرهش زاس و تخاس
 .ددرگ یم زاب اه هناسر یدیلوت یاوتحم و یاه هناسر تاغیلبت هب هیحور نیا زا یمیظع شخب .دراد ار یدوخ یعیبط موب

 هب دناوت یم اهنآ یلم و یا هقطنم یزیر همانرب یاهتصرف و ناریا یعیبط یایفارغج بهاوم کرد اب سفن هب دامتعا ظفح
 هب ناراكمه و یمساقلاوبا هک یقیقحت رد بوچراچ نیمه رد .دیامن ینایاش كمک ههبج نیا اب لماعت و یگداتسیا

 دهد یم خر ینامز نابطاخم هب مایپ لاقتنا رد یبرغ یاه هناسر ریثأت نیرتشیب» :هک دنا هدش هجوتم دنا هدیناسر ماجنارس
 ناج و نهذ رب یقیرزت یاقلا تروصب ای یئوداج ی هلولگ دننامه مایپ لاقتنا و درب یم رس هب لاعفنا رد بطاخم هک
 :1196 ،ناراكمه و یمساقلاوبا)«.تسا مدرم زا ییادز لاعفنا یطیارش نینچ اب هلباقم راكهار نیرتهب .دنیشن یم بطاخم
24). 
 رثا یركف مظن رب هک تسا یلئاسم و دنور ی هدنهد ناشن هلجم كی رد هدش رشتنم تالاقم یسررب» وس كی زا
 دادعت و اه تیدودحم لیلد هب ناریا رد اه هناسر نوماریپ تاقیقحت رگید ییوس زا (cokley,2001,46)«.دراذگ یم
 مدع اب ماگمه روشک یاضف رد هناسر شقن زا عماج یریوصت دوبن لاح نیع رد .تسا گنرمک رایسب اه هناسر
 (نارامعم ریخا لاس تسیب ی هناسر نیرت یلصا ناونع هب)یرامعم تایرشن نیب یقیبطت یاه شهوژپ و لقتسم تاعلاطم
 ریخأت هب زورما ات اهنآ قیمعت و یسررب ،تاقیقحت هنوگنیا یا هتشر نایم تیهام لیلد هب دسر یم رظن هب .تسا حضاو
 روشک یركف یاضف رد اه هناسر شقن نوزفا زور تیمها هب هجوت اب ییاه شهوژپ نینچ ماجنا نیاربانب ؛تسا هداتفا

 .دیامن یم كمک نارامعم ی هعماج یا هناسر داوس یاقترا و هناسر زا ام کرد هب تاعلاطم هنوگنیا .تسا یرورض
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 هعلاطم دروم هدودحم
 ناریا یزکرم تالف قطانم رد .تسا ناریا یمیلقا-ییایفارغج قطانم یرامعم یاهلدم عاونا شهوژپ نیا ی هدودحم
  .دشاب یم كشخ و مرگ اوه و بآ

 
 1196 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ناریا یزکرم تالف هدودحم :1 هشقن

 طایح هب ور و تسا ارگنورد و مکارتم هناخ نالپ ،میلقا نیا رد .تسا دایز زور و بش یامد فالتخا و مک یگدنراب نازیم
 تبسن ار دوخ ،نییزت و یگتفر وت اب ،هناخ یدورو اهنت ،تسا هدوب هداس و نییزت مک ،اه هناخ ینوریب دنلب یاهراوید .دراد یزکرم
 رد یتشه .تسا هتفرگ یم رارق یتشه یاضف ،یدورو زا دعب ،اه هناخ نیا رد .تسا هدرک یم صخشم یجراخ یاهراوید هیقب هب

 و ینورد غاب هب دید ،هناخ رد ندوبزاب اب یتح هک یا هنوگ هب ؛تسا هتسب یم ار ینورد یاضف هب مرحم ان دید ،یتنس یاه هناخ
 یارگنورد رگنایب هک دهد یم ناشن ار تیمرحم مهم لصا ،یتنس یاه هناخ رد یرامعم عون نیا .تسا هدوب نكممریغ هناخ طایح
 رب هوالع اه هناخ یخرب رد .تسا هدناسر یم طایح هب ار صخش ،یتشه هب لصتم نالاد ،اه هناخ نیا رد .تسا هدوب فارشا مدع و
 صوصخم نآ فارطا یاضف و هتشاد دوجو ینوریب طایح ناونع هب زین یطایح ،هدوب هناخ یلاها یگدنز لحم هک ینوردنا طایح
 مظن .تسا هتشادن مه هب یدید ،ینوردنا طایح و ینوریب طایح ،یتنس یاه هناخ رد .تسا هدوب هناخ درم نانامهم زا یاریذپ
 .دش یم هدید ءزج ات لک زا ،هناخ یاه شخب همه رد هک یروط هب .تسا هدوب مکاح یتنس یاه هناخ راتخاس رب یصاخ یسدنه
 تایصوصخ رگید .تسا  هدش یم ارجا و هدوب هجوت دروم یناریا یرامعم رد (یشنماخه) مالسا زا لبق نامز زا تیمرحم لصا

 - انب نایم رد هیاس رپ و قیمع اه طایح داجیا - :تسا هقطنم نشخ میلقا اب اه نآ یرامعم یزاسمه تهج ،اه هناخ یلک حرط
 ،اه ناویا هب ندیشخب تیمها - زاب یاهاضف اب یگدنز یاهاضف لاصتا و نتخیمآرد - طایح رد هچغاب و ضوح نداد رارق
 ناب هیاس ،دنلب یاهریگداب نتخاس - .تسا  هدش یم لدب هناخ یاضف نیرت مهم هب بلغا هک هناخ رد زاب همین یاهاضف و اه قاور
 رد یدبنگ و یسوق یاه مرف زا هدافتسا - نآ یاكنخ و نیمزریز زا هدافتسا - اهراوید قمع رد اه هرجنپ و اهرد نداد رارق و
 شخب ود هب یت س یاهاضف میسقت - لگ و تشخ حلاصم زا هدافتسا - اه هناخ فقس و اهزرج نتفرگ میخض - اهانب فقس
 یاهاضف كیكفت یگدنز یاهاضف زا یتامدخ یاهاضف كیكفت - (هلبق هب ور)نیشن ناتسمز و (هلبق هب تشپ)نیشن ناتسبات

 یتامدخ یاهاضف همه هک هدش یم ثعاب ،هتفرگ یم ماجنا كشخ و مرگ میلقا یتنس یاه هناخ رد هک یگدنز یاهاضف زا یتامدخ
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 یاهاضف شیاسآ و شمارآ و هدش رود مشچ زا هناخ برغ و قرش رد اه لبطصا و اهرابنا ،یتشادهب یاهاضف ،اه خبطم دننام
 .دروخن مهرب یگدنز
 ادج برغ رد نیرهنلا نیب هگلج و لامش رد رزخ یایرد لحاوس زا ار ناریا یزکرم یحاون ،سرگاز و زربلا لابج هلسلس ود
 رادروخرب زور و بش نیب یدایز یامد فالتخا زا و هتشاد ناوارف فرب شراب اب هارمه درس یاوه و بآ هقطنم نیا .دنک یم
 و هدش یم ارجا یزکرم طایح تروص هب اه هناخ – ناریا یزکرم قطانم رد كشخ و مرگ میلقا دننامه – میلقا نیا رد .تسا
 و رتگرزب اه تمسق ریاس زا ،طایح لامش تمس رد عقاو یاه قاتا ،درس میلقا رد .تسا  هدوب هدرشف و مکارتم یاه نالپ یاراد
 و یقرش ،یبونج یاه قاتا ،درس میلقا رد .تشاد رارق طایح لامش تمس رد ،یلصا نمیشن قاتا و اهرالات .تسا  هدوب رت عیسو
 بیش مک و شوپریت ،حطسم اه فقس ،درس میلقا رد .تسا هتفرگ یم رارق هدافتسا دروم یتامدخ یاهاضف و رابنا تهج ،یبرغ
 هب ،نیا و هدوب درس میلقا رد هدافتسا دروم ینامتخاس هدمع هدام ،گنس .تسا هدیسر یم لقادح هب (هرجنپ و رد)اهوشزاب و هدوب
 ،طایح لامش تمس رد نمیشن یلصا قاتا و رالات یریگرارق .تسا هدوب میلقا نیا رد گنس ندوب سرتسد رد و یناوارف لیلد
 و ناتسبات لصف یهاتوک لیلد هب ،درس میلقا رد .تسا هدوب ناتسمز لصف رد باتفآ ترارح و میقتسم شبات زا هدافتسا تهج
 میلقا رد یتنس یاه هناخ یاه یگژیو .تسا هدش یم هدافتسا رتمک نامتخاس بونج تمس زا ،لصف نیا رد اوه یامد ندوب لدتعم
 ؛دندیشارت یم اه گنس نورد رد ار دوخ هناخ تاقوا یهاگ یلاها ،یناتسهوک یحاون رد .دراد مه هب یرایسب هباشت ،كشخ و مرگ
 یاتسور رد لكش یطورخم یاه هرخص هب .دشاب یم دنهس هوک هنماد رد زیربت یكیدزن رد ناودنک یاتسور نآ هنومن نیرتهب هک
 و هناخدور ریسم نیب رد و هناخدور دادتما رد اه نارک .تسا رتم هدزناپ ات هد نیب اه نارک عافترا .دنیوگ یم «نارک» ،ناودنک
  .تسا هتفرگ رارق یبوخ رایسب تیعقوم رد باتفآ تهج و یمیلقا ظاحل زا و تسا عقاو نآ رواجم یاه هپت

 
 ناریا درس میلقا :8 هشقن
 1196 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رد .دشاب یم سراف جیلخ و نامع یایرد رانک رد ناریا یبونج لحاوس لماش (یبونج لحاوس) بوطرم و مرگ هقطنم
 یور و یكشخ یور یاوه یامد توافت .تسا مک بش و زور لوط رد ناسون و الاب اوه تبوطر و امد هقطنم نیا
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 هدش یعس یتنس یاه هناخ یحارط رد ،میلقا نیا رد .دوش یم ییاه میسن ندمآ دوجو هب ثعاب هقطنم نیا رد ایرد
 یا هیاس مه و هدرک یم یریگولج لخاد هب ناراب ذوفن زا مه ،عفترم و ضیرع یاه ناویا .دریگ رارق هیاس رد اه هناخ
 لخاد هب ار ایرد هب ور كنخ میسن اهریگداب ،ایرد هب كیدزن طاقن رد .تسا هدومن یم داجیا قاتا راوید یور رب لماک
 رد .تسا  هتفرگ یم رارق (تولیپ) یسرک یور رب هناخ ،نیمز تبوطر لیلد هب ،ایرد یكیدزن رد .تسا هدناسر یم هناخ
-حلاصم گنر .تسا  هدش یم انب (تولیپ)یسرک یور رب هناخ ،بوطرم و مرگ میلقا دننامه زین بوطرم و لدتعم میلقا
  .تسا  هدوب دنلب اه قاتا عافترا میلقا نیا رد .تسا  هدوب كبس حلاصم سنج زا و نشور امن

 
 1196 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  ناریا بوطرم و مرگ میلقا :9 هشقن

 و نیرتزبسرس زا ،دشاب یم رزخ یایرد یبونج هیشاح هک (رزخ یایرد یبونج هنارک)بوطرم و لدتعم هقطنم
 هجرد فالتخا .تسا رادروخرب لاس لوصف مات رد یدایز ًااتبسن تبوطر زا و تسا ناریا یمیلقا قطانم نیرت نارابرپ

 رد ،الاب تبوطر لیلد هب .تسا هتفرگ ارف ار هقطنم رسارس یهایگ عیسو ششوپ و هدوب مک زور و بش نیب رد ترارح
 و دش یم هتخاس رادبیش تروص هب اه ماب .دندرک یم ار هدافتسا رثکادح اوه هفرط ود ناروک زا میلقا نیا یتنس یاه هناخ
 و مرگ میلقا فالخ رب – میلقا نیا رد .تسا هدش یم حرطم هناخ رد مهم ییاضف ناونع هب نامتخاس فارطا رد اه ناویا

 .تسا هدوب دوخ فارطا طایح هب هناخ دید و هدش یم یحارط ارگنورب تروص هب اه نامتخاس – درس میلقا و كشخ
 زا بسانم داب شزو لیلد هب و هدیشک ،هناخ و اه نامتخاس لكش .تسا هتفرگ یم رارق (تولیپ) یسرک یور رب هناخ
 حلاصم .تسا هدوب هدیشک و دنلب اه هرجنپ .دنک هدافتسا اوه ناروک رثکادح زا ات هدوب یبرغ – یقرش تهج رد ،ایرد
 .تسا  هدوب بوچ بلغا و كبس اهزاس و تخاس رد هدافتسا دروم بلاغ
 شهوژپ یاه هتفای
 و «یلخاد یرامعم» ،«یرامعم» یلصا عوضوم هس رد نیققحم یراک براجت بسح یرامآ ی هعماج تالاقم ی هیلک
 بسح ًااتیاهن .دنتفرگ رارق یعونتم تاعوضومریز ،عوضوم هس نیا زا كیره رد .دندش یدنب هتسد «اهرگید»
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 ریز هس و یلخاد یرامعم عوضوم یارب عوضومریز هدزاود ،یرامعم عوضوم یارب عوضوم ریز هدجه هیلوا یاه شیاپ
 دندش یراذگدک هلحرم ود رد تاعوضومریز و تاعوضوم ساسا رب تالاقم مامت .دش باختنا اهرگید یارب عوضوم
 ،تسا صخشم هک هنوگ نامه .تسا تاعوضومریز و یلصا تاعوضوم فرعم 6 لودج .دندش شرامش اهنآ دادعت و
 كبس نوچمه یلخاد یحارط زا ییاهكبس ناوت یم هچرگا .تسا هتفرگ رارق یرامعم ی هتسد رد یموب یرامعم
 ارنآ نیققحم ،ناریا یرامعم یاضف رد كبس نیا کدنا ریثأت لیلدب نكیل دیناوخ یموب یرامعم هرمز رد زین ار یئاتسور
 نیوانع زا مجح نیرتشیب عومجمریز 16 اب یرامعم ًااصخشم .دنا هتفرگ هدیدان یلخاد یحارط یاهكبس رگید رانک رد
 كی رد تاعوضوم رگید مامت همتاخ رد و دراد رارق عوضومریز 06 اب یلخاد یرامعم نآ زا سپ .دراد ار یصاصتخا
 هتخاس ققحم ههایس نیا یفیک و یمک دییات تهج دیتاسا تارظن ذخا و هبرجت زا نیققحم .دنا هتفرگ رارق یدنب هتسد
 .دراد ار شهوژپ دروم تایرشن زا یكی رد تیلاعف هلاس 0 هقباس زین تسخن ی هدنسیون هكنیا امک .دنا هدرب هرهب

 شجنس یاهرایعم ناونع هب کی ره تاعوضوم ریز و یلصا تاعوضوم :1 لودج
 اهرگید عوضوم یاه هعومجم ریز یلخاد یرامعم عوضوم یاه هعومجم ریز یرامعم عوضوم یاه هعومجم ریز دادعت
 یتعنص یحارط یلخاد یحارط لوصا برغ یرامعم یسانش كبس 6

 یزاسرهش برغ رد یلخاد یحارط هژورپ یفرعم قرش یرامعم یسانش كبس 0
 ... و یسیونشوخ ،یقیسوم ،یزاس همسجم ،یشاقن قرش رد یلخاد یحارط هژورپ یفرعم یرامعم یحارط لوصا 9
  ناریا رد یلخاد یحارط هژورپ یفرعم یرامعم یرظن ینابم و خیرات 4
  یناریا یلخاد یحارط نارامعم یفرعم حلاصم و داوم 0
  یناریا ریغ یلخاد یحارط نارامعم یفرعم هلجم و باتک یفرعم 1
  ناریا رد یلخاد یرامعم ینابم و خیرات برغ رد هژورپ یفرعم 1
  ناهج رد یلخاد یرامعم ینابم و خیرات قرش رد هژورپ یفرعم 1
  نویساروکد و ناملبم یحارط ناریا رد هژورپ یفرعم 1
  یلخاد یرامعم یرظن ینابم یزاس دنمشوه 26
  یلخاد رامعم اب وگتفگ لاتیجید یرامعم 66
  یزادرپرون یناریا رامعم یفرعم 06
   یناریا ریغ رامعم یفرعم 96
   یناریا رامعم اب وگتفگ 46
   یناریاریغ رامعم اب وگتفگ 06
   یتنس و یموب یرامعم 16
   اه هاگشناد و ییوجشناد رابخا 16
   یرامعم یاهدادیور رابخا 16
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 مهس تسا صخشم هک هنوگ نامه .دندرگ یم رکذ (0 لودج)همادا رد تالجم یاوتحم لیلحت زا لصاح یّجمک یاهرامآ
 همتاخ رد و نامتخاس و یرامعم هلجم نآ زا سپ .تسا رتشیب خسن دادعت زا رتشیب تمدق لیلدب رامعم هلجم
 تیلاعف لاس تسیب لوط رد رضاح ی هیرشن هس ددرگ یم طابنتسا 0 لودج زا هک هنوگ نامه .دراد رارق یرامعمرنه
 هب لین رد تالجم زا كیره شقن همادا رد .دنا هداد صاصتخا یلخاد یرامعم هب ار دوخ بلاطم دصرد 1 اهنت دوخ
 11 اب یلخاد یحارط دصرد 1 نیب یشحاف فالتخا دیر یم رظن هب نكیل .دش دهاوخ صخشم دصرد تشه نیا
 رگید دصرد 0 هب یلخاد یرامعم بلاطم دصرد 1 یكیدزن رگید ییوس زا .دراد دوجو یرامعم بلاطم دصرد
 .دراد ناهج و ناریا رد یلخاد یرامعم هب اه هناسر نیا باحصا ضحم یهجوت یب زا ناشن تاعوضوم
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 هدش لیلحت تالجم زا هیلوا یرامآ تاعالطا :8 لودج
 دصرد 60 رامعم هلجم دصرد ساسا رب لک هب تبسن تالجم زا كی ره خسن دادعت مهس

 دصرد 10 نامتخاس و یرامعم هلجم
 دصرد 90 یرامعمرنه هلجم

 هخسن 966 رامعم هلجم خسن دادعت ساسا رب تالجم زا كی ره مهس
 هخسن 10 نامتخاس و یرامعم هلجم
 هخسن 60 یرامعمرنه هلجم

 هلاقم 1000 رامعم هلجم هدش یسررب هلاقم 0114 هعومجم زا تالجم زا كیره یمسا یناوارف
 هلاقم 0196 نامتخاس و یرامعم هلجم
 هلاقم 9026 یرامعمرنه هلجم

 دصرد 60 رامعم هلجم هدش یسررب هلاقم 0114 هعومجم زا تالجم زا كیره دصرد
 دصرد 10 نامتخاس و یرامعم هلجم
 دصرد 60 یرامعمرنه هلجم

 دصرد 11 یرامعم لک هب تبسن عوضوم ره تالاقم مهس دصرد
 دصرد 1 یلخاد یرامعم
 دصرد 0 تاعوضوم رگید

 هلاقم 1994 یرامعم لک هب تبسن عوضوم ره تالاقم مهس یناوارف
 هلاقم 219 یلخاد یرامعم
 هلاقم 100 تاعوضوم رگید

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 فرعم و یرطس لكش هب لودج یدنبركیپ .دشاب یم 9 لودج حرش هب شهوژپ دروم تالجم مامت تالاقم لک رامآ
 هب رفص دادعا ًااصخشم .تسا هدیناسر پاچ هب عونتم تاعوضوم باب رد هیرشن ره هک تسا یتالاقم دادعت نازیم
 .تسا رظن دروم ی هیرشن طسوت روکذم عوضوم رد هلاقم چیه پاچ یانعم

 تاعوضوم ساسا رب هناگ هس تالجم تالاقم لک ههایس :9 لودج
 عومجم
 هتسد

 عوضوم عوضومریز یرامعمرنه رامعم نامتخاس و یرامعم لک عومجم

 برغ یرامعم یسانش كبس 1 0 0 06 1994

عم
رام

 ی

 قرش یرامعم یسانش كبس 6 0 1 06
 یرامعم یحارط لوصا 90 91 60 166

 یرامعم یرظن ینابم و خیرات 106 290 110 001

 حلاصم و داوم 16 21 1 41

 هلجم و باتک یفرعم 4 11 96 926

 برغ رد هژورپ یفرعم 116 410 41 190

 قرش رد هژورپ یفرعم 06 11 10 246

 ناریا رد هژورپ یفرعم 146 120 129 911

 یزاس دنمشوه 1 04 60 11

 لاتیجید یرامعم 1 1 1 90

 یناریا رامعم یفرعم 10 10 16 026

 یناریا ریغ رامعم یفرعم 60 09 1 21

 یناریا رامعم اب وگتفگ 40 14 20 906

 یناریاریغ رامعم اب وگتفگ 1 10 4 19

 یتنس و یموب یرامعم 14 216 61 209

 اه هاگشناد و ییوجشناد رابخا 0 46 1 10

 یرامعم یاهدادیور رابخا 01 429 910 041

 یلخاد یحارط لوصا 0 0 9 26 219

عم
رام

د ی
خا

یل
 

 برغ رد یلخاد یحارط هژورپ یفرعم 41 16 9 426

 قرش رد یلخاد یحارط هژورپ یفرعم 16 6 6 16
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 ناریا رد یلخاد یحارط هژورپ یفرعم 91 99 26 166

 یناریا یلخاد یحارط نارامعم یفرعم 1 4 6 46

 یناریا ریغ یلخاد یحارط نارامعم یفرعم 9 2 2 9

 ناریا رد یلخاد یرامعم ینابم و خیرات 1 2 1 16

 ناهج رد یلخاد یرامعم ینابم و خیرات 6 6 6 9
 نویساروکد و ناملبم یحارط 10 2 2 10

 یلخاد یرامعم یرظن ینابم 16 1 1 69

 یلخاد رامعم اب وگتفگ 0 6 0 0

 یزادرپرون 06 1 2 40

 یتعنص یحارط 06 1 6 90 100

گید
اهر

 

 یزاسرهش 9 01 16 11

 ... و یقیسوم ،یزاس همسجم ،یشاقن 1 41 10 206

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 9 ءزج و مهم ،یتایح هلجم هس ره یارب «یرظن ینابم و خیرات» و «ناریا رد هژورپ یفرعم» عوضومریز ود قیقحت قبط
 و «رامعم» ی هیرشن ود یارب «یرامعم یاهدادیور و رابخا» عوضوم ریز ،ود نیا زا سپ .تسا هدوب رترب عوضومریز
 «برغ رد هژورپ یفرعم» عوضوم ریز «یرامعمرنه» یارب تسا یلاح رد نیا .تسا هدوب مهم «نامتخاس و یرامعم»
 هلجم و بلطم 216 رامعم هلجم ،یموب یرامعم نوماریپ بلطم 14 یرامعمرنه هلجم نینچمه .تسا هدوب تیولوا رد
 صخشم هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب .دنا هدیناسر پاچ هب یموب یرامعم نوماریپ بلطم 61 نامتخاس و یرامعم
 مامتها نیرتشیب یرامعمرنه ی هلجم ،«یرامعم یرظن ینابم» راشتنا رب ار دوخ مامتها نیرتشیب رامعم ی هلجم هک دیدرگ
 «ناریا رد هژورپ یفرعم» رب ار دوخ مامتها نیرتشیب نامتخاس و یرامعم ی هلجم و «برغ رد هژورپ یفرعم» رب ار دوخ
 (4 لودج) .تسا هداد صاصتخا

 2291 ات 2291 لاس زا هلجم هس رد تاعوضوم ریز نیرت فیعض و نیرت یوق :4 لودج
 نالک عوضوم تالاقم لک زا دصرد تالاقم یناوارف عوضومریز نیرت یوق هبتر هلجم مان
 یرامعم 0/16 116 برغ رد هژورپ یفرعم 6 یرامعمرنه

 یرامعم 1/46 146 ناریا رد هژورپ یفرعم 0
 یرامعم 4/06 106 یرظن ینابم و خیرات 9

 یرامعم 1/20 290 یرظن ینابم و خیرات 6 رامعم
 یرامعم 1/16 120 ناریا رد هژورپ یفرعم 0
 یرامعم 1/66 429 یرامعم یاهدادیور رابخا 9

 یرامعم 6/00 129 ناریا رد هژورپ یفرعم 6 نامتخاس و یرامعم
 یرامعم 0/60 110 یرظن ینابم و خیرات 0
 یرامعم 1/16 910 یرامعم یاهدادیور رابخا 9

 نالک عوضوم تالاقم لک زا دصرد تالاقم یناوارف عوضومریز نیرت فیعض هبتر هلجم مان
 یرامعم 16/2 0 یلخاد رامعم اب وگتفگ 69 یرامعمرنه

 یلخاد یرامعم 12/2 6 ناهج رد یلخاد یرامعم ینابم و خیرات 09
 یلخاد یرامعم 12/2 0 قرش یرامعم یسانش كبس 99

 یلخاد یرامعم 2 2 یناریاریغ یلخاد یحارط نارامعم یفرعم 69 رامعم
 یلخاد یرامعم 2 2 ناریا رد یلخاد یرامعم ینابم و خیرات 09
 یلخاد یرامعم 2 2 نویساروکد و ناملبم یحارط 99

 یلخاد یرامعم 2 2 یناریاریغ یلخاد یحارط نارامعم یفرعم 69 نامتخاس و یرامعم
 یلخاد یرامعم 2 2 نویساروکد و ناملبم یحارط 09
 یلخاد یرامعم 2 2 یزادرپرون 99

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 یشهوژپ یملع یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
 یاوتحم لیلحت لدم ساسا رب ناریا یموب یرامعم یفرعم رد یا هناسر دیدج یاهدربهار نییبت قیقحت نیا زا فده
 یط رد هک دنشاب یم ناریا یرامعم یاه هناسر نیرت یلصا زا یرامعم یصصخت تایرشن .دشاب یم یصصخت تایرشن

 قیقحت نیا شهوژپ دروم تایرشن .دنا هدیناسر روهظ هصنم هب ار یفرگش مادقا و یزاس نایرج دوخ تیلاعف لاس 226
 ار تیلاعف مجح و تابث نیرتشیب ریخا لاس تسیب رد هک دنشاب یم یرامعمرنه و نامتخاسو یرامعم ،رامعم تالجم
 نایاپ ات 1196 زا هناسر هس نیا طسوت هدش رشتنم تایرشن ی هیلک ،هعلاطم نیا ینامز هزاب .دنا هتشاد دوجوم رامآ رب انب

 هک تسا صخشم قیقحت نیا یشهوژپ یملع درواتسد نیتسخن ناونع هب 9 لودج هب فطع .تسا هدوب 1196 لاس
 نادب هلاقم كی پاچ اب دوخ تیلاعف یط رد لقادح و هدركن اهر ار یعوضومریز چیه زگره یرامعمرنه هلجم
 اهر ًاالماک ار یتاعوضوم ،رتشیب ناگرامش راشتنا مغریلع رگید ی هلجم ود هک تسا یلاح رد نیا .تسا هتخادرپ
 .دنا هدیناسرن پاچ هب اهنآ نوماریپ یبلطم زگره و دنا هدومن
 زا هک تسا صخشم لودج ساسا رب .دنا هدش یفرعم 0 هرامش لودج رد تایرشن تاعوضومریز لک یدنب هبتر 
 هتشاد صاصتخا یموب یرامعم عوضوم هب هلاقم 209 ًااعومجم ،هلجم هس طسوت هدش رشتنم هلاقم 0114 هعومجم
 مجنپ هبتر هب یموب یرامعم عوضوم دوعص ثعاب مقر نیا .ددرگ یم بلاطم لک دصرد 44,1 مقر هب جتنم هک تسا
 یرگید تاكن 0 لودج هب دانتسا اب اما ؛ددرگ یم ناریا رد یرامعم صصخت تایرشن نیب رد تالاقم نیرتدادعترپ

 یفرعم» تاعوضوم هب بیترت هب یصصخت تایرشن دادعترپ بلاطم تسخن هبتر 4 لاثم یارب .دنیامن یم رظن بلج
 لک زا دصرد 90,16 ًااعومجم)«یرظن ینابم و خیرات» ،(تالاقم لک زا دصرد 19,16 ًااعومجم)«ناریا رد هژورپ
 ًااعومجم)«برغ رد هژورپ یفرعم» و (تالاقم لک زا دصرد 91,06 ًااعومجم)«یرامعم یاهدادیور رابخا» ،(تالاقم
 دصرد 19,01 زا شیب .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار یپاچ یاوتحم زا مهس نیرتشیب (تالاقم لک زا دصرد 61,26
 یفرعم» تالجم یمامت نیب رد هتسجرب نومضم .تسا روکذم عوضوم راهچ باب رد هدش رشتنم تالاقم سنایراو
 لاس زا نامتخاس و یرامعم و یرامعمرنه ،رامعم هلجم هس ددرگ یم راكشآ بیترت نیدب .دشاب یم «ناریا رد  هژورپ
 رگید هب هجوت مدع و فذح ای و دیدشت ،تیساسح ثعاب روکذم تاعوضوم هب هجوت اب هنوگچ 1196 ات 1196
 رضاح لودج یالاب رد یرظن ینابم هارمه هب یبرغ و یناریا یرامعم رثا یفرعم هكنیا هب هجوت اب .دنا هتشگ تاعوضوم
 رد نارامعم تباقر دیدشت ثعاب ًاالمع روکذم تاعوضوم رب تایرشن نیا زکرمت هک دومن طابنتسا ناوت یم ،دنتسه
 زا یدایز شخب هک اجنآ زا نینچمه .تسا هتشگ یناریا و یموب میهافم یاج هب یبرغ راثآ ی هعلاطم ای هژورپ دیلوت
 یاهتسشن یالاب دادعت ییارچ هب ناوتیم ،تسا هتشاد صاصتخا یرامعم یاهدادیور رابخا هب زین دادعترپ بلاطم
 رظن هب اما دنیامن یم تیلاعف یرسارس شخپ هرتسگ اب هعلاطم دروم هیرشن هس .درب یپ یراک مایا یط رد نارامعم
 .دشاب هدوب دودحم عبانم تیدودحم لیلدب ناریا یایفارغج مامت هب نانآ تخادرپ دسر یم
 ماظن نامزاس زا ادج هک یرگید ی هدننک عیمجت یداهن ره ای یفنص ماظن ،نمجنا ،هعماج دوبن ،نارامعم رثکا ناعذا هب
 نیا هک تسا بلاج .تسا ناریا یرامعم تالكشم زا یرایسب ی هشیر دشاب لوغشم نارامعم یهدنامزاس هب یسدنهم
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 و یموب یرامعم هبهجوت مدع ثیح نیمه زا .تسا هدوبن بوبحم هدش یسررب ی هلاقم 0114 نیب رد زین عوضوم
 و تایرشن رگا دسر یم رظن هب هک تسا یلاح رد نیا .دوش یم هدرپس یشومارف هب و حالس علخ زین یعیبط یایفارغج
 و هبلاطم داجیا اب دنناوت یم دندیسر یم یرامعم یفنص ماظن لیكشت موزل نوماریپ یبسن عامجا هب یرامعم یاه هناسر
 یسایس تابث و لیكشت زا سپ روکذم نامزاس .دنزاس لدب یعامتجا تساوخ كی هب ار وزرآ نیا ،یعامتجا یاه جوم
 و رت قیمع ،رت یدج تاعلاطم یانب گنس ،فلتخم یاهناتسا رد دوخ یاه هعومجمریز لیكشت اب تسناوت یم یداصتقا و
 .دهن ناینب ار روشک زا راید ره یموب یرامعم زا یرت هنانیب عقاو

 رگید رد ،یرامعمرنه هلجم ینایاپ ناگرامش رد زج هک تسا یتاعوضوم رگید زا زین نارامعم یعامتجا یاه تیلوئسم
 و میلقا و یموب یرامعم هب هجوت هک تسا یلاح رد نیا .تسین نانآ زا ییاپدر هنوگچیه ناشیا یپاچ خسن و تالجم

 ماجل دشر دهاش ام ،یهاگدید نینچ دوبن رد .تسا رامعم ره یلوصا و یهیدب یاهتیلوئسم ءزج یروشک ره یایفارغج
 .میتسه یا هقطنم یزیر همانرب لوصا و ایفارغج هب تبسن مصاختم و موب دض یاه یرامعم قیرط زا یزاسرهش هتخیسگ

 رد هژورپ یفرعم ریخا لاس تسیب رد یسررب دروم ی هلجم هس طسوت هدش پاچ تالاقم دادعت نیرتشیب هک اجنآ زا
 بو یاضف شرتسگ اب ماگمه تایرشن نیا ژاریت شهاک و یداصتقا نارحب تلع هب ناوت یم یبوخ هب ؛تسا هدوب ناریا
 بو نیا .درب یپ دنا هدرک زکرمت یناریا یرامعم راثآ ناگیار راشتنا یور رب طقف هک ییاهتیاسبو ی هنازور سیسأت و
 و ناگیار رشن اب ار اهنآ تیباذج ًاالمع و هتفرگ فده ار یناریا یرامعم یصصخت تالجم «ییاوتحم زغم» اه تیاس
 .دنا هدرک دوبان دوخ یعامتجا یاه هكبش و بو تاحفص یور راثآ عیرس

 عوضومریز نیا یدنب تروص و یموب یرامعم عوضوم رد صخشم ییایفارغج یاه هزوح هب تایرشن نیا هجوت نازیم
 یاه هزوح ناریگ میمصت و لوئسم یاهداهن دسر یم رظن هب .دشاب رضاح شهوژپ زا ثعبنم یتآ تاقیقحت زا دناوت یم
 یاهتسایس ذاختا اب ،قیقحت نیا تادانتسا رب انب تسیاب یم یطیحم یحارط و یرامعم ،یا هقطنم یزیر همانرب ،یزاسرهش
 یموب یرامعم ًااصوصخ ،لودج تسد نییاپ بلاطم هب نتخادرپ و اوتحم دیلوت هب ار تایرشن ،یناسر عالطا و یقیوشت
 یموب یرامعم و یا هقطنم یزیر همانرب ،ایفارغج یاه هزوح زا یدربراک و دیفم عالطا راشتنا رد كمک نینچمه .دنیامن

 نیا لیمكت یارب تالجم یاوتحم هب یفیک هاگن اب تاقیقحت ماجنا .ددرگ یم داهنشیپ اه هناسر عاونا رد راشتنا تهج
 عوضوم ،قیقحت نیا رد .ددرگ یم داهنشیپ یرامعم یاه هناسر یور رب تاعلاطم ی هریجنز لیمكت یاتسار رد زین قیقحت
 لیذ رد یرامعمرنه هلجم لاثم یارب .دنزادرپب تاعوضومریز هب دنناوت یم رگید تاقیقحت .دندش یسررب تالاقم
 راثآ یفرعم یهاگن نینچ اب تسا نكمم .تسا هدرک یسررب ار ناشیا زا یددعتم راثآ ،نارامعم یفرعم عوضوم
 .دوش لوحتم رضاح قیقحت رد هناسر نیا شقن ًااساسا و دشاب هتشاد یریگمشچ شیازفا هیرشن نیا رد ناریا یرامعم
 كی رد ناوت یم .تسا یداهنشیپ یشهوژپ دروم تالجم بطاخم نارامعم هب تالجم زا دید ی هطقن رییغت نینچمه
 ای یفلد نوچمه یقیقحت یاهشور هب نارامعم زا یعمج هاگیاج زا ارنآ و دانتسا شهوژپ نیا یاه هتفای هب قیقحت
 زا زین یرامعم زا مومع داوس و کرد نازیم رد رییغت و مدرم رب یرامعم یاه هناسر ریثأت .داد رارق شجنس دروم مهلاثما
 ای و فلتخم یاه میلقا رد یموب تالجم راشتنا تهج رد شالت .تسا یدعب تاقیقحت تهج یداهنشیپ نیوانع رگید
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 تاداهنشیپ رگید زا نارهت یا هناسر تیبطق زا ییادز زکرمت فده اب یربخ و یناسر عالطا یاهتیاسبو یزادنا هار
 .تسا ناگدنسیون

 (2291 ات 2291 ینامز هزاب) تالجم لک یاوتحم یدنب هبتر رد یموب یرامعم اب طبترم تالاقم ییاهن هاگیاج :5 لودج

 نالک عوضوم تالاقم لک زا دصرد تالاقم یناوارف عوضوم ریز هبتر
 یرامعم 19,16 911 ناریا رد هژورپ یفرعم 6
 یرامعم 90,16 001 یرظن ینابم و خیرات 0
 یرامعم 91,06 041 یرامعم یاهدادیور رابخا 9
 یرامعم 61,26 190 برغ رد هژورپ یفرعم 4
 یرامعم 44,1 209 یتنس و یموب یرامعم 0
 یرامعم 02,9 206 .و یزاس همسجم ،یشاقن 1
 یرامعم 61,0 246 قرش رد هژورپ یفرعم 1
 یرامعم 14,0 906 یناریا رامعم اب وگتفگ 1
 یرامعم 09,0 166 یرامعم یحارط لوصا 1
 یلخاد یرامعم 99,0 166 ناریا رد یلخاد یحارط هژورپ یفرعم 26
 یرامعم 66,0 026 یناریا رامعم یفرعم 66
 یلخاد یرامعم 12,0 426 برغ رد یلخاد یحارط هژورپ یفرعم 06
 یرامعم 12,0 926 هلجم و باتک یفرعم 96
 یرامعم 1,6 11 یزاسرهش 46
 یرامعم 11,6 41 حلاصم و داوم 06
 یرامعم 19,6 11 یزاسدنمشوه 16
 یرامعم 20,6 21 یناریاریغ رامعم یفرعم 16
 یرامعم 41,2 19 یناریاریغ رامعم اب وگتفگ 16
 یلخاد یرامعم 01,2 69 یلخاد یرامعم یرظن ینابم 16
 یرامعم 10,2 10 هاگشناد و ییوجشناد رابخا 20
 یلخاد یرامعم 00,2 10 نویساروکد و ناملبم یحارط 60
 یلخاد یرامعم 14,2 40 یزادرپرون 00
 یرامعم 14,2 90 لاتیجید یرامعم 90
 یرامعم 14,2 90 یتعنص یحارط 40
 یلخاد یرامعم 19,2 16 قرش رد یلخاد یحارط هژورپ یفرعم 00
 یلخاد یرامعم 09,2 16 ناریا رد یلخاد یرامعم ینابم و خیرات 10
 یرامعم 29,2 06 برغ یرامعم یسانش كبس 10
 یرامعم 29,2 06 قرش یرامعم یسانش كبس 10
 یلخاد یرامعم 10,2 46 یناریا یلخاد یحارط نارامعم یفرعم 10
 یلخاد یرامعم 20,2 26 یلخاد یحارط لوصا 29
 یلخاد یرامعم 26,2 0 یلخاد رامعم اب وگتفگ 69
 یلخاد یرامعم 12,2 9 یناریاریغ یلخاد یحارط نارامعم یفرعم 09
 یلخاد یرامعم 12,2 9 ناهج رد یلخاد یرامعم ینابم و خیرات 99
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 1196 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  عبانم
 یارب اكیرمآ یا هناسر یاه تسایس ههد راهچ ،(1196)هللا حور ،یلملادبع و بارهس ،یحالص و دمحم وبا ،یناخرگسع و مثیم ،یمساقلاوبا

 یملع همانلصف .(اكیرمآ یادص :یدروم هنومن) ناریا یمالسا یروهمج ربهر یرگشنک و ناریا یسایس یایفارغج رد مرن تردق شیازفا
 .90-04 صص ،6 هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب)ایفارغج یشهوژپ



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 696

 یملع همانلصف .یموب یرامعم یاه هفلؤم هاگن زا یلیلحت هارمه هب نیئان یاهلاچخی ی هعلاطم ،(1196)یدهم ،یدمحم یناطلس و ارتیم ،دازآ
 .01-126 صص ،1196 ناتسبات ،116 هرامش ،اتسور طیحم و نكسم یشهوژپ

 یملع همانلصف .یرگشدرگ میلقا صخاش زا هدافتسا اب ناتسزوخ ناتسا یرگشدرگ رب رثؤم یئاوه و بآ طیارش هعلاطم ،(1196)اضر ،انرب
 .126-166 صص ،1196 راهب ،0 هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب)ایفارغج یشهوژپ

 .رهش تیوه ،یدیشروخ 2196 ات 0096 زا یرامعم تایرشن یرامعم یاهدقن یاوتحم لیلحت ،(2196)یداهلادبع ،روپشناد و نامیا ،یسیئر
 .14 ات 19 صص ،1 هرامش ،0 هرود

 راشتنا یادتبا زا رهش نامرآ یزاسرهش و یرامعم ی هلجم یاه هلاقم یفیک و یمک لیلحت ،(0196)یبتجم ،اتسور و یداهدمحم ،دنواتس
 .024 ات 919 صص ،66 هرامش ،1 هرود .رهش نامرآ یزاسرهش و یرامعم ،(0196-1196)نونکات

 .ین رشن :نارهت .یمالسا یروهمج رد تردق نایرج یاهراکوزاس :نابز ،نامتفگ ،تردق ،(4196)رغصا یلع ،یناطلس

 .نارهت هاگشناد :نارهت .(ناقهد اضریلع ی همجرت) تاطابترا یاه هیرظن ،(6196)دراكنات ،زمیج و رنرو ،نیروس

 .هتسجخ تاراشتنا :نارهت .(یدوعسم دیما ی همجرت) تاعوبطم رد یزاس هتسجرب درکراک ،(9196)لوسكم ،زبموک كم و دلانود ،واش

 ی هرامش ،لوا لاس ،رهش تیوه .ناریا رصاعم یرامعم نایوجشناد تخانش رد (یا هناسر)هطساو اب هبرجت شقن ،(1196)اسیرپ ،یدمحم یلع
 .41 ات 91 صص ،1196 ناتسمز و زییاپ ،لوا

 یهدنامزاس ،یروآ مهارف ،شنیزگ ،یدربراک و یرظن یاه هبنج :یراودا یاه هیرشن تیریدم ،(6196)نادزی ،نایروصنم و هللا تمحر ،یحاتف
 .شزیبد تاراشتنا :نارهت .كینورتكلا و یپاچ ،اهیراودا تامدخ ی هئارا و

 هعلاطم)طیحم یرادیاپ یاتسار رد ناریا ییاتسور یموب یرامعم اب وگلا نابز قابطنا ،(1196)امه ،یحلاص و هرهش ،جات و اكیلم ،داژن یناویک
 .001-441 صص ،1196 ناتسمز ،6 هرامش ،مهد لاس .(یا هقطنم یزیر همانرب)ایفارغج یشهوژپ یملع همانلصف ،(روفل ناتسهد یدروم

 یاه شهوژپ رتفد :نارهت .(ناراكمه و یبارعا دمحم دیس همجرت)لمع ات یروئت زا :هناسر كیژتارتسا تیریدم ،(0196)یسول ،گنوک
 .یگنهرف

 یاه شهوژپ لک هرادا :نارهت .(وكین ونیم همجرت) ریثأت و اهشنکاو ،نابطاخم یریگ هزادنا :یا هناسر قیقحت یاه شور ،(4196)یرب ،رتنوگ
 .امیس

 یملع همانلصف .یتکراشم تیریدم رد روحم شزومآ رهش شقن ،(0196)انادنام ،یبیبح و اسهم ،یلعحنف یجاح و نیسح ،هداز یبتجم
 .90-11 صص ،01 ناتسمز ،6 هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب)ایفارغج یشهوژپ

 یشهوژپ یملع همانلصف .ناریا رادیاپ یرگشدرگ هعسوت رد اه تیاس بو شقن ،(1196)داوج ،هدازرقاب و اراس ،روپدمحم
 .140-210 صص ،1196 ناتسبات ،9 هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب)ایفارغج

 .یقاس رشن :نارهت .هناسر و یناور تایلمع ،(1196)هللا تجح ،یدارم

 .یعامتجا تاطابترا مولع هدكشناد :نارهت .تاعوبطم یاوتحم رد قیقحت شور ،(1096)مظاک ،داژندمتعم
 یزیر همانرب و تاعلاطم رتفد :نارهت .(هداز یرایتخب یلع همجرت) یرهش یاضف و یرامعم ،هناسر :هناسر رهش ،(6196)تاكسا ،ریاوک كم

 .اه هناسر

 یعامتجا هكبش و یدانتسا لیلحت شور اب هطوبرم یصصخت تایرشن رد یرامعم ینورد راتخاس یسررب ،(6196)هدیمح ،ینیوزق نایداه
 هاگشناد ،یسانشناور و یتیبرت مولع هدكشناد ،(تاطابترا مولع دشرا یسانشراک هدشن رشتنم همان نایاپ) .2196 ات 6196 یاه لاس نیب
 .ناریا ،نارهت ،زکرم نارهت دحاو ،یمالسا دازآ
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