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 هدیکچ
 تيهام الوا هك تسا لاوس نيا هب خساپ ددص رد ،هلحم زرم زا نينكاس کاردا رد رثوم ياه هفلوم يياسانش زا سپ رضاح راتشون

 زا لصاح ينهذ و ينيع ياه هفلوم رب ينتبم ناوت يم ايآ ايناث و تسا هنوگچ نآ زا نينكاس ينهذ کاردا ساسارب تالحم زرم يعقاو
 و يدنب عمج و عوضوم تايبدا رورم اب يفيك شهوژپ نيا رد روظنم نيدب ؟درك نييعت ار هلحم زرم ،نينكاس تيرثكا ماع قفاوت
 ي هلحم عون ود رد)هلحم زرم زا نينكاس کاردا ياه هفلوم يياسانش هب تسخن ماگ رد ؛هلحم زرم فيرعت يارب يموهفم لدم نيودت
 رد يشوپ مه نيرتشيب اب ار يا هدودحم ،تالحم زرم يياضف حوطس فيرعت اب مود ماگ رد و ميتخادرپ (زيربت رهش ديدج و يميدق
 تالحم ي هدودحم هك دهد يم ناشن شهوژپ نيا ياه هتفاي .ميدومن داهنشيپ رظن دروم تالحم زرم ناونعب ،نينكاس يعمج کاردا

 ينهذ ريواصت تشادرب دنمزاين و تساهنآ رد هديچيپ راتفر و طباور ،اه هفلوم لصاح هك تسا يا هناگدنچ يياضف حوطس ياراد
 ،نيياپ هب الاب زا و يمسر تاميسقت اب ناوت يمن سپ .دشاب يم نامزمه روط هب ييانعم و يدبلاك ،يدرکلمع داعبا ليلحت و نينكاس
 يحيحص يراذگتسايس و يزير همانرب دننك يم يگدنز نآ رد هك يمدرم يارب نآ ساسارب و دومن يدنبزرم يگداسب ار تالحم
 .داد ماجنا
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 همدقم
 منک یم نآ هب یگتسبلد و قلعت ساسحا ،یفطاع روطب نم هک ییاج ،نم تنوكس ناكم ؛دنتوافتم سایقم رد اهناكم
 .(نارگید و نمتلآ زا لقن هب ،Lewicka 2009:36)دشاب هریغ ای و نم تلایا ،نم ی هلحم ،نم قاتا تسا نكمم
 "هلحم" رب یطیحم نارگشهوژپ لوادتم زکرمت ،دننک یم تیوه صیخشت نآ اب مدرم هچنآ اب اهناكم دایز عونت مغریلع
 شقن هک تسا ییایفارغج و یعامتجا موهفم كی هلحم .(Lewicka,2009:36)دشاب یم ناكم سایقم ینایم هطقن
 یم یزاب یرهش یاهتیعمج هافر رد تافالتخاو اهیراذگتسایس ،تامیمصت ،اهشهوژپ رد یشیازفا لاح رد و تیمهااب
 زا یدیدج عاوناروهظ رد دنوش یم لئاق هلحم یارب هزورما هک یرگید شزرا.(Coulton Claudia,2012) دنک
 ،روپ یندم )دنناد یم یزیر همانرب و یرهش تیریدم یارب ییاضف سایقم نیرت نییاپ ارنآ هک تسا یرهش تیمکاح
 یمومع ی هصرع و درف یصوصخ كلم نیب لصاف دح ی هدودحم ناونعب ،هلحم كی یعقاو ورملق .(916:1196
 ،هتخانشان گرزب یاهرهش رد شیپ زا شیب هزورما هک یزاین ،دیامن اقلا نینکاس هب تیوه و زیامت سح دناوت یم ،رهش
 اب .دهد یم تسد زا ار دوخ یدیلک یگژیو ود یا هلحم یزیر همانرب ركفت ،صخشم زرم و زکرم نودب .ددرگ یم سح
 تالحم زرم نییعت رد یعامتجا نادنمشناد بلغا .دننک یم هصالخ تالحم زرم دروم رد ار اه هیضرف اتدمع لاح نیا
 یم داهنشیپ یراذگ تسایس و قیقحت یارب ار یصقان یدربراک فیراعت هک ،دننک یم هیكت یمسرو ییایفارغج رامآرب
 و نانکاس نیب تالماعت ی هرابرد اهیروئت سكعرب .(Coulton Claudia,2012، Sampson et al.2002 :445) دنیامن
  رضاح شهوژپ.( Sampson et al, 2002:444,Shinn and Toohey,2003)دنتسه یکدنا یاه هنومن ناش تالحم
 رد هتفای ماجنا یاهشهوژپ و دوجوم تایبدا یدنبعمج و لیلحت ،رورم هب لوا شخب رد و هدش ماجنا یفیک شور هب
 رثوم یاه هفلوم ییاسانش هب هک تسیموهفم یبوچراچ شخب نیا لوصحم .تسا هتخادرپ تالحم زرم ی هنیمز
 تشادرب و ینهذ ریوصت ذخا شور اب ،هبحاصم و شیامیپ یط مود شخب رد .دزادرپ یم هلحم زرم زا نینکاس کاردارد
 تالحم زا كی ره نینکاس رظن قافتا زا لصاح هلحم زرم نییعت هب ،هناگراهچ یاه هفلوم رب ینتبم نینکاس کاردا
 .دوش یم هتشامگ تمه
 قیقحت یرظن ینابم

 زرم
 نیا .تسا هدوب دنمقالع اهزرم شرتسگ هب یناسنا یاهدوجو ،رود یاهنامز زا دنتسین دیدج موهفم كی "اهزرم"
 ،عوجر طاقن نیا.دشابیم یعامتجا سح كی ،اهنآ عوجر طاقن هكلب ،ددرگ یمنرب ییاهراوید ای عناوم كی هب قایتشا
 نیلوا اهیمور و ناینانوی .(Delphin.M,2012 )نارگید یارب و صخش دوخ یارب یدازآ:دنک یم تنامض ارام یدازآ
 موهفم رب رتشیب ،تیاهن یب هب تبسن ینانوی ینیب ناهج .دندوب نابیرگ هب تسد "زرم" موهفم اب هک دندوب یناسک
 یب و دنک یم تلالد یدنب رایعم و لكش رب هک تسا تیدودحم موهفم اهنت اریز .تسا هدومن زکرمت ،تیدودحم
 فوسلیف نیدنچ .(Aristotle زا لقن هب ،Klause,2009 )تسا هتفرگ رارق هجوت دروم ،صقن زا ینایب ناونعب یلكش
 زرم موهفم دربراک نودب ناهج ی هعسوت هک دنا هدومن دیکات زربسک و ،لگه ،تناک ،ستین بیال دننام روهشم
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 ،اهزیچ هب اهزرم .دننک یم نییعت ار یناسنا تیوه اهنآ .دنیامن یم فیرعت ار تیدوجوم اهزرم .تسا نكممریغ
 زاب یورشیپ زا نآ رد یزیچ هک تسین نآ زرم »دنک یم هراشا زین رگدیاه هكنانچ .(Klause,2009 )دنهد یم تیصخش
 .(04-64:6196زتلوش)دوش ادیوه و هدش زاغآ نآ زا یزیچ هک تسنآ ،دنتشادنپ یم ناینانوی هک هنوگنامه هكلب ،دتسیا
 و یكیرات و نشور ،نیمز و (نامسآ تفه )نامسآ ؛تسا هدش رکذ تقلخ ناتساد رد ادتبا ،یراذگدحرس دنیارف
 یم اهزرم هب ینمض تلالد هک تسا یرگید موهفم سیاداراپ .دنا هدش زرم نییعت نیمز و بآ نینچمه
 .(Kummer,K,2009)دنک
 دهاوخن دوجو یلكش چیه ،دشابن یزرم چیه هک ییاج هک تفگ شیپ لاس 220 دودح یچنیواد ودرانوئل
 و "اهتیوه"اهزرم.دننک یم تلالد ندش هتخانش تیمسر هب و مارتحا ،رابتعا هب اهزرم هک دوش یم نشور هزورما.تشاد
 ظفحار"تافالتخا"هنوار"اهتوافت"ات دنتسه اهنآ ،دننک یم یسانشزاب ار ینوریب روما .دننک یم ظفح ار اهزیچ "شزرا"
  .(Kummer,K,2009)دنیامن
 هلحم زرم موهفم
 .(wright,1931)دشاب یمن یدیدج موهفم ،نآ ی هدنهد لكش تالحم زا هورگ كی ندوب اراد اب لک رد رهش موهفم
 هدوب یرهش یحارط و یزیر همانرب یمیدق یاه هغدغد زا یكی تیریدم و فیرعت لباق یاهشخب هب رهش كیكفت ركفت
 زا لقن هب Gorman) درک یم میسقت نیمز عاونا و یدمآرد تاقبط هب ار نادنورهش هک سومادوپیه نامز زا ینعی .تسا
 Mumford)درک یم میسقت صخشم یاه نوز هب ار رهش یناملآ ركفت هک متسیب نرق لیاوا ات .(416:1196 ،روپ یندم
416روپ یندم زا لقن هب :  بجوم ،صخشم ی دودحم كی نتشاد هک تسنیا هلحم دروم رد بلاغ ی هدیا .(1196
 یم دوجوب صخشم ی هیحان كی فیرعت لابند هب نآ هب قلعت سح و دوش یم یدركلمع و یعامتجا طباور تیوقت
 داجیا یارب هدامآ یرتسب دنراد صخشم تیوه و هدودحم و زرم هک ییاه هلحم .(490:1196 ،لدزیت و انومرک)دیآ
 هب ؛دنک یم ناونع «ندوب توافتم قح» ار نآ روفل هک یدنور .(016:1196 ،روپ یندم)دننک یم مهارف توافت و هباشت
1196 ،روپ یندم)دنک یم نیمات ار هتخانشان گرزب رهش لباقم رد هاگهانپ داجیا و یحور تینما هب هک یوحن 116:). 
 ،املسم ،هلحم » ؛تسا دقتعم ردناسكلا .تساهنآ ماجسنا شخب میكحت فلتخم یاه هلحم نایم زرم تسا دقتعم نیتام
 .تسا یتایلمع یرما ،هلحم ی هدودحم ندوب دنمتردق یو ی هدیقع هب نینچمه .«دراد صخشم شیبامک یا هدودحم
 رظن ساسارب .(096:1196 ،روپ یندم)دنک ظفح ار دوخ زیامتم تیوه دناوت یمن هلحم ،دشاب فیعض یلیخ زرم رگا
 هدودحم و اوتحم لماش ،تیوه لاكشا مامت .دنک یم كمک اههورگ و دارفا ندش هتخانش و زیامت هب تیوه ،تروپاپار
 ماگ ود ،دشاب هلحم میرح رگنایب هک یا هدودحم و اوتحم فیرعت ،یزیامت نینچ نتفرگ رظنرد اب .دنا صخشم یا
 لماوع ،ییاناوخ و ییاضف موادت هكیلاحرد .(1196 ،رف ینیع)تسا ینوكسم هلحم تیوه یریگ لكش رد یساسا
 ,Rapoport)دنشاب هتشاد یدبلاک تیهام "اموزل دیابن یوق یاه هبل و اه هدودحم دنا هلحم یحارط یارب یمهم

 تدحو طوطخ ،اه هعومجم ی هدننک یوزنم عناوم یاجب یوق یاه هدودحم و اه هبل هک تسا دقتعم چنیل .(1982:10
 .(lynch,1960,65)دنتسه اهنآ شخب
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  هلحم زرم فیرعت ینیع داعبا
 یعیبط یاهزرم ،دنوشیم لصاح یدبلاک لماوع زا هک دشاب یعونصم ای یعیبط عون ود هب دناوت یم هلحم ینیع زرم

 یاه هداج لثم یعونصم یاهزرم و هریغ و اهرهن ،سرتسد رد زبس یاهاضف ،رهش جراخ قطانم هیبش ییاهزیچ
 بلغا ار یگیاسمه یاهدحاو هبل مکارتم یاهرهش رد .(1387:123 ،ردناسكلا )...و یتعنص راون ،یدنبرمک
 عاونا.(126:6196 ،بیبح)دنكیم فیرعت و صخشم دمآ و تفر رپ یاه هداج و نهآ هار طوطخ نوچ ییاهتخاسریز
 ای تمدق ،گنهرف كی ی هلیسوب هک دنرب یم راكب ار یدركلمع ای یسایس ،یداصتقا یاهتوافت ،زین تالحمرگید
 ای یراجت ی هدش یحارط ی هیحان ،راد هزاورد تاعامتجا ؛نوچمه یزیامتم یاه هصخشم زا ای و کرتشم ثاریم
 یلک روطب .(,B.Wahl, E.Wilde 2008:2زا لقن هب Borden.T.F)دنا هدش دحتم یرهش ی هدوسرف شخب ناونعب
 تالحم ،یسایس تالحم :زا دنترابع ینوریب و ینورد یاههورگ طسوت هلحم ی هدش نییعت شیپ زا و ینیع یاهزرم
 فیرعت ناشیاه همانرب ییارجا دصاقم یارب یتلود یاهسناژآ ی هلیسوب بلغا هک یدبلاک تالحم ،یعامتجا_یداصتقا
  .(Chaskin.1998 :4 زا لقن هب ،نارگید و بویات )دنوش یم
 تالحم زرم فیرعت ینهذ داعبا
 ;Anderson, 1990)تسارادروخرب یخیرات یانغ زا یا هلحم و یعامتجا تاعلاطم رد هلحم ینهذ فیرعت ی هلئسم

Gould & White, 1974; Guest & Lee, 1984; Hunter, 1974; Keller, 1968; Lee & Campbell, 1997). 

 و ینهذ شور زا نارگید و (4116)رتناه تربلا و (1116)زلتاس ،(0116 )رلتاک نوچمه نادنمشیدنا زا یرایسب
 زا هدافتسا اب تالحم فیرعت هک دننک یم اعدا نادقتنم .دنا هدرک عافد ،هلحم ی هدودحم زا نینکاس ی هبرجت تشادرب
 نادقف هک یبرجت دهاوش ،دوجو نیا اب .دشاب یم ینوریب دارفا و نانکاس نیب رد یمک قفاوت یاراد یتخانش یاه هشقن
 یارب ،نینکاس هک دهد یم ناشن ار ییاهتهابش ،یتخانش یاه هشقن ضوع رد و تسا کدنا ،دهد ناشن ار ماع قفاوت
 تسا نكمم ،ناشتالحم فیرعت رد نینکاس .(Hwang.J,2007)دننک یم هدافتسا یا هژیو لماوع زا ،ناش هلحم فیرعت
 کاردا رب ینتبم ار هلحم زا نیدامن روصت كی ای و دنریگ راكب ار هیحان یدبلاک یاه هصخشم ،یتیعمج تاعالطا

 یاهدحاو هكنیا صیخشت مغریلع .(Elizabeth Campbell et all, 2009:464)دنیامن میسرت هلحم زا تدم ینالوط
 و یتخانشناور یانعم یارب یدودحم قباطت و هعلاطم دروم میهافم یارب یدودحم یكیروئت طابترا تسا نكمم یرامآ
 ،دنشاب یم گرزب یلیخ ،«نینکاس ی هرهچ هب هرهچ تالماعت » یعامتجا رایعم یارب و دشاب هتشاد هلحم زا یعامتجا
 ,Elizabeth Campbell et all)تسا جیار الماک یا هلحم یاهزرم فیرعت یارب هژیوب ،یرامآ یاه هدودحم رب اكتا

 ،اهریسم لماش یدبلاکرصانع :زا دنترابع ینهذ یاه هشقن زا هعومجم نیا یریگ لكش رد رثوم رصانع .(2009:464
 یاوتحم ای یعامتجا فلتخم یاهتیلاعف هک هتسویپ یاهاضف زا یدحاو لماش یعامتجا رصانع .یا هبل یاهزرم ،اه هناشن
 ،یلصا تاسسوم دوجو ،یتخانش تیعمج یحاون لماش یدركلمع رصانع .دهد یم خر نآ رد یخیرات ای نیدامن
  .(Chaskin.1998 :4 زا لقن هب ،نارگید و بویات)تیلاعف زکارم واهتصرف دوجو
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 تالحم زرم ییاضف تیهام
 یحاون دوبن زا قادصم نیرتهب تالحم هک دهد یم ناشن تالحم زرم یور رب یتخانشرادیدپ فلتخم یاهشهوژپ
 ،(6220)دوخ شهوژپ رد رتسلاگ .(Y.Guo and R.Bhat,2010:4زا لقن هب ،زلتاس)دنشاب یم رهش كی رد مه زا ازجم
 و یعامتجا تالماعت ،یطیحم ،یتیعمج ،یراتخاس یاه هصیصخ زا یدادعت هک دزادرپ یم بلطم نیا حیرشت هب
 ،اهیگژیو نیا نیب رد بلغا هلحم ییایفارغج سایقم .دوش یم تالحم نیب زیامت هب رجنم هک یساسحا یاهیگژیو
 هک دنک یم نایب زین (Birch,1979)چریب و (,0116Suttles)زلتاس یاهراک .(Galster,2001:2121)تسا توافتم

  :(6 رادومن )دنیامن کرد ار "هلحم" زا ازجم ییاضف سایقم راهچ دنناوت یم یرهش یاهراوناخ
 ی هزاجا نیدلاو تراظن نودب ناکدوک نآ یاهتنا ات هک یا هیحان ،تسا هرهچ کولب زا ترابع نآ حطس نیرتكچوک -6
 زرم هک تسا دیعب و تسا توافتم یصخش ره یارب حطس نیا رد هلحم .( Galster,2001,2114)دنراد یزاب
  .(Y.Guo and R.Bhat,2010:5 )دشاب هتشاد یصخشم

 کرتشم تیوه كی ی هدنرادرب رد هک تسیا هیحان نیرتكچوک زا ترابع ،"هدش عافد ی هلحم "حطس نیمود -0
 .( Ibid:2112)تسا هدش صخشم یرهش یاه هناشن ،اهزرم ی هلیسوب و هدوب یحاون رگید نیب زیامت ای داضت زا یشان
  .(Y.Guo and R.Bhat,2010:5 )دشاب یم یلحم تالیهست زا یلمكم لماش و هدوب گرزب یفاک دح هب نآ ی هزادنا

 و هدش نییعت یلحم تلود طسوت هک تسیا هیحان لماش هک دشاب یم "دودحم دهعت زا یعامتجا"موس حطس -9
 .(Galster 2001:2114)دشابیم هنابلطواد نآرددارفا یعامتجا تکراشم

 اهنآ تیوه هک هدوب رهش زا یشخب ،"دودحم دهعت اب هدرتسگ عامتجا " ،هلحم زا ییایفارغج سایقم نیرتالاب -4
  .(Y.Guo and R.Bhat,2010:5)دوش یم یشان یتلود یاه همانرب و اهتسایس زا ًاالومعم

 
 ناگدنراگن ؛ذخام ،تالحم زرم فلتخم یاه هیال :1رادومن 

 شهوزپ یموهفم لدم ی هئارا
 رادومن)یموهفم لدم ،فلتخم یاهشهوژپ و تاعلاطم لیلحت و هدش هئارا یرظن تایبدا ساسا رب تمسق نیا رد
 تالحم زرم ،اه هیرظن ی هدمع رب ینبم .ددرگ یم هئارا ینیع و ینهذ یاه هفلوم رب ینتبم هلحم زرم فیرعت یارب(0
 حوطس یاراد تالحم ی هدودحم ،دشاب فیرعت لباق یصخشم و یمک یاهرایعم اب ات تسین ییاتسیا و تباث رصانع
 رد یلکروطب هلحم ییاضف تیهام هک دهد یم ناشن هدش میظنت یموهفم لدم .دنتسه یا هناگدنچ یاهتیوه اب ییاضف

 .ددرگ یم لصاح (ینهذ و ینیع) فلتخم یاه هفلوم یانبم رب اه هدودحم زا كی ره هک تسا روصت لباق حطس راهچ

هرهچ کولب  

هدش عافد هلحم  

دودحم عامتجا  

هدرتسگ عامتجا  
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 ینهذ یاه هفلوم لصاح هک کولب كی دح رد تسیا هدودحم دمان یم 6«هرهچ کولب» ارنآ زلتاس هک لوا ییاضف حطس
 ناکدوک یزاب نما ی هدودحم ؛ددرگیم فیرعت شیوخ ی هناخ ی هدودحم زا نینکاس کاردا رب ینتبم یعامتجا و
 تیوه كی هک یا هیحان نیرتكچوک ،(0هدش عافد ی هلحم ،زلتاس ربانب )ییاضف حطس نیمود .نیدلاو تراظن نودب
 و ،دبای یم رییغت فلتخم تالحم رد نآ ی هزادنا و درادرب رد ینوریب و ینورد یاضعا یارب ار هدش هتخانش کرتشم
  .دشاب یم نینکاس ی هنازور یاهتکرح ی هخرچ رد هک یا هلحم تامدخ زا یلمكم لماش

 
 ناگدنراگن :میسرت ،هلحم ینهذ و ینیع داعبا رب ینتبم یا هلحم عامتجا ورملق و زرم نییعت :قیقحت یموهفم لدم-8 رادومن

 رد و(یلحم زکارم ،اهیسرتسد و رباعم ،صاخ یاه هناشن)یدركلمع و یدبلاک یاه هفلوم یاراد ینیع دعب رد عقاو رد
 رد ییاضف ییانشآ و (نینکاس هرهچ هب هرهچ و هنازور تالماعت ی هدودحم )یعامتجا یاه هفلوم یاراد ینهذ دعب
 قیالع ی هلیسوب هک یراتخاس ،(دودحم دهعت اب عامتجا)هلحم ییاضف موس حطس .دشابیم هنازور تاکرح ی هدودحم
 نیا .دنا یشوپ مه یاراد هكت هكت یاهزرم اب یا هناگدنچ عماوج اب نینکاس هک هدش لامعا ینوریب یراجت و یتلود
 یتعسو و هدش میسقت یا هلحم زرم ناونعب یمسر یاهامزاس طسوت نیمز یربراک و یلیصفت یاه هشقن رد هدودحم
 عامتجا)مراهچ حطس .درادن ار نینکاس هرهچ هب هرهچ تالماعت و ناكم سح و ییاضف ییانشآ تیفرظ هک دراد رتگرزب

                                                           
1 Block Face 
2 Defended community 
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 قباطم دننک یم عوجر رهش كی زا یلک یاهشخب هب هک تسا سایقم گرزب یا هیحان ،(دودحم تیلوئسم اب هدرتسگ
 ،یدركلمع ،یدبلاک یاه هفلوم رب ینبم ،ییاضف مود حطس ،تالحم ی هناگدنچ ییاضف حوطس نیب رد ،روکذم لدم
 و یتخانش یاه هشقت نیب رد ار رظن قافتا نازیم نیرتالاب دناوت یم هک تسا یا هدودحم ؛یتخانشناور و یعامتجا
 .دهد صاصتخا دوخ هب ناش هلحم زرم فیرعت رد نینکاس ینهذ کاردا
 یدروم یاه هنومن ی هعلاطم
 زا هدافتسا اب ار نینکاس ی هلیسوب هدش فیرعت یا هلحم یاهزرم ام زین هلاقم نیا رد ،نارگشهوژپ رگید و نتلوک وریپ
 و هیدوصقم ی هلحم ود رد (لاسنایم و ناوج نادرم و نانز )هورگ ود ره زا ییاه هنومن اب هک ینهذ ی هشقن دنیارف
 رد رثوم (..یعامتجا ،یدركلمع ،یدبلاک )یاه هفلوم یسررب اب لوا هلحرم رد ام.میدومزآ ،دندوب نکاس رصع یلو
 تیرثکا رظن قافتا ساسارب ،مود هلحرم رد .میدومن ییاسانش ار تالحم زرم ییاضف تیهام ،نینکاس ینهذ کاردا

 تیاهن رد .میدومن نییعت تالحم زرم ییاضف حوطس رد ار تالحم زا كی ره ی هدودحم ،ینهذ یاه هشقن رد نینکاس
 فیراعت رب رضاح شهوژپ زکرمت .میتخادرپ تالحم زرم فیرعت هب ،نینکاس ینهذ یاه هشقن یمومع قفاوت هب اكتا اب
 ی هلاقم ،بیترت نیدب .دنریگ یم راكب ار یمسر و یرادا عبانم هک تسا یتاعلاطم لیمكت یارب شالت كی ،ینهذ زرم

 هدرتسگ لیلد هب .دزادرپ یم زیربت رهش زا یباختنا تالحم نیب رد هدش هئارا یموهفم لدم نومزآو لیلحت هب رضاح
 پیت ود یسررب هب ،ینهذ یاه هشقن تشادرب رب ینتبم نینکاس زا قیمع ی هبحاصم ماجنا موزل و هعلاطم ی هویش ندوب
 یخیرات تفاب رد هیدوصقم ی هلحم ،زیربت رهش یمیدق تالحم نیب زا .دش هتخادرپ زیربت تالحم زا زیامتم و توافتم
 شهوژپ لدم نومزآ یارب هعلاطم دروم یاه هنومن ناونعب رصع یلو ی هلحم ،هدش یحارط و نردم تالحم عون زا و
 رد هک دشاب یم زیربت رهش تیوهاب و یمیدق تالحم زا و رهش زکرم رد عقاو هیدوصقم ی هلحم.دندش باختنا
 شقن رواشم نیسدنهم) تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار تعاس ی هلحم زا ییاهتمسق ،1 هقطنم یلیصفت حرط یاه هداد
 هیحان رد هک تسا زیربت ی هدش یحارط و تعسورپ ،گرزب یاه یوک زا یكی رصع یلو یوک.(110؛ 2196 ،طیحم
 زا یوک نیا.ددرگ یم بوسحم رهش عفترم قطانم زا یكی ،عافترا تهج زا یوک نیا .تسا هدش عقاو رهش نیا یقرش
 اب ددعتم تالحم و یحاون هب رصع یلو یوک هقطنم یلیصفت حرط رد.دور یم رامش هب رهش نیشن هفرم یاه هلحم
 هدش عقاو یوک یلامش شخب رد هک یرامآ تالحم زا یكی رضاح شهوژپ رد .تسا هدش میسقت یرامآ یدنبدک
 اه همانشسرپ ییایاپ و ییاور شجنس هب ،هبحاصم ی همانشسرپ میظنت و ینادیم شور رد .تسا هدیدرگ باختنا ،تسا
 تایرظن زا هدافتسا اب و ییاوتحم رابتعا نییعت شور قیرط زا ادتبا ،اهریغتم هب طوبرم تالاؤس ییاور.دش هتخادرپ

 زا.دش هدافتسا خابنورک یافلآ صخاش زا ،همانشسرپ ییایاپ نییعت یارب سپس .تفرگ ماجنا یزاسرهش نارظنبحاص
 یرگشسرپ ات دیدرگ شالت تسا هدوب زرم نییعت یارب هلحم حطس رد نینکاس ینهذ تاکاردا تشادرب فده هكییاجنآ
 هب و لاس 0 زا شیب تماقا تدم اب و لاس 20 یالاب نینس یاراد دارفا زا رفن 21 نیب هلحم ره رد هبحاصم ماجنا و
 .تسا هتفرگ ماجنا یفداصت یا هشوخ تروص هب ،یریگ هنومن .دیآ لمع هب درم و نز سنج ود زا یربارب روط
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 هتفای تروص ینادیم تاعلاطم لیلحت
 هدش جارختسا فلتخم یاه هفلوم ادتبا ،هدش هئارا یموهفم لدم نومزآ یارب ،تالحم زا یرگشسرپ و ینادیم ی هلحرم رد
 هكیروطب.تفرگ رارق هبحاصم دروم (ینهذ و ینیع داعبا یدنب هتسد رد )یا هناگادج روطب نیشیپ یاهشهوژپ و اهیروئت زا
 رارق رگشسرپ دروم یسایس لماوع ،یدركلمع ،یدبلاک یاه هفلوم نینکاس طسوت زرم فیرعت ینیع داعبا ییاسانش یارب
 هلحرم رد .تفرگ رارق یرگشسرپ دروم ناكم سح و یتخانشناور ،یعامتجا لماوع ینهذ داعبا ی هعلاطم یارب و تفرگ

 یاهخساپ عومجم هكیروطب دیدرگ صخشم تالحمزرم ییاضف یدنب هیال ی هوحن ،روکذم یاه هفلوم رب ینتبم یدعب ی
 ییاضف حطس ندش صخشم یارب ،دش هداد شیامن و میسرت یا هناگادج یاه هشقن رد شخب ره هب طوبرم نینکاس
 ناکدوک یزاب و تینما سح ،یعامتجا تالماعت دادخر ی هدودحم زا نینکاس ینهذ کاردا یاهخساپ(هرهچ کولب)لوا
 .(0و 6 یمیسرت یاه هشقن ) .دش هداد ناشن هناگادج روطب ،تالحم رد ...و تراظن نودب

 
 هیدوصقم ی هلحم رد لوا ییاضف حطس -1 هشقن

 تراظن نودب ناکدوک یزاب ی هدودحم و یمیمص تالماعت هچوک یاهتنا ات ناگدنهد خساپ تیرثکا هیدوصقم رد
 حطس لماش هدودحم نیا .دندومن رکذ ار ینوكسم کولب و یوک یاهتنا ات دارفا زا یمین رصع یلو رد یلو دراد دوجو
 لابند هب .دشاب یم یرگشسرپ دروم ی هناخ هب تبسن ینوكسم عمتجم یاهتنا ای هچوک یاهتنا دح رد یكچوک رایسب
 فلتخم یاه هفلوم زا یبیکرت لصاح و دوش یم دای نآ زا «هدش عافد یگیاسمه» ناونع تحت هک مود ییاضف حطس نآ
  .دیدرگ ییاسانش دشاب یم نامزمه روطب ینهذ و ینیع
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 رصع یلو ی هلحم رد لوا ییاضف حطس -8 ی هشقن

 یزرم رباعم :لماش)یدبلاک لماوع لصاح هک یا هدودحم ،نینکاس ینهذ یاه هشقن تامیسرت هب اكتا اب روظنم نیدب
 ،(هلحم مهم یاه هناشن و صخاش رصانع ،یلحم دیرخ ی هدمع زکارم ،هلحم ییاهتنا ی هبل و هدودحم ،هلحم
 یاهناكم ،هلحم یشزومآ زکارم لحم ،یمومع ی هیلقن لیاسو یاههاگتسیا لحم :لماش )یدركلمع یاه هفلوم
 هب هرهچ یعامتجا تالماعت دادخر ی هدودحم لماش)یعامتجا لماوع و ینیع دعب رد ( ...و کراپ ،یلحم تالیهست

 ی هدودحم ،نینکاس ییاضف ییانشآ ی هدودحم) یتخانشناور لماوع (... و بش رد نانز تینما ی هدودحم ،هرهچ
 یاه هدودحم .دیدرگ صخشم ینهذ دعب رد (....و هلحم هب دورو سح ی هدودحم ،نینکاس رتشیب ی هقالع دروم
  .تسا هدش میسرت هلحم ی هدننکدودحم یلصا رباعم دادتما زا "اتدمع و هدوب یشوپ مه یاراد ییالاب دح رد روکذم

 
 هیدوصقم ی هلحم مود ییاضف حطس -9 ی هشقن
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 رد ،نینکاس ینهذ یاه هشقن زا لصاح ییاضف مود هیال هک دهد یم ناشن (4لودج و 9 ی هشقن قبط ) نینکاس یاه خساپ
 زا رثاتم ار یرتكچوک حوطس رصع یلو رد یلو دهد یم لكش یلصا رباعم ات ،هلحم تفاب لک نورد ار رتگرزب یحطس هیدوصقم
 رتشیب ییانشآ و لماعت و هیدوصقم یمیدق هلحم رد تنوكس یالاب تمدق .دروآ یم دوجوب نآ رد دوجوم تامدخ و یعرف رباعم
 رصع یلو هب تبسن هلحم هدودحم زا رت هدرتسگ کاردا هب رجنم یلصا رباعم ات اه هچوک دادتما و یگتسویپ مه هب زین و نینکاس
 .تسا هدش

 
 رصع یلو ی هلحم زا مود ییاضف حطس -4 ی هشقن

 یدنب هلحم قبط و هدش یراذگمان یمسر روطب هک تسا یا هدودحم لماش ،(دودحم دهعت اب كچوک عامتجا)موس ییاضف حطس
 ینهذ تالحم هب دوخ نورد رد هک ددرگ یم لماش ار رتگرزب بتارم هب یحطس .تسا هدیدرگ میسقت هقطنم یلیصفت حرط
 .تسا میسقت لباق یدنچ
 یمسر یدنب هیحان هک تسا رهش حطس رد رتگرزب رایسب یا هیحان (دودحم دهعت اب هدرتسگ عامتجا)مراهچ ییاضف حطس
 .دشاب یم صیخشت لباق یتلود یاهنامزاس هب نینکاس یرادا تاعجارم رد و ددرگ یم لماش ار یرادرهش

 
 هیدوصقم ی هلحم زا موس ییاضف حطس-5 ی هشقن
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 رصع یلو ی هلحم زا موس ییاضف حطس-2 ی هشقن

 شهوژپ دروم تالحم رد تالحم زرم ییاضف فلتخم حوطس ی هسیاقم -8لودج
 فلتخم ییاضف حوطس
 تالحم زرم

 رد رثوم یاه هفلوم داعبا
 نینکاس کاردا

 فلتخم داعبا رد رصع یلو اب هیدوصقم ی هلحم نینکاس کاردا توافت

 
 کولب )لوا ی هیال
 (هرهچ

 
 ینهذ

 :یعامتجا
 تالماعت ی هدودحم
 كیدزن
 تینما ی هدودحم
 ناکدوک یزاب

 و یوک یاهتنا ات دارفا زا یمین رصع یلو رد یلو .دوب تراظن نودب ناکدوک یزاب ی هدودحم و یمیمص تالماعت هچوک یاهتنا ات ارثکا هیدوصقم رد
 .دندومن رکذ ار ینوكسم کولب
 .تسا نتفر نیب زا و شهاک لاح رد هیدوصقم هب تبسن رصع یلو رد هرهچ کولب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یگیاسمه )مود هیال
 (هدش عافد

 
 
 ینیع
 

 :یدبلاک
 اه هبل ،رباعم
 زکارم
 اه هناشن

 تفاب رد یعرف و یلصا رباعم رصع یلو رد .دوب هتسویپ مه هب تفاب رد هلحم زرم ناونعب یلصا رباعم هب یهتنم یلصا یاه هچوک رس هیدوصقم رد
 و یزرم رباعم رد رصع یلو رد یلو دوب دجاسم و یخیرات یاه هناخ لماش و تفاب نورد اتدمع هیدوصقم رد اه هناشن .دش یم بوسحم زرم یجنرطش
  .دوب یراجت عمتجم و یناهج تراجت جرب و کراپ لماش

 :یدركلمع
 و تالیهست لحم

 یشزوما تامدخ
 و لمح یاههاگتسیا
 لقن

 و یحیرفت تامدخ
 ..و یشزرو

 هلحمزرم و یعرف و یلصا رباعم رد رصع یلو رد یلو هدوب تفاب نورد هیدوصقم رد یشزومآ و یلحم تامدخ ی هدمع
 یعرف و یلصا رباعم رثکا رد رصع یلو رد یلو هدوب هلحم زرم یلصا رباعم رد هیدوصقم رد لقن و لمح یاههاگتسیا لحم

  هتشاد دوجو یعرف و یلصا رباعم هندب رد رصع یلو رد و هلحم زا جراخ ی هدودحم رد هیدوصقم رد یحیرفت تامدخ

 
 
 
 
 ینهذ

 :یعامتجا
 هرمزور تالماعت
 بش رد نانز تینما
 :یتخانشناور
 ییاضف ییانشآ

 ناكم سح

 دوجو یلصا یزرم رباعم ات هلحم یاه هچوک و تفاب لک نورد ،هیدوصقم نینکاس رثکا یارب تینما و هقالع دروم یاضف و ییاضف ییانشآ و تالماعت
 دوجو یزرم یعرف رباعم ات هقالع دروم یاضف و تینما و ییاضف ییانشآ و هدوب ینوكسم کولب و نامتخاس هب دودحم طباور رصع یلو رد .تسا هتشاد
 .تسا هتشاد
 ار یرتكچوک حوطس رصع یلو رد یلو دهد یم لكش یلصا رباعم ات ،هلحم تفاب لک نورد ار رتگرزب یحطس هیدوصقم رد ییاضف مود هیال ،هجیتن رد
 .درومآ یم دوجوب نآ رد دوجوم تامدخ و یعرف رباعم زارثاتم

 اب عامتجا)موس هیال
 (دودحم دهعت

 
 ینیع

 :یسایس و یمسر
 یمسر یراذگمان
 حرط یدنب هلحم
 یلیصفت

 
  .دریگیمرب رد ار ناشتالحم زا نینکاس کاردا زا رتگرزب یا هدودحم هک تسا یلیصفت حرط یدنب هلحم

 هدرتسگ )مراهچ ی هیال
 (دودحم دهعت اب

  .ددرگ یم یلیصفت حرط رد رصعیلو کرهش لک و رهش زکرم رد هلحم نیدنچ لماش هک دوجوم یاه هشقن رد ینیع یدنب هیحان ی هدودحم یسایس و یمسر ینیع

 شهوژپ یاه هتفای : عبنم



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 611

 صخشم ات ،دیدرگ شالت ینهذ یاه هشقن رد نینکاس یاهخساپ لک یناشوپ مه و عیمجت هب ،لیلحت ییاهن ماگرد
 ی هجیتن ؟تسا میسرت لباق زرم فیرعت یارب تالحم رد نینکاس یمومع قفاوت زا لصاح یا هدودحم ایآ ددرگ
 اب یا هدودحم ،هک دهد یم ناشن (تالحم زا كی ره رد رفن 21 لک)ناگدنوش شسرپ لک ینهذ یاه هشقن یناشوپمه
 دح ات هیدوصقم و رصع یلو ی هلحم ود ره رد هک تسا صیخشت لباق یمومع رظن قافتا و یناشوپمه یالاب حطس
 ییاضف حوطس ،4 و 9 هرامش یاه هشقن )دشابیم یموهفم لدم یضرف یاه هیال زا مود ییاضف حطس رب قبطنم ییالاب
  (تالحم زا مود
 یاهراتفر و شیوخ یگدنز ی هلحم زا نینکاس ینهذ یاهتشادرب و تاکاردا هک ددرگ یم صخشم بیترت نیدب

 تسا یحطس ،هدش نییعت ی هدودحم .دشاب یم هلحم زا یتخانشناور و یدبلاک ،یعامتجا داعبا لصاح ،نآ زا لصاح
 تالماعت هبسک و یلاها اب نآ یاهتنا ات و دنراد نآ زا هدافتسا رد یلماک ییاضف ییانشآ و یرصب کاردا مدرم هک
 زین یدبلاک ظاحل زا و دننكیم تینما سح رظندروم ی هدودحم رد بش رد زین نانز و دننک یم رارقرب یعامتجا

 .دنهد یم رارق رظندم ار صخاش رصانع و هدافتسا دروم تالیهست و تامدخ
 :یریگ هجیتن
 رد ار تالحم یضرف یاهزرم ،هعلاطم دروم ی هلحم ود نینکاس ینهذ کاردا یفیک لیلحت اب رضاح شهوژپ رد
 یاه هفلوم ریثات تحت مادک ره ،تالحم زرم زا ددعتم ییاضف حوطس .میدومن صخشم هناگدنچ ییاضف حوطس
 ود ره ؛هعلاطم دروم تالحم تمدق و تفاب ،یدنب هنوگ رد یساسا یاهتوافت دوجو مغریلع .دیدرگ لصاح یفلتخم
 رهش یراجت بلق و رازاب هب هیدوصقم هک یلاح رد .دنشاب یم یرهش یالاب هب طسوتم ی هقبط تنوكس لحم هلحم
 لاعف زکرم ود نیا .دشاب یم یرهش حطس رد یراجت لاعف زکرم كی یاراد زین رصع یلو ی هلحم ،تسا كیدزن زیربت
 رد زین یریگمشچ یاهتوافت دوجو نیا اب .دنا هتشاد تالحم زرم زا نینکاس کاردا یدركلمع دعب رد یمهم تاریثات
 ی هلحم رد هک تسنآ زا یکاح تالحم رد زرم یضرف یاه هیال حوطس .دراد دوجو تالحم نیب فلتخم داعبا
 زا(هرهچ کولب)هلحم زا ییاضف ی هدودحم نیرتكچوک و هدوب سوسحم الماک ،زرم زا لوا ییاضف حطس هیدوصقم
 ندش گنر مک لاح رد رصع یلو رد ییاضف حطس نیا هک یلاح رد .تسا کاردا لباق ناگدنوش هبحاصم تیرثکا رظن
 یخیرات و صخاش رصانع یاراد زیربت یمیدق تالحم نیب رد دوخ لیصا تیوه و تمدق اب هیدوصقم ی هلحم .تسا
 ی هلحم رد ،نینکاس یتخانش یاه هشقن رب ینتبم .دراد نینکاس کاردا رد یا هدمع شقن هک دشاب یم یددعتم
 یاه هفلوم بلاق رد ینهذ داعبا؛دنیرفآ یم ار هلحم زرم زا ییاضف مود هیال هک یددعتم لماوع نیب رد هیدوصقم
 هبل دننام یتالاوس هب خساپ رد هیدوصقم نینکاس .دنیامن یم افیا ار یمهم رایسب شقن یتخانشناور_یتیوه و یعامتجا

 اتدمع هلحم هب دورو سح ناكم ،ییاضف لماک ییانشآ ی هدودحم ،هلحم ی هدننک دودحم رصانع ،هلحم ییاهتنا ی
 هدنهد ناشن هک (...هیدوصقم ی هچوک رس زا ،ردص ی هچوک رس ات الثم )دنا هدومن رکذ ار هلحم مان هب یاه هچوک رس
 هلحم رد هک تسیلاحرد نیا .دشاب یم هیدوصقم نینکاس ناهذا رد ینعم و یتخانش تیوه دعب ندوب مهم و هتسجرب ی
 و یدركلمع یاه هفلوم ،ددعتم لماوع نیب رد (تیوه اب یاه هچوک و یخیرات یاهانب دوجو نودب )رصع یلو ی
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 ی هدننک میسقت یلصا و یعرف رباعم اتدمع هكیروطب ؛دنک یم افیا ناشتالحم زرم فیرعت رد یرثوم شقن یدبلاک
 هلحم هب دورو سح و ییاضف ییانشآ ی هدودحم و هلحم ییاهتنا یاه هبل ناونعب هلحم کراپ و یراجت زکرم و اهکولب
 یم ینالوط یاه هچوک و هتسویپ مهب و كیناگرا تفاب یاراد هیدوصقم یمیدق ی هلحم هكییاجنآ زا .ددرگ یم لماش ار
 یاه هچوک لاح نیع رد و دهد یم لیكشت ار تالحم زرم ی هدودحم "اتدمع روکذم یاه هچوک یاهتنا و ادتبا دشاب
 زا دزاس یم مهارف هلحم طاقن رساترس هب ار نینکاس رتشیب ی هطاحا و هدایپ یریذپذوفن دوخ موادتم طابترا اب روکذم
 و اهخساپ ریسفت .دریگ یمرب رد رصع یلو اب هسیاقم رد ار هلحم زا یرتگرزب حطس هیدوصقم نینکاس کاردا ورنیا
 یاه هفلوم اب هلحم زرم ی هدننک فیرعت ینیع داعبا هک تسنآ زا یکاح تالحم نینکاس یتخانش یاه هشقن
 و یعامتجا یاه هفلوم اب ینهذ داعبا و رصع یلو ی هدش یحارط و دیدج ی هلحم رد بلاغ یدركلمع_یدبلاک
 رد .تسا هتشاد نینکاس طسوت هلحم زرم فیرعت رد یرثوم شقن هیدوصقم یمیدق ی هلحم رد ،یتیوه– یتخانشناور
 تالحم یدنبزرم ی هدودحم هک ددرگ یم هدهاشم داعبا ی همه رد نینکاس یتخانش یاه هشقن یناشوپمه اب رما تیاهن
 یم ناشن یلیصفت حرط یمسر یدنبزرم اب هسیاقم رد ار یرتكچوک یاضف ،هلحم ود ره رد نینکاس کاردا رب ینتبم
 ددعتم یاه هفلوم و لماوع زا ؛داعبا رد دوجوم یاهتوافت مغریلع رظن دروم تفاب ودره رد نینکاس کاردا و دهد
 و اهکولب ی هزادنا و دادعت هب اكتا اب افرص ناوت یمن نیاربانب .تسا رثاتم یدبلاک و یدركلمع-یتخانشناور-یعامتجا
 تسا نكمم هلحم زا نینکاس ینهذ فیراعت .تخادرپ تالحم تیهام زا یحیحص یدنبزرم هب نکاس تیعمج دادعت
 یگدنز رد نینکاس هک یشنم و زرط .دشاب راذگریثات ،دنریگ یم راكب ناشنادنزرف تیبرت رد نینکاس هک ییاهیژتارتسا رب
 زا یهاگآ نینچمه .تسا رثوم یعمج هتسد یاهتیلاعف رد ناشیاهشالت تبسن نامه هب دنراد ناش هلحم یعامتجا
 یارب یرورض یشخب تسا نكمم ،اهنآ زا نینکاس هدافتسا و لئاسم ،نآ یاهزرم ،تالحم زا نینکاس ینهذ تاکاردا
 روطب مدرم روطچ هكنیا کرد نیاربانب .دشاب یلحم یدنورهش یاهتیلاعف رد نینکاس رثوم یریگرد و یزاسدنمناوت
 یارب نینچمه هكلب ،دشابن یطیحم نارگشهوژپ یارب یرای افرص تسا نكمم دننک یم فیرعت ار ناشتالحم ینهذ
 یلمكم ناونعب ار هلحم ینهذ یاهرایعم رضاح قیقحت هجیتن رد .دشاب یم یرورض زین یعامتجا نالغاش و نالاعف
 یا هلحم یاهیگژیو و اهتیلاعف زا ناققحم ی هدهاشم ساسارب هدش حرط یاهرایعم یارب ای ینامزاس فیراعت یارب
 یاه هفلوم دننام یلمع یاهیراوشد و دنرثوم یتخانشرادیدپ یاهزرم رب هک یعامتجا لماوع ملسم ترثک .دومن حرطم
 یم صخشم ار هدنیآ یاهشالت ترورض رتشیب هچره ددرگ حرطم یتآ ناققحم یارب تسا نكمم هک ،هدش کاردا
 هئارا ،دشاب یم هلحم زا ینهذ فیراعت لصاح هک ییاهیجورخ و اهدنیارف زاار یرتهب و یدركلمع فیراعت هک دیامن
 .دنیامن

 :عبانم
 و یزاسرهش یتاقیقحت و یتاعلاطم زکرم :نارهت .یرون ییالبرک اضر همجرت .اهرهش :وگلا نابز .1196 شناراكمه و رفوتسیرک ،ردناسكلاا

 .یرامعم
 هرامش ،یزاسرهش و یرامعم ،ابیز یاهرنه هیرشن .ینوكسم ی هلحم ی هبرجت و یدبلاک یحارط هطبار لیلحت .(1196) اضریلع ،رف ینیع

 .10-16 ص ،24
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 یزیر همانرب و شزادرپ تکرش تاراشتنا نارهت ،نایرون داشرف رتکد همجرت ،رهش یصوصخ و یمومع یاهاضف .(1196).ع ،روپ یندم 
 یرهش

 ابیرف ی همجرت .یرهش یحارط نوگانوگ داعبا ،یرهش یاهاضف یمومع یاهناكم (1196) .لدسیت نویتسا ،کارنت ،تیه میت ،ویتم ،انومرک
 رنه هاگشناد تاراشتنا .یحلاص لیعامسا ،یرها ارهز ،یهوكش دیشهم ،یئارق

 .یزاسرهش و نكسم نامزاس .زیربت رهش عماج حرط .2196 ،طیحم شقن رواشم ناسدنهم
 .لوا پاچ ،ایوپ تضهن تاراشتنا ،نارهت ،یزاسرهش یاهراتسج( 6196) حرف ،بیبح
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