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 هدیکچ
 رد . تسسا  يسگنهرف  تسسصيپ  هسيهت  يسگنهرف  يراذگتسسايس  ۀزصسح رد  يسگنهرف ياه هديدپ ليلحت ياه هصيش زا يكي :فده و هنیمز
   (نالسک) يسگنهرف  تسسصيپ رد  يتخانسش  درم و يگنهرف ۀياپ ياه هداد هيسور و ناتسلگنا ،اكيرمآ ،هسنارف دننام هتفاي هعسصت ياهرصشک
 و دشر يفرط زا و ؛دصش يم ظاحل ناشِ يلم ۀعسصت نالک ياه حرط رد نآ جياتن و دريگ يم رارق هدافتسا درصم رمتسم رصط هب ناشرصشک
  و يسگنهرف ، يعاسمتجا ،يسايس داعبا رد هعسصت هنصگره رگيد ينايب هب .تسا هدرصخ هرگ تينما داجيا يگنصگچ هب يرصشک ره هعسصت
 رد ،  دسنروآ دصسجو      هسب تسينما هزصسح رد يبسسانم ياسه    تخاسسريز دسنناصتب اسه  تسلود هچنانچ و دشاب يم يتينما هعسصت  زلتسم يداصتقا
  اسي و  يعاسمتجا  راسثآ  يباسيزرا  ۀرسياد رد  يتيلاسعف و   ادسقا  هسنصگره  لاسح  رسه هب ددرگ يم ذاختا يرتهب ياه ميمصت زين رگيد ياه هزصح
 و  اسه  صخاسش  بسلاق رد يگنهرف يشناصخ دنمزاين ،رصشک رد يلم ۀعسصت ياه حرط نيودت رتنالک يهاگن رد و يگنهرف يراگن تسصيپ
 رد   يسگنهرف يراسگن  تسسصيپ  نيودست   رد يياسيفارغج ياسه  هسظحالم يسررب قيقحت نيا فده .تسا ييايفارغج ياه هظحالم و اه هفلؤم
  ياسه  هسظحالم و  طيارسش  هسک  تسسا  نسيا  قسيقحت  لاؤسس ، ور نسيا زا .  يتراسظن ياسه  نامزاسس هب نآ نييبت و رصشک يلم ۀعسصت ياه حرط
  هسچ  است  رسما  نسيا و  ؟دسنراد يتراظن ياه نامزاس رد يلم هعسصت ياه حرط يگنهرف تسصيپ نيودت و ييامنزاب رد يريثأت هچ ييايفارغج
   اجسسنا ،رادتقا ،تکراشم ،تينما نينچمه و ؛دراد شقن يتراظن ياه نامزاس يگنهرف يراگن تسصيپ و يراذگتسايس ۀخرچ رد نازيم
 يايفارغج يحاصن رد يگنهرف ياه توافت هب ناصت يم اه شسرپ نيا اب ،نياربانب ؛دنا  ادک يتراظن ياه نامزاس رد يگنهرف ياه شلاچ و
 -    يفيسصصت  ور اسب ارسجا رسظن زا و يدربراک فده رظن زا شهو پ نيا :یسانش شور .ديسر يتراظن ياه نامزاس و رصشک يگنهرف
  و ناداتسسا   لماسش يراسمآ    هسعماج هسب هسمان    شسسرپ هسئارا نيسنچمه و يا   هسناخباتک و يدانسسا عبانم اه هداد يروآدرگ رازبا و يگتسبمه
  قسيقحت  رد :یرهیگ  ههجیتن و اه هتفای .تسا هتفرگ  اجنا يسايس  صلع و يگنهرف تيريدم ،(يسايس) ايفارغج ياه هتشر نايصجشناد
    اسي دسنرادن يهاسگياج اي يلم ۀعسصت ياه حرط يراگن تسصيپ رد ييايفارغج ياه هفلؤم و ياه هظحالم هک ميسر يم هجيتن نيا هب رضاح
  و راسثآ ، اسه   شلاسچ   سس ،ويرشت يتراظن ياه نامزاس رد يگنهرف ياه هفلؤم نينچمه دنتسين يگنهرف تسصيپ ۀيهت ياه تيصلوا ءزج
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  راسنک رد هک قيقحت نيا رد .دصش يم هتخادرپ  زال ياهداهنشيپ هيارا هب يريگ هجيتن نمض ناياپ رد و حرطم يگنهرف يزير همانرب جياتن
  يباسيزرا و  اسه  يراسگن  تسسصيپ يارب ييانبم هک ار ييايفارغج ياه هفلؤم و داعبا ،هتفرگ ترصص يللملا نيب و يلم ياه شهو پ ليلحتارف
 .دنک يم نييبت ،تسا يعامتجا راثآ

 ،   یهلم ةعهسوت یاهه  حرهط ،ییایفارغج یاه هظحالم ،یگنهرف ةعسوت ،یگنهرف تسویپ ،گنهرف :یدیلک تاملک
 یتراظن یاه نامزاس

 
 همدقم

       یاهرووشک زا یرایوسب زا هوک ناوشخرد یتمدوق .دوسر  یوم لاس 42 هب یدودح ات روشک رد نردم یزیر همانرب هنیشیپ
   نویا هوجیتن و یوجورخ لاوح نویا اوب .تسا رتشیب اوهنیا زوج و کویژيب ،یبونج ۀرک ،هیکرت ریظن ینونک ۀتفای هعوسوت
  مدوي ،از  لاغتوشا     وک و دولومریغ داوصتقا ، دویلوت دوکر ،تفن هب هتسباو یلووصحم کوت داصتقا زج یزیچ ،هعسوت ماظن
 و ییاز نابایب ،یبآ  ک نارحب دیدشت ،ریذپ بیسآ یزرواشک ،رامیب و هتسباو تعنص ،نیمزرس ۀنهپ رد هدرتسگ یاه لداعت
 و  یهاوگ    تنوکووس ماووظن یگتخیوسگ   وه زا ، بیوسآرپ و هدننکش تسیز طیحم ،تشک دعتسم یضارا دیدش شیاسرف
   نایلاوس لووط رد  نارویا  یاوه   تفروشیپ زا دویابن دنچره .توسین رووشک ۀدومي رهش نالک دنچ رد دیدش ییارگزکرمت
   زووین و اهاتوسور رد ،     ووصخ هوب (تارباوخم و یيروونا ،قروب ،اآ) یداینب یاه تخاسریز ۀعسوت هيمج زا هتشذگ
       اووب نارویا نووچ یرووشک دروک ناويذا دیاب اما ،تشذگ یگداس هوب ناومرد و توشادهب ماوظن یفیک و یومک یاوقترا
   تووسا هتوسناوتن ،لعفلاب و هوقلاب ددعتم ۀعسوت یاه تیزم و اوه تویفرا و یناوسنا و یوعیبط ناوارف عبانم و تاناکما
  یزویر     هومانرب ماوظن دوماراک و حیحوص  ندروکن  یزویر یپ  دوش رهاا یداصتقا هفرم و هتفای هعسوت روشک کی تماق رد
  هوبناج  هومه  شروگن دوجو نادقف و روشک ناریدم و نارویگ  یمصت نیب رد همانرب هب مازتلا ندوب یشیامن ،روشک ۀعوسوت
   قیداوصم هويمج زا .دروآ رامش هب تیعضو نیا یيوصا لیالد زا دیاب یم ار روشک ینیمزرس ۀعسوت یاه یزیر هومانرب رد
      فويتخم داوعبا لماوش دویاب هوک یا هعسوت یاه حرط .دید ناریا یا هعسوت نالک یاه حرط رد ناوت یم ار اه ییاسران نیا
   داوعبا لماوش ییایفارغج یاه هظحالم نیرتمک اب دشاب ییایفارغج طیارش رتسب رد یماظن و یداصتقا ،یيامتجا ،یسایس
  یلاوي یاروش 4397 لاس رد .دنوش یم یئارجا ینیمزرس و ییایفارغج یاه یگژیو هب تبسن یعیبط و یناسنا یایفارغج
  .دیسر یيم نالک حرط 20 هب و دش هدوزفا نآ دادعت هب دعب یاه لاس رد هک دناسر بیوصت هب ار یيم حرط 29 فتي
 و  فویرعت  یاوه رایعم ناوني هب اروش نیا یراذگ تسایس و یگنهامه یاه نویسیمک فرط زا هک ییاه رایعم هب هجوت اب
 زا  یوضاقتم  هاگتوسد و  تاراوبتيا  نتوشادن لیلد هب حرط 09 ،حرط 20 نیا زا ،دش یم دای یيم نالک یاه حرط بیوصت
 یوس زا اهنآ زا یشخب ندشنارجا و اه حرط بیوصت رد هک یتارابتيا و ماقرا و رامآ یسررب اب .دندش جراخ راک روتسد
  اوه  حروط نیا یبایزرا و بیوصت دنور هک دوش یم حرطم لاؤس نیا ،تسا هدش شرازگ فيتخم یاه لاس رد اروش نیا
   صخوشم یوقیقحت ۀ وسورپ کی حرط زا لبق دیابن دنوش یم حرطم یيم نالک ناوني هب هک ییاه حرط ایآ ؟تسا هنوگچ
 و ت ویولوا ، اوه  تخاوسریز ،     تاوناکما هوب هوجوت اوب هوعماج رد اه حرط نیا ییارجا یاه هنیمز دیابن ایآ و ؟دنشاب هتشاد
    رد اوهنآ هوب تاراوبتيا صیصخت و ندش ییارجا زا دعب اه حرط زا یخرب یتح ؟دوش یواکاو یتسرد هب روشک یاهزاین
  دونناوت   یومن دووخ راک یاهتنا هب دوش یم یشان تدمدنيب یزیر همانرب و ندرکن تیریدم زا هک فيتخم لیالد هب هار ۀنایم
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    هوس فذوح اب یيم نالک یاه حرط 9397 لاس رد .دوب هدش فرص یاه هنیزه و تارابتيا اهنآ یجورخ اهنت و دنسرب
  تولود یهجوت یب ۀدنهد ناشن شهوژپ  هس ندش فذح نیا .دش فقوتم یارجا یاه هاگتسد یراج ۀجدوب زا شهوژپ
  یاوه  حروط  یویارجا  ۀومان نییآ تایيک 7 دنب یتح .دوب روشک تفرشیپ و هعسوت رد اه حرط نیا نداد هويج تیمها  ک و
  هدوزوفا شزرا هک دناد یم یحرط ار یيم نالک حرط (فتي) یروانف و تاقیقحت ،مويي یلاي یاروش اوصم یيم نالک
 رد اه حرط هب هاگن یتقو .تساه حرط نیا یئارجا ییارچ و هاگن عون رگنایب دوخ نیا هک تسا هتسناد دنک داجیا ناوارف
         یومک دوشاب هتوشاد نالوئوسم ناویم رد یهاوگیاج حروط نآ تاویئزج هب هاگن هکنیا راظتنا رگید تسا هنوگ نیا تایيک
 .تسا ینیب شوخ
    یوگنهرف تالووحت یوگژیو  دریذپ یم تروص گنهرف ۀزوح رد تايالطا لدابت رصي رد لوحت و ینوگرگد نیرت  هم
   گونهرف ناومز رورم هب و هتخاس نوگرگد ار دارفا یگنهرف یاه تیوه و ثیراوم مارآ و یئطب تروص هب هک تسا نیا
   یوحارط لوبق ز  ا و یوتادراو یاوه گنهرف نیا لصاح هک یا هنوگ هب دنیامن یم لیمحت اه نامزاس نانکراک هب ار یدیدج
 .تسا یفنم گنهرف یاه هفلؤم زا یرایسب و یتیاضران ،توخر ،یتسس هدش
  یرووهمج اب ییورایور رد نانمشد درکیور رییغت و سدقم عافد لاس تشه رد روشک یدنيبرس و تیقفوم هب هجوت اب
    و نارویا مدروم یاوه رواب و اوهداقتيا ،  گونهرف هوب هبناج همه یاه هيمح و مرن  جاهت هب تخس گنج زا ناریا یمالسا
   دونهاوخن ناوما رد ورارف یاهدیدهت زا زین یتراظن یاه نامزاس و حيسم یاهورین ،ریسم نیا رد دوجوم یاه ألخ دوجو
  یزویر   هومانرب . یوروب اهدیدهت اب هيباقم هب یگنهرف یاهدربهار اب هک تسا نیا مرن  جاهت اب هيباقم یاه هار زا یکی  دوب
     یوگنهرف ۀزووح رد  ووصخ هوب ،دوجوم یاه تیفرا رب ینتبم یتراظن یاه نامزاس راتخاس رد گنهامه و هبناج همه
   .دیامن یرای نالک یاه فده ققحت رد ار اه نامزاس نیا دناوت یم
    رد یويم ۀعوسوت یاوه حرط یگنهرف تسویپ .دنتسه زین ییاه تسویپ و داعبا لماش اه حرط نیا یيک روط هب لاح نیا اب
 .تسا رضاح قیقحت عوضوم هک یتراظن یاه نامزاس
       و هدرتوسگ رایوسب هاوگ هوک توسا یوبرخم ای و هدنزاس یيامتجا و یگنهرف راثآ یاراد ،عامتجا رد یتیلاعف و مادقا ره
 ، عوماوج ۀ  عوسوت ریوسم رد و دوش یمن یهجوت راثآ نیا هب ،یسایس ای و یداصتقا تاحیجرت هبيغ تيي هب .تسا رادیاپ
   رد .توسا هتوشذگ لا  وس دونچ رد  اوهنآ هب یهجوت یب نآ لیلد هک دیامن یم خر یيامتجا و یگنهرف تالضعم و لئاسم
   دووجو ...و یياومتجا ، یوسایس ، یداوصتقا ،ینارمي یاه حرط و اه تیلاعف زا هک یيونتم و ددعتم یاه لاثم اب زین ناریا
 ، اوه  ماوظن و  اوه  هزووح ریاس رد ار گنهرف رصني شقن یدربراک لکش هب و یتسرد هب دناوتب هک یهار دوجو ألخ ،دراد
 ، اوه  یراذوگ     توسایس تویولوا رد ار یياومتجا و یوگنهرف ،     یناوسنا روصاني یتیلاوعف و هيوروپ روه رد و هدومن لاميا
   نویا زوین یمال وسا اال وقنا زا سپ اسب هچ و تسا هتشاد دوجو یدج روط هب  دهد رارق ییارجا روما و اه یزیر همانرب
 ، دووش یم هدهاشم روشک یگنهرف تفرشیپ یاه یراذگ تسایس رد هک یتيفغ نینچ هب هجوت اب .تسا هدشن فرطرب ألخ
  یتراوظن یاه نامزاس رد هژیو هب اه هيورپ و اه همانرب ،اه تسایس حوطس مامت رد نآ یراتفر تسویپ و گنهرف ترورض
 و  اوه     هيوروپ یماومت رد یوگنهرف یراوگن  توسویپ دنمزاین یگنهرف ناراذگ تسایس ساسا نیمه رب و دوش یم ساسحا
 .دنتسه یيم یاه حرط
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    اوی تویلاعف یلاومتحا راثآ  وصخ رد یزاس هاگآ و یبایزرا ،ینیب شیپ ،نییعت دنیارف» زا تسا ترابي یگنهرف تسویپ
  راوثآ   شهاوک فدوه اب یگنهرف تسویپ ،قیرط نیا زا .یگنهرف عبانم و اهداهن ،یگدنز رب هدش داهنشیپ یراج تسایس
   ظاوحل هوب .« دزاوس  یوم دراو  یزاوس   یموصت و  یزویر همانرب دنیارف رد ار جیاتن و اه هتفای ،تبثم جیاتن شیازفا و ارخم
   نووچمه فويتخم  یاوه  هوطیح و حوطس رد و یگنهرف یراذگ تسایس ۀصري رد یا هقطنم و یيم یاه صخاش تیمها
  داوعبا نییبت رد یعس ،یگنهرف تسویپ زا صخشم فیرعت و موهفم هئارا نمض قیقحت نیا رد ،یگنهرف یراگن تسویپ
  توسویپ اب ،طابترا نیا رد .تسا ناریا رد یيم هعسوت یاه حرط یارجا دنیارف رد یگنهرف تسویپ یاه هفلؤم یراذگرثا
  یاوه   هوطیح زا یرویگ    هروهب یوگنهرف یوسدنهم و یراگن تسویپ رد یروحم هفلؤم  ناریا رد هعسوت یاه حرط یگنهرف
 ریسم رد ار ییاه صخاش و داعبا ناوت یم گنهرف و ایفارغج لماعت یترابي هب و یگنهرف یایفارغج دننامه یا هتشر نایم
  یاروب یصصخت تاحالطصا و فیراعت یا هناخباتک عبانم زا هدافتسا اب ادتبا ،قیقحت نیا رد .درک  یسرت یميي تاقیقحت
 .تسا هدش مادقا اهداهنشیپ و یریگ هجیتن و اه هتفای لیيحت هئارا هب سپس و نییبت شهوژپ یيوضوم ۀریاد نییبت
     و هزاوت یاوهوگلا اوب یوشیدنازاب دنمزاین زین ام ،تسا هتفای یشیدنازاب دنمزاین ار دوخ ارغ ناهج نونکا هک روط نامه
   مالوسا نوید زا ثعبنم یداقتيا و ینید ینابم قیقد تخانش اب   یتسه دوخ یيم و یبالقنا ،یمالسا گنهرف زا هتساخرب
    هوخرچ زا جوروخ نویا ،    توسا راذوگ لاوح رد عوم    اوج  اوخ بويغا هوک دوش جراخ یخیرات یمگردرس زا ناوت یم
         توسا هوعماج یروکف و یوگنهرف ریاوخذ یماومت زا یرویگ  هروهب و نارکفتم دیهمت دنمزاین هدنیآ کوش ای یگدز نونکا
    دونروآ دووجو   هوب ینامزاوس راتخاس رد ار یدیدج یاه یگژیو تسا مزال ،هعماج زا تیعبت هب زین یتراظن یاه نامزاس
  دنتوسه هعماج یگنهرف نراقتمان تالاعفنا و لعف ریگرد و هعماج زا یئزج یتراظن یاه نامزاس نانکراک هکنیا لوا اریز
       یاوج روب یوناوارف ءووس راوثآ و هدووب روصتم زین یتراظن یاه نامزاس نورد رد هناگیب یاه گنهرف ۀنخر هکنیا مود و
  یاوه  حروط و  یراذوگ  توسایس ۀ وخرچ رد و یگنهرف هزوح رد یرظن ینابم دیلوت ترورض ،نیاربانب  تشاذگ دهاوخ
  تاداوقتيا و اه شیارگ ساسا رب و ناریا یمالسا یروهمج ینید ینابم زا هدافتسا اب یتراظن یاه نامزاس رد یيم هعسوت
 .دنتسه قیقحت یاه ترورض نیرت  هم هژیو یاه نامزاس نانکراک هژیو هب و مدرم
  روت نال  وک یهاوگن رد و یگنهرف یراگن تسویپ ای و یيامتجا راثآ یبایزرا ۀریاد رد یتیلاعف و مادقا هنوگره لاح ره هب
   یوشناوخ دونمزاین ، رووشک  یوگنهرف  یوسدنهم ۀشقن نیودت دننام روشک رد یگنهرف یراذگ تسایس اوچراچ نیودت
  ییاویفارغج یاه هظحالم و اه یگژیو و طیارش تخانش اهنآزا یکی هک تسا ییاه هفلؤم و اه صخاش بلاق رد یگنهرف
  شوقن و روشک یگنهرف یسدنهم و اه یراذگ تسایس رد یگنهرف تسویپ نیودت ریثمت یسررب قیقحت نیا فده .تسا
        و هوجوت ینامزاوس فیاواو و شوقن یاوفیا رد راذوگریثمت روصني نیرت  هم کش یب  تسا یتراظن یاه نامزاس رد نآ
  و اوهرواب نیا هک تسا یتراظن یاه یریگ  یمصت ینابم و لوصا اب نآ یزاسوسمه و نانکراک یداقتيا یاهرواب تیوقت
    هوتفگ تاویقالخا و اوهداقتيا ، اوه  شروگن ، اوه شزرا ،اه تداي زا یا هيومجم هب گنهرف  تسا گنهرف نامه اه شرگن
   مووهفم رد  دونک   یوم ادویپ یا    هژویو هاوگیاج اوه نامزاس و هعماج ،تيم کی نایم رد کرتشم لماي ناوني هب هک دوش یم
 ،یدازآ ، هاوفر ،  یياومتجا یاوه  تبوسانم و ، تکراوشم ، ینامزاوس طباور و راتفر ،تمالس لیبق زا ییاه عوضوم گنهرف
   بوسانم یرتوسب دناوت یم هک تسا هتفهن رگید یاهراجنه زا یرایسب و یرواب نید ،ییارگ نوناق ،لباقتم مارتحا ،هعسوت
 .دشاب رگید ییوس زا ینامزاس یگدنلاب و دشر و وسکی زا یطیحم یاهدیدهت اب هيباقم یارب
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 رد یا  هوقطنم و ییایفارغج یاه هظحالم حیضوت اب ات تسا نآ لابند هب قیقحت نیا رد ققحم ،اه حیضوت نیا هب تیاني اب
  یاوه  تویفرا زا هدافتسا نمض و ییاسانش ار توق و فعض طاقن یتراظن یاه نامزاس یگنهرف فيتخم داعبا ییامنزاب
  لاؤوس ،ور  نویا زا      دویامن کومک یتراوظن یاوه نامز اوس تیقفوم هب ،یتراظن یاه نامزاس و یگنهرف یاهداهن ،دوجوم
  داوعبا ییامنزاب رد دناوت یم هزادنا هچ ات یا هقطنم و ییایفارغج یاه هظحالم و اه هصخاش و طیارش هک تسا نیا قیقحت
  یاوه   نامزاوس رد یويم هعسوت یاه حرط و یراذگ تسایس ۀخرچ رد نازیم هچ ات رما نیا و دشاب رثؤم گنهرف فيتخم
 ؟دراد شقن یتراظن
  یاوه    هتوشر نایوجوشناد و ناداتوسا  یراومآ  هوعماج و تسا یگتسبمه -یفیصوت شهوژپ شور :قیقحت یسانش شور
      لئاوسم هوب طووبرم یوئارجا رووما رد زین نانآ زا دادعت هک دنتسه یسایس مويي و یگنهرف تیریدم ،(یسایس) ایفارغج
  یراتخاوس یاه هلداعم یوگلا رد ریسم لیيحت نومزآ زا شهوژپ یاه هیضرف لیيحت روظنم هب .دنا هتشاد روضح یگنهرف
  هوب ه وعجارم لماش یا هناخباتک عون زا -7 شهوژپ نیا رد هدافتسا دروم تايالطا یدروآدرگ شور .تسا هدش هدافتسا
 هب هعجارم اب یميي یاه هاگیاپ رانک رد لاتیجید ۀناخباتک و یميي عبانم نینچمه و یراتشون اوتکم یاه هلاسر و بتک
 ۀطیح رد هربخ ناسانشراک و ناداتسا اب هبحاصم نآ رد هک تسا ینادیم عون زا -7 و تسا طبر یذ تارادا و اه نامزاس
 .دوش یم ماجنا هعسوت یاه حرط دربهار و نیودت
 یرظن ینابم

   .توفر راوک  هوب 7237  لاوس رد ،یسیيگنا سانش مدرم 7تنراب دراودارس ۀيیسو هب راب نیتسخن گنهرف موووهفم :گنهرف
   روگید و مووووسر و اادآ ، قالوووخا ، نیناووق ، رونه ،اهرواب ،اه شناد لماش دناد یم هدیچیپ یا هيومجم ار گنهرف یو
  :زا توسا   تراوبي گونهرف رگید ریبعت هب  دریگ یم ارف ار اهنآ هعماج وضي ناوني هب ناووسنا هک ییاه تداي و اه تیيباق
  رد و ناوووشناهج اب قیبطت رد هعماج کی یاضيا هک ییاه عوضوم و اهراتفر ،موسر ،اه شزرا ،اهرواب زا یکرتشم ماظن
 یدام رصني ود یاراد گنهرف .دنهد یم لاقتنا رگید لسن هب یيسن زا شزومآ هار زا و دنرب یم راک هب رگیدکی اب طابترا
 یع     یوووسو رایوسب حطوس رد عوماوج و اوه   گونهرف  توووسخن :دراد لیذ حرووش هب ییاه یگژیو هک تسا یدامریغ و
  ییاوه  نیزگیاوج ناوني هب یعیسو یيم یاه تیوه هک تووسا دوهشم رتشیب ینامز هژیو هب تلاح نیا ،دنتسه نوگمهان
 ، داژون ، یياومتجا ۀ وقبط ، بهذوم ، خیراوت ،ایفارغج ،نامز اب هووک تسا یيماي ،گنهرف مود  دنوش یم رکذ گنهرف یارب
 ،   ترفاوسم قویرط زا اوه   گونهرف مووس   دزویمآ   یوم  وووهرد یرگید رایوسب تالوقم و تیيم ،ینیشناتسور ،ینیشنرهش
    یزویرغ گونهرف مراوهچ   دونبای یم هعووسوت و رییغت عبانم رگید و یغیيبت یاووه هورگ ،یعمج طابترا لیاسو ،تراجت
     لووط رد داروفا هوک دووش   یوم لیکوشت ییاه هبرجت و تاداي زا گنهرف رگید ترابي هب  تووسا ینتخومآ هکيب  تسین
 ،  جنوپ     توسا یوگژیو نیومه ساسا رب یناسنا ۀعماج رد تیبرت و  یيعت دوووجو هفووسيف .دنزومآ یم شیوخ تایح
 و   راوتفر بوووسح رب دنناوت یم دارفا هک یروط هب ،دزاس یم رگیدکی راتفر ینیب شیپ هب رداق ار هعماج کی دارفا گنهرف
      و راوتفر هوچ اوويطم شنوکاو توفای رد یاروب هک دننادب و دنهد صیخشت شیپ زا ار نارگید یاه شنکاو ،دوخ راتفگ
 :تسا لیذ دراوم گنهرف ۀياو ناکرا نیرت  هم ،نیاربانب  (3397 ،ناراکمه و این حلاص) دنشاب هتشاد دیاب یراتفگ

                                                           
1 A.Barent 



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 333

  گونهرف  یونهذ شخب هب ،گنهرف رد ندمت نتسناد لخاد رب هوالي فیرعت نیا رد :گنهرف زا یرثکادح فیرعت (فلا
   یا هدرک ضرف رگید لماوي اب لماعت زا دح نیرتالاب رد ار نآ و هدش یرثکادح هاگن زین

  رگیدوکی  اوب نآ یازجا هک تسا یا هتفات  ه تیيک ،گنهرف فیرعت نیا رد گنهرف هب یهاگتسد ای یا هيومجم هاگن (ا
     اوب طبتروم لوماوي نیودوت ، یوگنهرف  توسویپ   ینادب هيومجم کی ار گنهرف رگا ،نیاربانب  دنراد یا هيومجم طابترا
   یوهد رارق ناشدوخ یاج رد ار گنهرف یازجا تسا مزال یگنهرف تسویپ یارب هک انعم نادب .تسا گنهرف ۀيومجم
 . ینک رارقرب  ه اب یبوخ هب ار اهنآ لماعت و
   ۀعوسوت ار اوويطم دصاقم و فادها یاتسار رد هعماج گنهرف نوگانوگ نوئش یالتيا و اقترا دنیارف :یگنهرف ةعسوت
 .(90 :ات یب ،یگنهرف) دزاس یم  هارف ار اه ناسنا یلاعت و دشر یارب بسانم ۀنیمز و رتسب هک دنمان یم 7یگنهرف

 ، ییاوسانش ، فوشک ،     یریگوشیپ تویروممم هوک دنتوسه یتالیکوشت یتینما و یتراظن یاه نامزاس :یتراظن یاه نامزاس
    داوجیا لوماوي و نویوسی زوپا یاوه  هوروگ ،    فویرح یاهرووشک یتراوظن یاوه نامزاس یاه مادقا اب هيباقم و یزاس یثنخ
  یاوه   نامزاوس لوباقم رد ماظن تايالطا و رارسا زا تاافح و تسارح نانآ یعقاو تلاسر .دنراد هدهي رب ار یتیاضران
 .(4397 ،یرگسي)تسا تسود و نمشد یتايالطا
            تویوه ظوفح نموض دوناوتب تويم کوی نآ یوط هوک یطیاروش زا توسا تراوبي 7  یوگنهرف توینما :یگنهرف تینما
  دویامیپب ار دوخ یيماکت ریسم یرشب عناوم اب دروخرب نودب و شیوخ (یا هیاپ یاه شنک و اه شزرا ،هشیدنا)9یگنهرف
  و اوه هویش و یگدنز کبس اب هک تسا یيامتجا تینما و یيم تینما  هم داعبا زا یگنهرف تینما .(737 :7397 ،ینیئان)
   هوک درویگ   یوم لکوش ینامز ،یگنهرف تابث داجیا یانعم هب یگنهرف تینما ،دراد ینتسسگان طابترا مدرم موسر و اادآ
    یگدونز ۀویوش رد هوچنانچ رگید نایب هب  دشاب رادروخرب مزال شمارآ زا مدرم یگدنز کبس و موسر و اادآ ،اه تنس
  روه یاه یگژیو هب هجوت اب .ددرگ یم لزلزت راچد مدرم یگنهرف تینما ،دشاب  کاح یراگنا لهس و یتسس ،لزلزت مدرم
  و هدرتوسگ حطس رد اهنآ در و شریذپ هک یروط هب  تسا ریگارف و یمومي نامزاس نآ رد زین یگنهرف لماوي ،نامزاس
   ساوسا و هویاپ ،   گونهرف هوک دووش  یوم دیکمت ،نیاربانب  دشاب یقطنم لالدتسا اب دیاب ،نامزاس نآ نانکراک هب اکتا نودب
  درویگ     یوم هموشچرس اوهنآ یاوه  هوشیدنا و اهرواب زا اه ناسنا رادرک و راتفر هک ارچ  دهد یم لیکشت ار عماوج یگدنز
 .(337-337 :0397 ،هپتالط ییاباب )
  یاوه شزرا ،    نآ یاوهرواب ساوسا روب و حیحوص لکش هب هعماج یاه شزرا اب وسمه دناوتن ینامزاس رگا ساسا نیا رب
    هاروف یوتادراو      و هوناگیب گونهرف ینیزگیاوج یاروب ار هونیمز ،دزاس ینورد و جیورت دوخ نانکراک نیب رد ار یساسا
 .دزادنا یم هرطاخم هب ار نامزاس رد دوجوم یيامتجا تابث و ینورد تینماو دروآ یم
  روب  کاح ینامزاس گنهرف ،یراتخاس ،ینورد یاهدنیارف ،دنیامن یم شقن یافیا یتراظن یاه نامزاس نورد رد هک هچنآ
  یاوه     نامزاوس روب  کاوح یوگژیو ، نیارباونب  دیامن یم افیا ار یروحم شقن یناسنا یورین هک تسا یناسنا یورین و نآ
    ماوقم تاوشیامرف ساوسارب .(7397 ،   یرقاوب) دونراد یراکوشآ توافت اه نامزاس ریاس اب و هدوب درف هب رصحنم یتراظن
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 ،   اوهرواب هوب دویاب هعماج داحآو تلود ،یگنهرف یاه هاگتسد اب وسمه یتراظن یاه نامزاس (یلاعلا هيادم)یربهر  ظعم
  یاوه     گونهرف دروط نموض و هتوشاد هجوت تسا اان مالسا گنهرف رب ینتبم هک دوخ یگنهرف یاه شزرا و تاداقتيا
   و دووخ یونورد هيومجم یميي دشر و نامیا هعسوت روظنم هب ،دنا هتفرگ هناشن ار تيم یاه شزرا هک هناگیب و یتادراو
 .دنیامن یزیر همانرب نوگانوگ داعبا رد هعماج رب یراذگریثمت روظنم هب
 یتراظن یاه نامزاس رد یگنهرف تکراشم
 . نامزاوس رد یگنهرف ۀعسوت دنیارف رد نانکراک رثؤم و هنابيطواد و هناهاگآ تکرش زا تسا ترابي 7یگنهرف تکراشم
     هکبوش ظوفح و تخاوس .توسا یریغتم لماوي ریثمت تحت دوخ یيامتجا تاذ لیلد هب ،یگنهرف -یيامتجا تکراشم
   داومتيا و هوفرط ود مازلا دناوت یم و دروآ یم دوجو هب ار یگنهرف -یيامتجا تکراشم زا یمهم لکش یيامتجا طباور
    لوماعت و طوباور تویوقت بجوم یگنهرف یاه تیلاعف رد  «یيامتجا تکراشم» .دیامن تیوقت نامزاس رد ار یيامتجا
 ۀ  یامروس کوی  ناووني هب هک بیترت نیدب  دیامن یم تیوقت و ظفح ار  «یيامتجا طباور هکبش» تخاس و دوش یم دارفا
  کوی هاگره ،انبم نیا رب .دشخب یم  یکحت ار نامزاس کی نوگانوگ یاه هیال ییارگ  ه و یگنهرف یاه تخاسریز ،دلوم
  بويج یا  هيئوسم لح ای  اخ یاه فده هب یبای تسد یارب ار دوخ یاضيا تکراشم دناوتب یيامتجا داهن ای نامزاس
 .دیآ یم دوجو هب دارفا رد یهورگ یلدمه و قافو دیامن
 رکذ زین ناریا یمالسا یروهمج هعسوت یاه همانرب رد یگنهرف هعسوت یاه صخاش زا یکی ناوني هب یگنهرف تکراشم
   نویا رد ییاوه صخاش ناوني هب ...و تايوبطم دادعت ،اه نمجنا دادعت ،یگنهرف یاهداهن و اه نامزاس دادعت .تسا هدش
    دوشاب هتوشاد دووجو نمجنا و یگنهرف داهن و نامزاس اه هد تسا نکمم هکنیا تسه هک یا هتکن اما  هدش ناوني همانرب
        نیارباونب .دوننک  هاروف مدروم یاروب ار یوفیک و شخبروثا ،شوجدوخ تکراشم کی یارب مزال یاهدیهمت دنناوتن یلو
    یوگنهرف تکراوشم دوناوت   یوم ااذوج و عونتم یزیر همانرب و اه فده فیرعت اب هارمه ییاهداهن نینچ ندرک یدربراک
 ،   ینامزاوس تائاوضتقا ساوسا رب دیاب یتراظن یاه نامزاس یلو ،دزاس هنیداهن «راجنه» کی هباثم هب ار یداهن و ینامزاس
  .دنیامن  هارف ار نانکراک یگنهرف تکراشم یاه هنیمز نآ رب  کاح ینامزاس وج و یتسدالاب دانسا
 یتراظن یاه نامزاس رد یگنهرف رادتقا
   روگید اوب لباقت رد دناوت یم دسرب یگدنلاب و دشر هب یگنهرف رظن زا یتيم رگا .دنیامن داجیا رادتقا دنناوت یم اه گنهرف
 :زا دنا ترابي اه یگژیو نیا .دوش یم یشان یگژیو هس زا اه گنهرف رادتقا .ددرگ یرترب و تردق ۀیام تسد ،اه گنهرف
     هوب .توسا یروشب تاویح نوگانوگ یاه هزوح رد ناوارف یساسا یاه شزرا و اهرواب نتشاد ،عونت زا روظنم :7عونت-7
 تیرشب یگدنز همه یارب دناوت یم و دشاب رادروخرب اهرواب و شرگن ،شنیب رد عونت زا هک تسا ینغ یگنهرف یریبعت
 .دشاب هتشاد خساپ اه ناکم و اه نامز همه رد
 دوخ صیخشت و ترورض ،زاین ساسارب ناسنا هک دنتسه ییاه شنیب و اه شزرا یاراد اه گنهرف :9کارتشا تعسو -7
     دوناوتب هوک توسا روت   یووق یوگنهرف ،نوگانوگ یاه گنهرف نایم رد .ددرگ دنم هرهب یگنهرف یاه شزرا نآ زا دناوت یم

                                                           
1. Cultural participation 
2  . Thichness 
3. Extent of sharing  
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 ،   دوشاب رتوشیب نآ یوشزرا و یشنیب یاه هیال رد گنهرف کی یانغ هچره یریبعت هب ،دشاب هتشاد یرتشیب یيانقا تردق
     ناونآ یاوهزاین نیمموت یاروب ار دوخ نابطاخم دناوت یم گنهرف کی یانغ  دوب دهاوخ رتشیب نآ یگدننک کیرحت تردق
   .دیامن کیرحت رظندروم یاه شزرا هب یدنبیاپ و تابث یارب ار اهنآ و دیامن عانقا
 نیا اب  دشاب رادروخرب یگدنلاب و دشر ،ییایوپ زا هک تسا یشزرا یاه تیولوا یاراد یگنهرف :7اه تیولوا ینشور -9
   هوب یوشزرا یاه تیولوا ااختنا رد یگنهرف نابطاخم و دریگ یم لکش یشزرا داحتا و تابث نآ یاه هیال نیب اه یگژیو
   هوب ار اوه      شزرا نویا و دوشاب رادرووخرب یووق یاوه شنیب و اه شرگن ،اهرواب زا هک یگنهرف  دنسر یم مزال یاهرواب
   هونوگره روبارب رد ،  یوگنهرف رادوتقا دا   وجیا نموض دوناوت  یوم هک تسا رادروخرب یتردق نانچ زا ،دیامن نییبت ینشور
       ببوس یوگنهرف نیونچ دروآ دووجو هوب یتراوظن یاه نامزاس رد ار ینورد شمارآ و تینما و دنک هيباقم اه شزرادض
 .(0397 ،یرقاب) دوش یم زین یناسنا یاه شزرا جیورت
 یتراظن یاه نامزاس رد یگنهرف ماجسنا
   یوعقاو هاوگیاج رد ار نتشیوخ ات ناسنا  تسا ناسنا رد هیلوا رواب کی ماکحتسا و یریگ لکش دنمزاین ماجسنا هب لابقا
   و ماجوسنا هوب تسا هتسیاش هک هنوگ نآ ،دیوجن نارگید زا یریگ هرهب رد ار شیوخ لماکت و یلاعت و دیامنن یبایزرا نآ
   هوب هوک تسا یيامتجا یاه هورگ رد دارفا نایم لماعت و طابترا عقاو رد یگنهرف ماجسنا .دنک یمن رکف نارگید اب دنویپ
 ، درویگ   یوم لکوش گرزب و کچوک یاه هورگ رد تالکشم عفر هب زاین ۀطساو هب ای و یداقتيا و یرکف تاکارتشا لیلد
     داوجیا یدونیارف و یراتخاوس ماکحتوسا و یگتسباو نانچنآ ،دریگ یم لکش دنمفده تروص هب هک ییاه هورگ نینچ رد
 یتراظن یاه نامزاس رد دارفا نیب ماجسنا ،یدعب هيحرم رد  ددرگ یمن تسسگ و تسکش هب رجنم یناسآ هب هک دوش یم
 .دبای یم ءاقترا نامزاس یاه فده ققحت یارب ینامزاس یراکمه حور و هدش نامزاس ماکحتسا و تیوقت ببس
     لاوثم یاروب .توسا هوتخیمآ رد رگیدکی اب نآ فيتخم یازجا هک دهد یم لیکشت ار نوگمه هيومجم کی ،گنهرف لک
      هوب .توسا هتوسویپ و طبتروم  وه هب هریجنز کی یاه هقيح ناس هب تدابي و تسایس ،داصتقا ،قالخا ،یمالسا گنهرف
   رویغ رد و دووش  یوم یوزنم ،دشابن وسمه و گنهامه نآ اب و دوش یدوخ گنهرف دراو هناگیب گنهرف رگا لیلد نیمه
   .(50 :7297 ،لداي دادح) ددرگ یم یگنهرف یگراپ دنچ بجوم ،تروص نیا

 یتراظن یاه نامزاس رد یگنهرف یاه شلاچ
     زا هوک یوگنهرف ۀعوسوت یزویر  هومانرب ،  توسا هوجاوم ییاه شلاچ اب نالک یاهدربهار نیودت یارب ،یا هعسوت عون ره
  رد و هدووبن انثتسم هدياق نیا زا زین تسا یگنهرف یاهداهن و اه نامزاس ،اه تلود یاه همانرب نیرت عونتم و نیرت هدیچیپ
    و ناریدوم نیوب  یهاوفم و ییارگمه داجیا  تشگ دهاوخ هجاوم یعناوم و اه تیدودحم اب ءارجا و یزیر همانرب دنیارف
  یاوه   هوفلؤم زا یرایوسب و اه گنهرف هدرخ ییاسانش ،اه فعض یاصحا ،اه یرواّلنف و اه هناماس یریگراک هب ،نانکراک داحآ
       رووشک رد رویخا ۀوهد رد هدوش ماوجنا یاوه    شهوژوپ .توسا یتراوظن یاه نامزاس دوجوم تالکشم زا ینامزاس رگید
 :دهد یم ناشن یگنهرف تسویپ و هعسوت ۀزوح رد ار ریز یاه شلاچ

                                                           
1. Clarity of ordering 
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   شوخب راوثآ .تسین نشور نآ روغث و دودح هک تسا ماهبارپ یا هزوح گنهرف شخب :گنهرف شخب رد ماهبا دوجو .7
   .دیازفا یم دوجوم تاماهبا رب اهنآ یلويعم و تيي طابترا تیفافش نتشادن و اه شخب ریاس و گنهرف
  نیروت    یويک نیوب دوهاوخ    یوم هوک توسا یرازبا یدربهار یزیر همانرب :گنهرف حطس نیرت ییزج و نیرت یيک طابترا .7
   طاوبترا توساه  راکروتوسد یارجا و نیودت هک اه فده نیرت ییزج و تسا نامزاس زادنا  شچ و تیروممم هک اه فده
       لوماوي تووق و فعوض طاوقن زوین و یوطیحم لماوي یاهدیدهت و اه تیفرا هب هجوت اب دیاب طابترا نیا .دیامن رارقرب
  .ددرگ نییبت و فشک یيخاد
  .دنووش     یوم فویرعت یوفیک تالووقم تروص هب گنهرف شخب رد اه فده بيغا :گنهرف شخب تالوقم ندوب یفیک .9
 ،   وسج و حور شروروپ ،   یوحور و یروکف لالقتوسا ،یناسنا -یمالسا تیبرت ،اه ناسنا دشر و یلاعت ریظن ییاه فده
     هوب طووبرم تادنتوسم رد هوک دنتسه ییاه فده هيمج زا ...و یدنمتداعس و تداعس ،ندوب اوخ ،ادخ هب ندش کیدزن
   .دنریگ یم رارق هجوت دروم گنهرف شخب
    .دراد عوقوم هوب و حیحوص ،    قویقد راومآ و تاويالطا هوب زاین یریگ  یمصت عون ره :رامآ و تايالطا صقن و دوبمک .0
  هوب ،  توسا یباوی  توسد لباق رگا ای و تسین سرتسد رد ای تسا صقان ای روشک رد گنهرف شخب رد رامآ و تايالطا
 ای اه نامزاس یخرب هتبلا .درادن روشک رد یصاخ یلوتم یگنهرف یاه هداد ریسفت و لیيحت و شزادرپ ،دیلوت .تسین زور
  ندووبن زور  هوب و ندوب یفاکان ریظن یتالاکشا زا زین اه شرازگ نیا اما  دنا هداد ماجنا هنیمز نیا رد ییاه مادقا اه هناخترازو
 .تسا رادروخرب
      و ماوهبا روب گونهرف شوخب رد فويتخم یاه هاگتسد و نایلوتم دوجو :گنهرف رما یلوتم ددعتم یاه هاگتسد دوجو .0
   نتفرردوه نآ لاوبند  هوب و هباشم و یزاوم یاه تیلاعف ماجنا وس کی زا هيئسم نیا .تسا هدوزفا دوجوم یاه یگدیچیپ
   دووجو نیونچمه .دوش یم گنهرف ۀزوح رد اه تیلاعف یخرب ندنام نیمز رب ثياب رگید یوس زا و دراد یپ رد ار عبانم
         توسا هدوش یوگنهرف تالکوشم و تالوضعم لاوبق رد اوهنآ ندووبنوگ خساپ ثياب هصري نیا رد فيتخم یاه هاگتسد
 ،دریذپ یم ریثمت هعماج رب  کاح گنهرف زا نامزاس ره گنهرف هک ییاجنآ زا و  (90-00 :5397 ،ناراکمهو یرادهاگن)
 .تسا راذگرثا زین یتراظن یاه نامزاس رب هعماج رد دوجوم یگنهرف یاه شلاچ
 :دریگ یم ماجنا حطس ود رد روشک یگنهرف تیریدم :یگنهرف تسویپ
  (روشک یگنهرف یدربهار تیریدم) یدربهار حطس -7

 (یگنهرفریغ و یگنهرف یاه هاگتسد یگنهرف تیریدم) ارجا حطس -7
 .(45 :0397 ،یماان) تسا دنیارف تیریدم ،ییارجا تیریدم و تسا هدزاب تیریدم یدربهار تیریدم
  و خرون ،اه شور ،اه تسایس ،اه هصخاش ینعی  تسارجا تیریدم و یدربهار تیریدم نیب دنویپ رازبا یگنهرف تسویپ
   رد لاووميا یارووب دیاب ،دوش یم  یظنت روشک یدربهار تیریدم حطس رد و روشک «لک» یگنهرف نالک یاهریثمت  هس
   یتیریدوم یاوه هاگرارق رد هک هچنآ .دوش ددجم یزاس هدامآ یيامتجا یاهداهن و اه نامزاس حطس رد رت کچوک ساویقم
 :هک تسا نیا دوش نیممت دیاب یگنهرف االقنا یلاي یاروش نوچمه ،گنهرف
  دنک  یظنت ار ینیي و «درخ یاه عوضوم» رد نالک یگنهرف یاه «هشقن» روضح یگنوگچ رب  کاح یاه تسایس -7

 .دنک صخشم ییارجا و یميي نیناوق اوچراچ رد زین ار نآ رب تراظن ۀوحن -7
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 یگنهرف تسویپ دنیارف رادومن

 یتراظن یاه نامزاس رد یگنهرف تسویپ شقن
 ، اوه    عووضوم زا یرایوسب رد یوناوارف راکشآ تايالطا و اه هداد ،دوخ یاه تیلاعف تعیبط تيي هب یتراظن یاه نامزاس
 ،      تاويالطا و راوبخا یوخرب عوقوم هوب راوشتنا ۀجیتن رد دنناوت یم اه نامزاس نیا .دنراد رایتخا رد ار لئاسم و  اخشا
       نویا .دونیامن شنوت و شیاوسرف راوچد اوی و هدرک تیوقت رگیدکی اب ار دارفا و اه هورگ ،اه تلود زا یخرب نایم طابترا
     راویتخا رد هوک توسا یوشناد و ییاناد لوصحم ،ددرگ فرص یسایس لئاسم و عفانم یاتسار رد دناوت یم هک یدنمناوت
 ،  حیحوص یاوه     یموصت یتراوظن یاوه نامزاس رد هچنانچ یترابي هب  (7397 ،یراقفلاوذ) دراد رارق یتراظن یاه نامزاس
     نتفروگ دونیارف رد .دوندرگ عوفتنم نآ ز ا دونناوت    یوم زوین اوه   تويم و هوعماج ،دوش هتفرگ تايالطا رب ینتبم و دنمفده
  و یویارگ       وه داوجیا رد ینامزاوس گونهرف هوک دنراد شقن نامزاس نورد رد ینوگانوگ یاه هفلؤم ،یتراظن یاه  یمصت
  هعوسوت هب یگنهرف تیریدم اب دیاب یم یتراظن یاه نامزاس و هدوب ینامزاس  هم یاه تخاسریز زا یکی ینورد ماجسنا
 :تسا ریز یاه شقن یاراد ینامزاس و یدرف حوطس رد یگنهرف تسویپ و هعسوت اذل دنزادرپب نآ تسویپ و
 :یدرف حطس
  ینامزاس قيعت و تیمح شیازفا •

  نامزاس رد یقالخا یاه شزرا هب هجوت •

  یراک نادجو هب هجوت و نانکراک دهعت یاقترا •

  ینامزاس یریگدای حطس شیازفا •

 .ینامزاس یاهراجنه و تاررقم زا یوریپ ،یراد تناما ،یریذپ تیلوئسم ۀعسوت •

 :ینامزاس حطس
  یبيط صصخت و ییارگ هفرح تیوقت •

  یرازگ تمدخ ،یرالاس هتسیاش ،یرادم ناسنا هب هجوت •
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   .ینامزاس ماجسنا و طابضنا ،یبيط تکراشم ،فاصنا و تلادي ،رادتقا شرتسگ •

 :یتراظن یاه نامزاس رد یگنهرف تسویپ جیاتن و راثآ
 راکوزاس داجیا و رمتسم و یيمي یمادقا هکيب تسین یعطقم و هتسسگ تیلاعف کی یگنهرف یاه هزوح رد یزیر همانری
  یاوه   ناومرآ قوقحت یارب یگنهرف یاهداهن یاه تیفرا و لعفلاب و هوقلاب تاناکما زا هدافتسا ،اه تیلاعف یقطنم تیاده
 زاین نیرت یيصا ناوني هب) (یلاعلا هيادم)یربهر  ظعم ماقم تایونم و یمالسا یروهمج راذگ ناینب یاه هاگدید و مالسا
  کوی یتراظن یاه نامزاس ۀمه یارب کرتشم یاهرواب داجیا و نآ رد لممت و تقد ،نیاربانب  تسا (یتراظن یاه نامزاس
  ناويذا ناوت یم ،نیاربانب  دش دهاوخ ققحم رمتسم و هفقو یب شالت اب اهنت و هدوب ینامزاس هناهاگآ تکراشم و  یمصت
 :دروآ دهاوخ هارمه هب ار ریز جیاتن یزیر همانرب عون نیا هک تشاد
  روشک یگنهرف نالک یاه فده اب نآ ییوسمه و یگنهرف یاه هاگتسد اب لماعت و طابترا داجیا •

  نانکراک رد دیدج یاهراتفر داجیا ،ینامزاس دامتيا شیازفا ،ینامزاس تیلوئسم و دهعت تیوقت •

     یاوهوگلا هوب هوجوت اوب نوگانوگ داعبا رد ینامزاس ماجسنا و یگنهرف لالقتسا ققحت و ینامزاس یروابدوخ تیوقت •
  یموب یگنهرف

        توشونرس نیویعت رد ناونکراک تکراوشم و یوقالخا لئاوضف دوشر ، ناوسنا یلاعت و دشر یارب دياسم طیحم داجیا •
  ینامزاس گنهرف روظنم هب دوخ یگنهرف

  ناینب شناد نامزاس تمس هب تکرح و یتراظن ،یميي یاه هنیمز رد یروآون و تیقالخ ،راکتبا و عبتت حور تیوقت •

     طیوحم تویوقت و داوجیا اوب هارمه ،نانکراک و ناریدم رد یگنهرف لیصا یاه شزرا و ینید یاهرواب ۀعسوت و دشر •
  ینامزاس طاشناب

  نامزاس رد تلادي و طسق جیورت و تکراشم ،یعمج شالت ،دامتيا ،دیما ۀیحور تیوقت •

    یتراظن یاه نامزاس رد نآ یزاس هنیداهن و  يي دیلوت و شهوژپ ،یميي دشر و یرواّلنف و شناد ،مويي ۀعسوت •

   یناوسنا یاوه    هیامروس هوب نداوهن  جرا و یناوسنا تمارک و یمالسا یاه شزرا رب ینتبم ینامزاس گنهرف یزاس هنیداهن •
  یتراظن یاه نامزاس رد دوجوم

   توینما ساوسحا تیوقت و  لاس و نما یطیحم داجیا و نانکراک ینامزاس یگدنز داعبا همه رد تینما و تابث تیوقت •
 یرو    هروهب شیازوفا و یتراوظن ناوت یاقترا و یتراظن ۀعماج نیب ییارگ  ه و یلدمه تیوقت ،ینامزاس نورد شمارآ و
 .(0397 ،یرقاب) ینامزاس
 ندووب لروتنک لوباق یگداس هب عجار تایرظن ،دراد ناهج رب هطيس و فرصت هب یدایز رایسب لیامت هک دیدج ارغ ...»
   رطاوخ هوب   ًاالوا یمالوسا گونهرف اما  دهد یمن هئارا نآ یارب ییوگلا ای و دریذپ یمن ار مدرم تاداقتيا و راتفر ،قالوخا
     و توسا هدوش لویمحت ناميووسم لويم هب یمالسا کلامم یوگروز و  لاا نامکاح ۀیحان زا هک یتقشم رپ رایسب ۀبقي
      .دراد رواووب ینووشور هووب ار گوونهرف ندووب تیاده لباق ،مالسا یگنهرف حوضو هب ِرماکحا و تاداقتيا رطاخ هب ًاایناث
     تیریدوم رد دروف هوب روصحنم یا  هوبرجت ۀ دونیامن شیاه توق و اه فعض مامت اب ناریا یمالسا االقنا ۀلاس 49 ۀبرجت
   .توسا هدروآ ناوغمر  ا هوب ناویناهج ۀدافتسا یارب ار یرایسب تایبرجت و تسا رصاعم یایند رد روحم گنهرف یدروبهار
    تووسا هدرووک یووط ار یوقطنم لکش نونک ات ناریا روانهپ روشک یگنهرف یدربهار تیریدم ققحت ات هدش یط ریسم
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  ووظعم ماووقم) «    تووسا هدووش هفاووضا نآ هووب زووین یووگنهرف تووسویپ ناوووني هووب یرتدوویدج موووهفم ،ًاارووویخا هوووک
 .(57/3/7397 ،(یلاعلا هيا دم)یربهر

 :یگنهرف تسویپ یاه ترورض
   زا یوکی .دراد یوفيتخم یاه هبنج ،هعسوت و تفرشیپ یوگلا رد نآ ندرک ظاحل و یگنهرف و یيامتجا تالوقم هب هجوت
   شوقن و یوگنهرف و یيامتجا یاه هلوقم هب هجوت ،رگید ترابي هب  تساهدرواتسد و اهدمایپ یسررب ،روکذم یاه هبنج
  رد .توسا    هدوش روکذ یاوه هلوقم رب اه حرط و اه همانرب ،اه تسایس یاهدمایپ و راثآ ریسم زا ،تفرشیپ و هعسوت رد اهنآ
 ۀ     زووح نویا رووها .دراد ماون یوگنهرف و یيامتجا راثآ یبایزرا ۀزوح ایند یشهوژپ تایبدا رد هزوح نیا ،رضاح لاح
 دنیارف نیا .دوب ...و هنارمآ ،رالاس نف ،روحمداصتقا ،روحم تسایس ۀعسوت دنیارف رد دوجوم یاهألخ عفر یارب یتاعلاطم
  یرثؤوم   کومک اوه  حروط فعض و اه توق تخانش هب رما نیا .دوب اه هنیزه نیرتمک و عفانم نیرتشیب رب ینتبم ،هعسوت
 یبای تسد ،فده ،تساه حرط یارجا زا یشان هک نادنورهش لئاسم نییبت و لیيحت ،فیصوت زا سپ نآ یط هک دنک یم
 هعماج فيتخم یاه هزوح یسدنهم و تیریدم هب ناوتب ،نآ ۀجیتن رد هک تسا رگن هدنیآ و رگن عماج ،ارگ عقاو ییوگلا هب
  و یزویر    هومانرب زا یومهم ءزوج ، اوه  حروط راثآ یبایزرا دنیارف ،نیاربانب  (33 :2397 ،یوفطصم و روپ  یهاربا) تخادرپ
 :3397 ،  یويکنو و روکب)  دووش   یوم هوتفرگ راک هب ناهج رسارس رد هک تساه یراذگ تسایس و اه همانرب ،اه حرط یارجا
79). 
  راوب  نیتوسخن     هوک ینارگوشهوژپ و وکوسنوی .دوجنگ یم یگنهرف ۀعسوت ثحابم لیذ ،یيامتجا و یگنهرف راثآ یبایزرا
  خیراوت ،    ناوشیا داوقتيا هوب .دونداد رارق هجوت دروم ار هعسوت خیرات یاه نایرج ،دندرب راک هب ار یگنهرف ۀعسوت موهفم
   هوک رووط نامه .تسا هدوب یا هعسوت یاه مادقا رد مدرم یگدنز یاه یگژیو و گنهرف شقن هب یهجوت یب دهاش هعسوت
  یاوه  یوگژیو ، مدروم قوقح هب هجوت اب دیاب یا هعسوت یاه مادقا هک دش حرطم 4237 ۀهد ۀنایم زا هدیا نیا ،دیدرگ نایب
  یاروجا و یریگ  یمصت دنیارف رد مدرم نداد تکراشم و یموب شناد ندرک ظاحل ،هعسوت نابزیم تايامتجا یداصتقاریغ
 تیلاعف و فرصم ،عیزوت ،دیلوت تاناکما ۀعسوت ، اخ یانعم نیا رد یگنهرف ۀعسوت .دوش ماجنا یا هعسوت یاه مادقا
 .دوش یمن لماش ار هعسوت هب لین یارب مزال  اخ یاه یگژیو و تسین یگنهرف
  اونعم نیا رد یگنهرف ۀعسوت .دشاب یگنهرف ۀعسوت زاس هنیمز دناوت یم ،گنهرف فرصم و عیزوت ،دیلوت شرتسگ هچرگ
     اوب هعوسوت .توسا ...و یزرواوشک ۀ عوسوت ،یزاسرهش ،هناخراک ،دس تخاس ریظن ،یا هعسوت یاه مادقا ماجنا یانعم هب
     یوصاخ یوگنهرف و یياومتجا یاوه تیدوجوم ۀمه و عفن یذ یاه هورگ ،تردق طباور ،یگنهرف یاه یگژیو هب هجوت
   هوک دووش   یوم  یوظنت یا  هونوگ  هوب یا هعسوت یاه فده ،درکیور نیا رد .دراد دوجو هعماج کی رد هک دریگ یم تروص
   دونیارف لوک رب یتکراشم یدنیارف و دریگ رارق تیولوا رد مدرم یاهزاین ،دبای ققحت هعسوت رد مدرم تکراشم رثکادح
   هوب هوجوت ا وب ، یوگنهرف ۀ   عوسوت دونیارف رد .ددروگ  کاح هعسوت یاه حرط و اه همانرب ،اه تسایس یارجا ات یجنسزاین
 ،یا       هعوسوت یاهدونیارف رد فیعوض راوشقا یاهادوص ندینوش ،  یتیوسنج تلادوي ،  یياومتجا تلادوي دننام ییاهریغتم
     رووحم و هعوسوت ناریدوم یاوهدرکیور و یا  هعوسوت  یاوه    مادوقا نوطب رد یناوسنا تمارک و تلادي ریظن ییاه شزرا
    اوی مادوقا عوون ره یاهدمایپ هب یگنهرف ریثمت موهفم .دوش یم دیکمت هعسوت دنیارف رد وا یاه شزرا و ناسنا نتفرگرارق
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 ، اوهرادرک ، اوهرواب ، اوهراجنه ، اوه  شزرا روب یدایز ۀزادنا ات هک دوش یم هتفگ یناسنا دارفا یصوصخ ای یعمج تسایس
 .(Sagnia, 2004: 4) دراذگ یم ریثمت اهنآ یهدنامزاس و یریذپ هعماج ،راک ،یگدنز کبس ،اهداهن
        یوگنهرف ریثموت یباویزرا مووهفم تفروشیپ یوناریا یمالوسا یوگلا رد یگنهرف تسویپ یاهریغتم و اه صخاش نیا زا
(Assessment Impact Cultural) یاوه    هوفلؤم ریاوس و دروکيمي ای ،اه شزرا ،اهرواب رب یحرط راثآ یبایزرا یانعم هب  
   ریثموت یباویزرا یدو وجو ۀ   فوسيف .دووش اروجا اهنآ یارب تسا رارق یا همانرب ای حرط هک تسا یصاخ تیعمج یگنهرف
 ،       یياومتجا و یوگنهرف اروخم راوثآ زا یریگوويج یاروب هدوش یحارط شیپ زا و هناهاگآ شالت ،یيامتجا و یگنهرف
  یاوهدرکراک حال   وصا زوین و یوتادراو یاهوگلا و اه شور ،اه یرواّلنف ،مويي زا یریگ هرهب ،اه حرط ،اه همانرب ،اه تسایس
  راوثآ   و یياومتجا و یوگنهرف  یقتسمریغ راثآ ناوتب ات تسا یيخاد و یيامتجا ،یسایس ،یداصتقا یاه تیلاعف یگنهرف
 .(2397 ،نایناینب) داد شهاک ار یيامتجا و یسایس ،یداصتقا ،یگنهرف یاه هزوح رد اهنآ ۀتساوخان و هاگآدوخان
  یوييملا  نیوب ۀ    وتیمک و یياومتجا ریثموت یباویزرا یييملا نیب نمجنا ،ییایسآ ۀعسوت کناب ،یناهج کناب ،یناهج حطس رد
  کومک ای هعسوت یاه همانرب یگنهرف و یيامتجا یاهدمایپ یسررب روظنم هب هک دنتسه ییاهداهن هيمج زا ریثمت یبایزرا
   هوب هوجوت اب زین ناریا رد .دنا هتخادرپ ریثمت یبایزرا تاعلاطم ماجنا اوچراچ و اهراکروتسد نیودت هب اهروشک هب یلام
  یاوه  حروط و اه تسایس ،اه همانرب یاهدمایپ هب هجوت اب و یگنهرف یاه تسویپ ماجنا موزل رب هعسوت  جنپ همانرب دیکمت
    هدوش ماوجنا نآ ندروک   یتاویيمي یاروب (...و ییامهدرگ و شیامه ،ییارجا یاهراکروتسد نیودت) ییاه تیلاعف ،هعسوت
 ، یوگنهرف یا   هدومایپ و راوثآ شجنوس رد مزال یا وهریغ تم و اوه  صخاوش ، توسا هدش شالت رضاح شهوژپ رد .تسا
  هوکنیا  لوا ،          نیارباونب  ددروگ نیودوت یناوهج یووگلا ساوسا روب اهدومایپ شجنوس ندروک یتایيمي یوگلا و جارختسا
  یوييملا  نیوب هاگدید توافت سپس .دیدرگ دهاوخ جارختسا رظن دروم یگنهرف تسویپ یاه صخاش ۀرابرد ییاه هاگدید
    هداد حیوضوت هعوسوت  جنوپ ۀ ومانرب و ناریا رد حرطم دراوم اب یگنهرف ریثمت یبایزرا و یگنهرف تسویپ ۀرابرد دوجوم
 ۀ   زووح رد هدوش جارختوسا یاه صخاش رب دیکمت اب یگنهرف یراگن تسویپ ماجنا یتایيمي یوگلا  ه نایاپ رد .دوش یم
 .دش دهاوخ نایب تسا یتراظن یاه نامزاس هژیو هب اه نامزاس ۀمه رظن دروم هک هعسوت
   اوما  ددروگ  یوم رب 4037 ۀهد هب ریثمت یبایزرا ۀچخیرات ریثمت یبایزرا هب طوبرم یاه یسررب رد یگنهرف تسویپ هاگیاج
  و دوش  یوم یبایزرا یطیحم راثآ ادتبا رد .دمآ دوجو هب فيتخم راثآ یبایزرا یارب یدیدج یاه شور ،4337 لاس زا دعب
 زا مادکره دعب اما  دیدرگ یم ماجنا ...و یگنهرف ،یداصتقا ،یيامتجا ریثمت یبایزرا ناوني اب ییاه یسررب زین نآ لیذ رد
 .(3397 ،یهوکش و یناگنیاب) دنداد لیکشت ار یا هناگادج ۀزوح دوخ و دندش لقتسم ،هدشرکذ یاه هزوح
 & ,Vanclay) د ونک یم داجیا ار نآ  اخ یا هيخادم هک تسا مدرم یگدنز رد رادیاپ یاهرییغت یانعم هب ریثمت یبایزرا

A. H, Becker, 2006). توسویپ .توسا هدوش فویرعت روییغت عوقو نازیم و یگنوگچ یبایزرا یانعم هب ریثمت یبایزرا      
       حروطم یوگنهرف االوقنا یلاوي یارووش یاوضيا اب رادید رد یربهر یاه تبحص رد 5397 لاس زا ناریا رد یگنهرف
  یاوه  حروط ، یلاوم  و یلووپ یاه حرط ،یداصتقا یاه حرط .دوش یم  یظنت روشک رد هک ینوگانوگ یاه حرط رد» .دیدرگ
 .(5397 ،(یلاعلا هيا دم)یربهر  ظعم ماقم) «...و دشاب هتشاد یگنهرف تسویپ کی امتح ینارمي
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 یعامتجا یاه هصرع و یطیحم یاه ترورض 2-3 رادومن

  و دونهد    یوم لیکوشت ار ییاویفارغج  یاوه هظحالم و تاعلاطم یيصا بطق ود طیحم و ناسنا :ییایفارغج یاه هظحالم
  یاوه   یوگژیو هوب هجوت اب رصني ود نیا و تسا راوتسا یعیبط و یکیزیف یاه بیکرت زا ییانبریز رب ناسنا یاه تیلاعف
    و  وظن تخانوش ییاوناوت ، ییاویفارغج  یاوه  هوظحالم  توقیقح رد .دنوش یم رثمتم  ه زا و هدوب راذگریثمت  ه رب دوخ
 .تسا نآزا لصاح جیاتن تفایرد و یناسنا و یعیبط یاه هرهچ یگتسباو
    رد .توسا هدوش لیکوشت یناسنا ۀعماج گنهرف و یعیبط طیحم لماوي زا ایفارغج  يي بطق ود دش هتفگ هک یروط هب
   کوی شوقن و بلاق رد ناسنا موهفم ،تسا نیمز ۀرکرد اه یگنهامهان و اهداضت تخانش نآ یيصا عوضوم هک ایفارغج
   هرایوس کوی هک تسا نیا لثم ،دشخبب یا هژیو تاصخشم ار اهداضت شیوخ گنهرف اب ات دوش یم رهاا یروحم لماي
   اویفارغج  ويي رد ناسنا شقن یریگ تعسو .دسر یم رظن هب ناج یب و هدرم و تسا یعیبط عبانم ۀمه دقاف ناسنا نودب
   راروق یرادروب  هروهب دروم ار نیمز ۀرایس یعیبط عبانم ناسنا .تسا هدیشخب ناسنا هب  يي نیا هک تسا یزایتما رطاخ هب
 .دنک قيخ یگنهرف ۀرایس کی یکیزیف ۀرایس ربارب رد ات دهد یم

 :درک  یسقت یيصا شخب ود هب ناوت یم ار ایفارغج  يي یناسنا ۀعماج یاه یگژیو و یعیبط طیحم لماوي هب هجوت اب
 ۀ وعلاطم  :دونک  یوم فیرعت ناس نیدب ار یعیبط یایفارغج یسیيگنا فورعم نادیفارغج 7پیتسا :یعیبط یایفارغج (فلا
 ،  نیومز لاکوشا یگدنکارپ شجنس لیيحت و هیزجت هب ایفارغج زا هتشر نیا .نیمز ۀرایس یعیبط یاه هرهچ زا ییایفارغج
 .(یعیبط یایفارغج فیرعت) دزادرپ یم یعیبط یاه هدیدپ ریاس و نداعم ،تاناویح ،ناهایگ ،اه کاخ و اه اآ ،اوه و اآ
 :داد رارق هعلاطم دروم ریز حرش هب ناوت یم ار یعیبط یایفارغج یيصا یاه هخاش
 س ویود   ماویيیو هيیوسو  هوب یيولوفروموئي .دننک یم ثحب اهنآ یگدنکارپ و نیوکت و شیادیپ نیمز لاکشا زا :یيولوفروموئي -7
 ، ووئل ، گونیک ،    گونپ روتلاو) رویظن یناوناد  یوفارغج دنمشزرا تاقیقحت اب و تفرگ لکش ییاکیرمآ ناد یفارغج (م .0937-4037)
 .دیسر دوخ یميي لوصا و نیناوق هب هک (یلرچ
 ،       کاوخ عوون رد اووه و اآ شوقن .نآ رد یولآریغ و یولآ لوماوي و کاخ لیکشت لحارم و لماوي یسررب :کاخ یایفارغج -7
   کاوخ یاویفارغج  .درویگ    یوم راروق هوعلاطم دروم هتشر نیا ورميق رد اه کاخ عاونا یگدنکارپ و یدنب هقبط ،کاخ زا یرادرب هرهب
       و صوصختم دووبمک تويي هوب روخاوا نویا ات و  دراد ییاتسور و یزرواشک یایفارغج و یعیبط یایفارغج هب یصاخ یگتسباو
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   عوروش رد ناوناد  یوفارغج بيغا هزورما .دوب هدش شومارف یدودح ات یهاگشناد یاه ااتک رد نآ هب طوبرم شخب ندوب دودحم
 .دننک یم هیصوت ایفارغج ۀتشر نایوجشناد هب کاخ یایفارغج زا ار یسرد دحاو دنچ ااختنا یهاگشناد تالیصحت راک
       شوخب ود هوب هوک نیومز ۀرایوس یاوه   یکوشخ رد یناوویح و یهایگ یگدنکارپ زا هک تسا ییایفارغج ۀعلاطم :یفارگوئيویب -9
      ويي رد یفارگووئيویب شوقن یرویگ    تعوسو ۀوجیتن رد رویخا یاه لاس رد .دوش یم  یسقت یناسنا یایفارغج و یهایگ یایفارغج
   هوتفای شرتوسگ یا     هوظحالم لوباق نازویم هوب نآ ورميق دودح و هتفرگ رارق هزات و یميي نیزاوم رد نآ  یهافم و لوصا ایفارغج
  (ییاوکیرمآ ) رچووک  (یناوملآ) لورک نویدم همه زا شیب ایفارغج  هم یاه هخاش زا یکی ناوني هب یفارگوئيویب یبای شقن .تسا
    یگدونکارپ لومي رد یولو دراد هارمه هب ار یناویح و یهایگ یایفارغج  یهافم بيغا یفارگوئيویب .تسا (هسنارف) نسوگ یرنه
 ب ویرخت ،ندرک عطق ،ندنازوس ۀيیسو هب ناسنا لمي ییایفارغج یحاون بيغا رد .دنک یم هجوت تاناویح یگدنکارپ زا شیب ناهایگ
 زا یا    هدوي ور نویا زا .دروآ دووجو       هوب یهاویگ شوشوپ یاوهزرم و دودوح رد ییاوهریغت دنناوت یم هنماد ندینارچ ای و اه لگنج
 ،    تاوناویح عاوونا نتفروگ راویتخا رد نینچمه و نیمز ۀرایس یهایگ یاه هرهچ ینوگرگد رد ناسنا شقن هب هجوت اب ناناد یفارغج
 .(3-5 :3397 ،ربدم) دننک یم هعلاطم یناسنا یایفارغج ءزج ار یفارگوئيویب

  وا یاوه تیلاعف و ناسنا اب  یقتسم هک تسا نیمز ۀرایس یحطس یا هدیدپ و اه هرهچ زا ییایفارغج ۀعلاطم :یناسنا یایفارغج (ب
       و ناوسنا یگدونکارپ لویيحت و هویزجت هوب یناوسنا ییایفارغج تسا دقتعم ییاکیرمآ ناد یفارغج لیرک تربره .تسا طابترا رد
    یيوصا طووطخ ناووت      یوم هدوش روکذ فویرعت ود هوب هجوت اب .دزادرپ یم وا یسایس و یداصتقا ،یگنهرف ،یيامتجا یاه تیلاعف
 .درک فیرعت نینچ ار یناسنا یایفارغج
    ۀرایوس حطوس زا ییاوه  شوخب هب تسا رداق اهنآ ۀيیسو هب ناسنا هک دریگ یم رارق هعلاطم دروم یيماوي یناسنا یایفارغج رد -فلا
 .دهد لکش نیمز
 .دریگ یم رارق یسرب دروم تسا هتفریذپ لکش ناسنا ۀيیسو هب هک نیمز ۀرایس حطس زا ییاه شخب هب یناسنا یایفارغج رد –ا

 .دریگ یم رارق هعلاطم دروم ریز حرش هب یناسنا یایفارغج یلصا یاه میسقت

 فرصم و دیلوت یاه هضوح رد یناسنا یاه تیلاعف یگدنکارپ ۀعلاطم ینعی یداصتقا یایفارغج :یداصتقا یایفارغج -7
 .دراد یگدروخ هرگ یعیبط یایفارغج لماوي و تیعمج  کارت اب همه زا شیب یداصتقا یایفارغج تامدخ و الاک
       یاهدوحاو هوعلاطم هوب یناوسنا یاویفارغج  وهم یاه هخاش زا یکی ناوني هب یسایس یایفارغج :یسایس یایفارغج -7
   یونتبم یوسایس یاه لکشت طباور ،ناکم رتسب رد یسایس دنیارف نایرج .دزادرپ یم یسایس یاهدنیارف و یسایس لکشتم
    ناوهج رد کویتیيپوئي ناووني  اوب   هوک ییاویفارغج یاه تیعقاو رب ینتبم یاه تسایس ذاختا یتح ییایفارغج یاهداینب رب
 .(47- 9 :3397 ،رف یردب) دریگ یم رارق یسایس یایفارغج تاعلاطم اوچراچ رد ،تسا لوادتم زورما
 .دنک یم ثحب اهنآ هب هتسباو لماوي و لوصا زا نینچمه و اهنآ گنهرف و تیعمج یگدنکارپ زا :یگنهرف یایفارغج -9
  ندومآ   هاروف ۀ ویوش هب تخانش نیا رد و دزادرپ یم اضف موهفم تخانش رد گنهرف شقن ۀعلاطم هب یگنهرف یایفارغج
97 ،گنرک) دراد رظن هژیو یاه ناکم رد فيتخم یاهدنیارف  یی  اوناوت هوک ییا ویفارغج یاه طیحم یریگ لکش .(0-5 :39
 زا هدوومارب یووطیحم ی نوگاونوگ .دروویگ   یوم ریثمووت ناوش ییاوویفارغج ت ویعقوم زا ،دوونراد ار ی ناوسنا تاوويامتجا شری ذوپ
 ،  کاروت رد ی  وساسا شوقن ی وطیحم ی اوه ت وی فرا .دوماجنا  یم توافتم یاه گنهرف شیادیپ هب ،یتیعقوم یاه یناس  هان
  دنموشیدنا و  هدوننیرفآ ی   دووجوم ناووني هوب ز وی ن ناوسنا .دننک یم افیا یناسنا تايامتجا یتسیز  ه یوگلا و یگدنکارپ
 .دزادرپب دوخ بسانم طیارش قيخ هب ،شا یطیحم یاه ناوت اب بسانتم ات هدیشوک
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 شهوژپ یاه هتفای و اه هداد لیلحت
 یيم ۀعسوت یاه حرط یگنهرف تسویپ رد ییایفارغج یاه هظحالم ریغتم ریثمت ندومزآ هب هک لیلد نیدب ،رضاح شهوژپ
 ، فدوه  ظاوحل زا ، دوهد  یوم  هعوسوت ار  رویغتم ود  نویا نایم یریذپریثمت دروم رد یدربراک شناد و دزادرپ یم ناریا رد
   فیوصوت) یفیوصوت  شهوژوپ  نویا ، تاويالطا لیيحت و یروآدرگ هویش رظن زا و دوش یم اوسحم یدربراک شهوژپ
 یاه هلداعم یوگلا و یرامآ لیيحت نف ،یگتسبمه لیيحت) یگتسبمه عون زا و (اهنآ نایم طباور زین و اهریغتم تیعضو
 .(797 :2397 ،نارگید و یزاجح ،دمرس ،یدنره ناگرزاب) تسا (اهریغتم نایم ینامز  ه طباور یراتخاس
 ی وگنهرف  توسویپ ۀ ومان  ماوظن)   هدوش ماوجنا   یوسررب درووم داعبا و اهریغتم دادعت ساسا رب ار همان شسرپ یيک راتخاس
  زا جرختوسم یاه هزاس و داعبا ساسا رب نیا دوجو اب (77/0/7397 شد/2439/73 هرامش روشک نالک و  هم یاه حرط
    یونعی دوعب کوی رد اه هصخاش و نیماضم یکیدزن هب هجوتاب یيامتجا گنهرف و یگنهرف گنهرف داعبا روبزم ۀمان ماظن
 ،   یويم ۀعوسوت یاوه حرط یگنهرف یاه تسویپ رد ییایفارغج یاه هنیمز هب یهجوت یب .دنا هدش هدافتسا یگنهرف گنهرف
    یووگلا یيوون هوب یگنهرف تسویپ عماج دنس زا هتفرگرب ییایفارغج یاه هظحالم ظاحل اب هک تشاد نآ رب ار هدنراگن
 .دزادرپب همان شسرپ ۀیهت هب دشاب دیاب هچنآ و تسه هچنآ زا یبیکرت
  تویيباق زا  هدوش  یوحارط  ۀومان  شوسرپ هک تسا نآ زا یکاح و هدوب رتشیب ./3 زا هدش هبساحم خابنورک یافلآ بیرض
 نای وجوشنادو  ناداتوسا» ار  شهوژوپ  یراومآ  هوعماج ،ینامز و یناکم ورميق هب هجوت اب .تسا رادروخرب ییالاب نانیمطا
  لودوج زا  هونومن   وجح  نیویعت  یاروب  شهوژوپ  نویا رد .دنهد یم لیکشت نارهت یاه هاگشناد «(دشرا و یرتکد عطقم)
   وجح   هوب هوجوت اب و ناگروم لودج زا هدمآ تسد هب رامآ ساسا رب .تسا هدش هتفرگ هرهب (7447 ،ناراکس ناگروم)
 یا  هوشوخ  یفداوصت ،  روضاح شهوژوپ  یرویگ  هونومن شور .دیدرگ دروآرب رفن 447 ربارب هنومن شهوژپ نیا رد هعماج
  وجوشناد و داتسا یدادعت هاگشناد ره نورد سپس و هدش ااختنا هشوخ ناوني هب رظندم یاه هاگشناد ادتبا اریز ،تسا
 .تسا هدش ااختنا یسایس مويي و (یسایس) یایفارغج ،(یگنهرف) تیریدم یاه هتشر اب طبترم

 
 شهوژپ یگنهرف تسویپ ۀدودحم هدش هتفریذپ یيک یوگلا 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  همان شسرپ یلکراتخاس لودج
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 یرامآ لیلحت
  یوناوارف  نیرتوشیب ، هدووب  اروتکد  کردوم یاراد رفن 49 و دشرا یسانشراک کردم یاراد رفن 42 ناگدنهد خساپ نیب رد
  ۀونیمز رد  یراوک   ۀقباوس یاراد اوه  هدونهد  خوساپ زا رفن 40 ،تسا دصرد 42 دادعت اب دشرا یسانشراک کردم هب طوبرم
  یومک   ییانوشآ روفن 5  اوهنت   یوگنهرف توسویپ  اوب ییانشآ نازیم ظاحل زا ،دنا هدوب یگنهرف لئاسم و یگنهرف یایفارغج
 .دنتشاد نآ لوح ثحابم و بلاطم و یگنهرف تسویپ اب یدایز ییانشآ رفن 53 و هتشاد
 .دهد یم ناشن شهوژپ اه هیضرف دییمت یارب ار شهوژپ یراتخاس یوگلا لیذ لکش

  رووظنم  هوب ار  اوهرتماراپ  یراداونعم  زوین  نآ زا ِریدوعب لکش .دوش یم هداد ناشن درادناتسا نیمخت تلاح رد یوگلا نیا
 .دهد یم ناشن اه هیضرف نومزآ

 
Chi-square=172.66 df=67 p-value=0.00000 Rmsea=0.074 

 درادناتسا تلاحرد شهوژپ اه هیضرف دییأت یارب شهوژپ یراتخاس یوگلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خابنورک یافلا بیرض اه لاؤس عمج یسررب دروم داعبا ییایفارغج یاه هظحالم یسررب دروم یاهریغتم

 یعیبط یاه هظحالم ریثمت نازیم
  یيقا
 یسانش نیمز
 یتسیز

7 
7 
7 

33/. 

 یداصتقا یاه هظحالم ریثمت نازیم

  9 دیلوت
 تراجت
 تامدخ

9 
7 

93/. 

 9 ییافکدوخ

 یسایس یاه هظحالم ریثمت نازیم
 9 تینما

33/. 
 9 لالقتسا
 9 یدازآ

 یاه هظحالم ریثمت نازیم
 یگنهرف

 9 تیوه
73/. 

 9 تلادي
 9 شزومآ
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Chi-square=172.66 df=67 p-value=0.00000 Rmsea=0.074 

 اهریغتم یرادانعم تلاح رد اه هیضرف نومزآ روظنم هب شهوژپ یراتخاس لدم هئارا

 شد/2439/73  هراموش     رووشک نالوک و  وهم یاوه  حروط یگنهرف تسویپ ۀمان ماظن ساسارب) هزاس 0 اب هدش یریگ هزادنا یوگلا
 یاه صخاش هب طوبرم یراتخاس یاه هلداعم یوگلا رد ریسم لیيحت زا هدافتسا اب (هدش هتفریذپ یگنهرف تسویپ و 7397 /77/0
 ناشن (INT) زج هب یرادانعم و (Sig) صخاش ره یگتسبمه و یيماي راب لیذ لودج .دش نومزآ t-Value ار روکذم یوگلا
 رد  شهوژوپ یاه هیضرف یبوخ هب هدش یبایزرا یوگلا نیاربانب  تسا هدش هداد ناشن 4014 زا رتشیب یيماي یاهراب ۀمه .دهد یم
 .دهد یم ناشن ار دصرد 0 حطس

 هدش یبایزرا یوگلا t-Value و یلماعراب لودج
 یرادانعم یيمايراب  رایعم

   یسایس 

 72/57 ./42  تینما

 77/57 ./35  لالقتسا

 22/07 ./45  یدازآ

   یعیبط 

 43/57 ./72   یيقا

 72/57 ./42  یسانش نیمز
 43/97 ./30  یتسیز

   یداصتقا 

 57/77 ./30  دیلوت

 95/97 ./30  تامدخ

 47/77 ./30  ییافکدوخ

   یگنهرف 

 07/57 ./35  تیوه

 40/97 ./20  تلادي

 77/57 ./35  شزومآ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یدییمت یيماي لیيحت رد ارگاو و ارگ  ه رابتيا زا هدافتسا اب (یداعبا سایقم رد) نآ یاه صخاش و هزاس 0 یراتخاس یاه یگژیو
  یاوه  سناویراو  نیگناویم و  هزاوس  راوبتيا زا  هدافتوسا اب ات دراد دصق رگشهوژپ ،شخب نیا رد .تسا یسررب لباق ریسم لیيحت و
  دوییمت  رووظنم هب هزاس نیا لیيحت هب (Bagozzi, R. P, & Youjae, Y, 1988) لرزیل رازفا مرن یجورخ رد هدش جارختسا
 و لنروف طسوت هدش حرطم یموهفم یوگلا رد هزاس ییاور دییمت روظنم هب هک رگید یدرکیور .دزادرپب اه هیضرف بسانم ااختنا
  اووخ شزارب زا ناشن دوخ شهوژپ یاهریغتم نیب ییود ود یگتسبمه درکیور نیا ساسا رب .تسا هدش ناوني (7337) رکرال
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  لوصاح  هدوش  جارختوسا  یاوه سنایراو نیگنایم زا هدافتسا اب و لرزیل رازفا مرن یجورخ زا جیاتن نیا .دوب دهاوخ یموهفم یوگلا
  یووگلا رد ار  ییالاوب رابتيا ،هزاس نیا .دهد یم ناشن شهوژپ یاه هزاس دروم رد ار ییاور عون نیا جیاتن لیذ لودج .تسا هدش
 .دراد رارق هزاس رابتيا زا یبوخ حطس رد هدش یبایزرا یوگلا ،نیاربانب  دنهد یم ناشن شهوژپ یموهفم

 یلم ةعسوت یاه حرط یگنهرف تسویپ رد ییایفارغج یاه هظحالم داعبا رابتعا نومزآ لودج
 یگنهرف یداصتقا یسایس یعیبط 

    ./70 یعیبط

   ./05 ./90 یسایس

  ./20 ./45 ./59 یداصتقا

 ./05 ./00 ./45 ./90 یگنهرف

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .دهد یم ناشن ار اه هیضرف نومزآ جیاتن لیذ لودج و اه هیضرف در ای دییمت روظنم هب یداهنشیپ یوگلا نومزآ هب طوبرم جیاتن الاب لودج

 
 ریسم لیلحت هب هجوت اب ییایفارغج یاه هظحالم هب طوبرم تایضرف نومزآ جیاتن لودج

 
 
 
 

  
 یلک لدم

 نومزآ جیاتن اهرتماراپ یرادانعم درادناتسا نیمخت ریسم اه هیضرف
 دییات 49/2 05/4 یگنهرف تسویپ رد یسایس یاه هظحالم داعبا 7
 دییات 74/3 20/4 یگنهرف تسویپ رد یداصتقا یاه هظحالم داعبا 7
 دییات 35/3 05/4 یگنهرف تسویپ رد یگنهرف یاه هظحالم داعبا 9
 دییات 24/3 ./70 یگنهرف تسویپ رد یعیبط یاه هظحالم داعبا 0
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 :یریگ هجیتن و یدنب عمج
  هوب   ییاویفارغج یاوه  هوظحالم و ایفارغج هاگیاج و شقن ،یگنهرف یراذگ تسایس ۀزوح رد حرطم یاه عوضوم زا یکی
 یاه ینوگانوگ و اه توافت ،یگنهرف عونت هوالي هب  تسا یگنهرف یاه یشم طخ و اه تسایس ناینب دیاش و هنیمز ناوني
    رد اوهنت هون اوه  تواوفت نیا .دنک یم نادنچود ار عوضوم نیا هب هجوت ترورض ام روشک رد ییایفارغج و ینید ،یموق
      هوک اوکیرمآ و ییاوپورا یاهرووشک رد هوکيب ، دنتوسه یبهذم و یموق ،یگنهرف عونت یاراد هک ناریا دننام ییاهروشک
   عوونت نویا اب دروخرب رد یتوافتم یاه تسایس روشک ره و هتشاد یفيتخم یاهدمایپ و اه شلاچ  دنتسه زین ریذپرجاهم
   یاروب شوخب   ماوهلا عوبن م اوی عجرم ناوني هب هک دراد دوجو روشک رد یتسدالاب دانسا رگید یوس زا .دنا هتفرگ شیپ رد
  یاوه هظحالم هک تساجنیا لاؤس اما  دنوش یم اوسحم گنهرف هيمج زا فيتخم یاه هزوح رد یراذگ تسایس نایلوتم
 ؟دراد اه نامزاس رد نآ عبت هب و ناریا یمالسا یروهمج نالک یگنهرف یاه تسایس رد یهاگیاج هچ ییایفارغج
  یاویفارغج    و هوعماج رد دووجوم یوگنهرف عونت ثحب ،یگنهرف یراذگ تسایس رد یساسا لئاسم زا یکی زین ناریا رد
 ۀ    ومه لماوش نارویا رد ینوگاونوگ .تسا ینوگانوگ یگژیو زا رادروخرب و رثکتم یاهروشک هيمج زا ناریا .تسا ناریا
   اوب هوسیاقم رد ناریا .تسا نوگانوگ ناریا رد ینوگانوگ دوخ ،رگید ترابي هب  تسا ینوگانوگ عاونا مامت و عونت داعبا
  ور نویا زا .تسا رادروخرب اه ینوگانوگ نیرتشیب زا یبسن روط هب ،ناهج یيعف یسایس ییایفارغج دحاو ای روشک 447
 و ییایفارغج عونت دیآ یم نایم هب نخس ناریا یموب تائاضتقا و یگنهرف یراذگ تسایس دننام یيوضوم زا هک یماگنه
 .دوش یم ردابتم نهذ هب یگنهرف
  یوگنهرف  و ییاویفارغج ینوگانوگ و عونت شریذپ ،اهروشک زا یرایسب رد یگنهرف یراذگ تسایس یيصا ناکرا زا یکی
 رد  ییاویفارغج و   یوگنهرف عوونت نامتفگ دهد یم ناشن فيتخم یاهروشک یگنهرف یاه تسایس یقیبطت ۀعلاطم .تسا
    رد یوساسا لئاوسم زا یوکی  زوین ناریا رد .تسا رادروخرب یا هژیو هاگیاج زا فيتخم یاهروشک یگنهرف یاه تسایس
 .تسا ناریا یایفارغج و هعماج رد دوجوم یگنهرف عونت ثحب ،یگنهرف یراذگ تسایس
   و دراد ینوگاونوگ یاهزادونا  شچ و عونتم یاه  یيقا ،دوخ ییایفارغج تیعضو لیلد هب هک تسا یروانهپ روشک ناریا
   عوونت نویا .   توسا هدوش یتواوفتم یدا وصتقا -    یياومتجا یاوهراتفر ندومآدیدپ ببوس ییایفارغج  اخ تیعضو نیا
 ،  ریووک مدروم ،  لاوثم رووط  هوب  تسا هدش فيتخم یاهوخ و قيخ و موسر ،اادآ ،یگنهرف عونت داجیا ثياب ییایفارغج
 هس .دنراد دوجو ناریا رد یدایز بهاذم و نایدا .دنتسه شوک تخس ینامدرم ،یریوک تخس طیارش رد یگدنز یارب
 ، نارویا رد مال وسا ناوریپ ۀرتسگ .دراد یناوریپ ناریا رد (مالسا و تیحیسم ،تیدوهی) یمیهاربا ای یدیحوت یيصا نید
   و یيوصا نوید مال     وسا هوک یروگید رووشک هاوجنپ دودح نایم رد هک یيونت  دهد یم ناشن ار یرتشیب رایسب ینوگانوگ
   .توسا نارویا ییایفارغج و ینیمزرس یاه یگژیو رگید زا ناریا ینابز -یموق عونت .دوش یم هدید رتمک ،تساهنآ یمسر
    هوک توسا یوگنهرف یا  هوقطنم و  ییاویفارغج یا  هویحان ناریا تالف .تسا یيحم شیوگ و نابز 40 زا شیب اب یروشک
  یووحن    هوب نارویا هوعماج ۀ دونهد لیکشت ماوقا رثکت و عونت نایم نیا رد تسا هدش یموق و یداژن عونت ثياب هراومه
    روبخ ریذوپانراکنا یوتیعقاو و بیکرت زا ،نآ یتیعمج بیکرت هب یموق دنچ ۀعماج و موقلاریثک یاه هياو قالطا هک تسا
  رگیدوکی رانک رد اه اري ،اه نمکرت ،اه چويب ،اهدرک ،اه کرت ،اهرل نوچ فيتخم یاه تیموق یگدنز و روضح .دهد یم
 .تسا یناریا ندمت و تیوه یگنهرف -یموق کییازوم رگنایب ،دحاو یسایس یایفارغج اوچراچ رد و
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  شومارآ و تینما نیممت یارب یرت نیگنس تیلوئسم یتراظن یاه نامزاس یگنهرف و یموق عونت نیا هب هجوت اب یفرط زا
 نیا  تسا رادروخرب یرتشیب تیمها زا هعسوت لاح رد یاهروشک یارب تیلوئسم نیا و دنراد هدهي رب هعماج یمومي
  یاوه    هزووح رد یونالک یاوه  یزویر   هومانرب دونناوتب ات دنراد یتابث اب و نما طیحم هب زاین هبناج همه دشر یارب اهروشک
   کومک یتراوظن یاه نامزاس  هم فیااو زا یکی  دنهد ماجنا یتینما و یداصتقا ،یسایس ،یيامتجا ،یگنهرف نوگانوگ
        هوک یياومتجا  طالتروپ طیوحم رد  توسا یوتینما بوسانم یاه تخاسریز داجیا قیرط زا روشک رد هعسوت و دشر هب
     روب زوکرمت اوب اوه  نامزاوس هنوگ نیا ،دشاب گنررپ دناوت یم یتراظن یاه نامزاس شقن ،تسا روصتم یناوارف یاهدیدهت
      نارویا روضاح روصي رد .دونیامن لیهوست ار هعسوت و دشر دنیارف دنناوت یم فيتخم یاه هزوح رد تینما نیممت و داجیا
      توسا هدووب ناوگناگیب یوگنهرف ۀ   ومجه درووم هراوومه شا یدوجو ۀفسيف و یمالسا االقنا تیهام لیلد هب یمالسا
    رد زوین (یتراوظن یاوه   نامزاوس هويمج  نوم) اهداهن و نامزاس ۀمه ،گنهرف شخب رد یراگنا لهس تروص رد ،نیاربانب
   .دنریگ یم رارق یگنهرف ۀنخر ضرعم
  یاوه  هوفلؤم نییبت نمض شهوژپ نیا رد ،روشک رد یگنهرف ۀنخر و یتادراو یگنهرف یاهرطخ ندوب یدج هب هجوت اب
  گونهرف یزاس هنیداهن هب دیکمت نمض ،گنهرف ۀزوح نارظن بحاص یاه هاگدید حرط و یتراظن یاه نامزاس رد یگنهرف
  زا هدافتوسا ،  یتراوظن یاوه     نامزاوس یاروب یوگنهرف یاوه  یزویر   هومانرب رد مالوسا نید زا ثعبنم یاه شزرا و یمالسا
   جیاوتن و راوثآ ،اه شلاچ نییبت اب یگنهرف ییارگ  ه داجیا رد یدربهار یاهوگلا ناوني هب یگنهرف تسویپ یاه صخاش
 .تسا رضاح شهوژپ رد هدش هیارا یاه عوضوم زا یکی یگنهرف یزیر همانرب
   رد ییاویفارغج یاوه   هوظحالم هاوگیاج هب ،رما ناصصختم یارآ یسررب اب ،یرامآ لیيحت شور ساسارب قیقحت نیا رد
    بوسک جیاوتن ساوسا  روب قیقحت نیا رد هدنراگن ییاهن دیکمت . یا هتخادرپ یيم ۀعسوت نالک یاه حرط یگنهرف تسویپ
  ییاویفارغج  یاوه  هوظحالم  دویاب  یوگنهرف یاه یشم طخ و اه تسایس نیودت رد هک تسا نیا ،ناصصختم رظن زا هدش
   ساوسا روب   نارویا یمالوسا یروهمج رد یگنهرف تسویپ ۀلوقم ،دش رکذ هک روط نامه یيک روط هب .دوش هداد تیولوا
  .ددروگ  یوم  یسرت (یداصتقا گنهرف و یيامتجا گنهرف ،یسایس گنهرف ،یگنهرف گنهرف) گنهرف دعب راهچ شریذپ
 هب قطنم نیا رد ...و ییارجا یورميق ،ییایفارغج هرتسگ ،یگنهرف حوطس و اه هیال دننام یرگید  هم یاه هفلؤم دنچره
  اوفیا ار  یيوصا  شوقن ، یوگنهرف تسویپ یوگلا رد هک تسا یسایس لئاسم و ثحابم ،هدش هتفریذپ ِرروحم اما هتفر راک
 .دنک یم
 اهداهنشیپ
  دوش یسانش نیمز و یتسیز یایفارغج و  یيقا لماش ایفارغج یعیبط داعبا هب یرتشیب هجوت -1
  و اوه   توسایس نیودوت ،   توسویپ رد ییاویفارغج یاوه   هوظحالم هوب تیمها روخ رد هجوت و یریگرارق تیولوا رد -7
  یيم ۀعسوت یاه حرط و یگنهرف توافتم یاه تسایس ذاختا نینچمه یگنهرف یاه یشم طخ
   یارووش یاوه همانرب زا یریگ هرهب اب یگنهرف تسویپ عماج ماظن قیرط زا ور شیپ عناوم و اه شلاچ عفر و ییاسانش -9
  یگنهرف االقنا یلاي
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  ناونکراک یگنهرف یاهرواب و ینید تاداقتيا و اه شزرا رب ینتبم یگنهرف رادتقا داجیا و ماجسنا ،تکراشم تیوقت -0
   و هعوسوت یاروب یتراظن یاه نامزاس نیب لماعت داجیا نینچمه و یفنم گنهرف ذوفن اب هيباقم یارب یتراظن یاه نامزاس
  ینامزاس گنهرف تیوقت

    ۀوعماج نیوب یوشخب   ناویم یگنهاومه قیرط زا یتراظن یاه نامزاس رد یمالسا یاه نامرآ و اه شزرا موادت و طسب -0
  یتلود راذگریثمت یاهداهن و یتراظن

   درووم یاوه   راکروتوسد نیودوت و ینامزاس یاه تخاسریز داجیا و نامزاس رد یيامتجا و یدرف قوقح زا تیامح -5
  یتراظن یاه نامزاس نانکراک یگنهرف و ینید ،یميي یگدنلاب و دشر یارب زاین

 عبانم
 . یرک نآرق

 .(ع)نیسح ماما هاگشناد ،نارهت ،(ع)یيي هاگدید زا یگنهرف یژتارتسا ینابم ،(0397) رقابدمحم ،هپت الط ییاباب

  لاوس ،یماظتنا تینما و تاافح تاعلاطم همانيصف ،«یتینما و یتراظن یاه نامزاس رد یرو هرهب شیازفا یاهراک هار» ،(7397) اضریيي ،یرقاب
 .937-307 :صص ،27 هرامش ، تشه

    و تواافح تاوعلاطم همانيوصف ،«یتايالطا یاه نامزاس رد نآ شقن و یگنهرف هعسوت یزیر همانرب یموهفم طسب» ،(0397) اضریيي ،یرقاب
 .007-347 :صص ،ناتسبات ،07 هرامش ، هد لاس ،یماظتنا تینما

  ،هاگآ رشن :نارهت .یراتفر مويي رد قیقحت یاه شور ( 2397) .ههلا ،یزاجح و هرهز ،دمرس ،سابي ،یدنره ناگرزاب
 هرادا ،  یرادرهوش یياومتجا تاعلاطم رتفد :نارهت ،یيامتجا ریثمت یبایزرا یيم شیامه نیلوا( 3397) یضترم ،یهوکش و نمهب ،یناگنیاب .

  .یگنهرفو یيامتجا تسویپ
397) روصنم ،رف یردب  .رون مایپ :نارهت ،ناریا یناسنا یایفارغج ،(3
 .797 هرامش ،هزوح هاگپ ،یمالسا ندمت ءایحا و گنهرف زا تیمويظم عفر دیيک :یگنهرف تسویپ ،(2397) نسح ،نایناینب
 /5397) یگنهرف االقنا یلاي یاروش یاضيا اب رادید رد یمالسا االقنا یربهر تانایب ،(5397) (یلاعلا هيادم)یربهر  ظعم ماقم تانایب

 .یربهر تیب یامنرات (27 /3
 /7 /5397) دهشم یسودرف هاگشناد نابوجشناد اب رادید رد یمالسا االقنا یربهر تانایب ،(5397) (یلاعلا هيادم)یربهر  ظعم ماقم تانایب

0). 
 .یا هنماخ یمظعلا هللا تیآ راثآ رشن و ظفح رتفد یناسر عالطا هاگیاپ ،(57/34/7397) (یلاعلا هيادم)یربهر  ظعم ماقم تانایب
 .ناسانش هعماج :نارهت .یيیيج یداه همجرت ،یيامتجا یاهدمایپ دروآرب یييملا نیب ییامنهار( 3397) کنرف ،یيکنو و کنه ،رکب
 .شورس :نارهت ،یگنهرف یگنهرب و یگنهرب گنهرف ،(7297) یيعمالغ ،لداي دادح

  لاوس ،    یماوظتنا توینما و تواافح تاوعلاطم همانيصف ،«یتراظن ددعتم یاه نامزاس داجیا دمایپ و ليي یسررب» ،(7397) نیسح ،یراقفلاوذ
 .00-37 :صص ،07 هرامش ، تفه

 هرامش مراهچ لاس ،یگنهرف یسدنهم همانهام ،«یداصتقا ۀعسوت رد گنهرف شقن» ،(3397) داژن قح نیما و یونهد لالج  سگرن ،این حلاص
 .35-25 :صص ،3397 رویرهش و دادرم 00 و 90

  توینما و تاافح تاعلاطم همانيصف ،«یتینما و یتراظن یاه نامزاس نالک یاه یزیر همانرب رد یهوژپ هدنیآ شقن» ،(4397) ااداش ،یرگسي
 .537-057 :صص ،43ناتسبات ،37 هرامش ، شش لاس ،یماظتنا

 .نارهت ،لوا پاچ ،یگنهرف لماکت و یيولونکت ،(ات یب) ربکا یيي ،یگنهرف

 .ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق
 .تمس :نارهت ،ويخرق یدهم ۀمجرت ،یگنهرف یایفارغج ،(9397) کیام ،گنرک
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  تاوعلاطم  روتفد :نارهت ،اه هيورپ و اه حرط یگنهرف و یيامتجا یاهدمایپ و راثآ یبایزرا ،(2397) روپ  یهاربا نسحم و اضردیس ،یوفطصم
 .یرادرهش یگنهرف و یيامتجا

 .0397 ،یگنهرف االقنا یلاي یاروش :نارهت ،یمالسا االقنا ربهر یاه هاگدید رب یيیيحت  روشک یگنهرف یسدنهم ،(0397) یدهم ،یماان
 .یقاس :نارهت ،مرن گنج ینابم و لوصا ،(7397) دمحم یيي ،ینیئان

 77/0/7397 شد/2439/73 هرامش روشک نالک و  هم یاه حرط یگنهرف تسویپ ۀمان ماظن
 .دجم دیما تاراشتنا ،یگنهرف هعسوت یزیر همانرب رب یدمآرد ،(5397) یربني یسوم ،ضیف دوواد ،کباب ،یرادهاگن
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