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 لیبدرا یقداص هناخ ،ناریا یتنس یرامعم ،ارگ هنیمز یرامعم یاه صخاش ،ییارگ هنیمز :یدیلک تاملک

                                                           
 یرامعم و رنه هدکشناد رد هک تسا یرامعم یحارط دنیآرف دوبهب رد هنیمز زا ماهلا شقن ناونع اب هداز یجاح شروک ،یرامعم یصصخت یرتکد همان نایاپ زا هتفرگرب هلاقم نیا -2
 .تسا ماجنا لاح رد یئرما داباتخم یفطصم دیس رتکد یاقآ بانج هرواشم و ماصتعا جریا رتکد یاقآ بانج ییامنهار هب تاقیقحت مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد

 i.etessam@srbiau.ac.ir.com (لوئسم هدنسیون) -1
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  همدقم
 عوضوم نیا ؛تسا هدوب ییایفارغج طیحم و یناسنا عماوج نطب زا هتساخرب هاگآدوخان روطب و هراومه یرامعم
 ؛تسا هدوب طابنتسا و کرد ِقلباق ،توافتم یتیفیک و تیمک اب ایند فلتخم ِققطانم و اه گنهرف یمامت رد هراومه
 رد هراومه یمدآ نآ رد هک دومن تفای هیلوا ناسنا یاه هاگتنوکس رد ناوت یم ار یرامعم عون نیا عون نیرت یودب
 یاهزاین یوگخساپ هک دنک هیهت یهانپرس دناوتب ،دوجوم حلاصم و تاناکما زا یریگ هرهب اب ات تسا هدوب شالت
 و راکفا ،راتفر ِقیگناگدنچ روطنیمه ،ییایفارغج طیارش و میلقا رد دوجوم عونت هب هجوت اب .دشاب شا یناور و یکیزیف
 ،ییایفارغج ِگتاصتخم و اه گنهرف مامت رد یرامعم هینبا یریگ لکش ،خیرات راودا مامت رد رشب ِگگنراگنر یاهزاین
 یا هتکن .تسا هدوب هقطنم ره یناسنا و یطیحم یاه یگژیو زا هتساخرب ،یرطف تفگ ناوتب دیاش و زیگنا تفگش روطب
 هحص رصاعم هرود رد عوضوم نیا تیمها رب ،«میشیدنیب یزاسرهش لئاسم هب هنوگچ» ِقباتک رد 2هیزوبروکول هک
 مهم یعوضوم ار ناسنا یتسیز یاه هدیدپ و جراخ طیحم و یرامعم نیب حیحص یا هطبار یریگ لکش هوحن و هتشاذگ
 لکش طیحم رد هراومه ،یرامعم» :دراگن یم نینچ هراب نیا رد زین 1گنل .(2992 ،هیزوبروکول) دراد یم نایب یدیلک و
 ،گنل) «دنراد ینورد یا هطبار مه اب هک تسا یگنهرف و هدش هتخاس ،ییایفارغج یاه یگژیو یاراد طیحم و دریگ یم
 و تعنص ییافوکش اب هارمه و دعب هب یا هرود زا هنافساتم ،عوضوم نیا ترورض و تیمها مغریلع اما ؛(322 :6192
 رایسب ،دشاب هدخساپ یطیحم و یناسنا یاه هتساوخ زا یرایسب لباقم رد هک یا یرامعم هینبا یریگ لکش ،یژولونکت
 حیحص طابترا ،اهرهش زا یرایسب رد نردم یرامعم ندمآ راک یور و یتعنص بالقنا زا دعب هک یوحن هب ؛دش گنرمک
 یاه شلاچ اب یگنهرف یاهشزرا و یموب تیوه ظفح یفرط زا و زورما یاهزاین و ناینیشیپ یرامعم ثاریم نایم

 یرصب موادت نتفر نیب زا ثعاب هتشذگ یفن و راکتبا رب دیکات ،نردم هرود رد هک یا هنوگ هب دش هجاوم ینوگانوگ
 زادرپ هیرظن و رامعم 9تروپاپار سومآ .تفای شرتسگ تعرس هب ایند قطانم رثکا رد هیور نیا .دیدرگ یدبلاک طیحم
 مرف یریگ لکش هطبار ِقنیب ِقلداعت ندز مهرب و یرامعم رب نردم ِقحلاصم یراذگریثات ِقعوضوم اب طابترا رد ،رصاعم هرود
 هک یماگنه» :دسیون یم نینچ «نکسم یسانش ناسنا» ناونع اب دوخ باتک رد ،یناسنا و یطیحم یاهرتماراپ و انب

 زا ؛تسا هدنام یقاب یلک لئاسم یخرب زونه ،دش یمیلقا یاهورین یوگباوج مرف و تفرگ تروص تیاس اب یراگزاس
 انب مرف رب ینامتخاس یاه کینکت زین و نآ باختنا و حلاصم هب یسرتسد تیلباق .تخاس هویش هب طوبرم لئاسم هلمج
 هک یدبلاک یگتخیر مه هب و یرصب یگتفشآ .(292 :1192 ،تروپاپار) «داد دهاوخ رییغت ار نآ و هتشاد یدایز ریثات
 و فرص شیارگروطنیمه و ییایفارغج -یطیحم ثحابم ،یتخانش ناسنا لئاسم هب ناگدنزاس یهجوت یب دنور زا رثاتم
 هک یروط هب ؛تشگ لدبم نازاسرهش و نارامعم یارب یا هغدغد هب ،دوب عونتم حلاصم ِگدربراک هب بوچراچ نودب
 هب تسد ،یرهش ِگطیحم و دبلاک یزاس بسانم و یرامعم یاوتحم دوبهب یاتسار رد بسانم خساپ نتفای تهج رد اه نآ
 درکیور شیادیپ ناوتب دیاش .دیسر ماجنا هب هنیمز نیا رد زین یا هدرتسگ تاعلاطم و دندز یفلتخم یاه هبرجت
 لاس رد 9رخاموش ساموت .دومن دادملق هدمآ شیپ طیارش هب روخرد و بسانم یخساپ ار یرامعم رد «ییارگ هنیمز»
 راکب «اه یسیدرگد و یرهش یاه نامرآ :ییارگ هنیمز» ناونع اب یا هلاقم یط رد راب نیتسخن ار ییارگ هنیمز هژاو 2332
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 نیا رد وا .تسج هرهب «هکت لهچ رهش» هلاقم رد 3رتوک و 6ور تایرظن دروم رد ییارگ هنیمز هژاو زا رخاموش .تفرگ
 تلاسر هک تسا دقتعم و دنک یم دای تسا طیحم و رتسب اب طبترم هک طسو دح و لئاح ناونع هب ییارگ هنیمز زا ،هلاقم
 هب هک تسا یهاگدید ییارگهنیمز .(399 :5332 ،رخاموش) تسا داضتم موهفم ود نیب طابترا داجیا ،ییارگ هنیمز

 هب دوخ ،دوش یم هتخاس هک ییانب ره .دراد هجوت رصاعم یحارط رد اه نآ یریگراک هب و ناکم کی صاخ یاهیگژیو
 تلاسر دییات .دنک یم یزاس هنیمز دوخ زا دعب یانب یارب هنیمز زا یشخب ناونع هب و ددرگ یم حرطم هنیمز زا یشخب ناونع
 :دسیون یم نینچ هراب نیا رد وا ؛تسا کرد لباق یبوخ هب 1تیاو دراودا هتشون رد ییارگ هنیمز درکیور یلصا فده و
 ،تیاو) «تسیرورض دبلاک رب راذگ ریثات یاه ناینب یزیر یپ یارب یناسنا و ییایفارغج ،یطیحم لماوع هیلک تخانش»
 قیمع یکرد و قیقد ِگتخانش ،دهد رارق هجوت دروم یتسیاب یحارط دنیآرف رد دیاب حارط هک هچنآ تیاهن رد .(3 :9192
 لئاسم هب هجوت اب .دیآ باسح هب نوماریپ ِگتعیبط زا کچوک یئزج ،ییاهن ِقلوصحم هجیتن رد ات ،تسا طیحم و هنیمز زا
 و یدبلاک طیحم یرصب موادت نتفر نیب زا ،ون حلاصم شیادیپ صخألاب) یتعنص بالقنا زا لصاح یاه ینوگرگد و
 و مسینردم دنور اب وسمه زین ناریا یرامعم (ایند فلتخم طاقن رد یرامعم یریگ لکش ِگدنور رب رگید یفنم تاریثأت
 یرامعم نارگشهوژپ و ناراگن خیرات زا یخرب هک یا هنوگ هب ؛دیدرگ یساسا یتالوحت شوختسد ،هلصاح تارییغت
 و یناماسبان عورش ،تسا راجاق هلسلس ینارمکح هرود اب فداصم هک ار ناریا یرامعم خیرات زا هرود نیا ،یناریا
 ناریا رصاعم یرامعم هک تسا نآ رب داقتعا ،هاگدید نیا قباطم .دنا هتسناد یناریا یرامعم و گنهرف لوصا زا فارحنا
 ،یموب گنهرف هب هجوت و ؛هدش رود شیوخ «هتسویپ دنور» زا یبرغ یرامعم و گنهرف ذوفن لیلد هب راجاق نامز زا
 یواکاو فده اب شهوژپ نیا رد ور نیا زا .تسا هتخاب گنر اهانب یریگ لکش رد «یا هنیمز لماوع» زا یرایسب و میلقا
 هرود نیا صخاش یاهانب زا هک «لیبدرا یقداص هناخ» یانب رد ییارگ هنیمز یاه صخاش ،هدش دای لئاسم رت قیقد
 رارق هجوت دروم قیقحت نیا رد ریز یلصا یاه شسرپ ،ساسا نیا رب .تسا هتفرگ رارق لیلحت دروم دوش یم بوسحم
 :دوش هتفگ خساپ اه نادب تسا هدش یعس همادا رد و هتفرگ
 ؟دنمادک ارگ هنیمز یرامعم یاه صخاش -2
 ؟تسا هدوب تروص هچ هب لیبدرا رهش یراجاق نکسم رد هنایارگ هنیمز یاه صخاش روهظ هوحن -1
 اب تسخن ماگ رد و ادتبا ،هدش حرطم تالاوس هب ییوگخساپ روطنیمه و قیقحت فده ققحت یاتسار رد و همادا رد
 هنیمز یسررب هب یدعب ماگ رد و ییارگ هنیمز یاه هصخاش نییبت هب یدانتسا و یا هناخباتک تاعلاطم رازبا یریگراکب
 شهوژپ دروم هنومن یبایزرا هب ییارگ هنیمز یاه صخاش عیمجت اب اتیاهن و دش هتخادرپ ناریا یتنس یرامعم رد ییارگ
 رد لاح .دش هتخادرپ رضاح قیقحت رد هدش نییعت (راجاق هرود) ینامز و (لیبدرا یقداص هناخ)یناکم هدودحم رد
 و یرامعم و هنیمز هطبار نییبت ،ییارگ هنیمز و هنیمز یانعم نتفای موزل ،قیقحت یرظن بوچراچ نیودت یاتسار
 هنیمز هژاو زا یلک یموهفم و کرد هب ندیسر ادتبا .تسا سوسحم الماک ییارگ هنیمز داعبا هب نتخادرپ نینچمه

 نیا زا یدرف ره هک اریز تسا هداس ؛تسا راوشد و هدیچیپ رایسب ،یگداس نیع رد هنیمز هملک هک اریز ،تسیرورض
 موهفمان دوش یم هتخادرپ عوضوم نیا هب رتشیب هچ ره هک لیلد نیا هب ،تسا راوشد و هدیچیپ و دسر یم ییانعم هب هژاو
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 میاداراپ نتفرگ رظن رد اب .تسا کرد لباق هزوح نیا رد یدیدج داعبا ،راب ره هک یا هنوگ هب دوش یم رت تخس و
 شهوژپ نیا رد ؛دریگ یم ماجنا یفیصوت تروص هب و هدوب (یددعریغ) «یفیک» عون زا هعلاطم نیا ،قیقحت یارب هناگود
 و یفیصوت-یلیلحت شور زا تسخن یاه شخب رد ،هدش حرطم یاه شسرپ هب ییوگ خساپ و فادها دربشیپ یارب
 کت) یدروم هنومن شور یانبم رب همادا رد و دش هتفرگ هرهب ییارگ هنیمز یاه صخاش جارختسا یارب یدانسا
 ،رضاح ِققیقحت دربشیپ هسورپ رد .تفرگ رارق هقادم دروم لیبدرا یراجاق نکسم رد ییارگ هنیمز یاه صخاش (یدروم
 قیقحت لوا شخب رد هک یا هنوگ هب ؛دش هتفرگ هرهب هفسلف و (تروص)بلاق نیب یتشگرب و تفر یقیبطت شور زا
 هب قادصم» زا ،تسا یدروم هنومن یسررب لماش هک مود شخب رد و «قادصم هب موهفم» زا (قیقحت یرظن بوچراچ)
  .دش هتخادرپ «موهفم

 یرظن بوچراچ

 یسانش هژاو رظنم زا ییارگ هنیمز و هنیمز
 مه رد» و «نتفاب مه رد» یانعم هب «contexere» نآ لعف و هتفرگ هشیر «contextus» نیتال هملک زا «context » هژاو
 یزیچ نآ رد هک تسا هدش دای یا هدینت مهرد طیارش ناونع هب موهفم نیا زا ،3رتسبِقو تغل گنهرف رد .تسا «نتفات
 و هناوتشپ ،هدرَگگ ،هرکیپ ،نتم ،حرط ینعم هب «هنیمز» هژاو زین (3392)ادخهد همان تغل رد .دهد یم خر ای دراد دوجو
 و «طابترا» نوچ یمیهافم اب هملک نیا دهد یم ناشن هنیمز و تسکتناک یتخانش هژاو لیلحت .تسا هدمآ رابتعا هیام
  .دراد یا هتسویپ ِقینیشن مه «لاصتا»
 ِگتاملک ِقلثم تسرد ؛دریگ یم لکش یددعتم یازجا زا هک دوش فیرعت یا هتسویپ مهب تیلک ناونع هب دناوت یم هنیمز
 هب ،رهش رتسب رد .(63 :3251 ،یوگناس) دنهد یم لیکشت ار راد ینعم هلمج کی ،مه اب بیکرت رد هک هلمج کی
 ناونع هب تسکتناک هژاو .(29 :9551 ،رتروپ) دناوخ اهانب ِقنایم ینیشن مه و لاصتا ار context ناوت یم ،یسایق یا هنوگ
 .(1251 ،نگزیچ) دوش یم رجنم دیلوت هب «طیارش» و «اهدادیور» قیرط زا ،بوچراچ و طیحم ،هنیمز سپ
 یرامعم رد ییارگ هنیمز
 یارب ییوگلا نوچمه ار یحارط هنیمز و رتسب هک تسا یرامعم روطنیمه و یزاسرهش رد جیار یدرکیور ،ییارگ هنیمز
 رد .تسا هنیمز اب یرامعم نیب ییانعم و یقطنم ِقیرصب طابترا داجیا نآ ییاغ فده هک درادنپ یم دمآراک ِقیحارط
 هدش داریا هزوح نیا ِقنارظن بحاص و نادنمشیدنا یوس زا یتوافتم تارظن ،نآ فادها و ییارگ هنیمز درکیور صوصخ
 یاه هاگدید ،ارگ هنیمز یرامعم اب طابترا رد رت عماج بوچراچ هب یبای تسد یارب شخب نیا رد ور نیا زا ؛تسا
 داجیا یارب یلیامت ار ییارگ هنیمز ،یرامعم رکفتم و رامعم ،«نیلورب .یس تنرب» .تفرگ رارق هجوت دروم فلتخم
 لیب .(92 :5132) تسا هتفرگ دوخ هب دحاو یلکش نامز یط رد هک دناد یم نوماریپ طیحم و نامتخاس ِقنایم طابترا
 و یدبلاک رصانع یزاس هچراپکی هک تسا دقتعم و دهد یم رارق ثحب دروم ار ییارگ هنیمز زا رگید یهجو ،52ریلیه
 نینچ هراب نیا رد زین 22زنکج زلراچ .(6332 ،ریلیه) تساضف و دبلاک رتهب کرد یارب یلح هار ،دحاو لک کی لیکشت
 نآ ندیشخب موادت و هنیمز یدبلاک و ییانعم یاه شزرا تفایرد ارگ هنیمز ِقیرامعم ِقیلصا ِگتلاسر و درکیور » :دراگن یم
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 هاگن یرهش سایقم و یتنس یرامعم اب دیدج یاهنامتخاس یزاس گنهامه یترابع هب ؛تسا هینبا یتآ یرامعم رد
 هجوت تیلوئسم یرامعم هک تسا دقتعم 12لاه نویتسا ؛(992 :1551 ،زکنج) «تسیرامعم رد ییارگ هنیمز هیرظن یلصا

 یارب یمیهافم ناونع هب ار بسانم تاداهنشیپ زا یا هعومجم دناوت یم هنیمز اریز ؛دراد ار هنیمز یور هنافاکشوم و هژیو
 .دوش یم لماش زین ار یحارط میهافم هکلب ،تسین ینامتخاس رتسب اهنت یو یارب هنیمز .دروآ مهارف یرامعم یحارط
 کی اب هشیمه ام» هک تسا رواب نیا رب وا .تسا یحارط یارب یساسا عبنم کی هنیمز ،لاه رظن زا ،رگید ترابع هب
 ،ولغوا یچناقروی) «میهد ماجنا ار یحارط دنیارف ،دوجوم طیارش قبط دیاب و میتسه وربور دیدج تیعقوم و هنیمز
 ،یرگ کنارف هدیقع هب .تسا هطبار نیا رد لاه اب رظن مه زین ییاکیرمآ روهشم رامعم 92یرهگ کنارف .(16 :2551
 ،زین 22ردناسکلا .(63 :3251 ،یوگناس) «ندوب نامز یب ییاناوت اب اما ،دنک تبحص دوخ ناکم و نامز زا دیاب یرامعم»
 .(3192 ،ردناسکلا) دناد یم یرامعم یلصا فده ار هنیمز و مرف نیب راگزاس و لوبقم یطابترا هب ندیسر یارب شالت

 ،حرط رتسب و یرامعم طابترا ِقیگنوگچ عوضوم هب نارظنبحاص و نارامعم رثکا ،دیدرگ هراشا لبق روطس رد هکنانچ
 ترابع ،درک طابنتسا ناوت یم ییارگ هنیمز هزوح نیصصختم تارظن هعلاطم زا هک هچنآ .دنراد وسمه و کرتشم یهاگن
 ار دحاو ییامیس و دبلاک شزادرپ ییاناوت مه زا لصفنم و یدارفنا تروصب اهرهش ِقیدبلاک رصانع هکنیا زا تسا
 داعبا و صاوخ یوجتسج رد طقف ناوت یمن ،ور نیا زا .دنا هتسباو دوخ ینوماریپ طیحم تفاب و رتسب هب هکلب ،دنرادن
 نیا رد لیلحت دحاو .تسیرگن-دنراد رارق نآ رد هک یا هنیمز و نامز هب هجوت ِقنودب اه هدیدپ رهوج هب و دوب اه هدیدپ
 نیا هب زین اه نآ رد تلاخد و رییغت هنوگره و تسا نآ یطیحم لماوع اب طابترا رد اهاضف ای اهانب هعلاطم ،درکیور
 .تشاد هجوت یدبلاک ًاافرص یاه هبنج هب ادتبا روبزم هاگدید .(12-92 :3132 ،نمتلآ و سلوکوتسا) تسا هتسباو لماوع
 هاگدید نیا رد .داد شرتسگ هعماج یگنهرف – یعامتجا هوجو هب ار دوخ هزوح و دییارگ یناسنا داعبا هب جیردت هب اما
 دیاب ارگ هنیمز رامعم نیاربانب .دنراد روضح رصاعم یاهرهش دبلاک هب نداد لکش رد هتشذگ یاهرهش رصانع و اه هدیا
 زا .(99 :5192 ،ییالوت) دهد رارق دوخ یحارط دنیآرف زا یشخب ار نآ و دبایرد ار ناکم کی یاه یگژیو دشاب رداق
 و یدبلاک یاه شزرا موادت تحارص هب ،دراد رظن یناکم زیامت هب ینمض یا هنوگ هب هک لاح نیع رد ور نیا
 دنک یمن یفن ار (لوحت) دیدج یاه شزرا داجیا ،لاح نیا اب .تسا راتساوخ ار دوجوم هنیمز ای ناکم یدبلاک ریغ
  .(99 :9192 ،ییادتقمریم)

 نارظنبحاص رظنم زا ییارگ هنیمز -1 لودج

              هاگدید             رظن بحاص 
 تساضف و دبلاک رتهب کرد یارب یلح هار ،دحاو لک کی لیکشت و یدبلاک رصانع یزاس هچراپکی زادرپ هیرظن ریلیه

 دوجوم هعماج رد نامتخاس کی هناهاگآ نداد رارق زادرپ هیرظن 92لزتو 
 عیسو ِقسایقم رد ارگ هنیمز یرامعم هب نتخادرپ موزل زادرپ هیرظن  62وتنوب ولباب 
  رتسب اب نامتخاس هطبار یرارقرب هب هجوت زادرپ هیرظن 32ماهنراگ و ساموت
 نینکاس یگنهرف تیوه ظفح ،نآ رتسب و ون یاهراتخاس نیب هطبار یرارقرب ،هتشذگ یرامعم رصانع یرادهگن رامعم و زادرپ هیرظن 12نیکسرا 
 دحاو ِگدبلاک کی رد یرهش رصانع طالتخا ِقموهفم اب یرهش ژالک تپسناک زادرپ هیرظن رتوک درف– ور نیلاک
 نوماریپ رتسب اب انب هطبار زادرپ هیرظن 32نپاک تیمسا دیوید
 .یس ینوتنآ 
  51سداینوتنآ

 ازجا نیب تدحو و نزاوت و هنیمز ازجا هب نتخادرپ زادرپ هیرظن
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132 ،زنیگ یس .لیرم ؛6192 ،گنل ؛3392 ،ناراکمه و روپ مشاه :عبنم  ناگدنراگن یشهوژپ یاه لیلحت و5132 ،نیلورب ؛ 5

 یرامعم و هنیمز هطبار
 زاب ار شا یعیبط طیحم تیمها و هراشا شا  طیحم و ناسنا نایم هطبار هب 91 یب  نیوت دلونرآ و 21ردره ،91لگه
 ناسنا هک تسا حضاو .دنا هدرک دیکات ناهج هب نداد لکش و ییوگخساپ هب یناسنا یدنمناوت رب ناماوت نکل ؛دنا هتخانش
 و نایامن ار شا  طیحم زا وا مهف ،تخاس ناسنا ناکم و تسا تعیبط زا یشخب یتخانش تسیز یدوجوم ناونع هب
 نایم یرصب طابترا و یگچراپکی زا رتارف ییارگ هنیمز هکیروط ؛(39 :9392 ،ناراکمه و ینمهب) دزاس یم لیمکت

 یدازردام هک دراد دوجو یطباور وا نوماریپ و هدنز دوجوم ره نیب :تسا دقتعم 61رتورگ .تساه گنر و اه لکش
 هک ینعم نیا هب ؛تسا یزیرغ ناسنا شنکاو دراوم یخرب رد اهنت و دنتسه یباستکا رتشیب طباور نیا .دنا هتفرگن لکش
 یرما ره لباقم رد وا هکنیا و تساجک زیچ ره هاگیاج ،دریگب دای ار ایشا موهفم دوخ طیحم اب طابترا رد یتسیاب ناسنا

 یایند رد هکلب تسا طیحم هب لصتم تیعقاو رد اهنت هن یرامعم .(3132 ،رتورگ) دشاب هتشاد دیاب یراتفر هچ
 و تسا رثوم دح هچ ات یرامعم کاردا رد طیحم شقن هک دوش یم نشور بیترت نیا هب .تسا نینچ زین ام تارطاخ
 اب نامتخاس کی نیب طابترا 31اتوب ویرام .تسا ریذپان بانتجا نامتخاس کی حرط ماگنه طیحم نتشاد رظن رد ارچ
 ینایب هب ،تسا دوخ هب طوبرم هژیو طیحم یاراد یرامعم رثا ره :دهد یم حرش نینچ ار دوخ نوماریپ رتسب و طیحم
 زا هتفرگ شقن یطابترا نآ رتسب و یرامعم نیب طابترا .دیمان نامتخاس رتسب ناوت یم ار هژیو طیحم نیا نوماریپ رت هداس
 و دنتسه یگشیمه و هبناج ود سامت رد نآ یرامعم و رتسب نیا هک تفگ ناوت یم .تسا لباقتم یریذپ ریثات کی
 کی هک یطیحم دیابن هک تسا تیمها زئاح هتکن نیا هب هجوت هتبلا .(9192 ،رتورگ) دنا طابترا رد مه اب هراومه
 طیحم عقاو رد .مینک یقلت یرصب کرحم کی ناونع هب اهنت ار دراذگ یم رثا ام کاردا رب و هتفرگ رب رد ار نامتخاس
 :نامه) دشاب هتشاد ناسنا ناور رب یمیقتسم رثا دناوت یم طیحم هکلب تسین اه نامتخاس یارب یرصب هنیمز کی اهنت
 نینچ .تسا هتفهن ناکم کی رمع رد هک تسا یبختنم یاه هدیا هب یبایتسد دنمزاین ،هنیمز و یرامعم نایم هطبار .(39
 ود هب بیترت نیا هب .دننک یم نیمضت هنیمز رد ار موادت تیفیک و هدوب اناوخ اما ،تسا نهک رظن هب هچرگا ،ییاه هدیا
  .(21 :3192 ،نایاش) تسیرگن زین (نامز و ناکم) ی هژاو ینعی ،رگید یرظنم زا ناوت یم هنیمز ی هنوگ

 یرامعم رد نآ ندیشخب موادت و هنیمز یدبلاک و ییانعم میهافم و اهشزرا تفایرد ،ارگ هنیمز ِقیرامعم ِقیلصا ِگتلاسر و درکیور زادرپ هیرظن زکنج زلراچ
  دشاب یم هینبا یتآ

 (کیژولوکا و درکلمع)یبرجت و (انعم)کاردا ،(مرف و لکش)یرصب :دش دهاوخ هنیمز کرد لماع هک یگژیو هس زادرپ هیرظن و زاسرهش لب نومیاس

 اهنامتخاس نیب طابترا و لماعت زادرپ هیرظن و رامعم هیزوبروکول

 صخشم رتسب رد یزاس رهش و یرامعم ییوسمه و طاقتلا زادرپ هیرظن و رامعم نیلورب یس تنرب
 مدرم و گنهرف ،عامتجا تخانش فده اب ،طیحم هب یعامتجا – یگنهرف شرگن - زادرپ هیرظن و رامعم تروپاپار سومآ

  مدرم یگنهرف یاهرواب و اه شزرا و یعامتجا یاه نامزاس ،داصتقا ،یفارگوپوت ،اوه و بآ ریثات هب داقتعا -

 بطاخم ینهذ ریوصت رب تیلاعف و درکراک ناهنپ یاه هبنج ریثات و هنیمز یانعم تخانش رب دیکات -

 اضف زا عماج یشخب ناونع هب اهنامتخاس طابترا زادرپ هیرظن و رامعم 21ناک ییول

 (نامتخاس ای ایشا)رصانع یخرب نیب کرتشم هوجو  زادرپ هیرظن 11روم درالیو زلاچ

 زیر همانرب و سانش هعماج سدگ کیرتراپ
 یرهش

 رهش یخیرات هرهوج و حور و یسانش نیمز ،ییایفارغج ،یداصتقا تایح هب هجوت موزل

 تسا هدنیآ یرامعم هب نیشیپ براجت هدننک لقتنم هک اضف زا نیعم یتیفیک یرهش زیر همانرب و رامعم نکیب دنومدا



 941 ...راثآ رد ییارگ هنیمز یاه صخاش لیلحت

 ییارگ هنیمز داعبا
 شخب نیا رد هک ،تسا یفلتخم قارتفا و کارتشا طاقن یاراد ییارگ هنیمز داعبا اب هطبار رد نارامعم و نیققحم تارظن
 – یمرف ییارگ هنیمز شخب هس رد ار ییارگ هنیمز ِگداعبا 11زنیِگگ .یس لیرم .دش هتخادرپ تارظن نیا زا یخرب یسررب هب
 «یتیلاعف ییارگ هنیمز» ِقرتشیب ی هعلاطم ِگترورض هب همادا رد وا دنک یم یفرعم یمیلقا ییارگ هنیمز و یتیلاعف ییارگ هنیمز
 زا -دراوم بلغا رد ار یرت هدرتسگ و ینف تاعالطا ،یتیلاعف یوگلا هک دوش یم روآدای ار هلئسم نیا و هدومن دیکأت

 ِگدعب ود رد ار ییارگ هنیمز داعبا ،31تراه نویتسا .(21 :5132 ،زنیگ) داد دهاوخ لاقتنا بطاخم هب -رگید هورگ ود هلمج
 و یرامعم یریگ لکش تمس هب یشهج ار ییارگ هنیمز وا ؛تسا هدرک حرطم و یسررب یگنهرف هنیمز و عونصم هنیمز
 اهرهش یخیرات و یعامتجا   -یگنهرف داعبا رتوک و ور .(3132 ،تراه) دناد یم نوماریپ طیحم زا هتفرگرب ِقیزاسرهش
 ِگدعب هس رد ار ییارگ هنیمز ،زین لب نومیاس .(1332 ،رتوک و ور) دنناد یم رثوم رایسب ،دبلاک یریگ لکش رد ار
 .(1192 ،لب) دراد یم میسقت یدرکلمع و یبرجت ییارگ هنیمز و – ییانعم و یکاردا – یرصب و یمرف ییارگ هنیمز
 تیعبت ورگ رد ار هدخساپ و بسانم یدبلاک یریگ لکش و دناد یم راذگ ریثات ار هنیمز یخیرات هبنج زین 59سدگ کیرتاپ
 ءارآ عیمجت و هتفای ماجنا تاعلاطم ساسا رب ،تیاهن رد .(66 :1632 ،سدگ) درادنپ یم یخیرات یاه تشادرب زا

 ی هخاش ود رد ار ییارگ هنیمز داعبا ناوت یم ،اه نآ قارتفا و کارتشا طاقن یسررب و ییارگ هنیمز هزوح ِقنارظن بحاص
 ؛یخیرات و یتنس یرامعم رصانع و اهوگلا :فلا) یزاسرهش و یرامعم «ِقمیقتسم» تایفیک -2 لماش ،هدمع و یلصا

 اب «میقتسمریغ» طابترا رد ای «هنارامعمریغ» تایفیک -1 و (دوجوم هنیمز رد ییاضف و یدبلاک ،یّجدام یاه تیفیک :ب
 یدنب هتسد (یگنهرف و یعامتجا ،یناسنا یاه تیفیک :د ؛یمیلقا و ییایفارغج ،یعیبط طیارش :ج) یزاسرهش و یرامعم
 رد هک تسا ییاه هفلؤمریز یاراد هدش رکذ یاه شخب زا کی ره ،هدش هئارا ِقیلک یدنب میسقت نیا رب هوالع .دومن
 زا یخرب ،اه شخب نیا لماک کیکفت دوجو اب تسا رکذ هب مزال .تسا هدش هتخادرپ اه نآ لماک حیرشت هب ریز رادومن
  .دنوش یراذگ یاج زین رگید یاه شخب رد نامزمه دنناوت یم ،تاکارتشا دوجو لیلد هب اه هفلؤمریز نیا

 
 ؛اه هفلؤمریز جارختسا و نارظن بحاص هاگدید زا ییارگ هنیمز درکیور یلیلحت داعبا یدنب هتسد -1 رادومن

 ناگدنراگن :عبنم

 رد اه هصخاش نیا یسررب و یواکاو هب راتشون ِقیدعب شخب رد ،ییارگ هنیمز ِقیلک یاه هصخاش نییبت و ییاسانش زا سپ
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 لقن یددعتم تاقیقحت رد هزوح نیا ِقنارگشهوژپ و نارامعم طسوت اه هصخاش نیا هک دش هتخادرپ ناریا یتنس هینبا
 .دنا هدش
 :ناریا یتنس یرامعم تایصوصخ رد ییارگ هنیمز یاه هولج
 گنهرف عون کی ی هدنهد هئارا دوخ تایح خیرات لوط رد هک تسا ناهج یاهروشک دودعم زا ناریا گرزب نیمزرس
 و عونت ات هدیدرگ ثعاب نیمزرس نیا ییایفارغج و یگنهرف یاه یگژیو .تسا هدوب یرامعم ناهج هب صاخ یرامعم
 و عونت نیا زین دودحم ییایفارغج هقطنم کی رد یتح هک یروط هب ؛میشاب دهاش نآ یرامعم رد ار یدایز ینوگ هنوگ
92 ،نایرامعم) دروخ یم مشچ هب فلتخم طاقن یرامعم رد ینوگانوگ  تّجیعبت رگنایامن یعون هب دناوت یم و (31
  .ددرگ دادملق دوخ یا  هنیمز تایصوصخ زا ناریا یتنس یرامعم
 رارق یواکاو و یسررب دروم یفلتخم نارظن بحاص هاگدید زا «یمالسا -یناریا یرامعم» یاه یگژیو و اه هصخاش
  .تسا «ییارگ هنیمز درکیور» رد رظن دروم یاه شزرا زا یخرب رگنایامن اه نآ لیلحت هک تسا هتفرگ
 نتخیگنارب و نایب) «نیدامن شنیب» ی هناگ تفه لوصا هب یمالسا و یناریا یرامعم زا دوخ یاه لیلحت رد نالدرا ردان

 «تشهب غاب یلاثم یوگلا» ،(یمیلقا هنیمز و تعیبط اب گنهامه هطبار) «یطیحم قابطنا» ،(یلزا یناعم قیمع سح
 «ندوب لمکم» ،(یبتارم هلسلس دنویپ و ییارگنورد) «تبثم ییاضف ماظن» ،(یرامعم رد ناکم سح یلصا تروص)
 تسا هدرک هراشا «ینامتخاس نونف رد یروآون» و «یعامتجا تکراشم و یناسنا سایقم» ،(طخ و هدام ،گنر یایمیک)
 لوصا نیودت رد (5192) اینریپ میرکدمحم داتسا .(3192 ینامرکربجنر و داژن هزمح ،راک هرقن رد لقن ؛نالدرا)
 ،(یناسنا سایقم هب هجوت) «یراو مدرم» ،«ییارگنورد» نوچ یدراوم هب یناریا یرامعم رد دوخ روهشم ی هناگ جنپ
 .تسا هدومن هجوت (یا هزاس هناماس) «شراین» و «یگدوهیب زا زیهرپ» ،(یموب حلاصم و یروانف هب اکّلتا) «یگدنَسسبدوخ»
 تلادع» لماش دنب تفه رد ار یمالسا -یناریا یرامعم لوصا نیرت مهم (3192) ینامرکربجنر و داژن هزمح ،راک هرقن
 تدحو و لالقتسا ،ییاضف بتارم هلسلس ،ییارگزکرم ،یدنبروحم) «تدحو هب ترثک زا ریس» ،«راثآ قلخ رد یروحم
 هب رهاظ زا ریس» ،(یرامعم یسفنا هسدنه هب یرهش یقافآ هسدنه زا ریس ،ییارگنورد ِقمدقت ،تیلایس ،اهاضف مأوت
 یدنب هدر» ،(تعیبط اب لمکم لماعت ،زادنا مشچ یدنب ناماس ،یلاخ یاضف یرترب ،ییارگ هناشن ،ییارگ عازتنا) «نطاب
 و نارامعم سفن بیذهت موزل» و (زاس تیوه ،هناسانشابیز ،یدرکراک ،ینف و یراتخاس فادها) «یفیک و یّجمک فادها

 «ناریا یرامعم یداینب میهافم» یسررب هب دوخ هلاقم رد (1392) ابید باراد .تسا هدومن یدنب هتسد «نازاسرهش
 طایح و یزکرم یاضف) «تیزکرم» ،(یفسلف -یعامتجا هشیر اب) «ییارگنورد» نوچمه یصخاش لوصا و هتخادرپ
 ،(نیمز و نامسآ لاصتا و ساکعنا قیرط زا یرصب مظنم یریگ لکش) «ساکعنا» ،(ناسنا یاه تیلاعف مامت هدننک میظنت
 طابترا و یلدمه هیاپ رب) «هسدنه» ،(تعیبط و یرامعم ،ناسنا زیمآ تملاسم یتسیزمه) «تعیبط و یرامعم دنویپ»
 فیطل .تسا هدومن هراشا هریغ و «ساسح نزاوت /نوزوم لداعت» ،«ماهبا و زار» ،«موادت و تیفافش» ،(دنم هرهب
 ،راتخاس) «شراین» نوچمه ییاه هصخشم هب دوخ هاگدید زا یناریا یرامعم لوصا حیرشت رد زین (2392) یمساقلاوبا
 ،«دروآ موب حلاصم زا یریگ هرهب» ،«تیمرحم و تمرح» ،«رارقتسا و یمیلقا قفاوت» ،(اه ششوپ یحارط ،ییاتسیا
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 هریغ و «یرالاس قطنم» ،«یرطف و یونعم ثحابم و هفسلف و گنهرف زا دیدش رثأت» ،«هسدنه هب لسوت» ،«رارمتسا»
 زین و فلتخم نارظن بحاص رظنم زا یمالسا -یناریا یرامعم یاه هصخاش ریز لودج رد .تسا هدومن هراشا

  :تسا هدیدرگ هئارا و یدنب هتسد اه نآ هاگدید زا هنایارگ هنیمز یاه شزرا دّججوم تایصوصخ
 نارظنبحاص رظنم زا ناریا یتنس یرامعم یا هنیمز یاه هصخاش -2 لودج

 ارگ هنیمز تایصوصخ    یرامعم یلصا تایصوصخ      رظن بحاص

 ،یداقتعا یاهرواب زا هتفرگ تاشن هک) «نورد هب هجوت» •  ابید باراد
 (تسا یمیلقا روطنیمه و یبهذم
 تهج رد ینوناک ییاضف ِقیهد لکش) «ییارگزکرم» •
  (دارفا یعامتجا یاهزاین ِقیهدناماس
 مظن داجیا ساسا رب) «یزاس ریوصت و یزاس دننامه» •
 (نیمز و نامسآ لاصتا قیرط زا ،یرصب
 زیمآ تملاسم یتسیزمه) «تعیبط و انب ندوب دنویپ مه» •
 (تعیبط و یرامعم ،ناسنا

 (یتاذ یاهزاین و سناجت ساسا رب) «هسدنه» •
 «موادت و تیفافش» •
 «ماهبا و زار» •

 «ساسح نزاوت /نوزوم لداعت» •

 ییارگنورد هک ارچ ،دشاب هنیمز زا هتفرگرب یصخاش ناونع هب دناوت یم انب نوب ارگنورد هجیتن رد و حارط ِقنورد هب هاگن •
 .تسا یمیلقا اهاگ و یگنهرف یا هزراب

 ِقناونع هب دناوت یم گنر و حلاصم ،اه مرف هلمج زا یدبلاک یاه یگژیو هب هجوت اب زین نامسآ و نیمز هب انب لاصتا هوحن •
 .دوش یقلت ییارگ هنیمز ِقیبایزرا ِگتهج رد یصخاش

 رد هراومه هک تسا ییاه یگژیو زا فلتخم یاه هنیمز و اه میلقا رد هراومه شفارطا تعیبط اب انب یگچراپکی و دنویپ •
 یرامعم هنایارگ هنیمز یاه هصخاش زا یکی ناونع هب ناوتیم ار مهم نیا هک یا هنوگب ؛تسا هدوب هجوت دروم یناریا یرامعم
 .تسناد یناریا

 و داژن هزمح ،راک هرقن
  ینامرکربجنر

  ،«انب قلخ رد لداعت و نزاوت» •
  «دحاو یتیاغ تمس هب یلماکت ریس» •
  « سکعلاب و تروص رد هفسلف ندرک هنیداهن» •
 یریگ لکش هسورپ رد یبتارم هلسلس ِگفادها هب هجوت» •
 ،هناسانشابیز ،یدرکراک ،ینف و یراتخاس فادها) «انب
  و (زاس تیوه
 «نازاسرهش و نارامعم سفن بیذهت موزل» •

 راثآ قلخ رد تلادع •

 «تعیبط اب لمکم لماعت» •

 دارفا یاهرواب و گنهرف زا هکنیا هب هجوت اب ،انب نورد هب هجوت و ییارگزکرم ،ییاضف بتارم هلسلس نوچ ییاه هصخاش •
 .دنوش یم هتفرگ رظن رد هنایارگ هنیمز یاه هصخاش ناونع هب دنا هتفرگ تاشن هعماج

 رتسب زا یمیهافم هدنهد لاقتنا دناوت یم ،سکعلاب و نورب هب نورد زا هیوسود یا هطبار ساسا رب زین نطاب هب رهاظ زا ریس •
 .دشاب انب هنیمز و

 .ددرگ یم یفرعم هنایارگ هنیمز لصا ناونع هب انب رتسب و هنیمز یبهذم و ینید یاهرواب هب هجوت لیلد هب راثآ قلخ رد تلادع •

 نیا ناوت یم ،تسا رتسب و هقطنم میلقا و گنهرف زا هتفرگرب یا هصخاش هکنیا لیلدب ،تعیبط اب یدنویپ مه و لماعت •
 .دومن یقلت ارگ هنیمز یا هصخاش ناونع هب زین ار هصخاش

 اینریپ میرکدمحم
 

 ییارگنورد •

 (یناسنا سایقم هب هجوت)یراو مدرم •
 (یموب حلاصم و یروانف هب اکتا)یگدنسبدوخ •

 یگدوهیب زا زیهرپ •
 (یا هزاس هناماس)شراین •

 سبع یاهراکو ییارگ لمجت زا زیهرپ ،دروآ موب حلاصم یریگراکب ،یناسنا سایقم هب هجوت ،ییارگنورد صخاش جنپ ره •
 ،نیب نیا رد هک دنشاب یم طیحم و رتسب زا هتفرگرب ییاه مایپ هدنهد لاقتنا یگمه ،صخشم ِقیا هزاس متسیس زا یریگ هرهب و
 .دنک یم هولج گنررپ رایسب میلقا و (گنهرف)یناسنا یاه شنک ِقشقن

 یمساقلاوبا فیطل
 

 «یا هزاس راتخاس» •
  «انب یراذگ هدوت و یمیلقا یزاسمه» •
 «یدنب میرح و تیمرحم» •
  «دروآ موب حلاصم زا یریگ هرهب» •
  « متیر و مظن» •
 «هسدنه یریگراکب» •
 «هفسلف و گنهرف زا رثاتم» •
 «یرالاس قطنم» •

 .دشاب ییارگ هنیمز زا یا هولج دناوت یم ،هقطنم ره رد تخاس نونف و میلقا هب ندوب هتسباو هب هجوت اب یا هزاس راتخاس •

 .تسا ییارگ هنیمز قادصم هنیع هب ین اضف یراذگ هدوت هوحن روطنیمه و رتسب ِقمیلقا اب ندوب زاسمه •

 .دشاب یم حرط رتسب هب هجوت زراب قادصم زین هقطنم یموب حلاصم زا یریگ هرهب •

 و رتسب هب هجوت ینیع قادصم ،دنبای دومن دبلاک رد و دشاب هقطنم نینکاس گنهرف زا هتفرگ رب هک ییاه هصخاش هب هجوت •
 .تسا هنیمز

 یناعم قیمع سح نتخیگنارب و نایب)نیدامن شنیب • نالدرا ردان
  (یلزا
 هنیمز و تعیبط اب گنهامه هطبار)یطیحم قابطنا •
 (یمیلقا
 رد ناکم سح یلصا تروص)تشهب غاب یلاثم یوگلا •
 (یرامعم

  (یبتارم هلسلس دنویپ و ییارگنورد)ییاضف تبثم ماظن •
  (طخ و هدام ،گنر یایمیک)ندوب لمکم •
  یناسنا سایقم •
 یعامتجا تکراشم •

 ینامتخاس نونف رد یروآون •

 کیکفت ،نورد هب هاگن ،نوماریپ ِگطیحم ِقمیلقا و تعیبط و انب نیب هطبار یرارقرب :نوچ ییاهشزرا و اه هصخاش هب هجوت •
 یاه هزراب زا ییاه هنومن ،تسیناسنا یاهرواب زا هتفرگرب یگمه هک یناسنا سایقم هب هجوت و یداقتعا لوصا ساسا رب ییاضف
 .تسا هنیمز و انب رتسب هب هجوت

 ناگدنراگن :عبنم
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 تاعلاطم ساسا رب و ،ناریا یتنس یرامعم هنیمز یاه هصخاش و ییارگ هنیمز یلک یاه صخاش یدنبعمج اب تیاهن رد
 هناخ) هدش باختنا یدروم هنومن یواکاو و یسررب هب یهوژپ دروم شخب رد و ینادیم تادهاشم و یا هناخباتک

 .دش هتخادرپ (لیبدرا یقداص

 
 یهوژپ  دروم و یتاعلاطم هدودحم
 هب یراجاق رصع و شهوژپ یناکم هدودحم ناونع هب لیبدرا رهش ،دش هراشا زین راتشون تسخن یاه تمسق رد هکنانچ
 هب هک دشاب یم قیقحت نیا رد یسررب دروم هنومن کت ،یقداص هناخ .دش هتفرگ رظن رد شهوژپ ینامز هدودحم ناونع
 یواکاو تهج ،دبلاک رد کدنا تارییغت روطنیمه و تبالص ،نایعا و هصرع ِگتعسو ،ییاضف عونت :نوچ یددعتم لیالد
 هلحم رد یقداص هناخ .دش دهاوخ هتخادرپ هناخ نیا یفرعم هب همادا رد هک دیدرگ باختنا قیقحت نیا رد یسررب و
 رد یقداص هناخ یانب .تسا هدش عقاو لیبدرا رهش یخیرات تفاب بلق رد و دابآ پیترس هچوک ،لیبدرا رهش ناکد چوا

 یارب هینیسح شخب رب لمتشم یقداص یخیرات هعومجم .تسا هدش هتخاس یدیشروخ1212 اب قباطم ق.ه9112 لاس
 و یناریا راجت اب طابترا و یمسر تادوارم زاین نیمات یارب نیشن هاش شخب ،هداوناخ یعامتجا تادوارم زاین نیمات

 و هداوناخ نیا نیمداخ یگدنز لحم ،نیشن مداخ و یقداص هداوناخ یگدنز لحم ینوردنا شخب ،هداوناخ یجراخ
  .(599 :1392 ،یرظن) تسا هداوناخ نیا هب یهد سیورس یارب لبطسا و هلیوط شخب

 زا یریگ هرهب اب ،دیدرگ باختنا شهوژپ ِگدروم هنومن ناونع هب هک لیبدرا یقداص هناخ ،راتشون زا شخب نیا رد
 تادهاشم ،یخیرات دانسا و یا هناخباتک تاعلاطم رازبا یریگراکب اب و هتفای ماجنا تاعلاطم زا جرختسم یاه هصخاش
 هئارا 3 ات 9 لوادج بلاق رد هلصاح جیاتن هک تفرگ رارق یبایزرا و یسررب دروم یوتحم لیلحت و فیصوت و ینادیم
 :دیدرگ
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 لیبدرا یقداص هناخ رد یزاسرهش و یرامعم میقتسم تایفیک یبایزرا-3 لودج
 

 ریز و ییارگ هنیمز یلصا یاه صخاش

 اه صخاش

 صخاش یبایزرا یقداص هناخ یانب رد ییارگ هنیمز یاه  صخاش ینیع دومن

 دروم هنومن رد اه

 شهوژپ

 

خاش رصانع و اهوگلا
 یخیرات و یتنس یرامعم ص

 ،رصانع یریگراک هب ای ماهلا
 ،یمرف یاهوگلا و اه تلصخ
 صخاش یدبلاک و یلکش
 هتشذگ ِقیزاسرهش و یرامعم
 یلم ای رهش سایقم رد)

 
 لباق تسار تمس ریوصت رد یگنر یاه هشیش و یسُررُاا رصنع زا یریگ هرهب 

 .دنشاب یم نیمزرس نیا یرامعم هتشذگ رصانع هلمج زا هک تسا هدهاشم

 و ینورد یاه هرادج رد (لیلک دفچ و راد  هزیت) اه قاط عاونا زا یریگ هرهب 
 .ینوریب

 باسح هب یناریا یرامعم رد یجراخ یمرف هک هریاد مین سوق زا یریگ هرهب 
  .دیآ یم

 تانیئزت و انب دبلاکرد بلاغ حلاصم ناونع هب گنس و چگ ،رجآ زا یریگ هرهب. 

 یتنس تانیئزت عاونا) ناریا یتنس یرامعم رد جیار تانیئزت زا یریگ هرهب 
 یاهاضف و اه یدورو رد سنرقم بلاغ تانیئزت ؛یبوچ و یچگ ،یرجآ

 .(.... و یلخاد صخاش
 نیا یزاس صخاش فده اب ،انب یدورو یرجآ تفاب رد عونت یریگراکب 

 اب یدورو تمسق عافترا رد دوجوم ِقبسانت و یگنهامه روطنیمه و هرادج
 .دراد انب رتسب و هنیمز هب هجوت زا ناشن ،رواجم تفاب

 یرامعم رد جیار تانیئزت اب انب رد یشاقن تانیئزت زا یریگ هرهب ینوگمه مدع 
 .یناریا

 رصنع ناونع هب اه نوتسرس رد یرجآ تانیئزت و  نوتس مین رصنع زا یریگ هرهب 
 رگید یتنس یاه هناخ رد هکنیا اب اه نوتس مین نیا) انب رد انشآان و دیدج
 و جیار یا هنوگ یرجآ ًاامامت یاه نوتسرس لکش یلو دوش یم هدید مه لیبدرا
 (.دور یمن رامش هب یناریا یرامعم رد لوادتم

 و ارس نایم رد ناهایگ و اه هچغاب و بآ ضوح یتنس رصنع زا یریگ هرهب 
 .یزکرم یاه طایح

 یاه ششوپ عاونا و یدبنگ ای یبوچ تخت ششوپ) اه فقس هزاس و ششوپ 
 .(یقاط

 اهقاتا یاهاضف رد ... و فر ،هچقاط رصنع زا یریگ هرهب. 

 هژیو هب و اهامن یحارط رد (ییات تفه و ییات هس) درف تامیسقت زا یریگ هرهب 
 .اه هرجنپ

 اه هرادج هسدنه رد گنهابرض و متیر تلصخ زا یریگ هرهب. 

 اهاضف یحارط رد «تشه مین» و «تشه» ،«لیطتسم«  هسدنه زا یریگ هرهب. 

 یناریا هناخ یاهاضف زا تیعبت هب یزکرم طایح جنک رد اه هلپ زا یریگ هرهب. 
 

  

خاش یبسن دومن
 ییارگ هنیمز یاه ص
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 ،رصانع یریگراک هب ای ماهلا
 ِقییاضف یاهوگلا و اه تلصخ
 هتشذگ یزاسرهش و یرامعم
 (یلم ای رهش سایقم رد)

 ناونع هب (ارس نایم) یزکرم طایح و «ینایم یلاخ یاضف» زا یریگ هرهب 
  .یلصا ییاضف هدنهد نامزاس

 یدورو یتشه نوچمه یناریا یرامعم رد موسرم یاهاضف زا یریگ هرهب، 
 .هریغ ... و یبنط ،نیشن هاش

 نیرت ینوریب زا دورو ماگ هب ماگ و یبتارم هلسلس فیرعت و تکرح رب دیکأت 
 .انب یلخاد یاهاضف ات اضف

 ییاضف یحارط رد بلاغ یگژیو ناونع هب ییارگ نورد. 

 ییاضف یحارط رد تیزکرم و تیروحم تلصخ زا مأوت یریگ هرهب. 

 قمع و دید دادتما رب دیکأت تهج هتسشنوت میظع یاهاضف زا یدنم هرهب 
 .ییاضف

 یناریا یرامعم یتنس ییاضف حرط زا تیعبت هب هناخ یاهاضف یدنب میسقت: 
 ؛نیشن مداخ و ینوریب و ینوردنا

 یاهاضف یحارط رد بلاغ لصا ناونع هب ییاضف تیمرحم و میرح رب دیکأت 
 رد لصفم بتارم هلسلس اب هارمه هناگادج یاه یدورو فیرعت :ینورد
 .هژیو ییاضف رارقتسا و اه یسرتسد

 ریوصت قباطم)یقداص هناخ یانب هناگ هس یاه طایح رد امنبآ و بآ روضح 
 لوصا و یاهرواب زا یکاح هک ،تسا تفاظن و یکاپ زا یدامن ،(تسار ِگتمس
 .دشاب یم نینکاس یداقتعا

 روظنم هب هک اه یشاقن و اه یربچگ ،اه سنرقم نوچ یتانیئزت دوجو روطنیمه 
 زا هتفرگرب زین ،تسا هتفای ماجنا نینکاس هب "یناحور و عونت سح ءاقلا"
 .تسا هدوب نیمزرس نآ نامدرم یا هنیمز تاداقتعا و تارکفت
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یفیک
ف و یدبلاک ،یّددام یاه ت

 دوجوم هنیمز رد ییاض

 داعبا -
 سایقم -
 تابسانت -
 متیر -
 لکش -
 هسدنه -
 مرف -
 بیکرت -
 گنر -
 حلاصم -
 یسرتسد -
 ییاضف یاه هطبار -

 
 و یریگ تهج -

 و یریگرارق دادتما
 رارقتسا

 
 و اهوگلا -

 تایصوصخ
 و تبسن) ییاضف
 ،یهُات -هدوت هطبار
 و دید ،رون

 و زادنا مشچ
 (هریغ و تکرح

 
 قوف ریوصت رد سایقم/تابسانت/متیر/داعبا :نوچ ییاه هصخاش زا یریگ هرهب 

 یم انب رتسب زا هتفرگرب یاه هصخاش هلمج زا یگمه هک تسا دوهشم  الماک
 .دنشاب

 لباق اه مرف و ماجحا یریگ لکش رد یرصب متیر داجیا و مظن یریگراکب 
 .تسا هدهاشم

 

 زین طیحم یمیلقا داعبا ربارب رد هدخساپ و هداس یاه مرف و ماجحا بیکرت 
 رد دروم نیا هک تسیقداص هناخ یانب رد هتفرراکب یاه یگژیو زا یکی
 .دشاب یم هدهاشم لباق انب زا یفلتخم یایاوز

 ِگفده اب هک ،انب یاه هرادج و لخاد طیحم رد یسدنه لاکشا یریگراکب 
 یگژیو زا هتساخرب یگمه ،دنا هتفرگ لکش اضف یگدنزرس و عونت ِگداجیا
 رد ار انب هنیمز و رتسب هب حارط هجوت هک تسیناسنا یاهشزرا و یداقتعا یاه
 .دنک یم رت گنررپ بطاخم ِقنهذ

 
 ینوریب یاه هرادج رد (لکش و گنر ،سنج) هدافتسا دروم حلاصم ینوگمه 

 رد هکنانچ .هقطنم و راوجمه یخیرات یاهانب اب (یتمرمریغ و یلصا حلاصم)
 .تسا هدهاشم لباق (یقداص هناخ یانب یجراخ هرادج)تسار تمس ریوصت

 ناشن ،رواجم تفاب اب یدورو تمسق عافترا رد دوجوم ِقبسانت و یگنهامه 
 .دراد انب رتسب و هنیمز هب هجوت زا

 رباعم اب دنویپ مه هکبش کی رد یدورو یاه شخب و اه یسرتسد یریگ لکش 
 (دوجوم هنیمز هب مارتحا) دوجوم

 یداقتعا -یبهذم یاهرواب و یناسنا یتاذ یاهزاین ساسا رب ییاضف طباور 
 .دنا هتفای لکش

 یددعتم لماوع هب یقداص هناخ یانب دادتما و یراذگ هدوت ،یریگ تهج رد 
 یلاخ ییاضف نیمات ، یمیلقا ثحابم هب هجوت هلمج زا  ؛تسا هدش هتخادرپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

خاش لماک دومن
یارگ هنیمز یاه ص

ی
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 فطع هطقن رد ابیز یرظنم داجیا و تعیبط اب هداوناخ دارفا لماعت تهج رد
  .انب

 رهش یتنس یرامعم اب ییاضف و «یمرف» رظن زا انب ینوگمه و قباطت 
 و ییاضف– یمرف هباشت ،دوش یم هدهاشم ریز ریوصت رد هک هنوگنامه)لیبدرا
 یلیبدرا نیدلا یفص خیش یخیرات هعومجم و یقداص هناخ نیب یراذگ هدوت
 زا ،انب ود نیا رد یراذگ هدوت تهج و ندوب هطایح دنچ/تسا دوهشم الماک

 .(تسا لمات لباق رایسب هک تساهنآ نیب یکارتشا طاقن

 تفاب کیناگرا یوگلا یانبم رب ینوماریپ مرف و یرهش یاه هندب یریگ لکش 
 انب رارقتسا لحم رد یرهش

 راوجمه یرامعم و تفاب اب انب ینوریب مرف راکشآ زیامت و داضت مدع. 

 لیبدرا رهش یخیرات تفاب رد دوجوم یاه هنومن اب یدورو و ردرس مرف قباطت 
 هناخ یدورو پچ تمس ریوصت-ریز ریوصت  قباطم)اه نآ اب یگچراپکی و
 یخیرات یاه هناخ یدورو زا ییاه هنومن تسار تمس ریواصت و یقداص
 ظاحل هب اهنآ ندوب وسمه زا تیاکح ریواصت نیا هسیاقم هک تسا لیبدرا
 .(دشاب یم یدبلاک و یمرف

 ناگدنراگن :عبنم

 لیبدرا یقداص هناخ رد یزاسرهش و یرامعم اب میقتسمریغ طابترا رد و هنارامعمریغ تایفیک یبایزرا -4 لودج
 ریز و ییارگ هنیمز یلصا یاه صخاش
 اه صخاش

 اه صخاش یبایزرا یقداص هناخ یانب رد صخاش ینیع دومن
 یقداص هناخ رد

 یمیلقا و ییایفارغج ،یعیبط طیارش

 ،ترارح هجرد ،باتفآ شبات
 هریغ و یگدنراب ،تبوطر ،داب

 رون زا یدنم هرهب تهج هب اه طایح یلامش یاه شخب رد (یلصا یگدنز لحم) انب یلصا ماجحا بسانم رارقتسا 
 .هنیهب یترارح تفایرد و بونج یعیبط

 
 ثحابم هب حارط هجوت زا یکاح ،اهقاتا فقس ِقمک عافترا ،زین انب نیشن ناتسمز شخب زا یریواصت رد هکنانچ 

 .تسانب نیا ندوب ارگ هنیمز هدنهد ناشن عوضوم نیا هک تسا یمیلقا

 لیبدرا رهش کشخ و درس میلقا رد «تخت» ِگفقس و هنامسآ زا هنادنمشوه و تسرد هدافتسا. 

خاش یبسن دومن
 ییارگ هنیمز یاه ص

 و یحطس یاه بآ طیارش
 سنج و طیارش ،ینیمزریز
 و اه یراومهان ،کاخ
 ششوپ ،نیمز بیش ،یفارگوپوت
 راذگریثأت یعیبط رصانع ،یهایگ
 هریغ و
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 تهج هب نیشن هاش دایز عافترا) یمیلقا لئاسم هب هجوت زین و نآ درکلمع هب هجوت اب اهاضف عافترا نتفرگ رظن رد 
 ندش مرگ رتدوز یارب نیشن ناتسمز یاه شخب بسانم و مک عافترا ؛تسین ناتسمز لصف رد تسیز یلصا لحم هکنآ
 .(اه نآ

 فلتخم یاه شخب رد نیمز یعیبط ضراوع و یفارگوپوت قباطم نآ ینوگمه و نیمز لد رد انب یریگرارق 
 .(ریز لکش انب زا شرب ریوصت قباطم)اه طایح

 کدنا یترارح لدابت و نیشن ناتسمز شخب یاه قاتا یارب ریگرون میظع یاهوشزاب زا هدافتسا مدع. 

 رتشیب ظفح و یترارح لدابت شهاک تهج هب (الاب یترارح تیفرظ اب یرجآ حلاصم ) روطق یاهراوید زا هدافتسا 
 .اهاضف رد امرگ

 اه هلزلز رثا رد اه شزرل راهم یارب یقفا یبوچ یاه فالک زا هدافتسا. 

 باتفآ زا رتشیب یدنم هرهب تهج هب یلامش یاه شخب رد ماجحا ندوب کیراب و یبرغ-یقرش یگدیشک. 

 رون بذج ای شباتزاب) یگنر هداس یاه هشیش و  یسُررا قیرط زا نیشن هاش یاضف لخاد هب دیدش رون دورو لرتنک 
 .(برغ

 رده ناکما) نوریب طیحم اب یلصا یاهاضف ِقیدورو میقتسم ریغ طابترا و یلخاد یاهاضف یبتارم هلسلس یحارط 
 .(رت نییاپ یژرنا تفر

 نییاپ تبوطر نازیم ؛ بسانمان و درس یاهداب زا یرود تهج هب یرهش هدرشف تفاب کی رد انب بسانم یریگرارق 
 .راوجمه یاهانب اب دایز لصاوف رد انب ثادحا هب زاین مدع و اوه

 داعبا لیلد هب) اه نآ یحارط رد یمیلقا لئاسم تیولوا مدع و یزکرم یاه طایح یارب گرزب داعبا یریگرظن رد 
 .(تشاد دنهاوخن درس لوصف رد ینادنچ دربراک المع اه طایح رهش نیا رد درس یاهداب و ارسنایم عیسو

 لیبدرا رهش «کشخ و درس» ِقبلاغ میلقا عون هب هجوت اب) .یمیلقا هن و یگنهرف لئاسم تیولوا اب بآ ضوح هیبعت، 
 .(.دوب روصتم «هناگ هس» بآ یاه ضوح یارب ناوت یمن ینادنچ یمیلقا شقن هناخ نیا رد

 دیدش رون لرتنک تهج هب نابیاس ای ناویا ،قاور زا هدافتسا مدع. 

یفیک
 یگنهرف و یعامتجا ،یناسنا یاه ت

 یناسنا یاهزاین هب ییوگخساپ
 (یونعم و یناور ،یکیزیف)
  رظن دروم هنیمز اب طبترم

 انب نورد هب هجوت. 

 صوصخم ییاهاضف تخاس ...و یو تراجت و (یقداص میهاربا جاح) هداوناخ درم هب طوبرم تاروما نتخادرپ 
 .یساسا یاهزاین عفر تهج رد و رما نیا

 یصوصخ میرح ییادج»یصوصخ و یمومع یاهاضف یسرتسد بتارم هلسلس نوچ ییاه هصخاش هب هجوت 
 هلمج زا هک تعیبط اب طابترا روطنیمه و هداوناخ دارفا لماعت تهج زاب یاضف یریگ لکش /«یمومع میرح اب هداوناخ
 .تسا دوهشم دوش یم بوسحم یونعم و یناور-یناسنا یاهزاین

 شمارآ و یگداس سح داجیا ؛یگنر یاه هشیش زا هدش عطاس یونعم زبس رون و اه هندب ی هداس و یکاخ گنر 
 .ینوریب و ینورد یاهاضف رد یونعم

  
خاش لماک دومن

 ییارگ هنیمز یاه ص

 
 یاهوگلا هب مارتحا و هجوت
 و اه تیلاعف ،یعامتجا -یراتفر
 دروم هنیمز رد موسر و بادآ
 رظن

 ًاادیدش لوصا نیا هب زاب رید زا ،نایناریا هک هدوب یمالسا لوصا نیرت یساسا زا یکی هداوناخ میرح و تمرح ظفح 
 رد لاح نیا اب اما ،هداد قوس ییارگنورد تمس هب ار انب دوخ ِقیدوخ هب میلقا هکنیا مغر یلع هناخ نیا رد .دنا هدوب دنبیاپ
 هدیشیدنا هداوناخ میرح ظفح تهج رد ،هنایارگ بتارم هلسلس ًاالماک یتامیسقت هب روکذم یانب ِقییاضف طباور یسررب

 .(2 لکش)تسا هدش

 (اه هبوک) برد تایئزج ،اهاضف ندوب هنانز -هنادرم و «تیسنج» هب هجوت. 

 یاه تنس هب هجوت اب یلصا یزکرم طایح یریگ لکش رد (هناگراهچ یاه یگتفرورف) ییاپیلچ هسدنه زا یریگ هرهب 
 .یمالسا -یناریا یرامعم و گنهرف رد هنیرید

 و نایناریا تسیز و گنهرف عون هب هجوت اب ( ...و تخرد ،بآ ،رون) یقداص هناخ رد یعیبط رصانع لاعف روضح 
 .تعیبط هب یدنم هقالع

 ،اهدادیور هب مارتحا و هجوت
 ،یخیرات یاه شزرا و اهوگلا
 هنیمز رد یبهذم و یگنهرف
 رظن دروم

 دراد دبلاک یریگ لکش رد یبهذم تاریثات زا تیاکح ،اهاضف روداترود یسرکلاةیآ یاه هبیتک روضح. 

 ینید و یمالسا یاه هزومآ اب قباطم انب قلخ رد «یگداس» لصا هب هجوت. 

 نواعت -باجح :زا دنترابع یقداص هناخ یانب رد هتفایدومن ،یبهذم ماکحا و گنهرف زا هتفرگرب یلمع لوصا- 
 .دنراد هنیمز یناسنا یاهشزرا زا تیعبت زا تیاکح یگمه هک عضاوت -تعاطا و یروحمادخ -تعانق -تراهط

 دنوادخ هولج زا یدامن ناونع هب انب لد رد «سوملمریغ» و یلاخ یاهاضف زا یریگ هرهب. 

 ناگدنراگن :عبنم
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  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یهجوت لباق تاکن ،شهوژپ نیا رد هدش حرطم تالاوس هب ییوگخساپ یاتسار رد و رضاح ِققیقحت ِقماجنا دنیآرف رد
  .دش هتخادرپ هلصاح جیاتن حیرشت هب شخب نیا رد هک تشگ لصاح
 یلک تروصب هک تسییارگ هنیمز یاه هصخاش و داعبا درک هراشا نادب ناوت یم قیقحت لوا لاوس هب باوج رد هک هچنآ
 هک شخب ود هب ییارگ هنیمز داعبا شهوژپ نیا رد ،نارگشهوژپ و نیققحم توافتم اهاگ تارظن مغریلع .دیدرگ هئارا

 و یرامعم اب «میقتسمریغ» طابترا رد ای «هنارامعمریغ» تایفیک -1 یزاسرهش و یرامعم «ِقمیقتسم» تایفیک -2 :لماش
 2 هرامش رادومن رد هک تسییاه هعومجم ریز یاراد ییارگ هنیمز داعبا زا مادک ره هک دیدرگ میسقت دنوش یم یزاسرهش
 .دیدرگ هراشا نادب
 هنومن یبایزرا و ناریا یتنس یرامعم یا هنیمز یاه هصخاش ییاسانش زا سپ و قیقحت مود شخب رد هک هچنآ اما
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