
 

 

 
 
 
 

 یشهوژپ-یملع همانلصف
 (یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج

 1191 ناتسمز ،1 هرامش ،مهدزای لاس
 111-111 :صص

 
 
 
 
 

 یشزرو یاههعومجم یحارط طباوض و لوصا
 (جرک ناتسرهش :یدروم هعلاطم)

 هدازلگ هتشرف
 ناریا ،رها ،یمالسا دازآ هاگشناد ،رها دحاو ،یشزرو تیریدم  دشرا یسانشراک یهتخومآ شناد

 0یدیمح ارهز
 .ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،سدق رهش دحاو ،یرامعم هورگ سردم

 یحتف نیسح دمحم
 ناریا ،نارهت ،(ع)یلع ماما یرسفا هاگشناد ،یعیبط یایفارغج رایداتسا

 13/00/1190 :شریذپ خیرات  30/۹/1190 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 اذل ،دنوش یم دنم هرهب شدیاوف زا هعماج کی نوگانوگ یاهرشق و مدرم نآ شرتسگ اب و تسا یناگمه یا هدیدپ کی شزرو 

 یاهرایعم شیازفا و یتسیز تیفیک دوبهب رد یساسا یشقن شزرو هب نداد تیمها یحورو یمسج دشر و تمالس ظفح تهج
 لاح هب ات هتشذگ زا و تسا رادروخرب نیمز ناریا خیرات رد یعیفر هاگیاج زا یناریا یرامعم .تساراد ار نادنورهش بولطم یگدنز
 و یملع هسدنه لماش اه هفلؤم نیا .دزاسیم ادج اهانب رگید یاهقایس و کبس زا ار نآ هک دنا هدوب یتوافتم یاه هصخاش یاراد
 قیقحت ،یملع و یدربراک ،یرظن ،یداینب قیقحت عاونا هب هجوت اب دوشیم صخش یونعم یاه هشیدنا زا هتفرگرب یعادبا یاهرنه
 ینادیم و یاهناخباتک شور اب و یلیلحت -یقیقحت شور عون زا رضاح شهوژپ رد قیقحت شور تسا یدربراک فده ثیح زا رضاح
 ،هژورپ نیا نیودت و یحارط ریس رد هک دهد یم ناشن هلاقم جیاتن .دوش یم یحارط هب رجنم تیاهن رد هک تفرگ دهاوخ تروص
 یاضف یحارط ،هعومجم لخاد یشزرو یاهاضف یرامعم اب بسانتم یژولونکت هب هجوت :دریگ رارق یسررب دروم یتسیاب لیذ دراوم
 .هعومجم لخاد یاهشزرو یرامعم ییاضف تیفیک اب بسانتم یرامعم قلخ و یرامعم طباوض و لوصا حیحص تیاعر اب یشزرو
 
 .یحارط ،اضف ،شزرو ،یرامعم ،یشزرو هعومجم :یدیلک تاملک
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 همدقم

 دشر هب ور دنور هب هجوت اب روشک زاین هزورما ،تسا رثؤم درف یمومع ی هیحور ندرب الاب رد شزرو هک ییاجنآ زا
 یور رب ار یعونتم یاه یراذگ هیامرس فلتخم یاهروشک و تسا هدش رتشیب یشزرو یاهاضف هب ایند رد تیعمج
 نوگانوگ یشزرو یاه هتشر تاررقمو نیناوق هعلاطم روظنم نیا یارب .دنهد یم ماجنا یشزرو یاه مویداتسا یحارط
 ،رون دننام یکیزیف یاهروتکاف ریاسو تازیهجت و لیاسو ،داعبا رظن زا یشزرو یاه نیمز درادناتسا ینمیا طیارشو
 یاه درادناتسااب اهنآ یاه تیلاعف نتخاس قبطنم یارب یسدنهمو ینف تامدخ یگنهامهو...اوه شخرچ ،ترارح
 و یندب تیبرت هچخیرات .(26 :۹190،یجارخ یحلاص)دراد تیمها رایسب یشزرو نکاما ثادحا رد یحیرفت - یشزرو
 ره و میناد رثوم تمالس رد ار ندب یاضعا تاکرح هیلک ماجنا رگا تسوا تایح و ناسنا شیادیپ اب ربارب شزرو
 مأوت رشب تایح اب شزرو هک میریذپب ار رما نیا دیاب مینادب شزرو عون کی دوش یم یتمالس بجوم هک ار تکرح
 .درک صخشم یقیقد خیرات ناوت یمن شزرو شیادیپ یارب و هدوب
 ناراگزور نیرت یمیدق زا تفای یم ماجنا توق داجیا و ندب یکباچ روظنم هب هک دنا هتسناد نانوی زا ار شزرو لصا
 یارب ییاناوت بسک هب جایتحا و تاناویح راکش هار زا کاشوپ و کاروخ نیمات هب زاین طخ شیادیپ زا شیپ یتح و
 ناونع هب یندب تیبرت رما هب هک دوب هتشاد نیا رب ار یرشب نهک عماوج نوگانوگ نانمشد و یعیبط یاهرطخ اب هلباقم
 رد هک ار تعرس و تر اهم تماقتسا تردق هک دنبایرد ار تقیقح نیا و دنیامن هجوت یگدنز روما نیرت مهم زا یکی
 لباق دح ات ینامسج یاه تیلاعف و اه نیرمت زا یریگ هرهب اب ناوت یم تسا رادروخرب یتیمها زا اه ناسنا یگدنز
 دنتخانش یم یگدنز یارب ار یبسانم لحم ار اهرا غ هک نیتسخن یاه ناسنا وس رگید زا درک تیوقت یا هظحالم
 ناونع هب ناوت یم ار اه یزاب هک تسا تیندم رصع رد اهنت دوب اهراغ راوید یور یکاکح و یشاقن ناشرمع نارذگ
 .(۹: 3190 ،نایداژناکاک)داد رارق یسررب دروم تغارف تاقوا نارذگ
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 یاهتیلاعف زاسرتسب یرامعم عقاورد .تساضف نیا قلخ لوئسم رامعم و ندرک شزرو ی همزال بسانم یاضف دوجو
 دنا هتفرگ هدیدان ار یشزرو یاهاضف رد یرامعم هاگیاج ،یشزرو ناخروم و یرامعم ناخروم هنافسأتم تسا یشزرو
 راچد ناسنا اهیگدنز ندش ینیشام لیلد هب هک هزورما دنشاب یم هدینت مهرد ی هلوقم ود شزرو و یرامعم هکیلاحرد
 هزیگنا ،فلتخم یاهشور یریگراک هب اب دیاب یشزرو ناریدم ،تسا هدش هجوت یب ندرک شزرو هب و هدش یتکرح رقف
 یحارط و یتخانش ییابیز لماوع هب هجوت قرط نیا زا یکی .دننک داجیا هعماج رد ار ندرک شزرو هب تبغر و
 ،یملع و یدربراک ،یرظن ،یداینب قیقحت عاونا هب هجوت اب .(20: 2190،یحلاص) .تسا یشزرو یاهاضف هنارامعم
 اب و یلیلحت -یقیقحت شور عون زا رضاح شهوژپ رد قیقحت شور .تسا یدربراک فده ثیح زا رضاح قیقحت
 .دوش یم یحارط هب رجنم تیاهن رد هک تفرگ دهاوخ تروص ینادیم و یا هناخباتک شور

 یرظن درکیور
 یارو زا هک یلداعت دنک یم کمک ینامسج یاهورین زکرمت هب و هتشاد لابند هب ار ناسنا یحور لداعت ،مسج لادتعا
 یم ناکما یو هب رما نیا و دنک یم تیاده تعیبط یاه هتخانشان فشک هب ار ناسنا ،دیآ یم دوجو هب مسج شورپ
 هدروآ مهارف بولطم یطیحم اتیاهن اتدشاب شنوماریپ ینوریب لماوع فشاک و دنک ییاسانش رتهب ار دوخ طیحم ات دهد
 و یتسیز بسانم یاه ناکم داجیا روظنم هب ناهج هتفرشیپ یاهروشک یمامت ساسا نیمه رب دشاب مارآ نآ رد ات
 ،نایداژناکاک) دنیامن یمن راذگورف و غیرد یششوک چیه زا یشزرو یاهاضف عاونا هعسوت و شرتسگ و ابیز و هبذاجرپ
3190:2) 
 رثا کی ًالاموزل هزاس ره اما تسا هدش هتخاس ناریا طاقن یصقا رد یرایسب یشزرو یاه هزاس زورما هب ات هتشذگ زا
 .دشاب هتفای یلاعت یرنه رثا کی قلخ ّيدح ات هک دماجنایم یرامعم رثا قلخ هب ینامز اهنت یحارط و تسین یرامعم
 تاساسحا ،شناد هک تسا رامعم نیا .دریذپیم تروص رامعم طّيسوت هک تسا هناقلاخ و هنادنمشیدنا یدنیارف یحارط
 یحارط رد دیاب رامعم کی .دنک یم قلخ ار اضف و دزیمآ یمرد دوجوم تاعلاطا و تاناکما اب ار دوخ ی هقیلس و
 ییابیز و یریذپ فاطعنا ،یبایناکم ،یژرنا و میلقا :لماوع نیا زا یخرب هک دنک هجوت یرایسب لماوع هب یشزرو یاضف

 .درک رایسب هجوت نآ هب دیاب یشزرو یاهاضف یحارط رد هک تسا یمهم لماوع رگید زا یبایناکم .دنشاب یم یسانش
 تروص ینارمع تایلمع کی عورش تهج مزلا طیارش ندوب مهارف زا نانیمطا لوصح یارب هک یتامادقا هعومجم هب
 هعومجم یحارط ددص رد ور شیپ شهوژپ ،قوف بلاطم هب هجوت اب (2190:60،یتسود) .دنیوگ یبایناکم ،دریگیم
 یاه تیلاعف ماجنا یارب نادنورهش و مدرم مومع یاریذپ نابزیم هکنیا نمض دناوتب هک تسا زربلا ناتسارد یشزرو
 دنهاوخ شخب ود لماش هعومجم نیا یاه شزرو .دشاب زین تغارف تاقوا نارذگ یارب یبسانم یاضف ،دشاب یشزرو
 رد اه شزرو نیا یاهیربراک ندوب توافتم هب هجوت اب دشاب یم ولپ رتاو و انش شزرو لماش هک یبآ یاه شزرو دوب
 .تخادرپ میهاوخ اهتیلاعف نیا عون هب یحارط دنور

 رد ناوت یم مهار ینلاس یاه شزرو هک نیا هب هجوت اب .دشاب یم لاستوف و لابیلاو ،لابتکسب لماش هک یاه شزرو
 اب یحارط دنور رد دروم نیا رد یریگ میمصت اذل داد ماجنا نلاس کی رد ناملبم رییغت اب مه و هناگادج یاه نلاس
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 هعومجم یحارط یلصا ی هصخشم ایند حطس رد یبآ یاه شزرو هعومجم ناوارف شرتسگ و لابقتسا هب هجوت
 اب و هعومجم نیا رد بآ تیروحم هب هجوت اب .درکدهاوخ ادیپ شیارگ یبآ یاه شزرو نیمه تمس هب زین یشزرو
 ار هعومجم نیا رد زبس یاضف زارتهب رتشیب هچره هدافتسا اذل تسا شخب یگدنز و یتایح یرصنع بآ هکنیا هب رظن
 یاه هعومجم بسانم و فطعنم یاه هزاس زا هدافتسا .دنکیم صخاش ار بآ رصنع زینو هتسناد یحارط تاموزلم زا

 .دشاب هتشاد یبسانم یگنهامه هعومجم درکلمع اب دناوتب هک یشزرو
 یرامعم فیرعت
 زا هتخیمآ ،زارهم ی هژاو :تسا هدمآ نینچ یرامعم یهژاو فیرعت رد زین ناری (یرامعم) یزارهم گنهرف باتک رد
 ی هژاو سپ .تسا ندرک ناماس هب و ندییارآ ،ندییار یولهپ ی هشیر زا زار «و گرزب ینعم هب یدنوشیپ» هِمم شخب ود
 .دوش هدیزگرب دناوتیم رامعم ی هژاو اب ربارب زارهم
 یرامعم رد اضف فیرعت
 رایسب یرامعم رد اضف تیمها .دنا هدرک حرطم ار ینوگانوگ یاهتشادرب ناهج یرامعم نادنمشیدنا اضف موهفم هرابرد
 زا هک یفیراعت رثکا رد .تسا اضف یهدنامزاس ای یهدناماس یرامعم فیراعت زا یکی یتح هک یزرط هب تسا سوملم
 اضف هک دشاب نیا اضف زا لوادتم و هداس فیرعت دیاش .دوشیم هدهاشم نآ رب ناکم ریثأت هدش هیارا یرامعم رد اضف
 .(۹3 :2190 ،یحلاص)دنهدیم لکش نآ هب و هدرک روصحم ار نآ نارامعم هک تسا یهت یاج نامه
 یمالسا یناریا یرامعم فیرعت
 نآ یاه یدنب بیکرت و تایئزج ،رصانع و دشاب یهلا حور زا هتفرگرب هک تسا یا یرامعم ،یمالسا یناریا یرامعم 
 زین مالسا دورو زا سپ و دندوب تسرپاتکی زین مالسادورو زا لبق یتح نایناریا .دشاب رادروخرب یملع أشنم زا یگمه
 و تسا هدرکن داجیا یناریا یرامعم لصا رد یرییغت ناریا هب مالسادورو .دندش گنهامه یمالسا میهافم اب تعرس هب
 یمالسا یناریا یرامعم مان هب دیدج یموهفم و هدرک یناریا یرامعم دراو ار یمالسا یرصانع ییابیز لکش هب نارامعم
 (1190:2،راشفا)دندرک قلخ ار

 یندب تیبرت فیرعت

 ناسنا یدوجو داعبا ی همه رد ار لماکت و دشر نایرج تکرح قیرط زا هک تسا تیبرت و میلعت زا یمهم شخب یندب تیبرت
 .دنک یم کمک درف یاهدادعتسا ییافوکش و دشر هب و هدومن گنهامه و لیهست (یناور و ینامسج)

 شزرو فیرعت
 ینامـسج یاـه تراهم زا هدافتسا اب دیدش ینامسج یورین دربراک مزلتسم هک هدش هنیداهن تیلاعف کی زا تسا ترابع شزرو
 یاـه تـیلاعف اـب فـیرعت نـیا . دنوش یم کیرحت ینوریب و ینورد لماوع طسوت هک تسا یناگدننک تکرش هلیسو هب هدیچیپ
 .(9: 2190، یراصنا)دنک یم ادیپ طابترا هتفای نامزاس یشزرو

                                                                                                        شزرو و یندب تیبرت توافت
 روظنم هب ناور تیبرت و مسج تیوقت یارب مظنم تاکرح یارجا و یندب فلتخم یاه تیلاعف ی هیلک یندب تیبرت
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 دوش یم قالطا هتفای نامزاس یاه تیلاعف هعومجم هب شزرو هک یتروص رد .دوش یم هتفگ یبلط یرترب سح داجیا
 .دندرگ یم یتکرح و یناور و یکیزیف یاه تراهم یریگدای و یندب یاه تباقر شیازفا – یگدیزرو ثعاب هک
 لاح ات هتشذگ زا شزرو فادها

 یارو زا هک یلداعت دنک یم کمک ینامسج یاهورین زکرمت هب اریز دراد لابند هب ار ناسنا یحور لداعت مسج لادتعا
 یم ناکما وا هب رما نیا و دنک یم نومنهر تعیبط یاه هتخانشان فشک هب ار ناسنا ،دیآ یم دوجو هب مسج شرورپ
 دروآ مهارف بولطم یطیحم تیاهنرد ات دشاب شنوماریپ ینوریب لماوع فشاک و دسانشب رتهب ار دوخ طیحم ات دهد
 تمالس تیاهن رد یلو دنک هولج توافتم رهاظ هب هچرگا شزرو فادها دش هتفگ هچنآ ربانب دشاب مارآ لد نآ رد هک
 .(26: ۲۹90،سنارف ود)دروآ یم ناغمرا هب فلتخم للم یارب ار شمارآ و حلص زا هدنکآ یناهج و هعماج

 ناریا یناتساب شزرو
 و بادآ و بابسا یب و بابسا اب یشزرو تاکرح هعومجم مان یناولهپ شزرو ای یناتساب شزرو ای یا هناخروز شزرو
 یاه شزرو تسا هتشاد جاور رود یاه هتشذگ زا ناریا یگنهرف و یخیرات هدودحم رد هک تساه نآ هب طوبرم موسر
 مه دراد مان هناخروز دنزادرپ یم یناتساب  هب نآ رد هک ییاج تسا نایناریا یناتساب یاه شزرو رگید مان یا هناخروز
 .(1۹90:20،داژن یلق) .دوش یم هتفرگزین یناولهپ یتشک یا هناخروز شزرو رب هوالع هناخروز ر نینچ
 شزرو گنهرف

 دادیور هنومن یارب دوش یم نکمم نآ قیرط زا ماوقا و اه تلم تاطابترا و هدش یناهج نابز هب لیدبت شزرو هزورما
 یندم توافتم یاهدرکراک اب شزروتسا نانآ یتسیزمه و حلص مایپ و ماوقا گنراگنر روضح لاویتسف عقاو هب کیپملا

 رد ار یگنهرف نوگانوگ لماوع شزرو یسانش مدرم تسا انعم و ریسفت لباق یسایس ات یگنهرف یحطس زا دوخ
 یاهراتخاس ریثاتدهد یم رارق هعلاطم و شهوژپ دروم اه شزرو زا یفلتخم یاه تروص یریگ لکش یگنوگچ
 هعلاطم دروم شزرو ناسانش مدرم یوس زااه شزرو لاکشا و عاونا دیلوت رد هعماج ینید و ینییآ ،یداصتقا ،یموق
 .(2۹90:23،ناراکمه و لشیب)تسا هتفرگ رارق

 
 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم یدوریش یشزرو هعومجم -1 ریوصت یدازآ یشزرو هعومجم -4 ریوصت نارهت یتخت مویداتسا -9 ریوصت

 مویداتسا فیرعت
 هدرخ یراجت ،ینوکسم یاه شخب لماش ،زاین دروم یاه ناملا مامت هک تسا نامتخاس زا یعون مویداتسا کی
 و لمح یاه تخاس ریز و تامدخ ریاس اب هارمه اهنآ ی همه و دهد یم یاج دوخ رد ار حیرفت و تغارف و یشورف
 .(9 :۹190،یمرهج نایردان)دنزاس یم ار (رهش مویداتسا) کی ،لقن
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 یشزرو مسیروت
 کی یاشامت ای یشزرو تیلاعف ای دادیور کی رد تکرش یارب ایند طاقن یصقا هب رفس عقاو رد یشزرو یرگشدرگ
 ،یشزرو یاهدادیور یرگشدرگ .دننک یم میسقت عون هس هب ار یشزرو یرگشدرگ الومعم .تسا یشزرو ی هقباسم
 ،یریگیهام ،سینت ،ینار قیاق ،فلگ دننام ییاه شزرو .کیژلاتسون یشزرو یرگشدرگ و لاعف یشزرو یرگشدرگ
 هب اه نآ تاقباسم رد تکرش و اه نآ ماجنا یارب دارفا هک دنتسه ییاه شزرو زا یصاوغ و انش یتح و یراوس جوم
 .(0۹ :3190،نایداژناکاک)دننک یم رفس رگید یاهروشک

 یشزرو یاه هعومجم یلک و یمومع یاهدرادناتسا

 یبایناکم و میلقا فیرعت
 یاه هصخشم ریاس و شراب ،داب ،رفسمتا راشف ،تبوطر ،امد ریظن ییایفارغج هقطنم کی ییاوه و بآ طیارش هب میلقا
 مهارف زا نانیمطا لوصح تهج هک یتامادقا هعومجم هب .دوشیم هداد تبسن ینالوط ًالاتبسن ینامز تدم رد یسانشاوه
 ندوب

 .(2190:1،نایرفص)دنیوگ یبایناکم ،دریگیم تروص ینارمع تایلمع کی عورش یارب مزلا طیارش
 یداصتقا و رادیاپ یحارط
 لوصا ساسا رب رادیاپ یحارط .یحارط لمع ات دوشیم هتخانش هفسلف عون کی ناونع هب رتشیب رادیاپ یحارط
 یحارط .تسا هدش یزیر هیاپ ،یحارط رد یرادیاپ ثحبم تیمها هب هجوت اب و یعامتجا و یطیحم تسیز ،یداصتقا
 عبانم هب ندز همطل نودب زورما یاهزاین هب هنیزه نیرتمک اب دراد دصق هک تسا یحارط زا یعون یداصتقا و رادیاپ
 .(Surma Martyna, 2013: 22)دهد خساپ هدنیآ یاهلسن

 ییابیزو تانییزت
 ات نیچ زا تاعونت نیا و تسا ناسکی یندمت و ینابز تاعونت دوجو اب ناهج همه رد یمالسا یرامعم تیوه
 اما ،دندوب یرامعم یاراد زین ماوقا رگید و اهیمور هچ رگا .دوش یم هدید اهگنهرف تاددعت دوجو اب سلطا سونایقا
 یبنلا دجسم هک تسا تانیئزت یمالسا یرامعم رنه یاهیگژیو رگید زا .تشاد ار دوخ صاخ یگژیو یمالسا یرامعم
 (ص) مرکا یبن نامز رد هچ رگا .تسا هدوب یگژیو نیا یاراد یمالسا یرامعم یاراد یمالسا یانب نیلوا ناونع هب

 یرامعم کلملادبع نب دیلو نامز رد اما ،دشن هتخاس ینیئزت رصانع هب اکتا اب و دوب لخن یاه هخاش زا نآ فقس
 یمالسا یرامعم رنه رد .تفر راک هب نآ رد یونعم عونتم و ابیز رایسب یاهگنر اب ییاه کییازوم زا هدافتسا اب مالسا
 زا ییاه هتشون هک تفرگ یم رارق هدافتسا دروم یمالسا رنه تاعادبا نیرت هتسجرب ناونع هب نآرق تایآ زا رتشیب
 و نیرت هتسجرب زا .دش یم نیئزت صاخ لکش هب و هدافتسا اهنوتس ای و اهراوید ،اه فقس یور رب نآرق تایآ
 یفوک طخ اب نآرق تایآ هک تسا هرخصلا هبق لخاد هدش نیئزت یمالسا یرامعم رنه اب هک ییابیز طوطخ نیرتیمیدق
 (2190:06،یحلاص)تسا هدش نیئزت کییازوم اب و هتشون
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  هسدنه
 تسا نکممرما نیا .تسا هتشاد اضف اب کیدزن رایسب طابترا رکفتو ینیب ناهج یمالسا یرامعم یریگ لکش رد
 نآ رد هک تسا دوهشم یتینهذ یلیمکت لحارمرد یلو دشاب هدوب یمیلقا و یوج لئاسم لح رگوجتسج لوا هلحرمرد
 هسدنه یمالسا رکفت و رنه زورب یاه هاگ هولج نیرتلااب زا دنا هدرک ذوفن یونعم تالیخت و ینالقع تالوحت ی هیلک
 هدهاشم و کرد لباق عونتم یاه تروص هب راکشآ یروضح اب هراومه هک دشاب یم نآ رنه و یرامعمرد هتفر راکب
 ،کلملا جات دبنگ دننام ناریا یمالسا یخیرات یاهانب زا یقیقد یسدنه لیلحت (10: 0190 ،شنم ییاضر) تسا
 رگناشن ناهج شقن نادیم و ناهفصا عماج دجسم یاه ناویا ،ناهفصا عماج دجسم یوفص ناتسبش فقس تانیئزت
 هک تسا هدوب یا هنوگ هب هدش هتفرگ راک هب تابسانت .تسا هدوب اهنآ یحارط رد هسدنه ملع زا لماک یکاردا
 هزمح و راک هرقن) دیامنب ار ترثک رد تدحو داجیا اهنآ نیب یگتسویپ و دنشاب هطبار رد انب لک اب ءازجا نیرتکچوک
 .(۹۹90:202 ،داژن

 
 مظتنم یعلض جنپ ( ییلاط تابسانت یانبم رب ناهفصا ماما دجسم یقرش ناویا یسدنه لیلحت .3 ریوصت

 (11: 9191 ،جارس هداز یدهم):عبنم

 یناریا یرامعم
 صوصخب یشزرا زا ناهج یاهروشک رگید یرامعم اب هسیاقم رد هک تسا ییاه یگژیو یاراد یناریا یرامعم
 و ینف لئاسم تیاعر ،ششوپ تسرد مرف ،یقیقد تابساحم ،بسانتم یحارط نوچ ییاه یگژیو .تسا رادروخرب
 فرعم یگداس نیع رد کیره هک نوگانوگ تانییزت هرخلااب و دنلب یاهنوتس ،عیفر یاهناویا ،نامتخاس رد یملع
 لیبق زا یرامعم تبثم یاه هبنج هب ار هجوت نیرتشیب هراومه یناریا یرامعم رد تسا نیمزرس نیا یرامعم هوکش
 فوطعم هریغ و ییوج هفرص ،یلحم حلاصم زا هدافتسا ،یناسنا سایقم ،انب یملع و ینف لئاسم ،ییاتسیا لوصا ،قطنم
 هک هدوب زادگناج ،اهنآ داعبا و لحم و ربراب یاه مادنا و اه ششوپ لکش و عون هب یبایتسد یانبم .تسا هدرک یم
 نارامعم طقف هک هدوب تیمها رپ نادنچ هسدنه و تابساحم .تسا هتشاد لماک هطاحا نآ فیک و مک نازیم رب رامعم
 ییاضف مسجت و کرد ،تخانش رامعم هفیظو نیرتلااب .دندناوخ یم سدنهم ار یمان و دنمشناد یاه ینقم و لوا زارط
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 یلاخ و رپ یاهتمسق داعبا و تابسانت نآ هب لماک فارشا اب هک هدوب نامتخاس ربراب دبلاک رد یراج و نکاس یاهورین
 (1۹9: 2۹90،ینایک)تسا هدرک یم صخشم اقیقد ار

 :یدروم یاه هنومن لیلحت

 (ناریمریم یداه دیس:حارط)ناجنسفر یشزرو هعومجم
 ر یشزرو یگنهرف هعومجم برغ رد عقاو عبرمرتم 2209 دودح تحاسم هب هیوازلا مئاق یا هقنزوذ حرط نیمز
 ناجنسف
 دوجوم ناجنسفر رد مه زونه اهنآزا ییاه هنومن هک نامرک رد لوادتم یاه لاچخی یرامعم زا عمتجم یرامعم تسا
 وگلا
 یشزرو یاضف نیمات نآ تسخن تیولا و هدش هتخاس زابور یشزرو یاه نیمز رانک رد ناجنسفر یشزرو هعومجم تسا هتفرگ
 اب گنهامه و لامرف یرامعم کی ،هعومجم یرامعم دشاب یم یزاسندب نلاس و یشزرو هدیشوپرس هروظنم دنچ نلاس و یبآ
 .دنوش هداد خساپ ازجم هتسب مجح ود رد هژورپ رد هدش حرط یاهزاین هدش یعس نآ رد و دشاب یم هقطنم یموب یرامعم

 
 memarnews.com  :عبنم ناجنسفر یشزرو هعومجم زا ییامن .9 ریوصت

(DAVIS Broady BOND: حارط) نوتپماه تسیا یشزرو یحیرفت هعومجم 

 هدیشوپرس یشزرو یحیرفت هعومجم اهنت هک تسا هدش یحارط کرویوین نوتپمته تسیا رهش رد یحیرفت زکرم نیا
 اب یگنهامه و فارطا یرامعم اب طابترا یرارقرب هب هجو دشاب یم ریز طیارش یاراد هعومجم نیادشاب یم دوخ ی هدودحم رد
 درکلمع کیکفت اب گنهامه یا هزاس کیکفت ،یشزرو -یحیرفت یربراک رد دازآ نالپ حرط و ییاضف طباور ،نآ

 
  Architectural Record :عبنم نوتپماه تسیا یشزرو هعومجم زا ییامن -۸ ریوصت
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 یشزرو یاه هعومجم یلک و یمومع یاهدرادناتسا 

 :ثادحا و یحارط یمومع طباوض
 فلتخم یاه نامزاس بناجزا یشزرو یاهاضفو نکاما تخاسرد هک یفلتخم یاه هنیمزو تارظن ساسارب ثادحا
 لباق اهاضفو نکاما نیا تخاس یاهدرادناتسا ناونع هبریزدراوم ،دوش لامعادیاب (گرزبو کچوک) هژورپ نیاریگرد
 :تسا لمات
 نتشادرارق مومع سرتسد رد تیلباق ریظن رظندروم یشزرو یاضف ثادحا یارب نیمز بسانتو تعسو 
 زا یهجوت لباقدادعتروضح یاربزبس یاضفو یتشادهبو ینمیا تاناکما نتشاد رورموروبع تالیهستو تاناکمادوجو
 نادنمقالع و ناراکشزرو

 رد نامتخاس یمومع طباوض و یلم تاررقم ثحبم نامتخاس یلم تاررقم تیاعرو یحارطاباه هژورپ یارجا 
 تایلمع یارجاو تراظن یحارطرد هیاعرلا مزال یقوقحو ییارجا ینف طباوضو نیناوقزا یا هعومجم هدنریگرب

 یرادرب هرهبو یربراکردرییغت ،یساسا تمرموریمعت ،انب هعسوت ،یزاسون بیرختزا معا ینامتخاس
 یارجاو حرط ،دشابیم یداصتقا هفرصو شیاسآ ،بسانم یهد هرهب تشادهب ،ینمیا نیمات فادهااباهنامتخاسزیهجتو
 ..و نامتخاسربدراو یاهراب ،یدالوف یاهنامتخاس یارجاو حرط ،همرآ نوتب یاهنامتخاس

 نامارد ،زیچرهزا ندوب تمالسرد ،رطخ زا ندوب نوصم و ظوفحم ینمیا فیرعت هب هجوتاب ،ینمیا لوصا تیاعر 
 .(26 :3190،ایندیعس)دوش یم لامعتسا ندوب فوخ یبو رطاخ هدوسآ ،ندوب

 :تشاد تقدو هجوتریز یاه تیعقومو طیارش هبدیاب یشزرو یاه هعومجمداجیا یارب بسانم لحم باختنا تهج

 هدافتسا عون رد رییغت تیلباق ،انب ییامناج ،تیعقوم ،هزادنا

 
 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  شزرو نکاما رد اوه ی هجرد اه درادناتسا .1 رادومن

 
 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  یشزرو یاه نلاس فک حلاصم .2 رادومن
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 1190 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم  شزرو نکاما رد ینمیاو اهدرادناتسا .9 رادومن

 تیاس یفرعم

 جرک رهش ییایفارغج تیعقوم
 ناتسرهش نیا .تسا هدش هدرتسگ زربلا هوک هتشر یبونج هنماد رد و جرک دور یبرغ هنارک رد ،نارهت برغ یرتمولیک 69 رد جرک
 ناتسرهش هب برغ زا و یزکرم ناتسا و رایرهش ناتسرهش هب بونج زا ،نارهت ناتسرهش هب قرش زا ،ناردنزام ناتسا هب لامش زا

 ۲9 ییایفارغج ضرع و هیناث 19 و هقیقد 1 و هجرد 0۲ ییایفارغج لوط اب جرک رهش .تسا دودحم نیوزق ناتسا و  غالبجواس
 هجوت اب .دشاب یم جرک ناتسرهش زکرم و دراد رارق یزکرم زربلا هوک هتشر هنماد رد عبرم رتمولیک ۹20/1 تعسو هب ۹2 و هجرد
 .(06 :2190،یدسا)دوش یم بوسحم روشک لامش و برغ هارراهچ ناونع هب کیژتارتسا رایسب تیعقوم هب

 
 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  جرک رهش هشقن -1 ریوصت
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 تیاس هدودحم ییاوهریوصت

 یحارط ی هدودحم تکرح ماظن یمومع تیعضو

 یکیفارت یاه هکبش نیرت هدمع یتآ عضو رد .دشابیم ناتسغاب راولب رد عقاو جرک بالقنا هاگشزرو یحارط روحم
 .بالقنا راولب و یرادرهش راولب ،یقهیب راولب ،ناتسغاب راولب :تسا بیترت نیا هب ینوماریپ

 
 1191 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم هعومجم تیاس ییاوه سکع -11 ریوصت

 
 1191 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم هعومجم نالپ تیاس .1 هشقن

 
 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم هعومجم نالپ تیاس دید.2 هشقن
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 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم هطوحم رصانع زا یخرب لیاتد .9 هشقن

 
 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم یشزرو هعومجم ویتکپسرپ .1 هشقن

 
 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم یشزرو نامتخاس دید.11 ریوصت
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 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  یبآ یاه شزرو نامتخاس یاهاضف یلخاد دید .21 ریوصت

 

 
 یشزرو هعومجم هطوحم یاهاضف دید .91 ریوصت

 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم یپوت یاه شزرو یاهاضف دید .41 ریوصت

 

 
 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم شزرو یاهاضف دید .11 ریوصت
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 یپوت یاهشزرو یاهاضف دید .31 ریوصت

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن

 یکی رد شزرو زا فده تسا هتشاذگ اج هب شزرو رد یفرگش تاریثات یعامتجا یاه تیدودحم و یگنهرف لماوع
 ره یارب شزرو هک میسر یم هجیتن نیا هب میرامشرب ار شزرو فادها میهاوخب هچ نانچ دوش یمن هصالخ دروم ود
 رد دارفا یشزرو تکراشم یهد تهج و یزیر همانرب رد دور یم رامش هب یتایح یرما یلاسو نس ره اب و یتیسنج
 یرورض رایسب عماوج ییایفارغج یتحو یگنهرف یعامتجا رتسب قیقد تخانش هک تسا هجوت لباق فلتخم حوطس
 تغارف تاقوا نارذگ یعون لاعف تغارف لاعف تسا تغارف نتشاد هب زاین رتهب ی هیحور نتشاد تهج یمدآ .تسا
 .دشابیم هارمه تیقالخ و ینهذ تیلاعف ،ینامسج کرحت اب الومعم هک تسا

 یم بولطم تسا یبآو ینلاس یاه شزرو لماش هک عونتم شزرو عون دنچدوجو لیلد هب یشزرو هعومجم یحارط
 اب یبآ یاه هعومجم هک تسا هتکن نیا یایوگ تاعلاطم جیاتن تسا هتفرگ رارق مدرم مومع لابقتسا دروم و دشاب
 هک ینلاس یاه شزرو و تسا ایند حطس رد شرتسگ هب ور تعرس هب ،رایسب لابقتسا و بولطم درکراک هب هجوت

 ی هیحور شیازفا یاتسار رد روطنیمه تسا هدش یحارط زیم یور سینت و درایلیب ،لابیلاو ،لابتکسب ،لاستوف لماش
 الاب ثعاب دناوت یم ،زربلا ناتسا حطس رد ییاه هعومجم نینچ داجیا نادنورهش ینامسج و یناور تمالس و یعامتجا
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 شیازفا بجوم ییاه هعومجم نینچ دوجو نیا رب هوالع . دوش نادنورهش ینامسج و یناور و یحور تمالس ندرب
 هاوناخ یاضعا طباور میکحت بجوم نمض رد .دشاب یم نادنورهش یریذپ تیلوئسمو و یعامتجا طباور رتشیب هچره
 .دوش یم ملاس تاحیرفت نتشاد و

 عبانم
 ،«ناریا یمالسا یروهمج رد یکولب هریجنز یروانف هعسوت و یریگراک هب تادیدهت و اه تصرف یموهفم لدم هئارا ،1۹90،اضردیمح ،راشفا

 69 هرامش ،10 هرود ،یلم تینما یملع همانلصف

 قفا یشهوژپ یملع هرگنک نیلوا ،رادیاپ یرامعم درکیور اب یشزرو هاگشاب یحارط ،2190 ،یچلاش هدازیلع رحس و اضردیمح ،یراصنا
 .نیداینب نونف و مولع جیورت و هعسوت نمجنا ،نارهت ،ناریا یرهش تیریدم و گنهرف ،یرامعم ،نارمع یسدنهم هزوح رد نیون یاه

 نارهت هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ .ناکدوک یحیرفت و یشزرو هعومجم ،1۹90 ،ارهز ،ولرجآ

 تمس تاراشتنا نارهت لوا پاچ میهافم و تیهام یرگشدرگ ،۲۹90،ییاقس یدهم و نیسح دمحم ،یدزی یلباب

 تیبرت نامزاس ،1 هرامش . یشزرو مولع رد شهوژپ همانلصف . ناریا مدرم تغارف تاقوا رد شزرو هاگیاج ،3190،نودیرف ،سیوندنت
 .نارهت ،یندب

 نیب هرگنک نیموس ،(BMS) ی هنادنمشوه درکیور اب هروظنم دنچ مویداتسا یحارط یسررب ،۲190 ،مارهب نایدمحم ،دیون ،رهم یوترپ
 یرامعم نمجنا - تاراما دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،(یبد) تاراما ،ردصم و یبد - یزاسرهش و یرامعم رد یرادیاپ یللملا

 رهش تفابانآ مویسرسنک-ناریا یرامعم نوناک -رادیاپ رهشانب هسسوم -زاسرهش ناسدنهم هعماج- زربلا ناتسا یزاسرهش

 و یرامعم رد یرکف نیون تالوحت رادیاپ یاه یژرنا ،(۲190)یقوذ نامحر و یئانو زانهم ؛ارهز ،یدیمح

 داهج هدکشهوژپ ،شناد حرط نایک تکرش ،زیربت ،یرهش هعسوت و نیمز مولع یللملا نیب هرگنک نیمود ،یزاسرهش 
 یقرش ناجیابرذآ ناتسا دحاو یهاگشناد

 نالیگ ،ناناوج و شزرو یدربراک و یملع شیامه . ناناوج یعامتجا– یناور تشادهب نیمات رد شزرو شقن ،3190 ،میحر ،داژن یناضمر

 ؛1۹90 ،اتسور طیحم و نکسم هیرشن .ناریا ینوکسم یرامعم رد نآ میهافم و رادیاپ هعسوت ،(1۹90)اریمس داژن یدرورپ و یدهم هیدنز
13(090):03-3. 

 هرامش ،00 هرود ،یتیبرت یسانشناور همانلصف ،نادمه رهش رد دنمشوه سرادم هعسوت یور شیپ عناوم ییاسانش ،(2۹90)راصنا یدمرس
۲9 

 یلم شیامه نیلوا «مویداتسا یرامعم یحارط یزیر همانربرد هدننک نییعت یاهروتکاف ،(۲190)نیسحلادبع راکهاش ،میرم یجارخ یحلاص
 (اه شور و هیرظن ،هشیدنا) یزاسرهش و یرامعم

 (ناردنزام ناتسا یدروم هعلاطم ( ناریا یشزرو یاهاضف یحارط رد یمالسا یناریا یرامعم عماج یوگلا ،(2190)نیسحدمحم ،یحلاص
 .دشرا یسانشراک همان نایاپ

 .رهشون ،رون مایپ هاگشناد ،یرامعم یسانشراک هماننایاپ .ایرد جوم یشزرو هعومجم ،0190 ،ناجرم ینارهت هداز ملسم ؛نیسحدمحم یحلاص

 ناریا یعیبط یاه متسیسوکا ،(6190)یدهم ولربنق یربنق ، فوئر هداز یفطصم ،دیحو ریگنز نایرفص

 یبکریما تاراشتنا نارهت رجحلا لیلخ ی هتشون سورال گرزب همانشناد ،1290،مجرتم ،دیمح ،نایبیبط

 دشرا یسانشراک همان نایاپ ،«ناهفصا رد یشزرو هعومجم یحارط ،3190 ،وتسرپ ،نایداژناکاک

 .تمس تاراشتنا ،ناریا یرامعم ،1290،فسوی دّيمحم ینایک

 دشرا یسانشراک همان نایاپ ،«ناوناب یارب یشزرو مویداتسا یحارط» ،۲190 ،اتیهانآ ،ینابرق
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 یسانشراک همان نایاپ ،«1۹ لاس رد یناتساب شزرو هب نارهت رهش یاه هناخروز ناراکشزرو شیارگ للع یسررب ،1۹90،یلع ،داژن یلق
 دشرا

 .دشرا یسانشراک همان نایاپ ،«یناریا – یمالسا یرامعم درکیور اب رلا یرامعم و رنه هدکشناد یحارط» ،6190 ،دمحم ، یدقتعم

 .دشرا یسانشراک همان نایاپ ،«بالقنا یشزرو هعومجم یندب تیبرت و شزرو مولع هدکشناد ،1۹90،یدهم ، یرایزرم

 .تاراشتنا و یعامتجا - یداصتقا کرادم زکرم رشن ،6190 ،یشزرو یاهاضف یحارط یاهرایعم و تاررقم

 دروم ،نایوجشناد یلیصحت شزیگنا ءاقترا رب رثوم لماع ،یرامعم هیاپ سورد یبیکرت و نامزمه شزومآ ،۲190،همطاف ،جارس هداز یدهم
 رهشنامرآ یزاسرهش و یرامعم :هلجم یدربراک هسدنه سرد یاوتحم :یتاعلاطم

 مویداتسا رد یراتفر یاهراجنه تیاعر نازیم و یعامتجا یگتفشآ نیب هطبار رب یلیلحت» ،۹190 ،همطاف یلیلج ،دوعسم یمرهج نایردان
 .هعسوت تمدخ رد ملع تیروحم اب یژولونکت و مولع نیون یاه هتفای یللملا نیب سنارفنک نیمشش ،«نایچاشامت طسوت یشزرو یاه

 دشرا یسانشراک همان نایاپ یمالسا-یناریا یرامعم موادت فده اب یگنهرف عمتجم یحارط ،۹190 ،نیما ،یفجن

  .رون مایپ هاگشناد .یرامعم یرظن ینابم .دیمحلادبع راک هرقن
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