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 هدیکچ
 طباور رد ییاه شنت زورب و ییارگاو تابجوم هدش دای تالوحت ،ناریا یمالسا ِیروهمج اب ناتسبرع ِیا هقطنم ِیاه تباقر هب هجوت اب

 ِیروهمج نیا ربانب ،درادن رارق ناتسبرع عفانم و عضاوم ِیاتسار رد هقطنم رد عاضوا دنور ارهاظ هکنیا هب هجوت اب تسا هدش روشکود
 دوش رجنم ِیدوعس ناتسبرع دزن ناریا زا بولطمان ریوصت هیارا و طباور رد شنت دیدشت هب هک یمادقا ره زا دیاب یم ناریا یمالسا
 نارگیزاب نیرتمهم زا سراف جیلخ هقطنم رد دوخ یکیتیلپوئژ تیعقوم رب انب ِیدوعس ناتسبرع و ناریا روشک ود.دزرو بانتتجا
 رگیدکی ِیا هقطنم بیقر یعون هب هک تسا ِیدامتم نایلاس روشک ود نیا .دنیآ یم رامش هب ایسآ برغ بونج هزوح رد ِیاهقطنم
 تیعقوم زا ِیدنم هرهب اب روشک ود رگید ییوس زا .تسا هدیسر دوخ حطس نیرتالاب هب رضاح رصع رد تباقر نیا و هدش بوسحم
 و قوف درکیور رب زکرمت اب دراد نیا رب یعس هلاقم نیا .دنشاب یم کیژتارتساوئژ و کیژتارتسا تیمها ِیاراد هقطنم رد کیژتارتسا

 ود یکیتیلپوئژ شکمشک ءاقترا هب هجوت اب تیاهن رد و یسررب ار عوضوم نیا ،ِیدربهار حطس رد یشهوژپ ِیرگن عماج کی رد
 ار ناریا یلم تینما هیلع یبونج هیاسمه تادیدهت حطس و تیفیک ،هدنیآ رد یلامتحا ِیاه ییورایور و میقتسم دیدهت حطس هب روشک
 .تسا هدش هئارا ثحب دروم عوضوم ِیارب ِیدربهار ِیاهراکهار نایاپ رد .دهد رارق یبایزرا دروم هلاس جنپ ینامز هزاب رد
 
 .عماج تادیدهت ،یحطس ود ِیاه تباقر ،ِیا هقطنم کیتیلپوئژ ،سراف جیلخ ،ِیدوعس ناتسبرع ،ناریا ::یدیلک تاملک

 

 

                                                                 
 kyazdanpanah@ut.ac.ir (لوئسم هدنسیون) -1
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 همدقم
 ایسآ برغبونج و برغ یرتسکاخ و ساسح قطانمرد یدوعس ناتسبرعو ناریا کیژولوئدیا و کیتیلپوئژ یاه تباقر
 رد اهنآ میقتسم ریغ هجاوم زین و نمی ،نیرحب ریخا نایلاس تالوحت لابق رد و سراف جیلخ هقطنم ،نانبل ،قارع هلمج زا

 یراتخاس حطس رد رگید یوس زا .تسا يکیتیلپوئژ ساسح هقطنم نیا رد يضراعت یوگلا ندش مکاح يلجت ،هیروس
 هتسه همانرب عوضوم رد هژیو هب يساره ناریا هژورپ دیدشت و هقطنم مظن رد ناریا شخب تابث شقن يفن ،للملا نیب ماظن
 قارع تالوحت وترپ رد یا هقطنم یاه تسایس رد يعیش رصنع ندش گنر رپ یا هقطنم حطس رد و ناریا زیمآ حلص یا
 لباقم رد ناریا نایم یاه ضراعت يلجت .تسا هدیماجنا ناریا لابق رد اهیدوعس و بارعا تیساسح هب نانبل سپس و
 ود نیب رادیاپ شنت تیعضو هب رجنم هک تسا هدوب یراتخاس و يکیتیلپوئژ ،يتیوه لماع هس زا رثأتم برغ و ناتسبرع
 .(4391 ،ناراکمه و يقداص) تسا هدش ریخا نایلاس يط روشک
 نایم هراومه یدوعس ناتسبرع و ناریا ينعی سراف جیلخ ،ساسح هقظنم و ایسآ برغ هقطنم مهم روشک ود طباور
 روشک ود نیا طباور رب يضراعت یوگلا ناریا يمالسا بالقنا زا دعب .تسا هدوب ناسون رد ضراعت و يتسیزمه یوگلا
 نیا يلصا لیلد .درب مان یا هقطنم درس گنج ناونع اب نآ زا ناوت يم نارگشهوژپ زا یرایسب هتفگ هب هک هدوب بلاغ
 لصاح اب یزاب ندوب مکاح اب عقاو رد .تسا هدوب روشک ود نیا يکیتیلپوئژ و يکیژولوئدیا ،یا هقطنم تباقر عوضوم

 لاح رد .دوش يم يقلت یرگید هیلع یدیدهت ناونع هب یا هقطنم رگیزاب ود نیا زا کی ره تردق شیازفا رفص عمج
 و ناریا 4391 لاس یا هتسه قفاوت و نمی و قارع ،هیروس نارحب هلمج زا یا هقطنم تالوحت هب هجوت اب رضاح
 ناتسبرع رظن زا عوضوم نیا و تفای شیازفا صاخ يتدم یارب ناریا یا هقطنم ذوفن و تردق ،يبرغ یاهروشک

 هک هدش روشک ود نیا طباور رد تافالتخا و اه شنت شیازفا ببس رما نیمه .دوش يم بوسحم شروشک هیلع یدیدهت
 همین و تخس یدج یریگرد و شنت هب رجنم و هتفای شیازفا نانچمه دناوت يم رگیدکی زا روشک ود کاردا هب هجوت اب

 دیدهت یزاس يثنخ و ينیب شیپ ،دیدهت دروآرب و تخانش ،يتادیدهت نینچ اب هلباقم و يیورایور همزال .ددرگ تخس
 .(1111 ،یرفج) تسا
 و هوقلاب تامادقا و اه تیلباق تخانش قیرط زا هک تسا نیا يشهوژپ هلاقم بلاق رد شهوژپ نیا ماجنا يلصا لیلد
 ،دنک يم دیدهت ار يمالسا بالقنا یدوجو للع و ناریا يمالسا یروهمج عفانم و فادها هک یدوعس ناتسبرع لعفلاب
 و اه تیلاعف دوجو ؛رضاح شهوژپ يلصا هغدغد نیاربانب .دش يلامتحا اه نایز ای و تاراسخ ،یریذپ بیسآ زا عنام
 ،يتامادقا نینچ اب دروخرب و هلباقم همزال هک تسا روشک عفانم هیلع یدوعس ناتسبرع یوس زا از بیسآ تامادقا

 یوس زا .تسا (مرن و تخس همین ،تخس) فلتخم حوطس رد يلامتحا یاهویرانس ينیب شیپ و تادیدهت يیاسانش
 تینما يیاهن رایعم ،للملانیبطباور و يسایس يیایفارغج ،يماظن ،يتینما لئاسم ناسانشراک زا یرایسب داقتعا هب رگید
 اهنآ تینما هک دنربيم رسب يطیحم رد اهروشک اریز ؛تسا يماظن یدنمناوت هژیوب یدعب دنچ یاه یدنمناوت ،يّللم
 يیاهن سایقم ،نآ راتخاس و يماظن تردق ندوب رثوم ورنیا زا ؛دراد رارق يجراخ و يلخاد یاهدیدهت دروم هراومه
 هک يلئاسم نیرتمهم زا يکی اذل .تسا مهم رایسب اهنآ (ينومژه) یرترب یارب و هتفر رامش هب اهروشک تردق يبایزرا



 58 ...تادیدهت رب یکیتیلپوئژ یلیلحت

 یاهصخاش و رصانع تخانش و يسررب ،تسا حرطم قوف هلاقم عوضوم یارب يماظن یدنمناوت و تردق هزوح رد
 يماظن یدنمناوت داجیا و راتخاس لئاسم و تالکشم .تسا نآ هبساحم ناکما و يماظن تردق داجیا و راتخاس رب رثوم
 هک یراتخاس تیهام نیا .دراد دوجو زین يّللم تردق راتخاس هبساحم رد هک تسا يتالکشم هیبش تاهج یرایسب زا
 زا هقطنم يعدم و گرزب یاهروشک نایم شنت ءاشنم یرادیاپ زا ناشن ،هدنکفا هیاس سراف جیلخ کیتیلپوئژ یاضف رب

 رد کیتیلپوئژ و کیژتارتسا مهم قطانم زا يکی ناونعب هراومه سراف جیلخ هقطنم اریز . .دراد ناتسبرع و ناریا هلمج
 ریخا یاهنرق لوط رد هک یا هنوگ هب تسا هدوب رادروخرب یا هژیو هاگیاج زا للملا نیب یداصتقا و يسایس ماظن
 (3111 ،کنارب) تسا هدوب يناهج گرزب یاهتردق هجوت دروم هتسویپ
 زا ينالک دروآرب ،از دیدهت یاه هفلوم و لماوع ،اهرتسب يیواکاو قیرط زا ات تسا نآ يپ رد شهوژپ نیا ور نیا زا
 و هدومن اصحا ،هلاس جنپ ينامز هزاب کی رد ار ناریا يمالسا یروهمج هیلع ناتسبرع روشک (یدربهار) تادیدهت
 رد ار یدربهار حطس رد يیاهراکهار ،نآ زا یریگشیپ و عفد تهج رد و ينیب شیپ ار لمتحم یاهویرانس و تادیدهت

 شالت شیازفا زا يکاح يللملا نیب و یا هقطنم تالوحت رگید یوس زا .دهد داهنشیپ و هئارا فلتخم یاه هزوح
 مامت زا ،هار نیا رد و دراد ار ناهج و هقطنم حطس رد ناریا يمالسا یروهمج نداد هولج دیدهت یارب ناتسبرع
 ،تشاد ترورض تهج نیا زا .درب يم هرهب يگنهرف و يتینما ،يسایس ،یداصتقا یاه هصرع رد دوخ یاه تیفرظ
 ينیب شیپ تهج تادیدهت نیا زا يعماج دورآرب هب و يسررب یدوعس ناتسبرع بناج زا يلامتحا و روصتم تادیدهت
 خساپ لابند هب (يفیک و يمک) هتخیمآ شور زا هدافتسا اب شهوژپ نیا ور نیا زا .مینک ادیپ تسد روشک نیا یاهراتفر
 هلاس جنپ زادنا مشچ رد ناریا يمالسا یروهمج هیلع ناتسبرع بناج زا روصتم تادیدهت هک تسا شسرپ نیا هب

 ؟تسیچ
 یرظن ینابم
 عوضوم هک اج ره .دراد تینما موهفم اب يقیمع يگدینت مه رد هک تسا يسمل و یروصت ،يعازتنا يموهفم دیدهت
 تفگ نخس دیدهت زا ناوت يمن لاح نیع رد .دیآ يم نایم هب نخس زین دیدهت زا امتح ،دریگ رارق يسررب دروم تینما
 اب بسانتم و دنراد ناوارف رظن فالتخا دیدهت فیرعت دروم رد نارظن بحاص .تفرگ هدیدان ار نآ ریثأت و تینما يلو
 هئارا يتینما نادنمشیدنا طسوت دیدهت زا ينشور و قیقد فیرعت نونکات اذل ؛دنا هدومن هئارا صاخ يفیرعت ،دوخ هاگدید
 .(1191 ،یراختفا) تسا هدیدرگن

 دنترابع لماوع نیا .دومن کیکفت ار اهدیدهت ،ساسا نآ رب و هجوت نوگانوگ لماوع هب تسیاب يم دیدهت فیرعت یارب
 :زا

 ؛عفانم -1
 ؛دیدهت دروم دحاو اب عوضوم یدنمناوت -1
 ؛يطیحم طیارش -9
 ؛دیدهت يئاناوت و تردق -4
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 ؛ (دشابن دیدهت رگید نامز رد و هدوب دیدهت نامز کی رد يعوضوم تسا نکمم) نامز -2
 .(1191 ،يناخ ..ادبع) (دومن کرد ادز دیدهت اب ار دیدهت ار اه هدیدپ ناوت يم) اه هدیدپ اب تامادقا زا روصت -6

 نآ داعبا و تادیدهت
 :میزادرپ يم هنیمز نیا رد يلصا درکیور ود هب همادا رد هک دراد دوجو يتوافتم یاه هاگدید و اه درکیور تادیدهت هنیمز رد

 :تادیدهت هب یتنس درکیور :فلا

 تسا يسایس يیارگ عقاو بتکم زا هتساخرب ،دنیوگ يم زین یرازفا تخس درکیور نادب هک کیسالک ای يتنس درکیور
 تلود طلسم شقن هب ،تلم - تلود ماظن زا ماهلا اب يخیرات رظن زا و درادنپ يم تردق گنج هباثم هب ار تسایس هک
 ریز حرش هب درکیور نیا یاه هسانش ،يلامجا روط هب .درامش يم تینما نیمأت يلصا لماع ار نآ و دراد داقتعا يلم
 .(2191 ،نایراصع) يیارگ يماظن و تادیدهت هاگتساخ یرادنپ نورب ،یروحم برغ :تسا

 تادیدهت عاونا :1 لودج
 دیدهت فلتخم یاه هنوگ تادیدهت یدنب هقبط یاه صخاش

 يجراخ تادیدهت .1 دیدهت عوقو لحم و عبنم ساسارب دیدهت
 يلخاد تادیدهت .1

 دیدهت عوضوم و دعب ساسارب دیدهت
  

 يسایس تادیدهت .1
 يگنهرف تادیدهت .1
 يماظن تادیدهت .9
 یداصتقا تادیدهت .4
 يطیحم تسیز تادیدهت .2
 هناروآ نف تادیدهت .6

 تدش ساسارب دیدهت
  

 تدش مک تاعزانم .1
 تدش مک تاعزانم .1
 رایع مک تاعزانم .9

 مرگ گنج .1 حالس دربراک رظنزا دیدهت
 درس گنج .1

 راکشآ دیدهت .1 هعزانم ندوب يفخم ای ينلع ثیح زا دیدهت
 ناهنپ همین دیدهت .1
 ناهنپ دیدهت .9

 یدرف تادیدهت .1 حطس و ایفارغج ،هنماد ساسارب دیدهت
 يهورگ تادیدهت .1
 يلحم تادیدهت .9
 يلم تادیدهت .4
 یا هقطنم دیدهت .2
 يللملا نیب دیدهت .6
 يناهج دیدهت .1

 تخس دیدهت .1 دمایپ و لامعا شور ساسارب دیدهت
 تخس همین دیدهت .1
 مرن دیدهت .9

 نراقت ساسارب دیدهت
  

 تخس دروخرب دیدهت .1
  مرن دروخرب دیدهت .1

 طیسب تادیدهت .1 يگدیچیپ نازیم ساسارب دیدهت
 بکرم تادیدهت .1

 سنج ساسارب دیدهت
  

 ينهذ و ينیع تادیدهت .1
 يمومع و يتینما تادیدهت .1
 یونعم و یدام تادیدهت .9

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 دیدهت یاه هیرظن
 فیرعت رب ،يتینما طیحم و يسایس هشیدنا ،یرکف ينابم ،هدش تابثا يملع یاه هیرظن زا یرایسب دننامه لومعم روطب
 یداع یا هدیدپ ،یا هعماج یارب یا هلئسم ای و هدیدپ تسا نکمم .دراد یا هدننک نییعت ریثأت ،تینما و تردق ،دیدهت
 ای رطخ ،یداعریغ یا هلئسم ،رگید هعماج یارب تیعضو و هدیدپ نامه هک يلاح رد ،دشاب يعامتجا یاهلئسم ای و
 یا هیحان زا اهروشک يیایفارغج طیارش هب تبسن دیدهت یاه هیرظن يلک هاگدید نیا یانبم رب.دیآ رامش هب يتینما نارحب
 عبات ،يلم تینما هزوح رد نآ یریگراکب هویش هب و دیدهت اذل.دشاب هتشاد توافت تسا نکمم رگید هیحان هب
 يتوافتم هاگیاج و شقن ،دیدهت ،يتینما فلتخم یاهتفایهر و بتاکم رد ،نیاربانب .تسا يتینما فلتخم یاه نامتفگ
 رد یروحم شقن دیدهت ،«کاهنپک بتکم» و «دیدهت نزاوت» هیرظن هژیو هب يیارگ عقاو یاه هیرظن رد ،لاثم یارب .دراد
 و هتشاد رارق هیشاح رد دیدهت ،مرن تردق هیرظن و یراگنا هزاس دننام يیاه هیرظن رد هک يلاح رد ؛دراد يلم تینما
 یراذگریثأت ،دیدهت عون ره زا فده هک تسا دیدهت یاه هیرظن زا يلک دنیآرب يلک روطب .دبایيم تیمها رگید لیاسم
 لیمحت ،تادیدهت همه کرتشم هطقن ،نیاربانب .تسا فیرح ندناشک میلست هب ماجنارس و هدارا و فطاوع ،هشیدنا رب
 .تساهرازبا و اهشور یریگراک هب رد ،تادیدهت درکراک رد يلصا توافت تیاهن رد و .تسا لباقم یورین هب هدارا
 ون يیاه شرگن حرط اب دندیشوک1131 ههد رد یان و نهوک : (یان فزوج ،نهوک تربار) لباقتم یگتسباو ۀیرظن
 هب نانآ .داد حیضوت نآ ساسا رب ار للملا نیب طباور ناوتب هک تسین يبلاق اهنت يیارگ عقاو یرکف بلاق هک دنهد ناشن

 ،لباقتم يگتسباو یرظن بوچراهچ و موهفم حرط اب ات دندیشوک و دنتخادرپ نآ نیداینب میهافم و مسیلائر اب شلاچ
 مه یاتسار رد هیرظن نیا.(1391 ،ناراکمه و نایدارم) دنزاس حرطم للملا نیب طباور مهف یارب ار يتوافتم هویش
 لباق يعمج تینما ينابم میکحت و هتفای نامزاس تادیدهت ندرک يثنخ یارب يیایفارغج يگتسویپ مه هب و يلیمکت
 .تسا هجوت
 -تلود لاوز هک دوب ينارکفتم نیتسخن زا یامهوا : (یامهوا یچنک) اه تلم تلود نایاپ و زرم نودب ناهج ۀیرظن
 يتنس قطنم اب رگید ،یامهوا رظن هب .تخاس حرطم 1331 ههد یادتبا رد ار زرم نودب ناهج يجیردت یریگ لکش و اهتلم
 ناهج کرد ،دوش يم فیرعت روشک کی يلم یاهزرم نورد رد و تسا هعماج کی داصتقا نآ ثحب دروم دحاو هک یداصتقا

 نالک یاهیریگ تهج و اهیراذگتسایس ات هتفرگ اضاقت و هضرع ،دیلوت زا ،یداصتقا دعاوق يمامت ون رصع رد.تسین نکمم دیدج
 .(4391 ،ناراکمه و يقداص) دریگ يم لکش يناهج هصرع رد و يناهج دعب رد اهتکرش
 هعلاطم دروم هدودحم
 یاه تیفرظ يمامت زا ریسم نیا رد هک تسایسآ برغ هقطنم رد رتشیب ينیرفآ شقن لابند هب ریخا یاه لاس رد ناتسبرع روشک
 زورب ببس دراوم يخرب رد یا هشیر تاعوضوم رگید و رما نیمه و دیامن يم هدافتسا دوخ فده هب ندیسر تهج دوجوم
 رد یدوعس ناتسبرع .تسا هدش ایسآ برغ رد یا هقطنم یاه تردق زا يکی ناونع هب ناریا يمالسا یروهمج اب یدج یاه شنت

 يم حرطم دوخ يلصا دیدهت ناونع هب ار ناریا يمالسا یروهمج و هتخادرپ دوخ يجراخ تسایس فیرعتزاب هب ریخا یاه لاس
 ناگبخن یوپاکت و شالت هب و هدش ناریا اب هلباقم هلأسم رب یدوعس ناتسبرع یربهر ندش زکرمتم ثعاب ،هاگن عون نیا .دنک
 نامز زا صوصخ هب ،یدوعس ناتسبرع .تسا هدیماجنا ناریا هیلع اهدیدهت زا یا هدرتسگ فیط ندومن هجوتم یارب یدوعس
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 رب روشک نیا .تسا هتفرگ شیپ رد دوخ يجراخ تسایس رد ار يتوافتم و دیدج درکیور ،وس نیدب ناملس کلم يهاشداپ
 لابند هب و هتخادرپ ریخا هرود رد يمجاهت يجراخ تسایس يعون ذاخّلتا هب ،هتشذگ ی هناراک هظفاحم يجراخ تسایس فالخ
 هب ناریا يمالسا یروهمج یا هقطنم ذوفن و شقن اب هلباقم ،بوچراچ نیا رد .تسا یا هقطنم تردق هنزاوم و تیعضو رییغت
 دوخ يجراخ تسایس داعبا ریاس ات هدوب شالت رد ضایر و هدش حرطم یدوعس ناتسبرع يجراخ تسایس يلصا روحم ناونع
 .(4391 ،يئابطابط) دنک يهدنامزاس ينوناک فده نیا لوح ار
 یدوعس ناربهر هک درک هراشا يفلتخم یدربهار فادها هب ناوت يم یا هقطنم دوجوم عضو رییغت نالک فده لیذ ،ساسا نیا رب
 :دوش يم هراشا اه نآ هب همادا رد هک درک هصالخ یدراوم رد ناوت يم ار فادها نیا .دنتسه نآ دربشیپ و ققحت ددصرد

 و رییغت راچد دیاب هک تسا هقطنم ينونک يگژیو نیرت مهم ناونع هب ناریا یا هقطنم شقن و ذوفن ،یدوعس ناربهر رظنم زا .1
 هقطنم تینما رد لالخا هب هقطنم فلتخم یاه هزوح رد هدرتسگ روضح اب ناریا اه یدوعس رظن زا .دوش يساسا ينوگرگد
 .تسا هداد رارق دیدهت دروم ار ناتسبرع يلم تینما و یا هقطنم عفانم و هتخادرپ

 شرتسگ و اکیرما اب یدربهار یاه یراکمه و طباور یزاسزاب ناوت يم ار هقطنم رد یدوعس ناتسبرع فادها زا رگید يکی .1
 ناتسبرع هک دبای يم شیازفا يتقو عوضوم نیا تیمها .تسناد یا هقطنم عفانم ققحت تهج رد يتسینویهص میژر اب تالماعت
 دیکأت کرتشم يتعفنم و لوا تیولوا ناونع هب هقطنم رد ناریا اب هلباقم رب هس ره ،وهایناتن لییارسا و پمارت یاکیرما ،ناملس نب
 .دنراد

 هقطنم رد نیملسملا ناوخا اب هلباقم یارب شالت ناوت يم ار ناتسبرع نیون یا هقطنم تسایس فادها و داعبا زا رگید يکی .9
 ساسحا زا يشان ،تسا کرتشم رصم و هدحتم يبرع تاراما دننام یرگید یاهروشک و ناتسبرع نایم رد هک فده نیا .دناوخ
 .تسا هقطنم رد نآ شرتسگ و ناوخا زا اه یدوعس دیدهت

 لآ هدیا فادها زا ناوت يم ار ناهج یربهر بسک و یا هقطنم هدرتسگ فالتئا داجیا یارب شالت ،رگید يحطس رد نینچمه .4
 رد قوف فادها نداد رارق تیولوا رد مغر هب ناتسبرع ،يترابع هب .درک يقلت هقطنم و برع ناهج هصرع رد ناتسبرع ينامرآ و
 زین صوصخ نیا رد .دناد يم کینومژه و رترب تیعقوم هب يبایتسد ار یاه قطنم تسایس رد يیاغ فده دوخ يجراخ تسایس
 میژر ينعی بارعا يخیرات نمشد دض يبرع فالتئا هب يهد لکش رد گرزب یاه شلاچ و يناوتان هب هجوت اب اه ی دوعس
 .دننک يم تردابم هقطنم یارب ناریا یاهدیدهت يیامن گرزب و نتخاس حرطم هب رگید راب ،يتسینویهص

 ناتسبرع لعفلااب و هوقلاب تادیدهت :2 هرامش لودج
 صخاش دیدهت عون فیدر

 اقیرفآ لامش و ندع جیلخ هزاورد رد لاعف روضح و بدنملا باب هگنت رب طلست یارب شالت ينیمزرس و يضرا 
 يلاغشا نیطسلف و ندرا ،رصم ،یدوعس ناتسبرع کرتشم يیایرد زرم هب هجوت اب يتسینویهص میژر اب يیایرد رودیرک داجیا
 يتسینویهص میژر تحاسم شرتسگ و «نرق دادرارق» یاتسار رد يتسینویهص میژر هب انیس هریزج هبش يضارا یراذگاو

 ؛ناریا داصتقا یولگ ندرشف یارب تفن تمیق شهاک یداصتقا 1
 ناریا زاگ و تفن شخب رد يجراخ یراذگ هیامرس شهاک یارب یژرنا یاهرازاب رد ذوفن
  تفن دوبمک و ءالخ ناربج اب ناریا هیلع يتفن یاه میرحت هب کمک

 تفن حالس زا یریگ هرهب يتباقر یدرکیور اب کیمونوکاوئژ دربن

 ناریا اب هلباقم یارب اکیرمآو میژر نیا اب یزاس فالتئا و لیئارسا اب طباور یزاس یداع يقوقح و يسایس 9

 ناریا يمالسا یروهمج (داهن مدرم یاه نامزاس)یاه نمس بذج
 اکیرمآ کیژتارتسا دحتم هب ناتسبرع ندش لیدبت
  تمواقم روحم و ناریا هیلع يللملا نیب و یا هقطنم یزاس عامجا

 هقطنم رد ناریا هب تبسن رترب نزاوت داجیا
 ناریا .ا .ج هیلع يبرع -يبرغ یوق يیارگمه داجیا

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 شهوژپ یاه هتفای
 يتح و يساسا يیاه شلاچ اب یداصتقا و يسایس ،يماظن فلتخم یاه هزوح رد نونکا مه ناریا و ناتسبرع طباور
 :میراد ينارحب یاه شلاچ نیا زا يخرب هب ارذگ یا هراشا ریز رد هک تسا وربور ينارحب

 يماظن يیورایور روشک ود نیا رهاظ رد ‘ناتسبرع و ناریا طباور تماخو مغر هب هک تسا حضاو :يماظن شلاچ.1
 يتباین گنج لوغشم قارع و نمی و هیروس رد ود نیا میقتسم ریغ تروص هب اما دنرادن و هتشادن مه اب يمیقتسم
 زیهجت ناتسبرع طسوت هک یاهورین لباقم رد و هدرک مازعا یراشتسم یاهورین ناریا هک هیروس رد صوصخ هب ،دنتسه
 رد یدیلک رصنع کی هب نآ فقوت ای همادا ،هیروس گنج تقیقح رد .تسا هتساوخرب هلباقم هب دنوش يم ينابیتشپ و
 عوضوم نیا و تسا تردق زا دسا راشب نتشاذگ رانک ناهاوخ ناتسبرع يفرط زا .تسا هدش لیدبت روشک ود طباور
 تشونرس نییعت قح رب ناریا رگید فرط زا .تسا هدرک مالعا هیروس رد اه یریگرد نایاپ رصنع نیرتمهم ناونع هب ار
 اذل .تسا هدرمش رب دوخ زمرق طخ ،يلیمحت و يماظن قیرط زا ار دسا راشب یرانکرب و هدومن دیکات هیروس مدرم
 نآ زیمآ تملاسم لح و تسا هدش يلضعم هب لیدبت دراد هگن يضار ار فرط ود ره هک لداعتم يلح هار هب يبایتسد
 .دروآ دیدپ دنتسه يتباین گنج ریگرد رضاح لاح رد هک روشک ود طباور رد يشیاشگ دناوت يم
 رد يناریا ناوج ود هب ضرعت زا يفلتخم یاه شلاچ اب هتشذگ لاسکی يط روشک ود يسایس دعب رد :يسایس شلاچ.1
 رد روشک نیا یرگ لوسنک و ترافس هب هلمح نآ لابند هب و رمن خیش لتق نآ زا سپ و انم هعجاف ات هتفرگ هاگدورف
 لح یارب ار دوخ يگدامآ اهراب ناریا هکنیا مغر هب و دنا هدوب وربور ناتسبرع بناج زا طباور عطق تیاهن رد و ناریا
 .دبوک يم دوخ يمجاهت تسایس و يیارگاو لبط رب نانچمه یدوعس فرط اما هدومن مالعا نیب امیف تالکشم

 کپوا رد روشک ود نیا یراکمه و میتسه روشک ود نیب تفن گنج دهاش زین یداصتقا دعب رد :یداصتقا شلاچ.9
 زا یدایز دودح ات يللملا نیب هنحص رد ار دوخ يیاراک کپوا هدیدرگ ثعاب و هدش فیعضت رگید نامز ره زا شیب
 نیا تمیق دنا هدش ثعاب ،دوخ تفن دیلوت شیازفا اب ناریا داصتقا هب هبرض یارب اه يناتسبرع هکنیا نمض .دهدب تسد
 راشف تحت اب دنتساوخ يم قیرط نیا زا اهنآ اریز .دبایب شهاک رالد 19 دودح هب رالد 111 یا هکشب زا اهبنارگ هدام
 .دنیامن دوخ یا هقطنم یاه تسایس اب يهارمه هب راداو ار اهنآ هیسور و ناریا داصتقا نداد رارق

 جیلخ هقطنم گرزب رگیزاب ود نیا نایم کیژولوءدیا قیمع راتخاس زا رثاتم ناریا يتیوه یاه شلاچ :يتیوه شلاچ .4
 يیایفارغج صاخ یاه يگژیو و کیتیلپوئژ تاصتخم هب هجوت اب یدوعس ناتسبرع و ناریا روشک ود.تسا سراف

 ،وس نیا هب 1231 ههد زا ًالابیرقت ،روشک ود نیا .دنیآ يم رامش هب هقطنم رد هدننک نییعت و مهم روشک ود ،دوخ
 مود یولهپ زا سپ ،روشک ود نیا نایم یراوزاسان و شنت يیوس زا .دنا هتفرگ رظن رد بیقر کی ناونع هب ار رگیدکی

 حطس ناتسبرع و ناریا ،هقطنم رد روشک ود نیا ذوفن یاه هزوح ندوب نراقتم لیلد هب و تفرگ یرت یدج لکش
 يمربرد ار یا هدرتسگ ی هنیمز ،ناتسبرع و ناریا تباقر . دنا هدرک هبرجت دوخ نایم ار لباقت و شنت زا یا هتسویپ
 - نارهت طباور رد يگریت و شنت زورب ببس یونعم و یدام لماوع زا یرامش رانک رد تباقر ی هنیمز نیا .دریگ
 هدوب هقطنم ناملسم یاهروشک نایم رد ذوفن يپ رد يمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ هژیو هب ،ناریا .تسا هدش ضایر



 1100 ناتسبات ،موس هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 19

 نیا زا .دراد قیمع یزاسمهان ناتسبرع تیباهو یژولوئدیا اب دوخ يعیش کیژولوئدیا هاگتساخ لیلد هب و تسا
 ود نیا يیورایور رب زین هیوسکی ينومژه و تردق بسک هیاپ رب هقطنم رد تباقر و کیتیلپوئژ یاه يگتسویپ ،هتشذگ
 . تسا هدوزفا روشک
 یتینما – یماظن تامادقا یمک یبایزرا
 ریز لودج حرش هب تادیدهت یدنب تیولوا ،یدوعس ناتسبرع بناج زا روصتم يتینما – يماظن تامادقا يمک يبایزرا
 :دوش يم اصحا اه هیضرف نومزآ رد

 یمک لیلحت زا دعب یدوعس ناتسبرع تادیدهت یدنب تیولوا :3 هرامش لودج
 دصرد دیدهت ناونع یدنب تیولوا

 %111  فلتخم یاه نامز رد ماظن هیلع دناعم و بالقنا دض رصانع یریگراکب  .1
 %111 اهتسیرورت زا عیسو ينابیتشپ اب روشک رد یراکبارخ و يتسیرورت یاه تایلمع ماجنا  .1
 %93 دیدهت يیایفارغج یاه هنیمز داجیا و ناریا یا هقطنمارف نانمشد هب دوخ نیمزرس یراذگاو  .9
 %13  تمواقم روحم رد رمتسم ينیرفآ نارحب  .4
 %13 زیگنارب هعزانم راتفر دیدشت و ناریا روشک هیلع يماظن یزاس فالتئا  .2
 %13 روشک قمع و یزرم راون رد يتینما ينیرفآ نارحب  .6
 %13 يتاحیلست هنزاوم هزوح رد یرترب داجیا  .1
 %91 يماظن مجاهت یارب ی هقطنمارف یاهورین یزاس دعاقتم  .1

 %11 نانمشد مجاهت یارب هاگرذگ و ربعم یراذگا و   .3
 %91 بالقنا و روشک هیلع يتباین گنج  .11
 %16 روشک هیلع يتاعالطا گنج  .11
 %96  روشک یاهزرم میرح ضقن و زواجت  .11
 %16 يماظن تاحیلست هدرتسگ یاهدیرخ قیرط زا دودحم و يتبرض تایلمع یارب يماظن يیاناوت هب نیقلت  .91
 %92  روشک يیایرد يتالصاوم طوطخ عطق  .41
 %92 ناریا رد نمشد اب وسمه یاه نایرج و رصانع روضحو ذوفن شرتسگ و قیمعت  .21
 %14  کینورتکلا گنج تامادقا  .61
 %14 راذگ ریثأت دارفا و نادنمشناد ،ناگبخن رورت  .11
 %99 (..و يسیطانغم ورتکلا ،یرزیل) روهظون یاه حالس یریگاکب يیاناوت  .11
 %99  لرتنک و يهدنامرف یاه هکبش نتخادناراک زا يیاناوت  .31

 %19 ریگ میمصت و زاس میمصت یاه نامزاس رد ذوفن  .11
 %11  روشک يیاوه يتالصاوم طوطخ عطق  .11
 %11 مسیرورتویب یاه تایلمع ماجنا  .11
 %91  يماظن هدرتسگ همین تایلمع یارب يماظن يیاناوت  .91
 %11  روشک کاخ زا يشخب فرصت ای لاغشا  .41

 یمک لیلحت زا دعب یدوعس ناتسبرع یگنهرف -یعامتجا تادیدهت یدنب تیولوا :4 لودج
 دصرد دیدهت ناونع  یدنب تیولوا

 %111 يساره هعیش و يساره ناریا  .1

 %13 روشک لخاد يبهذم و يموق یاه هورگ رب یراذگ ریثات  .1

 %13 روشک جراخ و اهزرم رادج رد يبهذم و يموق یاه نایرج رب یراذگریثأت  .9

 %11 (ناریا یزاس ينس) ناریا.ا.ج تیعمج نزاوت رب یراذگ ریثأت  .4

 %16 (يگنهرف ذوفن) گنهرف شرتسگ و جیورت  .2

 %14 روشک رد یدیماان داجیا و هزیگنا بلس  .6

 %94 روشک لخاد رد يگتخابدوخ یاقلا و یروابدوخ هیحور فیعضت  .1

 %91 فده روشک تیعمج نازیم  .1
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 یمک لیلحت زا دعب ناتسبرع یداصتقا تادیدهت یدنب تیولوا :5 لودج
 دصرد دیدهت ناونع یدنب تیولوا

 %93 ناریا یداصتقا یاه فرط یراجت و یداصتقا دیدهت و عیمطت  .1
 %11  روشک هیلع (زاگ و تفن) یژرنا حالس زا هدافتسا  .1
 %91 ناریا هیلع يکناب و يلام یاه تسایس لامعا  .9
 %11 ناریا.ا.ج و فده روشک نایم یداصتقا کرتشم عفانم و عبانم  .4
 %16 روشک یداصتقا هرصاحم  .2
 %16 نیگنس يکرمگ و یراجت یاه هفرعت عضو  .6

 %14 (ردانب) فده روشک يتادراو و يتارداص یدابم زا الاک قاچاق  .1

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یمک لیلحت زا دعب ناتسبرع یقوقح -یسایس تادیدهت یدنب تیولوا :6 لودج

 دصرد دیدهت ناونع  یدنب تیولوا
 %93 نانمشد نالک یاه تسایس اب يیاتسار مه  .1
 %93 ناریا هیلع يناهج عماجم رد يقوقح و يسایس یرگ يبال   .1
 %11  يللملا نیب عماجم رد ناریا يسایس یزاس مهتم  .9
 %91 فده روشک رب یا هقطنمارف يسایس نارگیزاب یراذگ ریثات  .4
 %91 ؛ناریا اب هلباقم تهج يسایس یزاس عامجا و یزاس فالتئا  .2
 %16 ناریا هیلع يقوقح یاه دنورپ نداد لکشت و يقوقح عماجم زا یرازبا هدافتسا  .6
 %16 تموکح يسایس یژولوئدیا  .1

 %16 ناهج و هقطنم رد ناریا.ا.ج یراذگ رثا و ذوفن ی هزوح یزاسدودحم  .1
 %12  یزادنارب تهج رد يسایس فاکش قیمعت 

 %99 فده روشک هدننکش يسایس راتخاس 1

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  اه هتفای
 و مان اب یاه تردق يخرب میقتسم ينیرفآ شقنزا ناشن هک میا هدوب يتالوحتدهاش هنایمرواخ هقطنمردریخا یاهلاسرد
 يعس هتسویپ هنایمرواخ هقطنمرد مهم بیقرود ناونع هب یدوعس ناتسبرع و ناریا یاهروشک .دراد هقطنم نیا ناشن
 بالقنا عوقو دننک تیریدم بیقرزا نتفرگ يشیپ و دوخ یرثکادح عفانم هب ندیسر یارب ار هقطنم تالوحت ات دراد
 یریگ لکش و مادص طوقس نآ لابند هب دیدرگ هقطنم يعیش یاهنایرج نتفای تیوه یارب يفطع هطقن ناریارد يمالسا
 ناتسبرع تلود دز قرو هنایمرواخرد ناریا عفن هب ار تالوحت دنور برع ناهجرد يهاوخ یدازآ یاهشبنجو تالوحت
 ينیرفآ شقن اب ات دراد يعس نیاربانب تسا یا هقطنم هصرعرد ناریا ذوفن نارگن و هدوب دیدج تارییغت هدنزاب اب هک
 نزاوت هکنیا نمض مهم یاهدادخر ،عومجم رد.دنادرگرب دوخ عفن هب ار هقطنم عاضوا هیروس و نیرحب قارعرد رتشیب
 تردق ود ناونع هب یدوعس ناتسبرع و ناریا يمالسا یروهمج طباور ،هدرک رییغت شوختسد ار يی هقطنم یاوق
 و يشنت و يلباقت تباث دنور رارمتسا و .داد قوس «هعزانم» تیعضو هب «تباقر» تیعضو زا ار ایسآ برغ يی هقطنم
 مه رب و يتیوه یاه ضراعت ندش هتسجرب ،هتشذگ ههد کی يط ایسآ برغ رد تردق کیتیلپوئژ هب طوبرم تالوحت

 اب ناتسبرع طباور رد «تباقر» رب «هعزانم» تیعضو ندش بلاغ ببس ناریا عفن هب تردق يی هقطنم هنزاوم ندروخ
 .تسا هدش ناریا
 طوقس و قارع هب اکیرما مجاهت رثا رب هتشذگ ههد کی يط ایسآ برغ هک يکیتیلپوئژ ررکم تارییغت رگید یوس زا

 و کیدزن یروتاتکید یاه میژر طوقس و برع ناهج رد يتموکحدض یاه ضارتعا عوقو و 9111 لاس رد مادص
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 نیا رد ناریا يمالسا یروهمج ينیرفآ شقن و ذوفن ،هاگیاج تیوقت هب ،تسا هدوب نآ دهاش یدوعس ناتسبرع اب وسمه
 نیا اب نامزمه .دیماجنا نیطسلف و نمی ،نانبل ،هیروس ،قارع رد نارهت هب یدوعس ناتسبرع موادم یاه يماکان و هقطنم
 عفانم تهج رد نآ زا یدوعس ناتسبرع هک 2+1 اب ناریا يی هتسه تارکاذم ،ایسآ برغ يکیتیلپوئژ طیحم رد تارییغت

 زا یدوعس ناتسبرع هک دش ماجرب قفاوت هب رجنم يلاح رد ،درک يم یرادرب هرهب ناریا يمالسا یروهمج هیلع دوخ
 خیش گرم سپس و 2111 لاس رد انم هعجاف هوالع هب يی هقطنم یاهدادخر نیا .دوش يم بوسحم قفاوت نیا نافلاخم
 طباور يسیدرگد و نارهت اب ضایر کیتاملپید طباور عطق ببس تیاهن رد يناتسبرع يناحور ،«رمنلا رقاب رمن»
 زا نامزمه یدوعس ناتسبرع ،هخرچ نیا رد .دش يشیاسرف یاه شکمشک سپس و «هعزانم» هب «تباقر» زا هبناجود
 هیلع دوخ يی هقطنم یداهن تردق و (يبهذم تیوه ،يی هناسر نایرج ،يتفن یاهرالد لماش) مرن تردق یاه مرها

 .تسا هتفرگ هرهب نآ يی هقطنم نادحتم و ناریا يمالسا یروهمج
 يلباقت تیعضو زا جورخ هک ،درک ظاحل هنوگنیا هلاقم نیا يلیلحت درواتسد ناونع هب ناوت يم ار تالوحت نیا عومجم
 فادها و یا هقطنم یاه تیرومام يخرب نتشاذگ رانک و يلعف و يلبق یاهدرکیور هب تبسن هفرط ود شریذپ مزلتسم
 ود نایم هدرتسگ يماظن يیورایور ناکما هچ رگا هنرگ و .تسا لباقتم یازدامتعا تامادقا و هقطنم رد یراتخاس نورد
 يتینما یاه هنیزه هدیدپ نیا هک ،دوب دهاوخ هنایارگاو نانچمه دنور اما ،تسین روصتم يیایفارغج ربج لیلد هب روشک
 .داد دهاوخ شیازفا نانچمه يجراخو يلخاد درب ود رد ار هقطنم
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 ریثات و يللملا نیب و یا هقطنم فلتخم شقن یافیا رد ا.ا.ج تیقفوم و یا هقطنم یاه نارحب لیلدب یدوعس ناتسبرع
 هک هدش ثعاب ناهج و هقطنم حطس رد ا.ا.ج ماظن طیارش همه زا رتمهم و هقطنم رد یدوعس ناتسبرع عفانمرب نآ
 طیارش رد اذلو دیامن لیدبت راکشآ و لماک تیدض و لباقت هب ناهج و هقطنم حطس رد ا.ا.ج اب ار دوخ هنیرید تباقر
 مامت گنج کی رد دناوت يمن یدنمناوت مدع لیلدب يلو تسا هدومن دادملق ا.ا.ج ار دوخ تادیدهت لوا تیولوا ينونک
 فده دروم و يماظن هلمح ينونک طیارش رد روشک نیا بولطم هک تسا يلاح رد نیا .دوش دراو ا.ا.ج ماظن اب رایع
 تروص رد هک دسر يم رظنب و دشاب يم لیئارسا و اکیرمآ یوس زا ا.ا.ج يکشوم و یا هتسه تاسیسات نداد رارق

 یاه هتفای يسررب .دهد ماجنا اهنآ اب ار مزال یاه یراکمه روشک نیا ا.ا.ج هب يتسینویهص میِیژر و برغ يلامتحا هلمح
 هدننک دیدهت تیولوا رد ریز یاهویرانس هک تسا عوضوم نیا هدنهد ناشن ،يمک تاعلاطم زا هلصاح جیاتن و قیقحت
 زا يیاهن يبایزرا هب هجوت اب هک تسا نوگانوگ یاه هزوح رد فلتخم یاه ویرانس زا يبیکرت یاه ویرانس نیا .تسا
 :تسا هدش لصاح تادیدهت عاونا

 اب یراکبارخ و يتسیرورت یاه تایلمع تهج رد ماظن هیلع دناعم و بالقنا دض رصانع یریگراکب :لوا یویرانس
 روشک رد ينیرفآ نارحب فده
 ریثات و ناریا ندرک دودحم فده اب يساره هعیش و يساره ناریا تهج رد يناور تایلمع ماجنا موادت :مود یویرانس
 .ناریا لخاد يبهذم و يموق یاه هورگ رب یراذگ



 39 ...تادیدهت رب یکیتیلپوئژ یلیلحت

 .ناریا هیلع يناهج عماجم رد يقوقح و يسایس یرگ يبال قیرط زا روشک هیلع يماظن یزاس فالتئا :موس یویرانس
 یداصتقا یاه فرط یراجت و یداصتقا دیدهت و عیمطت قیرط زا ناریا هیلع یداصتقا راشف موادت :مراهچ یویرانس
  روشک هیلع (زاگ و تفن) یژرنا حالس زا هدافتسا و ناریا

  يتسینویهص میژر و اکیرمآ هژیو هب يماظن مجاهت یارب ی هقطنمارف یاهورین یزاس دعاقتم :مجنپ یویرانس
 دودحم و يتبرض يماظن تایلمع :مشش یویرانس
 ينعی دوخ مرن تردق یاهرازبا زا 1111 لاس تالوحت زا شیپ ات یدوعس ناتسبرع هک تفگ ناوت يم هجیتن رد
 لاح نیع رد اما تفرگ هرهب ناریا يمالسا یروهمج اب تباقر رد يبهذم یاهزایتما و اه هناسر ،يلام یاهرازبا
 تیوقت اکیرما نردم یاه حالس دیرخ و يماظن و يعافد طباور قیرط زا صوصخ هب ار دوخ يماظن و يعافد یدنمناوت
 یروهمج هیلع دوخ مرن تردق یاهرازبا زا هکنیا نمض 1111 لاس تالوحت زا سپ ،یدوعس ناتسبرع .تسا هدرک
 نادحتم هیلع تخس تردق نینچمه و دوخ یداهن تردق زا ،دریگ يم هرهب نآ يی هقطنم نادحتم و ناریا يمالسا
 ينمشد ای تباقر رد ناتسبرع يجراخ تسایس یاهرازبا نیرت مهم اما .دنک يم هدافتسا ناریا يمالسا یروهمج يی هقطنم
 و تسا ناهج رد تفن هدننکرداص نیرت گرزب ناتسبرع .تسا «رالد يساملپید» زا هدافتسا ،ناریا يمالسا یروهمج اب
 1111 لاس رد رالد 111 زا شیب هب 1111 لاس رد رالد 25 زا تفن تمیق شیازفا .دراد يتفن تفگنه یاهدمآرد
 دمآرد نیا زا یدوعس ناتسبرع .تشاد يپ رد ار رالد درایلیم111 زا شیب هب یدوعس ناتسبرع یزرا هریخذ شیازفا
 تعنامم و يبرع یاهروشک رد يهاشداپ راتخاس ظفح هلمجزا دوخ يجراخ تسایس فادها ققحت یارب يتفن تفگنه
 اب نامزمه یدوعس ناتسبرع .دریگ يم هرهب ناریا يمالسا یروهمج عفن هب يی هقطنم تردق نزاوت ندروخ مهرب زا
 ایسآ برغ رد ناریا يمالسا یروهمج ذوفن تیوقت اب هلباقم یارب زین يتفن تسایس زا ،رالد يساملپید زا یریگ هرهب
 داصتقا رب ندروآ راشف یارب تفن يناهج تمیق شهاک تهج رد یدوعس ناتسبرع ،اتسار نیا رد .دریگ يم هرهب

 .تسا هدرک مادقا هقطنم رد شنادحتم زا نآ يلام تیامح زا تعنامم و ناریا يمالسا یروهمج
 یاتسار رد نامزاس نیا زا (کپوا) تفن هدننکرداص یاهروشک نامزاس رد ينکشراک اب نینچمه یدوعس ناتسبرع
 111 يی هکشب زا تفن تمیق شهاک هک دریگ يم هرهب ناریا يمالسا یروهمج هیلع هلمج زا دوخ يتفن یاه تسایس
 يی هقطنم نادحتم نداد رارق راشف تحت یارب یدوعس ناتسبرع نینچمه .تساتسار نیا رد رالد 19 رتمک هب رالد
 قیلعت .دنک يم هدافتسا برع هیداحتا و سراف جیلخ یراکمه یاروش ریظن يبرع یاهداهن زا ناریا يمالسا یروهمج
 نداد رارق نینچمه و دسا راشب تلود رب راشف لامعا فده اب 1111 لاس رد برع هیداحتا رد هیروس تیوضع
 یاه نامزاس تسرهف رد ،دراد رارق ناریا تیامح تحت امیقتسم هک يهورگ نیرت مهم ناونع هب نانبل هللا بزح
 زا ناتسبرع یرادرب هرهب دراوم هلمجزا 6111 لاس رد برع هیداحتا و سراف جیلخ یراکمه یاروش طسوت يتسیرورت
 .تسا ناریا يمالسا یروهمج هیلع يبرع یاهداهن
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 :زا دنا ترابع ناتسبرع تادیدهت اب یا هلباقم نالک یاهراکهار

 نیا يتباین یاهورین و ناتسبرع تاکرحت ،لماک یرایشوه اب روشک يماظتنا و يماظن یاهورین :یتینما -یماظن هزوح
 .دنشاب هتشاد هزوح نیا رد يلماک يتاعالطا فارشا و دهد رارق دصر و شیاپاو دروم ار روشک
 رد لاعف تکراشم و لماعت شیازفا قیرط زا ناریا یزاسدودحم و یزاس یوزنم اب هلباقم :یقوقح -یسایس هزوح
 .دریگ رارق مئاد راک روتسد رد هبناجدنچ و ود يساملپید زا هدافتسا اب یا هقطنم یاه نامزاس و اهراکوزاس هیلک

 رد (ينس و يعیش) يبهذم فاکش زا یریگولج و يکیژولوئدیا یاه یریگرد فقوت یارب :یعامتجا – یگنهرف هزوح
 .دوش شالت ،دعتسم یاهروشک رد صوصخ هب هقطنم

 هب ،سراف جیلخ لحاوس رد یداصتقا ،يسایس ،يعامتجا ،يگنهرف دوجوم یاه تیفرظ هب هجوت اب :یداصتقا هزوح
 تعنص و یراجت دازآ هقطنم هعسوت و داجیا یارب یزیر همانربهب تبسن ،هقطنم یداصتقا قنور و هیامرس بذج روظنم
 .ددرگ مادقا روشک بونج ریازج و لحاوس رد زرم کرتشم یاه هچ رازاب داجیا و یرگشدرگ

 عبانم
 .یدربهار تاعلاطم هدکشهوژپ:نارهت يلم تینما تاعلاطم رد هشیدنا نیداینب لحارم ؛(1191) رغصا ،یراختفا
 .39 هرامش ،جیسب تاعلاطم همانلصف ،مرن و تخس همین ،تخس دیدهت يسانش موهفم ،(1191) دمحم يلع ،دنو دمحا

 يللملا نیب يسایس تاقیقحت همانلصف ،يیارگ عقاو هیرظن رظنم زا یدوعس ناتسبرع و ناریا طباور لیلحت ،(4391)ناراکمه و یداه يقداص
 .مجنپ و تسیب هرامش اضرهش دحاو يمالسا دازآ هاگشناد

 رد يماظن تادیدهت يموب یوگلا هئارا و قیبطت رکیور اب يماظن دیدهت يسررب یاه شور یرواکاو ،(4391) اضر دیمح ،يمطاف يئابطابط
 .يعافد دربهار تاقیقحت زکرم ،یدربهار داعبا

 و تاعلاطم يگنهرف هسسوم تاراشتنا ،نارهت ،يلم تینما نیرتکد یزیر حرط رب یا همدقم ؛تینما یاه هیرظن ،(1191) يلع ،يناخ ..ادبع
 41ص نارهت رصاعم راربا يللملا نیب تاقیقحت

 ص11 هرامش ،متفه لاس ،کیژتارتسا يعافد تاعلاطم همانلصف ،تینما یاه هیرظن رد دیدهت ،(2191) يلع ،يناخ ..ادبع و نیسح ،نایراصع
24. 

 .24ص 99 هرامش ،يعافد دربهار همانلصف ،ناریا.ا.ج يجراخ تینما یاه صخاش ؛(1391) اضر ،يمرک ؛یداه ،نایدیشمج ؛نسحم ،نایدارم
 متسیب لاس ،یدربهار تاعلاطم همانلصف " ناریا ربارب رد ددجم یزاس هنزاوم یارب شالتو یدوعس ناتسبرع"(6391 )رسای ،دنو يلعرون
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