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 هدیکچ
 - لکش و راتفر رد رادیاپ و بولطم تارییغت داجیا لابند هب هک تسا یا هتشر نیب و زکرمتم دنیارف کی لوحت یحارط :هلئسم نایب
 یدرف تیقالخ هوق رب ینتبم وس کی زا ،یحارط ور نیمه زا .تسا یقرتم یعامتجا فادها یارب بلغا - اه نامزاس و اه متسیس ،دارفا

 باختنا و هیلوا یاه یریگ تهج ینوگ هنوگ ی هدنهد باتزاب لوصا نیا هک تسا یسانش شور لوصا رب ینتبم رگید یوس زا و
 دنیارف رد رثؤم لماوع دنویپ تهج رد هک،تسا هدش هتخاس یرامعم یحارط یارب یعونتم یاه لدم هزورما .تسا یحارط دنور
 و لماوع یخرب یسررب رضاح قیقحت زا فده :قیقحت فده .دنیامن لمع یبوخ هب دنا هتسناوتن اما ،دنا هتشاد شالت یرامعم یحارط
 رد :قیقحت شور .دیامن یم رسیم ار لماوع نیا رب ینتبم یحارط لدم هب یبایتسد هک تسا هنارامعم یاهدرواتسد یاه یسیدارت داعبا
 هب هک یسیدارت لماوع یسررب هب ییارقتسا شور و یفیصوت -یلیلحت یدرکیور اب و شور راتخاس زا هدافتسا اب رضاح شهوژپ

 حیرشت یرامعم رد یسیدارت تسخن روظنم نیدب .تسا هدش هتخادرپ ،دنا هتشاد شقن رثا شنیرفآ رد هناهاگآ ای و هاگا دوخان تروص
 اه  یسررب جیاتن :یریگ هجیتن .ددرگ یم عقاو لیلحت دروم و باختنا نارهت اضرلا دجسم و هللا فطل خیش دجاسم سپس و دوش یم

 هب و تهج رییغت و شخرچ قیرط زا ،ییاضف هسدنه رصنع طسوت داشرهوگ دجسم مرف رد یسیدارت لوصا هک تسا نآ زا یکاح
 ،تسا هتسویپ عوقو هب یلخاد یاهاضف هدنهد لاصتا و یدبلاک و یا هزاس رصانع ،یجراخ یاهراوید طسوت یلاقتنا تکرح یعون
 هدیدان اب هکلب یمرف شخرچ اب اهنت هن یسیدارت لوصا ،تسا هدش انب رصاعم هرود رد هک نارهت اضرلا دجسم رد هک تسا لاح رد نیا

 و هچغاب لادوگ دوجو هکنآ نمض .تسا هتفرگ تروص هرانم و دبنگ هلمج زا دجسم صخاش یاه ناملاو رصانع فذح و نتفرگ
 یحارط لدم هتفرگ تروص یاه لیلحت هب هجوت اب .تسا یسیدارت لماوع رگید زا دجسم نیا ینوریب یاضف زا الصم یاضف یگتسسگ

                                                           
 «نکفا رذب هواک» رتکد ییامنهار هب هک تسا «هنارامعم یاهدرواتسد یسیدارت رب ینتبم یحارط یاهلدم نییبت »ناونع اب یراوهد انیم یرتکد هلاسر زا هتفرگرب هلاقم نیا -5
 .تسا ماجنا لاح رد تاراما دحاو دازآ هاگشناد رد « نیتم دادرهم »رتکد هرواشم و
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 هدافتسا ،ییاضف یهدنامزاس ،یعیبط طیحم اب یگنهامه هلمج زا یلوصا یاراد یحارط رد یسررب دروم یاه شور یسیدارت رب ینتبم
 .تسا یجراخ طیحم رد هچو یلخاد طیحم رد هچ یرصب تیقالخ و تیباذج اب هارمه ییاضف یدنب میسقت و هسدنه عون ،حلاصم زا
 و تعیبط زا فرص یرادربوگلا ،انب ثادحا نامز زاین هب هجوت نودب هتشذگ یرامعم لوصا زا یرادربوگلا :لیبق زا یلوصا ور نیا زا

 نارهت اضرلا دجسم هلمج زا رصاعم دجاسم یحارط  لدم فعض هطقن موب تسیز یرادیاپ و تعیبط اب انب یراگزاس هب هجوت مدع
 .دنتسه
 

 .نارهت اضرلا دجسم ،هللا فطل خیش دجسم ،مرف ،یسیدارت ،یرامعم یاهوگلا :یدیلک تاملک

  همدقم
 رشب تسیز فلتخم یاهاضف هب ناج و حور ندیشخب رد یهجوت لباق شقن ،ینونک نردم یایند رد هژیو هب ،یرامعم
 رد و زاغآ راجاق هرود زا ًاابیرقت هک یبرغ یرامعم -یگنهرف یاهوگلا ذوفن رثا رب .(60 ،0395 ،یسیوا بارعا) دراد
 یرامعم یاه شزرا نوزفا زور شهاک اب هراومه ،تسا هدیسر دوخ جوا هب یمالسا بالقنا زا دعب و یولهپ هرود
 اب ،یرامعم یاضف تیفیک .(19 ،0395 ،هدازرغصا و سدق) میتسه و هدوب ور هبور نهک یاهوگلا صوصخ هب ،یناریا
 ،تاساسحا ،تایحور رب ،فلتخم یاه طیحم رد یراج یکاردا و یرکف ،یسح ،یدرکلمع یاه تخانش رب ریثأت
 ،للملا نیب یرامعم راتخاس رد .(11 ،1395 ،ناراکمه و امیسرهاط) تسا راذگرثا اه ناسنا... و تاناجیه ،اه هزیگنا
 ،هدازرغصا و سدق) دنا هدوب دیکأت دروم رتمک و هتفرگن رارق تاهجوت هریاد رد میلقا و گنهرف لیبق زا یموب یاه هداد
 ،کاردا نایم یگنهامه داجیا هب دناوت یم دنم ماظن و عماج یحارط شور یشخب نامزاس هک یتروص رد ؛(19 ،0395
 روط هب .(09 ،9395 ،نکیب) دروآ دیدپ راذگریثأت و فلتخم لماوع اب زاسمه یحرط و درامگ تمه ققحت و ییامنزاب
 و راتفر رد رادیاپ و بولطم تارییغت داجیا لابند هب هک تسا یا هتشر نیب و زکرمتم دنیارف کی لوحت یحارط ،یلک
 ،یحارط .(Broom, 2015, 200) تسا یقرتم یعامتجا فادها یارب بلغا - اه نامزاس و اه متسیس ،دارفا - لکش
 ی هنیمز ،ناحارط یصخش براجت زا رثاتم بلغا یحارط یسانش شور و دربهار ،تفایهر ؛تسا نگمهان یدنور
 یدرف تیقالخ هوق رب ینتبم وس کی زا ،یحارط .تسا هعماج یداصتقا و ینف طیارش رانک رد ناش یگنهرف -یعامتجا
 و هیلوا یاه یریگ تهج ینوگ هنوگ هدنهد باتزاب لوصا نیا هک تسا یسانش شور لوصا رب ینتبم رگید یوس زا و
 هتخاس یرامعم یحارط یارب یعونتم یاه لدم هزورما .(50 ،1395 ،ناراکمه و اکامروی) تسا یحارط دنور باختنا

5 ،7195 ،1195 ،یمالسا ،1195 ،نسوال ،5195 ،گنل) تسا هدش 319،, Bax 1989, Guilford, 1959) تهج رد هک 
 یارب ور نیا زا .(15 :0395 ،ناراکمه و هداز بیبل) دنا هتشاد شالت یرامعم یحارط دنیارف رد رثؤم لماوع دنویپ
 هنوگ قیرط زا ای ،دنور نیا رد .تسا نکمم یاه هار زا یکی هتشذگ زا یریگ هرهب ،بولطم حرط کی هب ندیسر
 رد یسانش هنوگ .(63 ،0395 ،ناراکمه و نایلیل) میسر یم هجیتن هب ،صاخ یاه لدم یسیدارت زا ای و یسانش
 رخاوا رد هک تسا یدرکراک ای یمرف یاه تهباشم رب ینتبم ،ینامتخاس یازجا ای اه نامتخاس زا یدنب هقبط هدنریگرب
 هب _ارگدرخ ون رامعم_ یسر ودلآ ،6035 ههد رد و دش حرطم ییاپورا یاهروشک زا یخرب رد یدالیم مهدزون نرق
 ،ناراکمه و روپ یلع) تسا یلک و یموهفم یتخاس هنوگ ،یسر هدیقع هب .(1 ،7395 ،سییول) دیسر ییافوکش جوا
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 نآ زا یتوافتم یاه کرد فلتخم نادنمرنه هک تسا یزیچ نامه هنوگ ،(35 نرق) یسنیوک هاگدید زا و (51 ،1395
 هب یحارط رد .(Leitner& Others, 2013,494) دشاب هتشادن رگیدکی هب ینشور و فافش تهابش دناوت یم و دنراد
 یاهانب زا دنناوت یم نارامعم و (Otto & Others, 2014, 232) تسا نیعمان شیب و مک زیچ همه ،یسانش هنوگ شور
 یعون ،هتشذگ یاهدرواتسد رد .(Tsenn& Others, 2014, 500)دنرب هرهب یحارط زاغآ هطقن ناونع هب ناهج صخاش
 ینامز .دوش یرامعم دربشیپ تعرس هب رجنم نآ دادتما و همادا دناوت یم هک تسا هتفهن یحالصا و یلماکت یاه هبرجت
 زا .(Ozkan&Dogan, 2013, 165) مینک سیدارت ار اه نآ میناوتب دیاب ،مینک یم دروخرب هتشذگ دنمشزرا راثآ اب ام هک
 سیم گیودول طسوت نولسراب یناهج هاگشیامن رد ناملآ کشوک یحارط هب ناوت یم یسیدارت یاه یحارط هنومن
 ,Devido, 2002) تسا هنارامعم و یرنه ددعتم راثآ زا یریگ هرهب نوهرم هک درک هراشا یدالیم3035 لاس رد وردنو

 وت ربلادآ طسوت هک تسا هنادنمشزرا راثآ زا رثأتم یدح ات (6135) یرپاک هریزج رد هتراپالامازاک ،نینچمه .(509
  .(Jones, 2016,112) تسا هدش هتخاس ،اربیل
 و ندمآرد هیلوا تلاح زا توافتم یلکش هب "یانعم هب ،تسا طبترم رییغت موهفم اب یموهفم رظن زا هک ،یسیدارت هملک
 شهوژپ ینامتفگ هنیشیپ .(Oxford Dictionary, 2019b)تسا "لکش رییغت یلکروط هب و" رگید تیعقوم لاغشا

 یسررب دروم هدمع روط هب ار یرامعم یحارط یاه لدم و یسیدارت عوضوم هک یناریا نارگشهوژپ نایم رد رضاح
 هئارا» ناونع اب ناشدوخ هلاقم رد هک دومن هراشا (0395) یتفت یناقهد و یمدرم تاعلاطم هب ناوت یم ،دنا هداد رارق
 رب نآ رد و هتخادرپ یرامعم لدم یحارط هب «یمالسا یسانش یتسه رب ینتبم یرامعم یحارط دنیارف زا یدربراک لدم
 زا هدافتسا هک دنریگ یم هجیتن نینچ تیاهن رد و هدیزرو دیکأت ناگتشذگ یرامعم رد یمالسا میهافم زا یرادربوگلا
 یسانش یتسه ینابماب یروص و ییاوتحم یگتسویپ نینچمه و یبرجت تیهام لیلد هب ،یحارط دنیآرف رد لدم نیا
 لمع ِیدازآ داجیا ثعاب ،رگید ییوس زا و هدومن راومه ار یحارط هدیچیپ ِریسم سوملمکرد وس  کی زا ،یمالسا
 ناراکمه و روپیلع .دوش یم یحارط  هلئسم کی لحرد یشخب مظن و یگدنهد راتخاس نیعرد نارامعم و ناحارط یارب
 تشادرب هک دننک یم نایب نینچ «یرامعم یزادرپ هدیا رد اه هنومن زا حیحص تشادرب» ناونع اب یا هلاقم رد ،(1395)

 اب یراتخاس تهابش نآ هجیتن هک تسا ندیرفآ حطس هب ندیسر و رثا اب ههجاوم حوطس ریاس زا نتفر رتارف ،حیحص
 و دابآ لماک یدومحم .تسا یحارط هدیا تیفیک و تعادب یاقترا و بولطمان یاه یگژیو ندشن رارکت ،هنومن
 یرامعم رد هک دنریگ یم هجیتن نینچ «ناریا یرامعم رد زور رون یسیدارت» ناونع اب یا هلاقم رد ،(1395) نایدمحم
 زا روبع اب زور رون .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم (هدش نوگرگد) هتفای رییغت تروص هب هراومه زور رون ناریا

 هب یحطس زا زور رون شباتزاب ای فافش همین حلاصم ،کبشم یاه هرادج ،یگنر یاه هشیش دننام توافتم یاه هیال
 رگدییأت و رگنایب زیچ ره زا شیب یسررب نیا .دوش یم لئان هدش نوگرگد یتیفیک هب و هتفای تروص رییغت رگید حطس
 رب یتامدقم یسررب» ناونع اب یا هلاقم رد (1395) یناگود و دسا ینب .تسا یناریا یرامعم رد یسیدارت موهفم
 نیا رد هک دنراد یم نایب و هتخادرپ 60 و 35 نرق رد دوجوم یحارط یاه شور عاونا یسررب هب «یحارط یاه شور
 یخیرات هقباس هب هجوت نودب عماوج مامت رد هک دش مهارف یدیدج یاه لدم کیفرمویب و تعیبط یور هعلاطم ،هرود



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 822

 یط ،یدنب عبرم و یدنب ثلثم ناونع تحت یحارط یاه لدم زا یخرب .دوب رابتعا و مهف یاراد یعامتجا -یسایس و
 یارب رتشیب و نارامعم یضعب و دش یم بوسحم یضایر یاه هیور و یملع یاه لدم زا هک دمآ دوجو هب هرود نیا
 و یزاس عبرم یریگراکب هجیتن هک کیتوگ یرامعم ،نآ یط و دندرب هانپ اه نآ هب یحارط لوادتم یاه بلاق زا رارف
 هک یماگنه ،نینچمه .دنمانب دمجنم یقیسوم ار یرامعم ،نافوسلیف هک دش ثعاب و تفرگ لکش ،تسا یزاس ثلثم
 هک دندرک یم شالت سوهاب هسردم رد نارامعم زا یعمج ،دندرک یم هبرجت ار یفداصت یاه کینکت اه تسیلائروس
 ناونع اب یا هلاقم رد ،(9395) ناراکمه و هداز بیبل .دنهد شرتسگ ار اراک یاه مرف ای ارگدرخ یحارط شور
 لدم حالصا قیرط زا ات دنراد دصق «نآ رد اوتحم هاگیاج ءاقترا روظنم هب یرامعم یحارط رگ نییبت یاه لدم یبایزرا»
 یحارط و راثآ دقن ناکما ،یرامعم یحارط شزومآ هزوح یارب دیفم و یدربراک یا هجیتن ،دوجوم یحارط یاه
 لحارم هب اوتحم هلوقم نآ رد هک دهد یم هئارا یموهفم -یدربهار یلدم تیاهن رد .دنروآ مهارف ار یرت هنایارگ لامک
 ناونع اب یا هلاقم رد ،(6395) ناراکمه و رهمافو .دشاب یم رظن دم هبناج همه یراتخاس رد تاریثأت و یحارط هلئسم
 یپ رد و یلماکت یرامعم یاهوگلا زا یدنمرهب هک دننک یم نایب «یتسیز لماکت دنیارف زا یرادربوگلا ،یکیتنژ یرامعم»
 یرامعم عیدب و یقرتم ،یلاع فادها هب لین تهج ،دنتسه یتسیز لماکت یاهوگلا زا هتساخرب هک یکیتنژ یرامعم نآ
 وترپ رد یرهاوج :زاب یاضف رد سرد سالک» ناونع اب یا هلاقم رد ،(6560) ریم .دوب دهاوخ ریذپان بانتجا یرما
 نازیم رب یشزومآ یاهاضف و سرادم یرامعم رد یسیدارت یحارط شور زا هدافتسا ریثأت یبایزرا هب «یمومع شزومآ
 اه لدم تبثم تاکن زا یریگ ماهلا هک هتفرگ هجیتن نینچ و تسا هتخادرپ نازومآ شناد طاشن حطس و یملع یریگدای
 و هدرک فذح ار هیلوا یاه لدم فعض طاقن هک یا هنوگ هب ،رگیدکی رانک اه نآ شنیچ و فلتخم یحارط یاهوگلا و
 و تیلباق زا یلبق یاه لدم هب تبسن هک دهد یم تسد هب یرامعم یحارط رد یدیدج لدم ،دیازفایب اه نآ ییاراک رب
 (5395) نکفارذب .دراد یرتشیب یریذپ فاطعنا فلتخم فادها و یاه تیعقوم رد و هدوب رادروخرب یرتشیب ییاراک
 رب .تسا هتخادرپ یحارط رد بسانم شور تیمها یسررب هب «یحارط رد شور ترورض» ناونع تحت یا هلاقم رد
 یتروص رد و دنک یم ادیپ ییالاب تیمها یحارط یارب فلتخم یاه شور  ،حرط عون هب هتسب ،شهوژپ یاه هتفای ساسا
 » ناونع اب یا هلاقم رد ،(9560) ناگود و ناکزا .دوش یط تسرد دنیآرف هک دوب دهاوخ قفوم یحارط لوصحم
 و یبایزرا هب «راک هزات ناحارط و سانشراک ناحارط نیب توافت :یحارط رد هباشم یاه لالدتسا یتخانش یاه یژتارتسا
 و وتا .دنا هتخادرپ راک هزات و هربخ ناحارط  نیب هدافتسا دروم یرامعم یحارط یاه هویش نیرت دربراکرپ هسیاقم
 شناد هنماد رب زکرمت اب :گولانآ یحارط هنیمز رد یساسا تاعلاطم» ناونع اب یا هلاقم رد ،(1560) ناراکمه
 تاداقتنا و دوجوم تالکشم یسررب هب «یسیدارت یحارط تالکشم لح یارب یدربراک یاه همانرب و ناسانشراک
 نیا زورب زا یریگولج و هلباقم تهج ییاهراکهار ،تیاهن رد و هتخادرپ یسیدارت رب ینتبم یرامعم یحارط رب هدراو
 لیلحت و یسررب هب رضاح شهوژپ هک ییاجنآ زا :تسا رکذ هب مزال ساسا نیا رب .دنا هداد داهنشیپ تالکشم
 نیا زا یشهوژپ نونکات ،دزادرپ یم نارهت اضرلا دجسمو هللا فطل خیش دجسم رد یمرف ظاحل هب هداد خر یاه یسیدارت
 یفیک یاه شهوژپ ةنوگ زا هک رضاح شهوژپ .تسا یروآون یاراد رضاح شهوژپ اذل .تسا هتفرگن تروص باب



 922 ...ناریا دجاسم مرف یسایق یسررب

 نوتم رورم و یفیصوت شور اب اه هاراد  یروآ عمج ةلحرم رد .تسا ییارگریسفت نآ یتخانش تفرعم میاداراپ .تسا
 هداد طسب هب زج هب لک ساسارب یسایق و یقطنم لالدتسا شور اب ،اه هداد لیلحت ةلحرم رد .تسا هدش ماجنا دوجوم
 یخرب ،رازبا ناونع هب یسیدارت یرظن بوچراچ نییبت اب راتشون نیا رد .تسا هدش هتخادرپ هدش یروآ عمج یاه
 تابثا هب ،هدمآ تسدب تاعالطا یسررب رد یلیلحت شور زا هدافتسا اب سپس .تسا هدش جارختسا اه هفلؤم و میهافم
 یاه لدم و یسیدارت فیرعت :لوا هلحرم :تسا لیذ حرش هب شهوژپ ماجنا لحارم اذل .تسا هدش هتخادرپ اه هیضرف
 ،دراد دوجو فیراعت نیا زا هک یا هنیشیپ رب دیکأت اب شهوژپ زا هلحرم نیا رد .یحارط یاه شور و هنارامعم یحارط
 عون ساسا رب دعب لحارم رد انب یبایزرا یاهرایعم .تسا هدش اهدرکیور نیا یلصا یاه هفلؤم ییاسانش رد یعس
 ًاالماک هنومن نیا باختنا .نآ فیصوت و یدروم یاه هنومن باختنا :مود هلحرم .دوش یم صخشم یسیدارت و یحارط
 نازیم .اه هداد لیلحت و هیزجت :موس هلحرم .تسا هدوب نآ رد هتفر راکب یرامعم یاه صخاش ساسا رب و هناهاگآ
 .تسا هتفرگ رارق ثحب دروم هناگادج تروص هب هدش باختنا یاه هنومن رد فعض و توق طاقن یسررب و یسیدارت
 ساسا نیا رب .یلبق لحارم زا هدمآ تسدب تاعالطا ساسا رب شهوژپ یاه هیضرف تابثا و یریگ هجیتن :مراهچ هلحرم
 یسررب دروم یاه شور یسیدارت رب ینتبم رصاعم دجاسم تهج یمرف یحارط لدم -5:زا دنترابع حرطم یاه شسرپ

 لاح ؟ دنمادک نارهت اضرلا دجسم و هللا فطل خیش دجسم یمرف قارتفا و کارتشا هوجو -0 ؟دراد ییاه یگژیو هچ
 ثادحا نامز زاین هب هجوت نودب هتشذگ یرامعم لوصا زا یرادربوگلا -5 :هک تسا نیا زین شهوژپ نیا یاه هیضرف
  یاه هنومن فعض هطقن موب تسیز یرادیاپ و تعیبط اب انب یراگزاس هب هجوت مدع و تعیبط زا فرص یرادربوگلا ،انب
 ،ینوماریپ رظنم اب انب یامیس یراگزاس ،طیحم اب انب رد هدافتسا دروم حلاصم یراگزاس هب هجوت -0 .تسا یسررب دروم
 هطقن زا هدش ثادحا یانب تیقالخ و تیباذج هب هجوت ،انب یارب رظن دروم فادها اب انب فلتخم یاه شخب بسانت
  .تسا ،تسا یسررب دروم یاه هنومن توق

 یرظن ینابم

 یرامعم یاه صخاش یسیدارت
 نآ صخاش لوصا و یرامعم ینوگرگد ای سیدارت دهاش ناهج رساترسرد هتفرگ ماجنا یاه یحارط هب هجوت اب هزورما
 طابترا یرامعم .تسا زاس و تخاس و یحارط یزیر همانرب لوصحم مه و دنیآرف مه یرامعم هک ارچ .میتسه
 یسیدارت ،ًااساسا .تسا یرامعم راک روتسد رد فادها نیرتمهم زا ،یسیدارت و رییغت اریز .دراد تاملک نیا اب یگنتاگنت

 ,Tunner & Kenneth)دنک یم فیرعت ار لوحت ای و رییغت نیاربانب و دریگ یم تأشن دوجو تعیبط زا هک تسا یتلاح

 یسیدرگد لاح رد تاعوضوم و ءایشا نآ رد هک ناهج رد هداد خر یاه یسیدارت یرامعم رد ًاانمض .(309 ,2000
 هدودحم ،یروانف و یطیحم تسیز یاهدرکیور ،یرادیاپ ،یزاس یناهج دننام یمیهافم .تسا ریذپان بانتجا ؛دنتسه
 ندش لیدبت لاح رد لآ هدیا تروص هب یرامعم لصحام هکنآ نمض .دننک یم عونتم یرامعم رد ار رییغت و یسیدارت
 میهافم و اه هرود ،نیوانع اب یسیدارت دنیآرف ریثأت تحت هنارامعم راثآ مامت اتسار نیا رد و تسا یسیدارت عوضوم هب
 رارق راک روتسد رد فرصم ای یرادرب هرهب عوضوم لمع نیا اب قباطم ور نیا زا .دنوش یم یراذگ هناشن فلتخم
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 یتیفیک تاظحالم و دنوش یم فرصم جیردت هب هدش هتخاس یاه لدم نآ رد هک دهد یم لکش ار یناهج و دریگ یم
 هعماج اریز ،تسناد شلاچ یعون ناوت یم ار یرامعم رد لمع نیا لاح .دور یم نیب زا "یزاس عونتم" ناونع تحت
 یا هدنیازف روط هب یرامعم و دوش یم یرازبا ناونع هب یرامعم زا هدافتسا هب رجنم (یادرب هرهب )فرصم رب ینتبم

 زا و دبای یم شیازفا نامزمه روط هب یدرف یاه شالت ،فرصم شیازفا اب ور نیا زا .دنک یم ادیپ یرازبا زادنا مشچ
 تعرس هریاد دراو اریز ،دنوش یمن هتفرگ رظن رد هناگادج میهافم ناونع هب رگید یسیدارت و رییغت میهافم قیرط نیا
 یراتخاس هدام کی ناونع هب لکش رییغت و هدنور شیپ ناونع هب بلغا یسیدارت هک تسا لیلد نیمه هب .دنوش یم
 یاه شزرا اب تنس هک درک اعدا ناوت یم یسیدارت ندش یناهج حالطصا دروم رد لاح .دریگ یم رارق هجوت دروم

 یا هیاپ ،دوش یم هتفرگ رظن رد فورعم نارامعم ناونع هب هک هزورما نارامعم زا یخرب راک .تسا ضیوعت لباق یناهج
 ،دنهد یم صاصتخا - ربراک - هعماج هب اهنآ هک یشقن و نارامعم نیا و دوش یم کرتشم یراتخاس یاه لدم یارب
 رد ، عیرس یسیدارت دنور نیا هب اه نآ نتسویپ هوحن و اه گنهرف و عماوج هلصاف شهاک .دوش یم دیلقت بلغا
  .(Durmus,2012,26) دوش یم ساسحا رتشیب یلحم سایقم
 یسیدارت تیلباق موهفم هعسوت رد یدیلک تاریثأت
 ،درادن ار یسیدارت لوصا هک یا یحارط هک تیعقاو نیا نتفرگ رظن رد اب ،یرامعم یحارط رد یسیدارت لوصا یارجا
 یاهزاین رد یسیدارت و ییایوپ .دهد یم ناشن ار یرامعم نامتفگ یاطخ زا یشخب ،دوش یمن عقاو دیفم یفاک هزادنا هب
 اه لح هار رد ار یریذپ فاطعنا زا ییالاب حطس ،انشآ ان و انشآ ربراک کی یارب یحارط نینچمه و صاخ و یمومع
 رد ینوکسم یاضف هک ییاجنآ زا اذل .(Lazovic,1988,32) دنیامن رییغت اهزاین قباطم دناوتب یبوخ هب ات ،دنبلط یم
 ار هیلوا یاهزاین و دنک یم فرطرب ار ناربراک یتخانشناور و یعامتجا یاه هبنج و یکیژولویب یاهزاین لوا هجرد
 رییغت ،بسانمان ناکم ،اه قاتا بسانمان نامدیچ ، دح زا شیب ماحدزا ، یفاکان و کچوک یاهاضف) دریگ یم هدیدان

 درف هب رصحنم اب هک یتیدرف .دیامن ییاسانش ار ناربراک یاهزاین تیدرف ات تسا یرورض (هریغ و  نکممریغ لکش
 موهفم .تسا ینامتخاس یاه هزاس تخاس رد اهزاین عاونا هدیا یارب یا هیاپ و دوش یم نایب اه نآ یاه هتساوخ ندوب
 طیارش نتم رد هچ رصاعم یرامعم نامتفگ رد رییغت هدیا اب ًااساسا رصاعم یاه نامتخاس یرامعم یحارط رد یسیدارت
 طیحم رییغت ،یناکم یاه تیدودحم) طیارش لاح .تسا طبترم داصتقا و یروانف رد هچ و یکیزیف -ییاضف ،یعامتجا
 یرامعم یلمع نامتفگ کی رد یسیدارت لوصا داجیا رد یساسا ریثأت (هریغ و ناربراک ررکم رییغت ، یکیزیف -ییاضف
 و یروانف هعسوت اب هزورما .دوش یم رتراگزاس ،رتریذپ فاطعنا هنیمز کی ققحت روظنم هب یرامعم هک ارچ ؛دراد
 دنور رد لکشم کی هب یکیزیف باق کی اب هنیمز ییاسانش اما ،تسا هتفای لماکت یرامعم ،رصاعم ناسنا یاهزاین

 هب زاین ،دوش یم نییعت ناکم کی یدام یاه یگژیو اب طقف هک موهفم نیا شریذپ .تسا هدش لیدبت یرامعم یحارط
 یاه یروآ نف هعسوت نیاربانب .دنک یم راکنا ای درب یم هیشاح هب ار یزاس هنیمز عماج هدیا دروم رد یرت هدیچیپ شنیب

 یا هنوگ هب ،دوش یم یرامعم یحارط رد یسیدارت تیلباق موهفم هناگدنچ یارجا کیرحت ثعاب یتاعالطا و ینامتخاس
 هیضرف بلطم نیا ور نیا زا .دنک یم ریذپ ناکما ار نآ ققحت و یسیدارت راتخاس موهفم یبایزرا و یسررب ،دیلوت هک
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 ،دزاس یم ریذپ ناکما ار ،دننک یم مهارف ار یرامعم یحارط زا یدیدج یاه لدم داجیا ناکما هک ییاه متسیس زا هدافتسا
 De)دنا هتشگ یرامعم یحارط رد یروانف درکیور زا یشخب ،یسیدارت لوصا یارجا زا هدافتسا اب اه لدم نیا  اریز

Marco Werner,2013,56). یاه هبنج :زا دنترابع یرامعم یسیدارت رد یدیلک تاریثأت قوف بلاطم هب هجوت اب 
 .(Singh, et al,2009,41) رثا یدبلاک هنیمز و یکینکت ،یداصتقا ،یعامتجا
 یحارط یسانش شور ساسا رب نآ زا رکفت کرد و یحارط ماظن هدیا رد یرگنزاب
 .دندوب یحارط ماظن یرظن بوچراهچ وریپ تاعلاطم بلاغ ،یدالیم یراج نرق تسخن ههد ات 6735 ههد دودح زا 
 لیلحت ،اما ؛دنتسه ینابم نانچ وریپ ،دوش یم رشتنم ربتعم یاه لانروژ رد هک یتالاقم زا یا هدمع شخب مه زونه
 ،اهرییغت نیا .تسا یساسا یاهرییغت هدنهد ناشن ۔یرظن بوچراهچ و درکیور رظن زا رصاعم یاه شهوژپ یاوتحم
 لح و هلاسم ،رکفت هناگ هس یدنب هتسد نامه ریز ار اهنآ ناوت یم هک ،دوش یم لماش ار دراوم زا یا هدرتسگ هعومجم
 میمصت و هلاسم لح دننام یتاعلاطم تسدورف ،یحارط یسانش شور تسخن لسن رد .درک حیرشت ،یحارط رد هلاسم
 رد هک یا هدیا اما .دش دیکات ینهذ لقتسم شنک کی هباثم هب یحارط لالقتسا رب ،مود لسن رد .دش یم هتسناد یریگ
 لقتسم شنک و لعف کی ًااموزل ،یحارط هک تسا نیا ،دهد یم ناشن ار دوخ رصاعم یاه شهوژپ یاوتحم لیلحت
 و صاخ اهنت هن هک ییاه تیلاعف هعومجم .تسا ینهذ نوگانوگ یاه تیلاعف زا ییاه شیارآ هکلب ؛تسین ینهذ
 نیا رد .دنتسه ناسنا یارب یگدنز ظفح و یتخانش تسیز ناکرا زا یکی ،عقاو رد و یمومع هکلب ،دنتسین دودحم
 رچرآ سورب .دراد لاغتشا راک نیا هب ،هنازور وا و تسا ناسنا نهذ رارکترپ و یلصا فیاظو زا یکی یحارط ،هاگدید
 نآ اب هرمزور یگدنز رد تاقوا رتشیب ،مدرم رتشیب هک یلئاسم رت شیب» :تسا هدرک نایب هنوگ نیا ار مهم هتکن نیا
 یارب یفاک رثوم یاه هار اهناسنا ،لماکت هرود رد هک تسین بجعت یاج .دنتسه نیعتمان یاه هلاسم ،دنوش یم هجاوم
 نابیتشپ هک دنتسه دنراد هشیر ناسنا تعیبط رد اقیمع هک-راتفر یاه هار نیمه .دنا هتفای ار لئاسم نیا اب دروخرب
 .تسین ندوب ییانثتسا ینعم هب ،یحارط ندوب نیعتمان بیترت نیا هب .(Otto etal,2014,39) «دنا یحارط یاه شور
  .تسا نآ زا رت یداینب و نآ زا رتالاب ،هکلب ؛تسین ارگ نورد و هتسب ماظن کی هجیتن رد و لعف کی ،یحارط
 (اه نآ اوتحم هاگیاج ییاسانش روظنم هب)یحارط رب رثوم لماوع قلخ رگ نییبت یاه لدم

 «یـحارط هلئـسم زا یلماـک یدـعب هس یوگلا » ناونع تحت ار دوخ لدم (1195) نسوال :یحارط هلئسم لدم
 عاونا زا کی ره رد اهدلوم زا کیره مهس هک دـهد یـم ناشن لدم نیا یو رظن هب انب .دنک یم هـئارا لـباقم تروـص
 ندناسر رمث هب یارب شالت ناوتب ات تسا راوـشد رایـسب هـکنیا ناـیب اب نسوال .تسا هنوگچ یرظن دـعب زا دویق
 حارط »:دیوگ یم نیدامن دعب صوصخ رد دروآ باـت یـنورد داـمتعا و رواب یعون نتشاد نودب ار هدـیچیپ یحرط
 نیا همه میظنت و فیلأت هکنیا رتمهم .تـسا میهـس زـین نیدامن دویق رد و تسا یلمع و یلکش دوـیق یلصا دلوم
 هــب ناــحارط تــسا دــقتعم یو .(105،1195،نوسوال) «تـسا حارط هدهع هب هلیسو رـه هب اه تیدودحم
 و تورگ)دننک یمن اـکّتا قـیقد یاـه هیرظن هب ،دنراد هجوت یرظن یاهدروآرب و هــبرجت هــب هــک یا هزادــنا
 هتشاد دوخ تشپ رد یـگرزب نیداـمن رـکف گرزب یاهانب منک یمن رکف نم » :دـیوگ یـم  نـسوال .(155،1195،گناو
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 راک نیا نم یارب و ،دـناوخب ًااتقیقح ار اهنآ تشپ هشیدنا دناوتب اه نامتخاس هب هاگن اب سکچیه منک یمن رکف .دنشاب
 هنوگدقن لیلحت لکـش رد ،ار یـحارط نیدامن یاوتحم هرابرد هدش هتشون بـلاطم نیرتـشیب .«تـسا هدیاف یب ًاالماک
 نآ زا روظنم و هدـش هداد ناـشن یـحارط لئاـسم روحم رد وا لدم رد نیداـمن دـعب .(Lawson,1994b)دناد یم
 .(50،9395،هداز بیبل) تسا یخیرات یاـه کبـس رـب ینتبم صاخ یاه ییارگدامن
 هئارا بعکم کی لکش هب یناسنا درخ تیهام دروم رد ار یا هیضرف (3135) دروفلیگ لدم :لماک دَررخ راتخاس لدم
 یاهدنیآرف هب لامعا .یرکف تیلاعف تالوصحمو لامعا ،تایوتحم :تسا یلصا دـعب هس لماش لدم نـیا .دنک یم
 هراشا اهنآ هب رادومن رد هـک دـنا یرـکف یاـه تـیلاعف جیاتن تالوصحم و دوش یم هـتفگ اـضف یاوتحم زا هدافتسا

 ار یرادانعم هــطبار رگیدــکی اـب جیاــتن و لاـمعا و تاـیوتحم دروـفلیگ رظن هب انب .(10،5195،گنل)تسا هدش
 تـیلاعف کـی نآ اـب هـک تسا یشنم تایوتحم اجنیا رد .دنیامن یم رارقرب تسا هدش هداد ناشن لدم رد هچنآ ریظن
 نـیا .دـشاب یراتفر و ییانعم ،نیدامن ،یلکش :دناوتیم تاـیوتحم دروـفلیگ رـظن هـب .دوش یم نایب ای تفایرد یرکف
 ندومن یدربراک تسا دقتعم گنل .تسا یحارط یارـب نآ لئاـسم کـیکفت و تـسا هـناحارط شوـه راتخاس لدـم
 ار میهافم نیا ،یحارط یا هفرح دصاقم یارب یو .تـسا نآ یا هژاو رـییغت دنمزاین فلتخم یاه هتشر رد لدم نیا
 صخشم داعبا دسر یم رظن هب نینچنیا .تسا هتفرگ رـظن رد یـلمع و یـمالک ،یضایر ،یکیفارگ یاوتحم فدارتم
 هلصاف ،دشاب رثؤم داعبا ریاس و یحارط رب دناوت یـم هک یموهفم یاوتحم فیرعت زا تایوتحم روحم رد هدـش
 .(90،9395،هداز بیبل)دنراد
 تایبدا رد نآ ماهبا زا یشان ار یحارط تایبدا رد انعم ندوب مهبم گنل ناج :طیحم یحارط ییاوتحم هیرظن یارب یلدم
 یاهدنیآرف .تسا ناسنا راتفر رگتیاده یورین شزیگنا هکنیا نایب اب گنل .(165،5195،گنل)دناد یم یتخانشناور
 رایسب هدش هتخاس طیحم یرادانعم رد ار یراتفر مولع شقن وا .تسا هدومن هئارا دوخ لدم رد ار ناسنا راتفر نیداینب
 ،فلتخم مدرم یارب رثؤم طیحم «.دننک یمن تفایرد لکش کی هب ار طیحم یاه تیلباق مدرم همه »:دناد یم دایز
 ،یدرف تیصخش ،یگدنز هب تبسن درف هاگدید هب هتسب .تسین یربج یلمع طیحم یحارط هیرظن .تسا توافتم
 و اهزاین هب یدایز نازیم هب طیحم زا مدرم صیخشت .تسا توافتم فلتخم دارفا رد اهزاین تدش و تاداع ،گنهرف
 .(5ریوصت)دراد یگتسب دنا هدید هک ییاه شزومآ

 
 .(521،4891،نوسوال)یحارط هلئسم هدش لیمکت یوگلا .1ریوصت
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 رب رثؤم لماوع قیفلت تهج رد شالت ،دنراد رارق ارگ هبرجت یفسلف بتاکم یانبم رب رتشیب هک قوف یاه لدم رد
 هنوگنیا گناو رظن هب انب .تسا ار ازجا نایم شنک مهرب تیلباق اب و یدعب هس یبوچراچ رد هناحارط تامادقا

 دنا یحارط هکبش دروم رد یا هیرظن «لماک» دنیآرف رد رثؤم لماوع یواح (دروفلیگ و نسوال یاه لدم) اه بوچراچ
 کی رد ار (...و نیدامن ،یروص لثم) ینالقع میهافم و (...و راذگنوناق ،امرفراک لثم) یبرجت لماوع دننک یم شالت و
 رد ناسنا رکفت یدنب تروص یارب هدنبای یاهرازبا هئارا اه لدم نیا هدیاف لقادح یو هتفگ هب .دننک بیکرت هناماس
 و تورگ)تسا دیدج یاه شهوژپ یارب یرظن یاه بوچراچ ندروآ مهارف نآ زا رتمهم و ،یحارط مادقا
 و تسا هدوقفم هقلح درکلمع هژیو هب و اه هفلؤم ریاس رب اوتحم یراذگرثا رب دیکأت اه لدم نیا رد .(155،1195،گناو
 و حرط یرظن یانبم یانعم هب اوتحم هلوقم زا یتخانش ییابیز یاه شزرا و گنهرف ،ییانعم و نیدامن ،تایوتحم داعبا

 یرامعم یحارط دنیآرف رد رثؤم لماوع یرامشرب هب زین یرگید رایسب یاه لدم .تسا هتفرگ هلصاف یرظن تمکح
 .(Bax,1989,103) دزادرپ یم

 
 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم،رضاح شهوژپ یموهفم لدم .2لکش

 شهوژپ یاه هتفای

 ...ا فطل خیش دجسم
 یلاع ترامع لباقم و ناهج شقن یخیرات نادیم یقرش علض رد ناهفصا یرامعم راثآ نیرتابیز زا یکی ،هللا فطل خیش دجسم
 دجسم نیا یاه یگژیو زا یکی .تسا هرانم و نحص دقاف یناریا دجاسم یتنس یوگلا فالخرب ،انب نیا .تسا هدش عقاو وپاق

 هب دورو تهج میظنت نآ زا فده هک ،تسانب یدورو نراقت روحم هب تبسن نآ لکش عبرم هناخزامن یا هجرد11 شخرچ
 11یشدرگ ،ضرع مک یورهار کی قیرط زا نامتخاس هب دورو یادتبا رد ،روظنم نیا هب .تسا هلبق هب ور ،هناخزامن یاضف
 دوش یم ثعاب هک تسا هدش یحارط تسار تمس هب یرگید یا هجرد63 شدرگ ،یتفاسم یط زا سپ  و پچ تمس هب هجرد
 یحارط رد یلصا ةدیا دسر یم رظن هب هک ،یگژیو نیا .دریگ تروص هلبق تهج رد و بارحم هب ور ،هناخزامن یاضف هب دورو
 .تسا هدش بونج تمس هب و نامتخاس یدورو نراقت روحم زا لکش عبرم هناخزامن یاضف فارحنا بجوم ،هدوب انب نیا

 یگتفشآ بجوم اهنت هن ،اتفگش .دوش یم هدید حوضو هب نامتخاس یدورو یامن رد نراقت مدع و هناخدبنگ یاضف ییاجباج
 علض رد دجسم یدورو ناخولج .تسا هدرک لیدبت درف هب رصحنم نامتخاس کی هب ار نآ و هدوزفا انب ییابیز رب هکلب ،هدشن
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 ود هب ار نادیم علض ،انب یدورو یریگرارق لحم هک یروط ،تسا هدش یبای ناکم صخشم ةسدنه کی ساسارب نادیم یقرش
 .دوش یم نایب هلاقم نیا زا یرگید تمسق رد نآ یسدنه لیلحت هک تسا هدرک میسقت رگیدکی هب تبسن ییالط بسانت اب شخب

 داجیا یسدنه رظن زا ار یصخشم لکش عومجم رد هک تسا هدش لیکشت لخادتم مجح نیدنچ زا دجسم نیا یلصا مجح
 هک شراوجمه طیحم اب دوخ یمرف یگنهامه ،دهد ناشن ار دوخ لکش مجح هکنیا زا شیب دجسم نیا هکنآ نمض .دننک یم

 یاهانبو نیمز لکش زا رثأتم مجح لکش تفگ ناوت یم نیاربانب .دهد یم ناشن ار تسا ناهج شقن نادیم یقرش علض
 ناتسبش هب وس ود رد هک هدش لیکشت گرزب رایسب زیخ مک دبنگ کی اب زکرم رد گرزب رالات کی زا انب نیا .تسا شراوجمه
 هدرک داجیا دوخ یالاب رد یفاضا هقبط کی و دنا هدرک میسقت مین ود هب ار یزکرم رالات عافترا هک دوش یم متخ یرت هاتوک یاه
 نیا رد یتنس شوقن یمامت و دنتسه دیفس کیدزن یثنخ یاه گنر ای گنردیفس یگمه حوطس ریاس و انب یاه هرادج .دنا

 شوقن نشور هیاس زا هدافتسا اب انب یبهذم تیوه .دنا هتفای ناماس نشور و گنر کت یبلاق رد هتشذگ فالخ رب دیدج شناوخ
 یجراخ یامن لوط رد انب نامسآ طخ یور هک ینآرق هبیتک فیدر کی همه زا رت مهم و اه هتسجرب شقن یور رب هدش داجیا
 دربراک یلمع یاه شور و هسدنه ملع رب دوخ لماک فارشا اب ،انب نیا حارط رامعم ور نیا زا .تسا هدش داجیا ؛هدش هدرتسگ
 نایم ار یزاون مشچ یگنهامه و هدرک میظنت رگیدکی هب تبسن ار نامتخاس یازجا تیعقوم و هزادنا هناداتسا یا هویش هب ،نآ
 یازجا تابسانت و داعبا نییعت ،دراد هدننک نییعت و یساسا یهاگیاج یناریا یرامعم رد هسدنه ملع .تسا هتخاس رارقرب ازجا

 .دوش یم رسیم ییابیز هب رازبا نیا زا اج هب ةدافتسا اب ،اهنآ نایم ةطبار میظنت و نامتخاس
 اضرلا دجسم
 هب یبهذم و یگنهرف یاه همانرب و هدرتسگ یاه تیلاعف لیلد  هب هک تسا تختیاپ گرزب دجاسم زا یکی (ع)اضرلا دجسم
  .دوش یم بوسحم نارهت هزاوآ رپ نارهت لاعف دجاسم زا یکی ناونع

 
 
 
 
 

 www.Arel.ir :عبنم  نارهت اضرلا دجسم .1ریوصت

 یلماعت رد زین نآرد عقاو یاهاضفو  نامتخاس و تسا  هدش یحارط رصاعم یرامعم ینابم رب ینتبم اضرلا دجسم
 یاهاضف هک یتروص هب .دنا هداد یحیرفت و یگنهرف -یبهذم ی هعومجم ناونع هب ار لک کی لیکشت طیحم اب نگمه
 ناوت یمن تعرس هب ناریا یتنس دجاسم ریاس اب هسیاقم رد دوجو نیا اب .دنسر یمن رظن هب سنج کی زا دجسم نیا
 یراکرجآ ،دبنگو هرانم دوجو مدع ،نآ عوضخ و یگداس ،انب یگداس و یصلاخ مدع .تسا دجسم کی انب نیا تفایرد
 هکدنتسه یلماوع یگلمج دجسم نیا رد هتفر راکب یرجآ یاه هزاس یتح و نردم و راد بیش یاه مجح و اه
 ندوب دجسم تیوه و زیامتم راوجمه یاه نامتخاس لامینیم و هداس یاه هرادج لباقم رد ار انب نیا یبهذم تیوه
 رد هک یدجاسم نیرخآ ات دجاسم نیلوا زا یتنس دجاسم یرامعم رد .(5ریوصت) دنا هدرک راد هشدخ ار انب نیا

 ای هناخزامن یکی ؛داد صیخشت مه زا دجسم رد ناوت یم ار یلصا شخب ود ؛دنا هدش هتخاس یتنس یاه بوچراهچ
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 یبیکرت تروص هب ود ره نیا هچ رگا نارهت اضرلا دجسم رد .دجسم زاب یاضف ای نحص یرگید و دجسم یالصم
 هتسویپ یا هعومجم هب هک هدشن بیکرت یتروص هب مه اب ًاادمعت اهنآ راتخاس و مرف ؛دنراد دوجو دجاسم رد لومعم
 .دنا هدرک ظفح ار دوخ صولخ نردم یاه بیکرت دننام و دنتسه مه رانک رد اضف ود ره یوحن هب هکلب ؛دنوش لیدبت
 هوالع هب .دنک یم دیدشت ار اه مرف صولخ و عازتنا همه داعبا و لکش ،حلاصم ،متیر و تکرح عون ،عافترا رد فالتخا
 ینعم هکنیا رب هوالع نحص فارطا رد تکرح لاح رد ییوگ و راد بیش یاه فقس و هرادج رد هشیش  زا هدافتسا
 تسدکی یاضف کی هب ار ناکم نیا ییاضف روصت دوخ ؛دهد یم ناشن نوریب اب ار دجسم نحص طابترا زا یتوافتم
 یراکرجآ نا هندب هچ رگ هک تسا هداس ورهار کی الصم و نحص نیب لصفم هکنآ نمض .دنک یم کیدزن نردم هدش
 نیا الصم .تسا هدش یحارط رت هداس رایسب یتنس دجاسم اب هسیاقم رد مه زاب یلو ،دراد اهاضف ریاس زا یرتشیب
 یاهالصم هب ،دوخ (0ریوصت) توافتم یراگن هبیتک و یراک کبشم تانیئزت و فقس نزاوتمان مرف لیلد هب دجسم
 نیا یالصم فقس تیوه ور نیا زا .تسا زین هرانم و دبنگ دقاف دجسم نیا هکنآ نمض درادن یتهابش یتنس دجاسم
 عبرم هیاپ .دراد لکش بعکم یراتخاس دجسم هناخدبنگ» اریز .دومن فیرعت هناخ دبنگ ناونع هب ناوت یمن ار دجسم
 .تسا هتفرگ یاج هلبق یوس راوید هنایم رب نآ بارحم هک هدش هتخاس یگنس هداس راوید راهچ طسوت هناخدبنگ لکش
 لباقم رد و تسا نیئزت مک و مظنم ،بعکم شخب یرامعم :تسازجم راتخاس ود یاراد هناخدبنگ یلخاد یاضف
 ارچ ؛دنک یم اقلا ار یصاخ مسیلامینیم ،لوا هیال یرامعم .دوش یم هدید راگنو شقنرپ و بروم مرن دبنگ هیال یرامعم
 .(9395:65،ناراکمه و داژن یودهم) «تسا هداس نوتسراهچ و حطسم یفقس هداس یاه راوید دجاو هک

 
 (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم)،نارهت اضرلا دجسم الصم لخاد یاضف .2ریوصت

 
 (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم)،نارهت اضرلا دجسم یلخاد یاهاضف تانیئزت .9ریوصت
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 یتاکارتشا ساسا نیمه رب و درک کیکفت مه زا ار اهنآ توافتم یاه شیارگ ناوت یم اهنآ هسیاقم و دجاسم لیلحت اب
 یا هقباس یاراد یزاسدجسم تنس رد دجسم عوضوم هب هاگن عون هک ییاجنآ زا .دروآ تسد هب دجسم ود نیا نایم
 نکیل ؛تفرگ هدیدان ناوت یمن زورما دجسم یحارط هب یهد تهج رد ار رصاعم یاهدرکیور یراذگریثأت ،تسا هنیرید
 هراومه زین یتنس رصانع اما ؛میتسه ییارگ بان و صولخ زا هدافتسا دهاش یتنسو رصاعم دجاسم مامت رد هچ رگا
 ار دجسم تیوه تروص نیدب ات دنا هدش هدوزفا یبعکم صلاخ لاکشا هب تالاح مامت رد یتیوه هجو ناونع تحت

 و رصانع ریاس مرف زجب عقاو رد نارهت اضرلا و هللا فطل خیش دجسم .دنهد لاقتنا دوخ بطاخم هب و دنیامن ظفح
  .دنراد کارتشا رگیدکی اب یدودح ات دجسم ود نیا یاه یگژیو

 
 (3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم) نارهت اضرلا دجسم و هللا فطل خیش دجسم یمرف یدنب هتسد .1 لودج

 ییارگ مرف

 

  اضرلا دجسم
 

 
 
 

 یگتسسگ اب هارمه مجح نتشاد تیمها ،فراعتمان و یعازتنا یاه مرف زا هدافتسا
 .جراخ و لخاد یاضف یبسن

 

 جراخ و لخاد یاضف یگنهامه تابسانت هسدنه
 دوجو مدع

 هرانم

 

 

  یتنس

 و یلخاد یاضف یگتسویپ ،یراکیشاک تانیئزت ، یتنس جیار یاه مرف زا هدافتسا
 .یجراخ

 خیش دجسم
 هللا فطل

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 دیلقت ار اه نآ یاهدرکیور اهنت هکنآ یاج هب هک تسا نیا مهم ،مینک یم دروخرب هتشذگ دنمشزرا راثآ اب ام هک ینامز
 یاه یژتارتسا داجیا ناکما ،یرامعم یحارط رد یسیدارت لوصا یارجا اریز .مینک سیدارت ار اه نآ میناوتب ،مینک
 یلصا دربراک ناونع هب ، لوصا نیا .دیامن یم زاغآ ار اهنآ رتشیب هعسوت قیرط نیا زا و دنک یم مهارف ار دیدج یحارط
 اهنآ یارجا جیاتن و هنیمز ،لاح نیا اب ؛دنرادن دنوش یم لامعا یحارط رد هک یسیدارت یلک لوصا اب ینادنچ توافت ،
 تسا نیا ،دنراد یناسکی هجیتن اهنآ همه اما ،دننک یم نامرد ار یرنه فلتخم یاهلکش لوصا نیا .تسا توافتم ًااتبسن
 یانب یور رب لیلحت و هیزجت هجوت اب ساسا نیارب لاح .تسا رییغت لباق یرامعم ساسا رگنایامن یسیدارت لوصا هک
 و رپ یاهاضف لصا -0شرتسگ و هعسوت لصا -5:دیدرگ صخشم انب نیا یسیدارت یلصا لوصا نولسراب نویواپ

 هدهاشم یسیدارت لوصا ساسا نیا رب . حلاصم و یروانف ندربراکب لصا -1یعیبط طیحم هب نتسویپ لصا -9یلاخ
 راتخاس لکش ینوگرگد هب رجنم هک تسا یسیدارت رصانعراتخاس و لکش ،تیعضو ،هسدنه ،مرف رییغت رگنایب هدش
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 رگیدکی هب اه نآ یارجا هک یلاح رد ؛تسا هتشگ نردم یاه یژولونکت و حلاصم زا یدنم هرهب و ییاضف یکیزیف
 یاضف لوحت و یلخاد یاضف حرط یکاردا و یدبلاک یسیدارت هدنهد ناشن ،یسیدارت لوصا .تسا وسمه و لصتم
 ،انب دبلاک تانیئزت اب هارمه هرانم دوجو مدع ،هناخ دبنگ یاضف شخرچ اب هللا فطل خیش دجسم رد هک تسا ینوریب
 دنور رد رامعم انب نیا رد نینچمه .تسا هداد خر راتخاس و لکش تلاح رییغت و اهاضف لاصتا ،ضابقنا و طاسبنا
 نیا زا و ،تسا هتخادرپ یبوخ هب یمرف یریذپ فاطعنا و یمجح شرتسگ ینعی رصنع نیرت یلصا هب یسیدارت لوصا
 فقس عون نینچمه .دهد یاج دوخ رد ار یتوافتم یاه یربراک دناوتب یبوخ هب هک دنک قلخ ییاضف تسا هتسناوت ور
 .تسا هدومن مهارف زین ار نامتخاس ینوریب طیحم تمس هب ییاضف شرتسگ ناکما زین انب مجح زا نآ یگدز نوریب و
 رارقرب فارطا طیحم اب ار دوخ طابترا تسا هتسناوتن ،نحص نتشاد لیلد هب دجسم نیا هک تسا رکذ هب مزال ًاانمض
 نارهت اضرلا دجسم رد لاح .تسا هدشن نایامن یبوخ هب نوریب طیحم هب لخاد یاضف و مجح نتسویپ لصا و دنک
 یاراد ،نردم مرف ،دبنگ و هرانم ریظن یتنس دجاسم یرامعم رصانع زا هدافتسا مدع قیرط زا یمرف یسیدارت لوصا
 ینوریب و ینورد یاضف یگتسویپ مدع و هچغاب لادوگ یاضف رد دجسم نحص ندادرارق ،ییایوپ و تکرح ،متیر
 و نردم مرف هب هجوت اب نارهت اضرلا دجسم رد .دنراد یتنس دجسم اب رصاعم دجسم یانعم ینوگرگد زا یگلمج
 رد .تسا هدش راد هشدخ یدودحات رکفت یارب اضف نیا یزاس هنیمز ،هناخدبنگ دوجو مدعو هشیش حلاصم زا هدافتسا
 یسیدارت هک دومن نایب تسیاب یم زین تسا هدومن هدافتسا نردم یرامعم لوصا زا هک انب نیا یحارط لوصا اب هطبار
 یاراد دجسم یربراک رب هوالع هک تسا هتشگ ییاضف قلخ ببس یمرف ظاحل هب نارهت اضرلا دجسم رد هداد خر
 .دهد یاج دوخ رد ار یتوافتم یاه یربراک تسا هتسناوت و دشاب یم زین ییاضف یریذپ فاطعنا

 .(3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم)،بختنم یاه هنومن رد شهوژپ یموهفم لدم یسررب.2لودج
 فطل خیش دجسم یرامعم و یرهش لوصا

 هللا

 نارهت اضرلا دجسم

 * * ناملسم رامعم یرهش دعب زا دجسم یرامعم لوصا
  * ندوب صخاش و یگداس

 * * راکتبا و یروآون
 * * ییاناوخ

  * هناگیب یاه هناشن و مرف زا هدافتسا مدع
 * * تدحو و ترثک

 * * یرگ توعد
 - * اضف یراذگ شزرا رد تلادع یرامعم دعب زا دجسم یرامعم لوصا

 - * یلخاد طیحم رد ءایشا ،رون ،وشزاب صیخشت مدع
 - * رکفت یارب زاس هنیمز

 - * نوکس
 -  یتهج یب

 - * نطاب هب رهاظ زا ریس
 - * تدحو

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رب ینتبم رصاعم دجاسم تهج یمرف یحارط لدم هکدومن ناعذا ناوت یم هتفرگ تروص یاه یسررب هب هجوت اب
 ،ییاضف یهدنامزاس ،یعیبط طیحم اب یگنهامه هلمج زا یلوصا یاراد ،یحارط رد یسررب دروم یاه شور یسیدارت
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 ،دجاسم رد یتنس رصانع زا هدافتسا مدع ،فراعتمان مجح و مرف ،نردم حلاصم زا هدافتسا ،ییایوپ و تکرحو متیر
 طیحم رد هچ یرصب تیقالخ و تیباذج اب هارمه ییاضف یدنب میسقت ،یجراخ و یلخاد یاضف نایم یگتسویپ مدع
 هب هجوت نودب هتشذگ یرامعم لوصا زا یرادربوگلا :لیبق زا یلوصا ور نیا زا .تسا یجراخ طیحم رد هچ و یلخاد
 نیا ندوب دجسم  ور نیمه زا و هدش هتفرگ هدیدان هک تسا دجسم نیا یحارط  لدم فعض هطقن انب ثادحا نامز زاین
 الصم یاضف رظن زا اهنت هللا فطل خیش دجسمو دجسم نیا یمرف ظاحل هب دوجو نیا اب .تسا هدرک هشدخ راچد ار انب
 اب هرانم زا یدنم هرهب مدع نینچمه و تسا شخرچ یاراد و دراد الپ رد لکش عبرم یمرف هک هناخدبنگ نامه ای
 فادها اب انب فلتخم یاه شخب بسانت ،طیحم اب انب رد هدافتسا دروم حلاصم یراگزاس هب هجوت ور نیا زا .دراد تهابش رگیدکی
 .تسا یسررب دروم یاه هنومن توق هطقن زا هدش ثادحا یانب تیقالخ و تیباذج هب هجوت ،انب یارب رظن دروم
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 عبانم
 .لوا پاچ .رهش هر :نارهت .یرامعم یحارط هیاپ راهچ .(0395) .لالج ،یسیوا بارعا

 .07 هرامش  ، رامعم همانهام ود ، یحارط رد شور ترورض.( 5395) هواک ، نکفارذب

 یمرف کارتشا هوجو اه یدنب هتسد اه هداد حرش

 اضف ندوب یونعم -
 یگنهرف هنیمز رد یریگ رارق-
 حرط رتسب اب یگنهامه مدعو

  حلاصم بیکرت-
 یگنر تابیکرت عون-
  یشیالآ یب و یگداس-
 یتنس و بان ییارگ مرف -

 دوخ هنیمز و رتسب اب یناوخمه-
 هدش هتخاس یاضف اب ندش یکی-

 قیرط زا کولس ملاع اب طابترا-
 هرانم و دبنگ

 ۀطساو هب اضف زا توافتم کرد-
 دجسم مرف و رصانع

 یاضف اب نهذ ندش ریگرد-
 دجسم

 سح دیلوتزاب و شناوخزاب نایب -
  مرف هطساو هب ندوب دجسم

- 

 و دجسم یاضف رد رئاز روضح-
 .نآ هدهاشم

 .اضف اب رئاز طابترا-
 زا یدنم هرهب و اضف رد تکرح -
 .ینهذو یکیزیف ،یرصب تکرح
 تکرح هطساو هب اضف کاردا -

 . نآ رد
 

 الصم یاضف یدنب میسقت عون -
 ود ره رد هناخدبنگ نامه ای

 رد اما تسا یعبرم مرف هب دجسم
 مرف نیا هللا فطل خیش دجسم

 .دشاب یم هجرد 45 شخرچ یاراد
 هرانم دوجو مدع-
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 یاه تخاسریز و یرامعم ، نارمع یللملا نیب سنارفنک،یحارط یاه شور رب یتامدقم یسررب،1395،دیحو ،یناگود و دیمح ،دسا ینب
 زیربت،یرهش

 سرادم یقیبطت هعلاطم اب ناریا سرادم رد زاب یاضف یشزومآ شقن نییبت .(1395) .هواک ،نکفارذب و امه ،یناهبهب یناریا و اراس ،امیسرهاط
 هرامش .موس لاس .یمالسا یرامعم یاه شهوژپ همانلصف .(زربلا و نونفلاراد ،غابراهچ یاه هسردم :یدروم یاه هنومن) رصاعم ات یتنس
0. 

 یزادرپ هدیا رد اه هنومن زا حیحص تشادرب .(1395) .اضرمالغ ،یمرکا و رغصا ،یدارم دمحم و نسحم ،یضیف و الیل ،روپ یلع

 هنومن) کیرتماراپ یحارط دنور رد یا هیال یتخانش یاه لدم زا هدافتسا -موب رب ینتبم یرامعم .(0395) .یلع ،هدازرغصا و نیسح ،سدق
 115 هرامش .اتسور طیحم و نکسم همانلصف .(باجنرم ریوک رد تیاس :یدروم

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،رفینیع اضریلع :همجرت ،یرامعم رد قیقحت یاه شور .(1195) دیوید ،گناو و ادنیل ،تورگ

 دیهش هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،یمیدن دیمح :همجرت ،یحارط دنیآرف زا ییادز ماهبا ،دنشیدنا یم هنوگچ ناحارط .(1195) نایارب ،نسوال
 .یتشهب

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،رف ینیع اضریلع :همجرت ،طیحم یحارط رد یراتفر مولع شقن ،یرامعم هیرظن شنیرفآ .(5195 ) ناج ،گنل

 ءاقترا روظنم هب یرامعم یحارط رگ نییبت یاه لدم یبایزرا .(0395) .یلعدمحم ،یدمحم ناخ و یدهم ،داژن هزمح و هیضار ،هداز بیبل
 .15 هرامش .ناریا یزاسرهش و یرامعم یملع نمجنا همانلصف .اه نآ رد اوتحم هاگیاج

 پاچ .امیپدازآ :نارهت .یرامعم یحارط یاه شور و اه هیرظن .(0395) .میرم ،یمارهب و ماهرپ ،ییاقب و هیدهم ،یدباع و اضردمحم ،نایلیل
 .لوا

 ییانشور یللملا نیب هاگشیامن و شیامه نیموس،یناریا یرامعم رد زور رون یسیدارت،1395،یرهم ،نایدمحم و یدهم ،دابآ لماک یدومحم
 .نارهت،ناریا یزادرپرون و

 یرامعم یملع بطق همانلصف .رصاعم یرامعم رد دجسم یحارط یاهوگلا .9395.هرینم . یمارهب .دمحم .یخیاشم.داوجدمحم ،داژن یودحم
 .75-9 .مود لاس .مجنپ هرامش. یمالسا

 شهوژپ همانلصف ،یمالسا یسانش یتسه رب ینتبم یرامعم یحارط دنیآرف زا یدربراک لدم هئارا ،(0395)،نسحم ،یتفت ناقهد،میرک ،یمدرم
 .005-165 ،مجنپ لاس ،05هرامش ،یمالسا یرامعم یاه

 نیب سنارفنک نیمود .یتسیز لماکت دنیارف زا یرادربوگلا ،یکیتنژ یرامعم .(6395) .یلع ،یبساشرگ و دوعسم ،سمش و نسحم ،رهمافو
 .هزاس و یرامعم یللملا
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