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 ،لماعت رظنم زا ؛بالقنا زا دعب ناریا رصاعم یرامعم رد حرطم یاهوگلا نییبت
 0ناریا یایفارغج رب دیکات اب یروآون و تلاصا

 مانکین یدهم
 .ناریا ،افلج ،یرامعم و رنه هورگ ،افلج دحاو ،للملا نیب دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یرامعم یرتکد یوجشناد

 2یبوبحم نابرق 
 .ناریا ،هغارم ،یمالسا دازآ هاگشناد ،هغارم دحاو ،یزاسرهش و یرامعم هورگ یملع تئیه وضع

 لصا یمیهاربا نسح 
 .ناریا ،افلج ،یمالسا دازآ هاگشناد ،افلج یللملا نیب دحاو ،یرامعم هورگ یملع تئیه وضع

 15/06/6615:شریذپ خیرات    76/56/6615 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 .دشاب یم یروآون و تلاصا لماعت رظنم زا بالقنا زا دعب ناریا رصاعم یرامعم رد حرطم یاهوگلا نییبت ،قیقحت نیا زا فده
 فرط زا ،دوش یم روشک یرامعم حطس تفرشیپ و ءاقترا بجوم یخیرات هلسلس کی رد یروشک ره یرامعم هفشاکم هک هنوگنامه
 دوخ هتشذگ و یموب یرامعم اب یخیرات لماعت و یروآون و تلاصا هنیمز رد یرامعم ناهنپ یاه هبنج زا ءاقترا بجوم دناوت یم رگید
 نیون یشرگن هب یلبق هیور رییغت رظن زا یرامعم تکرح و عورش یمالسا بالقنا یزوریپ زا دعب هک عوضوم نیا زا یوریپ اب .دشاب
 رییغت نمض ،تلاصا نیماضم زا یوریپ یاه هبنج زا دوخ هتشذگ یرامعم اب لماعت و یروآون نازیم یبایزرا اذل ،دروخ یم تراتسا

 لاوس حرط نینچمه .دشاب یم هلاقم یریگ تهج یلصا فادها و یساسا نیزاوم زا بالقنا دعب رصاعم یرامعم دنور هب یلبق هیور
 نارامعم راثآ رد هصخاش کی ناونع هب تلاصا و تیوه هنیمز اب یرامعم ی هدنهد ناشن یلماوع هچ ؛هک تسا تروص نیدب قیقحت
 تسا یکاح قیقحت جیاتن .دشاب یم یلالدتسا -یسایق و یلیلحت ارف تروص هب شهوژپ نیا رد قیقحت شور ؟دنشاب یم بالقنا زا دعب
 بالقنا زا دعب یرامعم رد وا یگنهرف داعبا و ناسنا بلاق رد تلاصا و لماعت ثحب  رصاعم یرامعم رد هتشذگ یبلط تیوه دشر اب
 تینهذ کی یاراد حرطم راثآ رثکا و تسا هدش بوکرس هناگیب گنهرف کی ناونع هب ییارگ برغ و دنک یم دومن و  روهظ رتشیب
 .دنشاب یم یلم-  یتیوه یگتسجرب و  یموب یگنهرف
 

 .رصاعم یرامعم ،یرامعم تیفیک ،یروآون ،تلاصا ،بالقنا دعب یرامعم :یدیلک تاملک
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   همدقم
  دـعب یمدرم تلود لیکشت نآ هجیتن و یدادبتسا تموکح یرانکرب و یسایس لوحت کی زا دعب ناریا رصاعم یرامعم 
   دوـخ لوـحت رد تکرح و شرگن رییغت دعب زا یرامعم نیا .دهد یم لیکشت ار دوخ هلکاش یمالسا بالقنا یزوریپ زا
  رد نآ ریثاـت  و هرود نـیا نارامعم تسد رد لوحت نیا هجیتن .دشاب یم دیدج ینیع یاهدومن کی لابند هب و دنیب یم ار
 و  بالـقنا زا  دـعب نارـ یا ی راـمعم  تفرـشیپ رد ی لوـحت دادـ یور ناونع هب یرامعم نیا .دنک یم ادیپ روهظ صاخ راثآ
 نیا نساحم و اه هصیقن شیامیپ و یدوجو تلاصا هغدغد یعون رگنایب یرامعم یتیوه زورب یوگلا ناونع هب نینچمه
 راک یور رب و یمالسا یروهمج مان هب ینید تیندم کی بلاق رد نیشیپ تموکح لوحت هب هجوت اب .دشاب یم یرامعم
          زا ندـش جراـخ زا تـلود راتـساوخ نیـنچمه و یوـلهپ هـنابام یـبرغ یاـه   هـشیدنا حالـصا  اب یمدرم یتلود ندمآ
       هـک ارـیز ،تـشاد یتواـفتم یاهدـمایپ لوـحت نیا .تشاد دوجو یتیوه نیون شرگن کی راظتنا ،هتشذگ یاه تسایس
   یتیوـه یاـه   شرـگن رـگید هجو زا و هجو کی زا یولهپ هرود رد یناریا یرامعم هتشذگ فلتخم هوجو زا هتساوخرب
   اـی و مود و لوا هـجو ود ره نیب یهباشت و ضقانت یفرط زا و ،یدبلاک و یگنهرف یاه هنیمز اب یناریا یرامعم هنیرید
    هرود رد دودـحم تروـصب ار دوـخ یاهدـ مایپ زونه یلبق هتخیسگ مه زا تیعضو نیا .درک یم لابند ار اهنآ زا یبیکرت
 هتخیهرف نارامعم اب بالقنا یزوریپ زا دعب یرامعم یبلط تیوه یاهراعش ندمآ راک یور اب ییوس زا و تشاد رصاعم
     هـب لـمع تـیعماج و هدـش حرطم رتشیب تلاصا بلاق رد نیون یاه شرگن یجراخ یاه هاگشناد لیصحتلا غراف یناریا

   هـب یراـمعم و رنه هزوح نیصصختم و نارواد رظن زا یرت صاخ هجوت یرامعم تاقباسم رد نینچمه و دنتفرگ دوخ
  ،رثوـم یاهانب تلاصا و تیوه هدنهد ناشن لماوع یرادیدپ ؛تسا رظندم قیقحت هغدغد ناونع هب هچنآ اذل .دش یم اهنآ
 .دشاب یم ناریا یمالسا بالقنا یزوریپ زا دعب یرامعم راثآ رد یدرکراک و مهم
  هدوـب هلاس دنچ ینامز دعب رد ینیون و هتفای دشر یرامعم دهاش یناریا هعماج بالقنا زا دعب یرامعم تکرح لابند هب
  رـصاعم  راـمعم ی  هـتفگ  هـب اتسار نیا رد و دنک یم ییامندوخ ًاالماک ریخا ی ههد و یناهج ی هعماج رد دشر نیا .تسا
 ی ارـب  وـن یاه باوج لابند هب تسیاب یم سپ ".تسا دیدج یرامعم کـی مزلتسـم ،دیدج تیعقوم ره" :" لوون  ناژ" 

 رد  هـک ییاهدقن نیرت مهم و هدوب هتشذگ یرامعم یاه صقن ندرک فرطرب یپ رد رصاعم یرامعم .دوب یمیدق تالاؤس
  تاـعالطا و  اـه  تراـبع  بـلاق رد  رـصاعم ی راـمعم می هاـفم هک تسا نآ دنا هدش هتشاگن رصاعم یرامعم خیرات هنیمز
 رد نآ زا یزـ یچ هعلاطم زا سپ هک دنرادیاپان و یصخش و یشنیزگ یردق هب تاعالطا نیا ًاالمع .دنا هدش هئارا یخیرات
 .(13-355 :3195 ،ناراکمه و داژن یودهم) تسا هدنامن یقاب نابطاخم نهذ
 رتشیب هک مود و لوا یولهپ هرود ود رد یناریا یرامعم هنیشیپ هب هجوت اب) ،ناریا رد یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ
 دوخ هب ار نارامعم زا یرایسب هجوت عوضوم ود ندش حرطم (دوب یبرغ تارکفت و برغ یرامعم زا عبنم یرامعم
 کی یوس هب ار ناریا یرامعم دندرک یعس ناریا نارامعم بالقنا یزوریپ زا سپ ًاالوصا هکنیا یکی .تخیگنارب
 یرامعم یرظن ینابم هکنیا رگید و دننک تیاده هتشذگ یرامعم اب لماعت رب یکتم و لقتسم تلاصا اب یرامعم
 هک دنداد مه تسد هب تسد عوضوم ود نیا درک یم حرطم ار اه نیمزرس هتشذگ یرامعم هب یدج هجوت زین نردمارف
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 و دشاب رت گنر رپ یرامعم دیدج راثآ رد (مالسا زا دعب یرامعم صوصخ هب) ناریا هتشذگ یرامعم رصانع هب هجوت
 .درک هجوتم دوخ هب اه حرط رد لآ هدیا تیفیک هب یبایتسد تهج رد یرامعم هزوح ناصصختم هاگن ثیح نیا زا
 هب هجوت و یروآون یاه هنیمز رصاعم یرامعم رد ییاهروتکاف هچ هب هجوت اب و هنوگچ هک دیآ یم شیپ لاوس نیا اذل
 و هدومن ظفح ار دوخ هتشذگ اب لماعت یاه هنیمز نازیم هچ هب رصاعم یرامعم هکنیا رگید و ؟تسا هدش مهارف تلاصا
 دراوم هب هجوت اب اذل ؟تسا هدوب هنوگچ تلاصا رکفت اب نردم یاه یشیدنا ون بلاق رد اهنآ یراتخاس یاه تلالد
 یفیک لیلحت و یمالسا بالقنا یزوریپ زا دعب یرامعم یبایزرا ؛تسا رظن دم شهوژپ فده ناونع هب هچنآ هحورطم
 .دشاب یم رصاعم یرامعم تیفیک یاقترا و دنور رد ریثات رظن زا نآ
 شرگن و رییغت رد یرامعم هزوح نیصصختم بولطم هجوت رگنایب دناوت یم ضرف شیپ بلاق رد شهوژپ نیا هجیتن
 و نردم یرامعم یداو رد) یمالسا یناریا یرامعم ینغ هنیشیپ تمس هب قوس و (بالقنا زا لبق) یلبق یاه هاگدید
   .دراد رصاعم یرامعم تیفیک یاقترا رد اه حرط رد یتیوه یشیدنازاب رد یدج شالت و (نردمارف
 رییغت تسویپ هب و دشاب یم هتینردم یایند رد یتیوه رظن زا یدرکراک یوگلا ناونع هب رصاعم یرامعم هک ییاجنآ زا
 یملع دتم کی ناونع هب ار نآ یبایزرا و عوضوم یواکاو دناوت یم یمالسا بالقنا زا دعب رد یرامعم یاه حرط لوحت
 یرامعم یاه هشیدنا ریس رد تبثم یشرگن ناونع هب و هداد رارق رظندم نآ یدربراک و یفیک حطس نییعت رظن زا

 .دبای تورض
 -یفیصوت شور رد .تسا هدش میظنت یلالدتسا -یسایق و یلیلحت -یفیصوت شخب ود رد شور ظاحل زا شهوژپ نیا
 .تسا هتفرگ ماجنا ،هتفرگ تروص یاهدقن و نخس و ربتعم یاه تیاس و یملع دنتسم عبانم و دانسا یانبم رب یلیلحت
 عبانم زا کمک اب و ریخا یاه ههد یاه حرط یعوضوم یسررب نینچمه و یفیک یاه شیارگ عون رظن زا هنیمز نیا رد
 .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم تیور لباق دانسا و یا هناخباتک
  یرامعم  رد رصاعم یگنهرف یاهانب  اب دروخرب رد یبلط تیوه یاهدرکیور عوضوم ؛یلالدتسا -یسایق شور رد 
 رظن زا یگنهرف مهم هوجو بوچراچ رد یجیاتن اهنآ یسررب زا سپ و دنریـگ یـم رارق یقیبطت یسررب دروـم یناریا
 .ددرگ یم هئارا لوحت
 یرظن درکیور
 :درک هراشا لیذ دراوم هب ناوت یم یروآون و تلاصا دعب و رصاعم یرامعم هنیمز رد حرطم تایرظن هلمج زا
 رب و دیامن یم یقلت نامز ناربج ار هتشذگ یاه تنس یفن (3195) نوحیس ؛تلاصا دعب و رصاعم یرامعم اب طابترا رد
 وا هشیدنا رد یلم یرامعم زا هچنآ .تسا دیدج یروانف رب یکتم هک یزیچ .دیامن یم دیکأت یتآ و یراج یاه تنس
 یرامعم زا لزنت یا هنوگب ار یرامعم رد یگنهرف لزنت .(6795،یمشاه) دراد یمیلقا هبنج رتشیب تفرگ غارس ناوت یم
 دسر یم هجیتن نیا هب یدادیور تکرح لیامت و دقن رد یمشاه .درک یم یقلت یدادیور یرامعم هب ینییآ و دنمشور
 ام رد برغ ندمت لباقم رد هلاس دصکی یگتخاب دوخ رثا رد هک میتسه یگدنز دیدش یگتخیسگ مه زا راچد ام ،هک
 .تسناد یم نید تمدخ رد یندمت سیسأت رد ار لح هار یو ،تسا هدرک روهظ
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 ناحارط میقتسم ماهلا عجرم هک نردم یرامعم یخیرات دض تیهام رانک رد ناریا یرامعم خیرات یوق تخانش مدع
 تیاده و لرتنک لوئسم یتلود یاهداهن ینورد فعض ،تسا هدوب رصاعم یرامعم خیرات زا یا هدمع شخب رد یناریا
 رد ناریا رصاعم یرامعم هک دندش بجوم یگمه هعماج گنهرف نینچمه و یرامعم هفرح رب نالک و درخ تیلاعف
 یسانش کبس ،ینامز ؛یقطنم موادت هنوگره نتفای هک ددرگ صقانتم و هدیچیپ یا هعومجم هب لیدبت دوخ یمومع هرتسگ
 یسررب رت هنایارگ عقاو یحطس رد رصاعم یرامعم رگا .(5 :0195 ،یردان راشفا) تسا راوشد رایسب نآ رد یرظن ای

 تاهج رثکا رد نردم نارامعم یعس .تخادرپ نآ یسررب و هعلاطم هب یدبلاک ًاافرص تاعلاطم رازبا اب ناوت یم ،دوش
 شور نیا رد .دشاب یم یخیرات یرامعم نیع هب نیع تخاس قیرط زا یناریا -یمالسا تیوه و شزرا ،گنهرف ءایحا

 هب رامعم ،حرطم یاه شیارگ یخرب رد و .دشاب یم یخیرات یرامعم هباشم ًاالماک انب مرف و لکش و ییاضف راتخاس
 صولخ و یقطنم ،یگداس تیاعر اب مرف تیلک نیا هک هدوب نردم و یخیرات یرامعم نیب کرتشم لوصا فشک لابند
 .(1195 ،ینیسح) تسا هدیدرگ ققحم دشاب یم ناریا یخیرات نارامعم مه و نردم نارامعم لمع کالم مه هک مرف
 نردم تسپ کبس زا دیلقت هب دنا هدش هتخاس ناریا رصاعم یرامعم رد نردم تسپ کبس اب هک ییاهانب زا یدایز دادعت
 زا هدافتسا ،ماجحا شخرچ ،مجح نورد مجح هطبار ،گنر زا هدافتسا هب ناوت یم نانآ یاه هصخشم زا .دنتسه یبرغ
 زا هدافتسا اب ییاپورا نردم تسپ یرامعم لاکشا و تابیکرت زا هدافتسا ،ینوریب هتسوپ رد شخرچ ،ناسمهان نراقت
 .(نامه) درک هراشا رجآ ریظن یخیرات حلاصم
 تیاضر بلج ار نآ فده و دناد یم رصاعم یرامعم یریگ لکش هنیمز ار دنسپ ماوع شیارگ (7195) ینباغت
 نودب یرامعم عون نیا .دشاب یم نآ یروحمرازاب اه شیارگ نیا تیصوصخ نیرتمهم .دناد یم مدرم و هدننک فرصم
 سح هک ییاهنآ ًااصوصخ و لبق نارود هدنز و هدرم یاه کبس زا ییاهوگلا و اه مرف شنیچ هب یتیقالخ هنوگ چیه
 .دشاب یم ،دنزیگنا یم رب ار هدننک فرصم کیژلاتسون
 هب ار ینوگانوگ تاریثأت یشزومآ و یگنهرف ،یعامتجا تانایرج و یناکم ،ینامز طیارش روخارف هب رصاعم یرامعم

 ناوت یمن لاح نیع رد .دنا هدوب دوخ نارود یگنهرف و یعامتجا ،یسایس صاخ طیارش باتزاب مادکره هک هدید دوخ
 ,Mahmmodinejad & Pourjafar) تفرگ هدیدان ناریا یرامعم رب ار نارود نیا زیامتم و ناوارف یراتخاس تارییغت

 و راثآ لیلحت زا هدافتسا اب و قیقد تروص هب رتمک هک تسا یتاعوضوم زا ناریا رصاعم یرامعم  .(24 :2006
 یبوخ هب ناریا یرامعم شناد رد نآ یلاخ هاگیاج و تسا هتفرگ رارق یسررب دروم رصاعم نارود یرکف تانایرج
 .(Mahdavinejad, 2006: 12)تسا هدهاشم لباق

 یا هرود زا ی راـمعم  شـهج رد یا هیاپ لصا کی ناونع هب تیفیک : تفگ ناوت یم رصاعم یرامعم رد تیفیک دروم رد
 زا ی تـسدالاب ی اـه همانرب رد تیفیک موهفم .تسا تیمها زئاح اهروشک همه رد رگید لسن هب یلسن زا و رگید هرود هب
 نارـ یا ی مالـسا ی روـهمج یـ گنهرف و ی عاـمتجا ،یداصتقا هعسوت مراهچ همانرب رد .تسا رادروخرب ییازس هب تیمها

  اـت 3195 نارـ یا ی مالـسا ی روـهمج یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت مجنپ همانرب صوصخ هب و 1195 ات 1195
 یرـ یگ هجیتن نینچ نیا ناوت یم ور نیا زا .تسا هدش هراشا عوضوم نیا هب زین ،تسارجا تسد رد نونکا مه هک 9395



 774 ...یرامعم رد حرطم یاهوگلا نییبت

 ,Pourjafar etal)  دوـش یـ م  ساـسحا  رـگید  ناـمز  رـه زا شیب رصاعم طیارش رد عوضوم ترورض و تیمها هک درک

 رد  یاهروـشک  بـلاغ رد  .تـسا ناریا رصاعم یرامعم رد یلخاد یشنکاو یبلط تیوه ،رگید مهم هلاسم  . (20 :2012
 .دـ یدرگ یـ لجتم ی ناـهج گنهرف ذوفن لباقم رد هک دوب یشنکاو یگنهرف یاه یرگن صاخ ،ناریا هلمج زا هعسوت لاح
 و  یـیارگ  هـقطنم هلمج زا یفلتخم تاشیارگ و تایرظن دیلوت ببس تساهتدم هک یرامعم رد تلاصا و تیوه هب هجوت
 و  عباـنم زا  هدافتـسا  عوـن نـ یا . تـسا هدوب ناریا ناحارط و نازادرپ هیرظن زا یا هدع هغدغد هراومه ،هدیدرگ ییارگ موب
 و  هـبرجت  دروـم ،یفلتخم یاه شور و اه کینکت اب هک تسا هدوب موادم اما یجیردت یوجتسج و شالت یناریا گنهرف
  هـب  هـجوت  اـب  هـهرب نـ یا رد"ی دـمحم  لـگ" زا لقن هب و ،دش دلوب گنهرف هلوقم هرود نیا رد .تسا هدمآرد شیامزآ
 زا .(5195،ی دـمحم  لـگ) دـ یآ یـ م رامش هب تایرورض زا یموب و یلم تیوه و گنهرف ظفح ،ناریا یگنهرف یاوتحم
 کـ ی زا  یراـمعم یی انـشآ یاضف داجیا رد یبرجت یاه شور ات یرامعم مجح و حطس رد نیدامن و یقاحلا یاه شور
  رارـق  هدافتـسا  دروـم ریـ سم نـ یا رد یـ گلمج میقتسمریغ یعادت و دیرجت ات میقتسم نایب یاه کینکت زا هدافتسا و وس
  هزوـح رد . تـسا  هدوـب نآ هیذغت عبنم ریخا نارود ات نارود نیرت نهک زا ناریا یرامعم خیرات همه هکنآ نمض .دنتفرگ
  یراـمعم  یدـبا و یلزا میهافم ،تنس رادیاپ یاه شزرا یایحا ،نتشیوخ هب تشگزاب رصاعم نارود رد یرامعم تیفیک
  دـنویپ  ،شزوـمآ رد  یرـظن یاه شاکنک هب نداد تیمها هب فوطعم ،ناحارط هاگن زا اوتحم و راتخاس ،خیرات رد رتتسم
 و یـ لم  ،یرـظنم زا  مـسینردم زا شیـ پ  یاـه هرود  یراـمعم یخیرات یاه یسررب و یدوخ گنهرف اب یرامعم شزومآ
 .درک یا هقطنم
  طلـسم یگنهرف یاهوگلا تخانش ملع یگنهرف یسانش ناسنا : تفگ ناوت یم زین یسانش ناسنا دعب زا گنهرف دروم رد
 یـ سانش  ناـسنا رد  هـک یمی هاـفم زا  هدافتـسا  اـب  اـت دنک یم یعس "تروپاپار" .تسا زورما و هتشذگ رد رشب یگدنز رب
 نیا نیب و دیامن میسقت یرامعم یاه یحارط دنور رد سوملم یاه هعومجم ریز هب ار گنهرف ،دشاب یم حرطم یگنهرف
 ناـ یب تارک هب زین شدوخ هک هنوگنامه وا هجیتن و لصحام و دیامن رارقرب یا هطبار یرامعم اب طبترم میهافم و میهافم
  .(1395  ،ناراـکمه و ینامرهق) تسا یرامعم و گنهرف نایم هطبار مهف یارب یروحم یروئت ندروآ تسد هب ،دراد یم
  اـب  هـک  دنوـش یم بوسحم رصاعم یرامعم مهم لماوع زا یروآون و تلاصا یاه صخاش قیقحت ینابم هب دانتسا هب اذل
 .درـ یگ یـ م لکش یگنهرف یاهوگلا هب هجوت اب و هدوب توافتم طیحم رد یدبلاک یناعم .دننک یم ادیپ انعم یرامعم دبلاک
  رـب نانآ .دنهد یم زورب هدش فیرعت گنهرف طسوت هک ار نآ اب بسانتم یراتفر توافتم یدبلاک یاه هعومجم رد مدرم
  یرهـش طیـ حم رد لاکشا داجیا یارب ییانبم ار نآ و دیمهف ار نابز نیا دیاب ،دننک یم لمع طیحم زا ناش تئارق ساسا
5 ،این حرف و یفتاه) داد رارق  زا یـ کی  ناوـنع  هـب ناسنا یگنهرف تینهذ و هنیمز و طیحم یگنهرف رتسب نیاربانب .(939
 رد  ناراـمعم زا یخرب بالقنا زا دعب هک تسا یرامعم یاهوگلا هب یشخب تیوه رد بسانم ییارگ هنیمز داعبا نیرتمهم
 .دنداد ماجنا ییاه تیلاعف هنیمز نیا
 ماوقا گنهرف و بهذم ،اه تنس ،بادآ زا رصاعم یرامعم فلتخم ناکرا یریذپریثات یسررب و ناریا رصاعم یرامعم
 یریگوگلا اب اهراکهار هئارا ،توق و فعض طاقن هب یبایتسد .تسا تیمها زئاح ،فلتخم یایاوز زا ،فلتخم قطانم و
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 یحارط رد یموق و یگنهرف یاه صخاش ذوفن شرتسگ و قفومان قطانم هب قفوم قطانم رد اه یحارط توق طاقن زا
 نیرتمهم ،یژرنا تفررده مدع هب کمک و کاپ یاه تخوس ینیزگیاج و یژرنا هنیهب فرصم هب هژیو هاگن اب اه
 ،لاثم ناونعب .تسا هتفرگ تروص اتسار نیا رد زین یفلتخم تاقیقحت .دنشاب یم هنیمز نیا رد قیقحت یاهدرواتسد
 و هفسلف یقیبطت تایبدا رظنم زا رصاعم نارامعم راثآ رد ناکم ِتتیاور ناونع اب یا هلاقم رد هلحمدرک ترطف کین
 یتسیز هبرجت یاه هفلؤم یسررب هب ،(نارهت رصاعم یاهرنه هزوم :یدروم هنومن) یسانشرادیدپ درکیور اب یرامعم
 ِیرامعم هبرجت رد ناکم موهفم فیرعتزاب روظنم هب ناربراک یکاردا و یصخش ههجاوم اب هطبار رد هدش قلخ یاه ناکم
 هنیمز اب یریسفت و یلیلحت و یفیک شهوژپ شور رب هیکت اب شهوژپ نیا .تسا هتخادرپ نارهت رصاعم یاهرنه هزوم
 هدش باختنا یشنیزگ و یروحم ،دازآ یراذگدک شور تسبراک نینچمه و نارامعم و هفسالف هاگدید زا یسانشرادیدپ
 ناگدنوش هبحاصم خساپ نطب زا ،یلماتاشیپ کاردا لصاح جیاتن جارختسا و طابنتسا تهج قیمع هبحاصم زا و
 یشهوژپ رد ناراکمه و یدابآ نسح یمیظع نینچمه .(1395 ،ناراکمه و هلحمدرک ترطف کین) تسا هدش هدافتسا
 لدم ساسا رب ناریا یمیلقا-ییایفارغج قطانم یموب یرامعم یفرعم رد یا هناسر دیدج یاهدربهار نییبت ناونع اب
 رد یا هقطنم و رصاعم یرامعم دروم رد تالاقم نازیم ندومن صخشم ددصرد ،یصصخت تایرشن یاوتحم لیلحت
 زا یرامعم رنه و نامتخاس و یرامعم ،رامعم ی هلجم هس : دنسر یم هجیتن نیا هب هک دنشاب یم روشک ربتعم تالجم
 هک تسا هتشاد صاصتخا یموب یرامعم عوضوم هب هلاقم 609 هک دنا هدومن رشتنم هلاقم 1031 ًااعومجم 7795 لاس
 ًااعومجم)ناریا رد هژورپ یفرعم تاعوضوم هب تبسن بیترت نیدب .ددرگ یم بلاطم لک زا دصرد 1180 مقر هب جتنم
 یاهدادیور رابخا ،(تالاقم لک زا دصرد 90/35 ًااعومجم)یرظن ینابم و خیرات ،(تالاقم لک زا دصرد 39/35
 (تالاقم لک زا دصرد 51/65 ًااعومجم)  برغ رد هژورپ یفرعم و (تالاقم لک زا دصرد 93/05 ًااعومجم) یرامعم
 و یدابآ نسح یمیظع) دشاب یم اه هناسر طسوت هدش رشتنم تالاقم نیرتدادعترپ مجنپ ماقم رد یموب یرامعم
 یریگ لکش رب هعماج رب مکاح یاه میاداراپ ،اه کبس ریثأت ناونع اب یا هلاقم رد ناراکمه و یلوسر .(3395 ،ناراکمه
 ار یرامعمرد مرف یریگ لکش رب هعماج رب مکاح یاه میاداراپ ،اه کبس ریثأت ،(ناریا رصاعم هرود) یرامعمرد مرف
 هجیتن نارگشهوژپ نیا .دنا هدومن هئارا ار رصاعم یرامعم رد میاداراپ و کبس و مرف نیب یطابترا لدم و هدومن یسررب
 یاه ثحب رد میهافم ددعت و یگناگدنچ اب نآ بقاعتم تالوحت لیلد هب رصاعم نارود هکنیا مغر یلع : دنا هتفرگ
 ییاهوگلا ناوت یم و هدوب دنم هدعاق ،یرامعم یرظن یاه ثحب ریاس دننام زین مرف ثحب نکیل تسا هدوب هجاوم یرظن
 هب ،هنیمز نیا رد .درک حرطم یرامعم هزوح رد اه میاداراپ یرظن ثحابم ندرک یدربراک روظنم هب ،هنیمز نیا رد ار
 یچپوت .(6615 ،ناراکمه و یلوسر) درک حرطم یرامعم هزوح رد اه میاداراپ یرظن ثحابم ندرک یدربراک روظنم
 و یرهش یزیر همانرب یقیبطت هعلاطم ؛دیدج رصع رد یزیر همانرب یوس هب : ناونع اب یا هلاقم رد زین ناراکمه و یناث
 یاهدرکیور زا هدافتسا اب ،یزیر همانرب یاهرازبا رد لوحت و دنیارف رد شرگن رییغت دندقتعم ،یهوژپ هدنیآ اب یا هقطنم
 جیار یرهش یزیر همانرب یاه میاداراپ داهن مهرب و قیبطت هب ،ناش قیقحت رد روظنم نیدب .تسا یرورض یرما نیون
 هب «یعطق یاه هدنیآ» زا و «یراجنه» هب «یفاشتکا» یاهدرکیور زا راذگ یگنوگچ و هتخادرپ یهوژپ هدنیآ و
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 زا ،یرهش هعسوت یاه حرط یتسیاب هک دنا هدومن داهنشیپ نینچمه .دنا هدومن نییبت ار «لیدب یاه هدنیآ و یگناگدنچ»
 یرامعم و تشاگن ،شتلاسر هک یراگن هدنیآ و یهوژپ هدنیآ هزوح هب و هدرک روبع هدنیآ فشک و ینیب شیپ میهافم
 .(1395 ،ناراکمه و یناث یچپوت) دنزای تسد ،تسا هدنیآ

 هعلاطم دروم هقطنم
 لماعت رظنم زا روشک رصاعم یرامعم رد حرطم یاهوگلا عقاو رد هک تسا ناریا روشک ،قیقحت نیا هعلاطم دروم هقطنم
 و ناتسنمرا ناریا ناگیاسمه .دوش یم لیلحت  و یسررب ،یمالسا بالقنا زا دعب نارود صوصخب یروآون و تلاصا
 قرش رد ناتسکاپ و ناتسناغفا ،برغ رد هیکرت و قارع ،یقرش لامش رد ناتسنمکرت ،یبرغ لامش رد ناجیابرذآ
 اب ربارب یتحاسم روشک نیا .تسا هنایمرواخ رد گرزب روشک نیمود یدوعس ناتسبرع زا دعب ناریا .دنشاب یم
 لامش رد هیکرت زرم زا نآ علض نیرت ینالوط هک تسا لکش یثلثم ًاابیرقت یروشک ناریا .دراد عبرمرتمولیک 666،110،5
 یللملا نیب زرم زا یمین زا شیب .دراد لوط رتمولیک 661،0 و تسا هدش هدیشک یقرش بونج رد ناتسکاپ زرم ات یبرغ
 667،5 و لامش رد رزخ یایرد هیشاح رد زرم رتمولیک 617 لماش و تسا یلحاس رتمولیک 691،1 لوط هب ناریا
 روشک بونج رد ناریا ردنب نیرت گرزب سابعردنب .دشاب یم بونج رد نامع یایرد و سراف جیلخ رد زرم رتمولیک
 مه زا ار نامع یایرد و سراف جیلخ هک تسا یکیراب روبع هار زمره هگنت .تسا هدش عقاو زمره هگنت رد هک تسا

 .دنک یم روبع ناهج فلتخم طاقن رد نوگانوگ یاهدصقم هب نآ زا یتفن رکنات اه هد زور ره و دنک یم ادج
 هّلق) دراد ایسآ رد ار ّهلق نیرتدنلب هک زربلا .دراد یلصا هوک هتشر ود ناهج هوکرپ یاهروشک زا یکی ناونع هب ناریا
 اب هک سرگاز و تسا هتفرگ رارق ایلامیه یاه هوک هتشر برغ رد و (ایرد حطس زا رتالاب رتم 5701 عافترا اب دنوامد
 زا شیب هوک هتشر ود نیا .تسا هدش هدیشک روشک یقرش بونج ات یبرغ لامش زا لوط رتمولیک 660،5 زا شیب

 قرش هب هنارتیدم یایرد زا ای بونج هب رزخ یایرد زا هک ار تبوطر یهجوت لباق رادقم و دنراد عافترا رتم 669،0
 ییاهریگبآ اه نآ یاه هیشاح رد هک دراد دوجو ناریا رد زین یرگید یلحم یاه هوک هتشر .دنریگ یم طیحم زا دور یم
 و گرزب رایسب ییارحص ،ریوک تشد زا دنترابع اهریگبآ نیا .دنوش یم هتخانش یزکرم تالف ناونع هب هک دراد دوجو
 .روشک یقرش بونج رد هزیرگنس و هسام زا هدیشوپ ییارحص ،تول ریوک و ناریا یزکرم لامش رد کمن زا هدیشوپ
 یگدنز و اقب یارب میدق نایناریا مزع هدنز و یعقاو یاه هنومن هک دراد دوجو قطانم نیا رد یزیخبآ یاه هحاو
 .تسا بآ یب و کشخ قطانم هب ندیشخب

 یناریتشک یارب هک دنتسه قمع مک و کچوک ًااتبسن اه نآ همه ًاابیرقت اما ،تسا هناخدور نیدنچ دهاش ناریا یایفارغج
 زاوها رهش زا هک تسا نوراک دور ،دراد دوجو نآ رد یناریتشک ناکما ناریا رد هک یا هناخدور اهنت .دنشاب یمن بسانم
 لخاد رد و دریگ یم همشچرس اه هوک زا اه هناخدور رثکا .دزیر یم سراف جیلخ هب و درذگ یم ناریا یبرغ بونج رد
 عرز و تشک تحت نآ دصرد 1865 طقف و تسا تشک لباق ناریا نیمزرس لک موس کی ًاابیرقت .دنزیر یم ورف اهریگبآ
 ریخا یاه ههد رد یلگنج قطانم .دنوش یم هدافتسا اه ماد یارچ یارب روشک یاه نیمز لک زا رگید دصرد 0 .دشاب یم
 .دنهد یم صاصتخا دوخ هب ار روشک لک زا دصرد 981 و هتشاد شهاک یمک
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 .دراد رارق سراف جیلخ رد و ناتسزوخ ناتسا یبرغ بونج رد هدمع روط هب ناریا یعیبط زاگ و تفن عیسو نداعم
 نیرت هدمع اما دنراد دوجو روشک رسارس رد نآ نداعم هک دراد رایتخا رد ار ناهج سم ریاخذ نیرتگرزب زا یکی ناریا
 نونکات ناریا رد هایگ عون 666،65 زا شیب .دنا هتفرگ رارق نامرک و دزی یاهرهش نیب ناریا زکرم رد سم نداعم
 ماد کاروخ ای یعارز تالوصحم تشاک یارب روشک یاه شخب رتشیب رد یعیبط یهایگ ششوپ .تسا هدش ییاسانش
 ، طولب ، شار دننام یفلتخم یاه تخرد لماش زربلا رد یعیبط یاه لگنج .دنا هدش دوبان و هتفرگ رارق هدافتسا دروم
 هک دراد دوجو یلگنج قطانم سرگاز یاه هوک رد دایز عافترا اب قطانم یخرب رد .تسا نایطورخم و زیرگرب ناتخرد
 رد مه یشحو هویم ناتخرد هک میبای یم رد ناریا یایفارغج یسررب اب .دنا هدش لیکشت طولب ناتخرد زا ًااتدمع
 یزکرم شخب رد .دنوش یم ودرگ و رانا ،یبالگ ،ماداب لماش ناتخرد نیا .دننک یم دشر سرگاز مه و زربلا یاه هوک
 اج نآ رد یناسنا تیلاعف هک دننک یم دشر یقطانم رد مواقم ناتخرد رگید و یشحو هتسپ ،تسا رت کشخ اوه هک ناریا

 زا یعیسو عونت .دننک یم دشر ریوک تشد یاه هیشاح رد تسود   کمن یاه هتوب رگید و زگ تخرد .درادن دوجو
 ،هابور ،گرگ هلمج زا نارادناتسپ عاونا زا یرایسب .دننک یم یگدنز ناریا رد تارشح و ناگدنرپ ،ناگدنزخ ،نارادناتسپ

 .دنهد یم همادا دوخ تیعمج دایدزا هب ناریا رد ییارحص شوم و شوگرخ ،خاش گرزب دنفسوگ ،یهوک زب ،سرخ
 زا یشخب هک دنتسه یرجاهم ناگدنرپ اه نآ عاونا زا یدایز دادعت و دننک یم یگدنز ناریا رد ناگدنرپ عاونا زا یخرب

 .دننارذگ یم رگید یاهروشک رد ار لاس
 زا شیپ لاس 11 هب تبسن ددع نیا .تسا هدش هدز نیمخت رفن 666،666،91 دودح رد 1395 لاس رد ناریا تیعمج
 تیعمج دشر خرن ،7395 و 1795 یاه لاس نیب .تسا هدش ربارب ود زا شیب هدوب رفن 666،379،99 لداعم هک نآ
 رد تلود هدرتسگ همانرب زا دعب و ناریا رد بالقنا زا سپ ههد نیلوا هنایم رد .تسا هدوب دصرد 9 زا شیب ناریا هنالاس
 لاس رد .تفای شهاک لاس رد دصرد 786 تیعمج دشر خرن ،3795 لاس رد .درک شهاک هب عورش ،تیعمج لرتنک
 شیازفا هب ار مدرم ات تسا شالت رد تلود زین دعب هب 1395 لاس زا و دیسر دصرد 985 هب تیعمج دشر خرن ،1195
 رهش هموح قطانم رد هیقب و یرهش قطانم رد ناریا تیعمج دصرد 17 ًاابیرقت ،1395 لاس رد .دنک بیغرت تیعمج
 یاه هورگ زا ناریا تیعمج .دشاب یم ریخا یاه لاس رد اهرهش هب میظع ترجاهم هدنهد ناشن رما نیا .دندرک یم یگدنز
 1 اهدرک ،تیعمج دصرد 10 اه یرذآ ،تیعمج دصرد 60 (سراف موق) اه سراپ .تسا هدش لیکشت یددعتم یموق
 ،یروشآ ،ینمرا ،برع یاه تیلقا لماش تیعمج یقاب .دنهد یم لیکشت ار ناریا تیعمج دصرد 0 اهرل و دصرد
 .تسا مالسا ،نآ نابز ای موق زا غراف روشک مدرم رثکا نید .دوش یم … و یچولب
 رد نیپساک یلحاس تشد .تسا ناریا فلتخم یاهاوه و بآ یارب یا هدمع لیلد ناریا فلتخم دنلب و تسپ تاعافترا
 هب تردن هب ناتسمز لصف رد امد .تسا بوطرم لاس مامت رد ایرد اب حطس مه طسوتم عافترا اب ناریا یلامش شخب
 یقرش شخب رد هنالاس شراب نیگنایم .دنک یم روبع دارگ یتناس هجرد 30 زا تردن هب ناتسبات رد و دسر یم رفص ریز
 دنلب تاعافترا رد .تسا رتمیلیم 6635 (نالیگ ناتسا) یبرغ شخب رد و رتم یلیم 610 (ناردنزام ناتسا) تشد نیا
 لصف رد زور رد اه نآ یامد نیگنایم و دننک یم هبرجت ار یرت نییاپ یامد سرگاز یاه هوک رد ینوکسم قطانم ،برغ
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 هجرد 10 یبرغ لامش رد امد نیگنایم و تسا مرگ اوه زین اه ناتسبات قطانم نیا رد .دسر یم رفص نییاپ هب ناتسمز
 رد فرب شراب هلمج زا هنالاس شراب نیگنایم .تسا دارگ یتناس هجرد 99 سرگاز بونج و زکرم رد و دارگ یتناس
 یا هقطنم تارییغت زین یزکرم تالف هقطنم شخب رد ناریا یایفارغج یاه هشقن .تسا رتم یلیم 610 زا شیب تاعافترا
 .دننک یم هبرجت ار لاس رد شراب رتم یلیم 660 زا رتمک ًاالومعم ناریا قرش و زکرم کشخ یاهریگبآ .دنهد یم ناشن ار
 ات 7 نیب هام ید هام رد ناتسزوخ ناتسا یامد نیگنایم و دنراد یمیالم یاه ناتسمز ناریا بونج یلحاس یاه تشد
 غاد رایسب اه ناتسبات .تسا رتالاب نازیم نیا زا زمره  هگنت رد سابعردنب رد امد نیگنایم اما تسا دارگ یتناس هجرد 15
 رد هنالاس شراب نیگنایم .دسر یم زین دارگ یتناس هجرد 11 هب رهش لخاد رد ریت هام رد اوه یامد و تسا بوطرم و
 .تسا رتم یلیم 119 ات 115 نیب هقطنم نیا

 
 ناریا هشقن .1 لکش

 یسانشاتیگ : عبنم

   شهوژپ یاه هتفای

 رصاعم نارامعم راثآ زا یخرب لیلحت
 و یبایزرا دروم دنتسه بالقنا یزوریپ زا دعب یرامعم یاه هاگدید زا رثاتم هک یناریا نارامعم راثآ شخب نیا رد
 یسررب (اهنآ یرامعم کبس و عون هب دانتسا اب) یحارط ثیح زا نانآ یشزیگنا یاه شرگن و دنریگ یم رارق لیلحت

 .(5لودج) ددرگ یم نایب ،هتشاد دوجو اهنآ رثکا رد هک کرتشم یناعم و میهافم جارختسا نایاپ رد و هدش
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 (ناگدنراگن :عبنم) .یمالسا بالقنا یزوریپ زا دعب رصاعم نارامعم راثآ زا یرظن و یلیلحت تشادرب .1 لودج
 یمالسا بالقنا یزوریپ زا دعب رصاعم نارامعم راثآ لیلحت

 حرطم شرگن یحارط شرگن رامعم انب یفرعم
 9795  ناجنسفر یشزرو هعومجم

 

 یداه دیس
 ناریمریم

 زا یتنس یاه لاچخی ییاضف بیکرت دننامه عمتجم نیا
 کی و لکش یطورخم دبنگ ینعی فافش ریغ شخب کی
 فقس کی و دنلب راوید کی لماش فافش شخب

 هدش لیکشت رختسا یور رب هدرتسگ بروم یا هشیش
 مه هب ار نورد ،داضتم یجراخ هولج ود نیا .تسا
 .دنزاس یم هچراپکی مه اب و لصتم

 یاه فیتوم زا هدافتسا
 رد یموب یرامعم
 یشزرو عمتجم یرامعم
 زا یرادربوگلا ،ناجنسفر
 یاه لاچخی یرامعم
 نامرک ی هقطنم یمیدق

 6795 نارس سالجا نلاس

 

 یضویف ییحی

 و رابنا بآ دننام ناریا یرامعم یتنس یرامعم هب هجوت
 تیفافش و یگداس هب هجوت -نیچروا یا هلپ هلپ یاهدبنگ
 یناریا هتفای تدحو یارگزکرم هسدنه هب هجوت -مرف رد
 و انب یدورو یگدننک توعد-یبال یزکرم یاضف رد
 یزکرم فطع ی هطقن ناونع هب هناوتسا رصنع صاصتخا

 یاه فیتوم هب هجوت
 یرامعم یتنس

 5195نیلرب رد ناریا ترافس

 

 ابید باراد

 هب هجوت ،حرط رد یناریا یرامعم سوق یوگلا هب هجوت
 ،تیزکرم ،تدحو سح ،نورد زا انب نوریب زادنا مشچ
 هراعتسا ،هرطاخ و یروآدای هب یاضف ،یلاعت هب قایتشا
 ماظن ناونع هب هسدنه ،هدرتسگ یناهج زا یزاجم
 ،دوجو هعیبطلا ءاروام یاهورین زا یعازتنا نایب ،یدربهار
 و اه هناسفا زا موهفم… و یزاجم یساکعنا ،ؤلؤلت
 ،ههحاوم زا یا هراعتسا ،ناویا ،دزیخ یمرب اه ناتساد
 ،روبع ،نطاب هب رهاظ زا لاقتنا یاضف توعد و لابقتسا
 ناهن و راکشآ

-یبیکرت یرامعم
 ییاضف موادت و تیفافش
 ،لمأت یاضف ،یناریا غاب

 ،بآ شمارآ و تدابع
 ،ناور یوج راهچ

 لوفزد یگنهزف زکرم

 
 

 داهرف
 0095یدمحا

 هب هجوت ،یموب حلاصم و لایرتم ،هسدنه زا هدافتسا
 یمیدق یرامعم زا یوریپ اب ناکم یگدنزرس سح
 هقطنم

 یاه فیتوم زا هدافتسا
 رد لوفزد یموب یرامعم
 یشزرو عمتجم یرامعم

 لوفزد
 

 حرطم شرگن یحارط شرگن رامعم انب یفرعم
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 7195 تلم کراپ یامنیس سیدرپ

 

 ریمشناد اضر

 ،فارطا طیحم اب یراتخاس طابترا یرارقرب و نامتخاس
 نامتخاس زا ار ام ینهذ ریوصت ،عونتم یاهاضف داجیا

 زا ینیون زادنا مشچ نداد رارق -دشک یم شلاچ هب امنیس
 دید رد ییاضف تیفافش هب هجوت– ناگدید ربارب رد اضف
 نوریب هب نورد

 و اه ینحنم زا هدافتسا
 شخب شمارآ یاه سوق

 تیوه هدننک سکعنم
 یناریا یرامعم

 5395نارهت باتفآ عمتجم یامن حرط

 

 
 شوروک
 هداز یجاح

 
 هجوت -دشاب یم یرداعتسا و یسایق مرف شنیرفآ شور
 انب رد نآ ساکعنا و فارطا تفاب و هسدنه هب

 یاه فیتوم هب هجوت
 بلاق رد یموب یرامعم

 یموهفم

 0395یفیرش هناخ

 

 
 ینباغت اضریلع

 لامش ی هقطنم میلقا زا هتفرگرب یحارط رد رامعم هدیا
 رد و لدتعم میلقا یاراد ناتسبات رد هک نارهت رهش
 -هتفرگ لکش دشاب یم زین درس میلقا یاراد ناتسمز
 ات یناسنا تالاح هب هجوت و رثا رد یگداس هب هجوت
 شخب یاه تیباذج نوریب دید زا هدافتسا -امن تانیئزت

 ییارگنورب شلاچ رد ،شخرچ

 یرامعم بلاق رد هدیا
 یرامعم و هدوب نردم
 درکلمع شرگن رد یتنس

 یمیلقا دربراک و

 1795ناریا یلم هناخباتک

 
 

 ،یمشاه اضردیس
 ،یتشهب دمحم
 ،یمیدن یداه
 ،نارمچ یدهم

 نیدلا جارس

 رقاب ،ینورزاک
 دمحم ،یزاریش

 ینمؤم نسح

 -نیمزرس نیا یاوه و رون رد یدازآ و مظن زا یبیکرت
 -یموب حلاصم ناونع هب رجآ لایرتم زا هدافتسا

 یاهورهار هب هجوت
 یاه طایح و یطابترا

 هب هجوت -یزکرم
 یاضف هب ور یاه سارت

 یاهوگلا ءایحا -طایح
 یخیرات

 حرطم شرگن یحارط شرگن رامعم انب یفرعم
 70 لاس رد مق دیفم هاگشناد

 

 -اورماک سدنهم
 تجح سدنهم

 هسدنه ندش درخ -یناریا یارگنورد یرامعم هب هجوت
 حرط رد یناریا غاب

 یمیلقا طیارش هب هجوت
 و مق کشخ و مرگ

 طایح یزادنا هیاس یوگلا

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 اب یرامعم رد رگیدکی زا یندشن ادج هلوقم ود گنهرف و یرامعم دش نایب قیقحت یرظن تایبدا رد هک روطنامه
 مه و دوش یم هدید یتیوه شاشتغا یاه هنیمز مه بالقنا زا دعب نارامعم راثآ رد .دنشاب یم یگنهرف یخیرات شرگن
 یرتشیب دشر یموب یاه هینمز اب یرامعم راکفا یمالسا بالقنا زا دعب .تیوه و ییارگ موب ،خیرات هب هجوت یاه هاگن
 .تفای
 ییادز برغ رد لوحت و یشیدنا فرژ کی رگنایب رصاعم هرود رد (0لودج) فلتخم یاه ههد زا یرامعم راثآ لیلحت
 هنیشیپ کی لابند هک تسا یناریا لیصا تیوه و گنهرف رب قبطنم یرامعم روهظ هدننک ناونع یعون هب هک دشاب یم
 ،این لماک) تسا دوخ نابحاص و هعماج یاهوزرآ ساکعنا و دیوگ یمن غورد یرامعم ،این لماک لوق هب .تسا ینغ
 هتشاد اه هدیا و اه شرگن رد کیدزن یاهدرکیور بالقنا زا دعب فلتخم یاه لاس رد  هدش ارجا یاه حرط .(11 :1195
 هجیتن نیا و دنا هتشاد هیضق نیا زا توافتم هنیمز اهنآ زا یکدنا دادعت و هتشاد هراشا یناریا یرامعم تیوه رب رتشیب و
 ءاقترا و بالقنا زا لبق ههد شرگن رییغت رد یرامعم هزوح نیصصختم و نارظن بحاص یاه هاگدید رد مهم قافتا کی
 .دراد ار یتیوه دعب زا یناریا یرامعم

 (ناگدنراگن :عبنم) بالقنا زا دعب رصاعم یاه حرط یرامعم رد حرطم یاه شرگن .2 لودج
 یروآون تلاصا لماعت شرگن/رثا مان

 نردم-یبلط تیوه یموب یرامعم هشیدنا هب هجوت نردم بلاق رد یتنس ماجحا بیکرت هب هجوت ناریا یلم هناخباتک
 یتنس بیکرت-یبلط تیوه بیکرت-یتنس یرامعم یاه فیتوم زا هدافتسا یتنس یرامعم یاه فیتوم زا یدربراک راکشآ هدافتسا ناجنسفر یشزرو هعومجم

 نردم بیکرت یتنس یرامعم یاه فیتوم زا هدافتسا نردم اب یتنس یاه پیات یکرآ بیکرت نارس سالجا نلاس
 نردم بیکرت   اه یفیرش هناخ

 نردم بیکرت- یبلط تیوه یتنس یرامعم یاه هناکتپ هب هجوت یراعتسا شور اب یتنس یرامعم هب هجوت نارهت باتفآ عمتجم یامن حرط
 نردم بیکرت-یبلط تیوه یتنس یرامعم لوصا هب هجوت لماعت تلماع یتنس یاهوگلا مق دیفم هاگشناد

 نردم بیکرت-یبلط تیوه یناریا یرامعم میهافم هب هجوت لماعت لماع تیفافش تلم کراپ یامنیس سیدرپ
 یتنس بیکرت-یبلط تیوه یناریا یرامعم یاه فیتوم و بیکرت تیلماع هب هجوت یناریا یرامعم خیرات و هنیمز اب لماعت شرگن لوفزد یگنهرف زکرم
 نردم بیکرت- یبلط تیوه یموهفم و یا هراعتسا یرامعم ناریا خیرات و یرامعم هب یموهفم و یراعتسا شرگن نیلرب رد ناریا ترافس

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 رد یعس و دوش یم لماش ار یرنه یاه شبنج و اه شیارگ زا یعیسو فیط ،ناریا یمالسا بالقنا زا دعب نارامعم راک
 یرامعم ،بالقنا زا دعب ههد ود رد یناریا نارامعم یلصا شیارگ .دراد دازآ یتیوه یوس هب ناریا یرامعم نداد قوس
 ارجا هب تلود رظن ریز هک ییاه نامتخاس رد لقادح و تسا هدوب یناریا یتنس یرامعم و یگنهرف ثاریم یاتسار رد
 ددص رد میسیسالک مسینردم تسپ شبنج ریثأت تحت نارامعم نیا .تفای ناوت یمن یرگید شیارگ ،دندیسر یم
 ،هدش تیامح تلود فرط زا هک یکبس ،تدم نیا رد .دنشخبب یناریا یا هرهچ ،ناریا رصاعم یرامعم هب هک دندمآرب
 زا اه نآ هناوتشپ هک یتلود مهم یاه نامتخاس رد اتدمع شیارگ نیا .تسا هدوب یمالسا-یناریا یرامعم هب شیارگ زین

  .تسا هتفای دومن ،ددرگ یم نیمأت یتلود یاه ناگرا فرط

 نیا هک تسا هدوب نردم یرامعم تالوحت و ثحابم اب تنس نداد یتشآ ،بالقنا زا سپ نارامعم هغدغد هدمع
 یاه تیامح رطاخ هب شقن نیا .دوش یم هدید نارهت هاگشناد نالیصحتلا غراف یاه هشیدنا و اهراک رد رتشیب تیصوصخ
  .تسا هنیمز نیا رد ماگشیپ نارامعم زا رت گنر رپ ،یمالسا یروهمج ماظن نادرمتلود و نارس یهجودنچ
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 شیارگ نانآ یرامعم تایصوصخ هلمج زا .دننک یم تیلاعف یرگید یاه هنیمز رد ،ناریا ناوج نارامعم
 نردم یرامعم هرطیس زا رارف زج یا هغدغد برغ یرامعم تانایرج اب وسمه نارامعم نیا .تسا هناسر و رتویپماک هب
 زا لکش نیا نداد یتشآ هب نانآ هقالع یانعم هب ناشفالسا فالخرب نردم یرامعم زا لسن نیا بانتجا .دنرادن
 تسناد نردم وئن ار نانآ ناوت یم ور نیا زا و تسین ناریا یتنس یرامعم اب یرامعم

 دهاوخ یم رصاعم یرامعم .تسا میقتسم طخ ،یرامعم رد بلاغ طخ هک مینیبب ات مینکب فارطا هب یهاگن تسا یفاک
 الماک نامتخاس ،دراوم یخرب رد .دنک رود تداع نیا زا ار دوخ میقتسم طخ یاج هب ینحنم طوطخ رتشیب هدافتسا اب

 راک هب نامتخاس نامه رد میقتسم مه و ینحنم طوطخ مه ،دراوم ریاس رد .تسا هدش یحارط ینحنم طوطخ لوح
 .تسا هتفر

 ،نیاربانب .دنتسین لکش یبعکم افرص هک دنکیم داجیا ییاهاضف ،میقتسم طوطخ فالخ رب ینحنم طوطخ زا هدافتسا
 ،دنک هدافتسا میقتسم طوطخ زا مه رگا رصاعم یرامعم .دنیبیم درگ لاکشا هب ار نامتخاس درف رصاعم یرامعم رد
 بیکرت ات دروآ یم مهدرگ یزیگنا تفگش یاهشور هب ار اه بعکم نیا ،دریگب بعکم ار مجح دحاو رگا ینعی
 یاهیدنب حرط اب یلخاد نمیشن یاهاضف داجیا ،درگ لاکشا دننامه زین بیکرت نیا .دوش قلخ ماجحا زا یزیامتم
 دنک یم نکمم ار یداعریغ

 نردم یاهانب ساکعنا رد یگنهرف یشزرا شرگن یعون یگنهرف ییارگ هنیمز یرظن ینابم و قیقحت نوتم زا یوریپ اب
 ،ینیرحب زا لقن هب .دوش یم هدهاشم یناریا حرطم نارامعم راثآ رد اهنآ زا یرتشیب دشر بالقنا زا دعب هک دشاب یم
 .(1195 ،ینیرحب) تسا کرتشم فادها و اه شزرا ،یناعم هب ندوب دهعتم (یگنهرف-یعامتجا) یناسنا ییارگ هنیمز
 ییاضف لکش اهنآ رظن هب هک اریز تسه یلکش دعاوق یاج هب ییانعم هبنج هب هجوت یگنهرف ییارگ هنیمز هجوت رتشیب
 .(6135،زتلوش گربرون) تسا هدش کرد ،هتشاد هک ینعم لابند هب
 و یفتاه) دنا هدروخ دنویپ گنهرف هب یا هتفای ماظن روط هب یناعم نیا و دنراد توافتم یناعم طیحم رد یدبلاک رصانع
 یدبلاک ظاحل هب اضف .تسا یدبلاک یاضف یگنهرف و یناسنا تایصوصخ کرد ناکم هیرظن ساسا .(9395 ،این یحرف
 ،دبای یم یگنهرف یاوتحم اضف یتقو .دهد یم دنویپ مه هب ار ءایشا هک تسا فده و هدودحم یاراد اما ،یلاخ ینیمز
 طباور مه و دریگ یم رب رد تسا گنر و تفاب ،لکش یاراد هک ار ییایشا مه ناکم یگژیو .دوش یم هدیمان "ناکم"
 بلاق رد یناسنا تینهذ هب هجوت اب ناکم .(9395 ،یودهم و هداز داجس) دوش یم داجیا نامز رورم رثا رب هک ار یگنهرف
 بالقنا دعب یرامعم راثآ رد .دنشاب اه گنهرف نیا یایوگ دنناوت یم زین اهانب و دریگ یم لکش صخشم گنهرف کی
 راذگریثات یدبلاک دعب رد یتیوه هلکاش و هدوب یرادم یموب و یموب یاهوگلا زا عبنم یاه مرف یور رب اه نوز رتشیب
 .تسا هدوب
 زا یفطع هطقن اب ناریا رصاعم یرامعم ،یمالسا بالقنا عوقو اب ؛هک تسا نیا دش دنیآرب قیقحت یاه هتفای زا هچنآ
 و اه رکیور یسررب .تسا هدش هجاوم هنایارگ ناسنا یاه شرگن ینیبزاب و یگنهرف و یتیوه یاه هبنج زورب
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 لباق و کرتشم یاه یگژیو ناوت یم هدش دای یاه هفلؤم زا هدمآ تسد هب جیاتن قبط رب و رصاعم یرامعم یاه شیارگ
 .درمشرب ناریا رصاعم یرامعم لوصحم و تارکفت زا ار ییاکتا
 لباق یزورما یرامعم یاضف رد نآ رصانع و یتنس یرامعم رییغت نودب یایحا هب شیارگ نارامعم یخرب راثآ رد •
 .تسا هدهاشم

 و ایند زور یرامعم اب یماگمه و هباشم یاه هدیا بلاق رد هتینردم تبثم یاه شرگن یرامعم راثآ بلغا رد ًااتدمع •
 .تسا هدهاشم لباق ناریا یموب و یطیحم ،یگنهرف یگژیو هب هجوت
 عوضوم نیا هدنهد ناشن هک (5رادومن) تسا هدش نایب رادومن کی بلاق رد قیقحت جیاتن قیقحت نوتم زا یوریپ اب
 نیا و هدوب ییارگ برغ زا یرود رد یعس دراوم رتشیب رد و یگنهرف یرامعم کی بالقنا زا دعب یرامعم هک تسا
 دنیآرف کی ناونع هب یموب یرامعم ینغ هنیشیپ هب هجوت و تسا هتشاد دومن قفوم یاه حرط رد لقادح عوضوم
 زا یوریپ اب ؛هک درک نایب ناوت یم هنوگنیا قیقحت ضرف هب باوج رد .تسا هدوب حرطم یتیوه و هنابام هتشذگ
 دنک یم روهظ رتشیب بالقنا زا دعب یرامعم رد وا یگنهرف داعبا و ناسنا بلاق رد تلاصا و لماعت ثحب ییارگ تیوه
 و یگنهرف تینهذ کی یاراد حرطم راثآ رتشیب و تسا هدش بولغم هناگیب گنهرف کی ناونع هب ییارگ برغ و
 .دنتسه دوخ رتسب اب بسانتم

 
 بالقنا دعب رصاعم یرامعم دنیآرف .1 رادومن

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   عبانم
 هرود) یرامعمرد مرف یریگ لکش رب هعماج رب مکاح یاه میاداراپ ،اه کبس ریثأت ،(6615) نیتم دادرهم ،ماصتعا جریا، یلوسر ناسحا

 راشتنا لاح رد ،(ناریا رصاعم

 .نارهت هاگشناد ،نارهت ،5 دلج ،مود پاچ ،رصاعم یرهش یحارط یرظن ینابم لیلحت ،1195 ،نیسح دیس ،ینیرحب
 .کاخ رشن ،ناهفصا ،هدازاضر هیضار همجرت ،(میدق اب دیدج یاه نامتخاس یراگزاس) ارگ هنیمز یرامعم ،9195 ،یس تنرب ،نیلورب
 .کاخ رشن ،ناهفصا ،هدازاضر هیضار همجرت ،( میدق اب دیدج یاه نامتخاس یراگزاس) ارگ هنیمز یرامعم ،9195 ،یس تنرب ،نیلورب

 .61-09 صص ،51 هرامش ،رامعم هلجم ،یدزیا اتیزآ همجرت ،یدازآ نادیم/دایهش جرب/ولهپ ود دامن ،7195 ،رایرف ،نایرهاوج
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 هطبار و ارگ هنیمز یرامعم میهافم یسررب ،9395 ،هداز یرقاب هیضار و یجیتروس هدیپس ،ناواکرتخا یدهم ،هموصعم هدیس ،یدابآ هزات ینیسح
 نامتراپد ،زیربت ،ارگ هنیمز یرامعم رد تخاس و یحارط نیون یاه شور یللملا نیب سنارفنک ،یمیلقا درکیور اب رادیاپ یرامعم اب نآ
 .ناریا یا هزرل یزاس م واقم وتیتسینا یزاسرهش و یرامعم

 یاه تیلباق هب هجوت اب هزوم یحارط رد ارگ هنیمز یرامعم شقن یسررب ،0395 ،داژن یدومحم یداه و الاو مانهب یلع ،دمحم ،یقزار
 .یتشهب دیهش هاگشناد ،نارهت ،هوسا هاگشناد ،نارهت ،رصاعم ناریا یزاسرهش و یرامعم ،نارمع یللملا نیب سنارفنک ،یطیحم

 یرامعم ،ابیز یاهرنه هیرشن ،یخیرات ی هنیمز رد دیدج یاهراتخاس یارب یحارط یاهدومنهر ،5395 ،دماح ،نایرهاظم ،ادلی ،یرومیت هاش
 .1 هرامش ،75 هرود ،یزاسرهش و

 و یرهش یزیر همانرب یقیبطت هعلاطم ؛دیدج رصع رد یزیر همانرب یوس هب ،(1395)  ییازخ دیعس ،  یدمحم دومحم ، یناث یچبوت یلع
 683-665 هحفص ،19 یپایپ هرامش - 9 هرامش ،3 هرود ،یهوژپ هدنیآ اب یا هقطنم

 یموب یرامعم یفرعم رد یا هناسر دیدج یاهدربهار نییبت ،(3395) یلماک نسحم ، یزونز ملقزیت دیعس ،یدابآ نسح یمیظع اضریلع
 351-161 هحفص ،39 یپایپ هرامش ،65 هرود ،یصصخت تایرشن یاوتحم لیلحت لدم ساسا رب ناریا یمیلقا-ییایفارغج قطانم

 یلخاد یحارط رد شخب تیوه یاهوگلا هب یبایتسد یارب یراکهار ،یگنهرف ییارگ هنیمز ،1395 ،رایماد داجس و قیثو دازهب ،ادن ،ینامرهق
 و یرامعم یدربهار تاعلاطم زکرم ،زیربت ،رهش و نارمع ،یرامعم ،ناسنا یللملا نیب سنارفنک ،(هاشنامرک یموب یرامعم :یدروم هنومن)
 .یزاسرهش

 .11 هرامش ،یدابآ هلجم ،یرامعم رد ییادز تیوه ،1195 ،دماح ،این لماک
 .ین تاراشتنا ،نارهت ،تیوه ،گنهرف ،ندش یناهج ،5195،دمحا ،یدمحم لگ
 یقیبطت تایبدا رظنم زا رصاعم نارامعم راثآ رد ناکم ِتتیاور ،(1395)  یغارچهاش هدازآ ، یحیبذ نیسح ، هلحمدرک ترطف کین یضترم

 191-951 هحفص ،79 یپایپ هرامش ،65 هرود ،(نارهت رصاعم یاهرنه هزوم :یدروم هنومن) یسانشرادیدپ درکیور اب یرامعم و هفسلف

 زا سپ یاه لاس رد ناریا رصاعم یرامعم و ییارگ تایح دیدجت ،3195 ،اضر ،مدقم یرگسع و یلعدمحم ،یربخ ،داوجدمحم ،داژن یودهم
 .یمالسا یناریا رهش هلجم ،یمالسا بالقنا یزوریپ

 هرامش ،مهن لاس ،ناریا یرامعم و تمرم یملع همانلصف ،ییارگ هنیمز و یموب یرامعم هطبار نییبت ،7395 ،یفطصم ،ینایک ،نایوپ ،یوقن
15. 

 سنارفنک نیلوا ،هنیمز اب قباطت هاگدید زا ،رت یمیدق نامتخاس هب دیدج تاقاحلا یسررب ،9395 ،نیسحریما ،این یحرف ،دازهب ،یفتاه
 .ناریا ،زیربت ،ارگ هنیمز یرامعم رد تخاس هتفرشیپ یاه شور یللملا نیب

 .نرق یرامعم رنه رشن ،(هتینردم و تنس نیب یوپاکت رد) ،ناریارصاعم یرامعم ،دوعسم ،یناب ،1195 ،اضردیس ،یمشاه
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