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 همدقم
  هدوش هئارا یامدخ و اهالاک فرصم طسوت هدش دیلوت دمآرد هب هجوت اب ،اهروشک زا یرایسب یارب هزورما یرگشدرگ
   و یرگوشدرگ رد راوک و بسک رب یایلام عضو ،تسا هدش هتفرگ رظن رد یداصتقا یایح ناونع هب نارگشدرگ طسوت
   یرگوشدرگ .دوشاب یوم رما نیا دعتسم یاهروشک هعسوت یارب یتصرف یرگشدرگ اب طبترم یتامدخ عیانص رد لاغتشا
   هدوش هوتفرگ رظن رد روشک یداصتقا هعسوت رثؤم رازبا کی ناونع هب و هدوب هعماج رد میقتسم ریغ و میقتسم رثا یاراد
 . دونک  یوم کومک یللملا نیب مهافت و حلص  فح رد و ،یگنهرف ثاریم یبایزاب ،هعسوت دنیارف کیرحت ثعاب و تسا

(Smith, 1992:7) و یعاومتجا و یوگنهرف ،یداوصتقا فولتخم داوعبا رد رضاح نرق رد یرگشدرگ تیمها ور نیا زا       
   رد یرگوشدرگ یاوه  یدنمدووسان و اوه یدنمدووس هب هشیمه زا شیب ناصصختم و ناسانشراک و هتفرگ لکش یسایس
 .دنزادرپیم فلتخم دصاقم
   یتوسیدروف هویو  ر و هووبنا تولاح زا یرگشدرگ .تسا هدید دوخ هب ار یرایسب یارییغت زورما زین یرگشدرگ تیهام
       فالخروب .توسا هوتفای روییغت موسیدروفاسپ هویوش هب یدارفنا هاگ و ک وک یاههورگ رد یرگشدرگ هب هزورما دوخ
      ناوونع هوب هونارتیدم یاویرد لحاووس نوچمه ار یاهدش نییعت شیپ زا قطانم رترا  یسرتسد اب هک هوبنا یرگشدرگ
 یاهورگ رد یاهرفس بلاق رد نیون یرگشدرگ ،هدوب دصقم رد هناخ همادا ناهاوخ و هدیزگرب دوخ یرگشدرگ دصقم
 زا .تسین شمارآ لابند هب نادن  یرگشدرگ هبرجت بسک ریسم رد و هدوب نوگانوگ یرگشدرگ دصاقم لابندب ک وک
    توسج روب لمتوشم) نارگشدرگ یناور یالیامت یاضرا یارب دنشوکیم ،یرگشدرگ نارظن بحاص و نایلوتم ور نیا
 نیزگیاج ار نیون یرگشدرگ ،(یهورگ یاهتیلاعف رد تکراشم و یدرف یاوزنا زا ییاهر ،نتشیوخ نتفای یارب وجو
    و یعاومتجا ظاوحل هوب  نیوون یرگشدرگ .دننک هوبنا هدش یحارط شیپ زا و هدش یزیرهمانرب ،هتفای ناماس یرگشدرگ
 ییه یو یاهیراهم و شناد ،تفرعم و صاخ هقیلس و قوذ هعسوت  زلتسم اریز تسا یسرتسد لباق رتمک یسانشناور
 یرلف یوزرآ هب ییوگخساپ هوقلاب ناوت ببس هب هک تسا نیون یرگشدرگ لاکشا زا یکی یگنهرف یرگشدرگ .تسا
 .تسا تفرشیپ لاح رد تعرساب ،ناهج فلتخم یاهگنهرف زا نتخومآ و دیدزاب یارب ناسنا
   زا هوک ،دوهدیم ششوپ یرگشدرگ دصاقم زا ار یعیسو هرتسگ یرگشدرگ زا هنوگ کی ناونع هب یگنهرف یرگشدرگ
    یگزاوت تویونعم و ناوفرع تیلباق ،درک هراشا ،یرگشدرگ هنیمز رد نافرع و تیونعم یاهتیلباق هب ناوتیم هلمج نآ
     دوعب کوی روما نویا .تسا هدش لیدبت یرگشدرگ راک و بسک و یعامتجا یاههنیمز رد شهو پ مهم عوضوم کی هب
 .دوشیم دای «0ینافرع یرگشدرگ» ناونع اب نآ زا هک هدومن هفاضا یرگشدرگ هب دیدج
    درووم زوین دوهد  یوم یاوج دوخ رد ار فوصت و نافرع هک یرگشدرگ زا یعون ناونع هب نینچمه ،یونعم یرگشدرگ
 هک هدش زکارم نیا هب یفطاع یگتسبلد اب طبترم ینافرع و یبهذم یاهناکم ،بهاذم همه لماش هک دریگیم رارق هجوت
 .(Willson and other,20013:151) تسا هدروآ مهارف ار  زال یاناکما نارگشدرگ  ذج تهج
  یرفوس هکلب ،دنتسین سکول یناکم لابند هب نآ نایرتشم هک ،دیآ  اسحب یرگشدرگ یعون ناونع هب دناوتیم نینچمه
    دروم هوک دراد تمدق نرق کی دودح رد لمع نیا ،دن  ره .تسا هداس یگدنز ای یهلا فده هب ندیسر یارب راوشد
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  تویلاعف نیا ،هتشذگ ههد دن  لوط رد اهنت ،لاح نیا اب ،دننک یم رفس یونعم تیلاعف ای یرایز یارب ناهج رسارس رد
    دوصاقم هوب ناواروف طاشن و روش اب  درم ،ریخا یاهلاس رد .دش هتخانش تیمسر هب یرگشدرگ زا یشخب ناونع هب ار
  ،دوسر   یوم روظن هوب .(Aggarwal et al., 2008:457)  دوننک ی وم   رفوس نآ اوب  هارومه ناجیه زا ندرب یذل یارب ینافرع
   حاللوصا ،ًاارویخا     و توسین دویدج هدویدپ کوی  ًااوعلق  هوک اما تسا یهاگشناد دیدج  وهفم کی ،ینافرع یرگشدرگ
 ،تسا شیازفا لاح رد هقالع نیا و تسا هدومن بلج دوخ هب ناهج حلس رد ناققحم زا یرایسب ،ینافرع یرگشدرگ
          لووصحم هوب نداد لکوش رد شوخب نیروتگرزب هوب ندوش لیدوبت یاروب نآ لیسناتپ هکلب نآ یونعم هاگدید رطاخب هن
 و ینافرع یرگشدرگ هب نتخادرپ ور نیا زا (Haq et al, 2008:112) تسا ناهج یاهروشک زا یدادعت رد یرگشدرگ
   تویونعم و ناوفرع دعتسم رایسب قطانم زا یکی ناریا هک ار  تسا ناوارف تیمها یاراد روشک رد دوجوم یاه تیلباق
   ناوونع هوب یرگشدرگ و نافرع یسررب هب رضاح هلاقم انبم نیا رب .دشابیم اراد هنیمز نیا رد یگرتس یخیرات هک هدوب
       و یناوفرع یرگوشدرگ تویلک نآروب هوالوع .دزادروپیم سموق هقلنم و نانمس ناتسا رد بسانم یتاقیقحت هنیمز کی
 .دهد یم رارقرظندم یلم حلس رد بلاق رد رتعیسو یسایقم رد ار نآ نوماریپ کی تارتسا یزیرهمانرب
 نافرع و یرگشدرگ
   و یگدونز یاوه  هویاپ هوب و هدیدرگ  وسحم شاداپ هن ،قح ناونع هب یرگشدرگ و تغارف یاقوا نردماسپ یاضف رد
   زا دوشاب یدونیآرف دناوتیم نیب نیا رد زین نردماسپ یرگشدرگ.(1390،ییاقس و یدزی یلپاپ) تسا هتشگ لدب یتسه
    دونویپ موه هوب0    یتوسینویسرپسکا یگدونز کبوس کوی رد هک یلیحم و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا لماوع هعومجم
     و یتخانوش یتوسه  و راو  رد حولوس زا یرایسب رد ،ندرک هبرجت یذل یارب ار یرایسب یاهشنکاو و دنروخ یم
5190،ییاقس و یدزی یلپاپ) دوشیم ببس دوخ رد ه  و هعماج رد ه  نونکا هب یدنبیاپ :  یریگلکش دنیآرف نیا .(19
        توسا هتخاوس لدوب یناوهج روما هوب ار یرگوشدرگ و هداد لکش دوخ نوماریپ ار یداصتقا نالک یاهیراذگ تسایس

(Sugiyart,2003:685). 
   هوب اوضف نیا رد گنهرف هک اجنآ زا و هدیدرگ  وسحم یگنهرف یالاک کی ناونع هب نردماسپ یاضف رد یرگشدرگ 
   هداد  ر یرگوشدرگ نووماریپ رد هچنآ (Rajan,2002:46) دوشیم  وسحم یتخانش ابیز یاهاضاقت زا یرازاب ناونع
   یالاوک کوی ناونع هب یرگشدرگ یالاک دیلوت اب رگشدرگ ییامنرود بلاق رد دصاقم یتخانش ابیز دیلوت یگدش مهرد
    طیاروش و هونیمز ینووگرگد ،  یرگوشدرگ نووماریپ رد دیدج یدنب یروص هب انب رما نیا .دشابیم یلک رولب یگنهرف
   هداد ناشن یگنهرف و یعامتجا و یداصتقا یاضف و ناکم نایم ییارآرازاب اب هلبار رد ار یعامنجا یهدنامزاس و لماعت
 .دیامنیم  ر نردماسپ یاضف رد یرگشدرگ دصقم کی ناونع هب نردم لبقام یاهندمت یتایح یاهاضف نآ تحت هک
   .توسا هدوش ببس ار ینافرع یرگشدرگ هلمج زا یرگشدرگ فلتخم یاههنوگ هعسوت و دشر هک تسا یرتسب نین 
  یاوه  ناوکم فوشک یارب یاهزیگنا ای و یونعم ای و یبهذم رفس کی ،ینید تلاسر کی یروص هب ینافرع یرگشدرگ

                                                                                                                                                                
1-Expressionist 

 يرگشدرگ دصاقم رد هناخ شمارآ لابند هب هك هوبنا يرگشدرگ فالخرب و دنزادرپ يم رفس هب دوخ يگدنز زا ندرب تذل و ييوجارجام لابند هب دارفا يگدنز زا كبس نيا رد
 فشك هار رد يترابع هب و دنوش انشآ فلتخم ياه ناكم و اه هديدپ اب كيدزن زا ات دننك يم رفس نوگانوگ قطانم هب ،رفس ياه يتخس رگيد و تارطخ لوبق اب اه نآ ،دوب
 .دنرخ يم ناج هب ار يتخس لمحت ،ندرك هبرجت تذل يارب تلاصا
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  ،یوونعم رفس کی .دباییم رولبت حلاص  درم و درزب نادنمشناد ،نویناحور و راگزیهرپ یاهناسنا هربقم دننام یبهذم
  دیوسانشیم ار ناتدوخ امش هک یماگنه هک لالدتسا نیا اب ،دوشیم ادخ تخانش هب یهتنم هک تسا دوخ نورد فشک
  زا اوم»   هوک دونک یوم هفاضا وا تسا هارمه یهلا ملع اب دوخ تخانش نیا ،0لیکش یزواف رظن هب هجوت اب .دیتسه قلاخ
 « میوسر    یوم دووخ تویعقاو هوب ،عقاو رد ،میتسه هک هچنآ زا رتشیب و رتهدرتسگ یهاگآ نتشاد اب فلتخم لحارم قیرط

(Haenni,2007:247). کوی و یبهذوم روکفت و یوونعم  ایپ ناونع هب نافرع هبرجت و کرد یپ رد ینافرع یرگشدرگ     
    اوب ناوسنا لاوصتا نآ رهو  وج و ،یگدونز یاه یصلاخان و مسیلایرتام زا بلق هیفصت نآ نوتس هک هدوب یطابضنا دنیارف
 .(Ismail, 2010:10) تسا درزب قلاخ
       طوقف هون ،توسا  دروم هومه هوب قلعتم" ای "سرتسد رد نآ هک انعم نیا هب ،تسا یناهج هورگ کی نافرع هک اجنآ زا 
   هوک توسا نآ ینعم هب ،تسا همه سرتسد رد نافرع .دنرادروخرب صاخ یبهذم ای یموق هنیمز سپ کی زا هک یناسک
  نویا زا .(Cracolici,2008:336)  درویگیم رب رد ار یبهذم یاههنیمز سپ و فلتخم  اوقا زا ، درم زا یرتعیسو فیط
     دونمزاین قطاونم نویا زا کوی ره تخانش و دناهدنکارپ ناهج رسارس رد عیسو هرتسگ نیا و دباییم یعیسو هرتسگ ور
   هزویگنا کوی ناونع هب هک دراد بهذم هب یکیدزن طابترا یتنس روط هب یرگشدرگ هک اجنآ زا و تسا یرفاسم و رفس
  ناوونع هب نآ فلتخم یاههنوگ و نافرع هک تسا یلاح رد نیا .دهدیم لکش ار ینافرع و سدقم نکاما هب رفس ،یوق
  زا یرایوسب یارب دناوتیم نآ هبرجت و تخانش دنشابیم اهناسنا یمامت هب قلعتم هک اجنآ زا و هدوب یناهج ثاریم کی
      اوب ار دووخ یوشوپمه یرگوشدرگ هوک تسا هلقن نیا رد دهد لکش اهنآ رد ار رفس هب لیم و هتشاد تیباذج اهناسنا
 .دهدیم ناشن نافرع
  دووخ یونعم ثاریم کی ناونع هب ار روشک رد دوجوم نافرع ،ییاقیرفا یاهروشک یخرب هلمج زا اهروشک زا یرایسب
      دنتوسه لوغوشم نآ اوب هولبار رد یزویر  هومانرب یوتح و    یوشهو پ و یوملع یاوه  تویلاعف  یهدنامزاوس هب و هتخانش
(Connell,2006:27). یاروب روظن درووم دوصقم ناوونع هوب ،شکارم .درب  ان ناوتیم ار شکارم اهروشک نیا هلمج زا       
    یرگوشدرگ ،هوک توسیا   هزادونا هوب عووضوم نیا تیمها .دنتسه یونعم و ینافرع رفس لابند هب هک تسا ینارگشدرگ
 ار دهعتم ناوریپ زا رفن رازه اهدص هک روبق و اههاگترایز زا ناشکهک کی هب هتشذگ لاس دن  لوط شکارم رد ینافرع
     دونیارف هوبرجت هوب هوک  دووشیم ینارگشدرگ  ذج بجوم هک تسا یزی  نامه نیا .تسا هدش لیدبت ،هدومن بلج
   یاهدوروس ندوناوخ و تئارق ،روبق و اههاگترایز زا دیدزاب هلمج زا ،فلتخم یاههویش قیرط زا ینورد رفس و هیفصت
  ،اوفرع سدقم یاهناکم هب رفس یاناکما ،ینافرع یاهروت و یاهنامزاس زا یخرب .دنتسه دنم هقالع ینافرع و یبهذم
 لحارم زا یخرب زا روبع ،یریگدای و فوصت خیرات رد ینارنخس و یارکاذم ،یفوص سرادم نارس و  ویش اب یاقالم
     یرگوشدرگ هوک توشاد ناویب ناوتیم یلک تلاح کی رد .5دننکیم مهرف ارینافرع زکرم رد یگدنز و) نشیتیدم ( رکذ
   یاروب یوهلا تعیبط تمس هب تکرح و هنازور هدننک لسک یگدنز زا ییاهر ،رییغت هب لیم رتهدرتسگ  وهفم رد ینافرع
  و فووصت دروم رد یواکجنک هب زین نارگشدرگ زا یضعب نآ رب هوالع .(Beerli,2004:657) تسا یلومعم ناسنا کی
   ،یفووص ثارویم اهنآ رد هک یمالسا نافراع یگنهرف یاههراونشج لیلد نیمه هب دنراد لیامت « السا نید زا» یریگدای
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   یوشزومآ یاوه هاوگراک هارمه هب دوشیم ارجا هنافراع یقیسوم و صقر نآ رد و هدش یفرعم نافراع یاداقتعا و  ادآ
    اوب هولبار رد تویلباق یاراد ی اوه هبذاج رگید زا اهناکم نیا هب ندمآ یارب نارگشدرگ قیوشت و نافراع  ایپ شرتسگ
   ، ووسر و  ادآ ،یبهذوم ی اوه  نامتخاوس  نیونچمه .(Geoffroy,2010:202)  دووش  یوم  ووسحم ینافرع یرگشدرگ
 هک تسا یناسک یارب صوصخب دنوشیم  وسحم ینافرع یرگشدرگ یاههبذاج هلمج زا زین اهنیا ریظن و اههراونشج
     ناوکم نآ هوب رفوس و یرگوشدرگ تهج دوخ یاهرفس سأر رد ار نآ و هداد ناشن هقالع افرع یاهتنس و اهنییآ هب
 .(Chaudhary,2000:293) دنهدیم رارق
       یاهرووشک رد ار لوک کوی ناوونع هوب یرگوشدرگ یاهشبنج رد نافرع ذوفن قباوس (3130) 0نید شهو پ کی رد
-  یوم لماوش ار یمک ًااتبسن مجح هنیمز نیا رد رفس یجورخ و یدورو هک دیسر هجیتن نیا هب و دومن یسررب فلتخم
 شرتسگ تیلباق یلو دنریگیم رب رد یناهج حلس رد ار یللملا نیب یرگشدرگ دصرد 1 دودح رضاح لاح رد و دوش
   دووجو نویا اب .((World Tourism Organisation, 2002 دشابیم اراد ناهج حلس رد صوصخب دعب یاهلاس رد ار
  و هویکرت ،ایبماگ و ویدلام نوچمه ییاهروشک داصتقا هک یلاح رد تسا هدادن یروص یمادقا هنیمز نیا رد زونه ناریا
  یاوه ناوکم یوجتسج و یسررب فده اب هک تسا هتسباو ینارگشدرگ یاهدمآرد هب شکارم و یزنودنا ،رصم ،یزلام
 یرگشدرگ دنیارف رد اهروشک نیا .(Travel & Tourism Intelligence, 1998) دننکیم رفس اهنآ دیدزاب و ایند یافرع
 .دناهتشادرب نارگشدرگ زا هنوگ نیا  ذج تهج رد ار یرایسب یاهیماگ یرگشدرگ رازاب یاضاقت تخانش اب ینافرع
 یرگشدرگ هنیمز رد یناریا فوصت و نافرع یاهتیلباق
    یمالوسا نیتوسخن یاوه    نروق رد یفوسلف و یوگنهرف توضهن یروص هب هک دوب نایناریا یرکف رهاظم زا یکی ،نافرع
 و یدا ن یرترب هکنآ رب هوالع دوخ یناهج یامیلعت رد یناریا نافرع یسایس و یرکف ساسح عقاوم رد .دش رگ هولج
    رد ار هوروگ روه و بهذوم ره زا ناهج  درم  ومع و درپس یشومارف تسد هب ار ینید یرترب درامش چیه هب ار یدام
 هقبط ره میئوگب رتهب ای و دناشن هرفس کی رس رب و دروآدرگ تسا قتشم نآ زا زین یفوص تغل ًاالامتحا هک افص هاقناخ
 تیناقح و تینادحو یوس هب دحاو فص کی رد و مه رانک رد یزایتما هنوگچیه نودب ادگ و هاش زا معا ار فنص و
 .دندش نومنهر ،دوب خیرات ریسم رد ناهج ناحلصم و نویهلا و ناربمغیپ همه یئاغ و صخشم فده هک یتسه ناهج
     هاگدوید ناوینب روب کوی ره هک تخانش اب ناریا رد زورما ات خیرات لوط رد ار یرایسب یناریا یافرع ناوتیم ور نیا زا
 .دنتفرگ شیپ رد ار ینافرع یمالسا
 تیؤر نیا لوصح یارب فراع ،یرخآ رد تسادخ تیؤر نتخاس ریسم ،نید تیاغ رگا و تسین نید نافرع عقاو رد
      یناوهج نویا یداعوس هوب وا .دراموش  یوم ینید ضیارف قوف ار اهنآ هک دوش یم  لسوتم یلامعا هب هکلب دنام یمن رظتنم
  یوحور یاهشزرا و قیاقح هب وا ی هجوت ی همه .دبای تسد نآ زا رت یلاعتم یتداعس هب ات دشوک یم هکلب درادن یتبغر
   هوتکن نویا .تسا رتارف رگید یذل ره زا هک تسا هتسب لد یتذل هب و ،درامش یم جرا یب دشاب نآ زج ار ه ره و تسا
 ،دروآ یم گن ارف دشاب هدرک یعس نآ  هب لین یارب هکنآ  نودب فراع هک تسیا هجیتن یذل نیا هک تسا هراشا لباق زین
      .توسا هدووبن ادوخ اوب داوحتا زج فراع ییاغ فده اریز ،تسا هدادن رارق دوخ ییاغ دوصقم ار یذل نیا زگره وا و
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 نافرع رد ،داحتا نیا تسا یهیدب .تسا هدیدرگ  ودعم نآ رد یصخش و دودحم یایاغ و اهفده ی همه هک یداحتا
   ناوفرع عوقاو رد . دوشاب  یوم یا ه وناگادج ثحب  زلتسم هک تسا هدش نایب یوافتم یاه یروص  هب ناهج فلتخم  اوقا
 .تفای فوصت رد تسیاب یم یمالسا
  هدونکارپ نوگانوگ قطانم رد شیب و مک ،دندوب کولس و ریس لها هک یناسک یلکروط  هب و ،نایفوص ییایفارغج رظن زا
   یدادوغب دوینج   موساقلاوبا نووچمه یمانب خیاشم .دوب دادغب ،یرجه  وس نرق  ود همین رد اهنآ زکرم نیرتمهم .دندوب
  توشذگرد) زاّنرخ دیعسوبا ،(یرمق یرجه 235 تشذگرد) یرون نیسحلاوبا ،(یرمق یرجه 135 ای 135 تشذگرد)
 رد (یرمق یرجه499 تشذگرد)یلبش رکبوبا و (یرمق یرجه 319 تشذگرد) یمْددَالالا الع نبا ،(یرمق یرجه 115
-  فوروعم .دوندیزرو  یوم  امتها ناشیا شزومآ و تیبرت هب و دنتشاد ینادیرم اهنآ زا یخرب .دندرکیم یگدنز رهش نیا
   رد هوتبلا .دونا هدرک  وسنم وا هب ار دوخ هقیرط یدعب نایفوص زا یرایسب هک دوب یدادغب دینج اهنآ تنیرتذفنتم و نیرت
 رد فوصت ،عقاو رد .دندوب یرگید خیاشم زین ناسارخ و لمآ ،ناجیابرذآ ،سراف ،رصم ، اش رد هلمج زا ،رگید قطانم
   یگدونز رهوش نآ رد    هوک دووب یوگرزب خیش یونعم و یرکف و یقالخا یایصوصخ عبات رهش ره رد هکلب و هقلنم ره
 .درک یم
  ندرووخ اذغ رد یضعب ؛دنتشاد کولس رد ار دوخ صاخ یاهشور و اهتضایر نوگانوگ یاهرهش و قطانم تنایفوص
  یدادوغب دینج .دنتفر یم رفس هب  ادم یضعب و ،دندنام یم اج کی رد یضعب ،دنتفرگیم هزور بلغا و دندرک یم کاسما
   قاوّنقد یلعووبا و (یرمق یرجه 030 تشذگرد) مهدا میهاربا ًاالبم یلو ،دندوبن رفس لها یروباشین داّبدح صْنفَححوبا و
    اوب کولوس لوها طابترا ، وس نرق طساوا زا .دندنارذگ رفس رد ار دوخ رمع زا یتدم (یرمق یرجه 214 تشذگرد)
    نویا خیاوشم میلاوعت هک دش بجوم ،دادغب هب صوصخب ،اهرهش هب خیاشم و ناکلاس دمآ و تفر و دش رتشیب رگیدکی
 جالح روصنم نب نیسح لتق .دنک ذوفن رگید یاهرهش هب ،یلبش رکبوبا سپس و یدادغب دینج ناشیا سأر رد و ،رهش
 .تشاذگ فوصت رب یفرژ ریثأت ،دادغب رد یرجه 319 رد

 یناریا روهشم نافراع یخرب ر 1 لودج
 ناکم یگ یو نرق فراع  ان
 سموق نیفراعلا ناللس هب بقلم یرجه  ود نرق یمالسب دیزیاب
 سموق  ولعلارون  اتک هدنسیون و یناریا نافرع ناشخرد رایسب یاه هره  زا یرجه مجنپ و  راه  نرق یناقرخ نسحلاوبا خیش
 سموق ناگدنسیون و نارعاش زا و یناریا فوصت ناگرزب زا یرمق یرجه متشه و متفه یاه هدس ینانمس ۀلودلاءالع خیش
 سموق یمان نافراع خیاشم زا یرجه مجنپ نرق ینانمس کاکس نسح خیش
 نیوزق / ناسارخ یسراف هب قاشعلا حناوس  اتک هدنسیون یرجه مشش نرق لیاوا و مجنپ نرق رخاوا یسوط یلازغ دمحا خیش
 عووووباوت زا هوووونهم دیعس یبا خیشلا یاماقم یف دیحوتلا رارسا  اتک یرجه مجنپ نرق لیاوا و  راه  نرق رخاوا ریخلاوبا دیعسوبا

 ناسارخ
 ناسارخ ناریا فوصت درزب خیاشم زا یرجه  وس نرق یناسارخ هزمحوبا
   موشش نروق لوا همین و مجنپ نرق  ود همین رد (لیپ هدنژ)  اج دمحا خیش

 یرجه
 ناسارخ / اج تبرت یناریا نافرع خیاشم ناگرزب زا

  / ناوووسارخ  اوووج فراع و دنمشناد هدنسیون و رعاش نیرت یمان یرجه مهن نرق یماج نمحرلادبع نیدلا رون
 یاره

 ناسارخ / دابیات نافرع ملاع کانبات یاه هره  زا متشه نرق یدابیات رکبوبا نیدلا نیز انالوم
 دادغب / روباشین درزب نافراع زا یرجه  راه  نرق لیاوا و  وس نرق رخاوا یروباشین شعترم دمحموبا
 روباشین «ءایلوالاةرکذت»  اتک هدنسیون و ناریا فوصت خیاشم ناگرزب زا یرجه متفه نرق لیاوا و مشش نرق یروباشین رالع خیش
 روباشین ناریا درزب نافراع زا یرجه مجنپ نرق یروباشین یریشق مساقلاوبا
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 نمحرلادوووبع نیدووولارون خیوووش
 ینیارفسا

 ناسارخ / نیارفسا یناریا درزب فراع یرجه متفه نرق

 نادمه نادلبلاءاملع یلا ناطوالا نع بیرغلا یوکش  اتک یرجه 492 ینادمه ةاضقلا نیع
 نادمه درزب یوگ هنارت فوصتم رعاش یرجه مجنپ نرق ینادمه نایرع رهاطاباب
  فوووسوی  ووووقعیوبا هوووجاوخ
 ینادمه

 نادمه تسا هدیدرگ فورعم هیدنبشقن هب اهدعب هک ناگجاوخ هقرف هلسلسرس یرجه مجنپ نرق

      زا یوکی و نارویا یاروس لزوغ نارعاوش نیرتگرزب زا یکی یقارع هب صلختم متفه نرق ینادمه یقارع نیدلارخف
 درزب نافراع

 نادمه

 ناجنز قارشالاۀمکح  اتک یرجه مشش نرق یدرورهس ییحی نیدلا  اهش
 زیربت روهشم نافراع زا یرجه متفه نرق یزیربت سمش
 زیربت روهشم نافراع زا یرجه متشه نرق یزیربت ججک خیش
 زیربت ناریا نافرع خیاشم ناگرزب زا یرجه متفه نرق یرتسبش دومحم خیش
 نامرک یهللا تمعن روهشم  ٔٔهلسلس سسؤم یرجه مهن و متشه  ٔٔهدس ینامرک یلو هللا تمعن هاش
 نامرک درزب نافراع زا یرجه متفه نرق ینامرک نیدلادحوا
 زاریش رعاش و فراع ,ملاع مهن نرق یزاریش یعاد هاش

 0390،ناگدنراگن یشیامیپ یاعلالم :عبنم

     هرتوسگ هدونهد ناوشن دنوشاب   یوم روهوشم هونیمز نیا رد هک یاهرهش و ناریا رد فوصت و نافرع یایفارغج هب یهاگن
  رد ناووت  یوم ار اوهتیباذج نیا دراد دوجو ینافرع یرگشدرگ نوماریپ اهتیباذج و اهتیلباق نآ رد هک تسا یعیسو
 :دومن هصالخ ریز یروص هب هتسد دن 
   دووخ هوک دناهتفای یافوای و هدش دلوتم اجنآ رد یمان نافراع هک تسا یناکم ای رهش اب طبترم یاهتیلباق لوا هتسد و
 تسا نافراع ینوماریپ طیحم و یگدنز لاوحا تخانش تهج بسانم یرتسب
    ،هاوقناخ دوننام فولتخم قطانم و روشک رد فوصت و نافراع زا هدنام یاجرب راثآ زا هک تسا یاهتیلباق  ود هتسد و
-  یوم  ووسحم ینافرع یرگشدرگ یاهتیباذج و اهتیبلاق زا یکی دوخ هک دشابیم اهنیا ریظن و هناخ ،رازم ،هاگمارآ
 .دوش
     هوک اوهنیا رویظن و یقیوسوم و گنهرف ،یایبدا  و را  رد ینافرع فلتخم یاهمسارم و  وسر و  ادآ  وس هتسد و
 .دوش  وسحم ینافرع یرگشدرگ یاهتیباذج زا رگید یکی ناونع هب دناوتیم
     هتوسجرب ،ییاومنزاب ،روشن  و راو  رد دناوتیم هک تسا ناریا رد فوصت و نافرع یاههتشون و راثآ  راه  هتسد و
 .دروآ مهارف ینافرع یرگشدرگ  ذج یارب ار  زال تیباذج یرنه یارجا یتح و ندرک
  یدارا شنوکاو کی هب دناوتیم یرگشدرگ هنیمز رد ینافرع یاهتیلباق زا هدش دای ههجو راه  یگدینتمه یلک رولب 
     هوک توساراد ار تویلباق نویا   و دوهد خوساپ ار (Meethan,2001:12)  یناوفرع نارگشدرگ یعامتجا تیوه کی و و
    رد رگوشدرگ .دویامن  ذوج ناریا یافرع تنوکس و یگدنز قطانم صاخ ییایفارغج یاضف هب ار ینافرع نارگشدرگ
 یرگشدرگ هک اجنآ زا .دوشیم لصاح دیدزاب هبرجت کحم رد نآ دیلوت زاب هک دبلطیم ار یتلاصا ینافرع ثاریم بلاق
  دونک یوم       یعادوت ار نآزا دویزاب یاروب تنوکوس ناوکم زا توکرح رد ار  یناوفرع    یواوفتم ناوکم کوی نتفای ینافرع
(Bachleitner,1999:199) یماومت دوناوتیم تسا ینافرع یلایخ هاگ و یعقاو یاهناکم اب یرادنپ یاذمه لابند هب و   
    روگید و سمووق هوقلنم رد  یناوفرع ثاریم یخیرات یگتسویپ ور نیا زا .دهد خساپ هدودحم رد ار دوخ یاهتساوخ
 رد   یلاویخ و یوعقاو    ناوکم کوی زا یواوفتم یا  هوولج یاروب دناوت یم ،اهنآ راثآ و نایبدا نوماریپ ناریا ینافرع قطانم
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 یاضف رد یگناگیب اب تلاصا یارب وجتسج هک اجنآ زا نینچمه .دوش شزادرپ لیصا و یخیرات ،کیتنامور یاهشرگن
  یاوه   هزووح رد تلاوصا یاروب وجتسج ات هدشیم ایهم ناکما نیا نردماسپ یاضف رد و دراد میقتسم یاهلبار هتینردم
    هناوشن کوی ناوونع  هوب ناریا ینافرع قطانم رگید و سموق هقلنم رد ینافرع یاهتیلباق ،دوش لیهست فلتخم یندمت
 رد  یناوفرع    نارگوشدرگ یووس زا تلاوصا یوجتسج رد یبایتیوه و ریسفت یارب یشزرا اب عبنم دناوت یم ینتم نورد
 .دشاب نردماسپ یاضف

 
 ناریا رد ینافرع یرگشدرگ تیلباق یراد قطانم یراذگ تیولوا ر 1 هشقن

 3390 ،یوضر ناسارخ یرادناتسا :عبنم

 سموق هقطنم رد ینافرع یرگشدرگ یاهتیلباق
  ،وروم   ،روباوشین ، الوسب ،یر   ،ناوجنز ،هویمورا  ،ناهفوصا ،زاریش نو مه  فلتخم یاهرهش زا  یناریا  و یمالسا نافرع
    رد دووخ عوون زا نارویا  ناوفرع  بوتکم هک  تسا انعم نادب نیا .دریگ یم همش رس دنقرمس و اراخب ،خلب 0زمرت ،یاره
 دنناد یم یبهذم داقتعا و رکفت ه راپ کی و دحاو  اظن کی ناونعب ار نافرع .تسا هدوب یوافتم  هیروس و رصم ،دادغب
  نویا ،رگید یرابع هب .تسا هدوب دارفا لامعا زا یوزج هتشذگ نرق هدزیس لوط رد یمالسا یاه نیمزرس یمامت رد  هک
 دنتخا نوش     یوم داوهز  اون هوب ار اه نآ هک ناناملسم زا یهورگ طسوت  السا رد یشک تضایر هک دش زاغآ ینامز  تکرح
     یولو دروک صخوشم ار صاوخ یناریا ینافرع هورگ کی نافرع خیرات هیلوا ءهرود رد ناوت یمن دن ره .دش یم جیورت
  نروق ءهمین ناسارخ زا بتکم نیا أشنم .دنسانش یم یناریا نافرع  ان هب ار نآ هک دش جیار ناریا رد  نافرع یعون اهدعب
  و ریغوص یایسآ یاهرهش هب ًاادعب و ناریا یاهرهش هب لوا بیترت هب اهدعب نآ یوانهپ هک دوش یم  عورش یرجه 3 ات 4
    ناوبز یاوج هوب   ناوشدیاقع و یالاوحا نایب یارب هک دوب نیا بتکم نیا هصخاش نیرت مهم .دش هدیشک دنه ءهراق هبش

                                                                                                                                                                
1 - Tirmidh 
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   صووصخب-     فولتخم یاهرهوش رد یبهذوم ناویناحور یوتح و یناریا نافراع .دندرک یم هدافتسا یسراف نابز زا یبرع
   هوک دویآ      یوم روب رووط نویا دهاووش و نیارق زا .دنا هدرک یم هدافتسا یسراف نابز زا یرجه  ود نرق ءهمین زا ناسارخ
      لوها یومجع بویبح و روباوشین لوها دادح سفح وبا و یمالسب دیزی وبا نو  مه یرجه  وس نرق  درزب نایفوص
      قطاونم روبکا رد یوناریا ناوفرع نیارباونب .دندرک یم تبحص یسراپ هب دندش فورعم  ود  نرق لوا ءهمین رد هک هرصب
 .دش هدرتسگ
  رد دونروبجم  نارگوشدرگ  و دوماجنا      یوم لووط هوب نکاوما نویا هب رفس ،روشک کی رد ینافرع نکاما یگدنکارپ لیلد هب
   نیون  هوب  رگوشدرگ  بولج روظنم  هب .دنناسرب نکاما نیا هب رود یا هلصاف زا ار دوخ ،لاس و هام ،هتفه نیعم یاهزور
       و دووش فروطرب نارفاوسم زاوین اوت دویامن یم  زال اه گنیکراپ و اه ناروتسر ،اه لته ،اه هناخرفاسم تخاس ،ییاه ناکم
  یاوه   ناوکم زا یوضعب    .درادونزاب هدونیآ یاوه لاس رد ددجم یرفاسم زا ار نارگشدرگ ،اهدوبمک زا  یشان یاه یتحاران
  یاوه  هاوگتماقا  ،توسا دعاسم اوه و  آ هک ییاه هام رد اهنت ،دنتسه نارئاز یاریذپ  هتفه نیعم یاهزور رد هک ،سدقم
  نکاوما  هزوروما .دوش یم رهاظ هتفه زا ینیعم یاهزور رد طقف یگدنز  یاه هناشن و تیلاعف ییاه ناکم نین  رد یتقوم
   نیروت ه  دوننیبرپ وزوج و دنهد یم صاصتخا دوخ هب روشک ره رد ار یمدرم یاعجارم زا یمهم شخب ینافرع و یونعم
  توسیاب  یوم تبسن نیمه هب و دنوش یم  وسحم روشک ره یلصا یاه هبذاج وزج ور نیمه زا و دنور یم رامش هب اهانب
  هوک یروط  هب .دنراد رارق یرتشیب یاه بیسآ ضرعم رد تبسن نیمه هب هک لاح نیع رد .دنریگ رارق هجوت دروم رتشیب
 .(4:059  ،روئاز هومانهام)  دزادونا رلخ هب ار راثآ نیا یخیرات تیوه دناوت یم یسانشراکریغ و یملعریغ ءهعسوت  هنوگره
 .دوشیم  وسحم ینافرع یرگشدرگ هنیمز رد تیلباق یاراد قطانم هلمج زا زین سموق هقلنم
 راودا رد و دشاب یم ناریا یاهرهش نیرت نهک زا یکی سموق تلایا هک دیآ یم رب نین  یخیرات ربتعم نوتم هب یهاگن اب
  نویا کرات رب ینیگن نوچمه ،صاخ تیعقوم و هنیرید تمدق نیا هب هجوت اب .تسا هدوب صاخ یتّبیمها یاراد هتشذگ
  یارطاوخ   ،یوگنهرف ثویراوم زا ی هووبنا  ،دووش هتشاذگ نیمز رب شکاخ زا یا هشوگ رد یماگ ره اب هک دنام نیمزرس
 یهاوگ ییاهنت هب  ادکره ییوگ هک دننایامن یم  ر هب ار دوخ ریذپانراکنا روضح  یناتساب راوتسا یاه هنیشیپ و یخیرات
  و ووس کی زا نوگانوگ یاه تیلباق رابتعا هب هقلنم نیا هک اجنآ زا .دنتسه نیمزرس  نیا گنهرف ندوب لیصا یاعدم رب
  ،نارویما ، دا و لضف ناگرزب هاگرذگ و دش و دمآ لحم ،رگید یوس زا  ناسارخ یطابترا درزب هار رس رب نتفرگ رارق
   ،نوما طاوقن نتشاد و هقلنم ندوب داز هعیش تلع هب نینچمه و تسا هدوب  یریهش و ددعتم نادرگناهج و نایاشگروشک
 رد زین  اجنارس و هداد رارق شیوخ یاوأم ار هلخ نیا هک هدوب ... و نایفوص ،نافراع زا یرایسب رامش نمأم و هاگتماقا
  عاوقب  ،رباوقم  ،اوه هاگمارآ ،رهش نیا یخیرات نوگانوگ و شزرااب یاه هبذاج نایم رد اذل ؛دنتفاتش قح رادید هب اج نیمه
 .دنک یم رظن بلج تخس هکربتم  نکاما و اه هاگترایز ،هفیرش

    یزوکرم یحاوون رد  ًااوبیرقت   و   زروبلا یاوه هوک یبونج هیشاح رد کی تارتسا یتیعقوم رد سموق یخیرات و نهک هقلنم
  رد ار نانموس ناتسا ینونک ورملق رگا .(290 :4290 ،فلدوبا) تسا رادروخرب هلاس رازه یا هقباس زا و دراد رارق ناریا
     تولایا ار نآ نانادویفارغج هوک توسا یتعسو نامه هدنام یقاب تعسو مینک مک ار نآ یریوک یاه تمسق و هتفرگ رظن
90 ،ورسخ رصان) دنا هدرب  ان سموق  و     موهم رایوسب شوقن   هوقلنم نویا  ییاویفارغج ه یو راتخاس تقیقح رد .(015:29
 و هاگتسیا ناونع هب ارنآ ناوت یم هکنآ ه یو هب ؛تسا هتشاد نآ ... و  یعامتجا ،یسایس یالوحت و خیرات رد یراذگریثأت
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  لاوقتنا    بوجوم توس ا هتوسناوت بسانم ییایفارغج تیعقوم .تسا هدوب حرلم لامش -قرش - رغ ریسم نییعت  هلقن
 ناروآ   اون و ارعش ،املع ،ناثدحم ،هیفوص درزب خیاشم روهظ ناوت یم هک دوش  ناریا  رغ هب قرش زا ندمت و گنهرف
  نسحلا وبا خیش ،یمالسب دیزی اب اهنآ هلمج زا .(9190:240،یاروکرام) تسناد ببس نیا هب ار هلخ نیا رد  یروهشم
  دومحم    ناللوس نوو  یروهشم و درزب  ناهدنامرف یتح هک دنا هتفگ نیا لماک  قادصم ... و یمالسب یغورف ،یناقرخ
 .دنا هدش اهنآ  هتفیش و  وذجم لوغم ناناخلیا و  یناکروگ رومیت ریما ،یونزغ

 سموق هقطنم یرگشدرگ یاه تیلباق ر 2 هشقن
 3390،ناگدنراگن :عبنم

     و تویعمج  ذوج رد یداویز ریثأوت یخیرات  یاهانب ه یوب و یرادماد و  یزرواشک یاناکما و یعیبط  بسانم تیعقوم
 .(9390:250،ییامغی) تسا هتشاد هلخ نیا هب رگشدرگ
 سموق هقطنم ناروآ مان و ریهاشم ر
  اوه هرکذت و اهناوید رد ناریا نارونخس و ارعش زا یرایسب هک تسا یروهشم فراع ،یمالسب دیزی اب :یمالسب دیزی اب
  و ءاوفرعلا ناللس" :تسا هدمآ نین  وا فصو رد دنا هتشاگن ار درزب درم نآ یالاو تیصخش و هدرب  ان یو زا ... و
      موسا توسا یولوا هوقبط زا و هاوگرد نامشتحم زا یو ،یمالسب ناشورس نب  دآ نب یسیع نب دیزی وبا ءایلوالا ناهرب
   ناللوس شبوقل " .دونا  هوتفگ «  ءاوفرعلا ناللوس»   ار وا هوک دیوسر یا هبترم هب انف و رقف رد دیزی اب و هدوب روفیط شفیرش
 یمالسب دیزی اب .(319 :4190 ،سردم) دوب  السب رهش رد دوخ نطو و دلوم هب  استنا تهج هب شترهش و نیفراعلا
  یدووخ یب و یتسم و دوب  لئاق یدایز تیمها یحور دجو یارب درزب فراع نیا .تسا هدوب هیروفیط بتکم سسؤم
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      قاروشا و هنارعاوش هوبنج نتوشاد ظاوحل زا ار وا بتکم تهج نیمه هب و تشاگنا یم یتسرپدوخ زا ییاهر ار یونعم
 .(100 :2190،تقیقح) تفای تیفورعم

  و توقیقح نابلاط زا و یرجه مجنپ و  راه  نرق  رشم یفوص نادرمناوج زا ناقرخ خیش :یناقرخ نسحلا وبا خیش
 هبصق و یناقرخ نسحلا وبا خیش دروم رد هحایسلا ضایر رد دش دلوتم یرجه 029 لاس هب هک تسا  تقیرط نادشرم
        دراد رارووق  الووسب یخووسرف هووس رد هووک تووسا هوویرق و  رووخ تووسا یووهد ناووقرخ هووک تووسا هدوومآ  ناووقرخ
  روکذ          ناوقرخ هبوصق رد یوسابع هوفیلخ هوّنللاب رداوقلا ناومز رد یروجه 254  ار خیوش یافو .(0390:330،یروباشین)
   رد هوک سکروه  :توسا وا نانخس زا :دراد دوجو  ولعلا رون  ان هب یباتک رد یو یامارک و لاوقا هعومجم 05.دنا هدرک
    ووبا ناووخ روب هتبلا ،دزرا ناج هب یلاعت یراب  هاگرد هب هک سک نآ ه  ،دیسرپم شنامیا زا و دیهد شنان دیآرد ارس نیا
 .دزرا نان هب نسحلا
 و (9190،  جنوگ توفه)  توسین    یوفرح وا یوگرزب و درجت رد و ارعش رباکا و افرع ریهاشم زا یغورف :یمالسب یغورف
  درزوب نافراع راثآ و لاوحا رد ضارغتسا هلساو هب و .درکیم  صلخت «نیکسم» و دورس تحاصف تیاهن اب ییاهلزغ
       هوب ار یگدونز و دویزگ یرود  دروم زا یولک هوب و داد لاح رییغت یناقرخ نسحلا وبا خیش و یمالسب دیزی اب ه یو هب
   لاوس کوی زا سپ یرمق یرجه 4150 لاس  ارحلا  رحم 25 رد یمان رعاش نیا  اجنارس .دینارذگ لازتعا و یشیورد
 .تفگ یایح دوردب نارهت رد یگلاس 03 نس رد دیدش تلاسک

 عقاو دمحم هدازماما هاگمارآ لامش و  السب رهش طسو رد یمالسب دیزیاب دیهش فراع هاگمارآ :یمالسب دیزیاب هاگمرآ
   هاوگ چیه هک دسر یم رظن هب روط  نیا و تسا فلکت و نیزت هنوگره دقاف درزب فراع نیا هاگمارآ یلک روط  هب .تسا
 و یایدام  هب ییانتعا یب تقیقح رد و تسا هدشن انب نآ یور یرشع ینثا هعیش ناگرزب یاه هاگمارآ مسر هب ینامتخاس
   هوّنللا روصن طسوت هاش نیدلا رصان نامز رد (1490 ،یرهاط) تسا یلجتم ًاالماک هاگمارآ نیا رد لمجت زا یرازیب حور
    هروبقم دروگ روب هک یراصح هلمج زا هدش  اجنا دیزیاب خیش تبرت هفص و نحص رد هدمع یتاریمعت کلملا رصن ناخ
    هدوش هتوشادرب راوصح نیا یسانش ناتساب هردا و گنهرف  یرازو روتسد هب یسمش یرجه 1090 لاس رد نکیل هتخاس
   رد یناوجرج میوحر و نیسح یاه ان هب ناگرگ یلاها رفن ود  تمه هب هک ینهآ فقسم هرجنپ کی طقف نونکا و تسا
  روبق گنس هلمج زا و دیزیاب هعومجم زا یرادرب سکع زا سپ .دشاب یم دیزیاب ربق یور رب هدش هتخاس ش 2990 لاس
   دوندوب دوقتعم یا هدع هک هچنآ فالخرب دش  ولعم و هدناوخ دوب هدشن هدناوخ  لاح هب ات هک طولخ زا یرایسب دیزیاب
    توسا هدوش هدوناوخ نآ  ا  ومت هوک یروط هب دشاب یم اناوخ رایسب و خسن هکلب و هدوبن  یفوک طخ تسا یفوک طخ هب
 .(2190،نوتبمل)
       قاوطا ود یرووص هوب دویزیاب هعمووص یروتم راه  هلصاف رد دیزیاب هاگمارآ یبرغ تمس رد :یمالسب دیزیاب هعموص
   ییاوبیز رایوسب یاه یرب چگ یاراد عموص یاه فقس و اهراوید تسا هاتوک یاه فقس هب لصتم و مه  هب هیبش ک وک
 .تسا هدش یرب چگ ریز بللم  لوا کقاطا رد هدش یرب چگ نآ یور رب یبلالم و تسا
  اوب هک تسا هدوب نانز یدابع صوصخم یرگید و نادرم شیاین صتخم یکی تمسق ود لماش انب نیا :دیزیاب دجسم
  موه  هوب   نآ هوگنلود هک دشاب یم هگنل هس نآ یدورو رد و تسا ناریا ریظن یب یاهانب زا یکی فیرظ و ابیز یاه یرب چگ
  رد نویا رسالاب و  تسا یا هنادنمرنه و فیرظ رایسب یراک تبنم روکذم رد هگنل هس یور .تسارجم  وس رد و هدیبس 
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      هویراجاق هرود هوب طووبرم دجوسم نویا   ینوونک فقس .تسا هدش هتشون یفوک طخ هب  یبلالم صوصخم یاهرجآ اب
 .(1190:23،یقیدص) دشاب یم
   قیاوقح یاوفرع فراعم و رابک خیاشم زا هک هّنرس سّبدق یناقرخ نسحلا وبا خیش هربقم :یناقرخ نسحلا وبا خیش هربقم
    هوب دوعب و هدووب یدابآ زکرم رد هربقم نیا ًااقباس هک تسا رهاظ نکیل یا هپت یور و ناقرخ یدابآ یلاوح رد تسا راثآ
   هوب یوهتنم عفترم رایسب عبرم تسا یدجسم هربقم هب لصتم  رغم فرط رد .تسا هدش دوبان یدابآ تمسق نیا رورم
  توسا یا  هوبیتک د وب  نگ لوخاد رد دونا هدرک یراک یشاک ار دبنگ رهاظ و تسین تهابش یب یطورخم لکش هب هک یدبنگ
 .    هدوش نیویعت نآ رد هرویغ و یلووتم و  یعاس و یناب و رصع ناللس مسا هک ثلث هب جوزمم خسن طخ هب هدش یرب چگ
  هدوش     اروخ وهوس ای دمع هب اهدعب هک تسا یرجه متشه نرق راثآ زا یناقرخ نسحلا وبا خیش هاگمارآ دجسم یانب
  رد یهوکوشاب     نوشج یرازوگرب نموض و دیسر نایاپ هب یسمش 5290  لاس رد ناقرخ خیش هاگمارآ یلعف یانب .تسا
 نامزاس تمه هب رضاح  لاح رد هک دش حاتتفا نانمس ناتسا یاهناتسرهش و روشک یگنهرف نالوؤسم روضح اب هبصق
    داوجیا اوب توسا یا  هونوگ  کراوپ   یاوضف یاراد هک نامتخاس نیا ،هاگمارآ یانما یأیه و  نانمس ناتسا یگنهرف ثاریم
     راروق ریثأوت توحت تخوس ار  یا  هدوننیب ره هک تسا یا ه یو هنافراع یاوه و لاح یاراد  نیریاز یاه قاطا و هناخباتک
 .(149،شموک یخیرات راثآ همانسانش) دهد یم
 MS-SWOT لدم

      نووماریپ ثوحابم و یرگوشدرگ هونیمز رد یمالوسا نافرع یاهتیلباق اب هلبار رد هتفرگ  اجنا یاهیسررب هب هجوت اب
  و یفاوم) MS-SWOT    لدوم کی تارتوسا یزویر   هومانرب توهج سمووق هقلنم رب دیکات اب ناریا رد ینافرع یرگشدرگ
   هوتفرگ  اوجنا SWOT ی  زاوس تویمک و یبیکرت لدم کی هلساو هب رما نیا .تفرگ رارق هدافتسا دروم (1190 ،ییاقس
  شور کوی ات دیدرگ بیکرت SWOT لیلحت هب MADM0 یتیصوصخ دن  یریگ میمصت  وهفم هک هنوگنیدب .تسا
-MS  لدوم  و را  رد یسررب دروم یاهصخاش نزو روظنم نیدب .دوش داجیا هدش یزاس تیمک SWOT یلیلحت

SWOT اوه تصرف ،اه فعض ،اه یوق کیکفت هب اه صخاش نیا .5تسا هدمآ 0 هرامش لودج رد هک دیدرگ جارختسا  
  هبوساحم    .توسا رویز لوومرف قبط اه صخاش هب یهد هدرمن هوحن .تسا هدش یهد نزو و هدیدرگ میسقت یادیدهت و

 :دشاب ریز حرش هبmaxλه یو شزرا نیرتگرزب هک و یدیلک لماوع یاه نزو
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 درک هبساحم (9) لومرف زا ناوت یم ار w ه یو شزرا ،دشاب یراگزاس سیرتام کی A رگ
 

                                                                                                                                                                
1- Multiple Attribute Decision Making 

 :دینک  وجر ریز عبنم هب یلگا نزو جارختسا و اه صخاش هب یهد نزو دنیارف و یحنوحا زا   طا یارب - 1
 هعسوت و ایفارغج هلجم ،(درشم ررشن ک :یدروم هعلا م) یرحشدرگ تیریدم لیلحت رد MS-SWOT لدم دربراک :(3392) یدرم ،ییاقس و هللا تزع ،یفام ه
 02 هرامش ،(نادهاز هاحشناد)
 هب ارنت و تسا هدش یراددوخ هلاقم نیا رد تایئزج  رش ندروآ زا MS-SWOT لدم درکراک هب هطوبرم ثحابم ندوب هدرتسگ تلع هب تسا رکذ هب مزال
 .تسا هدیدرگ افتکا ثحابم نآ هب یا هراشا

0)( max =− wIA λ
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 .تسا تیوه سیرتام I و ؛اه نزو رادرب w ؛A سیرتام ه یو شزرا نیرتالاب نامهmaxλ نآ رد هک
     رد هوک یوفیک دروکلمع یوعقاو رامآ کی ینعی ،دوش یم هدش یزاس تیمک درکلمع لماش یدیلک لماوع هیلک درکلمع
    نویا یزاوس یداوع فده .(زایتما 3 ات 0 لبم) تسا همانشسرپ کی رد یا هقیلس یدنب هرمن لاور زا لصاح هرمن عقاو
 :دوش یم هبساحم ریز هلبار قیرط زا هک .دنک یکی مهاب ار یدیلک لماوع یاه سایقم هک تسا
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86.0,7.0,88.0 141312 === rrr 

 ی اوه صخاش یاهزایتما .دش جارختسا اه صخاش زا کی ره یاه هرمن هک یماگنه رد و  اه صخاش ییاهن شزرا نییعت
 شزرا ناونع هب ار نیگنایم اجنیا رد .دوش هتساک اهنآ زا کرام چنب شزرا سپس و دنوش هفاضا مه هب دیاب هدش هسیاقم
   شزرا .توسا سیرتاوم رد هدش هسیاقم یاه صخاش یتاصتخم شزرا نامه ییاهن شزرا .میریگ یم رظن رد کرام چنب
    زا رتالاوب یتاوصتخم شزرا هوک  توساه  توصرف و اه یوق یاراد یتقو اه صخاش .دشاب -0 و +0 نیب دیاب یتاصتخم
          اوب و فیعوض صخاوش هاوگنآ دوشاب کراوم چنوب شزرا زا روتمک یتاوصتخم شزرا رگا یلو ،دشاب کرام چنب شزرا
 :دوش یم هبساحم ریز یروص هب ییاهن شزرا .تسوربور ییاهدیدهت
 

ICj= Ij – IB j= 1, 2,…., n 
 ،نآ رد هک

ICj= اه صخاش ییاهن شزرا j ا ، 
Ij= اه صخاش یبایزرا زایتما j ا ، 

IB= کرام چنب شزرا 
 :یترابع هب هک

 -1 ≤ ICj ≤ +1 
 سموق هقطنم و ناریا رد ینافرع یرگشدرگ کیژتارتسا یزیر همانرب
 رب دیکات اب و ناریا رد ینافرع یرگشدرگ کی تارتسا یزیر همانرب  و را  رد هدش هداد حرشد لدم رد هک هنوگنامه
 یمالسا فوصت و نافرع یاه تیلباق اهدیدهت و اه تصرف ،اه فعض ،اه یوق دعب راه  رد لوا هلهو رد سموق هقلنم
 .تفرگ رارق یسررب دروم یرگشدرگ اب هلبار رد ناریا رد
     رد همانوشسرپ نویا .دوش لاوسرا صصختم و سانشراک 95 هب لیمکت یارب و یحارط یا همانشسرپ یسررب نیا تهج
  هدووب ناصصختم یبایزرا تهج هدش دای هلوقم راه  رد سموق هقلنم و ناریا رد یمالسا نافرع یاه تیلباق هدنریگرب
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 ، اوه  یووق    یونعی هدوش داوی ی اوه  هولوقم یبایزرا هب یرکیل فیط  و را  رد هک دیدرگ تساوخرد ناصصختم زا و
    ی تارتوسا ندوومن صخوشم روظنم هب هداد جارختسا و همانشسرپ تفایرد اب .دنزادرپب اهدیدهت و اه تصرف ،اه فعض
    هولوقم راوه  رد روظن دروم یاه صخاش یلصا نزو هدنهد ناشن 5 لودج .دیدرگ هدافتسا MS-SWOT لدم زا  ادقا
 .تسا هدش دای

 هلوقم راهچ رد هقطنم رد هعلاطم دروم یاه صخاش یلصا نزو ر 1 لودج
 یلصا نزو اه یوق
 333/1 یرگشدرگ  ذج رد یمالسا فوصت و نافرع یاه تیباذج و اه تیلباق 0
 393/1 یللملا نیب و یلم یاه سایقم رد ینافرع یرگشدرگ یاهاضاقت رازاب 5
 491/1 ناریا رد فوصت و نافرع یاه هبذاج هب بسانم یگدرشف صخاش اب یسرتسد 9
 213/1 ناهج رد یمالسا فوصت و نافرع زا الاب یهاگآ و تخانش 4
 021/1 یرگشدرگ زا هنوگ نیا رد یگنهرف و ینوناق یاه تیروظحم  دع 2
 011/1 تیلباق یاراد قطانم رد یزاون نامهم یامدخ TFS صخاش الاب هب طسوتم دصرد 3
 591/1 طبترم یاضاقت رازاب و یبهذم یرگشدرگ اب الاب یشوپمه 1
 333/1 نافرع یرگشدرگ فده رازاب یداصتقا یالاب یاه تیلباق 1
 143/1 یرگشدرگ زا هنوگ نیا لاغتشا بیرض ندوب الاب 3
 یلصا نزو اه فعض
 041/1 روشک رد ینافرع یرگشدرگ هنیمز رد یدربهار یزیر همانرب و هاگدید نادقف 0
 499/1 یرگشدرگ  ذج رد یمالسا فوصت و نافرع یاه تیلباق زا تخانش  دع 5
 102/1 خیرات یط رظن دروم نکاما و اهانب رد هتفرگ یروص یاه بیرخت 9
 109/1 تیلباق یاراد قطانم یخرب رد یاه تخاس ریز و یاناکما ندوب بسانمان 4
 314/1 نآ هضرع و ینافرع یرگشدرگ لوصحم لیمکت یارب یرتسب نادقف 2
 195/1 ینافرع یاه ناکم زا یرگشدرگ یرادرب هرهب هنیمز رد یاه تفلاخم دوجو 3
 111/1 یراذگ هیامرس یاه هتسب هئارا و دوجوم یاه تیلباق یجنس ناکما  دع 1
 315/1 ینافرع یرگشدرگ هنیمز رد صوصخب یرگشدرگ  ذج هنیمز رد یدج  زع نادقف 1
 995/1 ینافرع یرگشدرگ هنیمز رد فلتخم داعبا رد یمدرم یاه تکراشم دوبمک 3
 یلصا نزو اه تصرف
 113/1 ینافرع یرگشدرگ رازاب مهس شیازفا و یرگشدرگ رازاب یدنب شخب یارب یزاس یرتسب 0
 193/1 تیلباق یاراد قطانم رد یا هقلنمارف و یلمارف یاه یراذگ هیامرس رتسب ندروآ مهارف 5
 024/1 دوجوم عبانم یزاسرادیاپ و یموب لاغتشا و دمآرد ندروآ مهارف 9
 115/1 یناریا و یمالسا نافرع و تیونعم  فح رد یرازبا ناونع هب 4
 312/1 قطانم نانکاس هافر هعسوت و ییانبریز یاسیسات و یاناکما رد یراذگ هیامرس 2
 101/1 یللملا نیب سایقم رد یرادرب هرهب تهج ینافرع یرگشدرگ گنیدرب هئارا 3
 314/1 هاگشیامنو هراونشج نوچمه ینافرع یرگشدرگ هلبار رد یبناج یاه تیلاعف یزاسرتسب 1
 322/1 تیلباق یاراد قطانم رد یبنج یالوصحم رگید و یتسد عیانص هضرع تیلباق 1
 113/1 یناهج سایقم رد روشک یعامتجا و یگنهرف هره  دوبهب 3
 یلصا نزو اهدیدهت
 502/1 راوجمه یاهروشک رگید رد یابقر دوجو 0
 342/1 اهروشک رگید رد یناریا نافرع اب هلبار رد یونعم یاعدا 5
 325/1 نکامازا هدافتسا هنیمز رد بسانتم گنهرف نادقف 9
 999/1 یگنهرف و یداصتقا نایوجدوس رگید و ناصصختم ریغ ییوجدوس ناکما 4
 240/1 هناسانشراک یزیر همانرب  دع یروص رد یفارحنا یاه هقرف شرتسگ و دشر ناکما 2
 005/1 یتباقر ریغ یاه ی تارتسا رد اه تیلباق نتشاگنا هدیدان 3
 459/1 یرادیاپان یروص رد رگشدرگ / نابزیم نیبام یگنهرف داضت داجیا ناکما 1
 014/1 یموب ریغ یراذگ هیامرس تلع هب یداصتقا تشن 1
 342/1 یزیر همانرب نادقف زا یشان یگنهرف و یعامتجا و یلیحم تسیز بسانمان یاریثات 3

 3390،ناگدنراگن :عبنم
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 ، اوه  یووق ی اوه  هولوقم   زا کوی روه ینزو نیگنایم ،هدش میسقت هلوقم راه   و را  رد یلصا نزو جارختسا زا دعب
        نویا زا کوی روه یتاوصتخم شزرا ،کراوم چنوب شزرا زا روسک اب و دیدرگ هبساحم یادیدهت و اه تصرف ،اه فعض
 .تسا هدش هداد ناشن 5 هرامش لودج رد هک تسا هدش هبساحم اه هلوقم

 هناگراهچ یاه هلوقم یتاصتخم شزرا و ینزو نیگنایم :2 لودج
 
 
 
 

 3390،ناگدنراگن :عبنم

    یزویر هومانرب یاهدویدهت و تصرف ،فعض ،یوق هلوقم راه  اب هلبار رد هدمآ تسد هب جیاتن هدنهد ناشن 5 رادومن
       نارویا رد ینافرعرگوشدرگ روگید یراوبع هوب اوی یرگشدرگ هنیمز رد یمالسا نافرع یاه تیلباق اب طبترم کی تارتسا
   هوک توسا یا  هدودوحم   رد یرویگ راروق هدنهد ناشن رادومن یگدیشک تسا صخشم رادومن رد هک هنوگنامه .دشاب یم
 .دهد یم ناشن  ادقا ی تارتسا ناونع هب ار یتباقر ی تارتسا
  هونیمز رد یمالسا فوصت و نافرع یاه تیلباق اب هلبار رد کی تارتسا یزیر همانرب هجیتن تسا صخشم هک هنوگنامه
       زا یرادروب هروهب اوب هوک توسا نویا اه ی تارتسا نیا زافده .تسا هدیدرگ یهتنم یتباقر ی تارتسا ذخا هب ،یرگشدرگ
  دوناوت یمن یلخاد فعض نتشاد لیلدهب تلاح نیا رد .دشخبب دوبهب ار یلخاد فعض طاقن دشوکبدوجوم یاه تصرف
 فعض طاقن ندرب نیب زا اب ات دوش هتفرگراکب یاه ی تارتسا  زال اذل .دیامنیرادرب هرهب هدمآ تسدب یاه تصرف نیا زا
   یاوهزاین توسا  زال  ددروگ ی  وم اوه تصرف زا هدافتسا عنام فعض طاقن هک اجنآ زا .ددرگ بسانم هدافتسا اه تصرف زا
  حروط لبق یاه یدنمزاین ناینب رب WO یاه ی تارتسا عقاو رد .درک هدافتسا اه تصرف زا ناوتب ات ددرگ صخشم یعقاو
 .دشاب یم

 
 MS-SWOT لدم یجورخ ر 2 رادومن

 3390،ناگدنراگن :عبنم

 کرام چنب شزرا اهدیدهت اه تصرف اه فعض اه یوق حرش

 234/1 919/1 112/1 344/1 312/1 ینزو نیگنایم

1 301/1 اه صخاش یتاصتخم شزرا 34/1 - 1 51/1 0 55/1- -------------- 
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 یریگ هجیتن
   فووصت و ناوفرع یاه تیلباق نان  هک تسا نآ هدنهد ناشن همه زا شیپ عوضوم اب هلبار رد هدش  اجنا یاه یسررب
      ندروآ مهاروف توهج رد شالوت یرووص رد هوک دشاب یم الاب اه ناکم و راثآ ،نافراع نوچه فلتخم داعبا رد یمالسا
    یناوفرع یرگوشدرگ یاوضاقت رازاب رد یهاگآ شیازفا و غلیبت و تیلباق یاراد قطانم رد ینافرع یرگشدرگ لوصحم
    دووجو نویا اوب .داد لکش روشک رد ینافرع یرگشدرگ یاضاقت و هضرع نوماریگپ رد ار یدیفم رایسب هنزاوم ناوت یم
     / یمالوسا ناوفرع تویلباق یجنوس ناکما هب هک یا هچیرد تسا هدش هتسیرگن عوضوم هب رتمک هچیرد نیا زا نونکا ات
 .ددرگ هدوشگ یرگشدرگ  ذج رد یناریا
 یریذپ شنک ،روشک رد ینافرع یرگشدرگ یاه تیلباق
   ذوج دوخ هب ار یرایسب یللملا نیب نارگشدرگ دناوت یم فلتخم داعبا رد صوصخب و دنشاب یم اراد ار یالاب رایسب 
 یا     هوقلنم هاگدوید کوی اوب یللملا نیب نارگشدرگ هب هجوتو یتباقر و ارگنورب یاهدربهار نتفرگ رظن رد نیاربانب دننک
 نیا رد اتسار نیا رد دیامن ایهم تیلباق یاراد قطانم رد صوصخب ار ینافرع یرگشدرگ هعسوت و دشر هنیمز دناوت یم
    هوب یوسرتسد تلوهوس نآ اب هارمه .دیدرگ یدنب تیولوا و هتخانش ینافرع یرگشدرگ یاه تیلباق یاراد قطانم هلاقم
   دروک شوومارف دیابن .دریگ لکش دیاب ینافرع یرگشدرگ رازاب دوبهب یلک رولب و یبناج یاناکما داجیاو اه هبذاج نیا
  شوروف هب هچنآ .دنک یم هضرع ار یلوصحم هک دنشاب یم یرگشدرگ رازاب هدنهد لکش ینافرع یرگشدرگ یامدخ هک
 ،60:1997)  توساینافرع     رگوشدرگ  ذوج کرادوت یاروب اهرازاب ییاسانش و اضاقت دروآرب ،تسا طوبرم لوصحم نیا

sinclair). یرگوشدرگ هوبرجت ووس روگید  زا و دوهن یاج رب نابزیم یارب ار یتببم یاهدمایپ وس کی زا هک یا هنوگ هب     
 .دروآ مهارف نارگشدرگ یارب ار یبسانم
 اهداهنشیپ
  رد یرگوشدرگ هنیمز رد یناریا / یمالسا فوصت و نافرع یاه تیلباق ندرمش رب و هدش  اجنا یاه یسررب هب هجوت اب
   یناوفرع یرگوشدرگ هنیمز رد تیولوا یاراد یا هقلنم ناونع هب اه تیلباق یسررب اب هک سموق هقلنم ،یلک تلاح کی
  کی تارتوسا یزیر همانرب یا هقلنم و یلم سایقم رد اه یسررب یانبم رب و تفرگ رارق یسررب دروم لیصفت هب دشاب یم
   ،یتباوقر ی تارتوسا نیا یانبم رب تسا هدش  اختنا هنیمز نیا رد یتباقر ی تارتسا هک هتفرگ  اجنا عوضوم اب هلبار رد
 :ددرگ یم هئارا ریز حرش هب ییارجا یاه تسایس و یامادقا تهج رد یتاداهنشیپ

ST1 = یلم سایقم رد یرگشدرگ هنیمز رد یناریا و یمالسا نافرع یاه تیلباق اب هلبار رد شهو پ و هعلالم 
ST2 = هوض رع جیوروت و غیلبت یاهراکهار و ینافرع یرگشدرگ یاضاقت رازاب تخانش اب هلبار رد شهو پ و هعلالم  
 ناریا ینافرع یرگشدرگ لوصحم

ST3 = رد نارویا رد یناوفرع یرگشدرگ هعسوت و یریگ لکش ییارجا یاه تسایس یریگ یپ و یتایلمع یزیر همانرب   
 یراتخاساسپ یاه همانرب  و را 

ST4 = لووصحم یزاوس رتوسب توهج رد تویولوا یاراد قطاونم رد ییاونبریز یاوسیسات و یاوناکما ندروآ مهارف          
 ینافرع یرگشدرگ
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ST5 = تیلباق یاراد قطانم رد یللملا نیب و یلم یراذگ هیامرس یاه هتسب هئارا و نیناوق لیهست و یزاسرتسب 
ST6 = یناهج یاضاقت رازاب رد لوصحم اقترا تهج ناریا رد ینافرع یرگشدرگ دصاقم یزاسدنرب 
ST7= و یولحم نانکاوس نیباوم یاوغ یلبت و شزوومآ قیرط زا ینافرع یرگشدرگ هب تبسن تخانش و یهاگآ شیازفا     
 نادنم هقالع رگید

ST8 = ینافرع یرگشدرگ هعسوت و یریگ لکش رد تکراشم هنیمز رد تیولوا یاراد قطانم نانکاس بیغرت و قیوشت 
ST9 = تیولوا یاراد قطانم رد یتسد عیانص هعسوت و تخانش و یبناج یاه تیلاعف شیازفا تهج رد شالت 

ST10 = تیولوا یاراد قطانم رد ینافرع یرگشدرگ زا یشان لاغتشا و دمآرد ،عبانم یرادیاپ تهج رد یزیر همانرب 
ST11 = تیولوا یاراد قطانم هب رفس تهج رد یلخاد نارگشدرگ بیغرت و قیوشت 
ST12 = ییاضف نتم شرگن یانبم رب روشک رد ینافرع یرگشدرگ رازاب یدنب شخب و ییاضف یبایوگلا 

 عبانم
 نارهت پا  ،ییابطابط لضفلاوبا همجرت ،ناریا رد فلدوبا همانرفس (4290) یجرزخ لهلهم نب دوعسم ،فلدوبا
 13 هرامش ،ییایفارغج یاقیقحت همانلصف ،یسانشرابت و یرگشدرگ (5190) یدهم ،ییاقس و نسح دمحم ،یدزی یلپاپ
 مشش پا  ،نارهت ،تمس یاراشتنا ،(میهافم و تیهام) یرگشدرگ :(1390) یدهم ،ییاقس و نیسح دمحم ،یدزی یلپاپ
 9 و 5 هرامش ، راه  لاس ،سموق گنهرف همانلصف ،سموق رد لوغم ناناخلیا (2190) عیفرلادبع ،تقیقح
  فوجن دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،05 نرق و ایفارغج شیامه نیلوا ،(تخانش کی یرورض) نردماسپ یرگشدرگ :(2190) یدهم ،ییاقس

 هام تشهبیدرا ،دابآ
 .،نانمس یرادناتسا هیرشن ،(1390) نانمس ناتسا یامیس

  ود ،زور نازورف ،ینایلو همطاف همجرت ،دیدج یگدز نوسفا :(0190) شویراد ،ناگیاش
 349 و 149 ص ،نانمس ناتسا ،شموک یخیرات راثآ همانسانش
  و ریهاوشم رهش  السب : السب رهش ریهاشم و یبهذم یاهانب زا یخرب یفرعم و یخیرات یایفارغج یلامجا یسررب (1190) هبوبحم،یقیدص

 21 ات 12 صص ،13 هرامش   ، نادیواج ثاریم فقو هلجم ،یبهذم یاهانب
 ان یب ،نارهت ،نادرگناهج رظنزا ناسارخ یخیرات یایفارغج (1490) مساقلا وبا ،یرهاط
 دربنتوگ یاراشتنا ،نارهت ،یحیصف نیمیس همجرت ،راجاق رصع ناریا (2190) س.ک.آ ،نوتبمل
 یاعالطا یاراشتنا ،نارهت ،یدمحا میرم همجرت ،ینروخ یسوم یایفارغج یانبم رب رهشناریا (9190) فزوژ ،یاروکرام
    ،(دهوشم رهوشنالک :یدرووم هعلالم) یرگشدرگ تیریدم لیلحت رد MS-SWOT لدم دربراک :(1190) یدهم ،ییاقس و هللا یزع ،یفام

 40 هرامش ،(نادهاز هاگشناد) هعسوت و ایفارغج هلجم
 950 هرامش (9190) رئاز همانهام
 نارهت ، ایخ یشورفباتک ،1 دلج ، دالا هناحیر (4190) یلع دمحم ،سردم
 رواخ هلالخ ،یناضمر دمحم تمه هب ،راهب ءارعشلا کلم حیحصت هب ،صصقلا و خیراوتلا لمجم :(1090)  ولعمان فلؤم
 راّبوز یاراشتنا ،ینایدابق دمحم ششوک هب ،همان رفس (2990) ورسخرصان
  وسو تسیب پا  ،راّبوز یاراشتنا ،یمالعتسا دمحم حیحصت ،ایلوالا ةرکذت (0390) رالع ،یروباشین
 سموق ،نارهت ،(9190) سموق جنگ تفه
 ناریا خیرات شقت ،نارهت ،ییامغی هتمکح میرکلادبع حیحصت هب ،راجاق رخاوا رد سموق و قدنج (9390) رنه لیعامسا ،ییامغی
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