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 یتیریدم و یطیحم تسیز ،یداصتقا نالک یاهدنیارف و لماوع رب یلیلحت
 (نارهت رهش 11 هقطنم : شهوژپ دروم) یرهش یریذپ تسیز رب رثوم

 1داژن یعازخ غورف
 ناریا ،درونجب ،درونجب رثوک هاگشناد رایداتسا

 66/11/1396 :شریذپ خیرات 10/61/1396 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
      یااج هاب یاتیک یااهدرکیور ینیزگیااج   و واس کای زا اهرهش رد تسیز  یارش تیتیک شهاک و یرهش تیعمج نوزفازور هعسوت
  ساایقم رد هک تسا ندش یرهش یریذپ تسیز ریرن یتاعوضوم ن فای قنور و حرط ثعاب رگید یوس زا یمک یاهدرادنا سا هب هجوت
    و  یاراش لاصاظ ار نب هاک یریذپ تسیز هنیمز رد تاعلاطم لومعم شور فالخ رب .تسا یسررب لباق فل خم داعبا و اهورملق ،اه
       تایهام زا ج انم و یاع ت یا ندایدپ ناوانع هاب یریذپ تسیز لو ق ساسا رب رضاظ شهوژپ ندیا ،دناد یم ناکم کی ینونک تیعضو
  رهاش 44      هاقطنم هاک هاعلاطم دروام ینااکم ندوداحم هب ررن ور نیا زا .دنهد یم لکش ار ینیشنرهش و رهش تالوحت هک تسا یلماوع
   یرهاش ماارن لوحت یاهدنیارف و لماوع یسانشزاب هب طونم نارهت رهش یزکرم شخب یریذپ تسیز کرد و تخانش دشاب یم نارهت
  و یا هاناخب ا ک تااعلاطم هیاپ رب هک قیقحت هجی ن .تسا صاخ روط هب رهش نیا یزکرم شخب یاه ینوگرگد و دوخ تیلک رد نارهت
  یرادرهاش بخ نم و صاخ م ناسانشراک و یهاگشناد ه سجرب دیتاسا زا یفرب هلولگ یریگ هنومن شور هب همانشسرپ لیمکت) ینادیم
  نواچمه نالک لماوع دهد یم ناشن تسا ندش ماجنا اه هیوگ یراذگرثا نازیم شجنس یارب نمدیرف نومزب و (نارهت رهش 44 هقطنم
    حراط و نیناواق ،تامیماات ،مزینردم ،ییارگ عنص ،تتن رب ین  م داا قا ،یناهج راک میسقت هب ناریا دورو ،یراد هیامرس  باور  سب
    لاب و نارهت ینیشنرهش و رهش تالوحت هب ندنهد لکش لماوع نیرت مهم زا یخرب ، یطیحم لماوع و ی یعمج تالوحت ،یرهش یاه
 رتارف یلماوع هب ناوت یم ار ناکم کی یریذپ تسیز تیعضو ور نیا زا .تسا نب 44 هقطنم و یزکرم شخب یریذپ تسیز تیعضو
  .داد ت سن یلحم درخ لماوع زا

 
 .نارهت رهش ،11 هقطنم ،نالک و درخ لماوع ،یریذپ تسیز :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 هب و دیلوت یبای نامزاس رد لوحت ییاضف باتزاب هتفاین هعسوت یاهروشک زا یرایسب دننامه ناریا رصاعم ینیشنرهش
 یخرب رد یگدنز و لاغتشا تاناکما طسب بجوم نایرج نیا .تسا ینوماریپ یراد هیامرس طسب باتزاب صخشم روط
 ندش یرهش و یلخاد یاه ترجاهم هنیمز هک دش (اهاتسور)رگید طاقن رد تاناکما نیا  هاک و (اهرهش) طاقن
 یوس هب ار رتشیب هافر یوجتسج رد و راک یایوج یرهش راشقا ،ییاتسور نارجاهم یاسآ لیس موجه و ناریا هعماج
 رارق لوحت و رییغت شرعم رد اهرهش ریاس زا  یب تختیاپ ناونع هب نارهت رهش نایم نیا رد .دش ببس اهرهش
 ینوگرگد و لوا یولهپ تموکح نراقم ،نآ یخیرات نزاوت و لداعت زا  ورخ و رهش نیا لوحت فطع هطقن .تفرگ
 یاهدمآرد زکرمت و تلود  یپ زا  یب تیمکاح و ییارگتعنص ،یضرا تاحالصا رثا رد و 11 ههد زا رت یداینب یاه
 زا یکی .تسویپ عوقوب نارهت ههیوب و فلتخم یاهرهش و قطانم یارب زکرمتم یزیر همانرب زاغآ و نآ تسد رد یتفن
 نیب فاکش ثعاب هک دوب یعامتجا -یدااتقا و ییایفارغج ظاحل زا یبطق ود یرهش یریگ لکش ،دنیارف نیا دیاتن
 نوش یلیالد هب زین یمالسا بالقنا زا سپ یاه ههد رد روکذم نایرج .دش نارهت رهش قطانم ریاس و یزکرم  خب
 و تفای همادا نانچمه یتموکح و یسایس ییارگزکرمت دیدشت و یلیمحت گنج ،تیعمج لرتنک یاه تسایس فعض
 تاسیسات دوبمک و نادقف ،ینیشن هیشاح  یادیپ ببس دوخ هک دروآ دوجوب نارهت هقطنم رد ار یرهش ییارگزکرمتارف
 نکسم و نیمز یرگادوس و نکسم دوبمک ،یرهش کیفارت و لقن و لمح نوزفا زور تماخو ،یتخاسریز تازیهجت و
 رد و ناریا یرهش ماظن اب لداعتم و نزاوتم یا هطبار زاغآ رد هک نارهت رهش هجیتن رد .(610 :1396،یمرک)دیدرگ
 و تسیز یاه تیحالص دجاو هک یمالسا- یناریا یتنس رهش کی تایح و تشاد دوخ یاه هلحم نایم ،نورد
 هب ور نارهت رهش یزکرم  خب نامز نیمه زا .دش یا هدرتسگ تالوحت راشد ،درک یم یگدنیامن دوب بسانم یگدنز
 هب رظن .داد تسد زا دیردت هب ار یریذپ تسیز هلمج زا دوخ هدنزاس و تبثم یاه یگهیو زا یرایسب و تشاذگ لوفا
 تسیز و (یتیریدم و یطیحم تسیز ،یدااتقا) نالک یاهدنیارف و لماوع نایم طابترا لوبق اب و هدش حرطم ثحابم
 هک تسا یا هدیدپ ،یرهش یریذپ تسیز هک تسا نیا رضاح هلاقم یداینب هدیا" قیقحت یلک شرف ناونع هب یریذپ
 ار ینیشنرهش و رهش یلک تالوحت هک تسا  ینالک یاهدنیارف و لماوع ریثات تحت نآ بولطمان ای بولطم تیعضو
 ریثات تحت و دبای یم زورب اهرهش ای اه هلحم بایقم و یعقاو یایند رتسب رد یریذپ تسیز دنشره و دهد لکش
 طیارش زا یشان اما تسا ناکم و نامز  بات و یبسن یرما رتهب ترابع هب و دراد رارق یطیحم و یناکم درخ لماوع
  .تسا هدروآ دوجوب ار لاح تیعضو نامز یط رد هک تسا یرت هدرتسگ و نالک
 رب راذگرثا یتیریدم و یطیحم تسیز ،یدااتقا نالک لماوع لیلحت و تخانش رضاح راتشون هلاسم باسا نیا رب
 شالت رد رضاح  هوهپ ور نیا زا .تسا نارهت رهش یزکرم  خب رد یریذپ تسیز رضاح طیارش یریگ لکش
 تسیز رب یتیریدم و یطیحم تسیز ،یدااتقا نالک یاهدنیارف و لماوع ایآ : دهد خساپ لاوئس نیا هب ات تسا
 نایم هطبار دوجو رب ینتبم  هوهپ هیضرف باسا نیا رب ؟ریخ ای تسا هدوب راذگرثا نارهت رهش یزکرم  خب یریذپ
 06 هقطنم یریذپ تسیز رضاح طیارش و تیعضو اب یتیریدم و یطیحم تسیز ،یدااتقا نالک یاهدنیارف و لماوع
   .تسا نارهت رهش
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 یرظن ینابم
 قیقد یفیرعت یارب راوشد اما ، انشآ ییانعم اب یا هژاو ،دشاب یم نیتال رد liveability لداعم هک یریذپ تسیز هژاو
 هبنج هب زین نارگشهوهپ یخرب .دنا هدرک نایب یگدنز یارب بسانم ار یریذپ تسیز ،فیرعت نیرت هداس رد .تسا
 تامادقا تمدق تفگ ناوت یم هشرگا .دنا هتخادرپ نآ فیرعت هب رت یئزج یهاگن اب و هدرک هجوت نآ فلتخم یاه
 یارب  لاس یاه ناکم نوش یتاعوضوم هب هجوت اب ،اهرهش ندرک ریذپ تسیز ای ریذپ تسیز رهش یارب یزیر همانرب
  اپ یاوه نیمات ،نانمشد ربارب رد عافد ،ییاوه و بآ طیارش اب هلباقم ،اذغ و بآ  بانم لرتنک ،اه هاگتنوکس رارقتسا
 برغ ناهج زا ریذپ تسیز رهش ینونک هدیا اما ،دسر یم یرشب هیلوا یاه هاگتنوکس هب رگید هباشم دراوم یرایسب و
 تسیز رهش حالطصا .دش عورش اکیرما گرزب یاهرهش یگدنز و گرم باتک رد(6136)زبوکاج تایرظن اب الامتحا و
 هتفرگ راک هب اهنآ هنارکتبم یرهش یحارط یاه همانرب یارب و 6اکیرما رنه یلم داینب طسوت راب نیلوا ریذپ
 یاه نامزاس یخرب و اه هاگشناد ،تاراشتنا رد و تفای ماع یتیلوبقم 1136 ههد طساوا رد و (Larice,2005:58)دش
 دغا تئ9 .تفای یناهج یشرتسگ ،دعب هب نامز نیا زا و تفرگ رارق هجوت دروم یتلود
 هعسوت یوگلا لوصا نیودت ناونع اب دابآردنب یرتکد هلاسر هب ناریا رد یرهش یریذپ تسیز هعلاطم رد قیقحت هنیشیپ
 تسیز هنیمز رد و (3296 ،دابآردنب)(نارهت 00 و 56 ،6 قطانم یدروم هعلاطم)یناریا ریذپ تسیز رهش لکش و ییاضف
 یگدنز تیفیک درکیور اب ییاتسور یریذپ تسیز  واخ رد یناسارخ نیمادمحم یرتکد هلاسر هب ییاتسور یریذپ
  هوهپ هچنآ اما .دش ماجنا هنیمز نیا رد یددعتم تاعلاطم نآ زا سپ یاه لاس رد .ددرگ یم زاب ،(6396 ،یناسارخ)
 ،یدااتقا)  هوهپ نیا بحتنم نالک یاهدنیارف و لماوع رب دیکات دزاس یم زیامتم هدش ماجنا تاقیقحت زا ار رضاح
 یعامتجا و یدااتقا ،یدبلاک یاه صخاش هب فرص هجوت یاج هب نیااختم هاگن زا (یطیحم تسیز و یتیریدم
   .تسا نآ نانکاس هاگدید زا ناکم کی یریذپ تسیز دوجوم  ضو یبایزرا رد

  قیقحت یسانش شور
 نآ اب دماراک و یقطنم دروخرب ناکما ،تیعضو کی هدنروآ دوجوب یاه  سیناکم و لماوع تخانش نودب هک اج نآ زا
 نیا رب .تسا ریذپان بانتجا زین یریذپ تسیز رب راذگرثا و هدنروآ دوجوب یاهراک و تخاس تخانش ،درادن دوجو
 هداد یروآدرگ شور .تسناد یا هعسوت -یداینب عون زا ار رضاح قیقحت ناوت یم  هوهپ فده هب هجوت اب و باسا
 رب ینتبم یلیلحت و یفیصوت یاه شور زا یبیکرت نینچمه .تسا ینادیم و یدانسا شور ود رب ینتبم هلاقم نیا رد
 زا لصاح یاه هداد رب ینتبم یمک و یرامآ یاه شور و یا هناخباتک -یدانسا شور هب هدش یروآ  مج یاه هداد
 کی زا هعلاطم دروم یرامآ هعماج .تسا هدش هدافتسا (ناگربخ همانشسرپ) ینادیم شور هب هدش یروآدرگ تاعالطا
 تسیز ای و دنراد ای هتشاد یشهوهپ و یملع تیلاعف نارهت رهش دروم رد ای هک دنشاب یم ینارگشهوهپ و دیتاسا وس
 نارهت رهش 06 هقطنم یرادرهش نارظنبحاص و ناسانشراک رگید یوس زا و تساهنآ  هوهپ و یتاعلاطم هنیمز یریذپ
 حرطم یرامآ هعماج هب رظن .دنراد نآ هب تبسن یعماج دید و هدوب  لطم هقطنم لاح و هتشذگ هب تبسن هک دنتسه
 رد شور نیا زا هدافتسا .تسا هدش ماجنا یفرب هلولگ یریگ هنومن شور هب هنومن باختنا دنتسه ناگربخ  هک هدش
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 و رف یردان) تسا لکشم ،دنشاب ققحم رظن دروم یاه یگهیو یاراد هک یدارفا هب یسرتسد الوا هک تسا یدراوم
 دروم عوضوم درومرد تاعالطا نیرتشیب هب یبایتسد فده اب ناگدننک تکراشم باختنا ایناث و (616 :1396 ،ناراکمه
  .(290 :6396 ،ناراکمه و ربجنر)دوش یم ماجنا یسررب
 هعلاطم دروم هدودحم
 و یدااتقا تختیاپ اهنت هن نارهت .درک دای ناریا مدرم همه  رتشم هرطاخ ای یلم دامن ناونع هب ناوت یم نارهت زا
 نآ یاه هقطنم و رهش نیا هعلاطم تیمها نیا هب رظن .تسه زین روشک یعامتجا و یگنهرف تختیاپ هک ناریا یسایس
 16 رب  لاب یتحاسم اب نارهت رهش 60 هقطنم .(006 :1396،یناشفا)دوب دهاوخ و هدوب یشهوهپ یاه تیولوا زا هراومه
 هدودحم ناونع هب دشاب یم هلحم 96 و هیحان 1 لماش و تسا رهش لک تحاسم زا دصرد 0/9 لداعم هک  برم رتمولیک
 ،شوش نابایخ هب بونج ،بالقنا نابایخ هب لامش زا هقطنم نیا .تسا هدیدرگ باختنا  هوهپ نیا رد هعلاطم دروم
 1396 لاس رامآ قبط 06 هقطنم .دوش یم دودحم یمالسا تدحو نابایخ هب برغ زا و رویرهش 16 نابایخ هب قرش
 هیحان رد ناتسراهب و یسودرف یاه هلحم لماش 06 هقطنم یاه هلحم .دراد تیعمج رفن 101110 ،ناریا رامآ زکرم
 ،هس هیحان رد دلگنس و رازاب هلحم ،ود هیحان رد دلگنس هلحم زا یشخب و رانماپ هلحم ،ییحی هداز ماما هلحم ،کی
 هلحم هرخالاب و دنپ هیحان رد رثوک هلحم و مایق هلحم ،راشبآ هلحم ،راهش هیحان رد یتخت هلحم و یدنره دیهش هلحم
  .دنشاب یم  ش هیحان رد ناریمش هزاورد و ناریا

 
 (نآ یاه هلحم و 21 هقطنم)هعلاطم دروم هقطنم هدودحم :1 هشقن

 هدنراگن  یظنت و حالصا ، 06 هقطنم یاه هلحم هیاپ هشقن : بنم
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 یسررب و لیلحت
 ناشن تسا یریذپ تسیز یلخاد و یجراخ تافیلات و راثآ رب ینتبم هک  هوهپ یدانسا-یا هناخباتک تاعلاطم هشرگا
 نوش یتاکرتشم هدش هئارا فیراعت رد اّوما ،تسا هدماین دوجو هب یریذپ تسیز فیرعت رد رظن عامجا نونکات دهد یم
 و  خب تیاضر و بولطم یگدنز هب یبایتسد ،نوگانوگ یاهزاین نیمات ،یگدنز تیفیک ،نینکاس تیاضر و هافر نیمات
 ،یکیزیف داعبا رب امیقتسم هک  ینادب یرادیاپ زا یا هعومجمریز ار یریذپ تسیز رگا و نیاربانب .دروخ یم  شش هب ...
 طیحم یباستکا یاه یگهیو زا یا هعومجم هدنریگربرد و دراذگ یم ریثات مدرم یگدنز یناور و یدااتقا-یعامتجا
 نیا و دنک یم لیدبت مدرم همه دیدزاب و راک ،یگدنز یارب باذج و بسانم ،بولطم یناکم هب ار نآ هک دشاب یم
 و لمح و ییاج هباج فلتخم یاه هنیزگ ،تینما ،یرهش یاه تخاسریز هب یسرتسد )ینیع هتسد ود هب اه یگهیو
 یناور-ینهذ و (یدااتقا یاه تصرف و باذج یمومع یاهاضف ،حیرفت ،یتشادهب تاناکما و تمالس ،نکسم ،لقن
 یدنب هقبط لباق (یتحار و تیمیمص ،تلادع ،یگتسبمه ،یعامتجا هیامرس ،یلحم تیوه ،ناکم هب قلعت سح)
 یلک دعب هس رد ار یریذپ تسیز رب رثوم نالک یاهدنیارف و لماوع ناوت یم ،(29 :5396،ناراکمه و ینامیلس)تسا
 هب هجوت اب و نیاربانب .یتیریدم دعب .9 یطیحم تسیز دعب .0 یدااتقا دعب .6 : درک لیلحت و یدنب هتسد ریز حرش هب
 نارهت رهش 06 هقطنم یریذپ تسیز رب راذگرثا نالک دعب هس لیلحت و یسررب هب تمسق نیا رد ،قیقحت لاوس
 هتخادرپ دعب ره حیضوت و یسررب هب ادتبا ،نالک دعب ره رتهب  رد و لیلحت یارب و اتسار نیمه رد .تخادرپ  یهاوخ
 شزرا ناااختم و ناگربخ تارظن زا یریگ هرهب اب ار دعب ره یاه صخاش و لماوع یراذگرثا نازیم هاگنآ و
 . ینک یم یدنب تیولوا و یراذگ
 یداصتقا لماوع

 هدوب راش مان هب هتسه کی تیزکرم هب زکرمتم یاه هد زا یا هعومجم یریگ لکش ودب رد ناریا تختیاپ ،نارهت
 هدودحم رد) دوب هدش لیکشت دلگنس و رازاب ،نادیم هلاش ،ناجالدوع هلحم راهش زا هک (366 :1396،یدنز)تسا
 یرهش یاهدرکلمع و رصانع ،نارهت رد یزرواشک و تراجت هعسوت و نامز تشذگ اب .(دنراد رارق یلعف 06 هقطنم
 زکارم زا یکی هب دعب یاه هرود رد هک تفرگ لکش نارهت رازاب رانک رد یتلود گرا هلمج زا .درک ادیپ شرتسگ نآ
 و تخاس یوگلا اما ،دوب یزاسرهش و رهش هعسوت خیرات رد یفطع هطقن باختنا نیا هشرگا .دش لیدبت رهش یلصا
 رهش تارقف نوتس نانچمه رازاب و دوب نیشیپ یاه شور و اه هویش همادا نانچمه نامز نیا رد یرهش هعسوت و زاس
 نامز نیا رد رهش یلصا یدبلاک راتخاس یوگلا .(116 :2596،لونالپود) دوب زکرمتم رازاب رد اراحنم رهش تراجت و
 هدنهد ناشن هک دندوب هتفرگ رارق رازاب یلصا یطخ روحم ترواجم رد ( ماج دجسم و گرا) نآ  هم رصانع و یطخ
6،روپ یندم)تسا نارهت رازاب تیمها و  قن  رد هدش ماجنا ینارمع تامادقا نیرتمهم نامز نیا رد .(15-11 :629
 نامسیر ،(تلود هزاورد نوریب)یزاسذغاک ،یزاس ینیش ،یزاسرولب ریظن دیدج  یانص داجیا دننام دااتقا هنیمز
 هدش ماجنا ریبکریما هلیسوب اتدمع گرا لخاد رد (هناخروق)یزاس هحلسا و (هناخبارض لحم رد)یفابراولش ،یسیر
 تیلاعف هب نآ رد دیدج  یانص عاونا هک درک رازاب رد " یانالا  مجم" سیسات هب مادقا نینچمه یو .دوب
 لخاد رد اتدمع ،دوجوم دودحم تاسیسات و لغاشم ، یانص نامز نیا رد ،ور نیا زا .(12 :1296،روپدواد)دنتخادرپ
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 زاغآ اب .تسا رضاح نامز رد نارهت رهش 06 هقطنم زرم اب قبطنم هک دنتشاد رارق رازاب ترواجم رد ههیوب و رهش
 مالک کی رد و یراد هیامرس تابسانم هعسوت و یراد هیامرس  یپ دیلوت یاه هویش رد یتالوحت ،لوا یولهپ تموکح
 رب هاش اضر تلود .دیناشک هزات یریسم هب ار نآ هعسوت و لوحت دنور هک دش عورش ناریا رصاعم یدااتقا تالوحت
 تفرگ هدهع رب اسار دوخ ار یراذگ هیامرس هب طوبرم تامادقا زا یرایسب ققحت ،ناریا یزاوژروب یخیرات فعض رثا
 لوا هلحرم ،ور نیا زا .(50-10 :1296،ناراکمه و نایماسح)داد ماجنا روشک یزاسون یارب یا هدرتسگ تامادقا و
 نوماریپ رد تایناخد و یزاسامیپاوه ،یزاس تیش ،نامیس یاه هناخراک ثادحا اب و نامز نیا رد ناریا ندش یتعنص
 زا و اهرهش رد اه تخاسریز یخرب ندوب  هارف هطساو هب وس کی زا ،ندش یتعنص نامز رد .داتفا قافتا نارهت رهش
 هب  یارگ  یانص ،تفرگ یم رظن رد هعسوت و دشر یلصا رتسب ناونع هب ار اهرهش هک یراد هیامرس تاذ رگید یوس
 یرادا زکرم ،تفن تعنص داجیا و یزرواشک ندش ییالاک ،نیا رب هوالع .دنتشاد ار نارهت ههیوب و اهرهش رد رارقتسا
 هب تردق راتخاس رقم نارهت هک یا هنوگ هب ،درک لیدبت ناهج هیقب و روشک نایم یلپ و یرگ هطساو لحم هب ار روشک
 .(11 :6296،روپ یندم)تسا هتفای رارقتسا هدنکارپ قطانم یلادوئف دااتقا یاه هناریو رب هک دش یزکرمتم هدنیازف روط
 هب یدااتقا ظاحل هب هک دیدرگ اهالاک هدرتسگ تادراو هب رجنم و  یازفا هتفای هعسوت یاهروشک اب ناریا طابترا
 هعماج ناوت هک ییاجنآ زا .دوب ندش یتعنص زا  یپ ،یتعنص یاهالاک دورو و دیلوت زا  یپ ،اهنآ فرام یانعم
  یزوت ،دیلوت یوگلا رد رییغت یاه هنیمز دیردت هب ،دوبن لخاد رد اهالاک نیا هباشم دیلوت ،نامز نآ رد ناریا هدننکدیلوت
 ،تسا رازاب رب ینتبم دااتقا هعسوت همزال هک دیدج یاه نامزاس و اهداهن ندمآ دیدپ .دش  هارف هعماج رد فرام و
 هدرتسگ و قیمع تالوحت هک یا هنوگ هب ،(16 :2296،نایماسح)تشاد هرود نیا ینیشنرهش تالوحت رب یعطاق ریثات
 و دمآ دوجوب اهنآ ندش تیمها  ک ای و یراد هیامرس  یپ لغاشم و اهدرکلمع یرایسب نتفر نیب زا نوش یدااتقا
 یدیلوت یاه هاگراک نتفر نیب زا هب ناوت یم لاثم یارب .دندرک دشر و هدمآ دوجوب دیدج لغاشم یخرب ،لباقم رد
 یب  یازفا و نامز تشذگ اب اما .(90 :6296،روپ یندم)درک هراشا (... و یفاب هشراپ ،یفاب  شیربا)یلخاد کشوک
 هب ار دوخ یاج دیردت هب دنتشاد رارق نآ ترواجم رد ای و نارهت رازاب رد اتدمع هک اه هاگراک نیا ،تادراو هیور
 ار یراجت بلاغ هنیمز و هدش رابنا و یراجت هب ینوکسم زا یربراک تارییغت ثعاب رما نیا .دنداد یتادراو یاهالاکرابنا
 الاک رابنا هب رانماپ و رازاب ،یدنره دیهش یاه هلحم هدمع  خب رضاح لاح رد هکنانش ،دروآ دوجوب 06 هقطنم رد
 .تسا هدش لیدبت
 یارب یا هدرتسگ یاه یراذگ هیامرس ،1596 ات 1196 یاه ههد رد تادراو نیشناج ناونع هب  یانص تسایس ذاختا اب
 دنمزاین دیدج  یانص و لغاشم یریگ لکش .دش ماجنا تعنص  خب رد یدیلوت یاه تیفرظ و اه تخاسریز داجیا
 ققحت بجوم هک تسویپ عوقوب هراب نیا رد ییاه ییاج هباج  بطلاب و دوب  اخ و ددعتم یاه تخاسریز و ناکم
 هک (نآ زا لبق و اهراجاق هرود) هتشذگ فالخرب ور نیا زا .دش رهش نیا یارب  یسو بایقم رد ینکفا نورب هدیدپ
 یوس هب ور و دیدج یتهج و نایرج نامز نیا زا ،دندوب رقتسم نارهت رهش یراجت بلق و زکرم رد لغاشم و  یانص
 .(53 :1296،روپدواد)دنناد یم نارهت رد زکرمت نارود همتاخ ار 1096 لاس هکنانش ،دنتفرگ  یپ رد ار رهش  راخ
 یاهزادنا  شش نوش یعیبط و یدااتقا یاه هبذاج و وس کی زا رهش زا  راخ رد تنوکس و راک زکارم ندمآ دوجوب
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 ار رهش یزکرم  خب رد تنوکس ههیوب و راک هب لیامت  هاک هنیمز  ک  ک ،رگید یوس زا زیمت یاوه و بآ و ابیز
  .دروآ دوجوب
 ردص رد ار ناریا ،دادیور نیا و تفای رییغت زیش همه ناهگان ،یتفن یاهدمآرد بوسحم  یازفا اب 0596 لاس رد
 رد  رخ رپ و هنازاورپدنلب یاه حرط رد ار یهجوت لباق  لابم ندرک هنیزه ناکما هک داد رارق ینالک ناراذگ هیامرس
  قن هارمه هب یتفن یاهدمآرد  یازفا .داد رییغت یلک هب ار اه تیولوا ،اه هیامرس هتخیسگ ماجل موجه .دنتشاد رایتخا
 دورو یارب ار هنیمز و دش رهش نیا رد یتفن یاهدمآرد زکرمت بجوم ،هرود نیا رد نارهت  هم یتموکح و یسایس
 فرام هب رجنم وس کی زا نایرج نیا .درک راومه یتامدخ لغاشم هجیتن رد و یا هطساو و یا هیامرس یاهالاک
 نیا لیلد نیرتمهم  .دش یلخاد کشوک  یانص و اه هاگراک تادیلوت  هاک و تفا هب رجنم رگید یوس زا و ییارگ
 لغاشم  یادیپ زین و  یزوت و دیلوت روما رد تلود هلخادم هب رجنم هک دوب تلود تسد رد تفن دمآرد زکرمت رما
  . (596 :1296،ناراکمه و نایماسح)دیدرگ ... و نآ تامضنم و نویزیولت ،یتینما یاه نامزاس ، ترا ،یسایس دیدج
 یریذپ تسیز  بطلاب و یدااتقا دوجوم طیارش تفگ دیاب یدااتقا دعب رد هدش حرطم ثحابم عومجم هب هجوت اب
 نازیم زا نانیمطا .تسا هدوب هدش دای یا هقطنمارف و نالک یدااتقا طیارش هعومجم ریثات تحت دیدرت یب 06 هقطنم
 هدمآ 6 لودج رد هک طبر یذ ناسانشراک و ناااختم زا یهاوخرظن دیاتن اب هدش حرطم ثحابم ییاور و تحص
 :دوش یم یسررب ،تسا

 21 هقطنم یریذپ تسیز طیارش رب اه نآ یراذگرثا نازیم و نالک یداصتقا لماوع :4 لودج

 یراذگرثا تیعضو
 هیوگ

 یراذگرثا نازیم هیوگ

 دایز یراذگرثا نآ یراجت بلاغ  قن و 06 هقطنم یراجت تیزکرم 11/5
 نآ یا هقطنمارف درکلمع و نارهت رازاب  قن 61/1
 طسوتم یراذگرثا .یرهش هعماج فرام و  یزوت ،دیلوت یوگلا رییغت 91/9
 .اهرهش رد تیعمج  کارت و زکرمت هجیتن رد و ندش یتعنص 26/9
  ک یراذگرثا .دیلوت  خب دوکر و تامدخ  خب دشر 11/0
 .نارهت رهش فارطا رد  یانص رارقتسا 13/6

 1396، هوهپ یاه هتفای : بنم

 رازاب هلحم گنررپ روضح و یراجت تیزکرم ،تسا هدمآ نیااختم تارظن یسررب زا لصاح دیاتن رد هک روطنامه
 یدااتقا تارقف نوتس ناونع هب نآ ندنام یقاب و اه هلحم نیلوا زا یکی ناونع هب نارهت رهش یریگ لکش یادتبا زا
 هنیمز نیا رد .تسا هقطنم یریذپ تسیز رد نالک لماع نیرت راذگرثا رضاح نامز ات یروشک یتح و یا هقطنمارف
  یازفا و لوا یولهپ نامز رد دیدج  یانص یریگ لکش و هعماج  یزوت و دیلوت یوگلا رییغت هب دیاب نینچمه
  راخ نالک لماوع ناونع هب زین مود یولهپ نامز رد دیلوت یاج هب تاداراو ینیزگیاج نآ هجیتن رد و یتفن یاهدمآرد
 یب هجیتن رد و هدش رهش نوریب یوس هب رهش زکرم زا  یانص ییاج هباج هب رجنم هک درک هراشا 06 هقطنم هدودحم زا
  .دنا هدوبن هقطنم تسیز هب لیامت و یریذپ تسیز تیعضو رد ریثات
 یطیحم تسیز لماوع
 یطیحم یفنم یاهدمایپ و راثآ اب هک دشاب هاگتنوکس یرادیاپ رگنایب دناوت یم یعون هب هاگتنوکس کی یریذپ تسیز
 یاراد نارهت رهشنالک هشرگا .تسا یریذپ تسیز رب رثوم لماوع زا یکی ،یطیحم لماوع ور نیا زا .دبای یم  هاک
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 تساوه یگدولآ ،مدرم یارب یطیحم تسیز تالکشم صخشم هجو اما تسا یطیحم تسیز ددعتم تالکشم
 یلک عوضوم ود ،یطیحم لماوع هعلاطم رد یگدنز طیحم تیمها هب هجوت اب  و ور نیا زا .(11 :1396 ،یناشفا)
  .تفرگ رارق هجوت دروم یمومع یاهاضف و اه یگدولآ
 و ینیدلا فیس)دنتسه اه هدنیالآ هدمع هدننکدیلوت و یعیبط  بانم یلصا یاه هدننک فرام گرزب یاهرهش
 ناهج یاهرهش نالک ههیوب و گرزب یاهرهش بلغا رد هک ییاه نارحب زا یکی رضاح لاح رد (95 :1396،نایروانم
 رارق ریثات تحت تدش هب زین ار نآ رد یگدنز و نارهت رهش ریخا یاه ههد رد هک تساوه یگدولآ ،دوش یم هدهاشم
296،یرگسع)دشاب یم ناهج یاهرهش نیرت هدولآ زا یکی رهش نیا دوش یم هتفگ هک یوحن هب ،تسا هداد 2: 116). 
 نیا رد راذگ رثا نالک لماوع بلاق رد ،یریذپ تسیز رد یطیحم دعب و یگدولآ صخاش تیمها هب هجوت نیاربانب
 یلماوع ،نارهت رهش یزکرم  خب یاوه یگدولآ رد هک دسر یم رظن هب یهیدب هکارش .تسا یرورض و مزال هنیمز
 یاوه یگدولآ رب رثوم لماوع نیرتمهم ،نارظنبحاص رواب هب .دشاب راذگرثا ،نآ یاه هلحم و هقطنم یاهزرم زا  راخ
 .(23 :5296 ،راکمه و یوفص)یرهش لقن و لمح هکبش و تعنص ،تیعمج ، یلقا ،یفارگوپوت : زا دنترابع نارهت
 هدرک دیدشت ار نآ و هدروآ دوجوب ار نارهت رد دوجوم یگدولآ طیارش ، ه رانک رد یعیبط و یناسنا لماوع نیاربانب
  .دنا
 تیمها زا ییایفارغج لماوع ،دنراد تلاخد نارهت یاوه یگدولآ رد هک یددعتم لماوع نایم" رد ناااختم رواب هب
 ماود و تدش رد ،نارهت نالک ییایفارغج و یطیحم ،یعیبط طیارش رگید نایب هب ،"(33 :نامه)دنرادروخرب یرتشیب
 رب رثوم طیارش و لماوع زا یشخب نیاربانب .تسا هتشاد ییازسب ریثات رهش یزکرم  خب ههیوب و نآ یاوه یگدولآ
 نالک لماوع ناونع هب دنناوت یم ور نیا زا و هدوب نآ یرهش تیریدم و لرتنک زا  راخ نارهت رهش یاه یگدولآ
 هتشذگ ،نارهت رد یگدولآ هلئسم دهد یم ناشن هتشذگ رد رهش تیعضو هب یهاگن .دنریگب رارق هجوت دروم یطیحم
  قن ،اه یراومهان زا یشان  اخ ییاوه و بآ یاهدمایپ هک دراد یم نایب هنیمز نیا رد دراکروه .دراد ینالوط یا
 اب یا هیاپهوک یور رب هک تسا یرهش نارهت .تسا هدرک افیا نارهت رهش ییادج هجیتن رد و یدنب هقطنم رد یمهم
 قطانم ات زکرم و بونج قطانم نایم توافت دوجو نیا اب .تسا هدش هداهن انب زربلا یبونج هنماد رد و  یالم بیش
 یلامش قطانم و ییامد نیگنایم نیرتشیب یاراد رهش زکرم و بونج قطانم هک یا هنوگ هب .تسا هجوت لباق نآ یلامش
 هفرم رشق ور نیا زا .(15 :1396،نایروانم و ینیدلا فیس)تسا ییامد نیگنایم نیرتمک یاراد کی هقطنم صخالاب و
 یاه هلحم اما .دنا هدرک لقتنم  یرجت و نارواین ،ناریمش ینعی ،رهش لامش یاه هلحم هب ار دوخ  یاد هاگتماقا ،نارهت
 اه یوج تنوفع و اه ناتسبات یاسرف تقاط یامرگ هب ناوت یم هراب نیا رد .دنراد دعاسمان رایسب یاوه و بآ بونج
   .(050 :2296،دراکروه)درک هراشا رود نادنش هن یاه هتشذگ رد قطانم نیا رد اوه یگدولآ دیدشت و
 هک دراد دوجو نآ رد یددعتم یاه هرد و اه هپت و تسین تسد کی بلغا رهش لخاد یفارگوپوت نیارب هوالع
 رهش یاوه یگدولآ طیارش رد یریگمشش تاریثات ،اه توافت نیا و دننک یم داجیا ار یتوافتم یاه تیعقوم
 .دراد یا هظحالم لباق عونت نارهت رهش زین یفارگوپوت ظاحل هب نیاربانب .(116 :96 ،راکمه و یزازک یناکسا)دراد
  ماج سلطا)دراد دوجو رایسب یاه یراومهان  ه رهش لخاد یلو تسا بونج فرط هب رهش یمومع بیش
 و یلامش یاهدس ،نارهت  یلقا رد یبرغ یاهداب هدرتسگ تیمها و ریثات هب هجوت اب نیا رب هوالع .(11 :5296،نارهت
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 یاهداب طسوت هک دنوش یم یدیاز داوم  ورخ  نام ،(ونابرهش یب یب هدودحم یاه هوک و زربلا تاعافتر) یقرش
 دوش هدولآ یقرش و یزکرم یحاون رد ههیوب رهش یاوه هک دنوش یم ببس و هدش هدروآ رهش یاضف لخاد هب روکذم
 هب لامش یمومع بیش .تسا هدولآ تاقوا بلغا رهش یاوه ور نیا زا .دنامب یقاب رهش حطس رد اه هدنیالآ همه و
 هک دوش یم دایز ینامز یگدولآ تدش .تسا هتشاد رثا زین نارهت ییامد یگنوراو تیعضو رد نینچمه ،نارهت بونج
 نارهت رد زین یلحم یاهداب هک تسا هدش ببس یناتسهوک یاهدس  یارآ رگید یوس زا .دنزوب  ه یبونج یاهداب
 ،راکمه و یوفص)دربب الاب ار یگدولآ تدش و هدروآ رهش زکرم فرط هب ار اه هدنیالآ هوک  یسن ،بش رد و دنزوب
5296: 916). 
 نآ رصانع قیرط زا هک دشاب یم  یلقا ،نارهت رهش یاوه یگدولآ طیارش و تیعضو رب رثوم یعیبط لماوع رگید زا
 رد و 2/30 هب هامدادرم رد نارهت یامد طسوتم .دنک یم لرتنک ار رهش یگدولآ طیارش ،داب و راشف ،شراب ،امد دننام
 یم نآ هموح زا رتشیب لاس لوط رد نارهت زکرم رد اوه یامد ،نیا دوجو اب .دسر یم بویسلس هجرد 2/0 هب هام ید
 تیاده هجیتن رد و رهش تمس هب فارطا زا داب نایرج رییغت هجیتن رد و یترارح هریزج داجیا ببس رما نیا هک دشاب
 ،نارهت یاه یگدولآ و ییایفارغج  اخ طیارش هب هجوت اب ،ور نیا زا .دوش یم رهش لخاد هب هموح زا هدنیالآ داوم
 لرتنک ار نارهت  یلقا یبرغ یاهداب ؛هلمج کی رد و تسا رثوم رهش یاوه یزاسکاپ رد ناراب زا رتشیب داب تفگ دیاب
 برغ رد ،یرهش لخاد و یزکرم  خب زا  ورخ نایرج رد  یانص زا یمهم  خب هک تسا یلاح رد نیا .دننک یم
 ،دنتسه بلاغ یقرش یاهداب  ه نارهت قرش رد هکنیا هب هجوت اب و رگید یوس زا .دنا هدش ثادحا و یبایناکم نارهت
 ییالاب یگدولآ لیسناتپ رهش زکرم هجیتن رد و دنروآ یم رهش زکرم هب ار هدنیالآ داوم (یقرش و یبرغ) نایرج ود ره
 .(116 :نامه)دراد
 تروص ود هب هک دشاب ییامد یاه یگنوراو ،نارهت یاوه یگدولآ رب رثوم لماع نیرتمهم ،دسر یم رظن هب همه نیا اب
 ،کیتپونیس یاه یگنوراو و نیمز دیدش ندشدرس رثا رب یشبات یاه یگنوراو .دنوش یم داجیا یکیتپونیس و یشبات
 ره دهد یم ناشن تاعلاطم .دنوش یم لیکشت اهنآ یاه هنابز و راشفرپ یوج رادیاپ یاه  تسیس رارقتسا رثا رب اتدمع
 115 زا رتمک عافترا رد ،نارهت یاه یگنوراو دصرد 13 زا  یب نینچمه و دنتسه لاس درس یگهیو ،یگنوراو عون ود
 رهش زکرم هک یلاح رد ؛دریگ یم رارق یگنوراو هیال یالاب نارهت یلامش همین ،دراوم رثکا رد ینعی .دتفا یم قافتا رتم
  تسیس موادم رارقتسا ،ناوارف یگنوراو طیارش نیاربانب .دراد رارق یگنوراو هیال ریز رد (نآ عافترا رطاخ هب) نارهت
 هقطنم یعیبط یاه یگهیو زا یگلمج ... و اهداب شزو تعرس و تهج ،ییامد طیارش ،لاس لوط رد راشفرپ یاه
 دیدش و ینالوط دراوم رثکا رد نارهت یاوه یاه یگدولآ ور نیا زا .درب نیب زا ای و لیدعت ار اهنآ ناوت یمن هک دنتسه
  .(016 :5296 ،راکمه و یوفص)دوش یم هدهاشم (زور 51 لاثم یارب) ینالوط تدم هب بلغا و دشاب یم
 ینورد یطیحم لماوع رب هوالع تفگ دیاب نارظنبحاص و دیتاسا اب هبحاام و هدش دای ثحابم هعومجم هب هجوت اب
 نازیم و هصالخ هک دنتسه و هدوب راذگرثا هقطنم یلک تیعضو رد زین نالک و یا هقطنمارف یلماوع ،06 هقطنم
  .تسا هدمآ 0 لودج رد اهنآ یراذگرثا
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 21 هقطنم یریذپ تسیز طیارش رب اه نآ یراذگرثا نازیم و نالک یطیحم تسیز لماوع : 5لودج

 یراذگرثا نازیم هیوگ هیوگ یراذگرثا تیعضو
 ییامد یگنوراو بلاغ هدیدپ 33/9

 .لاس زا زور 150 رد
 دایز یراذگرثا

 و بآ و زادنا  شش دوجو 13/0
 رد باذج و بولطم یاوه
 .نارهت لامش

 
  ک و طسوتم یراذگرثا

 بلاغ یاهداب شزو تهج 31/0
 .(قرش هب برغ) رهش

 دننام اه یراومهان دوجو 51/0
 نآ لااتا و زربلا ناتسهوک
  یقرش لامش یاه هوک هب
 1396، هوهپ یاه هتفای : بنم

 بلاغ هدیدپ دهد یم ناشن نارهترهش 06 هقطنم یریذپ تسیز رب راذگرثا یطیحم تسیز نالک لماوع هب یهاگن
 نیا رد اهداب شزو تهج و نارهت فارطا یاهوک یریگرارق تیعقوم و لاس زا زور 150 رد رهش نیا ییامد یگنوراو
 و هطیح زا  راخ  روکذم لماوع هشرگا تسا یهیدب .تسا هدش 06 هقطنم رد یتسیز  اخ طیارش هب رجنم رهش
    .دنا هداد رارق ریثات تحت ار نآ تسیز طیارش تدش هب اما دنشاب یم هقطنم هدودحم
  یتیریدم لماوع
 ار 06 هقطنم تسیز دوجوم طیارش ندمآ دوجوب هنیمز هک یلحمارف و نالک یتیریدم و یسایس ،یریگ  یمات لماوع
 رب راذگرثا رصاعم یاه همانرب و اه حرط نیرتمهم زا یخرب هب همادا رد هک دشاب یم عونتم و هدرتسگ دنا هدرک  هارف
  .دوش یم هتخادرپ  اخ روط هب 06 هقطنم و نارهت رهش یریذپ تسیز
 یرهش نیناوق و اه تسایس
 چیه ،دش هیهت نارهت  ماج حرط هک 5196 لاس ات هک دهد یم ناشن نارهت یرهش هعسوت یاه حرط هیهت هقباس هشرگا
 نوناق ،نارهت رهش یزیر همانرب روحم اهنت و تسا هتشادن دوجو رهش هعسوت تیاده یارب یاخشم یدبلاک حرط
 تیهام  یب و  ک هک درک هراشا یا هتخیرگ و هتسج یاه حرط هب ناوت یم اما (50 :1296،اورماک)دوب رباعم هعسوت
 : دوش یم هراشا اه نآ زا دروم دنش هب همادا رد .داد یم رییغت ار رهش

 3196 لاس زا هک اه نابایخ هشقن یارجا نآ لابند هب و 6696 لاس رد رباعم هعسوت و ضیرعت نوناق بیوات -
 یرهش یاهاضف یهد لکش رد هلخادم یارب تلود ،روکذم نیناوق بیوات اب :دوب هتفرگ رارق راک روتسد رد
 و ییاضف نامزاس ،یراجت و یرادا یاه نامتخاس و اه نابایخ و نیدایم ثادحا اب و دروآ تسد هب رایتخا
 و ییامنهر)دیشاپ  ه زا دیردت هب یا هلحم یاه ماظن و نامزاس و تفرگ دوخ هب دیدج هرهش اهرهش دبلاک
 راشد یا هلحم نامزاس و دش هتسسگ  ه زا تاطابترا نهک هدولاش ،تامادقا نیا هجیتن رد .(15 :9296،راکمه
 لباقم رد ،رهش یگنهرف و یعامتجا-یدااتقا تارقف نوتس ناونع هب رازاب  قن نینچمه .دیدرگ یدج بیسآ
 یدج روط هب ،نآ یاه هیشاح هب یدااتقا یاه تیلاعف زا یا هدمع  خب لاقتنا و نابایخ دنمتردق روضح
  .(016 :1396،یبیبح)تخاب گنر
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 هقطنم داجیا اب روکذم حرط :نارهت رهش هعسوت و شرتسگ یارب 1696 لاس رد یزاسرهش هشقن نیلوا بیوات -
 و اه هزاورد ،اه  اک و گرا یخیرات هلحم لماک بیرخت هب ،نهک رهش لد رد یدااتقا-یماظن-یرادا
 ،یرتسگداد  اک نوش یتلود دیدج یاه نامتخاسو اه ترامع اهنآ یاج هب و دیماجنا راجاق نارود یاهدامن
 و هرامعلا سمش ،ناتسلگ  اک اهنت مادقا نیا رد .دش ثادحا... و هجراخ ترازو ،یلم کناب ،ییاراد ترازو
  .(610 :0396،هناگنز)دندرگ یم ینثتسم بیرخت زا تلود هیکت

 نیا یارجا :1096 لاس رد رباعم ینوناق تاحالصا و 2696 لاس رد اهرذگ رد یگدمآ  یپ نوناق بیوات -
 یاه تفاب یگدشاهر و یگدوسرف ،یگدش شومارف و اه نابایخ هبل رد ون هرهش یریگ لکش هب رجنم اه حرط
 یرادرابنا ،یبناج تامدخ یارب یلمحم رازاب رواجم هدوسرف یاه تفاب رورم هب هکنانش .دش اه هلحم یلخاد
 .(916 :1396،یبیبح)دش دیدج یاهالاک هضرع و

 طسوت روما نیا ماجنا  :یمیدق یاه هلحم یانب دیدجت و یرهش تاسیسات داجیا و یرهش یاه حرط یارجا  -
 .دناسر بیوات هب 3996 لاس رد ار نیمز کلمت نوناق هحیال تلود تهج نیدب .دوب نیمز دنمزاین و تلود
 حرطم اهرهش یدنب هکبش و یدنبرذگ یاه حرط ناونع تحت و رت  ماج لکش هب 6196 لاس رد روکذم نوناق
 یارب ،روشک ترازو و (حلص هورگ) یللملا نیب نارمع تایه نایم یدادرارق یاضما اب لاس نیا رد هک دیدرگ
 تسایس ،نیاربانب .(016 :1296،یحیسم یدارم)دیدرگ هیهت یدنبرذگ و یدنب هکبش حرط ،روشک یاهرهش رثکا
 یزکرم  خب دوجوم طیارش رد ار  قن نیرتشیب نونکات 1196 ههد زا ناریا یرهش تیریدم و تلود یمسر
  .تسا هتشاد نارهت رهش

 زا یلیمحت گنج زا یشان تارثا و وس کی زا یعامتجا و یدااتقا عاضوا یگدیشاپ و یمالسا بالقنا زا سپ -
 یاه تیلاعف ندش فقوتم بجوم هک دمآ دوجوب نارهت رهش تیریدم و یزیر همانرب رد یتالالتخا رگید یوس
 .دش اه هموح هب ترجاهم  یازفا و رهش نیا هب ترجاهم دیدش  هاک و نآ رد یراذگ هیامرس و یتخاسریز
 ارجا هلحرم هب ار رهش رد یعمج تازیهجت داجیا تسایس دناوتن یرهش تیریدم دش ثعاب نینچمه رما نیا
 هعسوت رب تراظن یاه همان نییآ و طباوض یمامت هرود نیا رد ،نیا رب هوالع .(2296،دراکروه : .ر)دروآرد
 نامز نیا رد رگید  هم هتکن .داهن شرتسگ هب ور تاهج یمامت رد هیور یب دشر و رابتعا یب المع نارهت
 و زکرمتم نانچمه روشک یرهش تیریدم و یزاسرهش ماظن ،روشک یسایس ماظن یداینب رییغت  غر هب ؛هکنیا
 هب الاب زا و هبناجکی ، زکرمتم یدنیارف ،یریگ  یمات و یزاس  یمات دنیارف زین نونکا  ه هکنانش ،دنام هنارمآ
 یاه یگهیو دقاف ،رهش یمالسا یاهاروش یریگ لکش  غر هب نارهت رهش تیریدم راتخاس و تسا نییاپ
 رایسب اه حرط رد نادنورهش  قن و تساوخ نآ رد هک تسا کیتارکومد و نردم یتکراشم-یلحم تیریدم
 دوجو نادنورهش و یرادرهش ،اروش نیب ناماسب یطابترا و دوش یم هتفرگ هدیدان و هدوب گنرمک
 تدم هاتوک هرود کی رد تالوحت نیا همه هک ییاجنآ زا و ناس نیدب .(11 :1296 ،یروجک یدورنامک)درادن
 رهظم و نوناک هب ار نارهت رهش ،دوب یعیبطریغ و نوزومان ، یرس رایسبب و داتفا قافتا (1196-1596) هلاس 16
 .درک لیدبت یناهج بایقم رد هیور یب ینیشنرهش هعسوت زا یا هنومن و ناریا یسایس-یعامتجا نارحب یلصا
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  (5431) نارهت عماج حرط
 هب فورعم ؛نارهت  ماج حرط زا دوب ترابع ،مود یناهج گنج زا سپ نارهت رهش رد هعسوت دنس نیرت  هم
 رد و زاغآ 5196 لاس رد نآ یتآ دشر یزیر همانرب و نارهت رهش شرتسگ رب تراظن روظنم هب حرط نیا .نایئامرفنامرف
 هدرک داهنشیپ ار اه هارگرزب و اه هاردازآ زا یا هکبش ،هقطنم هد هب رهش  یسقت اب  ماج حرط .دش بیوات 1196 لاس
  راخ و هدودحم هب نارهت رهش یاضف  یسقت اب نینچمه .دوب نارهت ییاضف -یدبلاک هعسوت نآ لصاح هک دوب
 شرتسگ و زوجم نودب یزاس نامتخاس ،نیمز ینارگ نوچمه رهش نوریب و نورد رد یا هزات لئاسم ناینب ،هدودحم
 ،یگدولآ  یازفا ،نارهت یزکرم  خب رد الاب  کارت نوش یتالکشم حرط نیا رد .دروآ دوجوب یمسر ریغ ناکسا
 ،تالضعم نیا لح هار و دندش ییاسانش نارهت هب دمآرد  ک یاه هورگ ترجاهم و نییاپ قطانم رد یراکیب  اور
 هب ،رهش یمیدق یاه تفاب ور نیا زا .دش ناونع یرهش یاه تفاب رد یدااتقا و یعامتجا ،یکیزیف تارییغت لامعا
 .(11 :0296،هدازیدهم)دنتفرگ رارق هدرتسگ و قیمع یاه یحارج دروم ،دیدج یاه هار داجیا و هعسوت و  ظن روظنم
 .درک داجیا ار یا هزات تالکشم دوخ دعب یاه لاس رد هکلب درکن  ک ار رهش تالکشم راب اهنت هن اه لح هار عون نیا
 قطانم هب یبونج قطانم زا دمآرد  ک هقبط ییاج هباج و یبونج قطانم یهدناماس داهنشیپ حرط نیا رد نینچمه
 یاه  خب زا تیعمج  ورخ تابجوم هک دش حرطم اه هارگرزب راوج رد هبترم دنلب یاه نامتخاس تخاس و یلامش
 لیهست و  هارف ار اه ییاج هباج نیا هنیمز زین یرهش یاه هارگرزب ثادحا .درک  هارف ار رهش یزکرم و یلخاد
 ،تمس نیا رد  یانص رارقتسا اب .دیدرگ نییعت برغ تمس هب رهش شرتسگ تهج حرط نیا رد نینچمه .دومن
 هقطنم یریگ لکش .دمآرد وردوخ یاه  رهش و  یانص لاغشا رد ینوکسم هعسوت یارب بسانم یضارا نیرتهب
 زا یشان یاه یگدولآ موجه رد ار رهش (یبرغ یاهداب)نارهت بلاغ داب تهج هب هجوت اب نارهت برغ رد یتعنص
 ریثات ،دوب بالقنا زا دعب ات رهش هعسوت و تیاده یانبم حرط نیا هک ییاجنآ زا و داد رارق شرتسگ هب ور  یانص
 هب ناوت یم حرط نیا تارثا رگید زا .تشاد روحم نیا رد زین یدعب یاه ههد رد رهش دشر یریگ تهج رب یمهم
 بونج و لامش نایم ینیزگ ییادج بجوم لمع رد هک درک هراشا حرط رظن دروم یاه  کارت و یدنب هقطنم طباوض
 رد حرط نیا ور نیا زا .(91 :نامه)درک ادیپ راکشآ و یمسر تلاخ ،ییاضف یرباربان نآ باسا رب و هدش رهش
 و (حرط نیا قبط برغ تهج رد  یانص ینیزگ ناکم تلع هب)یبرغ یاهداب شزو زا یشان یاه یگدولآ  یازفا
 رهش زکرم  ماج حرط ،نیا رب هوالع .تسا هتشاد ار ریثات نیرتشیب رهش یزکرم  خب زا تیعمج  ورخ  یازفا
 یم یحارط برغ تمس هب رهش زکرم تالضعم هب هجوت اب ار نارهت رهش هعسوت راتخاس و دریگ یم هدیدان ار نارهت
  یازفا نوش یلیالد هب هشرگا .دوش هتساک یزکرم هتسه زکرمت زا ،برغ رد دیدج یرهش زکارم داجیا اب ات دنک
 زا دعب نآ زا یدافم و اه  خب اما ،دشن ارجا لماک روط هب  ماج حرط یمالسا بالقنا عوقو و تفن زا لصاح دمآرد
 بونج-لامش روحم زا رهش شرتسگ تهج رییغت ناوت یم اهنآ نیرتمهم هلمج زا هک دش ارجا و حرطم اددجم بالقنا
 نایم  یرس یسرتسد داجیا رد  ماج حرط .درک هراشا نآ دننام و ورتم ،اه هارگرزب ثادحا ،یبرغ-یقرش روحم هب
 و رهش نایم طابترا اب لمع رد مادقا نیا اما ،دوب قفوم یدایز دح ات زین اه هارگرزب زا یا هکبش داجیا اب قطانم
 هب .دش رهش اب نوماریپ رتشیب طابترا و رهش فارطا یاه نیمز هب رهش رتشیب هشره یزادنا تسد بجوم ،نوماریپ
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 یفنم تدم دنلب تاریثات و دوش یم بوسحم هعجاف و تبیام نارهت ینورد قطانم یارب  ماج حرط تارثا یلک روط
 .(519 :6296،روپ یندم)تشگ نارهت بلق یمیدق و گرزب  خب یجیردت لالحمضا هب رجنم ،درک داجیا هک
 (8531)کیفارت حرط
 یمادقا هب رجنم هک دیماجنا کیفارت دیدش دادسنا هب رهش یزکرم قطانم رد اه تیلاعف دایز  کارت ،1596 ههد رد
 1596 لاس هامدنفسا زا نارهت کیفارت لقن و لمح نامزاس .(060 :6296،روپ یندم)دش بالقنا زا دعب رد یداینب
 زا هدافتسا هب قیوشت)ینارسوبوتا هناماس اب هطبار رد لداعتم لقن و لمح هکبش کی هب یبایتسد روظنم هب ییاه یسررب
  واخ هب یخیرات تفاب یایحا و یاخش هیلقن لیاسو زا هدافتسا  هاک ،یور هدایپ  یازفا ،(یمومع هیلقن لیاسو
 لاس رویرهش یادتبا زا ،نارهت 06 هقطنم تیزکرم و یسایس ،یدااتقا تیمها هب هجوت اب .درک زاغآ رهش زکرم رد
 ،هقطنم نیا یاوه و یتوص یگدولآ ،کیفارت  هاک ،یمومع هیلقن لیاسو تکرح تیولوا نیمات فده اب و 2596
 و نفاح نابایخ نآ یبرغ زرم ،یناقلاط نابایخ هدودحم نیا یلامش زرم .تسا هدش هتشاذگ ارجا هب کیفارت حرط
 کیفارت هدودحم یاهزرم .دندوب ینیمخ یفطام و یولوم نابایخ بیترت هب رظن دروم حرط یقرش و یبونج یاهزرم
 نابایخ هب ،یبرغ تهج زا و یرهطم و یمطاف نابایخ هب لامش تمس زا ،هقطنم زاین و طیارش هب هجوت اب و اهدعب
 نابایخ هب یبونج زرم و رویرهش 16 و ناردنزام نابایخ هب یقرش زرم رییغت اب 6296 لاس رد .تفای  یازفا رگراک
 دش ثعاب دعب یاه لاس رد نآ هعسوت و حرط نیا یارجا .تفای  یازفا  برم رتمولیک 69 هب حرط هدودحم ، شوش
 تفر لیهست رد حرط نیا دیاتن هشرگا .(110 :0396،هناگنز)دریگب رارق کیفارت حرط  شوپ تحت 06 هقطنم یمامت
 زا ههیوب ،ییاه یتیاضران اب بلغا اما ،دوب  خبرثا یا هزادنا ات اوه یگدولآ و کیفارت  هاک و رهش زکرم رد دمآ و
 یکیفارت یاه تیدودحم و صخشم تاعاس رد یاخش لیبموتا ددرت ناکما مدع لیلد هب نکاس یاهراوناخ یوس
 یندم)دش نآ لاوز و یگدوسرف هجیتن رد و هقطنم زا تیعمج و تیلاعف ییادززکرمت ثعاب هک دیدرگ هجاوم
 هدودحم زرم یشاوح هب رهش زکرم  اخ یاه تیلاعف لاقتنا حرط نیا هتساوخان دیاتن رگید زا .(060 :6296،روپ
  هاک هارمه هب عوضوم نیا .دوب رازاب هقطنم رواجم یلامش هدودحم رد یراجت و یرادا یاهدحاو زکرمت و کیفارت
 نیا رد و هدش بولطم و دازآ یسرتسد اب قطانم رد یراجت یاه تیلاعف قنور ثعاب هقطنم هب یسرتسد تیبولطم
 رد هک هدش نیزگیاج هس و ود هجرد یدیلوت یاه هاگراک و اهرابنا اب هقطنم قنور رپ یدااتقا یاه تیلاعف ،طیارش
  .تسا هدش هقطنم زا یتسرف رجاهم و نیمز تمیق تفا هب رجنم طیارش نیا تیاهن

 (0631)یزاس هدامآ حرط
 یعون ،روشک یرهش تیریدم نامزاس و یدااتقا ماظن یگدیشاپ  ه زا لیلد هب و یمالسا بالقنا لوا یاه لاس رد
 نیا هلمج زا .(15 :1296 ،یروجک یدورنامک)تفای  اور یبالقنا یزاس نکسم یاول تحت هیور یب زاس و تخاس
 نیا یارجا زا فده .دوب یزاس هدامآ یاه حرط ،دمآرد ارجا هب یرهش هعسوت هنیمز رد و 1196 لاس رد هک تامادقا
 زا سپ تلود اه حرط نیا رد .دوب اهرهش رد نکسم نایضاقتم هب نیمز یراذگاو قیرط زا نکسم لکشم لح ،اه حرط
 حرط ینوناق هدودحم زا  راخ و اهرهش هیشاح رد هک ار یتلود و هدش هرداام یاه نیمز ،یکیکفت یاه هشقن هیهت
 هب مادقا طباوض باسا رب ات داد یم رارق نایضاقتم رایتخا رد ،یرهش نیمز نامزاس قیرط زا ،تشاد رارق یرهش یاه
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 نیمات و اهرهش رد نیمز یاهب یعطقم  هاک هب ناوت یم اه حرط نیا دودحم تبثم تاریثات زا .دننک نکسم ثادحا
 تدم ینالوط تارثا یاراد و هدرتسگ اهنآ یفنم تارثا ،لباقم رد .دوب نامز نآ رد هعماج دنمزاین هقبط زا یشخب نکسم
 یارب دارفا یلام یناوتان و وس کی زا یتلود یلام ینابیتشپ نادقف و اه هژورپ یارب ییارجا طباوض نیودت مدع .دوب
 تالکشم و  ناوم اب ار روکذم حرط المع ،رگید یوس زا اه نیمز تاررقم و نیناوق اب قباطم و بسانم زاس و تخاس
 ،رهش همانرب نودب و یقفا هعسوت ؛دش نایامن نامز لوط رد هک اه حرط نیا یفنم دیاتن رگید زا .تخاس هجاوم یدج
 هب یسرتسد رد ییاسران ،یرهش هب اتسور یاه ترجاهم دنور دیدشت ،نارهت یزکرم و یمیدق یاه هلحم هیلخت
 یاه حرط لحم هب رواجم یاه نیمز رد یضارا یربراک رییغت دیدشت ،یرهش زاین دروم یاه تخاسریز و تامدخ
 نیا زا .(9296،راکمه و ییامنهر : .ر)تسا هباشم دراوم یرایسب و اهرهش یتیریدم تالکشم دیدشت ،یزاس هدامآ
 هعسوت هب  یارگ ،نارهت ینوماریپ هلاه رد اهدرکلمع و تیعمج ینکف نورب یدج زاغآ هرود ناوت یم ار 11 ههد ور
 نیوکت و یباینامزاس یاه هنیمز ،دعب یاه لاس رد نایرج نیا موادت .تسناد یرهشنالک هقطنم یریگ لکش و لافنم
 ینورد یاه  خب و رهش زکرم رد یهجوت لباق و  هم تاریثات نایرج نیا .درک  هارف ار نارهت یرهشنالک هقطنم
  .(550 :0396،هناگنز)تشاد نارهت

 یرامقا یاه كرهش و دیدج یاهرهش
 ات نآ هعسوت اما ،داد رارق ریثات تحت ار نوماریپ یاهاتسور و اهرهش ،دوخ یزاسون هرود زاغآ نامه زا نارهت هشرگا
  یوپ نتفرگ باتش لثم فلتخم للع هب انب و دعب هب نامز نآ زا .دوب لاتم و هتسویپ اتدمع ،1596 لاس دودح
 ... و دیدج نارجاهم  یسو موجه ،تامدخ و  یانص  یرس دشر ،نیمز ینارگ ،ییایفارغج رتسب عابشا ،ینیشنرهش
 رد ینوماریپ و هتسویپان هعسوت  یوپ .داهن شرتسگ هب ور باتش اب نارهت فارطا رد ینوماریپ و هتسویپان هعسوت
 و اهاتسور ندش گرزب ،رهش هب اهاتسور لیدبت ،فارطا یاهرهش ندش گرزب لثم فلتخم روص هب نارهت فارطا
 -یدبلاک  هم تالوحت زا یکی نیاربانب .(19 :0296،هدازیدهم)دیسر روهظ هب دیدج یاه  رهش و اهرهش داجیا
 هموح تمس هب  یارگ و ینیشن  رهش و یزاس  رهش دنور  یرست 1196-15 یاه لاس هرود رد نارهت ییاضف
 ،(1596) ضیف غاب ،(1196)الیو نارهت لثم نارهت یکیدزن رد دیدج یاه  رهش داجیا لابند هب .تسا ینوماریپ یاه
 ناتسرهش یلاوح هب یزاس  رهش هدیدپ دیردت هب ... و (5596) برغ  رهش ،(5596) ناتابکا ،(6596) دابآ تجهب
 یارب ار هنیمز هک دش هدیشک (... و دنوامد ،نیمارو ،یر ، رک) ریظن یرهش نورب یلصا یاهروحم و رواجم یاه
 نارهت هقطنم رد یرهش هموظنم و هعومجم داجیا و بالقنا زا دعب یاه لاس رد ینیشن هیشاح و ینوماریپ یاه هعسوت
 یطابترا یاه هداج روحم رد ههیو هب رهش یا هموح و یا هیشاح یحاون یمامت اه لاس نیا لوط رد .درک  هارف
 ،هدازیدهم)دمآرد تیلاعف و تنوکس دیدج یاه نوناک تروص هب رتمولیک 15 دودح عاعش ات (یلصا روحم تشه)
0296: 11). 
 یارب ییاضف یهتارتسا حرط  رادت و هیهت روظنم هب ناریا هجدوب و همانرب نامزاس 1596 ههد طساوا رد هجیتن رد
 تمدخ هب ار (یوسنارف زیر همانرب رواشم)ناریتس ،یا هقطنم هعسوت یاقترا و نداد نامزاس و نارهت  یرس دشر  هاک
 ار دیدج یاهرهش یهتارتسا راب نیلوا یارب ناریتس دوجو نیا اب .دش فقوتم حرط یمالسا بالقنا عوقو اب هک تفرگ
 دشر و نارهت حرط نیا هجوت نوناک .درک هئارا گرزب یاهرهش زا یدااتقا و یتیلاعف ،یتیعمج زا ییادززکرمت یارب
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 و تلود طسوت دیدج یاهرهش ثادحا اب دعب یاه لاس رد دنور نیا .(12 :1296،داهن یعازخ)دوب نآ  ظنمان
 یریگ لکش هب رجنم و دش تیوقت تارادا و یدنمراک یاه ینواعت هب اهرهش هدودحم زا  راخ یضارا یراذگاو
 ات بالقنا زا سپ یاه لاس ور نیا زا .دش نارهت نوماریپ رد هدنکارپ ناکسا یوگلا یعون و ددعتم یتیعمج یاه نوناک
 رد نآ ییاضف باتزاب هک ار یعامتجا و یدااتقا ،یسایس یاه ینوگرگد و تالوحت نیرت هدرتسگ نارهت 1196 ههد
 بناج زا هزات یاه هموح نیا یریذپ تیعمج ،هطبار نیا رد  هم هتکن .درک هبرجت دوب نوماریپ و رهش تارییغت
 لاثم یارب .دوب نارهت هب دراو هزات نارجاهم بذج یاج هب نارهت رهش بونج تسد یهت یاه هلحم یاه هداوناخ
 ینکاسم هب نتفای تسد دیما هب ،دنتشاد تنوکس شوش نادیم یاه هلحم و اهدوگ رد نآ زا لبق ات هک ینارگراک
  یازفا و وس کی زا روکذم نایرج .دندیزگ ینکس ،تختیاپ بلق زا رود رتبوغرم یحلاام اب و رتاهب نازرا ،رتراداج
 تلع هب 06 هقطنم صخالاب و رهش زکرم هب اهنآ زا یشخب دورو و نارهت تمس هب روشک مامت زا ترجاهم لیس
 یریگ لکش ثعاب ،رگید یوس زا (520 :5296،نارهت  ماج سلطا) راک یایوج نارجاهم یارب یدااتقا یالاب  یارگ
 لکش هب رجنم تیاهن رد هک ؛دیدرگ یعامتجا تاضراعت و اهداضت هجیتن رد و رهش زکرم رد رامش یب یاهتیدوجوم
  .(13 :2296،دراکروه)دش نوماریپ و زکرم نایم یدیدج یعامتجا ییادج یریگ
 (0731)نارهت یهدناماس حرط
 کی هیهت یراوشد و نارهت تالکشم هب هجوت اب اما .دوب هدش هتفرگ رظن رد 0196 لاس ات نارهت  ماج حرط هرود
 تالکشم یبسن لح تهج  یرس یاه لح هار هئارا روظنم هب تدم هاتوک یحرط هیهت ،تدمزارد و هبناج همه حرط
 حرط نیا رد .تفرگ مان "نارهت رهش یهدناماس و نفح" حرط هک دیدرگ باختنا ینایم ییوگلا ناونع هب ،نارهت داح
 ریز حرش هب هقطنم 00 و یرهش هزوح دنپ هب رهش و داهنشیپ یزکرم کت راتخاس یاج هب یا هتسه دنش راتخاس
   :دش  یسقت
 ،یناگرزاب و کیتاملپید ،یرادا بلاغ درکراک اب 1 و 1 ،9 ،0 ،6 قطانم :یلامش هزوح •

 ،یراجت و یهاگراک ،یتعنص بلاغ درکراک اب 16 و 96 ،2 ،1 قطانم :یقرش هزوح •

 ،یتحایس و یترایز ،یبهذم بلاغ درکراک اب 10 و 36 ،26 ،16 ،16 ،56 قطانم :یبونج هزوح •

 .یتحایس و یتراجت ،یخیرات ،یگنهرف بلاغ درکراک اب 06 و 66 ،16 قطانم :یزکرم هزوح •

 دروم رد زج لمع رد و ددرگ لدب یدربهار یا همانرب هب تسناوتن ،تدم هاتوک فیاظو لیلد هب نارهت یهدناماس حرط
 هب ،ور نیا زا .(11 :0296،هدازیدهم)تسا هدرکن افیا یا هدننک نییعت  قن ،یربراک و یدبلاک طباوض یخرب نییعت
 هب  قن نیا المع ،06 هقطنم و نارهت رهش یزکرم  خب یارب یتحایس و یخیرات ،یگنهرف بلاغ  قن فیرعت  غر
  راخ هب یدااتقا یاه تیلاعف  ورخ و راشتنا رد ناوت یم ار رما نیا لیلد نیرتمهم .دش دودحم یراجت بلاغ  قن
 .دسر یم  هدزون نرق رخاوا و رود رایسب یاه نامز هب نایرج نیا عورش یاه هفطن نیتسخن .تسناد نارهت رازاب زا
 رد .(گرا لامش یرتمولیک کی زا رتمک رد)دوب هپس نادیم ای هناخپوت رد رهش دیدج زکرم ،یناهج گنج زاغآ زا  یپ
 .دوب زور باب و یبرغ ،یلمجت یاهالاک هضرع زکرم دسر یم یرصان نامز هب نآ ثادحا هک راز هلال نابایخ نامز نیا
 نابایخ .دش دیدج یرهش زکرم (هناخپوت لامش یرتم 115) یسودرف نادیم ،11 ههد نایاپ ات مود یناهج گنج زا
 هب و لاعف نانچمه رازاب همه نیا اب .دنتفرگ لکش یراجت درکراک اب نایرج نیمه رد زین لیبسلس و یسودرف یاه
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 115 رهش دیدج زکرم ،6196 لاس رد هاشاضردمحم دیفس بالقنا اب .داد یم همادا دوخ یراجت-یگنهرف یاهدرکراک
 هدمع  خب نیاربانب .دیسر دیشمج تخت نابایخ هب نآ یلصا نوناک و داد ناکم رییغت لامش یوس هب رگید رتم
  .(116 :2296،دراکروه)تفای طسب ددعتم نکاما رد و درک تیارس رازاب هدودحم زا  راخ هب رهش یراجت یاه تیلاعف
 (0731) مکارت شورف
 لالقتسا و یلام ییافکدوخ تمس هب تکرح ،یمالسا بالقنا زا سپ یاه لاس رد یرهش تیریدم لوحت نیرت  هم
 وس کی زا اه لاس نیا رد یرهش تیعمج  یرس  یازفا .دوب 0196 لاس هجدوب غالبا زا سپ تلود زا  اه یرادرهش
 و یزاسرهش یلاعیاروش هبوام هب رجنم رگید یوس زا اه یرادرهش هب تلود یلام یاه تخادرپ یدج  هاک و
 رد نارهت یرادرهش اهنآ بار رد و اه یرادرهش باسا نیا رب .(11 :1396،یناشفا)دیدرگ و 3196 لاس رد یرامعم
 گنیکراپ فذح ، الما و یضارا یربراک تیبثت و رییغت و ینامتخاس دازام  کارت شورف هب تردابم ،11 ههد لوا همین
 هب 1196 ههد رد نارهت یرادرهش نیاربانب .دنتفای تسد زین یهجوت لباق یاهدمآرد هب و دندرک ... و زاین دروم یاه
 یدورنامک)تسا هتشاذگ نارهت رهش یاضف راتخاس رب یقیمع ریثات هک دز تسد رهش نیا رد یعیسو تامادقا
 یاهزاس و تخاس ،هبوام نیا باسا رب .دش بیوات یرادرهش 310 هبوام 1196 لاس رد .(05 :1296 ،یروجک
  یب ربعم شرع رد و رتم 119 یالاب تحاسم اب اهنت نیمز هعطق ره و دش یم دودحم هقبط تفه رثکادح هب دیدج
 06 زا رتمک یسرتسد اب و رتم 119 زا رت کشوک یاه نیمز و دریگب  کارت هفاضا هقبط راهش تسناوت یم رتم 06 زا
 هاگدید زا رهش فلتخم قطانم رد هبوام نیا دروخزاب .دننک یم تفایرد ینامتخاس  کارت هفاضا هقبط کی رثکادح رتم
 و یزکرم قطانم یاه نیمز تاعطق رثکا هکارش ،دوب سکعرب یزاسون دنمزاین و راد هلئسم یحاون یزاسون ترورض
 رتم 119 زا رتمک تحاسم اب یکیکفت تاعطق یاراد ،دندوب رت هدوسرف و رتریقف یقطانم بلغا هک نارهت رهش بونج
 بتارمب رتریقف و یبونج قطانم رد دازام زاس و تخاس هدوزفا شزرا ،ور نیا زا .(هنادزیر تفاب احالطصا)دنتسه  برم
 یلامش قطانم یکیکفت تاعطق تحاسم نیگنایم الومعم نوش .دوب دهاوخ رهش هفرم قطانم و لامش یضارا زا رتمک
 ار نیشن هفرم و یلامش قطانم زین هبوام نیا زا یشان یراذگ هیامرس بذج بهاوم اذل .تسا  برم رتم 119 زا رتشیب
 تفاب زا  هس نیرتشیب یاراد هک یزکرم و یبونج یاه  خب المع و (11 :3296،نیدلاریخ)تسا هداد رارق فده
   .درکن یرییغت اهنآ تیعضو و هدربن ینادنش هرهب ،دنتسه یزاسون دنمزاین هجیتن رد و یمیدق ،هدوسرف
 ینالک تامیمات و اه تسایس نیرتمهم ناونع هب ریز لماوع رضاح  هوهپ رواب هب ،هدش حرطم دراوم هب هجوت اب
  .دنا هدوب راذگرثا 06 هقطنم دوجوم طیارش رب  یقتسمریغ و  یقتسم روط هب هک دنتسه
 یرهش هعسوت یاه حرط رد مدرم تکراشم مدع .1

 یرهش نیناوق و اه تسایس .2

 نارهت یهدناماس حرط و نارهت  ماج حرط .3

 (2596)کیفارت حرط .4

 (1196)یزاس هدامآ حرط .5

 (0196)یرامقا یاه  رهش و دیدج یاهرهش نوناق .6

  کارت شورف .7
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 06 هقطنم یریذپ تسیز طیارش رب اه نآ یراذگرثا نازیم و نالک تامیمات و یتیریدم لماوع : 9لودج
 نیگنایم
 هبتر

 هیوگ

 یرهش هعسوت یاه حرط یارجا و یریگ  یمات ،یزاس  یمات رد مدرم تکراشم بلج مدع 50/5
   یرهش نیناوق و اه تسایس 13/1
 کیفارت حرط 13/1
 نارهت یهدناماس حرط و نارهت  ماج حرط 29/1
 یرامقا یاه  رهش و دیدج یاهرهش نوناق 19/1
 یزاس هدامآ حرط 51/9
  کارت شورف 11/9    

 1396، هوهپ یاه هتفای : بنم

 هک زورما هب ات هتشذگ زا نارهت یرهش تیریدم رب  کاح یلک یاه تسایس  واخ رد هدش حرطم ثحابم هب رظن   
 نارهت رهش 06 هقطنم یریذپ تسیز عاضوا و طیارش تفگ ناوت یم تارج هب ،دش هراشا اه نآ نیرتمهم زا یخرب هب
 ناگربخ زا یهاوخرظن زا لصاح دیاتن هک 9 لودج رد هکنانش .تسا هتفرگ یتیریدم نالک لماوع زا ار ریثات نیرتشیب
 نآ زا سپ و یلک روط هب یرهش یاه حرط یارجا و بیوات ،هیهت یاهدنیارف رد مدرم تکراشم مدع ،تسا هدمآ زین
 هدیسر ارجا و بیوات هب ... و یرهش نیمز ،کیفارت ،دیدج یاهرهش یاه هنیمز رد هک یدروم فلتخم یاه حرط
 تسا یهیدب هشرگا نیاربانب .تسا هتشاد هقطنم نیا رد یتسیز بولطم طیارش  هاک رد یمهم  قن یگلمج ،تسا
 هک لاح نیع رد دیاب نارهت رهش تیریدم اما دهد یم رارق ریثات تحت ار نآ یاه لولس ،رهش تیلک یارب یتسایس ره
 (قطانم و اه هلحم) نآ یتایح یازجا ،تسا رهش تیلک اب ههجاوم یگنوگش  واخ رد صخشم یاهدربهار یاراد
  .(1 :1396،یناشفا)دهد رارق ههیو هجوت دروم ههیو و لقتسم روط هب زین ار
  قیقحت یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
 نالک تامیمات و اه حرط ،اه تسایس بلاق رد یتیریدم و یطیحم تسیز ،یدااتقا لماوع زا یخرب هب هلاقم نیا رد
 ،دندوب روشک حطس رد و رتارف رایسب هاگ و 06 هقطنم زا  راخ هشرگا ،رضاح  هوهپ رواب هب هک دش هتخادرپ یماع و
 لاثم یارب .دنا هدوب راذگرثا هقطنم نیا دوجوم طیارش ندمآ دوجوب و یریگ لکش رد  یقتسم ریغ و  یقتسم روط هب اما
 ار نارهت صخالاب و ناریا یرهش تایح هک دوب یدااتقا لوحت نیرتمهم ،هاشاضر نامز رد یراد هیامرس طباور طسب
 یدیلوت لغاشم و اه هاگراک یاج  یانص ناس نیدب .درک رثاتم نآ یتموکح و یدااتقا ،یسایس بلاغ  قن تهج هب
 راک  یسقت رد ماخ داوم هدننکدیلوت  قن لوبق و یفرام یاهالاک تادراو  یازفا اب و تفرگ ار یرو هشیپ و کشوک
 دیدج  یانص ینیزگ ناکم اب هدش دای تالوحت ینامزمه .دش نوگرگد هعماج فرام و  یزوت ،دیلوت یوگلا ،یناهج
 نورب یاه هنیمز نیتسخن ،برغ روحم ههیوب و نارهت فارطا یطابترا یاهریسم رد ههیوب و رهش هدودحم زا  راخ رد
 قوقح نیرت ییادتبا زا هک نارهت رازاب نارگراک زا یا هدمع  خب ور نیا زا .درک  هارف ار تیعمج و تیلاعف ییارگ
 یراجت بلق و یزکرم  خب زا  راخ هشرگا هک دنتشاد ییاه هناخراک رد راک یارب یدایز لیامت ،دندوب هرهب یب راک
 نایرج نیا .دندوب دنم هرهب صخشم راک تعاس و تالیطعت ،یاخرم ،همیب یایازم زا ناشنانکراک اما ،دوب رهش
 و دبلاک رب یمهم تارثا زین دعب یاه لاس رد هکنانش .تشاد یزکرم  خب زا تیعمج  ورخ رب ار ریثات نیرت هدرتسگ
 وحن هب هک نارهت یرهش یاه حرط و نیناوق  قن زا دیابن  هم نیا رانک رد .تشاد 06 هقطنم رد یربراک تارییغت
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 ،نیناوق نیا نیرت یمیدق و نیرتمهم زا یکی .دیشوپ  شش ،تسا هدرک رثاتم ار نآ یزکرم  خب یریذپ تسیز یزراب
 هب هراوس تکرح ماظن لیهست و لقن و لمح دوبهب تهج رد هک تسا ش.ه 3196 لاس هبوام رباعم هعسوت نوناق
 ،اه  اک ،گرا یخیرات هلحم لماک بیرخت هب هک 1696 لاس رد نارهت رهش شرتسگ و هعسوت نوناق .دمآرد ارجا
 یارب ار نارهت رهش ،نیناوق نیا هشرگا .تسا نیناوق نیا زا رگید یکی زین دیماجنا راجاق نارود یاهدامن و اه هزاورد
 و یریذپ تسیز لوصا و  یهافم هبنج زا و باسا رد اما ،درک یم هدامآ لیبموتا نوچمه نردم تاناکما و اهدرکلمع
  .درک فیعضت ار نآ ،رهش یا هلحم راتخاس و یعامتجا ماجسنا موهفم ههیوب
 رد  یانص و رهش شرتسگ رب دیکات اب هک) نارهت  ماج حرط هلمج زا فلتخم یاه حرط  قن هب دیاب هنیمز نیمه رد
 فده اب) کیفارت حرط ،(... و رهش یبونج یاه  خب زا تیعمج  ورخ ،یرهش یاه هارگرزب ثادحا ،یبرغ تهج
 یزاس هدامآ یاه حرط و (اوه یگدولآ  هاک و ییاج هباج و لقن و لمح تیعضو دوبهب و کیفارت و ماحدزا  هاک
  یازفا و یلیمحت گنج ،بالقنا زا سپ نارود رد نارهت  اخ طیارش هب هجوت اب هک) یرامقا  دیدج یاهرهش و
 یاه حرط هشرگا .درک هراشا (دندرک ثادحا و یبایناکم نارهت رهش نوماریپ رد یدیدج یتنوکس زکارم ،تیعمج
 و تیلاعف ینکف نورب یدج زاغآ تابجوم یعون هب اما ،دنتشاد ناش هعلاطم دروم هنیمز رد یتبثم دیاتن مادک ره روکذم
 زا سپ نارود رد رهش هعسوت و اه حرط نیا .دندش نآ یریذپ تسیز تفا یعون هب و یزکرم  خب زا تیعمج
 .دیدرگ رهش یمیدق تفاب هب تبسن هنارگادوس و یتسینردم درکیور  اور و رهش  یدق هتسه بیرخت بجوم ،بالقنا
 شرتسگ لاح رد رهش نالک زا (دصرد راهش هب کیدزن) یکشوک رایسب  خب اهنت یمیدق تفاب نونکا هک یوحن هب
  .تسا یرادهگن مدع و لاوز راشد یدج روط هب و تسا هتفرگ رب رد ار نارهت
 تسیز دوجوم طیارش یریگ لکش رد نالک لماوع  قن رب ینبم قیقحت یلصا هلاسم و لاوئس هب خساپ یارب اما
 همانشسرپ لیمکت دیاتن زا و دشن افتکا یدانسا و یا هناخباتک تاعلاطم باسا رب هدش ماجنا یاه لیلحت هب اهنت یریذپ
 ات 6لوادج) اه هیوگ یراذگرثا نازیم  جنس یارب نمدیرف نومزآ دیاتن لوادج رد هکنانش .دش هدافتسا زین ناگربخ
 تیریدم یلک یاه تسایس ، (11.5 یراذگرثا اب)نارهت رازاب یا هقطنم ارف درکلمع و یراجت تیزکرم تسا هدمآ (9
 حرط یارجا و یریگ  یمات ،(50.5 یراذگرثا اب)یزاس  یمات رد مدرم تکراشم مدع رت قیقد ترابع هب و یرهش
 و نارهت ییاوه و بآ  اخ طیارش هلمج زا نالک یطیحم تسیز طیارش و (32.1 یراذگرثا اب)یرهش هعسوت یاه
 نالک یاهدنیارف و لماوع نیرت  هم ناونع هب (11.9 یراذگرثا اب) لاس زا زور 150 رد ییامد یگنوراو بلاغ هدیدپ
 یاعدا ،باسا نیمه رب .دنا هدوب راذگرثا هقطنم یریذپ تسیز رب هک دنتسه یطیحم تسیز و یتیریدم ،یدااتقا
  .دوش یم دییات اهنآ نایم هطبار دوجو و یریذپ تسیز رب راذگرثا نالک یاهدنیارف و لماوع  قن رب ینبم قیقحت
 رود رظن زا ار نآ ندمآ دوجوب و زورب زاس هنیمز لماوع دیابن و ناوت یمن یریذپ تسیز  هف و تخانش رد نیاربانب
 اه صخاش و داعبا زا یا هعومجم هلیسوب هب یریذپ تسیز دوجوم تیعضو تخانش هشرگا ،ور نیا زا .تشاد
 هنیمز هچنآ و تسین اهنآ تسیز دوجوم طیارش زا نادنورهش  رد زج یزیش ،تخانش نیا اما ،دریگ یم تروص
 .تسا هدوب درخ طیارش زاس هنیمز ناونع هب نالک لماوع تقیقح رد ،تسا هدروآ دوجوب ار ینونک طیارش یریگ لکش
 ،اه هلحم یریذپ تسیز دوجوم  ضو تخانش و یبایزرا رد یرارکت تاعلاطم ماجنا یاج هب دوش یم داهنشیپ نیاربانب
 هب ،دراد دیکات ینونک تیعضو و طیارش هب هک ییاه صخاش و اهرایعم باسا رب روشک یاهاتسور و اهرهش ،قطانم
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  هس دناوت یم و تسا یریذپ تسیز دوجوم طیارش هدنروآ دوجوب هک دوش هتخادرپ ییاه هنیمز و للع یسررب
  .دشاب هتشاد روشک یاهاتسور و اهرهش هدنیآ تسیز طیارش  هاک زا یریگولج رد ییازسب

  عبانم
 .نارهت ،یزاسرهش و نکسم ترازو ،نارهت زا ییادززکرمت زادنا  شش ،(5296) ظاک،نسحا

 ،ایفارغج یشهوهپ یملع همانلاف ،نارهت رهش یاوه یگدولآ یکیتپونیس لیلحت ،(3296)ارتیم ،یناریپ هایس هلال .نیسحمالغ ،یزازک یناکسا
616-596. 

 تاعلاطم زکرم ،نارهت یرادرهش و رهش یداهنشیپ همانرب ،ریذپ تکراشم دنورهش ریذپ تسیز رهش ،(1396)یلعدمحم دیس ،یناشفا
  .نارهت یرادرهش

  .نارهت ،نارهت هاگشناد یراکمه اب نارهت یرادرهش تاطابترا و تاعالطا یروانف نامزاس ،(3296)نارهت رهشنالک سلطا

 ،(نارهت 00 و 56 ،6 قطانم یدروم هعلاطم)یناریا ریذپ تسیز رهش لکش و ییاضف هعسوت یوگلا لوصا نیودت ،(3296)اضریلع ،دابآردنب
 .نارهت ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یدجام دیمح رتکد ییامنهار هب یرتکد هلاسر

 ،نارمع یسدنهم یلم سنارفنک ،ریذپ تسیز رهش یاهرایعم و اه یگهیو هب یهاگن ،(0396)دازرف ،یردیح .اضر ،ییاقشق .دواد ،یبیبح
  .زیربت ،رادیاپ یزاسرهش و یرامعم

 .نارهت ،هاگآ تاراشتنا ، شش پاش ،ناریا رد ینیشنرهش ،(1296)اضردمحم ،یرئاح .یتیگ ،دامتعا . رف ،نایماسح

 رهش یگنهرف تاعلاطم رتفد ،نارهت رهش نالک یعامتجا یگنهرف هعسوت تالاقم هعومجم ،ینیشنرهش و ییارگددجت ،(2296) رف ،نایماسح
 .نارهت

 ،(نیمارو ناتسرهش یدروم هعلاطم)یگدنز تیفیک درکیور اب یرهش نوماریپ یاهاتسور یریذپ تسیز نییبت .(1396)نیمادمحم ،یناسارخ
   .ایفارغج هدکشناد ،نارهت هاگشناد ،یرتکد هلاسر

 هاگشناد ،یرتکد هلاسر ،06 هقطنم یاه هلحم : هوهپ دروم نارهت رهش یزکرم  خب رد یریذپ تسیز لیلحت .(1396)غورف ،داهن یعازخ
 .ییایفارغج مولع هدکشناد ،یمزراوخ

 همان نایاپ ،(هشیدنا دیدج رهش یدروم هنومن) نارهت فارطا دیدج یاهرهش یعامتجا یدااتقا تالوحت یسررب ،(1296)غورف ،داهن یعازخ
 .یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد ،دهشم یسودرف هاگشناد ،دشرا یسانشراک

 دیدشت ای یرهش یگشراپکی یوسب 0196-1296 هرود رد نارهت یرهش تیریدم تامادقا  جرم نیمز لیلحت ،(3296)اضر ،نیدلاریخ
 .61-02صص ،01هرامش ،یرامعم و رنه ،؟ییاضف فاکش

 .نارهت ،یرامعم و یزاسرهش یتاقیقحت و یتاعلاطم زکرم ،یوروخ یاه هاگتنوکس و نارهت رهشنالک ،(1296)هرهز ،روپدواد

 هاگشناد تاراشتنا و پاش هسسوم ،یماهس بوریس : همجرت ،ناریا لامش یناسنا یایفارغج هرابرد یتاعلاطم ،(2596)هیوازگ ،لونالپود
  .دهشم ،دهشم یسودرف

 .نارهت ،تمس تاراشتنا ،ناریا یرهش یزیر همانرب دنیارف ،(1296)هناورپ ،ینیسح هاش .یقتدمحم ،ییامنهر

 یکشزپ مولع هاگشناد یشهوهپ یملع هلجم ،عورش یارب ییامنهار :یفیک یاه  هوهپ رد یریگ هنومن ،(6396)ناراکمه و یداه ،ربجنر
  . 290-150 صص ،9هرامش ،ناریا یمالسا یروهمج  ترا

 ،99هرامش ،06لاس ،رظن غاب ،نارهت رهش :یدروم هنومن ،یراتفر یاه هاگرارق یریگ لکش رد یرهش نورد غاب  قن ،(1396)هناجرم ،یدنز
  206-166. 

 ،ایفارغج هدکشناد ،ینیدلا فیس کنارف رتکد :امنهار ،یرتکد هلاسر ،نارهت رهش 06 هقطنم رد یرهش یگدرمهپ نییبت ،(0396)دمحا ،هناگنز
  .نارهت هاگشناد

 ییایفارغج یاه  هوهپ هلجم ،اه صخاش و داعبا ،لوصا ،موهفم :یرهش یریذپ تسیز ،(5396)ناراکمه و دمحم ،یناجنرهم ینامیلس
   .10-15   ،6 هرامش 1هرود ،نارهت هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب
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 طیحم ،نارهت رهش رد نآ یطیحم تسیز راثآ و یرهش تامدخ زکرمت یوگلا لیلحت ،(1396)نیسح ،نایروانم .کنارف ،ینیدلا فیس
 .11-95   ،11هرامش ،یسانش

 نالک یعامتجا یگنهرف هعسوت تالاقم هعومجم ،نارهت رهش یاهاضف هعسوت رب یطیحم تسیز تارثا یسررب ،(2296)بارهس،یرگسع
 .نارهت رهش یگنهرف تاعلاطم رتفد ،نارهت رهش

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،ناریا رصاعم یزاسرهش ،(1296) یلعدمحم دیس ،اورماک

 .05-61 صص ،16و96 هرامش ،یزاسرهش یاهراتسج ،نارهت یرهش هعسوت تیریدم یراتخاس  ناوم ،(1296)یسوم ،یروجک یدورنامک

 ،25 هرامش ،ییایفارغج یاه  هوهپ ،نارهت یاوه یگدولآ رد ییایفارغج لماوع یسررب ،(5296)لولهب ،یناجیلع .ییحی دیس ،یوفص
 .33-066صص

  .نارهت ،ققحم رشن ، یماهس بوریس همجرت ،زربلا نارهت ،(2296)درانرب ،دراکروه

 زکرم هلجم ،یکشزپ شزومآ رد هعسوت یاه ماگ ،یفیک تاقیقحت یریگ هنومن رد دنمفده یشور ،یفرب هلولگ ،ناراکمه و نیهم ،رف یردان
  .616-316 صص ،9 هرامش ،یکشزپ شزومآ هعسوت و تاعلاطم

 .نارهت ،شزادرپ رشن ،دنوزآرز دیمح :همجرت ،رهشنالک کی روهظ نارهت ،(6296)یلع ،روپ یندم

 .نارهت یرهش یزیر همانرب تاعلاطم زکرم ،12 نارهت کیهتارتسا حرط ،(1296)زاراو ،یحیسم یدارم

 ،(نارهت رهشردام  یادیپ و یزاسون هرود :مود  خب)نارهت رهش ییاضف-یدبلاک هعسوت یخیرات دنور هب یرظن ،(6296)داوج ،هدازیدهم
 ،یزاسرهش یاهراتسج

 ،(نارهت رهشردام  یادیپ و یزاسون هرود :مود  خب)نارهت رهش ییاضف-یدبلاک هعسوت یخیرات دنور هب یرظن ،(6296)داوج ،هدازیدهم
 .16-10 صص ،9 هرامش ،یزاسرهش یاهراتسج

 ،(1196-1596 نارهت رهشنالک نیوکت هرود:موس  خب)نارهت رهش ییاضف-یدبلاک هعسوت یخیرات دنور هب یرظن ،(0296)داوج ،هدازیدهم
 .19-91 صص ،1 هرامش ،یزاسرهش یاهراتسج

 نارهت یرهش هعومجم یریگ لکش هرود :مراهش  خب)نارهت رهش ییاضف-یدبلاک هعسوت یخیرات دنور هب یرظن،(0296)داوج ،هدازیدهم
 .19-61 صص ،5 هرامش ،یزاسرهش یاهراتسج ،(زورما ات 1596

 و نکسم ترازو ،ناریا رد نآ هاگیاج و یناهج ریخا تایبرجت یرهش هعسوت یدربهار یزیر همانرب ،(5296 ،ناراکمه و هدازیدهم
  .نارهت ،یرهش یحارط و یرامعم رتفد یزاسرهش و یرامعم تنواعم ،یزاسرهش

 

 


