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 هدیکچ
        یزاگسزاا زا مگجع قارگع مهگس هتگسا هتگشاد  گحا دروم هرود یشزومآ ماظن رد یریثات هه یناخلیا دهع رد مجع قارع یایفارغذ
   مادگک رد لگمات دنمزاین هلئسم نیا رتها نییعت هدومن یاایزرا ناوتیم هنوگه ار ناناخلیا یناملسم یهرود یشزومآ -یملع یاهراتخاس
   هگک دگسر یگم رظن ها هتسا هدوا عوقو لاح رد ناریا یهعماذ رد هرود نیا اا نامزمه هک تسیگنهرف و یعامتذا -یسایس یاهرتسا
      رگیدگکی اگا طعترگم یراتخاگس یاگه هگفلوم یاهراپ زا بسانم یتفایرد و کرد مزلتسم مهم یاهشسرپ نیا ها نداد خساپ یارا شالت
  دگنویپ رد هقطنم نیا هک یمهم شقن و یناگرزاا و یراجت  اعسانم رظنم زا مجع قارع تیالو تیمها رپ و کیوتارتسا تیعقوم  دشاا
   یرهگش زگکارم اا مجع قارع تیالو زیامت ،دومنیم افیا یزکرم  الف قطانم رگید اا ناریا برغ لامش رد ناناخلیا یاهتختیاپ نایم
  سگپ ناریا یرهش زکارم یزاسزاا موزل ،نالوغم یهیلوا موجه هجیتن رد هدراو یاهبیسآ  دش رظنم زا ناریا برغ بونذ و بونذ
   ایگضتقم یا   هراگپ هگا یدگنعیاپ  رورض و یناملسم یهرود رد ناناخلیا یرادتکلمم راتخاس رد لوحت ،ناناخلیا یناملسم یهرود زا
       ریثاگت اگت داگهن مگه راگنک رد لگماوع زا یا هگعومجم یهااثم ها ناوتیم ار یگلمذ ،رگید لیالد و یرادتموکح دیدذ یاهوگلا ینورد
      نگیا رد  دوگمن نیگععت ار ناگناخلیا یناملگسم ی   هرود رد هوگیو هگا یناگخلیا دهع یشزومآ ماظن لوحت رد مجع قارع ییایفارغذ هاگیاذ
   دگنه ناگیم  5        دوگش هتگشاذگ نوگمزآ هگا هرازگگ ود نیا یتسرد مدع ای تحص یلیلحت -یفیصوت یشور ها ات دوشیم شالت شهووپ
  قارگع  ییاگیفارغذ و   یگطیحم یاگهتیفرظ زین و یشزومآ -یملع یاهداهن یایحا ها هذوت ،ناناخلیا یناملسم دننام مهم رایسا یهفلوم
            یگخرا رد ،دگندید نالوگغم موگجه زا مگجع قارگع یاهرهگش هگک یعیگسآ مگجح هگا هذوت اا  6 تشاد دوذو لمات لااق یاهطاار مجع
   دوا ریگمشه یدودح ات اهداهن نیا قنور نانچمه تیالو نیا یاهرهش یخرا رد هه رگا دشن رارکت نیشیپ قنور هقطنم نیا یاهرهش
 
 یشزومآ -یملع یاهداهن ،ناناخلیا یناملسم هرود ،مجع قارع ،ییایفارغج ریثات :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
      ،یرارجت ،یداراتقا تاریح ارت درش ببس ،دمآ دراو ناریا یاهرهش راتخاس رب نالوغم موجه یهجیتن رد هک یاهبرض
 ناریا برغ بونج و زکرم یحاون زا یعیسو  خب و ناجیابرذآ ات ناسارخ زا اهرهش نیا یشزومآ -یملع و یگنهرف
    رارقترسا نیترسخن یاره    هرود نارمه زا ،درنور نریا فرقوت یارب شالت .ددرگ لماک یگتخیسگ  ه زا و لالتخا راشد
  رترشیب یشاپورف رودقم دح رد یناریا ردتقم یاهنادناخ و اهتیاخش یاهراپ ،لاح نیع رد .دش زاغآ لوغم ناناخلیا
      زارغآ اهرهرش یرخرب ددرجم یناداربآ و   ناررمع ترهج رد زین ییاهشالت یتح و دنتخادنا ریخات هب ار اهراتخاس نیا
  اهرهرش نیا یگنهرف -یملع و یراجت ،یدااتقا تایح دیدجت روظنم هب ییاهن و یلصا درکیور دوجو نیا اب ؛دندومن
 ناونع اب نآ زا هک دیعسوبا نامز رد یناخلیا تلود رمع نایاپ ات هرود نیا زا .دش زاغآ نازاغ ناخلیا تموکح نارود زا
 و تنطلس یهنیمز رد یناریا ناگبخن اه نآ  بت هب و لوغم ناناخلیا درکیور دوشیم هدرب مان ناناخلیا یناملسم یهرود
 -  یدارقتعا یاره   نارینب ارب ار لورغم ناخلیا دنویپ تسخن یهجرد رد قیمع لوحت نیا .دش نوگرگد یلک هب تموکح
   دورخ تردرق طسب تهج رد شالت هب ناریا یریطاسا و هدش هتخانش یاهزرم نورد رد ،تسسگ دوخ نیشیپ یاهلیبق
 لامعا تهج رد ار یرهشناریا تنطلس یاپرید و نهک یاهوگلا یناریا نارالاسناوید و ناگبخن اب رتشیب دنویپ رد ،دمآرب
 - یرنید یاههفلوم یاهراپ زا یریگهرهب اب ،یناریا و ناملسم یهاشداپ ناونع هب ات دومن شالت و دیزگرب رتبسانم تردق
 .دهد ناشن  هم رایسب یتیوه داعبا نیا یماح ار دوخ ،یلم
   زا غرارف و نارریا نیمزرس رد ات دوب شالت رد نارالاسناوید و ناگبخن ریثات تحت نونکا یناریا یهدش ناملسم ناخلیا
    و درنک اریحا ار اهرهرش ی هرتفخورف دااتقا ،دشوکب تکلمم ینادابآ رد ،دراد هگن تیعر باپ ،گرزب ناخ رابرد ریثات
     تردرق موادرت و طرسب ترهج رد هک ددرگ یایحالصا ماظن رادمدرس یمالسا -یناریا یتیوه ماظن نیا بار رد دوخ
    فرلتخم یحاورن و اهرهرش رثکا ابیرقت هک دوب یاهنوگ هب یحالصا یاهشالت نیا .تشاد زاین اهنادب تدش هب  یوخ
 هدش نشور لوغم یهدش ناملسم هزات ناخلیا یارب ارهاظ هتکن نیا تیمها .دادیم رارق  شوپ تحت ار ناریا نیمزرس
 شالت نیاربانب .داهن ناینب ار ردتقم یتنطلس یاههیاپ ناوتیمن اهرهش رد تیعر تیعضو حالصا و ینادابآ نودب هک دوب
 -     یرملع یارهداهن یزارسزاب زرین و ترارجت و یرورپماد ،یزرواشک ،یناگرزاب ،یدااتقا یاههزوح یمامت رد ات درک
 .درامگ تمه یرهش تایح یایحا هب یشزومآ
   رد زرین  رجع قارع تیمها رپ یهیحان ،دنتفرگرب یحالصا یاهتسایس نیا زا یمهس هک ناریا یحاون بلغا رانک رد 
      زرین هریحان نریا یاهاترسور و اهرهرش هک درکیم باجیا زیختورث یهیحان نیا تیمها .تفرگ رارق تاهجوت نوناک
     درننام هرجوت درورم یاره هزورح ریاس رانک رد هک دوب ییاضف نینش رد .دنریگ  یپ رد حالصا و ینادابآ قیرط اددجم
 برادم .دوش هتفرگ رس زا زین  جع قارع یشزومآ -یملع یاهداهن یزاسزاب ای و حالصا ،هریغ و تراجت ،یزرواشک
  و اره همدرص نی رترشیب ،نیشیپ  نورق رد تدم ینالوط یاهقباس اب ،ناریا یشزومآ -یملع داهن نیرتمهم یهباثم هب هک
    و نارمرک ،برارف درننام ناریا قطانم یخرب رد ،ناناخلیا یناملسم یهرود رد ؛دوب هدید لوغم یهلمح زا ار اهبیرخت
  هرب ناریا یاهرهش یمامت رد قنور نیا .دنتفرگ رس زا ار نیشیپ ییافوکش و قنور ،زیگنا تفگش یتروص هب ناجیابرذآ
 قنور یهنیمز رد نشور رایسب یاهنیشیپ  غر یلع هک دوب  جع قارع ،قطانم نیا یهلمج زا .دوبن نزاوتم و هزادنا کی
 هبرجت ار فیعض اضعب و نزاوتمان یقنور ناناخلیا یناملسم یهرود رد ،برادم  واخ هب یشزومآ -یملع یاهداهن



 911 ...رد مجع قارع ییایفارغج هاگیاج ریثات

  درشاب یم یطیحم و ییایفارغج لئاسم ،یگنهرف ویخیرات تارییغت و تالوحت رانک رد رما نیا  هم لیالد زا یکی .دومن
 .تسا  هوهپ نیا یلصا فده نآ نییبت هک
 ی هرود رد یرشزومآ - یرملع یاهداهن نیا ییایفارغج تیعقوم  قاو رد دریگیم رارق لمات دروم  هوهپ نیا رد هچنآ
 رد     رجع قاررع یاهرهرش یهنیشیپ ،راتخم یتروص هب ادتبا ات دسریم رظن هب مزال نیاربانب .تسا ناناخلیا یناملسم
   یخیرارت ریرس نیا رد لمات .ددرگ یسررب زین نالوغم روضح زا  یپ یاههرود رد اهداهن نیا قنور و تیلاعف یهزوح
  هدورب هنوگش ناناخلیا زا  یپ ات  جع قارع یاهرهش یشزومآ -یملع یاهداهن تیعضو هک داد دهاوخ ناشن الامتحا
        قرنور نریا ددرجم یرریگ ررس زا ،دنترشاذگ ررس تشپ ار نالوغم موجه نیگنس یهبرجت اهرهش نیا هکنیا زا سپ و
       هرقطنم نریا یاهرهرش یرخرب هرک دزارسیم نایامن یدودح ات تالمات نیا .تسا هدوب نازیم هش ات و هنوگش یگنهرف
  ار نیرشیپ یاههرود ریگمشش قنور دنتسناوتن زین رگید یخرب و دندومن نفح ار دوخ یگنهرف -یملع قنور نانچمه
    هرک یزروارشک و یرارجت تیمها و ناناخلیا تختیاپ زا یرود ، جع قارع هقطنم یایفارغج هکنیا نمض .دننک هبرجت
   زکارم و برادم یبسن قنور رد هدش داجیا ر یناملسم راع ههیو هب ر  مارآ و تینما رانک رد تسا هتشاد هقطنم نیا
     قاررع هرقطنم یاریفارغج هرک تسا نیا  هوهپ نیا یساسا  سرپ نیاربانب .تسا هدوب راذگ ریثات هرود نیا یشزومآ
   طیاررش ریارس اب دنویپ رد یطیحم و ییایفارغج تیفرظ نیا و هتشاد یناخلیا دهع یشزومآ هزوح رد یریثات هش  جع
 ؟تسا هدومن لمع هنوش یگنهرف و یخیرات
 :لوغم ناناخلیا یهرود اب نامزمه ناریا یگنهرف – یرکف تایح باب رد یتیلک
  و ارهیرگ نک زا یاهعومجم  قاو رد تسا رظن دروم هرود نیا رد نایناریا یگنهرف -یرکف تایح موهفم زا هک هچنآ
 ناریا رد رضاح نالوغم عامتجا اب صخا روط هب  نآ یگنهرف -یرکف ناگبخن و مومع روط هب نایناریا یاهیراذگریثات
  قاو رد (666 :6196 ،زردناس).دش هجاوم قیمع ییاه لاش اب رظن ره زا یناریا یهعماج هک یاهرود رد  ه نآ ؛تسا
 یمامت و دومن دیدهت ار یناریا یهعماج رد نیشیپ یخیرات  ظن و راتخاس یمامت هناگیب و سناجتمان رصانع نیا روضح
 یاهوگلا نایم هک یلداعت و دز  هرب ،هاتوک یعطقم یارب هش رگا ار نآ یعامتجا و یسایس ،یگنهرف ،یرکف یاههفلوم
    ،یورضر).داد راررق ریثارت تحت ار دوب هتفرگ لکش یدامتم یاه نرق یط رد یعامتجا راتخاس نیا یلم -ینید تیوه
  واخ هب یگنهرف یاهدرکیور یاهراپ ریثات تحت یخیرات یاهتسسگ نیا موادت تدش دوجو نیا اب (1-1 :1296
 .دش هتساک نآ یراذگریثات تدش زا و رتمک دیردت هب یناریا یناوید -یسایس ناگبخن فیط بناج زا
 -    یرگنهرف راتخارس هرک درنک    یرم ادریپ یلمارت لرباق رایسب تیمها اجنآ زا ،یگنهرف -یرکف یاه یراذگریثات نیا  هف
  نریا یط رد ورین ود یقالت نیا هاگنآ و ددرگ  رد یتسرد هب نالوغم اب هبناج همه یههجاوم زا لبق ات ناریا یعامتجا
   یرگنهرف یاره   هنیرشیپ ددرجم تخانرش و تخادرپزاب لاجم اجنیا رد هک تسیهیدب .دریگ رارق یواکاو دروم اه لاس
     نریا ارب ؛ترسین نالورغم یاهلیبق ،یموق گنهرف اب یخیرات یهتشذگ نیا داعبا و اههفلوم یهسیاقم انایحا ای و نایناریا
   یرم ار نارریا ر د ینارخلیا تموکح لیکشت نآ  بت هب و نالوغم روضح هک دیامنیم یرورض هتکن نیا هب هراشا دوجو
   دررک دادرملق توافتم خیرات و اههشیر اب و زیامتم تیوه و گنهرف عون ود نایم  کمشک و دروخرب زا یاهرود ناوت
   .درکن ادیپ یناریا گنهرف یبسن یهبلغ زج یماجنارس هک
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    یورخ ررب یراذرگریثات روظنم هب شالت و لماعت یهوحن نیا هک یریس ،هدمع یاه لاش و  ناوم نیا یمامت  غریلع
 رد ار نآ یجیردت دنور هک یرما .دوب رادروخرب ییازس هب تیمها زا دومن یط نالوغم تنوشخ اب هارمه  بط و نشخ
 (1-06 :0396 ،یوضر).دناهدومن نییبت زین «راهم نامتفگ» لیذ
   ار یلورغم ررصانع رب یگنهرف -یرکف یراذگریثات تهج رد یناریا ناگبخن شالت زا زیامتم و ددعتم یهوجو ناوتیم
    ،ترموکح ،یزرو ترسایس ،یرادا و یرالارسناوید دننام ییاههزوح رد لاثم ناونع هب اهشالت نیا .دومن یدنب هتسد
 هفلوم هب ،اههزوح نیا رانک رد ناخروم زا یخرب هک تسیهاگن نینش اب .دراد یدنب  یسقت تیلباق هریغ و یراد روشک
   یارهداهن دارجیا»  زرین و «     رناد و شزورمآ هرب هرجوت» نآ نورد زا هک دناهدرک هراشا زین گنهرف راذگ ریثات رایسب ی
  هرک یرما (96-56 :1296 ،رلب).دناهدش رتهتسجرب «راذگریثات و لاعف یرگشنک عون کی یهباثم هب یشزومآ – یگنهرف
 نیاربانب .داد  ااتخا دوخ هب هرود نیا رد ار یناریا گنهرف رصانع یایحا یاههصرع نیرت  هم زا یکی دوخ عون رد
  اتبرسن ی    هرود ود ،نارناخلیا رورضح نآ  ربت هرب و لوغم یهرود رد نایناریا یگنهرف -یرکف تایح هک تفگ ناوتیم
  یاره     هربرجت  رغر یرلع ،دورب نارریا رد نالوغم ییاهن رارقتسا اب نامزمه هک نآ ییادتبا یهرود .درک هبرجت ار زیامتم
  ررما نیا .دنامزاب دوخ یعیبط ریس زا یدودح ات ،یناریا یهعماج رد یلوغم رصانع روضح و نالوغم موجه دنیاشوخان
   نارریا یرگنهرف یاهداهن یهرکیپ رب قیمع تالوحت نیا رثا رد هک تفرگ رارق یتابرض ریثات تحت تسخن یهجرد رد
 تایح نیا مود یهرود اما .تشاذگ اجرب قیمع ریثات یناریا یگنهرف -یرکف نالاعف یرگ نک رب هجیتن رد و دمآ دراو
    نارگبخن  ره ،ترشاذگ ریثات نآ دنور رب ناناخلیا یناملسم  ه هک دوب زیامتم و توافتم یدودح ات ،یگنهرف -یرکف
   ،نارریا رد نالورغم رتاپرید روضح  ه و دندید دوخ یاپ  یپ رد رتشیب یراذگریثات روظنم هب رتدعاسم ییاضف یناریا
   یرگنهرف تیعرضو دوبهب رد  هم لماوع نیا ریثات ؛دوب هدیشخب  یرست ار یناریا یهعماج رد نانآ قیفلت و  ازتما دنور
 .دوب قیمع رایسب هرود نیا

 :ناناخلیا رصع رد شزومآ و ملع هاگیاج
 یدودح ات ،گنهرف و  ناد و  لع یاههزوح رد ناریا رد یلوغم نامکاح یعقاو ریثات باب رد تواضق دسریم رظن هب
   بررخم یارهیراذگریثات اب  ه هزوح نیا رد هک تسا رظنم نیا زا رتشیب تواضق نیا یراوشد .دشاب راوشد و تخس
     و درنداد نارشن دورخ زا اره هزورح یخرب رد هک یباعت نودب و هنادازآ یاهدرکیور  ه و دش هجاوم ناوتیم نالوغم
 هدوب راذگ ریثات نیشیپ راودا اب هسیاقم رد رتگنرمک یلکش هب ولو نایناریا گنهرف و رکف تایح موادت رد ،لماع نیمه
 .تسا
  ناواررف ی هرقالع » و « نالورغم نایم رد تباتک و طخ تنس دوجو مدع» ینعی رگید  هم لماع ود ریثات ،لماوع نیا هب 
      ترهج رد برسانم یاهرترسب دارجیا رد هرک دناهدوزفا زین ار«ایمیک و بط ،یسانشهراتس دننام اههتشر یخرب هب اه نآ
   (16-66 :1296 ،رذآینمکرت).دوب راذگ ریثات لوغم ناناخلیا دزن یناریا ناگبخن روضح
 یاههخاش نیا هب هجوت و داجیا ناریا یاهرهش یاهراپ رد هدرتسگ و یملع ییاهداهن ات دش ببس اهنآ دزن هقالع نیمه
 هک دوب یتاهجوت نینش ی هیاس رد زین یناریا یملع ناگبخن بذج .دریگب رارق تاهجوت نوناک رد اهداهن نیا رد مولع
   درننام یدارهن ی   هرادا و یترسرپرس هرک درنا هدررک هراشا یسوط نیدلاریان هجاوخ هب اهنآ یمامت بار رد .تفای دشر
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  بارسح ی   هرود نریا رد یریگمرشش رایرسب یملع یاهتیلاعف اشنم تسناوت و تفرگ هدهع رب ار هغارم یهناخدصر
 (326-636 :1296 ،ینایتشآ لابقا .590 :0296 ،افص).ددرگ
   راتخارس بذرج هرود نیا رد ینیوج نادناخ دننام یناوید -یسایس ناگبخن زا یرگید فیط ،ریان هجاوخ اب نامزمه
    برقل نارسارخ ارت دادغب زا نوگانوگ یاهرهش رد املع و نادنمشناد یارب یمهم رایسب یماح هک دندش نالوغم تردق
  همدرص و یدوبان شوختسد نالوغم موجه زا دعب زا هک یملع -یشزومآ یاهداهن ریمعت ای و تخاس رد نانیا .دنتفرگ
 (9-5 :6  ،1196 ،ینیوج) .دنداد ماجنا یریگمشش یاهشالت دندوب هدش
     ررما هرب هرجوت نآ  ربت هب و یناریا گنهرف و رکف یایحا موادت ریس ،ناخ نازاغ ندمآ راک یور ات و هرود نیا زا سپ
  درننام اه گنهرف رگید ناگدنیامن یبسن طلست ، ناگبخن  قن ندش گنرمک هلمج زا یلیالد هب ، ناد و  لع ،شزومآ
 یشلاش اب ینیوج نادناخ دننام ناگبخن نیا لوا هورگ یجیردت بوکرس زین و ییادوب یتح و یدوهی ،یحیسم ،یلوغم
  لرماک رو رط هب یناریا ناگبخن ریثات رظنم زا ار هرود نیا ناوتیمن هش رگا (101-101 :6196 ،ینایب).دش هجاوم یدج
 نیا تحص ناریا رد ناناخلیا تموکح رخآ و لوا یاههرود رد رما نیا تدش دوجو نیا اب تسناد کیرات و شوماخ
   راتخارس و ارههفلوم نیا یایحا تهج رد شالت رظنم زا نانآ تموکح ینایم یهرود هک تخاس رادومن رتشیب ار اعدم
 .دوب رادروخرب یرتنییاپ هاگیاج زا ناناخلیا روضح رترخاتم و ییادتبا یاه هرود تبسن هب یگنهرف
   رهم دادیور ود نیا .تسناد یو ندش ناملسم  بطلاب و نازاغ ندمآ راک یور اب نامزمه ناوتیم ار اهشالت نیا  وا
  و ررتقیمع اتبسن یاهشالت و دوش زاغآ نالوغم روضح اب نامزمه ناریا تالوحت خیرات رد نیون یاهرود ات دش ببس
 تسا هرود نیا رد .ددرگ زاغآ یناریا تیوه و گنهرف ، لع یاههخاش و داعبا ،اههزومآ یایحا تهج رد یرتراذگریثات
     زرکارم نریا قرنور و یزارسزاب» تهج رد شالت و دوشیم یدیدج یهلحرم دراو «ناریا رد یرهش زکارم یایحا» هک
    ،یراریهلا).دریگ یرم باترش وا رابرد یناریا ناگبخن و ناخ نازاغ بناج زا «یرهشناریا یاههشیدنا ریثات تحت یرهش
9296: 11-29) 
  یارههفلوم هب هجوت زین و تواضق ،یرالاسناوید ،تلود و تسایس ناکرا رد هرود نیا اب نامزمه هک یلوحت موادت رد 
 :1296  ،یورضر).دش هتفرگ رس زا زین یملع یاهداهن یایحا تهج رد شالت ،تفرگ ماجنا نایناریا یلم -ینید تیوه
    نریا ،وا رارنک رد یرناریا یگنهرف -یناوید ناگبخن زا یعیسو فیط روضح زین و نازاغ تاهجوت یهیاس رد (96-66
  دارجیا یشزومآ -یملع تاسسوم و اهداهن زا یعیسو  جح نآ نورد زا و تفای موادت  یسو رایسب یلکش هب اهشالت
 دزاس ایهم نانیا یارب ار یطیارش و اضف و دهد یاج دوخ نورد رد ار نادنمشناد و ناملاع زا یرایسب تسناوت هک دش
 (126-226 :1196 ،یوضترم) .دنزرو تردابم یملع و یرکف راثا دیلوت هب دنناوتب یبسن یشمارآ رد ات
  ناترسزوخ ات براف و نامرک زا ناریا یحاون و اهرهش بلغا رد ناوتیم ار یملع یاهیزاسداهن نیا یهرتسگ هش رگا
  یرم ار یگنهرف -یملع یایحا نیا یاهنوناک نیرتمهم زا یکی دوجو نیا اب ،دومن دصر زیربت و نارادنزام و ناهفصا و
 رظنم دنش زا درک ادیپ نالوغم یالیتسا یهرود رد ییایفارغج یهیحان نیا هک یتیمها .تسناد  جع قارع یهزوح ناوت
      و بررغ یحاورن رد نارناخلیا ترختیاپ ناریم لصاف دح هک  جع قارع کیهتارتسا و باسح رایسب تیعقوم  ه .دوب
 -  یرطیحم یاره       تریفرظ  ره و ترشاد راررق یزرکرم تالرف رد نارریا یبونج و یزکرم یحاون اب ناریا برغ لامش
    ،دراورم نریا ررب هوالع .دادیم رارق هرود نیا یناگرزاب -یراجت تادوارم نوناک رد ار نآ هک دوب هیحان نیا ییایفارغج
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    لرماوع نریا یمارمت .دروآ یرم لابند هب ار اهرهش نیا بلغا یتیعمج  کارت ، جع قارع یاهرهش رد یزرواشک قنور
          ررما هرب هرک زرین ارجنآ هرتبلا تارهجوت نریا .درریگب ینوزف هرود نیا رد  جع قارع یهیحان هب هجوت ات دشیم ببس
  .دوب لمات لباق زین درکیم ادیپ طابترا یشزومآ -یملع یاهیزاسداهن
     رورضح رخارتم و مدرقتم یارههرود یگنهرف -یرکف ماظن رد  جع قارع هاگیاج هک هتکن نیا نییبت و لیلحت نیاربانب
 - یررکف تالوحت رتهب  هف هب دناوتیم ،تشاد رارق ییایفارغج -یطیحم یاههفلوم مادک ریثات تحت ناریا رد ناناخلیا
   نریا زا ییاریفارغج یاهراتخاس نیا زا مادک ره یهرهب هک دزاس صخشم و دناسر یرای اههرود نیا رد ناریا یگنهرف
 .تسا هدوب اههفلوم و رصانع مادک ریثات تحت و هنوگش یگنهرف تالوحت
 :ناناخلیا یهرود ات نیتسخن نورق زا یخیرات شرگن کی ؛مجع قارع یهدودحم
    ترهرش  رجع قاررع تیالو هب نایقوجلس یهرود رد و ق.ه  جنپ نرق رد و اهدعب هک یاهیحان نامه ای لابج تیالو
        راتخارس و ترفاب ،ررگید لرماع رره زا  یرب هرک دشیم لماش ار یعیسو اتبسن ییایفارغج یهدودحم  قاو رد ،تفای
 هک زین یناریا ناملسم نانادیفارغج .دشیم بوسحم نآ یهاخشم هجو اههرود یمامت رد و دوب زیامتم نآ ییایفارغج
 مان «لابج تیالو» ناونع اب هیحان نیا زا ،دندروآیمرد شراگن هب هزوح نیا رد ار دوخ تافیلات نیتسخن نورق نامه زا
  تاجردرنم هب ناوتیم هنومن ناونع هب .دندرکیم دیکات یدنب یسقت نیا رد زیامتم ییایفارغج راتخاس نیا رب و دندربیم
 عورش دادغب زا ق.ه699 لاس رد ار دوخ شرازگ هک درک هراشا لقوح نبدمحم  ساقلاوبا هتشون «شرالا ۀروص» باتک
   نیررت گرزرب هک تسا ییاهرهش لماش ،لابج نیمزرس» : تسا هدروآ ییایفارغج یهیحان نیا فیصوت رد یو .دنک یم
 :5196 ،لقوح نبا).« رب و  رک ،رول ،دنواهن ،ناساق دننام کشوک ییاهرهش و تسا  ق و ناهفصا ،رونید ،نادمه اهنآ
     رد .درنک صخرشم ار هرقطنم نریا ی هدودرحم ایوگ اتبسن یاهشقن  یسرت اب ات دنکیم شالت نینچمه لقوح نبا (106
 (606 :5196 ،لقوح نبا).تسا لابج بونج رد ناتسزوخ و قارع لقوح نبا طسوت هدش هدیشک هشقن
  یررجه  مرارهش  هدرس رد  مارنمگ یاهدنسیون طسوت هک «برغملا یلا قرشملا نم  لاعلا دودح» باتک رد نیا رب هوالع
 رد  بررع  قاررع زا  ییاره  تمرسق هک قرف نیا اب ،تسا شرالا ۀروص دودح نامه ،لابج دودح فیرعت ،هدش هتشون
  تریالو ی   هدودرحم هرب نآ رد هرک یرگید تیمهارپ ییایفارغج رثا (166 :0196 ، لاعلادودح).دراد دوجو لابج برغ
   .ترسا هرتفای  تارفو ق.ه119  لارس رد  هرک   ترسا یرخطرصا  هترشون « کرلامملا و کلاسملا» ،تسا هتفر هراشا لابج
 (060 :2196 ،یرخطصا)
   نارمه رربتعم تیاور اهنت ارهاظ تسا هدش هتخانش « جع قارع» ناونع اب یاهرود هش زا لابج تیالو هکنیا یهرابرد 
       هرب یقوجلرس نیطالرس ندرش برقلم ار یراذرگمان نیا لیلد یومح توقای .تسا هدرک لقن یومح توقای هک تسا
 ناریا قرش زا تموکح نیا زا ییاههخاش یگدنکارپ لیلد هب (33 :9296 ،0  ،یومح توقای) دنادیم «قارعلا ناطلس»
 .تشگ روهشم  جع قارع هب ،برع قارع اب زیامت رد زین روکذم یهیحان ،ماش و هیکاطنا ات
 ناسیونایفارغج نیا نایم یقفاوت یبسن روط هب هک دز بدح ناوتیم دش لقن ییایفارغج  بانم نیا زا هک هچنآ باسا رب
  یرم نیشیپ یاهتیاور نیا دییات رد و نیاربانب .تسا هتشاد دوجو  جع قارع ای لابج تیالو روغث و دودح یهراب رد
  نارنآ یاهتیاور یلامتحا و ییزج تافالتخا و دومن هراشا هیحان نیا یهراب رد زین رصاعم ناسیونایفارغج راثآ هب ناوت
     ار  رجع قاررع اری لاربج ی هدودرحم دنرتسل یاگ .دومن  هف  جع قارع یهیحان یهراب رد مدقتم راثآ اب بایق رد ار
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  ،نارسارخ گرزب هارهاش ،ناولح ،روزرهش ،رونید ،رواگنک ،نآ یاههبیتک و نوتسیب ،(هاشنامرک) نیسیمرق» زا ییاههزوح
  ثرحب نیا یهمادا رد دنرتسل (110 :1196 ،دنرتسل).دنادیم « فلدوبا  رک و نیزگرد ،نادمه ،رتشلا ،لامچمش ،راهب
   یاهرهرش نیررت گرزب ناونع هب مایا نیرت یدق زا ناهفصا و یر ،نادمه ،هاشنامرک گرزب رهش راهش» هک تسا هدروآ
  نادرمه و هملاید نامز رد یر هک یتیعقوم  غر یلع هک دسریم رظن هب دوجو نیا اب .دناهدشیم هتخانش لابج یهیحان
   ،دنرترسل) .ترسا هدوب لابج تلایا یاهرهش نیرتدابآ و نیرت گرزب هشیمه ناهفصا اما ،دندرک ادیپ یقوجلس نامز رد
1196: 610-110) 
    و دزری تریالو یو هرک تسا نیا دنکیم هجوت بلج مدقتم ییایفارغج راثآ اب بایق رد دنرتسل تیاور رد هک یاهتکن
   نریا رد هرک ناناخلیا یهرود ییایفارغج راثآ هک تسیلاح رد هتبلا نیا .تسا هدناجنگن یدنب  یسقت نیا رد ار ناهفصا
    هرارشا هرک درناهدرب مان  جع قارع زا  هم یهیحان ود ناونع هب ناهفصا و دزی زا ،دش دهاوخ هراشا اهنادب زین  هوهپ
 (65 -95 :0196 ،یفوتسم).تسناد اهتیاور نیا یهرمز رد ناوتیم ار یفوتسم هللادمح  هم یاه
    رد .دورب لریلد درنش هب انب رما نیا .تفرگ رارق تاهجوت نوناک رد نانچمه زین یناخلیا یهرود رد  جع قارع تیالو
        ره و ترفرگ راررق بررغ لامرش و بررغ رد ناناخلیا یاهتختیاپ ترواجم رد هیحان نیا یبرغ یاهزرم  ه  قاو
 اهرهش رب طلست قیرط زا ناریا یبرغ بونج و بونج تایالو زین و یقرش یاهنیمزرس رب نالوغم تراظن و یسرتسد
   قاررع ،نارریا یاهرهش رگید اب نامزمه ات دشیم ببس تیمها رپ یاهیگهیو نیا .دشیم رسیم  جع قارع یاههار و
   هدافترسا ررتمک لابج حالطصا زا ،نالوغم زا  یپ راودا فالخ رب هرود نیا رد .دریگ رارق تاهجوت نوناک رد زین  جع
 حالطصا  ه راب کی یتح هرود نیا رد هک دنکیم ناونع دنرتسل .دش هتخانش  جع قارع تیالو ناونع اب الماک و دش
  و مورسرم الماک لوغم یهلمح زا سپ  جع قارع ناونع و تسا هدشن هدرب راک هب ییایفارغج یهیحان نیا یارب لابج
 (610 :1196 ،دنرتسل).تسا هدوب لوادتم
 :مجع قارع و ناناخلیا
   نارریا یقررش یاهرهش و ناسارخ رانک رد هک یاهقطنم ؟دوب اهرظنم مادک زا ناناخلیا یارب  جع قارع تیالو تیمها
    نونارک رد اددرجم ییاریفارغج - یرطیحم یاهتیفرظ مادک ریثات تحت دوب هدید نالوغم موجه زا ار اهبیسآ نیرتشیب
  تارهجوت تهج رد ناملسم ناناخلیا عانقا رد  جع قارع یاهرهش یتیعمج  کارت ایآ ؟تفرگ رارق ناناخلیا تاهجوت
  زا ررگید یا  هرارپ رارنک رد هک ناناخلیا یناملسم ؟دوش  قاو رثوم تسناوتیم یحاون نیا یرهش زکارم یایحا هب رتشیب
  یریثارت هش دادیم ربخ ار ناریا رد یزروتسایس و ینارتموکح زا یدیدج لاف زاغآ ،یدااتقا -یسایس تایضتقم
 شالت هنوگ ره ؟دشاب هتشاد تسناوتیم  جع قارع یشزومآ -یملع یاهداهن  واخ هب و یرهش راتخاس یایحا رب
     ارب نارمزمه  رجع قاررع یلک تیعضو رد لمات مزلتسم اه سرپ نیا هب بسانم ییاه خساپ نداد تسد هب تهج رد
 .تسا ناریا رد ناناخلیا روضح
 زا  یرکی ار یناخلیا یهرود رد  جع قارع یهدودحم ییایفارغج یهزوح بابرد یفوتسم هللادمح فیصوت ناوتب دیاش
 لیلد هب  جع قارع یاهرهش هک دنکیم دیکات اهراب ،بولقلا ههزن رد یفوتسم .تسناد هنیمز نیا رد اهفیصوت نیرتهب
  ارههرود  نریا یناگرزاب و تراجت رد هک یشقن و دناهتشاد نالوغم یدااتقا ماظن رد یهاگیاج هش ییایفارغج تیعقوم
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  تریالو  هرک  درنک یرم  لرقن هراب نیا رد یو (65-15 :0196 ،یفوتسم).تسا هدوب تیمها رپ هزادنا هش ات دناهدومن افیا
 ،یفوتسم)«.تسا لدتعم نآ یحاون بلغا یاوه و بآ هک تسا هدش لیکشت رهش هراپ لهش و ناموت 3 زا»  جع قارع
 ار  نارریا  فرلتخم یحاون یناریا نارالاسناوید کمک اب هتبلا و ،نیشیپ یاهیدنب  یسقت هب هجوت اب ناناخلیا (65 :0196
 ناموت ناونع لیذ مادک ره گرزب یاهرهش و یحاون نیا هک اجنآ زا .دندومن یدنبهتسد ددعتم یاهناموت ناونع لیذ رد
  بارسح و نیرتتیمهارپ وزج هک دش  یسقت گرزب ناموت دنش هب زین  جع قارع یهقطنم نیاربانب دندش یدنب  یسقت
 .تفر رامش هب هرود نیا رد ناریا قطانم نیرت
 .دزاسیم صخشم ددعتم تاهج زا ار نآ یاههنماد و دنکیم هراشا ییایفارغج یهیحان نیا یهرتسگ هب سپس یفوتسم
-هقطنم رد لخاد ناتسدرک و ناجیابرذآ هتبلا هک) برغ رد ناتسدرک و ناجیابرذآ تایالو زا زا ار هیحان نیا شرع یو
   یرهتنم ناترسدرک و ناجیابرذآ هب هک دوب یبرغ بناج زا هقطنم نیا یبیرقت تادحرس ،روظنم هکلب دوبن  جع قارع ی
  لامرش رد  تارنالیج و  سمورق ،هزافم زین و ناریا یبرغ بونج و بونج رد ناتسزوخ و براف یهدودحم ات (دشیم
 شرع و گنسرف تاش و دص نآ لوط .دنکیم ناونع دزی ات برغ رد دوردیفس یهناخدور زا زین ارنآ لوط و دنادیم
 (65-05 :0196 ،یفوتسم) .تسا هدش هتشون گنسرف دص زین نآ
 ی هرجیتن رد  ،درش  هدریمان   رجع  قاررع یناخلیا یهرود یادتبا زا هک ییایفارغج یهدودحم نیا یاهرهش یمامت ابیرقت
 ،ق.ه001  لارس  دودرح  ارت ق.ه161 زا  ارهنآ ییادتبا موجه رد هش رگا .دندید بیسآ  یب و  ک ناریا هب نالوغم موجه
 روظنم هب وکاله مزع دوجو نیا اب دوب رتمک رهنلاروام یاهرهش و ناسارخ اب تبسن رد  جع قارع رد بیرخت یهنماد
  یربرغ  یاره نیمزررس رد  تارحوتف  موادرت اب ناریا برغ رد نالوغم تردق تیبثت و یبرغ یاهنیمزرس فیلکت نییعت
   یخیرارت  بارنم رد یطوسبم اتبسن یخیرات یاهشرازگ .دروآ دراو  جع قارع یرهش راتخاس رب یرتقیمع یاهبیسآ
 (62-02 :1196 ،6  ،ینیوج .136-036 :9596 ،06  ،ریثا نبا).تسا هدیسر تبث هب هنیمز نیا رد
  ارت  ناهفرصا زا  هرقطنم  نریا  یاهرهرش . دورب تهج دنش زا نالوغم یارب ییادتبا یاه هرود نیا رد  جع قارع تیمها 
 رود رد  نالورغم فادها نیرت  هم زا یکی نیاربانب .دندوب نایلیعامسا ذوفن یارب یهاگیاپ اضعب یر و نادمه و نیوزق
 نالوغم ذوفن و طلست طسب یارب قطانم نیا تیمها اذل .دوب ناریا رد اه نآ تردق یزادنارب ،دوخ یاهیشکرکشل مود
  راتخارس  ارت  درش یرم ببس هقطنم نیا رد نالوغم روضح تهج نیا زا (همدقم :0196 ،ینایب).تسا هتشاد تیمهارایسب
  شرازرگ هنیمز نیا رد .دنیبب یدج یاهبیسآ ناریا یاهرهش رگید دننام زین اهرهش نیا یگنهرف و یعامتجا ،یدااتقا
   نریا رارثآ  امیقترسم و تسیزیم  جع قارع  هم یاهرهش زا ،نیوزق رد ناناخلیا راع رخاوا رد هک یفوتسم هللادمح
    ررثا رد هرک یربارخ»   هرک درنکیم ناعذا یو .تسناد تجح ناوتیم ار دوب هدرک هدهاشم ههد دنش زا سپ ار تالوحت
 زونه ،یدشن ثداح رگید هعقاو چیه لاس رازه ات رگا تفر راع نآ رد هک یماع لتق و داتفا قافتا لوغم تلود روهظ
 هک دسریم رظن هب (20 :0196 ،یفوتسم)«.دوب هعقاو نیا زا  یپ هک یتفرن لوا لاح نآ اب ناهج و یدوبن ریذپ  رادت
        رد ، رهم تریعقوم نیرمه و درشاب هرتفرگ راررق نالورغم روضح ریثات تحت تدش هب  جع قارع تیمها رپ تیعقوم
 .دشاب هدوبن ریثات یب موق نیا روضح یهجیتن رد نآ هب هدش دراو یاهبیسآ
 ترواجم رد هیحان نیا یاهرهش یاهراپ رارقتسا ،ناناخلیا خیرات یدعب راودا رد هقطنم نیا یاهرهش تیمها رگید لیلد
 رب یلوغم نایاورنامرف و ارما یبسن طلست ات دشیم ببس هک دوب هیناطلس اهدعب و زیربت ،هغارم رد نالوغم یاهتختیاپ
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 راکشآ رتشیب یماگنه هیحان نیا رب ناناخلیا ذوفن و طلست تیمها .ددرگ هارمه یرتشیب تلوهس اب  جع قارع یاهرهش
  هزورح  نریا رد نانآ روضح یهجیتن رد هک یقنور و یراجت و یناگرزاب تابسانم دیورت هب نالوغم مامتها هک ددرگیم
 نایم یرسارس یاهدنویپ داجیا رد  جع قارع یاهرهش تیمها هب یتسرد هب اه نآ .دوش هتفرگ رظن رد دوب هداد  ر اه
  رورضح یادتبا رد هناگ دنش لماوع نیا .دندوب هدرب یپ ناریا یبرغ لامش زین و بونج ،قرش رد ناریا رگید یاهرهش
  اتبرسن   رجح زا  ررگید  برناج زا و  درریگ  راررق تاهجوت نوناک رد یفرط زا  جع قارع ات دش ببس ناریا رد نالوغم
 .دنامن ناما رد ناریا رد اه نآ روضح یادتبا رد اههزوح یمامت رد اهبیرخت و اهبیسآ زا ییالاب
  تنطلرس  زارغآ ات ناناخلیا ندمآ راک یور یادتبا زا  جع قارع یاهرهش تیعضو هک تفگ ناوتیم دمآ هک هچنآ ربانب
  ترشپ زا  سرپ و  ینالورط  اتبرسن یهرود  نریا رد  هرک  دورب  نارریا  یاهرهرش رگید یلک طیارش و اضف زا یعبات ،نازاغ
  هرمادا لداعت نودب و نزاوتمان یتروص هب ولو دوخ تایح هب ،نالوغم موجه نیگمهس و بیهم یهبرجت نآ نتشاذگرس
  ،یراریهلا .66-16 :1296  ،یورضر) . درش  یرساسا تالوحت راشد هک دوب نازاغ ندمآ راک یور اب تیعضو نیا .دنداد
9296: 51-11) 
 رد و  نیرمز  نارریا رسارس رد یندمت زکارم و اهرهش یایحا هب هک یریگمشش تاهجوت رانک رد هک تسا هرود نیا رد
  یارهداهن و  زرکارم  دارجیا  یرتح و  اریحا ،یزاسزاب رب دیکات ،دش هتخادرپ هریغ و ییاضق ،یراجت ،یدااتقا یاههزوح
  هرجوتم نآ هب ار هدش ناملسم نازاغ یتسرد هب یناریا ناگبخن هک دوب یزاین نیا .دش هتفرگ رس زا زین یشزومآ -یملع
  نریا تایح دیدجت هب ار تاهجوت نیرتشیب ،یحالصا تضهن نیا بار رد ات دندوب شالت رد زین دوخ و دندوب هتخاس
 ،اه نآ تیمها هب هجوت اب زین  جع قارع یاهرهش هک تسییاضف نینش رد .دنزاس فوطعم یشزومآ -یملع یاهداهن
 .دوشیم هتفرگ رس زا نآ رد یشزومآ -یملع زکارم یایحا دنور و دنریگیم رارق هجوت دروم
 :ناناخلیا تموکح رارقتسا زا لبق ات مجع قارع یشزومآ -یملع یاهداهن یهنیشیپ
      رورضح زا  یرپ ارت  رجع قاررع یاهرهش رد یشزومآ -یملع قنور رپ رایسب تنس کی رب یخیرات  بانم تاجردنم
 هب اه نآ ناهاشداپ و ماکح لیامت و نایقوجلس و هیوب لآ دننام یردتقم یاهتموکح تیهام .دنارذگیم هحص نالوغم
 تراجت هک یدنویپ زین و  جع قارع یاهرهش ییایفارغج -یطیحم یاهتیفرظ رانک رد یملع زکارم هب ندیشخب قنور
   تریمها زرین اههرود نیا رد ،تخاسیم رارقرب تفالخ رابرد زکرم ناونع هب برع قارع اب قطانم نیا نایم یناگرزاب و
  .تخاسیم نایامن  یپ زا  یب ار  جع قارع یاهرهش
     مارن داد یارج دورخ رد ار یمجرسنم یملع -یشزومآ یاهداهن هک یرهش نیلوا ناونع هب روباشین زا  بانم رد هش رگا
 ی هریحان رد  یرشزومآ -یملع یاهداهن یهنیشیپ هک دسریم رظن هب  دوجو نیا اب (13-93 :1196 ،هدازناطلس) دناهدرب
 ییاهیزاسداهن زا  یپ ات هک دراد لامتحا .دسرب قطانم نیا رب هیوب لآ ماکح یهطلس زا  یپ یاههرود هب  جع قارع
  مارجنا رب هوالع و دناهتشاد یملع -یشزومآ یدرکراک یبهذم نکاما و دجاسم ،رگید یملع یاههزوح و برادم دننام
 هدشیم اپرب اهداهن نیا رد زین یملع ثحب و برد یاههقلح اضعب ،نکاما نیا رد نوگانوگ تاعامتجا و ینید ضیارف
      رد هرک ررگید یاهرهرش یرسب و نیوزرق ،دزی ،یر ،فلدوبا  رک ،ناهفصا ،نادمه (13-93 :1196 ،هدازناطلس) .تسا
    دورخ رد ار یرناوارف ییاره   رلعلاراد نایقوجلرس و هیوب لآ یهرود رد دندوب هدش  قاو  جع قارع ییایفارغج یهیحان
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  هربرجت ار یهجوت لباق و ریگمشش قنور هرود نیا  بانم رد  ردنم یاهشرازگ و اهتیاور رب انب هک دندوب هداد یاج
   .دندومنیم
   ییارهداهن ییافوکرش و قنور زا ربخ دباییم باتزاب  بانم رد ناوارف هیوب لآ یهرود زا ههیو هب هک « لعلاراد» حالطصا
  و درناه   دورب لوغرشم تریلاعف هب ینیدریغ و ینید زا ،مولع فلتخم یاههخاش رد دجاسم زا لقتسم و ازجم هک دهدیم
-هدمع توافت (510 :0196 ،6  ،زتم).دناهدیدیم اههرود نیا رد  یوخ یدام نایماح نیرت  هم ناونع هب ار اهتلود
 زاین تروص رد بالط هب اه مولعلاراد نیا رد هک دوب نیارد (همکحلا هنازخ ای بتکلاراد) هناخباتک اب اه لعلاراد نیا ی
  ررظن رد تماقا یارب یلحم دندمآ یم رود هار زا هک یبالط یارب اه نآ زا یخرب ای و دش یم هداد  ه یا هنیزه کمک
 (110 :0196 ،6  ،زتم) دش یم هتفرگ
   زرکارم ییافوکرش و قنور ،هیوب لآ ددعتم یاههخاش نایم نآ زا و ناریا رد هدنکارپ یاهتردق رب نایقوجلس یهبلغ اب
 ناریا یاهرهش بلغا رد یملع یاهداهن ،یقوجلس تموکح ییادتبا یهرود رد .تفای موادت نانچمه یشزومآ -یملع
      ارما دورب هدرش یرسرادم راذرگناینب و یناب  جع قارع یاهرهش یاهراپ رد  ه لرغط دوخ هش رگا .دیسر دوخ  وا هب
 هب ندیشخب قنور رد کلملا ماظن هجاوخ لیدب یب ریثات و هاشکلم و نالسرا بلا یهرود هب اهتیلاعف نیا  وا یهرود
  هرب  رراع  نریا رد  هرک  یرسرادم رد(310-910 :5  ،دیربمک ناریا خیرات ،یناساب) .دش زاغآ اه لعلاراد و برادم نیا
  مورلع  هرب   اراتخا   یرلعت و  دورب  عورنمم یفسلف و یلقع مولع سیردت دش یم هتخاس ارما و ارزو ،نیطالس هلیسو
 (066 و33 :3196 ،ییاسک) تشاد یمالک و یعرش
     تردرق لورفا هرلمج زا لرماوع یا     هرارپ ریثارت ترحت نالورغم مورجه زا  یپ ات هتبلا  جع قارع رد یملع قنور نیا
 نایلیعامسا هلمج زا تردق نایعدم اب یلخاد یهدرتسگ یاهیریگرد ،نانآ تردق یلخاد تاباعشنا و گرزب نایقوجلس
  موادرت یشزومآ -یملع زکارم نیا ددجم قنور نآ یهیاس رد هک دنمورین یتیزکرم نادقف هجیتن رد و نایهاشمزراوخ و
  رد نارریا یملع یاهداهن تیعضو  قاو رد .دنریگب هلصاف هتشذگ نیشیپ ییافوکش نآ زا اهرهش نیا ات دش ببس ،دبای
   هرب و دورب هعماج لک یعامتجا و یگنهرف ،یسایس طیارش زا یعبات دوخ زا دعب و لبق راودا یمامت دننام زین هرود نیا
  یجیردرت لوفا نیا .درکیم هبرجت ار قنور زا ییاههرود  بطلاب زین  ناد و  لع ،اههزوح نآ رد زکرمت و تابث بسانت
  مارمت ی هررکیپ رب نالوغم موجه رثا رد هک ینیگمهس یهبرض اب ماجنارس  جع قارع یاهرهش یشزومآ -یملع زکارم
 و دومیپ ار یگتخیسگ  ه زا و یشاپورف هار ،دمآ دورف یناریا یهعماج یگنهرف و یعامتجا ،یدااتقا ،یسایس راتخاس
 زا یخرب اساسا هکلب دشن هبرجت اهنت هن نیشیپ ییافوکش و قنور نآ اهرهش نیا زا یرایسب رد ینالوط یاهتدم یارب
   نریا ارب .دشن رسیم زین دعب یاهههد ات اه نآ ددجم یایحا هک دندش راشد بیرخت و یناریو زا یاهجرد هب اهرهش نیا
    نآ زا و نارریا یاهرهرش یاریحا هب ددجم هجوت ببس اه نآ تردق یجیردت تیبثت و ناریا رد ناناخلیا روضح دوجو
 .دش  جع قارع یهزوح هلمج
 :مجع قارع یاهرهش یشزومآ – یملع یاهداهن رب ینازاغ تاحالصا ریثات
  شریذرپ اب یو تنطلس زاغآ .دومن یاهزات یهلحرم دراو ار ناناخلیا یهرود ناریا خیرات ناخ نازاغ ندیسر تردق هب
  و زارس ،ناریا رد نالوغم روضح زا ههد  ش دودح زا سپ یخیرات دادیور نیا و دش نامزمه وا بناج زا مالسا نید
   هرب ار یررتههیو تایضتقم و تامازلا و تخاس ور و ریز ار ناریا رد ناناخلیا یراد تکلمم و تموکح ،تسایس راک
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  هرب لوحت نیا زا رصاعم نیققحم یاهراپ (506-306 :9396 ،داهن یلضف).داد رارق نانآ هار ولج رد نیشیپ راودا تبسن
 گنهرف» زا یریگ هرهب اب همادا رد هک دناهدرب مان «یناریا یهعماج اب لوغم ناخلیا رتشیب هش ره یونعم یکیدزن» ناونع
    رد قریمع یتالورحت ارشنم تسناوت «یزیگنش یاسای یاج هب یمالسا تعیرش نداد رارق هجوت دروم و یناریا یسایس
   (351-111 :6196 ،ینایب).ددرگ یناریا یهعماج
   نازارغ ندرش ناملسم هنوگش هک درب یپ ناوتیم ینادمه ...ا لضف نیدلادیشر هجاوخ نانخس یالهبال رد  هم نیا هب 
  هرجاوخ .دش رجنم تکلمم ینادابآ و نارمع تهج رد وا شالت و یو یراد تکلمم یاهدرکیور رد قیمع یلوحت هب
     نریا زا  یرپ هرک درهد   یرم حیرضوت و درنک یرم هسیاقم  ه اب ار ناخلیا یناملسم زا دعب و لبق درکیور هنیمز نیا رد
  نریا ی  هرمادا رد هرجاوخ «هدیناسر ماجنا هب رتمک نکیل هدرک عورش نآ رد و دنا هتشاد ترامع بوه» لوغم ناهاشداپ
 نآ رب لاوما  لابم دناهداهن یداینب اجک ره» دنکیم هفاضا نیشیپ ناناخلیا ینارمع یاهتسایس هب دوخ یداقتنا درکیور
    فرلت برلغا و دیرسریم تمحز ار قیالخ و دندروآیم رودزم و تلآ و یاپراش و هوجو ،تایالو زا و دشیم فرص
  ینارمز  د     رنا هرب و دوربن دارینب ررب دندرک هک زین نآ و دشیمن رسیم یترامع تدایز و تفریم هنایم زا لام و دشیم
 (3196 -11 :0  ،9196 ،ینادمه)«.تشگ بارخ
 ،دشیم باطخ ناملسم ناطلس و هاش تماق رد یناریا نارالاسناوید و ناگبخن بناج زا کنیا هک هدش ناملسم ناخلیا 
     دورخ و درباترب یور نیرشیپ نارناخلیا دزن تموکح و یزرو تسایس یاهدربهار و اههیور زا هک دید فظوم ار دوخ
 ریثات تحت یو تامادقا و فیاظو یمامت ،نآ باسا رب هک دریگ  یپ رد دیدج ینیئآ و هدیا ،یناریا رصانع ذوفن تحت
 فیرعتزاب اب یناریا ناگبخن  قاو رد هک دیدج  قن نیا .دشیم  یظنت ناتساب ناریا رد تموکح و تنطلس یاههشیدنا
 قباس هک تسایس و تموکح یرهشناریا یاهیروئت ات درک یم کمک دندوب هتفرگ هدهع رب ناریا یناتساب خیرات ددجم
   .درریگ راررق تاهجوت نوناک رد رگید راب کی تفریم رامش هب ناریا خیرات رد ینار تموکح یوگلا نیرت  هم نیا رب
  یارهزرم زا تسارح ،یرورپماد ،یزرواشک ،یریگ تایلام ،یناوید یاههزوح رد هک یفیاظو یمامت رانک رد و نیاربانب
  اهرهرش قنور و ینادابآ تهج رد شالت ،اهتعدب بوکرس ،یرگداد و تواضق ،مالسا بدقم عرش زا ینابهگن ،ناریا
    فورطعم زرین یرشزومآ -  یرملع یارهداهن یزاسزاب و ایحا هب ار یو هجوت ات دش شالت ،دش  یظنت هاش یارب هریغ و
 .61-11 :9296  ،یرایهلا).درید یم نآ دربشیپ هب مزلتسم ار دوخ ،دیدج  قن رد هاش هک دوب یاهفیظو هتبلا نیا .دنزاس
 (20-69 :1296 ،یوضر
  یبرسن قنور یشزومآ -یملع زکارم اه نآ رد هک ناریا یرهش زکارم رگید اب نامزمه هک دوب ییاضف نینش رد نیاربانب
  و نازارغ تا حالرصا ی هرجیتن رد نامرک و براف ،ناجیابرذآ دننام ییاهتلایا رد هنومن ناونع هب .دنتفرگ رس زا ار وخ
    عورن رد هرک دندرش هتخاس ای و یزاسزاب ،ایحا یملع برادم زا ییالاب رایسب  جح ،نیدلادیشر هجاوخ یاهشالت زین
      هرک ترشاد هریکت ،فرقو درننام یدنمورین رایسب یلام یهناوتشپ هب  قاو رد یملع زکارم نیا قنور .دوب ریظن  ک دوخ
     رد یرملع نکارما و برادرم .درش   یرم هرادا یمجرسنم راتخارس و نامزاس و  ظن اب نیدلادیشر هجاوخ تراظن تحت
 نارالاسناوید و ناگبخن طلست تحت هتبلا و ناخ نازاغ دیدج درکیور یهجیتن رد و دیردت هب زین  جع قارع یاهرهش
      ،نیوزرق ،یر ،ناهفرصا ،دزری درننام ییاهرهرش هک دوب طیارش نیا رد .دنتفرگ رس زا ار دوخ یجیردت ییافوکش یناریا
    هرب هرود نریا رد ار  رجع قارع و دنداد یاج دوخ رد ار یقنور رپ اتبسن یملع یاهداهن و برادم هریغ و  ق ،ناشاک
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    کریکفت ارب ارت دوشیم شالت کنیا .دنتخاس لدبم یملع برادم رثکت و ددعت رظنم زا ناریا قطانم نیرت  هم زا یکی
   رد  رقاو یرملع یاهداهن و برادم نیرت  هم ،ناناخلیا یناملسم یهرود رد  جع قارع یاهرهش نیرت  هم زا یخرب
 .دوش  قاو لمات دروم هرود نیا رد اهرهش نیا یملع یاضف یبسن قنور و دریگ رارق یسررب دروم هیحان نیا یاهرهش
 قنور یبسن موادت ؛ناناخلیا یناملسم یهرود رد مجع قارع یاهرهش یشزومآ -یملع یاهداهن
 قارع یاهرهش رد یملع یاهداهن تیعضو ،رتیقادام یاهویش هب ات تسا نیا رب شالت  هوهپ نیا ینایاپ  خب رد
    یارهداهن نریا تیعرضو هک داد دهاوخ ناشن الامتحا رما نیا .دوش یسررب ناناخلیا یناملسم یهرود اب نامزمه  جع
  نارنچمه ا    هرهرش نریا زا یرخرب رد هرک یا    هرنوگ هرب .درنتفرگ هررهب دیدج یحالصا یاهتسایس زا هنوگش یشزومآ
         یخیرارت تالورحت نریا ررثا رد زرین اهرهرش نریا زا ررگید یخرب و تفای موادت هزوح نیا رد یهجوت لباق ییافوکش
 .دنروآ تسد هب اددجم ار دوخ ینیشیپ هاگیاج دنتسناوتن
  یرم  هرک یا هرنوگ هب تسناد ناناخلیا یهرود رد  جع قارع یاهرهش نیرتییانثتسا زا یکی یهرمز رد ناوتیم ار دزی
   هترشادن ار دزری یملع برادم ییافوکش و قنور ،هرود نیا رد  جع قارع یاهرهش زا مادک چیه هک دومن ناعذا ناوت
   هرک دورب دزی ناکباتا ناونع اب یلحم نامکاح روضح هقطنم نیا یاهرهش رگید اب تبسن رد رهش نیا زیامت هجو .تسا
  طرباور .دنراد هگن ناما رد  یظع موجه نیا یاهبیسآ زا ار نآ دندش قفوم ،نالوغم اب زیمآ تملاسم یتسایس ذاختا اب
  برادرم .دنام یقاب  نت نودب و هنسح نانچمه اه نآ تموکح یهرود نایاپ ات لوغم ناناخلیا اب ناکباتا نیا یهنسح
  ینیرسح .ت   رفای یرناوارف قرنور ذوفنرپ یاهنادناخ زین و نارالاسناوید و ماکح اهتیلاعف ریثات تحت هرود نیا رد دزی
      زا درندرک ارفیا هرود نریا رد دزری یاره یزارس هسردم رد هینکر نادناخ هک یشقن رب دیکات اب تاریخلا  ماج رد یدزی
  (5-2 :6196 ،یدزی ینیسح) .دربیم مان دش هتخاس هرود نیا رد اه نآ بناج زا هک یملع زکرم و هسردم نیدنش
    تبرسن هرب رهرش نیا یگنهرف تایح هک دوب نیا دروآ لابند هب دزی رد نالوغم  یقتسم روضح مدع هک یجیاتن زا یکی
 ی هزورح رد ینارمع یاهتیلاعف یخرب رد ناوتیم ار رما نیا .دیدن بیسآ و همدص نادنش  جع قارع یاهرهش رگید
  ییادرتبا یهرود  نیرمه رد .دومن  هف ناریا رد نالوغم روضح تسخن یاه لاس اب نامزمه رهش نیا رد برادم داجیا
  نیدرلا  فرررش  ریررما هک تشاد مان «ناینیسح  هشوک«   یهسردم ،انب نیا .دش ثادحا دزی رد یاهسردم نالوغم روضح
  نارریو   هررن  نرررق  طررساوا رد نآ  ترارمع  هرک. دررک  ثادرحا ق 101   لارس  رد  فرشا نیدلا نیعم ریما ردپ نیسح
 (691 :2950 ،بتاک).دیدرگ
 یا      هرود رد هرسردم نریا ارهارظ .ترسا هدورب نیدرلا بطق ناطلس یهسردم ،نالوغم یهرود رد دزی برادم رگید زا
     تررتف هرود نریا رد نارریا یاهرهرش و دندوب هداد نایاپ ار ناریا هب  یوخ یهیلوا موجه نالوغم هک دوب هدش هتخاس
 ناطلس هب فورعم رالاسهفسا روانم وبا هینبا و راثآ  زا  هسردرم نیا .دندومنیم هبرجت ار یلوغم موجه یهرود ود نایم
 ی     هرود رد و اهدرعب زرین هارش دورمحم یو درنزرف ،نیدلا بطق نیا رب هوالع (16 :9196 ،یرفعج).تسا نیدلا بطق
  رد  ار دزری  هارش  دورمحم»    .درش فوررعم هیهارش  دورمحم هسردم مان هب دزی رد هکدش یاهسردم یناب ،دیعسوبا ناطلس
 هسردم رد و درک تافو هاش دومحم ناطلس،ق 191 لاس  رد و تخاسب دوخ نفدم  تهج  یلاع  هسردم و دروآ  فرات
 (16 :9196 ،یرفعج)«.دندومن نفد شدوخ
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  ینادرمه  نیدرلا  دیرشر     هرجاوخ هرب نآ یارنب هرک دوب هرود نیا رد دزی روهشم برادم هلمج زا زین هیدیشر یهسردم
   نایذرغاک  رازارب  هلمررج زا؛ترسا هتشاد یرایسب  تافوقوم ، هرود  نیا برادم رگید دننام هیدیشر هسردم .دوب بوسنم
  نیدرلا  نرکر ریما (605 :2950 ،بتاک ).دناد یم ق 165 لاس ار هسردم یانب مامتا بتاک  دمحا . هسردم  بنج  رد   قاو
 تایئزج زا یقیقد اتبسن فیصوت هک تسا هدوب هینکر یهسردم یناب ناناخلیا یهرود رخاوا نیمه رد دزی رد زین یضاق
  نارارگن  خیرارت  شرازرگ زا هک نانش هسردم نیا (611 :9196 ،یرفعج) .تسا هدش لقن هرود نیا  بانم رد نآ یرامعم
  ،هرسردم زا  یا هعومجم  تروص هب زین ناکم  نیا . تسا هدوب دزری برادرم نیرتزهجرم و نیرت گرزب الامتحا دیآ یمرب
  هرسردم  نریا رد  تورف زا سپ،هسردم یناب ،نیدلا نکر ریما .تسا هدوب هدش سیسأت هاقنارخ و افرشلا راد ،هیودالا راد
  هریلامک ی هرسردم یناب ،ق 101 لاس دودح رد زین یلاعملاوبا نیدلا لامک هجاوخ (16 :3296 ،یمتاح).تشرگ نوفدم
  یتاریررخ و یدالوا تافوقورم و  دورب هدش  هتخاس  مامح و افشلا راد و هیودالا راد رانک رد زین هسردم نیا .دوب دزی رد
 (16 :3296 ،یمتاح).تشاد یدایز
 و  ینارب  نفدرم  یاررب   ریفر یا  هرناخدبنگ  یاراد و   هرقبط  ود هک هیرداقلا دبع هسردم هب ناوتیم رگید برادم هلمج زا
 مان اب یاهسردم نینچمه (619 :2950 ،بتاک).ترسا هدورب ق 191 لاس رد زین نآ  مامتا .درک هراشا ، دورب وا ناکیدزرن
 فیصوت رد هک نانش هسردم نیا .تسا لیقع رفظم نب دمحم نیدلا  لیصا  هسردم  نیا یناب هک  وهد هیلیرصا هسردرم
  یدجرسم و نآ لباقم  ییارس ناوراک و  رازاب و  مامرح و دراد وکیرن تحارس و  لاع هبق و  یفر یهاگرد» تسا هدمآ نآ
 (601 :9196 ،یرفعج) .تسا هدوب ق 191  لاس  رد زیرن انرب مامتا «دراد یرایسرب تافوقورم و هتخارس لاتم نآ رب
   دزری ارب ناهفصا هک یتوافت .دش هدهاشم زین ناهفصا رد یدودح ات ،تسا هدوب هرود نیا رد دزی رد هک یایبسن قنور
 زا دوجو نیا اب .دوب هتشاذگ ریثات رهش نیا یندمت -یگنهرف یاهراتخاس رب تدش هب نالوغم موجه هک دوب نیا تشاد
  رد هرچنآ .دوبن راظتنا زا رود نادنش یطیحم و ییایفارغج لیالد یاهراپ رب انب ناهفصا رد یگنهرف تایح نیا یریگرس
   ناورنع هرب نآ باختنا دریگب رارق تاهجوت نوناک رد اددجم ناهفصا ،نالوغم روضح اب نامزمه ات درک کمک نایم نیا
 :6    ،ینیورج).دوب رهرش نیا یلاو ناونع هب ینیوج نیدلااهب باختنا زین و ناریا زکرم رد لوغم یاهورین یلصا هاگیاپ
  یتالورحت ریثات تحت و هرود نیا رد اما تفای همادا نازاغ ندیسر تنطلس هب زا  یپ ات  یب و  ک طیارش نیا (همدقم
 -یملع یاهداهن و زکارم یایحا ،داد یور یناریا یهعماج یگنهرف و یسایس ،یعامتجا یاههزوح یمامت رد هک قیمع
 .دش هتفرگ رس زا  جع قارع یاهرهش نیرت  هم زا یکی ناونع هب ،ناهفصا یشزومآ
 رد یا   هرسردم هارشمزراوخ نیدرلا لالج ناطلس روضح ریثات تحت و بوشآرپ یهرود نیا رد هک دننکیم هراشا  بانم
  ناطلرس). دررک  سیسأت  رانید رازه هس هنیزه اب ق001 لاس ینربکنم نیدلا لالج ار هسردم نیا .تسا هدش انب رهش نیا
  یرقنور  هراربود ار  ناهفرصا و تفرگ  هزات یناوت ،دنه زا تشگزاب زا سپ هاشمزراوخ نریدلا لالج (306 :1196 ،هداز
 زا ار  شردرپ   یاره  ناوخترسا  ات  داتسرف ار یناسک و دنزاسب ار هسردم نیا ات داد روترسد نریدلا لالرج .دیشخب ددجم
 (311 :3196 ،ییاسک).دزاس یهاشمزراوخ نادناخ هاگرمارآ  ار  هسردرم نآ ارت دنروآ ناهفصا هب نوکسبآ هریزج
 هدشن صخشم ینشور هب نآ تخاس قیقد لاس هتبلا و دش هتخاس ناهفصا رد  تفه نرق نیمه رد هک یرگید یهسردم
  رازارب  رد،یدزری نیدلا نکر  دیس  تمره  هرب یرجه  تفه نرق رد هسردم نیا .دوب یدزی نیدلا نکر دیس هسردم ،دوب
 یرثا نونکا یلو ،دیدرگ یرم لمارش ار هریودالا راد و بتکلا  راد ، ثیدحلا  راد و دش هتخاس ناهفصا رد دومحم هجاوخ
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 نیا هب لاتم هنادرم مامح ،دومحرم هجاورخ رازاب مامت دننام .دوب زین یدایز  تافوقوم  یاراد  هسردم نیا .تسین نآ زا
 (95 :0596 ،یعیفر).رگید ناکد باب  نیدنش و  هسردم
  نآ هرک دوب ( هیمارما)  سارق ابارب هسردم ،دش هتخاس ناهفصا رد ناناخلیا یناملسم یهرود رد هک یرگید  هم یهسردم
  نریا  .درنا    هداد تبرسن یو نادریرم زا یرکی هرب زین ار هسردم نیا تخاس .داهنانب یناهفصا  ساقاباب نادیرم زا یکی  ار
 ق501  لارس رد  یناهفررصا   ساررق  ارباب  ناطلرس  یاررب یا هسردم هک دوب یناغماد تولاط  نسحلا  یبا نامیلس ،صخش
  یرقیقد اتبسن فیصوت ربلیو دلانود (919 :1596 ،رفرنه) .دش سیردت هرب لوغشرم هسردرم  نآ  رد  ساق اباب و تخاس
 یطایح یاراد هک  دراد  فاررطا رد ییابریز یانب  ساق اباب هسردم .دهدیم تسد هب ناهفصا رد هسردم نیا یرامعم زا
  برادرم نیرت  یدق زا هک  هسردم  نریا نامتخارس .تسا هدوب بالط تارجح هک  دوب  ییاه قاتا و  ناویا راهش،طسو رد
 ی  هریرفعج   هرسردم (631    :ارت یرب ،رربلیو).  ترسا یتارجح یاراد زین مود  هقبط و ترسا ناهفصا نیشن هبلرط دوجورم
     برنج رد هرسردم نریا .ترسا هدش هداهن نآ یانب ناناخلیا یناملسم نامز رد و تسا هرود نیمه لصاح زین ناهفصا
  لارس   هرب و   ناملسررم ناناخلریا ینار  کح هرود  راثآ  زا هک تسا هدش  قاو ناهفرصا  رفعرج  هداز ماما  ای هیرفعرج هعقرب
 رظن زا دوجو نیا اب ،هدشن لقن یتیاور  بانم رد هسردم نیا نارازگ ناینب و نایناب زا هش رگا .تسا هدش ثادحا ق501
  یارهراک  یرشاک و  تاررجح هک هدوب گرزب یا هسردم ارهاظ تسا هدش نایامن ریخا تاقیقحت رد هک نانچمه یرامعم
  ،ررفرنه). تررسا  هدورب  نیشن هبلرط و دابآ زونره ، یرجره  هدزای نرق رد هسردم نیا یانب . ترسا  هترشاد ابیز و فرگش
9596: 136) 
 دای  جع قارع یاهرهش نیرتافوکش یهرمز رد اه نآ یشزومآ -یملع یاهداهن و برادم زا هک دزی و ناهفصا زج هب
     رد ،دنترشاد دورخ هرک یرقنور رپ یهتشذگ اب بایق رد زین و رهش ود نیا اب تبسن رد  جع قارع یاهرهش رگید ،دش
 قارع یاهرهش زا هتسد نیا لیذ رد ناوتیم ار نیوزق .دننک هبرجت ار نیشیپ قنور دنتسناوتن ناناخلیا یناملسم یهرود
 . درمآ  رامرش  هرب   رجع قارع یاهرهش  ها زا ناناخلیا یهرود رد دش هراشا هک نانچمه نیوزق .درک یدنب هتسد  جع
  یناملرسم یهرود  واخ هب و ناناخلیا یهرود یناگرزاب و یراجت تابسانم رد هک یشقن و نیوزق تیمها یهرابرد
 (562 :0196 ،یفوتسم).دنکیم هراشا یهجوت لباق تایئزج اب یفوتسم هللادمح دومن افیا اهنآ
   نریا .ترسا هدوب ریگمشش یدودح ات نیوزق رد یشزومآ -یملع یاهداهن تایح ،ناریا رد نالوغم روضح زا  یپ ات
     هدرمآ  بارنم رد هرک هرچنآرب انب .دوب هدرک ادیپ یرتشیب دومن نایقوجلس ندیسر تردق هب یاههرود زا  واخ هب رما
-   تریلاعف هرک دررب مان نیوزق رد  هم یهسردم ود زا ناوتیم ق.ه  شش نرق زاغآ و  جنپ نرق رخاوا دودح رد تسا
 کیدزن یهسردم یرگید و ینادمح لیعامساوبا ماما هجاوخ یهسردم یکی .تسا هتشاد قنور اه نآ رد یشزومآ یاه
    وزرج هرسردم نریا هک تسا رظنم نیا زا رتشیب نیوزق ینادمح لیعامساوبا یهسردم تیمها .ریبک  ماج یهسردم هب
 (21 :6196  ،یزار) .ترسا هتشاد  اور نآ رد یعیش یاههزومآ هرود نیا رد هک تسا هدوب لابج یعیش برادم دودعم
   هتخارس ینایروبارشین طسوت دجسم نیا یانب هک تسا هدروآ یفوتسم هللادمح ،ریبک  ماج کیدزن یهسردم بابرد اما
   نیوزرق رد نایروبارشین نیا زا یخرب و دندوب هدروآ برغ بناج هب یور ،هلزلز رثا رد رهش نآ بیرخت رثا رد هک دش
 ی هداورن کلملادجم نیدلا نیز یضاق هب ناوتیم نانآ یهرمز رد هک دندش یشزومآ -یملع یاهداهن و تاسسوم یناب



 111 ...رد مجع قارع ییایفارغج هاگیاج ریثات

     رد دجرسم نریا ررب هوالرع ،یفوتسم هللادمح هک درب مان روباشین رباکا زا قازرلادبع نبیلع نیدلا  ات تاضقلا یضاق
 (162 :0196 ،یفوتسم).تسا هتخاس بوسنم یو هب زین ار تاغاب و اهمامح ،اههاقناخ یخرب یانب ،نیوزق
   نارنآ یناملرسم یهرود  واخ هب و ناناخلیا نامز رد نیوزق یشزومآ -یملع یاهداهن تایح موادت هب هک هچنآ رد
  نالورغم موجه یهجیتن رد رهش نیا هک ییاهبیسآ  غر یلع یملع تایح نیا هک دسریم رظن هب دوشیم طوبرم  ه
    زا ، بارنم رد .دورب ررت   گرنرمک رایرسب هترشذگ راودا اب بایق رد قنور نیا اما تشاد قنور نانچمه ،دوب هدید دوخ هب
   رورضح و ینازارغ تاحالصا ریثات تحت ارهاظ هک تسا هدش دای هرود نیا رد  واخ هب نیوزق یهیتافتلا یهسردم
  هدورب دایز هسردم نیا تافوقوم .تسا هدرک ادیپ یریگمشش قنور هسردم نیا رهش نیا رد یلوغم ناگدازهاش زا یکی
-  یرم  ره رفن یس هب نامهم ناگتخومآ  ناد نیا رامش هک دناهدوب نکاس نآ رد ناریا یلامش یاهرهش زا ییاههبلط و
 (615 :1996 ،زیرلگ ).تسا هدیسر
   یارهداهن دورجو رظنم زا رهش نیا هک ینیشیپ قنور ینعی .دومن هبرجت هرود نیا رد ار نیوزق دننام یطیارش زین ناشاک
        تریعقوم .داد هرمادا دورخ تاریح هرب نارنچمه گرنرمک یا   هرنوگ هرب ارما دشن رارکت هرود نیا رد دومن هبرجت یملع
    درننام  رجع قاررع یاهرهش نیرت  هم اب ار نآ ،یبرغ بونج و بونج ،برغ ،لامش بناج زا هک ناشاک ییایفارغج
 نادنش ود ناریا ناهاشداپ و نانارمکح یارب ار رهش نیا تیمها هراومه دادیم دنویپ فلدوبا  رک و ناهفصا ، ق ،یر
     نوررق یرط رد یعیرش یاره تریلاعف ی هزورح رد ناشاک رهش هک یتیفرظ رانک رد ییایفارغج تیعقوم نیا .تخاسیم
  (1 :2196 ،یقارن).دوزفایم  جع قارع رد رهش نیا  هم هاگیاج رب دوب هداد ناشن دوخ زا نیتسخن
  ار رهرش نیا یگنهرف -یملع تایح زا یشخب هراومه زین رهش نیا یشزومآ یاهداهن و برادم هک دوب یعیبط نیاربانب
  ارت رهش نیا برادم هک یقنور و یشزومآ -یملع یاهداهن تایح رظنم زا ناشاک هک دسریم رظن هب .دنشکب شود رب
   تاجردرنم زا ناورتیم ار رما نیا .تسا هدوب رادروخرب یریگمشش قنور زا دنا هتشاد ناریا رد نالوغم روضح زا لبق
  زا ،نالورغ م ندرمآ راک یور ات نایقوجلس تنطلس لصاف دح رد هک یاهنوگ هب ؛تفایرد ینشور هب یخیرات راثآ یخرب
   هرک دررک هراشا هیوفص یهسردم هب ناوتیم  هم برادم نیا یهرمز رد .دناهدرب مان رهش نیا رد یهجوت لباق برادم
            هرارشا دورب هدارهن ارنب یقوجلرس هارشکلم ناروارشم زا یرشاک تررضحلازیزع هرب برقلم رهاطوبا نیدلا یفص ار نآ
   (316 :6196 ،یزار لیلجلادبع).درک
     نیدرلادجم ار نآ یارنب و ترسا هدورب ناشاک هسردم نیرت گرزب هک دناهدرب مان زین هیدجم یهسردم زا نیا رب هوالع
       هدورب یدرنوار هللا لرضف دیرس ارب هرسردم نیا تیلوت و یتسرپرس زین نایقوجلس یهرود رد .تسا هداد ماجنا یناشاک
       یرنیف ناوریرشونا هرک دررک هرارشا زرین هیفرش یهسردم هب ناوتیم ،هسردم ود نیا رانک رد (216 :2196 ،یقارن).تسا
 .دومن انب ار نآ (ق .ه 095) شش نرق طساوا دودح رد یناشاک
 دنریگیم رارق هجوت دروم یدودح ات زین ناشاک برادم نانآ یناملسم راع  واخ هب و ناناخلیا یهرود اب نامزمه
    نریا برادرم نیررت  هم یهرمز رد .تسا هدش ییاههراشا زین لبق یاههرود برادم زا یخرب تایح موادت هب هتبلا و
        مارن ارب رجنرس ناطلرس نارریزو زا یرکی هرب ار نآ یانب هک درک هراشا نیدلا نیعم هجاوخ ی هسردم هب ناوتیم هرود
    یرلعت و شزورمآ رما هب زین هرود نیا رد و دناهتخاس بوسنم کلملا صتخم دمحا نیدلا نیعم هجاوخ  ظعا بحاص



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 211

       نریا .ترسا هترشاد تریمها رهرش نریا رد زین ناشاک ناخ یهسردم ،نیا رب هوالع .تسا هدش هداد ناشن هجوت نآ رد
 (190 :2196 ،یقارن نسح).دوب هتخاس رهش نیا ناگرزب زا فیطل دیس ار هسردم
       ار دورخ نیرشیپ ییافوکرش و قرنور ترسناوتن نارناخلیا یناملسم یهرود رد زین یر رهش ،نیوزق و ناشاک رب هوالع
   رایرسب تریمها زا اههرود یهمه یط رد هراومه  جع قارع یاهرهش نیرت  هم زا یکی ناونع هب هک رهش نیا .دبایزاب
  یحاورن رد نایقوجلس و هیوب لآ یاهتموکح ذوفن ،ناریا رد ناناخلیا ندمآ راک یور زا لبق ات ،دوب رادروخرب یدایز
   نریا ییافوکرش و قنور نیاربانب .دنوش رقتسم یر رهش رد اهتموکح نیا زا ییاههخاش ات دشیم ببس ناریا یزکرم
  .دیسریم رظن هب یعیبط فلتخم یاههزوح رد رهش
 ی  هرود رد  وراخ هرب و رهش نیا یههیو طیارش زا یعبات زین ناناخلیا زا  یپ ات یر رهش یملع یاهداهن تیعضو
   هرلمج زا ار نآ ناورت یرم هک دوب یاهنوگ هب هرود نیا رد یر رهش برادم تیلاعف یهرتسگ و تعسو .دوب نایقوجلس
        هرک یعبارنم نیررت  رهم زا یرکی .ترسناد نارریا یهنایم خیرات یهرود یمامت رد ناریا یاهرهش نیرت لاعف و نیرتهب
 اضعب یزار تاحیضوت .تسیزار لیلجلادبع ضقنلا باتک ،دنکیم لقن یر برادم باب رد یطوسبم اتبسن تافیصوت
 ی   هرلحم رد هرک یرکیک نیدلا  ات دیس یهسردم هب هراشا اب یو هنومن ناونع هب .تسا هارمه یهجوت لباق تایئزج اب
 زور ره تعامج زامن و نآرق تامتخ اجنآ رد» هک دنکیم هفاضا ،دش هتخاس یقوجلس لرغط یهرود رد و نازودهالک
 دنشاب و دنسر هک بیرغ تاداس و اهقف و دهز و  لع لها زا و تساپرب هریغ و هرظانم  ضوم و مولع برد و راب دنپ
 (11 :6196 ،یزار)«.دنا هدوب اجنیا رد
     درننام .دررب مارن درنا هدورب اپ رب یر رد هک یرگید  هم برادم زا ناوتیم ،ناناخلیا روضح زا  یپ ات و نیا رب هوالع
  هرجاوخ طسوت هک یتساج یلع هیقف یهسردم ،دش هداهن انب یقوجلس دمحم ناطلس یهرود رد هک نایر هاقناخ هسردم
  ،زورریف یوک یهسردم ،قرایکرب و هاشکلم یهرود رد رابجلادبع هجاوخ یهسردم ،دش هتخاس هاشکلم نامز رد  ریم
  یربا ی    هرسردم ،یقوجلرس درمحم ناطلرس ی هرود رد یرکم ردیح خیش یهسردم ،یزار دیشر ماما هجاوخ یهسردم
-31 :6196 ،یزار .115 :1596  ،ناریمیرک ).یدنوار نیدلا بطق یهسردم و یزار لیلجلادبع یهسردم ،یزار یافولا
11) 
  زا  یرپ ات یشزومآ -یملع زکارم قنور و ییافوکش رظنم زا یر هک یاههیو رایسب هاگیاج هک دندقتعم ناققحم یخرب
     تاریح ررب نالورغم هرک یاهبرض ینعی .تسا هدشن رارکت هاگچیه ناریا رد نانآ روضح زا سپ ،تشاد نالوغم موجه
    درورم یندرمت یلارع ی هقبارس نیا ات دش ببس هک دوب یاهنوگ هب دندوب هدروآ دورف رهش نیا یگنهرف زکارم و یرهش
 (10 :1596 ، نایمیرک ).دریگب رارق یشومارف و تلفغ
 قارع و یزکرم یحاون هک ییاهتموکح یارب ،ناریا رد نالوغم روضح زا لبق یهرود رد هراومه یر دننام زین نادمه
     هرب ررما نریا .ترفر  یرم رامرش هب نانآ یاهتختیاپ زا یکی یتح و  هم رهش کی یهباثم هب دنتشاد رایتخا رد ار  جع
   یادرتبا نارمه زا ،رهش نیا رد یقوجلس لرغط رارقتسا و روضح .تفای یرتشیب دومن نایقوجلس یهرود رد  واخ
 نیا رد نادمه برادم ییافوکش و قنور طیارش نیا اب .داد رارق تاهجوت نوناک رد ار نادمه ،یقوجلس ناکرت روضح
-  یقوجلرس نیطالرس هب طوبرم ناناخلیا زا  یپ ات رهش نیا برادم بلغا .دشاب رظن زا رود تسناوتیمن نادنش هرود
   نفدرم زرین اهدعب و دش هتخاس هاشکلم یهرود رد ارهاظ هک درب مان هزربرس یهسردم زا ناوتیم هنومن ناونع هب .تس
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   یو .درش راررکت زین یقوجلس لرغط نب نالسرا یهرابرد وگلا نیمه (251 :0196 ،یفوتسم).دش زین هاشکلم نبدمحم
     ،رودرالا هرحار ،یدرنوار) .درش نفد زین اج نامه رد ،توف زا سپ ،دوب هداهن انب نادمه رد دوخ مان هب یهسردم هک
      هرب هرک هرسردم نریا .دورب داباقباس یهسردم ،تشاد قنور نادمه رد اههرود نیا رد هک یرگید  هم یهسردم (116
     هرب ار رودرالا هرحار فرلوم یدنوار یلع نبدمحا ،دوب هدش هتخاس یقوجلس نارادرس زا هبا یآ نیدلا لامج تمه
   ناطلرس ردارم یهسردم زا ناوتیم ،برادم نیا رب هوالع (316 :1196 ،هدازناطلس).دوب هداد یاج دوخ رد  لعم ناونع
 هسردم نیا رد سیردت یارب ار هرود نیا روهشم ناملاع زا یناهفصا نیدلا یفص ماما زین یدنش هک درب مان زین نالسرا
   :ارت یرب ،یدنوار).تسا هدروآ یدنوار ،هسردم نیا رد ار دنمشناد و  لاع نیا تسخن ینامهم حرش .دوب هدومن توعد
 یا   هرارشا هرک ترسیفوتسم هللادمح اهنت .تسین تسد رد ینادنش تاعالطا هنافساتم یناخلیا یهرود نادمه زا (119
 و تاعالطا نیاربانب .دراد نیناقرف و دنواهن ،دابآدسا دننام دنتفرگیم یاج ناهفصا ناموت لیذ رد هک ییاهرهش هب هاتوک
  زرین ناناخلیا یناملسم یهرود رد نآ یشزومآ یملع یاهداهن  واخ هب و نادمه تیعضو بابرد  دنا یاهیهاگآ
      زا  بارنم ارما یخیرارت یاره هداد فعرض نیا نایم رد .دنکفایم هیاس هزوح نیا هب طوبرم یاه هوهپ رب یدودح ات
   نریا .درنهد   یرم رربخ نارناخلیا یناملسم یهرود اب نامزمه نادمه برادم زا یکی رد شزومآ و  لع قنور و تیلاعف
   یاررب زرین یی     افرشلاراد و هارقناخ ،هرسردم نریا رارنک رد ارهاظ نیدلازعم نیا .تسیفوک نیدلازعم یهسردم ،هسردم
 (266 :9136 ،فورعم یجان).دناهتسناد ق 161 ار هسردم نیا سیسات لاس .دوب هدرک ثادحا نادمه نایفوص
 یریگ هجیتن
 یملع دنور موادت ای رییغت رد  جع قارع ییایفارغج ریثات دریگب رارق لمات دروم  هوهپ نیا رد ات دش شالت هک هچنآ
 هک تخاس نایامن یدودح ات یسررب نیا .تسا هدوب ناناخلیا یناملسم یهرود رد ههیو هب یناخلیا دهع رد یشزومآ و
 نانچمه زین یدعب یاهههد ات روضح نیا یادتبا زا دنتفریذپ نالوغم روضح زا  جع قارع قطانم و اهرهش هک یریثات
 یا هرود ررب  هوه     رپ نریا رترشیب زرکرمت .درنام اج رب اپ اهرهش نیا یعامتجا و یدااتقا ،یگنهرف تایح یهرکیپ رب
       ریثارت ارت دورب نریا فدره .دورش  یرم رریبعت ناناخلیا یناملسم نارود ناونع اب نآ زا هک دوب ناناخلیا خیرات زا باسح
  زرین یمهم یهیضرف .دوش هتشاذگ نومزآ هب یشزومآ -یملع یاهداهن نیا ددجم قنور رب ناملسم ناناخلیا تاحالصا
       نارگبخن ریثارت زرین و ندرش ناملرسم زا سرپ ناناخلیا یتموکح یشم رییغت الامتحا هک دوب نیا دش حرطم ادتبا رد هک
  داراتقا ،تراجت رانک رد یملع یاهداهن یایحا و یحالصا یاهتسایس ذاختا رد نانآ یراد تکلمم یهوحن رب یناریا
  ییاره  ترلایا اری و ناریا برغ لامش یحاون دننام زین  جع قارع هک دوب نیا رب شرف .تسا هدوب رثوم زین یناگرزاب و
     هترشاذگ ررس ترشپ ار یرصاخ ییافوکش و قنور هرود نیا رد یملع یاهداهن دشر یهزوح رد نامرک و براف دننام
         نریا زا  رجع قاررع یاهرهرش برلغا هرک دورب نریا دمآ لصاح یسررب نیا زا هک یمهم یهجیتن دوجو نیا اب دشاب
 .دندرب یمک رایسب یهرهب شزومآ و گنهرف یهزوح رد  واخ هب تاحالصا
  ددرعتم یاههرود رد اهرهش نیا یهدرتسگ بیرخت هک داد ناشن دش هداد تسد هب رما نیا ییارش نییبت رد هک یلماوع
  یرناریا ناگبخن زین و ناملسم ناناخلیا شالت هک دروآ دراو یگنهرف تایح نیا یهرکیپ رب یدج یبیسآ نالوغم موجه
 .دشخبب اه داهن نیا هب ریگمشش یقنور ،نانآ تموکح رخآ یهرود رد تسناوتن زین
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   ییاریفارغج  رهم ی  هریحان نریا یاهرهش رد  جع قارع یشزومآ یملع یاهداهن قنور هک دوب نیا رگید  هم یهجیتن
 زا تسخن یهجرد رد اهرهش نیا رد یلحم یاهتموکح یاهراپ روضح ریثات هک دش هداد ناشن .دوبن نزاوتم و ناسکی
  رد ارما .دش نکمم اهرهش نیا یگنهرف تایح موادت یدعب یهجرد رد و درک تعنامم یتیعمج یاهنوناک نیا یناریو
  رد ار اره بریرخت نیرتشیب هک فلدوبا  رک و ناشاک ،نیوزق ،نادمه ،یر دننام  جع قارع زا ییاهرهش لباقم یهطقن
 .دندرکن هبرجت ار نیشیپ قنور هاگ چیه دوب هدید دوخ هب نالوغم روضح رثا
   و لارعف یرشزومآ -  یرملع یاره   نونارک هرک نالورغم ی هرطیرس زا  یپ یاههرود فالخ رب هک تفگ ناوتیم نیاربانب
  لامرش قطانم و اهرهش هب ییافوکش نیا هرود نیا رد دندادیم همادا دوخ تایح هب  جع قارع یاهرهش رد یدنمورین
   زرین نارریا بونج رد و دوب یعیبط قنور نیا نالوغم رارقتسا لیلد هب برغ لامش رد .دش لقتنم ناریا بونج و برغ
   تنرس نریا موادت ناکما دمآ دراو قطانم نیا یرهش تایح و تفاب رب ناگناگیب نیا روضح زا اههمدص نیرتمک نوش
    هیارس رد ترارجت و یزروارشک ظاحل هب هقطنم نیا ییایفارغج و یطیحم یاه تیفرظ نینچمه .تشگ رسیم یگنهرف
      رجع قاررع یاهرهرش زا یا هرارپ رد لقادح ار یبسن قنور یناخلیا ورملق  یسو هرتسگ رد هدش رارقرب یبسن تینما
   یزادرنا هار و زرکارم یزاسزاب تمس هب تشذگ یم ناریا رد ناناخلیا تیمکاح یادتبا زا هش ره دنور نیا هک دز  قر
   زا هدرش شرازرگ تار   رییغت هرب هرجوت اب ناناخلیا یناملسم هرود رد دنور نیا .تسا هتفر  یپ دیدج برادم و زکارم
  .دشاب یم یبایزرا و هدهاشم لباق  بانم یوس
  عبانم
 .9596 نارهت ،یملع یتاعوبطم هسسوم ،یلیلخ بابع و تلاح  ساقلاوبا همجرت ،خیراتلا یف لماکلا ،ریثا نبا
 .5196 نارهت ،ناریا گنهرف داینب ،راعش رفعج همجرت ،شرالا هروص ،یلع نب دمحم ،لقوح نبا
  ناررهت  ،رارشفا   رریا  تارفوقوم  ،رارشفا   رریا تمه هب ،یرتست هللادبع نب دمحم همجرت ،کلامملا و کلاسم ، یهاربا  ساقلاوبا ،یرخطصا

2196. 
  ،ناهفرصا  هاگرشناد یناسنا مولع و تایبدا هلجم ،ناریا یرهش زکارم یزاسزاب  دنور رب ینازاغ تاحالصا ریثات  رب یلیلحت ،نودیرف ،یرایهلا

 .9296 ناتسبات و راهب ،19 و 19 ش
 .1296، ریبک ریما،لوغم خیرات،بابع،لابقا
 .5296 نارهت ،ریبکریما ،یرداق رومیت همجرت ،5   ،دیربمک ناریا خیرات ،یناساب
 .1296 نارهت ،تمس ،دنژآ بوقعی همجرت ،یمالسا یرامعم و رنه ،مولب ناتاناج ،الیش ،رلب
 .6196 نارهت ،یهاگشناد رشن زکرم تاراشتنا ،مود   ،لوغم دهع ناریا رد تلود و نید ،نیریش ،ینایب
 .1296 راهب ،30 ش ، تشه لاس ،مالسا خیرات همانلاف ،ناناخلیا هرود رد ناریا یملع زکارم ،نیورپ ،رذآ ینمکرت
 .9196،باتک رشرن و همجرت هاگنب ،راشفا  ریا   شوک  هب ،دزی خیرات ،نسح نب دمحم نب رفعرج ،یرفعج
 .1196 نارهت ،ناوغرا تاراشتنا ،لوا   ،اشگناهج خیرات ،کلماطع ،ینیوج
 .3296 هام ید ،66 ش ،خیرات نخس هلجم ،یناخلیا راع ناریا رد یزاس هسردم  بنج ،نیسح ،یمتاح
 .0196 نارهت ،یروهط ،هدوتس رهشونم حیحات ،برغملا یلا قرشملا نم  لاعلا دودح
 .6196،نیمز ناریا  گنهرف ، راشفا   ریا و هوهپ  ناد یقت دمحم  شوک هب ،تاریخلا  ماج ،یدزی ینیسح
 .9296،توریب ،ان یب ،نادلبلا  جعم ،توقای ،یومح
 .6196 نارهت ،ان یب ،یومرا نسح نیدلا لالج دیس همجرت و حیحات ،ضقنلا ،لیلجلادبع ،یزار
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 .ات یب نارهت ،یگنهرف و یملع ،لابقا دمحم یعس هب ،رورسلا هیآ و رودالا هحار ،نامیلس نب دمحم ،یدنوار
 .0596،یلم راثآ نمجنا،ناهفصا یلم راثآ، ساقلا وبا،یعیفر
 11 و 91 هرامش ،12 نابآ و رهم ،هنامز هلجم ،نالوغم تموکح یناریا تیهام ،لضفلاوبا ،یوضر
 .6196 نارهت ،ریبکریما تاراشتنا ،تلاح  ساقلاوبا همجرت ،لوغم تاحوتف خیرات ،  ،  ،زردناس
 .1196،هاگآ ،ناریا برادم خیرات ،نیسح ،هداز ناطلس
 .0296 نارهت ،بودرف رشن ،موس   ،ناریا رد تایبدا خیرات ،هللا حیبذ ،افص
 .9396 نارهت ،130 ش ،یدااتقا -یسایس تاعالطا هلجم ،ناناخلیا هرود رد یناریا تموکح یوگلا ینیرفآزاب ،دمحا ،داهن یلضف
 .2950،مود پاش ، ریبرک  ریرما ،راشرفا  ریا  شوک هب ،دزی دیدج خیرات ،یلع نب نیسح نب  دمحا، بتاک
 و  نارریا  هرب  لورغم  مورجه یخیرات رانیمس  نیلوا  تالاقم هعومجم،لوغم هلمح رد  ناد زکاررم و  نادنم  رناد  تشذگررس، هّآللا رون،ییاسک

 .3196،یتشهب دیهش هاگشناد،0  ،نآ یاهدمآ یپ
 .1596 نارهت ،ناریا یلم هاگشناد ،ناتساب یر ،نیسح ،نایمیرک
 .1196 نارهت ،یگنهرف و یملع ،نافرع دومحم همجرت ،تفالخ یقرش یاه نیمزرس یخیرات یایفارغج ،یاگ ،دنرتسل
 .2196، هرط تاراشترنا ،ردونیم ،یلع دمحم ، زیرلگ
 .1196 ،زیربت ،هاگآ رشن ،ناناخلیا راع لئاسم ،رهشونم ،یوضترم
 .2196،هط ،یقایس ریبد  دمحم  شوک هب ،بولقلا تهزن  ،هّآللا  دمح ، یفوتسم
 .9136 دادغب ،دادغب هاگشناد یراکمه اب ،هیماظنلا املع ،فورعم یجان
 .2196 نارهت ،یلم راثآ نمجنا ،زنطن و ناشاک یخیرات راثآ ،نسح ،یقارن
  .03 ناتسمز ،96 هرامش ،یمالسا للم ندمت و گنهرف خیرات همانلاف ،ناناخلیا یناملسمان دهع رد راهم نامتفگ و یسوط نیدلاریان
 .ات یب،یگنهرف  -یملع ، زایرف هّآللا دبع همجرت ، ناناخلیا  هرود  رد ناریا  یمالسا  یرامعم ،دلانود،ربلیو
 .9196 نارهت ،زربلا رشن ،مود و لوا   ،یوسوم یفطام و نشور دمحم هیشحت و حیحات هب ،نریدلا دیرشر هجاوخ ،ینادمه
 .0196 نارهت ،ریبک ریما رشن ،ولزگارق یتواکذ اضریلع همجرت ،(یمالسا سناسنر)یرجه مراهش نرق رد یمالسا ندمت ،مادآ ،زتم
 .1596،یفقث ،ناهفصا یخیرات راثآ  هنیجنگ ، هّآللا  فطل ،رفرنره

 


