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 هدیکچ
 لیكشت ار یخیرات تفاب هزورما هک ،ار دوخ یمیدق یاه شخب زونه ،شرتسگ و هعسوت مغر یلع هک تسا ییاهرهش زا یكی دزی رهش
 لیكشت تالحم ارنآ راتخاس نیرت مهم هک دش یم لیكشت یفلتخم یاهراتخاس زا رهش نیا .تسا هدرک ظفح دوخ لد رد ،دنهد یم
 یبهذم راتخاس .تسناد لیخد تالحم راتخاس نآ عبت هب و رهش هعسوت و یریگ لكش رد ار ینوگانوگ لماوع ناوت یم ،اما .دنداد یم
 هک درب مان راتخاس نیا شخب نیرت یلصا ناونع هب عماج دجسم زا ناوت یم هک دش یم لیكشت یفلتخم یاه هاگمارآ و دجاسم زا رهش
 رانک رد ،رهش یداصتقا زکرم نیرتمهم ،قوسراهچ رازاب رفظم لآ هرود رد ات دیدرگ ثعاب رما نیمه .دوب هدش عقاو رهش زکرم رد
 یئزج اهنآ زا یخرب هک دش یم لیكشت ینوگانوگ سرادم زا یشزومآ راتخاس .دوش تالحم رد رییغت داجیا ثعاب دوخ هک هتخاس نآ
 و دنتشاد تالحم راتخاس رد یشخب لكش رد ار یدایز تاریثأت هعفنملا ماع یاهانب هارمه هب سرادم نیا .دندوب رتگرزب هعومجم زا
 راصح لخاد و راصح جراخ شخب ود هب تالحم ات دوب هدش ثعاب رهش یورابو جرب دوجو .دندومن داجیا اهنآ نورد رد ار یتارییغت
 دوب یددعتم یاه تانق رهش بآ نیمأت عبنم نیرتمهم .دش یم هدوزفا راصح لخاد تالحم هدودحم هب نآ شرتسگ اب هک دنوش میسقت

 هطساو هب تالحم زا یخرب و دندرب یم هرهب نآ زا یددعتم یاه بایسآ و هدرک ریذپ ناكما ار یسرتسد رابنا بآ و بایاپ هلیسوب هک
 ،یداصتقا ،یبهذم یاهراتخاس دننام یتوافتم یاهراتخاس دزی رهش هعسوت و یریگ لكش رد تفگ ناوت یم هجیتنرد .دنتفرگ لكش اهنآ
  .دندش رهش زا یشخب هعسوت و یریگ لكش بجوم مادکره و دندوب لیخد هریغ و نوگانوگ یاه هعومجم ،یشزومآ
 
  یلحم نوتم ،ییاضف ـ یراتخاس یریگ لکش دنور ،یمالسا هرود ،یخیرات تفاب ،دزی :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 هب رصاعم نارود رد اهنآ زا یخرب هک تسا هدش لیکشت یفلتخم تالحم زا هک تسا ییاهرهش هلمج زا دزی رهش
 لیکشت ار رهش یلصا راتخاس روکذم تالحم زین هتشذگ رد ،یلحم نوتم هب دانتسا اب .دنا هدش هفاضا اهنآ هعومجم
 راثآ تسرهف رد 66608 هرامش اب ،دنهد یم لیکشت ار دزی رهش یخیرات تفاب هک ،نانآ زا یخرب هعومجم و دنداد یم
 ناوت یم اهنآ نیرت فورعم زا هک هداد یاج دوخ لد رد ار یدایز یخیرات یاهانب تفاب نیا .تسا هدیسر تبث هب یلم
  .درک هراشا هریغ و نیدلا نکر دیس هعقب ،ریبک عماج دجسم ،ماما  هدزاود هعقب هب
 یلو هدش یتاراشا هرود نیا هب یلحم نوتم رد هچرگا ،دشاب یمن دوجوم یدهاوش دزی رهش مالسا زا شیپ نارود زا
 زین (3) هیوکاک لآ هرود ات مالسا ردص نارود رد .دنشابیم تقیقح هنوگره زا یراع و راو هناسفا هدشرکذ یاه ناتساد
 زا اما .دنراد یرصتخم هراشا نآ تالحم زا یخرب یریگ لکش ای و دوجو هب اهنت نوتم و درادن دوجو یقثوم تاعالطا
 ماکح (1) رفظم لآ هرود ات نامز نیا زا .دشاب یم تسد رد رهش نیا زا یرتعماج ریوصت دعب هب هیوکاک لآ هرود
 و 0198 :بتاک) دننک یم مهارفار نآ ینادابآ و دشر تابجوم و هدرک ثادحا رهش رد ار یدایز یاهانب فلتخم

 (0) هدش داجیا فلتخم تالحم رد نوگانوگ یاه هعومجم و سرادم ،اهرازاب ،فلتخم عماج دجاسم .(3198 :یرفعج
 دنرب یم مان دزی رهش رد هلحم ٩9 یبیرقت دادعت زا رفظم لآ هرود ات نوتم .دندرگ یم نآ قنور ثعاب یعون هب مادکره و
 .دنوش یم هتخانش یلحم نوتم قیرط زا اهنت اهنآ زا یدادعت هزورما هک (3198 :یرفعج ،0198 :بتاک)
 ای و رهش هعومجم دوخ هاگدید ساسارب مادک ره و هتفرگ تروص بفلتخم تاعلاطم رهش نیا هرابرد نونکات
 تالحم» باتک ،رهش نیا اب هطبار رد هدش فیلأت عبانم نیرت عماج زا یکی .دنا هداد ارق هعلاطم دروم ار نآ زا ییاه شخب
 ار هلحم ره رد مهم رصانع و هتخادرپ نآ هدنهد لیکشت تالحم یفرعم هب هدنسیون هک دشاب یم «دزی رهش یخیرات
 یارب ار نآ زا هدافتسا هک تسا نآ ندوب هنابز ود باتک نیا توق طاقن زا .(٩198 :هداز مداخ) تسا هدرک یفرعم
 تسرهف رد دزی یخیرات رهش تبث تاعلاطم تاشرازگ هب ناوت یم نینچمه .(نامه) دنک یم لیهست یجراخ نارگشدرگ
 و هدش هتخادرپ یخیرات تفاب هعلاطم هب دوجوم دهاوش و یلحم نوتم ساسارب هژورپ نیا رد هک درک هراشا یلم راثآ
  .(0198 :هسمش رواشم نیسدنهم) تسا هتفرگ رارق یسررب دروم فلتخم یاه هرود رد دزی رهش یجیردت هعسوت دنور
 رد تالحم یریگ لکش هب ،دزی رهش خیرات هب رصتخم یهاگن اب «یخیرات راودا رد دزی رهش یجیردت هعسوت دنور»هلاقم
 یاه هرود یانبمرب ار تفاب نیا یریگ لکش دنور ناوت یم نآ هعلاطم اب هکیروطب دزادرپ یم یخیرات فلتخم یاه هرود
 فلتخم لماوع ییاسانش رد یعس رضاح هلاقم اما .(0198 :ییادف و ییازریم) داد رارق یسررب دروم یخیرات فلتخم
  .دشاب یم دزی رهش هعسوت و یریگ لکش
 هدش پاچ هنیمز نیا رد زین یفلتخم بتک و هدش ماجنا یبوخ تاعلاطم زین دزی رهش یخیرات یاهانب زا یخرب هرابرد
 «دزی عماج دجسم » ،(3198 :ترسم) «دزی رهش یاهرابنا بآ رد یشهوژپ» هب ناوت یم لاثم یارب هک تسا
 :نارگید و یمالسا) «ریوک هزوریف راکهاش » و (8398 ،ترسم) «دزی ریبک عماج دجسم » ،(6398 :یرانچ ناقهد)

98   .درک هراشا (11
 هعلاطم رد یعس ،تسا دوجوم راثآ و یخیرات نوتم هیاپرب هک یخیرات ـ یلیلحت ـ یفیصوت یدرکیور اب هلاقم نیا

 .دراد رفظم لآ هرود نایاپ ات نآ رد رثؤم لماوع و دزی رهش هعسوت و یریگ لکش یگنوگچ



 868 ... زا دزی رهش ییاضف -یدبلاک راتخاس

 زا ،دزی رهش ؟دنتشاد شقن دزی رهش یخیرات تفاب شرتسگ رد یلماوع هچ هک تسا نیا هدش حرطم لاؤس نیرت مهم
 رد یفلتخم لماوع .دندوب هتفرگ لکش یدامتم نورق یط رد هک دوب هدش لیکشت یفلتخم تالحم زا ،ادتبا نامه
 یخرب رد و دیدرگ یم یدیدج هلحم داجیا ثعاب دیدج یتانق هتشر داجیا یهاگ .دنتشاد شقن تالحم نیا یریگ لکش
 .دش یم ببس هلحم کی نورد رد ار یتامیسقت ای و هدروآ دوجوب ار هلحم هزات یا هعومجم ای و انب ثادحا عقاوم زا
 .تفرگ لکش اه نآ رانک رد ریملام هلحم نامز رورم هب هک درک هراشا ریما ردام هزاورد و رازاب هب ناوت یم لاثم یارب
 هلحم هب ناوت یم زین دروم نیا رد هک دندش یم ناشراوجمه هلحم زا ییاه شخب مان رییغت ببس اهانب نیا نینچمه
 هک ییاهراتخاس هلمج زا .تسا هدوب هلحم نیا رد نیدلا نکر دیس هعومجم دوجو لیلدب هک درک هراشا تعاسلا تقو
 هعفنملا ماع یاهانب و رازاب ،یبهذم ،یشزومآ راتخاس هب ناوت یم دیدرگ یم رهش یلصا راتخاس رد تارییغت داجیا ثعاب
  .درک هراشا
 شهوژپ هنیشیپ

 رارق ام رایتخا رد نآ هرابرد ار یکدنا رایسب تاعالطا فلتخم ییایفارغج نوتم هک تسا ییاهرهش زا یکی دزی رهش
 هرابرد ،دننک یم یفرعم رخطصا هروک هیحان نرتگرزب ناونع هب ار نآ هک ،دزی هیحان هب نتخادرپ مغر یلع و دنهد یم
 نوتم هلاقم نیا رد دوش یم ثعاب رما نیمه .(09 :0198 ،لقوح نبا ،13 :9٩98 ،یرخطصا) دنا هدرک توکس دزی رهش
  .دنشاب دزی رهش یریگ لکش دنور یسررب رد هدافتسا دروم عبانم اهنت یلحم
 دیس فیلأت تاریخلا عماج همانفقو هدش هتشون نآ هدنهد لیکشت یحاون و دزی رهش باب رد هک یباتک نیرت یمیدق
 زا یکی روکذم باتک هدنسیون .تسا هدش هتشون ق.ـه 99٩ و 39٩ یاهلاس هلصاف رد هک تسا یضاق نیدلا نکر
 و (9) ناکباتا تموکح نارود ،دزی خیراوت ساسا رب هک دشاب یم ق.ـه متشه نرق رد دزی هتسجرب یاه تیصخش
 زا یخرب هک دوب دزی رد یرایسب ریخ راثآ یناب ،صاخ تلزنم و ماقم زا یرادروخرب لیلد هب و هدرک هبرجت ار رفظم لآ
  .(03 :1٩98 ،8 ج راشفا) دنتسه اجرباپ زونه راثآ نیا
 رفعج فیلأت دزی خیرات ،دزادرپ یم فلؤم هرود ات نآ یریگ لکش یادتبا زا ،دزی خیرات یسررب هب هک یباتک نیرت یمیدق
 نایب هب دزی یریگ لکش باب رد هچرگا .دریگ یم رب رد ق.ـه 111 لاس ات ار دزی ثداوح هک تسا یرفعج دمحم نب
 یلماک رایسب تاعالطا دعب هب یمالسا نارود زا یلو ،دزادرپ یم ینودقم ردنکسا تسدب هثک ثادحا دننام ییاه هناسفا
 :نامه) تسا هتخادرپ راگزور نآ ثداوح و دندرک تموکح فلتخم یاه هرود رد هک یماکح و نآ خیرات هرابرد ار
03).  
 ههد دنچ و ق.ـه مهن نرق مود همین رد هک تسا بتاک یلع نب نیسح نب دمحا فیلأت دزی دیدج خیرات ،رثا نیمود
 باتک زا یدایز رایسب هدافتسا ،روکذم باتک فلؤم ،دایز لامتحا هب .تسا هدش فیلأت یرفعج دزی خیرات باتک زا دعب
 ق.ـه 111 لاس زا دعب تاقافتا نینچمه .تسا هدوزفا نآ هب ار یتاییزج زین دراوم زا یرایسب رد و هدرک دوخ لبقام
 زا یکی زین دروم نیا هک دوش یم لماش ار (ق.ـه 301) فلؤم راگزور ات (دزی خیرات رد هدشرکذ خیرات نیرخآ)
  .(1 :0198 ،بتاک) دیآ یم باسح هب باتک نساحم
 .تسا یفوتسم دمحم نیدلا مجن فیلأت یدیفم عماج باتک ،دزی خیرات هرابرد هدش هتشاگن نوتم نیرت لصفم زا یکی
 نآ مود دلج زا ییاه شخب هنافسأتم هک هدش فیلأت دلج هس رد ق.ـه 6368 ات 3168 یاهلاس هلصاف رد باتک نیا
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 زین یدیفم عماج .تسا هدیسر پاچ هب و حیحصت یدزی راشفا جریا طسوت نآ رگید دلج ود یلو هتفر نیب زا یلکب
 تاییزج اب ثداوح هک توافت نیا اب هتخادرپ فلؤم راگزور ات دزی خیرات یسررب هب ،لبق رد هدشرکذ بتک دننامه
 .(33 و 13 :1٩98 ،راشفا) دنا هدش رکذ یرتشیب
 هتفای صاصتخا دزی رهش هب نآ مود دلج هک تسا دزی هقطنم هرابرد عبانم نیرتمهم زا یکی «دزی یاهراگدای» باتک
 هدرب هرهب زین یلحم نوتم تاعالطا زا و هتخادرپ دوخ هرود ات رهش تالحم و اهانب یفرعم هب رثا نیا رد فلؤم .تسا
 .(نامه) دشاب یم ،دنا هدش بیرخت هزورما هک ییاهانب صوصخب ،رهش زا یبوخ تاعالطا یواح باتک نیا .تسا

 رهش یلصا راتخاس
 دوجو هطساو هب .دندوب هدش لیکشت نورق یط رد هک دوب فلتخم تالحم زا لکشتم دزی رهش یلصا راتخاس
 شرتسگ لیلدب ،اهنآ دادعت هک هدرک میسقت راصح جراخ و راصح لخاد شخب ود هب ار تالحم نوتم ،ورابو جرب
 ار فلتخم تالحم نیب یطابترا هکبش اه هچوک.تسا هدوب توافتم رگید هرود هب یا هرود زا ،دزی راصح هدودحم
 هک هدمآ اهنآ زا یخرب مان نوتم رد یلو ،تسین تسد رد اه هچوک تیعضو زا یقیقد عالطا هچرگا هک دندرک یم مهارف
 زا یخرب رد نادیم دوجو هب نینچمه .درک هراشا ...و نانارماک هچوک ،نایقودنص هچوک ،ناینیسح هچوک هب ناوت یم
 ره .درک تسار عیسو نادیم هناخ رد رب و درک راصح لخاد رهش نوریب زا یا هراپ و ...» :تسا هدش هراشا زین تالحم
 .(30 :0198 ،بتاک) «...یتخاب یوگ و یدمآ نادیم هب زور
 ،یجمز دمحا ،اهنآ هدناشن تسد مکاح هطسوت و نایسابع تموکح لیاوا رد هک تسا یتالحم نیلوا زا یکی ونکشوک
 نآ یاج هب و ناریو ار یو رصق ،یفوط ءالع ،نایوما مکاح یریگتسد و دزی رهش هب هلمح زا سپ یو .دریگ یم لکش
 ،نآ زا سپ .(٩9 :0198 ،8ج یدیفم ،00 :0198 ،بتاک ،99 :3198 ،یرفعج) دنک یم انب دوخ یارب ار یرگید رصق
  .(00 :0198 ،بتاک) دنتفگ یم غاب هچوک دابآدم ای دابآدَمم نآ هب حالطصا رد هک دریگ یم  لکش دابآدمحم مان هب یا هلحم
 هرود نیا رد .تسین تسد رد یتاعالطا یخیرات تفاب تیعضو زا یتسرد تاعالطا ق.ـه مجنپ نرق ات نآ زا سپ
 هلحم هب اهنآ هچرگا .دنهد یم ماجنا ییاهزاسو تخاس نآ رد فلتخم ماکح هک دننک یم هراشا ناتسرهش هب نوتم
 تفاب یزکرم هتسه و هدش لیکشت فلتخم هلحم نیدنچ زا ناتسرهش ،دایز لامتحا هب ،یلو ،دننک یم هراشا ناتسرهش
 .دش یم  لماش ار
 ای قیتع عماج دجسم ثادحا دنهد یم ماجنا هک یتامادقا نیلوا زا یکی ،دزی رد هیوکاک لآ ندیسر تموکح هب زا سپ
 هرود رد .(09 :3198) «.دندرک انب ناتسرهش رد ار هعمج دجسم و ...» :دسیون یم نینچ یرفعج .تسا رهش رد میدق
 هب یدیفم عماج فلؤم .دنک یم انب ار یگرزب یناویا و هناخدبنگ ،نآ رانک رد ینیمز دیرخ اب نیدلا نکر دیس ،یناخلیا

 ییحی هاش یناخلیا هرود رد نینچمه .(0٩ :0198 ،8ج یدیفم) دنک یم هراشا هلحم نیا رد رانم ود هسردم تخاس
 و» :دنا هدرک رکذ رهش زکرم رد ار نآ هاگیاج یلحم نوتم و دنک یم عماج دجسم رانک رد گرزب یرازاب تخاس هب مادقا
 زا هزورما .(٩1 :0198 ،بتاک) «درک مان دبنگزاب ار نآ و تخاسب ربتعم ناکد لهچ اب یوسراهچ یدبنگ رهش نایم رد
 هب هجوت اب ،هجیتن رد .تسا هتفرگ لکش نآ رانک رد مان نیمه هب یا هلحم و دننک یم دای قوسراهچ مان اب رازاب نیا
 اهنآ هلمج زا هک دوب هدش لیکشت هلحم نیدنچ بیکرت زا ناتسرهش ،تشاد یلحم نوتم زا ناوت یم هک ییاه تشادرب
 .درک هراشا ناداهف و تعاسلا تقو ،قوسراهچ هلحم هب ناوت یم



 968 ... زا دزی رهش ییاضف -یدبلاک راتخاس

 هک دوب گنهرس راهچ یاراد یو .تسا راجنلاک هلودلادجم نب هلودلاءالع رفعجوبا دزی رد هیوکاک لآ مکاح نیلوا
 دزی رهش تالحم زا یکی هب دعب نورق رد هک (91 :0198 ،بتاک) دنک یم یزیر هیاپ ار یتشهب غاب  هلحم ،یتشهب دوعسم
 راصح زا جراخ رد ار یبوقعی هلحم ،رگید ناگنهرس زا یکی ،بوقعیوبا .(0٩ :0198 ،8ج یدیفم) دوش یم لیدبت
 راهتشا دابآرصن مان اب هزورما هک (80 :0198 ،بتاک) دنک یم یزیر هیاپ ار دابآوسرن هلحم زین وسرنایک .درک یزیر حرط
198 ،هداز مداخ) دراد ٩: 089). 
 :0198 ،بتاک) دندرک ثادحا ار هکرابموربا هلحم و یراج ار یتانق ،راجنلاک هلودلاءالع رسمه ،نوتاخ نالسرا نازینک
 هک دریگ یم لکش نآ رانک رد رهش یاه ناتسغاب زا یکی ،نینچمه .تسا نیشن یتشترز تالحم زا یکی هزورما هک (30
 .(8 ریوصت و هشقن) (108 و ٩08 :3198 ،یرفعج) دنا هتشون نآ هرابرد ار یدایز تافیصوت نوتم و تشاد مان ناتسرها
 و درک زیفق دص دودح رد یتحاسم اب راصح زا جراخ رد دابآزع غاب ثادحا هب مادقا رگنل نیدلازع ،ناکباتا هرود رد
 ،بتاک) دوب هدش لیدبت یریاب نیمز هب غاب نیا دعب نورق رد هچرگا .دنک یم انب دوخ یارب نآ هنایم رد ار یکشوک
 ردام .(01 :0198 ،8ج یدیفم) دریگ یم لکش نآ یکیدزن رد دابآزع غاب فلخ  هلحم یوفص هرود رد یلو (10 :0198
 یاراد و تشاد رارق یبوقعی هلحم یکیدزن رد هک درک ثادحا رهش یکیدزن رد ار دابآ میرم یاتسور نیدلا بطق ناطلس
 روکذم یاتسور ثادحا زا دعب ار یا هزاورد نوتاخ ناکرت .(81 :3198 ،یرفعج) دوب یدایز یاه ناتسغاب و اه غاب
 لکش نآ فارطا رد ریملام مان هب یا هلحم نامز رذگ رد .(11 :0198 ،8ج یدیفم) دیدرگ فورعم ریملام هب هک دوشگ
 لیلد هب دعب نورقرد و تشاد مان دابآرغلس هک دوش یم ثادحا یبوقعی هلحم یکیدزن رد زین یرگید یاتسور .دریگ یم
  .(368 :٩898 ،یتیآ) دبای یم ترهش روشبآ هب نآ بآ ندوبروش
 و دید یدایز رایسب یاه بیسآ دزی رهش ،لیس ندش یراج و دایز یگدنراب تلع هب ق.ـه 9٩0 لاس هام تشهبیدرا رد
 رما نیمه .دیدرگ بیرخت ورابو جرب و قدنخ زا یاه شخب و گنسرس ،دابآرغلس ،یبوقعی ،دابآ میرم دننام یتالحم
 رورم هب و دنوش عمج ،دوب رگید طاقن زا رتدنلب یعافترا ظاحل زا هک ،لحم کی رد تالحم نیا یلاها ات دش ثعاب
 هک تفرگ لکش هطقن نیا رد یا هلحم یتدم تشذگ زا سپ هک هدرک هطقن نآ رد نکسم و هناخ ثادحا هب مادقا نامز
 .(3 هشقن) (9٩-1٩ :0198 ،بتاک) دوب هتفای راهتشا مچرس هب ق.ـه مهن نرق رد اما دندناوخ یم عمجرس ار نآ ادتبا رد
 رد یدیدج لصف ،تموکح نیا ندمآراک یور اب هکارچ تسا دزی رهش شرتسگ و قنور نارود زا یکی رفظم لآ هرود
 تسا نامز نیمه هب طوبرم زین دزی یگنهرف تمظع و ییافوکش جوا هکیروطب دیدرگ زاغآ هقطنم تفرشیپ
 یارب ار یا هنیمز دوخ هک دریگ یم لکش رهش هنایم رد قوسراهچ رازاب هرود نیا رد .(00 :3٩98 ،ینیسح ریم)
 دوش یم هدرب مان نآ زا راب نیلوا یارب هرود نیا رد هک یرگید هلحم .دنک یم مهارف مان نیمه هب یا هلحم یریگ لکش
 رد ار دوخ هعومجم ،نیدلا نکر دیس .تسا هتفرگ مان نیمه هب یا هسردم زا ار دوخ مان هک تسا مساقلاوبا هاش هلحم
 هدودحم دعب نورق رد ،یموجن تالآرازبا زا هدافتسا لیلدب هک دنک یم انب رهش عماج دجسم رانک رد «هد ِمرد» ماقم
 .(068 :3198 ،یرفعج) دبای یم مان رییغت تعاسلا تقو هلحم هب نآ فارطا

 مان هک ،راصح زا جراخ تالحم زا یکی رد یا هسردم ثادحا هب مادقا ،رهش رگید ناگرزب زا یکی ،یلاعملاوبا هجاوخ
 :0198 ،بتاک) دیسر مامتا هب ق.ـه ٩1٩ لاس رد و دبای یم ترهش یو مسا هب هک دنک یم ،هدشن رکذ نوتم رد نآ
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 نآ مان هب هیوفص هرود زا و هتشادن دوجو مان نیا هب یا هلحم زونه ق.ـه مهن نرق ات ،دایز لامتحا هب .(1 هشقن) (118
  .(100 :0198 ،3ب 9ج یدیفم) دوش یم هراشا نوتم رد
 هرود رد .دوش یم میسقت یلفس و یلعا كوهد شخب ود هب دوخ هک دوش یم هدرب مان هرود نیا رد زین كوهد هلحم زا
 روکذم هلحم دعب نورق رد هک دنک یم ثادحا هلحم نیا رد ار یفلتخم یاهانب یماش قامخچ نیدلا لالج ریما یرومیت
 دیدس نب دمحم نب رداقلادبع هجاوخ نینچمه .(100 :0198 ،3 ب 9ج یدیفم ) دبای یم مان رییغت قامقچ ریما هب
 ثادحا ار هیرداقلادبع  هسردم رهش تالحم زا یکی رد ،تشاد یمهم شقن یناخلیا تموکح رابرد رد هک ،یرذکشا
 ِمرد» مان اب نوتم رد هک دش یم هتخانش نآ مان هب هسردم فارطا هدودحم ،نامز رورم هب .(318 :0198 ،بتاک) دنک یم
 .(919 :0198 ،هداز مداخ) دنتفگ یم «هسردم ِم رد هلحم» نآ هب هیوفص هرود رد و دننک یم دای نآ زا «هیرداقلادبع هسردم
 دننک یم هراشا نآ رد هیئایض مانب یا هسردم ثادحا هب نوتم هک تسا یرگید تالحم زا یکی زین کُتلُبپ ِمرَمس هلحم
 زین ناخ یچلیا هلحم مان .تسین تسد رد یتاعالطا روکذم هلحم هدودحم زا هزورما هک (118 و 918 :0198 ،بتاک)
 رهش یورابو جرب شرتسگ و دمحم  نیدلازرابم ریما تامادقا نایب رد هک دوش یم رکذ یرفعج طسوت راب نیلوا یارب
 لبق روکذم هلحم هک دهد یم ناشن رما نیا .(60 :3198 ،یرفعج) ددرگ یم رهش راصح لخاد هک تسا یتالحم زا ،دزی
 .(9 و 3 ریواصت ،9 هشقن) تسا هدش یزیر هیاپ هرود نیا زا

 تیمها زا هک ،اهنآ زا یخرب تخاس رکذ هک دوب هدش لیکشت ینوکسم لزانم زا یمکارتم تفاب زا تالحم راتخاس
 نب دمحم ناکسا تهج ناینیسح هچوک رد یا هناخ هیهت هب لاثم روطب .تسا هدمآ نوتم رد ،دندوب رادروخرب یدایز
 ناکباتا و هیوکاک لآ هرود رد هدش ثادحا یاه هناخ زا .(908 :0198 ،بتاک) تسا هدش هراشا (رفعج هداز ماما) هللادبع
 ،یلاعملاوبا و دادخیش دننام یخیرات تفاب تالحم زا یخرب رد هتفرگ تروص یاه یسررب رد اما هدنامن یقاب یراثآ

 اه هناخ یلک نالپ .(٩198 :هداز مداخ) دنتسه یراذگ خیرات لباق رفظم لآ هرود هب هک دنا هدش ییاسانش ییاه هناخ
 یاهاضف هلمج زا .دندوب دوخ نیفرط رد هفص راهچ و هنیرق تروصب ناویا ود یاراد هک هدوب هفصراهچ تروصب
  .درک هراشا غاب و ناویا نیفرط رد ییاه قاتا ،طایح ،یدورو هب ناوت یم اه هناخ نیا رگید
  یبهذم راتخاس
 و یگنهرف درکیور رد رییغت رگناشن هلئسم نیا .دنا هتفای دشر اهرازاب و عماج دجاسم روحم رب یمالسا هرود یاهرهش
 رانک رد مالسا زا شیپ یناریا یاهرهش راتخاس هک ددیدرگ بجوم رما نیا .دشاب یم رهش دیدج و میدق نانکاس نییآ

 .(30 :6398 ،یعراز) دنیامن هبرجت ار دیدج یتفاب و راتخاس دوخ
 رهش یناخلیا یاهرازاب نیرتگرزب زا یکی رانک رد هک تسا رهش یبهذم یاهانب نیرتمهم زا یکی دزی ریبک عماج دجسم
 هلحم نیدنچ بیکرت زا هک ،(09 :3198 ،یرفعج) دننک یم رکذ دزی ناتسرهش رد ار نآ هاگیاج ،یلحم نوتم .دراد رارق
 لیدبت دوخ زورما لکش هب ات هدید دوخ هب ار زاسو تخاس هرود نیدنچ نونکات دجسم نیا .دوب هدش لیکشت فلتخم
 اهنآ یور رب هدش هتخاس یاه سوق و نوتس نیدنچ دهاوش ،هدنام یقاب دجسم نیا زا هک یراثآ نیرت یمیدق .تسا هدش
 نایرافص هرود هب ار هدنام یقاب راثآ وریس میسکام .تسا هدش عقاو نآ یناتسبات ناتسبش رانک رد هک دشاب یم
 انب ،هدوب عقاو یناخلیا هناخدبنگ تمسق رد هک ،یناساس هدکشتآ یور رب دجسم تسا دقتعم و دنک یم یراذگ خیرات

 هب طوبرم روکذم دجسم زاسو تخاس دهاوش نیلوا ،یلحم نوتم ساسارب ،یلو .(Siroux, 1947: 172) تسا هدش
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 (09 :3198 ،یرفعج) دنتخاس روکذم ناتسبش لحم رد ار قیتع ای و میدق عماج دجسم هک تسا هیوکاک لآ هرود
 تسدب هناخدبنگ رد هدکشتآ دوجو رب ینبم یدهاوش هنوگچیه ،یسانشاتساب یاه تیلاعف یط رد نینچمه .(1 ریوصت)
 هفاضا دجسم هب ار هناخدبنگ و ناویا نیدلا نکر دیس ،یناخلیا هرود رد .(913 :3398 ،ناقهدریم و دنژن مظاک) دماین
  .(0 هشقن) داد هعسوت ار نآ و هدرک
 اضر ماما ،نوتم و مدرم تاداقتعا رب انب هک تسا طرُتف دجسم ،دوش یم هتخاس رهش رد هک یدجاسم نیلوا زا یکی
 .(00 :0198 ،بتاک) دنا هدراذگ زامن دجسم نیا رد ،دزی رد ناشتماقا و سوت تمس هب دوخ تمیزع ماگنه مالسلا هیلع
 دراد ار ق.ـه ٩93 خیرات نآ یدورو برد هک دنا هدرک اپرب ناشیا دوبدای هب دجسم یاه قاور زا یکی رد ار یهاگمدق
 یزیچ هیلوا نالپ زا هکیروطب دید دوخ هب ار یرایسب تارییغت دعب یاه هرود رد دجسم نیا .(368 :6398 ،یلیلخریم)
 انب مالسلا هیلع اضر ماما مارتحا هب زین ریملام هلحم رد هاگمدق دجسم ،مدرم تاداقتعا رب انب .(0 هشقن) تسا هدنامن یقاب

 ٩01 خیرات یکی هک دراد دوجو دجسم رد ربق گنس ود یلو درادن دوجو نآ هرابرد یتاعالطا نوتم رد هچرگا و هدش
 .(013 :1198 ،هداز مداخ) تسا ق.ـه مشش نرق هب طوبرم یرگید و ق.ـه
 خیرات نوتم هک دنک یم انب ار نآ هعمج دجسم ،دابآ میرم یاتسور ثادحا زا سپ ،نیدلا بطق ناطلس ردام ،ناکرت میرم
 فلتخم تالحم رد هعمج دجسم نیدنچ زین رفظم لآ هرود رد .(838 :0198 ،بتاک) دننک یم رکذ ق.ـه 030 ار نآ
 زا جراخ رد یقبام ،میدق عماج دجسم زج هب و هدوب تالحم زا یخرب هدافتسا دروم هک دوش یم ثادحا دزی رهش
 دوش یم انب یبوقعی هلحم رد ییحی هاش طسوت ق.ـه 01٩ لاس رد یبوقعی هعمج دجسم .دنتشاد رارق رهش راصح
 طسوت هک دندوب رگید عماج دجاسم زا زین ون بآرس هعمج دجسم و گیر رس هعمج دجسم .(٩3 :3198 ،یرفعج)
 ار هعمج زامن مچرس و هدیدج ،داباهد تالحم مدرم و دنوش یم ثادحا ق.ـه 13٩ لاس رد و فرشا نیدلا نیعم ریما
 رد رفظم لآ تلود راک نایاپ ات زین یرگید دجاسم .(٩88 :0198 ،بتاک) دندرک یم هماقا ون بآرس هعمج دجسم رد
 دجسم ،یدزی ملعم نیدلا نیعم انالوم دجسم ،قیتع یلصم دجسم هب ناوت یم اهنآ هلمج زا هک دنوش یم ثادحا دزی

 .درک هراشا ...و یناغماد نیسحریپ هجاوخ
 نیا زا یتاعالطا هنوگچیه .داد رارق ناتسرهش رد ار نآ ناوت یم هک تسا دزی رهش رگید دجاسم زا یکی اهیخیش دجسم
 اب هک تسناد یمالسا هیلوا نورق دجاسم زا یکی ار نآ ناوت یم ،نالپ هب هجوت اب یلو درادن دوجو نوتم رد دجسم
 دوش یم هفاضا نآ هب یتاقاحلا دعب یاه هرود رد و هدوب هسیاقم لباق ناغماد هناخیرات و جرهف نوچمه یدجاسم
 .(083 :1198 ،هداز مداخ)
 همئا ناگداون هب بستنم نانآ زا یخرب هک دنشاب یم هکربتم عاقب و اه هاگمارآ ،اه ناتسربق یبهذم ییاهانب زا یرگید هتسد
 دزی رفعج هداز ماما یکیدزن رد هک تسا دزی رازم نیرت یمیدق نایزات رازم ،یلحم نوتم ساسا رب .دنتسه مالسلا مهیلع
 ردص رد دزی هب ناناملسم هلمح نایرج رد هک تسا مالسا ربمایپ هباحص و نیعبات هربقم رازم نیا .تسا هتشاد رارق
 و هدش نکاس دزی رد میمت ینب و نایزات ینب هلیبق ود ،ناناملسم تسدب دزی حتف زا سپ .دندش نفد هطقن نیا رد ،مالسا
 هداز ماما هلمج زا یدایز ناگرزب نفدم رازم نیا .(0٩8 :0198 ،بتاک) دندرک یم نفد رازم نیا رد ار اهنآ ،تافو زا سپ

 هداز ماما هاگمارآ دوجو .دشاب یم ...و بیطخ نیدلا یحم انالوم ،یومحلا قحسا نیدلا ماظن یجاح مظعا یانالوم ،رفعج
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 یریگ لکش ثعاب ،مالسلا هیلع قداص رفعج ماما هاگداون زا ،هللادبع نب یلع نب دمحم نفدم هک ،لحم نیا رد رفعج
 .(18 :٩198 ،هداز مداخ) تسا هدش رفعج هداز ماما هلحم
 هب و هدوب یشاک لامک غاب یکیدزن رد هک تسا هللاوه  لق هب روهشم تاداس رازم ،دزی رهش رگید فورعم یاهرازم زا
 هک هتشاد رارق نایزات رازم یکیدزن رد زین نایزاغ رباقم .(108 :3198 ،یرفعج) تسا هدوب فورعم رد تشه دبنگ
 مهم یاه ناتسروگ و رباقم هلمج زا .(1٩8 :0198 ،بتاک) دنا هدوب نوفدم نآ رد دزی رهش ناگرزب و املع زا یرایسب

 رباقم ،یبجاح غاب رباقم ،كولپرس ناتسروگ ،یدرگریت و یدیمح رباقم هب ناوت یم هدمآ نوتم رد اهنآ مان هک ،دزی رهش
 .(0198 :بتاک) درک هراشا ...و نایگنز رباقم ،یبوقعی و دابایرم
 زا یخرب رد ناتسربق دوجو زا یراثآ تفرگ تروص یخیرات تفاب هدودحم رد هک یسانشناتساب یاهینز هنامگ رد
 لوا لصف رد .دشاب یم اهنآ هلمج زا ناداهف هلحم رد ماما هدازود هعقب فارطا هطوحم هک دمآ تسدب تالحم
 زین نآ لیلد .تسا هدش هدافتسا نآ زا هرود نیدنچ یط رد ًاالامتحا هک دمآ تسدب یناتسربق دوجو زا یراثآ ،ینز هنامگ
 ماما هدازود هعقب نارگشهوژپ زا یخرب ،نینچمه .(138 :1198 ،دنژن مظاک) دوب رگیدکی یور رب فلتخم داسجا دوجو
 هبیتک هب هجوت اب و هدش هتخاس ق.ـه 331 لاس رد هعقب نیا .(08 :1198 ،ییوبا) دنا هتسناد راجنلاک هلودلاءالع نفدم ار
  .(٩ هشقن) (08 :نامه) دنا هتسناد راجنلاک هلودلاءالع ناگنهرس ارنآ ناگدنزاس ،نآ
 یشزومآ راتخاس
 ود یاراد سرادم نیا .تسا نآ فلتخم تالحم رد هسردم نیدنچ دوجو دزی رهش یخیرات تفاب یاهیگژیو زا یکی
 یدورو ردرس یاراد هک دنلب و عیفر هناخدبنگ زا تسترابع دوش یم هدهاشم اهنآ رثکا رد هک جیار نالپ .دنتسه نالپ
 زین یعرش یماکحا یارجا یارب هسردم هرانم زا ،دراوم زا یخرب رد .تسا هدوب هرانم ود اهنآ زا یدادعت رد و گرزب
 نیا هرانم رب ار وا دنیامرف نتخادنا رانم زا تسایس مکح هب ار یصخش هللا بضغ نم هللاب ذوعن رگا و» :دش یم هدافتسا
 دوجو ،رگید نالپ .دنا هدش نییزت یراوید یشاقن و یراک یشاک هلیسوب اهنآ رثکا .(3٩ :0198 ،بتاک) «...دنرب هسردم

 زارط مساق نیدلا باهش هسردم هک دشاب یم هلبق تهج رد یا هناخدبنگ و نیفرط رد ییاه قاور هارمه هب یزکرم طایح
 هتفر نیب زا اهنآ زا یدایز یاه شخب هک دوب هدش نییزت یراکیشاک هلیسوب هسردم نیا .تسا هدش هتخاس نالپ نیا اب
  .تسا
 ،رانمود هسردم هب ناوت یم نانآ هلمج زا هک هدنامن یقاب یراثآ هیوکاک لآ هرود رد هدش هتخاس سرادم زا ،هنافسأتم
 زونه نآ راثآ و هدش هتخاس ناکباتا هرود رد هک یسرادم زا یکی .(09 :3198 ،یرفعج) درک هراشا عاجشایک و وسرنایک
 و دنلب یردرس یاراد هسردم .دراد رارق رهش لخاد و عماج دجسم یکیدزن رد هک دشاب یم هیلامک هسردم هدنام یقاب
 ود یاراد نآ یدورو ردرس .تسا هدش نییزت یراوید یساقن هلیسوب نآ یلخاد یاضف هک دشاب یم عیفر یا هناخدبنگ
 رد ار ماف نیرز یاه یشاک دربراک زا یراثآ نینچمه .(098 :0198 ،بتاک) تسا هدنامن یقاب یرثا اهنآ زا هک هدوب هرانم
  .(088-088 :3198 ،یرفعج) تسا ق.ـه 63٩ نآ تخاس خیرات .درک هدهاشم ناوت یم یدورو ردرس یاه هرازا
 هتخاس ق.ـه 03٩ لاس دودح رد نآ هعومجم هارمه هب هک دوب رهش روهشم سرادم زا یکی نیدلا نکر دیس هسردم
 هتفرگ نآ زا زین هلحم مان و دنک یم انب نآ یدورو ردرس یاه هرانم رب ار یا هناخدصر یناب ،نوتم یاه هتفگ ربانب .دش
 یشاقن و یرب لِدگ تانییزت اب هک دشاب یم عیفر یا هناخدبنگ و دنلب یورو ردرس یاراد روکذم هسردم .تسا هدش
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 هینیسح هسردم هب ناوت یم هرود نیا رگید سرادم هلمج زا .(1 هشقن) (938 :0198 ،بتاک) تسا هدش نییزت یراوید
 :یرفعج) درک هراشا ناتسرها رد هیظفاح هسردم و رانمراهچ هیثایغ هسردم ،هیدیشر هسردم ،ناینیسح هچوک رد
3198).  
 رد هیئایض هسردم .تسا هدنام یقاب نانآ زا یخرب راثآ هک دوش یم ثادحا دزی رد یدایز سرادم رفظم لآ هرود رد
 هدش لیمکت ق.ـه 60٩ لاس رد یو نادنزرف هلیسوب و عورش یضر نیسح نیدلاءایض طسوت نآ تخاس ناداهف هلحم
 .(088-٩88 :3198 ،یرفعج) تسا هدش نییزت یشاقن هلیسوب هک تسا یگرزب هناخدبنگ یاراد روکذم هسردم .تسا
 یراکیشاک هلیسوب هک دوش یم ثادحا ق.ـه ٩9٩ لاس رد و رهش لخاد رد زارط مساق نیدلا باهش هجاوخ هسردم
 هلحم رد نیدلا سمش دیس هسردم .دریگ یم  لکش نآ یناب مان هب یا هلحم ًاادعب هک (138 :نامه) تسا هدش نییزت

 ییابیز رایسب تانییزت هارمه هب گرزب یدورو ردرس یاراد انب نیا .دوش یم ثادحا نیدلا سمش دیس طسوت رانمراهچ
 هرود نیا رد هک رگید سرادم هلمج زا .(698 :0198 ،بتاک) تسا هدوب رهش درفب رصحنم یاهانب زا یکی هک دشاب یم
 درک هراشا ...و هیرداقلادبع هسردم ،هینوتاخ هسردم ،هیترصن هسردم ،گیر ِمرس هسردم هب ناوت یم دنوش یم ثادحا
  .(3198 :یرفعج)
 رهش یداصتقاراتخاس
 دوب عماج دجسم یکیدزن رد قوسراهچ رازاب اهنآ نیرتمهم هکدنداد یم لیکشت ار رهش یداصتقا لصا نیرتمهم اهرازاب
 تیعضو زا یتاعالطا ناکباتا هرود ات .دندمآ دوجوب رهش فلتخم تالحم رد ناگرزب طسوت اهرازاب نیا .(3 هشقن)
 هتسویپ ار مدرم نوتاخ نالسرا و» :دننک یم هراشا رهش رد ییاهرازاب دوجو هب نوتم اما تسین تسد رد رهش یاهرازاب
 هب یدندرک رضاح مدرم هتبلا وا نالیش رس رب و صاخ یکی و ماع یکی یتشاد نالیش ود زور ره و یدناشوپ سابل
 .(60 :0198 ،بتاک) «یدندرب نالیش هب فیلکت هب رازاب رس رد ار مدرم هک یا هبترم هب ،فیلکت
 ،رگنل نیدلازع دنزرف ،روزنادرو هرود نیا رد .تسا هدش رهش یاهرازاب هب یرتشیب تاراشا ناکباتا هرود رد
 و حوتفم ار یا هزاورد ،دابآ میرم تخاس زا سپ ،نیدلا بطق ناطلس ردام .درک انب رهش رازاب نایم رد ار یا هناخدبنگ
  .(11 :0198 ،8ج یدیفم)دنتفگ یم ریما ردام رازاب نآ هب هک دنک یم ثادحا نآ رانک رد ار یرازاب
 هاش یاه هتخاس زا هک تسا یزورما قوسراهچ رازاب ،دوش یم ثادحا رفظم لآ هرود رد هک ییاهرازاب نیرتمهم زا یکی
 «درک مان دبنگ رازاب ار نآ و تخاسب ربتعم ناکد لهچ اب یوسراهچ یدبنگ رهش نایم رد و» :دشاب یم یرفظم ییحی
 کیدزن رازاب ،نازود شفک رازاب زا ناوت یم هک دنوش یم ثادحا هرود نیا رد زین یرگید یاهرازاب .(٩1 :0198 ،بتاک)
 مدرم هک دندوب یکچوک یاه هچرازاب یاراد زین تالحم زا مادکره .(11 :نامه) درب مان نالالد رازاب و هیدعاص هسردم
  .دننک نیمأت ار دوخ جاتحیام دنتسناوت یم هلحم نامه
 یناسربآ راتخاس
 و مرگ یاه ناتسبات یاراد هک دشاب یم روشک قطانم نیرت کشخ زا یکی ،یریوک هقطنم رد یریگرارق لیلدب ،دزی رهش
 دوجو یرگید هناخدور هنوگچیه ،درذگ یم رهش رانک زا هک ،تفت یلصف هناخدور زج هب .تسا درس یاه ناتسمز
  .داد یم لیکشت تانق ار رهش بآ نیمأت هار نیرتهب لیلد نیمه هب .درادن
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 زا تانق نیا .تسا هدش رفح هثک رهش ثادحا زا سپ و ردنکسا نامز رد هک تشاد مان داباهد ،دزی تانق نیرت یمیدق
 دندرک یم هدافتسا نآ زا یدایز تاناوخشک و تالحم و هدوب یراج ،دوب دزی تالحم زا یکی هک ،دابآزع غاب فلخ هار
 .(318 :3198 ،یرفعج)
 قاتسر هیحان رد چراز یاتسور روکذم تانق ییاهن دصقم هچرگا .تسا چراز تانق ،دزی یاه تانق نیرتمهم زا یکی
 رب ار یبایاپ ،میدق هعمج دجسم ثادحا زا سپ ،راجنلاک هلودلاءالع .دش یم هدافتسا نآ بآ زا دزی رهش رد یلو ،دوب

 یاه تانق هب هرود نیا رد .(11 :1198 ،هداز مداخ) تسا هدنام یقاب زین زورما هب ات هک دنک یم ثادحا تانق نیا رس
 یراج هلسلس نیا ناگرزب طسوت هک درک هراشا ناوت یم ...و هکرابم و ربا ،باوص بآ ،یبوقعی تانق دننام یرگید
  .دندش دزی رهش رد یدیدج هلحم یریگ لکش ثعاب دوخ هک دنا هدش
 یارب .درک هراشا دابآرُتغلَمس و دابآ میرم تانق هب ناوت یم هک دوش یم یراج یفلتخم یاه تانق زین ناکباتا هرود رد
 و چراز تانق بایاپ هب ناوت یم اهنآ هلمج زا هک دندرک یم رفح طاقن زا یخرب رد ار ییاه بایاپ ،تانق بآ زا هدافتسا
 هدنکارپ فلتخم تالحم رد هک درک هراشا ینوگانوگ یاهرابنا بآ هب ناوت یم نینچمه .درک هراشا هیئایض هسردم بایاپ
  .دنتشاد رهش مدرم زاین دروم بآ نیمأت رد یمهم رایسب شقن و هدوب
 هدزاود بیرق ناتسرها هلحم رد اهنت .دندوب راصح زا جراخ اهنآ رثکا هک دنتشاد دوجو زین رهش رد یدایز یاه بایسآ
 ،یرفعج) درک هراشا ...و هنهک بایسآ ،اسرت بایسآ ،نیدلا زع بایسآ هب ناوت یم اهنآ هلمج زا هک هدش هدرب مان بایسآ
 .دندرک یم هدافتسا دوجوم یاه تانق بآ زا زین اه بایسآ نیا .(3198
 رهش یتموکح و یتظافح یاهراتخاس
 هتشاد هدهع رب رهش زا تسارح و ظفح رد ار یدایز شقن هک تسا یمهم یاهراتخاس زا یکی دزی رهش یورابو جرب
 هب دزی رهش صخاش یاهراتخاس زا یکی هتشذگرد یلو ،هدنامن یقاب نآ زا یمک یاه شخب هزورما هچرگا .تسا

 لخاد تالحم هب ار دزی رهش تالحم یلحم نوتم ناگدنسیون ات دوب هدش ببس ورابو جرب دوجو .دمآ یم باسح
 نآ هب ییاه شخب و درک یم رییغت راتخاس نیا فلتخم یاه هلسلس نامز رد .دننک میسقت نآ زا جراخ تالحم و راصح
 تسا هتشاد رارق رکب كاخ یور رب ًاامیقتسم و هدوب یزیر یپ هنوگره دقاف روکذم راتخاس نینچمه .دش یم هفاضا
  .(38 :6398 ،ناقهدریم)
 راتخاس نیا نودب رهش هک درک ضرف ناوت یمن یلو ؛تسین تسد رد ورابو جرب راتخاس زا یتاعالطا هیوکاک لآ هرود ات
 هک دنشکب رهش رود هب یراصح ات داد روتسد دوخ گنهرس راهچ هب راجنلاک هلودلاءالع هیوکاک لآ هرود رد .تسا هدوب
 کح اه برد رب یفوک طخ هب ناشمان و دندوشگ ینهآ یاهرد اب هزاورد راهچ ق.ـه 391 لاس رد راک مامتا زا سپ

 مهن نرق رد .(09-09 :3198 ،یرفعج) ایک برد و درجیرهم ،نایرطِدق ،ونکشوک زا دنترابع روکذم هزاورد راهچ .دش
 :0198 ،بتاک) تشاد رارق رهش لخاد رد هیوکاک یوراب زا ییاه شخب راصح لخاد هدودحم شرتسگ لیلدب ،ق.ـه
 .(0 ریوصت) (80
 ار راصح زا جراخ تالحم زا یشخب تبون جنپ رد و هداد شرتسگ ار ورابو جرب نیدلا بطق ناطلس ،ناکباتا هرود رد
 ق.ـه 9٩0 لاس رد هک یلیس .(30 :0198 ،بتاک) دندوب هدرک رفح نآ درگ هب زین یقدنخ هرود نیا رد .درک رهش لخاد
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 هزورما هک دوشگ ار ریما ردام هزاورد ،ناکرت میرم نینچمه .درک بیرخت ار ورابو جرب و قدنخ زا ییاه شخب داد یور
 .(11 :0198 ،8ج یدیفم) دراد ترهش ریملام هب

 رهش لخاد ار راصح زا جراخ تالحم زا یشخب و هداد شرتسگ ار ورابو جرب ق.ـه ٩1٩ لاس رد رفظم دمحم ناطلس
 هزاورد ات نایرطق هزاورد ِمرد زا نینچمه .درک هراشا ...و یتشهب غاب ،لالج هچوک ،نالبنس هچوک هب ناوت یم هک درک
 هاش .(0 ریوصت) دش ربارب ود ًاابیرقت رهش تعسو هکیروطب دوزفا زین اه هزاورد دادعت رب و دیشک هزات یوراب ،ریما ردام
 و 60 :3198 ،یرفعج) درک انب نآ زا یکیدزن هلصاف هب ار هتخیسگ جرب شش و دیشک رهش یوراب درگ یلیصف ییحی
 هدش ییاسانش ریخا لاس دنچ یاه ی دریگیپ رد وراب لیصف زا ییایاقب .تسا هدنام یقاب جرب ود اهنت هزورما هک (80
  .(6398 :ناقهدریم) تسا
 ءالع رصق ،یجمز دمحا ندیسر تموکح هب زا سپ ،مالسا ردص نارود رد تفگ دیاب رهش یتکوکح راتخاس باب رد
 هب یا هلحم یریگ لکش ثعاب رما نیمه هک دنک یم ثادحا دوخ یارب ار یدیدج کشوک یاج هب و بیرخت ار یفوط
 رد رهش یتموکح راتخاس زا .(٩9 :0198 ،8ج یدیفم ،00 :0198 ،بتاک ،99 :3198 ،یرفعج) دوش یم ونکشوک مان
 هب نامز ات ناکباتا هرود رد .دنا هتشادن نآ هب یا هراشا هنوگچیه زین نوتم و تسین تسد رد یتاعالطا هیوکاک لآ هرود
 ،رالاسهفسا روصنموبا اما .درادن دوجو رهش یتموکح راتخاس هرابرد یتاعالطا نیدلا بطق ناطلس ندیسر تموکح
 یارب رانم ود و هدرک  هسردم و شیوخ نفدم تهج یدبنگ ،نادیم ،هناخ تلود تخاس هب مادقا ،نیدلا بطق هب روهشم
 هک دومن ثادحا نآ رانک رد ار یدجسم و درک ترامع ار مالسلا هیلع اضر ماما هاگمدق یو نینچمه .داد رارق نآ
 هناخ اب ار اه هتخاس نیا نارگشهوژپ زا یخرب .(6٩ و 30 :0198 ،بتاک) دراد ترهش هاگمدق دجسم هب هزورما

 دشاب یم دبنگ و هینیسح لماش هعومجم نیا .(68 هشقن) دنا هتسناد طبترم نآ فارطا هعومجم و نانینیسح ای اهدنلب قاط
 زا یکیدزن هلصاف رد زین هاگمدق دجسم نینچمه .(098 :6398 ،هداز مداخ و رف ینیع) دراد ترهش تشه دبنگ هب هک
  .تسا هتفرگ رارق هعومجم نیا
 ناکرت یارس نتخاس رکذ رد هکنیا زج تسین تسد رد یقیقد تاعالطا زین رفظم لآ هرود رد دزی یتموکح راتخاس زا
 روهشم هک یا هناخ و درک ترامع ار ناکرت یارس 61٩ لاس رد نینچمه و» :تسا هدمآ نینچ رفظم دمحم طسوت
  .(01 :0198 ،بتاک) «تخاسب یلاع یاه هزاس ناگدازرسپ و نارسپ تهج هب و دومن ترامع هناختلود هب تسا
 هعفنملاماع یاهانب
 زا یخرب .دنا هدش ثادحا فلتخم دارفا طسوت هک تسا یدایز هعفنملا ماع یاهانب دوجودزی رهش یاه یگژیو زا یکی
  .دنداد یم هئارا مدرم هب ار مزال تامدخ هک دندوب فلتخم درکراک و ترامع نیدنچ اب یعمتجم اهنآ
 دزی رهش عماج دجسم یکیدزن رد و وگیزات دمحم نیدلا سمش جاوخ طسوت و ق.ـه 00٩ لاس رد یبحاص یافشلاراد
 هناخضوح ،نیناجملاراد ،هیودألا تیب ،دجسم ،هسردم لماش فلتخم ترامع نیدنچ زا عمتجم نیا .تسا هدش ثادحا
 نیدلا نکر دیس .(388 :3198 ،یرفعج) تسا هدنام یقاب نآ زا یمک یاه شخب هزورما هک دوب هدش لیکشت نادخی و
 هدش لیکشت هناخباتک و درس بآ هاچ ،هناخدصر ،هسردم ،دجسم زا هک تخاس دجسم کیدزن رد ار دوخ عمتجم زین
 .(938 :0198 ،بتاک) دوب
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 لامک هاش مامح ،هدنام یقاب زین زورما هب ات هک ،اهنآ نیرتروهشم هک دوش یم هتخاس یفلتخم یاه مامح نارود نیا رد
 .(٩98 :0198 ،بتاک) دوش یم انب یو هسردم رانک رد و یلاعملاوبا نیدلا لامک طسوت هک تسا
 ،دوش یمن یا هراشا هاقناخ تخاس هب هچرگا ،هیوکاک لآ هرود رد .دنتسه اه هاقناخ هعفنملا ماع یاهانب زا یرگید هتسد
 خیش ینادمص بطق و ینابر خیش هک تسا لقن» :دنتسه اهانب زا هتسد نیا دوجو هدنهد ناشن افرع زا یخرب دوجو یلو
 هیواز هکارچ .«لوغشم تدابع و تعاط هب و دوب فکتعم یا هیواز رد ناداهف هچوک رد یدرجنفسإلا دمحا نیدلارخف
 .(633 :9198 ،دنارب نلیه) دشاب هتشاد هراشا هاقناخ هب دراوم زا یخرب رد تسناوت یم
 نیا رد فوصت تیمها هدنهد ناشن هک دنا هدش هتخاس رفظم لآ هرود رد دش هدرب مان اهنآ زا نوتم رد هک ییاه هاقناخ رثکا
 خیش ،نیدلا سمش دیس ،نیدلا نکر دیس هب ناوت یم دنتخادرپ هاقناخ تخاس هب هک یناگرزب هلمج زا .تسا هرود
 رد رفظم دمحم لاثم روطب دندرک ثادحا ییاه هاقناخ زین تموکح نیا ناهاشداپ .درک هراشا ..و دمحماداد نیدلا یقت
  .(01 :0198 ،بتاک) درک انب ار یهاقناخ تداعس هزاورد یکیدزن
 یریگهجیتن

 تفاب هزورما هک ،ار دوخ یمیدق یاه شخب زونه ،شرتسگ و هعسوت مغر یلع هک تسا ییاهرهش زا یکی دزی رهش
 هک دوب هدش لیکشت یفلتخم یاهراتخاس زا رهش نیا .تسا هدرک ظفح دوخ لد رد ،دنهد یم لیکشت ار یخیرات
 هتخانش یلحم نوتم قیرط زا اهنت اهنآ زا یخرب هچرگا .دنداد یم  لیکشت ار نآ راتخاس نیرت یلصا ددعتم تالحم
 و ندیشخب لکش رد یمهم رایسب شقن رگید یاهراتخاس اما .دنا هدنام یقاب زورما هب ات اهنآ زا یرایسب یلو دنوش یم
 ثعاب ،رهش  یتموکح و یعافد راتحاس زا یشخب ناونع هب ،رابو جرب .دنتشاد دزی رهش تیاهن رد و تالحم لیکشت

 رهش نیا یاه ناتسغاب زا یرایسب و و دنوش میسقت راصح لخاد و راصح زا جراخ شخب ود هب تالحم هک دوب هدش
 هدوزفا راصح لخاد تالحم دادعت هب نآ شرتسگ اب فلتخم یاه هرود رد و دنریگ رارق نآ زا جراخ تالحم رد
  .دش یم 

 زا یخرب یدنب میسقت و رهش شرتسگ هوحن رد هک دوب عاقب و تارازم ،نوگانوگ دجاسم زا لکشتم یبهذم راتخاس
 و رفظم لآ هرود رد دزی رازاب نیرت مهم ،قوسراهچ رازاب تخاس هک دندوب راذگریثأت یرهش یاهراتخاس و رصانع
 یفلتخم سرادم زین ناگرزب زا یخرب نینچه .دور یم رامش هب نآ زراب یاه هنومن زا ،رهش یداصتقا راتخاس زا یشخب
 هک ،سرادم نیا .دندمآ یم رامش هب زین نآ یناب نفدم اهنآ زا یدادعت هک دندرک یم ثادحا نوگانوگ تالحم رد ار
 ار یتارییغت سرادم نیا زا یخرب .دنتشاد هعفنملا ماع درکراک هک دندمآ یم باسح هب ییاهانب هعومجم زا یئزج یخرب
 نآ مان هب روکذم هلحم زا ییاه شخب ،دعب یاه هرود رد هکیروطب دندرک داجیا دندوب هدش  هتخاس نآ رد هک یا هلحم رد
  .تفای یم ترهش هسردم
 ثادحا ار یدیدج یاتسور زین یخرب نینچمه .دندرک یم یراذگ هیاپ ار یدیدج هلحم تانق داجیا اب ناگرزب زا یخرب
 و رییغت زین هعفنملا ماع یاهراتخاس زا یخرب .دش یم لیدبت نآ تالحم زا یکی هب ،رهش شرتسگ اب هک دندرک یم
 هعوجم و یبحاص یافشلاراد هعومجم هب ناوت یم لاثم یارب هب هک دنتشاد یمهم شقن تالحم زا یخرب یریگ لکش
  .دندش دزی رهش راصح لخاد رد تعاسلا تقو و ءافشلاراد تالحم یریگ لکش ثعاب هک درک هراشا نیدلا نکر دیس
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 رد یرهش نوگانوگ یاهراتخاس و لماوع شقن هب ناوت یم ،دزی رهش یریگ لکش یجیردت دنور هعلاطم اب ،هجیتن رد
  .درب یپ نآ رتشیب هچره هعسوت و ییاهن یشخب لکش

 
 (83 :1381 ،دزی هسمش رواشم ناسدنهم) هیوکاکلآ هرود رد دزی رهش هعسوت :1 هشقن

 
 (13 :1381 ،دزی هسمش رواشم ناسدنهم زا هتفرگرب) هیوکاکلآ هرود رد دزی رهش یوراب و جرب :1 ریوصت
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 (38 :1381 ،دزی هسمش رواشم ناسدنهم) ناکباتا هرود رد دزی رهش هعسوت :3 هشقن

 
 (88 :1381 ،دزی هسمش رواشم ناسدنهم) رفظملآ هرود رد دزی رهش هعسوت :8 هشقن
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 (88 :1381 ،دزی هسمش رواشم ناسدنهم زا هتفرگرب) رفظملآ هرود رد دزی یورابوجرب راصح هدودحم :3 ریوصت

 
 (88 :1381 ،دزی هسمش رواشم ناسدنهم زا هتفرگرب) رفظملآ هرود رد دزی رهش راصح لخاد تالحم :8 ریوصت
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 (دزی ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم لک هرادا ویشرآ) یلاعملاوبا هسردم :1 هشقن

 
 (siroux, 1947: fig 1) قیتع عماج دجسم یایاقب :1 ریوصت

 
 (دزی ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم لک هرادا ویشرآ) عماج دجسم نالپ :1 هشقن
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 (31 :3381 ،یلیلخریم) طرف دجسم نالپ :6 هشقن

 
 (دزی ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم لک هرادا ویشرآ) ماما هدزاود هعقب نالپ :7 هشقن

 
 (دزی ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم لک هرادا ویشرآ) نیدلانکر دیس هسردم نالپ :3 هشقن

 
 (دزی ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم لک هرادا ویشرآ) قوسراهچ رازاب :3 هشقن
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 (دزی ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم لک هرادا ویشرآ) هیوکاکلآ هرود رد دزی یورابوجرب :1 ریوصت

 
 (دزی ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم لک هرادا ویشرآ) دزی یورابوجرب :6 ریوصت

 
 (دزی ناتسا یرکشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ،ثاریم لک هرادا ویشرآ) ناینیسح ای اهدنلبقاط هناخ نالپ :31هشقن

 تشونیپ
 دزی ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم لک هرادا ویشرآ ـ8
 ناریا برغ و زکرم رد رد یلقتسم همین و لقتسم یاه تموکح هک دندوب هیوب لآ زا یا هبعش هلسلس نیا :هیوکاکلآ ـ3
 ق.ـه مجنپ نرق لیاوا رد هک تسا راجنلاک هلودلاءالع دزی ییوکاک مکاح نیلوا ،یلحم نوتم ساسارب .دندروآ دوجوب
 و رجنس ناطلس نیب هک یدربن رد هک دوب بساشگ نب زرمارف ریما دزی رد هلسلس نیا مکاح نیرخآ .دیسر تکوکح هب
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 ییوبا) دنتخادرپ تموکح هب ق.ـه 090 ات 991 یاه ل اس هلصاف رد هلسلس نیا .دش هتشک ،تفرگرد ناییاتخارق
 .(1-38 :6398 ،یزیرهم
 نانآ .دنتخادرپ تموکح هب ق.ـه 18٩ ات 090 یاه لاس هلصاف رد هک تسا دزی یلحم یاه هلسلس زا یکی :ناکباتا ـ9
 مکاح یلوا .دندومن لالقتسا مالعا ،یزکرم تموکح فعض زا سپ هک هدوب یقوجلس تموکح ناگدرپسرس زا ادتبا رد
 .(1 :٩198 ،هداز مداخ) دوب هاش یجاح نآ نیرخآ و زورنادرو نب  ماس نیدلا نکر دزی یکباتا

 لوغم ناخلیا هب نانآ طسوت و دندش لوغشم تمدخ هب دزی ناکباتا هاگتسد رد ادتبا رد رفظم لآ نادناخ :رفظملآ ـ1
 نیدلازرابم ریما هلسلس نیا سسؤم .دنتفرگ تسد رد ار تردق دوخ و هدز رانک ار اهنآ یتدم زا سپ اما .دنتشگ یفرعم
 زا ق.ـه 03٩ لاسرد ،یرفظم مکاح نیرخآ ،روصنم هاش و دیسر تموکح هب ق.ـه 18٩ لاس رد هک تسا دمحم
  .(6٩ :نامه) درک راذگاو نانآ هب ار تموکح و هدروخ تسکش گنل رومیت
 ثادحا ماکح و ناگرزب زا یخرب طسوت و رگیدکی رانک رد هک دندوب یفلتخم یاهانب لماش اه هعومجم :هعومجم ـ5
 ،دجسم ،هسردم رب لمتشم هعومجم نیا .درک هراشا یبحاص یافشلاراد هب ناوت یم اه هعومحم نیا هلمج زا .دش یم
 و ناوید بحاص دمحم نیدلا سمش هجاوخ روتسدب هک هدوب غاب و نادخی ،هناخضوح ،نیناجم سبحم ،هیودألا تیب
 .(898-998 :0198 ،بتاک) تسا هدش هتخاس وگیزات دمحم نیدلا سمش هجاوخ طسوت
  عبانم
  راهبلگ هناخپاچ :دزی .لوا پاچ .دزی خیرات .(٩898) نیسحلادبع ،یتیآ

 ریبکریما تاراشتنا هسسؤم :نارهت .راعش رفعج رتکد حیحصت و همجرت .ضرألا هروص .(0198) لقوح نبا

 یراکمه اب ،شیاتس :نارهت .نآ تخاس درگلاس نیمرازه تبسانم هب) دزی ماما هدزاود هبق هعلاطم :یراوتسا لاس رازه .(1198) اضر ،ییوبا
  دزی ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم نامزاس

 شناد یارو تاراشتنا .لوا پاچ .ریوک هزوریف راکهاش .(1198) ییادخ ربکا یلع دیس و ردژا نسوس ،همطاف ،یمالسا

 و یبدا تاراشتنا هعومجم :نارهت .راشفا جریا ششوک هب .یرتست هللادبع نب دعسا همجرت .کلامم و کلاسم .(9٩98) قحساوبا ،یرخطصا
  یدزی راشفا دومحم رتکد تافوقوم یخیرات

  یگنهرف رخافم و راثآ نمجنا :نارهت .3جدزی یاهراگدای .(1٩98) جریا ،راشفا

  باتک رشن و همجرت هاگنب :نارهت .راشفا جریا ششوک هب .دزی خیرات .(3198) دمحم نبرفعج ،یرفعج

  یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس :دزی .دزی رهش یخیرات دجاسم .(1198) نسح دمحم ،هداز مداخ

 ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم نامزاس تکراشم اب ،رون ناحبس رشن :نارهت ،دزی رهش یخیرات تالحم .(0198) ــــــــ
  دزی

 دزی ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم نامزاس تکراشم اب ،اپمه رشن :نارهت .دزی رفظم لآ هرود یرامعم .(٩198) ــــــــ

  یداه دمحم تاراشتنا :دزی .راگدنام یراکهاش ،دزی عماج دجسم .(6398) نارهم ،یرانچ ناقهد

 دهاوش و كرادم ساسارب راجاق هرود نایاپ ات یمالسا ی هرود زاغآ زا نادمه رهش ییاضف -یدبلاک راتخاس .(8398) میهاربا دمحم ،یعراز
  ٩0-31 ص ،6398 ناتسمز ،8 هرامش ،8 هرود .یسانشناتساب همان هیرشن .دوجوم

 هناختلود هعومجم :یدروم هنومن یخیرات نوتم زا دزی ناکباتا هرود یرامعم یسانشزاب .(6398) هداز مداخ نسح دمحم و اضریلع ،رف ینیع 
 938 - ٩98 :0 هرامش ،یزاسرهش و یرامعم همان ،نیدلا بطق کباتا

  نیمز ناریا گنهرف :نارهت .راشفا جریا ششوک هب .دزی دیدج خیرات .(0198) یلع نب نیسح نب دمحا ،بتاک
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 و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم لک هرادا ویشرآ .دزی رهش یخیرات تفاب ینز هنامگ و شواک لوا لصف شرازگ .(1198) .میهاربا ،دنژن مظاک
 (هدشنرشتنم) دزی ناتسا یرگشدرگ

 رانیمس تالاقم هدیکچ .دزی رهش عماج دجسم ینز هنامگ و یدرگیپ .(3398) یرذکشا ناقهدریم هللا لضف دیس و میهاربا ،لصا دنژن مظاک
  یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم نامزاس :نارهت .یمالسا ندمت و گنهرف ،رنه یتخانشناتساب ثحابم هزورکی

  ریطاسا تاراشتنا :نارهت .راشفا جریا ششوک هب .9 و 3 و 8ج یدیفم عماج .(0198) دیفم دمحم ،یقفاب یفوتسم

  دزی نادنمشیدنا تاراشتنا :دزی .دزی رهش یاهرابنا بآ رد یشهوژپ .(3198) نیسح ،ترسم

  دزی نادنمشیدنا تاراشتنا :دزی .دزی ریبک عماج دجسم .(8398) ـــــــــــ

 ،یگنهرف ثاریم لک هرادا ویشرآ.یلم راثآ تسرهف رد دزی یخیرات رهش تبث تاعلاطم تاشرازگ .(0198) دزی هسمش رواشم ناسدنهم
 دزی ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص

 یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد .خیرات هتشر .دشرا یسانشراک همان نایاپ .رفظم لآ طوقس ات روهظ زا دزی .(3٩98) نسح دیس ،ینیسحریم
 نارهت هاگشناد

 دزی ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم لک هرادا ویشرآ .طرف دجسم یراگندنتسم و هعلاطم .(6398) اروفص ،یلیلخریم
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