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 نارهت رهش یاه باوخ نتراک نایم رد یرهش رقف و یعامتجا درط تبسن
1ییاقآ دیعسدیس

  

  ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یسانش هعماج هورگ رایداتسا

 36/16/1398 :شریذپ رودص خیرات ٩8/86/1398 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 هک اجنآ زا .دش ماجنا نارهت رهش یاه باوخ نتراک نایم رد یعامتجا درط و یرهش رقف ی هطبار ندرک ادیپ فده اب هلاقم نیا
 اهرهش رد نکاس دارفا ِییرهش یگدنز رد یعامتجا درط و رقف لباقتم ی هطبار یعامتجا نارگشهوژپ زا یرایسب نیب دوجوم ضرف شیپ
 ،دنور یم رامش هب یعامتجا دورطم یاه هورگ ءزج یباوخ نتراک دننام یعامتجا یاه بیسآ لیلد هب هک یدارفا ،رگید یوس زا و تسا
 دركیور اب اهنت ناوت یمن ار یعامتجا اه بیسآ نمض رد و تسین یداصتقا افرص یعامتجا درط هک هاگدید نیا اب رگشهوژپ
 هب مادقا ،دندرب یم رس هب اه هناخمرگ رد رفن 10120 دادعت هک اه باوخ نتراک زا ینادیم ی هبحاصم اب ،درک لیلحت ییارگداضت

 درط ی هخرچ رد اه باوخ نتراک زا هورگ هس هک داد ناشن جیاتن ،دیسر یرظن عابشا هب هک هبحاصم 15 زا سپ .دومن هداد یروآدرگ
 یاه تصرف ندرک ادیپ یارب یزیر همانرب نودب و هتساوخدوخ ترجاهم لیلد هب ،لوا هورگ .دنا هدمآ راتفرگ یرهش رقف و یعامتجا
 دصقم اب یراگزاسان لیلد هب نآ زا سپ هک دنا هدرک هبرجت ار یرهش رقف و یداصتقا درط ،لباقتم یا هطبار رد و نامزمه یگدنز رتهب
 ترجاهم لیلد هب ،مود هورگ .تسا هدش دراو هخرچ نیا رد مه یعامتجا درط و یگنهرف درط ،ملاس طباور دوبمک و ترجاهم

 ی هبرجت یارب یبسانم یاه تصرف رهش یاز بیسآ قطانم رد تنوكس هک دنا هدوب هجاوم یرابجا و هتساوخان یترجاهم اب هداوناخ
 رقف ی هخرچ دراو نامز رورم هب و دنا هدرک هبرجت ار یعامتجا درط ادتبا ،هداوناخ درط اب تیاهن رد و هدومن مهارف رطخرپ یاه تیعقوم
 و یداصتقا تیعقوم زا لاح نیع رد و دندوب هدركن هبرجت ار یعامتجا درط زگره ،موس هورگ .دنا هدش یداصتقا -یعامتجا درط و
 زا یشان یاه یگدروخرس اما .دنتشاد بولطم یاه تیعقوم هارمه هب مه یعامتجا رابتعا هک دندوب رادروخرب مه یبوخ یعامتجا

 ینیزگ یرود و یعامتجا یاوزنا هب هورگ نیا ؛دوب اه باوخ نتراک هورگ هب دارفا نیا دورو ببس یریگ ماقتنا یهاگ و یعامتجا طیارش
 .دندوب هدرب هانپ

 
 باوخ نتراک ،ازرطخ یاه تیعقوم ،یعامتجا یاوزنا ،یرهش رقف ،یعامتجا درط :یدیلک ناگژاو
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  همدقم
 دومن یعامتجا فلتخم یاه هورگ نایم ی هسیاقم ساسا رب هک تسا هتشاد دوجو عماوج ی همه رد و هشیمه یبسن رقف
 ،داد شیازفا ار نیشنرهش تیعمج هک اهرهش هب  هدرتسگ ترجاهم و عماوج ندش یتعنص اب قلطم رقف اما .درک یم ادیپ
 اه نآ زا یکی هک دش یفلتخم یعامتجا لئاسم زورب بجوم هرود نیا رد زین یعامتجا و یداصتقا تاقبط .دش هدید
 و یعامتجا فلتخم یاهداهن رد هک دوب یتارییغت لیلد هب قلطم رقف هب یبسن رقف لیدبت .دوب یرهش رقف و یا هقطنم رقف
 عماوج هک لوا جوم رد هک تسا رواب نیا رب و هدرک دیکات هتکن نیا رب زین رلفات .داد خر دارفا یرگ تیامح ی هویش
 ی هرود ینعی ،مود جوم هب هعماج دورو اب و دراد دوجو هدرتسگ ی هداوناخ تروص هب هداوناخ ،دنتسه یزرواشک

 رد یرییغت نینچ اب .(338 :٩198 ،رلفات) درک هدهاشم یلولس ای و یا هتسه لاکشا رد ار هداوناخ ناوت یم یتعنص
 ،یروانف رصع رد یلولس یاه هداوناخ ،دنور نیا تفرشیپ اب و دراذگ یم لوفا هب ور دارفا یعامتجا تیامح ،اه هداوناخ
 یفلتخم لاکشا هب و دهد یم شرتسگ شیپ زا شیب ار ییارگاوزنا و ییاهنت ی هدیدپ هک دنوش یم  هداوناخ لیکشت یانبم
 .دنز یم نماد قلطم رقف زا
 نادنچ لداعت نآ رد هک یتباقر ،دبای یم تدش ایازم بسک تهج فلتخم تاقبط نیب تباقر ،عماوج ندش یتعنص اب 
 عماوج ندش یتعنص عقاورد .تسا ریقف یرگید و ینغ یکی ،تباقر نیا رد تقیقح رد ؛دروخ یمن مشچ هب یدنمتردق
 دوخ رگید ی همین رد اما ،دراد دوخ رد ار هریغ و یکشزپ ،یشزومآ یاه ماظن ی هعسوت نوچمه یتبثم یایازم دنچ ره
 8یباوخ نتراک و زا توافتم یا هلوقم ینامناخ یب .تشاد دهاوخ هارمه هب زین ار تالضعم ریاس و ءاشحف ،دایتعا ،رقف
 ار یناکم دنا هتسناوت یعامتجا یاهداهن یلام تیامح اب هک دنتسه یدارفا ،لوا هورگ .دریگ یمربرد ار هورگ هس و تسا
 یگدنز تخس طیارش رد و اه نابایخ رد هک دنتسه یدارفا ،مود هورگ .دننک مهارف شیوخ یارب هانپرس ناونع هب
 رس هب دوخ ناگتسباو ای نایانشآ دزن ،یعقاو یاه هانپرس دوبمک لیلد هب هک دنتسه یدارفا ،موس هورگ و دننک یم
 رگید یبش تسا نکمم ،دنباوخ یم نابایخ رد هک یدارفا ینعی ،دنشاب هتشاد یناشوپمه دنناوت یم اه هورگ نیا .دنرب یم
 Burt, et)دنریگ یم یاج هناگ هس یاه هورگ زا یکی رد امومع ،بسانم هانپرس نودب دارفا .دنربب رس هب هاگهانپ رد ار

al., 1999: 86). الثم .دوش یم هدید فلتخم لاکشا هب اه نامناخ یب فلتخم یاه هورگ یناشوپمه ،فیرعت نیا رد 
 نایانشآ زا ار یلام تیامح نیا دنناوت یم ،دننک یم ایهم هانپرس دوخ یارب یعامتجا یاهداهن یلام تیامح اب هک یهورگ
 رد ناوت یم ار تسا باوخ نتراک زا نامناخ یب دارفا نیب توافت هک  یمهم ی هتکن اما .دننک تفایرد دوخ ناگتسباو و
 درط راچد ،بسانم یلام تیعضو نتشادن لیلد هب اه نامناخ یب هک یتروص رد ،تسناد اه باوخ نتراک یعامتجا ِددرط
 یتهابش .دنریگ رارق زین تیامح تحت فلتخم یاه نامزاس و دارفا یوس زا تسا نکمم یتح و دنوش یمن یعامتجا
  .تسا یگدنز یارب بسانم هانپرس نتشادن هک دراد دوجو اه نامناخ یب و اه باوخ نتراک نایم زین
 نایم رد یباوخ نتراک ی هنوگ و دنتسه طابترا رد یعامتجا درط اب ینامناخ یب و ینیشن هیشاح یسانش هعماج تایبدا رد 
 یگدنز فراعتم ی هویش و دنا هدش هدنار هعماج زا هک یناسک عقاو رد .تسا یگدشدرط جوا ی هطقن ،اه نامناخ یب
 رارق نامناخ یب دارفا ی هرمز رد و هدش مورحم زین تاناکما یخرب زا یهیدب روط هب ،دننک یمن لابند ار مدرم بلغا

                                                                                                                                                               
1 Homelessness 
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 و تسین یعامتجا درط زا یشان ،یباوخ نتراک و ینامناخ یب یهاگ .(3 :3398 ،ناراکمه و یرتنالک) دنریگ یم
 ِمیگدنز طیارش یاه یگژیو زا یخرب نداد ناشن اب دنراد یعس دارفا نیا هک هعماج دوجوم عضو هب تسا یضارتعا
 یندم لاعف یاه هورگ یخرب لثم .دنوش هعماج یراج یاه تسایس رد رظندیدجت راتساوخ و هدرک هجوت بلج ،مدرم
 و مدرم ی هقالع دروم یاه هنارت و اه گنهآ یارجا هب یگدنناوخ و یقیسوم ی هنیمز رد یفاک یاه تراهم نتشاد اب هک
 شخب اهنت ،هورگ نیا .دنهد یم ماجنا نابایخ رانک رد تیلاعف اب ار راک نیا و دنزادرپ یم نانآ رد یژلاتسون ندرک رادیب
 اما .دنور یمن رامش هب یعامتجا ی هلئسم کی ،نآ ِمندوبن ریگارف لیلد هب و دریگ یمربرد ار اه نامناخ یب زا یکچوک
 یور یباوخ نتراک و ینیشن هیشاح هب و هدش نامناخ یب ،رقف هلمج زا یعامتجا دعاسمان طیارش لیلد هب هک یهورگ
 .دنتسه ریگ مشچ هعماج رد ،دنا هدروآ
 شهوژپ ترورض و تیمها
 و یداصتقا رقف زا یرتسب رد همه هریغ و یداصتقا یگتسکشرو ،یراکیب ،قالط ،دایتعا هلمج زا یراکهزب عاونا
 یاه شرازگ قبط .تسا یباوخ نتراک زاسرتسب نیرت مهم رقف .دنبای یم شرتسگ و هدرک دشر یعامتجا یرباربان شیازفا
 63 ات 08 هک دنراد دایتعا دارفا نیا دصرد 61 هک هتشاد روضح نارهت رهش رد نامناخ یب رفن رازه 08 زا شیب دوجوم
 هب نامناخ یب رفن 8811 دادعت ٩198 لاس رد دوجوم یاه یسررب ساسا رب .دنهد یم لیکشت نانز ار دارفا نیا دصرد
 دنچ یط نیا رب هوالع .دنا هدوب نز زین رفن 361 و درم اه نآ زا رفن 0639 هک دندوب هدرک هعجارم نارهت رهشمالسا زکرم
 تسا هدش هدهاشم باوخ نتراک نانز شیازفا و اه باوخ نتراک نس شهاک ،6398 ی ههد یاه لاس رد ،ریخا لاس
 کیکفت هب ار رقف یداصتقا دشر صخاش رثا هک یا هعلاطم رد .(0398 ،نارهت یرادرهش یعامتجا روما تنواعم)
 -8198) موس ی همانرب زا یشخب و (1٩98-1٩98) مود ی همانرب ،(1098-3٩98) لوا ی همانرب ،٩098 ات 8098 ی هرود
 هدش کیکفت یعیزوت رثا و یدمآرد رثا ود هب یداصتقا دشر رثا ،دنا هدرک دروآرب یعامتجا -یداصتقا ی هعسوت (3٩98
 اما ،تسا هتفای شیازفا رقف ،٩098 ات 8098 ی هرود لوط رد هک تسا نآ زا یکاح هیزجت نیا زا لصاح جیاتن .تسا
 ی هعسوت یاه همانرب یط .تسا هدش یداصتقا دوکر زا یشان رقف فیفخت بجوم نارود نیا یط ،یرباربان رد شهاک
 ،اه هرود ریاس رد موس ی همانرب یانثتسا هب ناریا داصتقا رد یبسن زیچان دشر زین موس و مود ،لوا یعامتجا -یداصتقا

 و یرهش قطانم رد 3198 ات 1٩98 یاه لاس رد ارقف عفن هب دشر صخاش ،0198 لاس رد .تسا هدوبن ارقف یماح
 دشر ،ییاتسور قطانم رد مه و یرهش قطانم رد مه هک داد ناشن یدعب تاعلاطم جیاتن هک دوب هدش هبساحم ییاتسور
 ،یرداق و یرونوبا) تسا هدوب رقف ی هدننکدیدشت ،دشر ٩٩98 لاس رد و تسا هدرک لمع ارقف عفن هب فیعض روط هب

 هب .تسا هدوب دصرد 69 دودح ،6398 ات 6098 یاه ههد یط رقف خرن .(30-9 :1398 ،نارگید و رفغار رد 0198
 رایسب زین رقف فاکش و تدش هب طوبرم یاه صخاش و دنا هدرب رس هب رقف طخ ریز رفن 9 ،رفن 68 ره زا رتهب ترابع
 یمجسنم ی همانرب زونه ،لاس 69 تشذگ اب هک تسا هداد ناشن جیاتن .تسا هدرک تکرح رقف رامشرس صخاش هباشم
 هب طوبرم یاه تسایس هب هراومه هلاس جنپ یاه همانرب رد هچرگا .درادن دوجو روشک رد یرباربان و رقف شهاک یارب
 رفغار) دنوش رقف شهاک بجوم روشک رد یرثوم روط هب دنا هتسناوتن اه تسایس نیا اما ،تسا هدش هراشا رقف شهاک
 دماجنا یم دایتعا هلمج زا یفلتخم یاه یراکهزب هب یرباربان شرتسگ و هعماج رد رقف شیازفا .(0٩ :1398 ،نارگید و
 .دنور یم رامش هب زین یعامتجا درط یلصا لیالد زا هک دروآ یم دوجو هب ار قالط و یراکیب نارحب رگید یوس زا و
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 دادعت هک دهد یم ناشن نینچمه و هدرک دییات ار یرباربان و رقف شیازفا هک یمسر رامآ ساسا رب نیاربانب
 یاه باوخ نتراک نایم رد یعامتجا درط و یرهش رقف ی هعلاطم ترورض ،تسا دشر هبور نارهترهش یاه باوخ نتراک
 .دزاس یم نایامن شیپ زا شیب ار نارهت رهش
 یتاعلاطم ی هنیشیپ
 و یعامتجا ینیرفآراک یاه یریگ تهج هسیاقم" ناونع اب یا هلاقم رد (٩398) ناراکمه و یناضمر لضفلاوبا 
 یاهدرادناتسا ی همانشسرپ" قیرط زا ار اه هداد ،"دهشم رهش یتیامح یاهداهن رد رقف فلتخم یاه هبنج رب یا هیریخ
 ینیرفآراک یاه هسسوم ناگدنریگ تامدخ داد ناشن اه هتفای .دندومن شجنس ار رقف فلتخم داعبا و یروآدرگ "یگدنز
 ،روحم تمالس ،یگدنز تایرورض) رقف فلتخم داعبا رد ،هیریخ یاه هسسوم ناگدنریگ تامدخ اب هسیاقم رد یعامتجا
 رقف یعامتجا ینیرفآراک .دنتشاد یرتهب تیعضو (یعامتجا درط و یریذپ بیسآ ،یلسن  نیب ،یبسن ،قلطم ،روحم نکسم
 ی هبنج زا رظن فرص لاغتشا هک تسا نآ زا یکاح جیاتن .دنک یم عطق ار رقف ی هخرچ و دهد یم شهاک ار یلسن نیب
 رطخ زا و دهد یم شرتسگ ار درف لومش ی هریاد زین یعامتجا ظاحل زا ،(راوناخ دمآرد ای درف هافر شیازفا) یداصتقا
 .دهاک یم یو یعامتجا درط و اوزنا

 هعلاطم دروم) یمسرریغ یاه هاگتنوکس رد نانز یعامتجا درط ی هبرجت" (٩398) هداز یلق هیفص و یچلاش هیمس: 
 یعامتجا لئاسم نیرت مهم زا یکی هزورما یمسرریغ یاه هاگ تنوکس هک دنرواب نیا رب "(نارهت دابآ مالسا ی هلحم
 موهفم هب یعامتجا درط .دننک یم هبرجت تیسنج و تیمورحم ظاحل هب ار یا هتفایدیدشت درط قطانم نیا رد نانز .تسا
 ،یمسرریغ یاه هاگ تنوکس رد نکاس نانز یعامتجا درط ی هعلاطم .تسا هعماج و دارفا نایم یاهدنویپ تسسگ
 بلغا ،داد  ناشن جیاتن .ددرگ هلاسم نیا زا یرت نشور ریوصت ی هئارا و تیمورحم داعبا ندش راکشآ بجوم دناوت یم
 زا یتنس یگدنز کبس دوجو ببس هب .دنتسه مورحم یلحمارف و یهورگ نیب طباور نتشاد زا هلحم نیا رد نانز
 رایسب ی هبرجت نانآ نینچمه .دننک یم هبرجت ار یا هتسباو تسیز و هدوبن رادروخرب لاغتشا ناکما و تراهم نتشاد
 ینورد ببس هب نآ رب هوالع .دنراد نارهت زا یمک ییانشآ و هتشاد ار یرهش طاقن ریاس هب دمآ و تفر زا یدودحم
 زا نوریب اب ار دوخ طباور و هدرک یراسمرش ساسحا ناش هلحم رد تنوکس زا گنن غاد و هلحم زا یفنم ریوصت ندرک
 ی هبرجت رد ییاه توافت .دهد یم شهاک ار نارتخد یارب جاودزا یاه تصرف نینچمه هلاسم نیا .دنا هداد شهاک هلحم
 زا یدارا درط ،رت گرزب ی هعماج زا درط رب هوالع مود لسن نانز ؛دراد دوجو هلحم رد نانز زا لسن ود یعامتجا درط
 .دننک یم هبرجت زین ار یرباربان ساسحا و یلحم عامتجا

 تلادع هب ندیسر تهج رد یرهش رقف ییاضف لیلحت" ناونع اب یا هلاقم رد (٩398) ناراکمه و روپرغصا یرسک 
 هداد یروآدرگ هب یمک شور اب هک "(نارهت یرادرهش کی ی هقطنم بیشازد هلحم :یدروم ی هعلاطم) یعامتجا
 و تاسیسات ،كراپ ،یماظتنا ،لقنو لمح ،یشزومآ ،ینامرد تامدخ هب یسرتسد لماش صخاش تشه ،دنا هتخادرپ
 و یزکرم یاه شخب رد رقف زکرمت ،دهد یم ناشن قیقحت جیاتن .دنا هدومن شجنس ار یراجت و یبهذم ،تازیهجت

 .دهد یم شیامن هلحم شخب نیا رد ار یرهش یمومع تامدخ عیزوت رد یتخاونکی مدع و هدوب رتشیب هلحم یقرش
 یگنوگچ رگید فرط زا و رقف یاه هشقن میسرت تیمها و هلحم ریقف یحاون تخانش رب ،هعلاطم نیا یاه هتفای
 .دومن ییاسانش نآ رد ار یعامتجا تلادع یاهراک هار ناوتب ات دراد دیکات هلحم حطس رد یرهش تامدخ هب یسرتسد
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 ؛یرهش رقف ی هرتسگ رب راذگریثات یاه هفلوم ییاسانش" ناونع اب یا هلاقم رد (٩398) ناراکمه و ییاتسور رویرهش 
 یزیگنارب شلاچ تاعوضوم زا نآ ییاضف ی هرتسگ و یرهش رقف :دنا هدروآ "(زیربت هیقامخآ هلحم :یدروم هعلاطم)
 تئشن یرهش ی هدیچیپ متسیس رب مکاح یاه راکوزاس زا هدیدپ نیا .دنا هجاوم نآ اب ناریا یاهرهش رت شیب هک تسا
 داد  ناشن جیاتن .دنا هدش نآ دیدشت ببس یرباربان شهاک یاج هب موس ناهج یاهروشک رد هک ییاهراکوزاس ؛دریگ یم
 و ،یدبلاک رقف ی هرتسگ صخاش رب یتخانش ناور ی هیامرس و یعامتجا ی هیامرس دوبن یاه صخاش نیب ینوریب طابترا
 .تسا هجوت لباق یتیعمج رقف ی هرتسگ صخاش رب ییارگ تیبولطم و یفرصم راتفر صخاش ینورد و ینوریب طابترا
 .دش هدید یدبلاک رقف ی هرتسگ اب یزاس ناوتان و یسایس و یعامتجا درط یاه صخاش نیب یوق یگتسب مه نینچمه

 398) رو هلیپ مظعا و یداوج نیسحدمحمدیس  رد "نامناخ یب ناگدننک فرصم ی هتسیز ی هبرجت یسررب" هب (0
 هک یمدرم .تسا نانامناخ یب تمالس تالکشم نیرت هدمع زا یکی داوم فرصمءوس .دنا هتخادرپ یفیک یشهوژپ بلاق
 نآ زا ای و دراو زین داوم فرصمءوس لکیس هب نامزمه ابلاغ ،دنوش یم جراخ نآ زا ای و دراو ینامناخ یب لکیس هب

 هن و نامزمه تروص هب هدیدپ ود نیا هک تسا نآ دنمزاین ینامناخ یب و داوم فرصمءوس نایم هطبار .دنوش یم جراخ
 ،امورت ی هبرجت ،یگدشدرط ی هبرجت هک دنهد یم ناشن اه هتفای .دنریگ رارق هظحالم دروم رگیدکی زا یادج و لقتسم
 نادقف و یعامتجا یتوافت یب ،یعامتجا یاوزنا ،یفنم یاه هیامرس یریگ لکش ،یفنم تاناجیه و تاساسحا
 ِمناگدننک فرصم هتسیز ی هبرجت .دندوب دارفا نیا یاه هبرجت نیرت مهم هلمج زا یشزومآ -یهافر یاه تخاسریز
 ،ناشیا یارب نابایخ رد یگدنز یاهدمایپ عبت هب ناگدننک فرصم زا هورگ نیا نامرد هک تسا نآ زا یکاح نامناخ یب
 هس هک تسا نآ رگ نایب جیاتن .دننک یم یگدنز هداوناخ اب هارمه ،دایتعا مغر هب هک تسا یدارفا زا توافتم رایسب
 لماوع زا ترجاهم زا سپ طیحم اب قباطت مدع و یناور و یمسج یاه یناوتان ،ردخمداوم هـب دایتعا ؛مهم ی هلاسم
 .تسا ینامناخ یب هب دارفا دورو ی هدننک لیهست

 دروم) دیدج یاهرهش رد یرهش رقف یاه هنهپ یناکم شجنس" ی هلاقم رد (0398) ناراکمه و راوگرزب اضریلع 
 داد ناشن قیقحت جیاتن .دنا هدش لیدبت رقف زکرمت ناکم هب اهرهش هزورما ،دنرواب نیا رب "(درگتشه دیدج رهش :هعلاطم
 .دنراد رارق تسدیهت و ریقف راشقا ی هرمز رد درگتشه دیدج رهش تیعمج تیرثکا یعامتجا ـ یداصتقا هاگیاپ هک
 و دنهد یم لیکشت ار رهش نیا دصرد 33 ،عومجم رد ،(دصرد ٩) ریقف و (دصرد 01) ریقف یلیخ راشقا هچنانچ
 درگتشه دیدج رهش دصرد 0/8 زین هفرم یلیخ و هفرم ی هقبط .(دصرد 0) دوش دوبان طسوتم ی هقبط ات هدش بجوم
 هب هک نانچ ؛دراد دوجو یمیقتسم ی هطبار دمآرد  مک راشقا نکسم یاه هدودحم و رقف نیب روط نیمه .دنا هدش لماش ار
 .دراد ار ییایفارغج زکرمت و یناوارف نیرتشیب درگتشه دیدج رهش 8 و 3 ،9 ،1 ،٩ یاهزاف رد رقف بیترت

 0٩98-63 نارهت رهش نالک رد یرهش رقف ییایوپ لیلحت" ی هلاقم رد (0398) یرون یلو ناماس و دحوم یلع" 
 هب هجوت یاه ترورض نیرت مهم زا اهرهش رد رقف یسررب رد درف رب ینتبم یاهدرکیور و یجنسرقف تاعلاطم فعض
 ینامز و یناکم دعب ندوزفا دنمزاین یرهش قطانم رد رقف ی هنانیب عقاو لیلحت و تخانش .دنا هدروآ رامش هب هلئسم نیا
 تمس هب 6398 ات 0٩98 زا فلتخم راودا یط نارهت رهش نالک رد رقف هک دهد یم ناشن قیقحت جیاتن .تسا هلئسم

 یوگلا .تسا هداد لکش رییغت یا هشوخ و هتسویپ مه هب تیعضو هب قرفتم تلاح زا و هدرک تکرح ندش یا هشوخ
 و هدرک تکرح ندش عمتجم و ییارگمه تمس هب 6398 ات 0٩98 یاه لاس یط نارهت رهش نالک رد رقف ییاضف
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 ییاضف ظاحل هب رت نییاپ حوطس هب رهش رتالاب یاهرادم رد دوخ ظفح رد یناوتان لیلد هب یعامتجا رقف یاه هیال
 رقف ییاضف زکرمت رگ ناشن هک الاب یاه هشوخ هک دهد یم ناشن 6398 لاس رد نارهت رقف یوگلا .دنا هدش هدیشک
 هفرم قطانم هدنهد ناشن یعون هب هک نییاپ یاه هشوخ و دنا هدمآ الاب زین رهش زکارم ات و هتفای شرتسگ و دشر ،دنتسه
 یاهدنور هچرگا ههد نیا یط .دنا هدرک ادیپ شیارگ رهش یبرغ ی هنهپ تمس هب یلامش قطانم رب هوالع ،دنتسه نارهت
 شهاک نارهت یرهش ی هعومجم تیعمج لک زا نارهت رهش تیعمج مهس و تسا هدش دنک نارهت رهش هب ترجاهم
 رد و هتشاد دشر دصرد 93 زا شیب هنالاس هک 0٩98 زا دعب یاه لاس رد نکسم و نیمز تمیق دیدش شیازفا اما ،هتفای
 یرت یعقاو لکش نارهت رد یتاقبط و یدمآرد ینیزگ ییادج هک هدش ثعاب ،تسا هدوبن ناسکی زین رهش فلتخم طاقن
 ناشن هک دوش یم هدید کفنم و زیامتم یدنب هشوخ یعون 6398 لاس رد .دنک ادیپ زین ییاضف مسجت و هتفرگ دوخ هب
 .دراد نارهت رهش نالک ی هنهپ رد رقف ندش یبطق زا

 رطخ كاردا و یگتسویپ ساسحا ،یعامتجا درط هسیاقم" ناونع اب یا هلاقم رد (0398) ناراکمه و یدنوهپس یلع 
 زا اه هداد یروآ عمج یارب هک شهوژپ نیا رد :دنا هدروآ "یداع دارفا و نایلق ،راگیس ،داوم هب هتسباو دارفا رد
 هدافتسا نالاسمه یعامتجا درط سایقم و یگتسویپ ساسحا سایقم ،رطخرپ ثداوح یتخانش یبایزرا ی همانشسرپ

 هب دارفا شیارگ رد هک دنتسه یلماوع زا رطخ كاردا و یگتسویپ ساسحا ،یعامتجا درط هک داد ناشن جیاتن ،هدش
  .دننکیم افیا یرثوم شقن نایلق و راگیس ،داوم تمس

 یرظن ینابم
 یاهداضت لیلد هب دناوت یم و دهد یم خر فلتخم یعامتجا گنهرف ود نایم داضت نالک حطس رد ،تسا دقتعم نیلس
 ،درخ حطس رد هیوناث یاهداضت .دیآ دوجو هب ترجاهم قیرط زا رتشیب لومعم روط هب ای یضرا ی هعسوت ،یا هیشاح
 نابزیم گنهرف رد دوخ یراتفر یاهراجنه اب اه گنهرف هدرخ هک یماگنه صوصخب ،دهد یم خر نالک گنهرف نورد
 دیکات رهش یعامتجا و یگنهرف یاهوگلا یور رهش یکیزیف طیحم قیمع ریثات رب زین سگرب و كراپ .دنبای یم شرتسگ
 ینامزاس یب راچد یعامتجا ظاحل هب هک یتعنص و یراجت یاهرهش نورد یاه هزوح زا هتسد نآ نانآ رظن هب .دنراد
 یاهداضت ،ساسا نیا رب .(00 :1198 ،یدمحا) دنهد یم هعسوت ار ییانج و هناراکهزب یاه تنس و اه شزرا ،دنا هدش
 هب هک درک هدهاشم ییاه هورگ رد ناوت یم ار اه گنهرف هدرخ نیا هک دوش یم رجنم اه گنهرف هدرخ یریگ لکش هب هیوناث
 اه تصرف ِمیعیزوت تلادع دوبن ،نیاربانب .دنا هتفای دشر یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا یاه تصرف یاه یرباربان لیلد
  .دنک یم کیکفت رگیدکی زا ار یعامتجا یاه هورگ یرهش یاهاضف رد
 یا هدمع ریثات هک دنا یعامتجا -یراتخاس لماوع هک تسا رواب نیا رب ،دشاب یم سکرام زا رثاتم هک ییارگداضت هاگدید 
 هب .دوش یم یباوخ نتراک موادت بجوم هک نیا ای هتشاد ریقف و باوخ نتراک دارفا یگدنز ناماسبان طیارش یور رب
 ندش باوخ نتراک زا دعب ار یدرف تالکشم باوخ نتراک دارفا هک دندقتعم ارگداضت نازادرپ هیرظن زا یخرب ،هوالع
 یدرف راتفر کی ار یباوخ نتراک نانآ .دوش یم یدعب تالکشم زورب بجوم دوخ یباوخ نتراک و دننک یم هبرجت
 ریذپان زیرگ ی هجیتن یباوخ نتراک .تسا هعماج رد یراتخاس لکشم کی ،رقف نوچ مه هکلب ؛دننک یمن بوسحم
 یور رب نینچ مه نایارگداضت .تسا یباوخ نتراک دوجو یلصا تلع یداصتقا طیارش و رقف و یدیلوت رازبا تیکلام
 .(٩9 :6663 ،میس) دننک یم دیکات زین راکیب و دمآرد مک دارفا یارب بسانم ینوکسم یاهدحاو دوبمک نیب هطبار
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 و اه نآ یاه هزیگنا و اه شزرا هب یشخب تینیع ،مکاح هورگ یژتارتسا ناونع هب ار مظن لیلحت ،داضت نازادرپ هیرظن
 دارفا ،یرباربان هک دننک یم لالدتسا الومعم داضت تایرظن .دننک یم ریسفت رثوم یعامتجا لرتنک ینالقع هیجوت
 داضت یاه هیرظن عقاورد .(13 :٩198 ،همالع) دروآ یم دوجو هب یراد هیامرس هعماج کی رد ار رتریقف ای نامناخ یب
 یاه هنوگ درکراک یعون ای هعماج رد تردق و تورث رباربان عیزوت ربارب رد یشنکاو ای ار هناورجک یاهراتفر ،یعامتجا
 مه و دنز یم نماد رقف دشر هب مه تورث و تردق رباربان عیزوت .دنناد یم هعماج نورد رد دوجوم داضت توافتم
 .دوش ببس ار هعماج رد رت گرزب هورگ زا دارفا یعامتجا درط تابجوم دناوت یم
 نایم طابترا ی هنیمز رد هدنور شیپ یگتخیسگ و یعامتجا ماجسنا نادقف دنیارف ،هیلوا یاه هاگدید رد یعامتجا درط 
 ندرب جنر هب یعامتجا درط موهفم ی هنماد ،همادا رد اما .درکیم نایب ار یعامتجا رادهلئسم یاه هورگ رد هعماج و درف
 و یدمآ رد رقف فدارتم درط ،هیلوا حرط رد .دش هدیشک زین تیمورحم راچد قطانم رد هناگدنچ یاهتیمورحم زا
 اب اما .دنراد نییاپ دزمتسد اب یراک ای دنوش قحلم ازدمآرد راک رازاب هب دنناوت یمن هک دوشیم هتسناد یدارفا تیعضو
 تیمورحم ،یدمآرد یرباربان ،رقف زا رتعیسو رایسب ییانعم درط ،یگدشدرط ی هدیدپ یلیلحت تایبدا ندش رت ینغ
 و عبانم نادقف هک دوشیم هتفرگ رظن رد یدعبدنچ یموهفم ،درط ،ریخا فیراعت رد .درک ادیپ لغش نادقف ای یداصتقا
 هک تسا یدنیارف ،درط .دهد یم ناشن ار مورحم دارفا یگدنز لوط رد ایوپ یدنیارف و یعامتجا قوقح نتشادن ای
 دنور زا اه تصرف ،تاطابترا ،اه تراهم ،تاعالطا ،تاناکما یخرب هب یسرتسد مدع هطساو هب نادنورهش زا ییاه هورگ
 ِمییایوپ .دننک یم هبرجت ار اوزنا و تیمورحم زا یفلتخم لاکشا و دنوش یم هدنار هیشاح هب یعامتجا یگدنز یلصا
 فده و تیوه ندرک مگ و یعامتجا طباور و یگداوناخ یاهدنویپ تسسگ ،هناگدنچ تیمورحم زا یشان درط دنیارف
 .(Pleace, 2001: 26) تسا
 و ماجسنا هک ینوناق و کیتارکمد ماظن :تسا هدش فیرعت ریز ماظن راهچ زا یکی رد یماکان بسح رب یعامتجا درط 
 یلحم عامتجا و هداوناخ ماظن ؛دربیم شیپ ار یعامتجا ماجسنا هک یهافر ماظن ؛دشخبیم ققحت ار یندم یگچراپکی
 درط ،نیاربانب .درب یم شیپ ار یداصتقا ماغدا و یگچراپکی هک راک رازاب ؛دزاس یم ققحم ار یدرف نیب ماجسنا هک
 درط ،رصتخم روط هب .(668 :1٩98 ،نابلاط) تسا رقف نآ داعبا زا یکی اهنت هک تسا یهجودنچ یاهدیدپ یعامتجا
 تراهم ،یراکیب دننام مه هب طبترم هدیچیپ لئاسم یرسکی زا یحاون ای مدرم هک دتفیب قافتا دناوت یم ینامز یعامتجا
 لاح رد یاه هداوناخ و تمالس بسانمان تیعضو ،الاب تیانج و مرج اب یاهاضف ،بسانمان نکسم ،مک دمآرد ،نییاپ
 یعامتجا یگچراپکی هنوگره ناکما زا هک تسایوپ یدنیارف ،یعامتجا درط .(Sen, 1997: 21) دنربیم جنر یشاپورف
 :Walker & Walker, 1997) دنکیم تعنامم یسایس و یداصتقا ،یعامتجا ،یگنهرف یاه متسیس رد و هعماج رد درف

 هک تسا هعماج و تسایس ،داصتقا بلق زا یگتخیسگ یپرد یپ شیازفا اب فلتخم یاهدنیارف عمجت یعامتجا درط .(8
 ،تردق زکارم اب هطبار رد رت نییاپ تیعقوم کی رد ،اهورملق و عماوج ،اههورگ ،دارفا ناکم و هلصاف جیردت هب نآ رد
 .(Estivill, 2003: 19) دنریگیم رارق مکاح یاهشزرا و عبانم
 نیا ی هدنروآ دیدپ ِددنیارف ،دیآیم رامش هب تیمورحم زا اتسیا یتیعضو هکنیا نیع رد یعامتجا درط حالطصا 
 رد نسایترامآ هاگدید و یهجودنچ رقف موهفم اب یگنتاگنت طابترا ،موهفم نیا .دریگ یم رب رد زین ار تیمورحم

 و تشادهب ،شزومآ ،نکسم دننام ییاهریغتم ،یعامتجا درط فیراعت یمامت رد ًاابیرقت .دراد یتیلباق رقف صوصخ
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 و یعامتجا یاهسامت ،یساسا یاهزاین ،یلام تالکشم نوچمه یمیهافم و لئاسم و درک هظحالم ناوتیم ار تمالس
 نآ ندوب یلوط ،یعامتجا درط یاهیگژیو زا یکی ،نامز ی هلوقم ثیح زا .دوش یم لماش زین ار یعامتجا یدونشخان
 درط یریگلکش زین و یعامتجا درط نییبت و فیرعت رد مهم یاهفلوم ،تیمورحم نامز تدم ،رگید ترابع هب .تسا
 .تسناد هعماج نآ دارفا یعامتجا درط یگتشابنا لصاح ناوتیم ار هعماج کی رد یعامتجا درط ،نیا رب هوالع .تسا
 شهوژپ شور
 .تسا هتفرگ تروص هبحاصم قیرط زا زین اه هداد ِمیروآدرگ و هدش ماجنا ینادیم شور زا یریگ هرهب اب شهوژپ نیا
 طسوت هدشرشتنم دنتسم رامآ نیرخآ ساسا رب نارهت رهش یاه هناخ مرگ هب هدننک هعجارم یاه باوخ نتراک دادعت
 زکارم نیا هب اه هداد یروآدرگ یارب رگ شهوژپ هک تسا هدوب رفن 11638 اب ربارب نارهت یرادرهش یعامتجا تنواعم
 ندیسر ات اه هداد یروآدرگ .تخادرپ هبحاصم هب دندمآ یم زکارم نیا هب اه بش هک ییاه باوخ نتراک اب و دومن هعجارم
 رد نانیمطا بسک یارب رگ شهوژپ اما ،تسویپ عوقو هب هبحاصم 03 اب عابشا هچرگا هک تفر شیپ یرظن عابشا هب
 رگ شهوژپ جاتنتسا هک تسا هدش هدروآ ییاهرادومن و لوادج بلاق رد اه هداد لیلحت .داد ماجنا هبحاصم 19 ،عومجم
 .تسا نارهت رهش یاه باوخ نتراک یاه تبحص زا
 شهوژپ یاه هتفای
 دناوت یم داضت نیا ؛دیآ دوجو هب داضت  هعماج و درف یعامتجا یاه شزرا نیب هک دتفا یم قافتا ینامز یعامتجا درط
 یاه تیمورحم ناربج و ددرگ لیمحت درف هب مورحم یداصتقا ی هقبط لیلد هب یگدنز یاه تصرف رد یتساک زا یشان
 ،دمآ کیروئت زادنا مشچ رد هک روط نامه اما .دزاس یم لکشم درف یارب هعماج طیارش ار یداصتقا تیعضو زا یشان

 ،یگنهرف رظن زا درط رگید لاکشا هچرگ ،دوش یمن هتفرگ رظن رد یداصتقا افرص و یدعب کی یانعم هب یعامتجا درط
 رد دوخ یداصتقا تالکشم لح رد دارفا هک ییاه هار زا یکی .دشاب داصتقا زا رثاتم دناوت یم زین یسایس و یعامتجا
 اه خساپ زا ییاه هنومن .دوب بلاغ لاکشا زا یکی ناگدنوش هبحاصم نایم رد هک تسا ترجاهم ،دنریگ یم شیپ
 :زا دنترابع اه باوخ نتراک
 ادیپ مه راک و متشگ راک لابند لوا ،مدمآ نارهت هب داباهم زا ندرک راک یارب هک متشاد لاس 18 دودح :هلاس 39 ،دمحم
 فرصم هب عورش ،مدوب هدرک ادیپ ناروتسر رد هک یناتسود اب ،لغش رییغت راب ود زا دعب اما ،متفر راک رس یتدم و مدرک
  .مداد تسد زا مه ار مراک و مدرک داوم
 راک زا .مدمآ نارهت هب اهنت ،شیپ لاس 08 نم .دننک یم یگدنز نادمه فارطا ،نیجلال رد ما هداوناخ :هلاس 69 ،فسوی
 سوریس و یولوم هارراهچ یاه هبارخ و نابایخ رد اه لاس و مدرک عورش ناسارخ نادیم رد رالات کی رد ندرک
 .مدیباوخ یم
 نانآ ؛دنیایب نارهت هب ات دوب هدش ببس هتساوخدوخ یترجاهم هک دندوب اه باوخ نتراک زا ییاه هنومن ،دمحم و فسوی 
 رهش نیا رد و دنا هدرک ترجاهم یفکم دمآرد اب یلغش ندرک ادیپ دصق هب دوخ ییایفارغج هاگتساخ زا جورخ زا سپ
 هب ندرب هانپ ،تحارتسا یارب یناکم ی هیهت یالاب یاه هنیزه ،هانپرس ناونع هب یناکم نتشادن نوچ یرگید تارطاخم اب
 ترجاهم نیا اما .دندش هجاوم یفاک دمآرد نتشادن و بسانم لغش دوبمک ،نارهت یاز نارحب و یبونج تالحم
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 طیارش دنناوتب ات دندوب هدرک هدافتسا دوخ یگدنز رد یلقادح یاه تصرف زا دارفا نیا هک دهد یم ناشن هتساوخدوخ
 یلغش یاه تصرف نتشادن ،داد قوس هدش درط یاه هورگ تمس هب ار نانآ هک هچنآ .دنهد رییغت ار دوخ یگدنز
 خر یداصتقا لئاسم ی هطساو هب هک درط زا هنوگ نیا .دوب ترجاهم دصقم رد یگدنز یارب یفاک دمآرد و بسانم
 اما .تسارگداضت نازادرپ هیرظن ضرف شیپ ی هدننکدییات و دوش یم هدید روفو هب اه باوخ نتراک نایم رد ،دهد یم
 یرابجا یاه ترجاهم رد یرهش رقف زا یلاکشا هکلب ،دوبن هتساوخدوخ ِمنیرجاهم نایم رد افرص یرهش رقف ی هرتسگ
 :دنا هدش هدروآ ریز رد اه هبحاصم نیا زا ییاه هنومن .دوش یم هدید مه
 رد طقف لیاوا .میدوب نکاس ٩8 ی هقطنم رد ادتبا زا .مدمآ ایند نارهت اما ،ما هغارم دورتشه لها اتلاصا :هلاس 09 ،یلع
  .متشاد دمآو تفر ناواو ی هقطنم و اجنآ رد ،رهشمالسا هب نتفر زا دعب و متشاد دمآو تفر حالف
 رد ام ی هناخ .دنتسه لیبدرا لها اتلاصا ما هداوناخ اما ،مدش گرزب و مدمآ ایند هب نارهت رد نم :هلاس 11 ،دومحم

 .مدش گرزب هلحم نآ رد مه مدوخ هک دوب یزوریپ نابایخ
 هب اه باوخ نتراک نایم رد ار دادعت نیرتشیب یناوارف رظن زا ،دنا هدمآ نارهت هب ترجاهم لیلد هب هک یدارفا دادعت 

 رتهب و رتشیب یاه تصرف نتفای و یگدنز نارذگ یارب یرتهب هار یوجتسج رد دارفا نیا .دنداد یم صاصتخا دوخ
 ترجاهم ادبم رد دوجوم یاه یتساک ناربج یارب ،هتساوخدوخ ترجاهم اب یهورگ ؛دندوب هدرک باختنا ار ترجاهم
 ترجاهم لیلد هب زین رگید یهورگ و دندوب هدش گرزب یاهرهش یهار هریغ و یتاقبط كرحت ،حیرفت ،لغش زا معا

 یعامتجا درط راچد دوخ ِمیترجاهم دصقم رد دارفا نیا ی همه اما .دندوب هدش ادج دوخ یگنهرف هاگتساخ زا ،هداوناخ
 نانآ ترجاهم زا سپ یو و دنا هدوب یرذآ شا هداوناخ هک دیوگ یم ،تسا هلاس 39 هک یدهم ،هنومن یارب .دندوب هدشن
 هداد لوق وا هب شردپ نوچ و هدرک یم دمآو تفر نیوزق هاگشناد هب لیصحت یارب شدزمان .دوب هدمآ ایند هب نارهت رد
 نیوزق هاگشناد هب و هدرک تکرش روکنک رد مه یدهم ،درخب لیبموتا شیارب هاگشناد رد یلوبق تروص رد هک دوب
 وا دننام هک شناتسود اب مه لیصحت ی هرود مامتا زا سپ و دنک یم داوم فرصم هب عورش هاگباوخ رد اما .دور یم
  .دوش یم درط هناخ زا هکنیا ات دهد یم همادا ار داوم فرصم ،دندوب نارهت یبونج قطانم نکاس
 انشآ وا اب هاگشناد رد هک شرسمه اب جاودزا زا سپ ،دوب هلاس 19 هک میرک مان هب ناگدنوش هبحاصم زا رگید یکی 
 زا ییادج زا سپ و هدوب راک هب لوغشم تفن تکرش رد لاس 1 تدم یارب .دنک یم ترجاهم نارهت هب ،دوب هدش
 هک تفگ یو .دوب هداد تسد زا دایتعا و یگدرسفا لیلد هب ار دوخ یگدنز مه و هدرک اهر ار راک مه ،شرسمه
 دراوم نیا .دنوش هجوتم نانآ هک دهاوخ یمن و دراد رارق یتیعضو هچ رد نارهت رد وا هک دنرادن عالطا شا هداوناخ
 دوجو هب ار از بیسآ یاه تیعقوم و اه تصرف هچرگا ،نارهت رهش ِمیبونج قطانم رد تنوکس هک دنهد یم ناشن
 هک دندرک یم هراشا اه باوخ نتراک ،اه هبحاصم زا یرایسب رد هچ نانچ .تسین یداصتقا رقف لیلد هب هشیمه اما ،دروآ یم
 و هداز هک هورگ نیا .دندوب هدیدن ار اجنآ یتح و هتشادن ییانشآ دوخ تیموق ِمییایفارغج هاگتساخ گنهرف اب زگره
 یتح .دندوب هدرک ادیپ یراگزاس هداوناخ ترجاهم دصقم گنهرف اب یدایز ی هزادنا ات دندوب نارهت رهش ی هدش گرزب
 یهورگ ؛دید ترجاهم دصقم اب الاب ِمیراگزاس یاراد ناوت یم ار دنتشاد هتساوخدوخ یاه ترجاهم هک یدارفا زا یخرب
 ءزج ،یلغش یاه تصرف بسک یاتسار رد شناد و تراهم نتشادن لیلد هب دنا هدرک ترجاهم هب مادقا نییاپ نس رد هک
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 هتسناوت اه تدم ات دندوب هدرک ترجاهم یزیر همانرب و فده اب هک یدارفا اما .دنور یم رامش هب ریذپ بیسآ یاه هورگ
 :درک هدهاشم ناوت یم ریز رادومن رد ار هورگ ود نیا اب هبحاصم جیاتن .دننک هرادا ار دوخ ِمیگدنز دندوب

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 درط یدارفا ار اه باوخ نتراک هک یعامتجا نارگشهوژپ صوصخب ،هعماج یاضعا نایم رد دوجوم تینهذ فالخرب 
 یدارفا و دنتسه نییاپ یعامتجا هاگیاپ ظاحل زا ،دنرادن نابایخ رانک رد ندیباوخ زج یهار هک دنناد یم هعماج زا هدش
 رظن زا هک دنتشاد روضح یدارفا ،هدش ماجنا یاه هبحاصم نایم رد ،دنور یم رامش هب یگداوناخ ی هناوتشپ نودب
 دارفا زا زین نانآ زا یخرب هک دندوب یعامتجا رابتعا و راختفا یاه ناشن ،الاب یعامتجا هاگیاپ یاراد یعامتجا

 و طسوتم ِمیعامتجا هاگیاپ هک یدارفا مه نیشیپ شخب رد هتبلا .دندوب ملع و رنه ،شزرو ی هصرع رد هدش هتخانش
 ِمیعامتجا یاه ضرف شیپ ربانب هک یدارفا زا یلیمکت تاعالطا شخب نیا رد و دندش هبحاصم هب رضاح دنتشاد رتالاب
 هدش هدروآ دارفا نیا یاه هبحاصم زا یخرب هک هدش یروآدرگ ،دنتسین هدنامرد و رقف راتفرگ ،داوس یب امازلا ،دوجوم
 :تسا
 نینچ ار شندش باوخ نتراک یارجام ،هتشاد مه یبوخ دمآرد و هدوب یماظن هک یلیمحت گنج ناگدازآ زا یکی 
 تشگزاب زا سپ .متشادن یناور لداعت ،مدوب هدش هک ییاه هجنکش تلع هب و مدوب ریسا لاس 3 دودح نم :درک فیرعت
 نم فرح هب یسک اما ،میوگب ار مفرح ات مدرک هعجارم داینب هب اهراب .میدش ادج مه زا و مدرک ادیپ لکشم مرسمه اب
 هملباق و بوچ اب یگچب رد هک مردپ یاه کتک دیاش ...متسکش ار داینب یاه هشیش همه و متفر راب کی ...درکن شوگ

 نداد تسد زا

 ییاراد

 یعامتجا درط

 یباوخنتراک

 نهآهار لیردوجو

 رطخرپ هقطنم و

 یاهكراپ دوجو

 یلحم

 یمیدق تفاب

 هلحم

 یبونج قطانم رد تنوکس

 رهش یازبیسآ و

 لحم هب تشگزاب

 قباس تنوکس

 ردخم داوم فرصم

 هاگباوخ رد تنوکس

 هاگشناد هب دورو

 تغارف تاقوا نارذگ

 یلحم ناتسود اب

 نارومام زا سرت
 یماظتنا یورین

 داوم فرصم

 لزنم رد ردخم

 قطانم هب دمآوتفر

 رهش یازبیسآ و یبونج
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 663 ،درجورب رد ما یردپ ی هناخ ...تخیر مهب ارم طیارش هک دوب تراسا نارود یاه هجنکش مه یکی و دز یم مرس رب
 .مباوخ یم كراپ نیا رد هک تسا لاس ود یلو .مراد نارهت رد ینامزاس ی هناخ کی و تسا رتم
 نامسناپ یگتخوس لیلد هب شتسد ود هک دش هبحاصم هب رضاح یلاح رد یدنره كراپ رد ،دوب هلاس 00 هک قداص 
 لیلد هب وا .تسا هداتفا شیارب قافتا نیا ،شتآ نورد زا رفن کی تاجن یارب هک تشاد راهظا شدوخ و دوب هدش
 و یعامتجا یاه نامزاس یوس زا و تشاد تراسا یاه هجنکش و یکدوک رد هشیر شدوخ نایب هب هک یناور یاهراشف

 كرت ار شا هناخ و هدش یگدروخرس یعون راچد ،درادرب شدوخ یاهزاین لح یارب یماگ دوب هتسناوتن زین یتیامح
 جراخ هناخ زا شدوخ وا هکلب ،هدشن یو درط هب رجنم یطیحم و یناور یاهراشف زا یشان ِمیگدروخرس .دوب هدرک
 .دوب هدش
 کیدزن :درک تیاور روط نیا ار دوخ یگدنز یارجام ،هدش نامناخ یب شیپ لاس 0 دودح و تسا هلاس 13 هک اویش 
 و ردپ گرم اب هک نم .مردارب ود و مدنام نم .دندرک توف فداصت کی رد مردپ و ردام هک دوب شیپ لاس 1 ای ٩ هب
 هک دوب هتشذگ اه نآ توف زا لاس کی زا رتمک .منک هرادا ار هناخ متسناوت یمن ،مدوب هدش یگدرسفا راچد مردام
 هب هناخ لیوحت اب مه نم .دندرک میسقت ناشدوخ نیب ار مردپ ییاراد و دنتخورف ار یردپ ی هناخ میاهردارب

 هبزور ناتسرامیب لیوحت ار نم نارومام هک مدیباوخ یم نابایخ رد یتدم .مدش ناکم و اج یب دیدج ی هناخبحاص
 .مرادن یا هطبار مه اه نآ اب و مرادن ار یسک میاهردارب زج هب ...اجنیا مدمآ دعب و مدوب اجنآ هام دنچ .دنداد
 شردپ ،اویش ی هتفگ هب .تسا هدش یگدرسفا یرامیب راچد و هداد تسد زا ار شردام و ردپ هک هدوب وجشناد اویش 
 یرامیب هب ندش راچد اب زین یو .دنتخورف ار نآ شیاهردارب هک هتشاد اشیگ رد یا هناخ و تشاد یبوخ یلام عضو
 رد .تسا هتشادن یگدنز یارب ییاج و هدش هدنار هناخ زا هکلب ؛هدرکن كرت ار هناخ ،هدوب وربور رابجا یعون اب ،یناور
 رایسب نانز دادعت ،دندوب هدش هدنار هناخ زا ای هدرک كرت ار هناخ ای و دندوب یناور یاه یرامیب هب التبم هک یناسک نایم
 خر شیارب هک یتاقافتا لیلد هب اما ،تشاد ییالاب اتبسن یعامتجا هاگیاپ هک دوب نانز نیا زا یکی مه اویش .دوب دایز
 یرامیب لاگنچ رد ،هداوناخ نداد تسد زا لیلد هب هک دندوب مه یرگید دارفا .دوب هدش یباوخ نتراک هب روبجم ،هداد
  .دوبن مه لثم نانآ یباوخ نتراک دنور اما ،دندوب هدش راتفرگ یناور
 یتدم .مراد راک ی هقباس لاس ٩8 و مدوب ملعم هاشنامرک رد نم :دیوگ یم ،تسا هاشنامرک لها و هلاس 30 هک نسحم 
 كوش راچد و مداد تسد زا ار منادنزرف و رسمه ،یگدننار فداصت کی رد ...مدوب شرورپ و شزومآ نواعم مه
 ار یتدم نارهت رد ...میایب نارهت هب متفرگ میمصت .منک لمحت ار اجنآ طیارش و منامب هاشنامرک رد متسناوتن رگید ،مدش
 و هدش دایتعا راچد هک مدیباوخ یم شوش و بالقنا ،نهآ هار نادیم ،ماما دقرم تمس ،مدنارذگ اه كراپ و اه نابایخ رد
 .مدرک هبرجت ار داوم عاونا
 لیلد هب ،هدش هدیزگرب مه هنومن ملعم ناونع هب ،هاشنامرک رد و دوب تایبدا سناسیل قوف كردم یاراد هک نسحم 
 هدش راوشد شیارب دیدج طیارش اب یراگزاس و تاقافتا شریذپ ،هدمآ شیپ طیارش زا یشان ِمیناور و یطیحم یاهراشف
 .دریگب هلصاف ،هدمآ شیپ دادخر زا دناوتب ات هدوب یهار لابند هب ،نارهت هب ترجاهم و شدوخ تنوکس لحم كرت اب و
 رتسب دناوت یم دعاسمان طیارش رد ،تسا هبیرغ یاه مدآ زا رپ هک ییاه نابایخ هب ندرب هانپ و یناکم ندرک یرود
 یعون ،دش هدروآ هک ییاه هنومن ی همه رد .دمآ شیپ نسحم یارب یباوخ نتراک و دایتعا هک دشاب یددعتم یاه بیسآ
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 دندوب هتسناوتن دارفا نیا و هدمآ شیپ دارفا یارب یعامتجا و یگداوناخ یاهدادخر رثا رد هک دوش یم هدید یگدروخرس
 راتفرگ هتساوخان اه باوخ نتراک ،دارفا نیا نایم رد .دنبایب ،دنک تیامح ار نانآ دناوتب هک ار ینامزاس ای یسک
 هب ناشدوخ هک دندوب مه یدراوم اما .دنتشادن یدایز عالطا نآ یاهدمایپ زا و دندوب هدش دایتعا دننام ییاه بیسآ
  .دندوب هدز دوخ مسج بیرخت هب تسد رایتخا
 ار یتسیزهب نامزاس فلتخم یاه شخب رد یراکددم لاس 08 ی هقباس و دوب هلاس 30 ،کمایس دارفا نیا زا یکی 
 و یعامتجا یراکددم سناسیل مه شدوخ ،تشاد هیلاع تالیصحت اب ردارب و رهاوخ راهچ هک یو .تشاد
 و مدوب یقیسوم داتسا نم :درک تیاور نینچ ار دوخ یباوخ نتراک دنیآرف ،دوب هدناوخ یسانشناور سناسیل قوف
 دنتسناد یمن ناشدوخ حطس رد ار وا ،ما هداوناخ هک مدش یرتخد قشاع یناوج رد نم .مراد یراکددم لاس 08 ی هقباس
 بیرخت هب تسد ما هداوناخ زا ماقتنا یارب نم یلو ،درک جاودزا مه رتخد نآ .دندادن ار وا اب جاودزا ی هزاجا نم هب و
 .مدرک باختنا ار یگدنز نیا مدوخ و متسین یضاران مه نالا .منک یم راک هچ هک متسناد یم .مدز مدوخ
 یگدروخرس اب ،هدوب علطم یباوخ نتراک و دایتعا زا یشان یاهدمایپ زا یراکددم یا هفرح راک لیلد هب هک کمایس 
 ی هتفگ هب .دهد همادا یرگید ریسم رد ار شیگدنز ات هتفرگ میمصت شدوخ و هدش هجاوم هداوناخ تفلاخم زا یشان

 ،هدروخ بیسآ نارگید زا شیب هک یسک ،یریگ ماقتنا دنیارف رد اما ،تسا هتفرگ ماقتنا شا هداوناخ زا وا ،شدوخ
 شیاهردارب و رهاوخ زا کی چیه اب ،دوب هداد تسد زا زین ار شنیدلاو هک هبحاصم نامز رد اریز .تسا شدوخ
 خساپ اما ،دنک یمن ینامیشپ راهظا ،هدرک هک یباختنا لیلد هب وا هچرگ .درب یم رس هب لماک یاوزنا رد و تشادن یطابترا

 یتبثم یبایزرا ،هدش فرص یو یارب تلود و هداوناخ فرط زا هک یونعم و یدام یاه هنیزه ی همه اب وا هب هعماج
 و ردپ صوصخب ،هداوناخ یاضعا هجوت دروم رایسب ،یلام و یناور رظن زا و هدوب هداوناخ رخآ دنزرف یو .درادن
 و هتشاذگ  ریثات شا یصخش یاه میمصت رد هک دناد یم یلیلد ار شدوخ هب هداوناخ دایز هجوت نیمه و دوب شردام
  .تسا هدرک بلس وا زا ار یدازآ
 هک وا .تشاد یبوخ تیعضو ،یلام رظن زا و درک یم راک شردپ نیشام هاگشیامن رد هک دوب یدارفا زا یکی مه دیمح 
 ار مسرد سناسیل قوف عطقم ات کیزیفاتم ی هتشر رد زاریش هاگشناد رد نم :دیوگ یم لزنم كرت دروم رد ،دوب هلاس 11
 هک مدید ییاهزیچ اما .مدش هعماج دراو عقاو رد ،متفر مردپ هاگشیامن هب راک یارب و دش مامت مسرد یتقو .مداد همادا
 همادا روط نیمه هریجنز نیا و دروخ یم ار z قح y و دروخ یم ار y یاقآ قح x یاقآ الثم ؛دوبن لمحت لباق میارب
 فداصت اه نآ اب دروخرب یاج هب دارفا اما ،دنک دروخرب اه نآ اب دیاب ،دنیب یم ار یعامتجا لئاسم نیا درف یتقو .دراد
 ؛دنک یم یزاب ار دوخ شقن سناش هک تساجنیا رد .دنتسه ناشیاهدرد نیکست یارب نکسم کی لابند هب و دننک یم

 هک تسا لاس 33 و تسا نیئوره نم نکسم .هشیش ای نیئوره ،كایرت ای دشاب لکلا دناوت یم نکسم نیا الاح
 و دیق زا ار مدوخ و مشاب تحار هک مهاوخ یم و مدرک باختنا ار یگدنز کبس نیا مدوخ نم .متسه هدننک فرصم
 .منک اهر اهدنب
 اه نابایخ و اه كراپ رد و هدش جراخ هناخ زا لماک روط هب هک دوب هام 0 ،دراد شا هداوناخ اب  یمک طابترا هک دیمح 
 رامش هب شدوخ یگدروخرس لیلد ار یعامتجا لئاسم اب دروخرب ای لح ربارب رد یناوتان مه یو .درک یم یگدنز
 زا یشان یاه یماکان .تسا هدرک فرصم نیئوره ،هدوب روآدرد شیارب هک یگدروخرس نیا یارب و دروآ یم
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 لاس 38 هک دماح هچنانچ ؛تسا هدوب هورگ نیا نایم رد دایتعا هب شیارگ و هناخ كرت لیلد نیرت مهم یگدروخرس
 حرطم لابند هب درف هک غولب نارود رد و مدمآ ایند هب یبهذم یا هداوناخ رد نم :دیوگ یم ،هدرک كرت ار هناخ ،تسا
 لیلد نیمه هب .دوب هدرکن مهارف ار نم تالاوس هب ییوگخساپ یارب یبسانم طیحم ،هداوناخ ،تسا شدوخ ندرک
 نارود رد .مدوب یبلط عونت و ییوج تذل لابند هب ناتسریبد نارود رد صوصخب ؛مدرک ادیپ نوریب هب شیارگ
 وا اب .دندوب فلاخم اه ینامرک تنس اب تدش هب شا هداوناخ و دوب نامرک لها هک مدش انشآ یمناخ اب ییوجشناد
 یرتویپماک یاه تکرش رد و مدش جارخا هرادا زا دایتعا لیلد هب .مدش تازلف و نداعم ترازو دنمراک و مدرک جاودزا
 یصخش قاتا ،مفرصم یارب مه هناخ رد نم .داد رارق ریثات تحت ار مراک ،داوم دایز فرصم اما .مدش راک هب لوغشم
 زور نامه ،هتفر نایم زا تمرح مدید یتقو .دندید ار نم منارسپ و مدوب فرصم لاح رد هناخ رد هک ینامز ات ،متشاد
 .متشگنزاب هناخ هب و مدش جراخ هناخ زا
 کینورتکلا سدنهم مه یکی و کشزپ ،شرهاوخ ود هک تشاد رهاوخ راهچ و دوب ییالاب یعامتجا هاگیاپ زا دماح 
 یاه یواکجنک لابند هب نادنزرف ات دنک ایهم شنادنزرف یارب ار یبسانم یاضف دیاب هداوناخ هک دوب رواب نیا رب وا ،هدوب

 شغولب نارود یاه یواکجنک رد ار شدوخ تالکشم ی همه ی هشیر هک یو .دنوشن هتخانشان ییاضف دراو ،دوخ
 هب اجنآ رد و دوب هتفرگ شناتسود اب یدرجم ی هناخ اما ،دوب هدش نیمات هداوناخ طسوت یلام رظن زا هکنیا اب ،دنیب یم
 ،شنادنزرف هک ییاج ات هدوب وا هارمه یگدنز رد نانچمه دایتعا ،مه نآ زا سپ .داد یم خساپ دوخ  ییوج تذل یاهزاین
 داد ناشن شنادنزرف هب ار یهار ،دوخ درکلمع رد یو هک ینامز ،دماح رظن هب عقاو رد .دننیب یم فرصم لاح رد ار وا
 نیب زا هداوناخ رد ار شدوخ تمرح ،دنربب هانپ نآ هب یواکجنک سح ندرک لابند و ینورد یاهالخ ندرک رپ یارب ات
 راثآ و یشاقن ،یطاطخ ددعتم یاه موبلآ یاراد هک یو .دشاب هتشاد ار هداوناخ رد یردپ هاگیاج دناوت یمن رگید و هدرب
 هتسناوتن و هدرب هانپ ردخم داوم هب ،یناوجون نارود رد شا یگداوناخ طیارش ندوب دعاسمان لیلد هب ،دوب رگید یرنه
 دوب هدش ثعاب ،دایتعا لیلد هب هداوناخ زا نتفرگ هرانک ،رگید یوس زا .دهد لاقتنا شنادنزرف هب ار شدوخ یاه ییاناوت
 تلع هک دوش یم هدید باوخ نتراک درف رد اوزنا هب شیارگ مه دروم نیا رد .دوش جراخ هناخ زا هتساوخدوخ یو هک
  .تسا هدوب ناتسود اب ینیشنمه و غولب نارود رد هداوناخ طیارش زا یشان یاه یگدروخرس مه نآ
 یگدروخرس زرم زا ،ترهش ندرک ادیپ و یلم یاه ماقم بسک اب ،دنتشادن یلام زاین هک دندوب مه یدارفا نایم نیا رد 
 فورعم ناراکشزرو زا و تسا هلاس 80 هک یدهم .دنتشاد یبوخ طباور زین نارگید اب و دندوب هدرک روبع هعماج رد
 دندوب لیبدرا لها مردام و ردپ :دراد یفیرعت نینچ هداتفا شیارب یباوخ نتراک زا سپ هک یتاقافتا دروم رد ،هدوب ناریا

 یکی رگا و میدرک یم تیاعر ار اه نآ هک تشاد دوجو یموسر ،كرت ماوقا نایم رد .مدمآ ایند هب نارهت رد مدوخ نم و
 دزشوگ ار نامراک یاهدمایپ ات درک یم یعس تحیصن و ندرک تبحص اب مردپ الومعم ،میدرک یم ضقن ار موسر نیا زا
 یا هفرح شزرو نم .مداد یم ماجنا مدوخ قاتا رد ار میاهراک ی همه و متشاد یصوصخ قاتا کی مدوخ نم .دنک
 .میتشاد یتحار یگدنز و دوب یرازاب مردپ ،مدوب هک مه مردپ ی هناخ .مدروآ یمرد لوپ بوخ لیلد نیمه هب ،مدرک یم
 نابز 1 تراجت یارب مردپ .متشگ ار ایند یاهروشک زا ات 30 یلم میت اب اما ،مدوب هتفر مه یجراخ یاهرفس مردپ اب
 .دوب هتفرگ دای ار ایند هدنز
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 رد یگنهرف و یعامتجا رظن زا اما ،دندوب ییالاب هاگیاج یاراد یعامتجا هاگیاپ ِمیداصتقا داعبا رد یدهم ی هداوناخ 
 فلتخم نیوانع بسک و یلم میت رد روضح لیلد هب یدهم ،لاح نیا اب .دنتفرگ یم رارق هعماج یداع دارفا ِمرامش
 یارب هک دوب یعامتجا یاه ناشن بحاص ،نمفاگ لوق هب و دوب هدش هتخانش هعماج رد هک دوب یدارفا زا یکی ،یشزرو
 رتشیب .تفرگ یم رارق شریذپ دروم یمومع عماجم رد لیلد نیمه هب ،رگید یوس زا .دروآ یم هارمه هب رابتعا وا
 ،هعماج هک دندوب یناسک ،دوش هدروآ نانآ یاهوگتفگ زا ییاه هنومن ،دش یعس و دنتفرگ رارق هورگ نیا رد هک یدارفا
 و دندوب هتفرگ هرانک هعماج زا ،دوب هدمآ شیپ ناشیارب هک یطیارش لیلد هب اه نآ هکلب ،دوب هدرکن درط ار اه نآ
  .دندوب هدرک عطق ای مک ار نارگید اب ناش طابترا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اه باوخ نتراک هورگ دراو نارهت رد هک یدارفا زا یرایسب هک دش لصاح هجیتن نیا اه باوخ نتراک اب هبحاصم رد 
 ،دندوب هدرکن ادیپ ار نارهت لثم یرهش رد یگدنز اب لماک یراگزاس لیلد نیمه هب و دنتسه نارهت هب رجاهم ،دنا هدش
 ینورد یاه هدننک لرتنک هک یموق نورد طباور ،دندوب هدش جراخ دوخ ترجاهم ادبم زا هکنیا لیلد هب رگید یوس زا
 دراد دوجو فلتخم اه تیموق گنهرف رد هک ینورد لرتنک فیعضت .دندوب هداد تسد زا یدایز دح ات ار درک یم داجیا

 یارب لزلزتم یتیعقوم ،دوش یم لامعِدا نیناوق و اهراجنه یوس زا هک ینوریب لرتنک لماک شریذپ مدع رگید یوس زا و
 دصقم اب یلماک یراگزاس دنا هتسناوت هکنیا هن و دنراد دوخ تیموق هب لماک یگتسباو هن هک دروآ یم دوجو هب یدارفا
 دصقم رد ناشیارب هک ییاه تیعقوم لیلد هب هک دنداد یم لیکشت ار یهورگ ،دارفا نیا .دننک ادیپ دوخ ترجاهم

الاب یعامتجا یاهناشن  

رابتعا/ترهش  

تاراظتنا شیازفا اهزاین ندروآرب رد یماکان   

دوخ نتسناد زیامتم الاب سفن هب دامتعا   
یگدروخرس سح داجیا  

لزنم كرت دایتعا   

هلباقم رد رترب ییاناوت هناهاگآ یبیرختدوخ/ماقتنا   

یبیرخت دوخ  
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 .دنزادرپب تیعقوم اب دوخ قابطنا هب هعماج یراجنه بوچراچ رد یتسرد هب دندوب هتسناوتن ،دوب هدش مهارف ترجاهم
 رهش نالک رد یگدنز ،دندوب هدیزگ ینکس نارهت رد ناش هداوناخ ترجاهم لیلد هب هک ناگدنوش هبحاصم زا یهورگ
 رد یتلاخد چیه ،رهش نیا رد یگدنز ندوب یربج لیلد هب هک تفر یم رامش هب نانآ یگدنز یاه تصرف زا یکی نارهت
 اما ،دندوب هدرک یگدنز نارهت رد ههد هس ات ود زا شیب هکنیا اب زین هورگ نیا .دنتشادن ناشدوخ یگدنز لحم باختنا
 لیلد هب قطانم یاضف و دندوب نکاس ،تسا رهش زیمآ هرطاخم قطانم ءزج هک نارهت یبونج تالحم رد نانچمه
 دوب هدش ثعاب رما نیمه .دندوب هداد یاج دوخ رد ار یموق و یگنهرف عونت و یعامتجا فلتخم راشقا ،یریذپرجاهم
 رد یدایز دح ات نالامه هورگ زا دارفا ریثات و دریذپ تروص زین یگیاسمه یاهدحاو بلاق رد یتح یگنهرف لاقتنا هک
 رد یناماسبان دننام فلتخم لیالد هب هک یدارفا زین نارجاهمریغ نایم زا .دوش ماجنا اه نآ تنوکس قطانم ی هدودحم

 ،دندوب  هدش جراخ هناخ زا ،هداوناخ ی هطلس دوجو نودب یدازآ و لالقتسا بسک ای رقف ،فعاضم یاهراشف ،هداوناخ
 .دندوب هدرک ادیپ شیارگ یباوخ نتراک هب هک دنتشاد نارهت رهش نایموب نایم رد ار یناوارف نیرتشیب
 تیعمج مک یاه ناکم ،اه كراپ ؛دنرادروخرب یدایز عونت زا نارهت رهش یاز بیسآ و یبونج قطانم رد رطخرپ قطانم 
 یاه ناکم هک دنتسه قطانم نیا زا ییاه هنومن ریاب یاه نیمز و اهرذگریز ،نهآ هار یاه لیر روبع ریسم لثم یا هیشاح و
 هب و دنتسه ردخم داوم ی هدننک فرصم ای هدننک عیزوت هک دنروآ یم دوجو هب یدارفا ییآ مهدرگ یارب ار یدعاسم
 هک رطخرپ یاه ناکم ،دارفا نیا یارب .دنا هدمآ نوریب هناخ زا و  هدش درط ،یعامتجا یاهوبات نتسکش نیمه ی هطساو
 مه درگ  باوخ نتراک یاه هورگ اب ناسمه یدارفا ای دنتسه تولخ الومعم یعامتجا و یدرف تارطاخم دوجو لیلد هب
  .تسا هنابش باوخ یارب یبسانم یاج ،دنا هدمآ
 یریگ هجیتن
 هک دنتسین لباقتم و هیوسود یا هطبار رد هشیمه یعامتجا درط و یرهش رقف ،هدش ماجنا یاه هبحاصم لیلحت ساسا رب
 رقف ی هطبار لاکشا زا یکی .درک یسانشزاب ناوت یم یددعتم و عونتم لاکشا رد ار هطبار نیا .دننک دیدشت ار رگیدکی

 طیارش رد ار هتساوخدوخ ترجاهم هک دوب هدمآ دوجو هب دارفا زا یهورگ نایم رد هک یعامتجا درط و یرهش
 تیعبت سکعرب و یعامتجا درط رد رقف ی هدنیازف و لباقتم ریثات زا ،دندوب هداد ماجنا یزیر همانرب نودب و بسانمان
 یاه تیمورحم اب دومن یم یرپس ار یباوخ نتراک نامز زا یرتشیب تدم درف هچ ره ،هطبار زا هنوگ نیا رد .درک یم
 نآ زا سپ .دندرک یم هبرجت نانآ هک دوب درط زا هنوگ نیلوا طقف ،یداصتقا ی هبنج زا درط هک دش یم هجاوم یرتشیب

 نتشادن و نانآ اب نتشاد طابترا زا مدرم بانتجا لیلد هب یعامتجا درط ،طیحم اب یراگزاسان لیلد هب یگنهرف درط
 یناسک زا بلغا ،مود هورگ .دوب هتفرگ ار نانآ نابیرگ زین یگدنز هار باختنا یارب توافتم یاه تیعقوم و یاه تصرف
 یاه تیعقوم ،نارهت رهش یازبیسآ و یبونج قطانم رد تنوکس لیلد هب و دوب نارهت هب رجاهم ناش هداوناخ هک دندوب
 هب لیامت نانآ هک دش بجوم همادا رد دعاسم ِمیعامتجا ی هنیمز نیمه .دندوب هدرک هبرجت یهاگ و هدید ار رطخرپ
 هاگباوخ لثم ییاه ناکم هب ار تایبرجت نیمه و دنشاب هتشاد هتشذگ زا رتشیب ار سرتسد رد یاه تصرف ی هبرجت
 و دندوب هدرک هبرجت ار درط ِمیعامتجا ی هبنج ،هداوناخ طسوت درط لیلد هب ادتبا ،هورگ نیا .دنهد لاقتنا زین ییوجشناد
 رقف هورگ نیا ،لیلد نیمه هب .دندوب هدش مه یداصتقا تالکشم لمحت هب راچان رقف و درط ی هخرچ رد نآ زا سپ

 هن ،موس هورگ اما .تسا هدوب درط دمایپ رقف هکلب ،دندرکن هبرجت لباقتم یا هطبار رد نامزمه ار یعامتجا درط و یرهش
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 هلصاف یارب هورگ نیا ی هتساوخدوخ باختنا ،دندرکن هبرجت نارگید یوس زا ار یداصتقا درط هن و یعامتجا درط
 هچرگا ،دنوش نابیرگ هب تسد مه یداصتقا تالکشم اب یدایز دح ات هک دوب هدش نیا هب رجنم نارگید زا نتفرگ
 یگدنز هرابود یتدم زا سپ اما ؛دنتشگ یمزاب هناخ هب یهاگ و دندوب طابترا رد دوخ یاه هداوناخ اب دارفا نیا زا یخرب

 .دنداد یم همادا نابایخ رد ار دوخ
 عبانم
 ،3 لاس .ناریا یداصتقا یاه شهوژپ همانلصف .ناریا رقف رب یداصتقا دشر رثا دروآرب .(0198) یرداق یسابع اضر و لیعامسا ،یرونوبا

 93-30 صص ،69 هرامش
 تمس تاراشتنا :نارهت .تافارحنا یسانش هعماج .(1198) بیبح ،یدمحا
 یعامتجا تلادع هب ندیسر تهج رد یرهش رقف ییاضف لیلحت .ینیما یلاش دیحو و یرایز هللا تمارک ؛ولناخ میسن ؛یرسک ،روپرغصا

 ،٩398 زییاپ ،(ISC) یقالخا یاه شهوژپ یشهوژپ یملع همانلصف .(نارهت یرادرهش کی ی هقطنم بیشازد هلحم :یدروم ی هعلاطم)
 83-09 صص ،99 هرامش

 رهش :هعلاطم دروم) دیدج یاهرهش رد یرهش رقف یاه هنهپ یناکم شجنس .(0398) ییاوقت دوعسم و یرایز هللا تمارک ؛اضریلع ،راوگرزب
 0-٩3 صص ،33 هرامش ،0398 ناتسمز ،(ISC) دربهار و سلجم یشهوژپ یملع همانلصف .(درگتشه دیدج

 ون گنهرف رشن :نارهت .یمزراوخ تخدنیهش ی همجرت .موس جوم .(٩198) نیولآ ،رلفات

 یملع همانلصف .یفیک یشهوژپ :نامناخ یب ناگدننک فرصم هتسیز هبرجت یسررب .(0398) رو هلیپ مظعا و نیسحدمحمدیس ،یداوج
 ٩3-11 صص ،81 هرامش ،0398 راهب ،(ISC) یهوژپدایتعا یشهوژپ

 ات لوا یاه همانرب یط ناریا رد یرباربان و رقف اب یداصتقا دشر هطبار یسررب .(1398) هانپ نادزی هثدحم و روپاباب ارتیم ،نیسح ،رفغار
 30-3٩ صص ،1398 ناتسمز ،08 هرامش ،مراهچ لاس .ناریا یدربراک ِمیداصتقا تاعلاطم یشهوژپ یملع همانلصف .هعسوت مراهچ

 ینیرفآراک یاه یریگ تهج هسیاقم .(٩398) یدابآزوریف دمحادیس و یناردنزام یدهاز داوجدمحم ؛یعیبر یلع ؛لضفلاوبا ،یناضمر
 ،(ISC) دربهار و سلجم یشهوژپ یملع همانلصف ،دهشم رهش یتیامح یاهداهن رد رقف فلتخم یاه هبنج رب یا هیریخ و یعامتجا
 3٩8-383 صص ،03 هرامش ،٩398 ناتسمز

 هلحم :یدروم هعلاطم) ؛یرهش رقف هرتسگ رب راذگریثات یاه هفلوم ییاسانش .(٩398) یلوداز همطاف و هداز میرک نیسح ؛رویرهش ،ییاتسور
 908-008 صص ،89 هرامش ،٩398 زییاپ ،(ISC) یا هقطنم یزیر همانرب یشهوژپ یملع همانلصف .(زیربت هیقامخآ

 هتسباو دارفا رد رطخ كاردا و یگتسویپ ساسحا ،یعامتجا درط هسیاقم .(0398) دار یردیح ثیدح و یعیفش هموصعم ،یلع ،یدنوهپس
 063-133 صص ،38 هرامش ،0398 ناتسمز ،(ISC) یعامتجا تمالس یجیورت یملع همانلصف .یداع دارفا و نایلق ،راگیس ،داوم هب

 .(نارهت دابآ مالسا ی هلحم :هعلاطم دروم) یمسرریغ یاه هاگتنوکس رد نانز یعامتجا درط ی هبرجت .(٩398) هداز یلق هیفص و هیمس ،یچلاش
 10-13 صص ،٩3 هرامش ،٩398 ناتسبات ،(ISC) یرهش یتخانش هعماج تاعلاطم یشهوژپ یملع همانلصف

  388-668صص ،٩8  هرامش .شهوژپ ی هیامن .یبرجت یسررب ؛لرتنک ی هیرظن و ناناوج یراکهزب .(1٩98) اضردمحم ،نابلاط
 تنواعم :نارهت .نآ شهاک یاهراکهار و یعامتجا هعسوت رد یرگ یدکت و رقف لوحت دنور یسررب .(٩198) نارگید و یلعمالغ ،همالع

  یگنهرف و یهامتجا تاعلاطم لک هرادا یگنهرف و یعامتجا روما

 ،نارهت رهش 38 هقطنم هدودحم رد یراکهزب زکرمت یاه هزوح یدبلاک یسانش بیسآ .(3398) یرابج مظاکدمحم و نسحم ،یرتنالک
 398-٩08 صص ،09 هرامش ،مهدزای لاس .ایفارغج همانلصف .ردخم داوم و فنع هب تقرس هب طوبرم مئارج :یدروم هعلاطم

 ،ایفارغج یشهوژپ یملع همانلصف .0٩98-63 نارهت رهش نالک رد یرهش رقف ییایوپ لیلحت .(0398) یرون یلو ناماس و یلع ،دحوم
  ٩9-60 صص ،00 هرامش ،0398 ناتسمز
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