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 یشیورد یدهم
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یسایس یسانش هعماج ،یسانش هعماج یارتکد یوجشناد

 1درمناوج لامک
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یعامتجا مولع هدکشناد ،یعامتجا مولع هورگ یسانش هعماج رایداتسا

 هعموص یترضح ارهز
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یعامتجا مولع هدکشناد ،یعامتجا مولع هورگ یسانش هعماج رایداتسا

 03/16/1398 :شریذپ رودص خیرات 36/06/1398:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 یسررب اب ات دراد یعس قیقحت نیا نآرب رثوم لماوع تخانش و ییاتسور و یرهش هعسوت رد یلحم تیریدم شقن تیمها هب هجوت اب
 اب (یرایهد -یرادرهش ،اتسور و رهش یاهاروش) یلحم یاه تیریدم دركلمع اب ار نآ هطبار ،نآ تیمها و یعامتجا تکراشم
 ماجنا یشیامیپ قیقحت شور هب یمک شخب رد و هدوب هتخیمآ عون زا قیقحت نیا .دهد رارق لیلحت دروم ینادیم یاه هداد زا هدافتسا
 نکاس الاب هب لاس 10 دارفا شهوژپ نیا رد یرامآ هعماج .تسا هدیدرگ هدافتسا زکرمتم هبحاصم زا یفیک شخب رد و تسا هتفریذپ
 مرف اب تاعالطا دشاب  یم رفن 215 هنومن مجح دادعت نارکوک لومرف ساسا رب و تسا دنوامد ناتسرهش یاهاتسور و اهرهش رد
 اب زین هبحاصم شخب رد .ددرگ یم هدافتسا هداس یفداصت یریگ هنومن شور زا قیقحت نیا رد و هدش یروآدرگ هبحاصم و همانشسرپ
 .دش مادقا (اهاروش یاضعا)نیصصختم و نارظنبحاص اب هبحاصم ماجنا هب تبسن یرظن عابشا ات دنمفده یریگ هنومن شور زا هدافتسا

 یگتسبمه (یلحم یاه تیریدم دركلمع)قیقحت هتسباو ریغتم و یعامتجا تکراشم نیب هک دومن ناونع ناوتیم قیقحت ییاهن هجیتن رد
 .دنک یم ادیپ دوبهب زین یلحم تیریدم دركلمع نازییم ،یعامتجا تکراشم نازیم شیازفا اب ینعی.تسا 005/1 بیرض اب یوق ًااتبسن

 
 .یمالسا یاروش ،یرایهد ،یرادرهش ،یعامتجا هیامرس ،یلحم تیریدم :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 تسا هدش بجوم ریخا یههد دنچ یط رد یلحم تیریدم زا یدیدج یاه سایقم یریگ لکش و یلحم تیریدم داعبا
 و یلحم لئاسم تیهام رد رییغت و داعبا یگدرتسگ لیلد هب .ددرگ هجاوم ینیون اهشلاچ اب یلحم تیریدم هک
 بانتجا ار اهنآ رادیاپ لح روظنم هب هلأسم فلتخم یاه هبنج و داعبا هب هجوت و یرگن عماج لئاسم نیا یگدیچیپ
 اهیرایهد و اهیرادرهش دننام یلحم حطس رد تامدخ هدنهد هئارا یمومع یاهنامزاس یدمآراک .تسا هتخاس ریذپان
 هک تسا رسیم ینامز ناوت نیا دروم رد حیحص یرواد اما دراد هعماج ره رد هعسوت یاهتیفرظ داجیا رد یمهم شقن
 یاهنامزاس ناریدم و ناربهر یارب نآ هب مازلا «بوخ ینارمکح» لوصا هب هجوت .دریگ رارق یسررب دروم اهنآ درکلمع
 یارب و دنتسه صخشم ینامز هرود یارب مدرم بختنم اریز .تسا رتشیب اتسور و رهش یاهاروش دننام کیتارکومد
 تیریدم زا زین مدرم یلصا هتساوخ .دنتسه دوخ تامادقا یشخبرثا نداد ناشن و درکلمع هئارا دنمزاین ددجم باختنا
 .تساهنآ شهاک ای لح یارب تیلاعف و ،یلحم هعماج تالکشم هب هجوت ،یلحم
 نوچ یرصانع یاراد یلحم و یرهش هعسوت یارب مزال طرششیپ زا یکی ناونع هب یعامتجا تکراشم یفرط زا
 تکراشم .تسا توافتم فلتخم عماوج رد اههفلؤم نیا زا کی ره نازیم هک .تسا یمسر ریغ و یمسر تکراشم
 هک تسا یموهفم ،دنریگیم راک هب بولطم جیاتن هب لین یارب عماوج و اههورگ دارفا هک یعبنم ناونع هب یعامتجا
 زا یرادیاپ .دننکیم هدافتسا هعسوت ققحت تهج رد و اهشسرپ هب خساپ یارب زین یعامتجا نارگلیلحت زا یرایسب
 هدش دیکأت نآ رب یرایسب یرهش عماوج رد صوصخ هب فلتخم عماوج رد ریخا نایلاس لوط رد هک تسا یلئاسم
 رظن رد اب رادیاپ هعسوت هک یاهنوگ هب .دنکیم افیا ار یمهم رایسب شقن یعامتجا هیامرس ،یرادیاپ ریسم رد .تسا
 زا و یعامتجا طیحم رد ار دوخ شقن یعامتجا هافر و هبناج همه هعسوت ،یعامتجا تلادع نوچ یمیهافم نتفرگ
 یناهج هعسوت ینونک دنور رد زاس رادیاپان یاه دمایپ یرایسب تاعلاطم .تسا هدرک صخشم یعامتجا تکراشم هلمج
 ام یزورما هعماج .دنشابیم اراد اهدمایپ نیا داجیا رد یاهدننکنییعت مهس نانیشنرهش نیب نیا رد و دناهداد ناشن ار
 یسررب .دشابیم یسایس و یداصتقا ،یعامتجا یاه یقطنمیب و اهنارحب لمحتم هک تسا هعسوت لاح رد یاهعماج
 ،دهدیم لیکشت ار عامتجا یلصا رصانع هک هاگیاپ و اه شقن ،اهداهن ،مدرم نایم رد یعامتجا تکراشم تیعضو
 ات ،هدومن نشور اهداهن و حوطس مامت رد روشک یزیر همانرب رد نارادمتسایس یارب ار دوجوم یعامتجا تیعضو
 مهم تاعوضوم زا یکی ناونعب یعامتجا تکراشم ندرب الاب و شیازفا بجوم هک دننک یزیرهمانرب یتهج رد دنناوتب
  .دنوش یزورما یاهرهش رد
 هیامرس نیا نودب اریز .دوب دهاوخن ریذپناکما هعسوت هب یبایتسد یعامتجا تکراشم نودب یزورما هعماج رد نیاربانب
 گرزب و نیرت مکارتم ناونع هب اهرهش (1 :0198 ؛دلیف) .دش دهاوخن مهارف هنیهب روط هب اههیامرس رگید زا هدافتسا
 یتعنص بالقنا هرود زا دعب هک تسا یرشب یاهتیلاعف زا یعیسو فیط هدنریگربرد یناسنا یاههاگ تنوکس نیرت
 تسا هتفرگ رارق یعامتجا راتخاس رد نآ عبت هب و یکیزیف طیحم رد هدرتسگ تارییغت ضرعم رد یاهقباسیب روطب
 لمیز گروئگ و سینوت دنایندرف لیبق زا یسانش هعماج تاعلاطم هک روط نامه تسا نیا هجیتن.(68 :6863 ،8رمویب)
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-یم هدید حضاو روط هب یعامتجا تکراشم شهاک دروم رد صوصخ هب یعامتجا یاهراتخاس یور هب دهدیم ناشن
  .دوش
 و یناکم ترواجم شهاک لیلدب «یعامتجا طباور رتشیب شیاسرف» یعامتجا یزاجم یاه هکبش شرتسگ نیا رب هوالع
 .دماجنایم یرهش عماوج رد یعامتجا یاهشلاچ شیازفا هب رما نیا هک دوشیم رجنم ...و یدنواشیوخ طباور
 ریاس رانک رد یعامتجا تکراشم هب دیکأت ،یرهش یاههاگتنوکس رد رکذلاقوف یاهشلاچ هب هبلغ یارب ،نیاربانب
 .(9 :3663 ،8اتاکاس)دباییم ترورض یعامتجا یاه هفلوم عاونا
 «اهناسنا نایم» شخب ماجسنا و اه هکبش ،یعمج طباور هدننکتیوقت لماع ناونع هب یعامتجا تکراشم دنیآرف نیا رد
 و اه تیفرظ اقترا قیرط زا و دماجنایم یهورگ مادقا ندش هنیداهن هب «رگیدکی اب اه نامزاس» و «اهنامزاس و ناسنا»

 شهاک و یشخبرثا یاقترا هب و هدش رجنم لباقتم و یمومع یراکمه و یداهن هعسوت و لئاسم لح هب یعمج درخ
 کمک هعسوت عناوم یاهشیر و یساسا لیالد عضو رد یهورگراک و یدرف عفانم شیازفا قیرط زا تالماعت یاههنیزه
 هب ار یکیزیف هیامرس دوبمک بلغا ،دیآیم نایم هب نخس عماوج هعسوت عناوم زا هک ینامز رگید ترابع هب .دننکیم
 و دوکر طیارش رد یعامتجا تکراشم هب زاین هک تسا یلاح رد نیا .دنروآیم رامش هب شلاچ نیرتیلصا ناونع
 یاهامعم زا یرایسب دناوتیم و دوشیم ساسحا یرگید هیامرس ره زا شیب تسا یزاس دامتعا هب زاین هک یمروت

 .(638 :0198 ،ناراکمه و ییادیص) درادرب هعماج یاهعسوت تاکرح هار رس زا ار یعامتجا لحنیال
 نازیم یلصا هلئسم ،یرهش هعسوت و تیریدم رد هدش هنیداهن یعامتجا تکراشم یور هب ناققحم دیکأت هب هجوت اب
 و یرهش هعسوت رد یلحم تیریدم شقن تیمها هب هجوت اب .تسا یلحم تیریدم درکلمع رب یعامتجا تکراشم ریثات
 حرطم نینچنیا قیقحت نیا رد یلصا هلئسم ساسا نیا رب .تسا تیمها زئاح نآرب رثوم لماوع تخانش ،ییاتسور
 و یرادرهش - اتسور و رهش یمالسا یاهاروش)یلحم یاه تیریدم درکلمع رب یریثات هچ یعامتجا تکراشم :تسا
 ؟دراد یرایهد
 زا یفیک شخب رد و تسا هتفرسذپ ماجنا یشیامیپ قیقحت شور هب یمک شخب رد و هدوب هتخیمآ عون زا قیقحت نیا
 و اهرهش رد نکاس الاب هب لاس 18 دارفا شهوژپ نیا رد یرامآ هعماج.تسا هدیدرگ هدافتسا زکرمتم هبحاصم
 بختنم یاهاتسور و اهرهش شهوژپ هدودحم رد هدش هیهت همانشسرپ روظنم نیدب تسا دنوامد ناتسرهش یاهاتسور
 تیعمج رفن 6608 یالاب اتسور ود و تیعمج ساسا رب کچوک رهش کی و طسوتم رهش کی ،گرزب رهش کی لماش
 دروم یرامآ هعماج هنومن مجح .تسا هدش عیزوت دنوامد ناتسرهش هدودحم رد تیعمج رفن 6608 ریز اتسور ود و
 .هدیدرگ هدافتسا هداس یفداصت یریگ هنومن شور زا قیقحت نیا رد .دشاب  یم رفن 319 3«نارکوک» لومرف ساسا رب رظن
 و نارظنبحاص اب هبحاصم ماجنا هب تبسن یرظن عابشا ات دنمفده یریگ هنومن شور زا هدافتسا اب زین هبحاصم شخب رد
 .تسا هدش مادقا (اهاروش یاضعا)نیصصختم
                                                                                                                      یرظن درکیور
 ناونع هب هک تسا یصخشم فادها و همانرب رب ینتبم و یعمج ،هنابلطواد ،هناهاگآ یدنیارف ،یعامتجا تکراشم
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 تکراشم ساسا نیا رب .تسا یتلودریغ و یلحم یاهنامزاس و اههورگ ،اهنمجنا بلاق رد یداصتقا -یعامتجا یتیلاعف
 ،دایقنا ،شریذپ ،یراگزاس ،قابطنا ،یگتسبمه ،یرایمه ،یراکمه ریظن نوگانوگ تاجرد و لاکشا دناوت یم یعامتجا

 :9198 یرافغ ،ایکزا )دشاب هتشاد ،دنراد تمزالم اهشقن نیا اب هک فیاظو ماجنا و یعامتجا یاهشقن یافیا ،یگتفیش
 و اه هیداحتا ،اه هاگشاب ،هنابلطواد یاه نمجنا بلاق رد یهورگ نیب طباور شرتسگ رب تلالد یعامتجا تکراشم .(833
 ریگرد و تکراشم ،یعامتجا یاه تسایس بلاق رد هک ،دنراد یتلودریغ و یّللحم یتلصخ ًاالومعم هک دراد ییاه هورگ
 .(3 :6398 ،یناولا)دنناد یم دوخ فده ار فلتخم یعامتجا یاهدنیارف رد مدرم نتخاس
 اه هتفای

  یفیصوت رامآ یاه هتفای-
 رامآ ساسا رب .تسا هدیدرگ یروآ عمج لاوس ٩1 حرط اب و همانشسرپ هلیسو هب زاین دروم تاعالطا قیقحت نیا رد
 :هک دومن ناونع ناوت یم (نایوگخساپ یامیس)یا هنیمز یاهریغتم یارب هدمآ تسد هب
 دشاب  یم اه یناوارف دصرد 09 اب لغاش نایوگخساپ هب طوبرم لاغتشا تیعضو یناوارف نیرتشیب. 
 دشاب  یم اه یناوارف دصرد 09 اب یتلود تارادا رد لغاش نایوگخساپ هب طوبرم لغش عون یناوارف نیرتشیب. 
 اه یناوارف دصرد 11 اب تیریدم هقباس دصرد 08 ات 0 اب نایوگخساپ هب طوبرم تیریدم هقباس یناوارف نیرتشیب 

 .دشاب  یم

 دشاب  یم اه یناوارف دصرد 00 اب رهشرد نکاس نایوگخساپ هب طوبرم رهش رد تنوکس یناوارف نیرتشیب. 
 دشاب  یم اه یناوارف دصرد 31اب سناسیل كردم یاراد نایوگخساپ هب طوبرم یلیصحت كردم یناوارف نیرتشیب. 
 دشاب  یم اه یناوارف دصرد 09 اب نس لاس 19 ات 03 یاراد نایوگخساپ هب طوبرم نس یناوارف نیرتشیب. 
 اه یناوارف دصرد 19 هب ناموت نویلیم 9 ات 3 نیب دمآرد یاراد نایوگخساپ هب طوبرم دمآرد یناوارف نیرتشیب 

 دشاب  یم
 دشاب  یم اه یناوارف دصرد 60 اب لهاتم نایوگخساپ هب طوبرم لهات تیعضو یناوارف نیرتشیب. 
 دشاب  یم اه یناوارف دصرد 31 اب درم نایوگخساپ هب طوبرم تیسنج یناوارف نیرتشیب. 
 :تفگ ناوتیم اه هبحاصم جیاتن یدنب عمج هجیتن رد و یفیک شخب رد
 یناوارف لودج رد هدش هئارا یدنب عمج هب هجوت اب  یمالسا یاهاروش درکلمع یبایزرا یاه صخاش صوصخ رد 

 ناونع هب یناوارف نیرتشیب یاراد اتسور و رهش یاه تساوخرد هب ییوگ خساپ تعرس هک دومن ناونع ناوت یم
 هبتر رد و هتشاد رارق یمومع تشادهب ءاقترا یارب یزیر همانرب مود هبتر رد و دشاب یم درکلمع یبایزرا یاه صخاش
 هتفرگ رارق درکلمع یبایزرا یاه صخاش ناونع هب یلحم تیریدم رد هجدوب درک هنیزه یارب حیحص یدنبنامز موس
  .تسا
 ناوتیم یناوارف لودج رد هدش هئارا یدنب عمج هب هجوت اب یرادرهش درکلمع یبایزرا یاه صخاش صوصخ رد 
 درکلمع یبایزرا یاه صخاش ناونع هب یناوارف نیرتشیب یاراد یرادرهش رد ییارجا تیریدم تابث هک دومن ناونع
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 رد و هتشاد رارق یرهش روما رد نادنورهش یاه تساوخرد هب ییوگ خساپ تعرس مود هبتر رد و دشاب یم یرادرهش
  .تسا هتفرگ رارق درکلمع یبایزرا یاه صخاش ناونع هب یمومع تشادهب ءاقترا یارب یزیر همانرب موس هبتر
 ناوتیم یناوارف لودج رد هدش هئارا یدنب عمج هب هجوت اب اه یرایهد درکلمع یبایزرا یاه صخاش صوصخ رد 
 یم درکلمع یبایزرا یاه صخاش ناونع هب یناوارف نیرتشیب یاراد یرایهد یاضعا یعامتجا تکراشم هک دومن ناونع
 حیحص یدنبنامز موس هبتر رد و هتشاد رارق ناییاتسور یاه تساوخرد هب ییوگ خساپ تعرس مود هبتر رد و دنشاب
  .تسا هتفرگ رارق درکلمع یبایزرا یاه صخاش ناونع هب اه یلحم تیریدم رد هجدوب درک هنیزه یارب
 دشاب  یم اه یناوارف %11 بسک اب یطسوتم دح رد یمالسا یاروش درکلمع تیعضو. 
 دشاب  یم اه یناوارف %30 بسک اب یطسوتم دح رد یرادرهش درکلمع تیعضو. 
 دشاب  یم اه یناوارف %11 بسک اب (طسوتمو هب ور)ییالاب دح رد یرایهد درکلمع تیعضو 

 دشاب  یم اه یناوارف %30 بسک اب یطسوتم دح رد اتسور و رهش یمالسا یاهاروش یعامتجا تکراشم تیعضو 

 دشاب  یم اه یناوارف %11 بسک اب یطسوتم دح رد یرادرهش یعامتجا تکراشم تیعضو. 

 دشاب  یم اه یناوارف %11 بسک اب یدایز دح رد اه یرایهد یعامتجا تکراشم تیعضو 

 دشاب  یم اه یناوارف %11 بسک اب یطسوتم دح رد یرادرهش یعامتجا تکراشم تیعضو. 

 دشاب  یم اه یناوارف %11 بسک اب یدایز دح رد اه یرایهد یعامتجا تکراشم تیعضو 

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 :دنا هدیدرگ حرطم ریز حرش هب لاوس 1 قیقحت نیا رد
 ؟دنمادک یلحم یاهتیریدم درکلمع یبایزرا یاهصخاش نیرتمهم :تسا هدش حرطم نینچنیا لوا یعرف لاوس
 :زا دنترابع اه صخاش نیرتمهم تفگ ناوتیم نآ هب خساپ رد
 یلحم تیریدم طسوت نکسم هزوح رد یزیر همانرب  

 یلحم تیریدم رد ییارجا تیریدم تابث  

 یلحم تیریدم رد هجدوب درک هنیزه یارب حیحص یدنبنامز  

 یلحم تیریدم رد یناسر عالطا و یرامآ تامدخ  

 ءاضعا یعامتجا تکراشم  

 یلحم تیریدم رد نیناوق یارجا  

 یمومع تشادهب ءاقترا یارب یزیر همانرب  

 یلحم تیریدم طسوت یعامتجا هافر ءاقترا یارب یزیر همانرب  

 یلحم تیریدم طسوت یزرواشک و یتعنص هعسوت  

 یلحم تیریدم رد یرهش تسایس  

 اتسور و رهش یاه تساوخرد هب ییوگ خساپ تعرس 
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 یبایزرا یاه صخاش ناونع هب یناوارف نیرتشیب یاراد اتسور و رهش یاه تساوخرد هب ییوگ خساپ تعرس هک
 حیحص یدنبنامز موس هبتر رد و هتشاد رارق یمومع تشادهب ءاقترا یارب یزیر همانرب مود هبتر رد و دشاب یم درکلمع
  .تسا هتفرگ رارق درکلمع یبایزرا یاه صخاش ناونع هب یلحم تیریدم رد هجدوب درک هنیزه یارب

 ساسا رب بختنم یاههنومن رد یلحم تیریدم درکلمع تیعضو :تسا هدش حرطم نینچنیا مود یعرف لاوس
 ؟تسا هنوگچ ینیع یاهصخاش
 :درک نایب ریز حرش هب ار یلحم تیریدم درکلمع تیعضو ناوتیم نآ هب خساپ رد

 یمالسا یاروش درکلمع تیعضو :(22 -4)لودج
 نییاپ طسوتم الاب  نازیم

 0 38 1 یناوارف یمالسا یاروش

 %63 %11 %39 دصرد

 0 98 ٩ یناوارف یرادرهش

 %63 %30 %13 دصرد

 9 88 38 یناوارف یرایهد

 %38 %11 %11 دصرد

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یطسوتم دح رد یمالسا یاروش درکلمع تیعضو هک تفگ ناوتیم نایوگخساپ طسوت هدش هئارا یاه خساپ ساسا رب
 درکلمع تیعضو و اه یناوارف %30 بسک اب یطسوتم دح رد یرادرهش درکلمع تیعضو و اه یناوارف %11 بسک اب
 تیریدم درکلمع تیعضو عومجم رد .دشاب  یم اه یناوارف %11 بسک اب (طسوتمو هب ور)ییالاب دح رد یرایهد
 .ددرگ یم یبایزرا یطسوتم دح رد یلحم
 ؟تسا ردقچ بختنم یاههنومن رد یعامتجا تکراشم نازیم :تسا هدش حرطم نینچنیا موس یعرف لاوس

 یلحم تیریدم درکلمع و یعامتجا تکراشم تالاؤس نیگنایم :(1)لودج
 هدمآ تسدب نیگنایم تالاؤس هرامش

8 1/31 
3 01/01 
9 3/33 
1 98/11 
0 93/01 
0 3/01 
٩ 03/11 
1 98/11 
3 06/31 
68 9٩/63 
88 00/13 
38 99/03 
98 9٩/٩٩ 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یاراد مک یلیخ هنیرگ و 3 مک هنیزگ ،9 طسوتم هنیزگ ،1 دایز هنیزگ ،0 هرمن یاراد دایز یلیخ هنیزگ هکنیا هب هجوت اب
 رب ار هدمآ تسدب تارمن هیلک عومجم و مادقا نآ یناوارف رد هنیزگ ره هرمن برض هب تبسن نیاربانب دشاب  یم 8 هرمن
 .مییامن یم میسقت 08 ددع ینعی اه هنیزگ هرمن عومجم
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 ریثات) مهدزاود لاؤس هب طوبرم (99/03)نیگنایم نیرتالاب هک دومن ناونع ناوت یم هدمآ تسد هب جیاتن ساسارب
 نیرتمک و دشاب (یلحم تیریدم طسوتاتسور و رهش یاه تساوخرد هب ییوگ خساپ تعرس رب یعامتجا تکراشم
 .دشاب یم (یلحم تیریدم هب نادنورهش شرگن رب یعامتجا تکراشم ریثات) مهدزیس لاؤس هب طوبرم نیگنایم
 هب ور طسوتم حطس هدنهد ناشن (1٩/01 نیگنایم اب)یعامتجا تکراشم ریغتم یارب هدمآ تسد هب نیگنایم نینچمه
 .دشاب  یم نآ دایز
  :تسا هدش حرطم نینچنیا مراهچ یعرف لاوس
 ؟دراد دوجو یا هطبار هچ یلحم یاهتیریدم درکلمع و یعامتجا تکراشم نیب-1
 .دراد دوجو یلحم یاه تیریدم درکلمع و یعامتجا تکراشم نیب یراد ینعم هطبار تفگ ناوت یم نآ هب خساپ رد
 نیب یوق ْلاتبسن یگتسبمه رب تلالد هک تسا 880/6 هطبار نیا رادقم نینچمه .ددرگ یم دییات هطبار یراد ینعم نیاربانب
  .دراد ریغتم ود

 یلحم یاه تیریدم درکلمع و یعامتجا تکراشم نیب هطبار :(51-4)هرامش لودج
 (sig)یراد ینعم حطس یگتسبمه بیرض یرامآ نومزآ

 166/6 880/6 نوسریپ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 لیسناتپ و اهورین زا هدافتسا اب هارمه (هلحم) رهش کچوک سایقم رد یزیر همانرب تفگ ناوتیم قیقحت ییاهن هجیتن رد
 و رهش یرادیاپ شیازفا رد رثؤم یماگ دناوتیم ،اهحرط یارجا و هیهت رد مدرم نداد رارق کیرش و تکراشم و یلحم

 نیمه هب و دنتسه مدرم اهحرط ییاهن ناگدننکفرصم هک ارچ .دشاب رهش تالحم زا یگدنز بولطمان هرهچ فذح
 هلحم دیوم هجیتن رد ،هدروآ مهارف ار اهحرط رتشیب ییاراک تابجوم ،یزیرهمانرب دنیارف رد نانآ ندرک کیرش تهج
  داد دهاوخ ار بوخ روشک ،بوخ رهش ،بوخ

 تکراشم حالطصا نادب و دوشیم رسیم كرتشم عفانم هب لین تهج دارفا تکراشم و یرایمه ،یراکمه عقاو رد
 و یرایمه بسانم یاهراجنه دوجو و دارفا نیب لماعت هویش زا هک تکراشم لکش نیا .دوشیم قالطا یعامتجا
 یعامتجا ،یسایس طیحم ،مزال یاهرتسب دوجو ،كرتشم یاهشزرا ،لباقتم دامتعا رد هشیر .دوش یم لصاح یراکمه
  .دراد هعماج داحآ همه هنالاعف یاهتکراشم یارب یعامتجا عونتم یاههکبش رد
 یعامتجا هیامرس رد بلاغ یاهدرکیور هب هجوت ،یساسا میهافم زا یکی زین یاهلحم هعسوت هب طوبرم ثحابم رد
 یاهیدنمزاین زا یخرب نآ لوصا تسبراک تروص رد ناوتب دیاش و تسا هدش هتخادرپ نآ هب نونکات هک یموهفم تسا

 دروم ینیشنرهش و یزاسرهش یلعف ماظن رد ار یعمجراک و دامتعا ،لماعت حور و تخاس هدنز ار هلحم رد یعمج
 رد و ناشیگدنز تیفیک دوبهب رد ار نادنورهش ناوتیم ،یعامتجا هیامرس رد یراذگهیامرس اب عقاو رد .داد رارق هجوت
 یعامتجا تکراشم و یراکمه هارمه هب یعامتجا ماجسنا و تابث یفرط زا .درک یرای یداصتقا یعامتجا هعسوت هنیمز
 رد موهفم نیا نوزفازور تیمها لیلد هب اذل .دنشابیم هعسوت یارب مزال یطورش دنتسه یعامتجا هیامرس عناوم زا هک
 یعامتجا داعبا رد هژیو هب هبناج همه هعسوت هب ندیسر رد یعامتجا تکراشم تیمها هب هجوت اب و یزیرهمانرب هزوح
 و یرادرهش-اتسور و رهش یاروش)یلحم یاه تیریدم درکلمع رب یعامتجا تکراشم یاههفلوم هب هجوت ،یگنهرف و
 .دسریم رظن هب یرورض یرما یعامتجا یاهیراذگتسایس و اه همانرب نیودت تهج (یرایهد
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 هتسباو ریغتم و یعامتجا تکراشم نیب هک دومن ناونع ناوتیم یرامآ لیلحت و هیزجت جیاتن ساسا رب زین تیاهن رد
 .تسا 880/6 بیزض اب یوق ًااتبسن یگتسبمه (یلحم یاه تیریدم درکلمع)قیقحت

  یتآ ناققحم هب یشهوژپ یاهداهنشیپ
 :ددرگ یم هئارا نیققحم رگید طسوت هنیمز نیا رد قیقحت ماجنا تهج ریز یشهوژپ نیوانع
 نارهت رهش رد یلحم تیریدم درکلمع رب تلود یداصتقا یاه تیامح ریثأت یسررب.8
 نارهت رهش یلحم تیریدم درکلمع رب راذگریثأت یعامتجا لماوع یسررب .3
  نارهت رهش یلحم تیریدم درکلمع رب یگنهرف هیامرس ریثأت یسررب.9
 نارهت رهش رد یلحم ناریدم یعامتجا تکراشم رب رثوم یعامتجا ،یداصتقا لماوع یسررب .1
 قیقحت یاهداهنشیپ
 روط هب روشک فلتخم یاهنامزاس رد نازیر همانرب و ناراکردنا تسد هب قیقحت یاه هتفای ساسا رب ریز یاهداهنشیپ
 :ددرگ یم هئارا یلک

 یمالسا یاروش ُتاه یرادرهش دننام یلحم یاه تیریدم هب یلام و یداصتقا یاه تیامح ماجنا هب تبسن تلود.8 
 یارب اه تیریدم نیا یداصتقا تالکشم ات دهد رارق دوخ راک روتسد رد ار مزال تامادقا اه یرایهد و اتسور و رهش
 .ددرگ عفترم تمدخ لحم رد هلوحم فیاظو ماجنا

 مدرم تابلاطم هب عقوم هب ییوگخساپ هب تبسن فلنخم قطانم رد نینکاس تیاضر بسک یارب یلحم یاه تیریدم .3
  .دنیامن مالعا یا هرود تروص هب ار دوخ یاه تیلاعف یرامآ شرازگ و مادقا

 و اه یرادرهش و اه اروش)یلحم یاه تیریدم نانکراک یعامتجا تکراشم نازیم شیازفا یارب یصصخت تاسلج.9
 .ددرگ رازگرب یتیبرت روما و یعامتجا روما نیصصختم روضح اب (اه یرایهد
 هب یرادرب هرهب هنوگ ره تهج یمالسا یراوش و روشک ترازو دننام طبترم یاهناگرا و اهداهن هب قیقحت جیاتن.1
 .ددرگ لاسرا یلحم یاه تیریدم یارب رت قیقد یزیر همانرب روظنم

  عبانم
 ناهیک تاراشتنا ،نارهت ،یناخوراس رقاب دمحم همجرت ،0098 ،یعامتجا مولع گنهرف ،وریب نلآ
 ین رشن ،نارهت ،موس پاچ ،هعسوت یسانش هعماج :یرافغ ،اضرمالغ و یفطصم ،ایکزا
 ناهیک تاراشتنا ،نارهت ،3198 ،قیقحت یدربراک یاه شور:یفطصم ،ایکزا
 .ین رشن :نارهت ،یبئان گنشوه همجرت ،یعامتجا تاقیقحت ماجنا هوحن :1٩98 .لازرت ،رکیب
 تمس تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،لضاف اضر مجرتم ،3 و 8 یعامتجا مولع رد قیقحت یاه شور :لرا ،یبب
 .هزاریش رشن :نارهت ،نایوپ نسح و زابکاخ نیشفا همجرت ،هعسوت ،یسارکومد ،دامتعا ،یعامتجا هیامرس :1198 .نایک ،شخبجات
 ین رشن ،نارهت ،متفه پاچ ،یبیان گنشوه :مجرتم ،یعامتجا تاقیقحت رد شیامیپ :یا ید ،ساود
 شهوژپ رتفد ،نارهت ،مود پاچ ،یدزیا دواد و یبارعا دمحم دیس :نامجرتم ،لمع یامنهار ،یشیامیپ قیقحت:یگنهرف یاه شهوژپ رتفد

 یگنهرف یاه
 .هاگآ رشن :نارهت ،یراتفر مولع رد قیقحت یاهشور :٩٩98 .ههلا ،یزاجح و سابع ،ناگرزاب و هرهز ،دمرس
 .یگنهرف تاعلاطم و یناسنا مولع هدکشهوژپ :نارهت ،مود دلج ،یعامتجا مولع رد قیقحت یاهشور :٩٩98 .رقاب ،یناخوراس
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 یاه یرادرهش نامزاس تاراشتنا ،نارهت ،3٩98 ،نادنورهش تکراشم یوگلا یسررب و اهرهش روما هرادا رد تکراشم :اضریلع ،رابت یولع
 روشک

 نایناریا هعماج نارهت ،یلسوت سابعمالغ همجرت ،3٩98 ،نآ ظفح و یعامتجا هیامرس مظن نایاپ :سیسنارف ،امایوکوف
 ین رشن ،نارهت ،مراهچ پاچ ،یرومیت هللا بیبح :مجرتم ،1198 ،یعامتجا مولع رد رامآ:نمرون ،زتروک
 نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،مود پاچ ،٩198 ،یرتویپماک یاه همانرب اب هارمه یرامآ هتفرشیپ یاه شور :میرک ،رف روصنم
 ین رشن ،نارهت ،مود پاچ ،یبیان گنشوه :مجرتم ،1198 ،یعامتجا تاقیقحت و شجنس یامنهار:تربلد ،رلیم
 یگنهرف ثاریم نامزاس هاگشهوژپ ،نارهت ،یوزنم یقن یلع :مجرتم ،موس دلج ،6198 :اه نامزاس تیریدم ،میحرلا دبع دیس ،رف یزورون

 روشک
 .رون مایپ تاراشتنا :نارهت ،یعامتجا مولع رد رامآ :3٩98 .میرک ،رفروصنم
 ،ناریا یسانش هعماج نمجنا ۀلجم ،«یدیلوت یاه لکشت رد نآ شقن و یعامتجا هیامرس» :9198 دمحادیس ،یدابآزوریف و یفطصم ،ایکزا

 .3٩ – 31 :1 هرامش ،مجنپ هرود
 مولع همان باتک ،«ناشاک رهش ییاتسور یحاون رد یعامتجا تکراشم و دامتعا نیب هطبار یسررب» ،6198اضرمالغ ،یرافغ و یفطصم ،ایکزا

 .٩8 هرامش ،یعامتجا
  «دیدج و کیسالک تایرظن زا هیامرس موهفم» ،1198 هیضرم ،یوسوم و سابعمالغ ،یلسوت

 ،ناریا یسانش هعماج نمجنا ۀلجم ،«نالک و درخ حوطس رد مرج و یعامتجا هیامرس هطبار لیلحت» :1198 دمحم ،یکرابم و دوعسم ،یبلچ
 .11-9 :3 هرامش ،مشش هرود

 ،مجنپ هرود ،ناریا یسانش هعماج نمجنا ۀلجم ،«ییاکیرمآ هعماج ددجم یایحا و یشاپورف ،هرفن کی گنیلوب» :1198 دمحادیس ،یدابآزوریف
 .108 – 008 :3 هرامش

 .39 – 8 :03 هرامش ،یعامتجا مولع همان هلجم هرامش ،مشش لاس ،یعامتجا هافر یشهوژپ یملع همانلصف
 .3 هرامش ،مشش هرود ،ناریا یسانش هعماج هلجم
 .1 هرامش ،مشش هرود ،ناریا یسانش هعماج هلجم
 همان نایاپ ،نامرک رنهاب دیهش هاگشناد یناسنا مولع هدکشناد نایوجشناد یلیصحت درکلمع رب رثؤم لماوع یسررب :(6198) دمحم ،یربکا

 .رنهاب دیهش هاگشناد یتیبرت مولع هدکشناد ،دشرا یسانشراک هرود
 هدکشناد ،دشرا یسانشراک هرود همان نایاپ ،(یعامتجا تکراشم و دامتعا) نامرک رهش رد یعامتجا هیامرس یسررب :(0198) نامیپ ،تماهش

 .نامرک رنهاب دیهش هاگشناد ،یعامتجا مولع
 یسانشراک هرود همان نایاپ ،نارهت رهش 63 هقطنم رد هلحم هعسوت رد یعامتجا تکراشم شقن یتخانش هعماجیسررب :(3198)دماح ،دحوم

 نارهت تاقیقحتو مولع دحاو دازآ هاگشناد ،یعامتجا مولع هدکشناد ،دشرا

 


