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 هدیکچ
 درر  طس هزادنا نامه هب دنکیم هعلاطم حوطس نیا رد ار اه هدیدپ و تسا یللملا نیب و یا هقطنم و یلم هک هزادنا نامه هب کیتیلپوئژ
 ای نشیایلاکولگ رب دیکأت و یلم یاهزرم فیعضت و ندش یناهج هدیدپ اب نراقم ت وحت و درادیمن رود رظن زا این ار یلم ورف و
 کیتیلپوئژ نییبت و لیلحت هب یتسیاب کیتیلپوئژ ملع هب یهاگن نینچ اب .تساعدا نیا قدص رب یلیلد دور این ندش یلحم یناهج
 تینما اب هطبار رد ناتسرل کیتیلپوئژ  قن یسررب و لیلحت هلاقم نیا فده .درک مادقا یروشک یاه هموظنم رد یناتسا یاهدحاو
 و یطیحم تسیز و یگنهرف و یداصتقا عبانم ،ییایفارغج تیعقوم رظن زا ناتسرل ناتسا هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .تسا ناریا
 یمامت زا هک دهدیم ناشن هلاقم نیا جیاتن ؟تشاد دهاور و هتشاد هدهع رب ناریا تینما اب هطبار رد یشقن هچ یموق و یتیعمج
 یشقن ائاح ناتسرل ناتسا یتیعمج این و یبهذم ،یتیموق و یگنهرف ،یداصتقا ،ییایفارغج تیعقوم ینعی کیتیلپوئژ ملع یاه هبنج
 ت اقم این و یا هناخباتک عبانم زا هدافتسا اب دش دهاور شالت هلاقم نیا رد همدقم نیا هب هجوت اب .تسا ناریا تینما رد مهم و ینوناک
 هب  ونتم یاه هشقن زا هدافتسا و یرامن یاه همانلاس این و روشک رامن نامزاس یاه یرامشرس تاعالطا و رامن این و یشهوهپ و یملع
 .دوش هترادرپ ناریا تینما اب هطبار رد ناتسرل کیتیلپوئژ  قن نییبت و لیلحت
 
 
 .یسایس یایفارغج ،ناریا تینما ،ناتسرل ،کیتیلپوئژ :ناگژاودیلک
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 همدقم
  مداقتعم   نام دایوگ  یام  نداش  یناهج دنوررد یلم یاهزرم نتخیرورف دنیارف باب رد یراتزگ ی هلاقم رد 1زندیگ ینوتنآ
 یرتشیب تالوحت ،تاطا ترا ی هنیمز رد اهنت تالوحت نیا و تسا ام یاهداهن ی همه ندش وروریز یانعم هب ندش یناهج
  اتاسا هداد  راراب دوخ ریثأت تحت تدش هب ار ام یصخش یگدنز و اه تلم ،اه تلود هک یروط هب تسا هتفرگ تروص
  نیاب زا  یگدااس هب هلصاف هک تسا تسرد .تسا هداد رییغت ام یگدنز رد زین ار ناکم و نامز شقن ندش یناهج عباو رد
  ینیمزراس  یااهزرم  ًاافراص  راگید  ،ااهزرم اتسا هدرک نوگرگد ار هلصاف شقن و موهزم ،تاطا ترا بالقنا یلو دور یمن
 اااو  یدااصتبا و  یمواب  ،یاگنهرف  دایدج  یااه  تایوه  هاب رجنم هک ...و یداصتبا ،یموب ،یگنهرف یاهزرم هکلب دنتسین
 یدیدج یاهریسزت للملا نیب یاه هصرع رد هک تسا یوحن هب رضاح رصع رد تالوحت دنور .دنراد دوجو زین ،دوش یم
 و تسا ندوب یا هیحان ارف و ینیمزرس یب رصع هک ندش یناهج رصع رد ادنتسه یریگ لکش لاح رد تیمکاح عوضوم زا
 ت سن نامه هب ع یلاب و دنوش یم دراو ندش یناهج نتم هب و جراخ هیشاح زا ،یتاعالطا یاه یدنمناوت بسحرب اه ناسنا
 و  دواش  یام  جرااخ  تاباث و  صااخ  یکیتیلپوائژ تیعبوم کی هب دودحم و ینیمزرس لکش زا تلود ،دنوش یم ارگرثکت
  ااما ؛ تاسی ن یاکیزیف  ظااحل  هاب صخشم ینیمزرس تیعضو عبات رگید (یداصتبا هژیو هب) یراتفر یاهوگلا زا یرایسب
 ل ایلد  هاب  رواشک  ،تاموکح  ،تالم ،تیوه ،نیمزرس اتسین ینیمزرس یاضف فذح یانعم هب یزاس نیمزرس ارف روهظ
  نااهج رد  نااسنا یگچراپکی و ندش تسدکی ادننام یم اه ناسنا نایم رد اه توازت و تاعونت متسیس دیلوتزاب و تایح
 شی واخ  تخاناش  تاهج  تواازت  دانمزاین ناسنا ینعی ؛دنریذپان ییادج ءزج ود توازت و ناسنا اریز ؛تسا نکممریغ
  ااب ی اتح ا ایفارغج ی انعی  ؛دنواش یهارمگ و یدرسلد ،عازن ،یمگردرس راچد اه ناسنا ،دشا ن اه توازت رگا دیاش اتسا
  تاعی ط  ااب  نااسنا ادنام دهاوخ هدنز هریغ و لصاوف نتفر نیب زا و ناکم و نامز یگدرشف هب طوبرم یاه ثحب دوجو
  لاکاشا  هاب یهد لکش و دنام یم یباب ناننمه ،تسا ییایفارغج یلصا رگنایب هک طیحم اب ناسنا طباور و دراد راکورس
 - یی ااضف  شاخپ  ،تاهبااشت و  ااه  تواازت ،اضف ،ناکم اتشاد دهاوخ دوخ هدهع رب اضف رصع رد یتح ار ییایفارغج
 ا(601 :1191 ،یمدان و یزیل) دش دهاوخ دیلوت ااا و یسایقم ،اه هیحان ،قرزت ،یگدنکارپ ،یناکم
 زا  ااه  نااسنا ی اکیزیف تایصوصخ رب اه نآ تاریثأت و یژولوتامیلک ،یژولوفروموئژ دننامه نیمز یکیزیف تایصوصخ
  هالمج زا ناننمه ندش یناهج رصع رد هک دسر یم رظن هب رصانع نیا اتسا هیحان یاه توازت تباث یاهروتکاف هلمج
 ادراد  یام هگن هدنز اضف رصع رد ار اه توازت یایفارغج و دوب دهاوخ یحاون داجیا و اه توازت داجیا رد رگیزاب رصانع
 تای اصوصخ ندمآ دوجو هب و یناهج فلتخم یاههصرع هب نآ دورو و یژولونکت دوجو اب یتح هک دوش یم لالدتسا
 ،نی امز ی فارگواپوت ،نی امز ی اسنج  ،اواه و بآ  داننامه یناسناریغ لماوع ،ندش یناهج رصع رد یکیزیف ریغ كرتشم
  لاکاشا  دااجیا و  ااه  تواازت  دانیارف ،ی حاوان رد یعی ط یاه هدوت رگید دوجو ،ایرد هب یکیدزن و یرود ،كاخ یسنج
  دواجو  تاسناد د ایاب   یلااح راه  هاب ا دانک  یام دیلوتزاب و دیلوت ار اااو یسایقم ،هلحم ،هیحان ،ناکم دننامه ییایفارغج
  اانعم ن ایا  هاب ی رهاش  یااه هزوح ،اه كرهش ،اهرهش ،اه نیمزرس ،اهروشک ،یحاون ،اه ناکم دننامه یا هداس یاه میسقت
  ،رهاش  هاک ی ناامز  اات ی اسکعرب و  داهد یم لکش ار ام تسایس هک مینک یم یگدنز ییاه هرکیپ و لاکشا رد ام هک تسا
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  نتافر نی اب زا  ترواص رد  ساپ ؛دراد  دواجو ز این ایفارغج ،دنراد دوجو نیمزرس و ناکم ،هقینم ،هیحان ،روشک ،اتسور
 ی اهرواشک ادرادن لا ند هب ار ییایفارغج تدحو ندش یناهج ادنوش یم انعم یب زین میهازم نیا ،ندش یناهج رد ایفارغج
  ًاالمااک یی ااضف د ایلوت  هاب  اات دنریذپ یم رییغت سایقم گرزب یمومع یاهدنیارف اب لباقت هب تالحم و یحاون ،نوگانوگ
 ت ایمها  تاسا  ناکمم یتح ،دور یمن نیب زا نآ ندوب عوضوم و هدوب عوضوم ایفارغج ،تاعالطا رصع رد ایصوصخم
 ی نااهج د ایدج تفاب یاهدمایپ لیلد هب ،دننک یم رییغت کش نودب یحاون و اه ناکم ادنک ادیپ هتشذگ هب ت سن یرتشیب
 یاه هنیزه :دنکیم ظزح ار دوخ ندوب عوضوم ناننمه ریز لیلد دنچ هب ایفارغج اما ؛تسا تاعالطا رصع زا یشان هک
 لا ایما و اضف نامزاس یداینب یلوصا ،هتشذگ ثاریم و یلحم یاهگنهرف فایعنا ،عبانم دوجو رد اه توازت ،لقنو لمح
 ادراد لا ند هب یلحم سایقم رد ار نیمزرس دیلوت شیوخ هارمه هب ندش یلحم یناهج ای نشیزیلاکولگ امدرم ینیمزرس
 رد ار د ایدج  یااه  نیمزراس د ایلوت و  دانک  یام  ثاحب  هدانیآ  نراب رد ه ایزجت و ندش یناهج یتسیزمه زا كرالک نای
 ی نااهج زا یشان ار قباس یوالسگوی هیزجت زین زداد یسوالک ادناد یم لمتحم ندش یناهج رصع رد یلحم یاه سایقم
 ا(601 :1191 ،نامه) دنادیم یداصتبا ندش
  یااه  تاسایس   رواهظ و یایارگ  هاقینم  لاثم  دداجم  یزااس نیمزرس یعباو لاکشا اب یکیدزن دنویپ رصاعم ندش یناهج
  ،خیراات  ،یژوالوکا  ،گانهرف و  اایفارغج  هاب  یرتداایز یاه یگدینیپ یزاس نیمزرس ارف روهظ ادراد  یموب یتسیلانویسان
 اتسا هداد یعامتجا یسانشناور ،تسایس
  دانچ ی واس  هاب ی رواحم  تاموکح زا  نااهج : تاسا  داقتعم و دنک انعم یلم یزاس نیمزرس ارف ار ندش یناهج تلوش
 ا دراک  هاعلایم  ماه اب ار ییادز نیمزرس و یزاس نیمزرس دیاب نارد هک یروحم دنچ اتسا ینوگرگد یلاح رد یروحم
  باصعت ا ای و  قالعت  ساح ل ایلد  هاب  ًاالاامتحا ا دانراد  راراب یرکف فیط نیا رد زین یسایس نانادیفارغج نیرت هتسجرب
 -  زرام و نی مزراس ،ت ایمکاح  ،تالم  ،تاموکح ،ایفارغج ،کیتیلپوئژ گرم هب نانآ ،یرکف شرگن عون ای و ییایفارغج
 رد ی راکف فیط نیا سأر رد هک تسا اوتا نانآ زا یکی ادننک یم هلباقم نآ اب و هتشادن داقتعا – نایارگ ناهج یاهاعدا
 یا هالاقم رد یو ا دانک یم نایب ور شیپ یاه لاس رد نیمزرس هدنیآ هرابرد ی لاج بلیم وا ادراد رارب نانادیفارغج نایم
  نداش ت ایمها یب هب هک یناسک زین و نیاربا ای و ویلریو دننامه ،ینایارگ ناهج تارکزت دقن هب «کیتیلپوئژ نایاپ» مان هب
  یایادز نیمزرس نیا یلو تشاد دهاوخ موادت هدنیآ رد یزاس نیمزرس هک دراد داقتعا اوتا ادزادرپ یم ،دندقتعم نیمزرس
 ا(321 :4191 ،نوسیدم) تسا توازتم دیدج نارود ینعی ،نایل ب عون اب
    تاسا نایا هالاقم یلصا لاؤس اتسا ناریا تینما اب هیبار رد ناتسرل کیتیلپوئژ شقن یسررب و لیلحت هلاقم نیا فده
       هاچ یمواب و یاتیعمج و یاییحم تاسیز و یاگنهرف و یداصتبا عبانم ،ییایفارغج تیعبوم رظن زا ناتسرل ناتسا هک
 ؟تشاد دهاوخ و هتشاد هدهع رب ناریا تینما اب هیبار رد یشقن
 يموهفم و یرظن درکيور

      شکماشک هاب ،کاچوک دااعبا ااب یی ااه نیمزرس رد هک تسا یددعتم و مصاختم یاهورین هدینیپ هعومجم کیتیلپوئژ
 تسا هنحص زا یسایس یا بر ندنار نوریب ای ،دوخ یسایس قوزت تا ثا ای ،اه شکمشک نیا زا نانآ فده ،دنزادرپ یم
  ت اسن هک تسا نآ ینعم هب دارفا دروم رد و تسا تیاضر نودب یرا جا فرصت و ،رعت زا تینوصم ،تینما موهزم
     یاه و داتزین هرطااخم هب نانآ قوقح هجو  یه هب و دنشاب هتشادن یساره و میب دوخ عورشم یاه یدازآ و قوقح هب
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    قواقح تاعی ط زا هاعماج رد -   مواهزم نایا هب - تینما ترورض و موزل ادیامنن دیدهت ار نانآ عورشم قوقح یلماع
     و تارطااخم زا ندانام رود و ،راعت زا ااه  نآ تینواصم ،عورشم یاه یدازآ و قوقح همزال و دوش یم یشان یرشب
 ا(11 :3191 ،روپ میحر) تسا تایدعت
   ماه   هدانیآ رد  تیعبوم  نیا و  تسا  هداد رارب  عاعشلا تحت ار  نآ  هتشذگ  خیرات  هراومه  ناریا روشک  ییایفارغج  تیعبوم
   عباانم و ریگمشچ  ییاوه و  بآ  عونت زا  تعسو  عبرم رتمولیک 131/102/1  ندوب اراد اب  ناریا ادوب دهاوخ زاس تشونرس
   یکیتکاات و  کیژتارتسا  لئاسم  یحارط رد ا تسا رادروخرب  هژیو  ینیمزرس  تیعبوم اب  نوگانوگ  یضارا و راشرس  یعی ط
     قطاانم و اهرواشک رد زاین و روشک  نوگانوگ  لوصف و  قطانم رد  ترارح  هجرد ، فرب ، ناراب ، یمسوم  یاهداب  هب  هجوت
 اااو اه یتسپ و اه هگلج و  تاعازترا ، ینیمزرس  یاه تیعبوم ادوش یم  هتخانش  هجوت  لباب و  تیمها اب  لماوع زا راوج مه
 زا   یاخرب   هدایقع   هاب  . تسا رثؤم  هدنتسرف و  هدنریگ ،رادار ، یبایدر  یاه هاگتسد ، نوگانوگ  یاه حالس دربراک رد  یگمه
    کای وراگ رد رشب  یعامتجا و  یداصتبا ، یسایس  یاه نامزاس و  تاسیسأت  تشونرس  یسایس  نارگلیلحت و  نارگشهوژپ
   نایا ا(11 :3191 ، ناامه)  دانریگ  یام   هاشیر  ییایفارغج ر ج زا اه نآ  همه  هک  تسا ریغتم و  تباث  یعی ط  لماوع  هلسلس
 :زا دنا ترا ع  ییایفارغج  لماوع
 یعی ط  ،راوع و  كاخ  تعسو ،ورملب ، نیمزرس ،اضف دننام  تباث  لماوع -1
  یاااگنهرف و  یدااااصتبا و  یعاااامتجا ، یاااسایس  یااااهداهن ، یاااعی ط  عباااانم ، تااایعمج داااننام رااایغتم   لااماوع -6

    ااب دانچره ،درایگ   ترواص     هداش داای رایغتم و  تباث  لماوع  بوچراچ رد دیاب  یماظن و  یسایس  یریگ میمصت  عون ره
 ،  یاعی ط   عباانم ،  تفااسم   تاباث  لماوع  یاه تیدودحم  یمتا  یاهرازفا گنج  عارتخا و  یماظن  عیانص و  تعنص  تفرشیپ
 زو انه   هاکنیا   هاب     هاجوت ااب ااما دشاب  تاحیلست  لی ب  نیا دربراک  یارب  یدج  عنام دناوت یمن ،اهایرد ،اه هوک ،اه سونایبا
 زا   هداشدای  لماوع اذل ،دنراد  یگدنرادزاب  شقن ًااتدمع اه حالس  نیا و دنتسه  تاحیلست  لی ب  نیا دباف  یدایز  یاهروشک
  یایرد و  سراف جیلخ  لحاس رانک رد  نتشاد رارب ، ناریا  ییایفارغج  هاگیاج .دنتسه رادروخرب  ناکامک دوخ ذوزن و  توب
   ینااک  عبانم و  یتزن  ینغ  عبانم  ندوب اراد و رگید  یوس زا  قباس  یوروش ریهامج داحتا  ترواجم رد و وس  کی زا  نامع
   یاصاخ   ترداب و  هدروآ   مهاراف روشک  نیا  یارب  کیتیلپوئژ رظن زا ار  یزاتمم  تیعبوم ، ییاوه و  بآ  عونت و  نوگانوگ
 ا(13 :0191 ،عیفر) تسا  هدنامن  یزخم زین  یناهج  یاه تردب دید زا  هک  هدیشخب روشک  نیا  هب
    هکاشب دراایلیم 239   نازایم   هاب  سراف جیلخ  یاه هضوح رد ًااصوصخم و  هنایمرواخ رد  تزن  میظع ریاخذ  فشک زا  سپ
 ،  قاراع  یاهروشک ، تزن  تارداص ا تسا  هتفای  یا هژیو  تیمها  نامع  یایرد و  سراف جیلخ  کیژتارتسا  هاربآ و  هنایمرواخ
    هناراس دامآرد   هاک  ی رواط  هاب   تاسا  هدرک دنمتورث ار  سراف جیلخ  هیشاح  یاهروشک ریاس و  نیرحب ، یدوعس  ناتسبرع
   یاهرواشک   یلاام   ترداب  نیا ا تسا رتشیب  یبرغ  هتفرشیپ  یاهروشک  یرایسب زا  یبرع  کچوک  یاهروشک  نیا زا  یخرب
   مهاراف   یتعناص   نااهج   هداش   هتخااس  یاهالاک  یارب  تیباذج زا  یرایسب  یاهرازاب ، ناریا  هلمج زا و  سراف جیلخ  هزوح
 «  نااهام ریات درزلآ«  هلمج زا  یماظن  یاه تسیژتارتسا  هیرظن ا9ا تسا  هدیشخب اه نآ  هب  یناوارف  یداصتبا  تیمها و  هدروآ
  لرتنک  هک دوب دقتعم  یو اداد  یصاخ  یگژیو  نامع  هگنت و  سراف جیلخ  هاربآ  تیمها  هب  ییایرد  تردب  هیرظن  هب  فورعم
  رواشک  نآ   طلاست  بجوم دناوت یم دشاب  یریگمشچ  ییایرد  تردب  یاراد  هک  یجراخ  تلود  کی  هلیسو  هب  سراف جیلخ
 ا(322 :9191 ،دار ینایواک) دوش ایلارتسا و  ناتسودنه ،رود رواخ رب
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  ،ایاسآ   یااه  هرااب  نیب رد  یناهج  گرزب  هریزج  کی  ناهج رد ، یسیلگنا  تسیژتارتسا ،«ردنیکم دروزله«  هیرظن  ساسا رب
  راب  هک  یتلود و  تسا  هدش  هتفرگ رارب  هریزج  نیا  لخاد رد و دوش یم  بوسحم  نیمز  بلب  هک دراد دوجو اپورا ،اقیرفآ
 و دوش یم  بوسحم  نیمز  بلب وزج  ناریا  یلامش  یاه شخب ادرک دهاوخ  ییاورنامرف  ناهجرب دوش  طلسم  نیمزرس  نیا
  یا هژ ایو   یمااظن   شزرا زا زامره  هگنت  نتشاد رایتخا رد اب  ناریا -1 ا تسا رادروخرب  نایم  نیا رد  یصاخ را تعا زا  ناریا
   نااکما   ماه   هاک   تاسا  یا  هانوگ  هب  هگنت  نیا  لکش و  ،رع و  یفارگوپوت  یاه یگژیو و  تیعضو اریز ، تسا رادروخرب
  دوداسم   نااکما   نآ راب    تایمکاح ااب  مه و دروآ یم  مهارف  یتحار هب ار  یراجت و  یگنج  گرزب  یاه یتشک رورم و رو ع
 ا(36 :9191 ،یرگسع) دراد دوجو  هاتوک درب اب  یاه کشوم و  نزرود  هناخپوت اب  نآ  ندرک
    هتاسباو زامره   هاگنت   هاب  تدش هب روشک  نیا  یداصتبا رظن زا ًاالوا اریز ؛ تسا اراد ار  عفانم  نیرتشیب زمره  هگنت رد  ناریا
 و  تسا  کیرش  نآ  لئاسم زا  یمین رد  ناریا  هک  سراف جیلخ زا  عافد  یارب  یکیژتارتساوئژ  ثیح زا  هگنت  نیا ًاایناث و  تسا
 ا(36 :9191 ،نامه) دراد  یناوارف  شزرا ، ناریا  تالف زا  عافد زین
 رد   حرایم    یاتینما دانبرمک    لایمکت و وتناس  یا هقینم  نامیپ  بلاب رد  ناتسکاپ و  هیکرت  یاهروشک  نیب رد  ناریا روضح
 . تخاااس یاام   تاایمها اااب و     ساااسح رایااسب ار ااام روااشک  قباااس     یوروااش ریهااامج داااحتا راااهم  تااسایس

    یژتارتاسا دایلک ار  ییایرد  تردب  ناهام درزلآ دننام  مه وا  هک « نمکیاپسا«  مان  هب  یرگید  تسیژتارتسا  هیرظن  ساسا رب
   بالب    طلاست راب   یانت م  یا ه ایرظن    هاک ردانیکم   هایرظن    فالخراب وا ادایدرگ  جیار دنلمیر  حالیصا ، تسناد یم  یناهج
    بوانج و ااپورا   بوانج و   براغ رد   عاباو  یا هریزج  ه ش زا  تسا  ترا ع دنلمیر دوب دقتعم ، تسا  ناهج  یاه یکشخ
   داهاوخ ایاساروا   مکااح ،دنک  لرتنک ار دنلمیر  یا هیشاح  هیحان  سکره«  یو  هدیقع رب انب ادریگ یمرب رد ار  ناریا  هک ایسآ
 اب  تسناوت  یوروش ریهامج داحتا  هک  یناهج  مود  گنج زا  سپ «ادز دهاوخ  مبر ار  ناهج  تشونرس  یسک  نینچ و دوب
   یعاس و دروآ  یور   نمکیاپاسا   هایرظن   هاب اکیرما دنک  تی ثت ار دوخ  تردب « نیمز  بلب«  مظعا  شخب  نتفرگ رایتخا رد
 ژرژ»  راظن    قا ط دندیاشوک  ناییاکیرما درس  گنج  نارود رد ادریگ رایتخا رد ار دنلمیر رد  عباو  یحاون  همه  لرتنک درک
   هاقینم رد     تاسا زاین ااکیرما   یجرااخ   تاسایس  لصا  نیمود  هک راهم  یژتارتسا  هب  فورعم  ییاکیرما رادمتسایس «نانک
 ا(13 :1191 ،تماب) دننک داجیا  قباس  یوروش ریهامج داحتا  لباقم رد  یعافد  طخ  کی دنلمیر
  ااکیرما  هدحتم تالایا اب « یماظن  یربارب«  لوصح رب  یوروش ریهامج داحتا  یجراخ  تسایس ،درس  گنج  نارود  لوط رد
  یوروش  تلود  هک  یتاحیلست  یاه هنیزه ا تشاد دیکأت  یناهگان  یا هتسه  هلمح  کی  هب  لسوت زا  تردبربا  نآ  نتشادزاب و
   ریهاامج دااحتا   یاشاپورف   لایالد زا  یکی دیاش و دوب اسرف تباط و  نیگنس رایسب درک یم  لمحت درس  گنج  نارود رد
   لاک ر ایبد  کی  هک  ینارود رد  یوروش  تسینومک  بزح  هداعلا قوف  هرگنک  نیمهدزون .دشاب  یساسا  هتکن  نیمه  یوروش
    شدواخ رااک  هب  یسایس و  یداصتبا  تاحالصا  یاه همانرب  بیوصت اب دوب  هتفرگ  تسد  هب ار روما  مامز دمآراک و  ناوج
   هاک   یاسور  یژولونکت  یگدنام بقع و  ییارگ ه خن  گنهرف  شرتسگ ، یداصتبا دیدش دوکر ، مسیلایسوس  لوفا اداد  نایاپ
   هااگودرا رد   یاساسا و    کیژولوئدایا دراگ  باقع   کای   یاراب ار      هانیمز دواب زجااع زاین  مدرم  یساسا  یاهزاین  نیمأت زا
  نآ «  یالخاد   تاسایس  همادا«  یجراخ  تسایس  هک درک  مالعا وا  فچابروگ  هب  تردب  لاقتنا اب ا تخاس  مهارف  مسیلایسوس
 و   تاسا    حلاص دانمزاین   نوانکا    یورواش اذال ا  تاسا  یلخاد  عضو دو هب  یارب  هدنزاس  فیاظو  ماجنا  نآ  فده و  تسا
 زورما  یاکرش و  ناتسود زورید  نا یبر و  تسا  هتفای  همتاخ  هتشذگ  یاه شکمشک و  نمشد  هک  تسا  یوحن  هب  تالوحت
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   لواب زا « تسا  هداد  تسد زا ار  شا یخرس  هک  یشترا«  ناونع  تحت  یا هلاقم رد زمیات  كرویوین  همانزور ادنوش یم  یقلت
   نیاشام   کای ااا :  تاشون  یماظن  تاعلایم  یللملا نیب وتیتسنا داتسا و  هیسور  یماظن  نارگشهوژپ زا  یکی «وگور  یگرس»
 و   یراکف   یناا م   خراس   شاترا    هاک اراچ  ،داید   هدرواخ  تسکش  تیعضو  کی رد ار دوخ ، هظحل  کی رد  یگنج  میظع
 ا(13 :1191 ،نامه) داد  تسد زا  مسیسکرام  تسکش اب ار دوخ  کیژولوئدیا  یاه هزیگنا
   گانج  هناتسآ رد ار  ناهج ،رگیدکی  هیلع  یوروش و اکیرما  تردبربا ود  هدش  ماجنا  تامادبا ، یدالیم 4231  ههد رد رگا
   گانج  هناتسآ رد ار  ناهج  تسناوت یم دندروآ  لمع  هب رگیدکی  هیلع  یدنک و  فنشورخ  هک  یتادیدهت و داد رارب  یمتا
 ادندش  مه  یکیژتارتسا  ناتسود  هب  لید ت روصت  لبابریغ  یلکش  هب  نیرید  نانمشد 4331  ههد رد ،دهد رارب  موس  یناهج
031  لاس رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  عوبو اب ،رگید  یوس زا   داض   عاضاوم زا   ناملاسم  ی ااه  تالم   لا قتاسا و   یدالیام 3
   کای    هاب ود راه    یورواش و ااکیرما ،  نارایا  تلود  یجراخ  تسایس رد « یبرغ  هن ، یبرش  هن» راعش  مالعا و  یتسیلایرپما
   نارایا   هایلع  قارع  یلیمحت  گنج  عورش و  بالقنا  هنماد  شرتسگ اب ادندید  هتفر  تسد زا ار دوخ  عورشمان  عفانم  ت سن
    یاشاپورف ااب   بایترت   نیداب . داندروآ  لمع  هب  قارع  تلود زا  یغیرد یب  یماظن و  یسایس  یاه تیامح  تردبربا ود ره
 و   نارایا   هاب    ت اسن ااکیرما  تلود  یاه تسایس رد  یرییغت  هنوگ  یه درس  گنج  همتاخ و  یوروش  یتسیلایسوس  تلود
  رترااک   یامیج  هرود  یاه تسایس 1131  لاس رد  ناگیر  تلود  ندمآ راک  یور اب  هکلب دماین دوجو  هب  سراف جیلخ  هزوح
 ا(26 :2191 ،یدمحا) تفای  همادا  یرتشیب  تدش اب
 ناتسرل ناتسا ييایفارغج تیعقوم
 زا ی براش  لواط هقیبد هس و هجرد هاجنپ ات هقیبد کی و هاجنپ و هجرد شش و لهچ نیب ،ناریا برغ رد ناتسرل ناتسا
 یلامش ،رع هقیبد ود و تسیب و هجرد راهچ و یس ات هقیبد تزه و یس و هجرد ود و یس و  یونیرگ راهنلا فصن
 ن ایا ا تاسا  عابرم  رتموالیک  هان و  هااجنپ و دصناپ و رازه تشه و تسیب دودح نآ تعسو و هتفرگ رارب اوتسا طخ زا
  هاب برغ زا و ناهزصا ناتسا هب قرش زا ؛ناتسزوخ ناتسا هب بونج زا ؛نادمه و یزکرم یاه ناتسا هب لامش زا ،ناتسا
  ناتاسرل  ناتاسا  هایقن نی رتدانلب  عاازترا رتم هاجنپ و رازه راهچ اب هوکنارتشا اتسا دودحم مالیا و هاشنامرک یاه ناتسا
 دراد  عاازترا دازآ یا ایرد حیس زا رتم دصناپ دودح و هدش عباو ناتسا هیحان نیرت یبونج رد نآ هیقن نیرت تسپ اتسا
 ا(111 :9391 ،نارگید و ینف)

 (http://www.maphill.com) :عبنم    ناتسرل ناتسا ييایفارغج تیعقوم -1 هرامش هشقن



 336 ...رد ناتسرل کیتیلپوئژ شقن

 ناتسرل ناتسا يعیبط یایفارغج
 ن ایا ا درادان راومه هیحان ،کچوک تشد دنچ و یتفربآ هرد یدادعت زج هب هک تسا یناتسهوک ینیمزرس ناتسرل ناتسا
- دنبراس و  دانولا (ی انورد) یی ارااخ یاهد نگ اب ترواجم هجیتن رد ،تسا ینوگرگد یاه گنس یاراد هک اهیراومهان
 ی ابرغ  لاماش زا مظنم روط هب اههوک ،(سرگاز یلصا تاعازترا) ناتسا یلصا یاهیراومهان رد ادناهدمآ دیدپ (دنزاش)
  فااصان و  دانلب  ،هدراشف بلغا ،دنا هارمه قیمع یاه هرد اب ًاالومعم هک اه یراومهان نیا ادنا هدش هدیشک بونج یوس هب
 یی اامندوخ  عاازترا  ماک و  لکاش ید نگ یاهروهام هپت تروص هب یلخاد یاههوکشیپ یراومهان هک یلاح رد ؛دنتسه
  ،ناتاسمز رد ا تاسا  عوانتم ی اواهو بآ یاراد ناتسرل ناتسا ادنا طوبرم ییاراخ یاهد نگ هب ،اه نآ دنلب طاقن و دننک یم
 و  عوا یم ی اواه زا نآ ی بوانج یاه تمسب ،دراد نایرج دیدش یامرس و كالوک و فرب ناتسرل لامش رد هک  یماگنه
 و  تاسا  مراگ ی ناتاسبات و  لداتعم ی ناتاسمز یاراد دابآ مرخ ،دنهد یم ناشن یمیلبا یاه یسررب اتسا رادروخرب یناراب
 ،ی ماشاه) دراد  لداتعم ی ناتاسبات و  دراس رای اسب یناتسمز زین زردوگیلا ادراد لدتعم یناتسبات و درس یناتسمز درجورب
 ا(001 :6391

 
 ناتسرل ناتسا یاه يگدنراب مجح -2 هرامش هشقن

 (https://iranatlas.info) :ع نم

     هاک هنایلااس یگدانراب طاسوتم هک یروط هب ؛دشاب یم یلامش ناتسا هس زا دعب روشک ناتسا نیرت نارابرپ ناتسرل ناتسا
   راانک رد شرااب نازیم نیا اددرگ یم بلاب رتم یلیم 411 دودح هب ناتسرل رد ،تسا رتم یلیم 616 دودح روشک لک یارب
  رواشک ناور ی ااه بآ هک ش نیرت ینغ زا یکی ندمآ دوجو هب ثعاب هقینم بسانم یاوهو بآ و یناتسهوک یفارگوپوت
  یااه  ناتاسا زا یدورو  یااه  بآ بااستحا اب هک هدیدرگ رتمولیک 4106 لوط هب ًااعمج یمئاد هناخدور 49 ندوب اراد اب
         هایلخت هاخرگ و زد یاهداس تاشپ هاچایرد هاب ار بآ باعکم راتم درایلیم 91 رب بلاب ،فراصم رسک زا سپ رواجم
  تالیکاشت ندوب اراد اب ناتسرل نیننمه اتسا روشک یراج یاه بآ لک دصرد 11 دودح بآ مجح نیا هک دیامن یم
    دواخ رد ار یانیمزریز یااه بآ بعکم رتم درایلیم 9/1 رب بلاب یتفربآ یاه هرزس رتمولیک 4419 و یسانش نیمز تخس
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   شاخب رد داصرد 19      نامدانار ااب باعکم راتم دراایلیم 6   دوداح ناتاسا یبآ لیسناتپ عومجم زا اتسا هدومن هریخذ
 ا(31 :4391 ،نارگید و دنز ینشل) دسر یم فرصم هب یزرواشک
 ناتسرل ناتسا يسایس تامیسقت
 زا  لا ب ا تاسا  هداش  لیدا ت  ناتاسا  هاب لک یرادنامرف زا و سیسأت ناتسرل یرادناتسا 6191 لاس رد ناتسرل ناتسا رد
 و  رات  هدرتاسگ  یدوداح ات و یلعف ییایفارغج هدودحم نیمه اب هت لا لک یرادنامرف ناونع اب ناتسرل یرادناتسا سیسأت
 و  تاراییغت  ماها 0191  اات 1991 ی ااه  لااس یط رد .تسا هدوب (ناتسزوخ) مشش ناتسا عبات یرادا ظاحل زا رتروانهپ
 :تسا هدوب ریز حرش هب ناتسرل ناتسا رد یروشک تامیسقت تاحالصا
 و  عزاتنم ناتسرل ناتسا زا نآ یسایس یاهدحاو ریاس و اه ناتسهد هعومجم اب یریسمرگ راولا شخب 1291 لاس رد -1
 .تسا هتفای لاقتنا ناتسزوخ ناتسا کشمیدنا ناتسرهش هب
  دراجورب ناتسرهش عباوت زا دورد شخب و دابآ مرخ ناتسرهش عباوت زا نازلد و تشدهوک یاه شخب 1291 لاس رد ا 6
 .دندش لید ت ناتسرهش هب اه نآ رد یرادنامرف سیسأت اب و عزتنم اه ناتسرهش نیا زا
 زا 2/3/9091  هاخروم 00691  هراماش  هبواصم  سااسا  راب  قلپااج و  رتخدالپ  ،هلاسلس  یااه شخب 9091 لاس رد - 9
  سیاسأت  یرادانامرف اه نآ رد انزا و رتخدلپ ،هلسلس یاه ناتسرهش ناونع اب و عزتنم زردوگیلا و دابآ مرخ یاه ناتسرهش
 .دندش لید ت ناتسرهش هب و
 ،1091 ی ااه لاس رد بیترت هب د نگ برد و بارگ ،ینانهوک ،لباقچ یاه مان هب رهش راهچ تشدهوک ناتسرهش رد -0
  شاخب  زاکرم  هامه رهش راهچ نیا ادندش لید ت رهش هب اتسور زا و سیسأت یرادرهش اه نآ رد 9191 و 0091 ،1091
  نایا  ،تاسا  هدواب  یرادرهاش یاراد  یلاصف  ترواص  هاب 0191  لااس زا د نگ برد رهش هک تسا رکذ هب مزال ،دنتسه
  راظنزا و  هتاشاد  تایلاعف (ع)  دامحم  هدازهااش  هدازمااما  نارائاز  رواضح  رطااخ  هاب و  رااهب لصف رد رتشیب یرادرهش
 .تسا هتشادن ینادنچ تیلاعف زین یناسر تمدخ
 سیسأت یرادرهش نآ رد 3091 لاس رد ناتسرهش نیا نالومعم شخب زکرم نالومعم یاتسور رتخدلپ ناتسرهش رد -1
 .تسا هدش لید ت رهش هب و
 .تسا هدش لید ت رهش هب 1191 لاس رد دابآزوریف یاتسور هلسلس ناتسرهش هدودحم رد - 2
  داابآ  نمؤام  یاتاسور  یال ب  ماان اتسا هدش لید ت رهش هب 3091 لاس رد دابآ نمؤم یاتسور زین انزا ناتسرهش رد  -0
 .تسا هدوب نومأم
 لید ت رهش هب ناتسرهش نیا روخالیس شخب زکرم نالوننالاچ یاتسور 41/0/0091 هخروم رد دورد ناتسرهش رد -1
 ا(31 :1391 ،نارگید و یرباب) دوش یم هتخانش نالوننالاچ رهش ناونع هب و
 ی ااه  لااس رد  بایترت هب هرود بارس و دنودومحم  ،تشددیپس ،یدنولغچ  ،هغاز یاهاتسور دابآ مرخ ناتسرهش رد -3
 .دنا هدش لید ت رهش هب و سیسأت یرادرهش اه نآ رد 4191 و 1191 ،1191 ،4191 ،3091
  شاخب و نای اسیو ،ی انگچ یاه شخب زا لکشتم و عزتنم دابآ مرخ ناتسرهش زا ینگچ هرود شخب 2191 لاس رد -41
 .دنا هداد لیکشت ار هرود ناتسرهش دنویهاش دیدج
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  ماان رییغت نایسیو رهش هب هرود دیدج ناتسرهش عباوت زا دنودومحم رهش روشک ترازو بیوصت اب 0191 لاس رد -11
 ا(31 :1391 ،نارگید و یرباب) تسا هداد

 ناتسرل ناتسا يسایس تامیسقت -4 هرامش هشقن
 (http://www.darebadam.loxblog.com) :ع نم

  ماه  یاتارییغت ناتسرل ناتسا رد قوف هدش هراشا تاحالصا و تارییغت رب هوالع 0191 ات 1991 یاه لاس یط رد - 61
  شرازاگ  نایا رد  ااه نآ  هامه  راکذ هک تسا هتفرگ ماجنا ناتسا یاه ناتسرهش و اه شخب ،اه ناتسهد یزرم طویخ رد
  راواجمه ی ااه  ناتاسا  هاب و  عزاتنم  ناتاسرل ناتسا زا زین اه یدابآ زا یدادعت اه لاس نیا یط رد ًاانمض ادشاب یمن رودقم
 و  نادامه  ،یزاکرم  ،ناهزاصا ی ااه  ناتاسا  هاب  ناازلد و  زردواگیلا ،درجورب یاه ناتسرهش رد لاقتنا نیا ادنا هتفای لاقتنا
 ا(01 :4391 ،نارگید و روپ یدمحا) تسا هدوب هاشنامرک

 ناتسرل ناتسا یروشک تامیسقت تاروطت -1 هرامش لودج
 دادااااااعت ناتسرهش دادعت لاس

 شخب
 داداااااعت
 رهش

 یداااابآ داداااعت ناتسهد دادعت
 هنکس یاراد

  یداااابآ داداااعت
 هنکس زا یلاخ

 ااا ااا ااا ااا ااا 9 1991
1091 9 21 41 12 9309 22 
1191 9 01 41 92 0009 20 
1291 9 21 41 11 1316 000 
1091 3 16 41 11 6016 102 
1191 3 62 96 91 1216 021 
0191 41 06 96 01 1216 021 

 (www.amar-lr) :ع نم

 ناتسرل ناتسا تیعمج
   ناوانع هاب رزن 302 و رازه 420 و نویلیم کی اب ناتسرل ناتسا ،1391 لاس نکسم و سوزن یرامشرس یلک جیاتن ربارب
 درم رزن 311 و رازه 631 دادعت ،ناتسرل تیعمج عومجم زا شرازگ نیا ساسا رب .دش مالعا روشک ناتسا نیمهدزناش
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   ااب داابآ مرخ ،ناتسرل ناتسا رد .دننک یم یگدنز راوناخ 16 و رازه 341 بلاب رد هک دنتسه نز رزن 420 و رازه 021 و
 001   ااب دورد و رازن 610  و رازاه 269  ااب درجورب یاهرهش و تسا ناتسا رهش نیرت تیعمجرپ رزن 100 و رازه 241
  نیرات  تایعمج   ماک یانگچ هرود نیننمه و ناگشمور رهش یریگرامآ نیا رد .دنتسه موس و مود رد رزن 141 و رازه
4391 ،ینیسح) دنتسه ناتسا یاهرهش :  ا(09

 5941 لاس رد ناتسرهش کیکفت هب ناتسرل ناتسا تیعمج -2 هرامش لودج
 راوناخ نز درم تیعمج حرش
 19423106 16106039 60013046 40626330 روشک لک
24201 ناتسرل 30 311631 420021 164341 
 113001 432416 110116 100241 دابآ مرخ
 116641 062621 161921 610269 درجورب
 40141 11011 43431 141001 دورد
 11110 01661 10001 112221 تشدهوک
 02040 11032 11600 903901 نازلد
 94119 11322 30140 091091 زردوگیلا
16 01909 60619 31110 هلسلس 401 
 11066 31129 00419 29300 انزا
 94916 61629 62009 00090 رتخدلپ
 10311 31646 02016 21010 هرود
 60041 16931 09031 11439 ناگشمور

 (http://nasimedelfan.ir) :ع نم

 ناتسرل ناتسا داصتقا
  نوایلیم 2   زا شیاب دواجو ،ت   الیاش و یاماد ،یغااب ،یعارز لوصحم عاونا نت نویلیم 9 دودح هنالاس دیلوت اب ناتسرل
   و یزروااشک یااه    بایب زا یاکی زیخلاصاح و بوغرم تشد 96 و تشک لباب یضارا راتکه رازه 441 ،یماد دحاو
   دایلوت ااب ی   ابآ دراس ناایهام هژیو هب نایزبآ دیلوت هنیمز رد نیننمه ناتسا نیا .دوش یم بوسحم روشک رد یرورپ ماد
    هداد صااصتخا دواخ هاب ار تسخن ه تر روشک یلحاس ریغ یاه ناتسا نیب رد یهام نت 441 و رازه 11 دودح هنالاس
4391 ،نامه) تسا :  ا(09
  هاب ،تسا یندعم بسانم یاه تیفرظ یاراد سرگاز هدروخ نیچ شخب رد نتفرگ رارب اب ناتسرل زین تعنص شخب رد
 . دواش   یام جارختاسا نآ عون 11 و ییاسانش ناتسا نیا رد عون 26 روشک رد هدش هتخانش یندعم هدام 02 زا هک یروط
     نایا رد و دواب گناس تعناص هب طوبرم ناتسرل رد یتعنص لاغتشا دصرد 16 نامروشک هیلع برغ یاه میرحت زا ل ب
   تا ثم یااه  هازلؤم زا .تسا یهجوت لباب مبر هک دندوب تیلاعف لوغشم میقتسمریغ و میقتسم رزن رازه 61 دودح هزوح
    جناپ ءزاج یاتینما ی ااه صخاش رظن زا ناتسا نیا هک یروط هب ،تسالاب یتینما بیرض ناتسرل رد یراذگ هیامرس یارب
        راظن زا زوانه ناتاسا نایا ،باسانم تایعبوم و ااه    تایزم ،بوالیم تاینما نیا دوجو اب اما ،تسا روشک رترب ناتسا
4391 ،ینیسح) درادن ی سانم هاگیاج یصوصخ شخب یراذگ هیامرس :  ا(09
 یزرواشک
  و هدراک   لیاصحت ،ناواج راک یورین رانک رد ییایفارغج بولیم و صاخ طیارش و زیخ لصاح كاخ ،ناوارف یبآ عبانم
  هاک ی      رواط هاب ؛تاسا هدراک لدا م یزروااشک شخب رد یراذگ هیامرس یارب ی سانم ناکم هب ار ناتسرل ،تمیب نازرا
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  یراذاگ  هیامراس یالاب یهدزاب زا ،اه تیزم نیا حیحص تیریدم اب دنناوت یم شخب نیا رد یراذگ هیامرس هب نادنم هبالع
   لااح رد هاک دشاب یم راتکه 063120 ناتسا یعارز یاه نیمز لک تحاسم ادندرگ رادروخرب هیامرس عیرس تشگزاب و
 ناتسا رد ناوارف یبآ عبانم هب هجوت اب ادوش یم تشک مید تروص هب دصرد 10 و یبآ تروص هب نآ دصرد 16 رضاح
   هالمج زا ااه    شاخب ریااس راب نآ ریثأت هک دومن داجیا شخب نیا رد میظع یلوحت یبآ هب مید یضارا لید ت اب ناوت یم
 (21 :1391 ،نارگید و یا هریم) دوب دهاوخ هظحالم لباب یعارز و یغاب تالوصحم یروآرف
   عاوانا نات 444411 زا شیب هنالاس عومجم رد هک تسا راتکه 90101 دودح ناتسا یغاب تالوصحم تشک ریز حیس
    هاب هدانیآ رد تادایلوت نیا نازیم دور یم راظتنا هدمآ لمع  هب یاه ینیب شیپ ساسا رب ادوش یم تشادرب نآ زا لوصحم
  ار ودراگ و ولآدرز ،بیس ،ریجنا ،رانا ناوت یم یغاب تالوصحم نیرت مهم زا ادبای شیازفا لاس رد نت 444426 زا شیب
   ندواب اراد ااب ناتسرل ادوش یم دیلوت ناتسا نیا رد روشک ریجنا و رانا نیرت بوغرم و نیرتهب تسا رکذ هب مزال ادرب مان
    ظااحل زا رواشک لوا مااقم ،رتمولیک ره رد یماد دحاو 096 مکارت نیگنایم و نیگنس و ک س ماد عاونا دحاو نویلیم 2
 اتسا هداد صاصتخا دوخ هب ار حیس دحاو رد ماد مکارت
      و قایمع هامین و قایمع هااچ هاقلح 2109  ،هماشچ هناهد 9049 ،هاربآ و هناخدور ریسم رتمولیک 4106 زا شیب دوجو
     هدراک لدا م یابآ مراگ و یبآ درس نایهام هژیو هب نایزبآ شرورپ یارب بسانم یناکم هب ار ناتسرل ،تانب هتشر 0611
   رایغ یااه  ناتاسا نیب رد روشک تسخن ه تر زئاح لاس رد الآ لزب یهام هنب هعیب نویلیم 13 دیلوت اب ناتسا نیا اتسا
  ،ناامه   ) تاسا لااس رد نات 41001 زا شیب ناتسا رد یهام تشوگ هنایلاس دیلوت نازیم رضاح لاح رد اتسا یلحاس
 ا(21 :1391
 عترم و لگنج
   هاب نآ رااتکه 9190161 و عترم هب نآ راتکه 941911 هک دشاب یم راتکه 2114416 ناتسا یعی ط عبانم یلک تحاسم
 ا(041 :0191 ،رهم تداعس) دراد صاصتخا لگنج
 ناتسرل ناتسا ندعم و تعنص
   یزروااشک تالواصحم ،ناوارف بآ ،ددعتم و ینغ ینیمزریز عبانم دوجو زا رثأتم ناتسرل ناتسا ندعم و تعنص شخب
   داشر و شرتاسگ ی    هانیمز صاصختم رااک یورین نیننمه و بسانم یاه یژرنا و تخوس ،هدرتسگ یرادماد ،عونتم
 ادراد یریگمشچ
   لاک داصرد 91/1    لدااعم مابر نایا هک دنتسه رقتسم ناتسرل رد کچوک و طسوتم ،گرزب یتعنص دحاو 1001 دادعت
   ،ناتاسرل یمیاشورتپ :زا دنا ترا ع ناتسا طسوتم و گرزب یاهدحاو زا یخرب ادشاب یم روشک یتعنص یاهدحاو دادعت
      ریاش عیاناص ،كالافا ریااب یزااسوراد ،رهگ ییاذغ عیانص ،درجورب یجاسن ،انزا دالوف ،ناریا ژایلآ و رف ،دورد نامیس
   نامااس ،ماج یشاک ،ریسکا یزاسوراد ،ناتسرل رتسا یلپ ،هشیب یندعم بآ ،کیلیتا لکلا دیلوت ینواعت ،ن ل تراپ ،ناریا
 اناتسرل هتاردیه و یتعنص کهآ ،یشاک
   ریااخذ نات 4444466   ،هداش یانیب شیپ ریاخذ نت درایلیم 0 دودح ،لاعف ندعم 33 زا شیب ندوب اراد اب ناتسرل ناتسا
     و دایلوت ،جارختاسا راما رد یرایظن     ماک هااگیاج ،لااس رد مااخ گنس نت نویلیم 6 جارختسا و لاصحتسا لباب یعیب



 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 120

  داصرد 66    و نااهج یانییزت یااه   گناس داصرد 9 زا یرادروخرب اب ناتسا نیا ادراد ناهج و ناریا رد گنس یروآرف
  زئااح ینامتخاس یاه گنس عاونا عبرمرتم 44444461 هنالاس دیلوت اب و گنس نداعم لوا ه تر زئاح روشک گنس نداعم
  داحاو 410   ناتاسرل رد دواجوم یرب گنس یاه هناخراک دادعت اتسا روشک رد لوصحم نیا دیلوت ظاحل زا مود ی ه تر
  داحاو 441   زا شیاب و اایند زور تالآ   نیاشام و دایلوت طویخ نیرت هتفرشیپ هب زهجم دحاو 46 دادعت نیا زا هک تسا
 هب ادنراد یللملا نیب حیس رد ی سانم تبابر تیلباب ور نیمه زا و دنشاب یم لخاد دیلوت طویخ نیرت هتفرشیپ هب زهجم
   نیاننمه اددراگ    یام ردااص هانایم یایسآ و اقیرفآ ،اپورا ،سراف جیلخ هزوح یاهروشک هب ناتسا نیا گنس هک یا هنوگ
 ا(061 :0191 ،هداز یناقهد) دشاب یم روشک گنس یصصخت نمجنا نیرت یوب ناتسرل گنس نمجنا
 ناتسرل ناتسا گنهرف

      هدوداحم اتاسا یرال ناتاسرل مدرام شی واگ ادنهد یم لیکشت رل یناریا موب زا ییاه هریت و اه هزیاط ار ناتسا تیعمج
      ،ناهزاصا ،سرااف ،یراایتخب و لااحمراهچ یااه     ناتاسا رد و تاسین ناتاسرل ناتاسا هب دودحم نیشنرل یاه نیمزرس
 ادنا هدنکارپ رل نوگانوگ یاه هزیاط زین مالیا و نادمه ،ناتسزوخ ،رهشوب ،دمحاریوب و هیولیگهک
  ،یپااپ  ،داابآ  مراخ  لمااش : نیاشن  رال  ۀاقینم -(فلا :درک میسقت ناوتیم احزجم هقینم راهچ هب شیوگ رظن زا ار ناتسرل
  کال  ۀاقینم -(ب ا تاشدهوک زا  یقطاانم و  یانگچ ،نازار ،هغاز ،تیرگ ،دنوگس هقینم ،هویرگ الاب ،رتخدلپ ،نایسیو
  ۀاقینم -   (ج اروخالیاس تاشد زا یاشخب و تشدهوک زا یتمسب ،ناهرط رس ،دابآرون ،رتشلا ،یدنولغچ لماش :نیشن
 لماش :نیشن یدرجورب ۀقینم -(د اانزا و دورد زا ییاه شخب ،ورهام وزز ،دیونزَزب ،دابآ لوش ،زردوگیلا لماش :یرایتخب
   گانهرف رد هاک ییاه هژاو زا یهو نا اانزا و دورد زا ییاه تمسب و روخالیس تشد زا ییاه تمسب ،نانیرتشا ،درجورب
     ارایز ؛دراک فایرعت ار ااه  نآ دایاب ،یسراف نابز هب اه نآ نادرگرب یارب هک دنا موهزم رپ و ینغ نانچ ،تسادوجوم یرل
 ا(111 :1191 ،دنولاد) درادن دوجو یسراف نابز رد اه هژاو نیا لداعم
    ناایم هاک یاسراف و یدرک یاه هنوگ نیب تسا یبرغ بونج یناریا یاه شیوگ زا ینابز راتسویپ کی یرل یاه شیوگ
          هایبار یناابز نامزااس راظن زا ااهرل ییاایرآ ماوابا ماامت ناایم زا اتسا جیار ناریا برغ بونج و برغ رد رل مدرم
   بعاشنم ااهدرک زا اهرل هک دنا هتشاد نایب نارگشهوژپ یخرب هک یلاح رد دنراد نانابز سراف و نانابز درک اب یگنتاگنت
     یاگنهرف هیااسمه ود زا هاچرگ دانا   هدواب لقتاسم یهورگ مایالا میدب زا اهرل هک دندقتعم نارگشهوژپ رگید دنوش یم
 :زا دنا ترا ع ناتسرل مدرم یاه شیوگ ادنا هتفریذپ ریثأت شیوخ
      و کاشمیدنا مدرام زا یرایاسب شاخب نیاننمه و رتخد لپ و هرود ،دابآ مرخ یاه ناتسرهش مدرم : یدابآ مرخ یرل •
 .دنیوگ یم نخس شیوگ نیا هب زین ناتسزوخ ناتسا رد شوش
 .دنیوگ یم نخس شیوگ نیا هب تشدهوک و نازلد ،هلسلس یاه ناتسرهش :یکل •

       نخاس شیواگ نایا هاب دورد قطاانم زا یاضعب و درجورب قطانم دننام ناتسا قرش لامش قطانم :یدرجورب شیوگ •
 .دنیوگ یم

   نخاس شیواگ نیا هب دورد قطانم زا ییاه شخب و انزا و زردوگیلا قطانم هلمج زا ناتسا قرش قطانم :یرایتخب یرل •
 .دنیوگ یم
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 و (ی امالک) یزاوآ ی ااه یقی اسوم ،ی الک  شاخب ود  هاب  هاک تسا رادروخرب نهک یا هنیشیپ و عونت زا ناتسرل یقیسوم
  سااسا  راب ا دواش ی ام میسقت شخب تزه هب هنارت بلاب رد یرل یقیسوم نونکا مه ادوش یم میسقت یزاس یاه یقیسوم
  تمداب هک هدمآ تسد هب یلازس یا هعیب رب یبوکیاپ و صبر زا یریوصت ،نیشنرل قطانم رد یسانش ناتساب یاه شواک
 رد هدمآ تسد هب دهاوش و راثآ زا نیننمه ادنز یم مبر حیسم دالیم زا شیپ مراهچ هرازه هب ار هقینم نیا رد یقیسوم
 جاور زا ی کااح هک دراد دوجو هرقن فورظ یور رب رو نت و روپیش دننام نارود یقیسوم تالآ زا یریواصت قطانم نیا
 ی مواب یقی اسوم ی ااهماقم بلاب رد یناتساب یاه همغن زا یخرب زین هزورما اتسا یناساس دهع رد موب نیا دزن یقیسوم
  رواط  ناامه ادنوش یم ارجا 1/0 ،1/2 ،0/6 موسرم یاه نازیم رد ًاالومعم رل مدرم یاه هنارت و یقیسوم اتسا هدنام یباب
 یارجا هوحن نایم نیا رد هظحالم لباب هتکن اما ؛دنراد دوجو زین درک مدرم یقیسوم رد اه نزو نیا دوش یم هدهاشم هک
 ا(111 :1191 ،نامه) ددرگ یم موب ره یارب یگژیو داجیا و توازت ثعاب هک تسا موب ره رد اهدیکأت

 ناتسرل ناتسا يگنهرف و یونعم یاهثاریم -4 هرامش لودج

 یگنهرف ثاریم ییایفارغج شنکارپ تاحیضوت
 یونعم

 فیدر یگنهرف-یونعم رثا مان

 1 رمچ ةژیو یاه نییآ  ناتسرل ناتسا  
 بسا رب راوس ناروس کباچ هک تسا یزادناریت و یراکراوس لماش یشزرو چاقیب
  داننک  یام  کیلاش  راظن  دروام ی ااه  فاداها رب ،تخات نیح رد ،تسد رد گنزت و
 ادنراذگ یم شیامن هب ار دوخ یاه تراهم و

 صوااصخلا یاالع) ناتااسرل ناتااسا
 (نازلد ناتسرهش

 6 چاقیب یزاب 

 9 دابآ مرخ یاروشاع یرادازع  دابآ مرخ ناتسرهش   
 0 تواد یسورع مسارم  ناتسرل ناتسا   
   رد نیاسح مااما یرادازع مسارم  درجورب ناتسرهش   

 درجورب یگناخ یاه هناخاقس
1 

 یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس :ع نم

 ناتسرل ناتسا یرگشدرگ
 ی ااه هناخدور ،بآرپ یعی ط یاه هچایرد ،ا یز یاهراشبآ ،اه بالات دننام ناوارف یرگشدرگ یاه هبذاج نتشاد اب ناتسرل
   تا ث یاعی ط و یخیرات رثا 4411 ندوب اراد اب ناتسرل ایناتسهوک یا یز قطانم نیننمه و طولب یاه لگنج ،ناشورخ
 رد یدرگ تعی ط یارب یا هنیجنگ عباو رد اتسا هداد صاصتخا دوخ هب ار راثآ نیا دادعت رظن زا روشک لوا ه تر ،هدش
    ،خیراات زا شیاپ نارود رد راشب ی ااه  هاگتاسیز نی رات  ناهک زا یکی ناونع هب یخیرات و ز سرس ناتسا نیا اتسا ناریا
   سااسا راب ا    دراد ار لااس ماایا یماامت رد یجرااخ   و یالخاد نارگاشدرگ بذج یارب یناوارف یاه تیفرظ و اه هنیمز
  زا یجرااخ و یلخاد رگشدرگ نویلیم هس زا شیب هنالاس ،ناتسرل ناتسا یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس یاهرامآ
       و یاگنهرف ثارایم نامزااس نااسانشراک هاتزگ هاب ادنک یم ندید ناتسا نیا یحیرزت و یخیرات ،یگنهرف ،یعی ط قطانم
-   ناامهیم حیاس رد تاخت 011 و اه لته حیس رد تخت 311 یاراد ناتسرل ناتسا رضاح لاح رد ،ناتسرل یرگشدرگ
 ا(31 :1391 ،نارگید و یلانیع) تسا اهریذپ
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 ناتسرل ناتسا یرگشدرگ یاههبذاج -3 هرامش لودج
 اهراشبآ اه هچایرد یخیرات یاه لپ یخیرات یاهراغ اه هعلب
 (گنز هلت) یوِشش راشبآ رهگ هچایرد ناکشک لپ هرکاملک راغ كالفألا کلف هعلب

 هشیب راشبآ
 دازهواااااک هاااااعلب
 (راینزیو)

 دابآ مرخ یروپاش لپ ناگوک راغ
 (هتسکش لپ)

 دیزس بآ راشبآ ویک هچایرد
 كراو راشبآ

 رهلک لپ یفرب لنوت یرجآ هرانم
 هنیرفا راشبآ

 ناکچ راشبآ ناشیمواگ لپ
 تیرگ راشبآ
 نایژون راشبآ

 ناتسرل یرادناتسا :ع نم
 ناتسرل ناتسا یاه هوک -5 هرامش لودج

 یدودح ناکم یدنلب هوک مان

 دورد قرش رتم 4160 هوکنارتشا

 دنواهن بونج و درجورب یبرغ لامش رتم 4429 ناغلابان لهچ

 رتشلا قرش و درجورب برغ رتم 9629 نیرگ هوک

 درجورب یبرغ بونج رتم 4419 رورپ شیم هوک

 زردوگیلا بونج رتم 1169 هوک یلاب

 تشدهوک لامش رتم 4469 سجن هوک

 درجورب بونج رتم 4436 نیشن هاش هوک

 دابآ مرخ برغ رتم 4436 هوک دیزس

 دابآ مرخ بونج رتم 1216 ولهپ داتشه

 دابآ مرخ یبرش بونج رتم 2096 فات

 دابآ مرخ قرش رتم 2231 هوک  لمخم

 رتخدلپ بونج رتم 0131 هوکری ک

 ناتسرل یرگشدرگ هرادا :ع نم
 ناتسرل ناتسا یاه هزوم -6 هرامش لودج

 فیدر هزوم مان سردآ

 1 كالفالا کلف یسانش ناتساب هزوم  كالفالا کلف هعلب ،دابآ مرخ 
 6 دابآ مرخ یعی ط مولع هزوم  نابآ 91 نابایخ ،دابآ مرخ 
 9 زردوگیلا یسانش مدرم هزوم  یبرش یادهش نابایخ ،زردوگیلا 
 0 درجورب یسانش مدرم هزوم  ییا طا ط یو ن نیدلا لامک ابآ جاح هناخ ،درجورب 
 1 دابآ مرخ یسانش مدرم هزوم  كالفالا کلف هعلب ،دابآ مرخ 
 2 تشدهوک یسانش مدرم هزوم  دادرخ 11 نابایخ ،یرادنامرف نادیم ،تشدهوک 
  دابآرون یسانش مدرم هزوم یتشهب دیهش راولب ،دابآرون 

 
0 

 ناتسرل یرادناتسا :ع نم

 ناريا تینما اب هطبار رد ناتسرل کیتیلپوئژ شقن
  ؛ددراگ یم قالطا نیشن رل یاه نیمزرس هب هک تسیا هژاو ناتسرل ،رل مدرم هاگتنوکس ینعم هب (وسرول :یرل هب) ناتسرل
 رد    ناتاسرل ناتاسا ییاایفارغج ت ایعبوم تلع هب دنراد تنوکس نآ رد رل مدرم هک تسا ییایفارغج هرتسگ یانعم هب و
    هاب ناتاسرل داابآ  مراخ 4691 رویرهش رد نیقزتم موجه ضحم هب ناندوب یشیجلا قوس تیعبوم زا یرادروخرب و ناریا
  ناهآ هار زا هدازتسا اب و هقینم نیا یهوکنایم یاه هار قیرط زا یماظن یاهورین ات دش هتفرگ میمصت و لید ت هاپس زکرم
     هایقن و یدانفادپ رگناس کای  ناوانع  هاب ناتسرل ناتسا ،ناریا هب قزتم یاهورین دورو زا دعب ادنناسرب زاوها هب ار دوخ
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   زا روا ع راگا و ؛   تافرگ راراب هدازتاسا دروم یماظن تازیهجت یریگ راکب اب اه یناملآ دورو زا یریگولج یارب نا یتشپ
   تاشه یاط دش یمن حریم نیقزتم یارب یزوریپ لپ ناونع هب ناریا هاگ  یه داتفا یمن قازتا قزتم یاهورین یارب ناتسرل
   راظن زا رواشک یبرغ بونج و برغ رد یزرم ناتسا هس اب یگیاسمه لیلد هب ناتسرل ناتسا ،قارع و ناریا گنج لاس
    هامه نایا هاب هجوت اب ناتسرل ناتسا هک تفرگ هجیتن ناوت یم نینچ سپ دوب یا هداعلا قوف تیمها یاراد یشیجلاقوس
  هایلک زا یرادروخرب و یخیرات یاهدادیور همه نیا ندید و فلتخم هنمزا رد ثداوح ناروک زا رذگ و یخیرات هنیشیپ
 یشیجلا قوس و یکیتیلپوئژ رظن زا بسانم ییایفارغج تیعبوم یناک و یلاع عبانم هلمج زا یونعم و یدام یاه لیسناتپ
   نتاسج هراهب و ناتسرل نهآ هار هیحان نتشاد رایتخا رد اب یربارت ظاحل زا یکیژتارتساوئژ تیعبوم ندوب اراد نیننمه
  ،رال مدرم هچراپکی داحتا زا نتسج هرهب و یعامتجا و یگنهرف ،یماظن ،یداصتبا ،یسایس ،رظن ره زا یعی ط بهاوم زا
    بهذام زا هاچراپ کای  ًااا یرقت  یورایپ و ینید ناملاع زا یوریپ و ی هذم و ینید تاسدقم و ینا م هب داقتعا تلع هب
   رد نتفراگ راراب نی اننمه و لعزلاب و هوقلاب تروص هب یربارت تاناکما هیلک زا یرادوخرب و یرزعج رشع ینثع عیشت
 زا    هایخ نایا راگا  هتاساوخان یادخ هکیرویب ناریا یمالسا یروهمج روشک فیع هیقن رد یعون هب ناریا لصو هیقن
   یاتح و هتاسسگ مه زا روشک برغ و قرش و بونج ،لامش طا ترا ًاالک دتفا هناگیب تسد هب زیزع نهیم سدقم كاخ
 دراد اج نیاربانب داتفا دهاوخ هرطاخم هب ساسح هیحان نیا زا ناهج طا ترا و مشیربا میدب هداج هک تزگ دیاب یعون هب
  تاشاد       هژایو و صااخ یهجوات نآ هاب و هدراب یاپ یبوخب روشک تینما اب هیبار رد ناتسا نیا یکیتیلپوئژ تیمها زا
 ا(411 :9391 ،نارگید و یر نب)

 
 نونکات یرمق یرجه 114 لاس زا رل موق تامیسقت -1 هرامش رادومن

 (1391 ،دنوراهب یهللا ناما) :ع نم

 هب ناوتیم یتح و نآ ندوب یشیجلا قوس تیعبوم زا یرادروخرب و ناریا رد ناتسرل ناتسا ییایفارغج تیعبوم تلع هب
   زاکرم داابآ مرخ 4691 رویرهش رد نیقزتم موجه ضحم هب هلصافالب هک هقینم نیا هب ندوب یکیژتارتساوئژ نداد تلاح
    ااب و هاقینم نایا یهوکنایم یاه هار قیرط زا یماظن یاهورین ات دش هتفرگ میمصت و لید ت هاپس زکرم هب ناتسرل ناتسا
 یاهورین دورو صوصخب و ناریا هب قزتم یاهورین موجه و دورو زا دعب ادنناسرب زاوها هب ار دوخ نهآ هار زا هدازتسا
   یریگوالج یاراب نا یتشپ هیقن و یدنفادپ رگنس کی ناونع هب ناتسرل ناتسا زا بونج هیحان زا ناریا لخاد هب یسیلگنا
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  دااتفا یمن قازتا قزتم یاهورین یارب ناتسرل زا رو ع رگا و دش هدازتسا یماظن تازیهجت یریگ راکب اب اه یناملآ دورو زا
   هاب ناتاسرل ناتسا ،قارع و ناریا گنج لاس تشه یط ادش یمن حریم نیقزتم یارب یزوریپ لپ ناونع هب ناریا هاگ  یه
 زا مه مالیا و ناتسزوخ ،هاشنامرک یاه ناتسا لماش روشک یبرغ بونج و برغ رد یزرم ناتسا هس اب یگیاسمه لیلد
 :1391  ،ناراگید و ی لاانیع)  دواب یا  هدااعلا  قواف تیمها یاراد ناگدز گنج زا ییاریذپ رظن زا مه و یشیجلا قوس رظن
 ا(31
         و دراد تایاکح ناتاسرل ناتاسا رد تازن لیاش فرااعتمان میاظع ریااخذ فشک زا تزن یلم تکرش دیدج تاعلایم
    راصع رد ناتاسرل نیمزراس ا ددانویپب  رواشک ز ایخ  تازن ی ااه   ناتاسا عامج هب مه ناتسرل یدوز هب دوش یم ینیب شیپ
   و رادرواخرب یزااتمم تیعبوم زا دوب هتفرگرارب هلسلس ود نیا یاه تختیاپ نیب هکنیا تلع هب نایناساس و نایشنماخه
  نایا رد ا دراک ی ام ط ترم شوش و نیادم هب ار دیشمج تخت و داگراساپ ای شوش هب نادمه هک دوب یریسم نیرت هاتوک
 و     ناورااک روا ع یاراب یگدانز هیلوا لیاسو اب (یا هعلب ای ور هلفاب) لزنم کی (رتمولیک 06) گنسرف راهچ ره اهریسم
  سکعراب   اای عازترم ی ااه  هواک  زا روا ع و  ااه هداج ندوب رو علا بعص تا سانم هب هک دوب هدش هتخاس یراجت تالدا م
 و دناهدوب (راپاچ) تسپ عرتخم نایشنماخه تسا ملسم هننآ دنوش یم دایز و  مک رادقم نیا ار ندوب فاص و یراومه
     رااتفر لاوانم نیامه هاب زین یدعب یاه تلود و دندرک یوریپ ار نانآ شور نایناساس و نایناکشا نایکولس نانآ زا سپ
 ا(31 :1391 ،نامه) دندرکیم

 ناتسرل ميدق يطابترا یاههار زا یا هنومن -7 هرامش لودج
  نادمه  ا دنواهن ا رتشلا -تساوخ روپاش - رول - روپاش یدنج - شوش
 نادمه ا فلد یبا جرک- درجورب ا تساوخ روپاش ا شمادنا - رول - شوش
  (جیلد هندرگ) لگ ورس هعلب -دنوش یم هعلب - درس بآ هعلب ا کشمچ هعلب -هاشنهش هعلب -دابآ مرخ
 لوفزد -رول هعلب - هنیسح هعلب - هزر هعلب - لاز لپ -ات راهچ هعلب نالایک هندرگ

 (korelor.blogfa.com) :ع نم

  ااما ، داشاب یم رادروخرب یصاخ تیمها زا یور نیا زا و هدش عباو ناتسزوخ هب نارهت تیزنارت ریسم رد ناتسرل ناتسا
     رد ناتاسرل ناتاسا زاکرم ،داابآ  مراخ ادنشاب یمن ی سانم تیزیک و تیمک یاراد ناتسرل یتالصاوم یاه هار دوجو نیا اب
 0131 و نادااابآ یرتمواالیک 130 ،زاایر ت یرتمواالیک 301 ،دهااشم یرتمواالیک 0061 ،ناهزااصا یرتمواالیک 409 ۀلااصاف
 ادشاب یم رتمولیک 360 ،ناریا یاه ناتسا زکارم اب ناتسا زکرم ۀلصاف نیگنایم و هدش عباو راهباچ یرتمولیک

  هاب  ناوات یم یتح و ناندوب یشیجلا قوس تیعبوم زا یرادروخرب و ناریا رد ناتسرل ناتسا ییایفارغج تیعبوم تلع هب
   زاکرم داابآ  مراخ 4691   رویرهاش رد نیاقزتم موجه ضحم هب هلصافالب هقینم نیا هب ندوب یکیژتارتساوئژ نداد تلاح
    ااب و هاقینم نایا یهوکنایم یاه هار قیرط زا یماظن یاهورین ات دش هتفرگ میمصت و لید ت هاپس زکرم هب ناتسرل ناتسا
 یاهورین دورو صوصخب و ناریا هب قزتم یاهورین موجه و دورو زا دعب ادنناسرب زاوها هب ار دوخ نهآ هار زا هدازتسا
   یریگوالج یاراب نا یتشپ هیقن و یدنفادپ رگنس کی ناونع هب ناتسرل ناتسا زا بونج هیحان زا ناریا لخاد هب یسیلگنا
  دااتفا یمن قازتا قزتم یاهورین یارب ناتسرل زا رو ع رگا و دش هدازتسا یماظن تازیهجت یریگ راکب اب اه یناملآ دورو زا
 ا(16 :6191 ،روپ رصان و یشوهدم) دشیمن حریم نیقزتم یارب یزوریپ لپ ناونع هب ناریا هاگ  یه
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   ،بوانج هاب روشک یرفاسم و یراب کیفارت عیزوت رد یرثؤم شقن ،ییایفارغج صاخ تیعضو رطاخ هب ناتسرل ناتسا
    لااعف نآ رد گرزاب یالیر هک ش 6 تخاس هک هدوب روشک رد ناتسا اهنت ناتسرل .دراد ار روشک یزکرم قطانم و برغ
 .دشاب یم روشک لقنو لمح هک ش رد ناتسا هاگیاج هدنهد ناشن رما نیا و تسا

  ااه نآ زا ات 401 هک دراد دوجو ناتسرل رد یهایگ هنوگ 4401 دراد دوجو ناتسرل رد روشک یتسیز عونت لک دصرد 16
  رازاه 446   و نوایلیم کای .   تاسا هداش تا ث یللملا نیب عماجم رد ناتسرل رد کیمدنا یروناج هنوگ 1 اتسا کیمدنا
  ،یتعناص دحاو 116 رد ماد سأر نویلیم 2 نتشاد اب ناتسرل ناتسا ادراد دوجو ناتسرل رد سرگاز یاه لگنج زا راتکه
 ا(16 :6191 ،روپ رصان و یشوهدم) دراد روشک یماد تالوصحم و ماد تادیلوت رد یمهم مهس
 هحزص کلیس یوجتسج هب باتک رد یوسنارف سانش ناتساب نمشیرگ هک تسا یا هزادنا هب ناتسرل ناتسا غرزم تیمها
  اتاسا ناتسرل زنرب رنه رد ،سراپ نیمزرس رنه جوا :دیوگ یم و دناد یم ناتسرل رنه ار ناریا یقیقح رنه ،مود دلج 60
  ظااحل هب ایشا نیا یلو تسا هدمآ تسد هب اپورا و زاقزب ،رزخ بونج رد یناوارف یغرزم یایشا ،ناتسرل زج هب هچرگ
 91ا1     ندواب اراد ااب ناتاسرل ناتاسا ا  تاسین هاسیاقم لباب ناتسرل رد هدش تفای یاه غرزم اب هجو  یه هب یرنه و ینف
  نازایم نیا هک تسا لاس رد بآ بعکم رتم نویلیم 0ا6 تشادرب تیفرظ یاراد هدنوشدیدجت ریاخذ بعکمرتم درایلیم
 ی ااه  ناتاسا ز   ا یاکی ناوانع هاب ناتسرل اتشاد دهاوخن ینیمزریز یاه هرزس تیفرظ رب یریثأت هنوگ  یه بآ تشادرب
  لااح رد :د ایازفا ی ام  ،دانک لمع هقینم رد هدش یریب یاه بآ تارداص و دیلوت بیب ناونع هب دناوت یم روشک بآرپ
  نایا رد رتیل نویلیم 429 تیفرظ اب شاماد و رتیل نویلیم 411 هنالاس تیفرظ اب ناتسرل هشیب یندعم بآ تکرش رضاح
  راصان و یشوهدم) دوش یم هداد صاصتخا تارداص هب دصرد 41 اهنت تیفرظ نیا زا هک دنتسه تیلاعف لاح رد ناتسا
 ا(16 :6191 ،روپ

    هاب ،دراد یزروااشک هزواح رد یبوخ رایسب تیفرظ دوجوم یاه بآ ناور و یدادادخ یاه شراب هیساو هب ناتسا نیا
 ی ااه  تاصرف میظع تیلباب نیا ادوش یم ور هبور یزرواشک تالوصحم دازام نت رازه 443 ات 441 اب هنالاس هک یروط
 اتسا هدروآ دوجو هب ناتسا نیا یلید ت عیانص و تارداص هزوح رد ار یبوخ رایسب
     تالواصحم عاوانا نات رازاه 440  و نوایلیم 6      هنالااس ،ناتاسرل ناتاسا یزروااشک دااهج نامزاس یاهرامآ ساسا رب
9 نازیم هب دیلوت شیازفا تیلباب هک دوش یم دیلوت ناتسا نیا رد یماد و یزرواشک     دواجو ااب ااما ؛ دراد زاین ار نت 444
   هاب یزروااشک تادیلوت شخب رد هنومن ناونع هب ادریگ یمن تروص ی سانم یاه یرادرب هرهب یمیظع یاه تیلباب نینچ
 .دوش یمن ماجنا بولیم دح رد هقینم یزرواشک تالوصحم تارداص ،بوغرمان یدنب هتسب لیلد
  رااتکه 212331  هاک هدوب راتکه 112910 ناتسا یزرواشک یضارا تحاسم ،دوجوم تاعالطا و رامآ نیرخآ ساسا رب
    ،كوتلاش ،واج ،مدانگ) تالغ تشک ریز حیس ادراد صاصتخا مید یضارا هب نآ راتکه 604011 و یبآ یضارا هب نآ
    رایز حیاس نیاننمه ادوش یم دیلوت ،لوصحم نت 114691 رادقم نیا زا هک تسا راتکه 129141 ناتسا (یا هناد ترذ
  دایلوت ناتسا رد (اااو سدع ،ایبول ،دوخن) تابو ح نت رازه 63 زا شیب هنالاس هک هدوب راتکه 010161 تابو ح تشک
   رایز حیاس یقبام اتسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یروشک کی ه تر هنیمز نیا رد ناتسرل ناتسا ،تسا ینتزگ ادوش یم
     هاجوگ ،زاایپ ،یانیمز بیاس) تاجی  ز اس (ازالک و ایوس ،دنب ردنغچ) یتعنص تالوصحم هب یعارز تالوصحم تشک
    هاتفای صااصتخا (اااو رد اش ،هجنوی) یاهفولع تاتا ن و (اااو رایخ ،هناودنه ،هزبرخ) یزیلاج تالوصحم (اااو یگنرف
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 11 و  رورااب  رایغ  نااتخرد ار   نآ داصرد 30   هاک هدواب راتکه 49019 ناتسا یغاب تالوصحم تشک ریز حیس اتسا
  ادواش  یام دیلوت یغاب تالوصحم عاونا نت رازه 411 زا شیب رادقم نیا زا اتسا هداد لیکشت روراب ناتخرد ار  دصرد
 نایئای اض)  دراک        هرااشا ودراگ و والآدرز ،بیاس ،رایجنا ،راانا هاب  ناوات ی ام ناتسا یغاب تالوصحم نیرت مهم هلمج زا
 ا(16 :3191،نارگید و یدابآزوریف
        هانیمز رد نآ راب نوزافا و هاتفرگ راراب رواشک ماشش هدر رد یماد دحاو نویلیم 2/1 ندوب اراد اب نیننمه ناتسا نیا
 01 لداعم روشک رد حیس دحاو رد ماد مکارت طسوتم هک یییارش رد اتساراد ار یروشک لوا ه تر زین مکارت صخاش
  هالزنم هب رما نیا هک تسا عبرم رتمولیک رد یماد دحاو 466 ناتسرل ناتسا صخاش ؛تسا عبرم رتمولیک رد یماد دحاو
 ادوش یم بوسحم ناتسرل ناتسا رد یرورپماد تیمها
  ،یان ل ی ااه  هدروآراف    دااجیا ییااناوت و دادعتاسا ،روشک یرورپ ماد یاه بیب نیرت مهم زا یکی ناونع هب ناتسرل ناتسا
    هنالااس ناتاسا نایا رد هک تسا هجوت نایاش اتساراد ار تسوپ و مرچ تعنص و یتشوگ یاه هدروآرف ،یلید ت عیانص
 ادوش یم دیلوت لسع نت 493 و غرم مخت نت 4411 ،ریش نت رازه 226 ،تشوگ عاونا نت رازه 21 زا شیب
    و قایمع هااچ هاقلح 4169 زا شیب ،همشچ هنهد 3949 یاراد هک تسا یلحاس ریغ یاه ناتسا هلمج زا ناتسرل ناتسا
  و تایلباب یاراد ار نا  تاسا تااناکما نیا اتسا ههاربآ و هناخدور ریسم رتمولیک 4106 و تانب هتشر 0611 ،قیمع همین
    زا شیاب ناتاسا رد یهاام تشوگ دیلوت نازیم رضاح لاح رد اتسا هدرک یهام تشوگ نت رازه 96 دیلوت زادنا مشچ
  تاسا    هدراک دواخ نآ زا یلحااس ریغ یاه ناتسا نیب رد ار یبآ درس نایهام دیلوت لوا ه تر هک هدوب لاس رد نت 4411
 ا(61 :3191،نارگید و یدابآزوریف نایئایض)
    ناابز راب هاقینم  نایا رد  یدااصتبا تیفرظ مان نامز ره و هدش  هتخانش روشک گنس بیب هب زابرید زا ناتسرل ناتسا
 و  یانییزت ی ااه  گناس  هانیمز رد  ناتاسرل ی ااه یی ااناوت ،ناونع نیا رانک رد اه هنیزگ نیرت لمتحم زا یکی ،هدش  یراج
  هاب نآ  ااب  ط ترام  عیاناص و ناتسرل گنس ،یلید ت عیانص و تاجناخراک دو ن رد هتشذگ یاه لاس رد اتسا ینامتخاس
    هانیمز نایا رد و هدواب  هاجوتدروم    ناتاسرل لاغتاشا تالکاشم  لاح  یاراب  ااه  هانیزگ نی رات یتا ایلمع زا  یاکی ناونع
 اتسا هدش رداص و نیودت یرادا یاه لمعلاروتسد

  ،نایرذآ ی ااه  گناس  ااب  هارامه  ینداعم  داوام لماش هک دشاب یم یندعم داوم ریاخذ ناتسرل ناتسا  یاه لیسناتپ زا یکی
   ریااخذ لاک .    دراد راراب ناتاسرل ناتاسا رد رواشک نداعم لک زا دصرد 46 هک یا هنوگ هب ادشاب یم یبوسر و ینوگرگد
    تایفرظ ااب ااه نآ رثکا ،گنس یروآرف دحاو 409 دوجو اب هک تسا نت نویلیم 02 هب کیدزن ناتسرل یندعم یاه گنس
 ادننک یم تیلاعف دصرد 40 ات 46
           و لیاصا یتاسد عیاناص زا نآ عا ت هاب و هدواب یانغ رایاسب یاگنهرف و یخیراات هنیشیپ ظاحل هب نیننمه ناتسا نیا
    میاسقت یرهاش و ییاتاسور ،یریاشع شخب هس هب ناوت یم ار ناتسرل ناتسا یتسد عیانص اتسا رادروخرب یدنمشزرا
  ها نج  ًااتدامع  ااه نآ  دایلوت و تسا …و تیچ ،رداچ هایس ،یلاب ،میلگ لماش بلغا یریاشع شخب یتسد عیانص ادرک
 هراشا یزرگنر و یفاب میلگ ،یفاب یلاب ،یفاب میجاج ریظن ییاه هتشر هب ناوت یم ییاتسور شخب رد ادراد یفرصم دوخ
 نیا یرگشدرگ دروم رد اتسا …و یفاب جوم ،یطارخ ،ینز ملب لماش زین یرهش شخب یتسد عیانص تیاهن رد ادرک
     یناتاساب رااثآ ،باسانم یاواه و بآ ادرک ناونع ناریا یرگشدرگ بیب ناوت یم ار ناتسرل ناتسا دینادب دیاب زین ناتسا
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  ،یرگاشدرگ ی ااه  صخااش   ندواب اراد ظااحل هب ار ا یز ناتسرل ،ناتسا رد دوجوم یعی ط یاه یتزگش و زیگنا تزگش
 ا(16 :3191،نارگید و یدابآزوریف نایئایض) تسا هدرک درف هبرصحنم و زاتمم
       کالات و یاعی ط رایب ،کاهآ ، اگ ،گناس هلمج زا یداوم لماش هک دراد دوجو ناتسا رد یندعم هدام عون 01 زا شیب
  ،کاهآ    گناس ،(تاینارگ و داابآ      مراخ هرهواگ گناس ،فرومااتم کاهآ ای ینیچ گنس) امن و ینیئزت یاه گنس .تسا
    ینداعم داوام عوان 01 ز    ا اااو تاپاسولف و یکیئازوام و یهواک هاسام و نش ،سیلیس كاخ ،سیلیس گنس ، گ گنس
  هاک دراد دوجو لاعف همین و لاعف تروص هب ناتسا رد ندعم 101 رضاح لاح رد .دنوش یم بوسحم ناتسا یجارختسا
  ماجح ،یملع تروص هب زونه و هدش یفرعم دنا هتفرگ هناورپ هک یدارفا اهنت دادعت نیا هک دنتسه هکورتم زین ندعم 42
  هدواب ناموت نویلیم 441 و درایلیم هس 1391 لاس رد ار تلود یتفایرد قوقح نازیم یو .تسین صخشم اه نآ عونت و
 اتسا هدوب رادروخرب یدصرد 11 دشر زا هتشذگ لاس هب ت سن هک دهد یم ناشن نازیم نیا هک
 يشهوژپ -يملع درواتسد و یریگ هجیتن
     زا ناتاسرل غرازم و تاسا راشب  یمیداب ی ااه هاگتنوکس نیتسخن زا یکی هقینم نیا یسانش ناتساب یاه هتفای ساسا رب
 یکی یخیرات هداعلا قوف تیمها لیلد هب هک تسا ناریا ناتسا اهنت ناتسرل اتسا رادروخرب یدایز یسانش ناتساب ترهش
    و تاسا رواشک بآراپ ناتسا نیموس ناتسرل ناتسا اتسا  هداد صاصتخا دوخ هب ار ناریا یلم هزوم یلصا شخب 0 زا
  گانج نایرج رد یرایسب یاه تراسخ ندوب یزرمریغ مغریلع ناتسا نیا ادراد رایتخا رد ار روشک یاه بآ دصرد 61
 06  ،ناتاسرهش 11  ناتاسرل ناتسا ،یروشک تامیسقت رد تارییغت نیرتدیدج اب ربارب اتسا  هدش لمحتم قارع و ناریا
  یاهرهاش ا تاسا ا تاسور 4449  هاب کیدزن و یرهش هیقن 96 یاراد نونکا مه ناتسرل ناتسا ادراد ناتسهد 01 و شخب
   تاشدهوک ،دورد ،هرود ،(ناازلد) دابآرون ،دابآ مرخ ،رتخد لپ ،درجورب ،زردوگیلا (هلسلس) رتشلا ،انزا لماش ناتسا نیا
    اتاسا یاناوارف یخیراات و یناتساب راثآ هاگیاج ناتسرل اتسا ناریا برغ رد ا یز یاه ناتسا زا یکی ناتسرل .دنشاب یم
   رواشک یالم راثآ تسرهف رد اه نآ زا یمین هک دراد دوجو یا هرخص هاگهانپ و راغ 416 زا شیب ناتسا نیا رد نیننمه
 .دنا هدیسر ت ث هب
  نیرات    یبوانج رد ناتاسا نایا هیقن نیرت تسپ اتسا ناتسرل ناتسا هیقن نیرتدنلب عازترا رتم 41 و رازه 0 اب هوکنارتشا
      یخیراات و یناتاساب رااثآ هااگیاج ناتاسرل ا دراد عاازترا دازآ یایرد حیس زا رتم 441 دودح و هدش عباو ناتسا هیحان
   تاسرهف رد ااه  نآ زا یامین هک دراد دوجو یا هرخص هاگهانپ و راغ 416 زا شیب ناتسا نیا رد نیننمه اتسا یناوارف
    رااهچ زا یاکی یخیراات هداعلا قوف تیمها لیلد هب هک تسا ناریا ناتسا اهنت ناتسرل ادنا هدیسر ت ث هب روشک یلم راثآ
   رد لااس راه هک دراد دوجو راشبآ 41 دودح ناتسرل رد .تسا  هداد صاصتخا دوخ هب ار ناریا یلم هزوم یلصا شخب
 61  و تاسا روشک بآرپ ناتسا نیموس ناتسرل ناتسا .دننک یم بذج دوخ هب ار یرایسب نادنم هبالع فلتخم یاه لصف
   عباانم دواجو و سرگاز یاه هوک هتشر نایم رد نتفرگ رارب لیلد هب ناتسا نیا .دراد رایتخا رد ار روشک یاه بآ دصرد
   زرام رد هاک نیا اب ناتسا نیا .تسا یعی ط یاه یندید و اه هاگشدرگ ظاحل زا یبوخ رایسب تیعبوم یاراد ،بآ ناوارف
 .تسا  هدش لمحتم قارع و ناریا گنج نایرج رد یرایسب یاه تراسخ ،هتفرگن رارب روشک

        ااب هاناگادج ینداعم هانهپ ود هاب ناتاسرل ناتاسا یندعم ناوت رظن زا ات هدیدرگ ب س ناتسرل ناتسا یراتخاس هاگیاج 
   ریااخذ ناجریاس -   جدنناس هانوگرگد نوز ناونع هب ناتسا یرواخ لامش شخب رد اددرگ میسقت توازتم یاه یگژیو
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   راظن دروام یحاون رد ور نیمه هب دراد ینوگرگد هدیدپ و ییامگام یاهدرکیور اب کیدزن دنویپ ًاامومع دوجوم یندعم
   و اانزا) تایفارگ ( زردواگیلا   درز لاگ) یور و برس (انزا تخت هرد) سم زا یریاخذ (دورد ا درجورب روحم رواخ)
    یذوازن نایرذآ یااه   گناس اای و ز ایر  هاناد تیرمرم (یربا و دیزس) ینیچ گنس زا امن و ینیئزت یاه گنس (زردوگیلا
    سیلیاس و تاپاسدلف کلات ناننمه ناجریس ا جدننس نوز هب قلعتم شخب رد ادراد دوجو (تیرویدونارگ ات تینارگ)
       نیاچ سراگاز و عازترم سراگاز زا یتماسب ناوانع هب ناتسرل ناتسا یرتخاب و یزکرم شخب رد اتسا هدش شرازگ
       ،(راتخد لاپ) نیتاسلس رایظن یریااخذ یحاوان نیا رد اذه عم دنتسه یعی ط ریاخذ نیرت هدمع اهروبرکوردیه هدروخ
   نآ زا یدانولغچ شاخب رد هک دشاب یم ناراسنگ دنزاس هب قلعتم ناتسا کمن عبانم ادراد دوجو (تشدهوک) تینیزر
 هک تسا نازا هش دنزاس هب قلعتم ناتسرل ناتسا سرگاز شخب ینیئزت یاه گنس ادراد ید نگ رهاظ هک دوش یم هدازتسا
   فراصم هرهواگ تیرمرم یراجت مان اب یریذپ لقیص ،مرک گنر ،یهد هراوب لیلد هب و هدوب یکهآ تیمولود سنج زا
  ،ناپ اژ ،سرااف جیلخ هیشاح یاهروشک هب هک تسا یکیئازوم هشال کهآ ناتسا یتارداص لوصحم نیرت هدمع ادوش یم
     هانمزا رد ثداواح نارواک زا رذاگ و یخیرات هنیشیپ همه نیا هب هجوت اب ناتسرل ناتسا اددرگ یم رداص شیرتا و ایلاتیا
   و یالآ عباانم هلمج زا یونعم و یدام یاه لیسناتپ هیلک زا یرادوخرب و یخیرات یاهدادیور همه نیا ندید و فلتخم
    زا یکیژتارتاساوئژ تایعبوم ندواب اراد نیننمه یشیجلا قوس و یکیتیلپوئژ رظن زا بسانم ییایفارغج تیعبوم یناک
    هراهب و یعاامتجا و یاگنهرف ،یماظن ،یداصتبا ،یسایس ،رظن ره زا یعی ط بهاوم زا نتسج هرهب و ورین لاقتنا ظاحل
 و  یانید  نااملاع  زا یورایپ و  ی هذام و ینید تاسدقم و ینا م هب داقتعا تلع هب ،رل مدرم هچراپ کی داحتا زا نتسج
  و هوقلااب  ترواص هب یربارت تاناکما هیلک زا یرادروخرب و یرزعجرشع ینثع عیشت بهذم زا هچراپ کی ًاا یرقت یوریپ
    هاکیرویب نارایا یمالاسا یروهمج روشک فیع هیقن رد یعون هب ناریا لصو هیقن رد نتفرگ رارب ،نیننمه و لعزلاب
   و قراش و بوانج و لامش طا ترا ًاالک دتفا هناگیب تسد هب زیزع نهیم سدقم كاخ زا هیخ نیا رگا هتساوخان یادخ
  هاب ساسح هیحان نیا زا ناهج طا ترا و مشیربا میدب هداج هک تزگ دیاب یعون هب یتح و دلسگ یم مه زا روشک برغ
  ساایقم رد تازیهجت و ورین لاقتنا ظاحل زا هقینم نیا یکیژتارتساوئِيژ تیمها زا دراد اج نیاربانب داتفا دهاوخ هرطاخم
      ااب هایبار رد ناتاسا نایا یکیتیلپوائژ ه نج زا نیننمه دیدرگ هدهاشم هنیع هب یناهج مود گنج رد هکنیا امک یناهج
 اتشاد هژیو و صاخ یهجوت دیاب نآ هب و هدرب یپ یبوخ هب روشک تینما
        ناایزبآ دایلوت بایب هاب نداش لیدا ت و یروراپ یزبآ هعسوت تیفرظ ،درف هب رصحنم یمیلبا طیارش لیلد  هب ناتسرل
 و هخرک هضوح یبآ ریسم لوط رتمولیک 410 و رازه 6 نتشاد اب ناتسا نیا ادراد ار یلحاس ریغ یاه ناتسا رد یشرورپ
  ادراد دواخ  تدامزارد همانرب رد یبآ درس و یبامرگ نایهام لماش ار نایزبآ عاونا نت رازه 41 زا شیب دیلوت ییاناوت زد
  رایغ  و میقتاسم  ترواص  هاب ار  رازن  رازاه 01  زا شیاب لاغتشا ناتسا نیا رد یهام شرورپ و ریثکت هعرزم 121 دوجو
  ناتاسزوخ ،ناردنزام یاه ناتسا .تسا هدرک مهارف ناتسا رد نآ اب ط ترم عیانص و یرورپ یزبآ یاه تیلاعف رد میقتسم
    ها تر یلحااس رایغ یاه ناتسا رد ناتسرل و دنراد یلامش یاه ناتسا نایم رد ار موس ات لوا یاه ه تر بیترت هب نالیگ و
 .دراد ار یشرورپ نایزبآ لوا
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    هاب طوابرم یاتلود ی ااه  هاگاشناد  یزومآرااک لوا ه تر اتساه یناتسرل رایتخا رد ناریا یایبول دیلوت هنیمز رد لوا ه تر
  هاب ناریا یرورپ ماد تعنص رد ار تسخن ه تر زین یرورپ ماد مکارت صخاش هنیمز رد اتسا ناتسا نیا کیمداکآ لفاحم
 .دنا هداد صاصتخا دوخ

      ادراک تافایرد نارایا سرادام نیاب رد ار سرادم زیهجت و هعسوت هنیمز رد تسخن ه تر ،ریخا یاه لاس رد ناتسا نیا
  دواخ نآ زا ار یروشک لوا ه تر ،الآ لزب یهام هنب ریثکت و یبآ درس یهام دیلوت ،یهام هنب دیلوت هنیمز رد اه یناتسرل
     رد یرواشک تاسخن ها تر ،هاقینم نیا اتسا هقینم نیا رد تالیش تعنص یالاب یاه تیفرظ هدنهد ناشن هک دنا هدرک
    ناتاسا نایا هاب 1  ز اس تامداخ عیانص تسخن ه تر نینچ مه ادراد رایتخا رد زین ار اه لگنج یزوس شتآ شهاک هنیمز
 .تسا هتفای صاصتخا

  رد یواسنارف  ناراذاگ هی امراس  طاسوت  وروای نویلیم 41 زا شیب ًااریخا هک تسا یردب هب ناتسرل تالیش تعنص را تعا
1 زا شیب و هدش یراذگ هیامرس نآ تالیش هعسوت یاه حرط    تایلاعف هاب لوغشم هیخ نیا رد یهام شرورپ هعرزم 44
 .تسا

  هاب ،ناسانش ناتساب عباو رد اددرگ یم زاب شیپ لاس نارازه هب هک هدوب یناوارف یخیرات و یناتساب راثآ یاراد ناتسا نیا
   هاک داهد یم ناشن ،تسا هتفرگ تروص یگنهرف ثاریم هاگشهوژپ طسوت ریخا لاس 40 رد هک ییاه شهوژپ صوصخ
     هاب قالعتم یاغرزم یایاشا و  ااه هنیلازس ،اهراغ یراک هدنک ادور یم رامش هب ناریا یناتساب یاه تختیاپ زا یکی ،ناتسرل
 .تسا هیخ نیا یناتساب و یخیرات ،یگنهرف یلاع یاه تیفرظ هدنهد ناشن ،ناتسرل شیپ لاس رازه دنچ

 و ناردنزام یاه ناتسا رد ،باذج یاهراشبآ نیا زا یدایز رامش هک دراد دوجو هدش ت ث راشبآ 411 زا شیب ،ناریا رد
          ،ناتاسدرک داننام ،دناشاب رادرواخرب یبواخ بآ تیعاضو زا هاک یرگاشدرگ یاهدصقم ًاالومعم ادراد دوجو ناتسرل
   یاراب ًاااصوصخم ادنوش یم هجاوم یللملا نیب و یلخاد نارگشدرگ لا قتسا اب لاس لوط رد هراومه ،ناتسرل و ناردنزام
    تا ث ناتاسرل ناتاسا رد راشبآ 10 .دراد ناشباختنا رد یدایز ریثأت ،دصاقم یاوهو بآ هزلؤم عباو رد هک اهدرگ تعی ط
    رادرواخرب هداش تا ث راشبآ 911 زا هک یروشک رد مه نآ ادراد رایتخا رد ار مود ه تر  ،اهراشبآ رامش رظن زا هک هدش
  ادراد یرگاشدرگ و یعی ط یاه تیباذج زا رکب نیمزرس و یرادماد و یزرواشک قنور زا ر خ  ،راشبآ دادعت نیا ،تسا
  رد یازلتخم ی اهرااشبآ نانچ مه ،ناتسرل رد ادور یم رامش هب ناتسا نیا یعی ط بیاجع زا یکی ،ناتسرل ناکچ راشبآ
 .دش هفاضا نآ هب دیدج دروم ود ،63 لاس رد هک تسا فشک لاح

     یبواخ هایذغت زا و هتاشاد هدایزرو ی ااه  نداب     ،ناتاسهوک مدرام ،لایلد نیامه هب و تسا یناتسهوک ،ناتسرل تعی ط
  و رااغ 416    زا شیاب ادراک هدهااشم  ناوات یم اهرل ینامسج تیعضو و یگدنز ک س رد ار هصیصخ نیا ادنرادروخرب
       تا ث هاب رواشک یالم رااثآ تاسرهف رد  ااه نآ  زا یامین هناتخ شوخ هک تسا هداد یاج دوخ رد ار یا هرخص هاگهانپ
 .دنا هدیسر

  ًاالمااک  ناتاسا    براغ هاب قراش زا و بونج هب لامش زا یمیلبا عونت نیا ادراد میلبا نیا یدرف هب رصحنم یاوه و بآ
    ،دواش لدااعتم یامک ، ااه ی اناریا  نتافر لامش تداع رگا ادنک یم دوخ بذج ار نارگشدرگ زا یرایسب و تسا دوهشم
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  ناتاسرل و لیبدرا ،اه نآ زا یکی هک دوش یم هتخانش رتهب ،نیمز ناریا یرگشدرگ درف هب رصحنم و رکب طاقن زا یرایسب
 .تسا

  یلاماش یاه شخب هظحل نامه رد هک یلاح رد هدوب یناراب و عو یم ییاوه یاراد ناتسا یبونج یاه شخب ،ناتسمز رد
  یاواه و بآ زا هک ییاج اتسا ناریا یاه نیرت مرخ زا یکی هک دراد ار دابآ مرخ ،ناتسرل اتسا هارمه كالوک و فرب اب
   نایا ااب .دنا هدرک رزس هقینم نیا هب ،ریخا یاه لاس رد یرایسب یاهروت و تسا رادروخرب ناتسبات و ناتسمز رد لدتعم
 اتسا اهدرگ تعی ط یارب یلاع قالیی کی ،ناتسبات رد و درس ناتسمز رد ،درجورب ،لاح
   عبانم
  ،نارایا : هاعلایم  دروام  یالم  هعاسوت رد  یرواشک  تامیاسقت ماظن شقن ،(4391) انیمور میهاربا و امنهر میحر دمحم و ارهز ،روپ یدمحا

 6 هرامش - مهدزناپ هرود ،اضف شیامآ و یزیر همانرب همانلصف
 01 هرامش ،در هار و سلجم همانلصف ،کیتیلپوئژ یاه هیرظن رد ناریا تیعبوم و شقن یسررب ،(2191) سا ع دیس ،یدمحا
 اهاگآ :نارهت ،تسخن پاچ ،رل موب ،(1391) ردنکس ،دنوراهب یهللا ناما
  شاقن رب دیکأت اب) ناریا رد یروشک تامیسقت تالوحت ریس یبایزرا و یسررب ،(1391) ینامز نسحم و ینامز لضزلاوبا و هموصعم ،یرباب

 6/1 هرامش - مود لاس ،هقف و قوقح ،یسایس مولع تاعلایم همانلصف ،(ناریا رد یرهش تارییغت یوگلا دنور رد یروشک تامیسقت
 91 هرامش همانلصف ،یعامتجا شهوژپ همانلصف ،ناتسرل ناتسا هعسوت عناوم و لئاسم ،(4391) دمحا دیس ،ینیسح
 01 هرامش ،یلم تاعلایم همانلصف ،تیوه هلوقم و ناتسرل ناراگن خیرات ،(1191) اضردیمح ،دنولاد
 ،(دزی ناتسا رب دیکأت اب) ندعم و تعنص شخب یاه صخاش ظاحل هب روشک یاه ناتسا هاگیاج لیلحت و یسررب ،(0191) دیجم ،هداز یناقهد

 041 هرامش ،هجدوب و یزیر همانرب همانلصف
 3 هرامش ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن همانلصف ،ناریا کیژتارتسا هاگیاج و سراف جیلخ تینما ،(3191) یلع ،روپ میحر
 0 هرامش ،تسایس همانلصف ،(ناریا دروم رب دیکأت اب) تاعالطا یایند رد یژتارتساوئژ و کیتیلپوئژ هژاو شناد ،(0191) نیسح ،عیفر
  ،یراداقم داصتبا همانلصف ،ناتسرل ناتسا یاه ناتسرهش یزرواشک ی هعسوت ی سن حیس زا یا هسیاقم یلیلحت ،(0191) دوعسم ،رهم تداعس

 0 هرامش -مود هرود
  ناتاسرل  ناتاسا رد تا کرم ییامیلکورگآ یدنب هنهپ ،(3191) هدازیلع شونا و نادنخ هنیکس و یدلاخ رایرهش و زیورپ ،یدابآزوریف نایئایض

 1 هرامش ،راهب همانلصف ،طیحم شیامآ همانلصف ،اه لدم هسیاقم و یزاف قینم و صخاش یناشوپمه لدم زا هدازتسا اب
  ،یدااصتبا –  یاسایس   تااعالطا همانلاصف ،یژرنا کیتیلپوئژ رد هنایمرواخ و سراف جیلخ هقینم هاگیاج و شقن ،(9191) بارهس ،یرگسع

 416 و 346 هرامش
  یدانب تیولوا و ناتسرل ناتسا یرگشدرگ یاه هبذاج یراذگرثا لیلحت ،(1391) یکرهش یردنکسا ارهز و ینایمور دمحا و دیشمج ،یلانیع

 96 هرامش ،یا هقینم یزیر همانرب همانلصف ،یا هقینم هعسوت و یراذگ هیامرس یاتسار رد اه نآ
 شیامآ درکیور اب ناتسرل ناتسا یرهش ماظن رد یشخب لداعت ،(9391) یریما تمکح و هداز نایلس ر کا و هداز دنوناریب میرم و هرهز ،ینف

 1 هرامش ،یرهش یزیر همانرب تاعلایم همانلصف ،نیمزرس
 1 هرامش ،همانشناد همانلصف ،کیتیلپوئژ یاه هشیدنا رد هنایمرواخ هاگیاج ،(1191) رزعج ،تماب
 هدازتسا اب ناتسرل ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت هجرد یدنب تیولوا و لیلحت ،(9391) نایراجح دمحا و یبرب دیمح و فسوی ،یر نب

 16 هرامش ،یا هقینم و یرهش یاه شهوژپ و تاعلایم همانلصف ،سیسپات کینکت زا
 26 هرامش ،یدر هار تاعلایم همانلصف ،یسایس یایفارغج رظنم زا یلم تینما ،(9191) دارم ،دار ینایواک
  نیایعت و  یراامآ ی ااه شور زا  هدازتاسا  ااب  ناتاسرل  ناتاسا  یامیلبا  یدانب  هانهپ ،(4391) دنوناریب هناتف و هناورپ زورهب و نارهم ،دنز ینشل

 11 هرامش ،یعی ط یایفارغج همانلصف ،یبرجت شور نیرت بسانم
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  هاگاشناد)  یعاامتجا  موالع همانلصف ،(ندش یناهج دنیارف رد ناریا هاگیاج یبایزرا) ناریا و ندش یناهج ،(1191) یمدان دوواد و یقن ،یزیل
 0 هرامش ،(دهشم یسودرف

     ،یمیلاس دوامحم هامجرت ،(نداش  ینااهج دنیآرف هب هناسانشرادیدپ یهاگن) اه تصرف و اه شلاچ ؛ندش یناهج ،(4191)ایب ایج ،نوسیدم
 66 هرامش ،در هار همانلصف

 ه  مانلاصف ،ناتاسرل  ناتاسا رد نآ  یااه  یربارباان و  یگتفاای  هعاسوت  راب  یاشهوژپ ،(1391)  رفوناشر تیآ و یفراع ملسم و دمحم ،یا هریم
 16 هرامش ،یا هقینم یزیر همانرب
 0 هرامش - متزه هرود ،یعامتجا هعسوت همانلصف ،6391 لاس رد ناتسرل ناتسا رد هعسوت یامیس ،(6391) اضرلاد ع ،یمشاه

 


