






شیامهتالاقمهدیکچ

حلص گنهرف و ملع گنهرف
4931 نابآ91 ،نارهت

هعسوت و حلص تمدخ رد ملع یناهج زور اب نامزمه

 يروآدرگ و نیودت
یمیدق مرکا

ییاقشق يرهچونم اتیزآ

4931





حلص گنهرف و ملع گنهرفیلم شیامه تالاقم هدیکچ

ییاقشق يرهچونم اتیزآ ،یمیدق مرکا:نیودت و هیهت
یلیکو باتهم:دلج حارط

یئولردان لوتب:ارآهحفص
يدومحم ناغمرا:پاچ رظان

4931 نابآ:راشتناخیرات
یعادت:یفاحص و پاچ ،یفارگوتیل

.تسا تالاقم ناگدنراگن ةدهع رب باتک بلاطم تحص





یملع هتیمک ياضعا
 روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم سیئر ؛ناکدرا ییوبا دمحم

یعامتجا و یگنهرف تاعلاطم هاگشهوژپ یملع تئیه؛يدابآ میهاربا نیسح
ییابطابط همالع هاگشناد یملع تئیه ؛ایندمحا نیریش
سردم تیبرت هاگشناد یملع تئیه ؛یقیفوت رفعج
ناجنز یلیمکت تالیصحت زکرم داتسا ؛یتوبث فسوی
نارهت هاگشناد یملع تیئه ؛يزاجح ههلا
ییابطابط همالع هاگشناد یملع تئیه؛یکیناخيداه
یسانشناسنا نمجنا؛رفعیفر نیدلالالج
هلزلز یسدنهم و یسانشهلزلز یللملانیب هاگشهوژپ یملع تئیه ؛عراز يدهم
ییابطابط همالع هاگشناد یملع تئیه ؛رادرز نیرز
ناریا یسایس مولع نمجنا سیئر ؛روپداجس مظاک دمحم دیس
ییابطابط همالع هاگشناد سیئر؛یمیلس نیسح
ناریا هفسلف و تکح هسسوم یملع تئیه؛ییاضر خیش نیسح
یگنهرف تاعلاطم و یناسنا مولع هاگشهوژپ یملع تئیه؛یلضاف هللاتمعن
کیژتارتساياهیسرربزکرمیشهوژپنواعم؛یلضاف دمحم
یمالسا گرزب فراعملاةرئاد زکرمیملع یلاع ياروش وضع ؛هدازدیرف داوج دمحم
نارهت هاگشناد یملع تئیه ؛یهوکفرصان
روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم یملع تئیه؛دار یعناقنیما دمحم
روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم یملع تئیه؛یمیدق مرکا
یمزراوخ هاگشناد یملع تئیه؛نیشنخیش ینابرق نالسرا
یمزراوخ هاگشناد یملع تئیه؛یمیرک اضرمالغ
نارهت هاگشناد یملع تیئه؛افصمنیرسن
ییابطابط همالع هاگشناد یملع تئیه ؛حلصم رغصا یلع



 یمالسادازآ هاگشناد یملع تئیه؛يدوصقمیبتجم
فیرش یتعنص هاگشناد یملع تئیه؛يروصنم اضر
ناریا تیبرت و میلعت هفسلف نمجنا؛يدمحمرهم دومحم
نارهت هاگشناد زاتمم داتسايدحوم يوسوم ربکا یلع
مق دیفم هاگشناد یملع تئیه يدبیم لضاف یقت دمحم
یگنهرف تاعلاطم و یناسنا مولع هاگشهوژپ یملع تئیه ؛يریم داوج دیس
يرهشمه همانزور شهوژپ و شزومآ شخب ریدم؛ینارهت تسودکمن نسح
نارهت هاگشناد یملع تئیهیمشاه ایض دیس
ییاجر دیهش ریبد تیبرت هاگشناد یملع تئیهیلاصو روصنم
نارهت هاگشناد یملع تئیه؛ینطو یلع
ناریا هفسلف و تکح هسسؤم یملع تئیه ؛ینادمه یموصعمنیسح
ناریا یمالسا يروهمج يامیس و ادص ؛نایویگهللادبع



يدربهار هتیمک ياضعا
روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم سیئر ؛ناکدرا ییوبا دمحم
هفسلف و تمکح یشهوژپ هسسوم یملع تئیه ؛دامتعا روپاش
سردم تیبرت هاگشناد یملع تئیه ؛یقیفوت رفعج
للملانیب روما-ییابطابط همالع هاگشناد یملع تئیه ؛رایهشیتانادنام
روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم یشهوژپ نواعم ؛رفيداجس يدهم دیس
ناریا یملع ياهنمجنا نویسیمک ریبد؛یقداصدومحم
ناریا تاعالطا يروانف و مولع هاگشهوژپ سیئر ؛یتسودیلع سوریس
يزرواشک يژولونکتویب هدکشهوژپسیئر؛یضای هرق دازهب
روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم یملع تئیه ؛یمیدق مرکا

روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم ییارجا نواعم؛یمظاک دیمح
نارهت رد وکسنوی ياهقطنم رتفد سیئر ؛شورال شیک رتسا
فیرش یتعنص هاگشناد یملع تئیه ؛يروصنم اضر
وکسنوی یلم نویسیمک ریبد ؛يرادیق يریصن هللادعس
یلاع شزومآ يزیرهمانرب و شهوژپ هسسؤم سیئر ؛یهاشرون نیرسن



ییارجا هتیمک ياضعا
روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم ؛ییاقشق يرهچونم اتیزآ
ناریا ملع جیورت نمجنا ؛راگزومآ دیهان
روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم ؛ییولردان لوتب
ناریا ملع جیورت نمجنا ؛یلیکو باتهم
نانز تاعلاطم یناریا نمجنا ؛يدومحم ناغمرا
روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم ؛یناورسخ اتیزآ همطاف
روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم ؛يردیح گنشوهریما
داشرا هینیسح هناخباتک ؛یچناسارخ زانرهم
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همدقم
  كرتــشم هاگتــساخ اب يدیلک موهفم هــس هباثم هب"حلــص" و"ملع" ،"گنهرف"
     .تسا هدوب یعامتجا ناحلصم و نارظنبحاص هجوت در وم هراومه یناسنا-یندمت
  و هنالداع ،رادیاپ یحلــص اب هارمه ناــسنا یگدنز يانغ و اقترا ،كرتــشم فده
.تسا هدوب هبناجهمه

    ملع قیمع دنویپ كرد اب یفسلف و یسایس نازرو  هشیدنا و یعامتجا نارگشنک
 مهف زین و ر       گیدکی رب حلـــص گنهرف و ملع گنهرف لباقتم ریثأ  ت و گنهرف و
  ییاههار ملع گنهرف هب هجوت فطع اب دنا   هتشاد شالت حلص گنهرف يدنمهنیمز
 زین ملع گنهرف ،يدرکیور نینچ رد .دنبایب حلــص گنهرف میکحت و تیوقت يارب
  يارب شالت رد تــسا یناــسنا و یــشزرا ،یندم ياهناینب زا هتــساخرب دوخ هک
 هک تــسا رظنم نیا زا .دوــشیم رتدماراک و دباییم اقترا رادیاپ یحلــص يرارقرب
  گنهرف اب نآ یگتخیمآ   مهرد ار حلص گنهرف يزاس یمومع ةویش نیرتهب یخرب
.دناهتسناد ملع

یناهج زور اب نامزمه ،ياهتـــشرنیب یتفایهر زا يریگهرهب اب و یفده نینچ اب
 يدادعت تکراــشم اب ناریا ملع جیورت نمجنا ،هعــسوت و حلــص تمدخ رد ملع
  یملع تــسایــس تاقیقحت زکرم( یملع زکارم ،تاــســسؤم ،اهنامزاــس زا رگید
 تاعلاطم نمجنا و یگنهرف تاعلاطم یناریا نمجنا( یملع ياهنمجنا و)روــشک

اب ربارب4931نابآ91 زور رد ار" حلص گنهرفو ملع گنهرف" شیامه  )حلص
.دنکیم رازگرب ربماون01
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حلص گنهرف و ملع گنهرف یلم شیامه تالاقم هدیکچ

1

یعمج ياههناسر قیرط زا ملع جیورت رب يزاینشیپ ياهناسر داوس
1ناکدرا ییوبا دمحم

2يدوصقم دوعسم

3دحاو ارهز

قحاهنآهک    تسا هلئسمنیاياربیبوخلیلد،مدرمیگدنزابملعیگدینت
یلوحتورییغترهاریز، دنشاب هتشادتراظنملعۀ عسوتو تفرشیپربدنراد
تحترمانیا .درادمدرمیگدنزتیفیکربمیقتــسمیتاریثأتملعةزوحرد
  جیورت مهم و یلـصا فده  .دوـشیمققحمملعجیورتمانهبياهدیدپياول
 تیلاعف نابطاخم هک تــسا نیا نآ زا روظنمو تــسا یعامتجا لومــش ملع
 جیورت هناگراهچ ياهشور زا یکی .دنهد لیکــشت ار هعماج دارفا همه یملع
  هدهعرب ار هفیظو نیا یعمج ياههناـــسر هک تـــسا یمومع ملع جیورت ملع
بجومملعزا هماعكردشرتــسگياربیعمجياههناــسرتیفرظ.دنراد
 ملعجیورتياربفلتخم ياهروشکرديرازباناونعهباهنآزاهک تسا هدش
و تامازلایعمج ياه هناـــسرقیرطزاملعهـــضرع .دوـــش هدافتـــسا
   .تـساهدرکلدب  یـصـصختًالماکياهزوح هبار نآهکدرادییاهیگدیچیپ
ظفحو یجنسرابتعاو یطابترا رظنم زايربخياهشزراويا هناسرقطنم
ملع هـــضرعيورشیپياهشلاچنیرتمهم،ییاوتحم رظنم زایملعتقد
 زین دراد رارق بطاخم هک یطابترا لدم يو س نآ رد. دنتسهاه هناسرقیرطزا

abooyee@ut.ac.ir ؛روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم سیئر .1

masoud.maghsoudi@gmail.com ؛نارهت هاگشناد هناسر تیریدم يارتکد يوجشناد .2

vahed62@gmail.com ؛نارهت هاگشناد هناسر تیریدم يارتکد يوجشناد .3
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  رد هدمع درکیور ود  ریـــسم رد دناوتیم  یطابترا  ياه  تراهم زا يدنمهرهب
  عقاو رثؤمملع رد هماع مهف ویملع داوــس ینعی ملع يزاــسیمومع تنــس
   تباث یشور هب ار      شنابطاخم هک تسا نیا یعمج هناسر یلصا دصق  .دوش

 هک درادن لیامت نادنچ یعمج هناـــسر ینعی .دهد تداع اوتحم هـــضرع يارب
    تسا لیام رتشیب هکلب ؛دنک بیغرت شیاهمایپ ضرعم رد نداد رارق هب ار مدرم
      .دنـــشاب اه مایپ ضرعم رد لومعم روط ه     ب هک دهد رارق یتیعقوم رد ار اهنآ
اجنآ زا  .تسا لعفنم يرصنع بطاخم اه هناسر نیا یطابترا لدم رد نیاربانب
 شیازفا نازیم ربهکتــسايریثأت،اههناــسر ياهشقننیرتهدمعزایکی هک
 نیازا   نابطاخم هدافتـــسا هوحن  نیاربانب  دنراذگ  یم دارفا یهاگآ و تاعالطا
 کیيا هناـسر داوـس . تـسا راذگریثأتشقن نیا يافیایگنوگچ رب اه هناـسر
 صیخشتاراهمایپدناوت یم نآ لیصحت اببطاخمهک  تسایطابترا تراهم
مهف،تیبرت،یهاگآابهارمه  هدنتسرفو دوخ نایملباقتملداعتیعون،دهد
هک تسانیا،يا هناسر داوسفدهنیرت یلصا.دنکداجیاهنادقتنمكردو
 هتشادفارطا یتاعالطارهپسزادنمهدیافویهاگآربینتبم هدافتساعونکی
هک یعمجياه هناــسر قیرط زا ملع جیورت دــسریم رظن هب نیاربانب.میــشاب
  اهنآ يرادروخرب مزلتسم ،دراگنا یم دوخ فده ار هعماج یملع داوس ياقترا
.تسا ياهناسر داوس زا

.ملع جیورت ،یملع داوس ،یعمج ياههناسر ،ياهناسر داوس:ناگژاودیلک
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یسارکومد زارثأتم ،رادیاپ حلص درکیوراب ،یناهج حلص گنهرف نامرآ
1یقاقشریما نیهاش

  ،نادنمــشیدنا زا يرادروخرب اب و گنــسنارگ و الاو یگنهرف ابناریا روــشک
 و زاتمم هاگیاج زا ،دوخ یگنهرف هــشیپ رد گرزب نارکفتم و نارعاــش ،نابیدا
          دنمـــشزرا راثآ هب یهاگن اب .تـــسا رادروخرب ناهج رد يدرف هب رـــصحنم
  هدوب  زورما ات هتشذگ زا ،ناریا مدرم ینیبناهج رگنایامن هک ،... و نادنمشیدنا
 ریذپان شزاس و بلطگنج ینامدرم هاگچیه نایناریا هک دیآیمرب نینچ ، تسا
 و یبلط  یتـــشآ یتاذ تلـــصخ نیا ساـــسا رب هراومه نانآ   فده .دناهدوبن

و تنوـــشخ زا يراد  دوخ و قطنم هیاپ ر  ب وگتفگ رب اکتا اب ،ییوجحلـــص
 لیلحتشور اب قیقحت نیا رد نیاربانب   .تسا هدوب یناسنا طباورهدننک حالصا
 ریثأ   ت فده اب و اهه  لاقم و يا        هناخباتک عبانم هب دانتـــسا اب اوتحم فیـــصوت و
 ح  لص هب یبایتسد ياتساررد یعامتجا و یناهج ياهندمت تالماعت و وگتفگ
  .تسا قیقحت نیا فادها زا كرتشم عفانم هب مارتحا و رادیاپ

 نیرتمهم زا نآ زا عنم و روز هب لــسوت ،ارادم و تنوــشخ ،حلــص و گنج
هچره،بوچراچ نیارد ،تسا هدوب فلتخم راودا رد یسایس و یقوقح ثحابم

 حلص هب روشکنآشیارگ ،دشابرتيوق يروشکرد یسارکومدياه صخاش
هباه یسارکومد ایآ :زا تسا ترابعقیقحت نیا  لاوس . دشدهاوخ رتشیب

Architect.shahin7@yahoo.com ؛يرامعم دشرا سانشراک١.
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ه ب نارادم تـــسایـــس تیمهاو گنج یمدرم ياه هنیزه لیبقزایلیالد
يراددوخگنج هبمادقازاتینماوهافروهعــسوتریظنییاهصخاــش
رد .دنوــشیمگنجدراویعفادتهزیگناابًالومعماهیــسارکومد ؟دننکیم
دهاوخلزنت اه یـسارکومدنایمطباوررد تنوـشخوگنجهجرد،هجیتن
 هک تساهدیانیایماحللملانیبطباورردکیتارکومد حلصيروئت .تفای
 يریگیپ لباق رظندروم تفایهرنیاربانب . دنتسینگنجهدننکزاغآاه یسارکومد
 يرتمهم رما ققحت دنمزاین اهروــشک یــسارکومد زا رتارف زورما يایند.تــسا
.تسا یناهج حلصنوچمه

      گنهرف ،یناهج حلـــص ،یناهج یـــسارکومد ،ییوجحلـــص:  ناگژاودیلک
.یسارکومد
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 و جیورت رد رمحا لاله تیعمج ینامرد و یتشادهب تامدخ شقن نییبت
یتسودعون و حلص گنهرف هعسوت

1هدازيرایزاب ییحی

 داهن مدرم تالیکــشت نیرتهدرتــسگ ناونع هب نامروــشک رمحا لاله تیعمج
    اب یناهج نویـساردف زاتـشیپ و تـسخن تیعمج هد زا یکی و هعفنملاماع یلم
 رد اهناــسنا تمالــس و تمارک نیمأت و مالآ شهاک يارب شالت یلاعتم فده
هب یلومــشناهج و هنابلطواد تامدخ ،یــضرغیب ،یفرطیب ،تیناــسنا رانک
 و تیفرظ زا یناهج تـــضهن هناگتفه نیداینب لوـــصا زا لـــصا جنپ ناونع
  رادروخرب اه     تلم نایم یتسود و حلص گنهرف هعسوت يارب زاتمم یهاگیاج
 و ظ فح رب ینتبم هناتس ودرشب للملا  نیب قوقح لوصا جیورت و هعسوت . تسا

      رد حورجم نایماظن و نایماظن     ریغ تمارک و تمالـــس ،تینما زا تنا یـــص
 . تسا  اتسار نیا رد هدنزرا ياهینیرفآ شقن هلمج زا ،هناحلسم ياهيریگرد
  بلاق رد شمارآ طیارــش رد رمحا لاله تیعمج ینامرد و یتــشادهب تامدخ
  یتایلمع ياهدحاو بلا ق رد يرارطــضا طیارــش رد و یمئاد تباث ریاد زکارم
  زا یکی رگریوصت و هدنزرا ياه  تیفرظ هلمج زا ،يرارطضا نامرد و تشادهب
  زکارم روحمتمالــس ياهتیرومأ  م .تــسا یتــسود ناــسنا هوجو نیرتزراب
   تیعمج يرارطضا یتایلمع ياهدحاو ینیرفآ شقن و تباث ینامرد و یتشادهب
  و حلص روآ مایپ ،یناهج و يا  هقطنم فلتخم حوطس رد نامروشک رمحا لاله

ybazeyari@yahoo.com ؛ناگزمره ناتسا لاله تیعمج یشخبناوت و نامرد ،تشادهب نواعم .١
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 ه ناتسود ناسنا ياه  شزرا هعسوت يارب يدنمشزرا يراذگ  هیامرس و یتسودعون
     يدنمشزرا ياهرتسب رگشنیرفآ دناوت   یم هک تسا یمالسا-یناریا یهاگن اب
      یتسود و حلص هعسوت يارب یللملانیب و ياهقطنم لباقتم ياهيراکمه يارب
.دوش ناملسم ياهتلم هژیو هب و اهتلم نایم

.حلص گنهرف ،رمحا لاله تیعمج ،ینامرد و یتشادهب تامدخ:ناگژاودیلک
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 جیورت و ربارب یللملانیب مظن ،رشب قوقح قیرط زا حلص گنهرف نتخاس
یگنهرف عونت

1کلب تبازیلا تناژ

  حلـــصزا نم روظنم   هلاقم نیا رد ،مایللملا نیب قوقح هتخومآ شناد هچرگا
  هب هلاقم نیا .تس   اهروشک لخاد رد و اهروشک نیب گنج د وبن هداس موهفم
    هدناوخ حلص گنهرف تسا نکمم هک دزادرپ یم حلص زا يا هدرتسگموهفم
 رد راذگریثأت ياهشزرا رب ات دوــشیم شالت تــسا نکمم هک اجنآ ات .دوــش
     رد هک یمهم رصانع لماش حلص موهفم .د وش    زکرمتم حلص گنهرف نتخاس
 دهد   یم هراجا لباقم رد و تسا ناشیگدنز رد مدرم تی نما ساسحا اب هطبار
        ،یلم هعماج حطس رد .دنشاب هتشاد نارگید هب تبسن هناروبص يراتفر اهنآ ات
 هبهک دوــش نیمأت رــشب قوقح شور قیرط زا هدرتــسگ روط هب دناوتیم نیا
ارنآ و  دهدیم شزرا  هیلوا قوقح و ضیعبتدوبن  ،يربارب موهفم هب هژیو
   رایسب یللملانیب مظن يرارقرب اب حلص ،یللملا نیب حطس رد .دنک یم نیمضت
نیمــضتایند ياهتلم و اهروــشک نیب ار يربارب و تلادع هک تــسا طبترم
    قوقح یگتسبمه موهفم هلاقم نیا ،هدرتسگ تاکن نیا رتهب مهف يارب .دنکیم
د    روم ار دراد دوجو رشب قوقح و حلص نیب هک لباقتم طباور و حلصاب  رشب
 مظن کی هک ار یــشور قیقد روط هب هلاقم نیا نینچمه .دهدیم رارق یــسررب

 ر  اک هب  اه تلم نیب زیمآ تملاـــسم یتـــسیز مه داجیا يارب یللملانیب  هنالداع

jeblake@gmail.com ؛یتشهب دیهش هاگشناد قوقح هدکشناد رایشناد .١
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 دروم ار دنک    یم يزاب حلص نتخاس رد یگنهرف عونت هک یشقن زین و دریگیم
.دهد رارق یسررب

 ،یناــسنا ربارب مظن ،رــشب قوقح ،یناــسنا تینما ،حلــص گنهرف:ناگژاودیلک
.یگتبسمه ،یگنهرف عونت



حلص گنهرف و ملع گنهرف یلم شیامه تالاقم هدیکچ

9

ریذپانییادج موهفم ود ،حلص و هعسوت
1رفهب هحیلم

  یگنهرف و يداــصتقا و یعامتجا هعــسوت رد ناوت یم ار حلــص هب یبایتــسد
  يرما يرــشب قح کی ناونع هب هعــسوت هب یبایتــسد .درک وجتــسج اهتلود
 ار يددعتم میهافم  ،هعسوت .دوب دهاوخ یللملا   نیب حلص ياتسار رد هناریگشیپ
 ندرب الاب رد دناوت  یم اهنآ زا مادک ره تیعضو رد دوبهب هک تسا هتفرگ رب رد
  ار یناهج حلــص فده و دــشاب رثؤم هعــسوت هب یبایتــسد و تــشیعم حطــس
   و یسارکومد جیورت هکنآ رگم دوش   یمن لصاح رادیاپ هعسوت .دزاس رتکیدزن
 ویملع ياه   تفرشیپ ،شزومآ حطس ندربالاب ،رقف يا   حما ،رتشیب تکراشم
 یــشور اب هلاقم نیا .دوــش لــصاح تــشادهب و تمالــس دوبهب ،یکیژولونکت
        حلص گنهرف هک دوب دهاوخ عوضوم نیا نییبت ددصرد یلیلحت و یفیصوت

   یموهفم ،دننک تکرح هعسوت ياتسار رد اه تلود هکنآ رگم دوش یمن لصاح
 هلاقم نیا یلصا هدیا .دوب دهاوخ هعماج رد ددعتم لئاسم هب هجوت زا یکاح هک
 هبیبایتسد هک دنریذپانییادج موهفم ود هعسوت و حلص هک تسا روحم نیا رب
    تیاعر هعسوت هب یبایتسد .دوب دهاوخن نکمم يرگید نودب اهنآ زا مادک چیه
 م زلتسم هک دبلط    یم ار یگنهرف و یعامتجا ، يداصتقا ،یسایس ،یندم قوقح
.تسا هنیمز نیا رد یللملانیب و یلخاد ياهداهن يراکمه

.ملع ،گنهرف ،حلص ،هعسوت:ناگژاودیلک

 ؛                    تاــقیقحت و مولع هاــگــــشناد ،یمومع لــلملا       نیب قوقح يا     رتکد يوجــــشناد .1
malihebehfar@yahoo.com
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للملانیب طباور ياههیرظن رظنم زا ؛يرشب ندمت تفرشیپ رد حلص شقن
1شات تسرپ دیحو

2هشمار نایئاضر میرم

ترو صهبوصاخهراقای نیمزرسکیزارتارف حلص هلئسمینونک رصعرد
یناسنایگدنزوتایحموادتهدمع طرششیپهبوهدمآردیناهجی عوضوم
دنمزاین يرشبندمتياقب وسکیزااریز ؛تسا هدشلدبللملانیبماظنرد

اهندمت تفرشیپبجومرادیاپ حلصرگید يوسزاو تساشمارآو حلص
 یحلصداجیاللملانیبطباورتارظنیمامت كرتشمهطقنهچرگا . دوشیم
ییاه هشقنواهحرطاما تسا يرشبندمت هعسوتوظفح ياتسارردرادیاپ
فده نیاربانب . تساضراعتمیهاگوتوافتمدناهدرکهئارابتاکمنیاهک
ندمت تفرشیپرد حلصققحتهاگیاجوتیمها"هک تسانآ رضاحقیقحت
  .دهدرارقيواکاودروم،للملانیبطباورمهمبتک مهسرظنمزاار" يرشب
ندمت دربشیپرد حلصشقنوهاگیاج  هک تسا نیا ور شیپ لاوسنیاربانب
رب رضاحقیقحتضرف . تسیچللملانیبطباوربلاغتارظنرظنمزا يرشب
 ؛مسیلائررظنمزا ،یسارکومدولاربیل داصتقا ؛مسیلاربیلهاگدیدزاهک تسانآ
قالخاورثکتشریذپتاذ رديداقتناياههیرظنهاگنزاوتینماواوقنزاوت
رد ر ضاحهلاقم .دنا يرشبندمتققحت ریسمرد حلصققحتوشیادیپأ شنم
هبهکلب ،تسین یصاخهیرظنایبتکمياههاگدیدبذکو قدصنومزآیپ
 رب نآ ریثأت و حلصۀطباردرومردروکذمبتک مهسدرکیوریقیبطت یسررب

Mymail.vp@gmail.com ؛ناهفصا دازآ هاگشناد ،للملانیب طباور يارتکد يوجشناد .1

M_re21@yahoo.com ؛نارهت هاگشناد ،خیرات دشرا سانشراک.2
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یلیلحتو یفیصوتتیهاماب رضاحهلاقم .دراد دیکأت ندمت تفرشیپ و ظفح
یسرربولیلحتهبینایاپيریگهجیتنوشخبجنپبلاقرديدانساهویشهبو
   .دزادرپیمعوضومنیا

 ،مــسیلآهدیا ،يرــشب ندمت ،للملانیب طباور ياههیرظن ،حلــص:ناگژاودیلک
.يداقتنا ،مسیلائر
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حلص گنهرف جیورت رد یشزومآ ياهماظن شقن
1درفروپ همطاف

 اب هداوناخ طیحم زا یــشزومآ حیحــص ماظن داجیا" رب هلاقم نیا یلــصا فده
   يراع و رادیاپ هعماج کی ییاپ رب يارب ناسنا راتفر و رکفت حالصا تیروحم
.دراد رارق"تنوشخ زا

  ياهیناماــسبان فلتخم داعبا؛هک تــسا نآ ،هدــش دای فده باختنا تلع
 ياهماظن رد ددعتم ياهیتــساک رگ ناــشن ینــشور هب ،ناهج ینونک و نیــشیپ
  ،هلمج زا( ناهج رد یشزومآ ياه   ماظن هک میریذپب دیاب .دنیاهروشک یشزومآ
  ندرک راکنا .دنتسه يراک مک يرامیب راچد ،فلتخم تاجرد هب )ام روشک رد
  رگا .دنک   یمن نامرد ار يدرد چیه ،یـــشزومآ ياه   ماظن يراک مک يرامیب
    و لیـــصا ياه   گنهرف ،دندوبن يراکمک    يرامیب راچد یـــشزومآ ياه ماظن
  خر ینماان و گنج ؛دش   یمن رامیب داصتقا .دندشیمن لزلزت راچد رادمقالخا
.دادیمن

 میناوت یم هاگنآ ،میریذپب ار یشزومآ ياهماظن ندوب رامیب تیعقاو هک ینامز
 هلاقم یلصا هدیا     ،ساسا نیا رب .مینک زاغآ ار نامرد لحارم ،یسانش بیسآ اب

     نآ ،بولطم یشزومآ ماظن .دراد رارق بولطم یشزومآ ماظن داجیا رب ،رضاح
           و يریگدای دوخ دناوتب ،راتفر و رکفت حالـــصا فده اب هک تـــسا یماظن

   طیحم زا يریگدای نیا هیلوا هتسه .دزومایب ناسنا هب ار رادمقالخا یلرتنکدوخ
 هک ینادرم و نانز  شزومآ يارب ،ماگ نیلوا رد ،نیاربانب .دوشیم زاغآ هداوناخ

fpoorfard@yahoo.com ؛راک و بسک تیریدم يارتکد .1
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 .درک لجاع مادقا دیاب ،دنراد يردپ و يردام ریطخ تیلوئسم شریذپ هب لیامت
 و نارـــسمه شزومآ موزل"        :دراد دیکأت نآ رب ،رـــضاح هلاقم هک ییون هدیا
     همانیهاوگ تفایرد و يردپ و يردام تیلوئسم شریذپ يارب نانآ يزاسهدامآ

 قیرط زا ،رتقیقد ترابع هب".تـــسا ندـــش ردپ و ندـــش ردام تیحالـــص
  زا دیاب ،دنــشاب هتــشاد يروآدنزرف هب لیامت هک يدارفا ،یــشزومآ ياههمانرب
   ،سپس و دنوش هاگآ يردپ و يردام ریطخ فیاظو و يریذپ تیلوئسم تامازلا
".دننک يروآدنزرف هب مادقا
  :تسا ریز حرش هب رضاح هعلاطم یلصا ياه شسرپ

 رد نیدلاو تاهابتــشا لیل د هب ام يراتفر تالکــشم زا یــشخب ایآ
؟تسا هداوناخ رد تیبرت و یشزومآ
  و اه         تیلوئـــسم هچ زا دیاب يروآدنزرف زا شیپ ناردپ و ناردام
   ؟دنوش هاگآ ناشدنزرف تیبرترد یفیاظو

   رازبا اب ینادیم شهوژپ و يا         هناخباتک هعلاطم زا هدافتـــسا اب قیقحت نیا
 هیهت يارب ییاهداهنشیپ ،يدنبعمج     رد .دش دهاوخ ماجنا هبحاصم و همانشسرپ
          زا یهاگآ روظنم هب نارـــسمه يارب بـــسانم یـــشزومآ ماظن نیودت و
     روشک یتآ و یلعف لسن یتیبرت ینابم يزیر هیاپ رد ناشریطخ ياه تیلوئسم
  .دش دهاوخ هئارا

.رادیاپ هعماج ،تنوشخ ،هفیظو ،تیلوئسم ،شزومآ:ناگژاودیلک
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حلص یمالسا گنهرف جیورت رد اههناسر شقن
1 نایرجات اضریلع

ینیدناونعهبمالساهزورما وتسا ییادج و رهق نمشد و یتشآ و حلص نید مالسا
دوجواب .تساهدرکادیپبرغردارشرتسگنازیمنیرتعیرسهکدوشیمهتخانش
زاهکدراددوجومالسادرومردییاهیمهفجکوياهشیلکياهریوصت،برغرد،نیا
 یفرعم يارب.دزیخیمرباهتیعقاویخربيراگناهدیدانويروادشیپ،اههناسرتاغیلبت
 ارچ میراد زاین هناسر رازبا هب ،یناهج هدکهد رد حلص گنهرف جیورت و یعقاو مالسا
ندادلکشردياهناسرياوتحمودناگنهرفردلوحتزوربهاگیاجبلغااههناسر هک
 فده.دنکیمافیایمهمشقنحلص یمالسا گنهرفهرابرداهكارداواهشنیبهب
ابزیمآتملاسمیتسیزمهوحلص،مالسارد دهد ناشن هک تسا نیا شهوژپ یلصا
 تسا هتفرگ رارق دیکأت دروم"یساساهدعاق"ناونعهب،رگیدبهاذمونایداناوریپ
 رد حلص گنهرف جیورت هب ،حلص یمالسا گنهرف هب نتخادرپ اب دنناوتیم اههناسر و
 هنوگچ اههناسر هک تسا نیا ،شهوژپ نیا یلصا لاوس عقاو رد .دننک کمک ناهج
 ؟دننک هلباقم یسارهمالسا اب و دنهد جیورت ار حلص یمالسا گنهرف دنناوتیم

"مالساردزیمآتملاسمیتسیزمهوحلصتلاصا" هیرظن ،شهوژپ يرظن بوچراچ
ياههتفایوتسایفیکعونزاشهوژپنیاردهدافتسادرومقیقحتشور و تسا
ناشنشهوژپنیاهجیتن .دیآیمتسدهب )ياهناخباتک(يدانساقیرطزاشهوژپ
حلص گنهرف جیورترد یمهم شقندناوتیمهناسريزاسگنهرفدرکراکهکدهدیم
 .دنکافیا

.حلص ،یمالسا ،گنهرف ،هناسر:ناگژاودیلک

 ؛ اــیرآ يرازــگرــبــخ يرادا روــما رــیدــم و  هــناــــسر تــیرــیدــم دــــشرا ساــنــــشراــک .1
alirezatajerian@yahoo.com
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حلص رارقتسا و یمیش ملع
1يدیشمج رجاه

2هدازگنهرف يولس

رشب یگدنز ياههبنج مامت رد عماوج يریگلکش يادتبا زا هراومه یمیش ملع
          هتشاد هیوسود یشقن زین یمیش ،مولع ریاس دننامه .تسا هدرک یهارمه ار
 فلتخم ياه هبنج لیهــست و شرتــسگ يارب ار مزال رازبا وــس کی زا .تــسا
  لدبم يرگدوبان حالس نانچ هب هاگ   رگید يوس زا و دزاسیم مهارف ار یگدنز
راثآ دهاش هک ییایمیش ياهحالس دننام ،دنکیم دیدهت ار رشب لسن هک دوشیم
   تمدخ رد ً الماک دناوت یم یمیـــش اما .میا  هدوب یلیمحت گنج رد نآ رابگرم
  زا ،دوش یم لماش ار یعیسو     هرتسگ عوضوم نیا .دشاب زیمآ حلص ياهحرط
 یهاگآ ،لاثم يارب .یناسرعالطا و شزومآ ات هتفرگ تفایزاب و يروانف تسیز
   رایسب )اه  نیسکوت( دنوش یم داجیا یعیبط روط هب هک ییایمیش داوم شنکاو زا
 زا اهلوکلوم هنوگن        یا ییاسانش و يزاسادج رب ،رضاح تاعلاطم .تسا مهم
 ه علاطم و ییایمیش داوم هنوگ     نیا تاقتشم و حالصا هعسوت ،اهنآ یعیبط عبانم
   ياهنیـــسکوت"         هک هچنآ و اهنآ )زتنـــس ات ریـــسم مامت( شنک دیلقت يارب
   هدنیآ قفا ،یقطنم هجیتن کی ناونع هب .تسا ینتبم ،دوشیم هدیمان" یعونصم
  لماع نا ونع هب نآ زا یلعف تخانش زا رتینیبشیپلباقریغ و رت هدیچیپ نیسکوت

لاحرد ییوراد و ییایمیــش داوم عونت .تــسا یتــسیز و ییایمیــش ياهگنج
 ياکیرمآ ینعی ،اهنآ لوادتم دیلوت ياهلحم زا داوم نیا دیلوت .تـــسا شیازفا

h.jamshidi@ippi.ac.ir  ؛ناریا یمیشورتپ و رمیلپ هاگشهوژپرگشهوژپ.1

S.Farhangzadeh@ippi.ac.ir ؛ناریا یمیشورتپ و رمیلپ هاگشهوژپرگشهوژپ .2
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    و یقرش ياپورا ایسآ رد يدیدج ياه لحم هب نپاژ و یبرغ ياپورا ،یلامش
 هب ار يددعتم ياهتــصرف عوــضوم نیا .تــسا هتفای قوــس یبونج ياکیرمآ
 هب دناوتیم اهتــصرف نیا .تــسا دنمدوــس رــشب عون يارب هک دروآیم دوجو
    هب لک رد و ییاذغ داوم رت      نوزفا دیلوت هب کمک ،یناگمه تـــشادهب دوبهب
  حلص رارقتسا ياهتخاسریز زا هک دوش رجنم اهروشک رادیاپ داصتقا و هعسوت
  هعسوت دنمتردق رازبا ناونع هب دناوت یم یمیش ملع ،نیاربانب .دور یم رامش هب
.دشاب زیمآحلص فادها يزاسهدایپ يارب نادنمشناد تسد رد

.شزومآ ،ییایمیش ياهحالس ،ملع ،یمیش ،حلص:ناگژاودیلک
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 يدروم یسررب،يزاجم یعامتجا ياههکبش رد حلص گنهرف ياهبیسآ
ینکارپترفن
1درفتقیقح اناه

2يدیؤم اراس

    رامـــش هب حلـــص گنهرف جاور هیلع اهدیدهت نیرتمهم زا یکی ینکارپترفن
 زا یبوخ لاثم"هپت رازه" ویدار شقن و"ادناور" یــشکلــسن هعجاف .دیآیم
 هنوگره ،ینکارپترفن یقوقح فیرعت .تـــسا ینکارپترفن رگ بیرخت تردق

 لامعا ای و اوزنا ،يرواد   شیپ هک تــسا یــشیامن ای سکع ،هتــشون ،نخــس
 ، دنک قیوشت ار...   و یبهذم ،ینابز ،يداژن ،یموق هورگ ره هب تبسن تنوشخ
 زا یخرب رد ینکارپ ترفن .دهد روتسد نآ هب میقتسم روط هب  ای و دنادب تسرد
   و یسایس و یندم قوقح یللملا    نیب نویسناونک ،هلمج زا يرشب قوقح دانسا
.تسا هدش عنم يداژن ضیعبت لاکشاهیلک فذح نویسناونک
 رد مدرم هک دنتــسه بو رب ینتبم ياهسیورــس يزاجم یعامتجا ياههکبــش
       دشر تعرس .دنراذگب كارتشا هب نیریاس اب و داجیا ار اوتحم دنناوتیم اهنآ
 دننام ییاههکبــش هک ياهنوگ هب تــسا هدوب دایز رایــسب یعامتجا ياههکبــش
  زا شیب بیترت هب لاس51 زا رتمک يا هقباس اب" مارگاتسنیا" ای و"كوبسیف"
.دنرادربراک نویلیم004 و درایلیم کی

   هدنسیون ،ناگبخن و ناوج نارگشهوژ  پ هاگشاب وضع و؛     نارهت هاگشناد رشب قوقح دشرا سانشراک .1
لوئسم
saramoayedi450@gmail.com ؛یتشهب دیهش هاگشنادقوقح یسانشراک يوجشناد .2
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 یگرزب يورین ،تاعالطا يراذگكارتــشا هب و لاقتنا تعرــس و تیبوبحم نیا
  رگا ییورین نینچ .دهد  یم رارق رایتخا رد راکفا یهد لکـــش وجیـــسب يارب

 يدیدهت ،دریگ رارق هدافتــسا دروم ینکارپترفن هار رد هتــساوخان ای هتــساوخ
.دوب دهاوخ حلص گنهرف جیورت هیلع يدج و گرزب
  اب ،حلص گنهرفجیورت رد يزاجم یعامتجا ياه هکبش شقن، رضاحهلاقم رد
      اب هزرابم رد یعامتجا ياه    هکبـــش تاررقم و ینونک تیعـــضو یـــسررب
 ،ناریدم ياه          تسایس اتسار نیا رد .تسا هدش یسانش بیسآ ،ینکارپترفن
 یظفل ياه هلمح ،فلخت دراوم شرازگ راکوزاس ،ناربراک راتفر رب رظان دعاوق
 یطارفا ياههورگ ي ریگوضع ،راب تنوشخ لامعا هب توعد ،اههورگ و دارفا هب
.دناهدش یسررب ینکارپترفن اب هزرابم يارب هتفرگ لکش ياهشیوپ زین و

 ،ینکارپ   ترفن ،يزاجم یعامتجا ياه   هکبـــش ،حلـــص گنهرف  :ناگژاودیلک
.ارادم گنهرف
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 رد نآ شقن و كرتشم هدنیآ تخاس يارب یعامتجا تکراشم گنهرف
حلص گنهرف يایحا

1 يردیح گنشوه ریما

 ناسنا هاگآدوخان ریمض هک دوب ییاه  هتخانشان زا هدنکآ هدنیآ هب هاگن هتشذگ رد
  یتعرـــس اب ناهج هک نونکامه .درکیم هارمه نآ هب تبـــسن نامگ و میب اب ار
  مدع تدش و عونت ،دادعت رب زور ره و تسا تکرح رد هدنیآ يوس هب ناباتش
  ام تعاضب ؟دمآ قئاف اهنآ رب ناوت یم هنوگچ ،دوشیم هدوزفا نآ ياهتیعطق
          ؛تسا هتسباو رشب یملع تعاضب هب زین لاح نامز كرد و كدنا هتشذگ زا
 هب رداق رـــشب هک دوب كدنا هـــشوت نیا اب .دوب دهاوخن لماک هاگچیه نیاربانب
  کش اب مأوت و زیگنا مهو یهاگن ،نآ هب هراومه و دش یمن هدنیآ حیحص كرد
 هدنیآ هب هاگن يدایز دح ات ،نیون یشناد ناونع هب يزیر همانرب .تشاد دیدرت و
  نانچمه یلو دوب  هنانیب شوخ هدنیآه  ب نآ درکیور و هاگناریز ،درک میمرت ار
   یشقن هدنیآ اب لماعت رد ناـسنا هک يروط ه ب دـش  یم روـصتم طیـسب ار هدنیآ
 دقاف هدنیآ اب لباقت رد ناــسنا قطنم نیا اب و اــضف نیا رد .تــشاد ارگشنکاو
 ه   دنیآ لوصح رد یعس هناشیدنا هدنیآ یهاگن اب حطس نیرتالابرد و دوب رایتخا

 هب یهوژپ  هدنیآ ،نیب نیا رد .دوب روصتم دوخ يارب هک تشاد ار يا هنانیبشوخ
         کی هب یلاعت جرادم هاتوک ینامز رد و حرطم ،یندمتارف رنه و شناد ناونع
 عون تم هدنی آ هب یهوژپ     هدنیآ هاگن .درک یط ار ریگارف و دمآراک ،يدربراک شناد
   نیا .تسا روصتم ار لیدب ياههدنیآ ،هنانیب عقاو ییاضف رد هدنیآ يارب و هدوب

heidari@nrisp.ac.ir ؛روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم یملع تئیه وضع .1
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        هک یلکش هب ،تسا لئاق هدنیآ اب لباقت رد یشنکاو شقن ناسنا يارب شناد
 .دنادیم رایتخا ياراد و لاعف يرـــصنع هدنیآ اب ههجاوم و لماعت رد ار رـــشب
 هدنیآ باختنا اب ناسنا و تسا ینتخاس هدنیآ هک تسا رواب نیا رب یهوژپهدنیآ
       نآ تخاـــس هب رداق ،عونتم ياه هدنیآ زا يا هعومجم نیب زا ،شرظن دروم

  تیرثکا تکراــشم زا تناعتــسا اب هدنیآ تخاــس رد ملع نیا هاگن .دوب دهاوخ
 دارفا طسوت هتفرگ لکش ياه   هشیدنا قاقتشا و براضت هب و تسا هعماج دارفا
 نآ رد هک یعماوج هدنیآ و دوخ هدنیآ تخاــس رداهناــسنا همه .دراد هجوت
  روظنمب هعماج دارفا تیرثکا تارظن زا دیاب و دنتــسه میهــس دننکیم یگدنز
      ،هدنیآ تخاس رد تکراشم .تسج هرهب حجرم و بولطم ياه هدنیآ روصت
 اب لیدب ياه     هدنیآ تخانش نمض دارفا دش یم ثعاب هک تسا يدیدج هاگن
  رد سپس و دننک باختنا ار دوخ بولطمهدنیآ ،ر تشیب هچره یهاگآ و لماعت

    ؛شالت اب و دنوش جیسب دوخ رظن دروم هدنیآ تخاس يارب دنمم اظن يراتخاس
  رتهدرتــسگ تکراــشم نیا نازیم هچره .دنبای تــسد دوخ قافو دروم هدنیآ هب

     رد .تسا رادروخرب يرتالاب ناوت زا زین هدنیآ تخاس يارب مادقا يورین دوش
   دنیا         رف رد یلبق یهاگآ اب هعماج دارفا کی هب کی هک تـــساییاـــضف نینچ
  و دوخ تداعــس و یتخبــشوخ و دنوــشیم میهــسهدنیآ و هعماج تخاــس
 طابترا تیاهن نیاربانب .دننادیم ،هدــش هدیزگرب هدنیآ ققحت رد ار ناــشاهعماج
      عوقو هکنیا كرد اب یفرط زا .دنراد هدش روصتم بولطم هدنیآ اب ار یشزیگنا
 هب ؛دوــشیم متخ عماوج دارفا یعمج و يدرف عفانم لوــصح هب روبزمهدنیآ
 نینچمه و یحانج و یبزح ،یهورگ ،يدرف لباقت ،عفانم داضت زا يدایز نازیم
 رداق درکیور نیا اب .تفای دهاوخ شهاک عماوج راـــشقا و اهتلود مـــصاخت

   هتـسـسگ ياه  هعماج رد ار شمارآ و حلـص اب مأوت و نما ياـضف دوب میهاوخ
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     هب نامز نیا ات اـــضف نیا .مینک      مکاح ناهج لک رد ؛عبت هب و کیدزن و رود
   تسا هدش ققحم رتمک رگ هطلس ياه    تلود یخرب یسایس تساوخ و لیالد
  ییاهتلود     و دارفا تسد هک تسا درکیور نیا ندرک یلوتسم اب کشیب یلو
 د نناد         یم ناهج ینماان ای اهروـــشک یخرب عازن و گنج رد ار دوخ عفانم هک
  دوخ هدنیآ تینما و هافر اهتلم و عماوج یتقو،نیقی روط هب .دوــشیم هاتوک
 مامت نآ عوقو هک دننادب يا   هدنیآ تخاس يارب یعامتجا تکراشم وترپ رد ار
  ار دوخ رگید ،دزاس یم ققحم هنالداع یلکش هب ار اهنآ یهورگ و يدرف عفانم
  و تافالتخا    یخرب بجوم هک يدرف و یهورگ   ،یبزح عفانم هب فوطعم
  رد .درک دنهاوخن  ،دوش  یم ناهج هشوگ هشوگ رد گرزب و کچوک ياهگنج
  عفانم بــسک يارب زیتــس و يریگرد داجیا زا زین اهتلود یخرب تــسد هجیتن

        یتسیزمه و حلص دهاش هک تسا اضف نیا رد اهنت .دش دهاوخ هاتوک ،صاخ
 ناوتیم و دوب میهاوخ نآ یعقاو موهفم و راتخاـــس رد عماوج زیمآتملاـــسم
 ای هدنیآ تخاــس روظنم هب یعامتجا تکراــشم وترپ رد حلــص گنهرف :تفگ
 نیا .میاهدرک ایهم و مها  رف ار یناهج و هدرتـسگ سایقم رد كرتـشم ياههدنیآ
  گنهرف ،یهوژپ         هدنیآ مهم هلوقم هـــس لماعت یـــسررب هب دراد یعـــس هلاقم
.دزادرپب ناهج رد حلص گنهرف داجیا رد كرتشم هدنیآ و یعامتجا تکراشم

 گنهرف ،كرتشم هدنیآ ،یعامتجا تکراشم گنهرف ،یهوژپهدنیآ:ناگژاودیلک
.حلص
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؛ناریا رد نآ يربخ ياهشزرا و حلص يراگنهمانزور
 همانزور6 رد قارع هب فالتئا ياهورین هلمح رابخا ساکعنا هوحن

)ونسای و دامتعا ،يرهشمه ،تاعالطا ،تلاسر ،ناهیک( روشک يرسارس
1یکیناخ يداه

2رکاش یلع

  هزات تبسن هب یموهفم هک دزادرپ یم حلص يراگن همانزور هب رضاح شهوژپ
    شهوژپ نیا یلصا فده .دوش یم بوسحم ناهج يراگنهمانزور تایبدا رد
   .تسا حلص يراگن   همانزور یعوضوم تایبدا حطس ياقترا و نییبت هب کمک
 يراگنهمانزور هویش نیا ياهشزرا و اهصخاش نییبت هب هدنراگن ،نایم نیا رد
 ،تلاــسر ،ناهیک( روــشک يرــسارــس همانزور6 يریگهرهب نازیم ات تخادرپ
  نایم گنج رد ،حلص ياهشزرا زا ار)ونسای و دامتعا ،يرهشمه ،تاعالطا
.دجنسب28 نیدرورف ردقارع و فالتئا ياهورین

  حلــص يراگنهمانزور یلــصا هفلؤم راهچ و گنوتلاگ هیرظن شهوژپ نیا رد
 و میداد رارق انبم ار )ییارگمدرم و ییارگ  تقیقح ،يرادمدنیارف ،ییارگ لحهار(
  هف اضا نآ هب" یقالخا لوصا" و"ياهفرح نیزاوم"    ینعی ار یساسا هتسیاب ود
   هتــسیاب ود دیاب هدــش رکذ هفلؤ م راهچ هک دوب نیا نیتــسخن هیــضرف .میدرک
   نآ رارمتــسا و دنــشاب هتــشاد هیوــسودياهطبار ياهفرح و یقالخا نیزاوم
.دنک مهارف ار اههناسر طسوت رادیاپ یحلص هنیمز دناوتیم

info@iaocsc.ir ؛ییابطابط همالع هاگشناد داتسا .1

alishaker62@gmail.com؛ییابطابط همالع هاگشناد تاطابترا مولع يارتکد يوجشناد .2
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 يراگنهمانزور هب طوبرم ياههفلؤم و اه شزرا فیرعت و جارختــسا زا سپ
  نیا جیاتن .تفرگ رارق یـــسررب دروم اه   هنومن اوتحم لیلحت شور هب حلـــص
يراگنهمانزور هب طوبرم ياههفلؤم ز ا هدافتسا نازیم هک دهد یم ناشن شهوژپ

 ییارگمدرم هفلؤ  م هب دنچره و تسا نییاپ رایسب   یسررب دروم هرود رد حلص
  گن ج رد رما نیا دسر  یم رظن هب اما ،هدش هجوت رتشیب اههفلؤ  م ریاس هب تبسن
 فرط زا .دــشاب قارع و ناریا نایم يونعم ترواجم یعون زا هتــساخرب قارع
  ًالماک یـــسررب دروم   همانزور6  رد قارع مدرم تی مولظم ساکعنا ،رگید
ياههنماد و داعبا ندرک نشور يارب رتمک و تسا گنج هب دودحم و هیوسکی

رظن هب دنا هتشادن قارع هب یمازعا راگنربخ اه  همانزور .تسا هدش شالت گنج
 هب يرتمک یفیــصوت ياهشرازگ اههمانزور هک دــشاب لیلد نیمه هب دــسریم
 ادتبا دناهداد حیجرت یقیقحت و یلیلحت ياهشرازگ ياج هب و دناهدناسر پاچ
 .دنزادرپب فرط ود نایم يریگرد ربخ و هلئسم هب طقف

.ياهناسر قالخا ،حلص يراگنهمانزور ،گنج ،حلص:ناگژاودیلک
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حلص گنهرف رب نآ ریثأت و یقوقح ماظن رد يراتخاس تنوشخ
1يورسخ ادلی

  دوبن لابند هب طقف یفنم حلــص ؛تــسا تبثم و یفنم داعبا هدنرادربرد حلــص موهفم
       ناگمه هک دراد تلالد یتیعضو رب تبثم حلص هک یلاح رد تسا تنوشخ و گنج
    حلص دوجو رب یلیلد گنج دوبن فرص و دناهتفرگ رارق نزاوت و لداعت زا یتلاح رد
 دیاب یفرط زا ؛تــسا دعب ود ره زا ياهعومجم حلــص گنهرف همدقم نیا اب .تــسین

 .دنوش تیوقت نزاوت و لداعت لماوع رگید فرط زا و دنک ادیپ شهاک تنوشخ
  هب ،حلــص گنهرف ققحت يارب رــصنع ود ره دوجو رب دیکأت نمــض رــضاح هلاقم

     لکش ود هب هعماج فلتخم حوطس رد تنوشخ .دزادرپ   یم حلص و تنوشخ هطبار
 ًابلاغ یکیزیف تنوــشخ .يراتخاــس تنوــشخ و یکیزیف تنوــشخ ؛دنکیم ادیپ دومن
     رارق تلفغ دروم يراتخاـس تنوـشخ یلو تـسا نایع نوچ دوـش  یم دـصر رتـشیب
 هطبار ،یمدرم ياه هورگ ،يدرف زا معا حوطــس هیلک رد تنوــشخ عون نیا .دریگیم
         يراتخاس تنوشخ رب رضاح هلاقم یلصا شسرپ .دوشیم هدید ... و تلود اب دارفا
  دوجو هک هاگدید نیا اب تــسا زکرمتم حلــص گنهرف رب نآ ریثأت و یقوقح ماظن رد
 رد و تبثم حلــص ققحت يارب هدنرادزاب یلماع یقوقح ماظن رد يراتخاــس تنوــشخ
 ياهناخباتک تاعالطا يروآعمج شور.دوشیم بوسحم حلص گنهرف نتشاد تیاهن
.تسا هدش ماجنا یلیلحت-یفیصوت هویش هب هعلاطم و تسا

.گنج ،حلص گنهرف ،یقوقح ماظن ،يراتخاس تنوشخ:ناگژاودیلک

           ؛ییاــبطاــبط هــمالع هاــگـــشناد یمومع  لــلملا      نیب قوقح هــتـــشر ي    ارتکد يوجـــشناد .1
khosraviyalda@yahoo.com
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 يریوصت ياهباتک رد تردقهطبار يواکاو ؛تیمکاح و یسارکومد
ناکدوک هب حلص شزومآ و یناریا

1یفیلخ هلداع

  رارق لیلحت دروم ار دحتم للم نامزاس" نادایش و ناراکبیرف" هلاسر رد ادیرد
   انب یسارکومد و تیمکاح لصا ودهیاپ رب داهن نیا هک دنکیم اعدا ودهدیم

 و ریذپانکیکفت و کیدزنمه هب       مه ،برغ یسایس لصا ود نیا .تسا هدش
.دنتسهضقانت رد مه اب مه

 روز هار زا رگید تردق لامعا يرادهیامرس هعماج رد هک دراد داقتعا رسوتلآ
      ًالماک ار نآ هک ینادنورهش تکراشم هار زا هکلب دوش یمن ماجنا بوکرس و
    ناکدوک ياه       باتک ،وا رواب هب .دباییم  موادت ،دننیب یم هنارگداد و یعیبط
 ار اهن آ دیابن و دنتسه )هداوناخ و اه   هسردم ،نارشان( اه   هاگتسد نیا لوصحم
.تشادنپ یثنخ تیعقاو ییامنزاب رد

 لیلحت هب ،ادیرد تیمکاح و یــسارکومد لــصا ود اب دراد رظن رد هلاقم نیا
    هب حلص شزومآ رد نآ شقن و یناریا يریوصت ياهباتک رد تردق يهطبار
:دهد خساپ شسرپ ود نیا هب و دزادرپب ناکدوک
؟تساهدش ریوصت هنوگچ یناریا يریوصت ياهباتک رد تردقهطبار )1
             زا یباتزاب ای هدیماجنا يرگید ای دوخ بوکرـــس هب ،تردق يزاب نیا ایآ )2
   ؟تسا نانآ نایم حلص

adeleh.khalifi@gmail.com ؛كدوک تایبدا دشرا سانشراک و هدنسیون .1
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دنراد ياهژیو ییاناوت ناکدوک ياهنتم دهد یم ناشن مه شهوژپ نیاهجیتن
    نآ میهافم نایم يزیمآداضت یتسیز   مه هک دنناشکب ییاضف هب ار هدنناوخ هک
 ناگزمر ود روـــضح رطاخهبيریوـــصت ياهباتک،نیب نیا رد و دراد دوجو
 ب   اتزاب ار اه   لباقت نیا دنناوتیم رتهب  )ریوـــصت و هژاو( مه رانک رد توافتم
 .تردق يهطبار رد يرگید اب دوخ نایم هژیو هب ؛دنهد

.سوتلآ ،ادیرد ،تیمکاح ،ناکدوک ،حلص شزومآ ،یسارکومد:ناگژاودیلک
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 يارب حلص گنهرفشرتسگردکینورتکلاباتکتخاسدربراکیسررب
ناناوجون

2,3یغورف ناجرم،1یلدم تلود دیشهم

 جیورت رد کینورتکلا ياهباتک تخاس دربراک یسرربشهوژپنیازافده
رب ،یلیلحتو یفیصوت ،شهوژپ شوروتساناناوجوننایم حلص گنهرف
.تساینادیم تیلاعفکیياههدادساسا

  اب کینورتکلا باتک تخاس هاگراک ،يروانف يرای هب حلص جیورت فده اب
لاس51 ات01نینسنیبرسپ و رتخد ناوجون03 دادعت اب و سردم ود روضح
رارقشزومآتحت هتعاــس5/1هــسلج6یطناناوجوننیا .دــشرازگرب
 ابودندــشانــشآیــسیونناتــسادهیلوانونفابتیلاعف نیارداهنآ.دنتفرگ
هبعورــش نوئورد سیروم رثا یتــشگنا زبــس وتــسیت باتک زا دازآ یتــشادرب

      باتک يزاسریوصت هیلوا لوصا اب ناگدننک تکرش .دندرک يزادرپ   تیصخش
  تنیوپرواپ و يذغاک باتک تخاس شور اب ار دوخ باتک تکام و دندش انشآ
     دوب هدـــش هداد شزومآ نانآ هب هک يرازفا     مرن کمک اب اهتنا رد .دندرک دیلوت
.دندرک قلخ ار دوخ کینورتکلا باتک
         هب رد ییاناوت لیلد هب ناناوجون زا هتـــسد نیا داد ناـــشن شهوژپ نیا هجیتن
     تخاس يارب يرتشیب لیامت یکینورتکلا   شور هب دوخ راثآ نتشاذگ كارتشا
  .تفای شیازفا حلص موهفم هب تبسن اهنآ تیساسح .دنداد ناشن دوخ زا باتک

dowlat55@yahoo.com ؛ناوجون و كدوک کینورتکلا رشن رگشهوژپ.1

 ؛لاــتــیــجــید یــیوــگ  هــــصق و ناوــجوــن و كدوــک کــیــنورــتــکــلا رــــشن رــگــــشهوژــپ .2
marjan.foroughi@gmail.com

.تسا ربارب هلاقم نتشون رد هدنسیون ود ره مهس .3
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       حلـــص زا دعب ود اب طقف ناناوجون هک دهدیم ناـــشن شهوژپ نیا نینچمه
 زین دوخ ياه       ناتساد رد و دنتشادن ییانشآ نآ رگید داعبا اب و دنتشاد ییانشآ
.دندرکن هدافتسا اهنآ زا

.يروانف ،شزومآ،ناوجون،حلصجیورت،کینورتکلا باتک:ناگژاودیلک
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ملع و گنهرف اب رادیاپ حلص یگدینت
1 نادار همطاف

 زا اه    ناسنا رگید اب لماعت و طابترا وترپ رد هک تسا یعامتجا يدوجوم رشب
   ،یناسنا لماعت دنیارف رد .تسا هدرک ظفح ار دوخ ياقب نونکات تقلخ يادتبا
   يرشب عماوج يانف و اقب ،يریگ    لکش رد ملع و گنهرف يداینب هصیصخ ود
 .دناهتشاد ییازس هب ریثأت

  نتفای نآ لابند هب و دوخ طیحم زا ناـــسنا كرد و تخانـــش ینعم هب ملع
 کی زا یگدنز ياههغدغد شهاک و تالکــشم لح بــسانم دربهار و راکهار
  يوــس زا هعماج لوبقم ياهراجنه و اهشزرا نییعت موهفم اب گنهرف و وــس
 هلوقم هک ییاجنآ زا .دنیاهناسنا نیب رد یتسود و حلص يرارقربددصرد رگید

 یناــسنا عماوج همه بولطم و هجوت دروم هراومه نآ نوگانوگ داعبا و حلــص
      ،حلص قیمعت و شرتسگ رد ملع و گنهرف هاگیاج ییاسانش ياتسار رد ،تسا
  ماظن رد یملع راتفر و شرگن ندـش هنیداهن اب   ایآ هک تـسا حرطم لاوـس نیا
؟دوب دنهاوخ رادیاپ حلص ققحت هب رداق اه ناسنا،عماوج  یگنهرف و یشزرا
 زاسپ،    هدش یعس دوجوم يرظن عبانم رب یفیصوت يرورم اب شهوژپ نیا رد
 و یملعياهشزرا اب هتخیمآ گنهرف نیب یگتــسویپ ،اههفلؤم و میهافم نییبت
  .دوش هتسجرب رادیاپ حلص يالیتسا
.ملع گنهرف ،یملع راتفر ،یتسود ،رادیاپ حلص:ناگژاودیلک

Radanfatemeh@yahoo.com؛رون مایپ هاگشناد رایداتسا .1
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میرک نآرق رد نآ داعبا و حلص موهفم باتزاب
1یبجر ملسم

2یبجر یلع

  ياههمانرب ،دوـــصقم لزنمرـــس هب ناـــسنا ندناـــسر يارب مالـــسا نیبم نید
 يا  هدنزاــس ثحابم و يرورــض ياهروتــسد زین و هدید كرادت ياهبناجهمه
     چیه نودب دناوتب رشب ،نیمارف نآ هب ندرک لمع هیاس رد ات تسا هدرک حرطم
    یهلا برقت ياتسار رد رتشیب هچره و دهد همادا شیوخ تایح هب ياهغدغد
 نیا زا یکی .دــشاب اــشوک و یعاــس شیپ زا شیب ریــسم نیا رد و درادرب ماگ
 رد.تــسا حلــص یلاعتمو دنمــشزرا موهفم طــسب و رــشن هدنزاــس ياههمانرب

و اه گنج ىاج هب نآ ىنیزگیاج و ىناهج تینما و حلــص شرتــسگ تقیقح
    و كرابت دنوادخ هک تسا مالسا مامتها دروم لئاسم نیرتمهم زا ىکی اهعازن
   یعس شهوژپ نیا .تسا هتخادرپ نآ هب تّارک هب یحو ینارون تایآ رد یلاعت
 موهفم میرک نآرق رد واکودنک اب و یلیلحت-یفیـــصوت یـــسررب کی رد دراد
        تایآ رد حلص دزاس نشور ات دهد رارق یسررب و دقن دروم ار حلص هدنزرا
      زا .تـــساراد ار یعونتم داعبا هچ و هدوب یموهفم هچ ياراد یحو ینارون
 هب میرک نآرق رد هبترم081    دودح شتاقتشم هارمه هب حلص هژاو هک ییاجنآ
 ات هتفرگ كرتــشم یگدنز رد نیبلاتاذ حالــصا زا دناوتیم ،تــسا هتفر راک
     ره هب ندرک لمع .دوش لماش زین ار گنج نیدایم رد تینما و حلص يرارقرب

     ؛يراوزــبــــس مــیــکــح هاــگــــشناد یــــسراــف تاــیــبدا و ناــبز يارــتــکد يوــجــــشناد .1
moslem.rajabi@yahoo.com

یسراف تایبدا و نابز هتخومآشناد .2
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 یگدنز رد ار ناــسنا دناوتیم میرک نآرق رد طوبــضم و جردنم نیمارف زا کی
 يرای هدمآشیپ تالکشم ندرک فرطرب رد ار وا و دشخب يرای ینید و يویند
.دناسر

.نیقفانم ،قالط و حلص ،گنج نیدایم ،میرک نآرق ،حلص:ناگژاودیلک
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یتسود و حلص رعاش يزاریش ظفاح
1یبجر ملسم

2یبجر يدهم

 نارعاش نیرتگرزب زا یکی بیغلا   ناسل هب ّبقلم يزاریش ظفاح ،زار هجاوخ
           ،وا رعش .تسا صاخ و ماع هرهش شراعشا هک تسا یسراف بدا و نابز
 شراعـــشا هک ییاج نآ زا.تـــسا یمدآ ناج و لد نابز و فطاوع نامجرت
          ،هدیزگرب رعش رد هک یتلاسر ،هتفگ نخس نیماضم بلاغ رد و تسا عونتم
 و ىگدنز شیاتـــس لماـــش ،وا ۀنارعاـــش تلاـــسر ،هکلب تـــسین يدعب کت
  هیلع شریذپان  ىگتسخ راکیپ و ىیایر نادهاز ندرک اوسر زین و نآ ىاهىیابیز
 هلاقم     یلصا روحم شهوژپ نیا رد هک یلاوس .دوشیم اهتراقح و اهتلاذر
      شزیگناروش تایلزغ رد زار هجاوخ ایآ هکنیا تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار
       جرخ هب مامتها دوخ زا نآ طسب و رشن هار رد و هتفگ نخس حلص موهفم زا
     هتفرگ تروص وا راعشا ناوید رد هک یفیصوت-  یلیلحت یسررب رد .تسا هداد
 هب شیوخ زغن راع  شا رد حلص هژاو اهراب وا    هک تسا هدش هداد ناشن یبوخ هب
 زا هب حلــص هدید رون يا" :هک تــسا هدرک حیرــصت شدوخ نینچ و هدرب راک
 عبط و كزان لد هک دوــش یم دافتــسم نینچ نخــس نیا زا ."يرواد و گنج
  و همــصاخم ره زین و یتــشرد و تنوــشخ ره دناوتیمن زار هجاوخ فیطل
 .يرواد      و گنج رعاش هن تسا حلص رعاش وا تقیقح رد .دباترب ار یترودک

 ؛    يراوزــبــــس مــیــکــح هاــگــــشناد یــــسراــف تاــیــبدا و ناــبز يارــتــکد يوــجــــشناد .1
moslem.rajabi@yahoo.com

یسراف تایبدا و نابز هتخومآشناد .2
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 دنویپ و تــسا تیمها ياراد ،عوــضوم ندوب عیدب تلع هب شهوژپ نیا ماجنا
     .دزاسیم راکشآ شیپ زا شیب حلص نوچمه ياهدنزرا میهافم اب ار ظفاح رعش

      و ترودک ،تایلزغ ،يزاریش ظفاح ،یسراف رعش ،حلص موهفم :ناگژاودیلک
.گنج
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حلص گنهرف و يروانف رد تفرشیپ،ندش یناهج
1 ینامحر روصنم

  ياهيروانف رد هلمج زا اهيروانف رد تفرــشیپ نآ هارمه هب و ندــش یناهج
هب ياهعماج ره گنهرف و یگدنز رد ياهقباــسیب تارثا تاطابترا و تاعالطا
 تاطابترا و تاعالطا ياهيروانف رد تفرــشیپ تعرــس .تــسا هتــشاد لابند
 هب دهدیم خر ناهج زا هطقن کی رد هک یتالوحت اهنت هن ،تــسا هدــش ثعاب
راکفا ،ییایفارغج ياهتیدوحم نودب ،تاعالط ا هکلب ،دنک تیارس طاقن رگید
      ياهدمایپ یکی .دهد رارق ریثأ    ت تحت ار فلتخم ياهروـــشک مدرم یمومع
 ياهدمایپ و تارثا، عوضوم  نیا هک ،تساهگنهرف نیب" لاصتا"  ندش یناهج
          لابند هب ار هعماج تیوه و اهرایعم ،اهرو  اب ،اه شزرا رییغت رد یفنم و تبثم
.دراد

     رد یقیمع و هدرتـــسگ تارییغت دهاـــش ام ،هدـــش یناهج يایند نینچ رد
 هعماج گنهرف تیاهن رد و ،اهناــسنا تیوه ،یگدنز کبــس ،يرکف ياهوگلا
: تفرگ رظن رد ار ضرف شیپ هــس ناوت یم تارییغت نیا هب هجوت اب .میتــسه
  ياه شور ،اه تداع. تـــسا ینوگرگد لاح رد يا هقباـــس یب روط هب طیحم
 زین عماوج گنهرف . تسا رییغت لاح رد اه ناسنا ياهرواب و رکف زرط ،یگدنز
.تسا ینوگرگد و رییغت راچد تالوحت ریثأت تحت ياهقباسیب روط هب

 تارثاأــشنم دناوتیم هک روطنامه ،اهيروانف رد تفرــشیپ و ندــش یناهج
 و مارتحا ،مهف ،كرد روظنم هب زین ییاه تصرف دناوتیم  ،دشاب برخم و یفنم
   رظن رد هلاقم نیا .دروآ دوجو ه  ب اه  تلم نیب و اه   گنهرف نیب لباقتم  دامتعا

dr_mrahmani@yahoo.com ؛للملانیب طباور هدکشناد یملع تئیه وضع.١
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 تارثا ،اهيروا  نف رد تفرشیپ و ندش یناهج دنیارف هب نتخادرپ نیع رد ،دراد
  حلـــص گنهرف داجیا رد ار نآ تارثا و كرتـــشم مهف داجیا رد ار دنیارف نیا
.دهدیم رارق یسررب دروم

 ،حلـــص گنهرف ،تاطابترا و تاعالطايروانف ،ندـــش یناهج:ناگژاودیلک
  .اهگنهرف دنویپ
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حلص گنهرف و للملانیب طباور
1 یلقاضر اسهم

      ییارجا يارب يرورض يرتسب و تسا رشب نیرید ياه  نامرآ زا و يرشب یقح حلص
نیرت نهک زا حلص يرارقرب هک ییاجنآزا .دور       یم رامش هب رشب قوقح ریاس ندش

 هجاوم يدایز ياه  يریگرد اب یکاخ هرک هک یطیارــش رد ،تــسا يرــشب ياهنامرآ
      یندم قوقح ریاس اریز ،دوب دهاوخ حلص گنهرف ساکعنا يارب یبوخ نامز ،تسا

.دزابیم گنر گنج هیاس رد یسایسو
 قاثیم نوچ ینوگانوگ یللملا    نیب دانسا یسررب اب هک تسا نآ رب دصق هلاقم نیا رد
        یناهج هیمالعا ،ونژ هناگراهچ ياهنویـــسناونک ،گولک-      نایرب نامیپ ،للم هعماج
 ه راشا یللملا        نیب تینما و حلص ظفح ترورض رب هک يدانسا ریاس و رشب قوقح
       طباور رد نآ گنهرف جیورت و حلـــص ظفح ینونک تیعـــضو لیلحت هب دنا هتـــشاد
      یگنوگچ رب ینبم هلاقم یلصا لاوس هب یخساپ رذگهر نیا زا و میزادرپب للملانیب
-یــشهوژپ شور بیترت نیا هب .میبایب ،للملا نیب طباور رد حلــص گنهرف هعــسوت
   .میداد رارق هعلاطم دروم زین ار یللملا  نیب مکاحم ياه  هیور و میدیزگرب ار یلیلحت
 و حل ص تیاعر هب مازلا دوجو ،يریگ   هجیتن ناونع هب ام خساپ ،دش هتفگ هچنآ هب رظن
  نارگیزاب يوس زا ياهدهاعم و یفرع دعاوق زا يا  هلسلس قیرط زا نآ گنهرف جیورت

    دعاوق نیا عضو دوجو اب اهنآ طسوت نیزاوم نیا ندرکن تیاعر و یللملانیب هعماج
.تسا

      ،حلص گنهرف و رشب قوقح ،حلص و للملا نیب طباور ،حلص گنهرف:ناگژاودیلک
 .حلصجیورت و گنج تیعونمم

teh_mahsa@yahoo.com ؛سردم تیبرت هاگشناد للملانیب قوقح دشرا یسانشراک يوجشناد .1
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يزاجح یطعملادبع راعشا رد نآ ياههصخاش و حلص
1رکفنشور يربک

2هدازمظاک نیرسن

  گنج ربارب رد و دور    یم راک هب ارادم و شزاس ،یتشآ ،یتسود يانعم هب حلص
       ،مارآ یطیارش موهفم هب و هتفای شرتسگ هزورما حلص موهفم .تسا ینمشد و
.تسا زیتس و شکمشک ،شیوشت زا یلاخ و هغدغدیب
  نیاربانب دراد یتسه هب تبسن ناسنا ینیبناهج رد هشیر حلص هکنیا هب هجوت اب

    زا یکی هراومه هعماج فلتخم ياه  هورگ و دارفا نایم مهافت و ینیرفآحلـــص
.تسا هدوب نونک ات زابرید زا ناگدنسیون و نارعاش ياههغدغد

  یسررب هب یلیلحت-   یفیصوت شور هب ات تسا نآ رب یعس شهوژپ نیا رد
 هزاوآرپ رعاــش"يزاجح یطعملادبع" راعــشا رد نآ ياههــصخاــش و حلــص
.دوش هتخادرپ يرصم رصاعم

  و ینامرآ یحلــص هب شراعــشا رد يزاجح هک دهدیم ناــشن ثحب جیاتن
 مهم ياه  هصخاش  هلمج زا و تسا هتشاد هجوت دوخ تیلم و تیموق زا رتارف

 و مهافت ،یگتــسبمه و داحتا ،تبحم و قــشع هب ناوتیم وا راعــشا رد حلــص
.درک هراشا تنوشخ یفن و شمارآ و تینما ،شزاس

.رصاعم رعش ،يزاجح یطعملادبع ،حلص ياههصخاش ،حلص:ناگژاودیلک

pa.jazb@gmail.com ؛نارهت سردم تیبرت هاگشناد یبرع تایبدا و نابز رایشناد.1
 ؛   نارــهــت سردــم تــیــبرــت هاــگــــشناد ،یــبرــع تاــیــبدا و ناــبز يارــتــکد يوــجــــشناد .2

nkazemzade@yahoo.com
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ناریا يادرف و زورما رد تارطاخم کسیر شیازفا و میلقا رییغت
1عراز يدهم

  دی دهت نیرت   دیدج ن    اونع هب ایند رد یفلتخم ياه ثحب نونکامیلقا رییغت
  گنج نیرتمهم .تسا هتخیگنارب يزورما تیرشب يارب )میقتسمریغ و میقتسم(
  ياهتــسیرورت يزورفا گنج اب هیروــس و قارع هدودحم رد زورما يایند رد
3002 ياه لاس یط هک دتفایم قافتا ایند زا ياهدودحم رد ،شعاد و يریفکت
    هک دوش هجوت .تسا    هدرک لمحت ار هقطنم رد یلاسکشخ نیرتمهم0102 ات
 لاــس زا شعاد هدیدپ و داد خر1102 لاــس زا هیروــس رد یلخاد گنج زاغآ
   نوناک تروــص هب هزورما هک ،تفرگ لکــش هیحان نیمه رد جیردت هب3102
 و نیرتــشیب لحم هنایمرواخ هقطنم رد يرگیفلــس و ییارگداینب و مــسیرورت
ياهدمایپ و جیاتن نیرت   مهم زا .تسا تیرشب هیلع رب اهتیانج نیرتشارخلد
  و هنایمرواخ ياهروــشک و ناریا( ام هقطنم رد میلقا رییغت و نیمز ندــش مرگ
 هچایرد دننام( یلخاد ياههچایرد نتفر نیب زا ،یلاــسکــشخ )هنارتیدم قرــش
    هعسوت .تسا )یبآ شنت قطانم زا يرایسب رد( بآ دوبمک و )ولراهم و هیمورا
 تاری  یغت زا هنانیب عقاو هاگن شرتـــسگ ا  ب دناوتیم یملع رکفت و ملع جیورت و
 زا يریگــشیپ هب ،هعماج رد یملع يوگتفگ ياــضف جیورت و ،ناریا رد یمیلقا

  رد ییاه          یبایزرا نینچ جیاتن .دنک کمک یموق و یعامتجا ياه شلاچ
 شیامآ اب نمض رد . دوش یم دراو نیمزرس شیامآ و نالک ياهيریگ میمصت
 زا يریگولج و زیمآ     حلص تسیز هعسوت هب اه   هاگتنوکس و تیعمج تسرد

Mehdi.zare.iran@gmail.com ؛هلزلز یسدنهم و یسانشهلزلز یللملانیب هاگشهوژپ داتسا .1
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- ییارگداینب و گ نج ریظن- نآ ياه  تراـــسخ زا هدیدپ نیا یفنم   ياهدمایپ
  .دوش رجنم

  ایآ ؟تسا هتفرگ رارق میلقا رییغت ضرعم رد ناریا ایآ   :تسا نیا لاوس لاح
 ؟دوـــش   یم ناریا هعماج رد فلتخم ياه کـــسیر شیازفا بجوم میلقا رییغت
     نیگنایم هک دهدیم ناـــشن2831  ات2431   لاـــس رد شراب نیگنای م یبایزرا
     .تسا هتفای شهاک لاس رد رتمیلیم مین دودح تدم نیا یط ناریا رد شراب
   هنالاس شراب نازیم شجنس اب       و روشک یسانشاوه نامزاس شرازگ ساسا رب
06 تدم نیا رد هنایلاس طسوتم یگدنراب  هچرگ0931 ات0331 ياهلاس نیب

 مک لاح ره هب شراب نیگنایم یلو ،هدرکن ناریا رد ياهظحالم لباق رییغت  هلاس
 نیب ياه     لاس رد هنازور يامد طسوتم نیگنایم یبایزرا ضوع رد .تسا هدش
   نیا رد امد شیازفا هجرد3  ات5/2    دودح هک دهدیم ناـــشن0931  ات0331
نیرت شیب هک( دوش   یم هدهاشم ناریا یسانشاوه ياه  هاگتسیا رتشیب يارب تدم
 اهرامآ نیا یبایزرا .)تــسا0931 ات9631 ياهلاــس هب طوبرم شیازفا رادقم
    نیا .تسا هتفرگ رارق یمیلقا تارییغت ضرعم رد ام روشک هک دهد یم ناشن
رادیاپان هعـــسوت رثا رد مه و شراب و امد تارییغت رثارد مه یمیلقا تارییغت

  .تسا هتفرگ تروص
  هراــشاریز دراوم هب ناوتیم یمیلقا تارییغت ردناــسنا تلاخدياهدامن زا

    لاس زا هژیو هب ناریا نیمزرس طلغ شیامآ ،بآ عبانم زا لداعتمان هدافتسا :درک
 روط هب و اهناتــسا زکارمرد هژیو هب تیعمج بــسانتمان زکرمت ،دعب هب0731
      بـــسانتمان يوگلا و زاجم  ریغ و زاجم قیمع ياه هاچ رفح ،نارهترد  صاخ
  زا بآ ياه  لاقتنا ،دنهجاوم بآ     دوبمک اب هک یحاون زا رایـــسب رد تـــشک
           قطانم هب هدوب رارقرب اهنآ رد کیژولوکا لداعت و هتـــشاد بآ هک ییاههزوح
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   ياه  هداج ثادحا و ،...     و نامرک و زیربت و نارهت دننام يرهـــش تیعمجرپ
.هیمورا هچایرد دننام یطیحمتسیز رظن زا هژیو قطانم رد هدشن هعلاطم

     .تسا ناریا رد تیعمج عیسو ییاجهباج و میلقا رییغت هدیدپ ياهدمایپ زا
   زا لاغتــشا عوــضوم  هجیتن رد و یلاــسکــشخ هلئ ــسم هک دــسریم رظن هب
    هب تیعمج زکرمت اب .تسا هدوب ترجاهم لیالد ناونع هب لیاسم نیرتيداینب

 هدودحم ردرتشیب هچره نارجاهم هک دسریم رظن هب ،نارهت رهش نوماریپ هژیو
 اههدودحم نیا .دنوــشیم زکرمتم )يداــصتقا رظن زا( رادروخرب رتمک هیــشاح
شبنج ونآ    لسگ زا میقتسم یگتخیسگ ضرعم رد مه هک تسا ییاهاجنامه
 لیلد هب( ياهزرل جاوما دیدـــشت ياهرثا و ، يدعب ياه  هلزلز رد نیمز دیدـــش
 نیمز  تسشنورف  مه و ،دنتسه )الاب ینیمز ریز بآ حطس و مرن كاخ دوجو
 زاجم ياههاچ زا يرادرب    هرهب و دوجو ،یلاسکشخ ،بآ دیدش فرصم رثا رد(
 خر یحاون نیمه رد،لاـــس رد رتمیتناـــس53    دودح نازیم هب )زاجمریغ و
 هب هک-نارجاهم-  يرهــش تاعامتجا يداــصتقا تالــضعم لیلد هب .دهدیم
   رطخ لباقم ردرتروآ باتریغ و رتم   واقمان ياه  هناخ ،دریگ  یم لکـــش جیردت
 .دننکیم ثادحا يدعب یعیبط حناوس و اههزرلنیمز

 هک ییاهترجاهم هب یلاسکشخ و نیمز ندش مرگ ،یمیلقا تارییغت نیاربانب
    مزال .تسا هدیماجنا ،هتفرگ تعرس دوجوم ياهرامآ سا سا رب ریخا ههد رد
  رو شک رد تایح هدنیآ و ناریا تینما دنیارف نیا،هدنیآ رد   دوش هجوت هک تسا
 اب دیابًامتح دعب ياه  لاس رد نیمزرس شیامآ و داد دهاوخ رارق ریثأت تحت ار
 .دریگ تروص یمیلقا تارییغت نیا ندرک ظاحل

.نیمزرس شیامآ ،یلاسکشخ ،گنج ،کسیر ،میلقا رییغت:ناگژاودیلک
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عماوج رد حلص يرارقرب رد شزومآ شقن :نتسیز مه اب شزومآ
1عراز ارهز هدیس

اهنارحب ،يداصتقاياهتباقر،يروانف هعسوت شیازفا هب هجوت اب زورما ر شب
 نیا و،دزومایبار نتسیزمهابهنوگچهکدرادزاینناهج رد اه شکمشکو
 رگیدکی زا لباقتم كرد و راگزاــس طباور دــشر ،اهتوافت شریذپ اب زج مهم
 ناربهر و ن اناوج زیهجت يارب رازبا نیرت   مهم شزومآ .تـــسین ریذپ ناکما
              اب هلباقم يارب هک یتراهم .تـــسا تراهم و شناد هب ام هدنیآ ياهلـــسن
    و راگزاس ،تسود   حلص عماوج نتخاس و اه تلم نایم ینمشد و يزروهنیک
   .تساراک  فصنم

 درکیور ود رب يراذگهیامرــس و شزومآ قیرط زا"نتــسیز مه اب شزومآ"
    دــــشر بجوم هک:يرگی   د هب هجوت و كرد-1  :دتفا   یم قافتا لمکم
     تیساسح ،اهگنهرف هب تب   سن شناد بسک ،یلدمه  نوچمه ییاهییاناوت
،یگنهرف ،یبهذم ياهتوافت شریذپ و دوجوم ياهضیعبت تخانش ،یگنهرف
    شیازفا هب رجنم هک :   كرتـــشم فادها هبرجت-2 و دوـــشیم ... و یتیلم
  و یعام تجا ياه       تکراـــشم ،فارطا طیحم هب هجوت ،یعامتجا ياه تراهم

   و یحارط اتسار نیمه رد .دوش  یم  نانیمطا و ،يربهر ، یهورگ راک ،یسایس
 ریذپناکما ریز لماوع قیرط زا طبترم و  اراک یــشزومآ متــسیــس کی نیودت
    .یبایشزرا و ناملعم ،یشزومآ يزیرهمانرب ،یلم ياه   تسایس بوچراچ :تسا

Zahra.zare144213@gmail.com ؛یسیلگنا نابز مجرتم یسانشراک .1
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  اب" شزومآ ر   د لماوع نیا زا کی ره شقن هک تسا هدش یعس قیقحت نیا رد
  .دریگ رارق یسررب دروم" نتسیز مه

يزیرهمانرب ،یلم ياه   تسایس بوچراچ ،نتسیز مه اب شزومآ:ناگژاودیلک
.كرتشم فادها هبرجت ،يرگید هب هجوت ،یبایشزرا ،ناملعم ،یشزومآ



حلص گنهرف و ملع گنهرف یلم شیامه تالاقم هدیکچ

34

حلص موهفم اب دنویپ رد ناریا رد يروانف و ملع ياهناسر ییامنزاب
 نویزیولت یشیامن ياههمانرب رد يژولونکتویب ییامنزاب يدروم هعلاطم

ناریا یمالسا يروهمج
1رادرز نیرز

 هببلغا ،دننک یم افیا هعــسوت دربــشیپ رد هک یــشقن رب هوالع يروانف و ملع
    لمع رقتـــسم طلـــسم نامتفگ تیوقت ياتـــسار رد یموهفم ياهرازبا ناونع
 رد دنناوتیم ،دنراد بیقر ياه  نامتفگ ریاس اب هک یتبسن هب هجوت اب و دننکیم
 نیا .دنوــش هتفرگ راک هب یللملانیب ای یلم سایقم رد هعزانم ای حلــص ریــسم
  ياه    همانرب رد يروانف و ملع يدنب        بوچراچ هوحن تخانـــش لابند هب ،هلاقم
  يروانف و ملع يا   هناــسر ییامنزاب هک دوــش صخــشم ات تــسا ینویزیولت

؟روحمهعزانم ای تسا روحمحلص
نویزیولت رد يژولونکتویب هــبطوبرم ینویزیولت نوتم ،روظنم نیا يارب

 یفداــصتریغ يریگهنومن شور اب لایرــس بلاق ردناریا یمالــسا يروهمج
  ياهکینکت و بوچراچ یفیک لیلحت شور زا هدافتـــسا اب و باختنا دنمفده
.دندش لیلحت یتخانشهناشن لیلحت و ینومضم لیلحت

   تشه بلاق رد ار يژولونکتویب ،یسررب دروم ياهل ایرس داد ناشن اههتفای
  قیالع ،يونعم ياه     شزرا و يژولوئدیا ،هئطوت ،یملع تفرـــشیپ بوچراچ
  نتفرگ رارق .دناهدرک ییامنزاب ییارگ     یلم و لالقتسا ،داصتقا ،قالخا ،یناسنا
     دنویپ زین و هئطوت بوچراچ بلاق رد هدش ییاسانش نیماضم زا یمین زا شیب

zarrinzardar88@gmail.com ؛ییابطابط همالع هاگشناد یملع تئیه وضع .1
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  ياه      شزرا و يژولوئدیا بوچراچ اب يروانف و ملع تفر ـــشیپ بوچراچ
 رد روحم    هعزانم یبوچراچ رد ون ياه      يروانف ییامنزاب هدنهدناـــشن يونعم
لابند يارب يا هــصرع ،ناریا رد ملع نامتفگ هک انعم نیا هب .تــسا نویزیولت
 ینتبم میهافم لیلد نیمه هب و تسا برغ و ناریا کیژولوئدیا تاعزانم ندرک
.دناهدش هدنار هیشاح هب ... و  داصتقا ،یناسنا قیالع ریظنحلص رب

.کیژولوئدیا تاعزانم ،حلص ،يروانف و ملع ،يدنببوچراچ:ناگژاودیلک
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حلص نیمأت رد نآ شقنو تراجت یناهج نامزاس هب ناریا قاحلا
"حلص گنهرف و يداصتقا ماظن" روحم ياتسار رد

1يدیس يداهریم

   ناهج و تفای نایاپ درس گنج ،9891  لاس رد نیلرب راوید نتخیرورف زا سپ
          هب و تفرگ هلـــصاف درـــس گنج نارود هجو نیرتزراب ناونع هب"  لباقت" زا

  يانبم رب يداــصتقا تابــسانم يرارقرب يارب .درک ادیپ قوــس"لماعت" تمــس
      و دریگ رارق رظن دم دیاب اهروشک يداصتقا متسیس رد يدایز تامدقم ،لماعت
  زا معا يداصتقا ماظن نارگیزاب و نارادم  تسایس ياهرواب رد ی  ساسا تارییغت
          تاررقم زا يرتسب رد دیاب اهروشک .دریگ لکش یصوصخ شخب و تلود
 هتــشادمه اب ياهنیزهمک يداــصتقا لماعت دنناوتب ات دننک راک هباــشم شیبامک
       ار ایند اب هدرتـسگ يداـصتقا لماعت هک یطیارـش رارقتـسا تروـص رد .دنـشاب
     میهاوخ دهاش ایند رد نآ عبت هب و اهروشک رد يرترادیاپ حلص ،دنک نیمضت
      هدینت مه رد اهروشک يداصتقا ماظن رگید ياهروشک اب لماعت هجیتن رد .دوب

 نیمه .دوــشیم رگید يداــصتقا ياه ماظن اب لباقتم یگتــسباو دراو و هدــش
نیب لباقتم طباور رد  هک دوــش یم یتاظحالم زاــس ببــس لباقتم یگتــسباو
 و دنکیم ادیپ شیازفا اهروــشک تیاعر و لهاــست و لمحت حطــس،اهروــشک

   اهروشک بلغا يارب ایند رد هک یقافتا .دروآ یم ناغمرا هب ار يرترادیاپ حلص
  يا هدرتسگ ياه یگنهامه ددم هب و درس گنج نایاپ زا سپ هک هدوب نیا هداتفا
 لکــشلادحتم تاررقم تیاعر هجیتن رد اهرو ــشک يداــصتقا ياهماظن رد هک

 ؛ یناــگرزاــب ياــه  شهوژپ و تا    ــعلاــطم هــــســـسؤ      م رواــــشم و یملع تــئ   یه وـــضع .1
Mhseyedi1@gmail.com
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          يداصتقا لماعت يارب یبسانم رتسب ،هتفرگ تروص تراجت یناهج نامزاس
         يداصتقا لباقتم یگتسباو دیدشت ثعاب رما نیا .تسا هتفرگ لکش هنیزهمک
 يرادیاپ هب میقتــسمریغ تروــص هب و هدــش اهروــشک يداــصتقا ياهماظن نیب
.تسا هدناسر ددم زیمآحلص طباور

    .تسا هدوب یناهج دنور زا توافتم رایسب هداتفا قافتا ناریا دروم رد هچنآ
   قوس هدرتسگ ياه   لماعت تمس هب ار اهروشک یناهج ياهدنور هک یلاح رد
      دراو ناریا هدادن هزاجا و هدرک لمع سکع ًالماک ناریا دروم رد ،تـــسا هداد
 ،یمالــسا بالقنا عوقو زا سپ .دوــش رگید ياهروــشک اب هدرتــسگ ياهلماعت
 اب لمع رد هکلب ،درک لیمحت ناریا هب ار يا هلاــس تــشه گنج اهنت هن برغ
 ار يرتهنیزه رپ طیارش ،نآ اب طبترم ياه شالت و هدرتسگ يراجت ياهمیرحت
  دراو دناوتن رگید ياهروــشک دننامه ناریا دــش ثعاب و درک لیمحت ناریا هب
  گنج" ناونع      هب طیارش نیا زا .دوش ناهج ياهروشک رگید اب هدرتسگ لماعت

  دش ظفح اهتدم ات ناریا نیلرب راوید عقاو رد .مینکیم ریبعت"یلیمحت د رس
       راک روتسد رد ناریا اب یسایس و يداصتقا لباقت ،لماعت حطس شیازفا ياجب و
      هب ناریا قاحلا زا يریگولج و ناریا هیلع هدرتـــسگ ياه میرحت .تفرگ رارق

 ناریا یتفن هلول طخ ثادحا رد ینکشراک و تعنامم و تراجت یناهج نامزاس
.دنوریم رامش هب راتفر نیا قیداصم زا...و اپورا هب

  هباثم هب عقاو رد1+5 اب ناریا يا   هتسه قفاوت هک دوشیم اعدا هلاقم نیا رد
   ناریا داصتقا يارب ار يرگید رصع زاغآ ،9891   لاس رد نیلرب راوید یشاپورف
   تمس هب یلپ تراجت یناهج نامزاس هب قاحلا زا میناوتب ام رگا .دهدیم دیون
.دوب میهاوخ دهاش ار يرترادیاپ حلص تروص نیا رد ،میزاسب ناهج اب لماعت
.تراجت یناهج نامزاس ،حلص گنهرف ،يداصتقا ماظن ،حلص:ناگژاودیلک
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یناریا ياهنابز رد"حلص" موهفم و هژاو
1يدیهش یلع

   تاملک خیرا    ت هب هک سک نآ دیوگ      یم دیدج رـــصع رادمان ناخروم زا یکی
  یــسانــشنابز رظنم زا نیاربانب .تــسا طلــسم ناهج خیرات هب ،تــسا طلــسم
 كرد .تفایرد ناوتیمن حلــص هژاو خیرات هار زا زج ار حلــص خیرات ،یخیرات
     نآ يارب تلم نآ نابز رد هک دتفا   یم قافتا یتقو تلم کی دزن"ینعم"  کی
   .دیمان ینعم مـــسا ارنآ ناوت یم هک يا   هژاو .دنـــشاب هدیزگرب ياهژاو ،ینعم
  یسانشنابز رظنم زا هک ییاهنابز بلغا و یسراف نابز رد"حلص" هژاو هزورما
   .تسا یبرع ياهژاوماو ،دنور یم رامش هب یناریا هداوناخ ياهنابز زا ،یخیرات
 رگا و ؟دناهتــشادن هژیو ياهژاو دوخ نابز رد موهفم نیا نایب يارب نایناریا ایآ
     ار نابز کی نارونخـــس هچنآ ؟تـــسیچ نآ نتفرگن راک هب ل  یلد ،دنا هتـــشاد
    ،تسا هژاو بحاص يدوخ نابز رد هک یموهفم و ینعم نایب يارب ات درادیماو
فلتخم ياههیال و حوطس یکی ،دنربب لیخد ظافلا و اههژاوماو ناماد هب تسد
 هک هدرک حرط یتاقبط زین یناریا ياه نابز رد ،یناریا قبطم نهذ .تسا ییانعم
 هب و هدـــش لیکـــشت هناملاع رتارف ياههیال ات هنایماع تـــسدورف ياههیال زا
 ز ا ناشن" حلص" مان هب یموهفم نایب يارب اههژاو ددعت ای اههژاوماو يریگراک
 نیا .تــسا هدمآ دیدپ ینعم نآ يارب یناریا نابز رد هک دراد یتاجرد و اههیال

    ؛نارهت هاگـــشناد ،یـــسانـــش    ناریا و یناتـــساب ياه    نابز و گنهرف هورگ یملع تئیه وـــضع .1
alishahidi@ut.ac.ir
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 یناریا ياهنابز و گنهرف رد ار" حلص" لداعم ياه هژاو ات تسا نآ رب راتفگ
  نیا زا ار نایناریا یخیرات كرد ،دنک یــسانــشهــشیر و یفرعم ،وجوتــسج
 روجهم و يریگراک هبنادقف  للع ای تلع و دــسانــشزاب اهنآ يانعم و اههژاو
   نابز یسانشهعماج رظنم زا ار لداعم ياههژاو ماو زا هدافتسا و اههژاو نآ ندوب
.دهدناشن

.یناریا ياهنابز ،نابز یسانشهعماج ،یخیرات یسانشنابز ،حلص:ناگژاودیلک
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یمناغتسم مالحا زا دسجلاةرکاذ نامر رد حلص موهفم یسررب
1نایغابص یلع

      و گنج و رامعتسا عوضوم نوچمه ینوگانوگ تالکشم اب رصاعم هرود رد ریازجلا
 لوح ریازجلا تلم ياههغدغد نیرتمهم لیلد نیمه هب و تسا هدوب ورهبور مسیرورت
 ار موش ياه     هدیدپ نیا يرایسب نارعاش و ناگدنسیون .تسا هتفای زورب اهروحم نیا
    زا یکی یمناغتـــسم مالحا .دنا   هدنار ملق نآ ندرک فرطرب يارب و دناهدرک حیبقت
    رد ار حلــص ات هدیــشوک هک تــسا ریازجلا ناگدنــسیون نیرتروهــشم و نیرتاناوت
    تمس هب تکرح هغدغد و دیاتسب" دسجلاةرکاذ" نامر ص وصخ هب و شیاهنامر

 هب ،یعامتجاکیتنامر بلاق رد و  هناسانشهعماجيدرکیور رد   وا .دهد ناشن ار حلص
    تالمح نینچمه و هـــسنارف زا لالقتـــسا زا دعب و لبق ریازجلا ياه  گنج هلئـــسم
 یــسررب،هلاقم نیا زا فده .دزادرپیم ریازجلا ياهاتــسور و اهرهــش رد یتــسیرورت
 هدیدپ ود نیا هکنیا و تسا" دسجلاةرکاذ" نامر  رد مسیرورت و گنج ياههیامنورد
 ،رــضاح هلاقم يروآدرگ شور .دناهتــشاذگ ياجرب شراثآ و هدنــسیون ربيریثأت هچ
    نیا جیاتن زا .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم ياهناخباتک ياه   هداد و تسا یفیصوت
 ناناملــسم درکیور هب نتخادرپ اب یمناغتــسم هک تــسا هتکن نیا هب یبایتــسد ،ثحب
    اب نینچمه .دهد   یم رارق داقتنا دروم ار نید يارجا و مهف رد نانآ شور ،یطارفا

  و رامعتــسا ملظ زا ییاهر يارب مدرم تمواقم ،ریازجلا ناگرزب يدرمیاپ زا شیاتــس
.دهدیم ناشن ار یناسنا ياهعماج و حلص تمس هب تکرح

.یعامتجا کیتنامر ،حلص ،ریازجلا،نامر ،دسجلاةرکاذ:ناگژاودیلک

ali.saba666@gmail.com ؛سردم تیبرت هاگشناد يارتکد يوجشناد .1
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هنایمرواخ ياهروشک رد روحمحلص ناینبشناد داصتقا شقن
1یمیظع یلع رصان

  اهروشک نیا زا يرایسب رد دهدیم ناشن هتفایهعسوت ياهروشک داصتقا یسررب
 يارب ینوزفازور شالت و تسا هتفرگ رارق ناینب  شناد داصتقا رب هعسوت روتوم
   یتنــس داــصتقا رد نآ ینیزگیاج هوحن و ناینبشناد داــصتقا زا يرتهب كرد
            تیعضو یسررب هب هلاقم نیا .تسا هدش ماجنا هعسوت لاح رد ياهروشک
   هقطنم حلـص رب نآ ریثأت و هنایمرواخ هقطنم ياهروـشک رد ناینب شناد داـصتقا
  لماش هک ناینبشناد داصتقا یلصا ناینب راهچ تیعضو اتسار نیا رد .دزادرپیم
 و یتاعالطا ياه  تخاــسریز ،يروآون متــسیــس ،رهام راک يورین و شزومآ

  ناینب هب ياهژیو هجوت .دریگیم رارق یــسررب دروم يداــصتقا يداهن متــسیــس
       لاح رد ياهروشک رادیاپ هعسوت رد یساسا شقن هک تشاد میهاوخ شزومآ
 قیرط زا دناوتیم ناینب  شناد داصتقا هک یشقن هب همادا رد .دنک یم يزاب هعسوت
  .دوشیم هئارا دشاب هتشاد ياهقطنم حلص رب ناینب نیا

  حلـــص ،رهام راک يورین ،یتنـــس داـــصتقا ،ناینبشناد داـــصتقا:ناگژاودیلک
 .يروآون متسیس ،ياهقطنم

naazimi@yahoo.com.co.uk ؛روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم یملع تئیه وضع .1
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حلص گنهرف و شناد هعماج
1یمیظع یلع رصان

 شناد هعماج داجیا روظنم هب يددعتم یسایس و یعامتجا ،يداصتقا تاحالصا
  هدش ماجنا ریخا ياه لاس یطMena  ياهروشک رد روحم شناد داصتقا و
       تارییغت نیا .تسا هدش ماجنا عماوج ياهاضاقت زا یشان تارییغت نیا .تسا
.تسا هدش رجنم هقطنم نیا رد حلص گنهرف و هعسوت ،دشر هب يدودح ات

   داصتقا همادا رد تسا  هتخادرپ شناد هعماج یسررب هب ادتبا رد رضاح هلاقم
     نیا تاریثأت يدعب شخب رد .تـــسا هتفرگ رارق یـــسررب دروم روحمشناد
      دروم تسا اهنآ یناسنا يورین هعسوت زا یشان هک حلص گنهرف رب اه تفرشیپ
  نیا زا لــصاح جیاتن مه ینایاپ شخب رد .تــسا هتفرگ رارق لیلحت و هیزجت
 .دوشیم هئارا هعلاطم

  هعـــسوت ،روحم شناد داـــصتقا ،حلـــص ،گنهرف ،شنا  د هعماج  :ناگژاودیلک
 .یناسنا هعسوت و يداصتقا

naazimi@yahoo.com.co.uk ؛روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم یملع تئیه وضع .1
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"هیبرعلا" و"یس یب یب"ِ یسرافِ يربخ ِياهتیاسبو ياوتحم ِلیلحت
"حلصِ يراگنهمانزور" ساسا رب

1هدازهمالع یلعریما

  ،"دروخرب" نامه ای" داضت" ،"يریگرد" ،يربخ ياهشزرا نیرتمهم زا یکی
  ،"يریگربرد" ،"یناوارف" ،"ترهــش" ،"یگزات" رانک رد هک یــشزرا ،تــسا
 شرازگ کی يربخ ياهشزرا همه ،"یتفگـــش" ای"انثتـــسا" و"ترواجم"
  نایم هب شسرپ نیا ،دهدیم خر"گنج" یتقو اما .دهد یم لیکشت ار يربخ
 هچ ؟دـــسیونب ربخ دیاب يربخ شزرا مادک ساـــسا رب رگـــشرازگ هک دیآیم
 يریگرد"يزاـــس هتـــسجرب"    ثعاب یعون هب ،"يریگرد" ِشزرا هب نتخادرپ
   تسارارق"یطابترا شنک"  عون هچ سپ ؛دنسرپ   یم حلص نارگشنک و دوشیم
      زا يرناژ ياپ هک تـــساجنیا ؟دـــشاب زیمآحلـــص" لعف" و" لمع" جورم
.دوشیم هدیمان"حلص ِيراگنهمانزور" هک دیآیم نایم هب يراگنهمانزور
 هب هعلاطم دروم ياه هناــسر يدنبیاپ هزادنا فــشک و هعلاطم،هلاقم نیا فده
  نتفای هب دناوتیم شهوژپ نیا ياهداهنشیپ و هجیتن .تسا حلص يراگنهمانزور
   حلص يراگن  همانزور ساسا رب نشور ياهزادنا مشچ داجیا و اهصقن ،اهبیع
.دنک کمک نابزیسراف ياههناسر يراذگتسایس و تیریدم هب

        هاگشناد ،هناسر تاعلاطم و تاطابترا مولع هدکشناد ،یعامتجا تاطابترا مولع يارتکد يوجشناد .1
journalist159@yahoo.com ؛يزکرمنارهت دحاو ،یمالسا دازآ
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یبیب"  ِیسراف ِيربخ ِياه تیاسبو ایآ هکنیا زا تسا ترابع قیقحت لاوس
 دنبیاپ"حلص ِيراگنهمانزور" هب"هزغ گنج" ینامز هزاب رد"هیبرعلا" و"ی س
؟دناهدوب
 ،   نآ يرامآ هعماج .تـــسا" یمک ياوتحم لیلحت"  ،شهوژپ نیا يرامآ شور
 رد" یسراف هیبرعلا" و"   یسراف یس یب یب" ياه تیاسبوياهبلطم همه
 رذآ تسخن ههد نایاپ ات1931 هام ناّبآ رخآ ههد زا ـ"هزغ گنج" ینامز هزاب
 .دناهدش"يرامشلک" ای"يرامشمامت" مظنم تروص هب هک تساـ 1931 هام
 ظ   احل هب ،نآ ياه  هجیتن و دنا  هتفرگ رارق یمک ياوتحم لیلحت دروم نآ زا سپ
 رارق طابنتسا و لیلحت در وم حلص يراگنهمانزور ياه  صخاش ساسا رب یفیک
.دناهتفرگ
   رتشیب ،" حلص"  رب یس یب یب زکرمت هک دهد یم ناشن شهوژپ نیا ياههتفای
  هتــشاد حلــص يراگنهمانزور ياهشزرا هب يرتــشیب هجوت و هدوب هیبرعلا زا
 یب ،"ییارگمدرم" و"ییارگتقیقح" ،"ییارگلحهار" ياه  صخاش رد .تسا
  صخاـــش رد یلو ،تـــشاد هیبرعلا هب تبـــسن يرتـــشیب دـــصرد یـــسیب
          صخاش رد اما ،تشاد نآ هب تبسن يرتشیب دصرد هیبرعلا ،"يرادمدنیارف"
  .تسا"رفص" نآ ددع و تشادن يدصرد چیه هناسر نیا ،"ییارگتقیقح"

.یلک ياوتحم لیلحت ،هیبرعلا ،یس یب یب ،حلص يراگنهمانزور :ناگژاودیلک
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ایند رد حلص رب یسایس ياههشیدنا ریثأت
1روپيدرف اضر

  تلود هک نامز نآ و هدش زاغآ نیرهنلا  نیب ندمت نارود زا گنهرف و تسایس
   ناتساب نانوی و اقیرفآ،نیچ و دنه ،ناریا ياهندمت و دندمآ دوجو ه ب اهرهش
       رانک رد يرادماد و يزرواشک هشیپ رب هک دندوب تسایس رد اهنیلوا هلمج زا
 و دندمآ ادخ فرط زا ربم ایپ رازه راهچ و تسیب و  دص ،دندرکیم یگدنز مه
     مادک ره رشب ندمت يادتبا زا یسایس ياه  هشیدنا .دندوب حلص روآدای یگمه
  دوجو هب عماوج نیب رد ار شمارآ دناوتب ات هتــشاد رگیدکی حالــصا رد یعــس
  فده هب دنتسناوتن اه هشیدنا زا مادکچی   ه ارچ تساجنیا لاوس لاح .دنروآ

     هلاقم نیا رد .تسا هداتفا قافتا رشب نیب رد يرایسب ياهگنج و دنسرب دوخ
  و هدرک یسررب ار نارادم   تسایس و نافوسلیف مهم ياه    هشیدنا تسا هدش یعس
میــسریم هجیتن نیا هبعومجم رد .درک صخــشم عماوج نیب رد ار اهنآ دمایپ
ر   د ار هفسالف ریسفت و  رشب یگدنز  یلصا هیاپ ار ینام سآ ياهنید دیاب هک
 .درک باختنا ار نیرتهب اهنآ تارظن نیب وداد رارق عرف ،یگدنز شور

.ناریا ،ربمایپ ،نید ،نافوسلیف ،ندمت ،تسایس:ناگژاودیلک

Reza_fardipour@yahoo.com ؛یسایس مولع دشرا یسانشراک يوجشناد .1
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حلص رارقتسا و رمیلپ يروانف
1هدازگنهرف يولس

2يدیشمج رجاه

 نایم نیا رد .تساریذپانریزگ يرما يروانف و ملع نوزفازور هعسوت ،هزورما
 ،اههنیمز زا يرایسب رد یناهج حطس رد يدایز تاعادبا و يروانف هعسوت دهاش
 ياهتفرشیپ هک تسا نآ زا یکاح یملع دهاوش .میتسه ،اهرمیلپ هژیوهب
 هچ هناتسودعون و هناتسودرشب ياهراتفر شیازفا رب يرایسب تبثم راثآ هناروانف
 يارب مزال ياهتخاسریز زا اهراتفر نیا .دراد دارفا رد هچ و هعماج حطس رد
-یحارط ات هدش ياهدرتسگ ياهشالتیگزات هب .تسا هعماج رد حلص رارقتسا
 دوبهب يارب هعماج دارفا هب شزومآ ياتسار رد تالوصحم ای يروانف ياه
 ،تسا هدش داهنشیپ .دشاب هناتسودعون یعمج ياههمانرب و تاطابترا تیفیک
:دنوش تواضق ریز ياهرظنم زايروانف
 رد كارتـــشا و تیفیک دوبهب ،يزودناهبرجت ،يریگدای ياتـــسار رد دارفا هب-
.دنک کمک یتسودرشب و یعامتجا يریذپطابترا ،یلدمه ،يراوخمغ
     رثوم یگدرتـــسگ يارب ).... و یعامتجا ياه    هناـــسر ،اهرازبا( يروانف زا-
.دوش هدافتسا اههدیا يریذپسایقم شیازفا و نابطاخم
 یتسود عون سح شرتسگ و شیازفا ،يزودناهبرجت ،يریگدای ياهلاجم رد-
.دور راک هب

s.farhangzadeh@ippi.ac.ir ؛ناریا یمیشورتپ و رمیلپ هاگشهوژپ .1

h.jamshidi@ippi.ac.ir ؛ناریا یمیشورتپ و رمیلپ هاگشهوژپ .2
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    نآ هب دنناوتب ینف تراهم نودب دارفا هک يوحن هب ،دشاب ناسآ نآ زا هدافتسا-
.دننک هدافتسا نآ زا و هتفای یسرتسد
.دشاب يراذگهیامرس لباق یلام ظاحل زا و ینابیتشپ لباق ،ریذپسایقم-

 و اه    هناسر شرتسگ تمدخ رد هتفرشیپ ياهرمیلپ ز ا يرایسب ،نایم نیا رد
         ،شزومآ نیون ياهرازبا هعـــسوت رد یمهم شقن اهنآ .دنراد رارق تاطابترا
   تــشادهب حطــس ياقترا ،نینچمه .دننکیم افیا یناــسرعالطا زین و يریگدای
 ره .دنک     یم داجیا اهروشک هعسوت يارب یبسانم رتسب یمومع تمالس و طیحم
  وکــسنوی يداهنــشیپ و هدــش فیرعت هناگتــشه ياههزوح زااههنیمز نیا ود
     ياهرمیلپ تخاـــس ياه  يروانف ،ور نیا زا .تـــسا حلـــص رارقتـــسا يارب
  رامــش هب تــسیز طیحم رادتــسود هک ریذپبیرختتــسیز و راگزاــستــسیز
  هدافتـــسا طیحم تـــشادهب ات یکـــشزپ زا نوگانوگ ياهلاجم رد و دنوریم
.دنوریم رامش هب حلص ياههمانرب هدنربشیپ ياهرازباءزج ،دنوشیم

.شزومآ ،یتسودعون ،حلص ،رمیلپ ،يروانف:ناگژاودیلک
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رادیاپ حلص هب یبایتسد رد يروانف شقن
1یمیدق مرکا

   رب مکاح نومژه اب بسانتم یناهج حلص زا يزادنا مشچ،خیرات زا ياهرود ره
 یملعياهيروانف تفر     شیپ ریس ،رشب خیرات هعلاطم اب .دنک یم میسرت نامز
  ياهيروانف رد تفرـــشیپ قیرط زا یناهج ياهتردق .تـــسا راکنا لباقریغ
              تباقر نیا ،دنراد نایناهج هب دوخ تردق يرترب شیامن رد یعـــس یماظن
 ن   یلوا حلص يارب يروانف عوضوم .دوش   یم یتاحیلست هقباسم هب رجنم هدرتسگ
    رد حلص ناماگشیپ هب کمک رطاخ هب5991    لاس رد سربق مدرم طسوت راب
   رــشب يارب ار يدیدج ریــسم هکنیا نیع رد يروانف .دــش حرطم هریزج نیا
  قادــصم متــسیب نرق رد یناهج گنج ود عوقو .دراد زین یبیاعم ،دیاــشگیم
 رد يروانف شقن یــسررب شهوژپ نیا فده .تــسا يروانف زا یفنم هدافتــسا
 هنو گچ هک تسا ن      یا شهوژپ نیا یلصا لاوس .تسا رادیاپ حلص هب یبایتسد
  ؟تفای تسد رادیاپ حلص هب ناوتیم يروانف قیرط زا

  ،تبثم ياههبنج نتــشاد نیع رد ،تــساياهبل ود ریــشمــش نوچ يروانف
  اه يروانف یفنم راثآ تیارد و لقع اب دیاب رــشب .درادرب رد زین یفنم ياههبنج
 شهوژپ ن           یا شور .دنک لیدبت تبثم راثآ هب ار یماظن ياه يروانف هژیوب
 ریــسم رد دیاب يروانف تفگ ناوت یم عومجم رد .تــسا یفیــصوت-یلیلحت
.دوش مهارف رادیاپ حلص هب یبایتسد ناکما ات دریگ رارق تسرد
.یناهج حلص ،حلص ناماگشیپ ،رادیاپ حلص ،يروانف:ناگژاودیلک

ghadimi2005@gmail.com ؛روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم یملع تئیه وضع .1
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للملانیب طباور رد حلص گنهرف
1 نیشن خیش ینابرق نالسرا

2 يدمحا يدهم

غرافو تسایناهجرادیاپ هعسوتيانبمویندمیگدنز ترورض کی ،حلص
وجیورتیناهجهدکهدرد حلصققحتيانبمیماظنو   یسایستاعزانمزا
ندمآدوجوهب   یلصا هضورفم   حلص.تسا للملا نیب طباور رد حلص هعسوت
مکاحيراجنهماظن تخانش،نایمنیارد . تساهدوبللملانیبطباور هتشر
یللملانیبیقوقحياهراجنههعومجمویللملانیبویلمزامعاعماوجرب
ریاــسربیتحتاهجياهراپزاهکتــسایتایرورــضزا،حلــصابطبترم
.درادتیولواومدقت،رشبیگدنزطیحمردیناب حلصو يزاس حلصياههبنج
ياهشزرازایکی،تینماوتلادع ریظنییاهنامرآدننامهحلـــصنیاربانب
هک تسايرکفياهماظنواهندمت،اهگنهرفهمهرد هدش هتخانش یناسنا

ماظنرد حلص نیاربانب. تساهدرک لوغشملداراه ناسنا ،رشبخیراتیط
فاطعنالیلدهبهک تسایللملانیب یحلص   یساسا روط هب للملانیبطباور
  هعماج عفانم ابیلمعماوج  لباقتم طابتراوحلـــصيازجاو میهافمرد
   یشسرپ نیاربانب .دریگربردزیناریلمویلحم حلص تسانکمم،یللملانیب
         طباور رد یهاگیاج هچ حلـــص گنهرف هک تـــسا نیا دوـــش یم حرطم هک
  طباوررد حلــص گنهرف هک تــسا نیا ناگدنــسیون لالدتــسا ؟دراد للملانیب
 نایمه دنزاـــسو تبثم   لماعت ،اه گنهرفییازفامه   ِ نامتفگ ثعاب للملانیب

Ghorbani@khu.ac.ir ؛نارهت یمزراوخ هاگشناد للملانیب طباور داتسا .1

Mehdiahmadi0842@yahoo.com ؛نارهت یمزراوخ هاگشناد للملانیب طباوردشراسانشراک .2
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ناهجهدیا ندشیتایلمع،یناهجهعماجردلباقتممارتحا ساسارباهگنهرف
  .دو شیم     لیدبت یناهج حلص يارب یصخاش وییارگیطارفاو تنوشخهیلع
.تسا هدش نیودت یلیلحت-یفیصوت شور زا هدافتسا اب هلاقم نیا

  ،للملانیب تینما ،للملانیب حلص ،للملانیب طباور ،حلص گنهرف:ناگژاودیلک
.تبثم لماعت
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حلص لوصح رد گنهرف شقن یسررب
1 یمیرک اضرمالغ

 هب هجوت اب .تسا نآياقتراو هب یبایتسد گنهرف ياهشقن نیرتمهم زا یکی
ریثأت ناوتیم هنوگچ هک تــسا نیا لاوــس زیمآحلــص یگدنز رد گنهرف ریثأت
 ل وصح تاریثأت ن یا تسا نکمم هنوگچ و درک كرد رتهب ار حلص رد گنهرف
    ریثأت یگنوگچ ییاسانش یلصا لاو  س ؟دنزاس نکمم ریغ ای نکمم ار حلص هب
 نیا زا يددعتم ياه خساپ    .تسا حلص لوصحرد نآ ياه هویش هتبلاو گنهرف
     یعامتجا ياهراتفر بیغرت اب گنهرف .تسا هدش هتفرگ رظن رد نآ يارب لیبق
 و تکراشم ؛دراذگیم ریثأ ت حلص دنیارف رد طیحم اب راگزاس و زیمآ تملاسم
 کمک       و یعامتجا یگتـــسبمه .دراد رارق گنهرف ریثأت تحت یندم تالماعت
  رد گنهرف .دراد رارق يا       هعماج ره یگنهرف طیارـــش ریثأت تحت زین لباقتم
 رد گنهرف ...و دراد یمهم شقن اهشزرا هب مارتحاو يریگلکــشو نیوکت

اریز .درادن هدننکنییعتو  يروحم شقن اما دراد يرثؤم شقن حلــص لوــصح
 ح طسو تموکح   و تسایس عون ،داژن،ایفارغج دننام ینیداینب ياه تیعضو
 يدایز ریثأت دناوتیم مادک ره هک زین للملا نیب ماظن راتخاس  و اهروشک هعسوت
       مهم لئاسم زا یکی .دنشاب هتشاد نآ هب یبایتسد یگنوگچ و حلص ناکما رب
      كرد تیمها ،دـــش دهاوخ هئارا ثحب ن   ایرج رد هک عوـــضوم لیلحت يارب
   رد حلص لوصح رب اهنآ يراذگریثأت یگنوگچو یگنهرف ياه هویشو تیهام

dr.karimi.khu@gmail.com ؛یمزراوخ هاگشناد یملع تئیه وضع .1
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و نگمهيا   هدیدپ گنهرف ،تسا مهم زین گنهرف تیهام تخانش .تسا لمع
 رد ینید         و يداصتقا ،یفسلف ،یسایس لئاسم   .تسین اتسیا ایو سناجتم
 دروم دیاب دراذگیم ریثأت حلــص رب گنهرف هک ییاههویــشو گنهرف تخانــش
  .دریگ رارق هجوت

.اهشزرا هب مارتحا ،تکراشم ،زیمآتملاسم ،حلص ،گنهرف:ناگژاودیلک
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؛رادیاپ هعسوت فادها يارب یطابترا و یتاعالطا ياهيروانف
 تمارک و حلص شرتسگ ،يدنورهش هعسوت رد گنهرف و يروانف ییارگمه

یناسنا
1یلامک یقت دیس

           يارب یتایح شقن روزیلاتاک کی ناونع هب یطابترا و یتاعالطا ياهي روانف
 ویتاعالطا ياه  يروانف باتـشرپ شرتـسگ و يریگ  لکـش ربانب .دراد هعـسوت
 يارب عماوج يور شیپ يدایز رایـــسب ياه   تیلباق ،ریخا ياه  ههد رد یطابترا

    هعسوت و یلاتییجید فاکش ندرک رپ ،اه      ناسنا تفرشیپ هب ندیشخب تعرس
 ،یگنهرف يروراب هب رجنماهيروانف نیا .تـــسا هدرک مهارف یـــشناد عماوج
    تمارک ظفح يارب يزاسرتسب و یعامتجا تالماعت و تاطابترا يریذپ لیهست
 و ینا سنا ياه  هبنج تیوقت قیرط زا حلص گنهرف هب ناوتب ات دوش یم یناسنا
  .تفای تسد هشیمه زا شیب یعامتجا

      زا هرازه هعسوت فادها .تسا حلص گنهرف زاسهنیمز،  هعسوت هب یبایتسد
  ،اهزاین هب یگدیسر و هجوت رد دوخ هناگ تشه فادها اب5102 ات0002  لاس
      يزاسدنمناوت و تامدخ شرتسگ و عناوم عفر يارب عماوج تالکشم و مالآ
   کنیا و تــشاد مامتها تفرــشیپ و هعــسوت يارب تکراــشم داجیا و ناگمه
  فده هدفه رب لمتشم يرتیقرتم فادها0302 لاس ات رادیاپ هعسوت فادها
 .دنکیم لابند هرایس و مدرم روما هب نتخادرپ  روظنم هب ار نیداینب

 یعامتجا تاقیقحت و تاعلاطم هــســسؤم یتاعالطا هعماج تاعلاطم و یهوژپهدنیآ هورگ تــسرپرــس .1
 Kamalionline@gmail.com ؛نارهت هاگشناد
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   ،هنافــصنم عماوج جیورت هب رادیاپ هعــسوت فادها دنــس مهدزناــش فده
    رد و لقتسم تروص هب نیداینب فده نیا .دراد صاصتخا ریگارف و زیمآ حلص

 و تیفرظ داجیا ،يزاـــس    گنهرف يارب رادیاپ هعـــس   وت فادها رگید اب طابترا
 هعلاطم لباق یللملا نیب و یلم ،یلحم داعبا رد هعسوت ياه  تصرف يزاسمهارف
  .تسا

  زیمآ  حلص فادها هعسوت يارب گنهرف و يروانف تیمها يانبم رب هلاقم نیا
  بوــصم دنــس يدروم هعلاطم اب رادیاپ هعــسوت فادها هب یبایتــسد قیرط زا

     و حلص شرتسگ ،يدنورهش هعسوت يارب رثؤم ياهدربهار دحتم للم نامزاس
 .دهدیم هئارا ار یناسنا تمارک

  هعسوت ،یطابترا و یتاعالطا ياه يروانف ،رادیاپ هعسوت فادها:ناگژاودیلک
  .دحتم للم نامزاس ،حلص گنهرف ،يدنورهش
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 بتکم ساسا ربحلص تاعلاطم رد حلص گنهرف يریگلکش لیلحت
للملانیب طباور رديراگناهزاس

1يزردوگ زانهم

2يرین شافک دمحم

 نایم طباور رد شمارآ يرارقرب و ،گنج و دیدهت نادقف يانعم هب حلص موهفم
   حلص يرارقرب و ظفح ییابیز يایور ات  تسا ه دش  ثعاب ،رگیدکی اب اهروشک
  طباور فده نیرتمهم و نیلوا ناونع هب ،یللملانیب هعماج و تیرـــشب دزن رد
 رد یمظن       یب و فالتخا نادقف ،تابث هب ندیـــسر يارب شالت رد للملانیب

 تایرظنيریگراک هب و يریگ لکش ،نیاربانب .دریگ رارق للملا  نیب تینما متسیس
 .م یدهاش ار حلص گنهرفيریگ لکشيارب  حلص تاعلاطم رد للملانیب طباور
   داجیا و اههورگ ،مد     رم تیمها رب دیکأت اب يراگنا هزاـــس بتکم ،نیب نیا رد
 و اه تشادرب و ،اهداهن ،عفانم ،اه   تیوه تخانش رد ،كرتشم عفانم و میهافم
 ،اهتلود یللملانیب راتفر رد یگدزبوــشآ بلاق رد تینما موهفم زا تاکاردا
 زا للملا  نیب طباور ۀـــصرع نارگیزاب نیب ياه  یهاگآ و تارظن يارب ار هنیمز
.دزاــسیم مهارف یناهذالانیب راتخاــس كرد داجیا اب كرتــشم تالماعت قیرط
 هب یهد  لکــش رد ،بتکم نیا يدنمناوت نازیم زا یهاگآ و تخانــش ،نیاربانب
  حل  ص هب یبایتسد زادنا  مشچ میسرتروظنم هب   ،حلص تاعلاطم رد حلص گنهرف
    يارب ییاهداهنـــشیپ و اه حرط هئارا يارب يا هنیمز شیپ و للملانیب طباور رد

؛     )ناگـــساروخ( ناهفـــصا دحاو یم   الـــسا دازآ هاگـــشناد للملا   نیب طباور هورگ رایداتـــسا .1
goodarzi_mahnaz@yahoo.com 

        ؛)ناگـــساروخ( ناهفـــصا دحاو یمالـــسا دازآ هاگـــشناد للملانیب طباور يارتکد يوجـــشناد .2
persicus_sinus@yahoo.com
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   هک تسا یلاوس ،للملا نیب طباور رد حلص هدننزمهربياهنا رحب ،لصف و لح
 يراذگریثأت ناوت و اههفلؤم یــسررب اب ،نیاربانب .دوــش هداد خــساپ نآ هب دیاب
 داجیا اب يراگناهزاــس ،تفگ ناوتیم حلــص تاعلاطم رد يراگناهزاــس بتکم
 زاكرتـــشم تـــشادرب و میهافم داجیا قیرط زا اهتیوه و عفانم رییغت هنیمز
 رد از فالتخا و شنت ياه   هنیمز شهاک اب ،ییارگ    هقطنم و تینما ،عفانم ،تیوه
  گنهرف يریگلکــش هب دناوتیم ،للملانیب تینما نآ عبت هب و للملانیب طباور

.دناسر يرای حلص تاعلاطم رد حلص

 طباور ،حلص تاعلاطم ،يراگنا  هزاس بتکم ،حلص گنهرف ، حلص:ناگژاودیلک
.للملانیب
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تایاور و نآرق رظنم زا هداوناخ میکحت و شمارآ نیمأت رد ارادم هاگیاج
1نارمعداژنیلعدمحمهللاحور

   هاگیاج زا حلص گنهرف نامتفگ ياه  هصخاش نیرتزراب ناونع هب ارادم و قفر
  لوـصا نیرت مهم زا یکی .تـسا رادروخرب ینآرق و ینید ياههزومآ رد ییالاو
     میکحت و تینما نیمأت و شمارآ ققحت رد هک ی نآرق ياهشزرا و یقالخا
  ياهنوگ      هب .تسارادم لصا دراد ییازس هب مهس زا هداوناخ یفطاع ياهدنویپ

         .تفای روما نیا تیبثت و داجیا رد نآ ياپمه ناوت   یم ار یلماع رتمک هک
 و یــصــصخت روط  هب قیقحت ترورــض هفلؤم نیا یــساــسا و مهم ياوتحم
    نییبت نمض دوش یم ششوک هلاقم نیا رد .دز اس   یم يرورض ار هنادنمشور
  فلتخم ياه        هـــصرع رد نآ رب بترتم راثآ و رهاظم ،ارادم تیمها و هاگیاج
 هب مارتحا و فاطعنا ،يریذپلمحت ،ییور هداــشگ ،ییوخ  مرن .دوــش یــسررب
  حلــص و شمارآ ،ارادم گنهرف زا هدمآرب هک دنتــسه یمیهافم هدمع اهتوافت
 .دنروآیم هارمه هب هداوناخ نوناک رد ار رادیاپ

.هداوناخ ؛حلص ؛ثیدح ؛نآرق ؛ارادم:ناگژاودیلک

r_alinejad_omran@yahoo.com ؛ییابطابط همالع هاگشناد رایداتسا .1
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یناهج یسایس تلادع و رادیاپ حلص
1 هناخ هتگ هدازدمحم یلع

    ادج . دراد تیرشب یگدنز يازارد  هب ینالوط رایسب یخیرات، حلص و گنج
    و هنالداع گنج و حلـــص  گنهرف یموهفم نییبت يارب یملع ياهشالت زا
     هدیدپ نآ تیعورـــشم  و تیدودحم نییبت يارب یللملا نیب ياه يراذگ نوناق
  نیاربانب .تــسا هدوب دنیاــشوخ حلــص تــسایــس و دنیاــشوخان هراومه گنج
 اب ات دنا  هدرک شالت یسایس و یعامتجا مولع نوگانوگ ياه هزوح نادنمشیدنا
 ار هنالد  اع و ریگارف حلـص گنهرف هب یبایتـسد ياههار قیقد ياهيزادرپهیرظن
.دنهد رارق اهتلم و اهتلود يور ارف
  حلص تسایس و حلص گنهرف هزومآ ،اهشالت نیا نیرتزیگناثحب ای نیرتمهم
      لاح .دراد اکتا ناهج یسایس و یقالخا میهافم هب هک تسا هدوب کیتارکومد
 ندرک هنیداهن ویناهج حلـــص نامرآ يارب ناوتیم ایآ هک تـــسا نیا لاوـــس
  ناهجینونک نارود رد و ؟درک ادیپ ار كرتشم یقالخا ياهناینب حلص گنهرف

   ققحم حلــص گنهرف تــسایــس اب تنوــشخ زا رود ار یقالخا ییارگرهــش
  ؟تخاس

     ورف ییارگرهـــش ناهج یعامتجا ياه   ناینب ریخا هتینردم رد دور یم نامگ
     نیا دوجو اب . تسا هدش لیدبت یننفت یگتسب لد کی هب موهفم نیا و هدیشاپ
   عماوج رد حلص هدنیآ ياهزادنا مشچ و ینونک ياهتیعقاو نییبت ياربشالت

samincn@yahoo.de ؛یتموکح تاریزعت رد تراجت و ندعم ،تعنص نامزاس هدنیامن .1
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 یقالخا هاگیاج زا هژیو هب ،ییارگرهــش ناهج يوگلا زا يریگهرهب اب یناــسنا
 .دراد تیمها نانچمه

    لئونامیا ینعی زادرپ  هیرظن ود اب ار   ام یقالخا ییارگرهـــش ناهج زا ثحب
 رادیاپ حلــص هطبار یــسررب رد راتــشون نیا.دنکیمانــشآ زلوار ناج و تناک
   رد ریخا موهفم هک دهد       یم ناـــشن زلوار یناهج یـــسایـــس تلادع و تناک
 نوچ یتن    اک رادیاپ حلـــص یقالخا ياه   ناینب زا هناهاوخيروهمج ییارگ نامرآ

  اما تـسا هتفریذپ ریثأت یعامتجا ییارگدادرارق و اه تیاغ ورملق ،یناماـسدوخ
 ندرک رپ یگنوگچ رد تناک ماهبا رب ات دراد شالت زلوار یــسایــس ییارگعقاو
 .دیآ قئاف یسایس تخاس و قلطم رما هب لمع نیب هلصاف

.گنهرف ،یقالخا ییارگرهش ناهج ،یسایس تلادع ،رادیاپ حلص:ناگژاودیلک
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رپوپ ناهج هس يروئت هنایارگحلص ياههنیمز
1 هدازدمحم هللا حور

 ياه هنیمز ،رپوپ یــسایــس هــشیدنا زا اهتــشادرب و اهشهوژپ هوبنا نایم رد
  رارق لیلحت و هیزجت دروم یتسرد هب و هدنام لوفغم وا تایرظن هنایارگ حلص

 ياهنیمز نینچ دوبن يانعم هب تلفغ نیا هک تسا نیا لاوس لاح.تسا هتفرگن
     یناوخزاب رد هک تــسا نیا رب ام داقتعا ؟تــسا رپوپ یــسایــس هــشیدنا رد
 وا درکیور ياه هیوس ،وا هناگ هس ياهناهج يروئت يواکاو و رپوپ ياههیرظن
   هفسل ف نیب دنویپ يزاس  هتسجرب هب هک هنوگنآ .دوش یم راکشآ ییارگ حلص هب
  يوس هب تکرح و یسارکومد هرابرد هژیو هب ،شایسایس ياههاگدید و وا ملع
 شور زا هدافتسا اب مینآرب شهوژپ نیا لاجم رد .دماجنایم یبلط حلص گنهرف

  دروم ار وا ناهج هس يروئت زیمآ حلص ياه  هبنج رپوپ یلماکت یسانشتخان ش
     و رپوپ رظن زا هک دراد نآ زا تیاکح شهوژپ ياه   هتفای .میهد رارق یناوخزاب
 يوــس هب مود ناهج زا تکرح ریــس طخ ،هناگهــس ياهناهج نیب تبــسن رد
-ی  فیــصوت درکراک يریگراک هب اب و )ناــسنا نهذ ینیع ناهج( موــس ناهج
  .مینک تکرح رادیاپ حلص يوس هب میناوتیم نابز مان هب ياهدروارف یلالدتسا

  ،یبلط    حلص گنهرف ،یلماکت یسانش  تخانش ،ناهج هس يروئت:ناگژاودیلک
.نابز یلالدتسا درکراک ،نهذ ینیع ناهج

ruholla59@yahoo.com ؛ناردنزام هاگشناد یسایس مولع دشراسانشراک .1
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ربنآریثأتویعمجياههناسرقیرطزاتنوشخنایبوتیوررارکت
حلصگنهرف
1افصمنیرسن

یمکداعبارددیدجیعمجطابترا لیاسوواه هناسر عیرس تفرشیپ کشیب
هک تسایملعياهشالتزا یشاننیونياهيروانف شرتسگنویدمیفیکو
یگدرتــسگهبتیانعابیمومعگنهرفيریگلکــشرداهنآذوفنوشقن
یعامتجاطباورویگدنز رضاح طیارشرداهنآزا عیسو هدافتساوتادیلوت
.تسانهربمینونکيایندرد
اب هناحلسم تامصاخمعوقوویللملانیبدیدج ياضفو طیارشیفرطزا
هت ساخرب  هتسسگماجلوعیجفياه تنوشخعوقوودیدجنارگیزابوتیهام
هبیعمجطابترالیاــسوواههناــسرنیمهقیرطزاررکم،ییارگطارفازا
لامعاراکــشآنایبوررکمتیوردــسریمرظنهب.دباییمراــشتناتعــسو
ردناعونمه راتشکو هجنکش،رازآو هتساکنآ تعنشوحبقزاراب تنوشخ
.تساهدشتداعفلتخمنینسرداهناسناهرمزوریگدنز
قطانمردنوگانوگلاکــشاردنانزهبتبــسنتنوــشخلامعاهنیمزرد
ورامآ ساساربنآ یگدرتسگو تدشزانآ راکشآنایبوشرازگ ،هناحلسم
نیودتهباردحتمللم نامزاسهژیوهبیللملانیبياهداهنو هتساکن قیداصم
.تساهدرکراداواههمانعطقودانسابیوصتو

للمنامز استاعلاطمیناریانمجناسیئرونارهت هاگشناد   یسایسمولعوقوقح هدکشناد داتسا.1
moc.liamg@affasom.nirsan؛دحتم
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حــضاووراکــشآنایبوتیوررارکتراثآهرابردهلاقمیلــصاهغدغد
هلمجزاهعماجگنهرفربنردمياههناــسرقیرطزاجیارياهتنوــشخ
نایبوتیور،دیلوتریثأتیگنوگچهرابرد یلصالاو س. تسا حلصگنهرف

.تساتنوشخگنهرفوحلصگنهرفيریذپهعماجربجیارياهتنوشخ
راثآهژیوهبفلتخمياههنیمزرداهرامآوقیداــصمزاهدافتــساابهلاقم
.دوشیملیلحتناکدوکونانزرباهتنوشخ

.يریذپهعماج،حلصگنهرف،یعمجياههناسر،تنوشخ:ناگژاودیلک
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؛حلص گنهرف شرتسگ زاینشیپ یناوخباتک گنهرف جیورت
هنایمرواخ هقطنم يدروم یسررب

1يدوصقم یبتجم

 عطق هب .تــسا زیتــس و هعزانم ،گنج ریگرد هک تــساهههد هنایمرواخ هقطنم
 و اههنیمز ددعت رانک رد کیمونوکاوئژ،کیژتارتـــس   ا ،کیتیلپوئژ ددعتم لماوع
  رارمتسا ،روهظ و زورب رد ياهقطنمارف و يا هقطنم نارگیزاب ،یلخاد ياهرتسب
رارکت هب زین هلاقم نیا ،تــساهدوب رثؤم یلوهجم دنچ هلداعم نیا یگدیچیپ و
 ره هک ،دزادرپیمنروکذم يایواز زا يریگرد و تنوشخرارمتسا و زورب لیالد
   هدوب ینارنخس و هلاقم ،باتک زا معا رثا اه هد ناونع و عوضوم اههفلؤم زا کی
 رــصنع اب هنایمرواخ عماوج رادا نعم هلــصاف ات تــسا شالت رد هکلب؛تــسا
  ياهيدرکراکژک و اهیمهفدب هصرع رد ار یتاعلاطم رقف و باتک اب رهق،هعلاطم

 زین و یلم و یلح م تابسانم ،یلخاد هصرع ردیگنهرف و یعامتجا-  یسایس
.دهد رارق هجوت دروم هنایمرواخ عماوج حطس رد ناگیاسمه اب

          گنهرف و باتک دمایپ و درکراک ،تیهام ،هرهوج  ،قطنم هک میریذپب رگا
    زا هداتفارود هعماج لباقم رد و تسا حلص و لماعت ،یهاگآ جیورت یناوخباتک
 هقطنم ،تسا رود هب لماعت و وگتفگ ،هحلاصم ،یهاگآ زا هعلاطم اب رهق و باتک
  وگتفگو هحلاـــصم و حلـــص ریفـــس ناونع هب باتک اب نازیم هچ هب هنایمرواخ
؟تسا رود هب هعزانمو گنجزاو هتسبمه

نمجنا هریدم تئیه سیئر و يزکرم نارهت دحاو،یمالسا دازآ هاگشناد یسایس مولع هورگ رایشناد .1
maghsoodi42@yahoo.com ؛ناریا حلص تاعلاطم
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                قطانم رگید اب هنایمرواخ هقطنم رد هعلاطم هنارـــس یبایزرا همدقم نیا اب
ياکیرمآ ،يزکرم ياپورا ،يوانیدناکــسا ،ایــسآ قرــش ؛قطانم هلمج زا ناهج
و؟دهد   یم ناشن ار يدرواتسد و جیاتن هچ يزکرم ياقیرفآ و نیتال و یلامش
   حلص گنهرف قیمعت و شرتسگ و یناوخباتک گنهرف جیورت نایم یتبسن هچ
  بات  ک هک لیلحت نیا نا       دقتنم هاگدید هب زین يزیرگ هلاقم نیا هتبلا ؟دراد دوجو
    یسایس ،یعامتجا ياه  فاکش يزاس هتسجرب و شیامن و اهیهاگآ شیازفا اب

      زین ار يوعد نیا و دز دهاوخ تسا هعزانم و هزیتس زاسرتسب دوخ یتاقبط و
     یسانششور ظاحل هب   .داد دهاوخ رارق یسررب دروم بیقر هیضرف ناونع هب
             لیلحت و هیزجت زین و يرامآ تاعالطا یقیبطت هعلاطم رب ینتبم هلاقم نیا
.تساههتفای یمهفت

   گنهرف ،یتاعلاطم رقف ،هعلاطم هنارس ،هنایمرو اخ ،حلص گنهرف:ناگژاودیلک
.یناوخباتک
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حلص گنهرف و تنرتنیا
1 داژنروصنم دمحم

  تابسانم رد ار تافلت نیرت     نیگنس مه و دادعترپ روضح مه گنج ،رشب خیرات رد
   شقن .تسا حلص گنهرف تیوقت و دیلوت ،خلت هثداح نیا رهزداپ .دراد اه ناسنا نایم
 لثم ياهناــسر شقن نیب نیا رد و ریظن یب حلــص يارب يزاــسگنهرف رد اههناــسر
  تنر  تنیا لثم ییاه         هناـــسر هک درک شومارف دیابن هتبلا .تـــسا دننام یب زین تنرتنیا

    یلصا نخس .دنریگ رارق زین گنج تمدخ رد دنناوت یم هک دنتسه یمد ود يوقاچ
  تسرد ریسم رد ار  تنرتنیا ،یسدنهم و تیریدم اب ناوت  یم هک تسا نآ راتشون نیا

    تسا نآ رضاحشهوژپ فده .تفرگ راک ه   ب حلص گنهرف شرتسگ تمدخ رد و
          تیوقت و دیلوت ریـــسم رد تنرتنیا ندروآرد تمدخ هب يارب يراکهار و دربهار هک
 یقیرط هچ زا و هنوگچ هک تــسا نآ هلاقم یــساــسا شــسرپ.دیوجب حلــص گنهرف
 ؟تسجهرهب حلص گنهرف شرتسگ يارب تنرتنیا زا ناوتیم

    و يدانـــسا عبانم زا يریگهرهب و يرادرب شیف نمـــض ،اههداد يروآدرگ شور
 ن ینچمه .دوش یم هتفرگ هرهب رثکادح يزاجم ياضف رد دوجوم عبانم زا ،ياهناخباتک
.دش دهاوخ يوناث لیلحت زین اههتشون ریاس ینادیم ياههداد زا

 ،ریاعــش ،اهشزرا( گنهرف زا دتــسفاه هناگراهچ ياههیال زا مه يرظن يوگلا رد
 ،شناد ،تاعالطا ،هداد بــسک( ياهلحرم جنپيوگلا زا مه و )اهلبمــس و ریهاــشم
 حلــص گنهرف لیلحت يارب یگنهرف یهاگآهرابردیلردنو )یگنهرف شناوت و شنیب
   حلص گنهرف هعسوت يارب ییاهراکهار و دربهار يریگهجیتن رد. دوش یم هتسج هرهب
.دوشیم هیارا تنرتنیا يارجم زا

.هناسر ،گنج ،حلص گنهرف ،تنرتنیا:ناگژاودیلک

dr.mansoornejad@gmail.com ؛نارهت هاگشناد یسایس مولع يارتکد .1
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تسیز طیحم و حلصياهشهوژپ
1ییاقشق يرهچونم اتیزآ

  تسیز طیحم، حلص ياهشهوژپ مهم ياه    عوضوم زا یکی ،رضاح رصع رد
 رد حرطم ثحابم زا تــسیز طیحم و حلــص نایم طابترا رگید نایب هب .تــسا

  يا هدرتسگ و توافتمریباعت واه تشادرب،ثحب نیا زا.   تسا یناهج حطس
  .دوشیم

 نودب .دنراد رگیدکی اب یگنتاگنت طابترا تسیز طیحم و حلص ياهشهوژپ
 نیاربانب .دوشیمن ققحم  حلص ياهشهوژپ،یطیحم   تسیز لئاسم هب هجوت
 طیحم اب طبترم لئاسم رد حلص ياهشهوژپ شقن یسررب،شهوژپ نیا فده
لداعت ندز مهرب   ایآ هکنیا زا تسا ترابع شهوژپ یلصا   لاوس .تسا تسیز
-یلیلحت شهوژپ نیا شور؟دنکیمدیدهت ار رادیاپ حلــص،تــسیز طیحم
.تسا یفیصوت

 هرطاخم هب ار    حلص هک تسا يدیدهت یطیحم   تسیز لئاسم هب یهجوتیب
دناوتیم  حلص ياه شهوژپ رد تسیز طیحم هب هجوت لاح نیع رد .دنکفایم
  .دوش رادیاپ حلص داجیا و اهيراکمه ياقترا ببس

 .هعسوت ،تینما ،رادیاپ حلص ،تسیز طیحم:ناگژاودیلک

روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم یشهوژپ سانشراک .1
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یسایس هعسوت ويرالاسمدرم ،يداینب مولع
1يوسوم شرآ

 ،دننکیم ناعذا هعــسوت نازادرپهیرظن زا يرایــسب هک روطنامه هعــسوت موهفم
  يداصتقا ياه صخاش یخربرد یمک شیازفا زا رتهدیچیپ و رت عیسو یموهفم
 و دنه هراق هبش رادمان نادداصتقا نس ایترامآ .تسا یلخاد صلاخان دشر ریظن
 دهد یم حیضوت و دنکیم فیرعت"يدازآ"   هباثمب ار هعسوت داصتقا لبون هدنرب
  یساسا ياهيدازآ لوا :دراد رارق هعسوت نوناک رد انعم ود هب يدازآ موهفم هک
  ییاهتیمورحم زا بانتجا ییاناوت ریظن ییادتبا ياهییاناوت رب دنالمتـــشم هک
 مود و ،ماگنهدوز گرم و ریذپجالع ياه يرامیب ،هیذغتءوــس ،یگنــسرگ لثم
         هدیقع زاربا و یسایس تکراشم ،داوس لثم یتایصوصخ اب طبترم ياهيدازآ
 ییاهيدازآ فیرعت نیا رد نس رظن دم ياهيدازآ زا لوا هتسد .روسناس نودب
 مودعون ياه   يدازآ .دنراد طابترا يداصتقا دشر اب میقتسم روط هب هک دنتسه
           هعسوت یگنهرف و یسایس هوجو نیا .دنراد یسایس و یگنهرف تلصخ اما
        تینالقع .دنراد يداینب مولع اب یقیثو طابترا نآ يداـــصتقا هوجو نوچمه
سی    ـــسکارپ و اهدنیارف و يداینب مولع ياه   هیرظن رد اج ره زا رتهب هک یملع
  و یگنهرف ياه       یگژیو و نردم ناهج داینب تـــسا یلجتم يداینب تاقیقحت

 رد هیاپ ياه  شزومآ ناسانش هعماج زا يرایسب .دهد    یم لیکشت ار نآ یسایس
     هبنج زا اهنت هن ار يداینب مولع ریاس و یسانش   تسیز ،یمیش ،کیزیف ،یضایر
   ظاحل زا هک )نایوجـــشناد نهذ   هب اههرازگ زا يا  هعومجم لاقتنا( ییاوتحم
 نایوج     شناد تیصخش رد ینالقع-یگنهرف دای نب کی تخاس يارب يدنیارف

mousavi@nrisp.ac.ir ؛روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم یملع تئیه وضع .1
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  دوبهب هب اهنت يداینب مولع شزومآ ،رظنم نیا زا .دننکیم یبایزرا يدیلک و مهم
     ار هعماج داحآ یسایس يادص اهشزومآ نیا .دماجنا یمن مدرم یگدنز عضو
تلادع و دناریم شیپ ه       ب ار یسایس هعسوت و يرالاسمدرم ،دنکیم تیوقت
       و یسایس هوجو يواکاو هب رضاح هلاقم رد .دزاس یم ینتساوخ ار یعامتجا
 هبناج همه هعسوت دنیارف زا شخب نیا اب يداینب مولع تبسن و هعسوت یگنهرف
 .میزادرپیم

  ،يداینب مولع ،یملع تینالقع ،يرالاــسمدرم ،یــسایــس هعــسوت:ناگژاودیلک
.يدازآ
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حلص یگنهرف یلصا رصنع ناونع هب یمومع هزوح رد وگتفگ
1 رصن يدهم

 ر د ادتبا هک دوش       یم لصاح یتقو حلص هک تسا نیا راتشون نیا یلصا هدیا
 هب دارفا نآ رد هک ياهــصرعینعی یمومع هزوح مدرم؛اهروــشک دوخ نورد
 نآ رد و دنراد وکن ار دنیآ یم مه درگ ینلع و زاب ثحابم رد تکراشم روظنم
  رد نادنورهــش هرکاذم و وگتفگ هطــساو هبیمومع هزوح.دنیوج تکراــشم
   غراف وگتفگ یمومع هزوح بسانم شنک .دوش  یم لیکشت یمومع لئاسم دروم
  قافو و یناهذالانیب مهافت هب فوطعم و یتخانشتعفنم ياهبیسآ و هطلس زا
   هعزانم هصرع یمومع هصرع هک تسا هتکن نیا تابثاهعلاطم نیا فده .تسا
  دوجوم ِیعامتجا مظن ِزیمآ   تنوشخ يزاسنوگژاو نودب ناوتیم هکلب  ،تسین
      هصرع رد یناهج حلص و اهروشک نورد رد یمومع هزوح هب هیبش يزیچ هب
    یلماوع هچ هک تسا نیا ،یسررب دروم  شسرپ .تفای تسد للملانیب طباور
 مدرم نیب وگتفگ یلیطعت و اه تلود نورد رد یمومع هزوح یشاپورف بجوم
 هب ؛ تسا"  خساپ و شسرپ کیتکلاید" ،هتفر راک هب شور .دوشیم اهتلود و
 هبتقیقح رد"وت"     هک تسنآ مهم هتکن ،لیصا یناسنا طباور رد هک انعم نیا
 رد نا سنا" یگدوشگ"    دنمزاین هک تسا يراتسیا نیا .دوش هبرجت"وت" ناونع
.تسا نارگید ياههتساوخ ربارب

Mehdinasr3000@yahoo.com ؛درکرهش رون مایپ هاگشناد یسایس مولع رایداتسا .1
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رو د هب ییوگ  کت زا هک ییوگتفگ ،در   اد ییوگتفگ یگژیو لیـــصا ههجاوم
   تلع هب یمومع هزوح یشاپورف  هک تسا نیا زا ترابع  لصاح هجیتن .تسا
  نورد رد هعماج ندــش بذج و لح و یــصوــصخ روما رد اهتلود تلاخد
   دوبان ار یمومع هزوح مه اب   ود نیا لباقتم ذوفن .دریگ یم تروـــص تلود
  هارمه هب یناهج حلص گنهرف يارب يرابنایز ياه تراسخ هلئ سم نیا.دنکیم
 .دراد

   ،یـــصوـــصخ هزوح ،حلـــص گنهرف ،وگتفگ ،یمومع هزوح  :ناگژاودیلک
.خساپ و شسرپ کیتکلاید
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حلص گنهرف و شزومآ
1دنمورین اویش

د یاب ادتبا حلــص يارب يراکهار هئارا ای ،حلــص دروم رد وگتفگ و ثحب يارب
 .مینادب گنج داجیا لیالد و گنج ،ناــسنا راتخاــس دروم رد یبــسن یتخانــش
 یمدآ فعض طاقن عفر دروم رد ییاهماگ و اههدیا تخانش نیا ساسارب هاگنآ
    يوزرآ نیا .میرادرب گنج و مـــصخ زورب لماوع ندرک فرطرب نینچمه و
         هرک يور حلص زا راشرس و مارآ و نما یطیحم دناوتب ات تسایمدآ هنیرید
.دشاب هتشاد نیمز

 ،قالخا ،اه    مدآ تمالس ینعم هب و دشاب هداس ياه   ژاو مالک رد دیاش حلص
 ياه   ناسنا یتح ؛تسا هدیچیپ رایسب لمع رد یلو د وش قالطا هعماج و طباور

  فالتخا راچد ناشکچوک عمج رد ،دنیآیم مه درگ اج کی رد هک یبلط حلص
   اب و تسا گنج تخانش هار زاغآ هلئ  سم نیا ییارچ كرد ؛دنوشیم گنج و
  روخارف هک درک هئارا یبسانم ياهراکهار ناوتیم تخانش نیا ندروآ تسد هب

.تسایمدآ راتخاس
    شزومآ ؛دراد حلص گنهرف داجیا رد یمهم شقن شزومآ ،تخانش زا دعب

 نالوئسم ،نالاسگرزب شزومآ اتهسردم و هناخ رد كدوک تیبرت زا هبناج همه
  هیلک و یشزومآ ياه   هویش یمامت زا هدافتسا اب حلص نایناب دوخ یتح و یتلود

shaketi@yahoo.com ؛نافرع و نایدارگشهوژپ .1
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 هکنیا ؛تــسا حلــص ظفح رد مهم لماوع زا یکی يرایــشه تیاهن رد .اهرازبا
.دنشاب رایشه شیوخ لامعا و راتفگ ،راکفا رب مادم روط هب دارفا

      ياهراکهار ناونع هب يرایشه و شزومآ ،تخانش رصنع هس هب رضاح هلاقم
 يروآ     عمج شور .تخادرپ دهاوخ حلـــص گنهرف ققحت يارب يداهنـــشیپ
.تسا یلیلحت-یفیصوت هعلاطم و ياهناخباتک تاعالطا

.يرایشه ،تخانش ،گنج ،حلص گنهرف ،شزومآ:ناگژاودیلک
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حلص گنهرف و یللملانیب-یملع ياهيراکمه
1ریسکین ابیرف

    هب ندیسر يارب هراومه رشب هک تسا يزیگنا لد و ابیز يایؤر شمارآ و حلص
  دوجو اهناــسنا بلغا تاذ رد تنوــشخو گنجاریز تــسا هدرک شالت نآ
 ،اهشزرا زا يا هعومجم حلـــص گنهرف"    للم نامزاـــس فیرعت قبط .درادن
 زا و دنکیم یفن ار   تنوشخ هک تسا یگدنز ياهشور و اهراتفر،اهشرگن
 يریگرد ياه هشیردنکیم شالت هک بیترت نیا هب دنکیم يریگ شیپ تاعزانم
 ار اهنآ اهتلمو اههورگ،دارفا نیب هرکاذمو نامتفگ قیرط ز ا و ییاــسانــش ار
 رد یمهم شقن فلتخم عماوج نادنمــشناد و نارکفتم نایم نیا رد ."دنک لح
   اهروشک رگید اب یملع يراکمه قیرط زااریز ،دنراد رظن دروم نامتفگ داجیا
 دنناوت  یم دیدج تازیهجت و اهرازبا هب یــسرتــسد و شناد بــسک رب هوالع
 حطــسياقترا و رگید ياهگنهرف اب ییانــشآ ،وگتفگ ياههنیمز داجیا بجوم
 هب ات دنروآ شیپ یتــصرف و دنوــش روــشک ود و تلم ود طباور و اهیتــسود
 تاداقتنا،هداد شیازفا ار دیاقع لدابت يراکمه نینچمه .دنــسرب لباقتم كرد
.دشخبیم عیرست ار شناد بسک دنیارف و دزاسیم نکمم ار فلتخم
 هک تسا لاوس نیا هب خساپ نآ زا فده و هدوب یفیصوت یلیلحت قیقحت نیا
 اهگنهرف نیب يرابدرب و ارادم و یتسود ،حلص رب دح هچ ات اهيراکمه نیا
 .دراد دوجو اهيراکمه نیا هار رس رب یعناوم و اههزیگنا هچ و دراذگیم ریثأت
 تسا هنیزهرپ و ربنامز ،راوشد یملع ياهيراکمه هچرگ دهدیم ناشن اههتفای

 روـــشک یملع تــــساــیـــس تاــقیقحت زکرم یملع ياــه يراــکمه لوئـــسم ساــنـــشراــک .1
f_niksiar@yahoo.com
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 ياهشور و اهندمت اب ییانشآاریز تسین راکنا لباق نآ بولطم ياهدمایپ اما
 .دوشیم ارادم و حلص و یملعياقترا بجوم دوخ فلتخم یملع

 كرد ،یگنهرف عونت ،حلص گنهرف ،یللملانیب-یملع يراکمه:ناگژاودیلک
.يراکمه عناوم و اههزیگنا ،لباقتم
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رادیاپ حلص يرارقرب رد تسیز طیحم زا تظافح شقن یسررب
1یلیکو باتهم

 یپ تــسیز طیحم تیمها هب يرگید ینامز ره زا شیب رــشب ینونک ناهج رد
  رشب ینامرآ ياه هتساوخ زا زین رادیاپ   هعسوت و حلص لاح نیع رد .تسا هدرب
  تیانع و هجوت تسیز طیحم هبدیاب رادیاپ هعسوت و حلص ققحت يارب.تسا

        هعسوت و حلص روصت یتح تسیز طیحم زا تظافح ن   ودب .دوش یصاخ
 ياههیاپ نیرتیلــصا زا یکی یطیحمتــسیز تینما .تــسین نکمم زین رادیاپ

       تسیز طیحم زا تظافح شقن یسررب ،هعلاطم نیا فده .تسا رادیاپ حلص
      ایآ هکنیا زا تسا ترابع شهوژپ یلصا لاوس .تسا رادیاپ حلص يرارقرب رد
؟دوشیم رجنم رادیاپ حلصيرارقرب هب تسیز طیحم زا تظافح

    زا تظافح و هعسوت ،حلص :دراد   یم نایب ویر هیمالعا مجنپ و تسیب لصا
 هب لـــصا نیا .دناهیزجت لباق ریغ و دنراد لباقتم یگتـــسباو تـــسیز طیحم

 هب هجوت اب .دنک     یم هراشا تسیز طیحم و حلص نیب لباقتم هطبار هب تحارص
  ناونع هب تــسیز طیحم و وــس کی زا هعــسوت فده ناونع هب ناــسنا تیمها
         رادیاپ و ملاس تسیز طیحم قح نتشاد ،رگید يوس زا یناسنا تیلاعف رتسب
 شهوژپ نیاشور.تسا رادروخرب یصاخ تیمها زا هدنیآ و یلعف لسن يارب
.تسا یلیلحت ،یفیصوت

.رادیاپ هعسوت ،حلص ،تسیز طیحم زا تظافح:ناگژاودیلک

تاقیقحت مولع دحاو دازآ هاگشناد تسیز طیحم یحارط دشرا سانشراک .1
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 یمیلعت تایبدا رد حلص وگنهرف هب گنج زا و ریبدت هب ریشمش زا راذگ
یسراف

1یمشاه نسحم دیس

2راکلگ ینیسح یفطصم

  یـــسراف نابز و گنهرف اب یـــصاخ طابترا هک ناریا ندمت خیرات دورف و زارف
 هبییاهدرکلمع هچ، مدرم و تموکح داهن طباور رد هک دزاس یم راکشآ ،دراد
  و فعض تابجوم ،یلماوع هچ ودماجنایم رادیاپ حلص ویلم تردق تیوقت
 نابز ار گنهرف هاگیلجت نیرتراکــشآ هک اجنآ زا ودروآیم مهارف ارنآ لاوز
      و یسایس تابث مزالت و نایناریا ام هشیدنا خیرات روطت ریس یسررب ؛دنا هتسناد
       تایبدا ینغ هریخذ قیرط زا نانارمکح تیبرت اب یئوج حلـــص و یعامتجا
.تسا هتفرگ رارق رضاح شهوژپ رظنحمطم هکتسا هتسیاب يرما ،یمیلعت

   شیامن رب نآ يزاـسریوـصت تردق ودر  اد یبیکرت يراتخاـس یـسراپ نابز
  قیداــصم هب ناوتیم ناریا نهک یبدا راثآ یــسررب ابنیاربانب .تــسا راوتــسا
 روــضح شیامن هک تفای تــسد یلم تردق موهفم ییامنزاب زا يدنمــشزرا
.تسا هنحص رد مدرم یناگمه

 و نا هاشداپ تیبرت رب ،خیراتی  ط ناریا یسایس   هفسلف ساسا رگید يوس زا
  دهش اب ،زردنا و دنپ ت    نس .تسا هدوب راوتسا یعامتجا و ی  سایس نارازگراک
 ار تکلمم هرادا هوحن يارب مزالتفرعم ات دزیمآیم يرگتیاور و ییوگهـــصق

Hashemi@art.ac.ir ؛نارهت رنه هاگشناد،رتائت و امنیس هدکشناد رایداتسا .1
Mhq.golkar@gmail.com؛نارهت هاگشناد یشهوژپهدنیآ يارتکد .2
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 ناوت یم یسراف     تایبدا هنیجنگ رد وجتسج اب .دوش رکذتم تردق نابحاص هب
 یتفرعم   و ملاــس سفن و يزرودرخ رب یلم تردق ساــسا هک دید حوــضوب
 هلمج زا، زیچ همه رب ار یمومع حلاصم و یلم عفانم تیاعر هک، تسا راوتسا
 .دنادیم مدقم"دوخ"

.یسراپ نابز،شیامن،تایبدا،یلم تردق:ناگژاودیلک
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گنهرف هداز ناسنا ،ناسنا هداز گنهرف
1هشمار يروای دیجم

  و اهناـــسنا شخب           تیوه لماع هک دراد تیمها ور نآ زا گنهرف هب هجوت و تیانع
        هدیچیپ متسیس کی دننامه گنهرف تسا ایوپ يدوجوم ناسنا نوچ و تسا عماوج
 ییاجنآ زا.دبای    یم لوحت و هعسوت ،رییغت ،تایرورض و طیارش اب بسانتم ياهنوگ هب
 شزومآ قیرط زا دیاب ار حلـــص و ملع تـــسا يریگدای دنور لوـــصحم گنهرف هک
      هداز گنهرف ایآ هک تسا لاوس نیا هب خساپ هلاقم نیا هیهت زا فده .داد شرتسگ
 ؟گنهرف هداز ناسنا ای تسا ناسنا

  گنهرف حطــسرب حلــص و ملع شقن هک تــسا تهج نآ هب شهوژپ نیا ترورــض
 گنهرف و حلــص ,ملع ياههلوقم زا کی ره فیرعت هب ادتبا رد .دهد ناــشن ار عماوج
 هک ییاههعومجم زا ییاه هنومن ندروآ اب دعب مدق رد هدش هتخادرپ فلتخم عماوج رد
    دـــشر رب اهنآ درکلمع ریثأت و دنا     تیلاعف ماجنا لاح رد حلـــص و ملع ياه هنیمز رد
 تاقیقحت زا هدمآ  تسد هب جیاتن ندروآ     اب موس شخب رد و هدش هداد ناشن گنهرف
 دشر رد ملع هک تسا نآ هدنهدناشن همه هک هدمآ  تسدب یلکيریگ هجیتن کی هباشم
.دراد یساسا و هدننکنییعت شقن حلص شرتسگ و گنهرف

  هتفرگ ماجنا یناسنا مولع ياه هنیمز مامت رد هک ياه   یسررب هب هجوت اب نمض رد
زا لـــصاح جیاتن اهناـــسنا مامت ندوب توافتم لیلد هب :تـــسا رکذت لباق هتکن کی
 عماوج رد و تــسین رادروخرب یفاک تقد زا )یعامتجا( یناــسنا مولع ياهیــسررب
.تسا توافتم یناسنا فلتخم

.حلص ،ملع ،يریگدای ،هدیچیپ متسیس ،ایوپ ،گنهرف:ناگژاودیلک

leonyavaria@yahoo.com ؛تیریدم هتشر رگشهوژپ و هتخومآشناد .1



حلص گنهرف و ملع گنهرف یلم شیامه تالاقم هدیکچ

88

حلص ياههزومآ و اههتسیاب جیورت رد يداقتنا ياهناسر داوس هاگیاج
1نایدزی ریما

2رکاش یلع

  .دوشیم هدیشک ریوصت هب اههناسر هچیرد زا زین حلص و گنج زورما يایند رد
  ییوگ ،تــسا هدمآ نابطاخم نمیــشن ِقاتا هب اهشکمــشک و اهگنج ریواــصت
 اه      هناسر .تسا نادیم هنایم رد ،هناخ یتحار لبم رب هتسشن بطاخم نونکامه
   اه     گنج شتآ رب عقاوم زا يرایـــسب رد شیوخ نابحاـــص عفانم ساـــسا رب
 .دن هاکب اه شکمـــشک زا دنناوت    یم ،دننک تیاعر ار یتاکن ر گا یلو ،دنیازفایم
 ای تــسا گنج شتآ رب ندیمد لاح رد يا هناــسر ایآ هکنیا ییاهن صیخــشت

   رایعم هچ اب ار ریواصت نیا نابطاخم اما .تسا نابطاخم هدهعرب ،نآ ندیناباوخ
 و هیزجت و اهمایپ كرد ییاناوت و دننک   یم ییاشگزمر صیخشت زا ياهجرد و
.دوشیم هتسجرب يداقتنا ياهناسر داوس هک تساجنیا ؟تسا ردقچ نآ لیلحت

ياه     هفلؤم تسبراک يارب یشور لابند هب نارگشهوژپ فده هلاقم نیا رد
 نارگــشهوژپ لیلد نیمه هب .دناحلــص يراداپرب رد يداقتنا يا هناــسر داوــس
 داوـــس ياههفلؤم زا ناوتیم ایآ هک دنهد خـــساپ شـــسرپ نیا هب دنهاوخیم
 حل ص يراگن    همانزور یلصا هتسیاب راهچ تیوقت ياتسار رد يداقتنا يا هناسر
  رد ؟تسج هرهب )ییارگلحهار و يروحمتقیقح ،يروحمدنیارف ،ییارگمدرم(

؟هنوگچ ،تسا تبثم شسرپ نیا هب خساپ هک یتروص

yazdian.ac.a@gmail.com ؛ییابطابط همالع هاگشناد تاطابترا مولع يارتکد يوجشناد .1

alishaker62@gmail.com؛ییابطابط همالع هاگشناد تاطابترا مولع يارتکد يوجشناد .2
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 و يداقتنا ياهناسر داوس یشزومآ و يرظن ینابم ساسا رب شهوژپ شور
 یسررب یسراف و یسیلگنا عبانم زا ياهناخباتک تروص هب حلص ياههناسر
.دوب دهاوخ

 ياهناسر داوس ياههفلؤم و حلص ياههتسیاب و اههزومآ يریگهجیتن شخب رد
 ياهمایپ زا رتقیقد مهف ياشگهار دناوتب هک يوحن هب دنزیمآیم مه رد يداقتنا

شزومآ يارب يدیدجياهداهنشیپ ،اهتنا رد .دشاب اههناسر روحمحلص /گنج
.دوشیم حرطم حلص ياههزومآ جیورت هب فوطعم يداقتنا ياهناسر داوس

.گنج ،يداقتنا ياهناسر داوس ،حلص جیورت ،هناسر:ناگژاودیلک


