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 زض اذاللی ٍ ٖجبزی اٖتمبزی، تطثیت ٍ تٗلین) کكَض آهَظقی ًٓبم زض همسؼ زفبٔ ٍ اؾالهی اًمالة .1

 (همسؼ زفبٔ ٍ اؾالهی اًمالة تطاظ

 ثطهی ظاضٔ هطتًی

 86- 53 ل ،(1397 تبثؿتبى ،14 پیبپی) 2 قوبضُ چْبضم ؾبل همسؼ، زفبٔ هُبلٗبت ًكطیِ

 ثطاؾبؼ ٍ اؾت اذیط زِّ چْبض زض ایطاى هلت َّیت ٍ ؾطًَقت اظ ثركی همسؼ زفبٔ ٍ اؾالهی اًمالة

 قْط، آضهبى قْبزت، ٖبقَضا، اؾالم، ٖلیِ، اهلل ذویٌیطحوت اهبم حوبؾی، -تبضیری کالى ضٍیساز زٍ ایي

 اظ ضّبیی ٍ اؾتکجبض اظ اؾتمالل ّبی اضظـ ٍ ثبٍضّب زضظهطُ ثطاثطی ٍ ٖسالت نلح، آظازی، اؾتمالل،

 هی اضظقی ٍ هحتَایی ّبی ؾطفهل ایي اظ ّطیک. اؾت ایطاى اؾالهی روَْضی ذبضری تزبٍظ ٍ اؾتجساز

 هْبضت ضقس زض ٍ زّس قکل پطٍضقطا ٍ آهَظـ ّبی ؾطفهل اظ ثؿیبضی هطکعی ّؿتِ تٌْبیی ثِ تَاًس،

 ٍ اؾالهی اًمالة ثبیؿتی اؾبؼ، ثطّویي. ثبقس هَحط کكَض آهَظاى زاًف ارتوبٖی ٍ ٖبَفی قٌبذتی، ّبی

 ثبٍضّبی ٍ ّب اضظـ ظیطا ثبقٌس، زاقتِ کكَض پطٍضـ ٍ آهَظـ ثبلٌسگی زض اضظًسُ ؾْوی همسؼ، زفبٔ

 اؾت؛ یبفتِ تجلَض همسؼ زفبٔ ٍ اؾالهی اًمالة هٌَٓهِ زض ذَز اٖالی حس زض ایطاًی ٍ اؾالهی اًؿبًی،

 ایطاًی -اؾالهی هفبز گطفتي ًٓط زض ثب ٍ تحلیلی -تَنیفی ضٍـ ثب حبيط، پػٍّف ثبال، هَاضز ثِ ثبٌٖبیت

 زفبٔ ٍ اؾالهی اًمالة هٌَٓهِ ثطضؾی زضپی ٍ زضآهسُ تحطیط ضقتِ ثِ کكَض آهَظقی ثٌیبزیي تحَل ؾٌس

 .اؾت اذاللی ٍ ٖجبزی اٖتمبزی، تطثیت ٍ تٗلین حَظُ زض همسؼ

 آهَظقی ًٓبم پطٍضـ، ٍ آهَظـ ٖبقَضا، ثٌیبزیي، تحَل ؾٌس همسؼ، زفبٔ اؾالهی، اًمالة: ٍاغگبى کلیس

 

 

 



 ٖوَهی ٍ ضؾوی پطٍضـ ٍ آهَظـ ًٓبم حَظُ زض اؾالهی اًمالة ٖولکطز ثطضؾی .2

 پَیب هحوسی فطاهطظ

 232- 207 ل ،(1397 ظهؿتبى) 55 پیبپی اؾالهی، اًمالة هُبلٗبت فهلٌبهِ

 هبًٌس ّبیی ٌَٖاى ثب اؾالهی اًمالة اظ &ذویٌی اهبم کِ کٌس هی کفبیت ّویي اؾالهی اًمالة تَنیف زض

 کكَض ثِ ای غیطهٌهفبًِ هرتلف ّبی ّزوِ کِ فٗلی قطایٍ زض. اًس کطزُ یبز «ًَض اًفزبض» ٍ «لطى هٗزعُ»

 ضٍ اظایي. گطزز هی هٗیي ٍْیفِ، یک ٌَٖاى ثِ اؾالهی اًمالة زؾتبٍضزّبی تجییي اّویت قَز، هی ٍاضز

 ٖوَهی ٍ ضؾوی پطٍضـ ٍ آهَظـ ًٓبم حَظُ زض اؾالهی اًمالة ٖولکطز ثطضؾی ّسف ثب حبيط پػٍّف

 ٍ آهَظـ ًٓبم کِ اؾت آى اظ حبکی ّب یبفتِ. اؾت گطفتِ نَضت کیفی تحلیل ٍ اؾٌبزی تحلیل ضٍـ ثب ٍ

 هَاضزی زض ٍ چكوگیط ای تَؾِٗ ّب، قبذم اظ ثؿیبضی زض اؾالهی اًمالة زِّ چْبض زض ٖوَهی پطٍضـ

 ثبؾَازی ًطخ آهَظـ، ثِ زؾتطؾی زض رٌؿیتی ثطاثطی: اظرولِ اؾت، زاقتِ ضقس رْبًی هیبًگیي اظ ثبالتط

 زاًف تحهیلی پَقف هحطٍم، هٌبَك زض ثبالذم آهَظقی اهکبًبت تبهیي ضٍؾتبییبى، ثبؾَازی ًطخ ظًبى،

 زضًْبیت... ٍ هصّجی، ّبی اللیت زضؾی ّبی کتبة ثِ زازى اّویت آهَظ، زاًف ثِ هٗلن ًؿجت آهَظاى،

 ًٓبم ٖولکطز ثط هتطتت ّبی آؾیت ،&ذویٌی اهبم ّبی آضهبى ٍ اًمالة هتٗبلی اّساف یبفتي تحمك ثطای

 .گطزیس احهبء ًیع پطٍضـ ٍ آهَظـ

 قٌبؾی آؾیت آهَظقی، ٖسالت پطٍضـ، ٍ آهَظـ اؾالهی، اًمالة: ٍاغگبى کلیس

 

 

 

 

 



 ٍ آهَظـ ًٓبم زض تحَل ثطای ّبیی ْطفیت هخبثِ ثِ اؾالهی اًمالة انلی ّبی هَلفِ فلؿفی ثطضؾی .3

 پطٍضـ

 پَض حؿیي زاٍز

 194- 173 ل ،(1392 ظهؿتبى ٍ پبییع ،6 پیبپی) 2 قوبضُ ؾَم ؾبل تطثیت، ٍ تٗلین هجبًی ًبهِ پػٍّف

 ثطای ّبیی ْطفیت هخبثِ ثِ اؾالهی اًمالة انلی ّبی هَلفِ فلؿفی ثطضؾی پػٍّف، ایي انلی ّسف

 ثْطُ پسیساضقٌبؾی پػٍّف ضٍـ اظ ّسف ایي ثِ زؾتیبثی ثطای. ثبقس هی پطٍضـ ٍ آهَظـ ًٓبم زض تحَل

 اظ یکی زاضًس، حبکویت تغییط اظ فطاتط گصاضی تبحیط هحسٍز کِ کجیط ّبی اًمالة کِ تَيیح ایي ثب. قس گطفتِ

 ّبی اًمالة اظ یکی ضزای زض اؾالهی اًمالة. ّؿتٌس پطٍضـ ٍ آهَظـ ّبی ًٓبم زض تحَل انلی هٌبثٕ

. اؾت ذَز اظ پیف ّبی اًمالة ثب هتفبٍت کبهال هبّیتی زاضای ذَز هتفبٍت تبضیری ثؿتط رْت ثِ کجیط

 ذَز ثط هَحط ّبی اًمالة ّبی هبّیت ثب تَرْی لبثل ّوجؿتگی آهَظقی ّبی ًٓبم تحَالت ؾُح ٍ رٌؽ

 تحَل ثطای ّبیی ْطفیت هخبثِ ثِ ایطاى اؾالهی اًمالة ثٌیبزیي ّبی هَلفِ تحلیل يطٍضت هْن ایي. زاضًس

 ًفی ٍ ذَاّی اؾالم ثَزى، هطزهی ٌٖهط ؾِ پػٍّف ایي زض. ؾبظز هی ضٍقي ضا ایطاى آهَظقی ًٓبم زض

 ثطای یک ّط ّبی ْطفیت ٍ ثیبى اؾالهی اًمالة اؾبؾی ّبی هَلفِ ٌَٖاى ثِ فطٌّگی ٍ ؾیبؾی ؾلُِ

 .قسًس هُطح پطٍضـ ٍ آهَظـ ًٓبم زض تحَل

 پطٍضـ ٍ آهَظـ ًٓبم تحَل، ایطاى، اؾالهی اًمالة: ٍاغگبى کلیس

 

 

 

 

 



 زض اؾالهی اًمالة ّبی اضظـ کطزى ًْبزیٌِ ثطای ضاّجطز اضائِ هٌَٓض ثِ زضؾی ّبی کتبة ثطضؾی .4

 آهَظاى زاًف

 هٓبّطی حؿي ٍحیس، ٖٓیوی هٗهَهِ آضهٌس، هحوس

 67 ل ،(1394 ظهؿتبى) 33 پیبپی اؾالهی، اًمالة ضّیبفت فهلٌبهِ

 ثب ضا آهَظاى زاًف ٍ ثبقس زاقتِ اؾالهی اًمالة ّبی اضظـ اًتمبل زض هْوی ًمف تَاًس هی زضؾی کتبة

 تحلیل ثبّسف کِ اؾت پػٍّكی ثط هجتٌی حبيط. ؾبظز آقٌب آى ثِ هطثٌَ ّبی اضظـ ٍ اؾالهی اًمالة

 آهَظاى زاًف زض اؾالهی اًمالة ّبی اضظـ کطزى ًْبزیٌِ ثطای ضاّجطز اضائِ هٌَٓض ثِ زضؾی ّبی کتبة

 کلیِ قبهل ًیع پػٍّف ربهِٗ اؾت، هحتَا تحلیل ًَٔ اظ ٍ تَنیفی پػٍّف، ضٍـ. اؾت قسُ اًزبم

 ٍالٕ ثطضؾی هَضز ثبقس هی هطتجٍ هَئَ ایي ثِ کِ ّبیی کتبة ّب آى هیبى اظ کِ اؾت زضؾی ّبی کتبة

 اًمالة ّبی اضظـ زضنس ثیكتطیي اثتسایی زٍضُ زض کِ اؾت ایي پػٍّف ّبی یبفتِ تطیي ٖوسُ. اًس قسُ

. ثبقس هی آؾوبى ّبی ّسیِ زضؼ ثِ هطثٌَ هیعاى کوتطیي ٍ زاضز اذتهبل ارتوبٖی تٗلیوبت ثِ اؾالهی

 ضا اؾالهی اًمالة ثِ هطثٌَ ٍاغگبى ثیكتطیي زضنس تبضید(هتَؾُِ اٍل) ضاٌّوبیی زٍضُ زض ّوچٌیي

 ثِ هطثٌَ هفبّین ثیكتطیي هتَؾُِ زٍم زٍضُ زض ٍ ثبقس هی کوتطیي ارتوبٖی تٗلیوبت ٍ اؾت زازُ پَقف

 زض هَرَز ّبی کبؾتی ٍ آهسُ ٖول ثِ ثطضؾی اؾبؼ ثط. زاضز تٗلك ازثیبت کتبة ثِ کوتطیي ٍ تبضید کتبة

 .اؾت قسُ ثیبى زضؾی ّبی کتبة ثْجَز ثطای پیكٌْبزّبیی پبیبى

 زٍم ٍ اٍل زٍضُ اثتسایی، زٍضُ اؾالهی، اًمالة زضؾی، ّبی کتبة ّب، اضظـ هحتَا، تحلیل: ٍاغگبى کلیس

 هتَؾُِ

 

 

 

 



  88 ؾبل تب اؾالهی اًمالة اظ ثٗس هتَؾُِ همُٕ تبضید زضؾی ّبی کتبة زض اًمالثی َّیت ثطضؾی .5

 پطٍاًِ فطّبز ظازُ، اثطاّین ٖیؿی

 3 ل ،(1392 ظهؿتبى) 29 پیبپی اؾالهی، اًمالة ضّیبفت فهلٌبهِ

 آهَظاى، زاًف يویط ٍ شّي ثِ اًمالثی ٍ زیٌی َّیت ایزبز ثطای پطٍضـ ٍ آهَظـ ًٓبم اثعاض تطیي هْن

 زٍـ ثط اؾالهی، اًمالة پیطٍظی اظ پؽ ثِ ایطاى زض اًمالثی َّیت تمَیت ٍ ایزبز. اؾت زضؾی ّبی کتبة

 «تبضید» ٍ «زیٌی» زضؾی ّبی کتبة زضؾی، ضیعاى ثطًبهِ زیسگبُ اظ. اؾت گطفتِ لطاض ٍپطٍضـ آهَظـ ًٓبم

 ٍ زیٌی َّیت ایزبز ٍ زیٌی ّبی اضظـ اًتمبل ْطفیت کِ ّؿتٌس ّسف ایي ثِ ضؾیسى هْن اثعاضّبی اظ

 ضٍقي تَاًس، هی هتَؾُِ همُٕ زض ٍیػُ ثِ ّب کتبة ایي هحتَای تحلیل. زاضًس ضا آهَظاى زاًف زض اًمالثی

 ذَیف، هُبلت الی الثِ زض ضا اًمالثی -اؾالهی َّیت ٍ ٖمبیس اًس، تَاًؿتِ حس چِ تب آًْب، هَلفبى کِ ؾبظز

 ثِ پبؾد پػٍّف انلی هؿئلِ.کٌٌس ٖول هَحط آًْب ؾبظی زضًٍی رْت زض ٍ زٌّس اًتمبل آهَظاى زاًف ثِ

 اؾالهی اًمالة اظ ثٗس( پبیِ ٖلَم ّبی ضقتِ)هتَؾُِ زٍضُ تبضید زضؾی ّبی کتبة آیب: اؾت ثَزُ ؾَال ایي

 ٍ هحتَا تحلیل پػٍّف ایي ارطای ضٍـ اًس؟ ثَزُ هَفك آهَظاى زاًف زض اًمالثی َّیت زّی قکل زض

 تب 1357 اظؾبل( پبیِ ٖلَم ّبی ضقتِ)هتَؾُِ زٍضُ تبضید زضؾی ّبی کتبة کلیِ آى آهبضی ربهِٗ

 اظ ثٗس هتَؾُِ تبضید زضؾی ّبی کتبة: کِ اؾت ایي اظ حبکی پػٍّف ایي ّبی یبفتِ.اؾت ثَزُ ـ.1388ُ

 .اًس زاقتِ ظیبزی ؾْن ٍاًمالثی زیٌی َّیت هفبّین اًتمبل ٍ زّی قکل زض اؾالهی اًمالة

 زضٍؼ هحتَای تحلیل اًمالثی، َّیت پبیِ، ٖلَم هتَؾُِ، زٍضُ تبضید، زضؾی ّبی کتبة: ٍاغگبى کلیس

 تبضید

 

 

 



 ّبی آهَظُ اؾبؼ ثط فمیِ ٍالیت ًٓطیِ ؾبظی گفتوبى ًٓط اظ هتَؾُِ همُٕ کتت هحتَای کیفی تحلیل .6

 ایطاى اؾالهی اًمالة

 رَاّطی هحوسضيب لٌسیلی، رَاز ؾیس ذٌسلی، اهیي همهَز رٗفطًیب، ؾبزات فبَوِ

 13 ل ،(1395 ظهؿتبى ٍ پبییع) 23 پیبپی اؾالهی، تطثیت ًكطیِ

 ثطضؾی ثِ ای، ذبهٌِ اهلل آیت حًطت اؾالهی، اًمالة هٗٓن ضّجط فطهبیكبت اظ الْبم ثب پػٍّف ایي

 زض( ثبقس هی اؾالهی ّبی آهَظُ اظ گطفتِ ًكبت ٍ ثَهی ًٓطی هجبًی ثِ هتَرِ کِ) ؾبظاًِ گفتوبى ضٍیکطز

 کِ اؾت گفتوبى تحلیل پػٍّف ایي اًزبم ضٍـ. اؾت پطزاذتِ فمیِ ٍالیت هَئَ ثبة زض ٍ زضؾی کتت

 هَئَ اًتمبل زض زضؾی کتت کِ زازًس ًكبى پػٍّف ّبی یبفتِ. اؾت کیفی هحتَای تحلیل اًَأ اظ یکی

 ٍالٕ غفلت هَضز ؾبظاًِ گفتوبى ضٍیکطز ٍ کٌٌس هی پیطٍی تبضیری ٍ اذجبضگًَِ ضٍیکطز اظ فمیِ، ٍالیت

 اؾبؼ ثط زضؾی هحتَای ؾبظهبًسّی ثِ تَاى هی هتي اذجبضگًَگی ّبی ًكبًِ تطیي هْن اظ. اؾت قسُ

 اقبضُ هٗبضف شاتی ضٍاثٍ ثِ تَرِ اظ غفلت ٍ هٌُمی تطتیت ٍ هَيَٖی ثٌسی تمؿین ظهبًی، ضذسازّبی

 ًگطی، ؾُحی اٍ، شٌّی قجْبت ٍ هربَت ثِ تَرِ ٖسم هؿتمین، ثیبى قیَُ اظ اؾتفبزُ ایي، ثط ٖالٍُ. ًوَز

 زیگط اظ هربَجبى، ٖبَفی ٍ هٌَٗی اثٗبز اظ غفلت ٍ هُبلت، ٖوك ثِ تَرْی ثی ٍ پطٍضی حبفِٓ ثط توطکع

 اظ اؾتفبزُ ًْبیت زض پػٍّف ایي. ثَزًس فمیِ ٍالیت ًٓطیِ اًتمبل زض زضؾی کتبثْبی هتي ّبی ٍیػگی

 .کٌس هی پیكٌْبز زضؾی کتت تسٍیي ٍ َطاحی زض ضا ؾبظاًِ گفتوبى ضٍیکطز

 ضّجط زضؾی، هحتَای زضؾی، کتت ؾبظی، گفتوبى گفتوبى، تحلیل زیٌی، تطثیت فمیِ، ٍالیت: ٍاغگبى کلیس

 اًمالة

 ایطاى اؾالهی روَْضی حبکویت زض هٗلن تطثیت گفتوبى تحلیل .7

 هحوَزًیب ٖلیطيب کكبٍضظ، ؾَؾي ثطذَضزاضی، ضهًبى ٍیطزی، حك ضيب

 81- 57 ل ،(1398 ظهؿتبى ٍ پبییع) 2 قوبضُ چْبضم ؾبل تطثیت، فلؿفِ ًكطیِ



. اؾت گطفتِ لطاض تحلیل هَضز ایطاى اؾالهی روَْضی حبکویت زض هٗلن تطثیت گفتوبى حبيط، همبلِ زض

 ًٓبم اًس، قسُ ثٌسی هفهل اؾالهی اًمالة اظ ثٗس کِ حبکویتی ّبی گفتوبى کِ اؾت ایي ثط پػٍّف فطو

 زض ضا هٗلوبى ارتوبٖی ٍ التهبزی ؾیبؾی، ربیگبُ کِ اًس ًوَزُ تٗطیف هٗلوبى ثطای ضا هٌٗبیی ّبی

 تطثیت گفتوبى ثطای هطکعی زال یک قبهل هٌٗبیی ّبی ًٓبم ایي. اؾت ًوَزُ یبثی هکبى لسضت، ؾبذتبضّبی

 ّبی ًكبًِ: اؾت چٌیي پػٍّف ؾَاالت. اًس قسُ ثٌسی هفهل آى حَل زیگط ّبی ًكبًِ کِ اؾت هٗلن

 گیطی قکل ثؿتطّبی چیؿتٌس؟ اؾالهی اًمالة اظ ثٗس گطفتِ قکل ّبی گفتوبى زض هٗلن تطثیت انلی

 گفتوبًی ًٓطیِ الگَی هجٌبی ثط پػٍّف ایي اؾت؟ ثَزُ چِ اؾالهی اًمالة اظ ثٗس هٗلن تطثیت ّبی گفتوبى

 تطثیت هطکعی زال پػٍّف، ّبی یبفتِ هُبثك. اؾت گطفتِ نَضت ؾٌسکبٍی َطیك اظ ٍ هَف ٍ الکالیَ

 هٗلن تطثیت: اظ اًس ٖجبضت ظهبًی تطتیت ثِ ایطاى اؾالهی اًمالة اظ ثٗس گطفتِ قکل ّبی گفتوبى زض هٗلن

 هٗلن تطثیت هٗلن، تطثیت زض ثٌیبزیي تحَل هٗلن، ؾیبؾی تَؾِٗ زٍلتی، کبضگعاض ثٌَٗاى هٗلن تطثیت اًمالثی،

 ثط هؿتوطی تبحیط اؾالهی اًمالة فطاگیط گفتوبى. اؾالهی هٗیبض ًٓبم هُبثك ٖولی ٍ ًٓطی الگَی ثٌَٗاى

 تبهیي ٍ هٗلن تطثیت ظیطًٓبم ؾٌس ٍ ثٌیبزیي تحَل ؾٌس تهَیت ثب ّوچٌیي. اؾت زاقتِ هٗلن تطثیت فطایٌس

 ٍپطٍضـ آهَظـ ًٓبم زض ضاّجطزی ربیگبّی هٗلن تطثیت ٖوَهی، ٍ ضؾوی تطثیت ًٓبم زض اًؿبًی هٌبثٕ

 .اؾت قسُ ًگطیؿتِ ثساى ثلٌسهست ٍ ًگط آیٌسُ ضٍیکطزی ثب ٍ یبفتِ

 اؾالهی اًمالة ٍپطٍضـ، آهَظـ حبکویت، گفتوبى گفتوبى، تحلیل هٗلن، تطثیت: ٍاغگبى کلیس

 

 

 

 

 

 



 اثتسایی،) زضؾی ّبی کتبة زض( ضُ)ذویٌی اهبم حًطت قرهیت اثٗبز هٗطفی ٍيٗیت تحلیل .8

 (زثیطؾتبى ضاٌّوبیی،

 گیالًی ًَٖسٍؾت ّوتی هٌْبظ

 38- 19 نم ،(1395 ثْبض) 18 پیبپی اؾالهی، اًمالة پػٍّكٌبهِ

 حبيط پػٍّف. زاضًس ؾعا ثِ ًمكی ،(ضُ)ذویٌی اهبم فکطی ٍ قرهیتی اثٗبز تطؾین رْت زض زضؾی کتت

 ضفتبضی، -تطثیتی ٖجبزی، -اٖتمبزی ارتوبٖی، ؾیبؾی،) اثٗبز هٗطفی ٍيٗیت تحلیل ثِ تب اؾت آى ثط

 زثیطؾتبى ٍ ضاٌّوبیی اثتسایی، زٍضُ زضؾی ّبی کتبة زض اهبم حًطت قرهیت( فطٌّگی -ازثی -ٖلوی

 تحلیل ثبقس، هی «تلفیمی ضٍـ» زضؾی، کتت زض هفبّین اضائِ ضٍـ ثْتطیي ایٌکِ ثِ تَرِ ثب. ثپطزاظز

 ّب، آهَظُ تطکیجی اًتربة اظ ٖجبضت ضٍـ، ایي. قَز هی اًزبم َطیك ایي اظ زضؾی، کتت کلیِ هحتَای

 ظهیٌِ یب زضؾی هَئَ فطزی، ّبی تفبٍت گیطًسُ، یبز ؾي ثِ ٌٖبیت ثب کِ اؾت تطثیتی اٖوبل ٍ اٖتمبزات

 فطاٍاًی تَظیٕ:  کِ اؾت آى ثیبًگط حبيط پػٍّف ًتبیذ. گطزز هی اًتربة ارتوبٖی ٍ التهبزی فطٌّگی،

 تب ظیبزی فبنلِ اثتسایی، زٍضُ کتت زض( ضُ)اهبم حًطت قرهیت اثٗبز هٗطفی ثِ هطثٌَ هُبلت هحتَای

 زٍضُ زض. ذَضز هی چكن ثِ فطاٍاًی کوتطیي ضیبيی، زض ٍ ثیكتطیي فبضؾی، کتبة زض. زاضز هُلَة ٍيٕ

 ارتوبٖی ثٗس ٍ ؾیبؾی ثٗس ثِ ًؿجت تطتیت ثِ توبیل، کوتطیي ٍ ثیكتطیي ًیع، زثیطؾتبى ٍ ضاٌّوبیی

 ارتوبٖی، تٗلیوبت ٍ فبضؾی تبضید، ظًسگی، ٍ زیي ّبی کتبة. اؾت هَُٗف اهبم، حًطت قرهیت

 ظًسگی زض کِ اذاللی ٍ تطثیتی ّبی رٌجِ ثِ تَرِ ثب. اًس زازُ ربی ذَز زض اهبم زضثبضُ ضا هُبلت ثیكتطیي

 ضٍـ ٍ زضؾی ّبی کتبة کِ ضفتبضی ٍ تطثیتی احطات ثطضؾی ٍ تحلیل ًیع ٍ زاقتِ ٍرَز( ضُ)اهبم حًطت

 ثطضؾی هَضز ثبیس( ضُ)اهبم ظًسگی اظ تهَیط ایي ثبقٌس، زاقتِ آهَظاى زاًف ثط تَاًٌس هی آهَظقی ّبی

 زض( ضُ)اهبم حًطت قرهیتی اثٗبز گؿتطـ ثطای هٌبؾت قیَُ ضؾس هی ًٓط ثِ. گیطز لطاض ربهٕ ٍ زلیك

 ثط تبکیس ثب. ثبقس آى هفبز ثِ ٖول ٍ ذهَل ایي زض ضاّجطزی ثطًبهِ تسٍیي پطٍضـ، ٍ آهَظـ ّبی ثطًبهِ

 ثبیس اثتسا زاضز،( ضُ)اهبم حًطت ّبی اًسیكِ نحیح َطح ثِ ثؿتگی اؾالهی اًمالة هبًسگبضی کِ ًکتِ ایي

 ٍ قسُ ثٌسی َجمِ هرتلف همبَٕ ثب هتٌبؾت...( ؾیبؾی اذاللی،) اثٗبز ًٓط اظ( ضُ)اهبم حًطت ّبی اًسیكِ



 هحتَا، تجییي ثِ تَاى هی ؾپؽ قَز َطاحی هٌبؾت ََض ثِ ّب ّسف اگط. گطزز تٗییي یبزگیطی، ّبی ّسف

 .پطزاذت اضظقیبثی ٍ اهتحبًی ًٓبم ضٍـ،

 ضاٌّوبیی، اثتسایی،) زضؾی کتت پطٍضـ، ٍ آهَظـ ،(ضُ)ذویٌی اهبم حًطت قرهیت اثٗبز: ٍاغگبى کلیس

 (زثیطؾتبى

 

 ایطاى ضؾوی آهَظـ ًٓبم زض آهَظاى زاًف زیٌی تطثیت اهط زض تحَل .9

 کكبٍضظ ؾَؾي

 73 ل ،(1387 ثْبض) 1 پیبپی فطٌّگ، ضاّجطز فهلٌبهِ

 تطثیت ثطای زلیل، ّویي ثِ. ثبقس ًوی هوکي ؾبزگی ثِ ًیع اٍ تطثیت. اؾت ای پیچیسُ هَرَز اًؿبى

 ضا( ٔ) ائوِ ٍ پیبهجطاى ٍ کطین لطآى یٌٗی ذَز، آؾوبًی کتبة ذساًٍس آزهی، ٍالٗی ٍ ربًجِ ّوِ هُلَة،

 ثِ تَرِ ایطاى، زض اؾالهی حکَهت اؾتمطاض ٍ اًمالة پیطٍظی ثب. فطؾتبز فطٍ اًؿبى ّسایت اهط ثطای

 ضؾوی ًْبزّبی توبهی. گطزیس ثطذَضزاض ای ٍیػُ ربیگبُ اظ اؾالم، زیي ّبی آهَظُ اؾبؼ ثط اهطتطثیت

 قسُ زاض ْٖسُ ضا آى ؾبذتي هحمك هؿئَلیت پطٍضـ، ٍ آهَظـ ًْبز ذهَل ثِ ربهِٗ، زض ٍغیطضؾوی

 ٍ آهَظـ ًٓبم اؾبؾی ٍْیفِ اؾالهی، هٗیبضّبی ثب ّوبٌّگ ٍ رْت ّن ٍ الْی ّبی اًؿبى تطثیت. اؾت

 پطٍضـ ٍ آهَظـ زضًٓبم ضا زیٌی تطثیت ٍ تٗلین ًمف ٍ ربیگبُ هْن، ایي. قَز هی هحؿَة پطٍضـ

 ایوبى، ثب ًؿلی پطٍضـ هُلَة قطایٍ ؾبذتي هحمك هٌَٓض ثِ هؿئَالى ثٌبثطایي،. ؾبظز هی هكرم

 ثِ تَرِ ثب همبلِ، ایي. آٍضًس فطاّن ضا اهکبى ایي هٌبؾت، ؾبظی ظهیٌِ ٍ ثهیطت ٍ آگبّی ثب هَْفٌس

 هَئَ ثطضؾی ثِ ضؾوی، آهَظـ ًٓبم زض زیٌی تطثیت هَرَز ٍيٗیت ذهَل زض قسُ اًزبم تحمیمبت

 ایزبز رْت ضا ضاّکبضّبیی ؾپؽ،. پطزاظز هی اضظقیبثی ٍ ضٍـ هحتَا، ضیعی، ثطًبهِ هرتلف اثٗبز زض

 .ًوبیس هی اضائِ هُلَة ٍيٗیت ثِ ًیل ٍ تحَل

 ایطاى تحَل، ضؾوی، آهَظـ زیٌی، تطثیت: ٍاغگبى کلیس



 

 اظ اؾالهی اًمالة زض فطٌّگی -ؾیبؾی ّبی ضذٌِ اظ پیكگیطی زض آى ًمف ٍ ؾیبؾی تطثیت ربیگبُ .10

 (الٗبلی هسْلِ) ضّجطی هٗٓن همبم ٍ( ضُ)ذویٌی اهبم زیسگبُ

 ثطذی حؿیي رٗفطیبى، ّبزی ضحیوی، ؾْیل

 161- 137 ل ،(1394 پبییع) 34 پیبپی اؾالهی، تطثیت ٍ ثهیطت فهلٌبهِ

 ٍ شٌّیت ثط تبحیطگصاضی زلیل ثِ فطٌّگ اؾالهی، اًمالة هٗٓن ضّجط ٍ( ضُ)ذویٌی اهبم حًطت زیسگبُ اظ

 هجبضظُ ثِ زقوي آٍضزى ضٍی. اؾت ٍیػُ اّویت زاضای ؾیبؾی ّبی ٍگطایف ارتوبٖی فطزی، ضفتبضّبی

 هْن ّبی زغسغِ اظ یکی ثِ فطٌّگ، همَلِ ثِ فطٌّگی هؿئَالى تَرِ لعٍم اؾت قسُ ؾجت فطٌّگی

 هسْلِ)ضّجطی هٗٓن همبم ٍ( ضُ) اهبم حًطت هٌٓط اظ لصا ثٌبثطایي، قَز؛ تجسیل ایطاى اًمالة ضّجطاى

 ٍ زؾتبًِ پیف السهبت ًیبظهٌس کِ اؾت زقوي فطٌّگی ضذٌِ فطٌّگ، حَظُ هْن تْسیسات اظ یکی ،(الٗبلی

 آى پبؾساقت ٍ کكَض هلی ٍ اؾالهی فطٌّگ انلی ارعای تمَیت ًتیزِ زض ٍ اؾت آگبّبًِ ّبی پیكگیطی

 ٍیػگی ٍ اثٗبز توبهی زض هٌبؾت ٍ نحیح ؾیبؾی تطثیت پطتَ زض غطثی فطٌّگ تبحیط ٍ ضذٌِ ًفَش، ثطاثط زض

 ٍ کالى تهویبت هسیطاى، ثط هؿتمین غیط ٍ هؿتمین تبحیطگصاضی ثِ هٌزط کِ ای گًَِ ثِ َلجس؛ هی ضا آى

( ضُ)ذویٌی اهبم حًطت کِ اؾت اؾبؼ ثطایي. قَز کكَض ٖوَهی ٍ تطثیتی – آهَظقی ّبی ؾیبؾتگصاضی

 ایطاى، اؾالهی روَْضی يس ثط زقوي ٍؾیٕ ًطم رٌگ ثب تَرِ ثب( الٗبلی هسْلِ) ضّجطی هٗٓن همبم ٍ

 زفبٖی حل ضاُ ایكبى. اًس گصاقتِ هلت ؾیبؾی تحلیل لسضت افعایف ٍ افعایی ثهیطت ثط ضا تبکیس اًگكت

 ٍ ربهِٗ ؾیبؾی ههًَیت ثِ هٌزط زاًٌسکِ هی ؾیبؾی تطثیت نحیح کبضثؿت ضا، َّقوٌساًِ پبؾد ٍ

 ثط هجتٌی ٍ ای کتبثربًِ اثعاض اظ اؾتفبزُ ثب حبيط همبلِ ثٌبثطایي،.قَز هی اًمالثی ّبی اضظـ لَام ٍ تساٍم

 تكطیح پی زض( الٗبلی هسْلِ) ضّجطی هٗٓن همبم ّبی ضٌّوَز ٍ( ضُ)ذویٌی اهبم آضای تحلیل ٍ تَنیف

 اؾالهی اًمالة زض فطٌّگی -ؾیبؾی ّبی ضذٌِ اظ پیكگیطی زض آى ًمف ٍ ؾیبؾی تطثیت ربیگبُ ٍتجییي

 .اؾت

 ضّجطی هٗٓن همبم ،(ضُ)ذویٌی اهبم پطٍضـ، ٍ آهَظـ ؾیبؾی، تطثیت،: ٍاغگبى کلیس



 

 پطٍضـ ٍ آهَظـ ًٓبم زضؾی ّبی ثطًبهِ هحتَای زض فمیِ ٍالیت ًٓطیِ ؾبظی گفتوبى چگًَگی  .11

 ایطاى اؾالهی روَْضی

 رٗفطًیب ؾبزات فبَوِ ذٌسلی، اهیي همهَز

 139 ل ،(1393 ظهؿتبى) 39 پیبپی اؾالهی، اًمالة هُبلٗبت فهلٌبهِ

 اًمالة هٗبضف اًتمبل زض هُلَة ضٍیکطز حکن زض ؾبظاًِ گفتوبى ضٍیکطز ٖطيِ ّسف ثب ضٍ پیف پػٍّف

 ًٓطیِ اًتمبل زض هَرَز ٍيٗیت اظ کلی تَنیفی اثتسا. اؾت قسُ اًزبم فمیِ ٍالیت ًٓطیِ ٍیػُ ثِ اؾالهی،

 قٌبؾی هفَْم ثب ٍ هٗطفی ؾبظاًِ گفتوبى ضٍیکطز یٌٗی هُلَة، ضٍیکطز ؾپؽ ٍ گطفت اًزبم فمیِ ٍالیت

. قس پطزاذتِ ًٓطیِ ایي اًتمبل زض ؾبظاًِ گفتوبى ًگبُ ّبی ٍیػگی تجییي ثِ پػٍّف، اؾبؾی ّبی ٍاغُ

 کِ ًتیزِ ٍ فطایٌس ّسف، ایسئَلَغی، یٌٗی اؾبؾی، ٌٖهط چْبض زاقتي زلیل ثِ ؾبظاًِ گفتوبى ضٍیکطز

 ضا ًٓطیِ ایي زض هلحَِ اؾبؾی اّساف تحمك لبثلیت اؾت، اؾالهی حمِ هٗبضف ثب ضاؾتب ّن ًیع ّوگی

 اؾالهی روَْضی زضؾی ثطًبهِ ًٓبم ربضی ضٍیکطزّبی ربیگعیي ضٍیکطز ایي اؾت يطٍضی لصا ٍ زاضز

 .گطزز فمیِ ٍالیت ًٓطیِ اظ ثحج زض ایطاى

 اؾالهی اًمالة فمیِ، ٍالیت ًٓطیِ زضؾی، ثطًبهِ ایسئَلَغی ؾبظی، گفتوبى گفتوبى،: ٍاغگبى کلیس

 

 

 

 

 

 



 اؾالهی اًمالة ؾبلِ چْل ٖلوی ٍ آهَظقی زؾتبٍضزّبی  .12

 ضکبثیبى ضقیس

 34- 7 ل ،(1397 ظهؿتبى) 55 پیبپی اؾالهی، اًمالة هُبلٗبت فهلٌبهِ

 ََالًی ّبی ثطِّ ٍرَز ثب ثٌیبزیي ٍ گؿتطزُ اًمالثی اظ پؽ ؾیبؾی ًٓبم یک حوطات ٍ ّب فٗبلیت اضظیبثی

 چْبضزِّ گصقت ثب. ًیؿت آؾبًی کبض قک ثی... ٍ هست ََالًی ّبی تحطین اظ ًبقی ّبی ثحطاى ٍ رٌگ

 ٍ آهبضی ٍ ٖلوی هؿتسل تحمیمبت ثب پػٍّكگطاى کِ اؾت ظهبًی اکٌَى اؾالهی، روَْضی ًٓبم تبؾیؽ اظ

 ًوَز تطیي هْن تب ثپطزاظًس اؾالهی اًمالة ٖلوی ٍ آهَظقی زؾتبٍضزّبی اضظیبثی ثِ هٌهفبًِ، ًگبّی

 ؾئَال ایي ثِ پبؾد زض حبيط تحمیك ثٌبثطایي. گطزز هٗلَم اؾت آى کبضآهسی ًكبًگط کِ ًٓبم تَفیمبت

 چِ زض رْبًی ٍ ای هٌُمِ ؾُح زض اؾالهی اًمالة ؾبلِ چْل ٖلوی ٍ آهَظقی زؾتبٍضزّبی کِ اؾت

 ًكبى ضا آهبضّبیی تحمیك ّبی یبفتِ زّس؟ ًكبى ضا ذَز کبضآهسی اؾت تَاًؿتِ آیب ٍ زاضز لطاض ربیگبّی

 ایطاى ٍ زاقتِ گیطی چكن ضقس الوللی ثیي ٍ ای هٌُمِ ؾُح زض اؾالهی اًمالة زؾتبٍضزّبی کِ زّس هی

 اؾت آهبضی ٍ تَنیفی تحلیلی تحمیك ضٍـ. کٌس هی هٗطفی رْبى ٖلوی ّبی لُت اظ یکی ٌَٖاى ثِ ضا

 .ثبقس هی( الوللی ثیي ٍ زاذلی ّبی ؾبیت) الکتطًٍیکی ٍ ای کتبثربًِ گطزآٍضی ضٍـ ثب کِ

 ٍپطٍضـ آهَظـ چْبضزِّ، اؾالهی، اًمالة آهَظقی، زؾتبٍضزّبی: ٍاغگبى کلیس

 

 اؾالهی توسى ثطپبیی ؾبظ ظهیٌِ رْبزی؛ ٍالیی تطثیت ّبی ْطفیت  .13

  ضٌّوبیی ؾیساحوس

 93 ل ،(1396 ظهؿتبى ٍ پبییع) 2 قوبضُ ًْن ؾبل ؾیبؾی، هٗطفت ًكطیِ

 هی اؾالم رْبًی توسى ضیعی پبیِ زض رْبزی ٍالیی تطثیت ٍیػُ ّبی ْطفیت ثطضؾی ثِ پػٍّف ایي

 فطاهلی، ٍ هلی ؾُح زٍ زض ّبیی ْطفیت چِ اظ رْبزی، ٍالیی تطثیت کِ اؾت ایي اؾبؾی ؾَال. پطزاظز



 ّن ضاثُِ تحلیلی، تَنیفی ضٍـ ثِ ؾَال، ایي ثِ پبؾد زض ثبقس؟ هی ثطذَضزاض رْبًی توسى ثطپبیی ثطای

 رْبًی توسى ثطپبیی ظهیٌِ ایزبز زض ٖبهل، زٍ ایي تطکیجی ًمف ٍ هساضی ٍالیت ٍ رْبزی ضٍحیِ افعایی

 ٍ قطق ٍ هٌُمِ کكَض، زاذل زض اؾالهی اًمالة زؾتبٍضزّبی ثِ اقبضُ هیبى، ایي زض. قس ذَاّس ضٍقي

 ٍ ّب لبثلیت اظ آقکبضی ًكبى تب اؾت کبفی رْبزی ٍالیی تطثیت ّبی ْطفیت اظ ثركی هخبثِ ثِ غطة،

 ثِ رْبًی توسى تحمك ٍ الولل ثیي ٖطنِ زض ًمف ایفبی ثطای تطثیت، ًَٔ ایي ّبی رلَُ ٍ ّب قبیؿتگی

 اًساظی چكن ثب ثرف، رْت ثطًسُ، پیف پیكطٍ، تطثیتی ربیگبُ زض رْبزی ٍالیی تطثیت. زّس زؾت

 تحمك تَاًس هی ثلکِ گیطز، هی لطاض آى کجیط گصاض ثٌیبى هٌَیبت ٍ اؾالهی اًمالة تطاظ زض تٌْب ًِ ضٍقي

 .ثبقس رْبًی توسى ؾُح زض اؾالهی ًٓبم هتٗبلی ّبی آضهبى ٍ اّساف ثرف

 ٍالیی ٍ رْبزی ضٍحیِ افعایی ّن ضاثُِ رْبًی، توسى تطثیتی، ْطفیت رْبزی، ٍالیی، تطثیت: ٍاغگبى کلیس
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 ظازُ کطین نبزق َجؿی، هطٍری هحوسّبزی

 5 ل ،(1398 تبثؿتبى ٍ ثْبض) 1 قوبضُ یبظزّن ؾبل تطثیتی، ّبی پػٍّف ٍ اؾالم ًكطیِ

 ٍ اّساف زض فمیِ، ٍالیت اضظـ ربیگبُ ٍ ٍيٗیت ظهیٌِ زض کلی ًگبّی ثِ زؾتیبثی پػٍّف، ایي اظ ّسف

 ّب، زازُ هٌبثٕ. اؾت قسُ اًزبم فطاتطکیت ضٍـ ثِ ٍ کیفی ضٍیکطز ثب کِ اؾت ضؾوی زضؾی ثطًبهِ هحتَای

 کكَض زض اذیط زِّ یک اظ ثیف زض کِ اؾت هَئَ ثب هطتجٍ پػٍّف 23 تٗساز اظ ضؾوی ّبی گعاضـ

 ٍالیت» اضظـ ثطضؾی، هَضز ّبی پػٍّف زض. الف: کِ زّس هی ًكبى فطاتطکیت ّبی یبفتِ. اًس قسُ هٌتكط

 ٍ ایخبض فطٌّگ زیٌی، گفتوبى هْسٍیت، اؾالهی، اًمالة ّبی اضظـ چَى هفَْهی ّبی چبضچَة زض «فمیِ

 زض هطتجٍ اّساف. ة اؾت؛ قسُ ثطضؾی اًمالثی ٍ هلی زیٌی، َّیت ٍ ؾیبؾی ٍ زیٌی تطثیت قْبزت،

 زض ثیكتط ًٓط هَضز اّساف حبل، ایي ثب. قسّبًس گطفتِ ًٓط زض کبفی هیعاى ثِ ّسفگصاضی، هرتلف ؾَُح



 ثِ قٌبذتی، حیُِ ثبالی ؾَُح حتی ٍ حطکتی ضٍاًی ٍ ٖبَفی ّبی حیُِ ثِ ٍ توطکعیبفتِ قٌبذتی حیُِ

 ٍالیت ثب هطتجٍ هحتَای هیسٌّس ًكبى پػٍّكْب ثیكتط ّبی یبفتِ. د اؾت؛ ًكسُ تَرِ ثؿٌسّبی هیعاى

 ًْبیی اضظیبثی.ًیؿتٌس ثطذَضزاض الظم کفبیت اظ هطثٌَ اّساف تحمك ثطای کیفی، ٍ کوی ًٓط اظ فمیِ،

 تٌَٔ ٍ تٗسز ثِ تَرِ ثب کِ هیسّس ًكبى زضؾی کتبثْبی زض اضظـ ایي ثبظًوبیی هَرَز ٍيٕ اظ فطاتطکیت

 ایي ّطچٌس ثٌبثطایي، ًیؿت، ٍالٗجیٌبًِ کتبثْب، ّوِ هحتَای زض اّساف ّوِ تحمك اًتٓبض آهَظقی، اّساف

 .اؾت زاقتِ ًؿجی تَفیك حسٍزی تب ذَز اّساف تحمك زض اهب زاضز، ًٓط تزسیس ثِ ًیبظ ثبظًوبیی

 فطاتطکیت ضؾوی، پطٍضـ ٍ آهَظـ ًٓبم فمیِ، ٍالیت ؾیبؾی، اضظقْبی تطثیت: ٍاغگبى کلیس
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 ایطاى اؾالهی روَْضی پطٍضـ ٍ

 ضيَاًی ؾٗیسی هحوَش لٌسیلی، ؾیسرَاز ذٌسلی، اهیي همهَز پبکوْط، حویسُ

 40- 7 ل ،(1396 پبییع) 4 قوبضُ زٍم ؾبل اؾالهی، تطثیت ٍ تٗلین کبضثطزی هؿبئل ًكطیِ

 زضؾی ّبی ثطًبهِ زض اؾالهی اًمالة ّبی آهَظُ ؾبظی گفتوبى چیؿتی ثطضؾی ّسف ثب حبيط هُبلِٗ

 اظ کیفی پػٍّف ضٍـ. اؾت گطفتِ نَضت آى ّبی ٍیػگی ٍ ایطاى اؾالهی روَْضی پطٍضـ ٍ آهَظـ

 قٌبؾبیی اثتسا کِ ثَزُ تحمیك هَئَ ثب هطتجٍ اَالٖبتی ّبی پبیگبُ کلیِ تحلیلی ربهِٗ. اؾت تحلیلی ًَٔ

 ّبی یبفتِ. گطفتٌس لطاض تحلیل ٍ تزعیِ هَضز هؿتوط ََض ثِ ٍ هُبلِٗ ٖویك ٍ ّسفوٌس نَضت ثِ ؾپؽ ٍ

 ٍیػگی زُ ٍ تجییي ؾبظی گفتوبى چیؿتی ٍ هبّیت اثتسا پػٍّف ایي زض کِ اؾت ایي اظ حبکی حبنلِ

 زاضا فُطت، ثِ تَرِ ایسئَلَغی، ثب هتٌبلى ٍ ًوب قٌبٍض ّبی زال قٌبؾبیی ایسئَلَغی، ثط تبکیس ثب اؾبؾی

 ثِ ؾبظی گفتوبى ؾبظی، زؾتطؼ لبثل گطی، هُبلجِ ؾبظی، ّػهًَی ضیعی، ثطًبهِ ارتوبٖی، ٍرِْ ثَزى

 ًٓطی پیبهسّبی ایي ثط ٖالٍُ. گطزیس احهب ارتوبٖی-ؾیبؾی التًبئبت ثِ تَرِ ٍ ًطم لسضت فٌبٍضی هخبثِ



 ّوچٌیي ٍ ٍیػُ/فٌی ٍ اؾبؾی/کالى هٌٓط زٍ اظ زضؾی ّبی ثطًبهِ زض ؾبظاًِ گفتوبى ضٍیکطز اظ حبنل

 زض فطاگیطاى ٖولکطز ٍ ًگطـ قٌبذت، حَظُ ؾِ ثط هصکَض ضٍیکطز تبحیط حیج اظ آى ٖولی پیبهسّبی

 ثطًبهِ َطیك اظ ایطاى اؾالهی روَْضی ًٓبم ًطم لسضت افعایف ٍ اؾالهی اًمالة ّبی آهَظُ ثب هَارِْ

 .گطزیس ثطضؾی زضؾی ّبی

 پطٍضـ، ٍ آهَظـ زضؾی، ثطًبهِ اؾالهی، اًمالة آهَظُ، ایسئَلَغی، ؾبظی، گفتوبى: ٍاغگبى کلیس

 ایطاى اؾالهی روَْضی
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 ایطٍاًی قْیي

 83 ل ،(1393تبثؿتبى ٍ ثْبض ،7 پیبپی) 1 قوبضُ چْبضم ؾبل تطثیت، ٍ تٗلین هجبًی ًبهِ پػٍّف

 اهطٍظ تب ؾبظی هسضى زٍضُ آغبظ اظ ایطاى پطٍضـ ٍ آهَظـ ًٓبم هبّیت تجییي پػٍّف، ایي انلی ّسف

 زؾت ثِ ًتبیذ. قس گطفتِ ثْطُ تحلیلی –تبضیری پػٍّف ضٍـ اظ ّسف ایي ثِ یبثی زؾت ثطای. ثبقس هی

 التساض تملیسگطی، ایطاى اهطٍظ آهَظقی ًٓبم زض ثٌیبزیي ٍ انلی ّبی هَلفِ کِ اؾت آى اظ حبکی آهسُ

 ًٓبم گیطی قکل زض کٌٌسُ تٗییي ّبی رطیبى اظ یکی حبنل یک ّط کِ اؾت هساضی زیي ٍ گطایی

 آهَظـ اًتمبل حبنل التساضگطایی لبربض، ٖهط گطایبًِ انالح رطیبى اظ ایی تملیسگط هجٌبی. اؾت آهَظقی

 ٍ اؾالهی اًمالة اظ ثطذبؾتِ ًٓبم هُبلجِ هساضی، زیي ٍ اٍل پْلَی ٍیػُ ثِ حکَهت ٖطنِ ثِ پطٍضـ ٍ

 کویت کٌتطل، ٍ توطکع ثِ گطایف هَلفِ ؾِ ذَز ًَثِ ثِ ّب هَلفِ ایي تٗبهل. اؾت اؾالهی روَْضی زٍلت

 ّب، آى توبهی ثطآیٌس کِ اؾت کطزُ ایزبز ًٓبم زض حبًَیِ ّبی هَلفِ ٌَٖاى ثِ ضا گطایی نَضت ٍ گطایی

 زگطگَى ضا آى ًٓط هَضز پیكٌْبزی ّبی ثطًبهِ ٍ ّب ّسف توبهی ٍ اؾت ایطاى آهَظقی ًٓبم ثط حبکن ضٍح

 .ؾبظز هی

 هساضی زیي التساضگطایی، ایی، تملیسگط ایطاى، آهَظقی ًٓبم هبّیت: ٍاغگبى کلیس
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 (1388-1357) پبیِ ٖلَم

 پطٍاًِ فطّبز

 41 ل ،(1394 ظهؿتبى ،64 پیبپی) 4 قوبضُ قبًعزّن ؾبل هلی، هُبلٗبت فهلٌبهِ

 زاًف يویط ٍ شّي زض اًمالثی ٍ اؾالهی َّیت گیطی قکل ثطای پطٍضـ ٍ آهَظـ ًٓبم اثعاض تطیي هْن

 اثعاضّبی اظ یکی «تبضید» زضؾی ّبی کتبة زضؾی، ضیعاى ثطًبهِ زیسگبُ اظ. اؾت زضؾی ّبی کتبة آهَظاى،

 .ّؿتٌس ّسف ایي ثِ ضؾیسى هْن

 پبیِ ٖلَم ّبی ضقتِ هتَؾُِ زٍضُ تبضید زضؾی ّبی کتبة: اؾت ؾَال ایي ثِ پبؾد پػٍّف انلی هؿبلِ

 اًس؟ زاقتِ تَرِ اًمالثی َّیت ٍ اؾالهی َّیت ّبی هَلفِ ثِ هیعاى چِ ثِ ـ.ُ 88 تب 57 ؾبل اظ

 َّیت ٍ اؾالهی َّیت ثب هطتجٍ ًوبزّبی ٍ ّب هَلفِ ثِ تَرِ هیعاى تَنیف ّسف ثب حبيط پػٍّف

 9 هحتَا، تحلیل ضٍـ اظ اؾتفبزُ ثب هٌَٓض ایي ثِ. اؾت قسُ اًزبم ًٓط هَضز زضؾی ّبی کتبة زض اًمالثی

 زض پػٍّف، ّبی یبفتِ ثطاؾبؼ. اؾت گطفتِ لطاض تحلیل ٍ تزعیِ هَضز ٍ اًتربة زضؾی، کتبة ٌَٖاى

 َّیت ٍ اؾالهی َّیت ثب هطتجٍ هفبّین ٍ ّب هَلفِ ثِ ظیبزی ثؿیبض تَرِ ًٓط هَضز زضؾی ّبی کتبة

 .اؾت قسُ اًمالثی

 اًمالثی َّیت اؾالهی، َّیت تبضید، زضؾی ّبی کتبة پطٍضـ، ٍ آهَظـ: ٍاغگبى کلیس
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 پَض قْیسی هحوسضيب ، تْطاًی اهیٌی هحوس

 36- 15 نم ،(1397 ظهؿتبى ٍ پبییع) 11 پیبپی لطآى، لطائت هُبلٗبت ًكطیِ

 فٌَى ٍ ٖلَم حَظُ زض ٍیػُ ثِ ٌّطی ٍ ٖلوی ّبی فٗبلیت ضقس اؾالهی، اًمالة حوطات ٍ ثطکبت اظ یکی

 هی تبییس ضا ًکتِ ایي اؾالهی اًمالة اظ ثٗس ثب آى همبیؿِ ٍ اؾالهی اًمالة اظ لجل ثِ ًگبّی. اؾت لطائبت،

. کطز زًجبل پػٍّكی ٍ ٖلوی ارطایی، ّبی ٖطنِ زض تَاى هی ضا فَق ّبی فٗبلیت ضقس ثطضؾی. ًوبیس

 اظ پؽ لطائبت، فٌَى ٍ ٖلَم حَظُ زض گطفتِ اًزبم کبضّبی ثطضؾی ثب کِ اؾت آى زًجبل ثِ ًیع حبيط ًَقتبض

 اظ ذَز کِ الٗبلویِ الوهُفی ربهِٗ. ؾبظز ًوبیبى ثْتط ٖطنِ ایي زض ضا اًمالة ًمف ایطاى، اؾالهی اًمالة

 زض ٍیػُ ََض ثِ کِ اؾت زازُ اًزبم ضا هْوی ّبی فٗبلیت ٖطنِ ایي زض اؾت ایطاى اؾالهی اًمالة حوطات

 هْن اظ. اؾت تحلیلی تَنیفی، ضٍقی حبيط ًَقتبض زض تحمیك ضٍـ. گیطز هی لطاض تَرِ هَضز ًَقتبض ایي

 همَلِ ثِ ایطاى اؾالهی روَْضی هؿئَالى ّسفوٌس ٍ هَحط تَرِ کِ اؾت آى آهسُ، زؾت ثِ ًتبیذ تطیي

 قجکِ تبؾیؽ هؿبثمبت، ثطگعاضی: هبًٌس ارطایی حَظُ زض ّن تب اؾت قسُ ثبٖج آى ثب هطتجٍ ٖلَم ٍ لطائت

 هبًٌس پػٍّكی ٍ آهَظقی حَظُ زض ّن ٍ کطین لطآى حفّ ٍ لطائت هرهَل هَؾؿبت ٍ ای ضؾبًِ ّبی

 .ثیفتس اتفبق فَق ّبی حَظُ زض چكوگیطی ضقس ّب ًبهِ پبیبى ًگبضـ ٍ کتت تطروِ تبلیف،

 پػٍّكی ٖلوی ّبی فٗبلیت لطائبت، فٌَى ٍ ٖلَم لطآى، لطائت: ٍاغگبى کلیس

 

 

 

 

 

 

 



 ایطاى پطٍضـ ٍ آهَظـ تحَلی اؾٌبز زض هلی َّیت قبذهِ ّبی هَلفِ ٍ اثٗبز ٍاکبٍی  .19

 اؾسی ؾَزاثِ آلبهحوسی، رَاز

 471- 454 ل ،(1398 پبییع) 27 پیبپی کالى، ٍ ضاّجطزی ّبی ؾیبؾت فهلٌبهِ

 ٍ آهَظـ تحَلی اؾٌبز زض آى ّبی هَلفِ ٍ اثٗبز هلی، َّیت قبذهِ ٍاکبٍی حبيط پػٍّف ّسف

 ربهِٗ. ثَز هحتَا تحلیل ًَٔ اظ تَنیفی ّبی ضٍـ هحسٍزُ زض تحمیك ضٍـ. اؾت ثَزُ ایطاى پطٍضـ

 ٍ آهَظـ ثٌیبزیي تحَل ؾٌس ٍ هلی زضؾی ثطًبهِ ثٌیبزیي، تحَل ًٓطی هجبًی) تحَلی اؾٌبز قبهل آهبضی

 کِ ثَزًس هٌبثٕ ٍ رلؿبت نَضت ،("همسهِ ثسٍى نفحِ 507 روٗب" ایطاى، اؾالهی روَْضی پطٍضـ

 لطاض ثطضؾی هَضز ٍ اًتربة( قوبضی کبهل) ؾطقوبضی ضٍـ ثِ آهبضی ًوًَِ ٌَٖاى ثِ ّب آى توبهی

 آًتطٍپی ای هطحلِ ؾِ فطهَل ٍ تَنیفی آهبض اظ ؾَاالت، تحلیل ٍ پطزاذت هیعاى ؾٌزف رْت. گطفتٌس

 اًمالة ٖبلی قَضای زثیطذبًِ ثِ هلی، َّیت ّبی هَلفِ ٍ اثٗبز اؾترطاد رْت. قس اؾتفبزُ قبًَى

 ّوبى یب ٍاضؾی ؾیبِّ ضٍایی. قس هطارِٗ( 1389 ههَة فطٌّگی ّبی قبذم تسٍیي کبضگطٍُ) فطٌّگی

 تَافك ضٍـ ثِ کِ( 5/93) اؾکبت ضٍـ اظ اؾتفبزُ ثب آى پبیبیی ٍ ذجطگبى اظ روٗی تَؾٍ لیؿت چک

 ٍ آهَظـ تحَلی اؾٌبز زض کِ زاز ًكبى پػٍّف ّبی یبفتِ. آهس زؾت ثِ اؾت هكَْض ًٓطاى نبحت ثیي

 ثٗس ثِ ثیي ایي زض کِ ثَز قسُ اقبضُ هلی َّیت قبذهِ گبًِ قف اثٗبز ثِ هَضز 361 روٗب پطٍضـ

 قسُ تَرِ کوتطیي هَضز 11 ثب ؾطظهیٌی ثٗس ثِ ٍ تَرِ ثیكتطیي هَضز 112 ثب فطٌّگی هیطاث ٍ فطٌّگ

 ثِ هتَاظى نَضت ثِ پطٍضـ ٍ آهَظـ تحَلی اؾٌبز زض کِ ثَز ایي حبيط پػٍّف ًتیزِ تطیي هْن. ثَز

 .اؾت ًكسُ تَرِ هلی َّیت قبذهِ اثٗبز

 هحتَا تحلیل پطٍضـ، ٍ آهَظـ تحَلی اؾٌبز هلی، َّیت َّیت،: ٍاغگبى کلیس

 


