
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مقاالتآثار و ده کیچ مجموعه

 پیشرفت پیشگامان كنگره نینهم

 1395 ماه بهشتیارد -ران یا یاسالم یجمهور یتابخانه ملك



 

 

 

 

 



 

 

 

 فهرست

 3 ..................................................................................................................................... فهرست

 17 .................................................................................................................................. پیشگفتار

 بخش اول: مقاالت
 پیشرفت  نویس سند الگوی اپهی پیش محور اول: ربرسی

 یموسو محمدرضا دیس /یصنعت یطراح لهیبوس یرمانآ فرهنگ تحقق ای یاسالم یرانیا فرهنگ یارتقا تیفیك

 19 ...................................................................................................................................... نیاوند

 20 ......................................................................... یموالئ اصغر /یاسالم -یرانیا تمدن در وحدت و نظم

 21 ............................................... زاده ملك الهام /بزرگ های تمدن و الهی ادیان در پوشش و حجاب خیتار

 دهنده جهت یفرامکان و یفرازمان  ارزش نیتر مهم عنوان به مقدس دفاع یشهدا تنامهیوص بر یلیتحل

 22 ........................................................................................................... یعبد دونیفر /رفتـشیپ

 شتبهیارد 30 تا 1391 خرداد از) شرفتیپ شگامانیپ كنگره دوره هفت مقاالت یعلم رفتار و ییمحتوا لیتحل

 23 ............................................................. زاده حسن یمهد محمد ،یفیص سروش ،یمیكر محسن /(94

 24 ...................................... یپوربافران بهیط پور، ضیف یمحمدعل /یصنعت آب مصرف در یا منطقه زاتیتما

 ،یاریشهر بهنام ،یغالم نیحس /یفناور ستیز یها كیتکن كمك به ییدارو اهانیگ از یور بهره و ییكارا بهبود

 25 ............................................................................................................................. یمراد هیسم

 26 ................ یمحمدطاهر یمهد /یاجتماع شرفتیپ ارتقاء بر آن راتیتاث و انیب یآزاد از جامعه یبرخوردار

 دیبهش دیس پور، یآذر یكسر /یاجتماع اررفت و انسان یوـخ و قـخل بر یداخل یارـمعم در نور اثرات

 27 ................................................................................................................................... ینیحس

 /مقدس دفاع شاخص یشهدا آثار بر یمبتن میتحر طیشرا در یمهندس و یصنعت دیتول عمل و اقدام یالگو

 28 .................................................................. آذرگون سادات مهیفه ،یدرضاحجازیس پور، یقربان هیانس

 خانه هیتصف: یمورد مطالعه یشهر فاضالب خانه هیتصف پساب یكود ارزش و یاریآب آب نیتام لیپتانس یابیارز

 29 ....................................................................................................... رزادیش سروش /رجندیب شهر

 اهلل تیب ،یاسحاق فاطمه /كشور در نینش جنگل یـمحل وامعـج شتیمع حوزه یها پژوهش بر یلیتحل

 30 ................................................................................................................................... یمحمود

 و یقیحق شرفتیپ یپرداز مفهوم بر یمبتن شرفتیپ یرانیا و یاسالم یالگو یهایمش خط لیتحل بر یدرآمد

 31 ................................................................................ یآباد احمد یآزاد جواد ،یفتحعل دیسع /یصور



 

 

 

 پور هاشم میمر ،یـخالص پور بهمن نیحس محمد /شرفتیپ یرانیا یاسالم یوـالگ ییمبنا آرمان نییتب

 32 .................................................................................................................................. انیصادق

 33 ..................... یعابد احمد ،یپورنب ماین عرب، الدیم /ینیفراسرزم كشت آب؛ بحران از رانیا نجات راهکار

 /یمکان بیضر شاخص از استفاده با كشور یغرب یها استان یاقتصاد یها بخش در ینسب یها تیمز ییشناسا

 34 ........................................................................................... زادهیخداورد صابر مقدم، یسینف میمر

 در شرویپ یساختارها یمند تیهو منظور به كاشان یسنت یها خانه یریگ شکل در هندسه انواع یبازشناس

 35 ..... راد یالله فرج ریام ،یمانیسل الناز /(انكاش ها یسجاد خانه یمورد نمونه) یاسالم یرانیا معاصر یمعمار

 36 ........................................................... خامو نیكاتر /یمذهب یبناها یریگ شکل و یمعمار بر نور ریتاث

 ،یموسو جالل دیس نژاد، ییآقا فاطمه /رانیا هنر شرفتیپ در آن نقش و یاسالم انقالب هنر مفهوم بر یتأمل

 37 ...................................................................................................................... نژاد یخزام فاطمه

 یاسیس شان یمبنا بر یطاغوت و یاله یها حکومت  استیس سهیمقا با یقرآن یاستگذاریس یها مولفه استخراج

 38 .................................................................. ینیمع رضایعل لقمان، یموسو السّادات اشرف /«امر» واژه

 بانك: یمورد مطالعه) رانیا یاسالم یجمهور در یمقاومت اقتصاد بر دانش تیریمد ریتأث نییتب دلم ارائه

 39 ......................................................................... یحسنو رضا اخوان، مانیپ ،یدلخانیا اسمنی /(انصار

 وآموزش توسعه رسانش، تیریمد: عنوان با نید آموزش جهت یشنهادیپ یالگو كی یمعرف بر یدرآمد شیپ

 40 .......................................................................... پور یرحمان رضا یعل /ینید علوم یكاربرد یتخصص

 نیام محمد /نسیسا آف وب گاهیپا در همگرا یها یناورف حوزه یالملل نیب یعلم داتیتول تیوضع یبررس

 41 ....................................................................................................... یاصناف رضا ریام منش، عرفان

 محمد شه،یخ زهرا زاده، یفوالد یمهد /ایدن افتهی توسعه یكشورها یبرخ در یكشاورز والتـمحص مهیب

 42 ...................................................................................................................................... یآزاد

 حامد ان،یعلو یمرتض /(ره) ینیخم امام ی شهیاند بر دـیتأك با ،یـنید یساالر مردم یشناس معرفت یمبان

 43 ..................................................................................................................................... ییرضا

 مزرعه سمانه /رانیا مردم و یاسالم نظام رسالت ،یمقاومت اقتصاد در یدیتول و یمصرف رفتار یالگو اصالح

 44 ....................................................................... یفراهان مزرعه رایسم ،یعبدالملک اهلل حجت ،یفراهان

 45 ................................................. یهمیم نیحس /یعال آموزش در تفکر بهبود در موثر یراهکار آموزش؛

 اساس بر یمقاومت اقتصاد یاستهایس یراستا در ریپذ انیپا نابعم یدرآمدها نهیبه تیریمد یبرا ییالگو ارائه

 46 ................................................. یصدر حامد کجو،ین قاسم /كیهارتو اریمع نقد و یاسالم عدالت اریمع

 دونیفر /تیرـیمد ۀحوز در آنان یریگ میتصم یها سبك با نانجوا یارزش یها شیگرا نیب رابطه بررسی

 47 ...................................................................................................................................... یعبد

 ،یدیب دره یعباس احمد /(هشتم كنگره تا نخست كنگره) شگامانیپ كنگره مقاالت بر مختصر ینقد و مرور

 48 ........................................................................................................... یهنگروان محمدپور هیمهد



 

 

 

 مانیا /(یقمر یهجر پنجم و چهارم قرون) شابورین ی  نهیسفال دو ویگوراتیف نقوش یشناس نشانه و یبررس

 49 ................................................................................................................. یصبور ایرو ،ییایزكر

 50 .............. یغالم نیحس ،یاریشهر بهنام ردل،یش محسن /سالم محصول دیتول ییراهگشا یستیز یكشاورز

 اقوامِ با سربداران روابط یخیتار تجربه شرفت؛یپ و توسعه در بازدارنده یعامل یقوم نظامیِ -سیاسی های تنش

 51 .................................................................................... یشاطر لعل یمصطف ،یمحمد میمر /همجوار

 ت،یسروال بخش یروستاها: )یمورد مطالعه مردم دگاهید از ییروستا توسعه در ها یاریده عملکرد و نقش

 52 .......................................................... سپهر یقربان آرش ،یسمیك خندان اسمنی /(شابورین شهرستان

 ندا ،یریش یعل یمصطف /رانیا در یداخل آب منابع حفظ کردیرو با انیآبز ییایدر پرورش یسنج لیپتانس

 53  .................................................................................................... یدرینژادح حسن پور، داستان

 54 ................................ نژاد خرم یمرتض ،یسنجرموسو یدمحمدنبیس /یمعمار در ها یا چندرسانه كاربرد

 ماین /(زدی شهر در یمسکون واحد یطراح یمورد مطالعه) یمعمار یها یطراح در آن تیاهم و یگیهمسا

 55 ...................................................................................... یراسخ دیمج ،یحافظ محمدرضا ،یگودرز

 56 ................. یجالل دحسنیس ،یمیكر محسن ،یصف دیسع ،یفیص سروش /تفکر ترور تا یستیترور تفکر از

 شهرستان در آن عوارض پرداخت به لیتما برآورد و هوا یآلودگ یمورد مطالعه) درمان از بهتر یریشگیپ

 57 ............................................................................... بُد ارسالن رضا محمد روزبان، روسیس /(هیاروم

 ،یشهباز آذر /فارسان شهرستان گندمکاران نیب در یكشاورز بخش سكیر تیریمد تیاهم یبررس

 58 ................................................................................................................... بد محمدرضاارسالن

 محمد ،ینیخدادادحس دیدحمیس /دوسوتوان یها نگیهلد با كشور یـتخصص یدـیتول یبازارها یایاح

 59 .................................................................................................................................... یطاالر

 /یداخل یآبها منابع از نهیبه استفاده یراستا در یپرور یآبز در شده هیتصف یشهر یها فاضالب از استفاده

 60 ........................................................................................... یریش یعل یمصطف ،یدرینژادح حسن

 در یخودكنترل کردیرو بر تمركز با شرفتیپ در سازمان یشگامیپ در آن نقش و یاخالق یها ارزش توسعه

 61 .................................................. مخلص مهتاب ن،ایمیسل دهیسع محمدشفیعی، مجید /یاسالم تیریمد

 رایالم /یغرب جانیآذربا استان قند چغندر مزارع در( جنوب و شمال) متفاوت میاقل دو یانرژ یور بهره یابیارز

 62 ..................................................................................................... بد ارسالن رضا محمد دوند،یفر

 نیام دیس /شرفتیپ روند به یده شتاب جهت در كارآمد یانسان یروین تیترب در آموزش نقش یبررس

 63 ........................................................................................................................ قمشه ییطباطبا

 64 ...................................................... كومله پور ییحی سمانه /«زنان یاجتماع حقوق در عدالت نیتضم»

 در مطلوب  هدف ،یاسالم شهر ساخت یراستا در یگام ،یزندگ طیمح تیفیك از شهروندان یمند تیرضا

 65 ................... رمضانپور مهرناز ،ینیالحس نصراله السادات هیهد /الگو یاجرا آغاز از پس سال 50 انداز چشم

 قا،یآفر در ییها مجتمع مطالعه) یداریپا یمعمار اصول گرفتن نظر در با مختلف نقاط در ها مجتمع یبررس

 66 .............................................. یراسخ دیمج ،یحافظ محمدرضا ،یگودرز ماین /(رانیا و یجنوب یکایامر



 

 

 

 67 ........ ینیحس دیبهش دیس پور، یآذر یكسر /هیصفو یها باغ كالبد در یاسالم یرانیا یمعمار و هنر یواكاو

 ،یجاور محسن ،یحاجیموسو رسول دیس ،ییپاشا مژگان /انیسلجوق عصر در اصفهان یاسیس یایجغراف

 68 .......................................................................................................................... ییعطا یمرتض

 69 ....................................... یمروت هیمرض /دانش ی توسعه و میتسه یبرا یفرصت: یعلم یها انجمن  شبکه

 /(حوزه نیا شتازیپ یكشورها به ینگاه با) انیبن دانش اقتصاد در یتکنولوژ یابیبازار كیاستراتژ گاهیجا

 70 ................................................................... كلخوران انیزیعز زهرا ،یابوالحسن یبیط نیرحسیدامیس

 ثیح از اصفهان یآوا مركز یریقرارگ یبرا اصفهان رآبشا محور یشهرساز و یمعمار یها لیپتانس یبررس

 71 ................................................. ینیحس دیبهش دیس پور، یآذر یكسر /شرفتیپ یاسالم یرانیا یالگو

 ،یخانجانخان خاطره ،یزدی یباغ محمد /سالمت بخش رد یانسان یروین عیتوز نحوه و اشتغال تیاهم بر ینگاه

 72 .............................................................................. یمیكر یمهد ،یانیك یمحمدمهد سپاسه، فاطمه

 73 ........................ یجمال وسفی /یشغل تیرضا ینیب شیپ در یاسالم یزندگ سبك یها مولفه ریتاث یبررس

 ان،یاحمد بهزاد ،یخسرو عمران ،یجمال بایز /ها برخانواده یاجتماع یها شبکه یمنف و مثبت راتیتاث یبررس

 74 ....................................................................................... این اتیب مرجان هاز،د یعل ،یسیرئ فاطمه

 در شهركرد دانشگاه رورزشکاریغ و ورزشکار زن كاركنان روان سالمت و یشغل یفرسودگ یا سهیمقا یبررس

 76 ........................ یگانگی زدانی ا،ین یفیس دیناه ،یمیكر محسن ،یصف دیسع ،یفیص سروش /92-93 سال

 78 ................ رزادیش سروش ،یمولو هیسم /1450 افق و گاهیجا ییایدر یها غذا و یالتیش محصوالت تجارت

 درضایحم ،یرستم مانیا ،یاسد ناصر اهلل امان /فناوری و علم ی توسعه جهت یرانیا -یاسالم الگوی نیتدو

 79 ............................................................................................................................. یصدرسلطان

 دیبهش دیس پور، یآذر یكسر /جهان زمینی زیر شهرهای یهوا ونیسركوالیس وهـنح و یمعمار بررسی

 80 .................................................................................................................................... ینیحس

 دیس ،یمشکات محمد /(یرانیا-یاسالم یزندگ سبك به یا چهیدر) یاسالم یکردیرو: یزندگ و كار تعادل

 81 ........................................................................................................................... ییجوال نیحس

 محمدرضا شرمه، یحصار ماین /یخط یزیر برنامه از استفاده با یزراع محصوالت كشت نهیبه یالگو نییتع

 82 .................................................................................................................................. ارسالنبد

 فاطمه ،یموسو دجاللیس نژاد، ییآقا فاطمه /زدی مساجد یها فرش نقوش بر یاسالم حکمت یتجل بازتاب

 83 ............................................................................................................................... نژاد یخزام

 مجتمع یمورد مطالعه) آنها در داریپا یمعمار اصول بهبود و رانیا در یمسکون یها مجتمع شیدایپ روند

 84 ................................................ یراسخ دیمج ،یحافظ محمدرضا ،یگودرز ماین /(زدی شهر در یمسکون

 85 ................................................................... یعماد محمد /«رانیا در یاتیمال فرار و ترفندها یبررس»

 86 .......................... یعارف لیاسماع /میكر قرآن منظر از یاسالم جامعه در مسلمانان یعلم شرفتیپ عوامل



 

 

 

 یباقر عارف /یكشاورز بخش بر دیتاك با یاقتصاد رشد بر اشتغال و یگذار هیسرما صادرات، اثر یبررس

 87 ........................................................................... ارسالنبد محمدرضا شرمه، یحصار ماین ،یداشبالغ

 /(وانیمر شهر متوسطه آموزان دانش: یمورد مطالعه) آموزان دانش یاخالق و ینید تیترب در معلم نقش یبررس

 88 ...........................................................................................................................یخالد محسن

 یمبان و یاسالم حقوق فلسفه یها آموزه بر یکردیرو با ییگرا اثبات هینظر بر حاكم گفتمان یبررس و نقد

 89 ................................................................................ یكوچ انیرضائ محمدرضا /رانیا یفریك حقوق

 محمد /یدانش یها هیسرما انباشت جهت كیژنر مدل كی ارائه و دانش تیریمد یندهایفرا یقیتطب مطالعه

 90 ..................................................................................................................................... یطاالر

 ،یدیب دره یعباس اكبر ،یدیب دره یعباس احمد /یقرآن انداز چشم و ینید شهیاند در تیترب و میتعل هندسه

 91 ........................................................................................................................... یمیابراه نجمه

 /آن از اثربخش یمدل ارائه و یاسالم یها سازمان رهبران یپژوه ندهیآ یاستراتژ یامدهایپ و عناصر ت،یماه

 92 ...................................................................................................... یبیحب یسیع ،یموسو ستاره

 93 .......................یصفدر رضا محمدزاده، وسفی /یمقاومت اقتصاد اهداف شبردیپ بر یفرهنگ توسعه تیاهم

 94 .......................... یدهدار یمصطف ،یمعمر میابراه /كازرون شهر یاقتصاد توسعه و رشد لیتحل و یبررس

 سجاد /(یگردشگر صنعت یمورد مطالعه) فتشریپ افق به لین درجهت یفرهنگ عیصنا نقش نییتب و یبررس

 95 ....................................................................... فر یخرسند دیوح ،یقاسم احمد شاد، احسان ،یمرات

 نظام با انیدانشجو تعامل با آن رابطه و انیدانشجو نیب در یفرهنگ یرسم یهنجارها نقض زانیم یبررس

 96 ................................................................... نسب یول یمهد پور، یگلستان محمدرضا /حاكم یاسیس

 محمدرضا ،یبیحب آرام شرمه، یحصار ماین /سكیر تیریمد در مناسب یراهکار ؛یكشاورز محصوالت مهیب

 97 ................................................................................................................................ بد ارسالن

 98 ................................................................................ زاده یفوالد یمهد /رانیا در مرتع مهیب پروسه

 شرمه، یحصار ماین ،یداشبالغ یباقر عارف /یكشاورز محصوالت در كیارگان و نهیبه كشت ،ییغذا تینام

 99 .................................................................................................................... ارسالنبد محمدرضا

 100 ............................ ینیحس سادات هیمرض /امعهج یفرهنگ شرفتیپ در منکر از ینه و معروف به امر نقش

 هیروح و نگرش آموزش، با آن ارتباط و (ISO 9001:2008) تیكیف مدیریت استقرارسیستم ضرورت بررسی

 101 .................................. زاده گیب نینسر /یشرق جانیرباآذ استان فاضالب و آب شركت در ركاركنانییتغ

 یالدفو یمهد /یعیطب  منابع و یكشاورز محصوالت مهیب صنعت یقراردادها مفاد در شده استفاده لغات یبررس

 102 ........................................................................................................................................ زاده

 103 ........................ یفیص سروش /(ع) رضا امام منظر از یشیاند آزاد یها مناظره و ها یكرس یمبان و اصول

 فرناز برندق، یقهرمان رضایعل /یرهبر معظم مقام دگاهید از ییبرتردانشجو یعلم انجمن كی یواقع نمونه

 104 .................................................................................................................... كند یکین یشهباز



 

 

 

 روزجایف دهستان جنگلی نواحی: موردی نمونه) رانیا الشم یجنگل مناطق داریپا توسعه در یگردشگر نقش

 105 ................. سماكوش ایعمون دیحم ،ییپارسا یموسو دمحمدیس خداداد، یمهد زاده، یموس نیحس /(بابل

 106 ........ بد ارسالن محمدرضا شرمه، یحصار ماین /یكشاورز بخش در آب یذارگ ارزش یاقتصاد توابع یبررس

 107 .............................................................................................. یجوزدان دهیسع /یجوانمرد انقالب

 دهقان، یعل ،ینیدحسیمحمدس /یاسالم یمال نظام در( یشهر یها پروژه در) یمال نیتأم دیجد یها روش

 108 ..................................................................................................................... صابر حسن محمد

 ،ینظر محمد ،یمراد ایمار /ییروستا جامعه بر دیتأك با توسعه ساز نهیزم خوب ییحکمروا و یساالر مردم

 110 ......................................................................................................... یصادق تورج ،یفتح محسن

 دره یعباس احمد /شرفتیپ یبرا یا نهیزم و یـلمتعا یها خانواده داشتن در یا ستهیبا زن؛ رامتـك حفظ

 111 ....................................................................................................................................... یدیب

 112 .............................. اه یدیجمش نیمه /اتیروا و قرآن دگاهید از جامعه یاقتصاد شرفتیپ در انفاق نقش

 بهناز نت،یط پاک الهه مت،یغن الناز /رانیا در شهرها و روستاها پایدار توسعه به توجه رورتـض یـبررس

 113 ................................................................................................................................... متیغن

 114 .............................. یعبد یدریح دیام /علوم شرفتیپ و ییشکوفا در مسلمان دانشمندان نقش یبررس

 115 ............................. رهنمود دیسع /انقالب رهبر منظر از میمفاه نیا تالزم و شرفتیپ و عدالت یها مؤلفه

 116 ...................................................... عرب نیآرم ،ییرضا ثیحد /رانیا یسنت طب در یافسردگ گاهیجا

 117 .......................................... دوستیعل رضا تنها، دهقان سحر /رانیا در یاسیس یاقتصاد یزیست فساد

 118 .............................. ارسالنبد محمدرضا شرمه، یحصار امین /اتیلبن یجهان بازار در رانیا گاهیجا یبررس

 دولت در فقر مسئله یبررو یساختار لیتعد یها برنامه ریتاث یبررس: ندهیآ یبرا یعبرت گذشته، به ینگاه

 119 پور یمحمدرضاگلستان /(یرفسنجان یاكبرهاشم یعل یآقا یجمهور استیر اول دوره بر دیتاك با) یسازندگ

 120 ...................................................................... یتوكل میمر /یشغل تیرضا و تیجنس سهیمقا یبررس

 121 ...... یمحمود اهلل تیب /كشور یجنگل منابع یزیر برنامه ندیفرا در جنگل شیوآما استیس رابطه بر یلیتحل

 یها وقفه با یبردار حیخودتوض افتیره از استفاده با رانیا یاقتصاد رشد بر تورم ینانینااطم ریتاث یبررس

 122 ............................................... زادهیخداورد صابر ،یكالم محمد زاده،یخداورد محمد /ARDL گسترده

 123 .............................................. یسوران زیفرانگ /سالمت منظا شرفتیپ در آن ضرورت و ییدارو اهانیگ

 124 .................... یوطن منصوره /رانیا یاسالم انقالب شرفتیپ دهنده جهت یفرامکان  و یفرازمان یها ارزش

 انیسجاد فهیعف آزاده، اعظم منصوره ،یكمال افسانه /خانواده یاجتماع هیسرما و انیدانشجو یعلم تیهو

 125 ................................................................................................................................... یموسو

 كمال دیس /كشور در محور سالمت یزندگ سبك تحوالت بر یاجتماع - یاقتصاد تیوضع نقش بر یلیتحل

 126 ........................................................................................................................ ینیحس سادات

 127 ......... یهاشم کایمل ،یارمک اخوان یمجتب /یاسالم جامعه شرفتیپ و فرهنگ یارتقا در جماعت نماز نقش



 

 

 

 سوزان /جهان سراسر از توسعه حال در منتخب یكشورها در یاقتصاد رشد بر یکیالکترون تجارت ریتاث

 128 ....................................................................................................... بد ارسالن محمدرضا ،ینجار

 ماین ،یداشبالغ یباقر عارف /كیهدون روش با یكشاورز بخش در آب یاقتصاد متیق نییتع و آب بحران

 129 ............................................................................................... ارسالنبد محمدرضا شرمه، یحصار

 130 ............ یفراهان مزرعه رایسم ،یفراهان مزرعه سمانه /یاسالم یاقتصاد یرفتارها یمبنا ،یاقتصاد عدالت

 فرد، امین احمد /ا.ا.ج برای تهدیدها و ها فرصت ای رایانه های بازی تولید و ارتباطات ریآو فن سریع رشد

 131 ............................................................................................................................ عقیلی وحید

 رضایعل پركاس، محمد ،یقاسم وسفی /كشور یگردشگر رونق بر یشناس باستان تیاهم یلیتحل مطالعه

 132 ................................................................................................................. یصالح زهرا ان،یکیب

 اسمنی /سوم هزاره یاجتماع یاقتصاد تحوالت در شدن یجهان فرآیند و ساختار یتاریخ( شهیر) تبار لیتحل

 133 ..............................................................................................سپهر یقربان آرش ،یسمیك خندان

 صادق /(كرمان شهر پسرانه مدارس رانیمد: یمورد مطالعه) یكار اخالق و یكار تیمعنو نیب رابطه یبررس

 134 ............................................................................................................. گارگر یقازب زهیفا بلوچ،

 یمرز شهر: یمورد مطالعه) 1404 انداز چشم افق در جانبه همه توسعه ساز نهیزم ،یمرز یشهرها در تیامن

 135 .............................................................................................. یزمان صادق ،یكماس نیحس /(پاوه

 ریام /یپژوه ندهیآ تیریمد بر دیتآك با متوازن -توسعه تکامل درافق تهران شهر اجتماعی و فرهنگی توسعه

 136 ............................................................................................................................. مفرد عباس

 /اهداف به دنیرس در ینیشیپ یاسالم و یرانیا ییالگو 58 سال یاساس قانون در یبهشت دیشه تیریمد وهیش

 137 ...................................................................................................................... ینظر یمحمدعل

 احمد /داریپا توسعه راستای در ا.ا.ج سیمای برای یرشه یها طیمح در جرم از پیشگیری مطلوب راهبردهای

 138 ................................................................................................................................ فرد امین

 احمد /ا.ا.ج سیمای و صدا وی تی هیسپان شبکه برای .ا.ا.ج عمومی دیپلماسی ارتقای مطلوب راهبردهای

 139 .................................................................................................................................. فرد امین

 یدجامیتوح ،یرود یجام قیتوف ،یرود یورجامـعبدالغف /(ص) امبررحمتیپ نییوآ رهیدرس تیامن و صلح

 140 ..................................................................................................................................... یرود

 دیناه /(2001 از پس) الملل نیب یاسیس اقتصاد نگاه با: یانرژ حوزه در رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیس

 141 ................................................................................................................................... اسد مال

 142 ..... ییعبا محمود /قدرت كسب منظور به جامعه در یاسیس مشاركت كردن نهینهاد در یاسیس احزاب قشن

 دره یعباس احمد /ینسانا یروین انداز چشم از توسعه معضالت از رفت برون راه متناسب و مطلوب تیجمع

 143 ............................................................................... یعباس اكبر ،یهنگروان محمدپور هیمهد ،یدیب

 اعظم /یاسالم یها آموزه بر دیتأك با شرفتیپ یاسالم یرانیا یالگو در خانواده میتحک یبرا یراهکارها

 144 ................................................................................................................................. یزرگوش



 

 

 

 /شرفتیپ یرانیا -یاسالم یالگو در آن گاهیجا نییتب و یاسالم هنر حکمت دگاهید از یمعمار ناتییتز یبررس

 145 .......................................................................... پور رمضان مهرناز ،ینیالحس نصراله السادات هیهد

 146 .............................................................. بهجت محسن /رانیا در یاسالم یحکمران یالگو هیپا هینظر

 یعل ،یذوق یسلطان احمد /كشور یغرب پهنه در آب منابع از یبردار بهره مختلف یها روش ییكارا یررسب

 147 .......................................................................................................................... یذوق یسلطان

 148 .....ینییهرا یمصطف /هاهیتوص و راهکارها ران؛یا یاقتصاد تیامن بر یاقتصاد یریپذ بیآس و یثباتیب آثار

 مطالعات در یشناس عصب علم كاربرد: نگینوروماركت: یمورد مطالعه) یا رشته نیب علوم به توجه ضرورت

 149 ................................. افشار مهسان نژاد، ینوروز نیحس افشار، نیپرو ،یبالغ آق یقدم زهرا /(یابیبازار

The relationship between the components of the governance and performance of the 

stock market in Selected Developing Countries All Over the World/ 150 ....... یمیرح نینگ 

  کشور شرفتی پ  یالگو یارجا و نی تدو رد جواانن نقش نیی تب محور دوم: 

 152 . فر یمان محمدرضا /كشور شرفتیپ یالگو از جوانان شناخت یساز یدرون و ارتقا یراهبردها و جوان ویراد

: یمورد مطالعه) آنها نیوالد و ساله 12 تا 9 پسران نیب در ینسل شکاف یبررس: فردا جوانان امروز، كودكان

 153 .............................................. نسب یول یمهد پور، یگلستان محمدرضا /(جم شهرستان تالش مدرسه

 در شرفتیپ یساز گفتمان یبرا یراه ه،دانشگا در شرفتیپ یرانیا یاسالم یالگو ییدانشجو تشکل جادیا

 154 ............ یتریگ رهجو محمود /شرفتیپ یرانیا -یاسالم مدل از رانیا شرفتیپ موضوع با جامعه و دانشگاه

 155 ......................................................... یجعفر سجاد /یاسالم نینو تمدن یریشکلگ در جوانان رسالت

 هیانس /(«س) الحوراء هیاالنس( »س) زهرا یتیشخص ابعاد بر یمبتن شرویپ زن یالگو لهیوس به جامعه شرفتیپ

 156 ......................................................................... آذرگون سادات مهیفه ،یدرضاحجازیس پور، ینقربا

 157 .. بد محمدرضاارسالن دوند،یفر رایالم ،یآذرشهباز /بیس دكنندگانیتول یاقتصاد و یصیتخص ،یفن ییكارا

 طاهره ان،یرمرادیپ دهیفر /یرستانیدب آموزان دانش در یلیتحص شرفتیپ و تیهو بحران نیب رابطه یبررس

 158..................................................................................................... یحصار عقوبی فاطمه ا،یاكبرن

 معظم مقام یهادگاهید اساس بر 1404 افق به نگاه با رانیا شرفتیپ در یاجتماع هیسرما عنوان به جوانان نقش

 159 ...................................................................................... یزنگوئ جواد ،یسفل خیش نرگس /یرهبر

 زهرا ،یابوالحسن یبیط نیرحسیدامیس /رانیا انیبن دانش اقتصاد در شرفتیپ یاساس یراهبردها به ینگاه

 160 ...................................................................................................................... كلخوران انیزیعز



 

 

 

جواانن،  و واانن، ازدواج جواانن، ورزشج  اشتغال، جواانن یاجتماع  منزلت) خاص موضوعاتمحور سوم: 
گان، هماهنگی مهارجت گاه نخب  کار( بازار و دانش

 -كار بازار ازین اساس بر دانشگاه آموختگان دانش مشترک یاستخدام یها مهارت یالگو یابیاعتبار و نیتدو

 162 ........................................................................ یرضو هیهان دهیس ،یمحمد یمهد /یبیترك کردیرو

 مطالعه) یكشاورز النیالتحصفارغ اشتغال با ارتباط در دانشجویان و كارشناسان مسئوالن، دگاهید یبررس

 163 ................................................. محمدزاده نیحس دیس ،یكرباس رضایعل /(شابورین شهرستان: یمورد

 164 ........................................................... فداكار یهاد زاده، یبهشت ماین /مهاجرت ای یكارآمد نخبگان؛

 165 .................. یظیحف ریام /مباركه شهرستان یجنوب گركن بخش یروستاها توسعه در عیصنا نقش یابیارز

 166 ...................................... یرویپ هیمهد پور، ضیف یحمدعلم /رانیا كار بازار در یآموزش یها یناهماهنگ

 داود /ییروستا یها سکونتگاه در آن تیتقو یاستراتژ ییشناسا و اشتغال یها شاخص تیوضع یواكاو

 167 ......................................................................................یوند نیاالالد دایآ ،یعباس احمد ،ینیجم

 168 ................یكاشان نهیسک /جوانان اشتغال در آن نقش و مانیمسجدسل در نفت اسناد مركز جادیا ضرورت

 169 .......................................... یشهرك فتانه ،ینجف رضایعل /رانیا در جوانان اشتغال و یا شبکه یابیبازار

 جوان انیدانشجو یافسردگ و یاجتماع كاركرد اضطراب، ،یجسمان بعد در یروان سالمت بر ورزش ریتاث

 170 ................................................................... یادیص یعل ،یآزاد لوفرین /رازیش یاسالم آزاد نشگاهدا

 بین در هیجانی هوش و آوری تاب و استرس با مقابله های سبك اساس بر اعتیاد به ابتال آمادگی بینی پیش

 171 ..................................................................... پورعسگری پریسا /كاشان شهرستان پسر دانشجویان

 172 ................ یعبد دونیفر /آنان یاجتماع منزلت یراستا در جوانان یاسیس رتیبص ارتقاء یها راه یبررس

 دوران به آنان مجدد بازگشت و شدن یحرفها در فوتسال و فوتبال کنانیباز یزشیانگ عوامل ارتباط یبررس

 173 ................................ ییبهارلو یهاد ،یمیكر محسن ،یفیص سروش /شان یبازنشستگ در یا رحرفهیغ

 یـمصطف و،ـانبارل ودـمسع /ییروستا یها سکونتگاه توسعه جهت در ییروستا زنان یتوانمندساز نقش

 175 .................................................................................................................................. ینیهرائ

 انداز چشم سند در آن حل یها راهکار ارائه و یمل تیامن چالش عنوان به نخبگان مهاجرت مساله یبررس

 176 ....................................................................... منتظران دیجاو /یاسالم یجمهور شرفتیپ و توسعه

 محمد امام دانشگاه انیدانشجو دگاهید از رانیا در نخبگان برمهاجرت یفرهنگ و یاجتماع رعواملیتاث یبررس

 177............................................................ یعباس رضا ان،یرستم احمد ،یریام میابراه /بجنورد( ع) باقر

 178 ...................... پور سامان زهره پور، ضیف یمحمدعل /زدا؟ حادثه ای زا حادثه: رانیا مناطق در دنش یصنعت

 179 .............................. بهیقر اصل یول پور دیسع كار،سر اطیخ فاطمه سركار، اطیخ زهرا /نخبگان مهاجرت



 

 

 

 سپاسه، فاطمه ،یخانجانخان خاطره /ریناپذ ییجدا جزء دو عنوان به دانشگاه و صنعت یهمکار موانع یبررس

 180 ....................................................................... یانیك یمهد دمحم ،یزدی یباغ محمد ،یمیكر یمهد

 كوهکن یروستا یمورد مطالعه ییروستا یها سکونتگاه تحول عدم در ییروستا نخبگان مهاجرت راتیتاث

 181 ........................................... ینژاد مشفق هال تیعنا ،ینیهرائ یمصطف انبارلو، مسعود /طارم شهرستان

 182 ......... یاسفندآباد شمس یعل ،یاردل زاده رجب رسول /رانیا یدیتول عیصنا در یور بهره و یانسان هیسرما

 یاریخدا هیصف /ها شبکه نیا در گروه لیتشک از ؛یمجاز یاجتماع یها شبکه جوان كاربران زهیانگ و هدف

 183 .................................................................................................................................... مطلق

 184 .......................................... یتریرهجوگ محمود /یقاومتم اقتصاد یریگ شکل یفرهنگ موانع از یا پاره

 ،یبنادكوك دهقان عارفه ،یخانجانخان خاطره سپاسه، فاطمه /ها سازمان بهبود و كاركنان سالمت در ورزش نقش

 185........................................................................ یانیك یمحمدمهد ،یزدی یباغ محمد ،یمیكر یمهد

 یروفیص آباد وسفی یروستا یمورد مطالعه) یكشاورز اشتغال در جوانان نگرش بر موثر عوامل لیتحل

 186 ..................................................................................... انبارلو مسعود ،ینیهرائ یمصطف /(اریشهر

 187 ............... ارسالنبُد محمدرضا ،یبیحب آرام محمدپور، هیمهد /یاقتصاد رشد و اشتغال ،یدیتول یواحدها

 طاها /(.1394 شهر، نیمشک شهرستان: موردمطالعه) جوانان یگانگیازخودب مؤثر عوامل یشناخت جامعه لیتحل

 188 ................................................................................................................................ یریعشا

 189 ..................................... دیام بزرگ یمهد ،یادیص یعل /نجوانا در تیجنا و جرم بركاهش ورزش ریتاث

 190 .................................. نژاد یشهاب زهرا /انیدانشجو در ییزناشو یسازگار با ینید یباورها به عمل رابطه

 191 .............. یغفار اسری /یكشاورز توسعه یبرا انیبن دانش یها شركت جادیا و گلخانه احداث نهیهز كاهش

 انبارلو، مسعود ،ینژاد مشفق اله تیعنا /جامعه در جوانان یاجتماع منزلت یبررس: نانجوا منزلت و یكارآمد

 192 ....................................................................................................................... ینیهرائ یمصطف

 ابوالقاسم /(جوانان اشتغال بر دیتاك با) رانیا در یاجتماع یها استیس بر یا هسته توافق یامدهایپ و آثار

 193 ...................................................................................................................... شیبخشا یراسخ

 یمصطف /یاجتماع و یفرد یزندگ در داریپا شرفتیپ به یابیدست جهت یهمسر وظایف حوزه در موثر عوامل

 194 ............................................................................................................................. یشاطر لعل

 یغالم بایفر /كار بازار با دانشگاه یهماهنگ به نسبت مشهد یفردوس دانشگاه انیدانشجو نگرش یبررس

 195 .................................................................... قصر محمدزاده اعظم ،یرضوان یدیسع محمود چهکند،

 ،یمیكر محسن /انیدانشجو در ییكمالگرا با نفس عزت و یمرض ریغ و یمرض الف یتیشخص پیت رابطه یبررس

 196 ............................................................................. زاده حسن یمهد درپور،یح صابر ،یفیص سروش

 اشتغال و ییدرآمدزا یبرا یراه عنوان به رانیا كشور به یخارج جهانگردان جذب در مؤثر عوامل یبررس

 197 ................................................... یافروزیاكبر هیرق خوشمردان، یلیاسماع  یعل /كشور جوانان شتریب



 

 

 

 ،یادیص یعل /آن شدن بهتر یبرا مناسب یراهکارها وارائه كشور اقتصاد بر یورزش یگردشگر ریتاث یبررس

 198 ......................................................................................................................... ینوروز میابراه

 زهرا دانه،یجاو محمد دیس تابش، محمد دیس /ها مغز فرار و نخبگان كیتیژئوپل گوناگون یکردهایرو بر یتامل

 199 .................................................................................................................................. باوندپور

 یطاهر هیمهد ،یدیس بهناز ،یدهقان هیهان رزازپور، دیمج /بازاركار یفضا و صنعت دانشگاه، نیب تعامل بهبود

 200.......................................................................................................................................... این

 201 ........................... یادیص یعل /یعیطب جاذبه بر دیتاك با یورزش یگردشگر توسعه بر موثر عوامل یبررس

 202 ................... یفیص دینو ،یفیص سروش ،یمیكر محسن /!متفاوت ییتروما ؛(مغزها فرار) نخبگان مهاجرت

 203 ....................................................................... شیكاراند السادات هیمرض /رانیا از نخبگان مهاجرت

 ،ینارمنج هیمرض /ینظر چارچوب كی ارائه ؛یمال و یگذار هیسرما هوش با یمال سكیر تحمل رابطه یبررس

 204 ............................................................................................................................ یطوق فاطمه

 محمد سید /پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی سند در آن های حل راه بینی پیش لزوم و نخبگان مهاجرت بحران

 205 ............................................................................................... فانی ریحانه فانی، بهاره طباطبایی،

 206 ............ كاوه مانینر ،یجامع یمهد پوالدگر، دیسع /راهکارها و لیدال كشور، از نخبگان بازگشت یب خروج

 دیحم ،یصادق تورج پور، یعل روسیس ،ینظر محمد ،یمراد ایمار /شرفتیپ عدم ییچرا نخبگان مهاجرت

 207 .................................................................................................................................... ینوذر

 208 ............ ینیباغ یشجاع فاطمه ردل،یش مایس /آن تیموفق معد و تیموفق بر موثر عوامل یبررس و ازدواج

 209 ............................................................................................ ینیالد شمس نرگس /جوانان اشتغال

 محسن ،ییرضا یمجتب /متأهل انیدانشجو ییزناشو تیرضا با یمذهب نگرش و یجانیه هوش رابطه یبررس

 210 ................................................................................................................ یفیص سروش ،یمیكر

 حامد ،یامـاعتص حسن محمد ،یرم بهنام /یرهبر معظم مقام نگاه از آن انعمو نیمهمتر و جوانان ازدواج

 211 .................................................................................................................................... ینوروز

 محمود چهکند، یغالم بایفر /یشغل ندهیآ به نسبت مشهد یفردوس دانشگاه انیدانشجو نگرش یبررس

 212 .......................................................................................... قصر محمدزاده اعظم ،یرضوان یدیسع

 213 .................... یزنجان اهلل بیحب /رهنگامید یها ازدواج بر موثر یاجتماع و یفرهنگ عوارض و علل یبررس

 یبرا مغزها چرخش به افتهی توسعه به توسعه حال در یكشورها از مغزها فرار روند لیتبد یراهکارها و ها چالش

 214 ..................................................................................................... ییطباطبا مایش /یدانائ توسعه

 محسن /یروانشناس و اسالم دگاهید از آن بر یكودك یجنس تیترب ریتاث و یسال بزرگ یجنس شیگرا یبررس

 215 ............................................................. زاده حسن یمهد محمد ،یفیص سروش ،یصف دیسع ،یمیكر

 216 ............... یرستم الدیم ،یریعشا طاها /جوانان یاجتماع انحرافات بر یکاریب ریتاث یشناخت جامعه لیتحل



 

 

 

 محمدرضا ،ییصابرنوا مهران ،یهنگروان محمدپور هیمهد /یكشاورز توسعه و رشد د،یتول ،ییایجغراف میتقس

 217 ............................................................................................................................... بُد ارسالن

 218 .................. صداقت هیمرض ،یعلمدار پور لیاسماع زهرا ،یزدانی زهرا زورمند، آمنه /ینبو سنت نیباتریز

 219 ........................................................ فرد یلیجل احسان /رانیا در جوانان اشتغال جادیا بر موثر عوامل

 محمد /یكشاورز تیفعال بر یمتک اشتغال جهت ییروستا جوانان در زهیانگ كننده جادیا موثر عوامل یررسب

 220 .......................................................................................... یقاسم وسفی ،یلر گیب میمر پركاس،

 /دعا از یریگ بهره با یاجتماع منزلت ابعاد از یکی عنوان به جوانان معنوی سالمت سطح شیافزا یچگونگ

 221 ......................................................................................................................... یعبد دونیفر

 222 ....................................................... یطوس پور نیحس پرهام /غرب جهان و اسالم در جوانان ازدواج

 223 .................................. فداكار یهاد زاده، یبهشت ماین /نخبگان یاصل دغدغه بودن؛ دیمف و یرگذاریتاث

 224 .......................................................................... یلوئ یمیكر یعل /یاسالم یزندگ سبك و نوادهخا

 دیوح /(اراک شهر مطالعه مورد) كشور توسعه و رشد از یریجلوگ و ها سربازخانه در مواد سوءمصرف به شیگرا

 225 ............................................................................................................. یفراهان یهاد فروزنده،

 بخش دوم
  (دلنوشته کواته، داستان شعر،) شرفتی پ   اتیادب 

 227 ....................................................................................................... یمانیسل یعل /صبحگاه اول

 228 ..................................................................................................... یمانیسل یعل /ورزش و جوان

 233 .................................................................................................................. یفردوس یعل /ایثر

 234 ....................................................................................................... یفردوس یعل /دانش شهاب

 235 ........................................................................................... یشعبان زهرا /«وطنم از دور برادر به»

 236 .............................................................................................................. یمانیسل یعل /جوانانه

 معصومه /میباش مند هدغدغ هم را فرزندمان معرفت و فکر دنیكش قد/ میباش كشور شرفتیپ میحر مدافعان

 237 .................................................................................................................................. یدریح

 239 .................................................................................................. یسهراب پژمان /انیپارس  انهیتاز

 246 ........................................................................................................ وقار یخسرو حسن /سلطه

 254 ........................................................................................... كشته میكر هیسم /«گرانبها هیسرما»

 256 .............................................................................. زادهیپورعل آرش /... پرستو لِیخ است  برگشته



 

 

 

 257 ............................................................................. ییصحرا ده یدیرش قاسم /ردیبگ اوج خواهدیم

 258 .................................................................................................. یقیتوف یمصطف /تایآرم: 1 غزل

 260 .................................................................................... یآباد حسن زهرا /گرفت محکمتر چادرشو

 261 ........................................................................ یسرمد زهره /بزرگان یالگو با یهمگام و هدف راه،

 263 ...................................................................................................... یمهراب مهرداد /«باش داریب»

 264 ................................................................................................ نیفرز ناصر /2 شرفتیپ دلنوشته

 265 ............................................................................................................... یسهراب پژمان /یتالف

 267 ......................................................................................................... یصفدر یمجتب /«ازدواج»

 271 ..................................................................................................... یشعبان زهرا /جوانان و ورزش

 272 ...................................................................................................... یفردوس یعل /یرانیا یزندگ

 273 .............................................................................................................یصفدر یمجتب /«ایثر»

 275 ................................................................................................ یمانیسل یعل /دارد ادامه عاشورا

 277 ..................................................... یگودرز بهروز /داد هیهد ملتش به را اخالق و شرفتیپ كه یانقالب

 280 ................................................................................................................ نیفرز ناصر /«پرچم»

 281 .............................................................................................. یسهراب پژمان /كمان نیرنگ جلد در

 286 .................................................................................... یمرادآباد یهمت محمد /گاو گریپ با یدست

 294 ................................................................. یتراب یعل /دیبشنو رانیا ز ییگو حق و ییجو حق بانگ

 295 ................................................................................................. یسهراب پژمان /شکن خط  جوخه

 298 ................................................................................................................. یرستم كاظم /تنگنا

 302 ...................................................................................... یریجهانگ امیپ /«حرم مدافع یشهدا به»

 303 ................................................................................................. یفردوس یعل /یاقتصاد حماسه

 304 ............................................................................................... یصفدر یمجتب/  «یپارس جوانان»

 305 ................................................................................ ینیحس نصراله سادات هیهد /خوشنام دیشه

 306 ............................................................................................... یسهراب پژمان /افشار دكتر دردسر

 310 ....................................................................................................... وقار یخسرو حسن/  راثیم

 314 ........................................................................................................... یمهراب مهرداد /قلمستان

 316 .................................................................................................. یموسو دیمج /... شده ناو یبرنو

 زمانیعز وطن کرهیپ در تمدن و شرفتیپ واحد روح كه یاسالم رانیا نظر بلند و همت با جوانان همه: به

 318 ...................................................................................یكاشان زاده یرجبعل نیمحمدحس /هستند



 

 

 

 319 ........................................................................................................... یصفدر یمجتب /«تکرار»

 321 .... یكاشان زادهیرجبعل نیمحمدحس /سترگ راه نیا یشهدا و شرفتیپ و علم عرصه مردان و ورانآ نام: به

 322 ........................................................................................... یمعصوم فاطمه /شرفتیپ شگامانیپ

 324 ............................................................................................ نیفرز ناصر /شرفتیازواحدپین شیپ

 325 ...................................................................................................... یصفدر یمجتب /«بازگشت»

 327 ...................................................................................................... نیفرز ناصر /«هشتاد عمود»



 

 

 

 

 :پيشگفتار

اركت باييد بيا مشي    آناساسيي   يها يريگ جهتتعيين مسير پيشرفت كشور در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و 

صيور  گييرد     مرزوبيوم دانشمندان، محققان، نخبگان دانشگاهي و حوزوي و جوانان اين  جانبه همهگسترده و حضور 

 اين اقدام نخبگاني، سنخيت تام با روح و جان ساختار جامعه دارد 

ي و ايرانيي در  اسيالم  يهيا  آموزهو تجارب گذشته، پيشرفتي همزمان با توفيق و استقبال خواهد بود كه به گواه تاريخ 

 ، چنان حل شده باشد كه طعم خوشايند پيروزمندي و ظفر را به ذائقه بشري بچشاند آن

مين كنگره پيشگامان پيشيرفت اسيت كيه حاصيل     نهمقاال  برگزيده آثار و ده کيچمجموعه مجموعه پيش رو شامل 

علميي، بنيياد مليي نخبگيان،      ياهي  انجمين اعضياي   جمله ازتالش جمعي از دانشجويان و جوانان عزيز ايران اسالمي 

صنفي دانشگاهي و حوزوي اسيت كيه در راسيتاي محورهيا و      هاي كانوندانشجويي و  هاي تشکلفرهنگي،  هاي كانون

در ه كي  يو اصيل  ن شيده اسيت  بخيش اول   يه و تيدو يي و در دو بخيش ته  كنگره پيشگامان پيشرفتمين نهموضوعا  

شيرفت:  يپ ياسالم يمبان -1 شرفتيپ هيپا يالگو سند سينو شيپ يسبررمحور اول: شامل: نگره ك يبردارنده محورها

 يرسالت نظام اسيالم  -3شرفت يجهت دهنده پ يانکو فرام يفرازمان يها آرمان: ارزش -2ها  فرض شيو پ ياصول، مبان

سيال پيس از آزياز     50مطلوب و قابيل حويول    يها افق: هدف -4ها  ت در جهت آرمانكران: شناخت و حريو مردم ا

محيور دوم:  ؛ ل به افيق ي( در جهت نيالن )اقداما  اساسكما  ير: راهبردها و توميتداب - 5 يفكيو  يمكالگو؛  يجراا

و بخيش دوم شيامل    خيا   موضيوعا  محيور سيوم:    و شورك شرفتيپ يالگو ياجرا و نيتدو در جوانان نقش نييتب

 باشد  يم وتاه، دلنوشته(ك)شعر، داستان  شرفتيا  پيادب

كسي  نميوده و در ايين     اثير نميره حيد نوياب     201، تعيداد  آندبيرخانه و داوري  يافتيدراثر  460دود از مجموع ح

كمي  بيه ايجياد گفتميان پيشيرفت و عيدالت،        نيه يزم درمجموعه گردآوري شده است  انشااهلل كه اين تالش بتوانيد  

واقي    ميثثر سالمي ايرانيي پيشيرفت   هاي جوانان و دانشجويان در طراحي الگوي ا از ديدگاه يمند بهرهو  يساز فرهنگ

 شود 

ارزنده داوران، نويسندگان مقاال ، پديدآورنيدگان آثيار و مراكيز مختليم علميي،       يها تالشو  ها مساعد در پايان از 

 آيد  پژوهشي تقدير و تشکر به عمل مي

پيش چشم جوانيان اهيل    نو و روشني را در يها افقجواني همراه است، بتواند  شورونشاطاميد است اين كنگره كه با 

 برداشته شود  يتر قيعمبلندتر و  يها گامعلم بگشايد و هر روز در طي اين مسير واال، 
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 یصنعت یطراح لهیبوس یانا تحقق فرهنگ آرمی یماسال یرانیفرهنگ ا یت ارتقایفكی

 1نیاوند ید محمدرضا موسویس

 :دهکیچ

ه كدر زرب دانست  تا آنجا  يبسط فرهنگ ماد ين ابزارهاياراتركاز  يکي توان ميرا  يصنعت ير طراحياخ يها دههدر 

 شيه يه اندكي  يرچه آرمان شيهر گن راستا ايده است  در اير گرديفرهنگ تعب يمهندس يبه نوع ي ادمكن تخوص آيا

ش كي با فرهنيگ اميروز زيرب در تعيارض و      يش از ابعاد ماديش بيخو ي، در ژرفا و ابعاد معنوكند ميم يترس ياسالم

فرهنيگ   يريي ا به تعبيو  ياسالم يرانيدر بستر فرهنگ ا يصنعت يا  و استمرار طراحيح ين چگونگيکش است، لکم

 يو چگيونگ  يصينعت  يفرهنيگ، طراحي   يسياختار حاضر، ابتدا مفهيوم   ي مقالهتأمل دارد  در گام نخست  يجا يآرمان

 يفرهنيگ و چگيونگ   يمهندس يبه عمق معنا  ده است و سپس با تمسيح گرديتشر ينونكط ين دو در شرايتعامل ا

ده يي ن گرديتيدو  يصينعت  ي( و طراحي يشه اسالمي)فرهنگ برآمده از اند يفرهنگ آرمان يآن، مدل تعامل يتحقق عمل

ابيزار    يي  را بيه   يصينعت  ينده، طراحي يآن در آ تر تخوويامل و ك يش و باز طراحيد است با پااليه امك ياست  مدل

 قرار دهد  يران اسالميطراحان ا يش رويپ يديجد يل سازد و افق معرفتيتبد ين  فرهنگيآفر يتعال

 یصنعت ی، طراحیشه اسالمی، اندی، فرهنگ آرمانیاسالم یرانی: فرهنگ ایدیلك واژگان
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 یاسالم -یرانیدن انظم و وحدت در تم

 1یاصغر موالئ

 ده:کیچ

م يركي قرآن  ويژه بهن اسالم، ين مبيد ي  در مبانيار رفيبس يگاهياست و جا يخلقت اله ياصل هاي ويژگياز  يکينظم 

، ي، اجتمياع يابعياد فرهنگي   يجياد نظيم در تميام   يق ايي از طر ين دستاورد بشير يترممه مثابه بها  دارد  تمدن يو روا

-دوره وييژه   بيه  يخيمختلم تار يهادر دوره ياسالم_يرانيباشد  تمدن ايقابل حوول م ياسيو س ي، اقتواديالبدك

و  ي، فرهنگي ي، اقتوياد ياسيس يايق و پويدق يهات سامانهيمكجه حايدر نت يو صفو يه، سلجوقيآل بو يخيتار يها

و  ي، ادبي ي، هنير ي، معميار ينگي در آثيار فره  ياسيالم _يرانيآن تمدن ا يه دستاوردهاكبوده است  يميعظ يتيريمد

 افته است ينمود  يشهرساز

، يالبيد ك، ي، فرهنگي يدر ابعياد اجتمياع   ين وحد  در نظام جامعيه اسيالم  ياديمتاثر از اصل بن ينظم در شهر اسالم 

بخيش اسيت    ا، وحيد  يپو يبرگرفته از نظام ي، هر نظميت شهر اسالميريافته است  در مدي يتجل يعيو طب يهندس

ه در كي بيوده   يم اسيالم يا هماهنگ با تعالين اسالم بوده ين مبيم ديا برگرفته از اصول و تعالي يور همگكمذ يهانظام

د يي از عقا يعنوان جزئبه ين اصول و حقوق در شهر اسالميت ايه رعايکباشند بطوريم يروزمره مسلمانان جار يزندگ

ها و مي)از قبل( موجود و توجه به آنها در توم يهانظمن يشود  احترام به ايرفته ميمسلمانان پذ يو حقوق مسلم برا

ن بيوده و اخيتالل   يبا نظم و وحد  عج يشهر اسالم يداريا  و پاياست  ح ييگراو وحد  يمدارها، همان نظماقدام

-يبي ، يثباتيور به بكو بدور از نظام مذ يبعد ت يبا آشوب و بحران و زوال همراه خواهد بود  نگرشها يدر نظم شهر

 يامشخويه  يکين نظم يمنجر خواهد شد  بنابرا يو اجتماع يمتعدد در ابعاد مختلم فرد ي، آشوب و خسارتهاينظم

تواند به ماندگار آثار و محووال  يم يرد اسالميکبا رو يت شهريرياست  مد يرد اسالميکدر رو يت شهريريمد ياصل

  انجامديشتر آن بيهرچه ب يو اثربخش يياراكد شده و يتول

 .یالبدك، نظم ی، نظم اجتماعیت شهر اسالمیری، مدیاسالم_یرانی: نظم، وحدت، تمدن ایدیلك واژگان
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 های بزرگ خ حجاب و پوشش در ادیان الهی و تمدنیتار

 1الهام ملك زاده

 :چکیده

مت و سيال  يبالنيدگ ، ميال كدر رشيد،  را  يو محيور  ينقش اساسي انساني،  يارزش هاطول تاريخ بشريت، توجه به  در

 يحضيور ارزش هيا در صيحنه هيا     نيه يو زمفتيه  ايتيداوم   ينيت و نقش آفرين محورياايفا نموده است  هرگاه جامعه 

نقيش   ازوليي، هرموقي     .گردييده اسيت  ن يسعاد  جامعه تضم و ييايپو شده،ا يمه ياجتماعو  يا  فرديگوناگون ح

قابلييت ظهيور    يو فرهنگ ي، اقتوادي، اخالقيسايس ،ي، اجتماعيرد فردکعملو رفتار  وشده استه ك ارزش ها يمحور

 گرفته است سقوط قرار  يبي، جامعه در سراشافتهيو تجلي ن

زن بيه عنيوان يکيي از اركيان      يها يژگياز جمله اين ارزش ها، جايگاه رفي  عفاف در ميان جوام  با در نظر گرفتن و

ميان اقوام و ملل عالم به تأكيد بر حفظ و صييانت  رد در دوران مختلم و در يکن رويمثثر تثبيت آن در جامعه است  ا

مختلفي بيروز   يل هاکكه با توجه به تفاو  هاي فرهنگي و رسوم ملل، در ش يرديکحقوق زن منجر شده است  رو از

آميوزه هياي فرسيتادگان و انبيياه الهيي در       يافته و به موازا  رشد عقلي و فرهنگي جوام  و آشنايي آنان با تعياليم و 

آن  متعالي الهي رو به تکامل نهاده است  ايين مقاليه بير     نهادينه كردن ارزش هاي انساني و رسيدن به نقطه چارچوب

كيه در قالي     يميدهد و دستورا  و تعال بزرگ مورد مطالعه و تحقيق قرار يها است حجاب را در اديان الهي و تمدن

 م به كمال رسيده بررسي نمايد آموزه هاي اديان الهي مورد تاَكيد قرارگرفته و با ظهور اسال

 های بزرگ. ادیان الهی، تمدن  : حجاب، عفاف، زن،یدیلك واژگان
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و  یفرازمان  ارزشن یدفاع مقدس به عنوان مهمتر ینامه شهداتیبر وص یلیتحل

 شرفتیجهت دهنده پ یانکفرام

 1یدون عبدیفر

 :چکیده

ن يانيد و مهمتير  خيتيار  يش و تجسم عظمت در فراخنايايبلور ننور، ت يهاه خداوند و شهدا پارهيشهاد ، نعمت و هد

دفياع مقيدس بيه     يشيهدا  ياين رو پرداختن بيه وصيا  يان گذشت  از ايدر دوران دفاع مقدس نما يطلبشهاد  يتجل

ن ياست  لذا ا يت فراوانياهم يدارا يت در نظام اسالمشرفيجهت دهنده پ يانکو فرام يفرازمان  ارزشن يمهمتر عنوان

شيهدا در دفياع مقيدس جهيت      يايوصيا  يل محتيوا ياد به تحليه داده بنيروش نظر يآن است تا بر مبنا ياله در پمق

تشافي و بير مبنياي دسيتاورد    كبپردازد  پژوهش حاضر بر مبناي ماهيت تحقيق از نوع ا از آن يريگر و بهرهکتعقل، تف

 30ه تعيداد  كي ع( است ) يعلامام  ينشگاه افسردانش آموختة دا 1100 ياياربردي است  جامعة آماري وصاكتحقيق 

خيوب همچيون    يهيا نهيجاد زميج بدست آمده ايگيري هدفمند انتخاب گرديد  بر اساس نتا ت نامه با روش نمونهيوص

ران و يي م ايآحياد مليت عظي    يت ميدار يي ل گرفت، والکش يه بر اساس مبارزه با ظلم ستم شاهكط دوران انقالب يشرا

ن يان و همچني يي رانيا يت خيانوادگ يي و ترب يانقيالب اسيالم   يه در رهبير يفق يبه عنوان ول ينيامام خم يرد عالکعمل

همچون اعتقاد راسخ بيه عاشيورا، ظهيور حضير       کران بخوو  جوانان پاين ملت ايدر ب يارزش هاي ويژگيداشتن 

د و يي قابل ظليم گرد و دفاع در م يزير ، دشمن ستيو بو يباعث ارتقاه سطح آگاه يخدا محور يو مقوله اصل يمهد

ه كي  شيهدا هيم   ييي ت گرايي و روح معنو يد و شهاد  طلبيو عشق به شهاد  گرد ين موارد باعث شهاد  طلبيهمة ا

بيه   يران اسيالم يي ن ميردم ا يدر ب يديت جدين شده تا هويمنجر به ا .ت دارديشه در فرهنگ عاشورا و انتظار مهدوير

 بوده و هست ياسالم يبه خدا و ارزش ها شتريمان بيآن ا يه مبناكرد يل بگکصور  مستمر ش

 شرفتی، پیانکفرام، یفرازمان،  ارزشد، شهدا، دفاع مقدس، ینامه، شهتی: وصیدیلك واژگان
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

شرفت )از یشگامان پیپ نگرهكمقاالت هفت دوره  یعلم و رفتار ییمحتوا لیتحل

 (94 بهشتیارد 30تا  1391خرداد 

 3حسن زاده ید، محمد مه2یفی، سروش ص1یمیركمحسن 

 :چکیده

 اسيت يس ينندهكه بتواند جهت دهنده و هماهنگ ك يراه جامع ين نقشهيينار تبكشرفت دريپ يرانيا ياسالم يالگو

 .ز مشخص سازديشرفت را نيم بر پكحا يد راهبرد اساسيشرفت همه جانبه باشد، باير پيشور در مسك يها و برنامه ها

آن  يو نظير  يعلمي  يمناس ، به عنوان مقدمه يالگو يه طراحك ينيو ع يقيست حقا ياچامعه، مقوله ي شرفت يپ

هيا و   يزيي برناميه ر  يق و استواريتعم يبرا يضرور يمقدمه ا شرفتيپ يرانيا ياسالم يالگو يابد  طراحييت مياهم

تحقيق خيود    ،ين طراحي يي ا يرد  اميا هيدف اصيل   يپذ يشرفت جامعه انجام ميپ يه براكاست  يالن و خردكاقداما  

 يد چگيونگ يي ن وض  مطلوب، باييو تع يريگم جهتيه عالوه بر ترسك جام  ينقشه يعنين الگو، ياست  ا «پبشرفت»

 «وضي  مطليوب  »بيه   «وض  موجود»ت از كحر يراهبرد اصل  ندكان يز بيدن از وض  موجود به وض  مطلوب را نيرس

 ( 1389ماه ي، ديراهبرد يهاشهينشست اند نيد  )نخستيشيد انديآن با ه دربارهك ياست اساس يپرسش

شيگامان  ينگره پكوتاه هفت دوره ك يمقاال  و نوشتارها يو رفتارعلم ييل محتوايرو پژوهش حاضر با هدف تحلنياز ا

 شرفت انجام شد يپ يرانيا ياسالم يجام  جهت تحقق الگو يام نقشهيترس  مكشرفت و يپ

 شرفتیشگامان پی، پل محتوا، هفت دورهیتحل :یدیلك واژگان
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 یدر مصرف آب صنعت یا زات منطقهیتما

 2یبه پوربافرانی، ط1پور ضیف یمحمدعل

 :چکیده

ز از يي افتيه ن ي  توسيعه  يشيورها كه در کي توسعه، بل  درحال يشورهاكتنها در   ت، حفاظت و مورف آب نهيريامروزه مد

 يهيا  بخيش رد کي عملم بير  ير مستقيزهم م و يمستق صور   ه هم بهكاست  يبرخوردار است  آب، منبع ييت باالياهمّ

 يکيي گوناگون  يرهايبر اساس متغ يا زا  منطقهيتما ياگرچه بررس همهن يبا ا گذارد  يمختلم از جمله صنعت اثر م

زا  يتميا  يشود، بررس يقلمداد م يا و اقتواد منطقه ياقتواد يايدر حوزه جغراف ژهيو  ت در اقتواد بهياز موارد با اهمّ

متر مورد توجه قرار گرفته و از كت، يه با همه اهمّكاست  يطق برحس  مقدار مورف آب در بخش صنعت موضوعمنا

م شده اسيت  مقيدار مويرف آب بيا     يتنظ يدر مورف آب صنعت يا زا  منطقهيتما ين مطالعه با هدف بررسيرو، ا نيا

دا  به مقيدار  ينسبت ارزش تول يها و شاخصده جاد شيا  افزوده دا  صور  گرفته و ارزشيتول ار ارزشيتوجه به دو مع

 يبخش صنعت در مقاط  زميان  يجاد شده به مقدارآب مورفيافزوده ا ( و ارزشيجزئ يور در صنعت )بهره يآب مورف

قيرار گرفتيه    يابيچهارم وپنجم توسعه( مورد ارز يها ان برنامهيشروع و پا يها )سال 1392 و 1388، 1384 يها سال

ساالنه استفاده شده است  بيا اسيتفاده از آزميون     يار مقدار بارندگيها از مع در استان يم آبكشد   نييتع ياست  برا

نه از مناب  آب در بخش يو استفاده به يآب مكن شد  يآن است ب ي ن مطالعه نشان دهندهيج اي، نتاي  همبستگيضر

 يم آبي كي نتوانسته اسيت متناسي  بيا     رانيبخش صنعت مناطق ا يوجود نداشته و به عبارت ييباال يصنعت همبستگ

 ش دهد ين بخش را افزايا يور مناطق بهره

 دات.یتول افزوده، ارزش مصرف آب، بخش صنعت، ارزش مقدار ،یا رات منطقهی: تمایدیلك واژگان
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 یست فناوریز یها یكنکت كمكبه  ییاهان دارویاز گ یور و بهره ییاراكبهبود 

 3یه مرادیسم ،2یاری، بهنام شهر1ین غالمیحس 

 :دهکیچ

با  موثره آن ها در صناي  داروسيازي، آرايشيي و بهداشيتي افيزايش     كيدر حال حاضر استفاده از گياهان دارويي و تر

از  ييهيا  يي  نکداشته است  طي سالهاي اخير استفاده از اليسيتورهاي زيستي و زير زيستي، استفاده از ت يريچشمگ

، ي توژنتيسي  يهيا  يي  نکوسيته بسيته، ت  يشيت پ كسيتم  يون، سيانسفورماسوتريسلول ها، ب يساز کرمتحريجمله ز

به عنوان ي  ابزار قدرتمند جهت تولييد متابولييت هياي     يولکمول يرهاكو مار ييايتركبا يها يگريانجياستفاده از م

 تنظيميي آن هيا و   ي، مکانيسيم هيا  يبيوسينتز  يمسييرها  در ميوثر  آنزيم هاي ژنتيکي دستکاري و ثانويه، شناسايي

 و تولييد سيري    ها، امکان ي نکن تين استفاده از ايقرار گرفته است  عالوه برا يافزايش بيان ژن ها مورد توجه خاص

فراهم نموده  را يمحدودتر زمان ان وکدر م يکنواخت، و كيفيت يکسان ژنتيکي محتواي با مطلوب ژنوتيپ هاي انبوه

ينش گياهيان بيا عملکيرد    هان حاصل از كشت بافت جهت گيز است  همچنين بررسي و ايجاد تنوع سوماكلونال در گيا

مثثره حائز اهميت مي باشد  كشت سلولي طيم وسيعي از گياهان دارويي بررسي شيده اسيت و تركيبيا     باالي ماده 

 يم از اين طريق توليد شده اند  به نظر يتروژنيبا  نكيمهمي نظيرآلکالوئيدها، تانن ها، فالونوئيد ها، ترپنوئيدها و تر

در  داروهيا در جهيان   تولييد  جهيت  عميده  منياب   از يکيي ها بيه عنيوان    ي نکن تيا از استفاده ي آينده نزد در رسد

 .نظرگرفته شود

 یهـا  یـك نک، تیولکمول یرهاك، الیسیتورهای زیستی، ماریشت سلولك: گیاهان دارویی، یدیلك واژگان

 یكتوژنتیس
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 یشرفت اجتماعین بر ارتقاء پرات آیان و تاثیب یجامعه از آزاد یبرخوردار

 1یمحمدطاهر یمهد

 :دهکیچ

ميال  كش به سيمت  يه گراكش ينه و انسان بر اساس فطر  خوينهاد يه در ذا  آدمكاست  ياله يموهبت ها يآزاد

)عقيل( و   يانسان بر آمده از دو بخيش دروني   يآزاد يم اسالمينده و انتخاب گر باشد، در تعاليه بر گزكدارد آزاد است 

ش بير  ين با عقل خيو ياست بنابرا يوانيح يا  و برده خواهش هايبنده نفسان يباشد، آدم ي( ميامبران الهي)پ يرونيب

ه بيا تحقيق آن در   كي اسيت   يآدمي  ياز آزاد يان جزئيب يابد  آزادي يمال سوق مك يبه سو ين الهيند و با آئيگز يم

رفته هير  يان را پذيب يابد، اسالم اصل آزادي يم دست ي دئولوژيو ا يدتيعق يائيشم و اجتماع به پوكقت يجامعه حق

 يسينده قويد دارد نسيبت بيه بررسي     ين نوشيتار نو يي شود  در ا يرا قائل م يت هايده و آراه محدوديان عقيچند در ب

شيرفت  ين گفتميان پ ييي د  در تبيي اقدام نما يشرفت اجتماعيرا  آن بر ارتقاه پيان و تاثيب يجامعه از آزاد يبرخوردار

آنهيا را در چنيد بعيد     تيوان  مي ي هر  ير گذاريه حس  تاثكباشند  يل ميدخ ياريبس يتورهاكوامل و فاع ياجتماع

د تواني  ميي ود و سقوط هير عاميل   كر داشته و ريتاث يآدم يت زندگيفكيبر نحوه و  يه قاعدتاً جملگكنمود  يطبقه بند

 يت هيا يي م فعاليرد مسيتق کي عمل يفت اجتماعشرين پيد، بنابرايرا در جامعه دچار وقفه و توقم نما يشرفت اجتماعيپ

شيهروندان   يزنيدگ  يفكياهش سطح كم بر يجه مستقيت در هر عامل نتيا محدوديه سل  و كت است يمكدولت و حا

 دارد 

 ان، رهبر معظم انقالب.یب ی، آزادیشرفت اجتماعی: پیدیلك واژگان
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 یماعانسان و رفتار اجت یبر خلق و خو یداخل یاثرات نور در معمار

 2ینید حسید بهشیس، 1پوریآذر یسرك

 ده:کیچ

رد کي ره بر حاال  انسان از جمله عمليل، بافت و زکهمانند رنگ، ش يداخل يطراح يگر مثلفه هايهمانند د ينورپرداز

، نيور روز،  يين مبحث شامل روشنايمثثر در ا يمثثر است  مثلفه ها ياجتماع ين رفتارهايو همچن يفرد، خلق و خو

ن بحث مورد مطالعيه قيرار گرفتيه اسيت، مقيدار انيدازه و       يه در اك يباشد  موارد يم يو بافت اجتماع ييناشد  روش

ر بير  يمتفياو  و تيأث   يم رنگ هايط ين مطالعه بر رويمختلم و همچن يدر فضاها ياهش نورپردازكفاصله، شد  و 

، هتيل هيا و   يادار ينيور در فضياها   سه حاال  زنان و ميردان در برابير رنيگ و شيد     ياست  مقا يانسان يخلق و خو

 يبير رو  يه بيه تيازگ  كار يشرفت و مطالعا  بسيقرار گرفته است و با توجه به پ ين مقاله مورد بررسيفروشگاه ها در ا

بيه   ياربركي مهم ساختمان ها با هر نوع  ياز بخش ها يکيبه عنوان  يستم نورپردازين مبحث انجام گرفته است، سيا

ه كي  يگير مثلفيه ا  يم بيود  د ينيده شياهد خيواه   يباال را در آ يت نورپردازيفكيبا  يساختمان هاشود و  يار گرفته مك

ه اثير  كي ط اسيت  يدر محي  يعي يقه استفاده از نور طبي، طريمونوع ير گذار باشد، به جز نورپردازيد در فضا تأثتوان مي

سيه  ين مطالعه بيا مقا يت اينها سه شده است  دريمقا يساختمان با توجه نور در دسترس و آرامش بور يخارج ينما

رده اسيت   كي  يط داخل بررسي يدر مح يو مونوع يعيطب يانسان را در مقابل نورپرداز يج به دست آمده رفتارهاينتا

خود متناس  ساخته اسيت    يازهايرامون خود توجه داشته است و آن را با نيط پيخ همواره به محيانسان در طول تار

 يمعمار يده اند  بخش درونينام يداخل يو معمار ي، معمارکي ساختمان ها را به تف رون و درونيدر دوران معاصر ب

رد، مقاليه ارائيه شيده    يي گ يل مي کشي  يانسان يم براساس رفتارهاين وجه فضا به انسان است و به طور مستقيتريکنزد

 يفي كين مقاله به صور  يق اي  روش تحقكند مي ير گذار آن را بررسيفضا داشته و عوامل تأث يبه وجه درون يرديکرو

و  يداخلي  يافتن نيور هيا  يي ن مطالعه يجه حاصل از ايرا عنوان مقاله در رابطه با انسان و رفتار آن است  نتيباشد ز يم

 يمختلم نور در ساختمان هيا مي   ينش افراد با استفاده از طراحكر واييتغ يو چگونگ يانسان ير آن بر خلق و خويتأث

 ر افراد اثر گذار است کو تف يآرامش، لذ  بخش باشد و در حاال  انسان ها،

 یرفتار ینش هاك، رنگ، یداخل ی، طراحی: نورپردازیدیلك واژگان

                                                           

 دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي نطنز  1

 دانشيار دانشگاه هنر تهران  2
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 یبر آثار شهدا یم مبتنیط تحریدر شرا یو مهندس ید صنعتیاقدام و عمل تول یالگو

 شاخص دفاع مقدس

 3مه سادات آذرگونی، فه2یدرضاحجازی، س1پور یه قربانیانس

 ده:کیچ

 يشم الگوهيا كباشد  هدف آن  يدوران دفاع مقدس م يو مهندس يدر حوزه اقداما  صنعت يقيمقاله حاصل تحقن يا

بير   يمبتن يط اقتواد مقاومتيقابل استفاده در شرا يو مهندس يدا  صنعتيدر تول يفائكموفق در حوزه خود ياتيعمل

ت يي شيده و فعال  ييد شاخص شناسايدهان شهنفر از فرمان 12ن پژوهش يباشد  در ا يدفاع مقدس م ياقداما  شهدا

قيرار   يدر دوران دفياع مقيدس ميورد بررسي     يط مقياومت يدر شرا يد داخلين افراد در عرصه توليها و اقداما  موفق ا

ه برخاسيته  يتوب اجرا شده و به روش نظرکداده ها از مناب  م يبوده و جم  آور يفكيق از نوع ين تحقيگرفته است  ا

د يي اقيدام و عميل در عرصيه تول    يبيرا  يينهيا  ييمده الگيو آبدست  يت بر اساس مولفه هايو در نها لياز داده ها تحل

و  ي، طراحي يهشت مولفيه خودسياز  ن الگو شامل يشده است  ا يطراح يبر اقتواد مقاومت يمبتن يو مهندس يصنعت

، سياخت و  يمهندسي  يصنعت ي(، طراحيت و نوآوري)خالق يده پردازي، اي، داده پردازي، شناسائيسازمان يه سازکشب

 ل شده است کيتش يجيبس يجهاد ينيارآفركار و ك، يد بوميتول

 دفاع مقدس ،یمهندس یصنعت ،ید داخلیتول ،اقدام و عمل :یدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

                                                           

 cezibel@chmail.ir، س() الزهراكارشناسي ارشد طراحي صنعتي دانشگاه دانشجوي   1

   عضو هيئت علمي دانشکده كارآفريني دانشگاه تهران2

 س() الزهرا  دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي صنعتي دانشگاه 3
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 یه خانه فاضالب شهریپساب تصف یودكو ارزش  یارین آب آبیل تامیپتانس یابیارز

 رجندیخانه شهر بهیتصف :یمطالعه مورد

 1رزادیسروش ش

 :چکیده

 سيطح  افزايش و وريبهره باعث توانندنامتعارف( مي يها)آب برگشتي آبهاي و از پسابها اصيولي استفاده و بازچرخاني

 مطالعيه  شود  افراد اقتوادي و معيشتي وضعيت و بهبود درآميد مييزان افيزايش و بيشتر محووال  توليد كشت، زير

 يودكي رجنيد و ارزش  يه خانيه شيهر ب  يتوف سياب شهريو پ يارين آب آبيل تاميتانسپ يابيارز يبررس با هدفحاضر 

دهيد   يج محاسيبا  نشيان مي   يرجند انجام شده است  نتايشت شهرستان بك ين الگوييت تعين نوع پساب و در نهايا

ن پساب ياه ك يع  در سال و در صورتکمتر م 4853804 رجند معادليه خانه شهر بيتوف يارين آب آبيل تاميپتانس

گرم لوكي 1288تن ذر  علوفه و  6281د يو تول تن جو 515تن گندم، 406از  ابد بيشيص يتخو يشاورزكبه بخش 

ماهيه   6رجنيد در  يه خانيه شيهر ب  يه پساب تويف ك انگر آن ستيج محاسبا  بين نتايد خواهد شد  همچنيزعفران تول

ود كي لوگرم كيهزار  812ش از يفسفره و ب يودهاك 106783تروژنه،ين يودهاكلوگرم كي 365986 ينخست سال حاو

 يت نسيب يي ت با توجيه مز ينها در باشد  يون تومان ميليم 270و  30، 88معادل  ي  ارزشيه به ترتكباشد  يپتاسه م

در  ي اسيتراتژ  ياالهيا كن محووال  به عنيوان  يه اك يينجاآگندم و جو و از  يد محووال  زراعيد تولياستان در تول

بودن محويول زعفيران و    يبا توجه به صادرات يص پساب به محووال  بازيشود و در صور  تخو يمشور شناخته ك

 يشيود الگيو   يشينهاد مي  يباشيد پ  يز مياستان ن يه محوول بومك يينجاآشور دارد و از ك يبرا يآوره در ارزك ينقش

 ند كر يين محووال  تغيد ايشت به سمت تولك

 رجندیه خانه بیشت، تصفك ی، الگویاقتصادآب نامتعارف، ارزش : یدیلك واژگان
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 شوركن در ینش جنگل یشت جوامع محلیحوزه مع یبر پژوهش ها یلیتحل

 2یمحمود اهللتی، ب1یفاطمه اسحاق

 :دهکیچ

ل بشر در مواجهه با ين دليدارند به هم يريو عشا يياهش فقر در مناطق روستاكدر رفاه و  ينقش مهم يمناب  جنگل

دار از يي پا يبيردار بهيره  يبرا يزيرو برنامه ينگرجام  يرا اتخاذ ننموده و به جا يوه معقوليست شيزطيعت و محيطب

ر در اثر عوامل ياخ يهاعت در دههين رو طبيدار از آن پرداخته است  از ايناپا ييو منفعت جو يشكن مناب ، به بهرهيا

ننيده شيده اسيت  از    كو نگيران   يجيد  يهيا  ير آسباشد، دچايم يو اقتواد يه عمده آن عوامل اجتماعكگوناگون 

اهش سيطوح  ك  و يو عمده تخر يل اصلياز دال يکي يجنگل يها به عرصه يمردم محل يشتيمع يه وابستگك ييآنجا

صيور  گرفتيه در    يهيا بر آن شد با مرور مطالعيا  و پيژوهش   ين مطالعه سعيرود در ا يا به شمار ميها در دن جنگل

شور پرداختيه  ك يهات جنگليريشت بر مدين نوع معيها و عوامل موثر ا يل آسينان، به تحلينششت جنگليحوزه مع

اسيناد و مطالعيا  ميرتبط و     يآور ن راستا بيا جمي   يبهره گرفته شد  در ا يل اسنادين منظور از روش تحليشود و بد

و  ي، روش و ابزار شناسي يشگاهيوو ر يياينش جغرافكز و پراكتمر يها ن مطالعا  در بخشير ايها، تفس آن يبند طبقه

ت جنگيل  يريو مد يجنگلدار يها ز طرحكدهد، توجه و تمر يج نشان ميج صور  گرفته است  نتايل نتايت تحليدر نها

ه ين امر در سايه اكاست  ي  جنگل توسط مردم محليتخر يجيجنگل تنها راه مرتف  نمودن تدر يبه مسائل اجتماع

 ها است  ن طرحيا يو اجرا يزير مردم در برنامهت و دخالت موثر كتوجه به مشار

 ت.ك، مشاریب، طرح جنگلدارین، تخرینش عت، جنگلی، طبشتیمع :یدیلك واژگان
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

بر  یشرفت مبتنیپ یرانیو ا یاسالم یالگو یها یمش خطل یبر تحل یدرآمد

 یو صور یقیشرفت حقیپ یپرداز مفهوم

 2یآباد احمد ی، جواد آزاد1ید فتحعلیسع

 :کیدهچ

  در ابدي يمق يعم ييافتن توأمان فرد و اجتماع معنايشرفت در اسالم با اصالت ي، پياسالم ينيب يجهان يبر اساس مبان

ور كقت ميذ يآن اجتماع، حق يه اعضاك گردد يمقت اطالق ياز حق يمتعال يا مرتبهجامعه به  ي شرفت ين، پيين تبيا

شيرفت بيه   يار پكسيازو « يا  اعتبيار كادرا» يشه اسالمي  در اندسانندر يمبه منوه ظهور  يا  اجتماعيرا در عرصه ح

و  ياسيالم  يالگيو  يعميوم  يگذار يمش خطبر  يا  اعتباركه ادرايومت نظرکن حييگر با تبيد يي  از سورود يمشمار 

ل يي تحلوه ين پژوهش تالش خواهد شد تا با شيشود  در ا يگر اثبا  ميق ديه به طرين نظريا ضرور شرفت، يپ يرانيا

ن يي ا يحفظه اهلل پرداخته شيود  بيه لحياو موضيوع    يشرفت از منظر مقام معظم رهبريالزاما  پ ييمضمون به شناسا

 يراني يو ا ياسيالم  يالگيو  يعميوم  يگيذار  يمشي  خيط ند يشرفت در فرآيپ يدهايدها و نباين بايين و تبيبخش از تدو

و  يقي يشرفت حقير پيق با دو مضمون فراگيج تحقيتان تينها در  رديگ يمقرار « يمش خطل يتحل»ل حوزه يشرفت ذيپ

  گردد يما  اطالق يار اعتباركبر سازو يصور

، یقیشرفت حقی، پیمش خطل ی، تحلیات اعتباركشرفت، ادرایپ یرانیا یاسالم یالگو: یدیلك واژگان

 یشرفت صوریپ
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 شرفتیپ یرانیا یاسالم یالگو یین آرمان مبناییتب

 2انیپور صادقم هاشمیمر، 1یخالصپور ن بهمنیمحمد حس

 :دهکیچ

بيه   يجهت دهي  يآرمان است  آرمان، مبنا يعنين بخش آن يترياديشرفت، ناظر به بنيپ يرانيا ياسالم ين الگويتدو

شيرفت اسيت  ليذا،    يپ يرانيا ياسالم يل به الگويدر ن يابيامكزان يدر جهت سنجش م ياساس ياها و شاخوهتكحر

هيا و  يژگي ين شيود  ابتيدا و  ييي شيرفت تب يپ يراني يا ياسالم يتحقق الگو ييه آرمان مبناكست هدف مقاله حاضر آن ا

 ييآرمان مبنيا  ي ا  قرآن، يبر آ يها و مبتنآن يرد  سپس با مالحظهيگيقرار م يالزاما  آرمان مطلوب، مورد بررس

قيرار   ياوكي اش مورد واها تحققفز در ابعاد متفاو  و ظريبه نيا  طيشود  ح يم يبه معرفيا  طيوصول به ح يعني

شوند  در انتهيا  يم يمعرف يو آرمانشهر مهدو ين تحقق تمدن اسالميو همچن يتا دو ظرف خالفت الهيرد و نهايگيم

-يو نقيد قيرار مي    يمختلم مورد بررس يهاها و آن را از منظرسند آرمان يشنهاديس پيش نويم بر پياندازيم ينگاه

همچيون   ين شود و تفياو  مسيائل  يتر تدوقيتر و دقيلك يد قدريدر سند، با يشنهاديآرمان پرسد، يم  به نظر ميده

 رد يز در آن مورد مالحظه قرار گيآرمان و ارزش ن

 یران، انقالب اسالمیشرفت، آرمان، اسالم، ای: پیدیلك واژگان
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 ینیشت فراسرزمكران از بحران آب؛ یار نجات اکراه

 3ی، احمد عابد2ینبما پوری، ن1الد عربیم

 :دهکیچ

 ،ينينشي  شيهر  گسيترش  ت،يجمع بود  رشد خواهد آب بحران با شورهايك جزه الدييم 2025 سال در رانيا شورك

 است  شده آب يتقاضا شيسب  افزا  ،يصنا شرفتيو پ يشاورزك توسعه مردم، يزندگ فرهنگ و رفاه سطح شيافزا

-يران، در بازار رقابت آب مشخص مي يلزوم قرار گرفتن ا ،يالمللنيب و يمل سطح در يآبمك موضوع تياهم به توجه با

هوشيمند   يدارد و در حال حاضر، در دولت ها ي، بازار گرمياحوضهنيآب ب يي، در جا به جاينيفراسرزم شتك شود 

ران، يي در ا ينيشت فراسيرزم كن پژوهش با توجه به ناشناس بودن موضوع يدر ا افته است ي ايژهيو گاهير، جايو با تدب

ن مقود، از يبهتر ي، به بررسيم آبكران از بحران يار نجا  اکراه ي به عنوان  ينيسرزمشت فراكق يدق يضمن معرف

 يران بيه چرخيه  يشور اكورود  يرد، براکن محوول از لحاو عمليران و بهتريدوست و مد نظر دولت ا يشور هاكن يب

الن در جهيت  كي ما  يراهبردها و تويم شوند تا در يشنهادا  ارائه ميپشود  در انتها ي، پرداخته مينيشت فراسرزمك

 ار گرفته شوند كمطلوب به  ل به افقين

 ل، قزاقستانیرد، گندم، جو، برنج، برزکشت، عملكر ی، سطح زینیشت فراسزمك: یدیلك واژگان
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 شور با استفادهك یغرب یهااستان یاقتصاد یهادر بخش ینسب یهاتیمز ییشناسا

 یانکب میاز شاخص ضر

 2زادهی، صابر خداورد1مقدم یسیم نفیمر

 :دهکیچ

 ياآن در هر مقط  از زمان نقيش عميده   يرونيو ب ين و مناسبا  درونياز سرزم يوربهره يوهيو ش يساختار اقتواد 

توانيد بيه   يمختليم مي   يهيا ل بحث اشيتغال در اسيتان  يه و تحليتجزشور دارد  ك يفضا يابيو سازمان يريگلکدر ش

نيه  يشود، منجر گردد و زميها محسوب مآن استان يموتور رشد و توسعه اقتواد يه به منزلهك ييهاتيشناخت فعال

 ييو شناسيا  ين پژوهش بيدنبال بررسي  يا ن راستا،يفراهم سازد  در ا ياريکاهش نرخ بكو  ييزاتوسعه، اشتغال يرا برا

اقتوياد   يهيي شور با اسيتفاده از نظر ك يروند آن در پنج استان زرب و يمختلم اقتواد يهادر بخش ينسب يهاتيمز

 يبير مطالعيا  اسيناد    يمبتن يفيتوص -لين مطالعه تحليق در ايبرآمده است  روش تحق يانک  ميه و شاخص ضريپا

خيش  به عنوان ب ي بزرگتر از  يانک  ميبا ضر يشاورزكها بخش استان يهيلكدهد، در يق نشان ميج تحقياست  نتا

  يضير  هسيتند  بيه عيالوه    يت نسيب يمز يدارا يشاورزكفوق در بخش  يهاشود و استانياستان محسوب م ياهيپا

گيردد  بخيش صينعت در اسيتان     يگر استان لحاو مي يد ياهيز به عنوان بخش پايرمانشاه نكبخش خدما  در استان 

آن  يانکي   ميضير شاخص  1392ه در سال يکررده است به طوكرا تجربه  يمناسب ر روندياخ يهاز در ساليهمدان ن

 شده است  ي برابر 

 شورك یغرب یها، استانیانکب می، ضریاهیاقتصاد پا یهی: نظریدیلك واژگان
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ت یاشان به منظور هوك یسنت یخانه ها یریل گکانواع هندسه در ش یبازشناس

خانه  یردنمونه مو) یاسالم یرانیمعاصر ا یشرو در معماریپ یساختارها یمند

 اشان(كها  یسجاد

 2راد یر فرج اللهی، ام1یمانیالناز سل

 ده:کیچ

نشانه  گذشته كيفيت با و معروف بناهاي تمامي در كه دانست ايران سنتي معماري و هنر زيربناي توان مي را هندسه

 دقيق نظم و  تناسبا از است الزم ساختن براي وسياختن اسيت    يار معماركه اساس كاز آنجا است  آن موجود  يها

ريشه  و ايران معماري در موجود هندسي اصول از دقيق شناخت  كند مي پيدا اي ويژه اهميت هندسه ،شود استفاده

 بر مختلم مشاهدا  انجام و دسترس در مناب  از استفاده با  باشد مي تيي ار پر اهميبس آن ينظر يو مبان يرکف يها

 از استفاده  برد پي خوبي به بناها اين در آن اهميت و سههند نقش به توان مي ،مختلم ساختمانهاي روي

 از بيشتر ،ايستايي احساس از استفاده با هندسي درک ايجاد همراه به پالنها طراحي در منظم هندسي ساختارهاي

 در را معمارانه و هندسي كهن الگوهاي از استفاده توان مي  اند گرفته قرار توجه مورد معماري در مفاهيم ساير

 حس داشتن براي شده بهينه راهکاري طريق اين از و نموده پياده كشور شهرهاي در نيز امروزي مدرن ناهايب

  نمود ارائه را فضا در زندگي از مطلوب

ل نمونيه ميورد   يي ، بيه تحل يسينت  يموجود در معميار  يق از اصول هندسيه ضمن شناخت دقكن مقاله بر آن است يا

 باشد  يمدرن امروز ياستفاده معماران، در بناها يبرا ييپردازد تا بتواند الگواشان( بكها،  ي)خانه سجاد يبررس

معاصير مربيوط    يها در معميار اربرد آنك ييو توانا يسنت يمعار ين پژوهش به شناخت اصول هندسيا يپرسش اصل

 ند؟ادامكران يا يسنت يهندسه در معمار يه اصول اصلكن است يا يگر سوال اصليشود  به عبار  د يم

 ي)نمونيه ميورد   يراني يا يسينت  يق پالن خانه هايدق يل و بررسيه با تحلكپژوهش نشاندهنده آن است  يدستاوردها

د ميورد اسيتفاده   تواني  ميه كم يرسيهن مكمورد استفاده توسط معماران  يهندس ياشان( به الگوهاكها يخانه سجاد

 رد يشور قرار گكمعماران معاصر و مدرن 

 

                                                           

   دانشجو كارشناسي ارشد؛ دانشگاه اقبال الهوري مشهد1

   دكتري معماري؛ عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس2
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 یمذهب یبناها یریل گکو ش یعمارر نور بر میتاث

 1ن خامویاترك

 ده:کیچ

م، ياقلي  يد بيرا يعت وجود دارد معماران هيم از نيور خورشي   يه در طبكاست  يباشد و عنور يدن ميد ينور الزمه برا

نيور انسيان را    مساجد و معابيد  ها،سايلكاز جمله  ين مذهبكرده اند اما در اماكه مناس  استفاده يتهو تبادل حرار  و

ن ينور در د هكل است ين دلين بوده به هميارزش نماد يه داراكبرد ياو را به عالم معنا م سازد از عالم ماده و يرها م

موثر  يمذهب يهاد در بناتوان مي ييهاه نوركن سوال است يپاسخ به اين مقاله پيا در دارد  ييگاه بااليمختلم جا يها

 يباال بردن حيس معنيو   يبرا يت هنريج خالقيترو د آوردن شناخت نور ون پژوهش به وجويلذا هدف از ا واق  شود؟

شده است  در  ينه گردآورين زميموجود در ا يهانامهانيها و پاتاب، مطالعا  مقالهكق با مطالعه يباشد  روش تحقيم

گوناگون اسيتفاده نيور و    يهاها و روشن گونه بنايان مختلم و نحوه استفاده از نور در ايگاه نور در ادين مقاله به جايا

نه وجود داشته استفاده شيده  ين زميه در اك يمعماران يهاهينظر از پرداخته شده  ه وجود داشتهك يهنر يهاتيخالق

ت بيه نقيش   يي آنها داشته آورده شده است  در نها يريگلکدر ش يه نور نقش اساسكها ن بناياز ا يموفق يها-نمونه و

هيا آورده شيده   استفاده از نور در بنا يهااز روش يار به صور  جدولكجه يرداخته شده و نتمختلم پ يهانور در دوره

ه نيور در  كي معنيا اسيت    نيي ن بيه ا يي ند اكجاد يا يمذهب يهان بناياز نور در ا مخاط  کدر يرا برا ينه مناسبيتا زم

غ يي و تبل يديي توح يام رسيان يي پ نقيش  ردن فضيا كي اران عالوه بر روشن كاستاد يهابا مهار  يمذهب يهابنا يمعمار

  كند ميجاد يا يمذهب يهان بناياز نور در ا مخاط  کدر يرا برا ينه مناسبيزم هم بوده معنويشه ياند

 سایلك مساجد، نور، ،یمذهب ی: بنایدیلك واژگان
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 رانیشرفت هنر ایو نقش آن در پ یبر مفهوم هنر انقالب اسالم یتأمل

 3نژاد  ی، فاطمه خزام2 یموسول د جالی، س1نژاد ییفاطمه آقا

 ده:کیچ

م بير زميان   كحيا  ياست متأثر از فضيا  يران شناخته شده است؛ هنريا يآن چه امروزه تحت عنوان هنر انقالب اسالم

 اثر نشان داده است  ي اگر شده با  يالعمل خود را حت سکه هنرمند، عكانقالب 

تهياي مردميي بيه فعالييت     كنيار حر كمخالم رژيم پهليوي در   وهمند اسالمي، نقاشانکگيري انقالب شهمزمان با اوج

ابتدا متوجه دو حيوزه سياسيي    يهنري خود ادامه دادند  در سالهاي آزاز انقالب، بيشتر آثار خلق شده در عرصه نقاش

ا ه بي كا و مسائل مربوط به هنر ايران بود  هنرمنداني کمطرح و جدي يعني رژيم پهلوي و مسائل پشت پرده آن و آمري

پرداختند، متاثر از فضاي ملته  ابتداي انقالب گاه خشيم خيود را    شيدن مسائلي در رابطه رژيم پهلوي ميكبه تووير 

 قيي تحق دادنيد   اتور نشان ميکاريكدادند در آثار  ه مردم در خيابانها سر ميكاز نظام پيشين همچون شعارهاي انقالب 

 يبعيد علي   يهيا ران در دهيه يا يشرفت هنرهايران و نقش آن در پيا يمفهوم هنر انقالب اسالم يحاضر با هدف بررس

ل يي ن هنر تحليا ي گاه عناصر سازندهآن افته است ين يتدو ار ارزشمند داشتهيبس يه نقشك يالخوو  در حوزه نقاش

 و نقيش  يهنر انقالب اسيالم  ي ن پرسش پاسخ داده خواهد شد؛ عناصر سازندهيق به اين تحقيا يد  در طيخواهد گرد

اطالعيا  بيه    يو گيردآور  يفيتوصي  –يلي يتحل ي وهين پژوهش به شين ايست؟ تدويران چيا يشرفت هنرهايآن در پ

 صور  گرفته است  يا تابخانهكروش 

 رانیشرفت، ای، پی: هنر، انقالب اسالمیدیلك واژگان
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و  یاله یها ومتکح  استیسه سیبا مقا یقرآن یاستگذاریس یها استخراج مولفه

 «امر»واژه  یاسیشان س یبر مبنا یطاغوت

 2ینیرضا معیعل، 1لقمان یاشرف السّادات موسو

 ده:کیچ

ه بيا ميدد و اسيتعانت از    كي وسرشت اشاره شيده اسيت   يکا افراد نيامبران يومت پکبه ح ياديم در موارد زيركدر قرآن 

اميه و  كمسيتبد، خود  يهيا  ميت وکنمودند  در مقابيل ح ين خود ميو اداره مردم سرزم يشورداركاقدام به  ياله يروين

وميت خيود   کاداره ح يبيرا  يزيي ر و برناميه  يگيذار  استيبه س يطلب و قدر  يشكه با سركز وجود داشتند ين يطازوت

ح داده يشيان را توضي  يرده و سرانجام و عاقبت اكر كذ ييها ها نمونه ومتکن حيم از هر دو نوع ايركپرداختند  قرآن  يم

انجيام شيده و پيس از     يموضوع ييم جستجوهايركدر قرآن « امر»واژه  ياسيشان س ين پژوهش، بر مبناياست  در ا

 است ارائه شده است يس يابي، اجرا و ارزياستگذاريج حاصله در سه بعد سيا  مربوطه نتايآ يبررس

 ومت، طاغوتکاالمر، ح یگذار، امر، اول استیاست، سی: سیدیلك واژگان
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 رانیا یاسالم یدر جمهور یاقتصاد مقاومت برانش ت دیریمد ریتأث نییارائه مدل تب

 انصار( ك: بانی)مطالعه مورد

 3یرضا حسنو، 2مان اخوانیپ، 1یدلخانیاسمن ای

 ده:کیچ

م يو تيرم  ييي ، بحيران زدا يمقياوم سياز   يه درپي كي شور اسيت  ك يش روين مسائل پيتر از مهم يکي ياقتواد مقاومت

تحقيق   يارهاکن راهياز عمده تر يکيشود   يشور مطرح مك يد اقتوادارآمد موجوكفرسوده و نا يساختارها و نهادها

ت و يي مسييردانش و تقو  از ه تنهيا كي برفروش مواد خام اسيت   يکمت و هيبه مناب  اول وابسته ازاقتواد عبورن اقتواد يا

 يشيدن اقتوياد و اجيرا    يدانشي  يشيور بيه سيو   ك يت اساسكشود  لذا حريشور محقق مكدانش در  يهاهيم پاکيتح

ر يدر پيژوهش حاضير تياث    رسياند  يمي  يارين امر يشور را در تحقق اك يها و نهادهات دانش در سازمانيريح مديصح

 پرسشنامه ي  طريق از ها داده انوار انجام گرفته و گردآوري  در بان يت دانش بر اقتواد مقاومتيريمد يندهايفرآ

آزميون   (PLS) يمعيادال  سياختار   يابيي ده با روش مدل يو مدل ارائه گرد انوار انجام شده  نان بانكاركان يدر م

بير   ير مثبت و معنيادار يت دانش تاثيريانوار، مد  ه در بانكدهد يجه آزمون نشان مينت ده است ير گرديشده و تفس

م يرمستقيند به طور زتوان ميت دانش يريدر بخش مد يه گذاريبا سرما ين سازمان به نوعيا داشته و ياقتواد مقاومت

 رسانند  ياري يشور را در تحقق اقتواد مقاومتك

 انصار ك، بانیمعادالت ساختار یابیت دانش، مدل یری، مدی: اقتصاد مقاومتیدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 Yasaman_e881@yahoo.comمديريت سيستم و بهره وري، دانشگاه صنعتي مال  اشتر،  -كارشناسي ارشد مهندسي صناي  1

 Akhavan@iust.ac.ir عتي مال  اشتر،دانشگاه صن دانشيار دانشکده مديريت و فناوري هاي نرم، 2

 hosnavi@mut.ac.irدانشگاه صنعتي مال  اشتر،  دانشيار دانشکده مديريت و فناوري هاي نرم، 3
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ت یریمد با عنوان: نیجهت آموزش د یشنهادیپ یالگو یك یبر معرف یش درآمدیپ

 ینیعلوم د یاربردك یوآموزش تخصص توسعه رسانش،

 1پور یرحمان رضا یعل

 ده:کیچ

 ير چنيدان ييرسد تغيبه نظر م ينولوژکت شرفتيپ با امروز ها باشد،همه زمان ازها درين يد پاسخگوين بايه دكازآنجا  

 هرچنيد  رفتيه اسيت   ين توسعه آن صور  نپذيهمچن نف  و يآن به ذ رسانش() رساندنن، نحوه يغ ديت تبليريمد در

ن يي د يده تخووي يي ه افراد آموزش دكست يعمال روشن ن رده است، اماك داين نمود پيد يتخوو اركبه  ازياحساس ن

ه کي نيا ( بيا يخووصا فني ) ديجدمشازل  از ياريباشند  بس خواهند پاسخگويم يگاهيچه جا با مردم را از ييازهايچه ن

 ي  بيه عبيارت  برخيود الزم بدانيد   ن رايي د از يتيحج ه فردكده ين نگردييآنها تب ينيگاه دين ندارند اما جايد با يتيضد

دهيد نيه صيرفا انتخياب     يجليوه مي   يني يم ديتوجه به مفاهيار و بکگناه يه در حال حاضر مردم را افرادكگر: آنچه يد

 يني يم ديمفاه يغيو تبل يمتوجه نظام آموزش توان مين سهم را يشتريه بکباشد، بليآگاهانه آنها در مواجه با مسائل م

 يتيريمد با طلبديم لذا م شده نخواهند داشت يتعر يراسكجز رفتار در برو ياه عمال افراد چارهك چرا مربوط دانست 

 ياخالقي  و يل عبياد ياز مسا فراتر ن رايد م وينك يزيريتوجه به تنوع مشازل پ با را ينيم دينه توسعه مفاهين، زمينو

ردن مخاطي   كمنيد نيد نظيام  ازمين ن امير يي ا كه در افراد گردد ينينش ديبه ب م  تا منجريده نشر و يجامعه معرف در

 يني ياميام خم  از يشي يفرما باشد  طرح مسئله با استناد به قرآن ويم ينيعرصه آموزش د در يمخاط  ساز و يشناس

گيردد،  يان ميش درآمد بين پيا ه دركقابل استناد آنچه  شده و يي)ره( صور  گرفته است  باتوجه به نبود مناب  اجرا

ن الگيو دو برداشيت   يي باشيد  در ا ينيه مي  ين زمينگارنده درا يطرح ذهن با ييه الگويار وا يدانيحاصل مطالعه م شتريب

 و ايمزا اهداف، يمعرف به وگردد يه ميمخاط ( ارا دوطرفه از )مبلغ و يقال  آموزش ي در و ياو منظومه يراسكبورو

-جيرا ا و يينها يند  بررسكيم يريگجهينت ه داده ويتوان ارا درحد را ه خودياول يشنهادهايپ پردازد ويطرح م  يمعا

 باشد يو    م يقانون ،ي، اجتماعيتي، تربي، آموزشينيارشناسان دك يازمند نظرجديطرح ن ي

 غیوتبل حجت ،مشاغل ، مخاطب،فیتکل ،نید :یدیلك واژگان

 

                                                           

 alirezarahmanipoor@yahoo.com  كارشناس آموزش وترويج كشاورزي1
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

گاه وب یهمگرا در پا یهایحوزه فناور ین المللیب یدات علمیت تولیوضع یبررس

 نسیسا آف

 2یر رضا اصنافیام ،1عرفان منش نیمحمد ام

 :چکیده

همگيرا   يهايدر حوزه فناور يالمللنيب يدا  علميزان توليم يو به منظور بررس يرد علم سنجيکپژوهش حاضر با رو

انجيام   2014-2004 يسيالها  ينس طي يگاه وب آف سيا ي( در پاي، اطالعا  و علوم شناختي، نانوفناوريست فناوري)ز

مختلم جهان منتشير شيده اسيت      يشورهاكنه توسط ين زميدر ا يعلم کمدر 920ه كشان داد ن پژوهش، نيشد  ا

بيوده انيد     يدا  علمي ين توليشتريب ين دارايو چ يره جنوبكاال  متحده، يا يشورهاكه كان ساخت يمقاله حاضر نما

، کا، دانميار يا، اسيترال يکامر يهاشوركشور داشته است  ك 20ن يرا از ب 15ن حوزه، رتبه يمقاله در ا 20د يران با توليا

انيد  دانشيگاه   داشته يارکهم يرانيبا پژوهشگران ا NBICدر حوزه  يدا  علميا در توليو اسپان يفرانسه، آلمان، مالز

اول  يدر رتبه هيا  کمدر 3د يز با توليو دانشگاه تبر کمدر 8د ي، دانشگاه تهران با تولکمدر 9د يت مدرس با توليترب

 قرار دارند  NBICدر حوزه  يرانيد ايپرتول يههاتا سوم دانشگا

 نسیگاه وب آف سای، پایدات علمیهمگرا، تول یها یفناور: یدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 amin.erfanmanesh@gmail.com   استاديار گروه علم اطالعا  و دانش شناسي دانشگاه شهيد بهشتي،1

 aasnafi@gmail.com  استاديار گروه علم اطالعا  و دانش شناسي دانشگاه شهيد بهشتي، 2
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 ایدن افتهیتوسعه  یشورهاك یدر برخ یشاورزكمه محصوالت یب

 3ی، محمد آزاد2شهی، زهرا خ1زاده یفوالد یمهد

 :دهکیچ

شيت و  كردن كي  يا ، منطقيه يشاورزكبخش  ي ا توسعه يها استيس يجراا يبرا يابزار مهم يشاورزكمه محووال  يب

ان بيه شيمار   يروسيتائ  ي هيي رو ياز مهاجر  ب يريو جلوگ يدام -ين زراعينو يها روش ي شت مطلوب، اشاعهك  كيتر

اطالعيا    يآور ميه بويور  جمي    يشرو در صعنت بيپ يشورهاكدر  يشاورزكمه محووال  يق بين تحقيرود  در ا يم

و  يارانه ايد ي، ديشاورزكمه محووال  يافته نسبت به صنعت بيتوسعه  يشورهاكشد   يبررس يو اسناد يا انهتابخك

 يشامل؛ اجبار يشاورزكمه محووال  ين مباحث در بخش بيتر را دارند  مهم يشاورزكدر بخش  يتيريق مديابزار دق

ه كي معتقدنيد   يميورد بررسي   يشيورها كباشد   يمه، زرامت و عوامل خطر تحت پوشش ميبودن، حق ب يا عدم اجباري

د يي ن بايبنيابرا  ؛مطيرح شيود   يشياورز كننيده و حفيظ بخيش    كن يتواند به عنوان تضم يم يشاورزكمه محووال  يب

مخيرب   ين عوامل اصيل يد از بيم گردد  حداقل عوامل خطر تحت پوشش بايبردار تنظ ار آن در جهت حفظ بهرهكسازو

زان يي ن ميد متناسي  بيا ارزش محويول باشيد همچني     يي مه بايزان حق بيردد  مانتخاب گ يشاورزكدر بخش  يعيطب

زان يي ارانيه دوليت و م  ينيد   كاز خسار  را جبران  يشتريه بخش بكباشد  يد به حديزرامت قابل پرداخت با يحداقل

 باشند  يم ياريمه اختيسوق به ب يل براين داليتر عوامل خطر در منطقه مهم يبيقدر  تخر

 مه، جهانی، بیشاورزكخسارت، پوشش، غرامت،  :یدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 mehdifoladizada@gmail.com مناب  طبيعي گرگان، دانشگاه علوم كشاورزي و ،داريدانشجوي كارشناسي ارشد مرتع 1

 khishehzahra@gmail.com مناب  طبيعي گرگان، كارشناسي ارشد گياهان زينتي، دانشگاه علوم كشاورزي و 2

 رئيس اداره مناب  طبيعي شهرستان منوجان 3
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 )ره( ینیامام خم ی شهید بر اندكی، با تأینید یساالر مردم یشناس معرفت یمبان

 2ییحامد رضا، 1انیعلو یمرتض

 :دهکیچ

ر ن نگرش، متيأث ينگرد و ا يشمند چگونه به جهان، انسان، جامعه مياند كه نيشناخت بوده و ا يبه معنا يشناس معرفت

و  يآن، وحي  ه دركبوده  يديتوح يشناس بر معرفت ي، مبتنينيد يساالر مردم يشناس است  معرفت ينشياز چه نوع ب

را  يموجودا  هست ي ز، مبدأ و مقود همهين ينيد يساالر مردم يشناس يباشند  هست يشناخت م يعقل از مناب  اصل

در  يسيع  يبيه عنيوان چيارچوب نظير     يني يد يساالر دممر يشناس اربست معرفتكن پژوهش با يداند  در ا يخداوند م

)ره(  يني ياميام خم  ي شهيدر اند يگاهي، چه جاينيد يساالر مردم يشناس   ه؛ نظام معرفتكم ين سوال هستيپاسخ به ا

)ره(، متيأثر از نيوع    يني يامام خم ي شهي، در انديساالر مردم يشناس معرفت كهگفت  دين سوال، بايدارد؟ در پاسخ به ا

ه كي  بوده يديتوح )ره(، متأثر از معرفت ينيامام خم يشناس باشد  معرفت يم يشان به انسان، جامعه و هستيا يتمعرف

)ره(، بيه   يني ين، نوع نگاه امام خميو عقل است، بنابرا ي، وحينيساالر د شناخت همانند نظام مردم يدر آن منب  اصل

وميت بيه عنيوان    ک)ره(، ح يني ياميام خم  ي شهيباشد  در اند يم ين نوع نظام معرفتيومت، قانون و مردم، متأثر از اکح

وميت را متعليق بيه خداونيد دانسيته و معتقيد       کشيان، ح يشود  ا يم  در نظر گرفته يدن به اهداف عاليرس يبرا يابزار

 ين الهي يد قوانيومت، باکن، در حيچن باشند  هم يهستند، م او  ي دهيه برگزك يسانكخدا و  يم هستكتنها حا كه است

ننيد  ليذا   ك را انتخاب ومت مورد نظر خودکل حکان شکا  زمان و ميتوانند با توجه به مقتض يز ميشود و مردم ن  ادهيپ

 باشد  يم ينيد يساالر مردم يشناس )ره(، متأثر از معرفت ينيامام خم ي شهيدر اند يساالر مردم يشناس معرفت

 ومت، قانونک)ره(، ح ینیخم ، امامینید یساالر ، مردمیشناس : معرفتیدیلك واژگان
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و  ی، رسالت نظام اسالمیدر اقتصاد مقاومت یدیو تول یرفتار مصرف یاصالح الگو

 رانیمردم ا

 3یرا مزرعه فراهانیسم، 2کیحجت اهلل عبدالمل، 1یسمانه مزرعه فراهان

 :دهکیچ

ل يردن آنهيا و تبيد  كي اثير  يو بي نتيرل  ك يفشار و نقاط ضعم و تالش برا يهاص حوزهيدر واق  تشخ ياقتواد مقاومت

هم در سيطح   ياسالم يه هدف نظام اقتوادكجا دهنده است  از آن سازنده و رشد يهاها به فرصتميدها و تحريتهد

ه در كي اسيت   يمحوول اقتواد اسيالم  يتوان گفت اقتواد مقاومتياست م يش ثرو  جامعه و رفاه عموميالن، افزاك

رو نيي پردازد  از اينه مناب  ميص بهيدار به تخويا و پاير اهداف، پويا در مسيها حرانما ، حوادث، بيط بروز ناماليشرا

بيه   يم اقتواد مقاومتين موضوع بنگريه به اك يو ارزش يدگاه فرهنگياست  از د يلزوما اقتواد مقاومت ياقتواد اسالم

 يبيرا  يمويرف، فرهنيگ سياز    يوتجميل، اصيالح الگي    ز از اسراف ويپره يبه معنا  هکست بليردن نکمورف ن يمعن

ق و يو تشيو  ياركي ش راندمان ي، افزايمتخوص خود يانسان يرويمناب  و ن ه برکي، تيد مليت تولي، تقويمورف داخل

شده اسيت،   ين راستا، سعيمردم نهاد است  در هم يهاو انجمن يامور به بخش خووص يجهت واگذار يسازفرهنگ

ن شيود تيا در   ييي تب ينندگان در حوزه اقتوياد اسيالم  كنندگان و مورفكدي، رفتار توليليتحل-يفيتوص يضمن بررس

ج پيژوهش  ين نتيا يتير م  مهيم يد( ارائه دهياقتواد )مورف و تول ين اساسكاز رفتار دو ر يمطلوب يم الگويت بتوانينها

از  يريانيداز، جليوگ  ش پيس ياهش مويرف و افيزا  كي  چونمطرح شده  يت پارامترهايه رعاكقت است ين حقيانگر ايب

ن يت عز  مسيلم يت، رعايفكيت يري، مديت جهاديريد مديس و در امر تولكلو ياالهاكار، عدم مورف کاسراف و احت

 ا را به دنبال خواهد داشت يدار و پويپا ي، اقتواديويو عدالت تخو

 د.یتول یمصرف، الگو یشرفت، الگوی، پی، اقتصاد مقاومتی: اقتصاد اسالمیدیلك واژگان
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 یر در آموزش عالکموثر در بهبود تف یارکراه ؛آموزش

 1یهمین میحس

 :یدهکچ

ه خداوند در اختيار بندگان خود قرار داده تا بيا اسيتفاده از آن در   كي است يها ها و موهبت ي از قدر کر، يکتف ييتوانا

گييرد  بير ايين     ه در عرض آن قرار ميي کردن بلكر کگويي نه در طول ف امار، کمورد جهان پيرامون خود بينديشنند  تف

هاي آموزشي و يا همراه بيا آنهيا آميوزش     توان آن را همانند رشته ر قابل آموزش است و ميکاساس، مي توان گفت تف

ر است  اين نوشته در صيدد آن اسيت   کشور مهجور شده است، آموزش تفكداد  آنچه متأسفانه امروزه در آموزش عالي 

هايي براي ايين مسيأله بپيردازد  نويسينده بير آن      حلايران به بيان راه  ر در آموزش عاليکتا با بازنگري در آموزش تف

ن مقاليه  يي ر در آميوزش عيالي اييران بپيردازد  ا    کي ان آميوزش تف کي ارهاي آموزشي به چگونگي امكاست تا با بيان راه 

ال  آميوزش  کاز مشي  يکيآموزش داد تا  ير را در قال  دروس دانشگاهکتوان تف يه مك دارد يان ميخود ب يريگ جهينت

 دارد برطرف گردد  يآموزش عال يا سازيدر پو يا ه سهم عمدهكشور ك يعال

 یر، آموزش عالکردن، آموزش تفكر ک: فیدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

                                                           

 s.hmeihami@rose.shirazu.ac.ir دانشجوي دكتري زبانشناسي كاربردي دانشگاه شيراز،  1
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 یاستهایس یر در راستایان پذیمنابع پا یدرآمدها نهیت بهیریمد یبرا ییارائه الگو

 یكار هارتویعو نقد م یار عدالت اسالمیبر اساس مع یاقتصاد مقاومت

 2یحامد صدر، 1جویکقاسم ن

 :دهکیچ

نيه و درسيت   يت بهيريو ميد  يو عيدالت اقتوياد   ي  مناس  درآمديبه مساله توز ياقتواد مقاومت يلك ياستهايدر س

هاي اساسي مديريت اقتويادي   شده است  از ويژگي يژه ايد وكيتا ياقتواد يهاكاجتناب از شو يبرا ينفت يدرآمدها

 يهيا ها و چيالش ان نسلير ميپذانيص مناب  پاينه تخويموجود در زم يست  بنا به نقوان الگوهاا گوموفق، داشتن ال

 م ييخياتم ارائيه نميا    عتيشر دگاه اسالم،ياز د ينظر ييه الگوكم ين دانستي، الزم بر اين عدالت اقتواديمربوط به تام

مويرف  ) آنهادستان و حداقل مورف ين درآمد تهيباف کد شيبا يه دولت اسالمكم يرسيجه مين نتين مقاله به ايا در

هميه اقشيار( در    ينيه بيرا  ) ريفقاقشار  ير برايپذانيحفظ مناب  پا ين موظم است برايد، بنابرايواج ( را برطرف نما

د و سيود  يي ر نمايان ناپيذ يي پا يهاهين مناب  در سرمايا يه گذارياقدام به سرما ي ار هارتويها طبق معان همه نسليم

ن حداقل مويرف  ياف بکاگر سود حاصله ش ينسل برساند  ول ي دست در داخل ير و تهيله را به مورف اقشار فقحاص

ق يي اف را از طرکن شي يي موظم اسيت ا  ينسل را پوشش نداد، دولت اسالم ي ر در داخل ياقشار فق يو درآمد سرانه 

 د ين نمايو انفال( تام ير )فيپذانيم مناب  پايمورف مستق

ـ عدالت م ،یعدالت اسالم ر،یپذانی: منابع پایدیلك واژگان ـ توز ،یان نسـل ی  ،یـك ارهارتویمع منـابع،  عی

 یاقتصاد مقاومت یاستهایس
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آنان در حوزۀ  یریگمیتصم یهاكسب با جوانان یارزش یهاشین گرایبررسی رابطه ب

 تیریمد

 1یدون عبدیفر

 :چکیده

ت از اهميت بااليي برخوردار است چيرا كيه   يريآنان در حوزۀ مد يريگميتوم يها سب با جوانان يارزش يهاشيگرا

ان سازمان اساساً بر مبناي گرايشهاي ارزشي ديگران و بخويو  ميديران   يروابط انساني با بسياري از كاركنان و مشتر

 يريگميتوم يها جوانان با سب يارزش يهاشين گرايرابطه ب يور بررسكشود  لذا هدف از پژوهش مذ ريزي مي پايه

 يهيا  سيب  يه ميلتيون روكييو و بيرا   يي از نظر يارزش يهاشيگرا ين پژوهش برايدر ا ت است  يريآنان در حوزۀ مد

و از نظير   ياربردكق حاضر از نظر هدف يتون، استفاده شده است  تحقيت و وروم يه تننبام اشمياز نظر يريم گيتوم

ج ينامه اسيت  نتيا  پرسش يدانيالعا  در چهارچوب روش ماط ياست  ابزار گردآور يشيمايپ /يفيت و روش توصيماه

دار  يرابطه معني  يو مشورت يتكگيري مشارهاي توميمران جوان با سب يهاي زايي مدبين ارزش هكانگر آن است يب

وجود ندارد و  يميهاي توميم گيري رابطه مستقمديران جوان با سب  يهاي ابزارو بين ارزش وجود دارد يميمستق

 .ستيگيري آنان متفاو  نهاي توميممديران با توجه به سب  يهاي ارزشت گرايشيادر نه

 یریگمیتصم یهاكسب های غایی و ابزاری،، ارزشیارزش یشهای: جوانان، گرایدیلك واژگان
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 هشتم( نگرهكنگره نخست تا ك) شگامانیپ ینگره كمختصر بر مقاالت  یمرور و نقد

 2یه محمدپور هنگروانیهد، م1یدیدره ب یاحمد عباس

 :دهکیچ

ژه و يي ر و تعقل و نيوع و کتف ه به خاطر داشتن قوهكباشد يها مانسان يزندگ يژگين ويداشتن هدف و برنامه از مهمتر

ش ير را بهتير از پي  ينيده بيوده و مسي   يد چيرا  راه آ توان ميو مرور گذشته  يباز نگر ينش آنها است  از طرفيخا  آفر

شيرفت را بهتير روشين و    يپ د، نقشهتوان ميها ليها و پتانستين ظرفيها و نواقص و همچنضعم يان گرداند  بررسينما

شيرفت  يشگامان پيپ ينگره هاكو نقد مختور مجموعه مقاال   يد  لذا هدف پژوهش حاضر؛ مرور، بررسيمشخص نما

اسيت، بيه    ياسيالم  جامعه ي  ستهيسته و بايه شاكرسد، آنطور  يه به نظر مكباشد  چرا يهشتم م ياز ابتدا تا دوره 

تگر بشير و مقياال  مختليم    يتاب هداكبه قرآن  يتراملكشتر و يجوان  پرداخته نشده است و الزم است توجه ب همه

شرفت الزم اسيت بيا هيم    يل به پين يجوان  و آنچه برا هم همه يمتفاو  مستخرج از آن، گردد  از طرف يهادر حوزه

شمندان يان و اندياز دانشجو يثركت حداكرسد مشار ين به نظر ميرفته شود  همچنمجموعه در نظر گ ي به صور  

ان يد و دانشيجو يمشخص از دانشگاه هيا، اسيات   يده از تعداديشور صور  نگرفته است و مجموعه مقاال  رسكسراسر 

 باشد يآنها م

 انید، دانشجویشرفت، مقاالت، اساتیشگامان، پینگره پك: یدیلك واژگان
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)قرون چهارم و پنجم  شابورین ینهیو دو سفالیگوراتینقوش ف یو نشانه شناس یرسبر

 (یقمر یهجر

 1یا صبوریرو، ییایركمان زیا

 :دهکیچ

تغييراتيي   دسيتخوش  بيه تيدريج   اسيالمي  هياي سيرزمين  سرسرتا در سفال توليد اسالم، ظهور از پس سده دو حدود

 و تأسييس  ايرانيي  هياي جنيبش  و هيا نهضيت  آزاز با همزمان  تحوال اين اسالم شرقي هاينيسرزم در شد  شگرف

-سيفال  در سياخت  سياماني  هنرمندان سهم مهمترين پذيرفت  صور  سامانيان و طاهريان مانند مستقل هايسلسله

 تزيينيي متنيوعي   الگوهياي  بيا  هيا سفالينه است  اين شابورياي نگالبه منقوش هايسفال املکت و ابداع اسالمي هاي

 ساساني، ارائه دهنيدۀ  هنر از تأثيرپذيري عين در خوشنويسي، و اي رهکپي گياهي، هندسي، تجريدي، وشنق همچون

 .انداسالمي دوران تاريخ سفالگري در منحوربه فردي و ممتاز نوآورانه، هنري هاينمونه

ران دارد و بيه  يي ا  ايي ر و ادبيشيه در اسياط  يه ركي است  ييال آشناکاش يتداع يدوران اسالم ي نقوش سفال و سرام

ه در ناخودآگياه  كي اسيت   ياظاهرا فراميوش شيده   يردن خاطره هاكدوباره آنها و بعد از دوران باستان زنده  يريارگك

 رسيد اداميه  يمي  ييوفاکامل و شکه به تك ياسالم يدر دوره  يرانيدارد  در واق  فرهنگ و هنر ا ين ملت جايا يجمع

 ذشته است ان در گيرانيا يها و باورهاشهيهمان اند

 ينهيدو سيفال  يبيه بررسي   ينخست تا پينجم اسيالم   يهاسده يو هنر يوتاه به اوضاع فرهنگك ين مقاله با نگاهيدر ا

 يريي گلکدر شي  يراني يت ايي بر رونيد و بازتياب هو   يليتحل و پرداخته شده است يهجر 5 و 4 شابور سدهيو نيگوراتيف

 دارد  يل و محتوکن دو اثر از نظر شينقوش ا

 تایآناه ،زد بانویا ،ینقوش انسان ،انیسامان ،شابورین ،: سفالیدیلك نواژگا
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 د محصول سالمیتول ییراهگشا یستیز یشاورزك

 3ین غالمیحس ،2یاری، بهنام شهر1ردلیمحسن ش

 :دهکیچ

ده يي نادد يي آن را نبا يمنفي  ياميدها يست اما پيار نکقابل ان ييد مواد زذايدر تول يصنعت يشاورزك يگرچه دستاوردها

، يکيي و منياب  ژنت  کش خيا ي، فرسيا ييايميميواد شي   يايي به بقا ييمواد زذا ي، آلودگکمناب  آب و خا يگرفت  آلودگ

 ظهور با همراه ها،مارييب وعيش شيآن است  افزا يامدهاياز پ ين تنها بخشيش زميو گرما ياگلخانه يش گازهايافزا

 ميواد  ديي تول در تير سيالم  و ترمنيا هايروش به نسبت ينگران ييزذا مواد فرآوري از يناش خطرا  از يعموم يآگاه

د آن از يي نيد تول يه در فراكي اسيت   يمحوول ي است  محوول ارگان ردهك مطرح را ي محووال  ارگان ديتول و ييزذا

هيا اسيتفاده نشيده اسيت      ها و هورموني وتيب ي، آنتييايميودها، سموم شكاعم از  يمونوع ييايميو نوع ماده شيه

، يشياورز كسيت بيوم   يست و زيط زيدر حفظ مح ينقش موثر يصنعت يشاورزك يبه جا ي ارگان يشاورزكسترش گ

 يزيعبارتند از: حفاظيت و حاصيلخ   ي ارگان يشاورزكن مناف  يتريدارد  اصل يشاورزكو ارتقاه اقتواد  ييسالمت زذا

، بازار مناس  و صيرفه  ييت زذايت و امنيفكي، باالبردن يو دام ياهيد محووال  گيدر بلند مد ، سالمت و تول کخا

-اقتوادي ي ارگان محووال  ديتول انکار، امك رويين يفراوان و يطيمح  ط خشيشرا به توجه با رانيا   درياقتواد

 نه برخوردار است ين زميدر ا ييباال يهاليرسد و از پتانسيم نظر به جهان مناطق اري ازيبس از ترآسان و تر

 ، محصول سالمییغذا تیامن ،یكد ارگانیدار، تولیپا یشاورزك: یدیلك واژگان
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 یخیشرفت؛ تجربه تاریبازدارنده در توسعه و پ یعامل ینظامیِ قوم -تنشهای سیاسی

 روابط سربداران با اقوامِ همجوار

 2یلعل شاطر یمصطف، 1یم محمدیمر

 :دهکیچ

نان مناطق به وجيود  كسا  انيم  را در يخاص يهايران، نگرانيا ان اقوام گوناگونير در مياخ يسالها  يها و تنشهايريدرگ

به وجيود   يا فهيو طا يمحل يتهايمكان حايم  در  شتر برخوردها،يآورده و مسأله را قابل تأمل نموده است  در گذشته ب

  نيي ا  ن،ي  بنيابرا شيود  يحاصيل مي   يا فيه يو پشتوانه طا ياري  با  ،يفيرد  يها يين امروزه در قال  انيتقام جوکآمد، ل يم

 يي  گيردد، در قالي     يشيرفت تلقي  يشور در سيند پ ك ين مسائل اجتماعياز مهمتر يکيتواند  يه مك ياجتماع  مسائل

ن اسياس  يبر ا .رديگ يقرار م  يابيارز  ن مقاله موردي( و ثمره آن در اير اقوام محلي)روابط سربداران با سا يخيتجربه تار

 يران، اقيوام محلي  يي نيار ا ك  در گوشيه و  ق 736در  يلخانيد ايانان پس از مرگ ابوسعلخيومت اکح يبا زوال و فروپاش

وميت مغيوالن بودنيد  خراسيان  بيزرگ، محيل       کده دوره پر آشوب اواخر حيشتر زائيه بكقدر  شدند  يمدع يگوناگون

ل و عوامل مختليم،  يه بنا به دالكها بود يقربان ير  و جانكه، آل يموريسربداران، طغات يمحل يومتهاکح يريگلکش

 يلي يتحل_يفيه بير روش توصي  کين پژوهش بر آن است تا با تيبايکديگر داشتند  ا ياسيس يهاي نظامي، تنشهايريدرگ

ه كي از آن اسيت   كيهيا حيا  افتيه يد  يي ل نمايي و تحل يرا بررسي  يمحل يومتهاکن حيار مناسبا  اکپنهان و آش يايزوا

-بيا بهيره   تيوان  ميه كبوده است  يزه مذهبيشامل گسترش قلمرو و انگجاد روابط خومانه يل اين مسائل و دليمهمتر

 يجياد تنشيها  ياز ا يريشرفت را جليوگ ياز موضوعا  مورد توجه در سند توسعه و پ يکي، يخين تجربه تارياز ا يريگ

 ان داشت يب يقوم

 ه.یموریرت، طغاتكشرفت و توسعه، سربداران، آل ی، پینظام-یاسیس ی: تنشهایدیلك واژگان
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 :یمطالعه مورد دگاه مردمیاز د ییها در توسعه روستایاریرد دهکنقش و عمل

 (شابوریت، شهرستان نیبخش سروال ی)روستاها

 2سپهر یآرش قربان، 1یسمكیاسمن خندان ی

 ده:کیچ

 يصيور  مي   يدخيدا و معتميدان محلي   كمانند  يافراد ياز سو يو فرد يبه صور  سنت ييت روستايريدر گذشته مد

بيه وجيود    ييت روسيتا يريبزرگ در عرصيه ميد   ي، تحوليژه پس از انقالب اسالميو به د،يست، اما در دوره جدگرفته ا

ار بيه عنيوان   يي هيا و حضيور ده  ياريي نهياد ده  يريگلکو پس از آن ش ييروستا ياسالم يل شوراهاکيآمده است  تش

 ال  روسيتا، کساختن تنگناها و مش ار مردم روستا در شناخت و برطرفيما  دولت در روستا و هميد توميجد يمجر

    روسيتا و  ي، اجتمياع ي، رفياه ي، بهداشيت يت اقتوياد يان در بهبيود وضيع  ييت روسيتا كش مشيار يافزا يبرا يراهکار

هيا در قالي  سيه دسيته:     ياريي رد دهکي عمل شيود  ين به باال شناخته مي ييو از پا يت محليرين تحقق نظام مديهمچن

رد کي عمل ين پيژوهش بررسي  يي شيود  هيدف ا  يم ميتعر يطيست محيو ز يبدالك ، وي، اقتوادياجتماع يهاشاخص

 يي  ن نوشيتار حاصيل   يه اكباشد  ينگاه مردم م از شابوريت شهرستان نيبخش سروال يها در توسعه روستاهاياريده

-يائيه مي  ت باال اريجمع با ياران در روستاهايه دهك يها و خدماتتيه فعالکنيتوجه به ا با بوده است  يدانيپژوهش م

اران دارنيد بيه تبي  آن نقيش و     يي ن گونيه روسيتاها از ده  يه مردم اك يانتظارات ن باال بودن مطالبا  ويدهند و همچن

ت جمعيي  يبياال  يق روستاهاين تحقيل در اين دليهم به  كند ميجلوه  شترين روستاها پررنگ و بيار در ايرد دهکعمل

بيه عنيوان جامعيه نمونيه      ياريي ده 10روستا و به تب  آن  10اد تعد كه مطالعه و پژوهش انتخاب شد  ينفر برا 500

پيس    شيد   يها توزحجم جامعه نمونه مشخص و پرسشنامهنفر به عنوان  350ران كوكانتخاب و با استفاده از فرمول 

جام شد  ان spss با استفاده از نرم افزار tق آزمون يل اطالعا  از طريه تحليان تجزييها توسط روستال پرسشنامهيمکت

و  يالبيد كو  يطي يسيت مح يها در بعد زياريرد دهکان عملييده روستايه به عقكدهد يق نشان ميتحق يهاافتهي شد 

هيا  ياريي رد دهکي ن بعيد از عمل يي ت مردم در ايزان رضايو م قابل قبول و مناس  بوده است ين در بعد اجتماعيهمچن

دگاه يي و بيا توجيه بيه د    انيد ردهکي ان را بيرآورده ن يي  روسيتا هيا انتظيارا  ياريده يدر بعد اقتواد يباشد  وليخوب م

  اندم داشتهيم و ضعك يليت خيرد و فعالکن بعد عمليها در اياريان دهييروستا

 شابوریت نی، بخش سروالیی، توسعه روستا یاریرد دهک، عملییت روستایری: مدیدیلك واژگان

                                                           

 yas.khandan91@gmail.comدانشجوي كارشناسي جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد بهشتي،  1

 arash.sepehr91@yahoo.com، اشناسي دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي كارشناسي آب و هو 2
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 رانیدر ا ینابع آب داخلرد حفظ میکان با رویآبز ییایپرورش در یسنجلیپتانس

 1یدریح، حسن نژاد2داستانپور ، ندا 1 یریشیعل یمصطف

 :دهکیچ

ن ي، صينعت و همچني  يشياورز كن جهيت شيرب،   يريت استفاده از آب شيو اهم يداخل آبهاي در يآب مناب  تيمحدود

 انيآبز نندهك ديتول شورهايك، يداخل يهادر آب يپرورياز آبز يناش يجاد آلودگيو ا يداخل يهات آبيفكياهش ك

ش زلظت مواد جامد معليق، ميواد   يبا افزا يپرور يآبز ياست  پساب استخرها داده سوق ييايدر انيماه پرورش به را

د موجي   تواني  ميي ترا  و فسفا  يش زلظت ني، افزايهواز يجاد حالت بيژن محلول، ايسكاهش سطح اكمحلول،  يآل

 ييايي ط دريبه محي  يداخل ياز آبها يا گسترش مزارع پرورش ماهيتقال و ن انيشود بنابرا يآب يستم هايوسكا يآلودگ

در قفيس   يبرخوردار است  پرورش ماه ياديت زيدارد از اهم يداخل يهانسبت به آب يشتريب ييت خودپااليه ظرفك

عنيوان  اي داشته اسيت و در حيال حاضير بيه     ندهير رشد فزايسال اخ 30دا  آبزي در يبه تول يل تقاضاي جهانيبه دل

اسياس مطالعيا  بيراي     بير  .شورهاي در حال توسعه است ك، به خوو  در ياز جهانير در پاسخ به نين مسيتر يسر

 300ز يي اي خيزر ن يهزارتن و براي آبهاي در 300اي عمان يهزارتن، براي سواحل در 150ج فارس يخل يآبهاي ساحل

-باس يال، سك، سويتيصب ير ماهينظ ييهايماه ششده است  پرور ينيش بيپ ييايان دريد ماهيت توليهزارتن ظرف

 در ياريان خاوي، سنگسر و ماهي، راشگو، صافييايم دريده، سرخو، سيد، شوريزرد باله، حلوا سف  ، هامور، شانيايآس

س( ي)لنيد بي   يبتني  هياي حوضيچه  در الچر( و پيرورش ك)پن  يساحل محوور هايطيمح در ، پرورشييايدر هاي قم

 باشد يشور مك يديل توليثر پتانسكهت استفاده از حداج يار مناسبکراه

 یداخل ، آبیالت، پرورش ماهی، شییایدر یپروری، آبزیپروری: آبزیدیلك واژگان

 

                                                           

 ارشد تکثير و پرورش آبزيان دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي 1

 اصفهانشناسي آبزيان شيالتي دانشگاه صنعتيارشد بومدانشجوي كارشناسي 2

* mostafaalishiri@ut.ac.ir 
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 یها در معماریااربرد چندرسانهك

 خرم نژاد ی، مرتض1یسنجرموسو یدمحمدنبیس

 :دهکیچ

 يل ارتباطير شدن وسايو فراگ ينولوژکه با گسترش تكشند بايم ياز جوام  امروز يريناپذييها جز جداياچندرسانه

 يار گرفته شده است  برخي كبه  يمختلم معمار يده امروزه در علوم گوناگون و حوزه هاين پديرد، اكها ظهور انهيو را

در  يارسيانه چند يهااشد، مانند استفاده از نرم افزاربيشناخته شده م يها در حوزه معمارياچندرسانه ياربرد هاكاز 

 يضيمن معرفي   يتابخانه اك ن پژوهش به روش مطالعهي  ااست يا استفاده از آن در آموزش معماريو  يمعمار يطراح

 كنيد  مياند مطرح افتهيمتر توسعه كه كرا  يها در حوزه معماريااربرد چندرسانهكاز  يها، مواردياچندرسانه ياجمال

صور  گرفته است  يا تجربيو  يگران و هنرمندان به صور  علمر پژوهشيسط ساه توكها را از استفاده آن يهاو نمونه

پيردازد  يم يدر حوزه معمار ينولوژکن تي  استفاده از ايمعا ا ويبه برشمردن مزا يينها يد  در جم  بندينمايارائه م

 د ينمايم ميرا ترس يش رويپ و افق

 ت افزودهی، واقعیت مجازی، واقعی[(، معمار1] ایمد یمالت) یااربرد، چندرسانه ك: یدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 nabisanjar@gmail.com، علوم تحقيقا  خراسان رضوي  1

http://9th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=nabisanjar@gmail.com&a_ordnum=395
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واحد  یطراح ی)مطالعه مورد 1یمعمار یهایت آن در طراحیو اهم یگیهمسا

 زد(یدر شهر  یونکمس

 4ید راسخی، مج3یمحمدرضا حافظ ،2یما گودرزین

 ده:کیچ

توانيد سيب    يمان مي مختليم سياخت   يهيا در بخش يگيبا در نظر گرفتن همسا يونکمس يهاساختمان يانجام طراح

ز يي و ن يمناس  اجتمياع  يل عدم توجه به ساختارهايشور به دلكبناها در  ياربران گردد  طراحك يت زندگيفكيبهبود 

زد بيه  يي ماننيد    گرم و خشي  يهامياست  در اقلشده يالتکدر نظر نگرفتن اصول متناس  با هر بخش سب  بروز مش

ش يمختليم ميوثر در افيزا    يبخشيها  ييا  انسان دشوار است  شناسام بر منطقه حفظ ارتباطكط خا  حايل شرايدل

انجيام شيود  هيدف     يمتفياوت  يهيا تواند بيا روش ين اقدام ميدارد  ا ياديت زيشور اهمكبزرگ  يتعامال  در شهرها

ردن كق دنبال ين هدف از طريبه ا يابينه نمودن زمان تعامال  و با هم بودن افراد است  دستيشيها بن روشيا يتمام

زد صيور  گرفيت    ي  متناس  با منطقه گرم و خش يميام اقلکها و احيازمنديو استخراج ن يمراحل مختلم مطالعات

ه در انتهيا  كي زد اسيت  يي در شيهر   يونکساختمان مس يو به همراه طراح يليتحل يفيق مورد استفاده توصيروش تحق

 يبيرا  يافيت قابيل قبيول   يز رهيي ارشناسان نكاز نظر  يگيمختلم همسا يمبان يرد  بررسيگيل قرار ميج مورد تحلينتا

ه كي نميود   يريي گجيه ينگونيه نت يتوان ايم پرداخت  ميه در ادامه به آن خواهكاست  يليتحل يازهايشدن به ن ي نزد

دارد   يدر ارتقاه سطح زنيدگ  يزد نقش قابل توجهيشهر   مانند  زان تعامال  و ارتباط افراد در مناطق گرم و خشيم

ن يي ا ياديي زان زيي توانيد بيه م  يدر طرح م يو عمود يمناس  افق يهايآمدگشيح و انجام پيدمان صحياز چاستفاده 

  م گيرم و خشي  يه در آنهيا اقلي  كشور كاز  ياديز يهابخش يق برايتحق يهاافتهيش دهد  استفاده از يارتباط را افزا

 داشته باشد  ياديز يارتواند دامنه تأثيرگذي  مين ترتير بوده و به ايپذانکم است امكحا

ـ فكی، بهبـود  یاجتمـاع  یهایازمنـد یش تعـامالت، ن ی، افزایمعمار ی، طراحیگی: همسایدیلك واژگان ت ی

 .یزندگ

 

                                                           

حد همسايگي بيا رويکيرد كياهش    با عنوان طراحي وا اين مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد نيما گودرزي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد-1

 باشد در شهر يزد مي مورف انرژي

 nimamasterkj@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 2

 دانشگاه شهيد بهشتي تهران استاديار دانشکده معماري و شهرسازي  3

 شگر معماريپژوه  4

 

mailto:nimamasterkj@yahoo.com
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 رکتا ترور تف یستیر ترورکاز تف

 4یدحسن جاللی، س3یمیرك، محسن 2ید صفی، سع1یفیسروش ص

 ده:کیچ

هيا و  ابهيام  يه در ذا  خيود دارا كي  يا دارد  مفهوميسر دنا  مردم سرايان ادبيگسترده در م يسم مفهوميترور يواژه

 يمجياز  يل، عور تبادل اطالعا  و فضيا ينترنت، موبايچون؛ ا يمين واژه همانند مفاهياست  ا يفراوان يهايدگيچيپ

 يي  ادمكآ يفيه با تعركشتر افراد در پساخانه ذهن خود، قبل از آنيده و لذا بيروزانه مردم گرد يگفتارو    وارد واژگان

ه بيا  كي  ياند  مفهيوم ساخته از آن ياز آن را در ذهن خود خلق نموده و تجربه مفهوم يو استاندارد آشنا شوند، مفهوم

-ت انعطياف و هميه  يي ه قابلكي  يارا واژهيسم است؛ زيم ترورين گام در دشوار بودن تعرين اوليلم و نشر توأم بوده و ا

ازمند جيام  و ميان    يواژه ن ي م يه تعرکرد، بلكم يتوان تعرينم يراحت ا بهاز مردم دارد ر ياريان بسيرشدن در ميگ

سم وجود دارد  انسان ياز ترور يفيشور و هر اجتماع، تعركه به ازاه هر كتوان گفت يجه به تساهل ميبودن است  در نت

ميورد   قيرن حاضير   يهاارها و انگارهن پنديسازترشهياز اند يکير به عنوان کازمند بوده، لذا تفير نکر و تفکهمواره به ف

ه و يي مار را بيه عنيوان بين   کي باشد  پيژوهش حاضير؛ تف  يمختلم م يهاشمندان حوزهياز اند يارياش و چالش بسکنك

فسيت  يه در نگيرش و مان كي اسيت   ين در حيال يي اتخياذ نميوده، ا   يفيو توص يليتحل ياگونه، بهيا  آدميح يجوهره

دآوردن يپد يه؛ امور معلوم براكن معنا ين و تناقض آن مطروح است  به ايو تبا در تزاحم يزيس و چک، برعيستيترور

 پيژوهش  را نيبض دهنيد    يو ضيداخالق  يو ضيد انسيان   يمنفي  يتينند تا اصال زاينشينار هم مكمجهول  يامر و امور

هيا و  م، خواسيتگاه سي يحاضر، تحليلي بوده و با مراجعه به مناب  گوناگون از كت  و مقياال ، موياديق ميرتبط بيا ترور    

سم استخراج شيده  ين در ترورينو ياشه به عنوان گونهير و اندکسم در تفيژه ترور و تروريش آن و به ويدايپ يهاشهير

 و بررسي قرار گرفته است  و مورد نقد

 سم.یر، ترورک: ترور، تفیدیلك واژگان

 

                                                           

 seifi.soroush@yahoo.com انگليسي، عضو بنياد نخبگانارشد آموزش زبان   )نويسنده مسئول( دانشجوي كارشناسي1

 saeedsafi1360@gmail.com  عضو هيأ  علمي و مدير گروه معارف اسالمي دانشگاه شهركرد، 2
 moh3en.karimi@yahoo.comعج( تهران، ) اهللي بقيه  دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه علوم پزشک3

   عضو هيأ  علمي دانشگاه پيام نور شهركرد4



 ده آثار و مقاالت برگزیده نهمين كنگره پيشگامان پيشرفتکيمجموعه چ

57 

 

ل به پرداخت یهوا و برآورد تما یآلودگ یمورد بهتر از درمان )مطالعه یریشگیپ

 ه(یاروم عوارض آن در شهرستان

 2، محمد رضا ارسالن بُد1روس روزبانیس

 :دهکیچ

واقي  شيده    يصينعت  يشورهاك يها ير ورود آلودگيقرار دارد و در مس ياترانهيمد ير آب و هوايه تحت تاثيشهر اروم

صور  عدم توجه بيه مسيئله    در  ش گذاشته استين شهر رو به افزايا يهوا  يزان آلودگيه مكاست  يسال چند است 

شيور  كنيده  يآال ينده به جم  شيهرها يآ يها ز در ساليه نينه، شهر ارومين زمينترل مناس  در اكو نبود  هوا يآلودگ

ه بيه  يشهر اروم ينون در هواكزان هم اين ميه اكباشد يواحد م 9تا  8در هوا  COاستاندارد گاز  حد وست يخواهد پ

اسيتفاده شيده    يبعد ي  ييمشروط با انتخاب دوتا يروش ارزشگذار از ق،يتحق اين در ست ده ايواحد رس 13تا  12

 يهيا يان خودروها به منظيور پرداخيت عيوارض آليودگ    کل به پرداخت ماليتما زانيم تيالج ازمدل استفاده با واست 

 ليي مکت قيي طر از ازيي ن ميورد  هياي داده .است شده محاسبه هوا تيفكي بهبود براي ها،نيجاد شده از سوخت ماشيا

 جينتيا  ده اسيت  يي گرد يه جم  آوريان خودروها در سطح شهر ارومکنفر از مال 198با  حضوري مواحبة و پرسشنامه

 يريي گياطالعا  و پ داشتن هوا، يافراد از عوارض و اثرا  آلودگ يآگاه ،يشنهاديمت پيق رهاييه متغكدهد ينشان م

ن خيوش آب و  كح در اميا يو تفر گردش ست،يط زيت ازمحيحما يهاسازمان ت دري، عضوهوا ياخبار مربوط به آلودگ

 هيا ان خيودرو کي مال سياالنه  پرداخت به ليتما نيانگيم .دارند افراد به پرداخت ليتما احتمال روي دارييمعن هوا اثر

 د يبرآورد گرد تومان 4808.38

 هیهوا، اروم یودگت، آلیمشروط، مدل لوج یل به پرداخت، ارزشگذاری: تمایدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 sirousrozban@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد اقتواد كشاورزي از دانشگاه اروميه؛  - 1

 m_arsalanbod@yahoo.comشگاه اروميه؛ دانشيار گروه اقتواد كشاورزي در دان - 2

mailto:sirousrozban@gmail.com
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 اران شهرستان فارسانکن گندمیدر ب یشاورزكبخش  كسیت ریریت مدیاهم یبررس

 2، محمدرضاارسالن بد1یشهباز آذر

 ده:کیچ

 يو عميد  ي، اقتوياد ي، اجتمياع يعي يت انواع مخياطرا  طب ين فعاليسرشار از مخاطرا  است  در ا يتيفعال يشاورزك

جيه  يه نتكي رده كي ن بخيش فيراهم   ينندگان اكديتول يبرا يري  پذيننده و آسکدست به دست هم داده و مجموعه ش

نيامطمئن   يطيط و شيرا يدر محي  يشياورز كننيدگان محويوال    كدين توليست  بنابراا مد آنهاآدر يثباات يآن ب يينها

هيدف  د محووال  قرار دارند  يص مناب  و توليدر خوو  تخو يريم گيردها مجبور به تومکمتها و عملينسبت به ق

ن يي اران شهرسيتان فارسيان بيوده اسيت  ا    کن گندميدر ب يشاورزكبخش   سيت ريريت مدياهم ين مطالعه بررسيا

اطالعيا    يجمي  آور  يق پرسشنامه بوده اسيت  بيرا  ين تحقيش در ايمايو ابزار پ يشيمايو پ يفيپژوهش از نوع توص

اران شهرسيتان  کمورد مطالعه گنيدم  يعه آمارمربوط به آزمون فرض ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد  جام

ن شده است يينفر تع 207 تعدادو مورگان به  يرجسكنفر بودند  حجم نمونه بر اساس جدول  1000فارسان به تعداد 

اطالعيا ،   يساده به نسبت متناس  استفاده شد  بعد از جم  آور يتوادف يريو در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گ

 يل عيامل يي و تحل يق بر اساس آزميون همبسيتگ  يتحق يه هايز قرار گرفت  فرضيمورد آنال SPSS م افزارداده ها با نر

 يو تخووي  يارشناسكمه، نقش بازار، نظرا  يب يريارگکن بيه رابطه بكدهد يج نشان ميمورد آزمون قرار گرفتند  نتا

 دار بوده است يمعن  سيت ريريبا مد

 اران شهرستان فارسانکه محصوالت، گندممی، بكسیت ریری: مدیدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 yahoo.com93azar.sh@، دانشگاه اروميه  1
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 دوسوتوان ینگ هایشور با هلدك یتخصص یدیتول یبازارها یایاح

 2یمحمد طاالر، 1ینید خدادادحسیدحمیس

 :دهکیچ

ت با حجم كنگونه شريار است  اکرقابل انيز يشورهاكشرفت و توسعه ينگ در پيهلد يهاتكل شريبديامروزه نقش ب

بيالقوه و بالفعيل    يهاتياز مناب  و قابل يدر بهربردار يشورها نقش مهمكت دار يمز يدر حوزه ها باال يه گذاريسرما

شان اسيت  در  يارهاكس  و كردن و گسترش كها متنوع تكنگونه شريا يتيريمد يهااز چالش يکيشورها دارند  اما ك

مناسي  را   يويي پرتفول يي   يزيي ه چيه چ كن است ياند اها همواره با آن مواجهتكن گونه شريه اك يواق  سوال مهم

توسيط صياح     يگونياگون  يها و ابزارهيا گذشته مدل يهان راستا در دههيدهد؟ در ايل مکمادر ش يهاتكشر يبرا

در نظير نگيرفتن    يمي كو  يمال يها به علت داشتن نگاهن مدليارائه شده است  اما ازل  ا ي ت استراتژيرينظران مد

توسيط   يمختلفي  يهيا ن مسئله ميدل يپاسخ به ا يمورد نظر صاح  نظران بوده اند  در راستاهمواره  ي ابعاد استراتژ

 يايي اح يبه آنها وارد شيده اسيت  از طرفي    ياريبس ينون نقدهاكه تا كمشاوره ارائه شده است  يهاتكمحققان و شر

-موجود و ورود به عرصه ياهتياز توان، مناب  و قابل يثركحدا يشور متضمن بهره بردارك يتخوو يديتول يبازارها

  مواجه هسيتند  ميا   يجد يت سازمان ها با چالشين دو فعاليت متناقض اياست  اما به علت ماه يد و نوآوريجد يها

ننيد بيا   كيت مي يي ا فعاليي پو يطيه در محك يمادر يهاتكه شركم ينكيدوسوتوان استدالل م يهانگيهلد يبا معرف

را  يديجد يهاه فرصتك ييو آنها يموجود بهره بردار يهاتيه از قابلك ييارهاكس  و كمتوازن از  ييويجاد پرتفوليا

از يي ق نيي ن طريي ن از ايخود ادامه خواهنيد داد  همچني   ينند، در بلند مد  هم به رشد و هم سودآوركيم يجستجو

 يورود به بازارها يرا بران بازارها يرده و اكآورده  را برا يشيو افزا ياوشك يشور به نوآورك يتخوو يديتول يبازارها

 نند ك يا مياح يجهان

 

                                                           

 khodadad@modares.ac.ir مدرس تربيت اقتواد، دانشگاه و مديريت تمام گروه مديريت بازرگاني، دانشکده استاد  1

 m.talari@modares.ac.irستراتژي ، دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي دكتري و دبير انجمن علمي دانشجويي مديريت ا  2
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نه یاستفاده به یدر راستا یپرور یه شده در آبزیتصف یشهر یهافاضالب استفاده از

 یداخل یهااز منابع آب

 یریش یعل ی، مصطف1یدریحسن نژادح

 :دهکیچ

مويارف   بيراي  آب تيامين  كه تاس كشورهايي جمله از ايران و بوده انساني جوام  توسعه عوامل ترين ضروري از آب

از روز افيزون  يت و نيش جمعيشود  افزامي محسوب پايدار توسعه راستاي در مردان دولت مهم هاي از دزدزه مختلم

ادان ين هجوم صيها و همچننير پروتئيسه با سايمقا ان درين آبزيت مناس  پروتئيفكين و توجه به يشورها به پروتئك

ده، يي شيور گرد ك يعي يان در منياب  طب ين نوع آبزيانه ايد ساليه موج  تنزل صك يياير دريو ذخا يعيطب يبه مناب  آب

ش از هير زميان   يبي  يپيرور  يده تا به صنعت آبزين محوول باعث گرديا يو ارزآور ييجاد اشتغال در جوام  روستايا

 يردار بيوده و تقاضيا بيرا   شور برخوكدر  ياز شتاب و روند رو به رشد يپرور ين توسعه آبزيتوجه شود  بنابرا يگريد

د يي تول يمنياب  آب بيرا   يش اسيت  از طرفي  يشور همچنان رو به افيزا كان در نقاط مختلم ياحداث مزارع پرورش ماه

د  اسيتفاده مجيدد   ينمايت نميفاكپرورش، مناب  آب موجود  يد تقاضايان محدود بوده و با توجه به روند رو به تزايآبز

، حيذف ميواد   ير پيس از خروجي  يرسوبگ يهابا فواصل مناس ، احداث حوضچه يهاز پساب، احداث مزارع پرورش ما

 دلييل  به كشور آبي مناب  از توجهي قابل حجم كنون باشد  تايدار ميد پايحفظ تول يهاحل ره از جمله راهيد و زيزا

 نگردييده  لحياو  محيطيي  زيست معيارهاي و ضوابط آنها از استفاده در يا و نگرفته قرار استفاده مورد كيفيت پايين،

اهيداف توسيعه    يبيرا  يپيرور  يه اسيتفاده از پسياب در آبيز   كي شد  يريگجهين نتيز چنين نوشتار نيان اياست  در پا

ن حفاظيت سيالمت   يمد  منياب  و همچني   يطوالن يه حفاظت و نگهداركقابل اجرا خواهد بود  يفقط زمان ياقتواد

 ياريه بسي كدهد ينشان م يپرور يآبز يهاتياربرد پساب در فعالك توأم با يهاچالش ير باشد  بررسيپذانکعموم ام

ق حاضير  يي ح برطرف نميود  تحق يصح يتيريمد يهاو اعمال روش ياصول يهايزيربا برنامه توان ميها را ن چالشياز ا

 آن پرداخته است  يهاها و چالشتيان و محدوديها در پرورش آبزاستفاده از پساب يهاروش يبه بررس

 ، پساب، منابع آبیپرور یه، آبزی، تصفیشهر یها: فاضالبیدیلك اژگانو

                                                           

 hn.heydari@ut.ac.ir دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيال  دانشگاه تهران  1
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ز بر كتمر شرفت بایسازمان در پ یشگامیو نقش آن در پ یاخالق یهاارزش توسعه

 یاسالم تیریدر مد ینترلكرد خودیکرو

 3، مهتاب مخلص2انیمیده سلی، سع1مجید محمدشفیعی

 :دهکیچ

ن يي شرفت است  در مقاله بر ايسازمان در پ يشگاميدر پ ياخالق يهاعه ارزشنقش توس ياوكن مقاله وايا يمحور اصل

برعهيده   ياخالقي  يهيا ارزش ياده سياز ين نقش را در پينان مهمتركاركن مناب  سازمان، يه در بكشود يد مكيته تاکن

 يهاه حفظ و توسعه ارزشه بكشرفت سازمان يابد تا پين جهت ارتقا يت آنها در ايد دانش و قابليدارند و لذا همواره با

ار ميورد توجيه   ير بسياخ يها در سازمان در دهه ياخالق يهان شود  هرچند توسعه ارزشيوابسته است، تضم ياخالق

ن يي ا ياوكي وا ييست  از سيو يو ملموس چندان قابل مشاهده ن يآن به صور  عمل يدستاوردها يقرار گرفته است ول

ز يي ن مقاليه ن يي ز ايق قرار گرفته است  وجه تمايقحمتر مورد تكن مناب  يودن اب يرزم زني، عليرد اسالميکمقوله با رو

ن توسيعه  يي جه ايمدنظر قرار داده و نت يت اسالميريرد مديکها در سازمان را با رون ارزشيه توسعه اكن است يدر هم

ه از قبيل  ك يداف مقدسل به اهيدر جهت ن يرد اسالميکداند  رويآن م يشرفت و بقايسازمان در عرصه پ يشگاميرا پ

شينهادا  مقاليه در   ين پيشرفت و توسعه جوامي  اسيت  از مهمتير   ين اهداف پياز ا يکيو  كند ميت كن شده حرييتع

ه در كي نيان اسيت   كاركران و ين ميد يدر بي  ينترلكت فرهنگ خيود يدر سازمان، تقو ياخالق يهاج و توسعه ارزشيترو

ه كي د يآيته بدست مکن نيان اينار تخوص دارد  در پاكو تعهد در  ييگراه عمليت روحيدر تقو يبلندمد  نقش موثر

 ست ا هادر سازمان ياسالم يهاح ارزشي، آموزش صحينترلكن ابزار خوديموثرتر

، توسـعه  ینترلكسـازمان، خـود   یشـگام یپ ،یاسالم تیریمد ردیکرو ،یاخالق یها : ارزشیدیلك واژگان

 یمنابع انسان
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مزارع چغندر قند  ( درم متفاوت )شمال و جنوبیو اقلد یانرژ یبهره ور یابیارز

 یغرب جانیاستان آذربا

 2، محمد رضا ارسالن بد1دوندیرا فریالم

 :دهکیچ

جيان  يم شمال و جنوب در مزارع چغندرقند اسيتان آذربا يدر دو اقل ير انرژيسه سيو مقا يابيبه منظور ارز ين بررسيا

ه يي اسيتان و ته  يشياورز كها با استفاده از آمار و اطالعا  سازمان جهاد  داده انجام شد  94-93 يدر سال زراع يزرب

ار بيرده شيده در ميزارع    کي ب يهيا نهاده عوامل و يل انرژكزان يم د يار استان برآورد گردكن چغندريپرسشنامه از زارع

م، يسيتق رميز يانيرژ  %74/17م، يمسيتق  يانيرژ  %57/3تيار ) کمگياژول در ه  446571چغندرقند شمال استان برابير  

تار و در کمگاژول در ه 429481 يخروج يزان انرژيد( و ميرقابل تجديز ي% انرژ71/16د و يقابل تجد يانرژ 06/8%

تيار  کمگياژول در ه  440140ار بيرده شيده   کي ب يهيا عوامل و نهياده  يل انرژكزان يمزارع چغندرقند جنوب استان، م

د( و يي رقابل تجديز ي% انرژ03/15د و يقابل تجد يانرژ %53/8م، ير مستقيز يانرژ% 55/16م، يمستق يانرژ 15/3%)

، در ()نسيبت سيتاده بيه نهياده     يانيرژ  يبهره ورزان يد  ميتار برآورد گردکمگاژول در ه 711329آن  يزان خروجيم

 يمورف ين انرژيشتريه بكها نشان دادند داده د يمحاسبه گرد 61/1م جنوب يو در مزارع اقل 96/0م شمال يمزارع اقل

 يمويرف  ين انرژيمترك نيهمچن د اوره بود وكو  ياري  مربوط به آبيم شمال و جنوب به ترتيمزارع چغندرقند اقل در

متعليق بيه    يمويرف  ين انرژيمتركز يم جنوب نيو در مزارع اقل %06/0م شمال مربوط به بذر چغندرقند يدر مزارع اقل

و  نيزمي  ي، توپيوگراف ييط آب و هيوا ياز شيرا  يد ناشي اني تو ميي ن تفاو  يه اكد يمحاسبه گرد %03/0با  يانسان يروين

  فرهنگ منطقه باشد يحت و ياقتواد ،يط اجتماعيل مربوط به شرايمسا

 یغربجانی، آذربارقندد، مزارع چغنیانرژ یبهره ور :یدیلك واژگان
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به روند  یارآمد در جهت شتاب دهك یانسان یرویت نیترب نقش آموزش در یبررس

 شرفتیپ

 1قمشه یین طباطباید امیس

 :دهکیچ

 يار مهمي ينقش بسي  يشرفته صنعتيپ يشورهاكان يمختلم مخووصاً در م يهاشوركان يامروز در م يايآموزش در دن

توانيد  يارآميد مي  ك يانسيان  يرويي ت نيي شود  مسيلماً ترب يا صرف آن ميدر تمام دن ياديز يها نهيد و هزينمايفا ميرا ا

نقيش   ين مقاله بررسي يت دهد  هدف اكحر يها به سمت تعال نهير را در تمام زمشوكه كباشد  يت نسليدبخش تربينو

 يال  نظيام فعلي  کاز مشي  يبرخ يبررس و يل مطلوب نظام آموزشکش يين شناسايشور و همچنكشرفت يآموزش در پ

ه اسيت   استفاده شيد  يليتحل يفين منظور از روش توصيبه ا يابيدست يباشد  برايم ردن روش اصالح آنكدا يپ يبرا

 يبرا يمناسب يارهاکو راه م شده متأسفانه افقيشرفت تنظيه در اسناد پكنشان داده شد  ج بدست آمدهيبر اساس نتا

شرفت در يد در مجموعه اسناد پيافق جد ي قرار گرفتن  يبرا يشنهاديبحث آموزش در نظر گرفته نشده است  لذا پ

 انتها قرار داده شد 

 یرانیا -یشرفتاسالمیساله، سند پ ستیانداز ب شرفت، سند چشمیپ ،ی: نظام آموزشیدیلك واژگان
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 «زنان ین عدالت در حقوق اجتماعیتضم»

 1وملهكپور  ییحیسمانه 

 ده:کیچ

« يعيدالت اجتمياع  » عنوير ر بيه  يه هم در اهداف و هم در روشها و تدابكاست  ييالگو ياسالم يرانيشرفت ايپ يالگو

ن عيدالت در حقيوق زنيان و ميردان     يانيه اسيت  تضيم   يشرفت آرمانگرايپ ياز مثلفه ها ييتوجه تام دارد و عدالت جو

شيرفت  يپ يالگيو  كيه ن محيور اسيت   يي د پژوهش حاضر بير ا كيسازد  تأيدا ميشرفت را هويت پيه ماهكاست  يريتدب

اسيت زنيان   و فر يران، توانمنيد يجيذب نخبگيان و ميد    سياالر باشيد و در  ستهيو شا يتيد فراجنسيبا يرانيو ا ياسالم

زنيان   يت نقش خيانوادگ يو اهم ين پژوهش ضمن اعتقاد بر ارزشمندين قرار دهد  در ايرا نو  الع يمسلمان و انقالب

م  تحقق عدالت يينمايز مكزنان تمر يحقوق زنان در خانواده، بر احقاق حقوق اجتماع يهاو لزوم توجه به حل چالش

بيه   يابيدر دست ي استراتژ يزنان متعهد و مثمن راهبرد يو توانمنداز تخوص  يريگزنان و بهره يدر حقوق اجتماع

حيائز   ين المللي يبي  يهمه جانبه از زن مسلمان در سطح مل ييدن الگويشكر يه در به تووكاست  ين اسالميتمدن نو

ه( و ر) يني يخماميام   يانا  راهبرديو ب يداخل يشده است از مناب  و پژوهشها يپژوهش سع نيباشد  در ايت مياهم

 ييي ت اجرايقابل يو مذهب يبوم يها و مبانتا ضمن مطابقت با ارزش ( استفاده گردديمد ظله العال) يرهبرمقام معظم 

 داشته باشد  يشتريب

 شرفتیپ ی، الگویساالرستهی، شایتیزنان، عدالت جنس ی: حقوق اجتماعیدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 حقييوق زن در اسييالم  و دبييير انجميين علمييي دانشييجويي مطالعييا  زنييان دانشييگاه خييوارزمي       -دانشييجوي كارشناسييي ارشييد مطالعييا  زنييان   1
Yahyapour_s@yahoo.com 
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ساخت شهر  یر راستاد ی، گامیط زندگیت محیفكیشهروندان از  یمندتیرضا

 الگو یسال پس از آغاز اجرا 50مطلوب در چشم انداز   ، هدفیاسالم

 2، مهرناز رمضانپور1ینیه السادات نصراله الحسیهد

 :چکیده

دسيت   ياز زنيدگ  يخود بوده اند تا به احساس بهتير  يو معنو يا  ماديدر ح يراتييجاد تغيانسانها همواره به دنبال ا

و  ييوفاکانسانها، خود شي  يشود، باعث رشد معنويه عنوان مياول يازهايه پس از رف  نكس بهتر ن احساينند  اكدا يپ

پوشاند  از يجامه عمل م ين اصول روانشناختيه به اكست ا يم، معماريدانيه مكشود  همانطور يم يآرامش در زندگ

هميواره ميد نظير بيوده      يشيهر اسيالم   نهيه در زمك يشود  موضوعيطشان مطرح ميت افراد از محينجا موضوع رضايا

سيتي از هير   است  شهر اسالمي در ديدگاه مقام معظم رهبري زيستگاه طبيعي و مدني مسلمانان اسيت  از ايين رو باي  

شيتر  يه افيراد ب كي ن اسيت  يگر ايت ديهاي طبيعي و مدني ساكنين آن باشد  موضوع مورد اهملحاو تامين كننده نياز

افيراد   يامال همخوان بيا خواسيتها  كد يه باكست ا ييگذرانند و خانه اصوال جايشان ميونکط مسيزمان خود را در مح

وني، اميري بايسيته و ضيروري    کند  سنجش كيفيت محيط در بافتهاي مسكن را فراهم ينكت سايثر رضاكباشد و حدا

سياله   50توسيعه ي   ياست تا ضمن شناسايي وضعيت كيفيت محيط، الگوهاي مناس  كيفييت محيطيي در برناميه    

م يي ه ضيمن تعر كي سيت  ا يقيا  ميرور  يق از انيواع تحق يي ن تحقيي شرفت، شناسايي و به كار گرفتيه شيود  ا  يپ يالگو

بررسي عواميل ميوثر بير مييزان     پردازد و به دنبال يطراحان م ينظر يت بعد مبانيموثر در موضوع، به تقو يپارامترها

تير آن، راهيي بيراي ارائيه الگيوي مناسي        بييين علميي  محيط زندگي است تا بيا ت مندي شهروندان از كيفيت رضايت

 ريزان قرار دهد هاي آتي فراروي برنامهريزيشرفت در برنامهيپ

 شرفتیپ ی، الگوی، خانه، شهر اسالمیونک، بافت مسیتمندیط، رضایت محیفكی: یدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 HedieHoseini70@gmail.comناسي ارشد معماري، دانشگاه گلستان، گرگان، دانشجوي كارش 1

 دانشجوي كارشناسي ارشد معماري، دانشگاه گلستان، گرگان 2
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)مطالعه  1یداریپا یها در نقاط مختلف با در نظر گرفتن اصول معمارمجتمع یبررس

 ران(یو ا یجنوب یایکقا، امریفرآدر  ییهامجتمع

 4ید راسخی، مج3یمحمدرضا حافظ ،2یما گودرزین

 ده:کیچ

 ينيد در معميار  ين فرآيي دار در مناطق مختلم جهان وجيود دارد  ا يرد پايکبا رو يونکمس يان استفاده از مجتمعهاکام

ت يي فكي، طيرح را بيا   يداريران بدون در نظر داشتن اصول پااز معما ياريه بسك ياافته است به گونهي يت فراوانياهم

از  ياسيتفاده گروهي   يردهايکن آنها روياز مهمتر يکيه كدارد  يمتفاوت يهادار جنبهيپا ينند  طراحكينم يابيباال ارز

در نيه  يبيه صيور  به   تيوان  مين روش را يو مناب  موجود در منطقه است  ا ياهش مورف انرژكجه يانا  و در نتکام

و  يمختلم در محيال  شيهر   يان اعضايم يستيمختلم از جمله همز يردهايکرد  روكمشاهده  يونکمس يمجتمعها

و  يلي يتحل يفيرد توصي يکق با استفاده از روين تحقيشده است  در ا يياروپا يشورهاكدر  ياديطرفداران ز يداراحومه

م  يدر نقياط مختليم جهيان نميود     يونکمسي  يمجتمهيا  ، اقدام به مطالعيه يرانياربران اك يهايازمنديدر نظر گرفتن ن

 يارهيا کراه يق آن با مطالعيا  خيارج  يا و تطبيزنده و پو يدر بازار شهر اصفهان بعنوان مجتمع ين طراحيا يخوانزبا

مختليم آن   يهيا دار و جنبيه يي پا يدهد با اسيتفاده از معميار  ينشان م ين بررسيج ايق است  نتايدر تحق يموثر بعد

 يسياختمان  يدر پروژه هيا  يشتريب يياراك  ين ترتينمود و به ا يشتريشور استفاده بك يهاييمناب  و دارا از توان مي

 آنها انتظار داشت  ياربركدر دوران 

 ، بازار اصفهان.یدار، مطالعه موردیپا یستیدار، همزیپا ی، معماریونک: مجتمع مسیدیلك واژگان

 

 

                                                           

با عنوان طراحي واحد همسايگي بيا رويکيرد كياهش     زداين مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد نيما گودرزي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ي-1

 باشد در شهر يزد مي مورف انرژي

 nimamasterkj@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 2

 بهشتي تهران دانشگاه شهيد استاديار دانشکده معماري و شهرسازي  3

 پژوهشگر معماري  4
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 هیصفو یها البد باغك در یاسالم یرانیا یهنر و معمار یاوكوا

 2ینید حسید بهشیس، 1پوریآذر یسرك

 ده:کیچ

ه چيه در خانيه   كي  يا اند به گونه ن بودهيآفر ران نقشيمردم ا يبا قدمت چند هزار ساله همواره در زندگ يرانيا يها با 

  در دوران بيه خويو   يبيوده اسيت  بازسياز    يراني ياز خانه ا يمد با  عضوآم دركثروتمندان و چه در خانه مردمان 

 برخوردار بوده است  يت خاصياز اهم يشاورزكو  يان بازسازيرانين گذشته اييمورد توجه بوده است و در آ ياسالم

دمان و دسيت  يي ل طيرح، نحيوه اسيتفاده، روش چ   يي ه از قبيبيا  صيفو   يهيا  ليپتانسي  يق بنا دارد تا با بررسين تحقيا

را بيه   نيد و بتوانيد آن  كدا يي آن دوران دسيت پ  ياز هنر و معميار  يه به قسمتيصفو يها احان درباره با يس يها نوشته

 يهيا  از بازشيهر  يتوان در عور حاضر بيا الگيو بيردار    يق ميجه تحقيار بندد  با توجه به نتكدر عور حاضر به  يا گونه

ه و بيا  ردكي ق يي ميان تزر يها را بيه شيهر   يديي شور، فضا و رنگ جدكآلوده  يها ها در شهر ان آوردن با يگذشته و به م

 م يپر گرد و زبارمان برو يها شده شهر يدود زده و صنعت ين عناصر به مبارزه با زندگياستفاده از ا

 هیو باغ صفو ی: باغ، باغسازیدیلك واژگان 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي نطنز  1

 دانشيار دانشگاه هنر تهران  2
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 انیاصفهان در عصر سلجوق یاسیس یایجغراف

 4ییعطا یمرتض، 3یمحسن جاور، 2یحاجید رسول موسویس، 1ییمژگان پاشا

 ده:کیچ

آن به هزاره چهيارم   يه سابقه استقرارك ران استيهن اك ياز شهرها يکيموجود اصفهان،  يخيبر اساس مستندا  تار

متري از سطح دريا قرار دارد  دو عامل مهم باعيث رشيد و رونيق     1500گردد  اين شهر در ارتفاع يالد باز ميقبل از م

زي ايران و ديگيري، موقعييت   كبخش مر ترين رودخانهپر آبود به عنوان ي زاينده ري رودخانهکاصفهان شده است: ي

ز بزرگ بازرگاني قديم، يعني دمشق و كهاي مراي راهژه جغرافيايي اين شهر  در واق ، قرار گرفتن اين شهر در ميانهيو

ايران موجي  شيده اسيت تيا بيه       کزي آن در خاكحل  در مغرب و سمرقند و بخارا در مشرق  همچنين موقعيت مر

تيرين دولتيى   تيوان مهيم   ي نيرومند سلجوقي و صفوي برگزيده شود  سلسله سلجوقى را مىوان پايتخت دو سلسلهعن

 تأسيس شد  اصفهان در قيرن پينجم هجير ،    يقمر يهجر 429دانست كه به دست تركان؛ و توسط طغرل در سال 

  آبياد و بيزرگ آن زميان و مركيز     ترين شيهرها  تخت سالطين بزرگ سلجوقى شد  در اين دوره، اين شهر از بزرگيپا

ق منياب   يي شيود تيا بيا مطالعيه دق    يوشش مي كن پژوهش يدر ا گرديد  يومت سلجوقکها  علمى ح سياسى و فعاليت

ه كي شده و روشن شود  يبازشناس ين شهر در دوران سلجوقيا  اكبلو و يارتباط يها، راهييايو جغراف يخيتوب تارکم

رد خيود را بيه صيور  قبيل حفيظ      کو عمل يياراكه شده در مناب  در حال حاضر ، اشاريخيتار يارتباط يرهاين مسيا

شتر بير  ين پژوهش بين آنها شده اند  ايگزيجا يگريد يرهايو مس سپرده شده يا با گذشت زمان به فراموشياند نموده

هيم   يانشيناخت از شيواهد باست  يمي كز، يي ل اطالعيا  ن يي مکت يبرا باشد ويتوب مکمناب  م يو مطالعه ياساس بررس

 استفاده شده است 

 ها، حصارهاات، قلعهكها، بلوه، راهیان، وجه تسمی: اصفهان، سلجوقیدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 Aida.pashaei@yahoo.comشناسي، دانشگاه مازندران  )نويسنده مسئول( ارشد باستاندانشجوي كارشناسي 1

 Seyyed_rasool@yahoo.comحاجي، دانشيار دانشگاه مازندران  دكتر سيد رسول موسوي 2

 .mohsen.javeri@gmail.com كاشاندكتر محسن جاوري، استاديار دانشگاه  3

 Morteza_ataie@yahoo.comشناسي دانشگاه تربيت مدرس  مرتضي عطايي، دانشجوي دكتري باستان 4
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 دانش ی م و توسعهیتسه یبرا ی: فرصتیعلم یها انجمن  هکشب

 1یه مروتیمرض

 :دهکیچ

در  يعلمي  يهيا نقش مهم انجمن رزميباشد  عل يشور مكهر  يعلم ن نهادها در نظاميتر از مهم يکي يعلم يها انجمن

ه الزم اسيت ميورد توجيه    كن نهادها، آنگونه يت دانش در ايريم و مديدانش، موضوع تسه  خلق دانش، اشاعه و توسعه

م يت و تسيه يري، به مديعلم يها م مربوط انجمنين مفاهييقرار نگرفته است  هدف نوشتار حاضر آن است تا ضمن تب

ن يي ا م و توسيعه دانيش بپيردازد    يجهت تسه يارکبه عنوان راه يعلم يها ه انجمنکجاد شبيا يها دانش، به ضرور 

بيا   يعلمي  يهيا  انجيام گرفتيه اسيت  انجمين     يمتيون و منياب  اطالعيات    يو با استفاده از بررسي  يمطالعه بوور  نظر

هيا و   يسياز  ميتويم ق و توسيعه،  يي ن نهادها در امر تحقياز مهمتر يکيشان،  ژهيو يها تيها و قابل يژگياز و يبرخوردار

-خواهد داشت  انجمين  يير بسزايتاث يشوند و در توسعه دانش و فناور يشور محسوب مك يدانش يها يگذار استيس

ز كي دانيش و ارتبياط بيا مرا    يجهت ناوبر يدارند، منب  مهم يعلم يه با فضاهاك يقيبا توجه به ارتباط وث يعلم يها

از  يي  شيور در هير   كسراسير   يعلمي  يهيا ن انجمنيارتباط ب يس  براجاد بستر منايباشند  ايمحور م اجرا يپژوهش

 يهيا  ه انجمين کشيب  يد  دسيتاوردها يجاد نماياز دانش را ا يه اکد شبتوان ميگر يديکدانش آنها با  کرشته ها و اشترا

بيه  شيرفت هميه جان  يتحقيق اهيداف توسيعه و پ    يرا در راستا يگذار استيو س يقاتي، تحقيز علمك، نهادها، مرايعلم

 د ينما يم ياريشور ك

 م دانشی، تسهیعلم یانجمن ها  هک، شبیعلم ی: انجمن هایدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 morovatim@yahoo.com  عضو هيئت علمي گروه علم اطالعا  و دانش شناسي دانشگاه زابل، 1
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 یشورهاكبه  یان )با نگاهیبن در اقتصاد دانش ینولوژکت یابیبازار یكگاه استراتژیجا

 ن حوزه(یشتاز ایپ

 2لخورانكان یزیزهرا عز، 1یابوالحسن یبین طیرحسیدامیس

 چکیده:

بير اقتوياد    ينيده، مبتني  يجهيان آ   اسيت  توسيعه   يابعياد گونياگون   يده و دارايي درهيم تن  ينديفت فرآشريتوسعه و پ

  از است به وجود آورده يرا در جامعه بشر يمدرن اقتواد ياز رفتارها يديل جدکر شده و شيان نسبتا فراگيبن دانش

 اقتوياد  بيه  نيل درجه سنجش هاي اخصش از يکي اقتواد، هر برتر در ينولوژکت با خدما  و صناي  ن منظر، سهميا

گرفتيه   ارك به ديتول مثثر عرصه بهبود در هك شود يم ارکآش يهنگام فقط دانش ياقتواد تيباشد  اهم ان مييبن دانش

 يارهيا كسي  و كت يي ان، اهميي ن ميي ا در اسيت   افتيه ي تياهم ينولوژکت انتشار و دانش انيل جريدل نيهم به شود 

ن يي ز در ايي ن يالمللي  نيد از تجيارب بي  يي ه باكت خا  خود را دارد ياهم يمحووال  دانش يابيمحور و بازار ينولوژکت

 ينوليوژ کت يابيي متفياو  بازار  هياي  ويژگيي ، بيه  ينولوژکو ت يابيبازار يمبان بيان از پس مقاله اين طه بهره برد  دريح

شيتاز اقتوياد   يشيور پ كعنيوان  شيور سيوئد بيه    كران و يي ت اي، وضيع يجهان  از آمار بان استفاده با سپس م يپرداز يم

محيور   ينوليوژ کت يار و بازارهيا كي سي  و  ك يشور براكن يرد و از تجارب ايگ يل قرار ميه و تحليان مورد تجزيبن دانش

 شود  ين حوزه ارائه ميا يشنهادهايپ يت برخيم و در نهايريگ يبهره م

 شور سوئدكان، یبن انش، اقتصاد، دینولوژکت یابی، بازارینولوژک، تیابی: بازاریدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

، كارشناسيييي ارشيييد ميييديريت اجراييييي دانشيييگاه شيييهيد بهشيييتي تهيييران، عضيييو گيييروه مشييياوران جيييوان شيييهرداري مشيييهد    دانشيييجوي 1

mirhosseintayebi69@yahoo.com 

 Azizian250@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه شهيد بهشتي تهران، 2
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ز كمر یریقرارگ یمحور آبشار اصفهان برا یو شهرساز یمعمار یها لیپتانس یبررس

 شرفتیپ یاسالم یرانیا یث الگویاصفهان از ح یآوا

 2ینید حسید بهشیس ،1پوریآذر یسرك

 ده:کیچ

 يديي و تول ي، تجيار يخدمات ،يونک، مسيمذهب يشهر يمعمار يهااز واحد يال مجموعهکشهر اصفهان، امروزه به ش

ج يه بتيدر كي  يديجد يشهر يقرون گذشته است و فضاها ينيشهر نش – يشهرساز يوه هايش يننده كس که منعك

هيا و  شيود: نقيش قنيا    يده مياند، دقرار گرفته يميقد ر در اطراف هستهيز متغكبا شعاع و مر ييهاو به صور  حلقه

 يهين شهرسياز  ك شهياند يه در پك يميقد يونکاربرد محال  مسكنده رود و يها، نقش بازار و چهار با ، نقش زايماد

 ر گذار است يار تأثيبس يخين شهر تاريا يريگلکاند، در روند شبوجود آمده يرانيا

متير   15670حيدود   يت متيراژ ين سايابان آبشار اول )در شهر اصفهان( مقابل خانه هنرمندان واق  شده است  زميخ

آن، ميد   يرا بيرا  ييهيا ريشهرزاد مسي  يابان فرعيو خ يابان قدوسيتوان خيسواره م يدسترس يبرا هكباشد يمرب  م

پيل   يخيچون مجاور  بيا منطقيه تيار    ياتکتوان به ن يت مورد مطالعه مين محور و ساينظر قرار داد  از علل انتخاب ا

 ينده رود و محدوده فرهنگي ياز منظره زاساختمان خانه هنرمندان اصفهان، استفاده  يدر محور اصل يريخواجو، قرارگ

 قا  اصفهان اشاره نمود يواحد علوم تحق يبا دانشگاه آزاد اسالم يگيبا وجود همسا

در فويل    خني  ييجياد هيوا  يوزد باعيث ا يه از جنيوب مي  كي  ين بنا و جهت بادينار اكنده رود در يوجود رودخانه زا

 رد كرد استفاده كم يخواه يه طراحك ييدر بنا يعيطب يهاهين باد به صور  تهويتوان از ايشود و ميتابستان م

هيا را   يدسترسي  يتوانيد درجيه بنيد    يمي  يت است، در طراحي يه در اطراف ساك يت وجود معابرين سايگر ايد يايمزا

داشيته   ياباد اصليدر خ يام شدهيتعر يتواند ورود يرد و مكاده و سواره را از هم جدا يپ يه ورودكن يرد  اكمشخص 

هايي پيش مي رود و حاشييه   رود به عنوان محور طبيعي در منطقه با پيو و خم در شمال سايت، رودخانه زاينده باشد 

ه خانه هنرمندان در ميان آن و روبيروي سيايت   كسازد  گر مي سبز و درختان متراكم آن، نوار سبزرنگ زيبايي را جلوه

د خودنميايي  رو زاينده بر شود كه همچون نگينيو ديده ميشمال زرب سايت، پل خواجند  در جبهه ك خود نمايي مي

  كندمي

 .یاسالم یرانیا ی، الگویشهر ی: محور آبشار، ساماندهیدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 المي نطنز  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اس1

   دانشيار دانشگاه هنر تهران2
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

 در بخش سالمت یانسان یرویع نیت اشتغال و نحوه توزیبر اهم ینگاه

 5یمیرك ید، مه4یانكی ی، محمدمهد3، فاطمه سپاسه2ی، خاطره خانجانخان1یزدی یمحمد باغ

 :چکیده

، بيه  يو فرهنگي  ينژاد يها ست بدون در نظر گرفتن تفاو يبا يجوام  است و افراد م يازهاين نيتر ياز اساس يسالمت

و   ، شيامل پزشي  يانسيان  يرويي   مناسي  ن ي، توزيبه خدما  سالمت يابياز عوامل مهم در دست يکيابند  يآن دست 

و  يازمنيد بررسي  يه نكن اقشار مختلم جامعه است ين نظام در بياران در اكمان ها و در نينسکده، تيپرستار آموزش د

در بخيش سيالمت از    يانسيان  يرويي   نيي ت اشتغال و نحوه توزين مقاله به اهمياست  ا يشماريب يعلم يهاپژوهش

  يداد توجه به توزن مقاله نشان يحاصل از ا يريگجهيها پرداخت  نت ت آني، عدالت و اهميانسان يروي  نيدگاه توزيد

ج خدما  ارائيه شيده توسيط    يه نتاكاست؛ چرا  يا ژهيت وياهم يدر نظام سالمت دارا يانسان يرويمناس  و عادالنه ن

شيرفت  يد موج  توسيعه و پ توان ميسالمت مردم و جامعه اثر گذاشته و  يم بر روين نظام، به صور  مستقينان اكارك

 شور شود كدر نظام سالمت 

 ، نظام سالمت.یانسان یرویع، عدالت، نی: اشتغال، توزیدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 drbaghi7272@yahoo.comدانشجوي پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدما  بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، ايران   1

بهداشيتي درمياني شيهيد صيدوقي     دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدما  بهداشتي و درماني، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدما   2

 kh.khanjankhani@gmail.comيزد، ايران  

دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدما  بهداشتي و درماني، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدما  بهداشيتي درمياني شيهيد صيدوقي      3

 sepaseh_1001@yahoo.comيزد، ايران  

ما  بهداشتي و درماني، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدما  بهداشيتي درمياني شيهيد صيدوقي     دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خد 4

 mehdi.kiyan92@gmail.comيزد، ايران  

دانشجوي كارشناسي مديريت خدما  بهداشتي و درماني، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدما  بهداشيتي درمياني شيهيد صيدوقي ييزد،       5

 mr.mahdikarimi74@yahoo.com  ايران
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 یت شغلیرضا ینیش بیدر پ یاسالم یزندگ كسب یر مولفه هایتاث یبررس

 1یجمال وسفی

 ده:کیچ

بيوده اسيت  روش:    يت شيغل يرضيا  يني يبشيدر پ ياسالم يزندگ  سب ير موافه هايتاث يهدف پژوهش حاضر بررس

 يينفير از معلميان مقطي  ابتيدا     200اسيت    يو از نيوع همبسيتگ   يشي يرآزمايز يهيا پژوهش حاضر از جمله پژوهش

مورد استفاده  يزن( انتخاب شدند  ابزارها 100مرد و  100) يا خوشه يتوادف يريگ ار به روش نمونهيشهرستان شهر

  دانيت  يت شغلياس رضايو مق ياسالم يزندگ  پژوهش عبار  بودند از: پرسشنامه سب يهابه هدف يابيجهت دست

 ي  همبسيتگ يضير ) ياسيتنباط ار( و يي ن و انحيراف مع يانگيي م) يفيتوصي ل داده از روش آميار  يل تحليبه منظور تحل

  سيب  ياز شغل با مولفه هيا  يلكت يو رضا يدرون يت شغلينشان داد رضا هجيون( استفاده شد  نتيرسون و رگرسيپ

بيا   و P<0.01در سيطح   يبا مولفه اجتمياع  يرونيب تي، رضا(P<0.01) دارند يمعنادار رابطه مثبت و ياسالم يزندگ

و  يروني ي، بيدروني  يت شغليز نشان داد رضايون نيج رگرسيدارد  نتا يمعنادار رابطه P<0.05 مولفه سالمت در سطح

 ياسيالم  يزنيدگ   : سيب يريي گ جيه ينت(  P<0.00) دارنيد  ير معنيادار يتياث  ياسالم يزندگ  سب يبر مولفه ها يلك

 يهيا نيه ين اصيول در زم يي ا يريارگکي توانند با بيرسد افراد مين افراد ارائه نموده است  به نظر مستيز يبرا يچارچوب

 نند كت از شغل خود را تجربه ي، رضايمختلم زندگ

 یاسالم یزندگ ك، سبیت شغلی: رضایدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

                                                           

 counseling.yoosef@gmail.com   كارشناسي ارشد مشاوره شغلي، دانشگاه عالمه طباطبايي تهران 1

mailto:counseling.yoosef@gmail.com
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 هاهبرخانواد یاجتماع یهاهکشب یو منف مثبت راتیتاث یبررس

 6ایات نی، مرجان ب5دهاز ی، عل4یسیفاطمه رئ، 3انی، بهزاد احمد2یران خسروعم ،1یبا جمالیز

 

 ده:کیچ

ه خيانواده  كي -ن نهياد اجتمياع   يتريبر نهاد يرا  جديباعث تاث ياجتماع يهاهکنو بنام شب يادهيپد ر،ياخ در دو دهه

 يبرا يآثار سازنده و چه آثار مخرب ده چهين پديم ايابيم تا درينك ين رو الزم است بررسيگذاشته است؛ از ا -باشديم

دن بيه ارتباطيا    ياهش اتالف وقت، سرعت بخشي كبا هدف  يمجاز ياجتماع يهاهکن شبيخانواده ها به همراه دارد  ا

هيا  هکن شيب يي ا .بوجيود آمدنيد   ير حضيور يت ارتباطا  زيفكي شيو افزا يارتباط يهانهياهش هزكن فواصل دور، يب

را يي ه اخكي  يياند تا جام  مختلم گذاشتهدر جوا ياجتماع يهاتكت مشاريفكيزان و يم را بر يرا  مهمين تاثيهمچن

-ها گذشيته فرصيت  نياند  از اجاد شدهيخا  ا يهانهيدر زم يمردم يهاتكقا با هدف توسعه مشارياز آنها دق يبرخ

ه كي بخورند  از آنجيا   رشان راکقوه تف نان ياند تا افراد خالق و نوآور بتوانند بسادگز بوجود آوردهين يفراوان يشغل يها

ار يتير و بسي  ز سياده ين يعموم يهاينترنت هستند، آگاهياربران اك يارديليم يو حت يونيليها محل تجم  مهکن شبيا

ن يي ح اياز اسيتفاده ناصيح   يناشي  يهيا  يباشند  اما آسي يم يش قابل اطالع رسانيش از پيب يتيفكيتر و با نهيم هزك

ل نفيوذ  ين گرفته تا تسهيانت زوجيدهند  از روابط نامشروع و خيدر جوام  جوالن م يريطور چشمگها امروزه بهکشب

را ، ين تياث يي ا ير نباشند  در پي يپذچوقت جبرانيد هيه شاكهستند  ييها يآس يها، همگخانواده يم خووصيبه حر

ن رفيتن روح و  يافيراد و از بي   يجيه باعث مرگ تيدر ك يعاطف يهاستکهستند از جمله ش يگرين ديسنگ يهاامديپ

اهش اعتبار و كباعث  هكش نرخ طالق است يافزا يارتباط يهان ابزاريگر آثار مخرب ايشوند  از ديجامعه م يسرزندگ

انيد   آورده يدر پي  يدر بعد اجتماع ياجتماع يهاهکه شبكهستند  يالتکها مشنيجوام  است  اما ا يمعنو يهاارزش

تيوان  يه از جمليه آنهيا مي   كي  نيد يآيبوجود مي  ياجتماع يهاهکنترل نشده از شبك استفاده يز در پين يال  فردکمش

اهش كجسم،  يو تنبل يروزمره، چاق يشود، بر هم خوردن نظم خواب و برنامه يافراد وارد م يينايب ه ه بك ييهابيآس

ن يي ا را نام بيرد  در  يفرد يزندگدانش آموزان و دور شدن از اهداف مهم  يليجه افت تحويو در نت يذهن يهاييتوانا

، يمجياز  ياجتمياع  يها هکشب يد قرار گرفتن آن از سويت نهاد خانواده و مورد تهديمقاله ضمن برجسته ساختن اهم

و  يمجياز  يح از فضايو استفاده صح يمجاز يدا  فضايها با تهد شتر خانوادهيهر چه ب ييبه منظور آشنا يشنهاداتيپ

                                                           

 butiful2020@gmail.com  دانشجوي كارشناسي مهندسي برق دانشگاه صنعتي سيرجان 1

 okhosravi.ok@gmail.com  دانشجوي كارشناسي مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي سيرجان،2

 bzdamdb@gmail.com  دانشجوي كارشناسي مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي سيرجان3

 raisi.fatemeh75@gmail.com  دانشجوي كارشناسي مهندسي برق دانشگاه صنعتي سيرجان،4

 alidahaz445@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي مهندسي برق دانشگاه صنعتي سيرجان،5

 marjan.ba.674@gmail.com  دانشجوي كارشناسي مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي سيرجان،6

mailto:butiful2020@gmail.com
mailto:okhosravi.ok@gmail.com
mailto:bzdamdb@gmail.com
mailto:raisi.fatemeh75@gmail.com
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جامعيه   يدر ابعاد مختلم و خانواده با توجه به هنجارهيا  ينترنتيدا  اياهش تهدكو  يريگشيجهت پ ييهاارکز راهين

 ه شده است يارا

 ، خانوادهیرات منفیرات مثبت، تاثی، تاثیاجتماع یهاهک: شبیدیلك واژگان
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 ار وکنان زن ورزشكاركو سالمت روان  یشغل یفرسودگ یاسهیمقا یبررس

 92-93رد در سال كگاه شهرار دانشکرورزشیغ

 5یگانگیزدان ی، 4اینیفید سی، ناه3یمیرك، محسن 2ید صفی، سع1یفیسروش ص

 ده:کیچ

 يياين پويدر تضم ينقش مهم 6يروان يجوام  مختلم است  سالمت يسالمت يابيارز ياز محورها يکي يبهداشت روان

و  يمجموعيه ادار  يروهايو ن يانسان يهاهيدان از سرماارمنكنان و كاركه كجا ند  از آنكيفا ميهر جامعه ا يارآمدكو 

م سيازمان  يي برخيوردار اسيت  براسياس تعر    ياژهيي ت ويي آنان از اهم ين سالمت روانيند، بنابرايآيسازمان به شمار م

ن سيه جنبيه   يي ن ايه بي كي  فرد يو اجتماع ي، روانيامل جسمكعبار  است از؛ رفاه  7ي، سالمت عموميبهداشت جهان

افيراد   يننده سالمت عميوم كن ييتع يهاکاز مال يکين، سالمت روان به عنوان يا وجود دارد  بنابرايابل و پور متقيتأث

اه بيه  کي ، ات8خيود  يارآميد كنيان از  يه مفهوم آن عبار  است از؛ احساس خوب بيودن و اطم كشود؛ يدر نظر گرفته م

و   )سيازمان بهداشيت    يجاني، هيرکبالقوه ف 12يهاييتوانا ييوفاکو خودش 11ينسلني، تعلق ب10ت رقابتي، ظرف9خود

-نسبتاً رها شده از نشانه 14يجاني، همراه با سالمت هي( سالمت روان را حالت ذهن1999) 13يني(  رس2001، يجهان

 دانيد يمي  يزنيدگ  17يزاتنش يهاکها و محرروابط سازنده، مقابله با خواسته يدر برقرار 16يو ناتوان 15اضطراب يها

نيان  كاركباشيد   يمويون نمي   يو رواني  ياجتمياع  يهيا  يز از فشارها و آسيارمند بودن نكشازل و  ( 1999، ينيرس)

 يمتفاوت يال ، فشارها، تعامال  و برخوردهاکنند و دائما با مشكيار مكنان سازمان با ارباب رجوع كاركا يمجموعه و 

م يننيد و وظيا  كيفا مين جامعه ايعنوان زنان ا خود را به يه نه تنها نقش مادركنان زن كاركژه يشوند  به ويمواجه م

-و ظرافت يفطر هاي ويژگيگر ي بنا به  يد ياهيرند ي از زاو يپذيم يو سازمان ياركرا در مجموعه  يارك يهاتيمسئول

                                                           

 seifi.soroush@yahoo.comعضو بنياد نخبگان استان چهارمحال و بختياري،  -1

 saeedsafi1360@gmail.comعضو هيأ  علمي دانشگاه شهركرد،  -2

 moh3en.karimi@yahoo.comعج( تهران،) اهللدانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه علوم پزشکي بقيه  -3

 nseifinia@chmail.irشناسي و بهداشت اجتماعي، كارمند جمعيت هالل احمر، كارشناس آسي  -4

 amyeganegi@yahoo.comكارشناس بنياد نخبگان استان چهارمحال و بختياري،  -5

6. Mental Health 

7. General Health 

8. Self Efficacy 

9. Self Reliance 

10. Competition Capability 

11. Intergerneration Belonginess 

12. Self-flourishing Abilities 

13. Ressini 

14. Emotional Health 

15. Anxiety Symptom 

16. Incapability 

17. Stressor Stimulus 
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 يهيا عه نهاده شده در معرض فراز و فرودهيا و سيرد و گيرم   يتا به وديکه در روح و جسمش توسط خالق ك يذات يها

 يهيا اسيترس  ياميدها ياز پ يکيي  2يشيغل  ي(  فرسودگ1987، 1راسل) رديگيقرار م ياركو  يشغل يز زندگا يمتفاوت

 ( 1987راسل، ) باشديم 3يال  روانکجاد مشيا يشغل يار مهم فرسودگياست  از اثرا  بس ياركطيمح

 ار.کرورزشیار، غکنان، زنان، ورزشكارك، سالمت روان، یشغل ی: فرسودگیدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1. Rassell 

2. Job Burnout 

3. Mental Issues 
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 1450گاه و افق یجا ییایدر یو غذا ها یالتیتجارت محصوالت ش

 1رزادی، سروش شیه مولویسم

 ده:کیچ

-نين صنعت تاميشيال  و آبزي پروري سهم حياتي بويژه درچند سال گذشته براي رفاه چهاني داشته است  امروزه ا

ون نفر بيه  يمل 520باشد  در جهان حدود مردم جهان ميننده مواد زذايي مغذي و پروتئين حيواني براي بسياري از ك

پيروري يکيي   ننيد  آبيزي  كي  مرتبط با آن امرار معاش مي يو صنا يپروريال  و آبزيم از شير مستقيم وزيطور مستق

 يسهم قابل تيوجه  ييت زذاين در بهبود امنيبوده است و همچن يعيرشد سر يه داراكبوده  يوانيح ييدا  زذايازتول

ال  يصنعت شي     د، تجار  ويد، صيران در توليشور اكگاه يت و جاين وضعيق به دنبال تبين تحقيند  در اكيا مفيرا ا

د از يي ت توليشيور وضيع  كد در يه با وجود روند نسيبتا ثابيت صي   كدهد يها نشان مم بود  آماريآن خواه يهاوردهآو فر

ران رتبه سوم را به خيود  يا نيريش يننده آبهاكديتول يهاشوركن يه در بك يداشته به طور يشيداخل روند افزا يآبها

 يالتيشي  يهاوردهآگر فريد و گويار، به لطم صادرا  ميد خاويدر ص ين با وجود روند نزولياختوا  داده است همچن

ن رتبيه ليزوم اسيتفاده از    يي ا يران بيوده اسيت  جهيت و حفيظ و ارتقيا     يي فه صادرا  به نفي  ا كتا به حال  81از سال 

شيور  كج آن در يي نسبت به پيرورش انيواع را   يمتركار يثابت بس يها نهيه هزكان يد پرورش انواع آبزيجد يها يورفنا

گونيه   نيي شيتر ا يج بيت و تيرو يي و برنج، مورد حمايشت توأم ماهكان در قفس، يپرورش انواع آبز يآور دارد همانند فن

و توسيعه   ينندگان و بستر سياز كد يال  به توليئه تسهمناس  با ارا يها ياست گزاريشود و س يشنهاد ميها پ يفناور

ن يي ننيده ا كصيادر   ييشيور هيا  كاز  يکيي  1450رد تا در افيق  يشور قرار بگكزان يد و اقدام برنامه ركيصادرا  مورد تا

 م يباش يمحوول در سطح جهان

 1450، تجارت، افق یپروریالت، آبزی: شیدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 دانشکده اقتواد و توسعه-به ترتي  دانشجويان كارشناسي ارشد اقتواد كشاورزي دانشگاه تهران- 1
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 علم و فناوری ی جهت توسعه یرانیا -ین الگوی اسالمیتدو

 3یدرضا صدرسلطانی، حم2یمان رستمی، ا1یاهلل ناصر اسد امان

 :دهکیچ

نگارش شده  يو اسناد يليي علم و فناوري و به روش تحل توسعه يرانيي ا  ين الگوي اسالميمطالعه حاضر با هدف تدو

پيژوهش   يهيا هافتي يباشيد   يمنه  ين زمياو مطالعا  انجام شده در  يپژوهش يهااطالعا ، طرح ياست  ابزار گردآور

 يانقيالب اسيالم   يروزيي اسيت  بيه دنبيال پ    يضرور يامر يآور علم و فن يالگو يساز يه بومكدهد  ينشان م حاضر

ن يقيرار گرفيت  همچني    يام اسالمکاح يشور در راستاكنه يريز مانند آداب و رسوم ديشور نكن و مقررا  يقوان يتمام

قيرار گرفيت  ليذا     يمورد توجه رهبر فرزانه انقالب اسيالم  85ز در سال ين يآور وسعه علم و فنت يرانيا – يالگو اسالم

 رسد  يبه نظر م يضرور يافته امريشور مسلمان توسعه كبه  يابين الگو جهت دستيتحقق ا يدر راستا يزيبرنامه ر

 ی، فناوریرانیـ ا یاسالم ی: توسعه، الگویدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 كارشناسي مهندسي مکاني ، دانشگاه جيرفتنويسنده مسئول: دانشجوي  1

 دانشجوي كارشناسي مهندسي مکاني ، دانشگاه آزاداسالمي واحد كرمان 2

 وي كارشناسي مهندسي مکاني ، دانشگاه باهنردانشج 3
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 شهرهای زیر زمینی جهان یون هوایوالسكریو نحوه س یربررسی معما

 2ینید حسید بهشیس ،1پوریآذر یسرك

 ده:کیچ

ه چيرا و چگونيه   كي رده كر  زده يدگاه اول انسان را حيه در دكهستند  ييهاونت گاهکاز جمله س ينير زميز يشهرها

ن يي از ا يباشد  مراتي  مختلفي  يت ميحفظ امن، مقابله با دشمن و يعيوابسته به عوامل طب يين چراياند  ابوجود آمده

 يه در دسته شهرهاكاست  ينونكه كيا در تركياپادوكر آن ينظيوجود دارد  نمونه ب كيره خاكن يشهرها در سرتاسر ا

ه كي مسيطح شيده    يا صيخره عميود  يده شده يس تراشيعبار  است از تند ياصخره يدارد  معمار يز جاين ياصخره

 ا در لهسيتان، مطماطيه در  كي زير وليي نظيبي  ين شهرهايگر از ايد يهاشده است  نمونه  ن حدر آ يانقوش برجسته

-يان را فيراهم مي  يي چونتگاه معيدن که سك نيدر دل زم کيا دراصل معدن نمكزيا است  وليدراسترل يوبرپدك تونس و

بير   يسي كمتير  كن شيهر  يي ش از حد منطقه بوجود آمده است  در ايب يل گرمايا به دليدر استرل يوبرپدكرده است  ك

ل کيمتويل بيه آن تشي    ين و زارهيا يدر داخل زمي  يشود  مطماطه در تونس از حفرها ين مشاهده ميسطح زم يرو

ن مورد يباشند  در ا يهوا م ي نامير بر دير پذيها بر اساس عوامل تأثن شهريدر ا ييون هوايوالسكريده است  سيگرد

  دارند ييز نقش به سزايم نيوزش باد و اقل يروين

 ینیرزمیز ی، زندگییون هوایوالسكری، سینیرزمیز ی: شهرهایدیلك واژگان 

 

 

 

 

 

                                                           

 kasra.azari@hotmail.com  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي نطنز، 1

   دانشيار دانشگاه هنر تهران2
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

 (یرانیا-یاسالم یزندگ كبه سب یاچهی)در یاسالم یردیک: رویار و زندگكتعادل 

 2یین جوالید حسیس، 1یاتکمحمد مش

 :چکیده

ت كمشيار  ياساسي  يهااز راه يکيار به عنوان كاست   يامفهوم گسترده يار داراكه كدهد يار نشان مكمفهوم  يبررس

رده است  بيا  كار هماهنگ كخ مطرح بوده و انسان خود را با يها در طول تارت و عظمت انسانيان شخويو ب ياجتماع

از انسيان بيه   يي ه نکي شيود، بل يار خالصه نمكوجود انسان در  يست و تمامين يت اجتماعكار تنها راه مشاركن وجود يا

از  يگير يها و مانند آن ابعاد دخانواده يشتر براي، صرف وقت بيت اجتماعيراحت و برعهده گرفتن مسئولآرامش و است

ن دو ساحت عرصيه  يان ايجاد توازن و تعادل مين اسالم و فرهنگ برآمده از آن، اين مبيانسان است  د يفلسفه وجود

ده است  از ين گرديافتها تدوياز ره يبر بخش يمرورن راستا، مقاله حاضر با هدف يافراد را مدنظر داشته و در ا يزندگ

آن اسيت   ياز بنيدها  يکيافراد  يار و زندگكشور، تعادل ك ينظام ادار يابالز يلك ياستهايز، مطابق سين يينظر اجرا

در چيارچوب فرهنيگ    يلي ك ياسيتها يا  سيي دن بيه منو يرس ياز توجه به ارائه گفتمان مناس  برايه به طب  آن، نك

 د ينمايم يضرور يرانيا-ياسالم

 ینظام ادار یلك یاستهای، اسالم، سیار و زندگكتعادل : یدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 ت،يريميييييد گيييييروه خوراسيييييگان، واحيييييد ياسيييييالم آزاد دانشيييييگاه ،يدولتييييي تيريميييييد ارشيييييد يكارشناسييييي يدانشيييييجو -1

 meshkatimohamad@yahoo.comاصفهان،

 Hosseinjulaee@gmail.com اصفهان، ت،يريمد گروه خوراسگان، واحد ياسالم آزاد دانشگاه مدعو، استاد -2
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 یخط یزیبا استفاده از برنامه ر یشت محصوالت زراعكنه یبه ین الگوییتع

 2بد، محمدرضا ارسالن1شرمه یما حصارین

 :دهکیچ

در حيال   يشيور هيا  كژه در يي ، بيه و يشاورزكعه بخش ر گذار در رشد و توسياز عوامل تأث يکيشت به عنوان ك يالگو

اسيت    يت خاصياهم يمردم روبرو هستند، دارا يسطح زندگ يت، رشد تقاضا و بهبود نسبيش جمعيه با افزاكتوسعه 

 يزراعي در سيال   يدر شهرستان سار يشت مناس  محووال  زراعك ين الگوييتع ين مطالعه به بررسين راستا ايدر ا

 با نرم افزار ييفاكبه خود يابيسود و دست يثر سازكبا هدف حدا يخط يزيتفاده از روش برنامه ربا اس 1391 -1392

Lingo10 و Excel شيت  ك ياز محووال  بيرا  يبكيشت، انتخاب تركنه يبه ين الگوييگرفته است  هدف از تع قرار

در  کاب  آب و خيا شت محويوال  مختليم، حجيم تقاضيا، مني     كا  يمشخص با توجه به خووص يواحد زراع ي در 

د، سيود در جهيت حفيظ    يي ردن تولكي نه يشي يگر به منظور بيو د يشاورزكزا  يه، تجهي، سرمايانسان يرويدسترس، ن

شيت مخليوط علوفيه    كم، شبدر، يلزا دكم، يه محووال  گندم دكدهد ينشان م يج بررسينتا باشد  يست ميط زيمح

، يه ارقام برنج محلي يلكشت كر ينه حذف شوند و سطح زيبه ياز الگو يجا  تربچه و شاهيان سبزي، سورگم و از مي

و اسيفناج   يجا  جعفير يان سيبز يي ر و از ميشت بياقال، سي  كر يافته و سطح زياهش كشت مجدد كان رس، رتون و يم

موجود و سطح درآمدها، به  يسه با الگو هايه در مقاكدهد  ين مطالعه نشان ميج اين نتاي  همچنكند ميدا يش پيافزا

 ش دهد يل را افزاكدرصد بازده خالص  10نه يشت بهك يالگو يريار گك

 ی، شهرستان ساریخط یزیر، برنامهیشت، محصوالت زراعكنه یبه ی: الگویدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 Nimahesari_1370@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي اقتواد كشاورزي دانشگاه اروميه  1

 M_arsalanbod@yahoo.com دانشيار گروه اقتواد كشاورزي دانشگاه اروميه 2
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 زدیمساجد  یبر نقوش فرشها یمت اسالمکح یبازتاب تجل

 3نژاد  ی، فاطمه خزام2یدجالل موسوی، س1نژاد ییفاطمه آقا

 ده:کیچ

خ است  نقيش  يانگر تارياش خود بياست، نقوش متنوع و زن يرانيا يهاستبافتن ديترهنكاز  يکيزد ياف فرش دستب

منطقيه اسيت  هنرمنيدان و     يرين بافيت تويو  يو همچني  يخي، تيار ي، فرهنگيميط اقلين فرش متاثر از شرايو رنگ ا

ه كرا  يخاص يها و رنگ هاار، نقشين ديا يخيها، باورها، فرهنگ و قدمت تارن نقوش با توجه به برداشتيبافندگان ا

 رند يگ يار مكخود به  يهابافته يار و پنهان است بر روکم آشيمفاه يحاو

باشيد ميورد    يثير  در وحيد  مي   كبارز آن اصيل   يها ه از مشخوهك يمت اسالمکح يتجل ين مقاله با هدف بررسيا

ه هر دو در جهان محسيوس  كباشند  يدر وحد  م ثر كاصل  يها قرار داده شده است  نور و رنگ از مشخوه يبررس

 يهيا ن فرش و در انتها بازتاب رنيگ يد در نقوش ايتوح ين مقاله ابتدا بازتاب تجليبه وحد  خداوند اشاره دارند  در ا

قيرار گرفتيه    يشوند ميورد بررسي   يرا  استفاده مكن فرش به يهستند و در ا يالوه يها ه از رنگكد يو سف يالجورد

ردند تا نمازگزاران با حضور قل  نمياز  ك يمسجد استفاده م يمعنو يها را هنرمندان با توجه به فضا ن رنگيه اكاست 

در راه  يباشد تا خود مانع ييها ها و رنگ د منقوش به نقشيرانداز نمازگزار است بايه زك ييلوياورند، در واق  زيرا بجا ب

 يط نمياز را بجيا  يها، مومن شيرا  ها و رنگ نشانه  مكسازد تا به فراهم  يا نهيزم ييحضور قل  مبدل نگردند و از سو

 ستد يآورد و آنگاه به نماز با

 ثرتك، نقوش و رنگ، فرش دستباف، وحدت در یمت اسالمک: حیدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 f.aghaeinezhad@modares.ac.irكارشناسي ارشد هنر اسالمي، نويسنده مسئول: -1

 sj.mousavi@modares.ac.irي ارشد صناي  زذايي، كارشناس  2

 f.khazami@modares.ac.ir  كارشناسي ارشد هنر اسالمي، 3

mailto:sj.mousavi@modares.ac.ir
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 1دار در آنهایپا یران و بهبود اصول معماریدر ا یونکمس یهاش مجتمعیدایروند پ

 زد(یدر شهر  یونکمجتمع مس ی)مطالعه مورد

 4ید راسخی، مج3یمحمدرضا حافظ ،2یما گودرزین

 ده:کیچ

متناسي    يهايق طراحياز طر يت زندگيفكيد به بهبود توان ميشور ك يهاونت در مجتم کشرفت سيروند پ ييشناسا

ميورد   شور از گذشيته كه در كاست  يارکراه ين به صور  اجتماعکاربران منجر شود  استفاده از مسك يهايازمنديبا ن

ران بيه هميراه ژاپين دو    يشور اكمدرن از زرب با چالش مواجه شده است   يار با ورود معمارکن راهيتوجه قرار دارد  ا

ت يي تبع يو بيوم  يسنت يرده و از اصول معماركآن مقابله  يمدرن و فشارها يبا معمار يه تا حدودكهستند  يشورك

ز وجيود دارد  هير   يي امروز ن يرد در زندگيکن رويا يان بازسازکمتوجه ا كيه با اندكاست  يت به حدين تبعيردند  اك

 يت و اصيالت فرهنگي  يي گيردد و در شيهرها هو  يشتر معمياران مشياهده مي   يدر آثار ب ييآن دوران طال يچند فراموش

ق يي مطالي  از طر  يو جمي  آور  يل منطقيرد تحليکق با استفاده از روين تحقياست  در ا يرا  فراوانييدستخوش تغ

ت ياصيالح وضيع   يمناسي  بيرا   يارهيا کم  در اداميه راه ي، اقدام به ورود به موضيوع نميود  يدانيه و مطالعا  ممشاهد

در  يداريي در اسيتقرار اصيول پا   يم  اسيتفاده از معميار  يي اربران را مورد توجه قرار دادك يازهايو متناس  با ن يالبدك

 به اقتواد خواهد نمود  يفراوان  مكبود ن بهيساختمانها گردد و ا يياراكتواند منجر به بهبود يشور مك

 .یسنت یدار، معماریپا ی، معماریستی، همزیونکمس یها، مجتمعی: معماریدیلك واژگان
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 «رانیدر ا یاتیترفندها و فرار مال یبررس»

 1یمحمد عماد 

 :دهکیچ

 ياتيمال يه درآمدهاك يلتار است  و هر دوکر قابل انيواضح و ز يامر يشوركت آن در اقتواد هر يا  و اهمينقش مال

د يي ت و توليي له، منجير بيه فعال  ينوسيخود بد يهانهياز هز ين بخش اعظميتواند عالوه بر تاميداشته باشد م يشتريب

، عيدالت،  ييارآكي سيازد:   يه بتواند سه هدف را عملكآن است  ياتين منظور نظام مناس  ماليان گردد  بديشتر موديب

 يمنظيور از ترفنيدها   د يي آيبوجود م ياتيمال يبه نام ترفندها ياها مسالها ياعمال مال اجرا و ي  اما در راستايسادگ

اسيتن از  كا يي ا  يقانون به منظور اجتناب از پرداخت مال يزگاه هايو استفاده از گر يقانون يتوسل به ترفندها ياتيمال

د تواني  ميي ا  يي تر دادن مالمكا ين ندادن يدر عار خالف قانون انجام نداده و كبه ظاهر  يه مثدك ي، به نحوياتيبار مال

از بيه  يي ن ياتيي مال ياز رشد و گسترش ترفندها يريموون نگه دارد  جهت جلوگ يقانون يهاخود را از شمول مجازا 

شتر در يب يسازن موجود، شفافيگر مردم  دولت با اصالح و بهبود قوانيد يسو دولت و سو ي ه است  يدو سو ينگاه

ش يهيا، افيزا  يگيذار اسيت يمتخويص در س  يروهايشتر مردم، استفاده از نيا  جهت جل  اعتماد بيمال نيقوان ياجرا

ا  بر ارزش افيزوده  يمال ويژه بهها و ا يت ماليبا نقش و اهم ييان جهت آشناين موديدر ب يو فرهنگ يغاتيتبل يارهاك

  مي كشور ك ياتيت ماليتواند به بهبود وضعيمها ا يبورس و مال ن تجار ،ين قوانيب يو هماهنگ ييسوهم يو برقرار

فه نسبت به يبا احساس وظ يالن اقتوادكت يا  در وضعيگاه ماليز با توجه به نقش و جايگر مردم نيد يند و از سوك

شيور  كت ين را در بهبيود وضيع  يمسيول  ين خود اظهيار يت و همچنيشور با گسترش فرهنگ شفافك يت اقتواديوضع

 برسانند  ياري

 ران.ی، ایاتیز مالی، گریاتیمال ی، ترفندهایاتی: درآمد مالیدیلك واژگان
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 میركاز منظر قرآن  یمسلمانان در جامعه اسالم یشرفت علمیعوامل پ

 1یل عارفیاسماع

 :دهکیچ

 نظام مستقل، هايومتکح وجود جامعيت اسالم، توحيدي، بيني جهان مانند عواملي نتيجه مسلمانان علمي پيشرفت

وقم  سنت از حمايت و علمي بزرگ زكمرا تأسيس دانش، و علم به تشويق عمل و و رکف در تحول پژوهش، رام يافتن

 را سرافرازي و طالئي دوره از بازگشت و انحطاط ديگر طرف باشد  ازمي زيره و ايمان و علم بين  يوس رابطه ايجاد و

اسيتعمار،   وجيود  پيشيرفت،  و توسيعه  بيراي  نياپرسيت د فرمانروايان الزم عزم جمله: عدم از چند عللي توان معلولمي

 و ابعياد  در يپيشرفت علم هايشاخص و اصول قرآن، در دانست  زيره و تنبلي و سستي خرافه پرستي، ايمان، ضعم

مسيلمانان   يشرفت علميعوامل پ يبررسي اجمالي، در پژوهش حاضر در صدد بررس در هك شده بيان متعدّد هايحوزه

ن علت ها ياز ا ين امر پرداخته و بخشيح عوامل موثر در ايم و تشرين راستا به توصيم  و در ايهست ياسالم در جامعه

دگاه مفسيران و صياح    يي و د ياله يوح يالم آسمانكم و استفاده از يركا  قرآن يو عوامل را برشمرده و با توجه به آ

ن يي به ا يدر صدد است با استفاده از روش اسناد ن پژوهشيسنده در ايرد  نوكم يخواه يابينظران به اجمال آن را ارز

 ست؟يم چيركاز منظر قرآن  يمسلمانان در جامعه اسالم يشرفت علميه عوامل پكسوال پاسخ دهد 

 ، قرآن، مسلمانان.ی، علم، جامعه اسالمشرفتیپ :یدیلك واژگان
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خش د بر بكیبا تا یو اشتغال بر رشد اقتصاد یگذارهیاثر صادرات، سرما یبررس

 یشاورزك

 بدمحمدرضا ارسالنشرمه،  یما حصاری، ن1یداشبالغ یعارف باقر

 :دهکیچ

ل يي اسيت و بيه دل   ييت زيذا يي ن امنين بخيش در تيام  يتير يشيور و اصيل  كهير   يربناهاين زياز مهمتر يکي يشاورزك

بيه دنبيال   ه جهيان زيرب   كسال گذشته  ي  يط دارد و يا ژهيت وياهم يشوركهر  يبرا ييت زذايو امن ييزا اشتغال

 ي  در طي رده اسيت كي دا يي مضياعم پ  يتي ياهم يگيذار  هيو سرما يشاورزكشورمان است، بخش ك ييت زذايد امنيتهد

از  يارين در بسي ييو رانيدمان پيا   کاند يگذار هيمورد زفلت واق  شده و شاهد سرما يشاورزكگذشته بخش  يها سال

 هياي بخش ساير با قوي هاي پيوند و گستردگي يلدل به كشاورزي بخش ز،يدرآمد ن كم كشورهاي م  دريموارد هست

اثير صيادرا ، سيهم     ين مطالعه به بررسينمايد  در امي عمل اقتوادي رشد اوليه محرک و موتور عنوان به اقتوادي،

ه رشيد  كي دهد يق نشان مين تحقيج حاصل از ايشود  نتايشور پرداخته مك يو اشتغال در رشد اقتواد يگذارهيسرما

ه سيهم صيادرا  در رشيد    كي  باشيد يدار مي يشيور معني  ك يو اشتغال بر رشد اقتوياد  يه گذاريهم سرماصادرا  و س

 باشد يشتر ميب ياقتواد

 ی، صادرات، رشد اقتصادیه گذاری، سرمایشاورزك: یدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Bagheriaref1@gmail.com  دانشجوي ارشد اقتواد كشاورزي دانشگاه اروميه  1



 ده آثار و مقاالت برگزیده نهمين كنگره پيشگامان پيشرفتکيمجموعه چ

88 

 

: دانش یدانش آموزان )مطالعه مورد یو اخالق ینیت دینقش معلم در ترب یبررس

 وان(یر مرآموزان متوسطه شه

 1یمحسن خالد

 :دهکیچ

ه معليم  ك ين معلم و دانش آموز و نفوذيب ي ست  تماس نزديده نيس پوشكو يت دانش آموز بر هينقش معلم در ترب

گوناگون مثل  يوه هاين است به شکو مم كند ميفا يشان ايا يو روان يرکدر عالمت ف يبر دانش آموز دارد نقش مهم

ن پيژوهش  يي ن موضيوع هيدف از انجيام ا   يي ت ايند  با توجه به اهمكبروز  ي  همانندسازاوقا يو گاه يد الگوسازيتقل

 اعتبار ن پژوهش بهيوان ايشهر مر دانش آموزان متوسطه يو اخالق ينيت دينقش معلم در ترب يعبار  است از: بررس

 صيور   نيي بيه ا  .اسيت  يدانيو م يا كتابخانه اطالعا ، يآور جم  روش و يفيت، توصيماه اعتبار ، بهينيموضوع د

 پيژوهش  هيدف  بيه  توجيه  بيا  و شده يبندطبقه منسجم طور به و مطال  شده يبردار شيتاب ها، فك مطالعه ضمن

ه كي دهيد  يجيه پيژوهش نشيان مي    يباشيد  نت يوسطه متپژوهش دانش آموزان مقط  م يآمار  جامعه .است ياربردك

دهيد از  يمي  ج پژوهش نشيان يدانش آموزان دارند  نتا يخالقو ا ينيت دير در تربيار ناپذکر گذار و انيمعلمان نقش تاث

را  ييي ن وجيه تغ يبيه بهتير   684/0 ي  بتاير رفتار معلم با ضريون، متغير مستقل موجود در مدل رگرسيمتغ 8ان يم

  كند مين يير وابسته را تبيمتغ

 ، رفتار و دانش آموز،یو اخالق ینیت دی: معلم، تربیدیلك واژگان
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فلسفه  یآموزه ها بر یردیکبا رو ییه اثبات گرایم بر نظركگفتمان حا ینقد و بررس

 رانیا یفركیحقوق  یو مبان یحقوق اسالم

 1یوچكان یرضائ محمدرضا

 :دهکیچ

 ي، تحيول ي السي كتي   کانه در ميسزاگرا يهاشهيه رفتن انديو به حاش ييا اثبا  گراي يت  تحققکمدن مآارك يبا رو

مشياهده محيور بيه     ايي  ينيع يز بر متدولوژكه تمريکرفت؛ به طوريصور  پذ يجرم شناسخ تحوال  ين در تارياديبن

انيه هميراه اسيت؛    يرد جبرگرايکرو يه با نوعك يير اثبا  گراکرا فرا گرفت  در تف يعلوم انسان يهاطور گسترده عرصه

و  کحاليت خطرنيا   ييبيه شناسيا   ،يتا تحقق دفاع اجتمياع يرار جرم و نهاکده مجرمانه، ممانعت از تيمبارزه با پد يبرا

اسيت   يانسان تنها موجود ير اسالمکه در تفكست ين درحاليشود؛ ا يت داده مياهم يتيو ترب ينياعمال اقداما  تام

د در برابير  تواني  ميي ه كي  ين معني يباشد؛ بد يرا دارا م يريم پذيلکان تک، اميريم گيعقل و توم يرويه بر نکيه با تك

ت يي ر فعاليه قيادر خواهيدبود مسي   كي ند تا آنجا ك يستادگيخود ا يط زندگيو مح يرونيامل بو عو يز درونيال و زرايام

مسياله   يفير كيسيم  يويتيپوز يرد علمي يکي ج روينتيا  يابيارز ند  دركم يم بر جامعه تنظكخود را درچارچوب قواعد حا

 يه چه نقيدها کنياند و ابهره برده  ييرا  اثبا  گراکمختلم تا چه حد از تف يحقوق يستم هايه سكآن است  يديلك

حقوق  يمتقابل آموزه ها يابين رابطه به ارزين پژوهش در تالش است در ايوارد است  ا يرد علميکن رويبرا يعمده ا

 بپردازد  يت  تحققکملهم از م يهاشهيو اند ياسالم

 .یفركیت ی، جرم، مسئولیتب تحققک، میی: اثبات گرایدیلك واژگان
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جهت انباشت  یكمدل ژنر یكت دانش و ارائه یریمد یندهایفرا یقیمطالعه تطب

 یدانش یهاهیسرما

 1یمحمد طاالر

 :دهکیچ

ت يريو مد يرکه فيت سازمانها قرار گرفته است  در واق  سرمايت دانش در اولويري، مديو دانش محور ييدر عور دانا

 ياسيالم  يل شيده اسيت  نظيام جمهيور    يدها تبسازمان يراهبرد يهاتيدر عرصه فعال يار مهميدانش به موضوع بس

رود مجموعيه دوليت و    ين انتظار مي يخود قرار داده است  بنابرا يمحور را سرلوحه برنامه ها ييشرفت دانايز پيران نيا

 ياتکي از ن يي  ند  اما يت آن اقدام نمايرينند و نسبت به مدك يه تلقيز دانش را به عنوان سرمايمربوطه ن يسازمان ها

ن پروژه ها را تحيت تياثر   يت ايتواند موفقيت بوده و ميار مهم و حائز اهميت دانش بسيريمد يپروژه ها يه در اجراك

ت دانيش  يريميد  يهيا نيون ميدل  كه تا كاز آن است  از آنجا  يرويمناس  و پ يمدل و متدلوژ ي قرار دهد، انتخاب 

ن تعيداد بخويو    يي ن ايمناس  از بي  مدل ي موفق ارائه شده است، انتخاب  يهاتوسط خبرگان و سازمان يمتعدد

هيا را  ن سازمانين است اکمم يل بوده و حتکار مشيت دانش هستند بسيريمد يه فاقد تجربه قبلك ييهاسازمان يبرا

 يت دانش ميورد بررسي  يريمد يهان مدلين و معتبرترين مدل از مهمترين مقاله چنديد  لذا در اينما يدچار سردرگم

 ده است يت دانش ارائه گرديريمد ي ها، مدل ژنرن مدليسه ايو مقا يقيمطالعه تطب قرار گرفته است و براساس

 یكت دانش، مدل ژنریریند مدیت دانش، فرایری: مدیدیلك واژگان
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 یو چشم انداز قرآن ینید شهیت در اندیم و تربیهندسه تعل

 3یمی، نجمه ابراه2یدیدره ب یبر عباسك، ا1یدیدره ب یاحمد عباس

 :دهکیچ

بيه آن، راه   يبند يه توجه و پاكشرفت است يو پ ييربنايز يهائل مهم در حوزهم و تعلم از مسايتعل يهاآداب و روش

م ين خاطر، تعلي يده شده است و به هميآفر يه انسان اجتماعكسازد؛ چرا يگر را هموار ميد يهار مثلفهيدن به سايرس

ن ين ديتراملكن اسالم يه دك ييباشد  از آنجايگران مينار دكدر ستن يز ير برايضرور  اجتناب ناپذ ي ت او يو ترب

ن بياره  يي هيا را در ا انين بيهم السالم برتريان و امامان معووم عليشوايو پ ن دستورا  هستنديو دستوراتش جامعه تر

د  روش پژوهش باشيو چشم انداز قرآن م ينيشه ديت در انديم و تربيهندسه تعل ين نوشتار بررسيداشته اند، هدف ا

و منياب    يثيت  حدكقرآن و  تيبا محور يتابخانه اكنموده است با استفاده از مناب   يه سعكاست  يليتحل -يفيتوص

 يبيرا  ياز و ضرور  اخالقي ين ي ت يم و تربيا ، تعليم و روايركموضوع بپردازد  از منظر قرآن  يمعتبر به بررس يعلم

ر زذا يد قبل از انعقاد نطفه و هنگام انتخاب همسر متوجه آن بود و از تأثيه باكاست  ياست و امر يبقاه و تداوم زندگ

 ين امير ميثثر هسيتند  از طرفي    يي تورهيا در ا كن فايه مجموعه اكرا يل در آن زافل نشد، زير عوامل دخيط و سايو مح

 يا  قيرآن ضيامن اجيرا   هم السالم و توجه به دستورين عليمعووم ره يمان و مذه ؛ و الگو گرفتن از دستورا  و سيا

 د ينماي  ميدن به هدف را تسريهم السالم رسيسته مانند ائمه عليشا يباشد و انتخاب الگويح آن ميصح

 ینیم دین، تعالیت، قرآن، ائمه معصومیم و تربی: تعلیدیلك واژگان

 

                                                           

 a.abbasi.d2020@gmail.comاسي/گرايش جامعه شناسي، دانشگاه اصفهان، ايران، نويسنده مسئول: كارشناس ارشد شيعه شن - 1

 Akbar.abbasi.2020@gmail.comكارشناس مهندسي مديريت و آباداني روستاها، پيام نور مركز تيران؛  - 2

 n.ebrahimi277@gmail.comكارشناس علوم اجتماعي/ گرايش پژوهشگري، دانشگاه اصفهان  - 3



ده آثار و مقاالت برگزیده نهمين كنگره پيشگامان پيشرفتکيمجموعه چ   

 

92 

 

و  یاسالم یهارهبران سازمان ینده پژوهیآ یاستراتژ یامدهایت، عناصر و پیماه

 اثربخش از آن یلارائه مد

 2یبیحب یسی، ع1یستاره موسو

 :چکیده

 يهيا تكه شير كي شيود  يشناخته مي  ي انتخاب استراتژ ي سازمان ها زالباً به عنوان  رهبران ينده پژوهيآ ياستراتژ

اسيت   ي استراتژ ير و سازگاريياز به تغيه مفهومش اعالن نك يرونيط بيمح ينند تا جرقه هايگزيآن را بر م ياسالم

نيده  يآ ينيدها يرامون اقيداما  و فرا يل گرفته پکالزام و رفتار ش ي به عنوان  ينده پژوهيآ يند  استراتژيدنبال نمارا 

 يرقيابت  يايه مزاكنند كو اجرا  يطراح ينند تا آن را بگونه اكيت ها تالش مكه شركشود يم ميپژوهانه رهبران تعر

 ينيده پژوهي  يآ يتوسعه دهند  استفاده از استراتژ ينولوژکا تي  و بازار بالقوه محووال يشان را در عرصه يو آت يفعل

دار، از يي و پا ياصيل  يرقابت يايمزا يجست و جو يت ها را براكم شري، تومي استراتژ يسازگار يهيبه عنوان ابزار اول

بيه   ياساسي  يريي جهيت گ  يي  ، ينده پژوهيآ ي  استراتژكند ميس کنده پژوهانه رهبران منعيو اقدام آ يق نوآوريطر

ت يي ه مطيابق بيا جيوهره و ماه   كي ل خواهيد گرفيت   کشي  يزمان ين استراتژيست و اا هافرصت يريگيسمت رشد و پ

ن يدر بي  کمشيتر  يدئولوژيي ا يي   ينيده پژوهي  يآ يت سازمان باشد و سراسر سازمان را شامل شيود  اسيتراتژ  يمامور

 يا پاسيخ تحقيق مي   يس العمل کافت عيو در ي ستراتژق الزام به انجام اقدام ايه زالباً از طركاست  ياسالم يسازمانها

 ينيده پژوهي  يآ ين استراتژيمرتبط باشد  بنابرا يرونيط بيت در محكشر ي ت خا  يه تحقق آن به موقعکنيابد تا اي

د در سراسر سيازمان  يبا ين استراتژيه اکست، بلين يافتنيسطح خا  در درون سازمان،  ي ا يان مشخص کم ي در 

ت سازمان برخوردار باشيد   يا ماموريو  يت وجوديبا ماه يشگيو هم يق، ناگسستنيعم يونديشد و از پوجود داشته با

 يه در اداميه ميدل  كي باشيد   يمي  ياسيالم  يدر سيازمانها  ينده پژوهي يآ يت وجوديماه ين مقاله بررسيا يهدف اصل

 اثربخش از آن ارائه خواهد شد 

 یكبخش، انتخاب استراتژ، مدل اثری، استراتژینده پژوهی: آیدیلك واژگان
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 یشبرد اهداف اقتصاد مقاومتیبر پ یت توسعه فرهنگیاهم

 2یرضا صفدر، 1وسف محمدزادهی

 ده:کیچ

ران در منطقيه قيدر  اول از لحياو    يي ا ياسالم يشور جمهورك 1404شور، در سال كست ساله يدر سند چشم انداز ب

در سند چشيم انيداز آن اسيت     يشور در بخش اقتوادكد ريکگر رويخواهد بود  از طرف د ياسي، سي، فرهنگياقتواد

 يه بيرا كي  ياول منطقه را داشته باشيد بيه طيور    يباشد و هم رتبه  يه هم اسالمكده آل داشته باشد يا يه اقتوادك

باشيد    ياقتواد مقياومت  يستياز مهم با يکيشرفت، يپ يرانيا ياسالم يدر الگو نيبنابرا جهان اسالم الهام بخش باشد 

 يه آن هم با استفاده از توسعه فرهنگي كباال است  يو رشد اقتواد يازمند توسعه اقتوادياجرا ن يبرا ياد مقاومتاقتو

 نقيش  شيود،  يارائه م يق توسعه فرهنگياز طر يشبرد اهداف اقتواد مقاومتيپ يه براك ييارهاکر است  راهيان پذکام

در جهيت تحقيق اقتوياد     يتوسعه فرهنگي  يبرا ييارهاکهز رايشور دارد  درآخر نك يدر توسعه اقتواد يمهم و اساس

 ران مثثر واق  شود يا ياسالم يشور جمهورك يارائه شده است تا در اعتال يمقاومت

 ی، سند چشم انداز، جوامع، رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی: اقتصاد مقاومتیدیلك واژگان
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 ازرونكشهر  یل رشد و توسعه اقتصادیو تحل یبررس

 یدهدار ی، مصطف1یم معمریابراه

 :دهکیچ

ه كي داننيد  يم يثر مردم آن را ضروركه اكاست  يرا توسعه هدفينند، زكيدن به توسعه تالش ميرس يهمه جوام  برا

ل يتوسعه و رفي  و تعيد   يهاهيت پاياز جوام  به منظور تقو ياريتوسعه است  بس يهااز جنبه يکي يشرفت اقتواديپ

-ازمنيد برناميه  ين يگريش از هر زمان ديشان، بيو فرهنگ ي، اجتماعيال  اقتوادکائل و مشها و انبوه مسعدم تعادل

 مناطق، اقتوادي و توسعة رشد يابيو ارز سنجش شان هستند  برايانا  و مناب  بالفعل و بالقوهکام ييو شناسا يزير

 اقتوادي هايشاخص تعداد اينکه هب توجه با .دارند خاصي اهميت آنها از كدام هر كه دارد وجود زيادي هايشاخص

 تحقييق  نتيجة بر خا  هايشاخص انتخاب دارند، اهميت از متفاوتي درجا  منتخ  هايشاخص و بوده زياد بسيار

 ياربردكي ق، يي تحق يم بير فضيا  كرد حيا يکروش و رو يليتحل -يفيه توصيگذارد  پژوهش حاضر بر پامي بسزايي تأثير

 ياتابخانيه كو  ياز از روش اسنادياطالعا  مورد ن ينه جم  آوريزرون است  در زماكق شهر يتحق ياست  جامعه آمار

 دنبيال  بيه  اقتويادي،  شياخص  16 از اسيتفاده  بيا  تحقيق اين استفاده شده است  باشديم 1392ه مربوط به سال ك

 سيتفاده ا مختلفيي  يهيا روش از توانمي اقتوادي توسعه سنجش براي .است ازرونكشهر  اقتوادي توسعه سنجش

اسيتفاده شيده    SAWو  TOPSISازرون از ميدل  كي شيهر   اقتوادي توسعه سطح سنجش براي مقاله اين در  .كرد

ه بيا  كي ن اسيت  اانگر يي ج بيد  نتيا ياستفاده گرد Excel يافزار آمارها از نرمل دادهيه و تحليتجز ين براياست، همچن

 داشته است  يقبل رشد مناس  و درخور يهاسالنسبت به  1392ازرون در سال كشهر  ي نکدو ت استفاده از هر

 ازرون.ك، شهر یس، رشد اقتصادیتاپس یكنک: توسعه، تیدیلك واژگان
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 ی)مطالعه مورد شرفتیل به افق پیدرجهت ن یع فرهنگین نقش صناییو تب یبررس

 (یصنعت گردشگر

 4فر ید خرسندی، وح3ی، احمد قاسم2احسان شاد ،1یسجاد مرات

 ده:کیچ

 يلم سياز يم صينعت قدرتمنيد في   يتوص يفورد براکت  فرانکدوم و در م يدر زمان جنگ جهان ي  فرهنگيامفهوم صن

عميوم ميردم،    يه بيرا كي اسيت   ييل از بنگاهيا کمتشي  ي  فرهنگي يمتداول، صنا يفيا به وجود آمد  براساس تعريکآمر

ن يي ننيد هيدف ا  كير مي يي ثکه و تيي ، تهيگوناگون طراح يل هاکدر ش يو فرهنگ ي، علميآموزش ياطالعا  و سرگرم

تياب،  كمختليم اعيم از    يهيا در قالي   يفرهنگ ياالهاكو تجار   هد، ارتقاي، تولي، هماهنگ سازي ، مفهوم سازيصنا

است نرم افزار و لوح فشيرده اسيت  در جهيان اميروز     كدئو، ي، نوار، ويريو توو يلم، محووال  صوتيمجله، روزنامه، ف

دارنيد و نقيش    ييزان اشتغاليافراد به اطالعا ، آموزش و فرهنگ و همچن يدر دسترس ييسهم بسزا ي  فرهنگيصنا

ل يي نيد  بيه دل  كيفا ميا ين الملليگاه مناس  در اقتواد بيجاد جايا ملت و ايشور ك ي  ير فرهنگيدر ارائه توو يمهم

  يصينا  يفيه هيا  مول يق ابتدا به بررسين تحقيش رو صور  گرفته است  در ايق پيه تحقكاست  يتين اهميوجود چن

 م يپردازيم ي  فرهنگين صنايتر ياز اساس يکيبعنوان  يپرداخته و در ادامه به گردشگر يفرهنگ

 شرفتی، افق پیع خالق، گردشگری، صنایع فرهنگی: صنایدیلك واژگان
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ان و رابطه آن با تعامل ین دانشجویدر ب یفرهنگ یرسم یزان نقض هنجارهایم یبررس

 مكحا یاسیام سان با نظیدانشجو

 2نسب یول یمهد، 1پور یمحمدرضا گلستان

 :دهکیچ

دانشيگاه تهيران    يوكي ان پسير  ين دانشيجو يدر ب يفرهنگ يرسم يزان نقض هنجارهايم ين پژوهش با هدف بررسيا

  باشيد  يت تاهيل مي  يان، وضعيپاسخگو ينداريزان دين پژوهش شامل ميمطرح در ا يرهايرفته است  متغيصور  پذ

ن پژوهش بيه  يشود  ا يدانشگاه تهران را شامل م يوكان پسر ينفر از دانشجو 3500ن پژوهش تعداد يا يجامعه آمار

صيور    يچنيد مرحليه ا   يخوشيه ا  يريي وه نمونيه گ يان با استفاده از شينفر از دانشجو 351 يبر رو يشيمايوه پيش

سينجش قيرار    رونبياخ ميورد  ك يا  آلفي يآن با محاسيبه ضير   ييگرفته است  ابزار سنجش پرسشنامه بوده است و روا

ر يي ت تاهيل آنهيا و متغ  يان و وضعيپاسخگو ينداريزان ديم يرهاين متغيه بكاز آن است  كيج پژوهش حاينتا .گرفت

 وجود دارد  يرابطه معنادار يفرهنگ يرسم يزان نقض هنجارهايمخالفت با نظام با م

 یاجتماع - یگاه اقتصادی، پایهنگان، مقاومت فری، دانشجویفرهنگ یرسم ی: هنجارهایدیلك واژگان
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 كسیت ریریمناسب در مد یارک؛ راهیشاورزكمه محصوالت یب

 3، محمدرضا ارسالن بد2یبی، آرام حب1شرمه یما حصارین

 :دهکیچ

 ين زيذا يد و تيام يي ژه از نظير اقتوياد تول  يگوناگون، به و يهادگاهياز د يتوسعه اقتواد يهادر برنامه يشاورزكنقش 

رد  از جمليه  يي گيذاران قيرار گ  اسيت يزان و سيي رد مورد توجه اهل نظر، برنامهيش بايش از پينده جامعه بيت فزايجمع

د يي در بعيد تول  يريمطيرح شيده، خطرپيذ    ين بخيش اقتوياد  يي ل در راه توسيعه ا کوسته به عنوان مشي يه پك يموانع

-هيدر راه سيرما  يجيو  يرهيا يغر ماننيد مت يناپذ ينيبشيل احتمال وقوع حوادث پيل به دلکن مشيمحووال  است، ا

ميه  يه بكي ن جهيت اسيت   يي ا از نيد  كيفيا مي  يا ياساسي  يافته، موان  نقشي يسازمان  يشاورزكبخش  ييو برپا يگذار

ژه قيرار  يي توسيعه، ميورد توجيه و    يهابه هدف يابيدست  ير براياجتناب ناپذ يارکبه عنوان راه يشاورزكمحووال  

-يميار ي، انيواع ب ي، آفا  نباتيعيطب ياياست  بال ياقتواد يهاتين فعاليرتاز پر مخاطره يکي يشاورزك ديتول رد يگ

نيد و از آنجيا   كشياورزان وارد  كبه  ين است خسار  فراوانکموق  مميگاه ب يدما و حت يرا  ناگهانيي، تغياهيگ يها

دارنيد   يدودمحي  يدر حال توسعه جهان، توان ميال  يشورهاكژه در يبه و يشاورزكنندگان كدياز تول يه بخش مهمك

نيد   كل يرا بر آنها تحم يبارتكفال يط زندگيند، شراكساقط  ين است آنها را از هستکن خسار  مميمترك يگاه حت

را بيا  يي دانسيت، ز  يشياورز كتوسيعه   يهيا از اهرم يکيتوان يرا م يشاورزكمه محووال  يه بكل است ين داليبه هم

مه يشاورزان به عنوان حق بكاز  يريثكه انبوه ك كياند ياندازهاق پسيتوان از طريار نه تنها مكن سازو ياستفاده از ا

 يرا بيرا  يشيتر يت بيتوان امنيله آن ميسه به وکرد، بلكده جبران يشاورزان خسار  دكپردازند، خسارا  وارد به  يم

 رد كفراهم  يشاورزكنندگان كد يتول

 كسیت ریری، مدیشاورزكمه، ی: بیدیلك واژگان
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 رانیمرتع در امه یپروسه ب

 1زاده یفوالد یمهد

 :دهکیچ

شيت و  كردن كي  يا ، منطقيه يشاورزكبخش  ي ا توسعه يها استيس ياجرا يبرا يابزار مهم يشاورزكمه محووال  يب

ان بيه شيمار   يروسيتائ  ي هيي رو ياز مهاجر  ب يريو جلوگ يدام -ين زراعينو يها روش ي شت مطلوب، اشاعهك  كيتر

ميه  ياسيت  طيرح ب   يو اسناد يا تابخانهكاطالعا   يآور شد و از جنبه جم  يمه مرت  معرفيق بين تحقيرود  در ا يم

ميه محويوال    يه صندوق بك ين عوامل خطريتر گردد  مهم ياجرا م يشاورزكمه محووال  ير نظر صندوق بيمرت  ز

تي  شيامل؛ مراجعيه    مه مريباشد  مراحل ب يل و تگرگ مي، سيسالکدهد؛ خش ي، مرت  را تحت پوشش قرار ميشاورزك

 يباشيد؛ در صيور  بيروز حادثيه، بررسي      ينامه م مهيم بيطرح و تنظ کمه، ارائه مداريبرداران به صندوق ب نده بهرهينما

ن مبحيث  يتير  گردد  مهم يمه اضافه ميو پرداخت به پروسه ب يشاورزك  مه بانيارشناسان صندوق بكخسار  توسط 

گيزاران و   ميه يب يه بيرا كي باشيد   يخسيار  و پرداخيت زراميت مي     يمه مرت ، خطرا  تحت پوشش، روش بررسيدر ب

توسيط شيخص     ميه دام سيب  يدر خويو  ب  يجي يترو يها السك ين راستا برگزاريباشد  در ا يبرداران مبهم م بهره

 برداران به دنبال داشته باشد  بهره يبرا يبخش ير و آگاهيتواند تاث يم يمسلط و بوم

 مت، مرتع: خسارت، پوشش، غرایدیلك واژگان
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 یشاورزكدر محصوالت  یكنه و ارگانیشت بهك، ییت غذایامن

 بدمحمدرضا ارسالنشرمه،  یما حصاری، ن1یداشبالغ یعارف باقر

 :دهکیچ

هاي نيوين منجير بيه     افزايش نياز جوام  بشري به امنيت زذايي، رشد روزافزون جمعيت جهان، توسعه علم و فناوري 

كشاورزي و ارتقاي آن شيده اسيت  اميا بيه ميوازا  آن مشيکال  جدييدي در عرصيه          ايجاد تحول عظيمي در عرضه

خوردن تعادل بيولوژي  بوجود آمده است  مجموعيه ايين عواميل سيب       ها، خاک و بهم ها مثل آلودگي آب اكوسيستم

ل شود  هاي بشر در عور حاصر تبدي گرديده است تا حفظ محيط زيست، امنيت و بهداشت زذايي به مهمترين چالش

درطول دو دهه ي اخير به طور فزاينيده اي ميورد توجيه قيرار گرفتيه ا سيت؛ بسيياري از          ارگاني شاورزيك سيستم

 يهيا  ينوليوژ کدر دنيا مي داننيد  ت  شاورزيك نونيكال  کردن مشكار را پاسخي براي برطرف كارشناسان اين سازوك

ا منطبيق  يي روز دن يهاي نکجزه ت كه و لوازم و آال  مدرن تا ابزار يشاورزكفنون  وارد شده به سطح مزارع از علوم و

ار کي ب يهيا يي  نکشيتر ت يارتقياه داده اسيت  ب   يريد را بطور چشمگيو تول يشاورزكبوده است سطح  يط محليبا شرا

ش درجيه  يباشيد  افيزا  يشياورزان مي  كن يج واشاعه فرهنگ آن بيشور تازه در مرحله تروكگرفته شده امروزه در سطح 

ا  يي عمل درصيد  100 وا  داشيت  يعمل درصد 80 واشت كا  يعمل درصد 100ه كبود  يون در مزارع بحديسزايانکم

شيت  كدرميورد   يو ميورد  يق عملي يي تحق ي  ن مطالعهيد  در ايگردين انجام ميتوسط ماش زه ويانکبرداشت بطور م

ش يو افيزا  يه سيودآور كدهد يج آن نشان مياست و نتا انجام شده ي و ارگان نهيبه ،يشت عادكمحووال  درحالت 

 باشد يم يشت عادكشتر از يب ي نه و ارگانيشت بهكد محووال  در يتول

 یكشت ارگانك نه،یشت بهك ،ییت غذایامن ،یشاورزك :یدیلك واژگان
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 جامعه یشرفت فرهنگیر در پکاز من ینقش امر به معروف و نه

 1ینیه سادات حسیمرض

 ده:کیچ

قيت  يامر بيه معيروف در حق  « جامعه يشرفت فرهنگير در پکاز من يامر به معروف و نهنقش »پژوهش حاضر با عنوان 

ن يي ض دين فيرا يتير  و مهيم  ياز اصول عملي  يکيهاست و  ير بازداشتن از همه بدکاز من يها و نه يکيدعو  به همه ن

رود و  يشيمار مي   بيه  يقيوام جامعيه اسيالم    يبنيا  ر، سينگ کمن از يبه معروف و نه ق امريح و دقيصح ياسالم است  اجرا

ه کي ضيه بير همگيان روشين گيردد بل     يمبهم فر يايرد تا نه تنها زوايشتر قرار گيو پژوهش ب ياست مورد بررس يضرور

به دور از گنياه و امين سياخته و هميه واجبيا        يا تا جامعه رديان قرار گيمجر ي هيق، دستمايارزشمند تحق يها افتهي

ر بيه دو  کي من از يبه معيروف و نهي   امر يياجرا يها وهيجامعه فراهم شود  ش يشرفت فرهنگيپا گردد و موجبا  پ بر ياله

باشيد   يمي  ي، عملي، نوشتاريوه گفتاري، شيفرد يياجرا يها وهيشود  از جمله ش يم ميتقس يو اجتماع يفرد ي دسته

و  يز آموزشي كي مراخيانواده و   يهيا  در نهياد  ياجتمياع  يها وهياربرد دارد  شكهم  ياجتماع يها وهيه در همه آنها شك

ا و يي ، سيالمت دن ير برپا داشتن واجبا  الهي کمن  از  يبه معروف و نه  ت اجرا دارد  آثار انجام امريقابل يجمع يها رسانه

و عيدم اسيتجابت دعيا و         يتوان به سل  رحمت الهي  يآن هم م کتر يامدهايت و     است و از پيآخر  و حفظ امن

  از  يبه معروف و نهي  ضه امريو فر يشرفت فرهنگين پيب ينيو ع يقطع ي ار نزديبس يطت ارتبايرد  اما در واقعكاشاره 

بدون فرهنيگ   يا ن و جامعهيو ديتواند وجود داشته باشد و ه ين و جامعه نميبدون د يو فرهنگير وجود دارد؛ هکمن

،  ، ارزشيها يزنيدگ  ي وهي، شي ننيد و فرهنيگ  ك ين خود برقرار مي يها ب ه انسانكاست  يست  جامعه نظام روابط متقابلين

 يگذرد  اگر روابط متقابل اجتمياع  يم ياجتماع ي از روابط سالم و سازنده يعادا  و رسوم و     است  راه رشد هر فرد

ار ين خيود را بسي  ييي ه اسياس آ كي اسيت   ينيه اسالم تنها دكست ين کيد  شيرس يخود نم يمال آرمانكنبود هرگز به 

پيژوهش   ي وهيام و مقيررا  قيرار دارد  شي   کي   احيي رار داده است، روح اجتماع در جماجتماع ق يح و روشن بر پايصر

ق منياب   يي از طر يني يد يمعتبر علم کاطالعا  آن بر اساس اسناد و مدار يآور است و جم  يليتحل-يفيحاضر، توص

 قابل اجرا است  ياربردكن به صور  يصور  گرفته است و همچن يا تابخانهك

 .یشرفت فرهنگیر، پکمن از  یه معروف و نهب امر :یدیلك واژگان
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

آن با  ارتباط و (ISO 9001:2008) تیبررسی ضرورت استقرارسیستم مدیریت كیف

جان یفاضالب استان آذربا شركت آب و نان دركاركرییه تغیروح نگرش و آموزش،

 یشرق

 1گ زادهین بینسر

 :چکیده

سازي و توليد كاالها يا ارائه خيدما    مساله بهينه ورد توجه است،تجار  امروزه م كه در جمله مهمترين مساله اي از

كيفيت است  از اين رو مجهز شدن سازمانهاي مختلم به سيستمهاي مديريت كيفيت از جمله ضروري ترين ميوارد   با

 ISO9000 ياسيتانداردها  ير سرياخ يبراي ايجاد نظم مناس  در روند فعاليتهاي اين سازمانها خواهد بود  در سالها

از جمليه   جهيان  يشورهاكثر كن مساله در ايت مطرح شده اند و ايفكين يدر مساله تضم يمحور اساس ي به صور  

شود  با عنايت بيه ضرور  بکيارگيري سيسيتم    ياز آن استفاده م يافزون ران مورد توجه قرار گرفته و به صور  روزيا

دركشيورمان اييران در سيازمانها و دسيتگاههاي مختليم،      جهان و به طب  آن  مديريت كيفيت محوول يا خدما  در

ق پاسيخ بيه   يي ن تحقيي ا ياين قاعده مستثني نيست  موضوع اصل از  نيز يجان شرقيشركت آب و فاضالب استان آذربا

كاركنيان كيامال    آيا ضرور  استقرار سيستم مديريت كيفيت براي مسئولين و دسيت انيدركاران و   هكن سوال است يا

اسيت و از پرسشينامه محقيق     يفيق توصي يتحق ي داده ها  يق بر حس  نحوه گردآورين تحقي؟ ااحساس شده است

در سيازمانها باعيث شيده     9001زو يي رش ايتوان گفت پذيم ت،يسوال استفاده شده است  در نها 20ساخته در قال  

  يمحاسيبه ضير   قبيل داشيته باشيند  نتيايج حاصيل از      ينسبت به سيالها  ين تريي  پاينه آسيمتوسط هز هكاست 

ميديريت   رسون حاكي از آن است كه بين آموزش كاركنان، نگرش و تغيير و تحول بيا اسيتقرار سيسيتم   يپ يهمبستگ

 % مي باشد 99% و دو متغير ديگر 95كيفيت رابطه معني داري وجود دارد  سطح معني داري براي آموزش كاركنان 

 ش، سازمان آب و فاضالبزو، آموزیت، استاندارد ایفكیت یری: مدیدیلك واژگان
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و  یشاورزكمه محصوالت یصنعت ب یلغات استفاده شده در مفاد قراردادها یبررس

 یعیطب  منابع

 1زاده یفوالد یمهد

 :دهکیچ

ش خطيرا   يا نشوند  با توجه به افزاين است حادث شوند که ممك يعيامد وقايپ يجبران مال ياست برا يمه، خدمتيب

 ينيب شيه پكمه متناس  با آنچه يبرداران به صنعت ب ش بهرهيل و گراي، ميعيطب  و مناب  يشاورزكخووصا در بخش 

باشيد    يميه مي  يب يهيا  برداران بيا ابعياد و مولفيه    بهره ييدهنده عدم آشنا ن امر نشانيده است  ايشد، مشاهده نگرد يم

ده و يي چيند و قيادر بيه هضيم لغيا  پ    برخوردار هست ينييال  پاياز سطح تحو يعيبرداران مناب  طب شاورزان و بهرهك

هيا و   ناميه  نيگان استفاده شده در آئي  واژه يق به بررسين تحقيستند، ايمه نيب ياستفاده شده در مفاد قراردادها يرسم

 يمي كال  يه از تحوي كي  يافيراد  يم بيرا يم قابيل تفهي  يگان را بيه تعيار   مه پرداخته است و واژهيت بكشر يقراردادها

رش ي، پيذ يعي يطب  و مناب  يشاورزكمه محووال  ين بحث در توسعه صنعت بيتر وده است  مهمل نميبرخوردارند، تبد

 يو ميذهب  ي، فني يه اقتواديمه، توجين افراد به صنعت بيل ايل در مين دليتر باشد و مهم يبرداران م مه توسط بهرهيب

و  يشياورز كميه محويوال    يدر خويو  ب  يجي يو ترو يآموزشي  يهيا  السكي  ين برگيزار يباشد، بنيابرا  يبردار م بهره

 گردد  يشنهاد ميپ يعيطب مناب 

 یشاورزك، یعیطب مه، منابعیگان، ب : واژیدیلك واژگان
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

 ع(رضا )از منظر امام  یشیآزاد اند یهاها و مناظرهیرسك یاصول و مبان

 1یفیسروش ص

 :چکیده

ه تقابيل و  كي د يآيوتاه بر مكن جمله يست از همع(  پر واضح ا) يعلشود  امام يح ميد نظر صحيتضارب آراه سب  تول

ن نظير بيه قائيل شيدن     يچني برخوردار است  هيم  ياژهيگاه ويت و جايد و نظرا  از اهميبه بحث و مداقه گذاشتن عقا

ه در كي است  ياوكن و وايير و تبكان ذيته شاکن نيان، ايب يو آزاد يشيوجه در باب آزاداندعموم خوو  من يرابطه

 يرو پيژوهش حاضير، بيا هيدف    نيي د  از ايرخ نما يستيبايم يشيند آزادانديه در فرآكان است يدر ب يآزاد واق ، هدف؛

-يرسي كها و مناظره يتحليلي و مراجعه به مناب  گوناگون از كت  و مقاال ، مواديق مرتبط در خوو  اصول و مبان

بررسي قرار گرفته است  براي اين منظور، نخسيت  ع( استخراج شده و مورد نقد و ) رضااز منظر امام  يشيآزاد اند يها

طور مستقيم يا زيرمستقيم داراي مضيامين ميرتبط بيا موضيوع ميورد مطالعيه        هايي از مناب  مورد مطالعه كه به زمينه

ن ييل و بيازتب يي ها مدنظر قرار گرفته است  تحل آوري شده و سپس نقد و تحليل و واكاوي آن اند، شناسايي و جم  بوده

ع( در نوشيتار  ) رضيا اميام   يو عملي  يره علميژه از منظر و سيو ان بهيب يو آزاد يشيدر باب آزاداند ينيددرونمواض  

مخيالم و گياه تيوأم و     يع( را در برخورد با آراه گوناگون، حت) امامشه و مناعت طب  يناه عظمت اندكحاضر، اعماق و ا

خ يها و مواق  حساس تيار دشوار در برهه يهاو و خم و گردنهيپر پ يپرنور در راه ي، چرازيخته با قهر و گستاخيدرآم

نيدگان و فعياالن عرصيه    يآ يابد و هيم بيرا  ييارزش رجوع م يعلم يهاطيه هم در عرصه دانشگاه و محكخواهد بود 

 است يس

 .یع(، مقام معظم رهبررضا )ان، امام یب ی، آزادی، اصول و مبانیرسك، یشی: آزاد اندیدیلك واژگان

 

 

                                                           

 seifi.soroush@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه شهركرد،  -1

 
 



ده آثار و مقاالت برگزیده نهمين كنگره پيشگامان پيشرفتکيمجموعه چ   

 

104 

 

 یدگاه مقام معظم رهبریاز د ییبرتردانشجو یانجمن علم یك یونه واقعنم

 2ندك یکین ی، فرناز شهباز1برندق یرضا قهرمانیعل

 ده:کیچ

جامعيه   يو علمي  يدر توسيعه  اجتمياع   يند نقيش ميوثر  توان ميه كهستند  يياز نهادها ييدانشجو يعلم يانجمن ها

خيود   يردهيا كاركق يي ن انجمين هيا از طر  يي ا  دارنيد  يار و پنهانکشم آيردها و وظاكاركن اساس يو بر اداشته باشند 

 يعليم و فنياور  توسعه  يبرا ياز عقل جمع يريبهره گ   نندك  مكدر جامعه  ينيارآفركت و توسعه يند به تقوتوان مي

مهيم   ياز رسيالت هيا   يکيي گيردد،   ير ميان پذکن رشته ها اميدر ب يه به صور  تخووكشور ك يدر جهت توسعه 

و  يتخووي  يدانيش هيا   يمساعد  بيه بيارور   يبرا يتخوو يعلم يرود انجمن ها يبه شمار م يعلم ين هاانجم

و  يا  علمي يي ه يشيتر اعضيا  يت بكبيا اهيداف مشيار    يو پژوهشي  يارتباطيا  علمي   يه هاکجاد شبيز ايو ن يحرفه ا

و  يو ارتقيا علمي   گسيترش  ييدانشيجو  يعلمي  يل انجمن هيا کيجاد شده اند  هدف از تشيا يمتخووان در امور علم

ن يت انجمن است در اينه فعاليدر زم يو پژوهش يت آموزشيمتخوص و بهبود وضع يروهاين يفكيو  يمك يتوسعه 

 اشاره شده است  ييدانشجو يعلم يانجمن ها ينقش ها ينوشتار به برخ

قام معظـم  دگاه میانجمن، د یت انجمن، رهبریریبرتر، مد ی، انجمن علمیی: انجمن دانشجویدیلك واژگان

 یرهبر
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)نمونه موردی: نواحی  رانیشمال ا یدار مناطق جنگلیپا توسعه در یگردشگر نقش

 روزجا بابل(یجنگلی دهستان ف

 4وشكا سماید عمونی، حم3ییپارسا یدمحمد موسویس ،2خداداد ی، مهد1زاده ین موسیحس

 یده:کچ

هياي  اما يکيي از بخيش    ا  فراواني را بدنبال داردترين صنايعي در حال حاضر مي باشد كه اثرگردشگري يکي از مهم

باشد كه اثرا  متنوعي را در محيط روسيتايي از اقتويادي گرفتيه تيا اثيرا       مهم گردشگري؛ گردشگري روستايي مي

ايجاد اشتغال و درآميد   يبرا يتواند به عنوان ابزاريم ييروستا يگسترش گردشگر .را بدنبال دارد يعياجتماعي و طب

 يبرخوردار است، توجه به گردشيگر  يطبيع و يفرهنگ ،يشور ما چون ازتنوع قومكروستايي مطرح شود   يواحن يبرا

نتيرل حاشييه   كالن شيهرها،  كي نرخ مهاجر  جمعيت روسيتايي بيه    كاهش ،يارکتواند به حل معضل بييروستايي م

 يشيغل  يو فرصيتها  يخيدمات  يهابه سيمت بخشي   يشاورزكار از بخش کار پنهان و آشکبي ي، انتقال آرام نيروينشين

در بعيد اقتويادي    ند  نتايج حاصل از اين تحقيق نشان ميي دهيد كيه،   ك يبزرگ  مك ييد بر خود اشتغالكجديد با تا

مثبيت و همگراييي بيين گردشيگري روسيتايي و توسيعه        يطبق نظر روستاييان مورد مطالعه در اين زمينه، همبستگ

وستايي مورد مطالعه، گردشگري روستايي را از بعد اقتويادي مثبيت ارزييابي    وجود دارد  به عبارتي جامعه ر ييروستا

روستاييان از گردشيگري روسيتايي اظهيار نارضيايتي كردنيد؛ بيه عبيارتي بيين          يطيست محيمي نمايند  اما از بعد ز

 توسعه پايدار روستايي همبستگي منفي وجود دارد  يطيست محيگردشگري روستايي و بعد ز

 ران.یشمال ا یدار، مناطق جنگلی، توسعه پایگردشگر :یدیلك واژگان
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 یشاورزكآب در بخش  یارزش گذار یتوابع اقتصاد یبررس

 2، محمدرضا ارسالن بد1شرمه یما حصارین

 :دهکیچ

ق يي از طر ياريي در مويرف آب آب  ييبرخوردار است، ليذا صيرفه جيو    يژه ايت ويدار مناب  آب از اهميامروزه توسعه پا

 يران با تقاضيا يازل  نقاط ا يطرف از باشد  يمورد توجه م يو اقتواد يزشيبه عنوان عامل انگ يقتوادا يها کمحر

ن ينه تيام يان هزيه مكباشد  يم يآن اختالف فاحش يه علت اصلكمواجه هستند  يشاورزكآب در بخش  يرو به فزون

اقتوياد و   يالزم است با اسيتفاده اصيول علمي   ن چالش، يمقابله با ا يشاورزان وجود دارد  براكاز  يافتيمت دريآب و ق

ن ابيزار  ياز مهم تر يکيد ين شود  بدون تردييآن را تع يمت واقعي، قيشاورزكد محووال  يبراساس ارزش آب در تول

ز بير آن  يي شيور ن كه راهبرد توسيعه بلنيد ميد  آب    كاست  ياقتواد يمناب  آب، ارزش گذار ينه يص بهيتخو يها

خيرد   يبر جنبه هيا  ير قابل توجهيتاث يص براساس مقدار ارزش اقتواديو تخو يريم گيه تومكد دارد  از آنجا كيتا

نيه بيرآورد   يار گرفت  در زمكبه  ياديآن دقت ز يه در انتخاب روش و اجراكگذارد، الزم است  يم يشور باقكالن كو 

د اسيتفاده  يا از روش تاب  تولشتر آنهيصور  گرفته است و ب ياديمطالعا  ز يشاورزكآب در موارف  يارزش اقتواد

ج به دست آمده، از مباحث مهم و اساس ير آن در نتايو تاث ياقتواد سنج يح الگوهايانتخاب صح يشده است از طرف

وجيود نداشيته    يتيابع  يح مناس  فيرم هيا  يدر تور يافكه اگر دقت كباشد  يم يو مطالعا  تجرب يدر اقتواد سنج

 ن رهگذر اعتبار الزم را ندارد يبرآورد شده از ا يدهد و پارامترهايرا نشان نم يرهاين متغيب يباشد ارتباط واقع

 یشاورزك، آب، ید، اقتصاد سنجی، توابع تولی: ارزش گذاریدیلك واژگان
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 یانقالب جوانمرد

 1یده جوزدانیسع

 ده:کیچ

 يهيا  يند، فرهنيگ جانفشيان  كله ال  مقابکخ توانسته در برابر امواج خروشان مشيه در طول تارك يملت يرمز ماندگار

ه كي گانگيان  يو تهاجما  ب يخيما  تارياست از قرنها تالش مردمان در برابر نامال يادگاريه ك يفرهنگ آن ملت است 

 ن هميه انسيانها  يه در بكاست  ياز اصول يخ نقش زده اند  جوانمرديو نامشان را بر صفحا  تار ستاده انديجوانمردانه ا

شيود؛   يده ميشكت به قهقرا يشود و انسان يفراموش م يه هستند؛ گاهك يتيهر زبان و نژاد و مل فطرتا وجود دارد، با

ه منشيا آن  كي  يسيت اتفاقيات  يم نكي خ، يشود  در طول تيار  يم يبزرگ يارهاكشود و باعث انجام  يت ميهم تقو يگاه

شود تيا   ين مردم سب  ميدر ب يه جوانمرديت روحير داده است  تقوييرا تغ ياست و سرنوشت ملت يه جوانمرديروح

 ياديي ز ي، اقتوادياسي، سي، اجتماعيال  فرهنگکمش يخ دارايشورها در طول تاركرد  كال  گوناگون مقابله کبا مش

متفاو ، ميردم را   يو روشها يه قويروح ي ه با كاز جوانمردان وجود داشته  ييشورها گروههاكبوده اند؛ اما در تمام 

تيازه بيه جامعيه     يآنها، روحي  يه جوانمرديان روحين گروهها و بيا يدارد با معرف يوهش سعن پژيرسانده اند  ا ياري

ن بيا  يشيرفت بيردارد  بنيابرا   يپ يال  و رو به سوکمقابله با مش يبرا ير، گامکن تفيت و گسترش ايدهد و با هدف تقو

و  ي، اقتوياد ياعيم از اجتمياع  ال  جامعيه  کاز مشي  يارين برهيه از زميان، بسي   يثار در ايو ا يفرهنگ جوانمرد ياياح

  كند ميشرفت رهنمود يپ يشود و جامعه را به سو يآسان و قابل حل م ياسيس

 شرفتی، پیاریر عکثار، فرهنگ فتوت، تفی، ای: جوانمردیدیلك واژگان
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 یاسالم یدر نظام مال (یشهر یدر پروژه ها) ین مالید تأمیجد یها روش

 3حسن صابر محمد ،2دهقان یعل ،1ینیدحسیمحمدس

 :مقدمه

و  ي، عميوم ي، محلي يميدن  يها به عنوان نهادهيا  يشود و شهردار يتر م جهان، روز به روز گسترده يهايم شهرداريوظا

 يمحلي  ين نهادهيا يي ها قرار گرفتيه بيه ا   ه بر دوش دولتك يفيرند و وظايگ يرا بر عهده م يشتريم بيوظا يرانتفاعيز

  شود   يواگذار م

شيهر را   يو خيدمات  يعمراني  يها تياز فعال يد برخيه باكبزرگ  يارك مانيبه عنوان پ يبه شهردار ايگر در دنيامروز د

ت به سيمت  يفه فعاليه وظكو برخواسته از مردم است  يمدن يا موسسه يه شهردارکشود  بل يسته نميانجام دهد، نگر

 يهيا  تيي نيار فعال كد در يها با يه شهرداركل است ين دليرا بر عهده دارد  به هم يو توسعه انسان يدار شهريتوسعه پا

 بپردازد  يطيست محيو ز يستي، بهزيفرهنگ يها تيو مرسوم خود به فعال يسنت

اند تا بيا   دهيوشكها  شوركن يا يها يمتفاو  است  شهردار يدر حال توسعه تا حدود يشورهاكها در  يفه شهرداريوظ

مسيتقل از دوليت مطيرح     يمحلي  يها ند و به عنوان موسسهريبر عهده بگ يشتريم خود نقش بيش گسترده وظايافزا

ن يي ا يومتکي و ح ينه نظيام ادار يشي يانيد اميا پ   را بيه دسيت آورده   ياديز يها تيها اگر چه موفق ين شهرداريشوند  ا

ن يي نيد  در ا ك يرا طلي  مي   يشيتر يآنها، زمان ب يتيريجاد تحوال  در ساختار مديه اكاست  يا شورها، ازل  به گونهك

خيود، باعيث    ين موضيوع در جيا  يي ه اكي انيد   رفتهينپذ يرا به عنوان نهاد مستقل و مدن يهنوز مردم، شهردار شورهاك

انجيام شيده اسيت، همچنيان      ييي ززداكنه تمريه در زمك ييها شرفتيگر با وجود پيم آنها شده است  از طرف ديتضع

سيوق   يعمراني  يهيا  تيي فعال يام برخي و انجي  يه خدما  شيهر يارا يعنيم مرسوم يانجام وظا يها را به سو يشهردار

 دهد  يم

م بيا  يدر حيال توسيعه تناسي  وظيا     يشيورها ك يها يد به شهرداريم جديوظا يواگذار يبرا ياز اصول اساس يکي

  انا  است کام

ت شيده اسيت،   يرعا  يد به شهرداريم جديوظا يشورها، در خوو  واگذاركه به طور معمول در تمام ك يگرياصل د

 يگر را بيه خيوب  يديکم مرتبط با يها وظا يه شهرداركن مفهوم يست  به اا ها يبه شهردار« ونديپ همم يوظا يواگذار»

 شود  يم يريجلوگ يرارکت يها تيا انجام فعاليم ياز تداخل وظا يادين اساس تا حد زيدهند  بر ا يانجام م

 يگير يم، اصيل د يدر انجيام وظيا  « يومتکباالتر ح يها ژه ردهيگر، به ويد يها با سازمان يهماهنگ»ن اصل يعالوه بر ا

 ها مورد توجه قرار گرفته است  يشهردار يها تيه در فعالكاست 

ارائيه خيدمت بيه     يت بيرا يي مكدوليت و حا  يها ياز تود يا ل قبول بخش عمدهيه به دلكاست  يا موسسه يشهردار

و  يعميده منياب  درآميد    1362 سالتا ه كل بوده ين داليقا به هميار دارد  دقکر قابل انيو ز ياساس يشهروندان نقش
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 سيال ه قيانون بودجيه   كي  ينيد يشده است  فرا ين ميله دولت تاميو به وس يها از محل اعتبارا  عموم يشهردار يمال

ان گذاشت  البتيه در هميان زميان و مقيارن بيا      يها بر آن نقطه پا يشهردار يو درآمد يدبر استقالل مالكيبا تا 1362

ه كد يم نمايبه مجلس تقد يحه ايماه ال 6ثرظرف كها، دولت موظم شد حدا يشهردار يمدو درآ يبحث استقالل مال

ن مهيم انجيام نشيد     يي ه اكي اميل برسيند   ك يفائكساله به خود 3 يزيبرنامه ر ي  يشور طك يهايبموج  آن شهردار

و  يهيا بيه روز آور   يشيهردار  ين منياب  در آميد  ييي در تع ياساس يها  يها و آس از چالش يکيه كد گفت ين بايبنابرا

 باشد  يد محوله ميم جديو وظا يبزرگ شهر يپروژها ينه هاين هزيتام يد براي  جديس  مناكجستجو جهت 
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 یید بر جامعه روستاكیبا تأ ساز توسعه نهیخوب زم ییمرواکو ح یساالر مردم

 ی، تورج صادقی، محسن فتحیحمد نظر، م1یا مرادیمار

 :دهکیچ

از  يبيردار  ن نحوه بهرهييتع يبرا يعنوان قال  مناسب ، بهيزندگ يفكيط يو بهبود شرا يانساناجا  يردن احتكبرطرف 

ن و ييت از پاكو حر يتكافت مشاريد بر رهكيعت، با تأين انسان، اجتماع و طبيجاد رابطه متعادل و متوازن بيمناب  و ا

ت ميردم در  كشيان و شير  يازهايبيه ن  ييسخگوو پا يريپذ تيدر مسئول ييش توان اجتماعا  روستايه، باعث افزايدوسو

بيا   يو سيازگار  يخيواه  ، عدالتييزا ش به دروني، گرايت محليريل حضور مردم در مديشود و به دل يان توسعه ميجر

خيوب   ييي مرواکافيت ح ي، اميروزه ره ينيد ين فرايبيه چني   يتحقق بخشي  يرد، برايگ يست مورد توجه قرار ميز طيمح

خيوب در   ييي مرواکح يبيا برقيرار    قرار گرفته اسيت  بيدون شي    ييدار روستايسعه پاانون توجها  توك، در ييروستا

ز صيور   يي ن يشيور كو  يا توسعه منطقيه  ييده و با توجه به توسعه روستايفراهم گرد يينه توسعه روستايروستاها زم

ن شيده  يتدو يها امهه مردم به مسئوالن اعتماد نموده و برنكشود  يخوب باعث م ييم رواکو ح يساالر رد  مردميگ يم

 نند ك يت مكها مشار نهين زميل شده به خود ندانسته و در ايرا تحم

 .ییخوب، توسعه، جامعه روستا ییمرواک، حییمرواک، حیساالر : مردمیدیلك واژگان
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 شرفتیپ یبرا یانهیو زم یمتعال یهادر داشتن خانواده یاستهیرامت زن؛ باكحفظ 

 1یدیدره ب یاحمد عباس

 :دهیکچ

ننيدگان و پيرورش دهنيدگان    كت يي دهند و به عنوان ترب يل مکيت هر جامعه را تشياز جمع يميه زنان نك يينجاآاز 

هيا بيه    يزيها و برنامه ر ياست گذاريشتر مورد توجه قرار گرفته و در سيه بكباشند، ضرور  دارد  ينسل ها م ياصل

در انسيان   يانيم بنيه از مفاهكرامت آنها است كن قشر، يط با ان مباحث مرتبياز مهمتر يکيگردد   يژه ايآنها توجه و

م در ير مسيتق يم و زيخانواده ها و به صور  مستق يد در تعالتوان ميباشد و حفظ آن  يم ينيم ديقرآن و تعال يشناس

ن و مثلفيه  رامت زنيا كد بر كيرامت با تأك يقرآن و مطالعه ين پژوهش بررسيشرفت جامعه اثر گذار باشد  لذا هدف ايپ

و  ييي بيا اسيتناد بيه قيرآن و منياب  روا      يليتحل -يفيتوص يوه يه با استفاده از شكباشد  يحفظ آن م يوه هايها و ش

؛ يسرشت يها ياز توانمند يرامت زنان آگاهك ين مولفه هايه مهمتركج مشاهد شد يانجام گرفت  در نتا يتابخانه اك

رامت؛ ك يجه ي؛ مانند انجام اعمال صالح، توجه به نتيتسابكا يها يانمنددر خلقت با مردان، توجه به تو يمانند برابر

و      يو همسر ينقش مادر يفايت حجاب و عفاف و عفت، ايحفظ آن مانند؛ رعا يوه هاينار شكه در كباشد  يو     م

 باشد  يشرفت ميتاً پيخانواده و جامعه و نها يدر تعال يموثر يعامل

 ، اسالم، قرآن، خانوادهرامتك: زن، یدیلك واژگان
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 اتیدگاه قرآن و روایجامعه از د یشرفت اقتصادینقش انفاق در پ

 1ها یدیجمش نیمه

 ده:کیچ

انفياق پرداختيه شيده اسيت و بيه دنبيال آن        يعنيند ك يه فرد به جامعه مك يمال يها  مكاز  يکيق به ين تحقيدر ا

زه و دادن آن به مسيتحق  كيت و از اموال پايزار، انفاق با خلو  نمنت و آ يح و موثر مثل انفاق بيصح «انفاق»ط يشرا

و     را بير   يمثيل مغفير ، پياداش، آراميش دروني      يشده و بعيد از آن آثيار فيرد    يبررس و از اموال مورد عالقه يواقع

اع و در اجتمي  يعيدالت اقتوياد   يو برقيرار  يل اخيتالف طبقيات  يهماننيد تعيد   يم  در ادامه به آثار اجتمياع يشمار يم

اشاره خواهد شد و بيه دنبيال آن بيه     يت اجتماعيافراد و امن يو اجتماع يز رشد معنويو ن ياز فساد اخالق يريجلوگ

هم يت )علي يي ا  اهل بيا  قرآن و رواين موضوعا  را بر اساس آيدام از اكاز موارف انفاق پرداخته و هر  يان تعداديب

پرداختيه شيده    يشيرفت اقتوياد  ينقش انفاق در پ يسمت بعد به بررسگردد  در ق ين ميير مربوطه تبيالسالم( و تفاس

بيه افيراد     هيه افراد منعم با دادن سيرما كنگونه باشد يتواند ا يشور دارد مك يشرفت اقتواديه انفاق در پك ياست  نقش

لحسينه بيه آنهيا    ا ا قيرض ي توانند انفاق خود را به صور  قرض يآنها م يار آنها شده، حتكس  و كازمند، باعث رواج ين

جامعه برداشته باشيند و هيم    يشرفت اقتواديهم در پ يرده و قدمك يريق از حبس مال خود جلوگين طريداده و بد

اطالعيا    يآور است و جمي   يليتحل -يفيپژوهش حاضر، توص ي وهيشوند  ش يمان  از رواج ربا و رباخوار در جامعه م

ن بيه صيور    يصور  گرفته است و همچن يا تابخانهكق مناب  يز طرا ينيد يمعتبر علم کآن بر اساس اسناد و مدار

 قابل اجرا است  ياربردك

 .یشرفت اقتصادی: انفاق، پیدیلك واژگان
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

 رانیپایدار روستاها و شهرها در ا ضرورت توجه به توسعه یبررس

 3متیبهناز غن، 2نتیط کالهه پا، 1متیالناز غن

 :چکیده

 كيفيي  شيرايط  بيه  بخشييدن  بهبيود  آن هيدف  كه است توسعه مختلم ابعاد ميان توازن و ادلتع حالت پايدار توسعه

ن اصيطالح در مفهيوم گسيترده    يزمان ها است  ا م در همهين مفاهياز جام  تر يکيدار يتوسعه پا  است انسان زندگي

مويرف   يبيه الگيو   يابيدسيت  يراره بيو ز يانسان يروي، نيارا از مناب  مالكح و يصح ياداره و بهره بردار يآن به معن

نيده بيه طيور    ياز نسل امروز و آيرف  ن يال  مناس  براکي، ساختار و تشيانا  فنکام يريار گكه با به كمطلوب است 

 ز در نظر دارد ينده را نيآ يدار عالوه بر بهبود نسل حاضر بهبود نسل هايشود  توسعه پا ير ميان پذکت بخش اميرضا

 بيه  شهري پايدار توسعه به دستيابي  بهره مي گيرند ر توسعهين( در مسک)مم يها تيظرف مهشرفته از هيجوام  پ در

 برنامه نهايي هدف طبيعت، و اجتماع انسان، ميان متوازن و متعادل رابطه ايجاد و مناب  از مناس  برداري بهره منظور

رد زالي  در  يکي بيه عنيوان رو   ييوسيتا در حال توسعه، توسعه ر يشورهاك  در باشد مي شهري توسعه مديران و ريزان

دار توسيعه  عهيده  ييبه بعد، موسسه هيا و نهياد هيا    يران از انقالب اسالميرفته شده است  در ايپذ يند توسعه مليفرآ

ن يي است  ا جهاني( مطرح و فضايي )محلي، منطقه اي سازمان سطوح همه در پايدار توسعه شده اند  اهداف ييروستا

فيا  يرا ا يگر پژوهشگران مثثر بوده و نقش مهميقا  ديج تحقيدار براساس نتاياهداف توسعه پابه  يابيدر دست يفناور

 داريي پا توسيعه  جهيت  ييهيا  ارکي راه ييروستا و يشهر داريپا توسعه ميمفاه يبررس بر عالوهدر اين پژوهش   كند مي

 ه ايم داد ارائه ايران

 توسعه شهریدار، توسعه روستایی، یتوسعه، توسعه پا: یدیلك واژگان
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 علوم شرفتیو پ ییوفاکنقش دانشمندان مسلمان در ش یبررس

 1یعبد یدرید حیام

 ده:کیچ

 و ييوفاکفرهنگ و تمدن بير شي   ر دانشمندان مسلمان ويبه نقش و تأث يخيدگاه تارياز د شود ين مقاله تالش ميدر ا

 يشيود بيه معرفي    ين تيالش مي  يچني وار اشياره شيود  هم  ا  در جهان به طيور فهرسيت  ياضيشرفت علوم از جمله ريپ

 د پرداخته شود يصدر اسالم تا قرون جد از شرفت فرهنگ و تمدن جهان،يدانها در پياضين ريتر برجسته

 یدانشمندان اسالم: جهان اسالم، فرهنگ و تمدن اسالم، یدیلك واژگان
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 انقالب منظر رهبر م ازین مفاهیشرفت و تالزم ایپ عدالت و یهامؤلفه

 1هنمودد ریسع

 ده:کیچ

شيرفت تحقيق نخواهيد    يعدالت برقرار نگيردد، پ  يگرند  اگر در جامعه ايديکر از يشرفت دو مفهوم جداناپذيعدالت و پ

ه كي است  حيصح ياجتماع يت ها و بسترهايم مستلزم وجود ابزارها، موقعين مفاهيه تحقق اكافت  به نظر مي رسد ي

 يميدل هيا   يارآميد كن با توجيه بيه نا  يآن وجود نخواهد داشت  هم چندن به اهداف يت و رسيان موفقکبدون آنها ام

نخبگان  يشرفت همراه با هم از سويو مطالبه عدالت و پ ينيد علم ديتول يوشش براكبا  توان مي، يبرنامه توسعه زرب

م برداشت  ت گايشرفت توأم با عدالت و معنويتحقق پ يبرا ياجتماع ينه هايط و زميردن شراكو نيز فراهم  ياجتماع

را براي ايجاد بياور همگياني و    ن پردازش ابعاد و زواياي گوناگون اين گفتمان و بيان الزاما  اجرايي آن، زمينهيهم چن

ت و ضيرور   يي مقاله حاضير ضيمن پيرداختن بيه اهم     يسازد  هدف اصل سازي آن را فراهم مي تقويت انگيزه عملياتي 

ح يتشير  ن وييي د بر سخنان رهبير انقيالب، شيامل تب   كيبا تأ يالب اسالمگاه عدالت در انقيو جا يعدالت، مفهوم شناس

خيرد   يريارگكي ، بيه  يانيي پا يريي جيه گ يشرفت اسيت و در نت ين تالزم عدالت با پيشرفت و همچنيعوامل و الزاما  پ

 ه شده است يفتح قله ها توص يشرفت براير پيدر مس يت عمومكو مشار ي، عزم ملّيجمع

 یشرفت، جامعه اسالمیهبر انقالب، پ: عدالت، ریدیلك واژگان
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 رانیا یطب سنت در یگاه افسردگیجا

 2ن عربیآرم، 1ییث رضایحد

 :دهکیچ

ن يي اسيت در ا  يتابخانيه ا كبيه روش   يدر ط  سينت  يروان يها يماريو درمان ب ياثربخش ين پژوهش بررسيهدف ا

، ي، رازيد بلخي يي ابوز»تيوب  کاز آثيار م  يمان و برخکياز جمله ح يرانين مسلمان ايشيتوب دانشمندان پکراستا آثار م

 يدانشمندان معاصر مورد استفاده قرار گرفته است  عيالوه بير ارائيه روش درميان     يخراسان يليو عق ينا، جرجانيابن س

انجيام شيده    يز اشاره شده اسيت  در بررسي  يآن ن يو عوارض جانب يمتداول امروز ييبه روش درمان دارو يط  سنت

 يميار يدر درمان به دنبال رف  عليل ب  توجه دارد و يريش گيشتر به جنبه پيب ياسالم و يه ط  سنتكد يمعلوم گرد

و  يطي يماران به نقيش عواميل مح  يب يروان ينقش دارو در سالمت بر مان عالوهکيم آن ها و حيهاست نه فقط رف  عال

ميوزون،   يم و آهنگ هايمال يبوها و صداها مار،يمار، رنگ اتاق و لباس بيونت بکمحل س يهوا مانند نور، آب و يروان

سيهولت و سيرعت بخشيد و سيب       ميار يان بيي ردن و طرز برخيورد اطراف ك، خواب، ورزش و ماساژ، حمام ييم زذايرژ

ند در جهت حفظ و بهبود سيالمت  توان مين ط  ياز ا يريز با بهره گيمار نيب نه گردد  افراد سالم وياهش مد  و هزك

عيالوه بير    يماران مبتال به اختالال  روانين ط ، بياز ا يريگر با بهره گيد يبردارند  از سو يرمثث يروان خودگام ها

 يدرميان مي   يمتداول اميروز  ينسبت به درمان ها يوتاه تركدر زمان  ييايميش يداروها يدور ماندن از عوارض جانب

ه در صور  عيدم درميان، اخيتالال     كباشد  يم کيروانپزش ين سندرم هايعترياز شا يساسا يافسردگ اختالل شوند 

بازجيذب   يانتخياب  يننيده هيا  كن اخيتالل شيامل مهار  يي ج ايي آورد  درميان را  يرد فرد به وجيود مي  کرا در عمل ياديز

 ياز محققيان درمانهيا   يباشيد  برخي   يداز مي يسي كنوايننده منوآمكو مهار يسه حلقه ا يها ين، ضد افسردگيسروتون

عاميل   يي  پرتقيال بيه عنيوان     افشيرده  ،اسطوخودوس زعفران، ران ازيا يط  سنته نموده اند؛ دريز توصيرا ن ياهيگ

انجام  ياساس يافشرده پرتقال در درمان اختالل افسردگ ين با اثر بخشيهمچن و شود ياد ميورنشاطآ باالبرنده خلق و

 بيه  نيخت و همچني امپ پرداكپويه يرو به خوو  اثرآن بر حافظه و يرو اثرا  زعفران بر يبه بررس توان مي شد و

  پرداختمتوسط  م تايخف يدر درمان افسردگ اسطوخودوس ياثربخش

 یطی، عوامل محیافسردگ درمان ،یروان یها یماریب ،ی: طب سنتیدیلك واژگان
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 رانیدر ا یاسیس یاقتصاد یزیفساد ست

 2دوستیرضا عل، 1سحر دهقان تنها

 ده:کیچ

نه موضيوع  يشي يان پيي پيس از ب  ابتيدا  ران پرداختيه  يفساد در ا يررستابخانه به بكو  يش رو به صور  مروريمطالعه پ

 يادار نظيام  سيالمت  ارتقيا  قانون 1 ماده هيپا فساد بر يم حقوقيآن تعر يه طكان شده است يم مختلم فساد بيتعار

 يفيرد  صيور   بيه  يحقيوق  اي يقيحق شخص هر توسط هك است يفعل کتر اي فعل گونه هر» ده:يان گردين گونه بيا

 ،يگير يد ايي  خيود  يبرا ميمستق ريز اي ميمستق ازيامت اي منفعت گونه هر س ك هدف با و عمدا هك يسازمان اي يجمع

 و يعميوم  تيي امن اي سالمت اي مناب  ،مناف  اموال، به را يانيز اي ضرر اي رديپذ انجام يشورك مقررا  و نيقوان نقض با

 سيازمان  خيرد، فسياد   فسياد  الن،ك ده است )از باب مثال فسادان شيسپس انواع فساد ب «دينما وارد مردم از يجمع اي

بعيد آن مطيرح    يو سپس عوامل بيروز فسياد و اثيرا  منفي     پاختي( و ساخت طرفه، فسادکي فساد اتفاقي، يافته، فساد

 م ياران پرداختهيمقابله با فساد در ا ير چند راه حل براكان به ذيپا در ده است يگرد

 یاسیاقتصاد س فساد، ،یزیفساد ست :یدیلك واژگان
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 اتیلبن یران در بازار جهانیگاه ایجا یبررس

 2بد، محمدرضا ارسالن1شرمه یما حصارین

 :دهکیچ

رشيد و اداميه    يميواد الزم بيرا   يبياً تميام  يه تقركهستند  يين مواد زذاياز با ارزش تر يکي يلبن ير و فرآورده هايش

م، يط مختلم از جمليه اقلي  يبا توجه به شرا يلبن يهار و فرآوردهيد شيزان توليانسان را دارا هستند  هر ساله م يزندگ

آن در  يهيا ر و فيرآورده يت مورف شي يرا شاهد بوده است  با توجه به اهم ي، نوسانا  مختلفيگذاراستياقتواد و س

 يهااستياست  لذا سران بوده يمختلم از جمله ا يشورهاكها در ن محوول همواره مورد توجه دولتيه، ايتغذ يالگو

شورها اتخاذ شده است  بر اساس آميار  كن يدر ا يلبن يهار و فرآوردهيد و مورف شيش توليافزا يبرا يتيمختلم حما

 ين مقاليه سيع  يي ش اسيت  در ا يرو به افزا ينده ايبه طور فزا يمحووال  لبن يبرا يجهان يو اطالعا  موجود، تقاضا

 م ينك يا  بررسيلبن يران را در بازار جهانيا گاهيجا يريشده با استفاده از آمارگ

 یلبن یها ، فرآوردهیران، بازار جهانیات، ای: لبنیدیلك واژگان
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 یل ساختاریتعد یر برنامه هایتاث یبررس :ندهیآ یبرا یبه گذشته، عبرت یاهنگ

 یآقا یاست جمهورید بر دوره اول ركیبا تا) یمسئله فقر در دولت سازندگ یبررو

 (یرفسنجان یبرهاشمكا یعل

 1پور یگلستان محمدرضا

 :دهکیچ

شيد   ييران، همزمان و همراه با برناميه اقتوياد  يا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ي، اجتماعين برنامه توسعه اقتوادياول

د  نهاده بيو  يرا به جا يمتعدد يها يبه اجرا گذاشته شده بود و تبعا  و نابسامان ياديجهان سوم ز يشورهاكه در ك

و رشيد   يل سياختار يبرنامه تعد يه با اجراك ران معتقد بودندين برنامه در اينندگان و طراحان اكن ين وجود تدويا با

ن يي مد محقق خواهيد شيد  در ا  رآ  عادالنه ديو توز يمت، رفاه اجتماعيسم قيانکدر چهارچوب نظام بازار و م ياقتواد

 ينيه هيا  يمويرف خيانوار و هز   ينه و الگوير درآمد سرانه، هزيمتغانجام شده است، به سه  يفيه به روش توصكمقاله 

چگونيه   يل سياختار يبرناميه تعيد   يرها در اثر اجراين متغيه اكم ين پرداخته شده است و نشان داده اکمربوط به مس

 ياقي آل در دوره يتعيد  يه برناميه هيا  كي م يافقر را گسترش دادند  و نشان دادهرده و كرا بر عموم مردم سخت  يزندگ

ز دامين  يي ن يشتريب يها يه به نابرابرکد بلي( نرسياقتواد-ينه تنها به هدف خود )عدالت اجتماع يرفسنجان يهاشم

 زد 

 ، اقتصاد، فقری، عدالت، نابرابریل ساختاری: برنامه تعدیدیلك واژگان
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 یت شغلیت و رضایسه جنسیمقا یبررس

 1یلكم تویمر

 :دهکیچ

ا يي ا نيامطلوب  يپاسخ دادن به طرز مطلوب  يبرا يل، عالقه، استعداد و آمادگيش، تمايگرا نه،يزم ينوع يت شغليرضا

ان احساسا  فرد نسيبت  يب يت شغليگر رضايباشد به عبار  د يار خود مكط ينگرش نسبت به مح ينوع يلكبه طور 

ن و ميرد شيهر   ن زيشيازل  يت شيغل يت و رضيا ين جنسي يرابطه ب يباشد  هدف پژوهش حاضر بررس يبه شغل خود م

سياده انتخياب شيدند  ابيزار      يه به صور  توادفكنفر  60و نمونه مورد مطالعه  يفيه روش پژوهش، توصكراز بود يش

مسيتقل   يل داده هيا از روش تي  يي ه و تحليتجز يباشد  برا يم JDI يت شغليرضا ياطالعا  پرسشنامه  يجم  آور

وجيود دارد و زنيان شيازل از     يردان و زنيان رابطيه معنيادار   مي  يت شغلين رضايه بكج نشان داد يد  نتاياستفاده گرد

 برخوردارند  يشتريت بيرضا

 رازی، زنان، مردان، شیت شغلی: رضایدیلك واژگان
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 شورك یمنابع جنگل یزیند برنامه ریش جنگل در فرایاست وآمایبر رابطه س یلیتحل

 1یت اهلل محمودیب

 :دهکیچ

الن كي  يزيي ند برنامه ريش جنگل در فراياست و آمايدخالت داشتن س يو چگونگ يبن مطالعه رابطه سلسله مراتيدر ا

است جنگل پرداخته شد و يم سيح مفاهين راستا در ابتدا به تشريه در اكقرار گرفته است   يمورد بررس يمناب  جنگل

ضيرور  پيرداختن   و  ين الملليو ب ي، مليمنطقه ا ياست جنگل در بخش هايس يزيپس از آن ابعاد و سطوح طرح ر

ل يي است جنگيل ميورد تحل  يش جنگل و رابطه آن با سياست جنگل مورد بحث قرار گرفت و در ادامه مفهوم آمايبه س

 ين فضيا چگيونگ  يي ش جنگل در آن اتفاق خواهد افتاد  در ايه آماكاست  يياست جنگل به عنوان فضايقرار گرفت  س

اسيت  يگفيت رابطيه س   تيوان  ميشود  در واق   يص مش جنگل مشخيآما يريم گيتوم يو چارچوب ها يريل گکش

 يشي يآما يزيي ننده نوع برناميه ر كن يياست جنگل تعيه سك ين معنين است به اييش جنگل از باال به پايجنگل و آما

رگيذار بير آن، ليزوم    ياست جنگل و وجود عوامل مختليم تأث يبودن س يت چند بعدياست  ماه يجنگل يدر عرصه ها

 يزيي ه برنامه ركاست  از آنجا يها را مدنظر داشته باشد ضرور يدگيچين پيه در خود اك يزيمه راز برنا ياتخاذ نگرش

، يالبيد كو  ي، اقتوياد ي، اجتمياع يطي يمختليم مح  يتورهاكدارد با لحاو نمودن فا ين سعيدر عرصه سرزم يشيآما

 يزيي ن نيوع برناميه ر  يي د، ليذا ا يي ن اتخاذ نمايسرزم يل هايسازگار با پتانس يها ياربركانتخاب  ينه برايبه يميتوم

 است در جنگل دارد يس يزيند طرح ريبا فرا ياديز يهمخوان

 .یمنابع جنگل یزیش جنگل، برنامه ریاست جنگل، آمایس یزیاست جنگل، طرح ری: سیدیلك واژگان
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افت یران با استفاده از رهیا یتورم بر رشد اقتصاد ینانیر نااطمیتاث یبررس

 ARDLگسترده  یهاوقفه با یح برداریخودتوض

 3زادهی، صابر خداورد2یالمك، محمد 1زادهیمحمد خداورد

 :دهکیچ

رگيذار بير آن وجيود    يو عوامل تأث يمطالعه رشد اقتواد ين اقتواددانان برايب ياديل زير همواره تماياخ يهادر سال

شيور  ك ي  يمضر اقتواد يهادهيپدن يباشد  تورم از مهمتريتورم م ياز عوامل مثثر بررشد اقتواد يکيداشته است  

جياد  يق اياز تورم از طر يناش يهاانين زيتره عمدهكن باور هستند يمداران بر ااستيشتر اقتواددانان و سيباشد  بيم

 اهشكي توانيد منجير بيه    يمي  ين اقتواديما  عامليبر توم يگذارريبا تأث ينانياطمن نايباشد  ايم يتورم ينانينااطم

رشيد   تيورم و  ينيان يارتبياط بلنيد ميد  نااطم    ين مطالعيه بررسي  يا يشود  هدف اصل يو رشد اقتواد يگذارهيسرما

باشيد   يمي  1373:4-1391:4 يدوره زميان  يطي  يو به صور  فويل  يزمان يسر يهاران با استفاده از دادهيا ياقتواد

اسيتفاده نميوده    ARDLترده گسي  يهابا وقفه يح برداري، از روش خودتوضيل تجربيبرازش تحل يمطالعه حاضر برا

ن درجيه بياز   يچني باشد  هيم يم يتورم بر رشد اقتواد ينانيدار نااطميو معن ير منفياز تأث كيق حايج تحقياست  نتا

ح ي  تويح ين ضريچنهم گذاشته است  يبر رشد اقتواد يداريدولت اثر مثبت و معن يو مخارج مورف يبودن تجار

ل يبه تعادل بلندميد  تعيد   يابيدست يمد  براوتاهكدرصد از عدم تعادل  46د ه در هرسال حدوكدهد يخطا نشان م

 شود يم

گسـترده   یهـا با وقفه یح برداری، روش خودتوضیتورم ینانینااطم ،یتورم، رشد اقتصاد :یدیلك واژگان

ARDL 
 

 

 

 

                                                           

 گروه اقتواد كشاورزي اروميه ارياستاد  1

 اسالمي تبريز علمي دانشگاه آزاد ئتيه  2

 ي دكتراي اقتوادبين الملل تبريزدانشجو  3



رفتده آثار و مقاالت برگزیده نهمين كنگره پيشگامان پيشکيمجموعه چ   

123 

 

 شرفت نظام سالمتیو ضرورت آن در پ ییاهان دارویگ

 1یز سورانیفرانگ

 :دهکیچ

ن گونه هيا و مسيائل   يگاه ايه شناخت جاكهستند  يعيمناب  طب ياز عناصر اصل ييدارو يخوو  گونه هااهان به يگ

از بيه  يي ن ييايميشي  ياد داروهيا يي ز ياست  با توجه بيه عيوارض جيانب    يعمده جوام  بشر يازهايمربوط به آن ها از ن

 يان آن ها را مورف نمود احسياس مي  بتو يمد  طوالن يه براكاد ينان زيحداقل عوارض و درجه اطم يدارا يداروها

د شيونده و  يي تجد يعي يمنياب  طب  ويژه بهعت يشتر انسان به طبياز بيت، نيش جمعيشود  در حال حاضر با توجه به افزا

ت و يدر خويو  وضيع   يق و همه جانبيه ا يه مطالعا  گسترده، دقكاست  يضرور ييايميش يداروها يعوارض جنب

 يازهيا يو قابيل دفياع از ن   يمنطقي  يارهيا يها و مع کن مالييتع يرد  برايور  بگدر جوام  ص يياهان دارويگاه گيجا

آن سيازگار و هيم سياز     يو ملي  ياسيالم  يواال يه با فرهنگ و ارزش هاكدر عرصه نظام سالمت  يرانيجامعه ا يواقع

ق يو مسائل و حقا ينيا  عين با شناخت واقعياز بطن جامعه است، بنابرا ينينش عيافت اطالعا  و بياز به دريباشد  ن

رانيه و بيا در نظير گيرفتن     کمبت يها يزيشور و برنامه ركبالقوه  يل هايم بر جامعه همراه با در نظر گرفتن پتانسكحا

سيت  يز – يدار نظيام سيالمت، توسيعه اقتوياد    يي عالوه بر توسعه پا توان مي ين بخشيب يها يارکالن و همكاهداف 

و  يملي  يبر مقوليه سيالمت اثير گذارنيد را در عرصيه هيا       يه همگكشتغال ، ايي(، داروييفاك)خود ي، بهداشتيطيمح

 زمان به ارمغان آورد يشور عزك ياهان براين گياز ا يح و منطقيبا توجه به استفاده صح يجهان

 ی، نظام سالمت، توسعه اقتصادی، عوارض جانبییاهان داروی: گیدیلك واژگان
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 رانیا یشرفت انقالب اسالمیه پجهت دهند یانکو فرام یفرازمان یها ارزش

 1یمنصوره وطن

 ده:کیچ

جامعيه را   يي   يارزشي  يه عناصير اصيل  كي جامعيه هسيتند    ي  ييربنايز ي، ارزش هايانکو فرام يفرازمان يارزش ها

غا  رسيانه  يو تبل يو جامعه شناس ياجتماع يبا استفاده از روان شناس يارزش يرهاييدهد  همه انواع متغ يل مکيتش

 ير ارزش هيا ييي از تغ يريشيگ يپ ير هسيتند  بيرا  ييو    به طور هدفمند در درازمد  قابل تغ يغاتيتبل يدهاو ترفن يا

قرار گرفتيه و   يجامعه به طور مستمر مورد بررس يت موجود ارزش هايد وضعيم بر جامعه، باكحا يانکو فرام يفرازمان

ق تير  يي ت رهبران در جامعه نافذتر و عميمكار حال ارزش ها به ضد ارزش گردند  هرچه اقتديرهبران جامعه مان  تبد

ر ارزش ييي باشيد، تغ  يت رهبران بر پوسته جامعه و سيطح يمكن بوده و هرچه نفوذ و حاکرممير ارزش ها زييباشد، تغ

ر ارزش ها يين روند تغيين مقاله، ضمن تبيانجام خواهد شد  ا يا  روانين زمان و حداقل عمليمتركو در  يها به آسان

  پيور جامعيه شيناس برجسيته     يو پژوهش پروفسور فرامرز رفيران، براساس نتايرزش در سه دهه گذشته در ابه ضد ا

بيه عنيوان    يانکي و فرام يفرازميان  يق ارزش هيا يمواد يان برخينگارنده در موضوع، به ب يعلم يافته هايز يران و نيا

 يراني يا يشيرفت اسيالم  يح پير صحين مسييو تع ينظام اسالم ياهش معضال  اصلكا يدر حذف و  ياصل يراهبرد ها

شيور  كجيام    ياتيي عمل يزير، در برنامه رييرقابل تغيل به قانون زيژه تبدينمودن آنها به و ياتيه عملك پرداخته است

 شور خواهد بود كموجود  يش بن بست هايموج  گشا

 هنجار ،یه داریسرماالن، كت یری، مدیفرازمان ی، ارزش هایانکفرام یشرفت، ارزش های: پیدیلك واژگان
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 خانواده یه اجتماعیان و سرمایدانشجو یت علمیهو

 3یان موسویفه سجادی، عف2، منصوره اعظم آزاده1یمالكافسانه 

 :دهکیچ

د بير  كيي آن، بيا تأ  يا  و الزاما  فرهنگي يبه ضرور يابيتوسعه، به منظور دست يا  نظرين مقاله ابتدا ضمن مرور ادبيا

ت يي نيد توسيعه، هو  يرگيذار بير فرآ  يتأث ياز عناصر فرهنگ يکيو  يت علميهو ين اصلكعنوان ربه يمفهوم نگرش علم

 يهيا وتياه بيه پيژوهش   ك يدهد  سپس با نگياه يقرار م يند توسعه مورد بررسيان و نقش آن را در فرآيدانشجو يعلم

 يه اجتماعير سرماي، تأثيعه اجتمايدر حوزه سرما يا  نظريان و مرور ادبيدانشجو يت علميرامون هويگرفته پصور 

از عوامل مهم مثثر مورد مداقه قرار خواهد داد  و در آخر رابطيه   يکيعنوان ان را بهيدانشجو يت علميها بر هوخانواده

بيه   شبرد توسيعه را يپ ين رابطه برايو ضرور  توجه به ا خانواده ها يه اجتماعيان و سرمايدانشجو يت علميان هويم

 بحث خواهد گذاشت 

 خانواده یه اجتماعی، سرمایت علمی، هویت اجتماعی، هوی: توسعه، فرهنگ، نگرش علمیدیلك اژگانو
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 maazadeh@yahoo.comشناسي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه الزهرا،   دانشيار گروه جامعه2
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سالمت محور  یزندگ كبر تحوالت سب یاجتماع - یت اقتصادیبر نقش وضع یلیتحل

 شوركدر 

 1ینیمال سادات حسكد یس

 :دهکیچ

سالمت محيور در   يزندگ  بر تحوال  سب ياعي اجتم  يت اقتوادينقش وضع يل و بررسيپژوهش حاضر با هدف تحل

اسيت    انجيام شيده   ين پژوهش به شيوه توصيفي و از نوع تحلييل اسيناد  ياست  ا ر انجام شدهيچند دهه اخ يشور طك

 يهيا افتيه يمسئله مورد پژوهش است   با مرتبط يمعتبر علم کمدار و ها، اسناد پژوهش شامل اطالعا  يابزارگردآور

سيالمت   يزنيدگ   شور بر توسيعه سيب  كمردم  يي اجتماع  يت اقتواديوضع ير بسزايدهنده تأثمطالعه حاضر، نشان 

جوانيان،   ياريکت اشتغال و بير وضعير مجموعه نظين زيچند ين مثلفه، دارايه اكدهند  يها نشان م افتهيمحور است  

عواميل و   يان دهنيده گسيتردگ  ن موضيوع نشي  يي ه اكدرآمد، است  يو فقر و نابرابر ينابرابري در ارائه خدما  بهداشت

ن حوزه بيا آن  يشور در اكه نظام سالمت ك ييها ن چالشيرسد مهمتر ين رو به نظر مين مسئله است  از ايا يدگيچيپ

تورم و متعاق  آن بروز فقر و افزايش دامنيه   يگسترده در توزي  درآمدها، افزايش نرخ باال يروبرو است، وجود نابرابر

بيه   يمتفياو  دسترسي   يهيا  زانين ميجوانان است  همچن ياريکش نرخ بيو افزا يق شهرآن به خوو  در در مناط

 يموجي  بيروز نيابرابر    ياز آموزش و آگاه يزان برخورداريار، مكو  يط زندگيط محي، شرايو درمان يخدما  بهداشت

تي در سيطح  ه جهيت كياهش چنيين پياميدها و معضيال     كاست  يهياست  بد  به مردم شده يدر ارائه خدما  بهداشت

از طريق تمهيدا  و راهبردهاي اجرايي و عملي از جمله بسترسيازي مناسي  در تميام سيطوح بهيره       يستيجامعه، با

ار و فراهم ساختن كس  و كر بهبود محيط ينظ ييراهبردها يمطالعه حاضر، اجرا يها افتهين راستا يبرداري كرد  در ا

نيار اتخياذ   كي فراگيير خيدما  بهداشيتي از سيوي دوليت در      رييز  شيور، برناميه  كدر  يخووصي  يگذار زمينه سرمايه

ژه يتأ توجه ويره و نهايهاي بازتوزيعي در قال  ارائه خدما  رفاه اجتماعي نظير آموزش، خدما  بهداشتي و ز سياست

جهيت  ها را  آن يمناس  و امنيت الزم برا يها فقرا، ايجاد فرصت يشور، توانمندسازكم درآمد كر و يپذ يبه اقشار آس

 ند ك يشنهاد ميور پكحل معضال  مذ

 یاریک، فقر، بیزندگ ك، سالمت، سبیـ اجتماع یت اقتصادی: وضعیدیلك واژگان

 

                                                           

 kamalsadathosainy@yahoo.com ي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه مازندران، بابلسر،دانشجو 1
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 یشرفت جامعه اسالمیفرهنگ و پ ینقش نماز جماعت در ارتقا

 2یا هاشمیک، مل1کیاخوان ارم یمجتب

 چکیده:

يد از هر ابزاري براي تحقق اين امر الهيي اسيتفاده كيرد     با از آنجا كه اراده خداوندي به هدايت بشر تعلق گرفته است،

ه نمياز  كي شيود  برگيزار ميي   يهايي است كه در شرع مقدس اسالم به صور  ظياهر تظاهر به عباد  يکي از اين ابزار،

فارش تعريم خواهيم كرد  آنگاه به س واژه نماز را اي كوتاه،در اين مقاله بعد از مقدمه ن شعائر است يا جماعت يکي از

اي خيواهيم داشيت و بعيد از معرفيي اوليين نمياز       نماز خواندن در اديان مخلتم كه برگرفته از آيا  قرآن است، اشاره

جماعيت در   روايا  بررسي خواهيم كرد  در بخش اصلي مقاله نقش نمياز  ضه را در قرآن و احاديث وين فريا جماعت،

روايياتي بيه ايين نتيجيه      ا  و احادييث و يي داد و بيا آوردن آ خواهيم  يفرهنگ جامعه را به طور مشروح بررس يارتقا

اعالم اخبار عمومي و دعوتي آشکارا به سوي خدا و گسترش معنويت در جامعه اسيت   ه نماز جماعت،ك خواهيم رسيد

 دوسيتي بيراي همرنگيي و    احياهكننده روح اخو  و گيرد  همچنين نماز جماعت،كه براي تحقق اوامر الهي انجام مي

 رد يگ يي مسلمانان و جلوگيري از معويت الهي انجام مهمراه

 اسالم، گسترش معنویت، شعائر الهی : نماز جماعت،یدیلك واژگان
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منتخب در حال توسعه از  یشورهاكدر  یبر رشد اقتصاد یکیترونکر تجارت الیتاث

 سراسر جهان

 2محمدرضا ارسالن بد، 1یسوزان نجار

 ده:کیچ

ن ياز مهمتير  يکيعنوان  به ن است،ياقتواد نو يه مشخوه اصلك ي ترونک  تجار  اليسر درش ر،يدو دهه اخ يدر ط

را در  يسيهم قابيل تيوجه    ي ترونکتجار  ال کهيبطور شرفت جوام  داشته است،يدر پ ييرگذار نقش بسزايعوامل تاث

 يمقاله بيه بررسي   نيلذاا ،رده استكفراهم  ي  تر اقتواديرشد سر يبه خود اختوا  داده و راه را برا يتجار  جهان

 تيا يدپانيل   يمدل اقتوادسينج  ي  از پردازد  يدر حال توسعه م يشورهاك يبر رشد اقتواد يکيترونکر تجار  اليتاث

ه كي ازآن اسيت   كيحيا  ين بررسيا جينتا شود  يم استفاده 2010-2000 يدر فاصله زمان وآمارها( ييتابلو يداده ها)

 مثبت و معنادار است يکيترونکر تجار  اليمتغ  يضر متوسط، از درآمد باالتر با در حال توسعه يشورهاكگروه  يبرا

 يارتباط مثبت خود را با رشيد اقتوياد   يکيترونکر تجار  الياز متوسط متغ ن ترييبا درآمد پا يشورهاكگروه  يبرا و

 يدوليت و چگيونگ   نقيش  ا،رسياخت هي  يز با درآمد باالتر از متوسط فاصله يشورهاكن امر در يا ليدل دهند  ينشان م

 افته است يتوسعه  يشورهاكسه با يارتباطا  در مقا اطالعا  و يفناور ياستفاده از ابزارها

 در حال توسعه. یشورهاكافته، یم یتعم یگشتاورها ،یاقتصاد رشد ،یکیترونکتجارت ال :یدیلك واژگان
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 یكهدونبا روش  یشاورزكآب در بخش  یمت اقتصادین قییبحران آب و تع

 بدمحمدرضا ارسالنشرمه،  یما حصاری، ن1یداشبالغ یعارف باقر

 :دهکیچ

د محويوال   يي ها وابسته بيه تول انسان يشور بوده و زندگك ييزذا يازهاين نيدر تأم يگاه اساسهکيت يشاورزكبخش 

، تحقيق  امعيه از جيي ميورد ن  ين زيذا يدر تيأم  ياتيي ل داشتن نقش حيبه دل يعيو مناب  طب يشاورزكاست   يشاورزك

ن مورد نقش آب يشود و در ايشور محسوب مك ياقتواد يهان بخشيتراز مهم يکيدار، يپا يو توسعه ييت زذايامن

ننيده نميوده   كن ييار تعيآن را بس يت اقتوادي، امنيشاورزكننده در توسعه بخش كن عامل محدود يبه عنوان مهمتر

ه و سيازمان آب  يي اسيتان اروم  يشياورز كرزان منطقه، سازمان جهياد  شاوكق از ين تحقياز در اياست  اطالعا  مورد ن

ن يي در ا انجيام گرفيت    Stataو  Eviews يل اطالعا  با اسيتفاده از نيرم افزارهيا   يه و تحليد  تجزيگرد يجم  آور

رد به طور جداگانه مدل برآو ي م با روش هدونيو د يآب يهانيزم يآب، برا يمت اقتوادين قييمطالعه به منظور تع

 يرهيا يباشيد  متغ يم اجياره شيده مي   يي ا ديي  يبي آن يتار زمکه ي مت يق يعيتم طبير وابسته لگاريه در آن متغك شد

ق يي ن تحقيي ج ايباشد  نتايمورد استفاده م يمنب  آب هاي ويژگي، ييايت جغرافي، موقعيفكي هاي ويژگيمستقل شامل 

ال يي ر(9615/3655030ه )ين در شهرستان اروميار زمتکه ي  يساالنه آب برا يمت اجارهين قيانگيدهد مينشان م

 باشد يال مي( ر2350/4321865) هيارومسال در شهرستان  ي تار در کهر ه يج آب برايمت رايق يلكن يانگيو م

 هی، ارومیشاورزك، یكآب، هدون یمت اقتصادی: قیدیلك واژگان
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 یاسالم یاقتصاد یرفتارها ی، مبنایعدالت اقتصاد

 2یرا مزرعه فراهانیسم، 1یزرعه فراهانسمانه م

 :دهکیچ

ردن مقيدما  و  كي ند و آن هيدف، فيراهم   كيهدف مهم را دنبال م ي ه كاز معارف است  يامجموعه ياقتواد اسالم

ن حسياب،  يي ت اسيت  بيا ا  يت عبوديا همان نهايمال مطلق ك يت انسان به سوكشرفت و حريپ يبرا يط اقتواديشرا

ن ي  در هميبخش رفتار ي و  يبخش معرفت ي ، دو بخش خواهد داشت: يلكستم يس ي ن به عنوا ياقتواد اسالم

رفتارساز، قاعده عدالت است  لزوم توجه به عدالت و عدالت اقتوادي موضيوعي اسيت    يتبکن قواعد ميتر نه از مهميزم

آييا  و رواييا  متعيدد     كه بيش از هر چيز در اديان الهي و به خوو  دين اسالم بدان پرداخته شده است كه وجود

ن مفهوم، ابتدا يآوري و تحليل هر چند مختور است  بنابراين ما در اين مقاله با جم ا در اين زمينه دليل بر اين مدعا

، پرداختيم و در ادامه، جايگياه و اهمييت عيدالت در اقتوياد     يآن و ويژگي هاي عدالت در معارف بشر يلكبه بررسي 

ن يتير ، به مهميم و پس از برشمردن انواع عدالت اقتواديردكمورد عدالت اقتوادي را بيان اسالمي، ديدگاه اسالم در 

ثرسيازي قابلييت   ك( در مويرف، حدا ييم: حفظ جايگاه قوامي اموال )محووال  نهيا يديرس يعدالت اقتواد يارهايمع

بيري عواميل    عي، رعايت قواعد سيهم طبي يها توليد و نمو مناب  توليد، حق برخورداري برابر و عادالنه از مناب  و ثرو 

 ن و توازن اجتماعي( يتوليد، رف  نيازهاي اوليه همگان )تأم

 .یعیتوز ی، عدالت اقتصادیصیتخص ی، عدالت، عدالت اقتصادی: اقتصاد اسالمیدیلك واژگان
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 فرصت ها و تهدیدها برای ج.ا.ا ایرتباطات و تولید بازی های رایانهرشد سریع فن آوری ا

 2وحید عقیلی ،1د امین فرداحم

 :چکیده

و فضاي مجازي و تلفن هميراه هوشيمند و بيه دنبيال آن      يماهواره ا يه هاکرشد سري  فن آوري ارتباطا  ظهور شب

رشد توليد بازي هاي رايانه اي در جهان تاثير به سزايي در فضاي فرهنگي اجتمياعي اييران اسيالمي بيه وييژه بيراي       

ق، شناسايي فرصتها و تهديدهاي ظهور و بروز بازي هياي رايانيه   ين تحقيرده است  هدف اكان و نوجوانان ايجاد كودك

ق با استفاده از روش مواحبه عميق، انجام ين تحقيباشد  ارسانه اي جمهوري اسالمي ايران مي-اي در عرصه فرهنگي

بتيدا فرصيتها و تهدييدها بيا     گرفتيه شيد  ا    مكن حوزه يق از نظرا  خبرگان در ايبه اهداف تحق يابيدست يشد  برا

ارشناسيان  كتوجه به رشد سري  فن آوري ارتباطا  براي توليد بازي هاي رايانه اي جمهوري اسيالمي اييران بيا نظير     

رسيانه اي بيازي هياي رايانيه اي     -ارا و اثربخش از صنعت فرهنگيكمشخص شد  در انتها پيشنهادهايي براي استفاده 

 شور و بازسازي هويت ايراني اسالمي ارائه شدند كسعه پايدار ايران اسالمي در راستاي تو يبرا

 : فضای مجازی، تلفن همراه هوشمند، بازی های رایانه ای، فرصتها و تهدیدهایدیلكواژگان 

 

 

 

 

                                                           

 شجوي دكتراي مديريت رسانه، دانشکده علوم ارتباطا  و مطالعا  رسانه و عضو باشگاه پژوهشگران جيوان و نخبگيان دانشيگاه آزاد اسيالمي واحيد       دان1

 aaaminfard@gmail.comتهران مركزي، 

 شکده علوم ارتباطا  و مطالعا  رسانه دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي دكتراي ارتباطا ، دانشيار، عضو هيا  علمي و رئيس دان 2
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 شورك یبر رونق گردشگر یت باستان شناسیاهم یلیمطالعه تحل

 4ی، زهرا صالح3انیکیرضا بی، عل2اسك، محمد پر1یوسف قاسمی

 ه:دکیچ

ان يي م ين مسيئله تناقضي  يي شيور در طيول زميان اسيت  ا    كر و تحول يينده قطعا مستلزم تغيدر آ ين رفاه اجتماعيتام

از  يه بيار كي  ايبزرگ و مهم دن يشورهاكاز  ياريبس يرد و براكجاد ينده ايآ يبرا ياز به نوسازيحفاظت از گذشته و ن

 يينه هاياز گز يل شده است  باستان شناسين تبدياديبن از موضوعا  يکيبر دوش دارند، به  يراث فرهنگيت و ميهو

نيه  « يگردشيگر »ا يي دن يخيتيار  يشورهاكاز  ياري، امروزه در بسكند مي  مكال  کبه حل مش يه تا اندازه اكاست 

بيه قويد    يگردشيگر  يزيي برناميه ر  يم بيرا کمح يبانيه پشتکشود، بل يمحسوب نم يتوسعه شهر يبرا يتنها معضل

بخشيد، اگير    يشور معنا مكت يت و ماهيه به هوكپر افتخار شده است  يمطمئن بر اساس گذشته ا ينده ايساختن آ

نيده هيم   يگر اگر گذشيته نداشيت آ  يد يند و به عبارتکست بتوان ميهم ن يچگونه ابداعيخ و گذشته نداشت هيبشر تار

و توسيعه   ياز تجيارب جهيان   يريي شده اسيت تيا بيا بهيره گ     ين مقاله سعي(  در ا45: 1379 ،يانكارد ينداشت )داور

 شور، به طور اختوار مطرح گردد ك يگردشگر

 ندهی، توسعه، آی، باستان شناسی، گردشگریراث فرهنگی: میدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 yooesfghasmi7318@gmail.comدانشجوي كارشناسي باستان شناسي دانشگاه جيرفت،  -1

 mohammadparkas52@gmail.com دانشجوي كارشناسي باستان شناسي دانشگاه جيرفت، -2

 alirezabeyklan@yahoo.com انشگاه جيرفت،دانشجوي كارشناسي مهندسي عمرا د -3

 zaharasalheh7211@gmail.com شيال  دانشگاه جيرفت، -دانشجوي كارشناسي مناب  طبيعي -4
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 یشدن در تحوالت اقتصاد یساختار و فرآیند جهان یشه( تاریخیرتبار )ل یتحل

 هزاره سوم یاجتماع

 2سپهر یآرش قربان، 1یسمكیاسمن خندان ی

 یده:کچ

در حيا  اجتماعي انسانها نقيش و   1960ه پس از دهه كجهاني شدن در مفهوم فراقلمرويي آن پديده اي نوين است 

اهميتي جام ، محوري و مداوم يافته است و شواهد موجود بيانگر سريعتر شدن آهنگ جهاني شدن در طي دهه هاي 

 گذشته است 

اين هميه دگرگشيت    ينقطة عزيمت تاريخ يبر سر روشنگر يچنان ابهام شدن امروزه با روند رو به رشد خود يجهان 

 ه تا اين لحظه تقرير مبدأيي دقيق از آن مقدور و ميسور نگشته است كو تحول آفريده 

ييه بير فلسيفه    ک، بيا ت يو تيدريج  ينگرش خطي   تفسير از منظر ي يشدن را به جا يه جهانكاين مقاله بر آن است  

و مداقه قرار دهيد    يتاريخ مورد بررس يرر در سير زيرخطکم ييد بر گسست و پيوستهاكتأ و وكميشل فو يتبارشناس

 يمدرنيته و پسامدرنيته را از زبان نظريه پيردازان مختليم ارزيياب    يشدن به دوره ها يدر اين راستا ميزان تعلق جهان

 رده است كتشريح  شدن يجهان يايران را در پيوند با تبار تاريخ ينموده و در فرجام شرايط بوم

 شدن، مدرنیته، پسامدرنیته ی، جهانیتبارشناس :یدیلك واژگان

 

                                                           

 yas.khandan91@gmail.comدانشجوي كارشناسي جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد بهشتي،  1

 arash.sepehr91@yahoo.comبهشتي، دانشجوي كارشناسي آب و هواشناسي دانشگاه شهيد  2
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ران مدارس ی: مدی)مطالعه مورد یاركو اخالق  یاركت ین معنویرابطه ب یبررس

 رمان(كپسرانه شهر 

 2گارگر یزه قازبی، فا1صادق بلوچ

 چکیده:

رميان بيود  جامعيه    كران مدارس پسيرانه شيهر   يدم ياركو اخالق  ياركت ين معنويرابطه ب يهدف اين تحقيق بررس

-1394 يليه تعداد آنهيا در سيال تحوي   كباشد  يرمان مكران مدارس پسرانه شهر يه مديلكق شامل يآماري اين تحق

ن شيد   ييي نفر تع 168ران كوكباشد و سپس نمونه مورد نظر براساس فرمول  يمدرسه پسرانه م 296 تعدادبه  1393

اربردي و از نظر ماهيت و روش جزو تحقيقيا  توصييفي از نيوع همبسيتگي     كجزو تحقيقا  اين تحقيق از نظر هدف 

بيود    ياركي ار و اخالق كط يت در محياستاندارد معنو  ق دو پرسشنامهين تحقيمي باشد  ابزار جم  آوري داده ها در ا

ج بيه  يده شيده اسيت  نتيا   ا  اسيتفا يرابطه فرض يرمن جهت بررسيرسون و اسپياز آزمون پ يدر قسمت آمار استنباط

وجيود دارد    يآنيان رابطيه مثبيت و معنيادار     ياركران و اخالق يار مدكط يت در محين معنويدست آمده نشان داد ب

مثبيت و   يهمبسيتگ  ياركي ر اخيالق  يي ه بيا متغ كي هيم نشيان داد    يا  فرعي يق در رابطه با فرضيج تحقين نتايهمچن

 دارند  يمعنادار

 یاركارزش ها، اخالق  یی، همسویار، احساس همبستگك یمعنادار، یاركت ی: معنویدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 Sadegh.baluch@yahoo.com  كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 1

 Ghazebi69@gmail.com  كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 2
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 1404انداز جانبه در افق چشمساز توسعه همهنهی، زمیمرز یت در شهرهایامن

 پاوه( ی: شهر مرزی)مطالعه مورد

 2ی، صادق زمان1یماسكن یحس

 :دهکیچ

توسيعه هميه جانبيه در     يهيا نهيزم پاوه جهت فراهم شدن يت در شهر مرزياحساس امن يهدف پژوهش حاضربررس

  ي)توز يدانيو م ياسناد -ياتابخانهكق مطالعا  ياز، از طريها و اطالعا  مورد نداده يباشد  جم  آوريم 1404افق 

 Independent يهيا و آزميون  SPSS20 يافزارهيا ها از نرمل دادهيه و تحليپرسشنامه( صور  گرفته و جهت تجز

Samples t test  وOne-Sample T Test ه شهر پاوه بيه  كانگر آن است يج پژوهش بيشده است  نتا يريگبهره

ت مطليوب و در  يوضيع  يدارا يرکي ت فيي و امن يت ميال يي رمانشاه در شاخص امنكاستان  يمرز يعنوان نمونه شهرها

 ت نامطلوب بوده است يوضع يدارا يت جمعيو امن يت جانيشاخص امن

 .یمرز یت، شهرهایت، احساس امنی: امنیدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 Komasi1366@gmail.com، انشگاه پيام نور تهرانريزي شهري، مركز تحويال  تکميلي ددانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه  1

 sadeghzamani1367@gmail.com كارشناس ارشد علوم اجتماعي، دانشگاه تهران،  2
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د بر كیبا تآ متوازن -امل توسعهکتدرافق توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر تهران 

 ینده پژوهیت آیریمد

 1ر عباس مفردیام 

 چکیده:

است و در مقابيل آن، توسيعه شيهرها نمياد خاصيي از       متوازن -امل توسعهکت نه سازيزمتوسعه فرهنگي و اجتماعي،  

فرهنگيي اجتمياعي در چيارچوب شيناخت      ر و نظريه، تحليل بنيادهياي کست  در اين تفا آنهانظام فرهنگي اجتماعي 

ارهاي آن نقش اساسي در راهبردها و فرايند كمتوازن و مجموعه نيروهاي مثثر ناشي از ساز و  -امل توسعهکتحول و ت

 نمايد ايفاه مي ينده پژوهيبا نگاه آتوسعه پايدار شهرها 

ها، پيوندها و الگوهاي فرهنگي اجتماعي وفايي و تسهيل روابط، جريانکس  زندگي را براي شنيز فضاي مناآن تحقق 

املي تحيوال  فرهنگيي   کي سطح فضاي ملي و مظهر فراينيد ت امل آن درکشهري بازسازي كرده و زمينه ساماندهي و ت

 سازد  يرافراهم مدر نيل به متغيرهاي فضاي شهري  ينده پژوهير آيدر مسشور طي افق آينده ك

هياي توسيعه   ارها، فرايندها و ميدل كوهاي توصيفي و تحليلي، سازارگيري روشکدر اين پژوهش سعي بر آن است با ب

را  افيق آينيده   و سپس در حيد انتظيار   متوازن مورد ارزيابي و بررسي قرار داده -امل توسعهکت در فرهنگي اجتماعي را

 بيني نمايد پيش

 یهاجریان ،ینده پژوهیو آ متوازن امل توسعهکارهای فرهنگی، تكساز و : فرهنگ شهری، یدیلك واژگان

 فرهنگی

 

 

                                                           

 mofrad33@yahoo.comكارشناسي ارشد رشته جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار،   1
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 یو اسالم یرانیا ییالگو 58سال  یدر قانون اساس ید بهشتیت شهیریوه مدیش

 دن به اهدافیدر رس ینیشیپ

 1ینظر یمحمدعل

 :دهکیچ

ن مجلس يبود، ا يخبرگان قانون اساسل شد، مجلس کيتش 58ران در سال يا يه بعد از انقالب اسالمك ين مجلسياول

 ين اسيالم يل شد  مخالفکيتش ينيون طرفدار امام خميت روحانيثركشد با ا يم يز تلقيمجلس موسسان ن يه به نوعك

 يرا به وجيود آورده بودنيد و از سيو    يمتشنج يو اجتماع ياسيط سيرون از مجلس شرايومت در بکن و حيقوان يساز

رده كي ه يي ت فقيه اسالم و اصل والين، بر پايدر وض  قوان يمردم سع يبانيت اعضا و پشتيثركگر مجلس خبرگان با ايد

رد و بيه گيواه بزرگيان    كي  يدا ميخا  پ ييا در مجلس جلوه يد بهشتيشه يتيريه نقش مدكط بود ين شرايبودند، در ا

و  ياستفاده از روش اسنادشد  پژوهش حاضر با  ي  نمين در چهارچوب اسالم توويقوان  نبود يد بهشتينظام اگر شه

پيردازد  سيوال    يمي  58سيال   ين قانون اساسي يدر تدو يد بهشتيشه يتيريل نقش مدين و تحلييح، تبيل به تشريتحل

ن يقيوان  يسياز  ين و اسيالم يبير تيدو   يريچه تأث يد بهشتيشه يتيريوه مديه شكپژوهش مشتمل بر آن است  ياصل

 داشته است؟ يقانون اساس

 سازمان نا آرام ،یتیریمد های ویژگی ،یقانون اساس ،یاهلل بهشتت ی: آیدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

1  m.a.nazary@gmail.com 
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ج.ا.ا در  برای سیمای یشهر یها طیجرم در مح ازپیشگیری  راهبردهای مطلوب

 داریتوسعه پا راستای

 1احمد امین فرد

 :چکیده

ج ا ا در  يمايسي  يبيرا  يشيهر  يهيا  طيجيرم در محي   ازپيشيگيري  مطلوب  يپژوهش، ارائه راهبردها اين اصلي هدف

ق يي ن تحقيي جيه ا ينت باشيد   ميي  تحقيق دلفي اين براي شده انتخاب روش .ايران اسالمي است داريتوسعه پا راستاي

ن يتيدو  يتهاجم يباشند  در انتها راهبردهاج ا ا مي يمايس ين راهبردها برايترمناس  يتهاجم ينشان داد راهبردها

 از پيشگيري باب در ا ا ج سيماي و صدا سازمان خارجي و داخلي واملع ابتدا پژوهش اين شدند  در يبندتيشده اولو

 دهيي  اولويت عوامل اين ارشناسانك دهي ضري  از بعد و گرديد تعيين ارشناسانك توسط يشهر يها طيمح در جرم

ت عبار  اسي  يشهر يها طيجرم در مح ازپيشگيري براي  نتيجه اين تحقيق نشان داد، مهمترين راهبرد سيما  شدند

در باب جرايم مختليم بيه وييژه     شوركن يعموم افراد جامعه با قوان يين به صور  ساده، جهت آشنايآموزش قوان»از: 

و  ييقضيا  يرد نهادهيا کي م و عمليوظيا  ،يفير كي)شامل آموزش حقوق بشير، حقيوق    يآموزش عمومجرايم شهري و 

سرگرم آموزي در برنامه هاي مختليم تولييدي    ( به ويژه با استفاده ازس و مردميپل يارکو آموزش نحوه هم ياجتماع

 « سيماي ج ا ا 

 اسالمی، توسعه پایدار. جمهوری محیط شهری، سیمای راهبرد، پیشگیری، جرم،: یدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 aaaminfard@gmail.com  دانشجوي دكتري مديريت رسانه و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركزي، 1
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 و صدا هیسپان تی وی هکشب برای .ا.ا.ج عمومی دیپلماسی ارتقای مطلوب راهبردهای

 ا.ا.ج سیمای

 1احمد امین فرد

 :یدهکچ

الملليي هيسيپان    بين تلويزيوني هکشب براي ا ا ج عمومي ديپلماسي ارتقاي مطلوب راهبردهاي ارائه تحقيق، اين هدف

 ايين   باشدمي ا ا ج نرم قدر  ارتقاي براي( جهاني سياست در اي رسانه موثر حضور براي) ا ا ج سيماي و صدا تي وي

 بيراي   شيد  انجيام   اسيتراتژي  رييزي برناميه  الگيوي  از گيريبهره با مرحله، سه طي دلفي، روش از استفاده با تحقيق

 رقيابتي  راهبردهياي  داد نشيان  تحقيق اين نتيجه  شد استفاده حوزه اين خبرگان نظرا  از تحقيق اهداف به دستيابي

 از پرهييز » تحقييق  ايين  راهبيرد  مهمتيرين   باشندمي هيپان تي وي المللي بين ي هکشب براي راهبردها ترينمناس 

 پوشيش  نيوع  در سازيشفاف  المللي هيسپان تي وي بين ي هکشب هايبرنامه در آميزتبعيض و برانگيزختالفا مسائل

 سيازي برجسيته  نييز  و اشيغالي  فلسيطين  و بحيرين  و سيوريه  باب در ويژهبه ها هکشب اين در مختلم شورهايك وقاي 

 در بحيرين،  و سيوريه  و عيراق  بياب  در اکي مريآ رهبري به زرب ايرسانه هماهنگ سازبحران دوگانه مواض  و اقداما 

-رسيانه  بيا  هيسپان تي وي المللي بين هکشب ايرسانه روايت رقابت در موفقيت براي بحرين موضوع از استفاده نهايت

  دارد مطابقت هوشمند قدر  نظريه با خوبي به كه باشد،مي «زربي هاي

 و صـدا  سـازمان  هوشـمند،  قـدرت  مـومی، ع دیپلماسی ه هیسپان تی وی،کشب راهبرد،: یدیلك واژگان

 .ایران اسالمی جمهوری سیمای

 

 

 

                                                           

و باشگاه پژوهشيگران و نخبگيان جيوان دانشيگاه آزاد اسيالمي واحيد         دانشجوي دكتري مديريت رسانه دانشکده علوم ارتباطا  و مطالعا  رسانه و عض1

 aaaminfard@gmail.comتهران مركزي  
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 )ص( امبررحمتین پییره وآیت درسیصلح و امن

 3یرود یدجامیتوح، 2یرود یق جامیتوف، 1یرود یعبدالغفورجام

 :دهکیچ

 ش، شيفقت و ه با قلي  مهربيان  ك يرحمت امبريپ سالم بر درود و فراگرفته و را يهست ه رحمتش همهك يبه نام مهربان

دارد  يمبيذول مي   يژه ايي ميردم توجيه و   اسالم بيه حقيوق   گوارا به امتش نوشاند  در يچون شربت رحمت را محبت و

 ينيه ضيامن بقيا   ين زميي ا ه دركي روند  يم به شمار يمنابع  جمله از( عقل) اسيق و اجماع ،سنت ،قرآن چون: يمنابع

ده اصيل وحيد  و   يي گرد جاديا ين الملل اسالميروابط ب ره دك ين اصل حقوقيل نخستين دليهم به ده اند ين گرديد

ه صيراحتاً  ك يطور به دهد  ينشان م يبند يقانون به آن پا عدل و حق و ه براساسكاست  زيمسالمت آم يستيهم ز

  4،دخيان  8 انعيام،  103 ،بقره 164ا :يآ نيهمچن « افّهكالسلم  يادخلوا ف» :كند ميبه صلح دعو   را يقرآن همگ در

 دهيد   يوحد  سيوق مي   يبه سو ان رايه قرآن آدمكاست  يبارز ينمونه ها قوص از 70 و   66 و 65 صافّا ، 5 و

نه حقيوق  يزم در« ريسِ»ت  كان، به نگارش يزرب ه قرن ها قبل ازكبودند  يسانكن ياز قرآن اول يز به تأسين مسلمانان

 ،يچون عبدالرحمن اَوزاعي  يافراد تاب نوشت وكه نين زميا ه دركبود  يسك نينخست« يد بن عليز» انسان پرداختند 

ن راه يي ا ز بيه اداميه  يي د نيرش احمد پروفسور و يبانيحسن ش محمد ،يفزار ابواسحاق فه(،يازشاگردان ابوحن) وسميابو

ن هيدف  يسازش مهيم تير   صلح و و يت جهانيامن جادينگارش نمودند  ا ين المللينه حقوق بيزم در يتبك پرداختند و

ني   ين زياولي » چيون:  ييهيا  تيشخوي  تفرقيه بازداشيته اسيت     جاديا ازروان خود را يوسته پي بوده وپ مرسالت اسال

 يسانكاز جمله « ن منيمسعوده اشتا» ،«يمحمد مور يعل» ،«ي ليجان اف س» ،«ازوكفاطمه » ،«تايعمرم» ،«وبولوك

اند  قيرن هيا    دانسته(  ) يمحمدعت يمان آوردن خود به شريل ايدال از اسالم را ت دريامن جاد صلح ويه اكهستند 

را  يسيوادآموز  و آبرو ،يچون: زندگ يخود حقوق ن اسالم با ظهوري  رسد ديه حقوق بشر به توويه اعالمكآن  قبل از

 رد كار کانسان ها آش يبرا

 صلح رحمت، امبر،یپ اسالم، :یدیلك واژگان
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 یاسیه اقتصاد س: با نگایانرژران در حوزه یا یاسالم یجمهور یاست خارجیس

 (2001پس از الملل ) نیب

 1د مال اسدیناه

 ده:کیچ

 يت نسيب يي مز ي  ين مناب  انرژيه اکنيت به اينفت و گاز و با عنا ياز مناب  زن يران با برخورداريا ياسالم يجمهور

از ين يژتوسعه صنعت خود به انر يه براكاست  يصنعت يشورهاك ين انرژيشود، قادر به تأم يشور محسوب مك يبرا

متقابيل   يشود و وابسيتگ  يمنجر م يمتقابل اقتواد يجاد وابستگيبه ا ياقتواد يها يارکه همکنيدارند  با توجه به ا

 يارکو هم ياسالم يجمهور ياست خارجيرد، سيکن رويدارد لذا با ا يرا در پ ياسيس ييهمگرا ي عتا يطب ياقتواد

و اروپا داشته است  يزكمر يايآس يشورهاكه، ين، هند، روسيل چيقب از ين الملليو ب يگران منطقه ايه با بازك ييها

ران بيا  يي ا يها يارکهم كهن بود يا ين بررسيه حاصل اكشد  يبوده است بررس يارکهم يا در حال انعقاد قراردادهاي

 يها يارکمن هيرود ا يه انتظار مكبود اما آنگونه  يگسترده ا يها يارکه در قال  همين و روسيمانند چ ييشورهاك

گير قيرارداده اسيت بيه     يگران ديميا و بياز   شوركا بر سر راه يکمرآه ك يل موانعياز قب يل مختلفيهنوز به دال ياقتواد

 يم به ضعم هيا يتوان ميا يکمرآجاد شده از طرف يا ين را عالوه بر چالش هايه اكمنجر نشده است  ياسيس ييهمگرا

اسيت  يران در سيدانست  در مجموع ا ينندگان انرژكم با تقاضاکمستحروابط  يشورمان در برقرارك يپلماسيدستگاه د

داشته است اما هنوز نتوانسته است  يژه ايه توجه وين، هند و روسيمانند چ يگرانيبه باز يخود در حوزه انرژ يخارج

 گران برسد ين بازيبا ا ياسيو س ياقتواد ييبه همگرا

 ران.یا یاسالم ین الملل، جمهوریب یاسی، اقتصاد سی، انرژیاست خارجی: سیدیلك واژگان
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سب كمنظور  جامعه به در یاسیت سكردن مشاركنه یدر نهاد یاسینقش احزاب س

 قدرت

 1ییمحمود عبا 

 :دهکیچ

ننيد و در  ك يفيا مي  يميدرن ا  يهيا  در نظيام  يار مهمي ينقش بسي  يجامعه مدن ياز نهادها يکيعنوان  به ياسياحزاب س

 هستند، يامل جوام  بشرکشرفت وتيمحوول پ ياسيس احزاب .باشند يار مثثر مي  بسجوام يراسكبه دمو يده لکش

ت كردن مشيار كي نيه  ينهاد و يمورد سازمانده نيدرا است، يازمند سازماندهينه شدن نينهاد يبرا ياجتماع دهيپد هر

زب و اشياره بيه   م مفهيوم حي  يي ه بيا تعر كآن است  ين مقاله در پيا رد يگيقرار م ياسير پوشش احزاب سيز ياسيس

  در جامعيه بيه   يآگاه يده لکو ش ياسيت سكجاد مشاريآن نقش احزاب را در ا يها ژهيار وكاربردها و كها،  تيمسئول

نيه  يعدم نهاد يها علت يقرار دهد و سپس به برخ يبررس مورد يآن اقتدار مل يو در پ ياسيت سكمنظور ارتقاه مشار

ت يي جياد و تقو يا يبيرا  ييهيا  شينهاد يران معاصر پرداختيه و پ يدر ا ياسيسق احزاب ياز طر يعموم يا به آراکشدن ات

 يده اسيت  روش بررسي  يي ارائه گرد يصور  منطق جامعه به يده يو رأ ياسيت سكنه شدن مشاريو نهاد ييتحزب گرا

 هست  ينترنتيو ا يا تابخانهكو استفاده از مناب   يفين پژوهش توصيدر ا

 یاسیت سكنه شدن، مشارید، نهایاسی: احزاب سیدیلك واژگان
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 یرویت مطلوب و متناسب راه برون رفت از معضالت توسعه از چشم انداز نیجمع

 یانسان

 3یبر عباسك، ا2یه محمدپور هنگروانی، مهد1یدیدره ب یاحمد عباس

 :دهکیچ

ه در كي  يجامعه ا يتدر هر جامعه دارد  به عبار يانسان يرويت و نيم و دوجانبه با جمعيشرفت رابطه مستقيتوسعه و پ

مبود كه نه با ك ين معنيار داشته باشد، به ايو مطلوب در اخت يافك يانسان يرويد نيباشد با يشرفت و توسعه ميپ يپ

شيرفت و  يد آن را بيه پ تواني  ميهر جامعه  يت برايحد مطلوب و متناس  از جمع يعنيرو مواجه باشد  ياد نيو نه با ازد

ت يي ابرد عليم جمع كي از اصطالحا  پر  يکير ياخ يت مطلوب و متناس  در دوره يمعل جين دليبرساند  به هم يترق

 زه بيه لحياو روش ا  كي ن بحث هدف پژوهش حاضر يت ايل اهميده است  لذا به دليگرد يال علوم اجتماعكو  يشناس

وب ت مطلي يي دن بيه جمع يرس يت براياهش جمعكل رشد و يو تحل يباشد، بررس يم يليتحل -يفيقا  توصينوع تحق

 ييشهر و روسيتا  يشور و حتكهر منطقه،  يشود و برا ياد ميت متناس  يه از آن با عنوان جمعك يتيباشد  جمع يم

 يو     مي  ي، انسانيطيمح يل هايانا  و پتانسکن امر بسته به عوامل مختلم مانند اميه اكد متفاو  باشد  چرا توان مي

ان مناب  و برنامه يتعادل م يت( برقراريجمع) كار يرويو ن يناب  انسانشرفت با توجه به مين راه پين بهتريباشد  بنابرا

انا  و کو ام يو انسان يعيطب يه هايسرما چون ييت با توجه به پارامترهاينترل جمعكاهش و كا يش يافزا يبرا يزير

متناس  با توجه  مطلوب و يتيجمع يبلند مد  برا يزي، برنامه ريتياست جمعين سيبهتر يباشد  به عبارت يمناب  م

 باشد  ين امر ميل در ايدخ يبه همه پارامترها

 تیاهش جمعكش و ی، افزایانسان یرویت مطلوب، نیت، جمعی: جمعیدیلك واژگان
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 ید بر آموزه هاكیبا تأ شرفتیپ یاسالم یرانیا یم خانواده در الگوکیتح یبرا یارهاکراه

 یاسالم

 1یاعظم زرگوش

 ده:کیچ

ه سعاد  و شقاو  امت هيا  كگوناگون است  تا آنجا  يدر فرهنگ ها ين اجتماع بشريادين بنكر نهاد مقدس خانواده

شيرفته، سيالمت و   يسيالم و پ  ين شيرط داشيتن جامعيه ا   يوند خورده است و نخستيت خانواده ها پيفكيبا سالمت و 

شيرفت  يپ ياسالم يرانيا يالگو ز در سنديما ن زان جامعهين لحاو برنامه ريآن جامعه است  به ا يشرفت خانواده هايپ

  هيا و  يد از آسي يي نيد با كفا يا يه خانواده بتواند نقش خود را به درستکنيا يد داشته اند  اما براكيبر نقش خانواده تأ

شرفت يسو و پ ي م خانواده از کيو تح ين تعالين بيموون باشد بنابرا كند ميد ينون خانواده ها را تهدكه اك يخطرات

ن يي سينده در ا ينو ين رو تمام سعيا از وجود دارد  يناگسستن و ي نزد يگر تعامليد يدار جامعه از سويپا يو توسعه 

را د ميا  توان ميم خانواده کيه تحكاست  چرا  ياسالم يم خانواده با توجه به آموزه هاکيتح يبرا يارهاکراه مقاله، ارائه

 است  يتابخانه اك-يمقاله اسنادن ي  روش مطالعه ما در اكند ياريدن به جامعه سالم يدر رس

 یاسالم یشرفت، آموزه هایپ یرانیا یاسالم یم خانواده، سند الگوکی: خانواده، تحیدیلك واژگان
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 یگاه آن در الگوین جاییو تب یمت هنر اسالمکدگاه حیاز د یمعمار ناتییتز یبررس

 شرفتیپ یرانیا -یاسالم

 2رمضان پور، مهرناز 1ینیه السادات نصراله الحسیهد

 ده:کیچ

ل گرفتيه انيد    کشي  ياسيالم  يني يه بيا جهيان ب  كاز هنر است  يميگسترده، شامل مفاه ي، در معنيمت هنر اسالمکح

 و يفرهنگي  محووال  نندهك صادر و نندهك ديتول نيران را به عنوان برتريد اتوان ميه کنين هنرها عالوه بر ايشناخت ا

ه تيداوم هنير فياخر    كي  يرانيا-ياسالم يشهر به گونه ا د در ساختن چهرهنتوا ميند، كجهان مطرح  در ياسالم يهنر

 صيد  لکش به امروز ما هك ستمين نيا طرفدار من»: يانا  مقام معظم رهبريباشد، موثر واق  شود  با توجه به ب ياسالم

 و ميقيد  يهيا  يراني يا هيم  روزهيا  آن هكي  زين را ارك يمبان و دقت و زهيانگ د(ياما )با م   يبساز خانه شيپ سال پنجاه و

ار کم و ابتيوشکب يامروز يدر شهرها ياسالم يد در راه تداوم الگوهايبا «   مينك مالحظه ردندك يم مالحظه ما اجداد

بير   يريي خط يفيه  يشرفت، هنر و فرهنگ وظيپ ين الگوهاييست  امروزه، در تب يافكنه مستلزم شناخت ين زميدر ا

 هكي  است نيا يفرهنگ مجموعه ي فهيوظ نرم جنگ نيا در»د: يفرما يم يم رهبره مقام معظكعهده دارند  همانطور 

م يم و تعيار ين مفياه ييد با تبينما يم ي  پس ضرور«شود اثرگذار تا آورد دانيم به مناس  يقالب با و اريع تمام را هنر

 ين الگوهيا ييي آن در تب تداوم يارهاکراه يگاه آن در گذشته، به مطالعه يجا ي، ضمن بررسياسالم ينا  معمارييتز

سيت  روش  ا يلي يتحل يفيو توصي  ين مقاله از انواع مقياال  ميرور  يم  ايشرفت بپردازيپ يرانيا ينده اسالميو آ يامروز

ج يدر شيناخت و تيرو   ينظر يت بعد مبانيست و هدف آن تقوا ينه ايو زم يتابخانه اكاطالعا  مطالعا   يجم  آور

 اشد ب يشرفت ميپ يرانيا ياسالم يالگوها

 شرفتیپ یرانیا یاسالم ی، الگویاسالم ینات، معماریی، تزیمت، هنر، هنر اسالمک: حیدیلك واژگان
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 رانیدر ا یاسالم یمرانکح یه الگویه پاینظر

 1محسن بهجت

 :دهکیچ

مجموعيه مقياال     يآور ه منجر بيه جمي   ك شرفتيپ يرانيا ياسالم ين الگويبر تدو يد مقام معظم رهبركيباوجود تا

وميت  کح يه بر اساس مبيان يه پاينظر ي مورد نظر، بدون توافق درخوو   يده است، رسد ارائه الگويگرد ييرانبهاگ

نظيرا  در قالي  آن و    يه تمامكرد كرا ارائه خواهد  يه، چارچوبيه پايد  در واق  نظريآ يد به نظر ميار بعي، بسياسالم

سينده،  يه از نظير نو كي  يميش رو بيه مفياه  ين اساس، در مقاله پيبه بحث و اجرا گذاشته شوند  بر ا يرد اسالميکبا رو

ن يي افته اند، پرداختيه شيده اسيت  ا   يامل نکت يدارند و در وض  موجود به خوب يومت اسالمکه و اساس در حيم پاکح

اسيت  در   يردکي و عمل ييي اجرا يهيا  و حوزه ، آموزش، مجلسيومت، اقتواد، نظام مالکح يم ذاتيم شامل وظايمفاه

ميورد انتظيار اسيت، در قالي       ياسيالم  يمراني کشتر حيب ييارآك، جهت ياتيعمل ياز آنچه در حوزه ها يريا، تووانته

 شود يه محدود ميمقاله، صرفا به دو قوه مقننه و مجر يگردد محتوا يد مكيجدول ارائه شده است  تا

 یاسالم یمرانکه، حیه پای: الگو، نظریدیلك واژگان
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 شورك یغرب از منابع آب در پهنه یبردار مختلف بهره یها روش ییاراك یبررس

 2یذوق یسلطان ی، عل1یذوق یاحمد سلطان

 :دهکیچ

از منياب    يبيردار  را درباره نحوه بهره ييهايهمواره نگران يدرپ يپ يها يسال  و خش ياهش بارندگكر ياخ يها در سال

ن يي داشيته اسيت، ا   بيه دنبيال  ن منطقيه  يا يشاورزك و يشتيل ساختار معيشور به دلك يزرب يآب بخوو  در پهنه

 يار در برداشت از مناب  آبي کن راهين بهتريير به دنبال تعياخ يهاروند برداشت آب از مناب  در دوره يمطالعه با بررس

قرارگرفتيه   يشور موردبررسي كزرب  يمختلم برداشت از مناب  آب يها ن مطالعه روشيشور است، در اكن منطقه از يا

بيا نظيار  دوليت، عيدم      يردولتي يبرداشت از مناب  به بخيش ز  يم دولت، واگذاريدخالت مستق ازاند  ه عبار كاست 

رد هير  کي عمل يقيسه تطبين مطالعه با مقاي  ايردولتيو ز يبخش دولت يبكيت تريت فعالينها دخالت مطلق دولت و در

د  يي نمايار برتر برداشت از مناب  مکراه يمعرف بهمنطقه اقدام  يشاورزكط يدر بهبود شرا يبردار بهره يها از روش ي 

در  يردولتي يبخيش ز  ينگير  نيده يو عيدم آ  يدر برداشيت از منياب  آبي    يبخش دولت يياراكج مطالعه نشان از عدم ينتا

هيا   طيه دوليت  يصور  مطلق در دست و خارج از ح تواند بهيل برداشت از مناب  نمين دليه به همكبرداشت آب است 

ه موجي  انتخياب   كبرداشت است  يها ر مدلينسبت به سا يبكيبرداشت تر يدرصد 55ج از بازده ينتارد، يصور  پذ

 گردد  يعنوان روش برتر م ن روش برداشت بهيا

 ییاراك، یردولتی، بخش غی، بخش دولتیغرب ی، پهنهی: منابع آبیدیلك واژگان
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 ها هیارها و توصک؛ راهنرایا یت اقتصادیبر امن یاقتصاد یریب پذیو آس یثبات یآثار ب

 1ینییهرا یمصطف

 :دهکیچ

 يمّي ك يمتعيدد بيرا   ينون تيالش هيا  كه تيا كي هستند  يده ايچيم مبهم و پيمفاه ياقتواد يري  پذيو آس يثبات يب

 نيبنيابرا  اسيت،  ياقتوياد  يهيا  ينياامن  و بحرانهيا  از يشاخو ياقتواد يثبات يب رفته است ينمودن آن ها صور  پذ

را پشيت   يمتعيدد  يها و بحران هيا  کر شويران در سه دهة اخيرود  ا يم شمار به ياقتواد تيمنا از مهم يا مولفه

داشته باشد و بيه تبي     ييرتبة باال يثبات يران در بيشور اكه كبحرانها موج  شده اند  ها و کشو نيا سر نهاده است 

 دو ينظير  يبررسي  قيي تحق نيا از دفده است  هيشور گردك ياقتواد يري  پذيش آسيسب  افزا يثبات يرفتن ب باال

 ياميدها يپ به موضوع، دو نيا ا يادب يبررس ضمن قيتحق نيا در  باشد يم يريپذ  يآس و يثبات يب ياقتواد حوزه

 يبرا را جام  و املك يشاخو ساخت انکام تا است شده پرداخته رانيا ياقتواد تيامن بر شاخص دو نيا از ي  هر

 است  دهيگرد ارائه حاضر قيتحق از يلك يريگ جهينت ي  تينها در و آورد مفراه يريپذ  يآس و يثبات يب

 رانی، ای، توسعه اقتصادیت اقتصادی، امنیاقتصاد یثبات ی، بیریب پذی: آسیدیلك واژگان
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 علم اربردكنگ: یتكنورومار: یمورد مطالعه) یا رشته نیب علوم به توجه ضرورت

 (یابیبازار مطالعات در یشناس عصب

 4، مهسان افشار3نژاد ین نوروزیحس ،2ن افشاری، پرو1یآقبالغ یزهرا قدم

 ده:کیچ

ازها و مسيائل آن  ين يپاسخگو ييرشته به تنها ي ه موضوعا  كمسائل سب  شده است  يدگيچيو پ ينولوژکرشد ت

اتخياذ   يرا  رشيته هيا بي   كيي ل مواجه سياخته اسيت  تر  کج مناس  را با مشيس  نتاكو  يريم گيرشته نباشد و توم

 -يفين مقاليه توصي  يي ، ضرور  توسعه در عليوم اسيت  ا  يوجه ده و چنديچيال  پکنه و حل مسائل و مشيم بهيتوم

ال يي از مطالعا  موجود، به دن يري، با بهره گين رشته ايمطالعا  ب يريارگکت و ضرور  بيان اهمي، با هدف بيليتحل

ارهيا در  كسي  و  ك يو حفيظ بقيا   يابيي اربرد آن در بازارك يات هينگ و مزيتكيعتر از نقش نوروماريوس ينشيجاد بيا

و سيپس عوير اطالعيا  و در اداميه      يبه عور صينعت  ياست گذر علوم از عور سنت كيافته حاياست   يط رقابتيمح

ر از نظي  يابيي ر قرار داده اسيت  بازار ير حوزه ها تحت تاثيز همانند سايرا ن يابيوانتوم، بازاركا يول کدن به عور موليرس

و  يتيرينيد ميد  يد و فيروش و سيپس فرا  يي د و سيپس حلقيه واسيط تول   يج از مفهوم فروش به توليز به تدرين يمفهوم

 ين مي کي م و عليوم مم ير مفاهيجان و تعامل با سايق هيه از طركت است كدن به مفهوم مشاريو در ادامه رس ياجتماع

ن يي ا .باشيد  ين مفهوم ميا ياز جلوه ها يکي( يابي+بازاريعو  شناس) نگينوروماركتان ظهور روش ين ميشود  در ا

حاصيل از   يافته هيا يدهد  يج نشان ميافت  نتايتحول خواهد  يگريط به مفهوم ديج مرتبط با شرايز به تدريمفهوم ن

انجاميد   يارها مكس  و كآن ها و توسعه  يازهاين درست نيان و تاميما  مشترينگ به شناخت بهتر توميتكنورومار

 شور است كشرفت همه جانبه ينه ساز پيزم يرفت علمشيواق  پ و در

 ری، سیاسالم یرانیشرفت ایپ ینگ، الگویتكنورومار وانتوم،ك عصر ،یا رشته نیب : مطالعاتیدیلك واژگان

 ،یابیبازار یمفهوم
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The relationship between the components of the governance and 

performance of the stock market in Selected Developing Countries 

All Over the World 

 

1نگین رحیمی  

Abstract 

One of the most important sectors in the economy of each country is the Capital 

Market. Accordingly, efficient financial systems can cause economic development via 

attaining information about accumulation and equipment of savings, supervising 

investments, and adopting the corporate governance. The financial system of a 

country consists of different markets as well as financial instruments and products; 

therefore, in the present study, by investigating appropriate governance indices on the 

performance of stock market for 132 selected developing countries from 2000-2010 

using utilizing the panel data method and the generalized method of moments 

(GMM). The results of the present study indicated that the good governance indices 

are among parts of factors affecting the performance of stock market. 

Key words: good governance, stock market, the generalized method of moments. 
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شرفت یپ یشناخت جوانان از الگو یسازیارتقا و درون یو جوان و راهبردهایراد

 شورك

 1فریمحمدرضا مان

 :دهکیچ

شيور بيه   كشرفت يپ يدر هر جامعه دارند  طراحان الگو« رييتغ»ج يرش و ترويننده در پذكنييجوانان، نقش مثثر و تع

ن گيروه  يي ت، ذهين ا ياحساس شخو يد و با جل  توجه و القاننك کت را درين واقعيمختلم ا يهااميه پكهر اندازه 

بيه ارتقيا و    -ه بير صيحنه عميل   كي ازيذ  كنه بر صفحه  -تواننديتر مر آن سازند؛ به همان اندازه مطمئنيشرو را درگيپ

دوار يي م بر آن امكحا يهات، تحقق اصول و ارزشيشور و در نهاكشرفت يپ ياز الگو يار عمومکشناخت اف يسازيدرون

شيده آن، بيه    ي، گرچه با توجه به تجربه زرب اما متفاو  با راه طيرانيا -يشرفت اسالميپ يه الگوکنيژه ايواشند؛ بهب

جامعيه   يو فرهنگي  يرکي ف ير و تحول در فضايياز به تغين خود نيه اكشرفت است ير پيدر مس« رانيا»ت كدنبال حر

توانيد  يمي  يسيتگاه اختواصي  يا يي  عنيوان   و جيوان بيه  يي راد ان دارد يرانيا« يزندگ  سب»و موداق بارز آن،  يرانيا

طيور  زان و بيه يي رشور باشيد؛ اگير برناميه   كشرفت يپ يشناخت جوانان از الگو يسازيمناس  در ارتقا و درون« واسطه»

ت اقناع، نخست توجيه مخاطي  را   يريت مديساز آن با استفاده بجا و هدفمند از ظرفبرنامه يهاران گروهيمشخص، مد

ننيد و  كل يآن تبيد  ين و اجرايننده فعال در مطالبه تدوكتكمشار ي را به  يرساختن ذهن، وي  و سپس با درگجل

-رد نهادهيا و سيازمان  کي عمل يعالقه جوانان و توجه به نقد درون ل مختلم مورديا مسايت دادن به طرح مسأله يبا اولو

ارشناسيان و  كجوانان، « کدزدزه مشتر»شور را كت شرفيپ يم بر الگوكحا يهاج اصول و ارزشيمسئول، به تدر يها

 -يانيه تابخاكژه يوبه -يو مطالعه اسناد ي، چارچوب نظريسازاقناع و برجسته يهاهي  نظركيمسئوالن قرار دهند  تر

 ن پژوهش است يروش انجام ا

 .ی، نقد درونیسازشرفت، اقناع، مسألهیپ یو جوان، الگوی: رادیدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 mrmanifar@yahoo.com ،(YSU) دولتي ايرواندكتراي تخووي ژورناليسم دانشگاه  - 1



ده آثار و مقاالت برگزیده نهمين كنگره پيشگامان پيشرفتکيمجموعه چ  

153 

 

ساله و  12تا  9ن پسران یدر ب یاف نسلکش یبررس امروز، جوانان فردا:ان كودك

 : مدرسه تالش شهرستان جم(یمطالعه مورد)ن آنها یوالد

 2نسب یول ی، مهد1پور یمحمدرضا گلستان

 ده:کیچ

عيه  و جام يافيت اجتمياع  ينيار ره كدر  يو روانشناخت يافت روانشناسيدارد و از ره ين رشته ايب يرديکن مقاله، رويا

ن آنهيا  يساله و واليد  12تا  9ن پسران يدر ب يا تفاو  نسلياف کدگاه به مسئله شين ديبهره برده است؛ و از ا يشناخت

داده  يق( به گردآوري)مواحبه عم يفكي)پرسشنامه( و  يشيماين پژوهش با استفاده از روش پيپرداخته است  ما در ا

اميا  )ن و فرزنيدان مشياهد شيد    ين واليد يدر بي  يه تفاو  نسيل كد ركشود اذعان  يق ميج تحقيم  طبق نتايها پرداخت

ن يي ده اسيت  اميا ا  يي به خود د ييهاز تفاو ين دو گروه نيا يو به تب  آن ارزش ها (اسم برد ياف نسلکاز ش توان مين

خيود را  و عمده جامعه و خانواده  ياصل ين نبوده و فرزندان هنوز سنت ها و اعتقادهاياديق و بنيتفاو  ها چندان عم

ه اگرچيه ارزش هيا و   كي رد كي  يريجه گينت توان مينگونه يق ايج تحقيدانند  در هرصور  از نتا يموجه و قابل قبول م

شود، اميا راه   ين آنها مشاهد نمين فرزندان و والديدر ب يتفاو  عمده ا ييهدف و زا ين و ارزش هاياديبن يهافرض

اگر خانواده و جامعه  گر فاصله گرفته است يديکها متنوع شده و از گروه  يابزار يهايريگدن به آن و جهتيرس يها

نيد، چيه بسيا نسيل     يوب ننماكرا سير  ير و تحوال  ارزشييدر مرحله بعد، بتوانند ازخود انعطاف نشان دهند و روند تغ

 گذشتگان از خود نشان دهد  ينسبت به سنت و ارزش ها يشتريب يبند يز احترام و پايد نيجد

 ، سنت، ارزش.خانواده ،فرزندان ،نیوالد ،یاف نسلک: شیدیلك واژگان
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 یبرا یشرفت در دانشگاه، راهیپ یرانیا یاسالم یالگو ییل دانشجوکجاد تشیا

ران از مدل یشرفت ایشرفت در دانشگاه وجامعه با موضوع پیپ یگفتمان ساز

 شرفتیپ یرانیا -یاسالم

 1یتریمحمود رهجو گ

 ده:کیچ

 ت دادن قشير كدر مشيار  يسال گذشته سع 8-7 يطدر  ييها نگرهك يشرفت، با برگزاريپ يرانيا ياسالم يز الگوكمر

 اميا  شور در موضوعا  مختلم داشيته اسيت،  كشرفت يجهت پ يان در روند نظر پردازيبه خوو  دانشجو يدانشگاه

ت كگر شرايد يسو ست  ازا هاز با دانشگاهكن مريا يه عدم ارتباط مداوم از سوکنيان وجود دارد اين ميه در اك ينقو

واقي    در شرفت است يان قرار نگرفتن در بحث پيبه خاطر در جر ت دانشگاهيان نسبت به جمعيدانشجو ين ازسوييپا

شيرفت در دانشيگاه وجيود    يگفتميان پ  جياد ياز به ايل نين دليشرفت هستند  به هميها دچار فقر در گفتمان پدانشگاه

د يي با و ن آنها وجود داشته باشدين نظر در بيا ن نگاه ويه اكاست  يود افراد دانشگاهن گفتمان وجيجاد ايا الزمه دارد 

ن يي ه در اكي  يارکي ن جهيت راه يند  به همكنگونه افراد را در هر دانشگاه دور هم جم  يه بتواند اكباشد  يمجموعه ا

 بيه  شرفت اسيت  يپ ياسالم يل الگوکدر دانشگاه تحت عنوان تش ييل دانشجوکتش ي  جاديرسد ا يرابطه به ذهن م

 داشته باشند  ين مجموعه نقش اساسيا يريگلکتوا نند در شيم يه جهاديرسد افراد با روح ينظر م

 یجهاد هیروح ،دانشگاه شرفت،یپ یاسالم یل الگوکشرفت، تشیفقر گفتمان پ :یدیلك واژگان
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 ین اسالمیتمدن نو یریگلکرسالت جوانان در ش

 1یسجاد جعفر

 :دهکیچ

پنج قرن به مدد آموزه  يل گرفت و مسلمانان طکنه شيشان به مدي ( و هجر  ا) خدابا بعثت رسول  يتمدن اسالم

، ضيعم  يالمي كو  يدتيي عق يهاشکشمكعلوم مختلم و جهد و تالش آن را به اوج رساندند  در اثر  كس  قرآن، يها

ن يتميدن نيو  » ديي جده يي نظر يانقيالب اسيالم   م رو به افول نهاد  رهبر معظيم ين تمدن عظير عوامل ايومت و ساکح

بيه   يليتحل-يفيحاضر با روش توص پژوهش ن تمدن مطرح نمودند يرا به جهت مجد و الگو ساختن دوبارۀ ا« ياسالم

 يجوان انقالبي  يبرا ييشاخص ها يپرداخته و ضمن معرف ين اسالميتمدن نو ين نقش جوانان در رشد و بالندگييتب

ارائيه   ين هيدف متعيال  يي ل بيه ا يي ن يبرا ييارهاکباشد؛ راه ين برخوردار ميريسا يلگوشدن برات ايه از قابلكمسلمان 

ار و تيالش و  كي ت، يي ت بيه اخيالق و معنو  ي، عناييت و تعقّل گرايد علم، عقالنيو تول يبه علم اندوز توجه نموده است 

بيارز جيوان    يهيا  يژگي ياز و يه نگرنديو آ يشي، دور انديو قانونمند ي، مجاهد ، تقوامداريريت پذي، مسئولينوآور

ز يي ن ياسالم حکومت نه گردد يت و نهاديشان تقوي، در اين اهداف متعاليل به ايد جهت نيه باكاست  يمسلمان انقالب

موجي    يسيته سياالر  يجياد رفياه و شا  ينخبگان، استقرار عيدالت، ا  يثرك، جذب حداياسيا، ثبا  سيد با اقتواد پويبا

موجي  مجيد و    يه همّت و خرد جمعي يده و در سايشان گرديان ايد در ميجاد شور و اميو ا استعداد جوانان ييوفاکش

 گردند  ين اسالميعظمت تمدن نو

 تیمكنقش حا جوان مسلمان؛ یهاشاخصه د علم؛یتول ؛یخردورز ؛ین اسالمی: تمدن نویدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 sajjad.arshad1830@gmail.comكارشناس ارشد علوم قران و حديث   1

mailto:sajjad.arshad1830@gmail.com
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س( زهرا ) یتیبر ابعاد شخص یشرو مبتنیزن پ یله الگویوسه شرفت جامعه بیپ

 «ه الحوراء )س(یاالنس»

 3مه سادات آذرگونی، فه2یدرضاحجازی، س1پور یه قربانیانس

 ده:کیچ

-شيه پي كاست  يشرو زنيشرو در اسالم انجام گرفته است زن پيت زن پيشم هوك يه در پكاست  ياشکنكن مقاله يا

 ير  فاطمه زهرا )س( دختر گرامت حضيت و شخويق هوين تحقيشرفت باشد  در ايبه سمت پ يبرنده جامعه اسالم

س( بدست آمده ) زهراث در مورد حضر  يا  و احاديت  رواكقرار گرفته است  داده ها با مطالعه  يامبر مورد بررسيپ

ش برنيده  يه پي كت زن مسلمان يهو يبرا ييل قرار گرفته و الگويمورد تحل يباز و محور يدگزاركو  يتيو به روش روا

 يتيبعد از ابعياد شخوي   14ق ين تحقيج در ايباشد ارائه شده است  بر اساس نتا يشرفت ميبه سمت پ يجامعه اسالم

 يو معرفت الهي  ي  بعد شناخت3 زن يانسان ي  بعد جسمان2مونث  يوتکو مل ي  بعد الهوت1ه الحوراه يحضر  زهرا انس

حت و   بعيد فويا  8و شيجاعت    شيهامت  7 ياسيس ي  فعال اجتماع6  بعد معلم انسان ساز 5  دانش و علم گسترده 4

  عشيق و  12ساده و سيازنده   ياسالم يزندگ    سب11عفاف    حجاب و10 هيري  انفاق و امور خ9 (يبالزت )سخنور

 يشيده اسيت  هير زني     يمادر زن دختر همسير الگيو معرفي    يرفتار ياخالق ي  الگو14 ي  بعد عباد13ثار به انسانها يا

 شرفت خود خانواده و جامعه شود يئل به باعث پن فضايس  اكد با تالش در جهت توان مي

 ه الحوراءیانس ع(،زهرا )حضرت  ،یتیابعاد شخصشرو، یزن پ یالگو شرفت، زنان اسالم،یپ: یدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 cezibel@chmail.irس(، ) الزهراطراحي صنعتي دانشگاه   دانشجوي كارشناسي ارشد 1

   عضو هيئت علمي دانشکده كارآفريني دانشگاه تهران2

 س() الزهرا  دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي صنعتي دانشگاه 3
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 بینندگان سكدیتول یاقتصاد و یصیتخص ،یفن ییاراك

 درضاارسالن بدممح ،2دوندیرا فریالم ،1یآذرشهباز

 ده:کیچ

از  يکيي  ران ويي ا يتوسيعه اقتوياد   ياز اهداف برنامه هيا  يکي، يشاورزك، شامل محووال  ينفت ريش صادرا  زيافزا

 يفراورده هيا    ويد و صادرا  سيتول يبرا يجان زربيآذربا يط عاليباشد  شرا يم يشرفت اقتواديپ يالزاما  محور

 يريي ن مطالعه انيدازه گ يد  هدف از ادن به هدف فوق درآوريرس ياز مناطق مهم برا يکين استان را به يد اتوان ميآن 

 يهيا  يياراكي  يريي اندازه گ يبرا يمختلف يافت هاي  است  رهينندگان سكد يتول يو اقتواد يويتخو ،يفن يياراك

 يياستفاده قرار گرفته اسيت  براسياس داده هيا    مورد( DEA) هاداده  يل پوشيق تحلين تحقيد وجود دارد  در ايتول

شيده و   يجمي  آور  يجيان زربي  يبااسيتان آذر  يهيا  ياز آبياد  يکي  در ينندگان سكد يلتو ينمونه توادف ي ه از ك

 يياراكي  ين هايانگي( مCRSاس ثابت )يه در مورد بازده مقكج نشان داد يشدند  نتا يرياندازه گ يديتول يها يياراك

در ميورد بيازده    صيد و در 71.2صيد و  در 83.2 صيد در 85.7  ياران نمونه به ترتك  يس يو اقتواد يويتخو ،يفن

ه بيا بهبيود   كي نيد  كيجيه مشيخص مي   ين نتيدرصد بوده اند  ا 37و  درصد 77.7،صددر 53.4  ير به ترتياس متغيمق

 يش رقابيت در بيازار هيا   ينه ها و افيزا ياهش هزكد، يش توليافزا يبرا ياديان بالقوه زک  امينندگان سكديتول يياراك

 هنه ارتقايالزم است در زم يشرفت افتواديمربوط به پ يهايگذار استيس يبرا ن است وجود داشته باشد کمم يجهان

نيه عواميل ميوثر بير     يژه در زميي  ، بيه و ينندگان سكد يدر مناطق عمده تول يارينندگان مطالعا  بسكد يتول يياراك

 رد يها، صور  بگ يياراك

 یجان غربیذرباآداده ها،  یل پوشیب، تحلی، سییاراك: یدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 azar.sh93@yahoo.com، دانشگاه اروميه  1

2  elmira_faridvand@yahoo.com 

http://9th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=azar.sh93@yahoo.com&a_ordnum=403
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 یرستانیدر دانش آموزان دب یلیشرفت تحصیت و پیبحران هو نیطه بابر یبررس

 3یعقوب حصاریفاطمه  ،2ایبرنكطاهره ا ،1انیرمرادیده پیفر

 :دهکیچ

انجيام شيد     يرسيتان يدر دانش آميوزان دب  يليشرفت تحويت و پين بحران هويرابطه ب يپژوهش حاضر با هدف بررس

دانيش آميوزان دختير     يه يي لكن پژوهش شامل يا يباشد  جامعه  يم يهمبستگ -يفين پژوهش از نوع توصيروش ا

 يخوشيه ا  يريي ، بيه روش نمونيه گ  نفير  100به حجم  ين آن ها نمونه ايه از بكرم بود يشهر سم يمقط  متوسطه 

ها با اسيتفاده   داده شدند  يابيارز يت احمديبحران هو م و پرسشنامهير يذهن يستيبهز يانتخاب و با پرسشنامه ها

پيژوهش حاضير    جينتيا  ل قيرار گرفيت   يون گام به گام مورد تحليل رگرسيرسون و تحليپ ي  همبستگيآزمون ضراز 

ر شيده  كي وجود دارد با توجه بيه مطالي  ذ   يمعنادار يرابطه منف يليشرفت تحويت و پين بحران هويب كهنشان داد 

 يهميراه خواهيد بيود بيه عبيارت      يليشيرفت تحوي  ياهش پكي ت با يش بحران هويافزا هكشود  يجه گرفته مين نتيچن

 همراه خواهد بود  يليشرفت تحوياهش پكت با ياجتناب از مواجهه با مسائل مربوط به هو

 یلیشرفت تحصیپ ت،یبحران هو :یدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

  faride.pirmoradi@yahoo.comالتحويل كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه اصفهان   فار    1

 t.akbarnia@yahoo.fr التحويل كارشناسي ارشد زبان فرانسه دانشگاه اصفهان  فار    2

 F_iraseh@yahoo.com التويل كارشناسي ارشد زبانشناسي دانشگاه اصفهان   فار  3
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 بر 1404افق ران با نگاه به یشرفت ایدر پ یه اجتماعیعنوان سرماه نقش جوانان ب

 یمقام معظم رهبر یها دگاهیاساس د

 2یجواد زنگوئ، 1یخ سفلیشنرگس 

 :دهکیچ

اجتمياعي،    رو سيرمايه  هاي اجتماعي است  از ايين  اي توجه به سرمايه امروزه ثابت شده كه يکي از ابعاد مهم هر توسعه

رو موضوع سرمايه اجتماعي به عنيوان   آيد  از اين اي به شمار مي هاي رشد و توسعه هر جامعه يکي از مهمترين شاخوه

شوند كه بتوانند  ها و دولتمرداني موفق قلمداد مي اساسي براي نيل به توسعه پايدار محسوب شده و حکومتي  اصل 

هاي الزم و ارائه راهکارهاي مناس  در ارتباط با جامعه به توليد و توسعه سرمايه اجتماعي بيشتر نائل  با اتخاذ سياست

 يانسيان  يت و ظهور و بيروز اسيتعدادها  يام شخوکاز استحو سرآز يل زندگيبد ي، فرصت بيه جوانكشوند  از آن جا 

ش يدبخش را پي يام ينده ايد آييييار دارند بايرا در اخت يه اجتماعيو سرما ين منب  سرشار انسانيه اك ياست  جوامع

نخواهيد شيد    محقق 1404 اندازن شده در افق چشم يياهداف تع ن مقالهيا نيند  به نظر محققيم نمايخود ترس يرو

ن مقاليه بيا   يي در ا نيمحققي  ارآميد  ك يانسيان  يرويي و ن يه اجتماعيسرما ي شور به عنوان كبا استفاده از جوانان  مگر

با توجه بيه شياخص    شوركشرفت ين حضور جوانان در عرصه پييدر تب يانا  مقام معظم رهبرينار هم قرار دادن بكدر

ن يي اهداف جنگ نرم نسبت به سيند چشيم انيداز، بير ا     يشور در راستاكشرفت ياز پ ييبا ارائه الگو و 1404 افق يها

ن سيند  يي ر مجموعيه ا يي مختلم ز ين سند جز با حضور جوانان فعال در حوزه هايامل اكشرفت و تحقق يه پكباورند 

مطالي  از منياب     يصيور  گرفتيه و در جمي  آور    يلي يتحل يفيق به صيور  توصي  ين تحقير نخواهد بود  ايان پذکام

 استفاده شده است  يمقام معظم رهبر انا يو ب يتابخانه اك

 شرفتی، پ1404، سند چشم انداز یانسان یروی، نیه اجتماعی: جوانان، سرمایدیلك واژگان

                                                           

 n.sh978@gmail.comآزاد واحد علوم وتحقيقا ،  دانشگاه   دكتري مديريت فرهنگي گرايش سازمانها و مراكز فرهنگي 1

 najibi87@yahoo.com پيام نور واحد زرب دانشگاه كارشناس ارشد مديريت دولتي گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي پيشرفته،  2
 

mailto:n.sh978@gmail.com
mailto:najibi87@yahoo.com
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 رانیان ایبن شرفت در اقتصاد دانشیپ یاساس یبه راهبردها ینگاه

 2لخورانكان یزیزهرا عز، 1یابوالحسن یبین طیرحسیدامیس

 چکیده:

د، مطرح شده ينسبتا جد يا  اقتواديه در نظركاست  يموضوع مهم يد و رشد اقتوادتوجه به نقش دانش در اقتوا

د و رشيد  يي و دانيش بير تول   ينوليوژ کبيوده و ت  يا  مربوط به رشيد اقتوياد  يدر نظر ياست  دانش همواره عامل مهم

عواميل   يره ورجاد تخويص و بهبيود بهي   يل اينقش علم و دانش در اقتواد به دل ير داشته است  از طرفيتاث ياقتواد

 يهيا  تيي فعال يد ثرو  و اشيتغال در تميام  ي، توليرشد اقتواد ياصل کد از گذشته مورد توجه قرار گرفته و محريتول

م  سپس بيا توجيه بيه    يپرداز يان و سپس ملزوما  آن ميبن از اقتواد دانش ياتکن مقاله ابتدا به نياست  در ا ياقتواد

توسيط  « ، اقيدام و عميل  ياقتواد مقاومت»شور و تحقق شعار كنجا  اقتواد  يابر يه ده اقدام اساسيشعار امسال و ارا

م ينك ي( بود، اشاره ميمهم و حساس اقتواد يها ان شدن بخشيبن ن ده اقدام )دانشياز ا يکيه ك يمقام معظم رهبر

« شيور ك ينياور توسعه ف يراهبرد يستادها يها تياولو»ن يو همچن« رانيا ي صنعت استراتژ 7»راهبرد مهم  2و به 

 يارهيا کراه يم و در انتهيا بيه برخي   يپرداز ين شعار دارد، ميدر تحقق ا يرسد نقش مهم يه به نظر مكگاه ين جايدر ا

 شود  يران پرداخته ميتحقق آن در ا

 یا دگاه امام خامنهیشرفت، راهبرد، دیان، ملزومات، پیبن : اقتصاد دانشیدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

،   دانشيييجوي كارشناسيييي ارشيييد ميييديريت اجراييييي دانشيييگاه شيييهيد بهشيييتي تهيييران، عضيييو گيييروه مشييياوران جيييوان شيييهرداري مشيييهد   1

Amirhosseintayebi69@yahoo.com 

 Azizian250@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه شهيد بهشتي تهران،2
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 محور سوم:

 ، اشتغالجوانان یاجتماع منزلت)خاص وعاتموض

 جوانان، مهاجرت و جوانان، ازدواج جوانان، ورزش

كار( بازار و دانشگاه نخبگان، هماهنگی
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دانش آموختگان دانشگاه  کمشتر یاستخدام یمهارت ها یالگو یابین و اعتباریتدو

 یبكیرد تریکرو -اركاز بازار یبر اساس ن

 2یوه رضیده هانیس ،1یمحمد یمهد

 :دهکیچ

دانش آموختگان دانشگاه براساس  کمشتر ياستخدام يچارچوب مهارتها يابياعتبار ن ويهدف از پژوهش حاضر، تدو

روش  بيا اسيتفاده از   يفكيه درمرحله كبود  يمتوال يتشافكنوع ا از يبكيپژوهش تر ي ن پژوهش، يبود  ا اركبازار ازين

شد  سيپس   يابياعتبار ن ويه، تدوياول يچندگانه چارچوب نظر ياداده ه يهمسوساز ي نکو ت يفكي يمطالعه مورد

 يوآلفيا  يدييي ل عاميل تا يي تحل يآميار  يروشيها  ن شده، با اسيتفاده از يچارچوب تدو ييايپا و يي، روايمكمرحله  در

دانيش   کمشيتر  ياسيتخدام  ين پژوهش، چارچوب مهارتهايجه اينت د شد  درييتا قرار گرفته و يرونباخ مورد بررسك

ن پيژوهش  يي ا به دست آميده از  يلكن شد  دوازده مهار  يتدو يجزئ مهار  56 و يلكمهار   12 درقال وختگان آم

 يار تحيت فشيار و سيرعت، مهارتهيا    ك، يزشيخودانگ عمل و ارکر، ابتک، تفين فرديب يمهارتها از: ارتباطا  و عبارتند

اخيالق حرفيه    و يجرا  مند و ، تهورينولوژک، تيت فرديريارزشها، مد ي، سازماندهيريادگي، يارگروهك، يسازمانده

ميتن   در ده ويي ن گرديتيدو  ين مهار  جزئين سازمان دهنده، چندين مضاميا از ي هر يه براكراست ك  الزم به ذيا

 باشد  يمطالعه م و يپژوهش، قابل بررس

 .یابی، اعتباریبكیار، پژوهش ترك، بازارکمشتر یاستخدام ی: مهارتهایدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 gmail.com52r48m@،  استاديار دانشگاه شيراز  1

 razavif92@gmail.com، دانشگاه شيراز  2

http://9th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=razavif92@gmail.com&a_ordnum=394
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 و دانشجویان در ارتباط با اشتغال كارشناسان دگاه مسئوالن،ید یبررس

 شابور(ی: شهرستان نی)مطالعه مورد یشاورزكالن یالتحص فارغ

 2ن محمدزادهید حسیس ،1یرباسكرضا یعل

 :دهکیچ

  روديجامعه به شمار مي  يهادزدزه نياز مهمتر يکيجوان، اشتغال  تيجمع شيو افزا تيجمع  يبا توجه به رشد سر

ليزوم توجيه بيه اشيتغال      يشاورزك نيمهندس شيو افزا يو اقتواد ياسياز نظر س يشاورزكبخش  تيبا توجه به اهم

 انيارشناسان، مسئوالن و دانشجوكنظر  يبا بررس الهمق ني  در ارسديبه نظر م يبخش ضرور نيدر ا النيفار  التحو

  جامعيه  گرفتيه اسيت  ميورد مطالعيه قيرار     موثر بر اشتغال آنان عوامل ،يشاورزك النيدر رابطه با اشتغال فار  التحو

 ازيي و اطالعيا  ميورد ن   باشيد يم شابوريشهرستان ن يشاورزكمسئوالن  ارشناسان وك، انيمورد مطالعه دانشجو يآمار

هيا بيا   داده ليي تحل هيي   تجزآميده اسيت  پرسشنامه به دسيت   70 تعداد ليمکساده و با ت يتوادف يريله نمونه گيبوس

و  معيدل  ار،كي  سابقه ،دولت يهااستيسج به دست آمده ي  با توجه به نتاشده استانجام  SPSS ستفاده از نرم افزارا

 دارد  ييو بسزا ر مثبتيالن تاثيروابط در اشتغال فار  التحو

 یكشاورز الن،ی: اشتغال، فارغ التحصیدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهداستاد اقتواد   1

   دانشجوي دكتري اقتواد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد2
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 ا مهاجرتی یارآمدكنخبگان؛ 

 2اركفدا یاده ،1زاده یما بهشتین

 :دهکیچ

شيور اسيت    كدر  يمانيدگار  يمتعهد برا ينخبه کو احساس حضور موثر، تنها مال يارآمدكد بودن، ي، مفيرگذاريتاث

ن اسيت  يشور همك ين موضوع حوزه نخبگانيتردا مورد زفلت واق  شده است  در واق  مهميه امروزه روز، شدك يزيچ

و  يد در دست نخبگيان دانشيگاه  يشور باكت تحوال  يريمد»و عمل؛ به سخن ، اقدام يه اگر در سال اقتواد مقاومتك

ت و نقيش  يي انده شده است  بيا توجيه بيه اهم   کشه مهاجر  نخبگان خشيجامه عمل پوشانده شود، ر «3باشد يحوزو

ه بير  ن مقاله عالويا كند ميشور وارد كده بر فرهنگ ين پديه اك يي  ها و صدمه هايمهاجر  نخبگان در جامعه و آس

نيد  مهياجر  نخبگيان بير     كيم ي، علل و عوامل مهاجر  نخبگان را بررسيمهاجر  مثبت و مهاجر  منف ييشناسا

عاميل   يي   ييرد و بيه تنهيا  يي گيو     صيور  مي   ي، اجتماعي، اقتوادياسي، سياساس علل و عوامل گوناگون فرهنگ

در  ير گيذار يند، عدم احساس تياث كيمهاجر  م ه نخبگان را وادار بهك ين علتيشتريگردد  اما بيموج  مهاجر  نم

ق يه جوان نخبه را بيه اداميه راه تشيو   كاست  يزيد بودن آن چير رهبر معظم انقالب، احساس مفيجامعه است  به تعب

 شده است  يشور نخبگان با هدف مهاجر  بررسكاهش خروج از كبه منظور  ييشنهادا  اجرايند  در ادامه پكيم

 ، اقدام و عملیارآمدك، نخبگان، مهاجرت، یر گذاری: تاثیدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

آزاد اسييالمي،  دانشييگاه تبريييز، واحييد نخبگييان، و جييوان پژوهشييگران باشييگاهارشييد مهندسييي مکانييي ،  كارشناسييي آموختييه  دانييش1

N.Beheshtizadeh92@ms.tabrizua.c.ir 

 آزاد اسالمي، دانشگاه تبريز، واحد نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاهشهري،  ريزيو برنامه آموخته كارشناسي جغرافيا  دانش2

 18/08/1385مورخ  –  بيانا  در ديدار با دانشگاهيان استان سمنان 3
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 هكشهرستان مبار ین جنوبكبخش گر یدر توسعه روستاها عینقش صنا یابیارز

 1یظیر حفیام

 ده:کیچ

 بخيش   يروسيتاها  يو اجتمياع  يه در توسعه اقتوياد ك  شهرستان مبارينقش صنا يابيپژوهش حاضر ارز يهدف اصل

اسيتفاده و نحيوه جمي  آوري     يلي يتحل – يفيباشد، براي رسيدن به اين هدف از روش تحقيق توص يم ين جنوبكگر

ن كبخيش گير   ييسرپرست خيانواران روسيتا   تحقيق شامل كليه بوده است  جامعه آماري اين داده ها بوور  ميداني

از متخوويان   يآن بر اساس نظر گروه ييه رواكبود  يق، پرسشنامه ايبزار تحقباشد  ا يخانوار( م N=1615) يجنوب

(  768/0) شيد رون بياخ اسيتفاده   كي  ي  آلفايضر پرسشنامه از ياس اصليمق ييايزان پاين مييتع يد و برايد گردييتأ

ه كي ن موضوع اسيت  يا ين پژوهش بررسيل شدند  هدف از انجام ايه و تحليتجز SPSSها با استفاده از نرم افزار  داده

ن موضيوع از ميدل   يي ن اييي تع يشيده انيد و بيرا    يو اجتمياع  يباعث رفاه اقتواد اطراف ي  در روستاهاين صنايا ايآ

را  ي  تياث يصينا  نيي ج بدست آميده ا يساس نتااستفاده شده است  برا يفيتوص يل هاياز تحل يريون چند متغيرگرس

ش درآميد و پيس   يو افيزا  يدر بعيد اجتمياع   يو رفاه اجتماع يش خدما  بهداشتيش سطح سواد، افزايدر افزا يبسزائ

 داشته است  يدر بعد اقتواد يشهر يه هايو جذب سرما يد شغليجد يجاد فرصتهايانداز، ا

 نك، بخش گریی، توسعه روستای: صنایع روستاییدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 amir.hafezi@gmail.com دانشجوي كارشناس ارشد برنامه ريزي روستايي اصفهان، - 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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 رانیار اكدر بازار  یآموزش یها یناهماهنگ

 2یرویه پی، مهد1پور ضیف یمحمدعل

 :دهکیچ

افراد در ابعياد مختليم از مباحيث     يها تيردن رشد و توسعه قابلكجامعه در فراهم  ي  يرسالت نظام آموزش يبررس

 يآميوزش، تيالش بيرا    ياقتواد يردهاكارك يرسگوناگون بدان پرداخت  از بعد بر يايتوان از زوا يه مكاست   ياساس

جوام  است  بيا   يشغل يازهايو ن يا  اجتماعيبا مقتض يآموزش يها تر اهداف و روش مکتر و مح يوند هر چه منطقيپ

ران تيا چيه انيدازه    يي ا يه آميوزش عيال  كي است  ين سوال اساسيبه ا ييمقاله حاضر در صدد پاسخگو يرديکن رويچن

 يانسيان  يروي  نكير تريده است تا تاثيوشكن مقاله ين راستا، ايرگذار باشد؟ در ايار تاثكد بازار رکتوانسته است بر عمل

قيرار   يابيي ميورد ارز  ين پژوهش با شياخص سيودآور  يه در اك  ين صنايرد اکران را بر عمليا يدي  توليشازل در صنا

سيوم، چهيارم و سيه سيال      يها رنامهب يط ISIC يدو رقم يدهاكبر حس   ين بررسينموده و ا يگرفته است، بررس

ن پيژوهش  يج ايتا، نتايپنل د ي( صور  گرفته است  با استفاده از روش اقتواد سنج1379 -92نخست برنامه پنجم )

در  يو سيودآور  يعال کرا  سهم اشتغال دارندگان مداريين تغيور بكدوره مذ يه اگرچه در طكآن است   دهنده نشان

 کار انيد يبسي  يريدهنده تاث ور نشانكمذ يوجود داشته اما برآوردها يدار يمثبت و معن يا ران رابطهيا يدي  توليصنا

بخيش صينعت و    ياساسي  يها يازمنديشور و نكدر  يداد آموزش عال ان برونيم کاند يين همسويج مبين نتاياست  ا

آميوزش   يهيا  اسيت يدر س يزنگررسد با ين رو به نظر ميران است  از ايار اكدر بازار  يآموزش يها يناهماهنگ يبعبارت

 است  يالزم و ضرور يامر ياقتواد يها بخش کي ار به تفكز بازار يو ن يعال

 رانیا یدیع تولی، صنای، آموزش عالیار، سودآورك، بازاریآموزش ی: ناهماهنگیدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 feizpour@yazd.ac.ir يزد، دانشگاه حسابداري، مديريت و اقتواد، کدهدانش علمي هيا  استاديار و عضو 1

 m.peyrvi71@yahoo.com ،يزد دانشگاه اقتوادي علوم ارشد كارشناسي دانشجوي 2
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-ونتگاهکت آن در سیتقو یاستراتژ ییاشتغال و شناسا یهات شاخصیوضع یاوكوا

 ییستارو یها

 3ین وندیدا االالدی، آ2ی، احمد عباس1ینیداود جم

 :دهکیچ

گيذاران توسيعه را بيه    استيزان و سيره امروزه توجه برنامهكاست  ين مباحثيتراز مهم يکي يااشتغال افراد هر جامعه

اف و کن وجيود شي  يابر آن شده است  با  ياژهيد وكيها توجه و تأيزيرثر برنامهكه در اكيطوررد است؛ بهكخود جل  

 يو ملي  ياان آور بوده و به عيدم تعيادل منطقيه   يز ياشتغال امر يهااز شاخص ين جوام  در برخورداريدر ب ينابرابر

قيا   يو به لحاو روش، از نيوع تحق  ياربردكقا  يت از نوع تحقيه به لحاو ماهكزند  هدف از پژوهش حاضر يدامن م

اشيتغال   يهيا از شياخص  يار در برخيوردار كيشهرستان  ييروستا ينواح تيوضع يباشد، بررسيم يليي تحل  يفيتوص

شياخص مختليم اشيتغال     14نه موضيوع، از  يشي يو پ يمبيان  يبه اهداف پژوهش پس بررسي  يابيباشد  جهت دستيم

بوده اسيت    1390شور در سال كز آمار كبر مستندا  مر يه اصلکياز، تيها مورد نداده يآورد و در جم ياستفاده گرد

-از شياخص  يبه لحاو برخوردار يينقاط روستا يبندتياولو يبرا TOPSISل اطالعا  از مدل يه و تحليجهت تجز

 TOPSISج ميدل  يها توسعه اشتغال، استفاده شيده اسيت  نتيا   يارائه استراتژ يبرا SWOTاشتغال و از مدل  يها

  ي  بيا ضير  يي آبياد بيه ترت   يم و حياج يز، قلعه سيل يسرتشن ي، سه روستايمورد بررس يروستا 42ن ينشان داد در ب

  ي  بيا ضير  يا و چهار طاق به ترتيگوشه، آبشاران عل يگاه و سه روستاين جايباالتر 525/0و  538/0، 609/0ت ياولو

اشتغال به خود اختويا    يهااز شاخص يدارورن رتبه ها را به لحاو برخيترنييپا 139/0و  117/0، 105/0ت ياولو

ده ميورد مطالعيه بيه    د در محدوينقاط قو ، ضعم، فرصت و تهد يياز نهاينشان داد امت SWOTج مدل يداده اند  نتا

 جهيت توسيعه اشيتغال در محيدوده ميورد مطالعيه،       ين اسيتراتژ يباشد و بهتريم 05/3و  39/3، 54/3، 29/3  يترت

 باشد ي( مSOراهبردهاي رقابتي ي تهاجمي )

 ار.كی، شهرستان ییاشغال، مناطق روستا یهال، شاخص، اشتغایزیربرنامه یها: مدلیدیلك واژگان

                                                           

 ،davood.jamini@gmail.comدانشجوي دكترا و عضو كانون بسيج اساتيد دانشگاه رازي كرمانشاه،  - 1

 كارشناس ارشد جامعه شناسي گرايش شيعه شناسي دانشگاه اصفهان - 2

 ريزي روستايي دانشگاه سيستان و بلوچستانكارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه - 3

mailto:davood.jamini@gmail.com،
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 مان و نقش آن در اشتغال جوانانیز اسناد نفت در مسجدسلكجاد مریضرورت ا

 1یاشانكنه کیس

 :دهکیچ

ن افيراد، پيرداختن بيه    ياشتغال ا يموجود برا يهاتيو فقدان ظرف يالن دانشگاهيالتحوامروزه با توجه به تعداد فار 

رسيد   يبه نظر مي  يشور ضروركمختلم  يهاآنان در بخش يهايينه استفاده از توانايفراهم آوردن زمبحث اشتغال و 

ان يي در م ياريکي ب ينرخ باال ياشتغال، دارا يت بالقوه برايرزم داشتن ظرفيمان علين مورد شهرستان مسجدسليدر ا

شيور  كر ارزشمند از جمله مناطق محيروم  ينفت و گاز فعال و ذخا يهامان باوجود داشتن چاهيجوانان است  مسجدسل

رد؛ يي شيده ميورد توجيه قيرار بگ     ين نوشيتار سيع  يي ه در اكروبرو هستند  اما آنچه ياريکل بکبوده و جوانان آن با مش

اشيتغال   يخ نفيت بيرا  ين شهر خووصا وجود اسناد و آثيار تيار  يا يخيتار يهاتيپرداختن به ضرور  استفاده از ظرف

همچيون سرمسيجد و بردنشيانده     يخيتيار  يهيا انکساله و با م 2700 ينه باستانيشين با پمايجوانان است  مسجدسل

هيا  يسي يتشاف و استخراج نفيت توسيط انگل  كن شهر به ايا ينه صنعتيشيران است  اما پيا يهان شهريترهنكاز  يکي

 يزكي ند  مرك  مكاشتغال جوانان به  يز اسناد نفتكجاد مريتواند با افتتاح موزه نفت و ايه مك يانهيشيگردد  پيبازم

 سازد ين مکرا مم ياسناد نفت يمتخوص، حفظ و نگهدار يرويه عالوه بر جذب نك

 ز اسناد، اشتغال، جوانان.كمان، موزه نفت، مری: مسجدسلیدیلك واژگان
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 رانیو اشتغال جوانان در ا یه اکشب یابیبازار

 2كیفتانه شهر، 1یرضا نجفیعل

 ده:کیچ

 يشور بوده و چالشي كالن ك يها يزيو اشتغال جوانان از جمله مسائل مهم در برنامه ر ياريکه مساله بکنيا با توجه به

نيگ( را بيا توجيه بيه     يتكمار ک)نتيور  3يه اکشيب  يابيي به نيام بازار  ير فرصت و تجارتيم تا تاثياست، برآن يار جديبس

 ياريکي ز بيه رفي  معضيل ب   يي ن يتا حدود داشته باشدشور ك ياقتواد ييوفاکد در رشد و شتوان ميه ك يرا  فراوانيتاث

نيه اميا   يم هزكي  يشتر از جاني  دوليت راه چياره ا   يت بيو حما يعلم يم  چه بسا با بررسيينما يرا معرف نموده  مك

ه عيالوه بير بياال بيودن نيرخ      ك چرا باشد  يش رفاه اجتماعيدولت و افزا ييمدزاآنه اشتغال و هم دريسودآور هم در زم

 يابيي دهنيد  بازار  يل مي کيت را جوانيان تشي  ياز جمع يادين، درحال حاضر درصد زيسه با بالغيانان در مقاجو ياريکب

ران توانسته است يجاد شغل و درآمد در ايچهار ساله اما موفق در حوزه ا ينوپا با سن قانون يبه عنوان تجارت يه اکشب

صيرف   اد و بيا يي ر پوشش خود قرارد داده و بيا سيرعت ز  ياز جوانان اعم از مرد و زن را ز ياديم تعداد زكن مد  يدر ا

جياد  يبر مبحث ا عالوه اهد کب ياريکزان بياز م يحدود د و تايجاد شغل نمايآنها ا ينه از سمت دولت براين هزيمترك

و  يدا  داخلي يش توليدولت، افزا يش درآمدهايشور، افزاكه توانسته است بر گردش چرخ اقتواد کشب يابيشغل بازار

 ر گذار باشد يمشابه تاث يردموا

 ینیارآفركت دولت، ی، اشتغال، حمایه اکشب یابی: بازاریدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 exp.najafi@gmail.comه آموزش عالي زيرانتفاعي شانديز مشهد، ارشد مديريت بازرگاني، موسس يكارشناس  1

 F. Shahreki1369@gmail. Comارشد زمين شناسي زيست محيطي، دانشگاه فردوسي مشهد،  يكارشناس  2
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 یوافسردگ یرد اجتماعكارك ، اضطراب،یدر بعد جسمان یمت روانر ورزش بر سالیتاث

 رازیش یان جوان دانشگاه آزاد اسالمیدانشجو

 یادیص ی، عل1یلوفر آزادین

 :دهکیچ

ان يدر دانشيجو  يو افسيردگ  ياجتمياع  ردكاركي طراب، ضي ، ايدر بعد جسمان ير ورزش بر سالمت روانيمقاله حاضر تاث

ن يميردم از مهيم تير    يو رواني  يقرار داده است  سالمت جسيم  يمورد بررس راز رايش يدخترجوان دانشگاه آزاد اسالم

 ين مرز و بوم نقش بارزتريا انالخوو  دختر يان سالمت جوانان، علين ميد، در ايآ ياهداف هر جامعه به حساب م

 شيرفت يما بيه پ يه مسيتق كي نيده  يت بهتر فرزنيدان در آ ي، تربينه علميشرفت در زمين قشر موج  پيا يدارد و سالمت

 سيال  30 تا 19ان جوان ينفر از دانشجو 280 راق ين تحقيا يها يآزمودن رد يگ يجامعه مربوط است، مد نظر قرار م

، ياس )سيالمت جسيمان  يي مق خيرده  4 يريي انيدازه گ  يده ها انتخاب شيدند  بيرا  کنشن داياز ب يه به صور  توادفك

ان ين دانشيجو يدر بي  كيه  CHQ ي( از پرسشينامه اسيتاندارد سيالمت عميوم    يو افسيردگ  ياجتماع كاركرد طراب،ضا

 ه ود، اسيتفاد يي   گرديي توز يت بيدن يي و ترب يومعمار هنر ت،يري، مديو مهندس يه، فنيا ، علوم پايادب يده هاکدانش

 ج حاصيل يشد  نتيا  انجام T آزمونن با يانگيسه ميو مقا يفيآمار توص يروش ها ل داده ها با استفاده ازيه و تحليتجز

 يدار ياس تفياو  معني  يي خرده مق 4ربا توجه به  اکر ورزشيار دخترجوان و زکن دو گروه ورزشيه بكاز آن بود  كيحا

 وجود دارد 

و  یرد اجتماعكارك، اختالل یجسمان بعد ،یورزش، سالمت رواندختر جوان،  انیدانشجو :یدیلك واژگان

 .یافسردگ
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تاب آوری و  پیش بینی آمادگی ابتال به اعتیاد بر اساس سبك های مقابله با استرس و

 هوش هیجانی در بین دانشجویان پسر شهرستان كاشان

 1پریسا پورعسگری

 ده:کیچ

تياب آوري و هيوش    به اعتياد بر اساس سب  هاي مقابله بيا اسيترس و  هدف تحقيق حاضر، پيش بيني آمادگي ابتال 

اربردي و از لحاو روش تحقيق از نيوع توصييفي   كهيجاني در بين دانشجويان مي باشد  تحقيق حاضر، از لحاو هدف 

بدسيت آوردن حجيم    اشان مي باشد  برايكان پسر شهرستان يدانشجو حاضر پژوهش آماري جامعه پيمايشي است  -

بيا اسيتفاده از    نفر تعيين شد، سپس 90نه در تحقيق حاضر از جدول مورگان استفاده شده است، كه حجم نمونه نمو

از  تحقييق حاضير   در .ي صور  گرفتکتوادفي ساده( جم  آوري اطالعا  به صور  فيزي)روش نمونه گيري اتفاقي 

 شيا   يجيان ي، پرسشينامه هيوش ه  (وندسي يويانر و دكي ) ياست: پرسشينامه تياب آور   شده استفاده چهار پرسشنامه

 (  اعتبيار 1990اعتياد )محقق ساخته(، پرسشنامه راهبردهاي مقابله با استرس )اندلر و پاركر() ي(، پرسشنامه1998)

 برخوردار الزم اعتبار از و است گرفته قرار تأييد مورد و تعدادي از اساتيد استاد راهنما توسط پرسشنامه اين محتواي

 جهيت  پيژوهش حاضير   ه از روش آلفاي كرونبياخ اسيتفاده شيد  در   كنظور اندازه گيري قابليت اعتماد به م .باشد مي

 بيه  مربيوط  هياي  يافتيه  تحلييل  و تجزييه  است  براي شده استفاده SPSS 20م افزار  نر از آماري داده هاي بررسي

ج نشيان  يه نتيا كي همان گونه پژوهش حاضر از رگرسيون چند متغيره و ضري  تعيين استفاده شده است   هاي فرضيه

ر گيذار  يتاب آوري و هوش هيجاني و همچنين استرس بر ابتال به اعتياد تاث يدگاه دانشجويان تمام مولفه هايداد از د

وجيود   يتياد رابطيه معنيادار  و آمادگي ابتال به اع ياجتماع يمسئله مدار و مهار  ها  باشند  فقط بين ابعاد سب يم

 ندارد 

ابتال به اعتیاد، سـبك هـای مقابلـه بـا اسـترس، تـاب آوری، هـوش هیجـانی،          مادگیآ :یدیلك واژگان

 دانشجویان.

 

                                                           

 ،968parisa@gmail.com د روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي اراکدانشجوي كارشناسي ارش   1
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 آنان یمنزلت اجتماع یجوانان در راستا یاسیرت سیارتقاء بص یهاراه یبررس

 1یدون عبدیفر

 :چکیده

ن يي رد  در ايي قرار گ يرسآنان مورد بر ياسير  سيارتقاه بو يهاند تا راهكيجاب ميجوانان ا يتوجه به منزلت اجتماع

-يمي  ياسير  سيانداز ژرف در قال  بوجوانان، داشتن چشم يت به منزلت اجتماعياز عوامل موثر در تقو يکيراستا 

آنيان صيور     يمنزليت اجتمياع   يجوانان در راسيتا  ياسير  سيارتقاه بو يهاان راهين پژوهش با هدف بيباشد لذا ا

اطالعيا  از   يآورگيرد  ياست و برا يفياطالعا ، توص ياز نظر نحوه گرد آوراست و  ياربردكه از نظر هدف كگرفته 

 هكي  ياسي ير  سيدهد بويج نشان ميث استفاده شده است  نتايالبالزه و احاد، نهجيمطالعا  قرآن ،ياتابخانهكمناب  

ر زليط و  يمسي در  يباشد جيوان را از خطير گمراهي   يص حق از باطل و دوست از دشمن، مطرح ميبعنوان عامل تشخ

 يهيا غيي ننيده ت كنيد  ك ياسي ير  سيدارد  بويزافالنه و حساب نشده در امان م يريگ  خوردن در امور و موض يفر

ش از هير  يدارد  آنچيه بي  يه در هنگام خطر انسان را موون و محفيوو نگيه مي   كاست  يباشد و مانند سپريدشمن م

ر دارد، يان جوانان تاثيه در ميدن به اهداف عاليا نرسيدن يجه رسينت دشمن و در ييا عدم شناساي ييدر شناسا يعامل

باشيد و  يمي  ياسي ير  سيمختليم از بوي   يهيا آحاد جوانان، نخبگان و متخووان رده يو برخوردار يمندزان بهرهيم

و  يگانگيان و دشيمنان داخلي   يار بکي ه سيبب  تهياجم اف  كي ن است يال  خطر آفرک، از مشياسير  سيل عدم بوکمش

 گردد يمان جوانان ميشه، باور و ايه اندبه حوز يخارج

 ی، جوانان، منزلت اجتماعیشناس، دشمنیاسیرت سیرت، بصی: بصیدیلك واژگان
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شدن و  یانان فوتبال و فوتسال در حرفهیکباز یزشیارتباط عوامل انگ یبررس

 شانیدر بازنشستگ یارحرفهیبازگشت مجدد آنان به دوران غ

 3ییبهارلو ی، هاد2یمیرك، محسن 1یفیسروش ص

 ده:کیچ

دسيت   يفراوان يهال سبز با چالشير مستطيگط سخت و نفسيها و شراتيبرتر فوتبال همواره در موقعگينان ليکباز

هيا، رونيد روبيه    يرار قهرميان کي ت يي رواني   يذهن يو آمادگ يتوان به بعد روانين اثنا ميه در اك اندردهكيو پنجه نرم م

اعتباربخش اشاره  يهان سنجهيترعنوان مهم مناس  به يهياز تغذ ي، برخورداريبدن يظ آمادگها، حفتيموفق يجلو

ه بر خالف احساسيا  زودگيذر   كاست  يا عاطفيو  يجاني، هيکيمد  تحر يحالت نسبتاً طوالن ي  4رد  خلق و خوك

ر کي وابسته بيه تف  يت روانيوضع ي  يلكماند  به طور يم يا چند روز باقيچند ساعت و  ي، برايريا زافلگيمثل ترس 

ل بيه  يي ه عيدم تما كي ن اسيت  ياز ا كيج مطالعا  حايفرد استنباط شود  نتا يت رفتاريتواند از وضعياست، اما ازل  م

نادرسيت دربياره    يو باورهيا  يارآميد ك، خيود  يشخو 5زشياهش انگكمانند  يروان يهايت در ورزش، به ناراحتكشر

نيان فوتبيال و   يکباز يزشيارتباط عوامل انگ يگردد  هدف پژوهش حاضر بررسير منترل منجكا ضعم منب  ي يسالمت

تيا   1384 يشيان در بيازه زميان   يدر بازنشسيتگ  يارحرفهيشدن و بازگشت مجدد آنان به دوران ز يافوتسال در حرفه

 يآميار  يو جامعيه  ( بودهيداديرو )پسياسهيمقاييمو از نوع عل ياربردكاست  پژوهش حاضر به لحاو هدف،  1394

، بيه دوران  يالمللي نيو بي  ين سطح از فوتبال ملي يدر بهتر يس  قهرمانكه با وجود ك يگ برترينان ليکباز يآن همه

ه بيا روش  كگ برتر فوتبال و فوتسال است ين ليکباز 30اند، است و تعداد نمونه ردهكو آماتور خود عدول  يارحرفهيز

ل و يي گ يزه ورزشي يي انگ يهيا از پرسشينامه  داده يآورمنظور جمي  ل شدند  بهيو تحل يدر دسترس بررس يريگنمونه

ه توسيط  كي ( 1393) همکياران و  يفي( صي PNPLPI7) ي( و پرسشنامه پژوهشگرسياخته SMI) 6(2003) همکاران

با  ها ل يافتهيه و تحليز استفاده شد  تجزيشده بود ن يابيو اعتبار يو استاد دانشگاه هنجارساز ين متخوص، مربيچند

افيزار  ق نيرم يمستقل( و از طر يهاگروه tبستگي پيرسون و  تحليل واريانس دوسويه، هم) آماريهاي  استفاده از آزمون

SPSS ل يي ج حاصيل از تحل يدر نظير گرفتيه شيد  نتيا     001/0ن سيطح معنيادار   يچني صور  گرفت  هم 20 ينسخه

 يارحرفيه يت و مقدما  آنان را با بازگشت بيه دوران ز ينان، ذهنيکشدن باز ياه حرفهكرسون نشان داد يپ يبستگ هم

اسيت   يارحرفيه يبر بازگشت مجدد بيه دوران ز  يه درآمدكشدن  يارو حرفهنيپوشاند  از ايعمل م يو آماتور، جامه

 tج حاصيل از آزميون   ين نتيا يچندهد  هم يون به دست ميل رگرسيرا در تحل يو ذهن يانس بعد روانياز وار درصد 43
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4. Mood 

5. Motivation 

6. Gill & et al 

7. Professionalism and Non Professionalism amongst Premier League Players Inventory 
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(  پيژوهش  p<001/0دهيد )  يمي  يارحرفهياز ز يانان حرفهيکن بازيانگيشدن م يمستقل خبر از صعود يها گروهدر 

در بهبيود كيفييت سيالمت     2يشيناخت و مسيائل روان  1يدهد كه اهتمام به تقويت مباني نظيام ارزشي   حاضر نشان مي

خود، نقش  يارحرفهيجدد آنان به دوران زگ برتر فوتبال و نيز كاهش بازگشت ميل يانان حرفهيکباز يو روان يجسم

و  يکيوليوژ يزيي ف  يهاي علمي  رو تالش در راستاي ارتقاي كمي و كيفي آموزهنيكند  از ا اي ايفا مي كننده مثثّر و تعيين

 يهيا گيي نيان ل يکبا توجه به جنسييت باز  يارحرفهيو ز يابخشي در هر دو سطح حرفه بايستي با آگاهي يروانشناخت

 يت ورزشيرسد فعاليان ورزش به نظر ميت نقش مربين؛ با توجه به اهميچنشور مورد اهتمام قرار گيرد  همكفوتبال 

و  يجسيمان  كيي بياال بيردن خيود ادرا    يالزم بيرا  يهيا نهيزم يان باشد فراهم آوريان و اطرافيت مربيه همراه با حماك

ش يا  و افيزا كي تواند در توسعه خيود ادرا يباشد م ييراگميلکجاد جو تيق ايطور مثال؛ از طرها بهزهيردن انگك يدرون

تير  قيدق ين با بررسيچنداشته باشد  هم يافراد نقش مهم يت زندگيفكيت باالبردن يو در نها يت جسمانيسطح فعال

ه كي  يدر مورد عوامل يبهتر يريگجهيتوان به نتي، ميا  جسمانكر عوامل اثرگذار بر خود ادرايو تحت نظر گرفتن سا

هيا و  ن بيردن تفياو   ياز بي  يد و از آن در راسيتا ين برده رسي يها را از با  دو جنس اثر گذاشته و تفاو كر خود ادراب

ر ييي ت و تغكمشار يهازهيش انگيا  منجر به افزاكش خود ادرايه افزاكگر افراد بهره برد، چرا يا  دكباالبردن خود ادرا

-يجامعه مي  يت سالمت عموميهاتر و در نيمد  طوالن يت براكمه مشارو ادا يدرون يهازهيبه انگ يرونيب يهازهيانگ

 شود 

 گ برتر، فوتبال، فوتسال.ینان، آماتور، لیکشدن، باز یازش، حرفهی: انگیدیلك واژگان
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 ییروستا یونتگاه هاکدر جهت توسعه س ییزنان روستا ینقش توانمند ساز

 2ینیهرائ یمصطف، 1مسعود انبارلو

 ده:کیچ

 دسيت نييافتني   اميري  كشور، روستايي زنان داشتن نقش نظر در بدون جامعه در پايدار و برابر اي توسعه به رسيدن

دار يي پا روسيتايي  توسعه به رسيدن الزاما  از روستاها در زنان جايگاه شناخت توسعه، پژوهشگران اكثر زعم به است 

 هك است يموضوعات جمله از داريپا توسعه در آن دهننك نييتع نقش و زنان يآيد  توانمندساز مي شمار به جوام  در

، در ييدر توسيعه روسيتا   ييشود  توجه بيه نقيش زنيان روسيتا     يم توجه آن اربرد بهك و يتئور نظر از حاضر حال در

ت آنان و رف  مسائل و موان  بير سير راه گسيترش    يفعال يقتر و ارزش گذاريهر چه دق ييشناسا يرنده تالش برايبرگ

 يگاه توانمنيد سياز  يجا يليتحل -يفين مطالعه به صور  توصياست  ا يير توسعه روستايدر مس يين روستات زنايفعال

ن يي ن منظيور در ا يدهد  به همي  يل قرار مين و تحلييمورد تب ييروستا يونتگاه هاکدر جهت توسعه س ييزنان روستا

 -يفيوه توصي يو سپس بيا شي   يجم  آور قياز تحقياطالعا  مورد ن يده با استفاده از روش اسناديگرد يپژوهش سع

  يتسرزنان و  يدر جهت توانمند ساز يشنهاداتيت پيرد و در نهايقرار بگ يو جم  بند ياطالعا  مورد بررس يليتحل

 در روند توسعه ارائه گردد 

 زنان. ی، توانمند سازیی، توسعه روستایی، زنان روستای: توانمند سازیدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 masoud.anbarlo@ut.ac.ir دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران  1

 haraeenim@gmail.com تهراندانشگاه دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي   2
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حل  یار هاکو ارائه راه یت ملیمهاجرت نخبگان به عنوان چالش امن یمساله  یبررس

 یاسالم یشرفت جمهوریتوسعه و پ آن در سند چشم انداز

 1د منتظرانیجاو

 ده:کیچ

ازمند به تركيبي از نيروهياي متخويص، نخبيه و    يخود ن يت مليش امنين و افزايتام يه هركشوري براکنيبا توجه به ا

جوامي    ييوفاکدر رشيد و شي   يير بسيزا ينون تيأث كربياز تيا  يو نخبگيان از د  ها اسيت  بخشديريت مناس  در تمامي م

روبيرو بيوده    متخويص  يروهايمساله مهاجر  نخبگان و ن ر باياخ يز در سال هايران نيا ياسالم يجمهور  اند داشته

ه زالبياً بيه   كي شيور  كده از يمت افراد متخوص و آموزش ديعبار  است از روند عز ين مساله به لحاو علميه اكاست 

ل به يشور تبدكبرتر  يها ز دانشگاهير نين مسيگرد و در ايصور  م يط بهتر زندگيا شرايبهتر  يايمنظور حقوق و مزا

د بيه آن توجيه   يبا شرفتيسند چشم انداز توسعه و پ ه دركن آنچه يبنابرا ن نخبگان شده است يت ايترانز يبرا يانکم

ه کي نياسيت و عيالوه بير ا    ياريشور است كه معلول عوامل بسكمتخوص از  يوهاريداشت بحث مهاجر  نخبگان و ن

 يي  تينها  واق  ه دركگذارد ير ميز تاثين يت مليامن يگردد بر حوزه يشور مكموجبا  كندي پيشرفت و توسعه در 

 سته شود يبدان نگر يت مليامن  چارچوب  د دريه باكاست  يه موضوعکست بلين ياجيتماع يا يدهيپد

ن ييي ، بيدنبال تب يت ملي يي ان مهاجر  نخبگيان و حيوزه امن  يارتباط م ين مساله و بررسيان اين مقاله ضمن بيما در ا

بيا   تيوان  ميي دارد يان ميق بيج تحقيم و نتاين معضل و چالش هستيي مطلوب در جهت حل ايپيشنهادا  و راهکارها

توسيعه و   يط بازگشت نخبگيان در برناميه هيا   يااز مهاجر  نخبگان و فراهم نمودن شر يري، ضمن جلوگييارهاکراه

 يماسيال  يشرفت جمهيور يه در سند چشم انداز توسعه و پكش داد و به آنچه يافزا زين را يت ملي  امنيشرفت، ضريپ

 شد  ي ن گشته، نزديران تدويا

 انداز سندچشم شرفت،یو پ توسعه ،یمل تیامن ،چالش مهاجرت نخبگان،: یدیلك واژگان

                                                           

 Montazeran.javid@gmail.comكارشناس ارشد روابط بين الملل گرايش ديپلماسي كنترل تسليحا  دانشگاه صنعتي مال  اشتر تهران،  1
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دگاه یران از دیبرمهاجرت نخبگان در ا یو فرهنگ یوامل اجتماعرعیتاث یبررس

 ع( بجنوردباقر )ان دانشگاه امام محمد یدانشجو

 3ی، رضا عباس2انی، احمد رستم1یریم امیابراه

 :دهکیچ

-يان ميدگاه دانشجويران از ديموثر بر مهاجر  نخبگان در ا يو فرهنگ يعوامل اجتماع يق حاضر بررسيموضوع تحق

ت يي   با توجه بيه اهم ده مهاجر  نخبگان استيپد ينونكما در دوران  شورك يجد ياز معضال  و چالشها يکي باشد 

 يده مهاجر  نخبگان، عوامل مثثر بر آن را بررسي يق پديدق يين مقاله، عالوه بر شناسايا ،مهاجر  نخبگان در جامعه

ن يي در ا يو فرهنگي  يت عواميل اجتمياع  يبه اهم ه با توجهكشود  يباعث مهاجر  نخبگان م يند  عوامل متعددكيم

و توجيه قيرارداده و در    يان ميورد بررسي  يدگاه دانشجويرا براساس د يو فرهنگ يده، عوامل جاذبه و دافعه اجتماعيپد

-ين خويو  ارائيه مي   يدر ا ييارهاکشنهادها و راهيانجام شده پ يل هايان و تحليدگاه دانشجويز بر اساس ديان نيپا

نيده، نظيام   ينيان بيه آ  ي، عيدم اطم يو فرهنگي  ين عوامل دافعيه اجتمياع  يه مهمتركدهد يق نشان ميحقج تيشود  نتا

ن ي، تيام يو اجتمياع  ين عوامل جاذبه فرهنگي يبه علم و تخوص و مهمتر يت دهيارآمد، عدم توجه و اولوكنا يتيريمد

 باشند يم يشو پژوه يانا  فناورکن متخووان و در دسترس بودن اميض بي، عدم تبعينده شغليآ

 عوامل جاذبه، عوامل دافعه. ،یفرهنگ عوامل ،ی: مهاجرت، نخبگان، عوامل اجتماعیدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 com.yahoo@amiri.Eb بجنورد،( ع) باقر  عضو هيا  علمي دانشگاه فرهنگيان پرديس امام محمد 1

 com.yahoo.@2016rostamiyan_Ahmad، بجنورد( ع) باقردانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان پرديس امام محمد   2

 com.gmail@abasi.74.reza، بجنورد( ع) باقرمحمد دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان پرديس امام   3

mailto:com.yahoo@amiri.Eb
mailto:com.yahoo.@2016rostamiyan_Ahmad
mailto:com.gmail@abasi.74.reza
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 زدا؟ حادثه ای زا ران: حادثهیشدن در مناطق ا یصنعت

 2پور ، زهره سامان1پور ضیف یمحمدعل

 :دهکیچ

ز يي را ن ياديي ز يهيا  يامكي  نار آن تليخ ك، اما در بشر به ارمغان آورده يرا برا يفراوان يشدن اگرچه دستاوردها  يصنعت

از  يت شيغل يي و عيدم امن  يطي يمح ستيز يها ندهيار، آالكاز  يناش يعوب يرقم زده است  فشارها يجامعه انسان يبرا

شدن در جهان   يبار صنعت انيز يار از جمله دستاوردهاكاز  يباشد  عالوه بر آن، حوادث ناش يها م يامك ن تلخيجمله ا

د بر جوانيان و در منياطق   كيار را با تأكاز  يشدن و حوادث ناش  يوشد تا تعامل صنعتك ين مقاله مين رو، اياز ا است و

ل و حوادث مربوط به گروه جوانيان  كاز شامل حوادث يمورد ن يها ن منظور، دادهيا يقرار دهد  برا يران مورد بررسيا

هيا   بودن اسيتان  يصنعت يبررس ياز برايمورد ن يها و داده ين اجتماعيساله( در بخش صنعت از سازمان تأم 39-20)

پنل استفاده شده  يها افت دادهياز استانداردشده و رهيو از روش امت يآور جم  1390-93 يها سال يز آمار طكاز مر

ر اكي از  ياد حيوادث ناشي  يي ازد ينيه را بيرا  يزم يه توسعه صنعتكق نشان داده است يج تحقياست  همسو با انتظار، نتا

افتيه اسيت  از   يش يافيزا  يدار يار جوانان به صور  معني كاز  ي، حوادث ناشيش اشتغال صنعتيش داده اما با افزايافزا

ار ك يروين لزوم توجه به استانداردها و تالش در جهت حفظ سالمت نين پژوهش مبيا يها افتهي، يگذار استينظر س

 شور است كشدن مناطق  يان صنعتيبه خوو  در گروه جوانان در جر

 ار جوانان.كاز  یار، حوادث ناشكاز  یشدن، سالمت، حوادث ناش  ی: صنعتیدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 feizpour@yazd.ac.ir استاديار و عضو هيأ  علمي دانشکده اقتواد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد 1

 samanpour@stu.yazd.ac.irدانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتوادي دانشگاه يزد  2
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

 مهاجرت نخبگان

 بهیاصل قر ید پور ولیار، سعكاط سری، فاطمه خ1اركاط سریزهرا خ

 :چکیده

نظيور اسيتفاده از آراه   شده اسيت و بيه م   نترل آن پرداختهك يارهاکدر مقاله حاضر به موضوع مهاجر  نخبگان و راه

 يتابخانه اك جه بهتر از روشيحوول نت ياز داده ها برا ياديار گذاشتن حجم زين حوزه و در اختيصاح  نظران در ا

اهش مهياجر   كي ار مناسي  بيه منظيور    کل و ارائه راهي، تحليابيشهين پژوهش رياستفاده شده است  هدف از انجام ا

جيه  ين نتيي شور بوده است  با توجه به مطالعا  صور  گرفته بيه ا كشرفت ير پاز تخوص آنان د يينخبگان و بهره جو

م سياز  يز در دست مسئوالن توميد حل آن نيلكن يشور است  بنابراكدر داخل  ال کن مشيا يشه اصليه ركم يديرس

راهم اسيت و في  ير يهيا  يرسي ك يدر تويد  يسته سياالر يح، شايصح يزيباشد  لذا با برنامه ر يشور مكر يم گيو توم

نتيرل در  كتحيت   يريزان مهاجر  نخبگان را به نحو چشم گيم توان ميت نخبگان يفعال يط مناس  برايساختن شرا

 اهش داد كاز آن را تا حد مطلوب  يناش ي  هايآورد و آس

 یسته ساالریشور، شاكشرفت یمهاجرت، نخبگان، پ: یدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 azadi1675@gmail.com، سيستان و بلوچستان  1

 

http://9th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=azadi1675@gmail.com&a_ordnum=468
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

 ریناپذ ییوان دو جزء جداصنعت و دانشگاه به عن یارکموانع هم یبررس

 5یانكی ی، محمد مهد4یزدی ی، محمد باغ3یمیرك ی، مهد2، فاطمه سپاسه1یخاطره خانجانخان

 چکیده:

ن منياب  و  يتعيي  يبرا ير از وابستگيست و ناگزيخود ن يازهايه نيلكن يقادر به تام ييبه تنها يو سازمانيه هكاز آنجا 

 يطيمتقابل و مناف  دو جانبه حاصل از ارتبياط از جمليه شيرا    يباشد، وابستگ يمر سازمان ها ياز خود به ساين يارضا

ن يل چني يق دانشگاه ها در نيسازد  توف ين سازمان ها را از استمرار برخوردار ميدر مراودا  ب يه موازنه منطقكاست 

ن يي ه در اكي نشيده   يلقي ت يط صيرفا مياد  يارتباط دانشگاه با مح يگردد نگرش جامعه در برقراريموج  م يموازنه ا

د عليم در عليوم   يي تول يهيدف اصيل   يمانيد  از طرفي   يز محفيوو مي  يت نيم و تربيگاه تعليصور  منزلت دانشگاه و جا

و توسعه فناوري اسيت  عليم و دانيش حاصيل از      يد دانش چگونگيق توليد ثرو  و قدر  از طري، توليو فن يمهندس

ن يي د و توسيعه فنياوري اسيت  در ا   يي ل توليي ز به دلياز آن ن يناشن فناوري بوده و قدر  يع يمهندس يتهاي فنيفعال

 يياز موان  موجود شناسيا  يانجام شده در خوو  ارتباط موثر دانشگاه و صنعت، برخ يپژوهش ها ينوشتار با بررس

دانيش،   ياربردكي دو حوزه، نداشتن جنبيه   ي ستميموان  مربوط به ضعم نظام س از يريثكشود  تعداد يم يو بررس

دو حيوزه   يرسد عدم آگاه يبازار و    بود  به نظر م يج پژوهش ها در صنعت، عدم توجه به تقاضايم استفاده از نتاعد

ن يبي  يشيتر يد تعاميل ب ين بايه است  بنابرايبرد دوسو-رابطه برد ي نبود  يگر عامل اصليديک يها ييازها و تواناياز ن

 ت شود يقانونمند شده و توسط دولت حمان ارتباط يرد و ايل گکد دانشگاه شيران و اساتيمد

 : ارتباط، دانشگاه، صنعت، موانع.یدیلك واژگان

 

                                                           

و خدما  بهداشيتي درمياني شيهيد صيدوقي      بهداشت دانشگاه علوم پزشکي کدهدانش دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدما  بهداشتي و درماني، 1

 kh.khanjankhani@gmail.com  رانيا يزد،

بهداشت دانشگاه علوم پزشکي و خدما  بهداشيتي درمياني شيهيد صيدوقي      دانشکده دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدما  بهداشتي و درماني، 2

 sepaseh_1001@yahoo.comيزد، ايران 

و خدما  بهداشيتي درمياني شيهيد صيدوقي ييزد،       بهداشت دانشگاه علوم پزشکي دانشکده دانشجوي كارشناسي مديريت خدما  بهداشتي و درماني، 3

 mr.mahdikarimi74@yahoo.comايران  

 drbaghi7272@yahoo.com دانشجوي پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدما  بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، ايران  4

دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدما  بهداشتي و درماني، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي و خدما  بهداشيتي درمياني شيهيد صيدوقي      5

 mehdi.kiyan92@gmail.com  يزد
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مطالعه  ییروستا یونتگاه هاکدر عدم تحول س ییرات مهاجرت نخبگان روستایتاث

 ن شهرستان طارمکوهك یروستا یمورد

 3یت اله مشفق نژادیعنا، 2ینیهرائ یمصطف، 1مسعود انبارلو

 ده:کیچ

دن يو رسي  ييروستا يونتگاه هاکن عوامل عدم تحول سياز مهمتر يکيبه شهرها،  ييان و نخبگان روستامهاجر  جوان

 مي مهاجر  به تن ديگر سني گروه هر از بيشتر جوانان اينکه به توجه است  با ييبه اهداف توسعه در مناطق روستا

 در نسل توليد مهاجر  آنان، با چراكه ود؛ب خواهد اهميت حائز روستايي جوام  براي بلندمد  در اين موضوع دهند،

 نييز  روسيتايي  اقتوياد  و محويول  تولييد  و در روسيتاها  پويا جمعيت آن دنبال به و يابد مي كاهش روستايي جوام 

ن مطالعيه بيه   يي شيود  ا  يمي  يهم دچار عدم تحول و بالنيدگ  يو اجتماع ين از لحاو فرهنگيهمچن . شود مي كاسته

ن کوهكي  يدر روسيتا  ييدر عدم تحول و توسيعه روسيتا   ييرا  مهاجر  نخبگان روستايتاث يليتحل -يفيصور  توص

ز آميار  كي مر يق با استفاده از داده هاين تحقيدهد  در ا يل قرار مين و تحلييشهرستان طارم را به طور نمونه مورد تب

ش ير  بيه شيهر افيزا   مهياج  1393تيا   1380ن سال يز بهداشت شهرستان طارم و خانه بهداشت روستا بكران و مريا

شده است  در مطالعه حاضر روند مهاجر  روستا و عواميل ميوثر در    يت روستا از نخبگان و جوانان خاليافته و جمعي

اهش مهياجر   كي مهياجران و رونيد    هردن خالكتوسعه و تحول روستا، پر يبرا يشنهاداتيشده و در آخر پ ياوكآن وا

 ده است يه گردارائ يشنهاداتيپ يينخبگان و جوانان روستا

 ، طارم.یی، نخبگان روستایی: مهاجرت جوانان، توسعه روستایدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 masoud.anbarlo@ut.ac.ir دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران  1

 Haraeeni@ut.ac.ir ي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تهراندانشجو  2

 

 e.moshfeghnejadi@ut.ac.ir دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران  3
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 رانیا یدیع تولیدر صنا یور و بهره یه انسانیسرما

 2یشمس اسفندآباد ی، عل1یزاده اردل رسول رجب

 :دهکیچ

خواهد شيد    يجه، رشد اقتوادينت ار و درك يروين يور بهره يمنجر به ارتقا يه انساني، سرمايا  اقتواديبر اساس ادب

ار، بيه  كي  يرويي ن يور ، بير بهيره  يه انسيان ين ابعاد سرمايتر از مهم يکير آموزش، به عنوان يتأث ين راستا، بررسيدر هم

قرار گرفته اسيت  بيا    ياز مطالعا  اقتواد ياريانون توجه بسك، در يت رقابتيس  مزكن عوامل يتر از مهم يکيعنوان 

  يار در صينا ك يروين يور از نوع آموزش بر بهره يه انسانير سرمايتأث يز بررسيف مطالعه حاضر ن، هديرديکن رويچن

ن و كاركي نفير   10 يصينعت  يهيا  ارگياه كاز  يريج آمارگيمندرج در نتا يها از داده يريگ با بهرهباشد   يران ميا يديتول

و اسيتفاده از روش حيداقل    ييتيابلو  يهيا  دهرد دايکو در چارچوب رو 1384-92 يها سال يران طيز آمار اكشتر مريب

ار در كي  يرويي ن يور دار آموزش و بهره يدهنده رابطه مثبت و معن ج مطالعه حاضر نشاني، نتايافته عملي ميمربعا  تعم

ار كي  يرويي ن يور ش بهيره ي، موجي  افيزا  يآميوزش عيال   يش سيهم شيازالن دارا  يباشد و افزا يران ميا يدي  توليصنا

ن يق، اگير نتيوان چني   يي تحق يهيا  افتهين اساس و با توجه به ياست  بر ا  وچكار يش بسين افزايا  يشود، اما ضر يم

ان يار شيا كي دانشيگاه و بيازار    يه همياهنگ كن عنوان نمود يتوان چن يستند، ميار هماهنگ نكه دانشگاه و بازار كگفت 

و  يشيتر بيه آميوزش عيال    ين لزوم توجيه ب يمطالعه حاضر مب يها افتهي، يگذار استين از نظر سيباشد  بنابرا يتوجه نم

ن صيور ،  يي باشيد  در ا  يار مي كي شتر دانشيگاه بيا بيازار    يهرچه ب يق و هماهنگيتطب يح و مدون برايصح يزير برنامه

 گردد  يز فراهم ميشور نك يديتول  يار در صناك يروين يور ش بهرهيافزا يها نهيزم

 .یدیع تولیار، صناك یروین یور بهره، یور ، آموزش، بهرهیه انسانی: سرمایدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 rasool.rajabzadeh@chmail.irرشد رشته اقتواد انرژي دانشگاه خوارزمي، دانشجوي كارشناسي ا 1

 ali.shams.yazduni@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتوادي دانشگاه يزد،  2
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ن یل گروه در اکی؛ از تشیمجاز یاجتماع یه هاکجوان شب اربرانكزه یهدف و انگ

 ه هاکشب

 1مطلق یاریه خدایصف

 :دهکیچ

را  يا  اجتمياع يي فرهنگ و ح ير، تمام جنبه هاياخ يد ارتباطا  در سال هايجد يها ينولوژکگسترش روز افزون ت

سيتند   ين ين امير مسيتثن  يي ز از ايي ن يانسيان  يو گروهها يان تحوال  اجتماعين ميرده است  در اكرو با چالش رو به 

ان کي منعطيم هسيتند و ام   يمرزهيا  يه داراكي  يمجياز  يخود را به گروهها يجا يسخت سنت يبا مرزها ييگروهها

ن يي در ا ن افراد و گروهها شده است اياهش فاصله مكها باعث  يژگين ويام ها را دارند، داده اند  ايمبادله اطالعا  و پ

ه ها پرداختيه  کن شبيل گروه در اکياز تش يمجاز ياجتماع يه هاکاربران جوان شبكزه يهدف و انگ يمطالعه به بررس

باشد  داده  ياستراس م يو استراتژ يگرندد تئور ي نکه بر اساس تكاست  يفكيشده است  روش پژوهش به صور  

مفهيوم   42ت يشدند و در نها يدگذارك( يو انتخاب يسه گانه؛ )باز، محور يدگذارك يعمل هاها با استفاده از دستورال

 يپيژوهش در قالي  شيش مقوليه در دسيته بنيد       يافته هيا يم استخراج شدند  يمقوله از دل مفاه 6از دل داده ها و 

اد برآميده از  يه خود بنينظر يمشده اند و پس از آن با استفاده از مدل پارادائ يگذارين جايوربكاستراس و  يشنهاديپ

 ارائه شده است  يريدل داده ها به صور  داستان و مدل توو

، مـدل  یسـه مرحلـه ا   یدگـذار ك، یها، گرندد تئـور  ، گروهیمجاز یاجتماع یه هاک: شبیدیلك واژگان

 یپارادائم

 

 

 

 

 

                                                           

 s.khodayari@stu.umz.ac.ir   دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي، دانشگاه مازندران،1
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 یاقتصاد مقاومت یریل گکش یاز موانع فرهنگ یپاره ا

 1یتریمحمود رهجوگ

 ده:کیچ

سيال عموميا    يه شيعارها كي  يصيورت  بيه  شور مطرح شده اسيت، كمسأله اقتواد در  يه بوور  جدكاست  يچندسال

 ياد شيده درطي  ي يمورد توجه بوده است  مفهوم ها يبه صور  جد 1386ن روند از سال يدارند و ا يت اقتواديماه

مورف، همت مضاعم  ي، اصالح الگوييوفاکش و ي، نوآوريسازندگ لمه وك اتحاد ين سالها عبار  بوده از: تالش برايا

 ، اقتوياد و يحماسيه اقتوياد   و ياسي ي، حماسيه س يراني يار اكي ت از يحما و يد ملي، توليمضاعم، جهاد اقتواد ارك و

ن عبيار   يي عمل  در واق  اگر بيه ا  و اقدام ،يت اقتواد مقاومتيدر نها و يهمزبان و ي، همدليت جهاديريمد فرهنگ با

اقتوياد   يعني يآن هيم مفهيوم آخير     ان اسيت و يي عبيار  قابيل ب   ي  مفهوم و ي ن ها در يهمه ام ياندازيب يها نگاه

مطيرح   يل مربوط به حوضه اقتواد تحت عنوان اقتواد مقياومت ئحل مسا يبرا يشنهاديحل پ راه باشد  يم يمقاومت

 يسير  يي   ده ور شي كي م ذيشيدن مفياه   يي، اجرايشدن اقتواد مقاومت يالزمه عمل شود  يهمچنان مطرح م شده و

 باشد  يدهند، م يم ين موارد در خود جايدام از اكه هرك يميمفاه

ـ یبه نام اقتصاد مقاومت یحل راه ر، اقتصاد،یاخ یسالها یشعارها :یدیلك واژگان اقتصـاد   ی، موانع فرهنگ

 یمقاومت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 mrg893420166@gmail.com، رانشهيد بهشتي ته  1
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

 نان و بهبود سازمان هاكاركنقش ورزش در سالمت 

 ی، محمد باغ4یمیرك ی، مهد3كیوك، عارفه دهقان بناد2ینخان، خاطره خانجا1فاطمه سپاسه

 6یانكی ی، محمدمهد5یزدی

 :چکیده

ت رونيد  يي اقتواددانان بزرگ معتقدند آن چه در نها ياست و حت يانسان يرويت دارد نيش از همه اهميامروزه آنچه ب

 يسيع  يو تميام  هيشيور اسيت نيه سيرما    ك آن ي، مناب  انسانكند مين ييجامعه را تب ي  يو اجتماع يتوسعه اقتواد

خيود   ياركي ط يزه و خشينود در محي  يي مورد نظرشان سالم و بيا انگ  يانسان يرويه نكن است يسازمان ها و ادارا  بر ا

 يه براكجه حاصل شد ين نتينان سازمان ها، اكاركت و ضرور  ورزش در يان اهمين مقاله، ضمن بيحاضر شوند  در ا

مناسي ،   يح و اسيتفاده از فين آور  يت صيح يري، ميد يزيي عالوه بر برناميه ر  ير هر جامعه ادار ديدن به توسعه پايرس

، ياركي  يروين نيبه دست آوردن چن ين راه ها برايه از مهم تركدارد  ياريت بسيارآمد اهمك ياستفاده از مناب  انسان

  و ورزش است يبدن يت هايپرداختن به فعال

 سازمان ها.نان، بهبود كارك: ورزش، یدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

و خدما  بهداشيتي درمياني شيهيد صيدوقي      علوم پزشکيبهداشت دانشگاه  دانشکده دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدما  بهداشتي و درماني،  1

 sepaseh_1001@yahoo.comيزد،

  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدما  بهداشتي و درماني، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي و خدما  بهداشيتي درمياني شيهيد صيدوقي     2

 kh.khanjankhani@gmail.comيزد، 

دانش آموخته كارشناسي مديريت خدما  بهداشتي و درماني، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشيکي و خيدما  بهداشيتي درمياني شيهيد صيدوقي        3

 dehghan_arefeh@yahoo.comيزد،

خيدما  بهداشيتي درمياني شيهيد صيدوقي       دانشجوي كارشناسي مديريت خدما  بهداشتي و درماني، دانشيکده بهداشيت دانشيگاه عليوم پزشيکي و      4

 mr.mahdikarimi74@yahoo.comيزد،

 drbaghi7272@yahoo.comدانشجوي پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدما  بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد،  5

و خيدما  بهداشيتي درمياني شيهيد صيدوقي       وم پزشکيبهداشت دانشگاه عل دانشکده دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدما  بهداشتي و درماني، 6

 mehdi.kiyan92@gmail.com  يزد
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 یروستا ی)مطالعه مورد یشاورزكل عوامل موثر بر نگرش جوانان در اشتغال یتحل

 ار(یشهر یروفیوسف آباد صی

 2مسعود انبارلو، 1ینیهرائ یمصطف

 ده:کیچ

ش يگيرا  ياسيت تيا بيا بررسي     يشياورز كبخيش   ن عوامل موثر بر نگرش جوانان در اشتغاليين پژوهش، تبيهدف از ا

و  ييروسيتا  يونتگاههاک، بتيوان در ميورد توسيعه سي    ين شغل، به عنوان حرفه اصيل يش آنان به اين  گراجوانان و موا

ق از نظير هيدف،   يي ن تحقيي افيت  ا يح دسيت  يانه و صحيواق  گرا يها يزيبه برنامه ر ييمسئله اشتغال جوانان روستا

رد  جامعيه  يي گ يقيرار مي   يشي يمايپ قيا  يدر دسته تحق ي، بوده و از نظر روش شناسيقا  عليو از نوع تحق ياربردك

 يجمي  آور  يهسيتند  بيرا   يروفيوسم آباد صي يروستا ساله 15-24 يين پژوهش جوانان روستايق در ايتحق يآمار

ت يي اولو ه دركي ق نشان داد ين تحقيج بدست آمده در اياطالعا  از ابزار پرسشنامه از نوع بسته استفاده شده است  نتا

خيانواده   ير اعضايردن اشتغال جوانان و ساكا ي، مهيشاورزكنه نگرش نسبت به حرفه يمدر ز يينظرا  جوانان روستا

نيامطمئن حرفيه    ينيده شيغل  ين از نظر آنيان، آ يبوده، همچن يشاورزكرگذار در انتخاب شغل ين عوامل تاثياز مهم تر

 يشياورز كغال در بخش به اشت ييش جوانان روستاين موان  گراياز مهمتر يشاورزكر يت مشازل زيو جذاب يشاورزك

 باشد  يم

 اری، شهریشاورزك، اشتغال ییاشتغال، جوانان روستا :یدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 haraeenim@gmail.com، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تهران  1
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 ی، اشتغال و رشد اقتصادیدیتول یواحدها

 3بُد، محمدرضا ارسالن2یبی، آرام حب1ه محمدپوریمهد

 :دهکیچ

م  در يي داشيته ا  يزير رشيد نياچ  ياخ چند دهه يباشد  در طيم يم اقتوادكران رشد يال  مهم اقتواد اکاز مش يکي

ه در كي  يقا  و مطالعيات يبرخوردار بوده اند  تحق ييباال يشورها از رشد اقتوادكاز  يارين فاصله بسيه در همك يحال

ش وسيعت  ياز عليل رشيد، افيزا    يکيي ه كي دهد يآمد شده است نشان مرپر د يشورهاكمد آد و دريمورد علل رشد تول

رشيد   يرو ير مهمي ياس تياث يي مق يهاييه صرفه جوكاز آن است  كي  شواهد موجود حابوده است يديتول يتهايفعال

 ييهيا ييه موج  صرفه جوكباشد ينده مياس فزاياز بازده مق يده ناشين پديدارد  ا يشاورزكو رشد بخش  ياقتواد

اس يمق يه داراك يديتول يد هر واحد محوول را در واحدهاينه توليه هزكشود يد شده و باعث ميتول ينه هايدر هز

 کيوچكي ه كي شود يم يريجه گياس نتيمربوط به بازده اندازه و مق يه هاياهش دهد  بر اساس نظركهستند  يبزرگتر

د يي تول ينه هيا يال رفتن هزنه نبودن استفاده از مناب  است و باعث بايعمده به ياز علتها يشاورزكن يزم يندگكو پرا

 شود يم

 دیتول ینه های، هزیشاورزك ینده، واحدهایفزااس ی: بازده مقیدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

                                                           

 mohammadpour.86@gmail.comكارشناس ارشد اقتواد كشاورزي، 1 

 habibiaram444@@gmail.com، دانشجوي كارشناسي ارشد اقتواد كشاورزي دانشگاه اروميه 2

 m_arsalanbod@yahoo.comگاه اروميه، دانشيار گروه اقتواد كشاورزي دانش 3
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جوانان )موردمطالعه: شهرستان  یگانگیعوامل مؤثر ازخودب یشناخت ل جامعهیتحل

 (.1394شهر،  نکیمش

 1یریطاها عشا

 :دهکیچ

، سكشيه ميار  يه در اندكي خود هسيت    يط اجتماعياطراف و مح يايفرد نسبت به دن يگانگيبه انزوا و ب يگانگيازخودب

ط يدر محي  را آن يپيردازان، عليت اصيل    هيي قرارگرفته است  همه نظر يو بررس م و    مورد بحثكيوبر، مرتن، فروم، دور

 ي، بي يارزش ي، بييمعنا ي، بيهنجاريفرد، ب يرفتار ي، به دوگانگيدر اصالح جامعه شناس نند ك يجستجو م ياجتماع

ه چيه عاميل   كي ن اسيت  يپژوهش حاضر ا ياست  هدف اصل يگانگيم از خود بيهدف از عال يو داشتن نگرش ب يقدرت

( و ابيزار پرسشينامه   يمي ك) يشيمايه با استفاده از روش پكرگذار است؟ يجوانان تأث يگانگيخودب در از يشناخت جامعه

 نفير بيه   300نفر جوانان،  1500، از ي ستماتيطبقه س يريگ شده است  با استفاده از فرمول نمونه محقق ساخته اجرا

 ي(، فقير اقتوياد  231/0) ين فقر فرهنگيه بكدهد  ينشان م يآزمون استنباط يها افتهياند   شده  ان نمونه انتخابعنو 

-221/0) ي(، هوش فرهنگي 432) ياجتماع يامك(، نا346/0(، خشونت در خانواده )-345/0بودن ) ي(، مذهب416/0)

داشيته   يدار يجوانيان رابطيه معني    يگيانگ يخودب ( بيا از 389/0) يهنجار ي( و احساس ب459/0) يقدرت ي(، احساس ب

 است 

 ، خشونتیامك، نایقدرت ی، بیهنجار ی، بیگانگی: بیدیلك واژگان
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 ت در جوانانیجنا اهش جرم وكر ورزش بریتاث

 2دیبزرگ ام یمهد ،1یادیص یعل

 ده:کیچ

 از ند كفا يا يينقش به سزا يجتماعا ي  هايآس ها و ياز وقوع جرم و ناهنجار يريشگيد در پتوان مي کورزش و تحر

درآمدي، نرخ بيکاري، فقر مطلق، صنعتي شيدن و مهياجر ، تيوان     نابرابري جمله عوامل مثثر بر بروز جرم و جنايت،

ورزش در كاهش ناسازگاري هاي فيردي و اجتمياعي    اما باشد  يم گذشته فرد تجربه پليسي و قضايي، سطح آموزش،

هاي حركتي از نظير ذهنيي، جسيمي و روانيي تعيادل الزم را       ند با شركت در فعاليتتوان يمدارد  انسان ها  نقش مثثر

 يار بيرا کي كس  نمايند و توانايي مقابله با مشکال  و فشارهاي ناشي از زنيدگي ميدرن را بدسيت آورنيد  و چنيد راه     

جياد  يو مجرم به جامعه، ا ارکبازگشت افراد بزه يو ورزش برا يت بدنيترب يشتر به نقش بازپروريب توجه اهش جرم،ك

ن يز و جيذب افيراد در سين   يي جيرم خ  يشور، خووصاً نيواح كچند منظوره در مناطق مختلم  ين ورزشكو احداث اما

ر اقشار جامعيه در  يو جذب جوانان و سا يورزش يانون هاكدر يگذار هيسرما ،يورزش ين و فضاهاكن امايمختلم به ا

 زكن مرايا يورزش يردن افراد در برنامه هاكت كسته با شريجامعه به نحو شاردن اوقا  فرازت افراد كز و پر كن مرايا

 است 

 ارکت، راهیجنا ورزش، جرم و :یدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

                                                           

    دانشيييجوي كارشناسيييي ارشيييد تربييييت بيييدني گيييرايش ميييديريت راهبيييردي در سيييازمانهاي ورزشيييي دانشيييگاه شيييهيدچمران اهيييواز    1

ali_sayadi89@yahoo.com 

 سي ارشد تربيت بدني گرايش مديريت اوقا  فرازت دانشگاه شهيدچمران اهوازدانشجوي كارشنا 2
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 انیدر دانشجو ییزناشو یبا سازگار ینید یرابطه عمل به باورها

 1نژاد یزهرا شهاب

 ده:کیچ

از نيوع   يفيصيور  گرفيت  طيرح پيژوهش توصي      يياشوزن يبا سازگار يدار نيد ي رابطه ين پژوهش با هدف بررسيا

-94 يليشهر تهران در سال تحو يدولت يها ان متأهل دانشگاهيدانشجو يشامل تمام يآمار ي بود  جامعه يهمبستگ

پيژوهش شيامل    يدادند  ابزارها يل مکيانتخاب شدند تش يوه توادفيه به شكدانشجو  100بود  نمونه پژوهش را  93

و آميار   يفيهيا از آميار توصي    ل دادهيي تحل و  هيي تجز يبود  بيرا  2نفره )زن و شوهر( و آزمون معبد دو ياس سازگاريمق

بيا   يني يد ين عمل به باورهيا يل نشان داد بيه و تحليج تجزيد  نتايرسون استفاده گرديپ ي  همبستگيضر ياستنباط

 ( p<0/01وجود دارد ) يمثبت معنادار يهمبستگ ييزناشو يسازگار

 انی، دانشجوییزناشو ی، سازگارینید ی: عمل به باورهایدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 shahabi.zahra8817@yagoo.com س(، تهران، ايران) الزهرا  كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه 1
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 یشاورزكتوسعه  یان برایدانش بن یت هاكجاد شرینه احداث گلخانه و ایاهش هزك

 1یاسر غفاری

 :دهکیچ

در مويرف   ييل صرفه جيو يباشد  گلخانه ها به دل يم مكار يشور بسكت گلخانه ها در يدر حال حاضر استفاده از ظرف

 ييي ه اشيتغال زا كي  يسينت  يهيا  يشياورز كبر خالف  يدائم يي، اشتغال زايشاورزك ين هاينه از زمي، استفاده بهآب

باشيند    ياقتوياد مقياومت   يشور در راسيتا كپرتاب  يو هاکن سياز بهتر يکيند توان ميد و    يش توليدارند، افزا يفول

توسعه گلخانيه هيا    يت دولت بوور  عام مان  اصليااحداث گلخانه و عدم حم يباال نهيهز يعنيل عمده يد دو دليشا

م  و ياهش دهي كي ن گلخانيه هيا را   يي نه احداث اياز چند مدل خا  هز يريم تا با بهره گين مقاله قود داريباشد  در ا

 م يينما ينه ها را بررسين زميشاورزان در اكخود  يه هاياستفاده از سرما يارهاکن راهيهمچن

 انیدانش بن یت هاك، شریشاورزك، یارزان، اقتصاد مقاومت ی: گلخانه هایدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 yas.ghfr@gmail.comدانشجوي مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اروميه، 1
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 جوانان در جامعه یمنزلت اجتماع یو منزلت جوانان: بررس یارآمدك

 3ینیهرائ یمصطف، 2مسعود انبارلو، 1یت اله مشفق نژادیعنا

 :دهکیچ

كند كه فيرد بير اسياس     يکس مرا منع ييا اجتماع ي، سازمانيمرتبه يا ارزش هر فرد در محيط گروه يپايگاه اجتماع

آن و بيه   يانسان يرويجامعه ن ي ه ين سرمايگر مهم تريو از طرف د شود يها و مزايا برخوردار م يويژگ يآن از برخ

ه كي  يشيتر يشور داشته و استعداد بكندۀ يه با آك يوند خاصيل پياست  جوانان به دل ده و ماهريآموزش د يرويژه نيو

بيوده   ياجتمياع  زانيي را  نامطلوب دارند، همواره مورد توجه خا  برنامه رييجاد تغيا اي ييوفاکجاد شيتحول و ا يبرا

د ميا را در  تواني  ميي جوانيان   ياز نظرا  و ارزشها ياند  و آگاه يرا  اجتماعييار سنجش تغيجوانان مع ياند  به عبارت

مطالي    يجمي  آور  يبيرا  يش اسنادبوده و از رو يفكينوع  ق حاضر ازيتحق .ندك ياريت منزلت آنها يشناخت موقع

ر ياز به اسناد، گيزارش هيا، آمارناميه هيا و سيا     ياطالعا  مورد ن يجم  آور يبرا ياستفاده شده است  در روش اسناد

 ينيياز منزليت پيا   يه جوانيان در نظيام اجتمياع   كي دهيد   يق، نشيان مي  يي ج حاصل از تحقيمناب  توجه شده است  نتا

 يدار با توجه به وض  موجود جامعه جهانيبه توسعه پا يابيشود و دست يتماع ماج يه موج  سرخوردگكبرخوردارند 

 شود  يشنهاد ميجوانان پ ياجتماع در جهت باال بردن منزلت ييشنهادهايشود و در آخر پ يل روبه رو مکبا مش

 ، جامعه.ی: جوانان، منزلت، اجتماع، منزلت اجتماعیدیلك واژگان
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 masoudanbarelo@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران  2

 Haraeeni@ut.ac.ir نشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دا  3
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د بر كیبا تا) رانیدر ا یاجتماع یاست هایبر س یته اتوافق هس یامدهایآثار و پ

 اشتغال جوانان(

 1شیبخشا یابوالقاسم راسخ

 ده:کیچ

ن الملل يخ روابط بيدر تار يخيروز تار ي به عنوان  94رماه يت 23ن در يدر و 5+1 يشورهاكران و يا يتوافق هسته ا

اسيت  يبرجيام بير س   يامدهايآثار و پ يهدف بررسبا  يو اسناد يتابخانه اكشود  پژوهش حاضر با روش  يمحسوب م

چنيد   ياسيت اجتمياع  يس مفهوم بهتر کدر يبرا نخست وهله ران است  دري)اشتغال جوانان( در ا ياجتماع يهايگذار

 يدگاه هيا يي ن ديت آنها و همچني يم ها و ماهيخچه تحريبه تار يوتاهكم  و با اشاره ياز آن را ارائه داد يمفهوم کي تف

اسيت  يمهيا را در حيوزه س  يامدها و آثار برداشته شدن تحريم پيردك يدر داخل، سع يبه توافق هسته امختلم نسبت 

ر صيادرا  و واردا   يم هيا در مسي  يه تحرك يم  با توجه به موانعينما يد بر مورد اشتغال بررسكيو با تا ياجتماع يها

شيور بيا توجيه بيه     كبيود شياخص اشيتغال در    بيه به  يچندان يديم ها اميرده بودند بعد از برداشته شدن تحركجاد يا

اال و كي شيتر در حيوزه واردا    يه بكي  يياروپيا  يشيورها كبا  يقرارداد ها ياقداما  صور  گرفته بعد از برجام و امضا

ش بهيره  ي، افزايانا  داخلکزا  و اميتجه ينه نوسازيشتر در زمين اقداما  بي  بزرگ است و ايدر صنا يه گذاريسرما

به دنبال نخواهيد داشيت و    يچندان يين اشتغال زايد است بنابريجد يشغل يجاد فرصت هايو نه ا يانسان يروين يور

به  ير زمانيه به دنبال رشد مثبت اقتواد با تاخكخواهد بود  يشيجاد شود افزايشور اكدر نرخ اشتغال در  يشياگر افزا

 ياريکاه مد  همچنان شاهد باال بودن نرخ بوتكبلند مد  است و ما در  يندين فرآيه اكد يم رسيرشد اشتغال خواه

 يت از بنگياه هيا  يي و حما يد بر اقتواد مقاومتكيد با تايبا يو اقتواد يگذاران اجتماع استيس م بود يشور خواهكدر 

 شور باشند كه از خارج درصدد بهبود شاخص اشتغال در يرو يواردا  ب يداخل به جا يديتول

 میتحر تغال، برجام،، اشیاست اجتماعی: سیدیلك واژگان
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 یدار در زندگیپا شرفتیپ به یابیجهت دست یهمسر وظایف عوامل موثر در حوزه

 یو اجتماع یفرد

 1یلعل شاطر یمصطف

 :چکیده

بيه   يابيدست ياز همسران در راستايهاي اخالقي مورد ن ، بررسي بايستهيليتحل_يفين پژوهش با رويکرد توصيهدف ا

باشد  زندگي مشترک ي  ارتباط دو سويه بين دو نفر اسيت كيه زن وشيوهر در     يم ياعو اجتم يدار  فرديشرفت پايپ

 يکيي ه كي  شرفتيپ ياديار زين اساس تا حد بسيشوند  بر ا يتمامي ابعاد جسماني و رواني شري  يکديگر محسوب م

سيالم در خيالل   ن اين مبي يي ه دكي ن يمشخص و مع يفيه انجام وظايرود، در سا يبه شمار م يل زندگانکيان تشكاز ار

ن را مشخص يا  بدان اشاره داشته است، حاصل خواهد شد  اگرچه وظايم محدوده عمل زوجيم و روايركا  قرآن يآ

ه وظيايم  كي شرفت را نمي توان تنها بر حس  تذكر وظيايم افيراد، شيکل داد  چرا   يمي كند، ولي ي  زندگي توام با پ

سيت بيه صيور  خواسيته درون     يبا ين رو مي يمطلوب  از ا براي پيشگيري از تخطي است نه شکل دهنده ي  زندگي

ه از منظير  كي ن امير دالليت دارد   يي پيژوهش بير ا   يافته هايخارج شود   ين امر از حالت اجبارينه گردد و ايافراد نهاد

ه تکريم، کگردد  چنان ينشاط خانوادگي م م خود موج  ايجاد فضاي مثبت و بايشناختي، التزام همسران به وظا روان

ره از مسيائلي اسيت كيه    يي بيني، صيانت از آبروي يکديگر، ميدارا و ز  خلقي، محبت، خوش يت ادب، قدرداني، خوشرعا

توانند روابط ميان خود را جذاب و مستحکم سازند  متعاقبيا تعهيد همسيران بيه وظيايم       همسران با عمل به آنها، مي

شيرفت  ير پينوادگي در اثر اين نتايج، در مسانديش شده و فضاي خا اخالقي، موج  احساس همگرايي و همدلي مثبت

 قرار خواهد گرفت 

 خانواده. همسران، وظایف زندگی، سبك شرفت،ی: پیدیلك واژگان
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

دانشگاه با  یمشهد نسبت به هماهنگ یان دانشگاه فردوسینگرش دانشجو یبررس

 اركبازار 

 3اعظم محمدزاده قصر، 2یرضوان یدیمحمود سع، 1ندکچه یبا غالمیفر

 :چکیده

دانشيگاه بيا    يمشهد نسيبت بيه همياهنگ    يان دانشگاه فردوسينگرش دانشجو ييهدف از انجام پژوهش حاضر، شناسا

ن منظور از پرسشنامه محقق سياخته اسيتفاده   يباشد  بديم يشيمايپ يهاپژوهش ين پژوهش در زمرهيار بود  اكبازار

پيژوهش بيا توجيه بيه جيدول       ينمونيه  باشيد  يم يگاه فردوسان دانشيدانشجو يهيلكشامل  يآمار يد  جامعهيگرد

افيزار  هيا بيا نيرم   افتيه يد  يانتخاب گرد ينسب ياطبقه يوهين تعداد به شيه اكباشد يدانشجو م 363مورگان به تعداد 

spss ه كي هيا نشيان داد   افتيه يشيد    ون اسيتفاده يو رگرسي  يانمونيه   تي  ين راستا از آزمون تي يل شدند و در ايتحل

از عوامل مهيم   يکين آنان يدانستند؛ همچنيار هماهنگ نمكرا با عوامل مربوط به بازار  يان عوامل دانشگاهيدانشجو

ه از نظير  كي  ين عيوامل يدانسيتند  در بي  يار مي كي از بيازار  يي دانشگاهها بيا ن  ين برنامه درسيب يرا ناهماهنگ ياريکدر ب

 يهيا طيارتبياط دانشيگاه بيا محي     يهاردند، مولفهكيفا ميرا ا يار نقش مهمكدانشگاه با بازار يان در هماهنگيدانشجو

-گردد تا در پيژوهش يشنهاد مين راستا پيخورد  در ايدر دانشگاهها به چشم م يخود اشتغال يهاو ارائه برنامه يشغل

 ينيآفراركي  ياز در اشيتغال هماننيد مهارتهيا   يي ن ميورد  يدانشگاهها در پرورش مهارتها يبه نقش آموزشها يبعد يها

 توجه گردد 

 ار.كمشهد، دانشگاه، بازار  یان دانشگاه فردوسی: دانشجویدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 fa.faribagholami@gmail.comناسي ارشد برنامه ريزي درسي دانشگاه فردوسي مشهد، دانشجوي كارش -1

 saeedy@um.ac.irدانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد،  -2

 azam_mohamadzade@yahoo.comدانشجوي دكتري تخووي برنامه ريزي درسي دانشگاه فردوسي مشهد،  -3
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در  ییگرامالكو عزت نفس با  یر مرضیو غ یالف مرض یتیپ شخصیت رابطه یبررس

 انیدانشجو

 4زادهحسن ی، مهد3درپوری، صابر ح2یفی، سروش ص1یمیركمحسن 

 :دهکیچ

ش يپي  ير هيا يي و عز  نفس )متغ ير مرضيو ز يالم مرض يتيپ شخوين تيرابطه ب يپژوهش حاضر به منظور بررس

 ياصيل  د چمران اهواز اجرا شد  نمونيه يدانشگاه شه يارشناسكان دوره ي( در دانشجوکر مالي)متغ ييمال گراكبا  (نيب

هيا در   يودندر دسترس انتخاب شيدند  آزمي   يريه به روش نمونه گكبودند  يارشناسك يدوره  يدانشجو 150شامل 

اس يي ( و مقES)  زني ياس عز  نفس آي(، مقTAQ) الم يتيپ شخوياس تيپرسشنامه شامل: مق 3ن پژوهش به يا

 يهمبسيتگ  ييي ميال گرا كو  يالم مرض يتيپ شخوينشان داده است ت جينتا ( پاسخ دادند APSاهواز ) ييمال گراك

 يهمبسيتگ  ييي مال گراكندارد و عز  نفس با  رابطه وجود ييمال گراكبا  ير مرضيالم ز يتيپ شخويت نيب مثبت،

بدست آميده بيا    يها داده ها يآزمودن يل آنها از سويمکه پرسشنامه و تين پژوهش پس از تهيدر ا وجود دارد  يمنف

 و رد يي گ يل قيرار مي  يي ه و تحليي و تجز ير مورد بررسيز يآمار يق روش هايو از طر SPSS5 16استفاده از نرم افزار 

 در نظر گرفته شده است  P<0/01ن پژوهش يدر ا يدار يسطح معن

 ییمال گراكنفس و  عزت ،یر مرضیالف غ یتیشخص پیت ،یالف مرض یتیپ شخصی: تیدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 moh3en.karimi@yahoo.comعج(، ) اهللي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه بقيهدانشجو( ي مسئول*)نويسنده 1.

 seifi.soroush@yahoo.comعضو بنياد نخبگان استان چهارمحال و بختياري،   2

 saber.safir@yahoo.com عج() اهلل دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي بالين دانشگاه علوم پزشکي بقيه  3

 Mahdi.fade@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي صنعتي دانشگاه اصفهان  4

5 -Superior Performance Software System(SPSS) 
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 یبرا یران به عنوان راهیا شورك به یخارج در جذب جهانگردان مؤثر عوامل یبررس

 شوركشتر جوانان یو اشتغال ب ییدرآمدزا

 2یافروزیبركه ایرق ،1مردانخوش یلیاسماع  یعل

 :دهکیچ

جياد  يت، ايي انا  در جهيت رفي  محروم  کشور، الزم است با استفاده از تمام امكجوانان  ياريکب يبا توجه به درصد باال

ه بيا  كي  يبه عنوان صينعت  ين راستا گسترش صنعت گردشگريس  درآمد از طرق مختلم اقدام شود  در اكاشتغال و 

ر يا  سيا يي برخوردار است  تجرب يت فراوانيست و خدما  در تعامل است، از اهميط زي، محاقتواد، فرهنگ يها حوزه

 يو اجتماع يشرفت اقتواديدر هر منطقه باعث رشد و پ يه توسعه صنعت گردشگركز نشان داده يجهان ن يشورهاك

جياد اشيتغال ميورد    يا يان بيرا ريشور اكدر  ياصل ياز ابزارها يکيتواند به عنوان  ين ميده است و بنابرايه گرديآن ناح

و رشيد   يور ش بهيره ي، افيزا ياقتوياد  يهيا  بخيش  يسياز  بخيش خيدما ، متنيوع    يها تياز مز يکيرد  يتوجه قرار گ

رو توسيعه   نيي باشيد  از ا  يدار مي يي ست و در مجموع توسعه پايط زيها، حفظ مح ، تعامل فرهنگييزا ، اشتغالياقتواد

عواميل ميثثر    ين پژوهش به بررسيدر ا رساند  يارين اهداف يدن به ايرسشورمان را در كتواند  يم يصنعت گردشگر

 خيود  ين منظيور از الگيو  يمد  و بلندمد  پرداخته شيده اسيت  بيد    وتاهكران در ياز ا يجهانگردان خارج يبر تقاضا

ش؛ تعيداد  ن پژوهيمورد استفاده در ا يرهاين روابط استفاده شده است  متغيتخم يگسترده برا يها با وقفه يحيتوض

ارز  ينقيل، نيرخ برابير    و  نيه واسيطه بخيش حميل    يران، درآمد سيرانه در جهيان خيارج، هز   يبه ا يورود يها ستيتور

ر يي ، متغيررسيم يارز ز يه؛ نيرخ برابير  كي دهيد   يج پژوهش نشان مي يباشند  نتا يم يو شاخص توسعه انسان يررسميز

ران، درآمد سيرانه جهيان   يا يافتگي ان، شاخص توسعهريدر ا يليو دوران جنگ تحم يوقوع انقالب اسالم يبرا يمجاز

 اند  ران داشتهيست به اير را در جذب تورين تأثيشتري  بيشور، به ترتكست در ينه توريخارج و هز

 .ARDL، تابع تقاضا، ی، اشتغال، رشد اقتصادی: گردشگریدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 e.aekh@yahoo.comكارشناس ارشد رشته علوم اقتوادي دانشگاه شهيدبهشتي،  1

 r.akbari1988@gmail.comته علوم اقتوادي دانشگاه شهيدبهشتي، دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رش 2
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بهتر  یمناسب برا یرهااکوارائه راهشور كبر اقتصاد  یورزش یر گردشگریتاث یبررس

 شدن آن

 2یم نوروزیابراه، 1یادیص یعل

 ده:کیچ

به عنوان  و ل شده استيتبد يدر سطح جهان ياقتواد ،ياجتماع يد هايصنعت به پد ي فراتر از  يورزش يگردشگر

رونيد    يبيه شيمار مي    يبرنيد سياز   شيهر  و  شيافيرا  ،ياسي يس ،ياجتمياع  ،يت اقتواديمنب  مهم جهت بهبود وضع

در  اميا  هسيتند   يورزشي  يموفق در حيوزه گردشيگر   يشورهاكجمله  ا و فرانسه، ازيکا، آمريا، استرالياسپان يهاشورك

 يسيم ورزشي  يتور يبيرا  ي ن حوزه نداشتن برنامه استراتژيال  اکن مشياز جمله مهمتر  است رووبهر يران با موانعيا

 يدر برگيزار  ييتوانيا  عيدم  ،يسم ورزشي يتوسعه تورال  کگر از مشيد يکي .شور استك يت هايشور با توجه به قابلك

د توان مي يبوم يد بر ورزش هاكيتا .است ييايآس يها يو باز يجهان جام ،ي ر المپينظ يبزرگ ورزش يتورنمنت ها

ن حيوزه  يي ران در ايي شيرفت ا يپ يارهاکگر از راهيد يکيخود باشد   يسم ورزشيتوسعه تور يران برايا ياز راه ها يکي

 يگير آژانيس هيا   يد يکي ي اسيت   يرانياران اکق ورزشياز طر يخارج يشورهاكاران کران به ورزشيا يمعرفغا  و يتبل

را  ياريبسي  گردشيگران  ،يورزش يگردشگر يتورها يند با برگزارتوان مي يمسافرت يه آژانس هاكاست چرا  يمسافرت

 نند ك  مكن حوزه يشور جذب و به رونق اكبه 

 راهکار الت،کشور، مشكاقتصاد  ،یورزش یگردشگر :یدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

ي كارشناسييييي ارشييييد تربيييييت بييييدني گييييرايش مييييديريت راهبييييردي در سييييازمانهاي ورزشييييي دانشييييگاه شييييهيد چمييييران دانشييييجو 1-

 alisayadi193@gmail.comاهواز 

 دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشجوي كارشناسي ارشد تربيت بدني گرايش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي 2

 

http://www.sporttourismiran.ir/articles/139-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7.html
http://www.sporttourismiran.ir/articles/139-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7.html
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 نخبگان و فرار مغز ها یكتیگوناگون ژئوپل یردهایکبر رو یتامل

 3زهرا باوندپور، 2دانهید محمد جاویس، 1د محمد تابشیس

 :دهکیچ

در  ييقطي  و انسيان بيه تنهيا     يي  ر، در ي، اعم از عوامل ثابت و متغيعيطب يده هاي، تمام پدي تيدر معادال  ژئوپل

شور هميراه  كزان توسعه يو م يعيمناب  طب يت، به مقتضايانسان و جمع يکيتکليايق ديرد  تلفيگ يگر قرار ميد قط 

آثيار متفياو  اسيت  در     يدارا ياجتمياع  يفرهنگي  يايي ، جغرافيت، هيرم سين  يجمع يندگكو طرز پرا يفكيبا سطح 

ش يو افيزا  ينوليوژ کبه رشد روز افزون ت امروزه با توجه يت بوده، وليمكشتر بر اساس يب يگذشته، سنجش قدر  مل

 ي تيستها، علم ژئوپليه ژئوپلکنيافته است  با توچه به ايت رجحان يمكت بر يفكيدر ابعاد متعدد،  يانسان يمهار  ها

ت يي ن شياخص ظرف ياتريشمند، نخبه و صاح  فهم مهياند يثر  انسان هاكدانند  حضور و  يت ميموقع کرا علم در

 يت هيا يو وضع ييايت جغرافيه موقعين امر بر پايباشد  ا يشور ها مك ييايجغراف يت هايوعه واقعاز مجم يکيتيژئوپل

ز يي و ن ين هرچيه بهتير منياف  ملي    يتام يبستر مناس  را در راستا ويژه بهن الملل يدر نظام روابط ب ي پلماتيمتعدد د

 يي  تيامالً ژئوپلكي  يده ايي ان بعنوان پدرين مهاجر  نخبگان بخوو  در اي  بنابراكند ميفراهم  يت ارضيحفظ تمام

و « ار مغزهيا کشي »«فيرار مغزهيا  »رد يکي بر سه رو يمبتن يا  انسانكند تحريد از فرايجد ي  و ساختاركيتر يه داراك

 بيه  ييايي و جغراف ياسي يس يرديکي رو نخبگان با ي تيژئوپل يشده با بررس ين مقاله سعياست  در ا« چرخش مغزها»

ن عاميل  يه مهيم تير  كي آنيان   يجهت حفظ و بهيره ور  ييارهاکها اشاره شود و راهرار مغزعوامل مهاجر  نخبگان و ف

 شرفت است مطرح گردد يپ يشرفت و طرح الگويل به پيدرجهت ن يانسان

 ا، نخبه، مهاجرت، مغزها، انسانی، جغرافیكتی: ژئوپلیدیلك واژگان

 

                                                           

 tabesh964@yaoo.com، گانيگلپادانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مکاني  دانشکده فني مهندسي  -1

 s.mohammadjavidan@gmail.com 2  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مناب  آب دانشگاه شهيد چمران اهواز2

 elahe-bavandpor@yahoo.com كرمانشاهدانشگاه جهاد دانشگاهي دانشجوي كارشناسي جغرافيا و برنامه ريزي شهري  -3
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

 اركبازار ین دانشگاه، صنعت و فضایبهبود تعامل ب

 4 این یه طاهری، مهد3 یدیس، بهناز 2 یدهقانه ی، هان1رد رزازپویمج

 :چکیده

 يهيا شيور كشيرفت در  ينيد توسيعه و پ  يآن هيا در فرآ  يرگذاريزان تاثيار با توجه به مكارتباط دانشگاه، صنعت و بازار

شيگاه هيا،   شيوند  دان  يجوام  محسيوب مي   ياساس يه هايگردد و به عنوان پا يار مهم اتالق ميمقوله بس ي مختلم 

ند، هسيت  شوركهر  يت اقتواديننده توسعه و وضعكن ييتع يار به عنوان شاخص هاكو صنعت و بازار يقاتيز تحقكمرا

گذشيته   يدهيه هيا   يآورنيد  طي   يشور به ارمغان مي ك يدار براين نهادها، توسعه پايم اکه ارتباط مستحك يبه گونه ا

شيور، شياهد   كار و صنعت كهمراه بوده است، اما در بازار  يوجهبا رشد قابل ت يريران بطور چشم گيدر ا يآموزش عال

ل نگرفته است  کش يار، صنعت و دانشگاه به خوبكه ارتباط بازاركن نشان دهنده آن است يم و ايدرخور نبوده ا يرونق

ت و توسيعه  شيرف ين نهادها در جهت پين ايتعامل مثثر ب يبرقرار يمناس  برا يارهاکردن راهكدا از به پييلذا امروز ن

 يشيورها كران و يي ح در مورد ارتباط دانشگاه و صينعت در ا ياست  در مقاله حاضر پس از توض يشور ضرورك ياقتواد

جهيت   ييارهاکن دو نهاد، به ارائه راهين ايجاد ارتباط بيال  اکت و مشيمحدود يافته و بررسيافته و توسعه نيتوسعه 

 م يار پرداخته اكن دانشگاه، صنعت و بازاريم بکمستح يجاد ارتباطيت ها و اين محدوديبهبود ا

 شرفت، توسعهیار، صنعت، دانشگاه، اقتصاد، پكبازار: یدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 Majid.ra.74@gmail.com دانشجوي كارشناسي مهندسي عمران دانشگاه جيرفت، -1

 H.Dehghani_6007@yahoo.com دانشجوي كارشناسي مهندسي عمران دانشگاه جيرفت، -2

 .gmail.com7638seyedi.Behnaz@دانشجوي كارشناسي مهندسي عمران دانشگاه جيرفت،  -3

 Mahdie.taheri.73@gmail.comدانشجوي كارشناسي مهندسي عمران دانشگاه جيرفت،  -4

5- Research and Development 
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 یعید بر جاذبه طبكیبا تا یورزش یعوامل موثر بر توسعه گردشگر یبررس

 1یادیص یعل

 ده:کیچ

ن پژوهش ياز ا هدف .باشد يشور مكان واست يورزش ياز عوامل مهم در توسعه گردشگر يعيجاذبه طب امروزه هدف:

ق از نوع يانجام تحق روش :يباشد روش شناس ياستان فارس م ياثرگذار بر توسعه گردشگر يعيجاذبه طب يبررس

استان و شهرستان ها،  يت بدنيارشناسان تربكرا  يآمار جامعه د يانجام گرد يدانيه مكبوده  يابينه يزم يفيتوص

به  نفر 201شدند  يشامل م يمسافرت ينان آژانس هاكاركدر استان و شهرستان و  يورزش يت هاييارشناسان هك

م ير  تنظيکاس ليه در مقك يق پرسشنامه محقق ساخته شده ايتحق ابزار ن افراد انتخاب شد ين ايعنوان نمونه از ب

به   α=0.89رنباخ ك يفاپرسشنامه هم با استفاده از آل ييايپا و ن انجام شديآن توسط متخوو ييد رواييو بعد تا

و  يعت گرديو طب يو دامنه نورد يزمستان يه ورزش هاكج به دست آمده مشخص شد ينتا از افته ها:يدست آمد 

توجه  با :يريجه گيبحث و نت  را به خود اختوا  داده است ين بار عامليترال  بايدر استان فارس به ترت يوهنوردك

 ير دارد لذا اقداماتيتاث يورزش يبر رونق گردشگر يعيطب يه جاذبه هاكردد گيشده معلوم م يعا  جم  آوربه اطال

 يده سيسرو حمل و نقل، تيفيك ق،يدق يزير برنامه ارشناسان خبره،ك تيترب ها و وبالگ ها،تيسا يمانند راه انداز

 .گرددين بخش موج  توسعه در سطح استان مين به ايشتر مسئوليو خدما  مناس  و توجه ب

 فارس ،یعیطب جاذبه ،یورزش یگردشگر ،یگردشگر :یدیلك گانواژ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 شهيد چمران اهواز دانشگاه ي كارشناشي ارشد،دانشجو 1
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

 متفاوت! یی)فرار مغزها(؛ تروما مهاجرت نخبگان

 3یفید صینو ،2یفی، سروش ص1یمیركمحسن 

 :چکیده

 مغزهيا فيرار   ايي پرشيمار آن، مهياجر     يهيا ان گونيه يز سرآمدان و نخبگان هر جامعه و از ميقهرآم يوندهاياز پ يکي

(Brain Drain است )داد نياگوار  يي رو يي  به  يجانينش هكوا يد  تروما نوعينماين رخ ميگرگ يهاه گاه در جامهك

-د  ضيربه يآيتوادف، تجاوز، قتل، مهاجر ( به شمار م) يانسان(، خواه يل، زلزله، آتشفشان و سوناميس) يعيطبخواه 

 يعي ي  طبياز فجيا  ناشي يضربه از پس ن اختالليا شدن مزمن و بالقوه است يفرد تهديد هر براي رواني شديد يها

ا حمل لفيظ  ي يدارد  پژوهش حاضر بر آن است تا تروماانگار همراه به را اختالال  رواني به ساير ابتال ، امکانيو انسان

بير  ر هيم  يناپيذ گياه جبيران   يياميدها يها پن رو فقدان نخبگان و مهاجر  آنيتروما را بر مهاجر  نخبگان بررسد  از ا

 خواهد داشت  يفرستنده در پ معهرنده و هم بر جايپذ جامعه

 ، فرار مغزها.ی: مهاجرت، نخبگان، تروما، جامعه، تروماانگاریدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 moh3en.karimi@yahoo.comج(، ع) اهللي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه بقيهدانشجو( ي مسئول*)نويسنده -1

 seifi.soroush@yahoo.comعضو بنياد نخبگان استان چهارمحال و بختياري، -2

 navidnano_n@yahoo.comعضو بنياد نخبگان استان چهارمحال و بختياري، -3
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 رانیمهاجرت نخبگان از ا

 1شیاراندكه السادات یمرض

 :دهکیچ

از افيراد   يعيده ا  يعني يمهاجر  نخبگان قرن معاصر، مهاجر  نخبگان است   ياجتماع يده هاين پدياز مهم تر يکي

روند   يافته تر ميتوسعه  يشور هاك يرده و به سوك کخودشان را تر كشور مختلم، ينه هايباهوش و مستعد در زم

گر به يد يشور هاكآن را در  يرده و بازدهكخود استفاده  ييشور ابتداكانا  و مناب  که آنان از امكاست  ين در حاليا

به دسيت   ياديار زيانا  سود بسکام يجاد برخيا يشور مقود در ازاكشور مبدأ ضرر و كار كن يه با اك نشانند يثمر م

دانشيمندان بيه    يسيت يوناليم حس ناسيخواند باعث تضع «استثمار نو»توان آن را يم يه به نوعكده ين پديآورد  ا يم

ا چنيان حيس   يي ل توسيعه دو راه دارنيد   در حيا  يهيا شوركن مسئله ياز ا يريجلوگ يشود  برايخودشان م يهاشورك

ا بيا  يي شور و هم وطنان خود باشد كبه   مكمردم شان  ه تمام دزدزهكنند كجاد يان مردم خود ايدر م يستيوناليناس

انيا  شيامل مسيائل    کن ميوارد و ام يي ط مان  از دست رفيتن افيراد خيود بشيوند  ا    يانا  و شراکام يفراهم آوردن برخ

ن يي ه اكي شيرفت اسيت   يخواهيان پ  هر جامعيه  يه الزمه كباشد  يم ييربنايو ز يفرهنگ ،ي، اقتوادياسي، سياجتماع

 ند كانا  را فراهم کط و اميشرا

 : مهاجرت نخبگان، فرار مغزهایدیلك واژگان
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چارچوب  یك؛ ارائه یمال و یه گذاریبا هوش سرما یمال كسیرابطه تحمل ر یبررس

 ینظر

 2ی، فاطمه طوق1یه نارمنجیمرض

 ه:دکیچ

 يمي  صيور   آن اسياس  بير  يه گذاريسرما ما يتوم از ياريبس هك است يمهم عوامل از يکي يه گذاريسرما  سير

 يمنشيأها  تفياو   نيي ا .دارنيد  يمتفياوت  يريپيذ   سير درجه افراد هك چرا ست،ين مفهوم مطلق ي   سيرد  ريپذ

 ييآشينا  افراد همه .است يه گذاريسرما ربهتج و دانش لحاو افراد از تفاو  آنها نيمهمتر از يکي هك دارد يگوناگون

 خيود  از يمتفياوت  ليتحل قدر  ،يمال النكو  خرد اطالعا  س ك صور  در و ندارند يگذارهيسرما يمبان با يسانيک

ن مباحيث  ياز مهم تير  يکي  دارند يمتفاوت يمال هوش افراد هك است آن انگريب ليقب نيا از ييتفاوتها .دهند يم بروز

نتيرل  كرقابيل  يه زكي  يا بازاري ي ستماتيس  سيت ها است، خووصاً ركشر  سيزان رياز م يآگاه ه،يمادر بازار سر

ت هيا  كه بيازده سيهام شير   كن است يرا اعتقاد بر ايدارد  ز ييت سازمان نقش بسزايو موفق يريم گيدر توم يبوده ول

ل كي از  ياسيت  بخشي    سي يرش ريم پذدر اوراق بهادار مستلز يه گذاريباشد  سرما يم ي ستماتيس  سياز ر يتابع

 يگير  گيزارش  يه بر اسياس مبيان  كاست   ياتيما  عمليها و توم يي  داراكير مربوط به تريپذ هيت سرماكشر  سير

بيه   يو ميال  يه گيذار يبا هيوش سيرما   يمال  سيرابطه تحمل ر يق بررسين تحقيباشد  هدف از انجام ا يم يمال يها

و  يه گيذار ير وابسته و هوش سيرما يبه عنوان متغ يمال  سياست  تحمل ر ارانگذ هيسرما يها يژگياز و يکيعنوان 

 مستقل درنظر گرفته شده است  يرهايمتغ ،يمال

 یه گذاری، سرمای، هوش مالیه گذاری، هوش سرمایمال كسی: تحمل ریدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 Marziyehnarmenji@yahoo.comلي، دانشگاه سيستان و بلوچستان  ما–دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني  1-

 Fatemetowghi@yahoo.comسيستان و بلوچستان   دانشگاه بازاريابي، –دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني  - 2
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بحران مهاجرت نخبگان و لزوم پیش بینی راه حل های آن در سند الگوی اسالمی 

 یرانی پیشرفتا

 3ریحانه فانی ،2بهاره فانی ،1سید محمد طباطبایی

 :چکیده

و دانشمندان بنام جهيان   انديشمندان كشور عزيزمان ايران از ابتداي پيدايش تا كنون مهد پرورش بزرگترين نخبگان،

به واسطه اسيتعمار   متاسفانه در طي ي  قرن اخير اما در تمامي علوم و فنون مختلم اعم از نظري و عملي بوده است 

زير مستقيم از سوي كشورهاي سلطه جو شاهد ايجاد بحراني جدي در عرصه علم و فناوري كشور بوده اييم كيه ايين    

رسيانه اي و القياي    تبليغيا   كمبود امکانا  مورد نياز نخبگان، مشکل ناشي از عوامل مختلم داخلي و خارجي اعم از

اروپا و آمريکا بيه عنيوان سيرزمين آرمياني بشير در       معرفي جنگ تحميلي، زبرو حس ناتواني در دوره پيش از انقالب،

القاي فرهنگ زربيي و   همچنين و مواردي از اين دست بوده است  رسانه هاي خارجي و رسانه هاي داخلي خود باخته

در اين مقاليه   اين اساس بر دزدزه و رويايي نيز از جمله اين عوامل است جامعه زربي به عنوان ي  جامعه بيمعرفي 

بيه بررسيي    اخير داشته و پس از آن نيز سال 91كنيم تا ابتدا نگاهي گذرا به روند مهاجر  نخبگان در طي تالش مي

علل و عوامل مهاجر  نخبگان بپردازيم و پس از آن راهکار هاي جلوگيري از مهاجر  نخبگان را ميورد بررسيي قيرار    

و برخي از فعاليت هاي  ز نخبگان كمتر شناخته شده كشور خواهيم پرداختخواهيم داد در پايان نيز به معرفي يکي ا

 علمي وي را ذكر خواهيم نمود 

 جامعه غربی رویایی، جامعه سلطه جو، نخبگان، مهاجرت، :یدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 smt199095@gmail.com، دانشگاه زابل  1

2 .info@ngo-mds.org 

3 .smt199095@gmail.com 
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 ارهاكل و راهیشور، دالكبازگشت نخبگان از  یخروج ب

 3اوهكمان ی، نر2یجامع ی، مهد1د پوالدگریسع

 :دهکیچ

شورشيان و مهياجر    كبازگشيت نخبگيان از    ياند خروج بدر حال توسعه با آن مواجه يشورهاكه ك يالتکاز مش يکي

شيرفت روز  يشورها و در مقابل باعث پكن يشتر ايب يده باعث عق  ماندگين پديافته است  ايتوسعه  يشورهاكآنها به 

ران از يي ن معضيل در ا يشود  ايدر حال توسعه م يشورهاك آنها از يافته و فاصله گرفتن علميتوسعه  يشورهاكافزون 

شيور بيه   ك رده و به اصطالح نخبيه كل ياز قشر تحو ياديت زيدتر است  ساالنه جمعيرتر و شديجهان فراگ يهمه جا

و  يياروپيا  يشيورها كبيه   يل و زنيدگ يتحوي  ياداميه  يرده و بيرا ك کشور را تركر شده است كه در مقاله ذك يليدال

ن يي ا يتوانيد راهگشيا  يه مك ييارهاكن راهيده و همچنين پديل اياز دال ين مقاله برخينند  در اكيهاجر  ما ميکآمر

 ر شده است كل باشد ذکمش

 افتهیران، در حال توسعه، توسعه ی: نخبه، مهاجرت، ایدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

                                                           

 spooladgar@gmail.comكارشناس ارشد مهندسي آب گرايش آبياري و زهکشي، دانشگاه محقق اردبيلي،  1

 mehdijameei.ab@gmail.comكارشناس ارشد مهندسي آب گرايش مديريت مناب  آب، دانشگاه شهيد چمران اهواز،  2

 narimankave@yahoo.comهاي آبي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي آب گرايش سازه 3
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 شرفتیعدم پ ییمهاجرت نخبگان چرا

 ید نوذری، حمیر، تورج صادقپو یروس علی، سی، محمد نظر1یا مرادیمار

 :دهکیچ

و  يا ت توسيعه يي موقع تيوان  يمي  يفنياور  و علم ياست  با ارتقا نکرمميز يفناور و علم از يبرخوردار بدون شرفتيپ

 در يپررنگي  اريبسي  نقش دانش و است انيبن دانش ا اقتواديدن امروز اقتواد هك چرا د؛يبخش بهبود را شورك ياقتواد

شيرفت و توسيعه دارنيد     يرا در پ ينخبگيان نقيش اساسي    .ندك يم يباز و توسعه با رشد مترت  يارهاكسازو و اقتواد

توسيعه خيود    ينيه را بيرا  ياند زم ردهكشورها مهاجر  كه به آن ك يافته با استفاده از دانش نخبگانيتوسعه  يشورهاك

ران از نخبگيان  يي ه اكي  يانيد  در حيال   دهينموده و به توسعه رس يران طيشور اكر را زودتر از ين مسياند و ا ردهكفراهم 

انيا  و  کهستند اما متأسفانه به عليت عيدم فيراهم بيودن ام     يرانين نخبگان جهان ايبرخوردار است و بزرگتر ياريبس

 يريناپذ ه صدما  جبرانكنند يگز يم شور را بركمهاجر  به خارج از  يشوركن افراد، نخبگان يا يالزم برا يها نهيزم

تحت عنوان فرار مغزها مواجه  يا دهيشود تا با پد يشتريه به نخبگان توجه بكبهتر است   آورد  چه يمرا بر دولت وارد 

 افت يتر دست   يشور است هر چه سركسته ينشده و بتوان به آنچه شا

 شرفت، مهاجرت.ی: نخبگان، فرار مغزها، پیدیلك واژگان
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 ت آنیوفقت و عدم میعوامل موثر بر موفق یازدواج و بررس

 2ینیباغ یفاطمه شجاع، 1ردلیما شیس

 :دهکیچ

 دهنيد  يل مي کيرا تش ياشده، خانواده ي گر شريديکبا  يه به موج  آن، زن و مرد در زندگكاست  يازدواج، قرارداد

ود را گذشتة خ ينظيام خيانواده كاركردها تيدريج ايجاد شده درجوام  امروزي و تيأثيرآن در خيانواده، بيه تغييرا  با

را  است  اين تغييرا  خانوادۀ عيور حاضير  از دست داده، به گونه اي كه ساختار سنتي خانواده دستخوش تغيير شده

توجيه بيه    نييد، ناسيازگاري و طيالق بيا    كيها كيه خيانواده را تهديييد ميي   ين آسيرده و از بين اكهايي دچار آسي 

-ارکي عوامل ميثثر در طيالق و راه   ييمنظور شناسا حاضر به يررسباشد  بيت مياهم يدارد، دارا يه در پك يالتکمش

و با اسيتفاده از   يلين مطالعه به روش تحلياست  ان معضل )ازدواج موفق( در جامعه انجام گرفتهياهش اكجهت  ييها

ده، است  طبق اطالعا  به دست آمي  نه نگارش شدهين زميانجام شده در ا يپژوهش يهاو طرح يشناسا  جامعهينظر

 يهيا ن، نگرشيزوج ي، اختالف مذهبياعتمادي، بيت اقتوادي، فقدان حمايال  جنسکل با خانواده همسر، مشکمش

آن از جمليه عواميل ميوثر در طيالق      يهاو ارزش يزندگ  ، تعارض بر سر سبيشناختانت، اختالال  رواني، خيمنف

، يشيغل  يريي گميل تويم يي از قب يزنيدگ  يسيائل اساسي  گر، توافق بر سير م يديکجه، داشتن اعتماد به ينت باشد  دريم

و  ي، تفياهم در اعتقيادا  ميذهب   يري، تشابه آداب و رسوم فرهنگيپذتي، مسئوليدار شدن و روابط جنسل، بچهيتحو

بيه   يابيادي در دسيت يي تواند نقيش ز يدر هنگام ازدواج و مشاوره قبل از ازدواج م يمعنوي و اخالق يارهايتوجه به مع

 ق داشته باشد ازدواج موف

 : ازدواج، طالق، خانواده، مشاورهیدیلك واژگان

 

                                                           

 simashirdel@yahoo.com دانشجوي مهندسي گياهپزشکي، دانشگاه جيرفت،  1

 Fateme_shojaee_71@yahoo.com دانشجوي مهندسي گياهپزشکي، دانشگاه جيرفت،  2
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 اشتغال جوانان

 1ینینرگس شمس الد

 :دهکیچ

از معضيال    يکيي گر يد يعبارت به است  يدر جوام  امروز ياقتواد يدزدزه ها از مسائل مهم و يکياشتغال جوانان 

 ين پيژوهش تالشي  يا  است ياريکمعضل ب يا به عبارتيران مساله اشتغال جوانان يجمله جامعه ا جوام  امروز از يفعل

ن يي ن پژوهش ايا يپرسش اصل نيبنابرا شرفت يپ يرانيا ياسالم ياشتغال جوانان در الگو نقش ياست در جهت بررس

نيه  يزم جاديا درصور  ايگر، آيد يبه عبارت اي ست؟يشرفت چيپ يرانيا ياسالم يه نقش اشتغال جوانان در الگوكاست 

نيه  يجياد زم يه بيا ا كرسد  ين پژوهش به نظر ميا هيفرض ؟م بوديشورمان خواهكشرفت يپ شاهد غال جوانان،اشت يبرا

جوانيان را حيل    ياريکي معضل ب يشوركم  هر ينه ها هستيشور در تمام زمكشرفت يجوانان شاهد پ يبرا يياشتغال زا

 نيي ا در م بيود  يشيرفت خيواه  ير شياهد پ شيو كآن  در باشيد  يدر آن در حد روبه رشد يياشتغال زا يا به عبارتيند ك

بيا روش   شيرفت و يپ يراني يا ياسيالم  ينقيش اشيتغال جوانيان در الگيو     يهدف بررس ه باكن است يبرا يپژوهش سع

 ياسيالم  يجوانيان در الگيو   نقيش اشيتغال   يبه بررسي  ياسناد و ياتابخانه كوه يبا استفاده از ش و يليو تحل يفيتوص

 شرفت بپردازد يپ يرانيا

 ارکارائه راه، شرفتیپ، جوانان، : اشتغالیدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 سياسي دراسالم، دانشگاه بوعلي سيناهمدان  فار  التحويل انديشه 1
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 ان متأهلیدانشجو ییت زناشویبا رضا یو نگرش مذهب یجانیرابطه هوش ه یبررس

 3یفی، سروش ص2یمیرك، محسن 1ییرضا یمجتب

 :دهکیچ

-يامر نشان مي ن ياست  ا ين نهاد اجتماعيتر، جهان شمولين و از لحاو گستردگيترييخانواده به لحاو قدمت، ابتدا

 يارضيا  ين گيام بيرا  يشود اولي يانسان محسوب م يازهاين نيتريادين و بنيترياز اساس يکيل خانواده کيه تشكدهد 

ت از آن دارنيد  يي اکح يآميار  يهاوند ازدواج، دادهيند بودن پي، ازدواج است  اما به رزم خوشايعيو طب ياز اساسين نيا

 يعني ين قرارگياه آن  يترمکازدواج در مستح يعني يوند انسانين پيتريه قوجينت در د يآينم ن بدستيت زوجيه رضاك

 رد يگيقرار م يسازمان خانواده در معرض خطر جد

ان متأهل دانشيگاه  يدر دانشجو ييت زناشويبا رضا ي، نگرش مذهبيجانيروابط هوش ه يهدف از پژوهش حاضر بررس

ان ينفير از دانشيجو   130اسيت  نمونيه پيژوهش شيامل      يتگباشد  روش پژوهش از نوع همبسيد چمران اهواز ميشه

 يريي گل بودند و با روش نمونهيمشغول به تحو 91 -92 يليه در سال تحوكد چمران اهواز بود يمتأهل دانشگاه شه

اس يي شيا ، مق  يجانياس هوش هيمورد استفاده در پژوهش حاضر عبارتند از: مق يدر دسترس انتخاب شدند  ابزارها

سياده و چندگانيه    يها از روش همبسيتگ ل دادهيتحل يو  برايانر ييت زناشويفرد و رضا ياريخدا يهبنگرش سنج مذ

وجود دارد  هم  ييت زناشوين با رضاآو ابعاد  يجانين هوش هيب يه ارتباط مثبتكل نشان داد يج تحلياستفاده شد نتا

ل يي ج تحلينتيا  يوجود دارد  به عبيارت  يادارو ابعاد آن رابطه مثبت و معن ييت زناشويو رضا ين نگرش مذهبين بيچن

اسيت   =MR/ 49ه كرابطه چندگانه وجود دارد  ييت زناشويو رضا يو نگرش مذهب يجانين هوش هيه بكنشان داد 

 نند كين مييرا تب ييت زناشويانس رضاي% وار24ر ين دو متغيدار است و ايمعن P <001/0ه در سطح ك

 ان متاهلی، دانشجوییت زناشوی، رضایمذهب، نگرش یجانی: هوش هیدیلك واژگان

 

 

 

                                                           

 rezaeimojtaba75@gmail.com عج() اهلل  دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه علوم پزشکي بقيه 1

 moh3en.karimi@yahoo.comعج(، ) اهللي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه بقيهدانشجو( ي مسئول  *)نويسنده2

 seifi.soroush@yahoo.comو بنياد نخبگان استان چهارمحال و بختياري،   عض3



ده آثار و مقاالت برگزیده نهمين كنگره پيشگامان پيشرفتکيمجموعه چ  

 

211 

 

cm 5/3 cm 5 cm 6 

 ین موانع آن از نگاه مقام معظم رهبریازدواج جوانان و مهمتر

 3ی، حامد نوروز2ی، محمد حسن اعتصام1یبهنام رم

 :چکیده

ر يامبر اسيالم و سيا  يي ث نقيل شيده از پ  يي م و احاديركي ت آن در قيرآن  يي ه اهمكي است  ياز مسائل يکيازدواج جوانان 

ن يه از بي كي  ن سينت حسينه  يما متاسفانه ا يد قرار گرفته است  در حال حاضر در جامعهكين همواره مورد تايمعووم

بيه آنهيا اشياره     يبه درسيت  يه مقام معظم رهبرك يليز است، به دالين يال  اجتماعکاز مش ياريبس ينهيزم يبرنده

جوانيان را   يش رويال  پي کن مشي يتوان مهمتير يم شانيانا  ايمواجه شده است  با دقت در ب يالتکاند با مشفرموده

ه كاز آداب و رسوم نادرست و خالف منطق دانست  ياز برخ يرويپ نامناس  و يح، الگوهايعدم شناخت، روابط ناصح

توجيه بيه    يشيتر بيه اصيل ازدواج بيه جيا     يها و توجه بر نگرش جوانان و خانوادهييرسد تنها راه حل آن تغيبه نظر م

تيوان زافيل   يز نمي يي ن يال  اقتوادکر مشيجوانان نظ يهادزدزه يل از برخين مساينار اك  البته در آن است يحواش

 نه است ين زميها در ا شتر دولتيازمند توجه بيه نكشد 

 ر نگرشییازدواج جوانان، موانع ازدواج، آداب و رسوم نادرست، شناخت درست، تغ: یدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 Behnam_el88@yahoo.comكارشناسي ارشد، مهندسي برق الکتروني ، دانشگاه شهيد چمران اهواز،  -1

 shahrivar90@gmail.comاهواز،  كارشناسي ارشد، مهندسي برق الکتروني ، دانشگاه شهيد چمران -2

 liona.hdn10@yahoo.comكارشناسي ارشد، مهندسي مناب  آب، دانشگاه شهيد چمران اهواز،  -3
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

 ینده شغلیمشهد نسبت به آ یگاه فردوسان دانشینگرش دانشجو یبررس

 3اعظم محمدزاده قصر، 2یرضوان یدیمحمود سع، 1ندکچه یبا غالمیفر

 :چکیده

ن يي بيود  ا  يشيغل  نيده يمشهد نسبت به آ يان دانشگاه فردوسينگرش دانشجو ييهدف از انجام پژوهش حاضر، شناسا

 نيده يآاز پرسشنامه محقيق سياخته نگيرش نسيبت بيه      ن منظور يباشد  بديم يشيمايپ يهاپژوهش پژوهش در زمره

پيژوهش بيا توجيه بيه      نمونه باشد يم يان دانشگاه فردوسيدانشجو هيلكشامل  يآمار يد  جامعهياستفاده گرد يشغل

ها با توجه به افتهيد  يانتخاب گرد ينسب ياطبقه وهين تعداد به شيه اكباشد يدانشجو م 363جدول مورگان به تعداد 

ن عواميل ميوثر بير    يان از بي يه دانشجوكها نشان داد افتهيل شدند  يرسون تحليپ يو همبستگ يانمونه  ت يآزمون ت

نسيت  يقابيل توجيه ا   يتهکدانستند؛ نيم يانهيو زم يرا مهمتر از عوامل آموزش يو اجتماع يتياشتغال، عوامل شخو

حيل   ييمختليم و توانيا   ي، ارتباط داشتن با سيازمانها ي، سازگاريافكداشتن مهار   يتيشخو هاي ويژگين يه از بك

 ن رتبيه را در يبياالتر  يو اقتوياد  يو بهبود اوضياع اجتمياع   يابياركفرهنگ  يتوسعه ين عوامل اجتماعيمساله و از ب

 ردند كاز آن خود  يشغل يندهيان به آيخوو  نگاه دانشجو

ـ ینه ای، عوامل زمیشغل یندهیمشهد، آ یان دانشگاه فردوسی: دانشجویدیلك واژگان ، یتی، عوامل شخص

 .ی، عوامل اجتماعیعوامل آموزش
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 رهنگامید یموثر بر ازدواج ها یو اجتماع یعلل و عوارض فرهنگ یبررس

 1یب اهلل زنجانیحب

 ده:کیچ

بيه   نتيوا  ميي آن جمليه   اتفاق افتاده است از ياديز يهايگونل به جامعه مدرن دگريتبد و يگذر از جامعه سنت يپ رد

عيوارض   رهنگيام و يد يموثر بر ازدواج ها يو اجتماع يعلل و عوارض فرهنگ يمساله ازدواج جوانان اشاره نمود  بررس

ق، از روش يي ن تحقيي ن نوشتار قيرار گرفتيه اسيت  در ا   يا يو روش يق معرفتيقه مورد تحكاست  يآن موضوع از يناش

آن شيامل   يق( سيود بيرده شيده اسيت و جامعيه آميار      يعم مواحبه ،يشيماي)پ يداني( و روش ميتابخانه اكاسناد )

گلوليه   يريي نمونيه گ  روش است  نفر 30 برابرباشد  حجم نمونه  يشهر تهران م 16 منطقهنان آموزش و پرورش كارك

و همسيان   مبادليه  ،ييي گرافرد ،بکير  ،کسيون يد ،دنزيي گ يهيا  هيي ه نظركي د يه استفاده گردينظر 10 از باشد  يم يبرف

هير   يت شيناخت يي و جمع ي، فرهنگيج نشان داد، عوامل اجتماعيداشت  نتا يشتريژوهش موداق بن پيدر ا يهمسر

رتير ازدواج  يه دكي  يبرخوردارند  دختراني  ييت به سزايدر ازدواج، از اهم يجاد تنش و نابهنجاريخود در ا دام به نوبهك

ه بيا ازدواج،  كي دارنيد   يشيتر يب و اعتقياد به ازدواج دارنيد   يبرخوردارند، نگرش فراماد يال  باالترينند، از تحوك يم

شيدن،   يصينعت  اد،يي ، فحشياه، فيرار از خانيه، اعت   طيالق  ش از فرصت ازدواج است يدست رفته ب از يهانه فرصتيهز

 اداميه  بيه ازدواج،  ي، نگيرش ابيزار  ينيگزهمسير  يهيا وهير در شيي، تغياهش اعتماد اجتماعك، ييگراا تمدنيته يمدرن

تيا جيوان    سب  گشتند يدام به نوعكره هر يو ز يليها، جنگ تحممهاجر  ،ياجتماع يهايدال ، افراط در آزايتحو

ز داشيته و تيا   يسر ست يو عموم ياجتماع دهين پديبرد، ناآگاهانه با ايه در هنگامه ازدواج به سر مكشاداب و با نشاط 

 ال  تن به ازدواج ندهد کبر طرف نشدن مش

مناسي  حاصيل    يزيي و برناميه ر  يگذاراستين تجربه بدون سيته، ايتجربه مدرن با ه همراهك بر آن است جينتا داللت

ر ينداشته باشد، تاخ را ين تحوالتيرش چنيپذ يآمادگ ي، فرهنگيط جامعه چه به لحاو اجتماعيشرا يگردد و از طرف

 به همراه داشته باشد  ياديز يو اجتماع يد تبعا  فردتوان ميدر سن ازدواج 

 .ی، عوامل اجتماعیر هنگام، سن ازدواج، خانواده، عوامل فرهنگیازدواج، ازدواج د: یدیلك واژگان
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در حال توسعه به  یشورهاكغزها از روند فرار م لیتبد یارهاکراه ها و چالش

 یتوسعه دانائ یچرخش مغزها براافته به ی توسعه

 1ییما طباطبایش

 :خالصه

بيه   يابيدسيت  يبيرا   ردهكل يماهر تحو يمانا مهاجر  مناب  انسانه «فرار مغزها» يا به اصطالحيمهاجر  نخبگان و 

ن منبي   يتير  ينيون اصيل  كدر حيال توسيعه هيم ا    يشيورها كباشد   يمو     ي؛ آموزشي، تجاريبهتر شغل يهافرصت 

 .شرفته استيپ يشورهاكبه  کيسالمت و پزش يمتخوص بخش مراقبتها يانسان يرويمهاجر  ن

شييده اسييت   ن بخييشيييو ميياهر در ا يمتخوويي يانسييان يرويييخييروج ن يبييرا يين رونييد منجيير بييه دزدزييه هييايييا

ت يي جمع  ت آن بر سيالمت يشود و به تبع يدر حال توسعه م يشورهاكبر نظام مراقبت سالمت در   يمنف  ريتاث  هك

شيورها بيه   كن يي ا کيسيتم سيالمت و آميوزش پزشي    يران سيي م گيتويم  ،جهيوس دارد  در نتکشورها هم اثر معكن يا

ان و متخوويان  کپزشي   انتقيال   نيي ان ايي وس نميودن جر کمع ياهش و حتك يبرا ياسيس يهاينهگز يحاطر  دنبال

 .هستند  سالمت يمراقبت ها يحرفه ا

متخوويان    هكن چالش هاست يرف  ا يبرا  يشنهاديپ يو راه حل ها يديلك يچالش ها يين مقاله شناسايهدف ا

و خيرد   ييش دانش و توسعه دانايافزا شور مبدا بهكبا   شانيمهار  هات دانش و كسازد تا با مشار يسالمت را قادر م

«Wisdom»  بپردازند  خودشان يشورهاكدر 

، چـرخش مغزهـا  ، کیپزش یآموزش عال ،یتخصص ،فرار مغزها ،سالمت مهاجرت نخبگان :یدیلك واژگان

 ییتوسعه دانا

 

 

 

 

 

                                                           

 shtabatabai@yahoo.com دكترای تخصصی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  1
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دگاه یبر آن از د كیودك یت جنسیر تربیو تاث یبزرگ سال یش جنسیگرا یبررس

 یشناساسالم و روان

 4حسن زاده ی، محمد مهد3یفی، سروش ص2ید صفی، سع1یمیركمحسن 

 :دهکیچ

شيود  اسيتفاده   يا هر دو جنس اطالق مي يا همجنس و ير همجنس يشخص به فرد ز يشش جنسكبه  يش جنسيگرا

توانيد  يمي  يش جنسياست  گرا يناسشز در روانيچالش برانگ يهااز بحث يکيت، يجنس و جنس يهامناس  از واژه

رد بيا  يي ل بگکا نامناس  شي يرد و به صور  مناس  و ير قرار گين تحت تاثيح والدير صحيا زيح و يتوسط برخورد صح

ت ير تربيدرباره تاث ياسالم و روان شناخت يهادگاهيد يآرا ين موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسيت ايتوجه به اهم

 يلي يتحل – يفيصور  گرفته است  روش پژوهش حاضر از نوع توصي  يبزرگسال يش جنسيبر گرا كيودكدر  يتيجنس

 ين الملليا  بين مقاال  نشريو همچن يو اسالم يمناب  قرآن ياطالعا  از مرور محتوا يباشد و به منظور گردآوريم

سيت و در تميام   عيت بشير ا  يخيالف طب  يامر ييما همجنس گرا ينيو د ياخالق ياستفاده شده است  طبق آموزه ها

درميان   يبيرا  يارآميد كجيام  و   يل درميان کن الزم است تا پروتيز قرار گرفته است  بنابرايوهش و پرهکان مورد نياد

 ه گردد ينمود، ته يدگيها رسد به آنيبا ينيو د يه از منظر فرهنگك يگر اختالالتيو د ييگرااختالل همجنس

 یشناسدگاه روانیاه اسالم، ددگی، دیت جنسی، تربیش جنسی: گرایدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 
 

 

 moh3en.karimi@yahoo.comعج(، ) اهللي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه بقيهدانشجو( ي مسئول*)نويسنده-1

 gmail.com1360saeedsafi@ عضو هيأ  علمي دانشگاه شهركرد، -2

 seifi.soroush@yahoo.comبنياد نخبگان استان چهارمحال و بختياري،  عضو-3

 Mahdi.fade@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي صنعتي دانشگاه اصفهان -4
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 جوانان یبر انحرافات اجتماع یاریکر بیتاث یل جامعه شناختیتحل

 2یالد رستمی، م1یریطاها عشا

 ده:کیچ

نيد شيدن   كه منجير بيه   كي ت جوانان جامعه اسيت  يجمع يش رويپ يجد ي  اجتماعياز معضال  و آس يکي ياريکب

در  ياريکي ت بيهمچنيان وضيع   1394-1380 يه در طي كي دهيد   يشود  مطالعيا  نشيان مي    يان توسعه جامعه ميجر

، يشده است  ازجمله منجر به فقر مياد  ياديز ياجتماع يها يساز نابهنجار نهيش بوده و زميرو به افزا يسن يها گروه

ش ي، فرسيا يم اخيالق ميدن  ي، تضيع ياعتمياد  ي، بي يت اجتمياع كاهش مشيار ك، ياخالق ي، فروپاشياجتماع يتفاوت يب

ه جوانيان  كي اسيت   يميدن  يهنجار يب يخود نوع ياريکشود  ب يو     م يريوع نزاع و درگي، شيزي، نظم گرييگرا قانون

و  ي، اوباشگريانيشورش گر، طغ يبه افراد ياهش نشاط اجتماعك، يو تعهدا  اجتماع يل فقدان سرگرميلده ار بيکب

 ياسيالم  يد بير الگيو  كيي جه بيا تأ ينت نند  درك يدا ميها سوق پ يارکر بزهيو سا يشك، سرقت، قتل، خودي، دزديالابال

ت و يي ش خالقين صينعت و دانشيگاه، افيزا   يش ارتبياط بي  ي، افيزا ييزا ، اشتغاليق اقتواد مقاومتيتوان از طر يم يرانيا

ها در توسيعه جامعيه و جيوان گيرا      آن يت اجتماعكو جذب و مشار ياجتماع يدواريش اميدر جوانان، افزا ينيارآفرك

در جامعيه   ياجتمياع  يسيازمان  ين انحرافيا  و بي  يت به جوانان از اياعتماد به سپردن مسئول يريتعب نمودن جامعه به

 است ك

 ، انحرافات، خشونت، سرقت، قتلیارک، بزهیاریک: بیدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

                                                           

 t.ashayeri@gmail.comو مسئول، سندهينو دانشجوي دكتري بررسي مسائل اجتماعي ايران، دانشگان كاشان، - 1

 وم اجتماعي دانشگاه تهرانكارشناس ارشد عل- 2
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 یشاورزكد، رشد و توسعه ی، تولییایم جغرافیتقس

 3سالن بُد، محمدرضا ار2یی، مهران صابرنوا1یه محمدپور هنگروانیمهد

 :دهکیچ

 يشياورز كدر حيال توسيعه و    يشيورها كشيدن   ي، از صينعت يصنعت يشورهاكاست مداران ياز اقتواددانان س يبعض

، در يرصينعت يز يشيورها ك يار عليت عقي  افتيادگ   كي م يتقس ين الملليند  طرفداران بهست کمنايسخت ناراحت و ب

يکي از موارد ضروري در تغيير الگوي كشت   باشد يد من موايا سهل الوصول نبودن ايو  يعيصنعت، نداشتن مواد طب

بيرداري متناسي  از اراضيي     توان به اهميت آب با توجه به شرايط اقليمي خش  و نيميه خشي  منطقيه، بهيره     را مي

براساس ظرفيت توليد هر منطقه و توجه وييژه بيه تولييد محويوال  اساسيي در راسيتاي امنييت زيذايي در بخيش          

پرورش در سيطح   ، آموزش ويليه به دالك کيه وضعيت آب مورد استفاده گياه اشاره كرد  در ممالكشاورزي با توجه ب

اج به متخوص يه احتك ييت در رشته هايست فعالياد نياد است و افراد متخوص زيز يسواديقرار دارد و ب يترنييپا

ت وجود دارد قابل حيل  يريو مد اركه، يرماه در مورد سك ياالتکداشته باشد  اش يرد خوبکتواند عمليدارد، نم يشتريب

 رش داد ييتوان تغيه نمكاست  يزيچ نيا باشد،يعت ميز وجود دارد و آن طبين يگريباشد، اما عامل ديم

 یشاورزكد، رشد و توسعه ی، تولییایم جغرافی: تقسیدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 mohammadpour.86@gmail.comكارشناس ارشد اقتواد كشاورزي، 1

 mehran.sabernavaei@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد اقتواد كشاورزي دانشگاه اروميه،  2

 m_arsalanbod@yahoo.comدانشيار گروه اقتواد كشاورزي دانشگاه اروميه،  3



 ده آثار و مقاالت برگزیده نهمين كنگره پيشگامان پيشرفتکيعه چمجمو

218 

 

 ین سنت نبویباتریز

 4ه صداقتی، مرض3یپور علمدارلی، زهرا اسماع2یزدانی، زهرا 1آمنه زورمند

 :دهکیچ

ثير افيراد   كا يه و آله و سلّم(( مقوليه مهيم و دزدزيه اصيل    ياهلل عل يرم ))صلّكامبر ايده پيازدواج به عنوان سنت پسند

نيد تيا اطالعيا  خيود را     كاسيتفاده   ييارهاکد از راهيازدواج خوب و موفق هر فرد با ي داشتن  يباشد  برايجامعه م

ن يي در ا يرسيان ق و اطيالع يي ر باال ببرد  ليذا تحق ين مسيدها در ايدها و نبايو شناخت خود را نسبت به با ش دادهيافزا

رده و بيه نگيارش   كي  يآورن ميورد جمي   يرا در ا يم تا اطالعاتيدين الزم ديارگشا است  بنابراكو  ياتيار حيطه بسيح

د ازدواج آورده شيده  يي ا  و فواكي ز بريي ه ازدواج و ند خدواند نسيبت بي  يح ازدواج، ديم صحين مقاله تعريم  در ايدرآور

ز يي ان نيي روها  ازدواج اشاره شده اسيت  و در پا کازدواج موفق و مستحبا  و م يارهاياز مع ين به چندياست  همچن

نيه ازدواج  يد در زميمف ين مقاله ارائه اطالعاتيان شده است  هدف از نگارش ايداشتن ازدواج موفق ب يبرا ييارهاکراه

نيه  ين زميي در ا يحيم صحيگشوده شده و توم يار جوانكن مقاله گره از يد است با خواندن ايجوانان بوده است  ام به

 اتخاذ گردد 

 : ازدواج، تفاهم، خانواده، سنتیدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 amene.zoormand68@gmail.comاه شهيد باهنر كرمان، دانشگ كارشناسي ارشد  1

  ra@gmail.comzah24yazdaniدانشگاه شهيد باهنر كرمان، كارشناسي ارشد  2

   zesmailpoor@gmail.comدانشگاه شهيد باهنر كرمان، كارشناسي ارشد  3

 sedaghat_marzieh@yahoo.comدانشگاه شهيد باهنر كرمان،  كارشناسي ارشد  4

http://9th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=amene.zoormand68@gmail.com&a_ordnum=108


  

 ده آثار و مقاالت برگزیده نهمين كنگره پيشگامان پيشرفتکيمجموعه چ

 

219 

 

 رانیجاد اشتغال جوانان در ایعوامل موثر بر ا

 1فرد یلیاحسان جل

 ده:کیچ

شيتر  يب ييي زا باشد منجر به اشيتغال  يقو يديتول يدارا يشوركد دارد اگر يرونق تولبه  ياديز يرونق اشتغال وابستگ

بزرگتير شيدن    يبيه معني   يش رشيد اقتوياد  يرا افزايدارد ز يبه رشد اقتواد ياديز يد هم وابستگيشود رونق تول يم

شور ما نرخ رشيد  كر دارد  د يو خارج يداخل يگذار هياز به سرماين يش رشد اقتواديشور است  افزاكت اقتواد يظرف

شورمان نبيوده اسيت و   ك ياقتواد يها تيگذشته متناس  با ظرف يسالها يه طكدارد  يادينوسانا  ز يگذار هيسرما

ش يرد  افيزا كي جياد  يبا خلق پول و اعتبيار اشيتغال ا   يعنيشود  ينه محور نگاه ميرد هزيکازل  به مسئله اشتغال با رو

ن خيود  يي ه اكي شيود   يمي  يصنعت يتهايو به خوو  فعال ياقتواد يتهايعالشور منجر به رونق فكدر  يگذار هيسرما

رده و كي ل يت جيوان و تحوي  يجمع يه داراکنيشور ما با توجه به اكگردد   يو متوسط م  وچك  يمنجر به رونق صنا

د در يي جهيت تول  يو داخلي  يخيارج  يهيا  هيجيذب سيرما   يبرا يار مهمينه بسيمه ماهر است زميار ماهر و نك يروين

سيت و  ين ياقتواد ير شاخص هاياز سا  شور منفكدر  ييزا ت اشتغاليريباشد  مد يو متوسط م  وچك ياس هايمق

 رد كاند توجه  ان شدهيب يش رشد اقتواديافزا يه براك ييها حل د به راهيل باکن مشيرف  ا يبرا

 ، رشدیگذار هید، سرمای: اشتغال، تولیدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ehsan.jalilifard3006@gmail.comكارشناسي ارشد، علوم اقتوادي علوم تحقيقا  آذربايجان زربي،  1



 ده آثار و مقاالت برگزیده نهمين كنگره پيشگامان پيشرفتکيعه چمجمو

220 

 

بر  کیجهت اشتغال مت ییزه در جوانان روستایننده انگكاد جیعوامل موثر ا یبررس

 یشاورزكت یفعال

 3یوسف قاسمی، 2یگ لریم بی، مر1اسكمحمد پر

 :دهکیچ

و  يو اجتمياع  ياقتوياد  يبرناميه هيا   يرونيد و در اجيرا   يبشمار مي  يشوركت، فعال هر يره جمعيذخ يرويجوانان ن

 يبيزرگ نمي   يجوانان تنها مختص، جوانان شيهرها  ياريکب سالهدارند م يار مهميمورد نظر نقش بس يشبرد هدفهايپ

الن كاشتغال به  ياز جوانان روستا برا يارينشود بس يريشگيه اگر پك ن دردگرفتارنديز به ايه جوانان روستا نکشود بل

ت خود را از دسي  ارك يايت فعال و جوياز جعم شود روستا بخش گسترده يه خود باعث مكنند كيشهرها مهاجر  م

از  يريم و جليوگ يعظي  يرويي ن نيجذب ا يط مناس  برايشرا يروستا با توان فراوان خود دارا يشاورزكبدهد  بخش 

ونت در روستا در حد مطلوب است، کبه س ييزان عالقه جوانان روستاياست  م يه آنها به مناطق شهريرو يمهاجر  ب

جياد  يعوامل ميوثر ا  ين مقاله، بررسيهدف ا يلكبه طور داشته باشند   ييار بااليبس ينيارآفركا  يه روحك يدر صورت

از  يکيي ، ييروسيتا  يشياورز ك، توسعه يشاورزك يهاتيبر فعال کي، جهت اشتغال متييزه در جوانان روستايننده انگك

قيرار   ياديمورد توجه زر ياخ يه در سال هاكرود يبه شمار م ييجوانان روستا يژه برايجاد اشتغال به ويا ييراه حلها

 گرفته است 

 یاریکزه، بی، انگیشاورزك، ینیارآفرك، یی: اشتغال جوانان روستایدیلك واژگان

 

 

 

 

                                                           

 mohammadparkas52@gmail.comسي باستان شناسي دانشگاه جيرفت، دانشجوي كارشنا -1

 Marymbeiglari74@gmail.com دانشجوي كارشناسي علوم دام دانشگاه جيرفت -2

 yooesfghasmi7318@gmail.com دانشجوي كارشناسي باستان شناسي دانشگاه جيرفت، -3

mailto:Marymbeiglari74@gmail.com
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 یاز ابعاد منزلت اجتماع یکینان به عنوان معنوی جواسالمت  ش سطحیافزا یچگونگ

 از دعا یریگبا بهره

 1یدون عبدیفر

 :چکیده

نييايش و پرسيتش اسيت  مطالعيه تياريخ      دعا، ود او حسّ ترين ابعاد وجيکى از پايدارترين تجلّيا  روح آدمى و اصيل

، اميا شيکل عبياد  و    بيوده هيم   و پرستش نيايشدعا، دهد هر زمان و هر جا بشر وجود داشته، زندگى بشر نشان مى

 معنيوي سيالمت   ش سطحياز دعا در افزا يريگن فرصت بهرهييه با هدف تبك ن نوشتاري  امعبود او متفاو  بوده است

اطالعيا ،   يآوروۀ گرديو از نظر ش ياربردكصور  گرفته، از نظر هدف  جوانان ياز ابعاد منزلت اجتماع کييبه عنوان 

بيا ارزش   يهيا ه دعا از فرصتكدهد يج نشان مينتااستفاده شده است  « ياتابخانهك»از روش  يگردآور يو برا يفكي

برخوردار اسيت    يآنان از نقش اثرگذار يت اجتماعجه منزليو در نت معنويسالمت  سطح شيه در افزاكجوانان است 

هيا را  ها و اضطرابخداوند متعال در قرآن كريم درمان تمام نگرانىجاد آرامش است  يا ين اثر آن در سالمت معنوياول

اثير   گري  دستا هافرمايد: آگاه باشيد كه ياد خدا و ذكر او باعث آرامش دلكند، آنجا كه مىذكر خدا معرفى مىدعا و 

بير و رافي  زفليت و احيياگر     کدعا درمان ت طهار  ضمير است تا انسان جانش را از هرچه زير خداست پاک كند دعا 

د و نشياط و  يام يدل و عامل اصل يسازد  دعا باعث روشنيمرا به سو  تربيت عالى بشر  رهنمون  ها و جوانفضيلت

جوانيان برخيوردار    يش سيالمت معنيو  يدر افيزا  ينقش اساس ن دعا ازياست  بنابرا يمان  زشتى و منکر در وجود آدم

  است

 یت، جوانان، منزلت اجتماعی، دعا، سالمت، معنویریگ: فرصت، بهرهیدیلك واژگان
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

 ازدواج جوانان در اسالم و جهان غرب

 1ین پور طوسیپرهام حس

 :چکیده 

 يديي جد يل خيانواده فضيا  کيباشد  با تشي  يازدواج م ش رو دارديدر پ يه هر جوانكر گذار ياز مسائل مهم و تاث يکي

ردن كي دا يي ر گذار باشد  عالوه بر پيد تاثتوان مي يزندگ يه در تمام مراحل بعدك يد تا حديآين به وجود ميزوج يبرا

 يباشيد و مي   ين امر مهيم مي  يا يجوانان موان  به وجود آمده برا يدزدزه اصل يزندگ ي مناس  به عنوان شر يفرد

چگياه  يال  بيه وجيود آميده را ه   کاز مشي  ياريبس ير اسالمکرد  تفكو درمان  يين عوامل را شناسايا يل اصلباست عل

 يال  را سيد کن مشي يا يزرب يزندگ  آوردن به سب ير به وجود آمده و روکه طرز تفکازدواج ندانسته بل يبرا يمانع

 داند يبرابر ازدواج جوانان م در

 موانع ازدواج، آثار ازدواج اسالم، جوانان، : ازدواج،یدیلك واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 parhamhosseinpoor@gmail.comكارشناسي حقوق دانشگاه بيرجند، -1
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 نخبگان ید بودن؛ دغدغه اصلیو مف یگذارریتاث

 2اركفدا یهاد ،1زاده یما بهشتین

 :دهکیچ

شيور وارد  كده بر فرهنيگ  ين پديه اك يي  ها و صدمه هايت و نقش مهاجر  نخبگان در جامعه و آسيبا توجه به اهم

 ي، عليل و عواميل مهياجر  نخبگيان را بررسي     يمهاجر  مثبت و مهياجر  منفي   يين مقاله عالوه بر شناسايا كند مي

رد يي گيو     صور  م ي، اجتماعي، اقتوادياسي، سي  مهاجر  نخبگان بر اساس علل و عوامل گوناگون فرهنگكند مي

نيد، عيدم   كيه نخبگان را وادار به مهياجر  مي  ك ين علتيشتريگردد  اما بيعامل موج  مهاجر  نم ي  ييو به تنها

ه جيوان  كي اسيت   يزيي د بيودن آن چ ير رهبر معظم انقالب، احساس مفيدر جامعه است  به تعب ير گذارياحساس تاث

شيور نخبگيان بيا هيدف     كاهش خيروج از  كبه منظور  ييشنهادا  اجرايند  در ادامه پكيق مينخبه را به ادامه راه تشو

 شده است  يمهاجر  بررس

 د بودنی، مفینخبگان، مهاجرت مثبت، مهاجرت منف، یر گذاری: تاثیدیلك واژگان
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 یاسالم یزندگ كخانواده و سب

 1یلوئ یمیرك یعل

 :دهکیچ

 و ياساسي  يارزشها ،يعاطف يفضا  است يبشر گوناگون جوام  در يانسان ،يستيز واحد نيمهمتر و نينخست خانواده

 داريي پا و ژرف را يتيأث  آن ياعضيا  يتيشخوي  يها استوانه يريگ لکش نحوه بر خانواده در مكحا ارتباطا  يچگونگ

 يي   هير  ياجتمياع  مناسيبا   ،ييزناشيو  روابط ،يشغل روابط ،يفرد هاي ويژگي جنبه از انسان هر يزندگ روش  دارد

 اسياس  بر آن ياعضا نيب روابط هك دانست يا خانواده توان يم را ياله خانواده  است انسان يزندگ  سب نندهك جاديا

 خيانواده  ثقيل  زكمر و باشد لمس قابل شوهر و زن نيب در محبت و احترام نگاه و باشد شده نهاده بنا يديتوح شهياند

 بيا  اسيت و  پرداختيه  يزنيدگ   سيب  در خيانواده  نقش يبررس به يا تابخانهك روش با حاضر پژوهش  است مادر و پدر

  سيب  يريي گ اركي  به و انتخاب در وادهخان مهم نقش از كيحا هاافتهي ق،يتحق نهيشيپ و شده عنوان مباحث به توجه

 اركي  دسيتور  در ياسيالم  و يني يد يزنيدگ   سب زانيم چقدر هر دهد مي باشد، كه نشان مي( ياسالم -يرانيا) يزندگ

 هاي رواني و افزايش سالمت خانواده كم  كرد  توان به كاهش آسي  رد، مييگ قرار يفرهنگ يتهايفعال

 یسالما یزندگ ك: خانواده، سبیدیلك واژگان

 

 

 

 

 

                                                           

 Ali_karimi_l62@yahoo.com خوارزمي، تهران، دانشگاه باليني روانشناسي ارشد   كارشناس1
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)مورد  شوركاز رشد و توسعه  یریها و جلوگ ش به سوءمصرف مواد در سربازخانهیگرا

 (کمطالعه شهر ارا

 2یفراهان ی، هاد1د فروزندهیوح

 ده:کیچ

ها مورد مطالعه قرار گرفتيه اسيت     خانه ها و سرباز اد سربازان در پادگانيموثر بر اعت يدر پژوهش حاضر، عوامل اجتماع

سيال قيرار    35تيا   18 يخود و در دامنية سين   يه در حال گذراندن خدمت سربازك ين سربازانيمنظور، از ب نيا يبرا

ق حاضير  يد  جامعة پژوهش در تحقيداده گرد يآور و مواحبه اقدام به جم  يشيمايپ يقيروش تلف  مكداشتند، به 

به دست آمد   341است و عدد  ستفاده شدهن جامعة نمونه، از جدول مورگان اييتع ينفر سرباز بود و برا 3000شامل 

ق يي ا  تحقيم فرضي يم  به منظور تنظيساده سود جست يتوادف يريگ انتخاب افراد از جامعه نمونه، از روش نمونه يبرا

اسيت   ينيشي يي پ  يخيو تيار  ي، اجتمياع يعواميل فيرد   يرندۀ تميام يجام  و در برگ يه مدلكن يبوتو يبكياز مدل تر

از مويرف ميواد    يت اجتمياع يي آسان بيه ميواد مخيدر، حما    يان دسترسيه مكاز آن است  كيحا ها افتهياستفاده شد  

ادآور يي ، فشار گروه همساالن، اعتقاد بيه اعت  و مناس يو اعتقاد به اصول و مبان يبندي، درجة پايمخدر، تعهد اجتماع

ن يشيور مهمتير  كجيوان   يرويي ه نكا ج وجود دارد  از آن ياد روابط معناداريال  و اعتيزان تحوينبودن مواد مخدر، م

اسيت،   يه انسانيها سرما ن شاخصياز مهمتر يکيشرفت يا  توسعه و پيد و در نظريآ يبخش فعال جامعه به حساب م

از مواني  تحقيق    يکيي شيرفت  يه پيي پا يالگو يها بر شاخص يم تا مبتنيآن هست ين مقاله در پين اساس در ايبر هم

 م يح دهيشور را توضكشرفت در يپ

 شرفتیاد، سرباز، مواد مخدر، پادگان، توسعه و پی: اعتیدیلك واژگان

 

                                                           

 vahidforouzandeh@gmail.comشناسي، دانشگاه تهران،  دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه 1

 farahanihadi90@yahoo.comشناسي، دانشگاه تهران،  دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه 2

mailto:vahidforouzandeh@gmail.com
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 بخش دوم

 (دلنوشته وتاه،ك داستانشرفت )شعر، يات پيادب
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 اول صبحگاه

 1یمانیسل یعل

 

 ؟ست يکيسه تار و تار  يصدا كيان، سيکگلوله ها  يصدا كي

 ؟ست يکيسوار   ت يدان، با قدم هاياده در مير پيمس كي

 ميم و عاشق ماهيم، ما شهابياول راه يا جوان هام

 ست يکيش ما رود و آبشار ي، پميوتاهكگر چه مانند موج 

 ميفهم ي، اول صبحگاه مما صفوف منظم رژه را

 ست يکيم و ماندگار ي، ماندگارست يروزيما نشان پ در دل

 مي، ما به عشق وطن گرفتارست خون دل خوردنيار ما نك

 ست يکيقرار  يب ي، شوق دل هار استشوق سرباز شوق سردا

 ميمان ين رزمگاه مي، ما در اميسر سپرده به راه باران

 ست يکيار كن دو يگمان اصل ا ي، بستيم از شهاد  نكسر سپردن 

 دن ماستيستگاه ستاره چي، اينگهبان  گمان برج يب

 ست يکيشمار،  يه بك ييخواهد، شانه ها يشانه هامان ستاره م

 ن استيريه سخت و شك ين دو ساليماست، ا يشه يهمگمان حسر   يب

 ست يکير روزگار يدارد، گر چه تقد ياتفاقا  تازه ا

 يداري، خدمت ماست رمز بين خدمت است اجباريگر چه ا

 ست يکيار يگمان جبر و اخت يسربازان، ب کپا يش دل هايپ

 ميم، پادگان پادگان هماهنگيگر چه از راه دور دلتنگ

 ست يکيارزار كم، مسجد و خط يجنگ يد مجنگ باشد چو مر

 ماست يگمان آسمان نشانه  يم، بيسر به راه وطن اگر بده

 ست يکيد داد، حرف سرباز و سر به دار يده بايسر به راه عق

                                                           

 zaamayer@gmail.com، پيام نور تهران جنوب  1
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 جوان و ورزش

 1یمانیسل یعل

 

 ن رسم ها نشانه بمانديه از اكند كخدا 

 ما شور عاشقانه بماند ينيبه ش  نش

 ها يول يايپور کسزاست از نس  پا

 ن زمانه بمانديدر ا يدوباره نام و نشان

 فتدين کمقدر است سر   عاشقان به خا

 ه سر عاشقان به شانه بماندكند كخدا 

 يركامده ذين «)ع( يعل» يبه شان مدح و ثنا

 ن ترانه بمانديسزاست بر ل    مردان هم

 سهراب يرستم، به مهربان يبه استوار

 انه بماندباده ها فسكرواست در دل 

 دنيدن، به دور دست رسيماست پر يسزا

 مباد مقود ما صرف آب و دانه بماند

 يديست اميمه آلود شهر ن يافه هاكبه 

 ه فقط گود زروخانه بماندكند كخدا 

 ابان روشن استیهر خ

 ران استيم دوست اان مردکش به تمام پزشکشين شعر پيا

 م انسان روشن استيلکت ير همدليدر مس

 ، راه درمان روشن استيار باشميهمدم ب

 اهل شفا يس، ايخ يد   چشم هايام يا

 تو هر نفس شام زمستان روشن است ه باك يا

 يبزن تا بشنو يه لبخنديردر جواب 

 حرف باران روشن است  ش يه بك حرف باران را

 نيقي يارك، قبل هر ينينش يز  ميپشت م

 ه صو  قران روشن استيه آيتاقت آدر ا

 ماران ببخشيت را، به بيست هادانشت را، د

 انت موق  باران فراوان روشن استآسم

                                                           

 zaamayer@gmail.com، پيام نور تهران جنوب  1
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 ندك يس آبرو داركاهل انواف است هر 

 شان روشن استيضور  چشم مردان پردر ح

   زنده هاست يد   زندگيه لبخند  امك يا

 تو در ش  ها دو چندان روشن است و چشم يشمع

 ار توستكدردمندان را به آرامش رساندن 

 مان روشن استياست اما راه ا اريدرد بس

 مار هايب ين دارم چرا  خانه يقيمن 

 ان روشن استکست از لطم پزش يباقتا نفس 

 کن شهر پايمان، با تو در اياهل ا  پزش يا

 ابان روشن استيوچه هر خكوچه كخانه خانه 

 میتوان می

 

 م؟يدان بسازيجا صحن و مكتا   ش يماست ب يشهر ما خانه 

 ميابان بسازيه خکنيا يم، جايلت ببخشوچه ها را اصاك

 مان ساختكر و يزه، تيه و نكرد، تركشود چوب را جنگجو  يم

 ميشود رحل قران بساز يشود چوب را آبرو داد، م يم

 مرفه ينه هايشوم يدر دل ما اگر نور باشد، جا

 ميشود با زمستان بساز يرد، مكبه سر  يشود با چراز يم

 ر استيوك ي سرخ در  يله اد مسلمان، اليگمان هر شه يب

 ميابان گلستان بسازيم، از بيتوان مين الله ها يبا هم

 ا فرستاديبه در يمين دعا را، با نسيشود آست يم

 ميهر گونه باران بساز ير و مناجا ، روكشود وقت ذ يم

 شود روضه ها را صفا داد يرد، مكه ها را علم کيشود ت يم

 ميمان بسازيق ا، در دل خلين سوگواريشود با هم يم

 ن دوبارهكاروان را به پا كفش ها را در آور برادر! ك

 ميم با راه دور  ، شهرمان تا خراسان بسازيتوان مي

 ست يديم باشد، دستگاه مراد و مريدل اگر هر تعل

 ميم انسان بسازيتوان مين دستگاه مقدس، يما در ا

 مينيم، ما مسلمان شور حسييما مسلمان مهر رضا

 ميست زندان بسازيار ما نكم، يشناس يبا  را م ما فقط را

 ه باشدكمان و احسان ي  است، نور ايزر يسخت و گاه يزندگ
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 مين سخت، آسان بسازيدان، از هميم مثل شهيتوان مي

 

 ستیباران دور ن

 ستيروزگار وصل بعد از دا  هجران دور ن

 ستيگر خراسان دور نيد يابان بگذرياز ب

 ست يآزادگ يقوسم! عاشيست  يعشق آزاد

 ستيراه زندان دور ن يخا دور باشياز زل

 روند يرون ميگر چه صاف است آسمان، با چتر ب

 ستيچون دو عاشق همقدم باشند باران دور ن

 ه ها و خنده ها با خنده هاستيه ها با گريگر

 ستيشان دور نيشان از پريه پرك يدر جهان

 كند مير  ياس يبار دلتنگ ي عاقبت 

 ستيستان دور نيز، آتش از نرو ي رسد  يم

 شود بر گونه ا  يعشق اگر عشق است، باران م

 ستيشان دور نيه از مردان دلتنگ پريگر

 :ابان گفته انديسرخ تنها در ب يالله ها

 ستيدان دور نيس، از شهكعشق است هر  يشته ك

 

 پرچم

 رهيروشن و ت ينقشه ها يا

 نجاي  ا ييايقلبا همه در

 ن!چشم تماشاخونه ها روش

 نجاي  ا يياينقشه ها دن يا

 از سال ها دور تا حاال

 نجا جووناش پهلوون موندنيا

 دنيه ها مردونه جنگيبا سا

 خوندن يروشن ياز روز ها

 خ  يم تارين تونين تريريش

 نجا عاشق دار  يمنوور ا

 لحظه ي زه ير يا به هم ميدن
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 ه بردارهكمونش رو كآرش 

 رهيگ يا سخت ميهر چند دن

 ستين زوه و زم نچشامو يتو

 ميخند يد و سبز ميسرخ و سف

 ستيبراشون مثل پرچم ن يچيه

 دنيشه آسمون چينجا هميا

 دنيد يخوب عاشق يخوابا

 رنيم يفانوس به دستا زود م

 دنيهمه دنبال خورش يوقت

 نجا جوونا آرزو دارنيا

 مثل گل ها شن ،دايمثل شه

 باره     قطره ها امروز يبارون م

 ا شنيه دركه ( مونديا علي) ي 

 مثل الوند یبلند

 دونيتو م يگفت يا عليدوباره 

 يردكدوباره عشق رو آزاز 

 فتنکت شكه تو خاكن گل ها يبا ا

 يردكهمه دروازه ها رو باز 

 يميقد يتو مثل پهلوونا

 ينبرد يها يتو اهل خستگ

 دونميخوب م يه دارك ين حاليبا ا

 يگرد ي  بر م ييطال يبه روزا

 کن خايدار اامروز پرچم ييتو

 وبهكقاب نقره  ينشونت تو

 زروب تو سر آزاز طلوعه

 طلوع تو سر انجام زروبه

 يشه مثل بارون عشق داريهم

 ارون، مثل اروندكمثل  يروون

 يصعود يوکس يشه رويهم

 مثل الوند و دماوند يبلند

 شهيهن هميسه رنگ پرچم م
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 شه نور دارهيشونه   هم يرو

 ادگارهيشه افتخار  يهم

   شور داره يپهلوونشه يهم

 ه بازمك يگفت يا عليدوباره 

 ينيتو بب يوه پهلوونکش

 يصعود يوکس يشه رويهم

 ينيه افتخار سرزمك ييتو

 دونيتو م يگفت يا عليدوباره 

 يردكدوباره عشق رو آزاز 

 فتنکت شكه تو خاكن گل ها يبا ا

 يردكهمه دروازه ها رو باز 
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 ایثر

 1یفردوس یعل

 ا هم اگه باشهيثر گه دانش تويت ميروا

 ه پا شهكه يافك، فقط يرونيرسه ايبهش م

 م شهکار محك ينت برايه بند پوتكد يبا

 واست خط مقدم شه يه هستك ييد هر جايبا

 دهيش نفس مكه همت داشت واسه خاکه نسل از بسي

 ده؟يدرس پس م يم چجوريه ما هستك يحاال نسل

 قاشهيه درد آدم از رفك ييامون از وقتا

 باشه يخود ينجر دشمن تو دستامبادا خ

 نن باشونيکم يه بازك ييچه اونايشن بازيم

 باشونيها بشه هم قد ج يمبادا نرخ بعض

 نجاست، هنوزم جبهه جنگهيز ايركهنوزم خا

 لنگه؟ يار مك يجاكخواد، يم يا عليه يفقط 

 شونه ينجا رويراهو تا ا يايم سختيديشك

 ش رومونهيهنوزم پ يه راه سخت و طوالني

 يليم روز تعطيگه هشتاد سالم شد ندارا

 يليم تحمين تحريم تو ايپوش يلباس رزم م

 ستيجلودار بهارش ن يميو تحريخزون ه

 ستيارش نكم آوردن تو ك يرونيدونن ايهمه م

 رهيز تحريتاب و مكتفنگ و سنگرش حاال، 

 رهيميره، قلم تو دست ميگيقلم تو دست م

 !؟فتش روا گاز و نيتونه بفروشه به دنيم كيتا 

 شرفتش رويپ يده بهايآره، با جون و دل م

 مانهيا يساز ي، زنيسا  هر قلبيتو تاس

 رانهيا ياسالم يجمهور کن خايآره، ا
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 شهاب دانش

 1یفردوس یعل

 

 تاب راكم چه ش  ها ي، ورق زديآر

 ن ورق ها جواب رايم بيافتيتا 

 ستيفتن سراب نکتالش هست، ش يوقت

 آب را جوشان يم چشمه يافتيدر

 نيشه فروزان علم و ديد تا هميخورش

 زفلت ما برده خواب را ياز چشم ها

 ميتا سر در آور ياز راز و رمز هست

 و و تاب رايم از سر مو پيرده اكوا 

 «شود يسر نمينابرده رنج گنج م»

 س آسان ثواب راكو يهرگز نبرده ه

 و جهل يدرماندگ يبسته  ياز دست ها

 طناب رار  و همت يرده اند زكوا 

 ميده ايرس يت معنيبا خون دل به زا

 م بر آتش گالب راياز گل گرفته ا

 يا، مردان فارسيم در ثريريگ

 2نش شهاب رادا ينند در پك ين ميز

 

 

                                                           

 alifer2c@yahoo.com، دانشگاه خوارزمي  1
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 سرزمين فارس به آن دست خواهند يافت 
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 «به برادر دور از وطنم»

 1یزهرا شعبان

 

 ا، اگر اراده نبود؟يچه بود حاصل دن

 ان جاده نبوديدن ميد رسياگر ام

 ميهست يه امن و تو وارث بال پرند

 ستاده نبودي، هرگز ا ه جز در اوج فلك

 ميبست يل ميتمام عمر به دستش دخ

 اگرچه طبق سندها امامزاده نبود

 ه نان شبش را به عشق ما اندوختكپدر 

 ه هنگام استفاده، نبودكغ يدر يول

 م؟يردك يبدون او ش  اندوه را چه م

 چرا  خانه اگر چهره اش گشاده نبود

 ه خداكگمان  يود بب يچرا  خانه زن

 !او جز صفا نهاده نبود ينه يان سيم

 وا شد يبه ما اگر گر هِ سخت زندگ

 ساده نبود ين سفره هايت اكمگر به بر

 را يين زد سواره هايشه زميزمان هم

 اده نبود!يپ يرکتشان لشيه در معك

 گمان ما را يم و بيمن و تو عالِم  عشق

 به جز آزوش )خانواده( نبود    يمعلم
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 جوانانه

 1یمانیسل یعل

 

 سترم را دوست دارمكآتشم، اما بدان خا

 باورم را دوست دارم يه هايواژه واژه آ

 باکيست رحمان و ش ياعتقاد من خداوند

 باال سرم را دوست دارم يه يشه سايمن هم

 حرف است اما ي ا در اصل يگر چه حرف انب

 غمبرم را دوست دارميپ يسكشتر از هر يب

 آسمان را يم نور هايستا يعاشقانه م

 آفتاب اولم تا آخرم را دوست دارم

 هاست يعشق من اما به مشهد جنسش از دلدادگ

 آن حرم را دوست دارم يانکشتر از هر ميب

 ن زمانهيرنگ رنگ ا يان جامه هايدر م

 شتر چادر نماز مادرم را دوست دارميب

 مثالم ين بين سرزميعاشق ا يمن جوان

 شورم را دوست دارمك، پرستم خانه ام را يم

 

 

                                                           

 zaamayer@gmail.com، پيام نور تهران جنوب  1
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ر و معرفت فرزندمان را هم کدن فیشكم/ قد یشور باشكشرفت یم پیمدافعان حر

 میدغدغه مند باش

 1یدریمعصومه ح

 

 سديفرزندش بنو يد برايبا يرانيه هر اك يدل نوشته ا

 زم!يفرزند عز

ه مسجد و خانه خدا كن همان گونه ين سرزميا يآبادان يمقدس بدانم و برا يلمه اكشرفت را يه پكبا خود عهد بستم 

 ارم را هم مقدس بدانم كدانم، محل  يرا را مقدس م

رنگارنيگ و   يتابهاكشرفت را در يپ ير نبندم، گاه حتينم و آن را به زل و زنجکخود ن ير زندان باورهايشرفت را اسيپ

 م ينك يخورده محبوس م کخا يان نامه هايپا

 م يشورمان باشكشرفت يم پيفرزندم هم مدافعان حر ياش من و تو اك يا است؛ يمدافعان حرم چه واژه پرنغز

ت داده انيد؛  يي به آن درختان هو کاستوار در عمق خا ييشه هايه ركنگرم باور دارم  يه مكشه درختان تنومند را يهم

خيت تنومنيد   ن دريي شيه ا ير تيوان  ميجز اسالم  يگردم و مگر نام ينم ميشرفت و اقتدار سرزميپ يشه هايبه دنبال ر

 رد كرا يامش جان ما را ناميه پك يامبريباشد و پ

و  يني كش يشيور  را سيتا  كشرفت لحظه به لحظه ي، اما دوست دارم پيش شده خدا و فرشتگانيزم! تو ستايعز کودك

  ينت آن باشيز

 م ياشاموخته بيبه فرزندانمان ن كيودكمان قاعده مند نباشد و آن را از يشرفت محال است اگر رقابت هايپ

 ببخشد  ياله يه به آن رسالتکشغل نداند بل ي ار خود را فقط ك يس در هر شغلكم، اگر هر ينك يشرفت ميپ

 م يانجام ده يت الهيح، منظم و با نيرا صح ياركشرفت آرزو نخواهد بود اگر هر يپ 

 است  شرفتيپ يبه سو يچه اينظافت شهرمان در يه دزدزه داشتن براكم يست اگر بگويراه نيپرب 

 يگير يميان از هير امير د   كو عز  خا ين و تعاليسرزم ييوفاکشود، اگر ش يل نميمان تخيشرفت برايفرزند دلبندم، پ 

 مان مهمتر باشد يبرا

م؛ اگير  يني كار كي شيتر  يم و بيمتير حيرف بيزن   كم و يقهرمان شدن نباش يدر پ ياركه در هركم آنگاه ينك يشرفت ميپ

 م يريت اشتباهمان را به عهده بگيلم با صراحت و شجاعت مسئويردك ييخطا

الس درس كي  كنيد  ميي ن ينيد؛ فرقي  يب يشرفت را نميقائل نشوند، رنگ پ يگران ارزشيوقت د يه براك يفرزندم! مردم

 قرار ساده  ي ا يش يهما ي ا يباشد، 

ق و گران به عليم، نظيم و اخيالق ملتميان زبطيه بخورنيد و مجيذوب اخيال        يه دكد يآ يبه سرازمان م يشرفت وقتيپ

 م ينكر يآنها دا يشاند و تور اخالق براکران بيشور آنها را به اك يخيو تار يعيطب يعلممان شوند، نه فقط جاذبه ها

                                                           

 m362heydari@gmail.com، دانشگاه پيام نور  1
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تفياو  از   ياده رو انداخت، اگر ما هيم بي  ينار پكازذ باطله خود را را در كاز هم وطنانت  يکي يديد يفرزندم! اگر روز

 م يت بزنکن ممليشرفت ايپ م سخن از اخالق ويم، حق ندارينارش گذشتك

م و يسي يم؛ ضعفها و اشتباهاتمان را بنوينك يدگيگران آخر ش  به حساب خود رسيم، اگر من، تو و دينك يشرفت ميپ

 م ين برويريزده و به خواب ش کمال آرامش مسواكم و بعد در ينك يزياصالح آن برنامه ر يبرا

م و يقيرار دهي   يعمل يمان الگويزندگ  ه در سبکرا نه در شعار بلامبر اخالق يه پك يشود، وقت يما م يشرفت ارزانيپ

 م ينكمانه رفتار يركگران يبا د

م و ينيبرگيز  ييبيدگو  يانتقياد سيازنده را بيه جيا     يعلمي  يط هايه در محكشود  يبه ما م يه الهيهد يشرفت وقتيپ

 م ينيگران ببيش از ديخودمان را ب يضعفها

پرطمطراق هيم اگير پ ير     يرنگارنگ و عنوانها يتاب هاكتابخانه مان را با كه ك كند مينوازشمان  يشرفت وقتيم پينس

دن يشي كم، قيد  يدن او نباشي يشي كم و فقط نظاره گر قد يچند ساعت به همراه فرزندمان آنها را بخوان يم، روزينك يم

 م ير و معرفتش را هم دزدزه مند باشکف

رود و  يو وقيت بياال نمي   يمان هي يم و صداينه ينار مكرا  ياحترام يت و بيه عوبانك يشرفت لذ  بخش است، وقتيپ

 شود  يده نمياز قفس ره يمان همچون طوطياخالق برا

، بتواننيد  يسيت خيارج  ينامه و افتخارا  صدها فوتبال ينار دانستن زندگكانمان در كودكه ك يم، وقتينك يشرفت ميپ

 ند يمان بگويمقدم برا يد تهرانيشن، شهرو يد احمدي، شهياريد شهريحان، شهي، ابوريجمله درباره سعد ي 

 م يرا با ثرو  نسنج يرامت انسانكم و يندان يکي يرا با راحت يه خوشبختك يم، وقتينك يشرفت ميپ

ه كي ميان  يم و موهايمسماست؛ اخالق را فقط رفتار مودبانه ندان يب يشرفت بدون اخالق اسميم، پينك يادآوريبه خود 

 م يبه آموزش اخالق بدان ازمندتريدتر شد، خود را نيسف

دن يشي كپَير   يه بيرا کي م بليينگو« ه راجعونيانا هلل و انا ال»زمان فقط يدرگذشت عز يه براك يم، وقتينك يشرفت ميپ

 م ين سخن خداوند را بر زبان آوريجامعه مان هم ا يشرفت و بهتر شدن در وجودمان و حتيپ

ا و هيم آخرتميان را   يه هم دنك يدهد؛ واژه ا يمانم را جال مبه چشيا  طيم، واژه حيگشا ينم و قرآن را مك يت مين

 1404ران يي د ايشور  را به دنبال دارد و شيا كبه يا  طيح يدن به تمدن اسالميرس يشرفت برايو پ كند مين يتضم

 انقالب باشد  يرمانهاآدن به يرس ين ملت برايا ياز بلندپرواز يگوشه ا

ار كتاب را با كن يا يد به گونه ايشود و با يگ آن با همت من و تو نوشته مه برگ بركدارد  يتاب اقتداركشور كن يا

 شرفت را داشته باشند يتاب، عطش همت و پكن ينده با خواندن ايآ يم تا نسل هايو تالشمان بنگار

ه آثارشيان موجي    كشور را كشرفت يم؛ خالقان پينك يش ميا نقاش را به خاطر خلق اثرش ستايشاعر و  ي شه يهم

 م يم و حرمتشان را نگه دارياد نبريشورمان شده است را هم از كقتدار ا

مليت ماسيت    يان براين پاين آزاز و خوش تريشرفت بهتريان سخنم باشد، پين پايار است؛ در آخر ايفرزندم حرف بس

م اميا  يرفت باششيپ يايه در جوار درك ينامان است؛ مباد آن روزياقتدار سسرزم يدوباره برا يان خوش آزازين پايا و

 جانمان را آزار دهد  يتشنگ
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 انیپارس  انهیتاز

 1یپژمان سهراب

 

م  مشيغول رتيق و   يرده بيود كي  يمارستان بستري، تهران  به علت وخامت حال همسرم او را در ب1393خردادماه سال 

 ه تلفن همراهم زنگ خورد:كارها بودم كفتق 

 «؟يابيمسار فرسيت»

 «د!ييبفرما»

ردنيد   كده شده بود دعو  يد کخرمشهر تدار يروز آزادساز در سال 22منطقه  يه توسط شهردارك يا هبرنام يمرا برا

ناچيار رفيتم     شيود  بيه   ياميل نمي  كميان   ردند و گفتند بدون شما جشنكمار است اما اصرار يه همسرم بكح دادم يتوض

المقدس  چند نفر از جمليه   تيا  بيملننده در عكت كشهدا و رزمندگان شر يها ت خانوادهكبود  با شر يمراسم مفول

تم در يميامور  يمن و او به روزهيا  ييمداف  خرمشهر )سابقه آشنا يياياوران درکر تيفرمانده دل يناخدا هوشنگ صمد

ا  قرارگياه  يا  افسر اطالعا  و عمليه در زمان آن عملك يركپ ذايردند و سپس سرتكگشت( صحبت  يس بازمييسو

رد  و آنقدر مسيلط  كم يمرحله به مرحله ورود به خوزستان را توص يت  او در سخنان جامعبون رفيربال بود پشت ترك

رون يي ب يسي كد صدا از يحساس ماجرا رس يها به برهه يرد  وقتيه توانست نبض جلسه را به دست گكان بود يبه فن ب

سياز را بيا    ر آن نبيرد سرنوشيت  ر مقاط  دشوايار او قرار گرفته بود  اميپارچه گوش شده و دراخت ي ت يآمد  جمع ينم

م و درمقابيل  يشيده بيود   يالتکن دچار مشي يزم يما رو»د: ينجا رسيه به اكرد ك يپر ت  و تاب و جذاب وصم م يانيب

 «ه ورق جنگ را برگرداند كگرفت  يسکما آمد و عيهواپ ي ه کنيم تا ايم آورده بودكپرتعداد عراق  ينفرا  زره

 يو ، مجير کس يم اول نشست  پس از برقرارين آمد و در ردييپ پايق حضار سرتيوان تشيها و درم ان صحبتيبا پا 

بليه  »پاسيخ داد:   يركي ذا« گرفتنيد؟  يسيان كس را چيه  کي د آن عيي دان يمسار شما ميت»د: يرد و پرسكمراسم رو به او 

  يابياليه فرسي   بيود بيه نيام فيرج     يهم شخوي  يگريست  ديگر زنده نيه دك يانيکبهرام ا يکيدانم   يشان را م يها اسم

ه در كي اسيت   يسي كهميان   يابيفرسي »زد و گفيت:   يلبخند يمجر« امش  دهيوقت ند ويام اما ه دهياز او شن ييزهايچ

 «است  يابياله فرس تر نشسته؛ او فرج طرف آن يم شما چهار صندليرد

م در آزوشيم  کي محاو به دنبال من گشيت  بعيد بيه طيرفم آميد و      کنجك ييها از جا برخاست و با چشم يركباره ذا ي 

« دالور؟! يا تو چرا شَل شيده »ه زد گفت: ك ين حرفيعوا به دست داشتم  اول يته مغزکسب  عوارض س گرفت  من به

من »رد و گفت: ك يبا حرار  رو به مجر« به دست ما داده  ييه عواکنيگر، دلخوش به ايروزگار است د»جواب دادم: 

ميود و بياال رفيت و    يگيام پ  يي  جان هر دو پله را با يپره يها عد با قدمب« خواهم  يگر وقت ميقه دين االن سه دقيهم

 يام ولي  قه وقت گرفتيه يمن سه دق»روفون گفت: يکد در ميلرز يه از شد  شوق مك ييت و با صدايجمع ياهويه يتو

ق ان طوفيان پدافنيد عيرا   يي ه او درمكي  يسکم است  عكن مرد انجام داد يه اك ياركم يتوص يسه ساعت وقت هم برا

 «اده را انجام داد ير پکلش 20ار كگمان  يگرفت ب
                                                           

 sohrabi.pejman@gmail.com، دانشگاه هنر  1

http://9th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=sohrabi.pejman@gmail.com&a_ordnum=496
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* * * 

از  ياديي با حجم ز 61ن يمه دوم فروردين( در نيالمب ا  فتحيربال )عملكدر قرارگاه  ينيت زميپس از بازگشت از مامور

 يي  زدن يبانيدشمن و پشيت  يقط  خطوط مواصالت ياد بود و تالش برايروزانه ز يار در گردان مواجه شدم  پروازهاك

در  يپي  يست بيا پروازهيا  يبا يه شانزده روز در گردان نبودم مكخوو  من  ادامه داشت  به يسطح يروهاياز ن ييهوا

شيده و   يبيردار  سکردم  طبق دستور الزم بود از منطقه بستان تا فاو هر روز عك يگذشته را م يماندگ جبران عق  يپ

ز در منطقه زرب از دهلران تا قوير  يدو پرواز ن يزمان روز هم گردد  يدشمن بررس يروهاين يها ييجا ا  و جابهكتحر

م ير نظر داشته باشير مناطق را زيها در خوزستان و سا يا  بعثكگرفت تا حر ين به باال انجام ميرين و از قور شيريش

ن محيدوده  يمدر ه يا  بعديه عملكدانست  يم يخوب دهند  عراق به يرو به خوزستان انتقال ميجا نكه از كم يو بفهم

جاد شده بيود و  يا يفاصله طوالن ي طرف جنوب   طرف شمال و از بستان به  ش از مهران بهيروهاين نياست  و چون ب

اول  يست روزهيا کن پس از شيشد بنابرا يل مکار مشياف بزرگ بسکن شيردن اكپر  يرانيا يروهايدر صور  حمله ن

ل كي ن موضيوع هير روز از   يي ه جبهه خوزستان نمود  ميا بيا اطيالع از ا   ها ب ر جبههيرو از ساين شروع به انتقال نيفرورد

 يها به دقت مشخص شيود  روزهيا   آن يو محل قبل يتيوارد تقو تازه يروهايم تا موض  نيردك يم يبردار سکمناطق ع

 افت يشد از فراز آسمان در يم ي ن را نيپرحادثه در راه بود  ا

 يروهيا ين يريناپيذ  سيت کن نوار شيالمب ا  فتحياد شده بودند  عمليار زيران بسيا يسطح يروهاين مد  نفرا  نيدر ا

هيا شيده    يرانيان ايرفتن به جبهه در م ياق برايش اشتيرده و موج  افزاكت يه مردم را تقويخته و روحيرا گس يعراق

ار داشيتند  يي راختآفند در منطقه خوزسيتان د  يه براك يا دهيآموزش د يروهاير از نيل فرماندهان زين دليبود  به هم

ه عيراق سيربازانش را بيه جنيوب اعيزام      كاز شمال زرب  يا گرفتند تا در هر نقطه يار مكز به ين ياده مضاعفيپ يروين

م درمانيده  ين مواف عظي يباز در ا شطرنج ي ه صدام مثل ك يطور محدود انجام دهند  به  و ت ييذايا  ايرد عملك يم

 شده بود 

 ين شيده بيرا  ييآزاز و ارتش و سپاه در مناطق تع يخود يروهايد سازمان نيقاال  و تجدن نقل و انتياز دوازده فرورد

در خوزسيتان شيروع و زيرب رود     ياتكي ماه تحر  بهشتيخ دوم ارديالمقدس( مستقر شدند  در تار تي)ب يا  بعديعمل

 المقدس بود  تيا  بين مرحله اول عمليشد  ا يسازكآن پا يزه و امتداد جنوبيد تا هورالهويارون و پادگان حمك

ن يي عيراق بيود  در ا   ين جنگياز ماش ين رفتن بخشيشته به دشمن و از بكر و يل هزاران اسيا  تحمين عمليجه اينت

رد مين خيود   يي ران خرمشهر را پيس بگ يگفت اگر ا يه ارتش و ملت سرخورده عراق ميت روحيتقو يهنگامه صدام برا

م کي مح ييها يپرداز ن درو ياز به چنيبدون ن يخود يروهايه نيمقابل روح رنم  اما دك يم ميد بوره را به آنها تقديلك

ن يم  بي يت شده بوديتقو يا ز تا اندازهيزا  نيآمده از نظر سالح و تجه  دست  به يم جنگيه با زناکنيبود  ضمن ا يو عال

ل يي روهيا و دل يد سيازمان ن يي ل اول تجديي ن روز فاصله افتياد  دل يل چنديالمقدس به دو دل تيا  بيفاز اول و دوم عمل

 يرهاکت لشي يي افتن محيل و هو يي جاد شده دشمن و يسنگرها و موان  ا يابي انکم يبرا ييهوا ييتر انجام شناسا ياصل

  ج بتوانند تي يارتش و سپاه و بس يروهاين اطالعا  نيه بر اکيشان بود  تا با ت حا ينوع تسل يمستقر در منطقه و حت

شيتر تيوان   يدر خوزستان است ب يدانست حمله بعد يه مكن علت ينند  دشمن به اكخود را هماهنگ شروع  يا جبهه

ران يي ا ييهيوا  يرويي رده و راه نفيوذ ن كي ز كي متمر يجنوب يها گاهياش را در پا جنگنده يماهايخود از جمله هواپ يرزم
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بيه   ييشناسا يمايهواپ ي شدن  ي محض نزد  ه بهك ييرا مسدود نموده بود  تا جا ييشناسا يماهايخوو  هواپ به

 يي  فقيط   ييگيردان شناسيا   يدادنيد  از طرفي   يدشمن پرواز و اجازه ورود به آن را نم يارکش ياديخوزستان تعداد ز

ه پوشش محيدود و وضيوح   كشد  يم يبردار سکع KS87 يها نير مناطق با دوربيآماده داشت و سا KA90ن يدورب

از  يا ر اصيال مناسي  نبودنيد  عيده    کن لشي يسيترش چنيد    بيا گ يجبهه وسي  ي از  يبانيپشت يداشتند و برا يمترك

هيا   م از ميد  يشير  يد دانشيگاه صينعت  يو اسات يجهاد دانشگاه يراهو هم  مكبه  ييهوا يروين نين دوربيمتخوو

ن قطعيه را سياخته   يي نمونه از ا 150ش از ين بودند و تا آن زمان بيدورب كيديقطعه  ي ساختن  يش در تالش برايپ

ار افتيادن  كي ن موضيوع سيب  از   يشدند  همي  يسته مکها در سرعت مافوق صو  و ارتفاع باال ش مونهتمام ن يبودند ول

بيا   يريي رده و در معيرض درگ كي   سي ياز آنها شده بيود و خلبانيان حيق نداشيتند ر     يکيجز  به KA90 يها نيدورب

ن يشيم آخير  كو  ييپيرواز شناسيا   رفتند اما يها هر روز به منطقه م ن اگرچه بچهيرند  بنابرايقرار گ يعراق يماهايهواپ

 شد  يم يريما رهگيا هواپيرد ك ي  مين عيا دوربيبار  د  هريشكدشمن به درازا  يش نظاميآرا

 يخطيوط دفياع   ي ش از انيدازه يت بي يي ر از تقويي ز  ار گرفتيه و بيه  كبه  يداتينده تمهينبرد آ يگر صدام برايد ياز سو

ار يده بسي کي ده يي  ن )ياليز  و كي و سپاه سوم را در منطقه  يجمهوراست يزه و زبده گارد ريانکر مکخوزستان، دو لش

سيرعت بيه خرمشيهر     ر را بهکن دو لشيان ايرانيخود آماده نموده بود تا در موق  حمله ا کچند خانواره( در خا  وچك

ن يلزا و كن خرمشهر و منطقه يار بزرگ بيبس کپل شناور متحر ي ن منظور يبزند  به هم  رده و به ما پاتكق يتزر

بودنيد    يبردار سکو ع ييازمند شناسايشد  ن  م مانده و بهيلکبالت يسطح يروهايت نين وضعياحداث شده بود  در ا

نيا بيه   يزن ناب مشيت  ي ران به عراق همانند حمله يط حمله ايدشمن نداشتند  شرا يد نظاميش جدياز آرا يرا خبريز

س کي گرفتن ع يطور مستمر و روزانه برا ما بهياد بود و هواپيز ييگردان شناسا يآماده و سرپنجه بود  فشار رو يفيحر

 گشت  يم رفت و ناموفق باز يبه منطقه م

از محيدوده ميامور نمودنيد      يبيردار  سکع يرده و براكمرا به دفتر گردان احضار  1361بهشت يام ارد يه روز سکتا آن

ش پيرواز را برداشيتم و   کاله و دستك« ر يبگ يبس خوکم  عيا ار  گذاشتهياخت خلبان شجاع در ي  يابيفرس»گفتند: 

 ستاده بود يلبخند به ل  در انتظارم ا يانيکباند پرواز بهرام ا يما رفتم  رويهواپ يبه سو

* * * 

م يديپرسي  يمنطقيه را از هواشناسي   يش از پيرواز هيوا  يم  اما پي يت شدي  ما آماده ماموريشنبه بود و هوا باران روز پنج

بعيد سيرهنگ بهيرام     يمي كم  يروزانيه گيردان پيرداخت    يارهاكپس بازگشته و به « است  ي ابرامالكآسمان »گفتند: 

و  يد هيوا ابير  ينيب يه مكجناب سرهنگ شما »جواب داد:  يانيکا« د؟ييآ يها امروز نم بچه»د: يار زنگ زد و پرسيهوش

از  يبيردار  سکي آخير ع »افزود:  يانيکا «است  يابر مهينجا هوا نيربال هستم، اكمن در قرارگاه »او گفت: « است  يباران

را گرفيت و   يگوشي  يني يزم يرويي فرمانيده وقيت ن   يرازياد شين لحظه سرهنگ صيدر ا« دارد؟ يا دهيپشت ابر چه فا

 يهيا بيرا   تيح محيدود يا شد  در حال توضيرد و نظرم را جوكرو به من  يانيکا« د ينكها امروز حتما پرواز  بچه»گفت: 

انيد    ح دادهيمن توض يار برايال  را سرهنگ هوشکتمام مش»رد و گفت: كمان را قط   المكاو ه كم يبود يرازياد شيص

ن يي خيورده اسيت  و ا   يسيت سيخت  کدست به حمليه زده و ش  ييس هواکلشگر محمد رسول اهلل بدون داشتن ع يول

 يد به احتميال قيو  ييايوز نم اگر امريگو يح ميها صر داشته  بچه ياديز يروها و فرماندهان اثر منفيه نيموضوع در روح
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منياطق ميورد    يد باز هم از باالينك يبردار سکد عيتوان يم بود  اگر نميها خواه جبهه يدر بعض ينينش مجبور به عق 

م يد تضيع يي ن نبايي ش از ايهيا بي   هينند  روحكم مقاومت ييبه فرماندهان بگو ييد تا با مژده انجام شناساينكنظر پرواز 

مرد جنيگ بيود و خيوب     يرازياد شيص« است  يافكما  يبرا ييشناسا يمايهواپ يصدا کدن پژوايشود  به گوش رس

ار خي  ميا   يبسي »م شيد و گفيت:   يتسل يانيکان دارد  ايجنگجو يياراكدر  يارکرقابل انيه چه نقش زيدانست روح يم

 «تر شود  روشن كيند و اندك  مكم مگر هوا ينكم معجزه يتوان يم اما نمييآ يم

 يرزم بياران  يم عليم و گفتيتماس گرفت ييور  هواکاعزام اس يگاه اصفهان براير و با پاکپرواز تان يبرا يبرگاه ترايبا پا

م، شيما هيم طبيق    يشيو  يباند بلند م يد  ما ساعت ده از روينكد پرواز يبودن منطقه با يابر مهيبودن هوا در تهران و ن

 د ينكم انجام شده پرواز يتعر

ر لي   يي ردم زكي  يم  ما را چيهواپ يه با صبر و بردبارکنيم و من ضمن ايپرواز را انجام دادش از يپ يارهاكباند  يرو

« ؟يشيو  يميا نمي  ي؟ چرا سيوار هواپ ينك يار مکچ»د: يردم  بهرام پرسك يها فو  م نيخواندم و به دورب يم يرسکال تيآ

م  دعيا بيه چيه    يا سوارشو برويب»گفت:  او با خنده و تمسخر« اورد ي  نين عيخوانم تا دورب يدارم دعا م»جواب دادم: 

ميا بيه   يهواپ يح بگيذار تيو  يمفات ي شود پس  يد است  اگر با دعا مساله حل ميها واقعا از تو بع ن حرفيد؟ ايآ يار مك

ه اميروز  كي د يي د ين موضوع اعتقاد دارم و خواهيبهرام من به ا»گفتم: « د يها را منحرف نما  ند و موشكت پرواز يجا

م گرفت  تيو  يها را خواه سکن عيند بهترك يدا مي  پيه هر روز عكن قراضه ين دوربينخواهد افتاد و با هم يو اتفاقيه

ل رميز  كي ن تويام و همي  نداشيته  يت نياموفق يو ماموريه من در طول جنگ هك يدان يم ين ولکب يخواه يم يرکهر ف

 «ت من بوده و هست يموفق

 ييپيا  26000م  در ارتفياع  يگذشيت  يدلواپسي  يان بياران و ابرهيا  يو از م مير بلند شدکما را روشن و همراه با تانيهواپ

بهرام منطقه خليو  اسيت و رادار اطيالع داده    »م  گفتم: يرا انجام داد ييهوا يريذه سوختگياچه ايدر يپشت ابر و رو

ه در كي رسيد   يظر مي ن به»جواب دادم: « ؟ينيب يمگر ابر را نم»رد و گفت: كاشاره به آسمان « م؟يست، بروين ييمايهواپ

روها از پشيت ابير هيم    يه نيحفظ روح يرده براكسفارش  يرازياد شين صکدور دست هوا صاف باشد  ضمنا فراموش ن

شيده   کگر منطقه از لوث وجود دشيمن پيا  يند؛ دك يد نميما را تهد يه خطركنجا تا بستان يم  از اينكه شده پرواز ك

باشد، هرچيه  »بهرام گفت: « م يگرد يم و برميزن يبود دور م يچه هوا ابرم چنانيش برويتا آنجا پ يل باشياست  اگر ما

بستان گردش بيه   يماخ شد  رو 7/1م  سرعت يردكنزول  ييپا 50000پا به  53000طبق طرح از ارتفاع  « ييتو بگو

ه كي بود چنان صاف  ردم  آسمان آنكها را روشن  نيم هوا خوب است  دوربيديم  ديردكچپ در سمت جنوب را شروع 

رادار سروان  يمتود ين لحظه صدايشد  هم يده ميوضوح د پ بهيمثل ج کيوچك يخودروها ييپا 50000از ارتفاع 

طيرف   م بهيه به پرواز درآمده و مستقيگاه ناصرياز پا يريرهگ يمايدو فروند هواپ 4-شبح»ه گفت: كده شد يعاصم شن

ن فاصيله  يدر همي « د يي دند اطيالع ده يه رسي كي ميا   يليميا  25د و به فاصيله  يشان باش مواظ »گفتم: « ند يآ يشما م

از آنهيا جنيگ    يکيي ه كي ن عق  يابكفه خلبان يردند  من طبق وظك يم ي ما شل يسو وار به وانهيسام را د يها  موش

بهتير از  »جواب دادم: « ت چطور است؟يوضع»د: يردم  بهرام پرسك يم يت آنها را خنثي  اولوياست به ترت ي ترونکال

ن را هيم  ينيد  زمي  ك يار مك يخوب ن بهيشوند  دورب يمنحرف م يطرف دام بهكهر ينيب يه مكها را   شود  موش يمن نيا

ميان آوردم   يرجان مين بيه دعيا خوانيدن تيو ا     يام»رد و سپس گفت: كلحظه درنگ  ي « امال روشن است!كن؛ كنگاه 
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ت يجه ماموريقضاو  زود است  بگذار نت ياال براح»گفتم: « م يگرد يه امروز با دست پر به خانه بازمك يگفت يراست م

بيا هير انفجيار    « ن كي نگياه   2-سيام  يهيا   ن موشي يي ن  فعال به اكوقت قبول  ها ظاهر گردند، آن سکمعلوم شود و ع

ه از كي  يمان گاه يها تيماند  ما در مامور يپابرجا م يه تا مدتكشد  يل مکيه در آسمان تشکل ي  2-سام يها  موش

م! بيه  يازده رد انفجار در آسمان شمردي يانيکبار من و ا نيم  ايشمرد يها را م ن تودهيم ايزد يو دور م ميجست يخطر م

 شد  يمان منفجر م ير پايه زك 6-سام  موش يشمار يتعداد ب ي اضافه

د به بويره بلني  يگياه شيع  يما از پاي، دو فروند هواپ4-شبح 4-شبح»بلند شد:  يپاچگ عاصم با دست ين لحظه صدايهم

شيان را   مهمند، لحظه به لحظه فاصله و ارتفاع يلين دو خيا عاصم اكاك»گفتم: « ند يآ يطرف شما م م بهيشده و مستق

ن دو فرونيد بيا   يي ا يدند  ولي يآنها به شما نرسي »پاسخ داد: « چه شدند؟ يدو جنگنده قبل»دم: يسپس پرس« به ما بگو 

از  4-شيبح »ه گفت: کنيداد تا ا يگاه بوره را گزارش ميپا يها گندهاو مرت  فاصله و ارتفاع جن« ند يآ يتان م هدف زدن

 م ياروند رود بود ين موق  ما رويدر ا« ر شما گذشتند يز

م و بيه محيض   يه دوباره پشت ابر قيرار گيرفت  كم يعراق بود کن در خايالز و كپس از گذشتن از اروند رود در منطقه 

 ي مسيتقر در خرمشيهر بيه طيرف ميا شيل       4-سيام  يها تيشد  سا ن روشنيار افتادن دوربكگردش به چپ چرا  از 

هيا شيده     از موش يحاصل از انفجار تعداد يه ابرکا ما وارد ليد  گوينترل خارج گردكما از يه ناگهان هواپكردند ك يم

ن خيال تفياو  زلظيت    يشود و هم يه انفجار ميوتاه مد  در اطراف ناحكخال  ي جاد يسب  ا  دن موشكيم  تريبود

ننيد و  ك يتجربيه مي   يه مسيافران گياه  كي  ييهوا يها دهد  مشابه همان چاه يان مکشد  ت ما را بهيرده و هواپكجاد يا

 ان ساده بود کت ي تر از   مهل يليل ما خکست  البته مشين ييهوا يها هير زلظت الييجز تغ يزيه چكدانند  ينم

د و يي گرد يميا در آسيمان دور خيود مي    يهواپ« بردار  ي است ينم دستت را از روك يم ياوريکر يابيفرس»بهرام گفت: 

  بودنيد و  ين شياهد وقيا  ياز زمي  يرازياد شي يار و صين موق  سرهنگ بهرام هوشيداد  در ا يشد  ارتفاع از دست م به

بهيرام بيا   « رون!يي د بيي هيا بپر  بچيه »زد:  ياد مي يي و فريار در راديم  سرهنگ هوشيا خورده  ه ما موشكردند ك يگمان م

ت کي نتيرل نشيد اِج   كميا  يم اگير هواپ يپيا برسي   1000د تا بيه ارتفياع   ينكجناب سرهنگ صبر »جواب داد:  يخونسرد

خرمشيهر   ين سيرعت از رو يد  با همي ينا  رس 300اد شده و به يما زيسرعت هواپ ييپا 16000در ارتفاع  «م ينك يم

ار كي چيه  »د: يپرسي « م يشو ير ميه اسكپر رون نينجا بيبهرام ا»ردند  گفتم: ك يم يراندازيشد  ت ها به يم  عراقيگذشت

 «م ير نشويه اسكم ينكر را رد يش بهمن ي م رودخانهك دست»گفتم: « نم؟ك

دم و يشي ك ينفيس راحتي  « اميل درآميده   كنتيرل  كما تحيت  يهواپ»گفت:  يانيکم اير گذشتيش از رودخانه بهمن يوقت

مهرآبياد   يسيو  م و سيپس بيه  يم و سوخت گرفتير رفتکطرف تان وتر دادم  بهيامپكر را به کتان ييستايمختوا  منطقه ا

ار کي هيا چ  بچيه »د: يم پرسي يهسيت  يريده و مشغول سيوختگ ير رسکد ما به تانيد يه مكار يم  سرهنگ هوشيردكپرواز 

رده و كي ار كي ن درسيت  يامال صاف بود و در ظياهر دوربي  كجناب سرهنگ بحمداهلل منطقه مورد نظر »گفتم: « د؟يردك

 «ر؟يا خيت قابل قبول است يفكيد يد ديم  حاال بايا دهركلم مورف يپا ف 700

مين  »گفيتم:  « ان دعا چيه بيود؟  يم بگو جرير گذشته و وقت داريز به خيچ ه همهكحاال »د: يدر راه برگشت بهرام پرس

نظر شما مسخره  ن است بهکشوم  مم يما ميخوانم و بعد سوار هواپ يرا م يرسکال تيآ يشه دعايت پدرم هميطبق وص

ن يا دوربي يي ست بخورد کش يتيمامور ياد داريا به يام آ ردهكن پرواز با خود  يامل دارم  چندكخودم اعتقاد  يد وليايب
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م يم و به منطقيه آميد  يردكابرها پرواز  يال م، البهيبلند شد يباران يه از تهران در هواك يخراب شود؟ امروز شاهد بود

پيا   700ه كي دهيد   ينتور نشان مي كرد و االن كار ك يخوب ن بهيدورب امال صاف بود وكهوا  يبردار سکاما در محدوده ع

ميا خيارج از   يهواپ يم و حتي يشيد  يريم، دو بار رهگيگذشت  همه موش ان آنيلم از جلو لنز رد شده است  بعد از ميف

 «فتاد ين يو اتفاقيعاقبت ه ينترل شد  ولك

بانيد حاضير    ين رويدوربي  يم پرسنل فنيردك کما را پاريم و در منطقه شلتر هواپيدر فرودگاه مهرآباد فرود آمد يوقت

 يهيا  د؟ مين بيه بچيه   يردكار کچ يابيجناب سروان فرس»د: يه سرپرست آنها بود جلو آمد و پرسك يبودند  همافر ثابت

فيو    700رده و كي ار كي ن يدورب»گفتم: « د ينك يال همه را راحت ميد و خيآور يس مکام امروز ع ن گفتهيبخش دورب

من بيه جنياب سيرگرد    »جواب داد: « د؟يردكر را کن فيست  اما شما چطور ايد چيد ديرده است  حاال باكرد  لم هميف

ن يي ه در طيول ا كي ند ك يار مكخواند و چقدر خونسرد و با دقت  يم يچه ورد يابين فرسيدانم ا يگفته بودم نم يانيکا

 «ت ناموفق انجام نداده است يبار هم مامور ي  يمد  جنگ حت

قيدر   ه مين تيا آن روز گرفتيه بيودم، آن    كي بود  يسکن عين و بهتريتر ن واضحيد  ايه و در البراتوار ظاهر گرديتخل لميف

ه كي  يشيد  پلي   يده مي يي امل دكطور  الرصا  در وسط آن به ره اميجز ياروند رود و حت يه پل ساخته شده روكواضح 

تشياف  كا يي  ن يي ده بيود  ا يي د که تيدار کي مهل دن سيربازان از يشي كا در صور  لزوم عقي   يرو يت نيتقو يعراق برا

 خرمشهر بود  يساز در نبرد آزاد و سرنوشت ي استراتژ

 يياطالعيا  و شناسيا   يگير بيه فاشيا )فرمانيده    يربال و نسخه دكنسخه به قرارگاه  ي ها  سکر عيبعد از ظهور و تفس

 شد  يهدارنگ يارکه خلبانان شيتوج يز در گردان براين يا ل شد  نسخهي( گسييهوا يروين

ه بيه حيرف هيم    كي  ياركي   پل شناور احداث شده و قط  ارتباط خرمشهر با عراق بود  يتخر ييهوا يرويت نيمسوول

 اد بازگشت نداشت يت زدن پل به احتمال زيرد  مامورك ين پل محافظت مينمود  عراق با تمام قوا از ا يآسان نم

ده و جسور: سيرگرد  يوند رود انتخاب شدند  چهار خلبان ورزحمله به پل ار يبرا F-4چهار خلبان  يفرمانده ياز سو

 يميا يهواپ يبيرا  يو ستوان خلعتبر يان ساجدكياول  سروان  يمايهواپ يبرا يبر زمانكو ستوان ا يندرکمحمود اس

 دوم 

ان م و شش خلبي يآمدند  آنجا من و بهرام به آنها ملحق شد ييبه گردان شناسا يهيمنظور نشست توج هر چهار نفر به

ت آن در جنيگ بعيدها روشين خواهيد شيد  ميا       يي ه اهمكمحرمانه  يا م  جلسهيز نشستيم ي بر سر  يدر اتاق طراح

دن به هيدف را بداننيد و   يرس يها نشان خواستند نقطه يم  آنها ميردكسمان شده پل را با هم تماشا يآگراند يها سکع

ر از تهيران بيه   کا بيا تيان  يد ينكد از بوشهر عمل يا بايما ش»وجود ندارد   ينشان و نقطهيه هكم يح داديمن و بهرام توض

هيا را انجيام    ق گيردش ينواخت و درجه دقيکمنطقه هدف با سرعت  يه روكن است يت دارد ايد  آنچه اهمييپرواز درآ

د و سمت نود درجيه را  يعراق است  از آن نقطه بگرد کد  شروع گردش از داخل خايريداده و زمان ثابت را در نظر بگ

  نشده است پشت سر هم يه هنوز تخركن حالت مناره مسجد جام  و آنتن خرمشهر را يد در اينك يد  سعيادامه ده

دند: يپرسي  يآنها با شيگفت « هم وجود دارد  يد  اما راه دوميآن پل را بزن يد و در انتهايريبگ يقرار داده و رودخانه را پ

م و در يني كه جلوتر از شما پيرواز  يه ما ده ثانك  ين ترتي  به ايياشناس يماياستفاده از هواپ»من گفتم: « ؟يچه راه»

ق يامال دقكوتر يامپكن يم  ايره داريذخ RF-4وتر يامپكم  محل پل را در ييه فاصله را حفظ نماين ده ثانير ايتمام مس
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د يشمار يم ي هزار و وقت شما از  م، آنينك يم به شما اعالم ميديبه پل رس ي  وقتين ترتيند  به اك ياست و خطا نم

 «د ينك يد بم  را رها ميديه رسكو به هزار و ده 

ميا   يقيدر بيرا   آن ييشناسيا  يمايرد  آنها گفتند هواپكا  مخالفت ين عمليدر ا RF-4ت كرو با شريا  نيمعاونت عمل

شينهاد  يپ م گرفت مو بيه ميو طبيق   يدر پرواز بود توميه لك يندرکم  اسيستين  سين ريه حاضر به اكارزشمند است 

و در جبهيه   ييهيوا  يرويي بيه پيرواز درآمدنيد  در تميام ن     يند  آنها با شانزده بم  هفتود و پنجياه پونيد  كاول عمل 

ار يي شيتر در اخت ير بکرد  او چهيار لشي  كي  يه به آسمان نگاه مي يهر ثان يرازياد شينبود  ص يسكدل  يخرمشهر دل تو

گير   يد کيي مكپ يي ر و چنيد ت کستان بود، به اضافه سه لشي ه در اصل متعلق به منطقه خوزك يزره 92ر کنداشت؛ لش

قدر سينگر و نفير آمياده     پ مستقل در منطقه حضور داشتند  اما عراق آنير و تکز به استعداد چند لشيج نيسپاه و بس

ن يي اد بيه ا ير صي کي رده بودنيد  ف كدژ  ي ابد  آنها خرمشهر را بدل به ي يبر ما فزون يتوانست به راحت يه مكرده بود ك

دنيد و  يهيا آنهيا را در رادار د   ين موقي  عراقي  ياز فراز سير او گذشيت  همي    يندرکاس يمايه هواپكل مشغول بود يمسا

ق شد تا مناره مسيجد  يها در افق دق  د موشيتوجه به تهد يب يندرکشان هجوم آوردند  اس يروس يها  موش يسو به

هيدف   يگير رو يه ديي سيت ثان يد  بيآمياده باشي  »ت: اش گفي  م به افراد دسيته يس يرد  در بكجام  خرمشهر را مشاهده 

بيه   ييضيدهوا  يهيا  ر تيوپ يناپذ د بود  زرش توقميد يرد  حاال پل توكسپس گردش نود درجه را آزاز « م بود يخواه

ش يهيا  ن را از چشيم يدوربي  ياول باز شيد  ژنيرال بعثي    يمايچه بم  هواپين دم دريد  هميرس يرانيگوش رزمندگان ا

د  يي انفجيار بيه خيود لرز    يپرتاب شد  ژنيرال از صيدا   يهشت بم  هفتود و پنجاه تن« د!يتوان ينم»برداشت و گفت: 

گير پرتياب   ين آمد و هشت بمي  د ييدوم پا يماينار رفت  هواپكو اوج گرفت و « ان نوبت توست كي»گفت:  يندرکاس

سيتند   يپيل نگر  يخال يه جازده ب وحشت يها س آب و چشميخ يختند و با سرهايها از ترس به رودخانه ر يرد  بعثك

 وست يها پ رد  پل عراق به خاطرهكبه خواست خدا هر شانزده بم  به هدف اصابت 

ت درآمدنيد  در  كي خرمشهر بيه حر  يسو به يرانين گروه از رزمندگان اياول 1361ساعت سه بامداد روز سوم خردادماه 

منيدگان از سيمت زيرب وارد شيهر شيدند  و      گير از رز يد يجانانه، گروه يش نبردكشاكازده صبح درست در يساعت 

فرمانيدهان را از   يعراقي  يوپترهاك يران درآمد  هليا يز به تورف قوايسرانجام ساعت دوازده شمال و شرق خرمشهر ن

 يشيان را فيرار   ه فرمانيدهان كي انيد(   ست و دو هزار نفر نوشتهيه به در بردند و سربازان )تعداد آنها را از هفده تا بکمهل

هيا   وپتر نشسته بودند هميان ك يه در هلك يمنوبان م شدند  صاح يه باخته، بدون مقاومت تسليزبون و روح دنديد يم

 «ها  د بزدليتان را بتراش يها ليد سبيبرو»د: يشكاد يت بر سرشان فريه صدام با عوبانكبودند 

* * * 

دم  يشين  يق را مي يتشيو  يرفيت  صيدا  گير ميرا در بغيل گ   ين آمد و بار دييش پايها ان صحبتيبعد از پا يركمسار ذايت

گيل   يهيا  ردم؛ انبوه شاخهكزد  نگاه ير يسر و بدنم م يرو ييزهايردم چكبودم احساس  يركه در آزوش ذاكهمانطور 

 بود    ينارم خالكگر در يپنج خلبان د يردند  جاك يه مردم پرتاب مكبود 

 



  

 ده آثار و مقاالت برگزیده نهمين كنگره پيشگامان پيشرفتکيمجموعه چ

 

246 

 

 سلطه

 1وقار یروخس حسن

 

 روزيد

 بود ش ماندهيدر تورّف تشو «روزيد»

 ش مانده بوديخو يه در محاصره ك يقوم

 گذاشت ير ميتقدن ه سر به دامك «يشيخو»

 نداشت يجز اعتراف به درماندگ يارك

 گذشت يپوچ م ياز راه مرگ با هدف

 2گذشت  يوچ مك ي ه در تووّر ك يعمر

 از درد مردم است يست، قسمتين شعر نيا

 خ قرن ها زم و زربت در آن گم استيتار

 ل و قال هايمه ها، قکزم محا به ريدن

 م شغال هاکدر بند گرگ بود به ح

 ست يگريد يايدن يم شوم، نقشه کن حيا

 ست يگريد يطرح شروع فتنه و بلوا

 ن ماجرا شدنديه فاتح اكان يطانيش

 3دخدا شدند كده ها کوقت سقوط ده

 دهکده فقط شر به دهيرشان رسياز خ

 دهکخورد از زرب ده ين قوّه آب ميا

   خورديامل فرکهان به شوق ت، جيآر

   خورديرد و سك يره سريآدم دوباره خ

 درو  يرده كومت سرکر ما: حيتقو

 درو  يت پرورده ير ما: جنايتقد

 و حقوق برابر بهانه بود يآزاد

 درو  يه شود برادرمان برده كتا 

 هوديزم  _آتش يوره ك_افسون  قرن 

 4درو   يافسانه بود زربت گسترده 

 شود ير مکم يطره يسدر روزگار 
                                                           

 sootokoor@rayana.ir، دانشگاه اراک  1

http://9th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=sootokoor@rayana.ir&a_ordnum=146
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 درو  يمبر  آورده يپ ياهنكهر 

 شندك يث ميد را به مسلخ تثليتوح

 درو  يپرده  يب ين تجلّين به اينفر

 ردكاه يهرچند فتنه صبح جهان را س

 ردكد و فُسون را تباه يد سر رسيخورش

 آتش عتاب ها يآزاز شد حماسه 

 _تا  ن انقالبيا يوسعت گرفت شعله 

 دوره گرد يصحرا يه در روزگار سلط _

 ردكام يا قيدر يبه نام نام يمرد

 وه سراب راک، به گِل نشاند شيآر

 5باران حباب را  يقه يخت با سليآم

 اش يگلزار جان گرفت به دست بهار

 6اش  يم به لبخند جارياوريمان بيا

 او ين دعاياز بند تن رهاست طن

 او ياز ربّنا يشِمّه ا «ست يآزادگ»

 ن ماستيام دکاح شه اش تجسّمياند

 ن ماستيمقاومت سرزم ياُسطوره 

 ن وجود، در دل او زم گذاشتنديبا ا

 ه سر  فتنه داشتندكوجودها  يآن ب

 نندك يخواستند بر سر ما سرور يم

 نندك يغمبريه پكآورند  «ن  نويد»

 ده هايا گُزيدن ين به خود پرستينفر

 7ده ها ياز زرور تازه به دوران رس يوا

 شان ندادکرد باج به گردنامّا   نه! م

 از خود نشان نداد يدر اوج زم حقارت

 ه بساط گرگ به هم خورد و جنگ شدكتا 

 رد و پلنگ شدكر شعبده يروباه پ

 رند ماه رايخواستند باز بگ يم

 اه رايس يينند گستره هاكبرپا 

 بازكدان پايمن مرد و مريامّا به 

 ، بازکرتان شدند هم آزوش خايبدس
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 حادثه رخ داد و بعد از آن گذشت    يچند

 8 _خرداد و بعد از آن  يمه ين يآمد عزا

 ديرفتن فرا رس يبا شوق مرگ، لحظه  _

 ديخدا رس کاز خود گذشت مرد و به در

 
 امروز

 ت او مانده تا هنوزياکاو رفته و ح

 فرهنگ استقامت او مانده تا هنوز

 ميتيراه وال ييهم فدا «امروز»

 مياستجابت پر از قنو ، پر از يدست

 مياوريبا لطم او پناه به قرآن م

 مياوريخراسان م يمان به مقتدايا

 مينكراهش خطر  يه در ادامه كد يبا

 مينكر سر کف يه دمكن به ما اگر ينفر

 ش او مبادکيبام همدل و هم ياز رو

 مينكسفر  ييفتران هواكهمراه 

 انقالب «عدل»ه با كم يرده اك «عهد»ما 

 مينكزور و زر  مه مقابله باکدر مح

 ه در عور احتمالكم يرده اكما عهد 

 9م ينك «اگر -گرچه و امّا »به حال  يرکف

 م!يرده اکن ياركحاال زمان گذشته و 

 م؟ينكشود از خود گذر  يگر چگونه ميد

 ير، مدّتيتقد يم قطعکد به حيبا

 10م ينكد سر يت ترديدر عور قاطع

 انيوفكمثل  يم، وليرده اكما عهد 

 ان   يوفكمثل  يعل يهمنوا همراه و

 ميرا به مَسند حاشا گذاشت «عهد»ما 

 ميرا به تماشا گذاشت «عدل»منشور 

 م اشارا  مرد راياد برده اياز 

 م در دل او بذر درد رايافشانده ا

 ما يشه هايست به انديد نيگر اُميد
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 _تا شيم در اوهام خويآن قدر گُم شد

 ميزد  لبخند او به زخم بدل شد، نم _

 11م يزد  خود را مح يدارينگونه پايا

 رد و به گلّه زدكه گرگ ولوله ك يوقت

 ميزد  لب يو  قافله ها نِکما در س

 م!يش رانده ايه از خوكم يدر بند مانده ا

 ميزد  لكم، به خود هم يستيآزاده ن

 ر جان گرفتکدر ازدحام زفلت ما، م

 دشمن توان گرفت يچشمان خواب رفته 

 و بلوا به پا شده ست ، دوباره فتنهيآر

 ر وا شده ستيتزو يه سفره كن به ما ينفر

 تاب هاستكفقط در  «عدل»ه كما  «عهد»در 

 اب هاستيافراس ير فتنه يرستم اس

 شيپ يسال ها يتر از همه  يستركخا

 12ش يشه نداران به نرخ ريخورند ر ينان م

 ست؟ قسمتمان بود سرنوشتيخُ ، چاره چ

 13مه در بهشت ين ي مه در جهنّم و ين ي 

 ميبر يرمان نمكره به يبا اعتراض، ز

 م   ياد ست، بگذريوه زکشِ يفرصت برا

 
 ميد دوباره دست به دامان او شويبا

 ميه مسلمان او شوکم، بلينكعت يب

 به مسند زربت نشسته است يعل يوقت

 ميعمّار او، أباذر و سلمان او شو

 ميانتِ از مرد، جان دهيه در صكد يبا

 مياو مقاومت از خود نشان ده در راه

 دهند يمردان مرد، دست به دشمن نم

 دهند يتن نم يسكآزاده ها به بند 

 !«منم»ا ي، «تو»، «ما»ن يپس از ا كند مين يفرق

 هنم؟يم کچوب حراج خورده مگر خا

 م در موافيشرق ير باستانيشمش
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 14زار از زالف يحماسه و ب يپرورده 

 
 فردا

 شق و تغزّل استبعد از حماسه، نوبت ع

 15گُل است  يسي، بهار فول دگرديآر

 رسد يه در م حاق زمان است، مکنيبا ا

 رسد يه خاستگاه جهان است، مك يروز

 گمان يب «فرداست»ه كر يآن روز ناگز

 16ست آسمان ين يسكدر انحوار چشم 

 ست يدنيچه د يميصم يپرواز دست ها

 17ست  يدنيچه د يميدار دوستان قديد

 نور به جان جوانه ها روز نزول

 خانه ها ي تار يروز سقوط سلطه 

 ستيال نيحاصل خواب و خ «عدل»ه ك يروز

 ست!يقت است، مجاز و محال نيحق ي ن يا

 چشم انتظارهاست ي، مژده «ماه»ه ك يروز

 قرارهاست يب ي، چشم روشن«ديخورش»

 و که مردِ منتظر  سال ها سك يروز

 اد استجابت ش  زنده دارهاستيفر

 دار يل رفتن سرها به روي، دل«شقشع»

 سرب دارهاست «منتقم »آن مردِ مرد، 

 تشيمكحا يآزاز عدل گستر

 ا تبارهاستيدن يمرانکان  حيپا

 

 

 :اشاره ها

ن ير به ايهمه جانبه و فراگ يشده ست به طور ياست، سع يه با موضوع ارزشمند انقالب اسالمكن شعر يدر ا (1

د ين پور، سيور امي)ق يسه شاعر بزرگ انقالب اسالم ياز شعرها يبه بعض حيتلم م، پرداخته شود ويان عظيجر

 رد كخود، به آن ها اشاره خواهم  يه در جاكن شعر است ياز ا ياتينت بخش ابي( زيو سلمان هرات ينيحسن حس

 و رمه ا  را» (2

 ابانيدام بكت يدر امن 
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 يفرست يبه چرا م 

 وچك ي ه در تووّر ك يوقت

 «يگذار يقدم م 

 (50، دفتر شعر جوان،   يسلمان هرات يعرها)ش

ه دار و طرّاح آن هم زرب يارباب دارد و داع ي ه فقط كواحد  يده کده ي اشاره به طرح جهان به مفهوم  (3

 استعمارگر است 

ه آن كدوّم است  يدر جنگ جهان يان توسّط آلمان نازيهوديبر سوزاندن  يست ها مبنيونيصه يواه ياشاره بر ادّعا (4

 دهند  يملّت ها قرار م يرحمانه  يشتار بكه يش و توجيت خويمظلوم ينارا مب

 ن با يا يريآمد به دستگ» (5

 باران يقه يخت با سليآم

 ر بهمن آن ساليدر زمهر

 «بهاران  ياشت پا به پاكگُل 

 (144)همان،   

 مينكباور » (6

 بهار آور امام را يدست ها 

 بهار

 «لبخند اوست  يادامه  

 (63)همان،   

 يده اياز زرور تازه به دوران رس يوا» (7

 «رود  يپست م يفه ايان طايم يوقت

 (يداللهين ي)افش

 شان:يت از اين بيز ايرخ داد و ن 1369/خرداد/14خ يه در تارك)ره(  ينيامام خم يوتکاشاره به ارتحال مل (8

 ديآ يگذرد، حادثه ها م يسال ها م»

 «شم كخرداد  يمه يانتظار فرج از ن

 (154م و نشر آثار امام،   يتنظ يموهَسّسه وان امام، يد)

 اورميب «ايآ»و  «ديشا» يبه جا «ديبا»» (9

    «ينم، ولك «امّا»و  «گرچه»به حال  يرکف

 (228  د، ين پور، انتشارا  مرواريور اميامل اشعار قك ي)مجموعه 

 ما» (10

 ميبر يدر عور احتمال به سر م

 ديو شا  در عور ش
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 وض  هوا ينيش بيدر عور پ

 ديايه باد بكهر طرف از 

 «د   يت ترديدر عور قاطع

 (275)همان،   

 لبخند ما»     (11

 به زخم بدل شد 

 مانيو زخم ها

 «د   يتا اُستخوان رس 

 (249)همان،   

 کرده و باعث تحرّكال مختلم بروز که به اَشكاست  يگفتمان انقالب اسالم يانتقاد و اعتراض، بخش جدا نشدن (12

 شود  يشتر جامعه ميب

 ر منزل نخستد» (13

 اد نعره فتادمکمن از چ 

 مه در جهنّم وين ي 

 «مه در بهشت ين ي  

 (74،   ينيد حسن حسيدر مشعر، س ي)شاعر

 من» (14

 شرقم: ير باستانيشمش 

 مواف يپرورده 

 «زار از زالف يب

 (96)همان،   

 در نگاهشان» (15

 شنوم يگل سرخ را م يسيدگرد 

 ش حاد آفتابگردان رايو گرا

 «ن شد يبه محمّد 

 (222، دفتر شعر جوان،   يسلمان هرات ي)شعرها

 است يه مشق آب، عمومك يروز» (16

 ا و آفتابيدر

 «ست ين يسكدر انحوار چشم 

 (240د،   ين پور، انتشارا  مرواريور اميامل اشعار قك ي)مجموعه 

 آن روز» (17
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 يميصم يپرواز دست ها

 دوست يدر جستجو

 «شود  يآزاز م 

 (236)همان،   
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 «انبهاه گریسرما»

 1شتهكم یركه یسم

 يرا به راحت يکير و نيان خکه امك يهست يگرفتن در عمل صالح، تو دروازه ا يشيپ يوه براکفراخوان پرش يجوان، ا

  يده يار عابران خود قرار ميدر اخت

  يه اسالم الهام درس گرفته ايم عاليو از تعال يه و سرنوشت ساز جامعه ايرخشان، تو سرماد يروزيفرصت پ يا

ت يي و آرميان خواه  يسرشت که باطل، پايحق عل ي، با حضور  در جبه هايران روح جوانمردك يانوس بياق قطره يا

و فتيو  را بيه    يعليو اخالقي  ش، يم خيو يي دار و طب  لطي؛ و با وجدان بيردكرا معنا  ي  از خودگذشتگيردكرا اثبا  

  يش گذاشتينما

  يردكفا يدر اعتال  كشور ا ينياديمت در كس  علوم و فنون، نقش بنيعظ يارهاکن قشر جامعه، با ابتيدتريمف يا

رازهاي شگفت انگيز خلقتي، آيينيه ي تجليي نعميا  بيي كيران پروردگياري، تيو         و گنجينهسرمايه   گران بها، ت يا

نگي را به ارمغان مي آوري، تو سرچشمه ي زاللي و پاكيه نهرهاي جاري هستي، تيو معجيزه   موهبتي هستي كه سبزي

ايستادگيه پيچ  هايي هستي كه از خستگي كمر به زمين خم كرده اند و تو آهنگ دلنوازي هسيتي كيه از طنينيت    

 عاشقان مست مي شوند 

ماندگار آرمان  يتو موداق روشن تعاون و ندا اتت هرگز افول ندارد كه تشعش  انوار برك يهست يد درخشانيتو خورش

  يساختن وجود خود در وجود زمانه ا يدر تمام زمانها و جار يخواه

 يداريي قيوام و پا  يا بيرا يي تگر ، مقدس است؛ و تمام ملل دنيهدا ياستعدادها ييوفاکو ش يا، خودباوريپو شهياند يا

 نندكيشان از روح شهامت، شجاعتت استفاده م

شيود؛   يش گذاشته مي، با تو به نمايوند با زرور مليدر پ ياسالم نهيريوه تمدن دکدانم شير و هيجان، من شويطن يا

شيود    يت مي يي تقو يرکو ف يدتيعق يانهايشود  بن يابد  هنر ماندگار مي يت، دانش گسترش ميو با تالش و حق طلب

 شود  يهمه م يز برايابد و همه چي يا  فرد و جامعه تداوم ميح

م دوران، با تو فضا معطر مي شود، چشمه هاي خفته از دل خاک مي جوشند، جنگيل بييدار ميي شيود،     يوح لطر يا

 زمين آواز شادي سر مي دهد، دل آسمان صاف مي شود و شادابي معنا پيدا مي كند 

بيايى بشير   ن زييشهروند شهر آرزوها، جمال دلپذير و جذابت، با فرو  خيره كننده جلوه مى كند، چون طبيعى تر يا

 احساسا  و رشد عواطم لطيم آدمى است  ت نشانه تکاملياست؛ و عاطفه جمال دوستى و زيباپسند

  ينسل توفنده، تو مسير تاريخ بشريت را به سوي كمال جويي، خدا باوري، حق پرستي و ستم ستيزي، تغيير داد يا

ار، طيراو   يلت بسي ي؛ و با فضيشو يم يوهسار سخاو  جاركه در بهار محبت از ك يهست يشه جوشانيهم تو چشمه

  يده يه ميان هديرانيرا به ا

، يجهياد  يدانيم در اردوهيا   ي  مي يدار يبزرگ يه روحك يخود نشان داد يمتعال يشه هايت بلند و انديجوان تو با ن

 محرومان و مستضفعفان جامعه است  يازهايهدفت رف  ن
                                                           

 Mohebat.ali5@gmail.com، حوزه علميه الزهرا )س( گرگان  1

http://9th.kpip.ir/profile_pg.php?user_id=292&slc_lang=fa&sid=1
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ه كي  يراني ي  تو جزه فرهنگ ملت سيرافراز ا يا پشت پا زديو به دن يردك يت ها را قربانيعشق، من يتو با وقوف در منا

  يآور يجامعه را به ارمغان م يرفاه و اعتال

 يعرصيه هيا بيرا    يشيرفت در تميام  يپ نهيت، زميو جسم يرکف يرويشان اميد، با نکهكدرخشان در  ستاره يجوان، ا

 باش دار يشود، پس همچنان تنومند، پرخروش و پا يزمان فراهم ميشور عزك
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 ... لِ پرستویاست خ  برگشته

 1زادهیآرش پورعل

 ها ل  پرستو به النهياست خ  برگشته

 ها انهين، آشيگرم است در بهشتِ بَر

 است  بر ما اگرچه برفِ زمستان گذشته

 ها ن جوانهيت آخر  سر ااس  گل داده

 سبز داشتن يد درخت بود و سريبا

 ها انهيخورند تو را مور يه مك يوقت

 ن به عشقکن  مرددِ من، ش ي زنچه يا

 ها ن بهانهيفر است در مرام چمن، اك

 يه پ ر شده از شور زندگكاست هريدر

 ها روند همه، رودخانه يسمتِ تو م

 ها رزم داميم عليا ستادهيما ا

 ها رزم دانهيم عليا ادهستيما ا

 ها عشق بچهْ ه از قدم كرخدا کش

 ها رانهكما در  يشتكپهلو گرفته، 

 فروش ير  مياست به ما پ  غام دادهيپ

 ها تو وسطِ زورخانه يست جا يخال

 نندك يه ميه اگر گرك يخوشبخت مردم

 ها ستند در انبوه  شانهيآشفته ن

 ه معتقدم با وجودِ دردكمنم   نيا

 ها ن عاشقانهيه داد به اد اداميبا

 

                                                           

 ara_alizadeh@yahoo.com، پل تالشان   دانشگاه آزاد اسالمي واحد1

http://9th.kpip.ir/profile_pg.php?user_id=307&slc_lang=fa&sid=1
http://9th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=ara_alizadeh@yahoo.com&a_ordnum=180
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 ردیخواهد اوج بگیم

 1ییصحرا ده یدیرش قاسم

 «رديخواهد اوج بگيم»

 رديخواهد اوج بگيم

 اش استيآفتاب ياو و روزها ستهيه شاكن جا يو هم

 ندياتش را به نظاره بنشكهنش را بگستراند و بريم يوه هاين مملوه از ميسفره رنگ

 ند تا برودكرها  شيخواهد گذشته را با رنجهايم

 ديگر رهنمون نمايد يرا به دوران ي، ويو دست

 ش بخشدياش، جال يه آنجا جوانك

 ان بوديخسته و گر كيودكه كست يادش نيگر يد

 ه مادرش،ك كيودك

 تش،يان طفوليان گرد و زبار و طوفان ساليدر م

 ستيگريرده بود و تنها مكش يبارش، رها کخزان قاصد يو ماه ها

 روز؛يد کدوكحال، آن 

 نش ارمغان باشديمادر و سرزم ين ها را برايوشد تا بهتركيه مردانه و تنومند، مكاست برومند  يجوان

 او؛  نيا

 شديانديش مكآب و خا يبه آرمانش، آبادان

 بالديمرز و بومش م يبه برازندگ

 اوست يرانش پايا يروزيشرفت و پي، پيداريپا

 ن باشديتأمتش را از تاراج يتا تمام تازديو م

 د و سرخيسبز و سپ يهاه سرشار است از سرودهكاو 

 سد؛ينو يان مكماك

 ن زمان؛يهم

    درخشد يدر آسمان عمرش م يه شاد است و جوانك

 «رانيباد ا ندهيپا»

 

                                                           

 موسسه آموزش عالي ارم شيراز  1
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 تای: آرم1غزل 

 1یقیتوف یمصطف

 :ن باشديچن يد تو به زندگيد ديشا يشويه بزرگ مك يوقت

 ن باشديمكگرگ در  ي د يشا جنگل؛ پشت هر درخت آن، ي 

 يشکنفس ب يمك، يبرو يابان تا راهيخ يرو يه مكهر بار 

 «ن باشديد ايشا»ه كن ياز ا يترسي؛ ميترسيه هست مك ياز هر موتور

 ردك يه خواهيهر ش ، هر روز هنوز گر يپر ياز خواب هنوز م

 ن باشديدر دل زم نهش تو    يت، پيه سب  شدند باباكن ياز ا

 يه هنوز عاشقش هستك، حتماً يه هنوز استرس داركحتماً 

 ن باشدياحساس تو با پدر عج هم يه در جوانكمن مطمئنم 

 :گفت يو به خنده خواه يبر يدارش، گل ميبه د يرو يه مكهر جمعه 

 «ن باشدي، اوضاع من و شما هميو نبر يريتا دست مرا نگ»

 ردندكها  پدر چهه پس از كن يگفت، از ا يخواه« اقتدار»تو با او از 

 ن باشندير مومنيه هم قسم بودند سرباز امكاران پدر ي

 ه حقّ ماستك ين دانش هسته ايد و با تو خواهد گفت: ايخواهد خند

 «ن باشديز در خدمت حفظ سرزميصلح آم يوه هايه به شكد يبا

 ادمان باشديه من و تو به كنجا هست تا يشه اي، پدر  هميآر

 ن باشديه با خود عشق همنشك ان اويرسد به پا يبا مرگ نم

 تايتو، آرم يبر ياد نميحتماً از  يشو يه بزرگ مك يوقت

 ...باشد« نيپارچ»، «فردو»، «UCF» هكد شد تا يه پدر شهك يروز

 

 

 : جنگ و صلح2 غزل

 ن استيه شعر جنگ زمگكدم يسم، ديبنو« جنگ»خواستم از يم

 ن استيسنگ ه بغض شهركدم يسم، ديبنو« صلح»خواستم از يم

 ابان ب رديخود تا خ ياز پنجره آمد، من را پ يپروانه ا

 ن استير  چرخ  ماشيدم پروانه زيردم و دكلحظه زفلت  ي 

 ستين يست، مردين يديدم شهيدر شهر گشتم    گشتم و گشتم، د

                                                           

 mostafatowfighi@yahoo.com، گروه مشاوران جوان() مشهداس نواوري شهرداري مدير عامل بنياد حقوقي اميد عدالت، كارشن  1
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 نه استيياز عشق و شعر و آ ي، خالين شهر پر از پوچيه اكدم يد

 رفت يوچه مردكن يه: از اك ينعيداشت  يدينام شه يوچه اكهر 

 نه استيريرسم د ي  يشكن مرد م، عاشق يخ ايانگار در تار

 ظاهراً زنده يهان م ردهيدم ايدر شهر گشتم    گشتم و د

 ن استيدانند، افسوس    رسم روزگار ايم« اسم» ي از تو فقط 

 رفتم، پروانه ام را بادها ب ردنديه مك يبرگشتم از راه

 ن است   يريسم هرچند حرفِ ص لح، شيبنو« نگج» يد برايبا

 

 وطن/ موضوع: مهاجرت نخبگان :3 غزل

 بود ين حواليدهِ آباد ا ين ملخ زده روزين زميا

 بود يسالکو خشيشه جوشانش، وحشت ديهم يچشمه ها

 ار خوش بودندكهمّت مردمش فراوان بود، زن و مردش به 

 بود يقال ينقش ها يمه اين   گالب،يس يبا  ها يمه اين

 تيرشان مهر بود و عاشقكه اهل دل بودند، ذكمردم دِه 

 بود يشان سفاليان هاکشان گداجوش و استيچا يقور

 حسد امّا به روستامان زد، دل ما را به شهرها رَم داد

 بود ياليخ يل بيبود، تحفه اش خ يمرام يوه اش، رسم بيش

 دندکيافتادند، داس ها در زالف خش کخا يل ها رويب

 بود! يار عالكر کم، خان  دِه فيديپوش ي و شلوار ش تك

 ميمادر يگذشت و برگشتم طرف روستا يچند سال

 بود ي، از درخت و پرنده خال ر  خشين  بايزم ي روستا 

 ردمكبه پا  يدم و آتشيزم چيچند تا سنگ و چند تا ه

 بود    يذزال يين خاطرا  من با او، آتش و چايآخر
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 تر گرفتمکچادرشو مح

 1یزهرا حسن آباد

 خودمون  م خونهيومديم از خونه خاله ميم داشتيمر يمنو آج

م رو بيه خياطر   يه پسيره مير  يي ه دفعيه  يي ه ك زديه چقدر چادرشو دوست داره برام حرف مکنيم داشت از ايراه مر يتو

 ناراحت شده بود  يليردم اونم خكه نگاه كم يناراحت شدم، به مر يليرد و رفت، من خكادرش مسخره چ

 م يديم تا به خونه رسيتند تند رفت

رد و رفت تو اتاق مينم  كناراحت بود سالم  يليه خكم يم؛ مريهم عورونه بخور م بايمامان و بابا منتظر بودن تا ما برس

 م ناراحته يه چرا مركمان گفتم و به بابا و ما ناراحت بودم

از  يميقيد  يسيا کده بيودم، پير ع  يي س از آلبومشو دستش گرفيت؛ آلبيوم بابيا رو قيبالً د    که عيبابا آلبومشو آورد بعدم 

 !؟نهكار يکخواست چيدوستاش بود؛ بابا م

 م رو صدا زد يقه مريبعد از چند دق

 رون   يد بدستش گرفته بود از اتاق اوم يه چادرشو با ناراحتكم هم يمر

م رو بيا  يوشيه چيادر مير   گرد و بعيد  كي  يخودش چادرو سر آجي  يبا دستا م چادر رو ازش گرفت ويش مريبابا رفت پ

 د يدستش گرفت و بوس

 ميردكتعج   يليرد ما خكيم را اركن ين بار بود بابا اياول

 ه پسره بود يس کعه از آلبوم درآورده بود نشون داد، ك يسکش ما و عيگرفت آورد پ را ميبعدم دست مر

تيا داداش   بزرگتر بود مثيل دو  نم م اون چند سال ازيه محله بوديهم تو  با هست  س حسن دوستمکن عيبابا گفت: ا

  رفت جبهه و به رد،كول  را ه جنگ شد درسشك يم، وقتيبود

 ادامه نداده رفته جبهه؟ را ه چرا درسشك دردنكيخوب بود بچه ها مسخرش م يليچون درسش خ

ه قبل رفتينش نوشيته بيود،    كرو  يم خونشون؛ باباش نامه ايمحله رفت يه روز با بچه هايد شد يه شهكوقت بعد  چند

 نم نرود يروم تا چادر از سر دختران سرزم يبرامون خوند تو نامه نوشته بود من م

 با ارزشه، قدرشو بدون  يليبابا گفت: دخترم چادر  خ

 متر گرفت کمحو افتخار چادرش رو  يم با خوشحاليمر

  دببوس را خواست منم چادر بپوشم تا بابا چادرم يچقدر دلم م

                                                           

 zt.h@chmail.ir، دانشگاه ايالم  1

http://9th.kpip.ir/profile_pg.php?user_id=84&slc_lang=fa&sid=1
http://9th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=zt.h@chmail.ir&a_ordnum=36
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 بزرگان یبا الگو یراه، هدف و همگام

 1یزهره سرمد

 نه يکم  گن همدرد، درد رو سبيم

 ارزنده، يها ياز خاطرجمع

 از  يافت همدرديدر 

 بزرگ و خاصه يآدمها 

 ردند كجاد يا يرييه تغك 

 ن ردكخ رو متحول يا تاري 

 مثل محمد رسول اهلل ) ( يافراد 

 اهلل )ع(  يول يو عل 

 ينيکر مکف ينجوريا

 !يوه اونها بزرگيبه ش 

 ر اونهاست!يمس ار  همكو  

 اما   

 ن بزرگان حضور ندارنديدوم از اکچيه 

 گرفت  يتا بشه ازشون همدرد 

 ه   كنه يته موجود اکنحال نيبا ا 

 ،يبشر يهمان حماقتها 

 ،هايقدرناشناس 

 مردم، يو جهل ها 

 يانسان يها يضعفها و ناتوان 

 هنوز هم هست 

 ميال  روبرو هستکن دست مشيو اگه با از

 ميوشيرو متحمل م يم همون درديواق  دار در 

 دند!يشكه بزرگان ك 

 رين مسيم دريگام بردار

 ه آنان برداشتندك يوه ايش يستگيبه شا 

 شتر يتا ب 

 ،يهمراه 

                                                           

1 .Zh.Sarmadi@gmail.com 

http://9th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=Zh.Sarmadi@gmail.com&a_ordnum=373
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 مجاور ، 

 ،يدوست 

 و  يمدله 

 م يينما کشان را دريو عشق ا 

  

 شرفتیپ ی، مبانیشرفت در زندگیت و پیالگو، معنو :كلیدی واژگان
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 «دار باشیب»

 1یمهراب مهرداد

 د بستيهماره دل به زم انقالب با

 د بستيمان ناب باين معامله پيدر ا

 تازه نفس يسرچشمه ها به پشتوانه

 د بستيدِه را به آب با يرساليوك

 زبار آلود يچه بود دل! دل زنگار

 د بستيآفتاب با نهينه آيبه س

 بند جز يدگيخم يخمود يجاست جاك

 د بستيسالت طناب باك يبه دست و پا

 ميدان يپسرفت را نم يچگونه معن

 د بستيسراب با يده به رويه دكاگر 

 د خورديدار باش بايب يليهماره س

 د بستيالب خواب بايهماره راه به س

 نكا يا و مرد عمل باش، رو به دريب

 د بستيوگرنه ل  ز سخن چون حباب با

 ه نقش  نگار ما باشدكچه بهتر 

 د بستيوان قاب بايه نقش به اكاگر 

 ه خداوند ذوالجالل نبوديشب يسك

 د بستيجناب با يمر به خدمت عالك

 

 

                                                           

 mmehrdad68@gmail.com، دانشگاه آزاد تهران مركز  1
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 2 شرفتیپدلنوشته 

 1نیفرز ناصر

 كند ميروشن  فرهنگ انتظارتو جهان را هيآت

 يوطن هست نش تازهيآفر مدار تو

 تو يآهنگ جوان

 ماست يرانيبلو  ا

 ورزش تو و هنر علم و ياپوکت با ما

 ميبرده ا باال را ديپرچم ام

 ديام ما از سهم تو

 تو يجوان از سهم ما و

 فرداهاست  زرور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 farzinroman@gmail.com، دانشگاه آزادزنجان  1
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 یتالف

 1یپژمان سهراب

چهيره درهيم فنجيان قهيوۀ      رد  مسيافر بيا  كي الس قهوه تعارف كرست م دوم فِيمسافر بد اخم رد  ما بهيمهماندار هواپ

واق  رضا چنيدان هيم ميرد     در «!يعج  مرد بداخالق»رد  خانم مهماندار باخود گفت: کر هم نکخوشبو را گرفت و تش

 داده بود  يا ن جلوهيش به او چنايارك يها وهينبود  خو يبدخلق

ار شيد   كي  مشغول به يليالتحو ه پس از فار کنيا   تابود هوا و پرحرف  هب ش پرشر و شورتر از حاال بود  سريچندسال پ

د اوضياع خيراب شيد     يرس اقساط وام فرا يرد  درآمدش بد نبود اما وقتكراه انداخت و چهار نفر را استخدام  يارگاهك

راه اخيراج او بيود  اميا    ن يتير  ه بود  عاقالنهيمتر از بقكجعفر  يش را بخواهد  بازدهيارگرهاكاز  يکيم گرفت عذر يتوم

 ويد  دسيتپختش حيرف نداشيت و هي    يبخش يم يط شاديمح  ن بود  بودنش بهيريش شيارهاكجعفر را دوست داشت  

 شد! يزافل نم يردن چاك وقت از دم 

 عز  نه  نهداشت    وچكرد  اما او دو بچه كر کبه اخراج عز  ف

 تخدام او چند سفارش خوب گرفته بود محض اس  بود  به يتكد بابريقدم بود  س عباس؟ عباس خوش

 نم؟!كار يکه بخواهم او را بكام  ارگرم است  مگر عقلم را از دست دادهكن يد؟! بهتريمج

جعفير    رد  پنجشنبه صبح بيه ك ين ميسنگ  ها را سب نهيزارش گکاف ير بود  تويخودش درگ هفته تمام با  ي نطور يا

گذاشت  روز جمعه رضا آنهيا را   لش را جايه وقت رفتن وساكاراحت شد جعفر آنقدر ن «ش من يا پيآخر وقت ب»گفت: 

وار يي باره با خود جعفر رودررو شد  جعفر شتابزده او را پشت ديکه كگشت  يوچه آنها مكپرسان در   ش برد  پرسانيبرا

روز يي ام د گفتيه  چيون »جعفر گفيت:   «چرا؟»د: يرضا پرس «ند يد تو را ببينجا مهندس! مادرم نبايا ايب»د و گفت: يشك

رضيا   «رود  يم مي ينيد  آبيرو  ي! حاال اگر سالم و سيرحال بب يا ردهكن اخراجم يهم يام، برا ت زدهکتكم و يا ردهكدعوا 

رضيا دنگيش    «شيتر اسيت!  يمين ب  يخ  زور بيازو »سرانه گفت:  رهيجعفر خ «؟يا زده  تكرا   من»د: ين پرسيخشمگ

جعفير   «فيرم اسيت    يبدنم هنيوز رو  يريل و درگکهمه مش  ني  با اواندو بودمکرستان قهرمان تيمن دوره دب»گرفت: 

جعفير رجزخوانيد:    «نم كي  يت مكچطور خا ينيم تا ببيانداز ي! مو ميخند يم ينيکجا ميب يليخ»د  رضا گفت: يخند

سير   يگيرد  ي، برمي ياگر برد»رضا گفت:  «ن مهندس كن ييخود  تع»رد  جعفر گفت: كرضا قبول  «م؟يشرط ببند»

رد  كي جعفر قبول  «ذهنت بوده است  يهايالبافياش خ زدنم همه  تك ينك يمادر  اعتراف م يگر من بردم جلوار  اك

 «قبول »جعفر گفت:  «  قبول؟يزن يه نميبق يجلو يو حرفيه يانا مچم را خوابانديضمنا اگر اح»رد: ك رضا اضافه

* * * 

نجيا بيدون جعفير اصيال     يه اكد يدان يها؛ م خ  بچه»: ش گفتيارگرهاكار درحضور كروز رضا قبل از شروع   آن يفردا

 «ش ما!يردم و او دوباره برگشته پكها را قبول  هيه توصكن است يصفا ندارد  ا

قرض از پيدر؛ چقيدر    ،فروختن خانه ،ي د  گرفتن شريشيمختلم اند يراهها  رد  بهك يپول فراهم م ييد از جايحاال با

 يد  حتي يي هيا د کبان يا افسيانه  يهيا  زهيا خود را برنده جايوال در رويفرط است ! ازندازين دردسرها نيا يگفتم ما را تو
                                                           

 sohrabi.pejman@gmail.com، دانشگاه هنر  1
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ه يي دسيتمزد پرسينل و نيه تاد    يشد و او نه بيرا  يم ي ان ماه نزديرد  اما پاكش را پرپر ياکافتن گنج متيبار خواب يک

 نداشت  يافكاقساط عق  افتاده وام پول 

 ارش بيه کي اف يايي اد دزد، دزد او را از دنيي ه فركي رفت  يم يابان خلوتيز خسوار بر موتور، بار زم روزگار بردوش ا يروز

 يد و بيا داد و هيوار تقاضيا   يدو يلت ميکموتوس ي دنبال   ه بهكبود  يا افتاده انسال جاين انداخت  مالباخته مرد ميزم 

پنهان در وجود رضيا   ييه جاكن لحظا  پرفشار يننده تمام اك  يتخر يرويو ن يگرفتار يرد  آشوب روزهاك يم  مك

ن واداشيت  چنيان دسيت از جيان     يبا سيارق  کخطرنا يزي  و گريتعق  ضرب آزاد شد و او را بهيکانباشته شده بود به 

د و در يي ند يبيداشت و آس يمنياله اكن افتادند اما رضا يه با موتورش به آنها زد و هر سه نفر با هم برزمكشسته بود 

د و سيوار بير موتيورش شيد  دزدهيا آنقيدر       يي م را قاپكيامده بودند يسقوط درن يجيه آن دو دزد هنوز از گك يلحظات

 نند كه بدانند بهتر است هرچه زودتر فرار كعقلشان سرجا بود 

* * * 

واقعيا چقيدر    ينيم سينگ كيي ن يه درون چنكرد ك ير مکن فيد و به ايشك يمشام م  ول  بخار مطبوع قهوه را به رضا با

  يامروز ناهار را مهميان مين هسيت   »ز به او گفت: يطرف م  آن يريبك يآقا !خدا ين، واکب رش راکپول نهفته است؟ ف

 يرفتنيد  آپارتميان   يريي بكدفتير    صرف ناهار به يبرا «ر انجام دهم کعنوان تش توانم به يه مكاست  ياركن يمتركن يا

دانسيت چيه    يه مي كي  ي  بازرگيان اسيت  يچگونه ثروتمنيد  يريبكه كداد  يم يوار گواهيمجلل در شمال تهران  در و د

دنيدان رضيا هيم     ريه طعمش زك  بزند  بعد از زذا يج  ن استفاده را بهيشتريند و بك جا و چطور واردك، كيرا  يجنس

 «؟يارگر داركي نفير   چنيد »د: يپرس يريبكارش گفت  كاق از ياشت م  رضا بايتعر  ن بود و هم گزنده، نشستند بهيريش

ه كي  يريبك «چهار»شد گفت:  يده ميزحمت شن ه بهك يياد وسوسه شد  اما عاقبت باصداان چهل، پنجاه و هفتيرضا م

ش ير و تفياخر در هير دو سيو   يي ه تحقكي  يلحني  ن حرفها گرفته بود باياش رضا را دست باالتر از ا هيا در برآورد اوليگو

 يني يب يه مي كي  ينار و سيه شياه  صي  ياسبكن يراه بردن هم يد با چهار نفر؟! برايار تولكچهار نفر؟! »ار بود گفت: کآش

ه كي رضيا    رو به «؟يگذار يننده مكديارگر اسم خود  را تولكنند، آنوقت تو با چهار ك يار مكر دست من يپانزده نفر ز

مان يروزهيا اصيال هيم پشي      نيي مهندس! من درس نخواندم، ا يدان يم»س شده بود ادامه داد: يره پشتش از عرق خيت

زد   يمالحظه م يحرف راست و درست را ب كيودكگر نداشت  از يرا د يکين يضا طاقت ان ضربه آخر بود  ريا «ستم ين

اقتواد اسيت   يهايمارين بيدانم، ا يد  مينكه به آن افتخار كست ين يزيمحترم؛ درس نخواندن چ يريبك يآقا»گفت: 

بها، ازنظير   يهرچقدر هم بال  يه  اما تحوکطرف  و درس هم ابزار مضح  نيد و من ايطرف باش ه باعث شده شما آنك

ه دسيتمزد  يته يد برايشوم  با يد مرخص ميندار ياست  حاال هم اگر با بنده امريز دنين چيت پرارزشتريشان و شخو

 يريي بكدر رفت  اما  يسو  ه منتظر شود بهکنيرا گفت و بدون ا  نيا «نم  خدانگهدار كنفر سر خم  ش چنديارگرانم پك

ه كي  يدهيم  روز  ي  خودم قرض مياز داريا و بگو چقدر نيخواهم  ب يسر! من معذر  من پكصبر»ش زد: ياز پشت صدا

 «من برگردان   ن همان پول را بهينجا و عيبرگرد ا يارگر داشتكچهل نفر 

 



  

 ده آثار و مقاالت برگزیده نهمين كنگره پيشگامان پيشرفتکيمجموعه چ

 

267 

 

 «ازدواج»

 1یصفدر یمجتب

 ه بودند  هميه ه از جنوب آوردكروبه رو شدم  يتازه ا ين روزها با مجروح هاي، طبق معمول امارستانيه رفتم بكصبح 

مجروح ها را بر حسي  شيد  جراحيت      نند كار كم يمان تقس ينداشت هر روز برا يو لزوم م يار آشنا بودكما با روند 

مارسيتان را  يداد بيي ه بيا داد و ب كي بيود   يهيا جيوان   يزخم يدرمان  البال يم برايفرستاديم و ميردكيم يت بندياولو

ن يمجيروح  يه حواسيش نبيوده، قياط   كي  يسيت و ميوقع  يش نيه طورك خورد يه ميسرش  قسم و آ يگذاشته بود رو

 فرستاده شده عق  

رفت، اميا دسيت    ير بار نميداشت  باز ز يستگکم  شيس گرفتکش عيم و از پايده شده بود  برديوبكراستش  يساق پا

م يمير خواهر تو رو حضر  عبياس بيرام    كهنم، برگشت كحتش يرفت  خواستم نو يخورد نفسش م يش ميه به پاك

 ن خراب شده برم ين از اكن، فقط زود ردم کب ينکب هيخوا يم ياركن هريار، ببيدر ن يمقدس باز

 م، اون وقت شما    يمون زد ين جا به خاطر شماها از خواب و زندگيه، ما ايگه چيگفتم برادر! خراب شده د

 م ين ما بريار ما رو را بندازكد، فقط يردم، ببخشكگفت حق با شماست، من زلط 

 م ين جا فقط پرستاريست، ما ايردن شما هم دست ما نكم، مرخص يريشما رو گو بگ يد پايگفتم با

ه بيه قيول خيودش، خيودش     كي  سته اشکش يپا يلش را انداخت رويکرد  هكبه دو  ي شه  يگفت نه بابا با شما نم

 ن يه داد زد و افتاد زمك ندكخودش را مرخص 

 ست نزن، خواهر من به من دست نزن رم، گفت دير بغلش را بگيخواستم ز

 ا نه ينم كت کمكد يبا يگفتم چشم، ول

 د هخوا يگفت نم

 تخت  يچند تا از پرستاران مرد آمدند و او را برگرداندند رو

شي  آخير وقيت    يمارستان رفتم، گفتند ديه به بكروز صبح  ي بود، اما  يمارستان بستريب يست چند روز تويادم ني

 م زده يج

ه كي ش را ي، آن جا هم لبياس هيا  ياط هوا خوريه ببردش حكار گرفته بود كننده ها را كاز مالقا   يکيمخ معلوم شد 

  يا عليده بود و يد، پوشيشكين طرف و آن طرف ميبا خودش ا کسا ي  يتو

ثير  كشيود  ا به آبادان اعزام  کيادر پزشكپرستار و  يمارستان ما تعداديد از بيه باكردند كه خبرمان كماه بعد بود  ي 

 شان هم من بودم  يکيه كاز به صور  داوطل  انتخاب شده بودند يمورد ن يروهاين

 يخط بود و مجروح ها را ابتيدا بيه آن جيا منتقيل مي      ي مارستان ما بود، چون نزديمارستان آبادان بدتر از بياوضاع ب

 يت شيان، بيرا  يي ط مجروحيبر اسياس شيرا  ن را يم و مجروحيداد يآن ها انجام م يه را روياول يارهاكد يردند  ما باك

 م يردك يم يم بنديگر تقسيد يمارستان هايا اعزام به بيدرمان 

                                                           

1  mojtaba.safdari1394@gmail.com 
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تفش نشسيته  كي  يش تيو كدم  تير يرده بود را هم دكمارستان فرار يسته از بکش يه با پاكرا  ين برادريمجروح يالبال

خيودش را زد بيه آن راه  رفيتم     اما دمش شناختمش، خودش هم مرا شناخت،يشد  تا د يد همان جا عمل ميبود و با

 ه دستش بود كرد ك ينآسرش  خودش را مشغول خواندن قر يباال

 ردم كسالم 

ه انگار تعج  ميرده  ك يبه من انداخت، بعد هم طور يرد و نگاهكروم سرش را بلند  يد از رو نميه دكجواب داد، بعد 

 د؟ينك يار مك ين جا چيد؟ شما اييباشد گفت اِ، خواهر شما

 ن جور جاها باشن؟يخوره ا ينم ه، به خواهرايگفتم چ

 عمل  يام برايا  بيد برم، بعد عملينك ياركه يد يتون يد مينين، ببكنا رو ولش يگفت ا

 ن اومدم يهم يگفتم اتفاقا برا

 گفت خوب 

 گه يگفتم خوب د

 ؟يچ يعنيگفت 

ن همه ييايب ييهويه تموم شد كن، جنگ ين بريتون ين ميتر گفتن از شما بپرسم اگه عالقه داركد ي، آقايچيگفتم ه

 نم كجا تونو با هم عمل 

 ؟ينك ينداشت  گفت خواهر مسخرم م يانتظار شوخ

 د ينكگفتم باور 

 دارم؟ يگفت مگه من با شما شوخ

  نيرين باهاش اسلحه دست بگييخوا ين، بعد ميد بخوريتون يوان آب نميه لين دستت يمحترم! شما با ا يگفت آقا

 رد كنش را باز آرد و قركن  پشتش را به من كت شد  گفت ولش ناراح

 ر ل  گفتم حرف حق جواب نداره يآهسته ز

بيا   يم، ولي يم زبان و دهانش نشديگرفت  حريروزه هم م يشده بود، ول يا  رمضان بود  زخميسوم بعد از عمل دفعه

 نداشت  ياركس رُم 

 د ييند  گفتم بفرماكصحبت  خواست با منيشد آمد سرازم  ميه مرخص مك يروز

 شه  يه نمكن جا يحق به جان  گفت ا يليخ

 گفتم چرا؟

 رد كاط و نگاهم يح يد تويشكتونم بگم  مرا دنبال خودش  ين جا نميگفت ا

 گفتم خوب 

 گفت بله 

 ن ييگفتم خوب، بفرما

 د؟ين قدر عجله داريچرا ا  گفت باشه 

 ؟نيدين همه مجروح  نديگفتم عجله دارم؟ شما ا
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 گفت چرا، حق با شماست، خداحافظ 

 ن؟يشد؟ هم يگفتم چ

خواسيتم ازتيون    ين انداخت  گفيت مي  ييستاد و سرش را پايم ايبه روو گه  راه افتاد برود  دوباره برگشت  ريگفت نه د

  نم  ك يخواستگار

 بيود  يشيه ا يلك يه ن جمليد ايشانم رسيه به ذهن پرك يزير ازدواج باشد  تنها چکبه ف ين آدميشد همچ يباورم نم

 ت؟ين وضعيه آخه تو اك

م  خيودش  يمان متوجه اشيتباهش شيد   يرد  هردوكخواهر  نگاهم  غمبريه؟ سنت پيحق به جان  گفت مگه چ يليخ

 رد ك يخنده اش گرفت و خداحافظ

نم  بيه در  كي  يخيودم حالجي   يه را بيرا يسيتن قضي  توان ميي ن يردم  حتي كي  يهمان طور متعج  دور شدنش را نگاه م

بخيش  هنيوز    يه بروم توك  برگشتم يال نشان بدهم، سريخ يه خودم را بكن يا يد، برگشت  برايه رسكرستان مايب

 ه به اسم خانم پرستار کن بار نه با اسم خواهر، بليم زد، اما ايه صداكده بودم يبه در نرس

 ن؟يا ييجاكد شما يد و گفت ببخشيبرگشتم  رس

 ؟ياستگارخو يايام، بعد م ييجاك يدون يگفتم نم

 گم؟ يه نمكن يگفت واسه ا

 د؟يپرس يم يگفتن پس واسه چ

 گرفتن جواب؟ يام برايجا بكخوام بدونم  يگفت م

 ؟يخودم را زدم به آن راه  جواب چ

 گه يش  جواب مثبت تون ديگفت جواب آزما

مراسيم ازدواج    يي م گرفيت  يار نباشد، توميکب يا  بعديه تا عملكن يا يآدرس خانه را گرفت و به قول خودش برا

ن يي ه بيرخالف ا كي ط ين شيرا ي، منتها با ايامروز ياندازد، اما شرط و شروطش را هم گذاشته بود، مثل ازدواج هايراه ب

اش  يه جنگ و جبهه هسيت پياپ  ك يه تا زمانكن شرط يش ماند  ايمن شرط گذاشت و تا آخر هم پا يروزها، اون برا

 نشوم 

ه تيا  كي ن يي درصد هيم احتميال ا   ي ه ك يسكبدهد،  ين آدميت دختر به همچسيحاضر ن يو خانواده ايمعلوم بود ه

ه از نظيرش  ين قضي ين موضوع نداشت و حرف زد در مورد ايهم به ا يه عالقه اكن يست، بدتر ايسال بعد زنده بماند ن

 گناه هم بود 

ا   يي لكمشيت   ي   ياتييو جزيبا هيد داشته باشد  تقرتوان مي ياتييچه جز ين آدميه ازدواج با همچكمشخص است 

  يبه انضمام دعا و مولود

بيا  يتير از آن تقر تر و سياده رانهينم فقيب ينم مكيتاب مكه االن هرطور حساب و ك ميردكمان را شروع  يزندگ يطور

 رسد  يد به نظر ميبع

ا يهام يز صنعت اا ايرده باشم، ك يا زلوين جمله ازراق يه بخواهم در اكن يجبهه گذشت، بدون ا يمرد من تو يزندگ

 افتاد  ياش م ياد زن و زندگيهم  يرده باشم  البته گاه گاهكاستفاده  يگريز ديا هرچيا تشخص يا استعاره يه يناك
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عراق آشنا نبود، از  کد هم چون به خايرد، شاكالً من و دوتا دخترش را فراموش كه ك چهار يربالكان بود تا يرجن يا

 ه مرزها را بستند نتوانست برگردد كعد از صلح ه بكن يا ايآسمان سر در آورد، 

ه درس و دانشيگاه شيان تميام    كي ادش افتاده دو تا دختر دارد  مانده حاال يفاطمه زهرا تازه  يه باباكروز خبر دادند يد

 ه      كده اند، حاال يشان را شن يها  ه بچه ها متلكه آن ها را از آب و گل درآورده ام، حاال كشده آمده، حاال 

ن چهار تيا اسيتخوان   يد با اتوان مينم يش من  ببينم با چند درصد برگشته پينمش، ببيروم بب ين  دارم مكاصالً ولش 

هميه   يه بهانيه بيرا  كي مارستان ها را بلد بود، او يه راه فرار از بكاورد  او ين همه سال نبودنش را از دلم در بيده، ايپوس

ا يي ر شيد،  يم دكه يد خواهر يد ببخشيخواهد بگو يبه من بزند  حتماً م دارد ينم چه حرفيارش داشت، حاال ببكجور 

 د خانمم يا ببخشيزم، يد عزيا ببخشيد خانم گلم، يا ببخشيد خانم پرستار، يببخش

ده يي ميا د  يبيرا  يگريزد، اگر گلوله ها خواب د ين حرف ها مين حرف ها بلد بود، مرد من هم از ايبله مرد ما هم از ا

 بودند 

 شش يرم پ يم ياز آب و گل درآوردم، با سر  بلندرا شَ نه دختراكاالن 

 د يآ يادم ميافه اش يم دارد قكم ك
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 ورزش و جوانان

 1یزهرا شعبان

 برند يرا از نظرها م يتا نشاط و تازگ

 برند ين دور و برها مياز ا ييرا گو يزندگ

 ر رايتقد يدر مواف سبز بودن باز

 برند ياز تبرها مترد جنگل  يشاخه ها

 است« يسرزندگ»ن جهان تنها هنر يگمان در ا يب

 برند يهنرها م يگمان رنج جهان را ب يب

 مانده اند از هر طرف مرداب ها يدست خال

 برند يدرّ و گهرها م يرودها با خود ول

 جنگل و صحرا به دشت وه وكرسد اندوه  يم

 برند يه پسرها از پدرها مك يمثل ارث

 برد يرا م يها زبار خستگ ورزش از جان

 برند    يابان رفتگرها ميز خك يهمچو گرد
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 یرانیا یزندگ

 1یفردوس یعل

 باران را يوچه كد حال يرد، پرسكلبخند را به شهر تعارف 

 ابان رايرد حال خكزش همراه يسحرخ يبا شور چشم ها

 ييون و رخو  و تنهاکرا، زرق س يآب يه كد بريافسرده د

 باران را يم صبا آورد با خود نشاط لحظه يبا نسهمراه 

 نشير عرق چيپژمرده از حال رفته ز د زنچهيه دك يوقت

 وان رايا يه يرد ساكم يبعد از ظهر تقد بر آفتاب خسته

 وله اش گذاشت و راه افتادكم را، تن سالم را، در يعقل سل

 ران رايرد هر دل وكرانه آباد کن و به شيباال زد آست

 مهمان يگذاشت روبرو ينيتابستان، س يير و چاقند بها

 زمستان را يدست ها يب رد سرما ينار بخارك نهه ك يرسك

 داشت يخوب انهياهگل نفسش پ ر بود، با روستا مك ياز بو

 مان رايس ينه اش ز م ختيرد از سكرون يشد و ب ياز خانه اش نم

 ت داردكر، رزق حالل پر برکرسد به دهانش، شُ يه مكدستش 

 نان را يرد دلخوشكم يه تقسيهمسا با دست تنگ سفره

 «را يفَاستَب قوا الخَ» يدل ها در جاده ها سبقت گرفت از همه

 رد تا مجوّز وجدان راكچرا  سبز نشانش داد رو  يخوب

 ده و آاللهيمان را با سبزه و سپيرد جوهر اكق يتلف

 ران رايپرچم ا يرو «اهلل »رد ك  سنگِ جهان ح يدر قل  ها

 

 ستيسخت گرفتن ن يا براير، دنکجانت سالمت است، خدا را ش

 تو آسان را يبرا كند ميه با لبخند رو كبخند  يبر زندگ

                                                           

 alifer2c@yahoo.com، دانشگاه خوارزمي  1
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 «ایثر»

 1یصفدر یمجتب

 يباش يپرنده ا يستتوان مي

 يباالتر يافق ها 

 ينكدا يت پيبال ها يبرا

 شد يم يوطن آسمان

 يگرفت ينه اش اوج ميدر س

 يبه ايو زريه

 ديشك يت خط و نشان نميابال ه يبرا

 تيحاال پرها

 خورد يم کپرندگان مهاجر خا يدر موزه ها

 خ پرواز يتار

 كند ميره نيرا خ يو چشميه

 يشد يم يآتش

 ردك يد ميوطن تبع يزمستان را از مرزها

 ز راييپا

 ترساند يسبز م يختن برگ هاياز ر

 نندك يستر  مكا زود خاير يد

 يشو يدر مزارع ذر  رها م

 شاورزانك يش هافكجز 

 ستيشان آشنا ن يه لهجه هاك

 افتد ياد  نميس كو يه

 يداشته باش يفرزند يستتوان مي

 ندكه ياز آفتاب خوزستان گال

 ر سبالنياز برف سختگ

 ا باران شمالي

 دهند يا را نميطعم سواحل استرال يو فوليه در هك

 ينكدست در خون جگر 

 فرزندانت ينده يتا آ
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 وشن شودخسته ر کن خايهم يرو

 نامحرم خسته است يه از نگاه هاك

 اد  باشدياما 

 وينجوم دانشگاه اوها يالس هاكفرزند  در  

 ردكتعج  خواهد  يدن ستاره اياز د

 وطنانت  هم يه روزك

 گذارند ير پا ميآن را ز

 خدا يتا وعده ها

 محقق شود
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 عاشورا ادامه دارد

 1یمانیسل یعل

 يزير يگ من باش، تنها بريباد! زمگ يا

 يزييباد پا يبجنگ يترس يشه ميبا ر

 ماند يشه مي، ريبجنگ يترس يشه ميبا ر

 ماند يشه ميت يفرهاد اگر افتاد، جا

 زان استيبرگ ر يندارد با  وقت كيبا

 ان زمستان استيه پاكچشم جهان روشن 

 ديآ يباد م يفن پوشند، وقتكمردان 

 ديآ يباد م ينوشند، وقت ينم يآب

 ست تا دلدار برگردد يباق يدلدادگ

 دار برگردديبا خاطرا  روشن د

 رد بازيخون بگ يآماده ست بو کن خايا

 دن انوار برگردديجنگ يتا قوه 

 ننديد بنشييپرستان را بفرما يشبل

 دار برگردد يخواهد به رو يمنوور م

 ستين كيست باياگر در سفره هاشان ن ينان

 گندم زار برگردد يد سويد بايخورش

 مسجد خون شده محراب ها امش مسجد به 

 ده از سفر مختار برگردديوقتش رس

 ن ش  هاينان است ا يسه كيبر دوش مردان 

 ر بر ل  هايبکجوشد به جز ت ينم يحرف

 ه در راهندك يخواهند مردان ير ميشمش

 خواهند يست رضوان را نميشهاد  ن يوقت

 هست يديدر باور سرخ عزاداران ام

 هست يديبح عد صيام  ش يبعد از عزا ب

 نميب يه مكراه شهاد  مانده و هر سو 

 هست يدي، عطر و سربند شهكي، پاليم هر

 ميگو ينم يزياز انتظاران مادران چ
                                                           

 zaamayer@gmail.com، پيام نور تهران جنوب  1
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 هست يديسپ يمانده و مو ياهيبخت س

 ديآ يگر نميد ين بن عليمثل حس

 هست يديزيده هر دوره يخ اما ديتار

 رفت يزه تا شام خطر مياگر بر ن ينور

 هست يدينور جد يشعله در باور ما 

 ه سپهدار استك يريد اميآ يروز م ي 

 ار استيکه مرد پك يسكد يآ يروز م ي 

 افتد يار مكد و قل  زمان از يآ يم

 افتد يبار مکر از دستان استيشمش
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 ه دادیشرفت و اخالق را به ملتش هدیه پك یانقالب

 1یبهروز گودرز

تيو   يبيرا  يانقالب اسالم ياز سو يخواند؛ دعوت يت به خود ميو  و معنوکمل ين تو را از سمت واديشوق آفر يدعوت

 ست ا انقالب تو يش از جنس آرمان هايشناسد اما آرمانها ين، انقالب را نميالت يايکه در آمرك يشاورزكآن  يو حت

؛ انقيالب جوانيه   كند ميجاد يدلت ا   دريبس عج يششكن، يشرفت، اما با رنگ ديو پ ياخالق و خوب يبه سو يدعوت

ن ميرز و بيوم پيرورش    يي و درختان تنومند امروز ا كند ميخود زنده  ييحايدر خواب رفته و سرمازده را با دم مس يها

 افته همان انقالب هستند ي

و اخيالق بيود  او    يامبر مهربيان يه از عشاق پك يافت يم ياد امامي، ناگاه به يآور يه بر زبان مكنام اخالق و انقالب را 

نفيرانس دالن را  كنداشيت،   يدادگريي جيز خشيونت و ب   يه ارمغانكجه سران ينت يب ينفرانس هاكپر از  يايدر دنه ك

ن خالوانه آزيوش خيود را   ين سرزميعاشق بنا نهاد و مردم ا يانسان ها يرا بر اساس همدل ياد زد و انقالب اسالميفر

 انقالب گشودند  يبه سو

روبيرو شيدند و صيادقانه نيور را در آزيوش       ياز هميدل  يديد، ناگاه با خورشرده بودنكعاد   يکيه به تارك ييچشمها

 گرفتند 

شيدن   يکيي ر پيرچم انقيالب بيه    يي ردنيد و ز كن يرا تمير  يمتفاو ، بيرادر  يانقالب معجزه خود را نشان داد؛ نگاه ها

نيار  كتا برادرانيه در   شد يحاصل و تار و پود ملت از جنس همدل يه همدليها در سا ين برادريدند و عارفانه تريشياند

 بسازند  يرانيا -يرا اسالم کن خايهم ا

 همنوعان است  يفه برايو انجام وظ يهمدل يو خوشبخت يدن به شاديانقالب به ما آموخت، تنها راه رس

ا يي ه عليم اگير در ثر  ك يباش يمردمت بتپد و باور داشت ياست تا دلت برا يت الهيعنا يشور ، منتهاكعشق به اقتدار 

 ابند ي ين پارس به آن دست مياز سرزم يمردم باشد

ن خفتيه  ين سيرزم يي و وقت اجازه ندادنيد اخيالق در ا  يه ملتم هكبالم  ياخالق است و چه به خود م ين داريگوهر د

 است  يشرفتيت و تالش و پكامبران است و الزمه هر حريامبرانه پيت مقود پيه نهاك يباشد؛ اخالق

 .نهد ينند و بر زخم ها مرهم مكيچون رذائل و تشتت را رفو م يياخالق معجزه گر است و رخنه ها

ان اميتش بيازگردد و آنهيا را در    يد تا دوباره به مين برگزيا يه معراج را براكم يآموخت يامبريشرفت را از پياخالق و پ

 :يبا گفت سعديند؛ چه زك ياريو اخالق  ير همدليمس

 ق راين فرياز آن ا يردكار يان عالم و عابد چه فرق بود/تا اختيگفتم م 

 ق رايرد زريه بگكند ك ين جهد ميبرد ز موج/و يش بدر ميم خويگفت آن گل

بيه   يده و در جيوار الهي  ينند تا به عرش رسك ين تا آسمان است؛ آنها تقال ميامبر با عابدان و عالمان از زميو تفاو  پ

  كند مي کت امتش تريهدا يامبر عرش و معراج را برايآرامش برسند و پ
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 ي، بيو يشور  شدكعظمت  يهمدل برا ياد خداست، اصال وقتيه جان همه قوه ها كمان دارم ين باور ايشه به ايهم

  ييز خدايت نيارهاك يشود و حت يم ييآورد و چهره ا  خدا يخدا جانت را به وجد م

 ملتش شده است  يبراه دروازه بهشت ك يانقالب زاده شدند؛ انقالب يه در فضاكن نسل ها يخوش به حال ا

ن ين زمي يي در ا تيوان  ميي ردم، ك ير نمکو گاه فيردم، اما هك يم بهشت را در آسمانها جست وجو يشه دروازه هايهم

ن پير از  ين سيرزم يي آرزومندان را بيرآوردن دروازه بهشيت اسيت و ا    يه آرزوکنيابم؛ مگر نه ايدروازه بهشت را ب كيخا

خ ثبيت  يرده اند و سند روشن آن در تيار كن انقالب خالوانه تالش يا ياخشت خشت بن يه براكاست  يمردان و زنان

 را روشن نگه داشته اند  کن خايا يه چرا  علم و فناورك ياست؛ مردان

ه بيه ميا آموخيت    كي  يشود  اميام  يم يره( از معنا ته) اماماد يشرفت بدون ياست! اصال پ يشرفت واژه پر رمز و رازيپ

به خاطر ميردم مسيتح  اسيت اميا      ياركبزرگ است؛ فدا يهاياركفدا يبرا ياند آمادگرس يآنچه انسان را به عرش م

 ر گسترده به مردمش برساند يرد تا خكامام آن را بر خود واج  

اد گرفتنيد  يي ن مردم چيه خيوب   يم و ايم و از آن زافليدار ييه چه ارزشهاكامبران به ما تلنگر زد يه همچون پك يامام

 نند كن يشرفت را تمريتدار و پشان اقيچگونه با ارزشها

سيپرده   يم اما در گذر زمان زبار آنها را بيه فراموشي  يه داشتك ييادمان آورد؛ داشته هايمان را به يه داشته هاك يامام

 بود 

رد تيا در  كي ت يي فرزنيدانمان را ترب  توان ميم عالم پرور اما چگونه يهست يه ما ملتكن سوال در ذهنم است يشه ايهم 

د يي ن ميرز و بيوم با  يي فرزندان ا  ت  بزرگتر ت يشرفتهايتداوم پ يمان دارم برايها را ادامه دهند؟ ا يزرگن بينده ايآ

م يني كت يد نيم و بايتشان داريدر ترب يفه سترگيداشته باشند و ما به عنوان پدر و مادر آنها وظ يو اخالق يآورده علم

 م ينكت يترب ينيافتخار آفر يه آنها را براك

نگيرد، فقيط    يلطيم مي   ين مليت را از رو يم است و ايندارد؛ خدا لط يشرفت بدون اخالق ارزشيه پكند به ما آموخت

 يم برسي يتا به مقام ابيراه  ينندگان را دوست نداشته باشكو افول  ينكرانش رها يکه خود را در افق لطم بكست يافك

؛ كنيد  ميي م دور يه خدا، تو را از مقام ابيراه نار خانكدر  يط درس، دانشگاه و حتيدر هر جا، در خانه، مح ياخالق يو ب

هم خود را به  يشق ي ن است کندارد، چون مم ي، ارزشيستيز بايم نياگر در مقام ابراه يحت يه باشكاز اخالق  يته

 ؟كند ميت را چه يم برساند اما هبوط از مقام انسانيمقام ابراه

اسيت و دروازه  ين گفتمان اميروز دن يل تريگفتمانش اص هك ينكاد يهم  يد از رهبريبا ينكر يشرفت را هرطور تفسيپ

 ن است يد و نگاه پر صالبتش اقتدار آفريگشا يگر ميد يمردمش و ملتها يبهشت را برا يها

///////////// 

 

 ه امام به ملتش دادك ينردبان

 ه مرو،رد از آمل تا بكر او به قو  جانش پرواز يمان نهاد و تكر جانش را در يمانگكند آرش يگو يم

 امش نهاد و دور پرواز شد و البته ماندگاريامام هم جانش را در پ 
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دهيد و خيودش را    يجان مي  يه امام بوكدانند  ينند، ميب يملت را به جان م ي  يه همدلكامروز انقالب  ينسل ها

ه از كي ش اسيت  از جان يپاره ا ييرسد و گو يخ به گوش ميهمدالنه اش هنوز در گستره تار يالمش نهاد  پندهاكدر 

 .را استيشود، هرچند جانش نام ياو جدا م

 .ص شديردن ملتش حركهمدل  يشه خود ساخت و برايرا پ يه دلسوزكامام شد  يبه گمانم حضر  روح اهلل وقت

وه يرد؛ اصيال شي  كي  ينکامبر عيرف شي  يي  ( بود، او همچون پ) امبرشيپه امام به ملتش و امت يشرفت هدياخالق و پ

، يارم اخالقي کاتمام م ين برايبود و رحمة للعالم يامبر خوومت و دشمنيعرف زمان پ يبود؛ آر ينکامبران عرف شيپ

 .ردكسخت را شروع  يرسالت

از  ياسيت، مليتش بياده ا    ياز عرش اله يدهد، مرتبه نازله ا يت ميم معنويحه لطيانس و را يالم امام بوكهنوز هم 

ه كي بيود   يروحي  يزيذا  يهميدل  اصال  يت، اخالق و همدليشه سرمستند؛ سرمست معنويدند و همينوش يدست ساق

  ندكبزرگ را باز  يگوهر جان ملت با آن فربه شد تا بتواند گره ها

غ يي در يامبران در بي يي ه پكد؛ همان گونه يبخش يگران ميغ به ديدر يه بكبش شد يخدا نو ياز سو يقيامام چه توف

 .دن در صدرنديبخش

بيود،   يار مردمش نهاد؛ بام بلندين نردبان را در اختيام تقوا و اخالق صعود داده بود و اه او را به بكداشت  يامام نردبان

 .مينكشرفت صعود ين بام بلند اخالق و پياما امام نردبانش را به ما داد تا به ا

حيال  شيرفت بياال رفيتن م   يت و پيي دن و از نردبان اخالق و معنويآسمان رس يه به آستانه دروازه هاكاو به ما آموخت 

 ست ين
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 «پرچم»

 1نیفرز ناصر

 زيرور  حاصل است  اهتزاز وطن در برفراز محورنام خدا ه باك يپرچم ،نندك يمان ساده ازمسائل عبورميچشم ها يگاه

 ميا  يشه يه جوانان افق پك است زود چقدر ،خورده وندين پرچم پيتو به ا من و آرمان ست ا ما امروز و روزير  ديز و

 برسانند  يبه دست منج را شوركپرچم  و برسند يتعال موعود به لحظه انتظار يراسوف در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 farzinroman@gmail.com، دانشگاه آزادزنجان  1

http://9th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=farzinroman@gmail.com&a_ordnum=110


  

 ده آثار و مقاالت برگزیده نهمين كنگره پيشگامان پيشرفتکيمجموعه چ

 

281 

 

 مانك نیدر جلد رنگ

 1یپژمان سهراب

 

ن يي رسيد  از ا  يدارم  آسمان آشنا به نظر م يريشم  احساس دلپذك يها دراز م چمن ينم و روك ياز فرصت استفاده م 

 ام    ردهكرده  من اما تفاو  کن ياديسال قبلش فرق ز    با دهام دهيه صدها بار آن را ديزاو

درسيت  « ننيد  ك يها نگاهت مي  از پنجره»دهد:  يجواب م« ست ين يسكه كنجا يا»م: يگو يند  مك يمادرم باز زرولند م 

قيد  م خيوب  يردكي  يمي  ينجيا بياز  يه ميا ا ك ييها نسبت به روزها م  درختيزن يگر در محوطه قدم ميد يمكد  يگو يم

ه ميا  كي گيل هيم    يهيا  ست  بوتهيدر بند آنها ن يسكگر ياند  انگار د شده يو خال  جا خش ها اما جابه اند  چمن دهيشك

ت و کياسي  يه بيرا ك يباز  وچكن يبار هستند  از سه زم و  برگ يم ازل  بيديچ يشان را م يها گلبرگ يدخترها گاه

خودرو رشيد   يها ها علم کتر يبرخ يخورده و از ال ياديز ياه کت ترکين اسيم، آسفالت زميبال داشتيفوتبال و وال

ده اسيت  تيور   ييي رو  وچكگل زرد  ي م آمد کمكرضا به ين خوردم و عليبار زم ي ه من ك ييرده است  درست جاك

دانم  يد  اصال نميآها جدا شود و به پرواز در لهينمانده همراه باد از م يزيه چكده و پاره شده يبال آنقدر پوسين واليزم

دن پسيرها  يي س عاشق فوتبال بيودم! از د کبال نداشتم  برعيبه وال يا چوقت عالقهيا نه؟ هين همان تور دوران ماست يا

بلنيد و لَخيت    يه موهيا كي از پسيرها بيود    يکيبردم   يزدند لذ  م يردند و با سر توپ را درون دروازه مك يم يه بازك

 ياز سر دلسيوز  يآمد  آنها گاه يدرم يمبهم ييور آفتاب به رنگ خرمار نيلرزانش ز يد موهايپر يه مكداشت  به هوا 

بيار   ي دم  يترس يآمد م يم ميبه سو کشان و خطرناكريه آنطور صفكردند  اما من از توپ ك يدعو  م يز به بازيمرا ن

رق از د و بيه صيورتم بخيورد  بي    يي ايم بيننيده مسيتق  كديرحيم و تهد  يردم تا بكه فقط نگاهش كوب شدم کخيچنان م

ن يي هم به فوتبيال نداشيت از دور ا   يا شه آرام بود و عالقهيه همكرضا ير شد  عليم سرازينيد و خون از بيم پريها چشم

ن يد  اولي يشي ك ياركي   تكارشان به كرد  كرا مواخذه  يين، همان پسر مو خرماين و شاهيد  آمد وسط زميصحنه را د

 يگر  فردا با هيم آشيت  يپسرند د»زدم  مادرم گفت:  يه ل  به زذا نمه بر سر من درگرفته بود  ش  از زوكبود  ييدعوا

 «نند ك يم

شه يد  هميآ يم يستن طوطکتخمه ش يدارم  صدا يمادرم نگاه م يشوم  در را برا يچرخانم و وارد خانه م يد را ميلك 

مرجيان   يخواست جا يم را خوانده بودم  دلم «لكداش آ»ه داستان ك يام  از وقت سخنگو را داشته يطوط ي  يآرزو

نيد   كش را ابراز يفتگيرد شك يچگاه جرا  نميه يه به تمام معنا پردل بود ولك يداشتم  مرد يا بودم و چنان دلباخته

ه آن را كي  ياله گذاشيته اسيت  روز  كي خورد! گمانم فروشنده سرم  يزند  فقط زذا م ينم يهنوز حرف ين طوطيالبته ا

 يفروشي  ه چشيمم بيه پرنيده   كگشتم  يدر شهر م يخود ينطور بيهم« رد يگ ياد ميلمه كشتر از صد يب»دم گفت: يخر

؟ چيه  ينداشيت  يهمه سال هيوس طيوط   نيتو مگر ا»ردم  با خودم گفتم: كها را نگاه  ار جلو رفتم و قفسياخت يافتاد  ب

 «ند ك يت را هم پرمييو تنها يبهتر از حاال؟ دلتنگ يفرصت

                                                           

 sohrabi.pejman@gmail.com، دانشگاه هنر  1
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نيود درجيه    کيل مضيح کصيورتش را بيه شي    يطوط« مادر! مادر!»م: يگو يده مشمر يلحن ستم و بايا يقفس م يجلو 

 استعداد  يرد  جانور  بيگ يام م ند  خندهك يچشم نگاهم م ي چرخاند و با  يم

* * * 

انيدازم    يها راه مي  امياز پ يالبيشوم و س يمتوصل م ياجتماع يها هکنم  به شبكدا يرا پ يميه دوستان قدكدر تالشم  

مرا بيه   يشود  بعض يبم نمينو يگريز ديمدار چ و ها و البته چند تلفن و قرار  ها، اقسام صورت ذوق و شوقگذشته از 

 ر دادند يناپذ وتاه و دنبالهك يها ه جوابكداشتند  يقدر گرفتار هم آن يا شور رفته بودند  عدهكاز  ياوردند  برخياد ني

از هيم   يش از خداحافظيم  و پيردك يبخش را سپر ند ساعت لذ م  چيدار هم رفتيم و به ديافه قرار گذاشتك ي در  

ر کي رضيا ف يم بيود  در راه بازگشيت بيه عل   يبند خواهيدانم چقدر به آن پا يه نمكم  ينيگر را ببيديکه باز كم يقول گرفت

انيد    هه از مجتمي  رفتي  كي هاست  ا همسر و فرزند دارد؟ ساليند  آك يجاست و چه مك  نينم  دوست دارم بدانم اك يم

د در قفيل  يي لكترسو بعد از چند سوال و جيواب از پشيت در و دو دور چرخانيدن     يرزنيزنگ واحدشان را زدم پ يوقت

ها  ه به بچهك يدست شده است  روز به شناسد  البد تا امروز آپارتمان بارها دست يه اصال آنها را نمكرون آمد و گفت يب

ر يي چنيدان جيذابش آدم را درگ    چهره نيه  يه توكدرشت  يها آن چشم رد  باكران خواهم رفت فقط نگاهم يگفتم از ا

 يآوردنيد  مين ولي    يبه حساب م يا عاطفه يو ب  گران او را پسر خشيشه در ابراز احساسا  ناتوان بود  ديرد  همك يم

 تر است  ه از همه آنها حساسكدم يفهم يخوب م

زبانيت را گياز   »د: يي گو يه مبادا مرده باشد  مادرم مي كگذرد  يمر کن فيا يا شم  لحظهياند يدر بستر ناخودآگاه به او م 

د زودتير  يي دم بشود؟ بايهمه سال انتظار دارم چه عا نينم؟! بعد از اك يه من مكست ين توورا  چياصال ا« ر دختر!يبگ

 و  خودم دسيت  يبرا ياركرد  الزم است زودتر ك ينطور زندگيشود ا يه نمكم  تا ابد يايرون بيب يفيلکن حالت بالتياز ا

هيا را   روزنامه يها يازمنديجو  ن و نم به پرسك يروم  از فردا شروع م ياز حال م يهودگينم  وگرنه از زور رخو  و بكپا  

 به چشمم بخورد  يه مورد مناسبكد يرم  شايگ يهم م

* * * 

اميد  دخترهيا   يخوشيم ن »گفتم: زدم  يم  ردم و به زذا ناخنك يه در قابلمه را بازمكنطور يهم« خ ؟»د: يمادرم پرس 

شيد:   يمادرم عويبان « فهمند  يرا نم يار و مهمانكط ين مردم انگار فرق محيگشتند  ا يم يوض  نامناسب و همه با سر

نبيود    يط خوبيمح»جواب دادم: « ار  را انجام بده ك؟ مناس  شانت لباس بپوش و يار داركگر چه يد يبه دخترها»

دانسيت   ينيزد  مي   يگر حرفيمادرم د« د يش داشته باشيد آراينجا بايار در اك يفت برارد گك يه مواحبه مكهم  يسك

دهنيد اميا    يت مي يي ش اهميي ردم؛ به آراكر ل  زرزر يگر به آنجا نخواهم رفت  زيه دكدانست  يه حق با من است و مك

 اند  اد بردهيرا از  يآراستگ

وقيت    ها از آن خودشان بود  آن پين تياش اكاند   ردهك يداير زييرفتم تغ يه من مك يشهر نسبت به روز يها ابانيخ 

 شد  يتر هم م مرات  جذاب  به

ه از پنجره چشم به ما كدم يم مادرم را ديردك يم يها داخل محوطه باز ه با بچهك يياز روزها يکيرود؛  يادم نميو يه 

 «م يزنانه دار يها امده حرفيتا پدر  ن زود برگرد»ر دوش فرستاد و گفت: يه باال آمدم مرا زك يدوخته است  وقت
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درون  يبزرگ قيد  ي نهيينه برد  آييآ يرو نزدش رفتم مرا با خود روبه يد  وقتيخواهد بگو يدانستم چه م يدرست نم 

مين  « ؟يني يب يبگو چه مي »رد: كرار کدوباره ت« ا  گرفته؟ يمامان! شوخ»ردم: كتعج  « ؟ينيب يچه م»د: يسالن  پرس

نيه بيه   ييآ ين آورد و تيو ييسير مين پيا    يي  او اما سيرش را تيا نزد  « دختر! ي »دم و جواب دادم: درآور کيلکهم ش

ت شدم و خودم را برانيداز  كرا نداشتم  سا ين حرفيانتظار چن« نم!يب يبانو م ي اما من »رد و گفت: كم نگاه يها چشم

ج يگي  يمكدم اما يفهم يش را ميها حرف يعنم« ند كاش رفتار  د مطابق ارزش و مرتبهيه باكبانو  ي »رد  ادامه داد: ك

 شده بودم 

 «نم؟كد شروع يجا باكاز »

 «از پوششت »

 «موق  مدرسه؟ يعني»

  «يرو يرون ميب يباز يبرا يوقت يشه  حتيهم»

ه كي ند  اما مادرم ك يبا پسرها را قدزن م يه بازكدانستم  يد  ميخواهد چه بگو ين حرف ميه بعد از اكزدم  يحدس م 

حيرف   يتيوان  يها با همه مي  بهير از زريبه ز»م بود گفت: يها چشم يها ه مادرها مسلط به دانش خواندن حرفمثل هم

 «بانو  ي مثل  ي  ولينك يو باز يبزن

  يشهر بود يدخترها ي اش تو مادر همهك 

* * * 

الميه  کگذشتند، من مشيغول م نارم كاند  دزدها سوار بر موتور از  ردهكگردم  تلفن همراهم را سرقت  يبازم يالنتركاز  

د: يرد پرسي كي  يتم را ثبيت مي  ياکه شي كي  يست! افسير يدستم ن يتو يزيدم چيبعد د يا وتاه و لحظهكوقفه  ي بودم، 

س در آن کي خ  معلوم اسيت  هرچيه ع  »حرفش نشدم   يابتدا متوجه معنا« د؟يداشت يدرون گوش يس خووصکع»

ش يهتفاهم پ افسر متوجه سو« نم ك يگران را نگهداريد يها سکه عكستم يار نيکگر  بيبوده است د يام خووص داشته

 «امل بود كخودتان بدون لباس  يها سکمنظورم ع»ح داد: يآمده شد و توض

 يارهيا كهيا   خيانم  يهيا  سکي مار با اسيتفاده از ع يب يا ه عدهكده بودم يند  شنك ياشاره م يدم به چه مورديتازه فهم 

پيس خوشيحال   »گفيت:  « ها ندارم  سکنجور عيخوشبختانه من از ا نه»و گفتم:  نان دادمينند  به او اطمك يم يعيشن

 «ماند  يتان محفوو م يم آبروك دا نشود، اما دستيتان پ ن است تلفن همراهکد  مميباش

  ه اشي كي دارد  يرنگ يها تر است و چشم ند  از من جوانك ينارم نشسته توجهم را جل  مكه ك يدختر يسكتا يتو 

رم به خلوتش يگ يم ميرده  تومكال  عرصه را بر او تنگ کده بودمش  البد مشيهم د يالنتركاست  در  ياز آنها جار

 يگيذرد صيدا   يه مي كي  يمي كنم  اما ك يگذارم و استراحت م يهم م يم را رويها  احترام بگذارم و مزاحمش نشوم  پل

خيانم  »پرسيد:   يره شده است  ميبه او خ ييونه جليينم  راننده از داخل آك يآورد  چشم باز م يهقش مرا به خود م هق

از سير   يراننده سيوت « د ينامرد يليد  خيپست يليبه خدا شما مردها خ»د: يگو يه ميگر يال دختر البه« افتاده؟ ياتفاق

 ها انباشته است  ن حرفيه دارد گوشش از اك يا شهيسب  پ داست بهيشد  پك يم يتينارضا
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م يشيو  ياده مي يي ه پكي  يسي كاز دارد  از تايي نم به من نك يه احساس مكنقدر بد است گذارم  حالش آ يدختر را تنها نم 

  يي فر ياديه چگونه توسط مرد شكند ك يم ميم تعريم  دختر براينينش يم کم در پاريرو يم و بعد ميزن يقدم م يمك

 خورده و ازفال شده است 

تا گروه بودند  پسيره   دانم چند ينم نهه البته ك يکيمزخرف عضو بودم   يها هکمزخرفِ شب يها ن گروهياز ا يکيدر » 

م يها سکروز ع د  من هريشك يرون ميه مار را از النه بكداشت  ي  زبان چربيانال خووصك يهم آنجا بود  بعد آمد رو

م يدو بار رفتي  يکيرد  كزرنگم  همان بدبختم  يليردم خك يال ميم  خيايخواستم بهتر به چشم ب يردم  مك يرا عوض م

ل داد و بعيد بيا هيزار وعيده خيامم      کي شاندم  خانه دوستش بود  آنجا بهم الكخانه  ي رنگ به يوقت با ن  افه و آنكه ب

 ن است يت نشسته  آزرده و زمگکميگر نيد يه در سوكشوم  يمتوجه مادرم م« رد ك

دهيد:   يجواب مي « ؟يشوب ين مرديزن چن يدا شود؟ واقعا حاضريازدواج پ ياش برا لهكسرو يانتظار دار»پرسم:  يم 

آميده    که چه بيه سير دختير   كنم ك يم کزند  تازه در يه مير گريو ز« لم گرفته است يازدواج سرش را بخورد  ازم ف»

نگياهم  « افتيد؟  ين اتفاقيا  درون آنهيا مي   يي است، چطيور ا  يو خبر يشترش فرهنگيه بكها  ن گروهيا»نم: ك يسوال م

 ييهيا  ن گيروه ياگر شما عضو همچ»د: يگو يمت است  ميارزان ق ييزند لنزها يه داد مك يرنگ ييها  ند  با مردمك يم

آمد  اميا زود از   يم ييها اميل پيستم  اواينه ن»دهم:  يجواب م« د يزها را داشته باشين چيد تجربه ايد خودتان بايهست

ميا   يانيدام بيرا   ن محيل عيرض  يحاضير بهتير   زدم  درحيال  يحدس م»د: يگو يم« رون آمدم يشان خسته شدم و ب همه

پرسيم:   يمي « ره بشيوند؟! يي ست جفت چشم بهش خيد دويآ يبدش م يدام دختركاست! ا ه ن گروهيدخترها درون هم

رد و بعيد بيه حيرف    كي تامل  يا اما لحظه بلهد ياول خواست بگو« شوند؟ يها م ن گروهيد ايهمه دخترها االن ص يعني»

 «نه نند كبزرگ  يارهاكه قرار است كآنها  نههمه »آمد: 

* * * 

 ييه آقيا كي رفته بودم  مشغول مواحبه بودم  يتكاستخدام به شر يرد  براكدا يام! درواق  او مرا پ ردهكدا يرضا را پيعل 

م بود و به آنچيه  يش رويپ يها ننده به احترام او از جا برخاست  من حواسم به فرمك شد و مواحبه ي از پشت سر نزد

د: يرد و پرسي كبعيد دهيان بياز    يا ستاده بود  لحظيه يخود ا يما او همچنان در جاگذشت توجه نداشتم  ا يدر اطرافم م

 !رضاي، خودش بود؛ عليردم، واكبرگشتم و نگاه « حال شما چطور است خانم رهنما؟»

 ه جيا كي  يرا، درون صورتيش البته همان حالت سابق را دارد  درشت و گيها ن  چشميشده  موقر و سنگ يمرد محترم 

 ست يگر چندان هم زشت نيقبل شده و د تر از افتاده

بار تلفن زد و عاقبيت بيا احتيرام دعيوتم      اورند  چنديمان را ب يها ه سفارشكم يم و منتظر هستيا در رستوران نشسته 

و  يم، از نوجيوان يام بگيو  ه نبيوده كي  ييها م قرارگرفته و چشم به من دوخته تا از ساليرو شلوار روبه  و  تكرد  حاال با ك

پ شده اسيت  درون  يت اورم  خوشيادش بيه قرار است به ك كيودكجا گم شد  و البته خاطرا  كم يديه نفهمك يجوان

نيد  بيا آن   ك يزنيم  نگياهم مي    يو لبخنيد مي  « رضيا! يعل يا ر شدهيپ»م: يگو يد  ميآ يچشم م د بهيش چند تار سفيموها

  «يردك رمير تو بودم  تو پکشه در فيهم»دهد:  يبش  و جواب ميزر يها چشم
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سيرم   ينم  او را بياال ك ينه به خودم نگاه مييآ ياش مادرم زنده بود  توكند  كازدواج  يخواهد از من تقاضا يگمانم م 

د  يي آ يبيه حيرف مي    يطيوط !« يا شيده  يچه خيانم »د: يگو يند  مك يوفا مکاه را شيه زنچه گك يا ينم  با مهربانيب يم

 ! ودنك ي بامزه ياندازد  طوط يمواج را جا ي اما « مادر»د: يخواهد بگو يم
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 گر گاویبا پ یدست

 1یمرادآباد یمحمد همت

بگيوش   يمبهم يهاستاده بودند  زمزمهيصم ا ي هم در سرت پشتيشد  جمعيسو  قطار هر لحظه بلندتر م يصدا

بيود  ك يگ آبي ز بيه رني  يي همه چ ينبود  به نوع يگاهاز نور گرما بخش صبح يدم صبح اثر ييبا وجود روشنا  ديرسيم

 داشت يست وا مکت را به شيز جمعيو  دل انگک، سيآسمان ابر يپدريپ يد  زرشهايينمايم

شيدند تيا بيه     يت چنيد صيف  يشدند  جمعياتاق م ي د وارد يره  همه بايگين، زود باش االن بارون مكآقا برو، عجله 

دادنيد  از آن  يقطيار مي   يت مجانيبل ي به عالوه شلوار  و تكدست  ي شد به او يوارد اتاق م يسكباران نرسند  هر 

 امالً پير شيده بودنيد    كي جليو،   يهيا شدند  واگين ير ميل به سمت قطار سرازکش ي ده و يشكاتاق، جماعت اتو يسو

 يدن صيدا يخيود از شين   يركي جز  ير؛ اما حاصلكال خود، گوش خلق را يرده تا به خكن سواره داد خود بلند يمسافر

خود را از  يهاهير انداخته تا گريخود را به ز يسرها مردم نبودند  يدن صدايرا حاضر به شنيشت  زآنها ندا يخلق برا

م  اميا آنچيه از   يخيواه  يگه نمي يم  شما را ديما خوشبخت م؛يگرديگه بر نميما د يگفتند آهايم نندكچشم مردم دور 

 ياز آنچه در مقود بود آگياه  يسكن بود  يفرمسا يت برايو موفق ير، سالمتيخ يشد آرزويمردم اطراف قطار بلند م

-يزدنيد اميا آنچيه از مقويد مي     يه نعره شادمانه سر مي كگفتند و از مسافران آن يم ينداشت همه از قطار قبل ياملك

هيا و  تيتياب و سيا  كراننده خواب آلود قطار، مطال  خوانده شده در  يدهايدانستند فقط حدس و گمان، اعتنا به شن

فيراهم اسيت  و در    فيورا ه هر چه انسان بخواهيد  ك ها؛گم شده در افسانه ينيبهشت زم ي بود   هالميده شده در فيد

ند وجود دارد  به ميوازا   ك يلمه سرورك يبه معنا يسكشود  يو تمام آنچه موج  م خود پادشاه يس براكآنجا هر 

 يسيمفون  يو اجيرا  پرواز قطار؛ تكحر ازبزرگ نشسته بر پشت واگنها؛ زودتر  يال  هاكاز  يات قطار دستهكرحريمس

 شدند يرده و از آنجا دور مكرا شروع  زارشانزار

 يريراتش را سي کي د محيور تف يي با ينبيود؛ از زور گرسينگ   يرد اميا چياره ا  كين قطار را توور ميسهراب هر روز صبح ا

ار خيود  که شده از افكلقمه هم داد و در حد چند يرون شدن از دل تختخواب قرار ميب يو تمام توانش را برا  مشکش

شينبه آخير   ما روانه پنجيرون رفت تا با نيسهراب از خانه ب يه طبق قرار قبلكساعت بعد از ظهر بود  ي رد  يفاصله بگ

 اد قبور شوند يسال و 

ان وارد قبرسيت  يمي ي  ماليقبرستان باالتر بود  با ش يطبقه از سطح عموم ساختمان دو ي ستان به اندازه رقب يورود

قبرهيا   يت در البه الي  جمعين محل داشته باشياز باال بر ا ينگاه يتوانستيم يخواستيه اگر مك يبگونه ا يشديم

ا يي خوانيد و   يچمپاته زده قيرآن مي   ياستاده بود  عدهيا کيخيفرشها، سن سنگيب يافهاکاز ش خواستهنو مانند چمن

شستند  و ناله فيراق  يده ميز رفته، سنگ قبرها را به آب ديبا عز خاطراتشان ي  تداعيش سريدر رو يهمانند ابر بهار

 رسانند ينان قبرستان مكرا بگوش سا

خت  و انگار جماعيت فاتحيه خيوان بير     يريم  ر قاب گرفته فرزند مرحومش اشيبر توو ياز قبرستان مادر ينجكدر 

ن يي بير دل ا  ييو تسال بگذارند؛ يداشته وقع ين گوشه توقفيدر ا هكخرسند نبودند؛  دهيآرم کن جوان به خايعاقبت ا

                                                           

1 .mmoradabady@yahoo.com 

http://9th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=mmoradabady@yahoo.com&a_ordnum=247
http://9th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=mmoradabady@yahoo.com&a_ordnum=247
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نجيا قسيمت ميا    يا؛ ايي ق بيي گفت: رف اشما دست سهراب را گرفت و با لبخند نشسته به چهرهيده باشند  نيمادر دا  د

-يشناسه اما هم سن سال پسرش به نظير مي  يه ما را نمك م  درستهينكن مادر را شاد يتا با حضورمون دل ا ايب شده،

نيه   ك ين لحظا  را سپريتونه ايم؛ و بهتر مينه ما از دوستان پسرش بودكير مکنار قبر پسرش فك ما دنيم  با ديرس

ه ميادر،  يي د گريي س چشم دوختيه بودنيد  بيا شيروع ميوج جد     کن پسر در قاب عکيستاده بر چهره نميما ايسهراب و ن

ه كي آنها در آن گوشه نگذشيته بيود     يجوانمرد ياز تجل يزيشان پوشاندند  چيه با دستهايچشمانشان را به حالت گر

ش يه بود حضور گرمشان را به نماكهم  يوتاه زمانك يت دوتا دوتا و سه تا سه تا به سمت آنها روانه شدند و برايجمع

 ند کشرو شود و خط را بشيپ يسكد منتظر بودند يگذاشتند  شا

اش باال بوده و آقيا  ه خانم توق كن يته و سر ارده  ظاهراً با خانمش اختالف داشكفو   ين پسر چه جوريما اين يراست

خيواد  آدمهيا    يز، ميادرش را مي  يش از هرچيه بك يرده و رفته  نوزادكنوزاد رها  ي ده؛ او را با يشكيهم درآمدش نم

 افتن تو چاه يشه؛ زود مين روزها زود نخ تحملشون پاره ميا

اد خونيه  يي م يگردم ول يو بر م اركروم سر  يگه ميو م ارهگذيش مادر خودش مياش را په ماه، بچهين مرحوم بعد يا

ه كي ار كي  ينجيا يبه ا سوزه، تازهيره؛ گلوش ميه سم جونش را بگكن يخوره؛ قبل ايآب و م يزه تويريخودش؛ سم م

وچيه وليو   كوسيط   وچيه؛ كرسونه بيه   يه هست خودش را مك يشه  به هر ضرب و زوريمون ميارش پشكرسه از  يم

؛ جيوون  يديي ديو مي  يد بيود يي مارسيتان  سيهراب با  يش بدفرستن يم آمپوالنسيزن سرش و يريهم مشه؛ مردم يم

ننيد   کب ياركي ه يي ه كي رد كي يترها را التماس مكبا چشماش د رده بودكس يل صورتش را خكندامت   ه اشكچاره يب

 ه من اون شي  كگه يد يزهايچ  يه سريبلد بودند از آمپول گرفته تا سرم  يتر هر تلسم و فنكون دين آقايبنده خدا ا

د يي ن جوون بايه اكنجور نوشته شده بود يه دست خداست، اك يتو برنامه اصل ردند اماكاستفاده  دهستن يدم چينفهم

آد  يروز هيم بير نمي    ينوليوژ کن تيبياالتر  يحتي  يسي كاز دست  ياركگه ياد ديه بك ي  اجل حتمدرينوم ش  پر بگ

 هاست آقا سهراب ينجوريا

 يي  آشينا بيه    يبير سيرقبر   يبا توقف يز چند گاها ردند و هركيقبرستان را قبر به قبر وج  م مايراه نسهراب به هم

پشت سرشان انداخت سيهراب او   يبه قبرها يقطعه شهدا نگاه يما در وروديرفتند  نيرده و مكحمد و فاتحه بسنده 

شيد  سيپس   كرون يي ا  از آنهيا ب يي بتوان راز ح نورد؛ تايدرم ه فسفله مرگ را قبر به قبركد يديق ميعم يوتکرا در س

-يمي  ياهيچهار پا يحضور بر مزار رفتگان سهراب خود را بر رو ما وارد قطعه شهدا شدند  در تمام ساعتيسهراب و ن

 ر قياب گرفتيه  يآورد؛ و توويگردن م ي رفت و حلقه طناب را تا نزديآمد و دوباره باال مين مييه مدام از آن پاكد يد

 د يديدر گوشه قبرستان م يقبر يخود را بر رو يامكنا

 کداره آدم صور  مسيئله را پيا   ي  چه ارزشيشكسرا  خود ينبود تا بر ياگهيد يراه نه آقا سهراب  يشكخود نهنه 

لش کبتونه خودشو به آن برسيونه و مشي   ي نده نزديه در آكباشه  يد فرصتينه؛ شاكدا يد بگرده راه خروج را پينه باك

 يرده و تيو كي ه آدم را خليق  ك يسكسوزونه  ينه  اما مرگ خودخواسته فقط فرصتها را مكدا يپ يو راه نجاتحل بشه 

 را شيازهيا ياون قرار داده تا بتونيه ن  يالتش را هم براکردن مشكال  قرارش داده، روش برطرف کپر از مش ياين دنيا

  ندكبرطرف 

00 
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 ه سوخت، مگذار جنگل هم بسوزد كدرخت   ت

00 

ار نبيود   كسر  ييهنوز جا يالملنيل شده بود و با وجود سه اختراع و چند مقاله بيالتحوه فارقكاب دو سال بود سهر

رفيت رفتيار   يه بيه خانيه مي   كي هر بار  ده بود يرا نچش کمشتر يزندگ ي، هنوز معنيبهار از زندگ يبا وجود گذشت س

بيه او   يحتيا الاقيل نوي  يي ردند كيم يتياکدر و مادر به او شاش پك رد كيتر مرا نگران ارانه پدر و مادرش اوكمالحظه

دار پيدر و  تبسيم  يوتهاکمادر و سي  يازهاين ردند تا بفهمد آنها چقدر نگران هستند  اما از چشمان منتظر و نذر وكيم

ق آنهيا از  يعم کآنها داشت  در يار و ازدواج براكالعاده ت فوقياو از اخبار اشتغال و ازدواج نشان از اهم يهايريگيپ

پسيرش را   يجاد شيغل بيرا  يل خانواده و اکيفاف تشكدرآمد پدر  چون شانده بود كو  کط فرزندشان آنها را به سيشرا

ن جيور  يشه ايهم)) نيقيسته از وابرخ نندهكدوار يان دارز عمر خود را فقط در قال  جمله اميا  ساليرد  و تجربكينم

 نند كت ياو را به جلو رفتن هدا يرده  و به نوعكدور  يار منفکاو را از معرض اف هكختند  يرينه خدا برزگه(( مومينم

نيد  و تنهيا راه فيرار از خيودش را     كه سهراب در آن بتواند خيودش را تحميل   كنبود  ييآخر، خانه جا ين روزهايدر ا

را  ياري  چيون افيراد بسي   دانسيت يدان ها مي يت شلو  چهاراها و مين جمعيردن خود در بكرون رفتن از خانه و گم يب

در  ياحسياس خاموشي   يمي كه كي بيود   يينجا درست جايا زنند ويابان پرسه ميند و در خيه هم سن سال اوكد يديم

ه در گذر ك يمكارند  اما يکنها مثل تو بيه همه اكداد   يرو ميت به او نيش جمعيرد  تشوكينش مكيزخم چر سوزش

د افيراد مثيل او   ياست و شيا  يزيس دنبال چكه هر كرساند   ين ميقياد او را به افر يرارکر تيستاد، عبور زيايافراد م

پنياه   كيدر پيار  يه درختيبه سا يگاه يخستگ يشند  در منتهاکم نباشند اما مانند او درد نكن جماعت اگر چه يدر ا

-يو چشمانش مجسم ماش را جلست خوردهکر شيه بود، تووكهم  يوتاه زمانكبرد  اما ذهنش دست بردار نبود و يم

 يهيا هزي دهزي ه حوصيله د كي بيود   يسي كما تنها ين روزها نيدر ا داد يدن را به او نميشكفرصت نفس  يارد  و لحظهك

 شد ين سهراب حالت تهوع در او ظاهر نمكيدن زخم چرياو را داشت  و با هر بار د يهمشگ

ت راه خيود را بيه   يجيد  به حضور سهراب با ت خود بدون توجهكنشست  آب در حر کرآب وسط پا ينار جوكن بار يا

 يرويي ن از قانون خود  پك يتكه شده حرك؛ آرام هم يان نشستهكزد چرا سايگرفت  و به او طعنه مين مييسمت پا

 ن و برو كن  راه خود  را باز ك

 ش روستيدشت خارم پ ييستاده جايا

 گل در بهار ي دن ييد رويافسانه در گوش ام

 شاند مراكيبه فردا من روز يا کد تريام

 اليعمر خ ي دن يندكه توور خسته از بودن و درجا زدن و ك تيدر نها

 دياز رنگ سف يقاب است خال ي بودنش 

 وبدكيآهسته به درگاه دلم م يکي

 محال يفردا يونيهمه از دخمه اف يبدر آ

 اليپر پوچ خ  ن قلکبش

 دار او آمد يما به دين ي  طبق قرار قبلرده بودكتوته يآب ب ينار جوكه سهراب در كن ين حيدر ا
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ه در فلسيفه آب  كي به خيود  بيرس  سيهراب     يمكه ي ينمونده آب بش يزينم چيبي؛ مياارهکسالم سهراب، امروز چ

بيا   يبه او انيداخت  نگياه   يما خود را به ساحل چشمانش رساند  و نگاهين يدن صدايزرق شده بود به زحمت با شند

ن؛ به نظر تيو، مين   کب ياركه يا و يتو ب ،ماي  آقا نيما چقدر خوب شد آمديشه نو  سالم نياند گرم؛ برخواسته از ييجال

ن  کي ب کيمكه يآد يرا خوش نم خدا ما بذار  يجلو پا يه راهي يديمن گوش م يشه به حرفهايه همكنم  تو كار کچ

ه كي م  بيرا  گفتيه بيودم    يني کار بکنها چرآمده باشه و بگه ما جوويه از آخر مسك شناسم يرا نم يسكه كن من كنگاه 

گردم  هر يگه بر نميبشه د يارم قطعكگه اگر يار بهش دادن  خودش هم مكم رفته خارج، اونجا قول يدوست دانشگاه

ه اونجيا  كي  ييارهيا كخيوب و   يصفتها ينم: بعضكرا فراموش  ييزايه چينم كيم ينم؛ سعكير مکه فين قضيروز به ا

 يه بار مرخوي ي يو سال تلفن زدن ي د در حد يه باكرم را ينجا گره گشاست، پدر و مادرم پياخوره و فقط يبدردم نم

ه در طيول  كي ام را فيه يل و طايي ، فاميرياز دامن گرم محبت آنها و خدمت بهشون به وقت پ يو سر زدن بهشون، دور

ران را تيا  يي ت ايي د سال گذشته جمعن صيا يه توك ين قحطيردند؛ مثالً همكت يخ از خانواده و آبا و اجاد ما حمايتار

 هكي  شيورم را كبتوانم درس بخوانم، مردم  يه حتكآمدم  يا نميد من اصالً به دنينوم آورد؛ اگر آنها نبودند شا ي نزد

ن را ين سيرزم يي ت ايامن يو اجتماع ياسيال  سکها و مش  و نقصيدست هم تا با همه ع يدستاشون را گذاشتن تو

خرنيد؛   يزمستون را به جون م يه سوز سرماك ييگرهاا  داشته باشه، رفتهيبتونه حق حمثل من  يکينند تا كحفظ 

دام كه هر ك ييهاض نشم، فروشندهيلذ  ببرم مر يزيو تم ييباينند تا من از زكيز ميابانها را جارو و تميله سحر خك

  يدونيمه خود  بهتر ك ياگهيد يزهايچ يلكردند  و كمن را برطرف  يازهاياز ن ياگوشه

ننيد   كيمردم سوه استفاده مي  يسا از صداقت و درستك يليخ د باشه يزها بايچ يليست؛ خيزها نيچ يليآره درسته خ

 يتيو  يو چرخي يشه؛ هيسنگ بند نم يسنگ رو نباشه اصالً يداريو وجدان ب يزان صداقت و درستين مياما اگه هم

نه؛ بيا  يمون هميم زبان مادريبزرگ شد ينجوريه اكه ما ه نعمت بزرگيخودش  ين زبان فارسيچرخه  همينم تکممل

ه يي به  يم  چقدر سخته تا آخر عمر مجبور باشيديلما ، به هم از ته دل محبتمون را نشون مكها و المكه يکن تيهم

  ينكگه صحبت يزبون د

وند عضو بزنند و گياو بيا   يگاو پ ي شونه  ينند و ببرند روكآن را جدا  ه اگركمثالً دست آدم  از بدن، يعضو ي مثل 

گيه اون  يست ديرا نداره چون سرجاش ن يدست قبل ين دست معنيگه ايبشه  د يه دست آدميتش صاح  يتمام گاو

 يت ميا تيو  يگه؛ تعلق خاطر ما و هويه جامعه ديم يم و برينده بشكها هم اگه از جامعه خودمون ت را نداره ما آدميهو

اميا   يديا  را نشون همه مي ردهكم  دست مشت ينکب يد احساس پوچيعه جدن جاميا يشه تويباعث م يجامعه قبل

 ه پوچه ك يدونيم

از  ييمتويل بيه بيازو    يره  وقتي يي وند هم بگيه پکنينه، به فرض اکارها بك يليتونه خيه گاو مي يانسان برا ي دست 

 عضيو  يي  شه ينه مكار كه درست كست  محاله يه تنه با اتواال  هماهنگ با خودش ني يست و رويجنس خودش ن

ت داشيته  يي شونه گاو؛ واقعاً قدر  فعال يه شده، دست روكهم  يه با هر بامبولكبه فرض  يمرده مثل مو و ناخن؛ حت

ه بيه  كي صياحبش    ير گاوکه دست مشابه دست انسان، اما تحت فيشه يست  مين يت دست آدميگه با هويباشه  اما د

نه مثالً علوفه و آب بخوره  اميا  کارهاشو بكتونه يش ميفعل ين اعضايهم با ه خودشكه گاو  ينه؟ به كيخدمت م كي

ليه را بياز   ينه هر وقت دوست داشته باشيه، درب تو کشه مميهمه خطر م يگاو، برا ير گاوکن تفيبا ا ين دست اضافيا
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بيا   يني كذبحيش   يخيوا يه مي ك يا وقتيه  كه بتركنه و آنقدر بخوره كه و آنجا را چپاول يمزرعه همسا ينه؛ بره توکب

زه، خدا خودش خيوب  يريعت بهم مينه  اصالً نظم طبكمتو سفره کنه چاقتو برداره و شكهمون دست از خودش دفاع 

 د باشه يجا باك يزيدونه هر چيم

-يوند نميه پكم از اولش يتا آخر عمر اونجا بمون ميگه و بخوايشور دكه يم يم اگه بريهست ين جوريما آدم ها هم هم

ه بيه خياطر   کي نيتر از هميه ا م  سختير بشيجاها هم تحق يبعض يم و حتينكرا تحمل  ياديز يهايد سختيبام  يريگ

ه كي  يني کخدمت ب ييساكل بشه به يتجل ياه جشنوارهي يا از ما توياز دن ييه جايه کنيو ا يو رفاه شخو يافكدرآمد 

خيدمت   ينيسيت  بشي  يم نكي ، چهل سيال  يند  سنداشت يريدنت تاثينجا رسيرشد و تا ا يبا تو ندارند تو يو نسبتيه

ه از كي  ييساك يشور  براكا ، يهم شهر يه براك يايند  اما آخر سر به خود  بکشند و بمکره مغز  را بيو ش ينکب

، مخيت  يديآد  چيون پوسي  ياز  برنم ياركگه هم يو د يردکن ياركم يبرس ييه جايه گذاشتن تا ما به يجونشون ما

م كي ه يي  يو بيزار  يشيعر بخيون   خواد باهياش يده االن فقط ميشكهم  رداشته، سو  آخرش راگه جون نداره، تاب بيد

ه فقيط  كي  يمثيل پرفسيور حسياب    يشخو ي؛ حتينيبيم يزنيخ را ورق ميتار يزودتر با خواب خال  بشه  البته وقت

همه رفياه و پسيت و   ند آيه قك هاش، براش مهم بودهيو خدمت به هم وطن يرانيت ايران بوده آنقدر هويش تو ايبچگ

ه االزيش  يي سوار  ه يچ ي زيست فيروحشون خبردار ن يه حتكشور كن يا يتو ييآد جايزنه؛ م ين شدن را ميشتيان

فقط عشيق و محبيت    يزنين بزرگان پرسه مياحواال  ا يتو يشه  هر چکابونها نقشه بين بيفرستنش تو اينن مكيم

-يخفه مي  طفهن يتو يعلم يمثل ما به خاطر عق  ماندگ ياستعداد آدمهاشون نبودند يمثل ا يسانك  اگه ينيبيرا م

 شد 

ار کي م چيني كيت خدمت ميسون به بشريگن بابا؛ ما مثل اديم گفتن دارن  يهم برا ياگهيد يزايه عده چياما باز هم 

ه كي باشيه؛   ياضي ه واجيدانمون از ميا ر  كم ينکت خدمت بيست ما به بشري  اصالً مگه بنا نيباش يشوركچه  يتو يدار

 م يمون را انجام داديفه اخالقيگه ما وظيباشن  د يه همه تو خوشكم يم آقا ما زورمون را زديبگ

ت يه اگه بنا به خدمت به بشير كخوره يذهنم جرقه م ين تويجا انم  جابهك يخوام خودم را راضيم ينجوريهر بار ا 

 ها نفر شامل خدمت ميا بشين   ونيليست حتماً ميزم نشه اليت حساب ميآدم هم خدمت به بشر ي باشه؛ خدمت به 

از هميه   يکيوچكي تونيه بخيش   يزور داره بزنه، فقط م يهر چ ييه نفر به تنهايه كاده يز يانسان بقدر يازهايدامنه ن

 يسي كد ينه  شاكهاش را استفاده ياز توانا يط انسان فقط بتونه بخشين شرايد در بهترينه و شاكن يبشر را تام يازهاين

 يخيودش تيو   ين ابيوعل ينا هيا  اميا همي   يس يمثل ابوعل خ بذاره،يتار يها اسم خودش را تون خدمتيهم بخواهد با ا

لرزه اسيمش را  يخ به خودش ميه تاركخ به خودش يه تاركه گذاشت يد  آنقدر از خودش مايرس ييبه جا کن خايهم

ون اونه  تيازه  ياشون مديت االن دنيه به بشركاسم ببره  يسكنه؛ از كدا ينجور آدمها را پينه بگرده اكيبره  افتخار ميم

  يپ پير مرزي  يي س با تايتاب، آن هم دست نوك شده بهي؛ اوج ارتباطا  خالصه ميانا  عور قاطر سوارکبا آن نبود ام

د  خيو  يبا پيا  يمخ باش يليه اگه خكان دنبالت يا بشناسنت و بيآنور دن ينكثبت  يه اختراعيه نبوده تا كمثل االن 

 بدزدنت 

د يي ازذ و اختراع و تولكعمر  را  يمابق يايت نباشه  بيد اونجا علمت هم در خدمت بشريت زربت، شايوال يرفت يوقت

خيوان  و خوشيحالند   يه را ميبق يريخودشون و اس يريه فقط سك ه عده الشخوري  بشه پول بر تو حلق ينکخدمت ب
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نجيا  يردنيد و ميا را تيا ا   کت نيي ه ما را تربكنند  آنها کدر  خودشون بان قکپخته ما را پل يهاه توستند جمجمهکنياز ا

-يمزد خوب صاح  مي تو دس يانا  رفاهکام يه سريت را با که ممليان ثمره يرسه ميه دستشون مكنرسوندند  حاال 

 شن 

شتر از يو ب يشيم يناراض يستيه نيه مثل بقکنياز ا ياگهيشور دكه يم يبلند شده؛ اگه بر کن خايه از همكت ما يهو

د مثيل  يي د؛ باين فرهنگ جديبا ا يو عالوه بر سازگار يست برگرديگه قرار نيه دكنه كيت مين آدم را اذيا يزيهر چ

اعواب  يه هر روز روكشه يم کيتن تفاو  مثل تحمل پينن  تحمل اکتت نير سازگار اذيز يتا نگاهها ينكآنها رفتار 

 نه كيوبندش و خوردش مكيآدم م

ن رفتيار  يترکوچكي م يم تير باشي  يو اگيه ضيع   يد اجتمياع يي عقا يم رويتيون يم كيم تا يآن جامعه تعلق ندار بهه كما 

د بيه خيود    يي م  و ميدام با يني كيم و فرهنگ آنها را با خوب و بدش قبول ميآيوتاه مكم  باالخره يتمون بمونيشخو

 ي  را روش قضياو کي چ م يهسيت  يپست يم آدمهاد و من و ملتنانه آنها از ما بهترك ينکب يو خود  را راض يدرو  بگ

ارزش و  يبي  يه جيور يي ه سينتها را  يي مان را ارزش و بقيگوارد شده به زند يزرب يم و سنتهايبزن يرانيل ايفرهنگ اص

د تيا آخير عمير هيم از     يشا از ماها يم  بعضيرش فرهنگ آنها راز  باشيم در پذيم  تا بتونينك يم ارزش تلقكا يدمده 

دن صداشون را نيداره؛ ندارنيد و در   يه فرصت شنك يو  در برابر گوشکجز س ياچاره ينند  ولكشون دفاع بودن يرانيا

از فرهنگيت را   يهيا ا ، گوشيه ييد هم به نسبت تواناي  و شايبمون يرانيخود  ا ينك يرانيرا ا يسك يت اگر نتونينها

شرفت به ينجا آمدند  پيشرفت ايمثل تو به اسم په ك يسانكه يها و بقبه خواننده ينكو خود  را دلخوش  ينكعرضه 

  و يشي کب کديي را بيا خيود     يرفتار خونگ يسر ي بودن فقط  يراني  و از اينکب يها زندگيه مثل زربك ين معنيا

ت يي مال  مي كبودنت سر بجنبونه و  يرانيرد حس اكشور  راخراب ك يهاخانه ياحادثه كه يترحم گاه يد از رويشا

 ساختن يهاشون را مه خونهكاز داشت ين يوقت تر به حضور شيشور  پك  اما يبفرستشور  ك يرا برا

م يناتيو يه نمي كي ننيد  كخوان از ضعم ما سوه استفاده يه مكنم يب يو م نمكيشرفت را توور مين قطار پيه اكهر بار 

م يناتيو ينمي  م ير بيردار يي ه قيدم خ يي هامون يوطنم به خاطر هميهخوا يم  نميباش کهامون مشتريوطندرد هم يتو

خيودم را بپوشيم اميا     ينم و همان لباس معمولكت را پاره ين بليم اهخوايم مينكه را تحمل يخودمون و بق يهايندار

قطيار   يخيال  يه بيه سيمت جاهيا   ك يتيموج جمع درد مردم را از من گرفته  يدن صدايسو  قطار فرصت شن يصدا

 دن تعلقاتم نگذاشته يد يه برايرده و زاوكشوند چشمام را پر ير ميسراز

 اسکي شر شر آب به هميراه انع  يره شد  باز هم صدايما گرفت و در آب خيداش را از نيه ديسهراب زاو يلحظه ا يبرا

 رد كيم جان آب؛ سهراب را به آرامش دعو  مك يموجها ياش در رودار چهرهيناپا

ست آخير سير ميا را بيه شيهر      يهم معلوم ن يطرف : ازد گفتيدير چهرش ميه نوازش آب را بر تووك يسهراب در حال

دن زيرق  يشي كاش به حاليت درد  ش گذاشته بود و چهرهيگوشها يه دستانش را روك يا نه  در حاليرسونه يآرزوها م

گرفيت  يدستم را مي  يکياش كم يشنديسو  قطار را نم يشد صدايم كاش گفت:يشده بود با خود م کن و چرويچ

گيه  ين شانس منه  دينم آخركير مکنم چون فكت را پاره ين بليتونم ايرد  نمكيباز م يگه ايدو چشمام را به سمت 

 شم يام دارم آب مر بار خجالت خانوادهيده  زيقد نم ييعقلم بجا
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زد يما موج مي يبر چهره ن يست پاره شد  آرامش خاصکبر آب زد گفت ع ياش دستيگشهين همکيما با آن لحن نمين

ش آمده بيود اميا   يبرا يارکن چند بار دعو  به همين بيدارد  و البته در ا ياريال  بسکه او هم مشكن يجود اا با ويگو

 يشيد و اصيالً بيه سيو  قطيار تيوجه      يده مياو فقط زمزمه مردم اطراف قطار شن يا برايحاضر به رفتن نشده بود  گو

بير   يرد و بيا لبخنيد  كي يمي گفت او فقط گوش يمت سخن يال  و قطار ابدکاو از مش يبرا ه سهرابكنداشت  هر بار 

 داشت يردن وا مكر کف يه چه گفتن او؛ سهراب را به منطقكن يه چه  همكگفت يچهره م

آّب مانيدن و   يش او را بيه رو کيسب آب بدام افتاده بود و ياز جو يه ايه در زاوكدوخت؛  ياهكه کما نگاهش را به تين

دانيد چنيد سياعت از عمير ميوج      يخدا م دن؛يداشت  فقط چرخي  آب وا مچرخش بسان عقربه ساعت در جهت زال

ه کي ت دستش را به سيمت  مايند  نکب ياركاو  ير از آّب برايز يسكشده بود  الزم بود  ين گونه سپرياه اكن يا يسوار

ل يي ه چيوب م کنار زد تا اگر آن تكاه را ك يجلو رد  چوبكي  ميرد و سهراب هم انگشت اشاره او را تعقكچوب دراز 

 اه راه منزل خود را ادامه دهد كرفتن ندارد پر

 يال ؛ و روزگار را در گردشي کبودم در گرداب مش ياهكپر ييه من هم چون توکنيرد از خودش گفتن و اكما شروع ين

  نميبيم ير زندگانينون خودم را در مسكپنداشتم اما به لطم خدا از آن گرداب جان بدر بدرم و از ايحساب م يب

ه كي فشيونه  ينند هميه وظ كير مکنند  فكياز ماها خودشون را جز مردم حساب نم يدونم چرا بعضينم ،ن سهرابيبب

آد  اميا اگيه   يسرشيون مي   يست چي ين هم اصالً براشون مهم نيهم يرند  برايگينند چون پولشو مکبهشون خدمت ب

اعتقادشيون   يگرفتنيد  پيا  ينم يبودند چون پولها مجبور نيليگه است  خيز ديه چي، راستش يگرديدنبال راستش م

ن يم  هميمون باشيمال آرامش دنبال زندگكبا  مير به ما نخوره؛ تا ما بتونيردند تا تكشون را سپر نهيسادن رفتن سيوا

خودشيون بندازنيد آنيور؛ اميا      يارشون بدزدنيد و بيرا  كتونند از  يجاها م يلينند خكيار مكه االن دارند كهم  ييساك

-يارشون را انجيام مي  كو محبت  ييفه خدايارشون را درست انجام بدهند و از سر وظكه كدونند يفه خودشون ميوظ

 دهند 

ن ييها پان پردهيا هاوقت يچاپند  بعضيه به ظاهر با مردم هستند اما پشت پرده دارند مردم را مكهم  يسانكهستند 

 يردنيد  دسيت آخير بيا پولهيا     كيخودشان را جدا از مردم حساب مي ه آنها با مردم نبودند  كم يفهميافته و ماها ميم

 شن يرسوا م يارديليم

ننيد چيه برسيه بيه     كيخودشون را جز خانوادهاشون هم حسياب نمي   يه حتك ييساكت، هستند کممل يجاها يبعض

 هيا يبعضي  هكي زهيا اسيت   ين چيهم يبرا  نندكيم يشون تلقيعيفه طبيمردم را وظ ينها تمام محبتهايايعنيجامعه، 

 ار زربت بشند يد ينند راهکتوانند دل بينند و راحت ميب يراحت فقط خودشون را م يليخ

د يي آيهيا مي  ن آدميي بيه آنچيه سير ا    ياركعشق حال خودم؛  ينم برم پكانت ين مردم خيدونم به ايم ياما من نامرد

م يني كخودمون را گيم   يد دست وپايردم  پس نباكن ييهمتون را تع يقرآن گفته روز ينداشته باشم  خدا خودش تو

ن ييه برامون تعك يرزق م و بهينكدا يرا پ يد راه خروجيم  باينكر که مال باخته فيد مثل يم  نبايمون باشيو نگران روز

م در حيد  يني ك يم و سعيريه گوشه جامعه را دست بگيد يم  ما باينكت كح حريد در جهت صحيم و فقط بايرده برسك

ه به خودم درو  نگفتم مشيتم پير اسيت و بيا هميه      كهستم  ياز خودم راض ينجوريم  اينکمت بتوانمون به مردم خد

 ان دارد ين آب جريم مثل ايش رو باز هم زندگيپ يهايسخت
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الس ما چهل نفر دانشجو داشت  اميا جامعيه   كادته يم  يش بريم پيم تا بتونينکدا بيت خودمون را پكد قاعده حريما با

 يهيا يي، تواناينکد آنقدر تالش بيا بايبذارند   ينند و صندلكجاد يا يت شغليهار نفر تونستند موقعحاضر ما به اندازه چ

ت داشيته  يي ا خالقي؛ يريرا بگ ين چهار صندلياز ا يکيه ك ينکموجود استفاده ب يهاانالكو از  يخود  را نشون بده

  يبيذار  ينار چهارتا صندلك ياريو ب ينکب شي، صندلينکجادش بيو ا ينکم بيا  را خود  تعريگاه شغليو جا يباش

 يبيرا  ياركي نند اتويه مك ييساك د بعداً آنينند  شاكرا اشغال  ين چهار صندليتونند اين چهل نفر نميل اكمطمئناً 

د يي ننيد  اميا ميا نبا   کشتر بيرا ب يارشان را درست انجام دهند تعداد صندلكا ينند اگر دستشان برسه و کب يياشتغال زا

م يردكي و ثابت  ميش را دارييره  بگه بفرما  چون ما تواناياد دست ما را بگيب يسك يه روزيد يم به امينيبش يورنجيهم

ه يي م يناتيو يم پيس حتمياَ خودميون مي    يم و تا آخرش بريسيتمون وايخالق يم و پايت داشته باشيم خالقيناتويه مك

 م يد بسازيجد يصندل

ش گيرم و  ين صداتور شدن گرفت در چشمانش شعله يسهراب نبود  برق شوق يشانيبر پ دييرو ياز خطها يا اثريگو 

ره شيدن  يي رد و دوست داشيت خ كيآب اشاره م يس افتاده بر جوکن و مزدار گرفته بود و با دستش به عکينم يحالت

در   وچي كار ين، خودش را بسي يبر زم تيبل يهاپارههکد و تيرسيبه گوش نم يسوت يگر صدايدر آب را ادامه دهد  د

شان را شرشر آب گرفتيه  يسمفون يگر دورشده بودند و جايال  ها دكرد  دسته كيم يان مخفيبرابر چشم سهراب، نما

رد  كي يتير مي  گرم ت،يگان قطار ابدردهكرها  يوطن را برا ک، خايدلگرم يهاهيم مايار لطيدم صبح بس يبود  و گرما

 خواند يخود فرا م يسرمست يابه تماش ادمانانهداد  و شيز به رنگ سبز، خودش را نشان ميهمه چ
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 دیران بشنویز ا ییو حق گو ییبانگ حق جو

 1یتراب یعل

 ديمان با دل و جان بشنويا يمردمان آوا

 ديران بشنويز ا ييو حق گو ييبانگ حق جو

 دان وطن افتاده راهياز خون شه يليس

 ديد از ل  خلق مسلمان بشنويشور توح

 خ وا ماند از ستميارت يصفحه  يچشم ها

 ديمستضعفان نسل انسان بشنو يناله 

 من جهان را سوختهيسرخ اهر يباد ها

 ديز طوفان بشنو يدعو  ناج يزنگ ها

 ن جمله را روح خدايگفت با اهل جهان ا

 د   يران بشنويزانقالب سرخ ا ينام مهد

 

 دان، روح خدایران، انقالب، شهی: ایدیلك یواژه ها

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 alitorabi874@gmail.comكارشناسي مهندسي عمران دانشگاه سيستان و بلوچستان،   1
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 نکش خط  جوخه

 1یپژمان سهراب

 

ه بير اراده و اسيتعدادمان   کيي م بيا ت يجا به در بسته بر بخوركها هر  يرانيند ما ايگو يه مكد يا دهيالم را شنكن يازل  ا 

 ن مدعا يزنده هستم بر ا يم  من شاهدينك يدا ميم و هرطور هست به هدف دست پييگشا يم يگريد يها راه

* * * 

سيوز انتظيار    اسيتخوان  ييسيرما  يم و تيو يدر تهران بود ييايبيگاه افسران ل اقامت ي زدبامداد بود  ن 2ساعت حدود  

 ي شي كشيان   دنيم و چرا در انتظار خوابيه چرا آنجا بودکنينند و به بستر بروند  اكها را خاموش  ه چرا كم يديشك يم

 شد  يام جنگ مربوط ميه به حوادث اكداشت  يم داستان مفوليداد يم

افيزار   ن جنيگ يي ن با اياد بود  صدام حسکاس  نام موش به  شنده و مهلك يعراق در جنگ ابزار يبرتر از وجوه يکي 

و يز هي يرد  در عمل نك يه مردم را خراب ميجاد رع  و هراس روحيداد و با ا يران را هدف قرار ميا ير شهرهايکپ زول

فروخت و خودميان هيم دانيش     ينم  ران موشيبه ا يسكها وجود نداشت   يبعث كين سفايبه ا ييگو پاسخ يبرا يراه

د بزرگيان بير آن قيرار    يد ه عاقبت صالحکتر بود  تا آن ا محالياز رو ينولوژکن تيما به ا يابي م  دستيد آن را نداشتيتول

 يشيورها كهيا بيا    يزني  يم، راين تويم يي مجرد ا  شور گنجانده شود  بهك يدفاع يه موضوع در دستور استراتژكگرفت 

ه و سيپس  يرد، ابتيدا بيه سيور   كي  يير سپاه سفرهايمستقل بود  وز يا خانه وزار  يد  آن زمان سپاه دارادوست آزاز ش

ران يي حا  بيه ا ين تسيل يي ان انتقيال ا کي ار افسران روس بود و در عمل اميه در اختيسور کينترل زرادخانه موشك  يبيل

 يگير سيرهنگ قيذاف   يد يرد  از سيو كي قت مواف يرانيا يروهايجمهور حافظ اسد با آموزش ن سيير يوجود نداشت  ول

دور و دراز ما قدم بيه قيدم بيه جاميه      يچرا  سبز نشان داد  انگار آرزو ياد بکاس يها  فروش موش يبرا يبيم لكحا

گر در زازيه مهميا    يمقدم و دوازده افسر د يه با حسن طهرانكم يافتيدر ين را وقتيشد  ا يتر م ي دن نزديعمل پوش

 م يردكمشاهده  ي را از نزد ياد بکاس يواليمتعج  و ناباور ه يبا چشمان هيسور کيموش 155پ يت

ه كي م  آنجيا  ي  پشت سر گذاشيت يسر يليرا خ يآموزش يها آزاز شد  دوره يريه فراگيورودمان به سور ياز صبح فردا 

م يم شيد يتقس از دارد  پس به چند دستهين کيامل موشكگان ي ي ه كاست  يزيمتر از چكم تعدادمان يديم فهميبود

ه بيه  كي رد  چندماه بعيد  كدا ياز ما به چند مهار  تسلط پ ي ه هر ك يم طوريرا گذراند يمختلف يها زمان دوره و هم

 يرويگذاران ن انيه بنيم  حاال هسته اوليمت نبوديزده افسر توپخانه هنگام عزيگر آن سيم ديفرودگاه مهرآباد پا گذاشت

 م يرفت يشمار م ران بهيا کيموش

* * * 

نند  كامل كافزارها را  ل جنگين مراحل تحويشور آمدند تا آخركز به ين ييايبيچند افسر ل  موش يها همراه محموله 

منظيور   ا دو فروند را بهي ي ه كم يمقدم اجازه گرفته بود يحسن طهران يم بود اما با پافشاركها   هرچند تعداد موش

م هميه  يم داشيت يد اما تويم يرس ينظر م محال به يامر  ه ساخت موشکنيم  با وجود ايريل بگيش تحويو آزما يبررس
                                                           

 sohrabi.pejman@gmail.com، دانشگاه هنر  1

http://9th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=sohrabi.pejman@gmail.com&a_ordnum=496
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داشيت   يم  حاج حسن آنقدر شور و انيرژ ينكد يوس نمونه مشابه آنها را تولکمع يم تا با مهندسيار ببرك مان را به يسع

 د يد يرا دور از دسترس نم يتيو زايه هك

نتيرل و  كت كيها از دادن  ييايبيدر مرحله آخر ل عوض شد و يم قذافيه ناگهان تومكرفت  يش ميز خوب پيهمه چ 

 يبعيد  يهيا  يريگيم  با پيآورد يشان سر درنم  يعج يم و از رفتارهايردند  مبهو  و سرگردان بودك يپرتاب خوددار

 بود  يامل منتفكطور  آنان به يموضوع از سو ييم  گويا سرهنگ شده يها رخلقيياز تغ يکير يه اسكم يافتيدر

شيتر  يه پيولش پ كي هيا   تكيي ار گيرفتن  يقود دراخت م  پس بهيشکدست از هدف ب ين زوديم به اينداشت ما قود يول 

 يميان بيرا   م  برناميه يرنظر گيرفت يرا ز ييايبين اساس محل استقرار افسران ليم  بر ايديشك يا پرداخت شده بود نقشه

رده و تمام مد  رفت و آمدها كم يتقس ان خودمانيها را م شورشان بود  تا آن ش  پستكمت آنها به يش  قبل از عز

ميان را بياز   يها م  پس چشيم و گيوش  ينكدا ينان پيها اطم تكي ييم از عدم جابجايخواست يم  مينترل داشتكرا تحت 

ه در كي  يم  عاقبيت شيب  يآورد يانا  دم برنمکمبود امكهوا و  يم  و با وجود سرمايردك يرا دنبال م يتكرده و هر حرك

گير صيبر   يم ساعت ديم نيم گرفتيصبح  توم 2 ير خاموش شد؛ حواليد يلين چرا  خيد  آخريرسم فرايانتظارش بود

م  يردكي ده حمليه  يپوشي  يهيا  بيا صيور    5/2م و راس سياعت  يردكقرار تحمل  يب يها را با رنج م  گذشتن عقربهينك

 م!يخته بوديها را برداشته و گر تكيسارق  يا ا  عدهيند در هيايها تا به خود ب ييايبيل

شيان آنقيدرها    ردنكي ه سوار كم يم متوجه شديها را در دست گرفت تكي يتازه بعد از آن شروع شد  وقت يدردسر اصل 

ن روزهيا  يي م  ايني كانيه متويل   يدام پاكم را به يدام سكم و ينكد شروع يجا باكم از يديفهم يو نميست  هيهم ساده ن

 يبيبا چه موا 1363ه در سال كرد كباور خواهد  يسك شم چهياند يشورمان مك کيموش يدن دستاوردهايبا د يگاه

 م يردكم و چگونه از صفر آزاز ياول را برداشت يها قدم

ه كر و سير يميان مثيل سي   يها م  دليردكي دستگاه سيوار   يم و رويت را بستكيباالخره  ير و دگرگونييبار تغ نيبا چند 

 داد  يقو  قل  مش به ما يه با استواركن وسط فقط حاج حسن بود يد و ايجوش يم

 يا ن لحظيه يي انجيام گرفيت  ا   يريگ ق شد و هدفيافت، سوخت تزرياستقرار   م  موشين فروند بوديآماده پرتاب اول 

و بيا  کمه آتش را فشار دادم  پرتابگر روشين شيد و سي   كه دكرد  من بودم ك ير ميل زافلگك ه دشمن را بهكبود  يخيتار

متر درون زيالف رفيت و   يه پنجاه سانتكفاصله نداشت  ي ه با شلياز ثان يسرك  آور به صدا درآمد  موش رع  يزرش

ه در بيد  كي م يافتيي نشيد  در  يو خبير يهي  يز است  وقتين البد مرحله دورخيه اكم يردكامد  اول گمان يرون نيگر بيد

ت يبانعوي  يهيا از رو  خيورده  بچيه   سيت کد و شيي ناام يرکم نبيود  مثيل لشي   يمان قابل توصي  م  حاليا افتاده يا هکمهل

مثيل  »، «هيا!  اليي ن خيواب و خ يرا چه به ا يرانياصال ا»، «م يشد يار مكن يال ايخ يد بياز اول با»زدند:  يم ييها حرف

ه چنيد  كي اد آوردم يي بت حاج حسن شيدم  بيه   ين متوجه زين بيدر ا« م ييآ يبرنم  ه از عهده موشكروز روشن بود 

از  يکيي از « حسين؟ »راهيرو صيدا زدم:    يبه دنبالش گشتم  تيو از من قرض گرفته و رفته بود   ياركش خوديقه پيدق

ازيذ  ك يرو ييزهيا ينشسته و تنيد و تنيد چ   کيوچكز يدم پشت مينزدش رفتم و د« بله؟»جواب داد:  يپشت يها اتاق

ه كش بود يمايدر س يصالبت« نامه  تيوص»مومم گفت:  يرد و با لحنكسربلند « ؟يسينو يچه م»دم: يسد  پرسينو يم

 رد ك يرا مسحور خود م نندهيب

* * * 
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ميان   دامكي  ويه هي كرد كدر وجودمان رسوخ  يروحش توان يار خود گذاشت اما از بزرگيگرچه حاج حسن ما را به اخت 

م  يت رفتي يسيا  يرو يم و همگي يمان را نوشيت يها نامه تيم  پس وصينار او ماندكل در کرف  مش يم و برايديشکعق  ن

 ي ه قويد شيل  كجاست  بار دوم كاز  يراد اصليم ايديم تا فهميديشكزحمت  يحم جرايت ي هشت ساعت تمام مثل 

به پرواز درآميد    موش ينطور هم شد  وقتيش نخواهد آمد  هميپ يلکو مشيم هين داشتيقيبا يم تقريرا نمود  موش

م  يختي يرون ريي ب فرسا را از تين  ار و آموزش طاقتكماه   نيچند يم و بار خستگيردكاش  بدرقه  پر از اش يها با چشم

 رد ك يم ينوپا را تداع كيودكدگانش وجد يه برق دكتر از همه خود حاج حسن بود  يدنيد

ه نام كشد  يميدار دانش عظ هيمود و طاليپ ي به  ي را  ييوفاکرشد و ش يها بعدها همان روح پرتالطم و ناآرام پله 

م هيزاران  يم و قيادر يهسيت   ننيده موشي  كديتنها خيود تول در سراسر جهان به ترنم درآورد  حاال نه  يران را به بزرگيا

ميان را   ه سيالح كم يبند به اخالقيه چنان پاکم، بليننده هدف قرار دهك رهيخ يمان را با وسعت يلومتر دورتر از مرزهاكي

 مان نشوند يافزارها اشتباه جنگ يگناه هرگز قربان يم تا مردم بيساز ين خطا ميمتركق و بدون يدق
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 تنگنا

 1یرستم ظماك 

 روزگارتان يه در تنگناكان يشما يبرا

 ديسينو يدلتان م يروزها را رو

 دينگر يو سقم ها را خوب م

 بهار است يه زمان ززلخوانك يوقت

 ستيز نييپا يبرا ييجا

 انيشما يبرا

 تانيل داشته هايه خك

 است به رنگ ارزوان يدل

 تان رايه خاطره هاك ينفس و

 ينقاش يصفحه ها يشد روك يم

 تانيو دستها

 است يهنرمندان خوب

 خواهم نوشت

 ها ين صندلياز همه ا

 يوارين چهار ديرون از ايب يآدمها ياز همه 

 ميشو يمان ميخواسته ها يه ما زندانك

 ما يمان زندانيو خواسته ها

 خواهم نوشت

 لحظا  بهار را يمن همه 

 زييپا يصفحه ها يهمه  يرو

 نندك يه زرد بودن را عاد  مك

 ديشك خواهم

 ردكاقتدا خواهم  يگل يو به شاخه 

 است ييش اهورايه نفسهاك

 اش را يو زندگ

 ده استيگران بخشيد يزندگ يبرا
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 بودن

 رسم يش ميبه بودن خو

 زنم يقدم م يوچه اكدر  يوقت

 زند ياد ميتو را فر يه همهك

 هاكه همان قاصديشب

 نندك يرشان را گم ميه مسك

 گردم يبر م

 يچوب يلبه هاكدرون همان 

 دهند يد ميه زمستان را نوك

 شمياند يش ميخو يخال يبه دستها

 يو قلبم را با شراره ها

 نمكيگرم م يوجود

 ده اميو وقت نديه هك

 نمكيمن به تو عاد  م

 زنديريه از سقم مك ييو به شعرها

 جز محبت ندارد يزيه چك يبه سفره ا

 ميداشته ها من به همه

 نمكيتفا مكا

 بس استمن  ين برايو ا

 ه هر ش ك ييه هايآ يو برا

 شونديلبه نازل مكدر آن 

 

 شیخو یآغازها

 شوند يت تنگ مينفسها يوقت

 تنگ يها ياد ماهيبه 

 تنگ يهايواريدرون چهارد

 زنند ياد ميه زندان را فرك

 آدمها يهايزندگ يافتم از همه  يم

 ابمييست مين يبرا ييه جاك

 ويه يبرا ييجا

 رديگيبه سخره مما را  يا گاهيه دنك
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 يرارکت ينفسها همه يالبال

 به آمدن

 شميانديبه رفتن م

 ستيماندن ن ينجا جايا

 از رفتن ماست يه ماندن هم جرئك

 گردميبرم

 شيخو يآزازها به همه

 و بودميه هك

 وياز ه

 دياو مرا پرور

 ديانياو مرا رو

 رانديو او مرا خواهد م

 ين نقاشيا يه هاکمن درون همه ت

 ديشيخواهم اند يابه لحظه 

 ه شعر رفتن راك

 تابستان يگندم ها يها يبا سمفون

 خرمن ها يرو

 مينكزمزمه 

 مادر بزرگ يميقد يبا همان نت ها

 يگل ير طاق هايز

 زد يمان را وصله ميلباسها ين هايه آستك

 خواند يرفتن م ييو الال

 

 ارث

 يمن جهان را درخنده ها

 نمك يخالصه م يانكودك 

 انشيه داشته هاك

 است يمشق يدفترها

 نندك يم يه خط خطك

 يها يو نقاش

 ذهنشان را
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 شندك يشنها م يرو

 خروشان يايمن امواج در

 را كيودكذهن 

 ذهنم يتابلوها يرو

 شمك يم

 م رايآرزوها يو همه 

 گذارم يم يدرون صندوق

 ه از مادربزرگم به ارث برده امك

 

 محو

 من يفاتحه ها يهمه 

 ديبه پدربزرگم رس

 دي  رسبه فرو

 ديبه مادربزرگم رس

 ده امينها را خواب ديا يهمه 

 دميخواب د يمن پدربزرگم را شب

 ش محو بوديه پاهاك

 ردك يو پرواز م

 زيم ي من با فرو  سر 

 ميردك يصحبت م

 دمانياز عقا

 مانياز نوشته ها

 و با مادربزرگ

 ميخورد يبعد از مرگ م ييچا

 ميزد يو به مرگ لبخند م
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 «افع حرممد یبه شهدا»

 1یریجهانگ امیپ

 ديآمد

 آسمان، يها شانه يرو

 بوترانك يآه ا

 د؟!يزن يبال و پر چرا نم

 د؟!يزن ياز سفر چرا نم يو حرفيه

 انتان به جز حرم نبوديه آشكبوتران ك يا

 جانتان، به جز حرم نبود،

 د ويا ه از زمانه خستهكشما  يا

 حين ضريا يفوج فوج، پا

 د،يا ل بستهيش را دخيجان خو

 تان قبول!يها نذر زخم

 دياه ش  زديه زخم بر دل سكشما  يا

 تان قبول!يروشنا

 تان هزار تن هنوزيد و جايپر زد

 اند ستادهيم شام ايربال، حركن يدر طن

 شهين مسافران هميا

 اند تاز جاده هيک

 تان،يها ه زخمكبوتران ك يا

 روشن شفاست يها چهيدر

 د ويپر زد

 ست!ن حرم مداف  شمايبعد از ا
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 یحماسه اقتصاد

 1یفردوس یعل

 تر استذيانتان لذيما، مر  بر سفره  گرچه از نان خش

 تر استزيعز يشکردن ها، نان زحمتكار كش ما اهل يپ

 ميبلند شد «يا علي»م، باز با ين خورديجا، هر زمان زمكهر 

 تر استزيشه تيغ ما از هميهمت ما مضاعم است هنوز، ت

 يفهم ي  ما را بگرد، ميج ن بساط ذلت را،ين اكجم   

 تر استزينارتان پشيار است زر و ديه مفت بسك يزياز پش

 !؟يادتان رفته آخرش شد آه، دود قليان ناصرالدين شاه

 تر استرچه داشت تنباكو دود آه شما زليظدود و دم ه

 تان چند؟يمخمل يهاشکن ما زده ها، دستيخون به ديشب يا 

 تر استز ين ستيبد دا  اتا ا ن آتش و آبيست بين يآشت

 ر  ما، هر دو با هم به جوش آمده انديگ خشم شما و زيد 

 تر استزيد، حال انگور ما مويدر آورد که سوك ييهاقوره

 ن و آن ما را؟ياز ا يم، چه هراسيل به آسمان داركما تو 

 تر استزيش ما از زبار ريش، پكلفت و گردن كهر چه گردن 

 مرب 

 نندکدمان بيخواهند بنده زر خر يبا دالر آمدند و م

 تر استزيوسم مور ما عزيالف ارزان را، كن يد ايببر
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 «یجوانان پارس»

 1یصفدر یمجتب

ه كي انيد   يردنيد، مرداني  كام شي  را، بيا انفجيار نيور تليخ      كستادند و يخ ايتار يکيه در برابر تارك يپارس لهيجوانان قب

 نند كتمدن عوض  تازه هرا، با جام يعق  ماندگ هنهك يند رداتوان مي

س سياخته  كي و ي، از هي يشهاد  انجام دادند، جز از جوانان پارس  ت نور ويه اهل بك ياركدهد  يد گواهتوان ميخ يتار

روشين   يرا بيا نيور   يکيتيار  يند جيا توان ميخت، يه به زادگاهش گركه ش  را از نفس انداختند، آن قدر كنبود  آنان 

 نشان دهد ا ينده را به دنيه راه آك نندك

 ينيه بسيته   يپ ينند  دسيت هيا  كدل ها، عوض  يرد پول را از پادشاهكاركرند، يند نبض اقتواد را به دست بگتوان مي

 ش بگذارند يمردان خسته را، در دست آسا

شيده    وطن ح  کا، با افتخار نام مبارياش يآباد وطن، بر رو يرند و در خانه هايند نبض صنعت را به دست بگتوان مي

 ند كباز  يرانيا ياالك يه آزوشش را براكن ينداشته باشد، جز ا يا چاره ايد  دنباش

 ياسيتش را، جيا  يه عليم  س كي  ننيد كا را رو يي دن ياسي يس يها يرند، دست بازياست را به دست بگيند نبض ستوان مي

 خورد  ي  نميس فركو يه ياسيس يها يه پشتوانه اش خدا باشد از بازك يند  عقلكخرج  يگريد

 اموزد ياز حروف علم اعظم را ب يه حرفکند، بليتبش بنشکم يا به پايرند، دنيند نبض دانش را در دست بگتوان مي

و ينزنيد و چشيم هي    يشي يو خيام اند يال خام توحش، به سر هي يتا خ انش را به مرزها بفرستديد جنگجوتوان ميوطن 

 ندازد يش نك، نگاه چپ به خاينامحرم

سيم را بيه   يبفرستد، ترور يميقد يشد  جنگ را به موزه هاکب يا نفس تازه ايرد، دنيت بگا را در دسيد نبض دنتوان مي

خ سيربلند  يتيار  يگوشيه   و يه از هكاند، آن قدر کظلم را بخش يشه يند  ركل يلغت تبد يتاب هاكبغرنج در  يفيتعر

 ست ير نيگر فقيادش نماند ديه ك   بخورد، بخورد، آن قدر فربه شوديه فرك ندكفقر آن قدر دانه پهن  يند  براکن

 شرفت يعدالت، علم، پ يند، روكتمدن، حساب باز  يا به حساب وطن، رويند  دنكوطن حساب باز  يمرزها يا رويدن

 نند كاراده  يپارس لهيند  اگر مردان قبكرا احساس  يد به گذشته برگردد و بعد از قرن ها طعم زندگتوان مي
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 د خوشنامیشه

 1ینیه حسه سادات نصرالیهد

 سال يه بعد از سك يستيگمنام تو ن

 ده ستيچين پينچنينامت ا يآوازه 

 مين گم شده ايه بعد از تو چنكم ييما

 ده ستيدر بودنمان، نام و نشان پوس

 ه بعد از توكست  يسكگمنام همان 

 ده ستيدر راه مقام، نام تو دزد

 ما ينعانكد ينون، شهكز يبرخ

 ستده يوچكه صلح از جهان كز يبرخ

 هنت به تو محتاج است،يه مكز يبرخ

 ...ده ستکين بدون تو خشيانگار زم

 هن بوم بزرگكن يروز اگر چه ا ي 

 ده ست،يگران تفتيو د «نيحس»در دا  

 از خون جوانان وطن، امروزش

 ده ستييصد الله و گل به هر طرف رو

 يچشم  سوگند به خون تو، به اش

 ده ست،يامروز به شوق سنگ تو بوسك

 سرشار يديه با امكسل جوان ما ن

 ده ست،يت از وجود تو باليدر امن

 هك ينيب يالزم بشود، دوباره، م

 ...ده ستيفن پوشكدر راه تو و وطن، 
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 تر افشاركدردسر د

 1یپژمان سهراب

 

نيان  كاركگير  يد يهيا وقتي   ت  صيبح يتعهد و احساس مسيوول  يا ارمند بد بود  بدون ذرهك ي از  ياملكد نمونه يجمش 

ارشيان  كرده و بحث فوتبال را پشت سر گذاشيته و مشيغول   كشان را تمام يها يه شوخكشد  يم يا قهيت چند دقكشر

ده سيالم و  يشي ك د  اخميو و چهيره درهيم   يرسي  يرده از راه مكقرمز پم  يها سالنه با چشم  د سالنهيشده بودند، جمش

 يبيه شيد  احسياس نياراحت     يوفتگكرد و ه از سردك ينشست درحال يز ميند و پشت مك يتش را مكرد، ك يم يکيعل

 رد ك يم

 گيران بيه نيام نيه    يه نيزد د كتر افشار كد ينند  حتك يرا جان به سر م يريه هرجور مدكبود  ينانكاركاو از آن دسته  

شيده و از دسيت    كيتير شيا  كم آورده بود  دكز در مقابل او يلفت شهر  داشت نكپوست  يچندان مودبانه اما بامسما 

 اش سر رفته بود  رر او حوصلهکشتباها  مرها و ايتاخ

ه داشت به عنوان شاگرد ك ييرده و با معدل باالكل يشور آلمان تحوكبود  در  يخودش نمونه جالب يتر افشار براكد 

ن يپليسيييبييا آن د يوش آلمييانکمنضييبط و سييخت يان دانشييجوهايييل شييده بييود  در ميالتحويي ده فييار کاول از دانشيي

رش در يي نظ يب ييرد  هوش باال و تواناك يه نظر استادها را به خود جل  مكدانشگاه بود  يخارج شان او تنها العاده فوق

 ي ه هم در كبود  يبا اقبال مواجه شود  او از زمره نوادر يا گانهيط بيط سب  شده بود در هر محيل شرايو تحل کدر

 ند بنشا يرسكقادر بود حرف خود را به  يينانوا ي و هم در  ي ادمكط آيمح

ه بتوانيد  كي داشت اما از آن مقدار نرمش و انعطاف برخوردار بيود   يزدن مثال يتيجد يتر افشار در امور اداركهرچند د 

ش ياركي ند  در طول دوران ك يت رهبريموفق يل مجموعه را به سوكرده و كت يردستانش را تقويارمندها و زكزه يانگ

 رد ك يار مكز مثل ساعت يدر نبود او ن يه حتكبه جا گذاشت  از خود يا افتهيو سازمان  يل قوکبه هرجا رفت تش

د تحمليش را از دسيت داده   يجمش ياهلكو  ينظم يلفت هم در مقابل بكتر افشار پوست كن دياما در حال حاضر هم 

فه شناسش بود  احمد آنجا بود و داشت بيا حيرار    يوظ يارمندهاكاز  يکي يرايتر در دفترش پذكبود  آن روز صبح د

 يند و بيرا ك ين ميتر چقدر در دل او را تحسكه دكداد و خبر نداشت  يح مياو توض يها برا پرونده ير جارير مورد سد

 شود  يتر م ارتقا او به مقام معاونت راسخ

هيا   از آن يخواسيت تيا در برخي    يهيا مهلتي   پرونده يش از دستور دادن رويرد و پكر کتر افشار از احمد تشكدر آخر د

ش يد پي يد رو بفرسيت يجمشي »تير گفيت:   كرون برود ديند و بكه احمد در را باز کانجام دهد  قبل از آن يشتريب يبررس

 «من 

ن يي ند نبيود  ا ك يرا خال يسك ير پايه زکنيداشت اما اهل ا يجد يد انتقاداتيجمش ياحمد هرچند نسبت به رفتارها

مثيل  »برآشفته گفيت:   يتر با لحنكد «ادير ماكرتر سر يد يمكل شده و کد امروز دچار مشيا جمشيگو»ه گفت: كبود 

دانسيت   ياحمد نمي  «اديار بكه روز به موق  سر ي يه حتكنه کر مميبا زيداره چون تقر ياديال  زکن آدم مشيه اکنيا
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د مين  ينيد؛ شما را به خدا ببيگو يه انگار دارد به همه مكند كمقور دفاع  يها از آدم يد  دوست نداشت طوريچه بگو

دهيم   ين ماه دستور ميآخر  ا»تر ادامه داد: كرد  دكو  بسنده کو نگفت و به سيه هكن بود يا !هستم يخوبچقدر آدم 

 «ند كش را به من ثابت يستگينند  سه هفته فرصت دارد شاكاخراجش 

احميد   يهي »ه: كي ارانش مواجيه شيد   کي ن سيوال هم يي ه چندبار با اك ين حرف بود طورير اياحمد تمام صبح را درگ 

د در يد را دوست داشت  اصيوال جمشي  يه او جمشكن بود يت ايرد  واقعك ير مکداشت با خودش ف «جاست؟كحواست 

آرا هيم   صحبت و مجلس بود، خوش يا پ و برازندهيت ه جوان خوشکنيبود  عالوه بر ا يا يآدم دوست داشتن يلكحالت 

ه با حضيور  كدانستند  ياشد  چون همه مها ب يه باعث شده بود گل سر سبد مهمانكتش بود ين خاصيواق  هم بود  در

ها را هم سير ذوق   ن آدميبد اخمتر يه حتكگو و سرزنده بود  گذرد  او تا آن حد بذله يبه آنها خوش م يد حسابيجمش

شي    يي  ه در كي آمد  يش ميگرفت  گاه پ يم ها همواره رقابت در يل هم بر سر دعو  او به مهمانين دليآورد  به ا يم

ن مهميان  يد، به حضور چني يبال يه به زذاها و زرق و برق مجلسش مکنيزبان عالوه بر ايشد  م ي  مبه سه مجلس دعو

 ها شده بود  نگونه آدميا يد بهانة فخرفروشيواق  جمش رد  درك يهم افتخار م يخاص

ه حوصيله  ك رمق بود مك يو خستگ يخواب يده بود  او آنقدر از بيد را نديجمش ياخالق ار خوشكط يدر مح يسكالبته  

سياعت   يهيا  لمه هيم بيا او حيرف زد  عقربيه    كشد دو  يه اصال نمكز را نداشت  چنان بداخالق بود يچ ويس و هکچيه

 آمد  يت در مكه به حركشلو  بود  يها يد از ده ش  و در پارتيجمش يزندگ

دن و مين بيه    يدمجيان مي  با کنجا خورايامروز ناهار ا»مقدمه گفت:  يد رفت و بيز جمشيظهر موق  ناهار احمد سر م 

م؟ يني کب کيامتحيان  يي  م يردم، بير كي دا يي ا پيکيي ن نزديز همي يرستوران تم ي  يشخوه از بادمجان نفر  دارم  تازگ

را تجربيه   يار متفياو  زنيدگ  يبسي   قائل بيود  هرچنيد آنهيا دو سيب     يادياحمد احترام ز يد برايجمش «مهمون من!

 يقلبي  العياده او، خيوش   داشيت  ادب فيوق   ين وامي يد را بيه تحسي  يشه جمكبود  ييها تيردند اما احمد واجد خاصك يم

 د شده بود يه عالقه و احترام جمشيش، نظم و دقت و عشق پرشورش به هنر همه و همه مايذات

ه از كي روزمره مشغول بودند  يها مينند  در راه به تعرك يرو ادهيم گرفتند تا محل رستوران پيشنهاد احمد توميبه پ 

تاب تيازه  كنم يه من ببكم داخل يسر بر ي ا يب يستياد گرسنه نياگر ز»رد شدند  احمد گفت:  يروشتابفك ي  يجلو

ن حد جال  باشد! احميد ابتيدا پشيت    يا  احمد تا اكرد حرك يو گمان نميرد  اما هكد استقبال يجمش «اند آورده يچ

راست هم  ي شود   يمعبد م ي ه انگار وارد كداخل شد  يرد  بعد طوركها را ورانداز  ستاد و با عالقه عنوانين ايتريو

از آنها بخواند  يا رد چند جملهك يم يداشت و سع يها را برم ا  رفت  در آنجا رمانيادب يعنياش  به قسمت مورد عالقه

ه بعيد  يبست و فقط چند ثان يتاب را مكآمد  بعد هم با حسر   ير به خود ميد يليه خكشد  ياما چنان زرق مطالعه م

ح يد توضي يجمشي  يده و پرشيور بيرا  يي ده بريي بر يدام با جمالتي كگشود  راج  به هر يگر را ميد يکيانه كودك يوقبا ش

ه كي  يرمرد فرتوتيداره راج  به پ يا العاده داستان فوق ي اش  سندهي؟ نوينيب يتاب رو مكن يا»گفت:  يداد  مثال م يم

او  يگذرونه  بعد زن و شوهر جوون يد رو ميروپا دوران تبعس جمهور بوده و حاال در اين رئيالت يايکدر آمر يزمان ي 

ام  يه پاپاسي ينن باهاش دوست بشن  اما طرف ك يم يداره سع ياديه پول زکنيال ايارن و به خيابون به جا ميرو در خ

ه كي  د فرسوده بيود يبا بادبان سف يريگيق ماهيقا ي ر يجلدش توو يه روكداد  يرا نشان م يگريا رمان دي «نداشته!

راج  بيه جنيگ    يتاب رمانكن يسنده اينو»گفت:  يها مانده بود و م ده شده بود و رد آن هنوز بر شنيشكساحل  يتو
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گشيت و   يها م ان قفسهيم يوقت «نه كم يجنگ اول رو توص ينتونسته به اون خوب يسكه هنوزم كاول نوشت  يجهان

 يرد و بيرا كي  يگرداند و از ترجميه آنهيا انتقياد مي     ياولشان بازم يبه جا يتيها را با نارضا يرد بعضك يها را نگاه م تابك

 شد  يها م ت ترجمهيفكيه او تنها با خواندن چند سطر متوجه كز بود يانگ د شگفتيجمش

رون يي ب يتابفروشي كنيد و از  که دل بكي شيد   يد راضيتاب خركچند جلد  يدست ه احمد با گشادهکنيسرانجام پس از ا 

 يعني ي»د: يد با تعجي  پرسي  يجمش «دم!يماهم رو خر ي ره يج»و شعم گفت:  يبا خوشحال رون آمدنديب يد  وقتيايب

ن اآلن دليم داره زينج   يخي  آره  همي  »خته با شرم پاسخ داد: يآم كياحمد اند «؟!يخون يماه م ي  ينها رو تويهمة ا

گيذارم و   يگاز مي  يرو آب جوش رو يترك يچا يهام برا ندن لباسكبرسم خونه قبل از  يه بخونمشون  وقتكزنه  يم

د يجمشي  «خيوردن!  يينم به خوندن و چاك يز شروع ميآشپزخونه پشت م يه سر و صورتم رو صفا دادم توکنيبعد از ا

 زند  يش حرف ميها دارد از لذ  ييخودنما يا ذره يه احمد بكرد ك ياحساس م يبه خوب

تيو   ين رو بيرا يي ا ايي ب»د داد و گفيت:  يه جمشرون آورد و بيش بيدهايسه خركياز درون  ييبايز  وچك يتابكاحمد  

 يي  ه كي جليدش را   يتاب را گرفيت و رو كد يجمش «اد يهاش قشنگ و راحت خونه  بخون، خوشت م گرفتم  داستان

رد  كي بيود تماشيا    يي  گار بلند و باريس ي ردن كاه در حال دود يس يلندرياله سكبا  يجذاب از مرد يارتونكر يتوو

ه دود كي  يره شده بود در حالينامعلوم خ يا به نقطه کياش زده بود و به طرز مضح ر چانهيدست ز ياليمرد با خوش خ

 ازواگر درآمده بود  يل اندام زنکگارش در انتها به شيس

ار به خانه آمد آن را در دست كاز سر  يرد! چند روز بعد وقتكتاب را با خود به خانه برد و البته فراموشش كد يجمش 

ر مبيل! دارم نگياه   يي جا اومده  افتاده بيود ز كدونم از  يخودمم نم»زن گفت:  «ه؟يگه چين ديا» د:يد  پرسيهمسرش د

زن بيا   «ادم رفتيه بيود   يي  کن مال منه  پايآهان! ا»تاب افتاد و گفت: كد چشمش به جلد يجمش «ه ينم چينم ببك يم

ن را گفيت و  يي ا «اراستکاز هم يکي هيآره بابا، هد»د پاسخ داد: يجمش «!يتاب نبودكه اهل كجدا؟ تو »ر  گفت: يح

د  از حميام  يقهقهه همسرش را شن ير دوش چند بار صدايرد  حالش خوش نبود و سردرد داشت  زيه دوش بگكرفت 

 يبطير  ي خچال ي يتاب است  از توكبر ل  مشتاقانه مشغول خواندن  يه با لبخندكد يرون آمد همسرش را ديه بك

ه يي زنيگ زد   كيي رم بخوابم  هير   يست ميمن حالم خوب ن»موق  رفتن گفت:  ند كه استراحت كآب برداشت و رفت 

 «باشه باشه »جواب داد:  يتاب بود سرسركه حواسش پر  كزن  «ن كدست به سرش  يجور

ن چند ساعت خواب يدار شد  ساعت چهار صبح بود  به اياز خواب ب يد از گرسنگيش  جمش مهيچند ساعت پس از ن 

رفيت و صيورتش را بيا     ييامال خوب شده است  بلند شد و به دستشوكرد حالش ك ياال احساس ماز داشت و حيواقعا ن

ه  يي ويرده بود؛ سياالد اول كمورد عالقه او را درست  يخچال رفت  همسرش زذايآب سرد و صابون شست  بعد سروقت 

د متوجيه  يه جمشي كي و صيدا   سير  يده  و چنان بي يها خواب خورده و بعد از شستن ظرف ييه شام را در تنهاكدا بود يپ

ه کي نيرد  بيدون ا كي ون را روشين  يي زيتلو ياريکي گرفيت و از سير ب   يخودش لقمه بزرگ ينها نشده بود  برايدام اك ويه

نيد تيا ميزاحم خيواب همسيرش      كح داد آن را خاموش يرد  بعد ترجكعوض  يکي يکيها را  انالكاش جل  شود  عالقه

ز آورد و همزمان بيا صيرف زيذا مشيغول     يتاب افتاد  آن را سر مكش به خورد چشم يه با ول  زذا مكنطور ينشود  هم

رم و  يخيونم و بعيد مي    يمي  يا چنيد صيفحه   ي »ش خود گفت: يرده بود  پكورق زدن شد  عالقه همسرش مشتاقش 

 «ه بهتره!ك ياريکهرحال از ب خوابم  به يم
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ز يي با صبحانه آماده بير م  يمال ناباوركدار شده بود در يصبح ب يردن چاكدرست  يه براكچند ساعت بعد همسرش  

 تاب بود!كن صفحا  يه با سر و وض  مرت  و صور  اصالح شده در حال خواندن آخركد يروبرو شد و جمش

 ي »ن گفت: يد نزد احمد رفت و آهسته و شرمگيل شدن بود جمشيت در حال تعطكه شرك يبعدازظهر آن روز وقت 

خيوام چنيد    يم»د گفت: يجمش «؟ياركچه  يه وقت دارم  براكالبته »ب داد: باز جوا ياحمد با رو «؟يوقت دار يمك

ه كي افيت  يدر ياحمد با خوشيحال  «ن كم ييا و راهنمايشه بيخوره  اگه م يبه دردم م يدونم چ يتاب بخرم اما نمكجلد 

 رش به هدف نشسته است يت

ذوق  يد حسياب يبغيل جمشي   يرمان تو دن آن همهيه از دكد با دست پر به خانه رفت  همسرش يعور آن روز جمش 

زودتير از   يلي يهيا شيدند و خ   تياب كاز همان روز مشغول خواندن  «؟ينا رو بخونيواقعا قراره ا يعني»د: يرده بود پرسك

ه کي نيشد و قبل از ا يدار ميها زودتر از خواب ب ه صبحكبود  يد مدتيردند  جمشكآنچه انتظار داشتند همة آنها را تمام 

از  يارانش بيا وجهي  کي باشد  هم يار قبراق و پرانرژكن باعث شده بود سر يرد  همك يمطالعه م يساعت ي رون برود يب

ه بيودنش سيب    كي دِ شوخ و پر شير و شيور   يدشان پنهان مانده بود؛ جمشيه تا آن روز از دكت او روبرو شدند يشخو

 يپيا  يارانش محبيوب شيد و جيا   کي ان هميي زود در م يلي يه خكن بود ينند  اك يرا سپر يريشد همه اوقا  دلپذ يم

 رد كدا يت پكهم در شر يمکمح

گذشته تمام شده  يها برد  جنگ اعواب يلذ  م ياز زندگ يگريشتر از هر زمان ديرد بك يد احساس ميهمسر جمش 

صحبت با هم داشيتند و مثيل گذشيته هير      يبرا يشتريرد  حاال وقت بكنده نگاه يبه آ يدواريشد با ام يبود و حاال م

د دوسيت  ينيده  همسير جمشي   يآ يبيرا  يزيي ر ردند به برنامهكشروع  کاند کشد  اند يبه جنگ و دعوا ختم نم يحرف

نم  تيو هيم   ك يار مكشتر يب»د گفت: يخال  شوند  جمش ينينش خودشان داشته باشند و از اجاره يبرا يا داشت خانه

 «م ينكانداز  ن پسك  مك

پيس از نيرمش و    يزود وقتي  يها ار بهتر از گذشته شد  صبحيبسش يت شغلي  گرفت و موقعيت ترفكد در شريجمش 

داد  يگوش مي  يقل چا ه به قلكنشست و همانطور  يآشپزخانه م يدار شدن همسرش تويدر انتظار ب يدوش صبحگاه

و  ياريهوش مهيان نيش را معلق ميها چطور زندگ ن ساليه تمام اكرد ك ير مکشد با خود ف يبا عالقه مشغول مطالعه م

اه کي جان يسخت همراه بيا سيردردها   يها دارشدنيگر از آن مشقت بيد ديد يه مك يهدر داده است  وقت يآلودگ وابخ

بازگشيت بيه    يبيرا  يو رزبتي يقتا هيه حقكشد  يرد، مطمئن مك ير مکش فيجذاب فعل يبه زندگ يست، وقتين يخبر

 گذشته ندارد 
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 به:

 ما ياليخ يب

 مني يها يسك يب

 ع() يعلبغض 

 ثرایم

 1وقار یخسرو حسن

 مان در شهريا يست به جز قحطين يخبر

 نان در شهر يفروشند خدا را به ج و يم

 شهر در وهم مسلمان شدن بوالهوسان

 سانكآنگونه  يست به جز مستين يخبر

 هاست يوم فراموشکشهر ظلمت زده مح

 هاست يم خاموشكنان در کعت شيدست ب

 ل خالفت دارنديمتشرّع نشده، م

 س اراد  دارنديقوم به ابل نيه اكبس 

 فه ست بلنديچه آتش همه از گور سقهر

 فه ست بلنديرنگ خلين يطول دشداشه 

 داند ي، خدا م1«خُسر يإنّ اإلنسانَ لَف»

 ماند يشما م يا به جگرهايدا  دن

 ها را؟ يفهر يادتان رفته مگر قوّه ي

 2ها را؟ يدهر يسر همسنگ بال مانده 

 دم مانده هنوزغ دو يت اگرادتان رفته ي

 ست، علم مانده هنوزيو علمدار اگر ن

 ست يدر باقيح يهمچنان رسم رجزخوان

 ست يخنجر و حنجر باق« بسم  ربِّ الشُّهدا»

 مرگ در باور ما عزّ  سرداران است

 ست يه سنگر باقكست ين يست، زميسر اگر ن

 ميآن برگرد يمه يه از نكست  ين نه راهيا

 ست يدر باقتازه رفته ست پسر، دا  برا

 ماست يجانباز يوچه پر از نوحه كگوش هر 
                                                           

 sootokoor@rayana.ir، دانشگاه اراک  1

http://9th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=sootokoor@rayana.ir&a_ordnum=145
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 ست يباق -مادر يضجّه  -پشت در بغض پدر 

 ميدار يست، نگه م يراث گرانيم «بغض»

 ست    ير خدا روضه و منبر باقکن ما شيب

 م!يداند، ح يو نميه يسكاز بغض،  يول

 م!يخواند، ح ياد نميفر يس روضه كو يه

 ميانستد يحرف از جام بال بود، نم

 ميدانست يت ما بود، نميثيروضه ح

 شد يبازار يصاح  منبرمان حاج

 شد يناريد يخمان خام شد و قاضيش

 ها يقار ياسبكمجلس ختم و ش  

 ها    يدهد آهنگ عزادار ينان م يبو

 مان وا داديزر آمد و ا يسه كيفر با ك

 ا داد؟!يه پا در گرو دنكست  ينين چه ديا

 

 مسلمانانند!عبه    كم کزاهد و معت

 انندياسالم أبوسف يمثمن حقّه 

 ست اگر باورشان«3 نايلَهَدَإنَّ هذا »

 4«خواننده قرآنكزد از آن قوم يو بگريد»

 گانه ستيش اگر بير است، اگر خوکر مکم

 عبه اگر بتخانه ستكفر است، اگر كفر ك

 ستان رفتكه به حج رفت، به ترکالغرض آن

 ن رفتطايش يرد و پكرو به خدا  يمسجد

 ختياران ركدزل يه در پاكنار يهرچه د

 خت   يخونخواران ر ياسه كه در كخون ما بود 

 

 ردندكخود وا  ياز قضا بوالعجبان عقده 

 ردندكه برپا كدر پس زفلت ما معر

 حا را هميشت مسكشان  يفتنه  يسيپ

 را هم يرد مسخّر خود موسك يسامر

 اهل آمدنا يعاقبت اهل به همراه

 ه با راهزنان سهل آمدل قافلکمش
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 ديشكشان شعله  ياجداد ينه كيآتش 

 بوجهل آمد يه به خونخواهکم يمفت

 رين پي، مست جمود است ايخرد يسرخوش از ب -

 -ر ين پيهود است ايدستان  يچه يطفل باز

 سانكآنگونه  ياز اوهام مسلمان يوا

 بوالهوسان يزائله  يرگيباز هم چ

 هنهك يباز هم درد به تن زال  و زخم

 هنهك يطال  و زخم يشع  أب يقوّه 

 شيرّر در پکم يها يباز هم دربدر

 ش   يدر پ –مبريبغض پ –اُحد  يها يسك يب

 اشك يبداند ا «بغض»ن ياز ا يزيچ يسكو 

 اشك ياد بخواند ايفر ينفر روضه  ي 

 5«يمَنيق  الينَ فارَ الدَّم  مِن بَطن  عَقيح»

 !يس قرنيز اُويم به پا خيتا نمرد

 در با ماستيه حكز يم به پا خيتا نمرد

 با ماست -خنجر و حنجر -ادگار شهدا ي

 است ي نزد «فرج»فه و فجر يسحر طا

 نماز ش  مادر با ماست يه دعاهاك

 ديآ يم يسكه كدم يشن»و پدر گفت: 

 6 ديآ يم يرساديه فركمژده دادند 

 ه آتش باشدكن زائله گفتند يتهِ ا

 7«باشد شكرندان بال يوه يش يعاشق

 خواهد يون مکنه قرار و نه فرار و نه س

 خواهد يعشق در چنته جنون دارد و خون م

 

 اشاره ها:

 «ان استيناً انسان در زيقي»

 "2 يه يعور، آ يم، سوره يركقرآن »

نت ميواله  كمن »به خالفت منووب فرمود و درباره او گفت:  «ر خميزد»ع را در روز  يه رسول خدا   علك يهنگام 

ن مسيأله در بيالد و   يي ه اكي نگذشيت   يزيي او است  چ يموال و ول ياو هستم عل يو ول يس من مولكهر « مواله يلفع

شيهاد  بيه    يتيو بيه ميا دسيتور داد    »امبر ) ( آمد و گفت: يخدمت پ «ينعمان بن حارث فهر»شهرها منتشر شد  
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ستور بيه جهياد و حيج و روزه و نمياز و     م، سپس ديم ما هم شهاد  داديده يه تو فرستاده او هستکنيخدا و ا يگانگي

)ع( اسيت( را بيه    ين جوان )اشاره به علي يه اکنيتا ا ينشد ينها راضيم، اما با ايرفتيز پذينها را نيما همه ا يا  دادكز

 يا از سويه خود  يه از ناحكاست  ين سخنيا ايمواله، آ ينت مواله فعلك: من يو گفت يردكخود منووب  ينيجانش

 « ه خدا استين از ناحيست ايجز او ن يه معبودك ييقسم به خدا» امبر ) ( فرمود:يپ« خدااست؟!

نيا حِجيارَۀً مِينَ    يفَيأَمْطِرْ عَلَ  کانَ هذا ه يوَ الْحَيقَّ مِينْ عِنْيدِ    كاللَّه مَّ إ نْ »گفت:  يه مك يبر گرداند در حال يرو «نعمان»

از آسيمان   يه سينگ كنجا بود ياز آسمان بر ما بباران! ا ينگه تو، سين سخن حق است و از ناحيخداوندا! اگر ا« السَّماهِ

 نازل گشت « سَ لَه  دافِ ٌينَ لَيافِرکسَأَلَ سائِلٌ ب عَذابٍ واقِ ٍ لِلْ» يه ين جا آيشت، همكبر سرش فرود آمد و او را 

 "252 ي، صفحه 10 جلدان، يمجم  الب»

 «رًايعْمَلُونَ الوَّالِحَا ِ أَنَّ لَه مْ أَجْرًا كَب ينَ ينَ الَّذِيبَشِّرُ الْم ثْمِنِيوَ أَقْوَم  يهِ يلِلَّتِ يهْدِيإ نَّ هَيذَا الْقُرْآنَ »

كننيد ميژده    سيته ميى  يو شا يي  و مثمنانى را كه كارها  ن دينما تر و استوارتر راه مى نى درستيين قرآن به آيهمانا ا

 .شان راست مزد  بزرگيدهد كه ا مى

 "9 يه يآ أسراه، يم، سوره يركقرآن »

 ند فهم چه شدکحافظ ن يزاهد ار رند

 ه قرآن خوانندكزد از آن قوم يو بگريد

 «حافظ»

 ن شعر ير به ايثكآل  يدريزم جواد حيمحبّت دوست عز

 ديآ يم يحا نفسيدل مس يمژده ا

 ديآ يم يسك يه ز انفاس خوشش بوك

 «حافظ»

 پرورد تنعّم نبرد راه به دوستناز

 ش باشدكرندان بال يوه يش يعاشق

 «حافظ»
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 قلمستان

 1یمهراب مهرداد

 

 م روز برداشت، خرمن خود رايخواه يه مكدور از آفت اگر 

 ن خود راکل افيپ يبازو ميار واداركبه   نيد ايبا

 ميزير يم و ميرو يم به هدر ميزييم و فول پايدر بهار

 م دشمن خود رايم بشناسييوقت آن است چشم بگشا

 ميوچه سر بزنك يم به اهاليبزنا به در يحلقه ها را ب

 هن خود رايم ميم تا بسازيدگر بزنيکه بر پشت کيت

 ميروز در مباهله ايم قوم پيدله ا ي ارزار كه در كتا 

 م جوشن خود رايگر تا بپوشين ديست بعد از ا يازيچه ن

 نديارايصبور تا ش  با  را ب يده هايمردمان سپ

 قل  روشن خود ران يزند بعد از اياويد از شاخه ها بيبا

 ه نسل اندر نسلك يه از تبار گل اند مردمانك يمردمان

 ردند دامن خود راكآمد جم   يه اکل يجا بوكهر

 آنها قلمستان سرو آزاد است يره يه عشك يمردم

 ردند گردن خود راکج نكروستا هرگز  يش خان هايپ

 تا دل خوم را بسوزاند د از قضا برسديبا ياوه اك

 ذوب آهن خود را ي كوره ره خواهد ساخت،به گمانم دوبا

 

 خدا یرضا

 دار آب هايهوده دل مبند به ديب

 ن سراب هاير تم زده بيوكن يب

 نهفته است «هزار منظره عبر »س کع

 قاب ها روزيد يدر خاطرا  چوب

 امت انديق يتمام نما ينه ييآ

 ه خواب هاك يشوند زمان يدار ميب

 ميشو يز محو گندم ممنوعه ميما ن

                                                           

 mmehrdad68@gmail.com، دانشگاه آزاد تهران مركز  1
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 اب هاينجا به نوبتند اگر آسيا

 انيست در ميخدا ن يتا رضا اركدر 

 از انتخاب ها ي و ين به هکدل خوش م

 مشور  مباش ياعتنا به مسئله  يب

 آفتاب ها يروشنگر است زمزمه 

 ه راه به مقود نبرده اندكار شد يبس

 در ظاهرند اگرچه جلوتر شتاب ها

 نکموج ها م يه يخود نظر به حاش يب

 روند تمام حباب ها يم نياز ب
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 ناو شده ... یبرنو

 1یموسو دیمج 

 جنگل 

 ايدر

 كند مين يفرق

 است کشان ترسنايش  ها يوقت

 ننديب يه خوب خواب مك ييه هايهمسا يبرا

 را!    ياهل ين گربه يآزار ا

 نكت را خوب باز يچشم ها 

 رود يآب ها راه م يهنوز رو يس عليرئ

 خواند: يرده اند شعر مكو ه برنو را ناكارانش ي يو برا

 ستيبرنده ا يج چاقويخل

 ديآ ينم يه به هر دستك

 دهد، يخوب شهاد  م يپرتقال خون

 دهند ينم يسوار يسكبه هر 

 ن جا    يا يها يماه

 حاال تنگستان به تنگه آمده 

 را ييل هايتا به تنگ آورد چرچ

 پوشند يدشداشه م  ن روزهايه اك

 له دارنديه جمکمل يوجا

 شان!   يباد يتخت ها يرو

  نكت را خوب باز يچشم ها 

 طبرستان يارانش با ذزال هايرزا و يم

 ه ها را در آورده اندكپدر الفوا

 خواند! ينان شاهنامه ميخ نشيان شين در دود قليه زول عالهالدكآن قدر 

 بندم يم راخوب ميچشم ها 

 به ساحل آمده يبركتاب ك

 داستان 

 ها، يجنگل
                                                           

 majidmosavi180@gmail.com، پيام نور اصفهان  1
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 ها، يدلوار

 همه بلدند  ها را يرانجما

 ياهل يه سوار بر گربه اك

 زدند: يداد م

 آن مرد در باران آمد                      
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شرفت و تمدن در یه روح واحد پك یران اسالمیبه: همه جوانان با همت و بلند نظر ا

 زمان هستندیره وطن عزیکپ

 1یاشانك زاده یرجبعل نیمحمدحس

 فن با ماستكده در زن يچو آفتاب دل

 ه شور برآمدن با ماستكقسم به فجر  

 در دل ماست «شرفتيپ» کمشتر يهوا 

 از وطن با ماست ياگر به حافظه مفهوم 

 قيشان به شانه تفريز هم مباد پر 

 ن با ماستکن شکش ياهيه طرفه زلم سك 

 ثر  از آن سوستكاله خواه منا! راه يپ

 هن با ماستكشراب وحد  خمخانه  

 شدن ست يکي «يبلبله بابل» يادو 

 ه با هزار زبان، درد در سخن با ماستك 

 مرزانير سيخوشا به حنجره ما را صف 

 تهمتن با ماست يه قوّ  بازوکچنان 

 سته باد طلسم هزار رنگ نفاقکش

 ش اهرمن با ماستيه به جادوكجا كهر آن  

 جوان روح يشه هايز هم ر جدا مباد 

 با ماست نانجم و بزرگان با  ه فرّك

 

 

 

                                                           

 alireza.kashani999@gmail.com، پيام نور اصفهان  1
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 «رارکت»

 1یصفدر یمجتب

 نور

 بود يميقد يافسانه ا

 ردندك يان باور نمكودك

 ليرزنان ايهرچه پ

 ش  ها را

 ردندك يده بودند سر ميه از نور شنك ييبا ماجراها

 ايدن ياهايرو

 شد ينم يبه نور منته

 نداشت ير روشنيه تووكبس 

 داد ين آن قدر ش  را ادامه ميزم

 يکيز تاررد جك يگمان نم

 ار باشدكدر  يروز

 اشاره داشت ييله هايمردم به قب يحافظه 

 نندكد سالم يستند به خورشتوان ميه ك

 حجم نور را به خانه برگردانند

 ديخورش يردن در چشم هاكو از نگاه 

 رنديجه نگيسرگ

 سرش را يکيتار

 ردك يدر هوش انسان م

 اصرار داشت افسانه

 است يموجود

 ديگو يدرو  م

 شود يمبزرگ 

 رود يگر ميبه شهر د يو از شهر

 ه توكن يتا ا

 يردكدا يد را پيسرنخ خورش

 ه در اعماق قلبتك يبا شعله ا
                                                           

1  mojtaba.safdari1394@gmail.com 
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 گشت يخ برميبه تار

 ينار زدكش  را  يگوشه ها

 گرفتند يابرها مرخو

 ه در چشم انداز روشنتك

 اندازنديه نيسا

 ه با سرانگشتت رابطه داشتك يتيبرك

 اه رايس يم نقطه هايلکت

 ردك يروشن م

 نشان داد ينور خود

 داد ييانسان آشنا يبه حافظه 

 دنديرا د ييمردم رازها

 ه دانش ش ك

 داد يش قد نمكبه در

 يسراسر يد در سفره هايخورش

 ا تعارف شديبه دن

 ردندكمردم باور 

 از فطر  ييند با گوشه هاتوان مي

 شان مانده ينه هايه در سك

 نندكش  را پر  يجا

 برسد يروز 

 ديخورش هك

 خ علميطبق تار

 ندكاز شرق طلوع 

 گردد يبه خانه برم يو وقت

 ا رايتمام دن

 نور عبور داده باشد يرگ هاياز مو
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 ن راه سترگیا یشرفت و شهدایبه: نام آوران و مردان عرصه علم و پ

 1یاشانك زاده یرجبعل نیمحمدحس

 ديدگرگون داشت يرا گر نه خود شوق يزندگ

 د؟يسرخش به بر، چون داشت عشق را در جامه

 !سترگ ساالرمردان يا پرسم يم شما از 

 ديه ذرّا  شرف در خانه خون داشتك يا

 نينچنياكالن! يل خلين خکبت ش ياز شما ا  

 ديداشت وارون و رانيو را طازو  ي منهيه 

 !جهاد و جهد ريکپ در وجنم جان همه يا   

 ديداشت معجون طرفه نيا از مانهيپ ل  به ل  

 هن، سه رنگيبر طراز قامت م ييخوش قبا  

 ديچون درفش خون خود در باد موزون، داشت 

 دگان!ييسر به سقم آسمان سا يبر سر آه ا  

 د؟يداشت  -ون ين فرّ همايا -جز عشق  يه ايسا

 «عشق» ست يياليل   ست يياليل   ست يياليل «عشق»  

 ديداشت مجنون جان  مجنون جان  مجنون جان 

 خزان! يب يه گستر سروهايخون ساطبر يا  

    ديداشت مرهون شيخو خون به يبار را با  

  

                                                           

 alireza.kashani999@gmail.com، پيام نور اصفهان  1
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 شرفتیشگامان پیپ

 1یمعصوم فاطمه 

 ميه ما نشستك يچه خوش بود آن شب

 ميستکتخمه ش يو ه يرسكل  

 ردكم يم از اون عهد قديبابا تعر

 ردكن از اون يشروع به حرف زدن از ا

 حتينو يرد هكگرفت ژست و شروع 

 چقدر پس استراحت؟ س است دختر،ب

 ن گوشکدختر بابا ب يبگفت ا

 م از هوشيده رفتيوبكه ما با گوشت ك

 ره پتله، آش رشتهيم شيخورديم

 شد نان برشته يدم مياگر ع

 ده جوجهيوبك يخوريتو حاال م

 ؟م زذا هست باز جوجهيم پيپ يگيم

 يقيبا موس يو يت يپا ينيشيم

 يبيانگار طب يهندزفر يزاريم

 ، خوبم پدر جان3، سَ و2َبونژوخ يگيم

 ارتخوانك يد تويزيه خرده پول بري

 سانسهيمن ارشدم، فوق ل يگ يم

 السم رفته باال با فرانسهك

 ديا بشنو به درد  خورد شايب

 تيه فردا باز گو بر بچه هاك

 ادهيم با خر و اس  و پيرفت يم

 چقدر هم راه بود از شهر تا ده

 با بز م درس، با گوسفند ويخونديم

 با صد تا عشوه و پز يبا چوپون

 و لپ تاب يس ينبودش تبلت و پ

                                                           

1  masoumimarziye@gmail.com 

2 Bonjour 

3 ça va? 
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 شاپ يافك ي  يم حتيده بوديند

 مقاله يسم هينويمن م يگيم

 نه چند سالهيفقط حرفت هم

 ينيبيلم ميلپ تاب ف يپا ينيش يم

 ينيريش 1زيليپ يگيخسته م يشد

 يان نامه مونديهنوزم لنگ پا

 ينخوند يچيه ،يخوريفقط پول م

 اهويت يبرو تو سا يدر جان هپ

 اهوين هكمقاال    بزن بان

 تست بزن isi، sidبرو 

 ستيپ يپكرا تو  يکين ال اقل کب

 شيت همايبزن سا يليا ميب

 شيج اندكنقدر ينباش ا يد برديشا

 شيد هم تجري، شا م تهران، ونيبر

 شين مارو سرافراز تو قوم و خوکب

 ر پدر جانيخالصه تحت تأث

 م به تهرانيردكالم م سيم رفتيزد

 م و زود رفتيم شعر فرستادينوشت

 شرفتيشگامان پيش پيتش؟ پيبود سا يچ

                                                           

1 please 
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 شرفتیپ واحد ازیش نیپ

 1نیناصر فرز

 دانشگاه جام  انتظار در

 تو من و يگره خورده  يدست ها

 مفهوم تالش با

 عشق عنور با

 به اخالق

 ل به فرداهاستين در

 ران چشم انتظاريوطنم ا

 ودكرختخواب ر زا برخاستن تو

 توسعه از ينماد با

 اقتواد فرهنگ و البدكدر

 ادهاستيفر چشم انداز در

 شرفتيپ ن آوازيرساتر تو يجوان يصدا ديشا

 ماست  يدهايآرمان ام يبرا
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 «بازگشت»

 1یصفدر یمجتب

 روم ين مييپله پله از تو پا

 خياول تار يپله  يرو

 ينوشته ا يزندگ يبرا يتازه ا يدرس ها

 لير آشينه شمش

 نه سپاه روم

 س به فتح تو آمدكهر

 الست نشستك يگوشه 

 ندكرا دوره  يزندگ يتا رسم تازه 

 خيتار ياز حافظه 

 اوريزمان را باال ب

 بگو يانياز جنگجو

 يشان را گرفت يه سالح هاك

 يردكدر گوشش شان زمزمه 

 فتح آسمان ها

 ستيگانه نيب يرهايار شمشك

 يدفترشان نوشت يگوشه 

 دارد يدا نردبانص

 گذرد يقورها م ينگره هاكه از ك

 گانه رايپادشاهان ب 

 كند مي ينوآموز زبان پارس

 ه سربازان پادشاهك يدر حال

 رده اندكنم را رد يتمام خطوط قرمز سرزم

 نمكتفا كچگونه به گذشته ا  ا

 سميبنو ينده را به زبانيآ

 ه مادرم با آنك

 نگفته است يم قوه ايبرا

 ام را كيودك ييالال
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 نديب ينم  ا هميبه رو

 سعاد  را يسنگ بنا

 بگذارم كيدر خا

 نبرده باشد ييوطن بو کخا ياز سرخ

 سر برد ياهيش  را از س يه روك يخون

 تمدن يرا از درزها يکيتار

 ردهكرون يب

 خته استيگر ريد ينيدر سرزم

 نمكپشت  کن خايچگونه به ا

 ندهيآ

 گشت ن جا باز خواهد يبه ا

 گذشته راتا تاوان 

 نم پس دهديبه سرزم

 ترسم برگردد يم

 گانهيب كيمن در خا  و

 راه بازگشت را

 ايدن يها يکيدر تار

 رده باشمكگم 
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 «هشتاد عمود»

 1نیناصر فرز

 يمي كدانيم اگر  يمي  چرخانم و يمچم م دور را ساعت دارم  سقاخانه قرار نارك حسام با ،ندارم موال را ندن ازكتاب دل 

 ربالكي  ه تاكن است ين حاجاتم ايآخر شوم و يم ح دورتريضر از بارکاش يچشمان با شوم  يبدقول منم كدرنگ  شتريب

داشيته   را شيود  يم دايپ رين مسيا ن دارم دريقيه ك ياله ياياول از يکي داريق ديالبته توف م وينك ياده رويت پيعاف با

دوبياره   نم وكي  يمي  ازگردنم بياز  را هيچف شم كيون مريب تن الزرم را خزم و يم ،ت فراوان زائريجمع يال ازالبه !باشم

ن يبي  از دارم و يبرم قدم نم كيم جستجو م حسام رايچشم ها با و  نمك يم پا ام را يتانك يها كفش بندم  يمنظم م

 يمي  سياله  25 حيدودا جيوان   يي   مشغول صحبت با حسام را يس بهداشتيسرو مقابل نم ك يم عرب عبور مرد چند

سيالم   شيوم و  يمي  کترينزد دهد  يان مکمدام ت ش راين صحبت دست هايح در ي بار ياندام وتاه وك يقامت با نم يب

 حواسش به آمدنم نبود  ستاده ويپشت به من ا حسام نم ك يم

 ردم؟که نكريد-

  كند مي يمعرف جوان مرا روبه بعد دهد  يدست م گرداند و يبرم ش رايحسام رو

 فش بود!يه االن تعرك همون ست ا ما يمهد نم آقااشيا-

 محبيت و  بيا  هم او ،ندينش يبه دلم م يليانبوه خ يش هاير با سبزه پسر دهم  يدست م او با برم و يم جلو دستم را

  كند مي باز صحبت را سر زودتر و فشارد يم دستم را يگرم

 م ياشنب تنها م وينيببرا  حسام آقا يعل حرم موال شد تو قسمت هستم  يمجتب من ار  قبول يز-

 م:يشاعرانه بگو يلحن با فتم تاايبه صرافت م

 ست ين تنها يسكن فول يتوا يول  مظلومان عالم است ون بايزر يحرم موال نجايا-

 دهد: يادامه م شود و يم ان جمله ام خرسنديب طرز حسام از

  !يعج سدينو يم يادب ه ها   قطعهيرقابل ن حسام شاعيا يمجتب-

 را بچيه هيا   از يسي كريمس يتيو  است راه افتاده اند؟ روز ه چندكپرسد  يحسام م از هد ود يان مکت سرش را يمجتب

 ده؟يد

 و شناسيد  يمي  جيا ك از را ين جنياب مجتبي  يي ا اصيال  ديه به من بگوكه حواسش نبوده كادش افتاده يحسام انگارتازه 

 !است ل گرفتهکش يرفاقتشان چطور

ميده  آ رده وكي اش دفاع ان نامهيهم ازپا تازه ست ا ما ييدانشجو جيمسئول بس يمجتب ه آقاك ويمادم رفت بگي يراست-

 نه!ك ياده رويال راحت پيخ با تا

 پرسم: يم اوکنجك

 بود؟ يان نامه چيپا موضوع ؟يستچ رشته شما يامجتب شرمنده آق-

 د:يگويخودش م دارد يهول و ت برونگرايه شخوكحسام 
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نهضيت   ريتياث  ميورد  ان ناميه هيم در  يپا موضوع ند اخويم»ياسالمتمدن  خ ويتار يمجتب ق مايم   رفينكت كحاالحر-

 بود  يتمدن اسالم بر عاشورا

 م ويني كيسيفت مي   ميان را يها كوله م ينكيم يخداحافظ ديام هزار با م ويده يسالم م به موال ن باريآخر يهرسه برا

 م ينكيعاشقانه م عارفانه و رين مسيا ق دريطر يط آماده

 نم كيآسوده م الش رايخ شوم ويم اركبه  دست است  ديمق مودب و يليخ يمجتب

 چهل  عدد از يبيضر يعني ،لومتريهشتادك كربال تا نجايا از ته!که ني تازه  دت داريشترجذابيسه نفره ب يمعنو سفر-

ش ال سير يي خ ياست ب يلبنان ت زواريه حواسش به جمعك حسام شود  يم يرکف و اندازد يم باال شانه اش را يمجتب

 يمجتبي  شيوم   يمي  خود يب نم ازخودكيه نگاه مكزوار يطوالن به منظره خودم زند  يم فقط لبخند گرداند ويم بر را

 ند کشيم و  راکس

 شيعر  يبيرا را  انواع سوزه ها شوديم فضا نيا تو  يهست ينيزبيآدم ر است كه معلوم !يمهد آقا يگفت ياتهکنعج  -

  ينك دايپ

 زند  يم يحسام سقلمه ا

 م يريل بگيه پاستي ينفر م وي  نباشينويبچه ب ن پسريا ين نوازاز مهما دييايب-

  كند ميم يحسام تعر به من از رو يمجتب

 بيود   يقشينگ  خياطره  يلي يخ م ويبيود  همسيفر  يج سيازندگ يبسي  ياردودر بارم  هي !است يطناز و کپا بچه يليخ-

 م يردكينم يخستگ احساس

 گذارم يم يمجتب  وچك يهاشانه يدست رو تريميصم رم وگذايدهانم م ل را داخليپاست

 تجربيه  نجايا اما م يمشهد رفته بود سفرقم و يلكم ويهست هيهمسا م يقيرف يبچگ از حسام با ازخودته داداش  يخوب-

  است يمتفاوت

 د:يگويم خاراند ويم چانه اش را و خورد يم يتلنگر يمجتب

 هشتاد قرارگذاشتم! عمود تو بچه ها با منم    استيعج يليخ-

 د:يگويم اش ويجيق بسيوسط حرف رف دودياش م يسادگ حسام با

 روز هشتاد در ايدن دور-

  جوميم لبم را يفور م ويخنديسه م هر ارياخت يب

 ردم كيشوخ م!يبخند ما گويند ويم ركدن مردم ذيزشته خند-

 د:يگويم آخر سر دهد ويم يسايس يسو سمت و شاره به اوضاع منطقه بحث راا با يمجتب

 بده  ندا حتما يص داديشخ ا ي يديد يسور رزائريمس اگه تو-

 باشه حتما -

 يبه چيا  يه عالقه خاصك حسام م ينند فاصله داركيدرآن استراحت م يمجتب يه رفقاك يبكمو تا لومتركيسه  حدود

 شود  يدارد مدام باعث توقفمان م

 م يديرس گريد م ساعتين از متركن راحت التايخ-
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سيته  کش پيا  دسيت و  جانيه با شوم  ياه پوست ميس زوار متوجه برد يلذ  م ن سوزيدرا يخوردن چا هم از يمجتب

 !كند مي رارکت بار دو ه رايجريخاصش ن بالهجه انساليم مرد آمده اند؟ جاكپرسم ازيم اندازم ويم اركبه  ام رايعرب

عربسيتان دل   يهيا يدسيت وهياب   از حسيام  م يني كيل مي يتحل انه رايخاورم مسائل م ويريگيم يسه پ هر بحث را باز

 هسيتم   يمين عويبان  ياش بيه  ييحمال  هوا هم از من دست داد  از منا فاجعه در ش رايعمو خدا بنده دارد  يپرخون

 است  كيسم شايترور از شورهاك يبرخ يحاتيتسل و يت ماليهم ازحما يمجتب

 !دهنديمن ن پست فطرتايه ااسلحه ب پول و چقدر ديندايم-

 ش دعيا يبيرا  م ويي داريمي  بير  يکيدام كهر عجله با  كند ميتعارف  ينان سنت ،ينيس يرو يرزنيها پ كمو از يکينارك

 م ينكيم

 دهد يبه عمل خرج م ارکحسام ابت

 بيراي صيلوا    سه تيا  ينفر ،ندكيتعارف م زذا اي دده يم يچا كيهر حاالن نايعوض خدما  ا در دياگه موافق باش-

 م ينكه يش هداهنوادخودش و خا يسالمت

 زند يم دارد ياه چهره با مزهكبادست به پشت حسام  يمجتب

 م ينکب يمال رکم تشيناتوينم كه ما م يبريثواب م نيزن هست  خودما يعال-

 م يگويحسام احسنت م شنهاديبه پ اندازم ويم باال م رايابرو

 !شوديلوا  جم  مص چقدر ديندايم ربالك تا-

ش راحيت  يپ ش ازيرفتارش ب حاال يمجتب م يآيم به وجد يدليکن همه يا از نم وكيخوب نگاه م را هاپرچم ريمس در

 زند يم ميبه بازو يا سقلمه است 

 !دهستن يياروپا بورشون معلوم است كه افهيق از !ين مهدكن شانگاه-

 گذارد:يم يمجتب حسام سربه سر

  ددارن بور آنها نيز  دهم باشن يياياسترال اي ييکايآمر ديشا ؟يياروپا اچر ب حاالوخ-

 م:يگويبارم چند رم ويبگ خنده ام را يم جلوتوان مين

 حسام  برازدست توكا اهلل ،بركاهلل ا-

طرف  نيا  كندميردن كبلند شروع به سوال  ازجوان قد رود و يسمت چپ جاده م به ،اش خوب استيسيحسام انگل

 هشيتاد  بيه عميود   يزيچ م ينكيت مكحر شتاب با شنود يچه م و ديگو يه جناب حسام چه مكم يشنويواضح نم ما

 ان دادن سيمت ميا  کدرحال دست ت د ويگويم ي بابت حضورشان تبر هايبه خارج بلند يصدا با حسام نمانده است 

 د يآيم

  است شناسهم باستان ت و ديگرييريمد يدانشجو يکي  اندآلمان آمده از-

 مشتش است  يا  حسام تويمثل من روح يمجتب

 ؟هستند ميم تادكطرفدار يديپرس آنها از-

 زند يم يمرنگكحسام لبخند



ده آثار و مقاالت برگزیده نهمين كنگره پيشگامان پيشرفتکيمجموعه چ  

330 

 

جيواني   اتفاقيا  آره  آورمفوتبال در ميان ميي  از يحرف جا هر ومن عاشق فوتبال هستم  ديندايم كه شما طون!يش يآ-

 از تيازه   هستممن گفت طرفدارتوماس مولر به  اسمش توماس است و ندكيم يخ زندگيموناست در  بلند قد يليخ كه

 رد   كم يهم تعر ييدا يعل

 يونيي لين جماعيت م يا آمدن خودمان و يخلو  خودمان به ماجرا در يكم حاال م ينكيم يسپر را جان عمودهايه با

 يکيي  مقويد  يداشيته ولي   يفردبه  منحور ينيخودش جهان ب يبرا يتيمل هر سن و هر در هركس البد م يشيانديم

 يدليم هير   شيوم و  يمي « ت اهلليي ابقي»رق يي ب متوجيه  رم يي گيم باال را سرم دلم هماهنگ است  با طيمح انگار است 

 دهد ينشان م ش رايانگشت اشاره رفقا با و كند ميپاره  يگرم مجتب يصدا خلوتم را رشته زد ير يم

 دانشگاه  يرفقا م ازه نيجان ا يمهد-

 د يهماهنگ شد خوب چقدر-

 ن طيرف و يه مستاصل اك يرمرديلحظه متوجه پ نيا در رند يگيآزوش م در را گريهمد و شناسديم سه را حسام هر

 از پيرم و يمي  ه جلوكده ينرس يمجتب حسام و يرفقا من با يبه احوالپرس نوبت هنوز شوم يم كند مينگاه  آن طرف را

 د؟يبگو دارد يلکمش پرسم اگريرمرد ميپ

 دازعقي  دارني   هيا بچيه  ستم يبا يمكنم وكاستراحت  زود به زود ديبا  دستنيخوب ن كفشام ر  بده يخ ه پسرم خدان-

 ؟يشهر ماازكد رتت يبه ز نيآفر  درسنيم

 تهران  از-

 م يمدآ کارا هم از ما-

 ا  بشوم يجزئ عاد  دارم وارد

 ؟چندسالتان است شرمنده حاج آقا-

  ق هشتاد سال دارميمن دق-

 زنم يزل م رمرديپ يمعنو سرحال و به چهره بعد شوم ويره ميخ بهت به عدد عمود با

  خورديم هفتاد ناهم د!آين نمماشااهلل بهتا-

  كند مي ترپررنگ نگاه مهربانش را رمرديپ

 ؟ يستاسمت چ پسرم حاال -

  يمهد-

ن يچنيدم  يبيرا  دنباش اير  ياده رويشترم پيب نم وكيورزش م يناجو از آخه  هستم 1314متولد  ين مهدويمنم حس

 م آيين مياربع ياده رويباره پ

 بوسم يم دستش را شوم و يناخودآگاه جذبش م


