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 روستاییمیان سنان  در  و سیاستگذاری فزهنگی توسعه فزهنگینگاهی به 

 

 2سضا فاتذی گٌاتاد، 1تْاسُ سضاًؼة

 کاسؿٌاع اسؿذ فلَم ػیاػی داًـگاُ آصاد اػالهی

baharerezanasab@yahoo.com 

 

 

 

 

 
 چکیده 

َاى ًیوی  ؿایذ هَسد تَرِ قشاس ًگشفتِ  آًگًَِ کِ تایذ ٍفشٌّگی اص روقیت فقال رْاى دس فشایٌذ تَػقِ ًقؾ صًاى تِ فٌ

 .ایي غفلت سا رثشاى کٌذ ّایی دس ػشاػش دًیا آغاص ؿذُ اػت تا اػت ٍ اص ایي سٍ تالؽ

َاّذ هوكي غیش اهشی صًاى راهقِ، یقٌی پیكشُ اص ًیوی فؾین رخیشُ اص اػتفادُ تذٍى ٍاققی تَػقِ  تَػقِ حَصُ دس  َدت خ

ثَد تشای فشٌّگی سٍػتا ساّثشدی تَػقِ .ّؼتٌذ تشخَسداس اّذاف پیـثشد رْت تاالیی قاتلیت صًاى اص ًیض سٍػتایی  ْت

 تشای ای فوذُ ًیشٍی فْذُ داسًذ، تش سٍػتا دس کِ هتقذدی ّای ًقؾ ٍ ٍؽایف دلیل تِ سٍػتایی ٍ صًاى اػت سٍػتاییاى

صًاى  فقال حضَس تِ سٍػتایی تَػقِ ّای اػتشاتظی دس سٍ ایي پیـثشد ایي اهش ی تاؿٌذ. اص شایت تالقَُ هٌثقی ٍ تحَل ایزاد

ا تشیيهْن اص رولِ اص. ّؼتٌذ هتقذد فشٌّگی تَػقِ اتضاسّای اػت. ؿذُ خاكی تَرِ تَػقِ سًٍذ دس َاىهی آًْ  تِ ت

 .کشد اؿاسُ راهقِ ستًؾا ٍ ّذایت تشای ًثایذّا ٍ تایذّا تیاى هقٌای تِ فشٌّگی، ػیاػتگزاسی

 ًقؾ ٍ ایشاى صًاى سٍػتایی ٍضقیت تشسػی تِ آى، دس صًاى ًقؾ ٍ سٍػتایی تَػقِ تش ؿٌاخت دقیق ّذف تا حاضش هقالِ 

ا  اػت. پشداختِ فشٌّگی سٍػتایی تَػقِ ػیاػتگزاسی فشٌّگی ٍدس آًْ

 
ِ. ػیاػتگزاسی فشٌّگی، کلیذ ٍاطگاى: تَػقِ فشٌّگی،   صًاى، سٍػتا، تَػق

 

 

                                                                 
 کاسؿٌاع اسؿذ فلَم ػیاػی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ هـْذ - 1

 ٌّگی داًـگاُ اهام سضا )ؿ( هـْذگزاسی فشداًـزَی دکتشای ػیاػت - 2
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 مقدمه

دػت یاتی تِ ّشگًَِ تَػقِ دس ّش ػغحی دس گشٍ ًؾاست ٍ تَرِ تیـتش تِ صًاى دس رَاهـ سٍػتایی اػت.      

اػت ٍ راهقِ ای هی   (Sustainable development)تٌاتش تاٍس تؼیاسی اص كاحة ًؾشاى، اًؼاى هحَس تَػقِ پایذاس

افشاد آى ؽشفیت تَػقِ پزیشی سا داؿتِ تاؿٌذ ٍ ساُ ّا ٍ تَاًذ صًگ تَػقِ سا تِ كذا دس آٍسد کِ ّوِ ی اقـاس ٍ 

سٍؽ ّای هٌاػة تشای حلَل تَػقِ ی پایذاس سا تیاتٌذ. تٌاتشایي تا صهاًی کِ صًاى سٍػتایی کـَسهاى تِ فٌَاى 

 Rural)ًیوی اص ًیشٍی اًؼاًی دس سًٍذ تَػقِ ی ؿشکت دادُ ًـًَذ، تحقق ٍفذُ ّا ٍ اّذاف تَػقِ ی سٍػتایی

development)   .آسصٍیی هحال هی سػذ 

ی تِ فثاست دیگش ایٌگًَِ هی تَاى اػتذالل کشد کِ تَػقِ ی هلی هتشادف تا قشاس دادى صًاى دس فشایٌذ تَػقِ      

ّای سٍػتایی اػت. اص آًزا کِ تحَل هَققیت صًاى خَد تِ فٌَاى فاهل کلیذی دس اكالح تؼیاسی اص ؿاخق

فشٌّگی اػت، تٌاتشایي تَرِ تِ آًْا ٍ اّویت دادى تِ ًقؾ آًْا تِ ّواى اًذاصُ ی ارتوافی، اقتلادی ٍ تَػقِ

اًذیـوٌذاى اهشٍصی تَػقِ کِ  .اّویت داسد کِ تشای تَػقِ ی راهقِ یا تِ فثاستی تَػقِ ی هلی هْن اػت

ی حضَس تِ فٌَاى هكتثی کل ًگش داسًذ تشای هـخق کشدى الگَّای تَػقِ سٍػتای –گشایؾ تِ دیذگاُ ػیؼتوی 

صًاى سا دس تواهی اتقاد تِ فٌَاى ًیوی اص ًیشٍی اًؼاًی تالقَُ فقال ٍاسد هذل ّای ػیؼتوی خَد کشدُ ٍ اهكاى 

 داًٌذ.تَػقِ فشٌّگی پایذاس سٍػتایی سا تذٍى هـاسکت ایي ًیوِ فشاهَؽ ؿذُ فولی ًوی

 کـاسٍصی، اص افن سٍصاًِ یتْایفقال تواهی دس کِ فقالٌذ ٍ صحوتكؾ قـشی سٍػتایی صًاى کِ داًین هی      

 ّوپای...  ٍ دػتی كٌایـ ٍ ؽشٍف هاکیاى، پشٍسؽ ّیضم، چادس، حلیش، ًخ، گلین، فشؽ، لثٌیات، تَلیذ داهذاسی،

 ٍ تالؽ تا هٌغثق ًلیثی تاتت ایي اص ٍ تاؿٌذ هی ػْین داسی تچِ ٍ ّوؼشداسی داسی، خاًِ اهَس تش فالٍُ هشداى

 .آٍسًذ ًوی تذػت خَد فقالیت

 تودداهی دس هؼددلَلیت، اخددال  ٍ آهددَصؽ اص ؿددذى تشخددَداس تددا تایددذ تَرددِ داؿددت کددِ صًدداى دس سٍػددتا       

ِ  ًثایدذ  سا هـداسکت  ٍ تاحیشگدزاسی  ایدي  ٍ تاحیشگزاسًدذ  ارتوداؿ  ّدای  حدَصُ   كددشفاً ّدای حدَصُ  ٍ ّدا فقالیدت  تد

 ٍ تَاًوٌدذی  تدا  صًداًی  صًدذ ًیا تَػدقِ فشٌّگدی،   فشایٌدذ  تدا  هٌاػدة  ٍ الصم ّایًقؾ ایفای. داد تقلدیل اقتلادی

 ٍ اّددذاف تثلیدد  تددشای کددِ سٍصگدداسی اػددت. دس هؼددلَلیت اخالقددی ٍ تحلددیلی لحدداػ اص الصم ّددای قاتلیددت

 کٌٌددذ،ًودی  تأػدیغ  ٍیددظُ هحافدل  ٍ هدذاسع  ٍ داسًددذًودی  گؼدیل  هددزّثی هیؼدیًَش  ٍ هثلّد   خددَد ّدای آسهداى 

ِ  ٍ ؿدوشًذ ًودی  اكدل  سا ًؾداهی  ّدای کـدی  لـگش  ٌّدشی  ٍ فشٌّگدی  اهدَس  كدشف  اس خدَد  اكدلی  ّدای تَدرد

ّدا ٍ اكدَل   ػیاػدت فشٌّگدی )یدا ػیاػدتگزاسی فشٌّگدی( فثداست اسصؽ      ًوایٌدذ. اگدش   هی هقلَد تِ ًیل تشای

(، 137: 1385ّدادی ٍ ًدداؽش تددش اقددذاهات ٍ اهدَس فشٌّگددی ّددش ّؼددتی ارتودافی تددذاًین) فشاّدداًی، تاتؼددتاى     
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ِ  اص. ّؼدتٌذ  هتقذد فشٌّگی تَػقِ اتضاسّای ِ  تدَاى هدی  ّدا آى شیيتد هْدن  اص رولد ِ  فشٌّگدی،  ػیاػدتگزاسی  تد  تد

ِ  ًؾداست  ٍ ّدذایت  تدشای  ًثایذّا ٍ تایذّا تیاى هقٌای لدزا تدا    (.79: 1392 اهیدشی،  كدالحی )  کدشد  اؿداسُ  راهقد

فٌایت تِ اّویدت ٍ پیَػدتگی هفداّین تَػدقِ فشٌّگدی ٍ ػیاػدتگزاسی فشٌّگدی ػیاػدتگزاساى هلدی هدا تایدذ            

تدش اص گزؿددتِ فقددال  س هحدیظ سٍػددتا ٍ تدَیظُ دس خلددَف صًداى رددذی   ًؼدثت تددِ تَردِ تددِ ایدي هقددَالت د   

 تاؿٌذ. 

 

تا فٌایت تِ ایي ًكات ّذف ها دس ایي ًَؿتاس ٍاکاٍی هفَْم تَػقِ فشٌّگی ٍ ػیاػتگزاسی فشٌّگی ٍ هـخق 

ؿتي صًاى کشدى رایگاُ صًاى دس ایي هفاّین اػت. ها تش ایي تاٍسین کِ تایذ ًگاُ فقیشپٌذاسی، ًاتَاًی ٍ ضقیف پٌذا

سٍػتایی کِ تقضاً دس ػغح ػیاػتگزاسى فشٌّگی، سػاًِ ّا ٍ حتی افكاس فوَهی هـاّذُ هی ؿَد تِ دٍس اًذاختِ 

ِ ًؼثت تِ تَػقِ فشٌّگی ٍ حشکت دس رْت  ِ سیضی تلٌذ هذت ٍ ّوِ راًث ؿَد ٍ تالؽ ؿَد تا تا آهَصؽ ٍ تشًاه

اى کلیذ تَػقِ ٍ هقاتلِ تا تْارن فشٌّگی دس سٍػتاّا ػیاػتگزاسی فشٌّگی كحیح دس سٍػتا ٍ تَیظُ صًاى تِ فٌَ

 اقذام ؿَد. 

 

 

 تعزیف مفاهیم

 فزهنگ

 ًؾشاى كاحة ٍ  اًذیـوٌذاى تیي آى تقشیف تاب دس کِ اػت ؿٌاػی هشدم ٍ راهقِ ؿٌاػی هفاّین اص یكی فشٌّگ

 الیِ چٌذ ٍاققیت یک هقَلِ يای. اػت گشدیذُ اسائِ آى اص هتٌَفی ٍ هتقذد تقاسیف ٍ ًثَدُ حاکن اروافی ارتوافی

. اًذًوَدُ تَرِ فشٌّگ اص خاكی تقذ تِ خَد ّایرٌّیت ٍ ّافلقِ اػاع تش تٌْا اًؼاًی فلَم داًـوٌذاى ٍ اػت

 تشتیة ایي تِ ٍ  افضٍدُ آى هقٌای تشگؼتشدگی تخللی هتَى ٍ هشُ سٍص صًذگی دس فشٌّگ ٍاطُ دائوی اػتفادُ

-هی ًؾش تِ .اػت یافتِ فویقی تفاٍتْای ارتوافی فلَم ًؾشاى كاحة ٍ ؿٌاػاى راهقِ هشدم ًضد دس فشٌّگ هفَْم

 ّش کِ تقشیفی. اػت فشٌّگ تقشیف هقَلِ دس ٍحذت فذم اكلی فلل اص یكی ًثَدى فیٌی ٍ تَدى اًتضافی سػذ

 کِ چشا اػت، هتفاٍت دیگش راهقِ تا دّذ هی اسایِ فشٌّگ اص خَد خاف ؿشایظ ٍ هكتة تِ تَرِ تا راهقِ

 .داسد فش  ّن تا راهقِ ّش تش حاکن ّای اسصؽ تشحؼة تقاسیف

هْن تشیي ٍیظگی توایضتخؾ حیات اًؼاًی اص حیات غیشاًؼاًی فشٌّگ اػت، کِ داسای فٌاكشی ّن چَى: 

ٌّزاسّا، تاٍسّا ٍ اسصؽ ّا هی تاؿذ. ٍاطُ ی فشٌّگ دس صتاى فاسػی اص ٍاطُ ّای تؼیاس کْي اػت کِ ًِ تٌْا دس 

اص ًؾش  .ّای ًخش فاسػی دسی؛ تلكِ دس ًَؿتِ ّای تاصهاًذُ اص صهاى پْلَی ًیض تِ چـن هی خَسد ًخؼتیي هتي
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لغَی، اغلة فشٌّگ سا تِ هقٌی فقل ٍ داًؾ تِ کاس تشدُ اًذ؛ اها تِ هقاًی هختلف دیگشی ًیض آهذُ اػت. کِ اص آى 

ؿكَّوٌذی، حكوت، ٌّش، هقشفت ٍ  رولِ هی تَاى تِ ًیكَیی تشتیت ٍ پشٍسؽ، تضسگی ٍ فؾوت، فضیلت ٍ کاس،

فلن فقِ اؿاسُ کشد. ایي هقٌا کِ ؿایذ دس تقشیف تایلشی تشای ًخؼتیي تاس هغشح ؿذُ اػت؛ فشٌّگ سا ایي گًَِ 

فشٌّگ کلیت دسّن تافتِ ای اػت ؿاهل؛ داًؾ، دیي، ٌّش، قاًَى اخالقیات ٍ ّشگًَِ تَاًایی ٍ »تقشیف کشد؛ 

 (.3271: 1357)آؿَسی،  «راهقِ تِ دػت هی آٍسدفادتی کِ آدهی ّن چَى فضَی اص 

ُ تشاتش فشٌّگی( قشاس هی ()  education)فشٌّگ دس لغت تِ هقٌای داًؾ ٍ تضسگی فقل اػت. دس اًگلیؼی ایي ٍاط

گیشد. دس فلَم ارتوافی اص ٍاطُ ی فشٌّگ تقاتیش ٍ هفاّین هختلفی ٍرَد داسد کِ ّویي اهش تافج گشدیذُ اػت تا 

اص ًؾش داسیَؽ آؿَسی تقاسیف اسائِ ؿذُ اص فشٌّگ دس یک  .یف راهـ اص ایي هفَْم تِ فول آٍسدًتَاى یک تقش

 تاؿٌذ: تٌذی کلی تِ ایي قشاس هی دػتِ

 گشایاًِ ٍكف ّای تقشیف: الف

 تاسیخی ّای تقشیف: ب

  ٌّزاسی ّای تقشیف: ج

  سٍؽ ٍ ساُ یا سػن قافذُ تش تكیِ.1ج

 سفتاس تش افضٍى ّا اسصؽ ٍ ّا آسهاى تش تكیِ. 2ج

 سٍاًـٌاختی ّای تقشیف: ت

 هؼائل حل ٍ  ػاصٍاسی ٍػیلِ ّوچَى فشٌّگ تش تأکیذ. 1 ت

 آهیختگی تش تأکیذ. 2 ت

 فادت تش تأکیذ. 3 ت

  ػاختاسی ّای تقشیف: ث

 ؿٌاختی پیذایؾ ّای تقشیف: د
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سدُ یک ّوچَى فشٌّگ. 1 د  ػاختِ یا فشٍا

 ایذّا تش تأکیذ. 2 د

 اًوادّ تش تكیِ. 3 د

 (Descriptiveگشایاًِ ) ّای ٍكف الف: تقشیف

(. 1389) آؿَسی، گشدد فشٌّگ تأکیذ هی (Factorialای ) ّا تش فٌاكش ػاصُ ایي تقاسیف گؼتشدُ اػت ٍ دس آى    

فشٌّگ دٍ رٌثِ هادی ٍ هقٌَی داسد کِ دس هحیظ اًؼاًی ػاختِ هی ؿَد ٍ تِ ّویي دلیل پایِ ٍ اػاع سفتاسّای 

ػت ٍ دس ّش حال فشٌّگ اًؼاى حاکن تش افوال ٍ  اًؼاى اػت؛ تِ فثاستی سفتاس اًؼاى تاصتاب ؿشایظ فشٌّگی ٍا

سفتاس ٍا خَاّذ تَد. فلت ایٌكِ سفتاس هلت ّای گًَاگَى تا ّن فش  داسد ّویي تفاٍت فشٌّگ ّاػت کِ سفتاس اص 

گش ٍػقت ایي هفَْم اػت. تشای آى ًاؿی هی ؿَد. تقاسیف فشٌّگ داهٌِ ی هتٌَؿ ٍ گؼتشدُ ای داسد کِ ًوایاى 

 :آٍسینهخال تقاسیف هختلفی اص فشٌّگ سا اص كاحثٌؾشاى فلَم هختلف هی

اخالقیات، آداب ٍ سػَم ٍ ّش گًَِ فشٌّگ کلیت دسّن تافتِ ای اػت کِ ؿاهل داًؾ، دیي، ٌّش، قاًَى، : تایلَس

 :ػاتشلٌذ (.38: 1374هَػایی، ) هی ؿَدتَاًایی ٍ فادتی اػت کِ آدهی ّوچَى فضَی اص راهقِ تذػت هی آٍسد؛ 

فشٌّگ ؿاهل ّش چیضی اػت کِ تتَاًذ اص ًؼلی تِ ًؼل دیگش هٌتقل ؿَد. فشٌّگ یک قَم ّواى هیشاث ارتوافی 

 (.39: 1374هَػایی، ) آى اػت

فشٌّگ، هزوَفِ ساُ ٍ سػن ّای فقل ٍ اًذیـِ یک گشٍُ ارتوافی دس گزؿتِ ٍ حال اػت ٍ فثاست : تَگاسدٍع

تش ایي   یاًگ (.44: 1374هَػایی، )اص هزوَؿ تاٍسّا ٍ آداب ٍ سػَم دس سٍیِ ّای سػیذُ اص ًؼل پیـیي  اػت

فشٌّگ هـتول اػت اص تلَسات، فادت ّای هـتشک ٍ کواتیؾ یكؼاى ؿذُ ای کِ دس رْت تاٍس اػت کِ 

ُ ٍ ّویـگی آدهی پشٍساًذُ ؿذُ اػت الثتِ هقلَد ها اص فشٌّگ  (.41: 1374 هَػایی،) تشآٍسدى ًیاصّای تاصگشداًذ

دس ایي تحقیق رٌثِ غیش هادی فشٌّگ اػت کِ ؿاهل هزوَفِ دیذگاُ ّا، اسصؽ ّا، افتقادات ٍ تاٍسّای یک 

 .راهقِ اػت کِ تش سفتاس آًْا حاکن تاؿذ

 

 ػیاػتگزاسی فشٌّگی

 ِ ِ  سا ّذفوٌدذ  اقدذاهات  هزوَفد ِ  کد ِ  تد ِ  یدا  تدداصیگش  یددک ٍػددیل ِ ه دس تداصیگشاى  اص ایهزوَفد  یددک تددا  َارْد

 (.12: 1385 تاتؼددتاى اًذسػدَى، ) ؿدَد هدی  ًاهیدذُ  ػیاػدتگزاسی  ؿدَد، هدی  دًددثال  خداف  هَضدَؿ  یدا  هـدكل 
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ِ  اػدت  ای ٍاطُ ػیاػتگزاسی ٍلدت  هفْدَم  تدا  هقودَالً  کد ُ  د ٍلدت  تدذتیشّای . اػدت  ّودشا  هؼدائل  یحدَصُ  دس د

ٍلددت هـدی  خدظ  ٍ دفددافی ػیاػدتگزاسی  دفدافی،  ِ  دس د  ًاهیددذُ اهٌیتدی  زاسیػیاػدتگ  اهٌیددت، هؼدائل  یفشكد

ِ . ؿدَد هدی  ِ  ػدخي  آى هاًٌددذ ٍ داخلدی  خداسری،  اهدَس  دس ػیاػدتگزاسی  اص تشتیددة، ّودیي  تد . ؿددَدهدی  گفتدد

ٍلددت ٍسٍد ٍلددت تـددكیل تددا ّودددضاد اهددَس، اص دیگددش تؼددیاسی ٍ ؿددذُ یدداد ّددایفدددشكِ دس ّدداد . ّاػددتد

َ » کِ ّواًگًَِ سفدالیٌ ِ  ػیاػدتگزاسی  آٍسدُ«  ٍا ٍلدت  فودَهی  اػدت ػی ّوداى  گؼدتشدُ،  هقٌدای  تد  دس ٍ ّاػدت د

ِ  اهدَسی  اص تؼدیاسی  تدشخالف . اػدت  تداسیخی  ٍ کْي ایپذیذُ ًتیزِ ِ  پیدذایؾ  آغداص  اص دٍلتْدا  کد -هدی  آًْدا  تد

ِ  اػدت  دِّ چٌذ تٌْا پشداختٌذ، لَیدت  دس فشٌّگدی  اهدَس  کد ِ  ٍا ٍلدت  سیدضی تشًاهد ِ  قدشاس  ّدا د ٍلدت  دس ٍ گشفتد  د

سفالیٌَ،. )اػت ؿذُ دیذُ تذاسک فشٌّگی اهَس فتق ٍ ستق تشای ػاختاسی  (. 15: 1389 ایَتی ؛1996ٍا

ّدا ٍ اكدَل ّدادی ٍ ًداؽش تدش اقدذاهات       ػیاػت فشٌّگی )یا ػیاػتگزاسی فشٌّگدی( فثداست اػدت اص: اسصؽ    

 هتقددذد فشٌّگددی تَػددقِ (. اتضاسّددای137: 1385ٍ اهددَس فشٌّگددی ّددش ّؼددتی ارتوددافی) فشاّدداًی، تاتؼددتاى  

ِ  تدَاى هی ّاآى تشیيهْن اص رولِ اص. ّؼتٌذ ِ  فشٌّگدی،  ػیاػدتگزاسی  تد  تدشای  ًثایدذّا  ٍ تایدذّا  تیداى  هقٌدای  تد

ِ  ًؾداست  ٍ ّدذایت  ِ  ٍ ػیاػدتگزاسی،  (.79: 1392 اهیدشی،  كددالحی)  کدشد  اؿداسُ  راهقد  ٍ ّددذف تدیي  ای اػدغ

ِ  دس هفَْم ایي. اػت ارشایی ّای تشًاهِ ِ  ّود ِ  اص ّدا  فشكد ِ  رولد  سٍ ایدي  اص اػدت؛  رداسی  فشٌّگدی  ّدای  فشكد

ِ  اػدت  فشیضدی  خغَط تقییي شٌّگیف ػیاػتگزاسی ِ  کد ِ  دس تایدذ  راهقد ِ  ًؾدش  دس سا آى فشٌّگدی  فشكد  داؿدت

ِ  ّدش  تدشای  ػیاػدتگزاسی . تاؿذ  اص ًدَؿ  ّدش  دسک ٍ اػدت  آى تدشای  ؿدذُ  گدضیٌؾ  ّدای اسصؽ اًقكداع  راهقد

ِ  فشٌّگ تِ تَرِ تذٍى ػیاػتگزاسی  ػدالهی،  تدای  اتدشاّین ) ًیؼدت  هیؼدش  آى اسصؿدی  تحدَل  تشسػدی  ٍ راهقد

 ؿدًَذ  هدی  اردشا  ٍ تدذٍیي  پَیدا  هحدیظ  یدک  دس کدالى  ّدای  ػیاػدتگزاسی  فشایٌذ (.213 ،1385 اتؼتاىت ٍ تْاس

 خاكدی  ّدای گدشایؾ  تدش  ّدا  حكَهدت  اگدش  ٍ آیدذ  هدی  تَردَد  اسصؽ ّا ػیاػتگزاسی اص خَد اعشاف هحیظ ٍ

 تْداس  ی،ػداله  اتشّیوثدای ) کدشد  خَاٌّدذ  پیدشٍی  ّدا ¬گدشایؾ  آى اص ًیدض  ّا¬ػاصهاى ٍ ًْادّا افشاد، کٌٌذ تاکیذ

 ایدددي دس کدددِ تقددداهلی ٍ ػیاػدددتگزاسی ٍ فشٌّدددگ ػدددَیِ دٍ هٌاػدددثات تشسػدددی(  217 ،1385 تاتؼددتاى  ٍ

ِ  هقغدَف  آیدذ هدی  تَردَد  خلَف ِ  اػدت  هؼدائلی  ٍ هـدكالت  تدشیي  هْدن  تد ِ  فشایٌدذ  دس کد  تحدَل  ٍ تَػدق

ِ  ٍ ّدا ¬ػیاػدت  هحتَای تحلیل. داسد ٍرَد ایشاى راهقِ  ّدذ هدی  اىًـد  آًْدا  اص یدک  ّدش  پیاهدذّای  ٍ ّدا تشًاهد

ِ  اسصؿدی  ٍ فشٌّگدی  ردذی  چدالؾ  تدا  ّودَاسُ  کدالى  ّدای ػیاػدت  اردشای  ایدشاى  دس دٍلت کِ  ٍ تدَدُ  هَارد

ِ  اػدت  ای پیچیدذُ  فشآیٌدذ  ػیاػدتگزاسی » کِ گفت تایذ. ّؼت ِ  الگدَی  یدک  تشاػداع  کد  ّدذایت  ؿدذُ  ًْادیٌد

 (.79: 1993 تشٍکغ،) «ؿَدهی کٌتشل ٍ

 

  توسعه
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 ّای هادی ٍ هقٌَی صًذگی ارتوافی سا گَیٌذ. ٍ گؼتشؽ ّوِ ؿشایظ ٍ رٌثِتْثَد، سؿذ ؛ (development) تَػقِ

اصعشفی گؼتشؽ ؽشفیت ًؾام ارتوافی تشای تشآٍسدى احتیارات هحؼَع یک راهقِ، اهٌیت هلی، آصادی فشدی، 

ٍ هَاصًِ هحیظ صیؼت، هزوَفِ ای اصایي احتیارات اػت.  هـاسکت ػیاػی، تشاتشی ارتوافی، سؿذ اقتلادی، كلح 

 (.144: 1374)آقاتخـی،  کِ اصتقاسیف تَػقِ هحؼَب هی ؿَد

اكغالح تَػقِ تِ هقٌای اهشٍصی آى تِ عَس فشاگیش پغ اص رٌگ رْاًی دٍم هغشح ؿذُ اػت دس لغت تِ هقٌای 

اػت. دس قالة ًؾشیِ ًَػاصی، لفاف ّواى راهقِ ػٌتی ٍ فشٌّگی ٍ اسصؿْای هشتَط « لفاف ٍ پَؿؾ»خشٍد اص 

ّوچٌیي دس (. 29: 1381)كیاهی،  رَاهـ تشای هتزذد ؿذى تایذ اص ایي هشحلِ ػٌتی خاسد ؿًَذتِ آى اػت کِ 

: 1372)ػیاح،  رایی دیگش تِ لحاػ لغَی، تَػقِ تا تَرِ تِ هلذس فشتی آى تِ هقٌای فشاخی ٍ ٍػقت آهذُ اػت

324.)  

ی سیـِ دس تاسیخ داسد. ایي اهش دس دِّ توایل هلتْا تشای ًیل تِ سفاُ ٍ آتاداًی ّوشاُ حفؼ َّیّت ٍ کشاهت اًؼاً

 ؿذت تیـتشی گشفتِ اػت. «تَػقِ»ّای اخیش تحت فٌَاى 

 داًـوٌذاى فلَم ارتوافی اص تَػقِ تقاسیف هتقذدی اسائِ کشدُ اًذکِ دس ریل چٌذ ًوًَِ اص آًْا آهذُ اػت:

 عشص ارتوافی، دسػاخت اػاػی تتغییشا هؼتلضم کِ داًؼت تقذی چٌذ رشیاًی تایذ سا تَػقِ»:ًؾشتَداسٍ اص( الف 

 «تلادی ؛کاّؾ ًاتشاتشی ٍسیـِ کي کشدى فقش هغلق اػت.اق سؿذ تؼشیـ ًٍیض هلی ًٍْادّای هشدم فاهِ تلقی

 (.34: 1372)ػیاح، 

ب( تَػقِ تِ هقٌای استقاء هؼتوشکل راهقِ ٍ ًؾام ارتوافی تِ ػَی صًذگی تْتش ٍ یا اًؼاًی تش اػت.تشای دسک 

قِ تایذ حذاقل ػِ اسصؽ اكلی تِ فٌَاى پایِ فكشی ٍ سٌّوَد فولی دس ًؾش گشفتِ ؿَد. ایي هقٌای دسًٍی تَػ

اسصؿْای اكلی فثاستٌذ اص: هقاؽ صًذگی، افتواد تِ ًفغ ٍ آصادی کِ ًوایاًگش ّذفْای هـتشکی اػت کِ تِ ٍػیلِ 

 (.3تا: )هؼقَدًظاد،  تی توام افشاد ٍ رَاهـ دًثال هی ؿَد

اى هزوَفِ فقالیتْایی تشای ّذایت دسرْت ایزاد ؿشایظ هغلَب صًذگی تشاػاع ًؾن اسصؿی د( تَػقِ سا هی تَ

ِ دس رْت تاهیي ًیاصّای سٍ تِ گؼتشؽ  هَسد پزیشؽ راهقِ تقشیف کشد.پغ تَػقِ عیفی اص تغییشات تِ ّن پیَػت

 ثذیل هی کٌٌذ. راهقِ اػت ٍتِ فثاست دیگش تَػقِ فشاگشدی اػت کِ ؿشایظ صًذگی ًاهغلَب سا تِ هغلَب ت

د( تَػقِ فشایٌذی اػت کِ هَرة سؿذ کوی تَلیذات کاال ٍ خذهات هی ؿَد ٍ دس سًٍذ آى پذیذُ ّای ًاتاب 

ارتوافی )ًؾیشفقش ٍهحشٍهیت یا تی ػَادی ٍغیشُ(اص تیي هی سًٍذ ٍ ضوي حلَل اػتقالل اقتلادی ٍ تقَیت 

 ی، فلوی ٍ فٌی كَست هی پزیشد. تٌیِ هالی ٍهادی راهقِ، تحقق فذالت ارتوافی، تشقی فشٌّگ

ُ( تَػقِ تِ فشاگشدی گفتِ هی ؿَد کِ دسآى راهقِ اص ٍضـ ًاهغلَتی هتحَل هی ؿَد. ایي فشاگشد تواهی ًْادّای 

راهقِ سا دس تش هی گیشد ٍهاّیت آى اػاػاً آى اػت کِ تَاى ٍ ؽشفیت تالقَُ راهقِ تِ كَست تالفقل دسآیذ. تِ 
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قِ، اػتقذادّای ػاصهاًذّی راهقِ اص ّشرْت تاسٍس ٍ ؿكَفا هی ؿَد، چِ اص ًؾش فثاست دیگش دس فشایٌذ تَػ

 (.4تا: )هؼقَدًظاد،  تی  اقتلادی ٍچِ اص ًؾش ارتوافی فشٌّگی ٍ ػیاػی

ٍ( تَػقِ هزوَفِ فقالیتْایی اػت کِ راهقِ سا تِ ػَی صًذگی تْتش ٍهتَاصى روقی ٍ فشدی ٍ تاهیي ًیاصّای 

 (.47: 1374)هزذ،  یش ٍكالح آًاى، ػَ  هی دّذافشاد راهقِ دس رْت خ

یِ تغییش ؿكل راهقِ ا ص لحاػ راهقِ ؿٌاػی، تَػقِ تِ فٌَاى هفَْهی تشگشفتِ ؿذُ اص تغییشات ارتوافی ٍ اص صٍا

یقٌی خشدگشا ٍ قشاس دادی هَسد تَرِ راهقِ ؿٌاػاى قشاس « ؿْشی»یقٌی گشٍّی ٍ کـاٍسصی تِ راهقِ « سٍػتایی»

 ٍ ِ ارتواؿ( ٍ پیَػتگیْای قشاس دادی   آلواًی اص سٍاتظ ارتوافی هثتٌی تش پیَػتگیْای ػٌتی « یٌاًذتًَیغفشد»گشفت

ًیض هَضَؿ رَاهـ ؿْشی ٍ « رَسد صیول»ػخي گفت ٍ ّن ٍعي ٍا (  society ) هثتٌی تش سٍاتظ هٌغقی راهقِ

 .(31: 1371)هَالًا،  رَاهـ سٍػتایی سا هغشح ػاخت

 ػیاػی – ارتوافی هختلف اتقاد دس کیفی کویَ ّای ؽشفیت افضایؾ ٍ سؿذ ٍ پیـشفت ییقٌ تَػقِ کلی عَس تِ 

ال تَػقِ سا هقَلِ تَ تقشیف دس اها. اقتلادی - ػقِ ًكاتی سا تایذ هذ ًؾش داؿت کِ هْوتشیي آًْا فثاستٌذ اص ایٌكِ ٍا

ُ تذاًین ، حالخا تِ استثاط ٍ ًضدیكی آى تا هفَْم تْثَد تَرِ  اسصؿی تلقی کٌین ، حغاًیا آى سا رشیاى چٌذ تٌذی ٍ پیچیذ

ِ تاؿین. . اػت اًؼاى سفاُ ٍ صًذگی ؿشایظ تْثَد ّذفؾ کِ داًؼت فشایٌذی سا تَػقِ کلوِ یک دس تتَاى ؿایذ داؿت

 ٍ تاؿذ داؿتِ دٍام تایذ تَػقِ ایي عشفی اص.  آى خذهت دس اًؼاى ًِ ٍ تاؿذ اًؼاى خذهت دس تایذ تَػقِ ٍاقـ دس

 دس ٍ تگیشد كَست اًؼاى اسادُ ٍ خَاػت تا تایذ کِ ایي تش فالٍُ ًثاؿذ، خاف صهاًی هقغـ یک تِ هحذٍد تٌْا

 .گٌزاًذین تَػقِ دس ّن سا پایذاسی ٍاطُ هفاّین ایي تا فثاستی تِ تاؿذ، داؿتِ ًقؾ فشد خَد آى ایزاد

 

 توسعه پایدار

شح ؿذُ اػت. هشاد اص تَػقِ پایذاس تٌْا حفاؽت ؿٌاػی هغ تَػقِ پایذاس، هفَْهی اػت کِ اخیشاً دس ادتیات راهقِ

اص هحیظ صیؼت ًیؼت؛ تلكِ هفَْم رذیذی اص سؿذ اقتلادی اػت، کِ فذالت ٍ اهكاًات صًذگی سا تشای توام 

ّای اقتلادی، هالی، تزاسی،  هشدم رْاى ٍ ًِ تقذاد اًذکی افشاد، تشگضیذُ اػت. دس فشایٌذ تَػقِ پایذاس، ػیاػت

هحیغی سا  ؿًَذ، کِ تَػقِ اقتلادی ٍ ارتوافی ٍ صیؼت ای عشاحی هی گًَِ كٌقتی ٍ ...، تِ اًشطی، کـاٍسصی،

م تخـذ. تش ایي اػاع، دیگش ًوی ّای اقتلادی کِ تاصپشداخت آى  تَاى تشای تأهیي هالی هلاسف راسی، تذّی تذٍا

دس اػتفادُ اص هٌاتـ، ّذایت ّای آیٌذُ اػت، ایزاد کشد. تَػقِ پایذاس هؼتلضم ایزاد تغییشی  ی ًؼل تش فْذُ

ای اػت، کِ تا ًیاصّای حال ٍ آیٌذُ ػاصگاس  گیشی تَػقِ تكٌَلَطی ٍ تغییشات ًْادی ػوت ّا تِ گزاسی ػشهایِ

 تِ هحیغی صیؼت یا ٍ ارتوافی–ّای اقتلادی هقٌای فذم تحویل آػیة تَاى تَػقِ پایذاس سا تِ تاؿذ. دس ًْایت هی
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 صیؼت هحیظ اص حفاؽت فٌلش تِ كشفاً ؿذُ، هلغلح پایذاس تَػقِ هفَْم اص آًچِ ّشچٌذ داًؼت؛ آیٌذُ ّای ًؼل

 (.25: 1384داسد )دیشتاص ٍ دیگشاى،  تَرِ

 

 ػثک صًذگی

 اص ایفشكِ ٍ اػدت حاکن آى تش تدخؾ اًؼزام اكلی کِ ایسفتاسی عیف اص اػت فثاست صًذگی ػثدک    

 قاتل ّوگاى تشای الضاهاً ٍ اػت. هـاّذُ قاتل راهقِ شاداف اص گشٍّی هیاى دس ٍ داسد پَؿؾ تحت سا صًذگی

 الثتِ. ؿَدهی قائل توایض راهقِ افشاد سفتاسّای عیف یتقیِ ٍ آى هیاى ارتوافی هحقق اگشچِ ًیؼت، تـخیق

 تایذ گفت کِ ػثک. ؿًَذ دادُ ػاهاى تـخق ایزاد قلذ تِ اػاػاً یا پزیش تـخیق تَاًٌذهی صًذگی ّای ػثک

 ػثک تشسػی ٌّگام تِ ارتوافی هحقق. اػت ؿاىػاختاسی ّایهحذٍدیت هیاى دس هشدم ّایاًتخاب یذُصائ صًذگی

 (.83:1382فاضلی،) تیاصهایذ هحذٍدیت ّویي هیاى دس سا افشاد گشیاًتخاب کِ اػت هتَرِ صًذگی

ِ . یاتدذ هدی  ػداهاى  هلدشف  هحدَس  حدَل  تدش  صًدذگی  ػدثک  کِ اػت ایي صًذگی ػثک دس هْن ًكتِ  ستی،فثدا  تد

 ردٌغ  اص اػاػداً  کدشدین،  تقشیدف  سا صًدذگی  ػثک قالة دس آهذى دس تشای ّا¬آى ّای¬ٍیظگی کِ ّایی¬فقالیت

 صًذگی ػثک تَضیح، ایي تا .اػت هذًؾش هلشف اص گؼتشدُ هقٌایی کِ اػت هـخق کاهالً الثتِ ٍ ّؼتٌذ هلشف

 دس ٍ ّؼدتٌذ  اًؼدزام  داسای ّن سٍی کِ اػت فشٌّگی فقالیت ٍ هلشف سفتاسّای اص هٌؼزوی هزوَفِ فشٌّگی

 گَؽ کِ هَػیقایی طاًش ًَؿ هَػیقی، تِ دادى گَؽ کِ اػت عثیقی. اػت تـخیق قاتل افشاد اص هـخلی گشٍُ

: 1384 صهؼتاى ٍ پاییض فاضلی،) تَد خَاّذ فشٌّگی صًذگی ػثک اص هتأحش ًیض هَػیقایی فقالیت ٍ ؿَد،¬هی دادُ

31.) 

 

 

 شزایط السم بزای توسعه

ؿواسد کِ فثاستٌذ اص: ػیش كقَدی گزاس، تغییشات اػاػی دس  ّای الصم رْت تَػقِ سا ّـت تا هی ٍیظگی كیاهی

ی هشدم، پیـشفت فلن ٍ تكٌَلَطی، اػتفادُ  ػاختاسّای کلّی راهقِ، تْثَد ٍضقیت اقتلادی راهقِ ٍ هقیـت فاهِ

هٌاػة، تشای رْت تخـیذى تِ فشایٌذ  ّای تَلیذی ٍ كٌقتی، ایزاد ًْادّای آٍسی هذسى سٍص دس فقالیت اص في

ضاؿ  تَػقِ تِ هٌؾَس ًیاصّای راهقِ، ّوكاسی ّوشاُ تا آگاّی تَدُ ی هشدم دس فشایٌذ دساصهذت تَػقِ ٍ تغییش ٍا

 (.3: 1381)كیاهی،  الوللی ی اقتلاد ٍ هقیـتی تِ اقتلاد تزاسی ٍ تیي اقتلادی ٍ تَلیذی راهقِ اص هشحلِ

 داًذ؛ کِ فثاستٌذ اص: هی هَسد َل حاتت تَػقِ سا ّفتاك ػشیـ القلن ٍلی هحوَد
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ای تخَاّذ، تَػقِ پیذا کٌذ، تایذ اًتخاب  اگش راهقِّای فكشی ػاصهاًذّی ّیأت حاکن؛  تافت ٍ تَاًایی .1

گیشد ٍ ٍقتی ّیأت حاکوِ  کٌذ ٍ تلوین تگیشد. ایي اًتخاب ٍ تلوین اص ػَی ّیأت حاکن كَست هی

كاًات ٍ قذست فكشی ٍ ػاصهاًذّی خَد تشای تـشیح حشکت، تؼیذ تلوین تِ تَػقِ گشفت، اص اه

ی غالة تش آى،  ّیأت حاکوِ ٍ سٍحیِ  کٌذ. دس ایي ساػتا، تافت راًثِ اػتفادُ هی ًیشٍّا ٍ حوایت ّوِ

ؿذت  اًذ ٍ یا تِ هقشّف ارواؿ ًؾش ٍ یا اختالف ًؾش خَاّذ تَد. رَاهقی کِ اص ًؾش هادّی تَػقِ یافتِ

ّای گًَاگَى ّیأت حاکوِ  ًؼثت هَفقیّتـاى اص ارواؿ ًؾش دس هیاى رٌاح ّؼتٌذ، تِ دس حال تَػقِ

 تشخَسداس تَدُ ٍ ّؼتٌذ.

ؿددذى فلدن دس یددک راهقدِ، اػددتذالل، هغالقددِ، تحقیدق، تحددج ٍ گفتگددَ ،      تَردِ تددِ فلدن؛ ًْددادی   .2

 ِ ِ  اًذیـدِ ٍ سٍحیدد ِ  دًثددال هددی ی فلوددی سا تد  ی فلوددی هٌغدق فیٌددی سا رددایگضیي  آٍسد. یدک راهقدد

ِ   ّای دیگدش هدی   سٍؽ القودل اػدتذاللی ٍ سٍحیدِ     ّدای اًذیـدِ هدٌؾّن ٍ فودل ٍ فكدغ      کٌدذ ٍ صهیٌد

ِ    تحقیق ٍ پظٍّؾ سا فشاّن هی ًاپدزیشی   گشایدی ٍ تلدحیح   ای، اًؼداى اص رّدي   کٌدذ. دس چٌدیي راهقد

کٌدذ ٍ تَػدقِ، تدا اتدضاس فلدن حاكدل        ػَی فیٌیّدات، هحاػدثِ تْثدَد ٍ اًتقادپدزیشی حشکدت هدی       تِ

ّددا، ارشائیددات، استثاعددات ٍ   لثتددِ هددشاد اص فلددن ایددي اػددت کددِ هـدداّذات، قضدداٍت   ا ؿددَد. هددی

الوقددذٍس اص افوددال ًؾشّددای   ٍ حتددی    ّددا، اػددتذاللی، فیٌددی ٍ هٌغقددی تاؿددٌذ     گیددشی تلددوین

 ای دٍس تواًٌذ. غیشتخللی ٍ کاس ػلیقِ

 اػت. ًؾن ٍ تشتیة دس تواهی ؿلَى صًذگی ٍاتؼتِ ًؾن؛ اقذاهات تَػقِ راهقِ، ؿذیذاً تِ .3

ای داسای آساهؾ ارتوافی اػت، کِ دس تواهی ػغَح آى سٍح  آساهؾ ارتوافی ٍ فشدی؛ راهقِ .4

م اسصؽ ٍ تلحیحًگشی  تلحیح ّا ٍ  پزیشی ًْادی ؿذُ تاؿذ. هشاد اص آساهؾ ارتوافی، ٍرَد ٍ تذٍا

کٌذ. اها  اتضاسی اػت، کِ حشکت تكاهلی ٍ تلحیحی یک راهقِ تِ عشف ٍضـ هغلَب سا هیؼّش هی

آساهؾ فشدی اعویٌاًی اػت کِ افشاد یک راهقِ دس قثال هَققیّت خَد ٍ هَققیّت راهقِ دس خَد 

 کٌٌذ. احؼاع هی

ٍاػغِ ٍرَد یک ػیؼتن قاًًَی هحكن، تِ حثات هؼتقل ٍ فادالًِ کِ حاهی افشاد دس  ًؾام قاًًَی؛ تِ .5

پزیشی، پیذا  ٍ هؼلَلیت کؼة اهكاًات، اهتیاصات ٍ حقَ  قاًًَی تاؿذ، افشاد، سٍحیِ کاس، فقالیت

 کٌٌذ. هی

تشتیت کادس هتخلق ٍ فلوی ٍ  ًؾام آهَصؽ؛ دس ارتوافی کِ دس آى هشاکض آهَصؿی ٍ پظٍّـی، تِ .6

پشداصی ٍ حشکت اص ٍضـ هَرَد  پشداصًذ، تَػقِ رذیت یافتِ، ًَآٍسی، اتذاؿ، ًؾشیِ ایزاد ًَآٍسی هی

 ذ.کٌ تِ هغلَب، چِ دس رّي ٍ چِ دس فول اّویّت پیذا هی
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تشای حذٍث تَػقِ، ایزاد فشٌّگ اقتلادی دس راهقِ الصم اػت؛ کِ ایي فشٌّگ فشٌّگ اقتلادی؛  .7

فول دس حذٍد اختیاسات، تَرِّ تِ ًؾن ٍ ػاصهاًذّی ٍ  پزیشی،  فٌاكشی ّوچَى دقّت دس کاس، قاًَى

افتِ، ی ؿَد. دس رَاهـ تَػقِ هقذّم ؿوشدى اّذاف هولكتی، تش اّذاف گشٍّی ٍ ؿخلی سا ؿاهل هی

كَست  ّای فشٌّگی اػت، کِ تِ  تشداسی اص صهاى ٍ هكاى، اص رولِ ٍیظگی کاسکشدى، تَلیذ ٍ ًْایت تْشُ

 (.96-88: 1369)ػشیـ القلن،  اًذ ًْادی دس خذهت اقتلاد قشاس گشفتِ

 

 انواع توسعه 

افی راهقِ ّای اقتلادی ٍ ارتو تَػقِ اقتلادی؛ تَػقِ اقتلادی فشایٌذی اػت، کِ دس عی آى، ؿالَدُ .1

ل، کاّؾ ًاتشاتشی عَسی کِ حاكل چٌیي دگشگًَی ٍ تحَّلی دس دسرِ ؿَد. تِ دگشگَى هی ّای اقتلادی  ی ٍا

ّای تَلیذ، تَصیـ ٍ الگَّای هلشف راهقِ خَاّذ تَد. اهشٍصُ تَػقِ اقتلادی تٌْا دس  ٍ تغییشاتی دس صهیٌِ

، سؿذ ٍ تَػقِ اقتلادی یک "هیشدال"فتِ چاسچَب تلَسی خالق اقتلادی هَسد تَرِ ًیؼت؛ تلكِ تٌاتِ گ

ٍ فشٌّگی اػت.-هؼألِ ارتوافی الثتِ تیي سؿذ ٍ تَػقِ اقتلادی، تفاٍت ٍرَد داسد. سؿذ اقتلادی  ػیاػی 

ی هلی دس یک راهقِ ٍ تیـتش هتّكی تِ اسقام کوّی اػت؛ اهّا  کٌٌذُ افضایؾ تَلیذ یا دسآهذ ػشاًِ كشفاً تیاى

تش اػت؛ تا  تشی اػت کِ تِ هفاّیوی چَى تغییش ٍ تحَّالت اقتلادی ًضدیک چیذُتَػقِ اقتلادی، فشایٌذ پی

 هفَْم سؿذ اقتلادی.

تَػقِ ارتوافی؛ ایي ًَؿ تَػقِ تا چگًَگی ٍ ؿیَُ صًذگی افشاد یک راهقِ پیًَذی تٌگاتٌگ داؿتِ ٍ  .2

غلَب ٍ تْیٌِ دس دس اتقاد فیٌی، تیـتش ًاؽش تش تاالتشدى ػغح صًذگی فوَهی اص عشیق ایزاد ؿشایظ ه

قات فشاغت هی صهیٌِ  تاؿذ. ّای فقشصدایی، تغزیِ، تْذاؿت، هؼكي، آهَصؽ ٍ چگًَگی گزساًذى ٍا

  
تَػقِ ػیاػی؛ تَػقِ ػیاػی فشایٌذی اػت کِ صهیٌِ الصم سا تشای ًْادی کشدى تـكّل ٍ هـاسکت  .3

 کٌذ ٍ حاكل آى افضایؾ تَاًوٌذی یک ًؾام ػیاػی اػت. ػیاػی فشاّن هی

یاتذ. ایي ًَؿ تَػقِ کِ  ِ اًؼاًی؛ تَػقِ اًؼاًی سًٍذی اػت کِ عی آى اهكاًات تـش افضایؾ هیتَػق .4

 ّوچَى فٌاكشی سا، دسآهذ ٍ  دّذ ٍ ًِ كشف اصدیاد حشٍت هشدم سا دس هحَس فشایٌذ تَػقِ قشاس هی

تی تِ یا ؿذُ ٍ فشكت داؿتي تشای دػت داسی اص حیخیّت ٍ هٌضلت ؿخلی ٍ حقَ  اًؼاًی تضویيتشخَس

گیشد. الثتِ تأکیذ ایي ًَؿ تَػقِ، تش سٍی ؿاخق عَل فوش، ػغح داًؾ ٍ  ًقؾ خلّا  ٍ ػاصًذُ سا دستشهی

 (.18: 1384)اصکیا،  تاؿذ ػغح هقاؽ آتشٍهٌذ هی
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ایل دِّ  تَػقِ .5 اص عشف یًَؼكَ دس هثاحج تَػقِ هغشح ؿذُ ٍ اص  1984ی فشٌّگی؛ ایي هفَْم اص ٍا

ّای تَػقِ، چَى تَػقِ اقتلادی، ارتوافی ٍ ػیاػی اص اتقاد ٍ تاس  یش تخؾهفاّیوی اػت کِ ًؼثت تِ ػا

اسصؿی تیـتشی تشخَسداس اػت ٍ تأکیذ تیـتشی تش ًیاصّای غیشهادی افشاد راهقِ داسد. تشاػاع ایي تَػقِ، 

ٍ آیذ، کِ قاتلیت، تاٍسّا  ّا پذیذ هی ّای ادساکی، ؿٌاختی، اسصؿی ٍ گشایـی اًؼاى تغییشاتی دس حَصُ

ّای هٌاػة  ّا ٍ تاٍسّا، سفتاسّا ٍ کٌؾ آٍسد کِ حاكل ایي قاتلیت ٍرَد هی ّا تِ ای سا دس آى ؿخلیت ٍیظُ

  ی ّا اًثاؿت ٍ رخیشُ ّا ًیؼت؛ چشاکِ ػٌّت هقٌای گؼؼتي اص ػٌّت الثتِ تَػقِ فشٌّگی تِ تاؿذ. تَػقِ هی

ّا ٍ تزاسب  اػاع گؼتشؽ ػٌّتتزاسب گزؿتِ یک راهقِ اػت. پغ تَػقِ فشٌّگی سا تایذ تَػقِ تش

ّا ٍ تزاسب گزؿتِ اص ًَ ٍ تشاػاع  ّا. تَػقِ فشاگشدی اػت کِ دس آى ػٌّت گزؿتِ داًؼت ٍ ًِ ًفی آى

ؿَد. اص  ّا اص ایي عشیق ؿكَفا هی ّای تالقَُّ اًؼاى ًیاصّا ٍ ؿشایظ تاصُ تاصاًذیـی ٍ تاصػاصی ؿذُ ٍ تَاًایی

ٌّگی اص هفَْم تَػقِ رذا ًیؼت. تَػقِ فشٌّگی تا تأکیذ تش َّیّت سٍ تایذ گفت کِ هفَْم َّیّت فش ایي

ػاصی ؿشایظ فشٌّگی ٍ سؿذ کوّی ٍ کیفی هؼایل هشتَط تِ خَد سا ًَیذ دادُ ٍ هثتٌی تش  فشٌّگی، تْیٌِ

پَیؾ آگاّاًِ ٍ خشدهٌذاًِ دس رْت حفؼ َّیّت هلی ٍ فشٌّگی ٍ اػتفادُ اص توام ًیشٍّای هَرَد راهقِ، 

 داسد.  گام تشهی

تشای تحقق ایي ًَؿ تَػقِ کِ تیؾ اص ػایش اتقاد تَػقِ، تش هحَس اًؼاى تٌاؿذُ، الصم اػت کِ فشٌّگ تَػقِ دس 

تَاًذ فاهلی تشای تحقق  ّای هَرَد دس راهقِ سا کِ هی ّا ٍ آسهاى ّا، اسصؽ راهقِ ًْادیٌِ ؿَد؛ تذیي هقٌا کِ ػٌت

ّا دس راهقِ ایزاد ؿذُ ٍ دس فیي حال تِ  ٍ ًْادّای هٌاػة تا آىتَػقِ هَسد ًؾش تاؿذ، تـَیق ٍ تشٍیذ ًوَدُ 

  چِ دس تَػقِ فشٌّگی اّویّت داسد، تاٍس کشدى ػشهایِ پاالیؾ فٌاكش ًاهغلَب دس فشٌّگ ّوت گواسدُ ؿَد. آى

ٍ  ّا، تزاسب ٍ ًْایتاً ًؾن ٍ اًضثاعی اػت، کِ اتضاسّا اًؼاًی اػت. هشاد اص ػشهایِ، فلن ٍ داًؾ، قاتلیّت

آهَصاى یا  ی اًؼاًی سا ًثایذ فقظ دس کوّیت داًؾ  سٍ ػشهایِ آٍسًذ. اص ایي ّای فشٌّگی دس راهقِ پذیذ هی دػتگاُ

ای ٍ فكشی یک کـَس ٍاتؼتِ  اًؼاًی تِ دسرِ تَاًایی فلوی، فٌّی، حشفِ  داًـگاّیاى رؼتزَ کشد؛ تلكِ ػشهایِ

 اػت. 

 دس چِ آى کِ چشا داًؼت؛ فشٌّگی تَػقِ تحقق  هقٌای لادی سا تِتَاى تحقق تَػقِ اقت تایذ تَرِ داؿت کِ ًوی

 آى اػت ٍ ًِ تقذ فشٌّگی دس تَػقِ. هتكخّش ٍرَُ ٍ هتقذد اتقاد دس تحقیق اػت، هْن فشٌّگی تَػقِ

ای اػت، کِ اتقاد گًَاگَى تَػقِ ارتوافی، ػیاػی، اقتلادی،  ی ّوِ راًثِ تَػقِ هلی؛ فشایٌذ تَػقِ .6

ٍ استثاعات هتقاتل آىفشٌّگی، اهٌیتی  ای کِ ّشکذام اص اتقاد ایي فشایٌذ دس  گًَِ گیشد؛ تِ ّا سا دس تشهی )دفافی( 
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استثاط هؼتوش تا اتقاد دیگش قشاس داؿتِ ٍ دس کٌؾ ٍ ٍاکٌؾ ٍ تأحیش ٍ تأحّش هتقاتل، یكذیگش سا کاهل ٍ یک 

 .(24: 1384)اصکیا،  آٍسًذ ًام تَػقِ هلّی سا پذیذ هی پیكشُ ٍاحذی تِ

 

  توسعه فزهنگی و ضزورت تحول در فزهنگ

 : ؿًَذ ّای صیش ها سا تِ ضشٍست تَػقِ فشٌّگی سٌّوَى هی گضیٌِ

 .ّای رَاهـ تـشی اػت د تَػقِ هزشای ٍاققی تحقق آسهاًْا، اهیال ٍ خَاػتِ

 .ّای اقتلادی، ػیاػی، ارتوافی ٍ فشٌّگی اػت د تَػقِ هغلَب دس گشٍ سؿذ ّوضهاًی دس صهیٌِ

  .تكاهلی سؿذ رَاهـ ًؼثت تِ ؿشایظ ٍ اهكاًات کـَسّا هتفاٍت اػت د ػیش

کٌذ ٍ تَػقِ سا تش آى  اؽ ػاصهاًذّی هی ّای سؿذ خَد سا تشاػاع اسصؿْای ؿٌاختِ ؿذُ د ّش کـَسی گًَِ

 .دّذ اػاع ػاهاى هی

الی، کؼة تزاسب د اسصؿْا هزوَفِ تاٍس داؿتْایی ّؼتٌذ کِ افشاد اص عشیق هیشاث هلی، آهَصؽ ٍپشٍسؽ اًتق

تخـٌذ ٍ اص  سػٌذ، خَد سا تِ آًْا غٌا هی دیگشاى، سّیافتْای خَد ٍ تزاستی کِ اص سّگزس آهَصؽ ٍ فول تذاى هی

تَاًین تگَیین کِ تَػقِ تِ دلیل ایي کِ فشایٌذ ادساک اسصؿْاػت ٍ هزوَفِ اسصؿْا تِ  ػاصًذ. هی دیگشاى هتوایض هی

س حال ًَؿذى ّؼتٌذ ٍ دس اًؼاى َّؿوٌذ ٍ داسای فكش پَیا ّش سٍص فْوی تاصُ دلیل فشاگشد تواع فی هاتیي دائوا د

دٌّذ، اهشی هتحَل اص تحَل فشٌّگ اػت ؛ یقٌی هتغیش فذدی تَػقِ سا دس هتغیش هفَْهی  اص هؼائل تِ ٍا هی

گ اسصؿْای فشٌّگی تایذ رؼت ٍ اص ایي سٍ تایذ گفت دس اهش تَػقِ تحَل فشٌّگی ضشٍسی اػت؛ یقٌی فشٌّ

 (.339تا، )فیَضی، تی راهقِ تایذ هتحَل گشد

 

 آن در سنان جایگاه و روستایی توسعه

 ّای هقَلِ ؿاهل آى حغَس ٍ حذٍد ٍ داؿتِ هختلفی سا تقاسیف صهاى عَل دس تَػقِ هفَْم ّواًٌذ سٍػتایی تَػقِ

 اّویت ٍ تَػقِ سٍػتایی هختلف اتقاد تا تیـتش آؿٌایی هٌؾَس تِ . اػت گًَاگَى ٍ فشٌّگی ارتوافی ، اقتلادی

 .ؿَد هی اؿاسُ تَػقِ سٍػتایی ًؾشاى كاحة اص تقشیف چٌذ رکش تِ آى،
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 یک سٍػتایی تَػقِ هفَْم ایي دس چاسچَب ، پٌذاسًذ هی سٍػتایی فوشاى تا هتشادف سا سٍػتایی تَػقِ گشٍّی

 ٍ ّن اػت آى تِ تؼتٍِا ّای فقالیت ٍ کـاٍسصی تَػقِ تشگیشًذُ دس ّن اػت کِ تقذی چٌذ ٍ راهـ هفَْم

 گیشد. هی تش دس سا تَػقِ اًؼاًی ٍ هشتَعِ تؼْیالت ٍ ارتوافی خذهات اقتلادی، صیشتٌاّای

)تْشاهی،   اػت فیضیكی ٍ ًْادی ، فشٌّگی اقتلادی، فَاهل ارتوافی، اص تاصخَسدی هقٌا ایي دس سٍػتایی تَػقِ

1383 :154 .)  

 گشٍُ یک ارتوافی ٍ اقتلادی صًذگی تْثَد ٍضـ ٍ اكالح رْت دساّثش یک فٌَاى تِ سا سٍػتایی تَػقِ تشخی

 تِ سا س، تَػقِ سٍػتایی دیگ فذُ . کٌٌذ ی م عشاحی سٍػتایی هٌاعق دس ٍ هؼتوٌذاى فقشا یقٌی سٍػتایی ٍیظُ

 هی هذیشیت ٍ هٌْذػی ، ارتوافی کـاٍسصی، تیي فلَم ًؾ ک ٍا ٍ تشخَسد اص فثاست ، فلوی سؿتِ یک فٌَاى

 .داًٌذ

 تاؿذ ًوی ّن ارتوافی سفاُ اص هَسدی ًیؼت، ّوچٌیي کـاٍسصی تَػقِ كشفاً سٍػتایی تَػقِ : اػت هقتقذ هیؼشا

لیِ ًیاصّای سفـ تشای سٍػتایی تِ هٌاعق پَل تضسیق تا کِ  عیف سٍػتایی تلكِ تَػقِ ؿَد، هشتفـ اًؼاى اػاػی ٍ ٍا

 سٍ تِ ؿَد هی تافج ٍ ػاصد هی تَاًوٌذ سا آًْا کِ دؿَ هی سا ؿاهل هشدم تؼیذ ٍ گًَاگَى ّای فقالیت اص ٍػیقی

 .ًوایٌذ حل سا هـكالتـاى ٍ ایؼتادُ پای خَد ی

 روقیت ّای تَدُ ػاختي تَاًا سٍػتایی تایذ تَػقِ تشًاهِ تذٍیي اص ّذف هقتقذًذ: کشاهاًایاک ٍی ٍ دیاع

 .ػاصًذ شآٍسدُت سا صًذگی اػاػی ًیاصّای خَد ّای تا تالؽ تَاًٌذ ًوی کِ تاؿذ سٍػتایی

 اص خاكی گشٍُ ارتوافی ٍ اقتلادی صًذگی هٌؾَس تْثَد تِ کِ هی ساّثشد یک سا سٍػتایی تَػقِ رْاًی، تاًک

 اقـاس هیاى فقیشتشیي دس تَػقِ هٌافـ تؼظ ؿاهل فشآیٌذ ایي . ؿَد هی ارشا ٍ عشاحی سٍػتاییاى فقیش ٍیظُ تِ هشدم

 ٍ ًـیٌاى خَؽ پا، خشدُ کـاٍسصاى  ؿاهل گشٍُ ، ایي ؼتٌذّ هقاؽ کؼة پی دس سٍػتایی هٌاعق دس کِ اػت

 .صهیي اػت تی کـاٍسصاى

 اتقاد ّوِ دس اػاػی ؿكل تغییش تِ هقٌای اكَالً سٍػتایی تَػقِ ؿذ رکش کِ تقاسیفی تِ تَرِ تا کلی عَس تِ

 ٍ تْثَد تخـیذُ سا سٍػتا هشدم صًذگی ؿشایظ تذسیذ تِ کِ اػت سٍػتاّا دس سٍاتظ اًؼاًی ٍ ارتوافی اقتلادی،

 سٍػتایی تَػقِ ّای تشًاهِ پایذاسی اػت تِ رکش الصم الثتِ ؿًَذ. هی هٌذ تْشُ آى هَاّة اص سٍػتا هشدم فاهِ

 (.155: 1383 )تْشاهی، ًوایٌذ ارشا سا آى خَد، تِ اتكا تا سٍػتا هشدم  خَد کِ اػت صهاًی

 :یثاؿذ م صیش ؿشح تِ ی تٌیادیّا ّذف داسای سٍػتایی تَػقِ ، گشفتِ كَست تقاسیف تشاػاع

 تاصدُ؛ سؿذ ٍ ٍسی تْشُ افضایؾ (1

 تَػقِ؛ هٌافـ فادالًِ تَصیـ (2

 روقیت؛ کل تشای اًؼاًی اػاػی ًیاصّای ػاصی فشاّن (3
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 هفیذ؛ اؿتغال ایزاد (4

 تْیذػتاى؛ تَػظ خلَكاً گیشی تلوین دس هَحش هـاسکت (5

 ًفغ؛ تِ افتواد (6

 .صیؼتی ٍ عثیقی هحیظ حفؼ (7

 افضایؾ هؼتلضم تایذ سٍػتایی تَػقِ سػین کِ هی تاٍسی چٌیي تِ سٍػتایی، تَػقِ اّذاف ٍ تقاسیف تِ تَرِ تا

 ٍ تشخَسد صى ٍ هشد هـاسکت فشٌّگی، دگشگًَی ٍ تحَل فادالًِ تَصیـ صیؼت هحیغی، هالحؾات حفؼ تا تَلیذ

 هختلف ّای فقالیت دس صًاى حضَس تَػقِ سٍػتایی، اّذاف تِ دػتیاتی هٌؾَس تِ هیاى ایي دس . تاؿذ ػیؼتوی

 تشتیت ، هٌضل تِ اداسُ هشتَط فقالیتْای توام تقشیثاً ایشاًی سٍػتایی صًاى تاؿذ. هی حائض اّویت ارتوافی ٍ اقتلادی

 ّای فقالیت دس ای هالحؾِ قاتل ًقؾ ٍ داؿتِ تِ فْذُ سا غزایی هَاد تثذیل ٍ تْیِ ، فشصًذاى ًگْذاسی ٍ

 . داسًذ دػتی تَلیذ كٌایـ ٍ کـاٍسصی

 هغشح سٍػتاّا اقتلادی تَػقِ تشای تَػقِ اقتلادداًاى ًذیـوٌذاى ٍ ا ػَی اص کِ ّایی اػتشاتظی دس سٍ ایي اص 

 اسصًذُ ًقؾ ؿذُ اػت. اگشچِ خاكی تَرِ تَػقِ ّای تشًاهِ دس هشداى کٌاس دس صًاى فقال تِ حضَس ، ؿَد هی

 كَست هغالقات اها ًیؼت، اسصیاتی قاتل الصم الفاتاع ٍ آهاس لحاػ ًثَد تِ سٍػتایی تَػقِ ٍ هلی تَلیذ دس صًاى

 تْثَد ٍ فشٌّگی ٍ  ٍ ارتوافی اقتلادی هختلف ّای فقالیت فشكِ دس آًاى اسصًذُ ًقؾ هَیذ رْاى گشفتِ دس

 .تاؿذ هی ای تَػقِ ّای ؿاخق

 

 اهمیت توسعه فزهنگی سنان در مناطق روستایی و لشوم سیاستگذاری بزای آن

ِ  پیدذایؾ  آغاص اص ّادٍلت کِ اهَسی اص تؼیاسی تشخالف      ِ  چٌدذ  تٌْدا  پشداختٌدذ، هدی  ّدا آى تد ِ  اػدت  دّد  کد

لَیدت  دس فشٌّگی اهَس ِ  ٍا ٍلدت  سیدضی تشًاهد ِ  قدشاس   ّدا د ٍلدت  دس ٍ گشفتد  اهدَس  فتدق  ٍ ستدق  تدشای  ػداختاسی  د

 اػددالهی اًقددالب فشٌّگدی  هاّیددت تددِ فٌایدت  تددا(.  15: 1389 ایدَتی، )   اػددت ؿددذُ دیدذُ  تددذاسک فشٌّگدی 

ِ  فشٌّگدی  ّدای پیَػدت  ٍ 1444 صهداًی  افدق  دس کـدَس  فشٌّگدی  اًدذاص چـدن  ،1357 تْودي  دس ایشاى  تثدذیل  کد

ِ  دس تشتدش  الگدَیی  فٌدَاى  تِ ایشاى ِ  حتدی  ٍ اػدالم  رْداى  خاٍسهیاًدِ،  یهٌغقد  قدشاس  هدذًؾش  سا رْداًی  یفشكد

َلددِ تددِ تَرددِ تددذٍى اّددذاف ایددي تحقددق اػدت،  دادُ ٍػددتا ٍ صًدداى س فشٌّگددی ًیشٍهٌذػدداصی ٍ فشٌّددگ یهق

ِ  اّویدت . تدَد  خَاّذ ًاهوكي اهشی َلد ِ  اػدت  آًزدایی  تدا  اهدشٍص  فشٌّدگ  یهق ِ  اص یكدی  کد  ٍ قدذست  ّدای پاید

ِ  ایدي  اػدت. دس  کدشدُ  پیدذا  هقٌدا  فشٌّدگ ٍ تَػدقِ فشٌّگدی    یهقَعِ دس رْاى ػغح دس کـَسّا افتثاس  فشكد

اًدی  تصهیٌدِ تَػدقِ فشٌّگدی صًداى سٍػدتایی اّوید       دس فشٌّگی ػیاػتگذاسی یهقَلِ  هٌؾدَس  اگدش  .اػدت  فشٍا
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 تَػددقِ تددِ سػددیذى تددشای فشٌّگددی کددالى ساّثشدّددای ٍ ّدداهـددی خددظ تقیددیي سا فشٌّگددی ػیاػددتگزاسی اص

 حؼددیي)  تدذاًین  فشٌّگدی  َّیدت  ٍ فشٌّگددی هیدشاث  فشٌّگدی،  هـداسکت  فشٌّگددی، ّدای ّوكداسی  فشٌّگدی، 

زاساى هلددی ٍ هحلددی ضددوي  تَاًٌددذ دس كددَست تشًاهددِ سیددضی ػیاػددتگ صًدداى سٍػددتایی هددی  (.14: 1379 لددی،

حشکدت تددِ ػددوت تَػدقِ فشٌّگددی راهقددِ ٍ خداًَادُ خددَد ػیاػددتگزاساى فشٌّگدی سا دس سػددیذى تددِ ایددي      

ِ  فقدالیتی  تشیياّذاف یاسی کٌٌذ. هْن ِ  کد  فشٌّگدی  اًقغداؿ  دٌّدذ هدی  اًزدام  هختلدف  کـدَسّای  دس گدشاى ػدلغ

شد صًداى تؼدیاس هدَسد تَرددِ    دس ایدي ساّثد   .اػدت  رذیدذ  ًدداف تٌدذ  کدشدى  ٍكدل  ػدپغ  ٍ ًداف  تٌدذ  تشیدذى  ٍ

ّؼتٌذ. تا کوال تأػف دس کـدَس هدا اهدشٍص تدِ فلدت آًكدِ ػیاػدتگزاساى ٍ سػداًِ ّدای هدا سٍػدتا سا هحیغدی             

ِ   ػدٌتی ٍ تددِ دٍس اص آػددیة ّدای فشٌّگددی هددی   َلد َلددِ فشٌّدگ ٍ تَرددِ تددِ هق ی هْددن تَػددقِ داًٌدذ فوددالً هق

 ذُ اػت. فشٌّگی صًاى ٍ خاًَادُ ّا دس سٍػتا تا تی تَرْی هَارِ ؿ

 دلیل. سػذهی تٌاقض حذ ػش تِ گاُ داسد ٍرَد ها کـَس دس فشٌّگی ػیاػتگزاسی دستاسُ کِ تا ایي حال تلَساتی

 ٍ لضٍم ٍ فشٌّگی ػیاػتگزاسی تِ ًؼثت ایشاى دس سایذ هؼلّظ رشیاى تشخالف کِ اػت ایي اتفا  ایي فوذُ

 یا ًاهوكي» ّاصهیٌِ اص تؼیاسی دس سا فشٌّگی اسیػیاػتگز آى، لضٍم پزیشؽ سغن تِ حتی دیگشی فذُ آى، ضشٍست

  .داًٌذهی «غیدشهوكي»

 ػیاػتگزاسی آى ػش یک کِ ّؼتین هَارِ کـَس دس فشٌّگی ػیاػتگزاسی خلَف دس دیذگاُ دٍ تا ها تٌاتشایي   

 دٍساى کِ داسًذ قشاس گشٍّی آى دیگش ػش دس ٍ ؿَدهی پزیشفتِ صًذگی رضئیات دس حتی سیضی¬تشًاهِ ٍ

 ٍقایـ حال ایي تا. داًٌذهی ػشآهذُ تِ سا سایذ ؿكل تِ سا فشٌّگی سیضیتشًاهِ ٍ سیضیتشًاهِ ٍ ػیاػتگزاسی

 کَحشی،)  اػت آى داًؼتي هزاص ٍ هوكي ٍ فشٌّگی ػیاػتگزاسی تِ ؿذیذ تاٍس اص حاکی اًقالب اص پغ فشٌّگی

 (.77-78: 1387 پاییض

 

 در حوسه سنان روستاییپیشنهاداتی در خصوص سیاستگذاری فزهنگی 

 کِ چشا اػت ًضدیک تؼیاس روقی َّیت حفؼ تا کِ داسد ٍیظُ اّویتی فشٌّگی اػتقالل تحج حاضش فلش دس    

 کِ اػت ایي هْن ًكتِ. یكذیگشًذ هلضٍم ٍ الصم ٍ داسًذ ٍاحذ خاػتگاُ کِ ّؼتٌذ هفَْهی دٍ َّیت ٍ فشٌّگ

 فشایٌذی ارتوافی، پزیشی¬فشٌّگ فشایٌذ. کٌذ¬ًوی تحودیل ًِآهدشا سا خدَد راهقِ، ّای حَصُ تواهی دس فشٌّگ

لزا دس ػغَس آتی تِ اسائِ تشخی پیـٌْادات دس خلَف ػیاػتگزاسی  .اػت ًاخَدآگاُ ٍ پیچیذُ ًْایت تی

 فشٌّگی دس حَصُ صًاى سٍػتاًی اؿاسُ خَاّذ ؿذ.
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لَیددت ٍ ساٌّوددا اكددَل تددذٍیي ٍ تقیددیي: الددف ٍ فشٌّگددی د الشفایددِ الصم ّددایٍا  س حددَصُ صًدداى سٍػددتایی 

ِ  تدا  افتقدادات،  ٍ ّدا آسهداى  اص الْام تا آى، تِ دادى سػویت ِ  تَرد  اص گیدشی تْدشُ  تدا  ٍ ٍاققیدات  ٍ ّدا ؽشفیدت  تد

 هٌاػة. ٍ هختلف اتضاسّای ٍ اهكاًات ٍ رْاًی ٍ داخلی تزشتیات

ٍ  هتددَلی هختلددف ّددایدػددتگاُ هیدداى دس ّودداٌّگی ٍ سٍیددِ ٍحددذت ایزدداد: ب  ؼددیذت فشٌّددگ دس کـددَس 

صًدداى  سٍحددی ٍ فشٌّگددی ًیاصّددای تددِ پاػددخگَیی رْددت دس فشٌّگددی ّددایتشًاهددِ ٍ ّدداتددالؽ اهكاًددات،

 هَرَد. ًیاصّای ٍ ّاتالؽ ّذایت سٍػتایی ٍ

ِ : د  فشٌّددگ تددشٍیذ ٍ حفددؼ ٍ ایشاًددی -اػدالهی  فشٌّددگ ٍ هقٌددَی ّددایاسصؽ ٍ ّدا آسهدداى تددش تأکیددذ ٍ تكید

ِ  تقَیدت  ٍ  هلی ٍ تَهی ِ  تدا  هتقدالی  ّدای اسصؽ ساُ دس یفدذاکاس  ٍ ایخداس  سٍحید ِ  تَرد  هقتضدیات  دسک لدضٍم  تد

ـ  ٍ قدَت  ًقداط  تقَیدت  ّوچٌدیي  ٍ صهداى  تحَالت ٍ ِ  تدشای  ؿدذى  هْیدا  ٍ ضدقف  ًقداط  سفد  ٍ كدحیح  هَارْد

 عشیق صًاى سٍػتایی تِ فٌَاى تشتیت کٌٌذگاى ًؼل آیٌذُ. اص تحَالت ٍ ّاضشٍست تا راًثِ ّوِ

دس حددَصُ  فشٌّگدی  ػیاػدت  هغدایشت  فدذم  ٍ ّوؼدَیی  رْدت  دس صمال تدذاسکات  ٍ توْیدذات  آٍسدى فدشاّن : د

 ًؾام. کالى فشٌّگی ٍ ارتوافی اقتلادی، ّایتشًاهِ ٍ ّاعشح سٍػتا ٍ صًاى سٍػتایی تا

ِ  اهدَس  تقَیدت  ٍ تؼْیل: ٍ  فدیي  دس اهدَس تَػدقِ فشٌّگدی صًداى سٍػدتایی دس      اسصیداتی  ٍ ًؾداست  سیدضی، تشًاهد

 تخؾ. ایي دس هشدهی ّایلیتفقا آصادی ٍ تٌَؿ تقذد، اص حوایت

 رْداد  تحدشک،  افدضایؾ  رْدت  دس غیشدٍلتدی  ٍ دٍلتدی  ّدای تخدؾ  هددیاى  ٌّدشی  ٍ فدشٌّگی هشاتغِ ٍ هثادلِ ُ:

 ٍ داًددؾ استقدداء فشٌّگدی،  تْددارن تدا  هقاتلددِ فشٌّددگ فداخش،  تقَیدت  ٍاال، هفدداّین اًتقدال  فشٌّگددی، ارتْداد  ٍ

 .اتتكاس ٍ تحقیق تتثـ، سٍحیِ افتالی ٍ فوَهی آگاّی

 

 نتیجه گیزی

ِ  اػدت  فشٌّگدی  هثدداًی ٍ اكدَل  داسای تداصیگشی  ّدش         ِ  دس سا ٍا سصهدی  قددذست کد  ٍ تقَیددت ًثددشد  كدحٌ

 افتخدداسی،) ًاهیددذ «فشٌّگدی  رٌددگ» تدَاى هددی سا هثداًی  ٍ اكددَل ایددي دادى قدشاس  ّددذف. ًوایدذ هددی پـدتیثاًی 

 غشتدی،  دهَکشاػدی  لیثدشال  گداُ ً هخدالف  قغدة  دس ایدشاى  فشٌّگدی  ٍ تودذًی  هاّیدت  گدشفتي  قشاس (.85: 1391

ِ  کؼداًی  تدا  اػدت  ؿدذُ  تافدج 1357 تْودي  دس اػدالهی  اًقدالب  پیدشٍصی  اص تقدذ  تَیظُ ِ  کد  هدذیشیت  دًثدال  تد

دس هیداى راهقدِ    فشٌّدگ  ّدذایت  تدشای  ّؼدتٌذ،  خدَد  صًدذگی  ػدثک  ٍ َّیدت  ػداصی رْداًی  ٍ فوَهی افكاس

ِ  ػیاػدتگزاسی  تٌذخدَد ّؼد   هغلدَب  کاًدال  دس کـدَس  سٍػتایی ٍ تَیظُ صًاى سٍػتایی ایدي   تایدذ  .تاؿدٌذ  داؿدت

ِ  ّدا اًفقدال  ٍ ّاکَتاّی تدشخی کِ پزیدشفت ِ  كدَست  تد -اًگداسی ػدادُ  تشخدی  سٍی اص یدا  ٍ ؿدذُ  سیدضی تشًاهد

ِ  دس سٍػدتا ٍ تدَیظُ صًداى سٍػدتایی سا    تَػدقِ فشٌّگدی ٍ ػیاػدتگزاسی فشٌّگدی      فشكِ ّا،  سٍص حدال  ایدي  تد

 .اػت اًذاختِ تیواس
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ِ  ًؾدشی  عدَس  تِ زاسی فشٌّگی ساػیاػتگ فشایٌذ اگش      ِ   تد تدذٍیي ٍ اردشا،    هیداًی  فَاهدل  تدذٍیي،  ػدِ هشحلد

ـ  اص ایفودذُ  تخدؾ  کٌدین،  تقؼددین ّدا ٍ اسصیداتی  ػیاػدت  اردشای   فشٌّگددی ّدای ػیاػدت  هَفدق  ارددشای هَاًد

ِ  کـدَس  ایدي هـدكالت کدالى دس خلدَف ػیاػدتگزاسی فشٌّگدی ٍ تَػددقِ       گددشدد هدی  ّودیي هشاحدل تداص    تد

 تاؿذ.تؼشی تِ هحیظ ػیاػتگزاسی ٍ تَػقِ فشٌّگی صًاى سٍػتایی ًیض هیفشٌّگی کـَس قاتل 

 اص اػدتفادُ  فدذم  فشٌّدگ،  هتدَلی  ّدای دػدتگاُ  ٍ ػیاػدتگزاساى  هیداى  ّدا کداسی هَاصی ٍ ّاسقاتت اص تشخی     

اهددش تَػددقِ فشٌّگددی ٍ    تددِ هددذت کَتدداُ ٍ تاًددذی ای،ػددلیقِ تشخَسدّددای خلَكددی، تخددؾ ؽشفیددت

 ّدا دُ ٍ اردشا  دس فشٌّگدی  ّدای ػیاػدتگزاسی  ؿدفافیت  فدذم  دس هیداى صًداى سٍػدتایی،   ػیاػتگزاسی فشٌّگدی  

ِ  سا کاس گٌزذًوی هزال ایي دس کِ دیگش دسهاىتی دسد اػدت کدِ اهدشٍص فودالً تدی تدَرْی تدِ         کـداًذُ  آًزدا  تد

 فشٌّگددی هاّیددت تددِ فٌایددت تددا هثاحدج فشٌّگددی دس سٍػددتاّا ٍ ًددَفی تددی هتددَلی تددَدى سا ؿدداّذ ّؼددتین.  

 ّددایپیَػددت ٍ 1444 صهدداًی افددق دس کـددَس فشٌّگددی اًددذاصچـددن ،1357 تْوددي دس ایددشاى اػددالهی باًقددال

ِ  دس تشتددش الگددَیی فٌدَاى  تددِ ایددشاى تثدذیل  کددِ فشٌّگدی   یفشكددِ حتددی ٍ اػدالم  رْدداى خاٍسهیاًددِ، یهٌغقد

َلددِ تددِ تَرددِ تددذٍى اّددذاف ایددي تحقددق اػددت، دادُ قددشاس هددذًؾش سا رْدداًی  ًیشٍهٌذػدداصی ٍ فشٌّددگ یهق

ِ  اّویدت . تدَد  خَاّدذ  ًداهوكي  اهدشی  کـدَس  فشٌّگی صًاى سٍػتایی َلد ػیاػدتگزاسی فشٌّگدی ٍ تَػدغِ     یهق

ِ  اػدت  آًزدایی  تا اهشٍص فشٌّگ ِ  اص یكدی  کد ِ  دس رْداى  ػدغح  دس کـدَسّا  افتثداس  ٍ قدذست  ّدای پاید  یهقَعد

  اػت. کشدُ پیذا هقٌا فشٌّگ
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