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 هدیکچ
 زا ثعبنم رت هدیچیپ هدیدپ کی هب یسدنهم و ینف مادقا کی زا لاوز هبور یرهش یاه تفاب رد یزاسون و هلخادم عوضوم رصاعم هرود رد
 و یرهش ینیرفآزاب مان هب هزورما یهجو دنچ یدنیآرف رد و هدش لیدبت طیحم و دبلاک ،داصتقا ،عامتجا عوضوم اب نآ بیکرت و هنیمز
 زا هنیمز یاه یگژیو هب هجوت و نانیرفآ شقن تکراشم اب قیفلت رد هنادنمشوه تیریدم .تسا هتفرگ مان لاوز هبور یاه تفاب تایح دیدجت
 یاه هنهپ رد هلخادم تیمها هک تسا هتکن نیا رگنایب ناریا رد ریخا ههد هس رب ینتبم تایبرجت .تسا اه حرط نیا تیقفوم یلصا لیالد
 هچنانچ .تسا یرهش ناراکردنا تسد یور شیپ یدج یاه شلاچ زا یکی نونکات شرگن نیا تالوحت ریس هب رظن اب یرهش لاوز هبور
 نیرت مهم هلمج زا ،لاوز هبور یاه هنهپ رد تورث و ییایوپ ،کرحت داجیا فده اب هلخادم رما رب ینتبم هچراپکی یدرکیور دوجو نادقف
 رد و یدمآراکان لماوع و لاوز للع ییاسانش راتشون نیا زا فده قوف دراوم هب هجوت اب .دسر یم رظن هب اه حرط نیا تیقفوم مدع لیالد
 هب دانتسا اب رما نیا نارظن بحاص یاه هاگدید و تایرظن رورم اب لوا هلحرم رد ،فده نیا هب یبایتسد تهج هب .تسا یرهش یاه تفاب
 .تخادرپ میهاوخ یرهش یاه تفاب رد یگدوسرف للع و لاوز موهفم یسررب هب ،یرهش ینیرفآزاب و ءایحا رما رد یبرغ یاپورا تایبرجت
 ناکرا ناونع هب یداصتقا ،یعامتجا داعبا یریذپ شقن و هچراپکی و نیون یدرکیور ناونع هب ینیرفآزاب درکیور لیلحت اب مود هلحرم رد
 تکراشم نوچ یریگارف میهافم و یعامتجا و یداصتقا یوگلا موس هلحرم رد .تسا هدش هتخادرپ لاوز هبور یاه هنهپ تالخادم رد یتایح
 ناوتب یرظن شناد نیا رب هیکت اب و هدمآ مهارف یرهش تالخادم هصرع رد یرظن شناد ءاقترا هنیمز ات هدش یسررب هنادنمدرخ تیریدم و
 ییاهن شخب رد .تفای تسد ناریا یاهرهش رد هلخادم رما رد هچراپکی یدرکیور هب یبایتسد تهج رد یرتدمآراک یاه تسایس هب
 نیودت تیریدم ماظن و نیناوق ،همانرب لماع هس بلاق رد ناریا رد هلخادم داعبا فعض طاقن یبایزرا تهج درکیور نیا صقاون و تالاکشا
 تیوقت و هنادرخب تیریدم هک تسا ینیرفآزاب درکیور رد یعامتجا ،یداصتقا داعبا رثؤم شقن یافیا هلاقم نیا رد یدیلک هجیتن .ددرگ یم
  .دشاب یم نآ ققحت هدننک نیمضت حوطس هیلک رد یریذپ تکراشم
 
  .یرهش ییاورمکح ،تکراشم ،یعامتجا و یداصتقا ینیرفآزاب ،یرهش لاوز ،ینیرفآزاب :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 نوچ یمیهافم یریگراک هب سپس و ددجم تخاس و یزاسزاب زا ناهج رد یرهش تالخادم نایرج رد تالوحت قباوس
 ندش عقاو تیمها دروم و ندش رادیدپ زا ناشن یرهش تایح دیدجت و ینیرفآزاب هب ندیسر تیاهن رد و یزاسون
 لوحت نیا .تسا هدیسر لماکت هب نآ تالوحت ریس رد و هبرجت نوگانوگ یاه هرود رد هک تسا یلماوع زا یا هعومجم
 هتفرگ رظن رد نآ هب صتخم یناگژاو مزال بناوج و تامادقا هب هجوت اب هرود ره رد هک تسا ینورد یششوج نیبم
 یاهدرکیور نیرتزراب زا یکی یرهش ینیرفآزاب .دشاب یم هرود نآ رد تالخادم یفیک و ییاوتحم هصرع رگنایب و هدش
 طبترم یرهش یاهاضف و یگدنز یاه هصرع مامت هب یعون هب هک تسا لاوز هبور یرهش یاه تفاب رد هلخادم نیزورما
 ،یناهج تایبرجت هب دانتسا اب یرهش ینیرفآزاب تیمها .تسا هداد رارق فلتخم یاه هبنج زا لوحت دروم ار نآ و هدوب

 و دبلاک ،داصتقا ،عامتجا یلصا دعب راهچ زا بکرم درکیور نیا ندوب لومش همه زا ناشن ،اهرهش زکارم رد ًااصوصخ
 ،ینیشنرهش دنیآرف رد رییغت یفرط زا .تسا یرهش یاه هعسوت دنور اب دمآراکان تفاب دنویپ نآ فده هک تسا طیحم
 یاقترا ،لاغتشا نیمأت ،تیعمج ناکسا نوچ یتاعوضوم هب هجوت و اهرهش رد تایح موادت هلئسم ،تیعمج شیازفا

 هدرک ریذپان بانتجا یرما ار لاوز هبور یاه هنهپ تایح دیدجت و یزاسون رما هب هجوت شزومآ عوضوم و شناد حطس
 حرطم دروم نیا رد ییارجا یاه هیور و میهافم و تایرظن ،اهدرکیور زا یا هدرتسگ ،هلئسم نیا تیمها لیلد هب .تسا

  .دهد یم لکش ار هزوح نیا رد رظن دروم یناهج درخ عومجم رد هک تسا هدش
 و تسا وربور یدج یاه شلاچ اب لاوز هبور یاه هنهپ یزاسون هک تسا نآ زا یکاح روشک ینونک تایبرجت هزورما

 .6 ددرگ یم بوسحم یرهش تیریدم یدج یاه هغدغد زا رگن هبناج همه و حیحص یلح هار هب یبایتسد ترورض
 شیپ زا یزیر همانرب نودب و هدز باتش تروص هب ًاامومع زین تسا هتفرگ تروص نونکات هنیمز نیا رد هک یتامادقا
 قیوعت هب یدودح ات ار لاوز دنور دبلاک رد ًاافرص مه نآ یعضوم یلکش هب اهنت و هتفریذپ تروص یا هدش نییعت
 دیدجت ققحت روظنم هب یرهش تیریدم تامادقا هدرتسگ فیط دوجو هب رظن .(2 :9396 ،یچانح) تسا هتخادنا

 نیا عناوم هلمج زا هک هدوبن رادروخرب مزال تیفیک و تعرس زا اه حرط و اه همانرب ققحت ،یرهش یاه هنهپ رد تایح
 ،یرفعج) درک یقلت ار تفاب هب ینارمع فرص شرگن دوجو و یداصتقا و یعامتجا یاه هبنج زا تلفغ ناوت یم ار رما

 هک تسا هلخادم تاعوضوم رگید زا تکراشم رما رد قیوشت و رهش هنادنمدرخ تیریدم عوضوم هب هجوت .(6396
 نیا لیالد زا یکی .تسا هدرک حرطم ار ییارجا و یدج یاه لح هار هب هجوت ترورض زین شخب نیا رد تیقفوم مدع
 ندوبن لماک زین و تراظن و تیاده و یزیر همانرب و یزاس میمصت ،یراذگ تسایس هصرع رد تیریدم یگراپ دنچ رما

 رد لماعت و رثؤم تکراشم رما نادقف نآ زا رت مهم و (4396 ،ینییآ) یلحم حوطس ات یلم حطس زا تیریدم یاه هقلح
 هیلک رد ار تکراشم ققحت ناکما ،تیریدم راتخاس رد ماجسنا و یگچراپکی دوجو هچنانچ .دشاب یم حوطس نیا هیلک
  .دزاسیم مهارف ینیرفآزاب فادها ققحت یارب ار هنیمز و هدیشخب دوبهب حوطس
 درکیور ود :یرهش هعسوت و تظافح دننام یدراوم هب ناوت یم هک هتفرگ تروص ییاه شهوژپ ،ثحبدروم هنیمز رد
 یدابآ یصصخت-یملع همانلصف رد هک 9196 لاس رد یدزیا دیعس دمحم و هداز یحص دیشهم طسوت ریاغم ای لمکم
 هئارا ناتسلگنا لساکوین هاگشناد رد 1447 لاس رد یدزیا دیعس دمحم طسوت هک یرتکد هلاسر .تسا هدیسر پاچ هب

 ههد یاه لاس رب دیکأت اب ،طیارش و میهافم ،یرهش ینیرفآزاب و تظافح» ناونع اب یرتکد هلاسر نینچمه و تسا هدش



 911 ...یداصتقا و یعامتجا یاهیوگلا یبایزرا

 تسا هدش هئارا نارهت هاگشناد یابیز یاهرنه سیدرپ رد 2196 لاس رد یفطل دنهس طسوت هک «نونکات یدالیم 4336
 نارهت ناجالدوع هلحم یدروم هنومن یعامتجا یداصتقا طیارش رب دیکأت اب یمیدق تالحم یرهش ینیرفآزاب و
 یرادیاپ ءاقترا رب رثؤم ییاضف یاه صخاش فیرعتزاب "ناونع اب یرتکد هلاسر و تایب ناکشا طسوت (6396)
 اه شهوژپ نیا رثکا .درک هراشا اتسور میرم طسوت (9396) "یرهش هدوسرف یاه تفاب ینیرفآزاب دنیآرف رد یعامتجا
 یاه تفاب رادیاپ ینیرفآزاب تیهام رب و دنا هتخادرپ دعب هب متسیب نرق ینامز هزاب رد اه هاگدید لوحت ریس لیلحت هب

 هب ار یتیریدم و یقوقح ،یطیحم تسیز ،یدبلاک ،یخیرات ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا هبناج همه هعسوت هک یرهش
  .دنراد دیکأت درک دهاوخ لابند فده یاه هلحم رد یگدنز تیفیک یاقترا روظنم

 دهاوخن ناسآ ینونک یاهرهش رد تایح دیدجت و هلخادم دنیآرف رد نآ تسبراک رب ینبم یلح هار یوجتسج دیدرت یب
 اب هلاقم نیا .تسا یناهج درخ و شناد زا یرادرب هرهب و دوجوم طیارش زا یرت قیقد یسررب و هعلاطم دنمزاین و دوب
 ینیرفآزاب یا هدرتسگ تایبرجت زا لصاح اپورا تارظن و اه هاگدید لیلحت و یسررب هب رما نیا هب یبایتسد فده
 هتخادرپ ناریذپ شقن هیلک تکراشم و هنادنمدرخ تیریدم راتخاس رد یعامتجا و یداصتقا یوگلا رب زکرمت اب یرهش
 درکیور .دش دهاوخ یسررب روشک ینونک تیعضو رد ینیرفآزاب تالکشم و عناوم هلصاح شناد هب هجوت اب اهتنا رد و
-صخاش اب و هتشاد ارگ دبلاک یهاگن زاغآ زا روشک ینونک تایبرجت رورم اب یرهش لاوز هبور یاه تفاب رد هلخادم
 درب یپ ناوت یم نونکات تالوحت دنور رورم اب .دوشیم یبایزرا اهانب یگدوسرف و یگنادزیر ،یریذپذوفن ،ریظن ییاه
 هب زین یطیحم و یعامتجا ،یداصتقا یاه عوضوم هب یدبلاک یاه یسررب رب هوالع تاعلاطم ماجنا یارب دنچره هک
 رد زور یملع یاه شور زا هدافتسا اب راک ماجنا هب تبسن نیصصختم و رما نیلوئسم هاگ و دوشیم هتخادرپ لیصفت
 و تاعلاطم نیا زا لصاح یئاهن هجیتن نکیل ،دننکیم لمع دهعت اب هعماج و طیحم اب طبترم یاه عوضوم هیلک ماجنا

 ناوت یم تئرج هب اذل ،هدوب هنارمآ و هدز باتش تامادقا زا رثأتم و یسدنهم و ینف ،یدبلاک داعبا رب دیکأت اب اهحرط
  .تسا هدمآ لصاح ،هدش یحارط و هعلاطم هچنآ نایم زا یئارجا قفوم یاههنومن رتمک نونکات هک تفگ
 هیهت و تاعلاطم ماجنا ای تامدخ حرش رییغت دوجو اب ،یدبلاک شرگن هک تسا نآ رد تیقفوم مدع نیا لیلد نیرتشیب

 تامادقا هب ذوفن یارب یهار نونکات یداصتقا و یعامتجا هژیو هب رگید یاه عوضوم و دراد طلست نانچمه ،اهحرط
 دانسا لیلحت و یناوخزاب اب دوشیم ششوک هک ،تسا یناوارف یاهتلع زا یشان دوخ هدیدپ نیا .دناهتفاین یئارجا

 یلکش هب تیقفوم مدع نیا یلصا یاه هشیر ییاسانش هب ینیرفآزاب رما رد نارظن بحاص تارظن هطقن یسررب یجراخ
 رارق یسررب دروم و شنیزگ یدیلک و یروحم یاهتلع و یلصا لیالد شهوژپ یاهتنا رد .دیسر لیلحت و یفیصوت
  .دنریگ

 :تسا نایب لباق ریز حرش هب شهوژپ نیا یلصا یاه لاؤس انبم نیا رب
 ؟تسیچ نآ للع و دراد ییاه هناشن هچ اهرهش لاوز ای یگدوسرف •

 ؟تسیچ لاوز هبور یاهتفاب ءایحا رد هلخادم یاهدرکیور •

 ؟دنراد یشقن هچ یرهش یزاسهدنز زاب و ءایحا رد یداصتقا -یعامتجا ثحابم •

 (یرهش هعسوت رد رثؤم یاهشقن و یلصا نارگیزاب) ؟دنزاسیم ار اهرهش هنوگچ و یناسک هچ •
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 زا هدش یروآ عمج تایرظن و تایبرجت رب ینتبم دنتسم ییوگلا بلاق رد هک تسا هدش شالت تالاؤس نیا هب هجوت اب
 یفیصوت-لیلحت یتیهام رضاح شهوژپ .دوش هداد خساپ تالاؤس هب یرهش ینیرفآزاب درکیور صوصخ رد اپورا تایبرجت
 هتخادرپ رظن دروم عوضوم یسررب هب یتنرتنیا و یا هناخباتک دانسا و یدروم تاعلاطم هیاپ رب زاین دروم یاه هداد و هتشاد
  .تسا
 یرظن درکیور

 تارییغت دنور و یرهش لاوز

 و لئاسم اب هجاوم نودب تسا نکمم یرهش یاه هنهپ یخرب ،دنکیم رییغت نامز رتسب رد 9گرزب ای 7کچوک ،یرهش ره
 ،تیعمج نداد تسد زا اب ،داح تالکشم راب ریز تسا نکمم رگید یخرب و دنبای قابطنا هعسوت دنور اب داح تالکشم
 و عونتم یاه نارحب لولعم یراتخاس تالوحت اذل ،دنشاب دهاش ار دناهتشاد قلعت نآ هب هچنآ یناریو رد یزیگنامغ هبرجت
 .((Cheshire, 1989 دباییم دومن هعسوت یاههبنج مامت رد هک تسا یاهدیچیپ
 تسد زا و یراکیب دشر دننامه یضراوع اب هک ددرگیم یدنیآشوخان تارییغت شوختسد یرهش هعسوت ،لاوز ماگنه
 زا یرایسب 4136 زا .دباییم دومن یگدنز طیارش ندش رتدب و یدبلاک یگدیسوپ ،یعامتجا تیمورحم ،لغش نداد
 لغش شهاک اب هژیو هب نآ تاصخشم هک ،دنوشیم هجاوم لاوز ینالوط هرود کی اب یئاپورا گرزب و کچوک یاهرهش
 یدبلاک یلصا صخاش ود رد لصاح هک ،دباییم دومن اه تکرش و اهتیلاعف شهاک ،مدرم ترجاهم رثا رد تیعمج و
  .دبای یم ساکعنا یعامتجا لاوز و
 نردم هعماج رد .دراد یداصتقا لاوز رد هشیر یعامتجا لئاسم زا یرایسب هک تسا دقتعم (Jessop, 1998) پوسج
 وا یعامتجا شقن و تیصخش فرعم راک .دراد تیمها صخش رابتعا و تینما ،یدرف یرادیاپ یارب ،لغش زا یدنم هرهب
 .دنباییم تیوه و دنوشیم فیرعت ناشراک اب طابترا رد صاخشا .تسا دنمزاین نآ هب راک نس هب دورو ودب زا هک تسا

 هرمزور یگدنز رد یعامتجا طباور ،یلحم و ینوماریپ یاهدنویپ اب هسیاقم رد تیلاعف حطس ،قوقح و دزم زادنامشچ
 و عون هب یگتسب یرهش هنهپ ره تیمها هک تفگ ناوت یم نیاربانب ؛تسا رهش زا یحطس ره رد یرادیاپ یلصا یاهصخاش
-یم صخاش نآ یداصتقا تیلاعف عون هطساو هب هیحان ای حطس ره هچنانچ ،تسا هدید کرادت دوخ رد هک دراد یلغش نازیم
  .دوب دهاوخ راذگرثا رهش هعسوت رد و دوش

 و بولطم ،یگدرسفا ای یگدنزرس ریظن یتافص اب هک ،دناد یم یعامتجا یعوضوم ناونع هب ار یرهش لاوز دراگیرویب
 و نکاس تیعمج نتفر نیئاپ اهنت :دسیونیم یو .دوشیم هدیجنس یرهش یاه یسررب رد تتشت ای یگتسبمه ،بولطمان
 ,Beauregard) تسا دیرخ تردق و دمآرد هنارس رد رییغت کالم هکلب ،تسین نآ لاوز دنور ناشن رهش رد لغش دادعت شهاک

1993).  
 دنور رد ود ره .تسا یرهش هنهپ ره لاوز عورش ناشن نیرتزراب ،تیعمج شهاک موادت و لاغتشا شهاک دنور رگید ینایب هب
  .دنوشیم یدبلاک و یعامتجا لئاسم و تالکشم زورب ببس ،رگیدکی اب لباقتم رثا و لماعت



 511 ...یداصتقا و یعامتجا یاهیوگلا یبایزرا

 دنور رد اهرهش توافتم هنیمز و تعیبط زا یشان تامازلا .دنکیمن یوریپ کرتشم لماع کی زا اهرهش همه رد لاوز دنور
 یوس هب یرهش یاه هنهپ یریگ تهج و رییغت هرابرد تاعلاطم ای اه یسررب بلغا .تسا راذگرثا هعسوت نایرج ای لاوز
  .اه تلع ات دنراد هجوت یدبلاک یاههناشن هژیو هب نآ زا لصاح جیاتن ای لولعم هب لاوز ای یهابت
 تارییغت زا یشان ،یرهش یاه هنهپ و گرزب و کچوک یاهرهش رد ار لاوز یلصا لیالد (Roberts, 2000) زتربار
 :تسا یدنبهقبط لباق ریز هنیمز هس رد هک دناد یم یتوافتم یراتخاس
 هتشذگ رد ندش یتعنص یفنم ضراوع همه زا زیهرپ موهفم هب 0یئادز تعنص •

 یداصتقا دیدج تابسانم دومن و ندش یناهج •

 (اضف و دبلاک) نامتخاس و نیمز هلئسم اب یداصتقا دیدج یاه تیلاعف و تابسانم قابطنا لکشم •

 .((Beauregard, 1993 دراگیرویب .تسا یتوافتم طیارش عبات یرهش فلتخم قطانم تارییغت دنور رب راذگریئات لماوع
 یرهش یاه هنهپ رد لاوز لماع :دنک یم فیصوت هنوگ نیا هب ار لاوز یلصا للع ییاپورا یاهرهش تایبرجت رد
 یداصتقا تایح هک یرهش یحاون هب ار یدج بیسآ هک تساه هناخراک یگدیشاپ مه زا و تعنص یشاپورف هطساو هب
  .درک دراو دوب هتخیمآ مه رد یتعنص یحاون هب اه نآ
 زکرم تیعقوم ًاامومع هک یرهش یاه هیحان ،تامدخ شخب اب یداصتقا یاه تیلاعف لاقتنا و تعنص لوفا اب نامز مه
 یحاون نیا رد یداصتقا و یعامتجا داعبا لوفا رد لاوز دومن اذل دندوبن تایح همادا هب رداق و هدش اهر دنتشاد یرهش
 نیرت گرزب ضرعم رد ،رگراک یالاب مجح و نیگنس عیانص اب طبترم یاهرهش یلک روط هب نکیل .ددرگ یم هتسجرب
-یم لاوز هب دیدهت ببس 9یئادز تعنص رثا رد یمیدق یتعنص یاهرهش نیاربانب .دنریگ یم رارق یداصتقا یاه کسیر
 ندش خوسنم و لاوز ،غولب ،دشر ،نیزاغآ هعسوت :لماش دیلوت یلاوت ،1دیلوت – تایح – هخرچ هیرظن قبط .دنوش
 ،دراد کیدزن دنویپ هقطنم ندش یرهش و هعسوت اب ،نیزاغآ دشر و هعسوت ،تایح هخرچ :دیلوت هیلوا لحارم رد .تسا
 هخرچ یاهتنا رد .تسا رکتبم ناراد هیامرس و یفیک نانکراک دنمزاین ،دیلوت و هعسوت یروآون هجو زاغآ رد هک هژیو هب"
 یورین شهاک اب قطانم هعسوت دنور زا نتساک تهج رد دیلوت دنور (هدرتسگ تباقر و هوبنا دیلوت اب هارمه) تایح –
  .((Malizia & Feser, 2003 دنک یم تکرح هیامرس و راک
 7نآ لوحت ریس و یرهش ینیرفآزاب موهفم
 ،یزاسزاب ،یزاسون ،یزاسهب ریظن یرگید میهافم هک ماع هژاو کی ناونع هب ریخا تایبدا رد یرهش ینیرفآزاب
 یاضف قلخ هب هک تسا یدنیآرف یرهش ینیرفآزاب .دور یم راک هب ،دریگ یمرب رد ار یشخب ناور و یزاسدنمناوت

 یرهش یاضف ،مادقا نیا رد .ددرگ یم رجنم (یتیلاعف و یدبلاک) ییاضف یلصا یاه یگژیو ظفح اب دیدج یرهش
 یاضف اب ار ییانعم و یوهام یاه توافت ،میدق یرهش یاضف اب یساسا یاه تهابش نمض هک دوش یم ثداح یدیدج
 تالکشم لح یارب هچراپکی و عماج یتامادقا و شرگن یرهش ینیرفآزاب رگید ترابع هب ؛دنراذگ یم شیامن هب میدق

 یطیحم و یعامتجا ،یدبلاک ،یداصتقا یرادیاپ تفرشیپ کی هب تیاهن رد هک تسا تایلمع فده هقطنم یرهش
 یفیک طیارش اقترا ،یرهش تایح دیدجت یاه همانرب و یرهش ینیرفآزاب یاه تسایس یارجا زا فده .دیماجنا دهاوخ
 ،یرهش یاه تخاسریز دوبهب و هعسوت یاه نامتخاس یزاس مواقم و یزاس نمیا قیرط زا اه هاگ تنوکس رد یگدنز
 رتافد و یلحم تیریدم یاهداهن تیوقت ،یلغش یاه تصرف داجیا ،نانکاس شزومآ ،زایندروم یرهش تامدخ نیمأت
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 ،نیا رب هوالع .تسا زاس و تخاس یفیک یاه لمعلاروتسد و دعاوق جیورت و یزاسوگلا ،داهن مدرم یاه لحم تامدخ
 و گرزب یاهرهش تالکشم اب هلباقم یارب شور هنوگره یارجا و حرط هک دراد دیکأت بلطم نیا رب یرهش ینیرفآزاب
  .دشاب یدربهار و هبترمدنلب فادها یاراد دیاب ،کچوک
 ،یطابترا بسانم تیعقوم ،یخیرات شزرا اب رصانع دوجو و یخیرات تمدق هطساو هب اهرهش نهک و یمیدق تفاب
 راتخاس رد یدرف هب رصحنم هاگیاج و شزرا یاراد هریغ و نآ یداصتقا هدنپت بلق و رهش یلصا رازاب یریگ رارق
 لوط رد ،توق طاقن و اه لیسناتپ ندوب اراد مغریلع اه تفاب هنوگ نیا هک یلاح رد .دشاب یم رهش یدرک راک و ییاضف
 ،یداصتقا ،یدرک راک فلتخم داعبا رد لالتخا و ییاسران راچد جیردت هب و هدش هجاوم یددعتم تالوحت اب نامز
 میهافم هک ماع هژاو کی ناونع هب ،یرهش ینیرفآزاب هژاو .دنا هدیدرگ یطیحم تسیز و یطابترا ،یدبلاک ،یعامتجا
 ینیرفآزاب .دور یم راک هب ،دریگ یمرب رد ار یشخب ناور و یزاسدنمناوت ،یزاسزاب ،یزاسون ،یزاسهب ریظن یرگید
 رجنم یتیلاعف و یدبلاک) ییاضف یلصا یاه یگژیو ظفح اب دیدج یرهش یاضف قلخ هب هک تسا یدنیارف یرهش
 ،میدق یرهش یاضف اب یساسا یاه تهابش نمض هک دنوش یم ثداح یدیدج یرهش یاضف مادقا نیا رد .ددرگ یم
 نامزاس دیلوت ینعی یزاس رصاعم ینیرفآزاب .دنراذگ یم شیامن هب میدق یاضف اب ار ییانعم و یوهام یاه توافت
 هرابود فیرعت اب و دیدج یرهش طباور داجیا رد یگمه هک ون یاه یگژیو و هزات طیارش رب قبطنم دیدج ییاضف
 یاه تورث ظفح و یگنهرف یاه شزرا ظفح هب هجوت درکیور نیا رد .دتفا یم رثؤم دوجوم ای نهک یرهش طباور
 تامادقا هب هجوت هددعتم یاه یربراک یاج هب یربراک عون کی یاراد یاهزاسو تخاس زا داقتنا ،یخیرات و یموب
 یاه تسایس .دشاب یم دوهشم هریغ و ینیرفآزاب دنیارف رد یعامتجا یاه هورگ تکراشم ،یمک تامادقا تازاوم هب یفیک
 ًااتدمع ،هتشذگ ههد ود یط رد ،یلامش یاکیرمآ و یبرغ یاپورا رد هژیو هب هتفای هعسوت یاهروشک رد یرهش هعسوت
 ینیرفآزاب یاه تسایس یارجا زا فده .تسا هدوب زکرمتم یرهش یزاسدنمناوت و ینیرفآزاب ،یزاسهب یاه همانرب رب

 و یزاس نمیا قیرط زا اه هاگتنوکس رد یگدنز یفیک طیارش ءاقترا ،یرهش تایح دیدجت یاه همانرب و یرهش
 نانکاس شزومآ ،زاین دروم یرهش تامدخ نیمأت ،یرهش یاه تخاسریز دوبهب و هعسوت ،اه نامتخاس یزاس مواقم
 جیورت و یزاسوگلا ،داهن مدرم یاه لحم تامدخ رتافد و یلحم تیریدم یاهداهن تیوقت ،یلغش یاه تصرف داجیا
 و عماج تسا یدرکیور ناونع هب ینیرفآزاب زا یلک فیرعت رد .تسا زاس و تخاس یفیک یاه لمعلاروتسد و دعاوق
 یبایتسد یارب یرهش لئاسم حرط اب و هتخادرپ یطیحم و یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا یاه عوضوم هب هک هچراپ کی
 هدنز زاب  .دنکیم ششوک یگدنز تیفیک شیازفا تهج رد طیارش رییغت و حالصا روظنم هب نکمم یاهلح هار هب

 ورنیا زا .دریگ لکش یدربهار فادها رب یکتم و نامز لوط رد یتسیاب هک دراد یدرکیور نآ رب تلالد ،یرهش یزاس
  .(Carter, 2000) دراد یمومع (یژتارتسا) دربهار رب ینتبم هچراپکی راکروتسد کی هب زاین

 عوضوم هب هک یلحم یاه تسایس و اهدربهار هعومجم :دراد یم نایب هنوگ نیا گنل ینیرفآزاب موهفم نییبت رد
 ینیرفآزاب .تسا هتفرگ مان "یرهش تایح دیدجت" ای "ینیرفآزاب "دنور ،دزادرپیم رهش تالوحت ای لاوز ،یگدوسرف
 طیارش اب دنویپ رد هک دزادرپ یم یتامادقا و اهحرط ،اهدربهار هئارا و اه تیفرظ و لئاسم تخانش دنیارف رب یرهش
  .(Lang, 2005) دریگیم لکش خیرات لوط رد یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا ،یطیحم نیعم
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 اب هک تسا یاهچراپکی لیلحت و یرگنعماج لصاح یرهش ینیرفآزاب ،یدربهار یشرگن ندوب هتسجرب هب هجوت اب
 ای هیحان) یرهش هنهپ کی یطیحم و یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا تاحالصا و لوحت هب رجنم ،یئارجا تامادقا تیاده
  .(Pierre. 1999) دوشیم  (… هقطنم

 ای 3یرهش هعسوت یارب یمومع تیرومأم ای 1یزاسون زا رتارف  ،یتارییغت و تالوحت دنور یرهش ینیرفآزاب نیاربانب
 ققحت نامز لوط رد هک درمش رب یدربهار و دنمفده یدرکیور ناونع هب ار نآ ناوت یم هچنانچ .تسا 46ایحا و یزاسزاب
 لوحت فلتخم لاکشا و اهعوضوم طابترا ماگ ره رد هک تسا یلحارم زا روبع یامنهار نآ یدربهار و نالک فادها و دباییم
  .دنریگ یم رارق هجوت زکرم رد فده یوس هب یریگتمس اب هچراپکی و گنهامه ماظن کی رد

 
 یرهش ینیرفآزاب رادومن :1 رادومن

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم

 یداصتقا یاهتیلاعف هرابود دشر یارب طیارش یزاس بسانم ،یارب شالت ینیرفآزاب یتایح رهوج ای یلصا فده
 یعامتجا ییآراک ندنادرگزاب رگید ییانعم هب و ؛تسا هتفر نایم زا ای هتفای شهاک هنهپ کی رد هک ینامزرد ،تسا
 هدنام میقع ای هدش دودحم هک ینامز ،تسا یعامتجا یاهتیلاعف شرتسگ ای .تسا هدش دمآراکان هک یناکم هب ،تسا
 .(Couch, 2003) تسا هتفر تسد زا هک یئاج رد تسا یتسیز یاه لداعت و ناکم تیفیک ندنادرگزاب نینچمه ،تسا
 ،ییاتسور یحاون و قطانم دننامه ،یرهش یاههنهپ لاوز و یگدیشاپ مه زا ربارب رد هک تسا یتامادقا هعومجم ینیرفآزاب نیاربانب
 رد زیچان تامادقا هب  ًاافرص هکنآ هن دریگیم فده ار یداینب تارییغت ،دناهدومن مهارف ار لاوز بابسا هک یلئاسم و لماوع کرد اب
  .دنک افتکا یزاسهناخ و نکسم دیلوت هضرع
 یارب دیدج یراک و یلغش یاهتصرف داجیا و رگنوس همه فادها رب زکرمت اب ،نودم طابضنا و همانرب قبط ینیرفآزاب

 یتامدخ و تیفیک حطس ءاقترا ای اه تکراشم ،یناکم تیعقوم ای اضف زا معا ،یرباربان دراوم نیرتشیب عفر موهفم هب ،نینکاس
 طیارش ءاقترا و حالصا ،لئاسم یوجتسج زا یعیسو هنماد یزاسون فادها بیترت نیا هب .دننکیم تفایرد مدرم هک تسا
  .تسا یمومع تامدخ و یتنوکس یاه تیباذج و لاغتشا  ،یراک یاهتصرف داجیا و یگدنز یفیک
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 هعسوت یراذگتسایس رد ولج هب یماگ ناونع هب یرهش ینیرفآزاب هک تسا دقتعم (Parkinson, 1988) نوسنیکراپ
 تالوحت دنور ریس یبرغ عماوج یاه تسایس حیرشت رد یو .تسا رازاب داصتقا ماظن رب یکتم یرهش ددجم
 :دنکیم نایب ریز لکش نیا هب ار تالخادم
 ینتبم تالکشم ندرک نک هشیر و گنج زا یشان یاه تراسخ و اه یبارخ میمرترب دیکأت یزاسزاب تسایس :4936 -
 یدبلاک لئاسم رب
 شخب یراذگهیامرس هب هک توافت نیا اب تسا یلبق یاه تسایس نامه همادا رد هک  ءایحا تسایس :4136 -
  .دوشیم هجوت یاهقطنم یاهتیلاعف هب و هدش هداد یرتشیب تیمها یصوصخ
 فقوتم ار ینوماریپ یاههعسوت دناوتیمن هک یلاحرد ،دوشیم زکرمتم هژیو یاههنهپ رب یزاسون تسایس :4236 -
  .دنک
 ینیرفآزاب تسایس :4336 -
 یراجت یاه تیلاعف هعسوت و یزاسهناخ یارب یراذگهیامرس رب زکرمت هک دوشیم لصاح هجیتن نیا ریخا ههد رد
 :لماش هک دنک یوریپ هبناج همه یاهدربهار زا دیاب هعسوت بوچراچ زا شخب ره رد اهتلاخد هکلب ،تسین یفاک
 هیلک و اهرنه و گنهرف  ،طیحم یرادیاپ ،تیبرت و شزومآ ،تالیصحت ،تینما ،ناکدوک هب هجوت ،تشادهب و یتمالس"
 " .دناهتشاذگ ناینب ار یگدنز هک ییاه تیفیک
 زا لکشتم هچراپکی یدرکیور هباثم هب دیاب ار "یرهش ینیرفآزاب" رظنم نیا زا ،درادیم راهظا (Roberts, 2000) زتربار
 هعسوت شجنس و لیلحت یانبم 4336 یاه لاس زا ار نودم صخاش شش یو .تسناد طیحم و دبلاک ،هعماج  ،داصتقا
 :تسا ریز حرش هب هک دهد یم رارق یرهش ینیرفآزاب رد
 هعماج شنکاو و یکیزیف طیارش نایم هطبار -6

 یرهش تفاب رد تارییغت هب موادم زاین -7

 یگدنز تیفیک و رهش ییافوکش ساسا ناونع هب یداصتقا ییایوپ و یگدنزرس تیمها -9

 هیور یب هدافتسا زا زیهرپ و نیمز زا هدافتسا نیرتهب یارب یزاس ناکما -0

 و ؛یرهش یاهیراذگتسایس رد زور یسایس یاهورین و اهنمجنا ،یعامتجا یاه قاثیم ذوفن و ساکعنا تیمها -9
 :زا تسا ترابع هدش هفاضا مشش هنیمز

 رادیاپ هعسوت رد نیون هصرع -1

 یرهش ینیرفآزاب لوصا

 ریثأت تحت یرهش هنهپ ره هک تفایرد ناوت یم ینیرفآزاب رد یطیحم و یعامتجا و یداصتقا میهافم ندش دراو اب
 عقاو نآ رد هک تسا یناکم و تیعقوم زا یشان یا هدیچیپ و هدرتسگ یاوتحم یاراد توافتم یاه نایرج زا یهوبنا

 رد هعسوت تیاده یارب یدحاو یامنهار ،ناکم ره صاخ یاه یگژیو لیلد هب هک تشاد ناعذا ناوت یم و تسا هدش
  .درادن دوجو ینیرفآزاب دنیآرف
 هنیمز یطیارش هعومجم اب قبطنم تسیاب یم یرهش تایح دیدجت یوگلا ره هکنیا هب هراشا اب (Roberts, 2000) زتربار
 هب یروحم و یدیلک داعبا رب دیکأت اب ار یرهش ینیرفآزاب درکیور ،تسا هتفرگرارق مادقا عوضوم هک دشاب یناکم و
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 " ،"تالیصحت  و یداصتقا هعسوت" ،"یگیاسمه و یلحم یاهدربهار" :دنک یم یدنب هقبط مادقا یارب هلوقم جنپ
 هلخادم هباثم هب رتشیب دناوتیم یزاس هدنز زاب نیاربانب ."یطیحم تامادقا "و "یدبلاک یزاسهب"  ،"تیبرت و شزومآ
  .دیآ راکب یداینب یاهراتخاس هعسوت ترورض و یرهش یاههنهپ تیعضو دوبهب و تفرشیپ یارب لاعف
 :دناد یم ریز لماوع عبات ار یرهش ینیرفآزاب دنور رد صخشم راک روتسد همادا رد یو
 ینیرفآزاب زا لصاح یاه یجورخ هب هجوت اب نشور تامیمصت ذاختا •

 اهحرط و اههمانرب زا هعسوت بوچراچ هیهت •

 عفنیذ یسایس یاه ماظن نایم دنویپ یارب نابیتشپ داهن داجیا •

 عفنیذ نارگیزاب یاهتیلوئسم و اهشقن نییعت •

 کرتشم فادها رد یراکمه ساسحا شرتسگ •

 ددجم هعسوت رد یصوصخ شخب شقن ندش گنررپ صوصخ هب و ناعفنیذ و نارگیزاب زا یعیسو فیط یریذپ شقن
 و تسا یعامتجا تیمورحم شهاک و یداصتقا دعاسمان عضو هب هزات ناج ندیمد ببس ،یرهش یاه هنهپ کرحت و
  .(Carter, 2000) دهد یم لزنت ار اه یرباربان و اه یئادج یبوخ هب
 دنیآرف رد هک تسا یترورض نآ شجنس لوصا هب یبایتسد ،ینیرفآزاب درکیور تیقفوم زا نانیمطا لوصح روظنم هب
 :ددرگ یم صخشم هنوگ نیدب یرهش یاه هنهپ رد مادقا و هلخادم
 یرهش هنهپ ره دوجوم طیارش لیلحت و تخانش زا لصاح جیاتن هب یبایتسد  •

 یرهش هنهپ ره رد یطیحم طیارش و یداصتقا ینابم ،یعامتجا یاهراتخاس اب یدبلاک راتخاس نامز مه نداد قابطنا •

 یارب لئاسم لح هب نتخادرپ روظنم هب ینشور زادنا مشچ رب یکتم ارگمه و عماج دربهار هب یبایتسد تهج ششوک •
 اههمانرب ققحت و یریذپفاطعنا یبایتسد

 رادیاپ هعسوت رب نآ زا جتنم یاه تسایس و اه همانرب و دربهار قابطنا زا نانیمطا لوصح •

 نکمم دح ات یریگ هزادنا لباق و صخشم فادها نییعت •

 طیحم رد هتفرگ لکش ضراوع و نیمز ریظن رگید عبانم و یداصتقا ،یناسنا  ،یعیبط عبانم دربراک نیرتهب زا نانیمطا •

 نواعت و تکراشم ناکما نیرتشیب یارب یمومع تقفاوم زا نانیمطا •

 و یلخاد یاهورین رب ریثأت تهج رد یعیبط تالوحت تیاده و فادها هب یبایتسد رد دنور تفرشیپ نازیم شیاپ •
  .(Roberts, 2000) دنراذگرثا یرهش یاه هنهپ رد هک یجراخ
 هک تفایرد ناوت یم نونکات یرهش یاه هنهپ لاوز هب هجاوم رد ییاپورا یاهرهش یاهدرکیور ذاختا رب یرورم اب
 زکرمت هب نیمز یربراک و یدبلاک –ینف یزیرهمانرب زا درکیور رییغت اب 4336 یاه لاس زا هچراپکی و رگن عماج شرگن
 یشان عونتم و هدیچیپ یاه ناینب اب شلاچ رد ،یطیحم و یعامتجا ،یداصتقا یاه تسایس زا هدمآرب قیفلت و یئارگمهرب
 نیا زا یریبعت هب .دنکیم لمع و هبرجت ار یرهش یزیرهمانرب زا یتوافتم لکش ،رهش تیعماج نورد ،یگنهامه نیا زا
 شقن سپ نیا زا .دناد یم طیحم و عامتجا ،داصتقا دعب ندومن ارگمه رد ار دوخ یلصا فده ینیرفآزاب ،دعب هب عطقم
 ناملآ رد ٌااصوصخ یبرغ یاپورا رد یرهش تایح دیدجت و تالخادم هزوح رد یساسا یتفایهر هب داعبا نیا تیمها و
  .(Scott & Storper, 2003) ددرگ یم لیدبت
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 یرهش ینیرفآزاب رد یعامتجا و یداصتقا راذگرثا یاهوگلا
 یور رب زکرمت زا یرهش تالخادم رد ریخا ههد ود تایبرجت هب هجوت اب اپورا رد ییاضف یزیر همانرب کاردا یاقترا
 و اهداهن ،یطیحم ،یعامتجا ،یسایس ،یداصتقا ییارگمه درکیور هب نیمز یربراک نینچمه و یدبلاک یاه عوضوم
 یاه یسررب هچنانچ .دراد یدعب دنچ و یهجو دنچ درکیور کی ناونع هب ینیرفآزاب تیقفوم زا ناشن یسایس یاهورین
 یبایتسد تیروحم اب ًاامومع لاوز هبور یاه تفاب کرحت و هعسوت رما رد تیقفوم هک تسا نآ رگناشن اپورا رد یقیبطت
 ,Malizia) .تسا یداصتقا یاهدربهار ققحت و یرگ تیاده شقن رب هیکت اب یطیحم و یعامتجا یاه تیقفوم هب

Feser 2003) 
 و یعامتجا یاه تیمورحم شهاک هب هجوت ترورض زا ناشن ینیرفآزاب درکیور هجوت نوناک ناونع هب یعامتجا یاه تفایهر
 ناسنا طسوت هک یعامتجا راتخاس کی ناونع هب ار داصتقا (Granovetter, 2005) رتوونارگ هچنانچ .دراد یداصتقا یزاسزاب

 لعف و دارفا نیب طباور لصاح ار یداصتقا یاه هعسوت و راک یاه نامزاس رد دارفا یاه تیلاعف و هدرک فیرعت ددرگ یم لکش
 :دنک یم فیرعت یعامتجا راتخاس زا یشخب ریز یلصا لیلد ود رب انب ار داصتقا یو .دناد یم یعامتجا تالاعفنا و
 ای یمسر لکش رد یداصتقا تیلاعف و داهن تیدودحم .تسا یناسنا لمع و هدارا قولخم یداصتقا تیلاعف و داهن-6
  .تسا یعامتجا هدیدپ کی داصتقا هک تسا ینعم نادب یا هکبش و ینامزاس ِبراتخاس کی یمسرریغ

 دننام ،یعامتجا تارثا یاراد هکلب تسین راذگرثا لوصحم ای عفانم ،نف دنور رب اهنت یداصتقا لوحت و رییغت-7
  .تسا یداصتقا تالوحت زا یشان لغش یاضاقت و تاسسؤم یاهزاین

 
 یداصتقا – یعامتجا یوگلا اب ینیرفآزاب درکیور :2 رادومن

 (Lang, 2005) :عبنم

 زا تظافح رد ششوک اب ،یعامتجا هعسوت و رادیاپ داصتقا فده اب ،یداصتقا ینیرفآزاب (Lang, 2005) گنال هیرظن رب انب
 تکراشم زا یشان یداصتقا و یعامتجا یگتسبمه یاضف رد) رادیاپ هعماج شرورپ ،یلحم داصتقا رد یاهشیر یاهراتخاس
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 رد یراذگ هیامرس اب ،(7 لکش) هیرظن نیا یانبم رب اذل .ددرگ یم یداصتقا و یعامتجا یاهیرباربان شهاک ببس (یلحم
 یورین ،یرهش هنهپ یداصتقا هعسوت هژیو هب دنویپ مه فادها هب یبایتسد هنیمز ،یداصتقا یاه هاگنب و یعامتجا یاه ییاراد
  .ددرگ یم مهارف یلحم لاغتشا رد تابث تهج رهام و دمآراک یناسنا
 یعامتجا و یداصتقا ینیرفآزاب درکیور ساسا ییاورمکح و تکراشم
 و ناملآ رد رت گرزب یاهرهش هژیو هب یبرغ ییاپورا یاهرهش هرادا یاههویش ریخا ههد هس تایبرجت هب دانتسا اب
 یکی ناونع هب یرهش ینیرفآزاب رما رد تیقفوم تهج تکراشم و نواعت هب یندم هعماج شرورپ و قیوشت ،ناتسلگنا
 ماظن کی رد یزاسمیمصت و یلحم تموکح یتنس لاکشا رگید فرط زا .تسا هتفای دومن یسایس یاه ترورض زا

 یرهش تیریدم رد فلتخم نارگیزاب تکرش و اهشقن ددعت درکیور هب ار دوخ یاج ،رتشیب و رتشیب ،یبتارم هلسلس
  .(Elander, 2002) دهدیم
 طابترا یب یرهش تیریدم اب هتشذگ رد هک ،اهیزاسمیمصت رد یلحم نارگیزاب رگید و یصوصخ شخب شقن شیازفا
 یلحم یسارکومد رد تلود شقن روشک حطس رد تفگ ناوت یم هکلب تسین تلود شقن تیمها شهاک ینعم هب  ،دندوب
 هب یمدرم هرادا ،تیریدم زا یدیدج درکیور نینچ .(DiGaetano, Storm 2003) تسا هدش صخشم شیپ زا شیب

  .تسا هتخاس لوحتم فلتخم حوطس رد ار اه تیلوئسم و تردق طباور ،تکراشم میهافم هک تسا یا هنادنمدرخ لکش
 ییاورمکح راتخاس رد یاهژیو و نیون درکیور ار تکراشم عوضوم ناتسلگنا ینیرفآزاب رد تکراشم تاقیقحت زکرم
 .(Davies, 2001) تسا رظن دروم یرهش هعسوت رد طیارش رییغت و لوحت ناکما کی ناونع هب هک دنک یم فیرعت
 و یریذپ شقن اب طابترا رد تکراشم یقلت رد عوضوم نیا یدربهار یاوتحم تسا هجوت و دیکأت لباق رتشیب هچنآ
 بیترت نیدب .تسا هنادنمدرخ تیریدم رگید ییانعم هب و ییاورمکح راتخاس رد ینیرفآزاب رما رد نارگیزاب هیلک لماعت
 یربهر و تیاده ییاناوت و تکراشم ورگ رد ییاورمکح تیقفوم و تیمها هک درک تشادرب نینچ ناوت یم
  .تسا فلتخم حوطس رد ینیرفآزاب رما نارگیزاب و نانیرفآ شقن
 و یمومع شخب ود رد شخب لداعت و هدننک بیکرت دنیآرف کی دننام هب ییاورمکح زا (Pierre,1999) ریپ کرد
 هدیچیپ و بکرم ماظن کی رد و رگیدکی رانک رد ،فلتخم هوجو و اههولج زا یعونتم بیکرت  رد هک ،تسا یصوصخ
 ،تیریدم :دنکیم هصالخ یلک هلوقم راهچ هب ینیرفآزاب رد ار ییاورمکح عونت وا 6 لودج قباطم .دنا هتفرگ رارق
  .هافر و شناد لماکت ،نواعت

 یرهش تیریدم و تکراشم یموهفم لدم :1 لودج

 یتامدخ روحم شناد دشر یفنص یتیریدم 
 یاه تسایس و تامدخ عیزوت تامدخ تیفرظ شیازفا فادها

 یمومع
 یگنوگچ و عیزوت زاب یداصتقا دشر

 یراذگ هیامرس
 یطابترا هکبش اه تکرش تارکاذم اهدادرارق رازبا

نامزاس و یمومع تامدخ ناریدم یدیلک  ءاکرش
 اه

 تاماقم و یداصتقا ناگبخن نارادمتسایس و یندم ناربهر
 دشرا

 اهتارکوروب و یتلود تارادا

 و یمومع تالدابم تیهام
 یصوصخ

 دودحم لماعت یگنهآ مه تباقر

 ریگارف یراصحنا یریگارف یراصحنا یدنورهش طباور و یلحم تلود
 یربارب تفرشیپ تکراشم تراهم ییاهن یبایزرا دیلک

 (Pierre, 1999) :عبنم
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 و یلحم یاه هاگنب لماع ود ،ینیرفآزاب رما رد یرهش یاضف یگدنزرس و کرحت شیازفا فده هب داصتقا هعسوت
 ماظن و درکلمع ندش رتهب و طیحم ءاقترا نماض ناونع هب تکراشم رما نیا رد و هدرک حرطم ار یلحم تیریدم
  .ددرگ یم هتسجرب هچراپکی یبلاق رد یداصتقا
 همه یارب درب -درب طیارش هب یبایتسد فده و زادنامشچ اب ینیرفآزاب درکیور رد یراکمه و تکراشم
 عفانم بسک رد عبانم نتفر رده زا زیهرپ و نامز رد ییوجهفرص اب تکراشم  ءازجا زا کیره .تسا ناراکردنا تسد
 یاهشخب نارگیزاب نیب اه تکراشم باتزاب دسر یم رظن هب .دنکیم شالت ماظن رتهب یئآراک  ءاقترا تهج دوخ لقتسم

 دباییم ساکعنا یراکمه نیناوق و لوصا ،یدابم رد یداصتقا هعسوت هصرع رد هژیو هب یمومع و یصوصخ
(Dabinet, 2005).  
 ریز حرش هب تنیباد رظن زا هک دنک یم مهارف ار هصرع نیدنچ رد تیقفوم ناکما تکراشم رما رد یدربهار شرگن
 :تسا
 تکراشم نیفرط نایم یراکمه زا لصاح تیقالخ ناکما •

 تکراشم نیفرط نایماح هژورپ کسیر و میهست ناکما •

 هیامرس عبانم ریاس هب یبایتسد ناکما •

 نیفرط تیاضر رب ینتبم یاضف رد عفانم دروخرب شهاک ناکما •

 یرهش تیریدم زا هفاضا تابلاطم شهاک ناکما •

 ینیرفآزاب رما رد تکراشم هک تسا هتکن نیا رگنایب ییاپورا یاهروشک یلمع و یرظن یاه هیام تسد زا لصاح جیاتن
 و شناد عبانم هب ءاکتا اب رما نیا هک هتشاد ار لاوز هبور یاه هنهپ رد ییادز تیمورحم و لاغتشا داجیا رد یرثؤم شقن
 رد هک تسا نیا رگنایب اهیسررب نینچمه .ددرگ یم رسیم هنادنمدرخ تیریدم راتخاس رد فلتخم نارگیزاب تراهم

-هیامرس  ،تیبرت و شزومآ ،لغش داجیا رد دناوتیم ،تسا شخبرثا یلحم تکراشم ای اه تکرش راک لصاح هکیئاج
  .دشاب رثؤم یمومع تامدخ و یلحم یاهیراذگ
 یرهش دمآراکان و لاوز هبور یاهتفاب اب هجاوم لح هار یوجتسج رد
 و یرگن یموب هب هجوت و لاوز هبور یاه هنهپ رد یرهش تالخادم رما رد یبرغ عماوج یاهدرکیور هب یهاگن اب

 و هعماج طیارش هب هجوت اب هک دمآرب ییاهراکهار و هیرظن یوجتسج رد دیاب یطیحم یاه یگژیو و تاناکما تخانش
 یرهش یگدنزرس و یعامتجا تداعس هار ،اهاطخ و نومزآ اب هارمه هبرجت کمک هب نآ زا ندمآ نوریب اب ناوتب روشک
 و براجت زا هک تسا ینعم نآ هب هن یرگن یموب موهفم .دیشوک نآ ندش رتهب و  ءاقترا یارب هراومه و درک ادیپ ار
 رب ار دوخ هار نارگید براجت هب هجوت اب هک تسا نآ رب دیکأت هکلب ،میریگن هرهب و میزوماین نارگید یاهدروآ تسد
 یبایتسد یارب رگید ماگ زا سپ ماگ ره حالصا و یرگنزاب ،نومزآ اب هارمه و میبایب دوخ یاهیگژیو و اه توافت یانبم
  .میریگ یپ و میهد همادا دوخ هار هب ندش رتهب و فادها هب
 هب زاین ترورض هک میبای یمرد یبرغ یاپورا براجت رب یرورم اب و میتسه دوخ هک یزیچ نآ هب تبسن تخانش اب
 زا ینیرفآزاب رد یریذپ ققحت رما نیمضت و حیحص یئارجا تامادقا هب یبایتسد تهج رد اهدرکیور رد یرگنزاب
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 حرش هب دسر یم رظن هب هک یصقاون و تالاکشا هاگن نیا اب .تسا رادروخرب روشک ینونک تیعضو رد یا هژیو تیمها
 :تسا نایب لباق ریز
 (تسدارف یاهحرط و اههمانرب) یاهمانرب تالکشم و اهدوبمک ای درکیور -6

 نایم رظن قافتا زونه یدربهار هب عماج یاهحرط زا یدرکیور تارییغت صوصخ رد تارظن حرط و اهوگتفگ هب هجوت اب
 لوبق ای در رد یتوافتم یاهتشادرب و تسا هدماین دوجو هب صصختم یاه هورگ و اه یرادرهش ،تلود :ینعی ناراکردناتسد
 یط ار دوخ ینوناق لحارم دیدج درکیور ات تسا هدش نآ زا عنام هک یروط هب ،دوشیم هئارا یدربهار یزیرهمانرب درکیور
 یشخبرثا و دوبهب هار روشک یاهرهش صخشم طیارش اب نآ قابطنا و ون هار یوجتسج رد هتشذگ یاه یئاسران عفر اب و دنک
  .دبایب ار اهحرط و اه همانرب

 یدربهار یاه حرط همانرب ناونع تحت هچ و عماج یاه حرط درکیور اب هچ تسدارف یاه حرط هب هک یدقن و لاکشا نیرت هدمع
 و یعامتجا صخشم طیارش تخانش و تاعلاطم نیا نادقف .تسا یداصتقا و یعامتجا تاعلاطم ندوب یفاکان ای نادقف ،دوش یم
 یئارجا تامادقا تیاده یارب مزال یاهدربهار و فادها ای یژتارتسا نییعت هب رجنم زگره هعلاطم زا حطس ره رد اهرهش یداصتقا
 و تشاد ناوت یم لاوز هبور یاه تفاب ناونع تحت هدش هیهت یاه حرط هب هک یلاکشا نیرتشیب ،هاگن هچیرد نیمه زا .دش دهاوخن
 :تسا نایب لباق یلصا روحم ای هصرع هس رد ،تسناد اه حرط نیا تیقفوم مدع یلصا تلع
 رهش لک اب نآ دنویپ و هعلاطم دروم هنهپ یداصتقا شقن هژیو هب تسدارف یاه حرط رد هعسوت قیقد یاهدربهار و فادها فعض ای نادقف :کی
 هعلاطم دروم هنهپ مه و تسدارف یاه حرط اب طابترا رد مه یداصتقا -یعامتجا تاعلاطم ندوب گنر مک  :مود
 اههمانرب و اهحرط ناگدننک هیهت و نیلوئسم راکفا رد مه ،نیناوق رد مه یدبلاک ًاافرص درکیور هبلغ :موس

 هدش یدبلاک یاهصخاش هب اکتا  ًاافرص لاوز هبور و هدید بیسآ یاهیاهتفاب صیخشت رد  ًااساسا دش هراشا هک روط نامه
 ینیرفآزاب ساسا یناهج تارظن قبط هک یلاح رد .دنرادن یئاج نآ رد یطیحم ،یداصتقا ،یعامتجا یاهصخاش و تسا

 رجنم دبلاک و طیحم یگدنزرس و ندش ون هب تایح دیدجت دنور رد هک تسا تفاب یعامتجا و یداصتقا کیرحت یرهش
  .ددرگ یم
 یراذگنوناق ماظن و نیناوق -7

 حالصا یا هزیناکم یراوشد ، ءارجا هصرع رد مه و یزیرهمانرب هصرع رد مه ریگ اپ و تسد نیناوق هاگ و نوناق نادقف
 و تسا هدوب یلحم یاه نامزاس لیکشت رگید لکشم .تسا اه حرط ندنام میقع و یدمآراکان مود لماع ،یرگنزاب و
 هب طوبرم یاه نامزاس هلمج زا رگید لیخد یاه نامزاس و اهداهن نینچمه تلود و یرادرهش ،مدرم اب یراکمه لکش
 :هک تسا رسیم ینامز ،یرتسگداد و فاقوا و تبث ای تخاس ریز
  .دوش هئارا مظنم روط هب یئارجا و راکردنا تسد یاه نامزاس یوس زا اهداهنشیپ :مکی
 اب دنویپ مه و یاهکبش ماظن کی رد یراذگنوناق و دوش نیعم و قیقد ریگرد یاهداهن ای اه نامزاس تارایتخا :مود
  .ددرگ ریذپ ناکما یلحم ات یلم حطس زا بتارم هلسلس تیاعر
 تکراشم و یتیریدم ماظن -9

 و صخشم فیاظو حرش نادقف .تسام روشک رد یعامتجا و یئارجا لکشم نیرت گرزب عوضوم نیا تفگ ناوت یم تئرج هب
 ،رهش یاروش شقن ،ناگبخن و یا هفرح هعماج ،یراذگ تسایس هعماج ،یارجا یاه هاگتسد ،مدرم زا معا نانیرفآ شقن هیلک زا فافش
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 ،یمدرم یاهداهن و اه نامزاس ،ناراذگهیامرس و یصوصخ شخب ،یحاون و قطانم یاهیرادرهش و یلحم یاهاروش
 هک تسا هدرک وربور یدج یاه شلاچ اب ار تیریدم ماظن نانیرفآ شقن تکراشم رد فعض اب بیکرت رد یگمه
  .ددرگ یم بوسحم یرهش ینیرفآزاب رد یلصا یاهترورض زا یکی یتیریدم هنادنمدرخ یوگلا نیودت ترورض
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 رد اه هلحم و اهرهش تیعضو هب یهد ناماس و دوبهب یارب یتوافتم و فلتخم یاهدرکیور متسیب نرق مود همین زا
 درکیور 4236 ههد ،یزاس هدنز زاب درکیور 4136 ههد ،یزاسزاب درکیور 4936 ههد) تفرگ رارق راک روتسد
 ات .(یرهش ییازون درکیور 4447 ههد و ینیرفآزاب درکیور 4336 ههد ،تایح دیدجت درکیور 4136 ههد ،یزاسون
 و یزاسون یاه هبنج رگید و هدرک دیکأت فده یاه تفاب یزاسون یدبلاک هبنج رب اهدرکیور نیا رثکا 4136 ههد
 درکیور یعون "اهرهش شلاچ" ناونع تحت یدیدج تسایس 4336 ههد رد .دش هتفرگ هدیدان هدوسرف تفاب یزاسهب
 اب بسانتم دیدج یتیوه قلخ هب ،فلتخم یخیرات یاه تیوه یزاس کاپ نودب و هتشذگ هب هاگن اب هک یا هلخادم
 نآ زا هک ؛تفرگ لکش یدبلاک و یطیحم ،یگنهرف -یعامتجا ،یداصتقا فادها اب رضاح رصع نانکاس یگدنز طیارش
 ندوب یدعب کت و یدمآراکان اب یرهش ینیرفآزاب هب هجوت تیمها نیاربانب ؛دوش یم دای رادیاپ ینیرفآزاب ناونع هب
  .تسا هدش حرطم یدالیم 4336 ههد طساوا زا یرهش یاه تفاب هب تبسن یلبق یاهدرکیور

 لعفلاب و هوقلاب یاه ناوت یریگراک هب تقیقح رد و تسا یرهش یاز نورد هعسوت یارب یدرکیور ،یرهش ینیرفآزاب
 یگنهامه ،تیعمج یمک و یفیک عیزوت هوحن رد لداعت داجیا تهج رد شالت ،یرهش یاه یزیر همانرب رد دوجوم
 .تسا مدرم یعامتجا شیوپ و تکراشم زا هدافتسا تیاهن رد و یرهش رقف زا زیرگ و یعامتجا یگدنز یاه ناینب نایم
 هدروآرب سپس و دشاب هتشاد لوا هلهو رد اهرهش هزات طیارش هب ییوگخساپ رد یعس دیاب یرهش ینیرفآزاب عقاو رد
  .دشاب دیدج لسن دارفا یاهزاین و اه هتساوخ هدننک

 یعوضوم .تسا رهش ندش هدنز هرابود یترابع هب و یرهش ییازون و تایح دیدجت ،ءایحا موهفم هب یرهش ینیرفآزاب
 ینیرفآزاب رد هجو کی ور نیا زا .دوش یم لماش زین ار یگنهرف و یعامتجا داعبا هک یدبلاک ریغ و یدبلاک داعبا اب

 یگدنز یاه ناینب نایم یگنهامه و لداعت داجیا تهج رد شالت ،هدوسرف یاه تفاب یاز نورد هعسوت و یرهش
 تسا یرازبا یرهش ینیرفآزاب .تساه نآ تکراشم و مدرم یعامتجا شیوپ زا هدافتسا اب اه نآ اه تفاب نیا رد یعامتجا
 رد هک یا یزیر همانرب دنیارف ،دنناشک یم شلاچ هب ار رهش رد دوجوم یاه صقن و اهدوبمک نآ زا هدافتسا اب اهرهش هک
 یاه لیسناتپ اب دناوت یم رهش کی ،یرهش ینیرفآزاب قیرط زا .دننک یم حالصا ار دشاب هتفرگ رارق یهابتشا ریسم
  .دزاس ایهم نادنورهش یارب ار یلماک یگدنز دوجوم

 نیا .دومن یقلت رصاعم نارود یرهش تظافح و تمرم درکیور نیرت یلصا دیاب یم ار یرهش ینیرفآزاب یلک روط هب
 رد .تسا هتشاد دوخ راک روتسد رد ار یلصا دربهار دنچ ،ریخا یاه لاس یاهدادیور و تایبرجت هاوگ هب ،درکیور
 شخب شقن شرتسگ زا تیامح اب ،یناهج داصتقا تارییغت زا یشان یداصتقا راتخاس دیدجت هب هجوت اب ،هار یادتبا

 طباوض اب هژیو قطانم فیرعت و یتیامح نیناوق قیرط زا ،یرهش هدوسرف قطانم ددجم هعسوت دنیارف رد یصوصخ
 ینیرفآزاب یاه حرط زا یرایسب عقاو رد .تشاد هکورتم قطانم یایحا رب یعس ،یقیوشت یاهزایتما و یتایلام صاخ
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 رارق مود و لوا عون داصتقا و «یتنس» تراجت تمدخ رد یراگزور هک رهش زا ییاه هنهپ ندرک لیدبت یارب ،یرهش
  .دندیسر یم ماجنا هب ،یللملا نیب و یلم حوطس رد یصصخت و یمومع تامدخ هئارا یارب یزکارم هب ،تسا هتشاد
 رایسب یاهداصتقا رد .دوش فیرعت یفلتخم قرط هب دناوت یم روشک هعسوت حطس هب هتسب ،یرهش ینیرفآزاب موهفم
 بوچراهچ رد تیلاعف ندنادرگزاب ،رهش زکرم یزاس هدنززاب هلیسو هب هک دشاب یم رهش هب تشگزاب فده ،هتفای هعسوت
 رهش زکرم رد زکرمت تهج هدرتسگ یدید اب ،تسیز طیحم تیفیک دوبهب یاه حرط یارجا و یناهج عیرس تباقر
  .دوش یم ماجنا

 کی یرهش ینیرفآزاب ،تسخن .دومن حرطم هصالخ روط هب ناوت یم ازجم هلوقم شش رد ار یرهش ینیرفآزاب تیهام
 و یمومع ،یعامتجا فلتخم یاه شخب کرتشم تیلاعف اب یرهش ینیرفآزاب تایلمع ،مود .تسا رگ هلخادم تیلاعف

 ،یداصتقا تالوحت اب هارمه نامز لوط رد هک تسا یتیلاعف یرهش ینیرفآزاب ،موس .دریگ یم تروص یصوصخ
 ینیرفآزاب ،مراهچ .دروآ یم دوجو هب یرادا یاهراتخاس رد یا هظحالم لباق تارییغت ،یسایس و یطیحم ،یعامتجا

 .دهد یم هئارا بسانم یاهلح-هار ذاختا تهج تارکاذم یارب یا هیاپ و دزادرپ یم یعمج شالت جیسب هب یرهش
 (یطیحم و یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا) یرهش متسیس فلتخم رصانع درکلمع رب ینتبم رهش ینیرفآزاب دنیارف ،مجنپ
 تسا یرهش یحاون رد رییغت تیریدم رد یگچراپکی مزلتسم ،یرهش ینیرفآزاب ،مشش .تسا

 لباق یّنلم حطس رد ،دنیآ یم راک هب فلتخم یاه یژتارتسا نیودت یارب هکنآ تهج هب یطیحم تسیز یاه صخاش
 نازیم ،تظافح تحت قطانم دننام یطیحم یاه صخاش ،یّنلم حطس رد لاثم ناونع هب .دنشاب یم هئارا و یدنب میسقت
 تارثا شیاپ یاهدنیآرف و یطیحم تسیز یاه همانرب ،اه تخاسریز تیفرظ ،یژرنا و بآ لثم یدیلک عبانم فرصم
  .درب مان ناوت یم ار یطیحم تسیز

 رد تارییغت ،یعیبط عبانم :یرهش رادیاپ ینیرفآزاب رد هدافتسا دروم یطیحم تسیز یاه صخاش نیرت هدمع
 ،اوهو بآ تیعضو ،بآ تیفیک ،کاخ تیعضو ،نآ عیزوت و یموب شحو تایح نازیم ،ناهایگ و شحو تایح
 و یسرتسد یاهریسم طیارش ،یسانش نیمز یاه هبذاج ،یطیحم تسیز لئاسم شیاپ ،یعیبط یاه شزرا زا یرادهگن
 دشاب یم تسیز طیحم ظفح رد زایندروم تاررقم و نیناوق تردق و دوجو و یور هدایپ

 تیریدم ،بآ تیریدم دوجو ،دنمشزرا یاه هنوگ زا تظافح ،یطیحم تسیز دعب اب طبترم یاه صخاش رگید زا
 تارییغت ،یعیبط رظنم زا تظافح ،اه تخاسریز و تامدخ یرصب تارثا ،(دماج ی هلابز) دنامسپ تیریدم ،بالضاف
 و عبانم لداعتم عیزوت ،بالضاف و تخاسریز یاه هکبش ءاقترا ،زبس یاضف شیازفا و ظفح ،موب اب قبطنم یمیلقا
  .درمشرب ناوت یم هدنیآ یاه لسن زا تیامح و یطیحم تیفیک شیازفا روظنم هب یداصتقا عبانم ءاقترا و هنیزه

 ،اه کراپ تیباذج ،شحو تایح زا لصاح یاه یرامیب ،شحو تایح و ناسنا نیب تاضراعت هب تسیاب یم نینچمه
 داجیا یارب کراپ یاه نیمزرس زا رتشیب هچ ره هدافتسا ،یژرنا یارب ناهایگ زا یرادرب هرهب ،یعیبط ثاریم
  .تسناد یرهش رادیاپ ینیرفآزاب یطیحم هجوت دروم یاه صخاش هعومجم رگید زا ار یناسنا یاه هاگتنوکس

 تفایهر درکلمع .یدوبان هب ور قطانم ندنادرگرب یگدنز هب یارب هچراپکی تسا یشالت یرهش ینیرفآزاب تفایهر 
 ی هخرچ زا تفاب ندرک جراخ و یطیحم ،یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا فلتخم داعبا رد تفا فّنقوت ،یرهش ینیرفآزاب
 یزاسدنمناوت و یطیحم ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا لئاسم ربارب تیمها لصا ود ساسا رب درکیور نیا تسا لزنت
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 و شناد هک دراد رارق یناگمه زادنا مشچ ی هعسوت قیرط زا ،یریگ میمصت دنیارف رد تکرش یارب ،عفنیذ یاه هورگ
  .دزیمآ یم مهرد ار یاههّنلحم تاعامتجا یاه هتساوخ و اهزاین و یرهش فلتخم ناصصختم یاه هبرجت

 ههد ود یط رد ،یلامش یاکیرمآ و یبرغ یاپورا رد هژیو هب هتفای هعسوت یاهروشک رد یرهش هعسوت یاه تسایس
 یارجا زا فده .تسا هدوب زکرمتم یرهش یزاسدنمناوت و ینیرفآزاب ،یزاسهب یاه همانرب رب ًااتدمع ،هتشذگ
 قیرط زا اه هاگتنوکس رد یگدنز یفیک طیارش ءاقترا ،یرهش تایح دیدجت یاه همانرب و یرهش ینیرفآزاب یاه تسایس
 شزومآ ،زایندروم یرهش تامدخ نیمأت ،یرهش یاه تخاسریز دوبهب و هعسوت ،اه نامتخاس یزاس مواقم و یزاس نمیا

 و یزاسوگلا ،داهن مدرم یاه لحم تامدخ رتافد و یلحم تیریدم یاهداهن تیوقت ،یلغش یاه تصرف داجیا ،نانکاس
 طسوت یدالیم 4447 لاس رد هرشتنم یزیر همانرب دنس .تسا زاس و تخاس یفیک یاه لمعلاروتسد و دعاوق جیورت
 یاهرهش همانرب و ناتسلگنا رد ،یرهش ییازون کی یوس هب دنس ،ناملآ رد یعامتجا یاهرهش همانرب ،هسنارف تلود
 راتخاس هب هجوت اب کی ره یبرغ یاپورا یاهروشک .دنا هنیمز نیا رد طبترم یاه همانرب و اه تسایس زا دنله رد گرزب

 و اه همانرب ،نیناوق رد اه توافت مغر یلع یلو ،دنا هدیزرو تردابم رما نیدب دوخ یرهش یزیر همانرب ماظن و یسایس
 هعسوت ،یطیحم ءاقترا عوضوم هب اه نآ هژیو هجوت زا ناشن قوف نیناوق و دانسا ،اهروشک نیب ههجاوم یاه لدم
  .دنهد یم لیکشت ار یرهش ینیرفآ زاب تسایس یساسا یاه هیاپ هک تسا یعامتجا لومش و یداصتقا

 نآ بسانت مدع و لداعت مدع ،ینامزاس یب ثعاب ،یرهش یاضف هب طوبرم لئاسم نیرت مهم ناونع هب یگدوسرف
 هب یرهش تمرم دنمزاین یرهش یرادیاپ ندرب الاب و دراد یرادیاپ هلئسم اب یمیقتسم طابترا شیاسرف شهاک .دوش یم
 هزات طیارش رب قبطنم دیدج ییاضف نامزاس دیلوت ینعی (یزاس رصاعم) ینیرفآزاب .تسا یزاس هدنز زاب و رمتسم روط
  .دتفا یم رثؤم دوجوم ای نهک یرهش طباور هرابود فیرعت ای و دیدج یرهش طباور داجیا رد هک

 تیفیک ءاقترا و تیعمج ناکسا یارب رهش یدبلاک رصانع یمک دشر موهفم هب یرهش هعسوت ،یرهش ینیرفآزاب رد
 یاه ناوت یریگراک هب تقیقح رد یرهش ینورد هعسوت .داد دهاوخ خر یرهش هعسوت یاه حرط بلاق رد ،یگدنز
 یمک و یفیک عیزوت هوحن رد لداعت داجیا تهج رد شالت ،یرهش یاه یزیر همانرب رد دوجوم لعفلاب و هوقلاب

  .تسا هریغ و مدرم یعامتجا شیوپ و تکراشم زا هدافتسا و یرهش یگدنز یاه ناینب نایم یگنهامه ،تیعمج

 هعسوت ،یراذگ تسایس رد ولج هب تسا یماگ یرباربان عفر تهج رد رگن وس همه نایرج کی ناونع هب ینیرفآزاب 
 یعامتجا طباور میکحت درکیور نیا رد .هنیمز اب بسانتم یعامتجا و یداصتقا یاهوگلا رب یکتم و تفاب ددجم
 میهافم هب دورو اب .تسا رادروخرب یدایز تیمها زا رگن وس همه یشقن یافیا و تکراشم بلاق رد نانیرفآ شقن
 یاراد هنیمز زا یتوافتم یاه نایرج هطساو هب یرهش هنهپ ره هک تفایرد ناوت یم ینیرفآزاب رد یعامتجا و یداصتقا
 رظن رد ینیرفآزاب دنیآرف رد هعسوت و تیاده یارب یدحاو یامنهار ناوت یمن اذل .تسا دوخ هب رصحنم یاه یگژیو
 زا ار نآ یعامتجا و یداصتقا یوگلا اب یرهش ینیرفآزاب هک میزومآ یم برغ ناهج تایبرجت رورم اب اما ؛تفرگ
 یاه هدننک لیهست ناونع هب هنادنمدرخ تیریدم و تکراشم ریگارف موهفم زا هدافتسا .دنک یم زیامتم نیشیپ یاهدرکیور
 و رهش هعسوت اب تفاب دنویپ ،یعامتجا یاه تیفرظ تیوقت هطساو هب یداصتقا کرحت یلصا لیلد نایرج نیا یلصا
 رد نآ یریگراک هب و یزاس یوگلا ای و قابطنا تایبرجت نیا رورم زا فده .تسا رادیاپ هعسوت هب یبایتسد تیاهنرد
 هتفرگ لکش لاوز هبور یاه تفاب رد هلخادم رما رد یلخاد تایبرجت رد نونکات هک هچنآ اب سایق رد هکلب تسین روشک
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 هک میزومآ یم برغ براجت رورم اب و دوخ زا تخانش اب .درک تفایرد ار یرثؤم یاه هزومآ و اه سرد ناوت یم
 تهج رد دراوم نیرت مهم زا یتاعلاطم یاه همانرب و تیریدم ماظن ،نیناوق ،اهدرکیور رد یدج یرگنزاب ترورض
  .تسا یرهش ینیرفآزاب یریذپ ققحت
 عبانم
  .نارهت ،لوا پاچ ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یرهش ینیرفآزاب ،(9396) دیعس دمحم ،یدزیا و زوریپ ،یچانح
  .نارهت ،مهدزیس پاچ ،یگنهرف یاه شهوژپ رتفد ،نییاسراپ یلع و یبارعا دمحم کیژتارتسا تیریدم ،(1196) رآدرف ،دیوید

 تنواعم ،نارهت رهش هدوسرف تفاب یزاسهب و یزاسون ءایحا و تیریدم رد درکیور رییغت ترورض ،(9396) نارهت رهش یزاسون نامزاس
  .نارهت ،یزیر همانرب و یگنهامه

-29صص ،نارهت ،09 هرامش ،06 لاس ،یدابآ هلجم ریاغم ای لمکم درکیور ود :یرهش هعسوت و تظافح ،(9196) م ،یدزیا .م ،هداز یحص
39.  

  .نارهت ،شخرذآ تاراشتنا .لوا پاچ هدوسرف یاه تفاب هب ون یدرکیور یرهش یزاسون لوصا ،(3196) ع ،بیلدنع

 یزاسون هیرشن ،(3447) روشک نیا رد یرهش یزاسون هبرجت نیرتهب یفرعم و ناتسلگنا یرهش ینیرفآزاب عمجم ،(3196) .پ ،یرفنضغ
  .نارهت ،نارهت رهش

 ،ابیز یاهرنه سیدرپ ،یزاسرهش هدکشناد ،یزاسرهش یرتکد هلاسر طیارش و میهافم :یرهش ینیرفآزاب و تظافح ،(2196) دنهس ،یفطل
  .نارهت ،نارهت هاگشناد

 هلحم :یدروم هنومن) بوخ ییاورمکح یوگلا رب دیکاتاب یرهش هدوسرف یاه تفاب ینیرفآزاب ،(9396) ربکا ،راد عمج ،لالج ،یلمآ یمیظع
  .33-91 ,(6) 2 ,(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف ،(نارهت 9 هقطنم ،کنو هد

 یرهش یاه هلحم :هنومن) یتکراشم یزیر همانرب درکیور اب روحم هلحم یرهش تیریدم ،(1396) رمس ،مارهو یداشرا ،لالج ،یلمآ یمیظع
  .40-67 ،(7) 2 ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف ،(نارهت یرادرهش 6 هقطنم

 ،(نارهت 46 هقطنم یدروم هعلاطم) یرهش تالحم یریذپ تسیز ییاضف لیلحت ،(2396) ناوغرا ،یتاجن ،رهاط ،یدازیرپ ،هقیدص ،یفطل
  .77-2 ،(0) 1 ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف

Beauregard. and Robert A. (1993): Voices of Decline. Blackwell, Cambridge .  
Cheshire, Paul. and Hay, Dennis. (1989): Urban Problems in Western Europe, an economic analysis, 

London 
Cowan, R. (2005): The Dictionary of Urbanism, Streetwise Press, Tilbury .  
Carter, Andrew. (2000): Strategy and Partnership in Urban Regeneration. A handbook, London .  
Couch, Chris. Fraser, Charles. (2003): Introduction: the European Context and Theoretical Framework 

in Urban Regeneration. Blackwell, Cambridge .  
Carter, Andrew. (2000): Strategy and Partnership in Urban Regeneration. A handbook, London .  
DiGaetano, Alan. Storm, Elizabeth. (2003): Comparative Urban Governance. An Integrated Urban 

Affaires Review, Vol 38. No 4. London .  
Davis, Jonathan. (2004): Conjuncture or Disjuncture? Institutionalist Analysis of Local Regeneration 

Partnership in the UK, in International Journal of Urban and Regional Research, 28. 3. londin .  
Dabinett, Gordon. (2005): Partnership and Transformation of the State in Urban Britain, Aldershot .  
Elander, Ingemar. (2002): Partnership and Governance. International Social Journal, 172/2002, 

London .  
Hall, Petter. and Ward, Colin. (1998): Sociable Cities, the 21st-Century Reinvention of the Garden 

City, USA .  
Lang, Thilo. (2005): Urban Decline and Urban Regeneration. Working Paper, Leibniz, Institute for 

regional Development and Structural Planning, London .  
Malizia, Emil. Feser, Edward. (2003): Understanding Local economic Development: Urban Studies, 

USA, Vol 37, No5 .  



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 131

Pierre, Jon. (2005): Comprehensive Urban Governance. Urban Affaires Review, London, 
 Vol. 40, No. 4 
Pierre, Jon. (1999): Models of Urban Governance. The Institutional Dimension of Urban Policies. 

Urban Affairs Review,London, Vol 34, No 3 .  
Parkinson, Micheal. (1988): Urban Revitalization in America and UK. Handbook, Manchester .  
Roberts, Peter. (2000): The evolution Definition and Purpose of Urban regeneration. A Handbook, 

London .  
Roberts, Peter. (2000): The Evolution Definition and Purpose of Urban regeneration. A Handbook, 

London .  
Scott, Allen. and Stroper, Micheal. (2003): Region, Globalization, Development. Regional Studies, 

USA, Vol 37, No 6 & 7 .  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


