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 هدیکچ
 هراومه اهرهش يترابع هب .دناهتشاد تايح موادت تيقالخ دوجو ظاحل هب اهرهش و هدوب اهرهش کرحم يورين هراومه تيقالخ ،يخيرات ظاحل زا
 تاسسوم و اهداهن ،ديدج ياههديا لماعت و هدش طولخم اهگنهرف و اهداژن هك يياهناکم رد .دناهتشاد زاين تيقالخ هب دوخ تايح همادا يارب

 رد يرهش لاوز اي و تيقالخ يدوجو لصا هب هجوت اب يرهش تايح همادا .تسا هدوب رگهولج رتگنررپ يرهش تيقالخ ،دنراد دوجو ديدج
 يرادروخرب نازيم يبايزرا و کيئازوم-نايمهوب ياهصخاش شجنس يانبم رب رظاح شهوژپ .تسا نيا هلاسم ؛تيقالخ روضح مدع تلاح
 يرادروخرب نازيم دادعتسا صخاش .تسا هتفرگ ماجنا نويسرگر شور زا هدافتسا اب عونت و تيقالخ ،دادعتسا ياهصخاش زا زيربت رهش قطانم
 ندوب زاب نازيم کيئازوم صخاش نينچمه ؛دهديم يبايزرا دروم ار رظن دروم هقطنم تيقالخ نازيم نايمهوب صخاش و روآون دارفا زا هقطنم

 يارب زيربت رهشنالك يدبلاك – يياضف ياه تيلباق يياسانش شهوژپ نيا زا فده .دهديم رارق شجنس دروم ار قالخ دارفا بذج يارب هعماج
 تشه يگنهرف يخيرات هقطنم ،کيئازوم – نايمهوب ياهصخاش ظاحل زا هك تسا نيا هدنهد ناشن جياتن .تسا قالخ رهش کي هب يبايتسد
 رد (کيئازوم) عونت صخاش رد 33/8 و (نايمهوب) تيقالخ صخاش رد 3/1 و دادعتسا صخاش رد 20/22 زايتما بسك اب ،زيربت رهشنالك
 رد 23/3 و تيقالخ صخاش رد 32/1 و دادعتسا صخاش رد 31/11 زايتما اب کي هقطنم .دراد رارق قطانم رياس هب تبسن يرتبولطم تيعضو
 رد يرتيوق هطبار ياراد عونت صخاش رد 13/9 و تيقالخ صخاش رد 22/1 و دادعتسا صخاش رد 39/12 زايتما اب ود هقطنم و عونت صخاش
 .دنشابيم کيئازوم-نايمهوب لدم

 زیربت ،کیئازوم - نایمهوب لدم ،تیقالخ یاه صخاش ،قالخ رهش :یدیلک تاملک
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 هلاسم نایب و همدقم
 زا رتشیب رایسب یتیفرظ هشیمه یرهش ره رد .(1 :1196 ،یئاتسور و هدازالم) تسا یرهش یاهدنیازف روطب زورما ناهج
 ،رهش هب نیون یاهدركیور رد نیاربانب .(0 :1196 ،یدیعس) دراد دوجو ،مینک یم روصت لوا هلهو رد ام هچنآ
 زادنا مشچ رد .(41 :6196 ،دیفس ناخ) تسا هدش حرطم ركفت هصرع رد یدربهار شور كی ناونع هب ،قالخرهش
 ینردم هعماج ره یوزرآ تیاهن ،قالخ رهش نتشاد .(Landry, 2006) دنشاب هناقالخ رایسب دیاب اهرهش ،ما 60 نرق
 یروآون و تیقالخ ،رنه یوق ییافوكش اب ناكم كی ناونع هب قالخ رهش .(26 :0196 ،ناراكمه و یمیحر) تسا
 ریخا یاهلاس رد یرهش نازادرپ هیرظن یراک همانرب هب قالخ رهش موهفم هزورما .(6 :9196 ،ناراكمه و یبارض) تسا
 مزال یاهتراهم زا لاح نیع رد اما ،ددرگ یقلت قالخ رایسب دناوتیم رهش كی .(Scott, 2005: 3) تسا هدش لیدبت
 لاح رد .(99 :4196 ،یناهارف ینیهمرف و یمشاه همجرت ،یردنال) دشابن رادروخرب هناروآون یاهلحهار دیلوت یارب

 هک یلاوس .(Landry & Bianchini, 1998: 10) دنتسه وربور راذگ راوشد هرود اب ناهج یاهرهش زا یرایسب رضاح
  ؟تسا رثوم نازیم هچ ات یرهش یزیر همانرب رد تیقالخ شقن هک تسا نیا دوشیم حرطم طابترا نیا رد
 اب نآ هسیاقم و ویراتنآ و اداناک یاهرهش یرادروخرب یبایزرا ،قالخ رهش اب هطبار رد هتفرگ ماجنا یاهراک نیرتمهم زا

 طسوت اكیرمآ یاهرهش یداصتقا یایفارغج و ایمهوب یاهصخاش نیب طابترا شهوژپ نینچمه و اكیرمآ یاهرهش
 یاهیحان عیزوت هرابرد (1220) شتیرف و 0امشوب طسوت یرگید تاقیقحت .دشابیم 0220 لاس رد 6ادیرولف دراچیر
 و شتیرف .تسا هدش ماجنا فلتخم روشک تشه رد ییاپورا هیحان 204 زا شیب یور رب ار نآ تارثا و قالخ هقبط
 نایمهوب صخاش یارب یهجوت لباق تارثا نایمهوب صخاش یور رب ار قالخ هقبط مهس شهاک اب ،(1220) 9رزتوش
 .دناهتفای ،دنکیم یزاب قالخ هقبط بذج رد یدیلک شقن هک یلماوع هاگدید یارب یکردم و
 زیربت رهش ،ینغ یگنهرف و یخیرات هنیشیپ و زرم مه یاهروشک اب یراوجمه و یوق یملع زکارم و اههاگشناد دوجو
 و حیحص تیریدم تروص رد رما نیا ؛دشاب اراد ناتسا نیا هب قالخ هقبط بذج رد یمهم رایسب شقن دناوتیم

 هتشاد (كیئازوم) یریذپ عونت صخاش هب هجوت اب قالخ رهش داجیا رد مهم رایسب یماگ دناوتیم قالخ دارفا بذج
 كیئازوم و نایمهوب صخاش هب هجوت اب زیربت رهش قطانم رد دوجوم یاهلیسناتپ یسررب شهوژپ نیا زا فده .دشاب
 هب هدش لیدبت ریسم رد ار رهش نیا دناوتیم ،رهشنالک نیا رد تیقالخ و دادعتسا یاهتیلباق هب هجوت موزل .دشابیم
 .دهد رارق قالخ رهش
 ظاحل زا نینچمه ؛دشابیم یلیلحت -یفیصوت ،قیقحت شور ظاحل زا و یدربراک قیقحت عون ظاحل زا رضاح شهوژپ
 و هیزجت نینچمه و یشیامیپ -یدانسا شور زا تاعالطا یروآ عمج یارب شهوژپ نیا رد .دشابیم یدربراک فده
 .دش هدافتسا كیازوم و نایمهوب یاهصخاش شجنس یارب نویسرگر شور زا هدمآ تسدب یاه هداد لیلحت

                                                           
1 Richard Florida 
2 Boschma & Fritsch 
3 Fritsch & Stuetzer 
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 قیقحت یموهفم لدم : 1 هرامش لکش

 1196 ،ناگدنسیون :عبنم

 قیقحت هنیشیپ و تایبدا رورم
 راک .(016 :1196 ،یکاخ) تسا راوتسا نیشیپ تاقیقحت و تاعلاطم جیاتن ،اههیاپ رب یملع شهوژپ و قیقحت ره
 .(01 :1196 ،این ظفاح) دوشیم زاغآ هعلاطم هلحرم نداد ماجنا زا سپ شهوژپ
 یاهصخاش نیبام یهجوت لباق و تبثم هطبار هک داد ناشن یروآون صخاش یور رب هعلاطم اب ،(0220) ادیرولف
-یم الاب یژولونكت اب عیانص زکرمت و یروآون صخاش نیبام نینچمه و یدرف یناسنا هیامرس دایز زکرمت و یروآون
 اب نآ هسیاقم و ویراتنآ یاهرهش یور رب كیئازوم نایمهوب صخاش زا هدافتسا اب ،(0220) ادیرولف و 6رلترگ .دشاب

 هک دراد دوجو دادعتسا ،عونت ،تیقالخ نیب اهدنویپ زا یوق هعومجم هک دناهدیسر هجیتن نیا هب اكیرمآ یاهرهش
-هنوگ ،نیون یداصتقا یاهراتخاس یگنوگچ ،(1220) 0تاكسا .دوشیم ویراتنآ و اداناک قطانم یداصتقا دشر بجوم
 ،(1220) 9ناج و ناهارگ كم .دنکیم نایامن قالخ یاهرهش رد ار یگنهرف و یداصتقا یاهیروآون زا صاخ یاه
 رادروخرب یگدنز تیفیک زا ییالاب حطس زا هک دنوشیم هدیشک یقطانم تمس هب قالخ هقبط دارفا هک دننکیم هراشا
 تخاس هب كیتاموتا روط هب قالخ هقبط دارفا بذج هک تسا هتفرگ هجیتن دوخ شهوژپ رد ،(2620) 4یکاساس .دشاب

 ندش یناهج زا یشان فاكش اب هجاوم رد هک دناهتفرگ هجیتن ،(2620) 1نوسماس و 0وناکوا .دوشیمن رجنم قالخ رهش
 ،(4620) 1واش ورناکوا .میهد طسب اهرهش رد تیقالخ یبایزاب یاتسار رد ار رهش یمومع یاهاضف هشوگراهچ دیاب
 یگنهرف تسایس كی ناونع هب قالخ رهش هدیا هک دناهتفایرد و یسررب ار قالخ رهش رد یگنهرف داصتقا یژتارتسا
 1گنانتیرآ .دنکیمن حالصا ار نیا ییاهنت هب یگنهرف داصتقا دركیور كی و تسین سرتسد رد یرهش هتفرشیپ

                                                           
1 Gertler 
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 ار یرهش هعسوت یاهتسایس لاقتنا ،یزاس یناهج هک تسا هتفرگ هجیتن یزنودنا 6گنودناب رهش یسررب اب ،(0620)
 .دزاسیم ریذپ ناكما اههراق و روشک رسارس رد
 هجیتن نیا هب روآون قالخ رهش داجیا رد یعامتجا عونت شقن یسررب اب ،(2196) ناراكمه و یناگساروخ ینابر
 و یلابقا .دراد ناهفصا ناتسا یاهرهش ریاس نایم رد یبوخ هبتر زا یریذپرجاهم ظاحل زا ناهفصا رهش هک دناهدیسر
 رهشنالک هک دننکیم یریگ هجیتن ،قالخ رهش یریگلكش یاهصخاش یسررب ناونع اب یاهلاقم رد ،(4196) ناراكمه
 تیلباق ،ناهج طاقن ریاس اب طابترا نتشاد ،یطیحم تسیز تاناكما ،یگنهرف و یخیرات هنیشیپ ندوب اراد اب زیربت
 ساسا رب جدننس یرهش قطانم یبایزرا اب ،(0196) ناراكمه و رف مظن .تسا اراد ار قالخ رهش هب ندش لیدبت

 هیامرس صخاش نینچمه .دراد رارق تیقالخ لوا هبتر رد 9 هقطنم هک هک دناهتفرگ هجیتن قالخ رهش یاه صخاش
 ردراک یرون .دنراد ار قالخ رهش تمس هب قطانم تکرح رد ار ریثات نیرتمک یگدنز تیفیک و ،ریثات نیرتشیب یناسنا
-هتفرگ هجیتن 0وتنروت و رووكنو یاهرهش هعلاطم اب قالخ رهش رد رنه و گنهرف شقن یسررب اب ،(1196) ناراكمه و
 رهش رد یگدنز تیفیک دوبهب ثعاب هک ،تسا یرهش یاهاضف هب رنه دورو ،قالخ رهش داجیا یاههار زا یكی هک دنا
 .دوشیم
 شهوژپ یرظن بوچراهچ و ینابم

 تیقالخ
 رد ندوب یعازتنا هطساو هب و (14 :9196 ،ناراكمه و ینیكشم) درادن دوجو تیقالخ دروم رد یاهداس فیرعت

 هشیر اساسا تیقالخ موهفم .(16 :4196 ،ناراكمه و نایئابطابط) تسا رظن فالتخا ناققحم نیب نآ تیهام صوصخ
 یاه هدیا یریگ راكب و ون یاههدیا دیلوت ناونع هب ار تیقالخ ،9لیبامآ .(Pratt, 2008) دراد یناسنا یاه یگژیو رد
 ار ناسنا یركف یاه ییاناوت 4دروفلیگ رظن هب .(Amabile & et al, 1996 :2) دنكیم فیرعت نامزاس كی رد قالخ
 ار تیقالخ نوتین و نارولاه .(20 :1196 ،یناشیف ییاقآ) .دیمان شوهار نآ و درک هصالخ دعب كی رد ناوتیمن
 كی ار تیقالخ 0تنراب و (110 :0116 ،نوتبن و نارولاه) دننادیم ناسنا هشیدنا و ركف رد یشهج و رادهنماد تالوحت
 ،یناهارف ینیهمرف و یمشاه همجرت ،یردنال) دنکیم بوسحم دوشیم رجنم دیدج یاههدیا دیلوت هب هک یركف دنیارف
 اب طابترا نتشاد ینعی تیقالخ .(0 :0196 ،یمیلس) تسا لكشم زورب تیقالخ هب زاین لیلد نیرتمهم .(99 :4196
 یارب ینیزگیاج تیقالخ .(Hospers & Dalm, 2005 :11) تسا یعامتجا هافر یلک روط هب و اهرواب ،قوقح ،تیوه
 و یگتفیش یعون ار تیقالخ ،1نایرج باتک رد 1ییاهمتنسكیچ .(landry & Bianchini, 1998: 17) تسا ركفت
 ،یفئاخ ریپ) ؛تسا هداد رارق لیلحت و هیزجت دروم یربهر اب طابترا رد ار تیقالخ ،اهنهذ رییغت باتک رد رندراگ

                                                           
1 Bandung 
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 مامت ندرک لیخد هار زا ار قالخ ركفت میناوتیم ام هک دیوگیم تیقالخ و یدازآ باتک رد كیوسورب .(16 :1196
 ،6زرجار و لكشم لح ار تیقالخ ،دروفلیگ .(199 :4196 ،ناراكمه و رورس) میهد شرورپ رثا كی رد عفن یذ دارفا

 كی ار ندوب ققحم و قالخ تردق موهفم و (1 :2196 ،نایدونرف) ناسنا تیصخش ظفح و دوجو راهظا ار تیقالخ
 هئارا و ون رظن كی رد اهزیچ ندید ییاناوت ینعی تیقالخ 0ایلاپاپ رظن قبط .(Runco, 2010: 150) درادنپیم موهفم
 ،روپ یندم و یارآرهش) دنادیم هدیا كی ندمآ دوجو هب زا یتخانش دنیارف ار تیقالخ 9نمرزاب .دیدج یاهتفایهر
 ییاقآ) دهدیم خر ام ینهذ تایح رد هک تسا لماكت و رییغت دنیارف نامه قلخ دنیارف 4نیلزیگ رظن قبط .(19 :0196
 دناد یم اه هیضرف نیا ندومزآ و اه هیضرف یهد لكش و اهءالخ ساسحا ار قالخ ركفت 0سنروت .(16 :1196 ،یناشیف
 ىكی ار تیقالخ 1ولزام و تاینیع و تاینهذ بلاق رد ىتسه هب ىتسین زا ار تیقالخ 1رزیاک .(226 :9196 ،نایئابطابط)
 [نیاربانب] .(19 :0196 ،یمالسا و یبارت) دنروآون و ركتبم دارفا نیا ،دنادىم افوكش دوخ دارفا ىاه ىگژیو نیرتمهم زا
 لباق هلاسم كی یقیقح ِتتیهام هرابرد ون یركفت تروص هب تیقالخ هک دنراد قفاوت رما نیا رب نارظن بحاص بلغا
 یریذپ فاطعنا و راكتبا ،طسب ،یلایس :لماع راهچ بیکرت ار یگدننیرفآ هیناگ .(10 :4196 ،یردنال) تسا فیرعت
 تیقالخ و کاردا ،ساسحا هلحرم هس هب ار بان رثا كی دیلوت دنیارف رنورب و (16 :0196 ،یریگناهج و ینامیلس)
 تیقالخ یاههزوح رد ناوتیم ار تیقالخ یاهیگژیو دوجو نیا اب (9 :1196 ،هاوخ میرک و یناكملگ) درکیم میسقت
 .(14-14 :9196 ،ناراكمه و ینیكشم) دومن ییاسانش یداصتقا تیقالخ و یملع تیقالخ ؛یرنه
 رهش و تیقالخ
 اب ار اهرهش هک هدش نایامن یدیدج تغل گنهرف نونکامه .مینکیم یگدنز یرهش بالقنا نیموس طساوا رد هزورما
 .(Benton-Short & Short, 2008) دیامنیم فیصوت 62هناگود و 1دیربیه ،1هدش یاهكبش ،یناهج ،نردم اسپ ناونع
 یربهر ینیرفآراک هعسوت یاه یژتارتسا یزاس هدایپ هب ار اهرهش زا یرایسب ،لاربیلوئن یژولوئدیا روهظ ،ندش یناهج
 یردنال و (0116) ینیچنایب و یردنال ،یرهش یاه نیسروئت طسوت قالخ رهش موهفم .(Vivant, 2013: 57) دنکیم
 یاهراک هب موهفم نیا .دش عادبا یزاسرهش رنه یوس هب یرهش تاعادبا یارب یرازبا ناونع هب ،(1220) (2220)
 ,Ratiu) تسا نویدم رهش هعسوت یارب ییاهروتوم ناونع هب تیقالخ شقن هب هجوت اب هطبار رد (6116) زبوكیج

 یط رد اه ناسنا یعامتجا و یگنهرف ،یرنه یاهدرواتسد نیرتدنمشزرا ناوتیم ار یرهش یاهطیحم .(127 :2013
 وكسنوی طسوت 0220 لاس رد قالخ رهش ناونع .(06 :1196 ،داژن یدمحا همجرت ،زدلابیت) درک یقلت یدامتم نورق

                                                           
1 Rogers 
2 Papalia 
3 Bazerman 
4 Brewster Ghislin 
5 Torrance 
6 Kaiser 
7 Maslow 
8 Networked 
9 Hybrid 
10 Splintered 
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 گنهرف هب دیاب دعب هب نیا زا اما ،میا هداد تیمها اهروشک یناتساب و یخیرات راثآ هب نونک ات دنچره" هک راعش نیا اب
 اب ار قالخ یاهرهش هكبش وكسنوی .(91-01 :6196 ،ناراكمه و نایئاضر) دش حرطم ،"دوش هجوت مه یرهش
 :6196 ،روپنیسح) درک لاعف قطانم یموب گنهرف شرتسگ و عماوج رد یگنهرف عونت یارب یلحم نادنمرنه یراكمه
 نیا .(UNESCO, 2007) دوب یگنهرف عیانص و یعامتجا-یداصتقا یاهلیسناتپ یبایزاب هب كمک نآ فده هک (106
 ،دیواج) (هیذغت و یا هناسر دنچ یاهرنه ،یحارط ،كلوف رنه ،یقیسوم ،امنیس) هنیمز تفه زا لكشتم یرهش هكبش
 .(UNESCO, 2007) دنک یم باختنا ار دوخ تیولوا دراد هک یتیفرظ هب هجوت اب رهش ره و هدوب (106 :6196
 قالخ داصتقا هک (16 :6196 ،ناراكمه و ،نایئاضر) درک ناونع ار قالخ هقبط شزیخ 0220 لاس رد ادیرولف دراچیر
 ییاهناكم یاهیگژیو یریگ هزادنا یارب ار ییاهصخاش وا .(19 :9196 ،داژندهم و یرتشا) دنکیم یربهر ار دیدج
 یم قالخ ناكم یاهیگژیو .(64 :4196 ،هداز هللادبع همجرت ،یردنل) دهدیم هئارا دنکیم بلج ار قالخ هقبط هک
 و روپ یردیح همجرت ،یردنل) دشاب یریذپ رطخ ای شمارآ نایم لداعت و باختنا تردق ،عونت ،یتحار ساسحا ،دناوت
 ینیكشم) یملع یروآون ،یرنه یاهتیقالخ یارب یهاگیاج ،اهتیقالخ دشر یارب یناكم قالخ رهش .(24 :4196 ،رفظم
6 :9196 ،ناراكمه و  ،ندرکراک یارب باذج یناكم و (01 :1196 ،یمیهاربا) تیقالخ دشر یارب ینوناک و (19
 نیب هطبار هک دراد دیکات قالخ رهش .(20 :9196 ،داژن دهم و یرتشا) تسا نارگشدرگ یارب باذج یناكم و یگدنز
 :0196 ،ناراكمه ،روپ نیسح) دشاب یگدنز تیفیک ءاقترا رب ینتبم و هبناجود لماک روطب دیاب اهنامزاس و نادنورهش
 دیلوت رد هک دنتسه ییاهرهش ،دنرادروخرب یداصتقا دشر رد یبسانم هاگیاج زا هک ییاهروشک و اهرهش .(196
 .(Oyelaran-Oyeyinka, & Sampath, 2010) دننکیم یراذگ هیامرس قالخ یاهداهن
 قالخ رهش اب هطبار رد اهدرکیور و اههاگدید
 و ینامیلس) نادنورهش هافر و رهش تورث شیازفا هب رجنم هک تسا قالخ دنورهش رب ینتبم تارکومد لایسوس هاگدید
 نایئاضر) تسا نادنورهش هافر نازیم شیازفا یارب تورث دیلوت ،قالخ رهش فده نیرتمهم و (20 :0196 ،یریگناهج
 دركیور .(11 :4196 ،روپ ماظن) دنشاب روآون دیاب نادنورهش همه هاگدید نیا قبط .(01 :6196 ،ناراكمه و ولزوگارق
 دركیور ریثات تحت هک تسا یلدم نیلوا ننوت نوف لدم .دراد هشیر یتنس یداصتقا یاههیرظن رد ،كیسالکوئن
 دش ماجنا (1016) درازیا و (9416) شول ،(1216) ربو هلمج زا یدارفا طسوت هیلوا یاهراک .درک دشر كیسالک
 :6196 ،ناراكمه و ولزوگارق نایئاضر) تسا تارکومد لایسوس هاگدید لباقم هطقن هاگدید نیا .(46 :1196 ،هدیسر)
 نیزنک دركیور اما .(146 :9196 ،ناراكمه و ینیكشم) تسا یداصتقا زیچ همه :تسا یدیلک راعش كی یاراد و (01
 ودره توق طاقن هاگدید نیا .(01 :6196 ،ناراكمه و ولزوگارق نایئاضر) تسا هنایم ركفت یاراد (یقیفلت ای یزنیک)
 ثعاب و قالخ رهش یریگلكش هب رجنم یعامتجا و یدرف عفانم هب نامزمه هجوت .دهدیم رارق رظن دروم ار دركیور
 .(206-146 :9196 ،ناراكمه و ینیكشم) دوشیم یعامتجا و یگنهرف ،یداصتقا نامزمه هعسوت

                                                                                           رهش اب هطبار رد تیقالخ یاه صخاش
 یصاخ یژولوئدیا رب كی ره هک یتوافتم یاههاگدید ساسا رب یعامتجا – یداصتقا میهافم همه دننام زین قالخ رهش
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 قالخ رهش یاهصخاش ،6یردنل زلراچ .(61 ص ،6196 ،ناراكمه و ولزوگارق نایئاضر) دریگیم لكش ،تسا راوتسا
 و تاظحالم ،9رگن لک یاهرایعم ،(bianchini & landry, 1994: 17) 0ینارحب مرج ،یریذپ تسیز و یگدنزرس ار
 یدیح همجرت ،زمیاه و یردنال) دنادیم اههاگدید و تارظن تیاهنرد و دركیور و شور ،4تفاب و هزادنا ،تاضورفم
0) 0قالخ هقبط باتک ادیرولف .(14-19 :4196 ،رفظم و روپ  شعوضوم تیوقت یارب ار (0220) یرگید باتک (022
 حماست و لهاست) 1ارادم و 1یروانف ،1دادعتسا صخاش هس رب یو .(20 :0196 ،یریگناهج و ینامیلس) درک رشتنم
 وربلآ [هتبلا] .(016 :9196 ،ناراكمه و ینیكشم) تسا هدومن دیکات قالخ رهش یبایزرا یارب (روآون صخاش – [عونت]
 نایم یعامتجا تازیامت هب عونت ،رصاعم یسایس میهافم رد و تسین یدیدج موهفم یعامتجا عونت هک تسا دقتعم
 لدم هب زین ار 1ورملق ینعی مراهچ یت نارگشهوژپ زا یاهدع .(016-416 :2196 ،یناگساروخ ینابر) دراد هراشا مدرم
 روحم تفه رد قالخ رهش یاه صخاش ،(1220) 62یکازاس .(916 :9196 ،ناراكمه و ینیكشم) دناهدوزفا یت هس
 و نادنورهش تیلاعف ،ثاریم و یگنهرف ییاراد ،هناقالخ یاهتخاسریز ،قالخ عیانص ،یگدنز تیفیک ،دادعتسا

 و نیلسگ .(010 :9196 ،ناراكمه و یعیفش و 216 :9196 ،ناراكمه و ینیكشم) درک یدنب هقبط هناقالخ تیمکاح
 بوذ ،یروآون ،یداصتقا دشر ،تورث رب لمتشم ار رهش كی تیقالخ رب راذگ ریثات یاهریغتم (1220) ،66نتار
 رب زکرمتم تامدخ ،(یلاع تالیصحت اب راک یورین دصرد) دادعتسا ،(تیعمج رد یجراخ دارفا دصرد) یگنهرف
 رد یرتشیب شقن یطیحم تیفیک و یگدنز كبس عونت تسا دقتعم ،(1220) 60ولوناو .دننادیم ینیشنیرهش و شناد
 ،عونت ،رنه ،رظنم لماع جنپ یو .دشابیم زاب یعامتجا رگناشن یگنهرف عونت .دنراد اهرهش رد قالخ دارفا بذج
 .(116 :9196 ،ناراكمه و ینیكشم) دنادیم رهش تیقالخ شجنس یاه صخاش ار یلاع شزومآ و یمومع یاهاضف

 (تیقالخ -روآون صخاش) 19نایمهوب صخاش

                                                           
1 Charles Landry 
2 Critical Mass 

 و یسایس بوچراهچ زا دنترابع قالخ رهش یدیلک هزوح هد .دهدیم لیكشت ار رهش هک یدعب جنپ زا تسا یرگید نایب قالخ رهش یدیلک هزوح هد 9
 ،یزاس ناكم و ناكم ،یناسر عالطا ،اهدادعتسا شرورپ ،یدربهار یشوه زیت ،یسرتسد تیلباق-دامتعا-یریذپفاطعنا ،یگدنزرس-عونت-ریامت ،یمومع
 و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا ،یتیریدم ،رهش هدنهد لیكشت دعب جنپ .یروآون و فاشتکا-ینیرفآراک ،یشخب رثا و یرگ یا هفرح ،هافر و یگدنز تیفیک
 .دنشاب یم یطیحم تسیز
 یرهش یژولوپیت ای یسانش هنوگ هنیمز نیا رد هک (Megalopolis) گرزب رایسب یاهرهش ات (Small Market Town) كچوک یرازاب یاهرهش زا 4
 .دشاب دیفم دناوتیم

5 Creative Class 
6 Talent 
7 Technology 
8 Tolerance 
9 Territory 
10 Sasaki 
11 Gossling & Rutten 
12 Vanolo 
13 Bohemian Index 
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 تنس) نایمهوب گنهرف جاور و قفوم یاهرهش نایم یاهطبار ناسانش هعماج ،6کراپ تاعلاطم قبط رب 2016 لیاوا رد
 (9116) 4ركیب و (0016) 9نهوک ،(1416) 0نودروگ .(116 :2196 ،یناگساروخ ینابر) دندرک هدهاشم (ینكش
 دنکیم یزاب یمهم رایسب شقن یصوصخ و یمومع هعماج ود ره رد نكش تنس گنهرف هدرخ هک ،ار یتاداهنشیپ
 یگنهرف یاههیامرس شقن و یرهش عماوج راتخاس رد نایمهوب صخاش شقن زا یرهش ناسانش هعماج .دندرک حرطم
  .دناهدرک هدافتسا نردم عماوج رد یگنهرف هدرخ و
 ؛دجنسیم روشک نآ لک تیعمج هب تبسن صاخ هقطنم كی رد ار (نانكش تنس) ناروآون دصرد نایمهوب صخاش
 نایمهوب .دشابیم ،دناهدوب تاناكما و گنهرف هیاپ رب اهنت هک قباس یاهوگلا شجنس هنیمز رد یلوحت صخاش نیا
 صخاش نیا قبط .(Florida, 2002: 57-59) دنکیم هئارا تیقالخ و گنهرف ناگدننکدیلوت هیاپ رب میقتسم یسایقم
 افوكش تیقالخ هرود رد هک دنتسه ییاهنآ دننکیم مهارف ار قالخ طیحم كی ندمآ دوجو هب ناكما هک یئاهناكم
-یم فیرعت قالخ لاغتشا و یرنه شخب رد لاغتشا زا هدافتسا اب نایمهوب صخاش .(Florida, 2003: 13) دنوشیم
 شجنس اب هطبار رد ار (یبرجت ،0دراگناوآ) رنه اب ریگرد راک یورین عومجم ،ادیرولف .(Gertler, 2002: 3) دوش
 مکارت یریگهزادنا یارب ار صخاش نیا یو .(Hartley & et al, 2012: 43) دمانیم (ارگون صخاش) نایمهوب صخاش
 ندرک هتسجرب رد ادیرولف .(61 :0196 ،ناراكمه و ینیكشم) درک عادبا هقطنم كی رد ... و ناحارط ،نادنمرنه
 یاهشزرا شیازفا اب هطبار ار یثحابم 1تشهب رد اهوبوب باتک رد 1سکورب .تسین درف هب رصحنم نایمهوب صخاش
 و قالخ هتسه زا یبیکرت ار قالخ سالک ادیرولف .(Glaeser, 2004) 1تسا هتشاذگ اج هب دوخ زا ییایمهوب
 هب) قالخ هتسه ،اه نایمهوب هورگ هس هب ار نایمهوب صخاش شتیرف و امشوب [اما] ،دنکیم فیرعت قالخ ناصصختم
 نیا زا هدافتسا اب .دننکیم یدنب میسقت دناهدرک جارختسا قالخ هتسه زا هک یاهفرح ناقالخ و (اه نایمهوب زا ریغ
 ییاضف عمجت هک ،دندرب راكب ادیرولف یروئت شیامزآ یارب فلتخم تایصوصخ اب ار ینویسرگر اهنآ ،زیامتم موهفم
 ناصصختم ،قالخ هتسه دورو- یلخاد ریغتم هس زا اهنآ ،صاخ روط هب .تسا اهنایمهوب عمجت زا رثاتم قالخ هقبط
 یاهتصرف صخاش ،[اضف] ندوب زاب صخاش ،اهنایمهوب مهس دننام لقتسم یاهریغتم و -قالخ سالک ،قالخ
 رگید صخاش .(Moller and Tubadji, 2009: 8) دنتسه رثاتم ،تیعمج مکارت و تدم دنلب لاغتشا دشر ،یگنهرف
 یاههدیا اب نارجاهم تازلف بوذ صخاش رد .تسا 1تازلف بوذ صخاش [حالطصا] تیقالخ شجنس یارب

 شجنس یارب یدعب صخاش .تسا قالخ هیامرس بذاج صخاش نیا ؛دننکیم ینغ ار هیحان داصتقا ناشدیدج
 .دهدیم ناشن ار هیحان كی (حماست و لهاست) لمحت حطس تیجوز صخاش .تسا تیجوز صخاش هقطنم تیقالخ

                                                           
1 Robert Park 
2 Gordon 
3 Cohen 
4 Backer 
5 Avant-Garde 
6 David brooks 
7 Bobos in Paradise 

 .دشاب یم Bohemian و (هعماج طسوتم هقبط – یزاوژروب ) Bourgeois هملک ود زا هتفرگرب BOBO هملک 1
9 Melting Pot 
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 یاههشیدنا اعقاو هک تسا یدارفا هدنریگ رب رد و هدرک لیصحت هعماج حطس نازیم هدنهد ناشن دادعتسا صخاش
 دشر ،ینیشن رهش حطس ،اهکراپ دادعت [نینچمه] .(19 :9196 ،داژندهم و یرتشا) دنراد هناروآون و هنارگعادبا
 دناهدش هتفرگ هدیدان ادیرولف طسوت اما دنتسه حرطم هقطنم تیقالخ شجنس رد ... و ندش یعامتجا ،یداصتقا
(kacerauskas, 2015: 96). [تیاهن رد] رد بلغا ناگدننک فرصم و یگنهرف ناگدننک دیلوت ،6دیول .رآ هتفگ هب انب 
 .(Vivant, 2013: 61) دنراد تیلاعف و لماعت نآ رد اهنایمهوب وئن هكیئاج ؛دنا هتفرگ اج قالخ یاه هلحم
 هعلاطم دروم هقطنم یسررب
 19 ،زیربت رهش ییایفارغج تیعقوم .تسا یقرش ناجیابرذآ ناتسا زکرم زیربت رهشنالک ،قیقحت نیا یناكم هدودحم
 ناجیابرذآ .(146 :1196 ،ینامز یرغصا) تسا یقرش لوط هقیقد 90 هجرد 19 و یلامش ضرع هقیقد 06 و هجرد
 اب زیربت ناتسرهش و (1 :0196 ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا هجدوب و همانرب نامزاس) عبرم رتمولیک 20104 یاراد یقرش
 هداد صاصتخا دوخ هب ار ناتسا تحاسم زا دصرد 11/4 لداعم یاهدودحم عبرم رتمولیک 16/1160 لداعم یتعسو
 و ینارمع) تسا عبرم رتمولیک 696 لداعم زیربت رهش تعسو .(94 :0196 ،روشک هجدوب و همانرب نامزاس) تسا
 یرامشرس قبط زیربت رهشنالک تیعمج ،نكسم و سوفن یمومع یرامشرس ساسا رب .(46 :0196 ،یرگنس یلیعمسا

 و همانرب نامزاس) دشابیم رفن 9111006 اب ربارب 0196 لاس یرامش رس رد و رفن 1114146 اب ربارب 2196 لاس
 .(94-00 :0196 ،روشک هجدوب

 
 زیربت رهشنالک یدنب هقطنم هشقن :8 هرامش لکش

 زیربت رهشنالک یرادرهش تیاس :عبنم 

 قیقحت یاههتفای و هدافتسا دروم یاهصخاش
 ،دادعتسا یاهصخاش دیاب ،كیئازوم نایمهوب صخاش هیاپ رب زیربت رهشنالک هناگهد قطانم تیقالخ شجنس یارب

 یاراد هک یدارفا دادعت دادعتسا صخاش شجنس یارب .داد رارق شجنس دروم قطانم نیا یارب ار عونت ،تیقالخ
 نازیم شجنس یارب و هقطنم ره رد رنه شخب رد لغاش دارفا دادعت تیقالخ صخاش یارب و دنتسه یهاگشناد کردم
  .تسا هعماج عونت شجنس یانبم نیرجاهم دادعت ،عونت

                                                           
1 R. Lloyd 
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 دادعتسا صخاش
 5291 لاس قرامشرس قبط یرهش قطانم کیکفت هب نالیصحتلا غراف و نایوجشناد تیعمج :1 لودج

 هقطنم ملپید قوف سناسیل سناسیل قوف یرتکد لیصحتلا غراف لک عمج هقطنم تیعمج دصرد
46/61% 141160 61419 06190 069 6016 1161 1960 6 

40/10% 120116 20640 46609 911 0204 16006 6616 0 

11/16% 414100 24094 14910 010 1460 22126 9129 9 

91/06% 916069 16119 21240 116 0006 99426 1019 4 

10/16% 406106 21290 01106 146 1126 9114 1026 0 

11/16% 26111 1416 6 11126 10 991 2010 9606 1 

10/66% 011006 40016 20066 19 200 1094 6196 1 

02/10% 41910 0411 0490 11 919 1406 210 1 

9% 491 16 06 2 2 1 2 16 

11/1% 101116 40116 91226 206 691 0110 0016 26 

 زیربت 90016 12001 01096 9116 110916 604210 9111006 61/16%

 1196 ،ناگدنسیون یاه هتفای و یرامآ همانلاس :عبنم

 تیقالخ - نایمهوب صخاش
 5291 لاس یرامشرس قبط یرهش قالخ قطانم کیکفت هب نایمهوب – تیقالخ صخاش :8 هرامش لودج

 قالخ لغاش دارفا رفن 2226 ره رد

یعمج
 لغاش ت

یعمج
 هقطنم ت

 یرادروخرب دصرد
 هقطنم

 یرنه زکارم عومجم

 یقیسوم

 یمسجت یاهرنه

 یسیونشوخ

 یشیامن یاهرنه

 هقطنم

 هب تبسن
 تیعمج
 لغاش

 هب تبسن
 لک
 تیعمج

14/1% 41/6% 109 01900 141160 10/40 99 16 46 9 2 6 

00/0% 10/6% 140 40144 120116 16/16 00 66 1 0 6 0 

9/0% 11/2% 420 16191 414100 19/16 00 9 06 1 6 9 

91/6% 14/2% 46 0 01111 916069 92/66 06 0 1 9 2 4 

16/0% 14/2% 10 11110 406106 11/9 0 9 6 6 2 0 

94/6% 19/2% 19 01600 26111 41/0 4 6 0 6 2 1 

19/2% 26/2% 06 16619 011006 41/2 6 6 2 2 2 1 

16/09% 1/1% 090 6001 41910 06/16 10 0 06 1 0 1 

2% 2% 2 41 491 2 2 2 2 2 2 1 
11/2% 10/2% 60 11900 101116 11/9 0 0 9 2 2 26 

 زیربت 4 90 01 14 196 - 9111006 124924 1496 11/2% 49/9%

 1196 ،ناگدنسیون یاه هتفای و یرامآ همانلاس :عبنم

 :(کیئازوم) عونت صخاش
 (عونت-کیئازوم صخاش) هعماج ندوب زاب نازیم هسیاقم :9 هرامش لودج

 یریذپ رجاهم دصرد
 (تحاسم هب)

 یریذپ رجاهم دصرد
 (تیعمج هب)

 هقطنم تیعمج (راتكه) تحاسم یلخاد رجاهم 0یجراخ رجاهم

 6 141160 6406 9011 هدشن تبث %14/4 راتكه/رفن 99/1

 0 120116 2120 16466 هدشن تبث %61/0 راتكه/رفن 14/0

 9 414100 0110 11066 هدشن تبث %21/4 راتكه/رفن 02/4

 4 916069 2400 10066 هدشن تبث %10/9 راتكه/رفن 94/4

 0 406106 9069 0201 هدشن تبث %01/4 راتكه/رفن 11/6

 1 26111 1601 9121 هدشن تبث %16/1 راتكه رفن 66/6

 1 011006 0110 9410 هدشن تبث %01/9 راتكه/رفن 01/6

 1 41910 119 2466 هدشن تبث %11/9 راتكه رفن 41/0

 1 491 921 4 هدشن تبث %91/2 راتكه/رفن 422/2

 26 101116 6026 6400 هدشن تبث %11/0 راتكه رفن 11/4
6221 - %14/4 راتكه/رفن 11/0  زیربت 9111006 60440 1

                                                           
 .دشابیمن سرتسد رد یرامشرس نیرخآ یرامآ یاههداد و هدوب سیسات هزات قطانم وزج زیربت رهشنالک 1 هقطنم 6
 .درادن دوجو هقطنم ره هب هدش دراو یجراخ نیرجاهم یارب یلدتسم رامآ یدنب هقبط تروص هب و دشابیم یلک تروص هب رامآ 0



 666 ...یزیر همانرب رد یروآون ،یرهش تیقالخ

 (نایمهوب) تیقالخ-دادعتسا
 هقطنم تیقالخ دیلک ،دراد دوجو نایمهوب ای تیقالخ و دادعتسا یاه صخاش نیب یا هطبار هچ هک لاوس نیا هب خساپ
 صخاش هچره رگید ترابع هب .تسا هدرب هرهب تیقالخ صخاش زا نازیم هچ ات هقطنم كی دهدیم ناشن و تسا
-یم بذج دوخ هب ار قالخ دارفا هک یقطانم .تسا رتالاب هقطنم نآ دادعتسا صخاش ،دشاب رتالاب هقطنم كی یایمهوب
 .درک دنهاوخ بذج زین ار دادعتسا اب راک یورین ،دننک

 
 نویسرگر طخ هب هجوت اب تیقالخ-دادعتسا صخاش هسیاقم :1 هرامش رادومن

 1196 ،ناگدنسیون یاههتفای :عبنم

 (کیئازوم) عونت-دادعتسا
 بذج رد دناوتب هک یاهقطنم ره هک ینعم نیا هب ؛دشابیم تبثم یلک تلاح رد عونت و دادعتسا صخاش نیب هطبار
 صخاش .تسا قالخ راک یورین یارب باذج یلحم ،دنک لمع قفوم دناهدشن دلوتم هقطنم نآ رد هک یجراخ دارفا
 ریاس قالخ یاهورین لوبق و بذج ظاحل هب ار هعماج و هقطنم ندرب زاب نازیم ،(حماست و لهاست ای عونت) كیئازوم
 .دهدیم ناشن قطانم

 
 نویسرگر طخ هب هجوت اب عونت-دادعتسا صخاش هسیاقم :8 هرامش رادومن

 1196 ،ناگدنسیون یاههتفای :عبنم

 یریگ هجیتن
 دوخ تاقیقحت رد یو .دومن عادبا اهرهش تیقالخ نازیم شجنس یارب ار كیئازوم-نایمهوب صخاش ادیرولف دراچیر 
 .تسا اراد ار یرتشیب قالخ دارفا بذج ییاناوت دشاب رتشیب یاهقطنم دادعتسا صخاش نازیم هچره هک دوب هتفایرد
 رب هتفای ماجنا تاقیقحت رد .دراد هقطنم نآ عونت و هعماج ندوب زاب نازیم اب میقتسم هطبار هقطنم كی تیقالخ نینچمه
 اب ربارب اداناک یارب دادعتسا صخاش هک تفرگ هجیتن ادیرولف اكیرمآ یاهرهش اب نآ هسیاقم و اداناک یاهرهش یور
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 تیاهن رد و 1/0 اب ربارب اكیرمآ و 6/1 اب ربارب اداناک یارب (نایمهوب) تیقالخ صخاش و 0/16 اكیرمآ و 1/96
 .دشابیم اكیرمآ یارب 1 لباقم رد 0/16 اب ربارب اداناک یارب (كیئازوم) عونت صخاش
 رد زیربت تشه هقطنم اهنت هک زیربت رهشنالک هناگهد قطانم نایم رد هک تفرگ هجیتن ناوتیم زیلانآ و لیلحت زا دعب 
 زا اهدرادناتسا اب قباطم یراتفر 11/9 كیئازوم صخاش و 1/1 زایتما اب تیقالخ و 02/10 زایتما اب دادعتسا صخاش
 صخاش نایم یوق هطبار هک دوشیم هدید تیقالخ – دادعتسا نویسرگر رادومن هب هجوت اب .دهدیم ناشن دوخ
 مه یرتالاب دادعتسا صخاش یاراد الاب تیقالخ یاراد قطانم .دشابیم قطانم نایم رد دادعتسا صخاش و تیقالخ
 صخاش اب كی هقطنم ،تشه هقطنم زا دعب .دنوشیم بذج قالخ قطانم رد دادعتسا اب دارفا یترابع هب .دنتسه
 هطبار 40/10 دادعتسا صخاش و 10/6 تیقالخ صخاش اب 0 هقطنم و 46/16 دادعتسا صخاش و 41/6 تیقالخ
 صخاش نیب طابترا هزادنا هب (عونت) كیازوم-دادعتسا صخاش نایم طابترا اما .دنراد قطانم ریاس نایم رد یرتیوق
 یبسانم ناكم دیاب دنشاب یدایز یریذپ رجاهم مهس یاراد هک یقطانم یبایزرا نیا قبط .تسین یوق تیقالخ -دادعتسا
 تسا ییالاب (كیئازوم) عونت حطس یاراد 16/1 زایتما اب شش هقطنم اما ؛دنشاب زین دادعتسا اب و قالخ راک یورین یارب
 نییاپ تیعمج تلع هب دناوتیم راتفر نیا .تسا قطانم ریاس زا رتنییاپ رایسب 19/2 زایتما اب نآ تیقالخ نازیم اما
 ییاجباج و فیعض هقبط بذج ثعاب هک دشاب نآ یاهقطنم شزرا ندوب نییاپ نینچمه و نآ تعسو هب تبسن هقطنم
 كیئازوم صخاش یاراد هک دوشیم هدید یرگید عون هب زین تشه هقطنم رد راتفر نیا .دوشیم یرامآ طباور رد
 و هن ،تفه قطانم تیاهن رد .تسا یبسانم رایسب هاگیاج رد دادعتسا و تیقالخ یاهصخاش رد اما نیگنایم هب كیدزن
 .دنا هداد لكش ار كیئازوم-دادعتسا و تیقالخ-دادعتسا هطبار ود ره رد ار نویسرگر طخ نییاپ یگدنکارپ زیربت هد
 یداهنشیپ همانرب یموهفم لدم

 
 یداهنشیپ همانرب :9 هرامش لکش

 1196 ،ناگدنسیون :عبنم

 عبانم
 تاعلاطم زکرم :نارهت ،قفومان و قفوم یاهرهش زا یدروم هعلاطم ،اه تسایس ،میهافم :قالخ رهش تسشن .(1196) نارهم ،یمیهاربا

 نارهت رهش یزیر همانرب

 اسیت تاراشتنا :نارهت ،قالخ هقبط ،قالخ رهش .(9196) ظفاح ،داژن دهم و ؛نسح ،یرتشا
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 ،یعامتجا و یناسنا مولع هدكشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناریا رد ینیشن هیشاح دنور رد یشهوژپ .(1196) ربکا ،ینامز یرغصا
 زیربت هاگشناد

 همرت تاراشتنا :نارهت ،اهنامزاس و اهناسنا رد یروآون و تیقالخ .(1196) رومیت ،یناشیف یئاقآ

 سونقق هرازه تاراشتنا :نارهت ،(شرورپ یاهشور و ینابم) تیقالخ .(1196) اضریلع ،یفئاخ ریپ

 14-19 :46 ش ،رهش تیوه هلجم ،قالخ شزومآ .(0196) اضرمالغ دیس ،یمالسا و ،هرهز ،یبارت

 کاخ تاراشتنا :ناهفصا .داژن یدمحا دمحم همجرت ،ارگدنورهش یزاس رهش .(1196) سیسنارف ،زدلابیت

 ناحط تاراشتنا :نارهت ،یدربهار یزیر همانرب قالخ رهش .(6196) یلع دیس ،روپ نیسح و ؛یداه دمحم ،دیواج

96) اضردمحم ،این ظفاح   تمس تاراشتنا :نارهت ،یناسنا مولع رد قیقحت شور رب یا همدقم .(11

 ناحط تاراشتنا :نارهت ،0 دلج ،رادیاپ داصتقا قالخ رهش .(0196) {نارگید و ...} یلع ،روپ نیسح

 باتزاب تاراشتنا :نارهت ،یسیون همان نایاپ هب یدركیور اب قیقحت شور .(1196) اضرمالغ ،یکاخ

 01-01 :16 ش ،رظنم هلجم ،قالخ رهش و رهش تیریدم .(6196) یدهم ،دیفس ناخ

 ،(ناهفصا رهش دروم) روآون و قالخ یاهرهش داجیا رد یعامتجا عونت شقن یسررب .(2196) {نارگید و ...} یلع ،یناگساروخ ینابر
 216 -106 :60 ش ،هعسوت و ایفارغج هلجم

 ناحط تاراشتنا :نارهت ،یرهش تاعلاطم رد رخاتم یاهدركیور .(1196) دازهب ،هدیسر

 شخرذآ تاراشتنا :نارهت ،قالخ رهش یزیر همانرب .(6196) ناضمر ،یسابع ریم و ؛لیعامسا ،یرداق ؛یلع ،ولزوگارق نایئاضر

  هجدوب و همانرب یگنهامه تنواعم :زیربت .(0196) یقرش ناجیابرذآ ناتسا هجدوب و همانرب نامزاس

 نامزاس تاراشتنا :زیربت ،0196 لاس رد یقرش ناجیابرذآ ناتسا یاهناتسرهش یقیبطت یسررب .(0196) روشک هجدوب و همانرب نامزاس
 یقرش ناجیابرذآ ناتسا یزیر همانرب و تیریدم

 یشهوژپ - یملع همانلصف ایفارغج ،قالخ رهش یاه صخاش ظاحل زا یرهش تالحم ییاراک لیلحت .(4196) {نارگید و ...} میحر ،رورس
 609-009 :14 ش ،ناریا یایفارغج نمجنا للملا نیب و

 66-0 :226 ش ،اه یرادرهش هلجم ،قالخ رهش .(1196) یداه  ،یدیعس

 ناحط تاراشتنا :نارهت ،یرهش تیریدم رد تیقالخ یاهتخاسریز .(0196) یفطصم ،یریگناهج و ؛اضریلع ،ینامیلس

-4 :116 ش ،هعماج و راک یگنهرف و یملع ،یداصتقا ،یعامتجا همانهام ،اهنامزاس رد یروآون و تیقالخ شقن .(0196) هموصعم ،یمیلس
46 

 ،ایفارغج ،یرگشدرگ هعسوت دركیور اب یتسد عیانص قالخ رهش ناونع هب ناهفصا .(9196) الیل ،ردقریم و ؛هزوریف ،نایخرف ؛دهاز ،یعیفش
 110-600 :94 ش ،ناریا یایفارغج نمجنا یللملا نیب و یشهوژپ – یملع همانلصف

 نیب یقیبطت هسیاقم) قالخ رهش یریذپ ققحت نازیم یسررب .(9196) یلع ،یلوكشک یرقاب و ؛فجنریم ،یوسوم ؛رغصا ،یبارض
 یاضف هعسوت و ایفارغج هلجم ،دزی ناتسا یاهرهش یدروم هنومن ،قالخ رهش داجیا یاهرایعم و یرهش رادیاپ هعسوت یاه صخاش
 16 -6 : ش ،یرهش

 هلجم ،کدوک تیقالخ رب هدش هتخاس یاه طیحم ریثات رب یلیلحت .(4196) امیر ،ضایف و ؛زاناس ،ینالکاضر هدازیلعسابع ؛میرم ،نایئابطابط
 19 -16 :94 ش ،رظن غاب

 126 -226 :26ش ،راتفر و هشیدنا هلجم ،تیقالخ هب تبسن نیسردم شجنس یارب ینومزآ تخاس .(9196) میرم ،نایئابطابط

 اریمس تاراشتنا :نارهت ،زیربت رهش یخیرات تفاب .(0196) نیسح ،یرگنس یلیعمسا و ؛زورهب ،ینارمع

 1 لاس :0 هرامش ،دشر هلجم ،نازومآ شناد تیقالخ شهوژپ و یسرد یاوتحم .(2196) هللا جرف ،نایدونرف



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 666

 هنومن 46 یسررب) قالخ رهش یاه صخاش رب دیکات اب قالخ رهش یحارط لوصا نیودت .(1196) ابیكش ،هاوخ مرک و ؛دمحم ،یناكملگ
 9 :راکو بسک تیریدم رد نیون یاهوگلا یلم سنارفنک ،(ناهج قالخ رهش

 شخرذآ تاراشتنا :نارهت .یناهارف ینیهمرف دارهب ،یمشاه اضرلادبع همجرت ،قالخ رهش .(4196) زلراچ ،یردنال

 یگنهرف یاهشهوژپ رتفد تاراشتنا :نارهت ،هداز هللادبع دومحم همجرت ،قالخ رهش .(4196) زلراچ ،یردنا

 تاراشتنا :ناهفصا .رفظم گنهرف و روپ یردیح رایدنفسا :همجرت ،قالخ رهش صخاش .(4196) ناتاناج ،زمیاه و ؛زلراچ ،یردنال
 رظن غاب هناخرامعم

 باتک دارآ تاراشتنا :نارهت ،قالخ رهش .(9196) {نارگید و ...} لضفلاوبا ،ینیكشم

 و رود زا شجنس یاه هداد زا هدافتسا اب یرهش یگدرتسگ رد یكینورتكلا یرادرهش شقن .(1196) رویرهش ،ییاتسور و ؛یدهم ،هدازالم
 16-1 ،99 :ش ،یرهش تیریدم همانلصف ،(دنرم :یدروم هنومن) ییایفارغج تاعالطا متسیس

 ،(جدننس رهش :یدروم هنومن) قالخ رهش یاه صخاش ساسا رب یرهش قطانم یدنب تیولوا و یبایزرا .(4196) دیهان ،روپ ماظن
 یلیبدرا ققحم هاگشناد ،یناسنا مولع و تایبدا هدكشناد ،دشرا یسانشراک

 اسر تاراشتنا :نارهت .یگنهرف ربکایلع همجرت ،یدربراک یناسنا طباور .(0116) سالگاد .نوتبن و ؛كج ،نارولاه
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