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 هدیکچ
  ،یررهش ،ییاتسور) توافتم یاهسایقم رد یناسنا یاههورگ همانرب و مظن اب و رمتسم درکلمع و هشیدنا باتزاب هجیتن نیمزرس شیامآ
      عباهنم اهب هه بار رد ار یداهصتتا یاههتیلاعف و اهناسنا گنهامه عیزوت ات تسا (یللملا نیب قیداصم یخرب رد یتح و یلم و یاهیحان
       ور رحناهیب یهشیامآ رهکفت و .تهسا وا یگدهنز یفیک ح س یاقترا یارب ناسنا تمدخ رد نیمزرس شیامآ .دنک نیمأت هیحان یعیبط
     یددهعتم تادهها ههیاپ رهب تسا نکمم ینیمزرس و کلم ره رد نیمزرس شیامآ .تسا ییایفارغج کرد اب یرشب یایوپ مسج و لاعف
      و ترورهت .درهیگ تروهر اهاف ییاهیفا   رغج تخانهش ههیاپ رهب هک تسا یماحنه نیمزرس شیامآ زیمآتیقفوم ماجنا اما ،دریگ ماجنا
  تادهها          و ویاهوو ههلمج زا ،ییاهیفارغج یاههداینب اهسحرب (نیمزرهس شیاهمآ) تهیلاعف و تهیعمج رارقتسا ماظن یهدناماس تادها
     یاهیفارغج کرتهشم هوهجو  زهج ،یا  ههیحان هعسوت و ی یحم زاس و تخاس ،نیمزرس شیامآ تادها رد و ،تسا یدربراک یایفارغج
   ،یحاوهن یتیلاهعف - ییاهاف متسیس حیرشت هب نامرآ ای تده نیا هنیرب ققحت یاتسار رد هک هدمآ رامش هب نیمزرس شیامآ و یدربراک
       مهرم یاههروحم و تاعوهتوم رد هزورهما نیمزرهس شیاهمآ .تسا هتفرگ رارت یا هیحان  و س رد نیمزرس شیامآ و رادیاپ ی هعسوت
 یربراک تاررقم و طباوت و یتارا یدارنشیپ یربراک یدنب هق نم ،نیمزرس شیامآ  رط ینادیم یاه یسررب و هعلا م هب ییایفارغج
 یدربراک یایفارغج کرتشم هوجو هلاسم  رط اب هدش یعس قیقحت نیا رد و هدوب یلیلحت – یفیروت قیقحت شور .دزادرپ یم یتارا
      وهتوم رد یهملع یاهدرواتهسد نیرهخ  آ زا یرهیگ هرهرب اب و ناریا بونج رد ینیمزس لوحت داجیا رد نآ شقن و نیمزرس شیامآ و
 زا  تدهه .دوش هتخادرپ ناریا بونج یلحاس - یزرم صاخ یحاون یخرب رب یقیب ت شقن هب ،نیمزرس شیامآ و یدربراک یایفارغج
    رد یرورهت هلاهسم کهی ناونعب ناریا رد یمورفم هعسوت اب ایفارغج ه بار نییبت رد نیمزرس شیامآ یقیب ت شقن یسررب زین هلاقم نیا
 .دشاب یم شهوژپ یلرا یانبم روشک بونج
 
 .یبونج قطانم ،ناریا ،نیمزرس شیامآ ،هعسوت ،ایفارغج :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
   ووهفم نیا زا نونکات هچنآ ور نیا زا .تسا یرشب یاه تیلاعف رب یهد مظن رب ینتبم نیمزرس شیامآ یموهفم تلاصا
   توهج و اووهدربهار رد نودم راکفا یزاوس گونهامه و میوظنت هوفیظو نیمزروس شیاومآ هک تسا نیا هدش طابنتسا
  یاوههمانرب و ییارجا یاهتسایس نیودت و هتشاد هدهع هب ار همانرب رب ینتبم روشک کی قطانم و اهشخب یلک یاه یریگ
 د ویاب . توسا یعامتجا و یداصتقا و یراذگتسایس فلتخم یاهشخب هدهع هوب اوهدربهار نیا یانبم رب هعسوت یتایلمع
           و راوه  و دوعب نادوب یوملع یاوهوجو  اومت رد نیمزروس شیاومآ عووضوم هب شرگن عون نیا هک تشاد هجوت
 .دشخب یم
  اوما تسا یوافتم فولتخم یاوهنامز رد و روگید یاوج هوب ییاوج زا یلم یزیرهمانرب یاه تسایس و فادها دن ره
      توویلاعف و تویعمج دوشر یووگلا روییغت ای و ددجم عیزوت ،قطانم نایم فاکش زا نتساک تهج ًااعون اه تسایس نیا
 رد یا  هعوسوت    ووللم هاوگیاج بسک روظنم هب عبانم صیصخت ءاقترا و عبانم زرم قطانم هعسوت ،اوضف رد یداوصتقا
 .(4 :9390،هانپ نادزی) دشاب یم یناهج  اظن
  هدروک ادیپ یا هعسوت دامن و اهوگلا رد ینیع یتیهام هزورما نیمزرس شیامآ ،یتایلمع و ینادیم یاهدرکراک هب هجوت اب
  گونهرف رد   .توسا هدوش هئارا یعونتم فیراعت نونک ات نآ یملع و یبدا  وهفم ندش جیار نامز زا هژاو نیا زا .تسا
     اوب یداوصتقا یاوهتیلاعف ییاویفارغج عویزوت عوون نیروتهب":توسا هدش فیرعت نین  شیامآ ،سورال یوسنارف یاغل
       فوویرعت ،رووصاعم یعاومتجا و یداوصتقا رووما و داصتقا گنهرف .) سورال گنهرف)"یناسنا و یعیبط عبانم هب هجوت
  عویزوت نیرتهب یپ رد نیعم ییایفارغج  و را  کی ره هک یتسایس":تسا هدومن هئارا یرگید لکوش هوب ار شیاومآ
   فیراوعت نویا دوش یم هظحالم هک هنوگنامه ."دشاب یم یداصتقا یاه تیلاعف و یعیبط عبانم بسح رب تیعمج نکمم
 زا روظنم :دیآ یم رب زین زاکال لوپ ناژ فویرعت زا هچنان  تهج نیا هب و دراد دیکأت ییارگناکم  وهفم رب هدمع رولهب
    یعاومتجا وویداصتقا یاوهتیلاعف عیزوت لکش نیرتهب طسوت ،تیعمج نکمم عیزوت نیرتبوللم ندیسر ،نیمزرس شیامآ
 .(50 :1190،نایرولب یمیظع)
  .توسا هدش لیدبت اهروشک رد رادیاپ ی هعسوت یارب لیدب یب ییایفارغج راکهار کی ناونع هب هزورما نیمزرس شیامآ
 ی  هعوسوت   توهج رد رووشک ای و ناتسا ،هیحان دننام ناکم کی یباستکا و یتاذ یاه یدنمناوت و اه تیفرظ هجوت  وزل
    شیاومآ هوب زاوین یقلنم و راد همادا ی هعسوت تهج فلتخم یحاون .تسا شیامآ یعقاو  وهفم رگنایب ناکم نآ یقلنم
   اووظن و یهدناماوس یامادوقا لماش عقاو رد نیمزرس شیامآ .تسا یوافتم قطانم تیولا و حلس اما .دنراد نیمزرس
  نیرتیلوصا نیود وت    ساوسارب هوک توسا یا هقلنم و یلم حولس رد یداصتقا ؛یعاومتجا ،یوعیبط یاوضف هوب یوشخب

 ، اوه ت ویلباق   روب هویکت اوب و نییاوپ و الاوب زا ییاه یزیر همانرب قیفلت بلاق رد روشک یدمدنلب هعسوت یاهیریگ تهج
   دروکیور نویا در ویگ ی وم    یرووص یدومدنلب و گونهامه یزیر همانرب کی رد یا هقلنم یاه تیدودحم و اه یدنمناوت
   مهاروف ار نیمزروس ی ه وصرع رد اهتیلاعف یقلنم نامدی  هئارا و تیلاعف و اضف ،ناسنا روصنع هس نایم لماعت ی هنیمز
  هووب  هوک   نآ نیودووت و هوویهت هقباوس و نیمزروس شیاومآ ناریا یزیر همانرب  اظن رد هک تسا نیا لاؤس لاح .دنک یم
 و ؟   توسا رووشک یزیرهماونرب  اظن رد نیمزرس شیامآ تیمها و هاگیاج رگنایامن ایآ ددرگیمرب  القنا زا لبق یاهلاس
     هونوگ  ،دوشاب توببم نآ جویار لکش رد و یحیولت رولب لوا لاؤس خساپ رگا هک دوش یم حرلم هنوگنیا یدعب لاؤس
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         هوب زاوین لووحت یاروب هوک یقطاونم رد ه ویو هوب ،یلم یاه همانرب ینیودت یاه لدم رد ار نیمزرس شیامآ راثآ ناوت یم
 ؟تشاذگ شیامن هب ،دنراد روحم شیامآ یاه همانرب
  و یزروم صاخ یحاون رب زکرمت اب و یملع یاهلالدتسا یانبم رب قوف یالاؤس هب دوش یم یعس یداینب قیقحت نیا رد
    روه ،نآ تعوسو هوب هجوت اب ،ناریا یبونج لحاوس و یزرم صاخ یحاون اریز .دوش هداد خساپ ناریا یبونج لحاوس
        صاوخ طیاروش ببوس هوب ،اوما ،دنوشاب یداوصتقا و یعامتجا ی هعسوت یارب  زال یاناکما دقاف تسا نکمم هک دن 
 .(01 :1390  ،یئوکوش)  دنزاوس ی وم   یروروض ًاالماوک ام روشک یارب ار هعسوت یزیر همانرب و شیامآ  وزل ،یکیتیلپوئژ
     قطاونم نیروتهب ،نارویا یبوونج قطانم هک دهد یم ناشن سراف جیلخ  ونج رد ناریا یبرع ناگیاسمه قفوم درکلمع
 .دنراد ییالاب ینیمزرس فالعنا و دنتسه یدم دنلب ریذپ همانرب ییایفارغج
      نویا هوک توسا راروقرب یولباور ییایفارغج لاعف قطانم و یزرم قطانم رد تیلاعف و تیعمج ،ییایفارغج لماوع نیب
 ینهذ و یکیزیف یاهزرم ،یا هقلنم لداعت دوجو نازیم هب نینچمه .دهد یم لکش ار ییاضف  اظن و راتخاس کی طباور
 روهظ اهزرم نیا ،قطانم نیا نیب لداعت  دع یروص رد و دنوش یم رت قیقر ینوماریپ قطانم و یزکرم قطانم نیب لئاح
 .(04 :1190 ،بیلدنع) دنبای یم یرتشیب زورب و
 قطانم تیساسح و یزکرم قطانم و یزرم قطانم نایم یا هقلنم لداعت  دع ،یزرم قطانم یگدیچیپ و عونت هب هجوت اب
  دووجو ،(91 :1190   ،فوولم و بیلدونع       ) هدوش یوشان خیراوت لووط رد قطاونم نویا یاروییغت زا هک ناریا رد یزرم
  یاهرووشک عونت و ددعت ،یزرم قطانم رد ناریا یاه ناتسا زا یمین نتفرگ رارق ،ییایفارغج عونت و اهزرم نیرت ینالوط
  گونهامه یریگ میمصت و یزیر همانرب  اظن نادقف ،عونتم یاه تیموق دوجو ،تیعمج مک مکارت ،(روشک 20) هیاسمه
   روظن هوب ،یکیتیلپوئژ یاه هیرظن رد ناریا ه یو هاگیاج زین و (340 :1390 ،نارگید و یتزع) یزرم قطانم رد دمآراک و
   قطاونم شیاومآ ی  هولوقم   و توسین نیون  اما ؛دشاب یلوبق لباق ی هنیشیپ یاراد ناریا رد یزرم قطانم شیامآ دسر یم
 .تسا هدش ظاحل نیمزرس شیامآ هب طوبرم یابوصم و نیناوق  و راه  رد یزرم
 هس رد نیمزرس شیامآ تیهام و لصا ساسا رب ار قیقحت فادها ناوت یم قوف یرظن یاه  و راه  نتفرگ رظنرد اب
 :داد رارق هجوت دروم روحم
  یاونبم رب نردم و یوافتم یاه شور ذاختا و از نورد و هتسباو داصتقا تیهام زا جورخ و ور شیپ یاه یرورض -0
 .ناریا رد رادیاپ هعسوت لصا

 .از نورب یراجت و د اصتقا هب نآ لاصتا و  ونج رد ناریا یلحاس و یزرم قطانم ندومن ریذپ تباقر عوضوم -5

  فولتخم ی اوه  هزووح رد ار قطانم نیا هک قیقحت نیا رد هعلالم دروم قطانم رب مکاح کیسالک یاهوگلا زا جورخ -9
  جیولخ یبونج هزوح رد ام ک وک یابقر هک خلت تیعقاو نیا نداد رارق رظن دم و تسا هدومن ریذپ بیسآ ییایفارغج
 .دنا هدوبر ام زا ار تباقر یوگ سراف

 رد یشیامآ یاهوگلا رب زکرمت و نیمزرس شیامآ یقیبلت شقن ،ناریا  ونج درف هب رصحنم یاه یگ یو هب هجوت اب ذل
 نین  مه .تشاد دهاوخ هدهع رب روشک رادتقا و یداصتقا هعسوت رد یمهم رایسب هاگیاج ،یا هقلنم یزیر همانرب  اظن
 نیا دناوت یم یشیامآ یاه همانرب رب زکرمت نامع یایرد و سراف جیلخ اب یراوجمه و یکی تارتسا تیعقوم هب هجوت اب
   روقف راوتفرگ  نارویا   وونج زا یا  هدومع    شوخب روضاح لاوح رد .د ونک لیدبت روشک یطابترا زاتمم ریسم هب ار هقلنم
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  نویا نیداینب هعسوت رد رثؤم لماوع لوا هجرد رد هک درک یسررب دیاب و تسا هدرتسگ تیمورحم و هعسوت ییایفارغج
 ؟دشاب هتشاد یگتسب دناوت یم یلماوع ه  هب هقلنم
 :نیمزرس شیامآ یملع قیداصم یخرب و قیقحت هنیشیپ
       یمالوسا یرووهمج یزروم قطاونم شیاومآ لووصا و هیاپ ی هیرظن» ناونع اب دوخ  اتک رد ،(1190) بیلدنع اضریلع
  شیاومآ  دوید ، اوه  هویرظن یلیلحت رورم هب لوا لصف رد .تسا هتخادرپ عوضوم نیا یسررب هب لصف 4 بلاق رد ،«ناریا
        داوجیا رووظنم هوب یولیحم لوماوع و یداوصتقا ،یناوسنا لماوع نیب لباقتم یاه شنک و طباور میظنت لماش 0نیمزرس
 ،نی روت   ووللم رگید یرابع هب .دشاب یم یلیحم و یناسنا یاهدادعتسا زا رادیاپ و هنیهب یریگ هرهب رب ینتبم ینیمزرس
    اوی هوقلنم کوی رد یلیحم و یعیبط عبانم و هیامرس ،تیعمج مهم هفلؤم هس هب هک یشیارآ نیرترادیاپ و نیرت هنالداع
      رد نیمزروس شیاومآ عماوج هومانرب توسا یهی دوب . ددروگ ی وم    قالوطا نیمزروس شیاومآ همانرب ،دوش یم هداد نیمزرس
  ،یداوصتقا هدزاب و یئاراک ،یرو هرهب شیازفا ،یضارا رادیاپ یاه یربراک تظافح قیرط زا ، وصم لوصا  و راه 
    و هعوسوت لووقعم حلوس زا یرادروخرب رد نزاوت و لداعت یرارقرب ،تیمورحم و رقف عفر ،یعامتجا تلادع شرتسگ
 و ،یا  هوقلنم      نوروب و نورد یداوصتقا یاهدونویپ میوکحت و داوجیا ،یبآ یاه هضوح و یئایفارغج قطانم  امت رد هافر
  هوک  دونک ی وم  لومع یا هنوگ هب یلم و یا هقلنم ،یناتسا ،یشخب یاه تسایس ینامز – یئاضف یاریثات یزاس گنهامه
 رادیاپ ،نزاوتم ،ریذپ ققحت یروصب ار نیمزرس ه راپکی تیریدم و روشک هعسوت یدم دنلب زادنا مش  فادها دناوتب
   روه یوئارجا ی اوه  هومانرب  قاوبلنا نازیم ،یگتفای هعسوت یاهرایعم و اه صخاش زا یکی هزورما .دزاس یلمع هنالداع و
 ،یرازفا  رن همانرب ،نیمزرس شیامآ همانرب هدنراگن داقتعا هب .دشاب یم نیمزرس شیامآ عماج یاعلالم و ینابم اب روشک
   روه یاهدادعتوسا و اه تصرف ،اه تیزم زا ناوتب ات دشاب یم روشک ره یئارجا و یرازگتسایس هلکاش و تیشمت هدولاش
    ار روناوم نادویم و یراذوگریثات ی هنیمز نیرتمک ،اه شلا  و اهدیدهت ،اهتیدودحم هک درک هدافتسا یا هنوگ هب نیمزرس
   ندووب کویمانید و ایوپ ،یرگن ه راپکی و عماج ،نیمزرس شیامآ همانرب یاموزلم و اه یگ یو نیرتمهم زا .دشاب هتشاد
   هوب هومانرب ندوب یبتارم هلسلس و دنم  اظن ،ندوب یلیحم تسیز و نمیا ،اهدنیآرف ندوب هنالداع ،ندوب دنمنامز ،همانرب
    ساوسا روب هوک یا  هونوگ هب دشاب یم همانرب داعبا و ناکرا همه ندوب نزاوتم هرخالاب و ،اه هدیدپ و عوضوم ،حلس ظاحل
 .دبای تینیع و ققحت دوجو ملاع اب تعیبط ملاع یدحو ، السا نیبم نید شخب یایح و ینارون ینابم
     .توسا یفیوصوت و یولیلحت هدوش یسررب یاه صخاش و یرظن ینابم هب هجوت اب و تسا یدربراک عون زا قیقحت نیا
     دووبمک شیازوفا نوو  یلئاوسم  روصاعم نارود رد .دشاب یم ناریا قرشبونج و  ونج هعلالم دروم ییایفارغج هودحم
 زکرمتم و ییایفارغج رثؤم داعبا زا یریگ هرهب ،رشب یاعقوت حلس شیازفا نینچمه و تیعمج شیازفا و بسانم نیمز
 (Boateng, 1980: 11   ) توسا هدوومن یومازلا ار یادحرس ناکم رد رت قیقد طولخ ندیشک ییایفارغج لوصا رب ندش
  متوسیب نرق رخاوا رد دندوب ورشیپ ،یللملا نیب یاهزرم دروم رد کیمداکآ یاعلالم رد اهنت هتشذگ رد هک نانادیفارغج
 یردق شیازفا نیاربانب .(New man &Paasi, 1998: 186-207) دنتشاد یهجوت لباق مهس زین یتیریدم یاه هزوح رد
     نداوهن روس توشپ اوب .(Kristof, 1959: 269-82 ) توشگ ورملق شیازفا یاتسار رد یزرم یاهاعدا شیازفا رب یلیلد

                                                                                                                                                                
1. Spatial planning 
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    نرووشتراه ،هونیمز نویا رد .تفای هعسوت زرم نودب ناهج رب ینبم یایرظن ،ندش یناهج هرود هب دورو و درس گنج
  رد اوهزرم هک دراد دوجو تقیقح نیا اما ،تسناد نیغورد یموهفم ار زرم نودب ناهج ناوت یمن ه رگا ؛دراد یم راهظا
         و یالماوعت هولیح و دودوحم ار اوم یاوهورملق اوت توفای دونهاوخ  هومادا  ،فولتخم یاه یدش اب و لاکشازا یعونت
   یعاومتجا یاوه هورگ و دارفا لباقتم شنک رب ،ناریا یاضف یعیبط راتخاس و تیعقوم .دنیامن نییعت ار ام یاه یگتسویپ
 و رگیدکی اب ار اهنآ لماعت ،اه هورگ و  اوقا نایم طابترا یزاسرتسب اب وس کی زا ؛تسا هتشاذگ اج هب یتوافتم یاریثأت
  و طوباور یریگ لکش رب ینیمزرس نالک شخب یدحو یاه هبنج رگید  یوس زا و تسا هدرک ناسآ ناریا یالفهنکس اب
  یاوه  تلوصخ و اوه   یواوفت یرویگ   لکوش ،اوضف زاس کیکفت یاه هبنج و هتشاذگ ریثأت یلم نالک یاه تلصخ شیادیپ
         و یدربراوک یاویفارغج بولاق رد اوهدرکیور روییغت اوب قطاونم زا یرایوسب و تسا هدش بجوم ار نآ نورد یا هیحان
  اوما .تسا هدهاشم ای سمل لباق زین ناریا ییایفارغج فلتخم طاقن رد هزورما هیضرف نیا .دنا هدش فیرعت زاب یا هعسوت
 .دراد دوجو نابصنم بحاص و نازیر همانرب یور شیپ رد یزارد هار  وللم هلقن هب ندیسر یارب زونه
 ناریا رد شیامآ موهفم یجیردت لوحت ریس
  درووم  هوقلنم    .توسا هدوشن نیداوینب و یدج هجوت نآ ییایفارغج یاه هبنج هب ناریا رد شیامآ یجیرت لوحت ریس رد
  تلادوع نیمأت رد لصا کی هک نانادیفارغج تلاسر .تسا هدوبن ینبتسم یملع هدعاق نیا زا زین قیقحت نیا رد هعلالم
  اروجا هب یبوخ هب ،هتفرگ رارق هجوت دروم یوراه دیوید فورعم هیرظن رد و دیآ یم امش هب ییاضف تلادع و یعامتجا
  زا رادرووخرب ناماوت هک ییاضف تسا یدروخرب ،درکیور کی ناونع هب شیامآ (Harvey,1969.p11) .تسا هدماین رد
 :تسا ریز یموهفم یگ یو راه 
 .هدنیآ و لاح رد نآ راثآ و داعبا اب هجوت اب (هعسوت یساسا یاهطابضنا تیعماج ( یرگن عماج -0

 .دنم  اظن و یمتسیس هاگیاج کی رد همانرب نییبت فده اب)ثحابم یدربهار حلس تیاعر) ییارگ لک -5

 .هعسوت زادنا مش  رد یا هقلنم هسیاقم و (صخشم ینامز قفا هب  ازتلا) یشیدنارود -9

 ییایفارغج ای ییاضف یریگ هجیتن -4

     دنوس کوی ناوونع هوب  طوقف  نیمزروس شیامآ ،یناکم یاه یاه هدودحم نییعت نودب یلک یاه یریگ تهج دح رد اذل
   ازوتلا اب دنس نیا .رگید زی  هن دشاب دناوت یم نیمزرس یگتفای هعسوت هلحرم ییاضف نامزاس ریوصت ،هعسوت تیریدم
  عویزوت یلک زادنا مش  و دوش یم  وسحم اهروشک یاضف رد یلم هعسوت هیاپ ی هیرظن مسجت ،الاب هناگ هس دراوم هب

   و تویعمج یاوهزاین نی مأوت      و نیمزروس زا یرادروب هروهب روب رظاون یاه تیلاعف بسانم بیکرت و تیعمج ییایفارغج
     نارویا ییاویفارغج هرتوسگ رد عووضوم نیا .دزاس یم صخشم نیمزرس ورملق رد ار یعامتجا و یداصتقا یاه تیلاعف

 رد  اوما .دوش یمن هدید یشیامآ یتیریدم  اظن زا یفافش نادن  راثآ ،ینیمزرس هنهپ رد و دیآ یم رامشب یاحضاو قدص
       ناویامن ار نارویا یزویر هومانرب  اوظن رد نآ یراذوگرثا زا یزادنا مش  ناریا رد نیمزرس شیامآ  وهفم یجیردت ریس
 یبرع دنمتردق یابقر روهظ هب هجوت اب نآ هدرتسگ لحاوس و اهزرم ه یوب ناریا یبونج قطانم رگید یفرط زا .دزاس یم
    یاهتیدودوحم اوب دووخ ییا  ویفارغج یدونب هنهپ رد ناریا اریز .دراد هنیمز نیا رد عیرس یدنم هرهب هب زاین یبرع ریغ و
  یناوسآ هب ار اه تصرف و دیامن ظاحل دوخ یاهیزیر همانرب ار لصا نیا دیاب هک تسا هجاوم یصاخ یجراخ و یلخاد
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    ییاووتحم هوشقن زا رویز لکش ود هب ه یو یهاگن تسا یفاک اهنت عوضوم نیا کرد یارب .دنکن راذگاو دوخ یابقر هب
 .دوشب ناریا
 هک تسا روشک دوجوم تیعقاو یایوگ ناریا روشک زا راد انعم ییایفارغج رادومن اب یلک هشقن ود رد ریز لودج لکش
 :دومن  ادقا و دش هریخ نادب دیاب هعسوت یکیتیلپوئژ لصا کی هب لیدبت تیاهن رد و نآ هره  میمرت یارب

 
 :لوا لکش

 
 :مود لکش

 یلم شیاسآ رارقتسا  وهفم هب نآ یدم زارد داعبا رد یلم هعسوت بسک ،نیمزرس شیامآ نامرآ نیرت مهم :یلم هعسوت
 هب روشک کی روما یلاع هرادا یارب ینامزاس یلک یاهدربهار نامه هک یلم هعسوت .تسا اهروشک ینیمزرس هنهپ رد
 یط رد نودم و مظنم یاه همانرب قیرط زا یدم دنلب هعسوت  وهفم اب هدرتسگ یزیر همانرب هب ،دیآ یم  اسح
 :9390،ورد هانپ نادزی) دریگ یم رب رد ار نیمزرس کی ورملق  امت نآ راثآ هک دوش یم قالطا هلاس هد ات جنپ یاه هسورپ
 .دیآ یم رد ارجا هب یلم حلس رد ییایفارغج یاه تیدودحم و اه تیزم یانبم رب و .(40
      و یرادا  اوظن رد هوک یعووضوم ،توسا روظن دم یفذح یاه شرگن و بیرخت نودب راد فده رییغت ،یلم هعسوت رد
 ، دوبای ی وم     تویوه نیمزروس شیاومآ رادوم رب هک هعسوت عون نیا رد .دریگ یمن رارق هجوت دروم نادن  ناریا یتموکح
  و فویرعت ییایفارغج هزوح کی رد هعسوت یزاس صخاش رب زکرمتم هعسوت یموهفم فیرعت هب هجوت اب نالک فادها
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   هوعماج .توسا صاخ یفده هب لوصح یارب راد فده رییغت ،هعسووت اریز .ناملآ و دنله لدم هباشم ،دوش یم ییارجا
 .دسرب یرکف و یکیزیف غولب زا یصخشم دح هب ات دنک یم یط ار لماکت و دشر زا ینوگانوگ لحارم ،درف هبابم هب
 یا هقطنم هعسوت
     .میتوسه نردوم هعوسوت زا یتواوفتم أل ماوک و دیدج یاه هبرجت بسک لاح رد دوخ ینیمزرس یایفارغج نوماریپ رد ام
   راروق یوسررب دروم ارنآ یوافتم یایاوز زا ناوت یم هک تسا لماکت و یریگ لکش لاح رد ناریا نوماریپ رد ییاهوگلا
        زا روتارف یجیاوتن هوب یباوی توسد ،نارویا نووماریپ یایفارغج رد ءارجا لاح رد یاهلدم یملع درواتسد نیرت مهم .داد
  یاوه  تویفرظ زا رتارف دناوت یم ناسنا هک دهد یم ناشن عوضوم نیا .تسا قطانم نیا زا یخرب ییایفارغج یاه تیفرظ
 .(95 :5390،ورد هانپ نادزی) دنک ءارجا همانرب و دزاسب همانرب ،دریگب میمصت یمیلقا
  ،اویرد ق   ویرط زا رگیدوکی هوب یا  هعوسوت یاه هکبش لاصتا یامازلا و یا هقلنم هعسوت فادها و تیهام هب هجوت اب اذل
  لحاووس رد یا  هوقلنم     شیومآ یووگلا زا یرویگ هروهب اب ار یتکراشم لوصا و یقابلنا دنور دیاب را ان هب ناریا روشک
  هعوسوت تیعوضوم و .دشاب یم نامروشک رایتخا رد  زال یاه تیفرظ  امت ییایفارغج رظن زا .دهد رارق رظن دم یبونج
     هوک یولم حلوس رد هوک یلم هعسوت  وهفم هب هن یزیر همانرب هب یا هقلنم هعسوت .تسا عونتم رایسب قطانم نیا رد زین
   یولحم و یوشخب یزیر همانرب  وهفم هب هن و نیمزرس کی  امت یارب هلاس دن  ای و هلاس جنپ هعسوت یاه همانرب لماش
 ،دوش یم  اجنا یحاون ریاس اب هجوت نودب ناتسا و ناتسرهش ای و شخب ای اتسور کی یاه تیفرظ و لئاسم هب طقف هک
    کوی رد درزوب رهوش دن  لماش تسا نکمم هک هقلنم کی یارب ناوت یم هنوگ  هک تسا  وهفم نیا هب هکلب تسین
    رد روظن درووم یبوسن  یاوه یرترب هب یناهج و یلم حلس رد ات تشاد یزیر همانرب ،تلایا ای و ناتسا دن  ای و هقلنم
  مکاروتم و هدرتسگ هعسوت دادعتسا ،ییایفارغج ظاحل زا مشق هریزج :لابم رولب .دنسرب یدم دنلب و یدم نایم فادها
   زاوگ زا موه و دراد    نیریوش  آ موه سراوف جیلخ بلق رد یناریا مهم و درزب هریزج نیا .تساراد هریزج لک رد ار
 .تسا رادروخرب یفاک هزادنا هب یعیبط
  یاویفارغج و یا  هوقلنم  داوصتقا ،یا هقلنم  ولع یملع هخاش هس رد هشیر ًااتدمع یا هقلنم هعسوت رد بلاغ یاه هیرظن
      زاوس دونمناوت لوماوع زا یرویگ هروهب اب اهروشک نیا .دنالنف و سیئوس روشک رد یا هقلنم هعسوت :لبم .دنراد یعیبط
     زارد هعوسوت زا یرادویاپ و  ووللم حلوس هب دنتسناوت ،ییایفارغج یاهتیدودحم و عناوم رب هبلغ و یناسنا و یلیحم
  موش  دیاب زین ،تسا ییایفارغج دیدش ضراوع و اه تیدودحم راتفرگ هک زین ناریا روشک لاح .دننک ادیپ تسد یدم
        روب هوبلغ نموض اوت ،هداوهن اونب یمتوسیس یریگتخس و یا همانرب طابظنا لصا ساسا رب ار دوخ یلم هعسوت یاهزادنا
  توسد همه یارب مهم هلأسم نیا اریز .دنک ادیپ تسد ینامز ههرب نیا رد هعسوت  وللم حلس هب ،عناوم و اهتیدودحم
  رد زروبلا ی اوه هوک هتشر هک تسا کشخ همین ینیمزرس ناریا روشک هک تسا راکشآ روشک ییارجا و یملع ناراکردنا
   شوخب ءاوشنم سرگاز و زربلا یاعافترا .دنک یم میسقت یوافتم یمیلقا هیحان دن  هب ار نآ  رغ رد سرگاز و لامش
   آ عباونم زا ،دنراد هلصاف قوف یاعافترا زا هک روشک یبونج و یزکرم قطانم .تسا روشک یحلس یاه  آ زا یمهم
    و لاموش رد تویلاعف و تویعمج رارقتسا هدش بجوم  آ عبانم لوح تیعمج زکرمت .دنرادروخرب یدودحم یحلس
 .دشاب روشک  ونج و زکرم زا شیب  رغ
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   راوون دویاب نآ یا    هعوسوت یاوهدربهار و نارویا قرش  ونج و  ونج یکیمونوکاوئژ و یکیتیلپوئژ شیامآ یاتسار رد
         و یولخاد داوعبا  اومت نتفروگ روظن رد اوب و دروب یدوبلاک یا هقلنم شیمآ ریز هب ار روانهپ هقلنم نیا ینالوط یلحاس
   اروف و یولم – یا هقلنم هاگیاج نتفرگ رظن رد .دومن  ادقا نآ دنب دنب یارجا و یدربهار همانرب نیودت تبسن یجراخ
  .توسا تیمها زئاح رایسب نانآ ینیمزرس نورب و ینیمزرس نورد – یا هقلنم یالاصتا هوحن و اهناتسا زا  ادک ره یلم
      نویا رد ار نیمزروس شیاومآ روب یونتبم هعسوت یلیصفت همانرب هبناج همه ققحت یابجوم دناوت یم هک یلماع اهنت اریز
 نانچمه یروص نیا ریغ رد .تسا یناهج و یا هقلنم – یلم فادها اب قطانم نیا ینیمزرس لاصتا ،دنک هنیداهن قطانم
 .دوب دهاوخ زاب نکمم حلس نیرتالاب رد سراف جیلخ یبونج هزوح رد ه یوب ام یا هقلنم یابقر یارب نادیم

 
 ناریا بونج رد نیمزرس شیامآ رب ینتبم یزیر همانرب اب طبترم لماوع یملع یوگلا :موس لکش

 بونج لحاوس هب لئاح یاهناتسا ییایفارغج تایلک
   تحاوسم لوک زا دصرد 4/11 ،عبرمرتمولیک 512110 لداعم یتعسو اب ناریا قرش  ونج رد ناتس ولب و ناتسیس -0
 ایوپ و لاعف یندمت یاراد دالیم زا لبق  راه  ةرازه زا و هدوب روشک یاهناتسا نیرت روانهپ زا و هداد لیکشت ار روشک
 و یا هقلنم یاطابترا ،یسرتسد ،یتینما ،یداصتقا هداعلا قوف کیتیلپوئژ یاه تیفرظ ندوب اراد مغریلع نکیل ،تسا هدوب
       نویا دووجو اوب و هدوش عوقاو تولف غ درووم نونکات هک تسا روشک رد یردقهدننکدیلوت یاهدرکراک دجاو یللملا نیب
 یکی ناریا یمالسا یروهمج یاه تلود ناوارف یاه شالت مغریلع هک) دنتسه نآ دقاف ناریا قطانم رگید هک اه لیسناتپ
 ) .دوش یم  وسحم یلیحم و یعامتجا ،یداصتقا ظاحل هب روشک یلعف قطانم نیرت هدنام بقع زا

      نیوب ،نآ  وونج رد هوک توسا نارویا یمالسا یروهمج روشک یاهناتسا زا یکی ناگزمره ناتسا :ناگزمره ناتسا -5
 و هجرد 32 ات هقیقد 04 و هجرد 53 و یلامش ضرع هقیقد 12 و هجرد 15 ات هقیقد 45 و هجرد 25 ییایفارغجتاصتخم
 در اد تحاوسم عبرم رتمولیک رازه 13 دودح ناتسا نیا .تسا هدش عقاو چیونیرگ راهنلا فصن زا یقرش لوط هقیقد 20
  و  روغ ،نامرک ناتسا اب یقرش لامش و لامش تهج زا ناگزمره .دشاب یم روشک عیسو ناتسا نیمتشه رظن نیا زا هک
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   روگ ی اوه  آ   ارونآ  وونج و هدوب هیاسمه ناتس ولب و ناتسیس اب قرش زا رهشوب و سراف یاه ناتسا اب یبرغ لامش
 .تسا هتفرگربرد رتمولیک 113 یبیرقت لوط هب یراون رد نامع یایرد و سراف جیلخ

 30   یوسوموبا ،داوبآ یجاح ،مشق ،کساج ،نادور ،هگنلردنب ، انیم ،سابعردنب یاهمان هب ناتسرهش 1 یاراد ناگزمره
        سابعردونب یخیراوت رهوش ناوگزمره ناتوسا زوکرم .توسا هنکس یاراد یدابآ 1105 و ناتسهد 01 و شخب 05 ،رهش
 . ددروگ ی وم  وسحم روشک یراجت و یداصتقا مهم یاهتیلاعف زکرم و ناریا درزب رهش 15 زا یکی هزورما هک دشاب یم
 . دوشاب ی وم       یداوصتقا و ییاونبریز ،یتامدوخ هتفروشیپ یاوسیسات روظن زا یهجوت روخرد یاه تیفرظ یاراد رهش نیا
 ردانب هک یلیمحت گنج نارود رد یا هدنزرا رایسب شقن روشک یجورخ و یدورو یدابم نیرت درزب ناونعب سابعردنب
  رد رهوش ن ویا .دومن افیا روشک یتادراو یاهزاین هنیمز رد ،دندوب هتفرگ رارق نمشد یدعت دروم رهشمرخ و نادابآ مهم
      کی تارتوسا هوگنت کویدزن هلوصاف رد کرال و زومره ،مشق ریازج یوربور نامع یایرد و سراف جیلخ کرتشم لصف
 .هدش عقاو زمره
  راروق ناتسا نیا یسایس ورملق رد ،ناهج رضاح رصع یبآ یاه هاگرذگ نیرت یتایح و نیرت ساسح زا یکی ،زمره هگنت
    زا نآ فوک دونت بیوش لیلد هب زمره هگنت قمع .دراد لوط رتمولیک تفه و داتشه و دص لکش یلاله هگنت نیا .دراد
    لحاوس رد و روتم شوش و یس دودح رد ،کرال هریزج یکیدزن رد هک یروط هب ؛تسا ریغتم  ونج هب لامش تمسق
  یاوه         اون هوب درزوبو کو وک هرویزج هدراوه  نیونچمه .تسا رتم داتشه و دص  ادنسم هریزج هبش کیدزن یبونج
    اوگنه و یبارودونه ،زمره ،کرال ،مشق ،ناوال ،شیک ،رورف ،روتش ،یریس ،ک وکو درزب بنت ،رورف ینب ،یسوموبا
  رد نارویا یمالسا یروهمج ییایرد تینما رد یمهم رایسب شقن هک دنراد رارق ناتسا نیا یلحاس یاه  آ هدودحم رد
    لیدوبت رووشک  وونج قطانم رد هیامرس لدابت و یرگشدرگ بلق هب دناوت یم ریازج نیا نینچمه .دننک یم افیا جیلخ
   هوتفرن شیوپ ناتسا نیا ییایفارغج یانوئش رب ینتبم ناریا رد هعسوت یاه همانرب یارجا و میظنت هوحن نونکات اما .ددرگ
 .تسا

     اوب ناتوسا نویا .دراد راروق سراف جیلخ هیشاح رد هک تسا ناریا یبونج یاه ناتسا زا رهشوب ناتسا :رهشوب ناتسا -9
15 دودح یتحاسم ٬ 311 ربارب یتّبیعمج ،عّببرمرتمولیک 923 ٫  ضرع هقیقد 40 و هجرد 15 رب رهشوب ناتسا .دراد رفن 135
 .دراد رارق چیونیرگ راهنلا فصن زا یقرش لوط هقیقد 12 و هجرد 52 ات هقیقد 3 و هجرد 12 و یلامش
     زا یتموسق و سراوف جیولخ هوب  ونج زا ،دمحاریوب و هیولیکهک زا یتمسق و ناتسزوخ ناتسا هب لامش زا ناتسا نیا
   شیوب سراوف جیلخ اب رهشوب ناتسا .تسا دودحم سراف جیلخ هب  رغ زا و سراف ناتسا هب قرش زا ،ناگزمره ناتسا
  یاوه  ناتوسا زا یکی ناتسا نیا .تسا رادروخرب یداصتقا و یدربهار تّبیمها زا و دراد ییایرد زرم رتمولیک دصشش زا
 رس ساسارب رهشوب ناتسا .دراد تّبیّبمها یارداص و یادراو یارب سراف جیلخ قیرط زا هک تسا ام روشک یبونج مّبهم
311 رب غلاب 2190 لاس یرامش ٫ 23 ،رادقم نیا زا هک دراد تّبیعمج رفن 135   طاوقن رد هیقب و یرهش طاقن رد دصرد ٫5
       زا هومه تموسق نویا زا دوعب یوتّبیعمج راومآ .   دنتوسه نکاوس رویغ نانآ دصرد کی زارتمکو هتشاد تنوکس ییاتسور
 .دنرادن تقبالم روشک یرامشرس نیرخآ اب و دنا هدش هتفرگ 2190 یرامشرس
   لاوفطا نیوب رد تبسن نیا .تسا هتشاد دوجو درم رفن 410 نز 110 ره لباقم رد ناتسا نیا رد :یّننس و یسنج راتخاس
  هاوم رهم رد :ییوشانز عضو .تسا هدوب 110 ربارب (رتشیب و هلاس 23) نالاسگرزب نیب رد و 210 ربارب هلاس کی زا رتمک



 1397 ناتسبات ،موس هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 17

   ،ناونز زا دوصرد 4/23 و نادرم زا دصرد 0/32 رهشوب ناتسا یرهش طاقن رتشیب و هلاس 10 تّبیعمج نیب رد ش 2390
  دوصرد 3/93  ناونز یارب و دصرد 9/32 نادرم یارب ییاتسور طاقن رد تبسن نیا .دندوب هدرک جاودزا راب کی لقادح
  و دوصرد 3/04  نادروم یارب ،یرهش طاقن رد رتشیب و هلاس هد تیعمج رد هدرکن جاودزا زگره دارفا تبسن .تسا هدوب
  راومآ زکرم) .تسا هدوب دصرد 0/29 نانز یارب و دصرد 9/54 نادرم یارب ،ییاتسور طاقنرد و دصرد 0/99 نانز یارب
 (1390 ،ناریا

  ،عوبرم رتمولیک شش و یس و تسیود و رازه راه  و تصش دودح یتحاسم اب ناتسزوخ ناتسا :ناتسزوخ ناتسا -4
  لاموش زا ، ناتوسرل  ناتوسا اب لامش زا ، الیا ناتسا اب یبرغ لامش زا ناتسا نیا .تسا هدش عقاو ناریا یبرغ  ونج رد
 و سراووف جیوولخ اووب  ووونج زا ؛دوومحاریوب و هوویولیگهک و یراوویتخب و لاووحمراه  یاووه ناتووسا اووب قرووش و یقرووش
     یاراد ناتوسا نویا ،توفه و هاوجنپ و دصیس و رازه لاس یروشک یامیسقت ساسا رب .تسا زرم مهقارعروشکاببرغ زا
 .دشاب یم هنکس یاراد یدابآ شش و دون و دصراه  و رازه راه  و ناتسهد هدزیس ،شخب جنپ و یس ،ناتسرهش هدزناپ
       شهاوک یوبرغ  وونج توهج رد نآ یاوعافترا هوک تسا هتفرگارف سرگاز لابج هلسلس ار ناتسزوخ قرش و لامش
 و یتسپ رظن زا ار ناتسزوخ ناتسا .دوش یم نایامن ییاهروهام هپت یروص هب رت یبونج یحاون رد هک یروط هب ،دبای یم
 و هتفرگ رارق ار ناتسا قرش و لامش یناتسهوک یا هقلنمدرک میسقت یا هگلج و یناتسهوک هقلنم ود هب ناوت یم یدنلب
  و سراوف   جیولخ یاوه      هونارک اوت و هدوش زاوغآ ناوهبهب و زمرهمار ،نامیلسدجسم ،لوفزد  ونج زا نآ یا هگلج هقلنم
  یاهرهوش   هوک یناوبایب    هومین ییاووهو  آ  :توسا فلتخم ییاوه و  آ یاراد ناتسزوخ ناتسا .دباب یم همادا دوردنورا
 ار زاوها لامش یحاون و رتشوش ،زمرهمار ،ناهبهب ،لوفزد یحاون و ناگدازآ تشد ،ناجیدنه ،رهشهام ،رهشمرخ ،نادابآ
 ناتسا .دریگ یمربرد ار زاوها لامش و رتشوش ،زمرهمار ،ناهبهب ،لوفزد لامش یحاون ،پتسا یاوهو  آ .دریگ یم رب رد
    ناویرج ،(یجروش) داوب نیمود و یناتسهوک یحاون درس نایرج ،داب نیلوا :دراد رارق داب عون هس ریثأت  تحت ناتسزوخ
  هوشیمه و دزو    یوم ناتوسبرع زا  ووس داب ای داب نیموس .دزو یم هگلج یوس هب هک تسا سراف جیلخ زا یتبوطر و  رگ
     روبارب هوس یوتیفرظ یدومزارد هرادا ی اوه ت ویفرظ  هدوش رکذ ناتسا راه  .دراد هارمه تبوطر و کاخ و نش یرادقم
 .دنتسه اراد ار ناریا یلعف تیعمج
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 ناریا روشک یبونج هنهپ ییایفارغج :1 هشقن

 صاخ و هژیو قطانم شیامآ
- توسایس یحارط هب هتسباو سراف جیلخ و نامع یایرد یلحاس و ییایفارغج تیعقوم هب هجوت اب روشک هدنیآ هعسوت
     قطاونم هدومع هوک صاوخ و ه یو قطانم شیامآ .تسا روشک زا هقلنم نیا یاهدرکراک زا هنیهبهدافتسا و دمآراک یاه 
  رد قطاونم  هونوگنیا  یاوهزاین زا       ،عاوفد و توینما اوب ار هعوسوت هوک توسا یزیر همانرب یعون ،دریگ یم رب رد ار یزرم
 نآ رد هک دنک یم یفرعم یزرم قطانم هعسوت یارب یراکهار و دهد یم دنویپ رگیدکی هب ،دنراد هک یلیارش  و را 
   قطاونم نووچمه یقطانم شیامآ ه رگ ،نیاربانب .(40 :1190 ،بیلدنع) دوش یم رگیدکی  وزلم و  زال هعسوت و تینما
  و یروظن  یاوه  هویاپ     روب دووخ اوما ،توسا یا  هویحان و یا  هوقلنم  عوون زا یزیر همانرب نف عون کی یزرم و دازآ ،ه یو
  اوی و هعسوت عناوم ،یزرم قطانم یاه یگ یو و طیارش ریسفت و لیلحت نمض هک تسا یکتم یصاخ یملع یژولودتم
  قطاونم رد تینما و هعسوت فادها ات دهد یم هئارا یا ه راپکی یاه لح هار اه نآ یارب و هتفرگ رظن رد نامأوت ار تینما
   هوب رووظنم     هوب هونیهب یاوهدربهارو لویلحت اه درکراکو  تیعقوم نیا یشیامآ هاگن اب .دزاس قبلنم رگیدکی رب ار یزرم
  طوولخ هب یسرتسد یژرنا عبانم هب یکیدزن دازآ یاهبآ هب یسرتسد یاه تیزم اب روشک  ونج لحاوس .دناسرتیلعف
 هدنیآ) روشک ییارجا یامادقا یلعف دنور رد .تسا تیولوا یاراد تیلاعف و تیعمج  ذج یارب ییایرد لقن و لمح
  و هاوگیاج نآ . دووش ی ومن    هدوید نیمزروس هونهپ رد تیعمج نزاوتم شنکارپ یارب ینشور تسایس (روشک رد تنوکس
  ریذوپناکما   کی تارتوسا یاوهدربهار بلاق رد و نییبت نآ ییارجا یامازلا و ناریا قرش  ونج و  ونج یاه یدنمناوت
 .دوش یم
  زوین « یزروم  و ه ویو  قطاونم شیامآ» و ییاضف - یدربهار یزیر همانرب یعون «شیامآ» هک درک ناعذا ناوت یم نیاربانب
    و یتاویح رایوسب موهم عوضوم نیا کرد .دنیآ یم  اسح هب ،اهروشک یزرم یاهاضف رد یدربهار یزیر همانرب یعون
   زا  ووس هولحرم ناونعب ریز رادومن .دریگ رارق رادیاپ هعسوت رد ایفارغج شقن نییبت تمدخ رد دناوت یم و تسا یمازلا
  نویا رد هعلالم دروم هزوح رد یا هعسوت همانرب میسرت رد یرثوم شقن ،ناریا رد یا هقلنم یدبلاک یزیر همانرب لاکشا
 .دراد هلاقم
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 یناکم شزرا ساسا رب اه هنیزگ نزو هبساحم رب ینتبم یا هیحان و یا هقطنم عون زا یزیر همانرب نف :1 رادومن

 یسایس درکراک
 رب هوالع نیمزرس شیامآ هلوقم شیادیپ هک درک هجوت یساسا هتکن نیا هب دیاب ادتبا نیمزرس شیامآ یسایس درکراک رد
   نویا هوب .(505 :1390  ،هونگنز رادمان) تسا زین نیمزرس زا هدافتسا عون یتسردان زا یشان ،رشب ی هناواکجنک ی هنیشیپ
  هوتخادرپ راکهار یوجتسج هب ناسنا ،عبانم نتفر نیب زا نآ عبت هب و نیمزرس زا تسردان یرادرب هرهب رثا رد هک ینعم
  ناوسنا یقلنم ریغ ی هدافتسا ،عبانم دح زا شیب شهاک ،نیمزرس شیامآ یاعلالم رد دوش یم هظحالم ه  نان  .تسا
 صتخم هک نیمزرس شیامآ لوصا ءزج ءزج هب هجوت  دع و تسا یمهم ثحابم نیمزرس رب تیریدم عون و ریاخذ زا
   فراوعتم رویغ درکراک هب ناوت یم ار درکیور نیا .ددرگ یم یرایسب یلام و یناج یافلت لمحتم ،دشاب صاخ یا هقلنم
  هدووب شیامآ یملع رصنع رب یسایس یردق هبلغ زا یشان نآ زا یدایز شخب هک درک فولعم نیمزرس شیامآ یسایس
 .دنک یم ادیپ یحیولت و یخیرات قیداصم ناریا لبم ییاهروشک رد درکیور نیا و عوضوم نیا .تسا
   توسرد روگا نآ  یاوه یدنمدوس زا یرایسب اما ؛تسا ریذپ بیسآ و دودحم عبنم کی نیمزرس ه  رگ ،رگید فرط زا
    زا هوک نیمزروس شیاومآ یاهالخ زا یریگولج ،نیاربانب .(439 :3390 ،رلیم) دندیدجت لباق و ینالوط ،دوش تیریدم
      روس توسردان یرادروب هروهب شور اوی طلغ تیریدم ،نیمزرس زا یرادرب هرهب و هدافتسا عون اب هلبار رد یراک منادن
   متوسیب نروق لیاوا زا و دیدرگ نیمزرس شیامآ  ان هب یدیدج شناد یراذگ هیاپ ثعاب ،(20 :1190 ، ودخم) دننز یم
    ،دوشاب هتوشاد نیمزروس زا رمتسم و یداصتقا ی هفرص اب یرادرب هرهب دهاوخب هک نآ یارب هک درب یپ هتکن نیا هب رشب
        دراذوگ اروجا هوب تیریدوم حروط  اون هوب    هدوش یزویر هومانرب  و را  کی رد ار یرادرب هرهب دنور هک تسا رتهب
(Malhotra, 1980: 178). یراذوگ هیامروس ،هوجدوب ، اوه  کرهوش   و یرهوش تیریدوم ی اوه هزوح رد هژاو نیا سپس،    
 .(Cocks, 1985: 20-30) دیدرگ هدافتسا ناهج رد هعسوت و یالیش ،یراد لگنج ،یرادماد ،یزرواشک
      یوسایس عفاونم هوب خوساپ رد ناوشدرکراک نیرتشیب ،ناریا یبونج قطانم هدمع رضاح لاح رد ،یسایس درکراک رظن زا
 و دنراد هدهع رب قا اق رایع  امت تماق رد ار ناریا هب عونمم یالوصحم یادراو یارب یتایلمع درکراک و هدوب یلحم
 ی  دوعب کوت هعسوت روحم ،دنیآ یم  اسح هب اه تلود یاغیلبت یارب هدرتسگ یلماع هک زین هیولسع لبم یصاخ دراوم
    نویا رد یناوسنا نوگمهاون یاضف هک هدیدرگ ثعاب رواجم قطانم رگید و هیولسع رد عوضوم کت یاه تیلاعف و هدوب
       هوکنیا هوب هوجوت اوب و هدووبن سناوجتم ،هتفرگ لکش قطانم نیا رد هک یگداوناخ یعامتجا یاضف .دبای جیورت قطانم
   نویا هوب یا  هوتفه  دون  ای هزور دن  یاهترفاسم هب ناشفیاظو  اجنا یارب شخب نیا نانکراک و نیصصختم زا یرایسب
   دووجو هوب ثعاب دوخ هلأسم نیا هک ،دننک یمن هدافتسا شیوخ یمئاد یگدنز لحم ناونع هب اجنآ زا و هدرک افتکا رهش
 .تسا هدش یعامتجا یالضعم رگید و هنانیبدب یاه یراجنهان عاونا ندمآ
 یعامتجا درکراک
      یتخانوش  ووب و یوگنهرف ،یعاومتجا ،یداوصتقا  یاوه تسایس ییایفارغج نیبم نیمزرس شیامآ/یا هقلنم یزیر همانرب

     نیوب و عماوج یدروکیور اوب یتسایس و یتیریدم نف ،یملع مظن کی هب هراشا یرابع نیا لاح نیمه رد .تسا هعماج
  ووس همه و عماج دربهار کی یانبم رب (یکیزیف) ییاضف نامزاس و یا هقلنم لداعتم و نوزوم هعسوت فده اب یا هتشر
  راو د دیاب ناریا  ونج لک رد ام یشیامآ یریگ تهج هاگدید نیا ساسا رب .(49 :1190 ،نایرولب یمیظع)«تسا رگن
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  و طباووض زا رادروخرب و ناور یراجت و یرگشدرگ و یتعنص و یدیلوت شیامآ هب ار تیولوا و ددرگ رییغت و لوحت
    یزویر هومانرب هوسنارف روشک یوگلا ساسا رب ام روشک یشیامآ یوگلا هکنیا هب هراشا اب و هداد رمتسم ینوناق نالباض
    صخوشم  زلتوسم یوشیامآ هنوگره هک درک عیرست نین  و هتخادرپ نیمزرس شیامآ زا یتوافتم فیرعت هب تسا هدش
      وفح ار عباونم دویاب ،ادوتبا و هدوب مینیچب میهاوخ یم هک ار هچنآ نامدی  یانعم هب شیامآ ،تسا عبانم یربراک ندرک
    نارویا قطاونم نویا یارب هعسوت یوسنارف لدم رضاح لاح رد یدرکراک رظن زا اذل .مینک صخشم ار یربراک و هدومن
 .دزاس ققحم ار فادها نکمم نامز نیرت عیرس رد هک تفر ییاهوگلا تمس هب دیاب و تسین وگخساپ

 :دنرارق نیا زا روشک  ونج لحاوس یگتفاین هعسوت یاهدمایپ هدمع رضاح لاح رد

     و الاوک قاو اق هوب دیدوش شیارگ و روشک یبونج قطانم زا یعیسو یاه شخب (Marginalization) ندش یا هیشاح •
 .از نماان یاه هدیدپ
     هوک نویا هوب مولع اب قطانم نیب دوجوم یاه یرباربان شیازفا و روشک طاقن ریاس و قطانم نیا نیب رتشیب نزاوت  دع •
 یاهبآ قمع ات یزکرم سرگاز رد یرهاط یاههوک زا) .دنا هدش هدرتسگ قطانم نیا رد روشک یلم هیاپ یاه یورث  امت
 (نامع یایرد زا یشخبو سراف جیلخ رد ناریا یلخاد
 ییایفارغج یگدروخرس و یرجاهم و یراکیب شیازفا •
 یداصتقا درکراک
  یداوصتقا  یاوه تیلاعف و یعیبط عبانم عبت هب ،اه ناسنا عیزوت نیرتهب یوجتسج رد یداصتقا ظاحل زا نیمزرس شیامآ
      ،راوک ،تنوکوس طیاروش نیروتهب ندروک مهارف رب ینتبم ،تباث ی هغدغد کی اب وجتسج نیا .تسا نیمزرس ی هنهپ رد
       افوکوش داوصتقا کوی ًاافروص یلوصا فدوه .دوش یم ققحم ملاس یگنهرف یگدنز زا یذل و ملاس یاحیرفت ،تشادهب
   دروکیور اوب .(Claudius Petit, 1950: 5) ت       وسا  دروم ییافوکوش و  ووخ یگدونز لاوبند هوب رت شیب ،هکلب ؛تسین

  لکوش  نویا .دنک یم هئارا ار یا هقلنم یزیر همانرب زا یعماج دنور ،نیمزرس شیامآ یزیر همانرب ،داصتقا رد ییایفارغج
  و نالوک یزیر همانرب یارب لمکم نیرتهب روشک کی حلس رد یا هقلنم یزیر همانرب یریگراک هب یارب یزیر همانرب زا
   هوب هوبناج همه و عیسو یدید اب نو  نیمزرس شیامآ یزیر همانرب .تسا (نیمأت هریجنز یزیر همانرب لیبق زا) یشخب
 س پوس و  دونک ی وم صخشم ار اه نآ یاضقانت و هدرک هاگن یناکم دید اب یاعوضوم یمامتهب ،دنک یم هاگن یلم یاضف
    یاوهدرکلمع جیاوتن یاروثا یگنهامه و یتخاونکی هب هجوتاب هقلنم ره یاهدادعتسا و اه تیلباق ،اه یدنمناوت ساسارب
 .دنک یم لوحم روشک فلتخم قطانم هب صاخ تیلوئسم و شقن ،یلم حلس رد اه نآ یلم
 :نامع یایرد و سراف جیلخ لحاوس یبونج یاهزرم رد یشیامآ هعسوت یاهدمآ یپ

 .روشک یبونج یحاون هب یزکرم مکارتم یحاون فیاظو زا یشخب لاقتنا قیرط زا ینیمزرس لداعت داجیا •

  یبوونج ریازج و لحاوس تیفرظ و دوش یم داجیا هقلنم رد دیدج لغش نویلیم 5 دودح  ونج لحاوس هعسوت اب •
 .دبای یم شیازفا یلم راتخاس عفن هب

   کویدزن هدونیآ رد ار  القنا دعب هدش هدوزفا لسن و راک هب اپ و لاعف ،ناوج تیعمج زا %12 زا شیب ناکسا ناکما •
 .دزاس یم مهارف قطانم نیا رد
 .دش دهاوخ هتساک یتیعمج لداعت یزیرورف و یموق یاه ییارگاو زا و تیوقت قوف قطانم رد یلم یاهدنویپ •
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 .درک دهاوخ رییغت ینیمزرس شیاسآ و یلم تینما عفن هب یلحاس قطانم یتیعمج بیکرت •
 .دوب دهاوخ هنارک سپ رد هتفای هعسوت رتمک یحاون هعسوت یارب رثؤم یلماع یا هنارک یحاون هعسوت •

   نارویا یبوونج دعتسم قطانم هب یاهجوت و هدش مهارف دنه هراق هبش و یبونج ناگیاسمه اب رثؤم تباقر یارب هنیمز •
 .دوش یم مهارف رهشمرخ ات رداوگ زا

 .تفرگ دهاوخ لکش ناریا  ونج ییایفارغج هرتسگ رد یلم هعسوت بلق و یداصتقا و یتینما نئملم هریجنز •

   هوقلنم و دوش دهاوخ ناریا یکیتیلپوئژ ییاضف یبای نامزاس هب رجنم ناریا  ونج یشیامآ یهدناماس ،اهنیا رب هوالع •
 .دومن دهاوخ تیاده یناهج و یا هقلنم درکراک ود اب یراجت و یداصتقا ییوس و تمس اب ار هنارک ات لئاح
 :هعسوت و نیمزرس شیامآ ،ایفارغج
     روتهب ار دووخ نیمزروس یبوسن  یاوه  تویزم  و یاوناکما دناوتب هک یروشک ره هک تسا ریذپان راکنا تیعقاو کی نیا
  موش  و فادها هب و هدوب رت قفوم یزاساضف رد رگید یرابع هب و ینیمزرس یاضف هب یهد لکش یارجا رد ،دسانشب
 .درک دهاوخ ادیپ تسد یرت هتسیاش وحن هب هعسوت یاهزادنا
       و یوعیبط لاکوشا زا توسا ییاوضف ،ییاویفارغج زادونا مش  کی» :تسا دقتعم ییاکیرمآ ناد یفارغج" رواس لراک"
 و لمع کالم ار یواضق و تخانش نیا رگا .«دهد یم ناشن نامز لوط رد و دوخ طیحم رد ار یناسنا راثآ هک یگنهرف
      و ناوسنا لوباقتم شوقن و روثا ییاویفارغج یاهزادنا مش  رد هک میسر یم هجیتن نیا هب میهد رارق ییایفارغج شجنس
   یزاوسمه و یراوکمه اب تعیبط و ناسنا ار ییایفارغج یاهزادنا مش  هک تسا نیا لبم و هدوب دوهشم رایسب تعیبط
   .دوشاب هتوشاد یفلتخم یاه نایب دناوت یم هعسوت و ایفارغج ،نیمزرس شیامآ ی هلبار رگید ییوس زا .دنا هدیرفآ رگیدکی
   و توسناد نیمزروس ی  هوصرع رد تیلاعف و تیعمج عیزوت و رارقتسا عون نییبت ار «ایفارغج» ناوت یم ساسا نیمه رب
    دووجو یوساسا روصنع هس ،نیمزرس شیامآ و ایفارغج رد .دروآ  اسح هب رصانع نیا نیب ی هلبار میظنت ار «شیامآ»
       طوباور روب مکاوح لووصا نویا تویاعر  اوب .تیلاعف و اضف ،ناسنا :زا دنا یرابع و دنا هعلالم یلصا یاه هنیمز هک دنراد
   میوسرت هوب  ناووت ی وم ، دویامن یم حیرشت و نییبت ار مظنم هلبار عون کی هک رادیاپ هعسوت و نیمزرس شیامآ -ایفارغج
 .تسا شیامآ راک ساسا ایفارغج ملع اریز .تخادرپ یزرم یحاون و ناریا یلخاد قطانم هعسوت یوگلا
  .توسا ییایفارغج یاضف و ناسنا طباور حالصا یارب نردم ناهج رد ییایفارغج شبنج کی نیمزرس شیامآ عقاو رد
   راروق یروشب ی هعسوت یاه همانرب تیروحم رد یلیارش ره تحت طیحم زا یشک هرهب هک (سناسنر) ییازون نارود رد
 .دوب هنازیتس تعیبط ی هیور نیا یهیلع یلمع و یملع یشنکاو نیمزرس شیامآ رکفت ،دوب هتفرگ
 هعسوت تیریدم و شیامآ
  هوک  دوهد ی وم  ناوشن یتیریدم یاه هشیدنا رورم هک تسا ینتفگ ،نآ یا هعسوت درکراک رد «هنیهب تیریدم» اب طابترا رد
    هونیهب ار دوشاب رو هروهب هک یزی  ره یترابع هب .دننیب یم رتتسم «رو هرهب» یرابع رد ار «هنیهب» ،تیریدم نادنمشیدنا
   یاونعم هوب « یوشخبرثا» و ( شور نیروتهب) راک تسرد  اجنا یانعم هب «ییآراک» زا یبیکرت مه ار یرو هرهب و دنناد یم
    لاوصتا و یولخاد قطاونم ی هنیهب تیریدم نیاربانب .(1190:30 ،تسود ناراب) دنناد یم (راک نیرتهب) تسرد راک  اجنا
   و یولخاد یحاوون زا معا قطانم ییایفارغج یاهدرکراک ندناسر روهظ ی هصنم هب عقاو رد یلم ی هعسوت هکبش هب اهنآ
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    قطاونم و عوماوج یناوسنا و یلیحم یاه ناوت زا هدافتسا و ینادابآ و نارمع ،اه یگ یو  فح اب فلتخم داعبا رد اهزرم
 (Harr,1959:97) .تسا حیحص یاه شور و عقوم هب و تسرد یاه  ادقا ی هلیسو هب یزرم
 :سراف جیلخ تیروحم اب بونج هقطنم ینوناک تمها لیالد
 هزوح ود ینوناک یگ یو .دنریگ یم رارق رمتسم و لاعف ینوناک هاگیاج رد ،یکیتیلپوئژ هاگ رظنم زا ناریا یبونج قطانم
 . دزاوس ی وم لصتم مه هب یخیرات رظن زا مه و ییایفارغج رظن زا مه ار سراف جیلخ و نارکم یایرد یکیتیلپوئژ یلصا

    ظاوحل هوب سراوف جی ولخ  .دراد یلاوصتا شقن نامع یایرد و تسا هاگفقوت دوخ صاخ تیعقوم لیلد هب سراف جیلخ
     ار یومهم یاوضف یژرونا عباونم ظاحل هب هک تسایند هقلنم نیرت یللملا نیب ،یکی تارتساوئژ و یکیتیلپوئژ یاه هیرظن
  سراوف جیلخ ات هدیدرگ بجوم یناهج نارگیزاب و اه یردق هراومه روضح .دنک یم مهارف نارگیزاب شقن یافیا یارب
   لاوس دوص لوط رد سراف جیلخ ه یوب هقلنم ود نیا ،تیمها نیا رانکرد اوما .درویگب راروق یناوهج تیمها نوناک رد
 نیا رد .دنک یم ریس نارحب سوق رد نانچمه سراف جیلخ و دنا هتشاذگ رس تشپ ار یناوارف یاه شنت و اه نارحب ریخا
        و دروکلمع وروگ رد ناومع یاویرد و سراوف جیولخ یوتینما هدنیآ هک مشاب هتشاد ار یریگ هجیتن نیا مهاوخ یم هلاقم
          هوب فوولعم ار دووخ یژرونا موظعا شوخب نارویا یمالوسا یرووهمج رگا .تسا ناریا هناروحم هعسوت یاه تسایس
 شخب ،یسمش یرجه 1040 لاس ات دناوت یم ،دیامن نآ ریازج و سراف جیلخ لحاوس و هزرم رد یدمدنلب یاه همانرب
    اوب لوباقتم هتوسباو و زکرمتم داصتقا رب ینتبم نیون یاهدرکراک و هداد رییغت ار قطانم نیا یلعف یاهدرکراک زا یعیسو
     لداوعت شوقن یکیتیلپووئژ درزوب یاه تباقر میظنت رد هدنیآ رد هقلنم نیا .دیامن راوجمه لاعف یاه هزوح و اهروشک
 .دراد هدهع رب ار هدننک
   هعوسوت و یوتینما -     یماوظن هاوگیاج ءاوقترا رد ار یومهم شوقن ،ییایرد بسانم لحاوس و ایرد تمعن زا یرادروخرب
  یولیحم یالوحت هب هجوت اب و ساسا نیا رب .دیامن یم افیا ،للملانیب  اظن رد رووشک کی یگنهرف و یسایس ،یداصتقا
    یقروش  وونج شوخب ،هصرع نیا رد ناریا یمالوسا یروهمج یکیتیلپوئژ صاخ تیعقوم نینچمه و ناهج و هقلنم
     زا یقرووش  ووونج لحاوووس رووگید  یوووس زا .توسا هدویدرگ رادروخرب یزاتمم و ه یو هاگیاج زا روشک لحاوس
 هدوب دنمهرهب یناوارف هوقلاب یاهتیلباق و یدنمناوت
 هجیتن
  یاوه  هومانرب ندرک گنهامه و میظنت رب نوزفا نیمزرس شیامآ  اظن رب ینتبم ،یلعف رصع رد یا هقلنم یزیر همانرب لدم
    یدونیآرف ،یولحم یاوناکما و اهزاین یریگراکب اب و یدم زارد یاه همانرب زا یحولس و یعامتجا و  یداصتقا فلتخم
  ندروآ مهاروف اب و هتشاد لابند هب ار یقلنم ینادابآ رد قطانم و  درم یعمج عفن اب هارمه هنالوئسم تکراشم هک تسا
  هوب یا ه ویاپ  کومک یا  هویحان یاه یگ یو اب یلم نالک یاه همانرب قابلنا تهج رد الاب هب نییاپ زا یزیر همانرب یابجوم
 .دنک یم ینیمزرس ورملق رد یلم فاها و اه همانرب ققحت

   یاوضف ه ویو    اوضف و اویفارغج روظن زا یا   هوقلنم یزویر  هومانرب هک میسر یم یدنب عمج تیآ هب هلاقم نیا رد ورنیا زا
   صووصخ نویا ردو دراد  ووگلا نیا رب ینتبم یزیر همانرب  اظن و نیمزرس شیامآ اب یناوارف کرتشم هوجو ،یصصخت
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 و یا   هوقلنم یزویر  هومانرب :ینعی یساسا لماع ود نیا هک دراد تیعقاو نیا زا تیاکح مه هدش لصاح یناهج  راجت
 .دریذپ  اجنا نیمزرس شیامآ  و را  رد یا هقلنم یزیر همانرب تیاهن رد و مه رانک رد دیاب نیمزرس شیامآ

   یبوونج هزووح رد یبرع یاهرهش ناهج روهظ و قرش رد ناتسکاپ و دنهدننام ییابقر روضح هک میناد یم ملسم ردق 
 یبونج قطانم رد اه تیلاعف طباور شهاک ببس ،دنا هدومن داجیا قطانم نیا رد هک یناوارف یاه تیباذج و سراف جیلخ
 هتبلا .تسا هدش الاک قا اق دیدش شرتسگ و یزرم یاه تیلاعف زا یخرب یلیلعتو روشک قرشبونج هزوح ه یوب ناریا
      تولعزین قطاونم نویا لاوعف ناتوسا 4   لووط رد یزروم ک وک یاهرهشاب اهناتسازکارم و اهرهش نیب یلحم یاهتباقر
    هلأوسم نویا و دنتوسه یتینما قطانم نیا یبآ و یکشخ یاهزرم زا یعیسو شخب رگید یفرط زا .تسا هلئسم نیارگید
 ..دیامن یمدودحم ار اهنآرد یراجت دازآ یاضف و یصوصخ شخبروضحو هداد رارق دوخ ریثأت تحت ار اهتیلاعف یمامت
 .تسا قیقحت نیا رد هعلالم دروم قطانمرد قا اق ی هدیدپ دیدشت لیالد زا یکی رما نیا
  لویالد رگید زا ،دنتسه  ورحم هلقن هب هلقن یزیر همانرب هدعاق زا هک یکشخ و یبآ هزوح ود رد اهزرم ندوب ینالوط
  رد ار روگید  یاوه تخاسریز و یاطابترا فعض هلأسم نیا .دنیآ یم رامش هب ناریا یبونج قطانم ینیمزرس یاهفعض و
   توسا یلاوحرد نیا .تسا هدز مقر روشک ییایفارغج رثؤم قطانم نیارد ینماان زین و هتشاد یپ رد یدامتم نایلاس لوط
   هداوعلا قراوخ یاه تیقفوم هب لاس 15 زا رتمک لوط رد یشیامآ دصرددص یشور ذاختا اب هقلنم  رع یاهروشک هک
 .دنا هدرک ادیپ تسد ناهج و هقلنم رد یا
          یاوهدرکراک روظن زا یقروش و یبوونج قطاونم رد نارویا یکوشخ و یلحاوس قطاونم هک تسا نیا تیمها زئاح هتکن
  هللوس و یشیامآراکهار نادقف یلو .دشاب یم رادروخرب یبونج ناگیاسمه هب تبسن یناوارف یاه تیفرظ زا ییایفارغج
  یبوونج قطانم .دیامن یم لیدبت دیدهت هب ار اه تصرف ،یشیامآ ریغ یسایس یاه یزاس میمصت و یردق زکرم رد ذوفن
   هولقن یرووصب هلاس 15 یلا 20 یدم دنلب همانرب کی هب زاین و دنجنگ یم ناریا یدربراک یایفارغج لصفرس رد ناریا
  زل  توسم نویا و دننک یمادیپ انعم سراف جیلخ رد یکشخ هب لحاس یلخ هعسوت دتفیب قافتا نیا رگا و دنراد هلقن هب
   لوصا هوب یشیامآ  اظن قیقد یارجا اب ناوت یم یتینما و یسایس رظن زا نیا رب هوالع .تسا یلحاس شیامآ  اظن یارجا
 (100 ص :3190 ،فابیلاق) .تفای تسد روشک یکیتیلپوئژ مهم قطانم زا یشخب رد یا هفرح و یا هزوح ییادز زکرمت
  ببوس نآ ی  هعوسوت   توهج هوقلنم  یاوه لی وسناتپ زا هدافتسا تهج  ادقا  دع و هقلنم هب یشیامآ هجوت  دع نیاربانب
 -     یوسایس هوجیتن رد و یعاومتجا ،یوگنهرف ،یداوصتقا یادیدهت و ییارگاو تیاهنرد و یداصتقا رقف و ینماان دیدشت

 .دوش یم یتینما

   یزروم قطاونم  نییاوپ  یاوه لی وسناتپ  موغر  هوب ،زین از نورد داصتقا  زیناکم هاگن زا ،یا هعسوت نورب هاگن نیا رب هوالع
 یاربرادیاپ هعسوتو هافرو هقلنمرد دوخ تیمکاح تیوقت یارب ناریا یمالسا یروهمج ،هعلالم دروم ی هقلنم هلمجزا
 .دنرادرظن دروم ی هقلنم نیا یملع شیامآ اب زاین رادیاپ یتینما داجیا هجیتنرد و هقلنم  درم
 و   یوعیبط و یکیژوولوکا ی اوه  ناووت   قویقد هوعلالم ا وب ه وک دنک یم دزشوگ ام هب ناریا یبونج قطانم رب زکرمتم هعلالم
     اوب هویاپ یالووصحم دویلوت – یراجت – یداصتقا زکرمتم هقلنم دن  داجیا نمض ناوت یم ،هقلنم یناسنا یاه تیفرظ
  هوب      ناومع زا  آ لاوقتنا و یونیئتورپ یالووصحم و یزرواوشک ی اوه تخاس ریز تیوقت – هدرتسگ یارداص ینمناوت
  توهج  یزویر همانرب یاناکما هنیهب عیزوت و قطانم نیا یخیرات یاه تیمورحم عفر رب هوالع ،هقلنم درزب یاه تشد
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   رادویاپ قطاونم ناونعب (رهشوب ات رتاوگ زا) ییایفارغج درزب هیحان راه  رد ار  ونج دعتسم هقلنم ،یا هعسوت شهج
  هوب  ناووت ی وم  ییاوضف ی اوه ه      دویدپ ییاوضف شویارآ یگنووگ  روب تخانش اب نیاربانب .دومن تیببت یلم تفرشیپ رد
      یاوهورملق تموس هوب یلووط یاویفارغج  هوصرع رد ار یناسنا یاه تیعلاعف و تخادرپ یهاگتنوکس  اظن یهدناماس
 دومن تیببت و میظنت یلخاد
 عبانم
 .تمس یاراشتنا :نارهت ،نیمزرس شیامآو یدربراک یایفارغج .(4190) میحر ،رورس
  هوسسوم : ناروهت    ،نارویا هوبرجت و یلماکتریوس ، اوه هاگتساخ ؛هعسوت یزیر همانربرد نیمزرس شیامآ  وهفم .(1190) دمحا ،نایرولب یمیظع

 .اسر یگنهرف یامدخ
 .گنج یلاع هرود یاراشتنا :نارهت ،یزرم قطانم شیامآ هیاپ هیرظن .(1190) اضریلع ،بیلدنع
 سورال تغل گنهرف

 ریبکریما یاراشتنا :نارهت .ناریا رد یسایس یردق ییاضف عیزوت ی تارتسا ای یلحم تموکح ،(3190) رقابدمحم ،فابیلاق
 .تمس یاراشتنا :نارهت ،ولخرق یدهم ی همجرت ،یگنهرف یایفارغج .(9190) کیام ،گنرک

   یاوعلالم هوسسؤم  ناروهت    ،رهوشوب ناتوسا داوصتقارد نانی وشنزرم  یاوه ی نواوعت و یزرم یاه ه رازاب ریثأت یسررب .(0190) یلع ،یدومحم
 .یناگرزاب یاه شهو پو

 .نارهت هاگشناد یاراشتنا :نارهت ،نیمزرس شیامآ یاه هدولاش .(4190) دیجم ، ودخم

       ،نارویا یزرواوشک هعوسوت لئاوسم یوسررب هروگنک نی ولوا   ،رووشک یداوصتقا هعسوت عماج همانربرد  آ هاگیاج .(1390) ن یب ،هنگنزرادمان
 .ناریا یعیبط عبانمو یزرواشک نامزاس یاراشتنا

   داتوس یونف  هوتیمک   ،اوهنآ یولعف تیعضو لیلحت و یزرم کرتشم یاه ه رازاب لیکشت دنور یسررب .(0190) ییاراد و یداصتقاروما یرازو
 .یداصتقا میظنت

 .نیمزرس شیامآ یتینما یسایس داعبا ،(9390) ثرمویک ،ورد هانپ نادزی
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