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 هدیکچ
 و یعامتجا و یسایس هعسوت یاه همانرب یدمآراک و ییاراک هب دناوت یم هک تسا یملع دنمشزرا رازبا و راکهار کی ینیمزرس شیامآ
  نارهیا رد .تسا ناراذگ تسایس یارب طیحم ندرک مرف  لبات و ندرک هدامآ ینیمزرس شیامآ درکراک .دناسر یرای اهروشک یداصتتا
   نیهع رد و یهملع یدربهار رگ هئارا دناوتب هک یملع یلدم زونه تفگ ناوت یم یتمواقم داصتتا دربهار و هیرظن ندش  ر م زا دعب زین
    یارهب یزاهسرتسب رد ینیمزرهس شیامآ شقن یسررب و لیلحت هلاقم نیا تده .تسا هدشن هئارا دشاب لمع و مادتا یارب یتایلمع لاح
   ههب دهناوت  یهم هنوحا ینیمزرس شیامآ هک تسا نیا هلاقم یلرا لاؤس .تسا روشک رد یتماقم داصتتا لورا و تادها ندرک یتایلمع
   ههک دههد یم ناشن هلاقم نیا  یاتن ؟دناسر یرای ناریا ینیمزرس یایفارغج رد یتمواقم داصتتا تادها و لورا یدمآراک و یزاس هدایپ
  ینیمزرهس شیامآ .یحنهرف شیامآ و ینیمزرس شیامآ :تسا شیامآ  ون ود دنمزاین لمع و مادتا و یزیر همانرب یارب یتمواقم داصتتا
  یزهیر  ههمانرب     لهبات و تافهش یزهیر  ههمانرب یارب اه ایسآ زین و وعت و توت طاقن و اه یدنمناوت ظاحل زا ار روشک ییایفارغج طیحم
  و یداهصتتا راتفر و دیلوت و راک اب طبترم یحنهرف یاهراتفر هلمج زا روشک یحنهرف طیحم ییاسانش اب زین یحنهرف شیامآ و دنک یم
  کهی زا ار مواقم ریغ یحنهرف ررانع تسناوت دهاوخ یداصتتا درخ و نالک یاهراتفر ًاالک و یداصتتا تیلاعف هب تبسن اه شرحن  ون
   نهیا رد ههمدقم نیا هب هجوت اب .دنک ییاسانش یلحم و درخ و نالک ح س رد ار تفرشیپ و هعسوت تیلبات یاراد و اراک ررانع و ترط
 داصتتا رد ینیمزرس شیامآ شقن نییبت و لیلحت هب یشهوژپ و یملع تالاقم زین و یتسدالاب دانسا زا هدافتسا اب دش دهاوخ شالت هلاقم
 .میزادرپب روشک رد یداصتتا یاهتیلاعف یزاس مواقم یارب یدربهار یلدم هئارا یاتسار رد یتمواقم
 
 .یداصتقا تفرشیپ ،یگنهرف شیامآ ،یتمواقم داصتقا ،ینیمزرس شیامآ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
  هوهد هس رد ه یو هب  رغ و ناریا یابسانم هصرع رد یسایس یاهرازبا و اه هژاو نیرتدربراکرپ و نیرتانشآ  ان زا یکی
    یزورویپ نیزاوغآ یاوه   هاوم هوب یناریا دض رازبا ناونع هب یسایس هژاو نیا یریگراک  هب تمدق .تسا میرحت هژاو ریخا
         یریگموش  هرتوسگ نارویا یمالوسا یرووهمج هویلع  روغ و اوکیرمآ یامادقا عقاو رد .ددرگ یم رب یمالسا  القنا
    رد ناوهنپ یاویلمع ،زویمآرهق و یماظن یورین زا هدافتسا هب دیدهت ،(جیوه و قام  تسایس) عیملت و دیدهت :نوچمه
 .دریگ یم رب رد ار یداصتقا میرحت و هنایوج هزیتس یامادقا  و را 
  یتواوفتم یاه هره  داصتقا فلتخم یاه شخب ،دندش دیدشت ناریا داصتقا هیلع یللملا نیب یاه میرحت هک ییاه لاس رد
 ناریا داصتقا .دندش اه میرحت ریگ نیمز یخرب و دنهد همادا دوخ یتکرح دنور هب دنتسناوت یخرب و دنداد ناشن دوخ زا
     زا هوتفرگ یرووص یامادوقا موغر هب و تسا هدوب ور هبور یللملا نیب یاه میرحت دیدشت هلئسم اب هتشذگ ههد کی رد
 یراجت یادوارم تلوهس ظاحل زا ناریا داصتقا طیارش ، اجرب بلاق رد و هتشذگ لاس راه  رد و مهدزای تلود یوس
      یوخرب هوک داد ناوشن رویخا یاوه     لاوس هوبرجت .توسا هتوشگنرب اه میرحت دیدشت زا شیپ طیارش هب یکناب یالدابم و
 یاه هاگنزب رد ناریا داصتقا یاه شخب یخرب لباقم رد و دنتسه اه شخب ریاس زا رتریذپ بیسآ ناریا داصتقا یاه شخب
   یوکی ،نارویا رد یزرواشک شخب .دنرادروخرب یرتمک ریذپ بیسآ زا داصتقا یجراخ لماوع لباقم رد و روشک یسایس
   ،یگدونراب نازویم نوچمه یلماوع زا یعبات زی  ره زا شیب هدوزفا شزرا داجیا رد نآ درکلمع هک تسا ییاه شخب زا

   نآ تیعوضو نویا هجیتن .تسا ... و ینیمزریز  آ عبانم زا  آ لاصحتسا نازیم ،تشک ریز حلس ،یحلس یاه نایرج
  هوک یلیارش رد .تسا هدوب ناریا داصتقا ینوریب طیارش زا لقتسم ًاابیرقت یزرواشک شخب دشر درکلمع هک تسا هدوب
       موه لاوس ود نویا رد یوتح نارویا داوصتقا زا شخب نیا ،تسا هدوب یفنم ناریا یداصتقا دشر 53 و 03 یاه لاس رد
  .تسا هتشاد یتببم و هجوت لباق درکلمع

 
 یزرواشک شخب هدوزفا شزرا دشر -1 هرامش رادومن

 (سلجم یاه شهو پ زکرم) :عبنم

    نیمأوت و تولود یاوه      هونیزه نیمأوت رد یداویز ریثأوت هوک تسا ناریا داصتقا یاه شخب نیرت مهم زا یکی تفن شخب
  یاروب  توفن  شوخب هدوزفا شزرا دشر یارییغت دنور هدنهد ناشن هک  ریز رادومن رد .دراد روشک ینارمع یاه هجدوب
 رد یلاس چیه رد تفن شخب دشر ًاالوا هک دوش یم هدهاشم ،تسا 2390 لاس ینیب شیپ و 4390 – 4190 ینامز هرود
  دوشر ًاایناث ،تسا یدصرد 1,4 دشر اب  2390 لاس هب طوبرم درکلمع نیرتهب و هدیسرن دصرد 2 هب روکذم ینامز هزاب
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 تببم مقر نیا 4390 و 9390 یاه لاس رد اما (اه میرحت زا یشان) هدوب یفنم  5390 ات 1390 یاه لاس رد تفن شخب
 .(4390 لاس ییاهتنا هام ود رد  اجرب یارجا و 9390 لاس رد اه میرحت قیلعت زا یشان)تسا هدش

 یعیبط زاگ و ماخ تفن شخب هدوزفا شزرا دشر -2 هرامش رادومن
 (سلجم یاه شهو پ زکرم) :عبنم

90 ات 1390 یاه لاس فالخرب  2390 لاس ،تسا هدوب تفن شخب ه یو هب ناریا داصتقا یارب یراوشد یاه لاس هک 43
   رویخا هوهد هس زا شیب رد هکلب ،ریخا هلاس دن  رد اهنت هن ار دوخ درکلمع نیرتهب هتسناوت تفن شخب هک تسا یلاس
 روشک تفن یارداص و دیلوت شیازفا ندش ریذپ ناکما و ناریا تفن میرحت عفر هب طوبرم زین رما نیا لیلد .دشاب هتشاد
  ،دویآ یم  اسح هب ناریا داصتقا یاکتا طاقن نیرت مهم زا یکی ًااقافتا هک تفن شخب هک دوش یم هدهاشم نیاربانب .تسا
    داوصتقا یگتوسباو شهاوک یرورض ریگ هیجوت هلئسم نیمه و تسا ناریا داصتقا یاه شخب نیرتریذپ بیسآ هلمج زا
  رد یدوصرد 30   مهوس هوک تسا ناریا داصتقا یاه شخب زا رگید یکی تعنص شخب .تسا یتفن یاهدمآرد هب روشک
 هرود یط تعنص شخب هدوزفا شزرا دشر یارییغت دنور هدنهد ناشن  ریز رادومن .دراد روشک یلخاد صلاخان دیلوت
  توببم  تعنوص  شوخب  دوشر   اوقرا ،0390 لاس ات هک دوش یم هدهاشم .تسا 2390 لاس ینیب شیپ و 4390 ات 3190
   لویلد هوب 53 و 03  یاوه   لاوس رد هوک یروط هب تسا یفنم ًااتدمع و یناسون دشر  اقرا دعب هب لاس نیا زا اما ،دنتسه
    لاوس رد و توببم دوشر دهاش اه میرحت قیلعت لیلد هب 93 لاس رد ،شخب نیا رد یفنم دشر دهاش اه میرحت یرارقرب
    شوخب یوفنم دوشر  دهاوش  اوضاقت  دووبمک لکشم و یداصتقا یاه هاگنب یلام نیمأت لکشم هلمج زا یلیالد هب زین 43 

 .میا هدوب تعنص

 تعنص شخب هدوزفا شزرا دشر -1 هرامش رادومن
 (سلجم یاه شهو پ زکرم) :عبنم

   یوخرب رد یوتببم یاکرحت دهاش 23 لاس رد روشک داصتقا ،رکذلا قوف لکشم ود یبسن لیدعت 4390  لاس زا رذگ اب
  شوخب .دنراد یمیخو تیعضو تعنص یاه شخب ریز زا یرایسب نانچمه ،لاح نیا اب .دشاب یم تعنص یاه شخب ریز
   هوتبلا .دروب یم رس هب ضحم دوکر رد هتشذگ لاس جنپ لالخ رد هک تسا ناریا داصتقا یاه شخب زا رگید یکی نکسم
  لاوس  ود طوقف 23 ات 11 یاه لاس لالخ رد و تسا هدش زاغآ نکسم شخب یلوزن دنور 1190 لاس زا رت قیقد نایب هب
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  دروک شومارف دیابن هتبلا هک ددرگ یم رب 13 و 31 یاه لاس هب مه نآ هک تسا هدرک هبرجت ار تببم دشر نکسم شخب
    زا روتارف نکوسم شوخب دسر یم رظن هب .تسا هدوبن ریگمش  هجو چیه هب زین روکذم لاس ود رد شخب نیا دشر هک
       فروصم دویرخ یردوق تویوقت و یولخاد یداوصتقا  نالوک تسایس ذاختا هب دیدش یگتسباو ،یللملا نیب یاه میرحت
   نووچمه ییاوه     شوخب هوب تبوسن هوک تسا هدوب ییاه شخب هلمج زا ،ناریا داصتقا رد یامدخ شخب  .دراد ناگدننک
 دنور .تسا هتفرگ رارق یداصتقا یاه میرحت صخشم روط هب و داصتقا ینوریب طیارش ریثأت تحت رتمک تفن و تعنص
     یدوعوص دونور زا شوخب نویا هتشذگ یاه لاس  ومع رد هک تسا نیا رگنایب ناریا داصتقا رد یامدخ شخب یتکرح
  یاوه  میروحت دیدشت یاه لاس رد شخب نیا دنور ندش دنک هک دومن هراشا دیاب هتکن نیا هب هتبلا .تسا هدوب رادروخرب
 .تسا هدوب یناگرزاب شخب ریز ریثأت تحت  رتشیب زین یداصتقا

 تامدخ شخب هدوزفا شزرا دشر .4 رادومن
 (سلجم یاه شهو پ زکرم) :عبنم

        شهاوک رووظنم هوب هونیمز نویا رد لومع و  ادوقا و یتمواقم داصتقا یارجا و ققحت ،اه میرحت اب هلباقم یلصا راکهار
   یاوناکما و تویفرظ ،ناوت رب هیکت و روشک داصتقا هب یشخب تینوصم و ینوریب لماوع زا روشک داصتقا یریذپ بیسآ
       و یوملع دروبهار دونمزاین یتمواوقم داوصتقا کوش یب اما ؛دنراد دیکأت نآ رب یربهر مظعم  اقم هک تسا روشک یلخاد
  هومه رد روشک داصتقا یفنم و تببم یاه تیفرظ و اه لیسناتپ هک تسا نیا راک نیرت مهم اتسار نیا رد .تسا یدربراک
     هدوش عوقاو تولفغ درووم دوصقم نیا هب ندیسر یارب هک ییاهرازبا زا یکی .دوش فافش ناراذگ تسایس یارب حولس
  زاوب 14        هوهد طوساوا هوب ،دوش حرولم نارویا رد یوشیامآ یزیر همانرب رکف هک راب نیلوا .تسا ینیمزرس شیامآ تسا
  یاوه     هدودوحم ظاوحل هوب نارویا .  دوش زاوغآ 1190   لاوس لویاوا زا زین نیمزرس شیامآ یاعلالم یلعف هرود .ددرگ یم
     روه نیارباونب توسا یعوونتم طیارش یاراد هدرتسگ یاه یراومهان و یکاخ و یبآ یاهزرم ،یمیلقا طیارش ،ییایفارغج
  و یریذوپ شقن ،اه یدنب تیولوا ساسا رب نیمزرس شیامآ یاهدربهار .دراد ار دوخ هب صوصخم یاه یدنمناوت هقلنم
   ییاویفارغج   یاویبدا رد .دنک یم نیعم ار هقلنم ره یارب بسانم صخشم یالوصحم ،قطانم زا کی ره یجنس تیلباق
 و  هدش  حرلم   اجسنا  نودب  یلکش  هب  بلغا ، یناسنا  یایفارغج  لوصا و اه شور ، میهافم  هتشذگ لاس  هاجنپ  یط ، ناریا

 رد    هوکلب ،رووشک   یاوه  یزویر  هومانرب رد اهنت  هن و  هدش  نایب  هتخیرگ و  هتسج رایسب زین  یگنهرف و  یعامتجا  یایفارغج
 .تسا  سوسحم رایسب  نآ  یلاخ  یاج زین روشک  کیمداکآ یاضف
    روگ هوئارا دوناوتب هک یملع یلدم زونه تفگ ناوت یم یتمواقم داصتقا دربهار و هیرظن ندش حرلم زا دعب زین ناریا رد
    یوسررب و لویلحت هولاقم نیا فده .تسا هدشن هئارا دشاب لمع و  ادقا یارب یتایلمع لاح نیع رد و یملع یدربهار
 یلصا لاؤس .تسا روشک رد یتماقم داصتقا لوصا و فادها ندرک یتایلمع یارب یزاسرتسب رد ینیمزرس شیامآ شقن
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     رد یتمواوقم داوصتقا فادوها و لووصا یدمآراک و یزاس هدایپ هب دناوت یم هنوگ  ینیمزرس شیامآ هک تسا نیا هلاقم
      دانوسا زا هدافتوسا اوب دوش دوهاوخ  شالوت هلاقم نیا رد همدقم نیا هب هجوت اب ؟دناسر یرای ناریا ینیمزرس یایفارغج
 هئارا یاتسار رد یتمواقم داصتقا رد ینیمزرس شیامآ شقن نییبت و لیلحت هب یشهو پ و یملع یالاقم زین و یتسدالاب
 .میزادرپب روشک رد یداصتقا یاهتیلاعف یزاس  واقم یارب یدربهار یلدم
 یرظن درکیور
  شیاومآ .ندروآرد هتشر هب و نتخیمآ ،نتسارآ ،ندرک هدامآ رام  هب تسا ندییامآ ای ندومآ لعف زا ردصم مسا ،شیامآ
 رد Aménager زرا  موه  و یوسیلگنا  ناوبز رد Processing  لداوعم هژاو نیا .تسا هسورپ و دنیارف ای دنورارف ینعم هب
 .(.11 - 21 :3190،هداز  لیعاموسا و رورس) تسا هسنارف نابز زا هدش سابتقا زین 0نیمزرس شیامآ .تسا هسنارف نابز
  قیووشت یارب یهار نتفای روظنم هب ...و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا ،یعیبط لماوع دنم  اظن یبایزرا ،نیمزرس شیامآ
  دروآروب تهج رد ینیمزرس ناوت یرادیاپ و شیازفا یارب بسانم ییاه هنیزگ  اختنا رد نارادرب هرهب هعماج هب کمک و
  هونهپ رد یعامتجا-یداصتقا یاه تیلاعف هیلک یایفارغج گنهامه و نزاوتم عیزوت رگید ینایب هب تسا هعماج یاهزاین
 رغووصاروپ و یحلاووص) دوونیوگ یووم نیمزرووس شیاوومآ ار یناووسنا و یووعیبط عباوونم و اووه توویلباق هووب تبووسن نیمزرووس
 .(510 - 340 :1190،نی اگنس
   نیرترادویاپ .توسا نآ    ییاوضف یهدنامزاوس و تویفیک-یرگن عماج نیمزرس شیامآ همانرب یایصوصخ نیرت مهم زا 
   هومانرب دووش     یوم متوخ نیمزروس اوی هقلنم کی یلیحم و یعیبط عبانم-هیامرس-تیعمج مهم هفلؤم هس هب هک یشیارآ
  یوقلنم یرادرب هرهب روظنم هب اضف رد ناسنا یاه تیلاعف و اضف ناسنا نیب هلبار میظنت .دوش یم هدیمان نیمزرس شیامآ
     اوی یوگنهرف قباووس یداوقتعا یاه شزرا ساسا رب عامتجا یونعم و یدام تیعضو دوبهب تهج رد یاناکما عمج زا
 .(134 - 314 :1190 ،دمحا روپ) دوش یم  وسحم ایفارغج زا یئزج هک تسا نامز لوط رد هبرجت و ملع رازبا

 
 نیمزرس شیامآ یازجا و رصانع -1 هرامش لکش

 (cmid.tpph.ir) :عبنم

  یگتوسباو نیرتمک اب ،هدش میرحت روشک ای هقلنم کی هیلع یداصتقا یاه میرحت اب هلباقم یارب یشور یتمواقم داصتقا
  یاروب  ادک چیه یادراو و یارداص هک یلیارش رد .تسا یدربهار و یساسا یاهزاین صوصخ رد روشک زا جراخ هب
   یولخاد دویلوت رب و دبای شهاک یجراخ یاه یگتسباو دیاب یتمواقم داصتقا هب ندیسر یارب .دشاب یمن زاجم روشک نآ
 3190   رویرهوش رد و  الوقنا زا سپ راب نیلوا ناریا رد یتمواقم داصتقا .ددرگ دیکأت ییاکتادوخ یارب شالت و روشک

                                                                                                                                                                
1. Spatial planning 
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   زاوین یاروب و دومن یفرعم ینیرفآراک زا یموهفم و انعم ار یتمواقم داصتقا ناشیا .دش حرلم یربهر مظعم  اقم طسوت
  ،ولفیوس) دومن یفرعم ار شهج یارب روشک یگدامآ و نانمشد یداصتقا راشف لیلد ود زین ینیرفآراک هب روشک یساسا
9390: 020 - 910). 

   راروق یواوضق دروم یلک روط هب یلم فرصم و دیلوت ساسا رب ًاابیرقت ار داصتقا هک تسا هدوب نیا رب شیارگ اه یدم
 عقاو اجک رد دیدج یا هژورپ هکنیا هرابرد یریگ میمصت ،دنا هتشاد راهظا درزب نازادرپ هیرظن هک روط نامه اما ؛دنداد یم
 نیمزرس شیامآ فده تفگ ناوت یم یلک روط هب .دراد تیمها هژورپ یراذگ هیامرس هرابرد یریگ میمصت هزادنا هب دوش
     رد ،دونک یگدونز یروگید یاوج رد  دوناوت یم هک یبوخ نامه هب دناوتب یا هقلنم ره تیعمج دهد هزاجا هک تسا نیا
    اوب تویعمج روتهب عیزوت حرط نیمزرس شیامآ زا فیراعت نیرتربتعم زا یکی رب انب .دزادرپب یگدنز هب مه دوخ هقلنم
           لوماک هعوسوت و هاوفر و توسین یداوصتقا طوقف نآ فدوه هوک توسا یداوصتقا یاه تیلاعف و یعیبط عبانم هب هجوت
   راروق هوجوت دروم نیمزرس یزیر همانرب رد اه تیلاعف ،ییاضف دعب نین  رد .دراد رظن رد ار تیعمج هوقلاب یاه تیفرظ
  ،دووش    یوم  اوجنا نیمزروس فلتخم یعیبط عبانم و یناسنا یورین زا هدافتسا نیرتهب فده اب یزیر همانرب نیا .دریگ یم
 .تسا یداصتقا ییاراک هراومه یزیر همانرب عون نیا یلصا نوناک هک دن ره

  عماوج یاعلالم و ینابم اب ییارجا یاه همانرب قابلنا نازیم ،یگتفای هعسوت یاهرایعم و یداصتقا یاه صخاش زا یکی
    هدوش میوظنت نیمزروس شیامآ یاه هفلؤم ساسا رب اه نامزاس یتایلمع و ییارجا یاه همانرب رگا .تسا نیمزرس شیامآ
 ،نیمزرس شیامآ بتاکم یریگ لکش هچخیرات یسررب اب .دراد لابند هب زین ار هعسوت و تفرشیپ یاه یریگ تهج ،دشاب
 یارب و تسا هدوب یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاه نارحب لصاح ،قوف بتاکم یریگ لکش للع هک دوش یم هدهاشم
 .دنا هتفرگ هرهب نیمزرس شیامآ  رها زا یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاه نارحب لح
  ،سکاوس ،  اومنهر دویجم ،اوتسا ،رابوکسا ،هلمج زا هعسوت ناققحم زا یعمج طسوت 0ییارگ هعسوت اسپ یروئت یاهداینب
    اروف کوی ار هعوسوت شرگن نیا .تسا هعسوت ینکش راتخاس ییارگهعسوتاسپ .دمآ دوجو هب 5یلباس و تسیر ،هشوتال
   .توسا هدومآ رس هب مه تیاورارف نیا رمع ،ام نارود رگید یاهتیاور ارف همه لبم هک تسا دقتعم و دنادیم تیاور
 و اههفسلف عاونا یایحا عفن هب هتینردم یگدنز هویش و رکفت هویش نتشاذگ رانک ییارگ هعسوت اسپ هک تفگ ناوتب دیاش
    هوب  ووسوم یاوه   هاگدوید نیتوسخن زا یوکی .(41 - 92 :5190  ،یروبنع ) توسا  یوبرغ  رویغ و نردم ریغ یاهگنهرف
-  نامزاوس دروکلمع هب هجوت اب امنهر .تسا هدش زاربا هعسوت یناریا رظن بحاص امنهر دیجم یوس زا ییارگهعسوتاسپ
    ثارویم یعوون هوب هک ییارگهعسوت هک دنکیم نایب ار رواب نیا یحیولت و ینمض روط هب هعسوت هنیمز رد یناهج یاه
 و نارازگراک ،اه نامزاس یارب یناکد هب رتشیب دشاب یعقاو هدنشخب دوبهب دنیارف کی هک نآ یاج هب تسا ییارگرامعتسا
-هیاپ یامازلا و هعسوت یعقاو نومضم هب هجوت یاج هب نارازگراک نیا دیوگیم وا .تسا هدش لدب هعسوت ناصصختم
 نیا امنهر .تسا اههژاو ندرک اوتحمیب نآ یلصا هفیظو هک دناهدرک  ادقا یاه یو یصصخت -ینف نابز عادبا هب نآ یا
  هوملک : دوسیون   یوم اومنهر (توسا universal communication system ففخم هک)دناوخیم unics ار یا هرایس نابز
    بوقع یداوصتقا روظن زا یاهروشک هب ادتبا هدنام بقع یاهروشک .دنیشنیم رامعتسا یاج هب صاخ یتفارظ اب هعسوت

                                                                                                                                                                
1. Postdevelopment theory 
2. Arturo Escobar, Gustavo Esteva, Majid Rahnema, Wolfgang Sachs, James Ferguson, Serge Latouche, and Gilbert Rist. 
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  تعنوص نودب فوصوم هب هک تسا نین  و دنوش یم لدب هعسوت لاح رد هب نایاپ رد و هتفاین هعسوت هب سپس و هدنام
  یروبنع) دوشیم هدوزفا رادیاپ ًااریخا و الاب هب نییاپ زا ،افکدوخ ،روحم -ناسنا ،از نورد ،یداصتقا نو  یتافص هعسوت
 .(400 - 11 :2390،یریپ و

   ناوهج  دروم تیربکا یارب طسوتم یگدنز عون هب نتفای تسد :تسا هدرک هدافتسا هداس لیلد کی زا ییارگ هعسوت اسپ
 رد  یدالیوم 1130 ی ههد رد هک تسا هعسوت ی هبناج همه راکنا تیعضو کی ییارگ هعسوت اسپ .تسا هدش نکمم ریغ
     ،اوتوسیا) نیوتال یاوکیرمآ :توسا هدش رولبتم ریز نارکفنشور نایم زا و رییغت یارب ییاهرذب :هعسوت ی هلجم ی هیشاح
   ،(ز اوس) ناوملآ ،(تسیر) سیئوس ،(نُچ او ،چوتال) هسنارف ،(اتاناوشیو ،یدنان ،اویش ،سراولآ ،امنهر) دنه ،(رابوکسا
      ووکوف یاویرظن هوب هتوسباو هعوسوت نامتفگ لیلحت رد ییارگ هعسوت اسپ زین یسانش شور رظن زا .(کوربیس) سیلگنا
  یوکتم ینامتفگ یردق / تفرعم ی هرابرد 0وکوف یایرظن هب نآ کینوم ه یردق و هعسوت شناد نایم طابترا رد .تسا
  ندووب ضور  وفم و موسینردم تسپ ،ییارگراتخاساسپ تسا «تسپ» ی هرود هب قلعتم نینچمه ییارگ هعسوت اسپ .تسا
 .(500 ات 010 :4190،لجیس) هتینردم نتفرگ نایاپ رد اه نایاپ یرس
   هوب دونم         هوقالع ًااتبوسن اوما ،دنتوسین هعوسوت نیزگیاوج هوب دونم هقالع رابوکسا نو  یداقتنا نازادرپ هیرظن هک یلاح رد
 ی    هعوسوت اوب دوناوتب ییاهاج رد هعسوت یداقتنا یایرظن هک دسر یم رظن هب .دنا هعسوت قبالم هک دنتسه ییاه نیزگیاج
  رد اوه  شبونج عون نیا دیاب هچنآ .تسا یلحم یاه شبنج اب دنویپ اه نآ ثحب ساسا هک ار  ؛دشاب کرتشم ینیزگیاج
       و نتوخیر یوپ ،هعوسوت یلوصا لکوشم ناوشیا رظن زا .تسا «یموب تفرعم و گنهرف رد یدنم هرهب» ،دنوش میهس نآ
  یاوه  ناومتفگ»   میتوسه شدونمزاین هچنآ ،نانآ رظن هب هک یلاح رد .تسا ندش یتعنص یوگلا ساسا رب ناهج یزاسانب
   اوب یدونب  لوصفم و شرتسگ دنمزاین اه نامتفگ نیا هک دنک یم هجوت هتکن نیا هب رابوکسا اذل .تسا «یموب رتشیب ه ره
 1 رد  هدوش   ینیبزاوب) هر  یونیمخ  اما) دشاب یم یرازاب دض ،یدیلوت دض ،یراد هیامرس دض ،یتسیلایرپما دض یاعزانم
 .(1190 نمهب
 یتمواقم داصتقا و ینیمزرس شیامآ

  یزاوس ی وبنخ  یاروب ار   رووشک یوساسا  دروبهار نونکات 3190 لاس زا ه یو هب ،هتشذگ لاس دن  رد  القنا مظعم ربهر
 دوخ یامادقا ات دنتساوخ روشک یداصتقا نالاعف  امت زا و دندرک یراذگ  ان و نیعت ،یتمواقم داصتقا نانمشد یاه شور
  داوصتقا دربهار یلصا هلکاش نییبت و حیرشت رد  القنا مظعم ربهر .دنزاس هدایپ و یزیرهمانرب دربهار نیا یاتسار رد ار
 ،یلک یاهروحم نیا یانبم رب دیاب یداصتقا نازادرپ یروئت و ناسانشراک هک دنتشاد هراشا یساسا روحم دن  هب یتمواقم
  یداوصتقا  ناومتفگ  کوی  راتخاوس  بویترت نیا هب ات دننک یدنب هلکاش ار دربهار نیا ققحت یاه شور هدرخ و اه کیتکات
 :زا دنا یرابع یتمواقم داصتقا لوصا .دریگب لکش یموب و ورشیپ

                                                                                                                                                                
1. Michel Foucault 
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 یتمواقم داصتقا یاه هفلؤم .5 هرامش رادومن

 (eghtesad95.iribresearch.ir) :عبنم

 داصتقا ندرک یمدرم-1
   تولود :دونیامرف یم تلم نتشاذگ رانک و تلود تیکلام یوس  هب روما ندناشک کلهم یرامیب دروم رد هر ینیمخ  اما

       و  دروم  وروحم یاوقبط زا هدیوشوج یوصوصخ یاوه  شوخب ی هعسوت و تلم تکرش یب  ا هداد رکذت ًاارارک هچنان 
 نتشاذگ رانک و تلود تیکلام یوس  هب روما ندناشک .دش دهاوخ ههجاوم تسکش اب  درم فلتخم یاقبط اب یراکمه
  هوک نیا طرش .(1190 نمهب 1 رد هدش  ینیبزاب) هر ینیمخ  اما) دوش  انتجا نآ زا دیاب هک تسا یکلهم یرامیب تلم
  هومه هب هک هبناج همه هعسوت دبای رییغت «یمدرم و دّنلوم داصتقا» هب «یتفن و یتنار داصتقا» زا یداصتقا یاه یریگ تهج
   هوعماج داروفا همه یارب ار  زال طیارش دیاب یعقاو هعسوت .تسا دراد هجوت ناسنا یگدنز فلتخم داعبا و اه یدنمزاین

   .دزاوس مهاروف نانآ یونعم و یدام یلاعت و دشر ییایوپ تهج رد ،داعبا همه رد یناکم رارقتسا تیعقوم زا رظن فرص
  هوجوت  اوب یداصتقا یاه تیلاعف ییایفارغج عیزوت عون نیرتهب ینعی نیمزرس شیامآ کش یب فده نیا هب ندیسر یارب
          کوی رد هوک توسا یتوسایس نیمزروس شیاومآ ارویز :دروک دوهاوخ افیا ار یریگمش  شقن یناسنا و یعیبط عبانم هب

   یداوصتقا یاوه      تویلاعف و یوعیبط عباونم بوسحرب تویعمج نکمم عیزوت نیرتهب یپ رد نیعم ییایفارغج  و را 
 .دشاب یم
 دیلوت و راک گنهرف تیوقت -2
  نآ رد دونناوتن نارگید و دشاب ناتدوخ زا دیهاوخب هک یتکلمم کی» دنیامرف یم طابترا نیا رد هر ینیمخ  اما یرضح
  ؛میوشاب هتشادن نارگید هب ام ،قزر ثیح زا جایتحا تسا ناتدوخ قازرا هب طوبرم هک یزی  نآ دیاب لوا دننک تلاخد
  اوم ای میهد یم امش هب ام هک دنیوگب نارگید ار نآ نان و مینیشنب ام هک تسا بیع ام یارب رخآ دنهدن نارگید ار ام نان
  یراوک        موک ًاالبوق روگا .میهدوب هعوسوت ار یزرواوشک هوک تسا نیا هب نیا و مینک هیهت نامدوخ دیاب .میهد یمن امش هب
    و توببم راوک گونهرف داجیا هلئسم .(1190 نمهب 1 رد هدش  ینیبزاب) هر ینیمخ  اما) دننکب راک رتدایز الاح دندرک یم
     وروبور نآ اوب زوروما یاوه        نامزاوس هوک توسا یتاعووضوم زا یوکی ینامزاوس راوک دنور رد یفنم یاه گنهرف فذح
 یاه همانرب  هتسویپ ءزج یرووص هب ار یگنهرف لماوع ناوتب هک دوش یم نیمضت  یتروص رد اهنت نزاوتم هعسوت .دنتسه
     هوعماج رووه یگنهرووف و یعاومتجا ،یخیرات رتسب هوب هجوت اب ار یدربهار  یاه همانرب  نیا دیاب .درک یحارط  یدربهار
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       لوماوع یرووص هوب هاووخ ؛دروآ  اوسح هوب ار    یوگنهرف لوماوع  دویاب ،یزیر همانرب هلحرم رد ور نیازا .درک فیرعت
      مهاروف ار یعاومتجا روییغت و ینووگرگد یاوبجوم هک یلماوع ناونع  هب ای ،دنهاک یم هعسوت  اتش  زا هک هدننکدودحم
  و یریگداوی    گونهرف ،    راوک گونهرف دوننام ی  روصانع ،یوگنهرف هنیشیپ لیلحوت اب دناوت یم  یگنهرف شیامآ .دنروآ یوم
   هتوشذگ        رد هوک یوگنهرف روصانع و اهدونیآرف ییاوسانش نیونچمه و دنراد رثا هعسوت رد هوک ...و یاضراعت ،یروآون
 .دیامن افیا دیلوت و راک گنهرف تیوقت رد یمهم شقن هدووب تفرشیپ عنام ای لماع اه ناتسا
 ینیمزریز ریاخذ هب یگتسباو شهاک-1
   نکیولو میدونب  یومن ار تفن یاهاج ام» دنیامرف یم تفن نودب داصتقا یوس  هب تکرح دروم رد یمالسا  القنا رامعم
     زا دویاب طوقف توفن زا اوم ندرک هدافتسا هک دنک لیمحت ام رب دناوت یمن مه یسک یلو مینز یمن نآ رب مه جارح  و 
  نارویا .[3] می هدوب  اوج روشک داصتقا رد ار نآ دوخ تفن لوپ یاج هب دیابن ام ار  .دشاب نارگید هب تفن شورف قیرط
  یتوسد نییاپ عیانص زا یرایسب یدورو روشک یناک یالوصحم .تسا عونتم و ینیمزریز میظع عبانم اب یروانهپ روشک
  نآ روب هوالع .دننک یم مهارف طبترم یدیلوت یاه تکرش هعسوت یارب یبسانم یاه تصرف و هدرک مهارف ار دوخ هزوح
    و یتعنوص راتخاوس روییغت یارب یبسانم یلام هناوتشپ و هتشاد یناهج رازاب رد یبسانم هاگیاج یالوصحم زا هورگ نیا
   یباویاج هوب رداق زونه هک هتفرشیپ و نیون یاه یروانف ه یو هب رت ناوج یتعنص یاه شخب هب نتخادرپ و روشک یروانف
         ریاوس نتفاوی یردوق و دوشر اوب هارومه ناومز یوط تسا یهیدب .دنروآ یم مهارف ار دنا هدوبن یناهج رازاب رد بسانم
 نیا .داد شهاک ار ینیمزریز عبانم یارداص هب روشک داصتقا یگتسباو ناوت یم ،یناهج یاهرازاب رد یتعنص یاه شخب
   طروش هوب هتبلا) نیمزرس شیامآ درکیور دنمشزرا یاه یگ یو زا .دوش لابند حیرص و صخشم یزیر همانرب اب دیاب رما

      و رووشک فولتخم قطاونم نیوب (اوه   توصرف و یدومآرد) یربارباون شهاک رد نآ تیلباق ،(نآ یحارط رد یرگن عماج
  رادویاپ و نزاوتم هعسوت و یعامتجا تلادع هب یبایتسد بجوم هک تسا تسیز طیحم بیرخت زا یریگولج و تظافح
  ی تارتوسا رد ثحب دروم یاهدرکیور ریاس رانک رد تعنص شیامآ درکیور زا هدافتسا هجیتن رد .دش دهاوخ روشک رد
     یاروب یهجووت لوباق یامادوقا ریخا یاه لاس رد ه رگا .دیآ یم رظن هب یرورض و هتشاد ییالاب تیزم ،یتعنص هعسوت
 رد   ؛هولمج زا دراووم زا یرایسب رد اما ،تسا هتفرگ یروص زاگ و تفن عبانم و یندعم داوم یشورف  اخ زا یریگولج
     هدافتوسا درووم هویلوا داووم) یمی وشورتپ هیوناث داوم رودص و دیلوت ،لیدبت هب ًاافرص ،زاگ و تفن تعنص زا ییاه شخب

  هویوناث داوم ای  اخ داوم هک دوش یم (یجراخ یاه تکرش) یناسک دیاع یلصا دوس نانچمه و تسا هدش افتکا (عیانص
     مولع و شوناد یوشورف  اوخ هک تسا یلیارش رد نیا و دنیامن یم لیدبت هعماج هدافتسا دروم ییاهن یالوصحم هب ار
 لیدبت اذل و تسا هدش هدوزفا نآ هب یملع یاهدایپملا عاونا ای isi یالاقم بلاق رد زین یناریا نیصصختم و نادنمشناد
      دروبهار ،ییاوهن لووصحم هوب (یوملع  یاوه هتفای صوصخ هب و ییایرد ،یزرواشک ،یندعم  اخ داوم دننام)  اخ داوم
 .دراد یمهم رایسب شقن ،میرحت اب هلباقم دنیآرف رد هک تسا یرگید
 فارسا هزرابم و فرصم یوگلا حالصا-4
       یداوصتقا ییاوفکدوخ و لالقتوسا هوب ندیوسر یاوهراکهار زا یکی ار ییارگ فرصم اب هزرابم هر ینیمخ  اما یرضح
    نامرووشک رروض هوب هک ییاهزی  یولج یردق  امت اب :دنیامرف یم ییارگ فرصم اب هزرابم یرورض هرابرد و دنناد یم
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  ار یراوجت یگتسباو ام .دننادرگ دوخ فرصم رازاب ار ناریا ات میهد یمن هزاجا اهروشک هب زگ ره ام .میریگ یم ار تسا
       روقف نتوشاد هومادا ،یناوهج  ود گونج زا سوپ .(1190 نمهب 1 رد هدش  ینیبزاب) هر ینیمخ  اما) درب میهاوخ نیب زا
    .یالکوشم عوفر توهج ییوج هرا  یارب دش یلیلد تسیز طیحم ندش عیاض و یعیبط عبانم یگتفر رده ،نازرواشک
 نیمزرس زا و تکرح تعیبط هارمه هب دیاب دریگب ار نیمزرس ندش عیاض و رقف یولج دناوتب هکنآ یارب درب یپ ناسنا
  یزویر هومانرب ای نیمزرس شیامآ یارب دش یاهمدقم یرکف نین  .دیامن یروهرهب نآ یدیلوت لیسناتپ ای ناوت هزادنا هب
    حالوصا یاروب یوفلتخم درخ یاهراکهار دن ره .تفرگ لکش ناهج رد نیمزرس شیامآ هک دش هنوگ نیا و  یاهقلنم
 نیمزرس شیامآ شور نیرت یداصتقا و نیرترادیاپ هک تفگ ناوت یم اما دراد دوجو فارسا زا زیخرپ و فرصم یوگلا
  رووظنم     هوب نیمزروس رد ناوسنا یاوه  تویلاعف و نیمزرس ،ناسنا نیب هلبار میظنت یانعم هب ینیمزرس شیامآ اریز تسا
 هعماج یونعم و یدام عضو دوبهب روظنم هب نیمزرس یلیحم و یناسنا یاناکما عیمج زا رادیاپ و روخرد یرادرب هرهب
    میوظنت ییاویفارغج قطاون م یاوه یگ یو و اهزاین اب قبالم تسیابیم یداصتقا نالک یاه تسایس .تسا نامز لوط رد
     دووجو هوب ار هوقلنم کوی رد اه تیلاعف مکارت و یاناکما ،تیعمج بسانمان عیزوت ی هنیمز یروص نیا ریغ رد ؛دوش
    درزوب یعناوم و دزادونا یم رلخ هب زین ار یداصتقا تینما ،یعامتجا و یداصتقا یفنم یاهدمایپ رب هوالع هک دنروآ یم
        دونویپ اوب ،ددروگ یویارجا یبووخ هوب ینیمزروس شیامآ حرط هک یتروصرد .تسا روشک یداصتقا ی هعسوت هار رس رب
   و صیوصخت اوت ددرگ یم ببس ،دنکیم رارقرب روشک فلتخم قطانم و یداصتقا فلتخم یاه شخب نایم هک یکیناگرا
           و یداوصتقا فاکوش و زوکرمت و هوتفایدوبهب رووشک فولتخم قطاونم نیوب یوصصخت راوک میسقت و عبانم هنیهب عیزوت
 .دبای شهاک یا هقلنم یاه هلصاف
 یلم دیلوت زا تیامح -5
 یور  هوب ار  توکلمم یاهرد هن و میدنب یم ار تفن یاها  هن ام» هک دنیامرف یم دیلوت تیوقت دروم رد نینچمه ناشیا

 ام .مینک یم لیدبت دنک لیمحت ام هب دهاوخ یم و دزاس یم  رغ هک ه ره فرصم رازاب هب ار روشک هن و میدنب یم دوخ
  زاوین نآ  هوب و  میرادون هک ار یزی  ام .میشاب نآ هدننک رداص هشیمه هک درادن یلیلد یلو درک میهاوخ هدافتسا تفن زا
 و یدازآ   وفح یانبم رب هشیمه ام تسایس ،میشابن دوخ جاتحیام هدننکدیلوت دوخ ار  یلو میرخ یم جراخ زا ،میراد
 1 رد  هدوش   ینیبزاوب) هر  یونیمخ   اوما) مینک یمن یزی  یادف زگره ار لصا نیا هک تسا  درم عفانم  فح و لالقتسا
  و اوه شخب یاصحا  زلتسم ،روشک دودحم عبانم زا تسارح یرورض هب هجوت اب یلم دیلوت زا تیامح .(1190 نمهب
  قولخ هب هجوت و یرورض و کی تارتسا و اپون یاه شخب و دیلوت رد قللم و یبسن یاه تیزم یاراد یدیلوت یاهالاک
    نآ بوقاعتم و یداوصتقا یاوه تیلاعف هتشر هعسوت ی تارتسا یارجا و نیودت اب اهنت رما نیا و تسا دیدج یاه تیزم
  هوب هجوت اب ...و یصخش یاه هقیلس و ییارگ هقلنم ،یرگن یشخب هنوگره زا رود هب یدمدنلب یراجت ی تارتسا نیودت
 .دش دهاوخ ققحم یلم یاه تیفرظ و ینیمزرس شیامآ
 اه تیفرظ همه زا یرثکادح هدافتسا-6
   و یاوناکما نارویا»  دونیامرف  یوم دویلوت تیوقت یارب اه تیفرظ و یاناکما زا هدافتسا دروم رد هر ینیمخ  اما یرضح
 رقف ندرب نیب زا و دوخ دشر رد دناوتب دشابن مه تفن رگا هک دراد یداصتقا دشر یارب یناوارف و فلتخم یاه تیفرظ
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-مهم و یرادماد و یزرواشک یاناکما نینچمه و دراد یدایز تیمها عیانص رد هک فلتخم نداعم لیبق زا .دوش زوریپ
  رد یاوناکما زا هنیهب یرادرب هرهب یانعم هب ینیمزرس شیامآ .[3] یناسنا قالخ و راشرس یاهدادعتسا دوجو همه زا رت
   ،یوعیبط یاوضف ی اوه   تویزم حروط نیا رد .تسا صاخ ییایفارغج ورملق رد یونعم و یدام تیعضو دوبهب یاتسار
   و تویعمج عویزوت نیب یقلنم هلبار داجیا فده اب راک نیا .دوش یم یشخب  اظن و یهدنامزاس ،یداصتقا و یعامتجا
  یاوه   هونیمز رد نیمزروس شیاومآ هلئسم .تسا قطانم ییاضف یاهیگ یو هب هجوت اب نیمزرس هنهپ رد اهتیلاعف  اجنا
  یاوه    تویعقاو ساوسا روب دویاب یتیلاعف ره هک یوحن هب دراد تلاخد یشزومآ و یگنهرف ،یزرواشک ،یتعنص فلتخم
 .دریگ لکش یشیامآ
 ییاکتادوخ و یروابدوخ حور-7
      موک یورووش و اوکیرما و اوپورا دا ون زا  رع و ایرآ دا ن هک دینادب» دنیامرف یم هلبار نیا رد هر ینیمخ  اما یرضح
     یدومزارد رد دوشاب هتوشادن دووخ ریغ هب تشادمش  و دنک رود دوخ زا ار سای و دبایب ار دوخ یدوخ رگا و درادن
     هوب دیوسر دویهاوخ موه امش دنا هدیسر نآ هب نانیا هب هیبش اه ناسنا هچنآ و دراد ار زی  همه نتخاس و راک همه یردق
     یگدونز هوب ندیوسر یاروب اه یتخس لمحت و نارگید هب یگتسباو علق و سفن هب اکتا و یلاعت دنوادخ هب لاکتا طرش
   ینیمزروس شیاومآ .(1190 نمهب 1 رد هدش  ینیبزاب) هر ینیمخ  اما) بناجا هللس تحت زا ندش جراخ و هنادنمتفارش
  ییاوکتادوخ لصا ققحت یارب شالت و یزیر همانرب زا ناشن نآ  اجنا و تسا ییاکتادوخ و یروابدوخ حور ینیع دامن
      یدوم دونلب هعوسوت یاتوسار رد نیمزروس    یاونهپ و تعوسو زا میناووتب ات دنک یم کمک ام هب ینیمزرس شیامآ .تسا
  ییاوکتادوخ یا  هوقلنم      و یولحم و یولم داوعبا رد نیمزروس شیاومآ یارب  ادقا و یزیر همانرب نودب .مینک یرادرب هرهب
 .تشاد دهاوخن یدم دنلب رد ققحت ناکما و دوب دهاوخن شیب یراعش
 ناینب شناد داصتقا هب هجوت-3
  روب» دنیامرف یم یتالمجت یاهالاک زا یریگولج و یموب ناصصختم و ناسانشراک زا تیامح دروم رد هر  اما یرضح
  و دوننک ینادردق دوخ نیصصختم زا هک هدنیآ یاه لسن رد ه  و رضاح لسن رد ه  تسا ناراکردنا تسد و اه تلود
  یریگوولج  زادونارب   هوناخ و زاوس فرصم یاهالاک دورو زا و دنیامن راک هب قیوشت یونعم و یدام یاه کمک اب ار نانآ
  یتوسیاب .(1190  نومهب 1 رد  هدوش   ینیبزاوب) هر ینیمخ  اما) دنزاسب زی  همه دوخ ات دنزاسب دنراد هچنآ هب و دنیامن
     روه رد نیمزروس شیاومآ دووجو  دع اریز تسا ینیمزرس شیامآ ناینب شناد داصتقا هب ندیسر طرش هک تشاد هجوت
 .    دووب دوهاوخ شیووخ نیمزروس رد ناسنا یداصتقا یاه تیلاعف نیب نزاوت  دع و یمظن یب ی هلزنم هب یرهش و روشک
    دوهاوخ یفاوضا یاوه هنیزه ندش هدیشارت زین و ناوارف یاه بیرخت هب رجنم یداصتقا یاه تیلاعف رد یمظن یب دوجو
     هوتفرگ هدویدان نیمزروس شیاومآ مهم ی هلئسم رگا  الک کی رد .دوش یم یقلت هعماج ندرگ رب نیگنس یا هنزو هک دش
  ار نآ راوثآ  ناووت یم هک دش دهاوخ یداصتقا راتفر رد یگتخلش ندمآ دیدپ بجوم دشاب هتشادن دوجو ًاالصا ای و هدش
  داوجیا نآ  یاتوسار رد و  رویخا یاه لاس رد ناریا یملع تفرشیپ و دشر دوجواب .درک هدهاشم روشک یعیبط هیامرس رد
  یداوصتقا  یاوه  تکروش و  اوه  هاوگنب سی وسأت ،اه هاگشناد رد ینیرفآراک زکارم و دشر زکارم ،یروانف و یملع یاه کراپ
 یبسانم  اتش ناینب شناد داصتقا تمس هب تکرح هنافسأتم ،روشک رد ناینب شناد یاهراکو بسک یزادنا هار و ناینب شناد



 1397 ناتسبات ،موس هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 117

  ،اهرووشک  یداوصتقا  دوشر رد نا وینب شناد یاهراک و بسک هک یشقن و تیمها هجوت اب تفگ ناوتیم اذل .تسا هتشادن
  توهج  دویاب و  دونا  هوتفاین  توسد  دووخ  یوساسا و یعقاو هاگیاج هب زونه ام روشک رد ،دنراد هتفرشیپ یاهروشک ه یو هب
 نیا داجیا زا  زال یاه تیامح و دریگ یروص یرت یدج شالت ناینب شناد یاهراک و بسک جیورت و هعسوت ،یزادنا هار
 یلصا هاگیاج هب ناینب شناد یاهراکو بسک ات دوش  اجنا اه نآ یفیک و یمک دشر و شرتسگ تهج اهراک و  بسک هنوگ
 .دنیامن افیا روشک یداصتقا دشر تهج ار دوخ  وللم شقن و دنبای هار داصتقا و راک رازاب رد دوخ
 روشک یونعم و یدام ناوارف یاه تیفرظ -3
 و روشک هرادا یارب هک  السا رد ًاالبم یلام نوناق دنیامرف یم یایونعم و یایدام دنویپ دروم رد هر ینیمخ  اما یرضح
           و توسا رووظنم نآ رد یوونعم یناگدونز هوبنج هوک توسا هدوش عوضو یرووط هب هدش عضو یدام یناگدنز جایتحا
      نآ هلوساو هوب هوک ادوخ هوب  رقت دصق اه یایلام رتشیب نداد رد تهج نیا زا دنک یم یونعم یناگدنز هب یراک کمک
  نومهب 1 رد  هدوش   ینیبزاوب) هر  یونیمخ   اوما ) توسا  هدوش طرش دوش یم درزب یناسنا حور و نیمأت یونعم یناگدنز
   زا یوقلنم یرادروب هرهب روظنم هب اضف رد ناسنا یاه تیلاعف و اضف .ناسنا نیب ی هلبار میظنت ،نیمزرس شیامآ .(1190
  و یوگنهرف قباوس هب هجوت اب یداقتعا یاه شزرا ساسا رب عامتجا یونعم و یدام تیعضو دوبهب یارب یاناکما  امت
 و دنک یم ریوصت ار یگتفای هعسوت یتآ ی هلحرم یامیس نیمزرس شیامآ حرط .تسا نامز لوط رد هبرجت و ملع رازبا
    دوهوشم فیراوعت رد هوک نان  مه .تسا هعسوت فادها هب لین تهج رد اضف هناهاگآ یهدناماس و زیوجت یارب یرازبا
 هجوت دروم سوسحم و یدام یاه هبنج ادتبا ناسنا عون یگدنز هوجو ریاس دننام هب نیمزرس شیامآ هب هجوت رد تسا
        روظن زا هو  و شدووخ رومع لووط رد دروف کوی رظن زا ه  سوسحم روما هب یمدآ هجوت ًااساسا و تسا هتفرگ رارق
      یولک رووط هوب ؛توسا یوونعم و لوقعم و یرکف میهافم و روما هب وا هجوت زا لبق شخیرات لوط رد یرشب ی هعماج
    شیاومآ عووضوم .توسا هدیسر یونعم و یلاع میهافم و یناعم هب جیردت هب یسح میهافم و یناعم کرد زا سپ یمدآ
 هدوب نیمزرس زا یداصتقا هنیهب هدافتسا رطاخب ًاافرص ادتبا رد نیمزرس شیامآ هب هجوت .تسین ینبتسم هدعاق نیا زا مه
     یالماوعت و توسیز طیوحم اوب    ناوسنا یاوطابترا رد لویخد یونعم میهافم و یناعم و یناسنا یابسانم جیردت هب یلو
 .تسا هتفای هعسوت و حرلم یناکم و ینامز یاضف رد رگیدکی اب اه ناسنا
 ناریا داصتقا یراتخاس و نمزم تالکشم عفر-11
   یروضح .توسا یداصتقا لالقتسا  فح ناریا یمالسا یروهمج یداصتقا یراتخاس لئاسم نیرت مهم زا یکی کش یب
  یرویگ  میموصت قح یلو دوب میهاوخ لماک یهلبار رد یتعنص ناهج اب ًااعلق ام» دنیامرفیم هراب نیا رد هر ینیمخ  اما
 نمهب 1 رد هدش  ینیبزاب) هر ینیمخ  اما) دوب دهاوخ ام دوخ یهدهع هب درک دهاوخ  اختنا ام داصتقا هک یتهج یارب
1190). 
    ،لاوس هد کوی یداوصتقا ی  هروصاحم رد ار ام رگا هک تسا  داقتعا نم دنیامرف یم زین اه میرحت هلئسم دروم رد ناشیا
      و توقو نآ رد دوندوب دوکار هوک ییاوهزغم ی    هومه یونعی میونک یم ادیپ ار نامدوخ تیصخش میوشب عقاو لاس هدزناپ
   داوصتقا  اوب رد .(1190  نومهب 1 رد  هدوش   ینیبزاوب) هر ینیمخ  اما)... دنتفا یم تیلاعف هب دننکب تیلاعف دنتسناوت یمن
 . توسا هدش هتفگ یناوارف یاه نخس میرحت اب ،هلباقم یاهراک هار نینچمه و یداصتقا تمواقم اب نآ یوافت و یتمواقم



 717 ...یتمواقم داصتقا و ینیمزرس شیامآ

 هب ًاالماک ،هنیمز نیا رد رظن دروم فادها هب یبایتسد و یتمواقم داصتقا ققحت و یزاس هدایپ رد تیقفوم هک تسا یهیدب
      سرتوسد لوباق و دووجوم یاوناکما و عباونم ریاس و یناسنا هیامرس زین و اه تصرف زا یلوصا و یقلنم ،هنیهب هدافتسا
 .دراد یگتسب
 یجراخ یداصتقا گنج و تادیدهت اب هلباقم -11
  یردوق  شهاوک  هوب  ،رووشک  یداوصتقا  ناووت شهاک اب ات دنز یم تسد یتامادقا هعومجم هب نمشد ،یداصتقا گنج رد
  یاونایرج  لروتنک و  یداوصتقا  طلوست بسک .دوش یندم ینامرفان و یتیاضران بجوم هجیتن رد و یگداتسیا و تمواقم
  یرهاوظ یروص مه هک یا هلوقم .تسا  رن گنج عون نیا فادها زا یلم ی هعسوت و یزاسزاب ناوت شهاک و یداصتقا
  دوناوت  یوم  موه و  درادون ار  رووشک کی یگنهرف و یسایس ،یداصتقا یاهانبریز و یناسنا یورین ندرب نیب زا و بیرخت
    ًاالوومعم یوصوصخ شوخب رد ه یو هب هک تسا یدراوم زا زین ینیمزرس شیامآ .دناسرب دوخ یلصا فده هب ار نمشد
    رازاوب هوب یوسرتسد ؛هلمج زا ینیمزرس شیامآ لوصا تیاعر هک میشاب هتشاد دای هب دیاب اما ،دریگ یم رارق تلفغ دروم
  یاوه هار   هوب یوسرتسد  ،نامزاوس زاین دروم هیلوا داوم ای صصختم یناسنا یورین هب یسرتسد ،یدیلوت لوصحم ای الاک
  هویلوا  یاوه  تخاوسریز هب یسرتسد ،یجراخ ای یلخاد یاهرازاب هب یالوصحم هنیزه مک و عیرس لاقتنا یارب یطابترا
     ینیمزروس شیاومآ مولع هزووح رد هک دور یم رامش هب یتاعوضوم زا ،نآ هباشم دراوم ریاس و زاگ و قرب و  آ ؛دننام
     هتوشاد هارومه هوب اوم یارب ار هنیزه نیرتمک و هتشاد بسانت ام تیلاعف و راک عون اب دیاب و دریگ یم رارق یسررب دروم
 .دشاب
 یداهج هیحور نتشاد -21
   یلاوعت دونوادخ»  دونیامرف یم ندوب  اظن زابرس و یراکادف سدقم ی هیحور اب ندرک راک دروم رد ینیمخ  اما یرضح
       و لالقتوسا هوب ندیوسر اوت ناوصصختم و نادونمر اک و نارگراوک هیلک رد ار یراکادف و یزابرس سدقم ی هیحور نیا

  هعوسوت و  جیوروت   و یراوک نادوجو .(1190  نومهب 1 رد هدش  ینیبزاب) هر ینیمخ  اما) دیامرف  فح لماک ییافکدوخ
  هتوشاد یا هداعلا قوف ریثأت یداصتقا تیعضو دوبهب رد هک تسا یمالسا دکؤم یاه شزرا زا یکی ،شالت و راک گنهرف
 ، یاوه  هوصخاش ساسا رب یراک نادجو یزاس هنیداهن اذل و دوشب زین عبانم فرصم رد ییوج هفرص هب رجنم دناوت یم و
  اوب و جراخ راعش دح زا دیاب ،دسر یم رظن هب اما ،دوش یم هتخادرپ نآ هب یهاگزاره ه رگا هک تسا یعوضوم یمالسا
      و راوک گونهرف شیاومآ راوک نویا همزال .دوش ارجا حولس  امت رد یلمع روط هب ،یدربراک یاه همانرب و اه حرط هیهت
 .تساه نامزاس یارادا حلس رد شالت
 یدربهار یاهالاک تینما -11
   شوقازرا هوب عجار یروشک کی هک تسا نیا اهزی  همه سأر رد» :دنیامرف یم ییاذغ تینما دروم رد هر  اما یرضح
   زال نویا و  ؛دوشابن جاتحم شیاهزی  روط نیا هب عجار و شنان هب عجار و شتشوگ هب عجار .جراخ هب دشابن جاتحم
 هدش  ینیبزاب) هر ینیمخ  اما) دوشب تسرد عیسو روط هب یزرواشک روط نیمه و دننک ادیپ جاور اهیرادماد هک تسا
 .دوش یم یقلت فلتخم یاهروشک یارب یتینما یعوضوم نیمزرس شیامآ .(1190 نمهب 1 رد
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 . دونک یم مهارف یسایس  اود و یناسنا یایح یزاس هنیهب یارب ار اهروشک یداصتقا و یسایس ،ییایفارغج یاضف رما نیا
  هویلک  زا یوقلنم  یزتنوس  عوقاو رد و دراد یداصتقا ،یعامتجا ،یناسنا ،یتینما یوق رایسب یاه هبنج نیمزرس شیامآ اذل

 رد  یبوسانم  رازوبا و  ی تارتوسا  دوناوت یم و تسا یا هقلنم و یلم یایفارغج و اضف اب طابترا رد یزیر همانرب یاه نایرج
 .دنک هئارا ار نیمزرس فلتخم قطانم رد نوگانوگ داعبا رد رادیاپ تینما ققحت و داجیا تهج

  تیریدوم  لئاوسم و  یناوسنا  یگدونز دوجوم یالکشم نییعت و صیخشت ،نیمزرس شیامآ هعلالم ییاهن و یلصا فده
 یزیر همانرب هفیظو زا رود هب دناوت یمن یاعلالم نیا ،تسا نآ اب بسانتم یاه لح هار داهنشیپ و یحارط و یلیحم تسیز
 رد هک دماجنا یم یدنس هئارا هب یشیامآ هعلالم هنوگره ،یروص نیا رد و دشاب  وللم یاه تسایس و اهداهنشیپ هئارا و
 رد  شیاومآ   نیارباونب ،دونک  یوم  راکوشآ ار نیمز هنهپ رب یناسنا یاه تیلاعف و یعیبط عبانم یهدنامزاس زا ینیون مظن نآ
  هونوگره یارب یتایح دوجوم یاضف لدتعم و یقلنم یهدنامزاس هب  وللم یاه تسایس داهنشیپ و یزیر همانرب هلحرم
  هعوسوت  یرویگ   توهج نیروت یا  هویاپ و نیرت مهم ،یدربهار یا همانرب ناونع هب نیمزرس شیامآ .دزادرپ یم یناسنا عمجت
  روگید زا اهانگنت و اه تیدودحم و وس کی زا اه تیلباق و اهدادعتسا ،یاناکما ییامنزاب و یسانشزاب روظنم هب یدمدنلب
 و  یوهد یاج یگنوگ  و تیلاعف و اضف ،ناسنا هناگ هس رصانع نیب  وللم لماعت داجیا و اه ییاسران ندودز یارب ،وس
 .دراد هدهع هب ار نیمزرس رب نآ نکمم و یقلنم نامدی 

 :دنک یم کمک روشک زاین دروم یدربهار  القا تینما هب ریز یاه هار زا ینیمزرس شیامآ یزرواشک شخب رد

  یاوه    توشد ساوسا روب شخب هعسوت تیریدم و یزیر همانرب رب دیکأت اب نیمزرس رد یزرواشک یاه تیلاعف هعسوت .0
 .یزرواشک شخب یاه تیلاعف و  آ یالماعت ساسا رب و یزرواشک

   میوظنت و (یاوج   یفیوص) یداوصتقا مک هدزاب اب رب  آ یالوصحم شهاک یاتسار رد تشک یوگلا رد رظن دیدجت .5
 . آ فرصم نازیم و یروآ زرا ،یروآدوس ،ییاذغ تینما هفلؤم راه  ساسا رب دیلوت همانرب

     و لووصا شزوومآ قویرط زا یونز مخش یاهریسم حالصا و اه بیش ریظن بسانمان یاهورملق رد تشک تیعونمم .9
 . زال یتراظن یاهراک و هنالاس رارقتسا رد هدنیازف

 .یعیبط عبانم زا تظافح یامازلا و یمیلقا طیارش و نیعارز ناوت اب تشک یوگلا بسانت هب هجوت .4

       هعوسوت تویلباق اوب هعوسوت یدوعب لوحارم رد (یا هناخلگ تشک) یزرواشک یاه تیلاعف شیازفا یارب یزاس هنیمز .2
 .نیمزرس زا هیحان ره یمیلقا یاه تیلباق اب بسانتم ه یو یاه تشک

 یریگ هجیتن

   روگید یراوبع هب ؛درک یدنب هتسد یگنهرف و یداصتقا هتسد ود رد ار یتمواقم داصتقا یاه هفلؤم ناوتیم یلک روط هب
  یزویر  هومانرب  فدوه .میتسه روشک یگنهرف و یداصتقا یاضف رد اضف و ناسنا هلبار میظنت و یزیر همانرب دنمزاین ام
 هجوت اب ،اه نیمزرس ناهنپ و راکشآ یاه تیفرظ و یعامتجا ،یداصتقا عبانم و اه تیلاعف عیزوت ْننیمزرس شیامآ و ییاضف
   ووللم ةدنیآ هک تسا عبانم و اه تیلاعف عیزوت نیا قیرط زا .دوش یم لابند ،اهزاین و نامز یاه ینوگرگد و اه لوحت هب
  زا هونیهب  یرادروب  هروهب  اوب و یدمدنلب یدید اب دیاب اه تیلاعف و عبانم عیزوت نیا اما ،تسا ینتفای تسد هعسوت نامه ای
  روگید اب گنهامه و نآ یاه تیلباق و اه یدنمناوت ساسا رب هقلنم ره صاخ تیلوئسم و شقن ندرک راکشآ و یاناکما
     یدومآراک و ییاراوک هوب دوناوت     یوم هوک توسا یوملع دنمشزرا رازبا و راکهار کی ینیمزرس شیامآ .دوش ارجا قطانم



 317 ...یتمواقم داصتقا و ینیمزرس شیامآ

    لوباق و ندروک هداومآ ینیمزرس شیامآ درکراک .دناسر یرای اهروشک یداصتقا و یعامتجا و یسایس هعسوت یاه همانرب
  ناووت یم یتمواقم داصتقا دربهار و هیرظن ندش حرلم زا دعب زین ناریا رد .تسا ناراذگ تسایس یارب طیحم ندرک مهف 

 هدشن هئارا دشاب لمع و  ادقا یارب یتایلمع لاح نیع رد و یملع یدربهار رگ هئارا دناوتب هک یملع یلدم زونه تفگ
     لووصا و فادوها ندروک یتاویلمع یارب یزاسرتسب رد ینیمزرس شیامآ شقن یسررب و لیلحت هلاقم نیا فده .تسا
 .تسا روشک رد یتماقم داصتقا

 یروص یامادقا مغر هب و تسا هدوب ور هبور یللملا نیب یاه میرحت دیدشت هلئسم اب هتشذگ ههد کی رد ناریا داصتقا
        تلوهوس ظاوحل زا نارویا داوصتقا طیاروش ، اوجرب بولاق رد و هتشذگ لاس راه  رد و مهدزای تلود یوس زا هتفرگ
 ،اه میرحت اب هلباقم یلصا راکهار .تسا هتشگنرب اه میرحت دیدشت زا شیپ طیارش هب یکناب یالدابم و یراجت یادوارم
    لوماوع زا رووشک داوصتقا یریذپ بیسآ شهاک روظنم هب هنیمز نیا رد لمع و  ادقا و یتمواقم داصتقا یارجا و ققحت
      موظعم  اوقم هوک توسا رووشک یلخاد یاناکما و تیفرظ ،ناوت رب هیکت و روشک داصتقا هب یشخب تینوصم و ینوریب
  نیروت  موهم اتسار نیا رد .تسا یدربراک و یملع دربهار دنمزاین یتمواقم داصتقا کش یب اما ؛دنراد دیکأت نآ رب یربهر
   فافوش ناراذوگ   توسایس یاروب حولس همه رد روشک داصتقا یفنم و تببم یاه تیفرظ و اه لیسناتپ هک تسا نیا راک
  نارویا رد  .توسا ینیمزرس شیامآ تسا هدش عقاو تلفغ دروم دوصقم نیا هب ندیسر یارب هک ییاهرازبا زا یکی .دوش
   یدروبهار روگ  هوئارا دناوتب هک یملع یلدم زونه تفگ ناوت یم یتمواقم داصتقا دربهار و هیرظن ندش حرلم زا دعب زین
       شوقن یوسررب و لویلحت هولاقم نویا فدوه .تسا هدشن هئارا دشاب لمع و  ادقا یارب یتایلمع لاح نیع رد و یملع
 .تسا روشک رد یتماقم داصتقا لوصا و فادها ندرک یتایلمع یارب یزاسرتسب رد ینیمزرس شیامآ

  قیووشت یارب یهار نتفای روظنم هب ...و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا ،یعیبط لماوع دنم  اظن یبایزرا ،نیمزرس شیامآ
  دروآروب تهج رد ینیمزرس ناوت یرادیاپ و شیازفا یارب بسانم ییاه هنیزگ  اختنا رد نارادرب هرهب هعماج هب کمک و
  هونهپ رد یعامتجا-یداصتقا یاه تیلاعف هیلک یایفارغج گنهامه و نزاوتم عیزوت رگید ینایب هب تسا هعماج یاهزاین
  هولباقم یارب یشور یتمواقم داصتقا .دنیوگ یم نیمزرس شیامآ ار یناسنا و یعیبط عبانم و اه تیلباق هب تبسن نیمزرس
  صووصخ رد  رووشک زا  جراوخ  هوب یگتسباو نیرتمک اب ،هدش میرحت روشک ای هقلنم کی هیلع یداصتقا یاه میرحت اب
   اوقم طسوت 3190 رویرهش رد و  القنا زا سپ راب نیلوا ناریا رد یتمواقم داصتقا .تسا یدربهار و یساسا یاهزاین
 روشک یساسا زاین یارب و دومن یفرعم ینیرفآراک زا یموهفم و انعم ار یتمواقم داصتقا ناشیا .دش حرلم یربهر مظعم
 .دومن یفرعم ار شهج یارب روشک یگدامآ و نانمشد یداصتقا راشف لیلد ود زین ینیرفآراک هب

    لوصاح ،قووف بوتاکم  یرویگ لکش للع هک دوش یم هدهاشم ،نیمزرس شیامآ بتاکم یریگ لکش هچخیرات یسررب اب
      روها زا یوسایس و یعاومتجا ،یداوصتقا یاه نارحب لح یارب و تسا هدوب یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاه نارحب
 .دنا هتفرگ هرهب نیمزرس شیامآ
 ،سکاس ،امنهر دیجم ،«اوتسا» ،«رابوکسا» ،هلمج زا هعسوت ناققحم زا یعمج طسوت ییارگ هعسوت اسپ یروئت یاهداینب
     اروف کوی ار هعوسوت شروگن نیا .تسا هعسوت ینکش راتخاس ییارگهعسوتاسپ .دمآ دوجو هب یلباس و تسیر ،هشوتال
   .توسا هدومآ رس هب مه تیاورارف نیا رمع ،ام نارود رگید یاهتیاور ارف همه لبم هک تسا دقتعم و دنادیم تیاور
 و اههفسلف عاونا یایحا عفن هب هتینردم یگدنز هویش و رکفت هویش نتشاذگ رانک ییارگ هعسوت اسپ هک تفگ ناوتب دیاش
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 ینمض روط هب هعسوت هنیمز رد یناهج یاهنامزاس درکلمع هب هجوت اب امنهر .تسا یبرغریغ و نردمریغ یاهگنهرف
  دونیارف کی هک نآ یاج هب تسا ییارگرامعتسا ثاریم یعون هب هک ییارگهعسوت هک دنکیم نایب ار رواب نیا یحیولت و
       اوسپ .توسا هدوش لدوب هعوسوت ناوصصختم و نارازگراک ،اه نامزاس یارب یناکد هب رتشیب دشاب یعقاو هدنشخب دوبهب
   رویغ ناوهج  درم تیربکا یارب طسوتم یگدنز عون هب نتفای تسد :تسا هدرک هدافتسا هداس لیلد کی زا ییارگ هعسوت
 .تسا هدش نکمم

    شیاومآ هوب هوجوت دنمزاین یتمواقم داصتقا یاه هفلؤم و لوصا ققحت هک دهد یم ناشن شهو پ نیا جیاتن یلک روط هب
 ییایفارغج  و را  کی رد هک تسا نیمزرس شیامآ دنمزاین داصتقا ندرک یمدرم لصا ندرک یمدرم .تسا ینیمزرس
  تویوقت   نیونچمه .دوشاب یم یداصتقا یاه تیلاعف و یعیبط عبانم بسحرب تیعمج نکمم عیزوت نیرتهب یپ رد نیعم
  یروصانع  ،یوگنهرف هنیشیپ لیلحوت اب دناوت یم  یگنهرف شیامآ اریز تسا یگنهرف شیامآ دنمزاین دیلوت و راک گنهرف
 و اهدنیآرف ییاسانش نینچمه و دنراد رثا هعسوت رد هوک ...و یاضراعت ،یروآون و یریگدای   گنهرف ، راک گنهرف دننام
    اوفیا دویلوت و راوک گنهرف تیوقت رد یمهم شقن هدووب تفرشیپ عنام ای لماع اه ناتسا  هتشذگ  رد هک یگنهرف رصانع
 .دیامن
 یاه یگ یو زا اریز دوش یم ینیمزریز ریاخذ هب یگتسباو شهاک تمس هب تکرح ثعاب ینیمزرس شیامآ نیا رب هوالع
  یدومآرد) یرباربان شهاک رد نآ تیلباق ،(نآ یحارط رد یرگن عماج طرش هب هتبلا) نیمزرس شیامآ درکیور دنمشزرا
  هوب یبایتسد بجوم هک تسا تسیز طیحم بیرخت زا یریگولج و تظافح و روشک فلتخم قطانم نیب (اهتصرف و
 .دش دهاوخ روشک رد رادیاپ و نزاوتم هعسوت و یعامتجا تلادع

    شیاومآ حروط هوک  یترووصرد .دراد ینیمزرس شیامآ اب هب یکیدزن هلبار زین فارسا زا زیهرپ و فرصم یوگلا حالصا
      رووشک فولتخم قطاونم و یداوصتقا فولتخم یاه شخب نایم هک یکیناگرا دنویپ اب ،ددرگ ییارجا یبوخ هب ینیمزرس
       رووشک فولتخم قطاونم نیوب یوصصخت راوک  میوسقت و عبانم هنیهب عیزوت و صیصخت ات ددرگ یم ببس ،دنکیم رارقرب
 .دبای شهاک یا هقلنم یاه هلصاف و یداصتقا فاکش و زکرمت و هتفایدوبهب

     یاروجا و نیودوت اوب اوهنت اریز دوش یلم دیلوت زا تیامح ثعاب دناوت یم تسرد یارجا یروص رد ینیمزرس شیامآ
       هونوگره زا رود هوب یدومدنلب یراوجت ی تارتوسا نیودوت نآ بقاعتم و یداصتقا یاه تیلاعف هتشر هعسوت ی تارتسا
   دوهاوخ قوقحم  یولم یاه تیفرظ و ینیمزرس شیامآ هب هجوت اب ...و یصخش یاه هقیلس و ییارگ هقلنم ،یرگن یشخب
 .دش
    هوب ینیمزروس شیاومآ   .توسا ینیمزروس شیامآ یاه حرط یارجا یایازم هلمج زا اه تیفرظ همه زا یربکادح هدافتسا
   رد .توسا صاوخ ییایفارغج ورملق رد یونعم و یدام تیعضو دوبهب یاتسار رد یاناکما زا هنیهب یرادرب هرهب یانعم
 .دوش یم یشخب  اظن و یهدنامزاس ،یداصتقا و یعامتجا ،یعیبط یاضف یاه تیزم حرط نیا

    شیاومآ یاروب  ادوقا و یزیر همانرب نودب .تسا رمث یب ینیمزرس شیامآ هب هجوت نودب ییاکتادوخ و یروابدوخ حور
  دوهاوخن یدمدنلب رد ققحت ناکما و دوب دهاوخن شیب یراعش ییاکتادوخ یا هقلنم و یلحم و یلم داعبا رد نیمزرس
 .تشاد
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 رد نیمزرس شیامآ دوجو  دع اریز تسا ینیمزرس شیامآ ناینب  شناد داصتقا هب ندیسر طرش هک تشاد هجوت یتسیاب
 .دوب دهاوخ شیوخ نیمزرس رد ناسنا یداصتقا یاه تیلاعف نیب نزاوت  دع و یمظن یب ی هلزنم هب یرهش و روشک ره

       یابوسانم جیردوت هوب یولو هدووب نیمزروس زا یداصتقا هنیهب هدافتسا رطاخ هب ًاافرص ادتبا رد نیمزرس شیامآ هب هجوت
  یاوضف رد رگیدکی اب اه ناسنا یالماعت و تسیز طیحم اب ناسنا یاطابترا رد لیخد یونعم میهافم و یناعم و یناسنا
 .تسا هتفای هعسوت و حرلم یناکم و ینامز
 عبانم
 ،120 ص ،30  دولج .دلج 55 ،دهاش دیون ،ینیمخ  اما یاهدومنهر هعومجم :رون هفیحص ،(1190 نمهب 1 رد هدش  ینیبزاب) هر ینیمخ  اما

 ،104 ص ،05  دولج ،004  هحفوص 2  دولج ،439 هحفص ،4 دلج ،339 هحفص 2 دلج ،390 هحفص 2 دلج ،419 هحفص 10 دلج
5 ص 05 دلج ،300 – 400 ص ،40 دلج ،120 ص ،2 دلج ،104 ص 05 دلج  .404 ص ،00 دلج ،99

  ،ناروهت  هاگوشناد یناسنا  ولع و یایبدا هدکشناد همانلصف ،روشک یرهش  اظن رد لداعت داجیا و نیمزرس شیامآ ،(1190) دمحا ،دمحا روپ
 .134 ات 314 زا - هحفص 50  ،130 هرامش

  قوقحت رد  نیمزروس  شیاومآ  شوقن  روب یا همدقم) یعامتجا تلادع زاین شیپ ،نیمزرس شیامآ ،(3190) هداز لیعامسا نسح و میحر ،رورس
 .11 ات 21 زا - هحفص 40 ،40 هرامش ،نیمزرس ییایفارغج همانلصف ،(رادیاپ هعسوت و یعامتجا تلادع

 .500 ات 010 زا - هحفص 50 ،59 هرامش ، رغ تحایس همانلصف ،یراک هظفاحم ات ییارگ هعسوت زا :یداصتقا ،(4190)زلرا  ،لجیس
 .910 ات 020 زا - هحفص 95 ،10 هرامش ،یتمواقم داصتقا یسانش  وهفم ،یمالسا داصتقا تفرعم همانلصف ،(9390) داجس ،ولفیس
 49  ،52 هرامش ،دربهار همانلصف ،ناریا رد نیمزرس شیامآ یورارف عناوم رب یلیلحت ،(1190) نی اگنس رغصاروپ  ازرف و لیعامسا ،یحلاص

 .510 ات 340 زا - هحفص

 و  یداوصتقا یسانش هعماج همانلصف ،امنهر دیجم هشیدنا رد یریس :یقالخا ییاون یب هبابم هب هعسوت ،(2390) یریپ هقیدص و یسوم ،یربنع
 .400 ات 11 زا - هحفص 15 ،0 هرامش ،مجنپ لاس ،هعسوت

 92 زا -  هحفوص 95 ،29 هرامش ،یناسنا  ولع یسانش شور همانلصف ،یگنهرف تشگ و ییارگ هعسوت اسپ ی هشیدنا ،(5190) یسوم ،یربنع
 .41 ات
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