ًمطِ ّای ًَظَْر فزش دٍرُ لاجار
لیال ًفیسی ًیا
فزش ایزاًی درتزدارًذُ َّیت فزٌّگیٌّ ،زی ایي کطَر است ٍ تِ ًَعی هطخصِ ایي هزس ٍ تَم در دًیاست.
اهزٍسُ ًیش در ایزاى ٌّزهٌذاى ایي رضتِ تا اتکا تِ ایي غٌای دیزیٌِ ٍ ارسضوٌذی فزش ایزاًی تِ خلك طزح ٍ
ًمطِ ّای خَد هی پزداسًذ .اس ایي رٍ ضٌاخت دلیك گذضتِ ٍ هسیزی کِ طزحْا ٍ ًمَش لالیْا تاکٌَى
پیوَدُ اًذ ،تخطی اس ٍظایف پژٍّطگزاى ٍ هحمماى ایي رضتِ است تا تا هعزفی آى َّ ،یت عظیوی را کِ گاُ
تِ تْاًِ ًَآٍریْا تِ فزاهَضی سپزدُ هیطَد ،فزا یاد آٍرًذ.
فزش ایزاى در دٍرُ لاجار تا اداهِ هسیز دٍرُ ّای لثل تَیژُ دٍرُ صفَی کار خَد را آغاس ًوَد ،اها در اداهِ
هتاثز اس ضزایط ٍ تحَالت ایي دٍرُ تَاًست تزگ تاسُ ای اس ایي ٌّز را ٍرق تشًذ ٍ ًمطِ ّای جذیذی را تِ
دایزُ فزش ایزاًی تیفشایذ کِ تا رٍح حاکن در فضای فزٌّگی دٍرُ لاجار ّواٌّگ تَد .در ایي ًَضتار تِ
ضزایط ظَْر ٍ گستزش طزحْای جذیذ اس جولِ طزح ّای تصَیزی ،التثاسی(تَیژُ گلفزًگ) ٍ طزح ّای
هٌتصة تِ رجال لاجار پزداختِ ضذُ است ٍ تِ ًَعی طثمِ تٌذی ایي ًمطِ ّا دست یافتِ ضذُ است .آًچِ
پیذاست گزایص تِ ٍالعگزایی ٍ طثیعت پزداسی در تزسین ًمَش فزش ّواًٌذ تسیاری اس رضتِ ّای دیگز
سیاد تَدُ است ٍ اس خصَصیات لالی ّای دٍرُ لاجار ضوار هی رٍد .ایي ًَضتار در پی آى است کِ تِ ایي
سَال پاسخ دّذ کِ لالی ّای دٍرُ لاجار چِ تفاٍتْای تارسی تا فزش ّای دٍرُ ّای لثل دارًذ ٍ چِ
هسائلی در تزٍس ایي تحَالت هَثز تَدُ است؟ تِ ایي تزتیة اس طزیك هٌاتع هکتَب اس جولِ کتة ،هٌاتع ٍ
سایتْا ٍ هصاحثِ تا اساتیذ في تِ هجوَعِ ای اس ًمطِ ّای ًَظَْر ایي دٍرُ دست یافتِ ٍ آًْا را تز اساس
هضوَى ٍ هحتَای ًمَش دستِ تٌذی ًوَدُ است ٍ عَاهل هؤثز در ضکل گیزی ٍ فزاگیزی ایي ًمَش هَرد
تَجِ لزار گزفتِ است .رٍش پژٍّص تَصیفی ٍ تحلیلی تَدُ کِ اس طزیك هطالعِ هٌاتع هَجَد ٍ هطَرت تا
اساتیذ ایي رضتِ هحمك ضذُ است.

