
 

 

 

گراييسياسيدرايران:ناحيه

مورديبلوچستانمطالعه
 

 راد هزاد كاٍياًي

 

 چكيدُ
ي يثبقس ٦ٻ ثٻ ٸاؾُٻ ثطذي ٖٹاٲ٭ ظيؿشي ٸ ػٛطاٞيب يٶبحيٻ، ٪ؿشطٺ ػٛطاٞيبيي ٲ

ؾبظز.  يع ٲياؾز ٦ٻ آٴ ضا اظ ٶٹاحي ديطاٲٹٶي ٲشٳبٸ قرهيشي  ٦بض٦طزي،زاضاي ٸؾٗز

اٶس.  سك٧٭ يبٞشٻ يٲرشٯٟزٺ ٸ اظ ٶٹاحي ٞطټٷ٫ي ټب ثٻ ٶٹٖي ٶبټٳ٫ٹٴ ثٹ ټٳٻ زٸٮز

ح٧ٹٲز زض ٲ٣بٰ ٦بض٪عاض زٸٮز ثط آٴ ثٹزٺ ٦ٻ ثب سأ٦يس ثط ٲكشط٦بر ٖيٷي ٸ شټٷي 

اؾز  يٶٹاحي ٲرشٯٝ، ټٹيز ٲٯي ضا ؾبذشٻ ٸ س٣ٹيز ٶٳبيس. ايطاٴ ٶيع ٦كٹض ٶبټٳ٫ٹٶ

آٴ يٳٵ ثبقس ٸ ٶٹاحي  ي٦ٻ ٞطټٷ٩ ٸ ټٹيز ٲٯي آٴ ثطآيٷس ضٸٶس ديچيسٺ سبضيري ٲ

اٶس.  ټبي ٞطټٷ٫ي ٶبحيٻ ذٹز ضا ٶيع دبؼ زاقشٻ اقشطا٤ زض ٞطټٷ٩ ٸ ټٹيز ٲٯي، قٷبؾٻ

ؾبظز. ثٯٹچؿشبٴ  يدصيط ٲ اي ٦كٹض ضا آؾيت ، اٲٷيز ٲٯي ٸ ٶبحيٻييټب ٷٻيٵ ظٲيٸػٹز چٷ

ٶٹاحي ٵ ياٞبنٯٻ ػٛطاٞيبيي ٶؿجز ثٻ ٲط٦ع، ي٧ي اظ ٸ  يع ٲصټجيثٻ ٸاؾُٻ سٳبع يٶ

ٲٯي زاذ٭ ٸ سٹؾٗٻ چٷبٶچٻ ثٯٹچؿشبٴ زض ٞطآيٷس ٲكبض٦ز ؼ، ٵ اؾبيثط ا .ثبقس يٲ

٦بؾشٻ  يٞطټٷ٫ٶبحيٻ ٵ ياټبي  اظ ٶبآضاٲي ،ٸا٪صاض ٪طزز ٲطزٰ آٴ٪طزز ٸ اٲٹض ٲصټجي ثٻ 

 ذٹاټس قس.

 ٪طايي ؾيبؾي، ايطاٴ، ثٯٹچؿشبٴ ٶبحيٻ، ٶبحيٻ :ّا دٍاصُيكل

                                                                                                                                        
  ز٦شطاي ػٛطاٞيبي ؾيبؾي اظ زاٶك٫بٺ سطثيز ٲسضؼ، ًٖٹ ټيأر ٖٯٳي ٸ ٲح١٣ ٪طٸٺ ضاز زاضاي  ز٦شط ٦بٸيبٶي

 ثبقٷس. طاٴ زض دػٸټك٧سٺ ٲُبٮٗبر ضاټجطزي ٲيٲُبٮٗبر اي
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 هقدهِ
ٲٷسي ثٻ ٦ؿي، چيعي  ٸ ٖال٢ٻ ٪طايف، ٪طٸيسٴ زض ازثيبر ٞبضؾي ثٻ ٲٟٽٹٰ« ٪طايي» دؿٹٶس

اٶ٫ٯيؿي )انٹ٬، ثبٸض، ٲ٧شت،  ismآٴ ضا ثطاثط ثب   ٸ ػبيي اؾز ٦ٻ زض ثؿيبضي اظ ٲشٹٴ، سطػٳٻ

اي ٦كف ٣ٖٯي، ٖبَٟي ٸ شټٷي اؾز ٦ٻ  اٶس. ٸاغٺ ٪طايف، ٖٳسسبً ٪ٹٶٻ انبٮز ٸ ضٸيٻ( زاٶؿشٻ

ثؿيبضي اظ ثٷيبزټبي ٪ٳبٴ  يبثس. ثي قٷبذشي ٶؿجز ٲؿش٣يٳي ٲي ثب ٲجبحض ټٹيشي ٸ ٲٗطٞز

ټبي آٚبظيٷي ټٳچٹٴ ؾٵ، ػٷؽ، ٦يف ٸ ٲصټت،  ٮٟٻؤؾبظ اٞطاز، ثط٪طٞشٻ اظ ٲ ٶرؿشيٵ ټٹيز

َج٣ٻ، دبي٫بٺ اػشٳبٖي، ا٢شهبزي ٸ ٞطټٷ٫ي، ٲحيٍ َجيٗي ٸ ديطاٲٹٶي آٶبٴ ثٹزٺ اؾز. ثؿيبضي 

ٖي قٷبٸضي ٸ ز٪ط٪ٹٶي اٶس. ثٷبثطايٵ ټٳٹاضٺ ثب ٶٹ     سبثٕ قطايٍ ٲ٧بٴ ٸ ظٲبٴ ،اظ ثٷيبزټبي ٶبٲجطزٺ

اي ٸ ػٽبٶي،  ٻيبحټبي اػشٳبٔ، قطايٍ ٲحٯي، ٶ اٶس. قسر سحٹ٬ ٲص٦ٹض ديطٸ ؾٷز ټٳطاٺ ثٹزٺ

 ؾُح ثطذٹضزاضي اظ ضٞبٺ ٸ ٞٷبٸضي اَالٖبر ٸ اضسجبَبر اؾز. ٲٹ٢ٗيز ػٛطاٞيبيي،

قشبة ٸ ز٪ط٪ٹٶي ضا زض ثٷيبزټبي  اضسجبَبر،ٸ َالٖبر ا  يٷسٺ اظ ٞٷبٸضيا٪يطي ٞع ثٽطٺ

ؾبظ سؿطيٕ ٦طزٺ اؾز. زاٲٷٻ قشبة سحٹالر زض ٞطټٷ٩ ٸ ټٹيز ثؿيبضي اظ ػٹاٲٕ  يزټٹ

« ثحطاٴ»ٶٹدسيس يب ٦ٽٵ، آٶچٷبٴ ٪ؿؿز ٸ ز٪طؾبٶي ثٻ ٸػٹز آٸضزٺ ٦ٻ ٖٳٹٲبً اظ آٴ ثب ٖٷٹاٴ 

ټب  ب، زاٶكٹاغٺټ اٶس ٸ ثؿيبضي اظ ٸاغٺ ضٶ٩ ثبذشٻ 1ټب ٦ٷٷس. زٸضاٶي ٦ٻ زض آٴ ٞطاضٸيز يبز ٲي

ذطزدبيٻ زٸضاٴ ٲسضٶيشٻ زض سجييٵ ًٞبي ٖهط ٶٹ ٶبسٹاٶٷس. اٶؿبٴ ٸ  تٸ ٲ٧بسُالحبر( )ان

اٶس ٦ٻ ضاؾد ٸ ثبطجبر ثٹزٺ ٸ ٦ٳشط سبثٕ قشبة ٸ  ػٳبٖز اٶؿبٶي زض دي آٸيرشٵ ثٻ ٲحٳٯي

ټبي اٶؿبٶي ثٻ  آٸضي اٶؿبٴ ٸ ػٳبٖز ز٪ط٪ٹٶ٫ي قٹٶس. ضٸٶس سحٹالر ٦ٷٹٶي ٶكبٶ٫ط ضٸي

 ٴ ٲ٧بٴ، ٲح٭، ٶبحيٻ ٸ ؾطظٲيٵ اؾز.ؾبظي ټچٹ ټبي ثبطجبر ټٹيز ٲؤٮٟٻ

ټب  سٟبٸر ،اظ ثطذي ػٽبرٞٷبٸضي اَالٖبر ٸ اضسجبَبر  زض ٢بٮت قسٴ ػٽبٶيزض ايٵ ٲيبٴ، 

زض ػٛطاٞيبي ؾيبؾي ٸ  2قسٴ زازٺ اؾز. قبيس ثشٹاٴ س٣ٹيز ازثيبر ثبٮ٧بٶيضا دطٸضـ 

ٸاغ٪بٴ زاضٶسٺ دؿٹٶس ٪طايي، دبضازايٱ  غئٹدٹٮيشي٥ ضا ٶبقي اظ چٷيٵ ضٸٶسي اضظيبثي ٦طز.ٶبحيٻ

                                                                                                                                        
1. Metanarrative 

2.Balkanization:ي ٸ س٣ؿيٱ ٶٹاحي ٦ٻ زض زاذ٭ ي٥ ٲٹػٹزيز ؾيبؾي زض سًبز ٸ قثطاي سٹنيٝ ضٸٶس ٞطٸدب ،انُالحي اؾز ػٛطاٞيبيي

زض ذال٬ ٞطٸدبقي  ٦ٻ طزز٪ ثطٲي ذبٸضيثبٮ٧بٴ ٸا٢ٕ زض اضٸدبي  ٲسٴ ايٵ انُالح ثٻ ضذسازټبي ؾسٺ ثيؿشٱ زضآثطٶس. ثط ؾشيعـ ثٻ ؾط ٲي

 َطح قس.ز٪طثبض ايٵ انُالح يٹ٪ؿالٸي 
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ټبي  ٲٯز -ٲٯي ضا آٶچٷبٴ زضٶٹضزيسٺ ٦ٻ ثٻ ثبٸض ثؿيبضي اظ آ٪بټبٴ، زٸضاٴ ٞطؾبيف زٸٮز 

 ٖٳٹٲبً ٶبټٳ٫ٵ، اظ ثٗس ٞطټٷ٫ي ٸ ؾطظٲيٷي، آٚبظ ٪كشٻ اؾز.

 ،ټبي ټٳ٫ٹٴ اظ ثٗس ٞطټٷ٫ي ٸ ؾطظٲيٷي اٶس٤ ثٹزٺ ٸ سٷٹٔ ٸ س٧ظط ٪ٳبٴ، قٳبض زٸٮز ثي

زضنس  ٣ٍٞ زٺ٦ٻ  يا ټبي اٲطٸظي اؾز؛ ثٻ ٪ٹٶٻ ٖٳسٺ زٸٮزٶبدصيط ټٹيز  ثرف ػسايي

٪يطي اظ  ثب ثٽطٺ ،ټب اظ ثسٸ ديسايف سب ٦ٷٹٴ اٶس. ثيكشط زٸٮز يٲٯ يټٳ٫ٹٶ يػٽبٴ زاضا ي٦كٹضټب

اٶس.  ثٻ زٶجب٬ س٣ٹيز ٶيطٸټبي ٲط٦ع٪طا ٸ سًٗيٝ ٶيطٸټبي ٲط٦ع٪طيع ثٹزٺ ،اثعاضټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ

ؾبظي، ٦بٲيبثي  ؾبظي ٸ ٲٯز ٲٯي، ضٸٶس زٸٮز  ؾبظي ٸا٢ٗيز آٴ اؾز ٦ٻ زض ٲ٣ٹٮٻ ټٳؿبٴ

٪طايي ؾيبؾي زض ٢بٮت سجٯيٙ ٶٳبزټبي ٖيٷي ٸ شټٷي، ټط ضٸظ  چٷساٶي ٶساقشٻ اؾز. ٶبحيٻ

اي ٦ٻ ٲٹػٹزيز ثؿيبضي اظ ٸاحسټبي ؾيبؾي ضا  ثٻ ٪ٹٶٻ ؛يبثس يٷس٪ي ٸ ػٯٹٺ ذبني ٲياٞع

 ٦ٷس. سٽسيس ٲي

 

  ٍ َّيت ًاحيِالف. 
زض ٢بٮت قف  ،ٲبٶسٺثب٢ي زضنس  ٦30طٺ ظٲيٵ ضا آة ٞطا٪طٞشٻ ٸ  زضنس ؾُح 70ثيف اظ 

ټبي ٲحيُي ٶٹاحي  ٵ، سٹاٴي. ټٳچٷاٶس ٭ زازٺيسك٧ضا ؾيٳبي ػٛطاٞيبيي ؾُح ظٲيٵ  ،٢بضٺ

ٲشأطط اظ چٷيٵ ضذسازټبيي  ،ټبي اٶؿبٶي ٪بٺ ٲرشٯٝ زض ديسايف، ٲبٶس٪بضي ٸ دٹيبيي ؾ٧ٹٶز

ټبي ؾُح  ذك٧ي بٰٳسٹٶب٪ٹٴ ق٧٭ ٪طٞشٻ اؾز. ټبي ٪ ټٷ٩ثٹزٺ ٦ٻ زض ٢بٮت آٴ ٲسٶيز ٸ ٞط

)ٲشك٧٭ اظ ؾٻ ٖٷهط ػٳٗيز، ح٧ٹٲز ٸ  1زٸٮز 200اي ٶبټٳؿبٴ ٲيبٴ ثيف اظ  ظٲيٵ ثٻ ٪ٹٶٻ

ضٸ، ٦ٳشط زٸٮشي زض زٶيب ٸػٹز زاضز ٦ٻ اظ ثٗس ؾطظٲيٷي ٸ  ؾطظٲيٵ( س٣ؿيٱ قسٺ اؾز. اظ ايٵ

ٶبدصيط ؾطقز ٸ ديكيٷٻ  ساييػ ٞطټٷ٫ي، ټٳؿبٴ ٸ ټٳ٫ٹٴ ثبقس. ٶبټٳ٫ٹٶي ٸ ٶبټٳؿبٶي، ثرف

زض ٖٯٹٰ ػٛطاٞيبيي اؾز. ثط ايٵ  ًاحيِ ٪يطي ٲٟٽٹٰ ټبي اٲطٸظي ثٹزٺ ٸ ثٷيبز ق٧٭ ٖٳسٺ زٸٮز

ټبي اٶؿبٶي ٸ َجيٗي  ٦طٺ ظٲيٵ زاٶؿز ٦ٻ ٸيػ٪ياي اظ ؾُح  سٹاٴ ٪ؿشطٺ اؾبؼ، ٶبحيٻ ضا ٲي

زض ي٥ يب چٷس  ( ٸ زاضاي ټٳبټٷ٫ي٦1ٷس) آٴ ضا اظ ٶٹاحي ديطاٲٹٶي ٲشٳبيع ٲي ،ٲٗيٷي

ا٢ٯيٱ ٸ دٹقف  طيي )َجيٗي ٶٓيذهٹنيز ٲكشط٤، ټٳ٫ٵ ٸ ٲشؼبٶؽ ثب ذبؾش٫بٺ ػٛطاٞيب

                                                                                                                                        

1. State 
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ثٻ ٶبحيٻ نٟبر  ،ټبي ٲص٦ٹض اؾز. ٸيػ٪يقبٲ٭ اق٧ب٬ ٞطټٷ٫ي ٸ ا٢شهبزي( ٸ اٶؿبٶي  ٪يبټي

 (؛2ؾبظز) اـ ػسا ٲي اظ ًٞبي ديطاٲٹٶيضا ثركس ٦ٻ آٴ  ٲشٳبيع، قرهيز، سٹاٴ ٸ ٦بض٦طزي ٲي

اي ٦ٻ زض آٴ ٲحسٸزٺ، ٖٹاٲ٭ ؾبذشبضي ٸ ٦بض٦طزي ثٻ ٸحسر ٸ سؼبٶؽ ضؾيسٺ ٸآٴ ضا  ٶٻثٻ ٪ٹ

 (.3ؾبظٶس) اظ ټٹيشي ي٫بٶٻ ٸ سؼسيسٶبدصيط زض ثٗس ًٞبيي ثطذٹضزاض ٲي

(. ټط ٶبحيٻ، زاضاي 4اؾز) ٵ ٶبحيٻيزض ثؿيبضي ٲٹاضز، ټٹيز ٞطټٷ٫ي ٖبٲ٭ انٯي سٗي

ټبي ؾيبؾي ثط ضٸي ٦طٺ ظٲيٵ، زٸ  ٹٺ ٶٓبٰسٗسازي ٶٳبز ٸ اضظـ ٲٗيٵ اؾز ٸ اظ ٲيبٴ اٶج

ټبي ٪طٸټي  زض ديسايف ټٹيزسٹاٴ يبٞز.  ټبي ټٳؿبٴ ٶٳي اي ثب ٶٳبزټب ٸ اضظـ ٲؼٳٹٖٻ ٶبحيٻ

اي ٶٳبزټب  زض ټط ٶبحيٻ .(5)ٖٹاٲ٭ ظثبٶي، ػٛطاٞيبيي ٸ ٞطټٷ٫ي ٲؤططٶس، اي ٶبحيٻ اي ٸ ذطزٺ ٶبحيٻ

(. ټٳٹاضٺ ٦6ٷٷس) اي ديطٸي ٲي ٮ٫ٹي ثٻ ټٱ سٷيسٺاي ثٹزٺ ٸ اظ ا ټب، زاضاي ٲبټيز ديچيسٺ ٸ اضظـ

اضسجبٌ ضٸاٶي ٸ ٖبَٟي ذبني ٲيبٴ ٲطزٰ )ثبقٷس٪بٴ( ٸ ًٞبټبيي ٦ٻ زض آٴ ظٶس٪ي ضٸظٲطٺ 

(. ټٳيٵ ضٸاثٍ ٖبَٟي ٸ احؿبؼ سٗٯ١ اؾز ٦ٻ ٲطزٰ 7٪صضاٶٷس، ٸػٹز زاقشٻ اؾز) ذٹز ضا ٲي

اٶ٫يعز. ظٲيٷي ٦ٻ ذٹز ضا  ٴ ثطٲي٪يطي ظٲيٷكب آضاٰ ٸ ؾب٦ز ضا ثطاي ػٷ٩، زٞبٔ ٸ يب ثبظدؽ

ػٷ٫ٷس  زاٶٷس ٸ ٶؿجز ثٻ آٴ احؿبؼ سٗٯ١ ٸ ٸاثؿش٫ي زاضٶس. آٶبٴ ثطاي ؾطظٲيٵ ٲي ٲبٮ٥ آٴ ٲي

زټٷس، آضظٸي زؾشيبثي ثٻ آٴ ضا زاضٶس ٸ ثطاي آٴ آٲبزٺ  ٸ ٶؿجز ثٻ آٴ اقشيب٠ ٶكبٴ ٲي

 (.8اٶس) ػبٶٟكبٶي

يٱ ٲ٧بٴ، ًٞب، ٲح٭، ٲٷ٣ُٻ ٸ ٶبحيٻ، ثٷيبز ټبي ؾطظٲيٷي زض ٢بٮت ٲٟبټ اٲطٸظٺ سٹػٻ ثٻ ٲؤٮٟٻ

ضٸ ثطاي اٞطاز  سٗطيٝ ٸ سحسيس ټٹيز اػشٳبٖبر اٶؿبٶي ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز. ٶبحيٻ ٸ ٲ٧بٴ اظ آٴ

ضٸٶس ٦ٻ ٖٷبنط ٸ اػعاء ټٹيز آٶبٴ ضا سك٧ي٭  ټبي ٲرشٯٝ اضظقٳٷس ثٻ قٳبض ٲي ٸ ٪طٸٺ

٪طزز ٦ٻ  ؾجت ٲي يا ٸيػ٪ي ټبي ٲ٧بٴ، ٲطظدصيطي آٴ اؾز. چٷيٵ (.ي٧ي اظ قبذهٻ9زټٷس) ٲي

زاقشٵ ٸ سٗٯ١ ثٻ ٪طٸٺ، آضاٲف ٸ اٲٷيز الظٰ ضا ثطاي  ټب ثب احؿبؼ ٲشٳبيعثٹزٴ، طجبر اٶؿبٴ

ظٶس٪ي ٦ؿت ٶٳبيٷس. زي٫ط آٶ٧ٻ سطؾيٱ ٲطظ ٲيبٴ ٶٹاحي ٶبټٳؿبٴ ثبظسٹٮيس ٸ دبؾساقز آٶٽب زض 

ؾبظي ٸ  بي٫بٺ ټٹيز٪ٟشٳبٴ ٲؿٯٍ، آؾبٶشط اؾز؛ ظيطا زض چٷيٵ قطايُي، ٲ٧بٴ ٸ ٶبحيٻ زض ػ

اظ ٸ ٲطظدصيط، طجبر زاقشٻ ٴ يٵ اؾز. اظ ټٳٻ ٲٽٳشط آٶ٧ٻ ٲ٧ب٦بض٦طزآٞط ،ثركي ثٻ ټٹيز سساٸٰ

ضٸز؛ ظيطا اٶؿبٴ ټٷ٫بٲي احؿبؼ سساٸٰ ٸ  ؾبظي ٲٷجٕ اضظقٳٷسي ثٻ قٳبض ٲي ضٸ زض ټٹيز ايٵ

ؾطظٲيٵ، اظ ٦ٷس ٦ٻ زض ظٶس٪ي ذٹز، ٲطاػٕ طبثز ٸ دبيساض زاقشٻ ثبقس. ٲ٧بٴ ٸ  دبيساضي ٲي
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آٸيعټبؾز. زي٫ط آٶ٧ٻ، ٲ٧بٴ ٸ ؾطظٲيٵ،  ٪ٹٶٻ ٲطاػٕ ٸ زؾز ټبي ايٵ ٦ٷٷسٺ ػٳٯٻ ثٽشطيٵ سأٲيٵ

اٞعايٷس ٦ٻ ذٹز  ٸاؾُٻ ٲي ٦ٷس ٸ ثط سطا٦ٱ ٲٷبؾجبر ثي ٪ؿشطٺ ضٸاثٍ اػشٳبٖي ضا سحسيس ٲي

 (. 10آٸضز) ٶٹٖي ټٳجؿش٫ي ٸ اٶؿؼبٰ اػشٳبٖي دسيس ٲي

-يٷف ٸ ؾبذز ټٹيز ٲٯي، ټٳٹاضٺ ٲٹضز سٹػٻ ػٛطاٞيزض آٞط ييػٛطاٞيبٖٷبنط ٦بض٦طز 

٪يطي ټٹيز ٲٯي، ٲٟبټيٳي چٹٴ ظاز٪بٺ ٸ  زاٶبٴ ثٹزٺ اؾز. آٶبٴ ثط ايٵ ثبٸضٶس ٦ٻ زض ق٧٭

ؾبذشي،  اي ٦ٻ ٖٹاٲ٭ َجيٗي ټٳچٹٴ اق٧ب٬ ظٲيٵ زاقشٻ؛ ثٻ ٪ٹٶٻ يټبي آٴ ٶ٣ف ٲؤطط ٸيػ٪ي

ټبي ا٢شهبزي، ؾيبؾي، ٞطټٷ٫ي  سٷٹٔ ا٢ٯيٳي، ٲٹ٢ٗيز ػٛطاٞيبيي ٸ غئٹدٹٮيشي٥، ٸيػ٪ي

ټبي ػٛطاٞيبيي ثٻ َٹض  ؾبظٶس. زض ديسايف ٲيطاص ټط ٪طٸٺ، ٸيػ٪ي ثبقٷس٪بٴ آٴ ضا ٲشأطط ٲي

طط ؾبذشٻ ثٻ ٶحٹي ٦ٻ احؿبؼ ثطآٲسٺ اظ أآق٧بض ٸ ٶٽبٴ احؿبؼ ټٹيز ٲٯي آٶبٴ ضا ٲش

 ؾبظ س٣ٹيز ٶبؾيٹٶبٮيؿٱ قسٺ اؾز.  ظٲيٷٻ ،اٶساظ )ٲ٧بٴ ٸ ًٞب( چكٱ

ٷي، ٶبؾيٹٶبٮؿٱ، ؾطظٲيٵ ٲٯي ضا ثٻ ٶحٹي ثب ظاز٪بٺ ٸ زي٫ط ٖٷبنط ٲٯي چٹٴ اظ ثٗس شټ

ٵ ٮحبِ ؾطظٲيٵ ثب زي٫ط ٲُبٮجبر ٲٽٱ يآٲيعز. ثس ټب، سبضيد ٸ ٞطټٷ٩ ٲكشط٤ زضټٱ ٲي اٞؿبٶٻ

يبثس. ثط ايٵ اؾبؼ، ازٖبي ٪صقشٻ ق٧ٹټٳٷس ي٥ ٲٯز،  ٶبؾيٹٶبٮيؿشي ديٹٶس ٶب٪ؿؿشٷي ٲي

ټٳشبيي ٲٯز، زض ٪ؿشطٺ  ٦ٷس. سبضيد ثي ٹٶبٮيؿشي ٞطاټٱ ٲيٲحٳٯي ثطاي ٢ٯٳطٸذٹاټي ٶبؾي

يبثس. ټطچٷس ظٲبٴ ٪صقشٻ اؾز؛ اٲب ًٞب ټٷٹظ ثب٢ي  ٶٓيطي ثٻ ٶبٰ ظاز٪بٺ سؼؿٱ ٲي ؾطظٲيٷي ثي

ټب، ٦بض٦طزي ٲٯي  ضؾشٷي ټب ٸ حشي ټب ٸ سبضيد، اٲب٦ٵ ٲ٣سؼ، حٹظٺ اؾز. ثط حؿت اٞؿبٶٻ

٪صاضي ٦طزٺ ٸ حشي اٲب٦ٷي ٦ٻ ذسا  ټبٴ ثبؾشبٶي سبعيبثٷس. ػبيي ٦ٻ ٶجطزټب ضخ زازٺ، دبزقب ٲي

 اٶس. ٵ ٲ٣ٹٮٻي(، اظ ا11ټب ٶٳبيبٴ ؾبذشٻ) ټبي( ذٹز ضا ثط اٶؿبٴ )ػٯٹٺ

 

 گزايي سياسي . ًاحيِب
ټبي ٪طٸټي آٶبٴ ٲٽٱ  ٲٗطٞز ػٛطاٞيبيي زض قٷبذز اثٗبز ًٞبيي ٪طٸٺ ٸ س٧ظيط ټٹيز

ټبي ػٛطاٞيبيي ثط ٲيعاٴ سٳط٦ع يب آٲيرش٫ي،  طيط اؾش٣طاض٪بٺأاؾز. ٲٷٓٹض اظ ثٗس ًٞبيي ٪طٸٺ، س

ديطاٲٹٴ، يب سٳط٦ع ٸ يب ٲيعاٴ ٢ٯٳطٸذٹاټي ، فيٳ٧ټ 1دطا٦ٷف، ٲؼبٸضر ثب ثطازضاٴ

اؾز ٦ٻ زض ايٵ ٲيبٴ، ٖٹاٲٯي چٹٴ حبٞٓٻ ػٳٗي، ټٷؼبضټبي ٞطټٷ٫ي،  ايسئٹٮٹغي٧ي ٢ٹٲي
                                                                                                                                        

1. brethren 
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ا٢شهبزي  -يٍ اػشٳبٖيٸ قطا 1اػشٳبٖي، زؾشطؾي ثٻ ٲهبٮح ٸ ٲٷبثٕ ٶٳبزيٵ يټب ټب، قج٧ٻ ٮٽؼٻ

س٣ؿيٱ ًٞب  ،ضٸ ، سأطيط ٢بَٗي ثط سط٦يت ٸ ټٹيز اػشٳبٖي آٶبٴ زاضز. اظ ايٵزض اضسجبٌ ثب زي٫طاٴ

سٹاٶس زض سكطيح ٸيٗيز ػٹاٲٕ ٲؤطط  اي، ٢ٹٲي ٸ اػشٳبٖي، ٲي اٶساظټبي ٶبحيٻ ثٻ چكٱ

  (.12ثبقس)

ضا  2ٹٰ اٲط ؾيبؾي٪طايي ؾيبؾي، ٲٟٽ ثٻ ٲٷٓٹض زض٤ ثٽشط ٶبحيٻزض ايٵ ػب الظٰ اؾز 

قٹز ٦ٻ ثٻ نٹضر ٲؿش٣يٱ يب ٚيطٲؿش٣يٱ ٲُٗٹٜ ثٻ  زټيٱ. اٲط ؾيبؾي ثٻ ٲٹيٹٖي اَال٠ ٲي

قٹز، ح٧ٹٲز ٸ حب٦ٳبٴ  ح٧ٹٲز حب٦ٱ يب ټيأر حب٦ٳٻ ثبقس. ٸ٢شي ٦ٻ ٲٹيٹٖي ؾيبؾي ٲي

، قٹٶس. ثٷبثطايٵ ټط ٲُبٮجٻ ٸ حط٦شي ٦ٻ ٲٷبنت ٪يطٶس ٸ ٸاضز ٖٳ٭ ٲي ٲٹضز دطؾف ٢طاض ٲي

ټب ٸ ٢سضر ؾيبؾي ح٧ٹٲز ضا ٲربَت ٢طاض زټس، ؾيبؾي اؾز. سب ظٲبٶي ٦ٻ سحط٦بر  ؾيبؾز

٦ٷٷس، ثب اٲط ٚيطؾيبؾي ؾطٸ٦بض زاضيٱ؛ ٲبٶٷس ٢ٽطټب ٸ  ٸ ٲُبٮجبر، ٲطاػٕ ؾيبؾي ضا زذي٭ ٶٳي

ټب ٸ ٲًٗالر ضا ثٻ  اي يب ٪طٸټي يب ٞطزي ٦ؿطي ټبي ذبٶٹاز٪ي. اٲب ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٖسٺ آقشي

 (.13)قٹز ؾيبؾي ٲي،زټٷس،ٲُبٮجٻ ٸ يب حط٦ز آٴ ٪طٸٺ يب ٞطز ٶؿجز ٲي ٖٳٯ٧طز ح٧ٹٲز

. ٲيبٴ ثبقٷس٪بٴ آٴ اؾزؾبظ ټٳجؿش٫ي اػشٳبٖي  ظٲيٷٻ ،ثرف ٶبحيٻ سٹػٻ ثٻ ٖٷبنط ټٹيز

ٲٷسي ثٻ دبؾساقز ٲحشٹاي  بثس. ٖال٢ٻي ياظ چٷيٵ ٲٷٓطي، ٶبحيٻ اؾبؾبً ٲحشٹا ٸ ٦ٷكي ٞطټٷ٫ي ٲ

زض سجييٵ ٸ ؾٹ٪يطي ٲُبٮجبر  ،بي ٖيٷي ٸ شټٷي ٶٹاحيٞطټٷ٫ي ٶٹاحي ٸ سٳؿ٥ ثٻ ٶٳبزټ

ٶٳٹز آق٧بضي زاقشٻ اؾز. زض ٲُبٮٗبر ػٛطاٞيبي ؾيبؾي، سٹػٻ ثٻ ٦بض٦طز  ،ٞطټٷ٫ي آٶٽب

ٞطآيٷسي  يثٷس ٪طايي ٲٹضز سٹػٻ ثٹزٺ اؾز. ٶبحيٻ ٸ ٶبحيٻ 3يثٷس ؾيبؾي ٶبحيٻ زض زٸ ثٗس ٶبحيٻ

ُٹح ذطز ٸ ٦الٴ )ٲحٯي/ ٲٯي ٸ ػٽبٶي(، ا٢شهبزي ٲيبٴ ؾ -اؾز ٦ٻ َي آٴ، سٗبٲ٭ اػشٳبٖي

اي يب  ټبي ٶبحيٻ ٪طايف ثٻ ٸيػ٪ي(. 14٪طزز) ثٻ ي٧ذبضچ٫ي اټساٜ ؾيبؾي ٸ ثبظض٪بٶي ٲٷؼط ٲي

ي٥ ٲٹػٹزيز ؾيبؾي ثٻ ٦بض  ٲٗٳٹالً زض اقبضٺ ثٻ س٣ؿيٳبر ًٞبيي ،ٞطآيٷسټبي ثطآٲسٺ اظ آٴ

 ،ايٵ ٸاحسټبٸ ٣ؿيٱ ٪طزيسٺ اػطايي س - ضٸز ٦ٻ ثط آٴ اؾبؼ، ٦كٹض ثٻ ٸاحسټبي ازاضي ٲي

  زاضٶس.زض ازاضٺ اٲٹض ٲحٯي ثباليي  ٶؿجشبً ٢سضر

                                                                                                                                        

1. Symbolic resources 
2 . The Political 
3. Regionalization 
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ٲٯز ٸا٢ٗي ٸػٹز زاضز ٸ ثيكشط ٦كٹضټب اظ چٷس ٪طٸٺ ٢ٹٲي ٸ  -زض زٶيب ٣ٍٞ چٷس زٸٮز 

س٧ظط ٫ط، يز ياظ ؾٹ اٶس. ايٵ ٸيٗيز ذبل ٦كٹضټبي ثعض٨ ٶيؿز. ٞطټٷ٫ي سك٧ي٭ قسٺ

ٽبي ټ٦كٹضټب ثؿيبضي اظ ٪طٸ طذيټطچٷس زض ث ؛يبؾي ٶيؿزطجبسي ؾ ٞطټٷ٫ي اٮعاٲبً ثٻ ٲٟٽٹٰ ثي

ټب اظ ثٗس ظثبٶي، ٢ٹٲي ٸ  ٲٯز –ٖٳٹٰ زٸٮز  .(15)ثطٶس ٢ٹٲي زض ٦كٳ٧ف ثب ټٱ ثٻ ؾط ٲي

اٶس. ايٵ  ٪طا ضٸيبضٸي اٶس. ثيكشط آٶٽب ثب ٶيطٸټبي ٢سضسٳٷس ٲط٦ع٪طيع ٸ ٶبحيٻ ٲصټجي، ٶبټٳ٫ٵ

سٹاٶٷس  ثٯ٧ٻ ٲي ،ټبي ٲط٦عي ضا زاضٶس ح٧ٹٲزسٹاٴ ثٻ چبٮف ٦كبٶسٴ ثٷيبٴ  ٣ٍٞٶيطٸټب ٶٻ 

ؾجت  ،ټبي ظثبٶي، ٢ٹٲي ٸ ٞطټٷ٫ي اؾبؼ ټٹيز ٸ اٲٷيز ٲٯي ضا ثٻ ذُط اٶساظٶس. ٲٹظايي٥

ؾبظ ٶبدبيساضي ٦كٹضټب ٸ  ظٲيٷٻ ،ټبي زيطيٷٻ ٸ ٖٳي١ ٞطټٷ٫ي زض آٶٽب ٸ زض ٶٽبيز س٧ٹيٵ چبٮف

 (.16ټب قسٺ اؾز) ٶٓبٰ

اي ضٞشبض ٪طٸټي سساٞٗي اؾز ٦ٻ ٸا٦ٷكي  ٪طايي، ٪ٹٶٻ حيٻ٪طايي اؾز. ٶب ٲ٣ٹٮٻ زي٫ط ٶبحيٻ

ي يضٸز. ثب سٹػٻ ثٻ ٶٳبزټبي ػٛطاٞيب يثٻ دبؾساقز ټٹيز، انبٮز ٸ ؾطظٲيٵ ذبل ثٻ قٳبض ٲ

٪طايبٴ ثٻ سجٯيٙ  سازٺ، ٶبحيٻيٸ ضذسازټبيي ٦ٻ زض ثؿشط آٴ ٶبحيٻ ػٛطاٞيبيي زض ٪صاض ضٸظ٪بضاٴ ضٸ

٪طايي، ػٷجكي اؾز ٦ٻ ټسٜ آٴ حٟبْز يب  دطزاظٶس. ٶبحيٻ قبٴ ٲي اي ثبٸضټب ٸ ٲُبٮجبر ٶبحيٻ

اي ٸ سسثيط سٷ٫ٷبټبي ؾطظٲيٷي ٶبحيٻ اؾز ٦ٻ اٚٯت ټٳطاٺ ثب  ديكجطز ٲٷبٕٞ ٸ ٖالي١ ذبل ٶبحيٻ

ثبقس ٸ ټطچٷس ٲٳ٧ٵ اؾز ثطآٲسٺ اظ )٦ٯيز( ٶبحيٻ ٶجبقس، اٲب ثطآٲسٺ  احؿبؼ ټٹيز ػٳٗي ٲي

(. 17قٹز) ٲياثٗبز ا٢شهبزي ٸ ٞطټٷ٫ي ضا ٶيع قبٲ٭ قسٺ اؾز ٦ٻ  اظ سٹزٺ ٲطزٰ يب ټٹيز ٲحٯي

ټبي ثبٮ٣ٹٺ ٢ٹٲي ٸ ټٳچٷيٵ ٲٹ٢ٗيز ديكطٞشٻ ا٢شهبزي  اي زض ٦كٹضي ٸاػس سٹاٶٳٷسي ا٪ط ٶبحيٻ

ثبقس ٸ يب ايٷ٧ٻ ا٢شهبز ٲط٦ع ضٸ ثٻ ٞطٸدبقي ثبقس، ٲٳ٧ٵ اؾز ٶبحيٻ ٲص٦ٹض اظ ٮحبِ ؾيبؾي 

ټبي ؾيبؾي  ؾيبؾي ثبيس زاضاي ٲكرهٻ(. اظ زي٫ط ؾٹ، ٶبحيٻ 18ػؿٹض ٸ دطٲسٖب ٪طزز)

 س سب ټٹيز ؾيبؾي ضا ٲٷش٣٭ ٶٳبيس.اي ثبق ٲشحس٦ٷٷسٺ

ټب زض ًٞب ثٻ ٲٷٓٹض اٞعايف  اي، ټسٜ، ؾبٲبٶسټي ٸ اٶشٓبٰ ٞٗبٮيز ضيعي ٶبحيٻ ثطٶبٲٻزض 

٦بضايي، سأٲيٵ ٖساٮز اػشٳبٖي، ضٞبٺ ٖٳٹٲي، اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ اظ ظٲيٵ، ايؼبز ټٳبټٷ٫ي ٸ اضسجبٌ 

ثطزاضي اظ اٲ٧بٶبر  ٭ ذبل، ثٽطٺيټب، ح٭ ٲؿب ټبي ٲرشٯٝ ٖٳطاٶي، سٗيٵ اٸٮٹيز ٶبٲٻٲيبٴ ثط

ټبي ٢ٹٲي ضا ٲشأطط  (. سٹؾٗٻ ٶبٲشٹاظٴ، ټٹيز19ذبل ٸ اټساٜ ؾيبؾي ٸ ضاټجطزي اؾز)

٦ٷس. اظ ايٵ دؽ ٶٹٔ ٸ غضٞبي  ټبي ٲٯي ٸ يب ٢ٹٲي ٲسضٴ سجسي٭ ٲي ؾبذشٻ ٸ يب آٶٽب ضا ثٻ ټٹيز 



 53ــــــــ فصلٌاهِ هطالعات راّثزدي ضوارُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 09

٪عيٷي ؾطظٲيٷي ضا زض ثط  ٲحٯي سب ػسايي يټبيبثس ٸ َيٟي اظ ذٹز٪طزاٶي ٲُبٮجبر سٛييط ٲي

اٚٯت ثط ٶٹٖي ٶبؾيٹٶبٮيؿٱ زض حٹظٺ ٲُبٮجبر ٲصټجي،  ،٪عيٵ ټبي ػسايي ػٷجف٪يطز.  ٲي

ا٢شهبزي ٸ ٲكبض٦ز ؾيبؾي سأ٦يس زاضٶس. زقٹاضي ثطآٲسٺ اظ ٲؿبئ٭ ا٢شهبزي زض ٞطٸدبقي 

٪يطي  ٪طايي ا٢شهبزي، ػٽز ثٻ ايٵ ٲٟٽٹٰ ٦ٻ ٶبحيٻ؛ چ٧ؿٯٹا٦ي، ٦بضايي ذٹز ضا ٶكبٴ زاز

قبټس ثٹزيٱ.  يٱ آٴ ٦كٹض ضا ثٻ زٸ ػٳٽٹضي چ٥ ٸ اؾٯٹا٦يؾيبؾي يبٞشٻ ٸ زض ٶٽبيز، س٣ؿ

٪يطي  ق٧٭اؾز ٦ٻ زض ٶٽبيز ثٻ  1ضاٶي ؾيبؾي ي اظ ثٻ حبقيٻياؾشبٴ ٦ج٥ زض ٦بٶبزا اٮ٫ٹ

 ٪عيٵ ٲٷؼط قس.  ػساييټبي  ػٷجف

 .ٶٳبيٷس ٪طايي ضا دي٫يطي ٲي ٶبحيٻاي اظ قسر ا٢ساٰ ٸ احؿبؼ  زٺَيٝ ٪ؿشط٪طايبٴ،  ٶبحيٻ

٦ٻ  اٶس ټبي ٲؿٯحبٶٻ، اظ سٹاٴ ٶٓبٲي ٲشٗبضٜ ثطذٹضزاض ثٹزٺ زض ػٷ٩٪طا  ٶبحيٻټبي  ثطذي ػٷجف

اقبضٺ ٦طز ٦ٻ  1830سب  1780ټبي  ٲطي٧ب زض ٲيبٶٻ ؾب٬آ٦كٹضټبي ٢بضٺ سٹاٴ ثٻ  اظ آٴ ٲيبٴ ٲي

ثٻ ٸاؾُٻ ٦ٳجٹز ٸ يب ٶجٹز ٲٷبثٕ حٳبيشي ٪طايبٴ،  ٶبحيٻضي اظ قٳب ٲؿش٣٭ قسٶس. زضآٴ ظٲبٴ

ؿٱ يضٸ ٲٳ٧ٵ اؾز ٦ٻ ثب اسٽبٰ سطٸض ٵيٸ اظ اآٸضزٺ ټبي ٖٳٯيبسي چطي٧ي ضٸي  زائٳي، ثٻ ػٷ٩

٪عيٷبٴ چچٵ  اٮؼعايط ٸ ػسايي ٹٴاٶس ٸ اٶ٣الثي ٪عيٷبٴ ثبؾ٥ اظ ايٵ ٲ٣ٹٮٻ زٶس. ػساييٹٲٹاػٻ ق

 (.20اٶس) ع ايٵ قيٹٺ ضا ثٻ ٦بض ٪طٞشٻيٶ

 

 اي يا جغزافياي ًاحيِ 9. كَرٍلَصيج
زض ػٛطاٞيب، ثط ايٵ ثبٸض اؾز ٦ٻ ٲٟيسسطيٵ ضاٺ ديكطٞز ٖٯٱ  3اي اٶساظ ٶبحيٻ ضٸي٧طز چكٱ

اؾز. َطٞساضاٴ ايٵ ٶٓطيٻ، ثط ايٵ ثبٸضٶس ٦ٻ  «ٶبحيٻ ٲكرم» يػٛطاٞيب، ٲُبٮٗٻ سٟهيٯ

ض ٲٹضز ٶبحيٻ ٦ؿت ٦ٷس ٸ ؾذؽ زاٴ ثبيس سب آٶؼب ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز، ح٣بي١ ثؿيبضي ز ػٛطاٞي

ٲُبٮٗٻ ٶٹاحي  اي، ػٛطاٞيبي ٶبحيٻ (. زض ٸا21ٕ٢ضاثُٻ ٲيبٴ ٲٹاضز ذبل ضا ثطضؾي ٶٳبيس)

 اي اظ ټبي ٚبٮت ٶبحيٻ ٦ٻ آٲيعٺ ٶبټٳؿبٴ ؾُح ٦طٺ ظٲيٵ اؾز ٦ٻ زض آٴ ثٻ سٹنيٝ ٸيػ٪ي

يٳٻ زٸٰ ؾسٺ ثٻ ٶ ضٸي٧طز ٶبٲجطزٺ قٹز. ذبؾش٫بٺ دطزاذشٻ ٲي ،ٖٷبنط اٶؿبٶي ٸ َجيٗي اؾز

                                                                                                                                        

1. political marginalisation 

2.Chorology 

3. Regional landscape approach  
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ضٞز.  دبضازايٱ ٚبٮت ٶيع ثٻ قٳبض ٲي ،٪طزز ٦ٻ زض ايٵ ٲسر ٶٹظزټٱ ٸ اٸاي٭ ؾسٺ ثيؿشٱ ثطٲي

 ،، ثٻ ٖٯز ضٸي٧طز سٹنيٟي ٸ ٣ٞساٴ ٶٓطيٻيايٵ دبضازايٱ ثٗسټب ٸ زض َٹ٬ زٸضٺ اٶ٣الة ٦ٳ

سٗطيٝ زاٶبٴ ثٻ ثبظ ػٛطاٞي ، ثطذي1980ٲٹضز اٶش٣بز ٢طاض ٪طٞز. ټطچٷس زٸثبضٺ ٸ زض َٹ٬ زټٻ 

ٲٹضز ا٢جب٬ ٲؼسز ٢طاض ٪طٞز ٸ آٴ  1980اي زض َٹ٬ زټٻ  ٖٯٹٰ ٶبحيٻ (.22)آٴ ضٸي آٸضزٶس

 زاٶبٴ ضازي٧ب٬ ٸ ٞطاٶٹ٪طا ٸ ػٛطاٞي 1٪طايبٴ ؾيبؾي ټٷ٫بٲي ثٹز ٦ٻ ا٢شهبززاٶبٴ، ٖٳ٭

 (. 23)آٴ ضا ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض زازٶس ٲسضٴ( )دؿز

ټبي ٲ٧بٶي زض  اٞيب ضا ٲُبٮٗٻ سٟبٸرزاٴ آٲطي٧بيي، ٸْيٟٻ ػٛط ػٛطاٞي 2ضيچبضز ټبضسكٹضٴ

اي ٞطو ٦طز. ثٻ ٶٓط ټبضسكٹضٴ،  ؾُح ظٲيٵ زاٶؿشٻ ٸ ٦ٹضٸٮٹغي ضا ٲشطازٜ ثب ػٛطاٞيبي ٶبحيٻ

ايٱ.  ټبي ٶبټٳ٫ٹٴ ٲٹاػٻ اي اظ زضټٱ ثبٞش٫ي دسيسٺ ټبي ٲرشٯٝ ؾُح ظٲيٵ، ثب ٲؼٳٹٖٻ زض ٲ٧بٴ

ټبي ٸيػٺ ٦ٹچ٥،  يٵ ضا ثٻ ثرفټبي ٶبټٳ٫ٹٴ، ٮعٸٰ س٣ؿيٱ ؾيبضٺ ظٲ قٳبضثٹزٴ ايٵ ٲ٧بٴ ثي

ټبي زضټٱ ثبٞشٻ، چٽطٺ ظٶس٪ي  ؾبظز ٸ قٷبذز ايٵ س٣ؿيٳبر ٦ٻ زض آٴ ټٳجؿش٫ي يطٸضي ٲي

سأ٦يس ټبضسكٹضٴ ثط ثب  ٪يطز. اي ثٻ ذٹز ٲي ٦ٷس، ٖٷٹاٴ ػٛطاٞيبي ٶبحيٻ ټٳ٫ٹٴ ضا ذٯ١ ٲي

 (. 24ز)ٞبي سطي ، ٲٟٽٹٰ اؾشظٷب٪طايي ٶٳٹز ثطػؿشٻييٲٷحهط ثٟطز ثٹزٴ ٶٹاحي ػٛطاٞيب

 

 جغزافياي سياسي تِ عٌَاى كَرٍلَصي سياسيد. 

ضا ٲُطح ؾبذز. ايٵ  3قٷبؾي ضٸي٧طز ضيرز ،ټبضسكٹضٴ زض ٲُبٮٗٻ زٸٮز ،1935زض ؾب٬ 

اٶساظټبي َجيٗي  سحٯي٭ سٹنيٟي زٸٮز)ٲٹ٢ٗيز، اٶساظٺ، ق٧٭، چكٱاي اؾز: اظ:  آٲيعٺضٸي٧طز 

اي ٸ سٹنيٝ ٪ؿشطٺ حسٸزٺ ٲٷب١َ ټؿشٻٸ ٞطټٷ٫ي(، سجييٵ ٪ؿشطٺ ؾطظٲيٷي زٸٮز)ٲٹ٢ٗيز، ٲ

ك٧٭ ٦ٹضٸٮٹغي . ٲ٭ ٲٹػٹز ٲطسجٍ ثب زٸٮزيٸ اضظيبثي ؾطظٲيٵ ٸ ٲؿب (سٛييطار ؾطظٲيٷي

ٖيٷي  ٗبز ثا ثط زٸٮز، نطٞبً قٷبؾي ؾيبؾي زض ػٛطاٞيبي ؾيبؾي، ايٵ ثٹز ٦ٻ زض سحٯي٭ ضيرز

 ،يٷس ٸ ضٞشبض ؾيبؾيآٞط چٹٴاؾز ٦ٻ اثٗبز ؾيؿشٳي ټٳ ي. ايٵ زض حبٮزقزااٶساظ سأ٦يس  چكٱ

ټبضسكٹضٴ  ،ييټب ٲشأطط اظ چٷيٵ ٦بؾشي. ٶجٹز)٦ٹضٸٮٹغي(، ٢بث٭ زض٤  قٷبؾي زض ؾبذشبض ضيرز

                                                                                                                                        

1. policy practitioners 

2 . Richard Hartshoren 

3. Morphological approach  
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ضا زض ؾب٬ « ضټيبٞز ٦بض٦طزي»قٷبؾي ضا قٷبؾبيي ٶٳٹز ٸ ٲ٣بٮٻ  ټبي ضٸي٧طز ضيرز ٲحسٸزيز

اؾبؾي  ك٧٭ٲټب سسٸيٵ ٦طز. اٸ ديكٷٽبز ٶٳٹز ٦ٻ  زض ضاؾشبي دبؾد ثٻ ايٵ ٲحسٸزيز 1950

 . قٹزٸا٦بٸي « ٦بض٦طز ؾطظٲيٷي زٸٮز»ػٛطاٞيبي ؾيبؾي ثبيس ثط اؾبؼ 

ي٧ؿبٴ  ،ټبي ٲرشٯٝ اي زٸٮز ( ثط ايٵ ثبٸض ثٹز ٦ٻ ؾبذشبضټبي ٲٷ٣ُٻ1950ټبضسكٹضٴ)

يبٞشٵ انٹ٬ ٦ٯي  يزض ٶشيؼٻ، ٲيعاٴ سكبثٽبر ٶيع اٶس٤ ثٹزٺ ٸ اؾبؾبً سالـ ثطا .ٶيؿز

 -ټبي سبضيري  ، ز٪ط٪ٹٶييٞطػبٰ اؾز. ثٻ ٶٓط ٸ ٲرشٯٝ ثيٶٹاحي  اي ٶبحيٻؾبذشبضټبي 

يبٞشٵ انٹ٬ ٦ٯي زض  يطٞشٻ ٸ ټط٪ٹٶٻ ٦ٹقف ثطايط دصيؾطظٲيٷي زٸٮز، اظ ٶٹؾبٴ ٢سضر سأط

ټبيي ٦ٻ سحز سأطيط اٮ٫ٹټبي  ٱ سئٹضييٗٳس ،ضٸ ٵيثبقس. اظ ا يػٛطاٞيبي ؾيبؾي ٶيع ثيٽٹزٺ ٲ

( ثٹزٺ، ٢بثٯيز سُبث١ ثب آيٷسٺ ضا ؾطظٲيٷي)ذبني( اؾز ٸ سحز قطايٍ سبضيري آٴ ظٲبٴ)ٲ٧بٴ

 .(25)ٱ ٲُبٮٗٻ ٲٹضزي، ثط ذالٜ ضٸيٻ ٲُبٮٗبر ٖٳٹٲي زض ػٛطاٞيبي ؾيبؾي اؾزيٗٳس ٶساضز.

 

 ًوادًگاري هلي .اّ
اي ٦ٻ ايٵ  زازٴ ثٻ اٶسيكٻ ؾيبؾي زٸٮز اؾز. زضػٻ ق٧٭ ،ؾبظي يٷس ٲٯزآاظ ي٥ ٲٷٓط، ٞط

ٸ اټساٜ ضټجطاٴ ؾيبؾي ٦كٹض ثؿش٫ي سب حسٸزي ثٻ ٲبټيز  ،اٶؼبٲس ٦ٹقف ثٻ ٲٹ٣ٞيز ٲي

سٹػٻ ثٻ ٲٷجٕ ٢سضر ٸ ٲكطٸٖيز ذٹز ثطآٶٷس سب ثب ايؼبز، ٪ؿشطـ ٸ  زاضز. ضټجطاٴ ؾيبؾي، ثي

ذٹاٶس، زٸٮز ذٹز  يب ٶٳبزٶ٫بضي ٲٯي ٲي 2آي٧ٹٶٹ٪طاٞي ٲٯي ،1ثطزاضي اظ آٶچٻ غاٴ ٪بسٳٵ ثٽطٺ

ثٻ ٦ٯيٻ ٶٳبزټب، ٲطاػٕ ٸ ثٻ ٸحسر ٸ ي٧ذبضچ٫ي ثطؾبٶٷس. ٲٷٓٹض اظ ٶٳبزٶ٫بضي، سٹػٻ 

ټبيي اؾز ٦ٻ ٲيبٴ ٲطزٰ ٲكشط٤ اؾز ٸ ثٻ آٶٽب ټٳجؿش٫ي ضٸحي ٸ زض ٶٽبيز ٸحسر  آضٲبٴ

ٲطزٰ  ٢جب٬ټبي ٞطټٷ٫ي ٲٹضز ا ( ٸ يب ثطضؾي ٦بض٦طز ٶٽبزټبي ضٸحبٶي يب دسيسٺ26ثركس) ٲي

 (.27اٶس) ټب ٸ ٦كٹضټب ٲؤطط ثٹزٺ اؾز ٦ٻ زض ديسايف ٲٯز

سًٗيٝ ټٹيز ٸ ٶبؾيٹٶبٮيؿٱ ٲٯي اطط ٲٷٟي زاضٶس، ثب ٖٷٹاٴ ٶٓبٰ ٪بسٳٵ اظ ٖٹاٲٯي ٦ٻ زض 

ٸ ؾطظٲيٵ ؾيبؾي ٲكرم، زض ټٳٻ « ايسٺ زٸٮز»٦ٷس. ٸػٹز  يبز ٲي 3٪طزقي يب ؾيط٦ٹالؾيٹٴ

                                                                                                                                        

1.Gean Gottman 

2 . National Iconography  

3. Circulation  
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 1ٲٹاضز اظ ٖٹاٲ٭ حشٳي ٸ ظيطثٷبيي ؾبذز ٖٯز ٸػٹزي ٲٯز اؾز. ٶيطٸټبي ٪طيع اظ ٲط٦ع

٪طايي زض اٶٹأ ٲرشٯٝ آٴ، ٶبټٳؿبٶي ٸ  ، ٶبحيٻټبي ٲصټجي، ٢ٹٲي، ظثبٶي، ؾيبؾي ٲبٶٷس سٟبٸر

ټبي ظيطثٷبيي ٸ اٲ٧بٶبر زض ٲٷب١َ ٲرشٯٝ ٦كٹض ٸ ٶٓبٰ  ٶبثطاثطي زض ؾُح ثطذٹضزاضي اظ ؾبظٺ

ؾبظٶس.  ټب ضا دطا٦ٷسٺ ٲي ضاٶٷس ٸ ٲٯز ٦بؾز ا٢شهبزي، اػعاي زٸٮز ضا ثٻ ؾٹي اظ ټٳذبقي ٲي

ٶٳبزٶ٫بضي، ٶٽبزټبي ٲشحس٦ٷٷسٺ، ٲسيطيز، ټٳچٹٴ ٶبؾيٹٶبٮيؿٱ،  2ٶيطٸټبي ٪طايٷسٺ ثٻ ٲط٦ع

زٸؾشي، آزاة ٸ ضؾٹٰ ٸ سبضيد ٲكشط٤، اػعا  ؾبظٲبٶسټي، سطاثطي ٸ اضسجبَبر، حؽ ٲيٽٵ

 (.28زاضٶس) ثٻ ټٱ ديٹؾشٻ ٶ٫بٺ ٲي ،زٸٮز يب ٲٯز ضا

ټبضسكٹضٴ ټٳبٶٷس ٪بسٳٵ، ٶيطٸټبي ٪طايٷسٺ ثٻ ٲط٦ع ضا ؾجت ديسايف ٦كٹضټب ٸ ٖٯز 

ثط ايٵ ثبٸض اؾز ٦ٻ ٶيطٸټبي ٪طايٷسٺ ثٻ ٲط٦ع ٦ٻ ٲٹضز سأييس  ٸػٹزي آٶٽب زاٶؿشٻ ٸ

ٶس؛ ثب ايٵ  ا زاٶبٴ ؾيبؾي ٢طاض زاضٶس، ٲكرهبر ٲبزي ٲٹػٹزيز ؾطظٲيٷي ح٧ٹٲز ػٛطاٞي

يب « آي٧ٹٶٹ٪طاٞي٧ـ»سٟبٸر ٦ٻ ٪بسٳٵ ٶيطٸي ٪طايٷسٺ ثٻ ٲط٦ع ٸ ٖٯز ٸػٹزي ٦كٹضټب ضا ٖبٲ٭ 

زاٶبٴ، ثط ايٵ ثبٸضٶس ٦ٻ   ٸ ثطذي زي٫ط اظ ػٛطاٞيزاٶس. ټبضسكٹضٴ  ٶٳبزٶ٫بضي ٸ ٲٗٷٹيز ٲي

سٹاٶس ٖبٲ٭ انٯي ديسايف ٲٯز يب ٦كٹضټب  ػٛطاٞيبيي، ٲي -٪ؿشطٺ ؾطظٲيٷي ٸ ق٧٭ ټٷسؾي

ضؾس ٦ٻ ٖٹاٲ٭ ٲبزي، ثٻ ٖٷٹاٴ ٶيطٸټبي ٪طايٷسٺ ثٻ ٲط٦ع، زاضاي  ثبقس. ثب ايٵ حب٬، ثٻ ٶٓط ٲي

 (.29زضػبر ٲشٟبٸسي اظ ٦بضايي زيبٮ٧شي٥ ثبقٷس)

 

 گزايي سياسي ًاحيِ ٍ . ايزاىٍ
يٷسي سبضيري ثٹزٺ ٸ زض ايٵ ٪صاض ديچيسٺ سبضيري، ا٢ٹاٰ ٸ آديسايف زٸٮز ايطاٴ ديطٸ ٞط

ټبي  سٷيس٪ي ټب ٸ زضټٱ ديٹٶس ٶبټٳ٫ٹٴ ؾب٦ٵ ايٵ ؾطظٲيٵ ثب ټٱ اٲشعاع يبٞشٻ ٸ ثٻ  يټب ٪طٸٺ

اي ٸ  ټبي ٶبحيٻ اظ ټٹيز يا عٺياٶس. آٲ غضٜ ا٢شهبزي، ٞطټٷ٫ي ٸ اػشٳبٖي زؾز يبٞشٻ

٦ٻ ثب ثبٸض  يټبي ضٸز؛ ټٹيز ياظ قٷبؾٻ ؾبذشبض ٲٯز ايطاٴ ثٻ قٳبض ٲ يآٶٽب، ثرك يټب يټٳؿبٶ

اقبٴ ضا ٶيع دبؼ زاقشٻ ٸ ٲٯز ٲش٧ظطي ضا  اي ټبي ٶبحيٻ ثٹزٴ ذٹز، ثؿيبضي اظ قٷبؾٻ ثٻ ايطاٶي

اٶس.  ٲٯي ثؿيبضي ټبي اي، زاضاي اقشطا٦بر ٸ ٲؤٮٟٻ اٶس ٦ٻ اٞعٸٴ ثط ٖالئ١ ذبل ٶبحيٻ ؾبذشٻ

                                                                                                                                        

1. Centrifugal Forces 

2. Centripetal Forces 
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ؾبذشبضي ٦ٻ ٲٹػٹزيز ٦ٷٹٶي آٴ حبن٭ ضٸٶسټبي َجيٗي ديٹٶسټبي اٶؿبٶي ٸ ٲجشٷي ثط اذشيبض 

سٹاٴ يٳٵ ٪ؿشطـ زايطٺ ايطاٶيز زض ټط ظٲبٴ اؾز. ثب ايٵ زض٤ اظ ؾبذشبض ٲٯز ايطاٴ ٲي ثٹزٺ

چبضچٹة ټب ثٻ ثبظؾبظي ٸ ٶٹؾبظي آٴ ؾبذشبض دطزاذز ٸ زض ټٳبٴ  ٲشٷبؾت ثب قطايٍ ٸ ظٲيٷٻ

اؾبؾي  اي آٶبٴ سٹػٻ ٶٳٹز. قبيس اظ چٷيٵ ٲٷٓطي ثٹزٺ ٦ٻ ٢بٶٹٴ  ثٻ سأٲيٵ ح٣ٹ٠ ٲٯي ٸ ٶبحيٻ

ٶبټٳ٫ٹٴ )ٖٳسسبً اظ ثٗس  يضا ثطاي ٶٹاح ٲٯي ػٳٽٹضي اؾالٲي ٶيع زض چٷس ان٭، سٷٹٔ ٸ س٧ظط

 ضؾٳيز قٷبذشٻ اؾز. ( ثٻ يظثبٶ

ٶؿجي ٸ ٲُٯ١، اؾبؾبً ٦كٹضي  اظ ٲٷٓط ٞطټٷ٫ي ٸ ؾطظٲيٷي، ٦كٹض ايطاٴ ٲشأطط اظ ٲٹ٢ٗيز

ٽبي ظثبٶي ٸ ټؾطاي ؾ٧ٹٶز ٪طٸ ،ضٸز. ايٵ ؾطظٲيٵ اظ زيطثبظ سب ٦ٷٹٴ ٲش٧ظط ثٻ قٳبض ٲي

سؼطثٻ ظٶس٪ي ٲجشٷي ثطسٷٹٔ، ثركي اظ ټٹيز سبضيري  ،ضٸ ٲصټجي ٪ٹٶب٪ٹٶي ثٹزٺ اؾز. اظ ايٵ

طاظ ٸ ٞطٸزټبي ضٸز. سبضيد ٸ ازثيبر ايٵ ؾطظٲيٵ ٶٳبيبٶ٫ط ضٸيسازټب ٸ ٞ آٶبٴ ثٻ قٳبض ٲي

ټٹيز ٲٯي  ثؿيبضي اؾز ٦ٻ ټط ٦ساٰ اظ آٶٽب ثٻ ٶٹٖي ٲشأطط اظ ټٳبٴ ٖٹاٲ٭ س٧ظطظا ثٹزٺ اؾز.

ٲش٧ظط اظ ٲٷٓط ظثبٶي ٸ ټبي  ټٹيز ٪طٸٺ ټبي ٖبٰ ٸ ٞطا٪يط ٞطټٷ٩ ٸ ثٻ ٶٹٖي ػٷجٻي ايطاٶ

زيطدب  ٦ٽٵ ٸ ياؾز ٦ٻ زض ٪صض ظٲبٴ ق٧٭ ي٫بٶٻ، ٸاحس ٸ ٞطا٢ٹٲي، زض حس ٸ اٶساظٺ ٲٯش ٲصټجي

. اظ ٲٷٓط ٞطټٷ٫ي )ظثبٴ ٸ ٲصټت(، ثبقٷس٪بٴ ؾطظٲيٵ ايطاٴ ثٻ زٸ ٪طٸٺ س٣ؿيٱ يبٞشٻ اؾز

ټبيي ٦ٻ ضيكٻ ايطاٶي زاضٶس، ټٳچٹٴ ٦طزي، ٮطي، ٪يٯ٧ي، ثٯٹچي ٸ  ټب ٸ ٪ٹيف قٹٶس. ظثبٴ ٲي

 سط٦ٳٷي.ٸ ټبيي ٦ٻ ضيكٻ سط٦ي زاضٶس، ټٳچٹٴ آشضي)سط٦ي آشضثبيؼبٶي(  ټب ٸ ٪ٹيف ظثبٴ

( ديطٸاٴ زيٵ اؾالٰ زض ٦كٹض ايطاٴ زض 30اٶس.) زضنس ٲٯز ايطاٴ ٲؿٯٳبٴ 56/99 ٶعزي٥ ثٻ

اٶس. آقٟش٫ي يب ثٻ ٶٹٖي زض ټٱ سٷيس٪ي ظثبٴ ٸ  ٢بٮت زٸ ٲصټت سكيٕ ٸ سؿٷٵ ٢بث٭ س٣ؿيٱ

ثٻ ټٹيز ٲٯي آٶبٴ اثٗبز ٲش٧ظطي ثركيسٺ اؾز. ظثبٴ ٲحٹضي ٸ ٖٳسٺ  ،ٲصټت زض ايٵ ٦كٹض

ٵ ثؼع آشضثبيؼبٴ، ظثبٴ ٲحبٸضٺ زي٫ط ٶٹاحي ٦كٹض يز. ټٳچٷٸضاٴ ايٵ ٦كٹض ٞبضؾي اؾ ٪ٹيف

ظثبٴ  ،ټبي ديٹؾشٻ ثٻ آٴ ټب ٸ ٮٽؼٻ ٪ٹيفٸ  ٞبضؾي ظثبٴ ،اؾز ٦ٻ زض ايٵ ٲيبٴ زاضاي سجبض ايطاٶي

 .ٸضاٴ ٦كٹض اؾز ثيكيٷٻ )ا٦ظطيز( ٪ٹيف

يب ټٹيز ايطاٶي، زٸ ؾشٹٴ اؾالٰ ٸ ظثبٴ « ايطاٶيز»٪يطي ٲ٣ٹٮٻ  زض ق٧٭ ثط ايٵ اؾبؼ،

ضٸٶس. ػٹټطٺ ٞطټٷ٫ي ٶٹاحي ٲرشٯٝ ؾطظٲيٵ ايطاٴ ثٻ  ٞبضؾي ثرف ثٷيبزيٵ آٴ ثٻ قٳبض ٲي

اي ثب ي٥ يب زٸ ؾشٹٴ ٶبٲجطزٺ ټٳبټٷ٩ ثٹزٺ اؾز. سب ديف اظ ديسايف ؾٯؿٯٻ نٟٹيبٴ ٸ  ٪ٹٶٻ
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٪ؿشطـ سكيٕ زض ٲ٣بٰ ٲصټت ا٦ظطيز سب  ؾسٺ ٶٽٱ، ٖٳسٺ ػٳٗيز ٸ ٶرج٫بٴ ؾبظٶسٺ زٸ ؾشٹٴ 

ٷٵ ثٹزٶس. ثب ضٸي ٦بض آٲسٴ نٟٹيبٴ ٸ ز٪طزيؿي ٲصټجي، ا٦ظطيز ػٳٗيز ٸ ديطٸ سؿ ،ايطاٶيز

ٸضاٴ ٞبضؾي ٸ ثبقٷس٪بٴ  ٶرج٫بٴ ؾبظٶسٺ ايطاٶيز ديطٸ سكيٕ ٪طزيسٶس ٦ٻ ٖٳسسبً قبٲ٭ ٪ٹيف

ضٸ،  ٪طزز. اظ ايٵ زضنس ضا قبٲ٭ ٲي 90قٹز ٦ٻ اٲطٸظٺ ػٳٗيشي ٶعزي٥ ثٻ  ٶبحيٻ آشضثبيؼبٴ ٲي

٦ٱ زض َٹ٬ ؾٻ ؾسٺ  ، اػشٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي زض ؾُح ٲٯي، زؾزثؿيبضي اظ ضذسازټبي ؾيبؾي

اٶس زض ؾُح ٲٯي  ٦ؿبٶي سٹاٶؿشٻ .ٶساسٷيس٪ي ثباليي زاقشٻ اذيط، ثب ٲصټت سكيٕ ديٹٶس ٸ زضټٱ

 ػٯت ٦ٷٷس.  آٞطيٵ ثبقٷس ٦ٻ ديطٸ ٲصټت سكيٕ ثٹزٺ ٸ ديطٸي ثعض٪بٴ حٹظٺ ٲصټت ضا ٶ٣ف

( ثب آٴ يسي)ذٹضق يطاٴ زض َٹ٬ ؾسٺ ٦ٷٹٶيا ، آٶچٻ ٲب زضيي٪طا ٻيثب سٹػٻ ثٻ ٲ٣ٹٮٻ ٶبح

ٶبټٳؿبٴ زض حٹظٺ ظثبٴ، ٲصټت ٸ ا٢شهبز  يا ٻيٸ ٲُبٮجبر ٶبح يٱ، ٸػٹز ٶٹاحيا ثٹزٺ يبضٸيضٸ

ح٧ٹٲز،  يٶكسٴ آٶٽب ثٻ ٸاؾُٻ ٶبسٹاٶ ٸا٪طا ٖٳ٭ ٦طزٺ ٸ ثطآٸضزٺ يطٸټبيثٹزٺ ٦ٻ زض ٶ٣ف ٶ

. ٶسابٞشٻي يبؾيؾ ي، اثٗبزيٲط٦ع ٶ٫طـ ح٧ٹٲزٸ ٶٹٔ سٳط٦ع٪طا  يعيض ثطٶبٲٻ ييٗٝ زض ٲجبٶ

زض سحٯي٭ ٶبټٳ٫ٹٶي ٲٯي زض ايطاٴ، ٶٹيؿٷسٺ ثط ايٵ ثبٸض اؾز ٦ٻ ٸاغ٪بٴ ٲٯي ٸ ٢ٹٲي، سٹاٴ 

ٸا٦بٸي ٶبټٳ٫ٹٶي ٲٯي ضا زض ايطاٴ ٶساضٶس ٸ ٦ؿبٶي ٦ٻ زض ايٵ ٪ؿشطٺ ثٻ ٶ٫بضـ ٸ ٸا٦بٸي 

ټبي ٶبټٳ٫ٹٴ  ٲٯز -زٸٮز ټبي  اٶس، ٖٳٹٲبً ازثيبر ثطآٲسٺ اظ ٸيػ٪ي دطزاذشٻ يٶبټٳ٫ٹٶي ٲٯ

ثبذشطظٲيٵ ضا ثٷيبز سحٯي٭ ذٹز ٢طاض زازٺ ٸ ثط آٴ اؾبؼ ثٻ ٸا٦بٸي ٶبټٳ٫ٹٶي ٲٯي زض ايطاٴ 

ټبي  ټبيي ضا ٖٳٹٲبً ثسٸٴ سٹػٻ ثٻ ظٲيٷٻ اٶس. ايٵ زض حبٮي اؾز ٦ٻ چٷيٵ ٞطاضٸايز دطزاذشٻ

 اٶس.  بض ثطزٺ٪يطي ٸاغٺ ٸ انُالح ثطاي ػبٲٗٻ ٲش٧ظط ايطاٶي ثٻ ٦ ٲ٧بٶي ٸ ظٲبٶي ق٧٭

 

 . عَاهل توايش هلي در ايزاىس
ٶٳبيس. سٷٹٔ  ټٳچٷبٴ ٦ٻ اقبضٺ قس، زٸٮز ايطاٴ زض زٸ ثٗس ؾطظٲيٷي ٸ ٞطټٷ٫ي ٶبټٳ٫ٹٴ ٲي

ٲشٷبؾت ثب  ، اظ ايٵ ػٳٯٻ اؾز.زض ٢بٮت ٦ٹٺ، زقز، ػٯ٫ٻ، ثيبثبٴ، ٲيعاٴ ٸ ٶٹٔ ثبضـ يا٢ٯيٳ

ٞطټٷ٫ي ثؿيبضي ق٧٭ ٪طٞشٻ ٸ ټٳيٵ  ٸ ذطزٺ ،ټبي ٞطټٷ٫ي ټبي َجيٗي، حٹظٺ ايٵ ٶبټٳؿبٶي

اٶس. زض ايٵ ثرف،  ټبي ٞطټٷ٫ي دٹيب ْبټط قسٺ ٖٹاضو َجيٗي زض سكسيس ثؿيبضي اظ ٶبټٳؿبٶي

اي زض ٶ٣ف ٶيطٸټبيي ٦ٻ ٦بض٦طز  ي٧ٹٶٹ٪طاٞي٥ يب ټٳبٴ ٶٳبزٶ٫بضي ٶبحيٻآٖٹاٲ٭  ٻٖٳسسبً ث

 .قٹز ذشٻ ٲيدطزا اٶس،  ٶيطٸټبي ٲط٦ع٪طا ضا ثٻ چبٮف ٦كبٶسٺ
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 ّة. هذ9

زضنس آٶبٴ ديطٸ  90 ثٻ زيٵ اؾالٰ، آييٵ ٖٳٹٰ ٲطزٰ ايطاٴ اؾز ٦ٻ زض ايٵ ٲيبٴ، ٶعزي٥

ټبي  )ٸ ٪ٹيف ٵ ٲصټت زض ٢بٮت زٸ ٪طٸٺ ظثبٶي ٞبضؾييٲصټت سكيٕ ټؿشٷس. ٖٳسٺ ديطٸاٴ ا

زض ٶٹاحي ٲط٦ع، قٳب٬ ٸ قٳب٬ ثبذشطي زض ا٦ظطيز ٢طاض  سط٦ي آشضثبيؼبٶيٲطسجٍ ثب آٴ( ٸ 

دؽ اظ ضٸي ٦بض آٲسٴ نٟٹيبٴ اظ ؾسٺ ٶٽٱ، ٪ؿشطـ ٞطا٪يطي يبٞز ٸ اټ٭  زاضٶس. ٲصټت سكيٕ

 ٸ ياټ٭ ؾٷز حٷٟ ،ټب ٸ سط٦ٳٵ ټب زض ثٯٹچؿشبٴ ؾٷز زض ا٢ٯيز ٢طاض ٪طٞز. ا٦ظطيز ثٯٹؽ

 اٶس. ي٧ي اظ ذهيهٻ يقبٞٗ  ؾٷز اټ٭ ،اؾشبٴ ٦طزؾشبٴ ٸ ثبذشط آشضثبيؼبٴ ٚطثي ي٦طزټبكشطيث

بديٹؾش٫ي ؾطظٲيٷي آٶبٴ اؾز ٸ زي٫ط آٶ٧ٻ اظ ٶٓط ظثبٶي ٸ ټبي ػٛطاٞيبيي اټ٭ ؾٷز ايطاٴ، ٶ 

( ثبظزاضٶسٺ اؾبؾي يسيټب زؾز ٦ٱ زض َٹ٬ ؾسٺ ٦ٷٹٶي )ذٹضق ٶٷس. ايٵ ٸيػ٪ي ٪ٹيكي ٶبټٳ٫ٹ

ټبي ذبل  ٦ٷف ػٳٗي ٸ ټٳبټٷ٩ ٲيبٴ آٶبٴ ثٹزٺ اؾز. ټط ٶبحيٻ اظ آٶبٴ، ٖالي١ ٸ ٸاثؿش٫ي

  ٶٳبيس؛ ثٻ ٶؿجز ثٻ ٲ٣ٹٮٻ ٲصټت ٲشٟبٸر ٲيٶكيٵ ٦كٹض  ذٹز ضا زاضاؾز. ضٸي٧طز ٶٹاحي ؾٷي

٪يطز؛ ٸٮي  اي ٦ٻ زض اؾشبٴ ٦طزؾشبٴ، ٲجحض ظثبٴ ٦طزي زض اٸٮٹيز ٲُبٮجبر ٦طزټب ٢طاض ٲي ٪ٹٶٻ

 ٶٳبيس. سط ٲي ټب ٲ٣ٹٮٻ ٲصټت ٖٳي١ زض ثٯٹچؿشبٴ ٸ زض ٲيبٴ سط٦ٳٵ

اي زاقشٻ  آٞطيٷي اټ٭ ؾٷز زض ؾُح ٲٯي، ضٸٶس ٦بټٷسٺ زي٫ط آٶ٧ٻ اظ ٲكطٸَٻ ثٻ ثٗس، ٶ٣ف

اؾز. ديبٲسټبي ٦بټٷس٪ي ٲص٦ٹض، اٶعٸاي آٴ ٶٹاحي، ٦بټف ٲكطٸٖيز ٸ ٲ٣جٹٮيز ح٧ٹٲز ٸ 

 ٥ ؾبيز اټ٭ ؾٷز زض ايٵ ذهٹل آٸضزٺ اؾز ٦ٻ:ياي ثٹزٺ اؾز.  ټبي ٶبحيٻ سٷف

اټ٭ ؾٷز زض ايطاٴ، ٲحطٸٲشطيٵ َج٣بر ا٢شهبزي ٲٯز ايطاٴ ضا سك٧ي٭ »... 
ټبي ا٢شهبزي اټ٭ ؾٷز  ي ثطاي ٞٗبٮيزټبي ٲؿبٸ زټٷس. ثسٮي٭ ايٷ٧ٻ ٞطنز ٲي

اظ ٶٓط سحهيالر زاٶك٫بټي ټٱ اټ٭ ؾٷز ٸيٗيز ثٽشطي  .ٸػٹز ٶساضز
اٮشحهي٭ قسٴ ثبيس زض ٦ٹچٻ ٸ ذيبثبٶٽب دطؾٻ ثعٶٷس.  ٶساضٶس... آٶٽب دؽ اظ ٞبض٘

زټٷس زٶجب٬ ٖٯٱ ٸ سحهي٭  ثؿيبضي اظ ػٹاٶبٴ اټ٭ ؾٷز اظ ټٳبٴ اٸ٬ سطػيح ٲي
 (.31«)ٶطٸٶس

قٽطٸٶسي ټبي ذبل ؾيبؾي، ٲُبٮجبر  ٭ ؾٷز ايطاٴ ثط آٴ ثٹزٺ ٦ٻ زض ټٷ٫بٲٻػبٲٗٻ اټ

ثٻ ټٷ٫بٰ اٶشربثبر ٶٽٳيٵ زٸضٺ ضيبؾز ٲسٶي ٸ ٲصټجي زضذٹاؾز ٦ٷس. ذٹز ضا زض حٹظٺ 

ضا  ذٹز ټبي ټٟش٫بٶٻ اي، ذٹاؾز ػبٲٗٻ اټ٭ ؾٷز سٽطاٴ ثب نسٸض ثيبٶيٻػٳٽٹضي زض ايطاٴ، 
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ټب  ٵ ذٹاؾشٻي. اي ٸ ٶبذطؾٷسي آٶبٴ اظ قطايٍ ٲٹػٹز ثٹزَطح ٶٳٹز ٦ٻ ٖٳسسبً ٶبْط ثط ٶ٫طاٶ

 ٖجبضر ثٹزٶس اظ:

 .20ٸ  19، 15، 13، 12. اػطاي ٦بٲ٭ ٢بٶٹٴ اؾبؾي ثٻ ٸيػٺ انٹ٬ 1

ؾؿبر ٸ ٲطا٦عي ٦ٻ ثب ؤ. ٲكبض٦ز اټ٭ ؾٷز زض سٳبٰ ؾُٹح ٲسيطيشي زض ټٳٻ ٶٽبزټب، ٲ2

 قٹز. اٮٳب٬ ازاضٺ ٲي ټعيٷٻ ثيز

 صټجي اټ٭ ؾٷز.. ٖسٰ زذبٮز زض اٲٹض ٲ3

 . ضٕٞ ټط٪ٹٶٻ ٲٳيعي ٸ ؾبٶؿٹض زض چبح ٸ ٶكط ٦شت ٸ ٶكطيبر.4

 آٲيع. ټبي اټبٶز ټبي نساٸؾيٳب ثٻ اټ٭ ؾٷز ٸ حصٜ ثطٶبٲٻ . اذشهبل ؾبٖبسي اظ ثطٶبٲٻ5

 . احساص ٲؿؼس اټ٭ ؾٷز زض سٽطاٴ.6

 (.32. اؾشٟبزٺ اظ ٖٯٳب ٸ اٶسيكٳٷساٴ اټ٭ ؾٷز زض ٲطا٦ع سجٯيٛي ٸ اضقبزي)7

 

 سطح تزخَرداري . 9

ٶكيٵ  يؾٷ ٶٹاحيٶبآضاٲي زض ظ بؾ ظٲيٷٻٲحطٸٲيز، ثي٧بضي ٸ احؿبؼ  ،٣ٞط اظ يا ٲؼٳٹٖٻ

ټٳٻ حٹازص ضيكٻ زازٴ  ټبي زاذٯي ٸ ٶؿجز ظٲيٷٻ يضب٫اٶ ٶبزيسٺ٪ٳبٴ،  ثيزٺ اؾز. ثٹ ٦كٹض

٦طزٴ نٹضر ٲؿأٮٻ اؾز. ثط اؾبؼ آٲبض ٲٷشكطقسٺ ٲؤؾؿٻ  ٲطظي، دب٤ ثطٸٴٶب٪ٹاض ثٻ زقٳٷبٴ 

ؿشبٴ ٸ ثٯٹچؿشبٴ، يټبي ٦طزؾشبٴ ٸ ؾ ، اؾشبٴ1384ټبي ثبظض٪بٶي زض ؾب٬  ُبٮٗبر ٸ دػٸټفٲ

 25ټبي  زض ثيكشط ٲٹاضز، زض ضسجٻ ،اؾشبٴ ٦كٹض 28زض اثٗبز ٲرشٯٝ ؾُح ثطذٹضزاضي، زض ٲيبٴ 

ټب ظٲيٷٻ ٸ اٶ٫يعٺ اضس٣ب ضا ٞطاټٱ  ( ٸ ايٵ زض حبٮي اؾز ٦ٻ ثطاثطي ٞطنز33ثٻ ثبال ٢طاض زاضٶس)

 (.34زٺ ٸ سحط٤ اػشٳبٖي ضا ثٻ زٶجب٬ ذٹاټس زاقز)آٸض

ټبي سٹؾٗٻ ٲُٗٹٜ ثٻ ټٳجؿش٫ي ٲٯي اؾز ٦ٻ زض آٴ ثط  سٹؾٗٻ ٖبزالٶٻ ٸ ثطاثط، اظ ٸيػ٪ي

قٹز.  يس ٲيثطاثطي ٸ ثطذٹضزاضي اظ ؾُح سٹؾٗٻ ٲشٹاظٴ زض ٲٷب١َ ٲرشٯٝ ػٛطاٞيبيي ٦كٹض سأ٦

شي ٸ ٶبآضاٲي ثٹزٺ اؾز. چٷيٵ ټٳٹاضٺ ؾجت ٶبضيبي ،ٸػٹز ق٧بٜ ٸ ٶبثطاثطي زض سٹؾٗٻ

ط يسٹاٶس ٲٹػت ټٳجؿش٫ي ٲٯي ثبقس؛ ظيطا ثبقٷس٪بٴ ٶٹاحي ٶبټٳ٫ٵ، اظ سٛي اي ٶٳي سٹؾٗٻ

ٻ ياي ثٻ ٲٯي ؾٹزي ٶرٹاټٷس ثطز سب ثٻ چٷيٵ ټٳجؿش٫ي ٲٯي سٵ زضزټٷس. ضٸح ٸٞبزاضي ٶبحيٻ

 يا ٲٷ٣ُٻ يټب سٹاٴ ييؾبظ ٖسٰ ضقس ٸ ق٧ٹٞب ٷٻيطاٴ، ظٲيٲشٳط٦ع زض ا يعيض ٸ ثطٶبٲٻ ييٲط٦ع٪طا
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اي زٸ ٶ٧شٻ آق٧بض اؾز: ٶرؿز ثٷيبزټبي  طي ٶبحيٻثيبثي ٖٯ٭ ٶبثطا اؾز. زض ضيكٻ قسٺ

ػٛطاٞيبيي زٸٮز ٦ٻ قبٲ٭ دطا٦ٷف ٲٷبثٕ، قطايٍ ا٢ٯيٳي ٸ ػٳٗيشي اؾز. زٸٰ سهٳيٱ 

ٮز (. ا٪ط ٶبثطاثطي ًٞبيي ٲيبٴ ٶٹاحي ثط ثٷيبز ٖسا35ضيعاٴ ا٢شهبز ٲٯي) ٪صاضاٴ ٸ ثطٶبٲٻ ؾيبؾز

ػٛطاٞيبيي، ٦بؾشٻ قٹز، احؿبؼ َطزقس٪ي ٸ ٲحطٸٲيز ٦بټف يبٞشٻ ٸ اظ ديسايف ٸ ثطٸظ 

٪عيٵ،  ٸ ػسايي ؾيبؾي بٴ٪طاي ٶبحيٻز ياظ س٣ٹٸ زض ٶٽبيز ذٹاټس ٦بؾز ٶيطٸټبي ٸا٪طا 

 ػٯٹ٪يطي ذٹاټس ٦طز.

 

 . ستاى5

يس ثٻ نٹضر ٽب ضا ثبٶقٷبٸض ثٹزٺ ٸ ٶب٪عيط آ  ايطاٴ٦كٹض ظثبٴ زض ثبضٺ دطا٦ٷف زضآٲبضټب 

ٲ٣ٹٮٻ ظثبٴ ٸ ٪ٹيف ي٧ي اظ ثٷيبزټبي سٷٹٔ، س٧ظط ٸ ٶبټٳ٫ٹٶي ٲٯي  َيٟي ٸ زضنسي دصيطٞز.

ضٸز. زض ايٵ  ٪طايي زض ايطاٴ ٶيع ثٻ قٳبض ٲي ٦ٻ حشي اؾبؼ ٶبحيٻ ٸ ٶبحيٻ اؾززض ايطاٴ 

ټب ٸ اذشالٞبر ٞطټٷ٫ي ضا سكسيس ٦طزٺ اؾز. ديچيس٪ي  ؾطظٲيٵ، سٷ٫ٷبټبي َجيٗي، سٟبٸر

آٲيعز.  قٹز ٦ٻ ثب اذشالٞبر ٲصټجي زض ټٱ ټبي ٞطټٷ٫ي زض ٢بٮت ظثبٴ، ټٷ٫بٲي ثيكشط ٲي سٟبٸر

ټبي ػسيسي  ٦ٷس ٸ ق٧بٜ ټبي ٲٹػٹز ضا سكسيس ٲي اذشالٞبر ٲصټجي زض ثطذي ٶٹاحي، ق٧بٜ

ٖبٲ٭ ٲٽٳي زض ايؼبز احؿبؼ سٳبيع  ،(. س٣ؿيٳبر ظثبٶي، ٲصټجي ٸ ؾيبؾي36آٸضز) ثٻ ٸػٹز ٲي

اظ  ،ٯي ٲرشٯٝ ايطاٴ ثٹزٺ اؾز. ايالر ايطاٴ، ٪صقشٻ اظ اذشالٞبر ؾبذشبضيټبي اي ٲيبٴ ٪طٸٺ

 اٶس. ٮحبِ ظثبٴ، ٪ٹيف ، ٲصټت ٸ ٲيعاٴ ٸاثؿش٫ي ثٻ ح٧ٹٲز ٲط٦عي ثب ي٧سي٫ط اذشالٜ زاقشٻ

ؾبظي ٸ ي٧ذبضچ٫ي ؾطظٲيٷي زض ٢بٮت  ٲسضٴ ٸ دي٫يطي ٲ٣ٹٮٻ ٲٯز يْٽٹض سٳط٦ع٪طاي

ټب ٸ سبضيد ثبؾشبٴ، زيٵ ظضسكز،  ، سأ٦يس ثط اؾُٹضٺيبٞشٵ ظثبٴ ٞبضؾي ٸ ٲصټت سكيٕ ضؾٳيز

ضٸ، ٶبثٹزي ؾبذشبض ٶٓبٰ اػشٳبٖي ايٯيبسي، ٪ؿشطـ اثعاضټبي  سرز ٢بدٹ ٦طزٴ ٖكبيط ٦ٹؽ

ټبي  اضسجبَي، ٲٷبؾجبر ٲيبٴ ح٧ٹٲز، ٢جبي٭ ٸ ٶٹاحي ٞطټٷ٫ي ضا ذهٳبٶٻ ٦طز. دبيساضي ٪طٸٺ

ثٹزٺ ٸ ثٗسټب ايٵ ٲ٣بٸٲز سحز سأطيط ٖٹاٲ٭ اي زض ثطاثط اټساٜ ح٧ٹٲز، ٲجبضظٺ ثطاي ث٣ب  ٢جيٯٻ

ػٹيبٶٻ(، ق٧٭  ټبي ؾٯُٻ ټب ٸ ذٹاٺ اظ َطي١ ؾيبؾز ٲطظي )ذٹاٺ اظ َطي١ اٮٽبٰ اظ اٶسيكٻ ثطٸٴ

ټب ٸ  ټبي ظثبٶي ٲٽٱ ٶٓيط ٦طزټب، آشضي (. زض ٸا٢ٕ، ديف اظ ايٵ، ٪طٸٺ٢37ٹٲي ثٻ ذٹز ٪طٞز)

(. اضسجبَبر يٗيٝ، ٶٳٹزي اظ 38ٞشٻ ثٹزٶس)ټبي ايٯي ٲرشٯٝ ؾبظٲبٴ يب زض زضٸٴ ٪طٸٺ ،ټب ثٯٹؽ
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اي ٦ٻ سب ظٲبٴ ضقس سؼبضر ٸ  ٦ٷٷسٺ آٴ زض ايطاٴ ثٹز؛ ثٻ ٪ٹٶٻ ذٹز٦ٟبيي ٲحٯي ٸ س٣ٹيز

ثبظض٪بٶي زض ٶيٳٻ زٸٰ ؾسٺ ٶٹظزټٱ، ا٦ظط ضٸؾشبټب ٸ ٢جبي٭ س٣طيجبً ٲؿش٣٭، ٖٳالً ذٹز٦ٟب، اظ ثٗس 

 (.39ا٢شهبزي ذٹزٲرشبض ٸ اٚٯت ذٹز٪طزاٴ ثٹزٶس)

٦طزٺ ػسيس زض اٲٹض  اض٪طايي زٸٮز ٲسضٴ، ٲبٶٕ اظ ٲكبض٦ز ٶرج٫بٴ ؾٷشي ٸ سحهي٭ا٢شس

قسٴ اذشالٞبر ظثبٶي ٸ ٲصټجي ٸ سجسي٭ آٴ ثٻ اثعاضي  ؾيبؾي ٦كٹض قس ٸ ظٲيٷٻ ضا ثطاي ؾيبؾي

(. ضٸاثٍ 40ٲٷبؾت ثطاي ٢س ثطاٞطاقشٵ زض ثطاثط زٸٮز ا٢شساض٪طاي ٲشٳط٦ع ٲسضٴ، ٞطاټٱ ؾبذز)

اٮٳٯٯي زض ػٹاٲٕ چٷس  ٲيبٴ ؾٻ ٖبٲ٭ زٸٮز ٲسضٴ، ٶرج٫بٴ ٸ ٶيطٸټبي ثيٵٲش٣بث٭ ٸ ديچيسٺ 

ټبي ذٹزٲرشبض٪طايبٶٻ ٸ  ٵ ٸ ْٽٹض حط٦زقسٴ ٖالي١ ٦ٽ ٲصټجي ٸ چٷسظثبٶي، ثٻ ؾيبؾي

ټب ٸ سٳبيالر  اٶؼبٲس. ثٻ ټط ٲيعاٴ ايٵ ؾٻ ٖبٲ٭ زض ػبٲٗٻ ثيكشط ثبقس، ٪طايف َٯجبٶٻ ٲي ػسايي

ټٷ٫بٲي ثٻ اٸع ذٹز  ،ټب سط ذٹاټس ثٹز. ايٵ ٪طايف ذٹاټبٶٻ، ٢ٹي ذٹزٲرشبض٪طايبٶٻ ٸ ػسايي

 (.41بثٷس)يضؾٷس ٦ٻ ايٵ ؾٻ ٖٷهط زض ٦ٷبض ټٱ سؼٯي  ٲي

ټبي  زټس ٦ٻ ٸؾٗز ٸ ٪طايف ټبي ؾيبؾي ٲحٯي زض ايطاٴ، ٶكبٴ ٲي ْٽٹض ػطيبٴ

اؾز. زض ايٵ ٲيبٴ، ٲصټت ٸ ظثبٴ، ٶ٣ف اؾبؾي زض  ټٳٻ ايٵ ٲٷب١َ ي٧ؿبٴ ٶجٹزٺزض  ،ٲط٦ع٪طيع

ټبي  ٖٳسسبً ثطآيٷس ٞٗبٮيز ،اي ٶٹ ٪طايي ؾيبؾي ثٻ ٖٷٹاٴ دسيسٺ اٶس. ٶبحيٻ حط٦بر ؾيبؾي زاقشٻس

٪يطي زٸٮز ٲسضٴ زض ايطاٴ،  ؾبظي ثٹزٺ اؾز. اظ آٚبظ ق٧٭ ج٫بٴ ٸ زٸٮزؾيبؾي ٶر -٧ٞطي 

٪طايي ؾيبؾي ثط ثٷيبز زٸ ٖبٲ٭ ظثبٴ ٸ ٲصټت ثٹزٺ اؾز. ثب ايٵ سٟبٸر ٦ٻ  ديسايف دسيسٺ ٶبحيٻ

 زٸ ٖبٲ٭ ٲص٦ٹض زض ٶٹاحي ٲرشٯٝ زاضاي س٣سٰ ٸ سأذطٶس.

 

 . استاى سيستاى ٍ تلَچستاىح
٦يٯٹٲشط  502/187اي ثطاثط ثب  دٽٷٻ ٦كٹض ثبٷٹة ذبٸضي اؾشبٴ ؾيؿشبٴ ٸ ثٯٹچؿشبٴ زض ػ

ٵ ياظ ا ٪يطز. زضنس اظ ٲؿبحز ٦٭ ٦كٹض ضا زضثطٲي 4/11 اؾز ٸايطاٴ  ٲطثٕ، دٽٷبٸضسطيٵ اؾشبٴ

ٲشٗٯ١ ثٻ ٲبٶسٺ،  يثب٦٢يٯٹٲشط ٲطثٕ  173478 ٸ ٦يٯٹٲشط ٲطثٕ آٴ ثٻ ؾيؿشبٴ 8117 ٸؾٗز،

زٸ ٦كٹض  ثٻ ٦يٯٹٲشط 1100ٻ زضاظاي ثذبٸض . ٲطظټبي ظٲيٷي ايٵ اؾشبٴ اظ ثٯٹچؿشبٴ اؾز

 اظ قٳب٬ ثٻ اؾشبٴ ذطاؾبٴ، ټبي ٦طٲبٴ ٸ ټطٲع٪بٴ اظ ثبذشط ثٻ اؾشبٴ، دب٦ؿشبٴ ٸ اٞٛبٶؿشبٴ

ي٧ي اظ ٦ٻ  ،ټبي زضيبي ٖٳبٴ ٦طاٶٻ ، ثٻ٦يٯٹٲشط ٲطظ آثي 300حسٸز ثب  زض ػٷٹةٸ  ،يػٷٹث



 53ــــــــ فصلٌاهِ هطالعات راّثزدي ضوارُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 999

. ايٵ ٶبحيٻ اظ ٪طٲشطيٵ ٲٷب١َ زقٹ يٲحسٸز ٲ ،ضاټجطزي اؾزټبي ٲطظي زاضاي ٲٹ٢ٗيز  اؾشبٴ

ثط ايٵ ٲٷ٣ُٻ حب٦ٱ اؾز؛ ثٻ  يثيبثبٶ ٸ ٶيٳٻ يقطايٍ آة ٸ ټٹاي ثيبثبٶ. ضٸز  ي٦كٹض ثٻ قٳبض ٲ

 .زضػٻ ؾبٶشي٫طاز اؾز 40 يؾشبٴ، حسا٦ظط زضػٻ حطاضر، ثبالټبي ااي ٦ٻ زض ثيكشط قٽط ٪ٹٶٻ

. ايٵ ضٸز آٴ ثٻ قٳبض ٲي ټبي ثب ايٵ ٸػٹز، سٷٹٔ ا٢ٯيٳي زض ٲٷب١َ ٲرشٯٝ، ي٧ي اظ قبذهٻ

ـ ظاث٭ ـ ذبـ ـ ؾطاٸاٴ ـ ايطاٶكٽط ـ  (ٲط٦ع اؾشبٴ)ظاټساٴ  قبٲ٭ قٽطؾشبٴ 8اؾشبٴ زاضاي 

 (.42)دبضچٻ آثبزي اؾز 6038ٸ  زټؿشبٴ 98قٽط ٸ  32ثرف ٸ 36، ٶي٧كٽطـ ؾطثبظ ٸ چبثٽبض

ٗبز٬ ، ثب ٶطخ ضقس ٲشٹؾٍ ؾبٮيبٶٻ ٲ1355-65ػٳٗيز اؾشبٴ ؾيؿشبٴ ٸثٯٹچؿشبٴ زض زټٻ 

ټبي ٦كٹض ثٹزٺ  ٴ اؾشبٴبيٲټبي ضقس زض زټٻ ٲص٦ٹض زض  سطيٵ ٶطخثبالزضنس، ي٧ي اظ  06/6

          ټبي ثٽساقشي ٸ دعق٧ي،زض ٲيعاٴ ثطذٹضزاضي اظ ظيطؾبذزسٹاٴ  اؾز. ٖٯز آٴ ضا ٲي

. زاٶؿز ټبي ٦كٹض اؾشبٴزي٫ط ټبي ٞطټٷ٫ي ٲطزٰ ايٵ ؾطظٲيٵ ثب  ٸ قٷبؾٻ ٸيػ٪ي ٶبټٳؿبٶي زض

 1365ٶٟط زض ؾب٬  000/200/1زضنس، اظ ض٢ٱ  7/3اؾشبٴ ثب ٶطخ ضقس ٲشٹؾٍ ؾبٮيبٶٻ  ػٳٗيز

سطا٦ٱ ٶؿجي  ضؾيس. 1384ٶٟط زض ؾب٬  000/029/2ٸ  1375ٶٟط زض ؾب٬  000/722/1ثٻ ض٢ٱ 

سطا٦ٱ ٸ  1375زض ؾب٬  ٶٟط 6/6ض٢ٳي ٲٗبز٬  ،1365ػٳٗيشي اؾشبٴ ثطاؾبؼ ؾطقٳبضي ؾب٬ 

سطيٵ  سطا٦ٱ ٦ٱٲيبٴ زٺ اؾز. ايٵ ٲؿأٮٻ اؾشبٴ ضا زض ثٹشط ٲطثٕ، ٶٟط زض ټط ٦يٯٹٲ 1/9ػٳٗيشي 

% 26ػٳيٗز ثط حؿت ٲٷب١َ ٲرشٯٝ، اظ ايٵ ٲيبٴ، دطا٦ٷف  اؾز.ټبي ٦كٹض ػبي زازٺ  اؾشبٴ

% آٴ زض 74ٶٟط زض ټط ٦يٯٹٲشط ٲطثٕ ٸ  ٦4/21٭ ػٳٗيز اؾشبٴ زض ٲٷ٣ُٻ ؾيؿشبٴ ثب سطا٦ٱ ٶؿجي 

(، اظ 1382اؾز. ثط اؾبؼ ټٳيٵ آٲبض ) ټط ٦يٯٹٲشط ٲطثٕ ٶٟط زض 4/3ثٯٹچؿشبٴ ثب سطا٦ٱ ٶؿجي

 1/3اؾشبٴ ؾيؿشبٴ ٸثٯٹچؿشبٴ ثب زاضاثٹزٴ اٶس.  ثٹزٺ زضنس قٽطٶكيٵ 3/48، ػٳٗيز ٦٭ اؾشبٴ

ثط اؾبؼ  (.43)زضنس اظ ػٳٗيز ٦٭ ٦كٹض، ضسجٻ زټٱ ٦كٹضي ضا ثٻ ذٹز اذشهبل زازٺ اؾز

آٴ يبز قس، اؾشبٴ ثٻ زٸ ثرف ؾيؿشبٴ ٖٷٹاٴ ٶٳبزٶ٫بضي اظ  ظيطٲجبحظي ٦ٻ ديف اظ ايٵ، 

)حٷٟي( زض ػٷٹة،  ٲصټت ظثبٴ ٸ ؾٷي ٲصټت زض قٳب٬ ٸ ثٯٹچؿشبٴ ثٯٹچي ظثبٴ ٸ قيٗٻ ٞبضؼ

 بآيس، سٳط٦ع ٲ٣بٮٻ ثط ثرف ػٷٹثي اؾشبٴ ي ټٳچٷبٴ ٦ٻ اظ ٖٷٹاٴ ٲ٣بٮٻ ثطٲي٪طزز.  س٣ؿيٱ ٲي

 ټٳبٴ ثٯٹچؿشبٴ اؾز.
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 . تلَچستاى9
ٶبٰ )ؾشبٴ ٸ ( ب ٪طٸٺيٞطز اي اظ زٸ س٧ٹاغٺ ثٯٹؽ )ٶبٰ  ٴ آٲيعٺقٷبؾي، ثٯٹچؿشب اظ زيس ٸاغٺ

 ٪طزز ٦ٻ ټٳٻ يب ا٦ظطيز ثبقٷس٪بٴ آٴ اي اَال٠ ٲي ثٯٹچؿشبٴ ثٻ ٶبحيٻ ،ضٸ اؾز. اظ ايٵ (ٲ٧بٴ

ػٳكيس   ټبي ثيؿشٹٴ ٸ سرز ټؿشٷس. ٶرؿشيٵ ثبض ٶبٰ ثٯٹچؿشبٴ زض ٦شيجٻ يثٯٹچ ٸض ظثبٴ ٪ٹيف

قٷبذشي،  ټبي ثبؾشبٴ ٷٹاٴ ايبٮز چٽبضزټٱ آٲسٺ اؾز. ثط ثٷيبز دػٸټفٖظيط ثٻ ٶبٰ ٲب٦ب يب ٲ٧ََٻ ٸ 

اظ ټٳيٵ ا٢ٹاٰ ػسا قسٺ ٸ دؽ اظ  ،دؽ اظ ٦ٹؽ ثٻ ايطاٴ ،٢ٹٰ ثٯٹؽ ثٻ ټٳطاٺ زي٫ط ا٢ٹاٰ آضيبيي

ظثبٴ ثبؾشبٶي  بظثبٴ ثٯٹچي ث ټٳبٶٷسيػٷٹة آٲسٺ اؾز.  ٲٷ٣ُٻ ثٻ ،ټبي قٳبٮي ٪صقشٵ اظ ثرف

سٹاٴ ثط حؿت  ټبي ايطاٶي ضا ٲٗٳٹالً ٲي ظثبٴ. زيس٪بٺ اؾز ايٵ ٶيع ٪ٹاټي ثط ا٢ٹاٰ ٲبزي

ٻ زٸ زؾشٻ ٖٳسٺ س٣ؿيٱ ٦طز: زؾشٻ ٚطثي ٸ ث ،ياغ٪بٶٸٸ زؾشٹضي  آٸايي،يب ػسايي  يټٳؿبٶ

ټب ْبټطاً اظ قٳب٬ ثٻ ػٷٹة  ټبي ٚطثي اؾز ٸ ثٯٹؽ زؾشٻ قط٢ي. ثٯٹچي اظ ٪طٸٺ قٳبٮي ظثبٴ

ټبي ټٷسي اظػٳٯٻ  ټبي قط٢ي ايطاٶي ٸ ؾبيط ظثبٴ ب ظثبٴثټٳؿبي٫ي ثٻ ٖٯز  آٶٽب .اٶس ٦ٹؽ ٦طزٺ

يب ٪ٹيف  ٴ. ظثبٶسا ضا ٶيع ا٢شجبؼ ٦طزٺ ٸ نساټبي آٶٽبٸاغ٪بٴ ټٷسي، ؾٷسي ٸ ثطاټٹيي، ثًٗي 

. ٲُبٮٗبر زاٶؿزټبي ٲٽٱ ايطاٶي  اظ ظثبٴٸ ٦ٽٵ ثؿيبضي اظ ٸاغ٪بٴ اٲطٸظي   ٪ٹٶٻ ثبيسثٯٹچي ضا 

ٸ ټط زٸ زٶجبٮٻ  ي،ٸ ظثبٴ ثٯٹچ ياٲطٸظ يظثبٴ ٞبضؾ زټس ٦ٻ ٶكبٴ ٲي يظثبٴ ٞبضؾ يسبضير

ثٯٹچي ثب ظثبٴ دٽٯٹي اق٧بٶي ٸ ٶيع دٽٯٹي اٸاي٭  ټٳچٷيٵ،ټؿشٷس. « ٲيبٶٻ يٞبضؾ»ظثبٴ  ديٹؾز

ټبي ٪صقشٻ ٸ ټٳچٷيٵ  ؾبؾبٶي ٶعزي٥ اؾز؛ ظيطا زض اطط زقٹاضي ضٞز ٸ آٲس زض ؾسٺ  زٸضٺ

٦ٳشط زچبض ز٪ط٪ٹٶي  ،ټب زض ايٵ ظثبٴ ي ٦ٯٳٻټب، نٹضر انٯ آٲيرش٫ي ثب زي٫ط ٪ٹيف ظٲيٷٻ ٶجٹز

ٶيؿز؛  ٶبزضؾز، چٷساٴ «ٲيبٶٻ يٞبضؾ»اظ  يثٻ ٖٷٹاٴ ٪ٹيك ي٦طزٴ ظثبٴ ثٯٹچ ٖٷٹاٴ .قسٺ اؾز

ثسٸٴ  ضاٴ ايٵ زٸ ظثبٴ،ٸ ٪ٹيف  يثطا ياٲطٸظ يٸ ثٯٹچ يٞبضؾ يټب ټط چٷس زض٤ ظثبٴ

 ٲيبٴ ديٹٶسټبي  يٗٝ ظٲيٷٻٸ ؾطظٲيٵ ثٯٹچؿشبٴ دٽٷبٸضي  زي٫ط آٶ٧ٻ ٶٳبيس. زقٹاض ٲي آٲٹظـ،

ثٻ َٹضي ٦ٻ اٲطٸظٺ ٶبحيٻ ثٹز؛ زض  ي٪ٹٶب٪ٹٶ يټب ٮٽؼٻؾبظ ديسايف  ، ظٲيٷٻدطا٦ٷسٺ آٴي ٶٹاح

زض اي  دسيسٺچٷيٵ ثٻ آؾبٶي زضيبثس. ضا  ييب زقشيبض يؾطثبظ سٹاٶس ظثبٴ ثٯٹؽ ٶٳي ي،ثٯٹؽ ظاټساٶ

ٸ زاضز ٢طاض  يظثبٴ ٞبضؾاغ٪بٴ ٸسأطيط ظيط ثيكشط  يقٳبٮ ي٦ٷس. ثٯٹچ ػبټب ٶيع نس٠ ٲى زي٫ط

قٷبؾي  ثبقس. ظثبٴ ثٯٹچي اظ ٶٓط ظثبٴ يٸ اضزٸ ٲ ياٶ٫ٯيؿ غ٪بٴاٸثيكشط ٲشأطط اظ  يػٷٹث يثٯٹچ

 قٹز: يثٻ زٸ ثرف ظيط س٣ؿيٱ ٲ
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ايٵ ٪ٹيف زض ٶٹاحي ظاټساٴ، ذبـ ٸ ؾيؿشبٴ ٲشساٸ٬  ثٯٹچي قٳبٮي يب ؾطحسي: ک.ي

 اؾز.

كٽط، ؾطاٸاٴ،ؾطثبظ ٸ چبثٽبض ثساٴ ؾرٵ ٪ٟشٻ زض ايطاٶ :يب ٲ٧طاٶي ثٯٹچي ػٷٹثي دٍ.

 (44)سكريم اؾز. زؾشٻ ٢بث٭ ثطاي اٞطاز ټط زٸ سط ٸاغ٪بٴ، قٹز ٦ٻ ثب ٸػٹز سٟبٸر زض ثيف ٲي

ٸ ٪طٰ  دٽٷبٸض  ټب، زض ؾٻ ٦كٹض دب٦ؿشبٴ، ايطاٴ ٸ اٞٛبٶؿشبٴ، زض ؾطظٲيٷي ٶؿجشبً ٖٳسٺ ثٯٹؽ

ضا ػٳٗيز ٲؼٳٹٔ ٢جبي٭ ثٯٹؽ  .ثطٶس ط ٲيآٶبٴ زض سط٦ٳٷؿشبٴ ثٻ ؾ اظقٳبضي ٦ٷٷس.  ظٶس٪ي ٲي

ايطاٴ ؾب٦ٷٷس.  دب٦ؿشبٴ ٸ ٦كٹض زٸ زض آٶٽب ٦ٻ ثيكشط٦ٷٷس  ٸضز ٲياثط زٺ ٲيٯيٹٴ ٶٟط ثطاٞعٸٴ 

 ثطٶس.  ٲي ثٻ ؾط ټبي اٞٛبٶؿشبٴ اٚٯت زض ٸاليبر ټٯٳٷس ٸٶيٳطٸظ ثٯٹؽ

 
 گزايي تلَچستاى . عَاهل هؤثز در ًاحي9-9ِ

ؾبظ  ٸ ٶبثٽٷ٫بٰ ٸ ٦ٳجٹز آة زض ٲٷ٣ُٻ ثٯٹچؿشبٴ، ظٲيٷٻ٦ٹيط، ثبضـ اٶس٤  ،ا٢ٯيٱ ذك٥

ٶٹٖي ػجط ػٛطاٞيبيي زض اق٧ب٬ ظٶس٪ي ايٯي ٸ ؾبذشبض اػشٳبٖي ٲجشٷي ٢جيٯٻ ٸ اػشٳبٖبر 

ٶيبٞشٻ قسٺ  ػٳٗيز ٸ سٹؾٗٻ قٳبض زض ٢بٮت ضٸؾشبټب ٸ قٽطټبي ثؿيبض دطا٦ٷسٺ، ٦ٱ اٶؿبٶي ٦ٱ

ٻ، ٞبنٯٻ ٸ اٶعٸاي ػٛطاٞيبيي ٶؿجز ثٻ ٲط٦ع اؾز. ټطچٷس اٞعٸٴ ثط ثٷيبزټبي ػٛطاٞيبيي سٹؾٗ

اي، ټٳؿبي٫ي ثب ٦كٹضټبي  ټبي ٲصټجي، ٖسٰ ٲكبض٦ز زض ؾُح ٲٯي ٸ ٶبحيٻ )سٽطاٴ(، سٟبٸر

ديسايف احؿبؼ  ،يبٞش٫ي اؾشبٴٶ اي چٹٴ اٞٛبٶؿشبٴ ٸ دب٦ؿشبٴ، ٸ ٶيع زض سٹؾٗٻ ٶيبٞشٻ سٹؾٗٻ

ؾبظ  اٶس. زض ازاٲٻ، ٖٹاٲٯي ٦ٻ ظٲيٷٻ ٶجٹزٺسأطيط  ټبي ٲشطست ثط آٴ، ثي ٪طايي ٸ ٦ٷف ٸ ٸا٦ٷف ٶبحيٻ

ٲٯي اقبضٺ  ٲٯي ٸ ثطٸٴ اٶس، زض ٢بٮت ٖٹاٲ٭ زضٸٴ ٪طايي زض ثٯٹچؿشبٴ ثٹزٺ ديسايف احؿبؼ ٶبحيٻ

٪طايي ؾيبؾي زض ايطاٴ، اقبضٺ قس ٦ٻ ٞطاظ ٸ ٞطٸز  ط ٶبحيٻثزض ثرف ٖٹاٲ٭ ٲؤطط  ذٹاټس قس.

اػطايي، ديطٸ ٲصټت آٶبٴ اؾز. چٷيٵ ضٸٶسي ٲطاست اػشٳبٖي ٸ ٲ٣بٰ ازاضاي ٸ  اٞطاز زض ؾٯؿٯٻ

ټبي ثٯٹؽ ضا زض ضټجطي ٶبحيٻ  ٸ ٲٹٮٹي قسر ٪طٞشٻ٪يطي زٸٮز ٲسضٴ زض ايطاٴ  ثب ق٧٭

زض ٲهبحجٻ ثب  ،ټبي حٹظٺ ٖٯٳيٻ ٲ٧ي قٽط ظاټساٴ ثٯٹچؿشبٴ يبضي ضؾبٶسٺ اؾز. ٲٹٮٹي

ؾبظ  ضا ظٲيٷٻٶ٫بضٶسٺ، يٳٵ ثيبٴ ٶبذطؾٷسي ذٹز ٶؿجز ثٻ قطايٍ ٲٹػٹز، ضٸي٧طز ح٧ٹٲز 

 زاٶؿشٷس.  سكسيس قطايٍ ٶبثؿبٲبٴ ٦ٷٹٶي ٲي
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ٲٹٮٹي ٖجساٮحٳيس ٲالظټي اٲبٰ ػٳٗٻ اټ٭ ؾٷز ظاټساٴ ثط ايٵ ثبٸض اؾز ٦ٻ ي٧ي اظ زالي٭ 

اٚٯت (. 45٪طيع ػٹاٶبٴ ثٯٹؽ اظ ؾطثبظي، سجٯيٛبر ٲصټجي زض ټٷ٫بٰ ذسٲز ؾطثبظي اؾز)

ٹاض يٛبر ٪ؿشطزٺ ٲٹػٹز ثط زض ٸ زيزاٶٷس. سجٯ يٲ يٷس سٟبٸر ٲصټجيى ضا ثطآيٗټب، سج ثٯٹؽ

ٻ يى ٖٯيز ٸ سجٗيس احؿبؼ  ٲحطٸٲيسكسثٻ ، ي٪طٸټ يټب ضؾبٶٻ يع ٲحشٹاياؾشبٴ ٸ ٶ يقٽطټب

 (.46زاقشٻ ثبقٷس) يٲصټج ثط ٖٷبنط يكشطيس ثيٸ ؾجت قسٺ ٦ٻ سأ٦  اٶؼبٲيسٺاټ٭ ؾٷز ثٯٹؽ 

ٲٹػٹز، اؾشبٴ ؾيؿشبٴ ٸ  يزي اؾز. ثط اؾبؼ آٲبضټب٫ط، ٲحطٸٲيز ا٢شهبيٖبٲ٭ ز

 اي، ػعء ، ا٢شهبزي ٸ سٹؾٗٻٶٽبزي ،ټبي اػشٳبٖي قبذمثٯٹچؿشبٴ اظ ٲٷٓط ثؿيبضي اظ 

ټبي ظيطؾبذشي، ٣ٞط ٸ  اي اظ ٲحطٸٲيز ثب ٲؼٳٹٖٻ اؾز. ايٵ اؾشبٴ ټبي ٲحطٸٰ ٦كٹض اؾشبٴ

اؾشبٴ ؾيؿشبٴ ٸ ثب آٲبض ٦ٷٹٶي، ثطاثط ؾز. ضٸيبټبي ؾالٲشي ٸ آٲٹظقي ضٸ ٶبثطاثطي، ٲحطٸٲيز

زض ٪طٸٺ ٸ ثطاثطي، زاضاي آذطيٵ ضسجٻ زض ٦كٹض ٹظـ ٸ ٲآټبي  ثٯٹچؿشبٴ، زض ٪طٸٺ قبذم

اؾشبٴ ٲحطٸٰ ٦كٹض ثٻ  10ػعټٳچٷيٵ ايٵ اؾشبٴ  .اؾز 26زاضاي ضسجٻ ،ټبي ؾالٲشي قبذم

زض قبذم  ٸ ٶٽبزي ٸ ثبظض٪بٶي سٹؾٗٻسطيٵ اؾشبٴ ٦كٹض ثٻ ٮحبِ  ٲحطٸٰ ،ٲحيُي ٮحبِ ظيؿز

 اؾز.  ٦كٹض ٸقكٱ ؿزيثاٲٷيز ضٸاٶي ٶيع زاضاي ضسجٻ 

 ټبي سٹاٶبيي ټبي ٲٽٳشطيٵ يٗٝ ايٵ اؾشبٴ زض ٪طٸٺ قبذم ٶيبظ ثٻ يبزآٸضي اؾز ٦ٻ 

ايٵ اؾشبٴ،  ذبل ټبي ثبظض٪بٶي ٸ قطايٍ ػٛطاٞيبيي ٢بثٯيز قبٶعزټٱاؾز؛ اٲب ضسجٻ  يظيطؾبذش

ټبي  سٹاٶس ثٻ ي٧ي اظ ٢ُت يطؾبذشي، ٲيظ يټب زيزټس ٦ٻ زض نٹضر ضٕٞ ٲحطٸٲ يٶكبٴ ٲ

٪طي،  ټبي ٪طزـ ايٵ اؾشبٴ زض ٪طٸٺ قبذم ؿشٱيثثبظض٪بٶي ٦كٹض سجسي٭ قٹز. ټٳچٷيٵ، ضسجٻ 

ټبي ايٵ اؾشبٴ ٸ ثطذٹضزاضي اظ ټش٭ ٲٷبؾت ٶؿجز ثٻ ؾبيط  ٲٹظٺٸ ثٻ زٮي٭ ثٷبټبي سبضيري 

  (.47)ټبؾز اؾشبٴ

ټب،  ح آ٪بټي، ؾٹاز، ديكيٷٻ ٲسٶيز، ضؾبٶٻٖٷٹاٴ ٖبٲ٭ ؾٹٰ، ثب ؾُ ٻع ثيٲكبض٦ز ؾيبؾي ٶ

آٞطيٷي زض ا٢شهبز ٸ اٲٷيز  اضسجبَبر، ٲٹ٢ٗيز ػٛطاٞيبيي، قٳبض ٶرج٫بٴ ٲحٯي ٸ ٲٯي، ٶ٣ف

اي  ٲٯي، ٶؿجز ٶعزي٧ي زاضز. ؾبذشبض اػشٳبٖي ٲجشٷي ثط ٶٓبٰ ٢جيٯٻ ٸ اي٭، ذٹزآ٪بټي ٶبحيٻ

زض ٖسٰ  ،ٲحٹض ٶٓبٰ ؾيبؾي ز قيٗٻبيي ٸ ضٸي٧طيٞبنٯٻ ػٛطاٞ ،اٶس٤ ٸ ٶبټٳؿبٶي ٲصټجي، اٶعٸا
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سٷٽب ٶرؿشيٵ  ،٦ٷٹٴ اي ٦ٻ اظ آٚبظ اٶ٣الة سب اؾز؛ ثٻ ٪ٹٶٻ زذي٭ ثٹزٺ، ټب ثٯٹؽؾيبؾي ٲكبض٦ز 

 اٶس.  اؾشبٶساض آٶؼب ثٯٹؽ ثٹزٺ ٸ زي٫ط اؾشبٶساضاٴ ٚيطثٯٹؽ ثٹزٺ

آٲبضټبي ٲٹػٹز زض ذهٹل اٶشربثبر ضيبؾز ػٳٽٹضي زض ايطاٴ، ٶكبٶ٫ط آٴ اؾز ٦ٻ 

 ثيكشطياٶس، اظ ا٢جب٬  ټبيكبٴ سؿبٲح ثيكشطي ٶؿجز ثٻ آٶبٴ ضٸا زاقشٻ بيي ٦ٻ زض ثطٶبٲٻٶبٲعزټ

اٶس. آٶبٴ ثب حًٹض ٪ؿشطزٺ ذٹز زض اٶشربثبر قٹضاټب ٶيع ٶكبٴ زازٶس ٦ٻ ثٻ ازاضٺ  ثطذٹضزاض ثٹزٺ

اٶشربثبر ٶرؿز زض زٸض اي ٦ٻ  ؛ ثٻ ٪ٹٶٻاٶس٪ؿشطٺ ٲٯيٲٷسسط اظ  اٲٹض ٲحٯي ذٹز ٶيع ٖال٢ٻ

زض ؾيؿشبٴ ٸ  يٸٮ ٶس،ٺ ثٹززضنس ٸاػساٴ قطايٍ قط٦ز ٦طز 42/64اټب زض ؾُح ٲٯي، قٹض

َٹض  ضنس قٽطٸٶساٴ ضأي زازٶس. قط٦ز ٲطزٰ ايٵ اؾشبٴ زض اٶشربثبر ثٻز 82/85ثٯٹچؿشبٴ، 

 17/49 ،ٶيع 81اؾٟٷس  9زضنس اظ ٲيبٶ٫يٵ ٲكبض٦ز ٲٯي ثبالسط ثٹز. زض اٶشربثبر  4/21، ٲشٹؾٍ

 ٵ زض حبٮي اؾز ٦ٻ زض ؾيؿشبٴ ٸ ثٯٹچؿشبٴ،يزض٦٭ ٦كٹض ضأي زازٶس. اقطايٍ  زضنس ٸاػساٴ

 زضنس ثيكشط اظ ٲيبٶ٫يٵ ٲكبض٦ز 6/17زضنس قٽطٸٶساٴ زض اٶشربثبر قط٦ز ٦طزٶس ٦ٻ  78/66

ُح ٲٯي ؾزض ټب  ضيعي كبض٦ز، ثٻ يٗٝ ثطٶبٲٻزض ؾُح ٲٯي ثٹز. دؽ ضيكٻ اؾبؾي يٗٝ ٲ

 ٪طزز. ثبظٲي

ثٻ ٸاؾُٻ ٵ احؿبؼ زض ثٯٹچؿشبٴ اؾز. يف ٸ ضقس ايسايٲ٭ د٫ط ٖٹايع اظ زيسٺ ٢بچب٠ ٶيدس

ټبي اقشٛب٬ ؾبٮٱ زض اؾشبٴ، ٪طايف ثٻ ؾٹي  ټبي ا٢شهبزي ٸ يٗٝ ظٲيٷٻ ٦بؾشي ظيطؾبذز

 ،٢بچب٠ زض اق٧ب٬ ٲرشٯٝ ٲٹاز ټيسضٸ٦طثٷي )ٶٟز، ٪بظ، ٪بظٸئي٭، ثٷعيٵ( ٸ ٲٹاز ٲرسض

ٵ يزض٪يط ا ،ثٻ َٹض ٲؿش٣يٱ يب ٚيطٲؿش٣يٱ ،ثبالؾز. ثٻ ثبٸض ٦بضقٷبؾبٴ، ثيف ٶيٳي اظ ٲطزٰ اؾشبٴ

ثٹزٴ  ؾٹي ٲطظ ٸ ٶيع دبييٵ  اٶس. ٢يٳز ثبالي ٲٹاز ٲرسض زض ٦كٹض ٸ ثٽبي اضظاٴ آٴ زض آٴ سٺيدس

اضظـ ٲٹاز ټيسضٸ٦طثٷي زض ايطاٴ ٶؿجز ثٻ ٦كٹضټبي ټٳؿبيٻ، ظٲيٷٻ ٪طايف ثٻ زازٸؾشس 

، اٲبٰ ػٳٗٻ اټ٭ ؾٷز ظاټساٴ ٦ٷس. ٲٹٮٹي ٖجساٮحٳيس ٚيطضؾٳي ٸ ٚيط٢بٶٹٶي ضا ٞطاټٱ ٲي

ټبي ٣ٞط ٸ  اٰ ٸٮي ٸػٹز ظٲيٷٻ ٲٵ ثبضټب حطاٰ ثٹزٴ ٲٹاز ٲرسض ضا اٖالٰ زاقشٻ»٪ٹيس:  ٲي

ټب ضا  ٲحطٸٲيز ؾجت ٪طايف ثٻ ٲٹاز قسٺ ٸاظ َطٞي ثٻ ٲٵ ٲي ٪ٹيٷس ٦ٻ سٹ حطٜ ح٧ٹٲشي

يطٸي اٶشٓبٲي ثبضټب زض٪يطي ٲيبٴ ؾطثبظاٴ ٶ ،اظ زي٫ط ؾٹ (.48«)ظٶي چٹٴ سحز ٞكبض ټؿشي ٲي
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٦ٻ ثٻ  قسٴ ثؿيبضي اظ زٸ َطٜ قسٺ اؾز ٪طاٴ ضٸي زازٺ ٸ ٲٷؼط ثٻ ٦كشٻ ٸ ظذٳي ٸ ٢بچب٠

 .ٶسظ ٲيػٹ ٖسٰ اَٳيٷبٴ ثيكشط زاٲٵ 

ثٻ َٹض ؾٷشي زض ٲيبٴ  .اٶس آٞطيٷي ػسي زاقشٻ ٶ٣فټب  يٲٹٮٹ ،اي ٶبحيٻزض چبضچٹة ٖٹاٲ٭ 

ست اػشٳبٖي ٢طاض زاقشٻ اؾز. دؽ اظ ٲطا ؼ ؾٯؿٯٻأ٢جبي٭ ثٯٹؽ، ؾطزاض يب ضئيؽ ٢جيٯٻ، زض ض

٪طٞز. زض زٸضاٴ دٽٯٹي ٶرؿز ٸ زٸٰ، ؾٗي ثط ايٵ ثٹز  ٸي، ضٸحبٶي يب ټٳبٴ ٲٹٮٹي ٢طاض ٲي

٦ٻ ثب ٶٹاذشٵ ثؿيبضي ٸ سٷجيٻ ثطذي زي٫ط اظ ؾطزاضټب، ظٲيٷٻ ي٧ذبضچ٫ي ٲٯي ضا زض ايٵ ٶبحيٻ 

اؾز. ثب ديطٸظي اٶ٣الة ٸ ٲُٯٹة ٲطزٰ آٶؼب ٶيع ثٹزٺ ٦ٻ سبضيد ٶكبٴ زازٺ ٸ ٞطاټٱ ٦ٷٷس 

ټب ٸ ؾطزاضټب ثٻ ثيطٸٴ اظ ٦كٹض ٪طيرشٷس.  ؾطايف اقٗبض اٶ٣الثي يس ذبٶي، ثؿيبضي اظ ايٵ ذبٴ

ثب ثٻ ټٱ ذٹضزٴ ٶٓبٰ اػشٳبٖي ديكيٵ، ثب سٹػٻ ثٻ ٲبټيز ٲصټجي اٶ٣الة، ذٹز ثٻ ذٹز 

سٹػٻ ثٻ ٵ حب٬، ثب يټب، حٯ٣ٻ اسهب٬ ٶبحيٻ ثٻ دي٧طٺ ٲٯي ٸ ح٧ٹٲز قسٶس. زض ٖ ٲٹٮٹي

سٹاٶؿشٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٞطټٷ٩ ٸ سبضيد زض سساٸٰ  ټبي ٲصټجي آٶبٴ، ثؿيبضي اظ ٲٹاضزي ٦ٻ ٲي ٪طايف

٦ٻ اؾالٲي ٶيؿشٷس،  زٮي٭ټب ثٻ ايٵ  ٖالي١ ٲطزٰ ثٯٹؽ ثٻ ٦كٹض اطط٪صاض ثبقٷس، اظ ؾٹي ٲٹٮٹي

ټب، قبټس ٲربٮٟز آٶبٴ ثب  سًٗيٝ قسٺ اؾز. ٶ٫بضٶسٺ ذٹز زض ٲهبحجٻ ثب ثطذي اظ ٲٹٮٹي

ع اظ ٖٹاٲ٭ يٶ يٹيزٶ يټب  فيآٴ ؾبٲبٴ ثب ٪طا يٲصټج يػكٵ ٶٹضٸظ ثٹزٺ اؾز.  ٲربٮٟز ٖٯٳب

حشي ٲٹؾي٣ي ٦ٻ  ،آزاة ٸ ؾٷٵ ذٹة ٸ ٲٷحهط ثٟطز(. 49اؾز ) يٷيطزيؾٷٵ ٚ يٲٽٱ ٶبثٹز

ټبي ٞطټٷ٫ي، ضٸ ثٻ  ٸيػ٪ي ثٻ ټٳطاٺ زي٫ط ، ٦ٳطٶ٩ قسٺ ٸاؾزٲطزٰ ثٯٹچؿشبٴ  يزٮجؿش٫

سأطيط  زض ٪طايف ثطذي اظ ثٷيبز٪طايبٴ ثٯٹؽ ثٻ ؾٹي َبٮجبٴ ثي ييټب ٷٻاٶس. چٷيٵ ظٲي ٞطاٲٹقي

 ٶجٹزٺ اؾز.

ټٳچٹٴ ثٯٹچؿشبٴ، دب٦ؿشبٴ،  يسٹاٴ ثٻ ٲٹاضز يع ٲيٶ يٲٯ زض چبضچٹة ٖٹاٲ٭ ثطٸٴ

 ٷشطٶز اقبضٺ ٦طز.يٵ قج٧ٻ اي٪ط زض ؾُح ٲٷ٣ُٻ ٸ ټٳچٷ ٲساذٯٻ ي٦كٹضټب

ٲسر  يثطا يذبل ذٹز ضا حش يٶٓبٲ بي يبؾيؿشٱ ؾيټط٪ع ؾ يطاٶيا يټب زض ٸا٢ٕ، ثٯٹؽ

ټب، ٖٳسسبً زض ثٯٹچؿشبٴ دب٦ؿشبٴ  ثٯٹؽ ي٪طا ٻيٶبح يبؾيؾ يټب اٶس. حط٦ز ؼبز ٶ٧طزٺيا ي٦ٹسبټ

اي  اٶس.آ٪بټي ٶبحيٻ چكٱ ثٻ ػبٶت قط٠ زٸذشٻ يطاٶيا يټب اظ ثٯٹؽ يٲشٳط٦ع ثٹزٺ ٸ قٳبض اٶس٦
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ٴ ٸ اٞٛبٶؿشبٴ اؾز. آٶٽب زاضاي ټبي ايطا ټبي دب٦ؿشبٴ ثٻ ٲطاست ثيف اظ ثٯٹؽ زض ٲيبٴ ثٯٹؽ

 اٶس. ٶكطيبر ٸيػٺ ذٹز ثٻ ظثبٴ ثٯٹچي

اطط ٸ ضؾٹخ  يبٴ ثٯٹؽ ؾ٧ٹٶز زاضٶس، زاضاي٪طا ي٦ٻ ٲٯ ييټب زض ٢ؿٳز« حت»ضٸظٶبٲٻ 

كشط ثٻ ي١ آٴ، ذٹاؾشبض سٹػٻ ثيټبي ثٯٹؽ  دب٦ؿشبٴ اظ َط ثؿيبضي اظ ٶبؾيٹٶبٮيؿز ٸاؾز  يبزيظ

ٶكيٵ ضا ثؿيبض  ٲحسٸزٺ ٶٹاحي ثٯٹؽ ،ټب ٵ ٪طٸٺي(. ا50اٶس) سٺطاٴ قيزض ا يبر ثٯٹچيظثبٴ ٸ ازث

زاٶٷس. ثب ايٵ ٸػٹز، ثٯٹچؿشبٴ  ټبي ايطاٴ ٸ دب٦ؿشبٴ ٲي قسٺ زض ٶ٣كٻ ٞطاسط اظ ٶٹاحي سطؾيٱ

ثبقس ٸ ازاضٺ ٦كٹض ٖٳسسبً زض زؾز  يالر ايٵ ٦كٹض ٲبسطيٵ اي ٲبٶسٺ دب٦ؿشبٴ ي٧ي اظ ٣ٖت

ثٹزٺ اؾز.  بٴټب ٸ ٶبآضاٲي آٶ ت ٶبذطؾٷسي ثٯٹؽټبؾز. ايٵ ٲٹاضز ټٳٹاضٺ ٲٹػ دٷؼبثي

اي اظ  ٶٳٹٶٻ، 2006ٸ سبثؿشبٴ  2005، 1990، 1984، 1973، 1958ټبي  ټبي ؾب٬ ثحطاٴ

ثٻ ضٸضيبضٸيي ٶٓبٲي ثب ح٧ٹٲز ٲط٦عي دطزاذشٻ ٸ  ،ټبي ٲص٦ٹض اؾز ٦ٻ زض َي آٴ ٶبآضاٲي

بي ٲرشٯٝ ثٯٹؽ، ثبضټب زض ټ طايف٪(. احعاة ثب 51اٶس) اي ذٹز ثٹزٺ ذٹاټبٴ ٲُبٮجبر ٶبحيٻ

٦كٹضټبي ٲرشٯٝ ټٳبيف ثط٪عاض ٦طزٺ ٸ ټط ٦ساٰ ذٹز ضا ٶٳبيٷسٺ ثٯٹچؿشبٴ قٳبٮي 

)اٞٛبٶؿشبٴ(، ثٯٹچؿشبٴ ذبٸضي )دب٦ؿشبٴ( ٸ ثٯٹچؿشبٴ ثبذشطي )ايطاٴ( زاٶؿشٻ ٸ ذٹاؾشبض 

 يبؾيؾ يټب طاٴ، ٪طٸٺيزض ا (.52اٶس) سكطي٥ ٲؿبٖي زض ذهٹل اٲٹض ٲطسجٍ ثب ثٯٹچؿشبٴ قسٺ

٭ ياظ ٶرج٫بٴ ثٹزٶس ٦ٻ ثٻ زٮ ي٭ قسٶس، ٲحبٞ٭ ٦ٹچ٧ي٦ٻ دؽ اظ اٶ٣الة سك٧ يي٪طا ٸ چخ

(. زض ايٵ 53ٲطزٰ ثطذٹضزاض ٶكسٶس) يجبٶي٫بٶ٫بٴ، اظ دكشيب اضسجبٌ ثب ثي ييس ٲصټج يټب في٪طا

ٻ ٲشحس ٽظضٲجف، حعة ٲطزٰ، ػجسٹاٴ اظ  ټبي ؾيبؾي ثٯٹچؿشبٴ ايطاٴ ٲي ٲيبٴ، اظ سك٧٭

ٶبٰ  ٮٷسٴشٻ بٴ(، ػٷجف ٲجبضظيٵ ثٯٹچؿشبٴ ٸ ٞٗبٮيٵ ثٯٹؽ اي٧كٵ ٦ٳيټذٹا ٹضيٽثٯٹچؿشبٴ )ػٳ

 (. 54ثطز)

ٶكبٶ٫ط آٴ اؾز ٦ٻ ټط٪بٺ ٦كٹضټب   ،زض ؾُح ٲٷ٣ُٻزؾز ٦ٱ ديكيٷٻ سبضيري زٸ ؾسٺ اذيط 

اٶس، حٳبيز اظ  اي، ذٹاټبٴ ٦ؿت اٲشيبظي اظ ايطاٴ ثٹزٺ ٲٷ٣ُٻ اي ٸ ثطٸٴ زض ٢بٮت ٲٷ٣ُٻ

اٶس. ثٻ  ټبي ٲرشٯٝ سب ټٷ٫بٰ ضؾيسٴ ثٻ ذٹاؾز ذٹز، زٶجب٬ ٦طزٺ يطاٴ ثٻ ثٽبٶٻ٪طايي ضا زض ا ٢ٹٰ

ټب ضيكٻ ٖطثي ٢بئ٭ ثٹز ٸ  ؾبٮٻ، ح٧ٹٲز ٖطا٠ زض سجٯيٛبر ذٹز، ثطاي ثٯٹؽ ټٷ٫بٰ ػٷ٩ ټكز
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ټبي ٖطثؿشبٴ ٸ اٲبضار ٲشحسٺ  زض ظٲبٴ َبٮجبٴ، ح٧ٹٲز ٦طز. ٲيثٹزٴ آٶبٴ دبٞكبضي  ثط ٖطة

٪ؿشطـ حٹظٺ ٶٟٹش ذٹز اظ َطي١ ٦ٳ٥ ثٻ َبٮجبٴ ٸ دكشيجبٶي اظ ٖطثي ثٻ قسر ثٻ زٶجب٬ 

ټبي اټ٭ ؾٷز ٲٷ٣ُٻ ٸ ػصة آٶبٴ زض حٳبيز اظ َبٮجبٴ ثٹزٶس. زؾش٫يطي ثطذي اظ  ٪طٸٺ

 ټب، ٪ٹاټي ثط ايٵ ٲسٖبؾز. ايطاٶيبٴ ًٖٹ ٪طٸٺ َبٮجبٴ سٹؾٍ آٲطي٧بيي

ٸػٹز زاضز  يي٪طا ٻيبحٷشطٶز اؾز. ٦ٳشط سك٧٭ ٶيع ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ ش٦ط قس، ايٶ يبٶيٖبٲ٭ دب

 زٸػٹ يٲصټج - يظثبٶ يٵ ٪طٸټٽبيع  چٷيٷشطٶز ثبقس. زض ثٯٹچؿشبٴ ٶي٦ٻ ٞب٢س سبضٶٳب زض قج٧ٻ ا

٪طزٶس. زض زاذ٭ ٦كٹض  يٲ يعيض ٸ ثطٶبٲٻ ياٶساظ طٸٴ اظ ٦كٹض ضاٺيټب ث زيٵ ؾبيكشط ايزاضٶس. ث

ػٹز زاضز ٦ٻ ثب ٸ سبضٶ٫بقز٭ ثٯٹچؿشبٴ، زض چبضچٹة سبضٶٳب ٸ يذبل ٲؿب يټب زيع ؾبيٶ

ح٧ٹٲز ضا زض  يټب ي٦بؾش ،ټب زيٵ ؾبيدطزاظٶس. ا يٻ ٲيٶبح يټب ييبٴ ٶبضؾبيٱ ثٻ ثيٲال يٮحٷ

دطزاظٶس؛  اي  ٲي ٶبحيٻٸ ٶيبظټبي  ثٻ ٶكط ا٧ٞبض ٸٸ  ٲٷشكط ؾبذشٻټب ٸ اټ٭ ؾٷز  ثطذٹضز ثب ثٯٹؽ

ٷساٶي ثط ټبي ؾيبؾي ٦ٻ سب ٦ٷٹٴ زض ذبضع ٦كٹض سٹاٴ اطط٪صاضي چ اي ٦ٻ سك٧٭ ٪ٹٶٻ ثٻ

ٶكبٴ   ٞطايٷسټبي زاذٯي ضا ٶساقشٷس، اٲطٸظٺ زض ٢جب٬ ثؿيبضي اظ ضٸيسازټبي ٲٯي ٸ ٲحٯي، ٸا٦ٷف

 (. 55)زټٷس.  ٲي
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 زض ثٯٹچؿشبٴ ايطاٴ اؾز. يٞطټٷ٫ ي٪طا ټبي ٶبحيٻ ٶيطٸثرف ػٷجف ،سجٗيى ٸ ٲحطٸٲيز

زضنس ثٹزٺ ٸ زض ٲ٣بيؿٻ ثب  ٬8/8 زض ؾُح اؾشبٴ، ، ٲيعاٴ اقشٛب1382ثطاؾبؼ آٲبض ؾب٬ 

٦ٳشط اظ ػبي٫بٺ ٲشٹؾٍ ٲٯي ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ٦ٳشطيٵ زضنس  ،زضنس 7/9ثب ض٢ٱ  ،ٲيبٶ٫يٵ ٦كٹضي

اقشٛب٬ ضا زض ؾُح ٦كٹض ثٻ ذٹز اذشهبل زازٺ اؾز. ټٳچٷيٵ زض ظٲيٷٻ ثي٧بضي، ايٵ اؾشبٴ 

بٶ٫يٵ ٲشٹؾٍ ٦كٹضي، ثبالسطيٵ ٶطخ ضا زضنس ثب ٲي 9/7زضنس ٶطخ ثي٧بضي، ثب اذشالٜ  2/19ثب 

 (.56)ثٻ ذٹز اذشهبل زازٺ اؾز

ضيكٻ زض ػجط ػٛطاٞيبيي  ،اظ ٲٷٓط ٦بض٦طز٪طايي ټبضسكٹضٴ، ٲحطٸٲيز ا٢شهبزي زض اؾشبٴ

ٲٷ٣ُٻ ٸ يٗٝ ثٷيبزټبي ظيؿشي آٴ زاضز. اظ زي٫ط ؾٹ، ٞبنٯٻ ٸ اٶعٸاي ػٛطاٞيبيي ٶؿجز ثٻ 
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ع يق٫طٞي زاقشٻ اؾز. اظ زيس٪بٺ ٶٳبزٶ٫بضي ٪بسٳٵ ٶٲط٦ع زض سكسيس ٲحطٸٲيز اؾشبٴ سأطيط 

ټب ٸ يٗٝ اضسجبَبر،  ثٹزٴ ؾُح آ٪بټي ؾبذشبض ٶٓبٰ اػشٳبٖي ٲجشٷي ثط ٢جيٯٻ، دبييٵ

ټب ٸ ٪طٸټٽبي  ٶ٣ف ٲٹٮٹيٸ ټبي ٞطټٷ٫ي ثٻ ٸيػٺ زض ثٗس ٲصټجي ثب ا٦ظطيز ٚبٮت  ٶبټٳؿبٶي

ٺ اؾز. زض ضذساز سبؾٹ٦ي زض حس زض سكسيس ٸيٗيز ٲص٦ٹض ثؿيبض ٲؤطط ثٹز ،ثٷيبز٪طاي ٲصټجي

ٸ سٹظيٕ ٞيٯٱ ٲطثٹٌ ثٻ ايٵ حبزطٻ زض ؾُح ٸؾيٕ،  1384 ظاث٭ زض اؾٟٷس -ٞبن٭ ظاټساٴ 

ټبيي ثب  ز ثٹز. ضاټجطي چٷيٵ اٸٮٹيشي ضا ٪طٸٺيٶكبٶ٫ط س٣سٰ ٲ٣ٹٮٻ ٲصټت ٶؿجز ثٻ ظثبٴ ٸ ٢ٹٲ

ي ثيكشط آٶٽب، ٶكبٶ٫ط ټب ٸ سبضٶٳبټب اٶس. سحٯي٭ ٲحشٹاي ثيبٶيٻ ٪طايف ٲصټجي ثط ٖٽسٺ ٪طٞشٻ

سجٗيى ٸ  ٪طٞشٵ ح٣ٹ٠ اټ٭ ؾٷز، ٪طي قيٗٻ، ٶبزيسٺ چٹٴ اٞطاَي ي٪يطي اظ ٖجبضاس ثٽطٺ

 ټب ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاٲ٭ ح٧ٹٲز اؾز. ، س٣بث٭ ؾيؿشبٶي ٸ ثٯٹچؿشبٶي ٸ سٷٟط اظ ؾيؿشبٶيٶبثطاثطي

ض ؾب٬ اؾز، ز 30ٖجساٮٳبٮ٥ ضي٫ي )ثٗسټب ٖجساٮٳبٮ٥ ثٯٹؽ(، ػٹاٶي ٦ٻ ؾٵ اٸ ٦ٳشط اظ 

زازٴ ضٸيساز  ؾٗي زض ٲٹػٻ ػٯٹٺ ،٪يطي اظ چٷيٵ ازثيبسي ثب ثٽطٺؾبظٲبٴ ػٷساهلل ايطاٴ،  ٲ٣بٰ ضټجط

زاقز ٦ٻ َي آٴ ثطذي اظ ٦بض٪عاضاٴ اؾشبٶي ٲؼطٸح ٸ ٦كشٻ قسٶس.  1384اؾٟٷس  24سطٸضيؿشي

ثٻ  يچٹٴ ٢ش٭ چٷس ثٯٹؽ ؾٷ ي، ثب ثطقٳطزٴ ٲٹاضزاٰ زيٳبٺ ټٳبٴ ؾب٬ ؾيزض  ٖجساٮٳبٮ٥ ضي٫ي

ك٫بٺ ظاټساٴ، ٦بض يٸ اټبٶز ثٻ ٲ٣سؾبر اټ٭ ؾٷز ثب درف ٦شبة زض ٶٳب يؾز ٲأٲٹضاٴ زٸٮشز

  (57)ٻ ٦طز.يذٹز ضا سٹػ

 

 گيزي ًتيجِ
ټب، ٶبټٳ٫ٹٶي ٲٯي زض ثٗس ٞطټٷ٫ي ٸ ؾطظٲيٷي اؾز. سؼطثيبر  اظ زٸٮز يبضيقبذهٻ ثؿ

ټب  ٦ساٰ اظ زٸٮز ٦ٻ ټط يا س؛ ثٻ ٪ٹٶٻيٶٳب يٲشٟبٸر ٲ يز ٶبټٳ٫ٹٶي ٲٯيطي٦كٹضټب زض ثٗس ٲس

قيٹٺ ذبني اظ  ،ٲشٷبؾت ثب ٶٹٔ ٶبټٳ٫ٹٶي، زض ضاؾشبي س٣ٹيز ي٧ذبضچ٫ي ٸ ټٳجؿش٫ي ٲٯي

اي اظ ٶٹاحي ٞطټٷ٫ي اؾز ٦ٻ   اٶس. زض ٸا٢ٕ، زٸٮز آٲيعٺ ٲسيطيز ؾيبؾي ًٞب ضا زض ديف ٪طٞشٻ

٫ي، ظثبٶي، سبضيري، ا٢شهبزي، ٞطټٷ يټب سٷيس٪ي ٢طاثز ٸ زضټٱ يسٹاٶٷس ثب ټٱ زاضا ايٵ ٶٹاحي ٲي

ٲصټجي ٸ ٲبٶٷس آٴ ثبقٷس يب ٶجبقٷس. اظ آٚبظ ديسايف زٸٮز، ح٧ٹٲز زض ٲ٣بٰ ٦بض٪عاض زٸٮز، ثط 
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آٴ ثٹزٺ سب ؾيٳبي ټٹيز ٲٯي ضا ثط ثٷيبز ټٳؿبٶي ٖيٷي ٸ شټٷي ٶٹاحي سٗطيٝ ٶٳبيس ٸ ثٻ 

 دؿٷسي زؾز يبثس. ټٹيز ا٦ظطيز

اـ،  ٢ٗيز ٶؿجي ٸ ٲُٯ١ ػٛطاٞيبييٲشأطط اظ ٲٹ ،٦كٹض ايطاٴ ٶيع زض َٹ٬ سبضيد زيطدبي ذٹز

ٲصټجي ٸ ٢ٹٲي ثٹزٺ اؾز. سٗبٲ٭ ٲيبٴ ايٵ ٪طٸټٽب  -ؾطاي ؾ٧ٹٶز ثؿيبضي اظ ٪طٸټٽبي ظثبٶي

ٸ ثٻ ٖجبضر زي٫ط ٶٹاحي ٲرشٯٝ، اظ ٞطټٷ٩ ٸ ٲسٶيز ايطاٶي، ٞطټٷ٫ي ٲش٧ظط ؾبذشٻ ٸ ثٻ حٹظٺ 

ؾبظز.  ٫ي ديطاٲٹٴ ػسا ٲيټبي ٞطټٷ ټبيي ثركيسٺ ٦ٻ آٴ ضا اظ زي٫ط حٹظٺ قبذهٻ ،سٳسٶي ايطاٴ

ايٵ حٹظٺ سٳسٶي زض ٖيٵ حب٬ زاضاي ٶٹاحي ٞطټٷ٫ي ذبني اؾز ٦ٻ زاضاي ٞطټٷ٩ يب 

س. ٷثبق يٲ يټبي َجيٗي، ٞطټٷ٫ي ظثبٴ ٸ ٲصټج اي ثطآٲسٺ اظ ٶبټٳؿبٶي ټبي ٶبحيٻ ٞطټٷ٩ ذطزٺ

 ٸيػٺ ذٹز ضا َٯت يعيض ثطٶبٲٻٸ ٧طز يټبيي، ضٸ چٷيٵ ٶبټٳؿبٶي ٲسيطيزَجيٗي اؾز ٦ٻ 

ؾبظ  ٶٻ ٣ٍٞ سٽسيس٪ط ي٧ذبضچ٫ي ؾطظٲيٷي ٶيؿز؛ ثٯ٧ٻ ظٲيٷٻايٵ ٶٹاحي ٦ٷس. ٲُبٮجبر  ٲي

ټبي ثؿيبضي ٶيع ٸػٹز  ټٳؿبٶي اٮجشٻ،ثط٢طاضي ٖساٮز ػٛطاٞيبيي ٸ سٹؾٗٻ ٲٯي ٶيع ذٹاټس ثٹز. 

٦ٻ ٦كٹض ايطاٴ ضا زض زضاظاي سبضيد چٷس ټعاضؾبٮٻ ذٹز ثٻ ٸيػٺ زٸ ؾسٺ اذيط ي٧ذبضچٻ ٸ  زاضز

ثطاي  يبز اؾز ٦ٻ ٲؼب٬ اٶس٦يټب، آٶچٷبٴ ظ يس٪يسٷ زضټٱايٵ عاٴ يؾبذشٻ اؾز. ٲ ثط٢طاض

٪صاضز.  يٲ ياٶس، ثب٢ ٪عيٷي ضا ټسٜ ٸ آضٲبٴ ذٹز ٢طاض زازٺ ٪طا ٦ٻ ػسايي ٪طٸټٽبي ٲٗسٸز ٶبحيٻ

ٵ حب٬، ثبيس ايٵ ٸا٢ٗيز ضا دصيطٞز ٦ٻ سب ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٶٹٔ ٶ٫طـ ٶٓبٰ ؾيبؾي ثٻ ٪طٸټٽب يزض ٖ

آٶبٴ ٶجبقس، سجٗيى ٸ ٲحطٸٲيز ثب٢ي ذٹاټس ٲبٶس ٸ  يټب طـ ٶبټٳؿبٶيياؾبؼ دصٸ ٶٹاحي ثط 

 ٭ قٹز.ي٪عيٷي سجس ٪طايي ثٻ ػسايي ٪يطي ٶبحيٻ چٻ ثؿب ػٽز

ثطٸظ  يطاٶيز ايزض ٲ٣بث٭ ټٹ يز ثٯٹچيبٶ٫ط آٴ اؾز ٦ٻ ټٹيث ،يريٸ سبض ياػشٳبٖ يټب زازٺ

سٺ اؾز. زض ٸا٢ٕ يٶ٫طز ي٣بثٯٵ سيؾجت ضذساز چٷ ،زيى ٸ ٲحطٸٲياحؿبؼ سجٗ يٶ٧طزٺ ٸ حش

 يٲصټج يزبثٗا يي٪طا ٻيٷؼب، ٶبحي٦ٷس ٸ زض ا يٝ ٲي( سٗطيحٷٟ يثٯٹؽ ذٹز ضا ثب ٲصټجف)ؾٷ

ٲطظ ثٯٹچؿشبٴ آٶؼبيي اؾز ٦ٻ اټ٭ ؾٷز  ،اي ٶبحيٻ يآ٪بټ ٪يطي ثٻ ٸاؾُٻ ٖسٰ ق٧٭ .يبثس ٲي

زض ٶٟٹش  اي يػ٪يدصيطز. ذٹاٺ ايٵ ٲطظ زض ايطاٴ ثبقس ذٹاٺ زض دب٦ؿشبٴ. چٷيٵ ٸ دبيبٴ ٲي

 ،ټبي ؾٯٟي ديطاٲٹٶي زض ثٯٹچؿشبٴ ايطاٴ ثؿيبض اطط٪صاض ْبټط قسٺ اؾز. اظ زي٫ط ؾٹ ٪طايف
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اي )آٲبيف ؾطظٲيٵ( ٸ يٗٝ ثٷيبزټبي ظيؿشي ٸ  ټبي ٶبحيٻ ضيعي ثطآٲسٺ اظ ٦بؾشي ثطٶبٲٻ

٣ٞط زض ايٵ اؾشبٴ ؾُح ٸ ٖٳ١ ثباليي زاقشٻ اؾز. ٶشيؼٻ آٶ٧ٻ يٗٝ ذٹزآ٪بټي  ،ظيطؾبذشي

ضا زض ايٵ ٪ؿشطٺ ثب چبٮف  زٸٮز ػٳٽٹضي اؾالٲي ،اي ٸ سٗطيٝ ثٯٹؽ ثط اؾبؼ ٲصټت ٶبحيٻ

ٖٯيٻ ٶيطٸټبي ٶٓبٲي ٸ ا٢ساٲبر سطٸضيؿشي ثركي  ٲٹاػٻ ؾبذشٻ ٸ ظٲيٷٻ ضا ثطاي ٲكطٸٖيز

 اؾز.  اٶشٓبٲي ٞطاټٱ ٦طزٺ

يٷٻ ٦ٻ ټع ٶؼبٲيس٪طايي ٞطټٷ٫ي)ٲصټجي( ذٹاټس ا سكسيس ٶبحيٻ ثٻ ،سساٸٰ ٸيٗيز ٲٹػٹز

٦بټف ٲكطٸٖيز ح٧ٹٲز  ،ثطآيٷس ٶٽبيي آٴ ٸاٲٷيشي ٸ اٶشٓبٲي ثباليي ضا ٶيع ثٻ ټٳطاٺ زاضز 

ز يس٣ٹ يآٶٽب ثٻ ذٹزقبٴ ٸ سالـ زض ضاؾشب ياٲٹض ٲصټج يٸا٪صاض ،ٵي. ثٷبثطاٲط٦عي ذٹاټس ثٹز

ټٳ٫طا،  يطٸټبيز ٶيزض س٣ٹ يثٯٹچؿشبٴ، ٶ٣ف ٲؤطط يُيٲح يټب اظ سٹاٴ ،يٷيآٞط زيا٢شهبز ٸ ٲع

 طاٴ ذٹاټس زاقز.يا بؼ سٗٯ١ ثٻحؿاز يٸ س٣ٹ يٲٯ يت ټٳجؿش٫يف يطيٞعاا
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