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 ػٍزٌبي جذيذ بً عىُان بخؼي اس مذاخالت

 دَىت در ػٍزوؼيىي

 

 

: مقذمً

 ٘ؿاؼ 250   ثؽ اقبـ رسميمبد ثٗ ػًّ آِعٖ رٛقظ قبؾِبْ ًٍِ ِزسع، ظؼ ٘ؽ ثبٔيٗ قٗ ٔفؽ ٚ ؼٚؾأٗ زعٚظ 

ثؽ پبيٗ ّ٘يٓ رسميمبد، . ٔفؽ ثٗ خّؼيذ خٙبْ افؿٚظٖ ِي نٛظ وٗ ضٛظ ػبٍِي ثؽ افؿايم نٙؽٔهيٕي اقذ

ؼنع خّؼيذ ظؼ وهٛؼ٘بي ؼٚ ثٗ رٛقؼٗ ارفبق ِي افزع وٗ وهٛؼ ايؽاْ خؿئي اؾ ايٓ % 95زعٚظ 

 ثٗ ثؼع نٙؽٔهيٕي ٚ نٙؽقبؾي رٛقظ ظٌٚذ 1300ظؼ ايؽاْ ّ٘ؽاٖ ثب ٔفٛغ اقزؼّبؼ ٚ اؾ قبي . وهٛؼ٘بقذ

ٖ اي نع ٗ ظاؼي ؼا ِي رٛاْ اؾ اٚايً . ٚاؼظ ِؽزٍٗ ربؾ اِب آغبؾ ظگؽگٛٔي ٘بي نعيع ٚ ربثيؽپػيؽي اؾ ؼنع قؽِبي

ٗ ظاؼي ٔزٛأكذ آْ عٛؼ وٗ ِي ضٛاقذ ثؽ  زىِٛذ پٍٙٛي ظأكذ، چؽا وٗ ظؼ ؾِبْ زىِٛذ لبخبؼ، قؽِبي

. الزًبظ ٚ خبِؼخ ايؽاْ زبوُ نٛظ

ٗ  عٛؼ وٍي ردؽثٗ ايؽاْ ظؼ ايدبظ نٙؽ٘بي خعيع ظؼ ظٚ ِمغغ ؾِبٔي لجً ٚ ثؼع اؾ أمالة ٚ ظؼ ظٚ ؾِيٕخ     ث

ٗ ؼيؿي ٚ عؽازي  (لجً اؾ أمالة)نٙؽ٘بي ِكىٛٔي ٚ ِؽرجظ ثب ٚازع٘بي يٕؼزي ٚ ٔفزي  ٚ زؽوذ خعيع ثؽٔبِ

ٗ ؼيؿي ٚ عؽازي نٙؽ٘بي خعيع يه فؽايٕع ثٛظٖ ٚ . لبثً ثؽؼقي اقذ (ثؼع اؾ أمالة)نٙؽ٘بي خعيع  اِب ثؽٔبِ

ػعَ رٛخٗ ثٗ ٘ؽ ػبٍِي . اخؿاي آْ ثٗ ِثبثٗ ػٛاٍِي ظؼ يه خؽيبْ ٚ قيكزُ پٛيب ظؼ زبي ربثيؽ ٚ ربثؽ ٘كزٕع

ْ ٘ب ؼا ثب ِهىً  ُ ٘ب ٚ رجٍٛؼ ػٍّي آ ٗ ٘ب، رًّي ِي رٛأع ثؽ ػٛاٍِي ظيگؽ ربثيؽ گػانزٗ ٚ وً عؽذ ٘ب، ثؽٔبِ

ْ ٘بقذ وٗ غبٌجب ثٗ نىً ػّعي يب قٙٛي ثٗ ظٌيً ظاؼا ثٛظْ . ِٛاخٗ قبؾظ ُ رؽيٓ آ ٔمم ِؽظَ يىي اؾ ِٙ

ِب٘يذ غيؽ فيؿيىي اؾ ٔظؽ عؽازبْ ٚ رًّيُ گيؽٔعگبْ پٕٙبْ ِي ِبٔع ٚ ثٗ ٔمم ظٌٚذ ٚ ثطم ػِّٛي ظؼ ايٓ 

ِٕبقت آْ اقذ وٗ ثٗ ِكبٌٗ ٔمم ِؽظَ، آْ ُ٘ ثٗ عٛؼ آنىبؼ ّ٘بْ . ضًٛو ثيهزؽ رٛخٗ نعٖ اقذ

ٗ اي اقذ وٗ ظٌٚذ ... أعاؾٖ ثٙب ظاظٖ نٛظ وٗ ثٗ ِكبئً وبٌجعي، ِؼّبؼي ٚ  ثٙب ظاظٖ ِي نٛظ ٚ ايٓ ٚظيف

ٗ ٘بي نٙؽ خعيع ٚ . ِي رٛأع ظؼ وٕبؼ قبيؽ ٚظبيف ثعاْ ثپؽظاؾظ ظؼ ايٓ ِمبٌٗ اثزعا ِجبٔي رئٛؼيه ٚ قپف گٛٔ

. ِعاضالد ظٌٚذ ظؼ ايدبظ ٚ قبِبٔع٘ي نٙؽ٘بي خعيع ثؽؼقي ِي نٛظ

 



 

مببوي تئُريل 

ٖ ٘بي ِطزٍف ربؼيطي، ظؼ الًي ٔمبط ظٔيب نٙؽ٘بيي ثب  ٖ أع وٗ آٔٙب ؼا « ا٘عاف ِطزٍف»   ظؼ ظٚؼ ازعاس نع

ظؼ ايٓ ثبؼٖ فالقفٗ يٛٔبْ عي قبٌٙب، ٚضؼيذ ؾٔعگي أكبْ ؼا ٔمع ٚ ثؽؼقي .  ٔبِيع1ِي رٛاْ نٙؽ٘بي خعيع

ٖ أع اؼقغٛ ٚ افالعْٛ ظؼثبؼٖ نٙؽ٘بي خعيع اؾ ضٛظ ارىبيي ٚ . وؽظٖ ٚ نٙؽ٘بي آؼِبٔي ضٛظ ؼا پيهٕٙبظ وؽظ

ٗ أع ظؼ ظٚؼٖ ؼٔكبٔف، عؽازي نٙؽ٘بي خعيع رطيٍي نٛا٘عي اؾ غوبٚد ٚ . أعاؾٖ ثٙيٕٗ خّؼيذ قطٓ گفز

 پف اؾ أمالة يٕؼزي ظؼ ايٓ ثبؼٖ ظٚ ٔظؽيٗ ايالذ گؽايي (Golany, 1979:1). رٛأبيي ثهؽ ِسكٛة ِي نع

ايالذ گؽايبْ قبِبٔع٘ي فضبيي نٙؽ٘ب ؼا ظؼ چبؼچٛة ظيعگبٖ فٓ نٕبضزي .  ِغؽذ نعٚ آؼِبْ گؽايي

آؼِبْ . ِي ظإٔع ٚ وٍيذ آْ ؼا ٔفي ّٔي وٕٕع ٚ ِؼزمعٔع وٗ ثٙكبؾي ٚ ٔٛقبؾي نٙؽ٘ب اؾ ظؼْٚ آٔٙب أدبَ گيؽظ

. گؽايبْ ِؼزمع ثٗ ايدبظ نٙؽ٘بي رطيٍي ظؼ ثؽاثؽ نٙؽ٘بي يٕؼزي ٘كزٕع

ٗ ٘بي گٛٔبگٛٔي اقذ وٗ اثٕؿؼ ٘بٚؼظ  ٔظؽيٗ پؽظاؾ ايٍي آْ 1   ثعيٓ رؽريت عؽذ نٙؽ٘بي خعيع ٔبني اؾ ٔظؽي

ٗ ال ؼا ثب اٌٙبَ اؾ افىبؼ رطيً گؽايبْ ِغؽذ وؽظ. اقذ ٗ اي ثؽاي 2٘بٚؼظ ٔظؽيٗ ثبؽ نٙؽ. ٘بٚؼظ ٔظؽي  ؼا گؿيٕ

اٚ ٘عف . ؼٚيبؼٚيي ثب ؼنع خّؼيذ نٙؽ٘بي ثؿؼگ، قبِبٔع٘ي ٚ رٛؾيغ فضبيي خّؼيذ ٚ يٕؼذ ِي ظأكذ

اؾ ايدبظ عؽذ ثبؽ نٙؽ٘ب ؼا قبضزبؼ ػٍّىؽظي، ثٙيٕٗ قبضزٓ أعاؾٖ خّؼيذ ٚ ِكبزذ، انزغبي ٚ ضٛظ 

ارىبيي، اقزمؽاؼ وّؽثٕع قجؿ، رؽاوُ ثٙيٕٗ ٚ ِبٌىيذ ػِّٛي ؾِيٓ ػٕٛاْ وؽظٖ ٚ ظٚ ّٔٛٔٗ اؾ عؽذ ثبؽ نٙؽ٘ب 

ظؼ ٔزيدخ ؼٚيب٘بي أمالثي رطيً  (Girardet, 1992:55)ثٗ ِؽزٍٗ ػًّ ظؼ آٚؼظ  (1928)ؼا ربؾِبْ زيبد ضٛيم 

ٗ ؼيؿي ٍِي ظؼ ثؽيزبٔيب ٚ ّ٘چٕيٓ ظؼ  ْ ٘ب ثب قيبقذ ٘بي ثؽٔبِ ٖ ٘بي ايالذ گؽايي ٘ب ٚاؼظ ٚ رغبثك آ گؽايبْ ٚ ايع

ٖ اي  وهٛؼ٘بي ظيگؽ، ِفَٙٛ نٙؽ خعيع ثٗ ِثبثٗ يه فؽيذ ٌيجؽاٌيكزي ثؽاي اػّبي ايالزبد ٚ اؼائٗ نيٛ

. ثٙزؽ ثؽاي ؾٔعگي نٙؽي ثٗ ٚخٛظ آِع

ٗ ٘بي ظيگؽ اقذ وٗ ظؼ قبي   ظؼ نٙؽ ٌيْٛ فؽأكٗ ظؼ ِميبـ 1919   ٔظؽيٗ نٙؽ يٕؼزي گبؼٔيٗ اؾ ّٔٛٔ

گبؼٔيٗ نيفزخ نىً ِؼّبؼي يه نٙؽ لؽْ ثيكزّي ثٛظ وٗ ثزٛأع خٛاثگٛي ٔيبؾِٕعي ٘بي . وٛچه اخؽا نع

 ٔظؽيٗ ٚازع ّ٘كبيگي ؼا ِغؽذ 1923وٍؽٔف پؽي ظؼ قبي . ٔبني اؾ پيهؽفذ ٘بي اخزّبػي ٚ فٕي ثبنع

ايٓ ٔظؽيٗ ِٕهأ اثؽي نع رب ٕ٘ؽي ؼيذ ٚ والؼٔف انزبيٓ ثٗ رجؼيذ اؾ پؽي نٙؽ خعيع ؼظثؽْ ؼا ظؼ . وؽظ

ُ ؾ اظٖ ٚ ٔگٙجبْ ِؽٚي، )ٔيٛخؽقي آِؽيىب ازعاس ّٔبيٕع ردبؼة ثٗ ظقذ آِعٖ اؾ نٙؽ ؼظثؽْ،  (158:1383اثؽا٘ي

ٖ ٘بي ظقذ أعؼوبؼ وٗ  ايعٖ رؼّيُ ايٓ عؽذ ظؼ نٙؽ٘بي خعيع ؼا ِٛؼظ رٛخٗ ِكئٛالْ ٚ ظقزگب
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ٗ ؼيؿي  قيبقذ گػاؼاْ ايٍي ظؼ ؾِيٕٗ رٛقؼٗ نٙؽي ِي ثبنٕع لؽاؼظاظ ٚ ثٗ رعؼيح ثب رغييؽ لٛأيٓ يه ثؽٔبِ

( 88:1373اقفٕعيبؼي، )وبًِ ٚ خبِغ ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ ثٛخٛظ آِع 

   نٙؽ٘بي خعيع پف اؾ خٕگ خٙبٔي ظَٚ اٌگٛيي ثؽاي وّه ثٗ زً ِهىالد اخزّبػي، الزًبظي ٚ 

ايٓ اٌگٛ، رٛؾيغ خّؼيذ ٚ انزغبي ؼا ظؼ وً فضبي قؽؾِيٓ اؼائٗ ظاظ، ثعيٓ . ِسيغي نٙؽ٘بي ثؿؼگ ثٛظٔع

ٗ اي ثٗ قؽػذ ظؼ قؽاقؽ خٙبْ گكزؽل يبفذ ايٓ ٔظؽيٗ ٔٗ فمظ . رؽريت ايعٖ نٙؽ خعيع ثب اثؿاؼ رٛقؼٗ ٔبزي

ظؼ وهٛؼ٘بيي وٗ ثٗ قؽػذ نٙؽٔهيٓ نعٔع، ثٍىٗ ثؽاي ايدبظ لغت ٘بي ؼنع، قبِبٔع٘ي فضبيي، خػة 

ٓ ٘بي - قؽؼيؿ٘بي خّؼيزي، وٕزؽي ؼنع ِبظؼنٙؽ٘ب، أزمبي ِؽاوؿ قيبقي اظاؼي، ػعَ رطؽيت ؾِي

وهبٚؼؾي، رٛقؼٗ ٔٛازي ػمت ِبٔعٖ، ردعيع قبضذ نٙؽ٘بي رطؽيت نعٖ، يىپبؼچٗ قبؾي ؼٚقزب٘ب، ايدبظ 

فضبي ِٕبقت ثؽاي اقىبْ وبؼگؽاْ ثطم يٕؼذ، رّؽوؿؾظايي، خٍٛگيؽي اؾ ؼنع پبيزطذ ٘ب، ٘ٛيذ ػٍّي ٚ 

. رٛؾيغ فضبيي يٕؼذ ٚ خّؼيذ ٔيؿ ثٗ وبؼ گؽفزٗ نع

   ظؼ ايؽاْ ؼنع نزبثبْ نٙؽٔهيٕي ظؼ قٗ ظ٘ٗ گػنزٗ ثب رٛاْ ردٙيؿ فضب٘بي نٙؽي ٚ گكزؽل ؾيؽ 

اؾ آٔدب وٗ رٛؾيغ فضب٘بي نٙؽ٘ب ٚ وٕزؽي . قبضذ ٘ب ِزٕبقت ٔجٛظ ٚ ِهبغً ٌِٛع ِٛؼظ ٔيبؾ ؼا ايدبظ ٔىؽظ

ٗ اي ثبنع يٛؼد ٔگؽفزٗ  نعٖ ظؼ چٙبؼچٛة يه ثؽٔبِٗ خبِغ وٗ ِجزٕي ثؽ ّ٘بٕ٘گي ٘بي ثطهي ٚ ٔبزي

ٖ اي يبفزٗ اقذ، ظؼ ٔزيدٗ، ِهىالري  اقذ، ِهىالد ٔبني اؾ ؼنع نزبثبْ خّؼيذ نٙؽٔهيٓ اثؼبظ پيچيع

ٔظيؽ گؽأي ِكىٓ، ثيىبؼي ٚ اقىبْ غيؽ ؼقّي ثٗ نعيعرؽيٓ نىً ِّىٓ ظؼ قيّبي خبِؼٗ نٙؽي 

ٗ ؼيؿي نعٖ اقذ . وهٛؼ ظب٘ؽ نعٖ اقذ وٗ ؼفغ آٔٙب ِكزٍؿَ رالل ّ٘ٗ خبٔجٗ ٚ ثؽٔبِ

خبِؼٗ قٕزي، أزمبٌي، ضيؿ، ثٍٛؽ ٚ )   ؼنع نٙؽٔهيٕي ظؼ ايؽاْ ؼا ِي  رٛاْ ثب ٔظؽيٗ ؼنع الزًبظي ؼقزٛ 

ٚ  (خبِؼٗ قٕزي) وٗ الزًبظ قٕزي نىكزٗ ِي نٛظ 1300-1330ِمبيكٗ وؽظ، يؼٕي ظٚؼٖ  (ًِؽف أجٖٛ

نٙؽ ظؼ ظٚؼٖ قٕزي . (ظٚؼٖ أزمبٌي)قؽِبيٗ ظاؼي ٚاثكزٗ اؾ عؽيك يٕؼذ ٔفذ ٚ ؼٚاثظ پٌٛي ؼقٛش ِي وٕع 

. ثيهزؽ وبؼوؽظ قيبقي ٚ اؼرجبط ظاؼظ

، ثٗ قؽِبيٗ ظاؼي خٙبٔي ِي پيٛٔعظ ٚ ثؽاي أدبَ ايٓ (1340-57)   ايؽاْ پف اؾ ظٚؼٖ أزمبٌي ظؼ ِؽزٍٗ ضيؿ 

ٗ ظاؼي ايدبظ ِي نٛظ رب ثٗ ظٚؼٖ ثٍٛؽ ثؽقع ظؼ ظٚؼٖ ضيؿ ػالٖٚ . اِؽ ؾيؽثٕب٘بي الؾَ خٙذ اقزمؽاؼ وبًِ قؽِبي

ؼنع . (1368:106اعٙبؼي،)ثؽ وبؼوؽظ ِٛخٛظ نٙؽ٘ب، ثٗ وبؼوؽظ يٕؼزي ثٗ عٛؼ ٚقيؼي ٔيؿ افؿٚظٖ ِي نٛظ 

 وٗ ٔبني اؾ 2 ٚ رٛقؼٗ ثؽْٚ ؾا1پيؽاِْٛ- نٙؽ ٔهيٕي ظؼ ايؽاْ ظؼ ظٚؼٖ ضيؿ ثٗ ػٍذ ؼاثغٗ نعيع ِؽوؿ

ظالؼ٘بي ٔفزي ٚ ؼا٘جؽظ٘بي خبيگؿيٕي ٚاؼظاد ثٛظ، ِٛخت رمٛيذ ٔظبَ ره نٙؽي اثؽنٙؽ رٙؽاْ ٚ 
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ٗ اي ِي نٛظ، ظؼ ٔزيدٗ نٙؽ٘بي پيؽاِٛٔي اؾ اِىبٔبد ٚ خّؼيذ رٙي ِي ِبٔع وٗ ٔزيدٗ  ِبظؼنٙؽ٘بي ٔبزي

ٗ اي  ْ نٙؽ رٙؽاْ ٚ ِبظؼنٙؽ ٔبزي  (ِهٙع، ايفٙبْ، نيؽاؾ ٚ رجؽيؿ)آْ رّؽوؿ نعيع خّؼيذ ٚ قؽِبيٗ ظؼ وال

ِكزمً اؾ رٛقؼٗ نٙؽ ثبالظقذ ضٛظ، يؼٕي رٙؽاْ ٚ ٔيؿ نٙؽ٘بي پبييٓ ظقذ رٛقؼٗ ِي يبثٕع ٚ ثعيٓ 

. رؽريت ثب رهعيع نىكزگي ٔظبَ قٍكٍٗ ِؽارت نٙؽي، ثٗ قٛي لغجي نعْ ِي ؼٚٔع

   ظؼثبؼٖ خبيگبٖ ٚ ٔمم نٙؽ٘بي خعيع ظؼ ؼٚٔع ٚ ٔظبَ نٙؽٔهيٕي ايؽاْ چٙبؼ ظٚؼٖ وبِال ِزّبيؿ ؼا ِي رٛاْ 

ظؼ فبيٍٗ ثيٓ ظٚ خٕگ خٙبٔي يب ِؽزٍٗ أزمبٌي، نٙؽ٘بي خعيع ظؼ ايؽاْ ثعْٚ ؼا٘جؽظي  (1: ثؽؼقي وؽظ

 (ؾا٘عاْ ٚ ٔٛنٙؽ)ِهطى ٚ ِجزٕي ثؽ وبؼوؽظ٘بي ػّعٖ ٚ ثؽ پبيٗ يه ٘كزٗ اٌٚيٗ ؼٚقزبيي رىٛيٓ ِي يبثع 

ظؼ ظٚؼٖ خٕگ خٙبٔي ظَٚ رب اٚاقظ  (2وٗ ظؼ زبي زبضؽ پؽ ؼٚٔك، ِٛفك ٚ ثٗ ػٕٛاْ يه نٙؽ رٍمي ِي نٛٔع، 

ٗ اي 1340ظ٘ٗ  ، نٙؽ٘بي خعيع ثعْٚ ؼا٘جؽظ ِهطى ٚ ثؽ پبيٗ يه ٘كزٗ نٙؽي ٚ ِجزٕي ثؽ ػٍّىؽظ رىٗ پبي

ٗ ٘بي يٕؼذ نىً ِي گيؽٔع،   رب 1340اؾ اٚاقظ ظ٘ٗ  (3ٚ ضٛاثگب٘ي ٚ ثؽاي رٛقؼٗ يٕؼذ ٔفذ ٚ قبيؽ ؼنز

ٖ ثؽظاؼي اؾ ِٕبثغ عجيؼي ٚ 1357قبي   وٗ اؾ آْ ثٗ ٔبَ ظٚؼٖ ضيؿ ِي رٛاْ يبظ وؽظ نٙؽ٘بي خعيع ثب ؼا٘جؽظ ثٙؽ

ٗ اي، اؼائٗ ِكىٓ ٚ قٛظاگؽي  ثعْٚ ٚخٛظ يه ٘كزٗ اٌٚيٗ نىً ِي گيؽٔع وٗ ٔمم ػّعٖ آٔٙب رٛقؼٗ ٔبزي

پف اؾ پيؽٚؾي أمالة اقالِي ثؽ پبيٗ ؼا٘جؽظ پباليم ٚ قبِبٔع٘ي فضبيي ِبظؼنٙؽ٘بي  (4ؾِيٓ ثٛظٖ اقذ، 

ٗ اي ٚ اثؽنٙؽ رٙؽاْ ٚ رٛؾيغ ؼنع ِزؼبظي الزًبظي  نٙؽ خعيع الّبؼي ثٗ نىً ًِٛة ٚ 28اخزّبػي، - ٔبزي

غيؽ ًِٛة ثعْٚ ٘كزٗ اٌٚيٗ ٚ ثب ٔمم اقىبْ ثٙيٕٗ ٚ خػة قؽيؿ٘بي خّؼيزي ِٕبعك ثب پيم ثيٕي نم 

.  عؽازي ِي نٛٔع1395ِيٍيْٛ ٔفؽ خّؼيذ رب قبي 

   اوْٕٛ وٗ قبٌٙب اؾ ازعاس ايٓ نٙؽ٘ب ِي گػؼظ ٚ ٘عف اؾ ازعاس آٔٙب ثؽؼقي ِي نٛظ، ِهطى ِي گؽظظ 

ٖ أع ً گيؽي ٚ ٔيؿ ٔظبَ اقىبْ وهٛؼ پعيع آٚؼظ .  وٗ ايٓ نٙؽ٘ب ِكبئً ثكيبؼي ؼا ظؼ ِؽازً اٌٚيٗ ٚ نى

 نٙؽ خعيع خّؼيذ 18، اؾ رؼعاظ 1381   ِغبثك آضؽيٓ آِبؼ نؽوذ ػّؽاْ نٙؽ٘بي خعيع ايؽاْ ظؼ قبي 

اؾ . ثكيبؼ وّي ظؼ زبي زبضؽ ظؼ نٙؽ٘بي خعيع اقىبْ يبفزٗ ٚ ثؽضي اؾ ايٓ نٙؽ٘ب ثعْٚ خّؼيذ ٘كزٕع

 ٘ؿاؼ ٔفؽ خّؼيذ 50ظؼ نٙؽ خعيع ثٙبؼقزبْ . پٕح نٙؽ خعيع اعؽاف رٙؽاْ، ٌزيبْ ٕ٘ٛؾ خّؼيذ پػيؽ ٔيكذ

ظؼ نٙؽ٘بي خعيع . اقىبْ يبفزٗ اقذ وٗ ايٓ نٙؽ نؽايظ ثٙزؽي ٔكجذ ثٗ ثميٗ نٙؽ٘بي خعيع ايؽاْ ظاؼظ

 1381ظؼ ِدّٛع ظؼ نٙؽ٘بي خعيع ايؽاْ رب قبي . ػٍٛي، ؼاِيٓ، اِهبؼ، عيف خّؼيزي اقىبْ ٔيبفزٗ اقذ

ٗ ؼيؿي ٘بي أدبَ ظٖ ٚ ّ٘چٕيٓ ردعيع ٔظؽ٘ب زعٚظ .  ٔفؽ خّؼيذ اقىبْ يبفزٗ اقذ150340زعٚظ  ثؽاثؽ ثؽٔبِ

ظؼ .  ٔفؽ خّؼيذ پػيؽي وبؼ٘بي الؾَ أدبَ ٔهعٖ گؽچٗ قبضذ ٚ قبؾ٘بيي أدبَ نعٖ اقذ000/931/2 

نٙؽ٘بي خعيع ٌزيبْ، ؼاِهبؼ، ؼاِيٓ ٚ عيف ٘يچ گٛٔٗ ٚازع ِكىٛٔي ازعاس ٔهعٖ يب ظؼ ظقذ ازعاس 

ٗ ؼيؿي نٙؽ٘بي خعيع ظؼ ايؽاْ اقذ . ٔيكذ وٗ ايٓ ِكأٌٗ ِجيٓ ػعَ ِٛفميذ ظٌٚذ ظؼ ثؽٔبِ

 



 

 

بيبن مظئيً تحقيق 

ٗ ؼيؿي ٘ب ٚ عؽازي ٘بي نٙؽي ظؼ ايؽاْ ؼا ِي رٛاْ ظؼ رًّيّبد ثطم ػِّٛي يب ظٌٚذ     ؼيهٗ ربؼيطي ثؽٔبِ

 ظ٘خ اضيؽ نٙؽٔهيٕي ٚ نٙؽگؽايي اؾ ؼنعي نزبثبْ ثؽضٛؼظاؼ ثٛظٖ ٚ ِؽظَ ثب 4ظؼ عي . خكزدٛ ّٔٛظ

زؽوذ ضٛظ ٚ خبثدبيي ثؽاي يبفزٓ وبؼ ٚ ِىبْ ِٕبقت ٔمم ضٛظ ؼا ثٗ ػٕٛاْ ِزمبضيبْ ِكىٓ ؾيؽقبضذ ٘ب ٚ 

ٖ أع ثٗ ظٔجبي فضبي ِٕبقت ِي گؽظٔع، ... ِؽظَ ظؼ ٔمم ِزمبضيبْ وبؼ، ِكىٓ ٚ . ضعِبد نٙؽي ثيبْ وؽظ

ُ گيؽٔعگبْ اٌٚيٓ لعَ ؼا ظؼ وّه ثٗ ِؽظَ ثؽ ِي ظاؼٔع ٗ ؼيؿاْ، عؽازبْ نٙؽي ٚ رًّي ٚلزي عؽازبْ ٚ . ثؽٔبِ

رًّيُ گيؽٔعگبْ ثٗ قبِبٔع٘ي نٙؽ خعيع ِي پؽظاؾٔع، رًٛؼ أعيهّٕعأٗ ٚ ِٕغمي ايٓ اقذ وٗ ِؽظَ 

ؼاضي ثٛظٖ ٚ ّ٘بٕ٘گ ٚ ّ٘طٛاْ ثب ّٔٛظ٘بي فيؿيىي، اخزّبػي ٚ الزًبظي ايٓ فؽايٕع ػًّ وٕٕع، اِب 

ٖ ثؽظاؼي، زفظ ٚ ٔگٙعاؼي آٔٙب أعن ٚ ضؼيف اقذ ٖ ٘بي ثٙؽ ظؼ ِٛالغ ؾيبظي . ػىف اٌؼًّ ػِّٛي ظؼ نيٛ

ٗ ٘بي قٕزي ٚ خعيع ِدزّغ ٘بي  ٖ ٘بي اخؽايي ٚ ّٔٛظ٘بي عؽازي ؼا لجٛي ٔعاؼٔع ٚ ٚلزي ثيٓ ػؽي ِؽظَ نيٛ

ٗ ٘بي لعيُ ثٗ زٛؾح  ٗ ٘بي خعيع وّزؽ اؾ قبوٕبْ ِسٍ ؾيكزي ِمبيكٗ ِي نٛظ رؼٍك ضبعؽ قبوٕبْ ظؼ ِسٍ

ٗ ػجبؼري ِؽظَ رّبيٍي ثٗ ؾيكذ ظؼ نٙؽ٘بي خعيع ٔعاؼٔع، ٔبؼضبيزي ِؽظَ ثٗ ؾيكذ ظؼ  قىٛٔذ نبْ اقذ، ث

ٗ ٘بي ِطزٍفي ظب٘ؽ ِي نٛظ وٗ اؾ ؾٚايبي ِطزٍف ظؼ ػؽيٗ ِدزّغ ٘بي  ِدزّغ ٘بي ؾيكزي خعيع ثٗ گٛٔ

: ؾيكزي خعيع ِهب٘عٖ ِي نٛظ

ػعَ اقزمجبي خٙذ قىٛٔذ  -1

ٗ ظانزٓ ِسيظ اعؽاف ضٛظ -2 رطؽيت . ثي رفبٚري ظؼ ِمبثً زفظ ٚ ٔگٙعاؼي ؾيؽقبضذ ٘ب ٚ قبٌُ ٔگ

ْ ٘ب، وثيف ّٔٛظْ ظيٛاؼ٘ب، ِيبظيٓ، پبؼن ٘ب ٚ  اؾ خٍّٗ ايٓ ... ويٛقه رٍفٓ، ريؽ٘بي ثؽق، خعاٚي ضيبثب

 ثي رفبٚري ٘بقذ 

ثي رفبٚري يب ضؼف ازكبـ ِكئٌٛيذ ظؼ ثؽاثؽ ٔسٛح اقزفبظٖ اؾ ضعِبد ؾيؽقبضزي ٔظيؽ آة، ثؽق،  -3

 ...رٍفٓ ٚ 

   ضؼف ظؼ زفظ ٚ ٔگٙعاؼي ٚ ػعَ ؼغجذ ثٗ قىٛٔذ ظؼ نٙؽ٘بي خعيع ِٛضٛػي ٔيكذ وٗ ظٌٚذ ثزٛأع ثب 

ُ گيؽ ٚ رًّيُ قبؾ ظؼ ايدبظ )٘ؿيٕٗ گؿاف ِؽرفغ ّٔبيع، ِهىً ايٍي ػعَ رؼبًِ ظٌٚذ  ٗ ػٕٛاْ رًّي ث

ٗ ػٕٛاْ ثطم ًِؽف وٕٕعٖ ضعِبد ٚ ؾيؽقبضذ ٘بي نٙؽي)ٚ ِؽظَ  (نٙؽ٘بي خعيع اقذ وٗ ِؽظَ خبيگبٖ ( ث

آٔٙب ثٗ خبي ايٓ وٗ ثب ِيً ٚ ؼغجذ ثٗ قىٛٔذ ظؼ . ٚالؼي ٚ ظؼقزي ظؼ ايدبظ ٚ قبِبٔع٘ي نٙؽ٘ب ٔعاؼٔع

نٙؽ٘بي خعيع ثپؽظاؾٔع ٚ يب قبوٕيٓ ثٗ خبي ايٕىٗ قبؾٔعٖ ؾيؽقبضذ ٘بي ِٛثؽ ظؼ ِسيظ ٘بي زٛؾح قىٛٔذ 

ؼيهخ . ضٛظ ثبنٕع، ِكزميُ يب غيؽِكزميُ ظؼ رطؽيت آْ وٛنب ثٛظٖ يب ظؼ ِمبثً رسٛي آْ ثي رفبٚد ِي ثبنٕع



 

ٗ ؼيؿي ٚ عؽازي ثبيع رغييؽ وٕع ثٗ . ِكبٌٗ ايٓ اقذ وٗ ؼٚاثظ ِٛخٛظ ثيٓ ثطم ظٌٚزي ٚ ِؽظَ اؾ رًٛؼ ثؽٔبِ

آٔبْ ثٙزؽ اقذ ٚ ِي رٛإٔع ثب ِهبؼوذ ٚقيغ ظؼ قبِبْ . ػجبؼد ظيگؽ، ِؽظَ ثبيع خبي ٚالؼي ضٛظ ؼا پيعا وٕٕع

 .فضبيي ِدزّغ ٘بي ؾيكزي خعيع، ٔمم ضٛظ ؼا اؾ ًِؽف وٕٕعٖ ثٗ رٌٛيع وٕٕعٖ رغييؽ ظٕ٘ع

 

ً بىذي ػٍزٌبي جذيذ در ايزان   گُوً ػىبطي َ طبق

نٙؽ٘بي خعيع ؼا ِي رٛاْ ثؽ زكت ٚقؼذ، فبيٍٗ، خّؼيذ، ٔٛع ٚ قغر فؼبٌيذ الزًبظي ثٗ ظٚ ٔٛع    

ٗ ثٕعي ّٔٛظ .  عجم

ػٍّىؽظي وٗ ثٗ نٙؽ٘بي خعيع ِكزمً، نٙؽ٘بي خعيع الّبؼي ٚ نٙؽ٘بي / ٔطكذ اؾ خٕجٗ نىٍي    

.  خعيع پيٛقزٗ لبثً رمكيُ اقذ

ظَٚ اؾ خٕجٗ ايدبظ ػٍّىؽظ ضبو ثؽاي نٙؽ خعيع اقذ وٗ ثٗ نٙؽ٘بي خعيع ِٙبخؽٔهيٓ، نٙؽ٘بي    

.  ٘بي خعيع ٚ نٙؽ٘بي خعيع يٕؼزي لبثً رمكيُ اقذ خعيع قؽؼيؿ پػيؽ، پبيزطذ

 

ً بىذي ػنيي  عمينزدي ػٍزٌبي جذيذ / گُو

اىف ـ ػٍزٌبي جذيذ مظتقو  

ٖ ثؽظاؼي اؾ ِٕبثغ     ٖ اي ٘كزٕع وٗ ثب ا٘عاف ثٙؽ ٗ ؼيؿي نع نٙؽ٘بي خعيع ِكزمً، اخزّبع ٘بي ثؽٔبِ

عجيؼي، أزمبي ِؿايبي لغت ؼنع ثٗ ٔٛازي ػمت ِبٔعٖ، يٕؼزي وؽظْ ِٕبثغ ِكزؼع، رمٛيذ ٔٛازي يٕؼزي 

ٚ رغييؽ قبضذ قيبقي ٚ ضعِبري ٔٛازي ٚ وً وهٛؼ ايدبظ ِي نٛٔع؛ ؾيؽا ٘عف اؾ ايدبظ نٙؽ٘بي خعيع 

ٗ اي ٚ رؼبظي ثطهي ثٗ ٔٛازي ِطزٍف وهٛؼ « قيبقذ رّؽوؿ ؾظايي»ِكزمً ؼظ ايً ٔبني اؾ  ٍِي ٚ ٔبزي

 اقذ؛ 

(  14:1353ِبٌيف، )

ِكأٌٗ فبيٍٗ نٙؽ٘بي خعيع ِكزمً اؾ ٔؿظيه رؽيٓ نٙؽ ثٗ ػٛاٍِي ِبٕٔع ٚقؼذ وهٛؼ، خّؼيذ ٚ رٛؾيغ    

ٗ گػاؼي ٍِي اؼرجبط ظاؼظ ثب ثؽؼقي ردبؼة . فضبيي آْ، ٚيژگي ٘ب ٚ قيبقذ ٘بي زبوُ ثؽ ٔسٖٛ قؽِبي

.  وهٛؼ٘بي ِطزٍف ِعي ضبيي ثؽاي رؼييٓ فبيٍٗ نٙؽ٘بي خعيع اؾ ِبظؼ نٙؽ ثٗ ظقذ ٔيبِعٖ اقذ

ٗ ٘بيي اؾ ِؼبيت آٔٙب انبؼٖ ِي نٛظ    :  نٙؽ٘بي خعيع ِكزمً ِؼبيت ٚ ِسبقٕي ظاؼٔع وٗ ظؼ ؾيؽ ثٗ ّٔٛٔ

ٗ يبفزٗ ٚ ظؼ ؾِيٕي ثىؽ ثٕب ِي نٛٔع، ثٕبثؽايٓ ظؼ ِمبيكٗ ثب - 1 ايٓ نٙؽ٘ب ثيهزؽ ظؼ ٔٛازي وّزؽ رٛقؼ

ٖ ِٕع ِي نٛٔع،  ظٚ اٌگٛي ظيگؽ نٙؽ٘بي خعيع چْٛ اؾ رأقيكبد ٚ ردٙيؿاد نٙؽي وّزؽي ثٙؽ

ٗ ٘بي گؿافي ؼا ايدبظ ِي وٕٕع .  ٘ؿيٕ



 

ٓ گٛٔٗ نٙؽ٘ب ثٗ ظٌيً أؿٚاي خغؽافيبيي اؾ ٔظؽ ؼٚأي ٚ اخزّبػي، ِسيغي وُ خبغثٗ ٚ فبلع - 2 ِسيظ اي

ٗ ٘بي الؾَ ثؽاي ايدبظ ؾٔعگي پؽنٛؼ ٚ نٛق اقذ  (16-17: 1353ِبٌيف، ). ؾِيٕ

ٗ اي ِٛفك ٔيكزٕع- 3 ٓ گٛٔٗ نٙؽ٘ب ظؼ ايدبظ انزغبي ٚ خػة خّؼيذ ٘بي ٔبزي  . اي

ٗ اي ظاؼٔع ٚ ثٗ ّ٘يٓ قجت ٔكجذ ثٗ رسٛالد الزًبظي ٚ ؼٚٔك ٚ ؼوٛظ - 4 ٓ گٛٔٗ نٙؽ٘ب الزًبظي ره پبي اي

ٗ اي ٚ ٍِي زكبـ ٚ آقيت پػيؽ ٘كزٕع ( Galantay, 1975: 39). ٔبزي

ة ـ ػٍزٌبي جذيذ اقمبري    

ْ نٙؽ٘ب ٘كزٕع وٗ ثب نٙؽ     ٖ اي ظؼ ظؼْٚ زٛؾٖ وال ٗ ؼيؿي نع نٙؽ٘بي خعيع الّبؼي، اخزّبع ٘بي ثؽٔبِ

ثٗ ّ٘يٓ قجت ٚخٛظ اؼرجبعبد ِٕبقت اِؽي . ِؽوؿي پيٛٔع٘بي ػٍّىؽظي ِكزسىّي ؼا زفظ ِي وٕٕع

ٚقؼذ ايٓ نٙؽ٘ب ثيٓ  (Liyod, 1969:10).  ظليمٗ ردبٚؾ وٕع45 رب 30زيبري اقذ ٚ ؾِبْ خبثدبيي ٔجبيع اؾ 

نٙؽ٘بي خعيع الّبؼي اؾ ٔظؽ نىً، رؽاوُ ٚ نيٖٛ ؾٔعگي ايٛاًل رعاَٚ .  ٘ؿاؼ ٘ىزبؼ ٚ ثيهزؽ اقذ6 رب 400

 ٔفؽ ظؼ ٘ىزبؼ 37 رب 12رؽاوُ ضبٌى ايٓ قىٛٔذ گب٘ٙب ثيٓ . اٌگٛي قىٛٔزي زِٛٗ ٔهيٕي ثٗ نّبؼ ِي ؼٚٔع

ْ نٙؽ . اقذ ظؼ ايٓ نٙؽ٘ب ٔيبؾ ثٗ ايدبظ رٛاؾْ ظؼ رأِيٓ ِهبغً ٔيكذ؛ ؾيؽا ايٓ نٙؽ٘ب اؾ ثبؾاؼ وبؼ وال

ٖ ٘ب، رطًى ٘بي ٚيژٖ ٚ ركٙيالد فؽٕ٘گي ٚ رفؽيسي  ٖ ِٕع ِي نٛٔع ٚ ٔيؿ اؾ ٔظؽ ضعِبد ػّعٖ ثٗ ِغبؾ ثٙؽ

(  Doxiadis,1965:10). ّ٘ٛاؼٖ ثٗ نٙؽ ِؽوؿي ٚاثكزٗ ثبلي ِي ِبٕٔع

ٗ اي     ُ ؾظايي اقذ؛ ثٕبثؽايٓ ايً، ٘ؽ ٔمغٗ نٙؽي أعاؾٖ ثٙيٕ ايٛي زبوُ ثؽ نٙؽ٘بي خعيع الّبؼي رؽاو

ظاؼظ وٗ ثؽاي زفظ آْ، انزغبي اضبفي نٙؽ ثؿؼگ ثٗ خٛاِغ خعيع ِٕزمً ِي نٛظ رب رّؽوؿ نٙؽ ثؿؼگ وب٘م 

ػًِّٛب نٙؽ٘بي خعيع الّبؼي وٗ ثؽاي خػة خّؼيذ اضبفي عؽازي ِي نٛٔع، . يبثع ٚ ؼنع آْ ِٙبؼ گؽظظ

نٙؽ٘بي ضٛاثگب٘ي ِي ٔبِٕع؛ ٌٚي ايٓ نٙؽ٘ب غبٌجًب ٔٗ فمظ ِكىٓ، ثٍىٗ رب زعٚظي انزغبي قبوٕبْ ضٛظ 

ٖ اي ثؽاي خػة ٔيؽٚي وبؼ ززي اؾ نٙؽ ثؿؼگ . ؼا ٔيؿ رأِيٓ ِي وٕٕع ظؼ نٙؽ٘بي خعيع الّبؼي اِىبٔبد گكزؽظ

ٗ اي ثيهزؽ  ٚخٛظ ظاؼظ ٚ ثب ٚخٛظ ٚاثكزگي ثٗ ِبظؼ نٙؽ، رب زعٚظي ِكزمً ٘كزٕع، اِب نٙؽوٙبي زِٛ

٘ؽ چٕع وٗ ٔظؽيٗ ؼقّي ايدبظ نٙؽ٘بي خعيع الّبؼي . رأِيٓ وٕٕعٖ ٔيؽٚي وبؼ ثؽاي نٙؽ٘بي ثؿؼگزؽ ٘كزٕع

ؼا اٌٚيٓ ثبؼ ٌئٛٔبؼظٚ ظاٚيٕچي ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ اؾظيبظ خّؼيذ نٙؽ ِيالْ ِغؽذ وؽظ، اِب ٔظؽيٗ ايدبظ چٕيٓ 

: ٚؾاؼد ِكىٓ ٚ نٙؽقبؾي، ثي رب).  ٘بٚؼظ ثب ػٕٛاْ ثبغهٙؽ٘ب اؼائٗ ظاظٖ ثٛظ1898نٙؽ٘بيي ؼا ظؼ قبي 

50-49 )



 

ج ـ ػٍزٌبي جذيذ پيُطتً    

 ثؽاي رٛييف نٙؽ٘بيي وٗ ظؼ ِسعٚظٖ نٙؽ٘بي ِٛخٛظ ازعاس ِي نٛٔع ثٗ 1ايٓ ايغالذ ؼا ٘بؼٚي پبؼٌٚٛف   

ظؼ ٚالغ ايٓ اٌگٛ ظؼ خٛاؼ ِبظؼ نٙؽ ٚ ِدزّغ ٘بي ثؿؼگ ثؽاي ؼفغ ِهىً أجبنزگي ٘بي ِكىٛٔي . وبؼ ثؽظ

ايٓ اٌگٛ . آٔٙب ايدبظ ِي نٛظ؛ ثٕبثؽايٓ ٘عف اؾ ايدبظ آٔٙب، قبِبٔع٘ي فضبيي ٚ رؽاوُ ؾظايي اؾ ِبظؼ نٙؽ اقذ

. َ نعيع خّؼيزي ظاؼظ ٚ ضيٍي قؽيغ رٛقؼٗ ِي يبثعنثٗ ظٌيً لؽاؼ گؽفزٓ ظؼ ِسعٚظٖ نٙؽ٘بي ثؿؼگ رؽا

، ظؼ رٛقؼٗ ايٓ نٙؽ٘ب ِكبئً اخزّبػي ٚ ِسيظ نٙؽي پيؽاِْٛ آٔٙب ٔيؿ ( ٔفؽ يب ثيهزؽ ظؼ ٘ىزبؼ140زعٚظ )

 ,New Towns in America). ٔمم ِّٙي ظاؼظ؛ ؾيؽا ٔمم ايٓ نٙؽ٘ب قؽؼيؿپػيؽي نٙؽ ثؿؼگ ِدبٚؼ اقذ

1973:30 )

ٔظؽيٗ نٙؽ٘بي خعيع پيٛقزٗ ثب أجبنزگي ِكىٛٔي اي وٗ ٔزيدٗ ِىزت نٙؽقبؾي اقزىٍُٙ اقذ، ظؼ    

ُ ؾظايي ٚ ايالذ قبضزبؼ نٙؽي پبيزطذ ٚ نٙؽ٘بي ثؿؼگ آٔٙب  وهٛؼ٘بي اقىبٔعيٕبٚي ثب رىيٗ ثؽ ايً رؽاو

گػنزٗ اؾ وهٛؼ٘بي . ِغؽذ نع؛ اؾ ايٓ ؼٚ آٔبْ ؼا ظؼ رٛقؼٗ پبيزطذ ٚ نٙؽ٘بي ثؿؼگ ثٗ وبؼ گؽفزٕع

ٗ ٘بي . اقىبٔعيٕبٚي، ايٛي ِهبثٙي رب ثٗ اِؽٚؾ ظؼ ٍٕ٘ع ثٗ وبؼ گؽفزٗ نعٖ اقذ ٍٕ٘عي ٘ب ظؼ آِكزؽظاَ ِسٍ

ّ٘چٕيٓ ظؼ ؼٚرؽظاَ . خعيعي ؼا ظؼ ؼاثغٗ ثب نجىٗ ِزؽٚي نٙؽ عؽازي وؽظٔع وٗ اؾ اقزىٍُٙ ٔهأد گؽفزٗ ثٛظ

ٗ ٘بي خعيعي ِبٕٔع پٕعؼضذ  ٚ غيؽٖ عؽذ ؼيؿي نع؛ ظؼ قٛئع ايٓ عؽذ ثؽاي 3، وبپ2ٍٗ، ٘ٛش فٍيذ1ِسٍ

 1957ظؼ ظأّبؼن عؽذ ايدبظ ايٓ نٙؽ٘ب ظؼ قبي .  ٔيؿ اخؽا نع، نؽٌّ٘ٛٓ، فبؼقزبنٙؽ٘بي خعيع ٌٚيٕگي

 ثؽاي وپٕٙبن خٙذ قبِبٔع٘ي فضبيي پبيزطذ عؽازي ٚ 1961ِغؽذ ٚ ٔيؿ عؽذ نّبي ِمعِبري ظؼ قبي 

 . اخؽا نع

(New Towns in America, 1973:60-64 )

ٖ أع    ثٗ عٛؼي وٗ ِي رٛاْ گفذ ثيهزؽ نٙؽ٘بي . ايٓ نٙؽ٘ب ظؼ ايؽاْ ثٛيژٖ ظؼ رٙؽاْ ٚ ايفٙبْ ازعاس نع

.  خعيع ايؽاْ ظؼ ايٓ عيف لؽاؼ ِي گيؽٔع

 

ً بىذي ػٍزٌبي جذيذ اس ىحبظ ايجبد عمينزد خبؽ  گُو

 اىف ـ ػٍزٌبي جذيذ مٍبجز وؼيه  

                                                
1 Harvey Parloff  
1 Pendrokht  
2 Hokhflit 
3 Kaipleh 
4 Vallingv 
5 Farsta 
6 Sharholman 
7 Colonial New Towns  



 

٘عف اؾ ايدبظ نٙؽ٘بي خعيع ِٙبخؽ ٔهيٓ، رطٍيٗ نٙؽ٘ب ثب ِٙبخؽد، زفظ رؼبظي ِيبْ خّؼيذ ٚ ِسيظ    

ٖ ِٕعي اؾ ٔيؽٚي أكبٔي ٚ ِٕبثغ عجيؼي يه ٔبزيٗ اقذ ْ نٙؽ٘ب ٚ ثٙؽ ( Dela Gyiox,1972:20). ظؼ وال

نٙؽ٘بي خعيع ِٙبخؽٔهيٓ ؼا ِي رٛاْ ثؽ اقبـ ِٕهأ ػٍّىؽظ آٔٙب ثٗ پٕح عجمٗ نٙؽ٘بي وهبٚؼؾي،    

ٗ اي، ِؼعٔي، ثبؾيبثي ؾِيٓ اؾ ظؼيب رمكيُ ثٕعي وؽظ .  ٔظبِي، ردبؼي، ِؽاوؿ ٔبزي

ة ـ ػٍزٌبي جذيذ طزريشپذيز   

ايٓ نٙؽ٘ب ثؽاي ضٕثي وؽظْ ٚ وٕزؽي ؼنع نزبثبْ نٙؽ٘بي ثؿؼگ ٚ ٔيؿ خػة ٚ أزمبي ثطهي اؾ خّؼيذ    

ِؼّٛاًل ثؽاي ايٓ ٘عف لغت ٘بي ؼنع خعيعي ثٗ نىً  (Hallm Peter,1992:168). آٔٙب ازعاس ِي نٛظ

.  نٙؽ٘بي خعيع الّبؼي، ِكزمً، ِٛاؾي ظٚ لٍٛ ٚ غيؽٖ ازعاس ِي نٛظ

ؼا٘جؽظ ايدبظ لغت ؼنع ظؼ رؼعاظي اؾ وهٛؼ٘بي خٙبْ اخؽا نعٖ اقذ؛ ِثاًل ايٓ ؼا٘جؽظ ظؼ أگٍكزبْ ثؽاي    

( Liyod,1970:40-59). اخؽاي قيبقذ رّؽوؿؾظايي يٕؼذ ٚ خّؼيذ اؾ ٌٕعْ ثٗ وبؼ گؽفزٗ نع

ج ـ پبيتخت ٌبي جذيذ   

پبيزطذ ٘بي خعيع ثٗ عٛؼ وٍي ثؽاي رهىيً يه ظٌٚذ خعيع يب أزمبي زىِٛذ اؾ ِىبٔي ثٗ ِىبْ ظيگؽ    

ٖ أع وٗ ػجبؼرٕع اؾ ازعاس پبيزطذ ٘ب ظؼ . ازعاس ِي نعٔع ايٓ پبيزطذ ٘ب ثٗ ظاليً ِزفبٚري ازعاس نع

ٖ ٘بي لعيّي پف اؾ اقزمالي؛ رغييؽ ظؼ لٍّؽٚ يه ٔبزيٗ؛ ثي ثٙؽٖ نعْ ٔبزيٗ اؾ ِؽوؿ قٕزي ضٛظ؛  ِكزؼّؽ

. ِبٕٔع ٚانٕگزٓ ظي)رهىيً ظٌٚذ خعيع ثٗ ظٔجبي ائزالف قيبقي؛ أزطبة ِىبْ پبيزطذ خعيع ؼٚي ؾِيٓ ثىؽ 

؛ ظٚؼ (قي ثؽاي ايدبظ رؼبظي ايبٌذ ٘بي ِزسع نّبٌي ٚ خٕٛثي ٚ يب وبٔجؽا ثٗ ػٍذ ؼلبثذ ٍِجٛؼْ ٚ قيعٔي

؛ قيبقذ ٍِي (اقالَ آثبظ)؛ ٔؿظيىي ثٗ ٔٛازي ٚيژٖ (قٓ پزؽؾثٛؼگ)نعْ پبيزطذ اؾ ِؽؾ٘بي ِٛؼظ رٙعيع 

ٗ اي وٗ قجت رٛؾيغ ظٚثبؼٖ خّؼيذ ِي نٛظ  ؛ قيبقذ ٘بي ٔگؽل ثٗ ثيؽْٚ (ثؽاؾيٍيب)ثؽاي اخؽاي رٛقؼٗ ٔبزي

ٚ گكزؽل ِٙبؼرٙب ٚ فؽٕ٘گ خعيع ثٗ ظاضً وٗ ظؼ ايٓ اٌگٛ پبيزطذ ظؼ ِؽاوؿ پيؽاِٛٔي ازعاس ِي نٛظ ٚ 

.  (ؼاٌٚپٕعي ٚ اقالَ آثبظ)قؽأدبَ ظؼ وٕبؼ نٙؽ ِٛخٛظ وٗ ظؼ ايٓ زبٌذ ٔمم نٙؽ ِٛاؾي ؼا ايفب ِي وٕع 

د ـ ػٍزٌبي جذيذ صىعتي    

ٖ ثؽظاؼي اؾ ِٕبثغ عجيؼي ٔبزيٗ، ؼا٘جؽظ : ا٘عاف ػّعٖ ايدبظ نٙؽ٘بي خعيع يٕؼزي ثعيٓ لؽاؼ اقذ    ثٙؽ

ٗ اي، ايدبظ لغت ؼنع، اقىبْ نبغالْ ثطم يٕؼذ اِىبْ ظقزؽقي ثٗ يٕؼذ، رٌٛيع ٚ ، رٛقؼٗ ِٕغم

نٙؽ٘بي خعيع يٕؼزي . قؽأدبَ ايدبظ ِسيغي ِٕبقت ثؽاي ؾٔعگي وبؼگؽاْ ٚ نبغالْ ثطم يٕؼذ

ايٓ نٙؽ٘ب ِؼّٛاًل ظؼ ٔؿظيىي . ِؼّٛاًل ثٗ ظٔجبي ظٚؼٖ گػؼ اؾ خبِؼٗ پيم يٕؼزي ثٗ يٕؼزي ايدبظ ِي نٛٔع

فبيٍٗ ِغٍٛة ثيٓ ٔبزيٗ يٕؼزي ٚ ِسً نٙؽ خعيع يٕؼزي زعٚظ ظٖ رب . ِٕبثغ ِٛاظ ضبَ ازعاس ِي نٛٔع

.  پبٔؿظٖ ويٍِٛزؽ اقذ ٚ ثيٓ ٔبزيٗ ِكىٛٔي ٚ ٔبزيٗ يٕؼزي وّؽثٕع قجؿ ايدبظ ِي گؽظظ



 

ظؼ اٚايً لؽْ ٔٛؾظُ٘ ِيالظي آْٚ ٚ فٛؼيٗ ٔٛػي نٙؽ خعيع ِجزٕي ثؽ اقزمؽاؼ يٕؼذ ؼا پيهٕٙبظ وؽظٔع؛ اِب    

 ِٛفك نع رب اثؽ ثؿؼگ ضٛظ ؼا ثٗ ٔبَ 1917ٚي ظؼ قبي . ٔظؽيٗ پؽظاؾ ايٍي نٙؽ خعيع يٕؼزي گبؼٔيٗ اقذ

.  نٙؽ يٕؼزي ِٕزهؽ وٕع

ٗ ٘بي ضٛظ ؼا ظؼ ؾاظگب٘م، ٌيْٛ، ثٗ ِؽزٍٗ ػًّ ظؼآٚؼظ؛ اِب 1902گبؼٔيٗ ِٛفك نع ظؼ قبي      ثؼضي اؾ ٔظؽي

ٗ ٘بي ٚي ثٗ ػٍذ ِسعٚظيذ ؾِيٓ ظؼ ػًّ رأِيٓ ٔهع .  ظؼ ِدّٛع ٔظؽي

ٗ اي اؾ نٙؽ٘بي     ظؼ وهٛؼ٘بي ثٍٛن نؽق قبثك ظؼ اثٕبي قيبقذ گكزؽل عجمٗ وبؼگؽ يٕؼزي ّٔٛٔ

ٗ ٘بي گبؼٔيٗ قبضزٗ نع ظؼ وهٛؼ٘بي ظؼ زبي رٛقؼٗ نٙؽ٘بي خعيع يٕؼزي . خعيع يٕؼزي ثب اٌٙبَ اؾ ٔظؽي

ٗ اي، وٕزؽي ِٙبخؽد، وب٘م فهبؼ خّؼيذ ثؽ نٙؽ٘بي  ثؽاي ا٘عافي چْٛ ؼا٘جؽظ لغت ؼنع، رٛقؼٗ ِٕغم

.  ثؿؼگ ٚ اقىبْ نبغالْ ثطم يٕؼذ ثٗ وبؼ گؽفزٗ نعٖ اقذ

 

دَىت َ ػٍزٌبي جذيذ در ايزان 

. ٔمم ظٌٚذ ظؼ ايدبظ نٙؽ٘بي خعيع ظؼ ايؽاْ ظؼ ظٚ ِمغغ ؾِبٔي لجً ٚ ثؼع اؾ أمالة لبثً ثؽؼقي اقذ   

لجً اؾ أمالة نٙؽ٘بي خعيع ثيهزؽ نٙؽ٘بي ِكىٛٔي ٚ ِؽرجظ ثب ٚازع٘بي يٕؼزي ٚ ٔفزي ٚ ثؼع اؾ أمالة 

ثٗ ِٕظٛؼ ايدبظ ٔمبعي ثؽاي خػة قؽؼيؿ خّؼيزي نٙؽ٘بي ثؿؼگ، خٍٛگيؽي اؾ ايدبظ ٔمغٗ ٘بي خّؼيزي 

ًِٛثٗ )رٛقظ ظٌٚذ ... ِسيغي ٚ  ٘بي ؾيكذ ضٛظؼٚ ٚ غيؽؼقّي ٚ غيؽ اقزبٔعاؼظ، خٍٛگيؽي اؾ آٌٛظگي

: لؽاؼ ِي گيؽٔعقي ؼثؽِٛؼظ ايدبظ نعٔع وٗ ظؼ ؾيؽ  (20/4/64 ؼ ِٛؼش 108328نّبؼٖ 

  

ػٍزٌبي جذيذ قبو اس اوقالة اطالمي 

٘ب  ؼيؿي ٚ عؽازي ٚ ثيهزؽ ظؼ اؼرجبط ثب ٔيبؾ٘ب، قيبقذ لجً اؾ أمالة اقالِي نٙؽ٘بي خعيع ثعْٚ ثؽٔبِٗ   

ٙ ٙبي رٛقؼٗ يٕؼذ ٔفذ يب ثؽٔبِٗ ٘بي ِكىٛٔي ايدبظ نعٔع،  ٘بي يٕؼزي ٚ ثٗ يٛؼد نٙؽن ٚ ثؽٔبِ

ّ٘گي اؾ ػعَ ٔگؽل ٚ ثيٕم اخزّبػي ... ٘بي ٔفزي، ِؼعٔي، يٕؼزي، ِكىٛٔي، ردبؼي، ٔظبِي ٚ  نٙؽن

. ٘ب ٚ عؽازي ٙب ظالٌذ ظاؼظ ؼيؿي ظؼ ثؽٔبِٗ

گؽظظ وٗ ًِبظف اقذ ثب رأقيف ٚؾاؼد آثبظأي ٚ   ثؽ ِي1340رؽيٓ العاِبد ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ ثٗ ظ٘ٗ  ػّعٖ   

 نٙؽي ّ٘ؿِبْ ثب ػِٗكىٓ رٛقظ ظٌٚذ ٚ آغبؾ رٙيٗ عؽزٙبي خبِغ نٙؽي ٚ ثكيبؼي لٛأيٓ ِؽثٛط ثٗ رٛـ

ؼيؿي  ٘بي يٕؼزي ٚ ِكىٛٔي ظؼ اثؼبظ ٚ أعاؾٖ ٘بي ِطزٍف، ضٛظخٛل يب ثؽٔبِٗ رسٛالد ايٓ ظ٘ٗ، نٙؽن

٘بي آْ ظؼ  ٘بي نٙؽي خعيع ظؼ گكزؽل نٙؽ اظغبَ نعٔع وٗ ّٔٛٔٗ نعٖ، ايدبظ گؽظيع ٚ ثؼع٘ب ِدزّغ

. اعؽاف رٙؽاْ ٚ ظيگؽ نٙؽ٘بي ثؿؼگ وهٛؼ ٚخٛظ ظاؼظ



 

ايُ وٗ ّٔٛٔٗ  ٘ب نبيع ايدبظ نٙؽ٘بي خعيعي رٛقظ ظٌٚذ ثٛظٖ ثب ؼنع قؽيغ نٙؽٔهيٕي ٚ ايدبظ نٙؽن   

أعيّهه يىي اؾ ٔمبط خعيعي اقذ وٗ ظؼ وٕبؼ ايكزگبٖ ؼاٖ . ٘ب نٙؽ٘بي يٕؼزي، ٔفزي ٚ ِؼعٔي اقذ آْ

آثبظاْ، ثٕعؼ اِبَ ضّيٕي، ثٕعؼ رؽوّٓ، نٙؽ خعيع ظؾفٛي، نٙؽ . آ٘ٓ ايدبظ نع ٚ ثؼعًا رجعيً ثٗ نٙؽ گؽظيع

ثؼع اؾ ؾٌؿٌٗ )ؾؼٔع وؽِبْ، ِؽٚظنذ فبؼقي، نٛنزؽٔٛ، قٕٕعج، ثبٔٗ، پيؽأهٙؽ، ثٕبة، اؼان، ِؽيٛاْ، قٍّبـ

٘بي اعؽاف رٙؽاْ ٚ وؽج ٚ ظيگؽ نٙؽ٘بي ثؿؼگ، ّ٘گي ظؼ نؽايظ ؼنع نزبثبْ نٙؽي يب  ٚ نٙؽن (1310

رّبِي نٙؽ٘بي فٛق . ٚخٛظ آِعٔعٖ ٘بي خعيع ة ٔبني اؾ ٚلبيغ غيؽ ِزؽلجٗ ٚ يب ثؽ زكت ضؽٚؼد فؼبٌيذ

ظ٘ي آٔٙب ثٗ ػٕٛاْ نٙؽ ٔمم  اٌػوؽ ثعْٚ ثؽٔبِٗ خبِغ ٚ ِعْٚ نىً گؽفزٗ وٗ ظٌٚذ ظؼ ايدبظ ٚ نىً

( 24 : 1377ؼّٕ٘بيي، )وٕٕعٖ ظانزٗ اقذ  رؼييٓ

 ٘ؿاؼ ٔفؽ ثب 300نٙؽ آثبظاْ يىي اؾ نٙؽ٘بي خعيع ظيگؽ اقذ وٗ ظؼ لؽْ ثيكزُ ثب پيم ثيٕي خّؼيذ    

ي أگٍكزبْ اقذ ٌٚي قيّب ٚ ؼ٘بنٗ ٘بيي ّ٘چْٛ ثبؽ ايٓ نٙؽ ظاؼاي ِسٍٗ. زّبيذ ظٌٚذ ايدبظ نع

ّ٘چٕيٓ رؽويت ٔبِٛؾْٚ خّؼيذ ٚ . فضبيي زىبيذ ظاؼظ_ ٘بي اخزّبػي  ٘ب ٚ ٔبّ٘بٕ٘گي ؼيطذ نٙؽ اؾ رفبٚد

ِكبئً ٚ ِهىالد  (ٚخٛظ افؽاظ ضبؼخي ٚ ِعيؽاْ ايؽأي ٚ خّؼيذ ثِٛي)لهؽثٕعي اخزّبػي ظؼ وبٌجع نٙؽ 

نب٘يٓ نٙؽ ايفٙبْ اؾ نٙؽ٘بي ظيگؽي اقذ وٗ ثٕبي اٌٚيٗ آْ ثب . اخزّبػي ثؽنّبؼي ظؼ پي ظانزٗ اقذ

اِب ايٓ نٙؽ ٔيؿ ثب ِهىالد اخزّبػي ٚ فؽٕ٘گي فؽاٚأي .  گػانزٗ نع1355ؼيؿي ٚ عؽازي ظؼ قبي  ثؽٔبِٗ

. ؼٚثؽٚقذ

نٛظ وٗ ثب  ػٕٛاْ يىي اؾ ثٙزؽيٓ نٙؽ٘بي خعيع لجً اؾ أمالة اؾ آْ يبظ ِيٖ فٛالظ نٙؽ ايفٙبْ ٚ ٘ؽچٕع ة   

 1346عؽذ خبِغ نٙؽ رٛقظ ِٕٙعقبْ نٛؼٚي قبثك ٚ ِزطًًبْ ايؽأي عؽازي ٚ قبضذ آْ ظؼ قبي

نؽٚع نع ٌٚي ٔزٛأكذ پبقطگٛي رّبَ ِكبئً قبوٕبْ ثبنع، ٚ ّ٘بٕٔع يه پبظگبْ زيبد اخزّبػي آْ 

. ضهه ٚ ثي ؼٚذ اقذ ٚ قبوٕبْ رؼٍك ضبعؽي ثٗ نٙؽ ٔعاؼٔع

خّؼيذ % 70ؼيؿي ٚ عؽازي نعٖ ٔٛازي ِؼعٔي اقذ وٗ ثيم اؾ  نٙؽ خعيع قؽچهّٗ يه نٙؽ ثؽٔبِٗ   

ا٘بٌي رؼٍك ضبعؽي ثٗ ايٓ نٙؽ ٔعاؼٔع ٚ ّ٘ٗ ضٛظ ؼا غؽيت، . آْ ؼا ا٘بٌي اقزبْ وؽِبْ رهىيً ِي ظٕ٘ع

. قبوٓ ِٛلذ ٚ ِكبفؽ ِي ظإٔع

٘ب ٚ  ظؼ ِدّٛع رّبِي نٙؽ٘بي ايدبظ نعٖ رٛقظ ظٌٚذ لجً اؾ أمالة ٚ ززي ثؼع اؾ أمالة ّ٘ٗ ٔبؼقبئي   

نّبؼي ظاؼٔع وٗ عي آْ  وبقزي ٙبي ضعِبري، ركٙيالري، ِؼضالد ٚ ِهىالد اخزّبػي ٚ فؽٕ٘گي ثي

. نٙؽقبؾي ِمعَ ثؽ نٙؽٔهيٕي رسمك يبفزٗ اقذ

 

 



 

 

: ػٍزٌبي جذيذ بعذ اس اوقالة اطالمي

٘بي رٛقؼٗ، ػّؽاْ ٚ زٛؾٖ ٔفٛغ نٙؽ٘ب، ثٗ خبي  ثؼع اؾ أمالة اقالِي ثب زّبيذ ظٌٚذ، رٙيٗ عؽذ   

اؾ ايٓ پف لؽاؼظاظ رٙيٗ عؽزٙبي خعيع ثؽاي نٙؽ٘ب رسذ ايٓ ػٕٛاْ ثب ِٕٙعقبْ . ٘بي خبِغ رًٛيت نع عؽذ

. ٘بي ِؽثٛط ثكزٗ نع ِهبٚؼ ٚ قبؾِبْ

٘بي لجٍي ِٛؼظ  ٘بي خبِغ لجٍي ثكزٗ نعٖ ٚ ا٘عاف ٚ قيبقذ لؽاؼظا٘بيي ٔيؿ خٙذ ردعيع ٔظؽ ظؼ عؽذ   

پف اؾ أمالة عؽزٙبي نٙؽقبؾي ثٗ ِفَٙٛ فؽانٙؽي ِغؽذ نع ٚ عؽزٙبي . ٔظؽ وٍي لؽاؼ گؽفزٕع ردعيع

ظؼ ظاضً نٙؽ٘ب ٚ يب ظؼ وٕبؼ آٔٙب ٔيؿ عؽزٙبي آِبظٖ قبؾي .  ِغؽذ گؽظيعٔع90خبِغ نٙؽقزبْ ٚ اقىبْ 

٘ ٙبي نٙؽي، عؽازي ٚ ايدبظ پبؼن . ِعٔظؽ لؽاؼ گؽفزٕع... ٘ب ٚ فضب٘بي قجؿ ٚ  ؾِيٓ، عؽازي ٚ اخؽاي ثؿؼگؽا

ؼيؿي ايدبظ نٙؽ٘بي خعيع  رؽيٓ العاَ نٙؽقبؾي وٗ رٛقظ ظٌٚذ پف اؾ أمالة أدبَ گؽفذ ثؽٔبِٗ نبيع ُِٙ

( 275: 1375ِؽٚخي ٚ ِهٙعي ؾاظٖ، قبي ). اقذ

اقبـ  ايٓ نٙؽ٘ب ثؽ.  نؽٚع نع1364اقبـ ًِٛثٗ ٘يأد ٚؾيؽاْ ظؼ قبي  قبضذ نٙؽ٘بي خعيع ثؽ   

ؼيؿي ٚ عؽازي اؾ پيم أعيهيعٖ رٛقظ ظٌٚذ قبضزٗ نعٖ اقذ وٗ ٚضؼيذ ٘ؽ يه اؾ آٔٙب ثٗ نؽذ  ثؽٔبِٗ

: خعٚي ؾيؽ اقذ
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 زبوي اؾ آْ اقذ وٗ ضعِبد نٙؽي ٚ اخزّبػي ظؼ ايٓ نٙؽ٘بي ري٘بي ِمعِب ِهب٘عاد ٚ ِغبٌؼٗ   

چٕيٓ ٚضؼي ظؼ نٙؽ٘بي خعيع . خعيع ثب زدُ خّؼيذ يب زدُ رمبضبي ٚؼٚظ ثٗ نٙؽ ِزٕبقت ٔيكذ

. أعيهٗ، پؽظيف ٚ ٘هزگؽظ ِهب٘عٖ ِي هٛظ

. قبوٕبْ ايٓ نٙؽ٘ب ضعِبد ِٛؼظ ٔيبؾ ؼا اؾ نٙؽ٘بي اعؽاف رأِيٓ ِي وٕٕع   

ظؼ ثؽضي ِٛاؼظ ِهب٘عٖ نعٖ اقذ وٗ رٛلؼبد ِؽظَ ظؼ قبِبٔع٘ي فضب٘ب ظؼ ِكيؽ ٔبؼضبيزي ٔكجذ ثٗ    

. وٕع ٚ ِؽظَ ِيً ثٗ ؾيكذ يب قىٛٔذ ظؼ نٙؽ٘بي خعيع ؼا ٔعاؼٔع گيؽٔعگبْ ِيً ِي ػًّ عؽازبْ ٚ رًّيُ

عٛؼ وٍي نبيع ثزٛاْ ؼٚي ِسكٛـ قىٗ قبِبٔع٘ي ِدزّغ ٘بي ؾيكزي ؼا ثب رّٙيعاد ِطزٍف اؾ ٖ ة   

 اِب ؼٚي ٔبِسكٛـ ايٓ قىٗ يؼٕي ِؽظَ، اؾ .عؽيك فيؿيىي يب ِبٌي رٛقظ ظٌٚذ ثٙيٕٗ قبؾي ّٔٛظ

اؾ يه عؽذ ثٗ ؾػُ ٔظؽيٗ پؽظاؾاْ خعيع . ثؽضٛؼظاؼي اؾ يه قبِبْ فىؽي ٚ ػٍّىؽظي ثٙيٕٗ ثٗ ظٚؼ ِبٔع

وب٘ع ٚ اؾ  ثيذ ويفيذ ِسيظ ؾيكذ ِيٚ٘بي قبِبٔع٘ي، اؾ ِغً ٘بي ِٛخٛظ اؾ نيٖٛ نٙؽقبؾي، ٔگؽأي

٘ب ٚ زفظ ٚ ٔگٙعاؼي  گيؽي  زفبٚري ظؼ ِمبثً رًّيُ عؽف ظيگؽ، ظؼ ظب٘ؽ وٕٛٔي ػٍّىؽظ٘بيي ٔظيؽ ثي

. ثبؼ آٚؼظٖ اي ظؼ آيٕعٖ ة ثيٕي ٔهعٖ ٘بي نٙؽي پيم رٛأع ثسؽاْ نٙؽ٘بي خعيع، ِي

 

: جمع بىذي َ وتيجً گيزي

اخزّبػي رٛخٗ ّٔٛظٖ اقذ پٛيبئي زيبد اخزّبػي _ ظٌٚذ ظؼ ايدبظ نٙؽ٘بي خعيع وّزؽ ثٗ اثؼبظ فؽٕ٘گي    

. نٛظ نٙؽ خعيع، اؾ قبِبٔع٘ي ِٕبقت فضب٘بي وبٌجعي ٚ قبِبٔع٘ي فضب٘ب ٚ ِؽاوؿ اخزّبػي آْ آغبؾ ِي

ؼيؿي ايدبظ ٚ رٛقؼٗ ِؽاوؿ فضب٘بي  پٛيب قبضزٓ زيبد اخزّبػي نٙؽ خعيع، ِكزٍؿَ ثؽؼقي ٚ ثؽٔبِٗ

ػٕبيؽ اٌٚيٗ ٚ . قبؾي ثبفذ اخزّبػي اقذ فؽٕ٘گي ٚ ثٗ ػجبؼري قبِبٔع٘ي ٚ ردٙيؿ ٚ يىپبؼچٗ_ اخزّبػي 

گيؽي زيبد  ٘بي ايٍي فضب٘بي اخزّبػي، ثؽگؽفزٗ اؾ ِزٓ خبِؼٗ ٚ اؾ ٔيبؾ٘بي آْ، پيبَ ؼقبْ نىً نبضى

ٚخٗ اخزّبػي ٚ رٛخٗ ثٗ ٔظؽيبد ِؽظَ ثٗ نٙؽ خعيع ٘ٛيذ ٚ نطًيذ . ؼٚٔع اخزّبػي ثٗ نّبؼ ِي

. ثطهع ِي

ؼيؿي، عؽازي، اخؽا ٚ اقىبْ خبِؼٗ نٙؽي اقذ ثٗ  گيؽي زيبد اخزّبػي وٗ زبيً ِغبٌؼٗ، ثؽٔبِٗ نىً   

گيؽٔع وٗ پبقطگٛي رّبَ  زيبد نٙؽي نٙؽ٘بي خعيع ؾِبٔي نىً ِي. ظ٘ع ٔيبؾ٘بي خبِؼٗ پبقص ِي

ؾِبٔي زيبد نٙؽي پبقطگٛي ٔيبؾ٘بي خبِؼٗ ٚ نٙؽٚٔعاْ آْ اقذ وٗ . ٔيبؾ٘بي يه خبِؼٗ نٙؽي ثبنٕع

عٛؼ وٍي ٖ ة. عٛؼ يىپبؼچٗ وبؼوؽظ ضٛظ ؼا ظانزٗ ثبنٕعٖ رّبَ فضب٘ب ٚ ٔٙبظ٘بي نٙؽي ايدبظ نعٖ ثبنٕع ٚ ة

 :



 

 ثٙبؼيؿي ٚ عؽازي نٙؽي ظٌٚذ ثبيع ثٗ ّ٘بْ أعاؾٖ وٗ ثٗ ػٛاًِ فيؿيىي ٚ الزًبظي  ظؼ فؽآيٕع ثؽٔبِٗ_ 

. ظ٘عثٗ ػٛاًِ اخزّبػي ٚ فؽٕ٘گي ٚ ثٗ ٔمم افؽاظ غيٕفغ ثٙب  ظ٘ع ِي

ظؼ ِغبٌؼٗ ٚ عؽازي نٙؽ٘بي خعيع ظٌٚذ ثبيع ثٗ ِغبٌؼبد ِؽثٛط ثٗ رأثيؽ ٚ ػٍّىؽظ ِؽظَ ثٙب ظاظٖ ٚ آْ ؼا اؾ _ 

. اي ضبؼج وٕع زبٌذ وٍيهٗ

وٕٕعگبْ ضٛظظاؼي وؽظٖ، يب رًّيّبد ضٛظ ؼا ثٗ ػٕٛاْ رٌٛيعوٕٕعٖ،  گيؽي ثٗ خبي ًِؽف ِدؽيبْ، اؾ رًّيُ_ 

. گؽظٔع، ِغٍك ٔىٕٕع وٕٕعٖ رٍمي ِي ثؽاي ِؽظِي وٗ ًِؽف

نٙؽي _ ٘بي ؾيكزي خعيع ثؽاي قبِبْ فضب٘بي ِسً قىٛٔذ ضٛظ ظؼ نٛؼا٘بي ِسٍي  قبوٕبْ ِدزّغ_ 

.  نؽوذ ظاظٖ نٛٔع



 

: مىببع َ مأخذ

نٙؽ٘بي "اقفٕعيبؼي، ًِٕٛؼ، نٙؽ٘بي خعيع ٚ افؿايم لبثٍيذ نٙؽ٘بي وٕٛٔي، ِدّٛػٗ ِمبالد _ 1

، ايفٙبْ، أزهبؼاد نؽوذ ػّؽاْ نٙؽ٘بي خعيع چبپ "(خٍع ظَٚ)خعيع، فؽٕ٘گي خعيع ظؼ نٙؽٔهيٕي 

 1372اقفٕع ِبٖ _ اٚي 

رسٍيٍي ثؽ نٙؽٔهيٕي ٚ خبيگبٖ نٙؽ٘بي خعيع ظؼ ايؽاْ، . اثؽا٘يُ ؾاظٖ، ػيكي ٚ ٔگٙجبْ ِؽٚي، ِسّع_ 2

 1383، قبي 75فًً ٔبِٗ رسميمبد خغؽافيبيي، نّبؼٖ 

اعٙبؼي، وّبي، ؼا٘جؽظ٘بي رٛقؼٗ، ؼا٘جؽظ٘بي نٙؽقبؾي ٚ نٙؽ٘بي خعيع، ِدّٛػٗ ِمبالد نٙؽ٘بي _ 3

 1369خعيع، فؽٕ٘گي خعيع ظؼ نٙؽٔهيٕي، نؽوذ ػّؽاْ نٙؽ٘بي خعيع چبپ اٚي، 

ؼيؿي فيؿيىي ثؽاي رٛقؼٗ نٙؽ٘بي خعيع، رؽخّٗ ايغؽ اؼخّٕعٔيب، ٔهؽيٗ ٕ٘ؽ٘بي ؾيجب  پ، ثؽٔبِٗ. ِبٌيف_ 4

 1353 قبي 112ظأهگبٖ رٙؽاْ، نّبؼٖ 

ثؽي  ظاؼي ثٙؽٖ ٔمعي ثؽ ٔظؽيٗ ػٕبيؽ نٙؽي لعيُ ٚ قؽِبيٗ)رمي، ظٌٚذ ٚ نٙؽٔهيٕي  ؼّٕ٘بيي، ِسّع_ 5

 ) (، فًً ٔبِٗ رسميمبد خغؽافيبيي، قبي(ثطم اٚي)٘بٔف ثٛثه 

گػؼي ثؽ ربؼيص نٙؽقبؾي ايؽاْ ظؼ ظٚؼٖ خعيع اؾ ٔٛقبؾي ٚ ثٙكبؾي . ِؽٚخي، ظٔيب ٚ ِهٙعي ؾاظٖ، ٔبيؽ_ 6

 (خٍع چٙبؼَ)نٙؽ٘ب رب ايدبظ نٙؽ٘بي خعيع، ِدّٛػٗ ِمبالد وٕگؽٖ ربؼيص ِؼّبؼي ٚ نٙؽقبؾي ايؽاْ 

 1375قبؾِبْ ِيؽاس فؽٕ٘گي وهٛؼ، چبپ اٚي قبي 
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