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 مقدمه
اِغٚػ كبيض ثيق اػ ٘غ ػِبْ صيگغ صع فغهٗ ِقّبعي ٚ كٙغ صچبع ٔبثـبِبٔي ٚ ٔبؿبػي ٘ـتيُ. اػ ؿٛيي ثب ثٕب٘بيي 

٘بي فغٕ٘گي، اجتّبفي ٚ  ِٛاجٗ ٘ـتيُ وٗ ٘يچ ٔـجتي ثب تبعيز ٚ فغٕ٘گ ؿغػِيٓ ِب ٔضاكتٗ ٚ ثضْٚ ٚجٛص ػِيٕٗ
گٛكٗ كٙغ٘بي  ٘بي سبعجي، صع گٛكٗ وبعفغِبيبْ ٚ عغادبْ، ثب التجبؽ اػ ّٔٛٔٗفٍـفي، ثٕب ثٗ ؿٍيمٗ ٚ سٛكبِض 

ّٔبيٕض. اػ ؿٛيي صيگغ، ثٗ سوٛم صع ػِيٕٗ ِقّبعي  ِب ؿغ ثغ آٚعصٖ ٚ صيضگبٖ ِتذيغ كٙغٔليٕبْ عا ثٗ سٛص سيغٖ ِي
پي ؿٛصآٚعي  ِـىٛٔي، كب٘ض ؿبست ثٕب٘بيي ٘ـتيُ وٗ تذت دبوّيت صيضگبٖ التوبصي ثٗ كٙغ ٚ ِقّبعي ٚ صع

تٛجٗ ثٗ  ٘بي فغٕ٘گي، اجتّبفي ٚ عجيقي ػِيٕٗ ؿبست سٛص عا يىـغٖ ٔبصيضٖ أگبكتٗ ٚ ثي ٘غچٗ ثيلتغ، ٚيژگي
كىً  ؿبْ ٚ يه ِلشوبت ِتٕٛؿ فغٕ٘گي الٛاَ گٛٔبگْٛ ايغأي، صع تّبِي پٕٙٗ ٚؿيـ ٚ ِتٕٛؿ ؿغػِيٓ ايغاْ، يه

گي ٚ كيٖٛ ػٔضگي، اِىبْ ػيـت ِغٍٛة ٚ عكض ٚ تقبٌي ؿبستٗ كضٖ ٚ ثٗ ٚاؿغٗ فضَ أغجبق ثب اٌگٛ٘بي فغٕ٘
٘بي صيگغي اػ ايٓ صؿت دبوي اػ  ي ّٔبيٕض. ِٛاعص ِظوٛع ٚ ِخب ٘ب صع ِغاتت ِبصي ٚ ِقٕٛي عا اػ آٔبْ ؿٍت ِي أـبْ

 فضَ تٛجٗ ثٗ ٚجٗ فغٕ٘گي ِقّبعي ٚ اّ٘يت غيغلبثً أىبع اٌگٛ٘بي فغٕ٘گي ٚ اجتّبفي صع آفغيٕق احغ ِقّبعي ثٛصٖ
ؿبػي عا فغاُ٘ آٚعصٖ اؿت. صع ؿٍـٍٗ ِغبٌت ِقّبعي ٚ فغٕ٘گ  ؿبػي ٚ ؿغپٕبٖ ٚ ػِيٕٗ تٕؼي ِقّبعي ثٗ ؿبستّبْ

٘بيي ثغاي ؿئٛاالت ػيغ ٘ـتيُ: فغٕ٘گ  ثب ٘ضف تجييٓ ِقّبعي ثٗ فٕٛاْ اِغي فغٕ٘گي، صع پي يبفتٓ پبؿز
ٕگي ٚ ِقّبعي ٚ كٙغؿبػي ِغصِبْ يه چيـت؟ وبعوغص٘ب ٚ ِؾب٘غ آْ وضإِض؟ چٗ اعتجبعي ِيبْ اٌگٛ٘بي فغ٘

ؿغػِيٓ ٚجٛص صاعص؟ صع ثـتغ فغٕ٘گي ايغاْ، ّٔٛص٘بي ِقّبعي اٌگٛ٘بي فغٕ٘گي وضإِض؟ ٚضقيت ِقّبعي ٚ 
 كٙغؿبػي ِقبهغ ولٛع ِب ثضيٓ ٌذبػ چگٛٔٗ اؿت؟...

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معماري و فرهنگ
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ْا،  گيشي ٔ حيات خٕد، دس ًْاُْگي تا عيش تحٕل افكاس ٔ رُْيات اَغاٌ ْا دس صتاٌ فاسعي دس عٕل دٔساٌ ؽكم ٔاژِ فشُْگ ًْاَُذ تغياسي اص ٔاژِ

 أعتايي تّ يؼُي )فش، پيؾَٕذ + ُْگ اص سيؾّ ثُگ فشُْگ سا يتؾكم اص دٔ خضءدچاس تغييشات يؼُايي ٔ كاستشدي ؽذِ اعت. نغت َايّ دْخذا 

يشكة اص دٔ دْذ. دس فشُْگ يؼيٍ، ٔاژِ فشُْگ  داَذ ٔ آٌ سا يتشادف كؾيذٌ ٔ َيض تّ يؼُي تؼهيى ٔ تشتيت قشاس يي كؾيذٌ، فشْختٍ ٔ فشُْگ( يي

اعت. َايّ ٔ كتاب نغت ركش ؽذِ  ٔاژِ "فش" ٔ "ُْگ" تّ يؼُاي ادب، تشتيت، داَؼ، ػهى، يؼشفت ٔ آداب ٔ سعٕو، تذتيش ٔ چاسِ، ػقم ٔ خشد، ٔاژِ

 « فشُْح ٔ فشُْگ، ادب ٔ اَذاصِ ٔ حذ ْش چيضي، ٔ ادب كُُذِ ٔ ايش تّ ادب كشدٌ» ( آيذِ اعت: 11دس فشُْگ سؽيذي )قشٌ 
يبثي ٚاژٖ فغٕ٘گ ٚ جـتجٛ صع ِقبٔي صٚ جؼء آْ )"فغ" ِقبصي كىٖٛ، فؾّت يب جٍٛ، ثبال، ثغ، پيق ٚ  ثغ اؿبؽ عيلٗ

تٛاْ ثٗ ِقٕبي ثبال وليضْ، ثغوليضْ  لوض ٚ إٓ٘گ(، فغٕ٘گ عا اػ ٔؾغ ٌغٛي ِي"ٕ٘گ" ثٗ ِقٕبي وليضْ، ؿٕگيٕي ٚ ٚلبع ٚ 

تٛاْ آْ عا ِتغاصف تقٍيُ ٚ تغثيت ٚ اصة  ٚ ثيغْٚ وليضْ فغ ٚ كىٖٛ اػ صعْٚ أـبْ ٚ ِتجٍي وغصْ آْ صأـت. صع ايٓ هٛعت ِي
ْ ثٗ ؿّت جٍٛ ٚ تجٍي تٛاْ ٚ گٛ٘غ صعٚٔي ٘ب، پيق ثغصْ ٚ ؿٛق صاص آِٛستٓ ٚ پغٚعف صأـت وٗ ِٛجت ثيغْٚ وليضْ تٛأبيي

 اؿت. 
گغ آْ اؿت وٗ ِقٕبي گظكتٗ ايٓ  تأٍِي صع ِقٕبي ٚاژٖ فغٕ٘گ ٚ ٔذٖٛ وبعثغص آْ صع اصثيبت ِٕؾَٛ ٚ ِٕخٛع ايغاْ ثيبْ

ٚاژٖ صع ػثبْ فبعؿي دضالً صعثغصاعٔضٖ صٚ ِٛضٛؿ فّضٖ ثٛصٖ اؿت: يىي ثٗ ِقٕبي پغٚعف صاصْ، اصة آِٛستٓ ٚ... ٚ 

ثٗ ِقٕبي اصة، تغثيت، ِقغفت ٚ ...) اٌجتٗ الػَ ثٗ طوغ اؿت ٘غ  اي اػ ِقبٔي ثب ثبع ِقٕبيي ِخجت صيگغي كبًِ صؿتٗ

صٚ صؿتٗ ايٓ ِقبٔي صاعاي ثبع ِقٕبيي ِخجت ٘ـتٕض.( طوغ ايٓ ٔىتٗ ٚ تٛجٗ ثٗ آْ اػ آٔجب دبيؼ اّ٘يت اؿت وٗ صع 
صع ِقٕب ٚ ٔذٖٛ گغ ٔٛفي تجضيً ٚ تغييغ  اصاِٗ سٛا٘يُ صيض تقبعيف ِتضاٌٚي وٗ اِغٚػٖ اػ وٍّٗ فغٕ٘گ ٚجٛص صاعص ثيبْ

 وبعثغص ايٓ ٚاژٖ صع اصثيبت ايغاْ ٚ جٙبْ اؿت. 



 كٛٔض: صع جٙت عٚكٓ كضْ ِقٕبي اِغٚػي ٚاژٖ فغٕ٘گ  اػ ِيبْ تقبعيف ِٛجٛص چٕض ّٔٛٔٗ ِتفبٚت ثيبْ ِي
اي اؿت كبًِ صأق، صيٓ، ٕ٘غ، لبْٔٛ، اسالليبت، آصاة ٚ عؿَٛ ٚ ٘غگٛٔٗ تٛأبيي ٚ  فغٕ٘گ وٍيت صعُ٘ تبفتٗ -"

 (1781كٕبؽ أگٍيـي ، آٚعص. )تبيٍٛع، أـبْ صتي وٗ أـبْ ثٗ فٕٛاْ فضٛي اػ جبِقٗ ثٗ صؿت ِيفب
يه فغٕ٘گ اكبعتي اؿت ثٗ عاٖ ٚ عٚف ِلشن يه گغٖٚ اػ آصِيبْ يب عغح وبًِ ػٔضگي آٔبْ. )والوٓ،  -

 (1591كٕبؽ آِغيىبيي، أـبْ
وٕض. فغٕ٘گ  ي وٗ يه گغٖٚ اجتّبفي عا ِلشن ِي٘بي ِبصي، فىغي ٚ ادـبؿ فغٕ٘گ وٍيتي تبَ اؿت اػ ٚيژگي -

٘بي اعػكي  ٘بي ػٔضگي، دمٛق اؿبؿي ٔٛؿ ثلغ ٚ ٔؾبَ گيغص، ثٍىٗ كبًِ آئيٓ ٔٗ تٕٙب ٕ٘غ ٚ اصثيبت عا صع ثغِي
 (۷۹۹۱ثبكض. )يٛٔـىٛ،  ٘ب ٚ ثبٚع٘ب ِي ؿٕت

وٕٕض ٚ وبال٘بي  اػ آْ پيغٚي ِي٘بيي وٗ افضبي يه گغٖٚ ِقيٓ صاعٔض. ٕ٘جبع٘بيي وٗ  فغٕ٘گ فجبعت اؿت اػ اعػف -
 (1371" )آكٛعي، (۷۹۹۹وٕٕض. )گيضٔؼ، جبِقٗ كٕبؽ أگٍيـي،  ِبصي وٗ تٌٛيض ِي

٘بي ديبت ِبصي ٚ ِقٕٛي  صؿتٗ اػ فقبٌيت اي ثبيـتٗ ٚ يب كبيـتٗ ثغاي آْ فغٕ٘گ فجبعت اؿت اػ ويفيت يب كيٖٛ -
آٔبْ صع ديبت ِقمٛي تىبٍِي ثبكض. )فالِٗ   ضٖك ٘ب وٗ ِـتٕض ثٗ عغػ تقمً ؿٍيُ ٚ ادـبؿبت توقيض أـبْ

 جقفغي(
تٛاْ ثٗ ٔىبت ِلتغوي عؿيض  اي اػ ايٓ تقبعيف ِي اِب پؾ اػ ثغعؿي ِجّٛفٗ  تقبعيف ِٛجٛص ثـيبع ِتٕٛؿ ٘ـتٕض،

 كٛٔض. ثغعؿي اكتغاوبت تقبعيف ٚ تٛجٗ ثٗ ّٔٛص٘بي ثبعػ ٘بي گٛٔبگْٛ تىغاع ِي ٘ب ٚ ثيبْ وٗ صع اوخغ آٔٙب ثٗ كيٖٛ

تٛأض تب دضي عٚكٕگغ چيـتي ِمٌٛٗ فغٕ٘گ، وبعوغص٘ب، ِؾب٘غ ٚ ِوبصيك آْ  اٌگٛ٘بي فغٕ٘گي صع ػٔضگي عٚػِغٖ ِي
تٛاْ گفت فغٕ٘گ اٌگٛ٘بي وٍي طٕ٘ي ِلتغن ٚ ِغؿَٛ صع ِيبْ افضبي يه اجتّبؿ  ثبكض. ثغ ايٓ اؿبؽ ِي

ثغٗ ثب سٛص، صيگغاْ، ِذيظ )عجيقي ٚ فغٕ٘گي اؿت وٗ ثٗ ٔذٖٛ تفىغ، ادـبؽ ٚ عفتبع افضبي آْ اجتّبؿ صع عا

اي وٗ لبثٍيت  ثشلض؛ ثٗ گٛٔٗ صاع ٚ ِلشوي ِي ٘بي ِقٕي ِوٕٛؿ( ٚ ِبٚعاء، صع ِغاتت ِبصي ٚ ِقٕٛي ػٔضگي، كىً
ايٓ اٌگٛ٘ب صع عٛي تبعيز صع تضّيٓ ثمبي آْ اجتّبؿ فغٕ٘گي ٚ ِتقبصي ّٔٛصْ عٚاثظ افضبي آْ ثب ِٛاعص طوغ كضٖ احجبت 

  ايٓ تغتيت فغٕ٘گ ثٗ افضبي يه اجتّبؿ أـبٔي صع تغجيك ثب ِذيظ ػيـت ٚ تٕؾيُ عٚاثظ اجتّبفيكضٖ ثبكض. ثٗ 
ؿبػص، ثٗ ؿجت  ثشلض. ثيٓ فغص، جبِقٗ ٚ ِذيظ تقبصي ثغلغاع ِي ٘بي كىً گغفتٗ ٚ اٌگٛصاعي ِي ٘ب ٚ آِبصگي لبثٍيت

ثشق ديبت اجتّبفي ٚ ٚدضت ثشق  تضاَٚ ِبٔضگبعي ٚ پبيضاعي صع عٛي ػِبْ ٚ ِلتغن ثٛصْ ِيبْ افضبي يه اجتّبؿ،
٘بي ِشتٍف أـبٔي ٚ صع عاثغٗ ثب  ٘بي جبِقٗ اؿت. اػ ؿٛي صيگغ اػ آٔجب وٗ صع ِيبْ گغٖٚ ٚ أـجبَ صٕ٘ضٖ اعػف

ٚضقيت عجيقي، جغغافيبيي، افتمبصي ٚ...  ِشتٍف كىً گغفتٗ ٚ صع ثيٓ جٛاِـ گٛٔبگْٛ ِتفبٚت اؿت، اػ فٛاًِ 

پغٚعأض  اي عا صع افضبيق ِي كٛص. صع دميمت "٘غ فغٕ٘گ اٌگٛ٘بي عفتبعي ٚيژٖ ِذـٛة ِي٘ٛيتي يه گغٖٚ أـبٔي 
اي  سٛص تغجيك صٕ٘ض ٚ عٚاثظ اجتّبفي ثيٓ آٔٙب ثٗ گٛٔٗ تغ سٛص عا ثب ِذيظ ػيـت وٗ ثب آْ اٌگٛ٘ب ثتٛإٔض ثٙتغ ٚ آؿبْ

اي عفتبع وٕٕض وٗ ثٗ  عص ثب جٙبْ ثيغْٚ ثٗ گٛٔٗسٛص صاكتٗ ٚ صع ثغسٛ  ٘ب عا صع عٚاثظ صاسٍي تٕؾيُ گغصص وٗ وّتغيٓ تٕق
( ثٕبثغايٓ اٌگٛ٘بي فغٕ٘گي ثٗ عٛع 1378آٔٙب آؿيت ؿّٙگيٕي ٚاعص ٔيبيض." )حالحي،   صٚاَ ٚ ثمبي اجتّبؿ فغٕ٘گي

٘بي افضبي جبِقٗ ٔفٛط وغصٖ ٚ صع تّبَ كئْٛ ػٔضگي آٔبْ ّ٘ٛاعٖ دضٛع  آگب٘بٔٗ ٚ ٔبآگب٘بٔٗ ثغ تّبَ عفتبع٘ب ٚ وٕق

 عٔض. صا
ايٓ اٌگٛ٘ب وٗ صع احغ تقبًِ افضبي يه اجتّبؿ أـبٔي ثب يىضيگغ ٚ ثب عجيقت ػيـتگبٖ سٛص صع عٛي ؿبٌيبْ ِتّبصي 

٘بي ِبصي ٚ ِقٕٛي آٔبْ،  كيٖٛ ػٔضگي، وٍيٗ تالف  گيغٔض، ثٗ هٛع گٛٔبگْٛ صع ٔذٖٛ تفىغ، ادـبؽ ٚ عفتبع، كىً ِي
يبثٕض. اػ ِيبْ تّبَ ِوٕٛفبت أـبٔي، كٙغ ٚ ِقّبعي  فيٕيت ِي اػ جٍّٗ صع تّبِي ِوٕٛفبت يه ِجّٛفٗ أـبٔي،

٘ب صع ؿبِبْ صاصْ ثٗ جغيبْ ػٔضگي سوٛهي ٚ فِّٛي سٛص صع ِغاتت ِبصي ٚ  ٔيؼ ثٗ فٕٛاْ ّٔٛص٘بيي اػ تالف أـبْ

ٚ عيلٗ  ٘بي پضيض آٚعٔضٖ سٛص صع اعتجبط ِـتميُ ثب اٌگٛ٘بي فغٕ٘گي لغاع گغفتٗ ِقٕٛي ٚجٛصكبْ، ثٗ ٚاؿغٗ أـبْ
٘ب،  صع فغٕ٘گ ِغصِبْ يه ؿغػِيٓ صاعٔض. صع دميمت ؿبوٕبْ يه ِذضٚصٖ فغٕ٘گي ٚ ؿغػِيٕي ثغ اؿبؽ اعػف

ثبٚع٘ب، فضبي دبوُ ثغ أضيلٗ ٚ تٍمي طٕ٘ي آٔٙب اػ ٔؾُ، وٗ سٛص ِتبحغ اػ فٛاًِ گٛٔبگٛٔي اؿت، صع ثـتغ يه 
ص٘ي ٚ ايجبص ٔؾُ صع  ثب كغايظ التوبصي، ثٗ ؿبػِبْ٘بي جغغافيبيي ٚ الٍيّي ِلشن ٚ صع تقبًِ  ؿغػِيٓ ثب ٚيژگي

ِضت اػ تبحيغ ٚ تبحغ فٛاًِ فغٕ٘گي ٚ ؿغػِيٕي صع يه  پغصاػٔض ٚ ِبدوً ايٓ فغايٕض عٛالٔي ِذيظ ػٔضگي سٛص ِي
ؿبست،  ٘بي أـبْ جبِقٗ أـبٔي، تىٛيٓ ٚ تجٍي ِفَٙٛ ِقّبعي صع ِقٕبي جبِـ ٚ وبًِ سٛص اؿت. ّ٘ٗ ِذيظ

كّبعص  ٘بي سبهي وٗ جبِقٗ عٚا ٚ فغف ِي أض. "أتشبة ٘بي ِّىٓ ٘بيي اػ ثيٓ تّبَ گؼيٕٗ دً عأٖتيجٗ أتشبة 

٘بي جبِقٗ  تغيٓ أتشبة ٘بي ثغعؿي فغٕ٘گ ٔؾغ وغصْ ثٗ فبَ ِؾٙغ فغٕ٘گ آْ جبِقٗ اؿت. صع دميمت يىي اػ عاٖ
وٕض."  ٘بي صيگغ ِتّبيؼ ِي ب٘بي فغٕ٘گ٘بؿت وٗ صع ٘غ فغٕ٘گ اِبوٓ ٚ ثٕب٘ب عا اػ اِبوٓ ٚ ثٕ اؿت. عٚايي أتشبة

عغُ آٔىٗ ِقّبعي ٚ كٙغ  اي فغٕ٘گي ٚ ثٗ ايٓ افتجبع پضيضٖ ثِٛي اؿت. فٍي ( ثٕبثغايٓ ِقّبعي پضيض1377ٖ)عاپبپٛعت، 
٘بي اجتّبفي ٚ فغٕ٘گي ٚ... ٘ـتٕض، اِب صع  ِذوٛي تبحيغگظاعي فٛاًِ ِتقضصي ٔؾيغ الٍيُ، جغغافيب، التوبص، ٚيژگي

٘بي  گيغي ِذيظ وٕٕضٖ صع ٔذٖٛ كىً ٘بي ِذيغي، ٔملي تقييٓ ًِ يبص كضٖ "فغٕ٘گ" صع تقبًِ ثب ٚيژگيِيبْ فٛا

 ّٔبيض. ؿبست ايفب ِي أـبْ
٘بيي اػ ٔذٖٛ تبحيغ اٌگٛ٘ب ٚ ثبٚع٘بي  صع اصاِٗ ِغٍت ٚ صع پي تجييٓ ِقّبعي ثٗ فٕٛاْ ِٛضٛفي اؿبؿًب فغٕ٘گي ّٔٛٔٗ

 ايغأي، صع ِغاتت ِقٕٛي ٚ ِبصي آْ ِٛعص ثغعؿي لغاع سٛا٘ض گغفت.گيغي كٙغ ٚ ِقّبعي  فغٕ٘گي صع كىً
٘بي جبِقٗ أـبٔي،  صع تبعيز ايغاْ ٚ صع أضيلٗ ايغأيبْ ثبؿتبْ، كٙغ ّٔبصي اػ ثٙلت، ِىبٔي ثغاي تجٍي آعِبْ

بي ٘ب، آعػٚ٘ب ٚ ِىبٔي ِمضؽ اؿت. صع ثبٚع آٔبْ كٙغ ِذٍي اؿت ثغاي ِذبفؾت أـبْ صع ثغاثغ گؼٔض٘ اعػف
٘بي ٔبِٕؾُ ٚ  ا٘غيّٓ؛ دوبع كٙغ ّ٘چْٛ ؿٕگغي كٙغٔليٕبْ عا صع ثغاثغ ا٘غيّٓ ٚيغأگغي ٚ تجب٘ي وٗ صع ِذيظ



اي صع ِىبْ ٚ ػِبْ سبم،  ٘بي اؿغٛعٖ ّٔبيض. ثٕب ٔٙبصْ كٙغ ّ٘غاٖ ثب آييٓ آكفتٗ ثيغْٚ كٙغ ِٕؼي صاعص، دفؼ ِي

بْ چلّٗ يب وٖٛ ِمضؽ يب صع ِذً صعگظكت يب افىٕي كٙغ تٛؿظ پبصكب٘بْ اؿبعيغي، ايجبص كٙغ صع ِى پي
٘بي ِّتبػ ِظ٘جي ٚ پغصاستٓ ثٗ ِٛضٛؿ "آعِبٔلٙغ" صع ِتْٛ لضيّي، كٛا٘ضي ِجٕي ثغ  كٙبصت كشويت

٘بي ايغأي ٘ـتٕض. جـتجٛي ٚاژٖ كٙغ صع اصثيبت  پيٛؿتگي فّيك ِفَٙٛ كٙغ ثب ثبٚع٘ب ٚ اهٛي اعػكي أـبْ
گغ جبيگبٖ كٙغ، ثٗ فٕٛاْ ّٔبصي اػ  ِّٙتغيٓ ِؾب٘غ فغٕ٘گي ايغأي اؿت، ٔيؼ ثيبِْٕؾَٛ ٚ ِٕخٛع ايغأي، وٗ سٛص اػ 

 ٘بي ايغأي اؿت:  ثٙلت، صع أضيلٗ أـبْ
 جب عٚيُ جٍّٗ وٗ آْ كٙغ ِبؿت )ٌِٛٛي( ايُ                  ثبػ ّ٘بْ ايُ، يبع ٍِه ثٛصٖ ِب ثٗ فٍه ثٛصٖ

ٛي سٛص ّٔٛصي اؿت اػ تالف أـبٔي صع جٙت ايجبص ِذيغي ِقّبعي صع ِميبؽ ؿبست ثٕب٘ب ٔيؼ صع ِغتجٗ ِقٕ

ثيٕي ِقٕبگغا، پضيض آٚعصْ ِقّبعي صع ٚالـ  اي آِ ٚ ِٕؾُ صع صي جٙبٔي ٔبآِ ٚ آكفتٗ. صع جٙبْ آي ٚ ٔبديٗ ايضٖ
 اي وٗ صع ٘بي ِخبٌي ِغثٛط ثٗ فبٌُ ثغتغ ٚ جبٚصأٗ ٘بي ِوٕٛؿ ٚ ػِيٕي ِىبْ وٛكلي اؿت صع جٙت آفغيٕق ّٔٛٔٗ

توٛعات ٚ ثبٚع٘بي ِقٕٛي آْ لَٛ ّ٘ٛاعٖ ِٛعص تٛجٗ ٚ تظوغ ٘ـتٕض. صع ايٓ ِغتجٗ ِقّبعي فغاتغ اػ ِغتجٗ ٍِّٛؿبت ٚ 
ِذـٛؿبت، ِؾٙغ اِغ ِمضؽ ٚ صعثغصاعٔضٖ ٚاالتغيٓ ِقٕب٘ب ٚ دمبيك اؿت. ِقّبعي صٚعٖ تبعيشي ايغاْ )اػ اثتضا تب 

هٛعي اؿت وٗ ٘غوضاَ اػ پؾ هٛعت ٚ وبعوغص ِبصي سٛص، اػ ثبٚع٘بي أتٙبي صٚعٖ لبجبع(، صعثغصاعٔضٖ ثٕب٘ب ٚ ِجّٛفٗ 

ِقٕٛي جبٔليٓ سضا ثغ عٚي ػِيٓ صع جٙت سٍك جٙبٔي وبًِ، ِغبثك هٛعت اٌٙي آْ ؿغچلّٗ گغفتٗ ٚ ثب اكبعات 
يغأي، ٘بي ايغأيبْ ٘ـتٕض. سبٔٗ ا گغ ثبٚع٘بي فغٕ٘گي ٚ اعػف ٘بي ِقٕٛي، ثٗ ػيجبتغيٓ ٚجٗ ّٔبيبْ ّٔبصيٓ ثٗ اعػف

تّخيٍي اػ اٌگٛي ِخبٌي ِـىٓ )ِذً آعاِق ٚ ؿىيٕٗ( صع ثٙلت اؿت ٚ ثبك ايغأي تجٍٛع ػِيٕي ثٙلتي اؿت وٗ 
 صع ثبٚع٘بي ِقٕٛي ايغأيبْ ّ٘ٛاعٖ اػ آْ ثٗ سغِي يبص كضٖ ٚ سٛص اكبعتي ٚ ثيبٔي اؿت اػ آيبت اٌٙي ٚ يبصآٚع اٚ.

 أضعيٓ ِٕؼي ٚيغأٗ ٔليّٓ چٗ وُٕ )دبفؼ(           دبفؾب سٍض ثغيٓ سبٔٗ ِٛعٚث ِٓ اؿت              
وٕٕضٖ  فالٖٚ ثغ ِٛاعصي وٗ طوغ كض، صع ِغتجٗ ِبصي ٚ صع ؿبستبع وبٌجضي كٙغ ٚ ِقّبعي ٔيؼ ثب دضٛع ِٛحغ ٚ تقييٓ

صع  ثيٕي ٚ ٔؾبَ افتمبصي ايغأيبْ ِٛاجٗ ٘ـتيُ. صع اصاِٗ ايٓ ِٛضٛؿ ٚ فٛاًِ فغٕ٘گي، ثٗ ٚيژٖ صع اعتجبط ثب جٙبْ

 ٘بي فغٕ٘گي ِقّبعي ٚ كٙغ صع ِغتجٗ ِبصي آْ سٛا٘يُ پغصاست.  ِغٍت آيٕضٖ ثٗ عيلٗ
  

 يُاتغ ٔ ياخز:
 ٘ب ٚ ِفَٙٛ فغٕ٘گ، چبپ ؿَٛ، ٔلغ آگٗ، تٙغاْ. (، تقغيف1371آكٛعي، صاعيٛف )

 (، جٙبْ ايغأي ٚ ايغاْ جٙبٔي، چبپ پٕجُ، ٔلغ ِغوؼ، تٙغاْ.1378حالحي، ِذـٓ )
 كٕبؿي ِـىٓ، چبپ اٚي، ٔلغ دغفٗ ٕ٘غِٕض، تٙغاْ. (، أـب1377ْ)عاپبپٛعت، آِٛؽ 

 ٘ب: ايٕتغٔت ِٕبثـ فىؾ
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اي فشُْگي، پظ اص تٕضيحي يختصش دس ساتغّ تا يفٕٓو فشُْگ، اؽاسِ ؽذ كّ يؼًاسي ٔ  دس يغهة گزؽتّ ٔ دس پي تثييٍ يؼًاسي تّ ػُٕاٌ پذيذِ

خٕد ْاي پذيذآٔسَذِ آَٓا دس استثاط يغتقيى تا انگْٕاي فشُْگي اختًاع اَغاَي تغتش تكٕيٍ  عاخت، تّ ٔاعغّ اَغاٌ ْايي اَغاٌ ؽٓش تّ ػُٕاٌ يحيظ

تّ تاثيش تأسْاي فشُْگي تش يؼًاسي ٔ ؽٓش دس يشتثّ يؼُٕي آٌ، اَذ.  ْاي خٕد سا دس فشُْگ يشدياٌ آٌ عشصييٍ يحكى ًَٕدِ ٔ سيؾّقشاس گشفتّ 

ؽٕد اص  ؽٕد ايٍ ٔ يقذط دس تشاتش خٓاٌ آؽفتّ ٔ َاايٍ خاسج اص آٌ ٔ آَدا كّ يؼًاسي تثهٕسي يي آَدا كّ ؽٓش دس تأس اَغاٌ ايشاَي يكاَي يي

ْاي رُْي يؼُٕي ٔ يقذط، تا ايٍ خٓاٌ سا تش گَّٕ يثاني اص خٓاٌ كايم يؼُٕي  انگْٕاي يثاني يٕخٕد دس رٍْ اَغاٌ تشاي ايداد َظًي يثتُي تش ايذِ

 ؽكم دْذ، َيض اؽاساتي ؽذ. 
چيؼي ٔيـت جؼ كٛص، صع دميمت  ثٕبثغ ِٛاعص ِظوٛع صع ِغٍت پيليٓ، آٔچٗ ثٗ فٕٛاْ ِقّبعي يه ؿغػِيٓ سٛأضٖ ِي

تجٍي تقبًِ اٌگٛ٘بي فغٕ٘گي ِغصِبْ يه ثَٛ ثب ِشتوبت ِذيظ عجيقي، صع لبِت فٕبهغ ِوٕٛؿ ثب ٘ضف ثٗ ؿبِبْ 
٘ب صع ِغاتت گٛٔبگْٛ ِبصي ٚ ِقٕٛي. ِقّبعي ثيبْ ِوٕٛؿ ٚ ِبصي  ّٔٛصْ جغيبْ ػٔضگي فغصي ٚ جّقي أـبْ

ّٔٛصْ ٚ ٔؾُ صاصْ ثٗ جغيبْ ػٔضگي، صع أغجبق ثب كيٖٛ ٘ب صع ٔذٖٛ ثٗ ؿبِبْ  ؿبستبع٘ب ٚ اٌگٛ٘بي طٕ٘ي أـبْ
٘ب اػ  ػٔضگي، عجيقت، جغغافيب ٚ... اؿت. اِب اٌگٛ٘بي فغٕ٘گي ٚ ؿبستبع٘بي طٕ٘ي، ٔٗ تٕٙب صع ٔذٖٛ تٍمي أـبْ

گٛٔٗ وٗ صع ِغٍت پيليٓ ثٗ آْ اكبعٖ كض(، ثٍىٗ صع هٛعت كٙغ ٚ ِقّبعي ٔيؼ  چيـتي ٚ ِفَٙٛ كٙغ ٚ ِقّبعي )آْ
 ً ثبػيبثي ٚ ِلب٘ضٖ اؿت. لبث

وٕٕضٖ  طوغ ايٓ ٔىتٗ ٔيؼ دبيؼ اّ٘يت اؿت وٗ صع ٘غ ِذضٚصٖ ؿغػِيٕي، ثٕب ثٗ فًٍ گٛٔبگْٛ، ثغسي اػ فٛاًِ تقييٓ

ّٔبيٕض. اػ ِيبْ فٛاًِ  فغٕ٘گي ٔمق ِّٙتغي صع كىً صاصْ ثٗ اٌگٛ٘بي فغٕ٘گي ِغصِبْ آْ ؿغػِيٓ ايفب ِي
ثيٕي ٚ ٔؾبَ افتمبصي اػ جٍّٗ ِّٙتغيٓ فٛاًِ  ٍيّي، جغغافيبيي ٚ...(، جٙبْوٕٕضٖ فغٕ٘گي )ٔؾيغ كغايظ ال تقييٓ

ثيٕي ِقٕٛي  اي ثب جٙبْ ؿبػ ٚ فبٍِي ُِٙ صع أـجبَ يه اجتّبؿ فغٕ٘گي اؿت. ٔؾبَ افتمبصي صع جبِقٗ فغٕ٘گ
َ، ِالن تفىغ، ثيٕي آْ لٛ ص٘ض؛ تذت تبحيغ جٙبْ ٘بي جبِقٗ عا تلىيً ِي ٘ب، ثبٚع٘ب ٚ آعِبْ ؿغچلّٗ اهٍي اعػف

ثضيً سٛص عا صع تّبَ ِوٕٛفبت أـبٔي اػ  تغصيض تبحيغ ثي كٛص ٚ ثي ادـبؽ ٚ عفتبع٘بي افضبي آْ گغٖٚ أـبٔي ِي

٘بي فغٕ٘گي ايغأيبْ ثٗ  اي اػ ٚيژگي گظاعص. صع اصاِٗ ِغٍت ثٗ ثيبْ ِجّٛفٗ جٍّٗ كٙغ ٚ ِقّبعي ثغجبي ِي
 پغصاػيُ.  ي ٚ تجٍٛعات ِبصي آْ صع فغهٗ كٙغ ٚ ِقّبعي ِيثيٕي ٚ ٔؾبَ افتمبص سوٛم صع اعتجبط ثب جٙبْ

٘ب،  گيغي اعػف اي صع ٔذٖٛ پظيغف ٔؾبَ افتمبصي ٚ كىً وٕٕضٖ ٘بي فغٕ٘گي ايغأيبْ وٗ تبحيغ تقييٓ اػ ِيبْ ٚيژگي
ٔي، ّٔٛصي ٘بي آٔبْ صاكتٗ ٚ صع تّبِي ِوٕٛفبت دبهً أضيلٗ ٚ تفىغ آٔبْ ثٗ ٚيژٖ ٕ٘غ٘بي اهيً ايغا ثبٚع٘ب ٚ آعِبْ

٘ب عا ثض  ِقٕبگغايي ايغأيبْ اؿت. "...ايغأيبْ لضيُ دتي پيق اػ ؽٙٛع آييٓ ػعتلت ثغپبيي ِجـّٗ  ثبعػ صاعص،
وضاَ هفت ِجـُ  ٘ب ثبكٕض. سضاي ػعتلت ٚ فغكتگبْ ٘يچ وغصٔض سضايبْ ّ٘بٕٔض أـبْ صأـتٕض. آٔٙب توٛع ّٔي ِي

تلت فبعك اػ ٘غگٛٔٗ ِذضٚصيت ٚ هفت ِجـُ ٘ـتٕض. صع ٕ٘غ ايغأي ٚ فيٕي ٔضاعٔض. دتي ايؼصاْ آعيبيي لجً اػ ػع

سٛعص ٚ ٚيژگي آْ وبعثغص ّٔبص٘بي أتؼافي  دتي پيق اػ اؿالَ، پيىغتغاكي ثب اثقبص ٚالقي ثضْ أـبْ ثٗ چلُ ّٔي
ؾ ( پ1378٘بي جٙبٔي ٚ دمبيمي فغاؿٛي ٍِّٛؿبت ٚ ِذـٛؿبت اؿت..." )حالحي،  ثغاي ثبػّٔٛص جبٚصأگي اعػف

اػ ؽٙٛع صيٓ ِجيٓ اؿالَ صع ايغاْ ٚ صع پغتٛ تقبٌيُ ِقٕٛي آْ، ايٓ ٚيژگي صع ٔٙبص ايغأيبْ ِـٍّبْ تخجيت كضٖ ٚ لٛت 
كٛص وٗ صع  ثيلتغي يبفت. صع چٕيٓ ثـتغ فغٕ٘گي ٚ ثٗ ٕ٘گبَ ايجبص ِقّبعي، اهبٌت ثٗ آفغيٕق"فضب"يي صاصٖ ِي

ِؾب٘غ ِبصي تٙي ٚ ؿغكبع اػ ِقٕبؿت. صع دميمت فضب ٚ فيٓ تقغيف كضْ ٚ تذضيض كضْ ثب هٛع ِبصي، سٛص اػ 

 ِقٕبي ِتجٍٛع كضٖ اػ عغيك آْ، اؿبؽ آفغيٕق ِقّبعي صع فغٕ٘گ ايغأي اؿت.
اػ ؿٛي صيگغ ِفَٙٛ تٛديض، دتي پيق اػ ؽٙٛع صيٓ اؿالَ، ثغاي ايغأيبْ ِفِٙٛي آكٕب ثٛصٖ اؿت. افتمبص ثٗ ٚجٛص 

گيغص،  طات اٚؿت ٚ ٘غ ِٛجٛصي ثٗ ٚاؿغٗ اتوبي ثٗ ايٓ ِغوؼ يگبٔٗ ػٔضگي ِياي وٗ فبٌُ ٚجٛص لبيُ ثٗ  ِغوؼ يگبٔٗ
صع طٕ٘يت أـبْ ايغأي اػ صيغثبػ ٚجٛص صاكتٗ اؿت. ثٗ افتجبعي كبيض ثتٛاْ گفت وٗ ؽٙٛع اهً ِغوؼيت صع ٕ٘غ٘بي 

ٓ ِفَٙٛ صع عجيقت )ِبٕٔض ايغأي ٚ صع كٙغ ٚ ِقّبعي ايٓ ؿغػِيٓ، ّٔٛص وبٌجضي ايٓ ثبٚع ٚ تٛجٗ ثٗ ِؾب٘غ گٛٔبگْٛ اي

ِغوؼيت ِقٕٛي وقجٗ ثغاي أجبَ افّبي فجبصي ِـٍّبٔبْ، ِغوؼيت ِغوؼيت سٛعكيض صع ِٕؾِٛٗ كّـي ٚ...( اؿت. 
ِقٕبيي ٚ وبعوغصي ِـجض صع ِذالت كٙغ٘بي ايغأي، ِغوؼيت ثبػاع صع ثـيبعي اػ كٙغ٘بي ايغأي، ِغوؼيت ديبط صع 

ػ جٍّٗ سبٔٗ ايغأي، ِغوؼيت دٛى آة صع ديبط سبٔٗ ايغأي، ِغوؼيت صع ٔمق ثـيبعي اػ ثٕب٘بي ِقّبعي ايغأي ا
 لبٌي ايغأي ٚ... ّ٘گي ٔلبْ اػ تٛجٗ ثٗ اهً ِغوؼيت صع ثبٚع٘بي اؿالِي ٚ أضيلٗ أـبْ ايغأي صاعص.

ضب، ثيٕي ِقٕبگغاي ايغأيبْ ٚ اّ٘يت ِفَٙٛ ِغوؼيت صع فضبي طٕ٘ي آٔبْ، ؿجت كضٖ تب ِغوؼ ف ِجّٛفٗ جٙبْ
٘ب ثبكض. ثٗ فٕٛاْ ِخبي  گبٖ اعػف ِّٙتغيٓ ثشق فضب، ّ٘ٛاعٖ سبٌي اػ ِبصٖ ٚ ؿغكبع اػ ِفب٘يُ آعِبٔي ٚ تجٍي

٘بي ِوٕٛؿ تٙي ٚ جبيگب٘ي اؿت ثغاي ؽٙٛع ٚ ثغٚػ ػيجبتغيٓ ِؾب٘غ  ٘بي ايغأي، اػ ؿبست ديبط ِغوؼي سبٔٗ

٘بي ديبت. ديبط، لٍت  ٔض ٚ تظوغي صايّي ثغ ػيجبييعجيقت: آة، ٔٛع، گيبٖ، آؿّبْ؛ تجٍي ّ٘يلگي آيبت دضٛع سضاٚ
٘بي ِقٕٛي أـبٔي ايغأي  ٘بي سضاٚٔض ٚ اعػف صاكت ٔلبٔٗ سبٔٗ ٚ ثـيبعي اػ ثٕب٘بي ايغأي، ِذً ؽٙٛع ٚ گغاِي

 اؿت.
گيغص،  اػ ؿٛي صيگغ، ِفَٙٛ ِغوؼيت صع ِقّبعي ٚ ٕ٘غ٘بي ايغأي وٗ اػ ثبٚع تٛديضي ِغصِبْ ايٓ ؿغػِيٓ ٔلبت ِي

ثب اّ٘يت ٔؾبَ سبٔٛاصٖ صع ؿبستبع ػٔضگي ايغأيبْ ٚ كيٖٛ ػٔضگي صع ايٓ ِغػٚثَٛ ٔيؼ ّ٘بٕ٘گ ثٛصٖ اؿت. ٚجٛص 

وٕٕض.( وٗ سٛص  اي اػ سٛيلبٚٔضاْ ثب ُ٘ ٚ صع يه سبٔٗ ػٔضگي ِي ٘بيي وٗ ِجّٛفٗ ٘بي گـتغصٖ )سبٔٛاصٖ سبٔٛاصٖ
٘بي  ؿت، ثب فغَ ِغوؼگغاي سبٔٗ ايغأي وٗ صع آْ سبٔٛاصٖ٘بي فغٕ٘گي صع ِغتجٗ ػٔضگي اجتّبفي ا اي اػ ٚيژگي ّٔٛٔٗ

أض، صع تٕبؿت ثٛصٖ اؿت. ثٗ ايٓ تغتيت صع  آِضٖ وٛچه ٚ ِتقضص سبٔٛاصٖ گـتغصٖ دٛي يه ديبط ِغوؼي گغص ُ٘ ِي
 گغفتٗ اؿت. ِقّبعي صٚعٖ تبعيشي فغَ سبٔٗ  صع ّ٘بٕ٘گي ثب كيٖٛ ػٔضگي كىً ِي



ايغأي وٗ صع ّ٘بٕ٘گي ثب ػِيٕٗ عجيقي ؿغػِيٓ ايغاْ، ثٗ ثٙتغيٓ ٚجٗ اِىبْ ؽٙٛع اػ صيگغ تجٍيبت ثبٚع٘بي فغٕ٘گي 

ٚ ثغٚػ يبفتٗ اؿت، وبعثغص ٔٛع اؿت. افتمبص ٚ تٛجٗ ثٗ آيٗ كغيفٗ "اهلل ٔٛع اٌـّٛات ٚ االعى" صع أضيلٗ ايغأيبْ 
اليٍي اؿت ثغ اّ٘يت ٔٛع صع ِـٍّبْ ٚ جبيگبٖ ٔٛع صع تفىغات دىيّبْ ٚ فيٍـٛفبْ ايٓ ؿغػِيٓ، ّ٘گي كٛا٘ض ٚ ص

ثبٚع٘بي أـبْ ايغأي ٚ ِقبٔي ّٔبصيٓ ٚ ِمضؿي وٗ ثغ آْ ِتغتت اؿت. ايٓ ثبٚع٘ب صع ِقّبعي ٚ كٙغ ايغأي فيٕيت 
اي اػ فمً اٌٙي  يبفتٗ اؿت؛ ثٗ ايٓ تغتيت وٗ وبعثغص ٔٛع صع ِقّبعي ايٓ ؿغػِيٓ، صع ٚجٗ ّٔبصيٓ سٛص ثٗ فٕٛاْ ٔلبٔٗ

اي ثغسٛعصاع اؿت. تغييغ ِيؼاْ ٔٛع ٚ عٚكٕبيي صع عؿيضْ اػ ٚعٚصي سبٔٗ تب ديبط سبٔٗ،  يگبٖ ٚيژٖٚ فبًِ ٘ضايت اػ جب

تبثق ٔٛع صع فضبي كجـتبْ ٚ گٕجضسبٔٗ ِـبجض ٚ تبحيغ آْ صع ايجبص دؾ ِقٕٛي ٚ عٚدبٔيت صع فضب، ايجبص فضب٘بيي 
٘بي الٍيّي ٚ  يغاْ )صع ّ٘بٕ٘گي ثب ٚيژگيوبعگيغي ٔٛع ٚ ؿبيٗ صع فضب٘بي كٙغي ِٕبعك ِغوؼي ا ِتٕٛؿ اػ عغيك ثٗ

٘بيي اػ وبعثغص ٔٛع، ثبػتبة ٚجٙي صيگغ اػ فغٕ٘گ ٚ ثبٚع٘ب صع كىً صاصْ ثٗ  ِقبٔي ّٔبصيٓ( ٚ... ثٗ فٕٛاْ ّٔٛٔٗ
 ِقّبعي ٚ كٙغ اؿت. 

غ ايجبص جبيگبٖ ٚاالي ٔؾبَ سبٔٛاصگي صع ػٔضگي اجتّبفي ِغصَ ايغاْ ٚ تٛجٗ ثٗ اهٛي افتمبصي صيٓ اؿالَ ِجٕي ث
ِذغِيت، دغيُ ٚ سٍٛت ثغاي وبعوغص٘بي ِبصي ٚ ِقٕٛي سبٔٛاصٖ ِـٍّبْ ٚ اّ٘يت ثٗ دغِت أـبْ ٚ تبحيغ ايٓ 

اػ ثبعػتغيٓ تجٍيبت اهٛي افتمبصي ٚ فغٕ٘گي صع ِقّبعي ٚ كٙغؿبػي ايغاْ گيغي كٙغ ٚ ِقّبعي،  فمبيض صع كىً

ي ثب فٛاًِ ِتقضص عجيقي ٚ فغٕ٘گي( ٚ اتىب سبٔٗ ثٗ ٘ب )صع ّ٘بٕ٘گ گيغي "ديبط" صع ِغوؼ سبٔٗ ثٛصٖ اؿت. كىً
فضب٘بي صاسٍي ٚ ديبط جٙت تبِيٓ ٔٛع ٚ صيض ٚ تٙٛيٗ؛ تمـيُ فضبيي سبٔٗ ثٗ صٚ ثشق ِجؼاي "أضعٚٔي" )ِذً 

كضٔض(؛  ثبيـت ٚاعص دغيُ سبٔٛاصٖ ِي دضٛع افضبي سبٔٛاصٖ( ٚ "ثيغٚٔي" )ِذً دضٛع ِيّٙبٔبْ ٚ اكشبهي وٗ ّٔي
ثغص؛ لغاع صاصْ فضبيي  ٘ب ثٗ يىضيگغ عا اػ ثيٓ ِي ٘بي ثٍٕض ثبَ وٗ اِىبْ اكغاف سبٔٗ پٕبٖ ٘ب ٚ جبْ ٛصْ سبُٔٗ٘ اعتفبؿ ث

ثٗ ٔبَ "٘لتي" صع اثتضاي ٚعٚص ثٗ سبٔٗ وٗ اػ ِّٙتغيٓ وبعوغص٘بي آْ ِـضٚص ّٔٛصْ صيض ِـتميُ ثٗ ديبط ٚ 

صٕ٘ضٖ جٕـيت ِغاجقٗ وٕٕضٖ ثٗ سبٔٗ  غ عٚي صع ٔلبْ٘بيي ثب هضا٘بي ِتفبٚت ث فضب٘بي صاسٍي سبٔٗ ثٛص؛ ٚجٛص وٛثٗ
 ٘بي ِشتٍف اؿت. ٚ... اػ تجٍيبت يه اهً افتمبصي ٚ فغٕ٘گي صع كٙغ ٚ ِقّبعي صع ِميبؽ

افتمبص ثٗ تمضؽ آؿّبْ ٚ تٍمي آْ ثٗ فٕٛاْ ِىبٔي ِتقبٌي، جبيگبٖ ػٔضگي جبٚصأٗ، پبيگبٖ فغكتگبْ ٚ ِذً هضٚع 
ادىبَ ٚ اٚاِغ اٌٙي، صع ثبٚع ايغأيبْ، لجً ٚ ثقض اػ اؿالَ، ؿجت كضٖ اؿت تب صع ِقّبعي ايغأي، ؿمف، ثٗ ٔبَ 

ب٘ب ٚ اعتمب ويفيت فضب ثٗ ٚاؿغٗ ثٗ وبعگيغي أٛاؿ "آؿّبٔٗ" سٛأضٖ كٛص. ٔـجت صاصْ ٔبَ آؿّبٔٗ ثٗ ؿمف فض
وبعي، ِمغٔؾ، تقجيٗ ٔٛعگيغ٘بي ػيجب ثب  وبعي، آيٕٗ تّٙيضات ِقّبعأٗ صع ؿمف، اػ جٍّٗ ايجبص تؼييٕبتي ِبٕٔض گچ

٘بي ٕ٘ضؿي ٚ... ٔلبْ اػ ثبٚعي ِقٕٛي صاعص وٗ أـبْ ايغأي عا ثغ آْ  وبعگيغي أٛاؿ ٔمق ثٗ  ٘بي عٔگي، كيلٗ

صاعص تب پٛكق ؿمف ِىبْ ػيـت صٔيٛي سٛص عا ِخبٌي اػ آؿّبْ لغاع ص٘ض ٚ اجؼا ِقّبعأٗ فضب عا اثؼاعي ّٔبيض  يِ
 ثغاي تجٍي ثشليضْ ثٗ ثبٚع ِقٕٛي سٛص.   

٘ب ٚ ثبٚع٘بي  ٘بيي ثٗ فٕٛاْ كٛا٘ضي ثغ تبحيغپظيغي كٙغ ٚ ِقّبعي اػ اٌگٛ٘بي فغٕ٘گي، عفتبعي، اعػف چٕيٓ ّٔٛٔٗ
أض. ثضْٚ تغصيض  ٘بي گٛٔبگْٛ لبثً ِلب٘ضٖ ٚ پيگيغي فغيٕٕضٖ سٛص، صع ِقّبعي ٚ كٙغؿبػي ؿغػِيٓ٘بي آ أـبْ

٘بي وٙٓ ثٛصٖ ٚ اػ  ٘ب ٚ فغٕ٘گ ٘بيي وٗ ِٙض تّضْ ٔذٖٛ تبحيغ اٌگٛ٘بي فغٕ٘گي ثغ ِوٕٛفبت أـبٔي صع ؿغػِيٓ

حغ فٛاًِ گٛٔبگْٛ تبعيشي، اجتّبفي، تغي ثغسٛعصاع ٘ـتٕض، صع احغ گظكت ػِبْ ٚ تبحيغ ٚ تب ؿبثمٗ ػيـت عٛالٔي
٘بي سبهي اؿت ٚ فالت ايغاْ ثب ثغسٛعصاعي اػ ثيق اػ چٕض ٘ؼاعؿبي ؿبثمٗ  التوبصي، عجيقي ٚ ... صاعاي پيچيضگي

٘بؿت. صع ِغٍت آيٕضٖ ثٗ اصاِٗ ايٓ ِٛضٛؿ  تّضْ ٚ ػيـت صع دٛػٖ فغٕ٘گي ٚ عجيقي سٛص، اػ جٍّٗ ايٓ ؿغػِيٓ
 سٛا٘يُ پغصاست.

  
 ٔ ياخز: يُاتغ

 (، دؾ ٚدضت، ٔلغسبن، اهفٙبْ. 1385اعصالْ، ٔبصع، ثشتيبع، الٌٗ )
 (، جٙبْ ايغأي ٚ ايغاْ جٙبٔي، چبپ پٕجُ، ٔلغ ِغوؼ، تٙغاْ.1378حالحي، ِذـٓ )

 ٘ب: ايٕتغٔت، آعكيٛ صفتغ ِقّبعي ٚ عغادي كٙغي ِٕبثـ فىؾ
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آفشيُُذگاٌ  تشيٍ تدهيات فشُْگ يك خايؼّ اَغاَي، يظاْشي ْغتُذ اص انگْٕاي فشُْگي ٔ رُْي ؽٓش ٔ يؼًاسي تّ ػُٕاٌ تاسصتشيٍ ٔ عشساعت

خٕد. اػضاي يك اختًاع فشُْگي تا تهقي خاصي كّ تغتّ تّ فشُْگ خٕد، اص يفٕٓو َظى دس رٍْ داسَذ، تا ْذف عاياٌ تخؾيذٌ تّ خشياٌ صَذگي 

 صَُذ؛ يؼًاسي ٔ ؽٓش حاصم ايٍ تالػ اعت.  دْي يحيظ يي خصٕصي ٔ ػًٕيي اػضاي آٌ اختًاع، دعت تّ عاياٌ
٘بيي اػ تبحيغ اٌگٛ٘بي فغٕ٘گي صع  صع ِغبٌت گظكتٗ ٚ ثب ٘ضف تجييٓ ِقّبعي ثٗ فٕٛاْ اِغي فغٕ٘گي، ثٗ ثيبْ ّٔٛٔٗ

ست ٚ پغصاست كٙغ ثٗ ِخبثٗ ِىبٔي آعِبٔي ٚ ّٔبصي كٙغ ٚ ِقّبعي صع ثـتغ فغٕ٘گي ؿغػِيٓ ايغاْ پغصاستيُ. اػ ؿب
اػ ثٙلت ثغ عٚي ػِيٓ، صع جٙت ايجبص ِذيغي ِٕؾُ ٚ آِ صع صي جٙبٔي آكفتٗ ٚ ٔبآِ ؿشٓ گفتيُ. صع ِغتجٗ 

ثيٕي ِقٕبگغا ٚ ثبٚع تٛديضي ِغصِبْ ايٓ ؿغػِيٓ صع صعن ٚ أتمبي ِقٕبي  ِبصي كٙغ ٚ ِقّبعي ٔيؼ ثٗ تجييٓ تبحيغ جٙبْ
ٚ ؽٙٛع اهً ِغوؼيت صع ٕ٘غ٘بي ايغأي، تٍمي ايغأيبْ اػ فٕوغ عجيقي ٔٛع ٚ وبعثغص آْ صع ِقّبعي ٚ كٙغؿبػي ٚ فضب 

افتمبص ثٗ اهً صيٕي ِذغِيت، دغِت أـبْ ٚ سبٔٛاصٖ ٚ تجٍيبت ثبعػ آْ صع كٙغؿبػي ٚ ِقّبعي پغصاستيُ. صع ِغٍت 
گي ٚ ؿبستبع٘بي طٕ٘ي صع ِقّبعي ٚ كٙغؿبػي سٛا٘يُ ٘بي صيگغي اػ تبحيغات اٌگٛ٘بي فغٕ٘ دبضغ ثٗ طوغ ّٔٛٔٗ

 پغصاست ٚ اٌجتٗ ٚضقيت ِقّبعي ِقبهغ ايغاْ عا اػ ايٓ ٚجٗ ٔيؼ ِٛعص ثغعؿي لغاع سٛا٘يُ صاص. 
٘بيي اػ ثٙتغيٓ تجٍيبت آْ صع ِقّبعي ايٓ ِغػ ٚ ثَٛ لبثً ِلب٘ضٖ ٚ ثبػيبثي  ٚيژگي فغٕ٘گي صيگغ ايغأيبْ وٗ ّٔٛٔٗ

٘بي تجٍٛع  ٚ فغاُ٘ آٚعصْ ٘ٛكّٕضأٗ ػِيٕٗ اؿتفبصٖ دضاوخغي اػ اِىبٔبت دضالٍي اؿت. اػ ّٔٛٔٗ گغايي اؿت، وّبي

تٛاْ ثٗ ٔذٖٛ ثغسٛعص ثب فٕوغ عجيقي ثبص اكبعٖ ّٔٛص. تٛجٗ ثٗ  ايٓ ٚيژگي فغٕ٘گي صع ِقّبعي، ثٗ فٕٛاْ ِخبي، ِي
بحيغگظاع صع ؿبست ثٕب٘ب ثٛصٖ اؿت. فٕوغ عجيقي ثبص ٚ جٙت ٚػف ثبص٘بي ِغٍٛة ٚ ٔبِغٍٛة اػ جٍّٗ فٛاًِ ت

٘بي ثبليّبٔضٖ اػ تپٗ ػاغٗ لؼٚيٓ )آحبع ثٗ صؿت آِضٖ ِغثٛط ثٗ اٚاسغ ٘ؼاعٖ ٘لتُ تب اٚاؿظ ٘ؼاعٖ پٕجُ  "ّٔٛٔٗ سبٔٗ

٘ب ٚ وليضگي آٔٙب ثب تٛجٗ ثٗ صٚ ثبص صايّي عاػ ٚ ِٗ صع  ص٘ض وٗ أتشبة جٙت سبٔٗ پيق اػ ِيالص اؿت( ٔلبْ ِي
( صع ايٓ ػِبْ ِـبٌٗ 1371اي وٗ ِبٔـ ٚعٚص ثبص ِؼادُ ثٗ صاسً سبٔٗ كٛص." )پيغٔيب،  ٖ اؿت، ثٗ گٛٔٗصكت لؼٚيٓ ثٛص

اِب ايٓ ِـبٌٗ صع لغْٚ ثقض ٚ صع احغ تالف ٚ ِّبعؿت   ٘ب دً كضٖ اؿت، گيغي سبٔٗ ثبص اػ عغيك ٔذٖٛ جٙت
استغاؿ ثبصگيغ كض. فٕوغي ِقّبعأٗ ثغ فغاػ  گغايبٔٗ ِٕجغ ثٗ فغاُ٘ آٚعصْ ػِيٕٗ اؿتفبصٖ ثٙيٕٗ اػ جغيبْ ثبص ٚ وّبي

٘بي ثغسي اػ ِٕبعك ايغاْ اػ جٍّٗ يؼص وٗ اػ عغيك ثغلغاعي جغيبْ ثبص صع صعْٚ سبٔٗ، اِىبْ تٙٛيٗ ٚ سٕه كضْ  سبٔٗ
 آٚعص. فضب٘بي صاسٍي سبٔٗ ٚ تبِيٓ آؿبيق ثٗ سوٛم صع الٍيُ گغَ ٚ سله عا فغاُ٘ ِي

وٕٕضٖ فغٕ٘گي صع هٛعت كٙغ ٚ ِقّبعي  ٗ فٕٛاْ يىي اػ ِّٙتغيٓ فٛاًِ تقييٓاػ صيگغ تبحيغات اهٛي افتمبصي، ث

٘ب ٚ  گيغ ٚ ثبعػ گٕجض٘ب، ِٕبعٖ أضاػ كٙغ٘بي ايغأي صع صٚعٖ تبعيشي اكبعٖ ّٔٛص. دضٛع چلُ تٛاْ ثٗ چلُ ِي
ٛص كب٘ضي اؿت ثغ اي صع تجبيٓ ثب عٔگ سبوي ػِيٕٗ كٙغ صع صٚعّٔبي ايٓ كٙغ٘ب، س ٘بي فيغٚػٖ ٘ب ثب وبكي گٍضؿتٗ

٘ب ٚ ؿبيغ  ّ٘بٕ٘گي هٛعت كٙغ ثب ِلشوبت فغٕ٘گي ٚ افتمبصي ايغأيبْ ِـٍّبْ. صع ايٓ كٙغ، ِـبجض، دـيٕيٗ
٘بي ِظ٘جي، صع ِميبؽ كٙغ ٚ ِذٍٗ، ِتٕبؿت ثب كبْ ٚ جبيگبٖ وبعوغصي ٚ ِقٕبيي سٛص صع ط٘ٓ أـبْ  ِىبْ

ػ ؿبيغ ثٕب٘ب ؿبستٗ كضٖ، صع اِتضاص ؿبستبع اهٍي كٙغ ٚ ِذٍٗ ٚ ٘ب ثؼعگتغ ا ِـٍّبْ ايغأي، ثٗ ٌذبػ اثقبص ٚ أضاػٖ

 كضٔض.  يبثي ِي صع ِغوؼيت وبعوغصي كٙغ ٚ ِذالت آْ ِىبْ
صع فغٕ٘گ ايغأيبْ عجيقت جبيگبٖ سبهي صاعص. عجيقت ٚ ِؾب٘غ گٛٔبگْٛ آْ آيبتي گٛيب ٚ ػيجب اػ ٚجٛص سضاٚٔض ِتقبي 

تغييغ ٚ تذٛالت آٔٙب، ّ٘غاٖ ثب تفىغ ٚ تضثغ صع آيبت اٌٙي، ّ٘ٛاعٖ ِٛعص تٛجٗ ٚ ثٛصٖ ٚ ٔؾبعٖ آؿّبْ، ؿتبعگبْ، گيب٘بْ ٚ 
تظوغ ثٛصٖ اؿت. اّ٘يت فٕبهغ چٙبعگبٔٗ صع ٔؼص ايغأيبْ اػ لضيُ االيبَ، تٍمي آة ثٗ فٕٛاْ ّٔبص پبوي ٚ عٚكٕي، 

اي ثٗ ايٓ ٔبَ صع لغآْ،  ٖ ٚ آيٗاؿتٕجبط ِقبٔي ّٔبصيٓ ٚ ٚاال اػ ٔٛع ّ٘چْٛ ّٔبص فمً اٌٙي، ِؾٙغ ٘ضايت ٚ ٚجٛص ؿٛع
ّ٘گي ٔلبْ اػ جبيگبٖ اعػكّٕض فٕبهغ عجيقي صع صيضگبٖ أـبْ ايغأي صاعص. ثٗ ايٓ افتجبع صع كٙغ ٚ ِقّبعي ايغأي 

ايجبص اِىبْ تقبًِ ثب ِؾب٘غ گٛٔبگْٛ عجيقت ّ٘ٛاعٖ ِٛعص تٛجٗ ثٛصٖ اؿت. ديبط صع ِقّبعي ايغأي فضبيي اؿت 

٘بي گٛٔبگْٛ ٚ ِتٕٛؿ آْ. ديبط سبٔٗ ايغأي، آة ٚ ٔٛع ٚ گيبٖ ٚ آؿّبْ عا صع  يقت ثب جٍٖٛثغاي دضٛع ّ٘يلگي عج
ص٘ض. اػ ؿٛي  ٘بي آفغيضگبع لغاع ِي صعْٚ سٛص جبي صاصٖ ٚ ؿبوٕبْ سبٔٗ عا صع ِقغى عاثغٗ ّ٘يلگي ثب ػيجبتغيٓ جٍٖٛ

ٚ سبن، اػ ثٙتغيٓ ّٔٛص٘بي ِقّبعأٗ  تقبًِ  وبعگيغي ٕ٘غِٕضأٗ فٕبهغ عجيقي، گيبٖ، آة ٘بي ايغأي ثب ثٗ صيگغ، ثبك
 فغٕ٘گ ٚ عجيقت صع ثـتغ فغٕ٘گي ايغاْ ػِيٓ ٘ـتٕض. 

گٛٔٗ وٗ صع ايٓ ِغٍت ٚ ِغٍت پيليٓ اكبعٖ كض( كٛا٘ضي ٘ـتٕض ثغ ٔذٖٛ تبحيغ اٌگٛ٘بي  ٘بيي )آْ چٕيٓ ّٔٛٔٗ

صع جٙت ؿبِبْ صاصْ ثٗ جغيبْ ٘بيي ِوٕٛؿ وٗ  ٘بي فغٕ٘گي صع كٙغ ٚ ِقّبعي ثٗ فٕٛاْ ِذيظ طٕ٘ي ٚ ٚيژگي
٘بي ِتقٍك ثٗ يه اجتّبؿ  ػٔضگي سوٛهي ٚ فِّٛي جبِقٗ أـبٔي صع ِغاتت ِبصي ٚ ِقٕٛي، تٛؿظ أـبْ



٘بي عجيقي ٚ  ثيٕي، ٚيژگي آيٕض. اٌگٛ٘بيي وٗ تذت تبحيغ فٛاًِ گٛٔبگْٛ ِٛحغ ثغ فغٕ٘گ ٔؾيغ جٙبْ فغٕ٘گي، پضيض ِي

اي  آيٕض ٚ ثٗ گٛٔٗ ٘ب ثب يىضيگغ ٚ ثب ِذيظ عجيقي صع عٛي تبعيز پضيض ِي ِضت أـبْ يجغغافيبيي ٚ... صع احغ تقبًِ عٛالٔ
ّٔبيٕض.  آگب٘بٔٗ ٚ يب ٔبآگب٘بٔٗ صع تفىغ، ادـبؽ ٚ عفتبع ٚ صع تّبَ ِوٕٛفبت دبهً أضيلٗ آْ اجتّبؿ أـبٔي عر ِي

٘بي ػيـتي گٛٔبگْٛ صع ؿغػِيٓ ـ ثب ايٓ ٚهف ٚ ثٗ افتجبع تبحيغ اٌگٛ٘بي فغٕ٘گي صع كٙغؿبػي ٚ ِقّبعي، ِجتّ
٘بي وٍي فغٕ٘گ ايغأي  ٘بي گٛٔبگْٛ ؿبستبع ٚ اجؼا سٛص صاعاي اهٌٛي ِلتغن ثغسبؿتٗ اػ ٚيژگي ايغاْ صع ِميبؽ

٘بيي ثغسٛعصاعٔض. ِغوؼيت، تٕٛؿ، تقبصي، ّ٘بٕ٘گي ثب عجيقت، ٚدضت صع وخغت، ٔؾُ ٚ ٔؾبَ، وبًِ  ثٛصٖ ٚ اػ ِلبثٙت

 ؿبست ايغأي ٘ـتٕض.  ٘بي أـبْ لتغن ِٛجٛص صع ِذيظثٛصْ ٚ... اػ ِفب٘يُ ِ
اِب ٔىتٗ ُِٙ صع ايٓ ثبة آْ اؿت وٗ تغويت جّقيتي ؿغػِيٓ ايغاْ اػ آغبػ، تغويجي چٕضلِٛي ٚ ٔبّ٘گٓ ثٛصٖ اؿت. 

ّ٘چْٛ عجيقت آْ، ؿغػِيٕي عٔگبعٔگ ٚ ثـيبع ِتٕٛؿ اؿت. ّ٘ٗ ايٓ   ايغاْ ثٗ ٌذبػ الٛاَ گٛٔبگْٛ ِٛجٛص صع آْ،
٘بي ِلتغوي ّ٘چْٛ ػثبْ فبعؿي،  ٚ گيٍه ضّٓ آٔىٗ ثٗ ٚاؿغٗ ٚجٛص دٍمٗ الٛاَ افُ اػ وغص ٚ ٌغ ٚ ثٍٛچ ٚ آطعي

ثغسٛعصاعي اػ ِيغاث فغٕ٘گي ٚ تبعيشي ِلتغن، ِغاؿُ صيٕي ٚ آييٕي ِلتغن ٚ ... اجؼايي ثٗ ُ٘ پيٛؿتٗ ٚ ِٕـجُ 
٘بي ػٔضگي  ٘بي فغٕ٘گي ٚ كيٖٛ ٘غوضاَ اػ ٚيژگي اػ فغٕ٘گ فغاگيغ ايغأي صع ثـتغ فغٕ٘گي ايغاْ ػِيٓ ٘ـتٕض،

٘بي ِشتٍف عجيقي ٚ فغٕ٘گي  ِشتٍف ثغسٛعصاعٔض. ثب ايٓ ٚهف ٚ ٔؾغ ثٗ ايٕىٗ ِلشوبت ِقّبعي ٘غوضاَ اػ پٕٙٗ

٘بي فغٕ٘گي ٘غ وضاَ اػ  تغصيض ٚيژگي ايغاْ ّٔٛصي اػ ٚضقيت الٍيّي ٚ جغغافيبيي ٚ فغٕ٘گي آْ ِٕغمٗ اؿت، ثي
يغأي صع ِقّبعي ثٕب٘بي ِٕبعك گٛٔبگْٛ ايغاْ لبثً ثبػيبثي اؿت. تفبٚت ٚ تٕٛؿ فغٕ٘گي ٚ اجتّبفي الٛاَ ِشتٍف ا

تغيٓ وبٌجض ثٗ أـبْ، )ثٗ سوٛم صع ٔذٖٛ ؿبػِبْ  تغيٓ ٚ ٔؼصيه ٘ب ثٗ فٕٛاْ ِبٔٛؽ الٛاَ گٛٔبگْٛ صع ِقّبعي سبٔٗ
بي كٙغي ٚ عفتبع٘بي آٔبْ صع ايٓ فضب٘ب، صاصْ ثٗ فضب٘بي صاسٍي(، ٔذٖٛ ٚ ِيؼاْ اؿتفبصٖ كٙغٚٔضاْ اػ فضب٘

اي  ٘بي فغٕ٘گي ٚ عفتبعي ِغصَ كيغاػ ثٗ گٛٔٗ جؼييبت فضب٘ب ٚ ّٔب٘ب ٚ... لبثً ِلب٘ضٖ اؿت. ثٗ فٕٛاْ ِخبي ٚيژگي

٘ب صع ايٓ كٙغ اػ عٚٔك سبهي ثغسٛعصاع اؿت.  اؿت وٗ ػٔضگي كٙغي ثٗ ٚيژٖ صع فضب٘بي ؿجؼ كٙغي ٚ ثٛؿتبْ
٘بي ِتقضص صع كٙغ كيغاػ تغجّبْ وبٌجضي ٚ فضبيي ايٓ ٚيژگي  َ اً٘ تفغيخ ٚ تفغجٕض؛ ٚجٛص ثبك٘ب ثٗ عٛعفب كيغاػي

گغايي كٙغٚٔضاْ ثٗ ّ٘غاٖ كغايظ  ٚيژگي صعْٚ  وٗ صع اوخغ كٙغ٘بي ِٕبعك ِغوؼي ايغاْ، فغٕ٘گي اؿت. صع دبٌي
صٖ اؿت. ثضْٚ تغصيض اػ ايٓ لـُ ٔبِـبفض الٍيّي، سبٔٗ عا ِذً ِغاٚصات اجتّبفي ٚ گظعاْ اٚلبت فغاغت لغاع صا

كّبع  ِلشوبت ٚيژٖ فغٕ٘گي ٚ عفتبعي صع الٛاَ گٛٔبگْٛ ايغأي ؿبوٓ ِٕبعك ِشتٍف ايٓ پٕٙٗ ػيـتي وٙٓ ثي
 ِٛجٛص اؿت. 

٘ب وٗ صع تّبَ ٌذؾبت ػٔضگي أـبْ ثٗ  ٘بيي ثغاي ػيـت أـبْ اػ ؿٛي صيگغ ِقّبعي ٚ كٙغ ثٗ فٕٛاْ ِىبْ

تٛإٔض ثٗ دميمت ثـتغؿبػ ٚلٛؿ ػٔضگي صع  گيغٔض، ػِبٔي ِي ٘بي ِشتٍف ّ٘غاٖ اٚ ٘ـتٕض ٚ ٚجٛص اٚ عا صع ثغِي گٛٔٗ
ٕٛي ٚجٛصكبْ ثبكٕض، وٗ صعّ٘بٕ٘گي ثب اٌگٛ٘بي ٘ب صع ِغاتت ِبصي ٚ ِق ِقٕبي دميمي آْ ٚ عكض ٚ تقبٌي أـبْ

٘ب عا صع  ٘ب ٚ ثبٚع٘بي افضبي آْ اجتّبؿ كىً گغفتٗ ٚ جغيبْ ػٔضگي أـبْ طٕ٘ي ٚ عفتبعي، كيٖٛ ػٔضگي، اعػف
، ثٗ ثٙتغيٓ ٚجٗ ؿبِبْ صٕ٘ض. ايٓ ِمٌٛٗ ثٗ سوٛم صع ػِيٕٗ ِقّبعي  ٘بي آكىبع ٚ پٕٙبْ تغبثك ثب ٔيبػ٘ب ٚ سٛاؿتٗ

ثبيـت ِٛجض ِىبٔي ثغاي ؿىٛٔت أـبْ ٚ آعاَ يبفتٓ اٚ ثبكض اػ  تغيٓ جٕجٗ ِقّبعي وٗ سٛص ِي فٕٛاْ فبَ سبٔٗ، ثٗ

ثب ٚجٛص تٕٛؿ فؾيُ فغٕ٘گي ٚ عجيقي ٚ   اّ٘يتي ِضبفف ثغسٛعصاع اؿت. اِب صع ِقّبعي ِقبهغ ؿغػِيٓ ِب،
٘بي ػِيٕٗ لغاعگيغي سٛص، افُ  بَ ٚيژگيثغسٛعصاعي اػ ؿبثمٗ ػيـت عٛالٔي، اِغٚػ ثب ثٕب٘بيي ِٛاجٗ ٘ـتيُ وٗ تّ

٘بي فغٕ٘گي ِشبعجبْ سٛص ٚ ِلشوبت عجيقي ِذيظ ٚ ٌؼَٚ ّ٘بٕ٘گي ثب ايٓ ِشتوبت عا يىـغٖ ثٗ  اػ ٚيژگي
٘بي ِشتٍف فغٕ٘گي الٛاَ گٛٔبگْٛ ايغأي ّ٘بٕ٘گ ٔيـتٕض، ثٍىٗ  أض. ثٕب٘بيي وٗ ٔٗ تٕٙب ثب ٚيژگي فغاِٛكي ؿپغصٖ

 أض.  ٘بي فغٕ٘گ ايغأي صع ِقٕبي فبَ ٚ فغاگيغ آْ عا ٔيؼ اػ يبص ثغصٖ اهٛي ٚ اعػف اؿبؿًب ٌؼَٚ أغجبق ثب
صع   ثٗ سوٛم صع كٙغ٘بي ثؼعگ، اػ كغق تب غغة ٚ اػ جٕٛة تب كّبي ايغاْ،  اِغٚػ تمغيجًب صع تّبَ كٙغ٘بي ولٛع،

٘بي ِقّبعي ِٛاجٗ ٘ـتيُ.  عكت ٚ وبكبْ ٚ ثٛكٙغ ٚ ؿٕٕضد ٚ ا٘ٛاػ ثب ثٕب٘بيي وبِاًل يىـبْ ثٗ ٌذبػ ٚيژگي

ّٔبيٕض. گٛيي صع پٕٙٗ  ٘بي ِتٕٛؿ آْ ثغلغاع ّٔي فغٕ٘گ اي ثب اهٛي فغٕ٘گ ايغأي ٚ سغصٖ گٛٔٗ عاثغٗ ثٕب٘بيي وٗ ٘يچ
گـتغصٖ ٚ ِتٕٛؿ عجيقي ٚ فغٕ٘گي ايغاْ، ٔٛفي اػ ِقّبعي دبهً كضٖ وٗ لبثً أغجبق ثب ٘غ الٍيُ ٚ ثب ٘غ فغٕ٘گي 

٘بي فغٕ٘گي ٚ فبصات عفتبعي ٚ  ىٛٔي ٚ فضب٘بي كٙغي اِغٚػ صع دضالً ّ٘بٕ٘گي ثب ٚيژگي٘بي ِـ اؿت. آپبعتّبْ
كيٖٛ ػٔضگي وبعثغاْ آٔٙب لغاع صاعٔض. ٘غعٚػ ثيق اػ پيق اػ ِشبعجبْ سٛص صٚع كضٖ ٚ تٛاْ ثغآٚعصٖ ؿبستٓ ٔيبػ٘بي 

 صٕ٘ض...  بگْٛ ٚجٛصي عا اػ صؿت ِي٘ب ٚ فغاُ٘ آٚعصْ ػِيٕٗ عكض ٚ تقبٌي آٔٙب، صع ِغاتت گٛٔ ِبصي ٚ ِقٕٛي أـبْ
اي اؿت صع ثغاثغ فغٕ٘گ  صع اثتضاي ثذج ثيبْ كض وٗ ِقّبعي اػ ِّٙتغيٓ ِؾب٘غ فغٕ٘گي ثٛصٖ ٚ ثٗ ٚالـ آيٕٗ

ثبيـت اػ سٛص ثپغؿيُ آٔچٗ وٗ اِغٚػ صع آيٕٗ كٙغ ٚ ِقّبعي ِب صيضٖ  ٘بي آفغيٕٕضٖ سٛص؛ ثب ايٓ ٚهف ِي أـبْ

 ٘بي صعسلبْ ٚ ِبٔضگبع صاعص؟  مٗ تبعيشي تّضْ وٙٓ ِب، ثب ثيلّبع جٍٖٛكٛص، چٗ تٕبؿجي ثب ؿبث ِي
  
  

 يُاتغ ٔ ياخز:
 (، ؿجه كٕبؿي ِقّبعي ايغأي، چبپ پٕجُ، ٔلغ ؿغٚف صأق، تٙغاْ.1371پيغٔيب، ِذّضوغيُ)
 (، جٙبْ ايغأي ٚ ايغاْ جٙبٔي، چبپ پٕجُ، ٔلغ ِغوؼ، تٙغاْ.1378حالحي، ِذـٓ )

 تغٔت، آعكيٛ صفتغ ِقّبعي ٚ عغادي كٙغي.٘ب: ايٕ ِٕبثـ فىؾ
  
  



 


