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. ٔی تاقس٘حٜٛ اضائٝ اثط اقتثاٜ  ،ٌطایكات ٞٙطیٚ تمؿیٓ آٖ اظ َطیك تفاٚت زض  اؾتحس ٚ ٔطظ  تی  ،ؾاذتاض ٞٙط أطٚظ

 ،یه ؾاذتٕاٖ ٔؿىٛ٘یأطٚظٜ . أطی تؿیاض ٔكىُ اؾتتكریم فانّٝ ی تیٗ ٘ماقی تا ٌطافیه، ٔدؿٕٝ تا ٔؼٕاضی ٚ ... 

ٕٞٝ ایٟٙا ضا زض ٞٓ تٙیسٜ ، تٙٛع ٍ٘طـ زض ٞٙط چطا وٝ ٔفْٟٛ ٚ ا٘سیكٝ ٚ. اؾتضا زاض ٔحیٍ قٟطیذهٛنیات یه ٔدؿٕٝ زض 

تا تغییط ضٚیىطز اظ فًایی  قٟطٞا زٌطٌٖٛ قس ٚ ٚحست ذٛز ضا اظ زؾت زاز، ؾاذتاض قٟطٞای ایطاٖ  أا تا ٘فٛش ٞٙط غطب، .اؾت

 _پؽ ظزٖ ٔؼٕاضی ؾٙتی ایطا٘ی  ٘اظیثا ٚ ٘إٞاًٞٙ ٔثسَ ٌطزیس٘س.قٟطٞایی تا ؾاذتٕاٟ٘ای ٔىؼثی، تٛٔی ٚ ؾٙتی تٝ 

اؾالٔی تٛؾٍ تطذی اظ ٔؼٕاضاٖ ٚ اَالػات ا٘سن ٚ ٘اچیع تطذی زیٍط ٚ تٕایُ آ٘اٖ تٝ ٔؼٕاضی ٔسض٘یؿٓ تسٖٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ 

ؾایط ػٛأُ تأثیطٌصاض زض یه تٙا ٚ  ٘یع ػسْ تٛخٝ تٝ تیاٖ تهطی ٙی ایطا٘ی ٚ قطایٍ الّیٕی ُٔٙمٝ ٚفطًٞٙ ٚ ٔؼٕاضی غ

ظیثایی قٟطی، ضٚ٘س ضٚ تٝ ضقس ؾاذتٕاٖ ؾاظی ضا تٝ ػٙٛاٖ واالیی ٔهطفی نطفاً خٟت ؾىٛ٘ت ا٘ؿاٟ٘ا ٔٛخة قسٜ اؾت اظ 

ضی تٝ ایٗ چاِف زأٗ ظزٜ اؾت ٚ ٔمِٛٝ ظیثایی ؾٛیی زیٍط ػسْ تُثیك نحیح انَٛ ٌطافیىی زض حٛظٜ قٟطی تا ٔؼٕا

ٗ پػٚٞف تٝ نٛضت تٛنیفی ٚ ای قٙاؾی ٚ ٌطافیه قٟطی ٚ تأثیطات آٖ تط خٛأغ قٟطی تٝ فطأٛقی ؾپطزٜ قسٜ اؾت

  تٝ تطضؾی ایٗ ضٚیىطز ٔی پطزاظز.ٚ  تحّیّی اؾت

 ط، ٞٙٚاغٌاٖ وّیسی: ٔؼٕاضی، ٌطافیه، ٔسض٘یؿٓ، ؾٙت
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 ٔمسٔٝ

 ی ٚخٛزػّت اضتثاٌ اؾت. اٌط پیأ ٔثٙا ٚ ؛پیاْ :زض ػّٓ اضتثاَاتٚ  ا٘س اظ اضتثاَات زا٘ؿتٝ یه قاذٌٝطافیه ضا 

 تهٛیطی اضتثاَات غیطوالٔی ی قاذٌٝطافیه زض ٚالغ  ٚ یؿتزیٍط زِیّی ٞٓ تطای تطلطاضی اضتثاٌ ٘ س٘ساقتٝ تاق

یه فطآٚضزٜ ٚ ٘تیدٝ ٌطافیه ٔحیُی . اظ ؾٛیی زیٍط ا٘س تهٛیطی ای، اضتثاَات غیطوالٔی زض ؾُح ٌؿتطزٜٚ اؾت 

تاضید ٔكرهی تطای ٝ اؾت. ٞٙطٞای تدؿٕی وٝ تا فٖٙٛ زیٍط زض آٔیرت ای زض حیُٝ  اؾت. فطآٚضزٜ ٚ ٘تیدٝ

ظازٜ تٕاْ خطیا٘ات ٔسض٘یؿٓ زض  ضاٌطافیه ٔحیُی  تطذی. پیسایف ٌطافیه ٔحیُی تٝ نٛضت ٔؿتمُ ٚخٛز ٘ساضز

 پیسایف ٌطافیه ٔی زا٘ٙس اظ ؾٛیی زیٍط ٔی تٛاٖ ٌفت ٌطافیه ٔحیُی پیكیٙٝ تؽ َٛال٘ی تطی زاضز،  ٞٙط

ا٘ؿاٟ٘ا زض ٕٞٝ زٚضاٖ ٞا تٝ ٔحیٍ  اِثتٝٚ زضؾت اظ ظٔا٘ی اؾت وٝ تكط تٝ ٔحیٍ اَطاف ذٛز تٛخٝ ٘كاٖ زازٜ اؾت 

تٝ تفؿیطی ٔی تٛاٖ پیكیٙٝ ٌطافیه  ا٘س،تٝ ٘ٛػی تا ٌطافیه ٔحیُی زضٌیط تٛزٜ  ذٛز تٛخٝ زاقتٝ ا٘س ِصااَطاف 

ٔحیُی ضا تٝ زیٛاضٍ٘اضٜ ٞای ا٘ؿاٟ٘ای اِٚیٝ ٔطتٌٛ ؾاذت. اظ ٕٞاٖ ظٔا٘ی وٝ ا٘ؿاٖ ؾؼی زض ٕٞاٍٞٙی ٚ حتی 

چیطٜ قسٖ تط پسیسٜ ٞای ٔحیٍ پیطأٖٛ ذٛز ضا زاقت. اظ ٕٞاٖ ظٔاٖ وٝ ا٘ؿاٖ ٔحّی تطای ثثات ٚ ظ٘سٌی ذٛز زض 

تطای اضتثاٌ پیسا وطزٖ تیكتط تا ػالٜٚ تط آٖ  یافتٗ تٝ ؾِٟٛت تیكتط تطای ظ٘سٌی زاقتؾؼی زض زؾت  ،٘ظط ٌطفت

تٝ ٘ٛػی تٝ  ٔحیٍ ٚ قٙاذت تیكتط آٖ ٚ پیسا وطزٖ یه تؼطیف تطای حًٛض ذٛز زض ٔحیٍ تٝ آضاؾتٗ آٖ پطزاذت 

 ٌطافیه ٔحیُی إٞیت زاز.

وٝ تٝ ٔراَة  ٙسؿتٞ ٞاوس ٚ ضٔعف، زاضای زض ٔحیٍ  اَطا اظخّٕٝ ؾاظٜ ٞای قٟطی زض ٚالغ ٞط ػٙهط تهطی

پیاْ ٞایی اؾت وٝ زض ٍٞٙاْ تطزز زض فًاٞای ٔرتّف اظ خّٕٝ فًاٞای اظ ٞطٌطٜٚ اظ  ػثاضتٚ آٖ ، ٔٙتمُ ٔی قٛز

تهٛیطی  ی ٔٙثغ ٔحتٛای پیاْ، ُٔاِة زضٖٚ پیاْ اؾت وٝ تٝ ٚؾیّٝ .قٟطی تط شٞٗ ٚ ضٚاٖ خأؼٝ تأثیط ٔی ٌصاضز

وٝ ٔٙثغ اضتثاٌ  ٞایی اؾت ی پیاْ، ػثاضت اظ تهٕیٓ ی اضائٝ ٘حٜٛ تٝ شٞٗ ٔراَة اِماء ٔی قٛ٘س ٚ  ٔٛخٛز زض ٔحیٍ

  .ٌیطز تطای ا٘تراب ٚ تٙظیٓ ٚ تطتیة وسٞا ٚ ٔحتٛاٞا ٔی

 ؾت تٝ ػثاضتی زیٍطٔحیٍ اَطاف ٔا ؾطقاض اظ پیأٟا اضٜ زض ؾُح قٟطٞا تا ایٗ ػالئٓ ٚ پیأٟا زضٌیطیٓ ٕٚٛٞ

ٔٛيٛػی وٝ زض تؿیاضی اظ  ٚ تط خأؼٝ ٚ ٔطزْ تأثیط ٌصاض اؾت. ٞا ضا ٔی ؾاظزقٟطی چٟطٜ قٟط ٚ یٌطافیه ٔحیُ

ٔٛاضز وٕتط ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت زض نٛضتی وٝ ٕ٘ا ؾاذتٕاٟ٘ا وٝ ظاٞط ؾاذتٕاٖ ضا ٔی ؾاظ٘س ٚ تاتّٛٞایی وٝ 
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ٌطافیه ٔحیُی لطاض ٔی ٌیطز تأثیط تط ضٚی آٟ٘ا ٘هة ٔی قٛز ٚ حتی ضً٘ ٚ ٘ٛضپطزاظی ؾاذتٕاٟ٘ا وٝ زض حیُٝ 

تٝ َٛضیىٝ ٔی تٛا٘س تاػث تطٚظ ٞٙداضٞا یا  اض ٚ تؿیاضی تط ضٚحیٝ قٟطٚ٘ساٖ ٞط قٟط ٔی ٌصاضزلاتُ ا٘ىغیط

 ٘اٞٙداضیٟایی زض خأؼٝ قٛز.

 زاقتٝ تط ایٗ ٔمِٛٝٞٙط ٔفٟٛٔی تاثیطات ظیازی  تطای ٕ٘ٛ٘ٝػٛأُ ٔرتّفی تط ٌطافیه ٔحیُی اثطٌصاض تٛزٜ ا٘س 

زاضز: ٘ىتٝ ٟٔٓ  تؿیاضی قتطنا اٌ٘م أا ٌطافیه ٔحیُی ظازٜ ٞٙط ٔفٟٛٔی ٘یؿتٞط چٙس تایس تأویس وطز   .اؾت

ٚ ایٗ ٟٕٔتطیٗ ٘مُٝ ٔكتطن تیٗ ٞٙط  ی، حًٛض ٔؿتٕط ٔراَة زض اثط اؾتٌطافیه ٔحیُی ٚ ٞٙط ٔفٟٛٔ زض

، لهس ٌطافیه ٔحیُی زض فًای ٞٙط ٔفٟٛٔی ٔراَة تٝ زضن ٔی ضؾس ٕٞاُ٘ٛض وٝ زضٔحیُی ٚ ٔفٟٛٔی اؾت. 

ٔحیٍ اؾت وٝ ایٗ ٔحیٍ قأُ تٕاْ ػٙانط تهطی پیطأٖٛ ٔا٘ٙس إِاٟ٘ا تثّیغی، ایداز ؾِٟٛت زض زضن  قٟطی 

 ػالئٓ، ؾاذتٕاٟ٘ا ٚ ؾاظٜ ٞای قٟطی اؾت.

اٌط زض ٞٙط ٔفٟٛٔی ٞٙطٔٙس ؾؼی ٔی وٙس وٝ ٔراَة ضا تٝ أطی قرهی ٚ یا حتی ػٕٛٔی ضإٞٙایی وٙس ٚ 

، زض ٌطافیه ٔحیُی ٘یع ٔراَة زض ایٗ فًا حًٛض پیسا وطزٜ ٚ ٞٙطٔٙس تط ٔراَة احاَٝ ٌطزز فًای٘ٛػی تٝ 

آٖ فًا تٛزٜ اؾت تا تط   ٌطافیه ٔحیُی ،لهس َطاحٌاٜ تاثیطاتی وٝ  –تاثیطات ضٚحی ٚ ضٚا٘ی اظ ٔحیٍ ٌطفتٝ 

 ٚ ٌاٜ ؾٟٛاً تط ٔحیٍ تحٕیُ قسٜ اؾت. ٔراَة ٚاضز ٌطزز

 ، تطای زض آٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت اثط ی وٝزض ٔحیُٚ یا ؾاظٜ قٟطی تطیٗ اثط ٔفٟٛٔی ٚ ٌطافیه ایٙىٝ ٔٛثطحاَ 

ٔحیٍ ٔراَة زض ایٗ . اؾت تا تٝ زضن ٚی ؾطػت تركیسٜ قٛزٔراَة ضاٞىاضی زض ٘ظط ٌطفتٝ  حٛاؼ پٙحْ تٕا

تط ػىؽ احؿاؾی چٖٛ حتی ٘ؿثت تٝ أطی پیسا وٙس ٚ یا  ٚ... آضأف، قازی، اػتٕاز ،ٔی تٛا٘س احؿاؼ أٙیت

 .ٕ٘ایس ... ٚ، تیٟٛزٌی افؿطزٌی، ییاقتٟا تی أٙی،، ٘ا٘اپایساضی

 گرافیک محیطی ي فضای شُری

٘چٝ وٝ زض ٚ تغییط آ تحَٛ ظ زض قٟطٞا تسٖٚ تٛخٝ تٝ ایٗ ٔمِٛٝ نٛضت ٔی ٌیطزٔتأؾفا٘ٝ ؾاذت ٚ ؾا 

ٌصقتٝ تؿیاض ٔتفاٚت ٚ زض ػیٗ حاَ  یاٖذٛا٘سٜ ٔی قٛز زض َی  ؾاِ "وٕاَ ُّٔٛب"ٚ  "ایسٜ آَ "ٔؼٕاضی 

ؾُحی ٚ ؾؿت تٙیاٖ تٛزٜ اؾت. تٙیاٖ ٞای وٟٗ ٔؼٕاضی زض ػُٕ الیٙحُ ٔا٘سٜ ا٘س ٚ ٔؼٕاضاٖ تیف اظ حس ٔؼَٕٛ 

لطتا٘ی افىاض ٚ تهٛضاتی قسٜ ا٘س وٝ تٝ ذیاَ اضظقٕٙس تٛزٖ آٟ٘ا، ذٛز ضا تساٟ٘ا ؾپطزٜ ا٘س. اظ ٔؼٕاضاٖ وٝ ٌٛیی 
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تٛاٖ ا٘تظاض زاقت تیف اظ ٞطوؽ زیٍطی ٘ؿثت تٝ ایٗ تغییطات حؿاؾیت ٘كاٖ زازٜ ٚ تٝ ٞٙطٔٙس ٘یع ٞؿتٙس ٔی 

ذتٕاٟ٘ا تسٖٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ ٘ٛع ؾا (4: 5731ٔحطوٟا ٚ تطاٍ٘یعا٘ٙسٜ ٞای ایٗ چٙیٙی ٘یاظٔٙس تاقٙس. )حؿٗ پٛض،

تغییطی زض ٔحیٍ تط شٞٗ ایداز وٛچىتطیٗ  وٝ زض نٛضتی. سقٛ٘ٚ اخطا ٔی  َطاحی ٘ؿثت تٝ ٔحیٍ  تأثیط آٟ٘ا

ٔی ٌصاضز تٝ َٛضیىٝ ا٘سوی تغییطی زض ضً٘ ٚ یا حتی ذَُٛی ؾازٜ زض ٔحیٍ  تأثیط ٔراَة وٝ خأؼٝ اؾت

تٝ لهس خٌّٛیطی اظ  ٚ پط تطزز ی وٛچهٟازض ٔحیُ ٌاٜ  ٔثالً قٟطی ٔی تٛا٘ٙس تأثیطات قٍطفی تط ٔطزْ تٍصاض٘س.

ٔی تٛاٖ  تٝ تطزز ؾطػت احؿاؼ ٘اپایساضی  ٚ ایداز ٚ ضٍٟ٘ای آقفتٝاؾتفازٜ اظ فطٟٔای قىؿتٝ تا ، تدٕغ ٚ قّٛغی

 وطز.ٔحیٍ اقتٟا آٚضی ایداز ، ضٌیطی اظ ضٍٟ٘ای ٌطْٚ یا زض وٙاض یه ضؾتٛضاٖ تا تٝ وا تركیس

ماقی ، تىاضٌیطی حدٓ یه ٔؼٕاضی ٚ ٔدؿٕٝ ٚ یا ْ٘ ٞاطتىاضٌیطی ا٘ٛاع ضٍٟ٘ا ٚ ف  ،یطی تٕاْ حٛاؼتىاضٌ 

، ییٗ قسٜ یا زذاِت زض آٚاٞای ٔحیٍ، تىاضٌیطی انٛات ٚ آٚاٞا تهٛضت اظ پیف تؼتا ٍ٘اٞی ٘ٛ یه ٞٙطٔٙس زیٍط

ت ثیطاأت ٌطافیه قٟطی ضا ٔی ؾاظز ٚ  ٌیطی تهاٚیط ٔتحطن ٚ ... تىاضٌیطی ا٘ٛاع تافت ٞا ٚ ٘ٛضٞای ضٍ٘ی، تىاض

  طز.ضا تط ٔراَة اػٕاَ و تؿیاضی 

یع اظ ػٙانطتاثیطٌصاض تط آٖ زض ٔحیٍ تاظی ذّك ٔی قٛز تا َثیؼت ٕ٘ٞاُ٘ٛض وٝ زض آثاض ٔفٟٛٔی ٚلتی یه اثط 

، تٝ ٘ٛع ٚ خٙؽ ٚ قیٜٛ اخطای آٖ إٞیت زازٜ ٔی قٛز تا ٞسف ٚ ٍ٘طـ ٞٙطٔٙس ضا تٝ ؾطٔٙعَ ذٛز تطؾا٘س زض تاقس

ٛاٖ ٚ ٞط ؾاذتٕا٘ی وٝ ؾاذتٝ ٔی قٛز تٝ ػٙ ٌطفتٝ قٛزٔس ٘ظط لطاض تایس ٘یع ایٗ ٟٔٓ ٚ قٟطی ٌطافیه ٔحیُی 

اثطی وٝ تٝ ٔحیٍ ايافٝ ٔی قٛز تایس تأثیطات ٔتماتُ ؾاذتٕاٖ تط ٔحیٍ ٚ ٔحیٍ تط ؾاذتٕاٖ ٞایی وٝ پسیس ٔی 

تا ایداز فًایی ٕٞاًٞٙ زض ؾِٟٛت ظ٘سٌی اختٕاػی ٚ اضتمای فطًٞٙ ٔی تٛاٖ  آیس تٝ زلت ٔٛضز ُٔاِؼٝ لطاض ٌیط٘س.

اظ  ،ٝ قطایٍ التهازی ٕٞاٖ ٔحیٍُ آٔیرتٝ تٛزٖ آٖ تؾؼی ٔی قٛز تا تٝ زِیزض ایٗ ٟٔٓ  تأثیط ٌصاقت. خأؼٝ

پسیس آٚضزٖ فًایی  ٔی قٛز تاٌطافیه ٔحیُی ؾؼی  زض  ز.الُ أىا٘ات تطای تاثیط ٌصاضی تیكتط اؾتفازٜ قٛحس

 .ضؾا٘سزضن ٚ یا تغییط زضن  ؾٕت تٝ ضا پٛیا ٚ ٕٞاًٞٙ ٔراَة
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   استمرار اثر در فضا

 ،ٔرتم ٕٞاٖ ٔحیٍ یا ٔٛلت، تهٛضت زائٕی ٚلتی اثطی ؾاذتٝ ٔی قٛز ٚ قٟطی ٌطافیه ٔحیُیزض 

حىٓ  یه ٔدؿٕٝ ضا زاضز ٚ  اثط  ٞٙطی اؾت وٝ تٝ زِیُ اتؼاز تعضي ٞط تٙا زض ٌطافیه قٟطی . َطاحی ٔی ٌطزز

ٚ  آضأف، تحطن، ٔراَة ضا تٝ ٔحیٍ ضا آضاؾتٝآٖ تط ٔراَة تؿیاض تأثیط ٌصاض اؾت. یه ؾاظٜ ٔؼٕاضی ٔی تٛا٘س 

ختٙاب ٕ٘ایس وٝ ایٗ أط تٝ َٛض ا پٛیایی زػٛت وٙس ٚ یا تاِؼىؽ آقفتٍی، ؾطزضٌٕی ٚ ٘اپایساضی ضا تٝ اٚ تّمیٗ

اضز ایٗ ٔٙف افطاز خأؼٝ تأثیط ٌصاض اؾت ٚ چٖٛ آثاض ٔؼٕاضی ٚخٛزقاٖ زض ٔحیٍ اؾتٕطاض ز ٘اپصیطی تط ضفتاض ٚ

قٟطی تؿیاض ٚ غیط لاتُ ا٘ىاض اؾت تٙاتطایٗ لثُ اظ اخطای ٞط تأثیط ٔا٘ا ٚ پایساض اؾت ِصا إٞیت ٞط ؾاظٜ زض فًای 

 .زطزی آٖ زض فًا تؿیاض تحمیك ٚ تفحم ٌؾاظٜ ای زض ٔحیٍ تایس پیطأٖٛ تأثیطات تهطی ٚ تدؿٕ

ی تٛاٖ اظ حٛظٜ ٞٙط خسا زا٘ؿت، وؿا٘ی وٝ تٝ َطاحی تٙا ٔؼٕاضی ضا ٕ٘ وٝيطٚضی اؾت  ُّةٔ تیاٖ ایٗاِثتٝ  

یی قٙاؾی ٚ قٙایی فٙی تا ؾاظٜ ٚ ٘حٜٛ ؾاذت تٙا تایس زضن نحیحی اظ ٞٙط ٚ ٔثا٘ی ظیثاآٔی پطزاظ٘س ػالٜٚ تط 

ك حس ٚ ٔطظ اؾت ٚ تمؿیٓ آٖ اظ َطی تی  ،ؾاذتاض ٞٙط أطٚظ آٖ تط خأؼٝ ٚ فًاٞای قٟطی زاقتٝ تاقٙس.ثیطات تأ

ٔطظی تیٗ ٞٙطٞای ٔرتّف  ٜأطٚظچطا وٝ  ٙیه ٚ ٘حٜٛ اضائٝ اثط اقتثاٜ اؾتتى یاٚت زض ٌطایكات ٞٙطی ٚ ؾثه تفا

أطٚظٜ یه . ؼٕاضی ٚ ... أطی تؿیاض ٔكىُ اؾت، ٔدؿٕٝ تا ٔریم فانّٝ ی تیٗ ٘ماقی تا ٌطافیهتك ٚخٛز ٘ساضز ٚ

ٔؿىٛ٘ی اظ تیطٖٚ ذهٛنیات یه ٔدؿٕٝ زض  ٚ یا یه ؾاذتٕاٖ طػت یه پٛؾتط اَالع ضؾا٘ی ٔی وٙس٘ماقی تٝ ؾ

چطا وٝ ٔفْٟٛ ٚ ا٘سیكٝ ٚ تٙٛع ٍ٘طـ زض ٞٙط ٚ ٔمِٛٝ ظ٘سٌی ٕٞٝ ایٟٙا ضا زض ٞٓ . فًای ٔكرم قسٜ ذٛز ضا زاضز

 .اؾت تٙیسٜ

ؾیٕای قٟطٞای الهی ٘ماٌ خٟاٖ وٝ تا چٙسی پیف ٞط وساْ زضٖٚ ذٛز ز٘یایی ٔتفاٚت زاقتٙس، ٞط ضٚظ تا 

تط  زض پی ٔحٛ قسٖ آٖ چیعی اؾت وٝ تٝ آٖ ٞٛیت ٔؿتمُ ٔی زاز ٚ ایٗ أط ٕٞؿا٘ی ٚ  ؾطػتی ضٚظ افعٖٚ

یىٙٛاذتی ضا تٝ تاض آٚضزٜ اؾت. ٔؼٕاضی ٚ قٟط تطای ا٘ؿاٖ لثُ ٔسضٖ، ٔحهَٛ ذاللٝ ای تٛز وٝ ٘تیدٝ ٔحسٚزیت 

ٔهٙٛع اٚضا تكىیُ ٔی  ٞای الّیٕی ٚ ؾاظٜ ای اظ َطفی ٚ تاٚضٞای خٕؼی افطاز اظ َطف زیٍط تٛز. آ٘چٝ وٝ فًای

زاز، تطذاؾتٝ اظ تؿتط ٚ ٕٞپا ٚ ٞٓ ضاؾتا تا ٚیػٌی ٞای آٖ ُٔٙمٝ تٛز. ایٗ پیٛ٘س ؾثة ٌكتٝ تٛز وٝ ٔحهَٛ 
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ا٘سیكٝ ی ٔؼٕاض زض حسٚز ٚیػٌیٟا ٚ تایسٞایی وٝ ٔهاِح ٔحّی ٚ قطایٍ ٔحیُی تٝ اثط اخثاض ٔی ٕ٘ٛز، أىاٖ 

 (   57: 5731حطوت زاقتٝ تاقس. )نیازی ٚ زیٍطاٖ،

زض قٟطؾاظی ٍ٘طیؿتٝ  خٛأغ پیكطفتٝ ز٘یا ٕٞٛاضٜ تٝ ایٗ ٟٔٓ تٝ ػٙٛاٖ زغسغٝ انّیزٞٝ ٞای اذیط زضزض أا 

ظٞای تی ضٚیٝ ٚ تی ٞسف ٞٛیت ٚ چٟطٜ قٟطٞا ضا ػٛو وطزٜ اؾت ؾاذت ٚ ؾا ٔتأؾفا٘ٝ زض ایطاٖقسٜ اؾت ٞطچٙس 

ٕاٟ٘ایی ؾاذت ٔؼٕاضاٖ ٚ قٟطؾاظاٖ تسٖٚ تٛخٝ تٝ ایٗ ٔمِٛٝ تٝ َطاحی ٚ ؾاذت تٙاٞا پطزاذتٝ ا٘س زض ؾاِیاٖ اذیط

تا ٔتسٞا ٚ ؾثىٟایی ٔتٙٛع ٚ ٌاٜ  ٚ اؾالٔی _ًٙ ایطا٘یٕ٘اٞایی تیٍا٘ٝ تا فطٞ  ٘إٍٖٞٛ تا ٔٛاز ٚ ٔهاِح ٔتفاٚت ٚ

اٞی ٞطچٙس ؾُحی تٝ ٞٙط ٔؼٕاضی ٘ٝ وٝ اٌط ٍ٘زض نٛضتی ػدیة ؾیٕای قٟطٞا ضا وطیٝ ٚ آقفتٝ وطزٜ اؾت. 

اؾالٔی تیٙساظیٓ ٞط ذا٘ٝ  ٚ یه اثط ٔؼٕاضی ػالٜٚ تط واضایی، تؿیاض ظیثا ٚ ٕٞاًٞٙ تا ؾایط _  چٙساٖ زٚض ایطا٘ی 

تطای ٕ٘ٛ٘ٝ ٔتؼٟس تٛزٜ اؾت  ْ تٝ ؾاذت ٚ ؾاظ تٝ انِٛیؾت ظیطا ٕٞٛاضٜ ٞط ٔؼٕاض لثُ اظ الساتٙاٞا ؾاذتٝ قسٜ ا

 زضٖٚ ٌطائی _ ذٛزتؿٙسٌی_   اظ تیٟٛزٌی پطٞیع_ ٔطزْ ٚاضیٔا٘ٙس ایطاٖ ظٔیٗ زاضای انِٛی اؾت  ٔؼٕاضیٚ  ٞٙط

ٔطزْ ٚاضی تٝ ٔؼٙی زاقتٗ  تطای ٕ٘ٛ٘ٝ ت تٝ خأؼٝ ٚ ٔحیٍ ٔتؼٟس ٔی وطز.وٝ ٕٞیٗ انَٛ ٔؼٕاض ضا ٘ؿث ٚ ...

زض ٔؼٕاضی  وٝ پطٞیع اظ تیٟٛزٌی ٔؼٕاضی ایطاٖ ٔكاٞسٜ وطز. تٛاٖ زض ػٙانط ٔرتّف زض ضا ٔی آٖ ٔمیاؼ ا٘ؿا٘ی وٝ

ٔؼٕاض ٕٞٛاضٜ ؾؼی زض اؾتفازٜ اظ تٕاْ فًا تٝ ٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ یع ٔ٘لثُ اظ اؾالْ تٛزٜ ٚ پؽ اظ اؾالْ 

ضاٖ تٝ ٚٔؼٕا نٛضت ٔفیس زاقتٝ اؾت وٝ ایٗ أط زض ظاٞط تٙا وٝ ٕ٘ای ؾاذتٕاٖ اؾت ٘یع ٔٛضز تٛخٝ تٛزٜ اؾت

انِٛی پایثٙس تٛزٜ اؾت وٝ قٟط ضا اظ ٘ظط ٌطافیه ٔحیُی ٔٙؿدٓ ٚ یه زؾت ٔی ؾاذتٝ اؾت زض٘تیدٝ قٟطٞا 

زض نٛضتیىٝ ٚلتی تٝ تطذی ؾاذتٕاٟ٘ای أطٚظی ٍ٘اٜ ٔی وٙیٓ  زاضای ٞٛیت ٚ چٟطٜ ای ٔٙحهط تٝ ذٛز تٛزٜ ا٘س

  ٝ ظیثا ٞٓ ٘یؿتٙس.ظٚائسی تٝ ٕ٘ا ايافٝ قسٜ وٝ ٘ٝ تٟٙا ٞیچ واضتطزی ٘ساض٘س تّى

 ٔؼٕاضی ایطاٖ اؾتفازٜ اظ ٔهاِح تٛٔی زض ٔٙاَك ٔرتّف خغطافیائی وكٛض اظ تاضظتطیٗ ٔكرهاتزیٍط یىی 

 . تٝ َٛضی وٝ ٔؼٕاضاٖ ٚؾاظ٘سٌاٖ آثاض ٔؼٕاضی ؾؼی تط آٖ زاقتٙس وٝ حساوثط اؾتفازٜ اظ ٔهاِح تٛٔی ضا زضاؾت

ٞٓ ٚاتؿتٝ تٝ ذاضج اظ ظیؿتٍاٜ ذٛز ٘ثاقس ٚ ٞٓ تٟیٝ ٔهاِح اضظا٘تط تٕاْ ٔی قس تسیٗ  ؾاذت ٚؾاظ تٙاٞا تٕٙایس ِصا

أطٚظ ذٛز تطتیة واض تا ؾطػت تیكتط ا٘داْ قسٜ ٚ ٔهاِح تا َثیؼت اَطاف ذٛز اذت تیكتطی زاقتٝ اؾت.  

: 5731)پیط٘یا، تٙسی زض ٔؼٕاضی زیسٜ ٕ٘ی قٛز ٚؾاظ٘سٌاٖ وأالً ٚاتؿتٝ تٝ ٔهاِح تیطٖٚ اظ ٔحُ ذٛز ٞؿٌتؿٙس
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 تٝ ٘اپصیط اؾت أا اؾتفازٜ اظ ٔهاِح تسٖٚ تٛخٝط أطی اختٙاب زض ػهط حايط آٚضزٖ ٔهاِح اظ قٟطٞا زیٍاِثتٝ (  41

زض  ٔی ٌطزا٘س ٘اظیثا ٚ ظقتتؿیاض چٟطٜ قٟط ضا ٚ ٘اؾاظٌاضی ٔهاِح تا ٔحیٍ، الّیٓ ٚ قطایٍ خغطافیایی یه قٟط 

یٟای الّیٕی زض تٟؿاظی ٚ ٘ٛؾاظی ٚ ؾأا٘سٞی فًاٞای قٟطی قطایٍ آؾایف ٌصقتٝ تا اؾتفازٜ تٟیٙٝ اظ ٚیػٌ

ٍی وأُ تا ٔحیٍ ؾاذتٕاٟ٘ا ٚ فًاٞای قٟطی زض ٕٞاٞٙظیؿتی ضا فطاٞٓ ٔی آٚضز٘س زض ٔؼٕاضی ٌصقتٝ ایطاٖ 

س ٚ ٌاٞاً َثیؼی ٚ فطٍٞٙی چٟطٜ ای ذال یافتٝ ا٘س ٚ زض تٟطٜ ٌیطی اظ ا٘طغی ٞای َثیؼت ٚ ٔماتّٝ تا قطایٍ ٘أؿاػ

ػالٜٚ تط فانّٝ ٌطفتٗ اظ  ؼٕاضی أطٚظ ایطاٖزض حاِیىٝ زض ٔ( 5751:3)قٕاػی،ؾرت الّیٕی تؿیاض ٔٛفك تٛزٜ ا٘س 

تی ؾطٚؾأا٘ی زض  زیٍط زالیُاظ ٔی تاقیٓ ٚ ایٗ ذٛزتی تٛخٟی تٝ ٔحیٍ ظیؿت ٚ الّیٓ قاٞس ، تٛٔی  ٔؼٕاضی

تا ضٍٟ٘ای تٙس زض قٟطٞای وٛیطی وٝ ذٛز تؿیاض ٌطْ  فّعٕ٘اازٜ اظ ٕ٘اٟٞای تفٔثاَ اؾ تطای فًاٞای قٟطی اؾت.

. أطٚظٜ اظ ٔهاِحی زض قٟطٞای وٛیطی اؾتفازٜ ٔی قٛز وٝ تط حطاضت ٚ ٌطٔای ضٚظٞای ٌطْ تٙس آظاضزٞٙسٜ اؾتٞؿ

ٝ ٔی قسٜ اؾت تطای ؾاذت یه تٙا تٝ ٔٛاضز تؿیاضی تٛخ یطاٖضی ؾٙتی أؼٕازض  وٝ تاتؿتا٘ی ٔی افعایس، زض حاِی

ایطاٖ تٝ زِیُ ٚيغ  تطذی اظ ٔٙاَكتطای ٔثاَ زض ض حائع إٞیت تٛزٜ اؾت، یٍ ٔحیُی تؿیاتٛخٝ تٝ الّیٓ ٚ قطا

٘ثٛزٜ اؾت ٚٔؼٕاضی  ٔٙاؾة ؾاذت تٙاٞای تطٖٚ ٌطاقٟٙای ضٚاٖ ٚ ...  تازٞای ٔرتّف، ،ٞٛا یؼٙی ذكىیذال 

تٝ زاذُ ٕ٘ا زض ٕٞٝ خٟات ٔس ٘ظط ٔؼٕاضاٖ لطاض ػالٜٚ تط ایٗ زض ٔؼٕاضی زضٖٚ ٌطا ٌطایف  زضٍٚ٘طا ضایح قسٜ اؾت .

وٝ  ؾازٌی تیطٖٚ ٚ ظیثائی زضٖٚ ،ٌطفتٝ اؾت تٛاظٖ ٚ تٟٓ پیٛؾتٍی ٚ ٕٞاٍٞٙی تا ظ٘سٌی ٚ اُ٘ثاق تا ٔحیٍ ٔی

یٗ حدٕٟا ٚ ٖ ٚ تٙاؾة تضتما ٕٞاٍٞٙی ٚ اُ٘ثاق تا ٔحیٍ ٚ ذا٘ٝ ٞای اَطاف، .قاذم انیُ ٔؼٕاضی ایطا٘ی اؾت

غ ٕٞاٖ ٔفْٟٛ ٌطافیه ٚ ایٗ زض ٚال ٔمِٛٝ ای خسا اظ تٙا ٕ٘ی تاقسوٝ تعئیٙات زاضای واضتطز  ذٌُٛ ٚ ٕٞیٗ َٛض

ٚيؼیت تطای تطضؾی زض ایٙدا يطٚضی اؾت  قٟطی ٚ ٔحیُی اؾت وٝ زض ٌصقتٝ تٝ ظیثایی ضػایت قسٜ اؾت.

تطٌكت ٚ تا قٙاؾایی  سوی تٝ ػمةا٘ٚض زاضز ٝ زض ٌصقتٝ ای ٘ٝ چٙساٖ زضیكوٝ   ٘اتؿأاٖ  ٔؼٕاضی أطٚظ ایطاٖ

 ضی زض ٔؼٕاضی زض ضاٜ پیسا وطزٖ ضاٜ حّٟای ٔٙاؾة ٌاْ تطزاقت.زالیُ تطٚظ ایٗ ٘اٞٙدا

. تأثیط یؼتاً فطٍٞٙی ٞٙطی ایطاٖ اؾتاختٕاػی ٚ َث –تسٖٚ تطزیس زٚضٜ ی لاخاض یىی اظ ٔماَغ ٟٔٓ ؾیاؾی 

ٞٙطی وكٛض وٝ  –نطیح فطًٞٙ غطب ٚ ٘عزیىی ایٗ زٚضٜ تا ػهط حايط، تأثیطات ایٗ زٚضٜ ضا تط قطایٍ فطٍٞٙی 

ٚ  ٞٙط اِثتٝ آغاظ چٙیٗ تحِٛی ضا تایس زض اٚاذط زٚضٜ نفٛیٝ خؿتدٛ وطز. ا٘ىاض ٘اپصیط ٔی وٙس.اوٖٙٛ زض آٖ لطاض زاضز 
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ٞٙط تاؾتا٘ی ایطاٖ زض ایٗ زٚضٜ  ، یطفتتأثیط پص ٝنفٛی ُ ذٛز ٕٞچٖٛٔالث یٞازض زٚضٜ لاخاض اظ ٞٙط زٚضٜ  ٔؼٕاضی

نٛضت ؾُحی ٚ  ٚ تٛخٝ تٝ ٞٙط غطب ٚ تٕایُ تٝ آٖ ٘یع تؿیاض تٛز أا ایٗ ضٚیىطزٞای تٝ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفت ٘یع

ایطا٘ی  ٖ وٟٗفمساٖ اضتثاٌ لُؼی تا تٕس ٟای ٔا٘ٙستٙاتطایٗ ٔی تٛاٖ ٚیػٌی ٟا نٛضت پصیطفتتسٖٚ زضن نحیح اظ آ٘

تمطیثاً ٞفتاز  ضا زض آٖ زیس. ٚاتؿتٍی تٝ آٖ ٚ حًٛض ػٙانط ٔطزٔی ٚ ػأیا٘ٝٚ  اؾالٔی، تأثیطات ٚ ٚضٚز ػٙانط غطتی ٚ

ؾاَ پؽ اظ قطٚع خٙثف ٔسض٘یؿٓ زض غطب، پػٚان آٖ تٝ ایطاٖ ضؾیس ٚ ایٗ زض قطایُی تٛز وٝ ٞٙطٔٙساٖ ایطا٘ی 

تا خٙثف ٔكطَٚیت ٚ ٔٛج    ٚ پؽ اظ آٖ ٕٞچٙاٖ اظ ٔىتة ٞای ؾٙتی ٚ ٔٙؿٛخ اضٚپایی ٔایٝ ٔی ٌطفتٙس.

تٛخٛز آٔس. ا٘سیكٝ تدسز وٝ اظ غطب تٝ ایطاٖ آٔس ٘ٝ  تدسزذٛاٞی تطذاؾتٝ اظ آٖ فهُ خسیسی زض تاضید ٞٙط ایطاٖ

ٕٞٝ ػطنٝ ٞا زض زضؾت قٙاذتٝ قس ٚ ٘ٝ زض وُ خأؼٝ ٔمثَٛ افتاز. تٙاتطایٗ تاضید ایطاٖ پؽ اظ ٔكطَٚیت 

ٚ اظ ؾٛیی زیٍط ٌؿتطـ  (551: 5757ٔكحٖٛ اظ وكاوف آقىاض ٚ ٟ٘اٖ ٔیاٖ ؾٙت ٚ تدسز تٛزٜ اؾت. )پاوثاظ،

ْٚ تٝ ایطاٖ ٚ تغییط ٚيغ ؾیاؾی ٚ زٌطٌٛ٘ی خٛ  فطٍٞٙی تٛأْ تا آٖ زٚضٜ ای خسیس زض ٞٙط زأٙٝ خًٙ خٟا٘ی ز

ایطاٖ پسیس آٚضز ٚ ٞٙطٔٙساٖ ٚ ٔؼٕاضاٖ اقتیاق فطاٚاٖ تٝ وؿة تدطتٝ ٞای تاظٜ ٚ آٔٛذتٗ قیٜٛ ٞا ٚ ؾثه ٞای ٘ٛ 

تؿیاض زض ٔفْٟٛ ٞٙط ٚ ؾاذتاض ظیثایی ضا زض ؾاِٟای اذیط، تحٛالتی  وٝ تا تٝ أطٚظ ازأٝ پیسا وطزٜ اؾت. پیسا وطز٘س

قاٞس تٛزٜ ایٓ ٚ اظ ایٗ حیث تا ٔفاٞیٕی ٚؾیغ ٚ ٔتٙٛع اظ ؾثه ٞا ٚ ضٚـ ٞای تیاٖ ٞٙطی ٔٛاخٟیٓ. ٌطایف تٝ 

تدطتٝ وطزٖ ٔتطیاَ ٞا ٚ ؾثه ٞا وٝ اظ تٕایُ تٝ ٘ٛآٚضی ٚ ذاللیت ٚ تٛخٝ تی حس ٚ ٔطظ ٘ؿثت تٝ پسیسٜ ٞای 

: 5751یطز. یىی اظ تاضظتطیٗ خٙثٝ ٞای ٞٙط زض زٞٝ ٞای اذیط تٛزٜ  اؾت.)ِٛؾی اؾٕیت،خسیس ٚ ٘ٛ ؾطچكٕٝ ٔی ٌ

51) 

ت ٔی قس ؾٙتی زض ٔماتُ خّٜٛ ٞای ٔتٙٛع ٞٙط غطتی وٝ تٝ نٛضت ؾُحی زضیاف ٚ ٔؼٕاضی زض ایٗ زٚضٜ ٞٙط

تٙالى تاظٌكت تٝ ِٝ ٕٞٝ ی ٚالؼیت ٘ثٛز. ظیطا وٛقف ٞٓ ظٔاٖ ٚ زض ػیٗ حاَ ٔػمة ٘كیٙی وطز ٞط چٙس ایٗ ٔؿأ

٘تیدٝ ایٗ  ٚ از٘كاٖ زٞای غطتی خّٜٛ ٞای ذٛز ضا زض ٞٙط ٚ ٔؼٕاضی پیطٚی اظ زؾتاٚضز ٕٞچٙیٗ ٚ وٟٗؾٙت ٞای 

، نحیح ٚ ٔؿتمُ تٝ لاِة ٞای ؾٙتی ٚ ٘ٝ زضیافت زضؾت ٚ وأُ زؾتاٚضزٞای آوازٔیه وٛقف ٘ٝ تاظٌكت خسی

تٛزٜ  ذّك آٖ ضخ ٕ٘ٛز ٘تیدٝٚ ٔؼٕاضی غطتی تٛز، تّىٝ تدّی آٖ تٝ نٛضت اِتماَی ؾُحی ٚ ػأیا٘ٝ زض آثاض ٞٙطی 

تطذالف ٔؼٕاضی  اضی وٙٛ٘یتٙاتطایٗ ٔؼٕ ٔتٙالى تٛز. آثاض ٚ ؾاذتٕاٟ٘ایی تا َطاحی ٞا ٚ احداْ ٔتفاٚت ٚ ای اظ 
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تا چٟطٜ ای زضٞٓ  ٚ تٙاؾة تا انَٛ ٌطافیه ٔحیُی ٚ قٟطی، ٌصقتٝ ایطاٖ تسٖٚ ٞیچٍٛ٘ٝ ؾثه ٚ ؾیاق ذال

وٝ ٞط تٙا  ایٗ زض حاِی اؾت ٘سؾاذتٕاٟ٘ایی وٝ تسٖٚ اضتثاٌ تا تٙاٞای ٕٞدٛاض ذٛز ؾطتٝ فّه وكیس ضقس یافت.

س ٚ ایٗ وّیت ٘أتدا٘ؽ فًایی ٘ٔی ؾاظ اؾت، ا،وٝ فًای قٟطیایٗ تٙاٞا وُ ضخعیی اظ فًا اؾت وٝ ٔدٕٛع 

تأثیط  اظ ایٗ ضٚی لثُ اظ الساْ تٝ ؾاذت ٞط ؾاظٜ ای زض ٔحیٍ قٟطی تایس پطآقٛب ٚ پط اؾتطؼ ضا اِماء ٔی وٙس.

ت ٞط ت وٝ زض حاَ حايط ٞط قرم تطای ؾاذایٗ زض حاِیؿ .ٔس ٘ظط ٌطفتٝ قٛز زض فًای قٟطیػٙانط ته ته 

ٝ زٚؾت ٔؿىٛ٘ی تٝ نٛضت فطزی ػُٕ ٔی وٙس ٚ ؾّیمٝ قرهی ذٛز ضا اػٕاَ ٔی وٙس ٚ تٝ ؾثه ٚ ؾیالی وتٙای 

ٝ تعئیٗ ٛز ٚ فطًٞٙ تٛٔی تأثیط تهطی تٙا زض ٔحیٍ ٚ تی اػتٙا تٝ ٕ٘اٞای پیطأٖٛ ذظ تزاضز تسٖٚ ٞیچ آٌاٞی ا

ضی تط پیىطٜ قٟط تاقس وٝ اِثتٝ ایٗ أط ؾاذتٕاٖ ذٛز ٔی پطزاظز تسٖٚ ایٙىٝ تسا٘س ایٗ ؾاظٜ ٔی تٛا٘س ٚنّٝ ٘اخٛ

زض ٔٛضز ظیثایی تهطی ٚ ٔحیُی تی  اوثط آٟ٘ا وٝ اؾت یسا٘٘اقی اظ ػسْ اَالع ضؾا٘ی  ٚ آٔٛظـ نحیح تٝ قٟطٚ٘

ظیثایی قٙاؾی ظٛاٞط اقىاَ وٝ یىی اظ ٌٛ٘ٝ ٞای انّی ٚ ضٚـ ٞای ظیثاقٙاؾی اؾت اَالع ٞؿتٙس زض ایٙدا 

)آیت اِّٟی، ایی قٙاؾی قىُ ٞا ضا زض شاتكاٖ، زض ٞٙط ٚ زض َثیؼت تطضؾی ٔی وٙسإٞیت پیسا ٔی وٙس ایٗ ظیث

ػالٜٚ تط آٖ آٔٛظـ خأؼٝ زض . وٝ زض َطاحی آثاض ػهط حايط ٔؼٕاضی ایطاٖ ٘ازیسٜ ٌطفتٝ قسٜ اؾت ( 555: 5751

قٟطی زاقتٝ  یوٙس. آٔٛظقی وٝ ٔی تٛا٘س ٘مف تؼییٗ وٙٙسٜ ای زض فًاؾاظ ایٗ ذهٛل إٞیت تؿعایی پیسا ٔی

 س.٘ٔی قٛ یاٖاظ ٔؼٕاضاٖ زضٌیط ؾّیمٝ واضفطٔاطا زض تطذی ٔٛاضز تؼًی تاقس ظی

تا تا تٛخٝ  تطای ؾط ٚ ؾأاٖ زازٖ تٝ ایٗ ٘اٞٙداضیٟا ُٔطح ٔی قٛزتٙاتطایٗ حیُٝ ٌطافیه ٔحیُی ٚ قٟطی 

تیاٖ  ٘ثایس  ٌیطزضز تطضؾی لطاض تط خٛأغ ٚ ضفتاضٞای اختٕاػی ٔٛتأثیط تهطی ٚ ضٚا٘ی آٟ٘ا  تٝ ظٛاٞط فًاٞای قٟطی،

ضفتاضٞای تاػث آقفتٍی تهطی ٚ چٝ تؿا زض پی آٖ تطٚظ  ظیطا احؿاؾی ٞط ؾاظٜ ٔؼٕاضی  ٘ازیسٜ ٌطفتٝ قٛز ٚ تأثیط

وٝ ٔؼٕاضی ٚ ٌطافیه ٔحیُی ٞط وساْ ضاٜ ذٛز ضا ضفتٝ  ٚ اؾت زض حاِی ایٗ  زض ؾُح اختٕاع ٔی قٛز. ٘اٞٙداض

 ؾاذتاضٞای خٕؼی ٔٛخٛز زض یىسیٍط تٝ یه ٞسف  ٘ائُ ٘كسٜ ٚ تٝ ٚحست ٘طؾیسٜ ا٘س.تسٖٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ 
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  وتیجٍ گیری:

ٞا ٚ ظیثاؾاظی فًاٞای قٟطی اضی ؾٙتی یىی اظ ضاٟٞای ٘دات قٟطیىطز تٝ ٔؼٕٝ تٝ ٌطافیه ٔحیُی تا ضٚتٛخ

ا٘سن ٚ ٘اچیع تطذی زیٍط ٚ اؾالٔی تٛؾٍ تطذی اظ ٔؼٕاضاٖ ٚ اَالػات  _. پؽ ظزٖ ٔؼٕاضی ؾٙتی ایطا٘ی اؾت

تٕایُ آ٘اٖ تٝ ٔؼٕاضی ٔسض٘یؿٓ تسٖٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ فطًٞٙ ٚ ٔؼٕاضی غٙی ایطا٘ی ٚ قطایٍ الّیٕی ُٔٙمٝ ٚ ؾایط 

ٔهطفی نطفاً خٟت ؾىٛ٘ت  یتٝ ػٙٛاٖ واالی ضا ضٚ٘س ضٚ تٝ ضقس ؾاذتٕاٖ ؾاظی ،ػٛأُ تأثیطٌصاض زض ظیثایی قٟطی

 زیٍط ػسْ تُثیك نحیح انَٛ ٌطافیىی زض حٛظٜ قٟطی تا ٔؼٕاضی تٝ ایٗ چاِفاظ ؾٛیی  ا٘ؿاٟ٘ا ٔٛخة قسٜ اؾت

ٚ ٔمِٛٝ ظیثایی قٙاؾی ٚ ٌطافیه قٟطی ٚ تأثیطات آٖ تط خٛأغ قٟطی تٝ فطأٛقی ؾپطزٜ قسٜ زأٗ ظزٜ اؾت 

سٖ ضقس پیكطفت ٞایی قٟطی ٚ خاضی ق تاػث وٙس قسٖ چٝ تؿا ٚخٛز چٙیٗ ؾاذتٕاٟ٘ایی زضٞٓ ٚ ٘اظیثا،ٚ اؾت 

 ٌطز٘س.خٛأغ  ایٗ ؾاذتٕاٟ٘ا زض ضٚحی ٚ ضٚا٘ی طاتا٘طغی ٞایی ٔٙفی ٘اقی اظ اث

ٛض اظ ضٚیىطز تٝ ٔؼٕاضی ؾٙتی، فانّٝ ٌطفتٗ ٚ ضز وطزٖ ٞٙط ٔسضٖ ٘یؿت ظیطا ٘ٛ الظْ تٝ شوط اؾت وٝ ٔٙظ  

تأثیطات ٚ  اؾت، زض تٕاْ خٛأغ ضیكٝ زٚا٘سٜ ٌطایی وٝ ضٜ آٚضز تٕسٖ تٛؾؼٝ یافتٝ تكطی اؾت وٝ زض لطٖ اذیط

اِٟأات ذٛز ضا تط شٞٗ ذالق ٞٙطٔٙس ٚ ٔؼٕاض ٕ٘ٛزاض ٔی ؾاظز وٝ اٌط تٝ ٞٙط ٔسضٖ ٍ٘اٞی نحیح ٚ ضٚیىطز زضؾتی 

زاقتٝ تاقیٓ ٘ٝ تٟٙا تٝ ٔؼٕاضی ٚ ٞٙط ٞای ؾٙتی پكت پا ٕ٘ی ظ٘س تّىٝ تا اؾتفازٜ اظ آٖ ٚ تٝ ضٚظ وطزٖ آٖ ُٔاتك 

٘ٛ ٚ  اظ ٔؼٕاضی ؾٙتی ٚ وٙس ٚ ضٚحی تاظٜ تٝ آٖ ٔی تركس تا تا آٔیع ٜ ای غٙی ؾّیمٝ خٛأغ أطٚظی آٖ ضا احیاء ٔی

تٝ اظ ػهط خسیس ضا ٘ٛیس تركس وٝ ایٗ ٟٔٓ ٚلتی تأثیطٌصاض اؾت وٝ  ٝ ای زِپصیطٔسضٖ ٚ ؾثه ٞای خسیس ضایح

ٖ ؾاظی پصیطفتٝ ٔمِٛٝ ظیثایی قٙاؾی ٚ ٌطافیه قٟطی إٞیت زازٜ قٛز ٚ تٝ ػٙٛاٖ یىی اظ اضواٖ انّی زض ؾاذتٕا

قٛز تٝ َٛضیىٝ ٞیچ ؾاذتٕا٘ی ؾاذتٝ ٘كٛز تا اظ ٘ظطی تهطی ٚ تأثیط آٖ تط ٔحیٍ تٛؾٍ افطاز ٔترهم  ٔٛضز 

٘یاظ تٝ  ٌطافیه ٚ َطاحی ٔحیُی ٚ قٟطی زض ٞط ٘مُٝ اظ قٟط احؿاؼ ٔی قٛز ظیطا تٟٙا اتعاض  تطضؾی لطاض ٌیطز.

ض قٟطٞاؾت ٚ زؾتیاتی تٝ آٖ ٔطٖٞٛ ٕٞىاضی ٔؼٕاضاٖ، تطای قىُ زٞی ٚ ؾاظٔاٖ زٞی ػٙانط تهطی ٔرتّف ز

ثیطات آٔٛظـ خأؼٝ ٚ آآٌاٞی ٔطزْ اظ تأاظ ؾٛیی زیٍط  .ٞٙطٔٙساٖ تٝ ذهٛل َطاحاٖ ٌطافیه ٚ قٟطؾاظاٖ اؾت

تهطی ؾاظٜ ٞا ٚ تٙاٞا ٚ تاال تطزٖ احؿاؼ ٔؿِٛیت آ٘اٖ زض تطذٛضز تا ٔحیٍ ٚ فًاٞای اَطاف ذٛز زض ؾطػت 

 ایٗ ضٚ٘س تؿیاض تأثیط ٌصاض اؾت. تركیسٖ تٝ
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 چاج ٚ ٘كط ٘ظط.

(، إٞیت َطاحی ٌطافیه ٔحیُی زض ظ٘سٌی ا٘ؿا٘ی، آضیا ٔتیٗ، ٘كطیٝ ٞٙطٞای تهٛیطی 5731٘یطٖٚ، ایٍّیٗ،) -

 41، ٚیػٜ تاتؿتاٖ، قٕاضٜ حطفٝ ٚ ٞٙطٔٙس

 

 

 

 


