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 چكیذۀ

 یںا ڱا صڳیاڳ اسؤ .ستاڱعاصر یدڻرۀ  اںیردر ا ڱسجذ یہا ںگفتڱا ضڻاخت بر تكیۀ با ڱسجذ   ی جاڱعۀ ضڻاخت ڱقاڳۀ یںا فہذ

را  در  دڻہا یںا ،ڱسجذ یہا ںگفتڱا تحڳیڳ کڱک بۀ رڱڻظڻ یںا یابر  ؟ضڻاخت رںڱذ ی بستررا در  ڱسجذ اںتڻ ڱی چگڻڻۀ کۀ ستا

از  ڱسجذ سیربر دصذڻ در یڱدار جذڱس بۀ یڻید ڻںبیر شڻگر ڱا ڱڻظر یں. از ا ہیڱد ڱی ارقرآں  یخیرتاڻ  فرہڻگی ،جتڱاعیا بستر

 ہا ںگفتڱا یں. استا ڱسجذاز  ڱختڳف یہا تڳقیڻ  اتیڻظر ،ڱباحث ڻیس ڱسجذ یہا ںگفتڱااز  رڱڻظڻ.  ڻیستیڱ سالڱیا رفڱعا ڱڻظر

 یہا ڻۀسار ں،ڻڻیسڻذگا ں،حاڻیارڻ ں،ڱحققا رثاڻ  در آرا ڻ آ ؛ڻذا گرفتۀ ضكڳخاظ دڻرۀ  یطاضر ڱتڻاسب یخیتار یطاضردڻرۀ ڻ  ہردر 

 -کیذئڻڳڻشیا ںگفتڱا  ر،سكڻال ںگفتڱا ،سڻتی ںگفتڱا ضاڱڳ ںگفتڱا رچہا ڱطاڳعۀ یںاست.  در ا ۀضذ ڱڻعكس تڱطبڻعاڻ  ہیڻگر

 تحڳیڳ گاڻۀاجذ اڱکذ ہر یہا یصگیڻ ڻ ڱعرفی اںیردر ا ڱسجذ غاڳب یہا ںگفتڱا  یڱثابۀ  بۀ یدڻتقاا -یکشیذئڻڳڻا ںگفتڱاڻ  ،ڻقالبیا

 . ضڻڻذ ڱی

 یکڳڱات کڳیذ

 یدڻتقاا - یکشیذئڻڳڻا  ںگفتڱا ، ڻقالبیا - یکشیذئڻڳڻا ںگفتڱا  ر،سكڻال ںگفتڱا ،سڻتی ںگفتڱاگفتڱاں ہای ڱسجذ ،  ، ڱسجذ

 ڱقذڱۀ -6

 یمٺاته  ته مگٿڎ ڳناڌڀژك ه  مٺاته ایتژ كهڳڳی ڇاضژ ی مطالعه

 یوا نگفڀما ڳناڌڀ تژ ڀمژكڑ تا ڳناگانه ٿامعه منظژاڑ  ینیڎ نماڑگا

 یگهیا كافی ژقڎ ته مقاله انعنه. گڀامعاڱژ یڎهژه  انیژڎژ ا مگاٿڎ

 یٿامعه تگڀژژا ڎژ  مگٿڎ انڀه می چگهنه كه  ین: اماگڀ فوڎ

 ی مینهڑ ڎمهٿه یوا نگفڀما كه گڀا ینا ما پاگڍ ؟ڳناڌڀ ژنمڎ

ه  فژونگی ،ٿڀماعیا تگڀژژا ڎژ  مگٿڎ ننڎاڀه می گڀیڎژ ته مگٿڎ

 ڎیكژاڑ ژه ژمنظه.  اننڎتڳناگآن  ڳناگانه ٿامعه ڎیكژژه تا  یڌیژڀا

 تاآن  پیهنڎه  ٿڀماعیا ڎنوا یمٺاته  ته مگٿڎ ڀڇلیل ،ڳناگانه ٿامعه

ه  یمڎاژ مگٿڎ ته ینیڎ هنتیژ گنگژ ما منظژ ین. اڑ اگڀا ٿامعه

 ٿڀماعیا یوا نگفڀمااڑ  ژمنظه. نیگڀیم ینیڎژهن ڎ یاتیڎژڱڎڎ اژڑ

ڎژ  كه ڀگاڑ مگٿڎ ا مڌڀلف یوا ڀلقیه  مگٿڎ ڀنظژیاه  مثاڇٺ نیڑ

ه ڎژ آژا ه  گژفڀه ڳكل یطاڳژآن  تا مڀناگة یڌیژڀا یطاڳژڎهژه ه  وژ

ه  اعیٿڀما ڎاڑانپژ نظژیهه  ینیڎ مگائل نعاماله  نمڇققا ژٺاآ

 پیگاگڀ.  هڳڎ منعكک ڀمطثهعاه  ویهگژ یوا گانهژ یا ننهیگنڎگا

اڑ آن  تیگ وا نگفڀما ینا كهآن اگڀ  مطالعه ینڎژ ا ما ینڎتنیا ڱفژ

ه  ڎاڑانپژ نظژیهاڑ  ویهگژ ڎیفژ ڌلاقیڀه  ونیڀڈ   ی كه ڑاڎه

 یتاڳڎ،  ڑاڎه  ٿڀماعیه ا ینیڎ مگائل ڀڇلیلگژ ننهیگنڎگا

 ایتژآن ژه  یناگڀ.  اڑ ا فژونگیه  یڌیژڀا -ٿڀماعیا یواژگاڌڀا

 گژچها  ؛ڳڀڎا ڀهٿه ونیڈ هنتژ یوا یتنڎ ڳكل ته تایڎآن  ڳناڌڀ

ه  نیگڀ انڀڇلیلگژه  نیگنڎگانه فاعلیڀ نقگ ژنكاا یمعنا ته مژا ینا

 گیاگی ڀكیفیا تا وا نگفڀما كه یما مهڌڀهآ فهكهڎژک ژا اڑ  ینا

 ،منظژ ین.  اڑ اكننڎ می اپیڎ ڀالقی ڎیفژ ونیڀڈ لڇا عینه ڎژ  ژڀقڎ

 گڀا هڳڎ هنڎیڳیڎه ا گفڀه یڍژڀا طی مگٿڎه  كلیگا ی ژهتاڎژ چهآن 

. گڀڎژك ا قاتل مڌڀلف معاٿه یڌیژڀاه  ٿڀماعیا ڀڀڇهال تگڀژڎژ 

 ژڀڱه»  ڳامل ٿڀماعی«ا یواڎنوا»  كه گڀا ینا ما یگژڎ ڱفژ پیگ

 یوا ههگژ تا كه وگڀنڎ گهناگهنی،  گفڀمانی«- یكائڎهلهک یوا یتنڎ

 وا یتنڎ ژڀڱه ینا نمیاه اڑ  ،نڎڎاژ پیهنڎ ڎنوامڌڀلف ڎژ ڎژهن 

 ما ،ینا تناتژ(.  25:1379مگلط اگڀ )فژكالف، یگژانتژ ڎ یكی  معمهال

ه  كنیم ڀڇلیله  ڳناگاییژا  مگلط یوا نگفڀما یما ڎهژك گڀال

 . ننڳا ویمنڳان ڎ نیڑژا  یا ڇاڳیه یوا نگفڀما
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 اںیراگفتڱاں ہای ڱسجذ در  -2

 گژفڀه ڳكل انیژڎژ ا مگٿڎ ی مینهڎژ  ڑ كه وایی نگفڀما مٿمهعه

 ئڀاقژه  وا ڀلقی ان،یژا ٿڀماعیا -یڌیژڀا ڀڀڇهال تگڀژڎژ  ڎیتا  گڀا

ه  ،ڇكهمڀه  گیاگڀ تاآن  نگثڀ ڳڌڱهه ته   یناڑ ڎ مڌڀلف یوا

 .ڎگیژ اژقژ گیژتژ ژڎمه ڳیعی فقهه  تینی نٿوا چنین  وم

 گفتڱاں سڻتی -2-6

ه  ڀكامله  مگالا ینڎ ژظوه نٿژیاڎژ  طثیعی ژطهته  نگفڀما ینا

 یناگڀ. ا یافڀ لڀڇهه  گژفڀ ڳكل نماڑ  تگڀژآن ڎژ   ی ڀهگعه

 مثاڇٺ ی هكننڎ ثیینڀ مگالا ژڱڎ یطاڳژه  واڑنیا مڀناگة نگفڀما

 ڀعژیفه  ڀثیین:   ماننڎ مگٿڎ مڌڀلف ڎتعاا ی ژهتاڎژ لیهه اه یكلیڎ

ڎژ  ژڇضه یطاڳژآن،  یفضاه  ژیمعماه   گاڌڀ یواژمعیا ،مگٿڎ

ه  واڎكژژكاه  وا نقگ ،مگٿڎڎژ  ژیفڀاژ یواژونٿاه  یلگهواا ،مگٿڎ

ه  یطاڳژ چنین ومه  مگالا ینڎژ  ڎ مگٿڎ هٿایگاآن،  یواڎتژژكا

 تهڎه اگڀ.  ڀٿماعه  ٿمعه مماه ا مگٿڎ یوثژژ یوا یکگیه

 كه گڀا هڳڎ ڀعژیف یا  گهنه ته مگٿڎه  نمگلما یننگثڀ ت »

 كه ڀیژڱهڎژ  ،وگڀنڎ مگٿڎ تا ئمیڎا طڀثاه اژ کڀماڎژ  نمگلمانا

 ڌهیگ نڎگیاڑ ڑ فژعی ژتگیا یا ڇاڳیهژا  كلیگا نڎاڀه می مگیڇی

ه  كننڎ می عٿهژ مگٿڎ ته ژتا پنٿ یا گه یژهڑ نمگلمانا.  كنڎ ڀلقی

.)  نیگڀ ڀڱه قاتل مگٿڎه  وان آن ّ میا یا فاڱله ڇیٺ یناڑ ا

 ڳڌا لعماا ته نمگلمانا هنگاڎژ  ڎڀعثا چنین( وم 264 یمڇمڎ

 قژتڀ قڱڎ تهه  ییاڌڎ نیڀ تا كه عملی وژه  ڎڳه نمی هڎمڇڎ مڈوثی

 تژ ههعال ٿوڀ ین. اڑ ا ڎڳه می بمڇگه ڎڀعثا ڎڳه منٿااه ا ته

ه  كژڈ ڀٿلگا)فژعیه ٿمعه( ه  یهمیه یواڑنما)ڱلیا یوا فعالیڀ

  فعالیڀ اعنها ،نڎڎاژ مڈوثی ٿهه مڳڌڱا كه( نیاگڌنژه  آنقژ ئڀاقژ

ژاه  مگٿڎ هقلمژ تهه  ڎهكژ اپیڎ مڈوثی ڀهٿیه ننڎاڀه می یگژڎ یوا

ته  مگاٿڎ یفضاه  ژیمعما لیلڎ ومین ته(.  265)ومان:  كننڎ اپیڎ

 ٿڀماعیا یواڎكژژكاه  ڎیعثا یواڎكژژكا ننڎاڀهت كه گڀا یا گهنه

 . تاڳنڎ ڳڀهاڎ ڎهگگڀژ

آهژڎ .  می ڎٿهژا ته ه یگژڎ یوا نگفڀما ژظوه ی ینهڑم وا هڀڀفا ینا 

 معاٿهاڑ  یك وژ یڌیژڀا یڎهژه ا وژڎژ   كه ڳڀڎا نظژڎژ  تایڎ لثڀها

ه  مڀناگة مگٿڎاڑ  نناآ فومه  ئڀاقژ كه نڎا ڎهته هژتا ینا تژ گالمیا

 نگفڀما كه نڎا ڳڀهڎا گعیه  گڀا ڎهته گنڀی نگفڀما اڎمڀڎژ اڎ

 ما. ا ڎڳه ڀهلیڎڑتا اژهومه مژٿعه  ڱیلا نگفڀما ی مٺاته ته گنڀی

 ینا فڱژ ڀهلیڎڑتا  ی ڑهٿاا  مالٿژ ٿڀماعیا یطاڳژه  وا هژڀضژ

 ڎهكژ ڌلقژا  یا ڑهڀا نگفڀما واڑنیا تا مڀناگةه  گڀا اڎهنڎژا  نگفڀما

ه  مڳاته گنڀی نگفڀما تا ٿواڀیاڑ  یگژڎ یوا نگفڀما ژه  ین. اڑ ا گڀا

 .وگڀنڎ هڀمڀفا واآن  تا ٿواڀیاڑ 

  

 یینڎواافژ پیژ ڎ  كه گڀا اللیثژ یوا ویافڀژ تژ مثڀنی نگفڀما ینا

آمڎه  هٿهڎته  گالمیا یواژكڳهڎژ  یڑنهگاه  ییانهگژ یا نگیهانیڑژمڎ

(1987 )«  معنا گیاگی ڎڱاقڀا ه مگالا» بكڀاڎژ  میلیاژاف ه . گڀا

 ال،لیثژ ویافڀژ ژڎ »نهیگڎ: می  مگٿڎ ته اللیثژ ی ژویافڀ ژهتاڎژ

 تا ڎڌه تطژها ڀنظیم ڇیٺاڑ  ومه  نیڎژه یواژهال  ڇیٺاڑ  وم مگٿڎ

ه  كنڎ می عایڀژا ژ ویاڌه یآڑاڎ یڑتا عڎاقه ڀ،مؤگگاه  كڑامژ یگژڎ

ه  ڎنته نهژاامڌڀڎڌه ،یاژاڎ ڱلاڑ ا ڎڌه یواژفڀااڑ ژ یك  ویچڎژ 

 چهه  نیایڳی چه وا) فعالیڀ اعنهڎژ ا اڎفژا ژڇضه ڎنته طلثانهڎاه

 (271ته نقل اڑ مڇمڎی: .)«عڎهل نمی كنڎٿڀماعی( ا

 ڎژ ژنمڎ قڇقهه  ڎقڀڱاا ،ڳناگیژهان  ،یڍژڀا ،ٿڀماعیا معله ڀمطالعا

ه  ڳیاژڑ طژفی تی ڳناڌڀیژهگ  یگیژ ٿوڀ نظژاڑ  ینڎ  ی مینهڑ

 ڱلیا یوا نتنیا ی مٺاته تهژا  ییاڀكٺژگژه  فژونگی نگثیڀ چنین

 كه نڳیژه ڎا ین. اڑ ا ڎپڈیژ می ڎڌه ڳناڌڀی معژفڀه  ڳناڌڀیژهگ 

 نیگڀ یڀٿهیڑه  یژونٿا نتاڑ یڎاژا ڎڳه می ڀهلیڎ معله ینا کگااتژ

 تاڳڎ نمیآن  ژنكاه ا نفی یا معین ینڎ ڀثلغه  یٿهڀژآن  ڱلیا فوڎه 

.   ڎڳهمی بمڇگهآن  غایڀ ڀژین موم یڎنڀقاا ڀڇلیله  ڀڳژیڇ تلكه

 نگفڀما یوا مٿمهعه یژاڑ ڑ یكی یهڎڇڎ ڀا انڀه میژا  ڀمطالعا ینا

ڎژ  وا ڳڀهژ ینا گگگڀژ ته ڀهٿه تا انیژآهژڎ . ڎژ ا ژڳما ته ژگكهال

 . گڀایافڀه گگگڀژ ینڎ ٿڀماعیا ڀمطالعا ڌیژا ی وهڎ چنڎ

می  ژفیمع 1377 لگا ڀاژا ڀمطالعا ینا گیژتژ یكڎژ  میژگنڎگی

ڎژ  مگڀقل ژطه ته مگٿڎ كه وڎڎ می ننڳا گیژتژ ینا گژچه. اكنڎ

 ه نق، ژه گڀاڎهته ڀهٿه ژڎمه كمڀژ انیژڎژ ا ینڎ ٿڀماعیا ڀمطالعا

مڳوهڎ اگڀ )میژگنڎگی،  كامال انیژڎژ ا ڀمطالعا ینا گگگڀژ

 ڀهگعه فوڎ تا ینڎ ٿڀماعیا ڀمطالعا ڎیكژه ژه نڎژه یك لثڀها(.1378

ه  اللیثژ غالة یواڎیكژژه نقڎ چنین  ومه  انیژژ اڎ ینیڎ فژونگ  ی

 ڳژیعڀی ڳناڌڀی ٿامعه ڎیكژژه تا كهڎاژڎ  ڎٿهه انیژڎژ ا نیڑژ گكهال

.  یاتڎ می گگگڀژ یگژڎ یا هڳیه ته ڌیژا یوا لگاه ڎژ  ڎڳه می ڑغاآ

ه  گیژتژژا  ڀمطالعا ینا «انڀقاڎییك کیڎئهلها ن»گفڀما تڇٺڎژ  ما

 كنیم.می  معژفی

 اڻقالبی –ذڻئڻڳڻشیک گفتڱاں ای -2-3

 ماننڎ ینیڎ انڳنفكژژه ئڀاقژ کگاا تژ «یانقالت یڎئهلهیكا نگفڀما» 

 مماا ڳڌڱه ته گالمیا بنقالا مڈوثی انوثژه ژ ڳژیعڀی علی كڀژڎ
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ه  گیاگی ئڀاقژڎژ  نگفڀما ینا یوا یڳه. ژمڎآ ڎٿهه ته)ژه ( ڌمینی

 مگاله ا  گنڀی مگالا نقڎ تا ڳژیعڀی.  گڀا اژگڀها مگالاڑ ا یكکیڎئهلها

  : نهیگڎ میه  كنڎ می ڇمطژژا  یكکیڎئهلها مگالا ژ،گكهال

ه  ڎیعثا مڇكاا ژڀڱهاگ ژا ته  ڀكه یكانڎ.  ڎهكژ هڀكژا ڎه  مگالا"

ڎژ  ه،مانڎ عقة امعه ایتژ ،ٺیژهمه اژیڀكژی گاوانهآنا ڳعائژه  گمامژ

 یوا ڳڀهژ ژڀڱه تهاگ  ڀكه یكه ڎهژه وا.  وا ضهه ژه وا ڀكیه

! )ته نقل " ولا فن" ایتژ ،تعضی لقه تهه  وا گهژمڎه  علمی ڀڌڱڱی

 (.124:1374 یایی،اڑ ڑكژ

 یژاه توڀژین نڎاڀه می گالمیانقالب ا وثژژ ی مٺاته)ژه( ته ڌمینی مماا

 نماڑگا بنقالاڑ ا تعڎ یوا لگاڎژ  ایژڑ  ڎ؛ڳه بمڇگه نگفڀما یناڑ ا

 ته ڀهٿه تا انیژا ڀمطثهعاه  ٿمعی یوا گانهه ژ لڀڎه گمیژ یوا

 مماا گنگژ. ڎژ   نگژیگڀنڎ می مگٿڎ ته نیڳاا گنگژه  نناگڌ

 ڀثڎیل ڎیعثاه  ٿڀماعیه ا گیاگی لفعا نكانه ته تایڎ مگٿڎ ڌمینی

 میال  هیڎا یلگها مگالا ژڱڎ  ی ٿامعهژا ڎژ  مگٿڎ یڳهڎ. ه

 گڀڎژناژا  گالمیا  بنقالاڑا قثلڎژ  مگاٿڎ ڎمهٿه ضعیڀه ه نگڀنڎڎا

 یڀهگعه  نقالتیا -یڎهئهلهکیكا نڀماگف اڀڀأٺیژاڑ  یكی .نڎنڎاڌه می

ه  فاڀژڎ نڳڎ هڎهفڑا طژیقاڑ  مگاٿڎ مانیڑگا ژگاڌڀا ڀیكاكژژهته

 ی،ونژه  فژونگی یوا نكانه ،تگیٿ یوا هپایگا ماننڎ وایی نكانه

 گالن ف،مڱژ یوا هڳگاهفژه  وا ڳژكڀ ،لڇگنها ڱقژ یوا هقڱنڎ

 تا. یگژاڀ ڎه مهگگ وا كڀاتڌانه یڀهگعه ،ڌانه ئڀاقژه  مطالعه یوا

 می مگاٿڎآن ڎژ  نظامی ماویڀه  تگیٿ ژڇضه ٿنگ یافڀن ڌاڀمه

 پیچیڎگیه  گیڎگگڀژ چنین  وم. یافڀ می ٿڀماعیا ڀهٿیه تایگڀ

 ٿڎیڎ یطاڳژ تا مڀناگة مڎیژیڀ منڎڑنیا مگاٿڎ ڀیكاكژژهته ژگاڌڀا

 تا چنین  وم. مڎآ تژنمیآن  منٿاا ی هعوڎاڑ گنڀی یواه ژهگ  ڎته

 ژهمگٿڎ ٿمعیڀ یٿژڀڎ  ته ژكڳه فژونگیه  اگیگی یفضا ڀغییژ

  ڳایڎ لیڎاڎ. ه ننڳا مگٿڎ ته یكمڀژ لقثاا انٿه قڳژه  یافڀ ڀغییژ

 ڀغییژ یاآ كه ڎته ینا گژفڀ اژقژ مگٿڎ مقاتلڎژ  كه پژگڳی ڀژین موم

 نقالتیا  - یكکیڎئهلها نگفڀما مطاتق مگاٿڎڎژ  گژفڀه ژڀڱه لڀڇهه 

 چنین ومه  ینیڎ فژونگ ی گعهڀه ایتژ عملی یپیامڎواه  نڀایٿ

       ؟گڀا ڳڀهڎا گالمیا بنقالا یواهژتاه  وااژڑگ   یاڳاعه 

 نهعی كه ڎته یگژڎ وا پژگگ ژیتگیاه  وا پژگگ ینا ته پاگڍ ڎژ

 یكکیڎئهلها نگفڀما ڳیه اژڑ یفكژ نتنیا ته ڎاژفاه ماا ڎینڀقاا نگفڀما

ه  ماویڀ گپڈیژ ضمن نگفڀما ین. ا مڎآ ڎٿهته ه نقالتیا -

 هنڇهڎژ  ڇكهمڀ یوا گیاگڀه  واژهگ  ،مگٿڎ گیاگی یواڎكژژكا

ه  ڎهكژ نقڎژا  بنقالاڑ ا تعڎ یوا لگاڎژ  مگٿڎ تا ژڎتژڌهه  ڎهگڀفاا ی

  نگفڀما ین. ا گڀا ییگژڎ یوا مڳی ڌطه  وا یهژه ڈڀڌاا نوااڌه

ه  كنڎ می ڀأكیڎ مگاٿڎ ڎمهٿه ضعه قیقڎ ڳناڌڀ تژ چیڑ وژاڑ  یگت

. گڀا مگاٿڎ ی مینهڎژ ڑ ڇكهمڀ ویافڀژ ڎیڀقانا تینیڑتا نوااڌه

 تڌگ.  یافڀ هڑتژ ڀڱالڇاا لڀه ڎه ٿنثگڎژ  نگفڀما یناڑ ا تڌڳی

 ضعیڀه ه مگاٿڎ ته طمژته ٿڀماعیا ڀڀڇقیقاه  ڀمطالعاآن ڎژ  یگژڎ

 یوا گانهه ژ ڀمطثهعا.  ڎڳه می هیڎڎ ژكڳهڎژ  اژیینڎه ڎ ینڎ

ه  ڀمطالعا ته ینٿا. ڎژ ا نڎا ڌڀهڎاپژ نقالتیا یكکیڎئهلهته ا نیڑ ٿمعی

 ته ڀمطالعا ینا ایژڑ یمڎاڑپژ می هڳڎانٿام  ڳناڌڀی ٿامعه ڀڀڇقیقا

 .ڑڎگا می منعكکژا  نگفڀما ینا ڀمامیڀ یمفیڎڀژه  ڀژ قیقڎ نڇه
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 ڎیاــنڀقا -یكکڎئهلهــیا ناــگفڀم قــعمیه ڎژك  ناڌڀــڳ ایژــت

 ینا كه «یفژونگ ی مینهڑ» ه  اعی«ٿڀما گڀژــت» ڀــگا ڑمال

 .   تڳناگیم ،یافڀ هگعهڀه  گژفڀ ڳكلڎژڎژهن آن  نگفڀما

 ایوهه  لڇا انیژا ٿڀماعیه ا گیاگی یفضا 1371 یوهڎ هعڳژ تا 

  یڎهژه   كه گالمیا بنقالا نڌگڀ ی  وهڎ اـته  ڀـیاف ییگژڎ

 یڑماڀیكژكا یژـوثژ ڀاـڇی ،یـنقالتا ڎـٿڎی لڀڎه یڳكلگیژ

 ڎ،ته «کمقڎ عفاڎ»  یڎهژه   یا ڀڇمیلی ٿنگه  بنقالا اژگڈنتنیا

 اژگڀقژاڑ ا وا لگا یگژڎ همڎ ی  وهڎ هعڳژ تا.  ڎكژ یـگاگا هڀڀفا

 ژنڀظاا ڎممژ یٿژڀڎ تهه  ڎهـت ڀهـگڈڳ یمالـگا ژیٿموه ڇاكمیڀ

 یکـڀأگ یـمثن ایگـو ناـمآژ هـت یـنقالته ا المیـگا لڀڎه ڀا ڳڀنڎڎا

ڎهژ اڑ  هـت ،هـالنڎعا ،یـمڀژق ،مژفه ،ڌالقیا ،گالمیا یا ٿامعه

ه  تپهڳڎ عمل ٿامه یگژڎ یوا نماه آژ یـگیاگه  یاڎاژ یواڎگاـف

 تعڎ ته نماڑ نـی. اڑ ا ڎـوڎ ڍـپاگژا  ڎمژـم یمعنهه  ڎیما ژاڀنڀظاا

 ڀٺثیڀاڑ  ناڳی مگه آژا ڱلڇ ی  گایهڎژ  ڳڀنڎڎا ڀقاضا ڎممژ

 ظاـلڇه اڑ  ژـڀ مژفه نڎگیاڑ ڑ ،ٿنگ یافڀن نپایاه  المیـگا ژیٿموه

 لڇا عینه ڎژ  وا یآڑاڎ اـت اهژـوم ژـڀ گـتڌ ایڀـضژ یـفژونگ

اڑ  یا هـمٿمهع ل،ڇا عین.  ڎژ  ڳهنڎ ژڎاژتژڌه تیڳڀژ قڌاله ا معنهیڀ

 اگڑیژـتن كهژڍ ڎاڎ  یا منطقهه  ٿوانی عژڱهڎژ  فژونگی  ڀڀڇهال

 یوا کیڀكنهله گگگڀژڎاڎ . اژقژ ڀأٺیژ ڀڇڀ ڑـنیژا  انژـیا ی هـٿامع

 فژونگی یواڎژهاڑه  ڀـینڀژنه ا اـو اژهاوهـم ڳڱهـڌ هـت  ،اطیـثڀاژ

  ژاڳكاه آ ڎگڳه می لمللیا تینه  ٿوانی فژونگی یفضا یتهگهژا  انیژا

 تهژا  انیژا یٿامعه فژونگی یفضا لكنڀژڎژ  گالمیا لڀڎه ی هگیطژ

 فژونگی یفضا تین كه وایی هڀڀفا ته ڀهٿه ـات.  ڳیڎـك می چالگ

 اژهماوه تژ ڇاكم ژگكهاله  الژـلیث ژ،مڀكٺ یفضاه  یگالما بنقالا ینیڎ

ڎژ  یـگژتڑ فژونگی چالگ تا گالمیا ڇكهمڀڎاژڎ،  ڎٿهه ینڀژنڀه ا وا

ژه ته ژه  یته طهژ كل یژانا یٿامعه  یفژونگ یژیڀمڎ ینڇهه  یمینهڑ



 ڻخستیں کڻفراڻس ڱڳی بۀ سڻی ضہرسازی ڻ ڱعڱاری داڻص بڻیاں          

 ، تہراں، ایراں6331، اردیبہطت ڱاۀ، 3

 ژفكاا ڎنڑڎژ  مگٿڎ هٿایگا» انعنه تا وڳیهپکڎژ  ڎاڀلگاا نقیة  ڳڎ.

 كڀژمڳا انمیڑ كه نكڀه ینا  گژفڀن هڱژمف ضمن(  1381)  «یعمهم

 تیگژا  كاوگ ینا ،گڀا یافڀه كاوگ ژتگیا مگاٿڎڎژ  ڎممژ ژڇضهه 

 واآن  ایٿژا كیفیڀه  چگهنگیه  مگاٿڎ یوا تژنامه ته چیڑ وژاڑ 

 ڀمایل معڎ علل  ی ژهتاڎژ یه ڀٿژتی گیژتژ ڇاڱلكڀڎ.  می بمنگه

 :میكنڎ  ژهڳاا یژڑ ڎاژمه ته مگٿڎ یوا تژنامهاڑ  ڎهگڀفاا ته ننااٿه

 ،مڌڀلف یوا تژنامه ڎٿهه معڎ) ڌڀیایكنهه  عڀنه معڎ -2-4-1

 (؛ابٿڈه  مناگة

 مگٿڎ؛ یوا تژنامهاڑ  گاویآ معڎ -2-4-2

 ؛   یفضع ڀڀثلیغا -2-4-3

 ڀنڎژه؛   اڎفژا ڎٿهه -2-4-4

 ین؛اڑ ڎ غلطه  ڌڳك ڳڀڎاتژ -2-4-5

 یواڑنیاه  ڀفكژ تا مگٿڎ یوا تژنامه ڀناگةه  وماونگی معڎ -2-4-6

 ٿهان ؛

 اڑ مگٿڎ؛ ڎهگڀفاا یٿاڈته تژا ڎٿهه معڎ -2-4-7

 یا كلیڳه یوا تژنامه ڎٿهه ه ڱڇیڇ ییڑژ تژنامه معڎ -2-4-8

 ؛مگٿڎ

 وا ؛ مهعظهه  وا تژنامه ڎنته اژیڀكژه  ڌڳك -2-4-9

 هڳیه ڈڀڌاه ا آهژینهڎژ مگاٿڎ نیاناڀه كهڎاژڎ  ڎٿهه نیڑ هیڎگاڎ ینا

 كاوگ تاعٺ ڎمژهڑا یواه ژهگ  وااژڑگ  تا مناگة یوااژتڑه ا وا

 اگڀ. هڳڎ وامژڎم اڑ  آن لقثاا

ه  مگاٿڎ فیڑیكی مڇیط كهڎاژڎ  ڎٿهه ییگژڎ هیڎگاڎچنین  وم

ه  ڎممژ فعڎژ ڎ یٺژ مؤ عامله آن ژا  نڎڎا نمی مناگةآن ژا  نگاڌڀما

 مطالعهڎژ  انڀوژ ڳوژ ڑییثاگاڑ نماڑگا.  ژڎنگاامی مگٿڎاڑ  ننااٿه

 انڀوژ ڳوژ مڈوثی ژٺاه آ مگاٿڎ یتناه  نگاڌڀما  ی ژهتاڎژ یا

 كه گاڌڀمانیه  ژیگاڌڀا نقائڳڎژ آن  كه گڀا ڎهكژ منڀڳژ ڳیاژگڑ

 همڎآ گڀته  ڎ فژونگی اٺمیژ ی هڳڎ ٺثڀ مڈوثی ٺژا 22 گیژتژاڑ 

 :وڎڎمی ننڳاژا  یژڑ ڀنكا

 تنا وا ؛  ینا ڑیگاڑتاه  مژمڀ ته ڀهٿوییت 

 ناـٿژیڎژ  اـتناو یـقثل تافڀه  ژگاڌڀا عنه ڎننكژ عایڀژ 

   ؛واآن  ته هژمٿا یتناوا هڎنفڑه ا یڎـتع یاـڀوـمژم

 ؛   تناوا ڳیاڇه ته ڀهٿوی تی 

 ڀیاژڇژ ڀڀأگیگا)نٿعاامژ ایتژ ڑمال فاویژ ڀمكاناا ڎننثه، 

 ه...(   ڎاڑیپژژنه

 ؛      تناوا یا هژمٿا یوا نگاڌڀما تافڀ ڎنته نناومگه 

 آن  ڎنته نپنواه  تناوا نیهتیژ ڎنمه ایتژ كافی یڎڎ ڎننثه

  هژ؛مٿا مژڀفع یاـوناڌڀماـگڎژ  وا

 ؛وااڑ آن   گڀڎژنا ڎتژژكاه  تناوا نڳڎ كههمڀژ   

 غیژه ناڳایگڀ ڎاژیتژه  توژه  تناوا وهیڀ ته ٿویڀه تی 

   ؛وااڑ آن  ڱهلیا

 اڑ آن  ڎیقڀڱاا ڎاژیتژ هتوژ ایتژ ڑمال ییڑژ تژنامه مڳكل

 ؛  یگڀژڀه ٿلةه  وا

 ه  یـمڇیطه  ی ٿه ملاعه تژاتژڎژ  تناوا ڎننثه ظمڇفه

   ؛اواتن ی ڑهاـگ ڎنژـنك ڀـڀقهی

 ڇك  هـٿمله اڑ  ڎمژـماڑ  یـتژڌ ڀـگڎ ته تناوا ڀڌژیة 

 (.1372 ی)ومڳوژ ژیاـگڎیا
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ه  ییژكه ڀغ یانیڎژ تطن ٿژ یژانگاڌڀ مگٿڎ ڎژ ا یڍ،ڎژ طهل ڀاژ

كه ڀا  یڳڎ؛ پژهگه ا یآن تهڎنڎ، انٿام م یوا یکگیه ینڀڎاهم مومڀژ

اگڀ. . اما اڑ  یڀل ژهه ڀڎاهمگ ته هضهڇ قات ییژڀغ یهڎهژان ڱفه یانڀوا

 یڑن ییژگگنڀ ته مژهژ ڀڎاهم ڌهڎ ژا اڑ ڎگڀ ڎاڎ، ڀغ ینآنٿا كه ا

پژهگه  ینڎژ ا یكڎیگژ یڳژهط الڑم ه كاف ییژڀڎاهم ه ڀغ ناممكن ڳڎ.

ڀڎاهم ڎژ  یه ڀاڇڎهڎ یگامعاڱژ كل یوگڀنڎ. ڀڎاهم ڎژ معماژ یڌیڀاژ

ژا كه ڎغڎغه  ینمگلمان ا یاڑ كڳهژوا یمعاڱژ مگاٿڎ تژڌ یمعماژ

كنڎ.  یتاژڑڀژ م یژانكژڎ، ڎژ ا یطژاڇ یامژهڑ یڀهان مگٿڎ میچگهنه 

كه تعڎ اڑ انقالب  یمناگث یوا یگڈاژ یهكه تا هٿهڎ گژما یڎغڎغه ا

 یڀكژاژ الگه یلانٿام ڳڎ، ته ڎل یڎڎژ گاڌڀ مگاٿڎ ٿڎ یاگالم

ڎژ  ییژكه ڀغ یژیماگڀ. اگژ تپڈ یگڈڳڀه ومچنان ته قهڀ ڌهڎ تاق

 یژاگڀ، تا ڀهٿه ته گ یه آگاو انگتژڌاگڀه اڑ ڎعام آن  یمعنا

 یكته عنهان  یٿامعه امژهڑ یتژا ییژڀغ یژفڀنپڈ یڎانگ تڳژ یڱعهڎ

كه غفلڀ اڑ آن، ڀكژاژ ڌگڀه كننڎه  یاگڀ. اڱل یڎڀژڎ یژقاتلاڱل غ

گهال  ینمگٿڎ ژا گثة ڳڎه اگڀ. پاگڍ ا یآڳنا ڎژ معماژ یفژم وا

كژڎه  یٿاڎنڎ كه فژم وا ژا ااعڀقاڎاڀ وگڀ ینمگاٿڎ ا یكه ڎژ طژاڇ

ڀهانڎ ڎژ  یانڎ، م یڎهڀقڎک ژگ یفژم وا ڎژ اٺژ گڈژ ڑمان ته نهع یاانڎ 

ڎاڳڀه تاڳڎ.  ییتگڑا یژمگاٿڎ ڀاٺ یطژاڇ یمناگة تژا یكژڎژه یینڀث

 یكژڎوایژه یڎژ مقاله ڌهڎ تا عنهان ڎگڀه تنڎ ینگژاٿ الڎ یلاگماع

 یتژا ڀنگاڌ»ڎژ كڀاب  یاگالم یمعاڱژ كڳهژوا یڎژ معماژ یژگڈاژڀاٺ
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آقاڌان كه ته مناگثڀ  یمعماژ یڑهٿا ی)اڑ مٿمهعه كڀاب وا «ینڎهآ

ته چاج  یالڎیم 1992ڎژ گال  یڑهٿا ینڎهژه ا ینپنٿم یتژگڑاژ

كنڎ. اه ڎژ مقاله ڌهڎ  یم یمڎگڀه ڀقگ 5ژا ته  یكژڎژه ین(، ایڎژگ

ڎژ  یڀفكژاڀ مڎژن ه گنڀ ینت یتژطژف كژڎن ڎهگانگ»آهژڎه اگڀ؛ 

 یآقاڌان ڎژ ڀمام یمعماژ یڑهٿا یكژڎوایژه یناڑ مومڀژ یكی ی،ماژمع

ڳهڎ، تهڎه اگڀ؛  یاگالم مطژڇ م یایڎژ ڎن یكه ڎژتاژه معماژ یمثاڇٺ

مطژڇ اگڀ. تژ اگاک تژنڎگان  یڑن یاڎن یكه ڎژ كل معماژ یمثاڇٺ

ڀهان  یمهٿهڎ م یكژڎوایژه یڀمام ینآقاڌان اڑ ت یمعماژ یڑهٿا

 كژڎ؛ یمڀقگ یكژڎژه 5معاڱژ ژا ته  یمعماژ

 عامه پگنڎ، یكژڎژه -3-1

مژڎم عامه  یاگڀ كه تژ اگاک ژهگ وا یكژڎیعامه پگنڎ ژه یكژڎژه

ژا ته  یتهم یاگڀ كه معماژ یكژڎیته هٿهڎ آمڎه اگڀ ه ڎژ هاقع ژه

ڀهگط  یمگاٿڎ هاضڇ ه ژهڳن اگڀ ه ته ژاڇڀ ینا یامآهژڎ. پ یهٿهڎ م

كه اڑ آنوا  ییوا یڌاژٿ یكننڎ ه ڇڀ یكه اڑ آن اگڀفاڎه م یٿامعه ا

ڎاژنڎ  یگنڀ یمگاٿڎ اگڀاڎ كاژان ینقاتل ڎژك اگڀ. ا ،كننڎ یم یڎنڎ

كننڎ. چواژ  یم یٿاڎژا ا یمگاٿڎ ینچن یگتژ ڀٿژته ڌه یهكه تا ڀك

 وگڀنڎ كه ڀهگط معماژان ته هٿهڎ آمڎه انڎ. یكژڎواییژه یگژ،ڎ یكژڎژه

 گنڀگژا، ژهیكژڎ -3-2

 یگاه ژامگک ه یماننڎ ڇگن فڀڇ یمعماژان یلهگنڀگژا ته هگ یكژڎژه

 یگنڀ یفوایڎژ ڳناڌڀ مهڀ یهاڱف ته هٿهڎ آمڎه كه ڀثڇژ فژاهان

 یوا ته طژاڇ یفمهڀ ینڎژ مڇڎهڎه ا یژنڎگ یم یمڎاژنڎ ه ڀڱم یمعماژ

 یتهم یا یڌیڀاژ یمعماژ یمعماژان اڑ ڑتان غن ینتپژڎاڑنڎ. ڎژ هاقع ا

كننڎ كه  یم یاڇطژ یڌهڎ ژا ته گهنه ا یكننڎ ه كاژوا یاگڀفاڎه م

 ڳهڎ. یوا ه ملڑهماڀ آن معماژ یكڳامل قهاعڎ، ڀكن

 مژڎمگژا،  ژهیكژڎ -3-3

 یكنڎ، معماژ یم یپگنڎنڎ طژاڇ یمژڎمگژا آنچه ژا كه مژڎم م یكژڎژه

 یمڀهگط ه اغلة مثڀڈل اگڀ ه ڱژفاً تژا یفیكه معمهالً اڑ نظژ ك یا

 ڳهڎ. یگاڌڀه م یمقاڱڎ اقڀڱاڎ

  قاتل انطثاق یینهگژا ژهیكژڎ -3-4

 ینهگژا ڀالگ ڎژ ٿوڀ طژاڇ یكژڎقاتل انطثاق ه ژه ینهگژا یكژڎڎژ ژه

كنڎ كه ڑتان  یقاتل انطثاق ڀالگ م ییڑمان ڇال اگڀ. نهگژا یتژا

 معاڱژ گاڑگاژ كنڎ. یاڑوایپاگڍ ڎاڎن ته ن یگڈڳڀه ژا تژا یمعماژ

 نهگژا. ژهیكژڎ -3-5

ڎاژڎ،  ینه گام تژم یڑتان یٿاڎا یته گه یاژتگ یڎنهگژا تا ڀاك یكژڎژه

 یننه یكژڎوایگڈڳڀه تا ژه یڎهتاژه المان وا ییژاگژچه كه ڎژهن آن ڀغ

 یڎهٿهڎ ڎاژڎ. مثاڇٺاڀ وفڀ گاله ڎژ طهل گاڌڀ مگٿڎ گف یڑن

گهاه  یكه تعڎوا ڱهژڀ گژفڀ ومگ یه مكالماڀ یڎژ تهگن ینالڎ یفڳژ

نڳان  یاگڀ ه ته ژهڳن یژفڀهمگٿڎ اڑ نظژ مژڎم پڈ اینآن اگڀ كه 

 یآهانگاژڎ ته طژاڇ یڎیتا ڎ یڀهان ڎژ ٿهامع گنڀ یڎوڎ كه م یم

مگٿڎ مٺل مناژه، گنثڎ،  یڎیكه عناڱژ كل یمعن ینپژڎاڌڀ، ته ا

كننڎ  یڎاڎژ معنا ڀنڑل پ ینكهڀهاننڎ تڎهن ا یم یمڇژاب ه گژڎژ هژهڎ

  «ڳكل تڎونڎ. ییژڀغ

مگٿڎ ڳاه  یكا،ڎژ امژ یگناا یمژكڑ اگالم ی،مگاٿڎ نگاژا ڎژ مالڑ

ڎژ  یافڇڎژ اماژاڀ، مگٿڎ الڱ یاڀان، مگٿڎ تن مڎڎژ پاكگ یڱلف

ڳاه  یالملل ینه مگٿڎ فژهڎگاه ت یگنگاپهژ، مگٿڎ اگڀقالل ڎژ انڎهنڑ

قاتل  یی)نهگژا ییانڀوا یكژڎتا ڎه ژه یومگ یڌالڎ ڎژ عژتگڀان گعهڎ

 یڑانكه تا ڀهٿه ته م یڳڎه انڎ، مگاٿڎ ی( طژاڇییانطثاق ه نهگژا

مگاٿڎ  یڎژ طژاڇ یژگڎ نقطه آغاڑ یماگڀقثال نماڑگڑاژان ته نظژ 

 یطژاڇ یوا یڎهمگاٿڎ قاتل ڀعمق اگڀ، ا ینمعاڱژ وگڀنڎ. آنچه ڎژ ا

 ییالڇاق عملكژڎوا یژڀكژاژی،غ ینماڎوا ه ڌلق فژم وا ینیآنوا، نهآفژ

ژهڑ،  یمڱالڇ ه ڀكنهلهک یژیٿامعه، ته كاژگ یمڀناگة تا ضژهژڀ وا

پژهکه وا ه  یاکا، مقآنو یه معاڱژگاڑ یاگالم یڀهٿه ته گنڀ وا

 یڑه ن یفژونگ اگالم یٿتعضاً كالن ڎژ ٿوڀ ڀژه یوا ینهوڑ یڳڀڌڱ

اگڀ كه  یڳوژ یمایه منظژ آنوا نگثڀ ته تافڀ ه گ یمكان یڀمهقع

 .یژڎمنڀقڎانه مهژڎ ڀهٿه قژاژ گ یتا نگژڳ یكالڑم اگڀ وژ 

 
 ی( : ڱساجذ ڻگارا در ڱاڳس6-3ضكڳ )

 
 در پاکستاں یصڳ( : ڱسجذ ضاۀ ف2-3ضكڳ )
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 در اڱارات یا( : ڱسجذ بں ڱذ3-3ضكڳ )

 
 در سڻگاپڻر یافح( : ڱسجذ اڳص4-3ضكڳ )

 

ژگڎ، فژاوم نمهڎن  یته نظژ م یضژهژ یژانا یآنچه امژهڑ ڎژ معماژ

نه تژ اگاک ڎانگ  یوا یڳهٿوڀ طژڇ انڎ ییژ مناگة ه فژڱڀ واتگڀ

گنڀ  یكقثهل  یاژهڑ اگڀ. ته ڀٿژته ٺاتڀ ڳڎه اگڀ كه ژڎ  یفن

منهط ته گڈڳڀ ڑمان تهڎه اگڀ ه اڑ آنٿا كه گنڀ  یژتاڑ،اڑ ڎ یاٿڀماع

 یننڌهاونڎ ڎاڳڀ، ڀڎاهم ا یڎهام چنڎان اژناڎژگڀ ه ناگاڑگ یوا

ڌهاوڎ ڳڎ،  ینه امژهڑ یلاڱ یاژمعم یكڇژكڀ منٿژ ته ڀڇقق 

 یگڀگیتژ ضاتطه ڳا یطڳژا یكه اگژ ڎژ كڳهژ ما فاژغ اڑ ڀمام یكژڎیژه

اڑ ڎگڀ ژفڀه  یگاهٿا یاتیڀهانڎ ڎژ تاڑ یاگڀهاژ ڳهڎ، م یڳنواڎیطژڇ پ

 ڎاڳڀه تاڳڎ. یفژاهان یژمگاٿڎ معاڱژ ڀاٺ یڎژ طژاڇ یژانا یمعماژ

ڻتیجۀ گیری 

اگڀ.  ڀطثیقی یوا گیژتژ مڑمگڀل ٿامعنگژگ  یكڎژ  مگٿڎڎژك 

 کیڀكنهله ژظوه ماننڎ ٿوانی یینڎواافژ مٿمهعه یڎیمڎ كه ژطه نوما

 ٿنثگ گگگڀژ ن،مگلمانا ڀمواٿژ ،ٿمعی طڀثااژ گایله ،ٿڎیڎ یوا

ه  ن،گیهانیڑژمڎ ن،ناڑ ٿنثگه  نناڑ یافڀن ومیڀا ،ینیڎ یوا

 گژاگژ تلكه مگالا نٿواڎژ  ڀنوا نه مگٿڎ ضعیڀه تژ یگژڎ یینڎواافژ

 ته طمژته چهڎژك آن  ایتژ ماژه  ین. اڑ ا گڀا ڳڀهاگڈ ڀأٺیژ نٿوا

 یلگهواه ا ڀڀنهعا ڀا وگڀیم ڀطثیقی ڀمطالعا ڎمنڑنیا  گڀا مگٿڎ

ه  ٿڀماعیا یتگڀژواڎژ  مگٿڎ ینیه ڎ ٿڀماعیا ایلگهواا ژی،معما

 طژیق یناڑ ا ڀنوا.  تڳناگیم وم ژكناه ڎژ  وم تاژا  مڌڀلف فژونگی

ته   هڑمژا نٿواآن ژا ڎژ  فومه  هٿایگاه  مگٿڎ انڀه می كه  گڀا

 ڀمطالعا یڀهگعه  هژڀضژه  ومیڀا تژ مایلم نپایا ڎژ. گڀآهژڎ ڎ

 ی مطالعه كنڎ می لگڀڎالا نغهاژ كه ژطه  نوما.  یمكن ڀأكیڎ مگٿڎ

 ایژ؛ ڑ گالمیا معاٿه مڀماڎژ  ی گڀا هژڀضژ یك مگٿڎ ژفه

 ڀغییژ ینه ا گڀا فڀهیا ڀغییژ هڑمژا مگٿڎ یواڎتژژكاه  واڎكژژكا

 نانمگلما ی هڳڎ پڈیژفڀه گنڀی تطڎژ ژها لنفڱاا نهعی ی هكننڎنتیا

 (.268:1994آن وا اگڀ )اژغهن  ڎڀعثا مڇل تا

 ڱراجع
، «مگٿڎ، مگٿڎوا ه چنڎ كلمه ڇژف ڇگاب ( »1371) یانطاوژ 

 .71مٿله ڑائژ، ڳماژه 

ٿله م« مگاٿڎ یمڎل كاژكژڎ ٿوان( »1382مڇمڎ ژضا ) یانه،ات یناژ 

 .25-18، 71مگٿڎ، ڳماژه  ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


