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 چکیدُ
حبفِیٝ ٔزٕٛٓٝ ای آسأٍبٞی دس ؿٕبَ ؿٟش ؿیشاص ٚ دس رٙٛة دسٚاصٜ لشآٖ اػت. ایٗ ٔزٕٛٓٝ ثٝ دِیُ ربی دادٖ آسأٍبٜ حبفَ 

اِذیٗ ٔحٕذ یغٕبیی ٚصیش ٔیشصااثٛاِمبػٓ ٌٛسوب٘ی؛ حبوٓ فبسع، ٜ. ق ؿٕغ 856اػت. دس ػبَ ؿیشاص دس خٛد ثٝ ایٗ ٘بْ ٔـٟٛس ؿذٜ

ؽ ثٝ ٕٞت ّٓی اكغش حىٕت ٜ. 1314فشاص ٔمجشٜ حبفَ ثٙب وشد. ػبخت ثٙبی رذیذ دس ػبَ ثشای اِٚیٗ ثبس ٕٓبستی ٌٙجذی ؿىُ ثش

اص ٕ٘بدٞبی ؿیٜٛ اكفٟب٘ی ٚ  ثب اِٟبْ ٚ اص ٔذسػیٗ اِٚیٝ ٕٔٔبسی دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ ثٛد ٌذاس وٝ ٕٔٔبسی فشا٘ؼٛی ًشاحی آ٘ذسٜ ٚ

سػذ وٝ ایٗ وبس ٕٔٔبسی دٚسٜ ص٘ذیٝ ا٘زبْ ٌشفتٝ اػت. ثٝ دِیُ  ؿٙبخت ٌذاس ٘ؼجت ثٝ ٕٔٔبسی ػٙتی ایشاٖ ایٍٙٛ٘ٝ ثٝ ِ٘ش ٔی

ب ٚ چٍٍٛ٘ی ٞبی ًشاح دس ًشح ایٗ ثٌٙٔبِٔٝ ػبختبس وبِجذی ٚ ایذٌٜشفتٝ اػت. ایٗ پظٚٞؾ دس پی  تٛػي ٕٔٔبساٖ ایشا٘ی ا٘زبْ

 تأحیش پزیشی آٖ اص ٕٔٔبسی ػٙتی ایشا٘ی ٚ ٕٔٔبسی اسٚپبئی اػت.

 ، ٕٔٔبسی ػٙتیآسأٍبٜ حبفَ، آ٘ذسٜ ٌذاس، حبفِیٝ کلوات کلیدی:
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 هقدهِ

وشد وٝ ٞٓ ثهٝ   ٞبی ٕٔٔبسی سا ٘یض دِٚت ارشا ٔی دس صٔبٖ حىٛٔت پّٟٛی تٛرٝ دِٚت ثٝ ٕٔٔبسی ؿٟشی ٌٔٔٛف ؿذ ٚ اغّت پشٚطٜ 

داد. ٚػٔت ٚ ػشٓت ثش٘بٔٝ ثبصػبصی ثٝ ٕٔٔبساٖ ایشا٘ی ٚ خبسری أىب٘بت ٚ فشكهتی   ٔشدْ ثٛد ٚ ٞٓ چٟشٜ ؿٟش سا تٔییش ٔی ٘فْ ٓبٔٝ

اس ذتٛاٖ ثٝ ثبصػبصی آسأٍبٜ حبفَ تٛػي ٕٔٔبس فشا٘ؼٛی آ٘هذسٜ ٌه   ػبثمٝ ثٛد. دس ایٗ صٔیٙٝ ٔی داد وٝ دس ایشاٖ ٚ ربٞبی دیٍش ثی ٔی

ٞبی دیٍشی دس ؿٟشٞبی ٔختّف  ٞبی آٟ٘ب ؿذ وٝ ثٔذ اص اٖ آسأٍبٜ ؿبٓشاٖ ٌشا٘مذس ایشا٘ی ٚ حفَ اسصؽ اؿبسٜ وشد وٝ ثبٓج تٛرٝ ثٝ

دس ًشاحی آسأٍبٜ حبفَ ًشاح ثٝ وبسثشی .وٙذ ٞبی ثٔذی ٕ٘ٛد پیذا ٔی ایشاٖ ثٛرٛد آٔذ. ِزا إٞیت آسأٍبٜ حبفَ دس تبحیش ثش آسأٍبٜ

ػبصی غشثی ثبٓهج ؿهذٜ    رٝ وشد ٚ ٚرٛد ایٗ ثٙبدس ثبغی ثٝ ػجه چٟبسثبٕ ایشا٘ی ٚ ثبٕآٖ ٚ تّفیك ٕٔٔبسی ػٙتی ثب ٕٔٔبسی ٘ٛیٗ تٛ

، ایٗ پظٚٞؾ دس پی ؿٙبػبیی سیـٝ ٞبی ٕٔٔبسی ایهٗ ثٙهب   .وٝ ایٗ آسأٍبٜ رٟب٘ی ؿٛد ٚ ٔشدْ اص ٞش ٌشٚٞی رزة ایٗ آسأٍبٜ ؿٛ٘ذ

اص ٕٔبسی ػٙتی ثٝ وبس سفتٝ دس آٖ اػت. دس ایٗ پهظٚٞؾ  ثبصٕ٘بیی ٔفبٞیٓ ٔ ٞبی ًشاح آٖ ٚؿٙبخت ٚ ـٝیٚ ٚاوبٚی ا٘ذ ػیشتحَٛ آٖ

ٝ     –سٚؽ تبسیخی  ای ٚ ثشسػهی اػهٙبد ٚ ٔهذاسن ٔىتهٛة      تفؼیشی اػتفبدٜ ؿذٜ اػت ٚ سٚؽ اثهضاس ٔهٛسد اػهتفبدٜ اص سٚؽ وتبثخب٘ه

   ثبؿذ. ٔی

 ریشِ ّای پیدایش آراهگاُ -1

كٙٔت ثخلٛكی دس ایٗ صٔیٙٝ ٚرهٛد ٘ذاؿهتٝ چهٖٛ     ٜ اػت.تبسیخچٝ آسأٍبٜ دس ربٔٔٝ ٘خؼتیٗ اػالٔی داسای سیـٝ ٕٓیمی ٘جٛد 

ٔزٞت صستـتی دس صٔبٖ ػبػب٘یبٖ فتٛا داد وٝ ارؼبد ػٛصا٘ذٜ ؿٛ٘ذ أب ثشخی اص ؿٟشٞبی ػٛسیٝ اص فشًٞٙ ثبػتب٘ی ٚػهیٔی اؿهجبّ   

ؿتٗ یبد ٚ خبًشٜ ؿخق یب ٞب، آسأٍبٟٞب داسای ربیٍبٜ ٚاالیی ثٛد٘ذ وٝ ٞذف اكّی آسأٍبٜ ٞب ٌشأی دا ؿذٜ اػت وٝ دس آٖ فشًٞٙ

 ػٛسیٝ ثیضا٘ؼی دس لشٖ چٟبسْ ٔیالدی ثبٓج ؿىٛفبیی ػبخت ٚ ػبص ٌشدیذ. سفت. ایٗ آییٗ یبد ثٛد سٚیذادی ثٛد وٝ ا٘تِبس ٔی

 

 پیدایش آراهگاُ در ایزاى -1-1

ثبفهت اثتهذایی ربٔٔهٝ ٚ     ایٗ ٔٛههّٛ دس  .دس ٕٔٔبسی اػالٔی ایشاٖ اػت آسأٍبٜ ٔـٟٛستشیٗ ّ٘ٛ ثٙب ثذٖٚ ؿه ،ثٝ اػتخٙبی ٔؼزذ 

ثبیذ ثش ایٗ ٔٛههّٛ  دس اثتذا ؿٛد وٝ ػٟٕی اص ایٗ ثٙبٞب ٘ذاؿتٝ ثبؿذ.  فشًٞٙ ایشاٖ سیـٝ داسد ٚ دس ایٗ وـٛس وٕتش ؿٟشی یبفت ٔی

تبویذ وشد وٝ ٞیچ ٌٛ٘ٝ ػٙتی دس ثٙبٞبی تذفیٙی ٔؼتمُ دس دٚساٖ لجُ اص اػالْ ٚرٛد ٘ذاسد. ٔمجهشٜ ثبؿهىٜٛ وهٛسؽ دس پبػهبسٌبد     

ا٘ذ ٚ تهب ٔهذتی ثٔهذ اص     ٞب آسأیذٜ ػتخٙبیی اػت وٝ ایٗ لبٖ٘ٛ سا حبثت ٔی وٙذ. ػالًیٗ ثٔذی ٞخبٔٙـی دسٖٚ تبالسٞب داخُ كخشٜا

ثبٓهج تٛلهف   ای ادأٝ یبفت. دس دٚسٜ اؿىب٘یبٖ ایشاٖ ثٙبثش تٛكیف ٞبی ٕ٘ٛداسی ٔٙهبثْ یٛ٘هب٘ی ُهبٞشا     ٞخبٔٙـی چٙیٗ ٔمبثش كخشٜ
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وهٝ   س دٚسٜ پبدؿبٞبٖ ػبػب٘ی ثٝ دِیُ ػٛصا٘ذٖ ارؼبد ٔشاػٓ تذفیٙی ػشوٛة ؿذ. اص ایهٗ سٚ ٍٞٙهبٔی  ؿٛد. د آسأٍبٟٞب ٔی ػبختٗ

ای اص آسأٍبٜ ٞب ٚرٛد ٘ذاؿت تب ثٝ ٓٙٛاٖ ٔٙجْ اِٟبْ ثهشای ٔؼهّٕب٘بٖ ٔهٛسد اػهتفبدٜ      ٍٛ٘ٝ ػٙت ص٘ذٜاػالْ دس ایشاٖ پب ٌزاؿت ٞیچ

ساالػالْ اص لشٖٚ دْٚ ٜ.ق. ثٝ ثٔذ دس دػهت ػهبخت ثٛد٘هذ. اص ایهٗ سٚ     أٌٙمٝ دای دس ػشتبػش  ٞب ثٝ ؿىُ ٌؼتشدٜ لشاس ٌیشد. آسأٍبٜ

دس لشٖ چٟبسْ ٚ پٙزٓ ٜ.ق. یٔٙهی  . ذٙویـبٖ خٛد دس ٔلش، ػٛسیٝ یب ٓشاق ٌشفتٝ ثبؿ ٕٔىٗ اػت ٔؼّٕب٘بٖ ایشا٘ی ایٗ ؿیٜٛ سا اص ٞٓ

ی وهٝ أتهذاد لبثهُ ٔمبیؼهٝ ای اص آسأٍبٟٞهب سا دس خهٛد       ا ای وٝ ؿبٞذ اِٚیٗ ؿىٛفبیی ِٓیٓ ٕٔٔبسی دس ایشاٖ ثٛد، تٟٙب ٘بحیٝ دٚسٜ

داؿت ٔلش دٚساٖ فبًٕیٖٛ ثٛد. ؿبیذ ثتٛاٖ ٌفت دس آٖ ٘بحیٝ استجبى ثیٗ تـییْ ٚ ثٙبٞبی تذفیٙی ٞٙٛص ٘یض آؿىبستش اص آ٘چٝ دس آٖ 

 (1389) ثشا٘ذ، .ثٛد صٔبٖ دس ایشاٖ ٚرٛد داؿت ثٛد. ایشاٖ اػبػب دس ٔٔشم ًیف ٌؼتشدٜ تشی اص ایٗ تبحیش لشاس ٌشفتٝ

 

 یي آراهگاُّای هذّبی ٍ ًواد جٌبِ-1-2

 ٝ ٞهب ٕ٘بیهبٖ    ثب تٛرٝ ثٝ ٓٛأُ ٔٛحش ثش ٌؼتشؽ آسأٍبٜ دس ایشاٖ اػالٔی، تٕبیُ ٕٔٔبساٖ اػالٔی دس ایٗ ٔٛسد ٘یض ٕٞب٘ٙذ دیٍش صٔیٙه

ٕی، دس وهبسثشد رذیهذ خهٛد، ثشخهی     ٝ وٙٙهذ. غبِجهب ایهٗ اؿهىبَ لهذی     هه ٞبی رذیذ ٓش ٚػیّٝ اؿىبَ وٟٗ سا دس لبِت ػبخت تب ثذاٖ

ایٗ ٔٔٙهب سا ٔشتجهب ثهٝ رٞهٗ     ٔمبثشٞبی ٔٛرٛد دس وتیجٝ  ػبص٘ذ. رّٕٝ ٚػیّٝ آٖ سا غٙی ٔی پیٛ٘ذٞبی ٘ضدیه سا ثٝ د٘جبَ داس٘ذ ٚ ثذیٗ

ٞهب،   ذ اص سثهبى ٞبی ایٗ ٔٛسد ٓجبستٙه  تذفیٙی سا ٘یض ا٘زبْ دٞذ. ٕ٘ٛ٘ٝتٛا٘ذ ثشخی ُٚبیف دیٍش ٚ ٘مؾ غیش سػب٘ذ وٝ یه آسأٍبٜ ٔی ٔی

دٞٙهذ وهٝ    ٞب ثهٝ ٚههٛح ٘ـهبٖ ٔهی     ، ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ)ٔضاس ؿیخ احٕذ ربْ( ٞب ٚ ٔذاسع تذفیٙی ٕٞب٘ٙذ ٔؼزذی ٚالْ دس تشثت ربْ صاٚیٝ

ِٔٙٛسٜ  داد. چٙیٗ ٟ٘بدٞبی ٕٓٛٔی یب چٙذ چٍٛ٘ٝ ٕٔٔبسی تذفیمی ثخـی اص تبسٚپٛد ربٔٔٝ ایشاٖ سا دس صٔبٖ لشٖٚ ٔیب٘ی تـىیُ ٔی

ص كهشفب ٔشاػهٓ   ای ثٝ ؿىّی پهیؾ ا  ا٘ؼت آسأٍبٜ سا ٚاسد چشخٝ ربٔٔٝ وٙذ ٚ آٖ سا ثشای ٌؼتشؽ وبسثشی ثٙبی ٔمجشٜتٛ ثٝ خٛثی ٔی

ثهب   ایٗ ٌّٔت اص ایٙىٝ آسأٍبٜ غیشٔزٞجی ٔجذَ ثٝ ٕ٘بدی آؿىبس اص ػیش ٘ضِٚی ؿٛد، رٌّٛیشی ثٝ ٕٓهُ ٘یهبٚسد.  . تذفیٗ، آٔبدٜ ػبصد

یغ ٚ تىشیٓ سا اص ٔحیي اًشاف وؼت وٙذ ٚ دس صٔبٖ ٔٙبػت دس ٚالْ تجذیُ ثهٝ ربیٍهبٞی   تٛا٘ؼت تمذ تغییشی ِٕٔٔٛی، آسأٍبٜ ٔی

ٔىُٕ ثشای ٓجبدت ٌشدد. ٕٔٔٛال ٘یض اتفبق ٔی افتبد وٝ ٞٛیت اكّی ؿخق ٔهذفٖٛ دس آسأٍهبٜ فشأهٛؽ ؿهٛد ٚ رهبیٍضیٗ فهشدی       

ٔی تٛاٖ ثٝ آسأٍبٜ ٔٔشٚف ثٝ پیش دس تبوؼتبٖ اؿهبسٜ   ٞب ، ثٝ فشاخٛس داؿتٗ ؿٟشت ٚ تمٛا دس آٖ ٔحُ ٌشدد، وٝ اص رّٕٝ ایٗتش ٔٔشٚف

وشد. ایٗ ٞٛیت رذیذ غبِجب آتجبس ٚ ثبٚسی سا ثب خٛد ثٝ ٕٞشاٜ داؿت حبَ آ٘ىٝ وتیجٝ ٘ٛؿتٝ ؿذٜ دس ٔمبثُ دیذٌبٜ ٍٕٞهبٖ، داػهتبٖ   

 وشد.   دیٍشی سا ٘مُ ٔی
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  اٍل ٍ هعواری هدرى پْلَیدٍرُ -2

ٌیشی ثٙبی حبفِیٝ دس دٚسٜ پّٟٛی اَٚ اتفبق افتبدٜ اػت، دس اثتذا ؿٙبػبیی دلیهك ایهٗ    ؿىُاص آ٘زب وٝ ٕٓذٜ تغییشات ٔٛحش ثش 

تـىیُ ؿذ. پّٟهٛی اَٚ پهغ اص تمٛیهت حىٛٔهت ٔشوهضی ٚ تخجیهت ٔٛلٔیهت         1334دِٚت پّٟٛی دس ػبَ  دٚسٜ اِضأی اػت.

ٞهبی یهه حىٛٔهت اػهتجذادی،      ٚ پبیٝ خٛیؾ ٚ التذاس ثش ػشاػش وـٛس آغبص ثٝ تغییشات ٌؼتشدٜ دس ؿئٖٛ ٔختّف ّٕٔىت وشد

ٌشایی، الئیه ٚ ًشفذاس ٘ٛػبصی سا دس ایشاٖ ثٙیبٖ ٟ٘بد. اص صٔبٖ پّٟٛی اَٚ ٔذس٘یضاػیٖٛ ثٝ كٛست ٌؼتشدٜ ٚ فشاٌیش دس وُ  ّٔی

ْ ٞبی ٔختّف ٕٔٔبسی غشة اص ایٗ دٚسٜ دس ایشاٖ تبحیش ثیـهتشی داس٘هذ. دِیهُ آٖ سا ثبیهذ افهضایؾ آهضا       ػجه ّٕٔىت آغبص ؿذ.

تش ٕٔٔبساٖ فشٍ٘ی دس ایشاٖ ٚ ٞٓ چٙیٗ ػِٟٛت ػفش ثٝ غشة ٚ تٛػٔٝ أىب٘بت استجبًی ٔب٘ٙذ  دا٘ـزٛ ثٝ خبسد، فٔبِیت ٌؼتشدٜ

ٕٔٔبسی ػٙتی ) ؿیٜٛ اكفٟب٘ی( ٚرٝ غبِت دسخلٛف ػجه ٕٔٔبسی سایذ ثبیذ ٌفت وٝ ٘ـشیبٖ، پؼت، تٍّشاف ٚ تّفٗ دا٘ؼت.

 (وٝ خلٛكیبت ایٗ ؿیٜٛ ثٝ لشاس صیش اػت:1392)لجبدیبٖ،، ٕٔٔبسی وـٛس دس آغبص دٚسٜ پّٟٛی ثٛد

 ِ٘بْ حىٛٔتی : ٔتٕشوض ٚ ٘ؼجتب ٔمتذس -1

 ِ٘بْ التلبدی : لٛی -2

 ِ٘بْ ٔزٞجی ٚ ارتٕبٓی : ٔبِىیت تـیْ ٕٞشاٜ ثب تؼبُٞ ثیـتش -3
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اسد وـٛس ٚٞب  ٞب ٚ ؿجىٝ ساٜ اص اٚایُ ػٌّٙت پّٟٛی، ٔلبِح ٔذسٖ ٔب٘ٙذ تیشآٞٗ، ٔیٍّشد ٚ ػیٕبٖ ثشای احذاث وبسخب٘زبت، پُ 

ػٙتی دس ادأٝ  ٌشایی دس ایٗ اػت وٝ ٕٔٔبسی ػٙت ٌشایی اػت. تفبٚت ٕٔٔبسی ػٙتی ثب آغبص ػجىی ثٝ ٘بْ ػٙتؿذ. ایٗ دٚسٜ 

ٞبی ػهبختٕب٘ی   ٞب، تضئیٙبت ٚ فشْ فٖٙٛ، ؿیٜٛ –ؿٛد. دس ٕٔٔبسی ػٙتی  ٞبی ٕٔٔبسی ٌزؿتٝ ًشاحی ٚ ارشا ٔی ٞب ٚ سٚؽ ؿیٜٛ

ٌشایهی داسای ًهشح یهب     بّٔی آٖ ارشا ؿذٜ اػت. دس ٔمبثُ ٕٔٔبسی ػهٙتی ٕٞشاٜ ثٝ تجٔیت اص ساٜ ٚ سٚؽ ٌزؿتٍبٖ ٚ دس ػیش تى

ٞهبی   ؿٛد. ػبختٕبٖ یب ثخـی اص تىِٙٛٛطی ٚ ٔلبِح ٔذسٖ اػتفبدٜ ٔی ٚ بدٞبی ؿبخق ػٙتی اػت ِٚی ثشای ارشای آٖ والٕ٘

سٜ پّٟهٛی اَٚ حوهٛس   یىی اص ٟٕٔتشیٗ سٚیذادٞبی ٕٔٔهبسی دٚ . ٌشدد ایٗ ػجه ثشای ّٕٓىشدٞبی ٘ٛیٗ ٚ یب ػٙتی ًشاحی ٔی

ٞب ٚ ٟٔٙذػیٗ ٕٔٔبس اسٚپبیی اػت وٝ اص ًشف دِٚت ایشاٖ دٓٛت ؿذٜ ثٛد٘ذ، تب دس ػبخت ایشاٖ ٘ٛیٗ ٕٞىبسی  ٌؼتشدٜ ؿشوت

 :ٌشٜٚ تمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ 3ًشاحبٖ ٚ ٔزشیبٖ دس ایٗ دٚسٜ ثٝ  (1392وٙٙذ.)لجبدیبٖ،
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بی ٕٓیك ٞٙش ٚ ٕٔٔبسی اػالٔی ایشاٖ ٚ غشق ؿذٖ دس ٔحتهٛای  ٌشٜٚ اَٚ : ٞٙشٔٙذاٖ ٚ ٕٔٔبساٖ تزشثی ثٝ ِحبٍ رزاثیت ٚ طسف

ٔٔٙٛی آٖ ٘ؼجت ثٝ ٞٙهش ٚ ٕٔٔهبسی لجهُ اص اػهالْ ٚ ثهٝ خلهٛف ؿهیٜٛ پبسػهی، تزؼهغ ٚ ؿهٙبخت وهبفی ٘ذاؿهتٙذ. ِهزا              

٘ذ فمي ثٝ تٛا٘ؼتٙذ ثب اِٟبْ اص آٖ دس ًشاحی ثٙبٞبی ّٔی ٘مـی داؿتٝ ثبؿٙذ. .ٌشٚٞی اص آ٘بٖ ٞٓ وٝ ٘بٔی دس ایٗ ثخؾ داس ٕ٘ی

 ّٓت ٕٞىبسی دس ٔشاحُ ػبخت ثٙب ٚ ارشای تضئیٙبت ثٝ خلٛف وبؿی وبسی ثٛدٜ اػت.

ٞهبی خهٛد  تٕهبیّی ثهٝ سرٔهت ثهٝ ٌزؿهتٝ         وٝ تحت تبحیش آٔٛختٝ  ٌشٜٚ دْٚ: ٕٔٔبساٖ ایشا٘ی تحلیُ وشدٜ دس خبسد اص وـٛس،

 وشد٘ذ. ٘ذاؿتٙذ ٚ اص ٔذس٘یؼٓ اسٚپب تجٔیت ٔی

: ؿهٛ٘ذ  خهٛد ثهٝ ػهٝ دػهتٝ تمؼهیٓ ٔهی       ایٗ ٌهشٜٚ ذػبٖ ػبختٕبٖ ٚ ثبػتبٖ ؿٙبػبٖ اسٚپبیی ثٛد٘ذ. ٌشٜٚ ػْٛ : ٕٔٔبساٖ، ٟٔٙ

ٌشایهی   ای ٔب٘ٙذ ٟٔٙذػبٖ إِٓب٘ی ثٝ ِحبٍ التذاسٌشایی ٚ ػٌّٝ ًّجی حىٛٔت ٚ ٕٔٔبسی إِٓبٖ، دسن كحیحی اص ثبػتبٖ دػتٝ

ٖ ٔٛسد ِ٘ش حىٛٔت ایشاٖ داؿتٝ ٚ دس ػبخت ثٙبٞبی ػٍٙیٗ ٚ حزیٓ ثهب اػهتف    ٞهبی ِٓهیٓ،   زهبسی حٞهبی سفیهْ،    بدٜ اص ػهتٛ

ٕٔٔهبساٖ ٚ  ْٚ دػهتٝ د . (ػبختٝ ٞهب٘یشیؾ إِٓهب٘ی  )ػبختٕبٖ كٙذٚق پغ ا٘ذاص ّٔی ٔب٘ٙذ  حیٛا٘بت ػٍٙی ٚ غیشٜ ٔٛفك ثٛد٘ذ

ؿٙبػب٘ی ثٛد٘ذ وٝ ثب ٚرٛد دٚسی رغشافیبیی ٚ فشٍٞٙی، ؿٙبخت ٚ دسن ثٟتشی اص اسصؽ ٞبی ٞٙهش ٚ ٕٔٔهبسی ثبػهتب٘ی     ثبػتبٖ

اس ٚ ٔبوؼهیٓ ػهیشٚ ٚ وبسٞبیـهبٖ    تٛاٖ ثٝ آ٘ذسٜ ٌهذ  تٝ ٚ تمّیذ كشف ٚ افشاًی اص ِٔبٞش سا ٔذِ٘ش ٘ذاؿتٙذ. اص ایٗ ٔیبٖ ٔیداؿ

ٔب٘ٙذ ٔٛصٜ ایشاٖ ثبػتبٖ ٚ وتبثخب٘ٝ ّٔی اؿبسٜ وشد. دػتٝ ػْٛ ٟٔٙذػب٘ی ثٛد٘ذ وٝ اص ِ٘ش رغشافیهبیی ٚ فشٍٞٙهی ثهٝ ایشا٘یهبٖ     

اص ایٗ دػتٝ ثٝ ٟٔٙذع ٔبسوٛف سٚػی ثبیذ اؿبسٜ وهشد   .ی فشٍٞٙی دس وبسٞبیـبٖ ٔـٟٛد اػت٘ضدیىتش ثٛد٘ذ ٚ ایٗ اِفت تبسیخ

ى ایهٗ دٚ  ٌشایب٘ٝ ٚرٛد داؿتٝ ٚ اِتفهب  ٞبی ثبػتبٖ سی اػالٔی ٘یض دس وٙبس ثشداؿتٕباوخش وبسٞبیؾ ٓٙبكش ٚ تضئیٙبت ٔٔوٝ  دس 

 (1386ٚاٖ ثیؾ اص دیٍشاٖ دیذٜ ٔی ؿٛد.)دآی پٛس،ػبختٕبٖ پؼت، دثیشػتبٖ اِجشص، دثیشػتبٖ ا٘ٛؿیش دسٌبٟٞبی اٚ یذد
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ٖ   ٞب، اص آسأٍبٜ حبفَ ثٝ ٓٙٛاٖ پبٚیٖٛ ٘بْ ثشدٜ ٔی دس اغّت ٌضاسؽ ٞهبی ٔتمهبسٖ ػهجه     ؿٛد. یه ٔفْٟٛ اكّی پهبٚیٖٛ دس ػهبختٕب

یه پهبٚیٖٛ ٔٙتٟهی ؿهٛ٘ذ وهٝ دس ثشخهی       ٞب ٕٔىٗ اػت ثٝ ؿٛد وٝ دس آٖ یه ثّٛن ٔشوضی ٚرٛد داسد ٚ رٙبح والػیه دیذٜ ٔی

ٞهبی   دسػت ٔب٘ٙذ ٘مٌٝ دس ا٘تٟهبی یهه رّٕهٝ وبٔهُ، اتبلهه      ،ا٘ذ ٞب ثٝ ِٔٙٛس تبویذ ثش خبتٕٝ وٕپٛصیؼیٖٛ ٟٔٓ لّٕذاد ؿذٜ ػجه

ؿذ٘ذ. ٔٔٙهبی   ٞبیی اص یه لشٖ لجُ اص آٖ یٔٙی اص لشٖ ؿب٘ضدٞٓ ٔیالدی، ػبختٝ ٔی دسٚاصٜ ثٝ ػجه فشا٘ؼٛی دس لبِت چٙیٗ پبٚیٖٛ

پهبٚیٖٛ دس تٔجیهشی ٔتفهبٚت ٚ     ای چهٛثی یهب فّهضی تٔجیهش ؿهٛد.      تٛا٘ذ ثٝ آالچیك یب والٜ فشٍ٘ی یب ًبسْ ػبصٜ دیٍش ثشای پبٚیٖٛ ٔی

پهبٚیٖٛ دٌهبِٖٛ   ٌشفتٝ اػهت.   غیشؿٟشی، دس ٔٙبًك سٚػتبیی ػبختٝ ؿذٜ اػت. ثٙبیی ٕٔٔبسا٘ٝ وٝ ثشای ؿىبس ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی
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ثبؿذ. پبٚیٖٛ دس ٔحُ یه ٚیالی سٚٔی لذیٕی ٚالْ ؿهذٜ   ای اص یه پبٚیٖٛ ؿىبس اؿشافی لشٖ ٞزذٕٞی ٔی ، ٕ٘ٛ٘ٝ٘ؼٝدس ِٛثشٖٚ فشا

ایٗ تفبػیش ٚ ؿجبٞت ٕٓهبست سٚی   ؿذٜ اػت. ٞب اػتفبدٜ ٔی ثبؿذ وٝ ثشای پزیشایی اص ٔیٟٕبٖ اػت وٝ ؿبُٔ ثبٕ ٞبیی االفشا٘ؼیض ٔی

ٞهبی وهالٜ فشٍٞٙهی دس ٘مهبى ٔختّهف ثهب        ٕ٘بیهذ. ًهشح   یٝ ثشٌیشی ٌذاس اص آٟ٘ب سا تمٛیت ٔهی ٞبی ٘بْ ثشدٜ ؿذٜ، فشه ٔمجشٜ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 وبسا٘ٝ ٚی، ایذٜ اِٚیٝ اص ٕٞیٗ إِبٖ ٔـتشن ثشٌشفت ؿذٜ اػت. ٌشفتٙذ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ػجه ٔحبفِٝ تغییشاتی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی

پٛؿهیذٜ   ٚٛد وٝ اغّت ثلٛست ٕٓبستٟبی ثؼهتٝ  ؿ اػالٔی، دیذٜ ٔی دس ایٗ ٔیبٖ، ثب ثشسػی ارٕبِی ٔمبثش ػبختٝ ؿذٜ دس ایشاٖ دٚسٜ

ٔضاس دس حٛصٜ ٕٔٔبسی ٌٛسوب٘ی ٚ ٞٙذی، آتمهبدی ثهٝ ػهشثبصثٛدٖ ٚ استجهبى ثهب فوهبی       -ٞب ثبٕ ا٘ذ ٚ ثشخالف ٕ٘ٛ٘ٝ ؿذٜ ًشاحی ؿذٜ

ثیٙهیٓ وهٝ    چٟبسٌٛؿٝ ٚ ٌٙجهذداس ٔهی   ؿٛد. ثب ٍ٘بٞی ثٝ دٚسٜ ػبػب٘ی، ثٙبٞبی یبدثٛدی ثلٛست ًجیٔی ٔزبٚس دس اغّت آٟ٘ب دیذٜ ٕ٘ی

ٞهبی اػهالٔی ثهب ٔحهیي      ٞبی یبدثٛدی ثب ایٗ ٔمجشٜ داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ثشخالف ٔمبثش ثشخهی دٚسٜ  تشیٗ ٕٔٔبسی دس ثیٗ ًشح ؿبیذ ؿجیٝ

ٜ ٘یض ٔی تٛا٘هذ  ٌیشی اص ٓٙبكش پیؾ اص اػالْ احتٕبَ اػتفبدٜ اص ایٗ ایذ پیشأٖٛ دس تٕبع ثٛد٘ذ. ثب تبویذ ٘ٛآٚساٖ دٚسٜ ٔذسٖ ثش ثٟشٜ

ٕ٘بیهذ. دس ایهشاٖ پهیؾ اص ٔهذسٖ ثٙهبی یهبدثٛد        ٞبی آسأٍبٞی ثش سٚ٘ذ دػتیبثی ثٝ ًشح وٕه ؿبیب٘ی ٔهی  شسػی ٌٛ٘ٝث ٌٔشح ٌشدد.

ٞهبی ارتٕهبٓی ٚ ٔهزٞجی     ٞبی اػالٔی داسای ثشخی ٚیظٌهی  دسٌزؿتٍبٖ ثیـتش ثٝ ربی وبسثشد ٔزؼٕٝ دس غشة اػت. اِجتٝ آسأٍبٜ

ػهبصد. فهشْ ثٙبٞهبی     ٞبی ایشا٘هی سا ٔتٕهبیض ٔهی    تشاؿی اِمبء وشد ٚ ٕٞیٗ ٚیظٌی ٞبػت وٝ آسأٍبٜص ًشیك پیىشتٛاٖ ا ٞؼتٙذ وٝ ٕ٘ی

ٜ     آسأٍبٜ: س ایشاٖ ثٝ دٚ لؼٕت تمؼیٓ ٔی ؿٛدآسأٍبٜ د ٞهبی چٟهبسٌٛؽ    ٞبی سایذ دس ؿٕبَ ایشاٖ ٔٛػْٛ ثهٝ ثهشد ٔمجهشٜ ٚ آسأٍهب

ٞبی اثٗ ػیٙب ٚ خیبْ ایهذٜ   ٞب ثشای ًشاحبٖ آسأٍبٜ ثشد ٔمجشٜ ٌٛؽ ٌٙجذداس( ـتٞبی ٞ ) ٚؿبیذ ثٝ ٓٙٛاٖ دػتٝ ػْٛ  آسأٍبٌٜٙجذی

پهشداصی ثهش ٔجٙهبی     ثب تٛرٝ ثٝ تبویذ ًشاحبٖ دس آٖ صٔبٖ ثش ایهذٜ  ٞبی ٔذسٖ ػبختٝ ؿذ٘ذ. پشداصؽ كحیح ثلٛست آسأٍبٜ ثباِٚیٝ ٚ 

ٔمجشٜ وٛسٚؽ پیؾ اص آسأٍبٜ حبفَ، دس  ثشسػی لشاس ٌشفتٙذ.ٕٔٔبسی ثبػتب٘ی ایشاٖ، ٔمبثش دس ایشاٖ پیؾ اص اػالْ ثلٛست وّی ٔٛسد 

چٟبسًبق ثیبٖ یه ٕٔٔبسی ٔٙفشد ٌٙجذی ؿىُ ٔتٕشوض اػت. ؿىُ  ًشاحی ٔمجشٜ فشدٚػی ٔٛسد اػتفبدٜ ٚ ثٟشٜ ٌیشی لشاس ٌشفت.

٘یبٖ اػت. ثهب ٌزؿهت صٔهبٖ ٚ    بِت غٙی ؿذٜ آتـىذٜ ایشا٘ی ) چٟبستبق( دٚساٖ ػبػبلٔٔشٚف ٔمجشٜ ػبػب٘یبٖ دس ثخبسا ثب لذٔت تٟٙب 

سٚ٘ذ ًجیٔی تٛػٔٝ ٚ پیـشفت، ًشح ٔتٕشوض ٌؼتشدٜ ربیٍبٜ ٌّٔٛة خٛد سا دس فشْ ٞـت هّٔی ٌٙجذی یبفهت ایهٗ ثٙهبی ٞـهت     

تٛا٘ؼت ٘یبصٞبی وبٖ٘ٛ ٔشوضی سا ٕٔٔٛال ثب لشاسٌیشی یه تبثٛت ػٍٙی دس ٔشوض ٚ ثب اػتفبدٜ اص ایزبد حذاوخش فوهب   هّٔی ثٛد وٝ ٔی

ٞبی ایٗ ٔمبثش ٞـت ههّٔی ٓجبستٙهذ    تٗ دٚس آٖ ) ًٛاف( ٚ حذاوخش اٞذاف فوبیی ٚ دیٍش تذاثیش ٕٔٔبسی تّفیك وٙذ. ٕ٘ٛ٘ٝثشای ٌـ

ٖ    ،والت ٘بدسیدسٔمجشٜ ٘بدسؿبٜ ، ٘زبٖدس صٔمجشٜ اِٚزبیتٛ )ٌٙجذ ػٌّب٘یٝ( وشٔبٖ،  دس رجُ ػًٙاص :  تشرهبٖ    دس آسأٍهبٜ ٔبٔبخهبتٛ

 (1379،٘بییٙی)
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 عواری بٌاحافظیِ ٍ ه-3-1

ٜ.ق دس ؿیشاص ٔتِٛذ ٌشدیذ. اٚ دس رٛا٘ی اص ٔحوش اػبتیذی چهٖٛ ٔٛال٘هب ٓالٔهٝ ٔشرهب٘ی، لبههی       726ؿٕغ اِذیٗ ٔحٕذ دس ػبَ 

خٛاٖ، ٔٛػهیمیذاٖ، حهبفَ ٚ ٔفؼهش لهشآٖ دس چٟهُ       ؿٕغ اِذیٗ ٔحٕذ خٛؽ ٓٙلشاِذیٗ ایزی، لٛاْ اِذیٗ ٓجذاهلل.... ثٟشٜ ٌشفت.

ٜ.ق ثٝ خٛاة اثذی فهشٚ سفهت. ثٙیهبد ثٙهبی آسأٍهبٜ دس      719حبفَ دس ػبَ  ا ؿذ ٚ ٘بْ حبفَ ثشخٛد ٟ٘بد.ػبٍِی آحبس ٘جٕٛ دس اٚ ٞٛیذ

 (1)تلٛیش  (1386)سػِٛی،. ٜ .ق دس ؿٕبَ ؿٟش ؿیشاص تٛػي وشیٓ خبٖ ٚویُ اسٓبیب ا٘زبْ پزیشفت 1189ػبَ 

 

 

 

 

 

 

بٌای ابتدایی آراهگاُ حافظ-1تصَیز
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ػهًٙ   ٝته خت "ٌٛیهذ:   رىؼٗ دس ػفش٘بٔٝ خٛد دس تٛكیف لجش حبفَ ٔهی  صیبدی دس دػت ٘یؼت.اص آسأٍبٜ پیـیٗ ٓىغ ٚ تلٛیش  

خبٖ ص٘ذ پغ اص تٔٛین دػتٛس داد  ٌٛیذ ػًٙ لجش اكّی سا وشیٓ ٔی ٚ ػًٙ لجش اكّی ٔضاس سا ٔی پٛؿب٘ذ ٔؼتٌیّی اص ٔشٔش ثٝ ربی

ثٝ ٕٞت ّٓهی اكهغش حىٕهت )ٚصیهش فشٞٙهً       1314َ دس ػبَ ثٙبی وٙٛ٘ی آسأٍبٜ حبف (1387)پیش٘یب،"تب دس ثبٕ رٟبٖ ٕ٘ب ثٍزاس٘ذ.

ٚلت( احذاث ؿذ. ًشح ٔزٕٛٓٝ تٛػي آ٘ذسٜ ٌذاس كٛست ٌشفت. لجُ اص احهذاث آسأٍهبٜ رذیهذ، ٔمجهشٜ حهبفَ دس یهه لجشػهتبٖ        

ٛد. دس ٕٓٛٔی ٚالْ ثٛد. فوبی لجشػتبٖ تٛػي یه ثٙبی ًٛیُ وٝ تبالسی دس ٚػي یب چٟبسػتٖٛ ػٍٙی یىپبسچٝ داؿت رذا  ؿذٜ ث

 (2)تلٛیش  .رٙٛة ایٗ ثٙب یه ثبٕ ثضسي لشاس داؿت

 

 تاالر ٍسط با چْار ستَى-2تصَیز

ٌذاس تبالس ٚ چٟبسػتٖٛ ٔیبٖ آٖ سا ٍ٘ٝ داؿت ِٚی دٚ ثٙبی دٚ ًشف آٖ سا تخشیت وشد. ثٝ ربی دٚ ثٙهب، ػهبختٕبٖ تهبالس ثهب ٞـهت      

ثب ٔزٕٛٓب ثیؼت ػتٖٛ ػٍٙی یىپبسچٝ، ثٝ كهٛستی سٚالهی صیجهب    ػتٖٛ اص ٞش ًشف ٌؼتشؽ یبفت. دس ٘تیزٝ ٌؼتشؽ تبالس، ایٗ ثٙب 

ٕٞب٘ٙذ حبئّی ٘یٕٝ ثبص، فوبی ثبٕ ٔمجشٜ حبفَ سا اص ثبٕ رٙٛثی رذا ٔی وٙذ. ایٗ سٚاق ثب دٚس سدیف پّٝ ٞبی ٘ٝ تبیی ثهبالتش اص ػهٌح   

ؿهذ ٚ دس ٔیهبٖ ثهبٕ آسأٍهبٜ ثهش سٚی لجهش        ثشای ًشح آسأٍبٜ فوبی لجشػتبٖ اًشاف آٖ تجذیُ ثٝ یه ثبٕ صیجب. ثبٕ رٙٛثی لشاس داسد

  ٖ ٞهب یهه    حبفَ احذاث ٌشدیذ. آسأٍبٜ ؿبُٔ ٞـت ػتٖٛ ػٍٙی یىپبسچٝ ثب ػش ػتٖٛ ٞبی ٔمش٘غ ًشاحی ؿذ. ثش فشاص ایهٗ ػهتٛ

ٌٙجذ ثب پٛؿؾ ٔؼی لشاس ٌشفت. ػمف ٔمجشٜ چٖٛ والٜ دسٚیـبٖ اػت ٚ اص ایٗ رٟت ٔؼی ا٘تخبة ؿهذٜ وهٝ ٔهغ ثهٝ ٔهشٚس ایهبْ       
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ٚ  1392ؿذٜ ٚ سً٘ صیجبیی ٔی یبثذ.)لجبدیبٖ، اوؼیذٜ ٝ   (ػٌح داخّی والٞه سا اؿٔبسی اص حبفَ ثش دٚس ِجهٝ والٞهه  ای اص  ثهش صٔیٙه

 (3)تلٛیش  (1386وبؿی ٘لت ٌشدیذٜ اػت.)سػِٛی،

 

 گٌبد آراهگاُ حافظیِ -3تصَیز

داس ٔٔهشق ثهب خٌهٛى     ٞهبی ِٔهبة   ثب وبؿهی ػمف صیش ٌٙجذ  .دس ٔحیي پبئیٙی ٌٙجذ یه سدیف ٔمش٘غ ثٝ كٛست لٌبسثٙذی لشاس داسد

سػٕی ثٙذی ٚ ٘مٛؽ اػّیٕی ٔضیٗ ؿذٜ اػت ثٙبی آسأٍبٜ ٚ ػًٙ لجش حبفَ ثب پٙذ پّٝ ٔزٕٛٓب ثٝ استفبّ یه ٔتش ثبالتش اص ٔحهیي  

ٞهبی   فمیتیىی اص ٔٛ.اًشاف آٖ اػت. فوبی ثبٕ ٚ ثٙبی آسأٍبٜ، ٌِبفت اؿٔبس ٚی سا ثٝ صیجبتشیٗ ؿىُ ٕٔىٗ ثٝ ٕ٘بیؾ ٌزاسدٜ اػت

ٜ.ؽ ػبختٝ ؿذ. ایٗ والٜ فشٍ٘ی وٝ  1318دیٍش آ٘ذسٜ ٌذاس تفؼیش ٕٞذال٘ٝ ػٙت دس ٔمجشٜ حبفَ دس ؿٟش ؿیشاص اػت وٝ دس ػبَ  

وبس ثشدٖ ػٙٗ ایشا٘ی اػت.  آػبی حبفِیٝ ؿیشاص ٚالْ ؿذٜ ٕ٘بیبٍ٘ش تؼّي ٚافش ٕٔٔبساٖ دس ثٝ دس ٕٞٝ رٟبت ثبص اػت ٚ دس ثبٕ ثٟـت

بٞهب وهبس یهه    اص ػٙٗ ایشا٘ی ٚ اػتفبدٜ اص آٖ دس آحبس ٕٔٔبسیؾ ثٝ حذی اػت وٝ اغّت تلٛس ٔی وٙٙذ وٝ ایهٗ ثٙ ؿٙبخت ٘ضدیه اٚ 

ای ایٗ ٔزٕٛٓٝ سا ثٝ كٛستی ًشاحی وشدٜ وٝ ا٘ؼبٖ ثب لشاس  ای اػتبدا٘ٝ ٚ ثب ُشافت ؿبٓشا٘ٝ ٌذاس ثٝ ؿیٜٛ .ٟٔٙذع ٕٔٔبس ثٛٔی اػت

 ٌٛیذ : ثیٙذ، چٙب٘چٝ خٛد حبفَ ٔی فتٛای اؿٔبس ٓبسفب٘ٝ ایٗ ؿبٓش ثضسي ثؼیبس ٘ضدیه ٔی ٌشفتٗ دس فوبی ایٗ ثبٕ ٔمجشٜ، خٛد سا ثب

 (1392وٝ صیبستٍٝ س٘ذاٖ رٟبٖ خٛاٞذ ثٛد )لجبدیبٖ، ثش ػش تشثت ٔب چٖٛ ٌزسی ٕٞت خٛاٜ
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 آًدرُ گدار-4

ذاس تٟٙب ػٝ ٛی اػت. دس فٟشػت وبسٞبی آ٘ذسٜ ٌؼذاس فشا٘، آ٘ذسٜ 1323ٌرشیبٖ ٕٔٔبسی دٞٝ  اص دیٍش ٕٔٔبساٖ اسٚپبیی تبحیشٌزاس ثش

احش ؿبخق لشاس داسد: ٔٛصٜ ایشاٖ ثبػتبٖ، وتبثخب٘ٝ ّٔی ٚ ٔمجشٜ حبفَ. ٓالٜٚ ثش ایٟٙب، اٚ سا دس صٔشٜ ٕٔٔبساٖ ًشاح ٔزٕٛٓهٝ دا٘ـهٍبٜ   

ٌهذاس   خّك چٙذ احهش ٕٔٔهبسی اػهت.   ٌیشی رشیبٖ ٕٔٔبسی ایٗ دٚساٖ ثٝ ٔشاتت فشاتش اص  ا٘ذ. أب ػٟٓ ٌذاس دس ؿىُ تٟشاٖ ٘یض دا٘ؼتٝ

ؿٙبػهی وـهٛس ٔشٞهٖٛ ٌهذاس اػهت اٚ اص پبیهٝ        ٞٙشؿٙبع ثٛد ٚ ثٝ تبسیخ ٕٔٔبسی ایشاٖ تؼّي داؿت ٟ٘بدیٙٝ وشدٖ ٔذیشیت ثبػتبٖ

ٌزاساٖ ٔشٔت ثٙبٞبی تبسیخی ٚ اص ٔٛػؼبت آٔٛصؽ آوبدٔیه ٕٔٔبسی دس ایشاٖ اػت ثٙبثشایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت تبحیش ٌهذاس ثهش رشیهبٖ    

ْ( فبسٕ اِتحلیُ ٔذسػٝ ٓهبِی ٞٙشٞهبی    1881-1965ٜ ٌذاس ) آ٘ذس. سی ایشاٖ یه تبحیش فشٍٞٙی ٔتىی ثش تبسیخ ٕٔٔبسی اػتٕٔٔب

ْ( ثٙب ثٝ دٓٛت دِٚهت ایهشاٖ ثهشای تبػهیغ     1327ؽ ) 1337اٚ دس ػبَ « » ؿٙبػی اػت صیجبی پبسیغ دس سؿتٝ ٕٔٔبسی ٚ ثبػتبٖ

اسصیبثی كحیح ٚ تِٙیٓ فٟشػتی اص اثٙیٝ تبسیخی ایشاٖ ٚ ٞٓ چٙیٗ ٔشٔت آٟ٘ب ثٝ ایشاٖ یه ٔشوض ثبػتبٖ ؿٙبػی ٚ الذاْ ثٝ ثشسػی ٚ 

ٌهذاس پهغ اص     «آٔذ ٚ ٕٞبٖ ػبَ دس ٚصاست فشًٞٙ اػتخذاْ ؿذ ٚ وبس خٛد سا ثب ػٕت ٔذیش وُ تحمیمبت ٚ ٔٛصٜ سػهٕب آغهبص وهشد   

ٜ ایشاٖ ثبػتبٖ ٚ وتبثخب٘ٝ ّٔی ایهشاٖ ثهٝ ٌٔبِٔهٝ تهبسیخ     ( ٚ ًشاحی ٚ ػبخت ٔٛص1337ثش سیبػت اداسٜ ٓتیمبت ) ؿشّٚ ثٝ وبس ٓالٜٚ 

سفت ٚ اص ثٙبٞبی ؿهبخق تهبسیخی ٓىهغ ٚ ٘مـهٝ      ٔٙذ ؿذ. اٚ ثٝ ٘مبى ٔختّف وـٛس ٔی ٞٙش، ثٝ خلٛف تبسیخ ٕٔٔبسی ایشاٖ ٓاللٝ

ٚسد. وتبة ٞٙش ایشاٖ ٌذاس ثهب  وشد. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ اٚ سا ثبیذ اص ٘خؼتیٗ ٔٛسخب٘ٝ ٚ پیـٍبٔبٖ تبسیخ ٕٔٔبسی ایشاٖ ثٝ حؼبة آ تٟیٝ ٔی

بدی ٔٙحلش ثٝ فشد اػت ٓهالٜٚ ثهش ایهٗ وتهبة ٌهذاس ٚ      ٌٙزسد، ٞٙٛص ٞٓ داسای ٘ىبت ثب اسصؽ ٚ اػ ػبِی اص تبِیف آٖ ٔی 45ایٗ وٝ 

ٕٞؼشؽ ثٝ ٕٞشاٜ رٕٔی اص ٞٙشؿٙبػبٖ فشا٘ؼٛی وٝ ؿیفتٝ ٞٙش ایشا٘ی ثٛد٘ذ ثٝ ا٘تـبس یه ٔزّٝ ٞٙشی ثهٝ ٘هبْ آحهبس ایهشاٖ ٕٞهت      

ؿذ ٚ ٞـت ؿٕبسٜ آٖ اػتخشاد ؿذٜ اػت ثب دلت ٚ ٚػٛاع فشاٚاٖ ثٝ ٔٔشفی ٞٙهش   ایٗ ٔزّٝ وٝ ثٝ صثبٖ فشا٘ؼٝ تبِیف ٔی .بؿتٙذٌٕ

اص ػٛیی دیٍش، ٌذاس دس ٔمبْ ٘خؼتیٗ سئیغ دا٘ـىذٜ ٞٙشٞهبی   ایشا٘ی خلٛكب ٔٔشفی ٚ ؿشح دلیك ثٙبٞبی تبسیخی ایشاٖ ٔی پشداصد.

ی ػبَ دس آٔٛصؽ ٕٔٔبساٖ ایشا٘ی دخبِت داؿت. اٚ ثٝ وٕه ٔحؼٗ فشٚغهی ثش٘بٔهٝ دسػهی سؿهتٝ     صیجبی دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ، ثیؾ اص ػ

سیهضی رشیهبٖ ٕٔٔهبسی     ٚ اص ایهٗ ِ٘هش ٘مهؾ اٚ دس پهی     ٞٙشٞبی صیجبی فشا٘ؼٝ تهذٚیٗ وهشد   ٕٔٔبسی سا ثش اػبع ثش٘بٔٝ ٔذسػٝ ٓبِی

ٞبی ٕٔٔبسی تبسیخی ایشاٖ ٔتىی اػت ایهٗ آحهبس ٌشچهٝ    ٝ ٌشا دس ایشاٖ وّیذی ٚ ؿبخق اػت. أب آحبس ٕٔٔبسی خٛد اٚ ثش صٔیٙ تحَٛ

 (   1393دٞٙذٜ ؿٙبخت اٚ اص ٕٔٔبسی ایشا٘ی ٚ ٓـك اٚ ثٝ ایٗ ٕٔٔبسی اػت .)ٔختبسی ًبِمب٘ی، تش اص ٞش چیضی ٘ـبٖثیـ ،صیبد ٘یؼتٙذ
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 ًتیجِ گیزی

أهب   ٜ اػهت ٙتی سٚاد داؿهتٝ اػهتفبدٜ وهشد   تّفیمی اص ثبٕ ٚ ٔمجشٜ اػت. ًشاح اص ٔمبثش ٞـت ٚرٟی وٝ دس ٕٔٔبسی ػه  ثٙبی حبفِیٝ

ثهب تّفیهك ایهٗ     ثبؿهذ.  لبٔت دس ٘تیزٝ ٔمجشٜ حبفَ اثٔبد وٛتبٞی داؿتٝ ٚ تٙبػت آٖ ثشای ٕٞٝ، لبثُ فٟٓ ٚ دسن ٔهی  كٛست وٛتبٜ ثٝ

ی ٔهضاس ٚ پذیهذ آٚسدٖ فوهبیی خلٛكه     –ٞب ثلٛست إِبٖ ٚ ٓٙلهشی ٔٙفهشد دس ا٘تٟهبی ثهبٕ      فشٍ٘ی ٚرٟی ثب خلٛكیبت والٜ ٞـت

ٞبی ٔـهبثٝ ایهٗ پهبٚیٖٛ دس     ٕ٘ٛ٘ٝ آسأٍبٜ سا ثٛرٛد آٚسدٜ اػت. ٛ اػتفبدٜ اص اٍِٛی چٟبس ثبٕ ایشا٘ی ثب ثّٛاس ثٙذی فشا٘ؼٛی پیشأٖٛ آ٘

ٝ » ؿٛد ٚ چـٓ ایشا٘ی وٝ ثٝ تشویت  ٘مبى ٔختّف دیذٜ ٔی ٓهبدت داسد، حتهی آالچیمهی دس پهبسن ٔشوهضی      « والٜ فشٍ٘ی ٚ حبفِیه

 بٞبیی ػبدٜ دس ثهبٕ ثّٙهذ ؿهیشاص سا   آسأٍبٜ حبفَ ػبختٝ ؿذٜ( یب ٕٓبستی ٔـبثٝ دس ِٔٙشػبصی اسٚپبیی یب آثٕٙ٘یٛیٛسن ) وٝ پیؾ اص 

 ٍبٜ ایشا٘ی ربی خٛؽ وشدٜ اػت.ثٝ ٌِف ًشح ؿبٓشا٘ٝ ًشاح وٝ دس ٘دا٘ذ ٚ ایٗ ٓزت ٘یؼت ٍٔش  ٕ٘ٛ٘ٝ حبفِیٝ ٔی
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