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 چكيده :
َاي جامعٍ ايراوي، آن است كٍ اقوًا  متلفوآ آن ابفور        يكي از ييصگي

    سروًضت سياسي يكديگر احساض اضلراك كر ٌ ي بوٍ اياواي و وص مو  ر    
َوا ي    ضد ي ضكًفايي تمدن ايراوي پر اخلىود ي گواَي ويوس بوٍ خواار تاواي       

اخلالفا  قًمي،  ي بٍ   گيري آي  ٌ ي حلي با يجً ي كٍ    اقفيوت بً وود،   
براي  سليابي بٍ ايج قد   سياسوي ي     سوت گورفله سروًضوت خوًيص،      
، حيا  سياسي كطً   ا بوٍ ي اوٍ سو ً  ي تهسيوٍ كطواودودا از ايوه ميوان       

آميوس   َا، بازماودٌ تمدن باسلاوي ما  َسلىد كٍ    كىا  َمسيسلي مسالمت تا 
اود،    حاظ  با  يگر ايراويان ي تالضي كٍ براي حاظ ي قًا  ًَيت ايراوي كر ٌ

َا ي عىاصر ًَيلي خً  ويس از جمفٍ حاظ گًيص تاتي بٍ اً  ضوااَي   بسلگي
 اودا ويس اَلما  فرايان  اضلٍ

ٍ      الش موي    ايه پصيَص، ت ضىاسوي ياشٌ توا ،    ضوً  توا عواليٌ بور  يطو
َا ي جمعيت ي پراكىدگي جغرافيايي واًض آوان، ي عًامو    پيطيىٍ تا يتي تا 

َا با  يگر اقًا  مهاي  پر اخلٍ ي  فلا  ي ابوسا  موً   اسولاا ٌ     َمگرايي تا 
 آوان    پيگيري اَداف ي ت اضاَاي خً ، بر سي ضًودا

 
 
 

 في، ًَيت قًمي، تا ، ايران، قسييهًَيت م ها: كليدواژه
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 مقدمه
  ٘ ( ٣ 1968، ّر٦ خيؿررسس اش ٧ٞر٦ ازيْػرر٤ٟ )  1ٕيرس  ٤٧يررر  ترس اغرراظ ١ؾسير٦ ؾررْ

ا١د، ٤٧ير ت٦ ٝس٣ز ٣ دز ع٤ٗ شٝا١ي ٦ّ ىسد دز خػرسد٤    ( ت٦ آٟ خسداخس1980٦ٝازؾا)
(، 159: 1980ٕيسد. ٤٧ير ت٢ا ت٦ زقسيو ٝازؾا ) آيد، ؾْ٘ ٝي ش١دٕي خٞقي خ٤د تس ٝي

٧ا، افسَاداذ ٣ زازيخ  ٧ا، ز٤ا١ايي اشٝاٟ خ٤يا  خ٤دغاخس٦، دز١٣ي ٣ خ٤دت٢يا١ي اش ا١ٖيص٥غ
ا١يساد  اغر. ز٢ي٠ غاشٝا١ي ٦ّ اش ٙحاػ احػاظ، افسَاد ٣ زىساز ٢ٝحكس تيرسد اغرر،   
إس دز ىسد ٝكداً ياتد، ت٦ آٟ ٤٧ير ىسد  ٣ إس دز خٞـ زحٌَ ياترد، تر٦ آٟ ٤٧يرر    

٧ا  ٤٧يرر خٞقري اغرر. اير٠ غراشٝاٟ       ٝٚي اش ٦١٤ٞ١ خٞقي ٤ٕي٢د ٣ ٤٧ير ٤ٍٝي ٣
٣  ٤٧2يسي، ز٢ا١س٦ دز ىسد  ؾْ٘ تٖيسد، ت٦ ٣  احػاظ يٖرا١ٖي ٣ ازحراد ترا خر٤د     

د٧د. ٤٧ير اٝرسٟ خ٤ياغرر ٣ دز َٝاتر٘ زنييرساذ      ٝي 3ٍدزذ زٞيص ٣ خدايي اش ديٖس 
د٧رد، دغرسش٤ؼ دٕسٕر١٤ي     شٝاٟ ٣ ْٝاٟ ٣ ز١٤ٖٖي ز٣اتغي ّر٦ دز اخسٞراؿ زم ٝري   

ز٤ا١د خر٤د زا   ؾ٤د ٣ ز٢ا١س٦ ىسد  اش غاخساز ٤٧يسي ١اخايداز  تسخ٤زداز تاؾد، ١ٞي ٝي
ؾر٤د تر٦ ٢ٝراتـ     دز تساتس اي٠ زنييساذ ٝك٤ٟ ٣ ٝحي٤ػ ١ٖا٥ دازد ٣ دز ١سيد٦، ٝدث٤ز ٝي

زنييس خازخي ٣ ؾسايظ خديد حاّٜ تس خيسا٤ٟٝ خ٤د ز٠ د٧د. اي٠ ٤٧ير ا١حكاز ، تر٦  
٧ايي ٦ّ ١ػثر ت٦ ديٖس ، ٧ٜ دز ذ٠٧ احػاظ  ٕػػر ٧ايي ٦ّ ت٦ خ٤د ٣ دٙي٘ تػسٖي

٧ا  ٝشسٚرو   ٧ايي تا ٝسّصير خ٤د ٣ ؾقاؿ ٢ّد ٣ ٧ٜ دز فاٜٙ ٣اٍـ ٣خ٤د دازد، دايس٥ ٝي
٧را،   ( ١يص ٤٧ير18-17: ٢ّ2004د. ت٦ ١ؾس ىس٤ٕغ٠ ٣ ٢ٝصتام ) دز اعساه خ٤د ايداد ٝي

ترا ٧رٜ   »٧ا  ٝشسٚرو   ٧ا  غسشٝي٢ي ت٤د٥ ٣ ٤٧ير ٤ٝض٤في ز٣ا١ي ٣ ىسازس اش ٝسشت٢د 
 «.ا١د ٝسداخ٘ ٣ ٝسَاعـ

(، دز 2001( ٣ ديٖرساٟ ) ٣1990  1992زحَيَاذ ٝيدا١ي تػياز  ٦ّ ز٤غرظ ىي٢ري )  
اياالذ ٝسحد٥، ّا١ادا ٣ اغسايي٘ ق٤زذ ٕسىس٦ اغر، ٣خ٤د زاتغر٦ ٝيراٟ غر٠ ٣ ٤٧يرر     

(، ٧2000ا  تسا١ر) ٤ٍٝي ٣ ٧ٞثػسٖي ٝػسَيٜ ٝياٟ آٟ د٣ زا زأييد ّسد٥ اغر.ٕسز٦ ياىس٦
٧ير اززثاعي ٝياٟ غ٠ ٣ ٤٧ير ٤ٍٝي ١ؿاٟ ١داد٥ اغر؛ اٝا تسخي ديٖس ٝا٢١رد دير٤  ٣   

ا١رد. دز فري٠ حراٗ،     (، حسي ٧ٞثػسٖي ٢ٝيري ١يرص ترسا  آٟ دز ١ؾرس ٕسىسر٦     2003ايْس )
زحَيَاذ دزتاز٥ زاتغ٦ خ٢ػير ٣ ٤٧يرر ٍر٤ٝي، تػرياز ا١ردُ ٣ دز تسخري ٝر٤ازد ترا        

(، دز ٝغاٙقراذ خر٤د دزتراز٥ ٤٧يرر اٍر٤اٛ ٣      1996ا١رد. ىي٢ري )   يْديٖس دز زضاد ت٤د٥
٧ا  غ٢ي ٝشسٚو دز خاٝق٦ آٝسيْايي، تسا  ٤٧ير ٤ٍٝي ز٨راز ف٢كرس تسؾرٞسد٥     ٕس٥٣

                                                      
1- Identity Formation Theory   3- Other 
2- Self 
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( إٓا٧ي ٤ٍٝي ت٦ ع٤ز  ٦ّ اش ٣خ٤د ٤ٍٛ خ٤د ٣ ا٤ٍاٛ ديٖس ٝغٚـ 1اغر ٦ّ فثازز٢د اش 
 ( خ٤دؾ٢اغي ٍر٤ٝي تر٦ عر٤ز  ّر٦ ترسا  ٕرس٥٣ خر٤د ١راٝي تسٕصيرد٥ تاؾرد،          2تاؾد، 

ايػساز٧ا  ٤ٍٝي ت٦ ع٤ز  ٦ّ دزتاز٥ ٤ٍٛ خ٤د ٣ ديٖرس اٍر٤اٛ، احػاغراذ ٝسيرا٣زي     ( 3
( زىساز ٤ٍٝي ت٦ ع٤ز  ٦ّ ا٧٤ٖٙا  زىساز  ٝسيا٣زي تا ديٖس اٍر٤اٛ داؾرس٦   4داؾس٦ تاؾد، 

٘ 7-5: 1381تاؾد. زغ٤ٗ خقيسياٟ ) د٢٧رد٥ ٤٧يرر    ( ١يص ف٢اقس دز١٣ي ٣ خيسا١٤ٝي ؾرْ
( ىْس ، دي٢ري،  3ا  ٣  ( ١طاد ، ٤ٍٝي ٣ عايي2٦، ( خنساىيايي1خٞقي زا دز غ٦ تػسٖي 

اخالٍي ٣ اخسٞافي زَػيٜ ّسد٥ ٣ تا ز٤خ٦ ت٦ اززثاط ٣ زقاٝ٘ تا ديٖس اىساد ٣ اخسٞافاذ، 
 ٧ا  خد  ٤ٝاخ٦ دا١ػس٦ اغر. اي٠ ٤٧ير زا ٤ٞ٧از٥ تا زاٙؽ

٧را  خرد  آٟ زا اش ٧رس غر٤      ٧ا ٣ زاٙؽ ز٢ا١س٦ ٤ٍٝي دز ز٢ي٠ ؾسايغي ٦ّ تحساٟ
٧ا ٣ ف٢اقس ٤ٍٝي يادؾرد٥ زا دز خر٤د حيرؼ ٣ تاشغراش       ٦ اغر، تس٤ا١د تػسٖيىسإسىس

ؾ٤د ٦ّ تس عثٌ آٟ، افضرا  ٍر٤ٛ تر٦ عر٤ز      ياد ٝي ١1ٖس ١ٞايد، اش آٟ ت٦ ٤٧ير ٤ٍٝي ّ٘
د٢٧رد ٣ ترسا  اىرصايؽ     خٞقي دز ٍثاٗ ٝػاي٘ اٍسكاد  ٣ غياغي ٣ا٢ّؽ ١ؿاٟ ٝي دغس٦

٧ا  ف٤ٞٝي خر٤د زا عساحري ٣    ٣ غياغر٧ا  ٢ٝاىـ ٤ٍٛ خ٤د، ت٦ ق٤زذ يِ ّ٘، تس١ا٦ٝ
٢٢ّد. دز اي٠ ق٤زذ، ٤٧ير ٤ٍٝي، ز١ٔ غياغي ت٦ خ٤د ٕسىس٦ ٣ افضرا  اير٠    اخسا ٝي

٤ٍٛ دز َٝات٘ يا دز خا١ة ح٤ْٝر ٝٚي ٍساز ٕسىس٦ ٣ ت٦ ٤ٝاخ٦٨ تا يرا ٝػرافدذ تر٦ آٟ    
ش٣٣ ّر٦  ٧ا  ّر٤  زثاز آٝيص د٣ ٤ٍٛ قسب ٣ آٙثا١يايي خسداشد. تسا  ٦١٤ٞ١، زىساز خؿ١٤ر ٝي

ا٣ٙي خ٤ا٧اٟ حيؼ ازحادي٦ ي٤ٕ٤غال٣  ٣ ديٖس  خ٤اغساز خردايي اش آٟ تر٤د، اش اير٠    
٧را  َٝريٜ    ٕيسد ٣ زىساز ا٤ٍاٛ ديٖس  ٝث٘ ْٝصيْي ١ٖس ١ؿأذ ٝي ٦١٤ٕ ٤٧ير ٤ٍٝي ّ٘

ا١د، ت٦  آٝسيْا ٦ّ ت٦ اي٠ ؾدذ اش احػاغاذ ٣ فاليٌ ٝؿسسُ تسا  ٕػػس٠ دغر ١ياىس٦
 ٕيس١د. ي ىاق٦ٚ ٝيدزخازي تا اي٠ ٣ضقير ٨١اي

٣ع٢ي ٍساز دازد ٦ّ اش ٧س غ٤ ٤٧ير ٤ٍٝي  ّٜ د٣ ٝي٤٨ٛ ٝٚي ٣ خ٨اٟ دز َٝات٘، دغر
ٜ زرا ٍثر٘ اش ٍرسٟ    ٦ّ ٝي٤٨ٛ ٝٚر زا ت٦ زاٙؽ ّؿا١د٥ اغر.  تيؿرسس تر٦ ٝق٢را     ، ٧يرد٧

، خ٢ثر٦ غياغري ياىرر ٣ ترا     1648ت٤د، خع اش ٢ّيرسا١ع ٣غرسياٙي   “ زثاز”٣ يا “ شادٕا٥”
٣ ٝٚرر تر٦ زردزيح    « حاّٞير ٝٚي»ٝي٤٨ٛ خديد  ١1789ػ٦ دز غاٗ خيس٣ش  ا١َالب ىسا

اش  ٧2ا زا ىسإسىر؛ ت٦ ع٤ز  ٦ّ ز١٣د زحْيٜ د٣ٙر ٝٚري  غساغس ٍاز٥ از٣خا ٣ ديٖس ٍاز٥
٧ا  ٝؿسسّي اش ٍثي٘ شتاٟ، اٍسكاد، ىس٢٧ٔ ٣ ح٤ْٝرر،   ٧ا ٣ تػسٖي عسيٌ زحْيٜ ف٦َٚ

اش ديستاش تا ؽ٤٨ز ادياٟ ترصزٓ ا٨ٙري ٣   ٣ع٢ي ١يص ٦ّ  زا ٤٢ّٟ ادا٦ٝ ياىس٦ اغر. ايد٥ خ٨اٟ
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٧را  ديٖرس    ٧ا  تاغسا١ي دز خي زؿسيح ح٤ْٝر ٣احد خ٨ا١ي ٣ زػشيس ٝٚر اٝدساع٤ز 
ٕسىس٦ ؾد ٣ خرع اش   ت٤د، دز ٍسٟ تيػسٜ اش غ٤  د٣ ازد٣ٕا٥ ّاخيساٙيػٜ ٣ غ٤غياٙيػٜ خي

حرر  ىس٣خاؾي ؾ٤ز٣ ، تا آ٢٧ٖي ؾديدزس اش غ٤  اياالذ ٝسحد٥ ٣ ٝسحدي٠ مستي آٟ ز
٧ا  غ٢سي زا ٝح٤ ٣ خ٨اٟ زا تر٦   ت٢د  غاش  دز زالؼ اغر زا ٧س٦١٤ٕ ٝسش ف٤٢اٟ خ٨ا١ي

 (.١1382ح٤  ٝغ٤ٚب تا ٢٧داز٧ا  خ٤د يْدازز٦ غاشد )٤١اش١ي: 
خاٝق٦ ايسا١ي ١يص اش خٞٚر٦ خر٤اٝقي اغرر ّر٦ اٍر٤اٛ ٝشسٚرو دز دز٣ٟ خنساىيرا         

آٝيص ترا يْرديٖس زر٠     ٙٞرغياغي ّؿ٤ز، دز ٢ّاز يْديٖس غ٢ْي ٕصيد٥ ٣ ت٦ ش١دٕي ٝػا
ا١د. ٧س يِ اش اي٠ ا٤ٍاٛ، دز ع٤ٗ زازيخ ع٤ال١ي حيراذ غياغري ايرساٟ، غر٨ٞي دز      داد٥

ا١رد.   ّسد٥ زؾد ٣ ؾ٤ْىايي زٞدٟ ايسا١ي تسف٨د٥ داؾس٦ ٣ دز اغسٞساز آٟ ١َؽ ٨ٝٞي اييا 
ٜ      اي٠ ا٤ٍاٛ ت٦ ّؿريؽ ٣   زمٜ آ٦ْ١ ٧ٜ خيؽ اش ؽ٤٨ز اغرالٛ ٣ ٧رٜ خرع اش آٟ، اّثرسا  ٧ر

٧را  ٝشسٚرو ٣ حػراظ، تر٦      ٧ايي، دز تس٦٧ آيي٠ يْديٖس ت٤د١د؛ اٝا ت٦ خاعس زيا٣ذ ٧ٜ
زر٤اٟ دز خسيراٟ ا١َرالب ٝؿرس٣عير ٣      ٧ا  ٝقاقس آٟ زا ٝي ٢ٝاشف٦ ز٣آ٣زد١د ٦ّ ٦١٤ٞ١

 ا١َالب اغالٝي ٝؿا٧د٥ ّسد.

اش ٝياٟ اي٠ ا٤ٍاٛ، زاذ، تاشٝا١د٥ زٞدٟ تاغسا١ي ٝاد اغر ٦ّ خسا٢ّردٕي آٟ شٝرا١ي اش   
اٟ ٣ ؾيس٣اٟ ٣ آذزتايداٟ ٣ ٧ٞرداٟ، ّسٝا١ؿرا٥ ٣ ٍرص٣ي٠ ٣ ش١دراٟ زرا غر٢ٞاٟ ٣       دامػس

ٕسىر؛ ٣ٙي اٝس٣ش٥ خع اش ٕرؾر ز٢د ٧صاز غراٗ، ١ر٦ ايرس  اش آٟ     خساغاٟ زا دز تسٝي
زٞدٟ ٠٨ّ تاٍي اغر ٣ ٦١ ؾ٢اخسي اش اير٠ خيؿري٦٢ ىس٢٧ٖري ٣ زٞرد١ي ٣خر٤د دازد تر٦       

٧ا  ٝشسٚو زازي زا ٦ّ دز زٞاظ تا ٤ٕيؽ ٧ا  ٧ا حسي ٤ٕيؽ ا  ٦ّ تاشٝا١دٕاٟ زاذ ٦١٤ٕ
د٢٧د. دز شٝي٦٢  ٧ا  ديٖس دغسش٤ؼ زنييسازي ؾد٥ اغر، ت٦ دزغسي زؿشيف ١ٞي ٣ شتاٟ

٧ا دز  ٤ٕيؽ زازي، زحَيَاذ تػياز تاازشؾي ق٤زذ ٕسىس٦؛ اٝا دزتاز٥ ١َؿي ٦ّ اي٠ زاذ
٤د٥، خط٧٣ؿري  آٝيص تا ديٖس ا٤ٍاٛ ٣ حيؼ ٣ ٤ٍاٛ ٤٧ير ايسا١ي اييا ١ٞ ٧ٞصيػسي ٝػاٙٞر

٧ا  غا٠ّ دز خازج اش ّؿ٤ز، اش خٞٚر٦ دز   زمٜ آ٦ْ١ آٝاز زاذ ٝؿا٧د٥ ١ؿد٥ اغر ٣ ت٦
 ٧ا  ايساٟ ٣خ٤د ١دازد. اغر؛ اٝا آٝاز  اش خٞقير زاذ خ٤٨ٞز  آذزتايداٟ، اغسشساج ؾد٥
ؾ٢اغي ٣اض٥ زاذ، خيؿري٦٢ زرازيشي    ؾ٤د زا فال٥٣ تس زيؿ٦ دز اي٠ خط٧٣ؽ، زالؼ ٝي

خسا٢ّدٕي خنساىيايي ١ي٤ظ آ١اٟ، تر٦ ا٧رداه ٣ زَاضرا٧ا  ٍر٤ٝي ٣      ٧ا، خٞقير ٣ زاذ
ف٤اٝ٘ ٧ٖٞسايي يا ٣إسايي اي٠ ٤ٍٛ تا ديٖس ا٤ٍاٛ ٝدا٣ز ١يص خسداخس٦ ؾ٤د ٣ ترا ٝغاٙقر٦   
زىساز ٣ اتصاز ٤ٝزد اغسياد٥ اي٠ ٤ٍٛ دز خيٖيس  ا٧داه ٣ زَاضا٧ا  خ٤د، ّازّسد ١ؾسير٦  

 ٤ٝزد غ٢دؽ ٍساز ٕيسد. ٧ا  ٤ٍٝي ٕصي٢ؽ فَال١ي دز ىساي٢د تحساٟ
ا  ٣  ؾ٢اغي اي٠ ٝغاٙق٦ زسّية ٣ زٚييَي اغرر اش د٣ ز٣ؼ ٝغاٙقر٦ ّساتشا١ر٦    ز٣ؼ
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ا  ٦ّ ت٦ ق٤زذ ْٝٞ٘ يْديٖس ٤ٝزد اغسياد٥ ٍساز ٕسىس٦ اغر. دز ز٣ؼ  خيٞايؽ ٢ٝغ٦َ
ٔ      ّساتشا٦١ ؾ٢اغراٟ،   ٤١يػراٟ، زراذ   ا ، ت٦ اغ٢اد ٣ ٢ٝراتـ ٤١ؾرساز  ّر٦ اش عرسه ىس٢٧ر
ؾ٢اغاٟ ت٦ ١ٖازؼ دزآٝد٥، اغس٢اد ؾرد٥ اغرر. ترس     ٤١يػاٟ ٣ خاٝق٦ زازيخ٤١يػاٟ،  خاعس٥

٧ا  ١ؾس  ترا ٣اٍقيرر خاٝقر٦     ا  ز٨ي٦ ؾد زا ياىس٦ ١ا٦ٝ اغاظ اي٠ آياز ٤١ؾساز ، خسغؽ
١ا٦ٝ، ت٦ ٝسنيس٧ايي ١ؾيس خ٢ػرير، غر٠،    ١ؿي٠ َٝايػ٦ ٣ زغثيٌ ٕسدد. دز اي٠ خسغؽ زاذ

سخيح شتراٟ ٣ ٕر٤يؽ، ز٤خر٦ ٣ اش    ٝح٘ ز٤ٙد ٣ غ١٤ْر، ٣ضرقير زأ٧ر٘، ٝرر٧ة، زر    
ؾد زا ت٦ دٍر زٞايالذ، احػاغاذ ٣ فاليٌ ذ٢٧ري ٣ زىسراز     ؾ١٤دٕاٟ خ٤اغس٦   خسغؽ

ق٤زذ آشٝايؿي ت٤د ٣ خع اش ز٢رد تراز    ١ا٦ٝ اتسدا ت٦ خ٤د زا ٝؿشف ١ٞاي٢د. اي٠ خسغؽ
ذ، ١ؿي٠ اش خ٦ٚٞ زاّػساٟ، ا٤ٞٙ آش٤ٟٝ ا٣ٙي٦، ٨١ايي ؾد. تا ٝساخق٦ ت٦ ٢ٝاعٌ ٝشسٚو زاذ

ق٤زذ زكرادىي زْٞير٘ ؾرد ٣ ترا      ١ا٦ٝ ت٦ خسغؽ 259دا١ِػِي٨َاٟ، ؾاٗ ٣ خِيازَج، تاٙل تس 
 SPSSا  آٝراز    ٧ا ٣ازد تس١ا٦ٝ زايا١ر٦  ؾد٥، خاغخ ّدٕراز  ٧س يِ اش ٝسنيس٧ا  خسغؽ

٧ا، قحر ٣ غَٜ آ٨١ا ١يص ت٦ ِّٞ آٝراز ٝر٤زد ازشيراتي     ٕسديد زا فال٥٣ تس ىسا٣ا١ي داد٥
٧را زا ّر٦ تر٦     زسزية، اي٠ ٝغاٙق٦ دزقدد اغر زا فاليٌ ٣ زىساز زراذ ٍساز ٕيسد. ت٦ اي٠ 

خ٢داز١د، ٢ٝدس ؾرد٥   ٧ٞدٙي ٣ ٧ٞسا٧ي يْايِ آ١اٟ تا اخسٞافي ٦ّ خ٤د زا تػس٦ تداٟ ٝي
 ٣ ٤ٝخة ٢ّؽ إٓا٧ا٦١ خٞقي آ٨١ا ٕسديد٥، ٤ٝزد ازشياتي ٍساز د٧د.

 
 ها هاي هويتي تات بستگي

يط يا ايسا٤١يح ت٦ حسّر دزآٝد٥ ٣ دغس٦ دغرس٦ تر٦   ٧ايي ٦ّ اش غسشٝي٠ ايسا٣٤١ آزيايي
٧ا( ٣ازد ؾد١د، زىس٦ زىس٦ ت٦ ز٢د زيس٥  غسشٝي٠ ايساٟ )ايسيا ٣زز٦ ت٦ ٝق٢ي غسشٝي٠ آزيايي

ا  غرا٠ّ ؾرد١د.    تصزٓ ٝاد، خازظ، غْايي ٣ خازذ زَػيٜ ؾد٥ ٣ ٧رس يرِ دز ٢ٝغَر٦   
خ٤ا١د١رد، غرْا٧ا دز   ٧ا، ؾسً ٣ ؾٞاٗ ؾسٍي زا تسٕصيد١د ٣ غسشٝي٢ؿاٟ زا خازذ  خازذ
٧ا  ؾٞاٗ ٣ ؾٞاٗ مستري خرصز )ٍيَراش ٣ غيػرساٟ( خسا٢ّرد٥ ؾرد١د ٣ آٟ خرا زا         ّسا٦١

غٖػساٟ، غدػساٟ يا غيػساٟ ١اٝيد١د. خازغياٟ ١يص ١شػر دز مسب ٣ خ٢ر٤ب دزيازر٦   
ؾا٧ي )از٣ٝي٦( ٣ غدع دز ا٣اي٘ ٧صاز٥ ا٣ٗ خيؽ اش ٝيالد، دز خازغ٤ٝاؼ )٢ٝغ٦َ حد٣د 

٦ خثاٗ تشسياز ( غ٢ْي ٕصيد١د. آ٨١ا خع اش ٕػسسؼ ٍٚٞرس٣ خر٤د   ٧ا  مستي غٚػٚ ٥٤ّ
زا ت٢يراٟ ٕرازد١رد ٣ دز   « د٧ير٤ خازغر٦  »ت٦ خ٤شغساٟ، ىازظ ٣ ّسٝاٟ، اٝدساع٤ز  تصزٓ 

٧را  ي١٤راٟ، ترس زٞراٝي      شٝاٟ دازي٤ؼ ٣ خػسؼ خؿايازؾا٥، ت٦ اغسث٢اء د٣ٙرر ؾر٨س   
؛ ٝاٙر٦ ٣  227-222: 1368ؾد٥ آٟ شٝاٟ زػرٚظ ياىس٢رد )٧رس٣د٣ذ،     ٧ا  ؾ٢اخس٦ غسشٝي٠
 (.٣22 21: 1383؛ آٍافٚيشا١ي، 141: 1362ض٣ٗ، 
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 پراكندگي جغرافيايي
ؾراٟ زا ٝراد    ٝاد٧ا ١يص دز اي٠ ٝياٟ، دز ؾٞاٗ مستي ٣ مسب غ٢ْي ٕصيد٥ ٣ غسشٝي٠

١اٝيد١د. غسشٝي٢ي ٦ّ تيؽ اش غ٦ ٧صاز غاٗ خيؽ ت٦ زكسه ٝاد٧ا دزآٝد، ؾراٝ٘ ١ر٤احي   
، ٍص٣ي٠، اغد٨اٟ )اقي٨اٟ( ز  ٣ آذزتايٖاٟ ت٤د ٦ّ زٞراٛ آٟ  ٧ٞداٟ، ّسٝا١ؿا٧اٟ، ٙسغساٟ

١اٝيد١د. ٝاد٧را، خادؾرا٧ي َٝسردز     زا ٝاد تصزٓ )فساً فدٜ( ٣ آذزتايٖاٟ زا ٝاد خُسد ٝي
آؾ٤ز زا غس٤ٖ١ٟ ّسد١د ٣ تا زكسه ١ي٤٢ا، غ٤زيا ٣ آغيا  قنيس، ت٦ ز٢اٟ ؾ٨سزي دغر 

٧را  ف٨رد فسيرٌ،     ٢ؿياٟ، دز ّسراب ٧ا خع اش ؾْػر دز تساتس ٧شاٝ ياىس٢د ٦ّ حسي غاٗ
ٔ    دازي٤ؼ زا ٧ٞس٢اٟ دازي٤ؼ ٝاد  ٣ دز ّساب ٧را  خؿايازؾرا٥،    ٧را  ي١٤ا١يراٟ، خ٢ر

١اٝيد٥ ت٤د١د. دز في٠ حاٗ، اي٠ غسشٝي٠ تر٦ زردزيح    ٧1ا  ٝاد  ىسش١د دازي٤ؼ زا خ٢ٔ
ت٦ غ١٤ْسٖا٥ ا٤ٍاٛ ديٖس  ١يص زثدي٘ ؾد. دز شٝاٟ اؾْا١ياٟ، ا٣م٤ش٧را اش ؾرٞاٗ ؾرسٍي    

٧ا  ٤ّزْي اش  ساٟ ٣ اش ٝسش٧ا  خساغاٟ تصزٓ ٣ازد ؾد١د ٣ دز شٝاٟ غاغا١ياٟ، زيس٥اي
آ١اٟ ١يص اش زا٥ ؾٞاٗ ت٦ ٧ٞػايٖي دزآٝد١د ٣ دز غد٥ خ٢دٜ ٧دس  ٣ازد آذزتايٖاٟ ؾرد٥  

٧ا  ياشد٧ٜ ٣ د٣اشد٧ٜ ٧دس ، ٢٧ٖاٝي ٦ّ قري٤ياٟ ترس    دز آٟ غ٢ْي ٕصيد١د. دز غد٥
٢د، شتاٟ ا٣ين٤ز  اٍر٤اٛ حراّٜ، دز زٞراٛ ؾر٨س٧ا      غياغر ٣ ح٤ْٝر ايساٟ زػٚظ ياىس

٧ا  ٝن٤ٚب، ىَظ  ٧ا  آذز ، خ٤ٚ٨  ٣ زازي ٝسدٛ زا ٕسىر ٣ اي٠ شتاٟ تصزٓ خا  شتاٟ
 دز ز٣غسا٧ا  د٣زدغر اي٠ ٢ٝاعٌ تاٍي ٝا١د.

(، زرازي زا اداٝر٦ ٣   24: 1383تس اي٠ اغاظ اغر ٦ّ احٞد ّػرس٣  ٣ آٍافٚيشرا١ي )  
٢٢ّرد. دا١ؿر٢ا٦ٝ    يؽ اش ٣ز٣د ا٣م٤ش٧ا ت٦ آذزتايٖاٟ ٝقسىي ٝيتاشٝا١د٥ شتاٟ آذز  زايح خ

ايساٟ ٣ اغالٛ، ّاز١٣رد ّػرس٣  ٣ ٢ٝر٤ز٨س ٝسزضر٤  ١يرص زرازي زا شتراٟ ٧ٞر٦ ا٧راٙي          
ا١د ٦ّ تقد٧ا تا اؾاف٦ شتاٟ ا٣ين٤ز  اش ٝيراٟ   آذزتايداٟ ٣ ٍص٣ي٠ ٣ ش١داٟ ٣ عازٛ دا١ػس٦

٦ تس خا  ٝا١د٥ اغر. اش خٞٚر٦ اي٨٢را   زىس٦ ٣ قسىا  دز ٝياٟ غا٢ّاٟ ز٢د آتاد  اي٠ ٢ٝغَ
٧ا  اغساٟ ٍص٣ي٠ اغر ٦ّ دز ز٢دي٠ ؾ٨سغساٟ، ؾ٨س، تشؽ ٣ ز٣غسا  خ٤د، خريسا  زاذ

ٟ  ٧ا، آذز  ٧ا، ٝسامي ؾد٥ زا دز ٧ٞصيػسي تا ٕي٘ ٧را تر٦ ش١ردٕي آزاٛ     ٧ا، ٙس٧ا ٣ ؾا٧ػر٤
 خ٤د ادا٦ٝ د٢٧د. 

دغرر ١يػرر؛ ترا اير٠      ٧ا  ١٤٢ّي، آٝاز دٍيَي دز اش خنساىيا  ٝػ٠ْ ٣ ؾٞاز زاذ
٧ا  ايرساٟ   ٧ا  غ١٤ْر زاذ ؾ٢اغي زاّػساٟ، ٝح٘ حاٗ، تس اغاظ ١ؾس خط٧٣ؿْد٥ زاذ

دز زاّػساٟ، ت٤ئي٠ ش٧سا، ؾاٗ، دا١ِػري٨َاٟ، اغريَس٣َزي٠، زا٢َٝرد، عاَٙراٟ، ز٣دتراز اٙٞر٤ذ       
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٣يط٥ دز ز٣غسا  ٕاشُزخاٟ ٣ ٢ٝغَر٦ خُؿرَْ٘ دز٥ آتيرِ دز ٍرص٣ي٠ ٣ ز٢رد ز٣غرسا دز        ت٦
٣د خٚشاٗ ٣ ز٣دتاز ٕيالٟ، ٧سش١َد ٣ ٕسي٢ْاٟ ٣ ٕٚي٠ ٍي٦ دز ٝس١رد، ش١ُر٤ش ٣   تشؽ ؾا٧س
داك، تشؽ خرسٕالٟ اش ز٤اترـ تد٢ر٤زد ٣ تسخري ز٣غرسا٧ا  خرظ ٝرسش          حػ٤٢ دز ٍس٥
تاؾد؛ اٝا تيؿسسي٠ غ٨ٜ، اش آِِٟ ؾ٨سغساٟ زاّػساٟ دز اغساٟ ٍرص٣ي٠ اغرر    زس٢ّٞػساٟ ٝي

د٢٧د ٣ خع  ٧صاز ١يس  آٟ زا زؿْي٘ ٝي ٧160صاز ١يس اش خٞقير  ٧60ا تيؽ اش  ٦ّ زاذ
اٙٚنر٦ ايسا١ري    ٧صاز ١يس ٍرساز دازد. ترس اغراظ َٝدٝر٦ ىَر٦      30اش آٟ ت٤ئي٠ ش٧سا تا حد٣د 

( تشؿي اش غا٢ّاٟ ؾث٦ خصيس٥ آتؿ٤زاٟ، غر٤زاخا١ي، تاالخرا١ي،   315: 1358)آزا٢ٝػْي، 
خ٨ٞر٤ز   ٧را    تا٤ّ، ٤١اخي ؾٞاخي، ٤ٍتا، ١٤ٍام ٢ّد، دي٤زي، خيص  ٣ ديٖرس تشرؽ  

آذزتايداٟ ٣ ٧ٞس٢ري٠ ١احير٦ دزت٢رد ٣ تسخري ديٖرس اش ١ر٤احي دامػرساٟ ٣ ّازيرا٤ّ ٣         
٧را    اىنا١ػساٟ، زييع ٝسّص ىس٢٧ٖي زاذ ١ؿي٠ ٧ػس٢د. َٝك٤د حاخي عثسغساٟ ١يص زاذ

٧ا دز خ٤٨ٞز  آذزتايداٟ ٣ ٍػٞر دزت٢د ٣ ٝا٧اذ ٍٚق٦  ( ١يص زقداد زاذ5: 1378تا٤ّ، )
٧رصاز   ٧100صاز ١يس دا١ػس٦ ٦ّ دز َٝايػر٦ ترا آٝراز     8تاٙل تس زا  1989دامػساٟ دز غاٗ 

آ٨١را تر٦   « زنييرس ٝٚيرر  »٧را دز خ٨ٞر٤ز  آذزتايدراٟ، حراّي اش      زاذ ١1934يس  غاٗ 
( شتراٟ زرازي دز ٍيَراش ٣ خ٨ٞر٤ز      16: 1380آذزتايدا١ي ت٤د٥ اغر. ت٦ ١ؾرس فثردٙي )  

َيَاذ ٝيردا١ي، ؾرٞاز زراذ    اغاظ زحدازد ٣ تس « اغاغي  زيا٣ذ»آذزتايداٟ تا زازي ايساٟ 
 ٧صاز ١يس تسآ٣زد ؾد٥ اغر. ٧200ا  ٍيَاش حد٣د  شتاٟ

 ّاي ايشاى ًمـِ پشاوٌذگي خغشافيايي تات

 
 

زاّػساٟ تصزٕسسي٠ ٢ٝغ٦َ ايساٟ اش ١ؾس زقداد ٤ٕيؿ٤زاٟ شتاٟ زازي اغر ٣ تا تريؽ اش  
ٍص٣ي٠ ١َرؽ  ٧ا  اغساٟ  (، دز ١صد زاذ177: ٧1378صاز ١يس ٤ٕيؿ٤ز زازي )زحٞا١ي،  60

خ٤ا١د. اي٠ ٣اض٥ ٦ّ دز  ٝي« اَٙسا  زاذ اٛ»( آٟ زا 142: 1378ٝح٤ز  داؾس٦ ٣ فٚيشا١ي )
غاٗ ٍث٘ اش ٝيالد تر٦ ١راٛ ختر٤زي٠ ٕسايرا آٝرد٥ اغرر، اش د٣        250ّسيث٦ ي١٤ا١ي ٝست٤ط ت٦ 
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٧را  ىرسا٣اٟ ا١ٖر٤ز آٟ     اؼ تراك  زؿْي٘ ؾد٥ ٦ّ ٣خر٦ زػرٞي٦  « غساٟ»٣ « زاُ»٣اض٥  زِ
شتاٟ زاّػسا١ي دزتراز٥ ٍردٝر اير٠ ؾ٨سغرساٟ      خدزاٛ، يْي اش ؾافساٟ زاذتاؾد. فٚي  ٝي

 ز٢ي٠ غس٣د٥ اغر:
 يـًَـاىِ وتِيثَِ خــَ دٍيــاسُِ   ي ػيادِىِ ًَم ٍِػتِ ٍ ػُِ ػَذَُ

يق٢ي تيػر ٣ غ٦ ٍسٟ اغر ٦ّ ١اٛ غيادِٟ دز ّسيث٦ ي١٤اٟ )ختر٤زي٠ ٕسايرا( خيداغرر.    
ا٤٢ّٟ ١يرص ٝرسدٛ تر٤ٝي، آٟ زا غريادِٟ ٣ خر٤د زا      ١اٛ ٍديٜ اي٠ ؾ٨سغساٟ غياد٠ِ٧ِ ت٤د ٣ 

ٕراز  غريادِٟ   (. اي٠ ز٢ي٠ ٝؿ٤٨ز اغر ٦ّ ١ا148ٛ: 1378خ٤ا٢١د)عا٧س ،  غيادي٢يح ٝي
ت٤د٥ ٦ّ ٧صازاٟ غاٗ خريؽ، ٣ ت٢را ترس ٍر٤ٙي، دز     « دي٠ غي آتي»ت٦ خاعس ١اٛ غ٢ٖي ت٦ ١اٛ 

٣ ت٦ ٧ٞاٟ افسثاز ٣ تا ؾد٥  ٧صاز غاٗ خيؽ، دز اي٠ ٢ٝغ٦َ ياىر ٣ اغسشساج ٝي 12حد٣د 
  زنييس ٙح٠ دز ع٤ٗ شٝاٟ ت٦ غيادِٟ زثدي٘ ؾد٥ اغر.

 

 بستگي زباني
 

، ازيرراً ١ؾررس  دز ٝيرراٟ «زررازي»دزترراز٥ خيؿرري٦٢ زررازيشي ٣ غرريس زْرر٤ي٠ ٕرر٤يؽ  
عر٤ز ّٚري ١يرص     ١ؾساٟ ٣خ٤د ١دازد. اٙثس٦ اي٠ اخساله ١ؾس دزتاز٥ اقاٙر شتاٟ تر٦  قاحة

١ػ٘ تؿس، ٝقسَد اغر ٦ّ ٦ٞ٧ خر٢ح   ٥2 ت٦ زيؿ٦ ٣احدتا اؾاز ٣1خ٤د دازد. ٝسير ز٠ٚ٧٣
ؾر٤د، اش يرِ شتراٟ اخرداد  تاغرسا١ي زيؿر٦        ٧صاز شتا١ي ٦ّ اٝس٣ش٥ دز خ٨اٟ زْٜٚ ٝري 

ا١د ٣ تا ٕرؾر شٝاٟ ت٤د٥ ٦ّ اي٠ شتاٟ ت٦ ز٢دي٠ ٣ ز٢د شتاٟ ديٖس ٢ٝؿقة ؾرد٥   ٕسىس٦
 3ش شتاٟ ا٣زاٗ آٙسايياغر. دز في٠ حاٗ، اش ١ؾس تسخي ديٖس، زيؿ٦ شتاٟ ٢٧د ٣ از٣خايي ا

دز ٕرس٥٣  « ا٣ين٤ز »دز ٕس٥٣ ا٣ٗ ٣ « ٧سش١ي»٣ « زاذ»ع٤ز  ٦ّ  ّاٝال  ٝسيا٣ذ اغر؛ ت٦
( خرع اش ٢ّْراؼ دزتراز٥ تريؽ اش د٥ ١ؾرس      35: 1383ٕيس١د. آٍافٚيشرا١ي )  د٣ٛ ٍساز ٝي
عر٤ز   ؾ٢اغاٟ داخٚي ٣ خازخي ٝقسَد اغر ٦ّ ٧يسيِ اش اي٠ ١ؾرساذ، تر٦   ٝشسٚو شتاٟ
( اغرر ّر٦   134: 1378ر غراشٕاز ١يػرر. اش خٞٚر٦ اي٨٢را فٚري فثردٙي )      ٍغـ تا حَيَ

إس زرازي ٧ٞراٟ   »٢ّد ٦ّ  ق٤زذ ا١ْاز  غؤاٗ ٝي ت٤دٟ شتاٟ زازي زا زد ّسد٥ ٣ ت٦ آذز 
شتاٟ ٍديٜ آذزتايداٟ زَٚي ؾ٤د، زازي ٍيَاش، زازي تد٤٢زد ٣ غ٢ٞاٟ ٣ اغساٟ ٍص٣ي٠ ادا٦ٝ 

 «ّداٛ شتاٟ خ٤ا٧د ت٤د؟
٧ا  ٍرسٟ ٧ؿرسٜ ٝريالد  ٤ٝغر٤ٛ تر٦       ا٣ٙي٠ تاز دز زازيخ دز ّسيث٦تسا  « زاذ»٣اض٥ 

ت٢ردٕاٟ  »دز ٝن٤ٙػساٟ ٝؿا٧د٥ ٕسديد٥ ٦ّ ت٢ا تس خيؿر٨٢اد زاٝػر٤ٟ، تر٦ ف٢ر٤اٟ     « اُزخ٤ٟ»

                                                      
1- Merrit Ruhlen      3- Oral Altaic 

2- Monogenesis 
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(. تر٦ ١ؾرس   202: 1378زسخٞر٦ ؾرد٥ اغرر )خيساير٦ ٝؿريٌ،      « خازخي ا٣م٤ش٧ا  مستي
 (، ّٞديررس٣345  344 :1370(، دال٣اٙرر٦ )17: 1378(، فثرردٙي )316: 1358آزا١ػررْي )

(، ٣اض٥ زاذ ترا زاخيرِ ٣   61: 1371( ٣ ٧ي٢سع )15: 1361(، اد٣ازد خ٤الُ )88: 1363)
ىازظ ٝسساده ت٤د٥ ٣ ا٣م٤ش٧ا  قحسا١ؿي٠ حاّٜ، اش اي٠ ٣اض٥ تسا  اعرالً ترس ٝرسدٛ    

ّسد١د. ت٦ ١ؾس فثدٙي، اقر٘ ٣اض٥ زراذ، اش فثرازذ     ىازظ شتاٟ شزافر خيؿ٦ اغسياد٥ ٝي
ت٤د٥ ٦ّ ت٦ ٝق٢ي تيٖا٦١ ىس٣دغرر ترسا  زحَيرس ٝنر٤الٟ تر٦ ّراز ترسد٥        « زاٟزا ر  »زي٢ي 
ٝنر٤الٟ ١يرص دز شٝراٟ    »  زازراز ١يرص اش آٟ ٝؿرسٌ ؾرد٥ اغرر.       ٤ٕيرا ّٚٞر٦  »ؾد٥ ٣  ٝي

حْٞس٣ايي تس ايساٟ، اي٠ فثازذ زا خغاب ت٦ ايسا١ياٟ ت٦ ّاز تسد١د ٣ ايسا١ياٟ ١يرص ّر٦ ترا    
زا خ٤اغس٦ يا ١اخ٤اغس٦ خريسىس٦ ٣ زحرر آٟ ١راٛ،    ا١د آٟ ٝق٢ي اقٚي اي٠ ٦ّٞٚ آؾ٢ا ١ث٤د٥

ا١د. ز٢اٟ ٦ّ ف٤ٞٛ ايسا١ياٟ ١اٛ فدٜ دز تساتس  ٤٧ير ايسا١ي ميس زسُ خ٤د زا ٝقسىي ّسد٥
 (.135: 1378)فثدٙي، « فسب زا تس ايس غٚغ٦ افساب خريسىس٢د

( ١يرص ٣اض٥  14: ٧1378ا  تا٤ّ ) اه، زييع ٝسّص ىس٢٧ٖي زاذ دز ١ؾس َٝك٤د حاخي
٧را   زرس٠ّٞ »تٞق٢ي زراذ ٤ّزرِ اغرر ٣    « خيِ»٣ « زاذ»خيِ، ٝسّة اش د٣ ٦ّٞٚ زا

١ا٢ٝد يق٢ي ٝشٚر٤ط ٣ زرس٠ّٞ    ّػا١ي زا ٦ّ اش ٣اٙدي٠ ا٣ يْي ميس زس٠ّٞ تاؾد زاذ ٝي
ت٤غ٤ش ٧رير زرازي٠   »اٙٞث٘ زسّي  ( ١يص تا اغس٢اد ت٦ ضسب32: 1333ّاز١ٔ )«. ميس خاٙف

، اير٠ ١ْسر٦ زا زأييرد    «اب ٧رير زرازي ١يػرر   اي٠ حسه دز ّس»ت٦ ٝق٢ي « ّسات٢دا ي٤خد٣
٧ا ٣ ٙس٧ا ١يص ميس خ٤د اش ىازظ شتا١اٟ ايسا١ي زا اي٠ ز٢ي٠  ٢ّد. ٧ٞاٟ ع٤ز ٦ّ ٍؿَايي ٝي
٧ا  د٧شردا، ٝكراحة ٣ ٝقري٠ ١يرص ٣اض٥      (. ىس204ٔ٢٧: ١1378ا٢ٝد )خيساي٦ ٝؿيٌ،  ٝي

ايساٟ ٣ ٍيَاش اعالً ٧ايي اش ٝسدٛ غا٠ّ  ا١د ٦ّ ت٦ ٕس٥٣ زاذ زا يِ ٣اض٥ ا٣م٤ش  دا١ػس٦
ٜ     ٢ّد ٦ّ ت٦ ٤ٕيؽ زازي زْٜٚ ٝي ٝي زيؿر٦ دا١ػرس٠    ٢٢ّد. ت٦ ٧ٞي٠ خراعس، تسخري ترا ٧ر

٧ا دز ٧ٞراٟ   ٧ا يا زاخيِ زاخيِ ٣ زاذ ٝقسَد١د ٦ّ ٧س خا ايسا٤١يح زا زك٤ز ٢ّيٜ، زاذ
؛ 175-115: 1373؛ دتيسغياٍي، 113-103: 1373ح٤ٗ ٣ ح٤ؼ ٣خ٤د داز١د )عثاعثايي، 

)ز٣د َٝردظ دز ايسا١ر٤يح(   « دا  زيا»(. دز ٢ٝاتـ تاغسا١ي، ١اٛ 183-177: 1373غدادي٦، 
؛ 659: ٧1381ا  زاذ ٣ زاخيرِ ٧رٜ زيؿر٦ تاؾرد )ا٣غرسا،       آٝد٥ اغر ٦ّ ؾايد تا ٣اض٥

( 34: 1378(. ؾايد تس ٧ٞري٠ اغراظ اغرر ّر٦ ٢ٝر٤ز٨س غرس٤د٥ )      177: 1373غدادي٦، 
٦١ يِ اي٘، ت٦ْٚ خٞافاذ ٝشسٚيري اش  ٧ا ٦١ يِ ٢ٝ٤ٍد، ٦١ يِ عايي٦ ٣  زاذ»٤١يػد:  ٝي

ت٢اتساي٠ ١ثايد ت٦ اي٢اٟ ت٦ شتراٟ زسّري )اؾراز٥ تر٦ ٣اض٥ زراذ( تر٦ آ١راٟ        «. ا١د ايسا١ي شتا١اٟ
 ٤ٞ١د.« تد٤ٕيي ٣ عق٠ ٣ ٙق٠»
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 : ٍاطگاى تطثيمي دس فاسػي، آرسي، تاتي تاوؼتاى ٍ تاتي داًؼفْاى1خذٍل
 تاتي تاكستان آذري فارسي

 صاتا صثح صثح
 جًُوَشِ گًَاستا ظْش
 ؿَُم گِحَ ؿة
 هايِ آًا هادس
 پي دَدِ پذس

 خان تاخَُ خَاّش
 تِشا لاسداؽ تشادس
 ًَى چُشَن ًاى
 ٍييِ ػَ آب

 آػوَى گَُي آػواى
 صهيي يِش صهيي

 
ت٦ اي٠ ١سيد٦ زغيد٥ « تسزغي ٤ٕيؽ زازي زاّػساٟ»(، دز 149: 1378فثاظ عا٧س  )

ا١د ٦ّ  ّسد٥ ٝاد٧ا ... ت٦ شتا١ي زْٜٚ ٝي»ي ٍساز داؾس٦ ٣ ٦ّ اي٠ ؾ٨سغساٟ دز ٝسّص ٝاد غيٚ
٧را ّراٝال  ٝث٢را ٣ ٝاير٦      ٧ا ٣ زراٙؽ  ؾايد تس٤اٟ ٕير ٦ّ ٧ٞاٟ زازي ت٤د٥ اغر ز٤ٟ زاذ

٧ا  اغد٦ْ ت٦ ٝق٢را  غرٔ، شاٟ تر٦ ٝق٢ري دا١ػرس٠ ٣       ا١د. ٣اض٥ ٝاد  خ٤د زا حيؼ ّسد٥
ق٤زذ اغَد٦ِ، تُص١ُْػِس٠َ ٣ اغة  اغح ت٦ ٝق٢ي اغة ٦ّ ٧س غ٦ ٝاد  ٧ػس٢د دز زاّػساٟ ت٦

زغد، يازؾاعس  ٧ٞس٢ي٠ دز زأييد اي٦ْ٢ خيؿي٦٢ شتاٟ زازي ت٦ شٝاٟ ٝاد٧ا ٝي«. ز١٣د تْاز ٝي
 ٤١يػد: دز ّساب غسشٝي٠ ٍص٣ي٠ ٝي

ٍلي  ؛اػت]آرسي[ صتاى سايح اوثش ايشاًياى تشوي  ،دس ًَاحي ؿوال غشتي ايشاى
تش ايي ػـاهاى   ي ّؼتٌذ وِ تِ صتاى وْيّاي دس گَؿِ ٍ وٌاس ايي ًَاحي ٌَّص گشٍُ

اًذ.  ٌَّص اًتـاس ًيافتِ ،ّا تا ٍخَد اّويتي وِ داسًذ گَيٌذ. غالة ايي صتاى ػخي هي
ّـاي   ايي خاًة طي چٌذ ػال گزؿتِ دس ضوي خؼتدَيي وِ تشاي يافتي تاصهاًذُ

ايي اي اص  هَفك ؿذم تِ عذُ ،صتاى ايشاًي دس ػشصهيي لذين هاد دس پيؾ گشفتِ تَدم
ّا دس ػشصهيٌي وـِ هيـاى    ّا دػتشػي پيذا وٌن ٍ آًْا سا ضثط ًواين. ايي صتاى صتاى

سٍد اسع دس ؿوال ٍ ػوٌاى ٍ ػٌگؼش دس ؿشق ٍ حذٍد ػاٍُ ٍ ّوذاى دس خٌَب 
اًذ ٍ تا يىذيگش ساتطِ لَي داسًـذ ٍ اوثـش آًْـا سا     پشاوٌذُ ،ٍ هغشب گؼتشدُ اػت

ّـا دس هـاد    ػشصهيي ايشاى صتـاى دس آًدا وِ  تَاى اص يه گشٍُ تِ ؿواس آٍسد. اص هي
لذين لشاس داسد ٍ لَاعذ صَتي ٍ دػتَسي آًْا ًيض هٌافي تا آًچـِ دس صتـاى هادّـا    

ّا سا تِ عَض تاتي وِ ًاسػاػـت   تِ خا خَاّذ تَد اوثش ايي صتاى .ًيؼت ،داًين هي
 .(23: 1378اًذ هادي تخَاًين)تِ ًمل اص عليخاًي،  صتاًاى هصطلح وشدُ ٍ ظاّشا تشن
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 بستگي ديني
٧ا  اغالٝي ٧ػس٢د؛  ٧ا  اغساٟ ٍص٣ي٠، ٝػٚٞاٟ ٣ خايث٢د ت٦ آ٤ٝش٥ ٍسية ت٦ ازياً زاذ

خ٤زد. اي٠ دز حاٙي اغرر ّر٦ دز    اٝا دز ٝياٟ آ٨١ا خيس٣اٟ آيي٠ شزدؾر، ١يص ت٦ زؿٜ ٝي
ز٤اٟ خيس٣اٟ ي٤٨د  ٣ از٢ٝي ١يص ٝؿا٧د٥ ّرسد. تر٦    ٧ا  خ٤٨ٞز  آذزتايداٟ ٝي ٝياٟ زاذ

اغسايي٘ ١ثر٤د٥؛ تْٚر٦ دير٠     ٧ا  ي٤٨د  اش ت٢ي (، زاذ6: 1378اه ) ٤١ؾس٦ َٝك٤د حاخي
٤ٝغ٤  زا اش ي٤٨ديا١ي ٦ّ اش عسيٌ ّصيٜ اش ز٣ٛ ت٦ ٍيَاش ٣ازد ؾد٥ ت٤د١رد، خريسىس٢رد ٣   

 ٤٢٧ش دز آذزتايداٟ ٣ دامػساٟ ت٦ ي٤٨دياٟ ٧٤ّػسا١ي يا خ٤٨د ٝقس٣ى٢د. 
 

 هاي ميداني  بستگي ملي و يافته
 

 ١119يس ٝرسد ٣   128ؾ١٤دٕاٟ،  ٧ا  غييد، اش ٝياٟ خسغؽ ه ١ؾس اش تسخي خاغخقس
داد. غر٠   دزقرد ّر٘ زا زؿرْي٘ ٝري     1/46دزقرد ٣   ١6/49يس شٟ ت٤د١د ٦ّ ت٦ زسزية 

 70-١50يرس ٣   76غاٗ  49-١30يس،  151غاٗ  29-15ؾ١٤دٕاٟ ١يص دز غ٦ غغح  خسغؽ
دزقرد آ١راٟ زا    5/8دزقد ٣  6/30 دزقد، ١9/60يس، ٍساز داؾس٢د ٦ّ ت٦ زسزية  21غاٗ 

 ١يرس  44غر٤اد،   دزقد( تي ١9/7يس ) 20داد. اش ١ؾس تاالزسي٠ ٝدزُ زحكيٚي،  زؿْي٘ ٝي
 دزقد( ّازؾ٢اغي ١6/38يس ) 98دزقد( دتيسغسا١ي،  ١3/34يس ) 87دزقد( ّٜ غ٤اد، 3/17)
 4/13ٟ، دزقد( ّازؾ٢اغي ازؾد ٣ تاالزس ت٤د١د. اش ١ؾس خسا٢ّدٕي ٝح٘ اغْا ١2يس ) ٣5 

دزقرد   3/45دزقد غا٠ّ ز٨ساٟ،  8/0دزقد غا٠ّ ٍص٣ي٠،  5/5دزقد غا٠ّ زاّػساٟ، 
دزقرد   5/7دزقرد غرا٠ّ اٙٞر٤ذ،     2/12دزقد غا٠ّ خيازج،  4/11غا٠ّ دا١ػي٨اٟ، 

دزقد غا٠ّ خر٤ش١ي٠ ت٤د١رد. اش ١ؾرس     1/3دزقد غا٠ّ ت٤ئي٠ ش٧سا ٣  8/0غا٠ّ ؾاٗ، 
دزقد آ١اٟ ٝسأ٧٘ ت٤د١د  1/55ٕاٟ ٝدسد ٣ ؾ١٤د دزقد خسغؽ 44.9زؿْي٘ خا٤١اد٥ ١يص 

 (.1)خد٣ٗ ؾٞاز٥ 
٧ا  ٤ٍٝي ٣ ٧ٞس٢ي٠ ٧ٞػرا١ي ٤ٝخر٤د    ٧ا  اي٠ خط٧٣ؽ ٝيدا١ي ٣خ٤د تػسٖي ياىس٦
٧را  ١ٞر٤داز    ق٤زذ دايرس٥  ٧ا ٣ ديٖس ا٤ٍاٛ غا٠ّ دز ٍٚٞس٣ غياغي ايساٟ زا ت٦ ٝياٟ زاذ

خنساىيرا، شتراٟ ٣ دير٠( دز    ٕا٦١ تػسٖي ٤ٍٝي ) َٝات٘ زأييد ّسد٥ اغر. زاتغ٦ ف٢اقس غ٦
داز اغر. آ٨١را فٞردزا  دز اغرساٟ ٍرص٣ي٠ تر٦ ٝسّصيرر        ٧ا تػياز ؾديد ٣ ٝق٢ي ٝياٟ زاذ

دزقد دز ٢ٝصٗ ٣ تا خا٤١اد٥ خ٤د ت٦ شتاٟ زازي قرحثر   86.3زاّػساٟ غ١٤ْر داز١د ٣ 
 1.6دزقرد ٣ شتراٟ ٕيْٚري ترا      3دزقد ٣ شتراٟ آذز  ترا    ٢٢ّ9د ٦ّ شتاٟ ىازغي تا  ٝي

 ٕيس١د. ٧ا  تقد  ٍساز ٝي ززث٦ دزقد دز
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 ّاي پايِ : فشاٍاًي1خذٍل ؿواسُ 
 درصد صحيح تعداد  مورد

 خٌغ
 6/49 128 صى

 1/46 119 هشد

 ػي

15-29 151 9/60 

30-49 76 6/30 

50-70 21 5/8 

 هذسن تحصيلي

 9/7 20 ػَاد تي

 3/17 44 ػَاد ون

 3/34 87 دتيشػتاى
 6/38 98 واسؿٌاػي

 2 5 اسؿذ ٍ تاالتش

 تأّل
 9/44 115 هدشد
 1/55 141 هتأّل

 هحل تَلذ

 9/26 67 تاوؼتاى
 8/10 27 لضٍيي
 2/3 8 تْشاى

 3/31 78 داًؼفْاى
 8/8 22 خياسج
 8 20 الوَت
 4/6 16 ؿال
 2/1 3 صّشا تَئيي

 4/2 6 خَصًيي

 هحل ػىًَت
 4/13 34 تاوؼتاى

 5/5 14 يلضٍي

 

 
 
 

 
 

ي  َّيت دٌي

 
 

 َّيت هلي

َّيت 
 تاتي
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 8/0 2 تْشاى
 3/45 115 داًؼفْاى
 4/11 29 خياسج
 2/12 31 الوَت
 5/7 19 ؿال
 8/0 2 صّشا تَئيي

 1/3 8 خَصًيي
 
ؾ١٤د٥ تا د٣غرساٟ خر٤د ١يرص تر٦ شتراٟ زرازي قرحثر         ٧ا  خسغؽ دزقد زاذ 9/89
خرا٤١اد٥  ٧ا  يا٤١ي٦ زراذ خرع اش    د٢٧د٥ اززثاط تيؿسس آ٨١ا تا ٕس٥٣ ٢٢ّد ٦ّ خ٤د ١ؿاٟ ٝي

 ٧2/1ا تر٦ ٝيرصاٟ    دزقد، زسُ ٧8/7ا ت٦ ٝيصاٟ  ٧ا خع اش خ٤د، تيؿسس تا ىازظ اغر. زاذ
دزقرد اززثاعراذ د٣غرسا٦١     4/0دزقد  ٣ ّسد٧ا ت٦ ٝيرصاٟ   ٧8/0ا ت٦ ٝيصاٟ  دزقد، ٕي٘
دزقد آ١اٟ، شتراٟ زرازي زا اش خردز ٣     2/97ا١د. ١ْس٦ تػياز ٨ٜٝ اي٠ اغر ٦ّ  تسٍساز ّسد٥

ا١رد.   دزقد آ١اٟ دز غ٠ عي٤ٙيرر ىرسا ٕسىسر٦    2/94ػسٖاٟ ١صديِ خ٤د ٣ ٝادز ٣ ديٖس ت
٧را داز١رد    دزقد زٞاي٘ ت٦ اشد٣اج تا زاذ 2/67دزقد زٞاي٘ ت٦ د٣غسي ٣  ٧4/75ٞس٢ي٠ 

ٟ   دزقد، زاذ ٣1/80  ٕرراز  ّؿر٤ز  ٣    ٧ا زا تسا  ١ٞاي٢دٕي خ٤د دز ؾر٤زا٧ا  ٍرا٤١
ذ فالٍر٦ اير٠ ٍر٤ٛ تر٦ يْرديٖس ٣      دا٢١د. اي٠ آٝاز٧ا ت٦ خ٤تي اش ؾد زس ٝي ؾ٨س  قاٙح

٧را    ٧ا تسا  ؾ٢اغايي يْديٖس، ؾي٥٤ ٢ّد. زاذ زحْيٜ ٝثا١ي ٧ٞثػسٖي خ٤د حْاير ٝي
ٝشسٚيي داز١د ٦ّ اش ز١ٔ زؿٜ ٣ خ٤غر ٣ ٍد ٣ ٍاٝر ٕسىس٦ زا شتاٟ ٣ ١راٛ خرا٤١ادٕي   

دزقرد   4/71ٝس٤٢ؿ اغر. دز في٠ حاٗ، ٨ٝٞسسي٠ ؾي٥٤ ؾ٢اغرايي، شتراٟ زرازي اغرر ٣     
ٛ    ت٦ آٟ زكسيح ّسد٧٥ا  زاذ ٧را  عا٧سخرا١ي، عرا٧س ، فٚيشرا١ي،      ا١رد ٣ خرع اش آٟ، ١را

 تاؾد. ٧ا  ٢ٝػ٤ب ت٦ ٝح٘ غ١٤ْر آ١اٟ ٝي آٍافٚيشا١ي، زا٢ٝد ، ٤ٍٞؾي ٣ ديٖس ١اٛ
٢٢ّرد ّر٦    ٧ا  ٝسيا٣زي قحثر ٝي ٧ا  غا٠ّ دز ايساٟ ٣ خازج اش آٟ ت٦ ٤ٕيؽ زاذ

شد؛ ت٦ْٚ ى٨ٜ آٟ زا ١يص ميس٠ْٞٝ ّرسد٥  غا تقضا  ٦١ ز٨٢ا ٕيس٤ٖ  تا يْديٖس زا ٝؿْ٘ ٝي
١ؾرساٟ   زس اغر، ٝيراٟ قراحة   اغر. دز في٠ حاٗ، دزخك٤ـ اي٦ْ٢ ّداٛ ٤ٕيؽ اقي٘

( ٣ اش 1365اخساله ١ؾس ٣خ٤د دازد. اش ١ؾس احٞد ّػس٣ ، زازي ٧سش١ي )١َ٘ دز ذّراء،  
( 180: 1378زس تر٤د٥ اغرر ٣ ٝديرد زحٞرا١ي )     احٞد، زازي اؾس٨ازد اقي٘ ١ؾس خالٗ آٗ

زس تاٍي ٝا١رد٥؛   ٝقسَد اغر ٦ّ زازي اغيس٣زي٠ ٣ ؾاٗ ٣ دا١ػي٨اٟ اش غايس ٤١احي ٝك٤ٟ
«. ؾر١٤د  ٧ا  ٠٨ّ ٣ اقي٘ ٤٢٧ش تْاز تسد٥ ٝي تػياز  اش ٣اض٥»زسا ٦ّ دز زازي دا١ػي٨اٟ 

١ؾس دز اي٠ خط٧٣ؽ ١يص زأييد ؾد٥ اغر؛ زسا ٦ّ اش ١ؾس اّثس ٍسية ت٦ ازياً  اي٠ اخساله
تاؾد. اي٠ دز حاٙي اغر ٦ّ ا٧اٙي  زسي٠ ٤ٕيؽ زازي ٝي ؽ آ٨١ا اقي٘ا٧اٙي زاّػساٟ، ٤ٕي

 ا١د. خيازج ٣ ا٤ٞٙذ ٣ دا١ػي٨اٟ ٧س يِ تس اقاٙر ٤ٕيؽ خ٤د اقساز ٣زشيد٥
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دزقد تا  8/8دا٢١د ٣ ىَظ  ٧ا خ٤د زا ٣اتػس٦ ت٦ ٤ٍٝي ت٦ ١اٛ زاذ ٝي دزقد زاذ 7/77
٧را٥،   دزقد زاذ 1/65اّثسير  ٕراز١د. تا اي٠ حاٗ، زيا٣زي ١ٞي  دزقد تا زسُ 2ىازظ ٣

دزقد آ٨١ا خ٤د زا ٣اتػس٦ ت٦ ٍر٤ٛ   ٢٢ّ8/6د ٣ ىَظ  اززثاط ٤ٍٝي خ٤د زا تا ٤ٍٛ ٝاد ا١ْاز ٝي
٧ا ٣ اش غر٤    دا٢١د. اي٠ اٝس اش يِ غ٤ حاّي اش زغ٤م ٤ٍٝير زاذ دز ٝياٟ زاذ ٝاد ٝي

 اعالفري اش ديٖرس  ٧ا  دزقد زاذ 3/85تاؾد.  اعالؿ آ٨١ا اش ٕرؾس٦ خ٤د ٝي ديٖس حاّي اش تي
٧ا   ١ؿي٠ دزقد آ١اٟ حسي اعالفي اش ٣خ٤د زاذ ٧7/33ا  َٝيٜ خازج اش ّؿ٤ز ٣  زاذ

٧ا ٝدالذ ٣ ١ؿسيازي زا ٦ّ ت٦  دزقد زاذ 9/84ديٖس ميس اش ٝح٘ غ١٤ْر خ٤د ١داز١د. 
دزقد آ١اٟ ١ػثر ت٦ ىقاٙير حصتي ّؿر٤ز    93خ٤ا٢١د ٣  ؾ٤د، ١ٞي شتاٟ زازي ٢ٝسؿس ٝي

 ا١د. فالٍٖي ّسد٥ ٧ا  اخسٞافي، اؽ٨از تي اٟ ١ػثر ت٦ ىقاٙيردزقد آ١ ٣5/79 
 ّاي هلي ٍ هزّثي : تؼتگي2خذٍل 

 درصد معتبر تعداد  مورد

 هزّة

 4/98 243 اػالم

 8/0 2 صستـتي

 0 0 هؼيحي

 4/0 1 يَْدي

 هيضاى تعْذ تِ هزّة

 3/66 171 صياد

 7/28 74 هتَػط

 6/1 4 ون

 8/0 2 ّيچ

ّاي  آؿٌايي تا تات
 خاسج ايشاى

 5/10 27 يتل

 3/85 220 خيش

 ٍطي

 3/65 164 ايشاى

 4/10 26 الوَت

 4/12 31 تاوؼتاى

 4/6 16 لضٍيي

 8/4 12 داًؼفْاى

 8/0 2 ؿال

 
٧ا  ايسا١ي، ٧ٞس٤ٟ ديٖس ايسا١يراٟ ٝػرٚٞاٟ    دزقد( زاذ 4/98اّثس ٍسية ت٦ ازياً )

اٝ٘ ٣ ٝس٤غظ خايث٢د ٣ ٝسق٨رد تر٦ دير٠ اغرالٛ     دزقد آ١اٟ خ٤د زا ت٦ ع٤ز ّ ٧95ػس٢د. 
ا١د. دز خاغخ ت٦ خسغؽ آخس، ٝث٢ي تس اي٦ْ٢ غ٦ ١يس ىسد ١شثر٦ ٣ غسؾر٢اظ ٝر٤زد     ؾٞسد٥

ا١د حسي يِ ١يس زا ٝقسىي ٢٢ّرد ٣   ٧ا ١س٤ا١ػس٦ دزقد زاذ 60فال٦ٍ خ٤د زا ٝقسىي ٢ّيد، 
١رد، ٝقسىري   ا تاٍي يِ زا غ٦ ١يس زا ٦ّ قاحة ٣خ٦٨ ٝرر٧ثي، ّؿر٤ز  ٣ ٝحٚري تر٤د٥    
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٧را ٣ زير٤ً    ٧ا  ٝر٧ثي ٣ ٝٚي تي٠ زراذ  د٢٧د٥ ١ي٤ذ تػسٖي ا١د. اي٠ ٣اٍقير، ١ؿاٟ ّسد٥
 ٧ا  ٤ٍٝي اغر. آ٨١ا تس تسخي ف٢اقس تػسٖي

٧ا  ؾد٥ ٦ّ اش خ٦ٚٞ آ٨١را   اٙثس٦ ف٤اٝ٘ ٝشسٚيي دز ع٤ٗ شٝاٟ ٤ٝخة ّا٧ؽ تػسٖي
ؾ٨سغرساٟ زاّػرساٟ تر٦    ١ؿي٠ اش خ٦ٚٞ  ز٤اٟ ت٦ زنييس غاخساز ؾ٨س٧ا ٣ ز٣غسا٧ا  زاذ ٝي

٧ا  آشاد اغالٝي ٣ خياٛ ١ر٤ز ٣ ٨ٝراخسذ ميرس     ؾدٟ ؾ٨س، احداش دا١ؿٖا٥ خاعس ق٢قسي
٧ا ت٦ اي٠ ؾ٨س اؾاز٥ ّسد. ٧ٞس٢ي٠، تاماذ ا٤ٖ١ز ىسا٣اٟ آٟ ٦ّ ّازٕساٟ ىكٚي زا ت٦  زاذ

ؾ٨س  ٣ ىاٝيٚي، ٤ٝخة زضقيو شتاٟ زازي  ٧ا  تس٣ٟ ٢ّد ٣ اشد٣اج غ٤  خ٤د خٚة ٝي
س ّػي اغر ٦ّ حسي دز خا٤١اد٥ خر٤د تر٦ زرازي قرحثر ٢ّرد. دز ١سيدر٦،       ؾد٥ ٣ ّٞس

تػياز  اش ٣اضٕاٟ اي٠ ٤ٕيؽ دز حاٗ ىسا٤ٝؾي اغر. زنييس ؾن٘ ٝسدٛ ١يرص اش شزافرر   
٧را   ت٦ تامثا١ي ٣ ّاز دز ّازخا٦١، ٤ٝخة ىسا٤ٝؾي تػياز  اش ٣اضٕاٟ زشككي آٟ تشؽ

١ث٤دٟ آياز ز٨٢ا ؾافساٟ زاّػساٟ ؾد٥ اغر. ١ث٤د ادتياذ ٤١ؾساز  ٣ ٧ٞس٢ي٠ دز دغسسظ 
( ٦ّ ٕا٥ ت٦ شتاٟ زازي ؾرقس  ٣1325 فٚي خدزاٛ ٝس٤ٙد  1313)ٝحٞدحػي٠ عا٧س  ٝس٤ٙد 

٤١يػي ٣ غش٢سا١ي ت٦ شتراٟ   غساي٢د ٣ فدٛ زٞاي٘ اديثاٟ ٣ ؾافساٟ خ٤اٟ زاذ ت٦ ٍك٦ ٝي
ٖر٤   ٝيٚي خدزاٟ ٣ ٝادزاٟ ت٦ آ٤ٝشؼ اي٠ شتاٟ ت٦ ىسش١رداٟ خر٤د ٣ ٕيس   زازي ٣ حسي تي

 ٧ا ؾد٥ اغر. خا١ٖي ت٦ شتاٟ ىازغي، ٤ٝخة ىسا٤ٝؾي زدزيدي اي٠ شتاٟ دز ٝياٟ زاذ
ا٧ٞير اي٠ شتاٟ اش يِ ٢ٝؾس ت٦ ايداد ٢ٝغ٦َ حائ٘ ٝياٟ د٣ ح٤ش٥ شتا١ي تصزٓ ايسا١ي 
يق٢ي ىازغي ٣ آذز  اغر. ٕسز٦ شتاٟ زازي اش غ٤  اي٠ د٣ شتاٟ، دز ٝقسل ٝحاقرس٥  

ٟ آذز  ٣ ىازغي زا دز خ٤د خريسىس٦ اغر؛ اٝا زا حد٣د  ٍساز ٕسىس٦ ٣ تػياز  اش ٣اضٕا
١يص اي٠ ٢ٝغ٦َ حائ٘ زا اش ١ؾس شتا١ي ٣ خنساىيايي حيؼ ّسد٥ اغر. اٙثس٦ ىَظ ذ٢٧ير يِ 

٧ا  ٤ٍٝي ١يػر؛ ت٦ْٚ ا٤ٍاٛ ديٖس ت٦ ٣يط٥ ا٤ٍاٝي ٦ّ دز ٝدا٣زذ يِ  ٤ٍٛ فاٝ٘ تػسٖي
ٜٙ ٣اٍـ، احػاظ خردايي ٣ ٕػػرر   ا١د ١يص تايد ٧ٜ دز ذ٠٧ ٣ ٧ٜ دز فا ٤ٍٛ ٍساز ٕسىس٦

 ٧را   ٢ّد. ز٢ا١س٦ ياىس٦ ٧ا قدً ١ٞي ٧ا ٣ ىازـ ٦ّ اي٠ دز ٤ٝزد زاذ  اش ٤ٍٛ ياد ؾد٥ تاؾ٢د
٧ا  غ٢ي  ( ٦ّ دزتاز٥ ٤٧ير ا٤ٍاٛ ٣ ٕس٧1996٥٣ا  ىي٢ي ) اي٠ خيٞايؽ ٝيدا١ي زا تا ياىس٦

٦ ٤٧ير ٤ٍٝي ز٤اٟ ٕير ّ ٝشسٚو دز خاٝق٦ آٝسيْايي ق٤زذ ٕسىس٦، َٝايػ٦ ٢ّيٜ، ٝي
٧ا ت٦ زسزية تس خاي٦ غ٦ ف٢كس إٓا٧ي ٤ٍٝي، خ٤دؾ٢اغي ٤ٍٝي ٣ ايػرساز٧ا  ٍر٤ٝي    زاذ

ٕرزد، اش ؾدذ ف٢كس غ٤ٛ ٣ زا حد  ١يرص اش حردذ    ؾْ٘ ٕسىس٦ ٣ ٧س ٍدز ٦ّ شٝاٟ ٝي
ؾ٤د. ٧ٞس٢ا٦ْ١ ٕرز شٝاٟ، ف٢كس ز٨ازٛ يق٢ي زىسراز ٍر٤ٝي    د٣ ف٢كس ١شػر ّاغس٦ ٝي
 ٢٢ّد. ٧ا ا٤ٖٙ  ٝسيا٣زي زا دز زىساز خ٤د د١ثاٗ ١ٞي اذت٦ ىسا٤ٝؾي غدسد٥ ؾد٥ ٣ ز

٧ا زا ؾ٢اغايي ١ٞاييٜ  خريس  زاذ اٝيد٣ازٛ اي٠ ٝغاٙق٦ ت٦ ٝا ِّٞ ٢ّد زا ز١٣د خاٝق٦
ا  دغر ياتيٜ ّر٦ ٢ٝدرس تر٦     ٣ ض٠ٞ دزُ ٕسايؽ، زٞاي٘ ٣ زىساز آ١اٟ ت٦ ىساي٢د ز٤غق٦

 ٟ ٕسدد.٧ا تا ديٖس ايسا١يا ت٨ث٤د ايػساز ٤٧يسي ٣ زقاٝ٘ زاذ
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