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 چكيذه:
 

ي سفيذرٍد تا  رٍدا ًاِ تساا را  ي را در     البرز هركسي كِ از درُ
ّ ي اقَام ايراًاي باِ ابا       گ ُ تريي سكًَت گيرد، يكي از قذيوي برهي
تيذ. بخش شو لي كاِ باِ اساا ى گايهى شاْرد دارد از ًوار تٌاَ          هي

فرٌّگي ٍ قاَهي ق بات تَ اِ اسات. اكاار سا كٌيي شارس اياي اساا ى          
هرداى ّباٌذ ٍ در هٌ طق كَّبا ًي اقَام ت لش، ت د ٍ كُرد اسك ى  گيت
ي دري ي ااسر باِ ساوت كَّباا ى بارٍين از       اًذ. ّر  ِ از كٌ رُ ي فاِ

ّ ي داهذار ٍ كش ٍرز افسٍدُ  ساِ ٍ بِ تعذاد ت لشهرداى ك   وعيت گيت
الارس    ّ ، ب يذ بِ سوت اط زب ى«  ت د»شَد ٍ براي ًسديك شذى بِ  هي

سلبلِ  ب ل البرز اركت كرد. ب الارُ اگر از هٌ طق شارقي باِ ساوت    
ِ   غر  برٍين ب  ترري شاَين. در   رٍ هاي  ّ ي س كي در ايي اساا ى رٍبا

كٌٌاذ كاِ    از قَم ايراًي كُارد زًاذگي هاي    ّ يي هٌ طق كَّبا ًي  سيرُ
شاَد. اياي هق لاِ     تار هشا ّذُ هاي    ي عو رلَ بيش ّ  در هٌطقِ كارد تى

 درصذد است ًحَُ پراكٌذگي ايي اقَام را در اسا ى گيهى ترسين ًو يذ.
 
 

 ت د، ت لش، كُرد، گيلك، ترري ها: ه كليذ واژ
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 مقذمه
ايطاٖ، وهٝ ذهاِك زيهطٜ زؾهر، زض      ٍ٘اٞي اخٕاِي تٝ خغطافياي عثيعي وٟٗ ؾطظٔيٗ

اي ضا تهٝ   تطؾيٓ تاتّٛي تٝ ايٗ ظيثايي زض آٖ اظ ٞير زيع فطٌٚصاض ٘ىطزٜ اؾر، ٞط تيٙٙسٜ
ي وٛزه، تا آب ٚ ٞهٛايي ٔتٙهٛ ، شٛقهف     ايٗ ٔحسٚزٜ زاضز. زض  قٍفتي ٚ تحيط ٚا ٔي

ٝ  عٛضي قٛي تٝ ضٚ ٔي ٞاي فطاٚاٖ ٚ ... ضٚتٝ ٌياٞي ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ شؿتي ٚ تّٙسي زض يهه   وه
اي ٚ شٛقهف ٌيهاٞي ا٘ثهٜٛ ٚ ٞهٓ تها آب ٚ       ٔؿافطت وٛتاٜ، ٞٓ تا آب ٚ ٞٛاي ٔسيتطا٘ٝ

ٞٛاي ٔعتسَ ٔٛاخٝ ذٛاٞي قس ٚ اٌط ؾفط ضا ازأٝ زٞي تا ؾطظٔيٙي وٛٞؿتا٘ي تطذٛضز 
ٞا ٚ الّيٓ ذال آٖ لاتُ ٔكاٞسٜ اؾر  زٙساٖ عٛال٘ي، وٛٞپايٝ اي ٘ٝ وٙي ٚ زض فانّٝ ٔي

 تاقس. ٞاي ضٚاٖ ٘يع زٙساٖ زٚض اظ زؾتطؼ ٕ٘ي  ي وٛيطي ٚ قٗي آب ٚ ٞٛا ٚ ٔكاٞسٜ
ٝ    ٞهاي فطٍٞٙهي ٞٙهطي    تٙٛ  خغطافيايي ٚ آب ٚ ٞٛايي زض ٕ٘هاز  ذهٛتي   ايهطاٖ ٘يهع ته

تاف، تا شيازٜ وطزٖ عطح عطاحهاٖ لهاِي،     وٝ ٞٙطٔٙساٖ فطـ عٛضي ا٘عىاؼ يافتٝ اؾر؛ تٝ
ٛ  ٙٙسٜ ؾاعرا٘س وٝ تي اي زيٍط اظ ظيثايي ضا تٝ ٕ٘ايف ٌصاقتٝ خّٜٛ ايهٗ ٔيٙيهاتٛض    ٞا ٔحه

ايهٗ ٕ٘هاز    ٌطزز ٚ شيٛ٘سي عٕيك تيٗ آٖ تٙٛ  آب ٚ ٞهٛايي ٚ   تٙيسٜ قسٜ اظ تاضٚ شٛز ٔي
ٓ  فطٍٞٙي تٝ ظٔهاٖ تهٝ    ؾازٌي لاتُ ٔكاٞسٜ اؾر ٚ ٔهساق تاضظي اظ تٙٛ  ٚ يٍاٍ٘ي ٞه
 ذٛضز. زكٓ ٔي

ّىهٝ شٛقهف   ا٘هس؛ ت  ايهٗ تٙهٛ  ٚ يٍهاٍ٘ي    ي  ٘ٝ فمظ عثيعر ٚ ٞٙط، ا٘عىهاؼ زٞٙهسٜ  
ٌصاضز؛  اليٝ ٚ تٛزضتٛي آٖ ضا تٝ ٕ٘ايف ٔي ٞاي ذال فطًٞٙ اليٝ خٕعيتي آٖ ٘يع خّٜٛ

ٝ    ٞاي فطٍٞٙي ه خٕعيتي   ٚيػٌي ي  وٝ تا ٔغاِعٝ عٛضي تٝ ي  ايطاٖ، تاضيد زٙهس ٞهعاض ؾهاِ
ً   تحٛالت ؾياؾي، فطٍٞٙي، اختٕاعي، ٟٔهاخطت  ٞهاي اخثهاضي ٚ    ٞها ٚ وهٛذ   ٞها، خٙه

ايٗ تٙٛ  ٘ٝ تٟٙا اظ يه قٟط تٝ قٟط زيٍط؛ تّىهٝ   تٝ قسٜ اؾر. اذتياضي تٝ ٕ٘ايف ٌصاق
ٌاٜ ضٚؾهتايي   ٜ اؾر ٚ ٌاٞي زٚ ؾىٛ٘ر خٛاض لاتُ ٔكاٞس اظ يه ضٚؾتا تٝ ضٚؾتاي ٞٓ

 ٝ وٙهس، اظ ٘رهط فطٍٞٙهي زاضاي زٙهاٖ      ٞها اظ زٙهس ويّهٛٔتط تدهاٚظ ٕ٘هي      ي آٖ وٝ فانهّ
 زاضز. ٞايي ٞؿتٙس وٝ ٞط ٔحممي ضا تٝ تعدة ٚا ٔي تفاٚت

ً   ٞا ٚلتي زض وٙاض اقتطاوات ٔغاِعٝ ٔي تفاٚت   قٛز، ٚحست اعداب تطاٍ٘يهع فطٞٙه
ٞهاي   ضغٓ تفهاٚت  ٞا ؾايٝ افىٙسٜ اؾر ٚ عّي ايٗ شسيسٜ وٙي وٝ تط  ايطا٘ي ضا ٔكاٞسٜ ٔي

خعيي زض تطٌعاضي يه ٔطاؾٓ ٚ ٔٙاؾه ذال ٔا٘ٙس ٘ٛضٚظ ٚ ععازاضي ٔحطْ، يٍهاٍ٘ي  
 قٛز. أعٝ ٔكاٞسٜ ٔيايٗ آزاب ٚ ضؾْٛ زض وُ خ زض انُ 
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 ي تحقيق  الف( مسأله
ايٗ ٔماِٝ زض نسز اؾر تٝ ايٗ ؾؤاَ خٛاب زٞس وٝ زهطا الهٛاْ زض قهٕاَ ايهطاٖ ه      

تاقس؟ ٚ  ٌٛ٘ٝ ٔي تاقٙس؟ شطاوٙسٌي آٖ اظ ٘رط خغطافيايي زٝ ٔرهٛناً ٌيالٖ ه ؾاوٗ ٔي 
 ٌٛ٘ٝ اؾر؟ ٞا زٝ ي ٘ػازي ٚ لٛٔي آٖ ضيكٝ

 
 ب( سوش گشدآوسي اطالعات

تاقهس ٚ   اؾهتٛاض ٔهي  « ي اؾهٙازي  ٔغاِعٝ»آٚضي اعالعات تط  ايٗ ٔماِٝ اؾاؼ خٕعزض 
ي اؾتاٖ ٌيالٖ ا٘داْ  ي ٔغاِعات الٛاْ قٕاَ ايطاٖ زض ٔحسٚزٜ ٞايي وٝ زض حٛظٜ شػٚٞف

اي لٛٔي  تاِف؛ ٔٙغمٝ»ٚيػٜ اظ وتاب  ا٘س. تٝ ٌطفتٝ اؾر ٔٛضز ضخٛ  ٚ اؾتفازٜ لطاض ٌطفتٝ
تهطيٗ تٟهطٜ تهطزٜ     ُ تاظٖ وٝ زض زٚ خّس تٟيٝ قسٜ اؾر تيفآلاي ٔاضؾ« زض قٕاَ ايطاٖ

تٛاٖ ٌفر وتاب خهأعي اؾهر، ٞطزٙهس وهٝ ٔحٛضيهر ٔٛآهٛعي آٖ        قسٜ اؾر ٚ ٔي
ٞا ٞؿتٙس؛ ِٚي زض ذهٛل ؾايط الٛاْ ؾاوٗ زض ايٗ اؾتاٖ ٘يع ٔغاِة اضظقٕٙسي  تاِكي

داْ قسٜ ٌفر وهٝ  تٛاٖ زض ٔمايؿٝ تا ؾايط تحميمات ا٘ وٝ ٔي عٛضي اضايٝ ٕ٘ٛزٜ اؾر؛ تٝ
فطزي تطذٛضزاض اؾر ٚ ٞط خا وٝ اضخا  ٔتٙي ٘أكهرم اؾهر اظ    اظ ٚيػٌي ٔٙحهط تٝ

 ايٗ اثط اؾتفازٜ قسٜ اؾر.
 

 ج( چاسچوب مفهومي
زض يه تحميك تٛنيفي، لثُ اظ ٔكرم وطزٖ ٔفاٞيٓ ٔٛضز اؾتفازٜ ٚ حسٚز ٚ ثغٛض 

ٖ واضٌيطي ٔفاٞيٓ ٔكاتٝ ٚ ٌاٞي ٔ ٞا، أىاٖ تسفٟٕي يا تٝ آٖ ٞها ضا   تضاز فضاي ٔعها٘ي آ
وٙٙسٜ  آٍٞٙي تيٗ فٟٓ ٔحمك اظ يه ٔفْٟٛ يا اؾتفازٜ ززاض ٔكىُ ٕ٘ٛزٜ ٚ تاعث عسْ ٞٓ

ٌطزز. ِهصا، آهطٚضت زاضز زٙهس ٔفٟهْٛ      ا٘س ٔي وٝ ٔٛضز تحميك لطاضٌطفتٝ يا حتي ٔطزٔي
 ايٗ تحميك ٞؿتٙس، تٛآيح زازٜ قٛز. اؾاؾي وٝ ٔثٙاي

 
 قوم -1

واض ٌطفتٝ قسٜ اؾر وٝ زض ظتاٖ التيٗ  التيٗ تٝ “Ethnic”ح ي لْٛ ٔعازَ انغال وّٕٝ
ضيكٝ ٌطفتٝ وٝ تهٝ ٔعٙهي ٔهطزْ يها ّٔهر       1ٚ نفر اتٙٛؼ 2ي يٛ٘ا٘ي اتٙيىٛؼ اظ وّٕٝ

                                                      
1- Ethnics 

2- Ethnos 
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ي ٔعهها٘ي ٔههصوٛض  زض قههىُ وٙههٛ٘ي آٖ زض تطٌيط٘ههسٜ  “Ethnic”اقههاضٜ زاضز. انههغالح 
 (.18-13: 2999، 1، ضآائي229: 2991، 2تاقس)زاقٕٛض ٔي

 
 ه قوميگشو -2

ضؾهس اظ   اضايٝ قسٜ اؾر؛ ِٚي تعطيفي وٝ تٝ ٘رط ٔهي  تعاضيف ٔتعسزي اظ ٌطٜٚ لٛٔي 
ايٗ   ٔيالزي اظ2931زض ؾاَ  8«تطخؽ»تطي تطذٛضزاض اؾر تعطيفي اؾر وٝ  لٛت تيف

 ٚاغٜ تياٖ زاقتٝ اؾر:
تط وٝ زاضاي تثاض ٔكتطن ٚالعهي   ي تعضي خٕعي اؾر زض زضٖٚ خأعٝ  ٌطٜٚ لٛٔي،»

ي ٔكتطن ٚ تأويسات فطٍٞٙي تط يه يا زٙس عٙهط ٕ٘ازي  ذاعطاتي اظ ٌصقتٝ يا ذياِي،
  ٖ ٝ   ٞها ٞٛيهر ٌهطٜٚ تعطيهف ٔهي      اؾر وٝ تهط اؾهاؼ آ ٞها،   ي ايهٗ ٕ٘هاز   قهٛز. اظخّٕه

ذٛيكاٚ٘سي، ٔصٞة، ظتاٖ، لّٕطٚ ٔكتطن، ّٔير ٚ ظاٞط فيعيىي اؾر ٚ اعضاي يهه  
 (.11: 2931قاٖ تٝ ٌطٜٚ آٌاٞي زاض٘س)تطخؽ،  اظ تعّمات  ٌطٜٚ لٛٔي

 قٛز: تا ٔطٚض تعطيف تطخؽ انَٛ شيُ اظ آٖ اؾتٙثاط ٔي
قهٛز. تهٝ عثهاضتي:     زض اضتثاط تها يهه خأعهٝ تعطيهف ٔهي       اِف( انٛالً ٌطٜٚ لٛٔي

 اؾر. ي يه ٌطٜٚ لٛٔي ٌطٜٚ اظ ٚخٝ ٕٔيعٜ ٌطٜٚ ٚ تطٖٚ زضٖٚ
 زاضاي تثاض ٔكتطوي ٞؿتٙس وٝ ٕٔىٗ اؾر زض لاِة لثيّهٝ يها   ب( ٌاٞي ٌطٜٚ لٛٔي 

ايٗ ٘ياي ٔكتطن ذياِي اؾر وٝ زض تطذي  اي ذٛز ضا ٘كاٖ زٞس ٚ ٌاٞي لثيّٝ ٌطٜٚ لٛٔي
خٛأع اتتسايي ٚ حتي شيكطفتٝ ٕٔىٗ اؾر تٝ ٘ياي ٔكتطوي لايُ تاقٙس، ٞط زٙس زاليهُ  

 ظيؿتي تطاي اثثات آٖ ٚخٛز ٘ساقتٝ تاقس.
اؾر وهٝ اظ  « تاضيد ٔكتطن»يا تٝ تعثيطي « ذاعطات »ج( ؾٛٔيٗ ٚيػٌي ٌطٜٚ لٛٔي 

 قٛز. ٔحؿٛب ٔي  تطيٗ عٛأُ شيٛ٘س يه ٌطٜٚ لٛٔي ٟٔٓ
تايس ٔس٘رط لطاض ٌيطز، تأويس تهط     اي وٝ زض تعطيف يه ٌطٜٚ لٛٔي تطيٗ شسشسٜ ز( ٟٔٓ

يه يا زٙسي عٙهط ٕ٘ازي ٔكهتطن اؾهر وهٝ تطاؾهاؼ آٖ ٞٛيهر آٖ ٌهطٜٚ تعطيهف        
قهٛز،   زض ٘رهط ٌطفتهٝ ٔهي    اي ٚ لثيّٝ  قٛز. ٌاٞي ٕ٘از ذٛيكاٚ٘سي تطاي ٌطٜٚ لٛٔي ٔي

 ٞاي وطز ظتاٖ. ٞا، تطذي عٛايف تطوٕٗ يا تّٛذ يا قىان ٔا٘ٙس ترتياضي
ٞايي اؾر وٝ يه ٌطٜٚ ٕٔىٗ اؾر ذٛز ضا تا آٖ تعطيهف وٙهس،    ٔصٞة ٘يع اظ ٕ٘از

 غطتي ٚ ... . ٞاي آشضتايداٖ ٞاي ذٛظؾتاٖ، آقٛضي ايطِٙسي، ٔٙساتي ٞاي ٔثالً واتِٛيه

                                                      
 Coshomre ـ1

2- Rezaii 

3- Burgess 
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وٙهس،   ذٛز ضا تا آٖ تعطيف ٔهي   ٞايي اؾر وٝ ٌطٜٚ لٛٔي ٍط ٕ٘ازٕ٘از ظتاٖ ٘يع اظ زي
 ٞا ٚ.... ٞا، ٌيّه ٞاي ٌيالٖ ٚ لعٚيٗ، وطز ايطاٖ، تاتي ٞاي  ٔثالً آشضي ظتاٖ

ذهٛز ضا تها آٖ    ٞايي تاقهسوٝ ٌهطٜٚ لهٛٔي     تٛا٘س اظ زيٍط ٕ٘از لّٕطٚ ٔكتطن ٘يع ٔي
ٞاي اضٔٙؿهتاٖ،   قٕاَ عطاق، وطز ٞاي تسذكاٖ، تطوٕاٖ  ٕ٘ايس ٔا٘ٙس: خيىاٖ تاظتعطيف ٔي

 ٞاي ٌيالٖ ٚ... . تاتي
ٟٔهاخط ٕٔىهٗ اؾهر     ٞهاي لهٛٔي    ٞايي اؾر وٝ تطاي تطذي ٌطٜٚ ّٔير ٘يع اظ ٕ٘از
 تاقس. ؾٕثُ تعطيف لٛٔي 

ايطا٘ياٖ ٔميٓ  ٞاي ٔميٓ ٌطٌاٖ،  ٞاي ٔميٓ انفٟاٖ، لعاق ايطاٖ، ٌطخي ٞاي ٔميٓ افغا٘ي
تهط زض   ٞاي ٔمهيٓ إِٓهاٖ وهٝ ايهٗ ٕ٘هاز تهيف       تطن ٞاي ٔميٓ ٔاِعي ٚ آ٘دّؽ، زيٙي ِؽ
ٞاي ٟٔاخطشصيط ٕٔىٗ اؾر نسق وٙس ٚ ٟٔاخطا٘ي اظ يه ّٔير ذال ٚلتهي زض   ٔىاٖ

 ٌطز٘س. ٔي ايٗ ٕ٘از عٕٛٔي  قٛ٘س، ٔهساق  ٔمهسي ؾاوٗ ٔي
ٌطزز. ٔا٘ٙس:   ظاٞطفيعيىي ٘يع ٕ٘ازي اؾر وٝ ٕٔىٗ اؾر ٚخٝ ٕٔيع يه ٌطٜٚ لٛٔي

ٞاي ا٘سٚ٘عي ٚ ... وٝ قايس ٔهساق  ؾياٜ شٛؾتاٖ أطيىا، زيٙي تثاضؾطخ شٛؾتاٖ تطظيُ، 
 تط ٔكاٞسٜ قٛز. ايطاٖ وٓ ايٗ ٕ٘از زض  

 
 هاي قومي انواع گشوه -3

ٝ  تط عثك ٔٙكأ ٞٛيتي خساٌا٘ٝ    ٞاي لٛٔي ٌطٜٚ تٙهسي ٞؿهتٙس.    اي وٝ زاض٘س، لاتُ عثمه
   ُ ٗ  ( ا٘دهاْ زازٜ اؾهر تهط    11-18: 2931، 2واضي وهٝ ا٘هُ )ا٘ه ٔثٙها اؾهر. تطعثهك     ايه

تا   تكريم عثاضتٙس اظ: ٌطٜٚ لٛٔي لاتُ  ٞاي لٛٔي ايكاٖ ؾٝ ٘ٛ  غاِة ٌطٜٚ تٙسي  تمؿيٓ
 تا ٔٙكأ ٘ػازي. تا ٔٙكأ ّٔي ٚ ٌطٜٚ لٛٔي   اي، ٌطٜٚ لٛٔي ٔٙكأ لثيّٝ

 
 ي ا قثيله گشوه قومي،  -1-3

ٛ  ايٗ ٌطٜٚ وٝ اظ عطيك لّٕطٚ فطٍٞٙي ٚ اختٕاعي وٝ اظ شيٛؾتٍي يكهاٚ٘سي  ٞهاي ذ
ٞهاي ذٛيكهاٚ٘سي زض تهيٗ اعضهاي      ي شيٛ٘هس  تاقس. اؾغٛضٜ ٘اقي قسٜ اؾر، ٔتٕايع ٔي

اي ٚ ضٚاتظ  ٌيطز. عأُ ا٘ؿداْ لثيّٝ ايٗ ٌطٜٚ لطاضٔي ٌطٜٚ، عأُ شيٛ٘س ٚ ا٘ؿداْ واٖ٘ٛ 
   ٓ ٞهاي وطزؾهتاٖ،    اؾهر. قهىان   ايهٗ ٌهطٜٚ لهٛٔي      شاقهيسٌي  ذٛيكهاٚ٘سي ٔها٘ع اظٞه

ٝ    «تٙٛاِعٓ»نحطا ٚ  ٞاي تطوٕٗ ٞاي ِطؾتاٖ، يٕٛت ترتياضي ٞهايي   ٞهاي ذٛظؾهتاٖ ٕ٘ٛ٘ه
 ايٗ زؾر ٞؿتٙس. اظ

                                                      
1- Enloe 
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 ، ملي گشوه قومي -2-3
ٌطٜٚ ٟٔاخط اظ وكٛضي)ٔثسأ( تٝ وكٛضي زيٍط  ضيكٝ زض ضٚاتظ لٛٔي  ايٗ ٌطٜٚ لٛٔي
قٛ٘س وٝ اعضهاي آٖ ٘ؿهثر    ٞايي تّمي ٔي عٙٛاٖ ّٔير ايٗ ٔعٙا، تٝ  زض زاضز. ٌطٜٚ لٛٔي 
  قٛ٘س. ٞطزٙهس ٕٔىهٗ اؾهر    ٚاضز ٔحؿٛب ٔي وكٛض ٔمهس، تاظٜ ٚ تٛٔيتٝ ٔطزْ ؾاوٗ 

ٚاضز زض زٙس ٘ؿُ زؾترٛـ تحٛالتي قسٜ تاقس؛ ِٚي ٞٙهٛظ   تاظٜ ٞٛير ايٗ ٌطٜٚ لٛٔي
ي فطًٞٙ اذاللي، ٔصٞثي  قٛ٘س ٚ انٛالً ٔٙعىؽ وٙٙسٜ تا ٞٛير وكٛض ٔثسأ قٙاذتٝ ٔي
تطي اظ ٘رط حاوٕيهر   س، حك وٓتاقٙس ٚ زض وكٛض ٔمه ٚ ظتا٘ي ؾطظٔيٗ ٔازضي ذٛز ٔي

ٞههاي اضٚشههايي ٚ أطيىههايي،  ايطا٘يههاٖ ٔمههيٓ وكههٛض ٞهها لايههُ ٞؿههتٙس.  ّٔههي تههطاي آٖ
ي  ايطا٘ياٖ ٔميٓ أهاضات ٔتحهسٜ   شٛؾتاٖ آفطيماي خٙٛتي،  ٞاي فطا٘ؿٝ، ؾفيس تثاض اِدعايطي

ٝ  ي ايٗ آيٙس. ٕ٘ٛ٘ٝ حؿاب ٔي ٞا تٜٝ  ايٗ ٌطٚ ٞايي اظ  عطتي، ٕ٘ٛ٘ٝ اي لهٛٔي  ٞه  ٌهطٜٚ   ٌٛ٘ه
ٞها اظ ايهٗ زؾهتٝ ٔحؿهٛب      ٞا ٚ افغاٖ قٛز؛ ِٚي لعاق تط ٔكاٞسٜ ٔي اٌطزٝ زض ايطاٖ وٓ

 قٛ٘س. ٔي
 

 نژادي گشوه قومي،  -3-3
ٞايي وٝ زض تٕايعات ظيؿتي ٚ فيعيىي  ٞا ٚ شيٛؾتٍي اظ عطيك اضظـ  ايٗ ٌطٜٚ لٛٔي

تاقس؛  شصيط ٕ٘ي ىاٖٞاي ٘ػازي ذاِم أ قٛز. اِثتٝ شيسا وطزٖ ٌطٜٚ ضيكٝ زاضز قٙاذتٝ ٔي
ظيؿهتي ٚ فيعيىهي    ايٗ ٌهطٜٚ لهٛٔي،    قٛز. ٔثٙاي  ٚ ايٗ أط اظ تعهثات لٛٔي ٘اقي ٔي

شٛؾهتاٖ أطيىها،    ٞا ٞٓ ٕٔىٗ اؾر تساْٚ ياتس. ؾطخ  ٞا ٚ اؾغٛضٜ اؾر وٝ زض اتعاز ٟ٘از
شٛؾتاٖ أطيىا،  ٞاي ٟٔاخط( ٚ ؾياٜ ٞاي اضٚشا )ٕ٘از قطلي ظضزشٛؾتاٖ ٘يٛيٛضن، ٔٛٔكىي

 قٛز. ٘ػازي ٞؿتٙس. ايٗ ٌطٜٚ لٛٔي ٞٓ زض ايطاٖ ٔكاٞسٜ ٕ٘ي ٌطٜٚ لٛٔي ٞايي اظ  ٕٛ٘ٝ٘
ٖ   ٞاي لٛٔي،  اِثتٝ زض قىُ زٞي ٌطٜٚ ٞها، ٕٔىهٗ اؾهر يىهي اظ      عالٜٚ تهط ٔٙكهأ آ

ٞاي ذٛيكاٚ٘سي زض يه  ٌطزز وٝ ٕ٘از   ٞاي فطٍٞٙي تاعث تاظتعطيف آٖ ٌطٜٚ لٛٔي ٕ٘از
ٚ ٕ٘از ظتاٖ ٚ لّٕطٚ ٔكتطن ٚ ّٔير لثّي ٞط وهساْ  ٔىاٖ ٚ ٕ٘از ٔصٞة زض خاي زيٍط 

عٕسٜ خٕع قٛ٘س؛ ِٚي ٕ٘از ظتهاٖ يىهي     ي ذٛز ٕٔىٗ اؾر زض يه ٌطٜٚ لٛٔي تٝ ٘ٛتٝ
 آيس. حؿاب ٔي ٞا تٝ تطيٗ ٕ٘از اظ تطخؿتٝ

 
 د( تنوع فشهنگي و قومي گيالن

ٖ اظ تاقهس. ايهٗ اؾهتا    ي زضياي ذعض ٔهي  ٌيالٖ، ؾٛٔيٗ اؾتاٖ ؾاحّي ايطاٖ زض وٙاضٜ
تطتية اظ قطق تٝ غهطب عثاضتٙهس اظ: ضٚزؾهط،     زٚاظزٜ قٟطؾتاٖ تكىيُ قسٜ اؾر وٝ تٝ
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ؾطا، تٙسض ا٘عِي،  ي اقطفيٝ، ضٚزتاض، ضقر، قفر، فٛٔٗ، نٛٔعٝ ٍِٙطٚز، الٞيداٖ، آؾتا٘ٝ
 تاِف ٚ آؾتاضا.

ي لهٛٔي زضآٖ لاتهُ    زٞس وٝ ؾٝ ٌهطٜٚ عٕهسٜ   ٍ٘اٞي اخٕاِي تٝ ايٗ اؾتاٖ ٘كاٖ ٔي
 ٞا.  ٞا ٚ تات ٞا، تاِكي وٝ عثاضتٙس اظ: ٌيّهتفىيه اؾر 

ٝ  ٞا زض قٟطؾتاٖ ٌيّه اقهطفيٝ، ضقهر ٚ    ي  ٞاي قطلي ٔا٘ٙس ضٚزؾط، ٍِٙطٚز، آؾهتا٘
 زٞٙس. ؾطا ٚ قفر اوثطير ضا تكىيُ ٔي تٙسضا٘عِي نٛٔعٝ

ؾطا ٚ ٔٙاعك وٛٞؿهتا٘ي اوثطيهر ضا    ٞاي تاِف، فٛٔٗ، نٛٔعٝ ٞا زض قٟطؾتاٖ تاِكي
 ا٘س. ازٜتٝ ذٛز اذتهال ز

ٞا، ضٚزتاض ٚ خٙٛب الٞيداٖ  ٞا زض ٔٙاعك يياللي اؾتاٖ ٚ زض ٕٞؿايٍي تا تاِكي تات
ٖ   ٚ ضٚزؾط وٝ وٛٞؿتا٘ي ٔي ٞها زض قهٕاَ    تاقس، لاتُ ٔكاٞسٜ ٞؿتٙس ٚ ترهف اعرهٓ آ

 لعٚيٗ ٚ تطذي قٟطٞاي آٖ ؾاوٙٙس.
تاٖ ٔكهاٞسٜ  اِثتٝ عالٜٚ تط ايٗ ؾٝ ٌطٜٚ لٛٔي، اظ زيٍط الٛاْ ايطا٘ي ٘يهع زض ايهٗ اؾه   

ٞا زض آؾتاضا ٚ ٔٙهاعك ؾهاحّي قٟطؾهتاٖ ٞكهتپط ٚ تهاِف ٚ ٔٙهاعك        قٛ٘س وٝ آشضي ٔي
ظ٘هسٌي  « ٞطٚآتهاز »وٛٞؿتا٘ي آٖ ؾاوٙٙس ٚ وطزٞا زض ترهف عٕهاضِٛ، ضٚزتهاض ٚ قهٕاَ     

 وٙٙس. ٔي
ٌٛيف تاتي ٚ تاِكي تسٖٚ تطزيس اظ ٌٛيف ٞاي ظتهاٖ فاضؾهي ٞؿهتٙس وهٝ زض ايهٗ      

 وٙٙس. ٔٙغمٝ تساٖ تىّٓ ٔي
تاقهس.   ي ِغات، ؾاذتاض ظتا٘ي ٚ آٚا ٘ٛيؿي، ٘كا٘ي زليك اظ ايٗ شيٛ٘هسٞا ٔهي   ٔمايؿٝ

زٞهس وهٝ ظتها٘ي وهٝ ٔهطزْ تهساٖ تىّهٓ         ٔطٚض ؾٛاتك تاضيري زض اؾتاٖ اضزتيُ ٘كاٖ ٔي
ي ٕ٘يٗ وهٝ زض حهاَ    ذٛا٘ي زاقتٝ اؾر؛ حتي ٔٙغمٝ ا٘س،  تٝ قست تا تاِكي ٞٓ وطزٜ ٔي

ٞاي تاِف تٛزٜ اؾهر   ٘كيٗ ْ. يىي اظ ذا29ٖس زض لطٖ وٙٙ حاآط تٝ ظتاٖ تطوي تىّٓ ٔي
تاقهس   ٞاي ظتاٖ ٔصوٛض زض ضٚؾتاٞاي قٕاَ ٕ٘يٗ قاٞسي تط ايهٗ ٔهسعا ٔهي    ٚ تاليٕا٘سٜ

( ٚ تطذههي اظ ٔحممههيٗ، ظتههاٖ تاِكههي ضا اظ 911ٚ  911ٚ  911-919تهها: )آلاخهها٘ي، تههي
ايهٗ ٌهٛيف،    (. تهطاي 18: 2811آٚض٘س )اقهىٛضي،   حؿاب ٔي ٞاي شّٟٛي خسيس تٝ ظتاٖ

اي،  تطي، ٔاؾِٛٝ ا٘س وٝ اظ آٖ خّٕٝ تاِكس ٚ التي )شطٜ ؾطي(، ذاقٝ قف ِٟدٝ ٘مُ وطزٜ
ٞهعاض ٘فهط    899تٛاٖ ٘اْ تطز. زض حاَ حاآط حسٚز  عٙثطا٘ي، ٌطٌا٘طٚزي ٚ اؾإِي ضا ٔي

( 11تاقهٙس)ل   وٙٙهس، وهٝ زاضاي فطٞٙهً ٔىتهٛب ٔهي      ظتاٖ يا ٌٛيف تىّٓ ٔهي تٝ ايٗ 
ٝ  ذٛا٘ي  ٘ٛضٚظ٘أٝ ؾهٛضي ٚ   وٝ ٔعٕٛالً اظ اَٚ اؾفٙسٔاٜ قطٚ  قسٜ ٚ تا قهة زٟاضقهٙث

ٓ   ٌاٞي تا قة عيس ازأٝ شيسا ٔي ذهٛاٖ   وٙس ه وٝ تٛؾظ يه ٘فط ته ذٛاٖ يا زٚ ٘فط ٞه
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ٓ  اخطا ٔي تطذهي ٔحميٗ،آٔهاض    .(13ٞاي ٔا٘سٌاض ايٗ ٌطٜٚ لٛٔي اؾر)ل  قٛز ه اظ ضؾ
ٝ  ا٘ تاِف ظتا٘اٖ ضا تا شا٘هسٞعاض ٘فط ٞٓ شوط وطزٜ ي وٛٞؿهتا٘ي تهيٗ    س وٝ اِثتهٝ زض ٔٙغمه

 (.13: 2839وٙٙس )عثسِي، ؾفيسضٚز ظ٘سٌي ٔي ي  آؾتاضا زاي ٚ زضٜ
ٌٛ٘ٝ وٝ لثالً تياٖ قس، ؾّؿّٝ خثاَ اِثطظ ٔطوعي، ٔا٘ع ٘فهٛش   اظ ٘رط خغطافيايي، ٕٞاٖ

ضعٛتر زضياي ذعض تٝ ؾايط ٘ماط فالت ايطاٖ قسٜ اؾر، زض ترهف خٙهٛتي ٚ خٙهٛب    
تهطيٗ   ي عثيعي فمظ تا زٙس تطيسٌي لغع قسٜ اؾر وٝ ٟٔٓ اٖ، ايٗ زيٛاضٜغطتي ايٗ اؾت

تهٛاٖ آٖ ضا   ي ؾفيسضٚز اؾر وهٝ اظ ٘رهط خغطافيهاي ا٘ؿها٘ي ٘يهع ٔهي       يا تٍٙٝ  ٞا زضٜ آٖ
 حؿاب آٚضز. عٙٛاٖ ٔطظ ذطزٜ فطًٞٙ ٌيّىي ٚ عاِكي ٚ تاتي ٚ وطزي تٝ تٝ

ٞاي  وٝ ؾٝ ٌٛيف اظ ظتاٖفّه وكيسٜ تاعث قسٜ اؾر  خثاَ ؾطتٝ ٚخٛز ايٗ ؾّؿّٝ
ٔا٘سٜ اؾر وٝ عثاضتٙهس اظ: تهاتي،    ٞاي زٚض تالي تطيٗ تغييطات اظ ظٔاٖ ايطا٘ي تمطيثاً تا وٓ

تاِكي ٚ ٌيّىي ٚ تطعىؽ ٔٙاعك خٙٛتي وٝ تحر تأثيط الٛاْ ٟٔاخط، ظتاٖ انهّي ذهٛز   
ي تطوهي  ا٘س ٚ ٔتأثط اظ ظتاٖ لْٛ ٟٔاخط  يعٙه  )تاتي( ضا خع زض ٔٙاعك ا٘سن فطأٛـ وطزٜ

 (.21-21: 2811قسٜ ا٘س )تاظٖ، 
ْ 2328ْ ٚ 2313زاي ٚ ٌّؿهتاٖ زض   ٞاي تطوٕٗ ٞاي ايطاٖ ٚ ضٚؼ ٚ عٟس٘أٝ خًٙ

ٝ  اي اظ تاِف تاعث قس وٝ ٔٙغمٝ ي  ظتا٘اٖ اظ ٔٛعٗ انّي ذٛز خسا افتازٜ ٚ ٔطظ ضٚزذا٘ه
ٓ  عٛض ٔهٙٛعي ايٗ ٌطٜٚ آؾتاضازاي تٝ ٓ   ٞاي ٞه تٝ ٘هػاز ضا اظ ٞهٓ خهسا ؾهاذ     ظتهاٖ ٚ ٞه
 ٞا زض خٕٟٛضي آشضتايداٖ لطاضٌطفتٝ اؾر. ( ٚ تركي اظ آ12ٖاؾر)ل 

ٞهاي   اي زض حفه  ٌهٛيف   اِعثٛض اِثطظ ٚ ؾاوٙاٖ آٖ ٘مف عٕهسٜ  ؾّؿّٝ خثاَ نعة
ٝ      تاتؿتا٘ي ايطاٖ ٚ ٔرهٛناً ظتاٖ زِيهُ   ٞاي قٕاَ غطتي ايهطاٖ زاقهتٝ ٚ زاض٘هس؛ ظيهطا ته

وهٜٛ   شطٚضاٖ ايٗ ضقتٝ ٜ تٛزٖ زأْكىالت اضتثاعي زض ٔستي عٛال٘ي اظ ؾاَ ٚ ذٛزتؿٙس
تهطيٗ   ٞا تسٖٚ وٓ خٛاض، ايٗ ٌٛيف ٚ عسْ ٘ياظ التهازي تٝ اضتثاعات ٌؿتطزٜ تا ٘ماط ٞٓ

 ٔا٘سٜ اؾر.  اي تؿياض زٚض تالي تغييط ٚ تحَٛ اظ ٌصقتٝ
ٝ       ٘ماط وٛٞؿتا٘ي اؾتاٖ اي  ٞاي ٌيالٖ، اضزتيهُ ٚ لهعٚيٗ اظ ايهٗ ٘رهط ٘مهف تطخؿهت

ٞاي انيُ ايطا٘ي ضا عثاضت اظ وطزي، ٌيّىهي، ٔاظ٘هسضا٘ي،    ٌٛيفوٝ اٌط  عٛضي زاض٘س؛ تٝ
ٝ  تاتي، تّٛزي ٚ آشضي تسا٘يٓ؛ زض اؾتاٖ ٔٛضز٘رط، ٕ٘ٛ٘ٝ خهع   ٞايي اظ ٞط قف ٌٛيف )ته

 تٛا٘يٓ تثيٙيٓ. تّٛزي( ضا ٔي
ضاخهع تهٝ ٌهٛيف     9ٚ  1قٙاؾي زض فههّٙأٝ قهٕاضٜ    وٝ ترف ايطاٖ تا تٛخٝ تٝ ايٗ
( ٚ 119-119: 2839( ٚ ٌيٍّي ٚ ٔاظ٘سضا٘ي )ضآائي، 111-181: 2819وطزي )ضآائي، 
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ي ٌيالٖ ه اتتسا تٝ وطٔاٖ ٚ ؾپؽ ه تٝ اؾتاٖ تّٛزؿتاٖ    اظ ذغٝ  زٍٍٛ٘ي ٟٔاخطت تّٛذ
 (.211-282: 2838ٚ ؾيؿتاٖ فعّي تحث ٔؿتٛفي قسٜ اؾر )ؾّغا٘ي، 
لسٔي قٛز، تاقس وٝ  تط شطزاذتٝ ٔي زض ايٗ ٔماِٝ تٝ تطضؾي ٌٛيف تاِكي ٚ تاتي تيف
 تاقس. ٘ازيع زض ٔعطفي تٙٛ  فطٍٞٙي زض ايطاٖ تطزاقتٝ قسٜ

 
 ها تالص -1

ٝ   ايٗ ٚاغٜ زض قٕاَ ايطاٖ، تاِف يا تٛاِيف تّف  ٔي ي  قٛز وٝ ٞٓ تطاي ٘أيهسٖ زأٙه
تط  ي زيٍطي وٝ زض ايطاٖ تيف ضٚز. ٚاغٜ وٜٛ ٚ لٛٔي تٝ ٕٞيٗ اؾٓ تٝ واض ٔي قطلي ضقتٝ
خٕع عطتي تاِف ٚ زض حاَ حاآط اؾٓ قٟطؾتا٘ي تهٝ  قٛز، تٛاِف اؾر وٝ  قٙاذتٝ ٔي

(. ايٗ ٚاغٜ  زض فٛٔٙهات ٌهاٞي ٔفٟهْٛ قهغّي      23ٚ  21: 2811تاقس)تاظٖ،  ٕٞيٗ ٘اْ ٔي
(. ايٗ ٚاغٜ لسٔتي تٝ تّٙسي تاضيد ايٗ ذغٝ 11تاقس)ل  زاض ٔي ٔعٙي زاْ وٙس ٚ تٝ شيسا ٔي

ٝ  اِثّساٖ يالٛت حٕهٛي، تا  وٝ ٔعدٓ عٛضي اظ ايطاٖ زاضز، تٝ عٙهٛاٖ تركهي اظ    ِكهاٖ ضا ته
تاقهٙس   اي تيٗ ٌيالٖ ٚ ٔغاٖ، وٝ زض آٖ لثايُ عيّؿاٖ ؾهاوٗ ٔهي   ٌيالٖ ٚ تٛاِف، ٘احيٝ
تهطيٗ   وٝ اثط يهالٛت حٕهٛي لهسيٕي    ضغٓ ايٗ (. عّي128: 2819شوط وطزٜ اؾر. )تاظٖ، 
ضؾهس وهٝ ٔٙثهع     ٘رهط ٔهي   ي ايٗ ٚاغٜ اظٟاض٘رط وطزٜ اؾر؛ ِٚي تٝ ٔٙثعي اؾر وٝ زضتاضٜ

ٌهطزز ٚ   .( اؾهر تطٔهي   ٞ  121قٙاؾاٖ )ٚفهات   ايكاٖ تٝ انٕعي وٝ اظ فيّؿٛفاٖ ٚ ظتاٖ
 ٌٛ٘ٝ تٛآيح زيٍطي ٚخٛز ٘ساضز. ٞير

ٞا اظ آؾهياي   زا٘ٙس وٝ ٕٞطاٜ ٔغَٛ اي تطن ٔي تطذي اظ زا٘كٕٙساٖ، لْٛ تاِف ضا لثيّٝ
ف اؾٓ يىهي اظ فطظ٘هساٖ   ا٘س ٚ حتي عميسٜ زاض٘س تاِ ٔطوعي تٝ ايٗ ٔٙغمٝ ٟٔاخطت وطزٜ

 ؾّغاٖ ٔحٕسذساتٙسٜ تٛزٜ اؾر وٝ تعساً تٝ ايٗ لْٛ اعالق قسٜ اؾر.
قٙاؾاٖ اظ خّٕٝ ٜ.َ  واضٌيطي ايٗ ٘اْ تٛؾظ يالٛت حٕٛي ٚ اؾتسالَ تطذي قطق تٝ

ضؾهس زٙهساٖ لهطيٗ     ٘رط ٔهي  زٞس ٚ تٝ ( ايٗ زيسٌاٜ ضا ٔٛضز تطزيس لطاض ٔي2921ضاتيٙٛ )
تٛا٘س ٔثٙاي نحيحي تهطاي تهساْٚ تهاضيري يهه لهْٛ       ٕ٘ي نحر ٘ثاقس ٚ تكاتٝ ِفري

 (.128: 2811تاقس. )تاظٖ، 
ي ٔغَٛ زض زؾهر اؾهر، ٘كهاٖ     اعالعاتي وٝ زض ذهٛل تمؿيٕات وكٛضي زٚضٜ

عٛضي وٝ اظ خٙٛب تٝ  زٞس وٝ ايٗ ٔٙغمٝ تٝ زٙسيٗ ٚاحس وٛزه تمؿيٓ قسٜ تٛز؛ تٝ ٔي
ٞاي وٛزه اؾآِ )يا  ٘كيٗ الب، ذاٖ٘كيٗ، ٌؿىط ٚ زٚ قٕاَ عثاضت تٛز٘س اظ: قاٞعازٜ

ضؾس زض لطٖ  ٘رط ٔي ٘كيٗ انپٟثساٖ ]ؾپٟثس[ وٝ تٝ وٜٛ، ِيؿاض ٚ قاٞعازٜ ٘اٚ(، تَٛ، خأي
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ا٘س، ايطا٘ي ٘ػاز تٛزٜ ٚ زِيهُ آٖ   زٟاضزٞٓ ٔيالزي، شايترر ذٛز ضا تٝ آؾتاضا ٔٙتمُ وطزٜ
سضاٖ وٝ ٚاتؿتٍي انُ ٚ ي ٔاظ٘ ٞا اؾر؛ يعٙي آَ ٟٔطاٖ ٚ عٙٛاٖ قاٜ ٚ قاٞعازٜ ِمة آٖ
تثاض، قايس ٘كاٖ اظ ايهٗ تهٛزٜ    ٞاي تطن زٞس ٚ ٚخٛز تطذي ذاٖ ٞا ضا ٘كاٖ ٔي ٘ؿة آٖ

ٚخٛز آٔسٖ ايٗ لْٛ ٘مف اؾاؾهي زاقهتٝ اؾهر     اؾر وٝ ؾاوٙاٖ تٛٔي ايٗ ٔٙغمٝ زض تٝ
ٞايي زض ايٗ ٔٙغمٝ ٞؿهتيٓ وهٝ ٘كهاٖ اظ     (. زض ظٔاٖ نفٛياٖ ٞٓ قاٞس قٛضـ121)ل

ـ حيات ؾياؾي اي ٞها تٛؾهظ خا٘كهيٙاٖ قهاٜ      ٗ لْٛ زض ٔٙغمٝ زاض٘س؛ ٞطزٙس ايٗ قهٛض
 (.121عثاؼ اظ خّٕٝ قاٜ نفي ؾطوٛب قسٜ اؾر )ل 

ٝ « شٙح تاِف»نٛضت خٕع اظ   ضؾس تٛاِف تٝ تٝ ٘رط ٔي عهٛض   حانُ قسٜ اؾر وٝ ته
ضٚز، اؾآِ، تاِف زٚالب، قا٘سضٔٗ ٚ ٔاؾاَ  وٝ  ٞاي ٌطٌاٖ ٘كيٗ ؾٙتي عثاضتٙس اظ: ذاٖ

ٞهاي لثّهي ضا حفه      ٞا، تمطيثاً حاِهر  ٞا ٚ زٞؿتاٖ تٙسي ازاضي فعّي تٝ ترف مؿيٓزض ت
( 23ٚ  21ا٘س ٚ فمظ يه قٟطؾتاٖ تحر ايٗ عٙهٛاٖ تهالي ٔا٘هسٜ اؾهر. )نهم       وطزٜ
قهٛز،   ي ايٗ لْٛ ايطا٘ي ٔحؿٛب ٔهي  زٝ وٝ زض حاَ حاآط قاذهٝ عٛض ذالنٝ، آٖ تٝ

ٞا ٚخٛز زاض٘هس، ٍٕٞهي    وٝ تيٗ آٖٞاي ظاٞطي  ضغٓ تفاٚت ٌٛيف تاِكي اؾر وٝ عّي
ٞاي ايطا٘ي اؾر  ٘كاٖ اظ ٔٙكأ ٚاحس تٛزٖ آٖ زاضز ٚ تعّك آٖ تٝ ٌطٜٚ قٕاِي غطتي ظتاٖ

( ٚ 121ٞاي ٌيّىي ٚ تاتي، ٘كاٖ اظ ايطا٘ي تهٛزٖ آٖ اؾهر )ل    وٝ تؿتٍي آٖ تٝ ِٟدٝ
   ٌ ي زضحاَ حاآط زض ٘ٛاحي آؾتاضا، ِٙىطاٖ، ِطيه، ٔاؾاِّي خٕٟهٛضي آشضتايدهاٖ ظ٘هس

 (.91تا:  وٙٙس )آلاخا٘ي، تي ٔي
 
 تات -2

قٛز وهٝ تركهي اظ    ٞا أطٚظٜ تٝ زٚ ٌطٜٚ ظتا٘ي وأالً ٔتفاٚت اعالق ٔي ي تات ٚاغٜ
آٖ زض لمماظ قطلي ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌطفتٝ ٚ تٝ ظتاٖ فاضؾي وأالً ٘عزيه اؾهر ٚ تهٝ   

ٔا٘سٜ زض قٕاَ  ليٞاي ايطا٘ي تعّك زاضز؛ زض نٛضتي وٝ ٌٛيف تا غطتي ظتاٖ ٌطٜٚ خٙٛب
ٞاي ذهعضي ٔا٘ٙهس ٌيّىهي، ٔاظ٘هسضا٘ي، وهطزي ٚ       غطتي ايطاٖ ٔا٘ٙس تاِكي ٚ ؾايط ِٟدٝ

تعّك زاضز ٚ تا ٔفٟٛٔي لٛٔي ٚ ٘ػازي شوط  ٞاي ايطا٘ي تٝ ٌطٜٚ قٕاَ غطتي ظتاٖ تّٛزي
قهٛز   قسٜ اؾر ٚ تٝ وؿا٘ي وٝ ٚالعاً ٚ ٔؿتميٕاً اظ ٘ػاز لسيٕي ايطا٘ياٖ ٞؿتٙس اعالق ٔي

ٝ    ٞا ظ٘هسٌي ٔهي   ٔطظ تاِف (. ايٗ ٌطٜٚ ظتا٘ي وٝ 181ٓٞ: 2811تاظٖ،) اي  وٙٙهس، زض ٔٙغمه
ٝ  (. زضتهاضٜ 112-181ٔٙعٚي زض ٘ٛاض تاضيه تا تاالي تٟطاٖ ازأهٝ زاض٘هس )ل    ي  ي ضيكه

 ِغٛي تات، ٘رطٞاي ٔتعسزي ٚخٛز زاضز.
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ٝ   ٔي  تطذي آٖ ضا ٕٞا٘ٙس تاخيه ٚ تاظيه اظ يه ضيكٝ ايطا٘هي  ٔعٙهي غيط  زا٘ٙس وهٝ ته
ٞها، ايهٗ زيهسٌاٜ     ٞاي ٞط يهه اظ ايهٗ ٚاغٜ   ٞا ٚ ٔهساق اؾر؛ ِٚي تا تٛخٝ تٝ ٔعا٘ي آٖ

 ضؾس. ٘رط ٕ٘ي زٙساٖ زضؾر تٝ
ٖ   »زا٘ٙهس وهٝ زض ظتهاٖ زيٙهي      ي ايٗ ِغر ضا زيٙي ٔهي  ٌطٚٞي زيٍط، ضيكٝ « تها ه تها

٘س ٚ ٌٛيا ا ٌطفتٝ ٞا تطاي ٘أيسٖ ٔغٛالٖ آٖ ضا تٝ واض ٔي عثاضتي تحميطآٔيع اؾر وٝ زيٙي
ٞا ٚ لثُ اظ  ٞٓ اظ آٖ ٔكتك قسٜ تاقس. تٝ عثاضتي: تطوا٘ي وٝ ٕٞطاٜ ٔغَٛ« تاتاض»ي  وّٕٝ

آٖ زض ظٔاٖ ؾّدٛلياٖ تٝ ايطاٖ ٟٔهاخطت وهطزٜ ٚ تهٝ تثعيهر اظ ٕٞطاٞهاٖ ذهٛز، آٖ ضا       
تطاي ايطا٘ياٖ تهاتع ذهٛز اعهالق وطز٘هس ٚ ايطا٘يهاٖ، تهسٖٚ       « اي فطٚزؾر تيٍا٘ٝ»ٔعٙي  تٝ

ذٛز تا الٛاْ ٟٔهاخٓ ٚ حهاوٓ، ايهٗ      ي ٔعٙي آٖ ٚ تطاي اثثات ٞٛير خساٌا٘ٝآقٙايي تٝ 
ا٘هس ٚ   واض تطزٜ وٝ تطاي غيطعطب تٛزٖ ذٛز تٝ»ي عدٓ  ٚاغٜ ضا تٝ واض تطز٘س؛ ٕٞا٘ٙس ٚاغٜ

 واض تطزٜ اؾر:  حىيٓ تٛؼ، فطزٚؾي، زض اقعاض ذٛز آٖ ضا تٝ ٔعٙي ٞٛيتي تٝ
 «ن صًذُ كشدم بذيي پاسسيعج      بسي سًج بُشدم دس ايي سال سي»
ضٚز؛ زهٖٛ تطوهاٖ ظ٘هسٌي     وهاض ٔهي   تٝ« تثعٝ»زض ظتاٖ تطوي خغتايي، تٝ ٔعٙي « تات»
ي ظ٘سٌي ذٛز تؿياض زِثؿهتٝ تٛز٘هس، ٔطزٔهاٖ اؾهىاٖ      ٘كيٙي زاقتٙس ٚ تٝ ايٗ قيٜٛ وٛذ

ٞايي وٝ ٕٞطاٜ آ٘اٖ تٝ آشضتايداٖ  ٘أيس٘س. تطواٖ ؾّدٛلي ٚ ؾايط تطن ٔي« تات»يافتٝ ضا 
واض تطز٘س وٝ ٞهٓ ٔفٟهْٛ يىدا٘كهيٙي ضا     ٟٔاخطت وطزٜ تٛز٘س، آٖ ضا تطاي ٔطزْ تٛٔي تٝ

(؛ ِٚهي ٌهاٞي تهٝ ٔعٙهي     28اي اظ تحميط ضا زضتطزاقهر)ٞيأت:   زاقتٝ اؾر ٚ ٞٓ زضخٝ
ُ  عٛضي وٝ زض تطذي آطب اؾر تٝ زا٘كٕٙس ٚ ؾٕثُ زا٘ايي ٞٓ اظ آٖ ياز قسٜ ٞهاي   إِثه

ايهٗ  »ٌٛيس  دية تاقس ٚ لازض تٝ فٟٓ آٖ ٘ثاقس، ٔيتطوي ٚلتي ٔٛآٛعي تطاي قٙٛ٘سٜ ع
 (.89: 2839)عثسِي، « قٛز ٔٛآٛ  زض وتاب ٞير تاتي شيسا ٕ٘ي

قٛز وٝ ايطا٘ياٖ انيّي ٞؿتٙس وهٝ   ي تات تط خٕاعتي اعالق ٔي زض حاَ حاآط، ٚاغٜ
اعّؽ شطاوٙسٌي آ٘اٖ اظ زاغؿتاٖ زض ضٚؾيٝ تا قيطٚاٖ زض خٕٟٛضي آشضتايداٖ ٚ تٕهأي  

َ  ٙاٖ ؾّؿّٝؾاو اِثهطظ ٚ آشضتايدهاٖ، لهعٚيٗ، ظ٘دهاٖ تها ؾهٕٙاٖ ٚ ذطاؾهاٖ ضا زض          خثها
وٙٙهس   قه ٘اْ ٌٛيكي اؾر ايطا٘ي وٝ ٔطزٔا٘ي تٝ آٖ تىّٓ ٔي (. ٚ تي19ٌيطز )ل  تطٔي

ٞاي ٔتعسزي تاقس ٚ ٌطٚٞي ٞٓ آٖ ضا تها ظتهاٖ لثّهي ٔهطزْ      ٚ ٕٔىٗ اؾر زاضاي ِٟدٝ
كاض ٟٔاخطاٖ، تطوي خا٘كيٗ آٖ قسٜ اؾر. )تاظٖ،  زا٘ٙس وٝ تٝ عّر ف آشضتايداٖ يىي ٔي

2811 :121.) 
زض حميمر ظتاٖ يا ٌٛيف تاِكي ٚ ٌيّىي تؿياض تٝ ٞٓ ٘عزيه ٞؿتٙس ٞهط زٙهس تهٝ    

 (.121وٙس. )ل  نٛضت ٚاؾغٝ تيٗ ٌيّىي ٚ تاتي عُٕ ٔي ضؾس تاِكي تٝ ٘رط ٔي



 1831، 1س ل ششن، شو رُ 

 281 

قٙاؾاٖ ضٚؾي  اٖزض ايٗ حٛظٜ، واضٞاي ظيازي ا٘داْ ٍ٘طفتٝ اؾر؛ فمظ تعسازي اظ ظت
عُٕ آٚضزٜ اؾر  اي تٝ اي تيٗ تاتي قاٞطٚزي ٚ تاِكي ٔاؾِٛٝ ٚ احؿاٖ ياضقاعط ٔمايؿٝ

     ٝ تها   2919ي  وٝ ٘ياظ تٝ تسٚاْ تحميمات زاضز؛ ظيطا ايٗ ؾهطي ٔغاِعهات ٔطتهٛط تهٝ زٞه
(؛ ِٚي اِٚهيٗ تهاض زض عههط خسيهس شيتطٚزٚالهٚاِهٝ آٖ ضا تهطاي       121تاقس )ل ٔي 2919

ـ  وٝ اظ ٘ػاز ٚالعي ايطا٘ياٖ ٞؿتٙس تٌٝصاضي لٛٔي  ٘اْ ٞها تهط آٖ    واض تطزٜ اؾر وٝ لعِثها
 (.181ٔؿّظ ٞؿتٙس)ل
قهٛز، زض خٙهٛب قهطلي      ٞا عالٜٚ تط اؾتاٖ ٌيالٖ وٝ تٝ آٖ اقهاضٜ ٔهي   شطاوٙسٌي آٖ

ذّراَ )قاٞطٚز(، قٕاَ عاضْ، تّٛن ظٞطا)تٛييٗ ظٞطا( ٚ خٙٛب غطتي ظ٘داٖ ٚ تٕأي 
 (.111 – 181: 2811تاقس.)تاظٖ،  خثاَ اِثطظ ٘يع ٔي ّٝي خٙٛتي ؾّؿ ٔٙاعك زأٙٝ

 تطي زاضز. ٞا ٘ياظ تٝ تحميمات تيف قٙاؾي ٌٛيف آٖ ٘ػازي ٚ ظتاٖ  ي تطضؾي ضيكٝ
 
 ( پشاكنذگي اقوام  ه

 شطزاظيٓ: زض ترف شايا٘ي تٝ شطاوٙسٌي الٛاْ زض ايٗ اؾتاٖ ٔي
 سضت ضهشستانهاي سودسش، لنگشود، الهيجان، آستانه اضشفيه و -1

 ٝ ٖ    ايٗ شٙح قٟطؾتاٖ زض قطق اؾتاٖ ٌيالٖ لطاض ٌطفته ٞها   ا٘هس ٚ اوثطيهر خٕعيهر آ
تاقٙس وٝ تا تٛخٝ تٝ ايٗ تافر خٕعيتي ٚ تطاؾاؼ اعالعات ٔٛخهٛز، اوثطيهر    ٌيّه ٔي

ا٘س ٚ تا تٛخهٝ تهٝ    وٙٙس زض ايٗ ٔٙغمٝ ٔتٕطوع قسٜ ايطا٘يا٘ي وٝ تٝ ٌٛيف ٌيّىي تىّٓ ٔي
تاقهس وهٝ زٙهس زضنهس اظ ؾهايط الهٛاْ        سا٘ي، ٔكرم ٕ٘يٞاي تدطتي ٚ ٔي عسْ تطضؾي

ي اؾتاٖ ٘يع اظ ؾاوٙيٗ ايٗ ٔٙغمٝ ٌطفتٝ  ا٘س. ٚخٝ تؿٕيٝ ايطا٘ي تا اوثطير ٌيّه زضآٔيرتٝ
وٕهه واضٞهاي     قسٜ اؾر. تطؾيٓ وأُ اعّؽ خغطافيايي شطاوٙسٌي ٔٛضز ٘رط، فمظ تٝ

ػٌهي ٟٔاخطشهصيطي   شصيط اؾر. ٔرهٛناً زض قهٟطي ٔا٘ٙهس ضقهر وهٝ ٚي     تدطتي أىاٖ
ٝ  زاضز،لغعاً تا ٌطٜٚ ضٚ ذهٛاٞيٓ قهس وهٝ آهطٚضت زاضز تهٝ آٖ       ٞاي لٛٔي ٔتعسزي ضٚته

 شطزاذتٝ قٛز.
 

 ضهشستان سودتاس -2
ٞا لطاضٌطفتٝ ٚ اظ ٘رط خغطافيايي،  ايٗ قٟطؾتاٖ وٝ زض ٔطظ فطٍٞٙي تاِكاٖ ٚ ٌيال٘ي

اض ٌطفتٝ اؾر اظ تطوية ي ؾفيسضٚز ٚ تطيسٌي اِثطظ لط ي ضٚزذا٘ٝ اوثط ٔٙاعك آٖ زض زضٜ
 ٘ؿثتاً ٔتٙٛ  لٛٔي تٝ قطح شيُ تطذٛضزاض اؾر:
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 ها گيلك -1-2
ي ؾفيس  تٛاٖ ضٚزذا٘ٝ وٙٙس ٚ ٔي ايٗ لْٛ، زض لؿٕر قطلي ايٗ قٟطؾتاٖ ظ٘سٌي ٔي

تهٛاٖ ٌفهر زض ٔٙهاعك     حؿاب آٚضز. تٝ تعثيطي ٔي ٞاي ٔتعسز ٘يع تٝ فطًٞٙ ضا ٔطظ ذطزٜ
وٙٙهس وهٝ    ٔطزاٖ ايٗ ؾطظٔيٗ ظ٘سٌي ٔهي  اٖ ٚ ضقر ٌيُخٛاض ايٗ قٟطؾتاٖ تا الٞيد ٞٓ

تاقس، ٍٔط تٝ وٕه عٛاضو  ٞا ٚ وطزٞا زٙساٖ ٔكرم ٕ٘ي ٞا تا تاِكي ٔطظ فطٍٞٙي آٖ
 عثيعي ٔا٘ٙس ضٚزذا٘ٝ ٚ وٜٛ ٚ ... .

 
 كشدها -2-2

ٔطظ تا اؾهتاٖ لهعٚيٗ    وطزٞاي ؾاوٗ زض ايٗ قٟطؾتاٖ، اغّة زض ترف عٕاضِٛ ٚ ٞٓ
ٓ  آٔاض زليمي اظ ؾاوٙيٗ آٖ زض زؾر ٕ٘يوٙٙس وٝ  ظ٘سٌي ٔي ضيكهٝ   تاقس ٚ تا تٛخٝ تٝ ٞه

تٛزٖ وطزي ٚ ٌيّىي ٚ تاِكي، اظ ٘رط اضتثاعي ٔكىُ ذاني ٘ساض٘س ٞطزٙس وٝ ٕٔىهٗ  
ضؾهس ايهٗ تفهاٚت     ٘رط ٔي ي ٌصقتٝ تٝ ٞا ٔتفاٚت تاقس وٝ زض زٙس زٞٝ اؾر ٔصٞة آٖ

 ٔصٞثي تٝ حسالُ ضؾيسٜ اؾر.
 
 ها تالطي -3-2

ي ؾفيسضٚز ضا ٔطظ آتي تسا٘يٓ؛ ٔٙاعك غطب ضٚزتاض ٚ تٛتىاتٗ  ِمعط ضٚزذا٘ٝا اٌط ذظ
ٌيطز ٚ ايٗ ترف اظ قٟطؾتاٖ ضٚزتاض تطويثي اظ ٞهط   ي ؾىٛ٘ر تاِكاٖ لطاضٔي زض حٛظٜ

ٞها ٚ   عٛضي وٝ زض ٔٙهاعك وٛٞؿهتا٘ي آٖ وطزٞها، آشضي    تاقس؛ تٝ ؾٝ لْٛ ٔٛضز اقاضٜ ٔي
تاقهٙس   آٔيع ٔكغَٛ ٔي يي تٝ ظ٘سٌي  ٔؿإِري ٔحسٚز خغطافيا ٞا زض يه ٔدٕٛعٝ تات

 ٚ وطٚوي شيٛؾر(. 21: 2811)تاظٖ،
 
 ها تات -4-2

ٞا ٘يع ؾاوٗ  خٛاض، عالٜٚ تط وطزٞا، تات ٞاي ٞٓ زض خٙٛب ايٗ قٟطؾتاٖ ٚ قٟطؾتاٖ
تاقٙس وٝ اغّة  زض ٔٙاعك يياللي يا تٝ تعثيهطي وٛٞؿهتا٘ي ه ٚ اظ ٘رهط  خغطافيهايي       ٔي

وٙٙس. تطاي تطؾيٓ شطاوٙسٌي خغطافيايي آ٘اٖ، تحميمات ٔحّي  ي ٔيٞا ظ٘سٌ ٔٙعٚي ه تات 
 ٚ وطٚوي شيٛؾر(.21: 2811آطٚضتي تاْ زاضز )تاظٖ،

 
 سشا هاي ضفت، فومن و صومعه ضهشستان -3

ٖ    ضغهٓ حضهٛض حهساوثطي ٌيّهه     عّي (؛  211: 2811ٞا)تهاظٖ،   ٞها زض ايهٗ قٟطؾهتا
عٛضي وٝ زض ٔٙاعك زقر  ا٘س؛ تٝ زٜٞاي ؾاوٗ الّيّتي لٛي ضا تٝ ذٛز اذتهال زا تاِكي
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٘كهيٙاٖ   ٞاي تيٗ يىدا اي زاض٘س. ٞطزٙس تطذي تعاضو خٛيا٘ٝ ٞا ظ٘سٌي ٔؿإِر تا ٌيّه
ٞايي قسٜ اؾر وٝ ٌاٞي ٕٔىٗ اؾر تٛي ٘هٛعي   إِثُ ضٚٞا ٔٙدط تٝ تياٖ آطب ٚ وٛذ

ٙي ظ٘سٌي خٕعي ٚ اقتطان زي ي  ٞٓ تٙيسٜ ذهٛٔر اظ آٖ اؾتكٕاْ قٛز؛ ِٚي ٚالعير تٝ
( 121: 2811ٚ ظتا٘ي ٔٛخة قسٜ اؾر وٝ ٘تٛاٖ آتف ٚ تاضـ ٚ ذاضـ ٚ تاِف )تاظٖ،

 حؿاب آٚضز. عٙٛاٖ زٟاض آفر زض ايٗ ٔٙغمٝ تٝ ضا تٝ
ٞاي تات ذٛز ٕٞؿايٝ ٞؿتٙس ٚ ظ٘هسٌي   ظتاٖ ٞا تا ٞٓ زض ٔٙاعك وٛٞؿتا٘ي ٘يع تاِكي

 :2812سِي، ٞها قهسٜ اؾهر )عثه     تط آٖ ضٚي ٚ اقتطان ٌٛيف ٔٛخة ٘عزيىي تيف وٛذ
19-11  ٚ11.) 

ً  ٘عزيىي تٝ ٔٙاعك وٛٞؿتا٘ي ٚ تاالضفتٗ اضتفا ، غّرر حضٛض تات تهط   ٞا ضا شط ض٘ه
ٞا تهٝ اوثطيتهي    ٞاي قفر ٚ فٛٔٗ، تات عٛضي وٝ زض اضتفاعات قٟطؾتاٖ ٕ٘ٛزٜ اؾر؛ تٝ

 (.2839قٛ٘س )عثسِي،  لاتُ تٛخٝ تثسيُ ٔي
 

 ضهشستان تنذس انزلي -4
وهٝ زاضاي   وٙس، تا ايٗ س ؾاحُ تطاي تاالب تٙسض ا٘عِي عُٕ ٔيايٗ قٟطؾتاٖ وٝ ٕٞا٘ٙ

زِيُ تٙسضي تٛزٖ آٖ، تطوية خٕعيتي ذاني زاضز وٝ تٝ  تاقس؛ ِٚي تٝ اوثطيتي ٌيّه ٔي
 قٛز: ٞا اقاضٜ ٔي تطذي اظ آٖ

َ   زض خٙٛب تاالب ا٘عِي، وطزٞا ٚ تطن ٞهاي لثهُ اظ لفمهاظ ٟٔهاخطت      ٞايي وهٝ ؾها
( ٚ زض قٟط تٙسض ا٘عِي ٘يهع تعهسازي ذها٘ٛاض    118: 2811تاظٖ، وٙٙس ) ا٘س ظ٘سٌي ٔي وطزٜ

(؛ اِثتٝ وطزٞا زض 118تاقٙس )ل  وٙٙس وٝ اظ ٘رط عسزي لاتُ تٛخٝ ٕ٘ي اضٔٙي ظ٘سٌي ٔي
 (.21: 2811تاقس)تاظٖ، ٞا زض زؾر ٕ٘ي خٙٛب قطلي تاالب ؾاوٙٙس وٝ آٔاض زليمي اظ آٖ

 
 ضهشستان تالص -5

ٚؾعر يه ؾْٛ اؾتاٖ ٌيالٖ ضا تهٝ ذهٛز اذتههال    ايٗ قٟطؾتاٖ وٝ قايس اظ ٘رط 
ؾهط، اؾهآِ، ٞكهتپط، ِيؿهاض ه وهٝ زض        قٟط، شطٜ زازٜ اؾر اظ ٞفر قٟط تٝ اؾأي ضآٛاٖ

 ٝ ا٘هس ه ٚ قهٟطٞاي ٔاؾهاَ ٚ ٔاؾهاَ قها٘سضٔٗ ه وهٝ زض          ؾاحُ زضياي ذعض لطاض ٌطفته
ٗ   ي زقر لطاض ٌطفتٝ ه تكىيُ قسٜ اؾر، عّهي   ٔٙغمٝ اظ وهٝ قٟطؾهتاٖ تهاِف     ضغهٓ ايه

ذهٛا٘ي زاضز، أها زٚ لهْٛ     تطوية فطٍٞٙي ٘ؿثتاً ٚؾيعي تطذٛضزاض اؾر وٝ تا ٘اْ آٖ ٞٓ
 زٞس وٝ عثاضتٙس اظ: عٕسٜ اوثطير خٕعير آٖ ضا تكىيُ ٔي
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 قوم تالص -1
ٞا زض  زٞٙس؛ ٞطزٙس شطاوٙسٌي آٖ اوثطير خٕعير ايٗ قٟطؾتاٖ ضا تاِكاٖ تكىيُ ٔي

( تٝ عهٛضي  2839ٚ  2812تا؛ عثساِي،  ي، تيتاقس)آلاخا٘ ؾغح ايٗ قٟطؾتاٖ يىؿاٖ ٕ٘ي
ٞا ٕٞؿايٝ ٞؿهتٙس ٚ اظ اؾهآِ تها آؾهتاضا      وٝ زض ٘ٛاحي ؾاحّي تا حسٚز اؾآِ تا ٌيّه

  ٖ ( ٚ زض خٙههٛب ٚ 21: 2811قهٛز )تهاظٖ،    ٞههاي ٟٔهاخط افهعٚزٜ ٔههي   غّرهر آشضي ظتها
ٖ     غطتي ايٗ قٟطؾتاٖ عالٜٚ تط ٕٞؿايٍي تا تات خٙٛب ، ٞها زض ٔٙهاعك وٛٞؿهتا٘ي )تهاظ
ٞاي اضزتيُ ٕٞؿايٝ  ٞؿهتٙس. زض   ٞاي اؾتاٖ ٚ وطٚوي شيٛؾر( تا آشضي ظتاٖ 189: 2811

غطب ايهٗ قٟطؾهتاٖ ٘يهع زض قهٕاَ ٞطٚآتهاز ٚ تهٝ ؾهٕر ضٚزتهاض تها وطزٞها ظ٘هسٌي            
 ٚ وطٚوي شيٛؾر(.  111ٚ 21: 2811ٌصضا٘ٙس )تاظٖ،  آٔيعي ضا ٔي ٔؿإِر

 
 ها آرسي -2

تاقهٙس.   ٞاي ٟٔاخط ٔهي  ظتاٖ يٗ قٟطؾتاٖ آشضياظ ٘رط وثطت، زٚٔيٗ ٌطٜٚ لٛٔي زض ا
ٞها واؾهتٝ    ٌٛ٘ٝ وٝ لثالً تياٖ قس، زض ؾٛاحُ زضياي ذعض ٞطزهٝ اظ وثهطت ٌيّهه    ٕٞاٖ
ؾهط تهٝ ؾهٕر آؾهتاضا،      وٝ  اظ شطٜ عٛضي قٛز؛ تٝ ٞا افعٚزٜ ٔي ظتاٖ قٛز تٝ تعساز آشضي ٔي

وٙٙس. زض ٔٙهاعك   ٘سٌي ٔيٞا تا ٕٞسيٍط ظ ٞا ٚ تاِكي تمطيثاً ٔطزْ زٚ ظتا٘ٝ ٞؿتٙس ٚ آشضي
ٝ  ٔٙغمٝ ٚ زضٜ تٝ وٛٞؿتا٘ي ايٗ قٟط ٘يع ٔٙغمٝ زضٜ ايهٗ زٚ ٌهطٜٚ تها ٕٞهسيٍط ظ٘هسٌي       ته

ٝ   اي ضا ٔي خٛيا٘ٝ زاضي زض وٙاض ٞٓ ظ٘سٌي ٔؿإِر وٙٙس ٚ تا زاْ ٔي ي  ٌصضا٘ٙس ٚ تها ٔثازِه
يهٗ  ٚ ا( 121ٚ 112ٚ  81: 2811وٙٙهس )تهاظٖ    شاياشاي، ضٚاتظ التهازي ذٛز ضا حف  ٔي

ضٚز زض قٕاَ ايٗ قٟطؾهتاٖ   قسٖ تٝ قٟطؾتاٖ آؾتاضا ٚ تاالتط اظ ٌطٌاٖ غّرر تا ٘عزيه
زا٘ٙس؛ ِٚي زض حاَ حاآط تٝ ظتاٖ آشضي  قٛز. ٞط زٙس ٔطزْ ذٛز ضا تاِكي ٔي افعٚزٜ ٔي
 (.199-191: 2811؛ تاظٖ 11ٚ  11: 2812وٙٙس )عثسِي نحثر ٔي

 
 ضهشستان آستاسا -6

اظ ٘رط تمؿيٕات وكٛضي ٚاتؿتٝ تٝ آشضتايداٖ قطلي تٛز؛  19ي  ايٗ قٟطؾتاٖ تا زٞٝ
زِيُ ٞٓ ٔطظ تٛزٖ تا قهٛضٚي ؾهاتك ٚ اضتثاعهات       ِٚي تعساً تٝ اؾتاٖ ٌيالٖ شيٛؾر ٚ تٝ

ضغهٓ   ٘كيٗ زاقر؛ عّي تداضي ٚ التهازي وٝ تا قٟطٞاي اضزتيُ ٚ زيٍط قٟطٞاي آشضي
تطوهي زض آٖ ظتهاٖ اوثطيهر    وٝ زاضاي اوثطيتي تاِكي اؾهر؛ زض حهاَ حاآهط ظتهاٖ      ايٗ

ٞايي وٝ تٛؾظ ٔاضؾهُ تهاظٖ    ( ٚ زض ٔهاحث199ٝ-191: 2811قٛز )تاظٖ،  ٔحؿٛب ٔي
زا٘ٙس؛ ِٚي زض حاَ حاآهط   وٝ ذٛز ضا تاِكي ٔي ضغٓ ايٗ ٞا تٝ عُٕ آٔسٜ اؾر عّي تا آٖ

 (.2839ٚ  2812تا؛ عثسِي،  وٙٙس )آلاخا٘ي، تي تطوي آشضي تىّٓ ٔيتٝ ظتاٖ 



 1831، 1س ل ششن، شو رُ 

 283 

قٛز، تٝ  ٞا افعٚزٜ ٔي ظتاٖ تٝ ؾٕر وٛٞؿتاٖ تطٚيٓ، تط غّرر آشضيٞط زٝ اظ زقر 
عٛضي وٝ ٔٙاعك ٘عزيه تٝ ٕ٘يٗ ٚ زٞيط زض اؾتاٖ اضزتيُ اوثطيهر تها ايهٗ ظتهاٖ تىّهٓ      

 وٙٙس. ٔي
 

 و( پشاكنذگي پيشوان مزاهة مختلف دس استان گيالن
ٙهس ذها٘ٛاض زض   تاقهٙس؛ فمهظ ز   تمطيثاً تٕأي افطاز ؾاوٗ زض ايٗ اؾتاٖ شيطٚ اؾالْ ٔي

( ٚ اظ ٘رهط  118: 2811تاقهٙس )تهاظٖ،    قٟطؾتاٖ تٙسضا٘عِي شيطٚ آييٗ حضطت ٔؿيح ٔهي 
ٞها ٚ   تٛزٜ ٚ ايٗ أط ٔرهٛنهاً زض ٌيّهه   ٔصٞة اؾالٔي ٘يع اوثطير شيطٚ ٔصٞة قيعٝ 

ٝ       ٞا نسق ٔي تاِكي ٚ آشضي ٘رهط   وٙس ٚ فمظ تعهسازي اظ وطزٞها قهيعٝ ٘يؿهتٙس؛ ِٚهي ته
 يع زض حاَ حاآط شيطٚ ٔصٞة قيعٝ ٞؿتٙس.  ٞا ٘ ضؾس اوثطير آٖ ٔي

ؾط ٚ اؾآِ ٚ  زض قٟطؾتاٖ تاِف، تعساز شيطٚاٖ ؾايط ٔصاٞة اؾالٔي زض قٟطٞاي شطٜ
ٚ  121: 2811تاقٙس) تهاظٖ،   ضٚز، تعساز شيطٚاٖ قافعي ٘يع لاتُ تٛخٝ ٔي زض ترف ٌطٌاٖ

ؾٙي ٔهصٞة  ظتاٖ ٚ  قٛز وٝ آشضي ( ٔرهٛناً زض قٟط اؾآِ تٝ ٌطٚٞي تطذٛضز ٔي129
 زٞس. ( وطٚوي شيٛؾر، شطاوٙسٌي شيطٚاٖ ٔصاٞة اؾالٔي ضا ٘كاٖ ٔي112تاقٙس)ل  ٔي
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