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 چكيده :
ايي ًَشتِ در پي آى است كِ بِ ًقش عشاير در حفظ ٍحذت هلي ٍ 

برسيي  تواهيت ارضي ايراى بپردازد. بذيي هٌظَر دٍ فرضييِ را هيَرد   
اي كِ در ايي بارُ براي عشاير ًقش هٌفي قايي    قرار دادُ است: فرضيِ
اي كيِ ًقيش هتِيتش عشياير را در اييي   يَ         شذُ ٍ ديگري فرضيِ

گاُ با اشيارُ بِ بحث اقيَام در جَاهع غربي ٍ تفاٍت  كٌيذ؛ آى تأيييذ هي
ِ  ّا با هقَلِ بٌياديي آى كيرد  ّيايي از عول  ي عشاير در ايراى ٍ ركر ًوًَي

  ِ ي دٍم را پاسي  هٌاسيِي بييراي     ايالت هختلف عشايير ايييراى  فرضيي
 كٌذ. پرسش اصلي هقالِ هعرفي هي

 
 

اي  هلييت    ي قِيلِ عشاير  قَهيت  ٍحذت هلي  جاهعِ ها: كليد واژه
 تواهيت ارضي

                                                 
 ماسؿٌاع اسؿذ ػلَم ػياػي ٍ پظٍّـگش تاسيخ هؼاصش ايشاى  *
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 مقدمه
زض تساٸٰ حيبت ؾيبؾي ي٥ ٲٯت ٸ اؾتٳطاض ٸحدست ٲٯدي ٸ تٳبٲيدت اضيدي يد٥      

ضؾس ٦دٻ ٶ٣دف    تٹاٶٷس ٶ٣ف زاقتٻ ثبقٷس؛ ټط زٷس ثٻ ٶٓط ٲي ٶب٪ٹٶي ٲي٦كٹض، ٖٹاٲ٭ ٪ٹ
ټبيي ٲبٶٷس ظثبٴ ٸ ٞطټٷ٩، ٸ تبضيد ٸ  تط ثبقس. ٲؤٮٟٻ ٲطزٰ ي٥ ٦كٹض اظ ؾبيط ٖٹاٲ٭ ٲٽٱ

قٹٶس تب ٲطزٰ ي٥ ٦كٹض زض ثطاثط ذُطاتي ٦ٻ ټٹيت ٲٯي ٸ  ؾطٶٹقت ٲكتط٤ ثبٖث ٲي
٦ٷٷس ٸ پبيساضي ذٹز ضا زض ٲؿديط تدبضيد    ٦ٷس، ٲ٣بٸٲت ټب ضا تٽسيس ٲي تٳبٲيت اضيي آٴ

تأٲيٵ ٸ تًٳيٵ ٦ٷٷس. ثسٸٴ تطزيس، تب ٲطزٰ ي٥ ٦كٹض ٶتٹاٶٷس ٲيبٴ ذٹز ٸ ؾطظٲيٷي ٦دٻ  
ظيؿت٫بٺ آٶبٴ اؾت پيٹٶسي ثط٢طاض ٦طزٺ ٸ ثٻ آٴ پيٹٶس ايٳبٴ پيدسا ٦ٷٷدس، ٶدٻ تٷٽدب زض ضاٺ     

تطيٵ ظحٳدت   ٯ٧ٻ ٦ٱي خٛطاٞيبيي حبيط ثٻ ايثبض خبٴ ٸ ٲب٬ ٶيؿتٷس، ث حّٟ آٴ ٲحسٸزٺ
ټدب زض   ٸ زقٹاضي ضا ټٱ زض ايٵ ضاٺ ٲت٣ج٭ ٶرٹاټٷس قس. ثٷبثطايٵ، ټط٪بٺ خٳٗي اظ اٶؿدبٴ 

ي خٛطاٞيبيي، ٲيبٴ ذٹز ٸ ظيؿدت٫بٺ ذدٹيف احؿدبؼ ي٫دبٶ٫ي ٸ ټٹيدت       ي٥ ٲحسٸزٺ
قدٹز ٦دٻ يدبٲٵ     قبٴ ثط٢دطاض ٲدي   ٲكتط٤ ث٧ٷٷس، پيٹٶسي ٶب٪ؿؿتٷي ثيٵ آٶبٴ ٸ ؾطظٲيٵ

ثٻ ايدبز ي٥ حٹظٺ تٳسٶي ٲٷدط ذٹاټس قس. پبيدساضي ؾدطظٲيٷي    ٲبٶس٪بضي آٶبٴ اؾت ٸ
ٖٷٹاٴ ي٥ ٦كٹض  اـ، ثٻ ي خٛطاٞيبيي ټبي حٹظٺ ي ٢جى ٸ ثؿٍ ثٻ ٶبٰ ايطاٴ، ثٻ ضٚٱ ټٳٻ

٦دٻ ٲيدبٴ ايدٵ     ي تٳسٶي ٲكرم زض تبضيد، زٮي٭ ضٸقٷي اؾت ٲجٷي ثط ايٵ ثب ي٥ حٹظٺ
 ت.ٲطظ ٸ ثٹٰ ٸ ؾب٦ٷبٴ آٴ، پيٹٶسي ٖٳي١ ثط٢طاض ثٹزٺ اؾ

٦ٻ اظ آٚبظ تبضيد تب اٸاي٭ ٢طٴ خبضي د ټدطي قٳؿي د ٖكبيط ثرف    ثب تٹخٻ ثٻ ايٵ
ي ايطاٴ ضا تك٧ي٭ زازٺ ٸ ټٳٹاضٺ ٶ٣ف زكٳ٫يطي زض تحٹالت ؾيبؾدي   ٲٽٳي اظ خبٲٗٻ

اٶس، ؾؤا٬ انٯي ايٵ اؾت ٦ٻ ٖكبيط زٻ ٶ٣كدي زض حٟدّ ٸحدست ٲٯدي ٸ      ٦كٹض زاقتٻ
ټب ٸ  ثب ت٧يٻ ثط ٶٹٔ ظٶس٪ي ٖكبيط ٸ زض٪يطياٶس؟ ي٥ ٞطييٻ  تٳبٲيت اضيي ٦كٹض زاقتٻ

ؾدتيع   ٪طيدع ٸ زٸٮدت   ټب ضا تٳسٴ ټبي ٲرتٯٝ، آٴ ٲط٦عي زض زٸضٺ  ٲجبضظات آٶبٴ ثب زٸٮت
ي زي٫طي ٦ٻ زض ايدٵ ٲ٣بٮدٻ    زاٶؿتٻ ٸ ثطاي آٶبٴ ٶ٣ف ٲٷٟي ٸ ٸيطاٶ٫ط ٢بي٭ اؾت. ٞطييٻ

زاٶؿدتٻ  “ ايطاٶي”ضا ي ٖكبيطي ټٳٹاضٺ ذٹز  زض پي اثجبت آٴ ټؿتيٱ، ايٵ اؾت ٦ٻ خبٲٗٻ
ي زٞبٔ اظ ٦كٹض ٸ تٳبٲيدت   ٸ ثٻ ټٳيٵ ٖٯت زض َٹ٬ تبضيد، ټٳٹاضٺ زض ذٍ ٲ٣سٰ خجٽٻ
ٖٷٹاٴ ي٥ ٸاحدس ٲؿدت٣٭ زض    اضيي آٴ ٢طاض زاقتٻ اؾت. ثٻ ٖجبضت زي٫ط، پبيبيي ايطاٴ ثٻ

ي خٛطاٞيبي ؾيبؾي خٽبٶي، ثٻ ٲيدعاٴ ظيدبزي ٲطټدٹٴ ٖكدبيط ٸ ثيدٷف ٸ ٲدٷف ٸ        پٽٷٻ
٪ٹٶٻ ٦ٻ زض ٲ٣بٮٻ اقبضٺ ذٹاټس قس، ثٻ ټٳيٵ ٖٯت اؾدت   ٶبٴ اؾت. ټٳبٴټٹيت ايطاٶي آ

اٶس يب زض زٞدبٔ اظ   ٦ٻ ٖكبيط زض َٹ٬ تبضيد، يب تك٧ي٭ زټٷس٪بٴ زٸٮت ٲط٦عي ايطاٴ ثٹزٺ
ټب زض ٲٛدطة   ضؾس، ذٯٍ ثحث ٢ٹٲيت اٶس. ثٻ ٶٓط ٲي ؾطظٲيٵ ايطاٴ آٶبٴ ضا ټٳطاټي ٦طزٺ
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ثطزاقت ٶبزضؾت اظ ظٶس٪ي ٸ ٞطټٷ٩ ٖكدبيط، ٸ  ظٲيٵ ثب ٖكبيط زض ايطاٴ، زض٤ ٶب٢م ٸ 
ټبي  ټب ٸ ٲجبضظاتي ٦ٻ ٲيبٴ زٸٮت زٷيٵ ثطزاقت ٶبزضؾت اظ ٞٯؿٟٻ ٸ ٲبټيت زض٪يطي ټٱ

ي ٶرؿدت   تطيٵ ٖٹاٲٯي ثبقٷس ٦ٻ پبيٻ ٸ ٲجٷبي ٞطيديٻ  زاز، ٲٽٱ ٲط٦عي ٸ ٖكبيط ضخ ٲي
ٰ ”٦ٻ زض خٹاٲٕ ٚطثي ټٷ٫بٲي ٦ٻ ؾرٵ اظ  اٶس. حب٬ آٴ ٢طاض ٪طٞتٻ ټدب ثدٻ    ٸ ٢ٹٲيدت “ ٢دٹ
آيس، ٲٷٓٹض ثركي اظ ٲطزٰ ي٥ ٦كٹض اؾت ٦ٻ انٹالً ذدٹز ضا ٲٯتدي ٲؿدت٣٭ ٸ     ٲيبٴ ٲي

ټبي خبٲٗدٻ تٯ٣دي ٦دطزٺ ٸ ثٷدبثطايٵ، احؿدبؼ       زاضاي ٶػاز ٸ ټٹيتي ٲدعا اظ زي٫ط ثرف
َٯدت ٸ   ي خبٲٗٻ پيدسا ٶ٧دطزٺ ٸ ثدٻ ټٳديٵ ٖٯدت ٶٹٖدًب خدسايي        ي٫بٶ٫ي الظٰ ضا ثب ث٣يٻ

ي ٢ٹٲيدت زض   ي ٖكبيط زض ايطاٴ ثب ٲؿدأٮٻ  ٦ٻ ٲ٣ٹٮٻ قٹٶس، حب٬ آٴ ؾتيع قٷبذتٻ ٲي زٸٮت
خٹاٲٕ زي٫ط، تٟبٸت ٲبټٹي ٸ ثٷيبزيٵ زاضز. زض ايطاٴ، ٖكبيط ٶٻ ٶػازي ثي٫بٶٻ، ٦ٻ ثركي 

ي اثدٵ   ټبي خبٲٗٻ، ثٷب ثٻ ٪ٟتدٻ  قبٴ ثب زي٫ط ثرف تٯ٣ي قسٺ ٦ٻ تٷٽب تٟبٸت“ ايطاٶيبٴ”اظ 
ي  ٪يدطي ٞطيديٻ   . ٖبٲ٭ زي٫طي ٦ٻ زض ق٧٭ي ظيؿت ٸ ٲٗبـ آٶبٴ اؾت ذٯسٸٴ، قيٹٺ

ٶرؿت تأثيط ٪صاقتٻ اؾت، تٯ٣دي ٶبندٹاة اظ ظٶدس٪ي ٸ ٞطټٷد٩ ٖكدبيطي ٸ ثٷدبثطايٵ       
قٹز ٦ٻ ٪ٹيب ٖكدبيط   ٪ٹٶٻ ٸاٶٳٹز ٲي تٗطيٝ ٶبزضؾت اظ ٖكبيط اؾت. زض آٴ زيس٪بٺ، ايٵ

ٖاليد١   اي ٦ٻ زاضٶس، حتٳبً ثسٸي ٸ ثسٸٴ تٳسٴ ثٹزٺ ٸ ٞب٢س ي ظيؿت ٸيػٺ ثٻ زٮي٭ قيٹٺ
پيٹٶسي ثب ټٹيت ٲٯي ٶساضٶس ٸ قٗبٔ زض٤ ٸ ثيٷف آٶبٴ، ٲحسٸز ثدٻ   ثبقٷس ٸ  ٞطټٷ٫ي ٲي

٦دٻ   تٹاٶٷس زض٦ي زاقتٻ ثبقٷس؛ حدب٬ آٴ  ي ذٹزقبٴ اؾت ٸ اظ ايطاٴ ٸ ايطاٶيت ٶٳي ٖكيطٺ
ضؾبٶس.  ټبي ٖكبيطي ذالٜ ايٵ ضا ثٻ اثجبت ٲي ټبي ٖيٷي تبضيد ايطاٴ ٸ پػٸټف ٸا٢ٗيت

ي ٶرؿدت تدأثيط زاقدتٻ ٸ ٶبقدي اظ      ضؾس زض ت٧ٹيٵ ٞطييٻ ثٻ ٶٓط ٲيٲُٯت زي٫طي ٦ٻ 
ثطزاقدت ٶبزضؾددت اظ ٲٟٽدٹٰ ٢ٹٲيددت ٸ ٖكدبيط اؾددت، تٯ٣دي ٶبنددٹاة اظ ٲجددبضظات ٸ     

٦دٻ ايدٵ    ؾتيعي اؾت؛ حدب٬ آٴ  ٲط٦عي ٸ تٗجيط آٴ ثٻ زٸٮت  ټبي ٖكبيط ثب زٸٮت زض٪يطي
خدٻ ؾدبظ٪بض ٶيؿدت ٸ    ضٸي٧طز ثب تٗطيٟي ٦ٻ اظ ٖكدبيط ايدطاٴ اضايدٻ ٦دطزيٱ ثدٻ ټدير ٸ      

ټبي ٲط٦عي زض ايطاٴ، ٦كٳ٧كي زضٸٴ ٲٯتي ثدٹزٺ   ټب ٸ ٲجبضظات ٖكبيط ٸ زٸٮت زض٪يطي
ټب ثٻ ح٣ٹ٠ اختٳدبٖي ٖكدبيط ثدٹزٺ يدب ٶبقدي اظ       ٦ٻ يب ٶبقي اظ تٗسي ٸ اخحبٜ زٸٮت

ترٯٟبت َجيٗي ٖكبيط اؾت ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ټٳبٶٷس ټط ثرف زي٫ط خبٲٗٻ اظ ؾٹي ايٵ 
عٶس ٸ ايٵ، ٦كٳ٧ف ثب ٦كٳ٧ف ا٢ٹاٰ زض خٹاٲٕ ٚطثدي تٟدبٸت   ٢كط اظ خبٲٗٻ ټٱ ؾط ث

 ٲبټٹي زاضز.
ي ٶرؿدت ضا پبؾدد ٲٷبؾدجي ثدٻ پطؾدف اندٯي ٲ٣بٮدٻ         ثٷب ثٻ زالي٭ يبز قسٺ، ٞطييٻ

٪ٹٶدٻ ٦دٻ اقدبضٺ قدس، تٗطيدٝ       ي زٸٰ ثطآٲسيٱ. ټٳبٴ ٶساٶؿتيٱ ٸ زض نسز آظٲٹٴ ٞطييٻ
ي ايدطاٴ   : ٖكبيط ثركي اظ خبٲٗٻي زٸٰ اظ ٖكبيط ٖجبضت اظ ايٵ ثٹز ٦ٻ ٲٹضز ٶٓط ٞطييٻ
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ټدبي قدٽطي ٸ    اؾت ٦ٻ ثب آٴ ټٹيت ٲكتط٤ زاقتٻ ٸ تٷٽدب ٶدٹٔ ظيؿدت آٴ ثدب ثردف     
زدٻ ٲدٹضز ٶٓدط اؾدت      ټبيي اؾت. ثسيٵ تطتيت، زض ايٵ ٲ٣بٮٻ آٴ ضٸؾتبيي زاضاي تٟبٸت

ټب ٸ ٲٟبټيٳي ٲبٶٷس ايد٭، َبيٟدٻ، تيدطٺ، تدف،      ي ٖكبيطي ايطاٴ ثٹزٺ ٸ ٸاغٺ ٦ٯيت خبٲٗٻ
ٖٷدٹاٴ   ټبيي آٸضزٺ قدسٶس تٷٽدب ثدٻ    ټب ثٻ ٲٷبؾجت ٸ ... ٦ٻ زض ايٵ ٶٹقتٻ ثطذي اظ آٴاٸالز 

قدٷبذتي ٸ   ي ٖكبيطي ٲٹضز ٶٓط ثٹزٺ ٸ تٗطيٝ خبٲٗدٻ  ي خبٲٗٻ ٲهبزي١ ٸ ظيطٲدٳٹٖٻ
ټب ٲٹضزٶٓط ٶيؿت. ثط ايٵ پبيٻ، اثتسا ثب َطح اخٳبٮي ثحدث ا٢دٹاٰ    تٗييٵ ت٣سٰ ٸ تأذط آٴ

ټدبي آٴ ضا ثدٻ    ٻ آقٟت٫ي تٗبضيٝ زض ايدٵ ثدبضٺ، ٸيػ٪دي   زض خٹاٲٕ ٚطثي، يٳٵ اقبضٺ ث
ي ٖكدبيطي ايدطاٴ ضا ٲدٹضز ثطضؾدي ٢دطاض زازٺ ٸ       اذتهبض اضايٻ ٦طزيٱ. پؽ اظ آٴ خبٲٗٻ

ٲ٣بٮدٻ،    ي ْطٞيدت  يٳٵ ٶ٣٭ ٲٹاضزي اظ ايالت ٪ٹٶب٪ٹٴ ٦كٹض، ٦ٹقف قس زض ٲحسٸزٺ
 زضؾتي ٞطييٻ ٲٹضز ٶٓط اثجبت قٹز.

 
 قوميت در جوامع غربي

ظاز ثكدط ثدساٶيٱ، ؾدرٷي     ي تجبضقٷبؾدي ٸ ٢ٹٲيدت ضا ټدٱ    ٪ط پيدسايف ٲ٣ٹٮدٻ  قبيس ا
ټب ؾدبذتبضټبي   آٲيع ٶ٫ٟتٻ ثبقيٱ. زٻ ا٪طزٻ ثٻ ٲطٸض ظٲبٴ، ظٶس٪ي اختٳبٖي اٶؿبٴ ٲجبٮٛٻ

ٶكيٷي قد٧٭ ٪طٞتدٻ    ٲتٟبٸت ٸ ٲتٷٹٖي يبٞتٻ ٸ زض ٢بٮت ظٶس٪ي قٽطي، ضٸؾتبيي يب ٦ٹذ
٦ٻ تب٦ٷٹٴ زض زدبضزٹة زدٻ    ٶٓط اظ ايٵ طٜټب ن ي اٶؿبٴ اؾت، اٲب ضٸقٵ اؾت ٦ٻ ټٳٻ
اي اظ ت٧بٲ٭ تبضيري خٹاٲٕ ثكطي  ثٻ  ٦ٷٷس يب زض زٻ ٲطحٯٻ ق٧ٯي اظ اختٳبٔ ظٶس٪ي ٲي

ثطٶس، ثطاي ذٹز ضيكٻ ٸ ثٷيبزي ضا ٢بي٭ ټؿتٷس ٸ ثب اٶتؿبة ذٹز ثدٻ آٴ، اندبٮت    ؾط ٲي
ٶٻ، ي٥ ٶيبظ ُٞطي يبثي تجبضقٷبؾب ثركٷس. ايٵ ضيكٻ ٦ٷٷس ٸ تح١٣ ٲي ذٹز ضا قٷبؾبيي ٲي

اي ٦ٻ ا٪دط پبؾدد ٲٷبؾدت     ٪ٹٶٻ ټب ثٹزٺ اؾت ثٻ ټبي ٲؿتٳط آٴ ټب ٸ ي٧ي اظ زٚسٚٻ اٶؿبٴ
اندبٮتي ٸ   ضيكد٫ي ٸ ثدي   ضا ٪طٞتدبض ثحدطاٴ ثدي     ٸ ثٻ تجٕ آٴ خبٲٗٻ  ذٹز ضا ٶيبثس، اٶؿبٴ

قٹز ٦ٻ ي٧ي اظ ٸخٹٺ آضايف  ؾبظز. ثسيٵ تطتيت، تجبضقٷبؾي ثبٖث ٲي آٲسټبي آٴ ٲي پي
ټبي ظٶس٪ي اختٳبٖي ثٻ زضؾتي زض٤ قٹز ٸ ضٸاثٍ اختٳبٖي ؾدبٲبٴ   ٸ ٲطظثٷسي خبٲٗٻ

اي تٟٷّٷي ٶيؿت ٦ٻ ٣ٍٞ  ٸ ٶٓٱ ٲٷبؾت ذٹز ضا پيسا ٦ٷس. ثٻ ثيبٴ زي٫ط، تجبضقٷبؾي، ٲ٣ٹٮٻ
َٯجي ثكط ٲُطح قسٺ ثبقس، ثٯ٧دٻ ي٧دي اظ اض٦دبٴ     ثطاي اضيبي حؽ ٦ٷد٧بٸي ٸ زاٶف

(. ټط ٞطز يب 993ٸ  11: 9333زټس )اٮُبيي،  ٲي ٲٽٱ ثٷيبٴ ټٹيت ٞطز ٸ خبٲٗٻ ضا تك٧ي٭
ذٹاټدس ټٹيدت ذدٹيف ضا     ٢ٹٰ ٸ ٲٯتي، زض ټط قطايٍ ظيؿتي ٸ اختٳبٖي ٦ٻ ثبقس، ٲدي 

٦ٷس ٦ٻ زٷيٵ ٞطز يب  ثكٷبؾس ٸ ٸخٹٺ اٞتطا٠ ٸ اقتطا٦ف ضا ثب زي٫طاٴ ثساٶس ٸ تٟبٸتي ٶٳي
ٷٟؽ ٦ٷدس.  ي ثدسٸي ثبقدس يدب زض ًٞدبي ٲدسضٴ ٸ پؿدبٲسضٴ تد        ٢ٹٰ ٸ ٲٯتي زض ٲطحٯدٻ 
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ټب ٸ ٢جبي٭ ٪ٹٶدب٪ٹٶي   ح٧ٳت ٶجٹز ٦ٻ ذبٮ١ ثكط ثٻ اٸ يبزآٸض قس ٦ٻ: قٳب ضا ثٻ قٗجٻ ثي
 (.93ت٣ؿيٱ ٦طزيٱ تب ثتٹاٶيس ټٳسي٫ط ضا ثكٷبؾيس)٢طآٴ، حدطات: 

قٷبؾدي، ٶيدبظ ټدٹيتي ثكدط اؾدت؛ اٲدب پدؽ اظ ٲجبحدث          ثٷبثطايٵ، ثحث ا٢ٹاٰ ٸ ٢ٹٰ
ٶٳبيدس.   ي ا٢ٹاٰ ضخ ٲي ي پسيسٺ قٷبؾبٶٻ ٲٗٻقٷبؾبٶٻ، ٲجبحث خب قٷبؾبٶٻ ٸ زيؿتي ٲٗطٞت

ټدب،   حًٹض ا٢ٹاٰ ٪ٹٶب٪ٹٴ زض ٦كٹضټبي ٲرتٯٝ خٽبٴ، تساذ٭ ٸ تٗبٲ٭ ٸ تٷبظٔ ٲيبٴ آٴ
ټدب زض   ټدب ٸ تدأثيطي ٦دٻ ايدٵ ٦دٷف ٸ ٸا٦دٷف       ي ٢ٹٲيدت  ز٫ٹٶ٫ي ؾيبؾي قسٴ ٲؿأٮٻ

ي ؾيبؾدت   ي ؾيبؾدت ٲٯدي ٸ ندحٷٻ    ټدب زض ٖطندٻ   ټب ٸ زٸٮت ؾطٶٹقت ؾيبؾي ٲٯت
ټدبي   تدطيٵ حدٹظٺ   قٷبؾدي ضا ثدٻ ي٧دي اظ ٲٽدٱ     ٪صاضز، ٲجبحث ٢ٹٰ ٳٯٯي ثطخبي ٲياٮ ثيٵ

اٮٳٯد٭   قٷبؾي ؾيبؾي، ضٸاثٍ ثيٵ قٷبؾي، خبٲٗٻ ٲُبٮٗبتي ٖٯٹٰ ٲتٗسزي، اظخٳٯٻ، خبٲٗٻ
ٖٷدٹاٴ ٶيدبظ    ي ٢جبيد٭ ثدٻ   قٷبؾبٶٻ ي خبٲٗٻ ٪ٹٶٻ، ٲُبٮٗٻ ٸ ح٣ٹ٠ تجسي٭ ٦طزٺ اؾت. ثسيٵ

ضٺ اظ خبي٫دبٺ ٸااليدي ثطذدٹضزاض ثدٹز ٸ زض ٢دطٴ      خسّي ظٶس٪ي ؾيبؾي ٸ اختٳبٖي ټٳٹا
ي اذيط، زٸ تحٹ٬ اؾبؾي، ي٧دي زض   ي آٴ اٞعٸزٺ قس. زض زٸ زټٻ ثيؿتٱ ثط ٖٳ١ ٸ ٪ؿتطٺ

ي اٶسيكٻ ثبٖث قس تب پػٸټك٫طاٴ ثٻ ٲؿبي٭ ٢ٹٲي  ي ؾيبؾت ٸ زي٫طي زض حٹظٺ حٹظٺ
پطاتدٹضي ثدعض٨   تطي ٦طزٺ ٸ ثط تح٣ي٣بت ذٹز زض ايٵ ثبضٺ ثيٟعايٷس. ؾ٣ٹٌ اٲ تٹخٻ ثيف

زٷس ٲٯيتي اتحبز خٳبټيط قٹضٸي، تدعيٻ ٦كٹضي زٷس ٢ٹٲي ټٳبٶٷس يٹ٪ؿالٸي، ضقدس  
٪طايكبت ٢ٹٲي زض خٽبٴ ٚطة ٸ ٪ؿتطـ ٲؿبي٭ ٢جبي٭ زض ثطذي اظ ٦كدٹضټبي خٽدبٴ   

ي ؾيبؾدت ثٹزٶدس ٦دٻ ثدط يدطٸضت ٲُبٮٗدبت        ټدبيي زض ندحٷٻ   ؾٹٰ، اظخٳٯدٻ پسيدسٺ  
ي ؾيبؾت، خٽبٴ اٶسيكدٻ ٶيدع    ټبي ٖطنٻ ٪ط٪ٹٶيظٲبٴ ثب ايٵ ز قٷبؾبٶٻ اٞعٸزٶس. ټٱ ٢ٹٰ

ي  ي پيف اظ ايٵ، ٲسضٶيؿٱ ٸخدٻ ٚبٮدت اٶسيكدٻ    ٲٽٳي ثٹز. تب زٷس زټٻ  قبټس ز٪ط٪ٹٶي
ي ٲسضٶيؿدٱ،   ټدبي اٶسيكدٻ   تدطيٵ قدبذم   زاز. ي٧دي اظ ٲٽدٱ   ٶٓطاٴ ضا ؾبٲبٴ ٲي نبحت
 ي خٹاٲدٕ ٸ ٲٯد٭   ي ي٧ؿدبٴ ثدطاي ټٳدٻ    اٶ٫بضي خٽبٴ ٸ تدٹيع ٸ تطٸيح ٶؿدرٻ  ي٧ؿبٴ

ي ظيؿتي  ي تبضيري ٸ ؾبذتبض اختٳبٖي د ٞطټٷ٫ي ٸ حٹظٺ  خٽبٴ، ثسٸٴ تٹخٻ ثٻ پيكيٷٻ
ټب ثٹز. اٲدب اٲدطٸظ قدبټس ْٽدٹض ٲ٧تدت پؿدبٲسضٴ زض        ٸ خٛطاٞيبيي ٲتٷٹٔ ٸ ٲتٟبٸت آٴ

ي اٶسيكٻ ٸ ظيدط ؾدؤا٬ ضٞدتٵ ثؿديبضي اظ ازٖبټدب ٸ ٲٹاضيدث ٲسضٶيتدٻ، اظخٳٯدٻ          حٹظٺ
، اضظـ ٸ انبٮت يبٞت، ٸ زض ايٵ ٲيبٴ ظٲيٷدٻ  «تٷٹٔ»اٶ٫بضي آٴ ټؿتيٱ. زض ٶتيدٻ،  ي٧ؿبٴ

 ټب ٞطاټٱ قس. ټبي ٢ٹٲي ٸ ټٹيت ٲؿت٣٭ آٴ تط ثٻ ٪ٹٶب٪ٹٶي ثطاي تٹخٻ ثيف
ثسيٵ تطتيت، ثبظ٦بٸي ٸ ثبظقٷبؾي ٲٟبټيٳي ٲبٶٷس: ٢ٹٰ، ٢جيٯدٻ، ايد٭، ٖكدبيط، ٲٯدت،     

٪طٞدت.   ٪طايي، قٽطٸٶسي ٸ ... زض زؾتٹض ٦دبض ٲُبٮٗدبتي پػٸټكد٫طاٴ ٢دطاض     ٲٯيت، ٲٯي
خب ٦دٻ   ْٽٹض ٸ ثطٸظ تٗبضيٝ ٲتٗسز ٸ ٲتٷٹٔ اظ ايٵ ٲٟبټيٱ، اٲطي َجيٗي اؾت. اٲب اظ آٴ
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ټٳبٶٷس ثؿيبضي اظ ٖٯٹٰ، آثكرٹض ايٵ ٲُبٮٗدبت ٸ تٗدبضيٝ، ٶيبظټدبي خٹاٲدٕ ٚطثدي ٸ      
ټبي آٴ زيبض ثٹز ٸ اثت٧بض پطزاظـ ايٵ ٲٟبټيٱ ٶيع زض زؾت اٶسيكٳٷساٴ آٴ خٹاٲٕ  ثحطاٴ

ي ٲبټيدت ٸ   ټبي ٖيٷي خٹاٲٕ ذدٹز ٸ ثدط پبيدٻ    ٶيع ثب تٹخٻ ثٻ ٸا٢ٗيت٢طاض ٪طٞت، آٶبٴ 
ټبي ٢ٹٲي زض آٴ خٹاٲدٕ زاقدتٷس، ثدٻ تٗطيدٝ ٸ تجيديٵ ايدٵ پسيدسٺ         ٦بض٦طزي ٦ٻ ٪طٸٺ

اي زضآٲس ٦ٻ تدبٮ٧ٹت پبضؾدٹٶع،    ٪ٹٶٻ پطزاذتٷس. ثب ايٵ ټٳٻ، ٦ثطت ٸ آقٟت٫ي تٗبضيٝ ثٻ
ذٹاٶس ٸ ټبضٸٮس ضاثطت، « آٲيع اٮٗبزٺ َٟطٺ ٞٹ٠»ٸ ٲٟبټيٱ ٸاثؿتٻ ثٻ آٴ ضا « ٢ٹٲيت»ي  ٸاغٺ

ي ٢ٹٲي ثيف اظ ټٳدٻ ٶدبز٢ي١    ز٢تي اؾت، ٸاغٺ زض ٞطټٷ٫ي ٦ٻ ٮجطيع اظ ثي»اْٽبض زاقت: 
ي  ٪طي ٦ٻ تٗٳديٱ ٦دبضثطز ٸاغٺ   ، ٸ اٶسيكٳٷس زي٫طي د اقٷبيسض د ثب تٹخٻ ثٻ ٪ٳطاٺ  «اؾت

ي ٞطاٸاٶدي ثدٻ    پطا٦ٷدسٺ  زٷبٴ ٲٗدبٶي  آٴ  ٸاغٺ»ضؾس ٦ٻ  ٢ٹٲي زض پي زاضز، ثسيٵ ٶتيدٻ ٲي
ٜ      ذٹز ٪طٞتٻ اؾت ٦ٻ ثٽتط آٴ اؾت ثٻ « ٶٓدط ٦ٷديٱ   َٹض ٦ٯدي اظ ثدٻ ٦دبض ثدطزٴ آٴ ندط

قدبٴ ٶدبْط ثدٻ     ي آقدٟت٫ي  (. ثٻ ټط حب٬، آٴ تٗبضيٝ ثب ټٳدٻ 33ٸ  33: 9333)احٳسي، 
ټبي ٢ٹٲيت ٸ ٢ٹٲي ْبټطاً  ٸاغٺ»٪ٹيس:  اٶس. ٦سٸضي زض ايٵ ثبضٺ ٲي ٸا٢ٗيبت ټٳبٴ خٹاٲٕ

٪دطا =    ټبي ؾب٦ٵ زض خٹاٲدٕ ثدٻ اندُالح ٦ثدطت     ټبي ٪طٸٺ اقبضٺ ثٻ ٸيػ٪ي ثٻ ٲٷٓٹض
ټبي ٞيعي٧ي ثدب   ټبيي ٦ٻ اظ ٮحبِ ٞطټٷ٩، ظثبٴ يب ٸيػ٪ي ٲت٧ثط[ ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ قس؛ ٪طٸٺ

ي اٲطي٧ب، يد٥   ټبي ا٦ثطيت يب ٲؿٯٍ زض ايٵ خٹاٲٕ ٲتٟبٸت ټؿتٷس. ايبالت ٲتحسٺ ٪طٸٺ
ټبي ٲكدبثٻ آٴ، زض   ٢سضت ؾيبټبٴ ٸ ايسئٹٮٹغي ٪طاؾت ٸ ثٻ زٶجب٬ ْٽٹض ي ٦ثطت خبٲٗٻ
ي ٢ٹٲيدت پطزاذتٷدس ٸ ثدب ٲكد٧الت ٶبقدي اظ آٴ       ٲيالزي، ٶٹيؿٷس٪بٴ ثٻ ٲُبٮٗٻ 9110

ضؾس ٦ٻ زض اٲطي٧دبي قدٳبٮي، ندٟت     (. ثسيٵ تطتيت، ثٻ ٶٓط ٲي31)ل « ٲٹاخٻ قسٶس
ٰ ثدٻ آٴ  قٹز ٦ٻ اظ اضٸپب ثٻ آؾيب ٸ ؾبيط ٶ٣دبٌ خٽدبٴ ؾدٹ    ټبيي اَال٠ ٲي ٢ٹٲي ثٻ ٪طٸٺ

 ٦كٹض ٲٽبخطت ٦طزٶس ٸ ثطاي ذٹز ټٹيتي ٲؿت٣٭ اظ زي٫ط اٲطي٧بييبٴ ٢بيٯٷس.
زض ٲدٳٹٔ، ثب تٹخٻ ثٻ تٷٹٔ ٢ٹٲي ٦ٻ زض ٦كٹضي ټٳبٶٷدس اتحدبز خٳدبټيط قدٹضٸي     
ؾبث١ يب يٹ٪ؿالٸي ٸ ثطذدي ٦كدٹضټبي اضٸپدبيي ٸ اٲطي٧دبيي ٸخدٹز زاقدتٻ ٸ زاضز ٸ       

٫دبټي ٦دٻ زض آٴ خٹاٲدٕ ثدطاي ذٹزقدبٴ      تٗطيٟي ٦ٻ آٴ ا٢ٹاٰ اظ ذٹزقبٴ زاضٶدس ٸ خبي 
زٷيٵ، ٶٹٔ ضٸاثُي ٦ٻ ثب ٶٓبٰ ؾيبؾي آٴ خبٲٗدٻ زاضٶدس، تٗطيدٝ     ٦ٷٷس ٸ ټٱ احؿبؼ ٲي

ټدبيي   ٪يطز. زض آٴ تٗبضيٝ، اٞعٸٴ ثدط ٸيػ٪دي   اي اظ ٢ٹٰ ٸ ٢ٹٲيت ٸ ٢جيٯٻ ق٧٭ ٲي ٸيػٺ
ټدبي   تطيٵ ٸيػ٪ي ټٳبٶٷس: خس ٲكتط٤، ظثبٴ ٲكتط٤، ٞطټٷ٩ ٸاحس ٸ ٚيطٺ، ي٧ي اظ ٲٽٱ

ي٥ ٪طٸٺ ٢ٹٲي يب ٢جيٯدٻ، اٶدعٸاي آٴ اظ ؾيؿدتٱ ٲط٦دعي ؾيبؾدي يدب زٸٮدت ٸ ضٸاثدٍ         
ي ايٵ زيس٪بٺ، ٢جيٯٻ ٸ زٸٮت ثب ي٧سي٫ط زض تًدبز   آٲيع ثب ايٵ ٶٽبز اؾت. ثط پبيٻ  ذهٹٲت

اي ٲٷجٕ َٛيبٴ اؾدت. ثدٻ    ي ٢جيٯٻ ټؿتٷس. زٸٮت ٲٷجٕ ٶٓٱ ٸ تٹٮيس اؾت؛ زض حبٮي خبٲٗٻ
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ټدبي   ٓط اختٳبٖي، ټٳ٫ٹٴ ٸ ٲؿدبٸات َٯدت اؾدت ٸ ثدٻ ثردف     ٢جيٯٻ اظ ٶ»ثيبٴ زي٫ط، 
َٯدت اؾدت ٸ ؾدبذتبض     ٲرتٯٝ ت٣ؿيٱ قسٺ اؾت، اٲب زٸٮت، ٶدبټٳ٫ٹٴ ٸ ٚيطٲؿدبٸات  

ؾٯؿٯٻ ٲطاتجي زاضز. ٢جيٯٻ ثط ضٸاثٍ ذٹيكبٸٶسي ٸ اخسازي اؾتٹاض اؾت، ٸٮي زٸٮت ثدط  
پبتطيكديب  (. زض ضاؾتبي ټٳيٵ زيس٪بٺ اؾت ٦دٻ  13)ل « ضٸاثٍ ٚيطقرهي ٸ ٢طاضزازي
ي ثسٸي، تأ٦يس  ٖٷٹاٴ ي٥ ؾبظٲبٴ ثيٹٮٹغي٥ ٸ ي٥ خبٲٗٻ ٦طٸٴ، يٳٵ تٹنيٝ ٢جيٯٻ ثٻ

ٶبپدصيط اؾدت ... ٢جيٯدٻ ٸ زٸٮدت      ي زٸٮدت  ٢جيٯٻ ټط زٻ ٦ٻ ثبقس، ي٥ خبٲٗٻ»٦ٷس ٦ٻ  ٲي
ټدب ٪كدٹزٺ    اذتالٜ ٞبحف ثب ټٱ زاضٶس ... ٸ ٢جبي٭ ثبيس ٶبثٹز قٹٶس تدب ضاٺ ثدطاي زٸٮدت   

تٹاٶٷس زض ايدبز زٸٮت، ٶ٣كي ايٟدب   ي٭ ٢بثٯيت ت٧بٲ٭ ضا ٶساقتٻ ٸ ٶٳياظ ٶٓط ٸي ٢جب« قٹز
 (.13ٸ  ٦13ٷٷس )نم 

اٞعٸٴ ثط ايٵ، زض ٲُبٮٗبت يبز قدسٺ، ٲطظثٷدسي ٖٯٳدي ٸ ٲكرهدي ثدطاي ت٧ٟيد٥       
ٲٟبټيٱ اظ ي٧سي٫ط ٸخٹز ٶساضز. ثطاي ٶٳٹٶٻ، ضٸقٵ ٶيؿدت ٦دٻ ٲيدبٴ ٢دٹٰ ٸ ٢جيٯدٻ زدٻ       

ټدبي اختٳدبٖي    ثٷسي ػٸټك٫طاٴ ٚطثي ٲٗٳٹالً ٪طٸٺضؾس پ تٟبٸتي ٸخٹز زاضز. ثٻ ٶٓط ٲي
ټبي قجيٻ ثٻ  ٶبٲٷس، اٲب ٪طٸٺ ټبي ٲب٢ج٭ ٖهط ٲسضٴ تبضيد ذٹز ضا ٪طٸٺ ٢ٹٲي ٲي  زض زٸضٺ

 (.13ذٹاٶٷس )ل  آٴ زض تبضيد ٚيط اضٸپبيي ضا ٢جيٯٻ ٲي
 

 عشاير در ايران
ٶدٻ ثدٻ   ي ٲرتهط ضا ثسيٵ ٲٷٓدٹض آٸضزيدٱ تدب ٶكدبٴ زازٺ قدٹز ٦دٻ ز٫ٹ       ايٵ ٲ٣سٲٻ

اي  ٸيػٺ خبٲٗدٻ  ٦بض٪يطي ايٵ تٗبضيٝ ثطاي ٲٟبټيٱ ٢ٹٰ، اي٭ ٸ ٖكبيط زض زي٫ط خٹاٲٕ، ثٻ
ٲث٭ ايطاٴ، اظ تطؾيٱ ؾيٳبي ٸا٢ٗي ٖكبيط ٸ ثيبٴ ضٸاثدٍ اختٳدبٖي ٸ ٦دٷف ؾيبؾدي آٴ     
ٖبخع ثٹزٺ ٸ ٪ٳطاٺ ٦ٷٷسٺ ذٹاټس ثٹز. ٲطٸضي اخٳبٮي ثط ٞطاظ ٸ ٞطٸز تحٹالت تدبضيري  

يبثي ا٢كبض ٲرتٯدٝ آٴ، اظخٳٯدٻ    ٪يطي تط٦يت اختٳبٖي ٸ ؾبٲبٴ ايطاٴ ٸ ز٫ٹٶ٫ي ق٧٭
ٖكبيط، ثٻ ضٸقٷي ٶكبٴ اظ آٴ زاضز ٦ٻ ٢كطثٷسي اختٳدبٖي ايدطاٴ زض ٢بٮدت آٴ تٗدبضيٝ     

٦ٻ ا٢دٹاٰ آضيدبيي ٲدبز ٸ پدبضؼ ٸ پدبضت زض آٴ       ٪ٷدس. ايطاٴ ٦ٷٹٶي حتي پيف اظ آٴ ٶٳي
اٶدس. پدؽ اظ ؾد٧ٹٶت     ثدٹزٺ  ٲٷدس  ؾ٧ٷي ٪عيٷٷس، ؾب٦ٷبٶي زاقتٻ اؾت ٦ٻ اظ تٳدسٴ ثٽدطٺ  

ي اؾ٧ٷسض ٲ٣سٸٶي ٸ اٖطاة ٲؿدٯٳبٴ ثدٹزٺ ٸ    زٹٴ حٳٯٻ آضيبييبٴ ٶيع قبټس تحٹالتي ټٱ
٪ٹٶٻ، ٶػازټبي ٪ٹٶدب٪ٹٶي   پؽ اظ آٴ، ټدٹٰ زٷ٫يع ٸ تيٳٹض ضا ثٻ ذٹز زيسٺ اؾت. ثسيٵ
اٶس. ايٵ تط٦يدت ٸ   ٪صاقتٻ زض ايٵ ٦كٹض حًٹض يبٞتٻ ٸ ټط ٦ساٰ ث٣بيبيي اظ ذٹز ثط خبي 

٦بټس. ثدٻ   ي ٶػاز ٲي اذتالٌ ٶػازي، ي٧ي اظ ٖٹاٲٯي اؾت ٦ٻ اظ اٖتجبض تٗطيٝ ٢ٹٰ ثط پبيٻ
ټبي ٲٯت ٸ ٲٯيدت ايطاٶدي ضا ٶدٻ     تطيٵ قبذم ٶٓطاٴ، ٲٽٱ ټٳيٵ ؾجت ثطذي اظ نبحت
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(. 901: 9339زاٶٷس ... )نبٮحي،  ٶػاز ٸ ظثبٴ ٸ ٲصټت، ٦ٻ زٸ ٖٷهط تبضيد ٸ ؾطظٲيٵ ٲي
اي اؾت ٦ٻ ثيف اظ ټعاض ؾب٬ پيف اظ زيدس ٞطزٸؾدي    ٪ٹٶٻ ثٻآٲيرت٫ي ٸ اذتالٌ ٶػازټب 

 ٪ٹيس: پٷٽبٴ ٶٳبٶسٺ ثٹز. اٸ ٲي
 ًـظادي پذيذ آيذ اًذسهياى  ص ايـشاى ٍ اص تـشك ٍ اص تاصياى
 ّا بِ مشداسِ باصي بَد ػخي  ًِ ايشاى ًِ تشك ٍ ًِ تاصي بَد

 (911: 9333)اٮُبيي، 
ضيبيي ؾب٦ٵ زض ؾطظٲيٵ ايطاٴ، زض ٞطايٷدس  ثب ٸخٹز ايٵ، ا٢ٹاٰ ٪ٹٶب٪ٹٴ آضيبيي ٸ ٚيطآ

اٶدس ٸ اظ   پطزضزؾط ٪صض ضٸظ٪بض ثب ټٱ آٲيرتدٻ ٸ زٷدبٴ ؾطٶٹقدت ٲكدتط٦ي پيدسا ٦دطزٺ      
 ٦ٷٷس ٦ٻ: ي ذٹز احؿبؼ پي٧طي ٸاحس ٲي ٲدٳٹٖٻ

 دگـش ػضـَّـا سا ًواًـذ قـشاس   چَ ػضَي بِ دسد آٍسد سٍصگاس 
ټدب زض   ي ٢ٹٲيدت  ط زض ايطاٴ ثب پسيسٺټب ٸ ٖكبي ي ٢ٹٲيت ثٷبثطايٵ، تٷٹٔ ٢ٹٲي ٸ ٲؿأٮٻ

ٲبټٹي زاضز؛ زٻ آٶبٴ ذدٹز    ٦كٹضټبي اضٸپبيي يب اتحبز خٳبټيط قٹضٸي ٸ ٚيطٺ، تٟبٸت
ٖٷدٹاٴ   زاٶٷدس ٸ ايٷدبٴ زض ايدطاٴ ذدٹز ضا ثدٻ      ټبيي خسا اظ ي٧سي٫ط ٲدي  ټب ٸ ٲٯيت ضا ٲٯت

ضؾيٱ ٦دٻ   ٵ ٲيقٷبؾٷس. ثسيٵ تطتيت ثٻ ايٵ ثحث ٲٽٱ ٸ ثٷيبزي ټبيي اظ ي٥ پي٧ط ٲي اٶساٰ
قدٹز، پػٸټكد٫ط    ايطاٴ ؾرٵ ٪ٟتٻ ٲي« ٖكبيط»قٷبؾي، ټٷ٫بٲي ٦ٻ اظ  زض ٲُبٮٗبت ايطاٴ

ي ايٵ ٲ٣ٹٮٻ ضٸقٵ ٦ٷس. آيب ٲٷٓدٹض اظ   ٶيبظٲٷس آٴ اؾت ٦ٻ ضٸي٧طز ٶٓطي ذٹز ضا زضثبضٺ
تبضيد، زٸضاٴ آٴ ثدٻ    ي ٖكبيط، ث٣بيبي ٶٹٖي اظ تك٧ّ٭ اختٳبٖي ثٹزٺ ٦ٻ اظ زيس٪بٺ ٞٯؿٟٻ

ي ايدطاٴ ٲدٹضزٶٓط    ٦ٻ ثركي اظ خبٲٗٻ (، يب ايٵ313ٸ  313: 9313اؾت )پطټبٰ،  ؾطآٲسٺ
ي ذدٹز، ضٞتدبض اختٳدبٖي     ي ٲٗدبـ ٸيدػٺ   اؾت ٦ٻ ثٷب ثٻ ٶٓط اثٵ ذٯسٸٴ، ثٻ زٮي٭ قيٹٺ

اي ضا پيكٻ ٦طزٺ اؾت. ٖسٰ تٹخٻ ثٻ ايٵ پطؾف ٸ ذٯدٍ ايدٵ زٸ ضٸي٧دطز ثبٖدث      ٸيػٺ
 ط ذٹاټس قس.ټبي ٶبزضؾت ٸ ٖٳٯ٧طزټبي ٶبزضؾت ت ثطزاقت
ي ايطاٶي زض ايطاٴ ظٲيٵ، زض ؾطاؾط تدبضيد ذدٹز    ٪ٹٶٻ ٦ٻ ذٹاټيٱ ٪ٟت، خبٲٗٻ ټٳبٴ

ضٸ ٶجٹزٺ اؾت؛ ظيطا انٹالً ايطاٴ زض آٚبظ زيعي  خع ٖكبيط  ٪بٺ ثب ثحطاٴ ٖكبيط ضٸثٻ ټير
ٶجٹزٺ ٸ زض ٲطاح٭  ثٗسي تبضيد ٦ٻ ثركي زض قدٽطټب ٸ ضٸؾدتبټب ؾد٧ٹٶت ٪عيسٶدس ٸ     

زازٶس، ذدٹز ضا ٶدٻ ضٸيدبضٸي ي٧دسي٫ط، ٦دٻ       ٶكيٷي ازاٲٻ ٲي ٴ ثٻ ٦ٹذزٷب ثطذي زي٫ط ټٱ
زاٶؿدتٷس. اٮجتدٻ ايدٵ ٶدٻ ثدساٴ ٲٗٷبؾدت ٦دٻ ٲيدبٴ ٖكدبيط ٸ           ټٳطاٺ ٸ ٲ٧ٳ٭ ي٧سي٫ط ٲي

ټدبي   ټبيي ٸخٹز ٶساقت، ثٯ٧ٻ ثساٴ ٲٗٷبؾت ٦ٻ ټٱ زٸٮت ټبي ٲط٦عي ٦كٳ٧ف زٸٮت
ضؾديسٶس   ثٻ ح٧ٹٲت ٲي ٲط٦عي ٦ٻ ذٹز ٖٳٹٲبً ضيكٻ ٖكبيطي زاقتٻ ٸ ثب ٢سضت ٖكبيط

زيسٶدس، آٶدبٴ ضا ټٳبٶٷدس ذدٹز ٸ اظ ذدٹز       ٸ ث٣بي ذٹز ضا زض ٪طٸ حٳبيدت ٖكدبيط ٲدي   
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« اظ ٮحبِ ضٸاٶدي ذدٹز ضا ًٖدٹ ايدٵ ٶٓدبٰ ؾيبؾدي      »زاٶؿتٷس ٸ ټٱ خٹاٲٕ ٖكبيطي  ٲي
ټب تٷٽب ثط ؾط ٲُبٮجبت ؾيبؾي ٖكدبيط   (، ٸ ايٵ ٦كٳ٧ف10: 9333زاٶؿتٷس )٢يهطي،  ٲي

ټبيي ٲتٟبٸت ٸ ٲتربنٱ. ثطاي ٶرؿتيٵ ثبض  ٖٷٹاٴ ضٸيبضٸيي ٲٯت  ٻ ثٻاظ ٶٓبٰ حب٦ٱ ثٹز ٶ
ي ؾٯُٷت ضيب  نٹضت ي٥ ثحطاٴ ٲُطح ٪طزيس، زض زٸضٺ ي ٖكبيط زض ايطاٴ ثٻ ٦ٻ ٲؿأٮٻ

زيس.  قبٺ ثٹز. زض ايٵ زٸضٺ ثٹز ٦ٻ انٹالً زٸٮت ٲط٦عي ث٣بي ذٹز ضا زض اٶٽساٰ ٖكبيط ٲي
ي ٖٳٯي ٸ ٶٓطي اؾتٹاض ثدٹز. ثدٻ    ط ثط زٸ پبيٻايٵ ضٸي٧طز ضغيٱ ضيب قبٺ ٶؿجت ثٻ ٖكبي

.ٰ  9193ٮحبِ ٖٳٯي، ضيب قبٺ زض قطايُي ثٻ ٢سضت ضؾبٶسٺ قدس ٦دٻ پدؽ اظ اٶ٣دالة     
اٮٳٯٯي زؾترددٹـ ز٪ددط٪ٹٶي ثٷيدبزي قدسٺ ثدٹز ٸ       قدٹضٸي، آضايف ؾيبؾي ٶٓبٰ ثيٵ

 خٽبٴ ثٻ زٸ ٢ُت اٖت٣بزي د ا٢تهبزي ٲتربنٱ تجسي٭ قسٺ ثٹز. زض آٴ ٲ٣ُدٕ، اظ ؾدٹي   
ي  ٖٷٹاٴ ٶٳبيٷدسٺ  اٶ٫ٯيؽ ظٲبٰ اٲٹض ايطاٴ ثٻ زؾت ضيب قبٺ ؾپطزٺ قس تب ايكبٴ ثتٹاٶس ثٻ

ٲسضٶيؿٱ ٚطة ٲسضٶيعاؾيٹٴ ٲٹضز ٶٓط خٽبٴ ٚطة  ضا زض ايطاٴ تح٣د١ ثركدس ٸ ثدسيٵ    
ٸؾيٯٻ ايطاٴ ضا زض ضٸيبضٸيي ثب ثٯٹ٤ قط٠ زض ٲساض ٚطة ؾبٲبٴ ثسټس. اظ ٮحدبِ ٶٓدطي   

زض٦ي ؾُحي ٸ ٢كطي اظ ٲسضٶيؿٱ ٸ تٳسٴ ٚطة زاقتٷس،  ٶيع ضيب قبٺ ٸ ٲكبٸضاٶف ٦ٻ
اٶسيكيسٶس ٦ٻ ٚطثيبٴ  ٪ٹٶٻ ٲي ٸيػٺ زض ٲؿبي٭ ٲطثٹٌ ثٻ ٖكبيط، ټٳبٴ   ي ٲؿبي٭، ثٻ زض ټٳٻ

« قجٻ ٲسضٶيؿدٱ »اٶسيكيسٶس. آٴ ٲأٲٹضيت ٖٳٯي ٸ ايٵ ضٸي٧طز ٶٓطي، زؾتبٸضزي خع  ٲي
(. زض آٴ 11: ٦9333بتٹظيدبٴ،  آٸضز ) ي ايدطاٴ ثدٻ اضٲٛدبٴ ٶٳدي     ؾؿت ثٷيبز ثطاي خبٲٗدٻ 

٦ٻ ٖكبيط ضا ثرف ٲٹٮدس خبٲٗدٻ    زبضزٹة ٶٓطي ٸ ٖٳٯي ثٹز ٦ٻ ضيب قبٺ ثٻ خبي ايٵ
ټدبيي   ټب ضا زض خٽت تٹؾٗٻ ٸ ؾبظٶس٪ي ٦كٹض ؾبٲبٴ زټس، آٶبٴ ضا ٪دطٸٺ  تٯ٣ي ٦ٷس ٸ آٴ

قدٹز. ثٷدب ثدٻ     ، ذٹز ٶبثٹز ٲدي  پٷساقت ٦ٻ ا٪ط ٶبثٹزقبٴ ٶ٧ٷس يس زٸٮت، ٸ زقٳٷبٶي ٲي
تدط ٖكدبيط زاضاي ٞطټٷد٩     ٦دطز ٦دٻ ثديف    ضيب قبٺ تهدٹض ٲدي  »يط اٸثطٮيٷ٩:  ي پي ٻ٪ٟت

اٶدس ... ٢جبيد٭ اظ ٶٓدط اٸ     ٦طز ٦ٻ ٖكبيط ٲتٗٯ١ ثٻ ايطاٴ ٢دطٴ ثيؿدتٱ   اٶس ... ٧ٞط ٶٳي ثي٫بٶٻ
ي قتط ٸ زبزض ٸ ٮجبؼ ٖكبيطي اٸ ضا  آٸض ثٹزٶس ٸ ٲٷٓطٺ ٶٹٖي ضٸٶس ذالٜ تبضيد ٸ قطٰ

 (.311ٸ  313: 9333)ٚٷي، « آقٟت ثط ٲي
اي زٸٮت ٪طيع ٸ يس زٸٮدت   ٖٷٹاٴ پسيسٺ ثب زٷيٵ زيس٪بټي، َجيٗي ثٹز ٦ٻ ٖكبيط ثٻ

ثدبض ٶؿدجت ثدٻ آٴ ضٸا     ٪ٹٶٻ ٲٗطٞي ٸ اٮ٣ب ثكٹز ٸ آٴ ټٳٻ ضٞتبض ذدٹٴ  تٯ٣ي قسٺ يب ثسيٵ
ي پٽٯٹي، ٦دٻ ټٷدٹظ    ٶ٫بضي زٸضٺ ٦ٻ  ثط اثط تبضيد ي ٢بث٭ تأٲ٭ زي٫ط ايٵ زاقتٻ قٹز. ٶ٧تٻ

قٹز ٦ٻ ٪ٹيب زض َدٹ٬ تدبضيد ايدطاٴ،     تحت تأثيط آٴ ټؿتٷس، زٷيٵ ٸاٶٳٹز ٲياي  ټٱ ٖسٺ
زاٶؿتٻ ٸ زض٦دي اظ ايدطاٴ ٸ    ٖكبيط ټٳٹاضٺ زٸٮت ٪طيع ثٹزٺ ٸ انٹالً ذٹز ضا ايطاٶي ٶٳي

قدٷبذتٷس ٸ ٣ٞدٍ    ي ٢ك٣بيي يب ثرتيبضي ٸ ... ٲي اٶس، ثٯ٧ٻ ذٹز ضا تٷٽب  ٢جيٯٻ ٲٯيت ٶساقتٻ
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ي پديف اظ پٽٯدٹي،    ضٸاثٍ ٖكدبيط ٸ زٸٮدت زض زٸضٺ    ي تٻ زضثبضٺاٶس. اٮج ثٻ آٴ ٲتٗٽس ثٹزٺ
ټبي ح٧ٹٲت پٽٯٹي ٸ ٖكدبيط ټدٱ    ي ضٸيبضٸيي ؾرٵ ٦ٹتبټي ذٹاټيٱ ٪ٟت، اٲب زضثبضٺ

ثبيس ٪ٟت ٦ٻ ثُٹض ٖٳدسٺ، ايدٵ پٽٯدٹي ثدٹز ٦دٻ ثدسٸٴ ټدير ثؿتطؾدبظي ٲٷبؾدت، ثدب           
بپٹ، زضٸا٢دٕ اٲ٧دبٴ   اي تحت ٖٷٹاٴ اؾ٧بٴ ٸ ترتٻ ٢د  ټٷ٫بٰ ٸ ٶبؾٷديسٺ  ټبي ٶبثٻ ؾيبؾت

ٰ     ٦دطز ٸ زض ثطاثدط ٸا٦دٷف آٴ    ي حيبت ضا اظ ٖكبيط ؾٯت ٲي ازاٲٻ قدبٴ   ټدب ثدٻ ٢تد٭ ٖدب
تدٹاٴ ٶكدبٴ زاز ٦دٻ ٖكدبيط زض ثطاثدط       اي اظ تبضيد ٶٳدي  پطزاذت؛ ٸ٪طٶٻ زض ټير ثطټٻ ٲي

ؾبذتٵ خبزٺ، ثٽساضي، ٲسضؾٻ ٸ زي٫ط ٲٓبټط تٹؾٗٻ، ٲردبٮٟتي اظ ذدٹز ٶكدبٴ ثسټٷدس.     
زيسٶدس   زازٶدس ٦دٻ ٲدي    ض ثطاثط ا٢ساٲبت زٸٮت ٲط٦عي ٸا٦ٷف ٶكدبٴ ٲدي  ٖكبيط ټٷ٫بٲي ز

ټدب   قدٹٶس ٸ آٴ  ټب ْبټط ٲدي  ي آٴ ذٹزضٸټبي ٶٓبٲي ثطاي اؾ٧بٴ اخجبضي ٸ ثسٸٴ ٲ٣سٲٻ
آقدٟتٷس   زٷيٵ آٶبٴ ټٷ٫بٲي ثط ٲي ٶب٪عيط ثٹزٶس ثيٵ ٲط٨ ٸ ٲ٣بٸٲت ي٧ي ضا ثط٪عيٷٷس. ټٱ

 ټبي زٸٮتي ثطٸٶس. ت٣جب٬ ٲ٣بٰقسٶس ثسٸٴ حدبة  ثٻ اؾ قبٴ ٲدجٹض ٲي ٦ٻ ظٶبٴ
ي ٲٷب١َ قٽطي ٸ ضٸؾدتبيي ثدٻ    ٪ٹيب زض ٞطايٷس ٲسضٶيعاؾيٹٴ ضيب قبٺ، َطح تٹؾٗٻ

ي ٲك٧الت ٦كٹض ح٭ قسٺ ثٹزٶدس ٸ تٷٽدب ٲكد٧٭ ثدب٢ي ٲبٶدسٺ،       اٶدبٰ ضؾيسٺ ثٹز، ټٳٻ
ط ي اؾ٧بٴ ٖكبيط ٸ تٛيي ٦ٻ تب ٲؿأٮٻ ، يب ايٵ ي اؾ٧بٴ ٖكبيط ٸ تٛييط ٮجبؼ آٶبٴ  ثٹز ٲؿأٮٻ

ضؾيس! ايدٵ زض حدبٮي ثدٹز     ټبي تٹؾٗٻ ثٻ ؾبٲبٴ ٶٳي قس، زي٫ط َطح ټب ح٭ ٶٳي ٮجبؼ آٴ
٪ٹٶٻ ٲعاحٳتي ثطاي تٹؾٗٻ ٦كٹض ٶساقتٷس ٸ اٞعٸٴ  ٦ٻ زض آٴ ٲ٣ُٕ تبضيري، ٖكبيط ټير

اي ټددٱ ثدط زٸٮدت تحٳيد٭      ثط ايٵ، تٷٽب ٢كدطي ثٹزٶدس ٦ٻ ذٹزثؿٷسٺ ثٹزٶددس ٸ ټعيٷدٻ  
ټدب ٸ   تدٹاٶؿت ثدب تدأٲيٵ حدسا٢٭ اٲ٧بٶدبت ثددطاي آٴ      ٦دطزٶس. ي٥ زٸٮت اني٭ ٲي ٶٳي

٦ٷدس.   تط، آٶبٴ ضا ثدٻ ضٸٶد١ ثركديسٴ ثدٻ ا٢تهدبز ٦كدٹض ٸازاض        قبٴ ثٻ تٹٮيس ثيف تكٹي١
اي ثب زٸٮت ٶساقتٷس ٸ اظ ٞطاټٱ قسٴ  ي پٽٯٹي ٶيع ٖكبيط زقٳٷي ٸيػٺ ثٷبثطايٵ، زض زٸضٺ

ض٤ ٶبزضؾدت اظ تددسز ٸ ٶ٣دف    ٦طزٶس؛ اٲب ز اٲ٧بٶبت ثٽتط ثطاي ظٶس٪ي ثٽتط اؾت٣جب٬ ٲي
ټب قس. ثٻ ثيبٴ زي٫ط، ضٸيبضٸيي ضغيٱ  ضيعي ټب ٸ آٴ ټٳٻ ذٹٴ ٖكبيط، ثبٖث آٴ ضٸيبضٸيي

ـ  ټدبي ثيدٷف   پٽٯدٹي ثب ٖكبيدط، ٶبقدي اظ ٦بؾدتي   ټدب ٸ   ټدب ٸ ؾيبؾت٫ددعاضي   ټدب ٸ ضٸ
 ٖٷٹاٴ ثركي اظ ٞطظٶساٴ اني٭ ايدطاٴ ثدب آٴ    ټبي ضغيٱ ثٹزٺ ٸ٪طٶٻ ٖكبيط ثٻ ثٷسي اٸٮٹيت
ي تٳسٶي، ټٳٹاضٺ ثطاي ٲكبض٦ت زض ٞطايٷدس تٹؾدٗٻ ٸ پيكدطٞت ٸ ظٶدس٪ي ثٽتدط       پيكيٷٻ

اي ٲٹټٵ، ټٳدٻ   ٪ٹٶٻ اؾتٗساز ٸ آٲبز٪ي زاقتٻ اؾت. ثسيٵ تطتيت، َطح ايٵ ٲُٯت ٦ٻ ثٻ
ت٣هيطټب ٲتٹخٻ ٖكبيط قسٺ ٸ ٸاٶٳٹز قٹز ٦ٻ آٶبٴ زٹٴ ٢بزض ثدٻ زض٤ ٲ٣تًديبت يد٥    

٦طزٶدس،   زيسٶس، ثب آٴ ٲجبضظٺ ٲي ت ذٹز ٶبؾبظ٪بض ٲيزٸٮت ٲسضٴ! ٶجٹزٶس ٸ آٴ ضا ثب ؾٗبز
ي ضٸاثٍ ٲيبٴ ٖكبيط ٸ زٸٮت ٲط٦عي زض ٲ٣ُٕ پيف  ي ٖٯٳي اؾت. ٲُبٮٗٻ ٞب٢س پكتٹاٶٻ

ٲُدطح قدسٺ اظ     ٶٳبيبٶس ٦ٻ ثيف اظ پيف زيس٪بٺ اي زي٫ط اظ ٖكبيط ضا ٲي اظ پٽٯٹي، زٽطٺ
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ذٯدسٸٴ، خبٲٗدٻ    ٦كبٶس. اثٵ ؾٹي ضغيٱ پٽٯٹي ٸ ٲتأثط اظ تٗبضيٝ ٚطثي ضا ثٻ زبٮف ٲي
 قٷبؼ ٸ اٶسيكٳٷس ٲؿٯٳبٴ، زض اثط ٲٗطٸٜ ذٹز ٪ٟتٻ اؾت:

ي اذتالٞي اؾدت ٦دٻ زض    ټب زض ٶتيدٻ تٟبٸت ٖبزات ٸ ضؾٹٰ ٸ قؤٸٴ ظٶس٪بٶي ٲٯت»
٪يطٶس. زٻ، اختٳبٔ ايكبٴ ثطاي تٗبٸٴ ٸ ټٳ٧دبضي   ي ٲٗبـ )ا٢تهبز( ذٹز پيف ٲي قيٹٺ

ضٸ ٪طٸټدي ٦دبض ٦كدبٸضظي ... ٸ     ... اظ ايدٵ  زض ضاٺ ثٻ زؾت آٸضزٴ ٸؾبي٭ ٲٗبـ اؾدت 
« ؾدبظٶس  زاضي ... ضا پيكدٻ ٲدي   زاضي ٸ ٪دبٸ  اي اٲٹض پطٸضـ حيٹاٶبت ٲبٶٷس ٪ٹؾٟٷس زؾتٻ
(. ثٻ ثيبٴ زي٫ط، تٷٹٔ خٛطاٞيبيي ٸ ظيؿت ٲحيُي ٦كٹض ايطاٴ، 339: 9331ذٯسٸٴ،  )اثٵ

ٻ ټٷدٹظ اٲ٧بٶدبت   ٦ٷس. ثٻ ټٳيٵ ٖٯت، زض قطايُي ٦د  ټبي ظٶس٪ي ضا ا٢تًب ٲي تٷٹٔ قيٹٺ
ت٧ٷٹٮٹغي٥ ٸ اضتجبَي خسيس ٸاضز ظٶس٪ي ثكط ٶكسٺ ثٹزٶس، ثركي اظ خبٲٗٻ زض قٽطټب، 

٦طزٶس ٸ ايٷبٴ ټٳدٹاضٺ   ٶكيٷي ظٶس٪ي ٲي ثركي زض ضٸؾتبټب ٸ ثرف زي٫ط ثٻ حبٮت ٦ٹذ
ٶكديٷبٴ   ټبي ٲط٦عي، ٦ٹذ زاٶؿتٷس. زٸٮت تط ٲي ي ثعض٨ ټبيي اظ ي٥ خبٲٗٻ ذٹز ضا ثرف
زاٶؿتٷس  ٶبپصيط ٦كٹض ٸ ٲ٧ٳ٭ ذٹز ٲي ٲٕ قٽطي ٸ ضٸؾتبيي، خعٸ خساييضا ټٳبٶٷس خٹا

قس ٦دٻ   آٲيع ٲي اٶسيكيسٶس. اٮجتٻ ايٵ ضاثُٻ ٪بټي تٗبضو ٪ٹٶٻ ٲي ٶكيٷبٴ ٶيع ټٳيٵ ٸ ٦ٹذ
ظزٶدس ٸ   اٲطي َجيٗي اؾت. ظيطا ٪دبټي اٸ٢دبت ٖكدبيط اظ ٸْدبيٝ ذدٹز ؾدط ثدبظ ٲدي        

ټب اظ ازاي ح٣ٹ٠ ٖكدبيط   س ٸ ٪بټي زٸٮتآٲسٶ ټب ثط ٲي ټبي ٲط٦عي زض پي تٷجيٻ آٴ زٸٮت
زازٶس. زض ٲدٳٹٔ، ٖكبيط ايدطاٴ ا٪طزدٻ ثدٻ     ٸضظيسٶس ٸ ٖكبيط ٸا٦ٷف ٶكبٴ ٲي زضيٙ ٲي

ي ذٹز ضا  ټبي ٸيػٺ ٞطټٷ٩ ي خٛطاٞيبيي ؾ٧ٹٶت، ذطزٺ زٮي٭ تٷٹٔ ٲصټت، ظثبٴ ٸ حٹظٺ
ضا زض ث٣دبي آٴ  اٶس، اٲب ټٳٹاضٺ ذٹز ضا ثركي اظ ٦٭ ايطاٴ زاٶؿتٻ ٸ ث٣بي ذدٹز   زاضا ثٹزٺ

زيسٶس. قبټس ايٵ ٲسٖب، حّٟ ٲٹخٹزيت ايطاٴ ٸ تٳبٲيت اضيي آٴ اؾت. ثدٻ ضاؾدتي    ٲي
٪دطزيٱ،   زټٷس ٸ ټط زٻ ثٻ ٪صقتٻ ثدط  ي ايطاٴ ضا ٖكبيط تك٧ي٭ ٲي ثرف ٲٽٳي اظ خبٲٗٻ

ثيٷيٱ؛ حب٬ ا٪ط ايٵ ٖكبيط اظ ا٢دٹاٰ   تط ٲي زضنس ٖكبيط ضا زض تط٦يت خٳٗيت ايطاٴ ثيف
ا٦ٷٹٴ زيدعي   ٶ٫ط تك٧ي٭ قسٺ ثٹزٶس، ز٫ٹٶٻ اٲ٧بٴ زاقت ٦ٻ ټٱ يط ٲٯيزٸٮت ٪طيع ٸ ٚ

ثٻ ٶبٰ ايطاٴ زض خٛطاٞيبي ؾيبؾي خٽبٴ ٸخٹز زاقتٻ ثبقس؟ اثجبت ٲكطٸح ايٵ ٲ٣ٹٮدٻ زض  
ي  ٪ٷدس، اٲب ٲتٷبؾت ثب ٲٹيٹٔ، ثٻ ٲٹاضزي اظ حًدٹض ٖكدبيط زض ندحٷٻ    ايٵ ٲ٣ب٬ ٶٳي

 ٦ٷٱ. زٞبٔ اظ ٲٯيت ٸ ٸَٵ اقبضٺ ٲي 
 

 پاسداري از مليت و تماميت ارضي عشاير و
ي ټربٲٷكديبٴ زض   اٞعٸٴ ثط ايؿتبز٪ي ؾب٦ٷبٴ ٦ٽ٫يٯٹيٻ ٸ ثٹيطاحٳس ٦ٷدٹٶي زض زٸضٺ 

ي تيٳٹض ٪ٹض٦دبٶي زض   ي اؾ٧ٷسض ٲ٣سٸٶي ٸ زٞبٔ آٶبٴ اظ ايطاٴ زض ثطاثط حٳٯٻ ثطاثط حٳٯٻ
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ټدب   ٱ اٞٛدبٴ ټب ثب تٽبخ ي آٴ زٷيٵ ٲ٣بثٯٻ اٸاذط ٢طٴ ټكتٱ ٸ اٸاي٭ ٢طٴ ٶٽٱ ټدطي، ٸ ټٱ
(، ش٦ط ٲدٹاضزي زي٫دط ٶيدع    11ٸ  13، 93: 9333ټبي پبيبٶي ٖهط نٟٹيٻ )ت٣ٹي، زض ؾب٬

ټدطي ٢ٳطي، ټٷ٫دبٲي ٦دٻ ؾدٯيٳبٴ، ٢يهدط ضٸٰ، ثدب ؾدپبٺ        111ٲٷبؾت اؾت. زض ؾب٬ 
ؾٹاض ثٻ ٞطٲبٶدسټي ٲحٳدٹز    9100ٖٓيٳي ثٻ ايطاٴ حٳٯٻ ٦طز، ؾپبٺ ٦ٽ٫يٯٹيٻ ٲط٦ت اظ 

٦دٻ   9090( زض ؾدب٬  10: 9313تجطيع ٖعيٳت ٦طز )ٞؿدبيي،  ذبٴ ثطاي ٶجطز ثب ضٸٲيبٴ ثٻ 
ٶيطٸټبي ذبضخي ثٻ ٢هس تهطٜ ثحطيٵ ثٻ ايٵ ٲٷ٣ُٻ ټددٹٰ آٸضزٺ ٸ ٲدست ؾدٻ ٲدبٺ     

خب ضا ٲحبنطٺ ٦طزٺ ثٹزٶس، ؾپبٺ ٦ٽ٫يٯٹيدٻ ي٧دي اظ ٮكد٧طټبيي ثدٹز ٦دٻ ثدٻ خٷد٩         آٴ
 ٬9093 زٷديٵ زضؾدب   ټب ضا ق٧ؿت زاز ٸ ثحطيٵ ضا آظاز ؾبذت؛ ټٱ ٞطٶ٫يبٴ ضٞت ٸ آٴ

ٸضزي ذبٴ ٲأٲٹض حٳٯٻ ثٻ ثٛساز قس، ؾپبٺ ٦ٽ٫يٯٹيٻ ي٧ي اظ ٮكد٧طټبي ايدطاٴ زض    ٦ٻ اهلل
حؿدت اٮح٧دٱ   »ٸضزي ذبٴ يٳٵ ٪عاضقي ثطاي قبٺ ٖجبؼ ٶٹقدت:   ايٵ حٳٯٻ ثٹز. اهلل

خٽبٴ ٲُبٔ ٲتٹخٻ قسيٱ ٸ ثدٻ ضاٺ ثٽجٽدبٴ ٸ ضاٲٽطٲدع ضٞتديٱ ٸ ټٳدسٰ ؾدٯُبٴ، حدب٦ٱ        
 (.391: ٦9311ٽ٫يٯٹيٻ ٲٯح١ قس )ٲٷدٱ، 

ټدب ضا اظ   ذبٴ تٹاٶؿت خعايط ٢كٱ ٸ ټطٲع ٸ ٲتٗٯ٣دبت آٴ  ٦ٻ اٲبٰ ٢ٯي 9039زض ؾب٬ 
ټب ثبظ پؽ ث٫يطز، ٶيطٸټبي ٦ٽ٫يٯٹيدٻ حًدٹض ٲدؤثطي زاقدتٷس. قدبٺ ٖجدبؼ زض        پطتٛبٮي

ثٻ ذبَط ذُيط ضؾديس  »ي ٖثٳبٶي ثٻ ايٵ ٲؿأٮٻ اقبضٺ ٦طزٺ ٸ ٶٹقت:  اي  ثطاي ذٯيٟٻ ٶبٲٻ
٬ ثٻ خٽت ټٱ ٦يكي، خٳٗي ضا اظ ضٸي زضيب ثٻ ٲسز ٸ٦ٹٲ٥ ٦ٟبض ٦ٻ ٲجبزا پبزقبٺ پطت٫ب

آٴ حسٸز ثٟطؾتس، ثي٫ٯط ثي٫ي، ٞبضؼ، الض ٸ ٦ٽ٫يٯٹيٻ ضا ثب اٲطا ٸ ٖؿب٦ط آٴ ٸاليدت ثدٻ   
٦ٻ زض تهطٜ پبزقبٺ ٲص٦ٹض ثٹز، ٲأٲٹض ؾبذت  تؿريط ٲٳٯ٧ت ټطٲٹظ ٸ٢الٔ ٸ ثٷبزض آٴ 

ي زي٫دط اظ ثٷدبزض ٸ تٹاثدٕ آٴ     زٷدس ٢ٯٗدٻ   ي ٲص٦ٹضٺ ضا ثدب  ... ثي٫ٯط ثي٫ي ٲص٦ٹض ... ٢ٯٗٻ
ي قٳكيط آثساض ٚبظيبٴ  قيط قد٧بض   ٲٟتٹح ؾبذتٻ، زٷسيٵ ټعاض ٶٟط اظ اقطاض ٦ٟبض َٗٳٻ

ي ٶدبزض قدبٺ اٞكدبض     ټبيي ٦دٻ زض زٸضٺ  (. زض ي٧ي اظ خٷ9303٩: 9311)ٞٯؿٟي، « ٪طزيس
ط  ٶيطٸټدبي  ذبٴ ثبثٹيي )ثبقدتي( ٸ ؾدبي   ٲيبٴ ايطاٴ ٸ ٖثٳبٶي ضخ زاز، قيد ٲحٳس ټبقٱ

٦ٽ٫يٯٹيٻ زٮيطي ثؿيبضي اظ ذدٹز ٶكدبٴ زازٺ ٸ زض ٣ٖدت ضاٶدسٴ ٢دٹاي ٖثٳدبٶي ٶ٣دف        
زكٳ٫يطي زاقتٷس. ايٵ ٲٹيٹٔ، تٹخٻ ٶبزض ضا خٯت ٦طز. پؽ اظ پبيبٴ خٷ٩، ٶبزض قدبٺ  

اي  ٪ٹيس ؾٹاضاٴ ٮط ٦ٽ٫يٯٹيٻ ٸ ثرتيبضي پي٧بض زٮيطاٶدٻ  ثٻ ٲيطظا ٲٽسي ذبٴ اؾتطآثبزي ٲي
ټدب ذيٯدي قددبٖت اظ ذدٹز ٶكدبٴ زاز. اٸ ضا       ٬ ؾٹاضي زض ٲيبٴ آٴ٦طزٶس. ٲرهٹنبً ٢ع 

قٷبؾبيي ٦ٷيس تب ثٻ ٸي ذٯٗتي ثسټٱ. پؽ اظ تح٣ي١ ٲٗٯٹٰ قس ٦ٻ ٞطز ٲٹضز ٶٓط ټٳدبٴ  
ټبقٱ ذبٴ ثبقتي اؾت ٦ٻ اٮجتٻ ٢جالً ثب ٶبزض ثطذٹضزي زاقت. ٲٹيٹٔ ثٻ ٶبزض  ٲحٳس قيد

 (.313ٸ  311: 9339٪ٟتٻ قس، ٶبزض اٸ ضا ثركيس ٸ ذٯٗت زاز )ٲديسي، 
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ي ؾٯُٷت ٶبنطاٮسيٵ قبٺ ٢بخبض، ٦دٻ ؾدپبٺ ايدطاٴ زض اثتدسا      ، زض زٸضٺ9333زض ؾب٬ 
ٲٹ١ٞ ثٻ تهطٜ ټطات قس ٸٮي ثب تٽسيس اٶ٫ٯيؽ ٸ ټدٹٰ آٴ ٦كٹض ثٻ خٷدٹة ايدطاٴ ٸ   

زض پبضيؽ، ٶب٪عيط قس ټطات ضا تط٤ ٦ٷدس، ؾدپبټيبٴ ٦ٽ٫يٯٹيدٻ زض     9313اٶ٣ٗبز ٢طاضزاز 
ي ٶبندطي زض ايدٵ ثدبضٺ     ٶبٲدٻ  ي ٞبضؼ ٲكبض٦ت ٞٗب٬ زاقتٷس. ٶٹيؿٷسٺ ٲجبضظٺ ثب اٶ٫ٯيؽ

٦ٻ زٷس ؾب٬ اظ ايبٮت ٦ٽ٫يٯٹيٻ ٲٗعٸ٬  ٶٹيؿس: ٲيطظا ؾٯُبٴ ٲحٳس ذبٴ ثٽجٽبٶي ثب آٴ ٲي
ذبٴ ٲؤيساٮسٸٮدٻ، حدب٦ٱ    ٮُٟٗٯياٮسٸٮٻ = ٸ زض قيطاظ تٹ٢ٝ زاقت ثٻ ٞطٲبيف ٶٹاة ٲؤيس

ٹٺ ٪يٯٹيدٻ ضا ٞدطاټٱ آٸضزٺ ثدٻ اضزٸي اٖٯدي     ٦ٽ٫يٯٹيٻ[ ٶعزي٥ ثٻ ټعاض ٸ پبٶهس ؾٹاض ٦
ټب زض تبضيد ايٵ ٢ٹٰ ٞدطاٸاٴ   (. اظ ايٵ ٢جي٭ ٞٗبٮيت393: 9313)حؿيٷي ٞؿبيي، « پيٹؾت

ذٹضز ٸ اٮجتٻ تبضيد ا٢ٹاٰ ايطاٶي )تط٤ ٸ تط٦ٳٵ ٸ ٮط ٸ ثٯٹذ ٸ ٦طز ٸ ٖطة  ثٻ زكٱ ٲي
٪ٷدس؛ ٸٮي ثدط   ب٬ ٶٳيټب زض ايٵ ٲ٣ ټبيي اؾت ٦ٻ ش٦ط ٸ قطح آٴ ٶيع( پط اظ زٷيٵ حٳبؾٻ

ټبيي زٸٮت ٪طيع يب ٲحسٸزٶ٫ط ٦دٻ   تٹاٴ ا٢ٹاٰ ايطاٶي ضا ٪طٸٺ ي ټٳيٵ ٲرتهط آيب ٲي پبيٻ
 اٶس، تٯ٣ي ٦طز؟ اي ذٹز ٸٞبزاض ثٹزٺ تٷٽب ثٻ ټٹيت ٖكيطٺ

ي ٖكبيط ايطاٶدي ثدب ح٧ٹٲدت     ٦ٷيٱ تب ضاثُٻ ثطاي ٶٳٹٶٻ ثٻ زٷس ٲٹضز زي٫ط اقبضٺ ٲي
ذبٴ، ايٯربٴ ثرتيبضي  تط ٶٳبيبٴ ٪طزز. حؿيٷ٣ٯي ٲٯي ثيف ټب ثٻ ٲهبٮح ٲط٦عي ٸ تٗٽس آٴ

ټٱ ا٦ٷدٹٴ ٲدست ؾدي ؾدب٬     »ٶٹيؿس:  اي ثٻ ايكبٴ ٲي ي ٶبنطاٮسيٵ قبٺ، زض ٶبٲٻ زض زٸضٺ
ټدبي   ٸ ضٸظ زض ذسٲت قٳب ټؿتٱ ٸ ثط حؿدت اٶددبٰ ٸْيٟدٻ ٸ ٲكد٣ت      اؾت ٦ٻ قت

اٰ. ؾي ٸ ي٥ ٶٹثت اظ  زٹٴ ضٸؾتبييبٴ ٮٷدبٴ ثبض آٸضزٺ ټبي يبٚي ضا ټٱ ٞطاٸاٴ، ثرتيبضي
ټبي آٴ ٶيدع زض زؾدتطؼ    اٰ ٦ٻ قطح حؿبة ټب ٲبٮيبت خٳٕ ٦طزٺ ٸ تحٹي٭ زازٺ ثرتيبضي
 اؾت ....

ټدب ثدٻ ٶٓدٱ ٸ ٶؿد١ اٲدٹض ٸ       قف ٲبٺ ؾدب٬ ضا زض اَدطاٜ اندٟٽبٴ ٲيدبٴ ثرتيدبضي     
آٸضي ٲبٮيبت ٲكٛٹ٬ ٸ قف ٲبٺ ثب٢ي ٲبٶسٺ ضا ټٳطاٺ ثب ؾٹاضٺ ٶٓبٰ ٲؿٯح ثرتيبضي  خٳٕ

ٰ  بٴ =ذٹظؾتبٴ[ ٸ ٮطؾتبٴ ثٻ ذسٲت ٸاٮدي ٲدي  زض ٖطثؿت (. 30: 9333)احٳدسي،  « پدطزاظ
ټبي ايٵ اي٭ زض ٶٽًت ٲكطٸَٻ ٸ خٷ٩ خٽبٶي اٸ٬ ټٱ زض تدبضيد ثجدت اؾدت     ٞٗبٮيت

ثٻ ثٗس(. حتي ظٶبٴ ٲكٽٹض ايٵ اي٭ پب ثدٻ پدبي ٲدطزاٴ زض خٷد٩      331: 9333)٪بضثٹيت، 
ضي يد٥ ٶٳٹٶدٻ اظ ايدٵ ظٶدبٴ اؾدت      ٲطيٱ ثرتيب ثي خٽبٶي اٸ٬ ٲكبض٦ت ٞٗب٬ زاقتٷس. ثي

 (.339ٸ  313، 311، 310: 9331)آټٷديسٺ، 
ي خٷ٩ خٽبٶي اٸ٬ ثط يدس اٶ٫ٯديؽ    ټبي ٢جبي٭ ٖطة ذٹظؾتبٴ زض ثحجٹحٻ ضقبزت

اٮُبٮ٣بٶي ٸ   اٮ٧ٹت، آ٬ ؾبٮٻ، اټ٭ اٶ٫يع ثٹز، ٢جبي٭ قطٞب، ؾٹاضي، ٲعضٖٻ، ثٷي ثؿيبض حٳبؾٻ
ضا زض آٴ خٷ٩ ت٣سيٱ زيدٵ ٸ ٸَدٵ ٦طزٶدس  ٸ    َطٜ قٽساي ثؿيبضي  ي ثٷي ٸيػٺ ٢جيٯٻ ثٻ
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(. 993-993ٸ  901: 9331)پٹض٦بْٱ،   ثسيٵ ٸؾيٯٻ ٸٞبزاضي ذٹز ضا ثٻ ايطاٴ ٶكبٴ زازٶس
زض ثرف خٷٹثي اؾدتبٴ ٞدبضؼ   « ؾطذي»اي ثٻ ٶبٰ  تط قٷبذتٻ قسٺ اي٭ ٦ٱ خٳٗيت ٸ ٦ٱ

ضاؾتب پيف اظ  زيس ٦ٻ ثٻ تدبٸظ ثي٫بٶ٫بٴ ثٻ ٦كٹض پبؾد زټس ٸ زض ايٵ ذٹز ضا ٲتٗٽس ٲي
ټدبي اٶ٫ٯيؿدي حٳٯدٻ     خٷ٩ خٽبٶي اٸ٬ تب پؽ اظ پبيبٴ آٴ ټٳٹاضٺ ثٻ ٶيطٸټب ٸ ٦دبضٸاٴ 

ټبي ذٹز ٲ٧طض ثٻ ٲجبضظات يس اٶ٫ٯيؿدي   ټبي ؾٟبضت اٶ٫ٯيؽ زض ٪عاضـ ٦طز. ٲ٣بٰ ٲي
(. ٲجبضظات ايد٭ ٢كد٣بيي زض پكدتيجبٶي اظ    393: 9311ايٵ ٢دٹٰ اقدبضٺ ٦دطزٶس )قٽجبظي، 

ټدب زض   ي ايٵ اي٭ ثط يدس اٶ٫ٯديؽ   زٷيٵ ٲجبضظات ٸَٵ پطؾتبٶٻ ټٱٶٽًت ٲكطٸَيت ٸ 
زٸضاٴ خٷ٩ خٽبٶي اٸ٬، نٟحبت زضذكبٶي اظ تبضيد ضا ثٻ ذٹز اذتهدبل زازٺ اؾدت   

  ذبٴ ؾدطزاض ٖكبيط )نٹٮت (. اٲدب ش٦دط ثركي اظ ؾرٷدبٴ اؾٳبٖي٭930: 9330)٦يدبٶي، 
ثي٫بٶٻ، ثٻ ضٸقدٷي ٲبټيدت    ي اٸ ثطاي ٲكبض٦ت زض خٷ٩ ثط يس اٮسٸٮٻ( زض قطح اٶ٫يعٺ

ټدب ضا ٶكدبٴ    ي ٶ٫دطـ ٲٯّدي آٴ   پيٹٶس ٖٳي١ ٖكبيط ثب ايطاٴ ٸ اؾدالٰ ٸ ٖٳد١ ٸ ٪ؿدتطٺ   
ي ذٹز، ثطاي خٷ٩ ثدب   ٪ٹيس: ٲٵ ثٷب ثٻ اٲط زٸٮت  ٲتجٹٖٻ زټس. ايكبٴ زض ؾرٷبٶي ٲي ٲي

ټب ٢دسٰ ثدٻ ؾدطظٲيٵ ايدطاٴ ٪صاقدتٻ ٸ       اٰ؛ ٖٯت ټٱ ايٵ ثٹزٺ ٦ٻ آٴ اخٷجيبٴ ٲتٗسي آٲسٺ
ضؼ ضا تحت ٶٟٹش ضؾٳي ذٹز زض آٸضزٺ ٢كٹٴ تك٧ي٭ زازٺ ٸ ثٻ ٸَٵ ٲٵ تدبٸظ ٸ ثٻ ٞب
اٶس. اظ اٲط زٸٮت ٪صقتٻ، ٲٵ ٲؿٯٳبٴ ٸ زاضاي ٲصټت قيٗٻ ٸ تبثٕ  ٸَٷبٶٱ تٹټيٵ ٦طزٺ ټٱ

اٮحؿديٵ   ٖجس ؾالٰ ؾيساال حدٻاٸاٲط ٸ ٶٹاټي ٲدتٽسيٵ ٖهط ټؿتٱ ٸ ٲدتٽسيٵ ٖٳٹٲبً ٸ 
ؽ پد  ټب ضا اَبٖت ٦ٷٱ. اٲط آٴ ٰبضزاٶس ٸ ٶب ٯيؿيبٴ زازٺ٫اٶ اٲط ثٻ خٽبز ثب بً،الضي ذهٹن

ٯؿتبٴ ثؿيبض ظيبز اؾدت ٸ ٶجبيدس   ٦٫ٷس ٦ٻ ٢سضت اٶ ٦ٻ حب٦ٱ ٞبضؼ ثٻ اٸ تٹنيٻ ٲي اظ آٴ
زټس ٦ٻ: ذسٲت حًدطت ٸاال ٖدطو    يٛبٰ ٲيپثيف اظ اٶساظٺ ثب آٴ ٲربٮٟت ٦طز, ايكبٴ 

ټب زض ايطاٴ ٸ  ٯيؿي٫تب اٶ، ضي ٲبټبٶٻضاخٕ ثٻ ي٧هس يب زٸيؿت ټعاض ٮيطٺ ٸ ٲ٣ط ال٦ًٷيس اٸ
ذيبٶدت ثدٻ    ٩ط زٸيؿت ٲيٯيٹٴ ٮيطٺ ټٱ ثسټٷس ٲٳ٧ٵ ٶيؿت تٵ ثٻ ٶٷد ٪ا، ٞبضؼ ټؿتٷس
آيدب   ،ٷديٵ ٦دبضي ضا ٢جدٹ٬ ث٧دٷٱ    زط ٪د ضا ٲتبض٦دٻ ٦دٷٱ. ا   ٩ٸ خٷ ٺٸَٷبٴ زاز ٸَٵ ٸ ټٱ

ي ثد  ٩ٸٞكدٷ  ٩الثس حًطات تٟٷد  يبًٻ ٧ٞط ذٹاټٷس ٦طز؟ ... ثبٶزي ٲٵ   ٸَٷبٴ زضثبضٺ ټٱ
زټٷس ٸ اٮجتٻ ٲ٣هٹزقبٴ اظ زازٴ اؾٯحٻ ايٵ اؾت ٦ٻ ثطٸٰ ٸ ثب ثٽتدطيٵ   ؾجت ثٻ ٲٵ ٶٳي

٦ٷٱ تب ٢ٹاي ثطيتبٶيب ثتٹاٶدس ثديف اظ    ٩زقتؿتبٶيبٴ خٷ ؿتبٶيبٴ ٸ٫ٲٯت يٗٷي تٷ اٞطاز ايٵ
ي اؾت ٦ٻ ٲدٵ  ساث ٩ايٵ ټٱ ي٥ ٶٷ .يكطٞت ٦ٷسپټب زض خٷٹة ايطاٴ ٸ ٖطا٠ ٖطة  ايٵ

ٸخساٴ ٦كدي ضا قدٗبض    ،ٹز ٸاضز ٲٷبظٖٻ قٹٰ ٸ ثطاي ؾٹز قرهيٸَٷبٴ ٞسا٦بض ذ ثب ټٱ
 (.33ٸ  39, 310ٸ  311: 9333ذٹز ؾبظٰ )٢ٽطٲبٶي اثيٹضزي, 
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قدٹز. زض   اي زي٫ط زض ٖكبيط ؾيؿتبٴ ٸ ثٯٹزؿتبٴ ټٱ زيسٺ ٲدي  ٪ٹٶٻ ټٳيٵ ضٸحيٻ ثٻ
ي ؾيبؾدي ٸظاضت اٲددٹض   ٲدأٲٹض ازاضٺ « ٲددبغٸض. ت.ح. ٦يدع »خطيدبٴ خٷد٩ خٽدبٶي اٸ٬،    

ي اٶ٫ٯؿدتبٴ ثدب اؾد٧ٹضتي ٲط٦دت اظ يد٥ زؾدتٻ پيدبزٺ ٶٓدبٰ اظ پب٦ؿدتبٴ ٸاضز           ذبضخٻ
اي  ثٯٹزؿتبٴ قس تب ثطاي خٯٹ٪يطي اظ ٢يبٰ ايدالت ثٯٹزؿدتبٴ ثدط يدس اٶ٫ٯديؽ زدبضٺ      

اٮسٸٮدٻ ثدٻ ؾدطزاض     ثيٷسيكس. زض ټٳيٵ ظٲبٴ زٸٮت ٲط٦عي َي ٞطٲدبٶي ثدب ٲٽدط ندٟٹت    
از تب اظ اؾت٣طاض ٶيطٸټبي اٶ٫ٯيؿدي  ٲأٲٹضيت ز« ظايي اؾٳبٖي٭»ي  ذبٴ ضييؽ َبيٟٻ ټ٭ خٻ

ذبٴ زض٪صقت ٸ ٞطظٶسـ ؾدطزاض   ټ٭ زض ثٯٹزؿتبٴ خٯٹ٪يطي ٦ٷس؛ اٲب زض ټٳيٵ ايبٰ خٻ
ذبٴ )  خٳبذبٴ( ضيبؾت َبيٟٻ ضا ثٻ زؾت ٪طٞت. ايكبٴ َٹايٝ ثٯٹزؿتبٴ ضا ثٻ  خٳٗٻ
ثطيس ٢ٹاي اٶ٫ٯيؽ زٖٹت ٦دطز. زض ٶجدطزي ٦دٻ ٲيدبٴ ايدٵ َبيٟدٻ ٸ ٶيطٸټدبي          ٲجبضظٺ

ٶٟط اظ اٞدطاز   ٦93يٯٹٲتطي ظاټساٴ ضخ زاز،  11زض « ٪ٹضؾتبٶي»٫ٯيؿي زض ٲحٯي ثٻ ٶبٰ اٶ
ٶٟدط اظ   31ټٳيٵ َبيٟٻ ٸ تٗسازي اظ اٞطاز َٹايٝ زي٫ط خدبٴ ذدٹز ضا اظ زؾدت زازٺ ٸ    

 ٶيطٸټبي اٶ٫ٯيؿي ضا ثٻ ٢ت٭ ضؾبٶسٶس.
 ٶٹقت:اي ثطاي اٸ  ي اٶ٫ٯيؿي زض ٶبٲٻ ذبٴ زض ثطاثط پيكٷٽبز ؾبظـ ٞطٲبٶسٺ خٳٗٻ

 (13ٸ  19: 9330)اٞكبض، پذس مـتِ سا مي بَد آؿتي   پذس مـتي ٍ تخن ميي ماؿتي
زٷيٵ، ټٷ٫بٲي ٦ٻ اقطٜ اٞٛبٴ اظ ٶبزضقبٺ ق٧ؿت ذٹضز ٸ زض حب٬ ٞطاض ثٹز، زض  ټٱ

ثٻ ٢تد٭ ضؾديس ٸ ؾدط اٸ ضا    « ثطاټٹيي»ي  حٹاٮي ٲطظ ؾيؿتبٴ ثٻ زؾت خٷ٫دٹيبٴ َبيٟٻ
ط ثبظٸي اٸ ثؿتٻ ثٹز، ثطاي ٶبزضقبٺ ٞطؾتبزٶس )٢سٸؾي، ټٳطاٺ ثب ٢ُٗٻ اٮٳبؼ ثعض٪ي ٦ٻ ث

ټبي ٪صقتٻ ٶيع ٶكبٶ٫ط خسيت ايالت ؾيؿدتبٴ ٸ   (. اؾٷبز ثٻ خب ٲبٶسٺ اظ ؾسٺ901: 9331
ټبي  ي پيبٰ ثٯٹزؿتبٴ زض زٞبٔ اظ ٲطظټبي ٦كٹض اؾت. اظ ٲيبٴ اؾٷبز ثؿيبضي ٦ٻ اظ ٲجبزٮٻ

ي ز٫دٹٶ٫ي   الت ايٵ ٶبحيٻ زضثبضٺټبي ٲط٦عي ثب ؾطاٴ اي ؾيبؾي ٲيبٴ ؾالَيٵ ٸ زٸٮت
قدٹز ٸ   ي آٴ ايبٮت زض ٲتٹٴ تبضيري ٸخٹز زاضز، ثطاي ٶٳٹٶٻ ثٻ ي٥ ٲٹضز اقبضٺ ٲي ازاضٺ

آٴ ٞطٲبٴ قبٺ َٽٳبؾت نٟٹي ثٻ ح٧ٹٲت ؾيؿتبٴ، )ٲح٭ ؾد٧ٹٶت ٖكدبيط قدٽط٦ي،    
ثطاټٹيي، ؾطاثٷسي، ثبضاٶي، ؾط٪ٯعايي، ؾٷدطاٶي، ٶبضٸيي ٸ ... ( ثدطاي قدط٦ت آٶدبٴ زض    

بٔ اظ ٲطظټبي قط٢ي ٦كٹض ٸ زٕٞ تدبٸظټبي اظث٧بٴ اؾت. زض آٴ ٞطٲبٴ آٲدسٺ اؾدت:   زٞ
زٹٴ ثط ٲًٳٹٴ خٽبٴ ٲُبٔ ٲُٯٕ ٪طزز، خٳيٕ ٲطزٰ ذٹز ٸ ي٧طٶ٫دبٴ ٸ ي٧دٽتدبٴ   »... 

ايٵ زٸزٲبٴ ٸاليت ٲ٧بٴ ضا ٲدتٳٕ ؾبذتٻ، آٲدبزٺ ٸ ٲٽيدب ثبقدٷس ٦دٻ ضايدبت خدال٬ ثدٻ        
طزٺ خٽت زٕٞ ٸ ضٕٞ اٸظث٥ ٶبث٧بض ٸ تبثٗدبٴ  ي ٦طج ٦ٹذ ٦ ٞيطٸظي ٸ ا٢جب٬ اظ ضٸزذبٶٻ

ي آٴ ٲٯ٥ ثٻ ّٞط ٸخدٹز   ثط٪كتٻ ضٸظ٪بض اٸ ٲتٹخٻ ذطاؾبٴ اؾت ٸ ٖٷ٣طيت زٹٴ ٖطنٻ
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اٮدٹز ضق٥ ذٯس ثطيٵ ٪طزز، ثٻ ض٦بة ْٟط اٶتؿبة ٲٯح١ قدسٺ آثدبض خدالٸت ٸ     ٞبيى
 (.319: 9333ٲطزاٶ٫ي ثٻ ْٽٹض ضؾبٶس ... )اٞكبض، 
ټدبي ثدعض٨ خٽدبٶي،     ي اذيط ثدب ي٧دي اظ ٢دسضت     سٺقٳب٬ ايطاٴ ٦ٻ زض َٹ٬ زٷس ؾ

ي تعاضي، ٦ٻ ټٳٹاضٺ ثٻ ذب٤ ايطاٴ زكٱ َٳٕ زاقتٻ، ٲطظ ٲكتط٤ َٹالٶي زاقتٻ،  ضٸؾيٻ
ټبي تط٤ ٶدػاز آٴ ٲٷدب١َ، ثدط تدبض٤ ٦كدٹض ثدب٢ي        خع ثب ٸَٵ زٸؾتي ٸ تٗٽس ٲٯي اي٭

ټدبي    قديٹٺ ٦ٹقديس تدب ثدب     ي تدعاضي ټٳدٹاضٺ ٲدي    ټبي ضٸؾديٻ  ضٸ زٸٮت ٲبٶس. اظ ايٵ ٶٳي
٪ٹٶب٪ٹٴ، ٖكبيط آٴ زيبض ضا ثٻ ذٹز خصة ٦ٷٷس. ثٷدبٲيٵ، ؾٟيط ٸ٢ت اٲطي٧ب زض ايطاٴ زض 

ذٹاټدس   ي آٴ ٲدي  ي زي٫طي ٦ٻ زٸٮت ضٸؼ ثٻ ٸاؾُٻ ٸؾيٯٻ»ٶٹيؿس:  ذبَطات ذٹز ٲي
ي  ي ايطاٴ ٲساذٯٻ ٦ٷس، ايٵ اؾت ٦ٻ َٹايٝ ثبزيدٻ ٪دطز، اظخٳٯدٻ َبيٟدٻ     زض اٲٹض زاذٯٻ

٪صاضز اظ ؾبح٭ قٳب٬ ٚطثدي ايدطاٴ ٖجدٹض     ٶٳبيس ٸ ٲي ٹز خصة قبټؿٹٴ ضا ثٻ ؾٹي ذ
خدب ٶ٫دبٺ زاضز.    ټدب ضا زض آٴ  ٦طزٺ ٸ ثٻ ذب٤ ضٸؼ زاذ٭ قٹٶس. ٢هسـ ايٵ اؾت ٦ٻ آٴ

: 9313)ثٷددبٲيٵ،  « قدٹٶس  زٹٴ ثٽتطيٵ ؾطثبظټبي ٢كٹٴ ايطاٴ اظ ټٳيٵ َبيٟٻ ٪طٞتٻ ٲي
ي زٞدبٔ ټٳديٵ    زضثدبضٺ (. ثب ايدٵ ټٳدٻ، خيٳدع ٲٹضيدٻ، زيپٯٳدبت اٶ٫يؿدي،       113ٸ  113

ټب ٲطزاٶي  ثٻ ٲٵ اَالٔ زازٶس ٦ٻ قبټؿٹٴ»ٶٹيؿس:   ټب اظ ٲطظټبي ايطاٴ زٷيٵ ٲي قبټؿٹٴ
قدبٔ ٸ خٷ٫دٹ ټؿتٷس؛ ثسيٵ ؾجت ٚالٲبٴ ٸ ٪بضز قبٺ اظ ايٵ َبيٟٻ اؾدت. زض خٷد٩   

ٲٷهدٹضي،  «)ټب ٶكبٴ زازٶس ټب ٢ٽطٲبٴ ٲيساٴ پي٧بض ثٹزٶس ٸ زٮيطي ايطاٴ ٸ ضٸؼ، قبټؿٹٴ
ي ټٳيٵ ثيٷف ٸ ٲٷف ٸ ثب ت٧يٻ ثط زٷيٵ  (. زض ٶٽًت ٲكطٸَيت ټٱ ثط پبيٻ931 :9331

٦ٹٶؿدٹ٬ ضٸؼ ثدٻ ؾدتبضذبٴ    »ٲطزٲي ثٹز ٦ٻ زض ٪طٲب٪طٰ ٲجبضظٺ ثب اؾتجساز، ټٷ٫بٲي ٦ٻ 
ي ذدٹز ظزٺ زض   ذبٶٻ ٞطؾدتبزٺ قدٹز ٸ اٸ ثدٻ زض ذبٶدٻ     پيكٷٽبز ٦طز ٦ٻ ثيط٢ي اظ ٦ٹٶؿٹ٬

ؾٹضاٶي آشضثبيدبٴ اظ زٸٮت ايطاٴ ثطاي  ز ٦ٻ ؾط٢طٺزا ظيٷٽبض زٸٮت ضٸؼ ثبقس ٸ ٶٹيس ٲي
ذٹاټٱ ټٟت زٸٮت ثٻ ظيط ثيدط٠   اٸ ث٫يطز، ؾتبضذبٴ زٷيٵ ٪ٟت: خٷطا٬ ٦ٹٶؿٹ٬ ٲٵ ٲي

 (.111: ٦9330ؿطٸي، «)ايطاٴ ثيبيس، ٲٵ ثٻ ظيط ثيط٠ ثي٫بٶٻ ٶطٸٰ
زاٶيٱ ٦ٻ ٖكبيط ٦طز ٶػاز زض ٦كٹضټبي ؾدٹضيٻ، تط٦يدٻ، ٖدطا٠ ٸ ايدطاٴ،      زٷيٵ ٲي ټٱ

زٻ زض ايٵ ٲيبٴ ٢بث٭ تأٲد٭ اؾدت    ي تبضيري ٸ ٶػازي ٸاحسي ٢بيٯٷس. آٴ طاي ذٹز ضيكٻث
ايٵ اؾت ٦ٻ ثطذالٜ ٦طزټبي ؾب٦ٵ زض ؾٻ ٦كدٹض زي٫دط، ٦دٻ ثدطاي ذدٹز ٲبټيدت ٸ       

  ټب ٢بيٯٷدس، ٦طزټدبي ايدطاٴ ذدٹز ضا ايطاٶيدبٶي اندي٭ زاٶؿدتٻ        ټٹيتي ٲؿت٣٭ اظ آٴ زٸٮت
ايطاٶي ثٹزٴ، زض زٞبٔ اظ ايطاٴ ٸ تٳبٲيت اضيي آٴ  ثٻ ثٗس( ٸ اٞعٸٴ ثط 33تب:  )يبؾٳي، ثي

ثٻ ثٗس(. آٶبٴ ٶدٻ تٷٽدب ټٳدٹاضٺ اظ     31ٸ  3: 9313اٶس )٦ٷبٴ،  ټٳٹاضٺ پيكتبظ ٸ ٞسا٦بض ثٹزٺ
٦طزٶس، ثٯ٧ٻ زض ٲٹاضز ظيبزي، زٞبٔ اظ ٲطظټدبي قدط٢ي    ٲطظټبي ٚطثي ٦كٹض حطاؾت ٲي
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ي ٦طزټدبي ٢طاٲدبٶٯٹ ثدٻ     ٸؾيٯٻ ٪طٞتٷس. قبٺ اؾٳبٖي٭ نٟٹي ثٻ ٦كٹض ضا ٶيع ثٻ ٖٽسٺ ٲي
ټب ثط٢طاض ؾبذت ٸ پؽ  ي ذطاؾبٴ ضا زض ٲ٣بث٭ اظث٥ ٞطٲبٶسټي ثيطاٰ ثي٩ ٢طاٲبٶٯٹ، خجٽٻ

اظ اٸ ٞطظٶسـ قبٺ َٽٳبؾت ٶيع ثب اٶت٣ب٬ ٦طزټبي ظٶ٫ٷٻ ٸ ز٫ٷدي ٸ ظيد٩ ٸ ٦ٯٽدط ثدٻ     
(. ټٳديٵ ايدالت ټٳدطاٺ ثدب     933: 9311ت٣ٹيت ٶيطٸټبي ذطاؾدبٴ پطزاذدت )تٹحدسي،    

ټدبي   ٪ع٤، زض ؾدب٬  زٷيٵ اي٭ زي٫طي اظ ٦طز، اي٭ زكٱ ي ٞبضؼ ٸ ٦طٲبٴ ٸ ټٱٮك٧طټب
ټب ٸ ٞتح ټدطات   . ٠. ؾپبٺ قبٺ ٖجبؼ نٟٹي ضا ثطاي زٕٞ تدبٸظ اظث٥  ټ 9003ٸ  9001

ثٻ ثٗس(. ايٵ ثبٸض ٸ ايٳبٴ ثٻ حّٟ ٸَٵ ٸ پبيساضي ثدط ټٹيدت ٸ    911زازٶس ) تك٧ي٭ ٲي
ټبي پيكيٵ اذتهبل ٶساضز، ثٯ٧ٻ ټٳٹاضٺ  ؾسٺ ټبي ٦طز تٷٽب ثٻ ٸحست ٲٯي زض ٲيبٴ اي٭

ٸخٹز زاقتٻ ٸ ٲٹضز اشٖبٴ پػٸټك٫طاٴ ٸ ؾيبحبٴ ذبضخي ٶيع ٢دطاض ٪طٞتدٻ اؾدت. ٮدطز     
ٲيالزي ثٻ ايطاٴ ٦دطز، زض ٢ٹزدبٴ ٲيٽٳدبٴ     9330ي  ٦طظٴ زض ٲؿبٞطتي ٦ٻ زض اٸاذط زټٻ

ٴ، اٲيطحؿديٵ  اٲيطحؿيٵ ذبٴ ظٟٚطاٶٯٹ ايٯربٴ اي٭ ٦طز ظٟٚطاٶٯٹ قس. ثٷب ثٻ اشٖدبٴ ٦دطظ  
زٷيٵ زض ٮك٧ط٦كدي ثدٻ    ٲيالزي ٸ ټٱ 9313ٸ  9311ټبي  ذبٴ زض خٷ٩ ټطات زض ؾب٬

ٸ٪ٹ ثب ايكدبٴ   ٶٹيؿس زض يٳٵ ٪ٟت ٲيالزي قط٦ت زاقت. ٦طظٴ ٲي 9310ٲطٸ زض ؾب٬ 
اي اؾدت ٸ   ذطاؾدبٴ ؾدطظٲيٵ ثؿديبض ٚٷدي    »ٞطنتي پيف آٲس تب اظ اٸ ؾدؤا٬ ٦دٷٱ ٦دٻ    

ټدب   ٪ٹٶٻ ضٸؼ ذبٴ[ پطؾيس زٻ زاضز، ٸي =حؿيٵ٪ٹيٷس ٦ٻ ضٸؾيٻ ٢هس تهطٜ آٴ ضا  ٲي
اذدب٬   خب زؾت يبثٷس؟ =ٲٵ ٪ٟدتٱ[ ثدٻ ټٳدبٴ تطتيجدي ٦دٻ ؾدطظٲيٵ تد٥        تٹاٶٷس ثط آٴ ٲي

)تط٦ٳٷؿتبٴ( ضا تهطٜ ٦طزٶس. اٸ خٹاة زاز، ٶٻ ايٵ ٦بض ٲحب٬ اؾت. ٲدطزٰ زض ايدٵ ضاٺ   
بظاٴ ذدٹثي  خبٴ ثبظي ذٹاټٷس ٦طز ٸ ټٳٻ ثب ټٱ ثطاي حّٟ ٲكٽس ذٹاټٷس ايؿتبز ٸ ؾطث

ټب ٲب ضا ؾط ث٧كٷس. ٲب زيٹاض اٶؿبٶي زاضيدٱ ٦دٻ اظ زيدٹاض     ټؿتٷس. ٲب زٸ٘ ٶيؿتيٱ ٦ٻ ضٸؼ
 (.911-919: ٦9313طظٴ، «)تط اؾت ؾٷ٫ي ٲح٧ٱ

ٲٹضز زي٫طي ٦ٻ ٶكبٴ آق٧بضي اظ پيٹٶس ٖكبيط ثب ايطاٴ ٸ ټٹيت ٲٯي ايطاٶدي اؾدت،   
ي اؾت ٦ٻ ظثدبٴ ٸ ازثيدبت   ٶٟٹش ٖٳي١ ٞطټٷ٩ ٸ ازة ايطاٶي زض ٲيبٴ ٖكبيط اؾت. ثسيٽ

زټٷدس ٸ   ٖٷٹاٴ اض٦بٴ ٲٽٱ ٞطټٷ٩ خبٲٗٻ، ٲحتٹاي ټٹيت ي٥ خبٲٗدٻ ضا تكد٧ي٭ ٲدي    ثٻ
ټدبي ٢دسيٱ،    ذبٶٻ قٹز. زض ٲ٧تت ٖٷٹاٴ ٶٳبز ازثيبت ٸ ٞطټٷ٩ ٲحؿٹة ٲي ٲتٹٴ ازثي ثٻ

ٖٷدٹاٴ   ي ٞطزٸؾي ضا ثدٻ  ټبي ثٹؾتبٴ ٸ ٪ٯؿتبٴ ؾٗسي ٸ قبټٷبٲٻ ٲٯّبټبي ٖكبيطي ٦تبة
آٲٹذتٷس. زض ايٵ ٲيبٴ قبټٷبٲٻ  ٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض زازٺ ٸ ثٻ ٞطظٶساٴ ٖكبيط ٲيٲتٵ زضؼ ٲ

اضخٳٷدس، آ٢دبي     اي ثطذٹضزاض ثٹز. ٲح١٣ ٸ ٖكدبيط پدػٸٺ   زض ٲيبٴ ٖكبيط اظ خبي٫بٺ ٸيػٺ
، قدطح ٲجؿدٹَي اظ   «ٖكبيط ٲط٦دعي ايدطاٴ  »ٶػاز، زض اثط اضظقٳٷس ذٹز،  ز٦تط خٹاز نٟي
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ثٹيطاحٳس ٸ ثرتيبضي ٸ ٢ك٣بيي ٸ ٮطؾتبٴ ثب قبټٷبٲٻ ضا ي ٖكبيط  پيٹٶس ٲبټٹي ٸ ٖبق٣بٶٻ
 ٦ٷٷس: آٸضزٺ ٸ ٲٹاضزي ضا ٦ٻ ذٹز قبټس آٴ ثٹز، ش٦ط ٦طزٺ اؾت. ايكبٴ ٶ٣٭ ٲي

ّـا بـَدم دس    اي اص قايذگيَي ي ػفيذاس دس طايفِ مِ دس هٌطقِ 2473دس تيش هاُ 
ُ ّـن دس ّوـاى   بِ هٌاػةتي جَاًي ابياتي اص ؿاٌّاهِ سا قشائت مشد، ًگاسًـذ « هالي»

ِ       صهيٌِ ،ـَاًي بـاگ گش،ـت، ًاگْـاى جـَاى       بـِ جـَاپ پشدا،ـت، مـاس ؿـاٌّاه
ًفش دس آى حضَس داؿتٌذ بيشٍى س،تِ ٍ  23تا  21،َاى اص هجلغ مِ حذٍد  ؿاٌّاهِ

دا،ل يني اص چادسّا ؿذ پغ اص صهاى مَتـاّي بـِ هجلـغ باصگــت، هــاّذُ      
ًَ لَلِ بلٌذي بـِ دٍؽ اًذا،تـِ   ي جٌگ پَؿيذُ ٍ تفٌگ بش گشديذ مِ ًاهةشدُ چقِ

دس هقابل ها ًـؼت، تفٌگ سا دس مٌاس ،َد ػتَى ًوَد، بـا يـل دػـت تفٌـگ سا     
ًگْذاؿتِ، دػت ديگشي سا سٍي گَؽ ،َد گزاسدُ با صـذاي بلٌـذ ٍ ػـَصًامي    

ي حاضشيي هتأثش ؿـذُ   ،َاًذى هجذد ؿاٌّاهِ سا آغاص ًوَد ٍ اص ايي ،َاًذى ّوِ
 (.133-131: 9313ٶػاز،  )نٟي بَدًذ

ٲيالزي ثٻ  9331-9313ټبي  ؾط اٸؾتٵ ټٷطي اليبضز، زيپٯٳبت اٶ٫ٯيؿي، ٦ٻ زض ؾب٬
ايطاٴ ٲؿبٞطت ٦طز، پؽ اظ قط٦ت زض ي٧ي اظ ٲطاؾٱ قٗطذٹاٶي زض اي٭ ثرتيبضي، تحت 

 ٪ٹٶٻ ش٦ط ٦طزٺ اؾت: تأثيط ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ ٲكبټسات ذٹز ضا ايٵ
ش هشاػن ؿـؼش،َاًي بـَدم ٍ   هي باسّا دس قشاسگاُ هحوذتقي ،اى ؿاّذ ٍ ًاظ

هتَجِ ؿذم مِ ،َاًذى اؿؼاس ٍ ػشٍدّاي سصهي چِ تأثيش ػويقي بـش سٍي هـشدم   
گـزاسد ... آًـاى تـا پاػـي اص ؿـا دس اطـشا         ًـيي بختياسي بـِ جـاي هـي    مَُ

ؿذًذ  ّاي آتؾ ًـؼتِ بَد جوغ هي ،اى مِ بش سٍي ،شؿي دس مٌاس ؿؼلِ هحوذتقي
بلٌذ هـغَل ،َاًذى ؿاٌّاهِ يـا داػـتاى ،ؼـشٍ     ،اى مِ با صذاي ٍ بِ آٍاص ؿفيغ

دادًـذ ...   ؿيشيي ٍ ػايش اؿؼاس ؿؼشاي ايشاًي هاًٌذ حا،ظ ٍ ػؼذي بَد گَؽ هـي 
 گش،ت. ّا قشاس هي گًَِ صحٌِ ،اى ًيض هاًٌذ ديگشاى تحت تأثيش ايي هحوذتقي

ّـاي هـَسد    هي يل ؿا دس اًذسٍى ؿاّذ بَدم مِ ٌّگاهي مِ يني اص داػتاى
ؿذ هاًٌذ يل طفل ؿشٍع بِ گشيِ ًوَد. ٍقتي هـي دس ًْايـت    ،َاًذُ هي اؽ ػالقِ

ّاي بؼياس ؿشمت جؼتيذ ٍ دؿوٌاى ،شاٍاًي سا بـِ   تؼجا بِ اٍ گفتن ؿوا دس جٌگ
دػت ،َد بِ قتل سػاًذيذ، چگًَِ اص ؿٌيذى چٌذ بيت ؿـؼش ايـي چٌـيي هٌقلـا     

يشم، ايي اؿـؼاس  ّاين سا بگ تَاًن جلَ اؿل ؿَيذ؟ دس پاػخ گفت; صاحا، ًوي هي
 (.913ٸ  919: 9313)الضيبز،  ػَصاًذ قلا هشا هي

زټس ٸ آٶبٴ ثطاي حّٟ  ايٵ پيٹٶس ثب ټٹيت ايطاٶي اؾت ٦ٻ ٖكبيط ضا ثب ايطاٴ پيٹٶس ٲي
ټبي ٲط٦دعي ضا يدبضي    زټٷس يب زض ٲٹا٢ٕ ٶيبظ زٸٮت تٳبٲيت آٴ، يب ذٹز زٸٮت تك٧ي٭ ٲي

ط ٸ زٸٮت ٲط٦عي ٸ ايطاٴ اؾدت ٦دٻ ح٧ديٱ    ي ٲيبٴ ٖكبي٫بٶ٫ٷيٵ يزي  بيٻپثط ٦ٷٷس.  ٲي
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آٖدٱ ٲٟٓطاٮدسيٵ    اٮسٸٮدٻ, ندسض   ثٻ ٲيطظا ٖٯي ذبٴ اٲيٵ 9391 ي اٮٽي زض ټكتٱ شي٣ٗسٺ
ي زٸضاٴ,  ثٽتطيٵ ٲدساٞٗيٵ زض ټٳدٻ   ٦ٻ ٦ٷس ٦ٻ: تبضيد ثٻ ٲب آٲٹذتٻ اؾت تٹنيٻ ٲي ،قبٺ

ٟٹيٻ, ٖكدبيط ثدطاي   ٞتح اؾ٧ٷسض تب ظٲبٴ ن اٶس. اظ ظٲبٴ ٲبزټب ٸ ايطاٴ ثٹزٺ ضٸ  ذٖكبيط ٦ٹ
...  تٹاٴ ضٸي آٶبٴ حؿبة ٦طز ٦ٻ ٲيٶس ا ٸٞبزاض ثٹزٺ ٦كٹض ايطاٴ ٶيطٸيي ٢ٹي, ٲرٯم ٸ

قبټبٴ ټٳيكٻ ثٻ زٶجب٬ ايٵ ثٹزٶس ٦ٻ ٖكبيط ضا ٶؿدجت ثدٻ ؾطٶٹقدت ٦كدٹض      ،صقتٻ٪زض 
ټدبي ظٶبقدٹيي ثديٵ زذتدطاٴ ذدٹاٶيٵ ٸ ض ؾدب,        يٹٶسپحؿبؼ ٦ٷٷس. آٶبٴ اٚٯت ثب ايدبز 

٦طزٶدس. ثدسيٵ ٸؾديٯٻ     تط ٲدي  ٱ٧تط ٸ ٲح يبٴ ذٹز ٸ ايٯربٶبٴ ضا ثيفٲ بزي ٸ اتح٫ټٳجؿت
طزٶدس  ٪ٲٷس  كتيجبٶي ٲُٳئٵ ٸ ٲح٧ٱ آٶبٴ ثٽطٺپاظ  ،طٞتبضي٪بٰ ٫تٹاٶؿتٷس ثٻ ټٷ قبټبٴ ٲي

ب ټٳديٵ  ثد ٦طزٶدس ٸ تٷٽدب    قبټبٴ اظ ايٵ ٢سضت اؾتٟبزٺ ٲي ،٩بٰ خٷ٫صقتٻ ثٻ ټٷ٪.... زض 
زاضيدٹـ ٦جيدط,    .ت ټربٲٷكيبٴ زض اٲدبٴ ٲبٶدس  ؾب٬ تبج ٸ تر ٢100سضت ثٹز ٦ٻ حسٸز 
ٖٷدٹاٴ   بضز قبټٷكبټي ثدٻ ٪بضز ٲرهٹل ذٹز ثجت ٶبٰ ٦طزٺ ثٹز, ٪ض ؾبي ايالت ضا زض 

ثٻ حسي ذدٹاٶيٵ ايدالت اظ ذدٹز     قس. طٞتٻ ٲي٪ٲٛٯٹة ٶكسٶي زض ٶٓط  طٸټي ٲُيٕ ٸ٪
 رزازٶس ٦ٻ قبټبٴ اٚٯت ثدٻ زٶجدب٬ ٖكدبيط ثٹزٶدس ٸ اظ ټدي      ذٯٹل ٶكبٴ ٲي ٸ قدبٖت

تط ٦طزٴ ذٹز ثٻ آٶبٴ, ٸ ثط٢طاضي اتحدبز ٲؿدت٣يٱ    ٞطنت ٸ ٲٹ٢ٗيت ٲٷبؾجي ثطاي ٶعزي٥
قٳبض ٲدي ضٞدت    ظيطا ٖكبيط اضتف ٲٽٳي ثطاي زٞبٔ اظ ٲٳٯ٧ت ثٻ ؛٦طزٶس صاضي ٶٳي٪ٞطٸ

... ثٻ ٮُٝ ټٳ٧بضي ٖكبيط ثٹز ٦ٻ نٟٹيٻ تٹاٶؿت ثٻ ٢سضت ثطؾس . ٦طيٱ ذبٴ ظٶدس ...  
ٲحٳس ذبٴ,  خؿت ... آ٢ب ٲي زاسط ټٱ اؾتٳ٫اظ ايالت زي اظ اي٭ ظٶس ثطذبؾتٻ ثٹز ٸ اٚٯت

ي ايدالت   ٦دطز ټٳدٻ   اظ ايالت تط٤ ثٹز ٸ ټٳيكٻ ؾٗي ٲي ،ي ٢بخبضيٻ صاض ؾٯؿٯٻ٪ ثٷيبٴ
بٶيؿدٳي  ٪ضاايطاٴ ضا ثب ټٱ ٲتحس ٶٳبيس ... ٶجبيس ٞطاٲٹـ ٦طز ٦ٻ ايطاٴ زض ٲدٳدٹٔ ٲبٶٷدس   

ٹقدت ٸ  ٪اؾ٧ٯت ثبٖدث حٟدّ   ثٷسي آٴ ضا زاضٶس ٸ ايٵ  اؾت ٦ٻ ٖكبيط ح٧ٱ اؾترٹاٴ
 (. 993-991: 9331 قٹز )زٸٲٹضيٷي, ٢ٯت ٲي

 
 گيري نتيجه

ټدب ضا   ٲكحٹٴ اظ تحط٦بت ايٯي ٸ ٖكبيطي اؾت ٦ٻ ٸٞدبزاضي آٴ  ،اٸضا٠ تبضيد ايطاٴ
تبضيد ټط ٦ساٰ اظ ايالت ٸ ٢جبي٭ ٖكدبيطي ايدطاٴ ضا    ،زټس. ثسٸٴ تطزيس ثٻ ايطاٴ ٶكبٴ ٲي

٦ٷديٱ ٸ   ټب ضا زض ضاٺ ٸَٵ ٲكدبټسٺ ٲدي   آٴ ټبي ٞسا٦بضيح٧بيبت ثؿيبضي اظ  ،ٸض٠ ثعٶيٱ
ظيؿت اؾت ٦ٻ ثٻ ا٢تًبي قطايٍ  ي ايٵ ثساٴ ٲٗٷبؾت ٦ٻ ٖكبيطي ثٹزٴ, تٷٽب ي٥ قيٹٺ

ي ٪ٖٷٹاٴ ٖكبيط ٸ ظٶس عيسٺ قسٺ اؾت ٸ ٪ثطاي تأٲيٵ ٲٗبـ ثطيؿت ٲحيُي ظا٢ٯيٳي ٸ 
ثجبت ٖعٰ  ٶؿجت ثدٻ   ٹاؼ ٸتٳط٦ع ح بٺ آٶبٴ ضا اظ ٖالي١ ٲٯي ٸ٪ رټي ،ٶكيٷي ذبض ٦ٹؾيّ

 ٲبٰ ٸَٵ ٚبٞ٭ ٶؿبذتٻ اؾت.
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