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 چكيدُ

 ٍد. تحق قمی    تمییي هامیّ ن ػ می ریبمی ممِ مموی  همی        َّیت هلی از هْمن 
ّیی اخ ی د  کشَ  می هَبَع َّیت هلی اًجیم ممذُ اتمت.    مس ی ی د  دِّ

تَاًمذ ًقمیض بمؼ  ٍ     تحق قی  صَ   گیفتِ د  ایي رَزُ هیهٌذ  هیٍ  ًظیم
قَ  ایي تحق قی   ا ًشیى دّذ ٍ ممیای تحق قمی  نیٌمذُ ها مذ میممذ. د  ایمي       
ًَمتی  تؼی مذُ هقیال  ػلومی م ژوٍّشمی هٌتشمی ممذُ د  کشمَ  کمِ ممی         

اًذ، ممِ ممک      ٍیکید کوّی ٍ می  ٍش ژ وییشی مِ هَبَع َّیت هلی ژیداختِ
هقیلِ هٌتشی ممذُ ممی هَبمَع َّیمت      15ی تی مَد. د  امتذا ت ستویت ک م
اًتخیب مذ ٍ تپس هقیال  از  5931تی ه یًِ  5931ی زهیًی تیل  هلی د  میزُ

ّیی هختلای چَى چمی چَب ًظمیی، جوؼ مت همَ د هعیلؼمِ، هتی یّمیی        جٌبِ
اصلی، امؼید َّیت هلی ٍ  ٍامط َّیت هلی می تمییی هتی یّمی همَ د می تمی     

مٌمذی ٍ   ّیی تحق م  ممی  ٍیکمید اًتقمیدی جومغ      ٌذ. د  ژیییى ً ز ییفتِقیا  گیفت
تحل   ممذ. کوبمَد تحق قمی  جمیهغ ٍ هعیلؼمی  ظمَلی، ػمذم تَافم  ممی تمی           

ی نى، ًبَدى هبیًی ًظیی هشخص ٍ ػذم اًسجیم ًظیی  دٌّذُ ّیی مک  هؤلاِ
ّیی هشمیّذُ ممذُ د  هقمیال      تییي کیتتی ٍ بؼ  د  تحل   میخی از مییغ

 تی مذُ مَدًذ.می 
 
 .َّیت، َّیت هلی، می تی هقیال ، هیٍ  ت ستویت ک :ّب ٍاژُ كليد

                                                           

 ی هٌؤٍل  ًَیٌٌـُ، ؿاًِزَی ؿکتلی ًیبًتگقاكی فلٌّگی، ؿاًِگبُ ؽَاكمهی *

 ؿاًِگبُ ؽَاكمهیٌُبًی،  ؿاًِیبك گلٍُ ربه٤ِ **
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 ِ ٍ طرح هسئلِقدهه
ثِ ؽَؿ هِغَل ؿاُتِ  كاآؿهی فّي ؿك ؿٍكاى ه٤بٓل، ه٤وبی َّیت ثیَ ام ّل ٣ٔلی 

هٌئلِ  ،ؿك ٍاق٢ اًٌبى ام مهبًی کِ آغبم ثِ ٌُبؽت ؽَؿ کلؿ .(310: 3179)تبریک،  اًت
 .(102: 3181)تبریک، هٜلط گِت َّیت ثلایَ 
تَاى ثهِ اث٤هبؿ هؾتلهر ثلعٌهت هٌهبث٢ آى تکٌهین کهلؿ.         كا ًین هی ارتوب٣یَّیت 
 ارتوهب٣ی  رْهبًی ًهَٜط هؾتلهر َّیهت     یِ قَم، هلت، اهت ٍ ربه٤ه ُْل،  ؽبًَاؿُ،
 اعٌبى ت٤ْهـ ٍ ت٤لهع ٣هبٛای اًهت     ارتوب٣ی،ؿٍ ٣ٌٔل هِتلک ؿك َّیت  ثبٌُـ. هی
تلیي ًهٜظ َّیهت ارتوهب٣ی یهب رو٤هی ؿك       فلاگیلتلیي ٍ هْن .(44: 3179 ٍرلؿی،)ثل

ؿًیبی ه٤بٓل َّیت هلی اًت. ام لغبٝ تهبكیؾی ًبًیًَبلیٌهن ثهیَ ام ؿٍیٌهت ًهبل      
تَاى آى كا یکی ام قـكتوٌهـتلیي ًیلٍّهبی ههـكى ثهِ ُهوبك       تلؿیـ هی قـهت ؿاكؿ ٍ ثی

ی ؿك اكٍپبی غلثی ام رولِ فلاًٌِ ٍ آٍكؿ. ؿك ًیوِ ؿٍم ًـُ ّیزـّن ایي ًیلٍی ًیبً
اهلیکبی ُوبلی ُکل گلفت، اًـکی ث٤ـ ثِ اهلیکبی التهیي گٌهتلٍ یبفهت ٍ پهي ام     
رٌگ رْبًی ؿٍم ًلتبًل رْبى كا فلا گلفت. ُکل پیـایَ ًبًیًَبلیٌن ّن گًَهبگَى  

)ّبتضیٌٌهَى،  ؽَاّبًهِ   کبكاًِ، لیجلال، فبُیٌتی، فلٌّگی، ًیبًی ٍ رـایی اًت: هغبف٠ِ
. َّیت هلی ؿك ٍاق٢ ثبم تَلیهـ ٍ ثهبم تاٌهیل    (371: 3192هغوـی،  ثِ ًکل ام گل 1: 3994

ّب  ّبیی اًت کِ هیلاث هتوبین هلت ّب ٍ ًٌت ّب، اًَٜكُ ّب، ًْبؿّب، ؽبٛلُ  ؿائوی اكمٍ
ؿّـ ٍ تِؾیْ َّیت افلاؿ ثب آى الگَّب، هیهلاث ٍ یهب ٣ٌبٓهل فلٌّگهی      كا تِکیل هی

. ؿك هزوهه١َ َّیههت هلههی ثههِ هِؾٔههب  ٍ  (10: 3181 )اًههویت،پههقیل اًههت  اهکههبى
َُؿ کِ یک ربه٤ِ كا ام ربه٤ِ ؿیگهل هتوهبین ٍ ؿك ربه٤هِ ًه٣َی      ّبیی گاتِ هی ٍیوگی

 .(339: 3183)اعوـلَ ٍ افل٥ٍ، کٌـ  اًٌزبم کلی ایزبؿ هی
اعٌهبى   هلی َّیت ًوبؿّبی ًبؽتي ثلرٌتِ ثب کٌَُـ هی هـكى ّبی ؿٍلت اهلٍمُ
فلٌّهگ،   تهبكیؼ،  ًلمهیي، ثِ كا هؾتلر اقِبكم، هلؿ ٍفبؿاكی ٍ ْـت٤ ّوجٌتگی، ت٤لع،
هْهن   ایي ؿٌّـ. افنایَ هلی ٍعـ  ٍ َّیت ّبی ٍ ه٤لف ّب هؤلاِ ًبیل ٍ ؿٍلت هلت،
ؿهَکلاتیهک   ّهبی  آى ؿٍلت ه هلت  ٣یٌی تجلَك کِ ؿًجبل ُـُ ًبمی هلت ی ایـُ قبلت ؿك
ـ  ایي ؿك ٣ول اهب ثَؿ. یبفتِ ت٤ًَِ رْبىِ ؿك صهَى   ًهبگَاكی  عهَاؿث  ثهب  آگهبّی  فلایٌه

ِ  ایهلاى  ؿك ثهَؿُ اًهت.   ّوهلاُ  ؿیگهل  هِکال  ٍ ّب رٌگ ِ  میهبؿی  ی تَره  ی ایهـُ  ثه
 هاْهَم  گیهلی  ُهکل  ثب هِلٍِٛ ام اًکالة پي ثَؿ. ًِـُ هِلٍِٛ مهبى ًبمی تب هلت

ِ  ثب ٣ول ؿك ایي كًٍـ َُؿ. اهب هی ثلرٌتِ ؿٍلت ت٤بهل ثب ؿك هلت، ِ  تَره  ٍٗه٤یت  ثه

 َّیت فلاهلی اُکبل پیـایَ ٍ ًٌت ه هـكًیتِ صبلَ یبفتي ًین ُـ  ٍ ایلاى فلٌّگی
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هلهت ٍ كٍایهت ًهبؽتِ    . (348: 3191)ر٤الی ٍ ّوکبكاى، اًت  كٍثلٍ ثَؿُ هِکالتی ثب
ی ه٤بٓل کوبکبى هْن اًت؛ صلا کِ هلیت ٍ ٣٘هَیت ؿك   ُـى یک هلت عتی ؿك ؿٍكُ

ٍ  ّب ثِ ُوبك هی یک ٍاعـ هلی اٍلَیت اًبًی اًٌبى تکلیجهب  توهبهی ٠ًلیهبتی کهِ      آیهـ 
ه٤تکـ ثِ افَل هلت ٍ ام ثیي كفتي هلمّبی رغلافیبیی ٌّتٌـ، ؿصبك ًَء تابّن ٍ اغلاق 

اًـ. اکٌَى عتی هابّیوی هخل رْبًی ُهـى ٍ عکهَق    ثیٌبًِ ُـُ ٍ اتؾبف كٍیکلؿ غیلٍاق٢
ثِل ّن ثبیـ ؿك قبلت عکَق ُْلًٍـی کِ ؿك یک ٍاعهـ هلهی قبثهل ٛهلط ٍ پیگیهلی      

ٗلٍكتب  عکَق اًٌبى ًین ام « ؿٍلت ثی»ؿیـُ َُؿ؛ میلا ثِ قَل ّبًب آكًت، ثب اًٌبى اًت 
گلایی، اًٌبى ًبهلئی اًت کِ ٍرَؿ ًـاكؿ  كٍؿ. ؿك ٍاق٢ اًٌبى ثـٍى هلیت ٍ هلی ثیي هی

کِهَكّبیی   رولِ ام ًین ایلاى آًزب کِ ام .(118: 3192)عبریبًی، ٍ قبثل ٌُبًبیی ًیٌت 
ّوجٌهتگی   ٍ ٍعهـ   ٍ تکَیهت  عاٞ ه١ََٗ ثب ّوَاكُ ؽَؿ تبكیؼ َٛل ؿك کِ اًت
ـ  ٍ تَرِ اًت، ثَؿُ هَارِ هلی اًهت.   ٗهلٍكی  َّیهت هلهی   ٍٗه٤یت  ؿائوهی  كٓه

ِ  ًنؿیهک  کَِك ههب  ؿك آى ًَٜط ٍ اًَا١ ّب، هؤلاِ اث٤بؿ، ثلكًی ٍ َّیت ه١ََٗ  ؿٍ ثه
 ّهل  ٍ اًهت  قلاك گلفتِ هؾتلر ّبی كُتِ هغککیي ی گٌتلؿُ تَرِ هَكؿ کِ اًت ؿِّ
ثِ ًکل ام  3179)پلتَی، اًـ  پلؿاؽتِ َّیت ؿك ایلاى ٤ٍٗیت ٌُبؽت ثِ كٍیکلؿی ثب یک

 .(1: 3190پَك،  قٌجلی ٍ ر٤الماؿُ
ُوبكی ؿك ه١ََٗ َّیت هلی ؿك کِهَك ٓهَك     ّبی گقُتِ تغکیکب  ثی ؿك ًبل

ه پوٍِّی ّن صبح ُـُ  ّبی ٣لوی گلفتِ اًت. ثؾَ هْوی ام تغکیکبتی کِ ؿك هزلِ
ام ٛلیع پیوبیَ ثِ ٠ًلًٌزی ٍ ًٌزَ َّیت هلی ؿك ثیي ُْلّبی هؾتلر پلؿاؽتهِ  

ّب ٍ هتغیلّبی هْن ارتوهب٣ی   ی َّیت هلی ثب ًبیل پـیـُ اًت ٍ یب ؿك پی کبٍٍ كاثِٜ
ثَؿُ اًت. ثب تَرِ ثِ عزن کبكّبی َٓك  گلفتهِ ؿك ایهي هَٗه١َ، ٗهلٍكی اًهت      

ـُ افکٌـ. ایهي هکبلهِ ثهل آى اًهت تهب      هٌـ ٍ ًیٌتوبتیک ثِ هٌیل پیوَؿُ ُ ًگبّی كٍٍ
ای ام تغکیکب  اًزبم ُـُ كا ؿك ه١ََٗ َّیت هلی کِ ثب تکٌیک پلًِهٌبهِ ؿك   ؽالِٓ
ّبی اؽیل َٓك  گلفتِ اًت، اكائِ کٌـ. گلصِ ّـف ام ایهي تغکیهع ق٘هبٍ  ؿك     ًبل

هَكؿ تغکیکب  َٓك  گلفتِ ًیٌت ٍ ٓلفب  هلٍك ًیٌتوبتیک تغکیکب  اًت، اهب ًگبُ 
تَاًـ ًکهبٙ   هٌـ ثِ هکبال  هؾتلر ؿك صبكصَة یک ه١ََٗ ثِ ٣ًَی هی بلی ٍ ٠ًبمارو

 ٤ٗر ٍ قَ  ایي تغکیکب  كا ًِبى ؿّـ ٍ ثلای تغکیکب  آیٌـُ ؿك ایي مهیٌِ هایـ ثبُـ.
 

 هببحث ًظری
٣ٌَاى یک هغَٔل رو٤ی ؿك ٠ًل گلفت. ثهـیي ُهکل کهِ ام     تَاى ثِ َّیت هلی كا هی
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ّهب، هالٍٗهب  ٍ اًت٠هبكا  ثهِ ا٣٘هبی       پقیلی ًیٌتوی ام ثبٍكّب، اكمٍ ٛلیع ربه٤ِ
ِ   . َّیهت هلهی ؿك ًگهبُ كٍاى   (9: 3993)اًویت، َُؿ  گلٍُ هٌتکل هی ٣ٌهَاى   ُهٌبؽتی ثه

: 2032)یهًَوی،  ُهَؿ   ُهٌبؽتِ ههی  « ام آًْباعٌبى ٍ ٌُبًبیی هب »ٍ « آگبّی ام تابٍ »
ّهب ٍ ؽهبٛلاتی ام    تَاًـ ُبهل ًوبؿّبی هلهی، ًهٌت   . ٣ٌبٓل رو٤ی َّیت هلی هی(29

تزبكة ٍ ؿًتبٍكؿّبی هلی َُؿ. ایي ٣ٌبٓل رو٤ی ؿك تبكیؼ کَِك كیِِ ؿاكًـ؛ ثٌهتِ  
ِ   ثِ ایي پهقیلی ًیٌهتن قهلاك ؿاكؿ، ههلؿم      کِ ّل ُؾْ تب صِ اًـامُ ؿك ه٤هلٕ ربه٤ه
کٌٌهـ.   ّبی هؾتلر تلکیت ههی  َیت هلی كا ثب َّیت ُؾٔی ؽَؿ ثب ؿكرب  ٍ كٍٍّ

تَاًـ ثِ ثؾَ هْوی ام ت٤لیر فلؿ ام ؽهَؿ، ًگهبَّ ثهِ     ٣ٌبٓل رو٤ی َّیت هلی هی
. ؿیَیهـ هیلهل ؿك   (373: 3997)کلوهي،  رْبى ٍ ربیی کِ ؿك آى قهلاك ؿاكؿ، تجهـیل ُهَؿ    
ثبٍك هِتلک ٍ ت٤ْـ ف٤هبل:   -3ؿاًـ.  هیًگبّی ربه٢ َّیت هلی كا ُبهل اث٤بؿ پٌزگبًِ 

ٍٛهي ثذقیلًهـ ٍ ثهبٍك     ٣ٌَاى ّن آیـ کِ ا٣٘بیَ یکـیگل كا ثِ یک هلت مهبًی پـیـ هی
 -1تهبكیؾی(   تبكیؾی )تهـاٍم   قـهت -2ّبیی ُلیک ٍ ًْین ٌّتٌـ.  کٌٌـ کِ ؿك ٍیوگی

لط کٌهـ، هٜه   ی تٔویوبتی کِ اتؾهبف ههی   هٌَ ف٤بل )َّیت ف٤بل(: یکی هلت ثِ ٍاًِٜ
گیلًهـ ٍ ثهِ    کٌٌـ، تٔوین ههی  ّب ارتوب٣بتی ٌّتٌـ کِ ثب یکـیگل ٣ول هی َُؿ. هلت هی

فلٌّگ ٣وَهی  -1ٍاثٌتگی ثِ یک قلولٍ ؽبّ)پیًَـ رغلافیبیی(  -4كًٌـ.  ًتیزِ هی
ّبًت کهِ ؿك گقُهتِ    هِتلک: یک َّیت هٌتلنم ُلاکت افلاؿ ًْین ؿك ثلؽی ٍیوگی

 .(11: 3192آماؿاكهکی ٍ ٍکیلی، )هٜلط ثَؿ « هٌَ هلی»٣ٌَاى یک  ثِ
ثِ ایي ه٤ٌب اگلصِ هجبعهج پیلاههَى َّیهت هلهی ّونههبى ثهب كُهـ ًبًیًَبًهین ٍ         

ای ًَْٟهَك   ّب ؿك غلة اتابق افتبؿ، اهب لنٍهب  َّیت هلی پـیـُ گیلی ؿٍلت ه هلت  ُکل
َٛكکِ ؿك اؿاههِ ًکهل ؽَاّهـ ُهـ،      ّبی هـكى ًیٌت. ّوبى گیلی ٠ًبم ٍ هکبكى ثب ُکل

ًـ اًـیِوٌـاًی کِ َّیت هلی ؿك ایلاى كا ثِ لغبٝ تبكیؾی هلتجٚ ثب ؿٍكاى هبقجهل  ثٌیبك
 ؿك ًیبًهی  ٍ فلٌّگهی  ثٌیبؿّهبی  ثهل  تکیِ ثب ایلاًی فلاگیل هلی َّیتؿاًٌـ.  هـكًیتِ هی

 اًهت. ایهي   گلفتِ ُکل ایلاًی ربه٤ِ هؾتلر ّبی گلٍُ توبهی ثب هِبكکت تبكیؼ َٛل
ِ  اًهت  هؾتلای ارنای ٍ ُبهل ٣ٌبٓل هلی َّیت ـ  ههی  ؽهَؿ  کلّیهت  ؿك تٌْهب  که  تَاًه

ِ  مثبًی یب هقّجی هؾتلر ّبی ی توبهی گلٍُ ؿكثلگیلًـُ )تًَهلی ٍ  ثبُهـ   ایلاًهی  ربه٤ه
 .(78: 3190م٣ین، 
 

 َّیت ایراًی
اًـیِوٌـاى ثٌیبكی ؿكؽَّٔ َّیت هلی ؿك ایهلاى ٍ آًضهِ َّیهت ایلاًهی ؽَاًهـُ      
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تلیي ٠ًلیب  ؿك هَكؿ َّیت  ثیبىِ ثلؽی ام هْن ثِاًـ کِ ثِ هلٍك  َُؿ، اْٟبك٠ًل کلؿُ هی
 پلؿامین. ایلاًی هی

ه٤ٌَؿ صلجی اعٌبى َّیت هلی ٍ اعٌبى ت٤ْـ هلی كا ام ّن تاکیک کلؿُ اًت. 
ام ؿیـگبُ اٍ اعٌبى َّیت هلی ثِ ه٤ٌی اعٌبى ٍفبؿاكی ٍ ت٤لهع ؽهبٛل ثهِ ارتوهب١     

َى مثهبى فبكًهی، ؿیهي    هلی هخل اعٌبى ًلثلٌـی ٍ افتؾبك ًٌجت ثِ ًوبؿّهبیی ّوضه  
اًالم، آؿاة ٍ هٌبًک هلی، هاهبؽل فلٌّگهی کِهَك، ههلؿم ٍ ؿٍلهت ت٤لیهر ُهـُ ٍ        
اعٌبى ت٤لع هلی ثِ ه٤ٌی اعٌبى ٍٟیاِ ٍ پبًـاكی ام ارتوهب١ هلهی هخهل اعٌهبى     
هٌئَلیت ًٌجت ثِ ًلًَُت کَِك ٍ عوبیت ام تهبكیؼ ٍ فلٌّهگ ایلاًهی تلکهی ُهـُ      

ای كا هٜلط کلؿُ کِ ثهِ ه٤ٌهی ًه٣َی     َیت ربه٤ِاًت. ؿك ت٤لیر ًْبیی، ٍی هاَْم ّ
اعٌبى ت٤ْـ ٍ ت٤لع ٣بٛای ًٌجت ثِ ارتوهب١ ٣هبم هلهی اًهت ٍ هَرهت ٍعهـ  ٍ       

 .(191 :3192)عبریبًی، آیـ  اًٌزبم ربه٤ِ اًت ٍ ثؾِی ام َّیت فلؿ ثِ ُوبك هی
تلیي هجبعج پیلاهَى َّیت ایلاًی كا اعوـ اُلف ٛلط کلؿ. اٍ اثتهـا   یکی ام رـی

کهِ آى كا  « گهلا  كٍایهت هلهت  »ُوبكؿ.  ی َّیت هلی كا ثلهی كٍیکلؿ هٌلّٚ ؿك مهیٌِؿٍ 
ؿاًـ  ؽَاًـ، هلت كا پـیـاكی ٛجی٤ی ثلگلفتِ ام تبكیؼ ثِل هی هی« ًبًیًَبلیٌن كهبًتیک»

کِ هٌِبء آى كا ثبیـ ؿك ؿٍكاى پیَ ام تبكیؼ رٌت. ؿك تکبثل ثهب ایهي ؿیهـگبُ، كٍایهت     
ی قلى ثیٌتن تـٍیي ُـ ٍ كٍاد یبفت. ایي ؿیهـگبُ هلهت   ِ ؿك ًیو« هـكى هـكى ٍ پٌت»

ّبی هلی ٣ٔل رـیهـ اًهت ٍ    ی ؿٍلت ؿاًـ کِ ًبؽتِ ٍ پلؿاؽتِ كا پـیـاكی رـیـ هی
ی ؿًیهبی   كٍؿ. افنٍى ثل ایي ثیي َّیت هلی، کِ ٍیوُ تل ًوی ٣ول آى ام قلى ّیزـُ پیَ

كٍایهت ًهَم کهِ     ّبی پیِتبم آى، گٌٌهت تهبكیؾی ٍرهَؿ ؿاكؿ.    هـكى اًت ٍ َّیت
ی ؿًیبی  کِ َّیت هلی ماؿُ اًت کِ ؿك ایي« ًگل تبكیؼ»فِبكؿ ؿیـگبُ  اُلف ثل آى پب هی

ّهن آٍا اًهت، اههب ٍی گٌٌهت ثٌیهبؿیي      « ههـكى  هـكى ٍ پٌت»رـیـ اًت ثب ؿیـگبُ 
ٍیوُ هلؿم ایلاى كا ثب َّیت گقُتِ آًبى ثهِ اًهتٌبؿ ثٌهیبكی ام     َّیت هلی ّوِ هلل، ثِ

َّیهت  »کٌـ توهبین ًْهبؿى هیهبى     علی کِ اُلف ٛلط هیُ  پقیلؿ. كا ًویَُاّـ تبكیؾی 
. ام ٠ًهل اُهلف هاْهَم    (21: 3191)اُلف، اًت « َّیت هلی ایلاًی»ٍ « تبكیؾی ایلاًی

تبكیؾی َّیت ایلاًی قـهتی ثٌیبك ثیِتل ام هاَْم َّیت هلی ؿك ؿًیهبی اههلٍم ؿاكؿ ٍ   
ؿیٌی ٣ٔل ًبًبًیبى تب ؿٍكاى ٓهاَی   ّبی ًیبًی ٍ تَاى ام ًْ٘ت ّبی آى كا هی كیِِ

ی َّیت ؿك ایهلاى   پلؿاماى عَمُ هِبّـُ کلؿ. ایي ؿیـگبُ ؿك ثیي ثٌیبكی ؿیگل ام ٠ًلیِ
ًین ٍرَؿ ؿاكؿ. ؿیـگبّی کِ َّیت ایلاًیبى كا ًِ ثب هلمّبی ًیبًی ه رغلافیبیی کهِ ثهب    

هاَْم َّیت  مًـ، ثل٣کي ّبی فلٌّگی هِتلک ثِ رب هبًـُ ام گقُتِ پیًَـ هی ٍیوگی
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ی ؿًیبی هـكى ٍ ؿك اهتـاؿ پـیـُ ؿٍلت ه هلت اًت ٍ ثب هلمّبی   هلی ؿك غلة کِ ماؿُ
 رغلافیبیی ٍ ًیبًی پیًَـ ؿاكؿ.

ی َّیت ایلاًیبى اهلٍم َّیت ایلاًهی كا ثهِ ُهکل     فلٌّگ كربیی ؿك کتبة هِکلِ
هاَْم ایلاى  ی آى ؿٌّـُ تلیي ٣ٌٔل ُکل گیلؿ کِ اٍلیي ٍ قـیوی ای ؿك ٠ًل هی كٍؿؽبًِ

اًت. ثٌتل هْن ؿیگل كٍؿؽبًِ َّیهت ایلاًهی، ؿیهي اًهت. ثٌهتل ؿیگهل آى ًهٌت یهب         
ِ الگَّبی گاتبكی ٍ كفتبكی ربكی ؿك ربه٤ِ اًت. كربیی  ای  ٣بهل ًٌت كا ؽویل هبیه

. اٍ هیلاث َّیت ه٤بٓل ایلاًی ام ًٌت كا ام یک ًَ ا٣تـال ؿاًـ ثیي ًِ ٣بهل ؿیگل هی
ؿاًـ. ثِ ٠ًل كربیی، صْبكهیي ثٌتل  ؿیگل فتَ  ٍ رَاًولؿی هیٍ هیبًِ كٍی ٍ ام ًَی 

ی اؽیل کهِ   ٍیوُ ؿك ؿٍ ًـُ ی پلفلام ٍ ًِیت تغَل َّیت ٍ فلٌّگ ایلاًی ثِ كٍؿؽبًِ
 .(3182)ى.ک كربیی، ثبُـ  ثیِتلیي ؿل هِغَلی ایلاًیبى ثَؿُ اًت، تزـؿ هی

ّهبی   ُهَؿ، ًگهبُ   ههی  پلؿاماى عَمُ َّیت هلی هِبّـُ َٛكکِ ؿك آكای ٠ًلیِ ّوبى
هتابٍتی ؿك ثبة ه١ََٗ َّیت هلی ؿك ایلاى ٍرَؿ ؿاكؿ. هاَْم َّیت هلی ؿك ٠ًلیب  
هؾتلههر ام هاْههَم ًبًیًَبلیٌههن تههب هاْههَم َّیههت ایلاًههی ؿك ًًَههب اًههت. اهههب ًگههبُ 

کِ پوٍِّگلاى ٍ هغککهبى صگًَهِ هاْهَم     پوٍِّگلاى ٣لِٓ َّیت هلی صٌیت؟ ایي
ِ   کلؿُپلؿامی  َّیت هلی كا هاَْم پهلؿاماى َّیهت ثْهلُ     اًـ ٍ ام ًگبُ کهـاهیک ام ٠ًلیه

اًـ، یکی ام ًَاال  هْن ایي پوٍَّ اًت. ایي ه١ََٗ اكتجبٙ هٌتکیوی ثِ اث٤بؿ  رٌتِ
صٌیي یبفتي ٣َاههل   ّبی اًزبم گلفتِ ؿاكؿ. ّن هَكؿ ثلكًی َّیت هلی ؿك هیبى پوٍَّ

ِ  ّب ٍ هابّین هلتجٚ ثب تأحیلگقاك ثل َّیت هلی ٍ پـیـُ ی  َّیت هلی ؿك ایلاى ؿك هٜبل٤ه
آیهـ.   ّبی َٓك  گلفتِ ؿك ًبلیبى اؽیل ام ؿیگل اّـاف ایي تغکیع ثِ ُوبك هی پوٍَّ

ّبی مهبًی پیِیي هکبیٌِ  کَُـ تب هَاكؿ اُبكُ ُـُ كا ثب ؿٍكُ ؿك ایي ثیي ایي تغکیع هی
هلهی ؿك  کٌـ ٍ تب تغییلا  اعتوبلی ثِ ٍرَؿآهـُ ؿك كًٍـ هٜبل٤هب  ههلتجٚ ثهب َّیهت     

 َٓك  ٍرَؿ كا آُکبك کٌـ.
 

 هطبلؼبت پيشيي
ی َّیت هلی ؿك ایلاى هٜبل٤ب  تزلثی میبؿی اًزبم ُـُ اًت کِ ؿك ایي هکبلهِ،   ؿكثبكُ

ِ  اًـ، هلٍك هی آى ؿًتِ ام هٜبل٤بتی کِ ثب كٍٍ پیوبیِی اًزبم ُـُ ی  ًَُـ. اهب ؿك مهیٌه
١َ ایهي هکبلهِ اًهت؛ ؿك    ّبی هلثَٙ ثِ َّیت هلی، کِ هَٗ هلٍك ًیٌتوبتیک پوٍَّ

 ًَُـ. ّبی گقُتِ ًِ هکبلِ هٌتِل ُـُ اًت کِ ثِ اؽتٔبك ه٤لفی هی ًبل
ِ      َّیت هلی ؿك ایلاى )فلاتغلیل هکبلِ ی هغوهـ   ّهبی فبكًهی هَرهَؿ( ٣ٌهَاى هکبله
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ی ٣لَم ارتوب٣ی ثِ صبح كًیـ. ایِبى ؿك  ؿك فٔلٌبهِ ٣3189جـاللْی اًت کِ ؿك ًبل 
ٌُبًی َّیهت ارتوهب٣ی صهبح     پوٍَّ هٌتِل ُـُ ؿك کتبة 10ی  ایي هکبلِ ثِ هٜبل٤ِ

ِ   یِپلؿاؽتِ اًت ٍ ثب هلٍك ًؤاال ، فلٗ 3188 ّهب ٍ ًتهبیذ تغکیکهب  ههَكؿ      ّهب، یبفته
 َ ّهب كا هِهؾْ کهلؿُ اًهت. تَٓهیای ثهَؿى ٍ        هٜبل٤ِ، ًکب  قَ  ٍ ٤ٗر پهوٍّ

 ّبی َّیت هلی فکلُـُ اًت. تلیي ًکبٙ ٤ٗر پوٍَّ گلایی ٠ًلی ٍ كٍُی امهْن تکلیل
ی َّیت ایلاًی )فلاتغلیلی ام هٜبل٤هب  ٠ًهلی ٍ پوٍِّهی     ٌُبًی ٍ هِکل ربه٤ِ

الـیي قبؿكی کهِ   ای اًت ام رلیل کلیوی، اعوـ هغوـپَك ٍ ٓالط هکبلِ َّیت( ٣ٌَاى
صبح ُـُ اًت. كٍٍ تغکیع هکبلِ فلا تغلیل  3190ؿك فٔلٌبهِ هٜبل٤ب  هلی ؿك ًبل 

کیای ٣ٌَاى ُـُ اًت. ؿك ثؾَ اٍل هکبلِ ثِ اؿثیب  ٠ًلی پیلاهَى ه١ََٗ َّیت هلی 
ـیِههوٌـاى ایلاًههی ؿك ثههبة َّیههت اُههبكُ ؿاكؿ. ؿك ثؾههَ ؿٍم ًَیٌههٌـگبى ثههِ آكای اً

کٌٌهـ.   پلؿاؽتٌـ ٍ ؿك ًْبیت هٜبل٤ب  تزلثی هلثَٙ ثِ َّیت هلی ؿك ایلاى كا هلٍك ههی 
پهوٍَّ   18ی آهبكی ٍ هجبًی ٠ًلی ؿك ثیي  ّبی تغکیع، هتغیلّبی هٌتکل، ربه٤ِ ًؤال

 هَكؿ هکبیٌِ قلاك گلفت. 3174-3190ی مهبًی  َٓك  گلفتِ ؿك ثبمُ
ِ       فلاتغلیل كاثٜهِ   ی فلٍمًهـُ   َّیهت هلهی ٍ َّیهت قهَهی ؿك ایهلاى ٣ٌهَاى هکبله

ی كاّجهلؿ ارتوهب٣ی    ؿك فٔلٌبهِ 3191پَك ٍ عٌیي عیـكی اًت کِ ؿك ًبل  ر٤الماؿُ
اًت  3180ٍ  3170ی  ّبی صبح ُـُ ؿك ؿِّ ی آهبكی هکبلِ فلٌّگی هٌتِل ُـ. ربه٤ِ
 31هکبلهِ ٍ   34یي ی َّیت هلی ٍ َّیت قَهی ثَؿًـ. ام ایي ثه  کِ عَل ه١ََٗ كاثِٜ

ًبهِ اًتؾبة ٍ هَكؿ هٜبل٤ِ قلاك گلفت. اُکبل اًبًی هکبلِ ایي اًهت کهِ ت٤هـاؿ     پبیبى
ی َّیت هلی ٍ َّیت قَهی ؿك ایلاى هٌتِهل ُهـُ ثهِ     ّبیی کِ ؿك هَكؿ كاثِٜ پوٍَّ

هکبلِ ثِ  31عـی ًیٌت کِ ثتَاى ثِ فلاتغلیل ؿًت مؿ. ام هیبى تغکیکب  اًتؾبة ُـُ، 
ی ثِ ثلكًی ایي كاثٜهِ پلؿاؽتهِ ثَؿًهـ ٍ ًهبیل هکهبال  ٣وهـتب  ام كٍٍ       كٍٍ پیوبیِ

ی َّیهت هلهی ٍ    ّب كاثِٜ صٌیي ّل کـام ام ایي پوٍَّ اًٌبؿی اًتابؿُ کلؿُ ثَؿًـ. ّن
تهَاى ایهي هکبلهِ كا     َّیت قَهی ثِ ؽَٔٓی كا ثلكًی کلؿُ ثَؿًـ. لقا ؿك ًْبیت ههی 

 َّیت هلی ٍ قَهی ؿك ایلاى ؿاًٌت. ی هلٍكی اروبلی ٍ ًِ فلاتغلیل ؿكؽَّٔ كاثِٜ
ؿك ایي پوٍَّ ٤ًی ُـُ ثب اًتابؿُ ام تزلثیب  پیِیي ثهِ ُهکلی رهبه٢ هکهبال      

    ِ ههَكؿ ثلكًهی ٍ ههلٍك     3190ی  هٌتِل ُـُ ؿك عَمُ َّیهت هلهی ؿك ًیوهِ اٍل ؿّه
ّهب ثهب ًتهبیذ هٜبل٤هب  فلاتغلیهل ٍ       ی یبفتِ صٌیي ثب هکبیٌِ ًیٌتوبتیک قلاك گیلؿ ٍ ّن

ی َّیت هلی ّولاُ ثب ًکهبٙ قهَ  ٍ    یِیي، ُوبیی ام هٜبل٤ب  اؽیل ؿك عَمُهلٍكی پ
 ّب اكائِ َُؿ. ٤ٗر هکبلِ
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 رٍش
كٍٍ هَكؿ اًتابؿُ ؿك ایي پوٍَّ هلٍك ًیٌتوبتیک اًت. ایي پوٍَّ ٤ًی ؿك هلٍك 

ی َّیت هلی کِ ثب كٍٍ کوّی ٍ ام ٛلیع پیوهبیَ اًزهبم    ّبی عَمُ ًیٌتوبتیک هکبلِ
ؿك ایي كاًتب اثتـا هکبال  هَكؿ ٠ًل ٌُبًبیی ٍ ًذي کیایت هکهبال   ُـُ اًت، ؿاكؿ. 

ّب ٍ اٛال٣ب  ٓهَك  گلفهت ٍ    هَكؿ ثلكًی قلاك گلفت. ؿك هلعلِ ث٤ـ اًتؾلاد ؿاؿُ
 ؿك ًْبیت گناكُی ام ًتبیذ ثِ ؿًت آهـُ اكائِ ُـ.

 
 جبهؼِ آهبری تحقيق

پوٍِّی اًت کِ ام  ی هکبال  صبح ُـُ ؿك هزال  ٣لوی ه  ربه٤ِ آهبكی تغکیع کلیِ
هَرَؿ ؿك ؿٍ پبیگهبُ پَكتهبل رهبه٢ ٣لهَم اًٌهبًی ٍ       3191تب مهٌتبى ًبل  3190ًبل 

ی َّیهت هلهی یهب َّیهت      پبیگبُ اٛال٣ب  ٣لوی رْبؿ ؿاًِگبّی کِ ؿك ٣ٌَاى آى ٍاهُ
 ایلاًی ثِ کبك ثلؿُ ُـُ ٍ كٍٍ تغکیع آًْب پیوبیَ ثَؿُ اًت.

 
 حجن ًوًَِ

ی ٣لوی ه پوٍِّی کِ ثب اًتابؿُ ام كٍٍ   هکبلِ 10ّبی هَرَؿ،  ثب تَرِ ت٤ـاؿ کن هکبلِ
 ُـ. ٣ٌَاى ًوًَِ آهبكی اًتؾبة کوّی ه١ََٗ َّیت هلی كا هَكؿ ثلكًی قلاك ؿاؿُ ثَؿًـ، ثِ

 
 سبل اًجبم تحقيق

ِ    ٍ ثل كٍی هکبلِ 3191تغکیع عبٗل ؿك ًبل  ّهبی   ی ًهبل  ّبی هٌتِهل ُهـُ ؿك فبٓهل
 َٓك  گلفت. 3191-3190
 

 ّبی تحقيق یبفتِ
 

 ّای هَسد هطالؼِ : سٍش يا تکٌیک هقال1ِی  جذٍل ضواسُ
 هجوَع هطبلؼبت هرٍری فراتحليل تحليل هحتَا رٍش كيفی پيوبیص رٍش یب تكٌيک

 102 25 2 10 14 51 تؼذاد هقالِ
 

ّهبی   هه پوٍِّهی ؿك ثهیي ًهبل     هکبلِ هٌتِل ُـُ ؿك هزال  ٣لوی 302ام هزو١َ 
هکبلِ ثب كٍٍ پیوبیِی ٍ تکٌیک پلًٌِبهِ اًزبم  13ثب ٣ٌَاى َّیت هلی،  3191-3190

ههَكؿ   2هکبلهِ ام تغلیهل هغتهَا،     30هکبلهِ ثهب اًهتابؿُ ام كٍٍ کیاهی،      34گلفتِ ثَؿ. 
هکبلهِ ثهِ ُهکل ههلٍكی یهب ههلٍك اؿثیهب  ٍ ههلٍك          21فلاتغلیل یب هلٍك ًیتوبتیک ٍ 
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ـاؿ یک هَكؿ ثهِ ٣لهت هِهبثْت ثهیَ ام عهـ ثهب       غیلًیٌتوبتیک اًزبم ُـ. ام ایي ت٤
ای ؿیگل عقف ُـ. الجتِ قبثل فکل اًت هکهبالتی ًیهن ٍرهَؿ ؿاُهتٌـ کهِ ام یهک        هکبلِ

ّبی آهبكی ٍ هتغیّلّب ام  ًبهِ ثلآهـُ ثَؿًـ، اهب ثِ ؿلیل تابٍ  ربه٤ِ کبكتغکیکبتی یب پبیبى
 ّبی هَكؿ ثلكًی عقف ًِـًـ. فْلًت هکبلِ

 
 ّای هَسد هطالؼِ ی هقالِ هجالت ػلوي ـ پظٍّطي هٌتطشکٌٌذُ: 2ی  جذٍل ضواسُ

 تؼداد ػٌَاى هجلِ تؼداد ػٌَاى هجلِ تؼداد ػٌَاى هجلِ

 3 تحقیقات فشٌّگي ايشاى 5 ضٌاختي هطالؼات جاهؼِ 13 هطالؼات هلي

 2 ضٌاسي کاستشدی جاهؼِ 2 ای هطالؼات سساًِ 3 ػلَم سفتاسی

 2 هذيشيت فشٌّگي
ضٌاختي  جاهؼِهطالؼات 

 ايشاى
 1 ضٌاختي هطالؼات سٍاى 2

 1 فشٌّگي هطالؼات هیاى
هطالؼات فشٌّگي ٍ 

 استثاطات
 1 ضٌاسي ايشاى جاهؼِ 1

هطالؼِ تَسؼِ اجتواػي 
 فشٌّگي

 1 هذيشيت ٍ فشٌّگ 1 ای هطالؼات هیاى سضتِ 1

ّای ساّثشی  پظٍّص
 اهٌیت...

 1 سفاُ اجتواػي 1 ديي ٍ استثاطات 1

سيضی  دستشًاهِپظٍّص 
 دسسي

 1 تحقیقات تاصاسياتي ًَيي 1
ضٌاسي هطالؼات  جاهؼِ

 جَاًاى
1 

ساّثشد اجتواػي ـ 
 فشٌّگي

 1 فشٌّگ دس داًطگاُ آصاد 1 ػلَم اجتواػي 1

 1 فشٌّگ ٍ استثاطات
اًجوي ايشاًي هطالؼات 

 فشٌّگي
1   

 
هکهبال  ؿك  ؿكٓهـ   21هکبلهِ ی٤ٌهی    31ّب،  ی هکبلِ ؿكؽَّٔ هزال  هٌتِلکٌٌـُ

ِ   ی هٜبل٤ب  هلی هٌتِل ُـُ فٔلٌبهِ ِ   اًهـ. فٔهلٌبه ٍ  1ُهٌبؽتی ثهب    ی هٜبل٤هب  ربه٤ه
هکبلهِ ثهب ایهي ٣ٌهَاى ؿك      1هزال  ٣لَم كفتبكی ٍ تغکیکب  فلٌّگی ایهلاى ثهب اًتِهبك    

 ّبی ث٤ـی قلاك ؿاكًـ. كتجِ
 

 ّای هٌتطش ضذُ تِ تفکیک سال اًتطاس : تؼذاد هقال3ِی  جذٍل ضواسُ
 درصد تؼداد هقبلِ سبل اًتشبر درصد تؼداد هقبلِ اًتشبرسبل 

1390 9 18 1391 9 18 

1392 5 10 1393 11 22 

1394 11 22 1395 5 10 
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كًهـ   ؿّـ. ثِ ٠ًل ههی  ّبی هٌتِل ُـُ ؿك ّل ًبل كا ًِبى هی ، ت٤ـاؿ هکبل1ِرـٍل 
ِ  ؿك َٛل ًبلیبى هؾتلر ٣القِ تغییهل   ی هَٗه١َ َّیهت هلهی    ی پوٍِّگلاى ثِ هٜبل٤ه

ی مههبًی ًٌهجت ثهِ     صٌـاًی ًکلؿُ اًت. الجتِ ت٤ـاؿ هکبال  هٌتِل ُهـُ ؿك ایهي ثهبمُ   
تَاًهـ ّهن اّویهت     ؿاكی یبفتهِ اًهت. ایهي هَٗه١َ ههی      ّبی گقُتِ افنایَ ه٤ٌی ؿِّ

ی َّیت هلی ؿك کَِك كا ًِبى ؿّـ ٍ ّن ثِ كُـ ت٤هـاؿ ؿاًِهزَیبى    كٍمافنٍى هٌئلِ
ٍیوُ ؿك هک٢ٜ تغٔیال  تکویلی ٍ الجتِ كُـ  ًی ثِی ٣لَم ارتوب٣ی ٍ ٣لَم ًیب عَمُ

 ّبی ٣لوی ه پوٍِّی هلتجٚ ثبُـ. ت٤ـاؿ هزلِ
 

 ّای هٌتطش ضذُ تشحسة جوؼیت آهاسی تحقیق : تؼذاد هقال4ِی  جذٍل ضواسُ
 درصد تؼداد هقبلِ جوؼيت آهبری تحقيق درصد تؼداد هقبلِ جوؼيت آهبری تحقيق

 26 13 جَاًاى 28 14 داًطجَياى

 18 9 آهَصاى داًص 22 11 ضْشًٍذاى
 2 1 صًاى 4 2 ًَجَاًاى

 
ی آلی پوٍِّهگلاى ؿك   َُؿ، ؿغـغِ هِبّـُ هی 4ی  َٛكکِ ؿك رـٍل ُوبكُ ّوبى
ی َّیت هلی ؿك ثیي رَاًبى ٍ ؿاًِزَیبى ثَؿُ اًت. ؿك هزو١َ  ّبی اؽیل هٜبل٤ِ ًبل
 اًـ. رَاًبى ٍ ؿاًِزَیبى پلؿاؽتِی َّیت هلی ؿك ثیي  ّب ثِ هٜبل٤ِ ؿكٓـ ام هکبلِ 14

 
 ّا ّای اًجام ضذُ تِ تفکیک استاى : تؼذاد پیوايص5ی  جذٍل ضواسُ

 تؼداد هقبلِ استبى تؼداد هقبلِ استبى تؼداد هقبلِ استبى
 4 کشدستاى 7 اصفْاى 16 تْشاى
 2 کشهاى 3 هاصًذساى 4 فاسع
 2 آرستايجاى ضشقي 2 الثشص 2 يضد

 1 خَصستاى 1 ّوذاى 2 کشهاًطاُ
 1 گیالى 1 قن 1 گلستاى
     1 تَضْش

 
ُهَؿ ثیِهتلیي ت٤هـاؿ تغکیکهب  ؿك      هالع٠ِ ههی  1ی  َٛكکِ ؿك رـٍل ُوبكُ ّوبى

 4ههَكؿ قهلاك ؿاكؿ. الجتهِ     7اًتبى تْلاى اًزبم ُـُ اًت ٍ پي ام آى اًتبى آاْبى ثهب  
ی تَمیه٢   ًغهَُ كًهـ ام   هَكؿ آى ؿك ُْلًتبى کبُبى َٓك  گلفتِ اًت. ثِ ٠ًل ًوهی 

ّب ثتَاى ثِ ثلؿاُت ؽبٓی ؿًت یبفت ٍ ثِ ٠ًل ایي ه١ََٗ ثیِتل ثِ  هکبال  ؿك اًتبى
 گلؿؿ. ّبی ٣لَم ارتوب٣ی ثلهی ّبی قَی ؿك عَمُ ٍرَؿ ؿاًِکـُ
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 ّا : هتغیّش ٍاتستِ تشحسة تؼذاد دفؼات حضَس دس هقال6ِی  جذٍل ضواسُ
 حضَردفؼبت  هتغير ٍابستِ دفؼبت حضَر هتغير ٍابستِ

 2 فشٌّگ ضْشًٍذی 43 َّيت هلي

 1 خشيذ کاالی خاسجي 1 ًاهگزاسی فشصًذاى

 1 فاقذ هتغیش ٍاتستِ 1 پاسخ تِ تْاجن دضوي
 

َ   81هکبلِ ی٤ٌی  41، ؿك 1ی  ثب تَرِ ثِ رـٍل ُوبكُ ّهب، َّیهت    ؿكٓهـ ام پهوٍّ
   ِ ٍاثٌهتِ  ٣ٌهَاى هتغیهل    هلی هتغیل ٍاثٌتِ اًت. ؿك ؿٍ تغکیع ًین فلٌّهگ ُهْلًٍـی ثه

ؿك٠ًل گلفتِ ُـُ ثَؿ. پبًؼ ثهِ تْهبرن ؿُهوي، ؽلیهـ کهبالی ؽهبكری ٍ ًبهگهقاكی        
ّبیی کِ  کِ ؿكٓـ ثبالی تغکیع فلمًـاى ّل کـام ؿك یک هکبلِ هتغیل ٍاثٌتِ ثَؿًـ. ثب ایي

ی َّیت هلی  ی اّویت هٌئلِ ٣ٌَاى هتغیل ٍاثٌتِ ؿك ٠ًل گلفتٌـ، ًِبًِ َّیت هلی كا ثِ
تَاًـ تب عـ میهبؿی ثهِ ایهي ؿلیهل      ِگلاى اًت، اهب ایي ه١ََٗ هیًنؿ هغککبى ٍ پوٍّ

ِ    ثبُـ کِ ه٤وَال  هتغیل ٍاثٌتِ ؿك ٣ٌَاى هکبلِ فکل هی ّهب ؿك ایهي    ُهَؿ ٍ اًتؾهبة هکبله
 پوٍَّ ثل هجٌبی ٣ٌَاى، َٓك  گلفتِ اًت.
 

 ّا : هتغیش هستقل تشحسة تؼذاد دفؼات حضَس دس هقال7ِی  جذٍل ضواسُ
 دفؼبت حضَر هتغير هستقل دفؼبت حضَر هتغير هستقل

 8 ايٌتشًت ٍ فضای هجاصی 9 اًَاع سساًِ )داخلي ـ خاسجي(

 5 َّيت هلي 7 َّيت ديٌي

 4 خاًَادُ 4 احساع ػذالت

 3 َّيت قَهي 4 سثک صًذگي

 3 ای هتغیشّای صهیٌِ 3 سشهايِ اجتواػي
 

ِ ، هتغیل هٌتکل كا ثلعٌت ت٤ـاؿ عَ٘ك ؿك 7ی  رـٍل ُوبكُ ّهبی ههلتجٚ ثهب     هکبله
ّب ه٤وَال  تأحیل صٌـ هتغیل هٌتکل ثل هتغیل ٍاثٌهتِ   ؿّـ. ؿك پوٍَّ َّیت هلی ًِبى هی
گیلؿ. ؿك ایي ثیي ٤ًی ُهـ هتغیهل آهلی هٌهتکل اًتؾهبة ُهَؿ.        هَكؿ آمهَى قلاك هی

ّبی هؾتلر ا٣ن ام ؿیـاكی ٍ ٌُیـاكی ٍ ؿاؽلی ٍ ؽبكری تغهت ٣ٌهَاى اًهَا١     كًبًِ
ی ًجک مًـگی ًیهن ثَؿًهـ، تغهت ایهي      ـی ُـ. هَاكؿی کِ میل هزو٣َِثٌ كًبًِ ؿًتِ

ؿاك ثهَؿى   َُؿ، فبك٥ ام ه٤ٌی َٛكکِ ؿك رـٍل هِبّـُ هی ٣ٌَاى آٍكؿُ ُـُ اًت. ّوبى
ِ    9ٍ رْت كاثِٜ، هغککبى ؿك  ٣ٌهَاى هتغیهل هٌهتکل آهلی ؿك      هکبلِ اًهَا١ كًهبًِ كا ثه



 5938، 2 یُ موی ، نم ستتیل 

 34 

اًهـ تهب عهـ میهبؿی هٌج٤هج ام آكای      تَ اًـ. ایي ه١ََٗ ههی  ّبیِبى اًتؾبة کلؿُ فلٗیِ
یهبثی ٍ ؿكک هتهأؽل ام    هتاکلاى ه٤بٓل صَى گیـًن ٍ رٌکیٌن ؿك تجیهیي اُهکبل َّیهت   
ای یکذبكصِ ثلکِ تغت  َّیت ثبُـ. ؿك ایي ًگبُ، هتأحل ام ف٘بی هـكى، َّیت ًِ پـیـُ

غیهل  ای حبثت، ثلکِ ًهیبل ٍ هت  گیلؿ. َّیت ًِ پـیـُ تأحیل هٌبث٢ َّیتی هؾتلای ُکل هی
ای ؿك ٌُبًبًـى ٣ٌبٓل َّیتی  ای ًکَ ٍیوُ َُؿ. ؿك ایي هیبى اًکالة كًبًِ اًگبُتِ هی
ّب كا صَى هٌجه٢ آهلی آگهبّی ٍ ت٤لهع      یبثی افلاؿ ایاب کلؿُ اًت. افلاؿ، كًبًِ ٍ َّیت

ّب ؿك کٌبك هٌبث٢ ًهٌتی َّیهت ام    كًـ ؿك ٣ٔل رـیـ كًبًِ کٌٌـ. ثِ ٠ًل هی اًتؾبة هی
گیلی اث٤بؿ َّیتی ام رولِ  ّبی كًوی ًکِی ٍیوُ ؿك ُکل ٍ آهَمٍ رولِ ت٤لع هکبًی

ِ  َّیت هلی افلاؿ ایاب هی ّهبی ث٤هـی هتغیلّهبی ایٌتلًهت ٍ      کٌٌـ. پي ام كًبًِ ؿك كتجه
 1هکبلِ ًین ؽَؿ هتغیل َّیت هلی، هتغیل هٌتکل اًت. ؿك  1َّیت ؿیٌی قلاك ؿاكًـ. ؿك 

 هٌتکل هِؾٔی ٍرَؿ ًـاُت.ای هتغیل  هکبلِ ًین ثِ رن هتغیلّبی مهیٌِ
 

 ی هَسد استفادُ دس چاسچَب ًظشی تحقیق پشداص يا ًظشيِ : ًظشي8ِی  جذٍل ضواسُ
 تؼداد پرداز)ًظریِ( ًظریِ تؼداد پرداز)ًظریِ( ًظریِ تؼداد پرداز)ًظریِ( ًظریِ

 6 آًتًَي گیذًض 9 هطخص ًیست 10 تشکیة ًظشيات

 4 هتقاتل ًظشيِ کٌص 5 هاًَئل کاستلض 5 ٌّشی تاجفل

 1 ديَيذ ّلذ 2 گیشت ّافستذ 2 سيچاسد جٌکیٌض

 1 تاستاسا سيفش 1 جَسج َّهٌض 1 اسيک کَّي

 1 ای ًظشيِ استثاط گلَلِ 1 ًظشيِ کاضت 1 الیَت آيضًش
 
ِ   20هکبلِ ی٤ٌی  30هکبلِ هَكؿ هٜبل٤ِ، ًَیٌٌـگبى  10ام  ّهبی   ؿكٓـ تلکیهت ٠ًلیه

هکبلِ ًیهن ًَیٌهٌـگبى اًبًهب      9ثلگنیـًـ. ؿك ٣ٌَاى صبكصَة ٠ًلی ؽَؿ  هؾتلر كا ثِ
ی  ٣ٌَاى صبكصَة ٠ًلی فکل ًکلؿًـ، ٍ ٓلفب  ثِ ثیبى ؽالِٓ ی ؽبٓی كا ثِ ّیش ٠ًلیِ
ِ  آكای ٠ًلیِ ّهب فبقهـ صهبكصَة ٠ًهلی هِهؾْ       پلؿاماى هؾتلر ثٌٌـُ کلؿًـ ٍ هکبله
 1ین ّلکـام ؿك هکبلِ ام آكای گیـًن اًتابؿُ ُـ. ٠ًلیب  تبرال ٍ کبًتلن ً 1ثَؿًـ. ؿك 
ای کِ ؿك صهبكصَة ٠ًهلی    ٣ٌَاى صبكصَة ٠ًلی اًتؾبة ُـًـ. ؿك صٌـ هکبلِ هکبلِ ثِ

٣ٌَاى هتغیل ٍاثٌتِ ؿك ٠ًل گلفتِ ُـُ اًت، ٣وـتب  ثهِ   آًْب هتغیلی ثِ رن َّیت هلی ثِ
ی رلد گلثن )٠ًلیِ کبُت(،  ٠ًلیبتی غیلهلتجٚ ثب َّیت كر١َ ُـُ اًت. هبًٌـ ٠ًلیِ

كًٍـ ٍ یب ٠ًلیِ آینًل  ای کِ ام ٠ًلیب  ٣لَم اكتجبٛب  ثِ ُوبك هی تجبٙ گلَلِی اك ٠ًلیِ
 ی هٜبل٤ب  ؿكًی. ؿك مهیٌِ
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 ّای َّيت هلي دس هقاالت : اتؼاد گَي9ِی  جذٍل ضواسُ
 تؼداد حضَر ابؼبد َّیت هلی تؼداد حضَر ابؼبد َّیت هلی

 23 فشٌّگي 23 سشصهیٌي ٍ جغشافیايي

 16 ادتیات فاسسيصتاى ٍ  22 سیاسي

 13 اجتواػي 15 تاسيخي

 14 ًاهطخص 8 ديٌي

ّبی هَكؿ هٜبل٤ِ  ّبی َّیت هلی ؿك پیوبیَ اث٤بؿ فکل ُـُ گَیِ 9ی  رـٍل ُوبكُ
ِ     كا ًِبى هی ّهب ٍ ًهؤاال     ؿّـ. المم ثِ فکل اًت ؿك اکخل هکهبال  هٜبل٤هِ ُهـُ گَیه
ُـُ ٓلفب  اث٤بؿ ٣ٌَاى ُـُ تًَٚ ّب ؿك هکبال  آٍكؿُ ًِـُ اًت ٍ اث٤بؿ فکل  پلًٌِبهِ

هکبلهِ اًتؾهبثی اث٤هبؿ     10هکبلهِ ام   34ًَیٌٌـُ یب ًَیٌٌـگبى ؿك هـل تغکیع اًهت. ؿك  
ُهَؿ ؿك   َٛكکهِ ؿك رهـٍل هِهبّـُ ههی     َّیت هلی ؿك هکبلهِ ًبهِهؾْ ثهَؿ. ّوهبى    

ِ  پیوبیَ ٣ٌَاى اث٤بؿ آلی  ّبی ثٌیبكی اث٤بؿ ًلمهیٌی ه رغلافیبیی، فلٌّگی ٍ ًیبًی ث
ّهبی ث٤هـی    یت هلی ه٤لفی ُـُ اًت. مثبى ٍ اؿثیب  فبكًی ٍ ث٤ـ تبكیؾی ؿك كؿَُّ

كًهـ اکخهل    قلاك ؿاكًـ. ًکتِ قبثل تَرِ کن تَرْی ثهِ ث٤هـ ؿیٌهی اًهت. ثهِ ٠ًهل ههی       
 اًـ. ًَیٌٌـگبى ثِ ث٤ـ ؿیٌی ثِ ُکل هزنا ام َّیت هلی ٍ ثِ َٛك هٌتکل ًگلیٌتِ

 
 هثثت ٍ هستقین تا َّيت هليی  : هتغیشّايي تا ساتط10ِی  جذٍل ضواسُ

 دفؼبت هتغير دفؼبت هتغير دفؼبت هتغير
 4 سشهايِ اجتواػي 4 ّا هیضاى استفادُ اص سساًِ 8 َّيت ديٌي )ديٌذاسی(

 2 هیضاى هطالؼِ 3 ّای داخلي استفادُ اص سساًِ 3 ػذالت اجتواػي
 1 گشايي قاًَى 1 َّيت قَهي 2 آهَصش هَسیقي سٌتي

 1 فشٌّگ ضْشًٍذی 1 استفادُ اص ايٌتشًت 1 سضايت اص صًذگي
 1 استفادُ اص هاَّاسُ 1 گشايي فاصلِ قذست جوغ 1 اًتخاب اسن ايشاًي تشای فشصًذ
 1 اػتواد اجتواػي 1 ّای تشًاهِ دسسي پٌْاى هؤلفِ 1 سثک تشتیتي)کٌتشل ـ هحثت(

هٌهتکین  ی هخجهت ٍ   ، هتغیلّبیی كا کِ ثب َّیت هلی ؿاكای كاث30ِٜی  رـٍل ُوبكُ
ِ   ٌّتٌـ، ًِبى هی ی یهک هتغیهل ثهب     ؿّـ. ًکتِ هْن ایي اًت کِ ت٤ـاؿ ؿف٤بتی کهِ كاثٜه

َّیت هلی ؿك هکبال  هؾتلر حبثت ُـُ اًت، ًِبى ام ُـ  ثهبالی كاثٜهِ ًیٌهت ٍ    
َٛكکهِ ؿك   تَاى هیناى ثبالی قبثلیت ا٣توبؿ)پبیبیی( كا ام آى ثلؿاُت کهلؿ. ّوهبى   تٌْب هی

ی هخجهت ٍ   ُبى كاثِٜ هکبلِ َّیت ؿیٌی افلاؿ ثب َّیت هلی 8 َُؿ ؿك رـٍل هِبّـُ هی
هکبلِ  1َٛكکلی ٍ ؿك  ّب ثِ هکبلِ ثب هیناى اًتابؿُ ام كًبًِ 4هٌتکین ؿاكؿ. َّیت هلی ؿك 
ی هخجت ؿاكؿ. ًلهبیِ ارتوهب٣ی ٍ ٣هـالت    ّبی ؿاؽلی كاثِٜ ثب هتغیل هیناى اًتابؿُ ام كًبًِ
 ی هخجت ٍ هٌتکین ؿاُت. کبلِ ثب َّیت هلی افلاؿ كاثِٜه 1ٍ  4ارتوب٣ی ًین ثِ تلتیت ؿك 
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ام هیبى هتغیلّب، َّیت ؿیٌی ؿاكای ثیِتلیي ّوگلایی ثب َّیت هلی اًت ٍ ایي ثهِ  
  ِ اًهـ. هیهناى    غیل ام هکبالتی اًت کِ َّیت ؿیٌی كا ثؾِی ام َّیت هلی ؿك ٠ًهل گلفته

َ    ؽَّٔ كًبًِ ّب ثِ اًتابؿُ ام كًبًِ ِ   ١7 ؿك ّبی ؿاؽلهی ًیهن ؿك هزوه ی  هکبلهِ كاثٜه
 ِ ّهب ثهل    هخجت ٍ هٌتکین ثب َّیت هلی ؿاُت. گلصِ تؾویي هیناى تأحیل اًتابؿُ ام كًهبً

َّیت هلی افلاؿ ًیبمهٌـ ثلكًی هَكؿی هکبال  ٍ تغلیل ٗلایت كگلًیًَی اًت، اههب  
ِ  تَاى گات هغتَای ثلًبهِ ؿك هزو١َ هی ِ   ّبی كًهبً ٛهَكکلی ٍ تلَینیهَى ثٜهَك     ّهب ثه
 ت تکَیت َّیت هلی افلاؿ ٣ول کلؿُ اًت.ؽبّ ؿك رْ

 
 ی هٌفي ٍ هؼکَع تا َّيت هلي : هتغیشّايي تا ساتط11ِی  جذٍل ضواسُ

 دفؼبت هتغير دفؼبت هتغير دفؼبت هتغير

 1 ديٌذاسی 3 استفادُ اص هاَّاسُ 7 ايٌتشًت ٍ فضای هجاصی
 1 َّيت قَهي 1 هیضاى تحصیالت 1 هذيشيت تذى
 1 هصشف سساًِ 1 فشٌّگيسشهايِ  1 فشدگشايي

   1 خشيذ کاالی خاسجي 1 َّيت جْاًي
 

ی هیناى اًتابؿُ ام ایٌتلًت ٍ یب اًتابؿُ ام  ؿك ّات هکبلِ كاثِٜ 33ثب تَرِ ثِ رـٍل 
ف٘بی هزبمی ثب َّیت هلی افلاؿ هٌای ٍ ه٤کَى ثَؿ. ی٤ٌی َّیت هلی افلاؿی کهِ ام  

تلی قلاك ؿاكؿ. هتغیل هیناى اًتابؿُ ام  پبییيکٌٌـ ؿك ًٜظ  ف٘بّبی هزبمی ثیِتل اًتابؿُ هی
 ی هٌای ٍ ه٤کَى ؿاُت. تغکیع ثب َّیت هلی افلاؿ كاثِٜ 1ای ًین ؿك  ّبی هبَّاكُ ُجکِ

ّبی ؿاؽلی کِ ؿك اکخل هکهبال    كًـ ثل٣کي هتغیل هیناى اًتابؿُ ام كًبًِ ثِ ٠ًل هی
اًهتابؿُ ام ایٌتلًهت ٍ   ی هخجت ٍ هٌهتکین ؿاُهت، هتغیلّهبی     ثب َّیت هلی افلاؿ كاثِٜ
ی هٌای ٍ ه٤کَى ثهب َّیهت    صٌیي اًتابؿُ ام هبَّاكُ ؿاكای كاثِٜ ف٘بی هزبمی ٍ ّن

ِ  هلی اًت. گلصِ ؿك ؿٍ هَكؿ ًین ایي كاثِٜ هخجت ثَؿُ اًت. ثلكًی ی  ّب، ًگبُ ثـثیٌبًه
ـ   کِ تکٌَلَهی هبَّاكُ ٍ ؿیگل كًبًِ کٌـ هجٌی ثلایي الَیي تبفلل كا تأییـ هی ، ّهبی رـیه
پبُـ ٍ ایي اكتجبٙ هتکب٢ٛ تْـیهـی ثهلای َّیهت هلهی اًهت       فلٌّگ هلی كا ام ّن هی

ِ   رْت ًیٌت کِ ربى فیـك ام اًکالثی هی ٍ ثی (391: 3190)ًیبمی،  ی  گَیـ کهِ ؿك مهیٌه
ّهبی كٍی کهلُ مههیي كا     اٛال٣ب  ٍ اكتجبٛب  ؿك رْبى كٍی ؿاؿُ ٍ مًـگی ّوِ اًٌبى

ّب ثل ربی گقاُهتِ   تغت تأحیل قلاك ؿاؿُ ٍ احلا  هبًـگبكی ثل ُؾٔیت ٍ َّیت اًٌبى
ٍ ه٤کَى ؿك هکبیٌِ ثب كٍاثٚ هخجت . کن ثَؿى ت٤ـاؿ كٍاثٚ هٌای (4: 3180)فیـك، اًت 

ؽَاًٌـ کِ ثهِ ُهَاّـ    تَاًـ ثِ ه٣ََٗی ثلگلؿؿ کِ آى كا اكیت اًتِبك هی ٍ هٌتکین هی
ؿاك،  ؿّـ هٜبل٤ب  ثب ًتبیذ هخجت ٍ ام ٠ًل آههبكی ه٤ٌهی   ٍاٗغی اُبكُ ؿاكؿ کِ ًِبى هی
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یي ی٤ٌی هوکهي  ؿك هکبیٌِ ثب هٜبل٤ب  ثب ًتبیذ هٌای، ثؾت ثیِتلی ثلای اًتِبك ؿاكًـ. ا
هٜبل٤ب  ثب کیایت ثبال ؿك هَٗه١َ ههَكؿ ٠ًهل كا ؿك     یِ ُـُ، ّواًت هٜبل٤ب  هٌتِل 

 .(39: 2008)لیتل ٍ ّوکبكاى، ثلًگیلؿ 
 
 بٌدی جوغ

ِ      َّیت هلی ام هابّین پیضیـُ ٍ هٌبقِِ ُهوبك   ثلاًگیهن ؿك ٣لهَم اًٌهبًی ٍ ارتوهب٣ی ثه
َ  هی ّهبی گًَهبگَى ؿك هَٗه١َ َّیهت هلهی ًِهبى ام        كٍؿ. ٍرَؿ تغکیکب  ٍ پهوٍّ

ی َّیت هلی ؿك ف٘بی کًٌَی کِهَك ؿاكؿ. ایهلاى ام رولهِ کِهَكّبیی      اّویت هٌئلِ
ثِ ؿالیل هؾتلر ام رولِ ٍرهَؿ  اًت کِ ه١ََٗ ٍعـ  هلی ٍ ّوجٌتگی هلی ؿك آى 

ثلكًهی  ای ٍارـ اّویت ثٌیبكی اًهت.   صیي هٌبئل ًیبًی هٌٜکِ ّب ٍ ّن فلٌّگ ؽلؿُ
ی هٌیل ٍ رلَگیلی ام  كًٍـ تغکیکب  ه٤َٜف ثِ َّیت هلی اّویت فلاٍاًی ثلای اؿاهِ

 ّـككفت اًلهی ٍ تکلاك اُتجبّب  ؿاكؿ.
تَاًهـ ثلگلفتهِ ام ف٘هبی کلهی      یُـُ ه ثؾَ هْوی ام اًتکبؿا  ثِ هٜبل٤ب  ثلكًی
ّبی  ّب ؿك ه٣ََٗب  هؾتلر ؿك عَمُ تغکیع ؿك کَِك ثبُـ کِ ؿك ثٌیبكی ام پوٍَّ

٣لَم ارتوب٣ی ٍ اًٌبًی قبثل هِبّـُ اًت ٍ ثلؽی ًین ُبیـ هؾتْ تغکیکهب  پیوبیِهی   
 َٓك  گلفتِ ؿك ه١ََٗ َّیت ثبُـ کِ ٤ًی ُـُ ؿك ایي پوٍَّ ثلكًی ًَُـ.

َ    تَاى اگلصِ ًوی  ی ّهبی ههَكؿ ثلكًهی ًوهلُ     ؿك هکبم ق٘بٍ  ثهِ توهبهی پهوٍّ
یکٌبًی ؿاؿ، کبكی کِ ایي پوٍَّ ًین قٔـ آى كا ًـاكؿ ٍ ّـف، ًکـ ههَكؿی هکهبال    

تَاى ثِ ثلؽی هَاكؿ ٍ هِکال  کِ ٣وَهیت ثیِتلی ؿك ثیي  هَكؿ ثلكًی ًیٌت، اهب هی
 تغکیکب  هَكؿ ثلكًی ؿاُتٌـ اُبكُ کلؿ.

ّب، ا٣توهبؿ ثهِ ٓهـاقت     فلٕ اًبًی ؿك ثلكًی ٍ ًکـ پوٍَّ پیَقبثل فکل اًت 
ی آًْب ثَؿُ اًهت.   ٣لوی تغکیکب  َٓك  گلفتِ ثِ اًتٌبؿ ٍ ا٣تجبك هزال  هٌتِلکٌٌـُ

ّبی اٍلیِ هَاكؿی ام ًکٖ ایي ه١ََٗ هِهبّـُ ُهـ. ؿك ههَكؿی ؿٍ     گلصِ ؿك ثلكًی
بى ؿك ؿٍ ًِلیِ هؾتلهر  َٓك  ّونه هکبلِ ثلگلفتِ ام یک پوٍَّ ثب اؽتالف اًـک ثِ

ّهبی اًهتٌجبٛی    گیهلی ٍ آمههَى   ی ًوًَُِ  صٌیي ؿك هَكؿی ُیَ ثِ صبح كًیـُ ثَؿ. ّن
ؿاؿ. ایي هَاكؿ ؿك ّوبى هلعلهِ   َٓك  گلفتِ ثِ ٍَٗط غیل٣لوی ثَؿى کبك كا ًِبى هی

 ّبی هَكؿ ثلكًی ؽبكد ُـًـ. اٍل ام لیٌت پوٍَّ
ی هٜبل٤ب  هلی کِ ثِ  ام فٔلٌبهِ ی هکبال ، ثِ غیل ؿكؽَّٔ هزال  هٌتِلکٌٌـُ

هکبلِ ؿك ٓهـك قهلاك ؿاكؿ، ًهبم     31پلؿامؿ ٍ ثب  ُکل تؾٔٔی ثِ هجبعج َّیت هلی هی
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ؽَكؿ کِ ثِ رن یک هَكؿ ًهبیل ًِهلیب  ؿك عهَمُ ٣لهَم      هزلِ ؿیگل ثِ صِن هی 21
ِ   ارتوب٣ی ٍ ثِ ی َّیهت   ٍیوُ هجبعج فلٌّگی ف٤بلیت ؿاكًـ. ثِ ٠ًل پهوٍَّ ؿك هٌهئل

ِ  هلی ثِ ی پوٍِّهگلاى   ؽَّٔ ثب اًتابؿُ ام كٍٍ پیوبیَ ثیِتل ه١ََٗ هَكؿ ٣القه
 ٣لَم ارتوب٣ی اًت تب پوٍِّگلاى ٣لَم ًیبًی.

ّهبی ههَكؿ    ی هَكؿ اُبكُ ثب ٣ٌَاى َّیت هلی ؿك پبیگهبُ  تغکیکی کِ ؿك ثبمُ 302ام 
ً  13ثلكًی ثِ صبح كًیـُ ثَؿًـ، ًیوی ام آًْب ی٤ٌی  ِ هَكؿ ام تکٌیک پیوهبیَ ٍ پل  ِهٌبه

ّهبی اؽیهل    اًتابؿُ کلؿُ ثَؿًـ. كُـ کوی هکهبال  ؿك هَٗه١َ َّیهت هلهی ؿك ًهبل     
هکبلِ ثب هَٗه١َ َّیهت هلهی ؿك     71(، 3174-3181ّبی ) صِوگیل اًت. ؿك ثیي ًبل

 (3190-3191)ًبلِ  1ی مهبًی  کِ ؿك ثبمُ ّبی هؾتلر ثِ صبح كًیـُ ثَؿ ؿكعبلی هزلِ
ِ    هکبلِ افنایَ یبفته  302ایي ت٤ـاؿ ثِ   ی کلیوهی ٍ ّوکهبكاى   ِ اًهت. ثهِ اًهتٌبؿ هٜبل٤ه

هکبلِ ؿك ه١ََٗ َّیت هلی ثب تکٌیهک   18، (3174-3190)ّبی  ( ًین ؿك ثیي ًبل3193)
ایهي   (3190-3191)ًبل  1ی مهبًی  کِ تٌْب ؿك ثبمُ پیوبیَ ثِ صبح كًیـُ ثَؿ؛ ؿكعبلی

ؿك هَٗه١َ َّیهت   هَكؿ افنایَ یبفتِ اًت. ثِ غیل ام كُـ ت٤ـاؿ هکبال   13ت٤ـاؿ ثِ 
       ِ ی  هلی، كُـ ؿكٓـ هٜبل٤ب  پیوبیِهی ًیهن ؿكؽهَك تَرهِ اًهت. صٌبًضهِ ؿك هٜبل٤ه

ؿكٓـ هٜبل٤ب  َٓك  گلفتِ ؿك عَمُ َّیت هلی ؿك ؿِّ  32( عـٍؿ ٣3189جـاللْی)
ؿكٓهـ ؿك   10کِ ایي هکـاك ثِ عـٍؿ  ام تکٌیک پیوبیَ اًتابؿُ کلؿُ ثَؿًـ؛ ؿكعبلی 3180

ؿّـ اًتابؿُ ام كٍیکلؿ کوّی ٍ تکٌیک  هی تِ اًت. ایي ه١ََٗ ًِبىیبف  ًبلیبى اؽیل افنایَ
 ٍیوُ َّیت هلی اًت.ِ ی تغکیع ؿك ه٣ََٗب  هلثَٙ ثِ َّیت ث تلیي ُیَُ  پیوبیَ ُبی٢

ّهبی اؽیهل ثهِ     ّبی هلتجٚ ثب َّیت هلی ؿك ؿِّ ی اروبلی هکبلِ َٛكکلی ثب هٜبل٤ِ ثِ
ّهبی هٌتِهل ُهـُ ٍاكؿ ؿاًٌهت،      َاى ثِ هکبلِت كغن توبم اًتکبؿاتی کِ هی كًـ، ثِ ٠ًل هی

هٌـ ُـى پهیَ   كًٍـ پوٍَّ ؿك ه١ََٗ َّیت هلی ثِ ًوت ًبؽتبكهٌـ ُـى ٍ كٍٍ
ُهَؿ؛   كٍؿ. ایي ه١ََٗ ّن ؿك هٜبل٤ب  کوّی ٍ ّهن هٜبل٤هب  کیاهی هِهبّـُ ههی      هی

ی  ی ٣جـاللْی، هٜبل٤ِ کِ عزن میبؿی ام هکبال  تَٓیای هَكؿ اُبكُ ؿك هٜبل٤ِ ؿكعبلی
، فبقهـ كٍٍ تغکیهع ٣لوهی ثَؿًهـ، ؿك     (3174-3181)فلاتغلیل َّیت هلهی ؿك ایهلاى   

 ًبلیبى اؽیل کوتل صٌیي هکبالتی ؿك هزال  ٣لوی ه پوٍِّی ثِ صبح كًیـُ اًت.
ّبی ههَكؿ ثلكًهی اهکهبى     ّبی آهبكی ؿك پوٍَّ ثِ ٣لت پلاکٌـگی ثبالی رو٤یت

كًهـ اکخهل    ًهت. ثهِ ٠ًهل ههی    گیلی کلی ام هٜبل٤ب  ثٌیبك ًهؾت ا  ّوگلایی ٍ ًتیزِ
ِ  ّبی َٓك  گلفتِ هلثَٙ ثِ کبكّبی ؿاًِگبّی ٍ ثلگلفتهِ ام پبیهبى   پوٍَّ ّهبی   ًبهه

تلیي هالک اًتؾبة رو٤یت هَكؿ هٜبل٤ِ، ؿًتلًی آًبى، پهبییي   ؿاًِزَیی ثبُـ ٍ هْن
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تَاًـ  ّب ثَؿُ اًت. ایي ه١ََٗ گلصِ هی ّب ٍ مهبى المم ثلای گلؿآٍكی ؿاؿُ  ثَؿى ّنیٌِ
ّهب ؿك   ّبی آهبكی كا ؿك ه١ََٗ َّیت ًِبى ؿّـ، اههب ّوهیي پلاکٌهـگی    ١َ رو٤یتتٌ

یبثی ٍ تغییهلا  ّهَیتی ؿك    َُؿ اهکبى تغلیل كًٍـّب ٍ هٌیلّبی َّیت ٣ول ثب٣ج هی
ّهبی رهبه٢ ٍ ٣لوهی ؿك هکهب٢ٛ      كًـ ربی پوٍَّ َٛل مهبى هوکي ًجبُـ. ثِ ٠ًل هی

ای ثب اّویهت َّیهت هلهی ؽهبلی      عَمُّبی آهبكی یکٌبى ؿك  مهبًی هؾتلر ٍ ثب ًوًَِ
ای ؿك ایهي   ّبی َٛلی ؿك ه١ََٗ َّیت ٤ٗر رهـی  اًت. ًجَؿى یب کن ثَؿى پوٍَّ

ّبی ًلاًلی ٣لوهی ٍ ههَكؿ پهقیلٍ اکخلیهت      آیـ. کوجَؿ پیوبیَ مهیٌِ ثِ عٌبة هی
كغن ٍرهَؿ ٓهـّب پهوٍَّ ؿك ًهبلیبى اؽیهل ؿك عهَمُ َّیهت         هغککبى ثب٣ج ُـُ ثِ

لی ثِ َٛل اؽْ، ًتَاى تغلیلی ربه٢ ام كًٍهـّبی ٛهی ُهـُ ٍ    َٛكکلی ٍ َّیت ه ثِ
 تغییلا  َّیتی ثِ ٍرَؿ آهـُ اكائِ ؿاؿ.

ّبیی کِ تغکیکب  ؿك آًْب َٓك  گلفتِ، تْلاى ُبیـ ثِ ؿلیل ع٘هَك   ؿك هیبى اًتبى
 31ّبی هْن کَِك ؿك آى ثیِتلیي ًْن كا ؿاكا اًهت. ؿك ایهي لیٌهت ًهبهی ام      ؿاًِگبُ

ّهبی قهَی ؿك    ّهب کوجهَؿ ؿاًِهکـُ    َؿ. ُبیـ ٍرِ هِتلک ایي اًهتبى ُ اًتبى ؿیـُ ًوی
 ّبی ٣لَم ارتوب٣ی ثِ ٍیوُ ؿك هکب٢ٛ تغٔیال  تکویلی ثبُـ.  كُتِ

گیهلی ٓهغیظ    ام هِکال  کبك ثب تکٌیک پلًٌِبهِ اًتؾبة رو٤یت آهبكی ٍ ًوًَِ
 آههبكی  َٛكکِ ٣ٌَاى ُـ ثِ ٠ًل اًتؾبة ه١ََٗ ٍ ثِ تج٢ آى اًتؾبة رو٤یهت  اًت. ّوبى

تَاًـ ثِ ًَْلت ؿًتلًی ٍ اهکبى پیوبیَ ثلگهلؿؿ. ام آًزهب    ثیَ ٍ پیَ ام ّل صین هی
پقیلؿ، اًتؾبة ؿاًِزَیبى، رَاًبى  کِ کبك پیوبیَ ٣وـتب  تًَٚ ؿاًِزَیبى َٓك  هی

صِ ایي ه١ََٗ ایي ماٍیِ ًگلیٌت؛ اگلتَاى ام ٣ٌَاى رو٤یت آهبكی كا هی آهَماى ثِ ٍ ؿاًَ
 ی ٗلٍك  ٍ اّویت ثغج َّیت هلی ؿك ثیي ایي اقِبك ًین ثبُـ. اًـ ًِبًِتَ صٌیي هی ّن

ای صهَى َّیهت    ٣ـم ت٤لیر هِؾْ ام ه١ََٗ هَكؿ ثلكًی ٍ پـیـُ ی پیضیهـُ 
هلی ام ؿیگل ه٣ََٗب  قبثل اُبكُ اًت کِ ؿك ًبیل تغکیکب  َٓك  گلفتِ ؿك کَِك 

َّیهت ارتوهب٣ی،   پیلاهَى هجغج َّیت ًین قبثل هِهبّـُ اًهت. آهٜالعبتی صهَى     
َّیت رو٤ی، َّیت هلی ٍ َّیت ایلاًی ؿك ثٌیبكی هَاق٢ ثـٍى ت٤لیر ؿقیع ثِ کهبك  

تهَاى ؿكیبفهت ه٠ٌهَك ؿقیهع      كًٍـ ٍ غبلجب  ثب هلٍك صبكصَة ٠ًلی تغکیکب  ًین ًوی هی
تهل اًهت. الجتهِ     ّب ام ایي آهٜالط ًنؿیهک   هغکع ام َّیت هلی ثِ کـاهیک ام ثلؿاُت

ِ  هی تأًهی ام تغکیکهب  َّیهت هلهی ؿك ًهبیل کِهَكّب ؿك غبلهت         تَاى گات ُبیـ ثه
ی  تغکیکب  َٓك  گلفتِ َّیت هلی ؿك ایلاى اههلی رـیهـ ٍ ؿك احهل پیهـایَ پـیهـُ     

ِ    ؿٍلت ه هلت ؿك ًـُ  ّهبی تهبكیؾی آى ٍ    ی اؽیل اًگبُتِ ُـُ اًت ٍ کوتهل ثهِ كیِه
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اُلف، فلٌّگ پلؿاماى صَى اعوـ  گیلی آى، آًگًَِ کِ ثلؽی ام ٠ًلیِ ّبی ُکل تابٍ 
 كربیی، ُبّلػ هٌکَة ٍ هغوـ ثِْتی ُیلامی اُبكُ ؿاكًـ، تَرِ ُـُ اًت.

ّهب ٍ کخیلاالث٤هبؿ ثهَؿى     الجتِ ثبیـ اُبكُ ؿاُت ثؾِی ام ایي هِکال  ثِ پیضیهـگی 
ّبی ٠ًلی ٍ هٌبث٢ تزلثهی   گیلی ؿیـگبُ گلؿؿ کِ هَرت ُکل ه١ََٗ َّیت هلی ثلهی

 هتابٍ  ٍ گبُ هتٌبقٖ ُـُ اًت.
ِ  ٌُبًبى ؿك ثؾَ هجبًی ٠ًلی پوٍَّ ابؿُ ام ٠ًلیب  ربه٤ِاًت ی اّویهت   ّب ًِهبً

پلؿاماى عَمُ َّیت ّوضٌبى ثِ هبًٌـ  ی اهل ارتوب٣ی اًت. ام ثیي ٠ًلیِ َّیت ثِ هخبثِ
پهلؿاماى کهٌَ هتکبثهل     ثیِتلیي اًتٌبؿ ثِ آحبك تبرال، گیـًن، رٌکیٌن ٍ ٠ًلیِ 3180ؿِّ 

كًـ كٍیکلؿ تلایکی ًین ؿك ًهبلیبى اؽیهل ٛلفهـاكاى     ٠ًل هیًوبؿیي ٍرَؿ ؿاكؿ. الجتِ ثِ 
ؿكٓهـ   20ثیِتلی پیـا کلؿُ اًت. ًکتِ قبثل تَرِ ؿك ایٌزب ایي اًت کهِ ًنؿیهک ثهِ    

ّب ًین تٌْب ثِ هلٍك ثلؽهی   ّب فبقـ هجبًی ٠ًلی هِؾْ ثَؿًـ. ثلؽی ام پوٍَّ پوٍَّ
ل ثهنك  ثٌهیبكی ام   آكایِ پیلاهَى َّیت ٍ ثٌٚ آى ثِ َّیهت هلهی پلؿاؽتٌهـ. هِهک    

ّبی ؿیگهل تغکیهع ام رولهِ     ّب ٣ـم اكتجبٙ ثؾَ هجبًی ٠ًلی هکبال  ٍ ثؾَ پوٍَّ
صٌهیي   ّبی ًٌزَ َّیت هلی ٍ ٛلاعی پلًٌِبهِ اًهت. ّهن   ّب ٍ هالک اًتؾبة گَیِ

٣ـم اًٌزبم ٠ًلی صبكصَة تغکیع ؿك اکخل هکبال  قبثل هِبّـُ اًت. گَیهب ثهِ ایهي    
ثِ صِن ثؾَ ٗلٍكی ٍ المم ؿك صبح هکبلهِ ًگلیٌهتِ    ثؾَ ؿك ثٌیبكی هَاق٢ ثیِتل

پهلؿام   کِ اگل هغکع ًبم ٠ًلیِ َٛكی َُؿ تب صبكصَثی رْت ٛلاعی هٌیل تغکیع. ثِ هی
ؿیگلی كا ؿك صبكصَة تغکیع ثیبٍكؿ ٍ یب ثِ ٠ًلیب  ؿیگلی اًهتٌبؿ کٌهـ، تاهبٍتی ؿك    

كرهب١ ثهِ ٠ًلیهب  ٍ    کٌـ. یکی ؿیگل ام هٌبئل، ٣ـم اًهتٌبؿ ٍ ا  هٌیل تغکیع ایزبؿ ًوی
 پلؿاماى ثَهی ؿك ثبة َّیت هلی اًت. ّبی ٠ًلیِ ؿیـگبُ
كغن ٍرَؿ ٓـّب پوٍَّ ؿك عَمُ َّیت هلهی ؿك کِهَك ٌّهَم اروهب٣ی ثهیي       ثِ

ِ    هغککبى ؿكؽَّٔ هٌبث٢ َّیت هلی ٍرَؿ ًـاكؿ. ثِ ٠ًل ههی  ی  كًهـ ّهیش پلٌُهٌبه
ثبیهـ ثهِ ٛلاعهی     اًتبًـاكؿی ؿك ایي ؽَّٔ ٍرَؿ ًـاكؿ ٍ ّل هغکع ؿك کهبك ؽهَؿ  

کِ تغکیکب  پیلاهَى َّیت هلی ؿك  ای اقـام کٌـ. ثب ایي پلًٌِبهِ ٍ ًٌزَ ا٣تجبك ًبمُ
ّبیی ٠ًیل َّیت هلهی صیٌهت؟ هٌهبث٢     ّبی پیِیي ام ًؤال ّبی اؽیل ثلؽالف ؿِّ ًبل

اًهـ ٍ   َّیت هلی صیٌت؟ ٣لل ٍ ٣َاهل تغکین َّیت هلی کهـام اًهت؟ ٣جهَك کهلؿُ    
پلؿامًـ؛ اهب ّوضٌهبى   ّبی ارتوب٣ی هی َّیت هلی ٍ ًبیل پـیـُ ثیِتل ثِ ثلكًی كٍاثٚ

ّبی اًبًی ؿك ثیي هغککبى ٍرَؿ ًـاكؿ. ؿك  آیـ اروب٣ی ؿك پبًؼ ثِ آى ًؤال ثِ ٠ًل هی
ّبی اؽیل ثیِتل ثِ اث٤بؿ ًلمهیٌی  ی َّیت هلی هغککبى ؿك ًبل ّبی ًبمًـُ هَكؿ هؤلاِ
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ی  کهِ ؿكثهبمُ   ِ ًِهبى ؿاؿًهـ؛ ؿكعهبلی   ٍ رغلافیبیی، فلٌّگی ٍ ًیبًی َّیت هلی تَر
ِ    (3174-3190)مهبًی  ّهبیی صهَى مثهبى ٍ اؿثیهب  فبكًهی،       پوٍِّهگلاى ثیِهتل هؤلاه

٣ٌَاى هٌبث٢ آلی َّیت هلهی ؿك ٠ًهل    ٍیوُ هقّت تِی٢ ٍ تبكیؼ هلی كا ثِ  ؿیٌـاكی ثِ
. اگهل صهِ کوبکهبى هکهبال  ثٌهیبكی مثهبى       (40: 3193)کلیوی ٍ ّوکبكاى، گلفتِ ثَؿًـ 

ُوبكًـ، اههب تغییهلا     ّبی هْن َّیت هلی ثل هی بكًی ٍ َّیت ؿیٌی افلاؿ كا ام هؤلاِف
تَاًـ عبئن اّویت ثبُـ. هِؾْ ًیٌت تغییلا  ثِ ٍرهَؿ آههـُ ؿك ًگهبُ     فکل ُـُ هی

ّب ٍ هٌبث٢ َّیت هلهی تهب صهِ اًهـامُ ثلگلفتهِ ام ا٣تجبكًهٌزی        هغککبى ًٌجت ثِ هؤلاِ
ی ٣وَهی فکلی عبکن ثل هغبفل ؿاًِگبّی ؿك ایهي  َّیت هلی اًت یب ف٘ب ّبی هؤلاِ

( ثب ٣ٌَاى ربیگبُ 3181َٛكکِ ؿك تغکیع هزتجی هکَٔؿی) اهل احلگقاك ثَؿُ اًت. ّوبى
 ّهبی  ّبی ؿٍلتی ٣لَم ًیبًی ؿك ثهیي ًهبل   ّبی ؿاًِزَیی ؿك ؿاًِکـُ ًبهِ َّیت ؿك پبیبى

ًْبؿ ؿیي ٍ هقّت  ًْبؿ ًیبًی، ایـئَلَهی، ًؾجگبى ٍ كٌٍُاکلاى پي ام 3181-3170
ّهبی   تلیي هؤلاِ ّبی ؽبكری هـكًیتِ، رْبًی ُـى ٍ تأحیلا  غلة هْن ٍ ؿك ثیي هؤلاِ

ی مهبًی ثٌهیبكی ام پوٍِّهگلاى    کِ ؿك ّوبى ثبمُ ًبم ٣ٌَاى ُـُ اًت؛ ؿكعبلی َّیت
 ای صَى مثبى ٍ اؿثیب  فبكًی تأکیـ ؿاُتٌـ. ّبی فلٌّگی ی ٣لَم ارتوب٣ی ثل هؤلاِ عَمُ

ّهبی اؽیهل    ّب ؿك ًهبل  ایي اعتوبل ٍرَؿ ؿاكؿ کِ تَرِ ثِ هجبعج هلثَٙ ثِ قَهیت
گیلی َّیت هلی ًنؿ ثلؽی هغککبى ٍ  كًگ ُـى ًکَ مثبى فبكًی ؿك ُکل هَرت کن

ِ   َٛك هی اًـیِوٌـاى ُـُ ثبُـ. ّویي ٣ٌهَاى هؤلاهِ آهلی     تَاى کن ُـى ًکَ ؿیهي ثه
ای ههلتجٚ ؿاًٌهت کهِ كُهـ      کهلی ًگبُ ثلؽی هغککهبى كا ثهِ ف٘هبی ف    هلی ؿك َّیت

ؿاًهـ. ایهي    ًکَالكیٌن ؿك ایلاى كا هَرت رـایی َّیت ؿیٌی ام َّیت هلی افلاؿ ههی 
ثلؿاُت ؿكعبلی ؿك ف٘بی فکلی ربه٤ِ ٛلط اًت کِ تغکیکب  اًزهبم ُهـُ ًِهبى ام    

)فلرهی ٍ  ّهبی اؽیهل ؿاكؿ    ثبحجب  ٍ عتی ٤َٓؿی ثَؿى كًٍـ ؿیٌـاكی ؿك ایلاى ؿك ؿِّ
ّهبی ًهٌزَ ؿیٌهـاكی ؿك     پیوبیَكٍایی ؛ اگلصِ ٌّتٌـ کٌبًی کِ (79: 3188کبٟوی، 
گیلی ؿیٌـاكی ؿك  ٍ ام اهتٌب١ اًـامُ (394: 3191مًـ،  )ُزبیی قلاك ؿاؿًُکـ هَكؿ ایلاى كا 

 .(317: 3192)هغـحّی، گَیٌـ  ایلاى ًؾي هی
٣ٌَاى هتغیل ٍاثٌهتِ ؿك ٠ًهل گلفتهِ     ّبی ثلكًی ُـُ، َّیت هلی ثِ ؿك اکخل پوٍَّ

ُـُ اًت کِ ایي ه١ََٗ ثِ ایي ٣لت کِ ه٤وَال  ًبم هتغیهل ٍاثٌهتِ ؿك ٣ٌهَاى تغکیهع     
ای کِ ؿك آًْهب َّیهت    ّبی صبح ُـُ كًـ. اعتوبال  ت٤ـاؿ هکبلِ آیـ ٛجی٤ی ثِ ٠ًل هی هی

هٌتکل اًت ثٌیبك ثیَ ام ت٤ـاؿ فکل ُهـُ اًهت ٍ ثهِ     ٣ٌَاى یکی ام هتغیلّبی هلی ثِ
ی ایهي ثلكًهی ؽهبكد هبًهـُ       ؿك ٣ٌَاى هکبلِ ام ؿایلُ« َّیت هلی»٣لت ًجَؿى ٣جبك  
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اًت. ًکتِ قبثل تَرِ ایي اًت کِ تکلیجب  توبهی تغکیکب  ؿكؽَّٔ كٍاثٚ هتغیلّبی 
ِ ی کوتلی ثِ ثلكًی كاث كًـ هغککبى ٣القِ فلٌّگی اًت. ثِ ٠ًل هی ّهب ٍ   ی پـیهـُ  ٜه

هتغیلّبی ًیبًی یب اقتٔبؿی ثب َّیت هلی ؿاُتٌـ ٍ ربی ایي تغکیکب  ؽبلی اًت. ام 
تهلیي تغییهل ًٌهجت ثهِ ًهبلیبى گقُهتِ ع٘هَك ثٌهیبك پلتکهلاك           ایي گقُتِ ُبیـ هْن
ّبی رو٤ی، ایٌتلًت ٍ ف٘بی هزبمی ثبُـ کهِ ثیِهتلیي تَرهِ     هتغیلّبیی صَى كًبًِ
اؽیل ثِ ؽَؿ رلت کلؿُ اًهت. پهي ام ایهي ههَكؿ ّوضٌهبى      ی  هغککبى كا ؿك یک ؿِّ

ی هْن پوٍِّگلاى اًت. ایي ه١ََٗ کِ  ی ثیي َّیت ؿیٌی ٍ َّیت هلی ؿغـغِ كاثِٜ
٣ٌَاى ثؾِهی ام َّیهت    ٣ٌَاى هتغیل هٌتکل ؿیـ ٍ یب ثِ َّیت ؿیٌی ٍ هقّجی كا ثبیـ ثِ

ـ. صٌبًضهِ ؿك  آیه  هلی ؿك ٠ًل گلفت، ّوضٌبى ه٣ََٗی صبلَ ثلاًگین ثِ عٌهبة ههی  
 ٣ٌَاى ثؾَ هْوی ام َّیت هلی ؿك ٠ًل گلفتِ ُـُ اًت. ثلؽی تغکیکب  َّیت ؿیٌی ثِ

ّبی َٓك  گلفتِ ؿكؽَّٔ هخجت یب هٌای ثَؿى كٍاثٚ ًبیل هتغیلّبی  ؿك ثلكًی
ُهَؿ. ثیِهتلیي فلاٍاًهی ثهِ ٍرهَؿ       آلی ثب َّیت هلی هَاكؿی ام اؽتالف ؿیهـُ ههی  

ِ   لی ثب َّیت ؿیٌهی افهلاؿ ثهل ههی    ی هخجت ٍ هٌتکین َّیت ه كاثِٜ ای کهِ   گهلؿؿ. كاثٜه
َٛكکِ گاتِ ُـ آًکـك ؿك تغکیکب  گًَبگَى ثِ احجب  كًیـُ کِ ثلؽی عتی ام آى  ّوبى
کٌٌـ. هَكؿ ؿیگل ًلهبیِ ارتوهب٣ی اًهت کهِ ایهي      ٣ٌَاى ثؾِی ام َّیت هلی یبؿ هی ثِ

اؿُ ُهـُ اًهت. اههب    ّبی گقُهتِ ًِهبى ؿ   كاثِٜ ًین ثبكّب ؿك تغکیکب  گًَبگَى ؿك ًبل
ه١ََٗ پلصبلِی کِ تَرِ ثٌیبكی ام هغککبى كا ثهِ ؽهَؿ رلهت کهلؿُ اًهت، ثغهج       

کِ  صٌیي ایٌتلًت ٍ ف٘بی هزبمی اًت؛ ؿكعبلی ّب ا٣ن ام ؿاؽلی ٍ ؽبكری ٍ ّن كًبًِ
ی هٌای ٍ ه٤کَى كا هتغیل هیناى اًتابؿُ ام ایٌتلًهت ٍ ف٘هبی هزهبمی     ثیِتلیي كاثِٜ

ي كاثِٜ هخجهت ًِهبى ؿاؿُ ُهـُ اًهت. ؿكؽٔهَّ اًهتابؿُ ام       ؿاكؿ؛ ؿك یک تغکیع ای
ی هخجت ٍ هٌتکین  ّبی ؿاؽلی ًین اکخل تغکیکب  ٍرَؿ كاثِٜ ّب ثِ ؽَّٔ كًبًِ كًبًِ

کِ ایي كاثِٜ ؿك ؽَّٔ اًتابؿُ ام هبَّاكُ هٌای ٍ ه٤کَى  ؿٌّـ؛ عبل آى كا ًِبى هی
ی هخجهت ٍ   یت هلی افلاؿ كاثِٜاًت؛ ثِ رن یک هَكؿ کِ هیناى اًتابؿُ ام هبَّاكُ ثب َّ

هٌتکین ؿاُت. هِؾْ ًیٌت ایي تابٍ  ؿك ًتبیذ ثِ ؿًت آههـُ ٍ ههَاكؿ ًکهٖ ثهِ     
ّبی آهبكی ٍ یب تابٍ  ؿك  گلؿؿ یب ثِ تابٍ  رو٤یت ّب ثلهی ا٣تجبك تغکیکب  ٍ ًَگیلی

ّبی َّیت هلی. ّل صِ ٌّت آًضِ کِ رهبی آى ؿك تغکیکهبتی ام ایهي     ّب ٍ ٛیر گَیِ
ی ؿٍ هتغیل ٍ ًِهبى ؿاؿى هخجهت    ًوبیـ تغلیل اًت. ٓلف ثلكًی كاثِٜ هی رٌي ؽبلی

تَاًـ هب  ٍ هٌای ثَؿى كاثِٜ، ثـٍى ؿك ٠ًل گلفتي ؿّْب ٣بهل ٍ هتغیل تأحیلگقاك ؿیگل ًوی
كا ؿك تغلیل صلایی ٍ صگًَگی یک كاثِٜ یبكی كًبًـ. ایي ه١ََٗ کِ هیناى اًتابؿُ ام 

ّبی آُکبك  ِٜ هخجت یب هٌای ؿاكؿ ثـٍى اُبكُ ثِ هکبًیٌنّب ثب َّیت هلی افلاؿ كاث كًبًِ
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ؿّی َّیت ٍ ثلكًی رنئیب  ٍ صگًَگی ایهي تأحیلگهقاكی    ؿّی ٍ رْت ٍ پٌْبى ُکل
گلایهی ؿك ثٌهیبكی ام    كًـ ایي تکلیل تَاًـ هب كا ثِ تغلیل ؿكًتی ثلًبًـ. ثِ ٠ًل هی ًوی

لی تٌْب ثب صٌـ ٣بههل ههَكؿ   تغکیکب  ثلكًی ُـُ ٍرَؿ ؿاكؿ. ؿك اکخل هکبال ، َّیت ه
اًـ. اکخل هکبال  ثهِ   گیلؿ ٍ ًبیل ٣َاهل صٌـگبًِ تأحیلگقاك فلاهٍَ ُـُ تغلیل قلاك هی
تهَاى   کِ ثِ ٍَٗط ههی  اًـ؛ عبل آى ّب ثب َّیت هلی پلؿاؽتِ ی ؽٜی پـیـُ ثلكًی كاثِٜ

 ُ اًت.گل ؿیـُ ًِـ کٌٌـُ ٍ هـاؽلِ ؿكیبفت ؿك ثٌیبكی هَاق٢ هتغیلّبی هیبًزی، ت٤ـیل
َٛكکِ اُبكُ ُـ هِکل تغلیل ؿك اکخهل تغکیکهب  ههَكؿ هٜبل٤هِ ثهِ       ؿك پبیبى ّوبى

ِ  صِن هی گیهلی، ٣وهـتب  ثهِ     ؽَكؿ. هغککبى ؿك ثؾَ ًْبیی هکبال  ی٤ٌی ثغج ٍ ًتیزه
اًـ. گَیب ثب احجب  ٍرَؿ یک كاثٜهِ، هغکهع    ّبی تغکیع ثٌٌـُ کلؿُ تَٗیظ ًتبیذ ٍ یبفتِ

ّبی هؾلتر هکبال   تَاًـ رـایی ثؾَ ـاكؿ. ایي ه١ََٗ هیپٌ کبك ؽَؿ كا توبم ُـُ هی
ّبی تغکیع ام  ًَ ٍ یبفتِ ام ّن كا ًِبى ؿّـ. اكتجبٛی کِ ثیي هجبًی ٠ًلی تغکیع ام یک
  ِ گیهلی كا ُهکل ؿٌّهـ     ًَی ؿیگل ثبیـ ؿك ثؾَ ًْبیی ثِ ّن ثلًٌـ ٍ تغلیهل ٍ ًتیزه

 گیلؿ. تکلیجب  ؿك اکخل هَاكؿ ُکل ًوی
 ی ُـ هکبال  هٌتِل ُـُ ؿك ه١ََٗ َّیت هلی ثب كٍیکلی اًتکبؿیایي پوٍَّ ٤ًؿك

هَكؿ ثلكًی قلاك گیلؿ ٍ ُوبیی ام هٜبل٤ب  َٓك  گلفتِ ؿك ه١ََٗ َّیت هلهی ثهب   
 اهیـ اًت ثلكًی َٓك  گلفتِ ثِ هغککبى كٍیکلؿ کوّی ٍ تکٌیک پیوبیَ ًِبى ؿاؿُ َُؿ.

ایلاى ؿًت هلی ؿك ه١ََٗ َّیتتلی ام كًبًـ تب ثتَاًٌـ ثِ تغلیل ربه٢ ٍ پوٍِّگلاى یبكی
 گِب ثبُـ. ّبی آتی ؿك ه١ََٗ َّیت هلی كاُ اًت رْت اًزبم پوٍَّصٌیي اهیـ یبثٌـ. ّن
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