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 هقذهِ

اځَ . ولًٌ ثَهًٍى ثب ثلَان َب ثٍ ٙيًٌ سچٺي اٵَاى وٖجز ثٍ ډ٫ً١ً ياثٖشٍ إز
ٍ ىڅيڄ ا٥ال٫ ٍٕبوي ٱچ٤،  ٍ ٕبُ وٚيٌ إز، ث ډ١ًً٭ي ٽٍ َىًُ ىٍ كي يټ ثلَان ډٖئچ

 هًى ثلَان ُإز ي ىٍ ډٺبثڄ، اځَ َٙاي٤ ،ثلَان سچٺي ًٙى، اٹياڇ وٖىؼييٌ ډشٮبٹت آن
ثلَاوي ثٍ ٕجت ا٥ال٭بر ٱچ٤، ٭بىي ٹچمياى ًٙى، ياٽى٘ ىيََىڂبڇ يب ١ٮيٴ آكبى 
ٍ ىوجبڃ ىاٍى ٽٍ ىٍ آن ًٍٝر ويِ ٽبٍٽَى ي ٭ًاٍٟ ي آطبٍ  ػبډٮٍ ي سٞميڈ ٕبُان ٍا ث

ٍ ډًٹ٬ ي ډىبٕت ًٍٝر . ثلَان، ايؼبى ډٖئچٍ ډي ٽىي اځَ ىٍ كيه ثلَان، ا٥ال٫ ٍٕبوي ث
ٍ وً٭ي ىؿبٍ ډٚپڄ هًاَي ٙي ثَ َميه إبٓ إز ٽٍ وٺ٘ . وڂيَى، ػبډٮٍ ث

ٍ َبي ػمٮي ىٍ هجَ ٍٕبوي، آډًُٗ، ًَىيز ٕبُي، آډبىٌ ٕبُي ي ديٚڂيَي  اُ ٍٕبو
ٍ َب ىٍ ٥ًڃ كيبر ثَٚي ىٍ كبڃ  ثلَان َب ٽبډالً ډ١ًً٭يز ډي يبثي ي اُ آوؼب ٽٍ ٍٕبو

ٍ َبي ډوشچٴ ىٍ ُډبن ثلَان، ىٍ َمٍ ُډبن َب ي ډپبن َب  اويسپميڄ ي سًٕٮٍ ، ٽبٍٽَى ٍٕبو
ٍ َب ٽٍ ډجشىي ثَ ډبًَاٌٍ، . َمٖبن ويٖز ثىبثَايه ىٕز ٽڈ وشيؼٍ ثي سًػُي ثٍ وٺ٘ ٍٕبو

ٍ ډياٍ ٍ َبي ؿىييػُي ي ٍايبو َٖشىي، آن إز ٽٍ ىٍ ديٚڂيَي ...  ايىشَوز ډلًٍ ي ،ٍٕبو
٘ َبي ډىبٕت ي َٕي٬ ډٖئًالن ي ډَىڇ ٍا ،يب ٍييبٍييي ثب كًاىص ي ډٖبئڄ  ياٽى

ٍ آٵَيه إز،ثَومي اوڂيِوي، ١مه آوپٍ ا٥ال٫ ٍٕبوي كشي ىٍٕز .   اډب ىيََىڂبڇ ويِ ٵبػٮ
ٍ َبي ډًع ًٕډي  ٽٍ ثيٚشَ ډشمَٽِ )ډٺبڅٍ كب١َ ثٍ اَميز ٽبٍٽَىَب ي ٹبثچيز  ٍٕبو

ٍ َبي ػيييوي  ډي دَىاُى ي ٹٞي دبٕوڂًيي ثٍ ايه دَٕ٘ اُ وڂبٌ سبٵچَ (ثَ ٍٕبو
ٍ َب ثَاي ډييَيز ثلَان َب سب ؿٍ  إبٕي ٍا ىاٍى ٽٍ ىٍ ٍاَپبٍَبي سبٵچَي وٺ٘ ٍٕبو

 اوياٌُ ثَاي ايَان ٍاٌ ځٚبٕز؟

تحشاى 

 دَيٚبوي، ډٶًُڇ ثلَان ىٍ كًٌُ َبي ډوشچٴ ٕيبٕي  ـ  اػشمب٭ي، ثب ډٮبوي ځًوبځًوي ؿًن
ٍ ٭٦ٶي ىٍ سلچيڄ َبي  ٍ ٭ىًان وٺ٦ يكٚز، ٵبػٮٍ، ډٞجيز، هًٚوز ثبڅٺًٌ يب ثبڅٶٮڄ، يب ث

ٍ ٽبٍ ٍٵشٍ إز ثلَان، اوشوبة ي »ىٍ ډجبكض سًٕٮٍ، اُػمچٍ ىٍ ٽشبة . سٞميڈ ځيَي ث
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ُڅِڅٍ،  ډبوىي 1ايڃ، ډلي٦ي: ، ډىٚب ثلَان ثٍ ىي هبٕشڂبٌ اٍػب٫ ىاىٌ ٙيٌ إز«سٲييَ
 ٽٍ ىٍ ايه ثلَان، ثب ٽبٍثَى يٕبيڄ ا٭شَاٟ ٱيَٹبوًوي 2ي ىيڇ، ډىجٮض اُ و٪بڇ... ٕيڄ ي 

ٽٍ ډٮش١َبن اُ آن إشٶبىٌ ډي ٽىىي، اٹشياٍ ٹبوًوي سٞميڈ ځيَويځبن ثٍ ډوب٥ٌَ ډي اٵشي 
(.  1973، 3 ي آڅمًوي174، ٛ 1368ٕيٴ ُاىٌ، )

اډب ىٍ اليلٍ ديٚىُبىي يُاٍر ٽًٍٚ ايَان ثَاي سٚپيڄ ٕبُډبن ډييَيز ثلَان، 
ٍ ولًي سٮَيٴ ٙيٌ إز ٽٍ وٖجز ثٍ سٮَيٴ يبى ٙيٌ، ډٮىبي ډلييىسَي  ايه ډٶًُڇ ث

٥ي إز ٽٍ ىٍ اطَ كًاىص، ٍهياىَب ي يَٙا  ثلَانىٍ ايه وڂبٌ،. ٍا ىٍثَ ډي ځيَى
 (سي ي اػشمب٭يي ىٍ كًٌُ َبي اډهډ٦َفػِ ډًاٍى  ثٍ)٭ي ي اوٖبوي ي٭مچپَىَبي ٥ت

ٍ ٥ًٍ وبځُبوي  ٻ ثَاي يػبى ډٚٺز ي ٕوشي يى ي ډًػت اي ډي آديييٍٹبثڄ ٽىشَڃ يا ٯيث
٥َاٍي، ٵًٍي ٟاُ ثٍ اٹياډبر ايث٥ََٳ ٽَىن آن ن ى يًٙا ػبډٮٍ اوٖبوي ډي يډؼمً٭ٍ 

(.  1385اليلٍ سٚپيڄ ٕبُډبن ډييَيز ثلَان ٽًٍٚ، ) ي ٵًٷ اڅٮبىٌ ىاٍى

 سساًِ

 ځٶشٍ ٙيٌ إز ٽٍ ايه ډٶًُڇ ىٍ ٽڄ، ثَاي ډٮبوي 4ىٍ ٵََىڀ څٲز ىٍ سٮَيٴ ٍٕبوٍ
ٍ ٽبٍ ځَٵشٍ ډي ًٙى ٍ َب اٹٖبڇ . ډوشچٴ اٍسجب٥ي ث ثَاي ډظبڃ سچًيِيًن، ٍاىيً ي ٍيُوبډ

ٍ َب َٖشىي ٍ ٭ىًان إڈ ػمٮي ثَاي ثىڂبٌ َبي . ډوشچٴ ٍٕبو اُ ايه ٍي، ايه ياٌّ ډي سًاوي ث
ٍ ٽبٍ ځَٵشٍ ًٙى ٍ َبي طبثز ي )اډب ىٍ ٭َٞ ٍايبوٍ . هجَي ي ډ٦جً٭بسي ث ثب اوًا٫ كبٵ٪

، ٍٕبوٍ إڈ ػمٮي إز ثَاي اوًا٫ ډوشچٴ ي ډشى٫ً اوشوبة اُ ډوِن ىاىٌ َب (ډشٲيَ
ٍ َبي «6ييپي دييب»ىٍ ىايٌَ اڅمٮبٍٳ . (2005، 5ٵََىڀ څٲز سټ  سَډِ) ، سٶبير ثيه ٍٕبو

إبٕي سچٺي وٚيٌ ي ځٶشٍ ٙيٌ إز ٽٍ  (دٔ اُ ٍايبوٍ)ي ػييي  (دي٘ اُ ٍايبوٍ)ٹييڈ 
ٍ َبي ٹييمي ىٍ اٙپبڃ ىيؼيشبڅي ثبٍ ىيڂَ ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ 1995اُ ٕبڃ   سبٽىًن ٍٕبو
ٍ اوي ٍ َبي ٹييمي. ځَٵش  ثيين آوپٍ اُ ثيه ثَيوي، َٙي٫ ثٍ ٕبهز ،اډب سًڅيي ٽىىيځبن ٍٕبو

ٍ َبي ػييي ٽَىٌ اوي  (. 2007ييپي دييب، )ډلشًاي هبٝي ثَاي ٍٕبو
                                                      

3. Almond 2. systemic 1. environmental 
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ِ اي ٍ اهتياصات ًظشيِ تافلش  ُ ّاي سساً ُ اي تِ ديذگا اشاس

ٍ َب ٍ َبي ډوشچٴ، ډشى٫ً ي ثٖيبٍي ډ٦َف ،ىٍثبٌٍ اٍسجب٣ اػشمب٭ي ي وٺ٘ ٍٕبو  و٪َي
اُ . إز ٽٍ ٥َف ي ثٍَٕي ي كشي اٙبٌٍ ٽًسبٌ ثٍ َمٍ آوُب ىٍ يټ ډٺبڅٍ ډمپه ويٖز

 يب ٵَىيىبوي  ډشٶپَ ٽبوبىايي ځَٵشٍ سب ىييځبٌ َبي اډظبڃ ىيًيي ٍايِډه،اوييٍٚ ډټ څًَبن
ٍ اي ىاوٚڂبٌ ځالٕڂًي اوڂچئ ي سًوئ ٽٍ ػمچڂي ...  ي ثًيٌْ وڂَٗ ځَيٌ ٍٕبو

ٍ َب ىٍ ډييَيز ثلَان ثبُهًاوي ًٙوي ىٍ . ٹبثچيـز آن ٍا ىاٍوي ٽٍ ىٍ ُډيىٍ وٺ٘ ٍٕبو
ٍ َب، اوييٍٚ سبٵچَ ثٍ ىاليڄ ُيَ كبئِ اَميز إز ٍ َبي ډَث٣ً ثٍ ٍٕبو : ثيه و٪َي

ٍ َبي ډشٮبٍٳ  ٍا  (ډبوىي ٍاىيً ي سچًيِيًن ىٍ ٦ٕق إشٶبىٌ ايَاويبن)اي ٍٕبو
ٍ َبي ډًع ًٕڇ ي ػييي ٽٍ ىٍ يټ ٽالڇ  ٍ َبيي ٽڈ اَميز  ډي ىاوي ي ثَ ٍٕبو ٍٕبو

ٍ َبي ډًع ًٕډي ىٍ .  سأٽيي ىاٍى،ډلًٍوي«   ٍايبوٍ» اَميز دَىاهشه ثٍ وٺ٘ ٍٕبو
ډييَيز ثلَان، آوڂبٌ ٍم ډي ومبيي ٽٍ ثياويڈ سٮياى ٽبٍثَان ايَاوي ايىشَوز ٽٍ ىٍ ٕبڃ 

 اُ ډَُ ىٌ ډيچيًن وٶَ ويِ ٵَاسَ 1386، اُ دىغ ډيچيًن وٶَ ٭جًٍ وپَىٌ ثًى ىٍ ٕبڃ 1382
(. 275، ٛ ١1386يبيي دَيٍ، )ٍٵشٍ إز 

 ثًيٌْ ىٍ ډٺبيٍٖ ايه ٍٹڈ ثب ،ايه ٍٙي هبٍٷ اڅٮبىٌ ٽبٍثَان ىٍ ډير ٽمشَ اُ ؿُبٍ ٕبڃ
ٍ اي كييى يټ ٹَن، كييى ىي سب ٍٕ ډيچيًن  ډؼم٫ً ٙمبٍځبن ډ٦جً٭بر ٽًٍٚ ٽٍ ثب ٕبثٺ

ٍ َبي و٩ًًٍُ وٚبن ډي ىَي  .وٖوٍ إز، ثٍ ي١ًف اَميز ٍييپَى سبٵچَ ٍا ثٍ وٺ٘ ٍٕبو
ٍ َبي ډًع ًٕډي ىٍ  ٍ َب ثًي ٌْ ٍٕبو ٍ ٽبٍځيَي ي ډييَيز ٍٕبو اُػمچٍ وپبر ٹبثڄ سًػٍ ىٍ ث

 اډب ثىب ثَ ځٶشٍ ثَهي . اَٙاٳ ي سٖچ٤ ثٍ ٍٕبوٍ ي ٹًا٭ي ثبُي ىٍ ايه ډييان إز،ثلَان َب
ٍ و٪َ ډي ٍٕي ډٖئچٍ ػىڀ اڅپشَيويټ ي ولًٌ ٍييبٍييي ثب آن ىٍ ايَان، ثٍ  ٽبٍٙىبٕبن، ث

ٵَاډًٙي ٕذَىٌ ٙيٌ ي سىُب ىٍ كي ٥َف ډٖبئڄ و٪َي ثبٹي ډبويٌ إز، ىٍ كبڅي ٽٍ ايه 
ىٍ ُډيىٍ ػىڀ اڅپشَيويټ سًػٍ ثٍ ويَيي ... ډٖئچٍ ىٍ ََ ُډبن ٭بډچي ډوب٥ٌَ  اوڂيِ إز 

ٍ ِٕايي ثَهًٍىاٍ إز  (.  302َمبن، ٛ )ډشوٜٞ اوٖبوي ي آډًُٗ آوُب اُ اَميز ث
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ٍ َبي وًيه ي  ٍ ٽَىن آن، ١َيٍر سًػٍ ثٍ ٍٕبو سًػٍ ثٍ ٍييپَى سبٵچَي ي ثَػٖش
دٚشيجبوي ٕوز اٵِاٍي ي وَڇ اٵِاٍي الُڇ ٍا ثَاي سيثيَ َٙاي٤ ثلَاوي ىٍ ٽًٍٚ ثٍ 

سًػٍ ػيي ثٍ وڂبٌ سبٵچَ، ٕجت اٝالف، ثچپٍ اوٺالثي إبٕي ىٍ . هًثي وٚبن ډي ىَي
ٵٮبڅيز َبي ٝيايٕيمب هًاَي ٙي ي ثٖشَي ٵَاَڈ هًاَي  آيٍى ٽٍ ٍاىيً ي سچًيِيًن اُ 

ٍ اي ثيڃ ًٙوي ي  اٍسجب٣ يټ ًٕيٍ ي ډشمَٽِ، هبٍع ي ثٍ اثِاٍَبي سٮبډچي ي ؿىي ٍٕبو
ايه ٹبثچيز ىٍ َٙاي٤ ثلَاوي ثٖيبٍ ډإطَ إز ي . اٍسجب٣ آوُب ثب ډوب٥جبن ػيي سَ ًٙى

ٍ َبي ٝيايٕيمب ىٍ َٙاي٤ هبٛ ٽمټ ډي ٽىي .  ثٍ دًيبيي، سأطيَ ي ٽبٍثَي ثيٚشَ ثَوبډ

سساًِ ٍ تحشاى اص ًگاُ تافلش 

َ سمين»ىٍ دُىٍ سبٍين ٍٕ :ػِهَدتبفلشي(1 اثَ سمين ىٌ َِاٍ : ٵَاځيَ ډ٦َف إز« اث
ٍ ٍاٌ اوياهز؛ اثَ سمين « ٽٚبيٍُي»ٕبڅٍ  ٽٍ « ٝىٮشي» ٽٍ ووٖشيه ډًع ىځَځًوي ٍا ث

ىيډيه ډًع ٍا ىٍ اٍيدبي ثبهشَي ي اډَيپبي ٙمبڅي ثَدب ٽَىٌ إز ٽٍ َمـىبن ىٍ 
َ سمين  ٍ اي»ىيڂَ وٺب٣ ػُبن دي٘ ډي ٍيى ي اث ٽٍ ىٍ ُاىځبٌ سمين ٝىٮشي ي « ىاو٘ دبي
.  ويِ َٙٷ إٓيب ىٍ كبڃ َٕ ثَآيٍىن إز

ِّب(2 ِگبًِسػبً  اٙبٌٍ ٙي ٽٍ سبٵچَ سلچيڄ َبي هًى ٍا ثَ ډجىبي ٍٕ ډًع :اؿىبلػ
ٍ َب ويِ ثب سپيٍ ثَ َميه ډجبوي ثٍ ايه ولً . اُ سلًالر ثَٚي اٍائٍ ډي ٽىي ثلض ٍٕبو

: ډ٦َف ډي ًٙى
 اٍسجب٥بر ثيٚشَ ىٍ ثيه ځَيٌ َبي ثٖيبٍ ٽًؿټ، ، يب ػًاډ٬ ٽٚبيٍُيدسهَداٍل

ٍ ٍي ي اُ ٥َيٸ ىَبن  ثٍ ځًٗ ًٍٝر ډي ځَٵز ي سىُب ٍاٌ ٍٕبوين ديبڇ ثٍ  ثٍ ٙپڄ ٍي ى
، و٪بڇ ايؼبى طَير ٽٍ ډًع ىيڇىٍ . ځًٗ سًىٌ ٙىًويځبن، ځَىآيٍىن يټ ػمب٭ز ثًى

ٍ َب ډجشىي ثًى اُ ايه ٍي ډًػت .  ثٍ اٍسجب٥بر اُ ٍاٌ ىيٍ ويبُ ىاٙز،ثَ سًڅيي اوجًٌ ٽبٍهبو
ٍ َب،  ډؼالر،  ٵيچڈ َب ي ٍاىيً ي سچًيِيًن ٙي ٽٍ  ديياي٘ دٖز، سچڂَاٳ ي سچٶه، ٍيُوبډ

ٍ ٥ًٍ َمِډبن ثٍ ډيچيًن َب وٶَ اثالٯ ٽىىي ي  ثٍ  ََيټ ٹبىٍ ثًىوي ديبڇ ياكيي ٍا ث
ٍ َب ىٍ اٍسجب٣ ډًع ًٕڇ، اډب ىٍ. اثِاٍَبي اٝچي سمَٽِځَايي ىٍ ػًاډ٬ ډجيڃ ٙيوي ٍٕبو

ٍ َب. سىڂبسىڀ ثب يپييڂَوي ي ىٍ َڈ اىٱبڇ ٙيٌ اوي  ثب ٍى ي ثيڃ ٽَىن ىاىٌ َب، ،ايه ٍٕبو
 499، ٛ 1370سبٵچَ، سَػمٍ وًٍايي ي ثُبٍ، ) سًٞيََب ي ومبىَب يپييڂَ ٍا سٲٌيٍ ډي ٽىىي 

.   (512 ـ515ي ٜٝ 
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ٍ َب، اًَبن ډب ٍا ويِ ٱيَسًىٌ اي ٽَىٌ إز َ سًىٌ اي ٽَىن ٍٕبو اډَيُ ثٍ ػبي ايىپٍ . ٱي
سًىٌ َبي ډَىڇ ديبڇ َبي يپٖبن ي ډٚبثُي ىٍيبٵز ىاٍوي، ځَيٌ َبي ٽًؿټ ٱيَسًىٌ اي ثٍ 

ډيِان يٕي٬ سٞبييَ ًَىي هًى ٍا ثَاي يپييڂَ إٍبڃ ي ىٍ ډٺبثڄ سٞبييَي اُ آوُب ىٍيبٵز 
ٍ َبي ػييي ايه ٵَايىي ٍا . ډي ٽىىي ثب اوشٺبڃ ٽڄ ػبډٮٍ ثٍ ٵََىڀ دَسى٫ً ډًع ًٕڇ، ٍٕبو

(.  218ـ 229، ٜٝ 1368سبٵچَ، سَػمٍ هًاٍُډي، )ډىٮپٔ ډي ٕبُوي ي آن ٍا سَٖي٬ ډي ٽىىي 
ثلَان َب ثب سًػٍ ثٍ ډىٚبء :ًگبّيخَؽثيٌبًِثِثحشاىّبٍتٌؾّبيهَدػَهي(3

ډجبكض سبٵچَ ثٍ ثلَان َبيي . ي هبٕشڂبٌ آوُب، ثٍ ٥جيٮي ي اوٖبوي سٺٖيڈ ډي ًٙوي
ډي دَىاُى ٽٍ ٍيٍٚ ثَٚي ىاٍوي ي ثب سًػٍ ثٍ ايىپٍ ىاډىٍ ثلَان ٍا ډي سًان ىٍ ٦ٕق 

ٍ ثىيي ٽَى، و٪َيٍ اي ََ ٍٕ ٹٖڈ اُ ثلَان َبي اوٖبوي ٍا  ٵَاډچي، ډچي ي ٵَيډچي ىٕش
ٍ ثَ ډي ځيَى اځَ ثَ كٖت ډ٫ً١ً، ثلَان َب ډي سًاوىي ٕيبٕي، اٹشٞبىي، ا٥ال٭بسي، . ى

. ثبٙىي، وڂبٌ ايه ډشٶپَ َمٍ اثٮبى ثلَان َب ٍا دًٙ٘ ډي ىَي... اډىيشي ي 
٘ َب،وًيٖىيٌ ٟ َب، سى  ييَاوي َب ي وبآٍاډي َبي ، اوشٺبڃ ثٍ سمين ػييي ٍا ثب سٮبٍ

٭ميٸ سَ ي ډوب٥َار ثيٚشَ ىٍ ډٺبيٍٖ ثب ىيٍان َبي ديٚيه َمَاٌ ډي ىاوي ي ډٮشٺي إز 
ٟ َب َمٍ ػًاډ٬ ٍا ىٍثَهًاَي ځَٵز اډب ثٚبٍر ډي ىَي ٽٍ ىٍ دي ايه . ٽٍ ايه سٮبٍ

ٍ اي اوٖبوي سَ ي ىډًٽَاسيټ سَ هًاَي آډي ٽٍ وٍ آٍډبن َُٙ  ثي و٪مي َب ي آًٙة َب، ػبډٮ
إز ي وٍ ١ي آٍډبن َُٙ، ثچپٍ آٍډبن َُٙي ٭مچي إز ٽٍ ثُشَيه يب ثيسَيه ىويبي 

ٍ ايڈ . ډمپه ويٖز اډب ىويبيي إز َڈ سلٺٸ دٌيَ ي َڈ ثُشَ اُ ىويبيي ٽٍ دٚز َٕ ځٌاٙش
، ػىڀ ثًيٌْ «ثلَان» ىٍ ثيه ډٞبىيٸ :داًؾ،سػبًٍِرٌگثشهجٌبيًؾشيِتبفلش(4

ٍ ٙير ييَاوڂَي ىاٙشٍ ي إٓيت َبي ٵَاياوي ثٍ ثَٚيز ياٍى  ىٍ ٕيٌ اهيَ ٽبٍٽَىَبي ث
ٍ آډيِسَيه ډٞياٷ ثلَان ثَٙمَى ثب َمٍ . آيٍىٌ إز ي ډي سًان آن ٍا ډُڈ سَيه ي ٵبػٮ

اَميشي ٽٍ ػىڀ ا٥ال٭بسي ي اثِاٍَبي ډًع ًٕډي ىاٍوي، سبٵچَ هًى ثٍ ٙپىىيځي ايه 
:  ، ډي وًيٖي ثًيٌْ ىٍ ُډبن ػىڀ اً٭بن ىاٍى ي ثٍ وٺڄ اُ ډًوَي،سًاوبيي

ىٍ ځٌٙشٍ، يٹشي ٙمب دىغ َِاٍ سبوټ ىاٙشيي ي ىٙمىبن سىُب يټ َِاٍ، 
ىٍ ػىڀ ا٥ال٭بسي، ٙمب ډي سًاويي . ډمپه ثًى دىغ ثٍ يټ ثَسَي ىاٙشٍ ثبٙيي
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ٝي ثٍ يټ ثَسَي ىاٙشٍ ثبٙيي، اډب ايه ثَسَي سىُب ډمپه إز ىٍ ځَي يټ 
ٍ ٥ًٍ َمِډبن إز. ىٍيٯ ثبٙي ٍ ٽبٍځيَي ٥َٵيه اُ آن ث ىاىن . ىڅيڄ آن ويِ ث

ٍ ثبٍ  اويٽي ا٥ال٭بر ىٍٕز ډي سًاوي ثٌَُ ٍاَجَىيي يب سپىيپي َىڂٶشي ث
ٍ آډيِ ىاٙشٍ ثبٙي  آيٍى ي ىٍيٰ ٽَىن ا٥ال٭بسي ػِيي ډي سًاوي آطبٍ ٵبػٮ

(.  203ـ204، ٜٝ 1375سبٵچَ، سَػمٍ ثٚبٍر، )
ٍ ډى٪ًٍ اٍائٍ سًٞيَي ٍيٙه سَ اُ وٺ٘ ىاو٘ ي :ثشسػيهلذالي(5 ىٍ ايه ثو٘ ث

ٍ َب ىٍ ډُڈ سَيه ثلَان َب يٮىي ػىڀ، ىي ډٖئچٍ ٕٺ٣ً ًٕٕيبڅيٖڈ  ي ػىڀ ٍٕبو
 . هچيغ ٵبٍٓ اُ وڂبٌ سبٵچَ سًٝيٴ ډي ًٙى

 ٵَيدبٙي اسلبى :هلذاقاٍل؛ثحشاىػمَطػَػيبليؼنٍاتحبدروبّيشؿَسٍي
 ،ٕىڂيىي ىٍ ٦ٕق ػُبن ىاٙز... ًٍٙيي ٽٍ وشبيغ ٵََىڂي، ٕيبٕي، اٹشٞبىي، و٪بډي ي 

ٍ َبي ايه ثلَان ٭٪يڈ ي  ٍ ػي اُ ًٕي ډشٶپَان ډوشچٴ سؼِيٍ ي سلچيڄ ٙي ي ىٍثبٌٍ ُډيى ث
ٓ َب ثَاي كٌٳ ىٙمه، سلچيڄ َبي ډشٮيى ًٍٝر دٌيَٵز؛  ٙيًٌ ډييَيز ٍٹجبي ٍي

 ىٍ َڈ ٙپٖز ي ثٍ څلب٧ 2ثلَاوي ٽٍ ىٍ آن اُ و٪َ ا٭شٺبىي، اييئًڅًّي ډبٍٽٖيٖڈ
. ٕيبٕي ٵ٢بي ػىڀ َٕى دبيبن يبٵز ي ػُبن ىي ٹ٦جي ىٍ و٪بڇ ثيه اڅمچچي ٵَي ٍيوز

ويِ ٹَاٍ ځَٵز ثٍ ا٭شٺبى آوبن  (سبٵچَ ي َمَٖٗ) ډًٍى سًػٍ سبٵچََب ،ايه ديييٌ ٭ؼيت
ډَٿ ٙڂَٳ ًٕٕيبڅيٖڈ ىيڅشي ىٍ اٍيدبي َٙٹي سٞبىٵي وجًى؛ ًٕٕيبڅيٖڈ ثب آيىيٌ »

ثٍ َمبن سَسيت ٽٍ ٍّيڈ َبي ًٕٕيبڅيٖشي ىٍ ويمٍ ٹَن دبوِىَڈ آس٘ اٝالف « .سٞبىڇ ٽَى
ٍ َبي ػييي اٍسجب٥ي ىٍ ويمٍ ٹَن ثيٖشڈ. ىيىي دَيسٖشبن ٍا ثَاٵَيهشىي  ٕچ٦ٍ ،٩ًٍُ ٍٕبو

ٍ َبيي ٽٍ سلز كبٽميز يب إبٍر آن ثًىوي، ىٍَڈ ٙپٖز  ٍ ... ًَىي وْاىي ٍا ثَ ٽًٚ  ث
ٍ ىاٍي ٍايبوٍ ثىيبى ثًى ٽٍ آوـٍ ٍا ډبٍٽٖيٖز َب ػُ٘ ٽيٶي  ػبي ًٕٕيبڅيٖڈ، ايه َٕډبي

ٍ َب ي ،٭َٞ ٭چًڇ ا٥ال٭بسي. ثٍ ػچً ډي وبډىي، دييي آيٍى  سًڅيي طَير ٍا ٽٍ ثَ ٍايبو
اٍسجب٥بر ي ٵَاسَ اُ َمٍ ا٥ال٭بر ثبُ ډجشىي إز، ثَاي ٽًٍَٚبي ًٕٕيبڅيٖشي 

ىڅيڄ اٝچي ٙپٖز ًٕٕيبڅيٖڈ ىيڅشي ٹَن ثيٖشڈ، ىٍ و٪َيبر . ٱيَډمپه ډي ٕبهز
(.  1376سبٵچَ، آڅًيه؛ سبٵچَ، َبييي، سَػمٍ ػٮٶَي، )ډىًٖم آن ىٍثبٌٍ ىاوبيي وُٶشٍ ثًى 
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ىيًان ٕبالٍي ٹيٍسمىي ي ډٖچ٦ي ٽٍ ًٕٕيبڅيٖڈ ىٍ ََ كًٌُ  اُ ُويځي ايؼبى ٽَى، 
٘ َب يب .اثِاٍ ډلييى ٽىىيٌ ىاوبيي َڈ ثًى  ايه اثِاٍ، ىاوبيي ٍا ثٍ اػجبٍ ىٍ ىاهڄ ثو

اسبٹټ َبي اُ دي٘ سٮَيٴ ٙيٌ ػبي ډي ىاى، اٍسجب٥بر ٍا ثٍ ډؼبٍي ٍٕمي ډلييى 
ىٕشڂبٌ دچئ . ډي ٕبهز ي اُ اٍسجب٥بر ٕبُډبن َبي ٱيٍَٕمي ٕچت ډَٚي٭يز ډي ٽَى

ٍ َب، اٍ٭بة ي سُييي ٍيٙىٶپَان ي َٕٽًة آُاىي َىَ، َمٍ  ډوٶي، ٽىشَڃ ىيڅشي ٍٕبو
ٗ َبي ثٖيبٍ ىٍ ػُز ډلييى ٕبهشه ي ٽىشَڃ ػَيبن َبي ا٥ال٭بسي إز . ومبيبن ځَ سال

ٍ ٍي  ىٍياٹ٬، يٍاي ََيټ اُ ايه ٭ىبَٝ، ثب سټ ٵَٟ ډىًٖهي ىٍثبٌٍ ىاوبيي ٍيث
 ثبيي سٮييه ،ډي ًٙيڈ؛ يٮىي ايه ثبيٍ ووًر ثبٍ ٽٍ ٽٖبوي ٽٍ ٵَډبويَي ٍا ىٍ ىٕز ىاٍوي

اٹشٞبى ډًع ًٕډي ٽٍ ډبىٌ هبڇ ايڅيٍ آن ... ٽىىي ٽٍ ىيڂَان ؿٍ ؿيِي ٍا ثبيي ثياوىي 
ىٍياٹ٬، وَڇ ي وبډچمًٓ إز، ثب ٩ًٍُ هًى ىٍيبٵز، ًٕٕيبڅيٖڈ ػُبوي آډبىځي الُڇ ٍا 

.  (َمبن)ثَاي او٦جبٷ ثب آن وياٍى؛ سٞبىڇ ًٕٕيبڅيٖڈ ثب آيىيٌ، ډٞيجز ثبٍ ثًى 
 ديٍ ثب ٍّيڈ ثٮض ٭َاٷ اُ ايه  ايڅيه ډىبُ٭ٍ ثًٗ:هلذاقدٍم؛رٌگخليذفبسع

ٍ َبي ډًع ًٕڇ، ىٍ ډييَيز ثلَان  ػُز ىاٍاي اَميز إز ٽٍ اُ و٪َ سبٵچَ، ٍٕبو
ٍ ولًي ٽٍ هًى ډي هًإشىي ٍ ٽبٍ ځَٵشٍ ٙيوي ي َٕوًٙز ايه سى٘ ٍا ث اُ .  ٍٹڈ ُىوي،ث

و٪َ ايه ډشٶپَ، ثب ثبُوڂَي ػىڀ هچيغ ٵبٍٓ، يٮىي ووٖشيه ػىڂي ٽٍ ىٍ آن ٭ىبَٝ 
ٍ ٽبٍ ځَٵشٍ ٙيوي، ىٍ ډي يبثيڈ ٽٍ ثٍ يټ ډٶًُڇ، ٙبيي ػىڀ  وجَى ډًع ًٕډي ٹب٥ٮبوٍ ث
ٍ ًٍٝر ٕشبٌٍ  ٍ َب وجًىٌ إز، ثچپٍ ٍٕبوٍ هًى ث ډُڈ سَيه ډ٫ً١ً ډًٍى سًػٍ ٍٕبو

.  ومبي٘ ٩بََ ٙيٌ إز

ِ گيشي  ًتيج

: ؿپييٌ ىييځبٌ سبٵچَ ٍا ډي سًان اُ ٍٕ و٪َ ثبُٕبُي ٽَى. 1
ٍ َبي ډًع ًٕډي ػُبن ٍا سٖويَ ٽَىٌ اوي ي ىٍ اثٮبى ډوشچٴ : ىٍ ډٺبڇ سًٝيٴ ٍٕبو

. ثلَان ُا َٖشىي
ٍ َبي ډًع ًٕډي ثٍ ييْځي َبي آوُب ثبُډي ځَىى ٽٍ : ىٍ ډٺبڇ سجييه ثلَان آٵَيىي ٍٕبو
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ٍ َبي ديٚيه اُ هٞبيٞي ؿًن ٽى٘ ډشٺبثڄ، ٕيبٍ ثًىن، سجييڄ دٌيَي،  ثَهالٳ ٍٕبو
.  اسٞبڃ دٌيَي، ك٢ًٍ ىٍ َمٍ ػب ي ػُبوي ثًىن ثَهًٍىاٍوي

ثبيي ثذٌيَيڈ ٽٍ ډبَيز ٹيٍر اُ ُيٍ ي طَير ثٍ ىاو٘ ډىشٺڄ ٙيٌ : ىٍ ډٺبڇ سؼًيِ
ٍ ډياٍ ىٍ َمٍ اثٮبى ... إز اُ ايه ٍي ثبيي ىيڅز، ػبډٮٍ، هبوًاىٌ ي  ٍا ثَاي ُويځي ٍايبو

.  آډبىٌ ٽَى (اُػمچٍ ډييَيز ثلَان)
اُ وڂبٌ سبٵچَي، ٍٕبوٍ ىٍ ث٦ه هًى ډي سًاوي ثلَان ُا ثبٙي ُيَا ٭جًٍ اُ . 2

ٍ َبي ډًع ًٕډي ىٍ اثٮبى ډوشچٴ ٵَىي ي  ٍ َبي ډًع ىيډي ي يٍيى ثٍ ٍٕبو ٍٕبو
... ػمٮي، ډچي ي ٵَاډچي ي ىٍ ډ١ًً٭بر ځًوبځًن ٕيبٕي، و٪بډي اډىيشي، اػشمب٭ي ي 

 ٙيًٌ ډييَيز ٍٕبوٍ ىٍ ايه ډَكچٍ ځٌاٍ، ډي سًاوي ثَ ډييَيز ،ثب ايه وڂبٌ. ثلَان ُإز
ىٍ ٽًٍَٚبيي . ثلَان سأطيَ ثڂٌاٍى ي ايه ُاي٘ ٍا ٥جيٮي سَ ي ٽڈ ه٦َسَ ثٍ اوؼبڇ ثَٕبوي

ٍ َبي ډًع ًٕډي، سمبڇ ٹي ٩بََ وٚيٌ اوي، ډشًڅيبن اډَ ٵَٝز  ؿًن ايَان ٽٍ َىًُ ٍٕبو
ٍ ډياٍ ثب ٙيًٌ  ٍ َبي ٍايبو ډ٦بڅٮٍ سؼبٍة ٽًٍَٚب ي ػًاډ٬ ىيڂَ ٍا ىاٍوي سب ثب ٍٕبو

ٍ ٍي ًٙوي .  ٝليق سَي ٍيث
ٍ َبي ډًع ًٕډي، ثوٚي ٙين ي سى٫ً اډپبن ثٌَُ ځيَي اُ . 3 اُ ييْځي َبي ٍٕبو

ٍ َبٕز ٍ ٭جبٍر ىيڂَ. ٍٕبو ٍ َبي ډًع ،ث ٍ َب ىٍ ځٶشمبن ٍٕبو  ډييَيز ډشمَٽِ ثَ ٍٕبو
ٍ اي ډمپه إز ايه . ًٕډي اډپبن دٌيَ ويٖز ٍ ىڅيڄ سٮيى ٍٕبو ثب ايه كبڃ، اځَؿٍ ث

ٍ َبي ،ٍيوي اُ ػُز ډچي إٓيت ُا ي ثلَان آٵَيه ثبٙي، ىٍ ٕبيٍ ډييَيز ٝليق  ٍٕبو
ډچي ډي سًاوىي ثب سًػٍ ثٍ ډىب٥ٸ هبٛ ػٲَاٵيبي اوٖبوي ي ٥جيٮي ډبوىي ايَان، اډپبن 

ٍ َبي ډشى٫ً ٍا ډشىبٕت ثب ٕاليٸ ي ٭اليٸ ډوب٥جبن ثيبثىي ىٍ ايه ًٍٝر . دو٘ ثَوبډ
ٍ ًٍٝر ډشمَٽِ ډييَيز  ٍ َب اُ ډَٽِ ي ث ١َيٍر وياٍى ٽٍ ىٍ اي١ب٫ ٱيَ٭بىي، ٍٕبو

ٍ َب ډي سًاوىي ىٍ ُډبن ثلَان  ًٙوي، ثچپٍ ثب سٺٖيڈ ٽبٍ ي ثَ ډجىبي ٍاَجَى ٽالن، ٍٕبو
ٍ اي ډييَيز هجَي، ا٥ال٫ ٍٕبوي، ا٥ال٭بسي ي  ٍ ًٍٝر ثوٚي ي ډى٦ٺ .  ىاٙشٍ ثبٙىي... ث

ٍ َب آن إز ٽٍ . 4 ٍ َبي ډًع ًٕډي اُ و٪َ ډييَيز ٍٕبو اُػمچٍ اٙپبالر ٍٕبو
ٍ ىڅيڄ سٲٌيٍ َٕي٬، إٓبن، اٍُان، ډشى٫ً، ػٌاة ي  ٍ َبي ،...ث  ځَاي٘ ثٍ ثٌَُ ځيَي اُ ٍٕبو

ٍ َبي ډًع ، اكشمبڃ ىاٍى ىٍ َٙاي٤ ٱيَ٭بىي،اُ ايه ٍي. ډچي ٍا ٽبَ٘ ډي ىَىي  ٍٕبو
ًٕډي ٽٍ ډىبث٬ ٝيىٍٝي ىاهچي وياٍوي، ډىج٬ ا٥ال٭بر ي ىاىٌ َبي آكبى ػبډٮٍ ًٙوي ي 

ىٙمىبن ىٍ وً٭ي ٭مچيبر يب ػىڀ ٍياوي، ديبڇ ىڅوًاٌ هًى ٍا َٕي٬ سَ ي إٓبن سَ اُ 
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ٍ َبي ډچي ثٍ ځًٗ ي ىييٌ ډوب٥جبن ثَٕبوىي  اځَؿٍ ډلييىٕبُي ،ىٍ ايه ډًٹٮيز. ٍٕبو
 ډى٬ ي ايؼبى ډلييىيز ويٖز ،ا٥ال٫ ٍٕبوي وبٕبڅڈ يپي اُ ٍاَپبٍَبٕز، سىُب ٍاٌ ؿبٌٍ

ٍ َبي ډًع ًٕډي ٍا  ثچپٍ ثبيي ىٍ ىٍػٍ ووٖز اډپبوبر، ٵَٝز َب ي ٹبثچيز َبي ٍٕبو
ٙىبهز دي٘ اُ يٹ٫ً ثلَان هًى ٍا اُ څلب٧ سؼُيِار ٕوز اٵِاٍي ي وَڇ اٵِاٍي آډبىٌ 

ٍ َب. ٽَى  ثب دًٙ٘ هجَي ډشى٫ً ي ،١مه آوپٍ ډشىبٕت ثب ٹبثچيز َبي ډشى٫ً ايه ٍٕبو
ډٮٺًڃ ثٍ ډييَيز ثلَان دَىاهز ي ىٍ ػىڀ ٍياوي ثب ىٙمىبن، ىٍ ػُز 

ٗ َب ي ا٥ال٫ ٍٕبوي ٝليق ٭مڄ ٽَى .  ٵََىڀ ٕبُي، َمٖبن ٕبُي اٍُ
ٍ ډلًٍ ثٍ ثُشَيه ولً . 5 ٍ َبي ٍايبو ٍ َب ثًيٌْ ٍٕبو ثَاي آوپٍ ىٍ َٙاي٤ ثلَاوي، ٍٕبو

ډمپه ډييَيز ًٙوي، الُڇ إز ىٍ ډٺبڇ ديٚڂيَي، ىٍ َٙاي٤ ٭بىي ي ٱيَثلَاوي سمبڇ 
ٍ َبيي ٽٍ ىٱيٱٍ ايه ډَُيثًڇ ٍا ىاٍوي  اٍسجب٣ وُبىيىٍ ي  (ا٭ڈ اُ ىيڅشي ي ٱيَىيڅشي)ٍٕبو

ډٖشمَ ثب َمييڂَ ىاٙشٍ ثبٙىي ١مه آوپٍ ثَاي سٺًيز ٵ٢بي يٵبٷ ي ا٭شمبى، 
ٍ َبي ٱيَىيڅشي اُ ًٕي ډَاٽِ ىيڅشي ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځيَوي ي كمبيز ًٙوي،  ٍٕبو

ٍ اي ثٍ سٶبَڈ  َمـىيه ثَاي ٕيبٕشڂٌاٍي ىٍ ٝىبي٬ ا٥ال٭بسي ي ٵََىڂي ثَ ٍيي ثيبوي
ٍ َب ىٍ ػُز ىٵب٫ اُ  ثَٕىي سب ىٍ َٙاي٤ هبٛ ي ثب وً٭ي سٺٖيڈ ٽبٍ، ََٽياڇ اُ ٍٕبو

. ډىبٵ٬ ٽالن ي ډَىڇ ياٍى ٭مڄ ًٙوي
ٍ َبي ډًع ًٕډي ىٍ ډًٹٮيز . 6 ٘ ثيىي َبي سبٵچَ ىٍثبٌٍ ػُبوي ٙين ٍٕبو اځَ دي

ٍ ًٍٝر ٽبډڄ ىٍ ٽًٍَٚبيي ډبوىي ايَان  ٍ ٥ًٍ كشڈ ث ػٲَاٵيبيي ٱَة ىٍٕز ثبٙي، ث
ٍ ٍيِي ٽَى، ١مه  ٍ َب ثَوبډ دبٕوڂً ويٖز، ىٍ ايىؼب ثبيي ثَاي سيثيَ ػيييسَيه ٍٕبو

. آوپٍ اُ اډپبوبر ثٍ سٮجيَ سبٵچَ ډًع ىيډي ي كشي ډًع ايڅي، ٱٶچز وًٍُيي
 ثًيٌْ ىٍ ډلي٤ َبيي هبٍع اُ ٵ٢بي ََُٙبي ثٍِٿ، َىًُ ٵََىڀ ،ىٍ ايَان اډَيُ

ثب ډَىڇ ٹًي، ځٖشَىٌ ... ٙٶبَي كبٽڈ إز ي اٍسجب٣ ډيبن ي٭ب٧، ٕوىًٍان، ډياكبن ي 
ٍ َبي ډًع ىيډي . ي وبٵٌ إز ٍ ٥ًٍ ٽبډڄ اُ ٍٕبو ١مه آوپٍ َىًُ ثٖيبٍي اُ ډلي٤ َب ث

اُ ايه ٍي ثَاي َٙاي٤ دي٘، كيه ي دٔ اُ ثلَان، . ثٌَُ ډىي ويٖشىي (ٍاىيً ي سچًيِيًن)
ٍ َبي ٽالن ي ٍاَجَىي ٥َاكي ٽَى ي  ٍ َبي ايه ٽًٍٚ ثَوبډ ثبيي ثب سًػٍ ثٍ ٩َٵيز  ٍٕبو

.  ډييَيز سمبډي اډپبوبر ثبڅٺًٌ ي ثبڅٶٮڄ ٍا ثَ٭ُيٌ ځَٵز
 ايه ،اُ ايه ٍي اځَ ىٍ ثلَان ډچي ي ىٍ سٺبثڄ ثب ٹيٍر َبي ىيڂَ، ٹَاٍ ثَ ػىڀ ثبٙي

ٍ ٥ًٍ ٹ٬٦ وجَىي وبډشٺبٍن هًاَي ثًى ي يپي اُ ىاليڄ اثٮبى وجًى ايه سٺبٍن،  ػىڀ ث
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ٍ َبٕز ٍ ٽبٍځيَي ٍٕبو ٍ َبي ډًع ًٕډي ا٭شمبى ىاٍوي، ايَان .ث  اځَ ىيڂَان ثٍ ٍٕبو
ٍ َبي ډًع ايڃ ي ىيڇ ي ثب ډييَيز ٝليق  إالډي ډي سًاوي ثب ثٌَُ ځيَي اُ ٩َٵيز  ٍٕبو

 اُ ثلَان َب ،ىٍ َٙاي٦ي ٽٍ اډپبن إٍبڃ ديبڇ َبي ډًع ًٕډي ىٍ َمٍ ػب ٵَاَڈ ويٖز
ٍ ىٍ آيي .  َٕثچىي ي ديَيُ ث

ٍ َبي ډًع ًٕډي، ػب ىاٍى . 7 و٪َ ثٍ كٖبٕيز ي ځٖشٌَ يٕي٬ ي ٍي ثٍ ٍٙي ٍٕبو
ٍ اي يٕي٬ ي ٽالن، ىاىٌ َبي  ٕيبٕشڂٌاٍان ٵََىڂي ي اډىيشي و٪بڇ َمًاٌٍ ىٍ ثَوبډ

ٍ َب ٍا  ٍ َبي ٍٹيت ىٍ « سلچيڄ ډلشًا»ايه ځًوٍ ٍٕبو ٽىىي، سب ػُز ځيَي ىٙمىبن ي ٍٕبو
ٍ ىوجبڃ آن ثَاي ډٺبثچٍ ثب سَٵىي َبي ثيڂبوڂبن ي  ٘ َبي ىاوٚڂبَي ٍيٙه ًٙى ي ث دْيَ

ٍ َبي ډچي ،ثَاي ػچًځيَي اُ ََځًوٍ ثلَان اكشمبڅي ٍ ٍيِي الُڇ ٍا ثَاي ٍٕبو  ثَوبډ
.  ًٍٝر ىَىي

اُػمچٍ وپبر ډُڈ ىٍ ثلَان َب، ډييَيز ُډبن ي ثٌَُ ځيَي َٕي٬ ي ٝليق اُ . 8
ٍ اي ويِ ا٥ال٫ ٍٕبوي ي آډًُٗ َٕي٬ ىٍ ثلَان َب . ٵَٝز َبٕز ىٍ كي٦ٍ ٍٕبڅز ٍٕبو

ٍ ډًٹ٬، ثٍ ٽڈ  ٙين ،ىٍ ثلَان َبي ٥جيٮي. وٺ٘ ٽبډالً سٮييه ٽىىيٌ ىاٍى  ا٥ال٫ ٍٕبوي ث
سچٶبر ډبىي ي اوٖبوي ي ػچًځيَي اُ إٓيت َبي اػشمب٭ي ي ٍياوي ډي اوؼبډي، ُيَا 

ٍ ىٍٕشي ي١ٮيز ٍا سلچيڄ ډي ٽىىي ي  ٍ َٕ٭ز ي ث ٍ َب، ث ډييَان ي ډشًڅيبن اډَ اُ ٥َيٸ ٍٕبو
ىٍ ثلَان َبي اوٖبوي ي اػشمب٭ي . اٍسجب٥ي ډظجز ي ٕبُويٌ ثب ثلَان ُىځبن ثَٹَاٍ ډي ٽىىي

ٍ ډًٹ٬  ډبو٬ اُ ٭مچيبر ٍياوي ثيڂبوڂبن ډي ًٙى ي ډَىڇ اُ ،ويِ ا٥ال٫ ٍٕبوي َٕي٬ ي ث
. آٙٶشڂي ي َٕىٍځمي ي اثُبڇ هبٍع ډي ًٙوي ي ثب آځبَي ثب ثلَان َب ثَهًٍى ډي ٽىىي

ٍ َبي ډًع ًٕډي ايه اډشيبُ ډُڈ ٍا  ىٍ َمٍ ثلَان َبي يبىٙيٌ، ثٌَُ ځيَي اُ ٍٕبو
ٍ اي ي ډشى٫ً ثٍ يبٍي ډييَان ثيبيي سب ثب  ٍ ولً َٕي٬، ٵَاځيَ، ؿىي ٍٕبو ىاٍى ٽٍ ډي سًاوي ث
ثٌَُ ځيَي ډىبٕت اُ اډشيبُار ا٥ال٫ ٍٕبوي َٕي٬ ي ٝليق ي ثب ډييَيز ُډبن، ثلَان َب 

.  ٍا ثٍ ثُشَيه ٙپڄ سيثيَ ٽىىي
ثَاي ايه . يپي اُ وپبر ډُڈ ىٍ ډييَيز ثلَان، ديٚڂيَي اُ ثَيُ آن إز. 9

ٍ َب ثٖشََبي اكشمبڅي ثَيُ ي ٩ًٍُ ثلَان ٍا  ډى٪ًٍ، ووجڂبن ٽًٍٚ ثبيي اُ ٥َيٸ ٍٕبو
ٍ َبيي ٽٍ ىٍ ايَان اكشمبڃ ثَيُ ثلَان ٍا سٚييي ډي ٽىي ي . اُ دي٘ ٙىبٕبيي ٽىىي اُ ُډيى

 يػًى ثٖشََبيي ثَاي ايؼبى ٙپبٳ  ثيه ثبيٍَبي ،ثبيي ثَاي آن ثٍ ؿبٌٍ اوييٚي دَىاهز
اډَي ٥جيٮي ي ٵَاځيَ  (ٵَىي يب ػمٮي)سمبيِ ي اوٶپبٻ ًَيشي . ٕىشي ي ډيٍن إز
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ٟ َب، ځٖٖز َب ٘ َب ثيڃ ًٙى، ،إز، اډب اځَ ايه سمبيَِب ثٍ سٮبٍ  ٙپبٳ َب ي ؿبڅ
اُ ايه ٍي، ىٍ َمٍ ػًاډ٬، ثب دٌيَٗ اٝڄ سى٫ً ي سٮيى ًَيشي، . إٓيت ٕبُ ډي ًٙى

 ،ىٍٝيى ٥َف ٍاَپبٍَبيي َٖشىي ٽٍ ثب ٕبُځبٍ ي َمبَىڀ ٕبهشه ًَيز  َبي ډشٶبير
ىٍ َٙاي٤ كب١َ ٽٍ . آوُب ٍا ىٍ ٦ٕق ٭مًډي ػبډٮٍ ديَاډًن ًَيز ډچي ځَى آيٍوي

ٍ َبي ډًع ىيډي)يٕبيڄ اٍسجب٣ ػمٮي اي ؿًن ٝيايٕيمب  ىٍ ىٕشَٓ اٽظَ  (ٍٕبو
ٍ ًٍٝر اولٞبٍي ډييَيز ډي ًٙى، َمًاٌٍ  ايَاويبن ٹَاٍ ىاٍى ي اُ ًٕي و٪بڇ ٕيبٕي ث
ثَاي سٺًيز ي سظجيز ًَيز ػمٮي ي ډچي ي ډمبوٮز اُ ثَيُ ثلَان َبي اكشمبڅي ثبيي 

ٍ َبي ىٹيٸ ي ىٍاُډير ٥َاكي ي اػَا ًٙوي ٍ ٭جبٍر ىيڂَ. ثَوبډ ٍ اي و٪بڇ ،ث  ٍاَجَى ٍٕبو
ثَاي سلٺٸ ايه ډٺبٝي . ثبيي سٺًيز اسلبى ډچي ي اوٖؼبڇ ىيىي ي ډٌَجي ثبٙي

: ٍاَپبٍَبي ُيَ ډي سًاوىي ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍي ٹَاٍ ځيَوي
ٍ َبي ٍاىيً ي سچًيِيًن ىاهچي  ثًيٌْ ثَاي إشبن َبي اٹچيز وٚيه ي ،ـ سٺًيز ٙجپ

 ډچي ٹًډي ي كمبيز اُ ډَاٽِ سًُي٬ ي ٵَيٗ اډپبوبر ًٝسي ي سًٞيَي ثَاي ىٍيبٵز ديبڇ
ـ ثٌَُ ځيَي اُ ډييَان ٙبيٖشٍ ي يٵبىاٍ ثٍ ډىب٥ٸ اٹچيز وٚيه ي ٹًډي ىٍ ٍىٌ َبي 

ٍ اي، ىٍ ډىب٥ٺي ٱيَ اُ إشبن ي ډىب٥ٸ هًى آوُب  ثبالي ډييَيز ٍٕبو
ٍ َب اُ ؿٌَُ ٕبُي ثي سىبٕت اٵَاى ي ووجڂبن  يٍُٙپبٍان، َىَډىيان، )ـ دََيِ ٍٕبو

  (...ډياكبن ي 
ٍ َبي هًىي  ىٍثبٌٍ  (ثًيٌْ ډًع ىيډي ىٍ ډًع ًٕډي)ـ سُيٍ ځِاٍٗ اُ ًٕي ٍٕبو

وًاٹٜ ډييَيشي ٽًٍَٚبي ىيڂَ ثًي ٌْ ٽًٍَٚبي ٱَثي، ىٍ ثَهًٍى ثب ايڅًيز َبي 
ىيىي ي ٹًډي ي سأٽيي ثَ اٙپبالر آوُب، ثَاي ٍييبٍييي ٵٮبالوٍ ػمًٍُي إالډي ايَان 

. ثب ډَاٽِ كٺًٷ ثَٚي ٽٍ ثَ ٍيي ډٖبئڄ اٹچيز َب ىٍ ايَان ٽبٍ ډي ٽىىي
ـ إٓيت ٙىبٕي ډى٪ڈ ي وُبىيىٍ ٍاَجَىَب ي ٍاَپبٍَبي كپًډز ػمًٍُي إالډي 

ٍ اي ىٍ ٦ٕق ډچي ي ٵَاډچي   ايَان ىٍ سًڅيي، دَىاُٗ، سًُي٬ ي ٽىشَڃ ىاىٌ َبي ٍٕبو

هٌاتغ 

. وَٚ وً:  سَػمٍ ُٙيىيهز هًاٍُډي، سَُان.هَدػَم(. 1368). سبٵچَ، آڅًيه
 سَػمٍ ډلمي١ٍب ػٮٶَي، .ثِػَيتوذىرذيذ(. 1376). سبٵچَ، آڅًيه ي سبٵچَ، َبييي

.  ٕيمَٯ: سَُان
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سَػمٍ كٖه وًٍايي ثييهز ي ٙبََم ثُبٍ، . تغييشهبّيتلذست(. 1370). سبٵچَ، آڅًيه
 . ډَٽِ سَػمٍ ي وَٚ ٽشبة: سَُان
. ا٥ال٭بر:  سَػمٍ ډُيي ثٚبٍر، سَُان.رٌگٍپبدرٌگ(. 1385). سبٵچَ، آڅًيه

 . ٕٶيَ:  سَُان.ًَػبصيٍدگشگًَيػيبػي(. 1368). ٕيٴ ُاىٌ، كٖيه
ِاي:2رٌگًشم(. 1386). ١يبيي دَيٍ، كميي اوشٚبٍار ډإٍٕٖ : سَُان. ٍيظُرٌگسػبً

 .ٵََىڂي ډ٦بڅٮبر يسلٺيٺبر ثيه اڅمچچي اثَاٍ ډٮبَٝ سَُان
، www.mehr.news.com، ثَځَٵشٍ اُ ٕبيز اليحِتـىيلػبصهبىهذيشيتثحشاىوـَس
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