
 

 

 

 

 گزي:قذرت، هكاى ٍ ًظاهي           

 عاسي تا رٍيكزد جغزافياييًظاهي تحليل تطثيقيِ              

 
 2ٚ وبِيٗ فّيٙز 1ثط٘بسؿِٛيضيكُ اْ ٘ٛيؿٙسٌبٖ: 

 4ٚ أيط وبٍٔبض 3: وبُٔ ٔٙيطيبٖٔشطخٕ
 

 چكيذُ: 
اي ثطخؿشٝخبيٍبٜ ثٝ عٛض وّي ٞبي اذيط ؾبظي زض ؾبٌَطي ٚ ٘ؾبٔيزٚ ٔٛضٛؿ ٘ؾبٔي 

 ايٗ ٔمبِٝ ثب ٔطٚض ٚ ثطضؾي اخٕبِي ثطذي اظ .ا٘سزض خغطافيب ٚ فّْٛ اخشٕبفي وؿت وطزٜ

قٛز. آغبظ ٔي ؾبظيٌطي ٚ ٘ؾبٔيخًٙ، نّح، ٘ؾبٔي ٞبي ٟٔٓ ثٝ ٔغبِقٝثٟطٜ ثركي

ٞبي ٔطثٛعٝ ٜٙٝ دػٚٞكي ٔطثٛط ثٝ خغطافيب ٚ حٛظئشقبلجب ؾٝ خطيبٖ فٕسٜ زض ديك

ٔطثٛط ثٝ ٘ؾطيٝ ٔىبٖ  دػٚٞكي ٞبيوٝ فجبضسٙس اظ ديكيٙٝ ٌيط٘س،ٔٛضز ثحث لطاض ٔي

ٞبي ٔيبٖ ايٗ ديكيٌٙٝطي. ضٚاثظ ٔشمبثُ ؾّغٝ فطٍٞٙي ٚ ٔحشٛاي ايسئِٛٛغيه ٘ؾبٔي

 ٔقشمسيٓ ا٘س. ثٝ عٛض ذالنٝ،دػٚٞكي ٔشفبٚر ٘يع زض عَٛ ٔمبِٝ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفشٝ

ٌطي ثٝ ثٟشطيٗ ٘حٛ ثٝ فٙٛاٖ قىّي اظ ؾّغٝ فطٍٞٙي يب وٝ ايسئِٛٛغي ٘ؾبٔي

قٛز. ٔي ؾبظيؾبذز اخشٕبفي ٔىبٖ ٚاثؿشٝ اؾز، ٔفْٟٛ ايسئِٛٛغيه وٝ سِٛيس آٖ ثٝ

ٔىبٖ ٔقشمسيٓ ثبيس زض ايٗ حٛظٜ  ؾبظي ٚ ؾبذزطآيٙسٞبي ٔشمبثُ ٘ؾبٔيثطاي سحّيُ ف

ؾبظي ا٘دبْ قٛز ٚ ثٝ ايٗ ٔٙؾٛض ٚ چبضچٛثي ٌطي ٚ ٘ؾبٔيٞبي ٔؿشمُ ٘ؾبٔيدػٚٞف

 وٙيٓ. ٔحٛض ثطاي آٖ اضائٝ ٔي -اي ٚ ٔىبٖٔمبيؿٝ

 :ّاكليذ ٍاصُ

 خغطافيب، ؾّغٝ فطٍٞٙي  ٘ؾبٔي ؾبظي، ٌطي،٘ؾبٔيؾبذز اخشٕبفي ٔىبٖ،  ايسئِٛٛغي 
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  دػٚٞكٍط ثبقٍبٜ دػٚٞكٍطاٖ خٛاٖ؛ فضٛ ا٘دٕٗ اُٞ لّٓ ايطاٖ - 4

 10/3/1391سبضيد زضيبفز ٔمبِٝ: 

 1/7/1391سبضيد دصيطـ ٔمبِٝ: 

/ ٞكشٓفٖٙٛ ٘ؾبٔي/ؾبَ  فهّٙبٔٝ فّْٛ ٚ

 1390سبثؿشبٖ /21قٕبضٜ 

  146 - 121نم   



 1390، سبثؿشبٖ 21 فهّٙبٔٝ فّْٛ ٚ فٖٙٛ ٘ؾبٔي، ؾبَ ٞكشٓ، قٕبضٜ .………………….…………......….......…… 122

 
 

 

 هقذهِ 

سٛخٝ ؾبظي ٚ ٘ؾبٔي ٌطي، ٘ؾبٔياي ثٝ ٔؿبئُ خًٙ، نّحٞب ثٝ ٘حٛ فعآيٙسٜزاٖخغطافي

ظيط سمؿيٓ  زؾشٝ ؾٝثٝ  سٛاٖ ضا ٔي اؾزٔغبِقبسي وٝ زض ايٗ حٛظٜ نٛضر ٌطفشٝ  .ا٘سوطزٜ

 (:2005 )ٚٚز ٚاضزوطز 
ثيف اظ حس ثٝ ٘عزيه ثٛزٖ ( وٝ ثٝ ذبعط 2005ٚ ٌبٍِب٘ٛ  بدبِىؾٙشي ) ٘ؾبٔي خغطافيبي اِف( 

  ؛(720، 2005)ٚٚز ٚاضز  اؾزٞب ٔٛضز ا٘شمبز لطاض ٌطفشٝ اٞساف ٚ افٕبَ زِٚز

 (؛2008ّيٗ ٚ ضاِِي، فال) ٍ٘بٜ وٙيس ثٝ اُ ب٘ٝة( اثقبز فضبيي ٚ خغطافيبيي ٘جطز ٔؿّح

( ثٝ ايٗ حٛظٜ 720، 2005) ا٘شمبزي وٝ انغالح آٖ سٛؾظ ٚٚز ٚاضز ٘ؾبٔي ج( خغطافيبي 

سٛؾظ ؾبذشبضٞب  ٘ؾبٔيحٛظٜ غيط زض ٌيطي ظ٘سٌيزضن چٍٍٛ٘ي قىُ ٔقطفي قس وٝ ٞسف آٖ

ا٘س وٝ خغطافيب اظ وٕجٛز ذي اؾشسالَ وطزٜثط ،ؾْٛ زؾشِٝعأبر ٘ؾبٔي اؾز. زض ٕٞيٗ ٚ ا

ايٗ ثٝ آٖ  ،ثب ايٗ حبَ (.2004،2005، ٚٚزٚاضز 2005ٜ ٔبٔبزٚثطز )سحميك ٚ ثطضؾي ض٘ح ٔي

ا٘س: ثٝ ايٗ ٔقٙب وٝ سب ضا ٘بزيسٜ ٌطفشٝ ٞبٞب وبٔال ايٗ ٔٛضٛؿزاٖوٝ خغطافي ٔقٙي ٘يؿز

ٞبي خسيسي ضاخـ ثٝ ٕٞيٗ اٚاذط چٙس ٔغبِقٝ خغطافيبيي ؾيبؾي وٝ اضائٝ زٞٙسٜ زيسٌبٜ

 زٞيثبظ قىُ، ذكٛ٘ز حٕبيز قسٜ اظ ؾٛي زِٚز ٚ ٘مف خًٙ زض عّجب٘ٝ ٞبي نّحخٙجف

 ثٝ فٙٛاٖ زض دبؾد ثٝ خًٙ فّيٝ سطٚضيؿٓا٘س وٝ ؽبٞط قسٜ زضن اظ قٟطٚ٘سي ٚ ليٕٛٔيز

 غبِت اؾز.غئٛدّيشيىي يه ٘ؾٓ خٟب٘ي 

ٞبي فطفي خغطافيبي ؾبظي زض ضقشٌٝطي ٚ ٘ؾبٔيي وٝ اذيطا ثٝ ٘ؾبٔيبسثؿيبضي اظ سٛخٟ    

 سّميٚ فطاسط اظ  ،قسٜٚضي ٚ سبِيف آٞبي ٌطزنٛضر وشبةٝ ؾيبؾي ٚ غئٛدّيشيه قسٜ اؾز، ث

-آٚض زاقشٝديبٔي ٟٔٓ ٚ اِعاْايٗ آثبض  .ا٘سذكٛ٘ز ٚ زضٌيطي ثٛزٜ اظفي ٌصقشٝ اخشٕب -فّٕي

، يٙز)فّ «زيسٜ ثٍيطيٓ ٚ اظ آٖ اخشٙبة وٙيٓخًٙ ضا ٘ب سٛا٘يٓزيٍط ٕ٘ي ٔب»ا٘س ٔجٙي ثط ايٙىٝ 

ٞبيي وٝ ثبضٜ خًٙزض»وٙس سب ضا ثطايٕبٖ فطاٞٓ ٔي فطنشيزض ٚالـ، قطايظ خسيس  .(2005،1

خغطافيب اثعاضي  .ٚضيٓ، زا٘ف الظْ ضا ثسؾز آفطاسط اظ سدطثٝ ٔؿشميٓ ٚ ثالفهُ ٔب ٞؿشٙس

 ( 1، 2005فّيٙز، « ) لسضسٕٙس ثطاي ثسؾز آٚضٖ ٚ ؾبظٔب٘سٞي چٙيٗ زا٘كي اؾز 

ّيشيه وٝ ثطاي لسضسٕٙس غئٛد فٛأُ ( اظ ٔربعجبٖ ذٛز ٔي ذٛاٞٙس2007ٌطٌٛضي ٚ دِطِز )

 .ضا ذّـ ؾالح وٙٙس ،ا٘سٔؿشمط قسٜ ٞبحٕبيز قسٜ اظ ؾٛي زِٚزآٔيع افٕبَ ذكٛ٘ز سٛخيٝ

وبسع  2007، ٌطي ٚ ٚايّي 2007ثٝ ايٗ ٔٙؾٛض چٙسيٗ فهُ زض وشبة اذيط آٟ٘ب )زاِجي

زض سٛا٘بيي  ٔحٛضيؾبظي ٘مف زٞٙس وٝ فطآيٙسٞبي ٔشفبٚر ٚ ٔشغيط ٘ؾبٔي( ٘كبٖ ٔي2007

ر وٓ إٞيز ثٝ قس ٞبسطٚضيؿزٞبي ٚ ايٙىٝ چٍٛ٘ٝ سٟسيس ،ٞب ثطاي سقميت ذكٛ٘ززِٚز
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ؾّؿّٝ ( ثط اِف 2008)وِٖٛٚ ٚ ٌيّجطر  يزيٍط وشبة ،ايٗ اضبفٝ ثط .وٙٙس؛ ايفب ٔيا٘سقسٜ

، زض وٙس وٝ ايٗ فٛأُس ٔيٚ سبوي ؛ٚ خًٙ ٔشٕطوع اؾز ،قٟطٚ٘سي ،لّٕطٚ ديٛ٘سٞبي

خٟبٖ  زض ؾطسبؾط ضا ثطاي افطاز ضٚظٔطٜظ٘سٌي  ثٝ عطظ لبثُ سٛخٟي ،ٕٞبٍٞٙي ثب يىسيٍط

قطايظ ٔىب٘ي ٞبي ايٗ وشبة ايدبز سجقٝ ؾيبؾي ٘ؾبٔي قسٜ ضا زض فهُ .زٞٙسٔي «ثبظقىُ»

 . ٔٛاضز ثطضؾي قسٜ ثٝ قطح ظيط ٞؿشٙس: وٙٙسٔي ٚ ظٔب٘ي ٔرشّف ثطضؾي

ٔؿّح )زٚضاٖ خًٙ وطٜ( ٚ ٘يطٚٞبي  1950خبٔقٝ آٔطيىب زض زٞٝ  ،يىبخبٔقٝ ٔقبنط آٔط    

 .( 2008 ؛ ٚٚز ٚاضز2008؛ لّيٙز ة2008وِٖٛٚ ٚ ٌيّجطر اٍّ٘ؿشبٖ )

 ؾبظي زض٘ؾبٔي ، ٚنّح ،ٌيط قسٖ ثب خًٙوٝ زضزٞٙس بي فٛق ٘كبٖ ٔيٞثركيثٟطٜ       

ٚ غئٛدّيشيه فٕيٙيؿز ٚ  ؾيبؾيٞبي فطفي ٚ چٙسٌب٘ٝ خغطافيب ٚ ثٝ ذهٛل خغطافيبيضقشٝ

وٙيٓ آ٘چٝ وٝ ٞٙٛظ ٞٓ فمساٖ آٖ اؾشسالَ ٔي ،ثب ايٗ حبَ .ا٘شمبزي زض حبَ افعايف اؾز

ؾبظي اؾز. ثٝ عٛض ٘ؾبٔي ٔغبِقٝ ٚاثؿشٍي ٔىبٖ زض فطآيٙسٞبي فطٍٞٙيِ ،قٛزاحؿبؼ ٔي

، 2005 ، زيح وٙيه2005)زاِٚط  خغطافيبي خًٙ ٚ نّحٌطچٝ چٙسيٗ فهُ زض اثط  ،ٔثبَ

أب ثٝ عٛض  ،وٙٙسؾبظي ٔي٘ؾبٔيٞبي ذبل ٞبيي ثٝ خٙجٝقبضٜا (2005، اٚؼ 2005فبالٜ 

ٌطي ضا زض يه خبٔقٝ ٟ٘بزيٙٝ ثٝ ٔىب٘ي وٝ ٘ؾبٔي ٔرشمآيٙسٞبي ضٚقٗ زض اضسجبط ثب فط

وٙس ايٗ وٕجٛز زض ٔٛضز دطزاذشٗ ثٝ ( سالـ ٔي2004، 2005ٚٚز ٚاضز ) .٘يؿشٙس ،وٙٙسٔي

ثط يه  ٘ؾبٔيدبي حضٛض ضز ) حضٛض ٘ؾبٔي ٚ وٙشطَ ٘ؾبٔي ثط ضٚي ظٔيٗ خغطافيبي ؾيبؾيِ

ثب ايٗ وبض ٚي ثط ٔٛضٛفبر اؾشفبزٜ اظ ؾطظٔيٗ،  .زٞس سٛخٝ لطاضضا ٔٛضز  (ٌصاض اؾزٔىبٖ سبثيط

ٞبي ٘ؾبٔي ٚ ٔمبٚٔز ٔؿشميٓ ٘ؿجز ثٝ ٘مف ظيؿز سٛؾظ سٕطيٗٔحيظ فؿبز ٚ سجبٞيِ

ٞبي ي ٘ؾبٔي زض ؾطظٔيٗٞب. ضز دبيي وٝ ٘يطٚوٙسٔيٞب سٕطوع ٘يطٚٞبي ٘ؾبٔي زض ايٗ فقبِيز

( زض 1983 ( ٚ ِٞٛيز )1997اثشسا سٛؾظ الٌٛؾز ) ،ا٘سٌصاقشٝٔطثٛعٝ اظ ذٛز ثٝ خبي 

، وٝ ٝ اؾزٚ ثطضؾي لطاض ٌطفش سحّيُ آٟ٘ب اظ سرطيت ٔىبٖ سٛؾظ ثٕجبضاٖ ٞٛايي ٔٛضز ٔغبِقٝ

٘ؾبٔيبٖ ٞبي ٔغبِقبر ٔقبنط ضاخـ ثٝ وكشبض غيطٞب ٚ دبيٝسٛاٖ اظ ظٔيٙٝايٗ ٔغبِقٝ ضا ٔي

ثيىيٙي  خغطافيبي فطٍٞٙي  ،(2005،2007) طاً زيٛيؽاذي .( ثٝ قٕبض آٚضز2004 )ٌطاٞبْ

 (.2005)ٍ٘بٜ وٙيس ثٝ وِطـ  اي ضا ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض زازٜ اؾزآسَٛ دؽ اظ آظٔبيكبر ٞؿشٝ

أب آ٘چٝ زض ايٗ  ،ي ٘ؾبٔي ٞؿشٙسبر خغطافيبي ٘يطٚٞبي ٟٔٓ ٔغبِقايٗ ٔٛاضز خٙجٝسٕبْ 

ٗ الذم ايثب فٕيك ثٝ سبثيطار فطٍٞٙي حضٛض ٘ؾبٔي اؾز؛ٞب غبيت اؾز ٍ٘بٞي ثحث

ؾبظي ايي ثبقٙس وٝ زض آٟ٘ب ٘ؾبٔيانّيٞبي سٛا٘ٙس ٔىبٖٔٛضٛؿ وٝ چٍٛ٘ٝ خٛأـ ٘ؾبٔي ٔي
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-ي قىُ ٔيٞبي ٔٙحهط ثٝ فطزٌطي ثٝ قيٜٛقٛز ٚ ايسئِٛٛغي ٘ؾبٔيّٕيبسي ٔيخبٔقٝ ف

 .زٌيط

ٚ ؾبذز زض دبؾد ثٝ ايٗ قىبف زض ديكيٙٝ دػٚٞكي ٔقشمسيٓ وٝ ٔغبِقٝ خٛأـ ذبل     

ّذف ايي ثٙبثطايٗ  .ٌكب ثبقسسٛا٘س ضاٌٜطي ٔي٘ؾبٔي ٞبي ٔحسٚز ثٝ ٔىبِٖاخشٕبفي خغطافي

ٍ عاخت  ،عاسي تِ عٌَاى يك فزآيٌذيك ايذئَلَصي، ًظاهيگزي در هقام هقالِ تثييي رٍاتط هياى ًظاهي

 ٞبي ثقس ؾٝ حٛظٜ ديكيٙٝ دػٚٞكي زض ضاثغٝ ثب خغطافيب ٚثرفزض  .اجتواعي هكاى خَاّذ تَد

ؾبظي ٌطي ٚ ٘ؾبٔيز وٝ ٕٞٝ آٟ٘ب ثطاي ٔغبِقٝ ٘ؾبٔيقٛٞبي ٔطثٛعٝ ثطضؾي ٔيحٛظٜ

ٞبي ؾبذز ٔىبٖ، ثطسطي فطٍٞٙي ٚ ٔحشٛاي ؾطيٝضٚ٘س: ٘قٕبض ٔيٝ حيبسي ث ي ٚاؾبؾ

زٞيٓ سب ٘كبٖ زٞيٓ ثٝ ايٗ فّز ٔٛضز ثحث لطاض ٔي ضا ايٗ ؾٝ حٛظٜ .ٌطي٘ؾبٔيايسئِٛٛغيه 

. ا٘سؾبظي ثب يىسيٍط ديٛ٘س ذٛضزٜٙسٞبي اخشٕبفي ٘ؾبٔيچٍٛ٘ٝ ؾبذز اخشٕبفي ٔىبٖ ٚ فطآي

يب آ٘ىٝ زض فطآيٙسٞبي ضٚظٔطٜ  ،زقٌٛطي ٔقٙب زازٜ قسٜ ٚ حفؼ ٔيثٝ ٘ؾبٔي ايٗ فطآيٙس زض

ثطاي آ٘ىٝ ؾبذز ٔحسٚز  ،ثب ايٗ حبَ .قٛزٞب ثٝ چبِف وكيسٜ ٔيٖؾبذز ٚ ثبظ ؾبذز ٔىب

اي ضا ٌيطي چبضچٛة ثبِمٜٛزض لؿٕز ٘شيدٝ ،ٌطي ضا ثٝ عٛض وبُٔ زضن وٙيٓثٝ ٔىبٖ ٘ؾبٔي

ا٘ساظٞبي وّيسي خغطافيب ؾبظي وٝ اظ اثعاضٞب ٚ چكٓاي آٖ ٘ٛؿ اظ ٘ؾبٔيثطاي ٔغبِقٝ ٔمبيؿٝ

 .وٙيٓديكٟٙبز ٔي قٛز،ثٟطٜ ٔٙس ٔي
 

 عاخت رٍسهزُ هكاى   

 س ثطٙسٛا٘زاٟ٘ب ٔيوٙٙس وٝ خغطافيٞبي ٔقبنط ضاخـ ثٝ ٔىبٖ چبضچٛثي ضا فطاٞٓ ٔي٘ؾطيٝ    

ثب ٞب ضا ٚ ايبِز زض ؾغح اخشٕبؿ اظ لجيُ ؾبذز وكٛضٞب ٌؿشطزٜ فطايٙسٞبياؾبؼ آٖ 

ثٝ  ٞب سب حس ظيبزئىبٖ ،زض ايٗ ٘مغٝ ٘ؾط .ٔطسجظ ؾبظ٘س السأبر، سهٕيٕبر ٚ سدبضر ٔحّي

وٝ ضٚاثظ  ٔىب٘ي ٞبيؽطفٚ ٘ٝ نطفب قطايظ ٔحّي يب  ٞبي ضٚاثظ اخشٕبفيقجىٝ فٙٛاٖ

ايٗ  .(1994 ٚ ٔبؾي1996)آٌيٙٛ  قٛ٘سٔي ؾبظئفْٟٛ ،زٞٙساخشٕبفي زض آٟ٘ب ضٚي ٔي

وٝ  ،زٞسٞبي وّيسي ٔىبٖ ضا ٔٛضز سٛخٝ لطاض ٔيخٙجٝ ٔىبٖ ٚ ديكيٙٝ دػٚٞكي ثطضؾي

سٛ زض سٛ ٔىبٖ ثٝ فٙٛاٖ فطآيٙس  اظ خّٕٝ قٛ٘س:ؾبظي ٔطسجظ ٔيثٝ فطآيٙسٞبي ٘ؾبٔي ٔشقبلجب

ٞبي ٞب ٚ ٞٛيزايسئِٛٛغي ٘جطز ٚ ٘مف سِٛيس ٚ حفؼ ايسئِٛٛغي؛ ؛ٚ ٔكطٚط ؾبذز اخشٕبفي

 ؾبذز اخشٕبفي ٔىبٖ. غبِت ثٝ فٙٛاٖ خعء سكىيُ زٞٙسٜ

ايٗ ٘ىشٝ سبويس  اؾشفبزٜ وٙٛ٘ي اظ ايٗ ٔفْٟٛ اؾز، ثط وٝ ٘ىشٝ انّي زض ،ٔىبٖ سٛ زض سٛ ثٛزٖ

، ثٝ عٛض ٕٞعٔبٖ ضفشبضٞب ٚ قٛ٘سٞب اظ ٘ؾط اخشٕبفي ؾبذشٝ ٔيوٝ ٔىبٖ وٙس وٝ ٍٞٙبٔئي
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 ذٛاٞٙس وطز.ضا ثبظ سِٛيس  ٞبي خسيسيوٝ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ٔىبٖ ،وٙٙسضا ايدبز ٔيٞبيي ٍ٘طـ

« خبٔقٝ»ٞبي وّي وٝ زض ؾغح ٚ دسيسٜٞؿشٙس  ٔشفبٚرٞبي ٔرشّف ايٗ فطآيٙسٞب زض ٔحُ

ٛ يٌٙقٛ٘س )اَٞبي ٔرشّف سدطثٝ ٔيلبثُ ٔكبٞسٜ ٞؿشٙس ثٝ عٛض ٔٙحهط ثٝ فطز زض ٔىبٖ

 ٔشمبثالً ٞبياظ ٔىبٖ ايٝقجى زض ٔٙحهط ثٝ فطز ٚ وّي،ٚ  ،ؾبذشبض ٚ فبُٔ، ثٙبثطايٗ .(1978

افٕبَ » سبضيري ٞٓ ثٝ عطظ ٔكبثٟي الشضبء .(1987ٛ يٌٙاَ) ٍط ٔطسجظ ٞؿشٙسثٝ يىسي ،ٚاثؿشٝ

ا٘س، ثب آٟ٘ب ديٛ٘س ذٛضزٜ وٝ ايٗ افٕبَٞبي ؾبذشبضٔٙسي ؾبظٔب٘ي ٚ فطزي ٚ ٕٞچٙيٗ ٚيػٌي

-ٞب زض عَٛ ظٔبٖ ؾبذشٝ ٔئىبٖ ٚ ايٙىٝ ؛(280؛ 1984ز دطِ« )ِزٞٙسضا ٔٛضز سبويس لطاض ٔي

( دٛيب ٚ حشي زٞٙسذٛز خبي ٔيٞبيي وٝ آٟ٘ب زض ٚ ٔىبٖ)زض حبِي وٝ ضٚاثظ اخشٕبفي  .قٛ٘س

، ثط ضٚي يه قٛ٘سضفشبضٞبي خسيس وٝ زض ٔىبٖ آٟ٘ب ؽبٞط ٔي ٚ ، سقبٔالرٌبٞي فطّاض ٞؿشٙس

ٚؾيّٝ ٝ ث ٘بٌعيطٚ  ،قٛ٘سٞبي لجّي ايدبز ٔيٝ ثط ضٚي ِٛحثّى ،قٛ٘سؾبذشٝ ٕ٘ي« ِٛح دبن»

ٕٞب٘غٛض  ٟ٘بيشبً .(1994، ٔبؾي 1984 زطِدِ) ٌيط٘سٔي ، قىُآ٘چٝ زض ٌصقشٝ ٚخٛز زاقشٝ اؾز

فٕبَ ثطٌعيسٜ ٚ سطاظ اَٚ وٝ خب٘ؿشٖٛ ٔقشمس اؾز: ؾبذز ٔىبٖ ٕٔىٗ اؾز اغّت ٘شيدٝ اُ

خبٔقٝ ٘يع زض  يٓ وٝ افضبيي اظ فٛاْأب ٟٔٓ اؾز وٝ ثذصيط ؛زض خؿشدٛي اٞساف ذبل ثبقس

ثطٌعيسٜ حبنُ ٞبي وٙٙس وٝ ايٗ وبض يب ثب ديطٚي اظ زؾشٛضاِقُٕايفب ٔي ايٗ ظٔيٙٝ ٘مكي

 .(2000 زطيف؛ ث1997ث دبيُ ٚ ويآٟ٘ب ) قٛز يب ثب ٔمبٚٔز زض ٔمبثُٔي

ؾّغٝ ٚ ضس خٛيب٘ٝٔؿشٕط ؾّغٝ ٞبي٘يطٚيي لسضسٕٙس زض سالـ»فطايٙس،  ثٝ فٙٛاٖ يه ٔىبٖ   

وٙس ٚ ، ضا ثبظ سِٛيس ٔيا٘س، فمبيسي وٝ آٖ ضا سِٛيس وطزٜثٝ ايٗ ٔقٙب وٝ ٔىبٖ ،«خٛيب٘ٝ اؾز

-ٔي٘ؾط ثٝ  ذطزٔٙسا٘ٝٚ  ثسيٟيافشس وٝ فمبيس سِٛيس قسٜ ٟ٘بيشب اي اسفبق ٔيثٝ ٌٛ٘ٝ أطايٗ 

 .(1993؛ وطثي، 13: 1996ؾَٛ طِ)وِ ضؾٙس

وٙس. ٕٞب٘غٛض وٝ لجال شوط ايٗ ايسٜ ديٛ٘س حيبسي ٔيبٖ ٔىبٖ ٚ ايسئِٛٛغي ضا سبٔيٗ ٔي    

ؿجز ثٝ زِٚز حبوٓ ثٝ ثٝ فٙٛاٖ ٔٙبعك ٔمبٚٔز ٘ ٞبٔىبٖٕٔىٗ اؾز زض حبِي وٝ  ،قس

غٝ وكٛض ايفب ي ثطسطي ٚ ؾّٙس ٕٞعٔبٖ ٘مف ٟٕٔي زض ثبظسِٛيس خغطافيبسٛا٘أب ٔي ،قٕبض ضٚ٘س

ثٝ ذهٛل سب آ٘دب وٝ  «ؾّغٝ خغطافيبي»ايٗ  ،قسٜ( زض يه خبٔقٝ ٘ؾبٔي1987ٛيٌٙاَوٙٙس )

-٘كب٘ٝ). زٞسذٛز ضا ثٝ عطق ٔرشّفي ٘كبٖ ٔيٌطي ٔطثٛط اؾز، ٘ؾبٔي فطٍٞٙيِ ٔؾبٞطثٝ 

 .(ٞبي ٘ؾبٔيحٕبيز ٔشقبلت اظ ؾيبؾزٚ ٞبي ٘ؾبٔي اضظـٚ  ٚ اسربش فطًٞٙٞبي ٔكٟٛز 

 -قٛ٘س وٝ اغّتٔي يٞب ثبفث ايدبز يه حؽ ٔحّي اظ ٞٛيز، يب حؽ ٔىبٌ٘ٛ٘ٝ فقبِيز ايٗ

ٞبي غبِت ٚ ٔؿّظ فُٕ ٞب ٚ ٞٛيزضٚض وطزٖ ايسئِٛٛغيزض ذسٔز ضقس ٚ ثب - أب ٘ٝ ٕٞيكٝ

سٛا٘ٙس ثب ٞسف ٞب ٕٞچٙيٗ ٔئىبٖ .(1977، ٚيّيبٔع 1984ز،طِ، د1987ِٛ يٌٙاَوٙٙس )ٔي
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طثي وِ؛ 1996َ)وطؾِٛ ٚ اٞساف ثطسط ؾبذشٝ قٛ٘س ٞبايسئِٛٛغي ٞب،ٔمبٚٔز زض ٔمبثُ ٞٛيز

ٞبي اخشٕبفي وٝ ٔشكىُ اظ ضٚاثظ ٚ ٍ٘طـ ،زض چٙيٗ ٔٛاضزي .(1997 ثيدبيُ ٚ وِ؛ 1993

وٝ ثٝ فٙٛاٖ اثعاضي ٔحّي ثطاي ايدبز ؾبذشبضٞبي  ثٝ خبي آٖ ،ٞب ٞؿشٙسٞب ٚ ٔٙغمٝٔحّٝ

قٛ٘س  سسٚيٗٞبي وكٛض )زِٚز حبوٕٝ( ٕٔىٗ اؾز زض ٔمبثُ ؾيبؾز ،فطاٌيط ثٝ وبض ضٚ٘س

-دبؾساقز ٘كبٖ ٔيثٛط ثٝ ٞبي ٔطٞبي سدطثي اذيط ضاخـ ثٝ فقبِيزدػٚٞف .(1993)وطثي 

ذٛاٞٙس ضليت سكىيُ قٛ٘س: آٟ٘ب وٝ ٔيس اظ ٘يطٚٞبي ٙسٛا٘ٞب ٔيزٞس وٝ چٍٛ٘ٝ ٔىبٖ

ٞبي غبِت ٞب ٚ ٞٛيز، ٚ آٟ٘ب وٝ ايسئِٛٛغيٞبي غبِت ضا ظ٘سٜ ٍ٘بٜ زاض٘سٚ ٞٛيزٞب ايسئِٛٛغي

 ؛ ٌطاٞبْ ٚ قيط2004ِٛوٙٙس )آِسضٔٗ ٚ زٚايط ٔي ٚ ثب آٟ٘ب ضلبثز ذٛا٘ٙسفطا ٔي ضلبثزضا ثٝ 

ثط ٔٙؾط ٚ  ،ايچٝ غبِت ٚ چٝ حبقيٝ ،ٞب. ايسئِٛٛغي(2006؛ قبيٗ 2003؛ خب٘ؿشٖٛ 2002

ٞب ٚ ا٘قىبؾي اظ فقبِيزثٝ ٚ ايٗ خٙجٝ اظ ٔىبٖ ضا ٞٓ  -ا٘س، زٚض ٕ٘بي فطٍٞٙي حه قسٜ

وٙٙس ٔيسجسيُ  -زض ثطزاض٘سٜ آٖ ٞؿشٙسا٘س ٚ ٕٞعٔبٖ ا٘ؿبٖ وٝ ثبفث آٖ قسٜ ٞبيآضٔبٖ

ٚ ثٝ زؾز آٚضزٖ زضوي اظ  لسضر ٞبي ٔطثٛط ثٝؾٛاَ ،ثٙبثطايٗ .(1997؛ قبيٗ 2000ٔيچُ )

سي ٞؿشٙس حيب ،ا٘ساظٞبي ذبني ضا سِٛيس ٔي وٙسٔحٛض چكٓ -ٞبي ٔىبٖايٙىٝ چٍٛ٘ٝ فقبِيز

  (.2005) زاِٚط ٚ زيٍطاٖ 

ثؿيبض حبئع  ،اي وٝ زاضزٞب ٚ ٔقب٘ي چٙسٌب٘ٝٔىبٖ، ثب خٙجٝزضن ٚ قٙبذز ديچيسٌي    

ٕٔىٗ اؾز ثٝ فٙٛاٖ  ٜ،ٔغطح قس يٛؾٝ خٙجٝ ٔىبٖ وٝ سٛؾظ اٌٙ ،ثب ايٗ حبَ .إٞيز اؾز

قىُ ٌيطز.  حَٛ آٖ سٛا٘سٔيزيسٜ قٛ٘س وٝ يه چٟبضچٛة دػٚٞكي  ٔحٛضي« ٔشغيطٞبيي»

سط ٌؿشطزٜ الشهبزٔحُ )ٔٛلقيز( ضا وٝ ٘مف يب فّٕىطز ٔىبٖ زض يه  (1996 ،1987) اٌَٙيٛ

ٞٛيز اخشٕبفي ٚ ثطسط وٝ ؾبظٔبٖ زٞٙسٜ ضٚاثظ ٚ  انّي وٝ ٘كبٍ٘ط ٟ٘بزٞبي ،ٔحُ ٚلٛؿ ؛اؾز

ذٛضزٜ ثب ٔحُ ديٛ٘سوٝ ثٝ حؿي اظ ٞٛيز  ،اظ ٔىبٖ حؿيٚ ٕٞچٙيٗ  ؛زض يه ٔىبٖ ٞؿشٙس

ٞب يب زيٍط ديٛ٘س ذٛضزٌي يب ديٛ٘س ثب زيٍط ٔىبٖ .ضا ٔقطفي ٚ سقطيف وطز ،ٚ ٔٙغمٝ اضخبؿ زاضز

ٔىبٖ  ٞٓ ثبيس زض چبضچٛة دػٚٞكي ،ضٚزثٝ قٕبض ٔي اظ ٔحُ ٞب وٝ يه ثقس چٟبضْٔميبؼ

اي ٞبي دػٚٞكي ٔمبيؿٝعٛض وٝ ٔب عطح ٕٞبٖ. (1994)ٔبؾي،  قٛزٌطفشٝ  زض ٘ؾط دبيٝ

ٛ اظ يٞبي ٔغطح قسٜ سٛؾظ اٌٙخٙجٝ ،وٙيٓؾبظي ديكٟٙبز ٔئٕىٗ ضا ثطاي ٔغبِقٝ ٘ؾبٔي

 .ٔٛضز ثحث لطاض ذٛاٞس ٌطفزٞبي ثقس زض ٕٞيٗ ٔمبِٝ زض ثرف ،ٔىبٖ

ضاخـ ثٝ  ثبضٜ ٔىبٖ، اؾبؼ ثحثٞبي ٔرشّفي زض٘ؾطيٝ ،قس فٙٛاٖ عٛض وٝ زض ثبال ٕٞبٖ    

ا٘س. يه ٔدٕٛفٝ اظ ضا ثٙب ٟ٘بزٜ ٞبسكىيُ ٚ حفؼ زِٚز ٞب زض فطآيٙسٞبي ؾيبؾيِبذز ٔىبٖؾ

ايٗ  ؟ؾبظي ٚالقب ثٝ ز٘جبَ سحمك چيؿزاؾز. أب فطآيٙس ٘ؾبٔي ؾبظي، ٘ؾبٔيايٗ فطآيٙسٞب
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، ثبفث ٞؿشٙس ضٚظٔطٜٞبي ٞبي افطاز زض ٔٛلقيزوٝ سب حس ظيبزي ٔشكىُ اظ فقبِيز ،فطآيٙسٞب

ز. ثٝ بض ضٚاظ خبٔقٝ ثٝ قٕ «عجيقي»يب ٌطي يه خٙجٝ وٓ إٞيز، ٔغفَٛ قٛ٘س ٘ؾبٔئي

فطٍٞٙي  ، ؾّغٝ ٚ ثطسطيٌطيؾبظي ٘ؾبٔييه ٔفْٟٛ ؾٛزٔٙس زض خٟز ٔفْٟٛ ،ٕٞيٗ زِيُ

يؿز ٔٛضز زضٖٚ خٛأـ وبديشبِ ٔشٕطوع ثط ضٚاثظ عجمبسيِ ٞبياؾز وٝ سب وٖٙٛ زض دػٚٞف

عٛض وٝ ثرف ثقس ضاخـ ثٝ آٖ  ٕٞبٖ ،. ؾّغٝ ٚ چيطٌي فطٍٞٙياؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٝ اؾز

 ٘شٛ٘يٛآثٝ ٘بْ  ايشبِيبيي ٔبضوؿيؿز دطزاظوٝ سٛؾظ ٘ؾطيٝ انغالحي اؾز وطز،ثحث ذٛاٞس 

ٞبي چطا عجمٝ وبضٌط اضظـ ايٗ انغالح ثطاي سٛضيح ايٙىٝ ٔقطفي ٌطزيس. ٌطأكي

ٚ زض  ٘شيدٝ ؾيؿشٕي ضا ثبظ سِٛيس وطزٜ  يب اسربش وطزٜ ؾبظيضا زضٚ٘ي وبديشبِيؿشي ثٛضغٚاٞب

ثب ايٗ   .ضفزوطز، ثٝ وبض ٔيط ٚ ٔب٘سٌبضسط ٔيثٛز وٝ ٚخٛز ضقيف ٚ وٓ ضً٘ آٟ٘ب ضا دطضٍ٘ش

سٛا٘س ثٝ ؾبزٌي اظ سٛضيح ٔي ،ٌطأكي ضاخـ ثٝ لسضر ٞبيؿٛ ثب ٘ؾطيٝ، ٕٞايٗ انغالح ،حبَ

 ٌطايب٘ٝ سغييط يبثس.ٞبي ٘ؾبٔييح ٚ سكطيح اسربش اضظـثٝ سٛض ٞبي وبديشبِيؿشياسربش اضظـ
 

 علطِ فزٌّگي

وٝ  -يه ٘ؾبْ وبديشبِيؿشي ثٝؾط ٟ٘بزٖ  لهس زاقزوٝ  ،ايسٜ ٌطأكيبيي ؾّغٝ ٚ ثطسطي    

وٝ  لبئُ ثٝ ايٗ اؾز ،سٛضيح زٞس -ٞبي ٌؿشطزٜ الشهبزي ضا ايدبز ٚ حفؼ وطز٘بثبٚضي

، احؿبؾبر ٚ سقهجبر ٌطٜٚ ب، فمبيسٞٞب، ٞٙدبضٞب، زضناضظـ ،ٞبي فميط ٚ وبضٌط خبٔقٝٝعجم

ٞبي ٘ؾبٔي زض اي ثٝ ٘مف ٘يطِٚحؾٝ .(569 ،1985يطظ، ِ) ٙسٙؤي غبِت ضا اسربش فطٍٞٙي

 ،ٞؿشٙسثطذٛضزاض ٞبي فُٕ ذٛز ٞب، فمبيس ٚ قيٜٛضن، زٞب، ٞٙدبضٞبوٝ اظ اضظـ ،خبٔقٝ

ثٝ ٔٙؾٛض ثٝ زؾز  ،آٟ٘ب وٝ ِعٚٔبً ؾٟٓ ٚ ٘مكي زض ؾالٔز ايٗ ٘ؾبْ ٘ساض٘س .سٛخٝ وٙيس

ثطزاضي ثطاي ٘يطٚٞبي ٔؿّح ثعضي ٚ ثبثز آٚضزٖ ٚ حفؼ حٕبيز يب زؾز وٓ اعبفز ٚ فطٔبٖ

ايٗ ٘ؾبْ ثطاي ثبيس ثٝ ٘ٛفي لب٘ـ قٛ٘س وٝ ؾالٔز ٚ حيبر  ،زٞسٞبيي وٝ ا٘دبْ ٔيٚ فقبِيز

ثبيس  ،ثٝ فٙٛاٖ يه ؤُٛخٛزيز ذٛزقبٖ اظ إٞيز حيبسي ثطذٛضزاض اؾز. خبٔقٝ  سضٕيٗ

اي اظ فمبيس فطٍٞٙي وٝ ثيٙي ذبل ٚ ٔدٕٛفٝقٛز سب ثشٛا٘س يه خٟبٖ ظزايياثشسا فطًٞٙ

، زٞسض ٞط ظٔبٖ ٚ زض ٞط ٔىبٖ ا٘دبْ ٔيآ٘چٝ وٝ ٘يطٚٞبي ٘ؾبٔي ز ؾغح ذبني اظ اعبفز اظ

 سِٛيس ٕ٘بيس.ضا 

ٓ ٘كبٖ زٞيٓ وٝ ِعٚٔبً يضاخـ ثٝ ثطسطي ٚ ؾّغٝ، ٔبيُ ٘يؿش زض اسربش ٘مغٝ ٘ؾط ٌطأكي    

، وٙسآٖ نحجز ٔييه عجمٝ ٘ؾبٔي حبوٓ ٔكبثٝ ثب عجمٝ الشهبزي حبوٓ وٝ ٌطأكي اظ 

ٚ  ٞبقُٕسٛا٘بيي سقييٗ زؾشٛضاِ -. ثّىٝ ثط ايٗ فميسٜ ٞؿشيٓ وٝ ؾّغٝ ٚ ثطسطيٚخٛز زاضز
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هبزي ٚ عجمبسي ضا ٌطايب٘ٝ ٚ ٕٞچٙيٗ اٞساف الشاٞساف ٘ؾبٔي -ٞب ٚ ٞٙدبضٞبيف اضظـسقط

ٚ اغّت  ا٘سسيٍط ديٛ٘س ذٛضزٜٞبي ٔرشّف اٞساف ثٝ يىٔدٕٛفٝ ،زض ٚالـ .ٌؿشطـ زازٜ اؾز

. زض ايٙدب ٘ىشٝ ايٗ اؾز وٝ ايسٜ ٌؿشطزٜ ٌطأكي ضاخـ ثٝ لسضر وٙٙسٕٞسيٍط ضا سىٕيُ ٔي

ٔٛضز  ضٚ٘س،ٔي فطاسط زض ٘ؾبْ وبديشبِيؿشي اخشٕبفي عجمبرٔفْٟٛ ٞبيي وٝ اظ زض سحّيُ

ي وٙس وٝ ايسٜ ٌطأكيكبٖ ٔذبعط ٘ (2006فّيٙز ) ،ثٝ عٛض ٔثبَ  .ٌيطزاؾشفبزٜ  لطاض ٔي

ٖ  يه سٛظيـ ٚ ثطاي ٔربعجبغئٛدِٛيشٞبي السأبر ٚ ايسٜ»زٞس چٍٛ٘ٝ ثبضٜ لسضر ٘كبٖ ٔيزض

ثٝ ٘ؾط  ثٟٙدبضس آٟ٘ب ٘ٚ ثبفث قٛ ،وطزٜقٛ٘س سب آٟ٘ب ضا سٛخيٝ ٔياي ٘كبٖ زازٜ ٌؿشطزٜ

َ ِٛ. وطؾ(28، 2006) فّيٙز  .«وٙٙسٔيوٝ ٘مغٝ ٘ؾطار ٔشفبٚر ضا سحميط  زض حبِي، سٙثطؾ

ٞبي ، ايسٜٔٛضز ثحث لطاض ٌطفز ديكشطدطزاظي ذٛز ضاخـ ثٝ ٔىبٖ وٝ زض ٘ؾطيٝ ،(1996)

ٌيطز. اظ ٞبي غبِت ثٝ وبض ٔيزض ؾبذز ايسئِٛٛغيٌطأكي ضا ثٝ ٔٙؾٛض سٛضيح ٘مف ٔىبٖ 

ضاخـ ثٝ ؾّغٝ ضا اظ ٔميبؼ يه خبٔقٝ ذبل ثٝ وُ  ( ايسٜ ٌطأكي1999سيّٛض ) عطف زيٍط،

ّٞٙس، ثطيشب٘يبي وجيط ٚ خٟبٖ ) خٛيبٖآذطيٗ ؾّغٝوٝ  وبضٞبيي سب ؾبظ ٚ زٞسخٟبٖ سقٕيٓ ٔي

ضا ثط زيٍط « ٔسض٘يشٝ»اظ  ٔطثٛط ثٝ ذٛزٞبي ا٘س ٘ؿرٝسٛا٘ؿشٝاظ عطق آٟ٘ب ايبالر ٔشحسٜ( 

( ثب سبويس ثط ايٗ ٘ىشٝ 31، 2000قبضح )وبٚز. ٔي ٞبي خٟبٖ ؾبذشٝ ٚ سحٕيُ وٙٙس،ثرف

ذبعط  ،ٌيط٘سقىُ ٕ٘ي «اظ ثبال ثٝ دبييٗ» ثٝ ؾبزٌي ٚ ثٝ نٛضرِ ٞبي غبِتيوٝ خٟبٖ ثيٙ

ٍبٖ خبٔقٝ ثطٌعيسٌبٖ ٚ ٘رجٞبي ؾيبؾي وٝ سؿّظ، سٟٙب ثٝ ٚؾيّٝ ايسئِٛٛغيوٙس ٘كبٖ ٔي

-سطيٗ ٚ وٓ إٞيز٘ٛقشٗ خعئيبر ثطذي اظ ٔقِٕٛي ثيكشط اظ عطيك»ثّىٝ  ،زقٛؾبذشٝ ٕ٘ي

ٕٞيز ٚ ٔقِٕٛي ثٛزٖ ٚ ٕٞيٗ فسْ ا قٛز.سِٛيس ٚ حفؼ ٔي «ضٚظٔطٜٞبي ظ٘سٌي سطيٗ خٙجٝ

اي اظ فمبيس ٚ ٘رجٝ يب ٔدٕٛفٝ ٝ چيعي ثيف اظ يه ايسئِٛٛغي ثطسطٌطي ضا ثاؾز وٝ ٘ؾبٔي

سجسيُ  وٙٙس،سط خبٔقٝ ضا ٟ٘بزيٙٝ ٔيٞبي وٓ لسضرثرف ،آٟ٘ب ثٛؾيّٝوٝ ٟ٘بزٞبي زِٚشي 

 عٛض زضؾز ٕٞبٖ وٙس.وٙس. ايٗ ٔٛضز أىبٖ ٔمبٚٔز ٘ؿجز ثٝ ايسئِٛٛغي غبِت ضا ضز ٕ٘ئي

ٚ سهبحت  ٞبي آقىبض ٔب٘ٙس افشهبثبر وبضٌطيٞب ٚ عغيبٖوٝ ٌطأكي ٔدجٛض ثٛز قٛضـ

ٔؿشّعْ  ،ٌطيوبضثؿز ؾّغٝ فطٍٞٙي زض ٘ؾبٔي، ٞسضا سٛضيح ز سٛؾظ وبضٌطاٖ ٞب٘ٝوبضذب

ثطسطي ٔؿشّعْ . زض ٚالقيز، حفؼ ؾّغٝ ٚ اؾز ثٝ خًٙ ٞبيي اظ لجيُ افشطاوسٛضيح فقبِيز

ثّىٝ ٌطٜٚ غبِت ثٝ زلز ٔحسٚزٜ  ،زؾشبٖ ثٝ ٘ؾبْ حبوٓ ٚ ٔٛخٛز ٘يؿزسقٟس دبيساض اظ ظيط

( اقبضٜ 569، 1985ض وٝ ِيطظ ). ٕٞب٘غٛوٙسفطآيٙس ضا سقطيف ٔي مبٚٔز ثٝ ايٗلبثُ لجَٛ ٔ

ي ٝ زضوذٛز  ث ٟ٘فشٝ زض سدبضة سجسيُ زيسٌبٜ»اوثطيز غبِت افطاز  ،، زض ثيكشط اٚلبروٙسٔي

ضا ٔكىُ يب قبيس غيطٕٔىٗ  ،«ٌطي ضا ثٝ چبِف ثىكسفطًٞٙ ؾّغٝ اظ خٟبٖ وٝ ٔؿشميٕبً
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ٞبيي ضا زض ٔمبثُ يه ضٚيساز ذبل زٞس وٝ چطا ٔربِفزٚ ايٗ ٔٛضٛؿ ضا سٛضيح ٔي .يبثٙسٔي

ٞبي ٘مف وّي ٘يطٚي ٘ؾبٔي أب قبٞس افشطاضي ٘ؿجز ثٝ چبِف ،ٔب٘ٙس خًٙ فطاق ٔي ثيٙيٓ

قٝ عجيقز ٘مف ٘يطٚي ٘ؾبٔي زض خبٔ زض ٚالـ ذٛزِ آٖچٝ  ٌط)وٙيٓ زض خبٔقٝ ٔكبٞسٜ ٕ٘ي

  .(سٙٞبيي اسفبق ثيفشزٞس چٙيٗ خًٙاؾز وٝ اخبظٜ ٔي

اٚ ٔيبٖ ٚ ؾّغٝ فطٍٞٙي ثط اؾبؼ سٕبيع  ذطزٔٙسا٘ٝٞبي ٌطأكي ضاخـ ثٝ لسضر ٘ؾطيٝ      

( ٚ وطثي 1987ٛ )يٌٙاَسٛاٖ سٛؾظ ٔي ضا آٖ وٝ دػٚان ،اؾز ٔس٘يخبٔقٝ ؾيبؾي ٚ خبٔقٝ 

 ٔشكىُ اظ ٟ٘بزٞبي، يبؾيؾ . خبٔقٝضاخـ ثٝ ٔىبٖ يبفز قبٖٞبيدطزاظي( زض ٘ؾطي1993ٝ)

 ثب فطاٞٓ ٞؿشٙس. خبٔقٝ ؾيبؾي  ٚ اضسفوٝ فٕسٜ آٟ٘ب دّيؽ  اؾز ٌطا٘ٝيب ؾطوٛةلضبيي 

٘ؾٓ ٚ ا٘ضجبط زض آٖ زؾشٝ اظ افضبي خبٔقٝ  يلطاضيب فطٔب٘سٞي، اظ ثط «سؿّظ ٔؿشميٓ»وطزٖ 

. اظ ؾٛي وٙسحبنُ ٔي اعٕيٙبٖ ،وٝ اظ ضٚي اضازٜ ثب ٘ؾٓ سحٕيّي ٔٛافمز ٚ ٔغبثمز ٘ساض٘س

ب ٚ احعاة ٞيؿبٞب، اسحبزيٝٞب وّ، ضؾب٘ٝٞبٟ٘بزٞبيي چٖٛ ٔسضؾٝاظ  ٔشكىُ ٔس٘يخبٔقٝ  ،زيٍط

 .ٔغبثمز زاضز« ؾّغٝ» وبضوطز فّٕيِ ثب ،ثطذالف خبٔقٝ ؾيبؾي ؾيبؾي اؾز. خبٔقٝ ٔس٘ي

فٛاْ « ذٛزخٛـ» وٝ سٛافك ،ٚ ٞٙدبضٞبي فطٍٞٙي ٞبسٛظيـ اضظـ :اؾز اظ بضوطز فجبضرايٗ و

-ضا سكىيُ ٔي ،قٛزشٕبفي سحٕيُ ٔيحيبر اخوٝ سٛؾظ ٌطٜٚ غبِت ثط  ٌيطي وّيثب خٟز

ٔب٘ٙس سؿّظ عجمٝ  ،ٌطي٘ؾبٔي سؿّظ فطٍٞٙيِ .(118 -119، 1993 )ثالٔي ٚ قىشط زٞس

ؾبظي ٘ؾٓ ٔب٘سٌبض» زض ؾيبؾي ٚ ٔس٘يٌطايي خبٔقٝ ٞٓسٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ ٔي ،ٔحٛض -اخشٕبفي

 .(17، 1976زضن قٛز )ثبٌع  «حبوٓ 

ُ سجسي ،ؾبظزٔياظ خبيٍبٜ ثباليي زض زِٚز ثطذٛضزاض  ضا ٘ؾبٔيٞبيي وٝ ثرف يىي اظ ضاٜ     

 ،ؾبظيي يب ايسئِٛٛغيه ٘ؾبٔيزض ٔمبيؿٝ ثب خٙجٝ فطٍٞٙ .قسٖ ثٝ خعء ٟٕٔي اظ الشهبز اؾز

 ؾبظيٌيطي ٚ وّٕيسط لبثُ ا٘ساظٜسط ٚ ضاحزؾبظي ّٕٔٛؼوبضٞبي الشهبزي ٘ؾبٔي ٚ ؾبظ

-ٜ زاقشٝ ٔيبزض ذفب ٍ٘ ٞبي ٔطثٛط ثٝ زفبؿ اغّتٞعيٙٝوٝ  ثب ٚخٛز ايٗ ،ثٙبثطايٗ ٞؿشٙس.

سدطثي ثٝ ايٗ ، ثٝ عٛض ٞبي زؾز زْٚا٘س ثب اؾشفبزٜ اظ زازٌٜطاٖ سٛا٘ؿشٝدػٚٞف ،س٘قٛ

ٔبضوٛؾٗ  ،ثٝ عٛض ٔثبَ .زض خغطافيب ٔؿشٙس وٙٙسضا ٚ آٟ٘ب  ،ٞبي الشهبزي سٕطوع وطزٜفطآيٙس

اضائٝ  زفبفي ضا ثطاي نٙبيـ )ٔحُ( ٘ؾطيٝ ٔىبٖاي اظ يه اِٚيٝ عطح ،(5، 1991ٚ زيٍطاٖ )

ٚ ثٝ  ،زؾشرٛـ سغييط وطزٜ الشهبز ايبالر ٔشحسٜ ضا ثٝ عٛض ثٙيبزي ٔقشمس٘سٚ  ،زٞٙسٔي

ديكطفز ؾطيـ ثطذي ٔٙبعك ٚ قٟطٞب زض ٔمبثُ ثطذي زيٍط زض زٚضاٖ خًٙ ؾطز ا٘دبٔيسٜ 

( ثب سٛخٝ ثٝ دبيبٖ خًٙ 1992ثي )وط قٟطٞب ٚ دٙشبٌٖٛ قسٜ وشبة ٚيطايف ٘ؿرٝ .اؾز

وٝ  -سٛا٘س ثطاي خٛأـ ايبالر ٔشحسٜ ا٘شمبَ غئٛدِٛيشيه چٝ ٔقٙبيي ٔيؾطز ٚ ايٙىٝ ايٗ 
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سسٚيٗ  ،قسزاقشٝ ثب -ٞبي زفبفي ضٚي آٚضز٘سثطاي ثمبء الشهبزي ذٛز ثٝ ٞعيٙٝ لهس زاقشٙس

ٛ٘ٝ سٛظيـ فضبيي آٔبز ( ثٝ ايٙىٝ چ1993ٍ) طأخ، زض ايٗ ٍٞٙبْ واضبفٝ ثط ايٗ .ٚ سٟيٝ قس

ٞبي اي ٚ ٘بثطاثطيٞبي خسيسي اظ سٛؾقٝ ٔٙغمٝٞب ٚ ٘يطٚٞبي ٚظاضر زفبؿ ثٝ اٍِٛثرف

ثطاي ٔكبٞسٜ ٔغبِقٝ خبٔـ ضاخـ ثٝ خغطافيبي الشهبزي ) وطز سٛخٝس، ٙا٘دبٔالشهبزي ٔي

 . ٍ٘بٜ وٙيس( 2004٘ؾبٔي  ثٝ ٚٚز ٚاضز 

-وٝ خٙجٝ ٞبي الشهبزي ٘ؾبٔي زٞس ايٗ اؾزٔرشهط آثبض  ٘كبٖ ٔي ٔغبِقٝآ٘چٝ وٝ ايٗ    

ـ ذبني ضا وٝ ٔربعت لطاض ٚ خٛأ ٙس.ضؾب٘ثٝ ٔيعاٖ ثطاثط ٔٙفقز ٕ٘ي ٞبثٝ سٕبْ ٔىبٖ ؾبظي

، ٘كبٖ ا٘سؾبظي قسٜ٘ؾبٔي ، اٍّ٘ؿشبٖ( ثٝ فٙٛاٖ وكٛضٞبيي وٝ وبٔالًٔشحسٜ )ايبالر زٞٙسٔي

الشهبز لطاض  وٝ فطاسط اظ ٞبيي اظ اخشٕبؿزض فطنٝؾبظي ٘ؾبٔيزٞس وٝ ايٗ ٘كبٖ ٔي .زٞٙسٔي

زض  حشي ،وٙسٞب ٚ فمبيس فطٍٞٙي ضؾٛخ ٔيزض ٌؿشطٜ اضظـ، ٚ ٕٞچٙيٗ افشس، اسفبق ٔيزاض٘س

، ايٗ ايٗ ٜٚ ثطفال ٌيط٘س.ٔٛضز آؾيت لطاض ٕ٘يٞبي زفبفي سٛؾظ ٞعيٙٝ خبٞبيي وٝ ٔؿشميٕبً

ٚ زليمب چٍٛ٘ٝ وبض  چيؿشٙس بظيؾفطآيٙسٞبي غيطالشهبزي ٘ؾبٔيؾٛاَ وٝ ؾبظ ٚ وبضٞب ٚ 

ٌطايب٘ٝ قٟطٚ٘سي، ٘ؾبٔي ٞبيوٝ ايسٜ ايضٚظا٘ٝٞبي فقبِيز ،ثطاي ٔثبَ اٍ٘يعز.ٔي ضا ثط وٙٙس،ٔي

ٔس٘ي اظ لجيُ  ٍطاٖ خبٔقٝيچٍٛ٘ٝ ثبظ وسأٙس؟ ،ٙٙسوٌطايي ضا سمٛيز ٔيدطؾشي ٚ ّٔئيٟٗ

ٞبي وٙيٓ وٝ ايٗ خٙجٝٔب اؾشسالَ ٔي ؟وٙٙسٞب ضا ٔب٘سٌبض ٔئساضؼ ٚ وّيؿبٞب، ايٗ زيسٌبٜ

ا٘س ٚ ثطاي زضن چٍٍٛ٘ي ظٜ وبفي ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض ٍ٘طفشٝثٝ ا٘سا ٞٓ ؾبظي ٞٙٛظ٘ؾبٔي

ايٗ خٛأـ ثٝ ٘حٛ ثطاثطي اظ ٞبي ٔٛخٛز زض ثٛيػٜ ٍٞٙبٔي وٝ سٕبْ ٔىبٖ ،قسٖ خٛأـ٘ؾبٔي

 ٞبي، خغطافيبثٝ ٕٞيٗ زِيُ .ٞؿشٙس قٛ٘س حيبسئٙشفـ ٕ٘ي ،ٞبي الشهبزي ايٗ فطآيٙسخٙجٝ

الشهبزٞبي ٔحّي ثٝ سبؾيؿبر نٙقشي ٚ ٚاثؿشٍي  -ثبيس اظ دسيسٜ سطويت ٘ؾبٔي ؾبظي٘ؾبٔي

ٌطايب٘ٝ ضا فطٍٞٙي ٘ؾبٔي ٞب زض ؾبذز يه سؿّظ٘مف ٔىبٖ ، ٚ ٕٞچٙيٗضٚ٘سفطاسط ٘ؾبٔي 

 .ٌطي ٔٛضٛؿ ثرف ثقس اؾزٔحشٛاي ايسئِٛٛغيه ٘ؾبٔي .ِحبػ وٙٙس
 

 گزاياًِّاي طثقاتي تا عقايذ ًظاهيارسػاس : فزٌّگي علطِ 

ك ي ثٝ فٙٛاٖ يه ايسئِٛٛغي وٝ اظ عطيسٛؾظ زا٘كٕٙساٖ فّْٛ اخشٕبف ٌطي فٕٛٔبً٘ؾبٔي  

-، ٚ ٌطايفي فطٍٞٙيٞبٔدسز ثٝ اضظـزٞي ، قىُٕٞيكٍي ثطاي خًٙ آٔبزٌي يه فطآيٙس

؛ 2005)ثبؾٛيچ،  قٛزٔي سقطيف، ضيكٝ زض خبٔقٝ ذٛز زاضز ،خبٔقٝ ثيٙيخٟبٖي ٔدسز ثٝ زٞ

ثيبٍ٘ط  ٌطي٘ؾبٔي» :ٌٛيسٔي (1959،13اٌشع )ٚ .(2004،2005 ٚاضز، ٚٚز2004، 1983 اِّ٘ٛ

ٞب ٞب ٚ خًٙ، افٕبَ ٚ افىبضي اؾز وٝ ثب اضسف، دطؾشيػٌؿشط٠ ٚؾيقي اظ ؾٙٗ، فاليك
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ز ٌطي ثٝ ضضبي٘ؾبٔي  ،ايٗاضبفٝ ثط  .«ضٚز٘ؾبٔي فطاسط ٔي بًأب اظ اٞساف نطف ،ٔطسجظ ٞؿشٙس

٘ٝ ٚ لسيٕي ااٍ٘بضدؽٞبي ٚاؾٛاضٜ ٘ؾبْ»ا٘دبٔس ٔب٘ٙس ٞبي زٚضاٖ نّح ٔئطثٛط ثٝ ٚؾٛؾٝ

٘ىشٝ زْٚ   .(15، 1959)ٚاٌشع « ثطز٘سٞب ثطاي وؿت دطؾشيػ ٚ قىٜٛ ثٝ آٟ٘ب دٙبٜ ٔيوٝ اضسف

ا٘س وٝ فشٌٕٝٞچٙبٖ وٝ ثؿيبضي اظ زا٘كٕٙساٖ ٚ ٔشرههبٖ  ؛ثؿيبض حبئع إٞيز اؾز

ٚ ايٗ ٔٛضٛؿ ٔحسٚز  ،وٙسس ٚ قىٛفبيي فطاٚا٘ي ضا سدطثٝ ٔيزض زٚضاٖ نّح ضق ٌطي٘ؾبٔي

 (.2004ٚٚزٚاضز ، 1959ٚاٌشع  ،اِف 2008ٌيّجطر زٚضاٖ خًٙ ٘يؿز )وِٖٛٚ ٚ ثٝ 

ٚ سبثيط  فعٚ٘ي فطًٞٙٞب وٝ اظ عطيك آٖ ٞبيي( قي2007ٜٛ، 2004، 1983) اّ٘ٛا ِاذيط   

ٞبي ٔٙحهط ثٝ فطزي وٝ ظ٘بٖ ، ضا ثب سبويس ثط قيٜٛا٘سخبٔقٝ ٔس٘ي ضا قىُ زازٜ ،٘ؾبٔي

-٘ؾبٔي ،ٚي وٝ ذٛز يه ظٖ اؾز .زٞسٔٛضز سفحم لطاض ٔي ،وٙٙسٌطي ضا سدطثٝ ٔي٘ؾبٔي

-ٙبٖ زض آٌبٞي يه خبٔقٝ سثجيز قسٜاظ فمبيسي وٝ چ فطاٌيط فٙٛاٖ يه ٔدٕٛفٝ ٌطي ضا ثٝ

 افطاز وٕي اظ ٔيبٖ وُ .وٙسٔي ثٙسيخٕـٚ ، ذالنٝ قٛ٘سٔي ٚ اغّت ٘بزيسٜ ٌطفشٝا٘س 

بٔقٝ ؾبظٔب٘سٞي خ يبزيٍطي ٞٓ ثطاي ٘ؾط ثٝ ز٘يب  ٞبيوٝ ضاٜ وٙٙس نزض سٛا٘ٙسخٕقيز، ٔي

  :انُ ثٙيبزي ثٙب قٛز 7سٛا٘س ثط دبيٝ ايٗ ايسئِٛٛغي ٔي .ٚخٛز زاضز

 ٞب ٚ ٔكىالر اؾز ثطعطف وٙٙسٜ ٟ٘بيي سٙفي ٔؿّح ٘يطٚ -

 اؾز  زضٌيطيقز ا٘ؿب٘ي ٔؿشقس ٌطٚيسٖ ثٝ عجي -

 وبٔال عجيقي اؾز  أطيزاقشٗ زقٕٗ  -

 وٙس اسجي ٘شبيح اثط ثركي سِٛيس ٔيضٚاثظ ؾّؿّٝ ٔط  -

 اؾز ٔكطٚؿٚ ثٝ ٘سضر ٔسضٖ يب  ذبْ ،ي ٘ؾبٔيوكٛضي ثسٖٚ ٘يطٚ  -

 ٘يبظٔٙس ٞؿشٙس  ب٘ٝحفبؽز ٔؿّحٔثٝ ثب٘ٛاٖ  ٞبي ثحطاٖ،زض ظٔبٖ -

 ٘ؾبٔي أشٙبؿذغط٘بن  السأبرٞط ٔطزي وٝ اظ ٚاضز قسٖ ثٝ  ،زض ظٔبٖ ثحطاٖ  -

 .(219، 2004 اّ٘ٛ) ا٘ساظ٘سيه ٔطز ٚالقي ثٝ ذغط ٔي ز، ٞٛيز ذٛز ضا ثٝ فٙٛاٖٚضظ

غبِجب دصيطفشٝ  ٞبي ثٙيبزيِ، اظ عطيك ثطخؿشٝ وطزٖ فطضيٌٝطياظ ٘ؾبٔي اّ٘ٛثٙسي خٕـ   

ٌطي ضا ضٚقٗ ٞبي ٟٕٔي اظ ٘ؾبٔيخٙجٝ ،ٞبي خٙؿيشي٘مفٚ  ٝ عجيقز ا٘ؿبٖضاخـ ث ،قسٜ

ٞبي ٘ؾبٔي . ثب ايٗ حبَ، سبضيرچٝ فقبِيزٌطززٔٙحهط ٔي ٔميبؼ فطزيأب سمطيجب  ،وٙسٔي

ٞبي ظ٘سٌي ثبضٜ زيٍط خٙجٝب زض يه قجىٝ ديچيسٜ اظ فمبيس زضٞزٞس وٝ ايٗ فطضيٝ٘كبٖ ٔي

ي ٞبوٙس فمبيس ضا زض ٔميبؼ؛ ٚ ٔب ضا ٔدجٛض ٔيقٛ٘سٔحفٛػ ثٛزٜ ٚ ثٝ وبض ٌطفشٝ ٔيٞٓ 

، ٍٞٙبٔي وٝ ٚ ثطضؾي لطاض زٞيٓ. ثٝ ثيبٖ زيٍطثعضٌشط ٚ ؾبذشبضٔٙسسط ؾيبؾي ٔٛضز سفحم 

اؾبؼ فميسٜ عجيقي ثٛزٖ سضبز ٚ ٚخٛز  ايٗ أط ثط ،اٌّ٘ٛطايٙس، ثٝ ٌفشٝ خٛأـ ثٝ سضبز ٔي
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ٛضار ثب سٕطوع ثط زؾش ،ٞب ٔٛفك قٛ٘سٝذٛاؾشوٝ ايٗ  ؛ أب ثطاي آٖ، ٔجشٙي اؾززقٕٗ

سٛخٝ ثٝ  ،ثٙبثطايٗ .(232، 1995قٛ٘س )اؾشطٖ ٔي، سطويت «وكٛضاِعاْ ٚ سقٟس ثٝ » ٚ اذاللي

 .ٌطايي ٚ ٔصٞت ضطٚضي اؾزدطؾشي، ّٔيٌطي ثب ٚعٗساللي ٘ؾبٔي

سٛا٘س ٔي ،وٙسٌطايي ساللي ديسا ٔيعٗ دطؾشي ٚ ّٔيٌطي ثب ٚٞبيي وٝ ٘ؾبٔييىي اظ ضاٜ    

ثطاي ٔكبضوز زض سدّيُ اظ ؾطثبظاٖ زيسٜ  فْٕٛ قٟطٚ٘ساٖ ،ٞب ٚ سب حسي وٕشطاِعاْ ٘رجٝزض 

ٞبي ٘بقي اظ خًٙ ايٗ وبض ٔطي ،وٙس وٝ چٍٛ٘ٝ زض خبٔقٝ غادٗ( شوط ٔي1998. ثِِٙز )قٛز

-ٚ آٟ٘ب ضا ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ،ثركسٔي ضا سقبِي وبظيوبٔيٞبي ٌطايب٘ٝ ذّجبٖٞبي ّٔيٚ فساوبضي

سهٛيطي لٟطٔب٘ب٘ٝ  ضٚ٘بِس ضيٍبٖ ،زض ايبالر ٔشحسٜ .وٙسٔقطفي ٔي ٚ دطٞيعوبضي اظ قطافزي ٞبي

 «ؾطثبظي ٞبيٞب ٚ زالٚضيآضٔبٖ»آٖ  وٝ زض ؾبذز آٔطيىبيي اظ ٘يطٚٞبي ٘ؾبٔي ٚ قطافشٕٙسا٘ٝ

بي ٞب  ثطاي ا٘دبْ وبضٞاٍ٘يرشٗ آٔطيىبييسهبٚيط آٟ٘ب ثطاي ثطٚ  ٌطفز،ٔٛضز سمسيط لطاض ٔي

-2005،107،)ثبؾِٛيچ ٌطفزقبٖ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔيٞبي ثبِمٜٛٚ اؾشفبزٜ اظ سٛا٘بيي ثعضي

 : قٛزٌطي ضٚقٗ ٔيثٙبثطايٗ يه ثبٚض اؾبؾي ٘ؾبٔي .(106

خبٔقٝ ٔس٘ي ٔغّٛة ذبني ثطذٛضزاض ٞؿشٙس وٝ  ذهٛنيبرٞب ٚ ايٙىٝ ؾطثبظاٖ اظ اضظـ -

 .ٞؿشٙس

ؾبظي ٌؿشطزٜ اضسف سٛؾظ ضيٍبٖ زض ايدبز سغييطي ، چٍٍٛ٘ي سبثيط ثبظلبثُ سٛخٝ زيٍط ٘ىشٝ 

ب زض خبٔقٝ آٔطيى ،ثٝ سسضيح .ذٛز ثٝ فٙٛاٖ يه وكٛض اؾز ٔب٘سٌبض زض ٍ٘بٜ ايبالر ٔشحسٜ ثٝ

فطظ٘سا٘ي وٝ زض  يب زض نس ،زٞٙسٌبٖ، زضنس ضايسٛظيـ زضآٔس ،لسضر ٘ؾبٔي ثٝ خبي سطاظ سدبضي

ٌيطي لسضر يه وكٛض ثٝ ٔميبؾي ثطسط ثطاي ا٘ساظٜ ،قٛ٘سي ثب زٚ ٚاِسيٗ ثعضي ٔييٞبذب٘ٛازٜ

زض زٜ  .آٔطيىبيي ٘ٝ ٔٙحهطاًٚ اؾز  اِجشٝ ايٗ ضٚ٘س ٘ٝ خسيس .(109، 2005)ثبؾِٛيچ،  سجسيُ قس

ساقز زض دبؾ ،ديطٚظي ؾشبضٜوٕبٖ  ،ٛض فطا٘ؿٝوك ٔثبَ ثٝ عٛض ،1810ؾبَ ٔرسْٚ ثٝ ؾبَ 

ايٗ  وٕه ثب. (1998،5، ذشٝ قس )ثٙزؾب «لسضر ٘ؾبٔي لٟطٔب٘ب٘ٝ وكٛض زض ثّٙساي لسضر»

ؾبظي ضا قٙبؾبيي وٙيٓ: ٚ آٖ ايٙىٝ ثطسطي ٘ؾبٔي سٛا٘يٓ يه ثبٚض انّي زيٍط ٘ؾبٔئٛضز ٔي

 .ٔٙجـ افشربض ّٔي اؾز

سٛا٘يٓ زض ثؿيبضي اظ خٛأـ ٔقبنط ايٗ ايسٜ ٌؿشطزٜ ضا ٔكبٞسٜ وٙيٓ ر ٔيثٝ ز٘جبَ ايٗ ٘ؾطا

نسزضنس ثٝ ٔقٙبي دصيطـ ٚ حٕبيز  ِعٚٔبً -ذٛز وكٛض ٚ -وٝ حٕبيز وطزٖ اظ ٘يطٚي ٘ؾبٔي

ايٗ ٔٛضٛؿ سّٛيحبسي  ثطاي  ، اؾز.٘يطٚي ٘ؾبٔي وٝ زِٚز الظْ ثسا٘س اي اظاظ ٞط اؾشفبزٜ

ي ثبٚض اؾبؾ ثٙبثطايٗ زٚ  .زاضز ،وٙٙسكٛض ٚ ؾطثبظا٘ي وٝ اظ آٖ زفبؿ ٔيٞبي ٔطثٛط ثٝ وٍ٘طـ

 :سٛاٖ اضبفٝ وطززيٍط ضا ٔي
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 .وٙٙس، ٚعٗ دطؾز ٘يؿشٙسٞبي ٘ؾبٔي حٕبيز ٕ٘يفقبِيزآٟ٘ب وٝ اظ  -

 .ؾطثبظ ٞؿشٙس، ضس وٙٙسٞبي ٘ؾبٔي حٕبيز ٕ٘يآٟ٘ب وٝ اظ فقبِيز -

-ٞب وٝ زض خًٙاظ آٖ -وٙس وٝ چٍٛ٘ٝ ؾطثبظاٖ٘كبٖ ٔي ( ذبعط1997،230) سبٔيط ،ٟ٘بيشبً   

ديٛ٘سي » -وطز٘سوٝ زض خًٙ ايطاٖ ٚ فطاق ٘جطز ٔي آٟ٘ب سب خٍٙيس٘س ٌطفشٝٞبي نّيجي ٔي

. ا٘سقبٖ زض ٘جطز ثطاٍ٘يرشٝقطوز سٛخيٝ فمال٘يثطاي  «ٞبي ٔصٞجيٚ آضٔبٖ ٔيٟٗ ضا ٔيبٖ

ٞبيي ٚ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ،زٞسٚ سضبز ضا ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض ٔي ٌطاييٞٓ ساللي ٔصٞت (2005)اؾشبٔخ 

 چچٙي ٚ يبٖسٙف ٔيبٖ قٛضق اي خسيسسطٚ زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔصٞجي فطا٘ؿٝ،اظ لجيُ خًٙ

 فٙهطايٗ  .وٙسٞبي ٔيبٖ ٞٙس ٚ دبوؿشبٖ اقبضٜ ٔيٚ ٕٞچٙيٗ ٘عاؿ ،ضٚؾيٝ فسضاؾيٖٛ

 ٌطي ثٝ ٚضٛح ثيبٖ قسٜ اؾز: ٟٔٓ ٔقٙٛي زض ثبٚض ٟ٘بيي ٘ؾبٔي ٜسكىيُ زٞٙس

اضازٜ ٌطزٖ ٟ٘بزٖ ثٝ  ،كٛض زض ٘جطز ٚ ٔمبثّٝ ٘ؾبٔيٚ آٖ ايٙىٝ زضٌيط قسٖ يه و -

 اؾز. اِٟي

فٟٕيٓ ٘جطز فقّي آٔطيىب فّيٝ سطٚضيؿٓ ثٝ فٙٛاٖ ، ثٝ ٚيػٜ ٍٞٙبٔي وٝ ٔيايٗ ثبٚض آذط   

-ٔطسجظ ،ضٚزٔي ثٝ قٕبض« قط»زض ٔمبثُ « ذيط» ْ زض ٔمبْ يهيب ٕٞبٖ السا «ثٙيبزٌطاٞب ٘جطز»

-٘ؾبٔيايسئِٛٛغي  سكىيُ زٞٙسٜ انّي، وٝ (. ايٗ زٚاظزٜ ايس2007ٜ)اَِي،قٛز ٔي سط ٚ ٔقٙبزاض

ثب فٕك  ،قٛزؾبظي ٘بٔيسٜ ٔيوٝ ٘ؾبٔي« ٔؿيطٜ يه فطآيٙس چٙس» اظ عطيك ،ٞؿشٙس ٌطي

-، ٘ؾبٔيزيٍط بٖثٝ ثي .(219 -220، 2004 اّ٘ٛ) وٙٙسٔيضؾٛخ  خبٔقٝ يه زض ثبفز ظيبزي

ثٝ ٔٙؾٛض ثٝ ضاٜ خبٔقٝ زٞي ثٝ ٌطايفثبظ ٚ  زٞي ٔدسزقىُ ،ؾبظيفطآيٙس آٔبزٜ ،ؾبظي

سٛا٘س اظ عطيك ٔفْٟٛ ٘يطٚي ٘ؾبٔي ٔي فطٍٞٙي ؾّغٝ ؾبظيِخبٚزاٖ . ايٗا٘ساذشٗ خًٙ اؾز

ٞب ٚ ٞٙدبضٞبي وكٛض سٛؾظ افطاز زضن قٛز )ثبض٘ع ٚ فبضيف ؾبظي اضظـظيؿشي، يب زضٚ٘ي

( ٚ 2000ٔٛضؼ ) ، ثبنثغٛض ذبل .(2000طي ٍِ٘ ٚ ، ٞبضر1991زيٍطاٖ  ، ثطچيُ 2006ٚ

اي ضا ثٝ ٚخٛز ذٛاٞس آٚضز وٝ ثٝ اٞساف ٚ اسجبؿ ؾيبؾي ي،وٝ چٍٛ٘ٝ ثطسط( اي2008ٗفّيٙز )

زٞٙس. ايٗ زؾشٝ اظ ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي، زٞٙسسٗ زض ٔيٞبي زِٚز ٘ؾبٔي اِقُٕزؾشٛض

ثٝ « ؾطثبظ قٟطٚ٘س» ثطاي ٔغبِقٝ ثيكشط زضثبضٜ). قٛ٘س٘بٔيسٜ ٔي« ؾطثبظ قٟطٚ٘س»غبِجب  افطاز

 .(ٔطاخقٝ وٙيس، 2005وِٖٛٚ 

فطآيٙسٞبي اخشٕبفي ٚ  ثطٌطي ٚ ٔغبِت فّٕي ٚ دػٚٞكي ضاخـ ثٝ ٘ؾبٔي ٞبثيكشط سالـ    

-ثؿيبضي اظ خٙجٝثٝ ٌطايب٘ٝ وٝ چٍٛ٘ٝ ثبٚضٞبي ٘ؾبٔي، ٚ ايٗا٘سزٜسٕطوع وط ؾبظئّي ٘ؾبٔي

 ضا ا٘س،يك ؾيغطٜ افىٙسٖ ثط خبٔقٝ ٔس٘ي قىُ ٔدسزي ثركيسٜٞبي ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ اظ عط

ا٘س وٝ ( ايٗ ٌٛ٘ٝ ٘ٛقشٝاِف2008) . ثغٛض ٔثبَ، وِٖٛٚ ٚ ٌيّجطرزٞسٔيؾي لطاض ٔٛضز ثطض
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 حمٛق اخشٕبفي» ٚ ٔٙدط ثٝ ايدبز ،«اي قٟطٚ٘سي يه ٘مغٝ فغف ثٛزٜ اؾزثط خًٙ»

ك ضاي ٌؿشطزٜ ٚ زيٍط حمٛق ٔس٘ي ثطاي ، ٚ حٞبي خٕقي سمٛيز قسٜٞٛيز ،ٌؿشطزٜ

وِٖٛٚ ٚ ٌيّجطر ؾيبؾي ٚ اخشٕبفي خسيس قسٜ اؾز ) ٞبيٚ سِٛيس ٚالقيز« ٌطٟٚٞبي خسيس

 ضاٞجطز فقّي وكٛضٞب ثطاي ٕ٘بيف وكيسٖ( 2007) ٛؼو ٚ (2000) ٍِ٘طي ٚ ( ٞبضر2، 2008

 ،ايٗ ضاٞجطز زٞٙس.ي نّح ٚ ٘ؾٓ ضا ٔٛضز ثحث لطاض ٔيثٝ ؾٛ ٘يطٚي ٔؿّح ثٝ فٙٛاٖ ٔؿيطي

س. ثٝ عٛض زٞبٖ قىُ ٔيٟزض خضا ٔٙبؾجبر لسضر ضٚاثظ ٚ  سبوشيىي اؾز وٝ سب حس ظيبزي

ٚ ٞٛيز  ٞبي أٙيززض اضٚدبي ٔطوعي اظ عطيك ٌفشٕبٖ ذبل، وٛؼ ايٙىٝ چٍٛ٘ٝ ايٗ ٔٛضز

ض ثٝ زضٖٚ غيط ٔحٛ -ٞبي ٘ؾبٔي ٞبيي وٝ ثطاي سعضيك اضظـاضٚدبيي ٚ ٕٞچٙيٗ فقبِيز

ضا ثب اضائٝ اؾٙبز ٔكرم وطزٜ  ،ٔحمك قسٜ اؾزٞٓ سب حس ظيبزي ٚ ا٘س، ٘ؾبٔيبٖ عطاحي قسٜ

 (.2007اؾز )وٛؼ 

ٚ زيٍط وكٛضٞبي غطثي، سغييط اظ  ؾبظي ٟٔٓ زيٍط زض ايبالر ٔشحسٜيه فطايٙس ٘ؾبٔي  

؛ 2001؛ فبٚض ٚ وٟٗ 2005)ثبؾٛيچ  اؾز ثٛزٜ سٕبْ زاٚعّتثٝ يه ٘يطٚي  ذسٔز اخجبضي

ؾبذشبضزٞي ٔدسز سٕبْ  (. زض ايبالر ٔشحسٜ، ايٗ سغييط، ثبفث ايدبز1997ؾٍبَ ٚ سيٍُ 

ذسٔز ٚؽيفٝ زض »فيبضي زض ٘يطٚٞبي ٔؿّح آٔطيىب قس ٚ ايٗ أط اظ عطيك سطويت زٚ ثرف 

( ثطاي ايدبز ِكىطٞبي وبُٔ ٘يطٚي احشيبط)ٌبضز ّٔي ٚ « ٘يطٚي احشيبط»ٚ « ظٔبٖ خًٙ

ٞبي ٘ؾبٔي ٝ آٖ ٔقٙبؾز وٝ ٍٞٙبٔي وٝ فّٕيبرُ قس. ثٝ ثيبٖ فّٕي ٚ وبضثطزي، ايٗ ثنحب

ثركي اظ اؾشمطاض ٘يطٚ ذٛاٞٙس  ِعٚٔبً٘يطٚي احشيبط ٞبي زٞٙس، يٍبٖثب ٔميبؼ ثعضي ضخ ٔي

 ٞب ٚ(. زض حبِي وٝ زض خ1997ًٙٚ سيٍُ ؛ ؾٍبَ 2001؛ فبٚض ٚ وٟٗ 2005ثٛز )ثبؾٛيچ 

ٞب ثٝ فّز احشٕبَ فطاذٛا٘سٜ قسٖ ، آٔطيىبيي«زاٚعّجي وبُٔ»ٞبي ديف اظ ايدبز اثعاض زط٘ج

سغييط ضاٞجطز، خٛأقي وٝ ثسٖٚ دؽ اظ ايٗ  .ؾٝ زض ٔقطو ذغط لطاض زاقشٙسثٝ ذسٔز ٞط ِح

ثٝ احشٕبَ ثيكشطي  -ٔطيىبيقٙي اوثطيز غبِت خٛأـ زض آ -ٞبي ذسٔز ٚؽيفٝ ثٛز٘سدبيٍبٜ

 ٌيط٘س. سحز سأثيط لطاض ٔي ٘يطٚي احشيبطّي ٚ ٔ ٞبي ٌبضزٚ آٔبزٌي يٍبٖ آضاييسٛؾظ نف

دطؾشي ٔطثٛط ٔقٙب ٚ ٔيٟٗ خٛأقي ثب ٘يطٚٞبي ٘ؾبٔي زاٚعّت،زٞس زض ٔي ٔغبِقبر ٘كبٖ    

-قسٖ قىبف ثيٗ ٘يطٚي ٘ؾبٔي ٚ غيط ثٝ ٘يطٚي ٘ؾبٔي ثبيس ثٝ ٔٙؾٛض خٌّٛيطي اظ ثعضي

ٞبي ؾيبؾي، فطٍٞٙي، سمٛيز قٛز. ايٗ قىبف ٕٞبٖ سفبٚر ٔٙس٘ؾبٔي ثٝ عٛض ٘ؾبْ

ض ِٛ؛ ف2006ِبٔي اؾز )وٖٛٚ الشهبزي ٚ خٕقيز ٍ٘بقشي ٔيبٖ خٛأـ ٔس٘ي ٚ ٘ؾ -اخشٕبفي

وٙٙس ي ٘ؾبٔي ايبالر ٔشحسٜ ديكٟٙبز ٔيٞب(. ثٝ ايٗ ٔٙؾٛض، ثطذي اظ ؾيبؾز2001ٚ وٟٗ 

 -سِٛيس قٟطٚ٘س»اي زض ، ثبيس ٘مف ٚيػٜ«زاٚعّت -سٕبْ»طٚي وٝ ٌبضز ّٔي ٚ خعء ضظضٚ، زض ٘ي
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سط اظ ]زض اضسجبط دطاوٙسٜاي، ظيطا آٟ٘ب اظ ٘ؾط دطاوٙسٌي ٔٙغمٝؾطثبظٞبي ٘كبٍ٘ط ايفب وٙٙس.... 

(. ٌفشٝ 323، 2001ـ )زِ« [ ٘يطٚي ذسٔز ٚؽيفٝ ٞؿشٙسٔقَٕٛ طيىبييآٔافطاز  ثيكشط ثب

ؾبظي زض ؾبظ ٚ وبضٞبي زض ٞبي ٘ؾبٔي، ٘ؾبٔيؿ ٔرشّف ؾبظٔبٖفٛق ايٗ ايسٜ وٝ ثب ٚخٛز ا٘ٛا

ثحث زٞس؛ ٚ ٕٞچٙيٗ زٞس ضا ٔٛضز سأييس لطاض ٔيٞبي ٔرشّف ضخ ٔيسغييط ٚ زض ٔىبٖحبَ 

ؾبظي ٞبيي وٝ ٘ؾبٔيىبٖ ثط قيٜٛٔ الشضبئي ثٛزٖ ٌصاضيثيكشطي ضاخـ ثٝ چٍٍٛ٘ي سأثيط

 عّجس. قٛز، ضا ٔيآقىبض ٔي

سٛنيف قسٜ زض ثبال زضثبضٜ ، ٕٞبٖ فطايٙسٞبي ٞبي ضاخـ ثٝ إٞيز ٔىبٖثب سٛخٝ ثٝ ٘ؾطيٝ    

ٚ قٟطٚ٘سي ثبيس زض ؾغح زاذّي )ٔحّي( ٚ  ٞبي ٘ؾبٔي، خًٙثطزاقزؾبذز ثٝ  ثبظ

ٕٞچٙيٗ ّٔي ٚ فطاسط اظ آٖ لبثُ ٔكبٞسٜ ثبقس. اضبفٝ ثط ايٗ، ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ اضسجبط ٚ ديٛ٘س 

طيفز ؛ ث2007ؾبظي )وبسع ديف دب افشبزٜ ثٛزٖ ٘ؾبٔي ٚ ،شٕبفيثب افطاز ضٚظٔطٜ ٚ ظ٘سٌي اخ

قطايظ  زض ٌطي سب حس ظيبزيبٔيس ثٛز وٝ ايسئِٛٛغي ٌؿشطزٜ ٘ؾ( ايٗ ٌٛ٘ٝ ذٛا2000ٞ

ٞب ٚ ٔؿيطٞبيي ثطاي ضأٜىب٘ي ٚ ظٔب٘ي ضٚظٔطٜ ٚخٛز زاضز. اٌط قطايظ ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ضٚظٔطٜ 

ٞبي ٔرشم ثٝ ٔىبٖ ثبيس سٛؾظ افطازي وٝ ايٗ فطايٙسٞب ضا ثٝ خّٛ ؾبظي ثبقٙس، سفبٚر٘ؾبٔي

ؾبظي زض ٘ؾط ٌطفشٝ قٛ٘س. ِٛسع ٔي ثط٘س، ٔٛضز ثحث لطاض ٌيط٘س، ٚ ثٙبثطايٗ زض ٔغبِقٝ ٘ؾبٔي

ذبل  ثط يه ٔىبٖلغقب  زض خبٔقٝ آٔطيىب ؾبظيزض ثطضؾي ذٛز ضاخـ ثٝ ٘ؾبٔي (2001)

ٚيُ، زض وبضِٚيٙبي قٕبِي، قٟطي وٝ ٔدبٚض زوٙس. اٚ ديكطفز ايٗ فطايٙس ضا زض فبئيسٕطوع 

 ةعطيك سدبض ( ايٗ ديكطفز ضا اظ2001وٙس. ِٛسع )ٚالـ قسٜ اؾز، ز٘جبَ ٔي 1يطر ثطَفُ

ض قٟطٚ٘ساٖ ايٗ قٟط ثطضؾي وطزٜ، ٚ ايٗ وٝ چٍٛ٘ٝ آٔبزٌي ثطاي خًٙ، لطٖ ثيؿشٓ ضا ز

ٞب ٚ سٙبلضبر ٚ سضبزٞبي وٙس؛ ٚ ايٗ فطايٙس ضا ثب ٘بثطاثطيآٔطيىب قىُ زازٜ اؾز، ز٘جبَ ٔي

حضٛض يبثس وٝ (. ثب ايٗ وبض، اٚ زض ٔي9زٞس )ل ض خبٔقٝ ٚ فطًٞٙ آٔطيىب ديٛ٘س ٔيثعضٌشط ز

يه الشهبز ٔحّي ا٘دبٔيسٜ اؾز وٝ فٕسسب ٔشكىُ اظ  ايدبز ثٝ يطر ثطَٚ ٚخٛز دبزٌبٖ فُ

اي چٙساٖ زٚؾشب٘ٝ ٘بٖ ٚ زيٍط ٌطٜٚ ٞبي حبقيٝٔكبغُ وٓ زضآٔس ٚ فضبيي اخشٕبفي وٝ ثب ظ

ٞبي ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ خبٔقٝ فبيشٛيُ ٕٞچٙبٖ سٕبْ خٙجٝ ثبقس. ثب ٚخٛز ايٗ،وٙس، ٔيضفشبض ٕ٘ي

وٝ  ٞبييوؽٚدبضازوٙس. ثٝ عٛض ذالنٝ، يسٞي ٔٚخٛز ٚ حضٛض ٘يطٚي ٘ؾبٔي ؾبظٔب٘ ضا حَٛ

اسجبؿ وٙٙس وٝ زض آٖ يه ثطسطي ٚ ؾّغٝ فطٍٞٙي اقبضٜ ٔيقٛز، ثٝ غبِقٝ ٚي وكف ٔيزض ٔ

 زِٚز سحمك يبثٙس. ٌطايب٘ٝقٛ٘س سب اٞساف ٘ؾبٔيؾيبؾي ؾبذشٝ ٚ ثبظؾبذشٝ ٔي
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-ٞبي ٔحسٚزي ضا فطاٞٓ ٔيضاخـ ثٝ سٟٙب يه ٔىبٖ، ثيٙف ٞبيثب ايٗ حبَ، ٔٛضز دػٚٞي    

سيسي اظ ٞبي ِٛسع ٚ ضؾيسٖ ثٝ زضن خٛز ثط دبيٝ يبفشٝآٚض٘س. ثٝ ٔٙؾٛض ديكجطز ٔغبِقبر ذ

ؾبظي، ثبيس ايٗ فطايٙسٞب ضا زض قطايظ ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ٔحّي فطايٙسٞبي اخشٕبفي ٘ؾبٔي

(، اثطار 2004شطي خب٘ؿٖٛ )ٚ سب حس وٕ (،2007ٓ )ٔشٙٛؿ ثطضؾي ٕ٘بييٓ. زض حبِي وٝ ٌيِّ

وٙٙس، ؾبٔي ايبالر ٔشحسٜ ثطضؾي ٔيٞبي ٔشقسز ذبضج اظ وكٛض ضا زض ثبفز ٘يطٚي ٘دبزٌبٖ

، ثٝ ٚيػٜ فطايٙسٞبي ٞبي ؾبذز اخشٕبفي ٔىبٖبي آٟ٘ب ٔؿشميٕب زض اضسجبط ثب ٘ؾطيٝٞسحّيُ

( 2007ٓ )ثٝ عٛض ٔثبَ، ٌيِّ شٙس.٘يؿا٘س، ٞب سبثيط ٌطفشٝٝ اظ دبزٌبٖظ٘سٌي ضٚظٔطٜ افطازي و

ا ثب سٕطوع ٞبي آٔطيىب وٝ ذبضج اظ آٔطيىب لطاض زاض٘س، ضضيعي دبزٌبٖٞبي عطاحي ٚ ثط٘بٔٝاٍ٘يعٜ

-خٛأـ ٔدبٚض ٔٛضز سأويس لطاض ٔي ٞبي قٟطٚ٘ساٖ وكٛض ٔيعثبٖ زضثٝ ٘مغٝ ٘ؾطار ٚ ٍ٘طـ

 زٞس. 

ٔٙس اظ ذسٔز ٚؽيفٝ، اضظيبثي ٘ؾبْ دبزٌب٘يفالٜٚ ثط ايٗ، ٔغبِقٝ خٛأـ، فطاسط اظ قٟطٞبي     

ظي ٘مف ؾبفطٍٞٙي ٚ سبضيري زض ضذساز ٘ؾبٔي ،ٍ٘بقشي ٞبي خٕقيزايٗ وٝ چٍٛ٘ٝ سفبٚر

 ؾبظز. ثبالذطٜ، ثب ايٗ وٝ ٕٔىٗ اؾز اخٕبؿ ٘ؾطي ٔجٙي ثط ايٗ وٝوٙٙس، ضا ٕٔىٗ ٔيايفب ٔي

أط زاقشٝ ثبقس، ايٗ  شٙس، ٚخٛزاي زض حبَ ٘ؾبٔي قسٖ ٞؿثؿيبضي اظ خٛأـ ثٝ ٘حٛ فعايٙسٜ

ٔب٘ٙس فطر ثطي يب دبيٍبٜ ٞٛايي آٚيب٘ٛ ضا  خٛأـ افشس وٝ ثيكشطثب ٚخٛز ايٗ ٚالقيز اسفبق ٔي

اي بسي ٞؿشٙس وٝ چٍٛ٘ٝ ثبٚضٞبي ٞؿشٝزض وٙبض ذٛز ٘ساض٘س. آ٘چٝ وٝ ثٝ آٖ ٘يبظ اؾز، ٔغبِق

دطزاذشٝ قسٜ،  ٟبٚ زض ايٗ ٔمبِٝ ثيكشط ثٝ آ٘ ٜ( سطؾيٓ قس2004) اٌّ٘ٛطي وٝ سٛؾظ ٘ؾبٔي

-ٔيا٘س. ايٗ ٘كبٖحه قسٜ ،ٖٚ يه ؾّغٝ فطٍٞٙي ٌؿشطزٜزضأب  ،زض فضب ثٝ ٘حٛ ٔشفبٚسي

اي وٝ قبُٔ خٛأقي ثٟشطيٗ قىُ زض يه چبضچٛة ٔمبيؿٝ ؾبظي ثٝزٞس وٝ سحّيُ ٘ؾبٔي

-اؾز، ثٝ وبض ٌطفشٝ ٔي يطٚي ٘ؾبٔيح ٔشغيطي اظ اضسجبط ثب ٘ٛٞبي ٔشفبٚر ٚ ؾغثب ٚيػٌي

 قٛز. 
 

 عاسي ًظاهي ايهقاتلِتحليل  

ا٘شؾبض زاقز فطايٙس سٛاٖ ، ٔيسأويس وطز٘س ٞبي ٔىبٖٞبي ضاخـ ثٝ ٘ؾطيٕٝٞب٘غٛض وٝ ثحث

ٞبي ٞبيي وٝ ايٗ فطايٙسٞب اظ عطيك آٟ٘ب سٛؾظ ثبفزؾبظي ثٝ فّز قيٌٜٛؿشطزٜ ٘ؾبٔي

آقىبض قٛ٘س.  ٞبي ٔشفبٚر، ثٝ ٘حٛ ٔشفبٚسئىبٖيبثٙس، زض ٔٙحهط ثٝ فطز ٔحّي سغييط ٔي

 ذزؾبذز يب ثبظؾبٞب زض خغطافيبي حٛظٜ ؾّغٝ يه وكٛض، زض خٟز ثٙبثطايٗ ثطذي ٔىبٖ

اظ  ٘ؿجز ثٝ آٖ ثطذي زيٍطٕٔىٗ اؾز  وٝ وٙٙس، زض حبِئي سالـٌطي ايسئِٛٛغي ٘ؾبٔي
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ضا دكشيجب٘ي ٚ آٖ ضا  ٞبيي وٝ ايٗ ؾّغٝ. حشي زض ٔيبٖ ٔىبٖزٞٙسذٛز ٔمبٚر ٘كبٖ ٔي

ثٝ ٔىبٖ زيٍط  ٌطايي ٚ ٞٛيز احشٕبالً اظ يه ٔىبّٖٔي قسٜ ٞبي ٘ؾبٔيوٙٙس، ايسٜٔب٘سٌبض ٔي

اؾز وٝ ٞط يه  ٞبي ٔٙحهط ثٝ فطز ضٚاثظ اخشٕبفيٚ ايٗ ثٝ فّز ٔدٕٛفٝ ،شفبٚر ٞؿشٙسٔ

 ٚ زضن ؾبظ ؾبظي ثٝ ٔٙؾٛضاي ٘ؾبٔيبثطايٗ، ٔغبِقبر ٔمبيؿٝزٞٙس. ثٙاظ آٟ٘ب ضا قىُ ٔي

ٝ ٌطي، ٔٛضز حٕبيز لطاض ٌطفشٝ ٚ ث٘ؾبٔي اظ عطيك آٟ٘ب ؾّغٝ فطٍٞٙيِ وبضٞبي ديچيسٜ وٝ

 ضؾس. قٛز، ضطٚضي ثٝ ٘ؾط ٔيچبِف وكيسٜ ٔي

-ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ا٘دبْ قٛ٘س؛ چبضچٛةسٛا٘ٙس ثٝ قيٜٛٞب ٔيايٗ سحميك ٚ ثطضؾي    

اي ثطاي ا٘شربة ٔٛاضز سحميك ثٝ ٔٙؾٛض اضائٝ قيٜٛ زٞيٓ نطفباي وٝ ٔب زض ايٙدب ديكٟٙبز ٔي

-٘ؾبٔي قسٖ آقىبض ٞبيفبٚر زض قيٜٛوٝ س اؾز آٖٞؿشٙس. ثب ايٗ حبَ، يه ٘ىشٝ وّيسي 

ٟٔٓ اؾز: ٔبٞيز حضٛض ٘ؾبٔي)يب فمساٖ آٖ(  زٚ فبُٔ، ٘شيدٝ سقبُٔ ؾبظي زض ؾغح ٔحّي

سٛاٖ ثط قٕطز: ٔشفبٚر ٘ؾبٔي ضا ٔيي اظ حضٛضٞبي ٞبي٘ؾبٔي. ٔثبَٞبي خبٔقٝ غيطٚ ٚيػٌي

 ٞبي ضظضٚ زض ٔمبثُ دبزٌبٖ ذسٔز ٘ؾبْ ٚؽيفٝيٍبٖاِف( 

اي وٝ زض آ٘دب دبزٌب٘ي سقغيُ يه دبزٌبٖ ٘ؾبٔي زض ٔمبثُ خبٔقٝ ٔشكىُ اظ ايخبٔقٝة(  

 قسٜ اؾز

ثبثز زض ٔمبثُ يه دبزٌبٖ فّٕيبر ضٚ ثٝ خّٛ )يه اؾشمطاض ٔٛلز اغّت زض يه  يدبزٌب٘ ج( 

 غمٝ زاضاي ٔربنٕٝ(ٔٙ

ٞبيي وٝ زض ٖا٘س زض ٔمبثُ دبزٌبزض سطسيجبر دؽ اظ خًٙ سحهيُ قسٜ ٞبيي وٝدبزٌبٖ ز( 

 ا٘س.ضي زفبفي زض زٚضاٖ نّح سحهيُ قسٜعَٛ سٛافمبر ٕٞىب

ٞبي ٔىب٘ي ٚ ظٔب٘ي ضٚؾشبيي زض ٔمبثُ سٛا٘س ٔٛلقيزٞبي ٔشفبٚر ٔيٞبي ٔىبٖٔمبيؿٝ     

الشهبزي، ضا قبُٔ قٛز، وٝ  ٞبي لٛٔي، ٚ ذظ ؾيطٔحّي، زيٙبٔيهقٟطي، سبضيد ؾيبؾي 

( زض ٕٞيٗ 1987ٚ  1996ٛ )يٌٙاَٞبي ٔىب٘ي وٝ ديكشط سٛؾظ سٛا٘س ثب اؾشفبزٜ اظ خٙجٝٔي

 ٔمبِٝ ٔٛضز ثحث لطاض ٌطفز، فّٕيبسي قٛز. 
 

 هعٌاي Aهكاى  Bهكاى 

 اگٌيَ

ّاي جٌثِ

 هكاى

 هحل عولكزد ّاي ضعيفتا عاختار اقتصاد اقتصادي تا عاختار قَي ٍ هتٌَع

 هكاى ّاًْاد اليغن عياعيكعٌت رادي عٌت ٍاتغتگي هذّثي

كلي تِ  يك گزٍُ اقليت تا يك ضذيت اًعكاط دٌّذُ پيًَذ پايذار تا فزٌّگ غالة دٍلتي  

 دٍلتي گ غالةفزّت

 حظ هكاى يتَّ

 ؾبظي اي ٘ؾبٔئمبيؿٝ يٛ زض يه ٔغبِقٝؾبظٔب٘سٞي خٙجٝ ٞبي ٔىبٖ اظ ٘ؾط اٌٙ 1خسَٚ 
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ٔٛلقيز،  -ٛ ضاخـ ثٝ ٔىبٖيٌٙاَٞبي ٔغطح قسٜ سٛؾظ زض ثبال، ايٙىٝ چٍٛ٘ٝ خٙجٝ 1سَٚخ    

قسٖ بي زض حبَ ٘ؾبٔيٞاي اظ ٔىبٖسٛا٘س زض يه ٔغبِقٝ ٔمبيؿٝٔي -خبيٍبٜ ٚ حؽ ٔىب٘ي

 ٔٛاضز ثٝ فٙٛاٖ اظ عطيك سٕطوع ثط ايٗسٛا٘س دػٚٞكٍط ٔي زٞس.قٛز، ضا ٘كبٖ ٔي فّٕيبسي

-ؾبظي ٔي٘ؾبٔي ٔىبٖيه سٞبيي وٝ سٛؾظ آٟ٘ب، وبضٞب ٚ فطايٙ ٚ ؾبظ، «ي ٌٛ٘بٌٖٛٔشغيطٞب»

ثب ٔحيظ  شفبٚرٞبي ٔطاضسجب زاضايٞبي فطضي، زٚ ٔىبٖ ٔشفبٚر . ٔثبَٕ٘بيسز ضا ضٚقٗ قٛ

ٞبي ٔشفبٚر ايٗ وٝ چٍٛ٘ٝ ؾبظي زض ايٗ ٔحيظ. ٔغبِقٝ ٘ؾبٔيزٞٙس٘ؾبٔي ضا ٘كبٖ ٔي

ٞبي ثبظٌكشي ثب ٘يطٚي ٘ؾبٔي زض فطايٙس حؽ ٔىب٘ي آٟ٘ب ثب ضٚاثظ ٞط ٔىبٖ ، خبيٍبٜ ٚٔىبٖ

. وٙسيبثٙس، ضا سكطيح ٔيآٖ قىُ ٔي ، ٚ سٛؾظزازٜوٙٙس، آٖ ضا قىُ سقبُٔ ٔي ؾبذز ٔىبٖ

٘ؾبٔي قسٜ ٔشأثط اظ )ٚ  زٞٙس، ؾبذز اخشٕبفي ٔىبِٖٞبي خسَٚ ٘كبٖ ٔيٕٞب٘غٛض وٝ ضزيف

ب سٛؾظ آٟ٘ب، وٝ سٛؾظ ٟ٘بزٞبي ذبني ديكطفز يبفشٝ ي)سأثيط ٌصاض ثط( ذظ ؾيط الشهبزي، 

سقسيُ  زضٖٚ ٞط ٔىبٖ اظ ٞٛيز ٔحّي ذبني ؛ ٚ سٛؾظ حؽ، اؾز(قٛزثٝ ضلبثز عّجيسٜ ٔي

 يبثس. ٚ سغييط ٔي

وٝ ثط  قٛ٘سٞبيي ا٘شربة ؾبظي ثبيس ٔىبٌٖطي ٚ ٘ؾبٔياي ٘ؾبٔيٝٔغبِقبر ٔمبثّثطاي    

 1زض خسَٚ ، وٝ ٞبي ٔىبُٖ ٌؿشطزٜ ٘ٛؿ حضٛض ٘ؾبٔي ٚ ٚيػٌياؾبؼ سغييط زض زٚ فبٔ

ؿٝ ايٗ وٝ چٍٛ٘ٝ ا٘س. ثٝ عٛض ؾبزٜ ٚ قٕبسيه، ثٝ ٔٙؾٛض ٔمبيقىُ يبفشٝ ،قطح زازٜ قس

ضقس قٛ٘س ٚ ا٘ٛاؿ ٔرشّف حضٛض ٘ؾبٔي ايدبز ٔي ظٔيٙٝ ٞبيي اظؾبظي زض فطايٙسٞبي ٘ؾبٔي

ٞبيي ضا وٙشطَ ٕ٘بيس. ثط فىؽ، ٔمبيؿٝ ٞبي ٔٛخٛز زض ٔىبٖيبثٙس، يه ٔغبِقٝ ثبيس سفبٚرٔي

ٞبي ٔٛخٛز زض حضٛض ٘ؾبٔي ضا وٙشطَ ثبيس سفبٚروٙٙس، سٕطوع ٔي ٝ ثط ا٘ٛاؿ ٔرشّف ٔىبٖو

 (.1ٙس )قىُ وٙ
 

 

 

 
 

 

 

 

 چبضچٛثٟبي ٔمبيؿٝ اي ثطاي ٔغبِقٝ ٘ؾبٔي ؾبظي 1قىُ  

 

 الف

  ٍيضگي حضَر ًظاهي 

 )ٍيشگيْاي هكاى(

 

 1هَرد 

 ًظاهيحضَر  اًَاع هختلف  اعاطهقايغِ تز

 ب 

  ٍيضگي حضَر ًظاهي 

 )ٍيضگيْاي هكاى(

 

 2هَرد 

 ّاي هكاىاًَاع هختلف ٍيضگي عاطهقايغِ تزا

 الف

 ٍيضگيْاي هكاى

 (ٍيضگيْاي حضَر ًظاهي)

 

 ب

 ٍيضگيْاي هكاى

 (حضَر ًظاهيٍيضگيْاي )
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بي ٞؾبظي وٝ ٘بقي اظ سفبٚرٔشغيط ٘ؾبٔي٘س فطايٙسٞبي سٛأي ،ايثٝ عٛض ٔثبَ، ٔغبِقٝ  

ٟب حضٛضٞبي لبثُ ٔمبيؿٝ ٞبيي وٝ زض ٔدبٚضر آ٘اظ عطيك ا٘شربة ؾبيز)٘ي ٞؿشٙس ضا ٔىب

زٚ ٛض وٙشطَ سغييطار زض يىي اظ لطاض زٞس. چٙيٗ ضٚيىطزي ثٝ ٔٙؾ سٛخٝ، ٔٛضز (٘س٘ؾبٔي زاض

ٚ ؽٟٛضٞبي  ثطٚظ ٘مف فبُٔ زيٍط زض سِٛيسِ اؾز سب ثشٛاٖ يب قىُ حضٛض ٘ؾبٔئىبٖ  فبُٔ

 (. 1989ؾبظي ضا ٔدعا ٕ٘ٛز )ضاٌيٗ ٌطي ٚ ٘ؾبٔيثٝ ٔىبٖ ٘ؾبٔي ٔرشم

ٔشغيطٞب ثبقس، « خساؾبظي»ٚ  «وٙشطَ»ثب ايٗ حبَ، يه عطح دػٚٞكي وٝ ٞسف آٖ    

 يجٙس ثٛز. ذٛزِ ٔٙحهط ثٛزٖ ٚ ذبلاؾز وٝ ثبيس سب حسي زض ز٘يبي ٚالـ ثٝ آٖ دب آضٔب٘ي

زاض٘س، ثٝ ايٗ ٔقٙبؾز وٝ يه  ثٛزٖ ٔىبٖ وٝ ٔغبِقبر خغطافيبيي لهس ضٚقٗ وطزٖ آٟ٘ب ضا

 ؾبظز، ثٝ قسر زاضايضا ٕٔىٗ « ٔكبثٝ»ٞبي ٗ ٔىبٖٞب وٝ سقييقٙبؾي ؾبزٜ اظ ٔىبٖ٘ٛؿ

ؾبذز ٔىبٖ  ٚ ؾي سقبُٔ فٛأُ ٟ٘بزي ٘ؾبٔيثب ثطض ؿ ٕٞعٔبٖٔكىُ اؾز. زضن ايٗ ٔٛضٛ

ؾبظي وٝ سغييطار زض ٞط زٚ خٙجٝ ٚ زض اظ ٔٛاضز ٘ؾبٔيچٙس ٔٛضز ٔؿشّعْ  ،ٔغبِقٝٔٛضز 

 .زٞٙس، اؾزضا ٔٛضز سٛخٝ لطاض ٔي ٞبي ٔٛضز ٔغبِقٝؾبيز

ز٘يبي ذبضج ٞبي دػٚٞكي قٕبسيه ٔب ٍٞٙبٔي وٝ زض ٔٛضز سحّيُ ثب ايٗ آٌبٞي وٝ عطح    

اظ ايٗ وٝ چٍٛ٘ٝ  ٞبييٕ٘ٛ٘ٝ 2 قىُسط ثبقٙس، ديچيسٜ قٛ٘س، ثبيسطفشٝ ٔيٚ ٚالقي ثٝ وبض ٌ

. ٔب زٞسٔيائٝ ضا اض «دط قٛز»ٝ ٞبي ٔغبِقسٛا٘س ثب ؾبيزٔي 1چبضچٛة ٔغطح قسٜ زض قىُ 

احشٕبال سب حس يطا زٞيٓ، ظر ٔشحسٜ ضا ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔيٞبيي اظ ٘يطٚي ٘ؾبٔي ايبالٕ٘ٛ٘ٝ

سٛا٘س زض ٞط ايٗ حبَ، چبضچٛة ديكٟٙبز قسٜ ٔي اي ثطاي ذٛا٘ٙسٌبٖ آقٙب ٞؿشٙس. ثبٌؿشطزٜ

-اي اظ ٘ؾبٔي، يه ٔغبِقٝ ٔمبيؿ2ٝزض قىُ 1 خغطافيبيي ثٝ وبض ضٚز. ٔٛضز -يريثبفز سبض

دبيٍبٜ ؾبٔي اؾشٛاض اؾز. وٝ ثط اؾبؼ ا٘ٛاؿ ٔرشّفي اظ حضٛض ٘ وكسثٝ سهٛيط ٔي ؾبظي

ٙساؾشيُ، زض إِٓبٖ اؾز، ثب وٕخ ثُ «زائٓ»ٛايي ضأكشبيٗ، وٝ يه دبيٍبٜ ٞٛايي آٔطيىبيي ٞ

ٚ ٞٙٛظ ٞٓ ثٝ فٙٛاٖ يه  سط زض وٛظٚٚ اؾزٜ فّٕيبسي ضٚ ثٝ خّٛ ٔٛلز ٚ ضقيفوٝ يه دبيٍب

ثط قٛز، ٔمبيؿٝ قسٜ اؾز. ايٗ ٔمبيؿٝ ٔٙغمٝ ٔشربنٓ سٛؾظ زِٚز ايبالر ٔشحسٜ سّمي ٔي

. وٙسسٕطوع ٔي ؾبظي زض زٚ ٔىبٖ ٔرشّفٔيوبضٞبي ٘ؾب ٚ ثط فطايٙسٞب ٚ ؾبظسأثيطار ٔٛخٛز 

غيط٘ؾبٔي لطاض زاضز وٝ ٕٞبٖ دبيٍبٜ  -ٔىبٖ اَٚ، ثعضٌشط ٚ زض ؾغح ثبالسطي اظ سقبُٔ ٘ؾبٔي

وٝ وٛچىشط ثٛزٜ ٚ اظ خٛأـ  ٙساؾشيُ اؾزٞٛايي ضأكشبيٗ اؾز ٚ ٔىبٖ زْٚ وٕخ ثُ

 -سطيٗ قٟطٞب ثٝ ايٗ دبيٍبٜ ٞبغيط٘ؾبٔي اعطاف ذٛز ٔدعاسط اؾز. ٟٔٓ اؾز وٝ ٘عزيه

٘ساظٜ ٔشٛؾظ ٚ ثٝ ٞط زٚ يه ٔٙغمٝ قٟطي ثب ا -وبيعضظالسطٖ زض إِٓبٖ ٚ اٚضٚقٛان زض وٛظٚٚ

 ٘فط ٞؿشٙس. 130000ٚ  99000ٞبي سطسيت ثب خٕقيز
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-ٞب اضائٝ ٔيٞبي ٔرشّف ٔىبٖاي ضا ثط اؾبؼ ٚيػٌيوٝ ٔمبيؿٝزض ٔٛضز زْٚ زض قىُ زْٚ،   

ٕجيب زض وبضِٚيٙبي خٙٛثي ثٝ سطسيت ٘كبٍ٘ط يه ٚيُ زض ٔيعٚضي ٚ وّوٙس، زٚ قٟط ٚايٙؽ

ٞبي ٘ؾبٔي ٔدبٚض آٟ٘ب، قٟطي ٞؿشٙس. ثب ايٗ حبَ، دبزٌبٖ ٔٙغمٝ ضٚؾشبيي ٚ يه ٔٙغمٝ

ٚ فطر خىؿٖٛ زض وبضِٚيٙبي خٙٛثي ٞط زٚ اؾشحىبٔبسي  ،زض ٔيعٚضيٚٚز  ر ِئٛ٘بضزيقٙي فط

يٍط ٔساضؼ اضسف ثٝ ٘ؾبٔي ثب ا٘ساظٜ ٔكبثٝ ٞؿشٙس، ٚ ٞط زٚ ثطاي آٔٛظـ ضظْ ٔمسٔبسي ٚ ز

سٛاٖ ا٘شؾبض زاقز وٝ ٞط زٚ دبيٍبٜ اثطار ٗ، ٔي(. ثٙبثطاي1995اٚيٍٙط قٛ٘س )ِوبض ٌطفشٝ ٔي

-سغييطاسي وٝ زض فطايٙسٞبي ٘ؾبٔي ٚ ،ٔكبثٟي ضا ثط خٛأـ قٟطي ٚ غيط٘ؾبٔي زاقشٝ ثبقٙس

ٞبي ضٚؾشبيي ٚ ٞبي ٔٛخٛز زض ٔحيظرسٛا٘ٙس ثٝ سفبٚقٛ٘س، آؾب٘شط ٔيؾبظي ٔكبٞسٜ ٔي

٘س ثٝ آؾب٘ي ثٝ يه سٛإ٘ي ٔىبٖوٙيٓ وٝ ديچيسٌي ٟطي ٘ؿجز زازٜ قٛ٘س. ٔب سأويس ٔيق

 .وٝ زض ايٗ ٔثبَ سدطثي آٔسٜ، فطٚوبؾشٝ قٛز ضٚؾشبيي ٕٞچٙبٖ-قٙبؾي ؾبزٜ قٟطي٘ٛؿ

-سؿّظ فطٍٞٙي ٚ ٘ؾبٔي ٞبيٞبي ؾبذز اخشٕبفي ٔىبٖ ثب ٘ؾطيٝثب ايٗ حبَ سطويت ٘ؾطيٝ

 ٔؿشّعْ ايٗ ٞؿشٙس وٝ زض ٘ؾط ٌطفشٗ ٚ ِحبػ وطزٖ سغييطار خغطافيبيي اظ عطيك ،ؾبظي

 عطح ٚ سحّيُ دػٚٞكي ازأٝ يبثس. يه

 گيزي ًتيجِ

ٞب ثٝ ٜؾبظي زض خغطافيب ٚ زيٍط حٛظٌطي ٚ ٘ؾبٔيٞبي ٔطثٛط ثٝ ٘ؾبٔيضقس اذيط سحّيُ

زض ظٔيٙٝ ٘مف ٔىبٖ ثب ٘ب وبفي ثٛزٖ ٘ؾطيٝ ٚ  .چٙسيٗ ٔميبؼ ٚ فطآيٙس دطزاذشٝ اؾز

يي وٝ اظ ٞبؾبذز اخشٕبفي ٔىبٖ ٚ زضن ٞبياظ عطيك ديٛ٘س ٘ؾطيٝدػٚٞف ٔٛاخٝ ٞؿشيٓ 

ثٝ فٙٛاٖ يه خٙجٝ ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ زض  ٌطيِعْٚ ٔغبِقبر ٘ؾبٔي ،ؾّغٝ ٚ ثطسطي ٚخٛز زاضز

خٟبٖ ٚخٛز  ي زض ؾطسبؾطٔشقسز ٞبيظٔيٙٝزٞس. ٞبي ٔٙحهط ثٝ فطز ذٛز ضا ٘كبٖ ٔئىبٖ

سٛا٘س ثٝ ٘حٛ اثط ثركي ٔؿشٙس قسٜ ٚ ٔٛضز ٔي ؾبظي٘ؾبٔي، وٝ زض آٟ٘ب  فطآيٙسٞبي ٘سزاض

ٞبيي ثٝ ٔٙؾٛض ثٝ سهٛيط وكيسٖ ٚيػٌي ،ٔٛاضزي وٝ زض ثبال شوط قس٘س .ٌيطز سحّيُ لطاض

 اي ٕٞطاٜ ثب ا٘شربة ٔٛضز ٔٛضز ٔغبِقٝ چبض چٛة ٔمبيؿٝ -2قىُ 

 :پايگاُ ّاي َّايي ثاتت
 

 پايگاُ َّايي راهشتايي آلواى

 1هَرد 
 حضَر ًظاهي اًَاع هختلف عاطهقايغِ تزا

 

 :پايگاُ عوليات رٍ تِ جلَ
  

 كوپ تٌذ اعتيل ، كَسٍ

 

 2هَرد 

 اًَاع هختلف هكاى اعاطهقايغِ تز

 

  ي:رٍعتاي
 

 ٍايٌغَيل

 

 شْزي
 

 كلوثيا كارٍليٌاي جٌَتي 
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ٞب ثبيس زض ٘ؾط ثطاي ا٘دبْ دػٚٞف ذبل ٞب ٚ حضٛضٞبي ٘ؾبٔياؾز وٝ ٍٞٙبْ ا٘شربة ٔىبٖ

ٙؾٛض وكف ٚ ٔمبيؿٝ ثٝ ٔ ؾبظئحٛض اظ ٘ؾبٔي -اي ٔىبٖيه ٔغبِقٝ ٔمبيؿٌٝطفشٝ قٛ٘س. 

 .قٛزا٘دبْ ٔي ي ٔٛضز ٔغبِقٝٞبزض ؾبيز سقسازي فطآيٙس

ٍ٘طـ افطاز  وٝ آيباؾز ايٗ ٔٛضٛؿ ضا ٔٛضز دطؾف لطاض زٞس  اي ٕٔىٗچٙيٗ ٔغبِقٝ   

٘ؾبٔي زض خبٔقٝ فٕسسب سٛؾظ اعالفبسي وٝ آٟ٘ب اظ ٔٙبثـ ّٔي زضيبفز  ضاخـ ثٝ ٘مف ٘يطٚٞبي

ٞبي حبضط زض خبٔقٝ زاض٘س. زض ، يب اظ سقبٔالسي وٝ ثب حضٛض ٘ؾبٔي ٚ زيٍط ٌطٜٚاؾز ،وٙٙسٔي

ٞبيي اظ ٌصاضي قسٜ اؾز ٚ چطا؟ چٝ ثرفؾطٔبيٝٞب وساْ ٌطٌٜٚطايب٘ٝ ثيكشط زض دطٚغٜ ٘ؾبٔي

-اظ آٟ٘ب زض ايٗ فطآيٙس ثبظ٘سٜ ٔحؿٛة ٔييه ثط٘س، ٚ وساْ ؾٛز ٔيؾبظي خٛأـ اظ ٘ؾبٔي

يىسيٍط ٔكبثٝ ٞؿشٙس،  ٞبي ٔغبِقبسي ٌٛ٘بٌٖٛ ثبٞب زض ؾبيزٞب ٚ ٘بٕٞرٛا٘يقٛ٘س؟ آيب سفبٚر

ؾيبؾي،  ثٝ فطآيٙسٞبي ٞبٚ چٍٛ٘ٝ ٔىبٖ ؟يب آ٘ىٝ اظ ٔىب٘ي ثٝ ٔىبٖ زيٍط ٔشفبٚر ٞؿشٙس

-ٌطي ضا حفؼ ٔيٌشط وٝ ؾّغٝ فطٍٞٙي ٌؿشطز٠  ٘ؾبٔيالشهبزي ٚ فطٍٞٙي ثب ٔميبؼ ثعض

ثطضؾي قسٜ زض  انّيِ ٞبي دػٚٞكيِ، ٔفبٞيٓ ٚ ديكيٙٝايظٔيٙٝا٘س؟ زض ٞط ٛضزٜوٙٙس، ديٛ٘س ذ

 ي اثطثرف،ٌطي ٍٕٞي ثٝ ٘حٛايٗ ٔمبِٝ: اظ لجيُ ٔىبٖ، ؾّغٝ فطٍٞٙي ٚ ايسئِٛٛغي ٘ؾبٔي

زض ثؿيبضي خٛأـ چٍٛ٘ٝ ثط  حٛظٜ ٘ؾبٔيذٛاٞس ثفٟٕس وٝ ٔياؾز ٌطي دػٚٞفضإٞٙبي 

زض ٘يطٚي ٘ؾبٔي ٚ  ٞبسفبٚرثٝ  افعايس. اضبفٝ ثط ايٗ، الظْ اؾزا٘ساظٜ ٚ سبثيطٌصاضي ذٛز ٔي

ٞبي ٔغبِقٝ ا٘شربة ٔشفىطا٘ٝ ٔىبٖ ايٞبي ٔرشّف ثطٞبي ٔرشم ثٝ ٔىبٖ زض ٔىبٖخٙجٝ

  سٛخٝ قٛز.
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