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 هباًی هذیریت اسٌاد

 هذیریت اسٌاد
 ينه  دِٚسن   اػنٙاد  زِٙيٓ ٚ واسٌيشي، تٝ اؿآٝ، ٍٟ٘ذاسي، ٚ حفَ تشاي تش٘أٝ اغشاي ٚ زذٚيٗ اػٙاد ٔذيشير اص ِٔٙٛس

ٗ  اغشاي ٚ زذٚيٗ. اػر ىسشٚ٘يى اِ ؿىُ تٝ خٛاٜ ٚ فيضيى  ؿىُ تٝ خٛاٜ دِٚس ، ػاصٔاٖ ٚ ؿشور ٝ  اين  ٕٔٔنٛ ا  تش٘أن

. ٔنذيشير  ريُ ٚاطٜ( Reitz, 2006)خزيشد  زٛػي ٔذيش آٔٛصؽ ديذٜ ٚ ٔػشب، ٚ تشٔثٙاي تشسػ  غأْ اػٙاد كٛسذ ٔ 

ٜ  ٘أٝ اػٙاد ٔـسُٕ تش ٔذيشير فشٟٔاي اداسي، ٌضاسؿٟا، آييٗ ٞناي غناسي، ٚ تايٍنا٘  ساونذ اػنر       ٞا، ٔىازثاذ، خشٚ٘نذ

ٓثناسذ ديٍنش، ٔنذيشير اػنٙاد تنٝ ٔنذيشير زِٛينذ، حفاُنر، ٚ ٘انٜٛ اػنسفادٜ ٚ دس دػنسشع             . تٝ(10: 1382، شؿاٞ أي)

ٝ  وٝ اػر اػٙادي آٖ ٔٛهّٛٚ  (197: 1377،ٓشال  فذاي )خشداصد  لشاسدادٖ اػٙاد ٔ  ٖ  ٞنش  تن  ِ٘ينش ) لاِنة  ٞنش  دس ٚ ٓٙنٛا

 ٚ دِٚسن   ٔؤػؼاذ ػايش اص يا ٚ زِٛيذ ػاصٔاٖ دس( شٚ٘يى اِىس ٚ اي سايا٘ٝ ديؼه ٚ ٓىغ، ٚيذئٛ، ٘ٛاس سيضفيّٓ، واغز،

ٞا اينٗ   . زفاٚذ ٕٓذٜ ٔذيشير اػٙاد تا ٔذيشير ٔذاسن دس وساتخا٘ٝ(10: 1382،  أيشؿاٞ ) ؿٛ٘ذ ٔ  دسيافر خلٛك 

ِٛينذ  ٌيشد، حاَ آ٘ىٝ وساتخا٘ٝ تذٖٚ دخاِر دس أش ز دس ٔشحّٝ زِٛيذ اػٙاد كٛسذ ٔ  اااػر وٝ ٔذيشير اػٙاد ٔؼسميٕ

 .(9ن8 :1377خٗ، )وٙذ  ٚ خغ اص ٚسٚد ٔٛاد تٝ وساتخا٘ٝ ؿشّٚ تٝ ػاصٔا٘ذٞ  آٟ٘ا ٔ 

 

 تاریخچِ
ٓٙٛاٖ يه سؿسٝ دا٘ـٍاٞ  لذٔر چٙذا٘  ٘ذاسد، أا خيـيٙٝ ُٕٓ ٔذيشير اػٙاد تنٝ ٔٔٙناي ٓناْ     ادتياذ ٔذيشير اػٙاد تٝ

ٜ ق.ْ.( ٘خؼنسيٗ ز  5000ػنٛٔشيٟا )  .ٌنشدد  ػاَ خيؾ تناصٔ   7000آٖ تٝ  وٙٙنذٌاٖ اػنٙاد ٘ٛؿنساسي     ِٛيذوٙٙنذٌاٖ ٚ اداس

ق.ْ.( ٚ دس خادؿاٞ  حٕٛسات  دس تاتُ، زِٛيذ ٚ اداسٜ وشدٖ اػٙاد اص ٔـناغُ ٟٔنٓ   1050ن1030ا٘ذ. دس ٔلش تاػساٖ ) تٛدٜ

 ٚغٛد آٔذ.  ْ. دس سْٚ ت1200ٝسفر. ٘خؼسيٗ زـىيالذ تايٍا٘  دس  دِٚس  تـٕاس ٔ 

ٜٛ أنشٚصي دس ػنذٜ خنا٘ضدٞٓ ٔنيالدي اتنذاّ ؿنذ. ٘انٜٛ ضثنر اًالٓناذ، دس          ٔذيشير ٚ زـىيالذ ضثر اػٙاد تٝ ؿي

تؼياسي اص ٔشاوض اػٙاد ٚ تايٍا٘يٟاي خيـشفسٝ أشٚصي، تشٌشفسٝ اص ٕٞاٖ سٚؿٟاي ضثنر اتسنذاي  اًالٓناذ اػنر. آسؿنيٛ      

زأػنيغ ؿنذ.    1789ػاصي فٔاِير آسؿيٛٞاي آٖ وـٛس ٚ ٍٟ٘ذاسي تٟيٙٝ اػٙاد دِٚس  دس  ِٔٙٛس ٕٞاًٞٙ ّٔ  فشا٘ؼٝ، تٝ

اػٙاد صايذ تنٝ زلنٛية ٔػّنغ اينٗ وـنٛس      لاٖ٘ٛ أااي  1877تشيسا٘يا ٚ دس  [1] ياٝ زـىيُ دفسش اػٙاد دِٚس  1838دس 

، آسؿنيٛ ّٔن  أشيىنا،    1934لاٖ٘ٛ أااي اػٙاد دِٚس  تٝ زلٛية وٍٙشٜ أشيىنا سػنيذ ٚ ػنشا٘ػاْ دس     1889سػيذ. دس 
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ٜ . دس ايٗ آسؿي(11ن9 :ٕٞاٖ)زأػيغ ؿذ  اي ايػناد ؿنذ ونٝ ٔؼنتِٛير تشلنشاسي اسزثناى ٔيناٖ اينٗ ٔشونض ٚ           ٛ تخؾ ٚينظ

ػاصٔاٟ٘اي ديٍش سا تشٟٓذٜ داؿر ٚ واس اكّ  آٖ زٟيٝ فٟشػر اػٙاد ٔٛسداػسفادٜ ٞش اداسٜ ٚ زٔييٗ ّٟٔر لا٘ٛ٘  تنشاي  

ت ، أانا،، ٚ ينا ا٘سمناَ    ٍٟ٘ذاسي ٞش خشٚ٘ذٜ اػر. افضايؾ ٔىازثاذ، ػاصٔاٟ٘اي اداسي سا ٘اٌضيش ػاخر زا تشاي اسصؿنيا 

 اػٙاد ٘ؼثر تٝ ايػاد آسؿيٛٞاي ٔشوضي تىٛؿٙذ.

ؿذ ٚ زا صٔاٖ كذٚس دػنسٛس   ٞاي ؿٟشٞاي ٔخسّف تٝ ٔخض٘  ٚالْ دس حٛٔٝ ِٙذٖ ٔٙسمُ ٔ  دس اٍّ٘ؼساٖ، اػٙاد ٚ ٘أٝ

ٚ   أاا، ٚ يا ا٘سماَ آٟ٘ا تٝ آسؿيٛٞاي ٔشوضي، صيشِ٘ش ٔأٔٛساٖ تايٍا٘  ٍٟ٘ذاسي ٔ  ي ػناتك، تايٍا٘يٟناي   ؿنذ. دس ؿنٛس

اداسي ػاصٔاٟ٘اي ٟٔٓ دِٚس  صيشِ٘ش اداسٜ ٔشوضي آسؿيٛٞاي دِٚس  لنشاس داؿنسٙذ ٚ ٌنضيٙؾ اػنٙاد اسصؿنٕٙذ تشٟٓنذٜ       

 .(67ن66: 1377، ٓشال  فذاي )ٌشٚٞ  ٔشوة اص افشاد خثشٜ تٛد 

 

 کارکرد ٍ بخطْای هذیریت اسٌاد
 ا٘ذ: تشاي ٔذيشير اػٙاد ؿؾ واسوشد تشؿٕشدٜ

 

 ّا یت پرًٍذُ. هذیر3

ٞنا؛ ٔشالثنر    ٞا ػيؼسٓ تايٍا٘  اػر؛ ُٚيفٝ آٖ ؿٙاػاي  ٚ تاصيات  ػشيْ اػنٙاد ٚ خشٚ٘نذٜ   يى  اص تخـٟاي ٟٔٓ ٔذيشير خشٚ٘ذٜ

  ٜ سٚؿنٟاي   ٞاػنر.  وٙٙنذٜ اص خشٚ٘نذٜ   اص اػٙادي وٝ ٍٞٙاْ زفىيه ٘ياصٔٙذ حفاُر ٚيظٜ ٞؼسٙذ؛ ٚ زوٕيٗ دسن آػناٖ اػنسفاد

ا إٓاَ ٔ  دٞ  ٝت خشٚ٘ذٜ ػٝ سٚؽ تشاي ػاصٔاٖ اااسد، أا اػاػٔخسّف  تشاي تايٍا٘  ٚغٛد د  ؿٛد:   ٞا دس اغّة ػاصٔاٟ٘

ؿٛد.  دس ايٗ سٚؽ تٝ زٕأ  ُٚايف، سديفٟاي اػٙاد، ٚ ٔٛهّٛ ٞش ػٙذ، ؿٕاسٜ ٔؼّؼُ دادٜ ٔ  الف( رٍش ػذدی.

ؿنٛد ٚ ػندغ    ه وّينذٚاطٜ دادٜ ٔن   تش ؿٕاسٜ، يه خيٛػر اِفثاي  تا ي تا افضايؾ زٔذاد ٔٛهٟٛٓا، تٝ ٞش ٔٛهّٛ ٓالٜٚ

ٝ    وٙٙذ. دس خشٚ٘ذٜ آٟ٘ا سا تشاػاع ٓٙٛاٖ ٔٛهٟٛٓا ٔشزة ٔ  وناسٌيشي اينٗ سٚؽ، اػنسفادٜ اص     ٞاي وناسٌضيٙ  ٍٞٙناْ تن

  .خيٛػر اِفثاي  هشٚسي اػر

سٚد. دس اينٗ ؿنيٜٛ، ٔٛهنٟٛٓاي     ٞاي ا٘ذن تىاس ٔن   ايٗ ؿيٜٛ دس ػاصٔاٟ٘اي وٛچه تا خشٚ٘ذٜ ب( رٍش الفبایی.

  .ياتذ اي تٝ آٟ٘ا اخسلاف ٕ٘  ؿٛ٘ذ ٚ ٞيچ ؿٕاسٜ ٌيشد، تٝ ؿىُ اِفثاي  زِٙيٓ ٔ  كّ  ٚ ٔٛاسدي وٝ ريُ آٟ٘ا لشاس ٔ ا

ػاصي اػر وٝ دس آٖ حشٚف ٚ آذاد، تا ٞٓ، تنشاي   زشيٗ سٚؿٟاي خشٚ٘ذٜ يى  اص ٔسذاَٚ ػذدی. ـج( رٍش الفبایی  

 .(248ن240: 1377خٗ، ) ؿٛ٘ذ ٞا دس ػاصٔاٟ٘ا تىاس ٌشفسٝ ٔ  زِٙيٓ خشٚ٘ذٜ

 

 ْای اداری. هذیریت فره2

تشاػناع ػناخساس ػناصٔا٘  ًشاحن       ااوٙٙذ ٚ چٙا٘چٝ دليم آٚسي، ٚ ا٘سماَ اًالٓاذ وٕه ٔ  فشٟٔا تٝ ػاصٔا٘ذٞ ، غْٕ

ٞاي ػاصٔاٖ خٛاٞذ ؿنذ. أنشٚصٜ دخاِنر     ٚسي، ٚ واٞؾ ٞضيٙٝ ؿٛ٘ذ ٔٛغة اكالح سٚ٘ذ واس، افضايؾ واسآي  ٚ تٟشٜ
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ٜ     (219 :ٕٞاٖ)ّٙٛ تؼياسي تٝ زِٛيذ فشٟٔا تخـيذٜ اػر سايا٘ٝ، ز اي  . تشاي ػِٟٛر دس تاصينات  ٚ وٙسنشَ ٘ينض، فشٟٔناي ٚينظ

 ؿٛد. ًشاح  ٔ 

آينذ، دس   زٟٙاي  اص ٟٓذٜ ايٗ ُٚنايف تشٕ٘ن    وغ تٝ ؿٛد ٚ ٞيچ اص آ٘ػا وٝ ٔذيشير فشٟٔا ؿأُ ُٚايف ٌٛ٘اٌٛ٘  ٔ 

ْ      ؿنٛد. ٕٓنذٜ   ٚ اغشا ٔ  ًشاح  [2]«شٟٔافتش٘أٝ ٔذيشير »ػاصٔاٟ٘ا ػيؼسٕ  تآٙٛاٖ  ٞنا   زنشيٗ ٞنذفٟاي تش٘أنٝ ٔنذيشير فنش

 ٓثاسزٙذ اص:  

   .اِف( زـخيق سٚصآٔذ تٛدٖ فشٟٔا

   .ب( ًشاح  فشٟٔاي غأْ تا دسٞٓ آٔيخسٗ فشٟٔاي ٔـاتٝ تشاي تٟثٛد ٚ زؼشيْ خشداصؽ اًالٓاذ

   .زشيٗ سٚؽ دس تاصزِٛيذ اًالٓاذ ظ( زٔييٗ السلادي

 اص دػسشػ  تٝ فشٟٔا دس ٞش صٔاٖ ٚ ٔىاٖ.د( إًيٙاٖ 

زنٛاٖ اٞنذاف ػناصٔا٘  سا ٔامنك      ؿٛد وٝ تا آٔيخسٗ آٟ٘ا ٔن   اص ػٝ تخؾ زـىيُ ٔ  «تش٘أٝ ٔذيشير فشٟٔا» ٕٔٔٛ ا

 ػاخر. ايٗ ػٝ تخؾ ٓثاسزٙذ اص:  

 دٞذ؛   ٟا وٝ واس تشسػ ، ًشاح ، ٚ زشوية فشٟٔا سا ا٘ػاْ ٔ اِف( تخؾ وٙسشَ فشٔ

 ٍٟ٘ذاسي؛   ب( تاصزِٛيذ ٚ

 . (222ن220:ٕٞاٖ)ظ( زٛصيْ 

 

 . هذیریت گسارضْا1

          ْ آٚسي  يى  اص ساٟٞاي اداسٜ ٔٙاتْ ٚ ا٘سمناَ اًالٓناذ، زِٛينذ ٌنضاسؽ اػنر ٚ ٌنضاسؽ دس ٞنش ػناصٔاٖ اص ًشينك غٕن

ٜ  فٛق إٞير [3]ٌضاسؽٌيشد. دس ػاصٔاٟ٘ا ػيؼسٕٟاي  اًالٓاذ ا٘ػاْ ٔ  ص اچ ٌضاسؿن  خناسظ   اي داس٘نذ، صينشا ٞني    أِناد

ٌيشد. حس  ٌضاسؿٟاي يه تشٌن  ٚ ٔخسلنش ٘ينض تنٝ ٓٙنٛاٖ       ؿٛد ٚ يا ٔٛسداػسفادٜ لشاس ٕ٘  ػيؼسٓ ٌضاسؿ ، زِٛيذ ٕ٘ 

 .(146 :ٕٞاٖ) وٙذ لؼٕس  اص ػيؼسٓ ٌضاسؽ، تٝ خظٚٞـٍشاٖ دس ٌضيٙؾ، زِٙيٓ، ٚ اػسفادٜ اص اًالٓاذ وٕه ٔ 

ٌيشي وٙٙذ. فمي ٔـىُ دس ايٗ اػر وٝ اص ٔيناٖ   زلٕيٓ زٛا٘ٙذ تا اػسفادٜ اص ػيؼسٓ ٌضاسؽ، تٟسش ٔذيشاٖ ػاصٔاٖ ٔ 

آٚس اداسٜ ػيؼنسٕٟاي ٌضاسؿن  ٚ    دِيُ ٞضيٙٝ ػشػاْ . تٝ(4 :1381 ،خذسػٖٛ)يه سا تشٌضيٙذ  اًالٓاذ تذػر آٔذٜ، وذاْ

ٌٔنشح ؿنذٜ اػنر. ٞنذف      «تش٘أٝ ٔذيشير ٌضاسؿنٟا »٘اآٌاٞ  ٔذيشاٖ ػاصٔاٟ٘ا اص ٘اٜٛ وؼة اًالٓاذ، فىش ًشاح  

ايٗ تش٘أٝ، تٟثٛد ويف  ػيؼسٕٟاي ٌضاسؿ  ٚ واٞؾ ٞضيٙٝ ايػاد ايٗ ػيؼسٕٟا تٛد. اٞذاف ديٍش اينٗ تش٘أنٝ ٘ينض    اكّ  

ٜ  ٓثاسزٙذ اص: ؿٙاخر ٘ياصٞاي اًالٓاز  ٔذيشاٖ ػاصٔاٟ٘ا؛ غْٕ ٌينشي ٌٔٙمن  اص    آٚسي، زِٙيٓ ٚ تايٍا٘  اًالٓاذ تا تٟنش

  ٛ ً      واسٔٙذاٖ، زػٟيضاذ ٚ تٛدغٝ ػناصٔاٖ؛ غّنٌٛيشي اص ٘ ػناصي   ؿنسٗ ٌضاسؿنٟاي تنذٖٚ اػنسفادٜ ٚ غيشٔفينذ؛ ٕٞاٞٙن

ُٚايف ٔذيشير ٌضاسؿٟا تا ػايش ٔذيشيسٟاي ػاصٔاٖ؛ اسصيات  ٌضاسؿنٟا تنشاي إًيٙناٖ اص اغنشاي السلنادي ٚ ػنٛدٔٙذ       

ٝ (156نن 147 :1377 ،خٗ)ُٚايف ػاصٔاٖ؛ واٞؾ ٞضيٙٝ ٌضاسؿٟا  وناسٌيشي اكنَٛ ٔنذيشير ٌضاسؿنٟا اينٗ أىناٖ سا        . تن

 .(5  :1382 ،أيشؿاٞ )آٚسي ٚ ٍٟ٘ذاسي ؿٛ٘ذ  اد وٝ اًالٓاذ دس حذ ٌّٔٛب ٚ واف  غْٕخٛاٞذ د
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 ّا ًاهِ . هذیریت آیيي4

ٞذف ايٗ ؿاخٝ ايػاد ؿيٜٛ لاتُ إًيٙا٘  اػر وٝ تا اػسفادٜ اص آٖ تسٛاٖ تٝ وّيٝ اًالٓاذ ٔشتٛى تٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمنشساذ،  

ٖ )افر ٞاي ٔٛغٛد دس ٞش ٔٛهّٛ دػر ي ٚ ػياػسٟا ٚ سٚيٝ ٗ  ٞا ٘ٛٓ  آييٗ . ػياػسٟا ٚ سٚيٝ(5 :ٕٞنا ٘أنٝ   ٘أٝ اػر ٚ آيني

ٝ  ٔٙثٔ  اػر وٝ واسوٙاٖ ػاصٔاٖ سا تا ُٚايف خٛد آؿٙا ٔ  ٗ   وٙذ. تياٖ سٚين ٝ  ٞنا دس آيني ٓ    ٘أن ٌيشيٟنا لنٛاْ    ٞنا تنٝ زلنٕي

ٗ   آييٗ ٘أٝ دائٕ  ٚ ٘أٝ ٚغٛد داسد: آييٗ ػاصد. دٚ ّ٘ٛ آييٗ تخـذ ٚ اغشاي واس سا يىداسچٝ ٔ  ٔ  ٘أنٝ   ٘أٝ ٔٛلنر. آيني

٘أٝ ٔٛلر، ٘اخاخنذاس   وٙذ ٚ داساي اسصؽ ٔشاغٔٝ ٔؼسٕش اػر؛ حاَ آ٘ىٝ آييٗ دائٕ  ٞذفٟاي دساصٔذذ ػاصٔاٖ سا د٘ثاَ ٔ 

ٞا تايذ تٝ ؿيٜٛ ٌٔٙم  زِٙيٓ ؿٛ٘ذ زا واسٔٙذاٖ تٝ ػنِٟٛر تسٛا٘ٙنذ تنٝ اًالٓناذ ٔنٛسدِ٘ش خنٛد        ٘أٝ ٚ صٚدٌزس اػر. آييٗ

 دػر ياتٙذ.

٘ٛؿسٝ ؿذٜ اػر. اينٗ تش٘أنٝ دٚ وناسوشد ٕٓنذٜ      «ٞا ٘أٝ تش٘أٝ ٔذيشير آييٗ»اي تآٙٛاٖ  تشاي دػسيات  تٝ اًالٓاذ كايح، تش٘أٝ

 داسد:  

 اي ػاصٔاٖ؛  ٘أٝ ا٘ذاصي ػيؼسٓ آييٗ اِف( زـىيُ ٚ ساٜ

 .  ٞؼسٙذ[5]چٙذػٌا ٚ  [4]ػٌا  اي تٝ دٚ ؿىُ زه ٘أٝ ٟاي آييٗ٘أٝ ٚ ِ٘اسذ تش آٟ٘ا. ػيؼسٕ ييٗب( تشسػ  آ

ػٌا  ٔخسق ػاصٔاٟ٘اي وٛچه ٚ ػيؼسٓ چٙذػٌا  ٔٙاػة فٔاِير ػاصٔاٟ٘اي تنضسي تنا ُٚنايف     ػيؼسٓ زه

 .(189ن188 :1377 ،خٗ)ٔسٕشوض اػر 

ٗ  ؿىُ ٝ  ٌيشي ٚ ٌؼسشؽ ػيؼسٓ آيني ٝ       ٘أن ٞناي ا٘سـناسيافسٝ    اي ٘ياصٔٙنذ ٌٔأِنٝ، اكنالح ٚ اسصؿنيات  ػياػنسٟا ٚ سٚين

ٞا ٔٙلنٛب   ٘أٝ ٓٙٛاٖ ٔسلذي اداسٜ آييٗ ٞا فشدي سا تٝ ٘أٝ ٗ ِٔٙٛس وّيٝ ػاصٔاٟ٘ا تشاي ٔذيشير آييٗػاصٔاٖ اػر. تٝ اي

 وٙٙذ وٝ ًشاح تش٘أٝ ٔذيشير اػٙاد ٞٓ تاؿذ. ٔ 

ٝ    تٙذي ٔٛهٛٓ  اػسفادٜ ٔ  ٞا اص ًشح ًثمٝ ٘أٝ تٙذي آييٗ تشاي ًثمٝ ٗ   ؿنٛد. ًنشح ًثمن ٝ  تٙنذي آيني  ٞنا تشاػناع   ٘أن

ٗ   خزيشي، ٌٔٙم  تٛدٖ ٚ ٔاذٚدير ا٘ػاْ ٔ  غأٔير، اٌ٘ٔافٚيظٌيٟاي  چٖٛ  ٝ  ٌيشد. دس ػيؼسٓ ٔنذيشير آيني ٞنا،   ٘أن

  .(209، 194ن191 :ٕٞاٖ)أِادٜ إٞير داسد  ٞا فٛق ٘أٝ زِٛيذ ٔػذد ٚ خخؾ ٚ تايٍا٘  آييٗ

 

 . هذیریت هكاتبات5

ٔ  ُٚايف آٖ ٓثاسزٙذ اص: اكالح ويفير ٘أٝ ٝ    ٞاي اداسي، ايػاد هنٛاتي ٚ  وناس   ٔياسٞناي كنايح دس ٔىازثناذ اداسي، تن

ٝ        تشدٖ سٚؿٟاي ٘ٛ تشاي اداسٜ ٘أٝ ٞناي يىؼناٖ تنشاي اػنسفادٜ      ٞنا ٚ زؼنٟيُ ٍ٘ناسؽ اداسي اص ًشينك زٟينٝ ٚ زٛصينْ ٘أن

 .(5 :ٕٞاٖ)ٚاحذٞاي ٔخسّف ػاصٔاٖ 
 

 . هذیریت ارسال ٍ هراسالت6

ِٔٙٛس زؼنشيْ ٚ زؼنٟيُ ٔشاغٔنٝ تنٝ      تٙذي اػٙاد تٝ ًثمٝ ِٔٙٛس اص آٖ، ٔػٕٛٓٝ سٚؿٟاي ّٕٓياز  تشاي ٍٟ٘ذاسي، زِٙيٓ ٚ

 .(4 :1382 ،أيشؿاٞ )آٟ٘اػر 
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 ارزضيابی اسٌاد

ٞذف اص اسصؿيات ، ٔـخق وشدٖ اػٙادي اػر وٝ داساي اسصؽ ٍٟ٘ذاسي ٕٞيـٍ  دس آسؿيٛ ٞؼسٙذ. تا اينٗ وناس اػنٙاد    

ؿننٛ٘ذ، زفىيننه  اسصؿٟايـنناٖ أاننا، ٔنن  داساي اسصؽ ٍٟ٘ننذاسي اص اػننٙادي وننٝ خننغ اص ٔننذز  تننٝ خنناًش اص دػننر دادٖ

 (.66 :1372 ،افـاسص٘ػا٘ )ٌشد٘ذ  ٔ 

ِ٘شاٖ تٟسشيٗ صٔاٖ اسصؿيات ، ٍٞٙاْ زِٛيذ ػٙذ اػر. تشسػ  اػنٙاد ٚ دسن اسزثناى آٟ٘نا تنا      تٝ آسماد تشخ  كاحة

ؼنسٍ  داسد ٚ دس دٚ  ؿٛد. اسصؿيات  اػٙاد تٝ ٔيُ ٚ ػنّيمٝ ػناصٔاٖ ت   سٚيذادٞا، ٔاٛس اكّ  اسصؿيات  اػٙاد ٔاؼٛب ٔ 

 ؿٛد:   ٔشحّٝ ا٘ػاْ ٔ 

وٙٙنذ ونٝ اغّنة ٔنذيش      ٞاي ٍٟ٘ذاسي اػٙاد ا٘سخاب ٔ  دس ايٗ ٔشحّٝ ؿخل  سا تشاي زٔييٗ دٚسٜ ارزیابی فردی. .3

 .اػٙاد ػاصٔاٖ اػر

خشداص٘نذ   غيشسػنٕ  تنٝ اسصؿنيات  اػنٙاد ٔن       دس ايٗ ّ٘ٛ اسصيات  ٌشٚٞ  اص واسوٙاٖ دس ٔايٌ  وأالا ارزیابی گرٍّی. .2

 .(342ن341 :1377 ،خٗ)

اسصؽ ٚ تااسصؽ سا  زٛا٘ٙذ ٔشص تيٗ اػٙاد ت  تشاي اسصؿيات  اػٙاد تٝ اػسا٘ذاسد اسصؿيات  ٘ياص داسيٓ. ايٗ اػسا٘ذاسدٞا ٔ 

 ٞنيچ  ٚ ٘يؼنسٙذ  وّ  اكَٛ اص تيؾ چيضي اسصؿيات  اػسا٘ذاسدٞاي ؿِِّٙثشي، ٌفسٝ تًٝٛس ِ٘شي ٔـخق وٙٙذ؛ اٌشچٝ  تٝ

ُ ٘ثايذ ٌّٔك ٚ ٟ٘اي  زّم  ؿٛ٘ذ، تّىٝ تايذ ٕٞشاٜ تا لوناٚذ ؿخلن  ٚ   دِي ٕٞيٗ تٝ تاؿٙذ، دليك خيّ  ا٘ٙذزٛ ٕ٘  ٚلر

ٓمُ ػّيٓ تىاس ٌشفسٝ ؿٛ٘ذ. ٕٞچٙيٗ تايذ ػاصٔاٖ، ُٚايف، ػياػسٟا ٚ ٔمشساذ؛ ؿشايي ٕٓٛٔ  ٚ اغسٕآ  ٚ السلنادي  

ٝ      ٟاي ـٙاػيٓ. ٓأُ ديٍش، ػٙػؾ فٔاِيسٔشتٛى تٝ آٟ٘ا سا خٛب ت ٔشازنة ػناصٔاٖ    اػنر ونٝ زٛػني ٞنش اداسٜ دس ػّؼنّ

ٝ   زش ؿذٖ خنيؾ  ؿٛد. ايٗ إٓاَ ٞشچٝ تٝ ًشف اغشاي  دستاسٜ يه ُٚيفٝ ٔٔيٗ ا٘ػاْ ٔ  ِ٘نش زِٛينذ اػنٙاد،     سٚ٘نذ اص ٘مٌن

 ؛71ننن70 :1372 ،افـنناسص٘ػا٘ ؿننٛ٘ذ ) ؿننٛ٘ذ ٚ اص وّنن  تننٝ غضئنن ، ٚ اص ٔسٙننّٛ تننٝ سٚصٔننشٜ زثننذيُ ٔنن    اسصؽ ٔنن  تنن 

Schellenberg:,1973  247.) 

دس اػسا٘ذاسدٞاي أشيىاي  وٝ أشٚصٜ ٔثٙاي اسصؿيات  اػنٙاد دس غٟناٖ لنشاس ٌشفسنٝ اػنر، اػنٙاد سا داساي دٚ ٘نّٛ        

زٛاٖ ينه ػناصٔاٖ سا    ؿٛد وٝ تا اػسٙاد تٝ آٖ ٔ  دا٘ٙذ. اسصؽ اػسٙادي تٝ اسصؿ  ٌفسٝ ٔ  اسصؽ اػسٙادي ٚ اًالٓاز  ٔ 

زاٛ ذ، سٚؿٟا ٚ ػياػنسٟا، ٚ فٔاِيسٟنا ٚ ٔمنشساذ حناوٓ تنش آٖ تاصؿنٙاخر ٚ دس        اص ِااٍ زاسيخچٝ خيذايؾ ػاصٔاٖ ٚ

ٔماْ ُٕٓ تٝ آٖ اػسٙاد وشد. دس زٔييٗ اسصؽ اػسٙادي اػٙاد تايذ تٝ ٔماْ ٚ ٔٛلٔير، ُٚايف، ٚ فٔاِيسٟاي غاسي ٞنش اداسٜ  

دستناسٜ اؿنخاف، ٔىاٟ٘نا، ٚ    ٔشازة ػاصٔاٖ زٛغنٝ ونشد. اسصؽ اًالٓناز  ٞنٓ ٔشتنٛى تنٝ اًالٓناذ ٚ اخثناس          دس ػّؼّٝ

ٌينشد.   ا سا دستشٕ٘ن  ٔٛهٛٓاذ ٔشزثي تنا ػناصٔاٟ٘اي دِٚسن  اػنر ٚ اًالٓناذ دستناسٜ خنٛد ػناصٔاٟ٘ا ٚ ٔنذاسن آٟ٘ن          

فشد تٛدٖ ػٙذ ٚ إٞير اًالٓناذ ػنٙذ ا٘ػناْ     ٍٛ٘ٝ اػٙاد تشاػاع ٔٔياسٞاي  چٖٛ ٘ياصٞاي اداسي، ٔٙالشتٝاسصؿيات  ايٙ

اسصؽ اًالٓاز ، ٘ياصٔٙذ دلر تؼنياس اػنر ٚ تنشاي ا٘سخناب ٚ اسصؿنيات  آٟ٘نا دٚ سٚؽ        ٌيشد. اسصؿيات  اػٙاد داساي ٔ 

ٚغنٛد داسد: اِننف( تشاػنناع غنناي  وننٝ اًالٓنناذ ٌؼنسشدٜ ٚ ٔسٕشوننض ٞؼننسٙذ، اسصؿننياب ٕٞننٝ سديفٟنناي اًالٓنناذ سا   

ٔنٙٔىغ  ا٘سخناب تخنؾ ٘ناچيضي اص اػنٙاد ونٝ اًالٓناذ ونُ ٔػٕٛٓنٝ سا          ٌضيٙذ، ٔا٘ٙذ فٟشػنسٟاي آٔناسي؛ ب(   تشٔ 
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ٝ    ػاصد. تشاي ٌضيٙؾ تخـ  اص يه ٔػٕٛٓٝ اص فٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔ  ٌينشي زلنادف ، ٚ    ٌيشي تٝ ػٝ ؿيٜٛ: ٌنضيٙؾ ٚينظٜ، ٕ٘ٛ٘ن

 .(354ن346 :1377 ،خٗ؛ 74ن69 :1372،افـاسص٘ػا٘ ) ؿٛد ٌيشي ِٔٙٓ اػسفادٜ ٔ  ٕ٘ٛ٘ٝ

ػؼاذ دِٚس  ٚ غأٔٝ ٚ ٞنٓ تنشاي   ؿٛ٘ذ: اػٙادي وٝ ٞٓ تشاي ٔؤ اػٙاد لاتُ أاا، ايٍٙٛ٘ٝ زٔشيف ٔ  اهحای اسٌاد.

اؿخاف ٚ ػاصٔاٟ٘اي خلٛك  فالذ اسصؽ ٚ فايذٜ اداسي، حمٛل ، لواي ، زناسيخ ، ٚ اًالٓناز  ٞؼنسٙذ. اينٗ اػنٙاد      

ٔشازة اداسي ٞؼنسٙذ، تنٝ    حاكُ واسٞاي يىذػر ٚ يىٙٛاخر سٚصا٘ٝ تخـٟاي اغشاي  ػاصٔاٟ٘ا دس ػٌٛح خاييٗ ػّؼّٝ

دٞٙذ. تشاي أااي ايٍٙٛ٘ٝ اػٙاد، تا دسِ٘ش ٌنشفسٗ   حػٓ اكّ  اػٙاد تايٍا٘يٟا سا زـىيُ ٔ ؿٛ٘ذ، ٚ  زٔذاد صياد زِٛيذ ٔ 

حمٛق افشاد ٚ ػاصٔاٟ٘ا ٚ خغ اص سفْ ٞشٌٛ٘ٝ زشديذ دستاسٜ اسصؿٕٙذ تٛدٖ آٟ٘ا ٔمشساز  ٚغٛد داسد. تشاي ٔطاَ لثونٟاي  

ا٘  خغ اص اػسخشاظ ٕ٘شاذ ٚ ٌزؿسٗ صٔناٖ  ٟاي ٔاِ ، اٚساق أسافٗ خغ اص خشداخر ٚ تؼسٝ ؿذٖ حؼاتآب ٚ تشق ٚ زّ

 .(82ن81 :ٕٞاٖ)ٞاي ٔشخل  خغ اص كذٚس ٚهٔير ٔشخل  لاتُ أاا، ٞؼسٙذ  آسشام ٚ تشٌٝ

ؿنٛد. فٟشػنر أانا، ٓثناسذ اص فٟشػنر اػنٙاد ٚ        ، خنغ اص زٟينٝ فٟشػنر أانا، ا٘ػناْ ٔن       «تش٘أٝ أاا،»أاا، دس لاِة 

ا ٔسٛلف ٚ  خشٚ٘ذٜ ا دس آيٙذٜ زٟيٝ يا دسيافر ٘خٛاٞنذ ؿنذ.   ٞاي  اػر وٝ زِٛيذ آٟ٘ ٓثناسذ اص زفىينه    «تش٘أنٝ أانا،  »ِ٘يش آٟ٘

ا دس سأع ٔٛٓذٞاي  اػر وٝ اص خيؾ ٔمشس ٔ  ًٛس دػسٝ صايذ ٝت اػٙاد ٝ    غٕٔ  ٚ أااي آٟ٘ كنٛسذ ينه    ؿٛد. اػنٙادي ونٝ تن

ٛ٘  ٞناي اداسي زِٛينذ ٔن     ًٛس سٚصٔشٜ دس دػسٍاٜ ؿىُ ٚ دس غٟر ا٘ػاْ أٛس يىؼاٖ ٝت ذ، دس صٔناٖ أانا، ٘يناص تنٝ تشسػن       ؿن

ا سا ٝت غذاٌاٝ٘ ٘ذاس٘ذ، تّىٝ ٔ   ،افـناسص٘ػا٘  ؛ 59 : 1363 ،اسصؿيات  اٚساق ٚ اػنٙاد دِٚسن   )غٕٔ  أاا، وشد  كٛسذ دػسٝ زٛاٖ آٟ٘

 (.83ن82 :1372

 

 برداری از اسٌاد فْرست
فٟناي اػنٙاد ٚ ٘انٜٛ وناستشد آٟ٘نا وٕنه       فٟشػر اػٙاد، اتضاس ٔفيذي دس ٍٟ٘ذاسي ٚ أااي اػٙاد اػر ٚ تٝ ؿنٙاخر سدي 

ؿٛ٘ذ ٚ ٔٛهّٛ ٚ واسآي  ٔـاتٝ داس٘ذ، ينا دس خن  النذاْ ٔـناتٝ زِٛينذ       چيذٜ ٔ  اي اص اػٙاد وٝ دس وٙاس ٞٓ وٙذ. تٝ دػسٝ ٔ 

ٜ  ٔ  «سديف»ٌيشي ؿٛد،  ؿٛ٘ذ زا اص آٟ٘ا تٟشٜ ٔ  ٟناي ٔشتنٛى، حناٚي اًالٓناذ     تنش ؿٙاػنا٘ذٖ سديف   ٌٛيٙذ. فٟشػسٟا ٓنالٚ

ٟنا  تٝ ايػاد تش٘أٝ تشاي وٙسشَ فشٔ اص زـىيالذ، ٘اٜٛ زـىيُ خشٚ٘ذٜ اص اػٙاد غاسي، ٚ ؿيٜٛ ٍٟ٘ذاسي اػٙاد ٞؼسٙذ ٚخأ  

 وٙٙذ. ٚ ٌضاسؿٟا وٕه ٔ 

ٞذف فٟشػسٟا وٕه تٝ اغشاي تش٘أٝ ٔذيشير اػٙاد تشاي وُ ػاصٔاٖ اػر. تا ٔشاغٔٝ تنٝ فٟشػنسٟا، زنذٚيٗ تش٘أنٝ     

ٝ       ٔذيشير اػٙاد، زٔييٗ ٔذذ ٍ٘ ػناصي ٚ تايٍنا٘  اػنٙاد داساي     ٟنذاسي اػنٙاد، ٔنذيشير ٌضاسؿنٟا، وٙسنشَ فشٟٔنا، ٕ٘اين

ؿٛد. ايٗ واس، فشكنر ٔٙاػنث  سا تنشاي ينافسٗ ٘منايق ٔٛغنٛد دس فشايٙنذ ٍٟ٘نذاسي اػنٙاد ٚ سفنْ            زش ٔ  إٞير، آػاٖ

زـىيُ وٕيسنٝ ٚ زامينك ٔينض     تشداسي تا ػٝ سٚؽ خشػـٙأٝ، . فٟشػر(95ن94 :1377 ،خٗ)وٙذ  واػسيٟا دس آيٙذٜ فشاٞٓ ٔ 

ؿنٛد ٚ ًن  آٖ    اي اسػاَ ٔن   ؿٛد. دس سٚؽ خشػـٙأٝ، تشاي واسٔٙذاٖ ٚ ػشخشػر ٞش ٚاحذ، خشػـٙأٝ تٝ ٔيض ا٘ػاْ ٔ 

ؿٛد. دس سٚؽ زـىيُ وٕيسٝ، ٕ٘ايٙنذٌاٖ ٞنش ٚاحنذ ًن       ٞا، خشػـٟاي  ٔ  دسخلٛف ٘اٜٛ زِٛيذ ٚ اػسفادٜ اص خشٚ٘ذٜ
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ًٛس زّٛيا  ٔذذ ٍٟ٘نذاسي اػنٙاد    خشداص٘ذ ٚ تٝ ِ٘ش ٔ  ٞايـاٖ تٝ زثادَ ٛسد اػٙاد ٚ خشٚ٘ذٜٔاللاز  تا ٔذيشاٖ اػٙاد دس ٔ

وٙٙذ. دس سٚؽ زاميك ٔيض تٝ ٔيض، ٔذيش اػٙاد ٚ دػسياساٖ اٚ، ٚاحذ تٝ ٚاحذ، ازاق تٝ ازاق، ٚ خشٚ٘ذٜ تٝ خشٚ٘ذٜ  سا زٔييٗ ٔ 

وٙٙنذ. دس اينٗ سٚؽ    داسي سا تنٝ دلنر زىٕينُ ٔن     تنش  ٌٚٛ تا واسٔٙذاٖ، فشٟٔناي فٟشػنر   سٚ٘ذ ٚ خغ اص ٌفر خيؾ ٔ 

 . زِٙيٓ فٟشػسٟا ػٝ ّ٘ٛ اػر:(104ن103 ٕٞاٖ:)ؿٛ٘ذ  ٚهٛح ٘ـاٖ دادٜ ٔ  اًالٓاذ ٚ ػياػسٟاي ػاصٔاٖ تٝ

ؿٛد ٚ ايٗ ؿنٕاسٜ دس   ٞا تٝ زشزية ؿٕاسٜ سإٞٙاي خشٚ٘ذٜ خٛد فٟشػر ٔ  دس ايٗ سٚؽ ٞشيه اص خشٚ٘ذٜ ػذدی. .3

 .آيذ فٟشػر ٔ 

ٜ            م تاریخی.تقذ .2 ا٘نذ ٚ   ايٗ ؿيٜٛ تنشاي واغنزٞاي ضثنر ٘ـنذٜ، ٔػّنذاز  ونٝ تشاػناع زمنذْ زناسيخ  ٔشزنة ؿنذ

 .ؿٛد اي إٓاَ ٔ  ٌضاسؿٟاي دٚسٜ

ٖ )ؿنٛد   ٞاي ٔنٛسدي، اػنسفادٜ ٔن     ٞاي واسٌضيٙ  ٚ ػايش خشٚ٘ذٜ ايٗ ؿيٜٛ تشاي خشٚ٘ذٜ الفبایی. .1 . (249نن 248 :ٕٞنا

ٚسي دليك اًالٓاذ اص ٚهٔير ػاصٔاٖ اػر ٚ حنزف آٖ تنٝ صيناٖ ػناصٔاٖ     آ تشداسي، سٚؽ ٔٙاػث  تشاي غْٕ فٟشػر

 ؿٛد. زٕاْ ٔ 

 حفاظت ٍ ًگْذاری از اسٌاد
ٓٛأُ ٔخسّف  اص غّٕٝ خـى  ٚ سًٛتر ٚ دٔاي صياد، ٞٛاي آِٛدٜ، حـشاذ ٔٛري ٚ غٛ٘ذٌاٖ، تالياي ًثئ ، ا٘نٛاّ  

ٚ غيشلاتُ اػسفادٜ ؿذٖ اػٙاد دس آسؿيٛٞا ٚ تايٍا٘يٟنا   زٛغٟ  واسوٙاٖ تايٍا٘  ٔٛغة اص تيٗ سفسٗ ٔخسّف لاسچٟا ٚ ت 

 .(92: 1382، أيشؿاٞ )ؿٛد  ٔ 

يٙنٝ اص سٚؿنٟاي      «تش٘أٝ حفاُر اص اػٙاد»يى  اص سٚؿٟاي خيـٍيشي اص ايٗ حٛادش، ًشاح   اػر. ايٗ تش٘أٝ تنا اػنسفادٜ ٟت

 دٞذ.   از  سا ٝت ٔيضاٖ لاتُ زٛغٟ  واٞؾ ٔ ٚيظٜ اػٙاد داساي إٞير حي ٔٛغٛد خيـٍيشي، خؼاساذ ٚاسدٜ ٝت اػٙاد، ٝت

ؿٛد وٝ تآص اػسٕشاس واس ػناصٔاٖ ؿنذٜ ٚ حمنٛق ٚ ٔٙنافْ ػناصٔاٖ،       اػٙاد داساي إٞير حياز  تٝ اػٙادي ٌفسٝ ٔ 

وٙذ ٚ ؿأُ اػٙاد حؼاتذاسي، ػٛاتك واسٌضيٙ  ٚ حمنٛل  واسٔٙنذاٖ، لشاسدادٞنا،     واسٔٙذاٖ، ٚ ْٕٓٛ ٔشدْ سا زأٔيٗ ٔ 

ٞاي ػاخسٕا٘  ٚ اػٙاد زاميمناز  اػنر. تنشاي     ٞاي زػاسي، اػٙاد ؿشوسٟا، ٘مـٝ اػٙاد سٞٗ ػاخسٕاٖ، أسياص٘أٝ ٞا ٚ لثاِٝ

حفَ ٚ ٍٟ٘ذاسي اػٙاد داساي إٞير حياز  تايذ اص سٚؿٟاي ا٘سماَ اػٙاد تٝ غاٞاي وٓ خٌنش ػناصٔاٖ، زىطينش، ا٘سخناب     

 ٞاي هذآزؾ اػسفادٜ وشد. اي چٖٛ ٌٙػٝ ٚ اػسفادٜ اص زػٟيضاذ ٚيظٜ تايٍا٘  ٔٙاػة

ٝ   آٚسي سا تشاي يافسٗ ساٜ أشٚصٜ، ٔذيشاٖ اػٙاد تٛدغٝ ػشػاْ ػنٛصي،   اي، آزنؾ  حّ  دس ٔماتُ خٌش ا٘فػناساذ ٞؼنس

ٖ ) ا٘ذ، أا ّْٔٔٛ ٘يؼر ايٗ سٚؿٟا زا چٝ ٔيضاٖ ٔؤضش خٛاٞنذ تنٛد   ػيُ ٚ غفّر واسوٙاٖ تايٍا٘يٟا اخسلاف دادٜ ، خذسػنٛ

 .(287ن275 :1377  ،خٗ ؛33ن31  :1381

 

 تحَل در هذیریت اسٌاد
تا افضايؾ حػٓ اًالٓاذ اِىسشٚ٘يى ، ٘ياص تٝ ػيؼسٓ غأْ تشاي ٔذيشير ٔٙاتْ اًالٓناذ فضٚ٘ن  يافسنٝ اػنر، تنٝ ٚينظٜ       
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ٞاي ؿخل  تذٖٚ داؿسٗ ؿثىٝ ٚ وٙسشَ ٔذيشير اػٙاد، فمني   ا٘ذ. سايا٘ٝ ٞاي ؿخل  رخيشٜ ؿذٜ اًالٓاز  وٝ دس سايا٘ٝ

سا زِٛيذ، اػسفادٜ، خيٍيشي ٚ حزف وٙٙذ. دس ايٗ ؿشايي ٞنش ػناصٔاٖ، زٔنذاد صينادي ديؼنىر ٚ ِنٛح       لادس٘ذ اًالٓاذ 

 دا٘ذ چٝ اًالٓاز  دس آٟ٘ا رخيشٜ ؿذٜ اػر. فـشدٜ دس اخسياس داسد، ِٚ  ٕ٘ 

ٚ واٞذ، تشاي ٔطاَ زايح تنا كنفاٝ وّينذ سايا٘نٝ      واسٌيشي ٘اتػاي فٙاٚسي، اص واسآي  ٔذيشير اػٙاد ٔ  ٕٞچٙيٗ تٝ

ؿٛد، صيشا خيذايؾ فٙاٚسي ٘نٛيٗ ٍٟ٘نذاسي اػنٙاد،     ٚسي ٕ٘  ازٛٔاػيٖٛ اداسي ٕٞيـٝ ٔٛغة زؼشيْ واس ٚ افضايؾ تٟشٜ

 ,Records؛418نن 417: 1377خنٗ،  )خٛا٘نذ   واسٔٙذاٖ اداسي ٚ تايٍا٘يٟا سا تٝ وؼة دا٘ؾ فٙن  ٚ زخللن  تيـنسش فنشا ٔن      

اَٛ ٔذيشير اػٙاد تايذ زٛا٘اييٟناي خنٛد سا زمٛينر ونشدٜ ٚ دس     . ٕٞچٙيٗ ٔذيشاٖ اػٙاد ٘يض تٝ ٔٛاصاذ زٛػٔٝ ٚ ز(2006

ٜ  صٔيٙٝ واس تا ػيؼسٕٟا ٚ ٘شْ ، ٓشالن   فنذاي  )اي فنشا ٌيش٘نذ    افضاسٞاي غذيذ ٔذيشيس  ٚ اٞذاف اداسي ػاصٔاٖ، ٌٔاِة زناص

137 197). 

ٝ تنشاي وناس دس تايٍا٘يٟناي    تٝ تاصاس ٓشهٝ ؿذٜ اػر و «تش٘أٝ ٔذيشير اػٙاد»افضاسٞاي ٔخسّف  تآٙٛاٖ  أشٚصٜ، ٘شْ

افضاسي، ُٚايف  چٖٛ خيٍينشي حٕنُ اػنٙاد، ضثنر زاسيخٟناي زِٛينذ ٚ أانا، ٚ         ٞاي ٘شْ ا٘ذ. ايٗ تؼسٝ اػٙاد ًشاح  ؿذٜ

ْ  (Records, 2006 ؛419ن417: 1377خٗ، )دٞٙذ  تايٍا٘  اػٙاد سا ا٘ػاْ ٔ  ٘ناْ داسد ونٝ    [6]افضاسٞنا داونغ   . يى  اص اينٗ ٘نش

افضاس غا٘ـيٗ اػنٙاد واغنزي دس اداساذ    سٚد. اػٙاد ايٗ ٘شْ زٛصيْ اػٙاد اِىسشٚ٘يى  تىاس ٔ ػاصي، ٚ  تشاي زِٛيذ، رخيشٜ

ٝ   ؿذٜ ؿنٛد. زٕنأ  واسوٙناٖ ػناصٔاٖ اص ًشينك اينٗ        غنٛي  ٔن    ا٘ذ، تٙاتشايٗ دس ٔلشف واغز تٝ ٘اٛ چـنٍٕيشي كنشف

 زٛا٘ٙذ تٝ اػٙاد دػسشػ  ياتٙذ. افضاس ٔ  ٘شْ

ْ   افضاسٞاي سايا٘ٝ شْتا ٚغٛد ٔضاياي تؼياس ٘ ٝ   اي ٔذيشير اػٙاد، اػسفادٜ اص سايا٘نٝ ٚ ٘نش اي دس ػناصٔاٟ٘ا   افضاسٞناي سايا٘ن

اي دس ٔماتُ ٌشدٚغثاس، ٌشٔا، دٚد، ػاييذٌ  ٚ غشياٖ هٔيف ٔغٙاًيؼ  ٚ  ٞاي سايا٘ٝ تاس آٚسدٜ اػر. دادٜ ٔـىالز  تٝ

 ات  اًالٓاذ اص آٟ٘ا سا ٘ذاسد.خزيش ٞؼسٙذ. ٕٞچٙيٗ ٞشوؼ  زٛا٘اي  هثي ٚ تاصي ٘ٛػاٖ تشق آػية

 

 ًَضت پی
1. Public Records Office  
2. Form Management Programme 
3. Reporting Systems      
4. Single-level      
5. Multi-level      
6. DOCS (Document System)      
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 .)صيشچاج(
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 آرضيَ

ٝ  ؛,Pasner 186))تٝ ٔٔٙاي دفسش يا ػناخسٕاٖ اداسي( ٔـنسك ؿنذٜ     [1]ٚاطٜ آسؿيٛ اص وّٕٝ يٛ٘ا٘  آسؿيٖٛ ٚ  (5: 1372، ٓفيفن
ٞا، كفااذ ٔٛػيم  ٚ غض آٖ آٔنذٜ اػنر    دس فاسػ  تٝ ٔٔٙاي تايٍا٘  يا ٔاُ ٍٟ٘ذاسي اػٙاد، اٚساق، زلاٚيش، خشٚ٘ذٜ

ٚ ٔنأٔٛس ٍٟ٘نذاسي آسؿنيٛ زٔثينش ؿنذٜ      . آسؿيٛيؼر ٘يض تٝ تايٍاٖ، هثّاى، (آسؿيٛريُ   ،ٔٔيٗ؛ آسؿيٛ ريُ :1378 ،ٔـيشي)
. دس ايشاٖ، تايٍا٘ ، آسؿيٛ، ٔشوض اػٙاد، ٔشوض ٔذاسن، ٚ ٔشوض ٔذاسن ٚ اػٙاد تٝ غاي ٞنٓ ينا دس وٙناس    (ػإٞا٘)اػر 
 ا٘ذ. واس سفسٝ ٞٓ تٝ

 ٝ ؿنٛد ونٝ خنٛد حاكنُ فٔاِيسٟناي سٚصٔنشٜ ٚ ٔؼنسٕش         ٞنا ٚ اػنٙادي ٌفسنٝ ٔن      آسؿيٛ دس اكٌالح تٝ ٔػٕٛٓٝ ٘ٛؿنس

ٔـنيٟا،   ٞا ٚ اػنٙادي ِ٘ينش ؿنشح ُٚنايف، دػنسٛساذ، خني       ٟاي ػاتك ٚ اداساذ وٙٛ٘  اػر ٚ ٕٔٔٛ ا ؿأُ ٘ٛؿسٝديٛا٘

 ٝ ٞناي   زـىيالذ، فٔاِيسٟاي اغشاي  ٚ ٘يض ٔؼائُ حمٛل ، فشٍٞٙ ، اغسٕآ ، ِ٘أ  ٚ ٞش ّ٘ٛ اٚساق ٟٔٓ ديٍش ِ٘يش لثاِن

ؿنٛ٘ذ   ؿاٖ دس ٔاّن  تنٝ ٕٞنيٗ ٘ناْ ٍٟ٘نذاسي ٔن        ٕ ٘ٛيغ ٔىازثاذ اػر وٝ تٝ ػثة اسصؽ دائ فشٚؽ، سلثاذ ٚ خيؾ

 .(13: 1350، ٔمأ  لائٓ)

ٝ  دس زٔشيف  ديٍش، آسؿيٛ ٔػٕٛٓٝ ػاصٔاٖ يافسٝ ٝ    اي اص اػٙاد ؿأُ ٘أن ٞنا، ٘ٛاسٞناي كنٛز ، ٔنٛاد      ٞنا، وساتٟنا، ٘مـن

ِٛينذ ٚ دسيافنر ٚ   ديذاسي ٚ ؿٙيذاسي، ٚ ػايش ٔٛاد اسصؿٕٙذي اػر وٝ دس غشياٖ ٔؼائُ حمٛل  يا ٔٔأالذ زػناسي ز 

زشيٗ ٔشاوض اًالٓاز  ٞؼسٙذ وٝ ٔٙالنشاا تنش اضنش     اص ٟٔٓ آسؿيٛٞا (Pasner,186)ا٘ذ  ؿذٜؿاٖ حفَ  تٝ ػثة اسصؽ دائٕ 

 .(Burke:1) ياتٙذ ؿٛ٘ذ ٚ ٌؼسشؽ ٔ  اي ٚاحذ ٚ يا حس  فشدي ٚاحذ ايػاد ٔ  فٔاِيسٟاي ػاصٔا٘  ٚاحذ، خا٘ٛادٜ

 

 تاریخچِ
ذاسن ٔشتٛى تٝ ص٘ذٌا٘  ٚ فٔاِيسٟاي السلادي ٚ ٘ينض غضئيناز  اص ص٘نذٌ  ؿخلن  خنٛد سا تنش       وٝ تـش زٛا٘ؼر ٔ اص صٔا٘ 

ٓ )سٚي ٔٛاد ٚ اغؼاْ تادٚاْ ضثر وٙذ ٚ آٟ٘ا سا دس ٔىا٘  ٌشدآٚسد، ٘خؼسيٗ آسؿيٛٞا دس غٟناٖ ؿنىُ ٌشفنر     ، ٔمنأ   لنائ

ح وـنف ؿنذٜ ٚغنٛد ػنٝ ٘نّٛ آسؿنيٛ سا       . دس حفاسيٟاي  وٝ دس ٘ماى ٔخسّف غٟاٖ ا٘ػاْ ٌشفسٝ ٞضاساٖ ِٛ(16ن 15: 1350

ٖ   )دٞذ: آسؿيٛٞاي ػٌّٙس ، آسؿيٛٞاي ٔٔاتذ ٚ آسؿيٛٞاي خلٛك   ٘ـاٖ ٔ  ، 3ظ : 1371، صيش ِ٘ش ؿناسَ ػنأاساٖ ٚ ديٍنشا

 .(382ف 

دس ؿٟش ٘يٙٛا وـف ؿذ ؿأُ اِٛاح ٌّنيٗ تؼنياسي    «اؿٛستا٘يداَ»دس واخ  [2]آسؿيٛ خادؿاٞاٖ آؿٛس وٝ زٛػي  ياسد

تٛد وٝ تا خي ٔيخ  آؿٛسي )ٔشتٛى تٝ ٔيا٘ٝ ػذٜ ٞفسٓ خيؾ اص ٔيالد( ٘ٛؿنسٝ ؿنذٜ ٚ ؿنأُ فشٔاٟ٘ناي دِٚسن ، احىناْ       

http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%BE%D8%A7%D9%84.aspx
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َ   و» ايٗ اػٙاد تخـ  اص ٔػٕٛٓٝ لواي ، لشاسدادٞا، ٚ اػٙاد خلٛك  تٛد. داد. دس  سا زـنىيُ ٔن    «ساتخا٘نٝ آؿنٛس تا٘يدنا

دػر آٔذٜ وٝ لؼنٕر آِنٓ    ، خادؿاٜ ٔاسي، ٚالْ دس زُ ٞشيشي ٘يض تيؼر ٞضاس ِٛح تٝ خي ٔيخ  تٝ[3]دؿٕـ  اَداواخ 

دٞنذ ونٝ اينٗ ٔػٕٛٓنٝ، دس ٚالنْ، آسؿنيٛ        ؿٛد ٚ ٌٔأِاذ ا٘ػاْ ٌشفسٝ ٘ـاٖ ٔ  آٖ دس ٔٛصٜ ِٛٚس خاسيغ ٍٟ٘ذاسي ٔ 

ؿنذٜ اػنر    يُ ٘ينض دس ٔٔثنذ اٚسؿنّيٓ ٍٟ٘نذاسي ٔن      اػنشائ  ػياػ  ٚ السلادي ػّؼّٝ ٔاسي تنٛدٜ اػنر. اػنٙاد لنْٛ تٙن      

 .(18ن16 : 1350، ٔمأ  لائٓ)

يٛ٘اٖ لذيٓ تشاي ٍٟ٘ذاسي اػٙاد خٛد ٔشاوضي تٝ ٘اْ آسؿيٖٛ ينا آسوتنٖٛ داؿنسٝ ٚ تؼنياسي اص احىناْ ٚ فشٔاٟ٘نا تنش        

آسؿنيٛي داؿنسٝ اػنر.     ؿذٜ اػر. دس آزٗ ٘يض ٞنش دادٌناٜ ٚ ٔٔثنذ تنشاي خنٛد      يا تش ِٛحٟا ٘ٛؿسٝ ٔ  [4]ديٛاس ٔٔثذ دِف

ػشا٘ػاْ دس حذٚد ػذٜ ػْٛ خيؾ اص ٔيالد دس يٛ٘اٖ آسؿيٛ ٔشوضي دِٚس  خذيذ آٔذ ٚ حك اػسفادٜ ٚ سٚتشداسي اص اػٙاد 

 .(19 :1350، ٔمأ  لائٓ ؛54 :ٕٓيذ)ٔٛغٛد دس آسؿيٛٞا تٝ وّيٝ افشاد دادٜ ؿذ 

ٖ   تاس دس اٚاخش ػذٜ چٟاسْ خي دس سْٚ تاػساٖ، آسؿيٛ تشاي ٘خؼسيٗ  [5]ؾ اص ٔيالد دس يى  اص صيشصٔيٟٙناي ٔٔثنذ ػنازٛس

         ٜ ٞناي اؿنشاف ٚ آيناٖ ٘ينض      زأػيغ ؿذ ٚ ػندغ دس تشخن  ؿنٟشٞاي سْٚ ٘ينض ٔخناصٖ اػنٙاد زـنىيُ ٌشدينذ ٚ خنا٘ٛاد

آسؿيٛٞاي خلٛك  ٚ خا٘ٛادٌ  تشاي خٛد زـىيُ داد٘ذ ٚ خغ اص ٔذز  أدشازٛسٞناي سْٚ، تنشاي ػنِٟٛر دػسشػن      

 ايػاد وشد٘ذ. ػٌّٙس  آسؿيٛاخٟاي خٛد تٝ اػٙاد ػياػ ، دس و

اي ٚ آسؿيٛ ٔاّ  داؿسٝ اػر. خغ اص زلشف ٔلش تنٝ   ٔلش ٘يض آسؿيٛٞاي  غٙ  ٔا٘ٙذ آسؿيٛ ٔشوضي، آسؿيٛ ٌٔٙمٝ

ؿنذ ٚ خاخيشٚػنٟاي    دػر ٔؼّٕا٘اٖ، اػٙاد ٚ ٔذاسن ٔلشي وٝ تش سٚي خاخيشٚع ٘ٛؿسٝ ؿنذٜ تنٛد دس ٔٔاتنذ حفنَ ٔن      

ٛ  [6]ٞناي خلٛكن  خادؿناٞاٖ دس ٔٔاتنذ آفشٚدينر      ، ٔاِ ، السلادي، لواي  ٚ ٘أٝتؼياسي دستاسٜ ٔؼائُ اداسي  [7]ٚ ادفن

 .(20ن19: ٕٓيذ ؛386 ف ،3 ظ  :1371، صيش ِ٘ش ؿاسَ ػأاساٖ ٚ ديٍشاٖ) تٛد ٔٛغٛد

       ٝ ٖ )ٞاػنر   دس فشا٘ؼٝ اػٙادي اص لشٖٚ ٚػٌ  تش غاي ٔا٘نذٜ ونٝ ٔسّٔنك تنٝ خاخٟنا ٚ وّيؼناٞا ٚ كنٛٔٔ . (20نن 19 :ٕٞنا

)اػنٙاد سػنٕ  اداسي خناج( دس     [9]، آضاس ٚ تماياي اػىشيٙيْٛ[8]اي اص آٟ٘ا خاخيشٚػٟاي تؼياس اسصؿٕٙذ وّيؼاي ساٚ٘ا ٕ٘ٝ٘ٛ

اػر ونٝ ػن  ٚ ػنٝ ٔنٛسد آٖ ٘ؼنخٝ اكنّ  تنٛدٜ ٚ اغّنة تنش           [11] ٚ احىاْ ػالًيٗ ػّؼّٝ ٔشٚ ٚيٙظيٗ [10]للش  زشاٖ

ٞناي خناسيغ      خاسيغ ا٘سماَ ياتذ زٛػي هثّاى فشأيٗ دس كٛٔٔٝخاخيشٚع ٘ٛؿسٝ ؿذٜ اػر ٚ خيؾ اص آ٘ىٝ تٝ آسؿيٛ ّٔ

ٜ     ٍٟ٘ذاسي ٔ  ٝ     ؿذٜ اػر. دس لشٖ دٚاصدٞنٓ، تايٍنا٘  ٔفٟنْٛ زناص ٚغنٛد آٔنذ. دس اينٗ     اي يافنر ٚ آسؿنيٛٞاي ٘نٛيٗ تن

     ٜ ٝ    آسؿيٛٞا زٟٙا اػٙادي ونٝ اسصؽ دائٕن  داؿنر، تنٝ ؿنيٛ ؿنذ ٚ اػنٙاد    تٙنذي ٚ ٍٟ٘نذاسي ٔن     اي اكنِٛ  زِٙنيٓ، ًثمن

 سفر. اسصؽ ٚ ٔٛلس  اص ٔياٖ ٔ  وٓ

ٞا ٚ حسن  ٔىازثناذ    اػٙاد ٔشتٛى تٝ كٛسزاؼاتٟا ٚ ٔذاسن ٔشتٛى تٝ ٞضيٙٝ دس لشٖ چٟاسدٞٓ، تٝ حفَ ٚ ٍٟ٘ذاسي

زٛغٟ  خاف ٘ـاٖ دادٜ ؿذ ٚ تا زٛػٔٝ ٚ افضايؾ لذسذ ٔمأاذ ٔشوضي ٚ زفىيه ػاصٔاٟ٘اي اداسي، ٔخاصٖ فشاٚا٘ن   

 .(391ن387 ٕٞاٖ:)تٝ ٚغٛد آٔذ ٚ فٟشػسٟاي  تشاي آٟ٘ا زٟيٝ ٌشديذ 

دس زشويٝ، ٔاُ وٙٛ٘  ٍٟ٘ذاسي دفسشٞاي سػٕ ، ػٛاتك ٚ اػٙاد ٓطٕا٘  اػنر. فىنش زنذاسن     آسؿيٛدِٚس  ٓطٕا٘ 

ق.( ٚغنٛد داؿنسٝ ٚ ٌنشدآٚسي ٔنِٙٓ ٚ ا٘ثنٜٛ       1342نن 699اص تذٚ زأػيغ دِٚر ٓطٕنا٘  ) آسؿيٛ تٝ ِٔٙٛس حفَ اػٙاد، 

http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%BE%D8%A7%D9%84.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A.aspx
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 ق.( آغاص ؿذٜ اػر. 947ن927اػٙاد تايٍا٘  اص ٟٓذ ػّيٕاٖ لا٘ٛ٘  )

دس اٚاػي ٘يٕٝ دْٚ لشٖ ؿا٘ضدٞٓ، آسؿيٛٞاي دِٚسن  ؿنىُ ٌشفنر ونٝ ٘خؼنسيٗ زػشتنٝ دس اينٗ صٔيٙنٝ دس ازنشيؾ          

چٙاٖ زا اٚاخش لشٖ ٞػذٞٓ زٛػٔٝ يافر. دس آٖ صٔاٖ آسؿيٛ غٙثٝ ٔاشٔا٘ٝ داؿنر  كٛسذ ٌشفر. آسؿيٛٞاي دِٚس  ٕٞ

ٚ ٔٙالشاا دس اخسياس خادؿاٞاٖ تنٛد ٚ اػنٙاد تنذٖٚ اغناصٜ ؿخلن  خادؿناٜ دس اخسيناس فنشد ديٍنشي حسن  ٚصينشاٖ لنشاس             

 .(392: ٕٞاٖ)ٌشفر  ٕ٘ 

تشاي اػنٙاد ٔٛغنٛد دس    [13]يش دٚخٛئ  ٚ خ  [12]دس لشٖ ٞفذٞٓ، دٚ زٗ اص ٔامماٖ فشا٘ؼٛي تٝ ٘أٟاي زتٛدٚس ٌٛدفشٚا

ْ.(،  1715نن 1643، كذسآِٓ ِٛئ  چٟناسدٞٓ ) [14]وّثش تٔذ ا٘ذو . وشد٘ذ زٟيٝ اِفثاي  فٟشػس  فشا٘ؼٝ خادؿاٞ ٌٙػيٙٝ 

ٔػْٕ زاميماذ زاسيخ  سا زأػيغ وشد ٚ تٝ دػسٛس اٚ وساتذاس ػٌّٙس  زٕاْ اػٙاد ٚ ٔنذاسن ٚ ٘ؼنخ خٌن  سا ٔشزنة ٚ     

سفسٝ ٔفْٟٛ ٚالٔ  آسؿيٛ تٝ ارٞاٖ ٕٓٛٔ  ساٜ يافر ٚ ٔٛسد زٛغٝ ٔامماٖ لشاس ٌشفر. چٙنذ ػناَ    ٙذي وشد ٚ سفسٝت ًثمٝ

ا٘سـناس يافنر ٚ آسؿنيٛٞاي اٍّ٘نيغ، سْٚ،      [15]غّذ، زٛػني ٔٛسازنٛسي   25اي اص اػٙاد، ؿأُ  تٔذ، دس ايساِيا ٘يض ٔػٕٛٓٝ

ٞاي اسٚخاي  يىن  خنغ اص ديٍنشي تنٝ زأػنيغ ٚ       ٚ تذيٗ زشزية، دِٚرّٞٙذ، ٚ فشا٘ؼٝ ٘يض دس ٕٞيٗ ايّاْ تٙياٖ ٟ٘ادٜ ؿذ؛ 

 .(23 :1350، ٔمأ  لائٓ)زـىيُ آسؿيٛ دِٚس  ٚ ّٔ  الذاْ وشد٘ذ 

 

 آرضيَ در ایراى
ٍٟ٘ذاسي اػٙاد ٚ ٔذاسن دس ايشاٖ اص ديشتاص َٕٔٔٛ تٛدٜ اػر، چٙا٘ىٝ دس چٙذ غناي زنٛساذ تنٝ ٚغنٛد خضا٘نٝ خادؿناٜ       

ؿذٜ، اؿاسٜ ٌشديذٜ اػر. دس وساب ٓضسا اص صتاٖ يٟٛديناٖ تنٝ داسينٛؽ ٌفسنٝ ؿنذٜ       ٍٟ٘ذاسي ٔ  ايشاٖ وٝ دس آٖ اػٙاد

خغ اٌش خادؿاٜ ٔلّار دا٘ذ، دس خضا٘ٝ خادؿاٜ وٝ دس تاتُ اػر زفانق وٙٙنذ ونٝ آينا چٙنيٗ اػنر ينا ٘نٝ ونٝ          »اػر: 

آٍ٘اٜ داسيٛؽ خادؿاٜ فشٔناٖ داد زنا   ». ٚ ٘يض دس ٕٞاٖ وساب آٔذٜ اػر وٝ: «فشٔا٘  اص وٛسٚؽ خادؿاٜ كادس ؿذٜ تٛد ...

ٞا دس آٖ ٔٛهّٛ تٛد، زفاق وشد٘ذ. دس للش احٕسا ونٝ دس ٚ ينر ٔاديناٖ اػنر ًٛٔناسي       دس وساتخا٘ٝ تاتُ وٝ خضا٘ٝ

 .(62 :1372، ٓفيفٝ ؛33: 1377، ديا٘ ) «يافر ؿذ ٚ ززوشٜ دس آٖ تذيٗ ٔوٕٖٛ ٔىسٛب تٛد ...

تخا٘ٝ تاتُ ٚ خضا٘ٝ للش احٕسا )ٕٞذاٖ فّٔ ( ٚالْ دس اياِر ٔاد ٚ احسٕنا ا  اػٙاد خادؿاٞ  ٚ دِٚس  ٞخأٙـياٖ دس وسا

ؿذٜ اػر ٚ وـف دٚ ٔخضٖ اػٙاد اداسي ٚ ٔاِ  دس زخر غٕـنيذ ونٝ يىن  حناٚي      دس غاٞاي ديٍش ٘يض ٍٟ٘ذاسي ٔ 

ٝ  [16]وٙنذ. وسضيناع   ِٛح ٌّ  تٝ خي ٔيخ  تٛدٜ، ايٗ ِ٘نش سا زأيينذ ٔن     750حذٚد ػ  ٞضاس ٚ ديٍشي ؿأُ   ٔنذذ  ون

ٝ  «ديفسنشاي  تاتّيىاي» اص خٛد زأِيف دس تٛد ٞخأٙـ  دْٚ داسيٛؽ ٔخلٛف خضؿه ػاَ ٞفذٜ  ٚ دِٚسن   ٔنذاسن  ون

 .(34: 1377، ديا٘ ) «اػر ؿذٜ ٔ  حفَ لاٖ٘ٛ ٔٛافك» ٘ٛيؼذ ٔ  دفازش ايٗ دستاسٜ ٚ اػر وشدٜ اػسفادٜ تٛدٜ، سػٕ 

ؿنذ ٚ ٚ يناذ ٞنٓ ٌضاسؿنٟاي وسثن  تنٝ ٔشونض اسػناَ           دس دٚسٜ اؿىا٘ياٖ، احىاْ ٔشونضي تنشاي ٚ يناذ اسػناَ ٔن     

ؿذٜ اػر. آسؿيٛ ػنٌّٙس    داؿسٙذ وٝ تٝ احسٕاَ لٛي ايٗ ٌضاسؿٟاي ٔىسٛب دس غاي  تٝ كٛسذ ٔسٕشوض ٍٟ٘ذاسي ٔ  ٔ 

ؿٙاع سٚػ ، دس ؿنٟش   ، تاػساٖ[17]ْ. زٛػي ٔاػٖٛ 1950 ن1946ٞاي  اؿىا٘  تا دٚ ٞضاس ٚ خا٘لذ ػٙذ وٝ دس واٚؿٟاي ػاَ

ٝ    ويّٛٔسشي ؿٕاَ غشت  ٓـك 18ا ٚالْ دس ٘ؼ ٞنا ٚ اِنٛاح اينٗ آسؿنيٛ ونٝ غاِثناا        آتاد وـف ؿذ، ٔؤيذ ايٗ ِ٘نش اػنر. وسيثن
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دستاسٜ حؼاتٟا ٚ اػٙاد خشيذ ٚ احىاْ ٔٔأالذ ٚ اػٙاد وناسخشداصي ؿناٞاٖ اؿنىا٘  اػنر تنا ٞنضٚاسؽ ٔخلنٛف خناسز          

 (.63ن62، ٕٓيذ؛ 34 :ٕٞاٖ)٘ٛؿسٝ ؿذٜ اػر 

ا٘ذ، چٙا٘ىٝ آسؿيٛ اػٙاد ػغذي  وشدٜ اػٙاد ٚ ٔذاسن ػياػ  ٚ السلادي ٚ اداسي خٛد سا ٍٟ٘ذاسي ٔ ػاػا٘ياٖ ٘يض 

ٞناي اداسي اػنر دس ػنغذياٖ     ٞاي ػياػ ، ٌضاسؿٟا، اػٙاد لواي ، كٛسزاؼاتٟاي ٔاِياز  ٚ ٘أٝ وٜٛ ٔغ وٝ ؿأُ ٘أٝ

ساٖ خادؿاٞ  خٛد ٚ ٌضاسؿٟاي ٟٔنٓ وـنٛس   وـف ٌشديذٜ ٚ آسؿيٛ خادؿاٞ  ػاػا٘ياٖ اػر. ؿاٞاٖ ػاػا٘  ٚلايْ دٚ

ٌٕاسد٘نذ   وشد٘نذ ٚ تنشاي ٍٟ٘نذاسي آٟ٘نا ٍٟ٘ثا٘نا٘  ٔن        ٔ  ضثر ػاَ  ٚ وساب  ٙأٝػاِٞاي  تا ٘اْ  سا تٝ كٛسذ ٔػٕٛٓٝ

 .(9:ٕٞاٖ؛ 4:ٕٞاٖ)

ٝ »خغ اص سٚاظ اػالْ دس ايشاٖ، تٝ سإٞٙناي  ٚصينشاٖ ٚ دتينشاٖ ايشا٘ن  اػنٙاد ٚ ٔنذاسن دس ٔاّن  تنا ٓٙنٛاٖ            «خضا٘ن

ٌشديذ.  ؿذ، ٍٟ٘ذاسي ٔ  ٘أيذٜ ٔ  «ضا٘ٝ حػرخ»ًٛس ٔطاَ، دس دٚسٜ غض٘ٛياٖ، اػٙاد دس ٔاّ  وٝ  ؿذ. تٝ ٍٟ٘ذاسي ٔ 

وشد٘ذ. اينٗ ٘ىسنٝ دستناسٜ ػنّػٛلياٖ ٚ خٛاسصٔـناٞياٖ ٚ       غض٘ٛياٖ اػٙاد ٚ ٔذاسن خٛيؾ سا دس ػفشٞا تا خٛد حُٕ ٔ 

 .(31: 1350، ٔمأ  لائٓ؛ 35ن34 :ٕٞاٖ) ٘ظاد فاسع ٚ ٓشاق ٚ ٌشٌاٖ ٘يض كادق تٛدٜ اػر ٞاي فاسػ  ػّؼّٝ

، ٔشاوض ٔسٔذدي تشاي ٍٟ٘ذاسي ٔذاسن ٚ اػٙاد ٚغٛد داؿسٝ اػر ٚ ػٛادي اص ٞش فشٔاٖ تشداؿنسٝ  دس دٚسٜ ايّخا٘اٖ

ٚ دس دٚسٜ غاليشيناٖ،   (35: 1377، دينا٘  )وشد٘نذ   ٘ٛؿسٙذ ٚ دفازش سا دس خضا٘نٝ ٍٟ٘نذاسي ٔن     ٚ دس دفسشي ٔخلٛف ٔ 

  ينه دفسنشداس ٚ چٙنذيٗ ٔٙـن  ٚ     لؼٕر دفازش ٚ اػٙاد خٛد يى  اص زـىيالذ ٟٔٓ ديٛاٖ تضسي تٛد وٝ تنٝ ػشخشػنس  

ٝ (32: 1350، ٔمأ  لائٓ)ؿذ  وازة اداسٜ ٔ  ٞنا   . دس ٟٓذ كفٛيٝ، سٚ٘ٛؿر زٕاْ اسلاْ ٔشتٛى تٝ أٛس ٔاِ  ٚ احىاْ ٚ ٘ـنا٘

ؿذ. ٔاُ ٍٟ٘ذاسي ايٗ دفسشٞا، وٝ اػٙاد دفسشخا٘ٝ ديٛاٖ آال ٘ناْ داؿنر،    ٞا ٚ اػٙاد دس دفازش ٔخلٛك  ضثر ٔ  ٚ ٘أٝ

. دس دٚسٜ ٘اكنشاِذيٗ ؿناٜ، تنا زٛػنٔٝ ِ٘ناْ اداسي وـنٛس ٚ آنضاْ        (63: 1377، ٓشال  فذاي )اسذ چّٟؼسٖٛ تٛد ُاٞشاا ٕٓ

ػفيشا٘  تٝ وـٛسٞاي ديٍش، ُٚايف ٚصاسذ أٛس خاسغٝ ٌؼسشؽ يافر ٚ آسؿنيٛ ٔناِ  ٚ اداسي زفىينه ٌشدينذ. دس     

سٚخاي ، تايٍنا٘  خنٛد سا ػنأاٖ تخـنيذ. أنا      ق. ٚصاسذ أٛس خاسغٝ، تٝ زمّيذ اص سٚؽ تايٍا٘  وـٛسٞاي ا 1317ػاَ 

ؿنذ   ٞاي ايشاٖ دس وـٛسٞاي اسٚخاي  تايٍا٘  ٔـخل  ٘ذاؿسٙذ ٚ تٝ ٕٞيٗ ػثة، ٞش ٌاٜ ػفيشي زٔٛين ٔن   ػفاسزخا٘ٝ

تشد ٚ هشٚسذ داؿنر ونٝ ٚصاسذ أنٛس     سػيذ، اػٙاد دٚساٖ خٛد سا ٕٞشاٜ ٔ  اي تٝ خاياٖ ٔ  يا ٔأٔٛسيسؾ دس ػفاسزخا٘ٝ

 د ٔٛسد ٘ياص ػفيش تٔذي سا زٟيٝ ٚ اسػاَ وٙذ.خاسغٝ اػٙا

خغ اص تشلشاسي حىٛٔر ٔـشًٚٝ، أٛس وـٛس ٔياٖ چٙذيٗ ٚصاسزخا٘ٝ زمؼيٓ ؿذ ٚ ٞش ٚصاسزخا٘نٝ اػنٙاد ٚ ٔنذاسن    

ؽ. دِٚر لا٘ٛ٘  تشاي زـنىيُ آسؿنيٛ ّٔن  ٚ ٔشونض اػنٙاد تنٝ زلنٛية ٔػّنغ          1348داؿر. دس ػاَ  خٛد سا ٍ٘ٝ ٔ 

زا وّيٝ اػٙاد ٚ ٔذاسن اداسي ٚ السلادي ٚ فشٍٞٙ  وـٛس دس يىػا زٕشوض ياتذ ٚ اص خشاوٙنذٜ   ؿٛساي ّٔ  ٚ ػٙا سػا٘ذ

 .(37ن36: ٕٞاٖ ؛36 :ٕٞاٖ)ؿذٖ ٚ اص تيٗ سفسٗ آٟ٘ا غٌّٛيشي ؿٛد 

 

 اًَاع آرضيَ
 زٛاٖ تٝ ػٝ ٌشٜٚ زمؼيٓ وشد:  آسؿيٛٞا سا، اص ِااٍ ؿىُ ٚ ٔٛاد اًالٓاز ، ٔ 

http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%20%D9%88%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C.aspx
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زشيٗ ّ٘ٛ آسؿيٛ اػنر. اينٗ اػنٙاد اص ِاناٍ ؿنىُ ٍٟ٘نذاسي ٚ        زشيٗ، ٚ لذيٕ  ، ٔسذاَٚزشيٗ آسؿيٛ ٔىسٛب وٝ ٟٔٓ .1

 ٝ ٚينظٜ آسؿنيٛٞاي دِٚسن ، حناٚي اػنٙاد ٔىسنٛب        اسائٝ خذٔاذ، ٚهٔيس  خاف داس٘ذ. ٔشاوض ٚ ػاصٔاٟ٘اي آسؿيٛي، تن

 ٞؼسٙذ؛

 ٜ، خٛػسش، ٚ غض آٖ اػر؛  آسؿيٛ ٔٛاد ديذاسي ٚ ؿٙيذاسي وٝ ؿأُ ٘ٛاس كٛز ، ا٘ٛاّ فيّٓ، ٓىغ، كفاٝ فـشد .2

ؿٙاػ ، ٞٛاي  ٚ ٟٔٙذػ  دس اتٔاد ٔخسّف اػر ٚ تنشاي ٍٟ٘نذاسي    ٞاي غغشافياي ، صٔيٗ آسؿيٛ ٘مـٝ وٝ ؿأُ ٘مـٝ .3

 .(114ن 112: 1377، ٓشال   فذاي ؛ 18ن17 :ٕٞاٖ)ؿٛد  اي ايػاد ٔ  آٟ٘ا ٔشاوض ٚيظٜ

آسؿيٛ ّٔ ، آسؿيٛ اػسا٘  يا اياِس ، آسؿنيٛ ؿنٟشي ٚ    اي، آسؿيٛٞا اص ِااٍ ٌؼسشٜ ٔىا٘  ٕٔىٗ اػر آسؿيٛ ٌٔٙمٝ

آسؿيٛ تخؾ يا دٞؼساٖ تاؿنٙذ. اص ِاناٍ ٔٛهنٛٓ  ٘ينض تنٝ آسؿنيٛ زناسيخ ، غغشافيناي ، لوناي ، ػياػن ، السلنادي،            

 .(14: 1350، ٔمأ  لائٓ ؛115:ٕٞاٖ ؛19: ٕٞاٖ)ؿٛ٘ذ  غٟاٍ٘شدي ٚ ٔا٘ٙذ آٖ زمؼيٓ ٔ 

ذيٟاي ٔسفاٚز  سايع اػر آٔذٜ زمؼيٓ ٝ ّ٘ٛ ٚ وٕير ٔٛادي وٝ دس آٖ ٌشددس داخُ يه ػاصٔاٖ آسؿيٛي، تؼسٝ ت  :  ٙت

 زشيٗ آٟ٘اػر. اػاع ٔاسٛاي اػٙاد اص ٟٔٓ ( زمؼيٓ تش2، اػاع دٚسٜ زاسيخ  ( زمؼيٓ تش1 

 اًَاع هَاد آرضيَی

ػنسفادٜ اص تٔون  اص   ؿٛد وٝ دس زٛكيف  وٝ تشاي وساب ٚ غضٜٚ ؿذٜ اػر ٍ٘ٙػذ ٚ ٘ينض ا  ٔٛاد آسؿيٛي تٝ ٔٛادي ٌفسٝ ٔ 

: ػنٌّا٘  )آٟ٘ا ٘ياصٔٙذ ٚػايُ تخلٛك  تاؿذ؛ ِ٘يش ٔٛاد ديذاسي ٚ ؿنٙيذاسي ٚ ٔنٛادي ونٝ داساي اسصؽ زناسيخ  ٞؼنسٙذ      

. تٔو  اص ٔٛاد آسؿيٛي ٓثاسزٙذ اص: اػسا٘ذاسد، اػاليذ، اًّغ، آالٔيٝ ديٛاسي، تشٚؿٛس، خٛػسش، زمٛيٓ، زٕثنش، كنفاٝ،   (92

سؽ، فنيّٓ، ٔيىشٚفنشْ، ٘مـنٝ، ٘نٛاس، كنفاٝ فـنشدٜ، حىنٓ، فشٔناٖ، ٘أنٝ، ٟٔنش، ًغنشي،            كٛسزػّؼٝ، ًشح، ٓىغ، ٌنضا 

 ٚلفٙأٝ ٚ ٔا٘ٙذ آٖ. ،٘أٝ، لثاِٝ اغاسٜ

 

 اصَل آرضيَ

( اكنُ  1زنشيٗ آٟ٘نا تنٝ لنشاس صينش اػنر:        ا٘ذ وٝ ٟٔٓ تا زٛغٝ تٝ ٔاٞير اػٙاد آسؿيٛي، اكِٛ  سا تش آسؿيٛ حاوٓ دا٘ؼسٝ

ؿٛد ٚ تنٝ اينٗ ٔٔٙاػنر ونٝ اػنٙاد ينه ػناصٔاٖ         ٛاٖ ٘خؼسيٗ اكُ ٍٕٞا٘  آسؿيٛ زّم  ٔ ٔٙـا، يا خاػسٍاٜ، وٝ تٝ ٓٙ

سؿنيٛ ن اٞنذاف، ُٚنايف ٚ     آ)ٔٔيٗ چٖٛ تٝ يه وُّ ٔشزثي زّٔك داس٘ذ ٘ثايذ تا اػٙاد ػاصٔاٖ ديٍش دسٞنٓ آٔيخسنٝ ؿنٛ٘ذ    

ٗ   ( اكُ ِ٘ٓ اِٚيٝ، وٝ اص اكُ ٘خؼر ػشچـٕٝ ٔ 2؛ (7ن6: 1363، زـىيالذ ٔٙاػنر ونٝ خذيذآٚس٘نذٜ ينا     ٔ ٌينشد ٚ تنذي

ا٘ذ ٚ فشم تش ايٗ اػر وٝ زشزية زناسيخ ، ٔٛهنٛٓ ،    خذيذآٚس٘ذٌاٖ تشاػاع ٔملٛد خاك  اػٙاد سا وٙاس ٞٓ چيذٜ

 .(Burke:13)تشٞٓ صد اِفثاي ، يا ٞش سٚؽ ديٍش آٖ داساي ٌٔٙك تٛدٜ ٚ ٘ثايذ آٖ ٌٔٙك سا 

ا٘ذ وٝ ٓثاسزٙذ اص: اكُ حفَ حشٔر ٔٙـنا،   ؼيٓ وشدِٜ٘شاٖ اكَٛ آسؿيٛي سا تٝ ػٝ يا چٟاس ٌشٜٚ زم تشخ  كاحة

اي اػٙاد؛ ٚ اكُ ػٌٛح وٙسشَ. ػٝ اكُ اَٚ اص لشٖ ٘نٛصدٞٓ   اِٚيٝ؛ اكُ ِ٘ٓ ٚ زشزية ٘خؼسيٗ؛ اكُ زٛكيف ٔػٕٛٓٝ

 (.1: 1350، ٔٔيٗ)ذ دس اسٚخا سايع ؿذ ٚ اكُ چٟاسْ سا ٞٓ آسؿيٛداساٖ أشيىاي  اتذاّ وشد٘
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 بٌذی تٌظين ٍ طبقِ

ٚ زٟيٝ ؿشح ٚ زٛكيف ٔٛاد آسؿيٛي، اص ِااٍ ِ٘شي ٚ ّٕٓ ، أشي ٘ؼثساا ٔسأخش اػر. اص ِ٘ش زاسيخ ، وٕينر ٚ   زِٙيٓ

     ٜ وٙٙنذٌاٖ اص   خيچيذٌ  اػٙاد آسؿيٛي ٚ ٘يض اػسفادٜ اص آٟ٘ا دس ٌزؿسٝ دؿنٛاسيٟاي  سا تنشاي ٔؼنتٛ ٖ آسؿنيٛ ٚ اػنسفاد

 ؿذ. ٞاي آسؿيٛي تا سٚؿٟاي ٌٛ٘اٌٛ٘  زِٙيٓ ٔ  ٌٙػيٙٝ حاَ، دس لشٖ ٞػذٞٓ ٔٛغٛدي وشد. تاايٗ اػٙاد ايػاد ٕ٘ 

زش ٔاٞير ٚ ٚيظٌن  اػنٙاد    تاس زِٙيٓ ٔٛهٛٓ  تٝ ًٛس زلّٙٔ  ٚ ٘يض دسن وأُ دس ٘يٕٝ دْٚ لشٖ ٘ٛصدٞٓ ٘سايع صياٖ

 ( ٚ اكُ احسشاْ تٝ ِ٘ٓ اِٚيٝ ٌشديذ.أ)ٔٙـ أآسؿيٛي ٔٙػش تٝ خيذايؾ اكُ ٔثذ

آسؿيٛي تا ػاخر اداسي ٚ سٚؿنٟا ٚ ِ٘أٟناي تايٍنا٘  ػناصٔاٟ٘اي ٔٙـنا، آٟ٘نا       زِٙيٓ ٚ زٟيٝ ؿشح ٚ زٛكيف اػٙاد 

وٙذ ونٝ ٔنٛاد ٔٛغنٛد دس ينه ٔشونض آسؿنيٛي ًثنك لآنذٜ          تٙاتشايٗ اداسٜ ٔٛاد آسؿيٛي ايػاب ٔ  ؛اسزثاى تؼياس داسد

 صيش اػر: تٙذي ٚ زِٙيٓ ٚ زٟيٝ ؿشح اػٙاد ؿأُ ٔٛاسد زٛكيف چٙذ ػٌا  ٔٛاد آسؿيٛي زِٙيٓ ؿٛد. سٚؽ ًثمٝ

ٜ  . گرٍُ سٌذ. 3 ٞناي تاصينات  تنٝ اػنٙاد اهنافٝ ؿنذٜ ٚ غذينذ         زِٙيٓ دس ػٌح ٌشٜٚ ػٙذ ٓثاسذ اص اخسلناف ؿنٕاس

ٞشچٙنذ اػاػن  اػنر،     أتشاػاع ٔٙـا، اػٙاد يا اسزثاى آٟ٘ا تا يىذيٍش اػر. أا دس زٔييٗ يه ٌنشٜٚ ػنٙذ، ٔفٟنْٛ ٔٙـن    

 اداسي، خيچيذٌ  ٚ وٕير اػٙاد زٔذيُ ؿٛد.   ػثة ٔالحِاذ ّٕٓ  ديٍش، تٝ ٚيظٜ ػاتمٝ ٕٔىٗ اػر تٝ

ِٔٙٛس خشٞينض اص ايػناد ٌشٟٚٞناي     اػر. تٝ «اي ٔػٕٛٓٝ»زٔذيُ ديٍش دس ٔفْٟٛ ٌشٜٚ ػٙذ ٔشتٛى تٝ ٌشٜٚ ػٙذٞاي 

  ٝ ا٘نذ، أنا    ػٙذي ٔسٔذد غيشلاتُ وٙسشَ، اػٙاد زٔذادي اص ٔؤػؼاذ وٛچه يا ٔػضا، ػاصٔاٟ٘اي  وٝ ٕٓش وٛزناٞ  داؿنس

ٛ٘  يا اص ِ٘ش اداسي تا يىذيٍش اسزثاى داس٘ذ )ِ٘يش اػٙاد دادٌاٞتشاػاع ُٚيفٝ  ٟاي دٓناٚي(، ٌنشٜٚ   ٟاي تخؾ ينا وٕيؼني

ٝ        ػٙذ ٚاحذ زّم  ٔ  اي سا زـنىيُ   ؿٛ٘ذ. دس داخُ ايٗ ٌشٜٚ، ٔنذاسن ٞنش ٔؤػؼنٝ، ٌنشٜٚ فشٓن  ٔـنخق ٚ غذاٌا٘ن

ؿٛد ٔذاسن ٔشتٛى تنٝ ينه    ٚ وٛؿؾ ٔ زٛا٘ذ زٟٙا تٝ يه ٌشٜٚ ػٙذ زّٔك داؿسٝ تاؿذ  دٞٙذ. ٞش ٔػٕٛٓٝ اػٙاد ٔ  ٔ 

 (.Idem, 63-65 ؛: 25ن 23 :1369، سؿيٛ ن اٞذاف، ُٚايف ٚ زـىيالذآٌشٜٚ ػٙذ دس ٔاُ ٚاحذي ٍٟ٘ذاسي ؿٛ٘ذ )

دٞٙنذ دس ٌٙػيٙنٝ ٚاحنذي     زِٙيٓ دس ػٌح ٌٙػيٙٝ ٍٞٙأ  اػر وٝ اػٙادي وٝ زـىيُ ينه ٌنشٜٚ ٔن     . گٌجيٌِ.2

سؿذ وٕ  ٚ ويف  ٔٛغٛدي ٞش ٌٙػيٙٝ ٔسفاٚذ اػر. لشاسدادٖ ٌشٟٚٞناي ػنٙذ دس    لشاس ٌيش٘ذ وٝ تٙا تٝ ّ٘ٛ ٌٙػيٙٝ ٚ

 ٝ ٞناي خٌن  خلٛكن  )اص غّٕنٝ اػنٙاد       ٚاحذٞاي آسؿيٛي ٕٔىٗ اػر اػاػاا تشٔثٙاي زٕايض ٔياٖ اػٙاد دِٚس  ٚ ٘ؼنخ

 زيشد.ٔشازث  يا واسي ا٘ػاْ خ ؿخل ( كٛسذ ٌيشد ٚ يا دس ٌٙػيٙٝ دِٚس  ٕٔىٗ اػر تشاػاع زمؼيٕاذ ػّؼّٝ

ٞاي اغشاي  )اداسي( ٚ تؼياسي اص آسؿيٛٞاي ِ٘نأ  تنٝ ٓٙنٛاٖ     تؼياسي اص آسؿيٛٞاي لواي  ٚ حمٛل  غذا اص تٍٙاٜ

ٞاي اياِس  دس ٔخنضٖ آسؿنيٛي    ؿٛ٘ذ ٚ ٌشٟٚٞاي ػٙذي اػسا٘  ٚ ؿٟشي ٕٓٛٔاا اص اػٙاد تٍٙاٜ ٚاحذ ٔػضا ٍٟ٘ذاسي ٔ 

ٝ  ٞاي ٟٔنٓ   اياِس  غذا ٞؼسٙذ. ٕٔٔٛ ا تشاي ٔػٕٛٓٝ ٗ      اػنٙاد ٘مـن خنٛاٖ ٘ينض    وـن  ٚ ٔنٛاد دينذاسي ٚ ؿنٙيذاسي ٚ ٔاؿني

 .(Ibid: 65؛ 26ن25: ٕٞاٖ)دٞٙذ  ٚاحذٞاي آسؿيٛي غذاٌا٘ٝ زـىيُ ٔ 

ػٌح ػْٛ زِٙيٓ ٔشتٛى تٝ صيشٌشٟٚٞا دس داخُ ٞش ٌشٜٚ ػٙذي اػر. ِٔٙنٛس اص زـنىيُ صيشٌنشٜٚ     .. زیرگرٍّْا1

ٜ      ايٗ اػر وٝ ٔياٖ اػٙاد زٕاْ اداساذ يا ٚاحذٞ ا٘نذ اص غّٕنٝ اػنٙاد     اي اداسي آٟ٘نا ونٝ ينه ٌنشٜٚ ػنٙذ سا زـنىيُ داد

ؿٛد زنا ٚاحنذٞاي    ٔشتٛى تٝ ٔؤػؼاذ خيـيٗ، زٕايض ايػاد ؿٛد. ٞش صيشٌشٚٞ  تٝ ٘ٛتٝ خٛد تٝ ػٌٛح ديٍشي زمؼيٓ ٔ 



37 

 

داسي، ينه اص صيشٌشٟٚٞننا تشاػنناع ػنناخساس ا ا٘نذ، دستشٌيننشد. زِٙننيٓ ٞش  ٜٚ دادٜػناصٔا٘  زنناتْ سا وننٝ زـنىيُ صيننش ٌننش  

ٌيشد. أا دس غاي  وٝ ػاصٔا٘ذٞ  خياخ  ينا ادغناْ ٔػٕٛٓنٝ اػنٙاد      خيذايؾ ػٙذ كٛسذ ٔ  أٔشازة اداساذ ٚ ٔٙـ ػّؼّٝ

ٔشازة سا دؿٛاس ػاخسٝ تاؿذ، زِٙيٓ تشاػناع اسزثناى ُٚنايف، ٔٛلٔينر غغشافيناي ،       ٔياٖ اداساذ ٔٙـا، زـخيق ػّؼّٝ

 (.Ibid ؛26، ٕٞاٖ)ٌيشد  يى  اػٙاد كٛسذ ٔ اسزثاى زاسيخ  ٚ دس كٛسذ ِضْٚ تشٔثٙاي ؿىُ فيض

ٞاي  اػر وٝ اداسٜ زِٛيذوٙٙنذٜ، ٍٟ٘ذاس٘نذٜ ٚ    ػشي دس ٔفْٟٛ آسؿيٛي ٔـسُٕ تش اػٙاد خشٚ٘ذٜ ّا(. ّا )ردُ . سری4

وٙٙذٜ، آٟ٘ا سا تشاػاع ِ٘اْ تايٍا٘  ٚاحذي زِٙيٓ وٙذ يا تٝ ػثة اسزثاى تا ٘ٛٓ  ُٚيفٝ يا ٔٛهّٛ خاف، ٘سيػٝ  اػسفادٜ

ٞ  ٔشازة ٔـنخق  ايٗ ػشيٟا، اص ِااٍ ػّؼّٝ أٔاِيس  خاف تٛدٜ يا ؿىُ خاك  داس٘ذ. ٕٔٔٛ ا ٔٙـف ٟناي  وٙٙنذٜ صيشٌشٚ

ٜ   ٔثٙاي ػّؼّٝداس٘ذ، أا دس ٔٛاسدي وٝ صيشٌشٟٚٞا تشخاك  اػر وٝ دس داخُ آٖ ػشيٟا لشاس  ا٘نذ،   ٔشازة زـنىيُ ٘ـنذ

 وٙذ. ٔٛلٔير صيشٌشٜٚ ػشيٟاي ٔشتٛى زغييش ٔ 

ٔثٙاي ٌٔأِٝ خٛد اػنٙاد تاينذ دس   اس ٚ ُٚايف ٔؤػؼٝ ريشتي ٚ ٘يض تشٖ تشاػاع ٌٔأِٝ خيـيٙٝ اداسي، ػاخسآسؿيٛداسا

داخُ ٞش صيشٌشٜٚ زِٙيٓ فيضيى  ٔٙاػث  تشاي ػشيٟا دس ِ٘ش تٍيش٘ذ. ٞذف اص زِٙيٓ دس ػٌح ػشيٟا زؼنٟيُ اػنسفادٜ اص   

 .(Ibid: 65)ٚ واسي اػر اػٙاد ٚ دس ٓيٗ حاَ ٍٟ٘ذاسي ٔٙؼػٓ آٟ٘ا دس ٔوٕٖٛ ػاصٔا٘  

وٝ ػشيٟا دس داخُ ػاخساس صيش ٌشٚٞ  يه ٌشٜٚ ػٙذي خاف زِٙيٓ ؿذ، واس زِٙنيٓ تنٝ    صٔا٘  . ٍاحذ پرًٍذُ.5

 ؿٛد.   سػذ. تيـسش ػشيٟا تشاػاع ِ٘اْ تايٍا٘  ٔٛسد اػسفادٜ ٔؤػؼٝ ٔٙـا، اػٙاد زِٙيٓ ٔ  ػٌح ٚاحذ خشٚ٘ذٜ ٔ 

ذ اػنر ونٝ ؿنأُ وٙسنشَ ٚ دس كنٛسذ ِنضْٚ زلنايح ٔانُ اػنٙاد ٔٙفنشد، خيٛػنسٟا،            ٔشحّٝ ٟ٘اي ، زِٙيٓ ػٌح ػٙ. اسٌاد. 6

دٞٙننذ ٚ ٔػٕٛٓنناا يننه ٚاحننذ خشٚ٘ننذٜ ٞؼننسٙذ. دس اغّننة  هننٕائٓ ٚ يىايننه اٚسالنن  اػننر وننٝ زـننىيُ اػننٙاد چٙننذتشٌ  سا ٔنن 

ٝ   ٌٙػيٙٝ تنشاي ػنشيٟاي  ونٝ اص     ٚينظٜ  ٞاي ٟٔٓ اػٙاد، زِٙيٓ دس ايٗ ػٌٛح تٝ ػثة وٕير اػٙاد غذيذ آسؿيٛي واسي ّٕٓن ، ٚ تن

ٛ٘ذ أشي هشٚسي اػر ) تشداسي اص ًشيك ٓىؼثشداسي، زىطيش ٔ  ًشيك زٟيٝ ٔيىشٚفيّٓ يا ػايش سٚؿٟاي ٘ؼخٝ  (.Ibid: 65 -66ؿ

ٜ  ٞاي آسؿيٛي، ٓالٜٚ ٌٙػيٙٝ ا٘نذ، ا٘نٛاّ ٔخسّنف     تش سإٞٙاٞاي  وٝ اداساذ ٔٙـا، اػٙاد تشاي اػسفادٜ خٛد زٟيٝ ونشد

ٝ       اخ  تاصيات  زٟيٝ ٔ اتضاسٞاي چاخ  ٚ غيشچ ٞناي   وٙٙذ. ػٝ ّ٘ٛ ٕٓذٜ اتضاس تاصينات  چناخ  اخينش ٓثناسذ اػنر اص: ػنياٞ

 (.Ibid: 66 ؛29:ٕٞاٖ)ٞاي زفليّ   ٔٛغٛدي، سإٞٙاٞا ٚ ػياٞٝ
 

 سازهاًْای آرضيَی در دًيا
 تشخ  آسؿيٛٞاي ٟٔٓ وـٛسٞاي ٔخسّف ٓثاسزٙذ اص:

سِ. (لفا ٛتيض»اٗي آسؿيٛ دس للش  آرضيَ فرًا ناي          «ػ ِٟس ٙس  تنٝ آسؿنيٛ زٛغنٝ ؿنذٜ ٚ دٚ ٔؼسمش اػر ٚ تنا آ٘ىنٝ دس دٚسٖا ػنٌّ

ٙس ، آسؿنيٛ دفسنش       ٛاٖ ٔااػنثاذ، آسؿنيٛ ػنٌّ ٘ٙذ آسؿيٛ ٔػّغ، آسؿيٛ دي ٛٝت خٛد آسؿيٛٞاي  ٔا شيه ٝت ٘ خادؿاٞ  ٚ اداساذ،ٞ 

ا سا ٝت سدي ٚ آسؿيٛ آٟت د٘ذ، دس دٚسٜ غٕٟٛسي دس ػاَ  ؿاٜ، آسؿيٛ دسياٛ٘ ٔػّنغ ّٔن  ٔؤػؼناٖ، ػناصٔاٖ      1789ٚغٛد آٚسدٜ ٛت

ٖ، ٔػٕٛٓٝ آسؿيٛي ٚيظٜ اد ٚ، تشاػاع لاٛ٘ ا ٟ٘  .(3ن1:  1371، دٚؿٗ)ٞاي ديٍش ٝت آسؿيٛ ّٔ  ّٔاك ؿذ  اي سا ٝت ٘اْ آسؿيٛ ّٔ  ٙت

زٛاٖ ديذ. ِ٘ناسذ تنش زنا س ٌٔأِنٝ      دس ايٗ آسؿيٛ، تٔو  اص اػٙاد حؼاع ٚ تا اسصؽ سا فمي تٝ ؿىُ ٔيىشٚفيّٓ ٔ 
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دواس اػر. تخؾ ٟٔشٞا، تٝ ػثة آ٘ىٝ دس لشٖٚ ٚػٌ  ٟٔش دس حىٓ أوناي فنشد تنٛد ٚ اػنٙاد ؿخلن  ينا       ًٛس خٛ تٝ

ٞا، زلاٚيش، ٚ ٔيىشٚفيّٕٟا اص تخـٟاي ٟٔٓ آسؿيٛ  وشد، اص إٞيس  خاف تشخٛسداس اػر. تخؾ ٘مـٝ دِٚس  سا زأييذ ٔ 

 .(162ن160: 1377، ٓشال  فذاي )ّٔ  فشا٘ؼٝ ٞؼسٙذ 

زأػنيغ ؿنذ. دس ػناَ     1838ايٗ آسؿيٛ تٝ ٘اْ ٔشوض اػٙاد ٕٓٛٔ  يا اداسٜ اػٙاد دِٚس  دس ػناَ   آرضيَ اًگليس. (ب

اي اداسي زار سياػر ػش غيٕض ٌشيً وٝ تٔذاا تٝ وٕيسٝ ٌشيً ؿٟشذ يافر تآص زلٛية لنٛا٘يٙ  دس   وٕيسٝ 1954

. اػٙاد دِٚسن  تنشاي ػنٝ    (2: 1372 ،شفاؿ)ؿذ ٔٛسد اػٙاد دِٚس  ٚ زٔييٗ حذٚد ُٚايف ٚ ٔؼتِٛيسٟاي اداسٜ اػٙاد دِٚس  

ٓٙٛاٖ ػاتمٝ، غٟر خاػخٍٛي  تشاي ٌٔأِاذ زاسيخ ، ٚ ُٚيفٝ اػسٙادي. دس حناَ حاهنش    ؿٛ٘ذ: تٝ ِٔٙٛس ٍٟ٘ذاسي ٔ 

ؿٛ٘ذ. اػٙاد حمٛل  ٚ آ٘چنٝ ٔشتنٛى تنٝ لنشٖٚ ٚػنٌ  ٚ اٚاينُ ٓلنش         اػٙاد آسؿيٛ دس دٚ ػاخسٕاٖ اكّ  ٍٟ٘ذاسي ٔ 

دس ٔشوض ِٙذٖ ٚ اػٙاد اداساذ ٚ ػاصٔاٟ٘اي دِٚس  غذيذ ٚ ػايش اػنٙاد  [18]الْ دس چٙؼشي ِيٗغذيذ اػر دس ػاخسٕا٘  ٚ

 .(59: 1377، ٓشال  فذاي )ٔـاتٝ دس ػاخسٕا٘  غذيذ لشاس داس٘ذ وٝ اخسلاكاا تشاي آسؿيٛ ػاخسٝ ؿذٜ اػر 

ٜ     1935وٝ دس ػاَ  ٍٞٙأ  آرضيَ اهریكا. (ج وٙٙنذٌاٖ ٚ ٔـناٚساٖ    تنش اداسٜ  آسؿيٛ ّٔ  ايا ذ ٔسانذٜ زأػنيغ ؿنذ ٓنالٚ

ٟنذاسي دائنٓ تٛد٘نذ ٘ينض تنٝ خنذٔر دسآٔذ٘نذ. اينٗ افنشاد تنا                  آسؿيٛ، افنشادي ونٝ داساي كنالحير اسصؿنيات  اػنٙاد تنشاي ٍ٘

زخللٟاي ٔسفاٚذ ٝت اسصؿيات  اػٙاد خشداخسٙذ ٚ اػٙاد اسصؿٕٙذ سا دس ػاخسٕاٖ آسؿنيٛ ّٔن  ٍٟ٘نذاسي وشد٘نذ ٚ تنٝ أاناي       

ا يا چٙذ ػاصٔاٖ ٔـنسشن تنٛد خشداخسٙنذ )   اػٙاد صائذ ٚ اػٙاد ، سؿنيٛ ن اٞنذاف، ُٚنايف ٚ زـنىيالذ     آي وٝ ٔياٖ وّيٝ ػاصٔاٟ٘

 .:Fishb Bein)  61-60 ؛17ن16: 1369

اي تشاي ٌشدآٚسي اػنٙاد اسصؿنٕٙذ اِٚينٝ دِٚنر أشيىاػنر ونٝ داساي ٔنٛاد آسؿنيٛي          آسؿيٛ ّٔ  أشيىا ٌٙػيٙٝ

ٝ  118,000تيّيٖٛ ٓىنغ،  7تيّيٖٛ ػٙذ ٔىسٛب ٚ  4سٗ، داساي تيؾ اص تؼياسي اػر. زٟٙا يه آسؿيٛ آٖ دس ٚاؿٍٙ  حّمن

ُ  أشيىنا  ّٔن   آسؿيٛ حاهش، حاَ دس. اػر ٚيذئٛي  ٚ كٛز  ٘ٛاس 200,000ٚ ػيٕٙاي ، فيّٓ ٝ  9 ؿنأ  سياػنر  وساتخا٘ن

 ض اػٙاد اػر.ٔشو 16 ٚ اي، ٌٔٙمٝ آسؿيٛ 13 غٕٟٛسي،

 ؿيٛي ايشاٖ ٓثاسزٙذاص:زشيٗ ٔشاوض آس ػاصٔاٟ٘اي آسؿيٛي دس ايشاٖ. ٟٔٓ

ق. ٚ ٚهْ اكنَٛ ٚ   1232ْ./  1815دس خ  زـىيُ وٍٙشٜ ٚيٗ دس ػاَ  ادارُ کل آرضيَ ٍزارت اهَر خارجِ. (الف

دس ٚصاسذ أنٛس خاسغنٝ ٚلنر زأػنيغ ٚ زِٙنيٓ       «دفسشخا٘ٝ أنٛس غنشب  »لٛآذ سٚاتي ػياػ ، ٔشغْ ٔخلٛك  تٝ ٘اْ 

 إِٕاِه ٔسلذي أٛس خاسغٝ ٌشديذ. خاٖ ٘ٛاي  ٔٙـ  ٚ ٔيشصا سهالّ سٚاتي خاسغ  تا دَٚ تيٍا٘ٝ تٝ آٖ ػدشدٜ ؿذ 

خاٖ ؿيشاصي ٔٔشٚف ٝت ايّچ  وثيش ٚ تشخ  ٌضاسؿٟا ٚ ٚػنايُ ٔٛغنٛد دس آسؿنيٛ ٚصاسذ أنٛس      ٚغٛد ػفش٘أٝ اتٛاِاؼٗ

ِ٘نٓ ٚ زشزينة    ؿاٜ ٚ ٓثذاِٛٞاب ٘ـاى، وناس ٌنشدآٚسي اػنٙاد سٚاتني خناسغ  تنا       خاسغٝ تياٍ٘ش آٖ اػر وٝ اص صٔاٖ فسأّ 

ٞاي تٔذ، ايٗ ِ٘ٓ سٚيّٝ ٔـخلن  يافسنٝ اػنر؛ تنٝ ًنٛسي ونٝ اص آٖ صٔناٖ زناوٖٙٛ ٔػٕٛٓناا           تيـسشي ا٘ػاْ خزيشفسٝ ٚ دس دٚسٜ

 ْ حّمنٝ   900آٚسي ؿنذٜ اػنر. اص اػنٙاد لنذيٕ  ٘ينض حنذٚد        حذٚد ػ  ٔيّيٖٛ تشي ػٙذ دس آسؿيٛ ٚصاسذ أٛس خاسغٝ غٕن

 .اػر ٌشديذٜ ٔٙسـش ٚ چاج وساب ٓٙٛاٖ 26 زاوٖٙٛ ٔػٕٛٓٝ ايٗ اص ٚ ذٜؿ زٟيٝ ػٙذ 1,200,000 ٔيىشٚفيّٓ ؿأُ

ٞا، ػٛاد ٔىازثناذ،   غّذ وساب خٌ  ٚ چاخ  ٘فيغ ٚ ٔػٕٛٓٝ دػسٙٛيغ ؿأُ اكُ ٔىازثاذ، ػفش٘أٝ 500حذٚد 
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 ؿٛد وٝ تٔون  اص آٟ٘نا ٔٙالنش تنٝ فنشد اػنر. اينٗ آسؿنيٛ اص         سػايُ ٚ ٌضاسؿٟا دس ٚصاسذ أٛس خاسغٝ ٍٟ٘ذاسي ٔ 

ٟاي سايا٘ٝ ٚ ٔيىشٚفيّٓ ٚ دػسٍاٜ هذٓفٛ٘  ٚ ٔشٔر اػٙاد اػر ٚ ٘ينض  ٗ آسؿيٛٞاي وـٛس اػر ٚ داساي تخـٔػٟضزشي

 .(172ن171: 1377، ٓشال  فذاي ؛ 49ن47: 1377، ديا٘ )ٞاي تاصخٛاٖ، چاخٍش، ٚ خٛيـٍش )اػىٙش( ٔػٟض اػر  تٝ دػسٍاٜ

تنا ٘ناْ    1312ؼسيٗ ٔؤػؼٝ خثشي ايشاٖ اػر وٝ دس ػناَ  ايٗ خثشٌضاسي ٘خ .خبرگساری جوَْری اسالهی ایراى (ب

خثشٌضاسي غٕٟٛسي اػنالٔ  اينشاٖ ٘أينذٜ ؿنذ. اينٗ ػناصٔاٖ يىن  اص         1360واس وشد ٚ اص ػاَ  آطا٘غ خاسع آغاص تٝ

دفسنش ٕ٘ايٙنذٌ  دس    30دفسش ٕ٘ايٙنذٌ  دس داخنُ ٚ    40ػاصٔاٟ٘اي زاتٔٝ ٚصاسذ فشًٞٙ ٚ اسؿاد اػالٔ  اػر ٚ داساي 

ٛس اػر. ايٗ دفازش ٔؼتِٛير ٌشدآٚسي، زذٚيٗ ٚ ا٘سـاس اخثناس ٚ ٌضاسؿنٟاي ػياػن ، اغسٕنآ ، السلنادي،      خاسظ وـ

ٚسصؿ ، فشٍٞٙ ، ّٕٓ  ٚ خظٚٞـ  داخّ  ٚ خناسغ  سا تشٟٓنذٜ داس٘نذ. اينٗ ٔؤػؼنٝ داساي آسؿنيٛ ٓىنغ ٚ آسؿنيٛ         

اػر وٝ دس حاَ حاهش تنيؾ اص  زأػيغ ؿذٜ  1362ٔيىشٚفيّٓ ٚ ٔيىشٚفيؾ اػر. تا٘ه اًالٓاذ خثشٌضاسي دس ػاَ 

 .(171ن170 :ٕٞا170ٖ؛ 47ن46: ٕٞاٖ)خٙع ٞضاس ٓٙٛاٖ خالكٝ خثش سا دس سايا٘ٝ خٛد رخيشٜ وشدٜ اػر 

ايٗ ٔشوض دس ٔاُ ػناصٔاٖ كنذا ٚ ػنيٕا لنشاس داسد. ٔشونض       هرکس آرضيَ ٍ اسٌاد صذا ٍ سيوای جوَْری اسالهی ایراى. (ج

ٝ      آسؿيٛ فيّٓ، ٚيذئٛ، ٚ ٚيذئٛ واػر ٘يض ٞنا لنشاس داسد. اينٗ ٔشونض خنغ اص       دس ٔاُ ػناصٔاٖ ٚ دس ٘ضديىن  ٔشونض زِٛينذ تش٘أن

اػالٔ  تش فٔاِير خٛد افضٚدٜ اػر ٚ تشاي آٖ ػاخسٕا٘  ٌٔاتك تا اكَٛ ّٕٓ  ٚ سٓاير هنٛاتي ايٕٙن  ػناخسٝ ؿنذٜ     ا٘مالب 

ٝ   اػر. ٞذف اكّ  ايٗ ٔشوض، ٌشدآٚسي ٚ ٍٟ٘ذاسي تش٘أٝ زٛػني ٚاحنذٞاي زِٛينذ ػناصٔاٖ      ٞا ٚ اػٙاد ٚ ٔذاسو  اػنر ون

 زٟيٝ ؿذٜ اػر.

ؿنٛد.   ٞاي خاسظ اص ػاصٔاٖ فشاٞٓ ٔ  ٌشدآٚسي ٔٛاد آسؿيٛي اص دٚ ًشيك زِٛيذ داخّ  ٚ خشيذ يا اغاسٜ اص ؿشور

 .(175ن 174: ٕٞاٖ؛ 52ن51: ٕٞاٖ)ٞاي ايٕٙ ، هذ سًٛتر، ٚ هذ ٘ٛس ٔػٟض اػر  ٔاُ آسؿيٛ تٝ دػسٍاٜ

ْ    ايٗ ػاصٔاٖ زٟٙا ػاصٔاٖ لا٘ٛ٘  آسؿيٛي اػن  . ایراى  اسٌاد هلی  سازهاى (د آٚسي اػنٙاد اسصؿنٕٙذ ٚ    ر ونٝ تنا ٞنذف غٕن

   ٝ ا ٝت خظٚٞـٍشاٖ ايػاد ؿذٜ اػر. ايٗ ػاصٔاٖ صيش ِ٘ش ػناصٔاٖ ٔنذيشير ٚ تش٘أن سينضي وـنٛس ٚ    حفَ ٚ ٍٟ٘ذاسي ٚ اسائٝ آٟ٘

تنا زلنٛية ٔػّنغ ؿنٛساي ّٔن  تنا اينٗ         1349اػر. ػاصٔاٖ اػنٙاد ّٔن  اص ػناَ     يغٕٟٛس سياػر آٖ تشٟٓذٜ ٔٔاٖٚ سئيغ

ٜ  ٌشديذ: غْٕ ُٚايف زأػيغ ٜ     آٚسي ٚ حفَ اػٙاد ّٔ  ايشاٖ اص دػنسٍا ٞناي  ونٝ ايٍٙٛ٘نٝ     ٞناي دِٚسن  ٚ اؿنخاف ٚ خنا٘ٛاد

 ٞاي ساوذ اص ًشيك اغشاي ًشح ٔشوض تايٍا٘  ساوذ وـٛس؛ أااي اٚساق صائذ. اػٙاد سا دس اخسياس داس٘ذ؛ زٕشوض خشٚ٘ذٜ

ٔ  1372اص ػاَ  ٝ ، خظٚٞـىذٜ اػٙاد تشاي زامك اٞذاف خظٚٞـن  ػناص ٚغنٛد آٔنذٜ اػنر ونٝ داساي ػنٝ ٌنشٜٚ        اٖ تن

سػا٘  ٚ ٔشّٔر اػر. اينٗ خظٚٞـنىذٜ داساي ينه ؿنٛساي ٓناِ  ٔشونة اص سئنيغ ٚ ٔٔاٚ٘ناٖ          خظٚٞـ : زاسيخ، اًالّ

 .(168ن163 :ٕٞاٖ؛ 46ن39 :ٕٞاٖ)ػاصٔاٖ ٚ ػٝ ٘فش اص خثشٌاٖ وـٛس اػر 

ٙياد ٔؼسونٔفاٖ ٚلنر ٚ    1365اٗي ٔشوض وٝ دس ػاَ  .فرٌّگی هطالؼات ٍ پژٍّص هؤسسِ ـ(ّ تا زٛغٝ ٝت اػٙاد لاُت زٛغّٟ  وٝ ت

مالب اػنالٔ  اص ٔٙناصَ ٔلنادسٜ    مالت  ٝت حىٓ دادػشاي ٘ا ادٞاي ٘ا ُيفنٝ آٖ       ديٍش ٟ٘ د٘نذ ؿنىُ ٌشفنر ٚ ٚ اي تذػنر آٚسدٜ ٛت

شٜ ٚاحنذٞاي آسؿني      ػاصٔا٘ذٞ  اٗي اػٙاد تشاي ٟت ٛ، خنظٚٞؾ،  تشداسي اػر. اٗي ٔؤػؼٝ ٝت ػشٓر سؿذ ونشد ٚ ٞنٓ اوٙنٖٛ داساي 

     ٝ ٘سـاساذ ٚ زشغٕٝ اػر. اػٙاد ٔٛغنٛد دس آٖ تيـنسش اػنٙاد ؿخلن ، ٘أن ، اسزثاًاذ، ا ٚاحذ فٙ ، ساياٝ٘  ، ٞناي خلٛكن     وساتخاٝ٘

http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%84%D9%8A%E2%80%8C%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C.aspx
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ٛادٌ ، يادداؿر ؿٝس خا٘ ٔٙاصَ سغاَ خيـنٗي ٌنشدآٚسي    ،ٞا ٞا ٚ ٛ٘ أ ، السلادي، حمٛل  ٚ ػياػ  اػر وٝ دس  ِ٘ ، ٍٙٞ اػٙاد فش

ـسش اٗي اػٙا ٕس  اص زاسيخ ٔٔاكش ايشاٖ سا دستشٔ ؿذٜ اػر. تي ّٛي اػر وٝ لؼ ى ٝت ٓلش لاغاس ٚ دٚساٖ ٟخ  ٌيشد. د ٔشٛت

تٙذي ٔٛهٛٓ  ٚ ٕ٘ايٝ ٓٙٛاٖ ٚ چىيذٜ اػر. ايٗ ٔشوض داساي دٚ تخنؾ   ػاصٔا٘ذٞ  اػٙاد ايٗ ٔشوض تشاػاع زمؼيٓ

ؿٛد، ِٚن  ػنايش    ػاصٔاٖ اسائٝ ٔ  حفاُر ٚ ٔيىشٚفيؾ اػر. خذٔاذ ايٗ ٔشوض تا سايا٘ٝ ٚ تيـسش تٝ ٚاحذ خظٚٞؾ خٛد

زنٛاٖ اص تا٘نه ػنًٙ     زٛا٘ٙذ اص اػٙاد آٖ اػسفادٜ وٙٙذ. اص ٔياٖ تا٘ىٟناي اًالٓناز  اينٗ ٔؤػؼنٝ، ٔن       ٔٙذاٖ ٘يض ٔ  ٓاللٝ

ٔضاساذ؛ تا٘ه ؿػشٜ سغاَ لاغاس ٚ خّٟٛي؛ تا٘ه اػٙاد زاسيخ ٔٔاكش ايشاٖ؛ تا٘نه اػنٙاد چناخ  زناسيخ ٔٔاكنش اينشاٖ؛       

 .(174ن173 :ٕٞاٖ؛ 51ن50 :ٕٞاٖ)سيخ  چاخ ؛ تا٘ه ٔشلّٔاذ؛ تا٘ه آَالْ زاسيخ ٔٔاكش ايشاٖ ٘اْ تشد تا٘ه ٓىؼٟاي زا

تا ادغاْ ٔشاوض اػٙاد فشٍٞٙ  ٚ ػاصٔاٟ٘اي لثّن    1366ايٗ ػاصٔاٖ دس ػاَ  آرضيَ سازهاى هيراث فرٌّگی کطَر. (ٍ

ٛد دس ايٗ ٔشوض تٝ ػثة ٔاٞير واسي ػناصٔاٖ  ؿىُ ٌشفر ٚ ٞذف آٖ حفَ آضاس ٚ فٔاِيسٟاي فشٍٞٙ  تٛد. ٔٙاتْ ٔٛغ

تيـسش ٔػؼٕٝ، ِثاع، ا٘ٛاّ ػشأيه ٚ غض آٖ اػر ٚ تٝ ٕٞيٗ دِيُ، ٍٟ٘ذاسي آٟ٘ا تا آسؿيٛٞاي اػٙاد ٔىسنٛب زفناٚذ   

وٙنذ ٚ   داسد. ايٗ ػاصٔاٖ تا زٛغٝ تٝ ّ٘ٛ ٔنذاسن ٔٛغنٛد دس آٖ، اػنسا٘ذاسدٞاي حفناُس  خناف خنٛد سا سٓاينر ٔن         

ٝ     خاػخٍٛي وّيٝ ٔشا ؿٙاػن ،   غٔاٖ اػر. ايٗ ٔشوض اص ٔسخللاٖ ٚ واسؿٙاػاٖ زناسيخ، حمنٛق، سايا٘نٝ، غغشافينا، غأٔن

 .(ٕٞا٘ػا)ٌيشد  سػا٘  تٟشٜ ٔ  ؿٙاػ ، ٞٙشٞاي ػٙس  ايشاٖ، ٕٔٔاسي ٚ اًالّ ؿٙاػ ، ٔشدْ تاػساٖ

دس صٔاٟ٘ناي ٌزؿنسٝ،    ؿِٕٛ  خنٛد آسؿنيٛ اػنر.    لٛا٘يٗ ٚ ٔمشساذ آسؿيٛي. ٔمشساذ آسؿيٛي احسٕا ا ٝت لذٔر ٚ غٟاٖ

ٌشفر. دس اسٚخاي لشٖٚ ٚػٌ  خاخٟا ٚ ؿنٛساٞاي آٟ٘نا ٔمشسازن  سا     ٍٟ٘ذاسي ٚ اػسفادٜ اص اػٙاد ًثك ٔمشساذ خاك  ا٘ػاْ ٔ 

وشد٘نذ، أنا فىنش ٚهنْ ٔمشسازن        وٙٙذٌاٖ ايٗ ٔمشساذ سا زٟذيذ ٝت زىفينش ٔن    تشاي آسؿيٛ وّيؼاٞا ٚهْ وشدٜ تٛد٘ذ ٚ ٘من

ر حفَ ٚ اػسفادٜ اص آسؿيٛ، ٘خؼنسيٗ تناس دس فشا٘ؼنٝ ٌٔنشح ؿنذ. دس حناَ حاهنش، وـنٛسٞاي تؼنياسي          يافسٝ غٟ غأْ ٚ ِ٘اْ

 .ٔمياع ٔاذٚد داس٘ذٚيظٜ وـٛسٞاي دس حاَ زٛػٔٝ( فالذ ٔمشساذ ٕٓٛٔ  آسؿيٛي ٞؼسٙذ ٚ زٟٙا ٔمشساز  ٚيظٜ ٚ دس  )ٝت
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 .إُِّ ّٔ  ايشاٖ، سٚاتي ٕٓٛٔ  ٚ أٛس تيٗ اػٙاد
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