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 چکیدٌ
-پی٣٨غ٦ای آ٧٣ا ١٠ک٢ اؿث، ةا ةؼداقث ،ک٤٤غ، اگؼ چ٥اصـاس ٠ی گ و ٠یؼاث ٠كحؼك، ٠ضن٨ردر یک ٗؼ٦٤٦ای ٠٨ٚی ٠ؼد٠ی ٦ـح٤غ ک٥ ظ٨د را گؼوه

 ج٨ا٣غ ةعف ١٧٠ی از ٨٦یث ٠٨ٚی جٞٛی ق٨د.پایی در ارجتاط اؿث، ةغی٢ ٣ض٨ ک٥ ٨٦یث ٗىایی ٠ی٠٨ٚیث ةا ة٨م ٦ای ازح١اّی از ٣ژاد ٠ؼجتي ةاقغ.

 180 از 1993 ؿال در ٦ای ٗؼ٤٦گی ٠ا٤٣غ زةان دارد.ی ٣ؽدیکی ةا ویژگی٠ٞیث ة٨ده و ة٥ ّالوه راة٥ٌی ی٣٨ا٣ی، ة٥ ٤ْ٠ی ٠ؼدم یا امٌالح ٠٨ٚیث از ریك٥

 درمغ 40در .اؿث کك٨ر ٨٣ع جؼی٢قایِ ٠ّٞیحی چ٤غ کك٨ر٦ای ة٤اةؼای٢ .کؼد جّٞٛی ٠ٞی کك٨ر یک صکٟ در ج٨ان٠ی را کك٨ر 15 از ک١حؼ ز٧ان کك٨ر

اقکال ٠حْغد ز٤تف ٠٨ٚی  .د٤٦غ١٣ی جكکیٜ ٣یؽ را اکذؼیث صحی ٠ٞی گؼوه جؼی٢ةؽرگ کك٨ر٦ا درمغ 31 در و دارد وز٨د ٠٨ٚی گؼوه 5 صغاٜٚ کك٨ر٦ا

٦ای ٠٨ٚی، ٦ای ز١ْیثی جاریعی ظ٨اؿح٥دؿح٥ ز١ْی، ة٥ قغت ج١ایؽات ٠٨ٚی یا ًتٛاجی در ٥ٌٛ٤٠، ٚغرت ٣ـتی ؿاز٠ان ؿیاؿی ٠٨ٚی، ز٠ی٥٤

در  زدایی، ةـحگی دارد.٦ا، ؿٌش ٠ضؼو٠یث ٠٨ٚی و ا٣حُار ج٨ا٣ایی یا ٣اج٨ا٣ی دوٝث در ٠ضؼو٠یثی٢ ظ٨اؿح٥ا٠کا٣ات ٠ادی و زٕؼاٗیایی ٣ایٜ قغن ة٥ چ٤

در ق١ال و ق١ال قؼٚی ایؼان ٨ٚم جؼک٢١ ؿاک٢ ٦ـح٤غ.١ٞٚؼو ٗىایی ای٢ ٨ٚم از قؼق دریای  ی ؿؼز٠ی٢ ایؼان ا٨ٚام ٠عحٞ٘ی ؿاک٢ ٦ـح٤غ.چ٧ار گ٨ق٥

در ز٨٤ب و ز٨٤ب قؼق ایؼان ک٥ از ٤٠اًٙ ٠ضؼوم کك٨ر در ق١ال ٔؼةی ایؼان ٨ٚم جؼك و  یاةغ.٠ؼکؽی گـحؼش ٠ی٠از٣غران آٔاز و ة٥ ؿ١ث آؿیای 

گؼیؽی، دوری از ٠ؼکؽ کك٨ر، ٨ّا٠ٜ زٕؼاٗیایی، ّغم دؿحیاةی ة٥ ٠كأٜ ةاالی صک٠٨حی و ٨ّا٠ٜ ج٨ٛیث ک٤٤غه ٠ؼکؽ ةاقغ.ةاقغ ٨ٚم ة٨ٞچ ؿاک٢ ٠ی٠ی

در  ٨د را در ؿؼ٨٣قث ٠ٞی کك٨ر ک١حؼ قؼیک ةغا٤٣غ و در جض٨الت ةؽرگ ازح١اّی ایؼان ٣ٛف ٚاةٜ ج٨ز٧ی ة٥ ٧ّغه ٣گیؼ٣غ.ةاّخ قغه اؿث جا ای٢ ٨ٚم ظ

ةاقغ، در ای٢ ةعف از ایؼان اٝسیكی ک٥ دارد از ا١٦یث ةیكحؼی ةؼظ٨ردار ٠یاظیؼ ة٥ دٝیٜ کكٖ ٣٘ث و ٨٠ْٚیث ؿ٨ق یکنغ ؿالز٨٤ب ٔؼب ایؼان در 

ای و ای٤حؼ٣حی ة٥ ةؼرؿی ووْیث ٨ٚم کؼد و ٨٠ْٚیث و ةا اؿح٘اده از ٤٠اةِ کحاةعا٥٣ جضٞیٞی -ٛا٥ٝ ة٥ روش ج٨می٘ی٠ای٢  .٨ٚم ّؼب ؿک٣٨ث دار٣غ

از پحا٣ـیٜ  ،غ٦غ ک٥ ٨ٚم کؼد در ٔؼب ایؼان و ةا ج٨ز٥ ة٥ ؿک٣٨ث آ٧٣ا در ؿ٥ کك٨ر ١٦ـای٥ و ١٦س٨ار ةا ٣ٟ٦كان ٠یژئ٨پٞیحیکی آن پؼداظح٥ اؿث. ٣حایر 

 ةؼظ٨ردار اؿث.ةؼای اجضاد ْٚیث ژئ٨پٞیحکی ةاالی ٨٠
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 . مقدمٍ 1

 ظ٨د ظاص زةان ة٥ ک٥ ز٧ان ی٠٨ٚ ی٦اگؼوه از کی ٦ؼ اگؼ و دارد وز٨د زةان( ٦ؽار ده ی٨ٚٝ ة٥) ٦ؽار پ٤ر یک٣٨٤ ز٧ان در    

 از.ة٨د ظ٨ا٦غ جؼ٠ح٘ؼق اریةـ یز٧ا٣ ٢یچ٤ ٌْٚاً ةغ٤٦غ، زغاگا٥٣ ی٠ٞ دوٝث کی ٜیجكک ک٥ ک٤٤غ آن ٚنغ ٤غ،یگ٨ی٠ ؿع٢

 ٥٤یز٠ در ٧٠ٟ ی٨٠و٨ّ اؿث،یؿ در ٠ْىٜ کی ٠ذاة٥ ة٥ ٦اثی٠٨ٚ ٨٠و٨ع ءایاص قا٦غ ز٧ان ةْغ ة٥ دوم یز٧ا٣ ز٤گ انیپا

 از درمغ 10ج٧٤ا اک٨٤ن (23 -24: 1388.)ظاٝغی،اؿث ة٨ده یا٢ٞٞ١ٝیة و یداظٞ ٤٠ازّات یةؼا ی٤٠تْ و ٠ؼدم یاؿیؿ ریةـ

 جض٨ل دو ؼیاظ ید٥٦ دو در( 9: 1377)ؿْیغا٠ا٠ی،.کؼد ٠ضـ٨ب کغؿثی ای ١٦گ٢ ی٠٨ٚ ٝضاظ ة٥ ج٨انی٠ را ز٧ان یکك٨ر٦ا

 یكحؼیة ج٨ز٥ ی٠٨ٚ ٠ـائٜ ة٥ پژو٦كگؼان جا قغ ةاّخ ك٥یا٣غ یص٨زه در یگؼید و اؿثیؿ ص٨زه در یکی ،یاؿاؿ

 ی٠٨ٚ كاتیگؼا رقغ ،ی٨گـالوی ٠ا٤٣غ ی٠٨ٚ چ٤غ یکك٨ر٦ا ٥یجسؽ ،یق٨رو ؼیز١ا٦ اجضاد یحی٠ٞ چ٤غ یا٠پؼا٨ًر ؿ٨ٛط.ةک٤٤غ

 ک٥ ة٨د٣غ اؿثیؿ ی٦امض٥٤ در یی٦اغهیپغ ز٥ٞ١ از ؿ٨م، ز٧ان یکك٨ر٦ا از یةؼظ در ا٨ٚام ٠ـائٜ گـحؼش و ٔؼب ز٧ان در

 یدگؼگ٣٨ قا٦غ ؽی٣ ك٥یا٣غ ز٧ان اؿث،یؿ ّؼم٥ ی٦ایدگؼگ٣٨ ٢یا ةا ز٠ان ٦ٟ اٗؽود٣غ، ق٤اؿا٥٣ ٨ٚم ٠ٌاْٝات وؼورت ةؼ

 ٠ٜٞ و ز٨ا٠ِ ٥١٦ یةؼا کـانی ٣ـع٥ ریجؼو ؽیجس٨ و ز٧ان یا٣گار کـانی ـٟ،ی٠غر٣ ٢،یا از فیپ ید٥٦ چ٤غ جا ة٨د، ی١٧٠

 ة٨د، آ٧٣ا ٠ح٘اوت و ٨٤ع٠ح ییایزٕؼاٗ و ـحییز ی٦اص٨زه و یٗؼ٤٦گ - یازح١اّ ؿاظحار و یعیجار ٥٤یكیپ ة٥ ج٨ز٥ ةغون ز٧ان،

 کـانی ز٥ٞ١ از ح٥،ی٠غر٣ خی٨٠ار و ادّا٦ا از یاریةـ رٗح٢ ؿؤال ؼیز و ك٥یا٣غ ص٨زه در پـا٠غرن ٠کحب ٨٧َر قا٦غ ا٠ؼوزه ا٠ا

 ثی٨٦ و ی٠٨ٚ ی٦ایگ٣٨اگ٣٨ ة٥ كحؼیة ج٨ز٥ یةؼا ز٠ی٥٤ انی٠ ٢یا در و اٗثی اماٝث و ارزش ج٨٤ع س٥ی٣ح در .ٟی٦ـح آن یا٣گار

 (32 -33: 1378)اص١غی،.قغ ٗؼا٦ٟ آ٧٣ا ٠ـحٜٛ

جؼ ةاق٤غ، جؼ و یکغؿثایی از ٣ُؼ[ ٠٨ٚی ١٦گ٨نای اؿث ک٥ : ٦ؼ ٚغر یک ]زا٥ْ٠رؿغ ک٥ یک امٜ پػیؼٗح٥ قغهة٥ ٣ُؼ ٠ی    

ی٨ان ٦ایی از ای٢ دؿث ّتارج٤غ از کك٨ر٦ایی ١٦چ٨ن ؿ٤گاپ٨ر، جااٚحناد آن زا٥ْ٠ دارای اؿحضکام و دتات ةیكحؼی اؿث. ٥٣٨١٣

ای ةؼظ٨ردار٣غ.در آٗؼیٛای ز٨٤ةی ٦ای ج٨ؿ٥ْ ا٣ـا٣ی از ا١٦یث ویژه٦ای ٠٨ٚی و ٣ژادی در ةـیاری از ز٤ت٥و کؼه ز٨٤ةی. ج٘اوت

ؿال ةیكحؼ از ٠یا٣گی٢  14رؿیغ ک٥ ای٢ رٟٚ ؿال ٠ی ٠68یالدی ة٥  1990ی ٠یا٣گی٢ ٨ًل ١ّؼ ؿ٘یغپ٨ؿحان در اوایٜ د٥٦

درمغ اؿث ک٥  24ای٢ ٥ٌٛ٤٠ ة٨د. در کك٨ر ٠اٝؽی ٠یؽان ٗٛؼ ٠اٝی در ةی٢ ٠اٝؽیایی جتار٦ا پ٨ؿث ؿال ةؼای ز١ْیث ؿیاه 54

درمغ ٠ؼدان  35ةاقغ. در کك٨ر کا٣ادا درمغ اؿث، ٠ی 6ةؼاةؼ ةیكحؼ از درمغ ٠یؽان ٗٛؼ در ةی٢ چی٤ی جتار٦ا ک٥  4ای٢ ٠یؽان 

درمغ ة٠٨یان  31درمغ اؿث.در آ٠ؼیکا  10کا٣ادایی ج٧٤ا اؿکی٨١ ةیکار ٦ـح٤غ در صاٝی ک٥ درمغ ةیکاری در ةی٢ ؿایؼ ٠ؼدان 

ا٣غ در صاٝی ک٥ ای٢ ٠یؽان در ؿال، ٠ٌِٛ ٠ح٨ؿ٥ٌ دوران جضنیٜ ظ٨د را ة٥ اج١ام ٣ؼؿا٣غه 65جا  25ا٠ؼیکایی در ٗام٥ٞ ؿ٤ی 

٨د جؼاکٟ ٗؼاوان درمغ اؿث. ای٢ پیكؼٗث ٣ا٨٠زون در ج٨ؿ٥ْ ا٣ـا٣ی در ًی ؿاٝیان ٠ح١ادی و وز ٦6ا ج٧٤ا ٠یان ؿ٘یغپ٨ؿث

٦ا گؼدیغه، ةٞک٥ ٨ّا٠ٞی ایساد کؼده ک٥ ةاّخ قکـث پیكؼٗث ا٣ـا٣ی در چ٤غی٢ ٗٛؼ ا٣ـا٣ی ٥٣ ج٧٤ا ٤٠سؼ ة٥ جغاوم اظحالف

 ز٠ی٥٤ قغه اؿث.

ر ای ک٥ دة٥ گ٥٣٨ ٠ػا٦ب گ٣٨اگ٨ن در ایؼان، دارای ج٨زیِ زٕؼاٗیایی ٠ح٘اوجی ٦ـح٤غ. ا٨ٚام واز ٝضاظ پؼاک٤ف زٕؼاٗیایی       

در ق١ال ٔؼب ایؼان ٨ٚم آذری زةان ةا ٠ػ٦ب قی٥ْ، در ةاق٤غ.ا٨ٚام ةا ٠ػا٦ب ٠ح٘اوجی ؿاک٢ ٠ی ٤٠اًٙ و چ٧ار گ٨ق٥ ایؼان،
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ز٨٤ب ٔؼب ایؼان ٨ٚم ّؼب ةا ٠ػ٦ب قی٥ْ، در ق١ال و ق١ال قؼق ٨ٚم جؼک٢١ ةا ٠ػ٦ب جـ٢٤، در ز٨٤ب قؼٚی و ز٨٤ب ٨ٚم 

-ق١اٝی ا٨ٚام ٗارس، ٝؼ و گیٞکی و ٠از٣ی ةا ٠ػ٦ب قی٥ْ ؿاک٢ ٠ی ٦ای ٠ؼکؽی وة٨ٞچ ةا ٠ػ٦ب جـ٢٤، و در ةعف

در ةعف ٠ؼکؽی،  زٕؼاٗیایی ٠ٞث ایؼان، از دو ةعف ة٥ ٦ٟ پی٨ؿح٥ ٠ؼکؽی و پیؼا٣٨٠ی پغیغ آ٠غه اؿث. -ؿاظحار ٗىایی»ةاق٤غ.

پیکؼه ٠ٞث، ةغ٥٣ امٞی و ٦ای ٠٨ٚی، زةا٣ی، ٗؼ٤٦گی، ٠ػ٦تی و ٗىایی، ٤٠ـسٟ و ١٦ـا٤٣غ و در ٠ؼدم ای٢ ةعف از صیخ ظنٞث

٦ا در ةعف پیؼا٣٨٠ی ک٥ در دقث ةاق٤غ.و از ٣ُؼ ٨ّا٠ٜ گ٘ح٥ قغه دارای ١٦گ٣٨ی و جؼاکٟ یکغؿحی ٠ی رو٣غ.١ّغه ة٥ ق١ار ٠ی

و ٨٣اصی ٠ؼجِ٘ صاقی٥ زٕؼاٗیای ایؼان ؿک٣٨ث دار٣غ، ةؼ ظالف ةعف ٠حؼاکٟ و ٠حسا٣ؾ ٠ؼکؽی، دچار گـیعحگی اؿث و 

٨ًر ٠ؼد٠ان ةعف پیؼا٣٨٠ی کك٨ر در ةؼظی از ٠حٕیؼ٦ا و ة٥  گیؼد.٦ای ٗؼ٤٦گی و ٠٨ٚی را در ةؼ ٠یگؼوه ای ٠ح٨٤ع از٠س٥ّ٨١

: ٣1381یا،)صاٍٗ «٠ػ٦ب و ظؼده ٗؼ٤٦گ ٠ضٞی ةا ةعف ٠ؼکؽی و ةا یکغیگؼ ج٘اوت دار٣غ.٠كعل در زةان و ٧ٝس٥، ٠٨ٚیث،

148- 149) 

 . بیان مسأل2ٍ

چگ٣٨گی  آیغ.٨٦یث ٠ٞی یکی از ٠ـائٜ اؿاؿی در کك٨ر٦ای چ٤غ ٠٨ٚیحی ة٥ ق١ار ٠ی ٦ای ٠٨ٚی و ٣ـتث آن ةا٨٦یث      

 دیؼ ةگػارد.أج٨ا٣غ ةؼ روی ١٦تـحگی و ا٣ـسام ٠ٞی در ای٢ کك٨ر٦ا جراة٥ٌ و ٤٠اؿتات ٠یان ای٢ دو ٨٣ع ٨٦یث ازح١اّی ٠ی

در ی٨گـالوی ]ؿاةٙ[ پاکـازی ٠٨ٚی  ٣یؽ ةاقغ.ج٨ا٣غ دارای جأدیؼات ٤٠٘ی گؼایی ٠ی٠٨ٚیث  (117: 1392)ا٠یؼکاٗی و صازیا٣ی،

و  ١٦1ی٢ ا٠ؼ در کك٨ر آٗؼیٛایی روآ٣غا )ا٨ٚام ٨٦ج٨ ةاّخ ایساد درد، ر٣ر، ٗٛؼ و ٠ضؼو٠یث در ٠ٛیاس وؿیِ گؼدیغه اؿث.

 د٤٦غ ا٠ا ةیكحؼی٢ ٨ّا٠ٜ( ٣یؽ روی داده اؿث.در ای٢ کك٨ر ٨ٚم ج٨جـی ج٧٤ا ةعف ک٨چکی از ز١ْیث را جكکیٜ ٠ی2ج٨جـی

ز١ْیث  ج٨ا٣غ ٠ىؼ و ظٌؼ٣اك ةاقغ.در آ٠ؼیکای الجی٢ جتْیه ٣ؽادی، ٠٨ٚی و ٠ػ٦تی ٠ی ٚغرت را در صک٠٨ث در اظحیار دار٣غ.

ا٣غ.از ز١ْیث ة٠٨ی کك٨ر گ٨آج١اال ٦ا ّٛب اٗحاده١٦گ٢ ة٠٨ی ای٢ ٥ٌٛ٤٠ در ز٠ی٥٤ پیكؼٗث اٚحنادی و ازح١اّی از دیگؼ گؼوه

درمغ دیگؼ ز١ْیث ای٢ کك٨ر، در ٗٛؼ  50درمغ در ٠ٛایـ٥ ةا  90د٤٦غ، کیٜ ٠یدرمغ ز١ْیث ای٢ کك٨ر را جك 50ک٥ 

( الزؼم، ا٠ؼوزه ای٢ آگا٦ی جسؼةی 47 -52: ٨٦1385در،«)ک٤٤غ و جأدیؼ ای٢ ٗٛؼ ة٥ ظن٨ص ةؼ روی ز٣ان ةیكحؼ اؿث.ز٣غگی ٠ی

-ق٨د. ةیؿیـح١اجیک ازح١اّی ٠ی ؿاز کك١کف و ةؼظ٨ردگ١ان ؿتبآ٠یؽ ٚغرت در زا٥ْ٠، ةیوز٨د دارد ک٥ ج٨زیِ جتْیه

٦ا و ا٣سا٠غ.ةؼای ای٤ک٥ ای٢ کك١کف٦ا وز٨د دارد ک٥ ة٥ کك١کف ٠یای، گ٣٨اگ٣٨ی ٤٠اِٗ و ج٘اوت ٗؼ٤٦گگ١ان در ٦ؼ زا٥ْ٠

٦ای ازح١اّی ة٥ ٣اآرا٠ی و ةضؼان جتغیٜ ٣ك٨د، ةایغ ة٥ ٠غیؼیث آ٧٣ا پؼداظث.٣اج٨ا٣ی در ایساد ٦ای ةؼ آ٠غه از ویژگیجْارض

-٦ای ازح١اّی ٠ح٘اوت ق٨د ٣اگؼیؽ ز٠ی٥٤ ٣اآرا٠ی را در ؿٌش زا٥ْ٠ ٗؼا٦ٟ ٠ی٦ای ٤٠اؿب ٧٣ادی ک٥ پػیؼای ٨٦یثارچ٨بچ

 (7: 1384ک٤غ.)د٦كیار،

گؼا و ٦ای اٝضاقای، ٠ا٤٣غ وز٨د دوٝث٦ای ٥ٌٛ٤٠فةایغ گ٘ث ک٥ ةعكی از چاٝظام٥ در ٨٠رد ٨ٚم کؼد  ،ا ایؼاندر راة٥ٌ ة     

ای٢ ٣کح٥ ة٥  ای ةؼ ٠ـایٜ ٠٨ٚی در ایؼان ة٥ ویژه در ٤٠اًٙ ٔؼب ةاٚی ةگػارد.ج٨ا٣غ جأدیؼات ١ّغهواع ّؼاق ٠یةضؼا٣ی قغن او

٠ضٞی در ٠ادام ک٥ ٠ـأ٥ٝ ٗغراٝیـٟ و اظحیارات  ن ةؼ ١٦ـایگان آن ٚاةٜ ذکؼ اؿث.اة٥ٌ یا کؼدؿحان ّؼاق و جأدیؼات آویژه در ر

أدیؼاجی ة٥ ٝضاظ ذ٤٦ی و ؿایـی در کك٨ر٦ای ایؼان، جؼکی٥ و ؿ٨ری٥ ةاٚی ظ٨ا٦غ ای پیغا ک٤غ، جکؼدؿحان ّؼاق گـحؼش ویژه

٦ای ای٢ ٣کح٥ ة٥ ویژه در راة٥ٌ ةا کؼدؿحان ایؼان ٚاةٜ ج٨ز٥ اؿث ک٥ دارای ٠ؼز٦ای ٨ًال٣ی ةا ّؼاق اؿث و ةضؼان .گػاقث

 (28: 1386اص١غی،ٗؽایغ.)اای ةؼ ٚاةٞیث ةضؼا٣ی قغن آن ٠یای ظارزی و ٦٥ٌٛ٤٠داظٞی ٣یؽ در ک٤ار ةضؼان

 

                                                           
1 - Hutu 
2- Tutsi  
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 ی تحقیق. سًال ي فسضی3ٍ

ای ة٥ د٣تال ةؼرؿی ای٢ ؿ٨ال امٞی اؿث ک٥ جضٞیٞی و ةا اؿح٘اده از اؿ٤اد و ٤٠اةِ کحاةعا٥٣ -ای٢ ٠ٛا٥ٝ ة٥ روش ج٨می٘ی     

ی جضٛیٙ ای٢ ٗؼوی٥و چگ٥٣٨ اؿث؟  کژئ٨پٞیحیدر ایؼان از ٤٠ُؼ  ة٥ ویژه ٨ٚم کؼد ٦ای ٠٨ٚیا٨ٚام و گؼوه و ٨٠ْٚیث ووْیث

٨ٚم کؼد ةا ج٨ز٥  ةاق٤غ.دارا ٠یرا ٦ای ٠٨ٚی در ایؼان از دیغگاه ژئ٨پٞیحیک، ٨٠ْٚیث و ویژگی٧ایی ٤٠ضنؼة٘ؼدی اؿث ک٥ گؼوه

ةیكحؼی ةؼای جكکیٜ یک ٨٠ْٚیث ژئ٨پٞیحیکی از  ة٥ آ٧٣ا، و ج٨ز٥ کك٨ر٦ایی ٠ا٤٣غ آ١ٝان و آ٠ؼیکا ی زٕؼاٗیایی٦اة٥ ویژگی

 کؼدؿحان ةؽرگ( ةؼظ٨ردار اؿث.کك٨ر ٠ـحٜٛ )

 

 . مباوی وظسی4

 َا اقًام ي اقلیت. 4.1

ح٥ اؿث.ا٠ا ریك٥ ٨ٕٝی ٠یالدی ج٨ؿي دی٨یغ رایؽ٢٠ ة٥ کار رٗ 1953اوٝی٢ ةار در ؿال  Ethnicityی ٠٨ٚیث ٠ْادل ک٥١ٞ      

٠كحٙ قغه اؿث.در ی٣٨ان  ٣Ethnosا٣ی ی ی٨جؼ ک٥ ظ٨د از واژهای اؿث ةـیار ٚغی١یاؿث ک٥ واژه Ethnicی ٠٨ٚی آن از واژه

٦ا ٠ـحٛؼ ٣كغه ة٨د٣غ.ة٤اةؼای٢ در ای٢ قغ ک٥ ٨٤٦ز در ق٧ؼ٦ا ةا پ٨ٝیؾای اًالق ٠یة٥ ٚتایٜ ک٨چ٤غه Ethnosةاؿحان واژه 

و ٦ا ٚاةٜ ٠الص٥ُ اؿث.واژه دی٢ ة٨دن ٨ٚم٨٧٘٠م جٛاةٜ ٨٣ع زیـث ق٧ؼی ةا زیـث ٔیؼق٧ؼی و جٛاةٜ ظغاةاوری ق٧ؼو٣غان و ةی

٦ای ٔیؼاروپایی و در کؼد ک٥ در ٨٠رد گؼوهٚؼن ةیـحٟ ٠یالدی در ظ٨د ةار ارزقی ٤٠٘ی را ص١ٜ ٠ی 60ی ٨٧٘٠م ٠٨ٚیث جا د٥٦

٦ای ٠ٞی در کك٨ر٦ای ٠ـح١ْؼه ة٥ یکی از قغ.ا٠ا از  ای٢ د٥٦ و ةا جأؿیؾ دوٝث٦ای ٣ژادگؼایا٥٣ ٠ٌؼح ٠یچارچ٨ب ایغئ٨ٝ٨ژی

٦ای کارةؼدی ةاٚی جتغیٜ قغ و جا ا٠ؼوز ة٥ م٨رت ٨٠و٨ّی اؿاؿی در ٠ٌاْٝات و پژو٦ف٠٘ا٦یٟ امٞی در ٨ّٞم ازح١اّی 

 ج٨ان جْؼیٖ کؼد : ٦ای ٠عحٖٞ ٠ی( ٠٨ٚیث را ة٥ گ139٥٣٨ -140: ٠1389ا٣غ.)ٔال٠ضـی٤ی ،

٣٨غ٦ای ک٤٤غ، اگؼ چ٥ پی٦ای ٠٨ٚی ٠ؼد٠ی ٦ـح٤غ ک٥ ظ٨د را در یک ٗؼ٤٦گ و ٠یؼاث ٠كحؼك ٠ضن٨ر، اصـاس ٠یگؼوه     

پایی در ارجتاط اؿث، ةغی٢ ٣ض٨ ک٥ ٨٦یث ٗىایی از ٣ژاد ٠ؼجتي ةاقغ.٠٨ٚیث ةا ة٨م٦ای ازح١اّی آ٧٣ا ١٠ک٢ اؿث ةا ةؼداقث

-ی ی٣٨ا٣ی، ة٥ ٤ْ٠ی ٠ؼدم یا ٠ٞیث ة٨ده و ة٥ ّالوه راة٥ٌج٨ا٣غ ةعف ١٧٠ی از ٨٦یث ٠٨ٚی جٞٛی ق٨د.امٌالح ٠٨ٚیث از ریك٠٥ی

٦ایی ز٨ن ز١ْیث ک٥ چ٥ ( واژه ٨ٚم ة٥ ٣ـتث واژه137: ٤٦1383گی ٠ا٤٣غ زةان دارد.)ةؼادن و قٞی،٦ای ٗؼی ٣ؽدیکی ةا ویژگی

٦ایی چ٨ن ٨ّام، ٚتی٥ٞ یا ٦ُؼد ک٥ ة٥ روق٤ی ز٤ت٥ ة٥ م٨رت ٠٘ؼد و چ٥ ة٥ م٨رت ةـیار ٠٨١ّی و ٠ت٧ٟ ٦ـح٤غ و ٣ـتث ة٥ واژه

رود ٦ای ا٣ـا٣ی ظامی ة٥ کار ٠یجؼی درةاره گؼوه٦ؼ چ٥ گـحؼده ی ٨ٚم ة٥ م٨رتج٦٨ی٢ آ٠یؽ دار٣غ، ةؼجؼی دارد.ة٤اةؼای٢ واژه

ک٥ ة٥ دالیٞی چ٨ن اة٧ام در صغود آ٧٣ا، ٗٛغان ٧٣اد٦ای ؿؼز٠ی٤ی، ّغم ج٨ؿ٥ْ، ظؼد و ک٨چک ة٨دن و ةاالظؼه ٔؼاةث آ٧٣ا، ای٢ 

ذؼیث و یا اٚٞیث در یک زا٥ْ٠ ج٨ا٣غ ة٥ م٨رت گؼوه اکا٠کان را ایساد کؼده اؿث ک٥ ام٨الً وز٨دقان زیؼ ؿ٨ال ةؼود.ک٥ ٠ی

ای ٦ای ا٣ـا٣ی اؿث ک٥ ؿ٨ای اؿحذ٤اجی چ٤غ، در قؼایٌی صاقی٥گیؼ٣غه آن دؿح٥ از گؼوهایان ةاق٤غ.در صٛیٛث اٚٞیث در ةؼ١٣

واْٚیث در  و در ٨٠ْٚیحی ٣اقی از ٗؼودؿحی ک١یحی و در ّی٢ صال ؿیاؿی و ازح١اّی و اٚحنادی و صحی ٗؼ٤٦گی ٚؼار دار٣غ.

٨دن ةا١ٝال ٠ـحٞؽم آن اؿث ک٥ گؼوه از ٣ُؼ ص٨ٛٚی و زا٥ْ٠ ق٤اظحی در ووْیحی از ک٧حؼی و وٕارت ٚؼار گیؼد و ای٢ اٚٞیث ة

-579: 1386ٗؼد،ة٥ ٨٣ة٥ ظ٨د واْٚیحی ک١ی و اظحالٗی و ٠حأدؼ از قؼایٌی از واةـحگی و یا اصـاس واةـحگی اؿث.)پیكگا٦ی

54 ) 

٦ای ٤٠ـسٟ و ق٣٨غ : اٚٞیث٦ا ة٥ دو گؼوه جٛـیٟ ٠یاٚٞیث ،ؼ ؿؼز٠ی٢ و زیـحگاهج٨ان گ٘ث ک٥ از ٤٠ُة٥ ٨ًر کٞی ٠ی      

٦ای ةغون ؿؼز٠ی٢ و ٦ای اک٨ٝ٨ژیکی جْتیؼ ٨١٣د و واٚٞیثج٨ان از آن ة٥ اٚٞیثدارای ؿؼز٠ی٢ و ٗىای زٕؼاٗیایی دیؼی٥٤ ک٥ ٠ی

٦ا در اقکال زح١اّی ةا ادٔام قغه جْتیؼ ٨١٣د.اٚٞیث٦ای اج٨ان از آن ة٥ اٚٞیثٔیؼ ٤٠ـسٟ و پؼاک٤غه در ٠یان اکذؼیث، ک٥ ٠ی
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٦ا در ٥١٦ ا٨٣اع آن ٠یٜ درو٣ی و اصـاس ٦ای ٠عحٖٞ وز٨د دار٣غ.ویژگی ٠كحؼك اٚٞیث٠عحٖٞ، ١ٞٚؼو٦ای ٠عحٖٞ و ا٣غازه

یث پیؼا٣٨٠ی ةاقغ.اگؼ اٚٞیث از وزن ژئ٨پٞیحیکی ٚاةٜ ج٨ز٧ی ٣ـتث ة٥ اکذؼ٦ا و م٘ات اظحنامی ظ٨د ٠یّال٥ٚ ٣ـتث ة٥ ارزش

اٝتات ظ٨د را از اکذؼیث ٣ُیؼ ق٨د و ٠ٌةؼ ظ٨ردار ةاقغ دچار ٨٣ّی اصـاس ظ٨د اجکایی، زغایی و اؿحٛالل ؿیاؿی ٠ی

 (92-93: ٣1385یا،ک٤غ.)صا٠ٍٗعحاری، ظ٨دگؼدا٣ی، ص٨ٛق ق٧ؼو٣غی ةؼاةؼ، و ٧٣ایحاً اؿحٛالل ؿیاؿی را ٠ٌؼح ٠یظ٨د

 

 َاگت مدل دز َااقلیت جایگاٌ .4.2

 ة٤اةؼای٢.کؼد جّٞٛی ٠ٞی کك٨ر یک صکٟ در ج٨ان٠ی را کك٨ر 15 از ک١حؼ ز٧ان کك٨ر 180 از ٠یالدی 1993 ؿال در      

 کك٨ر٦ا درمغ 31 در و دارد وز٨د ٠٨ٚی گؼوه 5 صغاٜٚ کك٨ر٦ا درمغ40در.اؿث کك٨ر ٨٣ع جؼی٢قایِ ٠ّٞیحی چ٤غ کك٨ر٦ای

 .اؿث ز٧ا٣ی ای٠ـأ٥ٝ ٠٨ٚیث و اٚٞیث ٠ـأ٥ٝ ٝػا (83: 1379.)٨٠یؼ،د٤٦غ١٣ی جكکیٜ ٣یؽ را اکذؼیث صحی ٠ٞی گؼوه ةؽرگحؼی٢

 دیغه ًٞتی زغایی ٠ؼص٥ٞ جا کا٠ٜ ؿازگاری از و ةاقغ ٠عحٖٞ ٦ایم٨رت ة٥ اؿث ١٠ک٢ ٔاٝب گؼوه و اٚٞیث ٠یان ارجتاط

 داده ظ٨دگؼدا٣ی زةا٣ی و ؼ٤٦گیٗ ز٧ات از آ٧٣ا ة٥ و ق٨د٠ی رٗحار ا٣ناف و ّغل ةؼاؿاس اٚٞیث گؼوه ةا ک٥ ٦اییدرصک٠٨ث.ق٨د

 ةؼصـب اؿث، ٠ؤدؼ ٣یؽ ؿؼز٠ی٢ در اٚٞیث گؼوه پؼاک٤غگی ًؼز اٝتح٥.ق٨د١٣ی ٠كا٦غه ؿیاؿی دتاجیةی و اؿحٛؼار ّغم ق٨د،٠ی

 پیؼا٣٨٠ی ٥ٌٛ٤٠ در یا ةاقغ پؼاک٤غه کك٨ر ؿؼز٠ی٢ ؿؼجاؿؼ در یا ةاقغ ؿاک٢ ٣اصی٥ یک در ٠ح١ؼکؽ م٨رت ة٥ اٚٞیث گؼوه ای٤ک٥

 گؼوه از ةعكی اٚٞیث گؼوه اگؼ ١٦چ٤ی٢ اؿث، ٠ح٘اوت آن پیا٠غ٦ای ةاقغ، ٠ح١ؼکؽ کك٨ر ؿیاؿی ٦ـح٥ ٣ؽدیک یا ةاقغ ح٠ِ١س

 ظ٨ا٦غ ةغؿث ٠ح٘اوجی ٣حایر ةاز ةاق٤غ، پؼاک٤غه ٠ساور کك٨ر چ٤غ در اٚٞیث ٦ایگؼوه از ةعكی یا ةاقغ ١٦ـای٥ دوٝث اکذؼیث

 (54: 1378،)٠یؼصیغر.٦ـح٤غ کؼد٦ا اظیؼ ٣٨١٣ة.آ٠غ

 کؼده جن٨ر ٗؼوی کك٨ری کك٨ر٦ا، ةی٢ زٕؼاٗیایی ٤٠كاء ةا اظحالٗات و ٤٠اٚك٥ ٤٠اةِ ٧ٟٗ در جـ٧یٜ ةؼای ٦اگث پیحؼ     

 )٦اگث،.اؿث قغه اقاره ج٤ف زٕؼاٗیایی ٤٠تِ 12 ة٥ ٦اگث ٠غل در.اؿث پؼداظح٥ ج٤ف ٤٠اةِ ای٢ ةؼرؿی ة٥ آن در و اؿث

 ی٤ْی.ةاقغ٠ی اٚٞیث ٦ایگؼوه ة٥ ٠ؼة٨ط آ٧٣ا ٨٠رد 4 ک٥ (372: 1382
1
 ٦ادوٝث ٠یان ةؼظ٨رد ة٥ ٤٠سؼ زٕؼاٗیایی ٦ایج٤ف 3

 ةاّخ ٠غل، ای٢ در قغه ٠ٌؼح ٨٠ارد دیگؼ ةا ٦اگث ٠غل در ٠٨ٚی ج٤ف ٤٠تِ ٨٠رد 4 ١٦پ٨قی.دا٣غ٠ی ٠٨ٚیث ة٥ ٠ؼة٨ط را

 از یکی ّؼاق کؼدؿحان ٠ضغودة در کؼک٨ك در ٣٘ث ٤ٔی ٤٠اةِ وز٨د ٠ذال ٨٤ّان ة٥.قغ ظ٨ا٦غ ٠٨ٚی ٦ای٣اآرا٠ی قغت اٗؽایف

 دوٝث ٠ٛاةٜ در و ک٤٤غ٠ی یاد کؼدؿحان ا١ٝٛغسةیث ة٥ آن از کؼد٦ا ک٥ چؼا.اؿث ة٨ده ّؼاق کؼدؿحان ةضؼان جغاوم امٞی ّٜٞ

٠ی ّؼاق کؼدؿحان اللاؿحٛ ٠ٛغ٠ة را کؼک٨ك ق٧ؼ ة٥ کؼد٦ا دؿحیاةی ٣یؽ جؼکی٥.اؿث زده ق٧ؼ ای٢ جعؼیب ة٥ دؿث ٠ؼکؽی

 یکی ق٧ؼ ای٢ در جؼک٢١ اٚٞیث صى٨ر ة٧ا٥٣ ة٥ ٝػا.ةاقغ داقح٥ کك٨ر ای٢ قؼٚی ز٨٤ب و قؼق در زیادی جتْات ج٨ا٣غ٠ی ک٥ دا٣غ

 وز٨د از ٣اقی کك٨ر٦ا ژئ٨پٞیحیک ٠كکالت از جْغادی پؾ.اؿث جؼکی٥ کك٨ر ّؼاق، کؼدؿحان اٚٞیٟ ة٥ کؼک٨ك اٝضاق ٨٠ا٣ِ از

 ةا٣ی کغام ٦ؼ و ةاق٤غ داقح٥ وز٨د دوٝث یک در ج٨ا٤٣غ٠ی ٠عحٖٞ م٨رج٧ای ة٥ اٚٞیث ٦ایگؼوه.اؿث آن در اٚٞیث ٦ایگؼوه

 (24 -25: 1388)ظاٝغی،.ةاق٤غ ج٤ف از ٨٣ّی

 

 َای قًمی  طلبی اقًام ي ایجاد جىبشچگًوگی قًت گسفته جدایی .4.3

 ٠ا٣غ، در صاٝی ک٥ دؿحاورد٥، ٗارغ از ؿٌش اظحالٗات، یک٨٤اظث ٠ی٦ای دیکحاج٨ری، دؿحاورد٦ای ٨٠رد ا٣حُار ْٗاال٣در ٣ُام     

پ٤غار٣غ، اظحالٗات ة٥ یاةغ.ّٞیؼٟٔ آن چ٥ ةؼظی از ؿاظحارگؼایان ٠ی٦ای ٨٠رد ا٣حُار ٤٠ْ٘ال٥٣ ةا اٗؽایف اظحالٗات، اٗؽایف ٠ی

٥ در کك٨ر٦ای ز٧ان ؿ٨م وز٨د دارد، ٦ای دیکحاج٨ری، ٠كاة٥ آن چ٥ ک٦ای ٠٨ٚی ةا٨ٛٝه در ٣ُامج٧٤ایی ٤٠سؼ ة٥ ةـیر ز٤تف
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پؼداز٣غ ک٥ جن٨ر ک٤٤غ ٚغرت ٦ای ؿیاؿی ٠٨ٚی در ای٢ ز٨ا٠ِ ج٧٤ا ز٠ا٣ی ة٥ رویارویی ةا صک٠٨ث ٠ؼکؽی ٠یق٣٨غ.ؿاز٠ان١٣ی

ة٥ ٦ای ٠٨ٚی ١ّغجاً ةا جْغادی ٠حٕیؼ٦ای ک١ی و ق٣٨غ.٨ٚت ؿاز٠انآن را دار٣غ و ١٦چ٤ی٢ ةپػیؼ٣غ ک٥ در ای٢ ٤٠از٥ّ ةؼ٣غه ٠ی

ای ٦ـح٤غ ک٥ در اظحیار ق٣٨غ.٤٠اةِ ا٣ـا٣ی، یغی و ٗکؼی، از ز٥ٞ١ ٤٠اةِ ١ّغه٨ًر ةـیار ٣اچیؽ ة٥ ٠حٕیؼ٦ای کی٘ی جْیی٢ ٠ی

ق٣٨غ.ای٢ ٤٠اةِ ١٠ک٢ اؿث در داظٜ ة٥ وز٨د ةیای٤غ یا ة٥ اقکال ٠عحٖٞ از ٚتیٜ ص١ایث ؿیاؿی، ؿاز٠ان ؿیاؿی ٚؼار داده ٠ی

٦ای ٦ای ٠٨ٚی، ١٦تـحگی ٠یان آ٧٣ا و ؿ٤ث ؿیاؿثظارج جأ٠ی٢ ق٣٨غ.آگا٦ی ؿیاؿی ز١ْیث٠اٝی، ٣ُا٠ی و اًالّاجی، از 

٦ای ٠٨ٚی ٦ای ؿیاؿی ٠٨ٚی ٦ـح٤غ.ة٥ ٨ًر اظل، آن دؿح٥ از ز١اّثگؼو٦ی از ٨ّا٠ٜ ةا٤ٝـت٥ ٧٠ٟ در جْیی٢ ٨ٚت ؿاز٠ان

و ١٦تـحگی ةاال و ؿ٤ث دیؼپای ْٗاٝیث جؼ ةپؼداز٣غ دارای آگا٦ی ؿیاؿی ٦ای ؿیاؿی ٠ؤدؼجؼ و ٨ٚیک٥ ة٥ جكکیٜ ؿاز٠ان

 گؼو٦ی در ووْیث ةؼجؼی ٦ـح٤غ.

٦ای دو ًؼف ًیٖ ؿیاؿی، ی٤ْی چپ اٗؼاًی، ج٧ْغ ایغئ٨ٝ٨ژیکی ؿاز٠ان ؿیاؿی ٣یؽ دارای ا١٦یث زیادی اؿث.ؿاز٠ان     

٦ای ٗؼاگیؼ ًتٛاجی ؿث٦ای ؿیاؿی دارای ؿیا٦ای ٠٨ٚی ٣اج٨ان ٦ـح٤غ.ةؼّکؾ، ؿاز٠ان٠٨١ّاً وْیٖ و در کـب ص١ایث گؼوه

ی ةاالیی ةؼظ٨ردار٣غ و در م٨رت در پیف ی د٠کؼاجیک و ٠ح٧ْغ ة٥ ٣اؿی٣٨اٝیـٟ ٠٨ٚی، ةؼای ز١ْیث ٠٨ٚی از زػة٥و ةؼ٣ا٥٠

ة٥ ّالوه ٨٠ْٚیث زٕؼاٗیایی ز١ْیث ٠٨ٚی ٣یؽ ّا٠ٜ ١٧٠ی در جْیی٢ ز٨یا٥٣، ٨ٚیاً رقغ ظ٨ا٤٦غ کؼد.گؼٗح٢ ا٣ٛالةی ٔیؼ آقحی

٦ای ٦ٟ ٦ای کٟ وؿْث ٨٣اصی ز٤گٞی یا ک٦٨ـحا٣ی یا اؿحانیاؿی ٠٨ٚی اؿث.از ٝضاظ جاریعی، ٠ؼدم ؿؼز٠ی٢ٚغرت ؿاز٠ان ؿ

٦ای ٦ای ٨٣اصی ٠ؼکؽی و دارای زٞگ٦٥ای ٠٨ٚی ٠كاة٥، ةیكحؼ و ٠ؤدؼجؼ از ؿاک٤ان اؿحان٦ای دارای ز١ْیث٠ؼز ؿایؼ دوٝث

٦ای ٠٨ٚی از صک٠٨ث ٠ؼکؽی، ی ز١ْیث.١٦چ٤ی٢، ة٥ ٠یؽان ٗام٥ٞا٣غ٦ای گؼو٦ی ٠٨ٚی کؼدهوؿیِ و ٨١٦ار، ٠تادرت ة٥ ز٤تف

٦ای ٠٨ٚی ةا ز٣غگی ٠ٞی، جأدیؼ ١ّیٛی ةؼ ق٨د.ؿؼا٣سام، درز٥ قتا٦ث ز١ْیثةؼ ٣اروایحی و ٣یؼو٦ای گؼیؽ از ٠ؼکؽ اٗؽوده ٠ی

جؼ اؿث.قتا٦ث آن ٨ٚیٚغرت ؿاز٠ان ؿیاؿی ٠٨ٚی دارد.ة٥ ٨ًر کٞی، ٦ؼ چ٥ درز٥ قتا٦ث ٠٨ٚی ک١حؼ ةاقغ، ؿاز٠ان ؿیاؿی 

 ٠٨ٚی ١٠ک٢ اؿث یک یا چ٤غ قکٜ از چ٧ار قکٜ زیؼ را ة٥ ظ٨د ةگیؼد :

رو٣غی ک٥ از ًؼیٙ آن ز١ْیث ٠٨ٚی ج١ایؽ ٗؼ٤٦گی ظ٨د را از دؿث داده و ٗؼ٤٦گ ٠ـٞي واصغ  فسَىگ پریسی : .1

٠یؼاث جاریعی، زةان یا  جؼ را ٠ی پػیؼد.١٠ک٢ اؿث ة٥ ٤٠اؿتث اجضاد، گؼوه ٠٨ٚی ٠ست٨ر ة٥ ٣ادیغه ا٣گاقح٢ةؽرگ

 ٠ػ٦ب ظ٨د گؼدد؛

 رود؛رو٣غی ک٥ از ًؼیٙ آن، ج١ایؽ ةی٨ٝ٨ژیکی ز١ْیث ٠٨ٚی ةا ازدواج ةی٢ ٠٨ٚی از ةی٢ ٠ی امتصاج : .2

٦ای ٠٨ٚی، جن٨ر جْٞٙ ة٥ زا٥ْ٠ ١٦ـا٣ی را داقح٥ رو٣غی ١ّغجًا روان ق٤اؿا٥٣ ک٥ ةغان ًؼیٙ گؼوه ًَیت پریسی : .3

 قان؛ای اؿث از ز٨ا٠ِ ٚتٞی٠یؽهای زغیغ ک٥ آةاق٤غ، زا٥ْ٠

٦ای ٠حْغد ٠٨ٚی، ص٨ٛق و ا٠حیازات اٚحنادی، اٗحغ ک٥ ٚكؼة٤غی ٠٨ٚی ةؼچیغه و گؼوهدر زایی اج٘اق ٠ی ادغام : .4

 رؿغ.ؿیاؿی و ٠غ٣ی ١٦ا٤٣غی را ةپػیؼ٣غ؛ ة٤اةؼای٢ در ادٔام کا٠ٜ، اظحالٗات ٠٨ٚی ة٥ صغاٜٚ ٠ی

 

 ر ز٧ان: گـحؼه جْاروات ٠٨ٚی د 1زغول ق١اره 
درظ٨اؿث  جُا٦ؼات آق٨ب

 ظ٨د٠عحاری

ج١ایؽ 

 ٗؼ٤٦گی

ج١ایؽ  ج١ایؽ اٚحنادی

 ؿیاؿی

جْغاد 

٦اگؼوه  

٥ٌٛ٤٠ 

 ظاور٠یا٥٣ و ق١ال آٗؼیٛا 14 86 64 57 57 23 17

 آؿیا 31 43 77 64 78 17 35

 ة٨ٞك ق٨روی ؿاةٙ 26 44 38 54 63 15 12
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 ا٠ؼیکای الجی٢ 12 67 92 75 67 8 19

٦ای ٔؼةید٨٠کؼاؿی 8 37 62 50 37 25 -  

 آٗؼیٛا 14 43 71 29 57 33 23

 77: ٤٠1389تِ : ٚاؿ١ی،

 

اقکال ٠حْغد ز٤تف ٠٨ٚی دؿح٥ ز١ْی ة٥ قغت ج١ایؽات ٠٨ٚی یا ًتٛاجی در ٥ٌٛ٤٠، ٚغرت ٣ـتی ؿاز٠ان ؿیاؿی ٠٨ٚی،      

٦ا، ؿٌش ٠ضؼو٠یث غن ة٥ چ٤ی٢ ظ٨اؿح٦٥ای ز١ْیح٧ای ٠٨ٚی، ا٠کا٣ات ٠ادی و زٕؼاٗیایی ٣ایٜ قی جاریعی ظ٨اؿح٥ز٠ی٥٤

. ٦1ای ٠٨ٚی ّتارج٤غ از : زدایی، ةـحگی دارد.چ٧ار قکٜ ٠٨١ّی ز٤تف٠٨ٚی و ا٣حُار ج٨ا٣ایی یا ٣اج٨ا٣ی دوٝث در ٠ضؼو٠یث

ای واصغ در . ؿیاؿث ٠تح٤ی ةؼ جكکیٜ زت4٥٧ای و ٦ای ٥ٌٛ٤٠. ظیؽش3ًٞب، ٦ای زغایی. ز٤تف٦2ای ظ٨د٠عحاری، ز٤تف

اٗح٤غ ک٥ ک٥ ٨٦یث ٠٨ٚی قغیغجؼ از ج١ایؽ ًتٛاجی اؿث در صاٝی ک٥ دو دو ٨٣ع اول ١ّغجاً در زا٦ایی اج٘اق ٠ی رأی گیؼی. ز٠ان

٨٣ع ٣اب ز٤تف  گیؼ٣غ.٨٣ع آظؼ در ٗٛغان ٠٨ٚیث و زا٦ایی ک٥ ٚكؼة٤غی ازح١اّی ة٥ وو٨ح ٠كعل قغه، م٨رت ٠ی

ؽی در ٨٠رد صغود ٠كارکث در ؿث ٠ٛام ایاٝحی ةاق٤غ( و صک٠٨ث ٠ؼکظ٨د٠عحاری ١٣ایا٣گؼ ٤٠از٥ّ ٣عتگان ٠ضٞی )ک٥ ١٠ک٢ ا

-ای٢ ز٤تف ظ٨اؿحار ج١ؼکؽزدایی اؿث ا٠ا از جٛاوای ج٨زیِ ٠سغد ٚغرت ة٥ قغت ظ٨دداری ٠ی گیؼی ؿیاؿی اؿث.جن١یٟ

ًٞتی، ٦غف زغاییرود.ی ایاٝث ٠یک٤غ.ز٤تف زغایی ًٞب، ّٞٞی ٠كاة٥ ز٤تف ظ٨د٠عحاری دارد؛ ا٠ا ا٦غاف آن ٗؼاجؼ از اداره

ک٤غ.زا٦ایی ک٥ ؿاز٠ان ؿیاؿی ٠٨ٚی ٣ـتحاً ٨ٚی اؿث و ایساد دوٝحی ٠ـحٜٛ ة٨ده، ٠٨١ّاً از ج٨زیِ ٠سغد اؿاؿی ص١ایث ٠ی

گیؼ٣غ اٝتح٥ ة٥ قؼًی ک٥ ةا ًٞتی ة٥ اصح١ال زیادی قکٜ ٠ی٦ای زغاییجؼی اؿث، ظ٨اؿح٥دارای ٨٠وْگیؼی ایغئ٨ٝ٨ژیک

٦ای ٠٨ٚی ظ٨اؿحار ظ٨د ٠عحاری عی ةضخ کا٠یاةی ٦ٟ داقح٥ ةاق٤غ؛ در ٔیؼ ای٢ م٨رت، ز٤تفةؼظ٨رداری از ٠كؼوّیث جاری

 در چارچ٨ب دوٝث واصغ و ١٦گؼا ٦ـح٤غ.

٦ای واصغ ة٥ ای و ؿیاؿث ٠تح٤ی ةؼ جكکیٜ زت٦٥٧ای ٥ٌٛ٤٠ًٞتی از ظیؽش٦ای ظ٨د٠عحاری و زغاییج١ایؽ ز٤تف     

آظؼ ة٥ ٠یؽان ةـیار ک١حؼی ریك٥ در ٠ْىالت اٚحنادی و ازح١اّی دار٣غ.در ٤٦گام اظػ رأی، در ای٢ اؿث ک٥ دو جای 

گیؼ٣غ.ؿیاؿث ایساد زت٥٧ واصغ ای قکٜ ٠ی٦ای ٦٥ٌٛ٤٠ا، ظیؽشد٨٠کؼاؿی ؿیاؿی ١ّغجاً ائحالف رأی گیؼی و در دیکحاج٨ری

٣غ ا٣حعاةات اؿث، در صاٝی ک٥ ة٥ ٤٦گام اظػ رأی، در مغد جْغیٜ اظحالٗات ٠٨ٚی از ًؼیٙ جٕییؼ ١٣ای٤غگی ؿیاؿی در رو

 گیؼ٣غ.)ا٠یؼازح١اّی قکٜ ٠ی -٦ای ٠٨ٚی ة٥ ٨ُ٤٠ر ةؼا٣غازی صک٠٨ث ٠ؼکؽی و اؿحضا٥ٝ کٜ ٣ُام ٣ُام اٚحنادیظیؽش

ق٨د ک٥ ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ در د٣یا دارای جْاروات ٠٨ٚی ٦ـح٤غ دیغه ٠ی 2( ةا ج٨ز٥ ة٥ زغول ق١اره 217 -218: 1377اص١غی،

 ک٤٤غ.در ٣ٛاط ٠عحٖٞ د٣یا ٨١٦اره ایساد چاٝف و ٣اا٤٠ی ٠ی٦ا و ا٨ٚام و اٚٞیث

 َای تحقیقیافتٍ .5
 وگاَی بٍ تىًع اقًام دز ایسان .5.1

 . قًمیت تسک 1

٦ا از صیخ زٕؼاٗیایی رو٣غ.جؼك٠یٞی٨ن ٣٘ؼ، اوٝی٢ اٚٞیث ٠٨ٚی ٠ٌؼح در ایؼان ة٥ ق١ار ٠ی ٦25ا ةا ز١ْیحی ةاٝٓ ةؼ جؼك     

ی امٞی ؿک٣٨ث ای٢ ٨ٚم را قکٜ داده و حٖٞ ایؼان پؼاک٤غه ٦ـح٤غ وٝیک٢ ق١ال ٔؼب ایؼان از دیؼةاز ص٨زهاگؼ چ٥ در ٤٠اًٙ ٠ع

( ة٥ ّالوه 36: 1378ةاق٤غ.)٠ٌاْٝات را٦تؼدی،٦ٟ اک٨٤ن ٣یؽ اردةیٜ، آذرةایسان ٔؼةی و قؼٚی، ؿ٥ اؿحان ةؽرگ جؼك ٣كی٢ ٠ی

ا٣غ.١٦چ٤ی٢ در ق٧ؼ٦ای ج٧ؼان، ٟٚ اراك، ٚؽوی٢ و ٗارس ٣یؽ اؿحٛؼار  در اؿحان ز٣سان، ١٦غان و ٔؼب گیالن ٣یؽ گـحؼش یاٗح٥

ق٨د و ای٢ د٦غ ک٥ ا٠ؼوزه ٣ام آذرةایسان ةؼ آ٧٣ا اًالق ٠ی٦ایی را جكکیٜ ٠یجؼی٢ ةعف ؿؼز٠ی٢دار٣غ؛آذرةایسان ایؼان ةؽرگ
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٨ب اٚحنادی ٥ٌٛ٤٠، جأدیؼ ٨ّا٠ٜ ٠ٌٞب در ٠ٛایـ٥ ةا دو ٨ٚم ة٨ٞچ و کؼد، قاظل و ٧٠ٟ اؿث.ةا ٤ّایث ة٥ ووْیث ٣ـتحاً ظ

٦ا اگؼ چ٥ جْٞٙ ظاًؼ زیادی ة٥ زةان ٦ای ٠٨ٚی چ٤غان ةارز ٣یـث و زةان، ٣ٛكی ٠ض٨ری دارد.جؼك٠ادی در ةؼوز ظك٣٨ث

ا٣غ.)١٦ان : ٦ای ٣اؿی٣٨اٝیـحی جؼك ةا ص١ایث ٣یؼو٦ای ظارزی ةؼ ١٦ی٢ ٠ض٨ر قکٜ گؼٗح٥ٗارؿی دار٣غ وٝیک٢ ١ّغه گؼایف

در ٠حٕیؼ٦ای ]زةان[، و اصـاس ٠٨ٚیث ةا اکذؼیث ٠ؼدم ایؼان ج٘اوت دار٣غ؛ ا٠ا در ٠حٕیؼ دی٢ و ٠ػ٦ب )قی٥ْ( و ٦ا ( آذری36

٣یؽ جکٟٞ ة٥ زةان ٗارؿی )زةان رؿ١ی کك٨ر( ةا اکذؼیث ٠ٞث ایؼان ٠كحؼک٤غ و ةؼظی از ٣عتگان آ٧٣ا ر٦تؼی ٗکؼی و ٠ػ٦تی 

 ( 159: ٣1381یا،٣غ.)صاٍٗقیْیان را در ایؼان و ظارج از کك٨ر، ة٥ ٧ّغه دار

کؼد و وٝی٧ْغ ٔاٝتًا در آن زا ؿک٣٨ث داقث، در آذرةایسان ک٥ در دوره ٚازاری٥ ٣ٛف پایحعث ؿیاؿی دوم ایؼان را ای٘ا ٠ی    

٦ای ٠ؼة٨ط ة٥ درمغ ةی٤یٗارس ةایغ در پیف -١ّغه جض٨الت ایؼان دظیٜ ة٨ده و از ای٢ ةاةث ةغی٧ی اؿث ک٥ گــث جؼك

-گیؼی زا٠ِ در ای٢ ز٠ی٥٤، ج٨ز٥ ة٥ ٣کات زیؼ وؼوری ٠یآ٠یؽ ٝضاظ ق٨د.ة٥ ٨ُ٤٠ر دؿحیاةی ة٥ یک ٣حیس٣٨٥ثرٗحار٦ای ظك

 ١٣ایغ :

و یا  "جؼکی٥ ةؽرگ"٦ای ظارزی اؿث.ةؼای ٠ذال ایغه جأؿیؾ ٔیؼجؼك، از ز٥ٞ١ ا٦غاف امٞی ٚغرت -ج١ْیٙ قکاف جؼك -1

٦ای ایؼان ة٥ ؿ٨ی ٣اؿی٣٨اٝیـٟ جؼکی و دؿث یازیغن ة٥ جك٨یٙ جؼكرا داریٟ ک٥ ٔؼض از آ٧٣ا  "آذرةایسان ؿ٨ؿیاٝیـحی"

در ایؼان ، از "٦ای ٠٨ٚی جضث ؿحٟاٚٞیث"ًٞتا٥٣ در ٠ٛاةٜ صک٠٨ث ٠ؼکؽی ة٨ده اؿث.ًؼح و رواج قْار ٦ای اؿحٛاللْٗاٝیث

كار و ص١ایث ظارزی در ای٢ ا٣غ، ة٤اةؼای٢ ٦ٗایی ة٨ده ک٥ روس و ا٣گٞیؾ ةؼای ٣یٜ ة٥ ا٦غاف ظ٨د، ةغان دؿث زدهز٥ٞ١ روش

 1253ز٠ی٥٤ ةا ٤ّایث ة٥ ١٦س٨اری ٤٠اًٙ جؼك ٣كی٤ی چ٨ن جؼکی٥ و یا ز٨٧١ری آذرةایسان ک٥ ٨ًل ٨٣ار ٠ؼزی ایؼان ةا آ٧٣ا ة٥ 

 ةاقغ.رؿغ، ةـیار زیاد ٠یکی٠٨ٞحؼ ٠ی

-ای ک٥ آر٠اندار ٦ـح٤غ، ة٥ گ٥٣٨رود، از صؾ ٣اؿی٣٨اٝیـحی ةاالیی ٣ـتث ة٥ ایؼان ةؼظ٨ر٦ا ةؼ ظالف آن چ٥ گ١ان ٠یجؼك -2

ا٣غ.ة٤اةؼای٢ ٚاةٞیث ًٞتی ٣ت٨دهق٨د ک٥ چ٤غان ٠ایٜ ة٥ اؿحٛالل ٦ای ٠ٞی و ٠ػ٦تی، آ٧٣ا را ة٥ ایؼان پی٣٨غ زده و ٠كا٦غه ٠ی

.در ای٢ ٦ای ظ٨د٠عحارا٥٣ ک٥ از اٚتال ةیكحؼی ةؼظ٨ردار٣غق٨د، ةؼظالف ایغهو٨ٚع درگیؼی در ای٢ ةْغ چ٤غان زیاد ارزیاةی ١٣ی

 ةاقغ :ج٨ا٣غ روق٤گؼ و ٠ؤیغ ای٢ ادّا ٦ای ظك٣٨ث ةار زیؼ ٠یةاره جضٞیٜ ٠ا٦یث واْٚی پغیغه

 میالدی( 1921َجسی شمسی، 1298مًزد ايل : قیام شیخ محمد خیاباوی)

ٞی ای٢ وا٥ْٚ را در جتؼیؽ، ةگػارد وٝیک٢ ا٣گیؽه ام "آزادیـحان"اگؼ چ٥ قیط ج٨ا٣ـث ة٤یان یک صک٠٨ث ظ٨دگؼدان ة٥ ٣ام     

اٝغو٥ٝ ةؼای ؿؼک٨ب داد؛ ةٞک٥ ةاْٝکؾ، ظیاةا٣ی در ٠ٛاة٥ٞ ةا ٣ٛك٥ ظائ٤ا٥٣ ود٨ق٦ای ٠٨ٚی جكکیٜ ١٣یظ٣٨ی٢ را درظ٨اؿث

 -آ٠غای زتؼان ٣اپػیؼ ةؼ ا٤٠یث ایؼان ة٥ صـاب ٠یک٥ ة٥ زّٟ وی ٥١ٌٝ -1299ظ٨اه و ٗؼ٥ٚ د٨٠کؼات در ؿال١٣ای٤غگان آزادی

از ای٢ رو در ةیا٣ی٥ رؿ١ی صک٠٨ث قف ٠ا٥٦ آ٧٣ا ٦یچ گ٥٣٨ قْار ٠٨ٚی ٣یا٠غه ة٨د و صحی آر٠ان کالن دؿث ة٥ ای٢ ١ّٜ زد؛ 

کؼد.ا٣حعاب ٨٤ّان آزادیـحان و ٥٣ ٠ذالً ٦ای ٠٨ٚی را ٣٘ی ٠یجكکیٜ رژیٟ ٠كؼو٥ً ةؼای کٜ ایؼان ٠ٌؼح گؼدیغه ة٨د ک٥ دیغگاه

-، اد٥ٝ دیگؼی ةؼ مضث ٠غّای ٠ا ٠ی "آزادیـحان"١ٞٚغاد کؼدن "ایاٝث"آذرةایسان ک٥ دارای ةار ٠٨ٚی ةاال و ٠ؤدؼی ة٨د و یا 

 ةاقغ. 

 

 مًزد ديم : فسقٍ دمًکسات آذزبایجان

٦ای ٠٨ٚی وری اگؼ چ٥ از ز٥ٞ١ ١٧٠حؼی٢ ْٗاٝیثة٥ ر٦تؼی زْ٘ؼ پیك٥ 1324جكکیٜ ٗؼ٥ٚ د٨٠کؼات آذرةایسان در ق٧ؼی٨ر     

ا١ٝٞٞی دو وٝیک٢ رقغ و گـحؼش آن را ة٥ ٠یؽان زیادی ةایغ جاةِ ٠الصُات ةی٢آیغ، در ص٨زه جؼك زةا٣ان ایؼان ة٥ ق١ار ٠ی

 (37: 1378)٠ٌاْٝات را٦تؼدی،٣ـث.اةؼٚغرت، ْٗال قغن ای٢ گــث و ةؼوز وٚایِ ظك٣٨ث ةار دا
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ظؼاؿان ؿاک٢ ٦ـح٤غ و در ٠یٞی٣٨ی کؼد٦ا ةیكحؼ در آذرةایسان ٔؼةی، کؼ٠ا٣كاه، ١٦غان، کؼدؿحان و ق١ال  5جا  4ز١ْیث     

٦ایی اؿث ک٥ ز٠ی٥٤ ٤٠اؿب ٦ا ةؼظ٨ردار٣غ.وز٨د چ٤ی٢ ا٣ـسام و ١٦تـحگی٠س٨١ع از وؼایب پؼاک٤غگی ک١حؼی ٣ـتث ة٥ جؼك

( ّٛیغه ٠٨١ّی ةؼ ای٢ 38: 1378ٗارس ٗؼا٦ٟ ؿاظح٥ اؿث.)٠ٌاْٝات را٦تؼدی، -را ةؼای ْٗال قغن ٦ؼ چ٥ ةیكحؼ گــث کؼد

-ی کؼدؿحان اؿحٛؼار یاٗح٦٥ؽار ؿال پیف در ٥ٌٛ٤٠ 4م ایؼا٣ی و ٣ژاد ٤٦غ و اروپایی ٦ـح٤غ ک٥ از صغود اؿث ک٥ کؼد٦ا از ا٨ٚا

ی کؼ٠ا٣سی در ٨٣اصی ق١ال ٔؼةی کؼدؿحان، ؿ٨را٣ی در ٨٣اصی ز٨٤ب قؼٚی کؼدؿحان و زرزا ا٣غ.زةان کؼدی ة٥ ؿ٥ ٧ٝس٥ ١ّغه

ج٨ان ة٥ ٧ٝس٥ گ٨را٣ی و ک٧ٞؼ اقاره کؼد.از ان کؼدی در ایؼان، ٠ی٦ای دیگؼ زةق٨د.از ٧ٝس٥در ةعف ٠ؼکؽی جؼکی٥، جٛـیٟ ٠ی

ق٣٨غ.کؼد٦ای کؼدؿحان ٔاٝتًا ا٦ٜ ؿ٤ث و قاْٗی ٠ػ٦ت٤غ، صیخ ٠ػ٦تی کؼد٦ا ة٥ دو گؼوه ؿ٤ی قاْٗی و قی٥ْ جٛـیٟ ٠ی

ا٣غ و در ک٤ار آ٧٣ا ی کؼ٠ا٣كا٦ان و ایالم ١ّغجًا قی٥ْگؼو٦ی اٚٞیث ٣یؽ ة٥ ٠ػا٦ب دیگؼ ا٦ٜ ؿ٤ث ٤٠ـ٨ة٤غ.کؼد٦ای ٥ٌٛ٤٠

-٦ای ٣ژادی، زةا٣ی، جاریعی و ةؼظی ظنٞثا٧ٝی ٣یؽ وز٨د دارد.٦ؼز٤غ کؼد٦ا در ریك٦٥ای دیگؼی چ٨ن ا٦ٜ صٙ و ّٞی٠ـٞک

٦ایی دار٣غ؛ ٝک٢ از ز٧ات ٠ػ٦تی، ٠٨ٚی و زةان ٠ضاوره ٦ای ٗؼ٤٦گی ةا ةعف ٠ؼکؽی ایؼان دارای ٠كحؼکات ٦ـح٤غ و ١٦ا٤٣غی

ج٘اوت دار٣غ و در ٨ّض ةا ٨٣اصی کؼد٣كی٢ ظارج ٠ؼز٦ا ١٦گ٣٨ی دار٣غ.ازح١اع ای٢ ؿ٥ ظنٞث ک٥ ٗنٜ  ةا ةعف ٠ؼکؽی ایؼان

٦ای ٗىایی کؼد٣كی٢ ظاور٠یا٥٣ قغه، ی ٣یؼوی زاذة٥ ٠یان پاره١٠یؽ کؼد٦ا از ةعف ٠ؼکؽی ایؼان و در ٠ٛاةٜ پغیغ آور٣غه

ی ٨ٚم کؼد، ٦ؼ یک در زـحس٨ی کـب ک٥ ازؽای زغا اٗحادهی ةضؼا٣ی ٠غاوم در ٥ٌٛ٤٠ را ٗؼا٦ٟ آورده اؿث.ة٥ ٨ًری ز٠ی٥٤

 (165: ٣1381یا،)صاٍٗ.ا٣غ٦ای ٠ؼکؽی ٠حت٨ع ظ٨د ةؼ آ٠غهظ٨د٠عحاری از دوٝث

ج١ؼکؽ ز١ْیحی : ّغم . 1 ج٨ان ة٥ ٨٠ارد ذیٜ اقاره کؼد :از ز٥ٞ١ ٨ّا٠ٜ ٠ؤدؼ در ظن٨ص ٠یؽان ْٗاٝیث گــث ٨ٚم کؼد ٠ی     

ا٠کا٣ات ا٣غك : ووْیث ٣ا٤٠اؿب آ٨٠زش و . 2 حٖٞ و ازح١اع در یک ٥ٌٛ٤٠ ک٨چک و ٠كعل؛پؼاک٤غگی در ق٧ؼ٦ای ٠ع

٦ای ٠ْارض آن را ةؼای اظح٘اء و ای اؿث ک٥ گؼوه٨٠ْٚیث زٕؼاٗیایی : قؼایي ٥ٌٛ٤٠ ة٥ گ٥٣٨. 3 پؼورش، ة٧غاقث، اٚحناد، و ...؛

قان ةا ّؽی١ث ة٥ ٦ای دق٨ار ْٗاٝیث٦ا در ٨٠ْٚیثؼ گؼوهق٨د ک٥ اکذیاة٤غ؛ از ای٢ رو ٠كا٦غه ٠یاؿح١ؼار ٠تارزه ٤٠اؿب ٠ی

وری از ا٠کا٣ات ًتیْی و ا٣ـا٣ی ای٢ ٥ٌٛ٤٠ ةؼای رؿیغن ة٥ ا٦غاف ظ٨د، ةا ًؼح قْار٦ای ٠٨ٚیحی کؼدؿحان، و ؿْی در ة٧ؼه

٥ ١٦ی٢ ظاًؼ ٨٣ّی ازح١اّی کؼد در داظٜ ٣ُام کٟ و یا کٟ ر٣گ ة٨ده و ة –ا٣ؽوای ؿیاؿی : صى٨ر ٣عتگان ؿیاؿی . 4 دار٣غ؛

٠الصُات ٠ػ٦تی : اکذؼیث ز١ْیث ای٢ ٤٠اًٙ ؿ٤ی ٠ػ٦ب . 5 ز٣غ؛٦ا دا٢٠ ٠یا٣ؽوا صامٜ آ٠غه اؿث ک٥ ة٥ ج١ْیٙ گــث

 ةاق٤غ و از ای٢ رو گــث ٠ػ٦تی ٣یؽ ة٥ قکٞی ١٦ـ٨ ةا گــث ٠٨ٚی ١ّٜ کؼده، ة٥ جؼاکٟ ای٢ گــث ٤٠سؼ قغه اؿث.٠ی

٣كی٢ کؼدؿحان در ٠ٛایـ٥ ةا ؿایؼ ق٧ؼ٦ای ٦ای قغیغ در ق٧ؼ٦ای قی٥ْدرگیؼی آ٠ار ٠ؼة٥ً٨ صکایث از کا٦ف ٠یؽان

٦ای ؿیاؿی کؼدؿحان دارد ک٥ ٠ؤیغ ٠غّای ٨ٗق اؿث. ای٢ ٠ٌٞب ةا ج٨ز٥ ة٥ ّغم ١٦غٝی کؼد٦ای ق١ال ظؼاؿان، ةا گؼایف

-١ال اؿحان ظؼاؿان قی٥ْ ٠یق٨د چؼا ک٥ اکذؼیث کؼد٦ای ؿاک٢ در قرایر در ٠یان کؼد٦ای دیگؼ، ٣یؽ ة٥ ظ٨ةی جأییغ ٠ی

ا٣غ ک٥ ٥ٌٛ٤٠ ةؽرگی از ق١ال ٠یٞی٨ن ٣٘ؼ ةؼآورد کؼده 30ای : ز١ْیث کؼد٦ا را در ظاور٠یا٥٣ جا ٠الصُات ٥ٌٛ٤٠. 6 ةاق٤غ.

ق٨د.کؼدؿحان ایؼان ة٥ ّٞث ١٦س٨اری ةا ای٢ ٥ٌٛ٤٠ پؼج٤ف، ّؼاق، ز٨٤ب جؼکی٥، قؼق ؿ٨ری٥ و کؼدؿحان ایؼان را قا٠ٜ ٠ی

ا پػیؼٗح٥ و ةْىی از ص٨ادث ظك٣٨ث ةار کؼدؿحان ریك٥ در جض٨الت ةیؼون ٠ؼزی ایؼان دار٣غ.ای٢ واْٚیث ک٥ کؼد٦ای جأدیؼاجی ر

زةان : . 7 جؼی ةؼظ٨ردار٣غ، ٠ؤیغ ای٢ ٠غّا ٣یؽ ٦ـث؛ؿا٢٠ در ق١ال ظؼاؿان ة٥ ّٞث دوری از ٥ٌٛ٤٠ کؼد٣كی٢ از ز٣غگی آرام

٦ؼچ٤غ ک٥ زةان کؼدی ةا یگؼ ةؼای ٗارؿی زةان ٨٧٘٠م ٣یـث.ی اؿث وٝیک٢ ا٠ؼوزه د٦ای ایؼا٣ی زةانزةان کؼدی اگؼ چ٥ از قاظ٥

آورد، ١٠ا٣ْث ة٥ ١ّٜ ٠ی "ؿؼاؿؼی و واصغ"پارؿی ةاؿحان ١٦ا٤٣غی زیادی دارد و ٧٣ایث از جتغیٜ قغن آن ة٥ یک زةان 
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-حی ٠كحؼك آ٧٣ا را یاری ٠ی٨٦یا٣غ ک٥ در جْیی٢ وٝیک٢ کؼد٦ای ا٠ؼوزی در زةان کؼدی ة٥ یک جسؼة٥ ٠كحؼك دؿث یاٗح٥

ج٨ا٣غ چ٤غان در ةؼوز یک قکاف ةغی٢ جؼجیب اگؼچ٥ ٤٠اةِ ٣ژادی ة٥ ّٞث جأکیغ ةؼ امٜ آریایی و ایؼا٣ی ة٨دن کؼد٦ا، ١٣یرؿا٣غ.

٦ای کؼدی ٚؼار گؼٗح٥ ر ز٤تفدار قغه و ٠ض٨٦٨یحی در کؼدؿحان، ای٘اگؼ ٣ٛكی ٠ؤدؼ ةاقغ و ٝیک٢ ّا٠ٜ زةان ای٢ ٧٠ٟ را ٧ّغه

 (39: 1378)٠ٌاْٝات را٦تؼدی،اؿث.

 

 . قًمیت ػسب3

٣كی٢ ظ٨زؿحان از صیخ زةان و ٠٨ٚیث، اماٝحاً ّؼب ٦ـح٤غ.٠ؼدم ای٢ ٥ٌٛ٤٠ ١ّغجاً قی٥ْ ٠ػ٦ب ی ّؼبؿاک٤ان ٥ٌٛ٤٠     

٠اةی٢ . ظ٨زؿحان ٠ؼجِ٘ ک٥ 1ق٨د : ةعف جٛـیٟ ٠ی 2ةاق٤غ. ظ٨زؿحان ة٥ ٝضاظ ج٨پ٨گؼاٗی و ؿاظحار ٠٨ٚی و ٗؼ٤٦گی ة٥ ٠ی

٦ای ٔؼةی رقح٥ ک٨ه زاگؼس واِٚ اؿث؛ ای٢ ةعف از صیخ ا٣ـا٣ی و ٗؼ٤٦گی، در واِٚ ا٠حغاد دقث کٟ ارج٘اع ظ٨زؿحان و دا٥٤٠

رود.ّكایؼ و ایالت ٝؼ و ةعحیاری ک٥ ًی ٚؼن ی زٕؼاٗیایی ةعف ٠ؼکؽی اؿث و اؿاؿًا ٚكالق ّكایؼ زاگؼس ة٥ ق١ار ٠یگـحؼه

ی ای٢ ٥ٌٛ٤٠ ا٣غ، جؼکیب ؿک٥٤ه و ةْىاً در م٤ایِ و جأؿیـات ٣٘ث ٠ك٨ٕل قغه ة٥ کار قغهاظیؼ در ق٧ؼ٦ای ٥ٌٛ٤٠ ؿاک٢ قغ

ی ةعف ٠ؼکؽی ایؼان دا٣ـث ک٥ در قؼق و ق١ال ی ٗؼ٤٦گ ٔیؼّؼةی ةایغ ای٢ ٥ٌٛ٤٠ را د٣تا٥ٝد٤٦غ.ة٥ دٝیٜ ٔٞت٥را جكکیٜ ٠ی

٦ای ٔؼةی و ز٨٤ةی ٨زؿحان کٟ ارج٘اع قا٠ٜ ةعف. ظ2ی ظ٨زؿحان گـحؼش دارد و ةؼ ظ٨زؿحان کٟ ارج٘اع ٠كؼف اؿث.زٞگ٥

ی ظ٨زؿحان اؿث.٠ؼدم ای٢ ظؼده ٣اصی٥ ک٥ ١ّغجاً ّؼب و دارای ٗؼ٤٦گ ظاص ٦ـح٤غ، از ةاٗث ا٣ـا٣ی و ٗؼ٤٦گی زٞگ٥

٠٨ٚیث ّؼب ایؼان ک٥ ز١ْیحی ةیف از یک ٠یٞی٨ن ٣٘ؼ در ز٨٤ب ٔؼةی ایؼان ( 170: ٣1381یا،ظ٨زؿحان ٠ؼجِ٘ ٠ح١ایؽ٣غ.)صاٍٗ

٦ا، ٣ژاد ٦ا و ک٨ٝی٦ا، ة٧ت٧ا٣ی٦ا، ق٨قحؼی٦ا، دز٨ٗٝیگیؼد، أٞب در ظ٨زؿحان ؿاک٢ ة٨ده و در ٠ٛایـ٥ ةا ةعحیاریا در ةؼ ٠یر

٦ای ظارزی ةا ی ٚغرت٦ای ة٥ ازؼا آ٠غهآی٤غ.ای٢ اّؼاب ةیكحؼ در ٚاٝب ؿیاؿثامٞی ٨٠ز٨د در ظ٨زؿحان ة٥ صـاب ٠ی

 (36: 1378ا٣غ.)٠ٌاْٝات را٦تؼدی،٣اؿی٣٨اٝیـٟ ّؼةی در ارجتاط ة٨ده

٦ای ٣اؿی٣٨اٝیـٟ ٦ای ٣اؿی٣٨اٝیـحی ٗؼمث آن را داد جا از ٗىای ا٣ٛالةی ةؼای گـحؼش ایغهو٨ٚع ا٣ٛالب در ایؼان ة٥ گؼایف    

ةاقیٟ.ة٧ت٨د ّؼب ة٧ؼه ةتؼد وٝیک٢ قؼوع ز٤گ جض١یٞی ٠ا٣ِ از ای٢ کار قغه و ةاْٝکؾ قا٦غ ا٣ـسام ٠ٞی ةیكحؼ اّؼاب ٠ی

٤٠سؼ ة٥ آن قغه ک٥ ٠یؽان ْٗاٝیث ای٢ گــث کا٦ف  -ةاق٤غک٥ أٞب قی٥ْ ٠ی -قانووْیث اٚحنادی اّؼاب و جْٞٛات دی٤ی

 یاٗح٥ و اّؼاب ةا ٣ُام ٠ٞی ١٦ـ٨ گؼد٣غ.

 ةاقغ :ةا ای٢ صال ةایغ ج٨ز٥ داقث ای٢ ٨ٚم از چ٤غ صیخ آؿیب پػیؼ ٠ی

ج٨ا٣غ ٣گؼش در ز٨ار د٣یای ّؼب ٚؼار دار٣غ و ١٦ی٢ ا٠ؼ ٠ی ق٣٨غ ک٦٥ای ایؼا٣ی، ز١ْیث ا٣غکی را قا٠ٜ ٠یّؼب .1

 اٚٞیث را ة٥ جتِ از اکذؼیث، دؿحع٨ش جض٨ل ؿازد؛

و٨ٚع ز٤گ جض١یٞی ٤٠سؼ ة٥ ٧٠ازؼت ز١ِ کذیؼی از اّؼاب از ٥ٌٛ٤٠ قغه اؿث ک٥ جْغاد ٚاةٜ ج٨ز٧ی از آ٧٣ا ّٞی  .2

ا٣غ. ٣حیس٥ آن ک٥ ز١ْیث اّؼاب ک١حؼ گكح٥ و از صیخ رٟٔ اج١ام ز٤گ از ةؼگكح٢ ة٥ ٤٠اًٙ ٚتٞی ظ٨دداری ورزیغه

ا٣غ، قان ظ٨دداری ورزیغها٣غ.ای٢ ٣کح٥ ک٥ اکذؼ کـا٣ی ک٥ از ةازگكث ة٥ ٢ً٨٠ امٞیجؼ قغهج٨ان ٠اٝی و رٗا٦ی وْیٖ

 ةاقغ؛داران ّؼب ٦ـح٤غ، ٠ؤیغ اؿح٤حاج ٨ٗق ٠یاز ز٥ٞ١ ؿؼ٠ای٥

ای چ٨ن ةیکاری و ١٧٠حؼ از ٥١٦ ةیکاری و ز٨ان ة٨دن ز١ْیث ٦ای ٣اقی از ز٤گ، ٠ْىالت ١ّغه٠كکالت و ظؼاةی .3

٦ای ٠٨ٚی ّؼةی، ةا ج٨ز٥ ة٥ ووْیث اٚحنادی اّؼاب در کك٨ر٦ایی چ٨ن ک٨یث، اردن و ّؼةـحان، در اصیای گؼایف

 در ای٢ ٥ٌٛ٤٠ ٠ؤدؼ ج٨ا٣غ ة٨د.
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 . قًمیت لس4

ـسام، جضث ؿ٥ٌٞ ؿٞس٨ٚیان و یا ظٞ٘ای ّتاؿی ة٨د٣غ، در ٝؼ٦ای ایؼان ک٥ جا صغود ٚؼن قكٟ ة٥ ّٞث ٣غاقح٢ اجضاد و ا٣    

ةعحیاری و ) "ٝؼ ةؽرگ"جأؿیؾ  ری دؿث یاٗح٤غ.ای٢ ز٠ان از وْٖ ٚغرت ٠ؼکؽی صغاکذؼ اؿح٘اده را ةؼده و ة٥ ٨٣ّی ظ٨د٠عحا

٦ای یٜ گؼایفةاقغ ک٥ در جضٞ)ٝؼؿحان ْٗٞی و ایالم( اوٝیث جسؼة٥ ؿیاؿی ٝؼ٦ا ٠ی "ٝؼ ک٨چک"ک٧کی٨ٞی٥ و ة٨یؼ اص١غ( و 

ای ک٥ از آل ظ٨رقیغ، کار٣ا٥٠ ٝؼ٦ا از ج٨ان صک٠٨حی ظ٨ةی ةؼظ٨ردار ٦ـح٤غ، ة٥ گ٥٣٨ ٠٨ٚی ٝؼ٦ا ٦ؼگؽ ٣تایغ ٣ادیغه ا٣گاقح٥ ق٨د.

٦ای ٠ضٞی؛ ة٥ زان یکغیگؼ اٗحاد٣غ، در ٗکؼ ق٨د ک٥ ٝؼ٦ا در ز٠ا٣ی ک٥ ؿایؼ صک٠٨ثدرظكا٣ی ةؼ زای ٠ا٣غه اؿث و ٠كا٦غه ٠ی

٦ایی چ٨ن ص٥ٞ١ جی٨١ر٤ٝگ و جؼک١ا٣ان را ة٥ ؿال٠ث ٦ای صک٠٨حی ظ٨د را ج٨ٛیث کؼده و ةضؼان٦ٟ ة٨د٣غ، ة٤یانٔارت و جىْیٖ 

 ( 42: 1378ا٣غ.)٠ٌاْٝات را٦تؼدی،پكث ؿؼ گػاقح٥

٥ دار اؿث، ة٦ای اؿحٛالل ظ٨ا٦ا٥٣ در ای٢ ص٨زه ریك٥در ٠س٨١ع پیكی٥٤ ؿیاؿی ٝؼ٦ای ایؼان ٠ؤیغ ای٢ ٠غّاؿث ک٥ گؼایف     

ا٣غ.آن چ٥ ا٠ؼوز در ایؼان جضث ٨٤ّان ٨ٚم ظ٨ا٣غهای ک٥ ٗؼ٠ا٣ؼوایان ٝؼ در ز٠ان ٠ؼاوده ةا ّذ١ا٣ی، ظ٨د را قاه یا ٠ٞک ٦ٟ ٠یگ٥٣٨

٦ایی اؿث ک٥ از دوره م٨٘ی٥ آٔاز قغ و ةا ٣ؽدیک قغن ة٥ ٝؼ٦ا در دوره قا٦ان م٨٘ی و ؿؼک٨ب آیغ، ٣حیس٥ ؿیاؿثٝؼ ٠ی

ای ة٥ ٣ام ایؼان ٦ای ج١ؼکؽگؼایا٥٣ رواقاه، در ٧٣ایث ة٥ م٨رت ةعكی از واصغ ٠ٞیزاری٥ و ؿیاؿث٦ای آ٧٣ا در دوران ٚاق٨رش

ؿاک٢ ٦ـح٤غ،  "ٝؼؿحان، چ٧ار٠ضال و ةعحیاری، ایالم و ک٧کی٨ٞی٥ و ة٨یؼ اص١غ "ةا ای٢ صال ای٢ ٨ٚم ک٥ ١ّغجاً در  آی٤غ.در ٠ی

 ا٣غ؛ از آن ز٥ٞ١ : جالش ؿیاؿی ٚاةٜ ج٨ز٧ی داقح٥

 ٦ای پی٨ؿح٥ ّكایؼ ؿگ٣٨غ، ص٣٨٤غ، ةیؼا٣٨٣غ و دیؼک٣٨غ در ٠ٛاةٜ صکام ٚازار ة٥ ویژه جا روی کار آ٠غن ق٨رش

 ٣امؼاٝغی٢ قاه ک٥ پی٨ؿح٥ وز٨د داقح٥ اؿث؛

  ظیؽش ٠٨١ّی ٝؼ٦ا ةؼ وغ ٣امؼاٝغی٢ قاه ک٥ ة٥ زور اؿٞض٥ ج٨ا٣ـح٥ ة٨د ج١ا٠ی ٝؼ٦ا را ة٥ ٗؼ٠ان ظ٨د در آورد.در ای٢

صـی٤ٛٞی اة٨ٚغار، قا٦ؽاده ٠ـحتغ و ظ٣٨ؼیؽ ٚازاری ةؼ ا٨٠ر ٝؼ٦ا ٠ـٞي قغه ة٨د ک٥ ٨ٗت او، ّؼم٥  اٝـٌٞانز٠ان َٜ

 را ةؼای ق٨رش ٗؼا٦ٟ آورد و ٝؼ٦ا ٠سغداً جٛاوای ظ٨د٠عحاری ظ٨د را ٠ٌؼح ؿاظح٤غ؛

 ظ٨د  در زؼیان ٠كؼو٥ً اگؼ چ٥ ٝؼ٦ا در ٠ٛاةٜ ٠كؼو٥ً ظ٨ا٦ان ٚؼار داقح٤غ وٝیک٢، ای٢ ز٤تف پؾ از پیؼوزی

ق٨د ک٥ جا ز٠ان روا قاه، ٗارغ از ٚیغوة٤غ صک٠٨حی ٣ح٨ا٣ـث ٝؼ٦ا را جضث ٗؼ٠ان ظ٨د درآورد و در ٣حیس٥ ٠كا٦غه ٠ی

 ا٣غ؛کؼدهای ١ّٜ ٠یة٨ده و ة٥ قکٜ ظ٨د٠عحارا٥٣

 ٥٣ آن در دوره روا قاه ٣یؽ ةؼظ٨رد ٝؼ٦ای پیكک٨ه و پكحک٨ه ةا ٣یؼو٦ای دوٝث ٠ؼکؽی، ٗسایِ ظ٣٨ی٤ی را آٗؼیغ ک٥ ٨١٣

 (43: 1378ج٨ان یاٗث.)٠ٌاْٝات را٦تؼدی،را در ٠یان ؿایؼ ا٨ٚام در ایؼان ة٥ ٣غرت ٠ی

 

 . قًمیت بلًچ5

٦ای ةارز آ٧٣ا یکی ک١ت٨د ةاق٤غ و از ویژگی٦ا ١ّغجًا در ز٨٤ب قؼٚی ایؼان )اؿحان ؿیـحان و ة٨ٞچـحان( ؿاک٢ ٠یة٨ٞچ     

درمغی از قی٥ْ ٣یؽ وز٨د دارد ک٥ در  3جا 2اٝتح٥ یک اٚٞیث  ن آ٧٣اؿث.قان و دیگؼی ؿ٤ی ة٨دا٠کا٣ات رٗا٦ی و ٠ْیكحی

ق٨د ک٥ ة٥ ظاًؼ جؼاکٟ ٦ای ایؼان ة٥ دو ٠یٞی٨ن ٣٘ؼ ةاٝٓ ٠یجْغاد ة٨ٞچ ٠ٛایـ٥ ةا کٜ ؿ٤ی ٠ػ٦ب چ٤غان ٣ٛف آٗؼی٢ ٣یـح٤غ.

٦ای ١٦س٨اری ة٨ٞچ آیغ.صـاب ٠ی٦ای ْٗال در ایؼان ة٥ قکاف ٠٨ٚی ة٥ واؿ٥ٌ دو قکاف ٠ػ٦تی و اٚحنادی، از ز٥ٞ١ قکاف

جأدیؼ ةـؽایی در  -آی٤غ٦ا ة٥ صـاب ٠یجؼی٢ ة٨ٞچک٥ ْٗال -٦ا در پاکـحان٦ای إٗا٣ـحان و ة٥ ویژه ٠ؼکؽ ١ّغه ة٨ٞچایؼان ةا ة٨ٞچ
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قاره ج٨ان ة٥ ٨٠ارد ذیٜ ااز ز٥ٞ١ ٠نادیٙ ؿیاؿی ٧٠ٟ ْٗاٝیث ای٢ قکاف، ٠ی ٦ای ؿیاؿی در ای٢ ٥ٌٛ٤٠ دارد.٨٧َر گؼایف

 کؼد :

٦ای ٦ای ٠ضٞی ٨ًایٖ ٠عحٖٞ ة٨ٞچ در ؿالق٨رش. 2 ؛٦1306ای ظك٣٨ث ةار ا٨ٚام ة٨ٞچ ة٥ دؿث رواقاه در ؿال ؿؼک٨ب. 1

ظان در پاکـحان ک٥ ة٥ ة٥ ر٦تؼی ٗؼدی ة٥ ٣ام ز٥ْ١ 443جأؿیؾ زت٥٧ آزادی ةعف ة٨ٞچـحان در ؿال . 3 ؛1313جا 1310

٦ای ایؼان و ایساد ٣اروایحی از صک٠٨ث ٠ؼکؽی داقث ک٥ ٥٣٨١٣ جأدیؼ زیادی ةؼ روی ة٨ٞچ٦ای ٨ٚم گؼایا٥٣، واؿ٥ٌ داقح٢ گؼایف

٨٧َر و ؿ٨ٛط صؽب د٨٠کؼاجیک ة٨ٞچـحان ک٥ ةـح٥ قغن . 4 ظان در ایؼان، ٚاةٜ ٠كا٦غه اؿث؛ةارز آن در ْٗاٝیث ّتغی

جأؿیؾ . 5 ؼی و ظ٣٨ؼیؽی ١٦ؼاه ة٨ده اؿث؛)زت٥٧ ٠ٞی ظٞٙ ایؼان( ةا درگی 1354پؼو٣غه ْٗاٝیث ؿیاؿی آن در ایؼان ة٥ ؿال 

٦ای ٠٨ٚی را ٠غ ٣ُؼ داقث و ک٥ آر٠ان 1358پ٨ر در ؿال ؿاز٠ان د٨٠کؼاجیک ٠ؼدم ة٨ٞچـحان ة٥ ر٦تؼی ٤٧٠غس رص١ث صـ٢

 1358ٗؼ٤٦گی ظٞٙ ة٨ٞچ ة٥ ؿال  –جأؿیؾ کا٨٣ن ؿیاؿی. 6 در ٣حیس٥ دوٝث ٠ست٨ر ة٥ واک٤ف و ةؼظ٨رد ظك٢ ةا آن گؼدیغ.

درگیؼی ٠ـٞضا٥٣ زت٥٧ آزادی ةعف . 7 کؼد و ٠حأدؼ از پاکـحان ة٨د؛ان ک٥ ةیكحؼ در ص٨زه دا٣كگا٦ی ْٗاٝیث ٠یدر زا٦غ

اهلل ةؼکؽایی ةا درگیؼی گؼوه پیك١ؼگ ة٨ٞچ ة٥ ر٦تؼی ا٠ان. 8 ة٨ٞچـحان ةا ؿپاه پاؿغاران ا٣ٛالب اؿال٠ی و از ٦ٟ پاقی آن.

در ٥ٌٛ٤٠، ٠حْاٚب جعؼیب یکی از ٠ـازغ ا٦ٜ ؿ٤ث در ٠ك٧غ و  74جا 71 ٦ای ؿالدرگیؼی. 9 صک٠٨ث ا٣ٛالةی و ؿ٨ٛط آن؛

 ةـح٢ ٠ـسغ دیگؼی در زا٦غان ک٥ ةؼظ٨رد٦ایی را در ٠ك٧غ، ایؼا٣ك٧ؼ و زا٦غان ة٥ د٣تال داقث.

 

 . قًمیت تسکمه6

-٠یٞی٨ن ٣٘ؼ ةاٝٓ ٠ی ز١ْیث جؼک٢١ ایؼان ک٥ ١ّغجاً در ق١ال قؼق کك٨ر و در ١٦س٨اری ةا جؼک٤١ـحان ٚؼار دار٣غ، ة٥ یک    

٦ا و دوٝث ٠ؼکؽی از ز٥ٞ١ ٠ْىالت صٜ ٣كغ٣ی ة٨ده ک٥ ةا ٥١٦ ةاق٤غ.٠ْارو٥ ةی٢ جؼک٢١ق٨د ک٥ أٞب از ا٦ٜ جـ٢٤ ٠ی

٦ا چ٤غان ةا ٨ٛ٠الت ٨٣ی٤ی چ٨ن ایغئ٨ٝ٨ژی آق٤ایی ٣غاقح٥ و ظ٨ا٦ان ٨٣ّی ٦ای ة٥ ١ّٜ آ٠غه، ٠ؼجِ٘ ٣گؼدیغه اؿث.جؼک٢١جالش

ا٣غ ک٥ صحی ٣كی٢، ٨١٦اره ٤٠اًٛی پؼدردؿؼ ة٥ ق١ار آ٠غهق٨د ک٥ ٤٠اًٙ جؼک٢١غ و از ای٢ رو ٠كا٦غه ٠یا٣صیات ٠ـحٜٛ ة٨ده

-صکام ایؼان از ای٢ ک٥ ًی ٚؼارداد ٨٠ؿ٨م ة٥ آظال، ةعكی از ای٢ ٤٠اًٙ از ایؼان زغا قغه و ة٥ روؿی٥ داده ٠ی 1881در ؿال 

ؿاز٣غ! در ٠س٨١ع آ٣چ٥ ظٞٙ جؼک٢١ آز٨٠ده اؿث ٥٣ ٣اؿی٣٨اٝیـٟ ١٣ی ای را ٠ٌؼحق٨د، ةا ظ٨قضاٝی، ٦یچ گ٥٣٨ ادّای ص٨ٛٚی

٦ا ةؼای ٣٘ی ٦ؼگ٥٣٨ دظاٝحی در ا٨٠رقان، ٦ای ٠ـح١ؼی ة٨ده ک٥ در ٚاٝب ظ٨اؿحار٦ای ٠ضغود جؼک٢١جؼک٢١ ةٞک٥ ق٨رش

 ج٨ان ة٥ ٨٠ارد زیؼ اقاره کؼد :گؼٗح٥ اؿث؛ از آن ز٥ٞ١ ٠یم٨رت ٠ی

و ْٗاٝیث آقکار در  1303جأؿیؾ ق٨رای ده ٣٘ؼی در . 2 ز٧ث ؿؼک٨ب ٠كؼو٥ً ظ٨ا٦ان؛ ١٦غؿحی ةا ٠عاٝ٘ان ٠كؼو٥ً. 1

٦ای ز٨٧١ری جؼک٤١ـحان و جكغیغ ةؼظ٨رد ةا دوٝث ٦ای ایؼان ةا جؼک١٦٢١کاری جؼک٢١. 3 ٠عاٝ٘ث ةا صک٠٨ث ٠ؼکؽی؛

٦ای ٥ ظٞٙ جؼک٢١ ک٥ درگیؼیؿ٨ء اؿح٘اده از ووْیث پؾ از ا٣ٛالب اؿال٠ی در ایؼان و ٨٧َر ز٤تف ٨٠ؿ٨م ة. 4 ٠ؼکؽی؛

 (45: 1378ة٥ د٣تال داقث.)٠ٌاْٝات را٦تؼدی، 1358ظ٣٨ی٤ی را در ق٧ؼ٦ایی ٠ذٜ گ٤تغ کاووس، در ؿال

 

 ٦ای ٠٨ٚی و ٠ػ٦تی ٠عحٖٞ ایؼان: ووْیث گؼوه 2زغول ق١اره 
٠یؽان 

ْٗاٝیث 

 گــث

ووْیث  ّا٠ٜ ْٗاٝیث

 اٚحنادی

آرایف  ٠ػ٦ب

 ز١ْیحی

یث ة٥ ز١ْ ص٨زه ؿک٣٨ث ١٦ـایگان

 ٠یٞی٨ن ٣٘ؼ

گؼوه 

 ٠٨ٚی

٣ـتحاً  زةان کٟ

 ظ٨ب

آذرةایسان -جؼکی٥ پؼاک٤غه قی٥ْ اذراةسان ٔؼةی و قؼٚی]  -اردةیٜ 

١٦غان[ –ٚؽوی٢  -ز٣سان  

 جؼك 25
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٠ح٨ؿي ة٥  زةان و دی٢ ٠ح٨ؿي

 پایی٢

ؿ٤ی 

و 

 قی٥ْ

٣ی٥١ 

 ٠ح١ؼکؽ

 -ق١ال ظؼاؿان -کؼدؿحان ّؼاق و جؼکی٥

آذرةایسان  -١٦غان -کؼ٠ا٣كاه

ةیٔؼ  

5-4  کؼد 

 ّؼب 1 ظ٨زؿحان ّؼاق ٠ح١ؼکؽ قی٥ْ ٠ح٨ؿي زةان و ٣ژاد کٟ

دی٢ و  ٠ح٨ؿي

 اٚحناد

ظیٞی 

 پایی٢

پاکـحان و  ٠ح١ؼکؽ ؿ٤ی

 إٗا٣ـحان

 ة٨ٞچ 2 ؿیـحان وة٨ٞچـحان

ظیٞی 

 کٟ

زةان و 

 ٠ػ٦ب

 جؼک٢١ 1 گٞـحان جؼک٤١ـحان ٠ح١ؼکؽ ؿ٤ی ٠ح٨ؿي

 58: ٤٠1387تِ : ٠ض١غی و دیگؼان،

 
 زةا٣ی ٠ٞث ایؼان و ارجتاط آن ةا ٗىا٦ای ا٣ـا٣ی ٠ساور -: اٝگ٨ی ٗىایی ؿاظحار ٠٨ٚی 1ه ٣ٛك٥ ق١ار

 153: ٣1381یا،٤٠تِ : صاٍٗ

 

 َای پیش زيی امىیت ملی ایساني چالش کسد م. ق5.3ً

و ة٥  ؛ایی دارد٦ایی ا٣ـا٣ی ةا ا٨ٚام کؼد در کك٨ر٦ای ّؼاق، جؼکی٥ و ؿ٨ری٥ قتا٦ث ٨ٚ٦م کؼد در ایؼان ة٥ ٝضاظ ویژگی     

ق٨د کؼدؿحان ة٥ ٗىای زٕؼاٗیایی ٠ؼجْ٘ی در ظاور٠یا٥٣ گ٘ح٥ ٠ی ةاقغ.ّالوه دارای پی٨ؿحگی ؿؼز٠ی٤ی ةا ای٢ کك٨ر٦ا ٣یؼ ٠ی

٦ایی از ٔؼب و ق١ال ٔؼب ایؼان، ای٢ ٥ٌٛ٤٠ ٠ؼجِ٘ ةعف د٦غ.ک٥ از ٣ُؼ اک٨ٝ٨ژیکی زیـحگاه و ٢ً٨٠ کؼد٦ا را جكکیٜ ٠ی

٦ای کٟ ارج٘اع ٦ا و ؿؼز٠ی٢گیؼد و ةؼ ٗالت، ق١ال و ق١ال قؼق ّؼاق و ٣یؽ ٔؼب ٚ٘ٛاز را در ةؼ ٠یقؼق و ز٨٤ب قؼق جؼکی٥

ی کؼد٣كی٢ ظاور٠یا٥٣ ٗىای جٛؼیتی اؿث ةی٢ ک٨ه آرارات ة٥ ؿ١ث ز٨٤ب جا ق٧ؼ٦ای ٠ضغوده ةاقغ.اًؼاف ظ٨د ٠كؼف ٠ی

و از آ٣سا ة٥ ٨٠مٜ و زؽیؼه در ّؼاق و ؿپؾ ة٥ ؿ١ث ارو٠ی٥، ؿ٤٤غج و کؼ٠ا٣كاه در ایؼان و ؿپؾ ة٥ ؿ١ث ٔؼب جا ٤٠غٝی 

ٔؼب جا ٚا٠كٞی در ؿ٨ری٥ و قؼق اؿک٤غرون در جؼکی٥ و ؿپؾ ة٥ ؿ١ث قؼق ة٥ ارزروم و آرارات.٠ـاصث ای٢ ٠ضغوده در 

 72000کی٠٨ٞحؼ ٠ؼةِ آن در ایؼان،  124950کی٠٨ٞحؼ ٠ؼةِ آن در جؼکی٥، 194400کی٠٨ٞحؼ ٠ؼةِ اؿث ک٥  409650صغود 

-١ٞٚؼو کؼدؿحان ةی٢ کك٨ر٦ای ٠عحٖٞ ظاور٠یا٥٣ و در پی کی٠٨ٞحؼ آن در ؿ٨ری٥ واِٚ اؿث. ٠٨18300حؼ آن در ّؼاق و کیٞ

٠یالدی جٛـیٟ  ٠1920یالدی و ز٤گ ز٧ا٣ی اول و ٚؼارداد ؿ٨ِر در ؿال  1514ز٤گ چاٝغاران ةی٢ ایؼان و ّذ١ا٣ی در ؿال 

ای ؼد٣كی٢ ای٢ کك٨ر٦ا از ٝضاظ زٕؼاٗیایی از ٨٠ْٚیث صاقی٥ة٤غی ؿتب قغه اؿث ک٥ ٤٠اًٙ کقغه اؿث.ای٢ جٛـیٟ

٦ا و گؼوه اکذؼیث ٠ٞی ة٥ ای ١٦ؼاه ةا ج٨پ٨گؼاٗی و ٗىای زٕؼاٗیایی پیچیغه و ٣یؽ ٣گؼش دوٝثةؼظ٨ردار ق٣٨غ.٨٠ْٚیث صاقی٥
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٠ضـ٨ب ق٣٨غ و از ٝضاظ آ٧٣ا ة٥ ٨٤ّان ق٧ؼو٣غ درز٥ دو و ق٨رقی، ؿتب قغه اؿث ک٥ ٤٠اًٙ کؼد٣كی٢ ٨١ْ٠الً ج٨ؿ٥ْ ٣یاٗح٥ 

ّغاٝحی را در ةی٢ اٚٞیث جؼ از ؿایؼ ٣ٛاط کك٨ر ةاق٤غ؛ ک٥ ای٢ ظ٨د ةاور جتْیه و ةیاٚحنادی و ازح١اّی و ١ّؼا٣ی ّٛب ٠ا٣غه

 (9 -11: ٣1385یا،ک٤غ.)صاٍٗکؼد گـحؼش داده و رواةي آ٧٣ا را ةا دوٝث ٠ؼکؽی ةغجؼ ٠ی

ی ٨٣د ز٠ی٥٤ را ةؼای ةؼوز ٠سغد ٣اؿی٣٨اٝیـٟ یؽ قکـث ّؼاق در ک٨یث در آٔاز د٥٦جض٨ل در ؿاظحار ژئ٨پٞیحیک ز٧ا٣ی و ٣      

٣اؿی٣٨اٝیـٟ کؼدی ةؼای ظؼوج از ا٣ؽوای ژئ٨پٞیحیکی ١٦چ٨ن گػقح٥ ة٥  ک٤غ.کؼدی و ایساد صک٠٨ث ظ٨دگؼدان ٗؼا٦ٟ ٠ی

دگؼدا٣ی جى١ی٢ و ق١ال ّؼاق ة٥ ا١ٝٞٞی ٣یاز داقث.در پؼج٨ ای٢ ص١ایث ةٛای ظ٦٨ای ز٧ا٣ی در ؿیـحٟ ةی٢ص١ایث ٚغرت

ا١ٝٞٞی را در ا١ٜٝٞ جتغیٜ گؼدیغ ک٥ ص١ایث اٗکار ٠٨١ّی و ٧٣اد٦ای ةی٢ؿٌش اجنال کؼدؿحان ةا زا٥ْ٠ ز٧ا٣ی و ؿیـحٟ ةی٢

ی ؿیاؿی ٗغراٝیـٟ و ٧٣اد٦ای ؿیاؿی و ازؼایی صک٠٨ث ةا ٨٦یث کؼدی جکا٠ٜ یاٗث و ق١ال در ای٢ ٗؼای٤غ، ا٣غیك٥ داقث.پی

٥ ٤ّنؼی دی٤ا٠یک جتغیٜ قغ و ج٨ا٣ـث ٨٠ْٚیث ٠ؼکؽی و کا٣٨٣ی را در ١ٞٚؼو کؼد٣كی٢ ظاور٠یا٥٣ پیغا ک٤غ و ٠غٝی ّؼاق ة

جأدیؼ گػاری ظ٨دگؼدا٣ی ق١ال ّؼاق ةؼ ٥ٌٛ٤٠ ظاور٠یا٥٣ در چارچ٨ب ؿیـحٟ  آر٠ا٣ی را در پیكؼوی کؼد٦ا ٚؼار د٦غ.

٦ا و غی٢ ٤ْ٠ی ک٥ از ق١ال ّؼاق ة٥ ٨٤ّان ؿیـحٟ ٠ؼکؽی، پغیغهژئ٨پٞیحیکی و ؿاظحار ٗىایی چ٤غ ؿٌضی ٚاةٜ ةیكی٢ اؿث.ة

ای را ک٤غ و ؿیـحٟ صاقی٥ای کك٨ر٦ای ١٦ـای٥ ا٣حكار پیغا ٠یا٨٠اج جض٨ل ؿیـحٟ پیؼا٣٨٠ی و یا ٤٠اًٙ کؼد٣كی٢ صاقی٥

ز٠ی٥٤ ٦ای  ؿال گػقح٥ دؿحاورد٦ایی در ١٣15ایغ.صک٠٨ث ظ٨دگؼدان ق١ال ّؼاق ج٨ا٣ـح٥ اؿث در ٠غت دچار جض٨ل ٠ی

٦ای ٗؼ٤٦گی و ٠٨ٚی، ١٣ادؿازی ٠٨ٚی، آزادی و د٨٠کؼاؿی، اجنال کؼدؿحان ةا ازح١اّی، ارجٛاء ارزش -ج٨ؿ٥ْ اٚحنادی

-ص٨زه ا١ٝٞٞی و ٔیؼه داقح٥ ةاقغ و از ٨٠ْٚیث اٝگ٨یی و آر٠ا٣ی در ةی٢ کؼد٦ای ظاور٠یا٥٣ ةؼظ٨ردار ق٨د.ز٧ا٣یان و ؿیـحٟ ةی٢

 ٦ای ٠ٞی ّتارج٤غ از :اقی٥ و ٣یؽ ؿیـح٦ٟای جأدیؼ گػار ٠ؼکؽ ةؼ ص

قا٠ٜ اؿحٛتال و قاد٠ا٣ی از پیغایف و ٨٠ٗٛیث ظ٨دگؼدا٣ی، ج٨ٛیث ا٣غیك٥ ٣اؿی٣٨اٝیـٟ کؼدی،  ػاطفی : -حًشٌ ذَىی

٨٤١٦ایی و ؿ١پاجی، ا٣حكار گـحؼده ٧٣اد٦ای صک٠٨ث ظ٨دگؼدان در ٠یان کؼد٦ا، اّح١اد ة٤٘ؾ و ا٠یغ ة٥ آی٤غه در کؼد٦ا، 

 ٠ا٣ی ة٥ ااٝگ٨ی ظ٨دگؼدا٣ی ق١ال ّؼاق و اصـاس ٔؼور آ٧٣ا؛٣گؼش آر

٦ای ٠ؼکؽی در ٦ای ظ٨د از دوٝثقا٠ٜ ج٨ٛیث و گـحؼش ا٣گیؽه و ١ّٜ ؿیاؿی ةؼای اةؼاز ص٨ٛق ظ٨اؿث حًشٌ سیاسی :

ا ة٥ چاٝف ًتٛی از اٚغا٠ات ٠غ٣ی جا ةؼظ٨رد٦ای قغیغ و درگیؼی ةا ٣یؼو٦ای دوٝحی، ک٥ ؿیاؿث ؿ٤حی آ٧٣ا ٣ـتث ة٥ کؼد٦ا ر

٦ا ١ّغجًا قا٠ٜ آزادی ١ّٜ در ص٨زه زةان و ٗؼ٤٦گ کؼدی، صٙ جْیی٢ ؿؼ٨٣قث، رِٗ جتْیه اٚحنادی و کكغ.ای٢ ظ٨اؿث٠ی

 ازح١اّی، ٠ضؼو٠یث زدایی و ٣ُایؼ آن اؿث.

ؼ آ٧٣ا، و ٦ای ٠ٞی دارای ٚاةٞیث کؼدی از ادؼ گػاری جض٨الت ق١ال ّؼاق ةقا٠ٜ اٗؽایف ٣گؼا٣ی در ؿیـحٟ ای :حًشٌ مىطقٍ

ایساد ١٦گؼایی و اجعاذ  ٨٠اوِ و ؿیاؿث ٠كحؼك ةؼای ک٤حؼل و ٠غیؼیث ةضؼان کؼدی در ٥ٌٛ٤٠ ظاور٠یا٥٣ و جٛال ةؼای 

 پیكگیؼی از جسؽی٥ کك٨ر٦ایكان.

ا١ٝٞٞی و ٚغرت ز٧ا٣ی و ای اؿث ک٥ اگؼ ص١ایث ؿیـحٟ ةی٢رو٣غ جأدیؼ گػاری ؿیـحٟ ٠ؼکؽی ةؼ ؿیـحٟ پیؼا٣٨٠ی ة٥ گ٥٣٨     

٦ای ٠ٞی را ج٨ؿ٥ْ ظ٨ا٦غ ٣یؽ پایغاری ظ٨دگؼدا٣ی ق١ال ّؼاق ادا٥٠ پیغا ک٤غ، ؿیـحٟ پیؼا٣٨٠ی جض٨ل یاٗح٥ و ٗكار ةؼ ؿیـحٟ

( زغای از 33 -34 :٣1385یا،٦ای ٠٨ٚی ظ٨د و پػیؼش ظ٨اؿث کؼد٦ا، ظ٨ا٤٦غ قغ.)صاٍٗداد و آ٧٣ا ٣اگؽیؼ از امالح ؿیاؿث

ای ةؼای ج٨ٛیث ٣اؿی٣٨اٝیـٟ ّاً٘ی را ةؼ کؼد٦ای ایؼان دارد، ز٠ی٥٤ -أدیؼاجی ذ٤٦یای٤ک٥ ٠غل ظ٨د٠عحاری کؼدؿحان ّؼاق ج

ج٨ان دو ٦ای ؿیاؿی در ٠یان کؼد٦ای ایؼان، ٠یدر ظن٨ص ةؼوز گؼایفق٨د.کؼدی در ٤٠اًٙ کؼد٣كی٢ ایؼان ٠ضـ٨ب ٠ی

 ٦ای ؿیاؿی داظٞی. اٝیث. ٦2ْٗای ؿیاؿی ٣اقی از جضؼکات ظارزی؛ ْٗاٝیث. 1 دیغگاه را ة٥ ةؼرؿی در آورد :
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ش( و ق٨رش 1297ّتغاهلل )ج٨ان از دو ق٨رش ةؽرگ ٣اؿی٣٨اٝیـحی کؼد، ی٤ْی ق٨رش قیطدر ٨٠رد دیغگاه ٣عـث ٠ی     

ّتغاهلل در ّذ١ا٣ی و جضث جأدیؼ ؿیاؿث ج١ؼکؽگؼایی و ٠ض٨ر ا٠ارات جضث ک٤حؼل ر٦تؼان ش(، ٣ام ةؼد.قیط1304ؿْیغ )قیط

غ ک٥ ای٢، ةا جتغیٜ قغن ة٥ یک ٣ؽاع ٨٦یحی ةؽرگ، ایؼان را ٣یؽ در گؼٗث.ا٠ا قیط ؿْیغ ةیكحؼ در ٚتایٜ کؼد، ة٥ وز٨د آ٠

واک٤ف ة٥ ؿیاؿث ٣اؿی٣٨اٝیـیٟ اٗؼاًی آجاج٨رك ک٥ ة٥ ا٣کار ٨٦یث کؼدی ا٦ح١ام داقث، ؿؼ ة٥ ق٨رش ةؼداقث و از 

٦ای ةؼون ٠ؼزی، در ظ٨د ایؼان قا٦غ ٨٠ارد ٣اؿی٣٨اٝیـٟ کؼدی ة٥ ّا٠ٜ ٨٦یث ةعف ٠ـحٛٞی، یاد کؼد.گػقح٥ از ْٗاٝیث

-٦ای ٠٨ٚی داقح٥ و ٠٨١ًّا ة٥ ةؼوز ظك٣٨ث ٤٠ح٧ی قغهةاقیٟ ک٥ ریك٥ در گؼایف٠حْغدی از جضؼکات ؿیاؿی در کؼدؿحان ٠ی

 ا٣غ؛ از آن ز٥ٞ١ : 

ٚغرت ةؽرگ و ٠ٌؼح  ٨٠رد اول : ز٤تف اؿ١اّیٜ آٚاؿ١یح٨ٛ، او ک٥ در ٚاٝب ؿاظحار ایٞی کؼد رقغ کؼده ة٨د، ة٥ یک کا٨٣ن

رو درگیؼی ؿعحی ةی٢ ٣یؼو٦ای جضث ا٠ؼ او و ٣یؼو٦ای دوٝحی رخ داد کؼد.از ای٢جتغیٜ قغ، ک٥ یکپارچگی ایؼان را ج٧غیغ ٠ی

 ک٥ در ٧٣ایث ارجف ج٨ا٣ـث ةا ؿؼک٨ب ؿ١یح٨ٛ ة٥ ٔائ٥ٞ پایان د٦غ.

اؿث ک٥ در کار٣ا٥٠ ظ٨د جأؿیؾ  "ظ٨د٠عحار کؼدؿحان"٨٠رد دوم : جأؿیؾ ک٥ٞ٠٨، آر٠ان اّالم قغه ة٤یا٣گػاران ک٥ٞ٠٨ 

ز٨٧١ری ٧٠اةاد را دارد.آن چ٥ ةغی٧ی اؿث ای٢ گؼوه ْٗالً چیؽی ةیف از ظ٨د٠عحاری را ٠غ٣ُؼ دارد و ؿیاؿث ١ّٞی و ام٨ل 

 ًٞتی کا٠ٜ کؼدؿحان دارد.ة٥ ٦ؼ صال ک٥ٞ٠٨ در کار٣ا٥٠ ْٗاٝیث ظ٨د٦ای رؿ١ی ک٥ٞ٠٨ دالٝث ةؼ اؿحٛالل٠ػک٨ر در ةیا٣ی٥

د٦غ ک٥ دالٝث ةؼ اماٝث ةعكیغن ة٥ ظك٣٨ث در ٣یٜ ة٥ ا٦غاف ؿیاؿی گؼوه ٧ٗؼؿحی ة٤ٞغ و ةاال از ظك٣٨ث ورزی را جكکیٜ ٠ی

ةی٢  "ؿ٥ ٠ؼز"و جأؿیؾ دوٝث ظ٨د٠عحار کؼد در ٧٠اةاد، پیف گا٠ی در ج٧ی٥ و ا٠ىای  ١ـیق 25/1324دارد.ةضؼان ٧٠اةاد 

ک٥ٞ٠٨ ة٤ا ة٥ دؿح٨ر ٠ٛا٠ات ق٨روی و  ٠1324کؼات کؼدؿحان )٣ا٠ی ک٥ در ٠ؼداد کؼد٦ای ایؼان، ّؼاق، جؼکی٥، ١٦ؼا٦ی صؽب د

پؾ از جسغیغ ٣ُؼ در ؿاز٠ا٣غ٦ی ظ٨د، ةؼگؽیغ( ةا ٠ال٠نٌ٘ی ةارزا٣ی و جالش در راه جسؽی٥ ایؼان و... ٥١٦ از ص٨ادث ١٧٠ی 

کؼدؿحان ٣یؽ ک٥ ای٢ اصؽاب ةغان دا٢٠ زد٣غ،  ا٣غ.جض٨الت ظ٣٨ی٢ ةْغ از پیؼوزی ا٣ٛالب در٦ـح٤غ ک٥ در کار٣ا٥٠ ک٥ٞ٠٨ دتث قغه

ای کؼد٦ا و ج٨ان از ةؼ٣ا٥٠ ٦كث ٠ادهج١ا٠اً در ز٧ث ؿ٨دز٨یی از ٗؼمث ةغؿث آ٠غه و جسؽی٥ ایؼان ة٨د؛ از ز٥ٞ١ ای٢ ٨٠ارد ٠ی

صـی٢،  ًٞتا٥٣ گؼوه قیط ّؽاٝغی٦٢ای جسؽی٥جٛاوای ق٤اؿایی رؿ١ی ظ٨د٠عحاری کؼدؿحان در ٚا٨٣ن اؿاؿی زغیغ، ْٗاٝیث

مغر و...٣ام ةؼد ک٥ ج١ا٠اً از ریك٥ ا٠ام ز١اّث ؿ٤ی ق٧ؼ ٧٠اةاد ةؼای ظ٨د٠عحاری کؼد٦ا، ًؼح ویژه ٚاؿ٨ٞ١ پیك٧٤ادی ة٥ ة٤ی

 (40: ٦1378ای ؿیاؿی در ٠یان کؼد٦ا صکایث دارد.)٠ٌاْٝات را٦تؼدی،دار ة٨دن گؼایف

 

 ًز َای کسدستان بصزگ بسای مستقل شدن بٍ ػىًان یک کشيیطگی .5.4

 ة٥ ٝضاظ ٦یغروپٞیحیک، کؼدؿحان ّؼاق ٦ارج٤ٞغ ظاور٠یا٥٣ اؿث؛ -1

 آ٧٣ا از ٗؼات و دز٥ٞ ک٥ یٗؼّ ی٦اقاظ٥ ؿؼ ة٥ ی٣گا٦.دارد اریاظح در را ا٥٣یظاور٠ آب ٤٠اةِ ٢یجؼی٤ٔ از یکی کؼدؿحان     

-ی٠ ؿؼچك٥١ ٢ی٣ك کؼد ٤٠اًٙ از تٗؼا و دز٥ٞ ک٤٤غه ٥یجٕػ ی٦اآب ج١ام تایجٛؼ ک٥ اؿث آن د٤٦غه ٣كان ؼدیگی٠ ؿؼچك٥١

 ٔؼب و ٔؼب ق١ال( گاپ پؼوژه یازؼا ٠ضٜ) ٥یجؼک قؼق ز٨٤ب در کؼد٦ا ی٦ایؼیدرگ یؿاة٥ٛ ة٥ ج٨ز٥ ةا ٢یة٤اةؼا .ؼ٣غیگ

 پؾ ٢یا از گؼید ّتارت ة٥ اٗؽود، ظ٨ا٦غ ٤٠اًٙ ٢یا ثیا١٦ ة٥ آب ا٣حٛال و یؿاز ؼهیذظ ی٦اپؼوژه یازؼا ّؼاق ق١ال و ؼانیا

 گػقح٥ از ٠ح٘اوت اصح١اال آ٧٣ا جضؼکات ة٥ ی٠ؼکؽ ی٦اصک٠٨ث واک٤ف ٤ک٥یا ٦ٟ و رٗث ظ٨ا٦غ ةاال کؼد٦ا کیژئ٨پٞح ٝث٤٠ؽ ٦ٟ

 از جؼ یزغ ٤غهیآ در را کؼد و( ٥یجؼک) جؼك ٤٠از٥ّ ٨٠و٨ع ٢یا ة٥ ج٨ز٥ ةا ٤غهیآ ٠ؼج و ٦ؼج ٠ٛا٥ٝ در کاپالن راةؼت .ة٨د ظ٨ا٦غ

 ا٥٣یظاور٠ در ٢یؼیق آب ٤٠اةِ و ٦ارودظا٥٣ از یاریةـ ؿؼچك٥١ کؼدؿحان ٥ٌٛ٤٠ یکٞ ٨رً ة٥.دا٣غی٠ ٜیاؿؼائ و اّؼاب ةضؼان

 ؿؼچك٥١ کؼدؿحان از( ةؽرگ و ک٨چک) زاب و ؿیؼوان ؿ٘یغرود، ؼ٠اق،یا ٚؽل ارس، ، ٗؼات دز٥ٞ، ٠ْؼوف ی٦ا رودظا٥٣. اؿث
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 و ق٣٨غی٠ ؼیؿؼاز اهیؿ یایدر و ٥یارو٠ اچ٥یدر ٗارس، ریظٞ ٠از٣غران، یایدر ة٥ کؼدؿحان ٥ٌٛ٤٠ آب ٤٠اةِ .ؼ٣غیگی٠

 ٚؼار ّٞث ة٥ یز٧ح از.دار٣غ یواةـحگ کؼدؿحان ی٦ا آب ة٥ ثیک٨ و ٥یؿ٨ر ّؼاق، ار٤٠ـحان، سان،یآذرةا ؼان،یا ٥،یجؼک یکك٨ر٦ا

 از گؼٗح٥ ؿؼچك٥١ ی٦ارودظا٥٣ از را ظ٨د ٢یؼیق آب كحؼیة ک٥ کؼدؿحان ٢یؿؼز٠ ؼا٨٠نیپ آب کٟ و ظكک ٤٠اًٙ گؼٗح٢

 فیاٗؽا ةاّخ ک٥ یز٣غگ ؿٌش رٗح٢ ةاال و یاٚحناد رقغ ث،یز١ْ فیاٗؽا ّٞث ة٥ گؼید یؿ٨ از و ک٤٤غی٠ ٢یجأ٠ دؿحانکؼ

 ییةاال یکیژئ٨پٞح ٤٠ؽٝث از کؼدؿحان ق٨د،ی٠ ق٣٨غه غیجسغ آب ٤٠اةِ ی٠ؼز٦ا ة٥ جٛاوا ؼی٠ٛاد قغن کی٣ؽد و آب ٠نؼف

 یآة ثیا١٦ یکٞ ٨ًر ة٥.اؿث غیزغ ا٥٣یظاور٠ ٦ارج٤ٞغ ک،یغروپٞحی٦ ظٝضا ة٥ کؼدؿحان اؿاس ٢یا ةؼ و .گؼددی٠ ةؼظ٨ردار

 : کؼد انیة ج٨انی٠ ؼیز ٨٠ارد در را ا٥٣یظاور٠ در کؼدؿحان

 ٦ارودظا٥٣ از یاریةـ ؿؼچك٥١ وز٨د س٥ی٣ح در و یةار٣غگ ٤٠اؿب ؽانی٠ داقح٢ ّٞث ة٥ ا٥٣یظاور٠ در یدؿح ةاال ثی٨٠ْٚ -اٖٝ

 7 صغاٜٚ یواةـحگ -پ آن؛ ؼا٨٠نیپ در آب ة٥ از٤٠غی٣ و ظكک ٤٠اًٙ وز٨د  -ب کؼدؿحان؛ در ا٥٣یظاور٠ ٢یؼیق آب ٤٠اةِ و

 (57 -58: 1388.)ظاٝغی،ا٥٣یظاور٠ آب ٢یجأ٠ یةؼا ٢یگؽیزا ٥ٌٛ٤٠ ٣ت٨د -ج کؼدؿحان؛ یآة٧ا ة٥ ٥ٌٛ٤٠ کك٨ر

ی( واِٚ قغه اؿث.٣ؽدیکی کؼدؿحان ةی٢ چ٤غ ج١غن ک٢٧ ٠ا٤٣غ ج١غن ایؼان، ج١غن ج٨را٣ی )جؼك(، ج١غن ّؼةی)ؿا٠ -2

 زٕؼاٗیایی ة٥ کك٨ر٦ای ایؼان، ؿ٨ری٥ و جؼکی٥ ةؼای آ٠ؼیکا از ا١٦یث ظامی ةؼظ٨ردار اؿث؛

ای اْٝادهای در کؼدؿحان ّؼاق وز٨د دارد و ة٤اةؼای٢ از ٝضاظ ژئ٨پٞیحیک ا٣ؼژی ٣یؽ ا١٦یث ٨ٗق٤٠ایِ ٣٘ث ١ّغه -3

مٞعیؽ، آب، ٣٘ث، گاز و دیگؼ ٨٠اد ٠ْغ٣ی اؿث ک٥ در دوران ز٠ا٠غاران ةضخ دارد.کؼدؿحان از ٣ُؼ ٤٠اةِ ًتیْی، دارای ظاك صا

 ا٣غ؛ّؼاق ک١حؼ ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار گؼٗح٥

٠یٞی٨ن ٣٘ؼ ز١ْیث، قا٠ٜ  6کی٠٨ٞحؼ ٠ؼةِ و ٣ؽدیک ة٥  74000ای ک٦٨ـحا٣ی ةا ٠ـاصحی صغود کؼد٦ای ّؼاق، ٥ٌٛ٤٠ -4

ةاق٤غ.ةا ای٢ ج٨ویش ک٥ درمغ وؿْث ّؼاق را دارا ٠ی 17و ٣ی٨٤ا و در کٜ  ٦ای د٨٦ك، ارةیٜ، ؿٞی١ا٣ی٥، کؼک٨ك، دیا٥ٝاؿحان

ةیٞی٨ن ٣٘ؼ ة٥ پایحعحی ارةیٜ )٨٦ٝیؼ( اؿث؛  4کی٠٨ٞحؼ ةا ز١ْیحی ٣ؽدیک ة٥  40/643وؿْث ٣اصی٥ صک٠٨ث اٚٞیٟ کؼدؿحان 

 (60: ٣1391كی٢ و ٚغ٠ی،قیط)ٚؼةان

 ٜ یک کك٨ر کؼدی در ظاور٠یا٥٣.ص١ایث کك٨ر٦ای آ١ٝان، ٗؼا٣ـ٥ و آ٠ؼیکا از جكکی -5

ج٨ا٣غ ظ٨د٠عحاری و اؿحٛالل کؼد٦ا در ق١ال ّؼاق ٠ی کؼد٦ا در ا٠حغاد ٠ؼز٦ای جؼکی٥، ایؼان، ّؼاق و ؿ٨ری٥ ٚؼار دار٣غ. -6

٦ای ٠كاة٥ در ٦ایی زغی و ق٨رش کؼد٦ا در ای٢ کك٨ر٦ا ٨٠از٥ ؿازد و ٨٠زب ًؼح ظ٨اؿح٥جؼکی٥، ایؼان و ؿ٨ری٥ را ةا ةضؼان

اظ٨ان کا١َی و ّؽیؽی ًٙ کؼد٣كی٢ در کك٨ر٦ای ٠ػک٨ر ق٨د و ج١ا٠یث اروی ای٢ کك٨ر٦ا را ٨٠رد ج٧غیغ ٚؼار د٦غ.)٤٠ا

،1390 :148) 
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 : کؼدؿحان ةؽرگ ٨٠رد ادّای کؼد٦ای ٣اؿی٣٨اٝیـث ٣2ٛك٥ ق١اره 

 167: ٣1381یا،٤٠تِ : صاٍٗ
 

 . تجصیٍ ي تحلیل6
٦ای ز١ْیحی کك٨ر ایؼان اؿث ک٥ ة٥ ٨ًر ٠ـحٛیٟ و ٔیؼ٠ـحٛیٟ ةؼ ةـیاری از ٠ػ٦تی یکی از ویژگی -کذؼ و ج٨٤ع ٠٨ٚی  ت

٦ای ؿیاؿی، ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی و ا٤٠یحی کك٨ر ؿای٥ ا٣غاظح٥ اؿث، ة٥ ٨ًر ٠كعل ا٨ٚا٠ی چ٨ن آذری، کُؼد، ٝؼ، گیؼیز٧ث

ا٣غ.أٞب ای٢ ا٨ٚام ٣یؽ قف دادهاّؼاب، جؼک٢١، ة٨ٞچ و جاٝف ةعف ُّی١ی از ز١ْیث کك٨ر را در ک٤ار اکذؼیث ٣ـتی ٗارس پ٨

ک٤٤غ.١٦چ٤ی٢ ّالوه ةؼ ٦ای ٠سؽا از ٗؼ٤٦گ ٠ٞی ١ٞٚغاد ٠یة٥ ٠ؼصٞة ظ٨د آگا٦ی ٠٨ٚی رؿیغه و ظ٨د را ة٥ ٨٤ّان پاره ٗؼ٤٦گ

ج٨ان ةا ج٨ز٥ ة٥ ( ٠ی٦13ای دی٤ی ق٤اظح٥ قغه در ٚا٨٣ن اؿاؿی )٠ادة ٦ای زرجكحی، کٞی١ی و ار٤٠ی ة٥ ٨٤ّان اٚٞیثاٚٞیث

٨د ٠ػ٦ب رؿ١ی در کك٨ر و اظحناص ةؼظی ٤٠اةِ کٞیغی ٚغرت در ٠یان پیؼوان ای٢ ٠ػ٦ب، پیؼوان ٠ػا٦ب ا٦ٜ ؿ٤ث در وز

ج٨ان ای اؿث ک٥ ٠یج٨٤ع دی٤ی، ٠ػ٦تی، ٠٨ٚی، زةا٣ی و ٗؼ٤٦گی ایؼان ة٥ گ٥٣٨ (222: 1380)گ٨درزی،ایؼان را اٚٞیث ظ٨ا٣غ.

٦ا ؿیاؿی ْٗٞی ز٧ان ة٥ ٨ًر ٣ـتی از  ةیكحؼی٢ گ٣٨اگ٣٨ی -ؼاٗیاییواصغ زٕ 200گ٘ث ای٢ کك٨ر در ٠ٛایـ٥ ةا ةیف از 

ةؼگؼٗح٥ از ٨ٚم، زةان، دی٢ یا ٠ػ٦ب ظامی ٣یـث و  ةؼظ٨ردار اؿث.٣ام و ٨٦یث ایؼان، ةؼظالف ةـیاری از کك٨ر٦ای ز٧ان،

ک٤٤غ ٨ن در ای٢ ؿؼز٠ی٢ جکّٟٞ ٠ی٦ای گ٣٨اگ٦ا و گ٨یفجٛؼیتاً در ٦یچ یک از پیؼوان ادیان و ٠ػا٦ب ٠عحٖٞ و ا٨ٚام ک٥ ة٥ زةان

٣ُؼ از اّحٛادات دی٤ی و ٠ػ٦تی، ٠٨ٚیث، زةان یا ا٣گیؽد.٨٦یث ایؼا٣ی در ةؼگیؼ٣غة ١٦ة ایؼا٣یان مؼفاصـاس ةیگا٣گی را ةؼ ١٣ی

ادیان و  گ٨یف آ٣ان اؿث.ای٢ ووْیث جٛؼیتاً ٤٠ضنؼ ة٥ ٗؼد اؿث، ة٨یژه ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ٣کح٥ ک٥ ایؼان اؿاؿاً ظ٨اؿحگاه ةؼظی از

 (131 -132: 1388)ظاٝغی،ةاقغ.٦ای رایر در ای٢ ؿؼز٠ی٢ و و٢ً ة٠٨ی ةیكحؼ ا٨ٚام ؿاک٢ در آن ٠یٔاٝب زةان

-٦ای ٠ح٘اوت ٨٠رد ٣ُؼ آ٣ان در ارجتاط ةا صک٠٨ث ٠ؼکؽی اؿث.در ایؼان، ا٣گیؽهج٧غیغ ٠٨ٚی جاةْی از جْغاد ا٨ٚام و ظ٨اؿح٥»     

جكکیٜ د٤٦غه کك٨ر ًی رو٣غی ٨ًال٣ی ٠غت و یا از ًؼیٙ ای٘ای ٣ٛف جاریعی ٚاةٜ جكعیل ٦ا، ا٦غاف، اراده و ظ٨اؿث ا٨ٚام 

در جؼکیب  ٠كا٦غه کؼد. 2ج٨ان در زغول ق١اره گؼایی ا٨ٚام در ایؼان را  ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠حٕیؼ٦ای دظیٜ ٠ی٨ّا٠ٜ ٣اصی٥ اؿث.

٦ای ز٣سان، ایسان ٔؼةی، اردةیٜ و ادا٥٠ آ٧٣ا در اؿحان٦ای آذرةایسان قؼٚی، آذرة٦ا در اؿحان٦ا، آذری٠ٞث ایؼان پؾ از ٗارس
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 16ا٣غ و در ٚؼن ٦ا در ٨ًل جاریط در جغاوم صک٠٨ث در ایؼان ٣ٛف ة٤یادی داقح٥ٚؽوی٢ و ١٦غان گـحؼش یاٗح٥ اؿث.آذری

عكی از ٨٦یث ایؼا٣ی در ٠ؼز٦ای ٔؼةی ایؼان ا٨ٚام کؼد ؿاک٢ ٦ـح٤غ.ای٢ ا٨ٚام ٣یؽ ة ا٣غ.٠یالدی ٦ـح٥ جک٨ی٢ ایؼان زغیغ ة٨ده

٦ا در ایؼان ٣كان ٣گا٦ی ة٥ ووْیث ٠٨ٚیث ةاق٤غ.٦ای ایؼان ٠ـحٜٛ ٠ی٠ػ٦تی از دیگؼ ةعف -ةاقغ ک٥ در ظنین٥ زةا٣ی٠ی

ا١ٜٝٞ، ٦ای اظیؼ وز٨د ؿ٥ ّا٠ٜ ةاّخ پؼر٣گ قغن ٠ـا٥ٝ ٠٨ٚیث در ایؼان قغه اؿث : جض٨الت ٣ُام ةی٢د٦غ، در د٠٥٦ی

 و ٨٣ؿازی. ٣عتگان ؿیاؿی و ٠غر٣یـٟ

ا١ٜٝٞ ٗؼا٦ٟ کؼد ک٥ ق٨روی ٣یؼو٦ای ظ٨د را از ای در ّؼم٥ ٣ُام ةی٦٢ا و رویغاد٦ایی ٣ُیؼ ز٤گ ز٧ا٣ی، ز٠ی٥٤ةضؼان     

٦ا، ز٨٧١ری ظ٨د٠عحار ٧٠اةاد را کؼد٦ا ٣یؽ ٠حأدؼ از آذری آذرةایسان ظارج ٣ک٤غ و صک٠٨ث ظ٨د٠عحار ٧٠اةاد را ة٥ وز٨د آور٣غ.

٦ا در آن ٥ٌٛ٤٠ ةؼوز کؼد.از ٦ای آن ز٠ان ة٨د، ٠كکٜ ٠٨ٚیثاز آ٣سا ک٥ دوٝث ٠ؼکؽی ایؼان درگیؼ ةضؼانة٥ وز٨د آورد٣غ و 

ؿ٨ی دیگؼ ًی ؿاٝیان اظیؼ ةار٦ا ٠كا٦غه قغه اؿث ٣عتگان ا٨ٚام، ًؼح ٠ٌاٝتات ٠٨ٚی را ة٥ ٨٤ّان اةؽاری ةؼای ج٨ٛیث پایگاه 

ّالوه ٠غر٣یـٟ ٦ٟ ّا٠ٜ دیگؼی اؿث ک٥ ٠الصُات ٠٨ٚی را در ایؼان جكغیغ ا٣غ.ة٥ ظ٨د در ٠یان زا٥ْ٠ ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار داده

٦ای ازح١اّی ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ کك٨ر ؿ٤حی اؿث، رٗحار٦ا و رویکؼد٦ا ٣یؽ ٠الصُات ظاص ٠٨ٚیحی را ک٤غ جا ز٠ا٣ی ک٥ ٣ُام٠ی

یؼد.در واِٚ ای٢ جْاروی اؿث ک٥ ٠یان گ٦ا و آداب و رؿ٨م ة٠٨ی و ٠ضٞی ٚؼار ٠یظ٨د در جٛاةٜ ةا ؿ٤ثک٤غ ا٠ا ظ٨دة٥ایساد ١٣ی

٦ا ؿاک٢ ٦ـح٤غ ر٣گ و ة٨ی ٠كکالت ٠٨ٚیحی ق٨د ا٠ا در ٤٠اًٛی ک٥ ٠٨ٚیث٦ای ؿ٤حی زا٥ْ٠ ایساد ٠یدوٝث ٠ؼکؽی و ةعف

 (96: 1383ق٨د.)اص١غ٣ژاد،٣یؽ ةیكحؼ ٠ی

٨٠ارد قاظنی چ٨ن ٔائ٥ٞ قیط ظؽّٜ، جأدیؼ جسؼة٥ جاریعی اّؼاب در ای٢ ز٠ی٥٤ چ٤غان جأدیؼ گػار ٣ت٨ده و ةا جضٞیٜ ٦ؼ چ٤غ      

ق٨د ک٥ ة٥ د٣تال پیؼوزی ا٣ٛالب ای٢ ٠ـا٥ُٝ ر٣گ ةاظح٥ دیغه ٠ی -ة٥ ویژه ا٣گٞـحان -٦ای ظارزی٣اؿی٣٨اٝیكـٟ ّؼب از ؿیاؿث

٣ـتث ؿازد جا ازح١اّی ا٠کان آن را ٗؼا٦ٟ ٠ی -ةاقیٟ.ای٢ پغیغه ٧٠ٟ ؿیاؿی٠ػ٦تی واصغ ٠ی -و قا٦غ اصیای یک ٨٦یث ٠ٞی

در ای٢ آ٠یؽ را در آن زا کٟ ارزیاةی ک٤یٟ.ةی٢ ة٨ده و اصح١ال و٨ٚع رٗحار٦ای ظك٣٨ثٗارس ظ٨ش -ة٥ ّغم ْٗاٝیث گــث ّؼب

٦ای قیْی و ٠ٞی ج٨ا٣غ در ج٧ییر ٣اؿی٣٨اٝیـٟ ّؼب جأدیؼ گػار اٗحغ، وٝیک٢ آر٠ان٠یان اگؼچ٥ ّا٠ٜ ١٦س٨اری ةا د٣یای ّؼب ٠ی

ٗی ةؼای ظ٤ذی کؼدن قْار٦ای ٣اؿی٣٨اٝیـحی ٠ٌؼح در ص٨زه کك٨ر٦ای ّؼةی ةؼظ٨ردار صک٠٨ث اؿال٠ی،از ٣یؼوی کا

ج٨ان گ٘ث ک٥ ظ٨زؿحان وازغ پحا٣ـیٜ ٣یؼو٦ای ؿیاؿی ٠ؼکؽگؼا و ( ة٤اةؼای٢ ٠ی41 -43: 1378اؿث.)٠ٌاْٝات را٦تؼدی،

٦ای ةعف ٠ؼکؽی و گـحؼش زةا٥٣ ٠ؼکؽگؼیؽ اؿث؛ وٝی ٣یؼرو٦ای ٠ؼکؽگؼا ة٥ دٝیٜ جسا٣ؾ ٠ػ٦تی و جاریعی ظ٨زؿحان ةا ةعف

٠ؼکؽی در ان، ١٦چ٤ی٢ جغاوم جاریعی اجنال زٕؼاٗیایی آن ة٥ ایؼان، از ٚغرت زیادی ةؼظ٨ردار اؿث؛ ة٥ ٨ًری ک٥ ج٨ا٣ایی ٔٞت٥ 

ای، ة٥ ی ظ٨زؿحان ٣ـتث ة٥ ٠ـایٜ ٥ٌٛ٤٠ةؼ ٣یؼو٦ای ٠ؼکؽگؼیؽ را دارد.اٝتح٥ ای٢ ةغان ٤ْ٠ی ٣یـث ک٥ ةؼظی ٣عتگان ٥ٌٛ٤٠

ژه ز٠ا٣ی ک٥ اصـاس ک٤٤غ در صٛكان جتْیه و ازضاف رٗح٥ اؿث، صـاؿیث ٣غار٣غ؛ ةٞک٥ ة٥ ّکؾ ةا وز٨د جْٞٙ ظاًؼی ک٥ وی

ای ةؼای کـب آزادی ١ّٜ ةیكحؼ در چ٧ارچ٨ب جؼکیب زٕؼاٗیایی ایؼان ٦ای ظاص ٥ٌٛ٤٠د٤٦غ، دارای گؼایفة٥ ایؼان ٣كان ٠ی

ی ة٥ کارگیؼی زةان ّؼةی در ٠ضاوره و ٨٣قحار٦ای ز رئیؾ ز٨٧١ر ظ٨اؿحار ازازه٦ـح٤غ.ةؼای ٠ذال : ةؼظی روق٤٘کؼان ٥ٌٛ٤٠، ا

قغه ة٨د٣غ.ة٥ ّالوه در ٠ازؼای ةضؼان آب در آةادان در ؿال  1378رؿ١ی و جغریؾ آن در ٠غارس ٤٠اًٙ ّؼب زةان در ؿال 

ای در ةؼاةؼ ؿیاؿث واک٤ف ٦٥ٌٛ٤٠ایی اةؼاز قغ ک٥ ٨٣ّی ٦ای کارون ة٥ یؽد، صـاؿیث٣ـتث ة٥ ا٣حٛال آب ؿؼقاظ٥ 1379

 (173: ٣1381یا،رود.)صاٍٗدوٝث ٠ٞی ة٥ ق١ار ٠ی

٦ای ٤٠ْٜ٘ در ٥ٌٛ٤٠ دارد و ای٢ ک٥ ة٥ ویژه ٨ّا٠ٜ اٚحنادی زا ةؼای ٨ٚم ة٨ٞچ، ةؼ ٠ٌؼح ة٨دن گؼایف٧ٗؼؿث ٨ّا٠ٜ چاٝف     

گؼ ٣اروایحی ٠٨ٚی ٦ـح٤غ.گػقح٥ از ای٢، ١٦ـایگی کرؿغ ک٥ ٨ّا٠ٜ اٚحنادی، جضؼیدر ای٢ ٥ٌٛ٤٠ جأدیؼ گػار ة٨ده و ة٥ ٣ُؼ ٠ی

ج٨ا٣غ در ج٧ییر و ای٢ ٥ٌٛ٤٠ ةا پاکـحان را ٣یؽ ٣تایغ ٣ادیغه ا٣گاقث.ای٢ ١٦س٨اری ةا ٤ّایث ة٥ وز٨د ٠كکالت اٚحنادی، ٠ی
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ٗؼ٤٦گ ایؼا٣ی  ک٥ق٨د ا٠ا در ظن٨ص ْٗاٝیث ٨ّا٠ٜ ٨٦یث ؿاز، ١٦چ٨ن زةان و ٣ژاد، ٠كا٦غه ٠ی ؿازی قکاف ٠ؤدؼ ةاقغ.ْٗال

 ٢ از ای٢ صیخ ظٌؼی در ٠یان ٣یـث.و ة٤اةؼایؿ٥ٌٞ کا٠ٜ دارد 

٦ایی اؿث ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ١٦س٨اری ٤٠اًٙ کؼد٣كی٢ ایؼان ةا کؼدؿحان ّؼاق و ٗارس از ز٥ٞ١ گــث -گــث ٠٨ٚی کؼد     

٦ا و درگیؼ ؿاظ٢ ایؼان ةا ٨٠و٨ع جؼکی٥ و ای٢ واْٚیث ک٥ دول ٠ؽة٨ر ة٥ د٣تال جضنیٜ ٤٠اِٗ ظاص ظ٨د ة٥ ک١ک ا٦ؼم ٠٨ٚیث

٦ایی را ج٨ا٣غ ةؼوز ظك٣٨ثای ةؼظ٨ردار ٠ی ةاقغ.جضٞیٜ ٣کؼدن مضیش ای٢ وٚایِ، ٠یا٣غ، از صـاؿیث ویژهاؿحٛالل ٨ٚم کؼد ة٨ده

: 1378از ٚتیٜ آ٣چ٥ ةْغ از دؿحگیؼی اوزاالن در ٤٠اًٙ کؼد٣كی٢ ایؼان روی داد، ة٥ د٣تال داقح٥ ةاقغ. )٠ٌاْٝات را٦تؼدی،

 درصؼکث ا٥٣یظاور٠ ق١ال ة٥ ز٨٤ب از ٚغرت ١ٌ٠ئ٤اً ک٥ اؿث کؼده اؿحغالل ٢یچ٤ کاپالندر ارجتاط ةا کؼدؿحان ةؽگ  (40

 یو. آجاج٨رك ؿغ ٠ٛؼ کی٣ؽد و یز٨٤ة یآ٣اج٨ٝ در ٦ؼان آب پؼ ی٦ادقث ة٥ ٗارس ریظٞ در د٦ٞؼان ٣٘حی ی٦اص٨زه از اؿث،

 ک٥ غیگ٨ی٠ ادا٥٠ در و اؿث کؼده اّالم ةاقغ دؼوت ٢یا وارث ؽی٣ ٤غهیآ در ٥یجؼک ی٠ٞ دوٝث ک٥ ٨٠رد ٢یا در را ظ٨د غیجؼد

 س٥ی٣ح در و اؿث قغه واِٚ اؿث ٢یکؼد٣ك کا٠ٜ ٨ًر ة٥ ک٥ ٥یجؼک یقؼٚ ز٨٤ب در آجاج٨رك ؿغ یآة ؼوگاهی٣ ةؽرگ ٠سح١ِ

 ظ٨ا٦غ ٢یٗٞـٌ و ٜیاؿؼائ مٞش ٣ا٥٠ٛث٨٠اٗ یی٧٣ا س٥ی٣ح از جؼیةضؼا٣ ا٥٣یظاور٠ ٤غهیآ یةؼا او ٣ُؼ ة٥ جؼك و کؼد ٤٠از٥ّ

 (437 -439: 1380.)کاپالن،ة٨د

 

 
 ٦ای جسا٣ؾ ةعف ٠ؼکؽی و پیؼا٣٨٠ی ٠ٞث ایؼان: اٝگ٨ی ٣ـتث ٣3ٛك٥ ق١اره 

 158: ٣1381یا،٤٠تِ : صاٍٗ
 

 گیسیوتیجٍ .7
ؿحان گٞـحان و ةعكی از اؿحان ی ؿؼز٠ی٢ ایؼان ا٨ٚام ٠عحٞ٘ی ؿاک٢ ٦ـح٤غ.در ق١ال و ق١ال قؼٚی ایؼان در ادر چ٧ار گ٨ق٥

ظؼاؿان ق١اٝی ٨ٚم جؼک٢١ ؿاک٢ ٦ـح٤غ.١ٞٚؼو ٗىایی ای٢ ٨ٚم از قؼق دریای ٠از٣غران آٔاز و ة٥ ؿ١ث آؿیای ٠ؼکؽی 

٦ای ایؼان در ؿ٥ ظنین٥ زةان، ٣ژاد و ٠ػ٦ب از ةعف ٠ؼکؽی ایؼان ٠ح١ایؽ٣غ و ةا کك٨ر جؼک٤١ـحان در یاةغ.جؼک٢١گـحؼش ٠ی

ةاقغ زتؼ زٕؼاٗیایی ٣یؽ ة٥ ةاق٤غ.در ز٨٤ب و ز٨٤ب قؼق ایؼان ک٥ از ٤٠اًٙ ٠ضؼوم کك٨ر ٠یحؼك ٠یای٢ ؿ٥ ظنین٥ ٠ك
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-ای٢ ّغم ج٨ؿ٥ْ ک١ک کؼده اؿث و ٠ضیي ًتیْی ٔیؼ٠ـاّغی را ة٥ وز٨د آورده اؿث، ٨ٚم ة٨ٞچ در ای٢ ٥ٌٛ٤٠ ؿاک٢ ٠ی

گؼیؽی، ةاّخ الی صک٠٨حی و ٨ّا٠ٜ ج٨ٛیث ک٤٤غه ٠ؼکؽةاقغ.دوری از ٠ؼکؽ کك٨ر، ٨ّا٠ٜ زٕؼاٗیایی، ّغم دؿحیاةی ة٥ ٠كأٜ ةا

قغه اؿث جا ای٢ ٨ٚم ظ٨د را در ؿؼ٨٣قث ٠ٞی کك٨ر ک١حؼ قؼیک ةغا٤٣غ و در جض٨الت ةؽرگ ازح١اّی ایؼان ٣ٛف ٚاةٜ ج٨ز٧ی 

یكی ک٥ اٝساظیؼ ة٥ دٝیٜ کكٖ ٣٘ث و ٨٠ْٚیث ؿ٨ق یکنغ ؿالدر  در اؿحان ظ٨زؿحان، ة٥ ٧ّغه ٣گیؼ٣غ.در ز٨٤ب ٔؼب ایؼان

٦ای جضٛیٙ، یاٗح٥ ة٤اةؼای٢ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٨ٚم ّؼب ؿک٣٨ث دار٣غ. ،در ای٢ ةعف از ایؼان ةاقغ.دارد از ا١٦یث ةیكحؼی ةؼظ٨ردار ٠ی

، ةْىًا ةاّخ ایساد چاٝف ای ؿک٣٨ث دار٣غ ک٥ ای٢ ج٨٤ع ٠٨ٚی ة٥ ١٦ؼاه ج٨٤ع ٠ػ٦تی و پؼاک٤ف زٕؼاٗیاییدر ایؼن ا٨ٚام چ٤غگا٥٣

کك٨ر٦ای ١٦ـای٥،  ٠ی٢ ایؼان و ١٦گ٣٨ی آ٧٣ا ةا ٠ؼدمپؼاک٤ف ا٨ٚام در چ٧ار گ٨ق٥ ؿؼز ی گؼدیغه اؿث.٠ث ٠ؼکؽ٨کةؼای ص

ًٞتی ٨ٚم کؼد، از ٣ُؼ ایساد چاٝف ةؼای زغاییاز دیغگاه ژئ٨پٞیحیکی، ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢،  ای را ة٥ وز٨د آورده اؿث.٨٠ْٚیث ویژه

  ةاقغ.٦ای ةیكحؼی ٣ـتث ة٥ ةٛی٥ ا٨ٚام ٠یدارای پحا٣ـیٜ

 

 . زاَکازَا ي پیشىُادات8
 ریؽی زا٠ِ و کا٠ٜ در ز٧ث ج٨ؿ٥ْ ٥١٦ ٨٣اصی ٗؼ٤٦گی و ٠٨ٚی و ٠ػ٦تی در گـحؼه زٕؼاٗیایی ؿؼز٠ی٤ی ةؼ٣ا٥٠

 ایؼان؛

  ٦ای ةاالی دوٝحی؛و رؿیغن ٣عتگان ٥١٦ ا٨ٚام در رده٦ای الزم در ز٧ث دؿحیاةی ز٠ی٥٤ایساد 

 از ًؼیٙ زػب دا٣كس٨ در ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ و ق٧ؼ٦ای  ٠ذالً ی ا٨ٚام ةا یکغیگؼ ٥ریؽی در ز٧ث ةؼٚؼاری ارجتاط ١٦ةؼ٣ا٥٠

 ٠عحٖٞ، اصغاث زاده و را٧٦ای ارجتاًی ٤٠اؿب ٠یان ق٧ؼ٦ا؛

  اقا٥ّ ٗؼ٤٦گ و ظن٨میات ازح١اّی ا٨ٚام در ٠یان کٞی٥ ٠ؼدم کك٨ر، ٦ؼ کغام از ا٨ٚام درون کك٨ر از ظن٨میات

 ادی٥٤ و ؿاز٠ا٣ی آگاه ق٣٨غ.ازح١اّی٨ ٗؼ٤٦گی دیگؼ ا٨ٚام ة٥ قکٜ ٧٣
 

 

 مىابغ ي مآخر
ای ایؼان، گؼایی در ؿپ٧ؼ ز٧ا٣ی قغن )جسؼة٥ ٠٥ٌٛ٤٠غظٞی ةؼ واکاوی پغیغه ٨ٚم»(،1386اص١غی،ص١یغ) .1

 ٗن٤ٞا٥٠ ؿیاؿث داظٞی، ؿال اول، ق١اره ؿ٨م، جاةـحان ،«جؼکی٥ و ّؼاق(

٦ای ٠س٥ّ٨١ ٠ٛاالت چاٝف،«ر ایؼانٗـاد، جتْیه و ٗٛؼ؛٨٠ا٣ِ اؿاؿی ج٨ؿ٥ْ د»(،1387اص١غی،ؿیغ٠ض١غ) .2

   ازح١اّی ایؼان، ٠ؤؿـ٥ ا٣حكاراجی ک١یٜ

٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ دا٣كگاه پایان،«ن و جأدیؼ آن ةؼ ا٤٠یث ٠ٞی ایؼانز٧ا٣ی قغ»(،1383اص١غ٣ژاد،ّٞیؼوا) .3

 ٗؼدج٧ؼان ة٥ را١٤٦ایی دکحؼ ز٦ؼا پیكگا٦ی

 ٗن٤ٞا٥٠ را٦تؼد،،«ؼاق؛٦ارج٤ٞغ ژئ٨پٞیحیکی اؿؼاییٜکؼدؿحان ّ»(،1390کا١َی،٠ـ٨ْد و ّؽیؽی،پؼوا٥٣)ظ٨انا .4

                                                                            ، پاییؽ60ق١اره 

٦ای ٦ای ٠٨ٚی رژیٟ پ٨ٞ٧ی در پیغایف ز٤تف٠٨ٚیث و ا٤٠یث )جأدیؼ ؿیاؿث»(،1377ا٠یؼاص١غی،٨٦ق٤گ) .5

  ی صـ٢ ق٘یْی، ٗن٤ٞا٥٠ ٠ٌاْٝات را٦تؼدی، جاةـحان٥١جؼز«٠٨ٚی دؿح٥ ز١ْی در ایؼان(
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٣ـتث ٨٦یث ٠٨ٚی و ٠ٞی در زا٥ْ٠ چ٤غ ٠٨ٚیحی ایؼان: » (،1392اةؼا٦یٟ)ا٠یؼکاٗی،٠ض١غ و صازیا٣ی، .6

  66ه دوم، ق١ارویـث، ؿال ةٗن٤ٞا٥٠ را٦تؼد ،«ةؼرؿی و ٠ٛایـ٥ ؿ٥ ر٦یاٗث ٣ُؼی

جؼز٥١ ّٞیؼوا ٗؼقچی و ص١یغروا ر١٤٦ا، ج٧ؼان : ،«ؼژئ٨پٞیحیک ٗؼاگی»(،1383ةؼادن،کحٞی٢ و قٞی،ٗؼد) .7

 ا٣حكارات دوره ّاٝی ز٤گ،چاپ اول

 ج٧ؼان: ا٣حكارات ا٣حعاب، چاپ اول ،«ٗؼ٤٦گ زٕؼاٗیای ؿیاؿی»(،1386ٗؼد،ز٦ؼا)پیكگا٦ی .8

 ؛ج٧ؼان : ا٣حكارات ؿ١ث، چاپ اول ،«زٕؼاٗیای ؿیاؿی ایؼان»،(1381)٣یا،٠ض١غرواصاٍٗ .9

 ٠ك٧غ : ا٣حكارات پاپٞی،چاپ اول،«ام٨ل و ٠٘ا٦یٟ ژئ٨پٞیحیک»(،٣1385یا،٠ض١غروا)صاٍٗ .10

٦ای ٠٨ٚگؼایا٥٣ دیؼ آن ةؼ صؼکثأجضٞیٜ ژئ٨پٞیحیک ظ٨دگؼدا٣ی ق١ال ّؼاق و ج»،(1388ظاٝغی،صـی٢) .11

٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ زٕؼاٗیای ؿیاؿی، دا٣كکغه ٨ّٞم ز٠ی٢، دا٣كگاه پایان ،«کیغ ةؼ ایؼانأپیؼا٣٨٠ی ةا ج

 : دکحؼ ص١یغروا ٠ض١غی، ٠كاور: دکحؼ ّٞیؼوا ٠ضؼاةی ا١٤٦اق٧یغ ة٧كحی، ر

٠ا٤٦ا٥٠ اًالّات ،«ا١ٝٞٞی٦ا و پیا٠غ٦ای داظٞی و ةی٦٢ای ٗؼا٣ـ٥،ریك٣٥اآرا٠ی»،(1384د٦كیار،صـی٢) .12

 ی اول و دوم، ٧٠ؼ و آةاناٚحنادی، ؿال ةیـحٟ، ق١اره-ؿیاؿی

 ق١اره فیپ ی،را٦تؼد ٠ٌاْٝات ٗن٤ٞا٥٠ ،«ی٠٨ٚ ثی٨٦ رقغ و ی٠ٞ یکپارچگی»،(1377)،کاووسیغا٠ا٠یؿْ .13

 اول

ٗن٤ٞا٥٠  ،«ةؼرؿی ٣ٛف ٨٦یث ٠٨ٚی ةؼ ا٤٠یث ٠ؼز٦ای ج.ا.ا»،(1389ٔال٠ضـی٤ی،اؿ١اّیٜ و دیگؼان) .14

 ، جاةـحان٠61ٌاْٝات دٗاّی و ا٤٠یحی، ؿال ٦٘غ٦ٟ، ق١اره 

 ٤ٞا٥٠ ژئ٨پٞیحیک،ٗن ،«٠ٌا٥ْٝ ٨٠ردی ظاور٠یا٥٣ ای:٠غل ژئ٨پٞیحیکی ا٤٠یث ٥ٌٛ٤٠»،(1389ٚاؿ١ی،ٗؼ٦اد) .15

 : ا٣حكارات ؿاز٠ان زٕؼاٗیایی، ؿال قكٟ،ق١اره دوم،جاةـحان ج٧ؼان

ةؼرؿی را٦تؼد ؿیاؿث ظارزی آ٠ؼیکا در کؼدؿحان ّؼاق و »،(٣1391كی٢،ارؿالن و ٚغ٠ی،اکؼم)قیطٚؼةان .16

 ، ة٧ار62ٗن٤ٞا٥٠ را٦تؼد، ق١اره ،«ا٤٠یث ٠ٞی ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼان

:  جؼز٥١ ،گؼانید و ٜیاج٨جا ژئاروئغ،«کٟی و ـثیة ٚؼن در کیژئ٨پٞح؛٤غهیآ ٠ؼج و ٦ؼج»،(1380)کاپالن،راةؼت .17

 ج٧ؼان ،ظارز٥ ا٨٠ر وزارت ی،ؼی٣ن ٦اقٟ و ای٣صاٍٗ ٠ض١غروا

 ؿالی،٠ٞ ٠ٌاْٝات ٗن٤ٞا٥٠،«ؼانیا کؼد زا٥ْ٠ یؼیپػ ٠كارکث و یاؿیؿ ج٨ؿ٥ْ»،(1380)٢ی،صـیگ٨درز .18

 80ؽییپا،9 ق١اره،ؿ٨م

(؛ ٗن٤ٞا٥٠ ٠ٌاْٝات 1378)«)٨٠رد ٠ٌاْٝاجی ٠٨ٚیث و ظك٨٤ت در ایؼان( َؼٗیث ًتیْی ا٤٠یث»؛ - .19

 ، پاییؽ و ز٠ـحان6و  5را٦تؼدی، ق١اره 

ی دره ٠یؼصیغر ةا ١٦کاری رصیٟ م٨٘ی؛ جؼز٥١،«درا٠غی ٨٣ ةؼ زٕؼاٗیای ؿیاؿی» ،(٨٠1379یؼ،ریچارد) .20

 ج٧ؼان : ا٣حكارات ؿاز٠ان زٕؼاٗیایی ٣یؼو٦ای ٠ـٞش، چاپ اول

 ج٧ؼان : ا٣حكارات ؿ١ث، چاپ اول ،«یاؿیؿ یایزٕؼاٗ ی٠تا٣ و ام٨ل»،(1378)رهغر،دیؼصی٠ .21



 

2910 

 

ٗن٤ٞا٥٠ ژئ٨پٞیحیک،  ،«جضٞیٜ زٕؼاٗیایی ٤٠اةِ ج٧غیغ ٠ٞی در ایؼان»،(٠1387ض١غی،ص١یغروا و دیگؼان) .22
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