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 تـوَ ذؿالي

 

 ـ ليضا اؿالهي هذوضهِضي هذوْصي
 

َ   ؿْادل ّ تٌاصع سليج اي تـؾ صرغرٌـَ ّ نِـي صع ؾغهـَ فغٌُـا ّ ذـاعرز        فـاعؽ صاعاي ييلـيٌ
 ض. ٌتاك ؿغػهيي سْص هي
غثاع ػهاى تَ سْص ًگغفرَ ّ ُوچٌاى ُْرد هلي ّ ارغاًي سْص عا دفع اي نَ صع گظع ؾوغ،  ييليٌَ

اًگيـؼي" رـک ف ـا     هفِْم "سْاًاري" ّ "سـارغٍ نغصٍ اؿد. تَ عاؿري عاػ تماء رک "ُْرد" صع چيـد؟! 
 گيغص؟  چگًَْ كکل هي

اًض نـَ   تٌاصع سليج فاعؽ صع للوغّ سْص آًچٌاى دؾ ذؿلك صع هياى تْهياى هٌطمَ تَ جاي گظاكرَ
تاكٌض. هکاًي صع همياؽ رک هذلَ، دال آًکـَ تٌـاصع تـَ     گْري ُوگي اًرؼاؾي اػ رک هکاى سام هي
تارــد   الوللي ُـرٌض. لظا ؾاهلي لضعذوٌضذغ اػ ؾولکغص هي لذاظ سْام هاُيري سْص صاعاي ؾولکغص تيي

لـي تـغاي   گيغي ُْرد ؿاسراعي تٌاصع هؤثغ تاكض ذا هذيط رثيؿي آًِا عا صع دض رک للوغّ هذ صع كکل
تْهياى هٌطمَ هأًْؽ گغصاًض ّ ؿثة هطلْتيد ف اري آى تاكض. اري هؤلفَ لضعذوٌض چيـؼي ًيــد جـؼ    
ّجْص ٌُجاعُاي اجرواؾي كٌاسرَ كضٍ ّ فغٌُا جاعي. تا رک عّرکغص ًاب ّ ذاعرز گغاراًَ ًـثد تـَ  

 اى گفد: گيغي للوغّ رک ف اي ؾوْهي تا سارغاخ جوؿي هيرْ تشق صع كکل ؾْاهل ّ ؾٌاهغ ُْرد
گيغي تشق هِوي اػ نواالخ اًـاًي صع صل  هذلَ للوغّ يارَ صع ييًْضُاي اجرواؾي اؿد ّ كکل

صُض، رک جاهؿَ ؿالن ّ يْرا ًياػهٌض عّرکغصُاري صع جِد ذمْرد اتؿاص اجروـاؾي   عر هي هذالخ جاهؿَ
 ّ ُْرري هغصم ُغ هذلَ اؿد. 

ز، ػهاى، صري، فغٌُـا، آصاب ّ عؿـْم ّ   صع اري هياى ؾالٍّ تغ ؾولکغص ًمق ؾٌاهغي چْى ذاعر
 عؿض.  ؿٌي اجرواؾي، صع ُْرد تشلي ف اُاري تا عّح جوؿي تـياع نليضي ّ ذؿييي نٌٌضٍ تٌػغ هي

هـغصم آى ذٌيـضٍ كـضٍ اؿـد لـظا      ػًـضگي  هاُيد هياصي ّ ًيؼ تٌضعًليٌي صع ذاع ّ يْص هٌطمـَ ّ  
عخ صرگـغ ؿـاسراع ُـْرري كـِغُا چـَ صع      تَ رک هؤلفَ هرأسغ را يـيي گغصص. تَ ؾثـا  ذثضرلذْاًض  ًوي

اي( صع ذؿاهل تا فغٌُا ّ هرٌاؿة تا ّرژگيِـاي   الوللي( ّ چَ صع همياؽ سغص )هذلَ همياؽ نالى )تيي
 طٌُي، نيفي، فيؼرکي ّ كغلي هغصم آى هٌطمَ اؿد. 

گيغي ُْرد ؿاسراعي كِغُاي ؿادلي سليج فاعؽ ذا تضاى دض  ذأثيغ اري ؾْاهل فيؼرکي صع كکل
ُاي هلرغني چْى "هغنؼ ّ ُـرَ للوغّ"، "ُْرد ّ ذلـشن للوـغّ"،    نَ هيرْاى تَ د ْع هؤلفَاؿد 
" ّ "سـارغاخ جوؿـي"   ًؼصرکُا"، "ؾٌاهغ ّ ًلاًَ" ّ ؾْاهلي اػ اري صؿد صع ارجاص "عّاتط اجرواؾي  "لثَ

 اكاعٍ نغص. 
ي اجروـاؾي  اري صع دالي اؿد نَ جؼ دانويد رک فغٌُا ّادض نَ عرلَ صع آصاب ّ عؿْم ّ ؿٌ

 ذْاى رافد! آى صاعص، صليل صرگغي تغ ُوـاًي هاُيري آًاى ًوي
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نَ ذؿاهالخ اجرواؾي ّ عّاتط هغصم  تاكٌض هطغح هيُاي جوؿيري فؿال نلْع  ؿْادل تؿٌْاى رکي اػ يٌَِ

كْص ّ اري هاُيد صع ًريجَ اعذثاراخ صعّى هـغػي ّ تـغّى    هْجة كکلگيغي ُْرد اعذثاري صع آًِا هي

 گغصص.   غػي هغصم صع ؿْادل جٌْب ّ كوال نلْع ذمْرد هيه

هاتيي ارـغاى ّ نلـْعُاي ُوــارَ كـوالي ّ جٌـْتي عسـضاصُاي جضرـض الروـاصي،          صع جغراى عّاتط في

تاػعگاًي، فغٌُگي، اجرواؾي ّ ... تْلْؼ سْاُض ييْؿد نَ اػ رکـْ ؿثة هؿغفي فغٌُا ّ ذوضى ارغاى ّ 

ًاٌُجاعرِاي ذوـضى غغتـي    ذـغيگغ سْاُض تْص ّ اػ ؿْي صرگغ سطغ نلْعُاي ُوجْاع صعراري تَ رکضر

 تَ صاسل نلْع عا تَ صًثال سْاُض صاكد. 

فؿاليرِاي تاػعگاًي ًيؼ صع اًْاؼ لاًًْي ّ غيغلاًًْي صع ؿْادل هغػي نلْع تــياع عارـج ُــرٌض. ُـضارد     

تشلـي   هشرلـ  ؿـثة عًّـك    لاًًْوٌض ّعّص ّ سغّج ناالُا اػ رغرك هغػُاي صعراري )ؿـْادل( اػ اتؿـاص  

ليکي تؿ ـا    .ػاري، عكض هٌؿد هاصعاخ ّ ّاعصاخ ّ ارجاص هٌارؽ سغص صرگغي سْاُض تْص الرواصي، اكرغال

كًْض نَ هوکي اؿد  گيغي كارـرَ تَ ذِضرضُاري تؾ ؾػين ذثضرل هي اري فغهرِا صع هْعخ ؾضم تِغٍ

كٌاسد صليك اتؿاص هشرلـ  ُْرـد ّ ًمـق     .ًايظرغي عا تغاي نلْع تَ صًثال صاكرَ تاكٌض هضهاخ جثغاى

ّ اػ ؿْي صرگغ نٌرغلي تـغ   عا عّكي نغصٍؿْادل اػ رکـْ ذأثيغ ؾْاهل اجرواؾي ـ فغٌُگي تغ اري ُْرد  

 ؾولکغص ؿْادل سْاُض تْص.  

ذـغ كـضى    تَ كغح اتؿاص هرٌْؼ ناعنغصي ؿْادل هشرل  يغصاسرَ ّ ؿپؾ جِـد عّكـي   صع اترضا اري همالَ

ِ       ،وًَْ هْعصي هطالؿَهْضْؼ؛ تَ ؾٌْاى ً غ تغ چگًْگي ذأثيغ ؾْاهـل هشرلـ  تـغ كـکلگيغي ُْرـد كـ

تا ؾٌارد تَ ؾْاهل هؤثغ صع كـکلگيغي ُْرـد ؿـْادل تـَ      ًِاررا ّ  ؿادلي تٌضعؾثاؽ هروغنؼ كضٍ اؿد

 اعائَ عاُکاعُاري جِد دفع ّ ادياء ُْرد هٌجغ كضٍ اؿد. 
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فاهلَ : جوؿيد جِاى صع 52اُويد ًْاع ؿادلي صعراُا ذا تضاى دض اؿد نَ هطاتك آهاعُاي تضؿد آهضٍ 

 صعراُا ؿانٌٌض. اػ صع رکوض نيلْهرغي  ًيؼ: جوؿيد 93صعرا ّ اػ نيلْهرغي  52

ـ تَ رْعرکَ دضّص  نيلْهرغ ؿادل صع جٌْب ّ كوال ّجْص صاعص 2779دضّص  هـيغيصع ارغاى   ک چِـاعم ر

 اًض.  آى عا هٌارك كوالي ّ هاتمي عا هغػُاي جٌْتي تَ سْص اسروام صاصٍ

اري تشـق اػ ؿـْادل    .اًض تغيا نغصٍ ُاي سْص عا صع داكيَ سؼع کًْرگاٍذغري ؿ ًشـريي الْام آعراري تضّي

 اًض.  ُن انٌْى تيلرغري ذغانن جوؿيد صع ّادض ؿطخ عا تَ سْص اسروام صاصٍ

  

 

 

 

 

 

 

 اؿراًِاي ارغاى  تٌضيهغػ ًملَ

 

يٌِـَ جٌـْتي نلـْع ّ     ،تشق صرگغي اػ ؿْادل نَ ّؿؿد ّ يغانٌضگي تيلـرغ جوؿيـد عا صع سـْص صاعص   

 تاكض. فاعؽ هي ؿْادل داكيَ سليج

َ  رـاتين  هيهغػتٌضي كِغُا صع ؿغذاؿغ نلْع صعتا ًگغكي اجوالي تَ چگًْگي  ارـي ذـغانن صع ًـْادي     نـ

تشق كغلي اؿراًِاي جضرض سغاؿـاى كـوالي، سغاؿـاى جٌـْتي ّ      كوالي ّ غغتي نلْع تيلرغ اؿد. صع
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ُـاي   كًْض ّ الثرَ گــرغصگي جـاصٍ   اًض نَ اؿراًِاي ًـثرا  ّؿيؿي هذـْب هي سغاؿاى عضْي لغاع گغفرَ

 اعذثاط تيي كِغي ًيؼ صع آًِا ًـثد تَ كِغُاي كوالي ّ غغتي نورغ اؿد.  

 

ذْجَ تَ ًمق اعذثاري ؿـْادل   ،صٌُض ُاي هغػي نلْع عا ذلکيل هي اػ آًجائيکَ ؿْادل نلْع ؾوضذا  لثَ

عؿض. اري اعذثاط صع تشق ؿْادل كوالي تَ صليـل   تا نلْعُاي ُوـارَ تـياع جضي ّ ضغّعي تَ ًػغ هي

اع اؿـد. لـيکي صع ؿـْادل    تيلرغي تغسـْعص  ّ اهٌيد هـضّص تْصى داكيَ صعرا هذضّصذغ تْصٍ ّ اػ آعاهق

داكيَ سليج فاعؽ نَ تَ ؾٌْاى چِاععاٍ جِاًي هطغح اؿد ّ ذؿاهالخ اجروـاؾي ّ ذجـاعي تــياعي صع    

ّ هيرْاًـض تؿٌـْاى   تـْصٍ  افرض اري اعذثـاط اػ اُويـد تيلـرغي تغسـْعصاع      الوللي صع آًجا اذفاق هي ؿطخ تيي

ارـي ذشلفـاخ هوکـي اؿـد اًجـام       .اكضجِد تغّػ ذشلفاخ صع تشق ّاعصاخ ّ هاصعاخ ت ي هٌاؿةتـرغ

ُاي نلـْع   ؾولياخ لاچاق ناال، اًـاى ّ ... تاكض را ذثاصالخ فغٌُگي، اجرواؾي ّ ذجاعي نَ اػ اري صعّاػٍ

 هـيغ اؿد. 

 

 

 

 

 

 

 فاهلَ هـيغ ػهيٌي تٌضعؾثاؽ اػ تغسي كِغُاي هِن نلْع 

تاكض ّلي صع كـِغُاي   ذغ ؼصرکُوجْاعي آًِا ًي كوالي ؿثة كضٍ نَ كغارط الليوي هـاؾض صع كِغُا

فـاعؽ، كـِغ    تغسْعصاع اؿد. صع هيـاى كـِغُاي داكـيَ ؿـْادل سلـيج      ذغانن نورغياػ  اهغجٌْتي اري 

تٌضعؾثاؽ تضليل لغاعگيغي صع ًمطَ ذمؿغ اري ًْاع ؿادلي ّ هجاّعخ تـا ذٌگـَ ُغهـؼ، تـَ هٌػـْع اعذثـاط       
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غسـْعصاع اؿـد ّ ًياػهٌـض هــافد نورـغي      اي تا كِغُاي هغنؼي ّ ياررشد اػ هْلؿيد هٌاؿثرغي ت جاصٍ

 تغاي عؿيضى تَ آًِاؿد. 

 

كـْص   ساهيري اؿد نَ صع ًريجَ اًطثاق رک يضرضٍ تا ذوْرغ هلاتَ آى صع طُي ارجاص هي ،هٌػْع اػ ُْرد

صاعص. تؿثاعخ صرگغ ُْرد رک ف ا ذوْرغي اؿد نَ طُي تيٌٌضٍ اًرػاع تاػتيٌي آى عا صع تاػصرضُاي تؿضي 

ذغ اؿد. رؿٌي صع ُـغ تاػصرـض ذـضاؾي     اًگيؼي رک ف ا تيلرغ تاكض ُْرد آى ف ا لْي ُغچَ هيؼاى سارغٍ

 تٌضص.  ذغي اػ ذواّرغ لثلي صع طُي تيٌٌضٍ ًمق هي عّكي

ؾـاصي ّ عّػهـغٍ سـْص     صاصى ف اُاي اصعاک كضٍ تا عفراعُـاي  هطاتمداػ آًجائيکَ طُي اًـاى ذوارل تَ 

ثة اعذماء هطلْتيد ّ يْراري ّ دياخ ُغچَ تيلرغ آى سْاُض تـْص. صع رـک ذؿغرـ     رک ف ا ؿ صاعص ُْرد

ذْاى گفد ف اي تا ُْرد ف اري اؿد نَ هاُيد ّادضي صع گظكرَ دال ّ آرٌضٍ صاكرَ تاكض ّ الثرـَ   هي

 ذْاًض هرٌْؼ ًيؼ تاكض.  اري هاُيد ّادض صع رْل ػهاى هي

 

اؿد. كکلگيغي اػ آًجائيکَ ارـي هاُيـد اػ تـضّ     ػذغري هاُيد ؿادل، هاُيد رثيؿي ّ جغغافياري آىتاع

. ُْرـد رثيؿـي   گـغصص  ذلمـي هـي  تـرغي تغاي كکلگيغي ؿارغ اتؿاص ُـْرري   ،ذلکيل ُوغاٍ ؿْادل تْصٍ

 .  الليوِا ذؿاعر  ناعتغي سام سْص عا صاعاؿدؿْادل كاسوي جِاًي صاكرَ ّ صع اًْاؼ 

ُا صع فغارٌض ػهاى ؿثة كکلگيغي اتؿـاص   تغصاعي اػ يراًـيلِاي رثيؿي ؿْادل ّ ذضاّم آى فؿاليدٍ ًْؼ تِغ

 صرگغي اػ ُْرد ؿْادل صع اري تـرغ رثيؿي سْاُض تْص.  

تغصاعرِـا اػ ؿـادل    صع اّلـيي تِـغٍ   اًض تْصٍتلغ  اجرواؾي ًياػُاي ذغري فؿاليرِاي الرواصي نَ جؼء اترضائي

 .  ٌضگغفرهْعص ذْجَ لغاع 

 



 6 

ع ارجاص هاُيد هياصي ؿـْادل هـؤثغ   اًض نَ ص ُاي هياصي اػ ؿْادل ًْؾي اػ فؿاليرِاي الرواصي اؿرفاصٍ

آى اًگيؼ اؿد نـَ غالـة گغصكـگغاى صع ؿـفغ تـَ كـِغُاي        اري ُْرد آًچٌاى لْي ّ سارغٍ .تاكٌض هي

ُاي  هٌطمَ ًيؼ صع تغًاهَصٌُض. اػ رغف صرگغ تْهياى  تَ اؿرفاصٍ اػ غظاُاي صعراري ذوارل ًلاى هي هٌارك

 نٌٌض.  آتؼراى اؿرفاصٍ هياًْاؼ غظاري سْص اػ 

تغسي اػ اري ؾولکغصُا صع للوغّ تْهي ّ تغسي صرگغ صع للوغّ هلي هطغدٌض. تؿٌـْاى هاـال گغصكـگغي اػ    

يؿي صعرا، كغارط هطلْب رث ذْاًائي ّ لضعخصرگغ اتؿاص ُْرري ؿْادل اؿد نَ صع للوغّ هلي هطغح اؿد. 

 تاكض.  ُاي لْي صع جظب گغصكگغ تَ كِغُاي ؿادلي هي ّ هٌاغغ ػرثاي ؿادل اػ جولَ جاطتَ ُْاآب ّ 

صع جغراى كکلگيغي ُْرد گغصكگغيظرغي كِغُاي ؿادلي دْػٍ فؿاليد اػ دض صعّى هغػي فغاذغ عفرَ ّ 

ًمـل  ّ هـألَ دول  اؿد هغذثطؾولکغص ؿْادل  تاتَ ؿطخ تغّى هغػي عؿيضٍ اؿد. لظا الؼام صرگغي نَ 

اري ؾولکغص هاُيد اعذثاري ؿْادل عا ؿـثة   .تاكض تغلغاعي اعذثاراخ صعّى هغػي ّ تغّى هغػي هيّ ًيؼ 

 كضٍ اؿد. 

 

ًـثد تَ آى ادـاؽ ذؿلك صاكرَ ّ جؼئياخ ف ا عا  ؿانٌاىاي اؿد نَ  هٌػْع اػ للوغّ رک ف ا، هذضّصٍ

للوـغّ  گـرغصگي  ،ک ف ا صع هؿطْف صاكري دؾ ذؿلك هغصم ًـثد تَ سْصصاًٌض. ذْاًاري ر اػ آى سْص هي

تاكـض رـا   هذلـَ هطـغح   عؿاًض. اري للوغّ هوکي اؿد صع نْچکرغري دض سْص ّ صع همياؽ رـک   آى عا هي

اػ آًجائيکـَ ؿـْادل رـک نلـْع تـضليل تغسـْعصاعي اػ        .ذغي صع دض رک نلْع ييضا نٌـض  همياؽ گـرغصٍ

اًـض ّ   تؿٌْاى لطة گغصكگغي صع صاسل هغػُاي آى نلـْع هطـغح كـضٍ    ،جظاب يراًـيلِاي رثيؿي ػرثا ّ

ذْاًٌض تؿٌْاى ّادض همياؽ هلي هطغح تاكٌض.  نٌٌض هي جظب هي ُوَ ؿالَ ذؿضاص نايغي گغصكگغ عا تَ سْص

ثـْصٍ ّ صع للوـغّ تـْهي ّ    ًغافـل   آًِـا اري صع دالي اؿد نَ تْهياى ؿْادل ًيؼ اػ اُويـد گغصكـگغي   

 تَ ذؿاهالخ اجرواؾي هلغْلٌض. اي سْص هذلَ
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ذغ ُْرد رک كـِغ ؿـادلي    اي ّ هلي هرفاّخ اؿد. تَ تياى ؿاصٍ ُْرد رک للوغّ صع اتؿاص تْهي را هذلَ

َ  صّعى هغػي تغسْعصاع  ُتؿضصع  ؿـض تـغّى هـغػي تغسـْصاع اػ للوـغّ هلـي       ّ صع ُتاي  اػ للوغّ تـْهي ّ هذلـ

گيـغص. تؿثـاعخ صرگـغ ُْرـد      ْؼ ػًضگي هغصم كکل هيُْرد صع للوغّ تْهي اػ فغٌُا ّ ًاري تاكض.  هي

تؿٌْاى رک اهـل ذغييغًايـظرغ تـغاي تْهيـاى هطـغح      اي عّػهغٍ ػًضگي تْصٍ ّ تْهي ؿادل ًريجَ عسضاصُ

صع للوغّ هلـي تؿٌـْاى رـک ُْرـد هــرمل ّ جضرـض يـيق عّي         رکپاعچَاؿد. دال آًکَ ُواى ُْرد 

 گغصكگغاى لغاع صاعص.  

 

د. للوغُّـاي هلـي ّ صع ؿـطخ    تاكض، ُْرد آى صع للوغّ هلي اؿ اًگيؼي رک ف ا هي ؿثة سارغٍ آًچَ

اًـض. ُْرـد    اي نَ تغاي رک ف ا هطغدٌض صع ًريجَ ُْرد غٌي آًِا كکل گغفرَ للوغُّاي هٌطمَ نالى

هطـغح  اي ييضا نغصٍ ّ تؿٌـْاى كٌاؿـَ آى ف ـا صع هيـاى هلرِـا       ٌثَ ًلاًَرک ف ا صع للوغّ هلي تؿ ا  ج

 گغصص.   هي

هٌارؽ صؿري  ُاي ػرـري ّ آصاب ّ عؿْم لْهي، كيٍْاي اػ فغٌُگِا، ذوضًِا،  اري كٌاؿَ ف اري هجوْؾَ

نٌض نَ ُوـاى ُْرـد    اؿد. تَ تياى صرگغ ؾولکغص تْهياى صع ذثلْع تيغًّي سْص ذطاتمي صع طُي ارجاص هي

لکغص تْهياى صع رْل ػهـاى دـاني اػ   تيلرغ ؾولظا ُوـاًي ُغچَ  .كْص هٌطمَ صع للوغّ هلي هذـْب هي

 ُاي ػًضگي ّ گْرلِاي هرٌْؼ ّاعصاذي اؿد.  ذأثيغًايظرغي آًِا اػ ُجْم فغٌُگِا، كيٍْلْخ ُْرد ّ 

 

تٌضعؾثاؽ تؿٌْاى رک كِغ تا دْػٍ ًفْط اؿراًي هطغح ًيـد تلکَ دْػٍ ًفْط آى ؾوـال  اػ ؿـطخ اؿـراى    

تـاػ  هجاّعذق صع نٌاع ذٌگَ ُغهـؼ اػ صرغ تا ذْجَ تَ ًمق ّرژٍ آى صع الرواص نالى هولکد ّ  فغاذغ عفرَ ّ

الوللي تْصٍ اؿد. لظا ػرغؿاسرِا ًيؼ صع اري كِغ ذْؿؿَ تيلرغي صاكرَ ّ ذؿضاص تــياعي   صاعاي هْلؿيد تيي

 ٍ اؿد. ُاي نلْعي ّ تيي كِغي هياى تٌضعؾثاؽ ّ كِغُاي ُوجْاع اػ لضرن هْجْص تْص اػ جاصٍ
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تؿٌْاى چِـغٍ   آىؿيواي كِغي ّ ؿادلي  اؿد ذا الوللي ؿثة كضٍ صع ؾغهَ تييهطغح تْصى تٌضعؾثاؽ 

 ارغاى ذلمي گغصص.   اؿالهي ّ ؿيواي ارغاًي ّ ُْرد ؿغػهيي يٌِاّع

هغفٌػغ اػ ًمق نليضي اري كِغ تؿٌْاى لطة هِن الرواصي ـ ذجاعي، ًمق گغصكگغيظرغي آى صع ارـام   

نٌض تا ذْجَ تَ عكض عّػافؼّى گغصكگغاى  خ صع هياى اؿراًِاي ُوجْاع تـياع سْصًواري هيًْعّػ ّ ذؿطيال

تيٌـي   يـيق ذْاى صع آرٌضٍ افؼارق هيؼاى عفد ّ آهضُاي ذجاعي ّ ذْعرــري عا تـغاي آى    تَ اري كِغ، هي

جِـد   . ّجْص ؿادل نَ ًمطَ ذوارؼ اري كِغ اػ ؿارغ كِغُاي اؿراًِاي هجاّع اؿد ًمطـَ لـْذي صع  نغص

 كْص.  جظب گغصكگغ هذـْب هي

 

 

 

گغصكگغي صع كِغ تٌضعؾثاؽ صع ارجاص ذوْرغ طٌُي سام ّ عّكـي صع سـارغاخ گغصكـگغاى     ُاي جاطتَ

 . تاكض هي اري كِغُْرد ؿادلي  ًلأخ گغفرَّعّصي تَ اري كِغ ًمق هؤثغي صاعص نَ 

 ،ُاي هرٌْؼ تغصاكد توغي ًػيغ سارغاخ طٌُي هـافغاى ّرژگيِاي ف اري، هذيطي ّ هکاًي نَ تا كيٍْ

كًْض هٌجغ تَ گغصآّعي ارالؾاخ جاهؿي اػ هکـاى   جاّصاًَ هيّ ذِيَ ؾکؾ ّ فيلن اػ ؿفغ تَ اري هٌطمَ 

ي، الروـاصي،  هذلَ، ّضؿيد اجرواؾهذيطي ّ هذاري اي اؿد اػ كغارط  گغصص نَ هجوْؾَ هْعص ًػغ هي

سـارغاخ   ،ي. گفرٌي اؿـد صع هغاجؿـاخ تؿـض   فغٌُگي ّ آصاب ّ عؿْم دانن تغ عّاتط اجرواؾي كِغًّضاى

 گغصص.   ذثضرل تَ ذْلؿاخ توغي ّ دـي آًاى اػ اري كِغ هي اػ اّليي ؿفغ تَ رک كِغگغصكگغاى  طٌُي
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 52صاكـرَ اؿـد اػ دـضّص     صعرـا رغ كِغُاي ؿادلي، گـرغف سطي تَ هْاػاخ تٌضعؾثاؽ نَ ُوچْى ؿا

نيلْهرغ ؿادل ُوجْاع تا سليج فاعؽ تغسْعصاع اؿد نَ اػ يراًـيلِاي هِـن ّ تـاعػ ارـي تٌـضع هذــْب      

 كْص.  هي

د ـْع گغصكـگغاًي نـَ اػ ٌُگـام     نٌٌض تْاؿـطَ   تـاط سْص عا يِي هي دلي نَ صع داكيَ ؿااًصؿرفغّك

اجرواؾي ّ الروـاصي   اًض. اري ذؿاهل صاػًض كکل گغفرَيغ هي اري هٌطمَغغّب ذا ياؿي اػ كة تَ ذفغج صع 

ؿـٌي ّ  هشرلـ   ُاي  صُض ذضعرجا  ؿثة ذغّرج فغٌُا صاص ّ ؿرض صع هياى گغٍّ نَ صع جْاع ؿادل عر هي

عّص نـَ   صع هْاعصي اري عّاتط ذا دضي يـيق هـي   گغصص. ًليٌاى ّ عًّك الرواصي هٌطمَ هي جٌـي ؿادل

 آّعًض.  صكْاعرِاي تـياعي عا تغاي اعذثاط هياى تافد هـکًْي كِغ ّ ؿادل يضرض هي

 

 

 

 

 

 

 

گاٍ ّ تيگاٍ ذماضـاُاري صعسوـْم ؿـاهاًضُي ًـْاع ؿـادلي صع ًـْادي        اكاعٍ كضٍتضليل تغّػ هلکالخ 

ؿـاػي   ػًـضٍ  ػّرکغص هضتغاًَ صع تِـاػي را تؿثاعذي تاگغصص. ع هشرل  اػ جولَ ؿْادل تٌضعؾثاؽ هطغح هي

نالثض ف اُاي هْجْص آًـد نَ تا ذْجَ تَ اهکاًاخ ّ نوثْصُاي ّضؽ هْجْص هْعخ يظرغص ّ اػ الـضاهاخ  

. صع اري ًْؼ كْصگغصص يغُيؼ  نَ ؾوضذا  هٌجغ تَ اػ تيي عفري ُْرد غالة هٌطمَ هيساعج اػ ؾغف رثيؿي 
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ؿـْاتك صرغرٌـَ    فغؿْصٍ ؿادل تا ًگاُي تَ ييليٌَ،ُاي جضرض تَ جاي تافد جارگؼري نغصى ف ا ،ًگغف

فغٌُا هٌطمَ ّ صع عاؿراي دفع ّ ذؿـالي آًِـا ّ صع لالـة ذکٌْلـْ ي ّ ذماضـاي عّػ هـْعخ       ُْرد ّ 

 گيغص.   هي

 

ذْيْگغافي، ذاعرز،  اللين، رثيؿد، كکلگيغي ُْرد ف اُاي كِغي صع گغّ ذأثيغ ؾْاهل هرؿضصي ُوچْى

 تاكض.  اهکاًاخ تالمٍْ هيّ ؿارغفغٌُا 

 

 

 

 

 

 

 

. ؿْادل آًِاؿد اهلي صع كِغُاي ؿادلي، ؾٌوغ رثيؿي كاسوي تٌام "صعرا" ذؿييي نٌٌضٍ ُْرد ّ چِغٍ

 اهکاى تغلغاعي اعذثاط صعراري تا ؿارغ نلـْعُاي جٌـْتي ُوچـْى   تغسْعصاعي اػ سليج فاعؽ نَ تَ صليل 

ذْاًـض تـَ    هـي  اًـض  ... ذثضرل تَ رک لطة الرواصي فؿال كضٍاهاعاخ هرذضٍ ؾغتي، لطغ، تذغري، نْرد ّ 

ّ ذأثيغيظرغي ؿيواي كِغي اػ ؾْاهـل هشرلـ     هؿواعي ّ كِغؿاػيتـرغ هٌاؿثي تغاي هطالؿاخ  ؾٌْاى

ي ة هٌػغ رثيؿصعرا ّ ذغني اجرواؾي ـ فغٌُگي هذـْب كًْض. چغا نَ تَ صليل ّرژگيِاي هٌذوغ تَ فغص 

عاُکاعُاي گًْاگْى تغاي صؿرياتي تَ الگُْـاي   ّ هؿواعي تْهي تا تٌاُاي جضرض، اهکاى هطالؿَ ّ تغعؿي

ذاػٍ هؿواعي ّ رغادي هٌػغ صع لالة رغدِـاي نالثـضي ـ ف ـاري تـغاي ذْؿـؿَ الروـاصي ّ ُوچٌـيي         

 گغصكگغي اري كِغُا هِياؿد. 



 11 

كْص تَ ذـضعرج   اػ كِغًّضاى ّ يراًـيلِاي هْجْص ارجاص هيُويي ؾْاهل نالثضي ـ ف اري نَ تَ ذٌاؿة ًي 

 تاكض.  ؿاػ ف اُاي كِغي هي ُْرد

هرأؿفاًَ ؿْادل نلْع ها ـ سوْها  ؿْادل تٌضعؾثاؽ ـ صع كغارط فؿلي فالض نيفيـد ف ـاري ّ توـغي      

لاؾضٍ صع ؿثکِاي هشرل  هؿواعي، فمضاى ذلشن ّ نن عًـا   هٌاؿة اؿد. ّجْص ؿاسد ّ ؿاػُاي تي

 ف اُاي كِغي عا ؿثة كضٍ اؿد.  گظكرَى ُْرد كض

 

 

 

 

 

 

 

 

اؿد. الثرَ  طٌُيغ يد هٌػغ ؾيٌي ّ غٌاتشليضى تَ هٌػتشلي تَ ؿادل اعذماء نيف صع ّالؽ ُضف اػ ُْرد

هـظُثي عفراعُـاي    ذْاًض ساعج اػ تـرغ جغغافياري، ييلـيٌَ فغٌُگـي ـ    ويتشلي ً اري ؿاهاًضُي ّ ُْرد

 واؾي دانن تغ ف ا كکل گيغص.  اًـاًي ّ صرگغ ؾْاهل اجر

 

 اًض.  ذفغجي ذمـين كضٍناعي ّ  ،ؿکًْري ، عفراعُاي اًـاًي صع ؿَ گًْحصع ييليٌَ فغٌُگي هغصم

تارــد تـا ّادـضُاي صعّى     ؿطخ )همياؽ( كـِغي ّ نلـْعي هـي    صّؿْادل تٌضعؾثاؽ صع اػ آًجائيکَ 

، صرضگاٍ لاتل ذوْع اؿـد  صُّْرد غالة صع ؿْادل سليج فاعؽ اػ  ٌض،كِغي ّ تغّى هغػي صع ذؿاهل تاك

ّ صّم ُْرد تٌضعگاُي ّ اعذثارـاخ   ُْرد ذفغجگاُي نَ هغُْى اؿرمغاع اري تشق صع جْاع صعراؿد اّل
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ارـي كـِغُا تـا    اؿد ُوجْاعي تاعاى صع اللين ؿغػهيي ارغاى نَ غالة اّلاخ سلک ّ نن  تْرژٍ .صعراري

َ ُواًگًْـَ نـَ    .صاعصآًِـا  صع ذؿييي چِغٍ ؿـادلي  ًمق تـؼاري صعرا  َ يـغصاػ   ًػغرـ ، كـِغي  عرـؼ  ّ تغًاهـ

صاع ًياػهٌضًض ذـا   ُْرد ف اريهغصم تَ ّادضُاي "صع نراب سْص تَ ًام "ػتاى الگُْا" آّعصٍ اؿد:  الکـاًضع،

ّ كـِغي  صع همياؽ تْهي ُواى نْچکرغري جـؼء للوـغ   ف اريهٌػْع اػ ّادض . "تَ آًِا ذؿلك صاكرَ تاكٌض

 رؿٌي هذلَ اؿد. 

 

 

 

 

 

 

ُاي هْجـْص   تٌضعؾثاؽ، "ؿادل" دکن دياط ساًَ هاًٌضصع تـياعي اػ كِغُاي ؿادلي سليج فاعؽ  اهغّػٍ

َ   غاي ؿادل. تؿثاعخ صرگغ سليج فاعؽ تصاعصتغاي ؿادل ًليٌاى عا  آًـاى  ّ  ًليٌاى همياؽ "هذلـي" صاكـر

نـَ ارـي ًگـاٍ تــياع     صاًٌـض   ى ؿْي دياط سْص هينلْعُاي ُوـارَ جٌْتي سليج فاعؽ عا ُوـارگاى آ

ًمق ّ ًگاعُاي فلؼي تغ عّي صعُا ّ دري عًا آًِا، تا ّجْص ت اؾد نن صاًق تاكض.  هغصهي ّ تْهي هي

ّ ٌُغ ّلي ضوي تغسْعصاعي اػ غٌاي فغٌُگي تــياع تـاال، ذثلـْع صرگـغي اػ ُْرـد صعرـاري ارـي كـِغ         

 تاكض.  هي

ّ هْضْؼ غالة هلاغل تْهياى رؿٌـي هـياصي اػ ؿـْي    ا تَ ؿادل اػ رکـْ ُ اًضاػ هـرمين اري ساًَ چلن

 صرگغ ادـاؽ ذؿلك تَ هذيط صعرا ّ ُوجْاعي هذيط ناع ّ ػًضگي عا ؿثة كضٍ اؿد.
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كـْص   الؿاصٍ هذـْب هي اًگيؼ ّ فْق ؿفغُاي صعراري تغاي ؿانٌيي كِغُاي غيغ ؿادلي رک ؿفغ ُيجاى

دال آًکَ اري ؿفغُا تغاي ؿادل ًليٌاى آًچٌاى  ،گغصصهذـْب  ذْاًض تؿٌْاى رک جاطتَ گغصكگغي ّ هي

 صاًٌض.  هلوْؽ اؿد نَ صعرا عا جؼء للوغّ هذلي سْص هي

تٌـْؾي ذـضاؾي   آًـاى  ذْجَ تَ ذوْرغ طٌُي تْهياى هٌـارك ؿـادلي ّ ذـالف صع جِـد دفـع سـارغاخ       

 كْص.   اي اػ ُْرد كِغ ذلمي هيَ ركارـ

 

 

 

 

 

 

 

 

ّجـْص   ،الليوي ّ جغغافياري هٌطمَ صع ذؿييي كغل غالة كِغًّضاى هـؤثغ اؿـد  اػ آًجا نَ ؾْاهل هشرل  

ـ   دوـيغتافي ـ   هاُي فغّكيـ   ذْعتافيـ   يراًـيل رثيؿي صعرا صع ارجاص هلاغل هغذثط تا آى ًػيغ هياصي

 نٌض.  ّ ... ًمق تـؼاري عا ارفا هيصعراًْعصي هلْاًي ـ 

ّ ذضاّم آى صع ري رک ًـل ؿثة كضٍ نـَ فغٌُـا    ذؿاهالخ اجرواؾي هياى اؾ اء هشرل  رک ساًْاصٍ

 ناع جوؿي ّ گغُّي صع هياى ؿادل ًليٌاى عّاج راتض. 

ذاع ّ يْص نالثض  تشلي اػػرـري صع عّاتط اجرواؾي  آالرلي ّ ؿاصٍ تي ًْاػي، ُوکاعي، ًْؼ صّؿري، هِواى

 كِغُاي ؿادلي كضٍ اؿد. 
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عرـا صع هؿطـْف   ص ّ ؾػودذْاى ًْؾي ذثلْع لضعخ  راًَ عارج صع هياى ؿادل ًليٌاى عا هيفغٌُا تغًّگغا

د. ؿْادل ارغاى صع دکن ييلاًي اعذثاراخ تغّى هغػي ارـي  ًـؿادل تـْي سْص صاصاكري ذْجَ ؿانٌيي 

ذْاًٌض تؿٌْاى ذجليگاٍ فغٌُا، ٌُغ ّ ذوضى چٌض ُؼاعؿـالَ ارـي ؿـغػهيي     كًْض لظا هي نلْع هذـْب هي

 نِي ؾول نٌٌض. 

. تاكـٌض  ثْع ّ هـغّع صعرـاري ّ ػهيٌـي هطـغح هـي     ُاي ؾ تؿثاعخ صرگغ ؿْادل صع نلْع ها صع دکن صعّاػٍ

ؾ تارـد ضـوي تغسـْعصاعي اػ دـ    هي كًْض، ُاي نلْع ًيؼ هذـْب هي لثَ ّعّصرِاري نَ ذؿغر  نٌٌضٍ

صع سـْص صاكـرَ تاكـٌض. ارـي     يـظرغي" عا   "، "ًواصري تـْصى" ّ "اًؿطـاف  اًگيؼي سارغٍؿَ ّرژگي " "ذلشن"

َ تارـد  ثيي چِغٍ ّ ُْرد تـرغ سْص ُـرٌض هيهّعّصرِا نَ  ًيـؼ  ذوـضى صرغرٌـَ ؿـغػهيي سـْص      كارــر

 تاكٌض. 

 

 

 

 

 

 

گـاٍ تـَ غـاُغ    گُْا صع كکلگيغي آى هؤثغًـض. ارـي الگُْـا    نيفي اؿد نَ ؾوْها  ال هؤلفَ"ذلشن" رک 

ييليٌَ كِغ، ؾْاهل فغٌُگي، آصاب ّ عؿْم ّ ؿٌي عارج صع ؿٌض ّ گاٍ ذثلْع عّكٌي اػ ع هي هأسظ تَ ًػغ تي

فغٌُگـي جاهؿـَ اػ ؾْاهـل الليوـي،      ؿغػهيي ُـرٌض نَ الثرَ اري ًػـام هياى جْاهؽ نْچک ّ تؼعگ آى 

 ًيـد. ذأثيغ  تيّ ؿاػّناع الػم تغاي ػًضگي ّ عّاتط اجرواؾي دانن تغ هٌطمَ  هذيطي ،رثيؿي
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صع اػ آًِـا ًـاهثغصٍ كـض،    اي ذلشن اري ّعّصرِاي نلْع )ؿْادل سليج فاعؽ( ِصع ّرژگي نَ نيفيرِاري

فغارٌض هؿواعي اػ اتؼاعُاري ُوچْى ؿثک هؿواعي غالة هٌطمَ، هوالخ تْهي لاتـل اؿـرفاصٍ صع هذـل ّ    

ع اغلـة ذوـاّرغ طٌُـي    جْرٌض. اري ّرژگيِا ص عًا ؿاػگاع تا اللين آى هغػ ّ تْم تغاي ذجلي سْص تِغٍ هي

سـضهاذي،  ُْرـد   .سـْعص  نَ اػ صّعًواي كِغُاي ؿادلي جٌْب ارغاى صع اطُاى تـالي اؿـد تچلـن هـي    

ُاري نَ توْعخ رثيؿي را هوـٌْؼ   ذْعرـري اري كِغُا ؾوضذا  تْؿيلَ ًلاًَ ّهٌؿري، اعذثاري هـکًْي، 

 كِغ ّجْص صاعًض هلِْص اؿد.  يصع صّعًوا

جـضاري  ّ ًض صع گـظع ػهـاى جـؼء الرٌفـک     كض هؿغف كِغ هذـْب هيصع لضرن  ُا نَ اري ذواّرغ ّ ًلاًَ

سْاًـاري ّ  عّ  ًايظرغ ؿيواي كِغ ذلمي كضٍ ّ صع ػهغٍ اًرػاعاخ هغاجؿيي تَ كـِغ لـغاع هيگيغًـض. اػ ارـي    

 اػ اُويد تـياعي تغسْعصاع اؿد. را ذطثيك چِغٍ ّعّصي كِغ تا ذواّرغ طٌُي افغاص  اًگيؼي سارغٍ

 

 

 

 

 

 

ذوْرغ طٌُـي "هاًـا" ّ "جاّصاًـَ" اػ     سلكاًگيؼ رک ف ا صع  ُاي سارغٍ ُويي هٌػْع ارجاص ّ دفع جلٍْتَ 

اًگيؼ هوکي اؿد هغتْط تَ تٌاُاي ّاجـض اعػف هيغاثـي ارـي     آى ف ا ًمق تـؼاري صاعص. اري ًماط سارغٍ

آتگـغم ّ  ؽ هرؿلك تـَ  كواعي اػ اري هْاعص صع كِغ ذاعرشي تٌضعؾثا .ُاي رثيؿي آى تاكض هٌطمَ را جاطتَ

 ض. ٌتاك هيض اعػف ذاعرشي جنَ ّااؿد اؿکلَ لضرن  هؿثض ٌُضُّا ّ ،نٍْ گٌْ
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ُواًطْع نَ لثال  اكاعٍ كض صع عًّض تِـاػي را ؿاهاًضُي لثَ ؿـادل ييـغّي اػ ييلـيٌَ فغٌُگـي ّ آصاب     

ؾ ذـغري اهـْل هؿوـاعي تـْهي نوـک كـاراًي صع ارجـاص دـ         ػًضگي تْهيـاى تـَ اً ـوام عؾارـد ًـاب     

 " ف ا صاعص.  اًگيؼي سارغٍ"

  َ اًـضاػ،   اًطثاق هـيغُاي دغنري تا سطْط ذْيْگغافي ػهيي، ُواٌُگي ًْؼ يْكلِاي گياُي اؾـن اػ ؿـار

رثيؿي كِغ تا ًْؼ ؿي ّ را جٌگلي تا همر ياخ الليوي ّ جغغافياري هٌطمَ ّ ُوچٌيي ذؿاهل كشويد ذغه

 ػراصي صاعص.  افغاص اُويد  ذؿلكاًرػاعاخ كِغًّضاى صع اعضاء دؾ 

 

صع ؾيي دال تــياع تـا   لثَ ؿادل تؿٌْاى رک ؾاهل هذضّص نٌٌضٍ ّ  نالثضي ف اري اري كِغُاصع ذْؿؿَ 

 هطغح اؿد.  اعػف

تارــد   هـي  ،چٌاًچَ صع فغارٌض ذْؿؿَ كِغ ييلغّي تَ ؿْي صعرا )اؿرذوال صعرا( الػم ّ ضـغّعي تاكـض  

ارجـاص  ًيؼ ُاي ؿادلي ّ صعراري ّ  ذشغرة ػرـرگاٍاػ يغُيؼ  ُوچْىارد هـائل ػرـد هذيطي ضوي عؾ

اري هٌـارك تـَ تشلـِاي صرگـغ، ارـي      ّ ًِاررا  ؿانٌاى تْهي ذغييغ صع الگُْاي عفراعي ّ هِاجغخ آتؼراى 

ُوچٌـيي  ذْؿؿَ تَ ًذْي هْعخ يظرغص نَ ّعّصرِاي لثلي لاتليد اذوال تَ تافد كـِغ عا صاعا تاكـٌض ّ   

 سارغٍ ّ كشويد سْص عا ًيؼ اػ صؿد ًضٌُض. 
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ذؿغر  ؿيواي جضرض  ّ ًيؼكِغ لضرن كٌاسد ؾْاهل سطغػا صع ذغييغ را ذذْل ُْرد ّ چِغٍ  ؾالٍّ تغ آى

 جؼء ضغّعراخ اؿد.   ،ذْؿؿَ رافرَكِغ 

ٌـض ذْؿـؿَ لاتليـد    تارــد صع فغار  هٌػغ كِغي لضرن هي ججام ذلکيل صٌُضُا ّ اد ناعتغرِا، نالثض جضاعٍ

ُاي كـاسن   را ؿيواي كِغي جضرض تا ذْجَ تَ صاًَ هٌػغّ  ًياػُاي صاسل كِغ عا صاعا تاكٌض ذثضرل تغاي

 ّ ناعتغرِاي لضعذوٌض صع ارجاص ذوْرغ طٌُي ّ سارغٍ جوؿي هغصم اػ هذل كکل گيغص.  

، ذوْرغي صع طُـي  ذػَليغؿپکريُْا نَ صع ُغ  ُاي هٌاغغ ّ يغصٍّ ؿلـلَ هغاذة صع  ُوگًْي ؿاػگاعي،

 اؿد.  غِاًگيؼي ُْرد ّ چِغٍ هاًضگاع ك غٍنٌض ؿثة لْخ ّ لضعخ سار ثثد هي تيٌٌضٍ

اهلي ذلکيل  ُاي لضرن ّ كغراى اؿد صع عاؿرَ ذؿضص ناعتغرِاري نَ ًلاًگغ فؿاليرِاي تْهي هغصم هٌطمَ

 ض. ًواراً هٌض هغصم ّ هلاغل آًِا عا هي ذؿاهل ًؼصرک فغٌُا ُْرد ،صٌُضٍ كِغ

َ   آالرٌـضٍ ُاي ذاعرشي ّ ًيؼ اًرمال ناعتغرِاي سضهاذي ّ  ُا ّ ادجام كاسن صّعٍ دفع صاًَ ُـاي   تـَ الرـ

 ُا اػ كِغ هؤثغًض.  يلد كِغ صع ذمْرد سارغٍ

َ  نَ صع ري اصّاع هشرل  ّ هياى ًـلدفع ّ ًگِضاعي ناعتغرِاري  اًـض صع دـْػٍ ّ    ِاي هرْالي ذـضاّم رافرـ

 غٍ ّ ُْرد كِغ ذأثيغ تـؼاري صاعص.  هاًضگاعي چِ غللوغّ سْص ت

كِغي اػ ُْرد گفرٌي اؿد كٌاؿاري ذوْرغ طٌُي هـافغري ّ كِغًّضاى اػ كِغ صع ذضليك اُضاف دفع 

 اُويد ػراصي تغسْعصاع اؿد. 

 

 تٌلٌز فرانسو، اسوتاياار و ضووٌ ىتوعل ض موا شورااا معمواري        UPA  از يانشگاه D.P.L.Gيکتري معماري  محمد ميدي محموٌيي  

 يانشکده معماري، پرياس ىنرىاي زابا، يانشگاه تيران  ،منظر ً تکنٌلٌژي معماري

 

 يانشگاه تيرانيانشکده ىنرىاي زابا، از معماري منظر کارشناسا ارشد  ومعماري  ارشد کارشناس لتدا اسالما 
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