جغزافياي تاریخی فارس در قزن نهم
پارس در گستزه تاریخ
فاضس اظ لسيٕيسطيٗ ٔطاوع زٕسٖ ايطاٖ اسر .فاضس زض وسيثٞٝاي ٞرأٙطي ت ٝغٛضذ ( parsaخاضس ٚ ٝزض ي٘ٛا٘ي ( persisخطسيس) وٝ
ٔقطّب آٖ فاضس اسر ،آٔس ٜاسر .خاضسٟا اظ عٛايف آضيايي ٞسسٙس و ٝزاضيد آٔس٘طاٖ ت ٝايطاٖ ٔقّ٘ ْٛيسر ٕٞيٗ ا٘ساظ ٜاظ تيا٘اذ خازضاٞاٖ
آضٛض اسسٙثاط ٔيضٛز و ٝخاضسٟا ٕٞا٘ٙس ٔازٞا ٔسّزٟا زحر سّغ ٝآضٛضيٟا تٛز٘س و ٝزض اعطاف زضياچ ٝاضٔٚي ٝيا زض وطٔا٘طا ٜأطٚظي سى٘ٛر
زاضسٝا٘س .تقسٞا ت ٝاحسٕاَ ظياز زض حسٚز  777ق ْ.ضٞسداض ٘ٛاحي غٛٙتي ايطاٖ ضس٘س  ٚزض سطظٔيٗ فاضس سى٘ٛر ٌعيس٘سٔ .غاتك ٘ٛضسٞٝاي
آضٛضي خايسرر آٟ٘ا خاضسٔٛاش تٛز  ٚزسر ٘طا٘س ٜآضٛضيٟا تٛز٘س .تقسٞا تا لسضذ ياتي ٔازٞا آٟ٘ا ت ٝزثقير آٟ٘ا زض آٔس٘س تٌ ٝفسٞ ٝطٚزٚذ آٟ٘ا
ت ٝضص عايف ٝضٟط٘طيٗ  ٚز ٜعايف ٝچازض ٘طيٗ زمسيٓ ٔيضس٘س .تقسٞا آ٘اٖ ضاٙٞطاٞي ٞرأٙطي ضا زطىيُ زاز٘س .تا ا٘مطاؼ سّسّٝ
ٞرأٙطي ت ٝزسر اسىٙسض ٔ ٚسقالة آٖ حىٔٛر سّٛوي زض ٘احي ٝاسسرط سّسّٝاي ٔحّي ،و ٝزض زاضيد ت ٝسّسّٝي خازضاٞاٖ ضٚحا٘ي ٔقطٚف
اسر ،ضٚي واضآٔس و ٝاظ 057ق .ْ.ت ٝتقس تط سىٞٝاي ٘احي ٝآٟ٘ا و ٝزاضاي ذظ خّٟٛي آضأي اسر ،ليافٞٝاي ايطا٘ي ٘ ٚمص اٛٞضأعزا ٘ ٚمص
آزطساٖ  ٚخطچٓ ايطا٘ي ٔطاٞسٔ ٜيضٛز ،ايٗ سّسّ ٝضا آضطخاذ ٔي٘أٙس .خاضسٟا زا ظٔاٖ آ٘سيٛذٛس چٟاضْ غع ٚلّٕط ٚسّٛوي ٞا تٛز٘س؛ تا زض
ٌصضر ٚي زض ساَ  461ق .ْ.خاضس اسسمالَ يافر .خازضاٞاٖ خاضس تا لسضذ ياتي اضىا٘ياٖ اظ آٟ٘ا اعافر وطز٘س أا خاضس ٞطٌع ضسٕاً غعٚ
لّٕط ٚاضىا٘ياٖ ٘طس .اظ سالعيٗ خاضس زض ايٗ زٚض ٜسىٞٝايي ت ٝزسر آٔس ٜو ٝزمطيثاً اسأي زٕاْ خازضاٞاٖ ٔحّي ضا ٔيزٛاٖ ت ٝزسر آٚضز
سالعيٗ خاضس ٘فٛش  ٚلسضذ ذٛز ضا تط سٛاحُ واضٔا٘يا (وطٔاٖ)  ٚسٛاحُ فطتسساٖ تسظ زاز٘س (تياذ)777-709 ،4776 ،
تا آضىاض ضسٖ ضقف  ٚا٘حغاط اضىا٘ياٖ ايٗ ظٔي ٝٙتطاي اضزضيط وٙٔ ٝسؾط فطغر تٛز فطاٌ ٓٞطزيس زا تٔ ٝماتّ ٝتا آ٘اٖ تطذيعز  ٚتا ضىسر
زازٖ آذطيٗ خازضا ٜآ٘اٖ اضزٚاٖ ،سّسّ ٝساسا٘ي ضا زض خاضس تٙا ٟ٘س .اِٚيٗ خازضاٞاٖ ساسا٘ي فالل ٝذاغي ٘سثر ت ٝخاضس ٔ ،سمظ اِطؤس
ذٛز ،زاضسٙس تٕٞ ٝيٗ غٟر ٘مٛش ذٛز ضا زض حٛاِي اسسرط وٙس ٜا٘س .ايٗ ا٘سراتطاٖ ت ٝغع فالل ٝتٛٔ ٝعٗ آتاء  ٚاغسازي زِيُ زيٍطي ٘يع
زاضر  ٚآٖ زصوط زٚضاٖ خط ضى ٜٛزِٚر ٞرأٙطي اسر و ٝلثٛض ضٟطياضا٘ص زض غرط٘ ٜمص ضسسٓ لطاض زاضز(ضٛالة .﴾41-45 ،4785،ساسا٘ياٖ
حىٔٛسي ّّٔي ضا زإسيس وطز٘س ؤ ٝسّىي ت ٝزيٙي ّّٔي  ٚزٕس٘ي تٛز و ٝضايس اظ غٙث ٝايطا٘ير زض زاضيد ايطاٖ ٘ؾيط ٘ساضس ٝتاضس .زطىيُ لسضزي
ٔطوعي  ٚلٛي و ٝظٔاْ اضطاف ّٛٔ ٚن اِغٛايفي فس ٝٙغ ٛضا زض زسر ٌطفر ،زطىيُ لطٙٔ ٖٛؾّٓ ٘ ٚيى ٛزطتير ضس ٚ ،ٜساظٔاٖ زليك زاذّي
و ٝت ٝفٟس ٜي ازاض ٜاي-و ٝزحر ٘ؾاضذ لطاض زاضر -سدطز ٜضس ٜتٛزٛٔ ٕٝٞ ،غة ٌطزيس ايطاٖ-و ٝزػسيس لٛي يافس ٝتٛز-زض عطيمي وٝ
آذطيٗ خازضاٞاٖ اضىا٘ي عطح وطز ٜتٛز٘س ضٞسداض ضٛز ٚ ،چٙاٖ ل ٜٛاي ت ٓٞ ٝضسا٘س و ٝت٘ ٝؾط ٔي ضسس ز٘ياي ٔسٕسٖ تيٗ ايٗ وطٛض  ٚضْٚ
زمسيٓ ضس ٜتٛز(ٌيطضٕٗ)716-715، 4779 ،

فارس در دوران اسالمی
تا زػطف ايطاٖ ت ٝزسر افطاب ،فاضس ٘يع ترطي اظ لّٕط ٚآ٘اٖ ٌطزيس .حافؼ اتطٔ ٚي٘ٛيسس :زض ظٔاٖ ذالفر أيطإِٙٔٛيٗ فّي تٗ اتي
عاِة ،وطّْ اٚ ...غ ،ٟٝظياز تٗ اتيٚ ٝاِي فاضس تٛز ،تقس اظ آٖ و ٝذالفر ٔٙسمُ ضس ت ٝأاضذ  ٚحىٔٛر تٙي أي ،ٝحىٔٛر فطاق  ٚفاضس تٝ
حػاظ تٗ يٛسف اِطمفي زاز٘س  ٚا ٚخسط فٓ ذٛز ٔحّٕس تٗ لاسٓ ضا ت ٝفاضس فطسساز  ٚا ٚضيطاظ ضا تٙا ٟ٘از ٜاسر( .حافؼ اتط)464 ،4778 ،ٚ
زض ظٔاٖ تٙيفثاس و ٝتقس اظ أٛياٖ ضٚي واض آٔس٘س فاضس زض ظٔطٔ ٜسػطفاذ آ٘اٖ زضآٔس .زض ساَ ٞ 059ـ .يقمٛب ِيص زٛا٘سر ٔحٕستٗ
عاٞط حاوٓ ذطاساٖ ضا ٔغّٛب وٙس .سدس تا ٔغّٛب وطزٖ ٔحٕس تٗ ٚاغُ حاوٓ فاضس ،ايٗ اياِر ضا ت ٝزػطف زض آٚضز .تا زضٌصضر يقمٛب زض

ٞ056ـ .تطازضش فٕطِٚيص غا٘طيٗ اٌ ٚطزيس .اسيط ضسٖ ٚي ت ٝزسر أيط اسٕافيُ سأا٘ي ظٔي ٝٙآٖ ضا فطا ٓٞوطز زا تاض زيٍط فاضس زض حيغٝ
السساض ذّيف ٝلطاض ٌيطز ايٗ ٚضـ زا ظٔاٖ حىٕطا٘ي آَ تٛي ٝزٚاْ يافر(حافؼ اتط)460-464 ، ٚ
آَ تٛي -ٝسّسّ ٝاي و ٝزٛا٘سر تطاي ٘رسسيٗ تاض ذّفا ضا ظيط سّغ ٝايطا٘ياٖ زض آٚضزٔ -سّزي ٘سثساً عٛال٘ي تط فاضس سيغط ٜزاضر .ز٘ ٜفط اظ
ايطاٖ تيص اظ يه لطٖ تط فاضس سّغ ٝزاضسٙس (ٕٞاٖ)467،
تا زسسٍيطي ّٔه ضحيٓ ،آذطيٗ فطٔا٘طٚاي آَ تٛي ، ٝتٚ ٝسيّ ٝعغطَ ٔ ٚطي ٚي زض ٞ 117ـ .تساط آَ تٛي ٝتطچيس ٜضس.اظ آٖ خس ٞط چٙس
اظ ٘سُ زيإِ ٝافطازي زا ٞ 155ـ .زض فاضس حىٔٛر ٔيوطز٘س أا فاضس ت ٝزسر ضثا٘ىاضٌاٖ افساز .ايٗ ٚضـ زا ساَ ٞ 158ـ .و ٝسّغاٖ آِة
اضسالٖ فاضس ضا ت ٝزػطف زض آٚضز تطلطاض تٛز .حسٚز ٞطساز ساَ -اظ اٚاذط زِٚر زيّٕي آَ تٛي ٝزا ؽٟٛض زِٚر سّغطياٖ-فاضس زض اذسياض
سالغم ٝتٛز زض ايٗ ٔسّذ ٞفر زٗ ت٘ ٝياتر اظ آٟ٘ا فاضس ضا ازاض ٜوطز٘س؛ ايٗ ٞفر زٗ فثاضذ تٛز٘س اظ :فضّ ٖٛضثا٘ىاض ،ٜضوٗ اِس ِٝٚذٕاضزٍيٗ،
ازاته غالَاِسّيٗ چاِٚي ،ازاته ٔ ٍٛٙتطس ،ازاته تعات( ٝتٛظات ٚ )ٝتاالذطّٔ ٜىطا( ٜتٔ ٝسّذ يه ساَ و ٝايٗ آذطيٗ فطز زض ٞ 517ـٔ .غّٛب
سٙمط تٗ ٔٛزٚز سّغطي ٌطزيس (ٕٞاٖ)468-466 ،
حىٔٛر سّغطياٖ -حاوٕاٖ تقسي فاضس -زا ساَ ٞ 641ـ .و ٝزض ايٗ ساَ ازاته سقس تٗ ظٍ٘ي اسيط سّغاٖ ٔحٕس ذٛاضظٔطا ٜضس ازأٝ
يافر اظ آٖ خس آٟ٘ا سيازذ ذٛاضظٔطاٞياٖ ضا خصيطفسٙس .تا ؽٟٛض ٔغٛالٖ  ،سّغطياٖ اعافر آ٘اٖ ضا ٌطزٖ ٟ٘از٘س ايٗ ٚالق ٝزض ظٔاٖ حىٔٛر
اتٛتىط سقس ظٍ٘ي ضٚي زاز .تا ٔطي ٚي زض ٞ 658ـ ٚ .ا٘سوي تقس ٔطي خسطش سقسٜٛ٘ ،اش ٔحٕس ٔسّذ وٛزاٞي تط زرر ٘طسرٔ .حٕسضا ٜتٗ
سّغط ضا ٚ ٜتطازضش سّػٛق تٗ سّغطضا ٜحاوٕاٖ تقسي تٛز٘سٕٞ( .اٖ)471-469 ،
ضٛضيسٖ سّػٛق تٗ سّغط ضا ٜفّئ ٝغٛالٖ سطوٛتي ٚي ضا زض خي زاضر .تا لسُ ا ٚچ ٖٛاظ ذا٘ساٖ سّغطي خسطي تاليٕ٘ا٘س ٜتٛز ،زض
ساَٞ 660ـ .حىٔٛر فاضس ت ٝآتص ذاز ٖٛزذسط سقس ٕٞ ٚسط ٔ ٍٛٙزيٕٛض اغ َٛخسط ٞالوٛذاٖ سدطز ٜضس .آتص ذاز ٖٛخس اظ تيسر  ٚسٝ
ساَ زض ٞ685ـ .زضٌصضرٚ=.ي ز ٚتاض ت ٝحىٔٛر ضسيس ا َٚتاض زض حاِي زٟٙا  1ساَ حىٔٛر وطز ٜتٛز ت ٝزسسٛض اتالاذاٖ تاظذٛا٘س ٜضس< تا
ا٘مطاؼ زٚزٔاٖ سّغطي ،ايّرا٘اٖ ٔغ ،َٛحاوٕا٘ي ضا تطاي فاضس زقييٗ ٔيوطز٘س٘ .رسر ت ٝأط اتالاذاٖ فطزي ت٘ ٝاْ ا٘ىيا٘ ٛزض ساَ ٞ667ـ .تٝ
حىٔٛر فاضس ضسيس  .تا فعَ ا ٚزض ٞ 667ـ .أيط سٛغ٘ٛػاق ت ٝحىٔٛر فاضس ٌٕاضس ٝضس .زض ظٔاٖ حىٔٛر ا ٚأالن فاضس تّٛن تّٛن تٝ
ٔماعق ٝزازٔ ٜيضس چٙا٘ى ٝزض زاضيد ٞ676ـ .فطزي ت٘ ٝاْ ضٕساِسّيٗ ٔحٕس ٔاِىي و ٝاظ ضطٚزٕٙساٖ فػط تٛز ٕٔاِه فاضس ضا ت ٝزٟٙايي
ٔماعقٌ ٝطفر (ٕٞاٖ)478-477
شوط ٚلايقي و ٝتطاي فاضس  ٚحاوٕاٖ آٖ زض زٚض ٜايّرا٘اٖ ضٚي زاز ٜزض ايٙػا ٔس ٘ؾط ٘يسر  ٚغاِة ٘ ٓٞرٛاٞس تٛز .زٟٙا ايٗ ٘ىس ٝضا
الظْ ٔيزا٘يٓ تياٖ وٙيٓ و ٝفاضس زض ايٗ زٚضاٖ ت ٝزاليُ ٔسقسزي ض ٚتٚ ٝيطا٘ي ٟ٘از .زاليّي اظ لثيُ ٘اآضأيٟا( ٔطُ ِطىط ل ْٛزىٛزاض
«لطا٘ٚاس» زض ساِٟاي  ،).ٞ 687 ٚ677تيوفايسي حىاْ  ٚتٟطٜوطي ؽإِا٘ ٝاظ ٔطزْ= .زض ايٗ ٔٛضز ٔي زٛا٘يس ضغٛؿ وٙيس ت ٝحافؼ اتط،4778 ،ٚ
.<495-479
حسي زض ٔٛضز آتص ذاز ٖٛو ٝزض ظٔاٖ احٕس زىٛزاض ٔػسزاً ت ٝحىٔٛر فاضس ضسيس  ٚعثقاً ا٘سؾاض ٔي ضفر و ٝتطذٛضز ٔاليٓزطي تا ٔطزْ
زاضس ٝتاضس حافؼ اتطٔ ٚي٘ٛيسس« :ت ٝاسسؾٟاض آ٘ى ٝز ٚفطظ٘س اظ آضٚك=; اٚالز ،احفاز ،ذا٘ساٖ< خازضا ٜزاضر ،زٕأر ذٛاظ  ٚفٛاْ ضيطاظ ضا زض
غطيس ٜزضْ ذطيس ٜذٛز ٔيخٙساضر ّٔ ٚه ضا ّٔه ٔٛضٚش ٔياٍ٘اضر» (ٕٞاٖ)481-487
تا ٔطي اتٛسقيس ،آذطيٗ ايّراٖ ٔغ َٛلّٕطٚي آٟ٘ا زػعيٌ ٝطزيس .تطضسي زاضيد فاضس تقس اظ ايٗ زٚضاٖ تٛٔ ٝضٛؿ ٔا اضزثاط ٔسسميٓ خيسا
ٔي وٙس أا خيص اظ ازأ ٝتطضسي زاضيد سياسي فاضس الظْ اسر اظ غغطافياي فاضس زض ايٗ لطٖ  ٚحسٚز  ٚضغٛض آٖ سرٗ تٍٛئيٓ.

جغزافياي فارس در قزن نهم
خاضس (فاضس) يىي اظ اياِسٟاي ٔ ٟٓايطاٖ زض ضٚظٌاض تاسساٖ ت ٝضٕاض ٔيضفر و ٝإٞير ذٛز ضا زا ضٚظٌاض و٘ٛٙي ٘يع حفؼ وطز ٜاسر .ايٗ
سطظٔيٗ ساتم ٝزاضيري چٙسيٗ ٞعاض ساِ ٝزاضز .تطضسي غغطافيايي ايٗ ٘احي ٓٞ ٝت ٝفٛٙاٖ ؽطف ٔىا٘ي ٚلٛؿ حٛازش  ٚضٚيسازٞايي و ٝتط ظ٘سٌي
فٕ ْٛزإضيط زاضس ٓٞ ٚ ٝت ٝفٛٙاٖ ٔحُ ظ٘سٌي  ٚفقّاِير زا٘طٕٙساٖ  ٚا ُٞلّٓ  ٚفط ًٙٞالظْ  ٚتطاي تطضسي زاضيد فطٍٙٞي فاضس يقٙي واضي
ؤ ٝا زض غسز تطضسي آٖ ٞسسيٓ ،ضطٚضي اسر .زض تطضسي غغطافياي فاضس وساب حافؼ اتط ٚضا ت ٝفٛٙاٖ ٕٟٔسطيٗ وساب ٔٛضز اسسفاز ٜلطاض
زازيٓ زيٍط وساب ٘ٛضس ٝضس ٜزض ايٗ لطٖ يقٙي وساب لّمطٙسي ضا ت ٝزِيُ اذص غطف ٔغاِة اظ وسة خيطيٙياٖ چٙاٖ ٔس ٘ؾط لطاض ٘سازيٓ.
وساب غغطافياي زاضيري ايطاٖ زض لطٖ ٘ ٟٓو ٝتطٌطزاٖ فاضسي ايٗ وساب اسر عثقاً ٔٛضز ٘ؾط ٘رٛاٞس تٛز .تا ايٗ حاَ زض اسسفاز ٜحافؼ اتط ٚاظ
ٔٙاتـ خيطيٙياٖ؛ ذػٛغاً السثاس تسياضي اظ ٔغاِثص اظ فاضسٙأ ٝاتٗ تّري زطزيسي ٘ساضيٓ.

فارس اس منظز جغزافيذانان قذیم
ٔٛضذاٖ  ٚغغطافيا٘ٛيساٖ ٌصضس ٝاٌط چ ٝاظ زاضيد ٌصضس ٝزٚض فاضس ٔغّـ ٘ثٛز٘س ،ت ٝفٛٙاٖ ٔطاَ چيعي اظ زٚضاٖ خطضىٞ ٜٛرأٙطي  ٚيا
زٚضاٖ سّٛوي  ٚاضىا٘ي ٘ساضسٙس أا تا ايٗ حاَ ت ٝذٛتي ت ٝلسٔر  ٚخيطي ٝٙزاضيري آٖ ٚالف تٛز٘سٔ .سىي تٛزٖ ت ٝضٚاياذ ضفاٞي٘ ،اتٛزي
اذثاض خيطيٙياٖ تط اضط فطأٛضي  ٚيا ٘اتٛزي وسثي و ٝاحسٕاالً ٚغٛز زاضس ٝزض ع َٛحٛازش ظٔاٖ  ٚيا ٞط فأُ زيٍطي تافص ٔيضس آٟ٘ا آٌاٞي
تسياض ا٘سن ٔ ٚثٕٟي اظ ٌصضس ٝفاضس زض خيص اظ اسالْ ذػٛغاً زٚضاٖ خيص اظ ساسا٘ياٖ زاضس ٝتاضٙس .تا ايٗ حاَ اظ ٌصضس ٝخطضى ٜٛآٖ ذاِي
اظ ٞطٌ ٝ٘ٛشٙٞيسي ٘يع ٘ثٛز٘س .اتٗ تّري ٔي٘ٛيسسٚ :الير فاضس ٔٙسٛب اسر ت ٝخاضس  ٚايٗ خاضس ٔٙسٛب اسر ت ٝخ ٚ ّٟٛخّٟٛيٚ .اليسي اسر
سرر ٘يى ٛچٙا٘ى ٓٞ ٝس ُٟاسر  ٓٞ ٚغثُ  ٓٞتط  ٓٞ ٚتحط تاظ ازأٔ ٝيزٞس ٞط چ ٝزض سطزسيطٞا ٌ ٚطٔسيطٞا تاضس غّٕ ٝزض خاضس ياتٙس.
زض ازأ ٝايٗ حسيص ضا ت٘ ٝمُ اظ خيأثط ٔيآٚضز «ذساي ضا زٌ ٚطٌ ٜٚعيٗا٘س اظ غّٕ ٝذّك ا ٚاظ فطب لطيص  ٚاظ فػٓ خاضس» خاضسياٖ ضا لطيص
اِقػٓ ٌٛيٙس زض ازأّٛٔ ٝن فطس ضا چٟاض عثم ٝزا٘سسٝ؛ خيطسازياٖ،ويا٘ياٖ ،اضىا٘ياٖ  ٚساسا٘ياٖ و ٝز ٚعثم ٝاظ آٟ٘ا خيص اظ «اسىٙسض ضٔٚي»
و ٝت ٝظفٓ ا ٚت ٝشٚاِمط٘يٗ ٔٛس ْٛتٛزٚ ،ٜغٛز زاضسٝا٘س(اتٗتّري)1 ،4779 ،
تاظ ٔي٘ٛيسس «زض ضٚظٌاض ّٔٛن فطس ،خاضس زاضإِّه  ٚاغُ ٕٔاِه ايطاٖ تٛز  ٚاظ حس غيح ٖٛزا آب فطاذ تالز فطس ذٛا٘س٘ي يقٙي
ضٟطٞاء (ضٟطٞاي) خاضسياٖ  ٚاظ  ٕٝٞغٟاٖ  ٚاظ  ٕٝٞغٟاٖ ذطاظ  ٚحُٕ آٟ٘ا تطز٘سي أا چ ٖٛاسالْ ؽاٞط ٌطر  ٚخاضس ٌطفسٙس آ٘طا اظ
ٔضافاذ فطاق ٌطزا٘يس٘س» چ ٖٛفاضس زٛسظ ِطىط تػط ٜزػطف ضس اظ ٔضافاذ تػطٌ ٜطزيس (ٕٞاٖ ٚ449،حافؼ اتط.)470-474 4778،ٚ
تٛ٘ ٝضس ٝظوطياء لعٚيٙي آب ٛٞ ٚاي الّيٓ فاضس ت ٝغٟر ايٙى ٝزض ٚسظ الاِيٓ ٚالـ ضس ٜتٟسط اظ  ٕٝٞالاِيٓ اسر  ٚاّٞص  ٓٞفالّسط ٚ
ذٛش سيٕازط اظ اٞاِي سايط الاِيٓ ٞسسٙس (ظوطياء لعٚيٙي.)086 ،4777 ،

حذود فارس
زض ٔٛضز ٚسقر فاضس زض ٌصضس ٝالظْ اسر شوط وٙيٓ ؤ ٝساحسي تيص اظ ٔساحر فقّي ضا زض تط ٔي ٌطفس ٝاسر .اتٛاِفساء زض زمٛيٓ
اِثّساٖ ٔي ٘ٛيسس :حس غطتي فاضس ضا ذٛظسساٖ  ٚحس غطتي زا ضٕاَ اغفٟاٖ  ٚغثاَ ٚ ،حس غٛٙتي آٖ زضيايفاضس (ذّيع فاضس)اسر .حسٚز

ضطلي آٖ وطٔاٖ  ٚحسٚز ضٕاِي آٖ وٛيطي اسر ٔياٖ فاضس  ٚذطاساٖ  ٚزٕاْ حسٚز ضٕاِي اغفٟاٖ اسر  ٚتالز غثاَ ٓٞ .ا ٚت٘ ٝمُ اظ ّٟٔثي
زض اِقعيع ٔيٌٛيس ٟ٘اير ضطلي فاضس يعز اسر ٟ٘ ٚاير غٛٙتي سيطاف  ٚزضيا  ٚزض حس ضٕاِي آٖ ضي(اتٛاِفساء)767 ،4719 ،
لّمطٙسي ٘يع ٕٞيٗ حسٚز ضا تطاي فاضس شوط وطز ٜفاضس ضا اظ غٟر ٔغطب ت ٝذٛظسساٖ ٔٙسٟي زا٘سس ٝاسر ٚ .اظ ضٕاَ  ٚغطب ت ٝاغفٟاٖ
 ٚغثاَ  ٚاظ غٟر غٛٙب ت ٝزضياي خاضس (ذّيعفاضس)  ٚاظ ل َٛاِقعي ٟ٘اير ضطلي فاضس ضا يعز  ٚزض ٟ٘اير غٛٙب آ٘طا سيطاف  ٚزضيا  ٚحسٚز
ضٕاَ آ٘طا ضي زا٘سس(ٝلّمطٙسيٞ4177 ،ـٔ ٚ 716-715.حثٛب اِٛظيطي=ٔسطغٓ< )59-58 ،4787،يعز  ٓٞغع وٛض ٜاسسرط زا٘سسٕٞ( ٝاٖ،
 )719اظ آ٘ػايي و ٝتيطسط غغطافيا ٘ٛيساٖ ٕٞيٗ حسٚز ضا تا ا٘سوي زفاٚذ شوط وطزٜا٘س اظ زىطاض  ٕٝٞي آٟ٘ا ذٛززاضي ٔيضٛز .أا حافؼ اتطٚ
و ٝتط ا ٚزىي ٝذاغي زاضيٓ حسٚز فاضس ضا اي ٍٝ٘ٛٙتط ٔي ضٕاضز«:ضىُ ٚالير  ٚحس =فاضس< چٙاٖ افساز ٜو ٝلسٕر حسٚز ضطلي  ٚغطتي ٚ
ضٕاِي  ٚغٛٙتي تط چٟاض ضوٗ ٔي افسس ٘ ٝتط چٟاض حس ٔطاَ آٖ ٔطتقي اسر وٞ ٝط ظاٚي ٝاي اظ آٖ ت ٝيىي اظ آٖ حسٚز ٔي ضسس»ٚي ازأٔ ٝي
زٞس« فطق تيٗ اضواٖ  ٚحسٚز آٖ اسر و ٝاضواٖ ،چٟاض ظاٚئ ٝطتـ تاضس  ٚحسٚز چٟاض ضّـ آٖ».اضواٖ فاضس ضا ايٗ چٙيٗ تط ٔي ضٕاضز:
«ضوٗ ضطلي افٕاَ وطٔاٖ ت ٝغٛب سيطغاٖ  ٚسطحس آٖ ضٚزاٖ .ايٗ ضٚزاٖ اظ افٕاَ فاضس تٛز زض ظٔاٖ آِة اضسالٖ ٔياٖ فاضس  ٚوطٔاٖ
حس ٔي ٟ٘از٘س ضٚزاٖ ضا تا وطٔاٖ ٌصاضسٙس اظ تٟط ذاعط لاٚضز  ٚضوٗ غطتي فاضس افٕاَ ذٛظسساٖ اسر تط غٛب زضياي فٕاٖ ٚ ،سطحس آٖ
اضغاٖ اسر  ٚضوٗ ضٕاِئ ،سػُ=ت <ٝافٕاَ اغفٟاٖ اسر  ٚسطحس آٖ يعز اسر  ٚاتطل ٚ ٜٛسٕيطْ ضوٗ غٛٙتي زضيا اسر و ٝتطحس وطٔاٖ اسر
 ٚسطحس آٖ ٘ٛاحي ٞطٔع اسر تط ساحُ زضيا».

تقسيمات فارس
غغطافيسا٘اٖ لسيٓ فاضس ضا ت ٝخٙع  ٚيا ضص لسٕر =وٛض ،<ٜزمسيٓ وطزٜا٘سٔ .مسسي و ٝتٙاي فاضس ضا ضرػير افسا٘ٝاي فاضس تٗ
عٕٟٛضش ٘سثر زاز ٜآ٘طا ت ٝضص وٛض ٚ ٜس٘ ٝاحيٙٔ ٝمسٓ زا٘سس ٝاسر .ايٗ وٛضٜٞا فثاضزٙس اظ اضّغاٖ ،اضزضيط ذطّ ،ٜزاضاتػطز ،ضيطاظ ،ساتٛض ٚ
اغغرط  ٚس٘ ٝاحي ٓٞ ٝفثاضزٙس اظ اِطّٚشاٖ٘ ،ي ضيع  ٚذس ٛتطاي ٞط وساْ اظ وٛضٜٞا چ ٖٛتسياضي اظ ٔٛضذاٖ  ٚغغطافيسا٘اٖ اسالٔي ٔؤسسي
اساعيطي شوط وطز ٜاسر .اضزضيط ذطّ ٜضا تٕ٘ ٝطٚز تٗ وٙقاٖ ،زاضاتػطز ضا ت ٝزاضاتػطز تٗ فاضس ،ضيطاظ ضا ت ٝضيطاظ تٗ فاضس  ٚاغغرط ضا تٝ
اغغرط تٗ فاضس ٘سثر زاز ٜاسر! (ٔمسسي.)100-104 ،4979 ،
اتٗ حٛلُ آ٘طا ت ٝخٙع وٛض ٜزمسيٓ وطز ٜو ٝاغغرط خٟٙاٚضزطيٗ وٛض ٜزض زمسيٓ تٙسي ا ٚاسر (اتٗ حٛلُ)01 ،4715،
حٕسأ ..سسٛفي اضاضٔ ٜيوٙس فاضس ضا اظ لسيٓ خٙع وٛضٌ ٜطفسٝا٘س ،اضزضيط ذٛض ،ٜاغغرط ،زاضاتػطز ،ضاخٛض ذٛض ٚ ٜلثاز ذٛضٔ(ٜسسٛفي
لعٚيٙي ٚ447-440،4760،حافؼ اتط)4778،477،ٚ
زض ٞط وٛض ٜچٙس ٚالير  ٚضٟط تٛز حسٚز آٖ وٛضٜٞا زا ٚالياذ فطاق فػٓ  ٚذٛظسساٖ ِ ٚطسساٖ  ٚضا٘ىاض ٚ ٜتحط فاضس خيٛسس ٝتٛز عِٛص
اظ لٔٛط= ٝلٕط <ٝزا ليس غس ٚخٙػا ٜفطس ٚ ًٙفطؼ آٖ اظ يعز زا حٛظ سيػس  ٚتيسر فطسٔ ٚ ًٙساحسص ٞيػسٞ ٜعاض فطس ًٙتٛز
(ٔسسٛفي لعٚيٙي)441-440 ،4760 ،
ؽاٞطاً تطذي حىاْ زض ع َٛزاضيد زض حسٚز  ٚضقٛض آٖ زغييطازي ايػاز وطزٜا٘س چٙا٘ى ٝآِح اضسالٖ-ضٚزاٖ ضا ت ٝوطٔاٖ ٌصاضر (اتٗ تّري،
 )404-449، 4779يا زض زاضيد سياسي ذٛاٞيٓ زيس و ٝغٟا٘طا٘ ٜيع تقس اظ خيطٚظي تط خسطش خيطتٛزاق زغييطازي ضا زض فاضس ايػاز وطز .ايٗ
زمسيٓ فاضس ت ٝخٙع وٛض ٜاظ لثُ اظ اسالْ ضايع تٛز .ضيطاظ تقسٞا ٔطوعير اياِر فاضس ضا خيسا وطز ؽاٞطاً فّر ايٙى ٝفطزي چٔ ٖٛمسسي

تطذالف اتٗ ذطزازت ،ٝاغغرطي  ٚلسأ ٝفاضس ت ٝضص ٚالير  ٚس٘ ٝاحي ٝزمسيٓ وطز ٜت ٝزغييطاذ غٛضذ ٌطفس ٝزض عطظ ازاض٘ ٜاحئ ٝطتٛط
ٕ٘ي ضٛز تّى ٝزض ظٔاٖ ا ٚضيطاظ زض فٟطسر ٞاي ضسٕي ،حٛظ ٜازاضي ذاغي ٘ثٛز ٚ ٜاظ زٛاتـ اغغرط ت ٝضٕاض ٔيضفر (ضٛازس.)78 ،4770،
اظ خٙع ٚاليسي و ٝفاضس ضا زطىيُ ٔيزاز٘س ٚالير اغغرط خٟٙاٚضزطيٗ  ٚخط ضٟطزطيٗ ٚالياذ تٛز .وطسي آٖ اغغرط ،تعضٌسطيٗ ضٟط ٚالير
ت ٝضٕاض ٔيضفر .خس اظ آٖ ٚالير اضزضيط ذطّ ٜتٛز و ٝوطسي آٖ غٛض (ٌٛض) تٛز  ٚضأُ لثاز ذط٘ ٜيع ٔيضس زض ايٗ ٘احي ٝضٟطٞايي تعضٌسط اظ
غٛض  ٓٞتٛز چ ٖٛضيطاظ  ٚسيطاف (ٕٞا٘غٛض ؤ ٝطاٞسٔ ٜيضٛز ضٟطٞا زض ع َٛزاضيد ٕٞيط ٝغع ٚيه وٛضٔ ٜحسٛب ٕ٘يضس٘س) غٛض ت ٝسثة
ايٗ ٔطوع اياِر تٛز و ٝساذس ٝاضزضيط  ٚزاضإِّه ا ٚتٛز ضيطاظ تعضٌسطيٗ ضٟطٞا  ٚزاضاالٔاض ٜتٛز .يعز ٘يع غع ٚاغغرط ت ٝضٕاض ٔيضفر  ٚوسٝ
وطسي آٖ تٛزٔ -يثس-فٟٛظ ٘ ٚائيٗ غعٕٞ ٚيٗ وٛض ٜتٛز٘س (اتٗ حٛلُ)71 ،4715 ،
حٕسأ ...سسٛفي زض ٔٛضز ضيطاظ ٔيٌٛيس« تيطسط ٔطزْ ضيطاظ الغط  ٚاسٕط=تسياض ٌٙسٍٔ ٚ <ٖٛسٙي ضافقي ٔصٞثٙس ٚا٘سن حٙفي  ٚضيقٝ
٘يع تاضٙس زض ٚسازاذ تعضي غحيح اِٙسثٙس ا ُٞآ٘ػا زضٚيص ٟ٘از  ٚخان افسماز٘س»ٚ .ي ازأٔ ٝيزٞس «ٞطٌع آٖ ٔماْ اظ اِٚياء ذاِي ٘ثٛز ٜاسر
تسيٗ سثة ا ٚضا تطظ اِٚياء ٌفسٝا٘س » (ٔسسٛفي لعٚيٙي)446-445 ،4760 ،

فارس اس دیذگاه بزخی جهانگزدان
زض سفط٘أ٘ٚ ٝيعياٖ ايٗ ٔغاِة زض ٔٛضز فاضس  ٚضٟطٞايص ت ٝچطٓ ٔيذٛضز :ضيطاظ ضٟطي اسر تسياض تعضي ؤ ٝحيغص تا ح ٝٔٛتيسر
ٔايُ اسرٔ .طزٔي تيطٕاض زاضز  ٚخط اسر اظ تاظضٌا٘اٖ؛ ظيطا وسا٘ي و ٝاظ ٘ٛاحي ضٕاَ يقٙي اظ ٞطاذ ،سٕطلٙس٘ ٚ ،سا ٔي آيٙس  ٚضا ٜايطاٖ ضا
خيص ٔيٌيط٘س اظ ضيطاظ ٔيٌصض٘سٚ .اضازاذ ايٗ ضٟط غٛاٞطاذ ،خاضچٞٝاي اتطيطٕي تعضي  ٚوٛچه  ٚازٚي ٝاسر -ضيطاظ لّٕط ٚسّغاٖ حسٗ
تيه اسر .زيٛاضٞاي ٌّي ،ذٙسلٟاي ٌٛز  ٚزضٚاظٜٞاي ٔٙاسة ٔحػٛض زاضز -زقسازي اظ ٔسػسٞاي آٖ فاِي  ٚزض آٖ ذا٘ٞٝاي ذٛبِ آضاسس ٝتا
واضي واضي  ٚزيٍط ظيٛضٞاي ٘يى ٛاسر .فس ٜي ذا٘ٞٝاي ضيطاظ زٚيسر ٞعاض  ٚضايس تيطسط تاضس تطاي الأر ٔحّي أٗ اسر  ٚضٛضش ٚ
٘اآضأي آ٘ػا ضٚي ٕ٘يزٞس(غٛظفا تاضتاض ٚ ٚزيٍطاٖ)87 ،4719 ،
اٌط زض ع َٛساحُ ٔماتُ ٞطٔع تاظ ٌطزي  ٚت ٝسيط  ٚسفط ازأ ٝزٞي ٔيضسي ت ٝالض .ضٟطي اسر تعضي  ٚذٛب ٔ ٚطوع ٔاَاِسػاض.ٜ
٘عزيه ت ٝزٞ ٚعاض ذا٘ ٝزاضز  ٚوسا٘ي و ٝزض ذّيعفاضس سيط ٚسفط ٔي وٙٙس اظ ايٗ ضٟط ٔيٌصض٘س (ٕٞاٖ )89،اظ ضيطاظ تيسر  ٚيه ضٚظ زا
زثطيع ضا ٜاسر  ٚاظ اغفٟاٖ زا ضيطاظ ضص ضٚظ (ٕٞاٖ)484،
ضيطاظ ضٟطي تعضٌسط اظ لاٞط ٜتٛز (ٕٞاٖ)149 ،و ٝزض آٖ ظضٜٞاي ذٛتي زِٛيس ٔيضس (ٕٞاٖ)097 ،
غٟاٍ٘طزي زيٍط ٔي ٘ٛيسس :فاغّ ٝضيطاظ زا اغفٟاٖ ضا ز ٜضٚظ اسر «زض فاضس اتسسا ت ٝضٟط وّيُ (الّيس) ضسيسيٓ و ٝس ٝضٚظ زا اغفٟاٖ
فاغّ ٝزاضز ضٟطوي تٛز زاضاي ٟ٘طٞا  ٚتاكٞا ٔ ٚي ٜٛفطاٚاٖ» اظ سية ٞط خا٘عز ٜضعُ فطالي= ضعُ فطالي ٚاحس ٚظ٘ي تٛز و ٝزض تغساز  ٚحٛاِي
آٖ ضايع ت ٛز ٔقازَ زٚاظ ٜاٚلي <ٝضا ت ٝيه زضٔ ٓٞيفطٚضٙس .زض ٓٞآ٘ػا ضّص ٘مط ٜاسر تقس ت ٝسٔٛا  ٚتقس ت ٝيعز ذاظ (ايعزذٛاسر) ضسيسٜ
و ٝضٟط وٛچه  ٚظيثايي تٛز و ٝتاظاضٞاي ذٛب ٔ ٚسػس غأقي ظيثا زاضس ٝاظ س ًٙتا سمفي سٍٙيٚ .ي خٙيط ذٛش تٛي آ٘ػا ضا سسايص
وطز ٜاسر .زض ٔٛضز ضيطاظ ٔيٌٛيس :ضٟطي اسر لسيٕيٚ ،سيـٔ ،طٟٛض  ٚآتاز .زاضاي تاغٟاي فاِي ،چطٕٝساضٞاي خطآب ٚتاظاضٞاي تسيـ ٚ
ذياتاٟ٘اي ذٛب ٚ .زاضاي ٔطزٔي تا چٟط ٜاي ظيثا .زض ٔٛضز ظ٘اٖ ضيطاظ ٔيٌٛيس آٟ٘ا وفص ٔيخٛضٙس ٍٙٞ ٚاْ تيط ٖٚضفسٗ اظ ذا٘ ٝذٛز ضا ٔي
خٛضا٘ٙس  ٚتطلـ=ضٚي تٙس ظ٘اٖ< تط ضخ ٔيافىٙٙس ت ٝعٛضي و ٝچيعي اظ زٗ آ٘اٖ ٔقّٕ٘ ْٛيضٛز ظ٘اٖ ضيطاظي غسل ٚ ٝاحساٖ ظياز ٔيزٙٞس  ٚاظ
غطائة ضس ْٛايطاٖ ٔي ٘ٛيسس و ٝايٗ اسر و ٝضٚظٞاي زٚضٙث ٚ ٝخٙع ضٙث ٚ ٝغٕق ٝزض غأـ تعضي ضٟط تطاي اسسٕاؿ تيا٘اذ ٚافؼ ٌطز

ٔيآيٙس ٌ ٚاٞي حاضطيٗ ايٗ ٔػّس تٞ ٝعاض يا زٞ ٚعاض وس ٔيضسس و ٝاظ ضسذ ٌطٔا ٞط وساْ تازتع٘ي ت ٝزسر زاضز  ٚذٛز ضا تاز ٔيظ٘س ٗٔ ٚ
ٞيچ ضٟطي ٘سيسْ و ٝاغسٕافاذ ظ٘اٖ ت ٝايٗ ا٘ثٞٛي تاضس (اتٗ تغٛع)491 -497 ،4777،ٝ

شهزها و نواحی فارس
کوره اصطخز
وٛض ٜاغغرط يقٙي ٚالير اغغرط زٕاْ لسٕر فاضس ضٕاِي ضا ضأُ ٔيٌطزيس ايٗ ٚالير زض لطٚ ٖٚسغي يعز  ٚضٟطٞاي ح ٚ َٛحٛش
آٖ  ٚاضاضي  ٚلطايي ضا و ٝزض أسساز وٛيط ِٛذ اسر ضا ضأُ تٛز .ضٟط اغغرط وطسي ايٗ ٚالير ٔحسٛب ٔيٌطزيس اسٓ اغغرط ضا افطاب تط
ضٟطي ٟ٘از٘س و ٝزض ظٔاٖ ساسا٘ياٖ آ٘طا خطسدِٛيس ٔي٘أيس٘س ايٗ ضٟط زض وٙاض ضٚز خّٛاض ت ٝفاغّ ٝچٙس ٔيُ تاالي ّٔسماي آٖ ٘عزيه ضٚزذا٘ٝ
وط  ٚت ٝفاغّ ٝوٕي زض تاذسط ذطاتٞٝاي واخ تعضي ٔ ٚقطٚف ٞرأٙطياٖ  ٚغف ٝخٟٙاٚض آٖ ٚالـ تٛز (ِسسط٘ع)096 ،4777 ،
حس ايٗ وٛض ٜاظ يعز زا ٞعاض زضذر زض ع ٚ ،َٛزض فطؼ اظ لٟسساٖ زا ٘يطيع ضا ضأُ ٔي ضس تٙاي آ٘طا ت ٝوئٛطش ٘سثر زاز ٜا٘س (حافؼ
اتط ،4778،ٚغّس ز )477 ،ْٚحافؼ اتط ٚت ٝعٛض ٘سثساً ٔفػّي ت ٝضطح تٙاٞا  ٚآضاض زرر غٕطيس ٔي خطزاظز و ٝاظ تيا٘ازص ٔي زٛاٖ ت ٝتحر ٚ
ضٍفر ظزٌي ا ٚاظ ايٗ يازٌاض ز٘ياي تاسساٖ خي تطز .ضٟطٞا ٛ٘ ٚاحي اغغرط فثاضذ تٛز٘س اظ -4 :اتط لٛ؛ اٌط چ ٝضٟطوي وٛچه تٛز أا تا ايٗ
حاَ تقس اظ يعز تعضٌسطيٗ ٔٛضـ زض اغغرط ٔحسٛب ٔي ضس  ٚزض زّفؼ ٚضو ٜٛذٛا٘سٔ ٜي ضس (ٕٞاٖ )444،حٕس اهلل ٔسسٛفي ٔي ٘ٛيسس :اَٚ
زض خاياٖ وٞٛي ساذس ٝضس ٜتٛز  ٚتطو٘ ٜٛاْ زاضر  ٚتقسٞا آ٘طا تط غحطايي تٙا وطز٘س .ضٟطي وٛچه تٛز وٛٞ ٝايص ٔقسسَ ٚتيطسط ٔطزٔص
خيطٚٝض تٛز٘سٔ ٕٛٞ .ي ٘ٛيسس«زض اتطل ٜٛغٟٛزي=يٟٛزي< اٌط چ ُٟضٚظ تٕا٘س ٕ٘ا٘س! تسيٗ سثة غٟٛز زض آ٘ػا ٘يسر!» تٙا تطايٗ اٌط اظ غايي
زيٍط تساٖ ٔي ضفسٙس لثُ اظ ايٙى ٝچ ُٟضٚظ زٕاْ ضٛز تط ٔيٌطسٙس -زئ ٝطاغ ٝاظ زٛاتـ آٖ اسر -0الّيس؛ اضغٕاٖ  ٚسطٔك .الّيس-ضٟطي
وٛچه اسر ٛٞايي ٔقسسَ زاضز  ٚآب ضٚاٖ زاضز  ٚزض آٖ ٛ٘ ٕٝٞؿ ٔي ٜٛاسر=تياٖ ايٗ ٘ىس ٝضا الظْ ٔي زا٘ٓ و ٝاضغٕاٖ وٕٞ ٝطا ٜتا الّيس
حٕسأ ...سسٛفي اظ آٖ ٘اْ ٔي تطز زض ٌصضس ٝزٚض ضٚسسايي زض ٘عزيىي ضٟطسساٖ الّيس تٛز أا او ٖٛٙزض حيغ ٝضٟطسساٖ الّيس ٚالـ ضس ٜاسر ٚ
ٔحّٝاي ضا زطىيُ ٔيزٞس  ٚتٞ ٝيچ ٚغ ٝتا اض ٜغاٖ و ٝتطذي غاٞا ٔغاتك زا٘سس ٝضس ،ٜيىي ٘يسر< سٛضٔك ٘يع اظ ِحاػ آب ٛٞ ٚاي ضثي ٝتٝ
الّيس اسرٔ ( .سسٛفي لعٚيٙي ،4760 ،إِماِ ٝاِطاِط )400 ،ٝزض لطٖ ٘ ٟٓالّيس ض ٚت ٝذطاتي تٛز .الّيس  ٚسطٔك ضا وّيس  ٚسطٔٔ ٝي ذٛا٘س٘س-7 .
يعز ذٛاسر؛ آتاز ٚ ٜضٛضسساٖ اظ لطاي آٖ ٔحسٛب ٔي ضس  ٚغع ضٛضسساٖ ؤ ٝسٕايُ تٌ ٝطٔي تٛز اظ سطزسيطاذ ت ٝضٕاض ٔي ضفسٙس -1.وٛضز
 ٚوالض؛ وٛضز زٞي تعضي  ٚسطزسيط تٛز -5.اسفيساٖ  ٚلٟسساٖ؛ اظ سطزسيطاذ تٛز٘س -6 .وأفيطٚظ؛ وٙاض ضٚز وط ٚالـ تٛز  ٚزض آ٘ػا تيط ٝظاضي
ٚغٛز زاضس ٝو ٝزض آٖ ضيط فطاٚاٖ يافر ٔي ضس -7 .حفطن  ٚزاِي؛ اظ ٘ٛاحي سطزسيط و ٝضىاض ٌأ ٜحسٛب ٔي ضس -8غاٞ ٚ ٝٞطاٜ؛ وٝ
ٔحسٕالً زاضاي ٔقسٖ س ًٙآ ٗٞتٛز-9 .تٛاٖ ٔ ٚطٚسر؛ زض ٘عزيىي افٕاَ=افٕاَ; زٛاتـ_ ضٚسساٞا  ٚآتازيٟاي اعطاف ضٟط< وطٔاٖ ٚالـ تٛز ٚ
ٔي ٜٛضاٚاٖ زض آٖ ت ٝفُٕ ٔي آٔسٔ -47.ائيٗ؛ ٘احي ٝاي تٛز زض ٔسيط ضا  ٚسطزسيط .تيطسط ٔطزْ آٖ خيطسط زظز  ٚضاٞعٖ تٛز٘س أا زض آغاظ سسٜ
٘٘ ٟٓاحي ٝاي ٚيطاٖ تٛز -44 .ضأػطز؛ ٘احي ٝاي ٚالـ تط وٙاض ٜضٚز وط ٚ ،اظ سطزسيطاذ فاضس تٛز و ٝزٟٙا غالذ زض آٖ فُٕ ٔي آٔس-40 .وٕ،ٝ
فاضٚق  ٚسيطا؛ اظ ٔٙاعك زا حسي ٔسٕايُ ت ٝسطزي تٛز و ٝتيس ٔ ٚطىاٖ  ٚؤٟ ٚ ًٟٙطزاز ضا ضأُ ٔي ضس -47 .تيضاء؛ ايٗ ٘احي ٝت ٝذاعط
ذان سفيسش تسيٗ ٘اْ ٔطٟٛض ضس ٜتٛز -41 .ذيط٘ ٚ ٜيطيع؛ وطٕص ايٗ ٘ٛاحي ضٟطذ زاضر -45.لغطٜ؛ زض ٘عزيىي ايٗ ضٟط وٛچه ٔقسٖ
آٚ ٗٞغٛز زاضر -46 .آتاز= ٜعطه<؛ آب آٖ اظ ضٚزذا٘ ٝوط زإٔيٗ ٔي ضس  ٚزض وٙاض زضياچ ٝلطاض زاضر زض آتاز ٜاٍ٘ٛض فطاٚاٖ ت ٝزسر ٔي آٔس.
 -47ذطّٔ -48 ٝوطتاَ تاالئيٗ  ٚظيطيٗ تا آتي و ٝاظ س ٝسس و ٝتط ضٚزذا٘ ٝوط تسس ٝتٛز٘س ٔططٚب ٔي ضس  ٚزض آٖ تط٘ع تٔ ٝيعاٖ ظيازي وطر
ٔي ضس .لػث ٝآٖ ذطّٔ ٝتٛز و ٝشوط آٖ ضس -49 .زيٛٔ ٝضز  ٚضازاٖ؛ ٞط ز ٚاظ سطزسيطاذ تٛز٘س .چٙا٘ى ٝاظ ٘اْ اِٚي تط ٔي آيس زض ايٗ زٛٔ ٜضز

تسياض تٛز ٚتٕٞ ٝيٗ غٟر ٘اْ آ٘طا لطي ٝآالس=آس; ٔٛضز< ٔي ٘ٛضسٙس -07 .اتطظ .زض خاي وٚ ٜٛالـ تٛز ٔ ٚطزْ ذا٘ٞ ٝايطاٖ ضا زض خاي آٖ وٜٛ
وٙس ٜتٛز٘س -04.ذثطظ  ٚسطٚاذ؛  -00يعز؛ ٔيثس ٘ائيٗ  ٚفٟطظ اظ افٕاَ آٖ ضٕطزٔ ٜي ضس .يعز ت٘ ٝاحي ٝاي اعالق ٔي ضس و٘ ٝاْ لػث ٝآٖ وطٝ
تٛز .يعز تعضٌسطيٗ ٘احي ٝاغغرط تٛز و ٝزض ٔىازية زاض اِقثازٛ٘ ٜضسٔ ٝي ضس .زض ايٗ ٘ٛاحي اتطيطٓ ٔطغٛتي خطٚضش زازٔ ٜي ضس .تا  ٚغٛز
ايٙىٔ ٝيٞ ٜٛاي ٌ٘ٛاٌ٘ٛي زض يعز ٚغٛز زاضر تا ايٗ حاَ ٔٛاز غصايي ضا تٚ ٝسيّ ٝچٟاض خاياٖ ت ٝيعز تطزٔ ٜي ضس (حافؼ اتط ،4778،ٚغّس ز،ْٚ
)446-444
تٛ٘ ٝضس ٝتاضزِٛس ضا ٜضيطاظ ت ٝيعزٔ -ا٘ٙس ظٔاٖ فقّي -اظ اغغرط  ،زٞثيس  ٚاتطلٔ ٛيٌصضر ضٟط يعز وط ٝذٛا٘سٔ ٜيضس .زض يعز  ٚاتطلٔ ٛطُ
ٚالير وطٔاٖ اغّة اتٙي ٝاظ ٌُ  ٚزاضاي ٌٙثس تٛز٘س ٚ -چٛب اسسقٕاَ ٕ٘يضس .يعز ت ٝحاغّريعي ٔقطٚف  ٚيىي اظ ٘ماط زػاضذ زطاظتيٙي تٝ
ضٕاض ٔيضفر ( .ٚتاضزِٛس)485-481 ،4758 ،
ضٟط ٔيثس ،فمسا٘ ٚ ٜائيٗ زض ضٕاَ تاذسطي يعز و ٝت ٝزطزية يىي تقس اظ زيٍطي زض حاضي ٝوٛيط غاي زاضسٙس ٔقٕٛالً اظ زٛاتـ يعز تٛز٘س
اٌط چ٘ ٝائيٗ ضا تطذي ٘ٛيسٙسٌاٖ زاتـ اغفٟاٖ ٘ٛضسٝا٘س ضٟط ا٘اض  ٚتٟطاْ آتاض و ٝاظ زٛاتـ وطٔاٖ ٞسسٙس زض لطٚ ٖٚسغي غعء فاضس تٛز٘س  ٚآ٘طا
ٚالير ضٚشاٖ ٔي٘أيس٘س (ِسسط٘ع)776 ،4777 ،

کوره دارابگزد
ايٗ وٛض ٜضا ت ٝزاضاي تعضي خسط ت ٕٟٗتٗ اسفٙسياض تٗ ٌطساسة ٘سثر ٔي زاز٘س .ظٔا٘ي و ٝحافؼ اتط ٚوساتص ضا ٔي ٘ٛضر اظ زاضاتٍطز غع
زيٛاض  ٚذٙسق آٖ ٘طا٘ي تالي ٘ثٛز .ضٟطٞا  ٚآتازيٟاي ايٗ وٛض ٜفثاضذ تٛز٘س اظ -4 :فطن  ٚزاضْ .ايٗ ز ٚضٟطن زض سطحس وطٔاٖ ٚالـ تٛز٘س.
ٛٞاي آٟ٘ا ٌطْ ،ذطٔا  ٚزٚضاب=ضيط ٜاٍ٘ٛض< اظ ٔحػٛالزطاٖ تٛز .حاس  ٚفطفاٖ اظ افٕاَ ايٗ ٔٙاعك ت ٝضٕاض ٔي ضفسٙس -0 .ايً  ٚفسسػاٖ.
ايً و ٝآتازي وٛچىي تٛز تٚ ٝسيّ ٝحسٛٙي ٝت ٝضٟطي اضزماء يافر .ايٗ ز٘ ٚاحي ٝزا حسٚزي اظ ِحاػ ٔٙاتـ آب زچاض ٔطىالزي تٛز٘س -7 .تسا
=فسا< .ت ٝزاضا خسط تٙٔ ٕٟٗسٛب تٛز  ٚزض آغاظ سسٚ ٟٓ٘ ٜيطا٘ ٝاي تيص ٘ثٛز تا ايٗ حاَ افٕاَ ٛ٘ ٚاحي تسياض زاضر .اٌط چ ٝحافؼ اتط ٚآ٘طا
غايي «سرر ذطْ ٘ ٚيى »ٛزا٘سس ٝأا آب آٖ ٘ٛاحي غٍّٕي اظ واضيعٞا زإٔيٗ ٔي ضس  ٚزض آٖ ٞيچ چطٕ ٚ ٝآتي ٘ثٛز -1 .اغغٟثاٖ .ضٟطوي
تٛز خط زضذر -5 .غٟطْ .ضٟطي ٔسٛسظ تٛز و ٝزض آٖ خٙث ٚ ٝوطتاس تسياض ساذسٔ ٝي ضس  ٚظيّٞٛاي آٖ ضٟطذ زاضر -6.وطْ  ٚض٘ٚيع .ايٗ زٚ
ضٟطن زض ٔسيط تسا ٚالـ تٛز٘سٔ -7 .يطىا٘اذ .اظ ٘ٛاحي ٘يطيع تٛز و ٝزض يه ٔسيط ضاٚ ٜالـ تٛز٘س  ٚاظ زٛاتـ زاضاتٍطز ت ٝحساب ٔي آٔس٘س-8 .
ضك ضٚزتاَ  ٚضك ٔيطا٘اٖ .ضٚسساٞايي اظ زٛاتـ تسا تٛز٘س -9 .حطيٓ اتي احٕس .اظ ٘ٛاحي ايطاٞسساٖ  ٚاظ ٔٙاعك ٌطٔسيط تٛز( .حافؼ اتط،4778 ،ٚ
غّس ز)449-446، ْٚ

اردشيز خوره
ايٗ وٛض ٜت ٝاضزضيط ٔٙسٛب تٛز  ٚت ٝلِٛي ٔثسؤ فٕاضذ فيطٚظ آتاز تٛز(ٕٞأٖٕٟ )449سطيٗ ٔٙاعك آٖ فثاضذ تٛز٘س اظ -4 :فيطٚظ آتاز ،
(غٛض)ٌٛ،ض ،غٛض زض ٚالـ ٕٞاٖ وٌّٕٛ ٝض تٛز و ٝتٔ ٝقٙي لثط اسر .شوط ضس ٜأيطفضساِس ِٝٚزيّٕي ٞطٌا ٜت ٝايٗ ضٟط ٔي ضفر ٔيٌفسٙس ّٔه
تٌٛ ٝض ضفر و ٝتٔ ٝقٙي ٔعاض تٛز تٙاتطايٗ ٚي ٔقٙي آ٘طا زٌطٌ ٖٛوطز ت ٝفيطٚظآتاز(ٔمسسي )170 ،4979،ضٟطي تٛز تا آتٟاي ضٚاٖ ٔ ٚيٞ ٜٛاي
خاويع ٜؤ ٝطزْ فاضُ زض آٖ فطاٚاٖ تٛز(حافؼ اتط ،4778،ٚغّس ز -0 )400،ْٚضيطاظ .زض ٔٛضز ضيطاظ خيص اظ ايٗ غحثر ضس زٟٙا ايٗ ٘ىس ٝضا
الظْ ت ٝشوط اسر و ٝتا ٚغٛز ايٙىٛٔ ٝضذاٖ اسالٔي تٙاي ضيطاظ ضا تٔ ٝحٕس تٗ لاسٓ تٗ اتي فميُ ٘سثر زاز ٜا٘س أا ايٗ تساٖ ٔقٙي ٘يسر وٝ

آ٘طا ضٟطي وأالً ٔسسحسش تسا٘ٙس .ايٙىٔ ٝا٘ٙس تطذي تٍٛييٓ ٔٛضذاٖ اسالٔي تٙاي آ٘طا اظ ضٚي اضسثا ٜت ٝفطز ٔعتٛض ٘سثر زاز ٜا٘س ،حطفي
غحيحي ٘يسر؛ چٙا٘ى ٝحافؼ اتطٔ ٚي ٘ٛيسس :ضيطاظ زض ٌصضس٘ ٝاحيسي تٛز ٚ ٜحػاضي چٙس ،آ٘طا ت ٝضرع=افسا٘ ٝاي< ضيطاظ تٗ عٕٟٛضش
٘سثر زاز ٜا٘س(ٕٞاٖ )407،تٙاتط ايٗ الظْ ٘يسر تا اسسسالَ ت ٝآضاض ٚيطا٘ٞ ٝاي لػط ات٘ٛػط  ٚيا ذٛا٘س ٜضسٖ ٘اْ «ضي ضاظي ايص» زض ذطر
٘ٛضسٞ ٝاي ٔيري زرر غٕطيس  ...ٚآ٘اٖ ضا يىسط ٜتط ذغا تسا٘يٓ؛ تٚ ٝيژ ٜو ٝايٗ ٘ٛؿ اسسسالِٟا ٞط چٙس تطاي اضثاذ ٘ٛفي حياذ اغسٕافي زض
ٔحُ فقّي ضيطاظ ت ٝضٚظٌاض تاسساٖ زِيّي ٔسمٗ اسر؛ أا ايٗ ٘ىس ٝو ٝضيطاظ زض خيص اظ اسالْ ضٟط ٔٔ ٚ ٟٓقسثطي تاضس ضا ٞطٌع ت ٝاضثاذ ٕ٘ي
ضسا٘س -7 .وٛاض .زض ايٗ ضٟط زضذساٖ ظيازي ٚغٛز زاضر چٙا٘ىٔ ٝيٞ ٜٛا زض آ٘ػا ليٕسي ٘ساضر  ٚاظ ِحاػ زِٛيس غّ ٝچٙاٖ تٛز و٘ ٝياظ ضيطاظ ضا
زإٔيٗ ٔي وطز .تا ايٗ حاَ حافؼ اتط ٚو ٝضايس ت ٝزاليّي اظ ٔطزْ آٖ زَ ذٛضي ٘ساضر ٘ٛضر :ؤ« ٝطزْ ا ٚاوطط غّف  ٚوطيف عثـ تاضٙس».
 -1ذثطٔ= .حسٕالً ذفط< اظ وٛاض تعضٌسط تٛز ٔ ٚا٘ٙس تسياضي اظ ٘ماط زيٍط فاضس غّ ٝذيعٞ -5 .يطن  ٚغٕىاٖ .غٕىاٖ ت ٝلسضي ذٛش آب ٛٞ ٚا
تٛز و ٝغغطافيا ٘ٛيس سس ٟٓ٘ ٜآ٘طا اظ فػاية ز٘يا زا٘سرٔ .طزْ ايٗ زٛٔ ٚضـ سالح ٚض  ٚغٍٙاٚض تٛز٘س -6 .ذٙيفماٖ .ضٚسسايي تٛز تط سط ضاٜ
فيطٚظ آتاز .آ٘طا ت ٝخاضسي ذٙافٍاٖ ٔي ٌفسٙسٔ .سيط ذٙيفماٖ زا فيطٚظ آتاز وٞٛسسا٘ي  ٚتسياض غقة اِقثٛض تٛز  ٚزض آٖ ٍِاْ ٌيطٞا=ٔٙؾٛض غايي
اسر ؤ ٝي ضس ٍِاْ ٔسافطاٖ ضا ٌطفر زا آٟ٘ا ضا ت ٝلػس سطلر  ٚيا ايصاي ايطاٖ ٔػثٛض ت ٝخياز ٜضسٖ وطز <.فطاٚاٖٞ .ط ضا ٜذاِي اظ زظزاٖ ٘ثٛز
أا ؽاٞطاً زض ٘يٕ٘ ٝرسسيٗ سس ٟٓ٘ ٜزض آٖ أٙير تط لطاض تٛزٔ -7.يٕٙس .ضٟطي وٛچه ٌ ٚطٔسيط تٛز -8 .تٛضىا٘اذ .تٛضىاٖ ،سا٘اٞ ،طٔ،ٛ
ٕٞػاٖ  ٚوثط٘ي اظ زٛاتـ آٖ تٛز٘سٞ .يچ وساْ اظ ايٟٙا ضٟط ٘ثٛز٘س ٔ ٚػٕٛفاً تٛضىا٘اذ ذٛا٘سٔ ٜي ضس٘س و ٝزض وٙاض زضيا ٚالـ  ٚآتي ٘اذٛش
زاضسٙس -9 .واضظيٗ .ايٗ ضٟطن ٘يع زض اٚايُ لطٖ ٘ٚ ٟٓيطاٖ تٛز -47 .الغط  ٚوٟطغاٖ .اظ ٘ٛاحي واضظيٗ تٛز٘سٔٙغم ٝاي ٌطٔسيطي تٛز وٝ
زضذساٖ ذطٔا زض آٖ فطاٚاٖ تٛز أا ٔطزْ آٖ تيطسط زظز  ٚضاٞعٖ تٛز٘س -44 .سطٚسساٖ  ٚوٛتٙػاٖ .ايٗ ز ٚضٟطن ٔياٖ ضيطاظ  ٚتسا ٚالـ تٛز٘س ٚ
ٔطزٔي ٔسّح زاضرٔ -40 .ا٘سسساٖ٘ .احي ٝاي تياتا٘ي تٛز و ٝزض آٖ ضٚسساٞا  ٚتطذي ٘ٛاحي چ ٖٛايطاٞسساٖ ٚالـ تٛز .ايٗ ٘احي ٝزض وٙاض زضيا
ٚالـ تٛز  ٚتا ٚغٛز حاغّريعي ذاوص اظ ِحاػ آب زض ٔضيم ٝتٛز ٔ ٚطزْ اظ آب ا٘ثاضٞا اسسفازٔ ٜي وطز٘س -47 .افٕاَ سيف=.يىي اظ ٔقٙي
سيف ساحُ زضيا ٔي تاضس <.ايٗ ٘ٛاحي تط وٙاض زضيا ٚالـ ٔ ٚطزٔص فطب تٛز٘س -41 .زّٛظ .زض ٘يٕ ٝا َٚلطٖ ٘ ٟٓذطاب تٛز -45 .سيطاف ٚ
افٕاَ آٌٖ .ط چ ٝسيطاف زض ٌصضس ٝضٟطي تعضي تٛز أا زض ظٔاٖ ٍ٘اضش وساب حافؼ اتط ٚزيٍط ت ٝفٛٙاٖ يه ٔطوع زػاضذ زضيايي ض٘ٚمي
٘ساضر .سيطاف فالس ٔٙاتـ آب تٛاٖ تٛز -46 .وطاٖ  ٚافٕاَ ايطاٞسساٖٙٔ .اعمي تياتا٘ي  ٚاظ زٛاتـ سيطاف تٛز٘سٌ .طٔاي عالر فطساي ايٗ ٘ٛاحي
ظ٘سٌي تطاي غيط تٔٛياٖ ضا زض زاتسساٖ غيط ٕٔىٗ ٔي وطز ت ٝضسذ ذطه  ٚوٓ آب تٛز چٙا٘ى ٝزضذساٖ ذطٔا ضا تطاي ٔحافؾر اظ ٌطٔا زض
ٌٛزاِٟاي فٕيمي ٔي واضسٙس و ٝآب ٔٛضز ٘ياظ آٟ٘ا ٘يع تا خط آب ضسٖ ايٗ ٌٛزاِٟا زض ٔٛسٓ تاض٘سٌي زإٔيٗ ٔي ضس .اظ آ٘ػايي ؤ ٝطزْ آٖ ٘يع
تيطسط زظز  ٚفياض خيط ٝتٛز٘س تٙاتط ايٗ اوطط اٚلاذ تط حاوٕا٘طاٖ فاغي ٔي ضس٘س -47 .ضْ ضٚاٖ  ٚزازيٗ  ٚضٚزاٖ .زض ٔياٖ واضظيٗ ٛ٘ ٚتٙػاٖ
ٚالـ  ٚاظ ٔٙاعك ٌطٔسيط ت ٝضٕاض ٔي ضفسٙس٘ -48 .ػيطْ  ٚذٛضضي .اظ زٛاتـ سيطاف  ٚتسياض ٌطٔسيط تٛز٘سٞ .ط ٚ ٚضاٚي ٚ ٝزيٍط ٘ٛاحي .اظ ٘ٛاحي
ساحّي  ٚاظ زٛاتـ ويص تٛز٘س ٚت ٝذان وطٔاٖ خيٛسس ٝتٛز .ؽاٞطاً غعايط الض ،افع٘ٚي  ٚليس غع ٚايٗ وٛض ٜت ٝضٕاض ٔي ضفر(ٕٞاٖ)409-400 ،

شاپور خوره
ايٗ وٛض ٜضا ت ٝضاخٛض فطظض٘س اضزضيط ٘سثر ٔي زاز٘سٙٔ .غم ٝاغّي ايٗ وٛض ٜتي ضاخٛض تٛز و ٝت ٝغٛضذ تي ضاتٛض  ٚضاتٛض ٛ٘ ٓٞضسٔ ٝي
ضس ضٟطي ٌطٔسيطي تٛز و ٝآب آٖ اظ ضٚذا٘ ٝزإٔيٗ ٔي ضس .تط٘ع ظاضٞاي فطاٚاٖ  ٚزضذساٖ ٔي ٜٛفطاٚاٖ زاضر .أا اٚضاؿ چٙساٖ آتازا٘ي
٘ساضر زيٍط ٔٙاعك ايٗ وٛض ٜفثاضذ تٛز٘س اظ -4 :واظض .ٖٚفٛضز ،زضتسر  ٚضاٞثاٖ اغُ آ٘طا ضا زطىيُ ٔي زاز٘س .زض ايٗ ضٟط آب ضٚاٖ ٘ثٛز ٚ
ٔطزْ اظ آب چا ٜاسسفازٔ ٜي وطز٘س غالذ ٘يع ت ٝغٛضذ زيٕي وطر ٔي ضس .ح ٝٔٛواظض ٖٚچٙساٖ آتازاٖ ٘ثٛزٛٔ .ضضىاٖ ٛ٘ ٚاحي ٟٔٛض اظ
افٕاَ آٖ تٛز -0 .غط .ٜزض فاضسي ت ٝآٖ وطٌ ٜفسٔ ٝي ضس .ضٟطن ٌطٔسيطي وٛچىي تٛز و ٝآب آٖ اظ ضٚزذا٘ ٝاي ت ٝايٗ ٘اْ زإٔيٗ ٔي ضس ٚ
ٔطزٔي سالح ٚض زاضر -7.غٙسغاٖ .زسر تاضي ٘ ٓٞأيسٔ ٜي ضس .اظ ٔٙاعك ٌطْ  ٚوٓ آب تٛز -1 .ذطر  ٚوٕاضظ .ز ٚضٟطن وٞٛسسا٘ي ٚ

تسياض ٌطٔسيط تٛز٘س زٟٙا ٔي ٜٛآٟ٘ا ذطٔا تٛز زقساز ظيازي اظ ٔطزْ آٖ ٔسّح  ٚزظز تٛز٘س -5 .ا٘ثٛضاٖ  ٚتاضر لٛعا .ايٗ ٔٛاضـ تٛ٘ ٝتٙػاٖ
ٔسػُ تٛز٘س -6 .غٙثس ّٔغاٖ٘ .احي ٝاي وٛچه تٛز و ٝلّق ٝي ٔقطٚفي زاضر -7 .زيط ٔطزاٖ  ٚغٛيىاٖ .زض ايٗ زٛٔ ٚضـ ضٚسساٞاي تعضٌي
چ :ٖٛذطّاض ،ٜزٚزٔاٖ  ٚزيٌٛ ٝظ ٚالـ تٛز أا ضٟطي ٚغٛز ٘ساضرٙٔ .غم ٝسطزسيطي تٛز وٌ ٝطز ٚ ٚفسُ تسياضي زض آٖ خطٚضش ٔي يافر زض
ذطاضٕٞ ٜچٙاٖ و ٝاظ ٘أص تط ٔي آيس=ذّطاض ;ٜغساي آتطاض< آتطاضي ٚغٛز زاضر .تيطسط ٔطزْ آٖ سالح ٚض تٛز٘سٛ٘-8 .تٙػاٖ  ٚضقة تٛاٖ.
٘ٛتٙػاٖ ٘احي ٝاي زمطيثاً ٌطٔسيط تٛز ،زاضاي آتٟاي ضٚأٖ ،يٞ ٜٛا ٔ ٚطٕٔٛاذ تسياض .ضقة تٛاٖ ٔٙغم ٝاي سطزسيط تٛز تا آب ضٚاٖ ٚ
زضذسعاضٞاي تسياض و ٝضٚزذا٘ ٝاي  ٓٞاظ ٔياٖ آٖ ٔي ٌصضر -9 .سيسرر .اظ ٔٙاعك وأالً سطزسيط تٛز -47 .تالز ضاخٛضٔ .ياٖ فاضس ٚ
ذٛظسساٖ ٚالـ تٛز  ٚزض ٘يٕ ٝا َٚسسٛ٘ ٟٓ٘ ٜاحي آٖ ٚيطاٖ تٛز -44 .ذالض .زض تيطسط ٘ماط فاضسٔ ،طزْ سٍٙي ضا و ٝتطاي آسياب وطزٖ غالذ
 ٚحثٛتاذ ت ٝواض ٔي ضفر اظ ايٗ ضٚسساي تعضي زٟئ ٝي وطز٘س؛ تا ايٗ حاَ اٞاِي ايٗ ضٚسسا ذٛز تطاي آسيا وطزٖ ٘اچاض تٛز٘س ت ٝضٚسساٞي
اعطاف تط٘ٚس؛ ظيطا زض ظازٌاٞطاٖ آب ضٚاٖ ٚغٛز ٘ساضر -40 .ظيع  ٚو ٜٛويّٛي .ٝوٞٛسسا٘ي  ٚسطزسيط تٛز .ظيع ح ٝٔٛايٗ ٔٙغمٔ ٝحسٛب ٔي
ضس .تٛ٘ ٝضس ٝحافؼ اتط« ٚزض ضٚظٌاض فسطذ  ٚاسسيالي ّٔحساٖ=؟< ذطاب ٌطس -47 .»ٝذٕايػاٖ  ٚزي ٝفّي .زض ٘عزيىي تيضا ٚالـ  ٚاظ
سطزسيطاذ تٛزٔ .طزْ آٖ ٘يع سالح ٚض تٛز٘س(ٕٞاٖ)477-409 ،

قباد خوره
ٕٟٔسطيٗ ٔٙاعك لثاز ذٛض ٜفثاضذ تٛز اظ -4 :اضّغاٖ .تٙاي آ٘طا ت ٝلثاز خسض ا٘ٛضيطٚاٖ ٘سثر ٔي زاز٘سٌ .طٔسيط تٛز  ٚضٚزي تعضي اظ ٔياٖ
آٖ ٔي ٌصضر .غع ايٗ ضٚز ٔٙاتـ آب زيٍطي  ٓٞزاضر .ؽاٞطاً ضٟط چٙساٖ آتاز ٘ثٛز .حافؼ اتط ٚت ٝزاليّي ٘أقّ ْٛتيطسط ذطاتي ضٟط ضا اظ لالؿ
اعطافص اظ غّٕ ٝلّق ٝعٙثٛض  ٚزظ والب ٔي زا٘سر .تٞ ٝط حاَ ٔطزْ آٖ «وٛفس ٝضٚظٌاض  ٚؽّٕٟاي ٔسٛازط» تٛز٘س -0 .ضيطٟط٘ .احي ٝاي تسياض
ٌطٔسيط تٛز زض وٙاض زضيا ت ٝعٛضي و ٝزحُٕ ٌطٔاي آٖ زض زاتسساٖ تطاي غيط تٔٛياٖ غيط ٕٔىٗ تٛزٔ .طزْ آٖ تيطسط ت ٝزػاضذ واالٞايي و ٝاظ
زض يا ٔي آٔس ٔطغ َٛتٛز٘س -0 .غٙاتا .آ٘طا ت ٝخاضسي ٌٙفٔ ٝي ذٛا٘س٘س .ضٟطوي تٛز تط ِة زضيا  ٚسط ضأٟ ٜطٚتاٖ ت ٝسيطاف تا ٌطٔايي عالر
فطسا -7 .غالغاٖ ٘ ٚي ٚ ٛزيط .ايٟٙا  ٕٝٞاظ افٕاَ زيط تٛز٘س -1 .ذثس  ٚفطن ٙٞ ٚسيػاٖ .ايٗ ٘ٛاحي ٔياٖ اض ٜغاٖ  ٚزيٍط افٕاَ فاضس ٚالـ
تٛز٘سٟٔ -5 .طٚتاٖ .ضٟطي ساحّي  ٚتسياض ٌطٔسيط تٛز و ٝزضآٔس تيطسط ٔطزْ آٖ اظ وطسي ٞايي تٛز و ٝت ٝايٗ ٘احيٚ ٝاضز ٔي ضس -6 .سيٙيع.
ايٗ ضٟطن ٘يع تط ِة زضيا ٔ ٚياٖ ٟٔطٚتاٖ  ٚغٙاتا ٚالـ تٛز .عثقاً ٔا٘ٙس آٖ ٘ٛاحي ٌطٔاي عالر فطسايي زاضرٔ .حػٛالذ ايٗ ٘احيٙٔ ٝحػط تٝ
ضٚغٗ چطاك  ٚذطٔا تٛزٕٞ( .اٖ)417-477 ،
غعايط ٍٙٞاْ ،ذاضن ،ضْ  ٚتّٛاض اظ غعايط ايٗ وٛض ٜتٛز(ٕٞاٖ)417 ،
حافؼ اتطٔ ٚطٟٛضزطيٗ ٘ٛاحي فاضس ضا زض وساتص آٚضز ٜتا ايٗ حاَ حٕساهلل ٔسسٛفي اظ تطذي ٔٙاعك ٘اْ ٔي تطز و ٝزض وساب حافؼ اتط ٚاظ
آٟ٘ا سرٙي ٘يسر ايٗ ٔٙاعك فثاضزٙس اظ -4 :ذيعتط  -0واضظيٗ  ٚليط ٚاتعض :واضظيٗ ضٟطي ٔسٛسظ تٛز ليط ٚاتعض ضٟطوي وٛچه تٛز٘س ٞط زٚ
ٌطٔسيط  ٚزض آٖ ضٟطٞا زضذساٖ ذطٔا تسياض اسرٞٚ - 7 .طْ  ٚواضياٖ ٛٞٛٔ -1زٕٞ ،ػاٖ  ٚوثطيٗ زض ٔياٖ ضيطاظ  ٚفسا ٚالـ ضسٛٞ ٜايي ٔا٘ٙس
ٛٞاي ضيطاظ زاضس ٚ ٝزاضاي آب ضٚاٖ تٛز تاغسسا٘ي ا٘سن زاضر و ٝاٍ٘ٛض ٔ ٚيٜٞٛاي سطزسيطي زض آٖ ٚغٛز زاضر زض آٖ ٘رچيط=ضىاض< ظياز
تٛز ٔطزْ آٖ سالح ٚضظ  ٚتيتان تٛز٘سٞ - 5 .ع ٚ ٚساٚي ٝز ٚزي ٝزض ضٚسسا و ٝغع ٚتٙاز  ٚاظ زٛاتـ زِٚسرا٘ ٝليس و ٝتسياض ٌ ٓٞطٔسيط تٛز.
(ٔسسٛفي لعٚيٙي)404-446، 4760 ،

6ذثعض  ٚآتاز ٚ ٜسطٚاذ :-ذثطظ ضٟطي وٛچه تٛز ٛٞ ٚايي ٔقسسَ زاضر  ٚآتص اظ اضاف ٝضٚز وط تٛز -7 .ذثطن  ٚلاِي -زيٟي ت ٝحسٚزٔطغعاض ٛٞ ٚاي ٔقسسَ -9 .ضاٞه ٞ ٚطاذ -ز ٚضٟطن وٛچه وٛٞ ٝايي ٔقسسَ زاضسٙس -47 .لٕط ٝو ٝسطحس فطاق=فػٓ<  ٚفاضس اسر -44
لِٙٛػاٖ -اظ افٕاَ لٕط ٝاسر -40 .عثـ  ٚذٛي  -47زيٛٔ ٝضز  ٚضازاٖ -41 .ايٟٙا زض ٘عزيىي ٞطاذ ٚالـ تٛز٘س (ٕٞاٖ)471 -407 ،
ٌٙ15ثس ّٔغاٖ -46 .چطاْ تاظضً٘ .حٕس أ ..سسٛفي ٔي ٘ٛيسس« :غعايطي ضا و ٝاظ حس سٙس زا فٕاٖ زض تحط فاضس اسر اظ حساب ّٔه فاضس ضٕطزٜا٘س .تعضٌسطيٗ آٟ٘ا تٝ
وططذ ٔطزْ ٘ ٚقٕر غعايط ليس  ٚتحطيٗ اسر .تحطيٗ و ٝغعيطٜاي اسر زض ٔياٖ ز ٚتحط = ٚت ٝايٗ زِيُ تحطيٗ ٘أيس ٜضس ٜتٛز< ز ٜفطسًٙ
زض خٙع فطسٚ ًٙسقر زاضز  ٚتط آٖ غعيط ٜآب ضٚاٖ  ٚتاغسساٖ  ٚزيٞ ٝا اسر  ٚساذر آٖ واض اضزضيط تاتىاٖ اسر  ٚزض ظٔاٖ ساتك آ٘طا تا ِحسا
 ٚلغيف  ٚذظ  ٚاظض  ٚاالض ٚ ٜفطزق  ٚتي ٚ ٝ٘ٛٙسات ٚ ٖٛزاضيٗ  ٚغات ٝاظ ّٔه فطب ضٕطزٜا٘س .او=ٖٛٙلطٖ ٞطسٓ< غعيط ٜتحطيٗ زاذُ فاضس
اسر  ٚاظ ّٔه ايطاٖ غعايط لغيف ِ ٚحسا  ٚزيٍطٞا اوطط اٚلاذ ٔغاٚفر حىٕاْ تحطيٗ ٕ٘يٕ٘ايٙس» .غعايط زيٍط فثاضزٙس اظ  -4اتط( ٖٚغعء
اضزضيط ذٛض -0 )ٜاتطوا٘اٖ  -7ذاضن (غعءلثاز ذٛض)ٜ

شبانكاره
تاالذط ٜآذطيٗ لسٕسي و ٝاظ آٖ ٘اْ ٔيتطيٓ ٚالير ضثا٘ىاض ٜاسر و ٝغع ٚوٛض ٜزاضاتٍطز تٛز .ايٗ ٚالير ضص ٔٛضـ ضا ضأُ ٔي ضس
ٔسسٛفي ٔي ٘ٛيسسٌ :طٔسيط اسر  ٚحسٚزش تا فاضس  ٚوطٔاٖ  ٚذّيع فاضس خيٛسس ٝاسر ٔطوع آٖ ايً اسر  ٚلثػ ٝظضواٖ و ٝتٓٞ ٝ
ٔسػّٙس -اغغٟثاٖ ،تطن  ٚزاضْ ،ذيط٘ ٚ ٜي ضيعٔ ،يطىا٘اذٛ٘ ،احي غيط ٚ ٛزاضوأٖ ،ع  ٚضسساق اظ زٛاتـ ٔيطىا٘اذ اسر ،وطْ  ٚض٘ٚيع و ٝسط
ضا ٜفسا ٞسسٙس  ٚتاالذط ٜالض و ٝتيطسط ٔطزْ آٖ زاغط٘س زيٍط ٘ٛاحي فاضس ضا زطىيُ ٔيزاز٘س (حٕسأ ...سسٛفي.)631-631 ،4760 ،
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اتٗ تغٛع .)4777(ٝسفط٘أ ٝي اتٗ تغٛعٔ .ٝسطغٓ ٔحٕس فّي ٔٛحس .زٟطاٖ :ا٘سطاضاذ تٍٙا ٜزطغٕ٘ ٚ ٝطط وساب.
تياذ ،فعيع اهلل ( )4777ضٙاسايي ٔٙاتـ ٔ ٚأذص زاضيد ايطاٖ اظ آغاظ زا سّسّ ٝغفٛي0 .ٝغّس .چاج ا .َٚزٟطاٖ :ا٘سطاضاذ أيط وثيط.
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