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 از ثرَبن وظمثررسی تقرير شُيد مطُری 

ن 2ًٜظ اضزوب٘ي /  پٛضضٚؾتبئي ظٞطا  zhrprst@gmail.com اكؿوبٖ ٞلاءعٛمٜ ٥ّٕ٣ٝ فبٕٛٝ ِا

  / اًتبؿ٤بك ؿاٍِ٘بٜ ٤نؿرٛاز پٛضضٚؾتبئي اضزوب٘ي pourroustaee@yazd.ac.ir 
 21/03/97: پصيطـ                  17/08/96: زضيبفت

 چىيسٜ

ٝ ولؿٜ تل٤ٗ اؿِٝ ام ِٟٔٛك ٚـ٘ الٔب ـا ّٕٝ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ؿك ٔمبْ احجب  ٚرٛؿ ؽ ال٣ٔ ام ر ـٖا ًا ٕٙ ٤ِ ـ  ا٢ وٝ اـ٘ ر  ق٘ا

ر٣ ام    ثلٞبٖ ُجٝ ٖق ثب تٌٕه ٝث عٌبة اعتٕبال ق ٠٘رٓ ُ٘ب ت. ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ؿك تمل٤ل ا٤ٗ ثلٞب ف٣ ٠٘ٓ ًا فٌّ

١ٜ اح ٣ّت يب٣٤ كا احجب  ٣ٔ ًٚا ٖ كا  ـ ٚ آ ٖ ٛج٤٥ت للاك ٣ٔوٙ ـا ثلا٢ رٟب ٣ ام  جب  ؽ ـ. ٝث ا٣تمبؿ ٢ٚق ٠٘ٓ ُ٘ب ؿٞ

٣ ١ ٠٘ٓدق ٕ٘ ٛاـ٘ ٣ّت فب٣ّ٣ رِٓلف ا٤ٗ ٛ٘ ـا كا احجب  وٙـ ٚ تإو٥ـ ٣ٔ ت وٙـ وٝ ثلٞبٖ ٠٘رٓ ثرٝ ٣ّرت فرب٣ّ٣      ؽ

ٓق ث٥ب٣٘ عى٥ٕبٝ٘ ام آٖ اكاٝئ ٣ٔ تمبؿ ام ث٥بٖ ٔتىّٕب١٘ ثلٞبٖ ٠٘ ٙ ٥ٌ٘ت. ٢ٚ ٕٗٗ ٘ا ٣ ٤ٚروٜ  ؿٞـ ٚ ثرب ؿلتر   ٔلٛث

ـا ٣ٔ ـا٤ت كا ام ثلٞبٖ ٠٘ٓ ر َٛ ٔٛكؿ لجَٛ ٣ّٕب٢ لرـ٤ٓ ٥٘رن    ثلٞبٖ ٞ بى ٓا ـ. ٚا تمل٤ل ثلٞبٖ ٠٘ٓ كا ثل ًا وٙ

٥ٗظ ٣ٔ ـ. ؿك ا٤ٗ پوَٚٞ و٥ُٛـٜ ؿٞـ ٚ آٖ كا ٘بتٕبْ ٣ٔ ٛت ٥ٓف٣ ر تغ٣ّ٥ّ ٝث ثلك٣ً ثلٞربٖ    ؿ٘ا ا٤ٓ ثب كٍٚ ٛت

تٙبؿ ٝث  ب٠ْ٘ٓ ام ؿ٤ـٌٜب ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ثپلؿام٤ٓ تب ثب ًا ٍق ثلؽ٣ اٟث تبؿ ؿك ٔز٣ٕٛٝ آحبك ٞرب٢   ٔجب٣٘ فىل٢ آٖ ًا

.ٓ  ٜٔلط ؿك ٔمـٔب ق ٔجب٣٘ق ت٤بك٤ف ٚ تمل٤ل ٢ٚ كا ثلٛلف ًبم٤
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 ٔمسٔٝ

ت. ؿك ا٤ٗ ثلٞبٖ  ثلٞبٖ ٠٘ٓ ٤ى٣ ام كٜا ـا ام ٛل٤ك ٔؾّٛلب  ًا ام ٚرٛؿ ٠٘ٓ ٚ ٠٘بْ ؿك رٟبٖ ٞب٢ ُٙبؽت ؽ

ٞب٢  ؿاكؿ ٚ ثٝ ٥ُٜٛ پ٥ِ٥ٙٝ ؿكام٢ُٛؿ. ا٤ٗ ثلٞبٖ ؿك والْ يلة ٚ اًال٣ٔ  ؽّمتق ٘بٟٓ ٔـثل ٚ عى٥ٓ احجب  ٣ٔ

ىبال  ٚ ُجٟبت٣  ت. فالًف اٍ ؿكثبكٜٔؾتّف٣ تمل٤ل ُـٜ ٚ ُا ـا ام رّٕٝ  ١ٜٔلط ًا ال٣ٔ ٥٘ن ؿك ثغج ٓفب  ؽ ًا

بكٜ ولؿٜ ق٣ٓفت عىٕت ٚ ؿك ٔجغج آُ ٥ّ٣ت يب٤ ـ. ثلٞبٖ ٠٘ٓ ثٝ كٜا ًبؿٜ ٚ ٣ٕٔٛ٣  ثٝ ؿ٥ُِ ٠٘ٓ ُا ٘ا

ت ٙب٣ً ٤ٔلٚف ًا ىبال  ٜٔلط ثٝ ٞل تمل٤ل ٚ تالٍ ثلا٢ پبًؼ ثٝ آٖ اُىبال ق  قؽـُا ٣ِٚ تمل٤لا  ٌٛ٘بٌٖٛق ُا

ت.  ٤ٚوٜ ثٝ تٛر٣ٟ  قٔتفىل ثنكي ٤ٔبٓل ق٥ُٟـ ٜٟٔل٢ؿا١ٙٔ ثغج كا ٌٌتلؿٜ ٚ آٖ كا ام ًبؿ٣ٌ ؽبكد ولؿٜ ًا

ت. ٢ٚآٖ پلؿاؽتٝ  ؿكثبك٠لٞبٖ ٠٘ٓ ولؿٜ ٚ ثٝ ٠ٛ٥ُ عىٕب ثٝ ثغج ث ت ثلؽ٣ ام اُىبال  ٜٔلط ًا ؿك ُـٜ  ٤ٔتمـ ًا

ىبالتثبكٜ ا٤ٗ ب١٘ ثلٞبٖ ٠٘ٓ  ٘ـٚاكؿ ٣ق ُا  .ٌٞتٙـوٝ ٔلثٛٙ ثٝ ث٥بٖ ٔتىّٕب٘ٝ ٚ ٣ٛٔا

ٛا١ ٠٘ٓ ؿك رٟبٖ ؽّمت كا  ت ثلك٥ًـ٢ٜٚ ا٘ ٘ب٣ُ ام آُ ٥ّ٣ت يب٣٤ ؿك رٟبٖ ؽّمت كا ثٝ  ٚرٛؿ ٠ِ٘ٓ ؛ًا

٥ٗ ٣ّٓ اعتٕبَ احجب ق اًتـالَ ٔؾبِف تـالَ ولؿٜ بوٕه لٛ٘ا ـا ًا ٖ آٖ كا كؿ ٚ ام ٚرٛؿ ا٤ٗ ١ٛ٘ ٠٘ٓ ثل ٚرٛؿ ؽ

تٝ تجبٜ وٌب٣٘ كا وٝ ؽًٛا ـ ام ِٓلف ٠٘ٓ ٘ب٣ُ ام ٣ّت فب٣ّ٣ ثل ٚرٛؿ ٘بٟٓ وُ اًتـالَ وٙٙـق تقول  اًت. ٢ٚ ُا ٘ا

ُلط ًبؽتبك ٤ٔلفت٣ تمل٤ل ؽ٤َٛق تج٥٥ٗ عى٥ٕب١٘ آُ ٥ّ٣ت يب٣٤ ٚ ث٥بٖ كًبِت ثلٞبٖ ٠٘ٓق ثٝ ؿاؿٜ ٚ ثب 

ت ػُّ ٌطايف ثٝ ٔبزيٍطيق اِٟيبت قفبؿك پب٤بٖ ٔمب١ِ ٟ٘ٓ  ؿ٤ٛ٤ـ ٥ْٞٛاُىبال   ٞب٢ ؽ٤َٛ پبًؼ ؿاؿٜ  ٚ ٤بؿؿُا

 ٚ لؿٜ ٚ ثب اِٟبْ ام للآٖ ول٤ٓتمل٤ل ثلٞبٖ ٠٘ٓ ثل اًبى ًٙؾ٥ت ث٥ٗ احل ٚ ٔاحل كا تى٥ُٕ و ٥ُٟـ ٜٟٔل٢اًت. 

ت. امآ٘زبوٝ  قفؾلكام٢اُبك٠  ـا٤ت پلؿاؽتٝ ًا ٔمـٔب ق  ؿكثبك٠ٚ اثٟبٔبت٣  ٞب پلًَثٝ تفى٥ه ثلٞبٖ ٠٘ٓ ام ثلٞبٖ ٞ

تق ا٤ٗ ٔمبِٝ  ـا٤ت ٜٔلط ًا ؿاكؿ ثب ٥ًل ؿك  تالٍٔجب٣٘ق ت٤بك٤ف ٚ تمل٤ل ٢ٚ ام ثلٞبٖ ٠٘ٓ ٚ تفى٥ه آٖ ام ثلٞبٖ ٞ

ىبَ  تِل٤ظ وٙـثلٞبٖ ٠٘ٓ  ثبك٠ؿككا ق ٔمـٔب ق ت٤بك٤ف ٚ ٔجب٣٘ ٢ٚ كيا٤ٗ ٔتفىل ثنآحبك  ٚ تمل٤ل ًبؿٜ ٚ ثـٖٚ ُا

ٚ ثٝ ؿٞـ ت٥ٗٛظ  ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ٕٞض٥ٙٗ ٣ّت تفى٥ه ثلٞبٖ ٠٘ٓ ام ثلٞبٖ ٞـا٤ت كا ام ؿ٤ـٌبٜ  ؛٢ٚ كا اكائٝ ؿٞـ

بكٜ وٙـ.ؿكثبك٠ ٞب٢ ٢ٚ ثٝ اُىبال  ٜٔلط  ٘ىب  ثلرٌت١ پبًؼ  ثلٞبٖ ٠٘ٓ ُا

 بذتبض ٔؼطفتي ثطٞبٖ ٘ظٓؾ. 1

ٔٙبث٢ ُٙبؽت كا ٛج٤٥تق ٣مُ رفٜل٤ب  ٣م٣ّد ٚ ؿَ ٚ اثناك ُٙبؽت كا عٛاىق ت٤مُ راًتـالَد ٚ  ٥ُٟـ ٜٟٔل٢

ـ رٜٟٔل٢ق  تنو٥ٝ ٘في ٣ٔ ت اٌ٘بٖ ٞٓ ام كٜا ٛج٤٥تق ٞٓ ام كٜا ٣مُ ٚ ٞٓ  ٢ٚد. 66ر65ّ ؿق 1388ؿ٘ا ٤ٔتمـ ًا

ٙب٣ً ثلًـ رٛج ام كٜا ؿَ ٣ٔ ـ ثٝ ؽـُا ٛ٘ا  .د68ق ّ 5اِفق د٣1387ق ئبٛجبت

ت  ٙب٣ً ام كاٜ ٛج٤٥ت اًت. ٌّٔٓ ًا ُٙبؽت ؽـا ام كاٜ عٛاى ٚ ِٔبٞـٜ ٌٔتم٥ٓ ٥ٌٔل وٝ ثلٞبٖ ٠٘ٓق ؽـُا

ت ٚ ٣ٕ٘ آ٘ضٝم٤لا  ؛٥ٌ٘ت ـا ثبُـ. پي صٍٛ٘ٝ فٞٗ ام ُٙبؽت ٛج٤٥ت ثٝ  ثٝ ُٙبؽت ع٣ٌ ؿكآ٤ـ ٔغـٚؿ ًا ـ ؽ تٛ٘ا

 كًـ؟ ٛج٤٥ت ٣ٔ ٢ُٙبؽت ٔبٚكا

ٌبٖ ثب ؿٚ لـك  ت٥ٕ٤ٓ ٚ ت٥ٕ٤كق ُٙبؽت ع٣ٌ كا ثرٝ ُرٙبؽت ٜٔٙمر٣ تجرـ٤ُ      ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ؿ٤ـٌبٜام  فٞٗ ٘ا

ٙٝ ُٙبؽت كا  ٣ٔ تملا ٚ تزلثٝق ُٙبؽت عٌر٣ كا ت٤ٕر٥ٓ ٔر٣    ٣ٌٌٔتلٍ وٙـ ٚ ؿٔا رتٙجبٙق  ٙر ؿٞ ؿٞـ. تٕخ٥ُق ًا ـ ٚ ًا



  27ثطضؾي تمطيط قٟيس ٔغٟطي اظ ثطٞبٖ ٘ظٓ 

٤ره ُر٣ء كا ٔم٥ربى    ؿك ت٥ٕ٤ٓ تٕخ٣ّ٥ق فٞٗ . د1360؛ ٜٟٔل٢ق 1389رٜٟٔل٢ق ثؾِـ  ُٙبؽت ع٣ٌ كا ت٥ٕ٤ك ٣ٔ

 ٥ُٟـ ٜٟٔرل٢ وٙـ. ام ٠٘ل  ٚ عىٓ آٖ كا ثٝ ٣ُء ؿ٤ٍل وٝ ثب آٖ ُجبٞت ٤ب ٚرٝ ِٔتلن ؿاكؿ ٔٙتمُ ٣ٔؿٞـ  ٣ٔللاك 

ب٘ٝ ٚ ٔتىّٕب٘ ٛٔا ت ١تمل٤ل ٣ رتـالَ ثرل ٚررٛؿ ٓرب٢٘ عىر٥ٓ ام ٛل٤رك ٔمب٤ٌر        ؛ثلٞبٖ ٠٘ٓ ام ا٤ٗ ٛل٤ك ًا  ٣ٙ٤٤١ ًا

ق 8دق د 1388؛ ٜٟٔرل٢  264ق ّ 3ةق د ٣1387ق ئٛجبٛجب ؛153ق 1389ّٛج٤٥ت ثب ٣ٛٙٔٔب  ثِل٢ رٜٟٔل٢ق 

ٚاكؿ ٣ٔ ٢ٚ ٣الٜٚ ثل ا٤ٙىٝ اكمٍ تٕخ٥ُ كا ٣ٟٙ ٣ٔ .د466ّ  تـالَ  ـق ؿٚ ؽـُٝ ثل ا٤ٗ ًا  وٙـ: ؿ٘ا

ٛاٖ ام ٔم٥ربى لرلاك ؿاؿٖ ٔٔر٣ٛٙب  ثِرل٢ ٚ ترـث٥ل       . 1 ـاكؿ وٝ ثتر ٛج٤٥ت ثب ٣ٛٙٔٔب  ثِل٢ ُجبٞت وبُٔ ٘

رل ؿك  » :٤ٌٛٙـ ٖ وٝ ٣ٔبٔخبَ ٤ٔلٚف ٔتىّٕؿكثبك٠  ٥ُٟـ ٜٟٔل٢رٟبٖ احجب  ولؿ.  آٖق ٓب٢٘ عى٥ٓ كا ثلا٢ ٠ًبم٘ـ ٌا

ت ث٥بثب٣٘ ثٝ لٔل٢ ٔزٟن ثلؽٛكؿ و٥ٙـق ُه ٣ٕ٘  ٤ٌٛـ: ٣ٔ «و٥ٙـ وٝ ًبم٘ـٜ آٖ ٤ٙٓتٍل٢ عى٥ٓ ٚ ُب٣ل ثٛؿٜ ًا

ٖ  قٕب چغٛض ثٍٛيس ٚ ثٍيطز قٕب ػّيٝ زِيّـ ضا ٕٞيٗ ّٔحس ٘فط يه اؾت ٕٔىٗ ٖ  آٖ ٔيىب ٖ  ٚ ثيبثىب  فىطق  ؾىبذتٕب

ٖ  آٖ ذىٛز  ٚ زضيبٞىب  ٞب، وٜٛ ٍٔط. اؾت حىيٓ ٚ ػّيٓ ذساى نٙغ قٕب لَٛ ثٝ وٝ ٞٓ ثيبثبٖ ٌصاضيس؟ ٔـ  نىٙغ  ثيبثىب

ٗ  ٌٛييس ٔـ ٚ ٌصاضيس ٔـ فطق ضؾيس ٔـ وٝ ايٙزب ثٝ چغٛض پؽ ٘يؿت؟ حىيٓ ٚ ػّيٓ ذساى ٖ  ايى ٝ  ذىٛز  ؾىبذتٕب  ثى

ٖ  ايٗ ٚ آٔسٜ ٚرٛز ثٝ ذٛز ايٗ، اظ غيط وٝ اؾت ايٗ ٌصاقتٗ فطق ايٗ ٔؼٙبى ٘يبٔسٜ؟ ٚرٛز ثٝ ذٛز  اؾىت  ؾىبذتٕب

ؿبٖ يه نٙغ وٝ  .(458د، ل 1388اؾت )ٔغٟطي،  ٘ا

تـالَ . 2 ل ا٤ٗ ًا ٌبٖ كا ثلا٢ رٟبٖ حبثت ٣ٔ .ثبُـ پق٤لفت٣ٙعت٣ ٌا ـاوخل ٓب٣٤٘ ٔب٘ٙـ ٘ا دق 1388وٙرـ رٜٟٔرل٢ق    ع

ٚاثٚ ٣٣ٛٙٔٔ ث٥ٗ ارنا٢ ٛج٤٥ .د466ق 8ّد  ٌبٖ عى٥ٓ ثب ا٤زبؿ ك كًرب٘ـ ٚ ام   تق ؽٛؿ كا ثٝ ٞرـف ٚ وٕرب٣ِ ٔر٣   ٘ا

ٗ   ؽٛؿ كف٢ ٘مْ ٣ٔ رت ام ا٤ر ـا ٔٙنٜ ًا ؛ 435رر 432ّ ق 8دق د 1388ٌٛ٘رٝ عىٕرت ٚ ترـث٥لم رٜٟٔرل٢ق      وٙـ ٚ ؽ

ٝ ت٥ٗٛظ ؿاؿٜ ٣ٔ .د152ق ّ 1389ٜٟٔل٢ق  ت وٝ ؿك اؿٔا  ُٛؿ. اِجتٝ ا٤ٗ ٔخبَ ام ٤ه ٠٘ل ٓغ٥ظ ًا

تملا ؿك ٛاؽتِ ٤ه ٣١ق فٞٗ ثب ِٔبٞـٜ ٚ ٜٔب٤٤ِت٥ٕ٤ٓ ًا ـٜ ام ارنا ٘ تملُا ٔٛكؿ ثلكًر٣   ٢ُٕبك٢ ام ارناق عىٓ ًا

تملا ؛وٙـ كا ثلا٢ ٕٞٝ ارنا ٓبؿك ٣ٔ ٘فل٢ق فبكًر٣   ا٤ٙىٝ مثبٖ ؿ٤ٌٚت ٞناك ٘فل ؿك ٤ه ُٟل ٥ًٔـ ٞناك ٢ٔخالً ثب ًا

تق ٘ت٥زٝ ٌلفتٝ ُٛؿ وٝ مثبٖ ٕٞ ـاكؿ ٚ    قافلاؿ ُٟل ١ًا تـالَ اكمٍ ٤م٥ٙر٣ ٘ر ت. ا٤ٗ ١ٛ٘ ًا رـ ؿك   ٕ٘ر٣ فبك٣ً ًا ٛ٘ا ت

 .د92ق ّ 1360ثلٞبٖ ٠٘ٓ ثٝ وبك ٌلفتٝ ُٛؿ رٜٟٔل٢ق 

ؿًت آٚكؿٖ ؽب٥ٓت ؽرٛؿ ُر٣ءق ثرٝ وٕره     ٝ ؿك ت٥ٕ٤ٓ تزلث٣ق فٞٗ ثب ِٔبٞـٜ ٚ آمٔب٤َ صٙـ ٔٛكؿ رنئ٣ ٚ ث

ٛاكؿ آمٔب٤َ ١ل٥بى ٔؾف٣ رت٤مُدق ٘ت٥ز ٛاٖ   ٣ِٚ ٕ٘ر٣  قتزلثٝ اكمٍ ٤م٣ٙ٥ ؿاكؿ .ؿٞـ ِ٘ـٜ ت٥ٕ٤ٓ ٣ٔ آمٖٔٛ كا ثٝ  ٔ تر

ت وٝ ٞرل ؿٚ ٛرلف كاثٜرٝ لبثرُ اعٌربى      ا٤ٗ ام  ـا كا احجب  ولؿ؛ م٤لا ُلٙ تزلث٣ ثٛؿٖ ٤ه كاثٜٝ ا٤ٗ ًا ٛل٤ك ؽ

ؿك ٔلتجرٝ ٓرـ   ٚ ًپي ؿ٤ـ٤ٓ  ًبؽتٙـ ٚ ٔب آٟ٘ب كا ٣ٔ ٞب ٣بِٓ كا ٣ٔ ٣ٙ٤٤ ثب٤ـ ٓـ ثبك ؿك ع٘ٛك ٔب ؽبِك ٤ب ؽبِكثبُٙـ؛ 

ق ثٝ ٓب٢٘ عى٥ٓ ثـٖٚ ؿ٤ـٖ پ٣ ٣ٔ ق 8دق د 1388؛ ٜٟٔرل٢ق  145ق ّ 1389لؿ٤ٓم رٜٟٔل٢ق ث ٚ ٤ىٓ ام ؿ٤ـٖ ٣بِٓ

ٝ ث٥بٖ ٣ٔ ا٢ ٣ِٚ ٔمـٔٝ قتزلث٣ ٥ٌ٘ت ٣ثٙبثلا٤ٗ ثلٞبٖ ٠٘ٓ ثلٞب٘ .د459ّ   ُٛؿ. تزلث٣ ؿاكؿ وٝ ؿك اؿٔا



28         ، َ1397 پبييع، 61پيبپي اَٚ، ٓ، قٕبضٜ قب٘عزٞؾب 

ت؛ ٤٤ٙر٣  ٤افم٣ق لـك  تـثل ٚ ت٤ٕك ٚ ت٤ًٛٝ ٣ٕٛؿ٢ ثلا٢ فٞٗ لب ٣١الٜٚ ثل ت٥ٕ٤ٓ ٚ ت٤ًٛ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ُ ًا

ٌبٖ ٣ٔ ـ ث فٞٗ ٘ا ٛ٘ا ـق ص٥ن ٘بٔغٌٛى پِرت  ٞب ٚ آ٤بت٣ وٝ ام ٛل٤ك عي ٚ تزلثٝ ُٙبؽتٝ ُـٜ ب تـثل ؿك ِ٘ب٘ٝت ًرل   ٘ا

تٙجبٙ رت٤مُد وٙـ رٜٟٔل٢ق  ٝ   .د95ق ّ 1360آٟ٘ب كا ًا ا٢  ٢ٚ ا٤ٗ ١ٛ٘ ُٙبؽت كا ُٙبؽت ي٥لٌٔتم٥ٓ ٤ب ُرٙبؽت آ٤ر

ت  لٌٕت ث٥ٌبك٢ ام ٤ّٔٛٔب  ٔب ام ٣بِٓ ٛج٤٥ت ام ا٤ٗ ٛل٤ك ٣ٔ . د83ّ ٕٞربٖق  ـ. رُ٘ٛ عبُٓ ٣ٔ ٘بٔـ ٚ ٤ٔتمـ ًا

ٝ  قثلا٢ ٕ٘ٛ٘ٝق ُٙبؽت ٔب ام رٌٓق ُٙبؽت ع٣ٌ ٥ٌ٘ت رت. ٔرب فمرٚ     ثّىٝ ُٙبؽت ت٤م٣ّ آ٤ر رٛك٢ ٕٞضرٖٛ   ا٢ ًا ٔا

ٛاكٕ رٌٓ ٌٞتٙـ عي ٣ٔ ٚ كً٘ق عزٓق ٚمٖق ٘ل٣ٔق ؿكُت٣ق ًلؿ٢ ٛاّ ٚ ٣ وٙر٥ٓ ٚ ٣مرُ ٔرب     ٌل٣ٔ كا وٝ ام ؽ

تٙجبٙ ٣ٔٞب ثٝ ٛٛك ي٥لٌٔتم٥ٓق ؽٛؿ  ام ك٢ٚ ا٤ٗ ِ٘ب٘ٝ ل رٌٓ ث٣ ؛وٙـ رٌٓ كا ًا ٓ  ٣ٙ٤٤ ٌا  ؛كً٘ ثبُـ وٝ آٖ كا ٘ج٥ٙر٥

ؿك رب٣٤ ثبُـ وٝ ٥٘ل٢ٚ ربفثرٝ مٔر٥ٗ ٚررٛؿ     ؛وٝ ٌل٣ٔ ٚ ًلؿ٢ آٖ كا ِٕي ٘ى٥ٙٓ ا٢ ٌٛ٘ٝ ثٝ قؿٔب ثب ثـٖ ٔب ثبُـ ٞٓ

تٝ ثبُـ ٚ ٣ٙ٥ًٍٙ آٖ كا عي ٘ى٥ٙٓ ٚ  ـُا ٛاكٕ آٖ ٔغٌٛى  تلت٥ت ٥ٕٞٗ ثٝ٘ ٥ٓ رٌرٓ كا    ٔب ٣ٕ٘٘جبُٙـق ًب٤ل ٣ ٛ٘ا تر

ت قصٖٛ ؽٛؿ رٌٓ ٔغٌٛى ٥ٌ٘ت قؿكن و٥ٙٓ لـك ٔرلم ٤ٔمرَٛ ٚ ٔغٌرٛى ثرٝ ٤ىرـ٤ٍل       ٣ِٚ آٖ ؛ثّىٝ ٤ٔمَٛ ًا

ت وٝ  ت رٜٟٔل٢ق  قو٥ٙٓ و٥ٙٓ ٕٞٝ آ٘ضٝ كا ؿكن ٣ٔ ٣ٔ ٌٕبٖ٘نؿ٤ه ًا  .د84ق ّ 1360ٔغٌٛى ًا

ت ُٛؿ ثٝ ُٙبؽت ٣ّٕ٣ ٚ تزلث٣ ُٙبؽت٣ وٝ ام ٛل٤ك عي ٚ آمٔب٤َ ٚ تزلثٝ عبُٓ ٣ٔ ُرٙبؽت٣   ؛٤ٔلٚف ًا

رت    وٝ ٓلفبً ام ٛل٤ك ت٤مُ ٚ ل٥بى عبُٓ ٣ٔ ـاكؿ ثٝ ُٙبؽت فٌّف٣ ٤ٔرلٚف ًا ُٛؿ ٚ عي ٚ تزلثٝ ؿك آٖ ٚرٛؿ ٘

رتد    وٝ ام عي ٚ تزلثٝ ثٝ وٕه ت٤مُ ر٣الٜٚ ثل ل٥بى ٣م٣ّ ُٙبؽت٣ام  ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ٚ  ا٢ وٝ ؿك تزلثٝ ٟ٘فترٝ ًا

ت ثلٞبٖ ٠٘ٓ ٚ ثٝ فٌّف٣ ت٤ج٥ل ٣ٔ ُٛؿق ثٝ ُٙبؽت ُجٝ عبُٓ ٣ٔ ـا ام ٛل٤رك      وٙـ ٚ ٤ٔتمـ ًا ٛرٛكو٣ّ ُرٙبؽت ؽر

ت ا٢ ٚ ُجٝ ٔؾّٛلب ق ُٙبؽت آ٤ٝ  .د40اِفق ّ 1388رٜٟٔل٢ق  فٌّف٣ ًا

 . تؼطيف ٘ظ2ٓ

بكٜ ٌٔتم٣ٕ٥ ثرٝ ا٤رٗ    .ثب٤ـ ام ٞٓ تفى٥ه ولؿ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢كًـ صٟبك ١ٛ٘ ٠٘ٓ كا ؿك ث٥ب٘ب   ثٝ ٠٘ل ٣ٔ ٌلصٝ ٢ٚ ُا

ٙرـٜ ا٤زربؿ وٙرـ:      قتفى٥ه ٘ىلؿٜ ٛ٘ا ت اثٟبٔبت٣ كا ؿك فٞرٗ ؽ ٠٘رٓ   .2؛ ٠٘رٓ فرب٣ّ٣   .1تٛرٝ ٘ىلؿٖ ثٝ آٖ ٕٔىٗ ًا

 .٠٘ٓ يب٣٤ .4ؿا ؛ ٠٘ٓ ٣ّٕىلؿ ٔٛرٛ .3؛ ؿاؽ٣ّ

٣ّت فب٣ّ٣ ٚ ٣ّت يب٣٤ كا ثرب ٔخرب٣ِ ام ٔٔر٣ٛٙب  ثِرل٢      ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ثلا٢ تج٥٥ٗ ٠٘ٓ فب٣ّ٣ ٚ ٠٘ٓ يب٣٤ق 

ت ا٤ٗ ١ٛ٘ ٔ ت٥ٗٛظ ٣ٔ رل    ق ٌل٤رن٢ ام آٟ٘رب  ٣ِٚ ثلا٢ كُٚٗ ُـٖ ّٜٔرت  ٤ٙـقٞب ٘بكًب خبَؿٞـ ٚ ٤ٔتمـ ًا ٥ٌ٘رت. ٌا

٥ٌ٤ٛ٘ـ ؿك ٠٘ل ث٥ٍل٤ـق وبيق ٚ ررٛٞل ٣ّرت ٔربؿ٢ِ ُ٘ٛرتٝ ُٕبًرتق       ٔت٣ٙ كا وٝ ثب ؽٛؿ٤ٛ٘ي ك٢ٚ ٓفغٝ وبيق ٣ٔ

 ٠ٙٔرٛك ؽرٛؿد  فلٗبً آٌبٜ ولؿٖ ؿ٤ٍل٢ ام رُىُ علٚف ٣ّت ٓٛك٢ق ٥٘ل٢ٚ ُٕب ٣ّت فب٣ّ٣ ٚ ٞـف ُٕب ام ُ٘ٛتٗ 

ت رٜٟٔل٢ق   .د53اِفق ّ ٣1388ّت يب٣٤ آٖ ًا



  29ثطضؾي تمطيط قٟيس ٔغٟطي اظ ثطٞبٖ ٘ظٓ 

 ٘ظٓ فبػّي ذّمت. 2ى1

٥بًت٣ّّ ٠ٙٔ١ٛك ام ٠٘ٓ فب٣ّ٣ق كاثٜ ـا ُٛؿ ٣ٙ٤٤ ٞل پـ٤ـٜ ؛٣ ٚ ٣ِّٛ٤ٔ ث٥ٗ ُا عتٕبً ٣ّرت ؿاكؿ ٚ آٖ   قا٢ وٝ ؿك ؿ٥٘ب پ٥

ت وٝ ٣ّت٣ ؿاكؿ ٚ آٖ ٣ّت ٞٓ ٣ّت٣  پـ٤ـٜ ٣ّت ٞٓ ؽٛؿٕ ٣ّرت ٚ   ١ًٌّرّ  ٣ٙ٤٤ ٤ه ؛ٟ٘ب٤ت ٛٛك تب ث٣ ٥ٕٞٗٚ ا٢ ًا

ؿٞـ. ٕٞض٥ٙٗ ؿك ا٤ٗ ًٌّرّٝ ٞرل ٣ّتر٣ق ٤ّٔر٣ِٛ ؽربّ ؿاكؿ ٚ       ٞل پـ٤ـٜ كا ثٝ ٌقُتٝ كثٚ ٣ٔ ق٣ِّٛ٤ٔ ث٥ٌبك ٠ٙٔٓ

رت   ٥ُٟـ ٜٟٔل٢وٙـ.  ًبٖ ٣ُٕ ٣ٔ ٥ِٕٞٝ ٤ه ثرٝ ٠٘رٓ فرب٣ّ٣     قام ا٤ٗ ٠٘ٓ م٘ز٥ل٢ وٝ ٘ب٣ُ ام ٣ّت فرب٣ّ٣ ًا

ت ٥ٞش ٣بل٣ّ ا٤ٗ ١ٛ٘ ٠٘ٓ كا  ت٤ج٥ل ٣ٔ ىبك ٣ٕ٘وٙـ ٚ ٤ٔتمـ ًا  د.54اِفق ّ 1388وٙـ رٜٟٔل٢ق  ٘ا

 ٘ظٓ زاذّي. 2ى2

ٛافرك  بؿٞٙـ٠ ًبؽتٕبٖ ٔٛرٛؿا  ٚ ٕٞر  ٣ٍٙٞ ٚ تٙبًت ث٥ٗ ارنا ٚ ا٣٘ب٢ تِى٥ُب٠ٙٔٛك ام ٠ِ٘ٓ ؿاؽ٣ّق ٕٞ ٣ٍٙٞ ٚ ت

ت ٢ث٥ٗ ارنا ل ا٤ٗ ٠٘ٓ ث ا٢ ٌٛ٘ٝ ثٝ ؛رٟبٖ ثلا٢ ك٥ًـٖ ثٝ ٞـف ٥٤ٔٗ ًا ُرٛؿ. ؿك   ٞٓ ؽٛكؿ ٞـف تإ٥ٔٗ ٣ٕ٘لوٝ ٌا

ٛاٞـ٢ ام ا٤ٗ ١ٛ٘ ٠٘ٓ ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ٞل ؿكى قلٌٕت ام رٟبٖ وٝ ٜٔب٤ِٝ ُٛؿ ٞل رـٜ  ُ ٛ٘ا ثرٝ ا٤رٗ ٘ر١ٛ ٠٘رٓ      ا٢ ٘بؽ

٥ب ٚ كاثٜر  ؛ا٣تلاف ؿاكؿ تٝ ثبُـ ث٥ِتل ثٝ ٠٘ٓ ؿل٥ك ًبؽتٕبٖ ُا ل و٣ٌ ثب ٣ّْٛ تزلث٣ آُٙب٣٤ ؿُا تِرى٥ال    ٣ِٚ١ ٌا

٥ب ٚ  ق ّ 3ةق د 1387ثلؿ ر ٛجبٛجرب٣٤ق   ُـٜ پ٣ ٣ٔ ث٣ٙ٥ ٞب٢ پ٥َ رٟبٖ ثب ٤ه ًٌّّٝ ٞـف ٢ارنااكتجبٙ ؿاؽ٣ّ ُا

ٛ ؛ 97اِرفق ّ  1388؛ ٜٟٔرل٢ق  28ٚ74ق ّ 5اِرفق د  1387ق ٕٞٛ؛ 262 ٕ٘ٛ٘رٝ   ثرلا٢  .د66ق ّ ٞرر.. 1388ق ٕٞر

ٛاٖ ام ٕٞ ٣ٔ ـ     ٣ٍٙٞ٢ ث٥ٗ ارنابت رتٝ ثبُر ـُا ل ٤ه ٣ٔت ٤ب پرلؿٜ ام آٖ ٚررٛؿ ٘  قًبؽتٕبٖ صِٓ ٘بْ ثلؿ وٝ عت٣ ٌا

ـ  ض٥ٙٗ ٣ُٕٔٞٛؿ  ٣ُٕ ؿ٤ـٖ ٔغمك ٣ٕ٘ ٛ٘ا ٛاكٍق ُرىُ     ت ثٝ تٙبًت ث٥ٗ يقا٢ ٔٛكؿ٥٘بم ثـٖ ررب٘ٛكاٖق ؿًرتٍبٜ ٌر

ـاٖ بكٜ ولؿ. ٚ ٞب ؿ٘  يقا٣٤ وٝ ؿك ؿًتلى آٟ٘بًت ُا

 ٘ظٓ ػّٕىطز  ٔٛرٛزات .2ى3

رت. ؿك علوب ق ٛلم وبك ٚ كا٥ٞبث٣ ٔٛرٛؿا  ٥٘نق ٠٘ٓ ٚ رل٤ب٘ ٝ     ٣ ٤ٚوٜ ثلللاك ًا ًربم٢   علورب  ورلا  آًرٕب٣٘ق ال٘ر

ٛا١ رب٘ٛكاٖق تل٥ٔٓ ًبؽتٕبٖ ثـٖق تزـ٤ـ ٣٘ٛ امؿًت ٟٔبرل ثـٖٚ ت٥ّ٤ٓق  ٚ   ٚ كفترٝق   ٞب٢ ؿل٥ك ٘ا ٜجربق ثرب ٔغر٥  ٘ا

ٛاٞـ ع٥ل   .د88اِفق ّ ٣1387ق ئ. رٛجبٛجبٌٞتٙـآٚك٢ ثلا٢ ٚرٛؿ ا٤ٗ ١ٛ٘ ٠٘ٓ ؿك رٟبٖ  ُ

 ٘ظٓ غبيي ذّمت. 2ى4

ت وٝ ٠٘ٓ ؿ٤ٍل٢ ؿك رٟبٖ ٛج٤٥ت ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ٘ب٣ُ ام ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ت ٤ٔتمـ ًا ا٤ٗ ٘ر١ٛ ٠٘رٓق    .٣ّت يب٣٤ ًا

ـا ام ًٝ ١ٛ٘ ٠٘ٓ ؿ٤ٍل ٥ٌ٘ت ت وٝ ؿك ٠٘بْ فرب٣ّ٣ ٛج٤٥رتق    قر ت. ٠ٙٔٛك ام ٠٘ٓ يب٣٤ ا٤ٗ ًا ثّىٝ ؿك آٟ٘ب ٌٔتتل ًا

ت يب٤تٕٙـ  فب٣ُْ ٚ ثلا٢ ك٥ًـٖ ثٝ يب٤رت ّٜٔرٛثَق ام ك٢ٚ ترـث٥ل ٚ ؿكنق ٛجرك ٛرلط ٚ ٘مِر١ لجّر٣ ام ٥ٔربٖ         ًا

تٞب٢ فب٣ّ٣ ٕٔىٗق ٠٘ٓ ؽب٣ٓ ك ٠٘ٓ ٝ ا تلت٥ت ؿاؿٜ وٝ ٔٙزل ثٝ ٠٘ٓ ؿاؽ٣ّ رٟبٖ ُـٜ ًا ا٢  ؛ ٣ٙ٤٤ يب٤ت ٚ ٘ت٥زر

تٗلٚكتبً وٝ  رت ٚ ٠ٕ٘ر٣ كا تلت٥رت ؿاؿٜ ورٝ      آيبمام  قٔتلتت ثل ٠٘ٓ ؿاؽ٣ّ ًا ٔٛكؿ تٛرٝ فب٣ُِ ٠٘ٓ ؿاؽ٣ّ ثٛؿٜ ًا

اؽ٣ِّ ٘بُر٣ ام ٠٘رٓ   ٥ًّٚٝ ك٥ًـٖ ثٝ آٖ ثبُـ. ٠٘ٓ ؿاؽ٣ّ ٔٛرٛؿا  ثب ؿك ٠٘ل ٌلفتٗ ٠٘ٓ يب٣٤ ٌٔتتل ؿك آٖ ر٠٘ٓ ؿ
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ت وٝ للآٖ ام آٖ ثٝ اتمبٖ ٢ٙٓ ت٤ج٥ل ٣ٔ ِٚٓٞر٣ٓ تَٕٔرلم ٔٓرله     جبمِدَة  ًٚٓتَلَ  اِْزِجبََ تَغٌٕٓجٟٔب » :وٙـ يب٣٤د ٕٞبٖ ٣ٕ٠٘ ًا

ِ اِهق٢ ؤَتْمََٗ وُُه ٣َُٕ َّغبةِ ٢ْٙٔٓٓ اِّٝه ـاك  وٝ آٟ٘ب  ث٥ٙر =ٚ> ٔر ٞب كا ٔر ؛ ٚ وٜٛد88رُٕ٘:  «ءٍ اٌِ ٘رـ ٚ عربَ   ا علورت  ثرپٙ

ت. ٘ـ. =ا٤ٗا آ٘ىٝ آٟ٘ب اثلآًب ؿك علوت ٛاك  پـ٤ـ آٚكؿٜ ًا ت ت وٝ ٞل ص٥ن  كا ؿك وٕبَ ًا ـا٤ر ًا  > ٢ِٙٔٓ ؽ

ت ٚ ٔٛرٛؿا  ثلا٢ كًر٥ـٖ ثرٝ يب٤رت ّٜٔٛثِربٖق ام ك٢ٚ     ٢ًٛ ام  ؿ٤ٍل ؽٛؿ ٛج٤٥تِ ٔٛرٛؿا  ٥٘ن يب٤تٕٙـ ًا

ٌبٖد ٚ ٛجك ٛلط ٚ ٘مِٝق ق كٜا ٔٙبًت كا ثرلا٢ كًر٥ـٖ ثرٝ     ٣مُ ٚ ٤ُٛك ر٤ُٛك٢ ٔب فٛق ٤ُٛك ٘ا ام ٥ٔبٖ ٞناكاٖ كٜا

ـ  ٔر٣ ُربٖ   ُـٜ ثٝ علوب  ٠ٙٔٓ ٚ ٣ّٕىلؿ ؿل٥ك ٚ عٌبةا٤ٗ كٚ٘ـ وٝ  ٌن٤ٙٙـ ٣ٔ ثليب٤تِبٖ  زبٔر . ٠٘رٓ ٣ّٕىرلؿ   ٘ا

رت ورٝ لرلآٖ ام آٖ      ٔٛرٛؿا  ثب ؿك ٠٘ل ٌلفتٗ ٠٘ٓ يب٣٤ ٌٔتتل ؿك آٖ ر٠٘ٓ ٣ّٕىلؿِ ٘ب٣ُ ام ٠٘ٓ يب٣٤د ٕٞربٖ ًا

ـا٤ت ٣ٔت٤ج٥ل ثٝ  َب اِهق٢ ؤ٣َٕٜر» :وٙـ ٞ رت    د؛ 50رٛٝ:  « ءٍ ؽَّْمَٝٔ حَُّٓ ٞٓـ  وُُه ٣َُٕ  لبََ كٓثُّٙ ٌفت: پلٚكؿٌبك ٔرب وٌرر ًا

ت. ـا٤ت فلٔٛؿٜ ًا ًت ؿاؿٜق ًپي آٖ كا ٞ  وٝ ٞل ص٥ن  كا ؽّمتر وٝ ؿكؽٛك ٚا

ٛا  ٗ ل ٝ ث٥ ٝ كاٜث ت و ٗ ًا ٓ يب٣٤ ا٤ ٛك ام٘ ٠ ٠ٙٔ ٗق  ٙبثلا٤ ـف ٛج٤٥ت ث ٣ ٞب٣٤ وٝ ٚٞ  ٔتلتتٔ   ٖ رتق    ثل آ ربؿف٣ ٥ٌ٘ ـق ٔت ٘ٛ ُ

٣  ٔٛ ٝ رّ ٛج٤٥ت كا ث ٝد  ُت ق ٝ ٣ّت فب٣ّ٣ ٌر ى ٜ ثل ا٤ٙ ٣ ٣الٚ ت؛ ٤ٙ٤ ٛج٤٥ت ًا ٘تؾبة  ىٝ ا ٛ     ّث ٝ رّر ٖ كا ثر ٜد آ ـر ـق ٣ّت يب٣٤ رآ٤ٙ ك٘ا

ٟل٢ق  ٣ٔ ـ رٜٔ ِ٘ب ّ 8ِافق د 1386و ٛق 276ق  ٕ ٛق 111ـ110ٚ  52ٚ56ٚ72ِافقّ 1388؛ٞ  ٕ ّ 8دق د 1388؛ٞ   د.454ق 

٥ٌل٢ ٠٘ربْ   ٢ ٚرٛؿ ٛلط ٚ ٘مِٝ لج٣ّ ثلا٢ ُىُاق ٠٘ٓ ٘ب٣ُ ام ٣ّت يب٣٤ وٝ ٣جبكٌٜ اؽل٥ُٟـ ٜٟٔل٢ام ٠٘ل 

تق ثـ٣ٟ٤ ٣مُ ٥ٌ٘رت  رتـالَ ورلؿ رٜٟٔرل٢ق        ؛ٛج٤٥ت ٚ ؿك ٔمبثُ تٔبؿف٣ ٚ اتفبل٣ ثٛؿٖ ًا ثّىرٝ ثب٤رـ ثرل آٖ ًا

ٓ     .د280ق ّ 8اِفق د 1386؛ ٜٟٔل٢ق 53ٚ75اِفق ّ 1388 ـ ا ٔبؿ٤ٖٛ ٔٙىرل ا٤رٗ ٘ر١ٛ ٠٘ر ٠٘رٓ ؿاؽّر٣    ٖآ٘رب  .٘ر

ٙـ ٚ ٤ٔتمـ٘ـ ٠٘ٓ فب٣ّ٣ ٔٛرٛؿق ثرـٖٚ تٛررِٝ فب٣رُ ثرٝ يب٤رت ٚ ثرـٖٚ        ٔٛرٛؿا  كا تٟٙب ٘ب٣ُ ام ٠٘ٓ فب٣ّ٣ ٣ٔ ؿ٘ا

تؾبة فب٣ُ ٚ تٔبؿفبً ام ٥ٔبٖ ٠٘ٓ ٚالر٢   آٚك ُرـٜ   ٞب٢ ٕٔىٗ ُىُ ٌلفتٝ ٚ ٔٙزل ثٝ ٠٘ٓ ؿاؽ٣ّ ع٥رل   ٘ا رت. ؿك  ًا

ٝ  ٠٘ٓ علوب  ٚ ٣ّٕىلؿ ؿل٥ك ٚ ٠ٙٔٓ  ا٤ِبٖ آرٜالط ٔىب٥ٌ٘رٓ ٔٛررٛؿا      ٔٛرٛؿا  كا ٘ب٣ُ ام ٠٘ٓ ٔبُر٣ٙ٥ ٚ ثر

ٙـ ٣ٔ  .د93اِفق ّ 1388ٕٞٛق ؛ 392ق ّ 7ةق د 1388رٜٟٔل٢ق  ؿ٘ا

 يبثس ٘ظٓ فبػّي  ثٝ ذساقٙبؾي ضاٜ ٕ٘ي. 3

ٞبًرت ٚ ٔز٣ٕٛر١ ٣ربِٓ ثرٝ ٞرل       ٞب ٚ ٤َّٔٛ ؿكپ٣ آٔـٖ ٣ّت ٠٘ٓ فب٣ّ٣ ٕٞبٖ تلت٥ت ٚ پ٣ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ام ٠ٙٔل 

رت ورٝ االٖ ؿك         ثٛؿ ٚ ٣ٕ٘ ٣ٔثٛؿ ؿاكا٢ تلت٥ت ٚ ت٤بلت  ٣ٔٓٛك  ؿ٤ٍل٢ ٞٓ  ٛاٖ ٌفرت ا٤رٗ تلت٥رت ص٥رن٢ ًا تر

ـا وٙـ. تٝ ثبُـ تب ٚرٛؿ آٖ ؿالِت ثل ؽ ـُا ٝ     ٔز١٣ٕٛ ٣بِٓ ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ٕٔىٗ ثٛؿ ٚرٛؿ ٘ ر رل ؿ٘ا ٞرب٢   ثرلا٢ ٔخربَ ٌا

ٌٝقاك٢ وٙ ُٕبكٜ 100تٌج٥ظ كا ام ٤ه تب  رت ٤ٚروٜ   تلت٥جر٣ ٞب كا ؿك ثٙـ ثىِر٥ـ ؿاكا٢   ٥ـق ثٝ ٞل ٓٛك  وٝ ا٤ٗ ؿ٘ا  .ًا

بتلت٥ت ٥ٌ٘ت ٣ا٢ ث ٣ِٚ ٥ٞش ٔز٣ٕٛٝ قوٙـ ٞب ؿك ٞل ٔز٣ٕٛٝ فلق ٣ٔ تلت٥ت ِٓلف ا٤ٗ تلت٥ت ؿالِت ثرل ص٥رن٢    ؛ ٔا

ق ٤ه ًٌّّٝ ٣ّتاوٖٙٛ وٙـ.  ٣ٕ٘ ـ  ٞب كا ثٝ ٚرٛؿ آٚكؿٜ ٞب ٤ه ًٌّّٝ ٤َّٔٛ ؿك ٠٘بْ ٣بِٓ ر ر  .٘ا ٣ّرُ  ل ا٤رٗ ًٌّرّٝ   ٌا

٠٘رٓ ٚ   ٘ر٣٣ٛ ٞب٢ ؿ٤ٍل ورٝ آٖ ٞرٓ ؽرٛؿٍ     ثٛؿ٘ـ ثب ٤ه ًٌّّٝ ٤َّٔٛ ٣ٔٞب٢ ؿ٤ٍل  ٤ه ًٌّّٝ ٣ّت ثٛؿ٘ـق ٣ٕ٘

رتق صرٖٛ رٌرِٓ ثرـٖٚ ُرىُ        ٌٛ٘ٝ تلت٥ت ثٛؿ. ثٙبثلا٤ٗ ٕٞبٖ تٗ رٌٓ ثٝ ص٥ن٢ يّرٚ ًا تـالَ ام ُىُ ؿُا وٝ ًا



  31ثطضؾي تمطيط قٟيس ٔغٟطي اظ ثطٞبٖ ٘ظٓ 

ـا ؿ تٕٔىٗ ٥ٌ٘تق تلت٥ت ٚ ٠٘ٓ فب٣ّ٣ ٣بِٓ كا ِ٘ب٘ٝ ٚرٛؿ ؽ ٌتٗ ٥٘ن يّٚ ًا صٖٛ ٣بِٓ ثـٖٚ ا٤رٗ ٘ر١ٛ ٠٘رٓ ٚ     ؛٘ا

 د.476ر473ّ ق 8ةق د 1388تلت٥ت ٕٔىٗ ٥ٌ٘ت رٜٟٔل٢ق 

تمبؿ  وٌب٣٘ وٝ ٣ٔثٝ  ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ٛاٞٙـ ام ٛل٤ك ٠٘ٓ فب٣ّ٣ق ٘بٟٓ وُ كا احجب  وٙٙـ ٘ا تـالَ آٟ٘رب  ولؿٜ ؽ ٚ ًا

ـاؽتٗ ؿك ثلاثل ٔبؿ٥٤ٗ ص٥ن٢ ٣ٕ٘ ـ. ام ؿ٤ـٌبٜ  كا رن ًپل ٘ا ٟ٘ب٤رت ًلصِرٕٝ    ٣ ٚ ٣ِّٛ٤ٔ ورٝ ام ثر٣  ؿك ٠٘بْ ٣ّّ ٢ٚؿ٘ا

ٝ ؿاكؿق ٘بٟٕٓ ٣ٌلفتٝ ٚ تب ث ٞبًت وٝ ؿك ثٌتل ٔىبٖ ٚ مٔبٖ پِت ًرل ٤ىرـ٤ٍل    ٞب ٚ ٤َّٔٛ ؽٛؿ ٥ٕٞٗ ٣ّت ٟ٘ب٤ت اؿٔا

ـاكؿ للاك ٌلفتٝ ـ ٚ رب٣٤ ثلا٢ ٘بٟٓ ا٣ّٓ ٤ب فب٣ُ وُ ٚرٛؿ ٘ ـا ٕٞر٥ٗ ٣ّرت   ؛٘ا ٞرب ٚ   ٍٔل آ٘ىٝ ٌفتٝ ُٛؿ ٠ٙٔٛك ام ؽ

تم  ٤َّٔٛ ـا ٕٞبٖ ٛج٤٥ت ًا ًبٖ ٣ُٕ ولؿِٖ ٛج٤٥ت ؿك ٕٞٝ ربق ؿ٥ُِ ثل ٚعرـ ِ ٘ر٣٣ٛ ٣ٙبٓرل     ٤هِقا ٞبًت ٚ ؽ

ت ـا رٜٟٔل٢ق  قٛج٤٥ت ًا  د.32ر29ق ّ 5اِفق د 1387ٛجبٛجبئ٣ق  ؛61اِفق ّ 1388٘ٝ ؿ٣ّ٥ِ ثل ٚرٛؿ ؽ

ٖق ؿ٥ُِ ٔغىٓ ٝث ٠٘ل ٣ٔ ـم ثلؽر٣ ام   ٜ وٙٙـ تل ٚ لب٢٘ كًـ احجب  ٣ـْ ٠٘ٓ فب٣ّ٣ ثلا٢ ٔبؿ٤ٛ ر ـا ثُب تل٢ ثلا٢ احجب  ؽ

ْ تزلث٣ رـ٤ـ وٝ ؿكثبك٠ آت ـٖا ٣ّٛ ٕٙ ٚ... تغم٥ك ولؿٜ ؿاِ٘ ٖ ٥ّ٣ت ٚ ٠٘ٓ م٘ز٥ل٢ ُـٜ ٞب٢ كاؿ٤ٛ اوت٥ٛ  ـق ٔٙىل لبٛ٘ اـ٘  ٘ا

ـ.  ـاؽّٝ ي٥ت ؿك رٟبٖ فكا  ٌٞتٙ ـ: ؿك ٔمبْ كؿ ا٤ٗ ا٣تمبؿ ٣ٔ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ٚ ٤ٔتمـ ٝث ؿًت تمـ٤ل ٚ ٔ ٤ٌٛ 

ىبض قٛزٝ ٔحهَٛ تزطثٝ ٘يؿت وٝ ثب تزطثلبٖ٘ٛ ػّيت  ثّىىٝ اظ قىئٖٛ ٚالؼيىت ٔغّىك ٚ غيىط لبثىُ        ؛اي زيٍط ٘ا

ىبضؾت ٚ فطضبً ٘ظطي كٕٙساٖ رسيس زضؾت ثبقس ٚ زض رٟبٖ شضات، ػبٔىُ ٔىبٚضا   ة٘ا عجيؼىي زذبِىت زاقىتٝ     يز٘ا

 ثبقس، ثبظ اظ لبٖ٘ٛ ػّيت ذبضد ٘يؿت.

 :٤ٌٛـ ٣ٔٛج٤٥ت ؿك ٛج٤٥ت  ٢ٚ٢ ثب تإو٥ـ ثل ٔغبَ ثٛؿٖ ؿؽبِت ٌٔتم٥ٓ ٔبٚكا

ُ  نب٘غ احجبت ٔمبْ زض وٝ ٘يؿتيٓ غيطٞٓ ٚ فّؿفٝ ٔسػيبٖ اظ زؾتٝ آٖ ٔب٘ٙس ذٛز اِٟـ ٘ظطيبت زض ٔب ُ  ٔجىس   ٚ وى  وى

 شات اضازٜ ثىب  ضا آٖ ٌطفتٝ نٛضت ػبزتـ ذالف ٚ اؾتخٙب ضؾيس ٔب ٘ظط ثٝ وٝ رب ٞط ٚ ثبقيٓ اؾتخٙبٞب رٛىٚ رؿت زض

ٜ  ثىط  اؾتسالَ ٔمبْ زض وٝ رب ٞط غبِجبً .. ٔتىّٕيٗ.ثٍيطيٓ ثبضى ٚرٛز ثط زِيُ ٚ وٙيٓ تٛريٝ ثبضى ىس  آٔىس ُ  ٘ا ٗ  ٔخى  ايى

ؿتٝ ٔـ ثبضى شات قطيه ضا عجيؼت وٝ اؾت س ز٘ا ٝ  ٕ٘ـ ثبضى شات ثٝ ٔؿتٙس ضا عجيؼت فؼُ ٚ ٘ا ؿىت ىس  ز٘ا ٗ  اظ ٚ ٘ا  ايى

س ثٛزٜ ـياؾتخٙب ٔٛاضز رٛىٚ رؿت زض ٕٞٛاضٜ رٟت س پٙساقتٝ ٔـ چٙيٗ ٚ ٘ا  ثبيىس  ٔٛرٛزات ٔؿّٓ ٘ظبْ اثغبَ ثب وٝ ٘ا

ـ  ٚ وطزٜ رٛٚ رؿت ٔب وٝ آ٘زب تب وٝ ٕٞچٙبٖ ؛ٕ٘ٛز احجبت ضا وُ نب٘غ ٚرٛز ٝ  اعالػىبت ٓ  آٚضزٜ زؾىت  ثى  رٕيىغ  ،ايى

س )عجبعجب ثٛزٜ ٘ظطيٝ ٕٞيٗ زاضاى( قىبن ٚ ٔبزى ٚ اِٟـ) اضٚپبيـ فالؾفٝ  .(237ى226، ل 3ة، د1387ئي، ٘ا

ـا كا احجرب  وٙرـ؟     اوٖٙٛ ا٤ٗ پلًَ ـ ؽر ٛ٘ا تغب١ِ تٌٌُّ ٘ت ت وٝ صلا ٠٘بْ فب٣ّ٣ ثٝ وٕه آُ ًا ُر٥ٟـ  ٜٔلط ًا

ٝ    تٛحيسؿك ٔمـ١ٔ وتبة  ٜٟٔل٢ ـا ثپرلؿامؿ ٘ىتر ٙبًر٣    ق لجُ ام ا٤ٙىٝ ثٝ ثلا٥ٞٗ احجرب  ؽر ـُا ٤ربؿآٚك  ا٢ كا ؿك ثربة ؽ

ت: ٌفتٝ ًٛؿٔٙـ پلًَ پ٥َوٝ تٛرٝ ثٝ آٖ ؿك پبًؼ ثٝ ُٛؿ  ٣ٔ  ًا

يٓ ثبيس اَٚ اظ يٓ ٔـ وٝ اقيبئـ ثس٘ا س ٌٛ٘ٝ زٚ وٙيٓ احجبت ضا آٟ٘ب ٘يؿتـ ٚ ٞؿتـ ذٛٞا ٝ  ٞؿىت  ٚلت يه :٘ا  زض ٔىب  وى

ٝ  ٞؿىت  ٚلت يه ٚ ٞؿتيٓ... ػبِٓ ارعاى اظ رعء يه ػٙٛاٖ ثٝ ٔٛرٛزٞب اظ ٔٛرٛزى احجبت ٔمبْ ـ  وى ٜ  ٚلتى  زضثىبض

ط ء، قـ آٖ ثّىٝ ٘يؿت، اقيب ؾبيط وٙبض زض قيئـ ء قـ آٖ وٙيٓ، ٔـ ثحج قيئـ ٚرٛز احجبت  ٚ اقىيب  ةٕٞ ثب ثبقس، ٌا

ط ٚ ٞؿت، اقيبء ٕٞٝ زض ط ٚرٛز رب ٞيچ زض ٘جبقس ٌا ٝ  ثبقىس  ذسا رٛىٚ رؿت زض وؿـ ٘ساضز... ٌا ٖ  ثى ٝ  ػٙىٛا  ايٙىى
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س ذسا ٘بْ ثٝ زيٍط ٔٛرٛزات ٔيبٖ زض ٚ زيٍط ٔٛرٛزات ةٕٞ اظ رسا ٔٛرٛزى يه ً » ثٍٛيىس  ٚ وٙىس  پيىسا  ثرٛٞا  ؾىٙ

ٝ  ٞؿت ٞٓ زيٍطى ٔٛرٛز ٔٛرٛزات ايٗ ٔيبٖ زض ٚ ؛ٞؿت ٌيبٜ ؛ٞؿت آة ؛ٞؿت ٞٛا ؛ٞؿت ذبن ؛ٞؿت ْ  ثى  ٘ىب

ٜ  چكٓ ثٝ ايٟٙب ٚـِ ،قٛز ٕ٘ـ زيسٜ چكٓ ثٝ اٚ وٝ اؾت ايٗ فطلف ؛ذسا ـ  زيىس ىط  ،«قىٛ٘س  ٔى ـ  ٌا  ضا ّٝئٔؿى  وؿى

ط. ٘ىطزٜ تهٛض ذسا ضا ذسا انالً يؼٙـ وطزٜ؛ اقتجبٜ اَٚ اظ وٙس، عطح ٌٛ٘ٝ ايٗ ٝ  ٚرٛز ػبِٓ زض ذسايـ ٌا  ثبقىس،  زاقىت

س ٕ٘ـ اٚ  (.16ى14اِف، ل 1388ٔٛرٛزات )ٔغٟطي،  ؾبيط وٙبض زض ثبقس ٔحسٚزى ٚرٛز چٙيٗ تٛ٘ا

ت: ٣ّّ٣ وٝ ٣ّرْٛ تزلثر٣ آٟ٘رب كا ٣ّرت      پلًَپبًؼ ا٤ٗ  ٔلثٛٙ ثٝ تفى٥ه ٣ُّ ٣ِٛٛ ٚ ٣ُّ ٣ل٣ٗ ؿك فٌّفٝ ًا

ٚال٢  فب٣ّ٣ ٣ٔ ـاؿ٢ ٚ ؿك ٣ل ُٙبًـ ٚ ؿك مٔبٖ  ـق ام ٠٘ل فٌّفٝ ٣ُّ ا٣ ٕ ٛج٤٥ت للاك ؿاك٘ـ ٚ ٣ّّ٣ وٝ فٌّرفٝ آٟ٘رب   ٘ا

ـ   ٢تل ٚ ٔبٚكا ٣ب٣ِ ١٘ـ ٚ ؿك َٛٛ ٛج٤٥ت ٚ ؿك ٔلتجا ٣ّت ا٤زبؿ٢ قُٙبًـ كا ٣ّت فب٣ّ٣ ٣ٔ ٚررٛؿ ا٤رٗ    .آٖ لرلاك ؿاك٘ر

اِرفق  1386؛ ٜٟٔرل٢ق  337ق ّ 7دق د 1388٘ٝ ثب عي ٚ تزلثٝ رٜٟٔل٢ق  قُٛؿ ثلٞبٖ ٣م٣ّ حبثت ٣ٔثب ١ٛ٘ ٣ُّ 

تغب١ِ تٌٌُّ ٣ّ٣ٔ ثٝ ٔفْٟٛ ف٠ّ٘بْ فب٣ .د283ّ  ـ   ٌف٣ ثٝ وٕه آُ ًا ـا ر٣ّت ٘ؾٌت٥ٗد كا احجرب  وٙر ـ ؽ ٛ٘ا  ؛ت

ـا كا احجب  وٙـ؛ م٤رلا   ٣ِٚ٣ ٠٘بْ فب٣ّ٣ ثٝ ٔفْٟٛ ٣ّٕ٣ ر٣ّْٛ تزلث٣د ٕ٘ ـ ؽ ٛ٘ا ـا٣٤ ورٝ ؿك كؤى ًٌّرّٝ ٠٘ربْ     ت ؽر

ـا  للاك ٥ٌلؿ ـا ٥ٌ٘تم ر ؿك ٣لٕ ٛج٤٥ت للاك ؿاكؿ ٚ آالً ق٤ٔ  د.30ق ّ 5اِفق د 1388ٛجبٛجبئ٣ق ؽ

ٜٟل٢ٝث ا٣تمبؿ   ٔ ٟـ٥ ُ ٌّٝ ًّ ـا د  ٤  ٔ ٠ْب ٛج٤٥ت ٘ر ٝ    ٠٘ٓ ٣ل٣ٗ  رت ثر ٥ٌ٘  ْ ٚ الم ـاؿ ؿاكؿ  ٔت لف ا  ٛٚ ت وٝ ام ؿ ا٢ ًا

ـاؿ٢.    ُ ا٣ر ٝ ٣ّر ٙ ث لٛث  ٔٝ ـق٘  ل٘ ـ٤ٍ ٖ ٤ى مبك  ٔٝ ت و ٣ِٛ ًا  ُٛ ّ٣ ٝ ٙ ث لٛث تقٔ  غَب ًا ٣ٌّ وٝٔ  ٌّ ٛؿ؛ م٤لا ت  ُ٣ ٟٙت رب٣٤ٔ 

ٔب ث٣  َ ـاؿ٢ ؿك ؽ٥ب ُ ا٣ ٟب٤ ٣ّ ٣ ت٘ ٝ لّج ٥ِٕ ٚال٢ٞ   ٚ ٚ ؿك ؽبكد  ـ  ٗ كفٝت ٘ا ٜٟل٢ق  ٞب ام ث٥ ـ ٔر ّ 7دق د 1388٘ا  د.336ق 

رٛز ٚارت ثٝ ٔٙتٟـ ٕٔىٙبت ةٕٞ» ٌٛييٓ ٔـ ايٙىٝ ـ  اثؼىبز  ِحبػ اظ رٟبٖ وٝ ٔؼٙبؾت ايٗ ثٝ ٘ٝ «قٛ٘س ٔـ اِٛ  ٔىىب٘

رٛز ٚارت ٚ اؾت ٔتٙبٞـ رٛز ٚارت ٚرٛز ٔطظ ٔىبٖ، حس آذطيٗ ٚ اؾت ٔىبٖ ٔبٚضاى زض اِٛ ٝ  ٘ٝ ٚ اؾت، اِٛ ٗ  ثى  ايى

ط ٚ اؾت ٔتٙبٞـ ظٔبٖ وٝ بٔؼٙ ـ  زفتىط  ايٗ ثطي اِٚيٗ ثٝ ثع٘يٓ ٚضق ضا ظٔبٖ زفتط ٚ ثطٌطزيٓ ػمت ثٝ ٌا ٓ  ٔى  ٚ ضؾىي

رٛز ٚارت ذساٚ٘س ثطي، اِٚيٗ ٔبلجُ  .(104، ل 5اِف، د 1387ي، )عجبعجبئ اؾت ٌطفتٝ لطاض اِٛ

 ٝ ِجت ٟل٢ا ـ ٜٔ ٥ٟ ُ ٣ ٚكٔ  ٣ ٤بؿآ ٥٘نٔ   ٣ ّٕ٣ ْ ٟٛ ٔف  ٝ ٝ ٣ّت فب٣ّ٣ ث ـٚث   ُٛؿ و ٖ عر ٞب ٝ ثل ٙ ث ٔلٛث  ٖ ٣ِٚ آ ـ؛  ـا كا احجب  وٙ ـ ؽ ٛ٘ا ت

ٟل٢ق  ت رٜٔ ّ 1388ًا ٟل٢ق 472ةق  ت رٜٔ ٥ٌ٘  ٓ ٛك ثغجق٘ ٠ غ ٚ ؿك ٘آزبٔ  ّ 1388د  ٥٘ن 42ِافق   ٖ ٞب ٖ ثل ٢ ؿك تمل٤ل آ د.ٚ 

٠ْب ـا٢٘  ـا ٝث آيبم ؽّمت راثت ٌ٘ب٣ وٝ ثلا٢ احجب  ؽ َ ولٜؿ ٝث و ال ًـت ـا د ا ر٣  ٤ٔ ٙبىٔ  ُ٘ب ـا ٟب كا ؽ ٚ ٘آ ت  ٜ ًا ٘تمبؿ ولؿ ـ ا ـ   ٘ا ر ؿ٘ا

ٟل٢ق  ّ 1388رٜٔ ٝ ٣ّت 149ر144ِافق  ى ت؛ ّث ٕب٤ن ام ٣ّت فب٣ّ٣ ٥ٌ٘ ٔت ٝ ٣ّت يب٣٤  ت و ٝ ؿُا ر ـ ٛت ٥٘ن ثب٤  ٝ ىت  ٘ٗ ٝ ا٤ ٝ ث ِجت د. ا

ٟل٢ق  ت رٜٔ ٌتتل ًا  ُٔ ٍل ؿك فب٣ ٝ ٣جبك  ؿ٤ ٚ ث ت  َ ٣ّت فب٣ّ٣ ًا ٕب ّ 7د ةق 1388يب٣٤ق و  د.370ق 

 وٙس ٘ظٓ غبيي زالِت ثط ٚرٛز ذسا ٔي. 4

ت ٥ٞش ٌٔئّٝ فٌّف٣ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ـام٠ آُ ٥ّ٣ت يب٣٤ ؿك رٟبٖ ٤ٔتمـ ًا ـاكؿ       ا٢ ثٝ ٘ا ث٥ٙر٣ ثِرل احرل ُرٍلف ٘ر

ٝ ٚ  اِٟيبت قفبد. ٚا ؿك ؿٚ احل ؽٛؿق ٣ٙ٤٤ ٔمبِٝ ُِٓ 246ق ّ 1387رٜٟٔل٢ق  رتـالَ فٌّرف٣     قطح ٔٙظٛٔى ثرٝ ًا
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ت ثٝ وٕه عي ٚ تزلثٝ ٥٘ن ٣ٔ ّٜٔت ٣ٔ ثلا٢ احجب  ا٤ٗ ٛاٖ ٚرٛؿ ٠٘بْ يب٣٤ ؿك ٛج٤٥رت كا   پلؿامؿق ٣ِٚ ٤ٔتمـ ًا ت

تٙجبٙ ولؿ رٜٟٔل٢ق  ت ٠ِ٘ٓ يب٣٤ِ ؽّمرت ثرل    .د61ق ّ 4د اِفق 1387ئ٣ق ٛجبٛجب؛ 246ق ّ 1387ًا ٢ٚ ٤ٔتمـ ًا

ـا ؿالِت ٣ٔ ٛاٖ ٠٘بْ يب٣٤ ٛج٤٥ت ق ام ؿٚ ٛل٤ك ٣ٔوٙـ ٚ ثٝ وٕه عي ٚ تزلثٝ ؽ كا حبثرت ورلؿ: ٤ىر٣ ام ٛل٤رك      ت

 ولؿٖ ٚ علوب  ٔٛرٛؿا . تـثل ٚ ت٤ٕك ؿك ًبؽتٕبٖ ٔٛرٛؿا  ٚ ؿ٤ٍل٢ ام ٛل٤ك تـثل ؿك ٛلم وبك

ٜٟل٢  ٔ ٟـ٥ ِ ٣ّرت فرب٣ّ٣ِ       ُ رٗت ٠ْب يرب٣٤ ريب٤رت ؿُا ٛرٛؿا ق٘  ٠ٓ ؿاؽ٣ّٔ  ـثلٚ  ت٤ٕك ؿك٘  ل٤ك ت ٣ كا وٝ امٛ  ٞ٘ب ثل

٣ رٛؿ  ٛج٤٥تد كا حبثتٔ  ٠ْب يب٣٤ ثلٚ  ٚ  ام٘  ٣وـٙ الَٔ  ًـت ٚـ٘ ا ـا رلم    ؽ ـثل ؿكٛ  ل٤ك تر ٣ كا وٝ امٛ  ٞ٘ب ٓقٚ  ثل ٠  ٘ ٖٞب ـق ثل وٙ

٣ ٛج٤٥تد كا حبثتٔ  ُٗت ؽٛؿ  ٠ْب يب٣٤ريب٤ت ؿا ٛرٛؿا ق٘  ر٣  وبكولؿٖٔ   َٔ ال ًـت ٚـ٘ ا ـا رٛؿ ؽ ٠ْب يب٣٤ ثلٚ  ٚ  ام٘  ـق   وـٙ وٙر

٣ ـا٤تٔ   ٞ ٖٞب ٜٟل٢ق  ثل ـ ٔر ّ 8ةق د 1386٘ٔب ٓ 133ق  ٠ غلاق٘  ٓقٓ  ٠  ٖ٘ ٞب ـ     د؛ ٣ٙ٤٤ ؿك ثل ٚ عر رت  ٛررٛؿا  ًا ؿاؽّر٣ٔ 

ت. ٓ يب٣٤ ًا ٠  ٘ٚ ً ـٚ  ٚ ع ٛرٛؿا   ِٓ علوب ِٔ  ٠ غلا٘  ـا٤تقٓ   ٖٞ ٞب ٚ ؿك ثل ت  ٓ يب٣٤ ًا ٠ ٖق٘  ٞب ٚ ثل ًٚ 

 اظ ثطٞبٖ ٘ظٓ قٟيس ٔغٟطيتمطيط . 5

 اَٚ: زض رٟبٖ ذّمت ٘ظٓ زاذّي ٚرٛز زاضز ةٔمسٔ. 5ى1

ت ٚ ثلا٢ ٥ٞش ٠٘بٔب  ؿاؽ٣ّ رٟبٖ لبثُ تلؿ٤رـ ٥ٌ٘رت   ٞب ٚ ُبٞىبكٞب٢  وي ٍُفت٣ ا٤ٗ ٔمـٔٝ ع٣ٌ ٚ تزلث٣ ًا

ُرٛؿ.   تل٤ٗ ٘م٣ٔ ؿك ٠٘ٓ ٞل لٌٕتق ٞرـف ٔرٛكؿ٠٘ل ترإ٥ٔٗ ٕ٘ر٣     وي ا٤ٗ تزلثٝ كا ؿاكؿ وٝ ثب ا٤زبؿ وٛصه ٚ ٞل

ـاكؿ ت ٚ ثبالتل ام آٖ ٣ٕ٠٘ ٚرٛؿ ٘ ٝ   ؛المْ ٥ٌ٘ت وٝ حبثت ُٛؿ ٠٘بْ ٔٛرٛؿق ٠٘بْ اعٌٗ ًا ا٢ ام ِٔبٞـٜ ٠٘رٓ ٌُٛر

ت رٜٟٔل٢ق  ١رٟبٖ ٞٓ ثلا٢ ٔمـٔ  .د57اِفق ّ 1388ا٤ٗ ثلٞبٖ وبف٣ ًا

 ٘ظٓ غبيي اؾت ةزْٚ: ٘ظٓ زاذّي ٘كب٘ ةٔمسٔ. 5ى2

٠٘بْ يب٣٤ ٛج٤٥ت رٚرٛؿ ٛرلط ٚ   قآٚك رٟبٖ ر٠٘ٓ ؿاؽ٣ّدق ٣مُ ثٝ وٕه عٌبة اعتٕبال  ثب ؿلت ؿك ٠٘بٔب  ع٥ل 

تؾبةد كا احجب  ٣ٔ  .د69ر67اِفق ّ 1388وٙـ رٜٟٔل٢ق  ٘مِٝق تـث٥ل ٚ ٘ا

 لبٖ٘ٛ احتٕبالت. 5ى2ى1

ٛك تٔبؿف٣ كا اعتٕبَ ٣ٔ َ تزن٤ٝ ٚ تغ٥ُّ ٔا رتٝ ثبُرـ ؿك      ؿ٘ا ٤ٌٛٙـ ٚ ٞل ٣ّٕ٣ وٝ تٔربؿف ؿك آٖ ؿؽبِرت ؿُا

ل ؿٜ ٌِّٛٝ كا وٝ ام ٤ه تب  ُٛؿ. ٔخالً آٜالطِ تئٛك٢ِ اعتٕبَق آمٔب٤َ تٔبؿف٣ ٘ب٥ٔـٜ ٣ٔ ـ  ٌقاك٢ ُرـٜ  ُٕبكٜ ؿٌٜا ر ق ٘ا

رت ورٝ ثرلا٢ ٘ت٥زرٝ ؿٜ عبِرت       آمٔب٣ِ٤ق ٓٞب كا ثلؿاك٤ ٝق ٤ى٣ ام ٌِّٛٝٚ صِٓ ثٌتثل٤ن٤ٓ ا٢  ؿاؽُ و٥ٌٝ تٔبؿف٣ ًا

ت رت ٣رـؿ ؿٜ ثبُرـ. لربٖ٘ٛ        ؛ٔتٔٛك ًا ت ٣ـؿ ؿٚ ثبُرـ ٚ... ٕٔىرٗ ًا ت ٘ت٥زٝ ٣ـؿ ٤ه ثبُـق ٕٔىٗ ًا ٕٔىٗ ًا



34         ، َ1397 پبييع، 61پيبپي اَٚ، ٓ، قٕبضٜ قب٘عزٞؾب 

ل ٌِّٛٝ ا٤ٗ ٤ٌٛـ: ؿك اعتٕبال  ٣ٔ ٝ    ُىُ ٚ ٞٓ ٞب ٞٓ آمٔب٤َ ٌا رت ـاْ ثرل    ُرـٖ ٞر٥ش   ٚمٖ ثبُرٙـ ٚ ام ٠٘رل ثلؿُا ور

ـاْ ام ؿٜ ٣ـؿق تٝ ثبُـق اعتٕبَ پ٥ِبٔـِ ٞل و ـُا رل آمٔرب٤َ كا     �ؿ٤ٍل٢ ثلتل٢ ٘ رت ٚ ٌا ٖ ًا ٚا تىرلاك وٙر٥ٓ    فرلا

ت٠بك ٣ٔ ٣ ٌ٘ج٣ ٞل ؿٜ ٣ـؿ ثلاثل ُٛؿ. ٘ا ٚ٘ا  كٚؿ تمل٤جبً فلا

ـ ٤ىر٣  ورٓ   ؿًرت تٔربؿف٣ق ام ؿٚ پ٥ِربٔـ    ٤ٌٛ٣ـ: اعتٕبَ ا٤ٙىٝ ؿك آمٔب٤ِ لبٖ٘ٛ ر٢ٕ اعتٕبال  ٣ٔ ق ك٢ٚ ؿٞر

ت.  عبُٓ ل ؿك  ثلا٢ر٢ٕ اعتٕبَ ٞل پ٥ِبٔـ ًا رتٝ ُرٛؿ  ا٤ٗ ٔخبَ ٌا اعتٕربَ ا٤ٙىرٝ ٌِّٛرٝ     قآمٔب٤َ ٤ه ٌِّٛٝ ثلؿُا

ت. +  ;   ق ٣5ـؿ ًٝ ثبُـ ٤ب ٣ـؿ   ًا

٣ ٕبال ٔ  ٗلة اعت  ٖ ٛ٘ ـق لب ـ پ٥بپ٣ اتفبق ث٥فت ِٔب ٚ پ٥ ٝ ؿ ى َ ا٤ٙ ٕب ـ: اعت ٤ٛ ٌ ُ ٝ  عٓب ٘ٛ ت. ثلا٢ ٕ٘ ـ ًا ِٔب ٞل پ٥  َ ٕب ٗلة اعت

َ ٣ـؿ  ١ِٛ ٚا ٌّ  ٝ ى َ ا٤ٙ ٕب ـق اعت ٘ٛ  ُٝ ُت ٝ ثلؿا ِٛ ٌّ  ٚ ٌل ؿ َ ا ٔب٤ ٗ آم ْ ٣ـؿ  3ؿك ا٤ ١ِٛ ٚؿ ٌّ ـق 5ٚ  ت. ×    = ثُب  ًا

ٝ   ُٕبكٜ 100ٞب٢ تٌج٥غ٣ ام ٤ه تب  ٌل ؿا٘ٝا ٝ ُرـٜ ثبُرٙـ ٚ تٔربؿفبً    ا٢ ك٤ؾتر  ٌقاك٢ ُـٜ ٚ ؿاؽرُ و٥ٌر

ٞب ثٝ تلت٥تِ ٤ٓٛؿ٢ ٔلتت ُٛ٘ـق ٣ٙ٤٤ ٘ؾٌت٥ٗ ؿا٘رٝ ُرٕبك٠    ٞب كا ثٝ ثٙـ ثىِـق اعتٕبَ ا٤ٙىٝ ؿا٘ٝ فب٣ّ٣ ؿا٘ٝ

٤هق ؿ٥ٔٚٗ ؿا٘ٝ ُٕبك٠ ؿٚ ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ تلت٥ت تب ٚاپ٥ٌٗ ؿا٘ٝ ُٕبك٠ ٓـ ثبُـق ٛجرك لربٖ٘ٛ ٗرلة اعتٕربال      

؛ ٣ٙ٤٤ ٤ه اعتٕبَ ث٥ٌبك ٥٤ٗف ؿك عـ ٓرفلق ورٝ اٌرل    ; ثلاثل اًت ثب 

ٞرب كا ثرٝ ٓرٛك  تٔربؿف٣ ٚ      ؿا٘ـ وٝ فب٣ُق ؿا٘ٝ تٌج٥غ٣ ثٝ تلت٥ت ٤ٓٛؿ٢ ٔلتت ُـٜ ثبُـق ٣مُ ٔغبَ ٣ٔ

 ثـٖٚ ا٘تؾبة ٚ تـث٥لق ٔلتت ولؿٜ ثبُـ.

ت ٌفتٝ ُٛؿ اعتٕبَ ا٤ٙىٝ تٌج٥ظ ثٝ ٞل عبِت ؿ٤ٍل٢ ٞٓ ٔلتت ُٛؿ ٌٔب٢ٚ ثب ٥ٕٞٗ ا رت   ٕٔىٗ ًا عتٕربَ ًا

تـالَ و٥ٙـ ٚ ُٕب ٣ٕ٘ ٥ـ ام ا٤ٗ اعتٕبَ ثٝ ص٥ن٢ ًا ٛ٘ا ـاؿ پ٥ِبٔـٞب٣٤ وٝ ؿك آٟ٘ب تٌرج٥ظق   وٝ ٣ِٚ ثب٤ـ ؿلت ولؿ ؛ت ت٤

ٍِت ت ٠ٙٔٓ ثٝ ثٙـ و٥ِـٜ ُـٜ ثبُـ صٙـ عبِت ٘ا ا٤ٙىٝ تٌج٥ظ ثٝ عبِت ٘ن٣ِٚ ٔلتت ُـٜ ثبُرـق ثرٝ    ٔب٘ٙـ ؛ُٕبك ًا

لت٥ت ؽبّ ؿ٤ٍل٢ ٚ اعتٕبَ آٖ ثب تٛرٝ ثٝ لبٖ٘ٛ ر٢ٕ اعتٕربال ق وٌرل٢   تلت٥ت مٚد ٚ فلؿ ٔلتت ُـٜ ثبُـ ٚ ٤ب ت

ت وٝ ٓٛك  آٖ ٣ـؿ توٛصه ث٥ٌبك  ٢ًا ت 100ٚ ٔؾلد آٖ م ًا ٝ  ؛ًا ر ـاؿ پ٥ِبٔـٞب٣٤ وٝ ؿك آٟ٘ب ؿ٘ا ٞرب٢   ٣ِٚ ت٤

ٍِت 100 ـمٙتٌج٥ظ ٘ب٠ٙٔٓ ثبُ ت وٝ صٙـ پ٥ِبٔـ ٘ا ٛجرك لربٖ٘ٛ رٕر٢     .ـُٙرٕبكِ ٔر٠ٙٓ ام آٖ وٌرل ُرـٜ ثبُر      ًا

ت ؿك عـٚؿ ما٤ٗ عبِتق ٕبال ق اعتٕبَ اعت ت وٝ ٓٛك  آٖ ٣ـؿ٢ ًا  ٣وٝ اعتٕربِ  100ٚ ٔؾلد آٖ م 100وٌل٢ ًا

ت. اِجتٝ ثب٤ـ تٛرٝ ُٛؿ ٝوٝ  ث٥ٌبك ل٢ٛ ًا ل ؿ٘ا رت ٚ      قـٙٞب٢ تٌج٥ظ ٘ب٠ٙٔٓ ثبُ ٌا اعتٕبَ تٔربؿف٣ ثرٛؿَ٘ لر٢ٛ ًا

ٛاٖ ام ٛل٤ك لبٖ٘ٛ اعتٕبال ق ٞـفٕٙـ ثٛؿٖ آٖ كا حبثت ولؿ ٣ٕ٘ ٛاٖ ٞـفٕٙـ ثٛؿٖ آٖ كا كؿ ولؿ ٚ ٌفرت   ٣ِٚ ٣ٕ٘ ؛ت ت

ت تٝ ٤ب كٔن٢ كا ٛلاع٣ ولؿٜ ٚ ٤ب  ؛ل٤ٜبً تٔبؿف٣ ًا  .اعتٕبالت٣ ؿ٤ٍلُب٤ـ فب٣ُق يب٤ت ٣جخ٣ ؿُا
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 ٘ظط اِٟيٖٛ. 5ى2ى2

ٜجبق آٚك ٔٛرٛؿا  ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ ثب ؿلت ؿك ٠٘بْ ٍُفت رٟبٖق ؿٚ اعتٕبَ ثلا٢ ٣مُ ٚررٛؿ ؿاكؿ:   ٢ارنا ٥ٔبٖٞب  ٞب ٚ ٘ا

ى٣ ا٤ٙىٝ فب٣ُ يب٤تٕٙـ ام ك٢ٚ ٛلط ٚ ٘مِٝ لج٣ّ ا٤ٗ ٠٘بٔب  كا ثٝ ٚرٛؿ آٚكؿٜ ٚ ؿ٤ٍرل ا٤ٙىرٝ ام فب٣رُ ثاليب٤رتق     ٤

ت ؛ا٤ٗ ٠٘بٔب  ثٝ ٚرٛؿ آٔـٜ ثبُـ تٔبؿفبً ـا ولؿٜ ٚ ُج٥ٝ يب٤ت ًا  ٌٔتٙـ ثٝ ٥ٞش فب٣ّ٣ ٥ٌ٘ت. .٣ٙ٤٤ آ٘ضٝ ٚرٛؿ پ٥

تؾبة ٚ تـث٥ل فب٣ُ  ق تٔبؿفب٤ًٌٛـ اعتٕبَ ا٤ٙىٝ ٠٘بٔب  ٛج٤٥ت لبٖ٘ٛ اعتٕبال  ٣ٔ ـ آٔرـٜ  پـ٤رـ  ٚ ثـٖٚ ٘ا ق ثبُرٙ

ـاؿ٢ وٝ ؿك ٚٞرٓ ٍ٘ٙزرـ    ت آٖق ثٝ ت٤ ت وٝ ؿك ًٕت كًا ت وٝ ٓٛك  آٖ ٤ه ٚ ٔؾلد آٖ ٣ـؿ ٤ه ًا وٌل٢ ًا

ت وٝ عبُٓ تم٥ٌِٓ ٣ـؿِ ٤ه ثل ٣ـؿ٢ ثنكي ؿك عـ ث٣ ٟ٘ب٤تق ٣ـؿ٢ ث٥ٌبك ث٥ٌبك وٛصه ؿك عـ ٓرفل   ٣ـؿ ٓفل ًا

ت. ٔخالً ؿك ًبؽ ل ثٝ ٞل ُىُ ؿ٤ٍل  تٕبٖ صِٓ ٥ّ٥ٔبكؿٞب ًَّٛ ٛٛك٢ وٙبك ٞٓ للاك ٌلفتًٝا ـ وٝ ٌا ثٛؿ٘ـ ٣ٕرُ   ٣ٔ٘ا

ت .ُـ ٣ٕ٘ٔغمك ؿ٤ـٖ  ت وٌل٢ ًا ورٝ   قاعتٕبَ تٔبؿف٣ ثٛؿٖ ٠٘ٓ ًبؽتٕبٖ صِٓ وٝ ٤ه رنء وٛصه رٟبٖ ًا

ت رٛجبٛجرب  ٢ٓٛك  آٖ ٣ـؿ ٤ه ٚ  ٔؾلد آٖ ٣ـؿ  ب ا٤رٗ ٚٓرفق  . ثر د76ق ّ 5د اِرفق  1387ئ٣ق ث٥ٌبك ثنكي ًا

ٛاٞرـ ثرٛؿ؟م ٣مرُ ٠٘رٓ تٔربؿف٣       ٠اعتٕبَ تٔبؿف٣ ثٛؿٖ ع٥ب ق اكاؿ ٌبٖ ٚ... صٝ وٌل٢ ؽ ب ق ٍٞٛ ٚ ت٤مُ ٘ا ٛ٘ا ع٥

ٝ ـق صٝ ثلًـ ثٝ ٠٘ٓ تٔبؿف٣ ًبؽتٕبٖ صِٓ ثب ٔ ا٢ كا ٔغبَ ٣ٔ تٌج٥ظ ٓـ ؿ٘ا ٥ّبكؿٞب ًَّٛ ٚ صٝ ثلًـ ثٝ ٠٘رٓ  ٥ؿ٘ا

آ٤ٙرـ ٚ ثرب وِرف     ٣ّرْٛ تزلثر٣ ثرٝ وٕره ثلٞربٖ ٠٘رٓ ٔر٣        ٟ٘ب٤تم ا٤ٙزبًت وٝ تٔبؿف٣ رٟبٖ ثب فبوتٛكٞب٢ ث٣

 وٙٙـ. تل ٣ٔ تل ؿك ٠٘بٔب  رٟبٖق اعتٕبَ تٔبؿف٣ ثٛؿٖ آٖ كا ٥٤ٗف ٞب٢ ؿل٥ك عٌبة

تٙجبٙ ٣ٔ رت فب٣رُِ ا٤رٗ     ثٙبثلا٤ٗ ٣مُ ثٝ وٕه عٌبة اعتٕبال ق ام تـثل ؿك ٠٘بٔب  رٟبٖق ًا وٙـ وٝ ٔغبَ ًا

تؾبة ٚ تٛرٝ ثٝ آٚكؿٜ ثبُـ. ثٝ ت٤ج٥ل ؿ٤ٍل ٣مرُ ُره   پـ٤ـ ص٥ٙٗ ٠٘بٔب  ؿل٥م٣ كا  قيب٤ت ٠٘بٔب ق تٔبؿفبً ٚ ثـٖٚ ٘ا

رتٝ ثبُرـ     ٣ٕ٘ ٝ ؿُا ٛ٘ا تٝ ثبُـ ٤ب ام ٤ُٛك ٚ اؿكاو٣ پِرت وٙـ وٝ فب٣ُ ا٤ٗ ٠٘بٔب  ٤ب ثب٤ـ ؽٛؿ ٤ُٛك ٚ ٣مُ ٚ اكاؿٜ ؿُا

 .د73اِفق ّ 1388؛ ٜٟٔل٢ق 149ق ّ 1389؛ ٜٟٔل٢ق 295ق ّ 8ةق د 1386رٜٟٔل٢ق 

 َ ٔبزيٖٛ زض ضز ٘ظط اِٟيٖٛاؾتسال. 5ى2ى3

ٝ ؿك َٛٛ ٔ تٝ ٥ّبكؿٞب ًبَ علوب  ث٥٣ٔبؿ٤ٖٛ ٤ٔتمـ٘ـ ٛج٤٥ت وٛكوٛك٘ا ت؛ ٣ٕ٠٘ ؿُا ٤ه ٓٛكتَ ٞٓ ا٤رٗ ثرٛؿٜ    ًا

ـ  ٚال٢ ُٛ٘ـ وٝ ا٤ٗ ٠٘ٓ ٔٛرٛؿ پـ٤ـ آ٤ر ؿك عٌربة   .د392ق ّ 7ةق د 1388رٜٟٔرل٢ق   وٝ ا٤ٗ علوب  ثٝ ٓٛكت٣ 

ل آمٔب٤َ  اعتٕبال  ٞٓ ٌفتٝ ٣ٔ ـاؿ ث٥ٌبك  ثُٝٛؿ ٌا ٣ ٌ٘ج٣ ٕٞٝ پ٥ِبٔـٞب تمل٤جب ثلاثل ٔت٤ ٚ٘ا  ُٛؿ. ٣تىلاك ُٛؿق فلا

الًؿك پبًؼ ثب٤ـ ٌفت  ت ورٝ پ٥ِربٔـٞب٢    ٔنثٛك ٔؾلد وٌل اعتٕبَ ٚا ؿك ٔمب٤ٌٝ ثب ٣ٕل م٥ٔٗ ثٝ لـك٢ ثنكي ًا

تٝ ٕٔىٗق فلٓت ٤ه ـُا ـ ثبك اتفبق افتبؿٖ ٞٓ ٘ بُرـ ورٝ پ٥ِربٔـ    لـك تىرلاك ُرـٜ ث   صٝ كًـ ثٝ ا٤ٙىٝ آمٔب٤َ ا٤ٗ ؛٘ا

 وٙـ: ٘مُ ٣ٔ ٥ًٙب اثٗام  ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ حب٥٘بً ؛ثبُـ پق٤لفت٣ٙص٥ٙٗ ٣ٕ٠٘ 

ط ـ  ايٟٙب ثمبى ثبقس اتفبلـ ارتٕبع يه ثيٙيٓ ٔـ ػبِٓ زض ٔب اآلٖ وٝ انٛـِ ارتٕبع ٌا ىس  ٕ٘ى ٝ  زٚاْ تٛ٘ا . ثبقىس  زاقىت

 ٚ آٔىس  ٚرىٛز  ثٝ آؾٕبٖ ٚ وطز٘س ارتٕبع زفؼٝ يه اؾت ثٛزٜ ٞٓ زٚض ثٝ ٌكتٗ وبضقبٖ وٝ شضاتـ يه ٌٛييس ٔـ قٕب
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ٛ٘س  رسا ٞٓ اظ ٞٓ زفؼٝ يه ثبيس ،قس٘س رٕغ ٞٓ زٚض ثٝ زفؼٝ يه ايٟٙب وٝ عٛض ٕٞبٖ. آٔس٘س ٚرٛز ثٝ وطات ـ  ؛ثكى  ِٚى

 :فطٔبؾىت  حىٓ ايٙزب زض حبثتـ عجيؼت يه وٝ زٞس ٔـ ٘كبٖ ايٗ. زاضز ٚرٛز ٔتمٙـ ٚاحس ٘ظبْ يه اآلٖ ثيٙيٓ ٔـ ٔب

ٜ  يىه  اال ٚ ؛اؾىت  ٔؼيٙـ ٘ظبْ يه اؾبؼ ثط ايٟٙب تجسيالت ٚ ٞٛاؾت ٞٛا ؛اؾت آة آة ؛اؾت آؾٕبٖ آؾٕبٖ  ػىس

س قسٜ رٕغ ٞٓ زٚض فمظ وٝ أٛضى ٗ  عجيؼىت  غبيىت  چٖٛ ى  وٙس ّٔهك ٞٓ ثب ضا ايٟٙب وٝ ٘يؿت ػبّٔـ ٞيچ ٚ ٘ا  ايى

ٝ  عٛض ٕٞبٖ چٖٛ ؛ثٕب٘ٙس ثبلـ عٛض ٕٞيٗ وٝ اؾت ٔحبَ ى  قٛ٘س ٔتحس ٞٓ ثب ايٟٙب وٝ اؾت ٘جٛزٜ  التضىب  عجيؼىت  وى

ٗ  ايٙىٝ ثطاى ٔٛرجـ يؼٙـ ؛قٛ٘س رسا ٞٓ اظ وٙس ٔـ التضب ٞٓ عجيؼت ،ثطؾٙس ٞٓ ثٝ وطزٜ ـ  اِتهىبق  ايى  ثٕب٘ىس  ثىبل

 .(415، ل 7ة، د 1388٘ساضز )ٔغٟطي،  ٚرٛز

ٌرت » ١ثٝ ٌٔئّٕٞض٥ٙٗ ٔبؿ٤ٖٛ  ٤ٌٛٙرـ: علورب  تٔربؿف٣ ٛج٤٥رتق      وٙٙرـ ٚ ٔر٣   ٣تى٥رٝ ٔر  « ثمب٢ آّظ ٚ ثمب٢ ٘ا

كؿٜ ٚ ام ٥ٔبٖ ا٤ٗ ص٥َٙٞب٢ تٔبؿ ص٥َٙ ٜق ام ٛل٤ك ٚكاحت  ٞب آٖ ف٣ ٝث ٚرٛؿ ٚآ ٜق ثبل٣ ٔبـ٘ ؿ ّٔغت٣ ثل آٖ ٔتلتت ٛث وٝ ٔ

ت ٚ آٖ ُ ٤بفتٝ ًا تمَب ٤بفتٝ ٚ ثب تغ٥٥لٞب٢ تٔبؿف٣ تىٔب ت؛ ٣ٙ٤٤ ٛج٤٥ت ثرٝ ًر٢ٛ    ٘ا ؿٜ ام ث٥ٗ كفتٝ ًا وٝ ِغٛ ٚ ث٥ٟٛؿٜ ٛث

ؿٜ ثبل٣ ّٓظ ٛث ضٝ اتفبلبً ا ىٝ ٘آ ٜق ّث ّٓظ علوت ٘ىلؿ بثلا٤ٗ ٕٞبٖ علوب  تٔبؿف٣ ٚ وٛكوٛكاٝ٘ ٛج٤٥رت ؿك   ا ت. ٙث ٜ ًا ٔبـ٘

ت رٜٟٔل٢ق  ب  ٔٛرٛؿ وبف٣ ًا ـا٤َ ٠٘ٔب  د.419ق ّ 7ةق د 1388َٛٛ ٥ّ٥ٔبكؿٞب ًَب ثلا٢ پ٥

ال٥٤ًٌٛٓ  ؿك پبًؼ ٣ٔ رت ٚ    ٚا ىربك ًا تمبَ ٓفب  اوتٌبث٣ ام ٛل٤ك ٚكاحت ٔٛكؿ تلؿ٤ـ ٚ عت٣ ٘ا ٚ رٟربما    حب٥٘ربً ٘ا

ـ وٝ ترب ٕٞرٝ اررنا٢ آٖ ثرٝ ٚررٛؿ       پ٥ًٛتٝٓ ٞ ًب٤ٔٝ ثٝ لـك٢ ٠ٙٔٓ ٚ ثٝ ٚ پ٥ض٥ـٜ رٟبٖ ٔخُ رٟبم ثبٓلٜق ٞبٕٗٝ ٘ا

زربْ      ؛ُٛؿ ٠٘ل ثل آٟ٘ب ٔتلتت ٥٘٣ٕ٘ب٤ٙـق وبك ٚ ؽب٥ٓت ٔٛكؿ ـا٣٤ ثرلا٢ ثرـٖ ٘ا ٚ صٙبٖ ٥ٌ٘ت وٝ ٞل رنء آٟ٘ب وبك رر

تفبؿ ل تىبُٔ ٞٓ ٘بل ٠ؿٞٙـ ٚ ثِٛؿ ام عبِت ٘بلْ آٟ٘بق ًا رت ٚ   ثبُرـ تىبٔرُ ٞرـف   ؿك وبك ْ ولؿ. ثٙبثلا٤ٗ ٌا ؿاك ًا

ـ ٥ّبكؿٞب ًبَ تـك٤زبً ا٤ٗ رٟبما  كا ٥ٞـفق ِٚٛ ؿك َٛٛ ٔ ٥ٌ٘ت وٝ تغ٥٥لا  تٔبؿف٣ ٚ ث٣ پق٤لفت٣ٙ آٚكؿٜ ثبُرـ   پـ٤ر

 د.245ر241اِفق ّ 1388ٕٞٛق ؛ 107ق ّ 1389رٜٟٔل٢ق 

 زٞس؟ ٚرٝ زض عجيؼت ضخ ٕ٘ي ٞيچ آيب تهبزف ثٝ. 5ى2ى4

تبتٔبؿف ثٝ ٤ٔٙ تٗ ٣ّت فب٣ّ٣ ٓـؿكٓـ ٔلؿٚؿ ًا ـُا ب  ؛٢ ٘ تٔربؿف   ثربك٠ ق ؿك٥ًٙب اثٗثٝ تج٥٤ت ام  ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ٔا

ـا ٌٔبٔغٝ ٣ٔبثٝ ٤ٔٙ تٗ ٣ّت يب٣٤ اثت ـُا ٛك ؿك رٟبٖ تٔبؿف٣ وٙـ ٚ ٣ٔ ٢ ٘ ـ پق٤لؿ وٝ ث٣٘٤ ام ٔا  :٘ا

زبوٝ زبوٝ ٚ اؾت، تعاحٓ زاض زاض، اظ٘آ ٛـِ ٚ ػّت ٞبى ضقتٝ ايٗ اظ٘آ ٛ٘ٝ ايٗ ٔؼّ ٛاضٜ وٝ ٘يؿت ٌ ٛاظات  ٝث ٕٞ  يىىسيٍط  ٔى

ٙٙس حطوت ـ ثبقٙس، ٘ساقتٝ ثطذٛضز ٞٓ ثب ٚ و ٙٙس ٔـ لغغ ضا يىسيٍط ذغٛط ايٗ ٌٞب زب ٚ و  لغىغ  ضا يىىسيٍط  ايٟٙىب  وٝ ٘آ

ٙٙس، ٔـ ٓ )ٔغٟطي،  ٔـ «اتفبق» ضا آٖ اؾٓ ٔب وٝ آيس ٔـ ٚرٛز ٝث اى حبزحٝ و  (.427، ل 7ة، د 1388ٌصاضي

ت وٝ ٛج٤٥ت ثٝ يب٤ت٣ ك٥ًـٜ ي٥ل ام يب٤ت٣ وٝ لٔـ ولؿ٢ٜ ب٤ٔٙ ت؛ اتفبق ا٤ٗ ًا ٛاكؿ  ًا ٛج٤٥رت  ٥٘رن  ٣ٙ٤٤ ؿك ا٤ٗ ٔ

ـاكؿ ٔٙبفبت٣ ثب ٞـف بيب٤ت ؿاكؿ ٚ پق٤لفتٗ اتفبق ثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙ رل٤ربٖ ٤ربفتٗ ؽرٛؿ     م٤لا ؿك ٛج٤٥تق آُْ ؛ؿاك٢ ٛج٤٥ت ٘

ت ٚ رل٤بٖ  .ؿٞٙـ ٣ٔػ ٞب٢ ٛج٣٤٥ ك ٞب٢ اتفبل٣ ؿك ٕٗٗ رل٤بٖ ٛج٤٥ت ًا



  37ثطضؾي تمطيط قٟيس ٔغٟطي اظ ثطٞبٖ ٘ظٓ 

ٛك٢ وٝ المٔٝ ٛج٤٥ت و٣ّ ٥ٌ٘ت ٣ٔكا اتفبق  ٕٞض٥ٙٗ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢  پق٤لؿ: ؿك ٔا

ِٚي ايٙىٝ ٞسف وّي ثط يه رعئي ٔٙغجك قٛز ثٝ ػُّ ذبل اتفىبلي ثؿىتٍي زاضز. ٔىخالً     ؛ٞسف عجيؼت، وّي اؾت

ط زض يه ظٔيٗ ٔٙبؾت لطاض ثٍيىطز ثطٚيىس ٚ ضقىس وٙىس     َ  .عجيؼت وّي ترٓ ٌُ ايٗ اؾت وٝ ٌا ىط زض رىبي    حىب ٌا

 ؛قٛز ٌفت ايٗ ربي ذبل ٞٓ رعء غبيت ايٗ ترٓ ٌىُ ثىٛزٜ اؾىت    يس، ٕ٘ييثبِرهٛني فطضبً ضٚي زيٛاض ٌِّي ضٚ

وٙس )ٔغٟىطي،   عجيؼت ٌُ ثٝ ؾٛي ٞسف حطوت ٔي ؛زاضي عجيؼت ٘ساضز ِٚي ايٗ أٛض رعئي اتفبلي ٔٙبفبتي ثب ٞسف

 .(429ى428، ل 7ة، د 1388، ٕٞٛ؛ 76اِف، ل 1388

 :٤ٌٛـ ٣ٔ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ٕٞٝ  ثب ا٤ٗ 

ِٚي اظ زيس ٔب وىٝ   ؛اظ ٘ظط ٘ظبْ وّي ػبِٓ ٕٞٝ چيع رعء ٘مكٝ ٚ ٞسف اؾت .اظ زيس وّي، ٞيچ چيعي تهبزفي ٘يؿت

 .(77اِف، ل 1388تهبزف اؾت )ٔغٟطي،  ،ثٝ ٘ظبْ وُ احبعٝ ٘ساضيٓ

 اقىبَ ٔؼطٚف قُطٚض. 5ى2ى5

٠٘ربْ يرب٣٤ ٛج٤٥رت    ؿك ٞرـفق   ٞب٢ ث٣ پـ٤ـٜ ٔٙنِٝ ثُٝلٚكق  وّٕٝ ق ٚ ؿك ٤هٞبق فٙبٞبق آفب  ٚ ثال٤ب ٞبق م٤بؿ  ٘مٔبٖ

ٚا ٣ٔ ىبَ ٣ٔ پبًؼ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢. ؿاك٘ـ تلؿ٤ـ ك  ٟرب آ٘ ثبكٜؿٞـ وٝ ا٤ٙزب ٔزبَ ثغج ؿك ٞب٢ ٔت٤ـؿ ٚ ٔف٣ّٔ ثٝ ا٤ٗ ُا

بكٜ ٣ٔ  :و٥ٙٓ ٥ٌ٘ت ٚ فمٚ ثٝ ا٤ٗ ٘ىتٝ ُا

ٓ، قطٚض تٕبْ س؛ ثبِؼطو غبيت ػبِ س؛ جيؼتع ػبِٓ ٞبى ضطٚضت يؼـٙ ٞؿٙت ـ  ٘ظبْ ضٚى عجيؼت يؼـٙ ٞؿٙت ٝ  ذىٛز  ثى

ٝ وبض ذٛزـ غبيبت ٘ظط اظ ٚ وٙس ٔـ حطوت ذٛزـ غبيبت ؾٛى زبْ حىيٕ٘ب ٛض زؾتٝ يه ٚـِ زٞس؛ ٔـ ٘ا  وٝ ضطٚضى ٔا

ب وٝ زٞس ٔـ ضخ ٘يع اؾت عجيؼت اليٙفه الظٔة س )ٔغٟطي،  عجيؼت انـّ غبيت آٟ٘  (.404، ل 7ة، د 1388٘يؿٙت

 عجيؼت زاضز يؾْٛ: ٘ظٓ غبيي عجيؼت زالِت ثط ٔبٚضا ةٔمسٔ. 5ى3

جتٝ ٠ٙٔرٛكق آٖ   ـاكؿ. ِا ت وٝ ٛج٤٥ت ٣مُ ٚ ٤ُٛك ٘ ٣ٟ٤ ًا ظ ٚ ـث ٚٗا ت ٚ  تؾبة ًا ٠٘ٓ يب٣٤ ت٤ج٥ل ؿ٤ٍل ٣مُ ٚ اكاؿٜ ٚ ٘ا

٣ ًٚ آٖ ثل ًل ؿٚكٞا ٖٛا ٛت ت وٝ ثت تؾبة  ؿكر١ ٣ب٣ِ ام ٤ُٛك ًا ت كا ٘ا ة كٜا ًٔٙب ّٜٛ ورلؿ ٚ  ٞب ثلا٢ ك٥ًـٖ ٝث يب٤ت ٔ

ُ ٓـكا٣٤ وٝ ٣ٔ ـاكؿ رٜٟٔرل٢ق    ٔٙبفبت٣ ثب ٓا ت ٘ر ٢ ثب ٤ُٛك ًا د. پري ثب٤رـ   440ق ّ 7ةق د ٤ٌٛ1388ـ ٚرٛؿ ٌٔٚب

ل ت. ٝث ٣جبك  ؿ٤ٍل ٌا ـث٥ل ًا ـ وٝ ؿاكا٢ ٣ّٓ ٚ ت كائر ٛج٤٥ت ٣بِٓ ٛج٤٥ت ٌٔؾل فب٣ُ ثبالتل٢ ثُب ر ٔٚب رت ٚ ثرٝ    ٕ٘ ؿُا

ؿق تٝ ٛث قُا ٌٚا لفتٝ ؽٛؿ ٝث كا ٠٘بْ ا٤ٗ ؽٛؿ  رفق ّ  1388ؿ رٜٟٔل٢ق ٛث ٍ٘ ٗ 61ِا ـثل ؿك ٠٘رٓ       د. ثرـ٤ تلت٥رت ٣مرُ ثرب تر

ـا كا ؿكن ٣ٔ لب ق ؽ ت وٝ  ٔؾّٛ ١ اؿكان ٕٞبٖ ًا ـ. ا٢ ت٤ج٥ل ٣ٔ ام آٖ ٝث ُٙبؽت آ٤ٝ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢وٙـ ٚ ا٤ٗ ٛ٘  وٙ

 تمطيط ثطٞبٖ ثط اؾبؼ انَٛ ٔٛضز لجَٛ ػّٕبي لسيٓ. 6

بى ا٤ٗ آُ وٝ  ٣ٔ ٛاٖ ثلٞبٖ ٠٘ٓ كا ثل ًا وٙرـ ام   ٛرٛك ورٝ ام آرُ ٚررٛؿ ٣ّرت عىب٤رت ٔر٣         ب٤ّٖٔرَٛ ٕٞر  »ت

٥٘ن تمل٤ل ولؿ؛ ا٣ّٓ وٝ ثب ٣جبكا  ٔؾتّف٣ ؿك آحبك عىٕرب ثرٝ صِرٓ    « وٙـ ؽ٥ٓٛٔب  ٚ وٕبال  ٣ّت ٥٘ن عىب٤ت ٣ٔ

ت. ا٤ٗ ١ٛ٘ تمل٤ل ٥٘ن ام ١ٛ٘ ُٙبؽت آ٤ٝ .د294ق 8ّةق د1386رٜٟٔل٢ق  ؽٛكؿ ٣ٔ  ا٢ ًا
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ل ؿك ٤َّٔٛ ٓفبت٣  ٚاررـ آٖ       ١ِ٘رب٘  ق٣ّٓق لـك ق ع٥ب  ٚ اكاؿٜ ؿ٤ـٜ ُرٛؿ  ٕٞضٌٖٛا رت ورٝ ٣ّرت ٞرٓ  آٖ ًا

جبئ٣ق  جٛب ت ٛر فق د 1387وٕبال  ًا ٞرب ٚ   و٥ٙرـ ٚ ؿك آٖ ٣جربك    كا ٜٔب٤ِٝ ٣ٔ ٌّؿتبٖد. ٚلت٣ ُٕب وتبة 175ق ّ 5ِا

ٝ عى٣ٕ ٣ٔ ٤ُلٞب٢ ٣ب٣ِ ٣ٔ ـ ص ـ  و٥ٙـ؟ ٣ٔ ث٥ٙ٥ ـاؿ  ٤ًـ٥٤ٌٛ٢ ت٤ ٥بك ثبفٚق ٚ ًا ٚ ُب٣ل٢ ٌث  ٓ ت. فٚق ٚ ٣ّٓ ٣بِِ ؿٜ ًا ٛث

ـاؿ  ت٤ َ كا ام الٝث ٤ًـ٢ٚ ًا ًّٛ ت  ال٢  ٛٝ٘ ٝث آٖ پ٣ ثلؿ٤ـ؟ ٝث عىٓ ًٙؾ٥ت٣ وٝ المْ ًا ـا ٘ىلؿ٤ـ؛ پي صٍ ٞب٤َ وٝ پ٥

ـق عىٓ ٣ٔ ـاكؿ  ث٥ٗ احل ٚ ٔاحل ثُب ىبٖ ٘ ٛق      ٤ًـ٢و٥ٙـ وٝ ٔا ـ. ثرٝ ٕٞر٥ٗ ٘غر ر تٝ ثُب ـ ٚ آحبك اؿث٣ ؿُا اؿ٤ت ٚ ُب٣ل ٘جُب

بٖ ٣ٔ ب  ؿل٥ك ٣بِٓ ٥٘ن لـك  ٚ ٣ّٓ ٚ عىٕت ٣ّت كا ِ٘ فق ّ 1388ؿٞٙـ رٜٟٔل٢ق  ٠٘ٔب  د.79ر78ِا

ـ ٚ  ا٤ٗ ث٥بٖ كا ٘بتٕبْ ٣ٔ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢  :٤ٌٛـ ٣ٔؿ٘ا

ِجٝت ػّٓ ذٛز ٚرٛز ُٔخ زض ٙٗي ا ٔب اػال؛ حس ٝث اؾت ػّٓ ؾٙد اظ ٘يع ػّٓ ػّت وٝ وٙس ـٔ حىبيت يؼـٙ اؾت؛ چ ٓ  ثبة زض ا  ٘ظى

ٙٗي زٖ ضؼيف رع ٘ظٓ ثبة زض .٘يؿت چ ق ٛث ؼبزٜ ٛف َٕب ِا غٟطي،  چيعى احت  (.294، ل 8ة، د 1386٘يؿت ٔ)

ٍق ا٤ٗ تمل٤ل كا ثب عٌبة اعتٕبال  رتغ٥ُّ ٣م٣ّد ٝث ٓٛك  م٤ل تى٥ُٕ ٚ ث٥بٖ ٣ٔ ٥ُٟـ ٜٟٔل٤ٔ٢ٕٛالً  ـ: ؿك آحبك  وٙ

ـ   ٌّؿتبُٖٕب ٚلت٣  ـاؿ ِٔربٞـٜ ٘ىلؿ٤ر ت٤ تؾربة  »ثّىرٝ ٣ٕرُ    ؛كا ٜٔب٤ِٝ ولؿ٤ـق فٚق ٚ ًا كا ؿك « ٌرن٤َٙ ٚ ٘ا

ـ   ًر٤ـ٢ ث٥ٙ٥ـ ام ٥ٔبٖ ٞناكاٖ ُىُ وٝ ٕٔىٗ ثٛؿ  ٣ٙ٤٤ ٣ٔ ؛ِٔبٞـٜ ولؿ٤ـ ٌّؿتبٖ ٓرٛكت٣ كا ثلٌن٤رـٜ    قكًرٓ وٙر

ت وٝ ٚا كا ثٝ ٘ت٥زٝ ّٜٔٛة ٣ٔ تؾبة تٔبؿف٣ ٚ ثـٖٚ ت ٌّؿتبٖكًب٘ـ ٚ اعتٕبَ ا٤ٙىٝ  ًا ـ  پـ٤رـ  ٛرٝ ٚ ٘ا  قآٔرـٜ ثبُر

ت ثپق٤لؿ ا٤ٗ ت وٝ ثلا٢ ٣مُ ٔغبَ ًا وٙرـ ًر٤ـ٢ ٣ّرٓ ٚ فٚق ٚ     ا٤ٙزبًرت ورٝ ٣مرُ عىرٓ ٔر٣      .لـك ٥٤ٗف ًا

ت. ٣بِٓ  تؾبة ولؿٜ ًا تٝ وٝ ثلا٢ ك٥ًـٖ ثٝ ٘ت٥زٝ ّٜٔٛة علٚف ٚ وّٕب  كا ٘ا ـاؿ٢ ؿُا ت٤ وتربة ٚ وّٕرب    ٥٘رن  ًا

ت وٝ ٝث ٔلاتت پ٥ض٥ـٜ عك َق ٔر٣  ؿل٥كتل ٚ  ت٤ب٣ِ ًا تـال ـ ٥ٕٞٗ ًا ت ٚ ٔبٙ٘ ب٣٘ ًا رتٙجٙب     تل ام وتبة اٌ٘ ـا كا ًا ٖٛا ؽر تر

جبئ٣ق 149ـ148ق ّ 1389ولؿ رٜٟٔل٢ق  فق د 1387؛ ٛجٛب فق ّ 1386؛ ٜٟٔل٢ق 83ـ7 4ق ّ 5ِا  د.291ِا

ت ثب ا٤ٗ ث٥بٖ تٔٛك ُٛؿ  ت ُٙبؽت آ٤ٝوٝ ٕٔىٗ ًا ٠٘رٓ رٟربٖ    ٥ُٟـ ٜٟٔل٢صلاوٝ ؛ ا٢ ٞٓ ٣٣ٛ٘ تٕخ٥ُ ًا

ت ٌّؿتب٣ٖٛٙٔٔب  ثِل٢ ٔخُ كا ثب  ت  ؛ٔمب٤ٌٝ ولؿٜ ٚ ٘ت٥زٝ ٌلفتٝ ًا ٠ٙٔرٛك ٢ٚ ام ٔخربَ   وٝ ٣ِٚ ثب٤ـ تٛرٝ ؿُا

تـال٣ِ ٔٙغٔل ثٝ احجب  ٔبٚكا ت ٚ ص٥ٙٗ ًا تـالَِ ًا ت ورٝ  ًجت ٥ٕٞٗ ثٝ ٛج٤٥ت ٥ٌ٘ت  ٢تإ٥٤ـ ١ٛ٘ ًا ُر٥ٟـ  ًا
ـ ٣ٔؿكًت  ام ٤ه ٠٘لآٖ كا ٚ ؿك ٥٣ٗ عبَ ٥ٌلؿق  ٔتىّٕبٖ ا٤لاؿ ٣ٔثٝ تٕخ٥ُ  ٜٟٔل٢  .ؿ٘ا

ت ت ٚ ٌفتٝ ُٛؿ ٔب ٣ٕ٘ ُٙبؽت آ٤ٝوٝ تٔٛك ُٛؿ  ٕٞض٥ٙٗ ٕٔىٗ ًا ٥ٓ فلاترل    ا٢ ٕٞبٖ ُٙبؽت تزلث٣ ًا ٛ٘ا تر

٥ب آٌبٜ ٤ُٛٓ رتٝ   ٥ُٟـ ٜٟٔل٢م٤لا ؿك ٕٞبٖ ٔخبَ  ؛ام تزلث١ ؽٛؿ ام ٔب٥ٞت ُا ـُا و٣ٌ وٝ تزلثٝ پ٣ٙ٥ِ٥ ام اؿث٥ب  ٘

ـ ثفٟٕـ وٝ ٔتٗ  ثبُـق ٣ٕ٘ ٛ٘ا ـ ثٝ اؿ٤ت ثٛؿٖ  ؿث٣ ؿاكؿ ٚ ٣ٕ٘ق ٔب٥ٞت اٌّؿتبٖت ٛ٘ا رل ؿلرت     ؛پ٣ ثجلؿ٤ًـ٢ ت ِٚر٣ ٌا

تٙجبٙ. ٔمـٔٝ ؿك ا٤ٗ ٔخبَ و٥ٙٓ ٔٙبلِٝ ؿك ٔمـ١ٔ ُٙبؽت آ٤ٝ ت ٘ٝ ًا رت   ر ا٢ ًا  ١ٔمـٔر  دٔتٗ ٌٌّتبٖ ٔرتٗ اؿثر٣ ًا

ت تٙجبٙ ٔبٚكا ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ ؛تزلث٣ ًا ت ١ٔمـٔ ٥٘نٛج٤٥ت  ٢وٝ ؿك ًا َ تزلث٣ ًا ٣ٙ٤٤ ٞل وي ام ٛل٤رك عري ٚ    ؛ٚا

رتٙجبٙ     ثلؿ ٚ ٞل فلؿ ي٥ل٣بِٓ ٞٓ تب عـ٢ ا٤ٗ ٠٘رٓ كا ؿكن ٔر٣   تزلثٝ ثٝ ٠٘بٔب  ؿاؽ٣ّ رٟبٖ پ٣ ٣ٔ وٙرـ؛ ِٚر٣ ًا

تؾبة ٚ ٌن٤َٙ» رت « ٘ا ُ   ثٝ ٔـؿ لبٖ٘ٛ اعتٕبال  ؿك ٞل ؿٚ ٔٛكؿ تغ٥ُّ ٣مُ ًا رت ورٝ    . ثرٝ ٕٞر٥ٗ ؿ٥ِر ُر٥ٟـ  ًا
 وٙـ. ٛج٤٥ت كا حبثت ٣ٔ ٢ه ٣مُ ٔبٚكاؿك ثلٞبٖ ٠٘ٓق تزلثٝ ثٝ و٤ٌٕٛـ  ٣ٔ ٜٟٔل٢
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ب٘رٝ    وٝ آُ ٥ّ٣ت يب٣٤ ؿٚ ُٛؿ ٤بؿآٚك ٣ٔ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ٛٔا ٌٛ٘ٝ تف٥ٌل ؿاكؿ: تف٥ٌل عى٥ٕب٘ٝ ٚ تف٥ٌل ٔتىّٕب٘رٝ ٚ ٣

٤رت ٚ ٞـفٕٙرـ٢ِ   عى٥ٕب٘رٝق يب  ث٥بٖ عى٥ٕب٘ٝ ٚ ث٥بٖ ٔتىّٕب٘ٝ. ؿك تف٥ٌل :ٚ ؿك ٘ت٥زٝ ثلٞبٖ ٠٘ٓ ٥٘ن ؿٚ ١ٛ٘ ث٥بٖ ؿاكؿ

ت ث٥ٗ يب٤ت ٚ ف٢ ١ٚ كاثُٜٛؿ  ٣ٔؽٛؿ ٛج٤٥ت ثلك٣ً  رل ٛج٤٥رت      ٢ٔربٚكا  .يب٤ت تى٣ٙ٤ٛ ًا ٛج٤٥رت ٌٔرتم٥ٓ ؿك ٔا

ت وٝ ٛج٤٥ت كا ثٝ ٢ًٛ يب٤ب  ؽٛؿ علوت ٣ٔ ٢٘مَ ٔبٚكا .وٙـ ؿؽبِت ٣ٕ٘ ؿٞـ ٚ ٘مرَ ؿ٤ٍرلٍ    ٛج٤٥ت ا٤ٗ ًا

ت  تٗ ٛج٤٥ت ٔـ٤ٖٛ ٔبٚكاوٝ ا٤ٗ ًا رت. ٤٤  ٢يب٤ت ؿُا ٙر٣ ٔربٚكاء ٛج٤٥رتق ٛج٤٥رت كا ثرٝ ًر٢ٛ ؽرٛؿ        ٛج٤٥ت ًا

ب٘رٝق ؽرٛؿ ٛج٤٥رت        ؛وٙـ ٔب٘ٙـ ٣بُك وٝ ٤ِٔٛق كا ثٝ ٢ًٛ ؽٛؿ رقة ٣ٔ ؛وِـ ٣ٔ ٛٔا ِٚر٣ ؿك تفٌر٥ل ٔتىّٕب٘رٝ ٚ ٣

ـاكؿ؛  ٕ      ررٛ ٔر٣  ٚ يب٤ت ؿك فٞٗ فب٣ُ رٌت يب٤ت ٚ ف٢ ١كاثٜثّىٝ يب٤ت ٘ ٌربٖ فرل ـا ٔب٘ٙرـ ٘ا ٚ ٌفترٝ   قُرٛؿ ٚ ؽر

ـا فالٖ ٔبؿٜ كا ثٝ فالٖ ٓٛك  ؿكآٚكؿ ٚ ام وربكٍ فرالٖ ٞرـف     ٣ٔ رت رٜٟٔرل٢ق   كا ُٛؿ ؽ ق ّ 7ؿق د 1388ؿُا

 .د465ٚ472ق ّ 8دق د 1388ٕٞٛق ؛ 261ق ّ 1387ٕٞٛق ؛ 110اِفق ّ 1388ٕٞٛق  ؛421

 ضؾبِت ثطٞبٖ ٘ظٓ. 8

ت ا٤ٗ كًبِت ثلٞبٖ ٠٘ٓ ٛا٤ر ٤ب لٜٛ ٚرٛؿ وٝ ًا ٗ  ٔب ثل كا ٛج٤٥ت ثل عبوٓ ٚ ٔـثل ل ـ  ٔرر  كُٚر َ  ٚ وٙر ٗ  ام ثر٥  ا٤ر

ـاكؿ كًبِتر ـ ٕ٘ر ٚ ٘ ٛ٘ا تٝ ت ٔب٘ٙرـ  كًرب٘ـ. احجرب  ٓرفب  ٓرب٢٘      ٛج٤٥رت ٔر٣   ٢ثبُـ ٚ فمٚ ٔب كا ثرٝ ٔرلم ٔربٚكا    ؿُا

رٛؿق تٛع٥ـق لـك  ٚ ٣ّٓ ٚ عىٕت ي٥لٔتٙب٣ٞ... ثل ٣ٟـٜ ثلٞبٖ ٚارت ت رٛجبٛجب اِٛ اِرفق د  ٣1387ق ئٞب٢ فٌّف٣ ًا

ىبَ ثٝ ثلٞ .د92ق ّ 5 ٚاكؿ ٥ٌ٘ت وٝ صٖٛ ٠٘بْ اعٌٗ كا ٣ٕ٘پي ا٤ٗ ُا ٛاٖ ام ٛل٤ك تزلثٝ حبثرت ورلؿق    بٖ ٠٘ٓ  ت

ـ ٓب٢٘ اوُٕ كا احجب  وٙـ ثلٞبٖ ٠٘ٓ ٣ٕ٘ ٛ٘ا رل ٠٘ربْ      .ت آالً احجب  ٓب٢٘ اوُٕ كًبِت ثلٞبٖ ٠٘ٓ ٥ٌ٘رت ٚ عتر٣ ٌا

٣ ٕ ُٛؿق ٕ٘ ٓ حبثت ٤ب فل ٞ ٗ ـ رٜٟٔل٢ق  اعٌ ُ ثُب ُ ثل ٓب٢٘ اوٕ ـ ؿ٥ِ ٛ٘ا ّ 8ةق د 1386ت ٛق 131ق  ق 8دق د 1388؛ ٕٞ

رٝ 468ّ  ت وٝ د. ؿكؽٛك ٛت ٓق ثلٞبٖ ٥ٌ٘ت؛ م٤لا ؿ٥ُِ ٠٘ٓ ٞلصٙـ ام ٛل٤ك ٗر٥٤ف ثرٛؿٖ   ًا ٝق ؿ٥ُِ ٠٘ ام ٠٘ل فالًف

ؿٖ ٠٘بْ ؽّمتق ل٢ٜ ٚ رنْ ا٤زبؿ ٣ٔ ـق اعتَٕب تٔبؿف٣ ٛث ٣ وٙ ورٝ   وٙـ؛ ؿكعرب٣ِ  ٜٔٙمبً اعتَٕب تٔبؿف ٚ اتفبق كا ٘ف٣ ٕ٘

ٙـ ٚ ٥ٞش ت وٝ ٗلٚك٢ ٚ ؿا٤ٓ ٚ و٣ّ ثُب ٖق ٔجت٣ٙ ثل ٔمـٔبت٣ ًا ـ. ٝث ٠٘رل   ثلٞب ب ٘جُب ٛٝ٘ اعتَٕب ؽالف٣ ؿك آٟ٘ ُر٥ٟـ  ٌ

جبئ٣ق ٜٟٔل٢ جٛب ت ٛر ـاك٢ فٜل  ًا رٝ ؿاؿٖ ٝث ٜٔب٤ِٝ ؿك ٛج٤٥تق تٙجٝ ٚ ث٥ فق د 1387ق ٞـف للآٖ ام ٛت  د.93ق ّ 5ِا
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ٛاٖ ٚ ٘جب  ٚ رٕبؿ ام ا٣ٓ علوب  ٔٛرٛؿا  ٚ تـثل ؿك ٠٘ٓ ٣ّٕىلؿ ٌبٖ ٚ ع٥ ٥ٍرن   ٚ تزلثٝ ٔرب ؿك كا٥ٞربث٣ ع٥رل     ٘ا ٘ا

ٝ  ٔر ٞب ثٝ ٢ًٛ ٞـفق ِ٘بٖ آٟ٘ب ؿك صٙـكا٣ٞ ٗ  وربك  ؿك ؿٞـ ور ٝ  ٔٛررٛؿا   ا٤ر ٝ  تٛرر  ٞرـف  ؛ؿاكؿ ٚررٛؿ  ٞرـف  ثر

ت ُـٜ ٥ٌل  ِ٘ب٘ٝ ٜجربق ثرب     ٔٛررٛؿا   ٞرب٢  ٥بث٣ٞثلؽ٣ ام علوب  ٚ كا كٚ٘ـ. ٣ٔ آٖ ًٛ  ثٝٔٛرٛؿا   ٚ ًا ٔخرُ ٘ا

عٌبة ٤ب ًب٣ت ٥ٌ٘ت وٝ ٘ت٥زٝ رجرل٢ ٠٘رٓ ًبؽتٕبِ٘ربٖ ثبُرـ ٤رب       ٞب٢ ؿل٥ك ٔب٘ٙـ وبك ٔب٥ُٗ ٟٔبرل  ٚ ٔغ٥ٚ

ـا٤ت ٥٘ل٢ٚ ٔرـثل ٔربٚكا   ا٢ ٌٛ٘ٝ٘ت٥زٝ ٤ُٛك ٚ ٣مُ ؽٛؿُبٖ ثبُـ؛ ثّىٝ ثٝ  ت وٝ رن ثب ٞ ٝ   ٢ًا  پرق٤ل  ٛج٤٥ر٣ تٛر٥ر
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ـا٤تق ٠٘رٓ   ٤بؿآٚك٢ ٣ٔ .د296ر295ق ّ 8ةق د 1386رٜٟٔل٢ق  ٥ٌ٘ت ُٛؿ وٝ عـ ًٚٚ ؿك ٞل ؿٚ ثلٞبٖ ٠٘ٓ ٚ ٞ

ت ـا٤تق يب٤تٕٙـ٢ ؽٛؿ ٔٛرٛؿا  احجب  ٣ٔ ؛يب٣٤ ًا ورٝ ؿك ثلٞربٖ ٠٘رٓق     ؿكعب٣ِ ؛ُٛؿ ثب ا٤ٗ تفبٚ  وٝ ؿك ثلٞبٖ ٞ

 ُـ. يب٤تٕٙـ٢ِ ٥ّ٣تِ فب٣ّ٣ِ ًبؽتٕبِ٘بٖ احجب  ٣ٔ

 ٌيطي ٘تيزٝ

ت؛ ٣ٙ٤٤ ٤ه ١ٛ٘ ُٙبؽت ُجٝ ًبؽتبك ٤ٔلفت٣ ثلٞبٖ ٠٘ٓ ام ١ٛ٘ ُٙبؽت ت٤م٣ّ آ٤ٝ فٌّف٣ وٝ ٔلوت ام تزلثرٝ   ا٢ ًا

ت ُٛؿ. ٠٘ب٣ٔ وٝ ؿك رٟربٖ   ثب ا٤ٗ ١ٛ٘ ًبؽتبكق تمل٤ل عى٥ٕب١٘ ثلٞبٖ ٠٘ٓ ام تمل٤ل ٔتىّٕب١٘ آٖ ٔتٕب٤ن ٣ٔ .ٚ ت٤مُ ًا

ـا ٣ٔ توٙـق ٘ ؽّمتق ؿالِت ثل ٚرٛؿ ؽ ٠ٙٔٛك ام ا٤ٗ ٘ر١ٛ ٠٘ربْق    .٠بْ ٔتمٗ ٚ ثٝ ٣جبك  ؿ٤ٍل ٠٘بْ عى٥ٕب١٘ رٟبٖ ًا

     ْ رت. ا٤رٗ ٘ر١ٛ ٠٘رب ت وٝ ؿك ٠٘بْ فب٣ّ٣ق ؿاؽ٣ّ ٚ ٣ّٕىلؿ ٔٛرٛؿا  رٟبٖ ٌٔرتتل ًا  ق٠٘بْ ٘ب٣ُ ام ٣ّت يب٣٤ ًا

ٛ    ثـ٣ٟ٤ِ ت. ؿك تمل٤ل عى٥ٕب١٘ ثلٞبٖ ٠٘رٓق ٣مرُ ثرب ت ررٝ ثرٝ ٠٘ربْ    ٣مُ ٥ٌ٘ت ٚ ٔٛكؿ اؽتالف ٔبؿ٤ٖٛ ٚ ا٥ِٟٖٛ ًا

٥ٗ اعتٕبَق ٚرٛؿ ص٥ٙٗ ٠٘ب٣ٔ كا احجب  ٣ٔ ٛ٘ا ـا ثرب       ؛وٙـ ؿاؽ٣ّ رٟبٖ ٚ ثٝ وٕه ل ٣ِٚ ؿك تمل٤رل ٔتىّٕب٘رٝق ٓر٢ٙ ؽر

ٌبٖ تف٥ٌل  ٢ٙٓ ثِل٢ ٔمب٤ٌٝ ٣ٔ ـا ٔب٘ٙـ عىٕت ٘ا . ثٙبثلا٤ٗ ؿك ثلٞبٖ ٠٘ٓق ٠٘ربْ ؿاؽّر٣   ٌلؿؿ ٣ُٔٛؿ ٚ عىٕت ؽ

ٜ قثلٞبٖ ٚ ٠٘بْ يب٣٤ ق ٓغلا٢ٔٛرٛؿا  ـاكؿ   احج ١ًٚا ت. ِٓلف ٘بٟٓ فب٣ّ٣ ؿالِت٣ ثل ٚرٛؿ ٘بٟٓ آر٣ّ ٘ر ـًا ب  ؽ

تغبِٝ تٌٌُّ ٞٓ ٣ٕ٘ ـا كا احجب  وٙـ ٚ ا٤ٗ ٠٘بْ ثٝ وٕه آُ ًا ـ ؽ ٛ٘ا ـا٢ ٓفغٝ مٔربٖ ٚ ٔىربٖ    ؛ت ـا ؿك اثت م٤لا ؽ

بى ٠٘ٓ ٣ّٕىلؿ ٔٛرٛؿا  ٥٘ن ٣ٔ ـاكؿ. ٣مُ ثٝ وٕه ٔمـٔٝ تزلث٣ ثل ًا ـ ٠٘بْ يب٣٤ رٟبٖ كا حبثرت وٙرـ    للاك ٘ ٛ٘ا ت

ت. ثلٞبٖ ٠٘ٓق ا٤ٗ وٝ  ـا٤ت ًا  ٢ؿك ٔربٚكا كا ٞب٣٤ ٔـثل ٚ عى٥ٓ ٚ ٥ّ٣ٓ ٚ لربؿك   تٟٙب ٘بٟٓ ٤ب ٘بٟٓٔلثٛٙ ثٝ ثلٞبٖ ٞ

 وٙـ. ٣ِٚ لبئٓ ثٝ فا  ثٛؿٖ ٚ تٛع٥ـ ٚ ٘بٔتٙب٣ٞ ثٛؿٖ ٓفب  وٕب٣ِ ٘بٟٓ كا حبثت ٣ٕ٘ ؛وٙـ ٣ٛج٤٥ت احجب  ٔ

 ٔٙبثغ
فق 1387ئ٣ق ٥ًـٔغٕـع٥ٌٗ ٛجبٛجب ق ٓـكا.ٔلت٣٘ ٜٟٔل٢ق س ؿٚامؿٞٓ ٔمـٔٝ ٚ پبٚكل٣ق انَٛ فّؿفٝ ٚ ضٚـ ضئبِيؿِٓا  ق تٟلٖا

ق ٓـكا. ٔلت٣٘ ٜٟٔل٢ق س ُب٘نؿٞٓق٣ ٔمـٔٝ ٚ پبٚكلق انَٛ فّؿفٝ ٚ ضٚـ ضئبِيؿٓةق 1387ق ررررر   تٟلٖا
ق ٓـكا.ق قٙبذت زض لطآٖق 1360ق ٜٟٔل٢ق ٔلت٣٘  تٟلٖا

فق 1386ررررر ق  ق ٓـكا.ق ٔمبالت فّؿفيِا  تٟلٖا
ق ٓـكا. ق س ؿْٚقيبززاقتٟبي اؾتبز ٔغٟطيةق 1386ررررر ق   تٟلٖا
ق ٓـكا.ق س ؿٚامؿٞٓق قطح ٔٙظٛٔٝق 1387ررررر ق   تٟلٖا
فق 1388ررررر ق  ق ٓـكا.ق س ٞفـٞٓق تٛحيسِا  تٟلٖا
ق ٓـكا.ق س ؿٚامؿٞٓق ٔزٕٛػٝ آحبضةق 1388ررررر ق   تٟلٖا
ق ٓـكا.ٕٛػٝ آحبضٔزدق 1388ررررر ق  ٓق تٟلٖا  ق س ٟ٘
ق ٓـكا.ق س ث٥ٌت ٚ صٟبكْق ٔؿئّٝ قٙبذتؿق 1388ررررر ق   تٟلٖا
ق ٓـكا.ق س صٟبكؿٞٓق ٘جٛتٞر.. 1388ررررر ق   تٟلٖا
ق ٓـكا.ْٛق ًٚ ق س ٣ًػُّ ٌطايف ثٝ ٔبزيٍطيق 1389ررررر ق   تٟلٖا


