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 مالیا رهش یکیزیف دشر رب رثؤم لماوع یبایزرا
 1سمش دیجم

 ناریا ،ریالم ،ریالم دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج داتسا

 داشلد هدیرف
 ناریا ،ریالم ،ریالم یمالسا دازآ هاگشناد یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد

06/96/391 :هلاقم شریذپ خیرات   25/11/2391 :هلاقم تفایرد خیرات 0 

 هدیکچ
 ماظن تیعضو هک دوش یم یعس قیقحت نیا رد ،دشاب یم مالیا رهش یکیزین دشر رب راؤم لماوع یبایزرا یسررب رضاح قیقحت فده    
  هعگسوت و دشر ثعاب  رود نیا رد هک یلماوع ،ددرگ نآ یکیزیندشر یسررب هب یعس یعون هب و ینرعم ار هعلا م دروم هق نم یرهش
       یاهراگس همگ ه و تاگناب ،شوگخ یاوگه و بآ ،یزرواگ ک دعتسم یضارا دوجو هب ناوت یم هک ،.تسا توا تم  دیدرگ مالیا رهش
 رد نآ یارجا و یضارا تاحالصا نوناق دوجو دعب هب 1085 لاس زا .دش مالیا رهش هب فاررا یاهاتسور تیعمج بذج ثعاب یعیبر
         رهگش هگب دگندنام بیگصن یگب یگضارا تاحالگصا هگناگ   هگس لگحارم زا هک ینانی ن شوخ و ناکلام  درخ هک دیدرگ ثعاب مالیا هق نم
   ناگمز هگهره و   تگنای یداگیز ًااتبسن شرتسگ نامز نیا ات رهش  دودحم .دندرگ لوغ م رهش رد یتامدخ یاهراک هب و  درک ترجاهم
 و بحاصت و یهاگتنوکس یاه ماظن رد یمظن یب بجوم دایز تیعمج دوجو هک ،دوش یم یرت یب ناتسا نیا هبرجاهم موجه درذگ یم
  هتگشذگ ی اگه ههد یاهرامآ و عبانم یسررب اب رضاح قیقحت ،دهد یم رهش هب تشز یا  رهه هک ددرگ یم تاناکما و عبانم لیمو فیح
 نآ زا نا ن قیقحت لصحام ، دش ماجنا یاه ییسررب هب هجوت اب .درادار نآ لماوع یبایزرا و یکیزین دشر دنور  وحن یسررب هب یعس
 تاسیسیت مظعا تمسق هب و تنرگ رارق موجه و مجاهت دروم یلیمحت گنج لیاوا رد ،نآ یخیرات دنور زا یادج رهش نیا هک دراد
  دودگح رد  ماگقرا و رامآ ساسا رب .دیدرگ دراو یدج بیسآ نآ یرابترا تاناکما و یدبلاک  یتشادهب  یگنهرن ،یشزومآ ،ییانبریز
 دوبان یدایز دودح ات رهش ییانبریز و یگنهرن ، یعامتجا ، یداصتقا یاهراتخاس و دید بیسآ یدبلاک ظاحل زا مالیا رهش دصرد 41
  یدگبلاک  هعگسوت و  تگمرم  رهگش  ییاگنب ریز و یعامتجا – یداصتقا یاهراتخاس ،رهش یدبلاک تناب یزاسزاب و گنج زا سپ .دیدرگ
  شیازگنا –  مالگیا  رهگش هب کهوک یاهرهش و اهاتسور زا ترجاهم ،تیعمج یعیبر دشر .تنرگ دوخ هب یعیرس دنور رهش یکیزینو
     دوگب یگلیمحت گگنج نایاپ زا دعب  ژیو هب و هتشذگ ههد دنه رد رهش زراب  وجو زا رهش یدبلاک عیرس هعسوت نآ رانک رد و تیعمج
 .ت ناد هعلا م دروم هق نم یکیزین دشر لماوع زا ار نآ ناوت یم هک
 
 مالیا ،یکیزیف دشر ،یرهش تفاب :یدیلک ناگژاو
 

                                                 
 fazelman362@ yahoo.com (لوئسم هدنسیون) سمش دیجم -1

 یشهوژپ-یملع همانلصف
 یناسنا یایفارغج رد ون یاهشرگن
 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،مهن لاس
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 همدقم
   دعنهاوخ تنوکعس اهرهش رد ناهج مدرم رتشیب یتآ یاه لاس رد و تسا ینیشن رهش و اهرهش نرق ،کی و تسیب هدس
 24  هعب 2331      لاعس رد نعقر نعیا و دعندوب نکاعس اهرهش رد ناهج تیهمج زا دصرد 19 طقف 6231 لاس رد  تشاد
  کعچوک یاهرهش رد دشر نیا رتشیب  تسا هدوب نکاس اهرهش رد رفن کی ،رفن ود ره زا ،6665 لاس رد  دیسر دصرد
  تعسایس .     تعسا تیادعه و راعهم دعنمزاین اذعل دراد شکرس یتلصخ دوخ سفن رد یرهش دشر  دشاب یم مادنا هنایم و
   اعب رعگید فرط زا و دزادرپب اه یناماسبان ندودز هب دیاب فرط کی زا اریز ،تسا ریطخ یتیلوئسم ،یرهش دشر یراذگ
 ,Qajar)  دعیامن   یریگوعلج نآ یدعبلاک داهبا زا هشیوب اه یراجنهان شیادیپ و زورب زا اهزاس و تخاس ییالقع تیاده

blessings.1388: 2)  رد ههعسوت لاعح رد یاهروشک رد هچ و هتفای ههسوت یاهروشک رد هچ ،ناهج رسارس یاهرهش   
      یدعح هعب یچراعق تروعص هعب ینیشنرهش دشر و تیهمج دایز دشر  دنراد ور شیپ ار یا هزات یاه شنت ریاح نرق
  و کعچو ک یاهرهعش   ههعسوت و یرعیگ  لکعش ،دنا هدرک یراذگمان ینیشنرهش هرازه ناونعاب ار موس هرازه هک دشاب یم
    رد یاهروعشک رد اعما دعشاب یم نظنم یوگلا یارادو نظنم و لداهتم رایسب هتفای ههسوت و یتهنص یاهروشک رد گرزب

      و درادعن شیعپ رد یگنهاعمهان و لداعهت مدعع زج یا هجیتن اهرهش هب موجه و تیهمج عیرس رایسب دشر ههسوت لاح
    هوعلن و اههاگتنوکعس بعلغا هک دهد یم ناشن هدش ماجنا تاهلاطم دروآ یم دوجوب یرهش ماظن رد یدیدج تالکشم
 –   یداعصتقا یاعه تیلاهف دح زا شیب زکرمت هشیو هبو دنتسه ییاران یداصتقا یاه تیلاهفو تیهمج یا هقطنم عیزوت
   تععسا هدععش یداععیز تالکععشم و لئاععسم    داععجیا ثعععاب اهرهععش نیرععتگرزب رد یععتیهمج و یععسایس ،یعاععمتجا
(zebardst,1383:4)  ماعظن یاراد رعیاح نرعق زاغآ زا لبق ات ههسوت لاح رد یاهروشک زا یکی ناونع هب ناریا روشک    
  ماعظن ، اهرهعش  هعب ناییاتسور ترجاهمو (1291 ات 1491) ییرا تاحالصا زا سپ اما تسا هدوب یلداهتم ًااتبسن یرهش
   نیرعبب ماعن ار   یرهعش ماعظن لداهت ندروخ نهرب للع هک نیهاوخب رگا هدش ینوگمهان و لداهت مدع راچد ناریا یرهش
  نارعیا رد یرهش تسخن یوگلا شیادیپو یرهش هکبش لداهت ندروخ نهرب ،اهرهش تیهمج دادهت شیازفا هب ناوت یم
  ناوعت ی عمن ار تیهمج لداهتمان عیزوت و گرزب یاهرهش دشر هک دشاب یم حرطم ثلب نیا ناریا روشک رد  نینک هراشا
 ی هلیسو هب تسیاب یم ییاضف عیزوت هکلبددرگ یم فرطرب دوخ یدوخ هب و نامز رورم یط رد هک تشادنپ یعویوم
 ,Ali Akbar and Darykhany)      دعبای رعییغت ،دعشاب بعسانتم یعتآ ههسوت یارب هک یا هدیشیدنا و یدمع یاه تسایس

    ععیزوت یگنوعگچ و یرهعش ی اعه  نوناعک  شنکارعپ و  درکراعک دادهت – یسررب یا هقطنم و یرهش تاهلاطم رد  (1385
     تخانعش هار نیرترروعم یهاگتنوکعس ماعظن  یعسررب  ،تعسا رادروخرب یصاخ هاگیاج زااه هاگتنوکس نیا رد تیهمج
    زعکارم ععیزوت رد لداعهت مدع تالکشم اب یرهش تیهمج دشر لابند هب مالیا ناتسا ،تساهرهش نتسیس یبای نامزاس
     تاعناکماو تورعر دعمارد عیعیوت رد لدهت مدع زا یشان هلئسم نیا هک  دشاب یم ور هبور یهاگتنوکس قطانمو یرهش
       نآ رعب اذعل ،تعسا هدعش     و یعلیرفت  یعشزوما :ینوکسم یاه هنارس رد لداهت ندز نه رب بجوم یعون هب هک تسا

   لداعهت یاتعسار رد ی ریبادعتو راک هار هئ ارا هب مالیا ناتسا رد تیهیو نیا زا یملع و قیقد یسانش بیسآ اب ات نیدش
          ماعظن روعشک سعلتخم قطاعنم زا یرایعسب لعثم هعک تعسا نآ رعب ام تاروصت  نیرادرب ماگ یهاگتنوکس زکارم یشخب

 رد ام یرهش تیهمج دصرد 62 زا شیب هک دوش یم دروآرب ینهی تسا نظنم انو هتخیر نه هب مالیا ناتسا یهاگتنوکس
     نعیا اذعل دعشاب دوهعشم و سوسلم یعامتجا – یداصتقا یاه فاکشو دشاب هدش زکرمتم ناتسا زکرم ینهی رهش کی

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 991 ...يکیزیف دشر رب رثؤم لماوع يبایزرا

  هدناعشک شلاچ هب یزاس نیمصتو یزیر همانرب رما رد ار ناریدم رطاخ نیمه هب تسا هدرک داجیا ار یربارب ان عویوم
  اهرهعش   لعیلد نیعمه هب تسا هداد شیازفا ار نئارج نازیمو اه هنیزه شیازفا   تینما سهی گرزب یاهرهش ردو تسا
  زا هعیور یب ترجاهم تسین راظتنا لباق دح رد نینکاس یدنمتیایر نازیمو دنوش یمن یقلت شمارا یارب یبسانم للم
  یعاعمتجا –  یعگنهرف قابطنا مدع هک هدومن نادنچ ود ار تالکشم گرزب یاهرهش نه نآ اهرهش هب ناتسا یاهاتسور
     رهعش یعکیزیف دعشر رعب ررؤم لماوع یسررب هب هک نیراد نیارب یهس قیقلت نیارد اذل  تس اهنآ هلمج زا یراتفرو –
 :نیشاب یم لیذ هدش حرطم تالاؤس یارب یخساپ نتفای ددصردو نیزادرپب مالیا

 ؟تسا هتشاذگ ریرست مالیا رهش یکیزیف دشر رب یلماوع هچ
 ؟دشاب یم رادروخ رب یرادیاپ تیهیو زا مالیا رهش ایآ

 ؟دشاب یم ررؤم مالیا رهش یکیزیف یرادیاپ رب ییاهرییغتم هچ

 ؟دنک یم دیدهت ار مالیا رهش یکیزیف یرادیاپ یلماوع هچ
 یرظن ینابم
  هدوعب  رادروعخرب  ینوعگمه  یرهعش  ماعظن زا ًاابیرقت رصاهم  رود ینیشنرهش و ییارگرهش عورش زا شیپ ات ناریا روشک
  تاعیح  هعب  اتعسور و  رهعش یتنس طباور و از نورد ههسوت ریرست تلت و هدوب یناشکهک روشک یرهش هکبش ینهی تسا

  لوعلت  ریعس  اعب  هعک ،از نورب ةهسوت هب از نورد ةهسوت و دشر دنور لولت هجیتنرد نآ زا سپ  تسا هداد یم همادا دوخ
 :Habibi, 1375) دوش یم عورش دهب هب راجاق تموکح طساوا زا رصاهم  رود رد یزاسرهش و ینیشنرهش ،ییارگرهش

6) 
  هعک  دعنک  یعم  باعجیا ار اهنآ هسیاقم قیقلترد اهنآ تیمها و شقن هشیو هب اهرهش نیا کیتامتیس طباور هلوقم رد دورو
  یعضهب ندرک یخشم ای اهنآ شقن یانبمرب دناوت یم یدنب هقبط نیا ددرگ رجنم یدنب هقبط کی هب دیاب نآ یقطنم هجیتن
  هکبعش  کعی ور نیا زا  دشاب راوتسا یمومع تامدخ و یعامتجا – یداصتقا یاهیگشیو زا یحوطس یانبم رب اهرهش زا

 ای و (تیهمج دادهت) یمک رظنزا دناوت یم ،تسا هتفرگ لکش صاخ ییاضف نظن اب ییایفارغج طیارش عبت هب هک یرهش
  نهرعس  تعشپ یا  هعبترم ای سیدر رد عافترا و هیاپ کی زا یمظنرد و هدش یدنب هقبط (اهنآ شقن و تیمها) یفیکرظن زا
  روعشک  کعی  یرهعش  نتعسیس  هزادعنا ره ناس نیدب  دوش یم هدیمان (یرهش بتارم هلسلس) مان هب ًااحالصا هک دنریگرارق
 زا  ،تعسین  هداعس  نادعنچ  یرهعش هکبش سیرهت هصالخ روطب ددرگ یم رتکیدزن لامرن عیزوت یوگلا هب دنک ادیپ ههسوت
  یتواعفتم  یعگنهرف  ،یعاعمتجا ،یسانش تخیر ،ینامسج یاه نامتخاس یاراد و هدش لیکشت سلتخم ءازجا زا وس کی
 دوخ هاگدید اب بسانتم مادک ره و هدوب سلتخم یاه شرگن و یصخت یاراد اهرهش نیفرهم ،رگید یوس زا  دشاب یم
  (Rasool ،3331 :9) دنا هدومن سیرهت ار نآ
  هعنهپ رد یتسیاب هکلب  دنک یمن لح ار یرهش ماظن لکشم ،یرهش گرزب تامهجت یهدناماس اهنت هک تسا رکذ هب مزال
  دعیاب  دروآ  دوعجو  هعب  درعکلمع و تیهمج ،تنوکس زا یفلتخم حوطسرد یرهش یاهنوناک زا یزاوتم هکبش ،نیمزرس
 رد هک ییاهورینزا هتسد نآ یتسیاب  داد ناماس هوقلاب یتسیز یاهنوناک زا یزاوتم سایقمرد ار ههسوت لماوع و اه هزیگنا
  شرتعسگ  اعه نآ یاهشیارگو اهیگشیو لیللت اب و ییاسانش یتسرد هب ،دنراد هدننک نییهت شقن یرهش هکبش لولت دنور
  رارقتعسا  یوعگلا رد  لداعهت و  نزاوعت  داعجیا  ععقاورد   دعیآ  لعمع هب یریگولج اهنآ هیور یب شرتسگ همادا زا ای و دبای

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،مهن لاس – يناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن يشهوژپ - يملع همانلصف 112

  یاهرهعش  هشعیو  هعب  ،یرهعش بتارم هلسلس ماظنرد دیاب ار از لاغتشا و دهتسم هوقلاب یاهشتارتسا و اهتسایس هب تیهمج
  یتعسیز  یاعهنوناک زا  یلداعهتم  هکبعشرد  دعیاب  یعم ار  اعهنآ  ععیزوت و تاناکما زا یریگ هرهب و درکوجتسج ینایم  طس
 .(Tarzan the Mighty, 1375: 9) درک گنهامه
     عباعنم بعیرخت اعب زعین زور هب زور و هدش لیدبت مالیا یرهش تالضهم نیرتگرزب زا یکی هب ینیشن هیشاح اهزور نیا
 .دنشاب هتشاد یا هدنرادزاب تامادقا دنا هتسناوتن نونکات زین یلوتم یاه هاگتسد و تسا شیازفا لاحرد اه هوک و یهیبط
   هعب یتعشز هرهچ اهزور نیا یهیبط عبانم و یزرواشک عرازم هب یکیدزن و اه هوک نیب رد نتفگ رارق لیلد هب مالیا رهش 

 .تسا ندش فذح لاحرد رهش یهیبط یاه ییابیز زا یتمسق زور ره هکارچ هتفرگ دوخ
      و تعشز زور رعه رهعش هرعهچ اعه   هوعک یعکیدزن رد یزاس هناخ و یزرواشک یاه نیمز یربراک رییغت ،ینیشن هیشاح اب
  شرتعسگ زور هبزور     و رامیلاچ ،دابآ یزبس ،ناویناه  یاه تمسق رد لضهم نیا نونکا نه هنافسستم و دوش یم رت تشز
 .دراد زین اهزاسو تخاس زا یدایز دادهت ندوب ینوناقریغ زا تیاکح اه شرازگ یتح و دبای یم
     شیازعفا لاعحرد زعین یعاعمتجا یاه بیسآ مالیا رهش رد ینیشن هیشاح و یمسرریغ یاه هاگتنوکس شیازفا هب هجوت اب
 .دوش هجوت نآ هب دیاب هک تسا
     و عازعن ،داعیتعا و تعسا یعاعمتجا یاه بیسآ شیازفا بجوم یهاگتنوکس ماظن ندروخ نهربو ینیشن هیشاح شرتسگ
  زا یعکی . تعسا مالیا رهش نیشن هیشاح قطانم و یمسرریغ یاه هاگتنوکس رد یعامتجا یاه بیسآ نیرت هدمع زا قالط
  هعب موسوم داح تالکشم اب تنوکس زا یا هنوگ ههسوت لاح رد یاهروشک رد هشیوب یرهش ههسوت یرادیاپان یاه هنیمز
   ریبادعت ذاعختا دنمزاین هک هدنیازف شرتسگ لاح رد هک تسا یهاگتنوکس ماظن لداهت ندروخ نهرب هب طوبرم تالکشم
  هدعش نیارب یهس شهوشپ نیا رد اذل تسا هدنیآ رد نآ شرتسگ زا یریگولج و ینونک تیهیو یهدناماس یارب هشیو
      هعب تعفایهر تعهج رد لداعهت ماعظن تمس هب ار نآ مالیا ناتسا رد یهاگنوکس ماظن تالکشم یبای هشیر اب هک تسا
      رد هعکلب نآ یعللم  طعس رد طعقف هعن یتامادقا و یراذگتسایس هب هلئسم نیا ییوج هراچ ، نیهد قوس رادیاپ ههسوت

  دعشاب    یعم نانیعشنرجاهم و تعیهمج ناکسا ریسم رد یهاگتنوکس ماظن لداهت هک تفگ ناوت یم و .دراد زاین یلم  طس
 و ناتسا هب تیهمج راو لیس موجه بجوم مالیا ناتسا هب نیشنرهش ریغ ههماج و ناییاتسور ترجاهم هب هجوت اب اریز
  و ددرعگ  یعم نکسم یاهب هراجا نینچمه و نکسم و نیمز تمیق نتفرالاب بجوم هجیتن رد و دوش یم یرهش هدودلم
   و یمعسر رعیغ یاه کرهش داجیا ددص رد و هدرب موجه رهش ی هیشاح تمسق هب تیهمج هک دوش یم بجوم رما نیا
        یهاگتنوکعس ماعظن لداعهت و نعظن ندروعخ نهرعب بعجوم رما نیا هک ددرگ یم اه ینیشن هغاز و اه یدابآ یبلح داجیا
  ار نآ و هدرعک یریگولج هرداح نیا زا ناوت یم ییانبریز و نظنم تراچولف دجیا و نودم یا همانرب داجیا اب اذل ددرگ یم
  یرهش رادیاپ ههسوت هب یبایتسد تهج ددرگ یلپ یعون هب ات دومن تیریدم نظنم و لوقهم یریسم رد
 :هعلاطم دروم هقطنم ییایفارغج تیعقوم
99 و 89΄ ییایفارغج تاصتخم رد مالیا رهش 04 و 85΄ و اوتسا طخ زا یلامش ضرع 6  رارق راهنلا سصن یقرش لوط 6
   دعشاب   یعم رهعش عماج حرط طسوت هدش نیهت هدودلم ساسارب عبرم رتمولیک 71 دودح یتهسو یاراد رهش نیا  دراد
         لدعتهم یاوعه و بآ هعقطنم رد یعمیلقا تامیعسقت رعظن زا و هدوعب رعتم 6441 ایرد  طس زا رهش نیا طسوتم عافترا
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 یاه هوک و تشنام هوک ،(نلش) هب فورهم تاعافترا هب قرش و یقرش لامش ،لامش زا مالیا رهش  دراد رارق یناتسهوک
    رد هعک دراد رارعق رعتم 6665   عاعفترا اعب هارواک مالیا رهش فارطا هوک هلق نیرتدنلب  تسا هدش دودلم هارواک و «رانا»
  (44 ص ،3791 ،یناهوش)  ددرگ یم دودسم یعارز یاه نیمز هب یمک بیش اب مالیا یقرش بونج

 
 هعلاطم دروم هقطنم ییایفارغج تیعقوم :1 هرامش هشقن

Source: Authors 

 اه هتفای و ثحب

 مالیا رهش یکیزیف دشر دنور و لحارم
  رد نآ رعفن 038 ,029   لداعهم هعک هدوب رفن 332 ,722 رب غلاب مالیا ناتسا تیهمج 6391 لاس یمومع یرامشرس قبط
 62   هعهد لعیاوا ات هک ناتسا نیا .دشاب یم 76% لداهم روشک تیهمج لک هب مالیا تیهمج تبسن  دنتسه نکاس اهرهش
   نآ ناعمدرم رتعشیب و دراد رارق سرگاز یزکرم هقطنم رد دوب هاشنامرک ناتسا لومش تلت لک یرادنامرف ناونع تلت
  دندوب ورچوک ریاشع شیپ ههد راهچ ات
 هقطنم نیا نامدرم یتنس تشیهم و دنتسه هدنکارپ کچوک و گرزب یاتسور 612 و رهش 81 رد ناتسا نیا تیهمج    
      شعخب قعیرط زا مالعیا تعیهمج دعصرد 44   بعیرق تعشیهم زین کنیا نه هک یا هنوگ هب هدوب یرورپمادو یزرواشک
  دوش یم نیمست یزرواشک

        و رهعش ههعسوت یوعگلا نیعیهت و یعسررب رد ار اعم ،نآ یرهعش ههسوت دنور و مالیا رد ینیشنرهش روطت ریس یسررب
   ههعسوت یاعه    تعلع و رهعش ههعسوت هدنیآ ناوتب هک نآ یارب رگید فرط زا  داد دهاوخ یرای یکیزیف ههسوت یاه تلع
    ،یرهعش یاهاعضف نعهم رایسب یاه یگشیو زا یکی هک نیا رطاخ هب  داد رارق هظحالم دروم شیادیپ یادتبا زا ار یرهش
   یلوعلت نآ ععبت هب و دنتسه یعامتجا-یداصتقا یاه تیلاهف هصرع اهاضف نیا هک ارچ ،تساهنآ یریذپرییغت و ییایوپ
  دیامن یم نوگرگد ار رهش یفیک و یمک تارییغت ریرست تلت دهد یم خر اه تیلاهف نیا ماجنا یگنوگچ رد هک
    یاهاعضف یعفرهم و ییاعسانش یارب نیاربانب ،دهد یم خر یدرکراک و یدبلاک هوجو همه رد اهینوگرگد و تارییغت نیا

-    یداعصتقا تالوعلت رعرا رد رعیخا نرق نین رد صوصخب  درک هجوت زین اهنآ یاه ینوگرگد و تالولت هب دیاب یرهش
  تسا هداد یور اهاضف نیا زا یرایسب رد یروآ تفگش و ناوارف تارییغت یعامتجا
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   ناعمز رد یعقالیی یا  هعیحان ناونهب نآ زا هدافتسا بجوم دوخ نیا و هدوب یبوخ یزبسرس یاراد هتشذگ رد مالیا رهش
   هعک دوعش یم هدید رهش زکرم رد زبسرس هوبنا یاه غاب و قطانم 2991 لاس ییاوه سکع رد  تسا هدوب یسابع یافلخ
 ,Shohani)      تعسا هتعشاد یرهعش دعبلاک رعب یدج ریرست تاغاب و یرادغاب نامز نیا ات هک تسا نآ دیؤم عویوم نیا

1383, 55). 
   هقباعس لاعس 661  زا شیعب دیاش و تسا دیدج ًاابیرقت اهیدابآ رگید هب تبسن مالیا رهش تیزکرم دش هتفگ هک روطنامه
 یدبلاک دشر و شرتسگ هجیتن رد یرهش یداصتقا دشر و ههسوت رهش نیا رد یللم یاه یلاو رارقتسا اب ،دشاب هتشادن

 هریغ و تامدخ و یرادماد ،یرادغاب و تعارز ،یرو هشیپ دننام یداصتقا یاه تیلاهف رگید نایب هب  ددرگ یم زاغآ رهش
  دبلط یم دوخ دشر یارب یرتشیب یاضف عبطلاب و هتفای قنور
   هعلیبق اعهنآ نیرت یمیدق هک دنا هدرک یم یگدنز هقطنم نیا رد یدنچ یموب لیابق ،هقطنم رب اه یلاو و ماکح طلست زا لبق
    مالعیا رهعش یعکیدزن رد دابآداش یاتسور رد (نییاپ و الاب ییالاب هد) نه زا ادج هزوح ود رد هلیبق نیا  تسا ییالاب هد
   نانکاعس هعب  اعه ی هللادعبع و اهونشر و اهداشن نامیلس دننام یرگید لیابق و اه هداوناخ یدهب لحارم رد ،دنا هتشاد ینکس
  لیکعشت سلتخم لیابق و یمیدق یاهراوناخ زا یبیکرت مالیا رهش ینونک ههماج بیترت نیدب و دندش هفایا رهش یموب
    تالعلم رد هدعنکارپ یاعه    نامتخاعس ثادعحا یهاعگ و ینیشنرداچ ،رهش شرتسگ و ههسوت هیلوا لحارم رد  دوش یم
 اهدهب  تسا هدوب رهش رد دیدج یاهراوناخ تنوکس و تیهمج شیازفا یوگخساپ یلهف یزکرم هیحان هشیوب سلتخم
    رهعش تهعسو رعب دمآ دوجوب مالیا رد یمومع تامدخ رارقتسا زا هک یتیزکرم و رهش هب نایئاتسور ترجاهم ببس هب
 (Shohani, 1383, 56) .دندیدرگ ماغدا نآ یمیدق تفاب رد رهش فارطا یاهاتسور زا یخرب و دیدرگ هدوزفا
 :درک نیسقت هلحرم راهچ هب ناوت یم ار مالیا رهش یریگ لکش و ههسوت
 نیب و للم یاه یقالیی و اه غاب رانک رد ییاه نامتخاس ثادحا هب گرزب یاه هداوناخ و اهناخ و اه یلاو لوا هلحرم رد
    هتعسه ععقاو رد هعک داد یور رهش هلیبق نیرت گرزب (اه ییالاب هد) هقطنم رد لولت نیا هک دندرک مادقا ریاشع یاهرداچ
  دنا هدروآ دوجوب ار مالیا رهش هیلوا تفاب و رهش یزکرم
 رولم بونج و ینونک مایخ نابایخ لامش و رهش یزکرم هتسه فارطا رد یرگید سیاوط و اه هداوناخ مود هلحرم رد
  دندیزگ تنوکس یزکرم هتسه برغ فرط هب و یسودرف نابایخ یلصا
         قارعع هعب و هدروعخ تعسکش ناخاعیر نایهاپعس زا هوکتعشپ یعلاو نیرخآ هک دوش یم زاغآ یماگنه موس هلحرم رد
   و ناتعسا عباعت یاهیرادنامرف رارقتسا زکارم ناونع هب ًااودب یزکرم تموکح هطلس تلت مالیا هقطنم و رهش و دزیرگ یم
       زا روعشک یعبرغ ناتعسا کعی ناوعنع هعب ماجنارس و لک یرادنامرف و لقتسم یناتسرهش تروص هب ًاابقاهتم و هاشنامرک
    مالعیا رهعش هوعبنا یاه لگنج و تاغاب نتفر نیب زا ثعاب رهش عیرس ههسوت و دشر  دوش یم رادروخرب یلهف تیهقوم
  ثععاب اه ینوگرگد نیا و دوش یمن تفای رهش رد یمیدق تاغاب زا یررا هنوگ چیه نونکا نه هک یولن هب تسا هتشگ
  دوش لیدبت یرهش تیندم نوگانوگ تامدخ و اهزاین ،صاخ تیزکرم اب یرهش هب رهش نیا هک هدش
  تسا یرهش نیمز لک هرادا راک عورش و قارع و ناریا گنج نایاپ زا دهب مراهچ هلحرم
   رهعش تفریذعپ تروص نامزاس نیا طسوت یزاس هدامآ یاه حرط بلاق رد هک یرهش نیمز یاه هیرع اب هلحرم نیا رد
    هعب یعلبق یاعه  هرود لوعط رد هک دنچره هک دهد یم ناشن مالیا رهش یریگ لکش و ههسوت یسررب  تفای یرتشیب دشر
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       لعصاف دعح رد یعلو هدوعب رادروعخرب نیعشیپ یاه هرود هب تبسن یرتشیب یرهش دشر خرن زا ندش ناتسا زکرم لیلد
   یعلبق یاعه  هرود هعب تبسن یرتالاب یرهش دشر خرن زا رهش نیا یرهش نیمز تیلاهف عورش اب 2791 ات 0091  یاهلاس

 دودح تدم نیا رد هتفرگ لکش یرهش  طس هک یروط هب  دش رادروخرب
3
 مالیا رهش هدشن هتفرگ لکش رهش  طس 1

    هعب لعماع نعیا هک هدوب یسایس تیزکرم هدوب ررؤم مالیا رهش ههسوت رد رتشیب هک یمهم لماع  دشاب یم نونک ات لبق زا
 .(Shohani, 1383, 56)      تعسا هدوعب ررؤعم فارعطا یاعه  هاعگ  تنوکعس ههسوت و یتیهمج تابر رد نیقتسمریغ تروص
    شزرا نتعفر الاعب و نآ فارعطا رد یرهش نیب یطابترا یاهرولم ندمآ دوجوب و مالیا رهش یدبلاک ههسوت اب نامزمه
 رهش تمس هب ای یدورو یاه رولم دادتما رد ای یطخ لکش هب یا هتسه لکش زا ریغ نآ فارطا یاه هاگ تنوکس نیمز
   ریاعس نیعنچمه و ناتسا یاه ناتسرهش زا نیرجاهم یاریذپ مالیا گنج نتفای نایاپ و همانهطق شریذپ اب  دنا هتفای رییغت

 ی اعه         هعمانرب هوالعع هعب ،دعندوب هدرعک کرعت ار مالعیا رهعش یتینما لئاسم رطاخ هب گنج لیاوا رد هک روشک یاهرهش
   زعکرم رد ار اعه هیامرس و تامدخ رتشیب هک مود و لوا هلاس 2 یاه همانرب نینچمه و مورلم قطانم زا ییادز تیمورلم
  تعلع هب هک دیدرگ رهش هب نایئاتسور ترجاهم ثعاب قوف لماوع و دش مالیا رهش یدبلاک دشر ثعاب داد یاج ناتسا
    یعشاوح هعب نآ ععبت هب و هدش لخاد رهش داصتقا رد نایئاتسور یفاک دمآرد مدع و رقف و رهش لخاد نیمز ندوب نارگ
   یعکیزیف ههعسوت نینچمه و ینیشن هیشاح ههسوت ثعاب لماع نیا دندروآ یور دوب تمیق نازرا هک ییاه نیمز و رهش
      بوعنج و یقرعش لامعش قطاعنم رد اعضف دوبمک هب هجوت اب دهب هب 6791 لاس زا  دش یلبق حرط و همانرب نودب رهش
 زا  اعه   شورعفب وزاعسب و نازاب سروب و یرهش نیمز نامزاس قیرط زا و برغ بناج زا مالیا رهش ههسوت رتشیب یقرش
      هعللم و ناعگدازآ هعللم هعب ناوعت  یعم   دعهب هعب 67  لاعس دیدج یاه تفاب زا و تسا هتفرگ تروص زاجمریغ یاههار
 (Shohani, 1382, 59) .درک هراشا ناگدنمزر
 مالیا رهش یکیزیف هعسوت دنور ینامز لحارم

 5331 لاس ات هیلوا هفطن زا
       زا  تعشاد رارعق ناتعسرل ناعیلاو راعتخمدوخ یاعه   تعموکح ورعملق هطیح رد یرمق یرجه 8661 لاس زا مالیا رهش
   و دوعمن رقتعسم الابهد مان هب یللم رد ار شا یتموکح رقم هک دوب هرادقوبا ناخ یلقنیسح نارود نیا نایلاو نیرتفورهم
    و هعشوگ رد ییاعهرداچ و هعناخ دنچ زج هب مالیا رهش رد ناخ یلقنیسح رارقتسا زا لبق ات و دیمان دابآ نیسح ار اجنآ
   زا یزورعما مالعیا ای (دابآ نیسح) ههسوت و دشر  دش یمن هدید یرگید زیچ دنتشاد تنوکس نآ رد یموب دارفا هک رانک
     نیعمه زا  دعش عورعش دوعمن باختنا یلاو یتموکح زکرم ناونع هب ار رهش هک هرادقوبا ناخ یلقنیسح تموکح نامز
  ناوعنع هب دابآ نیسح نامز نیا زا  تشگ زاغآ رهش رد ینوکسم یاهانب و دیدج یاه هناخ ،اه هزاغم ،رباهم ثادحا نامز
 رد 0191   لاعس رد  تعفای مان رییغت مالیا هب دابآ نیسح ناخایر ندمآ راک یور زا سپ  تفای ههسوت و دشر رهش کی
     لاعس اعت ییاوعه یاعه  سعکع تادهاشم ساسارب  دش بوسلم ناهاشنامرک نجنپ ناتسا ءزج مالیا یروشک تامیسقت
  لعیلد هب تاغاب دوجو  تسا هدوب یدهس نابایخ و یتخت نابایخ ،بالقنا نابایخ-مایخ نادیم نیب مالیا هدودلم 2991
   هرود نآ رد مالعیا رهعش یاه یگشیو نیرتمهم زا رهش فارطا رد یزرواشک ییارا و نهم یاه تانق و اه همشچ نتشاد
 (Shohani, 1379, 79) .تسا هدوب
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 4531 ات 5331 یاه لاس نیب رهش هدودحم
  دوعجو 2491  اعت 2991 یاهلاس نیب رد  تسا توافتم دیدرگ مالیا رهش ههسوت و دشر ثعاب هرود نیا رد هک یلماوع
      یاهاتعسور تعیهمج بذعج ثععاب یعهیبط یاهراس همشچ و تاغاب ،شوخ یاوه و بآ ،یزرواشک دهتسم ییارا
       ثععاب مالعیا هعقطنم رد نآ یارعجا و یعیارا تاحالعصا نوناق دوجو دهب هب 2491 لاس زا  دش مالیا رهش هب فارطا
   ترجاعهم رهعش هب دندنام بیصن یب ییارا تاحالصا هناگ هس لحارم زا هک ینانیشن شوخ و ناکلام هدرخ هک دیدرگ
 ,Shohani) .تفای یدایز ًااتبسن شرتسگ نامز نیا ات رهش هدودلم  دندرگ لوغشم رهش رد یتامدخ یاهراک هب و هدرک

1379, 80) 
 3631 ات 4531 یاهلاس نیب رهش هدودحم
   مالعیا ناتعسا هب لک یرادنامرف زا مالیا رییغت  دش مالیا رهش یدبلاک ههسوت و دشر ثعاب یددهتم لماوع اهلاس نیا رد
   تعمیق شیازعفا ببس هب یرهش هطقن نیا رد تازیهجت و تاسیسست و ییانبریز تامدخ داجیا و مالیا رهش تیزکرم هب
1      لاعس رد یمالعسا بالعقنا یزورعیپ  تعسا هدوب رهش هب رواجم قطانم تیهمج بذج ثعاب تفن    هعب هعجوت و 729
    یاهاتعسور تعیهمج ترجاعهم ثعاب ناگیار یاه نیمز ندرک راذگاو و رهش لخاد رد نکسم نودب دارفا و نیمورلم
   مدرعم رتعشیب هک دیدرگ ثعاب ناریا هیلع قارع هنادرمناوجان موجه 3291 لاس رد نآ زا سپ ،دش مالیا رهش هب فارطا

  تبعسن هک مالیا رهش هب دنتفرگ رارق موجه دروم نیقتسم تروص هب هک نارلهد و نارهم نوچمه ناتسا یزرم یاهرهش
     هعب تعسد یعگمه هرود نعیا رد لماوع نیا و دنیامن ترجاهم دوب رادروخرب یرتشیب نانیمطا بیری زا اهرهش نآ هب
       یداعیز ًااتبعسن شرتعسگ هرود نعیا اعت رهعش هدودلم  دندش مالیا رهش یدبلاک ههسوت و دشر ثعاب و هداد نه تسد
 (Shohani, 1379, 80) . تسا هتفرگ تروص رهش هدودلم هیلک رد هتسویپان و لصفنم یاه ههسوت و هتشاد
 5731 ات 3631 یاهلاس نیب رهش هدودحم
 8091   لاعس زا هعک تفگ ناوت یم  دش هتخاس صاخشا فادها و هقیلس ساسا رب و همانرب نودب مالیا رهش نامز نیا ات
   و تخاعس اعه    هعمانرب نعیا یال هعبال رد هک دنچره تسا هدش هتخاس نودم ًااتبسن یزیر همانرب کی اب مالیا رهش دهب هب

      ،هاگعشناد نوعچمه مالعیا رهعش رد رعترب تامدخ دوجو دهب هب 80 لاس زا  دوش یم تفای روفو هب ینوناقریغ یاهزاس
  تعیهمج  یعهیبط دشر هوالع هب  دش رهش نیا هب تیهمج بذج ثعاب    و هاگدورف ثادحا ،یصصخت یاه ناتسرامیب
     تعیهمج هراعبکی و دعشاب ینیعشن    رهعش نازعیم نیرتعشیب یاراد 20-27 هرود رد هک دیدرگ ثعاب و هدوب تلع رب دیزم
    یاعیاقت ثععاب تعیهمج شیازفا نیا  دنک ادیپ شیازفا رازه 051 زا شیب هب 2091 لاس رد رفن رازه 38 زا نیشنرهش
     رد اهزاعس و تخاعس دهاعش هرود نعیا رد مالیا رهش رد هصرع ندوب دودلم هب هجوت اب و دیدرگ نکسم یارب ناوارف
 فارطا یاهاتسور هک تسا هتفای ههسوت یدح هب هرود نیا رد رهش  نیشاب یم دصرد 21 یالاب یاه بیش و اه هپت یور
 (Shohani, 1379, 83) .دنشاب یم رهش هب یگتسویپ نیح رد رهش
 3331 ات 5731 یاهلاس نیب رهش هدودحم
 رد  دوب رادروخرب یلبق یاه هرود هب تبسن یرتهب لرتنک و یزیر همانرب زا یلبق یاه هرود نایم رد کش نودب هرود نیا
  رهعش یاه ههسوت ریاس یلو نیتسه رهش فارطا رد زوجم نودب و ینوناقریغ یاهزاس و تخاس دهاش نهزاب هرود نیا
  یعبرغ ی اعه   تعهج رد رهعش یکیزیف ههسوت رتشیب هرود نیا رد  تسا هدوب یزاس هدامآ یدودح ات یاه  حرط بلاق رد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 512 ...يکیزیف دشر رب رثؤم لماوع يبایزرا

  هرود نعیا رد   نیعشاب ی  عم رهعش بسانتمان یکیزیف ههسوت دهاش رهش هیشاح و رهش یقرش یاه تمسق رد و هدوب رهش
      ههعسوت مالعیا رهعش رد نیعمز تعمیق ندش نارگ تلع هب و دریگ یم ماجنا یدومع ههسوت تروص هب رتشیب رهش دشر
   ماعمت نوعنکا نه  نیشاب یم یقفا تروص هب رهش ههسوت و دشر دهاش رتمک و تسا هدرک ادیپ یداصتقا شزرا یدومع
    نکعسم ًااعصوصخ هعجوت لباق زاس و تخاس و نکارتم تیهمج یاراد یقرش لامش و یقرش هیشاح رد رهش یاهتمسق
 ,Shohani) .     درعک دعهاوخ ادعیپ رعییغت رگید یوس و تمس هب رهش شرتسگ ًاًااهطق کیدزن یا هدنیآ رد و دنشاب یم رهم

1379, 83) 
 مالیا رهش یکیزیف شرتسگ رب رثؤم یعامتجا لماوع
    تعسا هدوعب هجوت دروم هراومه یزیر همانرب و یرهش تاهلاطم عون ره رد هدننک نییهت و نهم لماع کی ناونع هب تیهمج
  دشاب هتشاد  یلص یانبم دناوت یمن نآ تالولت و عیزوت و یتیهمج یاه یگشیو تخانش نودب رهش کی تخانش
 دروم سلتخم داهبا رد یعامتجا و یداصتقا لماوع هک تسا یروری اهرهش یکیزیف ههسوت رد ررؤم لماوع ههلاطم رد
  ثادعحا و اهرهش ههسوت تهج ار یدعاسم طیارش دوخ هبون هب دناوت یم لماوع نیا زا مادکره اریز  دریگ رارق یسررب

  دنک نهارف دیدج یاهرهش
    دعهاوخ هعکلب دوعب دهاوخ رهش یزیر همانرب رد یتیقفوم هکنیا رب هوالع نآ یفنم و تبثم تاکن و لماوع نیا تخانش
  دعیدج ی اعه  کرهعش ثادحا و رهش ههسوت تهج ار  یلص یبای ناکم و هتساک یزاسرهش نالک یاه هنیزه زا تسناوت
  رد ررؤعم یعامتجا لماوع نیرتمهم هب لیذ رد  دنک تیاده یقطنم ریسم رد ار رهش دشر و یزیر همانرب و هتخاس یلمع
  دوش یم هتخادرپ مالیا رهش یدبلاک شرتسگ
 رهش یسایس یرادا تیزکرم  
     یاعهدرکلمع و تامدعخ هعئارا رد مالعیا ناتسا یاهرهش تالکشم نیرت یساسا زا یکی یسایس-یرادا زکرمت و نکارت
 و یهافر و ینارمع یاه هاورپ و اه حرط یارجا و ندوب یداصتقا یارب یا هزادنا ات زکرمت و نکارت هچرگا  دشاب یم اهنآ
    یرهعش لئاعسم مالعیا ناتسا و روشک  طس رد هلسسم نیا رب هزادنا زا شیب دیکست اما دسر یم رظن هب یروری ییانبریز
  دیدعش تیدودلم ناوت یم یلام و یرادا زکرمت و نکارت هدننک داجیا لیالد نیرتمهم زا  تسا هدروآ دوجوب ار یرایسب
     دوعبمک و یعتیهمج طاعقن و اعه  رهعش مامت رد اه هاورپ یارجا یارب رهام و یصختم یاهورین دوبمک و رابتعا و عبانم
    لعماوع یارو رد هعک دراد دوعجو زین یسایس لماع کی لماوع نیا رب نوزفا  درب مان ار یهافر و یتاسیسست یاهانبریز
   زا یهاعگآ و ناتعسا و ر    وعشک لرعتنک یاتعسار رد یعسایس لماع ،تسا ییارگ  زکرمتو نکارت دنور رگ تیاده هدش دای
        روعضح ببعس ییوعس زا شیارعگ نعیا ،دراد نوگاعنوگ یحاوعن رد یتلود شخب نارازگراک هلیسو هب طوبرم یاه هتکن
 زا      تعسا هدعش لئاعسم نعیا هب اهنآ یهجوت یب و یناتسا ،یا هقطنم ،یللم یاهیریگ نیمصت رد نالوئسم و مدرم نتشادن
        نیرتعشیب ندوعب اراد دوعجو اعب ،مالعیا دعننام یزعکرم رهش هک تسا نآ یسایس-یرادا زکرمت رب هدراو یاهداریا رگید
  اعه  هعنیمز یمامت رد دوبمک و زاین نیرتشیب یاراد ،رهام و یصختم یاهورین و یرهش تالیهست و تاسیسست ،تاناکما
  شرتعسگ   و دعشر ندوعب ریذپان ناکما و رهش نیا هب (ترجاهم) تیهمج هیور یب موجه زا یشان تیهیو نیا  دشاب  یم
  دنک یم دشر یزکرم رهش تیهمج هک تسا یتعرس نامه اب یهافر یاهانبریز و تازیهجت-تاسیسست و تاناکما
 .5531-90 ناتسا یاهرهش دادعت و یرهش تیعمج تارییغت
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 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،مهن لاس – يناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن يشهوژپ - يملع همانلصف 612

  رعب  دوش یم یخشم مالیا ناتسا یرهش قطانم نجح و دادهت رد تارییغت 6391 ات 2291 یاه یرامشرس هب یهاگن اب
    لاعس نعیا رد  تعسا هدوب رفن 52790 ربارب یتیهمج اب یرهش هطقن 4 یاراد ناتسا 2291 لاس یرامشرس جیاتن ساسا

   زعکرم ناوعنع هب تیهمج رفت 29638 اب مالیا رهش ،2091 یرامشرس رد  تسا هدوب 07459 یتیهمج یاراد مالیا رهش
   یعتیهمج اعب و دصرد 67 دودح یاراد ناتسا یاهرهش ریاس ،تسا هدوب ناتسا نورد رد دوجوم گرزب رهش اهنت ناتسا
 66625   زا رعتمک لاعس نیا رد ناتسا رهش 91 زا رهش 51 ینهی ناتسا یاهرهش %63 ًاادودح و هدوب رفن 66661 زا رتمک
  دنا هتشاد رارق رهش اتسور هدر رد یگمه تیهمج رفن
 66625  اعت 6662 نیب یتیهمج اب ییاهرهش اتسور وزج ناتسا یاهرهش هدمع هک دهد یم ناشن 2791 یرامشرس جیاتن
     رارعق طعسوتم و کعچوک یاهرهعش هدر رد رفن 903451 دودح یتیهمج اب مالیا رهش نایم نیا رد و هدوب تیهمج رفن
  تسا هتشاد
  رد اهرهعش نیا رثکا هک هتفای شیازفا رهش 31 هب ناتسا یاهرهش دادهت 2891 لاس یرامشرس زا لصاح جیاتن ساسا رب
    اعهنت ناعکامک لاعس نیا رد  (ناتسا یرهش تیهمج دصرد 09/74 و رهش 31 زا رهش 3) دنا هتشاد رارق رهش اتسور هدر
  دراد رارق طسوتم و کچوک رهش هدر و دراد رفن 666661 یالاب یتیهمج هک تسا مالیا ناتسا هدمع رهش
 ،اهره   عش لعک زا دعصرد 52   لداعهم رهعش 11    و تعسا هدیعسر رهعش 15 هب ناتسا یاهرهش دادهت 6391 یرامشرس رد
       یعپ رد اهرهعش هعب تعیهمج نعک یاهاتعسور لیدبت هدنهد ناشن رما نیا هک دنا هتشاد رفن رازه 6662 زا رتمک یتیهمج
  دشاب یم یسایس تامیمصت
      مالعیا رهعش  تعسا دوهعشم ًاالماعک قوف یسررب دروم یاه لاس لوط رد ناتسا یرهش قطانم تیهمج لداهتمان عیزوت 
       ناتعسا یاهرهعش ریاعس رد تعیهمج نعجح اعب یدایز هلصاف هراومه ناتسا رهش نیرت تیهمجرپ ناونع هب ناتسا زکرم
   تعفای تدعش یلیملت گنج نایرج رد و بالقنا زا دهب یاهلاس رد ناتسا یرهش ههماج نزاوتمان شیازفا  تسا هتشاد
  یاهرهعش تیهمج نازیم رب نارهم و نارلهد یاهرهش هلمج زا ناتسا یبرغ یاهرهش هدمع ندش یلاخ اب هک یروط هب
  خرعن) تیهمج هیور یب دشر هب یهجوت یب نیا اب نامز نه  دش هدوزفا مالیا رهش صوصخ هب ناتسا رگید یاه شخب
  تسا هتشاد شقن تیهمج لداهتمان عیزوت رد مالیا رهش هب هشیو هب ییاتسور قطانم ترجاهم زین و (یهیبط
      هعنیمز رد روعشک برعغ هعقطنم و روعشک طسوتم یاهرهش زا یکی ناونع هب مالیا رهش ناتسا یرهش بتارم هلسلس رد
  هعب یداروم رد و ناتسا رگید یاه ناتسرهش یاهرهش هب     و هدمع تراجت ،ینامرد ،یلاع شزومآ نوچ یتامدخ هئارا
 هک دنتسه ییاهرهش هلمج زا هنرز و ناویا ،نارهم ،دابآ  لاص ،راوچ ،هلبارس یاهرهش  دشاب یم حرطم هقطنم یاه ناتسا
  دننک یم تفایرد رهش نیا زا ار دوخ تامدخ نیرت هدمع لوا هلحرم رد
  طاعقن اهرهش نیا عقاو رد  دنرادن ینادنچ تمدق اهنآ هدمع هک هدوب رهش 31 ربارب 2891 لاس رد ناتسا یاهرهش دادهت
  ذوعفن هزوح یاهاتسور هب یناسر تامدخ ،تیهمج دایدزا هلمج زا یلیالد هب هک دناهدوب یگرزب یاهاتسور ای ییاتسور
    هعب ارذعگ یهاعگن  دنا هدش لیدبت یرهش طاقن هب و هدرک ادیپ یرهش تیهام یسایس – یرادا زکزم ای و اهنآ فارطا و
 6391   یرامعشرس رد  دراد تعیاکح ناتسا یاهرهش بلغا ندوب اپون زا هنیمز نیا رد هدش ماجنا یاه یرامشرس جیاتن
    یاعج دوعخ رد ار نییاعپ یتیهمج رثکا زین لبق هرود لثم اهرهش نیا و  تسا هدیسر رهش 15 هب ناتسا یاهرهش دادهت
  دنا هدش باختنا رهش ناونع هب یسایس لیالد هب رتشیب و دناهداد
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 712 ...يکیزیف دشر رب رثؤم لماوع يبایزرا

    فافعش هعب ناوعت یم نآ لیالد زا هک هتشاد یریگشمچ شیازفا ناتسا نیشنرهش تیهمج دشر ،2291 و 20 ههد ود رد
  درک هراشا تیهمج یهیبط دشر خرن هیور یب شیازفا هجیتن رد و تیهمج لرتنک یاه تسایس ندوبن
       هعب هعب ًااتدعمع هعک تعسا اهرهعش تیهمج دشر یلصا لماوع رگید زا هرود ود نیا یط رد رهش هب اتسور زا ترجاهم
  ناتعسا رد  دریگ یم تروص رتشیب دمآرد و لغش بسک نینیچمه و رترب و رتهب تامدخ و تاناکما هب یسرتسد روظنم
   گعنج ناعیاپ و 60      هعهد رعخاوا رد هشعیو هعب و عورعش 62  هعهد زا هدمع روط هب اهرهش هب ناییاتسور ترجاهم مالیا
  دشاب یم ناتسا زکرم و مالیا رهش ناتسا رد ییاتسو یاهترجاهم یلصا دصقم  دش ماجنا یلیملت
 :دشاب یم ریز لکش هب ناتسا یاهرهش دشر و یریگ لکش هوحن و یرهش تسیز زکارم هنیمز رد اهشیارگ نیرت هدمع
 یارب  (دراد تیهمج ناتسا رهش نیمود نارلهد ربارب 0 دودح رد ناتسا رهش نیرتگرزب مالیا) ناتسا یرهش ماظن یبطق یوگلا •

  سعلتخم تاهج زا ار شقن نیا یراتخاس یاه یگشیو نآ ساسا رب ناوتب هک یتروص هب ناتسا یرهش ماظن یبطق یوگلا ییاسانش

    رارعق هعهلاطم و یعسررب دروم ،ینونک تالولت هدننک نییهت لماع نیرتمهم ناونع هب ار زکرمت هدیدپ تسخن  دومن دیاب یبایزرا

      هزورعما یرهعش شعخب هلئعسم نیرعت نهم ،دریگ یم رب رد ار روشک یاهرهش هکبش هک یاهدودلم ای و یشخب نیب ورملق رد ،داد

  تسا زکرمت هب شیارگ

       لعلع هعب ،اتعسور و رهعش طاعبترا هعک اجنآ زا  تسا یرهش -اتسور رد ههسوت هب یشیارگ یاراد ناتسا رد ینیشنرهش یوگلا •

   اعی ییاتعسور شخب زا لقتسم ًاابیرقت مالیا صوصخ هب ،اهرهش یدهب تالولت  تسا هتفاین ینادنچ ههسوت ،یراتخاس - یخیرات

  تسا هتسویپ عوقوب ،ناتسا یاهرهش نیب طابترا یتح

 –  ناوعیا -  مالعیا یاعه    ناتعسرهش :تعسا هدعمع لکش ود هب ناتسا ییایفارغج هقطنم هرتسگ رد ناتسا یاهرهش یاضف عیزوت •

    و نارعهم یاهرهعش لماعش یبونج هزوح رد یلو ،دنشاب یم اراد یلداهتم یگدنکارپ نانادبآ یاهرهش نینچمه و لوادرچ ناوریش

  دراد تیاکح یحاون نیا رد لداهت مدع زا یمیلقا و ییایفارغج طیارش لیلد هب اهرهش ییاضف یگدنکارپ نارلهد

   هعک تعسا تیهمج یناوج ،یرهش – ییاتسور یگدنز یوگلا یگتخیمآ نهرد یعامتجا و یتیهمج راتخاس رد بلاغ شیارگ •

  دریذپ یم تروص یلغش یاهتصرف نادقف و یداصتقا ناینب سهی لیلد هب

 حوطس رد ناتسا سلتخم یاهرهش نیب بسانت مدع ،یتامدخ هوقلاب یاه تیفرظ و تاناکما زا مالیا رهش یرادروخرب لیلد هب •

    بعتارم هلعسلس ماعظن و هتشاد شیارگ ندش یبطق هب یرهش ماظن ههسوت یرهش طاقن نیب راک نیسقت رد سهی و یشورف هدمع

  دشاب یم دمآراکریغ و یقان ناتسا یرهش یریگ تامدخ

431 هتفای لیدعت لدم و هزادنا هبتر نوناق ساسارب تیعمج دصرد و یرهش تیعمج :1 هرامش لودج 5 

 تیهمج رهش سیدر
 زا دعععععععصرد
 یرهش تیهمج

   ساعسا رعب هبتر
 دوجوم تیهمج

 رد بوعععلطم تعععیهمج
 هزادنا - هبتر نوناق

  رد بوععلطم تععیهمج
 هتفای لیدهت لدم

 1303 93421 - 77 93421 مالیا 1
 0484 0477 2 83 91 5325 نارلهد 5
 6959 4012 41 32 2 5061 رهشهرد 9
 9545 9789 41 28 2 9461 نارهم 4
 63165 - - 661 63165 لکعمج 2

Source: Research Findings 
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 Source: authors 5431 هتفای لیدعت لدم و هزادنا هبتر نوناق ساسارب تیعمج دصرد و یرهش تیعمج :1 هرامش رادومن

 5431 یرهش تسخن یاه صخاش هبساحم :2 هرامش لودج
 (دصرد) رادقم یخاش
 77 رهش تسخن
 83 2 رهشود زکرمت
 661 رهشراهچ زکرمت

 02 ینیج بیری
 02 یپورتنآ بیری
 10 لادنیفره
  زعععععکرمت مدعععععع
 نوسوردنه

40 1 

Source: Research Findings 
 9031 هتفای لیدعت لدم و هزادنا هبتر نوناق ساسا رب بولطم تیعمج ،یرهش تیعمج دصرد :3 هرامش لودج

 
 

 

Source: Research Findings 

 رهش مان
  تعععیهمج لعععک زا دعععصرد 6391

 نیشنرهش
  لدععم رد بوععلطم تععیهمج
 6391 هزادنا هبتر

  لدععم رد بوععلطم تععیهمج
 6391 لیدهت هتفای

 894961 477371 10/74 477371 مالیا
 31712 78838 64/8 62719 نارلهد
 37449 25332 75/8 60519 ناویا
 32825 44344 12/0 63245 نانادبآ
 88065 22329 04/2 85065 رهش هرد
 64571 50335 25/4 67601 زاوکرا
 77741 58025 43/9 48841 نارهم
 69351 57455 13/5 13361 هلبارس
 93411 27331 27/1 9500 دابآنامسآ

 44961 77371 80/1 0290 راوچ
 9643 94901 19/1 5034 هلهپ
 6508 18341 51/1 5454 هردب
 7237 35891 46/1 6239 یرومروم
 8897 14851 46/1 1939 اشگلد
 0380 28311 13/6 9049 نایسوم
 2040 09511 08/6 6859 هنرز
 2860 27261 8/6 9469 رامول
 7472 7833 70/6 2025 همیم
 4442 5043 60/6 9755 غاب بارس
 5712 3838 82/6 9315 دابآ لاص
 0534 1028 31/6 657 دیحوت
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 9031 هتفای لیدعت لدم و هزادنا هبتر نوناق ساسارب تیعمج دصرد و یرهش تیعمج :2 هرامش رادومن

Source: Research Findings 
 9031 یرهش تسخن یاه صخاش .4 هرامش لودج
 (دصرد) رادقم یخاش
 74 رهش تسخن
 02 رهشود زکرمت
 00 رهشراهچ زکرمت

 40 ینیج بیری
 46/5 یپورتنآ بیری
 45 لادنیفره
 80/9 نوسوردنه زکرمت مدع

Source: Research Findings 

 یریگ هجیتن و ثحب
       و لداعهت مدعع ،یرهعش تعسخن هدعیدپ دوعجو ناوت یم ار ناتسا یرهش هکبش یاه یگشیودوجوم یاه هتفای ساسا رب
      تعیهمج زا اهرهعش ناوارعف هلعصاف ،اهرهعش رثکا ندوب کچوک ،یرهش هکبش رد تسسگ ،تیهمج ییایفارغج نزاوت
       رهعش ،رهعش هورگراعهچ رد اهرهعش یدعنب هعقبط ،نآ هتفای لیدهت لدم رد نه و هزادنا هبتر لدم رد نه دوخ بولطم
   رهعش اتعسور و (هلبارس ،رهش هرد ،نارهم) کچوک رایسب رهش ،(نانادبآ و ناویا ،نارلهد) کچوک رهش ،(مالیا) طسوتم
     نیعنچمه  دوعمن هراعشا ناوعت یعم (دیحوت و همیم ،نایسوم ،یرومروم ،دابآ  لاص ؛هنرز ،هلهپ ،دابآنامسآ ،رامول ،هردب)
    اعب هعک ،ناتعسا یرهش هکبش رد یرهش تسخن نازیم ههلاطم دروم یرامآ یاه هرود یط رد هک دهد یم ناشن اه یسررب
 تسخن هدیدپ دوجو دیؤم ،دش یسررب رهشراهچزکرمت و رهشود زکرمت ،رهش تسخن زکرمت :یخاش هس ،یریگراکب

  دعهد ی عم ناشن یاهیخاش ماقرا ،ههلاطم دروم یرامآ یاههرود یمامت رد ،نیا دوجو اب  تسا ناتسا هکبش رد یرهش
 دصرد 77 زا یرهش تسخن زکرمت نازیم هک یروط هب  تسا شهاک لاح رد هکبش رد یرهش تسخن زکرمت نازیم هک
  لاعس رد دصرد 0/2 هب 2491 لاس رد 83/2 نقر زا رهشود زکرمت  تسا هتفای شهاک 2891 لاس رد 84 هب 24 لاس رد
   هعتفای شهاعک 6391  لاعس رد دصرد 00 هب 2491 لاس رد دصرد 661 زا رهشراهچ زکرمت نازیم و هتفای شهاک 6391
   بیرعی یخاعش زا هدافتسا اب هک ناتسا یرهش طاقن رد تیهمج ییاضف عیزوت تالولت هب طوبرم یاه یسررب  تسا

      تعسا هتعشاد زعیخو تعفا رپ دنور عیزوت نیا ههلاطم دروم یرامآ یاه هرود یط رد دهد یم ناشن هدش هبسالم ینیج
  نآ اعب طبترم یتنوکس زکارمریاس و مالیا رهش یتیهمج یاه هدیدپ تارییغت زا یهبات ،مالیا مالیا رهش یتیهمج تالولت
   یدوعخ هعب یتیهمج تالولت یلک روط هب ،دشاب هتشاد یمهم شقنو ریرست رهش نیا یکیزیف دشر رب دناوت یم هک تسا
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 و ینامز تائاضتقا و یگنهرف ،یسایس یاه یخاش نوچمه ییاه یخاش هک ارچ هدوبن یسررب لباق ییاهنت هب و دوخ
   عوعقو مالعیا ییایفارغج یاضف رد  دنشاب یم ررؤم نآ ییاضف شخپ و تیهمج یفیک و یمک تالولت رب یگمه یناکم
       یعقطنم دعنیارف ندعش یعط نودعب ،یعتیهمج ییاج هباج بجوم هدرتسگ لکش هب نآ زا یشان تاهبت و یلیملت گنج
   مالعیا رهعش 2491  لاعس   رد هعتفرگ ماعجنا یاه یسررب ساسا رب  دیدرگ طیلم نآ یاهناوت اب بسانتم تیهمج شریذپ
    نیعشنرهش تعیهمج دعصرد 42    و ناتعسا تعیهمج دعصرد 9/7 لداهم نازیم نیا هک هدوب تیهمج رفن 93421 یاراد
  هعک تسا هدیسر 07459 هب 2491 لاس هب تبسن دصرد 80/7 لداهم یدشر خرن اب مالیا رهش 2291 لاس رد  دشاب یم
  تسا هداد صاصتخادوخ هب ار نیشنرهش تیهمج دصرد 43/62 و ناتسا تیهمج لک دصرد 91 تیهمج نازیم نیا
  نآ تعیهمج دصرد 10/61 لداهم دشر خرن اب 2091 لاس رد مالیا رهش ،نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ساسا رب
    ار ناتعسا نیعشنرهش تعیهمج لک دصرد 9/82 و ناتسا تیهمج لک دصرد 9/95 نازیم نیا هک هدیسر رفن 29638 هب
   لعک دعصرد 25    هعک هدیعسر رعفن 049051  هعب 2791  لاعس رد مالیا رهش تیهمج ساسا نیمه رب  تسا هداد لیکشت

  هدیعسر رفن 229601 هب 2891 لاس رد نازیم نیا هک دشاب یم ناتسا یرهش تیهمج لک دصرد 0/84 و ناتسا تیهمج
   ساعسا رعب   دعشاب ی   عم ناتعسا نیعشنرهش تیهمج لک دصرد 84 و ناتسا تیهمج لک دصرد 2/25 دودح نقر نیا هک
    رد یماعظن یعسایس تالوعلت لیبق زا یلماوع هب ریخا ههد دنچ یط مالیا رهش تیهمج شیازفا هدش ماجنا یاه یسررب

  ناکعسا تهج ییاهکرهش ثادحا  دشاب یم مالیا رهش هب ترجاهم یالاب دشر و یلیملت گنج هلمج زا ریخا ههد دنچ
  تعفاب هراب کی هب رهش لخاد رد یماظن تاسیسست و یهاگشناد زکارم و یتلود یاههاگتسد رارقتسا ،رهش رد نیرجاهم
  دروآ دوجو هب ار یرتشیب تیهمج شریذپ تابجوموداد شیازفا تدش هب ار رهش یدبلک
    شعخب هعب ًااتدعمع مالیا رهش یداصتقا یوگلا دنچ ره  دشاب یم رهش نیا تیهقوم زا یهبات مالیا رهش یداصتقا یوگلا

  لغاعش  یداعیز  تعیهمج  زعین  اعه  شعخب ریاس رد رهش نیا رد نکیل  ،دراد قلهت ناتسا دیلوت لک دصرد 00 اب تامدخ
  ناعیاپ  اعت یبسانم تیهیو یاراد یبسن تیهقوم ظالل زا هکنیا لیلد هب مالیا رهش  (4891  رواشم نیسدنهم)  دنشاب یم
      ناعیاپ زا دعهب اعما  تعسا هدوعبن هجوت لباق ندهم و تهنص شخب هنیمز رد یراذگ هیامرس تسا هدوبن یلیملت گنج
   دیدرگ رهش لاغشا تفاب رییغت زاس هنیمز یفرصم و یلیدبت عیانص و نامیس – زاگ و تفن عیانص یلیملت گنج
  هعب و  دعصرد  72/80  یزرواشک شخب رد مالیا رهش تیهمج رتشیب 2291 ههد رد هتفرگ تروص تاهلاطم ساسا رب 
 2091  لاعس رد  تبعسن  نعیا  هعک تسا هدوب دصرد 68/71  یزرواشک شخب و دصرد 90/91  تامدخ شخب نآ لابند
  ساعسا  رعب   تعسا  هدوبدعصرد 71  ندعهم و  تهنعص و  دعصرد 14 تامدخ ،دصرد 54 یزرواشک شخب و هدرک رییغت
  ریاعس رد   لاغتعشا زا و هعتفریذپ تروص یرتشیب تعرس اب تامدخ شخب دشر 2791 لاس رد هدش ماجنا یاه شهوشپ
   نازعیم نیرتعشیب دصرد 0/00 اب تامدخ شخب ههد نیا رد  تسا هدش هتساک ندهم و تهنص و یزرواشک یاه شخب
   دوعخ هعب ار مالیا رهش لاغتشا نازیم نیرتالاب دصرد 1/00 اب تامدخ شخب زین 2891 لاس رد و مالیا رهش رد لاغتشا
661 لاس زا مالیا رهش (0891  یناهوش)  دنا هداد صاصتخا   ناعیلاو ی اعه     تعموکح ورعملق هعطیح رد یرعمق یرجه 8
    داعبآ نیعسح ار اعجنآ و دومن رقتسم الاب هد مان هب یللم رد ار دوخ یتموکح رقم هرود نیا نایلاو  تشاد رارق ناتسرل
        ناعمز نیعمه رد  دعیدرگ عورعش هرادعقوبا یعلاو ناعمز زا یزورما مالیا ای (دابآ نیسح) یکیزیف ههسوت و دشر  دیمان
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  هعب رهش یکیزیف دشر هک یروط هب دش زاغآ رهش رد ینوکسم یاهانب و دیدج یاه هناخ ،رباهم ،اهانب  ،اه هزاغم ثادحا
  درک ادیپ شیازفا رفن 6688 دودح هب 2991 لاس ات نآ تیهمج و راتکه 961
  هعب  رهعش تیهمج و راتکه 915 هب رهش یدبلاک تفاب تشاد  همادا 4291 ات 2991 لاس زا هکرهش ههسوت هرود نیمود
  تعفاب  شیازعفا  نعیا  دیدرگ ربارب راهچ رهش تیهمج و ربارب ود رهش یدبلاک تفاب ینهی  درک ادیپ شیازفا رفن 07459
 تاح ًاالصا نوناق یارجا هرود نیا رد  درک ادیپ شرتسگ رهش یزکرم شخب فارطا رد هچراپکی تروصب رهش یدبلاک
 دندوب هدنام بیصن یب ییرا تاح ًاالصا هناگ هس لحارم زا هک ینانیشن شوخ و ناکلام هدرخ هک دیدرگ ثعاب ییرا
        شیازعفا رد ار شعقن نیرعتمهم لعماع نیعمه هکدنوعش لوغعشم رهش رد یتامدخ یاهراک هب و هدرک ترجاهم رهش هب

          لکعش رهعش یمعسر رعیغ تالعلم هعک تعسا هرود نیعمه رد و تعسا هتشاد رهش یدبلاک تفاب شرتسگ و تیهمج
  دنریگ یم
   اعب مالعیا ناتسا هب لک یرادنامرف زا مالیا رییغت تفای همادا 8091 لاس ات 4291 لاس زا مالیا رهش ههسوت هرود نیموس
     یزورعیپ ،تعفن تعمیق شیازعفا ببس هب یرهش تاسیسست و ییانب ریز و یتامدخ زکارم  ثادحا ،مالیا رهش تیزکرم
      هرود نعیا رد مالعیا رهعش یعکیزیف ههعسوت و دشر لماوع نیرتمهم ناریا هیلع قارع یلیملت گنج و یمالسا بالقنا
   دعندوب رعفن 66682    دودعح هعک اعهنآ تیهمج زا یدایز دادهت مالیا ناتسا رهش نیدنچ لاغشا و گنج عورش اب  دندوب
    نعیا رد  دعنتفای ناکعسا یمسر ریغ تروص هب رهش فارطا رد و هدرک ترجاهم مالیا رهش هب گنجزا ندنام رود یارب
  یدعبلاک تفاب هرود نیا رد هک درک ادیپ شیازفا رفن 29638 هب رهش تیهمج و راتکه 434 هب رهش  یدبلاک تفاب هرود
     یدعج یعلیخ تروعص هعب یمسر ریغ ناکسا هرود نیا رد  تسا هدیدرگ ربارب 9 دودح رهش تیهمج و ربارب ود رهش
 8091 لاس زا تفگ ناوت یم یلودش یم هتخاس دارفا هقیلس ساسا رب و همانرب نودب مالیا رهش نامز نیا ات  دش نایامن
        و تخاعس نآ یال هعبال رد هعک دعنچ رعه  دعش هتخاعس نودم "ًااتبسن یزیر همانرب کی اب یدودح ات مالیا رهش دهب هب

 هفایا رهش هدودلم هب راتکه 825 دودح هرود نیا  دراد جاور تدش هب نیمز یرامق تالماهم و ینوناق ریغ یاهزاس
 هرود نیا رد  تسا هدش رجنم نیشن ریقف تاللم شرتسگ هب تیاهن رد هک هدوب یمسر ریغ تروص هب نآ رثکا هک دش
   زا  درعک ادعیپ شیازفا راتکه 607 دودح هب رهش تهسو و رفن 666051 هب رهش تیهمج 2791  ات 8091 لاس زا ینهی
 ،     مالیارهعش رد رعترب تامدعخ دوعجو ،رهش هب اهاتسور زا ترجاهم هرود نیا رد رهش ههسوت و دشر لماوع نیرتمهم
  درب مان ناوت یم ار  یرهش نیمز نامزاس  داجیاو تیهمج یهیبط دشر
  لکعش  اعب    رهعش یدعبلا ک ههعسوت تهجیزیر همانرب تشاد همادا 2891 ات 2791 لاس  زا هک رهش ههسوت هرود نیمجنپ
 ی اعه ههسوت ریاس و دوش یم هدهاشم رهش رد تدش هب ینوناق ریغ یاهزاس و تخاس هرود نیا رد  دیدرگ ماجنا یرتهب

  هعب  رهعش  یدعبلاک تفاب و رفن 229601 هب رهش تیهمج هرود نیا رد  تسا هدوب یزاس هدامآ یاه حرط بلاق رد رهش
  رهعش  ههعسوت و  رعفن  رازعه 64  دودعح  لعبق هرود هب  تبسن تیهمج شیازفا هرود نیا رد  دیسر راتکه 6671 دودح
  رهعش  فارعطا رد  ینوناعق ریغ زاس و تخاس تدش هب هرود نیا رد  تسا هدوب راتکه 663 دودح لبق هرود هب  تبسن
 و   تخاعس دهاعش رتشیب نیمز ندوب نارگ تلع هب هک دنچ ره  دشاب یم ماجنا لاح رد نکسم و نیمز نازاب دناب ههسوت

  تسا هدهاشم لباق رهش رد تدش هب زین ینوناق ریغ و یقفا زاس و تخاس یلو نیتسه رهش رد یدومع یاهزاس
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   زا یادعج رهعش نیا  دشاب یم مالیا ناتسا یسایس تیزکرم و روشک برغ رد ناریا ینایم یاهرهش هلمج زا ،مالیا رهش
    ،ییاعنبریز تاعسیسست نعظعا تمسق هب و تفرگ رارق موجه و نجاهت دروم یلیملت گنج لیاوا رد ،نآ یخیرات دنور
 رد  ماعقرا و  راعمآ  ساعسا  رعب   دعیدرگ دراو  یدعج بیسآ نآ یطابترا تاناکما و یدبلاک  یتشادهب  یگنهرف ،یشزومآ
 رهش ییانبریز و یگنهرف ، یعامتجا ، یداصتقا یاهراتخاس و دید بیسآ یدبلاک ظالل زا مالیا رهش دصرد 62 دودح
  رعیز و  یعاعمتجا –   یداعصتقا یاهراتخاعس ،رهش یدبلاک تفاب یزاسزاب و گنج زا سپ  دیدرگ دوبان یدایز دودح ات
 و  اهاتعسور زا  ترجاعهم  ،تعیهمج یهیبط دشر  تفرگ دوخ هب یهیرس دنور رهش یدبلاک ههسوت و تمرم رهش ییانب

  دعنچ رد رهش زراب هوجو زا رهش یدبلاک عیرس ههسوت نآ رانک رد و تیهمج شیازفا – مالیا رهش هب کچوک یاهرهش
       هعب هعک دعش یهعس شهوشعپ نعیا رد (9891   یناهوعش)  تسا هدوب یلیملت گنج نایاپ زا دهب هشیو هب و هتشذگ ههد
 ش یازعفا ناوت یم ار رما نیا رد لماع نیرتمهم هک دوش هتخادرپ مالیا رهش یکیزیف دشر سلتخم یاه نملا یاه یسررب
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