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تاسیخ دسیافت هقاله1931/4/42 :
تاسیخ پزیشش نهایی هقاله1934/2/1 :
چکیذه

اظ ظهبىّبي ثؿيبض زٍض ظثبىّب ثِ زًيب آهسُاًس ،ظيؿتِاًس ٍ اظ هيابى ضتتاِاًاس اهاب اهاطٍظُ ثاب ؾاطفت
ث ؾبثقِ زض حبل ًبثَزي اًس اكٌَى زض خْابى زض ّاط ؾابل زُ ظثابى ذابهَـ ها قاَز ٍ ظثابىقٌبؾابى
پيفثيٌ ه كٌٌس اگط ايي ضًٍس ازاهِ يبثس؛ ًَز زضنس ظثبىّب تب ؾسُي آيٌسُ ضٍ ثِ ذبهَق ذَاٌّس ضتا.
اظ آىخبي كِ تطٌّگ ٍاثؿتِ ثِ ظثبى اؾ ،.ثب ظثبى قكَتب ه قَز ثِ حيبت ذَز ازاهِ ه زّس ٍ هٌتقال
ه قَز؛ ثب هطگ ّط ظثبى تطٌّگ ٍاثؿتِ ثِ آى ًيع زض هقطو ًبثَزي قطاض ه گياطز اظ ؾاَي زي اط ّاط
ظثبً ؾبظگبضيّبي ضطٍضي ثب قطايظ ٍيػُي اختوبف  ،اقتهبزي ٍ ظيؿ.هحيغ ضا ثاطاي گَيكاَضاًف
تطاّن كطزُ ٍ اهكبى قٌبذّ .ؿت اظ زضيچِاي ٍيػُ ضا ثطاي آىّب هيؿط ه ؾبظز لصا هطگ ظثابىّاب ثاِ
هثبثِ ًبثَزي ّوِي ايي اهكبىّبي ضطٍضي ثطاي حيبت اختوبف ٍ تساٍم تطٌّگ اؾ.
زض ايي هقبلِ ؾق قسُ ثِ ًبثَزي ظثبىّب ثِ فٌَاى يك هؿئلِي هْن تطٌّ ٍ زاليل آى پطزاذتاِ
قَز خْ .ثطضؾ اظ ضٍـ اؾٌبزي ٍ كتبثربًِ اي (ثب هطاخقاِ ثاِ اتكابض ٍ ًؾطياِّابي ظثابىقٌبؾابى ٍ
پػٍّك طاى حَظُي هطزمقٌبؾ ٍ خبهقِ قٌبؾ ظثابى اؾاتدبزُ گطزياسُ ٍ ثاِ ٍياػُ تحاَالت ؾاسُ ٍ
زِّّبي اذيط (زض ظهيٌِ هطگ ظثبىّب زض توبم خَاهق كِ ثب ايي هؿئلِ ضٍ ثِ ضٍياًس هس ًؾط قطاض گطتتاِ
اؾ.
ًتيدِ ثِ زؾ .آهسُ ًكبى ه زّس كِ زض ًبثَزي ظثبىّب فَاهال فسياسُاي زذيلٌاس كاِ زاضاي اثقابز
ضٍاىقٌبذت  ،خغطاتيبي  ،اقتهبزي ،ؾيبؾ ٍ اختوبف ثَزُ ٍ اظ خٌجِّابي ذاطز هبًٌاس هياعاى ف قاِي
تطزي كبضثطاى ثِ حدؼ ظثبى هبزضي گطتتِ تب خٌجِّبي ك ى هبًٌس كابّف خوقيا .گَيكاَضاى ،فَاهال
عجيق  ،اؾتقوبض ،خْبً قسىً ،قف زٍلّ.بي هل ٍ ضا قبهل ها ثبقاس ثٌابثطايي حال اياي هؿائلِ
ت ـّب ٍ زگطگًَ ّبي ّوِ خبًجِ ضا زض فطنِّبي ذطز ٍ ك ى علت ه كٌس
 .1عضو هيأت علمي دانشگاه آزاداسالمي واحد تبریس ،گروه علوم اجتماعي .تبریس -ایران.
E-mial: n_moeinian@yahoo.com
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ياژگان كليديً :بثَزي ظثبىّب ،قَمكك  ،ظثبىكك  ،خْبً قسى ،اًتربة كبضثطاى ،اؾتقوبض
هقذهه

بيان مًضًع ي اَميت آن :ظثبىّب ثب ّوبى ؾطف .اًَاؿ هَخَزات ظًسُ زض حبل ظٍالٌس ّوبى عَض كِ
گيبّبى ٍ حيَاًبت اظ تبضيد عجيقً .بپسيس قسُ ٍ ّطگع زٍثبضُ پسيساض ًو گطزًس ثب ظٍال ظثبىّاب ًياع كال
تطٌّگّب اظ تبضيد توسى هحَ قسُ ٍ ّطگع زٍثبضُ ؽبّط ًو قاًَس زضؾاّ .وابى عاَض كاِ گيبّابى ٍ
حيَاًبت ذبن ًؾبمّبي ظيؿ .ثَه ثعضگ ضا ظًسُ ه زاضًس ظثبىّب ًيع اغلت تطٌّگّبي ؽطيد ضا زض
عَل ظهبى ثب ذَز حول ه كٌٌس ٍقت كِ اًَاؿ هَخَزات ظًسُ ًبثَز ه قًَس ًؾبمّبي ظيؿ .ثَه ّن
ًبثَز ه قًَس ّوبىعَض ٍقت كِ ظثبىّب ه هيطًس ،تطٌّگّب ًيع ه هيطًس(ظاكؽ98 :1377 ،
ثب ايي حبل اّوي .حدؼ ظثبى ّب ٌَّظ تَخِ گؿتطزُ ّو بى ضا خلت ًكطزُ اؾ .ثِ اياي هدْاَم ًياع
تَخِ ًكسُ اؾ .كِ «ثَمقٌبؾ ظثبً » ثِ ّوبى اًساظُ هطاقجً .يبظهٌس اؾ .كِ ثَمقٌبؾا عجيقا ؛ زض
حبل كِ هكبثّْ.بي قبثل ه حؾِ هيبى ايي زٍ ٍخَز زاضزً :رؿ .آى كِ كال تٌاَؿ هَخاَز حبنال
تطايٌسّبي اؾ .كِ ظهبً عَالً ثِ زضاظا ككيسُ اؾ :.هيليَىّب ؾبل زض هَضز تٌَؿ ظيؿت ٍ زؾ .كن
نس ّعاض ؾبل زض هَضز تٌَؿ ظثبً ٍ ثب ٍخَز توبم پيكطتّ.بي هٌْسؾ ظيؿت ٍ هٌْسؾ ظثابً  ،اگاط
تٌَؿ اظ هيبى ثطٍز ثِ آؾبً قبثل تدسيس ًيؿ .هكبثْ .زٍم آى اؾا .كاِ تٌاَؿ ظثابً ٍ تٌاَؿ خْابى
عجيق ّط زٍ كبضكطزي اؾٍ .خَز ّعاضاى ظثبى اهطٍظُ ثبظتبة ؾبظگبضيّبي ضطٍضي ثب قاطايظ هتدابٍت
اختوبف ٍ عجيق اؾ .ايي ظثبى ّب حبنل ترهم ضٍظاتاعٍى ٍ ؾابظگبضي هٌبؾات ثاب خْابى زض حابل
تحَل اؾ(.هَلَْيؿلط 1372
ثِ ف ٍُ ّط ظثبً هتضوي قيَُ ذبن اظ قٌبذ .عجيق ٍ .اًؿبى ،احؿبؼ قابزي ٍ اًاسٍُ ٍ زض
هقٌبي ضٍيسازّبؾ .ثطاي هثبل زض ظثبىّبي تبضؾ  ،آلوبً  ٍ ،ظاپَتك ً -يبيف كطزى ،فكا ٍضظياسى ٍ
ذَاة زيسى ٍ اؾتسالل ًوَزى هقبً هتدبٍت زاضًس(ظاكؽ 98 :1377 ،لصا ثب هطگ ظثبىّاب اياي اهكابى
ؾبظگبضي ثب خْبى ٍ اهكبى كؿت قٌبذٍ .يػُ اظ آى ًيع اظ هيبى ذَاّس ضت.
ديدگاٌ وظري :ظثبىقٌبؾبً هبًٌس ازٍاضز ؾابپيط ٍ ثٌيابهيي ٍٍضب ثاب عاطر ًؾطياِي ًؿاجي .ظثابً
هقتقسًس كِ ؾبذ .تكط ٍ ثِ تجـ آى ثطزاق .كل هب اظ خْبى ذبضج تبثـ ؾبذٍ .يػُ ظثبى ثاَه هبؾا.
ثٌبثطايي اتطاز ّط خبهقِ ظثبً زضثبضُ خْبى پيطاهَى ذَز ً طـّبي ذبن ذَاٌّاس زاقا(.ث ياطٍيف،
 1372اظ ايي ضٍ هطزه كِ ثِ ظثبىّبي هرتلف تكلن ه كٌٌس خْابً ٍاحاس ضا ازضا ًوا كٌٌاس ثلكاِ
ثطفكؽ ظثبىّبي هرتلف ثط خٌجِّبي گًَبگَى ٍاققيت چٌس ٍخْ تبكيس ه كٌٌس ٍ ثِ قيَُّبي ثؿايبض
هتٌَف آىّب ضا اظ نبت ه گصضاًٌس اگط ايي ًؾطيِ ضا ثپصيطين ّط ظثبى ضا ها تاَاى تدؿايطي هَقا .اظ
خْبً چٌساى پيچيسُ زاًؿ .كِ تٌْب اهيس ثطاي زض آى ثطذَضز اظ زيسگبُّبي هتدابٍت اؾا .اگاط ّاط
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ظثبى ضا حبنل تبضيد عَالً ت ـ اًؿبى ثطاي كؿت زاًف اظ خْبى ثساًين هوكي اؾ .تبظُ زضيبثين كِ
چطا تٌَؿ ظثبىّب هٌجق گطاىثْبؾ(.هَلَْيؿلط1372 ،
ريش پژيَص :زض ايي هقبلِ ثطاي گطزآٍضي اع فبت اظ ضٍـ اؾٌبزي -كتبثربًِاي اؾتدبزُ گطزياسُ
اؾ.
محديدٌي زماوي بررسيً :بثَزي ظثبىّب زض ؾسُي اذيط ؾاطف .يبتتاِ اظ اياي ضٍ تحاَالت ؾاسُ ٍ
هرهَنبً زِّّبي اذيط ثيكتط هَضز ًؾط ايي گدتبض ه ثبقس
محديدٌي مكاوي بررسيً :بثَزي ظثبى ّب اهطي خْبً اؾ ٍ .زض ؾطتبؾط زًيب گؿتطـ زاضز اظ اياي
ضٍ ثحث ايي هقبلِ توبم خَاهق ضا زضثط ه گيطز كِ هطگ ظثبىّب زض آى ضخ زازُ يب زض حبل اتداب اتتابزى
اؾ.
گضاسشی اص نابودي صباىها

ثِ گدتِي كطيؿتبل ثب هطگ آذطيي گَيكَض ّط ظثبً ذَز آى ظثبى ًيع ه هيطز ثطذ ًيع ه گَيٌس ثب
هطگ يك هبًسُ ثِ آذطيي گَيكَض ّط ظثبى هطگ آى ًيع تطا ه ضؾس چطا كِ آذطيي ثبظهبًسُ زي ط كؿا
ضا ًساضز تب ثب اٍ ؾري ث َيس(كطيؿتبل76 :1365 ،
اظ ظهبىّبي ثؿيبض زٍض ظثبىّب ثِ زًيب آهسُاًس ظيؿتِاًس ٍ ّوطاُ ثب خَاهـ پسياس آٍضًاسُ ذاَز اظ هيابى
ضتتِ اًس اهب اهطٍظُ ثب ؾطفت ث ؾبثقِ زض حبل هطگاًس اكثط ظثبىّبي ظًسُ زًيب هوكي اؾ .ثط اثط آىچاِ
«خٌگ ظثبى» ًبهيسُ قسُ اؾ .زض آيٌسُاي ًعزيك ٍ قبثل پيفثيٌ هحَ قًَس
ثط پبيِ ثطضؾ ّبي اًدبم قسُ زض چبضچَة ثطًبهِّبي ظيؿ .هحيغ ؾابظهبى هلال هتحاس زض ؾابل
 2001اكٌَى زض خْبى ثيي پٌح ّعاض تب ّدّ .عاض ظثبى ٍخَز زاضز كِ هطزم ثب آىّب ؾري ه گَيٌاس اهاب
ظثبىقٌبؾبى پيفثيٌ ه كٌٌس كِ  90زضنس ايي ظثبىّب زض ؾسُ آيٌسُ ضٍ ثِ ذبهَق ه ضًٍس ٍ اظ يبزّاب
ذَاٌّس ضت .اظ ايي تقساز  2500ظثبى زض هقطو ًبثَزي ؾطيـ ّؿتٌس(خبٍيسي136 :1382 ،
اكٌَى زض خْبى ّط ؾبل زُ ظثبى ذبهَـ ه قَز كِ ايي زض تابضيد اهاطي ثا ؾابثقِ اؾا(.ثبثيك،
 1379هيعاى ًبثَزي ظثبىّب زض ًقبع كِ تٌَؿ ظثبً آىّب ثيكتط اؾا .ثؿايبض ثبالؾا .اعلاؽ ظثابً
هٌتكط قسُ اظ ؾَي يًَؿكَ زض هَضز ظثبىّبي زض هقطو ًبثَزي گَيبي آى اؾ .كِ ثيكتطيي توطكع ايي
ظثبى ّب زض هٌبعق اظ اقيبًَؼ آضام اؾ .كِ غاپي ّن ثرك اظ آى اؾ .قوبضُ ظيبزي اظ ايي ظثبىّاب ثاِ
هٌبع زٍضاتتبزُاي هثل زضُّبي هٌعٍي ،خعايط زٍضزؾ ٍ .ثيبثبىّبي غيطقبثل زؾتطؼ هٌحهط ه قًَس
ٍل ظثبىّبي زي ط كل قبضُّب ضا پَقبًسُ ّوِ اييّب ثب ايدبز پيًَس هيبى اقَام گًَبگَى زًيبي ٍؾايق ضا
ثِ ٍخَز ه آٍضًس زض هدوَؿ تقساز ظيبزي زًيبي ظثبً كَچك ٍ ثعضگ ّنچَى پبضچاِي چْال تكاِاي
كطُ ظهيي ضا تطا گطتتِاًس ٍل ف ين ظيبزي حبك اظ آًٌس كِ اگط تحَالت اؾبؾ نَضت ً يطز تاب چٌاس
ًؿل زي ط تٌْب حسٍز يكنس ظثبى ثبق ذَاّس هبًس(ظاكؽ97 :1377 ،
ظثبىّب زض اثط تحليل ٍ حصب تسضيد گطٍُّبي اختوبف ؾٌت ٍ ّنچٌيي تطٌّاگپاصيطيقابى هاث ً
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ثبؾَاز قسى اتطاز ٍ ثبالذطُ تبثيط ظثبىّبي غبلت اظ ثيي ه ضًٍس زض ثيي ايي ظثابىّاب ًوًَاِّابي ثؿايبضي
ّؿتٌس كِ ّطگع ًِ زض خبي هقطت قسُ اًس ٍ ًِ زض ّيچ هٌجـ اؾٌبزي هطثَط ثِ تبضيد اًؿبى ثج .قاسُاًاس
زض ثيي  1200تب  1500ظثبى اتطيقبي تٌْب نس گًَِ اظ آىّب ّؿتٌس كِ هغبلقِ ٍ تَنيف قسُاًاس ٍ هاساض
اؾٌبزي آىّب خوـآٍضي قسُ اؾ( .زؾتَض ظثبى ،تطٌّگ لغبت ،خوـآٍضي هتَى زض ثيي  250ظثابى تجتا ا
ثيطهٌ تٌْب زُ تب اظ آىّب ّؿتٌس كِ ثِ نَضت ثبال هَضز هغبلقِ قطاض گطتتِاًس(زٍضتيِ7 :1382 ،
تاسیخ بشخوسد با چنذ صبانگی دس غشب

زض زاؾتبى ثطج ثبثل زض كتبة هقسؼ آهسُ اؾ .كِ ًَازگبى حضطت ًَر زضنسز ثٌبي ثطخ ثطآهسًاس
كِ ثِ آؾوبى ه ضؾيس اهب ذساًٍس ثط گؿتبذ قبى ذكن گطت ٍ .ظثبى هكتط قبى ضا كِ ثب آى ثب يكسي ط
تكلن ه كطزًس ثِ ّن ضير .ايي زاؾتبى كِ تٌَؿ ظثبىّاب ضا ّانچاَى كيداطي الْا تلقا ها كٌاس،
قطىّبؾ .كِ ثط تدكط غطثيبى زض ثبة ظثبىّب غلجِ زاقتِ اؾ ٍ .اظ ايي ضٍؾ .كِ ثؿيبضي اظ هطزم افتقبز
زاضًس كثطت ظثبىّب اهطي ًبهغلَة اؾ(.هَلَْيؿلط1372 ،
جاربههاي یك صباى واحذ

تبكٌَى ثطاي آىكِ يك ظثبى ٍاحس خبي عيي ظثبىّبي گًَبگَى قاَز تا ـّابي هتقاسزي ناَضت
گطتتِ اؾ .تيلؿَتبى فهط ضٍقٌ طي اضٍپب ٍ زض ًيوِ زٍم قطى ًَظزّن َّازاضاى ظثبىّبي تهٌق هبًٌاس
ٍالپَ ) ٍ (Volapukاؾپطاًتَ كِ زض ؾطاؾط خْبى هيليَىّب عطبزاض ضا هدصٍة ذَز كطزُاًس چٌايي
ّست ضا زًجبل ه كطزًس ثؿيبضي اظ َّازاضاى اؾپطاًتَ اهيسٍاض ثَزًس كِ ايي ظثبى ًِ تٌْاب ضٍظي ثاِ ظثابى
كوك هطزم خْبى هجسل ذَاّس قس ثلكِ زض هطاحل ثقسي تٌْب ظثبى خْابى ذَاّاس ثَز(ّوابى اًسيكاِ
زٍل .هل اهطٍظي ًيع ثطاي كؿبً كِ ثِ كبؾتي اظ تٌَؿ ظثبىّب ف قوٌسًس هبيِ الْبم ًيطٍهٌاسي اؾا:.
يك ظثبى هكتط اغلت هكول ضطٍضي هلّ.بي خسيس تلق ه قَز
ٌَّظ اكثطي .هطزم ًؿج .ثِ ؾطًَق .ظثبىّب ث افتٌبيٌس؛ ٍل ٍاققيا .اياي اؾا .كاِ گؿاتطزگ ٍ
هيعاى اًقطاو ظثبىّبي خْبى زض حبل حبضط چٌبى تبخقِ ثبض اؾ .كِ اظ ايي لحبػ ٍاغُ اًق ة ًيع قابزض
ثِ ثيبى ح هغلت ًيؿ(.كطيؿتبل1365 ،
عواهل هؤثش بش نابودي صباىها

زض ًبثَزي يك ظثبى فَاهل ثؿيبض گًَبگَى كَچك ٍ ثاعضگ زذيلٌاس فاَاهل كاِ زاضاي اثقابز ضٍاى
قٌبذت  ،خغطاتيبي  ،اقتهبزي ،ؾيبؾ ٍ اختوبف ثَز ُ ٍ اظ خٌجِّبي كِ تب حسٍزي قره ٍ ذاطز ثاِ
ًؾط ه ضؾٌس هبًٌس هيعاى ف قِ تطزي كبضثطاى ثِ حدؼ ظثبى هبزضي گطتتاِ تاب خٌجاِّابي كا ى ًؾياط
خبي بُ آى ظثبى ذبل زض نحٌِ «ضٍاثظ اقتهبزي -ؾيبؾ » خْبً  ،ثطذَضز ًؾبمّبي هؿلظ ٍ قسضتهٌس
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خْبً ثب آى؛ فٌبي .يب ث افتٌبي حكَهّ.بي هل ًؿج .ثِ آى ثِ فجبضت زي ط هقيبض يب غيط هقيبض ثَزى
ضؾو يب غيطضؾو ثَزى آى ظثبى ٍ ثؿيبضي اظ اثقبز زي ط ضا قبهل ه ثبقس زض ازاهِ ثِ پابضُاي اظ هْان-
تطيي ايي فَاهل اقبضُ ه قَز
عواهل جغشافیایی و حوادث طبیعی

ّط چٌس زؾ.يبث ثِ آهبض ٍ اضقبم زقي زض ايي ظهيٌِ غيط هوكي اؾ ،.اهب ثسيْ اؾا .كاِ خَاهاـ
كَچك كِ زض هٌبعق زٍضاتتبزُ ٍاقـ قسُاًس ثِ ضاحت زض اثط ظلعلِ ،گطزثبز ،ؾًَبه ٍ زي ط تدبيـ عجيق
ًبثَز ه قًَس ٍ اظ ثيي ه ضًٍس ضٍظ ّدسّن غٍئيِ ؾبل  1998ظهيي لطظُاي ثِ ثعضگ  7/1ضيكتط ؾاَاحل
اؾتبى ؾبىزاى غطث ضا زض گيٌِ ًَ زض ّن كَت 2200 ٍ .ككتِ ٍ ثيف اظ زُ ّعاض ث ذبًوابى ثاط خابي
گصاق .زّكسُّبي ؾيؿبًٍَ ،اضٍپَ ،آضٍح ٍ هبلَل ٍيطاى ٍ حسٍز ؾ زضنس اظ اّبل زّكسُّابي آضٍح
ٍ ٍاضٍپَ ككتِ قسًس پيف اظ ٍقَ ؿ ايي ظهيي لاطظُ پػٍّكا طاى هسؾؿاِ اتٌَلاَگ زضيبتتاِ ثَزًاس كاِ
ظثبىّبي هطزم ايي چْبض زّكسُ آىقسض ثب يكسي ط توبيع زاضًس كِ ه تَاى آىّب ضا چْابض ظثابى خساگبًاِ
تلق كطز ٍل ايي پػٍّف ث ؾطاًدبم هبًس ثطاؾبؼ گعاضـ ايي هسؾؿاِ ( 1996زض ؾاِ هاَضز اظ اياي
ظثبىّب ثبيس تحقيقبت اًدبم ه قس ٍ ثط ضٍي ظثبى چْبضم كبضّبي زض زؾ .اقسام ثاَز تقاساز گَيكاَضاى
ايي ظثبىّب پيف اظ ظلعلِ ًيع اًس ثَز ثطاؾبؼ ؾطقوبضي ؾابل  1990ؾيؿابًَ زاضاي تقاظ ً 4776داط
ؾكٌِ ثَز هبلَل حسٍز ً 3330دطخوقي .زاق .زض ؾبل  1981حسٍز ً 1700دط زض آضٍح ؾبكي ثَزًس ٍ
تقساز هقيوبى زّكسُي ٍاضٍپَ ًيع زض ؾبل  1983اظ ً 1602دط تدبٍظ ًو كطز اكٌَى اظ خوقيّ .ط ياك
اظ زّكسُّبي آضٍح ٍ ٍاضٍپَ حساقل پبًهس ًدط كبؾتِ قسُ اؾٍ .ل اظ آىخب كاِ اياي ضٍؾاتبّب ٍياطاى
قسُ ٍ ثبظهبًسگبى ظهيي لطظُ ثِ هطاكع هطاقجت ٍ هٌبع زي ط هٌتقل قسُاًس ،اكٌَى ف ه .ؾسال ثعضگ
زض هقبثل ايي پطؾف قطاض ه گيطز كِ آيب ايي خَاهـ (ٍ ًتيدتبً ظثبى آىّب ايي ضطثِي ثا ذبًوابً ضا اظ
ؾط ذَاٌّس گصضاًس ٍ ثِ ثقبي ذَز ازاهِ ذَاٌّس زاز؟
تأثيط ثيوبضيّبي كِ ثِ زّكسُاي ًدَش ه كٌٌس ٍ ًبگْبى ثَهيبى آى ضا زض ه ضثبيٌسّ ،وَاضُ زض عَل
تبضيد آقكبض ٍ فيبى ثَزُ اؾّ .ط چٌس كِ گؿتطزگ تَ القبزُي آى زض اٍايل زٍضُي اؾتقوبض ٌَّظ ّان
ثِ عَض كبهل هَضز تَخِ قطاض ً طتتِ اؾ .گدتِ ها قاَز زض ؽاطب زٍيؿا .ؾابل پاؽ اظ ٍضٍز اٍلايي
اضٍپبييبى ثِ قبضُي آهطيكب ثيف اظ ًَز زضنس اظ ثَهيبى آى ؾطظهيي ثط اثط ثيوابضيّابي كاِ اضٍپبييابى ٍ
حيَاًبتقبى ثِ آىخب ثطزُ ثَزًس خبى ؾپطزًس ثِ فٌَاى هثبل اظ يك اظ هٌبع قبضُي آهطيكب ه تَاى ثِ
هطكع هكعيك اقبضُ كطز آى گًَِ كِ ه گَيٌس ايي ؾطظهيي زض ؾبل  1518كِ اؾپبًيبي ّب ٍاضز آى قسًس
ثيف اظ  25هيليَى خوقي .زاقٍ .ل تب ؾبل  1620ايي خوقي .ثِ  1/6هيليَى ًداط تقليال يبتتاِ ثاَز
ثطذ گوبًِظً ّب حبك اظ آى اؾ .كِ خوقي« .زًيبي خسيس» پايف اظ ٍضٍز اضٍپبييابى ثاِ آى احتوابالً
ثيف اظ نس هيليَى ًدط ثَزُ اؾ .تٌْب زٍيؿ .ؾبل عَل ككيس كِ ايي ضقن ثاِ كوتاط اظ ياك هيلياَى
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كبّف يبت .اثقبز ايي تبخقِ ضا تٌْب ثب هقبيؿِي آى ثب تدبيـ هكبثِ ه تَاى زضيبت :.هطگ ٍ هيط ًبقا
اظ ٍضٍز ثيوبضي ثِ قبضُي آهطيكب ثؿيبض ثيف اظ تقساز ككتِ قسگبى ثط اثط «هطگ ؾيبُ» زض قطى چْابضزّن
اضٍپبؾ .كِ گدتِ ه قَز  25هيليَى ًدط ع آى خبى ثبذتٌس ٍ حت ثيف اظ كل ككتِ قسگبى زٍ خٌاگ
خْبً اؾ .كِ تقساز آى حسٍز ؾ تب چْل هيليَى ًدط ثَز تقساز قطثبًيبى آثلِ ٍ اهطٍظ ككت بى ايسظ ّان
ثِ پبي تبخقِاي كِ اظ آى ؾري ه گَيين ًو ضؾس ٍل ثيوبضيّبي ًؾيط آًدلَاًعا ٍ ؾطذك ها تَاًٌاس
زض خَاهق كِ ًؿج .ثِ آىّب ههًَيً .ساضًس ثِ ضاحت ثِ قبت ً ث ضحن تجسيل قًَس(ّوبى80 :
استعواس و هشگ صباىها

ؾيبؾ .هجتٌ ثط ثطزُ كطزى ،ؾَزخَي اظ هٌبثـ عجيقا ٍ ثْاطُككا اظ هاطزم ككاَضّبي اظ ًؾاط
اقتهبزي كن ضقس ٍ هوبًق .اظ پيكطت .تٌ ٍ اقتهبزي ٍ تطٌّ آىّب ثاطاي تحكاين ؾالغِ ؾيبؾا ،
ًؾبه ٍ اقتهبزي زٍل .اؾتقوبضگط ؾيبؾ .اؾتقوبضي اؾ(.آقبثرك 70 :1376 ،
چٌبى كِ گدتِ قس ضٍظگبضي اًؿبىّب ثب ظثبىّبي گًَبگًَ كِ تقسازقبى زٍ ثطاثط ظثبىّبي اهطٍظ ثاَز
ؾري ه گدتٌس زض گصض تبضيد ثطذ اظ ظثبىّب اظ ثيي ضتتِاًس ٍ ثطذ ًيع ثِ ؾاجتّابي گًَابگَى ضٍ ثاِ
ذبهَق ًْبزُاًس ثيوبضيّب ٍ ث ّبي عجيق ؾجت اظ هيبى ضتتي خَاهـ هٌعٍي ٍ ظثبىّابي آىّاب قاسُ
اؾ .گدتِ ه قَز كِ ؾبكٌبى ؾديس پَؾ .اضٍپب ثب ذَز آثلِ ضا ثِ قوبل آهطيكب ثطزُاًس ٍ ثِ اياي تطتيات
ؾجت ًبثَزي ؾطخ پَؾتبى ٍ ًيع اظ هيبى ضتتي ظثبىّبي ثَه آىّب قسُاًس ف ٍُ ثاط ايايّاب ًيطٍّابي
ؾيبؾ اظ ؾري گدتي ثب ظثبىّبي اقليّ .ب خلَگيطي كطزًس تب قسضت انل هؿلظ زض يك گطٍُ اختوبف
ذبل ثبقٌس چٌيي ثَز كِ زض ؾسُ ي ثيؿتن ّعاضاى كَز ثَه زض كبًبزا ٍ ايبالت هتحسُ ثاِ اخجابض زض
قجبًِضٍظيّبي اؾكبى زازُ قسًس كِ تقظ اخابظُ زاقاتٌس زض آىّاب ثاِ ظثابى اً ليؿا ؾاري ث َيٌاس
(خبٍيسي136 :1382 ،
قومكشی و صباىكشی

ٍاغُي قَمكك ) (Ethnocideثِ ٍؾيلِي هطزمقٌبؾ ثِ ًبم ضٍثط غٍلي )(Robert Jaulin
زض ؾبلّبي زِّي  1970خب اتتبز ٍ ثِ هدوَفِي ضٍـّبي اع گطزيس كِ ّسب آىّب اظ هيبى ثطزى
تطٌّگ يك قَم ٍ خبي عيٌ آى ثب تطٌّ زي ط اؾ(.ثطتَى 189 :1380 ،قَمكك يك اظ پيبهسّبي
تطٌّگپصيطي ثب ًقكِ «يب تحويل تطٌّ » اؾ .كِ زض اثط آى ثِ هاطٍض ظهابى َّيا ٍ .قَهيا .گاطٍُ
اختوبف اظ ثيي ه ضٍز ٍ خبي ذَز ضا ثِ هدوَفِاي اظ ؽَاّط ؾغح تطٌّ ه زّس
انغ ر قَمكك ضا ًجبيس ثب ًؿلكك اقتجبُ كطز قَمكك ثِ هدَْم اظ ثيي ثطزى تطٌّگ ٍ َّي.
قَه اؾ .زض نَضت كِ ًؿلكك اظ ثيي ثطزى اتطاز خبهقِ ٍ قغـ ًؿل يك قَم (ثِ ٍؾايلِي ككاتبض
زؾتِ خوق  ،قيَؿ ثيوبضيّبي ٍاگيطزاض ٍ ضٍاج ًبهحسٍز الكل ٍ هَاز هرسض كاِ ًوًَاِّابي آى تاطاٍاى
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اؾ .ه ثبقس(ضٍراالهيٌ 115 :1368 ،
زض ضًٍس قَمكك  ،تطٌّ كِ خبي عيي ه قَز فوَهبً تطٌّگ تبتحبى يب اؾاتقوبضگطاى ياب تطٌّاگ
قَيتط هل اؾ .ثِ ايي تطتيت ثب كبهل قسى تطايٌس تطٌّگظزاي ) (Deculturationاظ يك قَم زض
ًْبي .آى قَم ثِ هثبثِ يك گطٍُ هتوبيع اظ ؾبيط اقَام اظ هيبى ه ضٍز ظيطا ثِ ًبچبض زض هدوَفِ ثعضگتطي
ازغبم ه قَز ثطاي ًوًَِ ايي ّوبى تطايٌسي ثَز كِ زض هَضز ؾاطخ پَؾاتبى اهطيكاب اتداب اتتابز اياي
خوقي .پؽ اظ آىكِ اظ ًْبزّب ،ازيبى ٍ ظثبىّبي ذَز هحطٍم قسًس ،ثِ قاست تحا .اؾاتثوبض اقتهابزي
قطاض گطتتٌس ٍ تب اًساظُ ظيبزي ًيع ثِ ٍؾيلِ اظزٍاجّبي ثيي قَه زض گطٍُّبي زي ط ازغبم قسًس
ظثبىكك ) (Linguicideيك اظ اقكبل قَم كك اؾ .كِ ثِ اظ هيبى ثطزى ظثبى ياك خوقيا.
ذبل هحسٍز ه قَز گبُ زيسُ ه قَز كِ زٍلّ.بي هسضى ثِ خبي اؾتدبزُ اظ ضٍـّبي ؾطكَةگطاًاِ
(ًؾيط هوٌَفيّ.ب ٍ هدبظاتّب ٍ غيطُ كِ هوكي اؾ .ثِ فٌَاى هربلد .ثب حقَ ثكط هَضز اًتقابز قاطاض
ث يطًس زؾ .ثِ آهَظـ اخجبضي يك ظثبى زي ط ثِ خع ظثبى قَه كِ ثبلغجـ (ظثبى ضؾاو زٍلا .اؾا.
ه ظًٌس ثِ ايي تطتيت ايي اهط ًَف ؾيبؾ .تَؾقِ تطٌّ ثِ حؿبة ذَاّس آهس ثطاي هثبل آىچِ چيي
زض تج .اًدبم زاز ًتبيح آهَظـ اخجبضي ه تَاًس ثِ قكل يكؿبى ثِ خوقياّ.ابي ثاَه  ،اقاَام ثاسٍى
زٍل .يب اقليّ.بي هطظي ٍ ّنچٌيي ثِ هْبخطاى ثطؾس ٍ ظثبىّبي ثاَه آىّاب ضا تضاقيف كٌاس(ثطتَى،
189 :1380
پنذاس تاثیش گوناگونی صباى ها بش جذاییطلبی

پيسايف حكَهّ.بي هل كِ گوبى ه ضتٍ .حست هٌغقِاي آىّب ثاِ تدابًؽ ظثابً قابى ٍاثؿاتِ
اؾ ،.ثب گعيٌف ٍ تحكين ظثبىّبي هل ٍ تضقيف زي ط ظثبىّب ّوطاُ ثَز ثب ت ـّبي تطاٍاًا كاِ زض
ضاُ اؾتقطاض يك ظثبى ضؾو زض آهَظـ ،ضؾبًِّب ٍ ؾبظهبىّبي زٍلت نَضت گطتتِ زٍلّ.بي هل تقوساً
ؾق زض حصب ظثبىّبي تطف تلق قسُ زاقاتِاًاس(ثبثيك 1379 ،چاطا حكَهاّ.اب اغلات ثاِ هؿائلِ
گًَبگًَ ظثبً چَى هككل ً طيؿتِاًس؟ فقيسُاي ضايح ثط آى اؾ .كِ گًَبگًَ ظثبً ٍ خساي علج ثِ
يكسي ط ضثظ زاضًس اهب ثبيس ذبعط ًكبى ؾبذ .كِ تدابٍت ظثابىّاب ثاِ خاساي علجا ًوا اًدبهاس ثلكاِ
ثْطُثطزاضي ؾيبؾ اظ قَمگطاي ٍ هطثَط كطزى آى ثِ تدبٍتّبي ظثبً  ،خساي علجا ضا زاهاي ها ظًاس
(ثبهج َظُ1372 ،
پنذاس تأثیش تنوع صبانی بش كاهش وحذت هلی

ثؿيبضي اظ زؾ.اًسضكبضاى هتقبفس قسُاًس كِ تقَي .توبم ظثبىّبي هَخَز زض يك ككَض ثاِ هٌعلاا اظ
هيبى ثطزى ٍحست هل اؾ ٍ .تطؼ اظ قكبب ّابي قاَه ٍ ذغاط زٍض هبًاسى اظ ثؿاتط انال زاًاف ٍ
اع فبت اغلت ؾجت قسُ اؾ .كِ يك يب چٌس ظثبى هل ٍ گبُ يك ظثبى ذبضخ ثِ فٌَاى ظثابى ضؾاو
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هولك .اًتربة قَز
يك ظثبً ضا فبهل هْن تككيل هل .ثِ قوبض آٍضزُاًس ،زض حبل كِ آىچِ زض حقيق .ايدبز اذت ب
ه كٌس ٍ هبًـ ٍحست هل ه قَز ًِ چٌسگبً ظثبً ثلكِ ثطذَضز هٌبتـ اؾ .چٌس ظثبً ًَف غٌاب ٍ
ثيبً ط چٌسگًَ تطٌّ اؾ .يكپبضچ هل اظ عطي اضتجبط هتقبثل ظثبىّب ثب يكسي ط ثْتاط حبنال
ه قَز تب اظ عطي تؿلظ يك ظثبى يب قَم ثط زي ط ظثبىّب ٍ اقَام ثِ ايي تطتيت ف ٍُ ثط ضقس ظثبىّبي
كِ كبضثطز ًؿجتبً ظيبزي زاضًسّ ،وعيؿت چٌس ظثبى هبزضي ؾجت ه قَز كِ تدبّن هتقبثل هيبى تطٌّگّب
ثْتط نَضت گيطز(آضاهب 1375 ،ؾَئيؽ ًوًَِ ثبضظي اؾ .كِ اتجابؿ آى هبًٌاس اتجابؿ زي اط ككاَضّب ثاِ
ؾطظهيي ثَه ذَز هْط ه ٍضظًس ٍل ثِ چْبض ظثبى هرتلف (تطاًؿِ ا آلوبً ا ايتبليبي ٍ ضيتَضٍهابًؽ
نحج .ه كٌٌس آى ّب ثِ فٌَاى يك هل ٍ .زض يك ًبحيِ تقطيجبً هتاطاكن ٍ هحاسٍز ثاب يكاسي ط ظًاسگ
ه كٌٌس ٍ زض نلح ٍ ندب ثِ ؾط ه ثطًس
ؾبظگبضي هطزم ؾَيؽ ثب يكسي ط ًِ ثِ عَض هثج ًِ ٍ .ثِ عَض هٌد ثب اذت ب ظثابً آىّاب هاطتجظ
ًيؿ ،.ثلكِ ثِ ايي فل .اؾ .كِ آًبى اظ ًؾط اقتهبزي ،ؾيبؾ ٍ تطٌّ يقٌ زض هؿابئل غياط ظثابً
ف ي هكتطك زاضًس ٍ ٍخَز ايي ف ي هكتط ثبفث ه قَز كِ آًبى اظ ضٍي هيل ظحوّ .وكبضي ثب
يكسي ط ضا ثطذَز ّوَاض ًوبيٌس(ا ّبل 249 :1363 ،ايي هثبل ثِ تٌْبي كبت اؾ .كِ ثبثا .كٌاس ثايي
ظثبى ٍ هلي .يب ٍعيپطؾت العاهبً ضاثغِاي ٍخَز ًساضز ايي تهَض فوَه كِ چٌيي ضاثغاِاي ثبياس ٍخاَز
زاقتِ ثبقس ذغبؾ .زٍل .هدجَض ًيؿ .ثطاي خلت ٍ حدؼ هحج .اتجبؿ ذَز ظثبى اكثطيا .ضا ثاِ ظٍض زض
حلقَم توبم اقليّ .بي ذَز تطٍ كٌس زض ايي هَضز ًيع هبًٌس هَاضز زي ط فول اظ حطب هَثطتط اؾا :.ضتتابض
فبزالًِ ٍ اًؿبً اظ ٍحست ظثبً تحويل هَثطتط اؾ.
انتخاب كاسبشاى :اهویت گشایش و تصوین هشدم دس حفظ یا نابودي صباى

ؾيبؾ .ظثبً تقظ زض نَضت كبضآي ذَاّس زاق .كِ ثب هؿيط اتكبض فوَه خبهقِ ّوبٌّاگ ثبقاس
ثِ ًسضت ه تَاى ظثبى يب ان حبت ضا ثطذ ب هيل هطزم ثِ آىّب تحويال كاطز آياب ها تاَاى اظ ظثابً
حوبي .گطزز كِ گَيكَضاى آى زي ط ذَاّبًف ًيؿتٌس؟ هَضَؿ نطتبً ذَز ظثبى ًيؿ .ثلكِ اّويتا كاِ
گَيكَضاى آى ثطايف قبئلٌس ًيع هغطر اؾ .ظثبىّب فوستبً ثِ زليل ايايكاِ هاطزم تهاوين ثاِ تاط آى
ه گيطًس ٍ آى ضا ثِ تطظًساىقبى هٌتقل ه كٌٌس ًبپسيس ها قاًَس اناغ ر خٌاگ ظثابىّاب اؾاتقبضُي
هٌبؾج اؾ .اهب ظثبىّب ثِ ذَزي ذَز قبزض ًيؿتٌس خٌ ثط پب كٌٌس ايي هطزم ّؿتٌس كِ ثاطاي هجابضظُ،
خٌگ يب تَات ثب يكسي ط ت ـ ه كٌٌس ه تَاى ثب ً بّ ثِ ضاثغِ ثيي ظثبىّبي هطزم ثِ ضٍاثاظ تضابز
آهيعقبى پ ثطز(كبلَُ 1379
تط ظثبى هبزضي ثِ ًدـ يك ظثبى ثطتط ثؿيبض زقَاض ثِ ًؾط ه ضؾس ثب ايي حبل هَاضز زگطگًَ ّابي
فوي ظثبً ًبزض ًيؿ .ثسٍى تطزيس اتطاع تطيي هَضز ثِ «كبهبظييّب» هطثَط ه قَز كِ ؾبكي هٌغقاِ
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«كطاؾٌَيبضؾك» ؾيجطي ّؿتٌس ٍ ع  50ؾبل ؾِ ثبض ظثابى ذاَز ضا تغيياط زازُاًاس :ظثابى اٍلياِ آًابى
ؾبهَئيسي ثَزُ ٍ اظ ؾبل  1840قطٍؿ ثِ گدتبض ثب ظثبى تطك كطزُاًس ،ثِ عَضي كِ  20ؾابل ثقاس تطكا
تٌْب ظثبى آًْب ثِ قوبض ه ضت.؛ اهب اظ ؾبل  1890ظثبى تطك ثِ ًدـ ظثبى ضٍؾ كٌبض گصاقتِ قس
ظثبىّبي هتقلا ثاِ زضذكابىتاطيي تطٌّاگّابي فْاس ثبؾاتبى اظ خولاِ «ههاطي»« ،تٌيقا »،
«آتطٍؾك »« ٍ ،حت » ّو ًبپسيس قسُ اًاس ظثابى التيٌا ًياع كاِ كليؿابي كبتَلياك كابضثطز آى ضا
كٌبضگصاق .اهطٍظُ يك ظثبى كبه ً هطزُ قوطزُ ه قَز ثب ايي حبل ظثبى ّبي هعثَض زؾا .كان اضظقا
ثطاثط ثب ظثبىّبي خبًكيي ذَز زاقتِاًس ،پؽ چطا هتطٍ قسُاًس فل .ايي تغييط ضا ه تَاى چٌيي تَضيح
زاز كِ ؽبّطاً ثِ ضغن ٍاثؿت اتطاز ثِ ظثبى هبزضي ،پسض ٍ هبزض ّوَاضُ ثطاي هَتقي .تطظًساى ذَز آىّاب
ضا زض يبزگيطي ظثبى قَيتط آظاز ه گصاضًس ٍ حت هكَ آىّب زض ايي اهاط ها قاًَس ظهابً كاِ چٌايي
ضتتبضي تقطيجبً فوَهي .يبتً .ؿل تطظًساً كِ ثب زٍ ظثبً ًؿج ذَ گطتتاِ ثبقاٌس ذاَاُ ًابذَاُ ظثابى
انل ذَز ضا ظيط تبثيط ايي ظثبى ذبضخ ذَاّس يبتّ .ط گبُ تكبض ظثبى قَيتط ثِ ٍاؾاغِ ًداـ اختوابف
آى ع زٍضُ اي عَالً ازاهِ يبثس حطكً .بهحؿَؾ ثِ ؾَي ياك ظثابى آهيرتاِ ٍ ؾاپؽ ثاستط اظ آى
تط ظثبى انل ثِ ٍقَؿ ذَاّس پيَؾ(.هبلطة511 :1382 ،
حزف صباىهاي بوهی اص بشناهه آهوصشی

خَظب ثبضت ه گَيس« :ظثبى تب ٍقت كِ ثرك اظ ثطًبهِ زضؾ ًجبقس زض هقاطو ذغاط اؾا » .آياب
ّوبى عَض كِ ثطذ پيفثيٌ كطزُاًس هطگ ظثبى ّبي ثَه تطا ضؾيسُ اؾ.؟ ثلِ ثْتطيي ضٍـ ثاطاي اظ
ثيي ثطزى ظثبى يبز زازى يك ظثبى زي ط اؾ .ح اًحهبضي حسٍزاً  100ظثابى هلا ثاط آهاَظـ ثبفاث
ه قَز تب ظثبىّبي كِ زض هساضؼ آهَذتاِ ًوا قاًَس ثاِ ذبًاِ ٍ تطٌّاگ فبهاِ هحاسٍز ٍ ًْبيتا ًب اظ
هحيظّبي تغصيِ تطٌّ ثيطٍى ضاًسُ قًَس(ثبضت27 :1379 ،
باوس به تنوع صبانی به عنواى هانع توسعه

فقيسُ ضايد ٍخَز زاضز كِ زاقتي ظثبى ٍاحسي ضا پيف قطع ثطاي ّط گًَِ ًَؾبظي ه اً بضًس ّط
ظثبً كِ اًتربة قَز (ظثبىّبي خب اتتبزُاي چَى اً ليؿ  ،تطاًؿاِ ،هبًاساضيي ياب ضٍؾا ياب ظثابى ًاَ
ضؾيسُاي هبًٌس تيليپيٌَ اٍليي قطط آى ايي اؾ .كِ ثبيس تطخوِپصيط ثبقس يقٌ قبزض ثبقس هدبّين ٍ اهاَض
هتوبيعي ضا كِ زًيبي اهطٍظ ثِ آىّب ًيبظ زاضز ثيبى كٌس اهب ًيبظ ثِ ظثبىّبي تطخوِپاصيط ياك اثاط خابًج
ًبذَق ًيع زاضز ٍ آى فجبضت اؾ .اظ ًبثَزي ظثبىّبي كَچك ثِ فٌَاى ظثبىّبي ًبهطثَط ٍ اظ هس اتتبزُ
(هَلَْيؿلط1372 ،

18

مطالعات جامعهشناسی ،سال دوم ،شماره هفتم ،تابستان 8319
كاهش تعذاد گویشوساى

آيب زض آيٌسُاي ًعزيك ثرف فوسُاي اظ ظثبىّب هحكَم ثِ ًبثَزياًس؟ ظثبىقٌبؾبى ثطآٍضز ه كٌٌس كِ
يك ظثبى تٌْب ثِ قطع ه تَاًس ظًسُ ثوبًس كِ حساقل نس ّعاض ًدط گَيكَض زاقتِ ثبقاس اهاطٍظ حاسٍزاً
ًيو اظ  6000ظثبى هَخَز زض زًيب كوتط اظ  ٍ 10000يك چْبضم اظ ظثبىّب كوتط اظ  1000گَيكَض زاضًاس
تٌْب حسٍز ثيؿ .ظثبى ّؿ .كِ نسّب هيليَى ًدط ثساىّب ؾري ه گَيٌس(ثبثيك1379 ،
زض آتطيقب ثيف اظ  200ظثبى كوتط اظ  500گَيكَض زاضًس زض قوبل اهطيكب ثاعضگتاطيي تْسياس هتَخاِ
ظثبى ّبي ثَه ٍ كطئَل اؾ .ثِ اؾتثٌبي ًبٍاَّ ،كطي ،اُخيجاَا ) 200 (Ojibwaظثابى ؾاطخ پَؾاتبى
آهطيكب كِ ٌَّظ زض ايبالت هتحسُ ٍ كبًبزا ثبق هبًسُاًس زض هقطو ذغط قطاض زاضًس زض اهطيكبي التيي يك
ؾَم تب ًيو اظ  500ظثبى ؾطخ پَؾت زض هقطو ذغطًس ثيكتطيي هيعاى اًقطاو زض ثطظيل يقٌا خابي
كِ گَيكَضاى ثيكتط ظثبىّب اختوبفبت ثؿيبض كَچك ّؿتٌس پيفثيٌ قسُ اؾ.
هَؾؿِ اتٌَلَگ زض تحقيق كِ زض ؾبل  1999اًتكبض زاز اف م كطز كِ پٌدابُ ٍ ياك ظثابى زض زًياب
هَخَزًس كِ اظ گَيكَضاى ّط يك اظ آىّب تٌْب يك ًدط ثبق هبًسُ اؾ ٍ .ثيؿاّ ٍ .كا .ظثابى اظ اياي
ظثبى ّب ّن زض اؾتطاليب ّؿتٌس ثط اؾبؼ ايي گعاضـ تقساز گَيكَضاى ًعزيك ثِ پبًهس ظثبى زًياب كوتاط اظ
نس ًدط ٍ گَيكَضاى  1500ظثبى كوتط اظ ّعاض ًدط گَيكَضاى ثيف اظ ؾِ ّعاض ظثبى كوتط اظ زُ ّعاض ًدط ٍ
گَيكَضاى پٌح ّعاض ظثبى ًيع كوتط اظ نس ّعاض ًدط ه ثبقٌس اظ قطاض هقلَم گَيكاَضاى  96زضناس اظ كال
ظثبىّبي خْبً ضا تقظ چْبض زضنس اظ ؾبكٌبى خْبى تككيل ه زّس ثِ ايي تطتيت قبيس خابي قا دت
ًجبقس اگط اًجَّ اظ ظثبىّب زض هقطو تْسيس ٍ ذغط قطاض گطتتِاًس ّط ياك اظ ظثابىّابي آؾايبي خٌاَة
قطق تقساز ًؿجتبً ظيبزي گَيكَض زاضز ٍ آيٌسُي چْل ظثبى اظ  600تب  700ظثابى اياي هٌغقاِ ثؿات
ظيبزي ثِ ؾيبؾ .زٍلّ.ب زاضز
اظ ؾَي زي ط تقظ قف ظثبى اظ چْل ٍ ّد .ظثبى قوبل قط آؾيب زض هقبثل ظثبى ضٍؾ اظ قابًؽ
ثقب ثطذَضزاضًس عج كتبة قطهع يًَؿكَ زض هَضز ظثبىّبي زض ذغط اضٍپب ٍ قوبل قط آؾيب ثيؿا .ظثابى
«تقطيجبً هٌؿَخ قسُاًس» ّك .تب «قسيساً زض ذغطًس» ٍ ؾيعزُ ظثبى «زض ذغطًس» اٍليي گطٍُ حساكثط 12
ًدط گَيكَض زاضًس زٍه ثِ عَض گؿتطزُاي ثِ كبض ه ضٍز اهب ثِ ثچِّب هٌتقال ًوا قاَز ٍ گاطٍُ ؾاَم
قبهل ظثبىّبي اؾ .كِ تقظ ثطذ اظ ثچِّب ثساى تكلن ه كٌٌس اهب تقساز ايي ثچِّاب ثاِ تاسضيح كوتاط
ه قَز عج ّويي كتبة زض اضٍپب خبي كِ تقساز ظثبىّب ثط حؿت هقيبضّبي هرتلف تاط ها كٌاس ثاِ
 123ظثبى تكلن ه قَز كِ  9ظثبى تقطيجبً هٌقطو 26 ،ظثبى قسيساً زض ذغط ٍ  38ظثبى زض ذغط اف م قسُ
اؾ.
ثب هطگ آذطيي گَيكَض ّط ظثبً ذَز آى ظثبى ًيع ه هيطز ثطذ ًيع ه گَيٌس ثب هطگ يك هبًسُ ثِ
آذطيي گَيكَض ّط ظثبى هطگ آى ظثبى ًيع تطا ه ضؾس چطا كِ آذطيي ثبظهبًسُ زي ط كؿ ضا ًساضز تب ثاب اٍ
ؾري ث َيس پؽ اظ هطگ آذطيي گَيكَضاى ّط ظثبً آى ظثبى تقظ زض نَضت ثِ ثقبي ذَز ازاهِ ذَاّس
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زاز كِ ثِ قكل اظ خولِ ثِ نَضت ًَقتبض ثج .قسُ ثبقس اكٌَى كِ پب ثِ ّعاضُ ؾَم ه گصاضين حسٍز زٍ
ّعاض ظثبى ،يقٌ يك ؾَم كل ظثبىّبي زًيب ثِ ّيچ قكل ثج ٍ .ضجظ ًكسُاًس هطگ ّاط ياك اظ اياي
ظثبىّب فَاقج ثِ ضاؾت تبخقِ ثبض اظ ذَز ثط خبي ه گصاضًس؛ هحل كِ زض آى ؾكٌ زاقتِاًس تل ذبك
كِ آضاه بُ آىّبؾ ٍ .ههٌَفبت كِ زض زٍضُ حيبتقبى ثِ زؾ .آىّب ؾبذتِ قسُ ّو ًكبً اظ ذَز
ثط خبي ًو گصاضًس ٍقت ظثبً كِ ّطگع ثج ٍ .ضجظ ًكسُ ه هيطز گَي ّطگاع ٍخاَز ًساقاتِ اؾا.
فبهل كبّف تقساز گَيكَضاى ٍقت ثب فبهل هَثط زي ط تكبض ٍاضزُ اظ ؾَي ظثبى ضقيت قَيتط تَام ثبقاس
ضًٍس هطگ ظثبى ّط چِ ثيكتط تؿطيـ ه گطزز ثِ فٌَاى هثبل ظثبى اؾكيوَ كِ گَيكَضاى اًسك زاضز اهاب
اظ لحبػ خغطاتيبي زض اًعٍاؾ ،.ؽبّطاً ثيكتط اظ ظثبىّبي هرتلف اًسًٍعي ثب چٌس هيليَى گَيكَض كِ ظياط
تكبض ظثبى اًسًٍعيبي قطاض زاضًس زٍام ذَاّس آٍضز(هبلطة545 :1383 ،
تاثیش جهانی شذى بش هشگ صباىها

زض ذهَل خْبً قسى زيسگبُ ّبي هرتلد ٍخَز زاضز كِ ّط يك ثط ٍخْ هتوطكع قاسُاًاس ثاِ
ًؾط آًتًَ گيسًع خْبً قسى ضا ه تَاى ثِ فٌَاى تكسيس ضٍاثظ اختوابف خْابً تقطياف كاطز ّوابى
ضٍاثغ كِ هَققيّ.بي هكبً زٍض اظ ّن ضا چٌبى ثِ ّن پيًَس ه زّس كِ ّط ضٍيساز هحل تحا .تاأثيط
ضٍيسازّبي زي طي كِ كيلَهتطّب ثب آى تبنلِ زاضًس قكل ه گيطز ٍ ثطفكؽ(گيسًع77 :1377 ،
زض ّعاضُي ًَ كِ تبظُ ثِ آى گبم ًْبزُاين پسيسُ خْبً قسى اظ ثقس اقتهبزي عطتساضاى ٍ هربلدبً ثِ
ٍيػُ زض ظهيٌِ تقط ٍ ثيكبضي يبتتِ اؾ.؛ اهب ضٍي زي ط ؾكِ كِ اظ ًؾطّب پٌْبى هبًسُ اؾ ٍ .كوتط ثاِ آى
پطزاذتِ اًس ّوبًب تبثيط خْبً قسى ثط ًبثَزي تطٌّگ ٍ زض پ آى ظثبى پيَؾتِ ثِ آى تطٌّگ اؾّ .واِ
ظثبىقٌبؾبى ثط ايي ثبٍضًس كِ ضًٍس خْبً قسى زض هطگ ظثبىّب اثط قتبة زٌّسُ زاضز ،اهب چَى ايي ضًٍاس
تسضيد اؾ .كوتط هَضز تَخِ قطاض ه گيطز
زض زّكسُ خْبً اظ زؾ .ضتتي تٌَؿ ظثبً هؿئلِاي ً طاىكٌٌسُ اؾ.؛ اظ ايي ضٍ تٌْب ثب اّتوبم خسي
ؾبظهبىّبي ثييالولل  ،زٍلّ.ب ،هلّ.ب ٍ ظثبىقٌبؾبى ٍ اقليّ.بي ظثبً ه قَز اهيسٍاض ثَز كِ زض آيٌسُ
اظ قتبة ضًٍس ًبثَزي ظثبىّب كبؾتِ قَز ٍ قبيس ضٍظي ثطؾس كِ ايي ضًٍس هتَقاف گطزز(خبٍياسي:1382 ،
ل136
چٌبى كِ گدتِ قس ،خْبً قسى ثط تطٌّگ ٍ ظثبى تبثيط ؾاَ زاقاتِ اؾا .اظ خولاِ ثاط ظثابىّاب ٍ
تطٌّگّبي چَى كطزيً ،بٍاخَ ،آيٌَ ،آقَضي ٍ ثبؾك خْبً قسى حتا ثاط ؾاطف .آٌّاگ ًابثَزي
ظثبىّب اتعٍزُ اؾ .ثِ گًَِاي كِ ظثبىقٌبؾبً هبًٌس زيَيس كطيؿتبل ٍ زاًيل ًتل خْبً قسى ضا تٌْاب ٍ
هْنتطيي فبهل اظ هيبى ضتتي ظثبىّب ه زاًٌس
ثب پيكطت .تيآٍضيّبي اضتجبعبت گطٍُّبي ظثبً كَچك كِ زض گصقتِ اظ آىّب هحبتؾا .ها قاس
اكٌَى زض خبهقِ خْبً ًَ زض هقطو آؾيتّبي ظثبى غبلت يقٌ اً ليؿ قطاض گطتتاِاًاس؛ ظياطا هحال ٍ
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هَققي .خغطاتيبي زي ط فبهل هغطح زض اضتجبعبت ًيؿ .ثب خْبً قسى ًيبظ ثِ تجبزل اع فبت ثب ظثبى
هكتط پسيساض قسُ اؾ .اظ ايي ضٍ ظثبى ّبي ٍيػُ ًَاح كَچك ضٍ ثِ ًبثَزي ّؿاتٌس زض ضًٍاس خْابً
قسى گؿتطـ تطٌّگ غطث ثب گؿتطـ ظثبى غطث اضتجبط تٌ بتٌگ زاضز ثاب ٍضٍز فابزتّاب ،اياسُّاب ٍ
كبالّبي غطث ظثبى اً ليؿ ّن ثِ ّوطاُ آًْب ثطاي تَنيف اقيب ٍ هدبّين خسيس ٍاضز ها قاَز(ّوبى:
138
ايي تطخيح ظثبً ثبفث ثطتطي تكطي ٍ فول هطزه كِ ايي ظثبى ظثبى هبزضيقبى اؾاً .ؿاج .ثاِ
كؿبً ه قَز كِ آى ضا ثِ فٌَاى ظثبى زٍم ٍ يب ظثبى ثي بًِ تطا ه گيطًس ثِ عَض هثبل زٍلا .اً لؿاتبى
زض قطى ًَظزّن ثاب ؾَ اؾاتدبزُ اظ ثا اع فا ؾاطاى ككاَضّبي فقات هبًاسُ آؾايبي ٍ آتطيقابي اظ
انغ حبت حقَق ظثبى اً ليؿ ٍ فجبضات زٍ پْلَي ايي ظثبى فو ً ع قطاضزازّبي كِ ثب ايي ككَضّب
ثِ ظثبى اً ليؿ ه ثؿ .آًْب ضا تطيت زازُ ٍ اهتيبظات فوسُ ثطاي ذَز كؿت ه كطز
اظ ؾَي زي ط تثجي .يك ظثبى ذبل ثِ فٌَاى ظثبى خْبً هوكي اؾ .ثبفث ث ف ق هاطزم ثاِ
تطاگيطي ؾبيط ظثبى ّب قَز ٍ اظ عطب زي ط ؾجت اتعايف ؾطف .حصب ٍ ًبپسيس قسى ظثبىّبي گطٍُّبي
اقلي .قَز عج يك پػٍّف آهبضي ثيف اظ  95زضنس ؾبكٌيي ظهيي ثِ كوتط اظ  100ظثبى اظ هيابى ؾاِ
چْبض ّعاض ظثبى هَخَز زض خْبى ؾري ه گَيٌس(كطيؿتبلٍ 16 :1998 ،قتا زض ها يابثين كاِ تٌْاب 5
زضنس ثبق هبًسُ خْبى ثِ ّعاضاى ظثبى گًَبگَى ؾري ه گَيٌس ضٍقي ه قَز كاِ اكثطيا .افؾان اياي
ظثبىّب ظثبى گطٍُ ّبي كَچك اظ هطزم ّؿتٌس كِ زض نَضت تثجي .قغقا ياك ظثابى ثاِ فٌاَاى ظثابى
خْبً ظهبى هطگقبى ثؿيبض ظٍزتط اظ حس اًتؾبض تطا ه ضؾس(يققَث 122 :1384 ،
نتیجهگیشي

هطگ ظثبى ّب ثِ فجبضت زي ط كبّف تٌَؿ ظثبً اهطي ثِ غبي .پيچيسُ ثاَزُ ٍ فَاهال فسياسُاي زض
ايدبز ٍ تؿطيـ ٍ تكسيس آى زذيلٌس هْن تطيي ايي فَاهل ثيٌف حبكن ثط اشّبى هاطزم اؾا.؛ چاِ ثياٌف
ذَزكبضثطاى ٍ گَيكَضاى كِ زض پ اضظيبث ظثبى ثَه  ،هل ٍ هبزضي ذَز زض تطاظٍي هٌدقا.علجا ّابي
اقتهبزي ٍ هَتقي.خَي ّبي اختوبف ذَز تهوين ثِ تط آى گطتتِ ياب آى ضا اظ ضتجاِ اٍل اّويا .ثاِ
هطتجِّبي زٍم ،ؾَم تطٍ ه كبٌّس ٍ چِ ثيٌف فوَه قيدتِ زّكسُ خْبً كِ نلح ٍ ٍحست ٍ تَؾاقِ
ضا زض هسيٌِ تبضلِي يك ضً  ،يك ظثبً ٍ تك تطٌّ خؿتدَ ه كٌس گطٍّ زي ط اظ فَاهال ثاِ
ؾيبؾ .آى زؾتِ اظ حكَهّ.بي هل ثبظ ه گطزز كاِ ًوا ذَاٌّاس ياب ًوا تَاًٌاس ثاِ اضكابى اؾبؾا
زهكطاؾ ٍ حقَ ثكط يقٌ ح اقَام ٍ اقليّ.ب ثِ حدؼ ٍ قكَتبي ظثبى ٍ تطٌّگ ٍ َّي .ذَز ٍتبزاض
ثوبًٌس ٍ زؾتِ ؾَم اظ فَاهل ضا ه تَاى زض ظهطُ قطايظ ضقبث .ظثبىّب ٍ تطٌّگّب زض فطنِ ثاييالوللا
زض تضبي خْبً قسى ٍ تح .تبثيط ؾلغِعلج ّبي اقتهبزي ،تطٌّ هطاكع اقتساض خْبً ثط قوطز ثاِ
ايي تطتيت كبّف ايي آؾيت خْبً ثعضگ تطٌّ يقٌ ًبثَزي ظثبىّاب ًيبظهٌاس فاعم ٍ آگابّ هاطزم
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ثَه  ،تغييط ذظهك زٍلّ.بي هل ٍ ؾبذتبض ضٍاثظ ثييالولل ثَزُ ٍ چبلفّبي هكتط ٍ هتحاس ذاَز
آگبّبى تطٌّ ضا ه علجس
هنابع
آقبثرك  ،ؿ ( 1376فرَىگ علًم سياسي تْطاى :اًتكبضات هطكع اع فبت ٍ هساض فلو ايطاى چبح ؾَم
ا ّبل ،ض ( 1363زبان ي زبانضىاسي تطخوِ :هحوسضضب ثبعٌ تْطاى :اًتكبضات اهيطكجيط چبح زٍم
ثبثيكهَض،

( 1366ساخت ي كار ذَه تطخوِ :هحوسضضب ثبعٌ تْطاى ًكط تطٌّگ هقبنط چبح اٍل

ثبهج َظُ ،آ ( 1372هككل ظثبً ًيدطيِ مجلٍ پيام يًوسكً قوبضُ  285تْطاى
ثطتَى ،ض ( 1380قًمضىاسي سياسي تطخوًِ :بنط تكَّ تْطاىً :كط ً چبح اٍل
ث يطٍيف ،م ( 1363زبانضىاسي جديد تطخوِ :هحوسضضب ثبعٌ تْطاى :اًتكبضات آگبُ چبح زٍم
خبٍيسي ،ـ ( 1382خْبً قسى ٍ هطگ ظثبىّب مجلٍ اطالعات سياسي ي اقتصادي قوبضُ  193ا  194تْطاى
زٍضتيِ ،غ ،ب ( 1382علًم اوساوي ،گسترٌي ضىاختَا تطخوِ :خ لالسيي ضتيـتط ٍ زي طاى تْطاىً :كط ً چبح اٍل
ضٍراالهيٌ  ،م ( 1368زميىٍ فرَىگضىاسي تْطاى :اًتكبضات فغبض چبح زٍم
ظاكؽ 1377( ٍ ،وگاَي وً بٍ مفًُم تًسعٍ تطخوِ :تطيسُ تطّ ٍ زي طي تْطاىً :كط هطكع چبح اٍل
كبلَُ ،غ ،ل ( 1379ظثبىّب ،ؾتيع يب ّوعيؿت مجلٍ پيام يًوسكً قوبضُ  359تْطاى
كطيؿتبل ،ز ( 1365اوقالب زباوي تطخوِ :قْطام ًقفتجطيعي تْطاى :اًتكبضات ققٌَؼ چبح اٍل
گيسًع ،آ ( 1377پيامدَاي مدرويتٍ تطخوِ :هحؿي ث ث تْطاىً :كط هطكع چبح اٍل
هبلطة ،م ( 1383زبانَاي مردمان جُان تطخوِ :هحؿي حكيو تْطاى :اًتكبضات ذدؿتِ چبح زٍم
هَلِ ٍيؿلط ،ح ( 1372هقبلِ زاؾتبى ثبثل :چٌسگبً ظثبىّب مجلٍ پيام يًوسكً قوبضُ  285تطخوِي غجطاي تْطاى
يققَث ر ( 1384ظثبى ،تطخوِ ٍ اضتجبط تطٌّگّب تْطاىً :كط هطكع چبح اٍل

