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دکتز پزيیه دخت ايحدی

اؾتازیاض زا٘كٍا ٜذٛاضظٔی
سُیال وعیمی

زا٘كزٛی زوتطی زا٘كٍا ٜذٛاضظٔی

چکیدٌ

آَ ویا حىٔٛتی قیقی ٔ ٚحّی تٛز و ٝزض فانّ ٝی ؾسٞ ٜای ٞكتٓ تا زٞ ٓٞزطی لٕطی  ،زض ٘ٛاحی ٚالـ زض قطق
ؾفیس ضٚز ٔٛؾ ْٛت « ٝتی ٝپیف » لسضت ضا ت ٝزؾت ٌطفت  .فطٔا٘طٚایاٖ ایٗ حىٔٛت رٍّٕی اظ ؾازات تٛز٘س وٝ
٘ؿة ذٛز ضا ت ٝأاْ ؾزاز ( ؿ ) ٔی ضؾا٘س٘س  .آٟ٘ا زٚیؿت  ٚپٙذ ؾاَ زض ٘ٛاحی قطلی ؾفیس ضٚز حىٔٛت وطز٘س .
اؾاؼ حىٔٛت آٟ٘ا ٔتىّی تط أٛض ٘ؾأی  ٚظٔیٙساضی تٛز  ٚحاوٕاٖ آَ ویا زض ضأؼ لسضت ٘ؾأی  ٚؾیاؾی لطاض
زاقتٙس  .زض ؾاَ ٞ 0111زطی لٕطی تا حّٕ ٝی قا ٜفثاؼ ت ٝلّٕط ٚآ٘اٖ  ٚفطاض ذاٖ احٕس ذاٖ ( آذطیٗ حاوٓ آَ
ویا ) ت ٝذاضد اظ ٌیالٖ  ،تؿاط حىٔٛت ویایی تطچیس ٜقس  .ایٗ ٘ٛقتاض تط آٖ اؾت تا ؾیاؾت ٔصٞثی حاوٕاٖ ویایی
 ٚتأحیط آٖ زض حفؼ ٚحست  ٚا٘ؿزاْ لّٕط ٚآ٘اٖ ضا تثیٗ ٕ٘ایس.
وّیس ٚاغٞ ٜا  9آَ ویا  ،نفٛیّ ، ٝحىٔٛت ٔحّی ٌ ،یالٖ  ،ؾیاؾت ٔصٞثی
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اظ زٚضٞ ٜای تاؾتا٘ی تا ظٔاٖ قا ٜفثاؼ ا َٚحىٔٛت ٞایی و ٝزض ٌیالٖ ت ٝلسضت ٔی
ضؾیس٘س  ،ت ٝقىّی ٔؿتمُ اظ حىٔٛت ٞای تعضي زض ایطاٖ لسضت ضا زض زؾت زاقتٙس ٌ .یالٖ تٝ
ِحاػ الّیٕی  ٚزاقتٗ ٔٛا٘ـ عثیقی ٕٞچ ٖٛو ، ٜٛر ، ٍُٙتاتالق  ٚآب ٛٞ ٚای ٔطعٛب  ٚتیٕاضی
ظا چٟط ٜای ٔتفاٚت تا زیٍط ٔٙاعك رغطافیایی ایطاٖ زاقت  .ایٗ ٚیػٌی زض تقس فطٍٙٞی ٘یع لاتُ
تٛرّ ٝتٛز  ،چطا ؤ ٝطزْ ؾاوٗ زض ایٗ ٘احی ٝتٚ ٝیػ ٜزض ٘ٛاحی وٞٛؿتا٘ی آٖ ت ٝزِیُ زاقتٗ ضٚحیٝ
ی رٍٙزٛیی  ٚفسْ ؾّغ ٝپصیطی قٟطت زاقتٙس  .اظ تیٗ الٛاْ ؾاوٗ زض ٌیالٖ ز ٚلٌ ْٛیُ ٚ
زیّٓ زض ٔٙاؾثات ؾیاؾی ایٗ ؾطظٔیٗ  ،تٚ ٝیػ ٜزض لطٖ ٞكتٓ تا زٞ ٓٞزطی لٕطی اظ إٞیّت
ذانی تطذٛضزاض تٛز٘س  .تقس اظ ؾمٛط أپطاعٛضی ؾاؾا٘ی اٞاِی ٌیالٖ اظ رّٕٔ ٝطزٔا٘ی تٛز٘س وٝ
زض تطاتط ٚضٚز افطاب ت ٝؾطظٔیٗ ذٛز ٔمأٚت وطز٘س ایٗ أط تافج قس و ٝافطاب ٔؿّٕاٖ  ،لعٚیٗ
ضا ت ٝفٛٙاٖ ِكىطٌا ٜذٛز ا٘تراب وٙٙس .
ر ٚ ًٙزضٌیطی تا اٚاذط لطٖ ؾٞ ّْٛزطی تیٗ ؾاوٙیٗ ٌیالٖ  ٚافطاب ٔؿّٕاٖ ازأٝ
زاقت ِ ٚصا زض تطذی اظ ٔٙاتـ اؾالٔی اظ ٔطزْ ایٗ ٘احی ٝتا ٘فطت یاز ٔی قٛز  .زض ایٗ ظٔاٖ
زیّٕیاٖ ت ٝذهٛل ت ٝزِیُ اضتثاط تا فّٛیاٖ ٔاظ٘سضاٖ  ،أٗ تطیٗ ٘مغ ٝضا تطای زافیاٖ فّٛی تٝ
ٚرٛز آٚضز٘س  ٚتا پٙا ٜزازٖ  ٚاتّحاز تا آ٘اٖ ٘ ،فطت حىٔٛت ٞای فطتی ضا ٘ؿثت ت ٝذٛز تیكتط
وطز٘س ٘ .تیز  ٝایٗ ٔٛزّت  ٚاضتثاط  ،پصیطـ اؾالْ اظ ؾٛی الٛاْ زیّٓ  ٚتكىیُ حىٔٛتی لسضتٕٙس
ت٘ ٝاْ آَ تٛی ٝقس  ٚایٗ أط ظٔی ٝٙای تطای قىُ ٌیطی حىٔٛت ٞای زیٍط قیقی ٔ ٚؿتمُ زض
٘ٛاحی ٌیالٖ زض ؾاَ ٞای تقس ٌطزیس  .تیٗ ؾاَ ٞای  651تا ٞ 0111زطی لٕطی حىٔٛتی قیقی
ٔٛؾ ْٛت ٝآَ ویا زض ایٗ ٘احی ٝایزاز قس .
پػٞٚف حاضط زض نسز پاؾد زازٖ ت ٝچٍوٍ٘ٛی تكوىیُ ایوٗ حىٔٛوت ٘یؿوت  ،تّىوٝ
ٞسف انّی آٖ تطضؾی ؾیاؾت ٔصٞثی حىٔٛت آَ ویا زض ٌیالٖ  ٚتأحیط آٖ زض حفؼ ٔ ٚا٘وسٌاضی
ایٗ حىٔٛت اؾت .ؾؤاَ انّی ٘ٛقتاض حاضط ایٗ اؾت و ٝؾیاؾوت ٔوصٞثی حاوٕواٖ ویوایی چوٝ
تأحیطی زض تما ٔ ٚا٘سٌاضی ایٗ حىٔٛت قیقی زض ٔسّت زٚیؿت  ٚپٙذ ؾاَ زاقوت ٝاؾوت  .فطضویٝ
ای و ٝتطای ایٗ پطؾف ٔغطح ٔی قٛز ایٗ اؾت و 9 ٝؾیاؾت ٔوصٞثی آَ ویوا  ،حفوؼ ٚحوست ٚ
ا٘ؿزاْ ٔصٞثی لّٕط ٚتحت ٘فٛشقاٖ تٛز .
اعّالفات اضائ ٝقس ٜزض ایٗ ٘ٛقتاض تط اؾاؼ ضٚـ وتاترا٘و ٝای رٕوـ آٚضی قوس ٜاؾوت  .زض ایوٗ
ضٚـ اعّالفات تاضیری رٕـ آٚضی قسٛٔ ٚ ٜاضز اذتالف آٖ تا یىسیٍط ٔٛضز ٘مس  ٚتطضؾوی لوطاض
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ٌطفت  ٚتزعی ٚ ٝتحّیُ ٔغاِة تط اؾاؼ ضٚـ تاضیری ٔ ٚثتٙی توط تٛنویو  ٚتغثیوك  ٚتحّیوُ
ٔحتٛا نٛضت پصیطفت .الظْ ت ٝشوط اؾت ٔٙؾٛض اظ ؾیاؾت ٔصٞثی زض پوػٞٚف حاضوط ٔ ،زٕوٛؿ
السأات فطٔا٘طٚایاٖ ایٗ حىٔٛت زض ع َٛز ٚلطٖ زض ظٔی ٝٙی ٔصٞثی اؾت .
ظٔیٞ ٝٙای لسضت یاتی آَ ویا زض ٌیالٖ
آَ ویا ٔٛفك قس حىٔٛت ٔحّی ٔ ٚؿتمّی ضا زض ٌیالٖ تزطت ٝوٙس  .ایٗ حىٔٛوت زاضای
عٛال٘ی تطیٗ حىٔٛت زض ٘احیٌ ٝیالٖ پؽ اظ ٚضٚز اؾالْ تٛز  .زض ٔٙاتـ تاضید ٌیالٖ ایٗ حىٔٛت
ت٘ ٝاْ ٞای ویاییاٖ  ٚتٙی ویا ٔ ٓٞقطٚف ٞؿتٙس ٔ ( .طفكوی ٔ ، 0250 ،مسٔؤ ٝهوح ، ،ل ) 25
ایٗ وّٕ ٝتٔ ٝقٙی تعضي  ،تا قى ٚ ٜٛفطٔا٘طٚا اؾت  ٚلثُ اظ ت ٝلسضت ضؾیسٖ آٟ٘وا ذا٘وساٖ ٞوایی
ٕٞچ ٖٛویا َِّٔه ٞعاض اؾثی زض ٌیالٖ ( ٔطفكی  ، 0253 ،ل  ٚ ) 47یا ویا حؿیٗ چَالٚی ( ٚاِوٝ
انفٟا٘ی  ، 0261 ،ل  ) 020تا ایٗ پؿ٘ٛس قٙاذت ٝقس ٜتٛز٘س  .آَ ویا اظ ؾاَ ٞ 652زطی لٕوطی
( ٔطفكی  ، 0253 ،ل  ) 17 ، 05تا ؾاَ ٞ 0111زطی لٕطی زض ٘ٛاحی قطق ؾوفیس ضٚز وو ٝزض
ضٚظٌاض ذٛز ت « ٝتی ٝپیف » ٔكٟٛض تٛز حىٔٛت ٔی وطز .
ٔٙاتـ تاضیری حىّاْ آَ ویا ضا یاظز ٜتٗ ٔ ٚسّت حىٔٛوت آٟ٘وا توط ٌویالٖ تیو ٝپویف ضا
زٚیؿت  ٚپٙذ ؾاَ ٔی زا٘ٙوس ٚ ( .اِو ٝانوفٟا٘ی  ، 0261 ،ل  - 243ضّٔٚو ، 0273 ، ٛد ، 2ل
 ) 035تطذی ٔٙاتـ ٘ؿة ایٗ ذا٘ساٖ ضا ت ٝأاْ ؾزاز (ؿ) ٔی ضؾوا٘ٙس  ( .قٛقوتطی  ، 0266 ،د، 1
ل  - ، 206غفاضی  ، 0232 ،ل  ) 73تطذی ایٗ ا٘تؿاب ضا زؾتاٚیعی تطای ٔكطٚفیّت تركویسٖ
ت ٝحىٔٛت آٟ٘ا ٔی زا٘ٙس ٙٔ ( .عٚی  ، 0258 ،نم  ) 305 ، 304تا ایٗ ٚرٛز تایس اقاض ٜوطز توا
وٞ ٖٛٙیچ زِیّی ٔتىّی تط اؾتٙازات فّٕی زض ایٗ ٔٛضٛؿ اضائ٘ ٝكس ٜاؾت .
يضعیّت مذَبی گیالن قبل اس قدرت یابی آل کیا

ضقو ٔٙا تـ ٔىتٛب تا لوط ٖٚز ٚ ّْٚؾوٞ ّْٛزوطی لٕوطی زض ٌویالٖ  ،تافوج قوس ٜتوا
ٚضقیت ٔصٞثی ذا٘ساٖ ٞای حاوٓ تط ٌیالٖ زض پطز ٜای اظ اتٟاْ تالی تٕا٘س  ٚایٗ اتٟاْ ٕٞچٙاٖ توا
ظٔاٖ ضٚی واض آٔسٖ حىٔٛت آَ ویا زض لطٖ ٞكتٓ زض ٌیالٖ ٚرٛز زاضز  .آ٘چٔ ٝؿوّّٓ اؾوت ایوٗ
اؾت و ٝلثُ اظ لسضت یاتی آَ ویا زٌ ٚطایف قیق( ٝظیسیّ ٚ ) ٝؾٙی زض ٌیالٖ ٚرٛز زاقت ٝاؾوت .
حضٛض ازیا٘ی ٕٞچ ٖٛیٟٛزیّت ٔ ٚؿیحیّت زض ٌیالٖ زض ٔٙاتـ لثُ اظ حىٔٛوت آَ ویوا ٘یوع ٔوٛضز
تأییس ٔٙاتـ لطاض ٌطفت ٝاؾوت ٔ ( .مسؾوی  ، 0250 ،د ، 1ل ّٛٔ ) 411ضذواٖ اظ حضوٛض فطلو ٝای
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ٔٛؾ ْٛت ٝوطأیٔ ٚ ٝكثّ 0ٟٝزض ٌیالٖ یاز ٔی وٙٙس ٔ ( .مسؾی  ، 0250 ،د ، 1نوم – 428 ، 417
ا٘هاضی  ، 0246 ،ل ٘ ) 272مغٛیّٔ ( ٝحٕٛزیّ ٓٞ ) ٝپیطٚا٘ی زض ٌیالٖ لثُ اظ ضٚی واض آٔوسٖ آَ
ویا زاقت ( ضاتی ، 0263 ، ٛٙل  ) 15تقس اظ ؾمٛط آَ تٛی ٝضا ٜتطای ت ٝلسضت ضؾویسٖ اؾوٕافیّیّٝ
زض ٌیالٖ فطا ٓٞقس  .زض تی ٝپیف لثُ اظ لسضت یاتی حىٔٛت آَ ویا اغّة قیق ٝی ظیسی 1تٛز٘وس
ٛ٘ ٚاحی غطتی آٖ ٔٛؾ ْٛت ٝتی ٝپؽ تیكتط ٌطایف حٙثّی  ٚقوافقی زاقوتٙس ٔ ( .مسؾوی ، 0250 ،
د ، 1ل  ) 431ظٔا٘ی و ٝأیط ویای ٔالعی ( پسض ؾیس فّی ویا ( توا٘ی حىٔٛوت ویوایی ) تقواِیٓ
ذٛز ضا اظ ٔالط قطٚؿ وطز فٕٔ ْٛطزْ زض تی ٝپیف ظیسی تٛز٘س  .پؽ اظ ٔطي ؾیس أیط ویا ٔالعی
 ،فمٟای الٞیزاٖ تا ؾیس فّی ویا تیقت وطز٘س  ٚافتماز زاقتٙس و « 9 ٝآ٘چو ٝقوطط أأوت اؾوت زض
ٔصٞة ظیس تٗ فّی فّی ٝاِؿالْ و ٝذهایُ ذٕؿ ٝاؾت زض اٛٔ ٚرٛز اؾت » ( ٔطفكوی ، 0253 ،
ل ) 30
سیاست دیىی حکًمت آل کیا

ؾیاؾت ٔصٞثی حىٔٛت آَ ویا ضا زض زٔ ٚمغـ ظٔا٘ی ٔی تٛاٖ ٔٛضز ٘مس  ٚتطضؾوی لوطاض
زاز ٔ.مغـ ا َّٚاظ ظٔاٖ قىُ ٌیطی حىٔٛت آَ ویا تا حىٔٛت ؾّغاٖ احٕس ویا ضا زض تط ٔی ٌیوطز
 .زض ایٗ زٚضاٖ اؾاؼ تیكتط رٞ ًٙا تیٗ ز ٚلّٕط ٚتی ٝپؽ  ٚتی ٝپیف تط ٔثٙای اذتالفات ٔوصٞثی
قىُ ٌطفت  .تٟا٘ ٝی ایٗ رٞ ًٙا تثّیغ زیوٗ توٛز وو ٝحىٔٛوت آَ ویوا آٖ ضا زض ؾوط ِٛحو ٝی
ؾیاؾت زیٙی ذٛز لطاض زاز  .تقس اظ فت ،الٞیزاٖ تٛؾظ ؾیس فّی ویا تٛز و ٝایٗ قٟط توا ز ٚلوطٖ
ت ٝفٛٙاٖ ٔطوع حىٔٛت تی ٝپیف زض ٔماتُ حىٔٛت تی ٝپؽ لطاض ٌطفت ( ٕٞواٖ  ،ل  . ) 31ؾویس
فّی ویا ٞسف ذٛز زض اغّة رٞ ًٙا ضا تثّیغ زیٗ ٔقطفی ٔی وطز  ٚزض اتتسا تا تط پایی ٔطاؾٓ زفا
٘ ٚیایف اظ ذسا٘ٚس یاضی ٔی ذٛاؾت ( ٕٞاٖ  ،نم  ) 32 ، 31ا ٚتا ایٗ ؾیاؾت ؽطیو ٔوصٞثی
٘كاٖ ٔی زاز وٞ ٝسف ا ٚتٛؾق ٝعّثی  ٚتهطّف لّٕط٘ ٚیؿت  ٚت ٝرٞ ًٙای ا ٚضٍ٘ی ٔصٞثی ٔی
تركیس .

 - 1مشبٍُّ فرقٍ ای بًد کٍ عقیذٌ داشت خذايوذ شبیٍ بٍ مخلًق است ي برای اي صفاتی را قائل بًد ( مقذسی ، 1361 ،
ج ، 2ص . ) 539
 - 2زیذیٍ بٍ امامت زیذ از وًادگان امام سجاد ( ع ) معتقذ بًد  .در اصًل اعتقادی آوان آمذٌ استت کتٍ امامتت بعتذ از
امام حسه ( ع ) ي امام حسیه ( ع ) در میان فرزوذان آن دي امام مستقر شذٌ ي َر کٍ از فرزوذان آن دي امام با شمشتیر
قیام ي مردم را بٍ امامت خًد دعًت کىذ اطاعت اي ياجب است ( اشعری قمی  ، 1371 ،ص . ) 142
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تؿیاضی اظ ٔطاؾٓ ٙٔ ٚاؾه ٔصٞثی  ٚفثازی زض ایٗ ذا٘ساٖ ت ٝا٘ساظ ٜای ٔٛضز تٛرّ ٝلطاض
ٔی ٌطفت و ٝزض یىی اظ ٘ثطزٞا  ،أطای تی ٝپؽ ظٔاٖ حّٕ ٝضا زض ٍٙٞاْ ٕ٘اظ تقیویٗ وطز٘وس  .ظیوطا
فمیس ٜزاقتٙس « چٚ ٖٛلت ٕ٘اظ ٔی قٛز اٌط تط یه پّٟٛی ایكاٖ  ...ز ٜچٛت ٝتیط ٔی ظ٘ٙوس ٕٔىوٗ
٘یؿت وٕ٘ ٝاظ ضا لضا وٙٙس » ( ٕٞاٖ  ،ل ٌ ) 71ا ٜایٗ ٘ثطزٞا تٙا ت ٝذٛاؾت ٔوطزْ نوٛضت ٔوی
ٌطفت ٛٔ ٚضز اؾتمثاَ حىٔٛت آَ ویا  ٓٞلطاض ٔی ٌطفت ٘ .ىت ٝای و ٝزض ذهٛل ٔوطزْ ِكوت
٘كاء اتّفاق افتاز ( ٕٞاٖ  ،ل . ) 34
آَ ویا پؽ اظ وؿة لسضت تا تٕأی ٔصاٞة  ٚفطلٞ ٝای ضایذ ٌیالٖ تی ٝپیف تؤ ٝثواضظٜ
تطذاؾت  .تیكتطیٗ رٞ ًٙای آ٘اٖ تا اؾٕافیّیٌّ ٝعاضـ قس ٜاؾت  ،اٌطچ ٝتٕاْ وؿا٘ی و ٝذواضد
اظ افتمازات زیٙی حىٔٛت آ٘اٖ لطاض زاقتٙس ٔ ،راِفاٖ ٔصٞثی آَ ویا تّّمی ٔی قس٘س  ٚزض ٚالـ « ...
زض رٕیـ اٚلات  ٚؾافات زض فىط آٖ تٛز٘س وٞ ٝط را ٔقا٘سی ٔ ٚقاضضی تا ا ُٞاؾالْ تاقوس  ،توٝ
زفـ آٖ لیاْ ٕ٘ایٙس ٕٞ ( » ...اٖ  ،ل  ) 52تا ایٗ ٚرٛز زض رٍٙی ٞای ذٛز و ٝتیكتط ض٘وً زیٙوی
زاقت ٝتا ٔطزْ ٔٙاعمی و ٝفتٔ ،ی وطز٘س تا ذك٘ٛت تطذٛضز ٕ٘وی وطز٘وس  ٚایوٗ ٘ىتو ٝذوٛز ضا زض
ر ًٙضٚزؾط تیكتط ٘كاٖ زاز ( ٕٞاٖ  ،نوم ٔ . ) 211 ، 010راِفوت ایوٗ حىٔٛوت ٔحّوی توا
اؾٕافیّیّ ٝت ٝا٘ساظ ٜای تٛز وّٛٔ ٝضخ ضؾٕی ایٗ ظٔاٖ اظ پیطٚاٖ ایٗ فطل ٝتحوت فٙوٛاٖ « انوحاب
٘ىثت آئیٗ » ٔ « ٚالحس » ٜیاز ٔی وٙس ( ٕٞاٖ  ،نم  . ) 47 ، 140چٙا٘چ ٝپیطٚاٖ ایٗ فطل ٝزؾت
اظ افتمازات ذٛز تط ٔی زاقتٙس ٔٛضز احتطاْ ایٗ حىٔٛت لطاض ٔی ٌطفتٙس ٌ ٚا ٜتٔ ٝمأوات تواالیی
ٔی ضؾیس٘س ( ٕٞاٖ  ،ل  ) 44زض غیط ایٙهٛضت تا قسّت  ٚذك٘ٛت توا آٟ٘وا تطذوٛضز ٔوی قوس (
ٕٞاٖ  ،نم . ) 57 ، 56 ، 55
آَ ویا غیط اظ ٔراِفاٖ ٔصٞثی  ،تا ضلیثاٖ ٔصٞثی ذٛز ٘یع توا قوست تطذوٛضز ٔوی ووطز .
چٙا٘چ ٝزض ظٔاٖ ؾیس ضضا ویا « فمی ٝحأس » و ٝذٛز اظ فّٕای ظیسی ٔصٞة ایٗ فٟس تٛز  ... « ،زض
وٛب  ٚتٛضیا پیچیس٘ ٜفظ ضیرتٙس  ٚتؿٛذتٙس تا ؾایط ٔٛافماٖ ٟٔسی ویا ضا تٙثی ٝتاقس ٕٞ ( » ...اٖ ،
ل  ) 024فمی ٝحأس ت ٝز٘ثاَ اذتالفی و ٝتیٗ أیط ٔحٕٛز  ،ؾطزاض ؾیس ضضوا ویوا ٟٔ ٚوسی ویوا ٚ
زقٕٙاٖ اؾٕافیّی ٔ صٞة ا ٚایزاز قس ٜتٛز  ،ت ٝزفاؿ اظ ؾویس ٟٔوسی ویوا تطذاؾوت ٝتوٛز  .زض ایوٗ
زٚضاٖ  ٚزض تٕأی ایٗ رٞ ًٙا حىٔٛت آَ ویا ؾقی زاقت تا ٚحست ٔصٞثی لّٕط ٚتحوت ٘فوٛش
ذٛز ضا حفؼ وٙس  .زض ٕ٘ ٝ٘ٛای راِة تٛرّ ٝتطای حفؼ ایٗ ؾیاؾت زیٙی ٙٔ ،اتـ اظ ا٘تماَ ٔوصٞة
زض یىی اظ اظزٚاد ٞای تیٗ ز ٚلّٕط ٚتی ٝپؽ  ٚتی ٝپیف ؾرٗ ٔی ٌٛیٙس و ٝفطٚؾی اظ تی ٝپؽ تٝ
ز٘ثاَ اظزٚاد زض تی ٝپیف اظ ٌطایف ؾٙی ذٛز زؾت وكویس  ٚقویق ٝی ظیوسی قوس ( ٕٞواٖ  ،ل
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 ) 066زض ایٗ ٔمغـ فمٟای ظیسی ٔصٞة  ،افتثاض ظیازی یافتٙس  ،تا آ٘زا وٕٞ ٝوطا ٜتوا ؾوفیطاٖ ٌواٜ
تطای اضؾاَ پیاْ نّ ،افعاْ ٔی قس٘س ( ٕٞاٖ  ،ل  ٚ . ) 24ا٘زاْ أٛض ٔصٞثی ٕٞچ ٖٛحس ظزٖ ٚ
تٛت ٝزازٖ  ،وؿا٘ی و ٝاظ اؾٕافیّیّ ٝزؾت وكیس ٜتٛز٘س تط فٟس ٜی آ٘اٖ تٛز ( ٕٞاٖ  ،ل  . ) 44زض
فٛو زض حىٔٛت آَ ویا فطز حاوٓ اتتسا ٔٛضز تأییوس فّٕوای ظیوسی ٔوصٞة لوطاض ٔوی ٌطفوت ٚ
حىٔٛت ٚی ضؾٕیّت ٔی یا فت ( ٕٞاٖ  ،نم . ) 000 ، 30
زض تاض ٜی چٍٍ٘ٛی تطذٛضز آَ ویا تا ازیاٖ زیٍط ٔخُ یٟٛزیاٖ ٔ ٚؿیحیاٖ اعّوالؿ ظیوازی
زض ٔٙاتـ ایٗ فٟس ت ٝچكٓ ٕ٘ی ذٛضز  .تا زض ٘ؾط ٌطفتٗ ایٗ ٔغّة ٕ٘ی تٛاٖ ت ٝضاحتی اؽٟاض ٘ؾوط
وطز و ٝآیا آَ ویا تا پیطٚاٖ ازیاٖ زیٍط ٕٞچ ٖٛیٟٛزیاٖ ٔ ٚؿیحیاٖ ٘یع تو ٝذكو٘ٛت تطذوٛضز ٔوی
وطز یا ذیط ؟ أّا ٔی تٛاٖ ت ٝحضٛض یٟٛزیاٖ زض ٌیالٖ زض ایٗ ظٔاٖ یمیٗ زاقوت  .توا ٌعاضقوی ووٝ
ؽٟیطاِسیٗ ٔطفكی اضائٔ ٝی زٞس ٔی تٛاٖ فٕٟیس آ٘اٖ زض ضٚؾتایی ت٘ ٝاْ چاوواٖ ( اظ ٘وٛاحی ریوط
وكای ٝزض اقىٛض ) ؾى٘ٛت زاقتٙس  ٚاظ ضا ٜتاظضٌا٘ی  ٚتزاضت أطاض ٔقاـ ٔوی وطز٘وس ( ٕٞواٖ ،
ل  . ) 134زض ظٔاٖ ؾیس ٔحٕس ویا زض یىی اظ رٞ ًٙای آَ ویا زض ٘احی ٝی اقىٛض  ،ؾویس ضضوا
ویا فطظ٘س ؾیس ٔحٕس ویا  ،فسّ ای اظ یٟٛزیاٖ ضا زؾتٍیط  ٚأٛاَ آ٘اٖ ضا ٔهازض ٜوطز ( ٕٞواٖ  ،ل
. ) 134
ٔطفكی ت ٝزضؾتی ت ٝفّّت زؾتٍیطی یٟٛزیاٖ اقاضٕ٘ ٜی وٙس  .أّا ٔهازض ٜی أوٛاَ ایوٗ
افطاز ٘كاٖ ٔی زٞس و ٝقایس تركی اظ ٔٙاتـ زض آٔس حىٔٛت آَ ویا ت ٝایٗ قىُ فوطأ ٓٞوی قوسٜ
اؾت  .اظ آ٘زا و ٝچٙیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛای زض تطذٛضز تا یٟٛزیاٖ زض وتواب تواضید ٌویالٖ  ٚزیّٕؿوتاٖ توٝ
ٕٞیٗ یه ٔٛضز ٔحسٚز ٔی قٛز ٕ٘ ،ی تٛاٖ ت ٝنطاحت اؽٟاض ٘ؾط وطز و ٝضفتاض آَ ویا توا پیوطٚاٖ
ایٗ زیٗ چٍ ٝ٘ٛتٛز ٜاؾت  .افتماز ت ٝقیق ٝی ظیسی تا ظٔاٖ حىٔٛوت ؾوّغاٖ احٕوس ذواٖ ٚاِوی
ویایی زض الٞیزاٖ ٚرٛز زاقت  ٚآَ ویا تقسٞا ت ٝز٘ثاَ ؾیاؾت زیٙی ذٛز ٕٔ ٚاقوات ؾیاؾوی توا
ذا٘ساٖ نفٛیّ ، ٝت ٝقیق ٝی زٚاظز ٜأأی زض آٔس٘س  ٚت ٝز٘ثاَ آٖ ٔطزْ ضا ٚازاض ت ٝپصیطـ ٌوطایف
زیٙی رسیس وطز٘س .
ٔمغـ ز ّْٚؾیاؾت زیٙی آَ ویا اظ ایٗ ظٔاٖ تا ایٗ تغییط ٌطایف زیٙی ذٛز ضا ٘كواٖ زاز .
تطذی ایٗ الساْ ضا ٘اقی اظ ؾیاؾت حىٔٛت آَ ویوا زا٘ؿوت ٝا٘وس ( پایٙوس ، 0246 ، ٜل ٚ ) 8 25
تطذی زیٍط آٖ ضا ٘اقی اظ فكاض قا ٜعٕٟاؾة شوط ٔی وٙٙوس ( ضاتیٙو ، 0263 ، ٛل  . ) 387زؾوتٝ
ای زیٍط اظ پػٞٚكٍطاٖ زالیُ زیٍطی تطای ایٗ تغییط ٌطایف زیٙی شوط ٔی وٙٙس  ٚفمیس ٜزاض٘س ووٝ
ٔصٞة ظیسی ٝضفت ٝضفت ٝت ٝاف َٛوأُ ٘عزیه قس ٜتٛز  ٚپٛیایی ؾاتك ضا ٘ساقت ( ٔیط اتٛاِماؾوٕی ،
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 ، 0258ل ٘ . ) 36ثایس اظ ذاعط تطز و ٝایٗ تغییط ٌطایف زیٙی  ٚؾیاؾت ٔصٞثی تٞ ٝط فّّتوی ووٝ
نٛضت پصیطفت ٝتاقس  ،ضاٞی تطای ٘كاٖ زازٖ ٕٞىاضی ایٗ حىٔٛت ٔحّوی توا حىٔٛوت نوفٛی
تٛز ٜاؾت ٞ .ط چٙس ایٗ ؾیاؾت ٘ ٓٞتٛا٘ؿت ٔا٘ـ حّٕ ٝی حىٔٛوت نوفٛیّ ٝتو ٝلّٕوط ٚآَ ویوا
قٛز .
اظ زیٍط ؾیاؾت ٞایی و ٝزض تقس زیٙی ٔی تٛاٖ ت ٝآٖ اقاض ٜوطز  ٚزض حىٔٛوت عوٛال٘ی
ٔست آ٘اٖ ٘یع ٘مف ظیازی زاقت ٝاؾت  ،ازّفای ا٘تؿاب آ٘اٖ ت ٝأاْ ؾزاز ( ؿ ) اؾت ٙٔ .اتـ تأویوس
تط ا٘تؿاب فاِی آ٘اٖ زاض٘س ( اؾوىٙسض تیوً تطوٕواٖ  ، 0266 ،نوم  . ) 32 ، 31تقوس اظ وتواب
ٔزاِؽ إِؤٔٙیٗ ضاتی ٛٙاِٚیّٗ ٔحمّمی اؾت و ٝایٗ ٘ؿة ٘أ ٝضا ٔٛضز تأییس لطاض زاز ٜاؾت ( ضاتیٙوٛ
 ، 0258 ،ل  . ) 020ایٗ ٘ىت ٝزض پصیطـ ایٗ ذا٘ساٖ اظ ؾٛی ٔطزْ تأحیط ظیازی زاقت توا روایی
و ٝزض تطذی ٔٙاعك ٔطزْ ت ٝرٟت پیطٚظی آ٘اٖ زض رٞ ًٙا ٔثازضت ت ٝرٕـ آٚضی ظووات  ٚپوَٛ
ٔی وطز٘س تا ٞعی ٝٙی ِكىطوكی آ٘اٖ ضا فوطا ٓٞوٙٙوس ( ٔطفكوی  ، 0253 ،ل ٔ ) 27وطزْ وو ٝاظ
فّٕىطز ؾیاؾی  ٚالتهازی  ٚارتٕافی حىٔٛت ٞای لثُ اظ آَ ویا ضضایتی ٘ساقوتٙس  ،ضا٘ ٜزوات
ذٛز ضا اظ حىٔٛت ٞای ؽآِ لثّی پیٛؾتٗ ت ٝذا٘سا٘ی ٔی زا٘ؿتٙس و ٝذٛز ضا اظ ٘ؿُ أأاٖ قویقٝ
ٔقطفی ٔی وطز .
زض ٔٛضز ٚاوٙف ٔطزْ زض تطاتط ؾیاؾت رسیس ٔصٞثی تٚ ٝضٛح ٔغّثوی زض ٔٙواتـ ٘یأوسٜ
اؾت أّا تقسٞا تا تطذی اظ ٘أٞ ٝای ذاٖ احٕس ذاٖ ( آذطیٗ حاوٓ ویایی ) ٔی توٛاٖ فٕٟیوس ایوٗ
الساْ تا ارثاض ٕٞطا ٜتٛز ٜاؾت  .زض یىی اظ ٘اْ ٞایی و ٝاظ ذاٖ احٕس ذاٖ ت ٝزؾت آٔس ، ٜتطذٛضز
ٚی تا وؿا٘ی و ٝتط ظیسیّ ٝتالی ٔا٘س ٜتٛز٘س ضا ٔوی توٛاٖ زضن ووطز ٔ .یوط رّیوُ ( اظ ٚظضای ذواٖ
احٕس ذاٖ ) زض عی ٘أ ٝای اظ ٚی ذٛاؾت ٝتٛز تا اظ فكاض ظیاز تط « ٔال ؾّیٕاٖ » و ٝتط ظیسی ٝتالی
ٔا٘س ٜتٛز واؾت ٝقٛز  ٚت ٝذاٖ احٕس ذاٖ یمیٗ زاز ٜتٛز و ٝتالی ٔا٘سٖ ٔال ؾّیٕاٖ تط ٔصٞة ذوٛز
ذغط ظیازی تطای حىٔٛت آَ ویا ٘ساضز  .أّا ذاٖ احٕس ذاٖ زض رٛاب ا ٚضٕٗ ٔراِفوت توا ایوٗ
٘ؾط ٔ ،ال ؾّیٕاٖ ضا « ؾً ؾیطت »  ٚاظ « عایف ٝی ذٛاضد ٟ٘طٚاٖ » ٘أیس ٜتوٛز ( ٘وٛظاز ، 0262 ،
ل .) 074
ذاٖ احٕس ذاٖ ٘یع ٔا٘ٙس ارساز ذٛز تا احتطاْ ٚیػ ٜای تا فّٕای ٔصٞثی تطذٛضز وطز  .زض ٘أوٝ
ای و ٝت ٝیىی اظ فّٕای ٌیالٖ ٘ٛقت ٝاؾت  ،فثاضت « ذاتٓ إِزتٟوسیٗ  ٚالتثواؼ ا٘وساض ٞوسی »
زیسٔ ٜی قٛز ( ٘ٛظاز  ، 0262 ،ل  . ) 48تطذی ٔٙاتـ ذاٖ احٕوس ضا « پازقواٞی زضٚیوف ٟ٘واز »
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٘أیس ٜا٘س و ٝتط ذالف پسضاٖ ذٛز تا ا٘ىاض ٔصٞة ظیسیٌّ ، ٝطایف أأیو ٝضا پوصیطفت ( ٘ؾواْ قواٜ
ایّچی  ، 0268 ،ل . ) 110
اظ زیٍط ؾیاؾت ٞایی ؤ ٝی تٛاٖ زض تقس زیٙی ت ٝآٖ اقاض ٜوطز ایٗ تٛز و ٝآَ ویا تالـ
زاقت تا اظ حٕایت ؾازات  ،قیٛخ تطذٛضزاض قٛز  ٚتا ٕٞؿایٍاٖ قیقی ٔصٞة ذٛز وؤ ٝوصٞثی
ٕٞؿ ٛتا آ٘اٖ زاقتٙس اضتثاط تطلطاض وٙس  .زض اتتسای قىُ ٌیطی حىٔٛت آَ ویا  ،ؾیس فّوی ویوا اظ
حٕایت ٞای ٔقٛٙی ٘ ٚؾأی ؾازات ٔطفكی زض ٔاظ٘سضاٖ تٟط ٜتطز ( ٔطفكی  ، 0253 ،نم ، 18
 ) 21حاَ ایٙى ٝؾازات ٔطفكی ٔاظ٘سضاٖ ٘ ٓٞؿة ذٛز ضا ٔا٘ٙس آَ ویوا تو ٝأواْ ؾوزاز (ؿ ) ٔوی
ضؾا٘س٘س( غفاضی  ، 0232 ،ل  ٚ ) 77ؾیس لٛاْ اِسیٗ ضٞثط ؾازات ٔطفكی زض ٔاظ٘سضاٖ ٔایُ تٛز
تا ٌیالٖ ضا اظ زؾت حىٔٛت ٞای ٔحّی زیٍط ذاضد وٙس  ٚزض اذتیاض حىٔٛت آَ ویا لطاض زٞوس (
ٔطفكی  ، 0250 ،ل  ٚ ) 085اِثت ٝایٗ حٕایت اظ را٘ة آَ ویا ٘یع ت ٝچكٓ ٔی ذٛضز  ٚت ٝتیوا٘ی
ز ٚعطف ٝتٛز ٜاؾت  ٚتاضٞا حىٔٛت ٔطفكیاٖ ٔاظ٘سضاٖ اظ حٕایت ؾازات ویایی تٟط ٜتطز٘وس ( ٔیوط
تیٕٛض ٔطفكی  ، 0253 ،نم . ) 051 ، 048
اظ زیٍط ؾیاؾت ٞای زیٍط آَ ویا و ٝزض تقس زیٙی ٔی تٛاٖ تو ٝآٖ اقواض ٜووطز  ،تكوٛیك
افطازی تٛز و ٝاظ زیا٘ت ؾاتك ذٛز زؾت تط ٔی زاقتٙس ٔ ٚؿّٕاٖ ٔی قس٘س  .زض ایٗ نٛضت ٔٛضز
حٕایت وأُ حىٔٛت آَ ویا لطاض ٔی ٌطفتٙس ٘ .أ ٝای اظ ذواٖ احٕوس ذواٖ تو ٝزؾوت آٔوس ٜووٝ
ٔهساق ایٗ ؾیاؾت اؾت  .یىی اظ یٟٛزیا٘ی ؤ ٝؿّٕاٖ قس ٜتوٛز  ٚزض تویٗ یٟٛزیواٖ زیٍوط تٟٙوا
ٔا٘س ٚ ٜزچاض ٔكىالتی قس ٜتٛز  ،ت ٝزؾتٛض ذاٖ احٕس ذاٖ ٔٛضز حٕایت وأُ لطاض ٌطفت توا زض
تأٔیٗ ٔقیكت ذٛز زچاض ٔكىُ ٘كٛز ( ٘ٛظاز  ، 0262 ،ل  . ) 034اظ آ٘زا و ٝیٟٛزیاٖ زض ٌویالٖ
ت ٝتزاضت ٔكغ َٛتٛز٘س  ،قایس تتٛاٖ احتٕاَ زاز و ٝحٕایت آَ ویا اظ یٟٛزیاٖ ٘ٔ ٛؿّٕاٖ ٘ ٚازیسٜ
ٌطفتٗ ؾاتم ٝی زیٙی آ٘اٖ ت ٝرٟت حفؼ ٔٙاتـ ٔاِی  ٚض٘ٚوك التهوازی ٘احیو ٝی تحوت ٘فٛشقواٖ
نٛضت ٌطفت ٝتاقس  .اظ ؾٛی زیٍط ٔی تٛاٖ احتٕاَ زاز و ٝلهس یٟٛزیاٖ ٘یع اظ تغییوط زیوٗ حفوؼ
ٔٙافـ التهازی تاقس .
زض لّٕط ٚتی ٝپیف لٛا٘یٗ قطفی ت ٝزؾتٛض ذاٖ احٕس ذاٖ ارطا ٔی قوس  .یىوی اظ ٘أوٝ
ٞایی و ٝزض ؾاَ ٞ 884زطی لٕطی تطای ذاٖ احٕس ذاٖ ٘ٛقت ٝقس ٜاؾت  ،ت ٝا ٚیاز آٚض ٔی قٛز
و ٝزؾتٛضات ا ٚزض ایٗ ظٔی ٝٙت ٝقست افٕاَ قسٛ٘ ( ٜظاز  ، 0262 ،ل  . ) 011زض ٘أ ٝای زیٍوط
ذاٖ احٕس ذاٖ واضٌعاضاٖ ذٛز ضا ت ٝارطای فساِت أط زاز ٜاؾت ( ٕٞاٖ  ،ل . ) 038
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آذطیٗ ٔٛضزی ؤ ٝی تٛاٖ ت ٝآٖ اقاض ٜوطز ایٗ اؾت و ٝآَ ویا تا ٔراِفاٖ ؾیاؾی ذوٛز
٘یع تا قیٞ ٜٛای ٔرتّو تطذٛضز ٔی وطز٘س  .پطزاذتٗ ت ٝایٗ ٔؿأِ ٝتحمیك رساٌا٘و ٝای ٔوی عّثوس
و ٝاظ ٔٛضٛؿ پػٞٚف حاضط ذاضد اؾت  ،أّا یه ٘ىت ٝزض ایٗ ضاتغ ٝرّة ٘ؾط ٔی وٙوس وؤ ٝوی
تٛاٖ زض ظٔط ٜؾیاؾت زیٙی ایٗ ذا٘ساٖ ٔٛضز تطضؾی لطاض زاز  .اٌط ٔراِفاٖ ؾیاؾی ایٗ ذا٘وساٖ اظ
تیٗ ٕٞیٗ ذا٘ساٖ تٛز٘س  ،زض اغّة ٔٛاضز  ،اظ وكتٗ آٟ٘ا نطف ٘ؾط ٔی وطز ٜا٘س  ٚتٟٙا تو ٝظ٘وسا٘ی
وطزٖ یا تثقیس ا ٚت ٝرٟت ضفـ ذغط احتٕاِی آٟ٘ا تؿٙسٔ ٜی قس ٜاؾت ( ٔطفكوی  ، 0253 ،نوم
 . ) 087 ، 008آٟ٘ا تا اتراش ایٗ ؾیاؾت رایٍا ٚ ٜحطٔت ؾازات ضا زض تیٗ اتثواؿ ذوٛز حفوؼ ٔوی
وطز٘س .
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حىٔٛت آَ ویا تا ٔاٞیتی ٔصٞثی تط ؾط واض آٔوس ٕ٘ .وی توٛاٖ تطزیوس ووطز وو ٝزض فّوُ
ٔا٘سٌاضی ایٗ حىٔٛت فٛأُ زیٍطی ٘ ٓٞمف زاقوت وو ٝپوطزاذتٗ تو ٝآٖ اظ ٔٛضوٛؿ پوػٞٚف
حاضط ذاضد اؾت  .زض تقس ٔصٞثی ؾیاؾت ٞایی و ٝحاوٕاٖ ایٗ حىٔٛت زض پویف ٌطفتٙوس توأحیط
ظیازی زض حثات  ٚزٚاْ ایٗ حىٔٛت زاقت  .ایٗ حىٔٛت تا ا٘تؿاب ذٛز ت ٝأأاٖ قیق ٝتٛا٘ؿوتٙس
حٕایت ٔطزْ ٘ٛاحی ٚالـ زض قطق ؾفیس ضٚز ضا تو ٝزؾوت آٚض٘وس  .توا تٕوأی ٕٞؿوایٍاٖ قویقی
ٔصٞة ذٛز ضٚاتظ حؿ ٝٙتطلطاض وطز٘س تا اظ حٕایت ٔازی ٔ ٚقٛٙی آ٘اٖ تطذٛضزاض ٌطز٘س  .تا یوه
ؾیاؾت ؽطیو ٔصٞثی ت ٝرٞ ًٙای ذٛز ضٍ٘ی زیٙی تركیس٘س تا ٘كاٖ زٙٞس ٞسف اظ تٕأی آٟ٘وا
تٟٙا تثّیغ زیٗ اؾت ٘ ٝتٛؾق ٝعّثی .
تا ٔراِفاٖ  ٚضلیثاٖ ٔصٞثی ذٛز تا ذك٘ٛت تطذٛضز وطز٘س  .آَ ویوا زض عو َٛحىٔٛوت
ذٛز ؾقی وطز اظ تطٚظ اذتالفات ٔصٞثی زض لّٕط ٚذٛز تىاٞس  ٚلّٕط ٚذٛز ضا تط ذالف تی ٝپوؽ
اظ اذتالفات ٌ ٚطایف ٞای ٔرتّو زیٙی حفؼ وٙس  .چ ٝظٔا٘ی و ٝقیق ٝی ظیسی تٛز٘س  ٚچو ٝآٖ
ٍٙٞاْ و ٝقیق ٝی احٙی فكطی ضا پصیطفتٙس  .ایٗ ؾیاؾت زیٙی لّٕط ٚآ٘اٖ ضا اظ اذتالفات ٔوصٞثی ٚ
ؾیاؾی حفؼ ٔی وطز  ٚت ٝا٘ؿزاْ ؾیاؾی آ٘اٖ وٕه ٔی وطز ٞ .ط چٙس تطذٛضز لٟط آٔیع آ٘واٖ توا
ٔراِفاٖ ٔصٞثی لاتُ وتٕا٘ٗ ٘یؿت تا ایٗ ٚرٛز  ،زض رٞ ًٙای ٔصٞثی ذٛز تا اٞاِی ٘ٛاحی تحت
تهطف ذٛز تا ذك٘ٛت تطذٛضز ٕ٘ی وطز٘س  .ایٗ ضفتاض ٔٙزط ت ٝافتٕاز  ٚحٕایت ؾاوٙاٖ آٖ ٘احیوٝ
ٔی قس  .قىی ٘یؿت و ٝحىٔٛت آَ ویا پؽ اظ لسضت یاتی ٌ ،طٞ ٜٚای ٔوصٞثی زیٍوط ضا تحوت
فكاض لطاض زاز  ،چطا و ٝآ٘اٖ ٔی زا٘ؿتٙس و ٝت ٝا٘ساظ ٜای و ٝلّٕط ٚقاٖ اظ اذتالفات ٔصٞثی وٕتوطی
تطذٛضزاض تاقس ٔ ،ست عٛال٘ی تطی ٔی تٛا٘ٙس حىٔٛت وٙٙس  .لّٕط ٚتحت ٘فوٛش آ٘واٖ توط ذوالف
٘ٛاحی ٚالـ زض غطب ؾفیس ضٚز اظ ٚحست ٔصٞثی تطذٛضزاض تٛز  ٚفٕس ٜتطیٗ توالـ فطٔا٘طٚایواٖ
ایٗ حىٔٛت حفؼ ٚحست ٔصٞثی لّٕط ٚذٛز تٛز .
ٌطچٙٔ ٝاتـ اظ قست تطذٛضز آَ ویا ٘ؿثت ت ٝیٟٛزیاٖ یا ٔؿیحیاٖ ٔغاِثی شوط ٘ىطز٘وس ،
أا زض ذهٛل یٟٛزیاٖ ایٗ زٚض ٜقاٞس تغییط ٌطایف ٔصٞثی یٟٛزیاٖ ت ٝاؾالْ اؾوت  .ایوٗ ٘ىتوٝ
ٔی تٛا٘س فُّ ظیازی زاقت ٝتاقس أّا ٘عزیىتطیٗ احتٕاِی ؤ ٝی تٛاٖ زض تاض ٜی ایوٗ الوساْ زاز ایوٗ
اؾت و ٝیٟٛزیاٖ تا تٛرّ ٝتٛٔ ٝلقیت التهازی ذٛز زض ٌیالٖ  ،نطفاً ت ٝفىط حفؼ ٔٙافـ التهوازی
ذٛز تٛز٘س  ٚاِثت٘ ٝثایس فطأٛـ وطز و ٝآَ ویا ٘یع تا تؾاٞط ت ٝاؾتمثاَ اظ ایٗ ضٚیىطزٞا  ،ذٛاؾوتاض
ض٘ٚك تیكتط التهازی تٚ ٝیػ ٜزض ظٔی ٝٙی اتطیكٓ زض لّٕط ٚذوٛز تٛز٘وس ٕٟٔ .توطیٗ ٘تیزو ٝای ووٝ
04

تأثیز سیاست مذهبي در ثبات حکومت شیعي آل کیا در گیالن

٘هیة حىٔٛت آَ ویا زض ٔثاضظ ٜتا ٔراِفاٖ ذٛز قس  ،ایزاز ا٘ؿوزاْ ٔوصٞثی  ٚؾیاؾوی توٛز ووٝ
لّٕط ٚتی ٝپؽ فالس آٖ تٛز٘س .
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تهحیٔ ،حٕس رٛاز ٔكىٛض  ،تطرٕ ٝیٛؾو فضایی  ،تٟطاٖ  ،ا٘تكاضات فغایی 0260 ،
 -1ا٘هاضی  ،قٕؽ اِسیٗ ٘ ،رث ٝاِسٞط فی فزائة اِثط  ٚاِثحط  ،تطرٕ ٝحٕیس عثیثیاٖ  ،تٟطاٖ ،
تٙیاز فطٍٙٞؿتاٖ ٞای ایطاٖ 0246 ،
 -2پایٙسٔ ، ٜحٕٛز  ،لیاْ غطیة قاٌ ٜیال٘ی ٔكٟٛض ت ٝفازِكا ٜزض زٚض ٜنفٛی ، ٝا٘تكاضات ؾحط ،
0246
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