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 ثٟشٚص ٔشثبغی

تٔشیف ؿٟش ػبدٜ ٘یؼت. ؿبیذ ثٝ ا٘ذاصٜ تٔذاد پظٚٞـٍشاٖ حٛصٜ ؿٟش، تٔشیف اص ؿٟش ٚرٛد داسد. ایٗ أش 

ٞبی سفتبسی ٚ صیؼتی ا٘ؼبٖ دس ؿٟش ٔٙٔىغ  چٙذاٖ أش ٓزیت ٚ ؿٍفتی ٘یؼت، چٖٛ تٕبْ پیچیذٌی

تٛاٖ یبفت، حتٕب دس خلٛف ؿٟشٞٓ ثبیذ  وتبة ٚ ٔمبِٝ ٔیؿٛد. اٌش دس تٔشیف ٚ تٛكیف ا٘ؼبٖ كذٞب  ٔی

حُ سؿذ، ٔحُ تىبُٔ ٚ ٔحُ ٔشي آٖ اػت. ٍبٜ ا٘ؼب٘ی اػت. یٔٙی ٔحُ تِٛذ، ٔچٙیٗ ثبؿذ. ؿٟش صیؼت

ٔٔشٚف  وٙذ. ٞبی رٞٙی خٛد سا ثش ؿٟش ػٛاس ٔی یبثذ ٚ تٕبْ پیچیذٌی ا٘ؼبٖ تٕبْ ٚرٛد خٛد سا دس ؿٟش ٔی

ای  پغ تٔشیف ؿٟش أش چٙذاٖ ػبدٜ .1«ػبص٘ذ ػبصیٓ ـ ػپغ ؿٟشٞب ٔب سا ٔی سا ٔیاثتذا ٔب ؿٟشٞب »اػت وٝ 

 ٘یؼت.

ٌشا، سٚیىشد ویفی ٚ ٔٔٙبٌشا. دس  دس تجییٗ تٔشیف ؿٟش دٚ سٚیىشد اػبػی ٚرٛد داسد: سٚیىشد ِغٛی ٚ وٕیت

شٞبی وٕی، ؿٟش ثب دسكذی اص پبسأت  وٙذ، سٚیىشد وٕی ٚ ِغٛی ٞش آٖ صیؼتٍبٞی وٝ ا٘ؼبٖ دس آٖ ص٘ذٌی ٔی

اؽ دس حٛصٜ ٕٔٔبسی ٚ ؿٟشػبصی، ٔٛسد  ٔٙتضّ اص ثبس ٔٔٙبیی  ،«ؿٟش»رب حتی ٕٔىٗ اػت وّٕٝ  اػت. دس ایٗ

« ؿٟش دس دیٛاٖ وجیش»ؿٛد:  ایشاد ٔی« ؿٟش»ٞبیی وٝ ثب ٔوٕٖٛ ٚ ثٝ ثٟب٘ٝ  سا٘ی اػتٙبد لشاس ٌیشد. ٔخُ ػخٗ

ٌضیٙذ ٚ ثیبٖ  شٓی سا وٝ دس آٖ وّٕٝ ؿٟش ثبؿذ ثش ٔیساٖ ٞش ثیت ٚ ٔل ٚ أخبِٟٓ. دس ایٗ ّ٘ٛ ثیب٘بت ػخٗ

اػت. ثبصتبة ٍ٘بِٜ وٕی ٚ ِغٛی ثٝ ؿٟش دس اثٔبد  وٙذ تب ثٍٛیذ وٝ چمذس ؿٕغ تجشیضی ثٝ ؿٟش تٛرٝ داؿتٝ ٔی

ٚ غیشٜ، ٘ـبٖ « ٞب ؿٟش افؼب٘ٝ»، «ؿٟش وتبة»ٞبیی ٔخُ  ٚ ٚرٜٛ دیٍش ص٘ذٌی ارتٕبٓی ٔب ٚرٛد داسد. ٓٙٛاٖ

ٚلت یه وتبثفشٚؿی ٓبدی ٚ  سی وٕی ٚ ٓذدی اص ؿٟش داسیٓ. ٌٛیب ؿٟش یٔٙی ثضسي. ٞیچدٞذ ٔب تلٛ ٔی

 ٌزاس٘ذ.  ٔمیبع ٔتٛػي سا ؿٟشوتبة ٘بْ ٕ٘ی

تٛاٖ ؿٟش ٘بٔیذ؟ ٔب دس ًَٛ تبسیخ افتخبسآٔیض خٛد  أب ٚالٔیت ؿٟش چیؼت؟ آیب ٞش صیؼتٍبٜ ا٘ؼب٘ی سا ٔی

٘بٔیٓ.  ایٓ وٝ دس ادثیبت ٕٔٔبسی ٚ ؿٟشػبصی آٖ سا ؿٟش ٔی ٞبی ثضسي ٚ آثشٚٔٙذی داؿتٝ ٞب ٚ صیؼتٍبٜ آثبدی

آیب ٘یـبثٛس تبسیخی ٕٞب٘مذس ؿٟش اػت وٝ ٘یـبثٛس ٚ ٔخُ ػیشاف، ٘یـبثٛس، ثّخ، ثغذاد ٚ اكفٟبٖ ٚ تجشیض. 

لذس ؿٟش اػت  اكفٟبِٖ أشٚص؟ آیب ٘یـبثٛس أشٚص ثب ٕٞبٖ تٔشیف ؿٟش اػت وٝ اكفٟبِٖ أشٚص؟ آیب اكفٟبٖ ٕٞبٖ

 ٘یٛیٛسن؟ آیب ٚ٘یض ثب ٕٞبٖ تٔشیف ؿٟش اػت وٝ ّٔجٛسٖ اػتشاِیب؟وٝ 

 چه تعریفی از شهر داریم؟

دس « ؿٟش»ٌضیٙؾ یه تٔشیف ربْٔ، ػبدٜ ٚ سٚؿٗ اص ٘ٛٓی ػىٛ٘تٍبٜ سایذ ٚ ٚالٔی ثٝ ٘بْ »ٞذف  رب، دس ایٗ

چبدس ٚ »ٚ « سٚػتب٘ـیٙیسٚػتب ٚ »ٞبی ٕٞب٘ٙذ یٔٙی  د٘یبی أشٚص اػت وٝ آٖ سا اص ػبیش ٔفبٞیٓ ٚ پذیذٜ

ػبصد. ٓٙلش ٔبٞٛی دس تٔشیف ؿٟش ثٝ ٘مؾ ٚ وبسوشدٞبی آٖ دس ص٘ذٌی ارتٕبٓی  ٔتٕبیض ٔی« چبدس٘ـیٙی

 . 2«ؿٛد وٝ ٞؼتی ٚ چیؼتی ؿٟش ثش آٖ اػتٛاس ؿذٜ اػت ا٘ؼبٖ ٔشثٛى ٔی

ٔٔیبس اكّی »٘ذ ثشخی ٔٔتمذٞب، غیشوـبٚسصی ثٛدٖ صیؼتٍبٜ ٘ـب٘ٝ ؿٟش ثٛدٖ آٖ اػت.  دس ثؼیبسی اص تٔشیف

دس تٔشیف ؿٟش تأویذ سٚی خلّت ٔبٞٛی ؿٟش یٔٙی وبسوشدٞبی غیشوـبٚسصی آٖ اػت وٝ دس ًَٛ تبسیخ 



سا،  (Culture)تش ؿذٜ ٚ ٕٞیٗ وبسوشدٞب اػت وٝ فشًٞٙ وـبٚسصی  تش ٚ پیچیذٜ تذسیذ ٌؼتشدٜ ؿٟش٘ـیٙی ثٝ

( داسد، تجذیُ City -ش )ٔذیٙٝ، وٝ سیـٝ دس ؿٟ(Civilization)وٝ سیـٝ دس سٚػتب داسد ثٝ تٕذٖ 

 ثٝ كٛست صیش تٔشیف ؿذٜ اػت: (City)رّذی( ؿٟش  4ؿٙبػی ) دس دا٘ـٙبٔٝ ثضسي ربٔٔٝ». 3«اػت وشدٜ

ؿٟش یه ػىٛ٘تٍبٜ وٓ ٚ ثیؾ ثضسي، ٔتشاوٓ، دائٕی، ٘بٍٕٞٗ ٚ اص ِ٘ش اداسی ٔؼتمُ اػت وٝ رٕٔیت آٖ »

 .4«داس٘ذٞبی غیشوـبٚسصی اؿتغبَ  ای اص فٔبِیتدس ٔزٕٛٓٝ

غبِجب، ثش  ٞب،  ثشخی دیٍش اص پظٚٞـٍشاٖ، تبویذ خبكی ثش خلّت ٔبٞٛیِ غیشوـبٚسصی ثٛدٖ ؿٟش ٘ذاس٘ذ. ایٗ

ؿٛد  تبویذ داس٘ذ. ٔخال ٌفتٝ ٔی  ؿٛد، تٛا٘ذ ؿٟش ٘بٔیذٜ ػی یه آثبدی وٝ ٔیبتٕشوض رٕٔیت ٚ ٔذیشیت ػی

ق، وٝ تٕشوض رٕٔیتی ٘ؼجتب پبیذاسی ػبخت ٚ دس صیش یه لذست ػیبػی ٔـخ ؿٟش صیؼتٍبٞی اػت ا٘ؼبٖ»

آٚسد، تفىیىی  ای ثٝ ٚرٛد ٔی ٞبی حشفٝ دٞذ، فوبٞبی ٚیظٜ ثش اػبع تخلق سا دس دسٖٚ خٛد ربی ٔی

وٙذ ٚ فشٍٞٙی خبف سا ثٝ  ٞبی وبسی ایزبد ٔی ٞبی ٔؼىٛ٘ی ٚ ثبفت وٕبثیؾ ٔـخق ٚ فضایٙذٜ ٔیبٖ ثبفت

ؿٕبسی سا حُٕ  ٞبی ثی  فشًٞٙ وٝ دسٖٚ خٛد خشدٜ آٚسد ٔخبثٝ حبكّی اص سٚاثي دسٚ٘ی خٛیؾ پذیذ ٔی

 .5«وٙذ ٔی

ثٝ ٞشحبَ یىی اص ٓٛأُِ تٔشیف ؿٟش، رٕٔیت ٚ تٔذاد آٖ اػت. دس ایشاٖ، ثلٛستِ ٓبْ، دس تمؼیٕبت وـٛسی، 

ٚ هٛاثي لبٖ٘ٛ تٔبسیف »ًجك ٞضاس ٘فش اػت.  11ثبؿذ. ایٗ ٓذد تمشیجب  سا داؿتٝ ؿٟش ثبیذ حذالّی اص رٕٔیت

ؿٟش، ٔحّی اػت ثب حذٚد لب٘ٛ٘ی وٝ دس ٔحذٚدٜ »، 1389اكالحبت ػبَ ثب ِحبٍ آخشیٗ « وـٛسی تمؼیٕبت

ٞبی  داسای ػیٕبئی ثب ٚیظٌی رغشافیبیی ثخؾ ٚالْ ؿـذٜ ٚ اص ِ٘ش ثبفت ػبختٕب٘ی، اؿتغبَ ٚ ػبیش ٓٛأُ،

ثٝ ًـٛسی وـٝ اوخشیـت ػـبوٙبٖ دائٕـی آٖ دس ٔــبغُ وـؼت، تزـبست، كـٙٔت،  ،خـبف خـٛد ثٛدٜ

ٞـبی اداسی اؿـتغبَ داؿـتٝ ٚ دس صٔیٙـٝ خـذٔبت ؿـٟشی اص خٛدوفبیی ٘ؼجی  وـبٚسصی، خذٔبت ٚ فٔبِیت

 ٘فٛر پیشأٖٛ خٛد ثٛدٜ ٚ فشٍٞٙی ٚ ػیبػی حٛصٜ رزة ٚ التلبدی، ثشخٛسداس ٚ وبٖ٘ٛ ٔجبدالت ارتٕبٓی ،

ٞشچٙذ ؿٟشٞبی ثؼیبسی داسیٓ وٝ رٕٔیت ا٘ذوی داس٘ذ ِٚی دس . 6«ٞضاس ٘فش رٕٔیت ثبؿذ حذالُ داسای دٜ

 . ٘فش 7511ثٙذس ثبػتب٘ی ػیشاف، ثب حذٚد تمؼیٕبت وـٛسی ٓٙٛاٖ ؿٟش داس٘ذ، ٔخُ 

٘مبى ؿٟشی داسای خلٛكیبت »ثیٙٙذ.  ؿٙبػی ٞٓ ایٗ ٓبُٔ سا دس تٔشیف ؿٟش پشسً٘ ٔی دس وتت ربٔٔٝ

ٞبی رٕٔیتی اص  یضیىی ٚ ارتٕبٓی خبف خٛد ٞؼتٙذ. ایٗ دٚ ٚیظٌی ثب یىذیٍش ٔتفبٚت ٞؼتٙذ. ٚیظٌیف

ای وٝ حذ ٔـخلی اص رٕٔیت سا ثٝ خٛد  ا٘ذ یٔٙی ٌٔٙمٝ رّٕٝ خلٛكیبت فیضیىی ؿٟش ؿٙبختٝ ؿذٜ

ت وٝ دس ثبؿذ. ٓبُٔ ارتٕبٓی ٘یض ٌٛیبی ٔزٕٛٓٝ اسصؿی، ٔٔیبسٞب، ٟ٘بدٞب ٚ خلٛكیبتی اػ اختلبف دادٜ

 . 7«یه فوبی ؿٟشی ربسی ٚ ٔتذاَٚ اػت

تش ٚرٛد داسد. وـٛسٞبی ٔختّف ٔٔیبسٞبی ٔتفبٚت  بفخٞبی وٕی ٚ وبِجذی اص ؿٟش، ٔٛاسد  دس ٔیبٖ تٔشیف

ٞبی وبٔال ٔتفبٚت اص ِ٘ش ٔٔیبسٞبی ٚاحذ، ٓٙٛاٖ  ثشای تٔشیف ؿٟش داس٘ذ. ثٌٛس ٔخبَ، دس اٍّ٘ؼتبٖ صیؼتٍبٜ

سػٕب »ؿذِٖ ؿٟش ثبؿذ.  اػت تٕشوض رٕٔیت یىی اص ٓٛأُ غیش اكّی دس ؿٟش٘بٔیذٜ رب ٕٔىٗ ؿٟش داس٘ذ. ایٗ

ٚ ثشخالفِ ثبٚس ٕٓٛٔی، دس اٍّ٘ؼتبٖ، ٔٔیبس خبكی وٝ ٔىب٘ی سا ثلٛست خٛدوبس تجذیُ ثٝ ؿٟش ٕ٘بیذ ٚرٛد 

ٟش تٛا٘ذ ؿ ٘ـیٙی وٝ وبتذساَ داسد ٔی ثبؿیذ فشم وٙیذ ٞش آثبدی اػمف ٘ذاسد، ٞشچٙذ ؿبیذ حك داؿتٝ



ٞضاس ٘فش، وٕتش اص ثؼیبسی اص ؿٟشٞبی دیٍش سا دس خٛد  15وٝ رٕٔیتی حذٚدِ « ؿٟشِ اِی»ؿٛد. ٔخُ  ٘بٔیذٜ

 ؿٛد. ربی دادٜ، ثٝ خبًش وب٘ذساَ ثبؿىِٜٛ خٛد ؿٟش ٘بٔیذٜ ٔی

ؿٛد؛  دٞٙذ، ٓٙٛاٖ ؿٟش ثش اػبعِ فشٔبٖ ػٌّٙتی آٌب ٔی اٌش ثٝ تبسیخ ثشٌشدیٓ، تب آ٘زب وٝ اػٙبد ٘ـبٖ ٔی

شٞبی ثشیتب٘یبیی صیبدی ٚرٛد داس٘ذ وٝ حتی ثٝ پیؾ اص حجت ٚ اػٙبدٞبی ٔب تّٔك داس٘ذ. أشٚص ٓٙٛاٖ ؿٟش ؿٟ

. ثذیٗ تشتیت دس 8«تش، ؿخقِ ّٔىٝ آٌب ٔی ٕ٘بیذ ثٝ یه آثبدی سا ػٌّٙت ثشیتب٘یب، ثٝ ٓجبستِ ٔـخق

ثضسٌی وٝ ٓٙٛاٖ ؿٟش ٘ذاس٘ذ.  ٞبی ؿٛ٘ذ ٚ صیؼتٍبٜ ٞبی وٛچىی ٞؼتٙذ وٝ ؿٟش ٘بٔیذٜ ٔیٜ  اٍّ٘ؼتبٖ صیؼتٍب

ٞبی صیبدی دس ثشیتب٘یب ٞؼتٙذ وٝ ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی ثضسي ٚ پشرٕٔیت ٞؼتٙذ وٝ ثـٛد ثب ٔٔیبس ثضسٌی  آثبدی»

ٞضاس ٘فش رٕٔیت  211ؿشق اٍّ٘ؼتبٖ ثب  دس رٙٛة« ٔیّتٖٛ ویٙض»ٚػٔت ٚ تشاوٓ رٕٔیت ؿٟش ٘بٔیذؿبٖ. 

 .9«ٞضاس ٘فش رٕٔیت داؿت 53فمي  1961ٞب اػت وٝ دس ػبَ  فّٔی یىی اص آٖ

ٞبیی وٝ ِضٚٔب فیضیىی ٚ  ٞبی ٔتٙٛٓی اؿبسٜ ٕ٘ٛد، ٓبُٔ ٞب ٚ ٚیظٌی تٛاٖ ثٝ ٓبُٔ ثٙبثشایٗ دس تٔشیف ؿٟش ٔی

ٞب ٚ  ٞب، حشوت ٞبی فٛ٘ىؼیٛ٘بِیؼٓ، ؿٟش ثٝ ٔخبثٝ ٔزٕٛٓٝ تخلق ثش اػبع ِ٘شیٝ»وبِجذی ٘یؼتٙذ. ٔخال 

ثبیؼت ُٕٓ وٙٙذ تب ٔزٕٛٓٝ ؿٟش ثتٛا٘ذ  ٕیه ٚ ٕٞبًٞٙ ٔیٞبیی اػت وٝ ٍٕٞی ثٝ ًٛس ِٔٙٓ، سیت ٘مؾ

ٞب اػت ٘ٝ ٓٛأُ فیضیىی ٔخُ رٕٔیت  ساثٌٝ ٚ حشوت رب كحجت اص سفتبسٞب،  . ای11ٗ«ثٝ حیبى خٛد ادأٝ دٞذ

سػیٓ  ثٝ تٔبسیفی ٔی ٚ خیبثبٖ ٚ خب٘ٝ. ایٗ ٍ٘بٜ سا اٌش وٕی ٕٓك دٞیٓ ٚ اص ٓٛأُ كشفب فیضیىی فشاتش ثشٚیٓ،

تشیٗ تٔبسیف، ثب ایٗ  ؿبیذ یىی اص ؿبخقب ثٝ ٘جن دسٚ٘ی ؿٟش ٔشثًٛٙذ ٘ٝ وبِجذ ٚ ُبٞش ثیشٚ٘ی آٖ. وٝ ٕٓٛٔ

ؿٟش یه سٚ٘ذ تغییشات اػت ٚ ٘ٝ »ٌٛیذ:  دا٘ذ ٚ ٔی ٔی« یه ؿیٜٛ ص٘ذٌی»ثبؿذ. اٚ ؿٟش سا « ٚیشث»ٍ٘بٜ، اص 

ای اص ػبوٙیٗ یب ٔتّٔك ثٝ  ٓذٜ ٞبی ٔتّٔك ثٝ یه پٟٙٝ یب ٔتّٔك ثٝ یه تغییش خـٗ وٝ دس تٍٙٙبٞب ٚ خٛاػتٝ

ای ٘ؼجتب ثضسي،  ثبؿذ. ایٗ یه ؿیٜٛ ص٘ذٌی اػت وٝ دس ٔٛػؼٝ ایٗ یب آٖ ٔٔیبس لوبیی یب اداسی ٔحبى ؿذٜ

 . 11«دائٕب ٔیبٖ ا٘جٜٛ افشادی وٝ اص ِ٘ش ارتٕبٓی ٘بٍٕٞٗ ٞؼتٙذ، ربسی اػت

 شهر، بستر گردش ارزش اضافی

ای اػت. اٚ ٘خؼت ثٝ پیذاؿذٖ ؿٟش اؿبسٜ داسد ٚ ٘مٌٝ  ، تٔشیف ٚیظٜدس ایٗ ٔیبٖ تٔشیف دیٛیذ ٞبسٚی اص ؿٟش

 وٙذ.  ؿٟش سا ثب ٍ٘بٜ خبف خٛد تٔشیف ٔیوٙذ ٚ ػپغ  ؿشّٚ ا٘تضاّ ؿٟش ٚسٚػتب سا ثیبٖ ٔی

ٔشاتجی سا ایزبة وشد.   ٚرٛدآٔذٖ سٚاثي ارتٕبٓی ػّؼّٝ ٌزاس اص تٟبتش ثٝ ثبصتٛصیْ، ثٝ»اص دیذ دیٛیذ ٞبسٚی، 

ٌزس سا ثٝ ٓٙٛاٖ تجّٛس اِٚیٗ ٔجبسصٜ ًجمبتی، دس لبِت توبد سٚػتب ٚ ؿٟش، دس ِ٘ش ٌشفت. دس ایٗ ٔبسوغ ایٗ 

پٛیؾ، ٕٓال دس ٞشرب وٝ ػبختی ٚرٛد ٘ذاؿت، ػبخت رذیذی ٕ٘بیبٖ ؿذ. ٞشچٙذ ایٗ ػبخت رذیذ لذست 

ٞب ثٝ  یٍش ػبختا٘ذوی ثشای دٌشٌٛ٘ی دسٚ٘ی ٚ تِٙیٓ خٛد داؿت، ِٚی اص ایٗ دٚسٜ ؿٟش سا ثبیذ ٘ؼجت ثٝ د

ٓٙٛاٖ وّیتی رذاٌب٘ٝ دس ِ٘ش ٌشفت. أب چٍٛ٘ٝ وّیتی ٚ ثب چٝ ّٕٓىشدی؟ ایٗ وّیت صاییذٜ توبد ثیٗ سٚاثي 

ارتٕبٓی تِٛیذ ٚ ٘یشٚٞبی ِٔٛذ اػت ٚ دس آغبص ثلٛست ٘یشٚی ػیبػی، ِ٘بٔی ٚ ایذئِٛٛطیه ثشای حفَ 

رب ٘ٛیؼٙذٜ ثٝ چٙذ ٘ىتٝ  . دس ای12ٗ«ٚرٛد آٔذ اٍِٛی خبف اص سٚاثي تِٛیذ )دس ساثٌٝ ثب حمٛق ٔبِىیت( ثٝ

ٟٔٓ اؿبسٜ ٔی وٙذ. ٘خؼت ٌزس اص تٟبتش ثٝ ثبصتٛصیْ. ػبختبس اكّی تزبست ٚ التلبد دس ربٔٔٝ وـبٚسصی، 

وبال ٔی ؿٛد. -پَٛ-وبال ثشلشاس اػت. ایٗ ساثٌٝ دس ربٔٔٝ رذیذ وبال-تٟبتش وبال اػت. ساثٌٝ وبال  ثٛیظٜ سٚػتب،

ٌیشی ؿٟش سا تجذیُ ساثٌٝ  پَٛ ثشلشاس اػت. دیٛیذ ٞبسٚی ٌ٘فٝ ؿىُ-وبال-ساثٌٝ پَٛ ٔٛاسد یدس ثؼیبس



ای  وٝ اص ایٗ ٔشحّٝ ثٝ ثٔذ، ساثٌٝ سٚػتب ثب ؿٟش سا ساثٌٝ دا٘ذ. ٘ىتٝ دْٚ ایٗ تٟبتشی ثٝ ساثٌٝ ثبصتٛصیْ ٔی

وٝ ؿٟش سا ػبخت  ٍش آٖٚ ٘ىتٝ ٟٔٓ دیثشد.  وٙذ ٚ اص آٖ ثٝ ٓٙٛاٖ توبد ًجمبتی ٘بْ ٔی آ٘تبٌٛ٘یؼتی تّمی ٔی

 آیذ.  دا٘ذ وٝ دس پٛیؾ رذایی اص سٚػتب ثٛرٛد ٔی رذیذی ٔی

رٙغ   دا٘ذ وٝ دس آٖ اسصؽ افضٚدٜ رشیبٖ داسد. اص دیذ اٚ، ؿٟش سا صیؼتٍبٞی ٔی ض،ٞبسٚی، دس تحّیّی ٔٛر

ؽ اسصؽ ٓٙٛاٖ ٔحلَٛ ٌشد ؿٟش٘ـیٙی ثٝ». . . ٌٛیذ  ؿٟش ثٝ رٙغ ایٗ اسصؽ افضٚدٜ ثؼتٍی داسد. اٚ ٔی

ٞبیی دس ِ٘ش  اهبفی )دسربٔٔٝ( اػت. ٔٗ ٔزشاٞبیی سا وٝ اسصؽ اهبفی دس آٖ ثٝ ٌشدؽ دسآیذ ثلٛست سي

ٌیشْ وٝ اص ًشیك آٖ وّیٝ سٚاثي ٚ تبحیشات ٔتمبثُ وّیت ربٔٔٝ رشیبٖ ٔی یبثذ. دس حمیمت، دسن ٌشدؽ  ٔی

 .13«اسصؽ اهبفی، دسن ٔؼیش فٔبِیت ربٔٔٝ اػت

ٞبیی ٔحىٓ، ؿٟش سا حبكُ ا٘تضاّ اص  ٔٛهّٛ ثؼیبس ُشیفی ٚرٛد داسد. اٚ ثب اػتذالَدس تحّیُ دیٛیذ ٞبسٚی، 

ؿٕبسد، أب ثٝ ایٗ  ؿٕبسد ٚ دس ادأٝ توبد ثیٗ ؿٟش ٚ سٚػتب سا اص ّ٘ٛ توبد ًجمبتی ٔی ٔٙبػجبت سٚػتبیی ٔی

ٞب ٚ ٘ٛاحی  ْ ثخؾؿذٖ ٚ ٘فٛر ٔجبدِٝ ثبصاس ثٝ تٕب تٟٙب اص ًشیك كٙٔتی»وٙذ وٝ  أش ثؼیبس ٟٔٓ اؿبسٜ ٔی

سٚد. اوٖٙٛ دیٍش چٝ ؿٟش ٚ چٝ سٚػتب ٚ چٝ  ٔی ٗاػت وٝ تٔبسم ؿٟش ٚ سٚػتب ثٝ ٔٔٙبی ػبثك آٖ اص ثی

تٛا٘ذ ػشفلُ رذیذی دس  ٔی  . اؿبسٜ ثٝ چٙیٗ أشی،14«٘ٛاحی حٛٔٝ ؿٟشٞب دس پٛیؾ ؿٟشی ؿشوت داس٘ذ

سٚػتبیی اص ٔیبٖ ثشٔی خیضد. ٞبسٚی التلبد ػیبػی ثٍـبیذ. ثب چٙیٗ پٛیـی، ٔشص ثیٗ ؿغُ ؿٟشی ٚ ؿغُ 

سٚد. ٞبسٚی اكٛال ٘ٛؿتبِظی سٚػتب ٚ  پیؾ ٔی« ؿذٖ ؿٟشی»ٔٔتمذ اػت پٛیؾ ٕٓٛٔی رٟب٘ی ثٝ ػٕت 

 پشداصد.  سٚػتب٘ـیٙی ٘ذاسد ٚ ثٝ پٛیؾ اكّی تٌٛس رٛأْ ثـشی ٚ سٚ٘ذ ؿٟش٘ـیٙی ٔی

ٌیشد.  بت سا ثلٛست وبُٔ ثٟٔذٜ ٔیدس چٙیٗ پٛیـی اػت وٝ ؿٟش ٘مؾ ٔٛحش ثبصسٌب٘ی ٚ تجبدَ وبال ٚ خذٔ

ٞبی ٓشهٝ ٚ  ؿٟش ٘مؾ ٚاػٌٝ ٔٔبٔالت ثبصسٌب٘ی ٔیبٖ ٔىبٖ»داسی،  ثٝ ٌفتٝ اٚ، ثب اػتمشاس ربٔٔٝ ػشٔبیٝ

اػت أب دس  ٟٓذٜ ٌشفت. ایٗ ٘مؾ ٕٞیـٝ ٚرٛد داؿتٝ یبثٙذٜ سا ثٝ ٞبی تمبهب دس یه فوبی ٌؼتشؽ ٔىبٖ

دس ایٗ ساثٌٝ،  .15«یبفت وٝ ثش دیٍش ّٕٓىشدٞبی ؿٟش ٔؼّي ؿذ داسی ػٛداٌش ثٝ ٘حٛی تٛػٔٝ دٚسٜ ػشٔبیٝ

ثیٗ ؿٟش٘ـیٙی ٚ سؿذ »وٙذ ٚ ٔٔتمذ اػت  ٞبیی ٔخُ ؿٟش ِٔٛذ ٚ ؿٟش اٍّ٘ی اؿبسٜ ٔی ٞبسٚی ثٝ ٓٙٛاٖ

ؿٟشٞبی ِٔٛذ ٔٛرت آتالی سؿذ ٞؼتٙذ أب ؿٟشٞبی اٍّ٘ی  التلبدی ساثٌٝ الصْ أب ٘ٝ وبفی ٚرٛد داسد.

 .16«چٙیٗ ٘یؼتٙذ

تٛا٘ذ ثؼتش خٛثی ثشای تٔشیف ؿٟش ثبؿذ. ٚلتی كحجت اص  آیذ تىیٝ ثش اػتٙبدات دیٛیذ ٞبسٚی ٔی ثٝ ِ٘ش ٔی

ؿٛد. دس ربٔٔٝ  خٛد، تفبٚت ثیٗ ؿٟش ٚ سٚػتب ٓیبٖ ٔی ؿٛد، ثخٛدی ثؼتشی ثشای ٌشدؽ اسصؽ افضٚدٜ ٔی

، ٔحلَٛ تِٛیذ ا٘جٜٛ سٚػتبیی، ٕٓٛٔب، ٘ـب٘ی اص ٌشدؽ اسصؽ افضٚدٜ ٘یؼت. اسصؽ افضٚدٜ، ثٌٛس خبف

دس ٓلش حبهش ثؼیبسی اص »ثؼیبسی اص ٔحممبٖ ٔٔتمذ٘ذ افتذ.  ای اػت ٚ ایٗ أش دس سٚػتب اتفبق ٕ٘ی وبسخب٘ٝ

خبًش، تٕبیض خي ٔشصی ؿٟش اص سٚػتب تب  اػت؛ ثٝ ٕٞیٗ ٞبی ؿٟشی ثٝ ٘مبى سٚػتبیی ٘یض ساٜ پیذا وشدٜ ٚیظٌی

رذی ربٔٔٝ ؿٟشی اص سٚػتبیی دس ٓلش حبهش ثٝ ٚیظٜ دس اػت، ٔـخق وشدٖ تفبٚت  ای ٔـىُ ؿذٜ ا٘ذاصٜ

 .17«ثبؿذ رٛأْ كٙٔتی وبس ساحتی ٕ٘ی

 تٛاٖ ؿٟش سا ثلٛست صیش تٔشیف وشد: اِزوش ٔی ثٙذی ٘ىبت ٚ ٔٛهٛٓبت فٛق دس رْٕ



دٜ رشیبٖ داسد، ٔىب٘ی اػت وٝ دس آٖ تمؼیٓ وبس ٚؿٟش صیؼتٍبٞی ا٘ؼب٘ی اػت وٝ دس آٖ ٌشدؽ اسصؽ افض

ٞبیی داسد وٝ  ٚیظٌی« ؿٟش»أب، ٘زبْ ٌشفتٝ ٚ ٔٙبػجبت ٔجتٙی ثش ص٘ذٌی ؿٟشی ثشلشاس اػت. ارتٕبٓی ا

 دٞذ. وٙذ ٚ ؿخلیت ربٔٔی اص ؿٟش ثذػت ٔی تش ٔی تٔشیف آٖ سا وبُٔ

 / رهاییهای شهر ویژگی

ثبٚس ثبیذ داؿت وٝ ؿٟش، ثٝ ٔفْٟٛ أشٚصی آٖ، ٘ـب٘ی اص تىبُٔ ٚ تٛػٔٝ ارتٕبٓی ٚ ٔٛٞجتی دس ربٔٔٝ 

دس ادثیبت ّْٓٛ »ا٘ذ.  ا٘ؼب٘ی اػت. ثیشاٜ ٘یؼت وٝ دس ثؼیبسی اص ٔتٖٛ ٚوتت، ؿٟش سا ٔٔبدَ تٕذٖ دا٘ؼتٝ

یبفتٍی ص٘ذٌی  بف اص ػبصٔبٖ ؿٛد ٚ ؿٟش سا ٘ٛٓی خ ا٘ؼب٘ی اغّت ٔفْٟٛ ؿٟش ثب ٔفْٟٛ تٕذٖ یىی ٌشفتٝ ٔی

الق اً. 18«ٞبی ٔـخلی سا ثیبٖ وشد تٛاٖ ِٔٛفٝ وٙٙذ وٝ ثشای آٖ ٔی ارتٕبٓی دس اٌ٘جبق ثب فوب تّمی ٔی

تٕذٖ ثٝ ؿٟش افتخبس ثضسٌی اػت. تٕذٖ ثؼیبس ٚاالتش ٚ ثشتش اص ٔفبٞیٕی چٖٛ فشًٞٙ اػت. دس حمیمت، ؿٟش 

ٝ، ثبیذ ؿٟش سا ًٔٛٗ ا٘ؼبٖ ٔذسٖ ٚ فشٞیختٝ أشٚص دا٘ؼت. ؿٟش ثؼتش ٔذ٘یت ٚ تٕذٖ أشٚص اػت. اص ایٗ صاٚی

 ؿٛد.  ربیی اػت وٝ فشدیت ٚ ؿخلیت فشدی ا٘ؼبٖ ثٝ سػٕیت ؿٙبختٝ ٔی آٖ

تشیٗ  یىی اص ٟٔٓ»تٛاٖ ٌفت، ؿٟش ثٝ ٔفْٟٛ دسػت آٖ، ثؼتش سٞبیی ٚ صیجبیی اػت.  ثٝ صثبٖ ٚ ثیب٘ی دیٍش ٔی

ت وٝ ثٝ افشاد ثشای سٞب ؿذٖ اص لیذ ٚ ثٙذٞبی ص٘ذٌی دس ای اػ ٔـخلبت ؿٟشی دس أىب٘بت ثبِمٜٛ

وٙذ(  ٞبی اسٚپبیی ثب ؿٔبس )ٞٛای ؿٟش ا٘ؼبٖ سا آصاد ٔی دٞذ. دس ثشخی اص صثبٖ ٞبی غیش ؿٟشی ٔی ارتٕبّ

اػت. اِجتٝ ؿىی  یبفتٝ ؿٛیٓ. ؿٟشٞب ٕٞٛاسٜ ٔىب٘ی ثٛدٜ ا٘ذ وٝ آصادی فشدی دس آٖ ٞب ٔٔٙب ٔی سٚ ٔی سٚثٝ

اص ؿىُ ٌیشی ٔفبٞیٓ رذیذی چٖٛ )فشدیت( ٚ )ػٛطٜ( دس دٚسٜ ٔذسٖ ثیبٖ آصاد فشدیت دس  ٘یؼت وٝ پیؾ

ٞبی ؿٟشی  ٌشفتٗ رٕبٓت سفتٝ ثب ؿىُ ثبؿذ، أب ایٗ أش سفتٝ اػت ؿىّی وبٔال ثبسص داؿتٝ تٛا٘ؼتٝ ؿٟش ٕ٘ی

سٚ، ثیبٖ  ؿٛد. اصایٗ ٞب ثذَ ٔی ٞب ٚ ثیبٖ آٖ پیؾ ثشای تزشثٝ احؼبع اص ؿٛد. ؿٟش ٞشچٝ ثیؾ پزیش ٔی أىبٖ

ؿٙبػی  ایٗ صیجبیی. 19«وٙذ ؿٙبػی ؿٟشی ٞذایت ٔی ٘بپزیش ٔب سا ثٝ ػٛی صیجبیی ؿٟشی ثٝ ؿىّی ارتٙبة

ؿٙبػی  ؿٙبػی ٔجتٙی ثش ٚالٔیت اػت. صیجبیی ؿٟشی، ثشخالف لجُ، اكال رٞٙی ٚ سٚیبیی ٘یؼت. صیجبیی

 ٞبی ٚالٔی ٚ أىب٘بت ٚالٔی. ٔتىی ثش داؿتٝ

دا٘یٓ، ثذاٖ ٔٔٙی ٘یؼت وٝ ؿٟش ٕٞیـٝ آغٛؽ ثبص ثشای ٞشٌٛ٘ٝ خٛاػت ٚ ٘یبص  ٗ آصادی ٔیاٌش ؿٟش سا ًٔٛ

حبَ، ؿٟش  وٙٙذٜ ٞٓ ٞؼت. دس ٓیٗ ثبؿذ. ؿٟش، ًٔٛٗ توبدٞب ٞٓ ٞؼت. ؿٟش ًٔٛٗ ثٛسٚوشاػی فّذ ٔب داؿتٝ

ع، ٔذسٖ ثٛدٖ ٞب ٔجبسصٜ وٙذ. ثذیٗ لیب دٞذ وٝ ثب ایٗ پّـتی سا ٔی  ربیی اػت وٝ ثٝ اػٙبٖ ایٗ حك ٕٞبٖ

اػت. ثشخالف ربٔٔٝ  سا ثٝ سػٕیت ؿٙبختٝ« حك ا٘ؼبٖ»یٔٙی حك ٔجبسصٜ داؿتٗ. ٔذسٖ ثٛدٖ یٔٙی ربٔٔٝ 

ثٛدٖ یٔٙی  ٔذسٖ»ؿٙبخت. دس ٓیٗ حبَ،  سا ثٝ سػٕیت ٔی« تىّیف»لجُ اص ٔذسٖ وٝ ثشای ا٘ؼبٖ فمي 

ٞبی ثٛسٚوشاتیه  چًٙ ػبصٔبٖثٛدٖ یٔٙی اػیشؿذٖ دس  صیؼتٗ یه ص٘ذٌی ػشؿبس اص ٕٔٔب ٚ تٙبلن. ٔذسٖ

ٞب ٞؼتٙذ؛ ٚ ثب ایٗ  ٞب ٚ ربٖ ٞب ٚ غبِجب لبدس ثٝ تخشیت ٕٞٝ ارتٕبٓبت، اسصؽ ِٓیٕی وٝ لبدس ثٝ وٙتشَ آٖ

ثؼتٝ ٘جٛدٖ دس پیٍیشی ٓضْ ساػخ خٛیؾ ثشای ٔمبثّٝ ثب ایٗ ٘یشٚٞب، رٍٙیذٖ ثٝ للذ تغییش  ٕٞٝ، دػت

  .21«رٟبٖ ایٗ ٘یشٚٞب ٚ تلبحت آٖ ثشای خٛدٔبٖ

ٚ ٓبسی اص ٞیچ تٙبلوی ٘یؼت. أب، ٕٞیٗ ؿٟش ثب « ٔذیٙٝ فبهّٝ»ؿٟش، ثٝ سٚایت أشٚصی ٚ ٔذسٖ، ٞشٌض 

وٙذ، ِٚی فمي وؼب٘ی سا  ٞب سا آصاد ٔی ؿٟش ا٘ؼبٖ»ٞب، ٔىب٘ی ثشای آصادی ا٘ؼبٖ اػت.  ٕٞیٗ ػشؿت ٚ ٚالٔیت



وٝ ٔٛفك ٌشد٘ذ ثشای خٛد ٔحّی دس  ایٗ ثشداسی ٕ٘بیٙذ ٚ یب وٝ ثتٛا٘ٙذ چیضی ثٛرٛد آٚس٘ذ وٝ خٛد اص آٖ ثٟشٜ

. دیبِتیه ٟ٘فتٝ دس ایٗ ٌضاسٜ ثؼیبس ربِت 21«اػت، ٟٔیب ٕ٘بیذ ای وٝ ایٗ آصادی ثٛرٛد آٚسدٜ دائٕی  دَ سلبثت

ٚ پب وٙذ، سلبثتی وٝ خٛد  اػت. دس ؿٟش آٖ وؼی آصاد اػت وٝ ثتٛا٘ذ ربیی ثشای خٛد دس سلبثتی ػخت دػت

 صادٜ ایٗ آصادی اػت. 

ٞبی فشٓی ٚ ثخـی  تٛا٘ذ ارتٕبّ تٛا٘ذ ٔٛرذ آصادی ثبؿذ، چٖٛ ٔی صیؼتی ٚ فشدی دس ؿٟش، اكبِتب، ٔی تّٙٛ

رب  ثٝ ٓمیذٜ ساثشت پبسن، تفبٚت اػبػی ثیٗ ارتٕبّ ؿٟشی ٚ ارتٕبّ سٚػتبیی دس ٕٞیٗ»سا ٕٔىٗ ػبصد. 

ٌیشی ارتٕبّ فشٓی  ىُوٙذ ِٚی اربصٜ ؿ اػت. سٚػتب، دس ٔٛسد تغییش رٟت رضئی، ٘ٛآٚسی رضئی، ٌزؿت ٔی

تٛا٘ذ ٔحیي  ای اص غشاثت، ٔی دس آصادی ٔٛرٛد دس ؿٟش، ٞش فشدی ثب ٞش دسرٝ»دٞذ، دس حبِی وٝ  سا ٕ٘ی

چیضٞبی ٔخلٛكی وٝ دس ًجیٔتؾ ٔٛرٛد اػت ٚفبداس   رب ثتٛا٘ذ ثٝ آٖ صیؼتی ثشای خٛد ثیبثذ وٝ دسآٖ

سا پبداؽ  وٙذ، دس حبِی وٝ ؿٟش آٖ ؿت ٔیثٕب٘ذ. ثذٖٚ ؿه، یه ارتٕبّ وٛچه، ٌبٞی دس ٔٛسد غشاثت ٌز

 دٞذ. ٔی

 -رب٘ی ٚ ٌذا دسػت ٕٞب٘ٙذ یه ٘بثغٝ -ٞبی ؿٟش دس ایٗ اػت وٝ ٞش ّ٘ٛ فشدی ، یىی اص رزاثیتٌٕٔئٙبً

تٛا٘ذ دس ؿٟش ٕٞذٔی )ٕٞشاٞی( ؿجیٝ خٛد ثیبثذ. . . . حبكُ ایٗ آصادی ایٗ اػت وٝ، دس ؿٟش، تٕبْ  ٔی

یبثذ. ؿٟش ًجیٔت ثـشی سا دس تٕبْ  ؿذٜ أىبٖ ُٟٛس ٔی تٕبیالت ػشوٛة ٞبی پٟٙب٘ی ٚ تٕبْ ًّجی ربٜ

خبِی اص ٌِف ٘یؼت ثٝ ایٗ ٘ىتٝ تبویذ ثیـتشی  .22«وٙذ تِبٞشات ٔتّٙٛ خٛد ػتبیؾ، ؿىٛفبٖ ٚ تشغیت ٔی

ٞب  وٙذ. ایٗ ٘ىتٝ اص آٖ رٟت تبُٔ ثشاٍ٘یض اػت وٝ ثؼیبسی ؿٛد: ؿٟش ًجیٔت ثـشی سا ؿىٛفبٖ ٚ تشغیت ٔی

ٞبی  ًّجی ثیٙٙذ. ٔشدٔی اص ػشاػش رٟبٖ، وٝ ٞشیه ربٜ آٔشیىب سا دسػت دس ٕٞیٗ ٘ىتٝ ٔی أِبدٜ خبسقسؿذ 

ٔٛرٝ ٚ غیشٔٛرٝ داؿتٙذّ ثٝ آٔشیىب ػشاصیش ؿذ٘ذ ٚ ٞشیه ثٝ د٘جبَ ثٟـت خٛد ٞشآ٘چٝ دس تٛاٖ داؿت، 

ٌبٖ. فشلی ٘جٛد ثیٗ ٞبی ایٗ ٘ٛسػیذ ًّجی ثىبس ٌشفت. ربٔٔٝ ثضسي آٔشیىب فوبیی ثٛد ثشای اسهبی ربٜ

ٞب آسصٚٞب ٚ  ًّجبٖ. ٕٞٝ ایٗ وٝ ثشای رًٙ دس كف اػتمالَ ثٛد، ثب آٖ وغ وٝ ثشای یبفتٗ ًال آٔذٜ آٖ

 .23داد ٞب ٔیذاٖ ٔی ٞبی صیبد داؿتٙذ ٚ ربٔٔٝ آٔشیىب ٞٓ ثٝ آٖ خٛاٞی افضٖٚ
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تٛاٖ ادٓب  ٞبی ؿٟش استجبى آٖ ثب ٘یبصٞبی غیشٔبدی ا٘ؼبٖ اػت. ثٝ ثیب٘ی دیٍش، ٔی تشیٗ ٚیظٌی یىی اص ٟٔٓ

تش ثبؿذ، ؿٟشیت آٖ ؿٟش ثیـتش اػت. دس ٔمبْ  وشد ٞشچٝ ٘یبصٞبی غیشٔبدی ٔشدٔبٖ یه ؿٟش ثیـتش ٚ ٚػیْ

وٙٙذ. وبس ٔـخلی  ؼبٖ ایزبد ٕ٘یٔمبیؼٝ، سٚػتبٞبی اِٚیٝ ٚ ٘بة، اػبػب ٘یبصٞبی غیشٔبدی صیبدی ثشای ا٘

 آیذ.  افتذ ٚ سٚصٌبس ثٝ ػش ٔی ؿٛد ٚ تِٛیذ ٘ؼّی اتفبق ٔی ا٘زبْ ٔی

ٞبی ارتٕبٓی  دس ربٔٔٝ ثؼتٝ سٚػتبیی، ثؼیبس ػبدٜ ٚ ٔؼتمیٓ اػت. ٞشچٝ استجبى« سفْ ٘یبص»ثب « ٘یبص»ساثٌٝ 

آیذ. ٞشچٝ سٚاثي  یـتشی ٞٓ ثٛرٛد ٔیؿٛد، ٘یبصٞبی غیشٔبدی ث ٚاسد ٔی« ٘یبص سفْ -٘یبص»ثیـتشی دس فشَٔٛ 

تش ؿٛد ٚ اص ٔٙبػجبت فشدی ٚ ؿخلی دٚستش ؿٛد، ٚػٔت  ٘ضدیه« ػیؼتٕی»ٞب دس ؿٟش ثٝ ٔٙبػجبت  ثیٗ آدْ

تشیٗ ٘یبصٞبی غیشٔبدی ا٘ؼب٘ی اػت. ایٗ یىی اص  ؿٛد. أشٚص ؿٟش ًٔٛٗ ٚػیْ ٘یبصٞبی غیشٔبدی ثیـتش ٔی

تٛاٖ ا٘تِبس داؿت ثخـی اص ٔشدْ  ػت. أشٚص، ٕ٘یاٝ سٚػتبٞب اص رٕٔیت ٘بپزیش تخّی ٞبی ارتٙبة تشیٗ پبیٝ ٟٔٓ



ىٛ٘ذ ٚ ثٟتشیٗ أىب٘بت دسٔب٘ی ٚ آٔٛصؿی  دس سٚػتبٞب ثٕب٘ٙذ ٚ ثشای ٔشدٔی وٝ دس ؿٟش ثٝ ػیٕٙب ٚ تئبتش ٔی

 سا داس٘ذ، غزا تِٛیذ وٙٙذ. 

دس ٕٞبٖ حبَ، ٔٛرٛدیت »ایٗ، ؿٟش لجُ اص ٞشچیض، ٔحُ وبس فىشی اػت. ٓالٜٚ ثش »)ثٝ آتمبد ٔبسوغ(، 

ٞب ٚ غیشٜ ٚ یب ثٌٛسخالكٝ، ِضْٚ ایزبد ػبصٔبٖ ٞبی ٕٓٛٔی  ؿٟش ِضْٚ ایزبد تـىیالت اداسی، پّیغ، ٔبِیبت

وٝ ؿٟش ٔحُ وبس فىشی اػت، پغ ٔحُ صایؾ  ٕٞیٗ. 24«وٝ ٔٙجٔج اص ػیبػت وّی اػت سا دس ثشداسد

 شٔبدی ٞٓ ٞؼت.ٞب ٚ آسصٚٞب ٞٓ ٞؼت. ٔىبٖ ؿىفتٗ ٘یبصٞبی غی خٛاػتٝ

تٛا٘ذ ا٘ذٚختٝ ٚ  ؿٛد. ؿٟش ٔىب٘ی اػت وٝ فشد ٔی ٞبی ؿٟش دس أىب٘بت ؿغّی آٖ خالكٝ ٕ٘ی أشٚص ربرثٝ

ٞبی لٛٔی ٚ ٔحّی ػجه ص٘ذٌی  ِ٘شی تٛا٘ذ فبسٕ اص تًٙ دػتٕضد خٛد سا دس آٖ خشد وٙذ. ربیی اػت وٝ ٔی

ّف دس ؿٟش ٚرٛد داسد. ایٗ، یٔٙی ؿٟش ٔىب٘ی ٞبی ٔختّف ثشای افشاد ٔخت خٛد سا تٔییٗ وٙذ. أىبٖ ا٘تخبة

ٞب ٚ  تٛا٘ٙذ ثٝ خٛاػت اػت وٝ ػبوٙیٗ ٔتّٙٛ آٖ ثب ا٘ٛاّ ػالیك ٚ ٘یبصٞبی ٔٔٙٛی ٚ غیشٔبدی خٛد، ٔی

تشیٗ ٘یبصٞبی غیشٔبدی اػت.  تٕبیالت خٛد ٚػٔت دٞٙذ. ثذیٗ خبًش اػت وٝ ؿٟش ٔىبٖ تٛػٔٝ ٚ سفْ ٚػیْ

ای ٔؼتمیٓ ثب دسرٝ تىبّٔی رٛأْ ا٘ؼب٘ی داسد ٚ ؿٟش ثؼتش  ٔبدی ساثٌٝاكٛال، دسرٝ ٚ ٚػٔت ٘یبصٞبی غیش

ص٘ذٌی دس »وٙذ.  ؿٛد ٚ سؿذ ٔی ایٗ تىبُٔ اػت. دس ایٗ ؿٟشٞب اػت وٝ فشًٞٙ ربٔٔٝ ٔذسٖ صادٜ ٔی

 . 25«اػت ؿٟشٞبی ثضسي، فشًٞٙ ٚ ؿیٜٛ خبف خٛد سا پیذا وشدٜ

ثی تشدیذ ٚ اغشاق ؿٟشٚ٘ذاٖ »ٚاالیی پیذا ٔی وٙذ. دس چٙیٗ ثؼتشی اػت وٝ ٕٔٔبسی ٚ ؿٟشػبصی إٞیت 

 .26«ؿٟشٞبی داسای ٕٔٔبسی چـٓ ٘ٛاص ٚ صیجب خّك ٚ خٛی ثٟتشی ٘یض داس٘ذ
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ٞب ٚ غیشٜ ٚ یب ثٌٛسخالكٝ، ِضْٚ  ٔٛرٛدیت ؿٟش ِضْٚ ایزبد تـىیالت اداسی، پّیغ، ٔبِیبت»ٌٛیذ  ٔبسوغ ٔی

بی ٕٓٛٔی وٝ ٔٙجٔج اص ػیبػت وّی اػت سا دس ثشداسد. پغ ٔحتٛای تمؼیٓ وبس ٚ ٓالٜٚ ثش ایزبد ػبصٔبٖ ٞ

وٙذ، ثذیٗ تشتیت اػت: فمي دس ؿٟش ٚ اص صٔبٖ ثٛرٛد آٔذٖ  آٖ سٚاثي لذستی وٝ ؿٟش سا ثش سٚػتب ٔؼّي ٔی

بِی ٚ ثٝ ٌشدد. ؿٟش ٔحُ ُٟٛس وٙتشَ ٔ وشدٖ، ٔذیشیت لبٍ٘ٛ٘ضاسی ٌٔشح ٔی ؿٟش اػت وٝ ٔٛهّٛ اداسٜ

رب دس ٔٛسد رٟت ٔبدی ارتٕبّ ٚ ثٝ  ٕٞیٗ تشتیت وٙتشَ ایذئِٛٛطیىی اػت. ؿٟش ٔحّی اػت وٝ دس آٖ

ؿٛد  . تبویذ ٔی27«ؿٛد اؽ تلٕیٓ ٌشفتٝ ٔی ٕٞیٗ تشتیت رٟت اخاللی، ٔزٞجی، . . . ٚ ؿىُ ٞبی آٌبٞی

ٓجبستی دیٍش، ػبختبس اداسی ؿٛد. ثٝ  وشدٖ ؿٟش ٌٔشح ٔی ثحج ٔذیشیت ٚ اداسٜ« اص صٔبٖ ثٛرٛد آٔذٖ ؿٟش»

ٞبیی ثٛرٛد  چٖٛ دس ؿٟش ٌؼیختٍیوٙذ.  ٚ اداسٜ ػیؼتٕی ؿٟش اػت وٝ آٖ آثبدی سا تجذیُ ثٝ ؿٟش ٔی

ای ٕٓٛٔی تٔشیف  وشدٖ ایٗ سٚاثي، الصْ اػت ػبختبس ٚ ػبٔب٘ٝ آیذ وٝ ٘بؿی اص ٚ راتی آٖ اػت. ثشای رْٕ ٔی

ٚ ٍٟ٘ذاسی ِ٘ٓ ارتٕبٓی وٝ اص ایٗ پغ ثٝ دِیُ ٞبی ٟ٘بدی رذیذی ثشای حفَ  ؿىُ»ٚ ٔؼتمش ؿٛد. 

ثٝ للذ ثشخٛسد ٚ حُ ٔؼبئّی وٝ »آیذ:  ثٛرٛد ٔی  اػت، ٞبی ػٙتی ٔٛسد تٟذیذ ٚالْ ؿذٜ ٌؼیختٍی ثؼتٍی

ٞبی رذیذ ٚ ٟ٘بدٞبی رذیذی ثٝ ٔٙلٝ ُٟٛس  آیذ، ػبصٔبٖ ثّٔت تغییشات ػشیْ ص٘ذٌی ٔذسٖ ثٛرٛد ٔی

 .28«سػٙذ ٔی



ا٘ذ. أب  ا٘ذ ٚ ُبٞش ٔـىّی ٞٓ ٘ذاؿتٝ ٞب دس ًَٛ تبسیخ اداسٜ ؿذٜ ٞب ٚ صیؼتٍبٜ ٚالٔیت آٖ اػت وٝ تٕبْ آثبدی

ٞبی لذیٓ یب ثب ٓٙٛاٖ ٕٓٛٔی ٚ غیش  ٚ آٖ سا ثب آثبدیوٙذ،  ٔی« ؿٟش»چٝ یه آثبدی سا ٔفتخش ثٝ ٓٙٛاٖ  آٖ

تٛاٖ،  فشد. ثب ایٗ ٌضاسٜ اػت وٝ ٔی وٙذ، آٖ اػت وٝ دس ؿٟش ػیؼتٓ حبوٓ اػت ٘ٝ تخللی ؿٟش رذا ٔی

آیب ٘یـبثٛس تبسیخی ٕٞب٘مذس ؿٟش اػت وٝ ٘یـبثٛس ٚ اكفٟبِٖ »ثبس دیٍش، پشػؾ پیـب٘ی ٌّٔت سا تىشاس وشد: 

لذس ؿٟش اػت وٝ  أشٚص؟ آیب ٘یـبثٛس أشٚص ثب ٕٞبٖ تٔشیف ؿٟش اػت وٝ اكفٟبِٖ أشٚص؟ آیب اكفٟبٖ ٕٞبٖ

 «. ٔشیف ؿٟش اػت وٝ ّٔجٛسٖ اػتشاِیب؟٘یٛیٛسن؟ آیب ٚ٘یض ثب ٕٞبٖ ت
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ٞب اػت. ثب  ا٘تخبثی ا٘ؼبٖ« سفتبسٞبی»فشكتی اػت ثٝ یه ٚیظٌی ٟٔٓ ؿٟش اؿبسٜ ؿٛد. ؿٟش ثؼتش ٕٓذٜ 

ثٙذی اػت وٝ ٞش  ٞبی ثیشٚ٘ی دس فوبٞبی ٕٓٛٔی دس ػٝ ٌشٜٚ لبثُ ًجمٝ فٔبِیت»، «یبٖ ٌُ»ثٙذی  تمؼیٓ

ٞبی  فٔبِیت -2ٞبی هشٚسی)ارجبسی(،  فٔبِیت -1ٔٙذ خلٛكیبت ٔتفبٚتی دس ٔحیي ٔلّٙٛ ٞؼتٙذ: یه ٘یبص

ٞبیی ٞؼتٙذ  فٔبِیت ،ٞبی هشٚسی )تحت ٕٞٝ ؿشایي( فٔبِیت. »29«ٞبی ارتٕبٓی فٔبِیت-3ا٘تخبثی)اسادی(، 

وؼی ٔب٘ذٖ،  وٝ حبِتی وٕبثیؾ ارجبسی داس٘ذ ٔخُ سفتٗ ثٝ ٔذسػٝ یب ػش وبس، خشیذ، ٔٙتِش اتٛثٛع یب

 . 31«ٞب ٞؼتیٓ ٞبیی وٝ ثٝ دسربت ٔختّف ٘بچبس ثٝ ؿشوت رؼتٗ دس آٖ تٛصیْ ٘بٔٝ ٚ... ثٝ ثیبٖ دیٍش فٔبِیت

پزیش٘ذ وٝ تٕبیُ ثٝ ا٘زبْ آٖ ٚرٛد  صٔب٘ی كٛست ٔی»ٞبی ا٘تخبثی)تٟٙب تحت ؿشایي ٌّٔٛة(  فٔبِیت

سٚی  تٛاٖ ثٝ پیبدٜ ٞب ٔی ذ. اص ایٗ دػت فٔبِیتای ٔؼبٓذ ثبؿٙ آٚس صٔیٙٝ ثبؿذ ٚ صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٘یض فشاٞٓ داؿتٝ

. 31«ثشای اػتٙـبق ٞٛای تبصٜ، تٕبؿبی رٙت ٚ رٛؽ ص٘ذٌی یب ٘ـؼتٗ ٚ ِزت ثشدٖ اص آفتبة اؿبسٜ وشد

ٞبیی اػت وٝ ثیؾ اص ٞش چیض ٚاثؼتٝ ثٝ حوٛس دیٍشاٖ دس فوبٞبی  ٞبی ارتٕبٓی: دس ثشٌیش٘ذٜ آٖ فٔبِیت»

ٞبی ٌشٚٞی ٚ فشاٌیشتشیٗ  ٞبی وٛتبٜ، ا٘ٛاّ ٔختّف فٔبِیت وٛدوبٖ، دیذاسٞب ٚ ٌپٕٓٛٔی اػت، ٔب٘ٙذ ثبصی 

 .32«ارتٕبٓی، استجبًبت ٔٙفُٔ ٔب٘ٙذ دیذٖ ػبدٜ ٚ یب ٌٛؽ دادٖ ثٝ ٔشدْ  حبِت فٔبِیت

ٞب ٚ سفتبسٞبی  . دس سٚػتب دأٙٝ فٔبِیتاػت ثٙذی ػبدٜ ٚ ٟٔٓ، ثبصتبثی اص تّٙٛ رٛأْ صیؼتی ایٗ تمؼیٓ

ٞب ٚ ثؼتشٞبیی وٝ  خبًش ٔىبٖ ٕٞیٗ ثؼیبس وٓ اػت. اكٛال ٘یبصٞبی غیشٔبدی وٕی ٚرٛد داسد، ثٝا٘تخبثی 

آیذ. أب ٚلتی دس ؿٟش أىبٖ  ٚرٛد ٘ذاسد. پغ سفتبس ٚ حشوتی ثشای آٖ پیؾ ٕ٘ی ،ثشای سفْ آٖ ٘یبصٞب ثبؿذ

ؿٛد. ٞشچٝ  خبة ٕ٘بیبٖ ٔیایٗ ٚرٛد داسد وٝ فیّٓ سا دس پشدٜ ثضسي دیذ یب تئبتش ٚ وٙؼشت سفت، دأٙٝ ا٘ت

یبثٙذ. ثذیٗ خبًش اػت وٝ  تش ثبؿذ، سفتبسٞبی ا٘تخبثی ٞٓ تّٙٛ ٚ ٚػٔت ثیـتشی ٔی ًیف ایٗ أىب٘بت ٚػیْ

 ؿٟش ًٔٛٗ سفتبسٞبی اسادی ٚ ا٘تخبثی اػت. 

ٚػٔت ایٗ « ػشص٘ذٌی ؿٟشی»ٞبی  تشیٗ ؿبخلٝ تٛاٖ ثٝ ایٗ ثحج اهبفٝ وشد وٝ یىی اص ٟٔٓ ایٗ ٘ىتٝ سا ٔی

ای وٝ ثشای ػٙزؾ ػشص٘ذٌی ؿٟشی ٚرٛد داسد، اص آٔٛصؽ ٚ ثٟذاؿت  ٌب٘ٝ تبسٞب اػت. اص ٔمٛالت ؿؾسف

تشیٗ  یىی اص اػبػی ٌیش٘ذ. ٌشفتٝ تب ایٕٙی ٚ فشًٞٙ، ٕٓٛٔب دس استجبى ثب سفتبسٞبی ا٘تخبثی ٔشدْ ؿٟش لشاس ٔی

یشی ثیٙذیـٙذ وٝ سفتبسٞبی سیضی ٚ ًشاحی ؿٟشی تذث ُٚبیف ٕٔٔبساٖ ٚ ؿٟشػبصاٖ ایٗ اػت وٝ دس ثش٘بٔٝ

ٞبی دیزیتبِی، اص حزٓ  ا٘تخبثی ٔشدْ تـذیذ ٚ تمٛیت ؿٛد. ٚالٔیت آٖ اػت وٝ ثب پیـشفت سٚصافضٖٚ ػبٔب٘ٝ

تش ٔشدْ  سً٘ تش ٚ حوٛس وٓ ؿٛد ٚ ایٗ أش ٔٛرت تشدد وٓ د سفتبسٞبی ارجبسی ٚ هشٚسی ٔشدْ وٓ ٔیاٚ تٔذ



تٛاٖ ٔشدْ سا ثٝ ثیشٖٚ اص خب٘ٝ وـب٘ذ. ٘ٝ  احی دسػت ٚ ٞذفذاس ٔیسیضی ٚ ًش ؿٛد. ثب ثش٘بٔٝ ٞب ٔی دس خیبثبٖ

 ِضٚٔب ثشای سفْ ٘یبصی هشٚسی، ثُ ثشای سفتبسی اسادی ٚ تفشری ا٘تخبثی. 

 / نبض اقتصادیهای شهر ویژگی

تٛاٖ التلبدی ؿٟش لبثُ ٔمبیؼٝ ثب تٛاٖ التلبدی سٚػتب ٘یؼت. دس سٚایتی دیٍش، تٛاٖ التلبدی ؿٟش أشٚص 

فشاتش اص تٛاٖ التلبدی ؿٟشٞبی تبسیخی اػت. ایٗ أش، سٚایت تِٛیذ ٚ ا٘جبػت حشٚت ٚ ػشٔبیٝ اػت.  ثؼیبس

ای ٔتبخش ٚ ٔشثٛى ثٝ رٟبٖ ٔٔبكش اػت. ؿٟش ثؼتش ایٗ ا٘جبؿت ػشٔبیٝ  اػبػب، ٔمِٛٝ ا٘جبؿت ػشٔبیٝ ٔمِٛٝ

وٙذ. تٛصیْ حشٚت دس  ؿٟش یه ٔٛرٛدیت التلبدی اػت، صیشا حشٚت ثضسٌی سا دس خٛد ٔتٕشوض ٔی»اػت. 

تٛاٖ ٔیبٖ ثٔذ التلبدی حیبى  ػٌح ؿٟش تب ا٘ذاصٜ صیبدی ثش تمؼیٓ وبس ارتٕبٓی اٌ٘جبق داسد اص ایٗ سٚ ٔی

ؿىُ ؿٟشٞب تبثٔی اػت اص ؿىُ تٛصیْ ایٗ  .33«ای ٌؼتشدٜ یبفت ؿٟشی ٚ فوبٞبی وبسثشدی ؿٟش ساثٌٝ

ٞبی التلبدی ثش آٖ ٘بؿی اص ایٗ ٚالٔیت « ِ٘بْ»ٞبی ٔشتجي ثب ٔٛسفِٛٛطی ؿٟشٞب ٚ تبحیش  ٞب. تٕبْ ثحج حشٚت

سؿذ ٚ  اػت وٝ ؿٟش ٔحُ ا٘جبؿت حشٚت ٚ ٔىبٖ تٛصیْ آٖ اػت. ٘مبى ٚ ٔٙبًك ٔختّف ؿٟشی، تحت تبحیش

« ؿٟشیت»ؿىُ ٔتٙٛٓی ثٍیشد. اػبػب، وـؾ التلبدی ؿٟش یىی اص ٓٛأُ تٛا٘ذ  ٌزاسی التلبدی ٔی ػشٔبیٝ

آٚسد.  ایزبد سٚ٘ك التلبدی دس ٘مبى ؿٟشی سؿذ ٔؼتٕش ٞش چٝ ثیـتش ایٗ ٘مبى سا ثٝ د٘جبَ ٔی »ؿٟش اػت.  

ا٘ذ  ٞب تٛا٘ؼتٝ ٞب، أىب٘بت ثبِمٜٛ ٚ ِ٘بیش آٖ ثٔوی ٘مبى ثب پٛیب وشدٖ التلبد خٛد، رزة ٔٙبثْ، ػشٔبیٝ

ٞب فشاٞٓ  ٔٛلٔیت التلبدی ثٟتشی ثٝ دػت آٚس٘ذ. ایٗ حشوبت ٔٛرجبت سؿذ التلبدی ثیـتش سا ثشای آٖ

 . 34«اػت اػت؛ یٔٙی رشیب٘ی وٝ ٔٙزش ثٝ سؿذ ؿٟشی ٘یض ؿذٜ وشدٜ

یىی اص اكَٛ (« CDSًشح ساٞجشدی ؿٟش )»ٚ تٛاٖ التلبدی ؿٟش، أشٚص، چٙبٖ إٞیتی داسد وٝ دس  ٖثٙیب

ثبؿذ.  ٘ذ. دس رٟبٖ أشٚص ٞش ؿٟشی ثبیذ چیضی ثشای اسائٝ داؿتٝا تبٖ ؿٟش سا لشاس دادٜثؼٜ چٟبسٌب٘ٝ تٛاٖ ثذ

ایٗ ساٞجشدٞب،  ثبؿٟش ثبیذ ِٔٛذ ثبؿذ ٚ ثب تِٛیذ حشٚت خٛد ثتٛا٘ذ دس ثبصاس تٔبّٔی ثب ؿٟشٞبی دیٍش لشاس ثٍیشد. 

 ای ٘ذاسد. ؿٛد، آیٙذٜب ؿٟشٞبی دیٍش )رٟب٘ی( ثؼتبٖ ث ؿٟشی ٘تٛا٘ذ ٚاسد ثذٜاٌش 
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حفَ »اػت: ا٘ؼبٖ، ًجیٔت ٚ ٔحیي ٔلّٙٛ.  ع اكّی تـىیُ ؿذٜؼتٍبٞی ا٘ؼب٘ی اػت وٝ اص ػٝ سأؿٟش صی

وبسائی دس ٔمیبع خشد ٚ  ٚ استمبء استجبى ا٘ؼبٖ ثب ًجیٔت، تٛرٝ ٚ حؼبػیت ثٝ ٔحیي صیؼت ًجیٔی ٚ ا٘شطی،

ٔىبٖ ص٘ذٌی اص اثٔبد ٟٔٓ ِ٘بْ ٞبی صیؼت والٖ ؿٟشی، تٛرٝ ثٝ ص٘ذٌی رٕٔی، ٕٞٝ ؿِٕٛی فوبٞب ٚ 

ایٗ تٔشیف ع یه ٔخّج، وبفی ٘یؼت. ِجتٝ اوتفب ثٝ تٔشیف ؿٟش ثب ػٝ سأ. ا35«ٔحیٌی ٚ ارتٕبٓی اػت

ٕ٘بیذ، دس دسرٝ اَٚ ٌشدؽ اسصؽ  چٝ وٝ ؿٟش سا اص سٚػتب ٔتٕبیض ٔی تٛا٘ذ ثشای سٚػتب ٞٓ كبدق ثبؿذ. آٖ ٔی

تمؼیٓ وبس ارتٕبٓی. ؿٟشٞبی أشٚص ِٟٔش وبُٔ تمؼیٓ ارتٕبٓی  افضٚدٜ دس ؿٟش اػت، ٚ دس دسرٝ دْٚ

دسرٝ تمؼیٓ ارتٕبٓی ٞٓ ثیـتش خٛاٞذثٛد. ایٗ أش دس وبِجذ   ٞؼتٙذ. ٞشچٝ سؿذ كٙٔتی ؿٟش ثبالتش ثبؿذ،

 ای ثتٛا٘ذ ایٗ أش سا تٛهیح دٞذ. دٞذ. ؿبیذ ٔخبَ ػبدٜ ؿٟش ٞٓ خٛد سا ٘ـبٖ ٔی

وشدیٓ، دس  دس خب٘ٝ سؿذ ٔی آٔذیٓ، بی ٔتٙٛٓی داؿت. دس خب٘ٝ ثٝ د٘یب ٔیٞبی ٌزؿتٝ، خب٘ٝ ّٕٓىشدٞ دس ػذٜ

داؿتیٓ ٚ اِی آخش.  وشدیٓ، دس خب٘ٝ حیٛا٘بت ٚ داْ خٛد سا ٍ٘ٝ ٔی دیذیٓ، دس خب٘ٝ تزبست ٔی خب٘ٝ آٔٛصؽ ٔی



ثیٙیٓ، دس  وٙیٓ، دس ٔذسػٝ آٔٛصؽ ٔی آییٓ، دس ربٔٔٝ سؿذ ٔی ِٚی أشٚص چٝ؟ أشٚص دس ثیٕبسػتبٖ ثٝ د٘یب ٔی

ٞبیی وٝ سٚصٌبسی ٚ  تٕبْ فٔبِیتدٞیٓ ٚ اِی آخش.  وٙیٓ، داْ خٛد سا دس دأذاسی پشٚسؽ ٔی ٔغبصٜ تزبست ٔی

پزیشد. ایٗ ٕ٘بدی  ٞب ٚ فوبٞبی ٔختّف كٛست ٔی ٌشفت، أشٚص دس ٔىبٖ ای دس یه ٔىبٖ ا٘زبْ ٔی دس ربٔٔٝ

 اص تّٙٛ فٔبِیت ٚ تمؼیٓ وبس ارتٕبٓی دس ؿٟش اػت. 

ؿٛد. ٕٞیٗ  ؿٛد ثٝ ػیؼتٓ ػپشدٜ ٔی ٞب اص وٙتشَ فشد خبسد ٔی وٙذ، تِٙیٓ ایٗ استجبى ٟش سؿذ ٔیؿٞشچٝ 

ؿٛد ٘ٝ ثب فشد. ایٗ ٚیظٌی، دس  دٞذ. ؿٟش ثب ػیؼتٓ اداسٜ ٔی ٔٛهّٛ؛ خلّت ٟٔٓ دیٍش ؿٟش سا ٘ـبٖ ٔی

 ححمیمت، ٚیظٌی رٟبٖ ٔذسٖ اػت دس ثشاثش لشٖٚ ٚػٌی ٚ رٛأْ وـبٚسصی. 

ؿٛد. ٞش  ٞبی ا٘ؼب٘ی، ٔٛرذ تّٙٛ ٘یبصٞبی غیش ٔبدی دس ؿٟش ٔی مؼیٓ ارتٕبٓی ٚ تّٙٛ فٔبِیتٚػٔت ایٗ ت

چٝ ؿٟش ؿٟشتش ثبؿذ، تّٙٛ ثیـتشی اص ٘یبصٞبی غیشٔبدی سا ؿبٞذ خٛاٞیٓ ثٛد. ایٗ ٘یض یىی دیٍش اص 

 ٞبی ؿٟش اػت.  ٚیظٌی

ػت. ؿٟش ثؼتش تِٛیذ ٚ تٛصیْ ا٘جٜٛ ٞبی ٟٔٓ ؿٟش ا حشٚت، ا٘جبؿت ٚ تٛصیْ آٖ دس ؿٟش یىی دیٍش اص ٚیظٌی

ٕبٖ ٌشدؽ اسصؽ افضٚدٜ دس ؿٟش اػت. رٙغ ایٗ اسصؽ افضٚدٜ ٞحشٚت اػت. دس ثیب٘ی تؼبٔحی، ایٗ حشٚت 

وٙذ. ثٝ ٕٞیٗ خبًش اػت وٝ حزٓ حشٚت، ثخٛدی خٛد، ٔجیٗ رٙغ ؿٟش  اػت وٝ رٙغ ؿٟش سا تٔشیف ٔی

ٗ رٙغ ؿٟش ٘یؼت. دس ؿیّی ؿٟشٞبیی ثب پَٛ ٚ ٌٛ٘ٝ وٝ وخشت یب لّت رٕٔیت ؿٟش ٞٓ ٔجی ٘یؼت. ٕٞبٖ

رٕٔیت ثیـتش ٘ؼجت ثٝ وب٘بدا سا ؿبٞذیٓ، أب تفىش ارتٕبٓی ٚ ٔٙؾ ارتٕبٓی ٔشدْ وب٘بدا وبٔال ٔتفبٚت اص 

« وٕی سٚػتبیی ٞؼتٙذ»ٞب ٞٙٛص  ٔٙؾ ارتٕبٓی ٚ سفتبسٞبی ؿخلی ٚ ٌشٚٞی ٔشدْ ؿیّی اػت. ؿیّیبیی

ای  شی ٘یشٚٔٙذتشی داس٘ذ. ایٗ أش، ٕٓٛٔب، ٘بؿی اص رٙغ اسصؽ افضٚدٜوٝ وب٘بدایی ٞب فشًٞٙ ؿٟ دس حبِی

 اػت وٝ دس ؿٟش رشیبٖ داسد.

ای  چٖٛ ؿٟش صاییذٜ دٚساٖ سٞبیی ا٘ؼبٖ اػت. ؿٟش ٔمِٛٝ ،ؿٟش ًٔٛٗ سٞبیی ا٘ؼبٖ اػت ،ٚ آخش ػش ایٗ وٝ

ؿذ.  ٚرٛد آٔذ وٝ فشدیت ٚ ؿخلیت فشدی ا٘ؼبٖ ثٝ سػٕیت ؿٙبختٝٝ ٔذسٖ اػت ٚ ربٔٔٝ ٔذسٖ ٚلتی ث

ؿٟش، دیٍش حبِت اػتبتیه ٚ »ٞب ثشای ٔشدْ ٞؼتٙذ.  أشٚص ایٗ ؿٟشٞب ِٟٔش سٞبیی ٔشدٔٙذ. ٔىبٖ ثٟتشیٗ

ٞب سا  اػت. ٔٙبًك ؿٟشی ػٔی دس رزة ثٟتشیٗ ایؼتب ٘ذاسد، پٛیبػت ٚ ٓٛأُ ٔتفبٚتی ثبٓج ایٗ حبِت ؿذٜ

 . 36«داس٘ذ

ٞب خٛد سا  ٔىبٖ ٚ ثؼتش تٔبُٔ ارتٕبٓی ٔشدْ اػت. سفتبسٞبی ارتٕبٓی ٔشدْ دس خیبثبٖ ی ؿٟشٞبٞب بثبٖخی

غبیت اكّی ایٗ خیبثبٖ، وٝ ٔٛرذ خلّت خبف آٖ اػت، ٔٔبؿشت ارتٕبٓی اػت. ٔشدْ »دٞذ.  ٘ـبٖ ٔی

َ وٙٙذ، ثذٖٚ ٞشٌٛ٘ٝ للذ ؿٛ٘ذ، ٚ تلبٚیش خیبِی خٛد سا ثب یىذیٍش سد ٚ ثذ آیٙذ تب ثجیٙٙذ ٚ دیذٜ ثذیٙزب ٔی

٘فؼٝ. استجبى یب ٌفتٍٛی آ٘بٖ، ٚ پیبْ خٛد خیبثبٖ  ٓٙٛاٖ غبیتی فی ٚ ٘یت ثٔذی، ثذٖٚ ًْٕ یب سلبثت، ثّىٝ ثٝ

 .37«دس وُ، آٔیضٜ ٓزیجی اص ٚالٔیت ٚ خیبَ اػت

ٝ ٔىب٘ی اػت. دسػت ٔخُ خب٘ٝ و« آٔیضٜ ٓزیجی اص ٚالٔیت ٚ خیبَ»ٓٙٛاٖ ٕ٘بد ٚ رضئی اص ؿٟش،  خیبثبٖ، ثٝ

 اػت ثشای سٚیبپشداصی. ؿٟش أشٚص چٙیٗ ٔىب٘ی اػت.
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