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دینامیسم سیاست و فضا
سخنران :زوتط ٔحٕس ضضب حبفؼ ٘یب

(اؾتبز رغطافیبی ؾیبؾی زا٘كٍب ٜتطثیت ٔسضؼ ٔ ٚسیط لغت)

تاریخ و مکان ارائه 10 :تیطٔب -1332 ٜزا٘كٍب ٜتطثیت ٔسضؼ -زا٘كىس ٜفّ ْٛا٘ؿب٘ی -ؾبِٗ اؾتبز قىٛیی.
قسمت اول  :ارائه سخنرانی
ثحج أطٚضظ زیٙبٔیؿٓ ؾیبؾت  ٚفضب ٔیثبقس .فضبی رغطافیبیی  ٚث ٝتجـ آٖ ؾیبؾت زائٕبً ثٚ ٝؾیّٝ
٘یطٞٚبی زیٙبٔیىی زض حبَ تغییط ٔیثبقس ،یقٙی قطایظ اؾتبتیىی ٘ساض٘س .تهٛض ایٙى ٝفضب حبثت ثبقس ،تهٛض
٘بزضؾتی اؾت .ثِ ٝحبػ ظٔب٘ی ،زض ظٔبٖ و٘ٛٙی حبزث ٘كس ٚ ٜزض ٌصقت ٝتبضید ثكط ٕٞیكٚ ٝرٛز زاقت ٝاؾت ٚ
زض آیٙسٚ ٓٞ ٜرٛز ذٛاٞس زاقت .زض ٚالـ زیٙبٔیؿٓ فضبیی رجط تبضیری اؾتٕٞ .یك ٝثٛزٕٞ ٚ ٜیك ٓٞ ٝذٛاٞس
ثٛز ٔ ٚقٙبی ایٗ حطف ایٗ اؾت وٞ ٝیچ ٌب ٜظٔبٖ  T1ثب  T2یىی ٘رٛاٞس ثٛز.
فضبی رغطافیبیی چیؿت؟ فضبی رغطافیبیی ،فضبی ؾ ٝثقسی اؾت و ٝلّٕط ٚحیبت ٔ ٚب٘ٛض ا٘ؿبٖ اؾت.
ا٘ؿبٖ زض ایٗ چبضچٛة ظ٘سٌی ٔیوٙس ،حطوت ٔیوٙس ٘ ٚكٕ٘ ٚ ٛب زاضز .ایٗ فضب زض ٔمیبؼٞب ٔرتّف ٚرٛز
زاضز ،اظ ٔمیبؼ ٘ب٘ ٛتب ٔمیبؼ وٟىكب٘ی .زا٘ف رغطافیبیی ضا ٕ٘یتٛاٖ ٔمیبؼٔٙس ٕ٘ٛز  ٚث ٝزِیُ ایٙىٔ ٝمیبؼ
پصیط ٘یؿت پؽ لٛا٘یٗ فّٓ رغطافیب  ٓٞلٛا٘یٗ فبْ ذٛاٞس ثٛز .لب٘ ٖٛفبْ ثب زا٘ف ذبل ٔتفبٚت اؾت .زیسٌبٞی
ٚرٛز زاضز و ٝزا٘ف رغطافیب وٛضِٛٚغیه  ٚذبل اؾت .زا٘ف ذبل فضب ٔ ٚىبٖ ثب لب٘ ٖٛفبْ ٔتفبٚت اؾت .أب
اٌط لٛا٘یٗ ٚ ٚیػٌیٞبی وّی چٙیٗ فضبییٞبیی ضا ثسؾت آٚضزیٓ  ٚثطای فضبٞبی ذبل(فضبٞبی ٘ب٘ٛیی)
ؾبذتبضقٙبؾی  ٚوبضوطزقٙبؾی فٕٔٛی وطزیٓ ٚ ،ؾپؽ ٘ؾطیٞٝبی فبْ زض ٔٛضز آٟ٘ب ؾبذتیٓ ،و ٝزضثبض ٜؾبیط
ٔمیبؾٟبی فضبیی لبثُ تقٕیٓ ثبقس آٍ٘ب ٜلب٘ ٖٛفّٕی تِٛیس وطزٜایٓ .لٛا٘یٗ فبْ فضبیی ٔطثٛط ث ٝفّٓ رغطافیب
ٔیثبقس .زض ایٗ نٛضتٍ٘ ،بٞی ا٘تمبزی ث ٝزیسٌبٜٞبی اؾتخٙبٌطایی زاضیٓ .قفط زض ٔمبِ ٝاؾتخٙبٌطایی ذٛز ایٗ
٘ىت ٝضا ثیبٖ ٕ٘ٛز ؤ ٝیتٛاٖ فضبی رغطافیبیی ضا لبٖ٘ٙٔٛس ٔغبِق ٝوطز  ٚلٛا٘یٗ فضبیی ضا اؾترطاد ٕ٘ٛز.
چٙب٘چ ٝرغطافیب ضا زا٘ف وٛضِٛٚغیه ثكٙبؾیٕٓ٘ ،یتٛاٖ ث ٝآٖ فّٓ ٌفت و ٝایٗ زیسٌب ٜضطث ٝؾٍٙیٙی ثٝ
رغطافیب ٚاضز آٚضز ٜاؾت.
پؽ اظ تقطیف ٔرتهطی اظ فضبٔ ،یثبیؿت ؾیبؾت ضا تقطیف ٕ٘ٛز .ؾیبؾت ث ٝظثبٖ ؾبز ٜفّٓ فطٔبٖٔساضی
یب ٕٞبٖ فّٓ حىٔٛت ٔیثبقس .زض فطآیٙس فطٔبٖٔساضی زض ؾبذتبضٞبی زٔٛوطاتیه ؾٔ ٝطحّ ٝزاضیٓ و ٝفجبضتٙس
اظ :فطٔبٖؾبظی ،فطٔبٖضٚایی  ٚفطٔبٖپبیی.
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قبذم انّی ؾیبؾت أطٚظ ٜزض رٟبٖ ،ث ٝذهٛل رٛأـ زٔٛوطاتیه "لب٘ "ٖٛاؾت .لب٘ ٖٛقبذم
ؾیبؾت اؾت .لب٘ ٖٛیقٙی فطٔبٖ .زض فطآیٙس حىٔٛت ،زض ٔطحّٝای لب٘ ٖٛتِٛیس ٔیقٛز .یقٙی فطٔبٖ ؾبذتٔ ٝی-
قٛز ٔ ٚقٕبضی ٔیٌطزز .زض ٔطحّ ٝثقس افطازی فطٔبٖضٚایی ٔیوٙٙس .پؽ فسٜای فطٔبٖؾبظی ٔیوٙٙس ،افطازی
فطٔبٖضٚایی  ٚثطذی ٘یع فطٔبٖپبیی ٔیوٙٙس  ٚزض ٚالـ حؿٗ ارطای لب٘ ٖٛضا ٘ؾبضت ٔیوٙٙس .زض ٌصقتٙٔ ٝكأ
لب٘ ٖٛفطز ثٛز وٞ ٝط ؾٔ ٝطحّ ٝثیكتط ثٚ ٝؾیّٚ ٝی ا٘زبْ ٔیقس .أب اٍِٛی رسیس ؾیبؾت ٔجتٙی ثط پبضازایٓ
زٔٛوطاتیه ٔیثبقس .زض ایٗ ٔسَ لسضت ث ٝؾ ٝل ٜٛتمؿیٓ ٔیٌطزز .فطٔبٖؾبظی ثٚ ٝؾیّ ٝلٔ ٜٛم ،ٝٙٙفطٔبٖ-
ضٚایی تٛؾظ لٔ ٜٛزطی ٚ ٝفطٔبٖپبیی ثٚ ٝؾیّ ٝل ٜٛلضبیی ٝنٛضت ٔیپصیطز.
زض ٔقٙبی ٚالقی ؾیبؾت ٔؿئِٛیت ازاض ٜفضبی رغطافیبیی ضا ثط فٟس ٜزاضز .فضبی رغطافیبیی زض ٞط
ٔمیبؾی ،اظ ٘ب٘ٛیی ٌطفت ٝتب ٔمیبؼ وطٚی ،ثٚ ٝؾیّ ٝؾیبؾت ٔسیطیت ٔیقٛزٔ .سیطیت فضبی رغطافیبیی فّؿفٝ
ٚرٛزی ؾیبؾت اؾتٚ .رٛز ؾیبؾت أطی ضطٚضی اؾت ٚ ٚرٛزـ ثسیٟی ٔیثبقس .ثِ ٝحبػ ٞؿتیقٙبؾی
ٚالقیتی غیطلبثُ ا٘ىبض اؾت .آ٘چ ٟٓٔ ٝاؾت قی ٜٛوبض  ٚؾبظ  ٚوبضٞبی ٔسیطیت فضب ٔیثبقس .پؽ انُ ؾیبؾت
أطی ثسیٟی اؾت  ٚآ٘چ ٝلبثُ ثحج ٘ ٚمس اؾت قی ٜٛوبض ٔیثبقس.
قبذم انّی ؾیبؾت لب٘ ٖٛاؾت .اِجتٛٔ ٝاضز زیٍطی  ٓٞچ ٖٛذظ ٔكیٞب ،تهٕیٌٓیطیٞب ،ثط٘بٔٞٝب،
ٔمطضات ،اؾتطاتػیٞب ؾبظ ٚوبضٞبی ٘طْ افعاضی ثطای ازاض ٜثٟی ٝٙفضبی رغطافیبیی ٔیثبقٙس.
فضبی رغطافیبیی ٕٞچٞ ٖٛط ٔٛرٛز ظ٘سٜای یه رؿٓ  ٚیه ضٚح زاضز .رؿٓ فضبی رغطافیبیی ،ؾبذتبض
فیعیىبَ فضبی رغطافیبیی زض ٞط ٔمیبؾی ٔیثبقس.
"ضٚح فضب" ،ا٘ؿبٖٞب  ٚرطیب٘بتا٘س و ٝزض رؿٓ رب ث ٝرب ٔیق٘ٛس  ٚحطوت ٔیوٙٙس  ٚثب رؿٓ تقبُٔ زاض٘س.
حُٕ ٘ ٚمُ ،اضتجبط افطاز ثب  ،ٓٞحطوت ٘ٛتطٖٞٚب  ٚاِىتطٖٞٚب ،رب ث ٝربیی افىبض زض ٔزٕٛؿ "ربٖ فضب" ٔی-
ثبقٙسٟٓٔ .تطیٗ فٙهط ضٚح فضب ،ا٘ؿبٖٞب ٔیثبقٙس .ربٔق ٚ ٝا٘ؿبٖٞب ٔٛضٛؿ ضقت ٝربٔقٝقٙبؾی ضا تكىیُ ٔی-
زٞس .ذیّی اظ رغطافیسا٘بٖ ؾقی زاض٘س ٚاضز حیغ ٝضقتٞٝبی فّ ْٛارتٕبفی ق٘ٛس .زض ٚالـ ربٔقٝقٙبؾی ٚ
ضقتٞٝبی ٔطثٛط ث ٝربٔق ٝیه ثرف اظ ٔحتٛای فضب اؾت.زضحبِیى ٝفضبی رغطافیبیی ٔٛضٛؿ فّٓ رغطافیب اؾت.
رٙجٞٝبی ٔىب٘ی ایٗ پسیسٔ ٜطثٛط ث ٝرغطافیب اؾت أب ثقٛٙاٖ ٔٛرٛزی ٔؿتمُ ٔٛضٛؿ فّ ْٛارتٕبفی اؾت.
دینامیسم
زیٙبٔیؿٓ ٔف ْٟٛزیٍطی زض ایٗ ثحج اؾت و ٝزض ثطاثط اؾتبتیه لطاض ٔیٌیطز .زیٙبٔیؿٓ یقٙی پٛیبیی.
٘یطٞٚبی زیٙبٔیىی زض فضبی رغطافیبیی زائٓ فضب ضا تغییط ٔیزٙٞس .یقٙی ٕ٘یتٛا٘یس فضبی رغطافیبیی ضا زض ثؿتط
ظٔبٖ حبثت ثسا٘یس .تغییط زض فضبی رغطافیبیی ٓٞ ،زض ثقس رؿٕی فضب  ٓٞ ٚثقس ضٚحی آٖ یه رجط تبضیری اؾت.
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اظ آٖربیی و ٝا٘ؿبٖ ٔٛرٛزی ظ٘س ٜاؾت  ٚزایٓ اظ ٔجبزی ٔرتّف ٔ In putیٌیطز ٘ ٚیبظٞبی رسیس  ٚاِعأبت
رسیسی ٔغطح ٔیق٘ٛس ،شائمٞٝب تغییط ٔیوٙٙس ،تّمیٞب ،آضظٞٚب  ٚأیبَ تغییط ٔیوٙٙسٕ٘ ،یتٛاٖ ربٔق ٚ ٝضٚح
فضب ضا زض یه قطایظ حبثت ٍ٘ ٝزاقت .ایٗ ضا ٕ٘یتٛاٖ زض یه لبِت حجؽ وطز .زض ربٔقٔ ٝب ثطذی و ٝذٛز ضا
ایسئِٛٛي یب زا٘كٕٙس ٔصٞجی ،یب ؾیبؾتٔساض ٔیزا٘ٙسٍ٘ ،ب ٜایؿتبتیىی ث ٝربٔق ٝزاض٘س .ایٗ ٔؿئّ ٝثطای وؿب٘ی
و ٝاحىبْ نبزض ٔیوٙٙس ذیّی ٔ ٟٓاؾت  ٚثبیس ثٟتط ثسا٘ٙس و ٝربٔقٛٔ ٝرٛزی زیٙبٔیه ٔیثبقس .احىبْ فمٟی
ٕ٘یتٛا٘س حبثت تّمی قٛز .قطایظ ،ضطٚضیبتٔ ،متضیبت ،فالیك ،حتی ثؿتطٞب  ٚپؽظٔیٞٝٙبی حىٓ ٘یع تغییط
ٔیوٙٙس .ثٙبثطایٗ فّٕبی ٔصٞجی ثبیس ثیف اظ  ٕٝٞثٔ ٝؿأِ ٝزیٙبٔیؿٓ ارتٕبفی تٛر ٝزاقت ٝثبقٙس( ٗٔ .زوتط
حبفؼ ٘یب) فىط ٔیو ٓٙیىی اظ زالیُ ٚرٛز ٟ٘بز ارتٟبز زض ربٔق ٝقیقٕٞ ٝیٗ ٔؿأِ ٝاؾتٚ .رٛز ایٗ ٔؿأِ ٝزض
ازثیبت قیق ٝایٗ اؾت و ٝقیق ٝایٗ ٚالقیت ضا پصیطفت ٝاؾت و ٝربٔقٛٔ ٝرٛزی زیٙبٔیه ٔیثبقس .ثٙبثطایٗ ثبیس
ٔتٙبؾت ثب ایٗ زیٙبٔیؿٓ ِحؾ ٝثِ ٝحؾ ٝاحىبٔی ٔتٙبؾت نبزض قٛز .زض ثطذی اظ ضؾبِٞٝبی فّٕی ٘ٛآٚضی وٓ
زیسٔ ٜیقٛز .ایٗ فطنت ضا فط ًٙٞقیق ٝزض اذتیبض ٔطارـ ٌصاقت ٝاؾت  ٚثبیس اظ آٖ اؾتفبز ٜوطزٚ .لتی احىبْ
ث ٝضٚظ ٘جبقس ،ربٔق ٝتغییط یبفت ٚ ٝایٗ ٔٛرٛز ٔتح َٛقس ٚ ٜث ٝؾرتی ٔیافتس .چ ٖٛحىٓ فمٟی ثب تغییطات
ارتٕبفی ؾبظٌبض ٘یؿت.
ثٙبثطایٗ ،ایٗ ٔٛرٛز ظ٘س ٜث ٝزِیُ تِٛیس فّٓ ،تغییطات تىِٛٛٙغیىی ،افعایف رٕقیت ،تغییط ؾجه ظ٘سٌی،
تحٛالت ٘بذٛاؾت ٚ ٝغیط ٜزض حبَ تح َٛاؾتٔ .ب ثب ٚالقیتی ث٘ ٝبْ زیٙبٔیؿٓ ارتٕبفی ض ٚث ٝضٔ ٚیثبقیٓ .اظ آٖ
ربیی و ٝربٔق ٝضٚح فضبی رغطافیبیی اؾت ثب تغییط آٖ رؿٓ فضب ٘یع تغییط ٔیوٙس .ثب تغییط ؾجه ظ٘سٌی رؿٓ
فضب ٘یع تغییط ٔیوٙس ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛثط زا٘ف ٔقٕبضی تأحیطٌصاض اؾت .زا٘ف ٔقٕبضی اٍِٞٛبی رسیسی ضا ذّك ٔی-
وٙس .پؽ ثبیس ثپصیطیٓ و ٝتغییط زض فضبی رغطافیبیی یه ٚالقیت ارتٙبة ٘بپصیط اؾتٍ٘ .بٜٞبی اؾتبتیىی ثٝ
ربٔق ٚ ٝفضبی رغطافیبیی ٔحى ْٛث ٝقىؿت ٔیثبقٙس.
اظ عطف زیٍط ،ؾیبؾت ث ٝفٛٙاٖ ٔسیط فضب ٔیثبقس  ٚث ٝتجـ آٖ ؾیبؾت  ٓٞثبیس تغییط ٕ٘بیس .زض ٘تیزٕٝٞ ٝ
چیع ٔتغیط اؾت .ایٗ ٔؿئّٕٞ ٝبٖ ٔكىُ  ٚچبِكی اؾت و ٝزض ز٘یب ٛٙٞظ ٔهّحبٖ ،نبحت ٘ؾطاٖ ،ایسئِٛٛيٞب ٚ
نبحجبٖ ا٘سیك ٝزیٙی  ٚؾیبؾتٔساضاٖ ٘پصیطفتٙس و ٕٝٞ ٝچیع زض حبَ تغییط ٔیثبقسٕ٘ .یتٛاٖ ؾبذتبضٞبی
اؾتبتیىی ضا ثط فضبی رغطافیبیی رٛأـ تحٕیُ ٕ٘ٛز .ؾیبؾت ثطای ٔسیطیت فضبی رغطافیبیی زض ٞط ٔمیبؾی ثٝ
ؾبظ  ٚوبض ٔٙبؾت ٘یبظٔٙس اؾت .ذٛا ٜایٗ ؾبظ  ٚوبضٞب ؾرت افعاضی ثبقٙس  ٚذٛا ٜؾبظ  ٚوبضٞبی ٘طْ افعاضی.
لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ث ٝفٛٙاٖ ؾبظ ٚوبضی ٘طْ افعاضی  ٚقبذمٞبی ؾیبؾت ٕ٘یتٛا٘س پبیساض ثبقٙس ٔ ٚیثبیؿت زض
ثطٞٝٞبی ظٔب٘ی ٔرتّف تغییط وٙٙس .ایٗ ٔؿئّ ٝحسالُ زض ٌفتٕبٖ فطٍٙٞی ربٔقٔ ٝب ضایذ ٔ ٚطؾ٘ ْٛیؿت .ثطای
ٔخبَ لب٘ ٖٛقٟطزاضیٞبی وكٛض ث ٝؾبَ  1334ثط ٔیٌطزز زض حبِیى ٝرؿٓ  ٚربٖ فضبٞبی قٟطی تغییط وطزٜ
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اؾت .ا٘جٞٛی اظ لٛا٘یٗ و ٟٝٙزض  ٕٝٞحٛظٜٞب ٘مفآفطیٙی ٔیوٙٙس .زض ٞط لؿٕت اظ ثرفٞبی حىٔٛتی ٟ٘بزی
ٚیػ٘ ٜیبظ اؾت و ٝایٗ لٛا٘یٗ ضا ضنس وٙسٙٔ .كأ تغییط زض وكٛضٞب ،ثط٘بٔٞٝبی تٛؾقّٔ ٝی ٔیثبقس .ثب ارطای یه
ثط٘بٔ ٝتٛؾق ٝپٙذ ؾبِ ٝتغییطات ظیبزی زض فضب ایزبز ٔیقٛز .چٙب٘چ ٝچبضچٛة ظٔب٘ی تغییطات ضا ثط٘بٔٞٝبی پٙذ
ؾبِ ٝثٍیطیس ث ٝایٗ ٔقٙی اؾت و ٝتٕبْ ؾبذتبضٞبی حمٛلی ،ؾیبؾی  ...ٚثبیس ٞط پٙذ ؾبَ یه ثبض تغییط وٙٙس.
یقٙی زض چبضچٛة  ٚزَ ثط٘بٔ ٝثبیس تغییطات ؾبذتبضٞب ٘ ٚطْ افعاضٞب زیس ٜقٛز و ٝزض غیط ایٗ نٛضت ؾبظ  ٚوبضٞب
ٕ٘یتٛا٘ٙس اظ پؽ تغییطات ثطآیٙس .ز ٚحبِت ضخ ٔیزٞس :یب ایٗ ٔٛرٛز ظ٘س ٜزض فضبی رغطافیبیی ضا زض یه لفؽ
یقٙی ؾبذتبضٞبی ؾیبؾی -حمٛلی حجؽ ٔیوٙیس  ٚایٗ اظ ٔؿئّ ٝض٘ذ ٔیوكس و٘ ٝتیز ٝآٖ وبٞف ٔمجِٛیت
ؾیؿتٓ ؾیبؾی٘ ،بأیسی اظ ؾیؿتٓ ؾیبؾی ،تِٛیس شٙٞیت ٔٙفی ٘ؿجت ث ٝؾیؿتٓ ؾیبؾی  ٚلٟط ٔیثبقس وٝ
ضاثغٔ ٝیبٖ ضٚح فضب ثب حىٔٛت آؾیتپصیط ٔیقٛز .زض ایٗ ضٚاثظ تٙف آِٛز ٔیبٖ ٔطزْ ث ٝفٛٙاٖ ضٚح فضب ٚ
حىٔٛت آ٘ىٔ ٝیثبظز ،حىٔٛت اؾت  ٚحتی ٔٙزط ث ٝا٘مالة ٔیق٘ٛس .ا٘مالةٞب حسالُ زض زٚضاٖ ٌصاض ثبفج
ؾطٌطزا٘ی  ٚثالتىّیفی زض أٛض  ٚض٘ٚس تٛؾق ٝوكٛض ٔیق٘ٛس .ؾبذتبضٞبی ؾیبؾی ثبیس تغییط ضا لج َٛوٙٙس ٚ
ٔتٙبؽط ثب ثط٘بٔٞٝبی تٛؾق ٝؾبذتبضٞبی ؾیبؾی  ٚحمٛلی وٕٞ ٝبٖ لٛا٘یٗٔ ،مطضات  ٚذظ ٔكیٞبؾت ضا
ثبظٍ٘طی ٕ٘بیس اٌط ایٗ اتفبق ٘یبفتس ٘یطٞٚب ٔتطاوٓ ٔیق٘ٛس  ٕٝٞ ٚچیع ضا ذطاة ٔیوٙٙس .تغییط یه لطیٝٙ
ؾیبؾی زاضز  ٚآٖ انالحبت  ٚضفطْٔ 1یثبقس .ثب ایٗ وبض ا٘طغیٞب ٘بضضبیتی زض ثؿتط ارتٕبفی  ٚضٚح فضب شض ٜشضٜ
ترّیٔ ٝیق٘ٛس .ضاثغٔ ٝطزْ ثب حىٔٛت ث ٝربی آ٘ى ٝفّی ٝیىسیٍط ثبقس ٔمٔ ٓٞ ْٛیق٘ٛس .حٛظ ٜؾیبؾت ثبیس
ایٗ زضن ضا زاقت ٝثبقس و ٝتغییط ضا ث ٝفٛٙاٖ ٚالقیت ارتٕبفی -ؾیبؾی ثپصیطز  ٚآٖ ضا تٟسیس تّمی ٕ٘ٙبیس.
زیٙبٔیؿٓ ؾیبؾت  ٚفضب ضا ثفٕٟس تب ٔتٙبؾت ثب تحٛالت پیكتبظ ثبقس ٝ٘ ،ایٙى ٝتحٛالت ا ٚضا ٚازاض ث ٝوٙف وٙس.
تحٛالت ضا اظ پیف ضنس وٙس  ٚثطای آٟ٘ب ؾبظ  ٚوبضٞبی ٔٙبؾت تقییٗ وٙس  ٚآٖٞب ضا ٞضٓ وٙس .ثب ایٗ وبض
ؾیبؾت ٚرٛز ذٛز ضا پبیساض ذٛاٞس وطز  ٚتٟسیسات ضا وبٞف ذٛاٞس زاز .زض نٛضتی و ٝایٗ اتفبق ٘یبفتس ٚ
حىٔٛت ٘تٛا٘س چٙیٗ ؾبذتبضٞبی زیٙبٔیىی  ٚپٛیب ضا ایزبز وٙس ایٗ اتفبق ٔیافتس  ٚحتی ربٔقٕٞ ٝبٖ ا َٚؾط ثٝ
قٛضـ ثط ذٛاٞس زاقت .ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛوكٛض ٔهط ٛٙٞظ ٘تٛا٘ؿت ٝؾبذتبضٞبیی رسیس ضا تقجی ٝوٙس  ٚؾقی زاضز
ؾبذتبضٞبی فیىؽ  ٚحبثتی ضا ثط ربٔق ٝتحٕیُ وٙس ِ ٚصا قٛضـٞب ٔكىُ آفطیٗ قس ٜاؾت.
لٛا٘یٗ اؾبؾی  ٚثٙیبزی اؾبؼ٘بٔ ٝیب لب٘ ٖٛاؾبؾی وكٛضا٘س .لب٘ ٖٛاؾبؾی یقٙی اؾبؼ٘بٔ ٝازاض ٜفضبی ّٔی
رغطافیبیی .لٛافس وّی ازاض ٜفضبی رغطافیبیی ضا ثیبٖ ٔیوٙس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ زض تسٚیٗ  ٚتٙؾیٓ لب٘ ٖٛاؾبؾی
یىی اظ ترهمٞبی ضطٚضی رغطافیبی ؾیبؾی ٔیثبقس .زض ٔسیطیت ثٟی ٝٙفضب ثرفٞبیی اظ لب٘ ٖٛاؾبؾی
ٔكىُزاض اؾت .وبض حمٛقزا٘بٖ فطٔ ِٝٛوطزٖ  ٚتٙؾیٓ نٛضی لب٘ ٖٛاؾبؾی ٔیثبقس .لب٘ ٖٛاؾبؾی ٞط وكٛضی
1. reform
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ثبیس اظ انُ ارتٙبة ٘بپصیط تغییط اؾتفبز ٜوٙس .زض ٚالـ لب٘ ٖٛاؾبؾی زض وكٛضٞب اثسی ٘یؿت  ٚثبیس زض ازٚاض
ظٔب٘ی انالح قٛز تب زض پی آٖ ؾبیط ؾبذتبضٞبی لب٘٘ٛی ،حمٛلی  ٚؾیبؾی ٘یع انالح ق٘ٛس  ٚثتٛا٘ٙس پبؾد
ٔٙبؾجی ث ٝتغییطات ثسٙٞس.
نتیجهگیری
ضاثغ ٝفضب  ٚؾیبؾت یه ضاثغ ٝزیٙبٔیه  ٚپیف ض٘ٚس ٜاؾت .فضب زض وُ قبُٔ ٔحیظ ا٘ؿب٘یٔ ،حیظ
عجیقی ،ؾبذتٟبی ٔهٛٙفیٔ ،طزْ  ٚربٔقٔ ٝیكٛز .أب ؾیبؾت  ٕٝٞلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ،ثركٙبٔٞ ٝب  ٚاؾتطاتػیٟب،
ؾیبؾتٟبی فّٕی  ٚثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾق ٝضا زض ثط ٔی ٌیطز .اظ ضثظ زازٖ ؾیبؾت  ٚفضب ٔ ٕٝٞ ٚتغیطٞبی ٔطثٛط ثٝ
آٟ٘ب ٔؿبئُ رغطافیبی ؾیبؾی  ٚغئٛپّیتیه قىُ ٔی ٌیطز.
قىُ قٕبض :1 ٜضاثغ ٝؾیبؾت  ٚفضب

شکل شماره  :2مذل رابطه ایذئولوژی ،سیاست و فضا (مذل از دکتر محمذرضا حافظ نیا)
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فضب زیٙبٔیه اؾت  ٚایٗ پٛیبیی  ٚزیٙبٔیؿٓ ثٕٞ ٝطا ٜزیٙبٔیؿٓ ارتٕبفی و ٝذٛز ثركی اظ فضبی
رغطافیبیی ٔحؿٛة ٔی قٛز ،زیٙبٔیؿٓ ؾیبؾی ضا ثبفج ٔی ٌطزز.

ثب تٛر ٝث ٝتٛضیحبت ٔعثٛض ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘بز ؾیبؾت ٘جبیس حبثت ثبقس  ٚثبیس رٙج ٝپٛیب زاقتٝ
ثبقس .تب ثتٛا٘س زض ثطاثط وٙف فضبٚ ،اوٙف ٔٙبؾت ضا اظ ذٛز ٘كبٖ زٞس .اظ عطف زیٍط ٌط ٜٚا٘ؿب٘ی  ٚارتٕبفی
ٔمیٓ ث ٝفٛٙاٖ ثركی اظ فضب ،ذٛز ٔٛرٛزی زیٙبٔیه اؾت و ٝثب تٛر ٝث ٝقطایظ ظٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ٘یبظٞبی
ٔتفبٚتی ثطای آٖ ایزبز قس ٜو ٝفضبی حبثت  ٚاؾتبتیه ٕ٘ی تٛا٘س رٛاثٍٛی ٘یبظٞبی آٖ ثبقس .ثٙبثطایٗ ؾیبؾت
ٞط وكٛض ثبیس آ٘چٙبٖ پٛیب  ٚث ٝضٚظ ثبقس و ٝثتٛا٘س ٘یبظٞبی ربٔق ٝا٘ؿب٘ی  ٚفضبی ظیؿت آٟ٘ب ضا ثطآٚضز ٜوٙس .زض
ایٙزب ٘ٛفی رجط فضبیی -ارتٕبفی ٚرٛز زاضز.
ٔٙؾٛض اظ رجط زیٙبٔیؿٓ فضب  ٚؾیبؾت ایٗ اؾت و ٝفضبی رغطافیبیی ثب ٔحتٛای فیعیىی  ٚا٘ؿب٘ی آٖ ثغٛض
رجطی زض حبَ تح َٛاؾت  ٚاِعأبً ؾیبؾت ضا تحت تبحیط ذٛز زچبض تغییط ٔی وٙس .ثٙبثطایٗ ؾیبؾت ثبیس رجطاً
تح َٛپیسا ٕ٘بیس تب ٔتٙبؾت ثب ظٔبٖ ذٛز رٛاثٍٛی ٘یبظٞبی ثكطی ثبقس.
ثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾق ،ٝاظ رّٕ ٝثط٘بٔٞ ٝبی پٙذ ؾبِ ٝتٛؾق ٝو ٝزض وكٛضٞبی ٔرتّف تسٚیٗ  ٚارطا ٔی قٛز
ثبیس ث ٝفٛٙاٖ ٔٛتٛض ٔحطن زیٙبٔیؿٓ فضبیی -ارتٕبفی ٟ٘ ٚبیتبً زیٙبٔیؿٓ ؾیبؾی ٍ٘طیؿت ٝقٛز .زٚضٞ ٜبی
ثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾقٔ ٝی تٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ زٚض ٜانالح  ٚتح َٛلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات اظ رّٕ ٝلب٘ ٖٛاؾبؾی  ٚؾبیط لٛایٗٙ
فبزی وكٛض زیس ٜقٛز .اٌط ایٗ اتفبق ٘یبفتس ،ربٔق ٝزچبض چبِف ٔی قٛز.
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قسمت دوم :بحث و پرسش و پاسخ
 -1سؤال
ضاثغ ٝزیٙبٔیؿٓ ؾیبؾت  ٚفضب ثب رجط ؾبذتبضی چیؿت؟
پاسخ
ضاثغٝای ٔقىٛؼ اؾت ،زیسٌب ٜؾبذتبضٌطایی انبِت ضا ث ٝؾبذتبضٞبی لسضتٔساض ٔیزٞس ؤ ٝقغٛف ثٙٔ ٝبفـ
عجمٔ ٝؿّظ ث ٝربٔق ٝقىُ ٔیزٞس ،ایٙزب ثبِقىؽ اؾت  ٚانبِت ضا ث٘ ٝیطٞٚبیی ٔیزٞس و ٝتجّٛض ٘یبظ عجیقی
فضب  ٚربٔقٔ ٝیثبقس وٙٔ ٝزط ث ٝقىٌُیطی ؾبذتبضٞبی ؾیبؾی ٔیقٛز و ٝپبؾرٍٛی ٘یبظٞبی عجیقی ربٔقٝ
 ٚفضب ثبقس .زض ایٙزب زض ٚالـ ؾبذتبضٞب ٔتغیط تبثـا٘س  ٚزیٙبٔیؿٓ ارتٕبفی /فضبیی ٔتغیط انّی .أب زض ٍ٘بٜ
ؾبذتبضٌطایی ٔتقبضف ؾبذتبضٞب ٔتغیط انّیا٘س ،فضب  ٚربٔقٔ ٝتغیط تبثـ ٔیثبقٙس٘ .ؾطیٝای و ٝزض ایٗ رّؿٝ
ثطای قٕب اضائ ٝوطزْ تب حسی یه ٘ؾطی ٝضسؾبذتبضٌطاییٔ 2یثبقس.
 -2سؤال
ث٘ ٝؾط ٔیضؾس چیعٞبیی و ٝزض ربٔق ،ٝؾیبؾت ضا ثٚ ٝرٛز ٔیآٚض٘س ٔتمبثالً ؾیبؾت ٘یع ثط آٖٞب تأحیطٌصاض اؾت،
آیب ؾبذتبضٞب ٔزسز ثط آٖٞب تأحیط ٕ٘یٌصاض٘س؟
جواب
ثحج ٔتغیط انّی  ٚتبثـ زاضیٓ ،اِعأبت انُ تغییط اظ پبییٗ ثٚ ٝرٛز ٔیآیس .أب ؾیبؾت ٚلتی ٔزجٛض ٔیقٛز ؾبظ
 ٚوبضٞبیی ثیب٘سیكس تب فضبی رغطافیبیی ضا ازاض ٜوٙس ٘مكی پیفضاٖ پیسا ٔیوٙس  ٚربٔق ٝضا تغییط ٔیزٞسٔ ،خالً
چٙب٘چ ٝضطٚضت ارتٕبفی ایزبة وٙس و ٝفضبی ٔزبظی تٛؾق ٝپیسا وٙس ،حىٔٛت ضا ٔزجٛض ٔیوٙٙس ثط٘بٔٞٝبی
فضبی ٔزبظی ذٛز ضا تٛؾق ٝزٞس .ثب تٛؾق ٝفضبی ٔزبظی قٟط٘ٚساٖ ثب ٔجبزی تٛؾق ٝثیكتطی تٕبؼ ٔیٌیط٘س،
ایٗ پیفضا٘ی اؾت و ٝزِٚت ثؿتط ایٗ وبض ضا فطأ ٓٞیوٙس  ٚث ٝز٘جبَ آٖ تقبٔالت  ٚقجىٞٝبی ارتٕبفی تٛؾقٝ
پیسا ٔیوٙس  ٚثب تقبٔالتی و ٝا٘ؿبٖ ثب ربٔق ٚ ٝز٘یب زاضز ٔغبِت رسیسی یبز ٔیٌیطز ٚ ،ایٗ ٔغبِت رسیس ثط
ذٛاؾتٞٝب  ٚتّمی فطز تأحیطٌصاض اؾت .ؾپؽ ٘یبظ تبظٜای ٔیعّجیس  ٚایٗ ٘یبظ رسیس ضا ثٌ ٝفتٕبٖ فٕٔٛی تجسیُ
ٔیوٙیس ٚ ،حىٔٛت ٔزجٛض اؾت زض ثط٘بٔ ٝثقسی تٛؾق ٝثطای ایٗ ٌفتٕبٖ فٕٔٛی ظیطؾبذت فطا ٓٞوٙس وٕٝٞ ٝ
آٟ٘ب پیف ض٘ٚسٔ ٜیثبقس.
 -3سؤال
زض ٔهط یه ا٘مالة ضخ ٘ساز ثّى ٝتح َٛارتٕبفی ضخ زاز  ٚزض ٚالـ ؾبذتبضٞبی ؾیبؾی ،فطٍٙٞی ٘ ٚؾبٔی ٔهط
اظ  ٓٞفط٘ ٚپبقیس  ٚتغییط رسی زض ٔهط نٛضت ٍ٘طفت.
2. Anti stracturalist
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جواب
ا٘مالة ا٘ٛاؿ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی زاضز؛ ا٘مالة یقٙی زٌطٌ٘ٛی ،آ٘چ ٝزض ٔهط ضخ زاز یه ا٘مالة ؾیبؾی ثٛز  ٚحتی لبٖ٘ٛ
اؾبؾی ٘یع تغییط وطزٙٔ .تٟب ٔب عیفی اظ ا٘مالثبت زاضیٕٓٞ ،چ ٖٛا٘مالة ایسئِٛٛغیه و ٝزض ضٚؾی ٝضخ زاز ،ا٘مالة
ایسئِٛٛغیه اظ ا٘مالة ؾیبؾی ٚؾیـتط اؾت ،زض چیٗ ا٘مالة فطٍٙٞی ثٚ ٝلٛؿ پیٛؾت .ثٙبثطایٗ ٔیبٖ ا٘مالة
اؾالٔی ایطاٖ و ٝیه ا٘مالة تٕبْ فیبض ثٛز ثب ا٘مالثی و ٝتٟٙب زض ثقس ؾیبؾی ضخ ٔیزٞس تفبٚت ٚرٛز زاضز.
 -4سؤال
ٞسف فّٓ ثٟجٛز ظ٘سٌی ثكط اؾت  ٚرجط ثب ایٗ ٞسف ٔتٙبلم اؾت ٚ ،زض نٛضتی وٛٔ ٝضٛفی فّٕی ثٟجٛزی ٚ
انالحی زض ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ ایزبز ٘ىٙس ٕ٘یتٛا٘س فّٓ ثبقس .اظ ؾٛی زیٍط فضب ٘تیز ٝتقبُٔ ثكط زض ٔمِٝٛ
رغطافیبیی اؾتٍٙٞ ٚ ،بٔی ضلبثت ایزبز قٛز فضب ثبض ؾیبؾی ث ٝذٛز ٔیٌیطز ،پؽ تب ٍٙٞبٔی و ٝا٘ؿب٘ی ٚرٛز
٘ساقت ٝثبقس فضبیی ٘یع ثٚ ٝرٛز ٕ٘یآیس ،زض ٘تیز ٝرجط فضبیی ٘ساضیٓ.
جواب
ث ٝیبز زاقت ٝثبقیٓ و ٝفضبی رغطافیبیی ؾ ٝثقسی اؾت ،آ٘چ ٝو ٝاظ تقبُٔ ا٘ؿبٖ  ٚعجیقت ثٚ ٝرٛز ٔیآیس
فضبی ٔهٛٙؿ اؾت ٘ ٕٝٞ ٝفضبی رغطافیبیی .ثب ایٙى ٝا٘ؿبٖ فضب ضا قىُ ٔیزٞس أب ذٛز رعئی اظ ایٗ فضب ٔی-
ثبقس .ا٘ؿبٖ زض ذأل ٚرٛز ٘ساضز ،ا٘ؿبٖ زض فّٓ رغطافیب ٔٛرٛزی ظٔیٙی اؾت حتی ا٘ؿبٖٞبیی  ٓٞو ٝثٝ
وٟىكبٖٞب ؾفط ٔیوٙٙس زض فضبیی ظٔیٙی و ٝثب ذٛز ثطزٜا٘س ظ٘سٌی ٔیوٙس .ا٘ؿبٖ ثب ٚرٛز ایٙى ٝثبظیٍطی انّی
اؾت ،أب رعئی اظ ظٔیٗ اؾت.
أب ٔؿئّ ٝایٗ اؾت و ٝا٘ؿبٖ تحت تأحیط عجیقت اؾت ٕ٘ ٚیتٛا٘س آٖ ضا ا٘ىبض وٙسٌ .فتٞٝبی آلبی زٚالثالـ ضا
ثبیس ٘مس وطز .یىی اظ تجقبت ٘ؾطیبت انحبة أىبٌٖطایی ،ترطیت عجیقت اؾت  ٚؾبذتبض رغطافیبیی ضا زض فضبی
رغطافیبیی ثط ٓٞظز٘س .تئٛضی ٔٗ ٕٞعیؿتی ثب عجیقت اؾتٙٔ .ؾٛض اظ رجط ،لٛا٘یٗ عجیقی  ٚاِعأبتی اؾت وٝ
ٚرٛز زاضز  ٚا٘ؿبٖ زض تٕبْ ظ٘سٌی ذٛز تبثـ آٖ اِعأبت اؾت .انُ فّیت زض رٟبٖ ٘ ٚؾبْ ذّمت یه رجط اؾت.
فّٓ ٘یع وبضـ ف ٚ ٟٓوكف ضٚاثظ فّی  ٚرجطی ثیٗ ٔتغیطٞبی انّی  ٚتبثـ اؾت.
 -5سؤال
قٕب فطٔٛزیس و ٝوٙفٌط ،فضب  ٚربٔق ٝاؾت  ٚؾیبؾت ث ٝآٖ ٚاوٙف ٘كبٖ ٔیزٞس ٚ .زض ٔسَ آذط ٌفتیس وٝ
ؾیبؾت ٔٛرت تغییط فضب ٔیقٛز.
جواب
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ٍٙٞبٔی و ٝؾیبؾت زض حٛظ ٜیه ٘یبظ ارتٕبفی ثبفج تٛؾق ٝفضبی ٔزبظی ٔیقٛزٛٔ ،رت تغییط فضب ٔیقٛز.
ایٗ تغییط پتب٘ؿیّی ضا ثطای تغییطات ٔطحّ ٝثقس ایزبز ٔیوٙس .زض ٚالـ اثتسا فضب  ٚربٔقٔ ٝجتٙی ثط ٘یبظٞبی
عجیقی ،ؾیبؾت ضا ٚازاض ثٚ ٝاوٙف ثطای ضفـ ایٗ ٘یبظ ٔیوٙسٚ .اوٙف ؾیبؾت زض ٔطحّ ٝثقسی ثهٛضت وٙف ٚ
تبحیط ثط فضب ا٘قىبؼ پیسا ٔیوٙس ٛ٘ ٚفی ضاثغ ٝزیبِىتیىی قىُ ٔیٌیطز و ٝپیف ض٘ٚس ٚ ٜتىبّٔی اؾت.
 -6سوال
ؾیبؾت ا ٓٞاؾت یب فضب؟
جواب
فضب؛ اِجت ٝث ٝیبز زاقت ٝثبقیٓ و ٝفضب  ٓٞتحت تأحیط ٘یبظ ارتٕبفی تغییط ٔیوٙسٔ ،حطن انّی ٔ ٚتغیط انّی
ربٔق ٚ ٝا٘ؿبٖٞب ٞؿتٙس .عجیقت و ٝؾطربی ذٛز اؾت  ٚفطآیٙسٞبی عجیقی زض وط ٜظٔیٗ ا٘زبْ ٔیقٛز .آ٘چٝ
و ٝتغییط ٔیوٙس ٘یبظٞبی رسیسی اؾت و ٝفبُٔ آٖ ا٘ؿبٖ اؾت  ٚثطای ضفـ آٟ٘ب ٔزجٛض اؾت ث ٝعجیقت ضٚی
آٚضز .زض ٞط تغییط تىِٛٛٙغی ٔزجٛض اؾت ا٘طغی آٖ ضا اظ عجیقت ثٍیطز ،ؾبظ  ٚوبضٞبی فضبیی ضا زض عجیقت ایزبز
وٙس ٚ ،وبضثطی فضب ٟ٘ ٚبزؾبظی وٙس .پؽ ا٘ؿبٖ ث ٝعجیقت ٚاثؿت ٝاؾت ٔ ٚتغیط انّی ا٘ؿبٖ اؾت وٚ ٝی فضب ضا
تغییط ٔیزٞس  ٚتغییط فضب  ٚا٘ؿبٖ ؤ ٝجتٙی ثط ٘یبظ اٚؾت ؾیبؾت ضا ؤ ٝسیطیت فضبی رغطافیبیی ضا ا٘زبْ ٔی-
زٞس ٔزجٛض ث ٝتغییط ٔیوٙس.
 -7سؤال
ایٙى ٝفطٔٛزیس لٛا٘یٗ قٟطزاضیٞب ث ٝثیف اظ  50ؾبَ پیف ٔیضؾس ث ٝاییٗ زِیُ ٘یؿت و ٝوؿب٘ی و ٝایٗ
لب٘ ٖٛضا تسٚیٗ ٔیوطز٘س ظیطثٙبییتط ،زلیكتط  ٚربٔـتط اظ أطٚظ فُٕ ٔیٕ٘ٛز٘س؟
جواب
احتٕبَ آٖ ٚرٛز زاضزٕٔ .ىٗ اؾت زض ثیٗ ٔقٕبضاٖ لب٘ ،ٖٛا٘ؿبٖٞبی تٛإ٘ٙس ٚرٛز زاقت ٝثبقٙس  ٚانَٛ
حبثتی  ٓٞزض ربٔق ٝثبقس و ٝچٙساٖ تغییط ٘ىٙٙس یب تغییط زض آٖ وٙس ثبقس ،ظیطا  ٕٝٞقئ ٖٛربٔق ٝثب یه ؾطفت
 ٚضطیت تغییط ٕ٘یوٙٙس ٔ ٚتٙبؾت ثب ٞط وساْ ثبیس ٍ٘ب ٜذبل زاقت .زض ضٕٗ ایٙىٔ ٝقٕبضاٖ یه لبٖ٘ٛ
ٞطچمسض پرتٝتط ثبقٙس ٔیتٛا٘ٙس لب٘ ٖٛضا ثطای ع َٛفٕط ثیكتطی عطاحی وٙٙسِٚ .ی ثب ایٗ ٚرٛز آٟ٘ب زٚضٕ٘ب ٚ
افٕبق تبضید ضا ٕ٘یزا٘ٙس ِ ٚصا ٘یبظ ث ٝتغییط ٚرٛز زاضزٔ .خالً زض لب٘ ٖٛقٟطزاضیٞب و ٝزض آٖ ظٔبٖ ثطای حُٕ ٚ
٘مُ ٚضـ وطز ٜثٛز٘سٚ ،ؾیّ ٝحُٕ ٘ ٚمُ (زضقى )ٝثٛز و ٝاو ٖٛٙتغییط وطز ٚ ٜربی ذٛز ضا ث ٝؾبیط ٚؾبیُ زازٜ
اؾت .أب ٕٞیٗ زضقى ٝزض ؾبَٞبی ثقس ٔزسز ثب وبضوطزی تٛضیؿتی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیطز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ
ٔتٙبؾت ثب قطایظ ظٔب٘ی ثبیس لٛا٘یٗ ضا ث ٝضٚظ ٕ٘ٛز.
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 -8سؤال
زض ثطذی ٔٛاضز تغییط زض لٛا٘یٗ ٘كبٖ ضقس  ٚتٛؾق٘ ٝیؿت  ٚحتی ٕٔىٗ اؾت ثبفج ٞطد ٔ ٚطد ٌطزز .آیب
تغییطات ؾطیـ زض لٛا٘یٗ ثبفج ضقس  ٚپیكطفت ٔیٌطزز؟
جواب
زض ثحج أطٚظ ٔٗ لهس ٘ساضْ آ٘چ ٝزض ایطاٖ ضخ ٔیزٞس ضا تٛریٕ٘ ٝبیٓ .ثحج ٔب یه ثحج اؾبؾی ،فّؿفی ٚ
٘ؾطی اؾت  ٚتغییطات زض ایطاٖ زض ربی ذٛز ثبیس ثحج قٛز .أب ٚلتی نحجت اظ تغییط ٔیوٙیٓ ٔٙؾٛض ث ٝضٚظ
وطزٖ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔیثبقس .ثبیس زیس تغییط ث ٝچٔ ٝیعاٖ  ٚزض چ ٝحٛظٜای ضخ زاز ٚ ٜآیب ؾبظ  ٚوبضی وٝ
ثطای آٖ تقطیف قس ٜرٛاةٌٔ ٛیثبقس یب ذیط؟ زض نٛضتی و ٝرٛاة ٘سٞس ثبیس تغییط وٙسٔ .قٙبی ایٗ رّٕ ٝایٗ
٘یؿت و ٕٝٞ ٝچیع ثبیس اظ زْ تغییط وٙس .ثّىٙٔ ٝؾٛض ایٗ اؾت و ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ثبیس ثبظٍ٘طی ق٘ٛس تب ثتٛاٖ
ربٔق ٚ ٝوكٛض ضا ث ٝنٛضت ثٟی ٝٙازاضٕٛ٘ ٜز .زض غیط ایٗ نٛضت لٛا٘یٗ ثب ضطٚضتٞب ٘ ٚیبظٞبی ربٔق ٝؾبظٌبض
ٕ٘یثبقٙس .زض ایطاٖ ا٘سیك ٝتغییط فّؿفی ٛٙٞظ ازضان ٘كس ٜاؾت .زض نٛضتی و ٝایٗ زضن ایزبز قٛزٍ٘ ،بٞی
ؾیؿتٕبتیه ایزبز ذٛاٞس قس .اِجت ٝتغییط ٘جبیس افطاعی ثبقس ثّى ٝثبیس ٔقمٙٔ ،َٛغمی ٙٔ ٚبؾت ثب ضطٚضتٞب
ثبقس.
 -9سوال
فط ًٙٞربٔقٔ ٝیتٛا٘س ٘مف تقییٗوٙٙسٜای زاقت ٝثبقس ٘ ٚمف ٔطزْ وٕتط اظ حىٔٛتٞب ٕ٘یثبقس  ٚقبذم-
ٞبی فطٍٙٞی  ٓٞثبیس ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیط٘س.
جواب
تغییط ارتٕبفی نطفبً التهبزی -ؾیبؾی ٘یؿت .ایٗ ٔٛرٛزی اؾت ث٘ ٝبْ ربٔق ٝؤ ٝطوت اؾت اظ ته ته
ا٘ؿبٖٞب ؤ ٝمٛالت ٘ ٚیبظٞبی چٙس ثقسی زاضز .اظ ٘یبظٞبی ٔبزی تب ٘یبظٞبی ٔقٛٙی  ٚفط٘ ًٙٞیع یىی اظ ٕٞیٗ
ٔمٛالت ٘ ٚیبظٞب اؾت.
باتشکر از همراهی شما.
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