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 چکیذه

يجًد گردضگران داخلی ي . است ی ي میراحیفرَىگ یَا سٌیمختلف اوگ یسفر بٍ کطًرَا یمُم جُاوگردان برا یَا سٌیاز اوگیکی 

َای مُم ملی، برای تحًل فرَىگی ي فراَم کردن یک تجربٍ ضخصی ي اجتماعی از میراث فرَىگی ي خارجی بر چرخٍ فعالیت

گردضگری بٍ عىًان یک ویريی مخبت در مرمت ي حفظ میراث فرَىگی ي . معٍ دیگران، امری ضريری استزوذگی کىًوی ي جا

َای اقتصادی میراث را در برگیرد ي آوُا را در مرمت ي آمًزش اجتماعی ي اتخار تًاوذ يیژگیای دارد ي میطبیعی مطارکت فسایىذٌ

 آوچٍ دربارِ بر بىا. باضىذ ی متعذدی با فرَىگ غىی تاریخی ي میراحی میمساجذ تاریخ دارای کطًر ایران. سیاستی مًحر صرف کىذ

 وًیسىذگان از برخی. باضذ فرَىگ ي میراث می عامل مساجذ، گردضگری بحج در اساسی عامل مُم تریه ضذ، گردضگری گفتٍ

 ي داوىذ می آن اساسیگردضگری ي رابطٍ دي جاوبٍ  تًسعٍ ي رضذ گیری ضکل در را آن وقص ي کىىذ می تأکیذ فرَىگ بر

 .گیروذ می وظر در گردضگری ي ویس گردضگری را مایٍ حفظ ي تقًیت فرَىگ ي میراث تًسعٍ بىای سىگ را فرَىگ ي میراث

بىابرایه گردضگری از دي جىبٍ ایجاد مىابع مالی برای جامعٍ میسبان جُت مرمت ي تًجٍ بٍ مساجذ ي از طرفی تًجٍ جًامع دیگر بٍ 

 .مساجذ، باعج حفظ ي مرمت مساجذ تاریخی خًاَذ ضذ فرَىگی ي اَمیت تاریخی

  .بازسازی ي مرمتفرَىگ، گردضگری، مساجذ تاریخی، میراث،  :کلمات کلیذی

 

  هقذهه

ٟٔٓ  یٞب عٜیاظ اٍ٘یىی . ارتٕبفی ٚ فطٍٞٙی زاضز التػبزی، ٞبی فقبِیت ثط ظیبزی تبحیط وٝ است ذسٔبتی ضبُٔ ٌطزضٍطی

لطاض  بیز٘ یاظ وطٛضٞب یبضیاست وٝ ٔٛضز تٛرٝ ثس ٚ ٔیطاحی یفطٍٞٙ یٞب عٜیٔرتّف اٍ٘ یٝ وطٛضٞبسفط ث یرٟبٍ٘طزاٖ ثطا

ٔب  زضااِقبزٜ ز فٛق یفطًٞٙ لسضت. ا٘سٜذٛز لطاض زاز یٞب ٚ ظٔبٔساضاٖ وطٛضٞب آٖ ضا زض غسض ثط٘بٔٝ ٔساضاٖ بستیٌطفتٝ است ٚ س

اظ  سیوبض ضا ا٘زبْ زٞس؛ ثبظز ٗیٞب ٕٞ آٖ یثطاب ٞٓ فطًٞٙ ٔ ٓیسٚاضیأٚ  ٓیوٙ یٔغصیٝ ٔمبغس ذٛزٔبٖ ت یثطا اٍٖطیاظ فطًٞٙ ز

 ٔبثٝ ٞٓ ظزٖ آضأص  تیؽطف ٝثطزت ٗیزٞٙسٜ ثبضس اٚیط٘ یا تزطثٝ تٛا٘س یثطٚز ٔ صیپ یاٌط ثٝ ذٛث ٚ تبضیری یٔحُ فطٍٞٙ هی

 ىطزیثب ضٚ تبضیری-یفطٍٞٙ یٌطزضٍط. (1941وطیٕی ٚ رٕبِی ٘ژاز، )ستی٘ یثس عیچضطٚضتبً وبض ضا ثىٙس  ٗیضا زاضز ٚ اٌط ا

ضغسز رّت رٟبٍ٘طزاٖ اظ ز  ٔتٙٛؿ یٞب اظ أىب٘بت ٌٛ٘بٌٖٛ ربشثٝ یثطذٛضزاض یٝٔرتّف رٟبٖ زض سب یوطٛضٞب دیضٙبذت تبض

ٚ ٔطاوع  ، ٔسبرسٞب ٔٛظٜوبخ  ،یریتبض یٞببزٔبٖی ساضیز یاظ ٔطتبلبٖ ثطا یضٕبض یتقساز ث ٝ٘مبط رٟبٖ است ٚ ٞط سبِ طیسب

 . (1934وبؽٕی ظاز ٚ ٕٞىبضاٖ، )وٙٙس یسفط ٔ یریتبض یٞبٗ یسطظٔ ٚثٝ وطٛضٞب  ژٜیثٝ ٚ ٟبٖثٝ سطاسط ر یٍفطٞٙ
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اضربغی ٞستٙس وٝ ثطای زیسٖ تٕبْ یب ثرطی اظ آحبض تبضیری، ٞٙطی، فّٕی، ضىُ ظ٘سٌی، غٙبیـ  تبضیری-فطٍٞٙی ٌطزضٍط

ٔی پطزاظ٘س ٚ زض حبَ حبضط ثٝ سٕت ٚ سٛی تزطثٝ فطًٞٙ  زستی، سٛغبتی ٞبی رٛأـ، ٔصٞت، عجمٝ ٚ ازاة ٚ ضسْٛ ثٝ سفط

 ٔی تطىیُ ضا ٌطزضٍطی اسبس ٚ پبیٝ فٕٛٔی، ٚ ٔیطاث فطًٞٙزض ٚالـ  .(Gail, 1999)زیٍط ّٔت ٞب سٛق پیسا وطزٜ ا٘س

 ٔٙبعك سبوٙیٗ فطًٞٙ سغح ٞبی ٘طب٘ٝ فػط وٝ آٖ ٚ ضذسازٞبی اتفبلبت تٕبٔی ٚ ، ٔسبرسفطٍٞٙی ٚ فّٕی ٔطاوع زٞٙس

. آیس ٔی حسبة ثٝ تٛضیسٓ ا٘زبْ زض ٟٔٓ اٍ٘یعٜ ٚ فٙٛاٖ فبُٔ ثٝ ٚ است ٔغبِقٝ لبثُ فطًٞٙ فٕٛٔی فٙٛاٖ تحت، است ٔرتّف

 ٔی ضٕبض ثٝ فطٍٞٙی ٚ ضٚا٘ی ضٚحی، ٔقمِٛٝ وٝ یه ایٗ ٔضبفبً ثط رٟبٍ٘طزی غٙقت وّی ثغٛض ٚ تبضیری-فطٍٞٙی تٛضیسٓ

 پط غٙقت سٛٔیٗ أطٚظٜ ٚ ثٛزٜ سٛزآٚض التػبزی یه فقبِیت تٛضیسٓ رصة أُایزبزفٛ یب ٔرتّف ٞبی سیستٓ ثب ٔتٙبست ضٚز

زض ٚالـ ٔیطاث فطٍٞٙی ٔبزی ٚ ٔقٙٛی، حبغُ ا٘جبضت ٚ تطاوٓ فىطی  (.1934ِغفی ٚ لبسٕی، )ٌطزز ٔی ٔحسٛة ز٘یب  آٔس زض

. (762، 1931سفطزٚست، )ٛزضٞبی ثقسی اظ آٖ استفبزٜ ٔیٔبیٝ حطوتٞبی ٔتٕبزی است وٝ ثٝ غٛضت سطٔبیٝ ٚ زست٘سُ

ضسٖ ثٝ فٙٛاٖ  سٜیضٚظٞب فالٜٚ ثط ٘بٔ ٗیٞستٙس وٝ ا ، ثرػٛظ ٔسبرسی، ٔىبٖ ٞبی ٔصٞجیفطٍٞٙ یٌطزضٍط یاظ ارعا یىی

ٚ زض ایٗ پژٚٞص ثٙب ثط إٞیت غٙقت رٟبٍ٘طزی زض تٕبٔی اثقبز ربٔقٝ  زض ثطزاض٘س٘یع  ضا  یالتػبز یىطزیضٚی، فطٍٞٙ ٝیسطٔب

ٚ فطًٞٙ رٛأـ، ثٝ ثطضسی تبحیط ٌطزضٍطی ثط ٔسبرس ٚ ٘مص آٖ زض ٔطٔت ٚ ثبظسبظی ایٗ ٔیطاث ٞبی  ثٝ ذػٛظ ٔیطاث

 .فطٍٞٙی وطٛض الساْ ضسٜ است

 

 هیراث

. ٔیطاث، استفبزٜ ٔقبغط اظ ٌصضتٝ استٔی تٛاٖ ٌفت . ٔحػَٛ یب وبالی ٔقبغطی است وٝ اظ تبضید ضىُ ٌطفتٝ است 1ٔیطاث

٘ٛؿ اَٚ ضبُٔ . ، ٔیطاث ضا ثٝ زٚ زستٝ فطٍٞٙی ٚ عجیقی تمسیٓ وطزٜ است7٘سیٖٛ ٔیطاث رٟب٘یزض وٙٛا 1427یٛ٘سىٛ زض سبَ 

ضٛز وٝ اظ ِحبػ فّٕی یب اظ ٔٙؾط ا٘سبٖ ضٙبسی ٚ ٔطزْ ضٙبسی ثب اضظش ٔمجطٜ ٞب، ثٙبٞبی تبضیری ٚ ربشثٝ ٞبی ٔقٕبضی ٔی

ضٙبسی ٕٞچٙیٗ ٌیبٞبٖ ٚ حیٛا٘بت حفبؽت ضسٜ ٚ  ٞبی ثطرستٝ فیعیىی، ظٔیٗ ضٙبسی ٚ ظیست٘ٛؿ زْٚ ضبُٔ پسیسٜ. ٞستٙس

 . آٖ ٘ٛاحی اظ ظٔیٗ است وٝ اضظش فّٕی یب ظیجبیی ضٙبذتی ثطذٛضزاض٘س

 

 گردشگری هیراث

ایٗ ٔٙبثـ ٔقٕٛالً ضبُٔ . ثٝ عٛض ٌستطزٜ ای ثب ٔیطاث فطٍٞٙی ٌصضتٝ یب ٔٙبثـ فطٍٞٙی سرت اضتجبط زاضز 9ٌطزضٍطی ٔیطاث

زض ایٗ ضىُ اظ ٌطزضٍطی، افطاز ثٝ ٞسف زیساض اظ ثٙبٞب ٚ آحبض . ی، ٔسبرس ٚ چطٓ ا٘ساظٞب ٔی ضٛزٔٛظٜ ٞب، ٔمجطٜ ٞبی تبضیر

ٌطزضٍطی ٔیطاث، سٙت ٞبی ٞٓ چٙیٗ . تبضیری زیٍط وطٛضٞب الساْ ثٝ سفط وطزٜ ٚ ثٝ زیساض اظ آحبض ایٗ وطٛضٞب الساْ ٔی وٙٙس

 . ٚ رطٗ ٞبی فطٍٞٙی ضا زضثطٔی ٌیطز فِٛىّٛضیه، غٙبیـ زستی، تبضید لٛٔی، آزاة ٚ ضسْٛ ارتٕبفی

                                                 
1 - heritage 

2 - world heritage convention 

3 - heritage tourism 
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ثط حست تمبضب، ٌطزضٍطی ٔیطاث ثیبٍ٘ط اضتیبق ذیّی اظ ٌطزضٍطاٖ وٙٛ٘ی ثطای ٔػطف ٚ تزطثٝ وطزٖ ٔستمیٓ ٌصضتٝ ٔتٙٛؿ ٚ 

ٌطزضٍطی ٔیطاث اغّت ثٝ . ا٘ساظٞبی فطٍٞٙی، ٕ٘بیص ٞب، غصاٞب، غٙبیـ زستی ٚ فقبِیت ٞبی ٔطبضوتی ظٔبٖ حبَ استچطٓ

 . وبضٞبی زِٚتی ٚ ذػٛغی تٛسقٝ یبفتٝ استٚٚسیّٝ وست قبال٘ٝ، ثٝضىّی ف

 

 

 

 گردشگریو   توسعه فرهنگی

یىی اظ ضاٜ ٞبی ٌستطش تٛسقٝ فطٍٞٙی زض رٛأـ ضٙبذت ٔیطاث فطٍٞٙی ٚ اضظش ٞبی ثٛٔی ٚ ٔحّی آٖ ربٔقٝ است، 

تٛرٝ ذبغی ٔی ضٛز، آحبض ثبستب٘ی ٚ وٟٗ ٞط  ثٝ ٔسئّٝ فطًٞٙ ٌطزضٍطیزض تٛسقٝ . ٌطزضٍطی اظ ِٛاظْ ایٗ ضٙبذت ٔی ثبضس

وطٛض ٔقطف فطًٞٙ ذبظ ٕٞبٖ وطٛض است، ایٗ آحبض زاضای اضظش ٞبی ٔقٙٛی ثسیبض ظیبزی است وٝ ثطای آٖ لْٛ ثٝ عٛض 

ثطای زیٍطاٖ ثٝ عٛض افٓ زاضز، وٝ زض ٘تیزٝ ثبفج رّت ٚ رصة زیٍطاٖ رٟت ثبظزیس ٚ ضٙبذت آٖ ربشثٝ  یاذع ٚ ربشثٝ ٞبی

زٚ ٘ىتٝ حبئع إٞیت است،  یىی فطًٞٙ ا٘فطازی ٚ زیٍطی  ٌطزضٍطیزض ضٙبذت ضاثغٝ تٛسقٝ فطٍٞٙی ٚ . آحبض ٔی ٌطزز ٞب ٚ

 .فطًٞٙ ٍٕٞب٘ی

فطًٞٙ ا٘فطازی، آٔٛظش ٞب ٚ ٟٔبضت ٞبی فطزی است، یقٙی یه ٘فط ثب وٕه ٟٔبضت ٚ استقساز فطزی ذٛز احطی ثٝ ٚرٛز ٔی  

ضیزی سفطًٞٙ ٍٕٞب٘ی اظ تىبُٔ ت. تی ٔطرع احط ثبضظ ٚ اضظ٘سٜ ای ٔحسٛة ٔی ٌطززآٚضز، وٝ زض فطًٞٙ لْٛ ٚ یب رٕبف

ٚ یب  ضاثغٝ تٛسقٝ فطٍٞٙی ٚ رٟبٍ٘طزی فمظ ثٝ ضاثغٝ ٔطزْ ٚ اضیبء. افىبض ٚ پیططفت ٍٕٞب٘ی یه ارتٕبفی ثٝ ٚرٛز ٔی آیس

ٔقٙٛی فطًٞٙ وٝ ضبُٔ آٌبٞی اظ ضٚش ٞب ٚ  ثّىٝ ثٝ ثسظ ٘ٛفی ضاثغٝ. ا٘ٛاؿ فطًٞٙ ٞب ٚ آحبض وٟٗ ٚ ٘ؾبیطآٖ ٔحسٚز ٕ٘ی ضٛز

ظ٘سٌی ٚ ضٚاثظ ا٘سب٘ی الٛاْ ٔرتّف ٚ ٔسبفطت ٔطزْ رٟت آٌبٞی اظ آ٘چٝ وٝ زض ز٘یبی  ٜوطزاضٞب ٚ ثٝ عٛض ذالغٝ ٞٙط ٚ ٘حٛ

 .أطٚظ ٔی ٌصضز ٘مص ثسیبض ٟٔٓ ٚ اضظ٘سٜ ای زض ثسظ تٛسقٝ فطٍٞٙی ُّٔ ٔرتّف ایفبء ٔی ٕ٘بیس

زض رٟبٍ٘طزی فطٍٞٙی اضبضٜ ثٝ . سقٝ فطٍٞٙی ضا ٔی تٛاٖ زض رٟبٍ٘طزی فطٍٞٙی ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض زازضاثغٝ رٟبٍ٘طزی ٚ تٛ 

حبَ تٛسقٝ ٔٗ رّٕٝ ایطاٖ ایٗ رصاثیت ٞب ثٝ غٛضت أبوٗ ظیبضتی،  زض ٔٙبعك زض. رصاثیت ٞبی فطٍٞٙی ٞط ربٔقٝ ثبیس وطز

رٟبٍ٘طزی فطٍٞٙی، اظ ٘ؾط ٔبٞیت، افطاز . ثُ ثطضسی استلب ّٔییب   ٔٙغمٝ ای ،ٔحّی ٞٙطٞبی زستی، فقبِیت ٞبی فطٍٞٙی

سٙتی ٚ وسب٘ی وٝ ثٝ سیستٓ التػبزی پیططفتٝ تقّك زاض٘س، ٕٞٝ ضا زض یه  -ٔتقّك ثٝ فطًٞٙ ٞبی ٔرتّف ٚ ٌطٟٚٞبی ٔصٞجی

ثٛیژٜ زض ربٔقٝ ٌطزٕٞبیی ایٗ افطاز ٔرتّف زض ثستط یه تزطثٝ ٌطزضی، ٔی تٛا٘س احطات ثبِمٜٛ ظیبزی،  .رب ٌطز ٞٓ ٔی آٚضز

رٟبٍ٘طزی فطٍٞٙی فطغت ٞبیی ضا ثٝ ٚرٛز ِٔی آٚضز وٝ افطاز ٔتقّك ثٝ فطًٞٙ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ . سٙتی ٚ ٔحّی، زاضتٝ ثبضس

ٝ ٌبٞی ٞٓ ایٗ وبض ٔٛرت سٛءتفبٞٓ یأس عطفیٗ ٔی تثتٛا٘ٙس یىسیٍط ضا زضن وٙٙس ٚ ثٝ غٙبی فطًٞٙ یىسیٍط پی ثجط٘س؛ اِج

 .ضٛز

تبض ربٔقٝ اظ عطیك رٟبٍ٘طزی احطات لبثُ ٔالحؾٝ ای ضا ٔی ٌصاضز، ٍٞٙبٔی وٝ اظ فطًٞٙ ثٝ فٙٛاٖ یه تٛسقٝ فطٍٞٙی ثط سبذ 

تزسیس  -9ثٝ ٕ٘بیص ٌصاضزٖ ٞٛیت لٛٔی -7افعایص حٕبیت اظ فطًٞٙ سٙتی -1فبُٔ رصة استفبزٜ ٔی ضٛز، احطاتی چٖٛ
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ٙبٖ تٕبس ٔستمیٓ غٛضت ٔی ٌیطز، ایٗ ٔسئّٝ ثبفج ٍٞٙبٔی وٝ ثیٗ رٟبٍ٘طزاٖ ٚ سبو. حیبت ٞٙط ٞبی سٙتی لبثُ ثطضسی است

رٟبٍ٘طزی ٚ  ؛ایٗ ٔی ضٛز وٝ اظ ٘ؾط تقبُٔ فطٍٞٙی، ٕ٘ٛزٞبی ٔٙفی ضا اظ ثیٗ ثطزٜ ٚ فطغت ٞبی ارتٕبفی ضا افعایص یبثس

ٛز، ایٗ تٛسقٝ فطٍٞٙی ثبفج ایزبز ایٗ فبُٔ ضسٜ وٝ، زض ٔطبغُ ٚ سبذتبض التػبزی ٚ زض ٘مص ٞبی ارتٕبفی تغییط ایزبز ض

فبُٔ ٔٛحط، فطغت ٞبی رسیس ارتٕبفی ٚ التػبزی ضا ایزبز وطزٜ ٚ ثبفج وبٞص ٘بثطاثطی ٞبی ارتٕبفی ٔی ضٛز؛ فبُٔ زیٍطی 

چٖٛ تٛسقٝ تطىیالت رٟبٍ٘طزی زض حٛظٜ فطًٞٙ ٚ ٌطزضٍطی ثب پیبٔسی چٖٛ افعایص ٔحُ ٞبی ٌطزضٍطی ٚ تفطیح ٕٞطاٜ 

اظ تٛسقٝ أٛض ٌطزضٍطی ثب پیبٔسی ٟٔٓ چٖٛ تأسیس تطىیالت ثٟساضتی ٚ  ُٔ زیٍطی چٖٛ افعایص رٕقیت ٘بضیباست، ف

ثٝ ثسظ تٛسقٝ  ثط ایٗ اسبس یىسطی اظ ضاٞىبضٞب زض ربٔقٝ وٝ ٔٙزط، آٔٛظضی ثطای ثبال ثطزٖ ویفیت ظ٘سٌی ٕٞطاٜ است

بیی ٕ٘بیطٍبٜ ٞبی ثیٗ ثطٌعاضی رطٗ ٞب ٚ رطٙٛاض ٞبی ّٔی ٚ ٔحّی، ثطپ. فطٍٞٙی ٚ رٟبٍ٘طزی ٔی ضٛ٘س، ثبیس اضائٝ زاز

إِّّی، سٕیٙبض ٞب، ٚ وٙفطا٘س ٞبی فطٍٞٙی، آٔٛظش ٞبی فطٍٞٙی ٔطتجظ ثب ٔسبئُ رٟبٍ٘طزی ٚ تٛسقٝ ضضتٝ ٞبی تٛضیسٓ ٚ 

ربٔقٝ ثطای  ٞتّساضی زض زا٘طٍبٟٞب، ثسظ ٚ اضبفٝ وتت ٔطتجظ ثب آزازة ٚ ضسْٛ ٞط ٔٙغمٝ، آضٙبیی ٚ آٔٛظش الظْ ثٝ ٔطزْ

ٟبٍ٘طزاٖ، اضائٝ آٌبٞی الظْ ثٝ افطاز ربٔقٝ ثطای ضٙبذت ٔٙبعك رٟبٍ٘طز ذبضد اظ ربٔقٝ ذٛز، آضٙبیی ثطذٛضز فطٍٞٙی ثب ر

ٍٕٞی اظ ٔٛاضز الظْ ٚ ّٔعْٚ ثسظ تٛسقٝ فطٍٞٙی زض ربٔقٝ اظ عطیك  ٘ؾبیط آٖ، ثبضٚحیبت ٚ فطًٞٙ ٞبی ُّٔ زیٍط ٚ

 . رٟبٍ٘طزی است

 

 بر هساجذ  هیراث گردشگری اثرات

تٛا٘س پٛیب ٚ سقی زض تٙؾیٓ ضٚاثظ ثیٗ ربٔقٝ ٔیعثبٖ، ٔىبٖ ٌطزضٍطی ٚ ٌطزضٍطاٖ زاضز، چطاوٝ ایٗ ضاثغٝ ٔی ٌطزضٍطی پبیساض

سبظ٘سٜ ثبضس ٚ ثٝ ز٘جبَ تقسیُ فطبض ٚ ثحطاٖ ثیٗ ایٗ فٙبغط است تب آسیت ٞبی ٔحیغی ٚ فطٍٞٙی ضا ثٝ حسالُ ضسب٘سٜ، 

ٚ ثٝ تجـ ٔیطاث فطٍٞٙی رٛأـ ثرػٛظ ٔقٕبضی ثٙبٞبی  زی ٘بحیٝضضبیت ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ضا فطاٞٓ آٚضزٜ ٚ ثٝ ضضس التػب

 .وٕه وٙس تبضیری ٔب٘ٙس ٔسبرس

ٞبی وٙس، سطٔبیٌٝطزضٍطی اضتغبَ ایزبز ٔی. ٌصاضزٌطزضٍطی تأحیط فطاٚا٘ی زض اثقبز التػبزی، فطٍٞٙی ٚ سیبسی وطٛض ٔی

زٞس ٚ ثٝ ثٝ زاذُ وطٛض، أٙیت زاذّی ضا افعایص ٔی ا٘ساظز، ثٝ ز٘جبَ افعایص تمبضب ثطای سفطالتػبزی ضا ثٝ رطیبٖ ٔی

تسضیذ ثٝ اثعاض ضٙبذت ٚ ا٘زبٔس، زض زٚضا٘ی وٝ سفط ٘ٝ اسجبة تفطیح ٚ سطٌطٔی وٝ ثٝإِّّی ٔیٔططٚفیّت سیبسی زض سغح ثیٗ

ص ٚ ٍ٘طش آزٔیبٖ ثٝ آٌبٞی ظ٘سٌی ٔطزٔبٖ، تفبٞٓ ثب زیٍطاٖ ٚ فطاتط اظ آٖ، ثٝ ضٙبذت رٟبٖ پیطأٖٛ، حمبیك آٖ ٚ غٙبی ثیٙ

 .(1936ضزبفی ٚ ٘ٛضی، )ضبٖ تجسیُ ضسٜ است ٔفبٞیٓ ظ٘سٌی

 احطات سٟٓ ٔیبٖ ایٗ زض ٚ ٌطفتٝ غٛضت ٌطزضٍطی احطات یظٔیٙٝ زض ٌطزضٍطی، یفطغٝ زض پژٚٞص ثیطتطیٗ تبوٖٙٛ

 ٔمػس ثط ٌطزضٍطاٖ تقساز فعایصا ٔٛضز زض ٔغبِق5ٝ است ٔقتمس ثبضٜ ایٗ زض (1434) پیطسٗ.است ثیطتط زیٍط ا٘ٛاؿ اظ التػبزی

 ثط ٚ ٌطفتٝ غٛضت زا٘بٖالتػبز تٛسظ غبِجبً تحمیمبت ایٗ ثیطتط. است ثٛزٜ ٌطزضٍطی تحمیمبت تطیٗ ثرصفٕسٜ ٞب،ٔمػس یب

 ٌطفتٝ ٘ؾط زض ٔخجت احطات فٙٛاٖ ثٝ ظیط ٘ىبت ٔقًِٕٛب التػبزی، احطات ثب اضتجبط زض. است زاضتٝ تٕطوع ٚاضتغبَ زضآٔس احطات

 . (ایٔٙغمٝ یتٛسقٝ ثٝ ظایی ٚ وٕهزِٚتی، اضتغبَ زضآٔسٞبی ثٝ اضظی، وٕه زضآٔس افعایص ثٝ وٕه)  5ضٛ٘سٔی
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ٞبی ٟٔٓ ّٔی، ثطای تحَٛ فطٍٞٙی ٚ فطاٞٓ وطزٖ یه تزطثٝ ضرػی ٚ ٚرٛز ٌطزضٍطاٖ زاذّی ٚ ذبضری ثط چطذٝ فقبِیت

ٌطزضٍطی ثٝ فٙٛاٖ یه ٘یطٚی ٔخجت زض . أطی ضطٚضی است ارتٕبفی اظ ٔیطاث فطٍٞٙی ٚ ظ٘سٌی وٙٛ٘ی ٚ ربٔقٝ زیٍطاٖ،

ٞبی التػبزی ٔیطاث ضا زض ثطٌیطز ٚ آٟ٘ب ضا تٛا٘س ٚیژٌیای زاضز ٚ ٔیٔطٔت ٚ حفؼ ٔیطاث فطٍٞٙی ٚ عجیقی ٔطبضوت فعایٙسٜ

ی ثسیبضی اظ ٞبی ِٔٛس، ثرص ضطٚضٌطزضٍطی اظ عطیك ثٛزرٝ. زض ٔطٔت ٚ آٔٛظش ارتٕبفی ٚ اتربش سیبسی ٔٛحط غطف وٙس

. تٛا٘س یه فبُٔ ٟٔٓ زض تٛسقٝ ثبضسالتػبزٞبی ّٔی ٚ ٔحّی است؛ ظٔب٘ی وٝ ثٝ غٛضت ٔٛفك ازاضٜ ٚ ٔسیطیت ضٛز ٔی

ضٙبذتی ٚ ظیجبضٙبذتی، ثٝ تٟٙبیی، یه ٌطزضٍطی ثب اثقبز سیبسی، التػبزی، ارتٕبفی، فطٍٞٙی، تطثیتی، ٔحیغی یب رغطافیبیی، ثْٛ

ٔٛفمیت ٚ سٛزآٚضی ٔیبٖ تٛلقبت، ا٘تؾبضات، اضتیبق ٚ فالیك ثبِمٜٛ ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ٚ ٔیعثبٖ ثب . پسیسٜ پیچیسٜ فعایٙسٜ است

ٞبی ظ٘سٜ ٚ ٔتٙٛؿ، ٔیطاث عجیقی ٚ فطٍٞٙی ٚ فطًٞٙ. ضٛزٞبی ثسیبضی ضا ٔٛرت ٔیٞب ٚ فطغتارتٕبفبت ٔحّی، چبِص

. ٚ ٔبٞیت فیعیىی ٌطزضٍطی ضا تٟسیس وٙس تٛا٘س اسبسفٛأُ اغّی رصة ٌطزضٍط ٞستٙس ٚ ضقف ٔسیطیت ٌطزضٍطی ٔی

ضٙبذتی ٚ فطًٞٙ ٚ سجه ظ٘سٌی ربٔقٝ ٔیعثبٖ ٞٓ ٕٔىٗ است ٕٞطاٜ ثب تزطثٝ ٌطزضٍط اظ ٔحُ ٔٛضز ثبظزیس، ٚضقیت ثْٛ

ٌطزضٍطی ثطای ربٔقٝ ٔیعثبٖ، سٛز ٔبِی ثٝ ٕٞطاٜ زاضز ٚ ثطای اٍ٘یعش آٟ٘ب رٟت ٔطالجت اظ ٔیطاث ٚ . اضظش آٖ ضا تٙعَ زٞس

ضضس ٚ تٛسقٝ ٌطزضٍطی ثٝ ٔطبضوت ٚ تقبٖٚ ٔحّی ٚ ربٔقٝ آٌبٜ، ٔترػػبٖ . وٙسبض فطٍٞٙی، ذٛز ظٔیٙٝ ضا فطاٞٓ ٔیآح

. وٙٙس، ٘یبظٔٙس استٞبی تٛسقٝ ّٔی ضا آٔبزٜ ٔیٔطٔت، فقبالٖ ٌطزضٍطی، ٔبِىبٖ غبحت أىب٘بت ٚ سطٔبیٝ ٚ آٟ٘بیی وٝ عطح

. افعایص حفبؽت اظ ٔٙبثـ ٔیطاث، ثطای ٘سُ آیٙسٜ ضطٚضی است طزضٍطی ٚٞب ٘یع رٟت ٔٛفمیت غٙقت ٌحتی ٔسیطیت ٔحٛعٝ

ثٙبثطایٗ ٌطزضٍطی اظ زٚ رٙجٝ ایزبز ٔٙبثـ ٔبِی ثطای ربٔقٝ ٔیعثبٖ رٟت ٔطٔت ٚ تٛرٝ ثٝ ٔسبرس ٚ اظ عطفی تٛرٝ رٛأـ 

 .زیٍط ثٝ إٞیت تبضیری ٔسبرس، ثبفج حفؼ ٚ ٔطٔت ٔسبرس تبضیری ذٛاٞس زاضت

 

 ایراى تاریخی هساجذ

ٚیژٜ ٔحطاة وٝ اسٓ ٔىبٖ اظ ضیطٝ  ثٝ) ٔحطاة اٌط چٝ زض آٔٛظٜ ٞبی زیٙی زاضای ربیٍبٞی ٔٙحػطاً ٔقٙٛی ٘جٛزٜ  ٚ ٔسزس

اظ  پبسرٍٛیی ثٝ غبِت ٘یبظٞبی ٔسّٕب٘بٖ ثطآٔسٜ ثٛز، ثٝ ا٘سن ظٔب٘ی ثب ضٚحی وٝ ٚ ثیطتط ثٝ فٙٛاٖ پبیٍبٞی ثطای( حطة است 

ثٝ ٌٛ٘ٝ ایی وٝ ضىُ ٚ سبذت ٔسبرس زض . یرتٝ ثٛز ثٝ ظیجبتطیٗ ثٙبی اسالٔی ثسَ ضسِغبفت ایٕبٖ ٚ رصثٝ حضٛض زضآٔ

ضثب،  ٔقٕبضی ظیجب، ثب وبضی وبضی ٞبی ٞٛش.  ضا تطىیُ زاز ٚ ٌطزضٍطی ٔقٕبضی اسالٔی وطٛضٞبی اسالٔی ظیط ثٙبی ٞٙط ٚ

ٔی ضا پسیسآٚضز وٝ ٞٓ اوٖٙٛ ٔبیٝ فرط ٚٔقٕبضی اسال وتیجٝ ٞب، ٌچجطی ٞب، ٔقطق ٞب ٚ زیٍط فٙبغط ٔقٕبضی زض ٞٓ آٔیرت

ٔسزس ضید ِغف اهلل زض  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اظ ایٗ ٔسبرس، . یىی اظ ربشثٝ ٞبی ٌطزضٍطی ایٗ وطٛضٞبست ٚٔجبٞبت ُّٔ اسالٔی ٚ

 .اغفٟبٖ ٚ تبد ٔحُ زض آٌطٜ ٞٙس است

ثٝ پبضٜ ای ٚیژٌی ٞبی ٔقٕبضی  ٜ ٚسقی زاضیٓ ٔسزس یب ٔسبرسی ضا اظ زٚضٜ ذّفبی فجبسی تب لبربض ٔقطفی وطز زض ایٗ ٌفتبض

 .ٞطوساْ اظ ایٗ ثٙبٞب اضبضٜ وٙیٓ

 

  عباسی دوره
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ضس٘س وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اظ ٔقٕبضی زٚضٜ أٛی ٚ  اٚایُ ایٗ زٚضٜ ٔسبرس ثب عطح غحٗ ضٚثبظ ٚ ایٛاٖ ٞبی ستٖٛ زاض سبذتٝ ٔی زض

تغییطاتی اسبسی زض  ضفتٝ ضفتٝ. ی یه پبضچٝ ثٛز٘سثٙبٞب ثیطتط اظ ذطت استفبزٜ ضسٜ ٚ ستٖٛ ٞب زض. ثٝ عٛض وُ افطاة ثٛزٜ است

 ٚیژٌی ثسیبض ٟٔٓ اظ. استفبزٜ ضس ٚ زیٍط ستٖٛ ٞبی یه پبضچٝ ثٝ وبض ٘طفت ٚ ثٝ ربی ذطت اظ آرط  ثٙبی سبذتٕبٖ، ایزبز

تعییٗ ثطای . زض رٛاض ٔسزس سبذتٝ ٔی ضس ٔسبرس زض ایٗ زٚضٜ آٖ است وٝ سمف ٔسبرس وبٔال ٔسغح ٚ ٔٙبضٜ زض ذبضد ٚ یب

وٝ زض لطٖ زْٚ  ٕ٘ٛ٘ٝ ثطرب ٔب٘سٜ اظ ایٗ زٚضٕٞسزس تبضی ذب٘ٝ زأغبٖ. ثٟطٜ ٌطفتٝ ٔی ضس زیٛاضٞب اظ وتیجٝ ٞبیی ثٝ ذظ وٛفی

. سبذتٕبٖ ثب ضىٜٛ زض سبزٌی ٚ ثی پیطایٍی آٖ ٔتزّی است رّٜٛ ایٗ. ٞزطی سبذتٝ ضسٜ ٚ لسیٕی تطیٗ ٔسزس ایطاٖ است

عبق ٞبی ثیضی ضىُ ایٗ . ٔی وٙس تمطیجبً ٔطثـ است وٝ ثب ضزیف عبق ٞب، سٝ زاالٖ ضا زض أتساز لجّٝ ایزبز  غحٗ ایٗ ٔسزس

 ٔسزس تبضی ذب٘ٝ ثیبٍ٘ط تطویجی اظ تىٙیه ٞبی اغیُ. ای ثطپب ایستبزٜ است ٔسزس ثٝ ٚسیّٝ زیٛاضٞبی آرطی ضریٓ استٛا٘ٝ

ثمبیبی یه ٔٙبضٜ ٔطثقی ضىُ وٝ  سبذتٝ ضسٜ است، ِٚی  طٖ پٙزٓ ٞزطیٔسٚض ٚ زض ل  ٔٙبضٜ ٔٛرٛز،. ایطا٘ی ٚ ٘مطٝ فطثی است

 .ٍٞٙبْ ثٙبی وُ ٔسزس سبذتٝ ضسٜ، ثطربی ٔب٘سٜ است احتٕبالً ثٝ

 

 

  بویه آل دوره

ٔصٞجی ایٗ زٚضٜ چٟبضایٛا٘ی، زاضای ستٖٛ  ثٛزٜ ٚ اثٙیٝ( پیص اظ اسالْ ) ٞبی ٔقٕبضی ایٗ زٚضٜ ضجیٝ ٔقٕبضی سبسب٘ی  ٚیژٌی

عطح ٞبی  تعییٗ اغّی ثٙب زض ایٗ زٚضٜ ٌچجطی است وٝ زاضای ضٍٟ٘بی ٔتٙٛؿ ثٛزٜ ٚ. است یٓ ٚ ایٛاٖ ٞبی ثّٙس عبلساضٞبی فؾ

. اضبضٜ وطز ٔسزس رٕقٝ ٘بییٗ ٔسبرس ایٗ زٚضٜ ٔی تٛاٖ ثٝ اظ. آٖ، سٙت ٞبی لسیٕی ایطاٖ زض زٚضٜ سبسب٘ی ضا یبزآٚضی ٔی وٙس

٘مطٝ آٖ ٘مطٝ یه ٔسزس سبزٜ . زاضاست یٕی تطیٗ ٔٙبضٜ ثٝ یبزٌبض ٔب٘سٜ زض ایطاٖ ضاٞٙٛظ ٔٛضز استفبزٜ است لس ایٗ ٔسزس وٝ

ضىُ لطاض  ٔٙبضٜ ایٗ ثٙب وٝ زض اغُ ثط ثبالی لبفسٜ ٔطثقی. تغییطات ظیبزی ضسٜ است ستٖٛ زاض است وٝ اظ لسیٓ تب وٖٙٛ زچبض

٘ٝ ٞطت ضّقی آٖ وبٔالً ثسٖٚ تعییٗ است ٚ ٘طب٘ٝ ثس. زاضت ثب ٕ٘بی ٔسزس ٕٞبًٞٙ ثٛز أب چٙسی ثقس ثب اضبفبتی ٔحػٛض ضس

زض غٙبی ٌچجطی ٞبی آٖ  است، ضىٜٛ ٚ رالَ اغّی ٔسزس رٕقٝ ٘بییٗ  ٞبی ٔطثقی ثٝ ٔٙبضٜ ٞبی ٔسٚض ٔطحّٝ ا٘تمبِی اظ ٔٙبضٜ

 . است

ثٙبثطایٗ ثٝ ثطضسی ٔسبرس . ستٔسزسی ثط ربی ٕ٘ب٘سٜ ا غع٘ٛیبٖ ٚ سبٔب٘یبٖ وٝ تمطیجبً ٔمبضٖ ثب آَ ثٛیٝ ثٛزٜ ا٘س، زض ایطاٖ اظزٚضٜ

 .پطزاظیٓ زٚضٜ سّزٛلی ٔی

 

 سلجوقیاى دوره

ثب ٚرٛز   ایٗ زٚضٜ زض. ضا ثٝ اذتػبض ٔی تٛاٖ ٔٛلط، ٘یطٚٔٙس ٚ زاضای سبذتبضی ظیجب تٛغیف وطز ٚیژٌی ٔقٕبضی ایٗ زٚضٜ

ٔسبرس ٚ  عطح. ی سبسب٘ی ضا ٔطبٞسٜ وطزٔی تٛاٖ عطح وّی چٟبضایٛا٘  ثبظ ٞٓ فبغّٝ ظٔب٘ی ٘عزیه ثٝ چٟبض لطٖ ثب ایطاٖ ثبستبٖ

ایزبز ٌٙجسٞبی فؾیٓ ثط ضٚی ٌٛضٛاضٜ زض ٔسبرس اظ زیٍط  ٔساضس ایٗ زٚضٜ اوخطاً چٟبضایٛا٘ی ثب عبلٕٙبٞبی زیٛاضی است،

ٚ تعییٙبت آٖ ضبُٔ  ثٙبٞب آرطی. زٚضٜ است ٚ زض تٕبْ اثٙیٝ ایٗ زٚضٜ سطزض إٞیت ثٝ سعایی زاضز ٚیژٌی ٞبی ٔسبرس ایٗ
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اظ رّٕٝ . وٛفی ٚ ٘سد است سبزٜ ٔقطق ٚ وتیجٝ ٞبیی ثٝ ذظ  ٛط ٚ ٘مٛش ٞٙسی ثٝ غٛضت ٟٔط زض آرط، ٌچجطی، وبضیذغ

 .اضبضٜ وطز ضٜأسزس رٕقٝ ظٚ ٚ ٔسزس رٕقٝ اضزستبٖ ربی ٔب٘سٜ اظ ایٗ زٚضٜ ٔی تٛاٖ ثٝ ٔسبرس ثٝ

 اردستاى جوعه هسجذ

ثطي ٘رّی است وٝ ثٝ آٖ ٚرٟٝ ی ثی  طی ظیجبی ٔطجه ثب ٘مصزض لطٖ ضطٓ سبذتٝ ضسٜ است، عبق ایٛاٖ، ٔعیٗ ثٝ ٌچج

 .زض ایٗ ٔسزس زض زٚضٜ ایّرب٘بٖ ٔغَٛ ثبظسبظی ضسٜ است ٔحطاة ٚ ٌچجطی ٞبی آٖ. ٘ؾیطی زازٜ است

 رهازو

آٖ ثطاسبس ٘مطٝ چٟبضایٛا٘ی ثٙبضسٜ ٚ تبضید ثٙبی آٖ ثٝ  ٚاحٝ ی وٛچىی زض حبضیٝ غطثی وٛیط ٔطوعی است ٚٔسزس رٕقٝ

ٞبی آثی ضٚضٗ ٚ تیطٜ  وتیجٝ ای زض حیبط ٘ٛضتٝ ضسٜ است، ٔٙبضٜ ایٗ ٔسزس زاضای آرطوبضی ثب وبضی ٛفی سبزٜ ضٚیذظ و

ٚرالَ ذبضق اِقبزٜ ای است، سبزٌی ٌٙجس ایٗ ٔسزس حبوی اظ  حزطٜ ٔحطاة زاضای ٌچجطی ؽطیف ٚ زاضای ضىٜٛ. است

 .زٚضٜ سّزٛلی است سبذت ایٗ ثٙب زض

 

 

 

  ایلخاناى دوره

ِٚی ٔغٛالٖ ثطای ٕ٘بیص لسضت ذٛز ثٝ   وطزٜ، ضا حفؼ ایٗ زٚضٜ ا٘ٛاؿ سبذتٕبٖ ٞب، حبِت سٙتی ٚ سجه سّزٛلی ذٛز زض

ٕ٘بٞبی سبذتٕبٖ ضا ثب لبة  ٌٙجسٞبی ثسیبض ثعضي ٚ ثطد ٞبی ثّٙس ضٚی آٚضز٘س ٚ ثطای افعایص ٞیجت ثٙب، سبذت ثٙبٞبی فؾیٓ ثب

 زض ایٗ ظٔبٖ استفبزٜ اظ تعییٙبت آرط ِقبثساض ٚ ثسٖٚ ِقبة، لغقبت ٌچ ٚ آرط. تٙسٞالَ ٞبی ٘ٛن تیع آضاس ٞبی ثبضیه ٚ ثّٙس ٚ

٘بظن  ظیجبی وٛفی ٚ ٘سد ثب ٘ٛاضٞبی تعییٙی ٚ زض ٔٛظاییه، وبضی ٞبی آثی ضً٘ ثب ٘مص ٞبی ظیجبی ٌُ ٚ ثٛتٝ، وتیجٝ ٞبی

ایٗ . ٘بْ ثطز ٔسزس رٕقٝ ٚضأیٗ ٖ اظاظ ثٙبٞبی ٔصٞجی ٚ ٔسبرس ایٗ زٚضٜ ٔی تٛا. ٌچجطی ثٝ غٛضت ثٙسوطی ضٚاد زاضت

ٚ ثطذالف زیٍط ٔسبرس ایطاٖ سطزض وٛتبٞی زاضز آ٘چٙبٖ  ضٜ ثط اسبس عطح وّی چٟبضایٛا٘ی سبذتٝ ضسٜأسزس ٔب٘ٙس ٔسزس ظٚ

زاذّی ایٗ ٔسزس ٘طب٘ٝ پیططفت  عطح. ثبالی حزطٜ ی رّٛی ٔحطاة لطاض ٌطفتٝ است  سیغطٜ ٌٙجس ثعضي وٝ وُ سبذتٕبٖ زض

ٞبیی  زیٛاضٞبی رب٘جی ثب ضٚظ٘ٝ. ضا زض ثیٙٙسٜ ایزبز ٔی وٙس اظ اضتفبؿ  ٘سجت ثٝ لطٖٚ لجُ است وٝ احسبس ذبغی ٔقٕبضی

سطزض ٚضٚزی ٚ ایٛاٖ لجّٝ . ضىفتٝ تعییٗ ضسٜ است تعئیٙبت ٔحطاة ثب تػبٚیط ٌُ ٞبی وبٔالً. رٟت ٚضٚز ٘ٛض، ٔطجه ضسٜ ا٘س

فٕسٜ تعئیٙبت  بضی ضسٜ ٚ ٔعیٗ ثٝ آرطٞبی ِقبثساض آثی ضً٘ است وٝ ٔطرػٝعبق ٞبی ٔمط٘س و زاضای ٘یٓ ٌٙجسٞبیی ثط فطاظ

 .ضٚز ایٗ زٚضاٖ ثٝ ضٕبضٔی

 

 تیووریاى دوره

ِٚی زض سبیٝ تسّظ ٔغٛالٖ، ٔمیبس ٚ . زض ایٗ زٚضٜ ثبظٞٓ ثط پبیٝ ضىُ ٞب ٚ سبذتٕبٖ ٞبی زٚضٜ سّزٛلی استٛاض است ثٙبٞب

سطزضٞبی  ثٙبٞب اغّت چٟبض ایٛا٘ی ثب ایٛاٖ ٞبی ثّٙس ٚ. رٝ ثسیبض ٔجصَٚ ضسٜ استتٛ فؾٕت تبظٜ ایی یبفتٝ ٚ زض تعئیٙبت ثٙب
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وبضی وبضی ٞبی ظیجب ٚ ثبضىٜٛ ٚ ٔقطق ٚ ٞفت ضً٘ است،   ٔعیٗ ثٝ ٔمط٘س وبضی ٞبی ثسیبض ظیجبست ٚ تعئیٙبت فٕستبً ضبُٔ

  وٕبَ ضا ٔی تٛاٖ  ایٗ زٚضٜ  ٔقٕبضی. است  ضىُ ٚ ضیبضزاض اظ ٚیژٌی ٞبی ثٙبٞبی ذبظ زٚضٜ تیٕٛضیبٖ ٌٙجسٞبی پیبظی

عالیی زض ظٔیٙٝ وبضی  حّج ثٝ ضً٘ وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی آٖ ضا ٔی تٛاٖ زض وتیجٝ ٞبی وٛفی، ٘سد ٚ  وبضثطی ضً٘ زض ٔقٕبضی زا٘ست

 ثی اغطاق اٚد ٞٙط ٚ. ضا ٘بْ ثطز ٔسزس ٌٛٞطضبز ایٗ زٚضٜ ٔی تٛاٖ اظ ٔسبرس ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ثسیبض ٔقطٚف. ٞبی آثی ٔطبٞسٜ وطز

زض ایٗ ثٙب ٔٙبضٜ زض رٛاض سبذتٕبٖ لطاض زاضز، پیص اظ . وبضیىبضی ایٗ زٚضٜ ٚ ایطاٖ ضا ٔی تٛاٖ زض ایٗ ثٙب ٔطبٞسٜ وطز تىٙیه 

 .سجه ٔقٕبضی ٞٙس التجبس ضسٜ است احتٕبالً اظ( ٔٙبضٜ رسا اظ سبذتٕبٖ)ثطفطاظ زیٛاضٞب لطاض زاضتٙس ٚ ایٗ سجه ایٗ ٔٙبضٜ ٞب

 

 ترکواناى دوره

وبٔالً سطپٛضیسٜ ٚ  حیبط ٔطوعی .ٔی ثبضساست وٝ زض ٘ٛؿ ذٛز ٕٔتبظ  ٔسزس ٔؾفطیٝ یب وجٛز تجطیع ٙیٝ ٔصٞجی ایٗ زٚضٜٕ٘ٛ٘ٝ اث

لبة ٞبی ٔرتّف ٚ ٕٞبًٞٙ . وبضی ٞبی ایطاٖ ٔعیٗ ضسٜ است ٕ٘بٞبی زاذّی ٚ ذبضری آٖ ثٝ ؽطیف تطیٗ. زاضای ٌٙجس است

 .طذی لسٕت ٞب ثب ضٚوص عال ستثٝ ٕٞطاٜ آثی ضٚضٗ ٚ زض ث زاضای ضً٘ ٞبی ٔرتّف

 

 صفویه دوره

فؾیٓ ثب اثقبز ثعضي تٛرٝ ثسیبض ضسٜ  ایٗ زٚضٜ ثبظ ٞٓ زاضای عطح وّی چٟبض ایٛا٘ی است اِجتٝ ثٝ سبذت ایٛاٖ ٞبی ثٙبٞبی

ٜ ٞب، ٔٙبض زاض، ٔقطق ٚ ٞفت ضً٘ زض تعییٗ زیٛاضٜ ٞبی ذبضری ٚ زاذّی ثٙب، عبق ٞب، زض اثٙیٝ ٔصٞجی وبضی ٞبی ِقبة. است

ض ضفتٝ ٚ ٘ٛض ٚضٚزی اظ زضذطبٖ، زض عبلچٝ ٞب ثٝ وب وتیجٝ ٞبی ٘سد ٚ حّج سفیس ٚ. ٌٙجسٞب ٚ ٔحطاة ٞب استفبزٜ ضسٜ است

چٛثی ٘مص اغّی ضا ثٝ  زض ثٙبٞبی ییاللی تعئیٙبت. ضسٜ زض سبلٝ ٌٙجس حبِتی ضٚحب٘ی ثٝ فضب ٔی ثرطس عطیك پٙزطٜ ٞبی تقجیٝ

 اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔقٕبضی ایٗ زٚضٜ ٔی تٛاٖ ثٝ. استفبزٜ ضسٜ است وبضی ٚ ٘مبضی ٞبی الویفٟسٜ زاضتٝ ٚ ثط ضٚی آٖ تصٞیت 

ایٗ ٔسزس . آیس اضبضٜ وطز اٚد سبذتٕبٖ سبظی زض اغفٟبٖ ثٝ ضٕبض ٔی تٛسظ ضبٜ فجبس سبذتٝ ضسٜ ٚ  که اصفهاى اهامهسجذ 

لطاض زاضز، ِٚی ( ٘مص رٟبٖ)ع ضّـ رٙٛة ٔیساٖزاضای اثتىبضات ٚ ٘ٛآٚضی ٞبیی زض ٞٙط ٔقٕبضی است، سطزض ٚضٚزی آٖ زض ٔطو

ضا ثٝ لسضی استبزا٘ٝ ٚ ثب ٔٛفمیت ارطا وطزٜ  ٔسزس ثب ظاٚیٝ ای ضٚثٝ لجّٝ سبذتٝ ضسٜ است، ٔقٕبضاٖ ایٗ تغییط ظاٚیٝ ٔسزس ذٛز

ثٝ ٘ؾط  ٖٚثٝ ٚرٛز چٙیٗ ظاٚیٝ ای پی ٕ٘ی ثطز ٚ ٕ٘بی فٕٛٔی آٖ اظ سٕت ٔیساٖ ٘بٔٛظ ا٘س وٝ زض لسٕت ٚضٚزی ٔسزس وسی

ضسیسٜ ا٘س، سبذتٝ ضسٜ   ثٝ اٚد وٕبَ ٚ ٌٙجسٞبی ثعضٌی وٝ  چٟبض ایٛا٘ی ثب عطح  ٔسبرس زض ایٗ زٚضٜ ٕٞچٙبٖ  .ٕ٘ی ضسس

  .است

 

 لطف شیخ هسجذ

ضٟطی رسیس زض ظٔبٖ ضبٜ فجبس ضا تطىیُ  اِٚیٗ ثٙبی سبذتٝ ضسٜ زض اعطاف یه ٔطثـ ٔی ثبضس وٝ ٞستٝ سبظ٘سٜ یه ٔزتٕـ

ٔیساٖ  ثبفج ضسٜ وٝ ٔسزس ضٚ ثٝ سٕت لجّٝ ثٛزٜ ٚ زض ضٕٗ ٕ٘بی ثیطٚ٘ی آٖ ٞٓ ضزیف ثب ٖ ٚضٚزی اثتىبضی ثٙب،زاال. ٔی زاز
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زاذُ ٌٙجس وٛتبٜ ایٗ ٔسزس ثب عطح . ضجستبٖ ٔی ضٛز ٘ٛضذٛضضیس اظ عطیك پٙزطٜ ٞبی زٚتبیی ٚالـ زضسبلٝ ٌٙجس ٚاضز. ثبضس

  .ٌٙجس وبٞص ٔی یبثس تعئیٗ ضسٜ استآٟ٘ب ضفتٝ ضفتٝ تب ٔطوع  ٞبی ِٛظی ضىُ وٝ ا٘ساظٜ

 

 اعظن هسجذ یا جوعه هسجذ

ضبٞىبضٞبی ٔقٕبضی زٚضٜ غفٛیٝ است؛ ثب حفبضی  وٝ ٔی تٛاٖ آٖ ضا وّىسیٛ٘ی اظ ٔسبرس زٚضٜ ٞبی پیطیٗ زا٘ست، اظ زیٍط

ثٛیٝ ٚ سّزٛلیبٖ  س آَٔطثٛط ثٝ ٔسبرس لسیٕی لطٖ زْٚ ٞزطی زض ایٗ ٔىبٖ ٚ آحبض ٚ ثمبیبی ٔسبر ٞبی اذیط، ثسیبضی اظ آحبض

 .وطف ضسٜ است

 

 قاجار دوره

اثٙیٝ ثسیبض ظیجبی زٚضٜ غفٛی، ثٙبیی وٝ ثتٛا٘س ثب آٖ  ٔقٕبضی ایطاٖ ثٝ ضٕبض آٚضز چطا وٝ زض ٔمبیسٝ ثب زٚضٜ ضا ثبیس زٚضٜ افَٛ ایٗ

اظ اثٙیٝ غفٛی است ٚ اوخط  یثطرستٝ تطیٗ اثٙیٝ ایٗ زٚضٜ ٔتقّك ثٝ فتحقّی ضبٜ است وٝ ذٛز تمّیس. ٘طس ثطاثطی وٙس، سبذتٝ

 .تعئیٙبت ٟٔٓ اظ ٞٙط اضٚپبیی التجبس ضسٜ است

  
 (شهیذهطهری)سپهساالر هذرسه و هسجذ

اِٚیٗ وًّٙ . سبذتٝ ٚ ٚلف ضسٜ است یىی اظ فٕبضت ٞبی ٔقطٚف تبضیری تٟطاٖ است وٝ تٛسظ ٔیطظا حسیٗ ذبٖ سپٟسبالض

رٟت سىٛ٘ت عالة سبذتٝ ضسٜ، اظ چٟبض رٟت ٔحػٛض  وٝ  حزطٜ ای67 حیبط ٔسزس تٛسظ. ق ظزٜ ضس1746آٖ زضسبَ 

زض اغّی ثسیبض . ظیجب تعئیٗ یبفتٝ است زض سطزض ٞط یه اظ حزطٜ ٞب عطحی ثسیـ ٚ ٔزعا اظ یىسیٍط ثب ٔمط٘س وبضی. ضسٜ است

اغّی  ٌٙجس. تساٚ ٔمط٘س وبضی ظیجبیی تعئیٗ ضسٜ  ثیطٚ٘ی ثب وبضی وبضی ٞبی ٔقطق زض لسٕت ثعضي، زٚ َِتی ٚ فّعی است ٚ

ٔٙبضٜ است وٝ تٕبٔبً ثب  3وُ سبذتٕبٖ زاضای . ثبضس فٕبضت ثط ضٚی ضجستبٖ تبثستب٘ی ٚ تٕبٔبً اظ ثیطٖٚ ٚ زضٖٚ وبضی وبضی ٔی

  .وبضیىبضی تعئیٗ ضسٜ است

ٖٚ ٔسضسٝ آلب ثعضي زض وبضبٖ ٚ ٔسزس ٔقب ٚ ضیطاظ، ٔسزس  زیٍط ٔسبرس زٚضٜ لبربض ٔی تٛاٖ ثٝ ٔسزس ٘ػیطإِّه زض اظ

 .(www.tebyan.net)إِّه زض وطٔب٘طبٜ اضبضٜ وطز

 

 حفظ هیراث هساجذ کشور و گردشگری

 ٕٞٝ سیغطٜ سٛ ٚ یه اظ ٔسیطیتی رسیس وبضوطزٞبی ٚ فٙبٚضی ٞبی٘ٛآٚضی چٟبضچٛة زض یىٓ ٚ ثیست لطٖ زض ٌطزضٍطی

 فضبی زض ضا حٛالت ثسیبضیت سیبسی ٔطظٞبی ضسٖ وٕطً٘ ٚ رٟب٘ی التػبز ٌیطی ضىُ ثب ٕٞطاٜ زاضیسطٔبیٝ رب٘جٝ

 اظ فٕٛٔبً وٝ است ٟٔٓ ارتٕبفی ٚالقیت یه پسبٔسض٘یسٓ ضىٙی سبذتبض زٚضاٖ زض ٌطزضٍطی. ضٛز ٔی سجت رغطافیبیی

وطٛض . ٍ٘طیستٝ ٔی ضٛز آٖ ثٝ ٚ ٔحبفؼ فطًٞٙ وطٛض( ارتٕبفی فساِت) ای تٛسقٝ ٞبی تقبزَ ٚ فطٍٞٙی تقبزَ ٞبیزیسٌبٜ

ٟٔٓ  ضس، ٌطزضٍطی ٌفتٝ آ٘چٝ زضثبض٠ ثط ثٙب. ثبضٙس ٔیٔتقسزی ثب فطًٞٙ غٙی تبضیری ٚ ٔیطاحی  ٔسبرس تبضیری زاضای طاٖای
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 ٔی تأویس فطًٞٙ ثط ٘ٛیسٙسٌبٖ اظ ثطذی. ثبضس ٔی ٚ ٔیطاث فطًٞٙ فبُٔ ،ٔسبرس ٌطزضٍطی ثحج زض اسبسی فبُٔ تطیٗ

 سًٙ ضا ٚ ٔیطاث فطًٞٙ ٚ زا٘ٙس ٔی ٖ اسبسیٌطزضٍطی ٚ ضاثغٝ زٚ رب٘جٝ آ تٛسقٝ ٚ ضضس ٌیطی ضىُ زض ضا آٖ ٘مص ٚ وٙٙس

ٔٙبعك  یب پٟٙٝ ثطزاضت ایٗ. ٌیط٘س ٔی ٘ؾط زض ٚ ٔیطاث ٌطزضٍطی ٚ ٘یع ٌطزضٍطی ضا ٔبیٝ حفؼ ٚ تمٛیت فطًٞٙ تٛسقٝ ثٙبی

ضٚ  ایٗ اظ. زٞس ٔی ضىُ ضا ذبغی ٌٛ٘ٝ رغطافیبیی، پٟٙٝ ٚ فطًٞٙ ثب ضاثغٝ زض ذٛز وٝ آٚضز ٔی پسیس ضا ٚ ٔیطاحی فطٍٞٙی

ٔیطاحی -فطٍٞٙی ٞبی ربشثٝ. ا٘س فطٍٞٙی ٌٛ٘ٝ ٚ فطٍٞٙی پٟٙٝ ثب اضتجبط زض ٞبیی ٔفْٟٛ فطٍٞٙی اٍِٛٞبی ٚ فطٍٞٙی ثٙسی پیىط

ٚ ضاثغٝ ای زٚ عطفٝ ثیٗ ٌطزضٍطی ٚ فضبی رصاة ٌطزضٍطی  ثبضس وبضسبظ ثسیبض تٛا٘س ٔی ثستط ایٗ زضایطاٖ  وطٛض ٔسبرس

زضٍطی ثبفج تمٛیت ٚ ٔطٔت ٔسبرس ٚ اظ عطفی ٔیطاث تبضیری ٔسبرس ثبفج ضٚ٘ك ٔسبرس ٚرٛز زاضز ثٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ وٝ ٌط

 .ٌطزضٍطی ٔی ضٛز

 

 

 نتیجه

چٙب٘چٝ ٔطبٞسٜ ٌطزیس ایطاٖ زاضای ؽطفیت ٞبی ثسیبض ثبالیی زض ظٔیٙٝ ٌطزضٍطی ٔیطاث ٚ ثرػٛظ ٌطزضٍطی ٔسبرس ٔی 

اظ ٔٛلقیت حسبسی زض ظٔیٙٝ ٌطزضٍطی ٔیطاث ثطذٛضزاض  ثبضس ٚ اظ آ٘زبئیىٝ زاضای تقساز ثیطٕبضی ٔسبرس تبضیری ٔی ثبضس،

ثٛزٜ ٚ ٔی تٛا٘س ثب ثط٘بٔٝ ضیعی ٔٙبست زض رصة ٚ ٞسایت ٌطزضٍطاٖ فطٍٞٙی اظ زاذُ ٚ ذبضد زض ضاستبی تمٛیب ٔیطاث 

ٕچٙیٗ ٔطتطوبت ایٗ أط ٔی تٛا٘س ظٔیٙٝ سبظ آضٙبیی ٌطزضٍطاٖ ثب ٔیطاث وطٛضٞب ٚ ٞ. اسالٔی ٘مطی اسبسی ضا ایفب ٕ٘بیس-ایطا٘ی

ٔصٞجی ٚفطٍٞٙی ثیٗ آٟ٘ب ٌطتٝ ٚ ظٔیٙٝ سبظ حفؼ ٚ ٔطٔت یبزٔبٖ ٞبی تبضیری ثٝ ذػٛظ ٔسبرس  زض ایٗ وطٛضٞب ضا فطاٞٓ 

 .ٕ٘بیس

ای ثطای ٌطزضٍطی ٔیطاث، ثٝ  ضیعی ٔٙغمٝ ضیعی فطأّی زض سغح ٔسیطیت ٚ ثط٘بٔٝ ثٙبثطایٗ ثسیٟی است وٝ ٔسیطیت ٚ ثط٘بٔٝ

تٛا٘س ٘مص ضلبثتی ٚ  ضیعی ٌطزضٍطی رٟب٘ی است وٝ ٞٓ ٔی تىبّٔی ٚ اضتجبعی ثب ٔسیطیت ٚ ثط٘بٔٝ ٘ٛفی حّمٝ ٚ ظ٘زیطٜ

تٛاٖ آ٘طا ثٝ ٘ٛفی ضیٜٛ حٕبیت  ای زاضتٝ ثبضس ٚ ٞٓ ٔی ٞبی التػبزی، ارتٕبفی، فطٍٞٙی ٚ سیبسی ٔٙغمٝ ربیٍعیٙی ضا زض ظٔیٙٝ

ثٝ سرٗ زیٍط، وطٛضٞب ٔی وٛضٙس زض لبِت سبظٔب٘سٞی . ا٘ستضیعی ٌطزضٍطی زض ثیٗ وطٛضٞبی رٟبٖ ز اظ ٔسیطیت ٚ ثط٘بٔٝ

ایٗ تفىط، ا٘سیطٝ ٚ احسبس ٘یبظ اظ ایٗ ثقس ٘یع ٔٛضز . ٌطزضٍطی ٔیطاث، ذٛز ضا ثطای ٚضٚز ثٝ فطغٝ ٞبی رٟب٘ی آٔبزٜ وٙٙس

ٛا٘س سیغطٜ ذٛز ضا ثط ت ضٚز ٚ ٔی تٛا٘س وّیسی ثطای ٚضٚز زض التػبز رٟب٘ی ثٝ ضٕبض  ای ٔی تٛرٝ است وٝ پیٕبٖ ٞبی ٔٙغمٝ

فطٍٞٙی ٚ ثٛیژٜ -ٞبی التػبزی  تبضیری تحٕیُ وٙس؛ ظیطا أطٚظٜ اٍ٘یعٜ-ٞبی التػبز ّٔی ٚ اضبفٝ فطًٞٙ ٚ ٞٛیت ّٔی سیبست

ثبیس تٛرٝ زاضت وٝ حضٛض ٚ ٔطبضوت زض ٘ؾبْ . ٞبی زیٍط ثطذٛضزاض است ٌطایی اظ لٛت ثیطتطی ٘سجت ثٝ رٙجٝ تزبضی ٔٙغمٝ

ٚ حٕبیت اظ آظازسبظی تزبضی چٙس رب٘جٝ اظ إٞیت ذبغی ثطذٛضزاض است تب اظ ایٗ عطیك ٔیعاٖ ٚ زضرٝ تزبضی چٙس رب٘جٝ 

تضٕیٗ ٔطبضوت ٔؤحطتط زض ٘ؾبْ التػبزی رٟب٘ی ضا ثبال ثجط٘س ٚ افعٖٚ ثط ایٗ، ٍ٘طا٘ی اظ ٚاثستٍی ثٝ التػبز ٚ فطًٞٙ رٟب٘ی ٚ 

ٞبی  ٌصاضی حبض التػبزی ٚ فطٍٞٙی ٌطزضٍطی ٔیطاث، رصة سطٔبیٕٝٞچٙیٗ آ. زض حبضیٝ لطاض ٌطفتٗ ضا ثٝ حسالُ ثطسب٘ٙس

ظ٘ی زض ثیٗ  ای، اٍ٘یعٜ تخجیت اغالحبت ٚ افعایص لسضت چب٘ٝ ذبضری، ثٟجٛز ضاثغٝ ٔجبزِٝ، تجبزالت فطٍٞٙی، حجبت ٚ أٙیت ٔٙغمٝ
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ٔٙس ثٝ ارطای  سبرس، ٍ٘بٜ ٘ؾبْٞبی ٌطزضٍطی ٔیطاحی ٔ ثٙبثطایٗ، ثطای ضسیسٖ ثٝ ٔٛفمیت زض ارطای سیبست. ثبضس وطٛضٞب ٔی

. ٞب ضطٚضی است ٞب ٕٞب٘ٙس اضتمبی ویفیت ٘یطٚی ا٘سب٘ی، ٔٙبثـ ٔبِی، ٔطبضوت ٔحّی ٚ لسضت ٚ استمالَ زض ٔسئِٛیت سیبست

ٞب ٚ ٔمطضات ثبیستی ثب زض٘ؾط ٌطفتٗ سبذتبض ٚ وبضوطز ٚ ثطاسبس ٌصض ظٔبٖ ٚ ٘ٛفی تفٛیض اذتیبض ٚ ٔطوعظزایی ٚ  سیبست

ی غٛضت پصیطز؛ چطا وٝ ارطای یه اٍِٛی یىٙٛاذت زض ٔٙبعك رغطافیبیی ٌٛ٘بٌٖٛ، آٖ ٞٓ ثٝ غٛضت ارجبض اظ ٔٙغمٝ ٔحٛض

ٔسبرس تبضیری زض ثٙبثطایٗ وطٛضٞب ٚ ثرػٛی وطٛض ایطاٖ ٚ ثٝ تجـ . ٌیطی چٙساٖ ثب ٔٛفمیت لطیٗ ٘رٛاٞس ثٛز ٔطاوع تػٕیٓ

ٞبی ٌطزضٍطی  ثطزاضی ثٟیٙٝ اظ رٕیـ ؽطفیت تٙس ٚ اظ ایٗ ضٚ ثٟطٜٞبی ضلبثتی ثطذٛضزاض ٞس ضاستبی تٛسقٝ ٌطزضٍطی اظ ٔعیت

ای ٚ ّٔی زض ضاستبی حفؼ ٔیطاث  تٛا٘س زض ضاستبی پیطجطز اٞساف تٛسقٝ ٔٙغمٝ آ٘بٖ زض چبضچٛثی ضفبف، ثّٙسٔست ٚ پبیساض ٔی

 .تبضیری ٚ فطٍٞٙی ٔسبرس ٘مص ٟٕٔی ایفب ٕ٘بیس
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