
 چکیده

گیرشی    ضىاسی است کٍ تٍ مسایل اجتماػی صتان اص جملٍ وقص صتان دس ضکل ای اص صتان ضاخٍ جامؼٍ صتاوطىاسی صتان

ضًد استثاط جامؼٍ ي صتان مرًسد   تالش می یصتاوتشسسی پشداصد. دس ایه ضاخٍ اص  تحًل  گستشش ي تغییشات صتاوی می

ٍ لت ویست مستقلی تانص است کٍ مؼمًال صتان اجتماػی َای گًوٍ اص یکی سمضی تًجٍ قشاس گیشد. صتان ٍ  کر  اص ای گًور

-می اتذاع اجتماػی ی َاگشيٌ تیه تمایض یا اسشاس داضته وگاٌ پىُان دلیل تٍ اجتماػی سياتط دس کٍ تاضذمی صتان مؼیاس

  صتاوی وطیه خلخال اص سيستاَای جملٍ لشد )دس تخص ضاَشيد( ي کشوق )تخص خًسش سستم( مىاطق تاتگشدد. دس 

تیه مرشد  مُراجش وجراس کرٍ ترشای       کٍ دس استی صتان تاتی خلخال صتان صسگشی ي صیشمجمًػٍسایج است کٍ ضثیٍ 

 صتران  َرای دادٌ َذف اص ایه پظيَص گرشدويسی  است. سفتىذ  سایج ضذٌ کاسَای فصلی تٍ ضُشَای ضمالی کطًس می

ىیه دس ایه پظيَص تشسسی صتاوطىاختی صشف  وحً ي ياطگان ون صتان است. َمچ  (qarqa dil.i) دیلی قشقٍ مخفی

یک صتران میاوجیسرت  اص  رٍ     صتان مخفی تاتی خلخالویا پاسخ دادٌ ضًد کٍ  َا ست تا تٍ ایه پشسصا تالش تش ون

ذافی  ساختاسی تطکیل ضذٌ است  اص وظش صتان ضىاسی  ٍ تفايت َا ي ضثاَت َایی تا صتان تاتی داسد ي تشای  ٍ َا

  ي دسومذی تش جامؼٍ ضىاسری صتران  »ب ( دس کتا3131اص ياسداف ) پایٍ اس ًب وظشی پظيَص تش ایجاد ضذٌ است؟ 

( ٌ َای پظيَص حاضش تٍ سيش میذاوی اخز ضذٌ است. دادٌ« صتان مخفی  یست؟»( دس کتاب 3111َمچىیه طان کاًل

تران  َرا اص ص  دَذ ایه صتان ویض َماوىذ اغلة صتران  وتیجٍ پظيَص وطان میويسی ضذٌ است. ای مستقیم جمغي مطاَذٌ

کىذ ي دس اغلة مًاسد َمان صتان تاتی است ي دس تخص ياطگان ترا صتران تراتی     اصلی خًد یؼىی صتان تاتی تغزیٍ می

ياطٌ تاتی است. تؼذادی اص کلمات ایه صتان اص تشکی قشض  دیلی َمان ساخت ياطٌ صتان قشقٍ َایی داسد. ساخت   تفايت

دی است ي فقط مشداوی تاالتش اص گشفتٍ ضذٌ است. الثتٍ تایذ رکش کشد ایه صتان ام سال اص ایه صتان  54شيص دس حال واًت

 . صوان ي جًاوان اص ایه صتان اطالػی وذاسوذ  کشدوذ استفادٌ می

 

دیلی  کشورق    صتان قشقٍ سمضی  صتان تاتی خلخال  صتانَای میاوجی   ضىاسی اجتماػی  صتان صتان ها:کلیدواژه
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