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٘جٛز يه اٍِٛ ثطاى حطوت ضٚ ثٝ رّٛ ٔٛرت ؾطزضٌٕى ٚ تغييط رٟت زض َى ٔؿيط ثٛزٜ ٚ ٕٔىٗ اؾت ثط اؾبؼ 

ٔٗٙٛى ربٔٗٝ ٚ تمّيس ٚ تأحيط فىطى ايٗ ٚ آٖ، رٟت ٌيط ى ٞب ٖٛو قٛز. ٘جٛز اٍِٛ ٔٛرت اتالف أىب٘بت ٔبزى ٚ  

(. ٞطچٙس ؾٙس چكٓ ا٘ساظ رٕٟٛضي اؾالٔى 12234331پيطٚى چكٓ ثؿتٝ اظ زيٍطاٖ ٘يع ٔى ٌطزز)ٔهجبحى ٔمسْ، 

ايطاٖ افمى ضٚقٗ ضا ثطاي ربٔٗٝ ايطا٘ى ثٝ تهٛيط ٔى وكس وٝ زض ذٛض تٛا٘بيى ٞبي ثبِمٜٛ ٚ قأٖ ٞٛيتى آٖ ٔى ثبقس، 

ٛاٞس قس ٍٔط زض پطتٛ اٍِٛٞبي وب ضآٔس، احط ثرف ٚ ٞسايت وٙٙس ٜ اي وٝ ٘بْط ِٚى زض ٍ٘بٞى ّٖٕى ايٗ ٟٔٓ ٔيؿط ٘ر

ثط ٞٛيت ٚ فطًٞٙ ايطاٖ اؾالٔى ثبقس. ثب ايٗ حبَ ُٔبِٗٝ ٚ اضظيبثى زليك ٔتسِٚٛغي ٚ ٘تبيذ ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾٗٝ ٚ 

حتى رٟب٘ى  پيكطفت وكٛض ٚ ٘يع تحّيُ زؾتبٚضزٞبي ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾٗٝ زيٍط وكٛضٞب زض ؾُح ُٔٙمٝ اي ٚ

زضثطٌيط٘سٜ ٘ىبت ٔخجت ٚ ٔٙفى ٔتٗسزي اؾت وٝ الظْ اؾت رٟت تحمك فطًٞٙ ٚ ٞٛيت اؾالْ ٚ ا٘مالة زليمبً ٔٛضز 

اٖتٙب ٚالٕ قسٜ تب ؾط٘ٛقت ؾٙس چكٓ ا٘ساظ وٝ أيسثرف آيٙسٜ ضٚقٗ ايطاٖ ثٝ ٚاؾُٝ اٍِٛٞبي اِتمبَى ٚ غيط 

 اؾالٔى زؾترٛـ تزطثٝ اي ٔكبثٝ ٍ٘طزز.

اي َطاحى اٍِٛي پيكطفت الظْ اؾت ٚالٕ ٍ٘طي ٚ آضٔبٖ ٌطايى ضا تٛأٔبٖ زض ٘ٓط ٌطفت تب اظ يه ؾٛ ثٙبثطايٗ ثط

ٚالٗيبت رٟبٖ ٞٓ چٖٛ تٕبيع ثيٗ رٟب٘ى ؾبظي ثٝ ٔفْٟٛ ٞػٔٛ٘ى آٔطيىبيى ٚ رٟب٘ى قسٖ ثٝ ٖٙٛاٖ يه يطٚضت 

ٛؾٗٝ آظازي ٞبي ٔكطٚٔ تًٕيٗ تبضيرى زضن ٌطزز ٚ اظ زيٍطؾٛ آضٔبٖ ٞبي ا٘مالة اؾالٔى ٕٞچٖٛ البٔٝ لؿٍ ٚ ت

تجّيغبتى ٍ٘طيؿتٝ  -ٌطزز ٚ ٔٛد ثيساضي اؾالٔى زض چبضچٛة اٍِٛي پيكطفت وكٛض نطفبً ثٝ ٖٙٛاٖ يه اثعاض ؾيبؾى

ٔٗٙٛي ربٔٗٝ زض وّيٝ لّٕطٚٞب ثٛزٜ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي  -٘كٛز. ٖالٜٚ ثطايٗ، اٍِٛي پيكطفت ثبيس ٘بْط ثط تٛؾٗٝ فطاٌيط ٔبزي

هبزي، آٔٛظقى، فٙبٚضي، حمٛلى ٚ زيٍط لّٕطٚٞب ٚ ٟ٘بزٞبي ٟٔٓ ربٔٗٝ ضا ثهٛضت ٍٕٖٞٛ، وٝ پيكطفت ؾيبؾى، الت

پيٛؾتٝ ٚ پبيساض تًٕيٗ ٕ٘بيس. ثٝ ٖجبضتى اٍِٛي پيكطفت ؾًٙ ظيطيٗ زيٍط اضوبٖ ؾٙس چكٓ ا٘ساظ ٔحؿٛة ٔى 

لّٕطٚٞبي ارتٕبٖى ثٝ ٌطزز ٚ زض پطتٛ آٖ أىبٖ رٟت زٞى وّيٝ فٗبِيت ٞب، اؾتطاتػ ي ٞب ٚ ذٍ ٔكى ٞب زض وّيٝ 

زٚض اظ تٟسيسٞبيي ٞٓ چٖٛ ؾيبؾت ظزٌى ٚ اٖٕبَ ٌطايف حعثى ٚ أىبٖ ثؿيذ ٔٙبفٕ ٚ ٘ٓبضت احط ثرف ثط ضٚ٘س 

 ارطاي اٞساف فطاٞٓ ٔى ٌطزز.

اؾالْ ٚ ٔتٙبؾت ثب  ٞبيربٕٔ تٗبِي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثط اؾبؼ آٔٛظٜ ٘مكٝاٍِٛي اؾالٔي ايطا٘ي پيكطفت، 

اؾالٔي اؾت )ضفيٗيبٖ  جٝيَ( وٝ ٞسف غبيي آٖ، ثبظتِٛيس حيبت 12314931ثبقس )ٚويّي،ٔي ٞب تيْطفقطايٍ ٚ 

، ٞٓ ٖٕك، ٞٓ ٌطزآٚضي ٚ تِٛيس ؾُح ٞٓزض ؾٙس اٍِٛي اؾالٔي ايطا٘ي پيكطفت،  ضٚٗ ياظا(. 12314922آثبزي،٘زف

اثٗبز  ٕٞٝتٗبِي زض  ٔحطوٝٔٛتٛض  ٖٖٙٛا ثٝوبضٌيطي چٙيٗ اٍِٛيي ٌيطي ايٗ اٍِٛ ٚ ٞٓ ثٝٔفْٟٛ ٚ ٔٗٙب ثطاي قىُ

ايطاٖ ُٔطح  ربٔٗٝ ٙسٜيآارتٕبٖي، فطٍٞٙي، ؾيبؾي، زفبٖي ٚ التهبزي وكٛض ٔتٙبؾت ثب ٘يبظٞبي وٙٛ٘ي ٚ ٘يبظٞبي 

                                                           
1
 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه هرمزگان - 



 ٍ٘طي ٚ ( ٚ ثطاي َطاحي آٖ الظْ اؾت ٚال12314121ٕاؾت )ٔٛؾٛي ٚ ٕٞىبضاٖ،

 (.12314191ٔبٖ زض ٘ٓط ٌطفت )فبتح ضاز،أٌطايي ضا تٛآضٔبٖ
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زض ظثبٖ اٍّ٘يؿي ٚ اؾٜٛ زض ظثبٖ ٖطثي ثٛزٜ ٚ اظ ِحبِ ِغٛي ثٝ ٘ٓطيٝ، ٔسَ، اٍ٘بضٜ،  Pattern وّٕٝاٍِٛ ٔٗبزَ 

٘بٔٝ زٞرسا، ضٚثطٚ، ٔسَ، ؾطٔكك، ٔمتسي، اؾٜٛ، لسٜٚ، ٔخبَ ؾطٔكك، ٔمتسي، ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ َطح ٔٗٙب قسٜ اؾت. زض ِغت

 ٝي٘ٓطضاٜ، ؾطٔكك،  ٘مكٝثٙسي زيٍطي اٍِٛ ثٝ چٟبض ٔٗٙي زض زؾتٝٔٗب٘ي ايٗ ٚاغٜ شوط قسٜ اؾت.  ٖٙٛاٖ ثٝٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

وٛتبٜ( يب تكطيح  ػٜيٚ ثٝيه ٔسَ، يه اٍِٛ، َطح، ٔٗطفي )(. 12314113ؾيبؾتي ٚ ٔسَ تٗجيط قسٜ اؾت )اِٛيطي،

 اؾت وٝ ثطاي ٘كبٖ زازٖ ٞسف انّي يب وبضوطز يه ٔٛيٛٔ، ؾيؿتٓ يب ٔفْٟٛ زض ٘ٓط ٌطفتٝ 

( ٚ زض انُالح ٖجبضت اؾت اظ ثيبٖ يه ٚ يب چٙس ٚالٗيت ثٝ ٞٓ ٔطتجٍ تٛؾٍ ٕ٘بزٞبي 1233491قٛز )ٔيطٔٗعي، ٔي

قٛز تب ثطاي تحمك (. اؾبؾبً اٍِٛ َطاحي ٔي12314333چٟطٜ ٚ ٕٞىبضاٖ،ٔرتّف ٘ٛقتبضي، تطؾيٕي يب فيعيىي )ذٛـ

زض تحمك يه ٞسف ٚ  ٔإحطٞب ضا زض اذتيبض ٌصاضز. ِصا وكف ٖٛأُ اي اظ زؾتٛضإُِٗٞسفي، ضاٞي ثٕٙبيس ٚ ٔزٕٖٛٝ

ٞبي (. يه اٍِٛ زاضاي ٚيػٌي1221411ثبقس )تمٛي،، قطٌ يطٚضي ثطاي تجييٗ يه اٍِٛ ٔيٞب آٖثيٗ  ضاثُٝقٙبذت 

 (123142134تٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ظيط اقبضٜ ٕ٘ٛز )الجبِي،وٝ اظ آٖ رّٕٝ ٔئتٗسزي اؾت 

 زٞس؛پصيطي ضا افطايف ٔيقفبفيت ٚ ٔؿئِٛيت -

 وٙس؛ايزبز ٔي ٔٛضز٘ٓطثبٚض ٍٕٞب٘ي ٘ؿجت ثٝ ٔٛيٛٔ  -

 ثركس؛ٞٛيت ّٔي ضا تحىيٓ ٔي -

 وٙس؛ضاٜ ضؾيسٖ ثٝ ٔٛفميت ضا آؾبٖ ٔي -

 آٚضز؛ضا ثٝ ٕٞطاٜ ٔي ٞب ذهّتاحيبي  -

 وٙس؛ ي ؾيبؾي، التهبزي، آٔٛظقي ٚ...( زض ٞط ثرف ٔكرم ٔيٞب تياِٚٛثٙسي وبضٞب )ٔٗيبضي ثطاي اِٚٛيت -

 وٙس؛ضا ٔكرم ٔي ٞب زضٔبٖثبيسٞب ٚ ٘جبيسٞب، زضزٞب ٚ  -

 ثركس؛آٔٛظـ ٚ ا٘تمبَ ٔفبٞيٓ ضا ؾطٖت ٔي -

 وٙس.  ضا ٔحمك ٔي ثب تٛرٝ ثٝ ٞسفي وٝ اظ َطح اٍِٛ ٚرٛز زاضز، ا٘تربثي آٌبٞب٘ٝ -

( 3ٔسَ، ) -ٔٗٙبي ٘ٓطيٝ ثٝ( اٍِٛ 1تٛاٖ ٔتٙبؾت ثب ٘يبظ ٚ ؾُح ُٔبِٗٝ زض ٔٗب٘ي ٌٛ٘بٌٛ٘ي تٗجيط وطز )اظ اٍِٛ ٔي

ٔٛضز٘ٓط ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطي اظ اٍِٛ  ٔفْٟٛٔٗٙبي اؾٜٛ، وٝ ٔي تٛاٖ ثيبٖ زاقت  ثٝ( اٍِٛ 2ٔٗٙبي پبضازايٓ ٚ ) ثٝاٍِٛ 

قتٝ، ِيىٗ ايٗ ثسيٗ ٔٗٙب ٘يؿت وٝ ٔٗب٘ي زيٍط زض شيُ ٖٙٛاٖ ٔٗٙبي ؾْٛ، لطاثت ثيكتطي زاٍٛ زض ٘يع، ثٝ ٔفْٟٛ اِ

ٔٗٙي اٍِٛ زض ضٚيىطز ؾْٛ، أىبٖ ٌؿتطـ اؾتفبزٜ اظ  ثٝاٍِٛ ٔطزٚز تّمي قٛز. ثؿٍ ٔٗٙبيي ٚاغٜ اٍِٛ، يٕٗ تٛرٝ 

 (.12314133ٚ ٕٞىبضاٖ،)اثُحي آٚضز ٔجب٘ي ٘ٓطي ٚ زؾتبٚضزٞبي اٍِٛ زض ٔٗب٘ي زيٍط ضا ٘يع فطاٞٓ ٔي
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ايطا٘ي پيكطفت، ٔي تٛاٖ ا٘تٓبض  -اظ ٞط اٍِٛيي ٔي ثبيؿت ا٘تٓبضاتي زاقت ٚ ثط ٕٞيٗ اؾبؼ اظ اٍِٛي اؾالٔي

وبضوطز اي ثب پبؾد زٞس. ِصا ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ايٗ اٍِٛ، يه اٍِٛي ٘ٓطيٝ "چٍٛ٘ٝ"ٚ  "ثٝ وزب"زاقت وٝ ثٝ زٚؾٛاَ 

افعاض يب ايطا٘ي پيكطفت پطزاذتٝ ٚ ٘طْ -اؾالٔي ٝي٘ٓطقٛز؛ يٗٙي ؾبذتبضي اؾت وٝ ثٝ تٛييح ٞٙزبضي ٔحؿٛة ٔي

تٛاٖ ثطاي اٍِٛي اؾالٔي ايطا٘ي پيكطفت ثط ايٗ اؾبؼ، زٚ وبضوطز وّيسي ضا ٔيربٔٗٝ ضا فطاٞٓ ٔي آٚضز.  ازاضُٜٔٙك 

 (12314314زض ٘ٓط ٌطفت)شّٖٚٓ،

ٞبي ثّٙسٔست ٞب ٚ ثط٘بٔٝاؾٙبز والٖ، َطح ٕٞٝثركي ٚ تٗييٗ تىّيف ٔحتٛايي ٚ ضاٞجطزي ٞسايت، رٟت -

 ٘ٓبْ.

أيس  ٝيضٚحوبض، تالـ،  عٜياٍ٘ثركي ٞٓ ثطاي ٔطزْ ٚ ٞٓ ثطاي ٔؿئٛالٖ ٘ٓبْ وٝ زض ٘تيزٝ ٔٛرت اضتمبي اِٟبْ -

 ٚ ٕٞسِي زض ٔؿيط پيكطفت ذٛاٞس ثٛز.  

وبضوطزٞبي اٍِٛي اؾالٔي ايطا٘ي پيكطفت ثٝ قطح  ٖٙٛاٖ ثٝتٛاٖ زيٍطي ضا ٘يع ٔيٖالٜٚ ثط زٚ وبضوطز فٛق، ٔٛاضز 

 (12314194اوجطي،شيُ ثطقٕطز )ّٖي

 قٛز. ٞبي فىطي ٚ ٔٛايٕ ايسئِٛٛغيه وكٛض ضا قبُٔ ٔيپبيٝ -

 ٔتمٗ ٚ ٔؿتسَ اؾت. -

 قٛز. ي اؾالٔي ثبقس، ٔيٞب بؾتيؾوكٛض ٚ  ازاضٜقبُٔ ٕٞٝ آ٘چٝ ثٝ  -

 ثبقس. ي تسثيطي ربٔٗٝ ٔيٞب تيفٗبِ ٕٝٞتئٛضي  -

 ثبقس.وبٔالً ثطٌطفتٝ اظ ٔىتت اؾالْ ٘بة ٔحٕسي)ل( ٔي -

 اؾت.  رب٘جٝ ٕٞٝٔؿبئُ ظ٘سٌي ٔمطٖٚ ثٝ ؾٗبزت  ٕٞٝي ثطاي وَّطحي  -

 ثرف تىبِيف ٚ ْٚبيف اؾت.اِٟبْ -

 ٔٛضز ٘يبظ اؾت.  ؿتٝيثبي ٞب ضٚـٞبي والٖ ٚ ٌيطيضٚقٍٙط ذٌُٛ انّي ٚ رٟت -

 ثبقس. پصيط ٔيلبثُ تىطاض ٚ تٕٗيٓ -

 وٙس. ضا ضٚاٖ ٚ تؿٟيُ ٔي ٞب بؾتيؾٚ ارطاي  ٞب حطوت، ٞب تيفٗبِٞب، ثط٘بٔٝ -

 اؾتٗسازٞب ذٛاٞس ثٛز.  وٙٙسٜآفطيٗ، رصاة ٚ قىٛفب قٛق -

 وٙس.ؾبظي ٔيٌفتٕبٖ -

 زي ٚ فطٍٞٙي ذٛاٞس ثٛز. ٞبي ٔرتّف ؾيبؾي، ارتٕبٖي، التهبٞبي اؾالٔي زض ٖطنٝ٘ٓطيٝ زضثطزاض٘سٜ -

 ٞبي ُٖٕ ضا ٔكرم ذٛاٞس وطز. ٚ قيٜٛ ٞب ضٚـ -

 تفؿيط ٚاحسي اظ وّيت ٘ٓبْ )حبوٕيت، ٔطزْ، ربٔٗٝ ٚ ...( اضائٝ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.  -

 ثيبٍ٘ط ا٘ؿزبْ فىطي ذٛاٞس ثٛز.  -

 اظ تفؿيطٞبي غٍّ ٚ ا٘حطافي رٌّٛيطي ذٛاٞس وطز.  -

 ٞب ضا زض ٔؿيط حطوت ٘ٓبْ آقىبض ذٛاٞس ؾبذت. ٞب ٚ ا٘حطاففبنّٝ -
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ٞبي نٙٗتي لطٖ ٞزسٞٓ ٔيالزي زض فطًٞٙ ّْٖٛ ارتٕبٖي ضايذ قس؛ انُالح پيكطفت ثٗس اظ زٌطٌٛ٘ي

َطح يه رسَٚ تبضيري اظ "لطاَٚ ايٗ ٔٛيٛٔ، احطـ ضا ثب ٘بْ پيف ٖٙٛاٖ ثٝ 3، وٙسضٚؾ1311ٝزض ؾبَ  وٝ يَٛض ثٝ

٘يع  1، تطلي ضا زض تىبُٔ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ رؿتٙس. الپالؼ1ٚ الٔبضن 2پسيس آٚضز. پؽ اظ اٚ زاضٚيٗ "ا٘ؿبٖ تطليبت فىط

قٙبؾي قٙبؾي ثٝ ٘بْ ربٔٗٝاي ذبل زض ربٕٔٗٝ٘ٛز. ثٗسٞب ضقتٝتىبُٔ رٟبٖ ضا اظ آغبظ پيسايف آٖ رؿتزٛ ٔي

ضا اظ رّٕٝ  ٔبضوؽٚ  پطٚزٖٚ ؾپؽ  وٙسضؾٝ، يٛٔٙتؿىٌطفت. قٙبؾي ٘ٓٓ لطاض ٔيتطلي پسيس آٔس وٝ زض ثطاثط ربٔٗٝ

اؾت وٝ زض اثتساي ٚضٚز ايٗ  Progressپيكطفت،  ٚاغٜٔٗبزَ اٍّ٘يؿي تٛاٖ زا٘ؿت. قٙبؾي تطلي ٔيثب٘يبٖ ربٔٗٝ

ي ٔخُ فبضؾي ٚ ٖطثي، ِفٓي ٞب ظثبٖقس؛ چطا وٝ زض تّفّ ٔي "پطٚغطٜ"ٔفْٟٛ ثٝ ظثبٖ فبضؾي زض قف زٞٝ پيف، 

)ظيجبيي، ٔٗبزَ ايٗ ٚاغٜ ا٘تربة قس ٖٙٛاٖ ثٝثطاي ايٗ ٔفْٟٛ ٘جٛزٜ اؾت. أب ثٗسٞب زض فطٍٞٙؿتبٖ اَٚ، پيكطفت 

12334311.)  

اظ ٚاغٜ پيكطفت ٔي تٛاٖ ثٝ فالح، فٛظ، ضقس، تطلي، تٛؾٗٝ ٚ تىبُٔ ٘يع تٗجيط وطز وٝ َجٗبً ٞط وساْ ثبض ٔٗٙبيي 

ٔخبَ  ٖٙٛاٖ ثٝرٕٗي ٚ ارتٕبٖي زاض٘س؛  رٙجٝفطزي ٚ ثًٗي زيٍط  رٙجٝٞب ثًٗي اظ ايٗ ٚاغٜ ٍطي زاض٘س.ٔتفبٚت ثب زي

ثبقس، ثيكتط زض ثٗس فطزي ٔي Growthفطزي زاض٘س. ضقس ٘يع وٝ ٔٗبزَ اٍّ٘يؿي آٖ  رٙجٝفٛظ ٚ فالح، ثيكتط  ٚاغٜ

اؾت، ثٗس فطزي ٚ ارتٕبٖي زاضز  Impowerment اغٜٚتطلي وٝ ٔٗبزَ  ٚاغٌٜيطز. اظ ؾٛي زيٍط، ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي

ارتٕبٖي ثطذٛضزاض٘س.  رٙجٝ، وبٔال اظ يه Progressٚ پيكطفت ٔٗبزَ ٚاغٜ  Developmentأب تٛؾٗٝ ٔٗبزَ ٚاغٜ 

ضفتٗ( اؾت  ي ٔمبثُ )ٔمبثُ پؽؾٛ ثٝپيكطفت، ٔهسض ٔطذٓ ٔطوت پيف ضفتٗ ثٝ ٔٗٙبي رّٛ ضفتٗ ٚ حطوت وطزٖ 

؛ 12214219ضٚي، رّٛ ضفتٗ، پيطٚظي، تطلي، اضتمب ٚ پيف ضفتٗ ٔٗٙب قسٜ اؾت )ٖٕيس،ٚ زض فطًٞٙ ِغت ٘يع ثٝ پيف

 (. 12114331ٔٗيٗ،

 زض پيكطفت، حطوتي ٔؿتتط  زضٚالٕي حطوت اقبضٜ زاضز. ٖ٘ٛ  ثٝايٗ ٔفْٟٛ ثب لطاضٌطفتٗ زض ثطاثط ؾىٖٛ، 

زض زضن ٔفْٟٛ پيكطفت، آٌبٞي اظ  ٔإِفٝتطيٗ يت اؾت. َجك ايٗ ٍ٘بٜ، ٟٔٓثبقس وٝ ٔحهَٛ آٖ تغييط زض ٚيٗٔي

تغييطات زض يه ظٔيٙٝ وٝ ٘تبيذ ٚ احطات  ٙسيثطآٚلٛٔ ٖ٘ٛي تغييط اؾت. پيكطفت تغييطي ٔخجت اؾت؛ ثسيٗ ٔٗٙي وٝ 

ت ٔٙفي يبزآٚض تغييطا ٙسيثطآتٛاٖ پيكطفت ٘بٔيس. أب تغييطات ٔٙفي ٚ حطوت ثب ٔفيسي زض ثطزاقتٝ ثبقس ضا ٔي

پَؿطفت اؾت. ثٙبثطايٗ ٔفْٟٛ پيكطفت زض يه ٔٙٓٛٔٝ ٔٗٙبيي ثب ٔفبٞيٓ ٔتٗبضيي ٕٞچٖٛ ؾىٖٛ ٚ پَؿطفت ٞٛيت 

ثٛزٖ زض ََٛ ٔؿيط  رّٛ ضٚثٝيبثس. ٕٞچٙيٗ اظ تحّيُ ٚاغٜ پيكطفت، ؾٝ ٔفْٟٛ ضاٜ ٚ ٔؿيط؛ پيٕٛزٖ ضاٜ ٚ ٔؿيط ٚ ٔي

ي زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز، ٔفْٟٛ زيٍطي ثٝ ٘بْ ٔمهس زضؾت ثٝٗ ؾٝ ٔفْٟٛ (. اٌط اي1233411فط،آيس )ؾّيٕيثٝ زؾت ٔي

(. ِصا زض تٗطيفي ٖبْ، پيكطفت ٖجبضت اؾت اظ 12334113آيس وٝ ثبيس ثٝ آٖ ذتٓ قٛز )ظٔب٘ي، زؾت ٔي ٞب آٖاظ 

ٔط فطايٙس حطوت اظ ٚيٗيت ٔٛرٛز ثٝ ؾٕت ٚيٗيت ُّٔٛة. ثط ايٗ اؾبؼ، يه اٍِٛي پيكطفت ثبيس ٔكتُٕ ثط ؾٝ ا
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5 . Laplace  



( ضاٞجطز حطوت اظ ٚيٗيت ٔٛرٛز ثٝ ُّٔٛة 2( تجييٗ ٚيٗيت ُّٔٛة ٚ )3( تحّيُ ٚيٗيت ٔٛرٛز؛ )1)

 (.12314311ثبقس)ٖطثي،

ٌطايي ضا زض ٔفْٟٛ پيكطفت قٙبؾبيي آٌَطايي ٚ ايسٜايٗ ضٚيىطز، ٞٓ چٙيٗ، ٚرٛز ٖ٘ٛي ٔخجت سيتبئثب  9ثٙٛئؿت

آٖ  ٔطحّٝوطز. ٚي زض تٗطيف پيكطفت ٔٗتمس اؾت وٝ پيكطفت فطايٙسي افعايٙسٜ ٚ ضٚ ثٝ ٌؿتطـ اؾت وٝ آذطيٗ 

ٕٞچٙيٗ ثٝ وٕه قبذم تغييط ٘يع زٚ تٗطيف اضظقي ٚ قٛز. تطيٗ ٚ ثٟتطيٗ حبِت ٔحؿٛة ٔيٕٞٛاضٜ ُّٔٛة

پيٛ٘سز وٝ تغييطات اؾبؼ تٗطيف اضظقي، پيكطفت ٍٞٙبٔي ثٝ ٚلٛٔ ٔي آيس. ثطتٛنيفي اظ پيكطفت ثٝ زؾت ٔي

اي اظ تٛا٘س ٌٛ٘ٝٞبي ٔٛضز٘ٓط ربٔٗٝ ثبقٙس. زض ايٗ تٗجيط، ٍ٘بٜ اضظقي ٔئخجت، زض ضاؾتبي اٞساف ٚ ذٛاؾت ٞطچٙس

اٍ٘بقتٝ ٚ اي زيٍط ٔٙفي قٛز، زض ربٔٗٝتغييطات ضا وٝ زض يه ربٔٗٝ ٔخجت لّٕساز قسٜ ٚ پيكطفت ذٛا٘سٜ ٔي

زٞس، ثساٖ ٚاثؿتٝ ثط ايٗ أط اؾت وٝ پيكطفت زض ثؿتط فطًٞٙ ضخ ٔي سيتأوپؿطفت ذُبة وٙس. چٙيٗ ثطزاقتي، 

زاضي ٚ قٛز أب ثط اؾبؼ تٗطيف تٛنيفي،ثيكتط ثط رٟتاضظقي ٔحؿٛة ٔي -ٔفٟٛٔي ٞٙزبضي ضٚٗ ياظااؾت ٚ 

اي اظ تغييطات ٌٛ٘ٝ تغييطي ٘جٛزٜ، ثّىٝ ٔزٕٖٛٝ زٞي پيكطفت تىيٝ ٔي قٛز. زض ايٗ تٗطيف، پيكطفت، ٞطؾبٔبٖ

 (.12314313-311يبفتٝ ٔحؿٛة ٔي قٛز )زيٛؾبالض،زاض ٚ ؾبٔبٖرٟت

تٛاٖ ٌفت وٝ پيكطفت ثٝ ٔٗٙبي ضقس تسضيزي ؾُح ٚ ويفيت ِصا زض تكطيح ٔٗٙبي انُالحي پيكطفت ٔي

 وٝ يَٛض ثٝكطفت، تحَٛ ٔتىبُٔ اؾت؛ ٔبزي ٚ ٔٗٙٛي ا٘ؿب٘ي اؾت. ثط ايٗ اؾبؼ، ٔطاز اظ پي ٖطنٝظ٘سٌي زض 

تٛاٖ ٌفت پيكطفت ٖجبضت اؾت اظ حطوت ارتٕبٖي اظ ٚيٗيتي، اؾتٗسازٞبي فطزي ٚ رٕٗي، پٛيب قٛ٘س. ثٙبثطايٗ ٔي

ي حبِت ٚ ٚيٗيتي ثٟتط وٝ ضؾيسٖ ثٝ آٖ ٚيٗيت اظ اٞساف ٚ آٔبَ آٖ ٔطزْ ؾٛ ثٝثب اضازٜ ٚ آٌبٞي ٔطزْ آٖ ارتٕبٔ، 

آٔيع اؾت تب حطوت، ؾطيٕ، ٔساْٚ ٚ ٔٛفميت  فبٖي اظ اثتسا تب ا٘تٟب ٘يبظٔٙس ٖ٘ٛي ضٞجطي احطثراؾت. ايٗ حطوت ارتٕ

ثٛزٜ ٚ ثتٛاٖ ربٔٗٝ ضا اظ ٚيٗيت ٔٛرٛز ٚ ثب ِحبِ اضظـ ٞب ٚ ٞٙزبضٞبي ارتٕبٖي ٔٛضز لجَٛ ثٝ ٔمهس ٟ٘بيي 

ِٛي ٔساْٚ زض ضٚاثٍ، لٛا٘يٗ ٚ اثعاض ضاٞجطي وطز. ٖالٔٝ َجبَجبيي )ضٜ( ٘يع پيكطفت ثٝ ٔفْٟٛ ٖبْ ضا ٖجبضت اظ تح

زا٘س  وٝ ٔبٞيت ايٗ اٞساف ا٘ؿب٘ي ٘يع زض ضاؾتبي تحمك اٞساف اِٟي يبثي ثٝ اٞساف ا٘ؿب٘ي ٔيحيبت ثطاي زؾت

 (. 12314213ٌطزز )ٖجساِحٕيس ٚ ٕٞىبضاٖ،تجييٗ ٔي

 مفًُم پیشرفت در اسالم -5

فطايٙس پيكطفت زض ربٔٗٝ اؾالٔي، تحَٛ اؾبؾي ٚ ثٙيبزي زض وٕيت ٚويفيت ظ٘سٌي فطزي ٚارتٕبٖي اؾت وٝ 

زض ايٗ تٗطيف، ربٔٗٝ ثٝ ٔٙٓٛض تبٔيٗ ٘يبظٞبي اؾبؾي زض ٕٞٝ أٛضات ظ٘سٌي ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ٞسفٕٙس، ربٕٔ، فطاٌيط، 

آٔٛظٜ ٞبي اؾالْ، پيكطفت نطفب ٔبزي ٘جٛزٜ ثّىٝ ٔتٗبزَ ٚ پبيساض ُٔبثك اؾالْ زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٔي قٛز. ِصا ثط اؾبؼ 

رٙجٝ ٞبي ٔٗٙٛي ضقس ٚتٗبِي ا٘ؿب٘ي ضا ٘يع ٔٛضز اقبضٜ لطاض ٔي زٞس. ثٝ ٖجبضت زيٍط انُالح پيكطفت، ؾٗبزت 

 ثكطي ضا ٞٓ زض ثرف ٔبزي ٚ ٞٓ زض ثرف ٔٗٙٛي زض ثط زاضز. 

پيكطفت ثٝ ٔٗٙبي ضقس تسضيزي ؾُح  زض تٛييح ٔٗٙبي انُالحي پيكطفت اظ ٘ٓط اؾالْ، ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ

ٚويفيت ظ٘سٌي زض ٖطنٝ ٔبزي ٚٔٗٙٛي اؾت. ثٙبثطايٗ ايٗ ٚاغٜ ٔجتٙي ثط ضقس ٚ تٗبِي چٙس ثٗسي ثٛزٜ ٘ٝ ؾُحي ٚ 

ته ؾبحتي. ثٙبثطايٗ، زض فطايٙس ايٗ پيكطفت، تبٔيٗ ذٛاؾتٝ ٞبي ٔبزي ٚ ٔٗٙٛي ا٘ؿبٖ، ضقس ٚ تٗبِي فطز ٚ ربٔٗٝ 
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اؾت وٝ ثب  "لطة اِي اهلل  "ثٛزٜ ٚ ٞسف ٟ٘بئي آٖ ضؾب٘سٖ ا٘ؿبٖ ثٝ وٕبَ ٟ٘بئي يٗٙي ثٝ نٛضت تٛأبٖ ُٔطح 

قىٛفب قسٖ ٕٞٝ اؾتٗسازٞبي زضٚ٘ي ا٘ؿبٖ زض شيُ ٚاغٜ حيبت َيجٝ تحمك ٔي يبثس)ذٛـ چٟطٜ ٚحجيجي، 

12334331.) 

زؾت يبفت وٝ زض آٖ  زض ايٗ ذهٛل، ٔي تٛاٖ ثب ٔطارٗٝ ثٝ لطآٖ وطيٓ ٚ ضٚايبت ُٔطٚحٝ ثٝ آيبت ٚ ًٔبٔيٙي

ٞب ثٝ ٖ٘ٛي ثٝ پيكطفت زض ٔٗب٘ي ٔرتّف آٖ اقبضٜ  قسٜ اؾت. زض ايٗ زؾتٝ اظ آيبت ٔي تٛاٖ چٟبض ٔٗٙي ثطاي 

(. 1233411پيكطفت اؾتٙجبٌ ٕ٘ٛز4 ضقس رؿٕب٘ي، ضقس ضٚحب٘ي، ضقس اذاللي ٚ ضقس ٖطفب٘ي)حهيطچي ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 ٔي قٛز4زض شيُ ثٝ ثطذي اظ ايٗ آيبت ٚ ضٚايبت اقبضٜ 

(، تبويس 123)ؾٛضٜ آَ ٖٕطاٖ، آيٝ ٚ ؾؿت ٘كٛيس! ٚ غٍٕيٗ ٍ٘طزيس! ٚ قٕب ثطتطيس اٌط ايٕبٖ زاقتٝ ثبقيس -

 ثط ضقس رؿٕب٘ي ٚ ٖسْ ضذٛت زض پيكطفت.

(، تبويس ثط ثٝ 93...)ؾٛضٜ ا٘فبَ، ايٝ ، آٔبزٜ ؾبظيس( زقٕٙبٖ)ٞب  ٞط ٘يطٚيى زض لسضت زاضيس، ثطاى ٔمبثّٝ ثب آٖ -

 تٛا٘ب٘يي ٞب زض پيكطفت.وبضٌيطي ٕٞٝ 

 (.33...)ؾٛضٜ ِمٕبٖ ،آيٝ ٞب ٚ ظٔيٗ اؾت ٔؿرّط قٕب وطزٜ آيب ٘سيسيس ذساٚ٘س آ٘چٝ ضا زض آؾٕبٖ -

 (91...)ؾٛضٜ ٞٛز، ايٝ اٚؾت وٝ قٕب ضا اظ ظٔيٗ آفطيس، ٚ آثبزى آٖ ضا ثٝ قٕب ٚاٌصاقت -

 ، تبويس ثط ٔكبضوت زض پيكطفت.(22..)ؾٛضٜ قٛضي، آيٝ ٞبؾت نٛضت ٔكٛضت زض ٔيبٖ آٖ ٚ وبضٞبيكبٖ ثٝ..  -

(، تبويس ثط ٌطزـ 1..)ؾٛضٜ حكط ، آيٝ زؾت ٍ٘طزز ثٝ تب )ايٗ أٛاَ ٖٓيٓ( زض ٔيبٖ حطٚتٕٙساٖ قٕب زؾت..  -

 حطٚت زض پيكطفت.

(، تبويس ثط 9)ؾٛضٜ ٘ؿبء، آيٝ …ثسٞيس ٞب آٖضؾٙس، أٛاِكبٖ ضا ثٝ يتيٕبٖ ثٝ ؾٗ ضقس ٔي وٝ يٍٞٙبٔ -

 ضقس رؿٕب٘ي.

ٔٗ زض ضٚى ظٔيٗ، رب٘كيٙى  لطاض ذٛاٞٓ 4 ثيبٚض( ٍٞٙبٔى ضا وٝ پطٚضزٌبضت ثٝ فطقتٍبٖ ٌفت)ثٝ ذبَط  -

 (، تبويس ثط آثبزا٘ي ظٔيٗ ٚثٝ ٚؾيّٝ ا٘ؿبٖ.23.)ؾٛضٜ ثمطٜ ، آيٝ زاز.

(، 3..)ؾٛضٜ ثمطٜ، آيٝ ٞب( زض ظٔيٗ ٚرٛز زاضز، ثطاى قٕب آفطيسٚ ذسايى اؾت وٝ ٕٞٝ آ٘چٝ ضا )اظ ٕ٘ٗتا -

 اذتيبض لطاض زازٖ ظٔيٗ ٚ ٕ٘ٗبت آٖ ثطاي ا٘ؿبٖ ثٝ ٔٙٓٛض ضقس ٔبزي.تبويس ثط زض 

 (، تبويس ثط ضقس ٔبزي.11..)ؾٛضٜ ّٔه ،ايٝ وؿى اؾت وٝ ظٔيٗ ضا ثطاى قٕب ضاْ وطز اٚ -

ٞب  وطز٘س، ثطوبت آؾٕبٖ ٚ ظٔيٗ ضا ثط آٖ آٚضز٘س ٚ تمٛا پيكٝ ٔى ، ايٕبٖ ٔىٞب يٚ اٌط اُٞ قٟطٞب ٚ آثبز -

 (، تبويس ثط ٚرٛز ضاثُٝ ٔٗٙٛي ثب ضقس ٔبزي.39اٖطاف، آيٝ ..)ؾٛضٜ ٌكٛزيٓ ٔى

(؛ 3ٚ  1ثبقس... )رٗ، آيبت ي ضقس ٔيؾٛ ثٌٝط قٙٛيٓ وٝ ٞسايت... ٔب )رٙيبٖ( ٘ساي لطآٖ ٖزيجي ضا ٔي -

 تبويس ثط ضقس اذاللي.

 .(؛ تبويس ثط ضقس اذاللي31اي پيبٔجط، ثٍٛ وٝ ٔٗ ٔبِه ذيط ٚ قط قٕب ٘يؿتٓ )رٗ، آيٝ  -

ايٗ زضؾت  وٝ يزضحبِوٙٙس وٝ ضقس زض ثٝ زؾت آٚضزٖ )ُٔبٔ( ز٘يٛي اؾت اي( فىط ٔي)ٖسٜ -

 (، تبويس ثط ضقس ضٚحب٘ي.123٘يؿت) ٟ٘ذ اِجالغٝ، ذُجٝ 



وٙٓ وٝ ٔطا ٌطزا٘س ٚ اظ اٚ َّت اضقبز ثٝ ضاٞي ٔيوٙٓ، تٛوّي وٝ ٔطا ثٝ اٚ ثبظ ٔيٚ ٔٗ تٛوُ ثط ذسا ٔي -

 (، تبويس ثط ضقس ضٚحب٘ي.191اِجالغٝ، ذُجٝ ي ثٟكتف ضٕٖٞٙٛ ؾبظز)ٟ٘ذ ؾٛ ثٝ

(، 31ذساٚ٘س پؽ اظ تٛثٝ، آزْ ضا ثٝ ظٔيٗ فطٚز آٚضز تب ظٔيٗ ضا ثب ٘ؿُ اٚ آثبز وٙس)ٟ٘ذ اِجالغٝ، ذُجٝ  -

 تبويس ثط ٚرٛز ضاثُٝ ٔٗٙٛي ثب ضقس ٔبزي.

هيبٖ ضا ٘عز ذساٚ٘س ايٕبٖ ضا ٔحجٛة قٕب لطاض زاز، آٖ ضا زض لّت قٕب ظيٙت وطزٜ ٚ فىط ٚ فؿك ٚ ٖ  -

اؾت وٝ ايكبٖ )قٕب( ضاقس ذٛاٞس ثٛز)ؾٛضٜ حزطات، ايٝ  تيتطتٗ يا ثٝقٕب غيط ظيٙت رّٜٛ زازٜ اؾت. 

 (، تبويس ثط ضقس ضٚحب٘ي.1

تٛؾٗٝ ٔب٘ٙس  ٚاغَٜٚؾَٕ ٚ ثٝ ٔفْٟٛ ٌؿتطـ ٚ زض ٔمبثُ تًيك اؾت.  كٝيضاظ ٍ٘بٜ لطآٖ ٚ ؾٙت، تٛؾٗٝ اظ 

، ٔٗٙي ٍطيز ٖجبضت ثٝي قسٜ اؾت. طيوبضٌ ثٝي ٔرتّف زض لطآٖ ٚ ؾّٙت ٞب نٛضتاي اؾت وٝ ثٝ ضقس، ٚاغٜ ٚاغٜ

ثبض زض والْ  23تٛؾٗٝ اؾت وٝ زض لطآٖ ٘يبٔسٜ اؾت أب ٔهسض ٚ ٔكتمبت آٖ،  ٚاغٜپيكطفت زض ٖطثي،  ٚاغٜ

 ٗٝتٛؾزض ربيي، تٛؾٗٝ ثٝ ٔفْٟٛ  وٝ يَٛض ثٝ(. 12314111اِٟي ْبٞط ٚ تىطاض قسٜ اؾت )٘يطي ٚ ٕٞىبضاٖ،

 ٌؿتطٜٚ ثٝ ذسايي وٝ »(،  11ؾٛضٜ اِصاضيبت، آيٝ «)زٞيٓ.ضا ثٙب ٟ٘بزٜ ٚ آٖ ضا تٛؾٗٝ ٔي ٔب آؾٕبٖ»ٔبزي

( ٚ زض ربيي زيٍط، ثٝ ٔٗٙي ٌؿتطـ 311ٟ٘ذ اِجالغٝ، ذُجٝ «)قٙيسٖ نساٞب ثطايف فطاٞٓ اؾت.

ؾٛضٜ «)فطاٌيط اؾت. عيچ ٕٕٞٝٞب٘ب ذساي قٕب ذسايي اؾت وٝ ٞيچ ذسايي رع اٚ ٘يؿت ٚ ُٖٕ اٚ ثط »ٔٗٙٛي

ذٛاٞي وٝ ضٚ ثٝ ٌصاضز، ثٝ غيط اظ ّٖٓاي ثب ضؾيسٖ ثٝ آٖ ضٚ ثٝ ٔحسٚز قسٖ ٔيٞط ذٛاؾتٝ»(، 32َٝ، آيٝ 

 (، آٔسٜ اؾت. 33ٟ٘ذ اِجالغٝ، ذُجٝ «) ٌصاضز. افعايف ٔي
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ثٛزٖ اٍِٛ زض ٖجبضت اٍِٛي پيكطفت اؾالٔي ٚ  پؽ اظ تجييٗ زٚ ٔفْٟٛ اٍِٛ ٚ پيكطفت، تجييٗ اؾالٔي ٚ ايطا٘ي

ضؾس. ٚالٗيت آٖ اؾت وٝ اٍِٛي پيكطفت ْطفي زاضز ٚ آٖ اؾالٔي ٚ ايطا٘ي ثٛزٖ آٖ اؾت. ايطا٘ي يطٚضي ثٝ ٘ٓط ٔي

ثركيس ٚ ايطا٘ي ٘يع ٔٛرجبت ٌؿتطـ اؾالْ ضا ايٗ ْطف اؾالٔي ٚ ايطا٘ي اظ ٞٓ رسا ٘يؿت؛ اؾالْ ثٝ ايطا٘ي ٞٛيت 

قٛز ايٗ اؾت وٝ ٔطاز اظ ي وٝ ثٝ شٞٗ ٔتجبزض ٔيؾإاِ(. ثط ايٗ اؾبؼ، 1233493ز)حهيطچي ٚ ٕٞىبضاٖ،فطاٞٓ ٕ٘ٛ

ايطا٘ي چيؿت ٚ ٘حٜٛ اضتجبٌ ٚ لطاض ٌطفتٗ ايٗ زٚ ٖٙهط زض  -زٚ ٖٙهط اؾالٔي ٚ ايطا٘ي زض اٍِٛي پيكطفت اؾالٔي

 قٛز. ايٗ زٚ ٟٔٓ تجييٗ ٔيثبقس؟ ثط ايٗ اؾبؼ زض ازأٝ وٙبض يىسيٍط ٘بْط ثٝ وساْ ٚالٗيت ٔي
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ثطاؾبؼ ليس اؾالٔي ثٛزٖ، ٔي ثبيؿت ٞط ٘ٛٔ ٔفْٟٛ يب قبذهي وٝ زض تٗطيفي اظ پيكطفت زذيُ اؾت ضا ثب 

ي اؾالٔي ٞب ٔإِفٝ(. يطٚضت تٛرٝ ثٝ 12334131ٔجب٘ي ٘ٓطي، فّؿفي ٚ ا٘ؿبٖ قٙبذتي اؾالٔي ٔجتٙي ٕ٘ٛز) ٖطة ،

لُٕ  َٛض ثٝثطاي ظ٘سٌي تٗطيف قسٜ اؾت.  رب٘جٝ ٕٞٝ ثط٘بٖٔٝٙٛاٖ يه  اظ ايٗ ثبثت اؾت وٝ زيٗ ثٝ اٍِٛي پيكطفت

ثٝ آذطت تٛرٝ وطزٜ اؾت ثّىٝ ثب ثطضؾي آيبت ٚ ضٚايبت ثٝ ظ٘سٌي ز٘يبيي ٘يع ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔفْٟٛ  تٟٙب ٘ٝاؾالْ 



رب٘جٝ زا٘ؿت ِٚي زض پيكطفت ثٝ آٖ تٛرٝ ٘ىطز تٛاٖ اؾالْ ضا زيٙي ٕٞٝ تٗبِي ٚ وٕبَ، تٛرٝ وطزٜ اؾت. ِصا ٕ٘ي

 (. ثط اؾبؼ ٘ٓط ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطي اَالق ٚاغٜ اؾالٔي ثٝ اٍِٛي پيكطفت ٖجبضت اؾت اظ4 12314113)٘يطي،

ٞبي وبض، ٕٞٝ اظ اؾالْ ٔبيٝ ذٛاٞس ٌطفت؛ يٗٙي تىيٝ ٔب ثٝ ٚ قيٜٛ ٞب اضظـثٝ ذبَط ايٙىٝ غبيبت، اٞساف، »

اؾالٔي ٞؿتيٓ، يه حىٛٔت اؾالٔي ٞؿتيٓ ٚ افتربض ٔب ثٝ  ربٔٗٝاؾالٔي اؾت. ٔب يه  ٔفبٞيٓ اؾالٔي ٚ ٔٗبضف

تٛا٘يٓ اظ ٔٙجٕ اؾالْ اؾتفبزٜ وٙيٓ. ذٛقجرتب٘ٝ ٔٙبثٕ اؾالٔي ٞٓ زض اذتيبض ٔب ٚرٛز زاضز؛ لطآٖ ايٗ اؾت وٝ ٔي

ٝ ٔب ٚ زض حمٛق ٔب ٚرٛز ٞؿت، ؾٙت ٞؿت ٚ ٔفبٞيٓ ثؿيبض غٙي ٚ ٕٔتبظي وٝ زض فّؿفٝ ٔب ٚ زض والْ ٔب ٚ زض فم

 (4 122341939اي، )ذبٔٙٝ« ٞٓ ثٝ ايٗ ٔٙبؾجت اؾت. "اؾالٔي"زاضز. ثٙبثطايٗ 

 ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاضز فٛق ٔي تٛاٖ ٌفت، اٍِٛي اؾالٔي پيكطفت، اٍِٛيي اؾت وٝ ثبيس ٔجتٙي ثط ٔجب٘ي 

ثط ٕٞيٗ اؾبؼ ٞٓ  ٞؿت  ي اؾالٔي ٚ زض چبضچٛة حمٛق ٚ اذالق اؾالٔي ثبقس ٚقٙبذت يٞؿتقٙبذتي ٚ ٔٗطفت

، ٔٛرت تفبٚت زض تجييٗ ٚ تحّيُ ٚيٗيت ٔٛرٛز، ٚيٗيت ُّٔٛة ٚ ضاٞجطزٞب ٞب چبضچٛةوٝ تفبٚت زض ايٗ ٔجب٘ي ٚ 

 رٟبٖ - ا٘سيكٝ ٔجب٘ى ثٝ ٘بْط اٍِٛ ثٛزٖ (. ثٝ تٗجيطي زيٍط، اؾالٔى12314311؛ ٖطثي،1233492قٛز )ٔيطٔٗعي، ٔي

 .( 12234333 ٔمسْ، ٔهجبحى)ٔى ٌيطز ٔبيٝ اؾالْ اظ ضٚـ ثٛزٜ وٝ ٚ ٞباضظـ  ٟ٘بيى، ٚ ٔيب٘ى اٞساف -ثيٙى

ٚ اؾبؾبً ٞط چيعي وٝ  ٞب قبذمتٛاٖ ٌفت ُٔبثك التًبي ليس اؾالٔي ثٛزٖ، الظْ اؾت ٔفبٞيٓ، ثط ايٗ اؾبؼ ٔي

 زض ٔٗطفي پيكطفت زذيُ اؾت، ٘بْط ثٝ تٗطيفي اؾالٔي اظ پيكطفت ثبقس ٚ ثط ٔجب٘ي ٘ٓطي، فّؿفي ٚ 

تٛاٖ تٗطيفي اظ پيكطفت اضائٝ زاز وٝ زض ٖيٗ ثطذٛضزاض ٘جٛزٖ اظ قٙبذتي اؾالْ ٔجتٙي قسٜ ثبقس؛ چٝ آ٘ىٝ ٕ٘يٖا٘ؿب

 ٚاغٜاؾالٔي ثط  ٚاغٜ(. ثٙبثطايٗ زِيُ ٔمسْ ثٛزٖ 12334131ٔجب٘ي فّؿفي اؾالٔي، پيكطفت اؾالٔي تّمي قٛز )ٖطة،

ي اٍِٛي ٞب قبذملبثُ تٛرٝ زض تسٚيٗ ٚ تجييٗ  ٘ىتٝاِٚيٗ  ضٚٗ ياظاايطا٘ي زض ايٗ اٍِٛ ٘يع چٙيٗ لبثُ تجييٗ اؾت. 

قسٜ ثبيس اؾالٔي ثبقٙس؛ يٗٙي ثبيس ثطذبؾتٝ اظ ٔفبٞيٓ  اضائٝٞبي ايطا٘ي پيكطفت، آٖ اؾت وٝ قبذم -اؾالٔي

 اؾالٔي ثبقٙس وٝ ثط ايٗ اؾبؼ، ٔفبٞيٓ ٔٛضز اقبضٜ، ٚاثؿتٝ ثٝ قطايٍ، ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٘رٛاٞٙس ثٛز 

 (. 123343٘ي،تٟطا)ٞبزٚي

پطزاظي ٚ اٍِٛؾبظي اؾت؛ چطا وٝ ثسٖٚ ايٗ ٕٞچٙيٗ ليس اؾالٔي زض پيكطفت اؾالٔي، قطٌ اؾبؾي ثطاي ٘ٓطيٝ

ٚ  ٞب يٌصاض بؾتيؾٚ زالِت والْ ٚحي زض  ؾٛ هزض تىبُٔ ٔٗٙٛي ا٘ؿبٖ اظ ي ٞب تيفٗبِْٟٛض چٍٍٛ٘ي  حٕطٜليس، 

(. 1233433ي رسي ٔٛارٝ ذٛاٞس ثٛز )زضذكبٖ،ٞب يوبؾتقٛز ٚ ِصا ثب تٙٓيٓ أٛض اظ ؾٛي زيٍط، ٘بزيسٜ ٌطفتٝ ٔي

ضٚز ايٗ اؾت وٝ يه اٍِٛي اؾالٔي تٛؾٗٝ، ثبيس اظ ثٗس اؾالٔي ثٛزٖ آٖ ثطاي وكٛضٞبي اؾالٔي ٚ اظ ا٘تٓبض ٔي آ٘چٝ

 (.1233413فط،ٌطا ثٛزٖ آٖ ثطاي رٛأٗي وٝ ثٝ ز٘جبَ ٔٗٙٛيت ٞؿتٙس، ٔفيس ثبقس )ؾّيٕيثٗس ٔٗٙٛي

ٞٓ چٙيٗ، ايٗ ٔفبٞيٓ ضا وٝ ٚضاي ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ثٛزٜ ٚ زض لبِت قطايٍ ٚأىب٘بت ٕ٘ي ٌٙزس، ضا ٔي تٛاٖ ثٝ 

ٚيٗيت "ٖٙٛاٖ اضظـ ٞب، آضٔبٖ ٞب، ايسٜ آَ ٞب ٚ ُّٔٛة ٞب لّٕساز ٕ٘ٛز. آضٔبٖ ٞب ٚ ُّٔٛة ٞبي ايٗ اٍِٛ زضحىٓ 

ثط اؾبؼ فّؿفٝ حطوت زض اؾالْ، ٚنُ س) ٔي ثبقس وٝ ربٔٗٝ ٕٞٛاضٜ ؾٗي زاضز ثٝ ؾٕت آٖ حطوت وٙ"ُّٔٛة

وٕبَ ٚ غبيت ؾبظٔبٖ ٚ ربٔٗٝ ٞيچٍبٜ ٔحمك ٕ٘ي قٛزٚ ثط ٕٞيٗ اؾبؼ ازاضٜ ٚ تغييط ؾبظٔبٖ ٚ ربٔٗٝ ٘يع أطي 

 . ٔؿتٕط ٚ زائٕي تّمي ٔي قٛز(



، . ثبيس تٛرٝ زاقت وٝ اٌط ٔٛرٛزي"حطوت ٖجبضت اؾت اظ ضٞبئي تسضيزي چيعي اظ لٜٛ ٚ ضؾيسٖ ثٝ فّٗيت "

وٕبِي ضا ٚارس ٚ زاضا ثبقس ٞيچ ٌبٜ ثٝ ؾٛي آٖ حطوت ٕ٘ي وٙس، ظيطا ٕٞٛاضٜ وٛقف ٚرؿتزٛ ثٝ ؾٕت ٔفمٛز اؾت 

٘ٝ ثٝ ؾٕت ٔٛرٛز. زض ٖيٗ حبَ تصوط ايٗ ٘ىتٝ يطٚضي اؾت وٝ حطوت زضأتساز ظٔبٖ ٚ ثٝ تسضيذ تحمك ٔي 

يت لبثّيت ا٘مؿبْ زاضز ٚ چٙبٖ چٝ اٌط ذُي (ٚ ايٗ أتساز ٚ تسضد تب ثي ٟ٘ب12994191،122،122يبثس)رٛازي آّٔي،

فطيي اظ ٔجسا اِٚيٝ تب غبيت آٖ تطؾيٓ قٛز، ثب تٛرٝ ثٝ لبثّيت ا٘مؿبْ حطوت، ٔي تٛاٖ ثط ضٚي آٖ ٔجبزي ٚ ٔمبنسي 

 ( ِحبِ وطز وٝ ايٗ ٔمبنس ٔي تٛا٘ٙس حبالت ٚنٛض ٔرتّفي زاقتٝ ثبقٙس.12134193،319٘ؿجي )ٔهجبح يعزي،

ايٗ حبالت ٚ نٛض ٘ؿجي وٝ ذٛز زض لبِت قطايٍ ظٔبٖ، ٔىبٖ، ثٛزرٝ ٚ ٔمسٚضات ؾبظٔبٖ ٚ ربٔٗٝ تٗطيف        

ٔي قٛ٘س، ثٝ ٖٙٛاٖ ثط٘بٔٝ ٞب ٚ ٔمبنس ٚاؾُٝ اي، تجسيُ ٚيٗيت ٔٛرٛز ؾبظٔب٘ي ضا ثٝ ٚيٗيت ُّٔٛة ٚ آضٔب٘ي آٖ 

ٚيٗيت ٔٙبؾت "ٔي قٛز، ايٗ حبالت ضا ٔي تٛاٖ ، ٔالحٓٝ 3-1تؿٟيُ ٔي ثركٙس. ٕٞبٖ َٛض وٝ زض ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ 

 ٘يع تٗجيط وطز. "

 

 ؾيبؾت ٞب ٚ ضاٞجطزٞب ثطاي تحمك ٚيٕ ُّٔٛة 

 

 

    

    

  

 

 (1222اؾالٔي ٚ ايطا٘ي ثٛزٖ اٍِٛي پيكطفت)ثٟٕٙي،  -3-1ٕ٘ٛزاض 

 

ثب تٛرٝ ثٝ آ٘چٝ وٝ تبوٖٙٛ زض ايٗ ثرف اظ ٘ٓط ٌصقت، زض ايٗ ضؾبِٝ ٘يع ٔمهٛز اظ ضٚيىطز اؾالٔي زض َطاحي 

احهبء ِٔٛفٝ ٞب ٚ قبذم ٞبي ضٞجطي ؾبظٔب٘ي اظ ٔٙبثٕ زيٙي زض ٔسَ ربٕٔ ضٞجطي احطثرف ؾبظٔب٘ي، اؾترطاد ٚ 

 زؾتطؼ)لطآٖ وطيٓ ٚ ؾٙت( ٔي ثبقس.
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آضيب ٘يع ثٝ انيُ ٚ قطيف ٔٗٙي قسٜ  ٚاغٜٞب اؾت. ايطاٖ ٚ ثٝ ٔٗٙي ؾطظٔيٗ آضيبيي ٚاغٜايطا٘ي ٔكتك قسٜ اظ  ٚاغٜ

ثعضٌساقت ٚ حطٔت  ؿتٝيقب، اضيٝ ثٝ ٔٗٙي ؾَطَٚض ٚ ٟٔتط ٚ آضيىٝ ثٝ ٔٗٙي ٔطز تيؾب٘ؿىطاؾت. ٕٞچٙيٗ زض ظثبٖ 

قٛز ثبقس. ٕٞچٙيٗ آضيبيي ثٝ ظثبٖ اٚؾتبيي، ائيطيٗ ٚ ثٝ ظثبٖ پّٟٛي ٚ پبضؾي زضي، ايط ذٛا٘سٜ ٔئي

 (. ايط زض ٚاغٜ ثٝ ٔٗٙي آظازٜ ٚ رٕٕ آٖ ايطاٖ ثٝ ٔٗٙي آظازٌبٖ اؾت.1212)زٞرسا،

ي ٌصقتٝ ٞب ؾبَحبض ثبؾتب٘ي ٚ ٕٞچٙيٗ آحبض ٔىتٛة ثطربي ٔب٘سٜ اظ تحميمبت ٚ ُٔبِٗبتي وٝ َي ثب ٔطارٗٝ ثٝ آ

تٛؾٍ زا٘كٕٙساٖ ٚ ٔحممبٖ ايطا٘ي ٚ قطق قٙبؾبٖ ا٘زبْ ٌطفتٝ اؾت، ٘كبٖ اظ ٖٕٓت، لسٔت ٚ اؾتحىبْ فطًٞٙ ٚ 

ٔيالزي(  1131-1133ٔيالزي ) 12ٖ تب اٚايُ لط 19آٖ زض لطٖ  قسٜضٚظ تٕسٖ ايطا٘ي زض ٖٟس ثبؾتبٖ ٚ ٘ٛؾبظي ٚ ثٝ
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ٔٙبثٕ انيُ  اتفبق ثٝفطًٞٙ ٚ تٕسٖ ايطاٖ ٚ ايطا٘ي زض اغّت لطيت  ضٚٗ ياظاٞزطي قٕؿي زاضز.  13تب  3ُٔبثك لطٖٚ 

-اؾت ٚ ثي ي ظضيٙي ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜٞب ثطيزا٘ف رٟب٘ي ٚ وتت تبضيد تٕسٖ، تبضيد ّٖٓ، تبضيد فّؿفٝ ٚ ...، 

 (.12314132ثسيُ زيٍطاٖ ثٛزٜ اؾت )اثُحي ٚ ٕٞىبضاٖ،ًٞٙ ٚ تٕسٖ ايطا٘ي، اٍِٛي ثيفط ٞب لطٖتطزيس 

ِصا آ٘چٝ ايطاٖ ٚ ايطا٘يبٖ أطٚظ زض پي آٖ ٞؿتٙس، احيبي ٔيطاث غٙي فطًٞٙ اؾالٔي ٚ ايطا٘ي زض لبِت تٕسٖ تطاظ  

تطيٗ ٚرٜٛ ٌفتٕبٖ يىي اظ ٟٔٓ ٌصضز. چطا وٝايطا٘ي ٔي -ي اظ َطاحي اٍِٛي اؾالٔيزضؾت ثٝ٘ٛيٗ اؾت وٝ ٔؿيط آٖ 

ي ٞب آضٔبٖٞب ٚ ظايي، ثٛٔي ٚ ؾبظٌبض ثٛزٖ اٍِٛي پيكٟٙبزي ثب حمبيك، ٚالٗيبت، ذٛاؾتٝثط زضٖٚ سيتأوپيكطفت ّٔي، 

ّٔي ٔٙٗىؽ قسٜ ٚ ثطذبؾتٝ اظ ٔتٗ ضاٞجطزي لبٖ٘ٛ اؾبؾي اؾت. ثساٖ زِيُ وٝ ٞط وكٛضي ٚالٗيبتي ٚ ٞط ّٔتي 

ٚ وكٛضٞبي زيٍط ٔتفبٚت ٚ ٔتٕبيع ثبقس ٚ  ٞب ّٔت ٙسٜيآي ٞب آضٔبٖتٛا٘س اظ ٚالٗيبت وٙٛ٘ي ٚ ٞبيي زاضز وٝ ٔيذٛاؾتٝ

ٕٞيٗ انُ تطزيس٘بپصيط ايزبة ذٛاٞس وطز وٝ ٞط وكٛض ٚ ّٔتي ثٝ ز٘جبَ اٍِٛي ٚيػٜ ٚ ضٚيىطز ؾبظٌبض ٚ ٔتٙبؾت 

ٚ  ٞب تيلبثّسٜ اٍ٘بقتٗ قطايٍ، (. اظ ؾٛي زيٍط، ٘بزي12314331چٟطٜ ٚ ٕٞىبضاٖ،ٌعيٙٝ ٔٙبؾت ذٛيف ثبقس )ذٛـ

 ٚالٗيت ٔٙزط قٛز. ِصا ٔي تٛاٖ ٌفت4 زٚضاظ ثٝٞبيي تٛا٘س ثٝ َطاحي ثط٘بٔٝي زضٚ٘ي ٞط وكٛض ٔيٞب تيْطف

ثب قطايٍ  -رٛإٔ ٖبِٓ، يه اٍِٛي ٚاحس ٘ساضز. پيكطفت زض وكٛض ٔب  ٕٞٝوكٛضٞب ٚ  ٕٞٝپيكطفت ثطاي »

 -اٚيبٔ ؾطظٔيٙي ٔب، ثب ٚيٕ ّٔت ٔب، ثب آزاة ٔب، ثب فطًٞٙ ٔب ٚ ثب ٔيطاث ٔبتبضيري ٔب، ثب قطايٍ رغطافيبيي ٔب، ثب 

پيكطفت  ٘ؿرٝپيكطفت آٔطيىبيي، چٝ  ٘ؿرٝذٛضز؛ چٝ ٞبي زيٍط ثٝ زضز ٔب ٕ٘يذٛز ضا زاضز؛ ٘ؿرٝ ػٜيٚاٍِٛي 

 -ؿتٙسيه ٘ٛٔ زيٍطي ٞ ٞب آٖي، وٝ ٙبٚياؾىب٘سوكٛضٞبي  -پيكطفت اضٚپبي قٕبِي ٘ؿرٝاضٚپبي غطثي، چٝ 

تٛا٘س ٔسَ ُّٔٛة ثبقس. ٔب ثبيس ز٘جبَ ٔسَ ثٛٔي ذٛزٔبٖ ثٍطزيٓ. ٞٙط ثطاي پيكطفت وكٛض ٔب ٕ٘ي ٞبٗ يااظ  وساْ چيٞ

اي، )ذبٔٙٝ« ٔب ايٗ ذٛاٞس ثٛز وٝ ثتٛا٘يٓ ٔسَ ثٛٔي پيكطفت ضا ٔتٙبؾت ثب قطايٍ ذٛزٔبٖ پيسا وٙيٓ.

122241211.) 

ٝ پيكطفت، قطايٍ، ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ضا ٙيظٔتٛاٖ ٌفت ليس ايطا٘ي ثٛزٖ ٘بْط ثٝ ايٗ اؾت وٝ ثبيس زض ثط ايٗ اؾبؼ ٔي

ثبيس  ،قٛز ارطا ٔي اٍِٛزض ٔمُٕ ٔٗيٙي ايٗ  وٝ يياؾالْ ذٛز وبُٔ اؾت ِٚي اظآ٘زبزض ٘ٓط ٌطفت. ثٝ ٖجبضت زيٍط، 

قطايٍ ؾيبؾي، التهبزي، . (1233412٘ي،تٟطا)ٞبزٚي زلت ِحبِ قٛز ظٔب٘ي، ٔىب٘ي ٚ ْطف تحمك آٖ ثٝ يٞب يػٌيٚ

تٛاٖ ثٝ ٔي ٞب تفبٚتي ٔطثٌٛ ثٝ ايٗ ٞب ٔإِفٝارتٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ايطاٖ أطٚظ، ثب ؾبيط وكٛضٞب ٔتفبٚت اؾت. اظ رّٕٝ 

-اي ٚ رٟب٘ي، زؾتطؾي ثٝ ؾطٔبيٝقطايٍ الّيٕي، ضقس ٚ ؾبذتبض رٕٗيت، زؾتطؾي ثٝ ٔٙبثٕ َجيٗي، ٔٛلٗيت ُٔٙمٝ

 اظ اٌط ثرٛاٞس ّٔتى (. ثطٕٞيٗ اؾبؼ ٞط1233411فط،يٗي، ا٘ؿب٘ي ٚ ارتٕبٖي اقبضٜ وطز )ؾّيٕيٞبي فيعيىي، َج

 تٟسيسٞبى ٚ فطنت ٞب ٚ فطٍٞٙى ؾيبؾى، التهبزى، ا٘ؿب٘ى، رغطافيبيى، ٚيػٌى ٞبى ثبيس ثٍيطز، ؾطٔكك تٛؾٗٝ اٍِٛى

(. 12234332 ٔمسْ، ٔهجبحى)اؾت ٘بپصيط ارتٙبة أطى اٍِٛ ثٛزٖ ايطا٘ى پؽ زٞس، لطاض ٘ٓط ٔس اٍِٛ انالح زض ضا ذٛز

 ثٙبثطايٗ، اٌط اؾالٔي ثٛزٖ ربٔٗيت اٍِٛؾت، ايطا٘ي ثٛزٖ، ٚالٗيت آٖ ضا تبٔيٗ ٔي وٙس.

ي ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٔتٗسزي لطاض زاقتٝ ٚ ٞط وساْ اظ آٖ ٞب ّٔتٕٞچٙيٗ ثبيس تٛرٝ زاقت اظ آ٘زب وٝ اؾالْ زض اذتيبض 

ا٘س، َجيٗي اؾت وٝ اٍِٛٞبي ٍٙي، ارتٕبٖي ٚ ؾيبؾي ذٛز ثٝ آٖ ُٖٕ وطزٜي ذبل فطٞٞب تيْطفثط اؾبؼ  ٞب ّٔت

اي ٔتٙبؾت ثب ٌيطز. ثط ايٗ اؾبؼ ٞط ربٔٗٝٞبي اؾالْ قىُ ؾبظي ٚ ّٖٕيبتي وطزٖ آٔٛظٜٔتٗسزي ٍٞٙبْ ٖيٙي

سٖٚ تٛرٝ ثٝ تمّيس اظ زيٍطاٖ ث ثؿب چٝي فطٍٞٙي ذبل ذٛز، اٍِٛيي ضا ذّك ٚ ٔٛضز ُٖٕ لطاض زازٜ اؾت ٚ ٞب تيْطف



ي فطٍٞٙي ذٛز، زض ُٖٕ ٔٙزط ثٝ ٘تبيذ ٔٗىٛؼ قٛز. ِصا ثبيس زض وكٛض ٔتٙبؾت ثب قطايٍ ٚ ٞب تيْطفقطايٍ ٚ 

ٔمتًيبت تبضيري، رغطافيبيي، فطٍٞٙي، الّيٕي ٚ رغطافيبي ؾيبؾي، اٍِٛيي اظ پيكطفت ضا پيكٟٙبز ٕ٘ٛز وٝ اظ 

 ٞبي اؾالٔي ثطذٛضزاض ثبقس. ٜثبالتطيٗ ٔيعاٖ ٕٞؿٛيي ٚ ٕٞبٍٞٙي ثب تٗبِيٓ ٚ آٔٛظ

ثبقس وٝ َطاحي اٍِٛ ثبيس تٛؾٍ ٔتفىّطاٖ ايطا٘ي ٚ ثب تٛرٝ ، ليس ايطا٘ي ثٛزٖ ٘بْط ثٝ ايٗ ٟٔٓ ٘يع ٔيحبَٗ يزضٖ

رّٕٝ شوط قسٜ زض ٖجبضت لجّي، چٙيٗ  ازأٝثٝ ٔهبِح ٚ ٔٙبفٕ وكٛض ا٘زبْ قٛز. ٕٞچٙبٖ وٝ ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطي زض 

 (4 122341939اي، فطٔٛز٘س )ذبٔٙٝ

تٛاٖ چٙيٗ زض ذهٛل ليس اؾالٔي ٚ ايطا٘ي ثٛزٖ اٍِٛي پيكطفت ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض ٌطفت ٔي آ٘چِٝصا ثط اؾبؼ 

اؾتسالَ ٕ٘ٛز وٝ زض وٙبض ٞٓ ثٛزٖ ايٗ زٚ ليس، ضٔع ٔٛفميت اٍِٛ ضا تًٕيٗ ذٛاٞس ٕ٘ٛز. چطا وٝ زض ايٗ اٍِٛ، 

(. ِصا ٔجب٘ي ايٗ اٍِٛ 12334131زٞس )ٖطة،كطفت ضا تكىيُ ٔيپي "رؿٓ"ٚ ايطا٘ي ثٛزٖ  "ضٚح"اؾالٔي ثٛزٖ 

 (. 12314311تٛا٘س حؿت قطايٍ تٙٓيٓ قٛز )ٚويّي،ٞبي وبضثطزي ٚ ضاٞجطزٞب ٔيٕٞٛاضٜ حبثت ٚ ٘ٓطيٝ

ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاضز پيف ٌفتٝ، زض ايٗ تحميك، ايطا٘ي ثٛزٖ ٔسَ ضٞجطي ؾبظٔب٘ي اظ چٙس ثٗس ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفتٝ 

ايٗ ٘ىتٝ ٞٓ »...َٚ ايٗ وٝ ايٗ ٔسَ ثب تٛرٝ ثٝ ثيب٘بت ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطي ثٝ ٚؾيّٝ ٔحمك ايطا٘ي اضائٝ ٔي قٛزاؾت؛ ا

، ٔتفىطاٖ ايطا٘ي ٞؿتٙس؛ ايٗ وبٔالً ٚرٝ ٔٙبؾجي اؾت ثطاي ٖٙٛاٖ ايطا٘ي؛ يٗٙي ٔب ]اٍِٛ[ُٔطح اؾت وٝ َطاحبٖ آٖ 

زا٘يٓ؛ زا٘يٓ، ٔهّحت وكٛضٔبٖ ٔي٘چٝ ضا وٝ ذٛزٔبٖ الظْ ٔيذٛاٞيٓ آذٛاٞيٓ ايٗ ضا اظ زيٍطاٖ ثٍيطيٓ؛ ٔب ٔيٕ٘ي

اي، )ذبٔٙٝ«تٛا٘يٓ ثب آٖ تهٛيط ٚ تطؾيٓ وٙيٓ، ايٗ ضا زض يه لبِجي ثطيعيٓ. ثٙبثطايٗ، ايٗ اٍِٛ ايطا٘ي اؾتٔبٖ ضا ٔيآيٙسٜ

ضٞجطي ايطا٘ي، ٔٙف (. زْٚ ايٗ وٝ، زض ايٗ تحميك ثٝ َٛض ذبل ثٝ ٔٙٓٛض اؾترطاد اثٗبز ٚ ِٔٛفٝ ٞبي 122341939

ضٞجطي زٚ ٘فط اظ ٔسيطاٖ ٔؿّٕبٖ ايطاٖ ظٔيٗ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتٝ قسٜ اؾت. ؾْٛ ايٗ وٝ ٔسَ َطاحي قسٜ زض 

ٔطحّٝ ويفي زض ؾبظٔب٘ي ايطا٘ي ٔٛضز ثطضؾي ٚ تُجيك لطاض ٌطفتٝ قسٜ اؾت ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔٛيٛٔ، ٔي تٛاٖ ٚالٗيت 

زؾتٍبٜ ٞبي ارطايي وكٛض ضا اؾتٙجبٌ ٚ ثب ٔسَ ربٕٔ ضٞجطي احطثرف ؾبظٔب٘ي ٞبي فطٍٞٙي ٚ ٔمتًيبت ؾبظٔب٘ي زض 

 ٔٛضز ٔمبيؿٝ لطاض زاز.
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زض ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾٗٝ ٌصقتة لجُ ٚ ثٗس اظ ا٘مالة، اظ يه اٍِٛي تٛؾٗٝ ٚاحس تجٗيت ٘كسٜ اؾت وٝ ايٗ ُّٔت 

ٔي  ؾطزَضٌٕي ثيٗ اٍِٛٞبي ٔرتّف تٛؾٗٝ زض ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ ضيعي وكٛض٘كبٖ زٞٙسٜ ٖسْ ٚرٛز اٍِٛي پيكطفت يب 

ثبقس. ايٗ زض حبِيؿت وٝ وكٛض ثطاي پيكطفت ٚ تٛؾٗٝ ٘يبظ ثٝ يه اٍِٛي ٔكرم، ٔسٖٚ ٚ ربٕٔ زاقتٝ ٚ ٘ٓبْ 

اظ تٛاٖ ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي وكٛض اظ َ٘جٛز چٙيٗ اٍِٛيي زض ض٘ذ اؾت، أطٚظٜ تزطثٝ زض ثط٘بٔٝ ضيعي وكٛض ثٝ ٔطحّٝ ٚ حَسي 

 ثّٛ٘ ضؾيسٜ اؾت وٝ ٔي تٛا٘س اٍِٛي پيكطفت ثٛٔي ضا ثطاي وكٛض َطاحي ٚ تسٚيٗ ٕ٘بيس.



ٌصقتٝ اظ ايٗ، ْطفيت ُ٘رجٍي، تٛاٖ وبضقٙبؾي ٚ لسضت ثط٘بٔٝ ضيعيِ ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي وكٛض ثؿيبض غٙي ثٛزٜ ٚ ٘يبظ 

اِٖ َطاحي ٚ تسٚيٗ اٍِٛ اظ َطفي زيٍط، وكٛض ثٝ اٍِٛي پيكطفت اظ يه َطف ٚ ْطفيت ٞبي ٔٛرٛز وكٛض ثٝ ِحبِ تٛ

ثتٛا٘س زض ٔؿيط َطاحي ٚ تسٚيٗ اٍِٛي اؾالٔي  ايٗ أىبٖ ضا ثطاي ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ ضيعي وكٛض فطاٞٓ ؾبذتٝ اؾت تب

ايطا٘ي پيكطفت ثٝ ٖٙٛاٖ يه يطٚضت اؾبؾي ٚ حتي حيبتي ٌبْ ثطزاضز. زض ايٗ ضاؾتب ٔي تٛاٖ ثٝ اِعأبت ظيط ٘يع 

 تٛرٝ زاقت4

پيكطفت اظ ٘ٓط غطة، پيكطفت ٔبزى اؾت؛ ٔحٛض، ؾٛز ٔبزى اؾت؛ ٞطچٝ ؾٛز پیشرفت غربى ي اسالمى :  تفايت

ٔبزى ثيكتط قس، پيكطفت ثيكتط قسٜ اؾت؛ افعايف حطٚت ٚ لسضت. ايٗ، ٔٗٙبى پيكطفتى اؾت وٝ غطة ثٝ ز٘جبَ 

. پيكطفت ٚلتى ٔبزى قس، اٚؾت؛ ُٔٙك غطثى ٚ ٔسَ غطثى ثٝ ز٘جبَ اٚؾت ٚ ٕٞيٗ ضا ثٝ ٕٞٝ تٛنيٝ ٔي وٙٙس

ٔٗٙبيف ايٗ اؾت وٝ اذالق ٚ ٔٗٙٛيت ضا ٔي قٛز زض ضاٜ چٙيٗ پيكطفتى لطثب٘ى وطز. اِجتٝ پيكطفت ٔبزى ُّٔٛة 

اؾت، أب ثٝ ٖٙٛاٖ ٚؾيّٝ. ٞسف، ضقس ٚ تٗبِى ا٘ؿبٖ اؾت. پيكطفت وكٛض ٚ تحِٛى وٝ ثٝ پيكطفت ٔٙتٟى ٔي قٛز، 

قٛز وٝ ا٘ؿبٖ ثتٛا٘س زض آٖ ثٝ ضقس ٚ تٗبِى ثطؾس؛ ا٘ؿبٖ زض آٖ تحميط  ثبيس َٛضى ثط٘بٔٝ ضيعى ٚ تطتيت زازٜ

 (.1229٘كٛز)آيت اِٝ ذبٔٙٝ اي، 

ٞسف، ا٘تفبٔ ا٘ؿب٘يت اؾت، ٘ٝ َجمٝ اى اظ ا٘ؿبٖ، حتّى ٘ٝ بُرٌ گیرى تمام بشریت از پیشرفت اسالمى ایراوى : 

تفىط اؾالٔى ٔٗٙب وٙيٓ، فمٍ ثطاى ا٘ؿبٖ ايطا٘ى ؾٛزٔٙس ا٘ؿبِٖ ايطا٘ى. پيكطفتى وٝ ٔب ٔيرٛاٞيٓ ثط اؾبؼ اؾالْ ٚ ثب 

٘يؿت، چٝ ثطؾس ثٍٛئيٓ ثطاى َجمٝ اى ذبل. ايٗ پيكطفت، ثطاى وُ ثكطيت ٚ ثطاى ا٘ؿب٘يت اؾت)آيت اِٝ   ذبٔٙٝ 

 (.1229اي ،
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ٖٙٛاٖ يه يطٚضت ثطاي َطاحي ٚ تسٚيٗ اٍِٛي اؾالٔي ايطا٘ي پيكطفت، اظ ؾٛي ٔمبْ ضٞجطي ثٝ  1221اظ ؾبَ 

وكٛض َطح ٌطزيسٜ ٚ ٘بوبضآٔسي اٍِٛٞبي تٛؾٗٝ غطثي ٚ ٘يبظ وكٛض ثٝ يه اٍِٛي پيكطفت ثٛٔي ٚ ٚرٛز     ْطفيت 

ٞبي ثباليي وٝ زض وكٛض ثطاي ضقس، تٛؾٗٝ ٚ پيكطفت ٚرٛز زاضز اظ زاليُ َطح ايٗ ٔٛيٛٔ اظ ؾٛي ايكبٖ ثٛزٜ اؾت. 

ٖ يطٚضت لب٘ٛ٘ي ثطاي تسٚيٗ اٍِٛي اؾالٔي ايطا٘ي پيكطفت ٔحؿٛة قٛز ٚ ِصا ُٔبِجة ضٞجطي ٔي تٛا٘س ثٝ ٖٙٛا

ثيب٘بت ٚ ضٕٞٙٛزٞبي ايكبٖ زض َي ؾبَ ٞبي اذيط ٘يع ٔٛيس إٞيت ايٗ ٟٔٓ ٔي ثبقس. ٞٓ چٙيٗ ٔتٗ ٘بٔٝ اثالغي 

ٔي ايطا٘ي ايكبٖ زض ؾيبؾت ٞبي وّي ثط٘بٔٝ پٙزٓ تٛؾٗٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ايٗ زغسغٝ ثطاي َطاحي ٚ تسٚيٗ اٍِٛي اؾال

 پيكطفت ٔي ثبقس.

ٔبزٜ يه لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ پٙزؿبِٝ پٙزٓ تٛؾٗٝ ٘يع ثٝ ٖٙٛاٖ يىي زيٍط اظ يطٚضت ٞبي لب٘ٛ٘ي َطاحي ٚ تسٚيٗ 

ٔبزٜ يه 4 زِٚت ْٔٛف اؾت ثب "اٍِٛي اؾالٔي ايطا٘ي پيكطفت ثطقٕطزٜ ٔي قٛز. زض ايٗ ٔبزٜ لب٘ٛ٘ي آٔسٜ اؾت  

ضا وٝ ٔؿتّعْ ضقس ٚ ثبِٙسٌي ا٘ؿبٖ ٞب ثط ٔساض حك ٚ ٖساِت ٚ « ايطا٘ي  –ٔي اٍِٛي تٛؾٗٝ اؾال» ٕٞىبضي ؾبيط لٛا 

زؾتيبثي ثٝ ربٔٗٝ اي ٔتىي ثط اضظـ ٞبي اؾالٔي ٚ ا٘مالثي ٚ تحمك قبذم ٞبي ٖساِت ارتٕبٖى ٚ التهبزي ثبقس 

پؽ اظ تهٛيت زض ضا تب پبيبٖ ؾبَ ؾْٛ ثط٘بٔٝ تسٚيٗ ٚ رٟت تهٛيت ثٝ ٔزّؽ قٛضاي اؾالٔى اضائٝ زٞس. ايٗ اٍِٛ 

 ٔزّؽ قٛضاي اؾالٔى ٔجٙبي تٟيٝ ثط٘بٔٝ قكٓ ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي ثٗسي لطاض ٔي ٌيطز.



تجهط4ٜ زثيطذب٘ٝ تٟيٝ ايٗ اٍِٛ زض لٜٛ ٔزطيٝ ٔؿتمط ذٛاٞس ثٛز ٚ ضؤؾبي لٛاي ؾٝ ٌب٘ٝ وكٛض زض ايٗ ٔبزٜ لب٘ٛ٘ي  

 )لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ پٙذ ؾبِٝ پٙزٓ( "وٙٙسْٔٛفٙس ثب اتربش ؾبظٚوبضٞبي الظْ زض ٞط لٜٛ ثٝ فطآيٙس تٟيٝ آٖ وٕه 

فطٔبٖ ضٞجط ٔٗٓٓ ا٘مالة )ٔسّْٝ اِٗبِي( ٔجٙي ثط تكىيُ ٔطوع ٚ قٛضاي ٖبِي اٍِٛي اؾالٔي ايطا٘ي پيكطفت زض 

٘يع يطٚضت لب٘ٛ٘ي زيٍطي زض فطاٞٓ ؾبظي ٔمسٔبت الظْ ثطاي َطاحي ٚ تسٚيٗ اٍِٛي اؾالٔي  1233زْٚ ذطزاز ٔبٜ 

ٔي قٛز. ثب ايٗ اثالغيٝ، ؾبظ ٚ وبض ٟ٘بزي ٚ تهٕيٓ ٌيطي ٚ چٍٍٛ٘ي َطاحي ٚ تسٚيٗ اٍِٛي  ايطا٘ي پيكطفت ثطقٕطزٜ

 اؾالٔي ايطا٘ي پيكطفت ٚ فطاٞٓ ؾبظي ٔمسٔبت آٖ وبضٌكب ٔي قٛز.
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يىي زيٍط اظ يطٚضت ٞبي َطاحي ٚ تسٚيٗ اٍِٛي اؾالٔي ايطا٘ي پيكطفت، يطٚضت ّٖٕي ثطاي ايٗ ٔٛيٛٔ اؾت. 

سٌي ٞبي رٟبٖ أطٚظي ٚ ضلبثت ٞبي ؾُّٝ َّجب٘ٝ زض لسضت ٚ التهبز رٟب٘ي وٝ ثٝ زٚض اظ ٕٞٝ اضظـ ٞبي ثب پيچي

ا٘ؿب٘ي ٚ اذاللي اؾت ٚ ثب قٗبضٞبي ظيجب ٚ فطيجٙسٜ ِٚي تٛذبِي ٔب٘ٙس زٔٛوطاؾي، آظازي، ٔجبضظٜ ثب تطٚضيؿت، حمٛق 

ٗ ثط زيٍط وكٛ ضٞب ضا زاض٘س. ايٗ وكٛض ٞب ثب ٘كبٖ ثكط ٚ... ُٔطح ٔي ٌطزز، وكٛضٞبي ؾُّٝ ٌط ؾٗي زض اؾتٕٗبض ٘ٛي

زازٖ ظضق ٚ ثطق ٚ ظ٘سٌيِ تزٕالتي رٛإٔ ذٛز ٚ ثعضي ٕ٘بيي آ ٖ ٞب ثطاي زيٍط وكٛ ضٞب ؾٗي زض ذٛضا٘سٖ اٍِٛي 

تٛؾٗٝ ذٛز ثطاي زيٍط رٛإٔ ٞؿتٙس، آٖ ٞٓ لؿٓ تٟبيي اظ ايٗ اٍِٛٞب وٝ ظٔيٙٝ ٚاثؿتٍي ٚ ذٛزثبذتٍي وكٛضٞب ٚ 

ٔي ذكىب٘س ٚ قطايٍ ضا ثطاي تبذت ٚ     ٞب ضا  ٔربَت ٚ ٞسف ضا فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ ٚ فطًٞٙ ٚ ضيكة اٖتمبزي آٖرٛإٔ 

 (.1231تبظ التهبزي ٚ اؾتٕٗبضيكبٖ ُٔيَؿط ٔي ٌطزا٘س)ٚويّي، 

ِصا زض رٟبٖ أطٚظي ثطاي پيكطفت وكٛض، ثبيس اٍِٛي پيكطفت زاقت ٚ اٌط ثپصيطيٓ وٝ اٍِٛي پيكطفتِ ٞط وكٛض 

آٖ وكٛض ٚ ثط ٔجٙبي ٔىتت، ايسئِٛٛغي، فطًٞٙ ٚ ٔمتًيبت اٚؾت ِصا وپي ثطزاضي ٔحى اظ اٍِٛي زيٍط وكٛ ذبل 

ضٞب تجٗبت ؾٍٙيٗ ٚ رجطاٖ ٘بپصيطي ضا ثط ربٔٗٝ تحٕيُ ٔي ٕ٘بيس. پيبٔس اؾتفبزٜ ٔحى اظ اٍِٛي پيكطفت زيٍط 

ثطاي ربٔٗٝ ثٝ ٕٞطاٜ زاضز. ؾبيط اِعأبت ايٗ وكٛضٞب؛ تحمك لٙبپصيطي اٍِٛ ثٛزٜ ٚ ظٔيٙٝ ٚاثؿتٍي ٚ ذٛزثبذتٍي ضا 

 اٍِٛ ضا ٔي تٛاٖ ثٝ قطح ظيط فٟطؾت وطز4

 .اؾالٔي ايطا٘ي ارتٕبٖي ٟ٘بزٞبي ٚ ذب٘ٛازٌي ضٚاثٍ ارتٕبٖي، ٔٙبؾجبت تمٛيت :اجتماعی السامات

 ٚ ٞب، ربيٍبٜ فٗبِيت زض ٔطزْ ٔكبضوت ؾيبؾي، ٘ٓبْ ثب التهبزي پيكطفت اٍِٛي اضٌب٘يه اضتجبٌ :سیاسی السامات

 .ؾيبؾي ٞبي فٗبِيت زض ٔطزْ ٔكبضوت ؾُح

 .لبٖ٘ٛ ٚ ثبظاض زِٚت، ٟ٘بز ٔب٘ٙس التهبزي ٞبي فٗبِيت وٙٙسٜ تؿٟيُ ٟ٘بزٞبي َطاحي وُادی: السامات

 .آفطيٙي وبض تكٛيك ٚ ٞب فٗبِيت تؿٟيب َطيك اظ التهبزي ٞبي فٗبِيت اٍ٘يعقي ٘ٓبْ َطاحي :اقتصادی السامات

 .ثبقس ٚ غيطٜ اؾبؾي لبٖ٘ٛ ٔب٘ٙس وكٛض فطازؾت اؾٙبز ثب ضاؾتب ٞٓ ثبيس ثحج ٔٛضز اٍِٛي :فرداست اسىاد السامات

(.  ثطذي اظ 1390 فط، ؾّيٕي) غيطٜ ٚ ايطا٘ي -اؾالٔي ؾٙٗ ٚ آزاة ثبٚضٞب، ربيٍبٜ اضتمب ٚ تٗييٗ  فرَىگی: السامات

 ٚ اٖتٕبزي ثي اؾبؾي ، ٘في ٞبي اضظـ احيبيايٗ اِعأبت فطٍٞٙي تسٚيٗ اٍِٛي اؾالٔي ايطا٘ي پيكطفت ٖجبضتٙس اظ 4 

 ٔزسا٘ٝ، افعايف ٔؿئِٛيت تالـ ٚ وبض ربٔٗٝ، ايزبز فطًٞٙ زض فؿبز ؾُح زازٖ ذٛزثبٚضي، وبٞف ضٚحيٝ افعايف

 اؾطاف، ثطلطاضي أٙيت ٚ ٌطايي تزُٕ اظ پطٞيع ٚ نحيح ٔهطف أٛض، ضٚاد فطًٞٙ ثٝ زاقتٗ اٞتٕبْ ٚ پصيطي

 (.1233ارتٕبٖي)لطثي، ؾيس ٔحٕس رٛاز،  ٚ فطٍٞٙي



حبَ ايٗ ؾٛاَ لبثُ َطح اؾت وٝ ايٗ اٍِٛي پيكطفت ٚ تٛؾٗٝ وكٛض ضا چٍٛ٘ٝ ٚ اظ وزب ٔي تٛاٖ تٟيٝ وطز؟ 

 ثطاي پبؾد ثٝ ايٗ ؾٛاَ ثبيس ثٝ ضٚيىطزٞبي ا٘تربة اٍِٛ، پطزاذت.
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 ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس ؾٝ ؾٙبضيٛ زض ايٗ ذهٛل پيف ضٚي ذٛاٞس ثٛز4 

اٍِٛي تٛؾٗة وكٛضي تٛؾٗٝ يبفتٝ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ اٍِٛي پيكطفت وكٛض ا٘تربة ٚ زضربٔٗٝ پيبزٜ  سىاریًی ايل:

ٚاثؿتٍي ٚ ذٛزثبذتٍي،       ٘بٞٙزبضي  ٕ٘ٛز.ايٗ ضٚـ ٚ ايٗ ؾٙبضيٛ زاضاي تجٗبتي اؾت وٝ اظ آٖ رّٕٝ ٔي تٛاٖ ثٝ

 ٞبي ارتٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ٚ ثي ٞٛيتي اقبضٜ ٕ٘ٛز.

اٍِٛي تٛؾٗة وكٛضٞبي تٛؾٗٝ يبفتٝ ضا ثٛٔي ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ اٍِٛي پيكطفت وكٛضا٘تربة  سىاریًی ديم:

بضيٛ ٘يع تجٗبتي زاضز وٝ اظ آٖ ٕ٘بئيٓ. ثٝ ظثب٘ي زيٍط اٍِٛي تٛؾٗٝ غطثي يب قطلي ضا اؾالٔي ٕ٘بئيٓ. ايٗ ضٚـ ٚ ايٗ ؾٙ

رّٕٝ ٔي تٛاٖ ٖسْ ٞٓ ذٛا٘ي ٚ تٙبؾت ثب فطًٞٙ ٚ اٖتمبزات ربٔٗٝ، ٘بٞٙزبضي ٞبي ارتٕبٖي ٚ فطٍٞٙي، ٖسْ 

تحمك زض پيكطفت وكٛض، اتالف ظٔبٖ ٚ فطنت ٞب ضا ٘بْ ثطز. ثب ايٗ اؾتسالَ وٝ ثٛٔي ٕ٘ٛزِٖ ٔٛيٖٛبتي وٝ ضيكٝ ٚ 

ِٛٛغي، ٔمتًيبت ظٔب٘ي ٚ ٔحّي ٔي ثبقس ٕٔىٗ ٘جٛزٜ ٚ ذُبيي ثعضي اؾت. زض ٚالٕ انُ آٖ زض فطًٞٙ، ٔىتت، ايسئ

ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ٞط ٔٛيٖٛي ثٝ َٛض ربٕٔ لبثّيت ثٛٔي قسٖ ٘ساضز ٚ ٔخبَ ٞبي ٘مى ثؿيبضي زض ايٗ ذهٛل 

 لبثُ َطح اؾت.

ّٖٕي ٚ اٍِٛٞبي تٛؾٗٝ ثطاؾبؼ ٔىتت، ايسئِٛٛغي ٚ فطًٞٙ وكٛض ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ زؾتبٚضزٞبي  سىاریًی سًم:

ُٔطح زض رٟبٖ، اٍِٛي پيكطفت وكٛض ضا َطاحي ٚ تسٚيٗ ٕ٘بئيٓ. ايٗ ؾٙبضيٛ وٝ ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس ٕٞبٖ اٍِٛي 

ُّٔٛة ٚ ٕٞبٖ اٍِٛي اؾالٔي ايطا٘ي پيكطفت اؾت ذٛزثبٚضي، تحمك پصيطي، ٞٓ افعايي، التساض، ٖعت، اؾتمالَ ٚ 

اضٔغبٖ ٔي آٚضز. ثٝ تٗجيطي زيٍط، ٔي تٛاٖ ضٚيىطزٞبي زيٍطي ضا  ثطاي ثطذٛضزاضي اظ اٍِٛي ّٔي ضا ثطاي وكٛض ثٝ 

 (12334ا٘تربة اٍِٛي پيكطفت ثٝ لطاض ظيط ُٔطح ٕ٘ٛز)ٚويّي، 

ايٗ ضٚيىطز ٔٗتمس اؾت ازأٝ ٚيٕ ٔٛرٛز،وكٛض ٚ ربٔٗهٝ ضا ثهٝ پيكهطفت ٚ تٛؾهٗٝ       ادامٍ يضع مًجًد؛  -1

 ٕ٘ي قٛز(.ُّٔٛة ٔي ضؾب٘س. )٘يبظي ثٝ اٍِٛي پيكطفت احؿبؼ 

ثط اؾبؼ ايٗ ضٚيىطز، ثبيس يه اٍِٛي تٛؾهٗٝ اظ وكهٛضٞبي تٛؾهٗٝ يبفتهٝ      ؛استفادٌ از الگًَای تًسعٍ غربی -3

 ا٘تربة ٚ پيف ضٚي ٘ٓبِْ ثط٘بٔٝ ضيعي وكٛض لطاض ٌيطز)تجٗيت ٚ پيطٚي ٔحى اظ اٍِٛٞبي غِيط(.

اؾبؼ ٔىتت، رٟبٖ ثيٙي، فطٞٙهً ٚ  زض ايٗ ضٚيىطز، اٍِٛيي ثطاي تٛؾٗٝ ٚ پيكطفت ثط  طراحی الگًی بًمی؛ -3

 4ٜ ٚرٛز زاضزٔمتًيبت وكٛض َطاحي ٚ تسٚيٗ ٔي قٛز وٝ ؾٝ َيف زيسٌبٜ زض ايٗ حٛظ

اٍِٛيي ُٔطح ٚ لبثُ لجَٛ اظ وكٛضٞبي تٛؾٗٝ يبفتٝ ضا ٔجٙب لطاض زازٜ ٚ ؾپؽ اٖتمبزات زيٙي، اضظقي ٚ   -1-1

 ي(.فطٍٞٙي وكٛض ضا ثٝ آٖ ٚاضز ٕ٘بييٓ )ٔفٟٛٔي اظ ثٛٔي ؾبظ

اٍِٛيي ضا ثط اؾبؼ اٖتمبزات زيٙي، اضظقي ٚ فطٍٞٙي وكٛض ٚ فبض٘ اظ تٛرٝ ٚ ٍ٘بٜ ثٝ تزطثٝ ٚ                 -3-1

 زؾتبٚضزٞبي رٟب٘ي َطاحي ٚ تسٚيٗ ٕ٘بييٓ )اثتسا ثٝ ؾبوٗ ُٖٕ ٕ٘ٛزٖ(.

زؾتبٚضزٞبي ّٖٕي ٚ اٖتمبزات زيٙي، اضظقي ٚ فطٍٞٙي ربٔٗٝ ٔجٙب لطاض ٌطفتٝ ٚ زض ٖيٗ حبَ اظ تزبضة ٚ  -2-1

اٍِٛٞبي ُٔطح ٚ ٔٛفك رٟب٘ي اؾتفبزٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ اٍِٛي ٔٙبؾت ٚ ٔتٙبؾت زؾت پيسا ٕ٘ٛز. ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس ثب تٛرٝ 



ثب تٛييحبت فٛق، ضٚيىطز اذيط ُّٔٛة تطيٗ ضٚـ ٕٔىٗ يبقس. ٞط چٙس ٔي ثبيؿت زض تسٚيٗ ٘ٓطيٝ ٞبي ّٖٕي ٚ 

 بيي ثٝ قطح ظيط ضا ٞٓ ٔس ٘ٓط زاقت 4اٍِٛي اؾالٔي ايطا٘ي پيكطفت، ، پيف فطو ٞ

ٔب چٙس پيف فطو زاضيٓ. يىى ايٗ اؾت وٝ پيكطفت ّٖٕى، يطٚضت حيبتى پیش فرض َاى پیشرفت علمى :  -3

وكٛض زض ّْٖٛ ٔرتّف اؾت. پيف فطو زْٚ ايٗ اؾت وٝ ايٗ پيكطفت ّٖٕى، اٌطچٝ وٝ ثب فطاٌيطى ّٖٓ اظ وكٛضٞب 

أب فطاٌيطى ّٖٓ يه ٔؿئّٝ  -ثركى اظ آٖ ثسٖٚ تطزيس ايٗ اؾت  -س قس ٚ ٔطاوع پيكطفت ٞتطِ ّٖٕى حبنُ ذٛاٞ

اؾت، تِٛيس ّٖٓ يه ٔؿئّٝ زيٍط اؾت. ٘جبيس ٔب زض ٔؿئّٝ ّٖٓ، ٚاٌٗ ذٛزٔبٖ ضا ثٝ ِٛوٛٔٛتيٛ غطة ثجٙسيٓ. اِجتٝ اٌط 

، ٘ساقتٗ اثتىبض، ايٗ ٚاثؿتٍى ايزبز ثكٛز، يه پيكطفت ٞبئى پيسا ذٛاٞس قس؛ زضايٗ قىى ٘يؿت؛ ِيىٗ ز٘جبِٝ ضٚى

 ظيطِ زؾت ثٛزِٖ ٔٗٙٛى، الظٔٝ لُٗىِ ايٗ چٙيٗ پيكطفتي اؾت؛ ٚ ايٗ ربيع ٘يؿت.

ثٙبثطايٗ، ٔب ثبيس ّٖٓ ضا ذٛزٔبٖ تِٛيس وطزٜ ٚ آٖ ضا ثزٛقب٘يٓ ٚ ا يٗ حطوت ضا ثبيؿتى ٔب اظ ذٛزٔبٖ، زض زضٖٚ 

زأٝ ثسٞيٓ ٚ زاقتٝ ثبقيٓ. ؾْٛ ايٙىٝ ايٗ ذٛزٔبٖ، ثب اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثٕ فىطى ٚ شذبئط ٔيطاث فطٍٞٙى ذٛزٔبٖ ا

پيكطفت ّٖٕى ثبيؿتى اٚالً؛ ثب ذٛزثبٚضى حب٘يبً؛ أيس ثٝ ٔٛفميت ٚ حبِخبً؛ حطوت رٟبزٌٛ٘ٝ، ٕٞطاٜ ثبقس. چٖٛ ٔب فطو 

فطًٞٙ ٔب يٗٙى  -ضا ثط ايٗ ٌصاقتيٓ وٝ پيكطفت ّٖٕى، ثبيؿتى ثب ٍ٘بٜ ثٛٔى ٚ ثب تىيٝ ثٝ فطًٞٙ ذٛزٔبٖ ثبقس 

ٚ ٘يع ٘بْط ثٝ ٘يبظٞبى وكٛض. ٚ چٟبضْ ايٙىٝ زض ايٗ حطوت، تٙجّى ٚ تٗ آؾبئى ٚ  -ٚ ٔٛاضيج ّٔىِ پؿٙسيسٜ ٔب اؾالْ 

ٔحَٛ وطزٖ وبض ثٝ يىسيٍط ربيع ٘يؿت؛ حطوتِ رٟبزٌٛ٘ٝ ثبيس وطز. رٟبز يٗٙى تالـ ثى ٚلفٝ، ٕٞطاٜ ثب ذُطپصيطى 

 (.1221ٝ ذبٔٙٝ اي، ٚ پيكطفت ٚ أيس ثٝ آيٙسٜ)آيت اِ –زض حس ٔٗمَٛ اِجتٝ  -

 

 

 

 

 


