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 چکیده

ثش  یبدی  تأثیش ص ّبتی  ِبی اىال ٙي آّسی ىبت ّ  عشیِ استجب سْالت  ت

ثیي،  یي  ؽبیذ دس ا عت.  ؽتَ ا گی دا وبّی ّ ٙشٌُ یشات اخت تٖی

ّمْیت کؾْسُبی دس زبل تْعَْ ثَ لسبً هٞبثلَ ثب ثسشاى ُْیت 

-ٙشٌُگی دس )عير اختوبّی( ٕیشٝبثل پیؼ دس )عير ٙشدی( ّ ثسشاى

 تش ثْدٍ اعت.ثیٌی

سا ثْخْد آّسد کَ هِوتشیي « ؽِشًّذ خِبًی » خِبًی ؽذى پذیذۀ 

 ّیژگی آى، زٜ دعتشعی ثَ اىالّبت ثْد. 

عبصی،  ِبًی  ٞبدی خ گبٍ اًت ثب ً ؽذى،  ِبًی  ثب خ لَ  ثشای هٞبث

ٌ ؽذ. اک يشذ  عَْ ه زبل تْ هِ دس  عبصی خْا ثْهی  ؽذى ّ  لی  ْى هس

ؽِشًّذ هغئْل، دس هٞبثل ؽِشًّذ خِبًی اعت. ؽِشًّذ هغئْل ثب 

ای ّ ُْػ ٙشٌُگی ثب ثسشاى ُْیت هْخوْد دس تغلو ثَ عْاد سعبًَ

ؽِبی  یٜ آهْص غئْل اص ىش ؽِشًّذ ه گش،  عْی دی عت. اص  لَ ا هٞبث

تَ ّ  تبسیخ پشداخ یبت ّ  یذ ادث ثَ تْل غتٞین  غتٞین ّ ٕیشه ه

 اًتٞبل « اختوبُ » کشدٍ ّ ثَ ؽشُّ « خْد » ٙشٌُگ عبصی سا اص 

دُذ. دس ًِبیت یک ؽِشًّذ هدِض ثَ تدِیضات ٙکوشی ّ ٙشٌُگوی هی

 گیشد.ُبی ًْیي ٝشاس هیدس تْبهل ثب ٙنبی هدبصی ّ سعبًَ

داس، ؽووِشًّذ خِووبًی، ثسووشاى ُْیووت، هٌْووب، ُْیووت ثشًبهووَ :

 ای، ُْػ ٙشٌُگی.عْادسعبًَ

 

 ىٌیت سبسی بو جبی فزىنگ سبسی:

فيالذ  یت » ا ؽذ، « ُْ وبّی ثب ؾگشاى اخت عخي اص کٌ کَ  فْستی  دس 

ثشاعبط یک ّیژگی ٙشٌُگی « هٌْب عبصی » ّجبست اعت اص ٙشایٌذ 

ای اص ّیژگیِبی ٙشٌُگوی کوَ ثوش هٌوبثِ یب هدوّْۀ ثِن پیْعتَ

ؽْد. ثشای ُش ٙشد خبؿ یب ثشای ُوش هٌْبیی دیگش الْیت دادٍ هی

خْد دا یت ّ ٌذیي ُْ عت چ کي ا ْی هو ؾگش خو یي کٌ هب ا ؽذ ا ؽتَ ثب

تٌؼ ّ  ؾوَ اص  عش چ وبّی  کٌؼ اخت وبیی ّ  خْد، ثبصً ثشای  ثشت  ک

 تٌبٝل داسد.

دلیل ایي اهش آى اعت کَ ثبیذ ُْیت سا اص آًچَ خبهَْ ؽٌبعبى 

 اًذ، هتوبیض عبخت.ّ هدوّْۀ ًٞؾِب ًبهیذٍ« ًٞؼ » ثيْس عٌتی 

نْ  غت، ّ یک عْعیبلی غبیَ، چش هبدس، ُو کبسگش،  ثل )  ؾِب ه ًٞ

دیووَ، ثغکتجبلیغووت، عوویگبسی ّ ....( ثشاعووبط ٌُدبسُووبیی اتسب

ؽًْذ کَ عبختَ دعت ًِبدُب ّ عبصهبًِبی خبهَْ ُغتٌذ. تْشی٘ هی

ّصى ًغجی ُش یک اص آًِب دس اثشگزاسی ثش سٙتبس هشدم ّ ثغتگی 

ُب ّ  یي ًِبد ٙشاد ّ ا ثیي ا خْد  ؾِبی هْ ِب ّ آسای ثَ تْاٙٞ

 عبصهبًِب داسد.

د کٌؾگشاى ثْدٍ ّ ثَ دعت خْد آًِب ُْیت، هٌجِ هٌْب ثشای خْ

« ُْیوت » ؽْد. اهوب اص سُگزس ٙشایٌذ ٙشدیت ثخؾیذى، عبختَ هی

هٌجِ هٌْبیی ًیشّهٌذتشی ثْدٍ صیشا دس « ًٞؼ » دس هٞبیغَ ثب 

ثشگیشًذۀ ٙشایٌذُبی عبختي خْیؼ ّ ٙشدیت یبٙتي اعت. ثَ ثیبى 

هبى عوبص« ًٞوؼ » عبصهبى دٌُذٍ هٌْب، ّلوی « ُْیت » تش، عبدٍ

                                                 
1

اعالهی و سیضی، داًؾگبٍ آصاد ّنْ ُیأت ّلوی هذیشیت اهْس ٙشٌُگی ّ ثشًبهَ - 

 ّازذ خْساعگبى



 

 

عت.  ُب ا کبس کشد ٌذٍ  ٌب » دُ وبدیي « هْ ؽذى ً کی  لَ ی ثَ هٌض

گش  ىشٗ دی عت. اص  ؾگش ا ُذٗ کٌ قْد ّ  ثب هٞ وبّی  ؾگش اخت » کٌ

ْی  یت خو وبیض اص « ُْ ٙشدی » هت یت  ثش « ُْ ْی  یت خو عت. ُْ ا

ُبی ٙشدی اعت. اهب هغوألَ افولی ایوي اعوت کوَ عبختَ اص ُْیت

چَ هٌَْسی ُْیت خوْی چگًَْ، اص چَ چیضی، تْعو چَ کغی ّ ثَ 

گیشد. ثشای عبختي ُْیتِب اص هْاد ّ هقبلسی هثل تبسیخ، ؽکل هی

ُبی  یذ، سّیب ثبص تْل یذ ّ  ُبی تْل عی، ًِبد غت ؽٌب ٙی، صی خٖشا

 ؽْد.ُبی ٝذست ّ الِبهبت دیٌی اعتٚبدٍ هیؽخقی، دعتگبٍ

اهب اٙشاد، گشُِّبی اختوبّی ّ خْاهِ توبهی ایي هْاد خبم سا 

ّ هٌْبی آًِب سا هيوبثٜ ثوب الضاهوبت اختووبّی ّ پشّساًٌذ هی

ُبی ٙشٌُگی کَ سیؾَ دس عبخت اختوبّی ّ چبسچْة صهوبًی و پشّژٍ

 کٌٌذ.هکبًی آًِب داسد، اص ًْ تٌَین هی

-هبًْئل کبعتلض ثَ عَ ًُْ ُْیت دس خبهَْ اىالّوبتی اؽوبسٍ هوی
کٌذ: ُْیت هؾشّّیت ثخؼ کَ ایي ًُْ ُْیت تْعو ًِبدُبی ٕبلت 

ؽْد تب عوليۀ آًِوب سا ثوش کٌؾوگشاى اختووبّی ایدبد هی خبهَْ

گغتشػ دادٍ ّ ّٞالًی کٌذ، ایي هْمُْ ُغتۀ افلی ًَشیَ اٝتذاس 

ُبی گًْوبگْى هشثوْه ثوَ هلوی گشائوی ًیوض اعت، اهب ثب ًَشیَ

 ُوخْاًی داسد.

 ىٌیت مقبًمت:

ؽْد کَ دس اّمبُ ّ ازْال یب ؽشایيی ثَ دعت کٌؾگشاًی ایدبد هی

ؽْد ّ یوب اسصػ داًغتَ هیکَ اص ىشٗ هٌيٜ عليَ، ثی ٝشاس داسًذ

گْیوذ: عوٌگشُبیی ثوشای ؽْد. کوبلِي هویدآ ًٌگ ثش آى صدٍ هی

هٞبّهت ّ ثٞب ثش هجٌبی افْل هتٚبّت یب هتنبد ثب افْل هْسد 

 ؽْد.زوبیت ًِبدُبی خبهَْ عبختَ هی

 دار:ىٌیت بزنبمو

ً ُش گْ عتٚبدٍ اص  ثب ا وبّی  ؾگشاى اخت کَ کٌ هْاد ّ ٌُگبهی  َ

عوبصًذ کوَ هْْٝیوت هقبلر ٙشٌُگی ٝبثل دعتشعی ُْیت خذیذی هوی

کٌذ ّ ثَ ایوي تشتیوت دسپوی آًِب سا دس خبهَْ اص ًْ تْشی٘ هی

 یبثذ.تٖییش ؽکل کل عبخت اختوبّی ُغتٌذ ّ ایي ُْیت تسٜٞ هی

ُب یب گشُِّبی عجض اص عٌگشُبی هٞبّهت ّ دٙبُ اص ُْیوت ٙویٌیت

ٍت  یب زٚب ًبى  ْٞٛ ص ًذ. ّ ز ٕبص کشد غت آ سیو صی ثَ ه تشام  ّ از

گیشًذ، ُبیی کَ دس إٓبص ثَ هٌضلۀ ُْیت هٞبّهت ؽکل هیاهب ُْیت

ُبیی ؽًْذ یب هوکي اعت دس ىْل تبسیخ دس هوکي اعت ُهجلٔ ثشًبهَ

هیبى ًِبدُبی خبهَْ، ثَ ًِبد هغلو ثذل ؽًْذ ّ ثذیي تشتیت ثَ 

-یت ثخؼ تجذیل هیُبی هؾشّّهٌَْس ّٞالًی کشدى عليۀ خْد ثَ ُْیت
 ؽًْذ.

گْیذ: ُش یک اص ٙشایٌذُبی ُْیوت عوبصی، ثوَ هبًْئل کبعتلض هی

اًدبهذ. ُْیت هؾشّّیت ثخوؼ، ًتیدَ هتٚبّتی دس ایدبد خبهَْ هی

کٌذ ّ اٝتذاس ثوَ هٌَوْس ایدوبد هنوبهیي خبهَْ هذًی ایدبد هی

 (38،  1831هثجتِ دگشگًْی دهکشاتیک اختوبّی اعت. ) کبعتلض، 

ؽوْد. ّهت، هٌدش ثَ ایدبد خوبّتِب یوب اختوبّوبت هویُْیت هٞب

یي  ؽذ. ا ویي ثب هب ُ  َْ عبصی دس خبه یت  ؽکل ُْ تشیي  ؽبیذ هِو

دبد  عتن ای لن ّ  ثش ٍ ْی سا دس ثشا هت خو ؽکلِبیی اص هٞبّ یت  ُْ

کٌذ کَ دس ٕیش ایي فْست تسول ًبپوزیش ثْدًوذ ّ هْووْالر ثوش هی

ّعویلَ توبسیخ، ؽْد کوَ آؽوکبسا ثوَ ُبیی عبختَ هیهجٌبی ُْیت

اًذ ّ تجذیل هشصُوبی هٞبّهوت ؽٌبعی تْشی٘ ؽذٍخٖشاٙیب یب صیغت

 کٌٌذ.ُبی اعبعی آعبًتش هیسا ثَ خٌجَ



 

 

گشایی هجتٌی ثش ْٝهیت یب ثٌیبدگشایی دیٌوی دس گْیذ: هلیِؽ٘ هی

داس اٙشاد ًّْی ُْیت هٞبّهت اعت. آلي تْسى ثوَ ُْیوت ثشًبهوَ

داًوذ. عْژٍ یوب ٙبّول هوی اؽبسٍ کشدٍ ّ آى سا هٌدش ثَ ایدبد

 ُووب یووب ٙووبّالى ثووب ایٌکووَ ثْعوویلَ اٙووشاد عووبختَ عووْژٍ

ُب کٌؾگشاى اختووبّی ُغوتٌذ ؽًْذ، ُوبى اٙشاد ًیغتٌذ. عْژٍهی

ُبی خْد ثَ هٌْبیی ُوَ خبًجوَ کَ اٙشاد ثَ کوک آًِب دس تدشثَ

ای ثشای داس، پشّژٍ یب ثشًبهَیبثٌذ. عبختي ُْیت ثشًبهَدعت هی

هتٚبّت ثْدٍ کَ ُش چٌذ هوکي اعت هجتٌی ثش یک ُْیت یک صًذگی 

تست ٙؾبس ثبؽذ، اهب دس خِت دگشگًْی خبهَْ ثَ هٌضلَ اعتوشاس 

 یبثذ.ثشًبهَ ایي ُْیت گغتشػ هی

 ىٌیت ً معنب سبسی:

خَ  هْسد تْ کبت  کی اص ً ٌب » پظ ی غیبسی اص « هْ عت. دس ث ا

ای ّ کؾْسُبی تْعَْ یبٙتَ ٍّیٚوَ ًِبدُوبی آهْصؽوی،   سعوبًَ

سیوضی ّ عوبختي هٌْبُوب اعوت. ایوي هٌْبُوب دس ٙشٌُگی ثشًبهَ

 یبثٌذ.استجبىبت هیبى ٙشدی، هیبى گشُّی ّ اختوبّی کبسثشد هی

ىبت  ؾِْس استجب پشداصاى ه یَ  کی اص ًَش ًذ، ی غْسدیي ثبسًلْ پشٙ

ای اعت کَ ثیبًگش ٙشاگشد ایدبد هٌْی استجبىبت کلوَ» گْیذ: هی

خولَ اص زغبعیت صیبدی ثشخْسداسًذ. یکی دّ کلوَ دس ایي « اعت.

اعت. پیبهِب هوکي اعت اص خبسج ؽکل « هٌْی» ّ دیگشی « ایدبد» 

ثگیشًذ و تْعو یک عخٌْس، اص فٚسَ تلْیضیْى یب ّالذیي و اهب 

 ( 7،  1831دکتش ٙشٌُگی، «) گیشًذ.هْبًی دس دسّى ؽکل هی

ی اص آًِب یبثٌذ ّ ثشخُبی اختوبّی ؽکل خذیذی هیهٌْبُب دس کٌؼ

 یبٙتَ آهْصؽِبی اختوبّی اٙشاد ُغتٌذ.

دُوذ ّ اعت کَ ًِبد داًؾگبٍ آى سا هی« ًٞؼ» یک « داًؾدْ» پظ 

خْد  قیلی  ؽتۀ تد ٌبثش س ؾدْ ث ٞؼ» داً ُي « ً یض دس ر ٌذٍ سا ً آی

داًؾودْ ثشاعوبط « ُْیت» کٌذ. اهب هتقْس ؽذٍ ّ ثب آى ثبصی هی

 خوووووووْیؼ ّ ثوووووووب توووووووأثیشات هسووووووویو ؽوووووووکل 

 گیشد.هی

تجبىبت ثیبًگش ٙشاگشد ایدبد هٌْی اعت ّ ثخؾی اص آى دس ٙشد اس

یبثذ. ثشای ایي ؽکل یبٙتي هوْاد ّ ّ ثخؼ دیگش دس هسیو ؽکل هی

هقبلسی ثشای عبختي ُْیت الصم اعت کَ ثشای خْاًبى ایشاًی ایي 

 هقبلر ثیؾتش رٌُی ّ کوتش کبسثشدی ؽذٍ اعت.

ُبی ّولوی ّاژٍ دس ؽکل دُی ُْیت داًؾدْی ایشاًی، إلت ثَ خبی

ُبی اًتضاّی هثل ّذالت، دهکشاعی، آصادی ّ تٌُْ ىلجوی اص ّاژٍ

ؽْد. داًؾدْ ثَ هْاصات آهْصؽِبی داًؾگبُی دس هْشك اعتٚبدٍ هی

آّسیِوبی خذیوذ ُوب ّ ٙويآهْصؽِبی هغتٞین ّ ٕیشهغتٞین سعوبًَ

 گیشد.استجبىی ٝشاس هی
 

 شٌد:جٌان ایزانی بدًن تجيیشات ًارد فضبی مجبسی می

-خْاًبى ایشاًی ثَ ٌّْاى ثِتشیي کبسثشاى ایٌتشًتی ؽٌبختَ ؽذٍ

ای دس ُش هٞيِ ّ سؽتَ ایشاًیاًذ. دس ُش خبی دًیب داًؾدْی 

ای کَ ایي ّیژگی داًذ. ثگًَْزذاٝل افْل کبسثشی ایٌتشًت سا هی

سا ثَ لسبً ُْػ ّ تْاًوٌذی هدبصی ًؾبى  ایشاًیتٚبّت داًؾدْی 

ُبی تْعَْ یبٙتَ، داًؾدْ، کبسثشی ایٌتشًت دُذ. اهب دس کؾْسهی

سا ثَ لسبً زٜ دعتشعی ثَ اىالّبت، تجذیل ؽِشًّذ هلی ثَ ؽِشًّذ 

ُبی هغئْل هلی ًغجت ثَ ّاثغتگی« ؽِشًّذ هغئْل» آگبٍ ّ ًِبیتبر 

ؽِشًّذ هغئْل ًغجت ثَ ُوَ یب  ای کَثگًَْداًذ. ّ خِب ًی خْد هی



 

 

عبصی ّ هسلی ؽذى گیذًضثْهیآًتًْیُبی خْد هغئْل اعت. صهبًی ٙتَ

-داسی هیُبی عشهبیَسا ثِتشیي ؽیٍْ هٞبثلَ ثب خِبًی عبصی دّلت
« ؽِشًّذ خِبًی»ًٞيَ هٞبثل « ؽِشًّذ هغئْل » داًغت. اهشّص 

 اعت.

ُب ّ تسْالت ًْیي استجبىی، ؽِشًّذاى سا ثَ ؽِشًّذ خِبًی ٌٙبّسی

اعت کَ زٜ دعتشعی  کٌذ. ّیژگی افلی ؽِشًّذ خِبًی ایيتجذیل هی

ثَ اىالّبت دس عير خِبًی سا داسد ّ زٜ اًتخبة ّ هؾبسکت ثیؾتشی 

 یبثذ.هی

داًؾدْی ایشاًی ثذّى تدِیضات الصم ّاسد ٙنبی هدبصی ّ عپظ خبهَْ 

 ؽْد.اىالّبتی هی

ُبی ُبی هلی دس هٞبثل ٝبلتهْوْالر ثشای دٙبُ اص اًذیؾَ

-شٌُگِبی دسًّی ُذایت هیالوللی اٙشاد ثَ عوت ٙاًذیؾوٌذاًَ ثیي

 ؽًْذ.
 

 شيزًند مسئٌل کیست؟

ُبی دسًّی ؽِشًّذ هغئْل دٝیٞبر ٙشدی اعت کَ ٝذست ؽٌبعبیی گشایؼ

ٙشٌُگی سا داسد ّ ُوضهبى اص زْٞٛ ؽِشًّذ خِبًی ثشای دعتیب ثی 

 کٌذ .ثَ اىالّبت اعتٚبدٍ هی

کٌذ. ؽکل ؽشُّ هی« خْد» ایي ؽِشًّذ ثشای عبخت ُْیت اص هِْٚم  

ّ خْد سا دس ؽشایو آگبُبًَ دس  اکتغبثی داًغتَدُی ُْیت سا 

دُذ کَ هٌدش ثَ پشّسػ ُْیت اّ ؽْد. هْشك آهْصؽِبیی ٝشاس هی

کٌذ. ّاس سا اًتخبة هیای کَ ؽِشًّذ هغئْل، ُْیت ثشًبهَثگًَْ

ؽِشًّذ هغئْل ثَ ٌّْاى یک کٌؾگش اختوبّی ثب اعتٚبدٍ اص هْاد ّ 

عبصًذ کَ هْْٝیت آًِب بثل دعتشط ُْیت خذیذی هیهقبلر ٙشٌُگی ٝ

کٌذ ّ ثَ ایي تشتیت دس پی سا دس خبهَْ اىالّبتی اص ًْ تْشی٘ هی

تٖییش ؽکل کل عبخت اختوبّی ُغتٌذ ّ ایي ُْیت چْى ٝبثلیت 

 یبثذ.سیضی داسد، تسٜٞ هیثشًبهَ
 

 

 ای:شيزًند مسئٌل ً سٌادرسبنو

ُبی سا ثب سعبًَ« عْاد» ّاژٍ دس ارُبى ّوْهی ثغیبسی اص اٙشاد 

 داًٌذ، چٌبًکَ هْبدل تْاًبیی خْاًذى اعت.هکتْة هشتجو هی

ُبی دیگش ُوچْى ٙیلن ّ تلْیضیْى ُب فسجت اص سعبًَثغیبسی ّٝت

 اعت ایي افيالذ سا ثَ عْاد ثقشی ثغو هی دٌُذ.

-ًْیغٌذگبى دیگشی ًیض اص افيالذ عْاد کبهپیْتشی اعتٚبدٍ کشدٍ
» هْبدل« عْادکبهپیْتشی» ّ « عْادثقشی»، «خْاًذىعْاد» اًذ. 

ًیغتٌذ، دس هٞبثل فشٙبر اخضای عبصًذٍ آى هسغْة « ایعْاد سعبًَ

 ؽًْذ.هی

ای اص چؾن اًذاصُبعت کَ ثيْس ْٙبالًَ هدوَّْ« ای عْاد سعبًَ»

کٌین تب ثشای ٝشاس گشٙتي دس هْشك سعبًَ اص آًِب ثِشٍ ثشداسی هی

ؽْین، تٚغیش کٌین.)کبّّعی، آًِب هْاخَ هی هٌْبی پیبهِبیی سا ثب
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ای هذیشیت اىالّبت ّ هذیشیت داًؼ اعت. هخبىجبى عْاد سعبًَ

ُبی ًْیي دس هْشك اًٚدبس اىالّبت ٝشاس داسًذ. دس صثبى سعبًَ

-سّصهشٍ، افيالزبت اىالّبت ّ داًؼ إلت ثقْست هتشادٗ ثکبس هی
داسًذ. اىالّبت تذسیدی ّ گزس سًّذ، اهب هْبًی ّ کبسثشی هتٚبّتی 

اعت، دس زبلیکَ داًؼ داسای عبختبس، عبصهبًذُی ّ اُویتی پبیذاس 

اعت. اىالّبت دس پیبم هغتٞش اعت، دس زبلیکَ داًؼ دس رُي هؾخـ 

گزاسد، دس اعت. اىالّبت چیضی ثشای تٚغیش کشدى دس اختیبس ؽخـ هی



 

 

ٚغیش کشدٍ زبلیکَ داًؼ ثبصتبة دٌُذۀ چیضی اعت کَ ؽخـ ٝجالر ت

 اعت.

ؽْد. ّاْٝیتِب خْد داًؼ ًیغتٌذ. اىالّبت اص ّاْٝیتِب تؾکیل هی

داًؼ ثشای ایدبد هتي ّ هتْبٝت اى ثشای ّشمَ هٌْب ثَ عبختبس 

ًیبص داسد. پیبهِب سا هبدٍ خبم تقْس کٌیذ ّ هِبستِب سا 

اثضاسُبیی دس ًَش ثگیشیذ کَ ثشای کبس کشدى ثش هْاد خبم هْسد 

گیشًذ. دس ًتیدَ اىالّبت اص پیبهِب ّ تجذیل آى هیاعتٚبدٍ ٝشاس 

اىالّبت ثَ داًؼ، یٌْی ثبصعبصی اىالّبت ثَ ًسْی کَ ثَ عبختبس 

ای تْاًبیی ٙشد دس داًؼ هب کوک کٌذ. ّیژگی افلی عْاد سعبًَ

تجذیل اىالّبت ثَ داًؼ اعت. هذیشیت اىالّبت ّ هذیشیت داًؼ ًیض 

 ثَ ُویي ٝبثلیت اؽبسٍ داسد.

ص هِوتشیي ّیژگی ُبی ؽِشًّذ هغئْل تغلو ثَ ایي ًُْ اص یکی ا

 اعت.« عْاد»

عْاد سعبًی ٝذست تؾخیـ ایدبد کشدٍ ّ ؽِشًّذ هغئْل ثیي اىالّبت 

 ؽْد.ّداًؼ توبیض ٝبئل هی

عبصی دس ُب ّ هٌْیای ٝذست دسک، ًسٍْ کبسکشد سعبًَعْاد سعبًَ

تدضیَ ّ تسلیل ّ تْاى دعتشعی، ای سا هیآًِب ًغجت عْاد سعبًَ

ای ّ هقشٗ اًتٞبدی هستْا تْلیذ استجبه دس ؽکلِبی گًْبگْى سعبًَ

 داًغت.

ای ؽِشًّذ هغئْل هثل سژین ٕزایی، خْد سا ثَ سژین دس هقشٗ سعبًَ

هِبستِبی هيبلَْ یب توبؽبی  دُذ.خْد سا دس هْشك آهْصؽِبّبدت هی

 ؽْد.یاًتٞبدی ٝشاسدادٍ ّ ثب دٝت ثیؾتشی ّاسد ٙنبی هدبصی ه

ُب سا دس ٝبثلیت تدضیَ ّتسلیل اختوبّی، عیبعی ّ اٝتقبدی سعبًَ

 کٌذ کَ ٕبلجبر دس ًگبٍ اّل ٝبثل هؾبُذٍ ًیغت.خْد ایدبد هی

تش، ثَ دًجبل هٞبثلَ ثب کبسکشدُبی ای اهشّصیدس ّاِٝ عْاد سعبًَ

ُبی ثضسگ ٕبلت اعت کَ ُذٗ آًِب تأهیي ُشهًْی ٙشٌُگی، سعبًَ

ّ زٌٚ ٝذستِبیی اعت کَ ایي سعبًَ ّ هستْای  یبعیعتْوین ٙلغَٚ 

 ٌٙبّسیِبی ًْیي هسقْل آًِب ُغتٌذ.

امبَٙ ثش » ؽْد تب ای هدِض هیؽِشًّذ هغئْل ثَ عْاد سعبًَ

ای ّ تسْالت سا تؾخیـ دُذ. دس ؽشایو اؽجبُ سعبًَ«اىالّبتی

استجبىی، اٙشاد دس هْشك زدن ثبالیی اص اىالّبتی ُغتٌذ کَ ثَ ُیچ 

ثَ ثشخی اص آًِب ًیبصی ًذاسًذ. ثَ ٌّْاى هثبل اهشّصٍ  ّخَ

ثغیبسی اص خْاًبى ایشاًی هبسکِب، ّالئن تدبسی، هذل هْ یب ؽلْاس 

ؽٌبعٌذ اهب ایي اىالّبت ؽوبسی سا ثَ خْثی هیخْاًٌذگبى ثی اعبهیّ

 آیذ.ای ثکبس آًِب ًویدس ُیچ صهیٌَ
 

 ای:راىکبرىبی سٌاد رسبنو

گْیذ: ای دس اسّپب هیهيبلْبت عْاد سعبًَلي هغتشهي پژُّؾگش 

عبصی خْاًبى ثب اثضاس  اهشیکبییثبیذ دس اسّپب ثشای هٞبثلَ ثب 

ای، دس آهْصؽِبی هغتٞین ّ ٕیشهغتٞین خْد، آهْصؽِب ّ سعبًَ

ُبی ٕزاخْسدى یب عالم کشدى ای سا هثل ؽیٍْهِبستِبی عْاد سعبًَ

 ُب آهْصػ دُین.ثَ ثچَ

گْیذ: ای دس اسّپب هیهيبلْبت عْاد سعبًَلي هغتْهي پژُّؾگش 

ثبیذ دس اسّپب ثشای هٞبثلَ ثب اهشیکبیی عبصی خْاًبى اص ىشیٜ 

ُب اص ًِبدُبی آهْصػ ّ پشّسػ دس ُش عير ؽشُّ کٌین. سعبًَ

 (81/1831)ؽکشخْاٍ، 



 

 

ّالٍّ ثش آهْصؽِبی الصم کَ اص ًِبدُبی آهْصؽی اص هذسعَ تب 

ُبی هغتٞین ّ ٕیش ثبیذ دس آهْصٍؽْد داًؾگبٍ دس ًَش گشٙتَ هی

ُبی ٕزا خْسدى ای سا هثل ؽیٍْهغتٞین خْد، هِبستِبی عْاد سعبًَ

 یب عالم کشدى ثَ ٙشصًذاًوبى آهْصػ دُین.

اهشّصٍ یکی اص اثضاسُبی آهْصؽی ّ عشگشهی هبدساى ثشای پش کشدى 

ُب ّثبصیِبی CDُب ّ اعتٚبدٍ اص سعبًَ ٙشصًذاًؾبىٙشإت  اّٝبت

ای اعت. یٌْی کْدک سا دس هْشك اىالّبت عبختَ ؽذٍ ثب یبساًَ

دُین ّ ایي سًّذ استجبه ثب هٌْبُبی پٌِبى ّ آؽکبس ٝشاس هی

ؽْد ُبی استجبىی ثب رٌُیت ّ تسلیل ٙشد ّدیي هیُب ّ ٌٙبّسیسعبًَ

ّ اص خبًَ ثَ هذسعَ ّ اص هذسعَ ثَ داًؾگبٍ ّعپظ اختوبُ تغشی 

 یبثذ.هی

ای دس گشُِّبی اهْصؽِبی زبکن سعبًَ اّلیي ساُکبس تْخَ ثَ

 ًخغتیي )خبًْادٍ و هذسعَ ( اعت.

پشداصد کَ گبُبر اص دّهیي ساُکبس ثَ آهْصؽِبی ٕیش هغتٞین هی

ای هٌبعجتش ثَ ًْخْاًبى اًتٞبل ىشیٜ گشُِّبی ُوغبالى ثگًَْ

 ّتبثیش گزاسی ثیؾتشی داسد. یبٙتَ

اعت. اکثش عْهیي ساُکبس، تْلیذ ّ ازیبء ادثیبت ّ تبسیخ 

ای ثش ایي ثبّسًذ کَ ثشای هْاخَ ثب ٙشٌُگ کبسؽٌبعبى سعبًَ

ُب ّ ثسشاى ُْیت دس خْاًبى ثَ خِبًی ّ خلْگیشی اص عش دس گوی

« ادثیبت ّ تبسیخ ایشاى» خقْؿ داًؾدْیبى ثبیذ ثَ ازیبء

ای ّکبسثشی ُبی سعبًَتْاًبییثپشداصین. ثب ایٌکَ ُْػ ّ 

ثل ٝجْلی ثَ لسبً خِبًی ٝشاسگشٙتَ دس عير ٝب ایشاًیداًؾدْیبى 

ؽْد. دس اهب تغلو ثَ ٙشٌُگ، ادثیبت ّ تبسیخ ایشاًی کوتش هی

استجبه ثب داًؾدْیبى کوتش تْاًبیی آًِب سا دس ثَ یبد عپبسی 

ُب ؽبُذ ُغتین. دس پٌح مشة الوثل یب کبسثشی ؽْش دس هسبّسٍ

ثَ زبلیکَ دس گزؽتَ، داًؾدْی داًؾگبُِبی ایشاى پظ اص ّسّد 

ای تشٕیت ثَ خْاًذى چٌذ کتبة ؽْش داًؾگبٍ ثب ُش گشایؼ ّ سؽتَ

 یب تغلو ثَ ثخؾی اص تبسیخ ایشاى

 کشد.ای هسیو اىشاٗ خْد سا تسلیل هیؽذ ّ ثب ثیٌؼ تبصٍهی 

ای دس ُبی هغتٞین دس داًؾگبٍ ّ آهْصؽِبی ٕیش هغتٞین سعبًَآهْصػ

 یبثذ.زْصٍ ادثیبت ّ تبسیخ اُویت خبفی هی

پشداص هکتت ٙشاًکْٚست دس یک ًگبٍ اًتٞبدی ُشثشت هبسکْصٍ، ًَشیَ

ای اعتٚبدٍ هی ُب اص ّاژٍ فٌْت ثغتَ ثٌذی سعبًًَغجت ثَ سعبًَ

ًْیي استجبىی، دس  ُبیٌٙبّسیُب ّ کبسگضاساى کٌذ. فبزجبى سعبًَ

ای دًجبل ْٙلی ًُْ ثغتَ ثٌذی پیبهِب ّ اىالّبت خْد سا گًَْ

 داًٌذ.تبکتیک هی

ُب یب ثغتَ ثٌذی هستْا ّ پیبم سا اص سعبًَ هلی ثبیذ ؽیٍْ

ادثیبت ّ تبسیخ تب کبالُبی ٙشد سا ثَ ٌّْاى یک هخبىت ٙشك کشدٍ 

 ای دیگش اص اىالّبت ٝشاس هی دُذ.ّ عشیْبر دس هْشك گًَْ

 کٌذ:ؽِشًّذ هغئْل ٙشٌُگ عبصی سا اص خْد ؽشُّ هی

عبصی دس ُش صهیٌَ هتذاّل اعت کَ ثشای تٖییشات اختوبّی ٙشٌُگ

ؽْد. ٙشٌُگ ُش هلت هدوَّْ هٌغدوی اص ّْاهل ّ پیؾٌِبد هی

کٌذ ّ ثَ ًیشُّبیی اعت کَ عبختبس صًذگی آى هّلت سا تْییي هی

ًْثَ خْد دس تجییي ًسٍْ سٙتبس، ىشص ٙکش، اهیبل، هٞشسات، 

ُب ّ هؾخقبت سّاًؾٌبعی هشدم تأثیش ٝبثل تٚبّتِب، خِبى ثیٌی

ای ثٌبثشایي، ٙشٌُگ ُش ْٝم سّػ ّ خقْفیبت ّیژٍ ای داسد.هالزََ

داسد کَ دس اثش صًذگی اٙشاد دس ىْل عبلِب ثْخْد آهذٍ، ؽکل 



 

 

-گشٙتَ ّ اص ىشیٜ آهْصػ ّ پشّسػ اص ًغلی ثَ ًغل ثْذ هغتٞل هی

 (1837، 51گشدد.)دکتش ٝلی صادٍ، 

هيبثٜ تْشی٘ ٙشٌُگ اص اهْس کلی ثَ هغبئل خضئی یب ًِبیتبر ٙشدی 

یبثذ ّ ثخؾی اص آى ثخبىش ّیژگی ٝبثل اًتٞبل ّ آهْصػ هی هب سا

 ؽْد.ثْدى، اص ىشیٜ آهْصػ ّ پشّسػ اًدبم هی

ٞؼ آى  هزُجی ّ ً ؾِبی  ثَ ثیٌ خَ  ِب، تْ خشدٍ ٙشٌُگ ؽٌبخت  ٝذست 

دس تکبهل ٙشدی ّ اختوبّی، ازیبء آداة ّ سعْم ّ عٌتِبی ٝذیوی 

-ایدوبد هوی دس کٌبس تبسیخ ّ ادثیبت ایشاًی هدوّْۀ هٌغدوی سا

عبصد. ؽِشًّذ هغئْل، ٙشٌُگ عبصی سا کٌذ ّ ؽِشًّذ هغئْل سا هی

کشدٍ ّ  ؽشُّ  خْد  غتش « خْد» اص  گزاسی دس ث هل تأثیش سا ّب

داًذ. اهب دس ًٞيَ هٞبثل، ایي تٚکش زبکن اعت کوَ دس خبهَْ هی

چَ « هي » اختوبّی چٌیي گغتشدٍ زشکت یب سٙتبس هثجت یب هٌٚی 

ؽتَ ثبؽذ؟ اهب ؽِشًّذ هغئْل ثوَ ؽٌبعوبئی تْاًذ، داتأثیشی هی

-کٌذ، سژین سعبًَداس سا ایدبد هیپشداصد، ُْیت ثشًبهَهی« خْد»

 کٌذ.ای ّ اىالّبتی داسد ّ ثسشاى ُْیت سا هذیشیت هی
 

 دانشجٌیبن ایزانی ً سًایبی ىٌش فزىنگی:

ثيْس کلی داؽتي هِبست دس یک ُْػ، داؽتي هِبست دس ُْػ دیگش 

ای اکتغبثی ثوْدٍ ّ کٌذ. ثشخی ُْؽِب راتی ّ گًَْاص تنویي ًوی

گبُی ّذم تْخَ ثَ ُْؽِبی اکتغبثی، پشّسػ ُْػ راتی سا هختل 

 کٌذ.هی

ؽٌبعوی، ُوْػ ّوذۀ ُْؽِبی ؽٌبختَ ؽذٍ ّجبستٌذ اص: ُوْػ صثوبى

هٌيٞی و سیبمی، ُْػ هْعیٞیبئی، ُْػ ٙنبئی، ُْػ خغوی و 

ُْػ سا ثَ « گبسدًش» زشکتی، ُْػ هیبى ٙشدی ّ ُْػ دسّى ٙشدی، 

کٌٌذ کَ ثشای زل هغوألَ ُب تْشی٘ هیای اص تْاًبئیفْست هدوَّْ

 ّ ایدبد ًتبیح اسصؽوٌذ دس یک ٙشٌُگ یب خبهَْ خبؿ ثکبس گشٙتَ 

ُوب سا ؽًْذ. ُْػ آدهی، ىی٘ ّعویْی اص هِبستِوب ّ تْاًوبئیهی

-ُبی اختوبّی ّ تبسیخی هختل٘ ثَ ؽوکلگیشد کَ دس صهیٌَدسثش هی

آّسًوذ. ) ی هتٚبّت ثکبس گشٙتَ ؽذٍ ّ اسصؽِبئی سا پذیذ هویُب

 (1837، 153دکتش ٙشٌُگی، 

ٌی  کَ هجت وبّی  ًذگی اخت فش ّ ص یبی هْب ٙشاد دس دً یت ا پظ هْٙٞ

ای، کٌؼ هیبى اٙشاد دس اثْبد هختل٘ اٝتقبدی، زشَٙثش تْبهل ّ 

ؽٖلی، اختوبّی، عیبعی ّ اخالٝی اعت، فشٙبر ثشاعبط ُْػ هسل یب 

ػ هٌيٞی ّ سیبمی ًیغت، ثلکَ اٙشاد ثبیذ ؽشایو زبکن ثش خْد ُْ

ُوبی الْولّ هسیو ّ دیگشاى سا دسک کشدٍ ّ دس ساعتبی آًِب ّکظ

تْاى ٙٞو ثوَ ُوْػ هٌبعت ٍبُش عبصًذ. دیگش ثشای هْٜٙ ؽذى ًوی

ُبی ّلوی خْد اص ثِتشیي داًؾگبُِب ّکتبثِوب هسل ّ زتی آهْختَ

یذ دسک د کَ ثب کشد، ثل ٚب  ؽشایو اکت گشاى ّ  خْد ّ دی عتی اص  س

 اختوبّی ّ ٙشٌُگی زبکن داؽت. 

دُوذ کوَ دس دٝیٞبر ایي تْاًبئی سا ثَ اٙشاد هی« ُْػ ٙشٌُگی» 

ٙشٌُگِبی هختل٘ سٙتبسُبی هٌبعت ُش ٙشٌُگ سا ثشّص دادٍ ّ اص 

سٙتبس دیگشاى ثب خْد دچبس عشدسگوی ًؾًْذ. هِْٚم ُْػ ٙشٌُگی 

ؽبهل اثْبد ؽٌبختی، ازغبعی، ّبىٚی داسای عبختبسی چٌذ ثْذی، 

ّ سٙتبسی اعت. ُْػ ٙشٌُگی، تْاًبئی تْبهل ّ اداسٍ ٙشٌُگِبی 

ای سا ثب یکذیگش ٙشاُن آّسدٍ ّ ثَ اٙشاد هلی، عبصهبًی ّ زشَٙ

ُبی ًبآؽٌب سا ثوَ سازتوی دسک دُذ کَ صهیٌَایي تْاًبئی سا هی

ى ایشاًی کشدٍ ّ عپظ خْد ّ دیگشاى سا ثب آى تٌَین ًوبیذ. خْا



 

 

آّسیِبی استجبىی صًوذگی ُب ّ تسْالت ٙيدس خِبًی ثب تغلو سعبًَ

ُبی هختل٘ دس زبل ٍِْس ّ ّشمَ ُغوتٌذ ّ ًگوشػ ّ کٌذ. ٙشٌُگهی

 سٙتبس داًؾدْی ایشاًی دس ًسْۀ ثشخْسد ثب آًِب اُویت داسد. 

ًبئی  ثَ تْا وْط  يْس هل ؾدْئی ث قیت داً یب ؽخ ؾدْئی  تبس داً سٙ

پوشداصد. ٙتبسُبی هٌبعت یب هذیشیت ؽخقیت هیداًؾدْ دس اتخبر س

ایي ًُْ هذیشیت چٌذ ُثْذی اعت ّ اثْبد ؽٌبختی، ازغبعی، ّبىٚی 

 ّ سٙتوووووووووووووووووووووبسی سا ؽوووووووووووووووووووووبهل 

 ؽْد.هی

ُْػ  ًؼ دس  یت دا ثش اُو جبىی  پشداص است یَ  یذتْهبط، ًَش دیْ

گْیذ: داًؼ دس ایٌدب ثوَ هٌْوی اىوالُ ٙشٌُگی اؽبسٍ کشدٍ ّ هی

کٌوذ ّ چگوْى اعت. ایٌکَ چگًَْ تٖییش هیداؽتي اص ٙشٌُگ خبفی 

گزاسد. چٌیي داًؼ یب هْشٙتی اًغبى سا ثش سٙتبس آدهیبى اثش هی

ُوب، ًگشؽوِب ّ هٚشّموبت ای رٌُوی دس اسصػٝبدس ثَ عبختي ًٞؾَ

کٌذ. ایي ًٞؾوَ رٌُوی اص ًٞؾوَ رٌُوی دیگوش اٙوشاد سٙتبسی هی

ت ؽذٍ هتٚبّت ثْدٍ ّ ُش اًغبًی سا هٌسقش ثَ ٙشد عبختَ ّ هْخ

کَ سٙتبس اّ اص دیگشاى هتٚبّت ّ دس هْسد خبفی هٌسقش ثَ خْد 

 اّ ثبؽذ.

ًگشػ ٙشد ًیض دس هْاسد خبؿ هشثْه ثَ خْد اّ ثْدٍ ّ ثب ًگشػ 

دیگشاى هتٚبّت اعت. ثَ ُش زبل ایي ٙشایٌذ ثبّث ایدبد پیًْذی 

یت  کَ دس ًِب ؽذٍ  خْد  مْیت هْ ثب ّ عت  تبس هتٌب ًؼ ّ سٙ ثیي دا

عبصد. داًؾدْئی کوَ اص ُْػ ٙشٌُگی سا آؽکبس هیسٙتبس ثشخبعتَ 

هغلر ثَ ُْػ ٙشٌُگی اعت، ثَ ٕیش اص ؽٌبختي ٙشٌُگِبی ثیگبًَ 

ّ تْخَ ثَ زبالت دسًّی خْد ّ ّمْیت ثیشًّی زبکن ثشخْسد، ثبیذ 

ثتْاًذ سٙتبسی هتٌبعت ّ خْؽبیٌذ ثب هْْٝیت ؽکل گشٙتَ اسائَ 

ای ٙشٌُگی ثٌْْاى گًَُْبی ُْػ سّد، آهْصٍکٌذ. یٌْی اًتَبس هی

ُب ُْػ اکتغبثی ثبّث ایدبد تٖییشات سٙتبسی ّ تٚبّت دس اًتخبة

یبثذ تب ّالٍّ ثش ٙشٌُگ عوبصی، ؽْد. داًؾدْ ثَ داًؾگبٍ ساٍ هی

ُوبی ثسشاى ُْیت ّ تغلو ثش تْاًبییُبی هٞبثلَ ثب ؽٌبعبئی ؽیٍْ

َ ٙشٌُگی خْد ثب پشّسػ ُْػ ٙشٌُگی ثَ اًغبى اثش ثخؾی دس خبهْ

 ؽْد. تجذیل

 

 منببع ً مأخذ

ای، ٙقولٌبهَ و کبّّعی، لیوذا، خویضپوبتش، تْشیو٘ عْادسعوبًَ

 1831( هشکض هيبلْبت ّ تسٞیٞبت سعبًَ، 83سعبًَ )

ای، ای، یوک هٞبلوَ ّٞیوذٍو دکتش ؽکشخْاٍ، یوًْظ، عْادسعوبًَ

 1831( هشکض هيبلْبت ّ تسٞیٞبت سعبًَ، 83ٙقلٌبهَ سعبًَ )

کجش، استجبىبت اًغوبًی، اًتؾوبسات سعوب، او دکتش ٙشٌُگی، ّلی

1831 

(، اًتؾبسات سعب، 1اکجش، استجبىبت اًغبًی)و دکتش ٙشٌُگی، ّلی

1833 

و کبعتلض، هبًْئل، زغي چبّّؽیبى، ّقش اىالّبت ) ٝذست ُْیت(، 

 1831اًتؾبسات ىشذ ًْ، 

ؽٌبعی، اًتؾوبسات داًؾوگبٍ صادٍ، آرس، هجبًی خبهَْو دکتش ٝلی

 1837ّازذ خْساعگبى(، آصاد اعالهی )

ُوب دس افٖش، ًٞؼ خِبًی ؽذى ّ سعبًَو عْیذی، سزوبى، کیب، ّلی

 1831ُْیت ٙشٌُگی، اًتؾبسات خدغتَ، 

 


