آیا تیز هوشان باید در مدارس جداگانه تحصیل کنند؟
ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٕٟٔتشیٗ ثخؾ حشٚت یه جبٔؼٔ ٝحؼٛة ٔی ؿ٘ٛذ .دس ٌٔبِؼ ٝای و ٝدس ثب٘ه جٟب٘ی ا٘جبْ ؿذ حشٚت جٛأغ سا ث ٝػ ٝدػت ٝتمؼیٓ وشد ٜا٘ذ ,.حشٚتی و ٝدس ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی تجؼٓ یبفتٝ
اػت  ,حشٚتی و ٝدس ٔٙبثغ ًجیؼی اػت  ٚحشٚتی و ٝدس ػش ٔبیٌ ٝزاسی ٞب اػت .دس ػٌح جٟبٖ حذٚد 46دسكذ حشٚت دس ٔٙجغ ا٘ؼب٘ی ٔی ثبؿذ أب دس طاپٗ  ٚإِٓبٖ ایٗ سلٓ حذٚد 08دسكذ اػت.
یؼٙی ٔجٕٛع ٔٙبثغ ًجیؼی ٚػش ٔبیٌ ٝزاسی ٞب دس ایٗ وـٛس ٞب فمي حذٚد  08دسكذ اػت( .ػظیٕی  ,حؼیٗ 1801 ,ف .1)0

دس سؿذ  ٚپشٚسؽ ایٗ وٛدوبٖ ٔؼّٓ ٘مؾ ٕٟٔی سا داسا ٔی ثبؿذ پغ ٔؼّٕبٖ آٟ٘ب ٘یض ثبیذ ٌضیٙؾ ؿذ ٚ ٜتیض ٛٞؽ ثبؿٙذ ٔؼّٕب٘ی و ٝپختٍی دس وبس خٛد داؿت ٝثبؿٙذ  ،دس دسع  ٚوبس خٛد كبحجٙظش
ثبؿٙذ  ٚدس ٔؼبئُ ػّٕی ٙٞ ٚشی وبس آصٔٛد ٜثبؿٙذ
دس ایٗ ٔمبِ ٝاثتذا دیذٌبٟٞبی ٔتفبٚت ساجغ ث ٝآٔٛصؽ تیض ٛٞؿبٖ یشسػی  ٚػپغ تبسیخچ ٝآٔٛصؽ تیض ٛٞؿبٖ دس ایشاٖ ثشسػی ؿذ ٜاػت ٌ .شٞٚی ٔؼتمذ٘ذ آٔٛصؽ تیض ٛٞؿبٖ ثبیذ دس ٔذاسع جذا
ٌب٘ ٝا٘جبْ ؿٛد  .تیض ٛٞؿبٖ ٘یبصٔٙذ خذٔبت آٔٛصؿی ٚیظ ٜای ٞؼتٙذ وٕ٘ ٝی تٛاٖ آٖ سا اص ًشیك ٔذاسع ػبدی اسائٕٛ٘ ٝد .پبس ٜای اص ثحج ٞبی ٔشثٛى ث ٝآٔٛصؽ تیض ٛٞؿبٖ ٘یضث٘ ٝح ٜٛؿٙبػبیی تیض

ٛٞؿبٖ اختلبف یبفت ٝاػت .اتفبق ٘ظشی دس ٔٛسد ٘ح ٜٛؿٙبػبیی تیض ٛٞؿبٖ ٚجٛد ٘ذاسد.
ثشخی اص ٔخبِفبٖ آٔٛصؽ جذا ٌب٘ ٝتیض ٛٞؿبٖ ٔؼتمذ٘ذ اثضاسٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜثشای ؿٙبػبیی تیض ٛٞؿبٖ سٚایی ٘ذاسد  ٚث ٝجبی اػتؼذاد افشاد آٔٛختٞ ٝبی آٟ٘ب سا ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔی وٙذٌ .شٞٚی ٘یض ثب
ًشح ٔؼئّ ٝثشاثشی اجتٕبػی ٔؼتمذ٘ذ جذاػبصی ػذ ٜای اص ؿٟش٘ٚذاٖ ٚآٔٛصؽ ٚیظ ٜآٟ٘ب ،ػّٕی غیش دٔٛوشاتیه ٘ ٚخج ٝپشٚسی اػت.

حذٚد  80ػبَ اػت و ٝاص آغبص فؼبِیت ٞبی آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ تیض ٛٞؿبٖ دس ایشاٖ ٔی ٌزسد ٕٞ .ضٔبٖ ثب تبػیغ اداس ٜوُ أٛس وٛدوبٖ  ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ اػتخٙبیی دس ػبَ  1861اِٚیٗ ٔذسػ ٝوٛدوبٖ
تیض ٛٞؽ ٚیظ ٜدا٘ؾ آٔٛصاٖ اثتذایی  ٚسإٙٞبیی ٘یض دس تٟشاٖ افتتبح ؿذ و ٝػٕالً اص ػبَ  1860آغبص ث ٝوبس وشد .اص آٖ صٔبٖ تب و ٖٛٙآٔٛصؽ تیض ٛٞؿبٖ دس ایشاٖ فشاص ٘ ٚـیت ٞبیی داؿت ٝو ٝدس
لؼٕت پبیب٘ی ٔمبِ ٝث ٝپشداخت ٝؿذ ٜاػت.
ٔمذٔٝ
ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٕٟٔتشیٗ ثخؾ حشٚت یه جبٔؼٔ ٝحؼٛة ٔی ؿ٘ٛذ .دس ٌٔبِؼ ٝای و ٝدس ثب٘ه جٟب٘ی ا٘جبْ ؿذ حشٚت جٛأغ سا ث ٝػ ٝدػت ٝتمؼیٓ وشد ٜا٘ذ ,.حشٚتی و ٝدس ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی تجؼٓ یبفتٝ
اػت  ,حشٚتی و ٝدس ٔٙبثغ ًجیؼی اػت  ٚحشٚتی و ٝدس ػش ٔبیٌ ٝزاسی ٞب اػت .دس ػٌح جٟبٖ حذٚد 46دسكذ حشٚت دس ٔٙجغ ا٘ؼب٘ی ٔی ثبؿذ أب دس طاپٗ  ٚإِٓبٖ ایٗ سلٓ حذٚد 08دسكذ اػت.
یؼٙی ٔجٕٛع ٔٙبثغ ًجیؼی ٚػش ٔبیٌ ٝزاسی ٞب دس ایٗ وـٛس ٞب فمي حذٚد  08دسكذ اػت( .ػظیٕی  ,حؼیٗ 1801 ,ف ).0
جذا ػبصی ٔذاسع تیض ٛٞؿبٖ داسای ٔحبػٗ ٔ ٚؼبیجی اػت  .ایٗ ٔحبػٗ ٔ ٚؼبیت ثب ػج ًشح دیذٌبٟٞبی ٔتفبٚتی دس ٔٛسد آٔٛصؽ تیض ٛٞؿبٖ ؿذ ٜاػت .أب آ٘چ ٝثیٗ  ٕٝٞآٖ دیذٌبٟٞب ٔـتشن
اػت ایٗ اػت و ٝتٟٙب وٙبس  ٓٞلشاس دادٖ ا٘ؼبٖ ٞبی تیض ٛٞؽ و ٝاص ٕٟٔتشیٗ ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٞؼتٙذ ثشای آٔٛصؽ آٟ٘ب وبفی ٘یؼت.
دس ایٗ ٔمبِ ٝث ٝثشسػی ایٗ دیٍبٟٞب پشداختٔ ٝی ؿٛد.
ثیبٖ ٔؼئّٝ
دس ٔٛسد آٔٛصؽ تیض ٛٞؿبٖ د ٚدیذ ٌبٔ ٜتفبٚت ٚجٛد داسدٌ .شٞٚی ٔؼتمذ٘ذ ایجبد یه ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی ٚیظ ٜثشای تیض ٛٞؿبٖ  ٚجذا وشدٖ ایٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ اص افشاد ػبدی آٟ٘ب سا ث ٝػٛٙاٖ تبفت ٝجذا
ثبفت٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ ٕٔ ٚىٗ اػت تیض ٛٞؿبٖ دٚػتبٖ خٛد سا اص دػت ثذ ٙٞذٔ ٚحیٌٟبی آٔٛصؿی ٔتفبٚت ثبػج ایجبد تفبٚتٟبی لبثُ تٛجٟی دس خٛد پٙذاسی ً ٚشص فىش ایٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ؿٛد
(وبالٌش  ,جیٕض  1841 ,ف .)684
دس ٔمبثُ ٌشٞٚی ٔؼتمذ٘ذ دا٘ؾ آٔٛصاٖ تیض ٛٞؽ  ٚثب اػتؼذاد وؼب٘ی ٞؼتٙذ وً ٝجك تـخیق افشاد كالحیت داس ث ٝدِیُ اػتؼذاد ثش جؼت ٝخٛد لبدس ث ٝػّٕىشد ػبِی ٞؼتٙذ .ایٗ افشاد ث ٝخذٔبت ٚ
ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی ٔتفبٚتی ٚسای آ٘چٔ ٝؼٕٛال اص ًشیك ثش٘بٔ ٝػبدی ٔذسػ ٝاسائٔ ٝی ؿٛد ٘یبصٔٙذ٘ذ .ثؼیبسی اص ٔؼّٕیٗ ٌٕبٖ ٔی وٙٙذ اكالح  ٚػبصٌبسوشدٖ ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی ثشای تیض ٛٞؿبٖ ثٔ ٝؼٙبی آٖ

اػت و ٝكشفبً ا٘ٛاع ًٛال٘ی تش ٔ ٚفلُ تش تىبِیف دا٘ؾ آٔٛصاٖ ػبدی سا ث ٝآٟ٘ب ثذٞیٓ.

دس حبِی ؤٌ ٝبثك ایٗ دیذ ٌبٔ ٜحتٛای دسٚع  ٚؿیٞ ٜٛبی تذسیغ ٔ ٚؼّٕیٗ آٟ٘ب ثب دا٘ؾ آٔٛصاٖ ػبدی ثبیذ ٔتفبٚت ثب ؿذً .شف داساٖ دیذٌب ٜدٌ ْٚالی ٝداس٘ذ و ٝوتبثٟبی دسػی دس حبَ حبهش
ٌٔبِجی ػبص ٔب٘ذٞی ؿذ ٜداس٘ذ  ٚوٛدوبٖ تیض ٛٞؽ ثذ ٖٚوـف دا٘ؾ ث ٝدسن دا٘ؾ اسائ ٝؿذ ٜدس وتت ٔی پشداص٘ذ.
ٔحتٛای دسٚع ایٗ وٛدوبٖ ثبیذ یبدٌیشی خالق سا ث ٝآٟ٘ب ثیبٔٛصد ٘ ٝایٙى ٝدا٘ؾ آٔٛص تمّیذ وٙٙذ ٜدا٘ؾ اسائ ٝؿذ ٜتٛػي ٔؼّٓ ثبؿذ( .وبالٌش  ,جیٕض  1841 ,ف .)808دس وـٛس ٔب ٘ظشی ٝآٔٛصؽ
جذاٌب٘ ٝتیض ٛٞؿبٖ پزیشفت ٝؿذ ٜاػت .أب ث٘ ٝظش ٔی سػذ ِٛاصْ تحمك ایٗ ٘ظشیٔ ٝخُ ٔحتٛای جذاٌب٘ ٝدسٚع ,ؿیٞ ٜٛبی ٔتفبٚت اسصؿیبثی ٚ ٚیظٌی ٞبی ٔؼّٕبٖ ٔ ٚذیشاٖ ایٗ آٔٛصؿٍبٟٞب ٟٔیب
٘ـذ ٜاػت.
احتٕبالً دیذٌب ٜػبد ٜای ؤ ٝؼتمذ اػت ثش٘بٔٔ ٝفلُ تش ًٛ ٚال٘ی تش دا٘ؾ آٔٛصاٖ ػبدی ثبیذ ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ تیض ٛٞؽ اجشا ؿٛد  ,پزیشفت ٝؿذ ٜاػت .دس ایٗ ٔمبِ ٝدیٍبٟٞبی ٔتفبٚت دس ٔٛسد
آٔٛصؽ تیضٛٞؿبٖ ثشسػی ٔی ؿٛد.
إٞیت  ٚهشٚست
خٌب دس آٔٛصؽ تیض ٛٞؿبٖ ػال ٜٚثش ایٙى ٝجبٔؼ ٝسا اص ٕٟٔتشیٗ ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٔحشٔ ْٚی ػبصد ٔی تٛا٘ذ ثبػج وبٞؾ اٍ٘یض ٜث ٝتحلیُ ,ایجبد اهٌشاة ٍ٘ ٚشا٘ی ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚخب٘ٛادٞ ٜبی آٟ٘ب
ؿٛدٌ .شٞٚی تٛػؼ ٝسا تِٛیذ ػّٓ  ٚدا٘ؾ ٔی دا٘ٙذ(8ػظیٕی  ,حؼیٗ  1801 ,ف)0

تِٛیذ ػّٓ  ٚدا٘ؾ تب حذ صیبدی ث ٝثؼتٍی ث ٝچٍٍ٘ٛی آٔٛصؽ دا٘ؾ آٔٛصاٖ داسد.
ثشخی اص ثخـٟبیی ؤ ٝی تٛا٘ٙذ اص ٘تبیج ایٗ ثشسػی اػتفبدٕ٘ ٜبیٙذ ػجبستٙذ اص:

ٚ-صاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ جٟت اكالح ػبختبس آٔٛصؽ تیض ٛٞؿبٖ

ػبصٔبٖ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػتبٖ اكفٟبٖ جٟت ثبصٍ٘شی اداسٔ ٜذاسع تیض ٛٞؿبٖٔذیشاٖ ٔذاسع اػتؼذادٞبی دسخـبٖچ ٝوؼب٘ی تیض ٛٞؽ ٞؼتٙذ؟
ٌشچٕ٘ ٝش ٜآصٔٛٞ ٖٛؽ ٔی تٛا٘ذ ٔالن ٘ؼجتبً خٛثی ثشای تؼییٗ  ٚتؼشیف افشاد ثب ٛٞؽ ثبؿذ أب ثبیذ تٛج ٝداؿت و ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛآصٔٞ ٖٛب لبدس ث ٝا٘ذاصٌ ٜیشی  ٕٝٞجٙجٞ ٝبی ٛٞؽ ٘یؼتٙذ ,ثشای ٔخبَ
یىی اص جٙجٞ ٝبی تیض ٛٞؿی و ٝدس تؼشیف ٚؿٙبػبیی آ٘بٖ ث ٝوبس ٔی سٚد لذست سٞجشی ٔ ٚذیشیت ٘ٚیض خاللیت آ٘بٖ اػت و ٝتؼت ٞبی ٛٞؽ ٕ٘ی تٛا٘ذ ایٗ ٚیظٌی سا ا٘ذاصٌ ٜیشی وٙذ (ّٔه پٛس ,

1808ف.)4

تؼبسیف ٔتؼذدی اص تیض ٛٞؿی ؿذ ٜاػت و ٝث ٝچٙذ ٕ٘ ٝ٘ٛآٖ اؿبسٔ ٜی ؿٛد:
دس اكالحی1410ٝلب٘ ٖٛػٕٔٛی آٔشیىب وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ چٙیٗ تؼشیف ؿذ ٜا٘ذ :وٛدوبٖ ٛ٘ ٚجٛا٘بٖ ػٙیٗ لجُ اص دثؼتبٖ ,دثؼتبٖ ,یب دثیشػتب٘ی و ٝداسای تٛا٘بیی ٛٞؿی ثبال  ,خاللیت,تٛا٘بیی دس یه
ٔٛهٛع ػّٕی خبف  ٚتٛا٘بیی ٔذیشیت  ٚسٞجشی ٞؼتٙذ  ٚث ٝخذٔبت آٔٛصؿی خبكی ٘یبص داس٘ذ( ّٔه پٛس1808,ف)18
ثٞ ٝش حبَ هشیت ٛٞؿی یىی اص ٔالن ٞبی ثؼیبس ٔٙبػت ثشای ؿٙبػبیی وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ اػت .هشیت ٛٞؿی ٔ 188-168الن تؼییٗ وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ اػت(ّٔه پٛس 1808 ,ف)4
دس تؼشیف دیٍشی ,وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ  ٚثب اػتؼذاد وؼب٘ی ٞؼتٙذ و ٝثش ًجك تـخیق افشاد كالحیتذاس  ٚا ُٞفٗ ث ٝدِیُ اػتؼذادٞبی ثش جؼت ٝخٛد لبدس ث ٝػّٕىشد ٞبی ػبِی ٞؼتٙذ ایٗ وٛدوبٖ ثٝ
خذٔبت  ٚثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی ٔتفبٚتی ٚسای آ٘چٔ ٝؼٕٛال اص ًشیك ثش٘بٔ ٝػبدی ٔذسػ ٝاسائٔ ٝی ؿٛد ٘ ،یبصٔٙذ٘ذ تب ثٔ ٝؼِٛیت ؿبٖ ٘ؼجت ث ٝخٛد  ٚجبٔؼٚ ٝالف ؿ٘ٛذ.
وٛدوبٖ ثشخٛسداس اص ػّٕىشد ثبال ؿبُٔ وؼب٘ی ٔی ؿ٘ٛذ و ٝدس ٞش یه اص صٔیٞ ٝٙبی صیش داسای ٔٛفمیتی ٔـٟٛد  ٚیب تٛا٘بئی ثبِم ٜٛای ثبؿٙذ:
تٛا٘بیی رٙٞی ػبْاػتؼذادٞبی خبف-تفىش ػبص٘ذٜ

تٛا٘بیی سٞجشی-تٛا٘بیی سٚا٘ی – حشوتی

تٛا٘بیی دس ثىبس ٌیشی ػیؼتٓ ٞبی ٕ٘بدی آٔٛخت ٝؿذ ٜرٙٞی ( یؼٙی ثذ ٖٚاتىبء ثٔ ٝؼّٓ ٔ ٚحیي اًشافؾ ثب اتىبی خٛد ٌٔبِت سا فشاٌیشد(ٙٞ-شٞبی ٕ٘بیـی  ٚدیذاسی(ٌبال ٌش, 1367,ف (110

ٌشٞٚی اص پظٞٚـٍشاٖ ٘یض ػالئٓ ٚ ٚیظٌی ٞبی صیش سا ٘ـبٖ دٙٞذ ٜتیض ٛٞؿی ٔی دا٘ٙذ:
وٛدن تیضٛٞؽ:

 ٔشاحُ سؿذ سا صٚدتش اص حذ ٔؼٕٔ َٛی ٌزسا٘ذ -صٚدتش ث ٝحشف ٔی افتذ

 اص وّٕبتی پش ٔحتٛا ٚػّیغ  ٚسٚاٖ ثشای كحجت وشدٖ اػتفبدٔ ٜی وٙذ -خٛاػتبس استجبى پبیذاس ثب ثضسٌؼبالٖ اػت

 ٘ؼجت ث ٝتلبٚیش ثؼیبس حؼبع ٛٞ ٚؿیبس اػت -دس پی تجشثیبت جذیذ اػت

 -دأ ٝٙتٕشوض اٚ ٚػیغ ًٛ ٚال٘ی اػت

 دس ٞـت ػبٍِی خٛد ا٘تمبدی ٚالغ ٌشایب٘ ٝاص خٛد ٘ـبٖ ٔی دٞذ -ث ٝساحتی خٛا٘ذٖ سا فشا ٔی ٌیشد

 اًالػبت سا ػشیغ  ٚثب تٕبْ جضئیبت ث ٝخبًش ٔی آٔذ -دٚػتذاس آٔٛختٗ اػت

 تٕبیُ ث ٝػبصٔب٘ذٞی دیٍشاٖ داسد ) خبهؼی ,1808،ف(02ٌضاسؽ تخللی و ٝتٛػي وٕیؼیٔ ٖٛذاسع اػتشاِیب دس  1408پغ اص ٌٔبِؼ ٝدیذٌبٟٞبی وبسؿٙبػبٖ ثب ػٛٙاٖ آٔٛصؽ دا٘ؾ آٔٛصاٖ تیضٛٞؽ ا٘تـبسیبفت .ایٗ ٌضاسؽ حبوی اػت ,و ٝدس ثبسٔ ٜفْٟٛ

تیض ٛٞؿی  ,ثشداؿتٟبی هذ ٘ ٚمین ٚجٛد داسد.

وٕیؼی ٖٛیبد ؿذ ٜهٕٗ ثشسػی تؼبسیف ٌ٘ٛبٌ ٖٛتؼشیف صیش اص تیض ٛٞؽ اسائ ٝداد ٜاػت:
تیض ٛٞؽ ث ٝفشدی اًالق ٔی ؿٛد و ٝهٕٗ ثشخٛسداسی اص لٛای فىشی ٚاال ٚاػتؼذاد فشاٚاٖ اص خاللیت  ٚػبیش تٛا٘بیی ٞب ٘یض ثٟش ٜای ثشد ٜثبؿذ ٚ .ث ٝآٔٛصؽ فشاتش اص آ٘چ ٝدس ٔذاسع ػبدی اسائٔ ٝی
ؿٛد ٘یبصٔٙذ ثبؿذ(ػجبدی ,1840, ٝفٕٞ ( 46بٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝـبٞذٔ ٜی ؿٛد تؼشیف فٛق ٘یض آٖ لذس ٔج ٟٓاػت و ٝػّٕیبتی وشدٖ ایٗ تؼشیف سا ثب ٔـىُ ٔٛاجٔ ٝی ػبصد.

ؿٙبػبیی تیض ٛٞؿبٖ
پبس ٜای اص ثحج ٞبی ٔشثٛى ث ٝتیض ٛٞؿبٖ ث٘ ٝح ٜٛی ؿٙبػبیی افشاد تیض ٛٞؽ اختلبف یبفت ٝاػت.

ؿیٞ ٜٛبی ػٕذ ٜث ٝوبس سفت ٚ ٝتٛكی ٝؿذ ٜدس ؿٙبػبیی دا٘ؾ آٔٛصاٖ تیض ٛٞؽ ػجبستٙذ اص:
ٔ-ـبٞذ ٚ ٜؿٙبػبیی تٛػي ٔؼّٓ

ٕ٘شٞ ٜبی آصٔٛٔ ٖٛفمیت تحلیّی ٌشٞٚیٕ٘-شٞ ٜبی آصٌٔ ٖٛشٞٚی

ٔٛفمیتٟبی تحلیّی ٌزؿتٕٝ٘-شٞ ٜبی آصٔٛٞ ٖٛؽ فشدی

ٕ٘شٞ ٜبی آصٔ ٖٛخاللیت (ٌبال ٌش,1841 ,ف (.110دس ؿٙبػبیی  ٚتـخیق وٛدن تیض ٛٞؽ ٘مؾ لوبٚتی ٔؼّٓ ثؼیبس ٔٛحش اػت ٔ .ؼّٓ ثب ٔـبٞذ ٜدلیك  ٚاسصیبثی  ٚثشسػی اػٕبَ ٚوٛدن تلٛیشی اص ا ٚتشػیٓ وٙذ.
وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ سا دس چٟبس ًجمٔ ٝی تٛاٖ تمؼیٓ وشد:

وٛدوب٘ی و ٝدس ٌشٛٔ ٜٚفك لشاس داس٘ذ صیشن  ٚثبٛٞؽ ٞؼتٙذ  ٚوٙجىب ٚفؼبَ ٞؼتٙذوٛدوب٘ی و ٝتیض ٛٞؿی آٟ٘ب ث ٝدالیُ ٔـىالت سفتبسی ٔخُ ٔشدٚدی ٘ ،بػبصٌبسی  …ٚدیذٕ٘ ٜی ؿٛد-وٛدوب٘ی و ٝث ٝدِیُ وٕشٚیی  ،وٓ حشفی تیض ٛٞؿی ٟ٘فت ٝداس٘ذ

وٛدوب٘ی و ٝثؼیبس خالق ٞؼتٙذ ؤ ٝجتىش  ٚخالق  ٚخیبِپشداص ٞؼتٙذ.ثشای ؿٙبػبیی  ٚتـخیق وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ ث ٝثٟتشیٗ ٘ح ٛثبیذ ثشاػبع ٘یبصٞبی اٟ٘ب ثب آٟ٘ب استجبى ثش لشاس وشد  ٚؿٙبػبیی آٟ٘ب ؿبُٔ ٔشاحُ صیش اص دیذ ٔؼّٕبٖ ٔی ؿٛد:

تبسیخچ ٝفشدی  ٚثشسػی ٔٛفمیتٟبٔ-ـبٞذات ػیٙی ٔؼّٓ

-آصٟٔ٘ٛبی ٔیضاٖ ؿذ( ٜآصٔٛٞ ٖٛؽ(

حجت ثش لشاسی استجبى  ٚثش٘بٔ ٝسیضی) حؼیٗ دٚػت (64, 1810 ,ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝالحظٔ ٝی ؿٛد ٔٛفمیتٟبی تحلیّی ٕ٘ ,ش ٜآصٔٛٞ ٖٛؽ  ٚتـخیق ٔؼّٕبٖ اص ٘ظش ٘ٛیؼٙذٌبٖ ٔزوٛس دس ؿٙبػبیی تیض ٛٞؿبٖ ػٕٟٔ ٟٓی داس٘ذ.أب ٔٛفمیت تحلیّی فمي تبثغ ٛٞؽ

٘یؼت ٚثٔ ٝتغیش ٞبی دیٍشی ٘یضٚاثؼت ٝاػت.ثٙبثشایٗ ث ٝساحتی ٔی تٛاٖ ٌفت ٕٔىٗ اػت وٛدوی تیض ٛٞؽٕ٘ ,شات وٕی اص دسٚع ٔذسػ ٝوؼت وٙذِٚی ثب ایٗ حبَ وٓ ٛٞؽ ٘یؼت.

دس ٌضاسؽ وٕیؼیٔ ٖٛذاسع اػتشاِیب دس ٘ 1408بسػبیی ٞبی ٔٛجٛد دس سٚؿٟبی ؿٙبخت دا٘ؾ آٔٛصاٖ تیضٛٞؽ ثیبٖ ؿذ ٜاػت.
ث ٝاػتمبد وٕیؼی ٖٛیىی اص ٕٟٔتشیٗ ٘بسػبیی ٞبی ٔٛجٛدٔ ,ؼیبس لشاس دادٖ آٔٛختٞ ٝبی وٛدن ث ٝجبی اػتؼذاد ٚالؼی ٚی ثٛد.اص ایٗ س ٚایٗ وٕیؼی ٖٛخبًش ٘ـبٖ وشد و ٝسٚؿٟبی ؿٙبخت تیض
ٛٞؿبٖ ثبیذ ثؼت ٝث ٝػشكٔ ٚ ٝحذٚد ٜؿٙبخت تیضٛٞؽ ٔتٛٙع ثبؿذٔ.خال سٚؽ ؿٙبخت تیض ٛٞؽ دس ػشك ٝآٔٛصؽ ػٕٔٛی ثب ٘ح ٜٛؿٙبخت تیض ٛٞؽ دس ػشكٙٞ ٝش ثبیذ ٔتفبٚت

ثبؿذ(.ػجبدی,1840,ٝف(42

ثِ ٝحبٍ تٛٙع سٚؿٟبی اسصیبثیٞ ,یچ وـٛسی ث ٝا٘ذاص ٜآٔشیىب اص اثضاسٞبٔ ٚؼیبسٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثشای ؿٙبػبیی تیض ٛٞؿبٖ ثٟشٕ٘ ٜی ثشد(ػجبدی,1840,ٝف(181
ٚیظٌی ٞبی ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی تیض ٛٞؿبٖ
ثؼیبسی اص ٔؼّٕیٗ تیض ٛٞؿبٖ ٔؼتمذ٘ذ و ٝاكالح  ٚػبصٌبس وشدٖ ثش٘بٔ ٝاثتذائی ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ تیض ٛٞؽ ثٔ ٝؼٙبی آٖ اػت و ٝكشفب ا٘ٛاع ًٛال٘ی تش تىبِیف دا٘ؾ آٔٛصاٖ ػبدی سا ث ٝآٟ٘ب ثذٞیٓ
(ٌبال ٌش,1841 ,ف  .)181ث٘ ٝظش ٔی سػذ دس وـٛس ٔب ٘یض چٙیٗ ثشداؿتی اص ثش ٘بٔ ٝآٔٛصؿی تیض ٛٞؿبٖ ٚجٛد داسد .ث ٝخبًش ٕٞیٗ تلٛس,اص تفبٚتٟبی ٔٔ ٟٓذاسع اػتؼذادٞبی دسخـبٖ صیبدتش ثٛدٖ
ػبػبت والػٟبی فیضیه  ٚسیبهی ٘ؼجت ثٔ ٝذاسع ػبدی اػت.أب اٌش حتی ثپزیشیٓ و ٝتیض ٛٞؿبٖ ثبیذ دس ٔذسػٚ ٝیظ ٜای دس ع ثخٛا٘ٙذ ٚاص ػبیش دا٘ؾ آٔٛصاٖ جذا ؿ٘ٛذ,آٔٛصؽ آٟ٘ب ؿشایي ٚیظ ٜای
ثبیذ داؿت ٝثبؿذ.
ًشفذاسٖ جذایی ٔذاسع تیض ٛٞؿبٖ اص ٔذاسع ػبدی ٔؼتمذ٘ذٔ :حتٛی دسٚع تیض ٛٞؿبٖ ثبیذ ٔذاْ  ٚپیٛػت ٝدس حبَ تغییش ثبؿذ ٕ٘ ٚی تٛاٖ ٔحتٛی دسٚع آٟ٘ب سا ثب وٛدوبٖ ػبدی یىی دا٘ؼت ٚ
اػتفبد ٜاص ٔؼّٕیٗ ثب تجشث ٚ ٝداسای ػٌح ػّٕی ثبال و ٝلبدس ث ٝتذسیغ ث ٝایٗ وٛدوبٖ دس ػٌح ثبال ثبؿٙذ  ٚثتٛا٘ٙذ تفىش خالق آٟ٘ب سا پشٚسؽ دٙٞذ.
تفىش وٛدن تیض ٛٞؽ ثبیذ یه تفىش ِٔٛذ ثبؿذ  ٚدس ٟٔبستٟبی فىشی ا ٚثب وٕه ٔحتٛی دسٚع ٔ ٚؼّٓ تغییش ایجبد وشد  .وٛدن تیض ٛٞؽ ثبیذ تفىش خالق یب حُ ٔؼبِ ٝداؿت ٝثبؿذ یؼٙی ث ٝجبی

ایٙى ٝثٔ ٝؼّٓ  ٚوتبة دسػی ٚاثؼت ٝثبؿذ تب چیضی ث ٝا ٚثیبٔٛص٘ذ خٛد ث ٝتٟٙبیی ثیبٔٛصد.

اػتفبد ٜاص سٚؽ تذسیغ اوتـبفی ثشای آٔٛصؽ وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ ثبػج ٔی ؿٛد و ٝآ٘بٖ ث ٝفىش یبفتٗ خٛد دا٘ؾ ٌٕبسد ٜؿ٘ٛذ  ٚدس تالؽ ثبؿٙذً .شفذاساٖ ایٗ سٚؽ ٌالی ٝداس٘ذ و ٝوتبثٟبی دسػی
دس حبَ حبهش اص ایٗ سٚؽ اػتفبدٕ٘ ٜی وٙٙذ ٌٔ ٚبِت آٟ٘ب ػبصٔبٖ ثٙذی ؿذٙٔ ٚ ٜظٓ ٔی ثبؿذ  ٚوٛدوبٖ تیض ٛٞؽ ثذ ٖٚوـف دا٘ؾ اسائ ٝؿذ ٜدس وتت ث ٝدسن دا٘ؾ فمي ٔی پشداص٘ذ.

ٔحتٛی دسٚع ایٗ وٛدوبٖ ثبیذ یبدٌیشی خالق سا ث ٝآٟ٘ب ثیبٔٛصد ٘ ٝایٙى ٝوٛدن تمّیذوٙٙذ ٜدا٘ؾ اسائ ٝؿذ ٜتٛػي ٔؼّٓ ثبؿذ  .دس سٚؽ اوتـبفی ٔؼّٓ ثبیذ صٔبٖ  ٚآٔبدٌی ثیـتشی ثشای تذسیغ
داؿت ٝثبؿذ ِٚی ایٗ سٚؽ ؿٛس ٞ ٚیجبٖ صیبدی ثشای وٛدوبٖ داسد (ٌبال ٌش,1841 ,ف )
ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی  ٚآٔٛصؽ ثشای وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ ثبیذ ٟٔبستٟبی یبدٌیشی سا ث ٝآٟ٘ب تؼّیٓ دٞذ تب ثذ٘ ٖٚیبص ثٔ ٝؼّٓ ػُٕ وٙٙذ .دا٘ؾ آٔٛصاٖ تیض ٛٞؽ ثبیذ لبدس ثبؿٙذ و ٝثب اػتفبد ٜاص ٟٔبستٟبی

پظٞٚـی دس جٍّٙی اص حمبیك  ٚایذٞ ٜبی ٔـبثٟٔ ٝبستٟبی پظٞٚـی ٔٛسد ٘یبص ثشای ص٘ذٔ ٜب٘ذٖ دس یه جً ٍُٙجیؼی ٔ ،ؼبئُ سا حُ وٙٙذ  ٚدس جؼتجٛی جٛاة ثبؿٙذ (ٌبال ٌش,1841 ,ف ) 804
ثشای ػبصٌبسوشدٖ ثش٘بٔٔ ٝذاسع ثب تٛا٘بیی وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ سٚؿٟبی صیش تٛكی ٝؿذ ٜاػت:
-تؼشیغ دس ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی

-غٙی وشدٖ ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی

آٔٛصؽ جذاٌب٘ ٝثشای وٛدن تیض ٛٞؽ ثشای ایجبد  ٚاجشای یه ثش٘بٔٚ ٝیظ ٜثشای تیض ٛٞؽاثتذا ثبیذ آٟ٘ب سا اص ٘ظش تٛا٘بییٟب  ،هؼفٟب  ،ػالیك  ،ػبدات ٔ ،حیي خب٘ٛادٕٞ ، ٜؼبالٖ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌیشد  .جٟؾ تحلیّی (تؼشیغ ) یىی اص ثش٘بٔٞ ٝبی ٚیظ ٜثشای تیض ٛٞؿبٖ اػت  .و ٝوٛدن تیض
ٛٞؽ ٔتٙبػت ثب ظش فیت  ٚتٛا٘بیی رٙٞی خٛد پیـشفت ٔی وٙذ .جٟؾ تحلیّی ث ٝاػتمبد ٔؼّٕیٗ ٚ ٚاِذیٗ وٛدوبٖ ثبػج پـشفت وٛدن آٟ٘ب دسصٔی ٝٙتحلیّی  ٚاجتٕبػی ٔی ؿٛد ٍ٘ ٚ.شؽ ٔخجت
٘ؼجت ثٔ ٝذسػ ٝداس٘ذ ٚ .دٚػتبٖ صیبدی دس ٔذسػ ٚ ٝاجتٕبع داس٘ذ(تٛوّی , 1377ف(.16
اص سٚؿٟبی دیٍش تغییش:
ؿی ٜٛاػتفبد ٜاص والع آصاد اػت  .دس ایٗ ؿی ٜٛایؼتٍبٟٞب ٔ ٚشاوض ٔختّف یبدٌیشی ایجبد ٔی ؿٛد  ٚثش٘بٔ ٝدسػی ا٘ؼٌبف پزیش ثشای دا٘ؾ آٔٛص فشأ ٓٞی ؿٛد (ٌبال ٌش,1841 ,ف  .)841تغییش ٞبی

اجشایی دٚسٔ ٜتٛػٌ ٝثب دٚس ٜاثتذائی ٔتفبٚت اػت ٕ٘ ٚی تٛاٖ یىؼبٖ اجشا وشد صیشا ٔخال دس دٚس ٜدثیشػتبٖ چٙذیٗ ٔؼّٓ ثشای تذسیغ ٞش دسع ٚجٛد داسد.

ٔیبٖ تشثیت وبدس آٔٛصؿی دس دٚس ٜتفبٚت ٚجٛد داسد .دس ػٌح اثتذائی ٔؼٕٛال ٔؼّٓ وٛدن ٔذاس اػت ٛٔ ٚاد دسػی سا ثب وٛدن ٚفك ٔی دٞذ ِٚی دس دثیشػتبٖ ٔؼّٕیٗ دس صٔی ٝٙسؿت ٝا٘تخبثی ؿبٖآٔٛصؽ پیچیذ ٜای دیذ ٜا٘ذ  ٚتؼذاد دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثیـتش اػت
دس ػٌح ٔتٛػٌ ٝتفبٚت ٞبی ثضسٌی دس تٛا٘بیی  ٚپیـشفت تحلیّی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚجٛد داسد  .دس ایجبد ثش٘بٔٞ ٝبی ٔخلٛف تیض ٛٞؿبٖ ثبیذ ٞضیٞ ٝٙبی ثش٘بٔٞ ٝب ٘یض تٛج ٝداؿت ٝثبؿیٓ  .دس ٚالغٞضیٔ ٝٙبِی ثش٘بٔ ٝثیـتش اص ٞضی ٝٙػٕٔٛی یه ثش٘بٔ ٝػبدی ثشای ٞش دا٘ؾ آٔٛص اػت.

ػّٕیبت آٔٛصؿی ٔتفبٚت ٔی تٛا٘ذ تفبٚتٟبی لبثُ تٛجٟی دس خٛد پٙذاسی ً ٚشص فىش دا٘ؾ آٔٛصاٖ تیضٛٞؽ ثٚ ٝجٛد آٚسد  .ویفیت خبف ٔحیي یبدٌیشی تفبٚتی سا دس ٍ٘شؽ ٞب  ٚخٛد پٙذاسٜ

تیضٛٞؿبٖ ثٚ ٝجٛد ٔی آٚسد یؼٙی سفتبسٞبی ٔؼّٓ  ٚدا٘ؾ آٔٛص دس ٔحیٌٟبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛتفبٚت اػت.
ثشای ثش آٚسدٖ ٘یبص ٞبی خبف تیض ٛٞؿبٖ ثبیذ دس ٔٛاسد صیش تغییش ایجبد وشد:
ٔ-حتٛا

-وؼت یبدٌیشی

ٔحیي یبدٌیشی  ٚایٗ ػٛٔ ٝسد٘ ,یبصٔٙذ آٔبد ٜػبصی ٔؼّٓ ثًٛ ٝس جذاٌب٘ٔ ٝی ثبؿذ.ایجبد یه ثش٘بٔٚ ٝیظ ٜثشای تیضٛٞؿبٖ ٘یبصٔٙذ تغییش  ٚتح َٛدس پشػ ُٙاػت ٌ( .بال ٌش,1841 ,ف  . )846تیضٛٞؿبٖ ٘یبص ث ٝثش٘بٔٞ ٝبی ٚیظ ٜداس٘ذ ٘یبص ث ٝثش٘بٔٞ ٝبیی ؤ ٝتٙبػت ثب رٚق  ٚاػتؼذاد آٟ٘ب

ثبؿذ.

ثش٘بٔ ٝسیضی ثشای تیض ٛٞؿبٖ دٛ٘ ٚع اػت:

افمی ٛٔ-اصیثش٘بٔ ٝافمی ثٔ ٝحتٛای وتبثٟب تٛج ٝداسد و ٝپـت ػش ٓٞلشاس داد ٜؿ٘ٛذ  ٚ .دس ثش٘بٔٛٔ ٝاصی دا٘ؾ آٔٛص دس و ٙبس دیٍش ثش٘بٔٞ ٝبی دسػی یب وتبثٟبی دسػی خٛد اص وتبثٟبی دیٍش دس صٔی ٝٙدسع خٛد ٘یض
اػتفبد ٜوٙذ  .ثش٘بٔٞ ٝبی دسػی وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ ثبیذ ا٘ؼٌبف پزیش ٙٔ ٚؼىغ وٙٙذ ٜؿشایي ٚهغ جبٔؼ ٝثبؿذ  ٚ .دس وٙبس آٖ اص دسٚع فٛق ثش٘بٔٔ ٝخُ فیّٓ اػتفبد ٜؿٛد  ٚ .آٔٛصؽ  ٚثش٘بٔٞ ٝب ثبیذ
جٙج ٝا٘فشادی داؿت ٝثبؿذ.
دس سؿذ  ٚپشٚسؽ ایٗ وٛدوبٖ ٔؼّٓ ٘مؾ ٕٟٔی سا داسا ٔی ثبؿذ پغ ٔؼّٕبٖ آٟ٘ب ٘یض ثبیذ ٌضیٙؾ ؿذ ٚ ٜتیض ٛٞؽ ثبؿٙذ ٔؼّٕب٘ی و ٝپختٍی دس وبس خٛد داؿت ٝثبؿٙذ  ،دس دسع  ٚوبس خٛد كبحجٙظش
ثبؿٙذ  ٚدس ٔؼبئُ ػّٕی ٙٞ ٚشی وبس آصٔٛد ٜثبؿٙذ( لبئٕی1841,ف .)10ثش٘بٔٞ ٝبی وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ ثبیذ دس فىش ؿىٛفبئی اػتؼذاد راتی آٟ٘ب ثبؿٙذ دس جٟت ٕٔتبص ػبصی ػذ ٜای اص ػذ ٜدیٍش ایجبد
یه ٔشوض یب ٔذسػٚ ٝیظ ٜثشای ایٗ وٛدوبٖ ٔٙبػت ٔی ثبؿذ صیشا :
حوٛس آٟ٘ب دس یه ٔحیي آٔٛصؿی ثبػج پیـشفت  ٚثٟجٛد ٚهغ تحلیّی آ٘بٖ ٔی ؿٛد-آٔٛصؽ دس یه ٔشوض ثبػج ثٟجٛد  ٚتمٛیت ثش٘بٔٚ ٝیظ ٜثشای ایٗ افشاد ٔی ؿٛد.

تجٕغ آ٘بٖ ثبػج اػتفبد ٚ ٜغٙی ػبصی ثش٘بٔ ٚ ٝتٟی ٚ ٝػبیُ وٕه آٔٛصؿی  ٚػبیش أىب٘بت ثشای آٟ٘ب ٔی ؿٛدپشاوٙذٌی ایٗ وٛدوبٖ دس ؿٟش  ٚسٚػتب ثبػج ػذْ اػتفبد ٜیىؼبٖ وٛدوبٖ سٚػتبیی  ٚؿٟشی اص أىب٘بت آٔٛصؿی ٔی ؿٛد .-ایجبد ٔشاوض ٔخلٛف ثشای ایٗ وٛدوبٖ ثبػج ٔی ؿٛد ؤ ٝؼّٓ ٚیظ ٜثشای ایٗ وٛدوبٖ تشثیت ؿٛد  ،دس صٔی ٝٙثش٘بٔ ٚ ٝایجبد ٚػبیُ وٕه آٚصؿی  … ٚتحمیك  ٚثشسػی ؿٛد  ٚثٟتشیٟٙب ا٘تخبة ؿٛد

 ،آٔٛصؽ ثٚ ٝاِذیٗ آٟ٘ب ثشای ؿٙبخت فشص٘ذاٖ خٛد  ٚوٕه ث ٝآٟ٘ب ا٘جبْ ؿٛد (پبوضاد .)1840 ,
ٚیظٌی ٞبی ٔؼّٕبٖ ٔذاسع تیض ٛٞؿبٖ

ٚظیف ٝاكّی ٔؼّٕبٖ دس تبٔیٗ آصادی ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ تیض ٛٞؽ دس پشداختٗ ث ٝتفىش جبٔغ  ٚجؼتجٛی ایذٞ ٜبی جذیذ ثب احؼبػی اص آصادی اوتـبف دس ٔذاسع تیض ٛٞؿبٖ ٔی ثبؿذ ٔ .ؼّٓ ثبیذ
ثتٛا٘ذ ٔٛهٛػبت  ٚتىبِیف سا ثًٛ ٝس ٔتٛاِی ٙٔ ٚظٓ دس اختیبس وٛدن تیض ٛٞؽ لشاس دٞذ تب ا ٚثب تفىش ٞذایت وٙٙذ ٜخٛد ث ٝتٟٙبیی ث ٝایذٞ ٜبی ثضسي دػت پیذا وٙذ ِٚی ثًٛ ٝس وبُٔ ٔؼّٓ سا ٕ٘ی
تٛاٖ دس أش تذسیغ تیض ٛٞؿبٖ ٘بدیذٌ ٜشفت صیشا ٔؼّٓ یىی اص ٔٛحش تشیٗ ػٛأُ دس ایجبد حغ اٍ٘یضؽ فىشی دس وٛدوبٖ اػت(ٌبال ٌش,1841 ,ف )808
وٛدن تیض ٛٞؽ ثبیذ داسای تفىش خالق ثبؿذ  ٚیىی اص ػٛأّی ؤ ٝی تٛا٘ذ ایٗ تفىش سا آٔٛصؽ دٞذ ٔؼّٓ اػت  .تٛس٘غ یبد آٚس ؿذ ٜاػت و ٝدس یه ٔحیي آٔٛصؿی دا٘ؾ آٔٛص ث ٌٝ٘ٛ ٝای وبٔال
ثبِم ٜٛتبثغ ٟٔبستٟبی تذسیغ اػت  .دس ٘تیج ٝفؼبِیتٟبی فىشی والع تبثغ ل ٜٛاثتىبس ٔؼّٓ اػت ِٚی ثبیذ ثذا٘یٓ ؤ ٝؼئِٛیت تشثیت كحیح ٔؼّٕبٖ ث ٝػٟذٔ ٜشاوض تشثیت ٔؼّٓ] ٚدا٘ـٍبٞ ٜبا اػت ٚ
ٔؼئِٛیت ثبال ثشدٖ ػٌح ٟٔبستٟبی آ٘بٖ ثب ٔٛاصیٗ ٔذاسع دس ٘ظبْ آٔٛصؿی ٔی ثبؿذ (ٌبال ٌش,1841 ,ف .)840

دس آٔٛصؽ وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ ثبیذ دس ثش٘بٔ ٝدسػی  ،ػجه یبدٌیشی ٔ ٚحیي یبدٌیشی تغییش  ٚتح َٛایجبد وشد ٚ .اِذیٗ وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ و ٝثًٛ ٝس ٌٔٙمی ث٘ ٝحٌّٛٔ ٛثی ػُٕ ٔی وٙٙذ ٍٙٞبٔی
و ٝثش٘بٔ ٝای خبف ث ٝآٟ٘ب پیـٟٙبد ٔی ؿٛد وبٔال پزیشای آٖ ٕ٘ی ثبؿٙذ یب ثب آٖ ٔخبِف ٞؼتٙذ .دس ٘تیج ٝاص ٔؼّٕیٗ ٘یض ٘جبیذ ا٘تظبس داؿت و ٝثب یه ثش٘بٔٚ ٝیظ ٚ ٜجذیذ خٛؿحبَ ؿ٘ٛذ صیشا فىش ٔی

وٙٙذ و ٝثبیذ ػبػتٟبی ثیـتشی سا ثشای آٔبد ٜػبصی خٛد كشف وٙٙذ.

دس صیش ٔی تٛاٖ تغییش ٞبیی اجشایی و ٝثشای تیض ٛٞؿبٖ ٔٙبػت اػت سا ثیبٖ وشد:
وبٞؾ دأ ٝٙتغییش ٛٞؽ  ٚپیـشفت تحلیّی تیض ٛٞؿبٖ تب ٔؼّٓ تالؿٟبیؾ سا ٔتٕشوض وٙذ-وبٞؾ ٔمذاس ٚلتی و ٝوٛدوبٖ ٔ ،ؼّٕبٖ ٚ ٚاِذیٗ دس فشآیٙذ آٔٛصؿی كشف ٔی وٙٙذ

ثشلشاسی تٕبع ثیٗ پشػ ٚ ُٙدا٘ؾ آٔٛصاٖ)ٌبال ٌش,1841 ,ف (801یىی اص سٚؿٟبیی ؤ ٝی تٛاٖ ثب آٖ تغییش اداسی دس ٔذاسع تیض ٛٞؿبٖ ایجبد وشد اػتفبد ٜاص سٚؽ ٌٔبِؼٛٔ ٝسدی اػت و ٝدس آٖ یه ٘ٛجٛاٖ تیض ٛٞؽ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٌیشد  ٚاًالػبت الصْ ٚ
وبُٔ جٕغ آٚسی ٔی ؿٛد  ٚػپغ دس جّؼ ٝای ؤ ٝؼّٕیٗ ٔ ،ذیشاٖ  ٚػبیش پشػ ُٙحوٛس داس٘ذ اًالػبت جٕغ آٚسی ؿذ ٜاص ٘ٛجٛاٖ ٌٔشح ٔی ؿٛد  ٚػپغ ثؼذ اص ثحج  ٚتجبدَ ٘ظش یه ًشح ػّٕی
ٔٙبػت ثب آٖ ٘ظبْ تحلیّی ثٚ ٝجٛد ٔی آیذ (ٌبال ٌش,1841 ,ف ِٚ .)808ی ایٗ سٚؽ ٔحذٚدیت ٞبیی داسد  .یىؼشی سفتبسٞبی ػبًفی  ٚاجتٕبػی اص ًشفیٗ سا ٕ٘ی تٛاٖ ٔـبٞذ ٜوشد (ٌبال ٌش,
,1841ف  . )801ثشٚن دٔٛسع ((1410
ا٘ٛاع ٚیظٌیٟبی ٔؼّٕیٗ ٔتٙبػت ثب ٘یبصٞبی وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ سا ؿبُٔ:

ٔؼّٕیٗ ثبیؼتی ث ٝدا٘ؾ آٔٛصا٘ـبٖ تٛج٘ ٝـبٖ دٙٞذ٘ ٟٓٔ ,یؼت ؤ ٝؼّٕبٖ ثؼیبس ثبٛٞؽ  ٚخٛؽ ػیٕب ثبؿٙذ أب ثؼیبس ٔ ٟٓاػت و ٝث ٝوٛدوبٖ ػاللٕٙذ ثبؿٙذ  ٚآ٘بٖ سا وٕه  ٚسإٙٞبیی وٙٙذٔؼّٕبٖ ثبیؼتی كبدق ثبؿٙذ .اػتشاف ث ٝخٌب ٌّٔٛة اػت ٘ ٝالف صدٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ٔتخلق ٔل ٖٛاص خٌبٔ-ؼّٕبٖ ٔججٛس ٘یؼتٙذ ػختٍیش ثبؿٙذ

ٔؼّٕبٖ ثبیؼتی ث ٝدا٘ؾ آٔٛصا٘ـبٖ اػتٕبد وٙٙذ (ٌبال ٌش,1841 ,ف ٔ). 684تخللیٗ دس أش آٔٛصؽ وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ ثش إٞیت آٔبد ٜػبصی اختلبكی ٔؼّٓ ٌٔ ،بِؼ ٝحشف ٝای ٔذا ، ْٚتٕبػٟبیٔىشس ثب ػبیش ٔؼّٕبٖ تیض ٛٞؿبٖ تبویذ ٚسصیذ ٜا٘ذ.

ثشای وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ ثبیذ ٔٛفمیتٟبی تؼشیف وٙٙذ ٜایجبد وشد  ٚیىی اص ایٗ ٔٛفمیتٟب اػتفبد ٜاص ٌٔبِؼٔ ٝؼتمُ اػت و ٝدس آٖ ایٗ وٛدوبٖ ٚلت آصاد ثشای ٌٔبِؼ ٝوتبة دس وتبثخب٘ ٝداس٘ذ  .خٛد
وبٚی اص ًشف ٔؼّٓ ثبػج ثبال ثشدٖ ػٌح ٟٔبست  ٚوٙؾ ٔتمبثُ ٔٙبػت ثیٗ دا٘ؾ آٔٛص ٔ ٚؼّٓ ٔی ؿٛد ،ؿٙبخت هؼفٟبی خٛدؽ  ٚدس ٘تیج ٝاػتفبد ٜاص وبس ٚسصیٟبی حیٗ خذٔت ٔی ؿٛد  .وّیذ
ثحج  ٚاٍ٘یضؽ والع دس دػتبٖ ٔؼّٓ اػت.
ٔؼّٕیٗ ٔذاسع تیض ٛٞؽ ثبیذ دس ٔحتٛا  ،ػجىٟبی یبدٌیشی ٟٔبست داؿت ٝثبؿٙذ ٔ .خلٛكب ٟٔبست دس ٔحتٛا ثبػج ٔی ؿٛد ؤ ٝؼّٕیٗ اػتٕبد ث٘ ٝفغ ث ٝخٛد داؿت ٝثبؿٙذ  ٚایٗ وبس اص ًشیك وبس
آٔٛصیٟب كٛست ٔی ٌیشد.

ساػیغ ؿشح جبٔؼی اص ٘یبصٞبی وّی پشػّٙی ٔشث ًٝٛث ٝثش٘بٔ ٝتیضٛٞؿبٖ سا ث ٝلشاسصیش اسائ ٝوشد ٜاػت:

ٔ-ؼّٕیٗ ٘بظش تٕبْ ٚلت یب غیش پیٛػتٝ

سٚا٘ـٙبػبٖ ٔذسػ ٝو ٝثش وبس آٔٛصی ف ٖٛٙآٔٛصؿی  ٚدس ؿٙبػبیی تیض ٛٞؿبٖ تجحش داؿت ٝثبؿٙذٔ-تخللبٖ ثش٘بٔ ٝدسػی دس تٕبْ صٔیٞ ٝٙبی اكّی تحلیّی

فٟشػتٟبیی اص ٔتخللبٖ جبٔؼ ٝثشای وٕه ثٔ ٝؼّٓ ثشای استجبى ثب دا٘ؾ آٔٛص  ٚػبختٗ ثش٘بٔٝٔ-ـبٚساٖ ٔذسػٝ

ٕٞب ًٙٞوٙٙذٌبٖ ٟ٘بیی ٔتغیشٞب ثشای تٛػؼ ٝوّی اػتؼذاد (ٌبال ٌش,1841 ,ف (621دس وٙبس تشثیت ٔؼّٓ ثشای آٔٛصؽ تیض ٛٞؿبٖ ٘یبص ث ٝتشثیت ٔـبٚس ٘یض ٚجٛد داسد  .جىؼٚ ٖٛساٌی (  ٕٝ٘ٛ٘ ) 1442ای اص ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؽ حیٗ خذٔت ثشای ٔؼّٕیٗ ٔ ،ـبٚساٖ  ٚػشپشػتبٖ تیض

ٛٞؿبٖ سا اسائ ٝداد ٜا٘ذ.

ٔؼّٕیٗ ٔ ،ـبٚساٖ  ٚػشپشػتبٖ ثبیذ دس ػّٕىشد ٞبی خٛیؾ ث ٝاسصیبثی خٛد ثپشداص٘ذ ( ایٗ وبس ػجبست اص تحّیُ ػٛاِٟبی أتحب٘ی  ،ساثٌٔ ٝتمبثُ ٔؼّٓ  ٚدا٘ؾ آٔٛص ٘ ،ظش دا٘ؾ آٔٛص ٘ؼجت ث ٝوالعاسائ ٚ ٝثیبٖ اٞذاف ٕٞشا ٜثب ٔذِٟبیی اص اٞذاف ( اػتفبد ٜاص ٘ٛاسٞبی ٚیذئٛیی  ،والػٟبی ٕ٘بیؾ ….ٚٔؼّٕیٗ ٔ ،ـبٚساٖ ٚػشپشػتبٖ دس ٍٙٞبْ اػتفبد ٜاص ثش٘بٔ ٝهٕٗ خذٔت ثبیذ ثتٛا٘ٙذ تٕشیٗ ػّٕی داؿت ٝثبؿٙذ .ٔ-ؼّٕیٗ ٔ ،ـبٚساٖ ثبیذ ثتٛا٘ٙذ پغ اص اتٕبْ ثش٘بٔٞ ٝبی هٕٗ خذٔت ث ٝاسصیبثی اص خٛیؾ ثپشداص٘ذ ٌ( .بال ٌش,1841 ,ف  .)6201ث٘ ٝظش ٌبالٌش ( (1444

ٔذیش وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ ثبیذ ؿٙبختی ٘ؼجت ث٘ ٝىبت صیش داؿت ٝثبؿٙذ:
-تفبٚتٟبی فشدی

-تخلق دس ٔحتٛا -تخلق آٔٛصؿی -أٛس اجشایی  ٚػشپشػتی تخلق داؿت ٝثبؿذ -داؿتٗ ٌٔبِؼٔ ٝؼتمُ ٞذایت ؿذ- ٜتجشثٔ ٝیذا٘ی (ٌبال ٌش.),1841 ,

دس أش آٔٛصؽ ایٗ وٛدوبٖ ٔشثی یب ٔؼّٓ ٘مؾ اػبػی داسد  ٚتٟٙب ٘جبیذ ثٔ ٝؼّٔٛبت ٔؼّٓ تٛج ٝؿٛد ثّى ٝثبیذ ث ٝؿخلیت  ٚػٛاًف ا٘ؼب٘ی ا٘ ٚیض تٛج ٝؿٛد.

اص دً ٚشیك ٔی تٛاٖ ٔؼّٕیٗ ایٗ وٛدوبٖ سا ٌضیٙؾ وشد:

ا٘تخبة ٔشثی اص ًشیك ثشٌضاسی آصٔ ٖٛدس ثیٗ ٔؼّٕیٗ ٔذاسع ػبدیاص ثیٗ فبسؽ اِتحلیالٖ دٚسٞ ٜبی تؼّیٓ  ٚتشثیت اص ًشیك آصٟٔ٘ٛبی اختلبكی دس وٙبس اػتفبد ٜاص ٔؼّٕیٗ خبف ٘یبص ثٔ ٝتخللیٗ دیٍشی ٘یض داسیٓ ٔخُ ثش٘بٔ ٝسیضاٖ دسػی  ،سٚا٘ـٙبػبٖ ٔ ،ـبٚساٖ ٚجبٔؼ ٝؿٙبػبٖ ٚسصیذ.ٜ

 ٚثبیذ ثًٛ ٝس ٔذا ْٚاص فؼبِیتٟبی ایٗ ٌشٟٞٚب اسصؿیبثی كٛست ٌیشد  .تب ٘مبیق ٔٛجٛد ؿٙبػبیی ؿٛد  ٚثش ًشف ٌشدد  .ػیؼتٓ یب سٚؽ تذسیغ دس ایٗ ٔذاسع ثبیذ ثٍ ٝ٘ٛای ثبؿذ و ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ سا

ث ٝتحمیك  ٚپظٞٚؾ ػاللٕٙذ ػبصدٔ .ؼّٕیٗ ایٗ ٔذاسع ثبیذ ثًٛ ٝس ٔتٛػي ث ٝوبس آٔٛصی هٕٗ خذٔت ثپشداص٘ذ.
ث ٝغیش اص ٔؼّٓ ٔٛاسد صیش ٘یض ٔی تٛا٘ذ دس ػذْ پیـشفت ثش٘بٔٞ ٝبی ایٗ ٔذاسع ٔٛحش ثبؿذ:

وٕجٛد پشػ ٚ ُٙػبیش ٘یشٞٚبی ٔتخلق ٔخُ ٔذیش الیك  ٚوبسداٖ ٔ ،ـبٚس-وٕجٛد ٔٙبثغ ٔبِی ٘ ٚجٛدٖ ثٛدج ٝوبفی ثشای ایٗ ٔذاسع

ػذْ ػالل ٝوبدس آٔٛصؿی ث ٝتؼّیٓ  ٚتشثیت تیضٛٞؿبٖ  ٚثش٘بٔٞ ٝبی ٚیظ ٜآ٘بٖ-ػذْ ٕٞىبسی ٚاِذیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚػذْ تٛج ٝآ٘بٖ ث ٝثش٘بٔٞ ٝب

٘جٛد ٚػبیُ آٔٛصؿی  ٚوٕه آٔٛصؿی -ػذْ ٕٞىبسی جبٔؼ ٝثب ثش٘بٔٚ ٝیظ ٜدا٘ؾ آٔٛصاٖ تیض ٛٞؽ-ػذْ اسصؿیبثی كحیح اص ثش٘بٔٞ ٝب  ٚػذْ ؿٙبخت وٕجٛدٞب ٘ ٚمبئق ایٗ ثش٘بٔٞ ٝب

ثًٛ ٝس وّی ٕٟٔتشیٗ ػٛأُ دس آٔٛصؽ وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ ػجبستٙذ اص:
ٔؼّٓ اص ٘ظش ا٘تخبة  ٚتشثیت  ،ثش٘بٔٞ ٝبی دسػی  ٚثش٘بٔ ٝسیضیٟبی دسػی اص ٘ظش تٙبػت ثب سٚح  ٚاػتؼذاد ایٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ (پبوضاد )1840 ,

خب٘ٛاد ٚ ٜفشص٘ذ تیض ٛٞؽ
ثشای ثشخی اص اِٚیب ٚجٛد یه فشص٘ذ تیض ٛٞؽ ٚػیّ ٝای ثشای اسهبی غشٚس  ٚجبًّ ٜجی آ٘بٖ اػت.ایٗ لجیُ افشاد ثذ ٖٚآ٘ىٔ ٝتٛج ٝثبؿٙذ ثب ٌٔشح وشدٖ تیض ٛٞؿی  ٚتٛا٘بیی ٞبی فشص٘ذ خٛد ثبػج ثٝ
ٚجٛد آٚسدٖ اهٌشاة ٘ ٚبأٙی  ٚتمٛیت ایٗ احؼبع دس وٛدن ٔی ؿ٘ٛذ و ٝآ٘چٛٔ ٝسد ػالل ٝاِٚیب اػت  ,خٛد ا٘ ٚیؼت ثّى ٝتیض ٛٞؿی اػت.اِٚیبیی و ٝثتٛا٘ٙذ ث ٝفشص٘ذ خٛد ثمجٛال٘ٙذ و ٝاسصؽ ٚ
إٞیت ٞشیه اص آ٘بٖ ٘ ٝث ٝخبًش تیض ٛٞؿی ٕ٘ ,شات دسػی ٛٔ ٚفمیت تحلیّی ,ثّى ٝث ٝخبًش خلٛكیبت ؿخلی آٟ٘ب اػت ٔب٘غ ثؼیبسی اص دس ٌیشیٟب دس ٔحیي خب٘ٔ ٝی ؿ٘ٛذ .تحمیمبت ثّ ْٛدس ػبَ
 1402احجبت وشد ٜاػت و ٝسؿذ وبُٔ اػتؼذاد وٛدوبٖ ٘یبصٔٙذ كشف ٚلت ٙٔ ٚبثغ ٔبدی ٔی ثبؿذ ٚ .اِذیٙی و ٝداسای أىب٘بت ثیـتش  ،دس آٔذ ثیـتش  ٚتحلیالت ثبال ٛٔ ٚفمیت  ٚتٕبع اجتٕبػی
ثٟتش ٞؼتٙذ حٕبیت وٙٙذٙٔ ٜبػجی ثشای سؿذ  ٚتىبُٔ اػتؼذاد وٛدن خٛد داس٘ذ  .سٚاثي ػبًفی ثیٗ اػوبی خب٘ٛادٞ ٜب ٕٞ ٚچٙیٗ حٕبیت آٟ٘ب اص وٛدوبٖ ثب اػتؼذاد خٛد تبحیش صیبدی دس پشٚسؽ
اػتؼذاد وٛدوبٖ داسد ٔخلٛكب ایٗ خب٘ٛادٞ ٜب ثؼیبس ا٘ؼٌبف پزیش  ٚث ٝػّٓ پیٛػتٞ ٝؼتٙذ.

٘ٛجٛا٘بٖ تیض ٛٞؽ ثیـتش ث ٝاػتفبد ٜاص ٚلت خٛد ٘ؼجت ثٛ٘ ٝجٛا٘بٖ ٔتٛػي إٞیت ٔی دٙٞذ  ٚدٚػت داس٘ذ ٚلتٟبی آصاد خٛد سا ثٌٔ ٝبِؼ ٝیب فؼبِیتٟبی ٙٞشی  ٚػّٕی ثض٘ٙذ  ٚدٚػتذاس ؿشوت دس
فؼبِیتٟبیی ٞؼتٙذ و ٝتجشثٔ ٝخجت ثشای آٟ٘ب ثٕٞ ٝشا ٜداؿت ٝثبؿذ وٛدن تیضٛٞؿی یب ثب اػتؼذاد ٘یبص ث ٝسؿذ  ٚتىبُٔ اػتؼذاد خٛد داسد  ٚایٗ سؿذ  ٚتىبُٔ اص ًشیك خٛد فشد  ٚاًشافیبٖ ا ٚكٛست ٔی
ٌیشدٞ .یچ تیض ٛٞؿی ٕ٘ی تٛا٘ذ ثذ ٖٚپبداؿٟبی ثیش٘ٚی  ٚدس٘ٚی و ٝدیٍشاٖ  ٚخٛد ث ٝخٛدؽ أتیبص ٔی دٞذ ث ٝسؿذ  ٚتىبُٔ ثشػذ ایٗ پبدؿٟبی ثیش٘ٚی اص ًشیك ٔؼّٕبٖ ٚ .اِذیٗ ٕٞ ٚ ،ؼبالٖ كٛست
ٔی ٌیشد یؼٙی ثذ ٖٚثش اٍ٘یختٗ ایٗ وٛدوبٖ ٕ٘ی تٛاٖ آٟ٘ب سا دس اػتؼذادؿبٖ سؿذ داد .وٛدوبٖ ثب اػتؼذاد ثشای سؿذ  ٚتىبُٔ اػتؼذادٞبی خٛد ٘یض ثٔ ٝذاسػی ٚیظ ٜداس٘ذ و ٝتٛػي ثش٘بٔٞ ٝب ٚ
أىب٘بت ٚیظ ٜث ٝپشٚسؽ آٟ٘ب پشداخت ٝؿٛد ٔ .حیي خب٘ ٚ ٝخب٘ٛادٕٟٔ ٜتشیٗ ػبُٔ دس سؿذ  ٚتىبُٔ اػتؼذادٞبی فشد داس٘ذ(ثًٛ ٝس ٔخبَ ٘ 58فش اص ٔ 688شد  ٚصٖ ٔـٟٛسی وٚ ٝجٛد داس٘ذ خب٘ٞ ٝبیی

ٌشْ  ٚساحت  ،اسهبء وٙٙذ ٚ ٜآساْ داس٘ذ ).
اص ػٛأُ دیٍش دس سؿذ  ٚتىبُٔ اػتؼذاد وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ ٔیضاٖ تؼٟذی اػت آ٘بٖ ٘ؼجت ث ٝاػتؼذاد خٛد داس٘ذ  ٚ .دس ایٗ تؼٟذ  ٚافضایؾ آٖ ٔؼّٕبٖ  ٚخب٘ٛادٛٔ ٜحشٔی ثبؿٙذ یؼٙی ٞش د ( ٚخب٘ٛادٜ
ٔٚؼّٓ ) صٔی ٝٙای سا فشإ٘ ٓٞبیٙذ و ٝحبِت غشل ٝؿذٖ دس وبس ثٛ٘ ٝجٛاٖ تیض ٛٞؽ دػت ثذٞذ ٛٔ ٚلؼی و ٝایٗ حبِت ایجبد ؿذ ٘ٛجٛاٖ ث ٝسؿذ  ٚتىبُٔ اػتؼذاد خٛد ٔی پشداصد(چیىؼٙت  16،ف
 .) 118ثؼوی اص ٚاِذیٗ وٛدوبٖ تیض ٛٞؽ  ،تیض ٛٞؿی فشص٘ذ خٛد سا ا٘ىبس ٔی وٙٙذ ثٙب ث ٝدالیُ صیش - :ثؼوی اص آٟ٘ب ٔی خٛاٙٞذ ثبٚس وٙٙذ و ٝپیـشفت غیش ػبدی فشص٘ذؿبٖ ػٌی ٝاِٟی  ٚیب ساصی

٘بٌفتٙی اػت و ٝثٔ ٝیشاث سػیذ ٜاػت  .ثشخی دیٍش ٔی خٛاٙٞذ ثٍٛیٙذ و ٝفشص٘ذؿبٖ فمي یه وٛدن اػتخٙبئی ٔؼِٕٛی ٘جٛد ٜاػت ثّى ٝفشدی ثی ٕٞتب اػت.
ث ٝایٗ دالیُ سٚؽ تذسیغ ٚاِذیٗ ثب یىذیٍش فشق داسد ٞ ٚش وذاْ ثشداؿت خبكی ٘ؼجت ث٘ ٝح ٜٛآٔٛصؽ وٛدن خٛد داس٘ذ ِٚی ثب ایٗ ٚجٛد ٚاِذیٗ ٘مؾ ٕٟٔی دس آٔٛصؽ صٚد ٍٙٞبْ وٛدوبٖ ٘بثغٝ
خٛد داس٘ذ( ٞب، 1808، ٚف .)180
ٔخبِفبٖ جذا ػبصی تیض ٛٞؿبٖ اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ ػبدی
یىی اص ؿیٞ ٜٛبی آٔٛصؽ تیض ٛٞؿبٖ جذا ػبصی آٟ٘ب اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ ػبدی اػت .ایٗ ؿیٛٔ ٜٛجت ٔخبِف ٞبیی اص ػٛی ثش خی اص وبسؿٙبػبٖ ؿذ ٜاػت.
ػذ ٜای دیٍش ٔؼتمذ٘ذ و ٝوٛدن تیض ٛٞؽ ثبیذ دس ٔذاسع ػبدی تحلیُ ٕ٘بیذ صیشا  :جذایی تیض ٛٞؿبٖ  ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ ػبدی اص یىذیٍش احؼبع خٛد ثشتشی  ٚغشٚس دس تیضٛٞؿبٖ ثٚ ٝجٛد ٔی آٚسد .
ِٚی دس وُ ٔشاوضی جذا ثبیذ ثشای ایٗ ٌش ٜٚفشا ٓٞػبصیٓ ِٚی ثش ًجك ؿشایي صیشٔ : -شاوض آٔٛصؿی تیضٛٞؿبٖ ثبیذ دس جٟت غٙی ػبصی ثش٘بٔ ٚ ٝؿىٛفبئی اػتؼذاد ٞبی آ٘بٖ ثبؿذ ٙٔ ٚحلش ثٌ ٝشٞٚی

خبف ٘جبؿذ.

وٛدوبٖ ثبیذ تٛػي ٔتخللبٖ  ٚتٛػي آصٟٔ٘ٛبی ٔؼتجش ٌضیٙؾ  ٚا٘تخبة ؿ٘ٛذ - .آٔٛصؽ ٚیظ ٜثشای ایٗ وٛدوبٖ ثبیذ تب ػبَ آخش دثیشػتبٖ ثبؿذ  ٚدٚساٖ دا٘ـٍب ٜسا ؿبُٔ ٘ـٛد صیشا فشد تیض ٛٞؽٔی تٛا٘ذ دس ایٗ دٚساٖ سا ٜخٛیؾ سا ثبصیبثذ- .ثش٘بٔ ٝتیض ٛٞؿبٖ ثبیذ ًٛسی ثبؿذ و ٝآٟ٘ب سا فمي ثشای وؼت یىؼشی سؿتٞ ٝبی خبف ٕٔ ٚتبص جبٔؼ ( ٝپضؿىی  )ٚآٔبد٘ ٜىٙذ ثّىٞ ٝش وغ ثش اػبع
تٛا٘ؾ  ٚاػتؼذادؽ ٚاسد یه سؿت ٝؿٛد  ٚادأ ٝتحلیُ دٞذ  .دس ثش٘بٔٞ ٝبی خبف ایٗ وٛدوبٖ ثبیذ ث ٝخلٛكیبت فشدی  ،تـٛیك ثٌٔ ٝبِؼ ٚ ٝپظٞٚؾ  ،تٛج٘ ٝیبص ٞبی دیٍشاٖ  ٚجبٔؼ ٚ ٝتالؽ دس
وٕه ث ٝدیٍشاٖ تٛج ٝخبف كٛست ثٍیشد(پبوضاد  .)1840 ,ایٗ وٛدوبٖ داسای ٔـىالتی ٔی ثبؿٙذ اص جّٕ ٝاص ٘ظش پزیشؽ دیٍشاٖ و ٝافشاد وٕتش اص خٛد سا لج٘ َٛذاس٘ذ  ،ثی اػتٙبئی ث ٝدسع  ٚوالع
ث ٝػّت غشٚس صیبد  ،خٛد ثشتش ثیٙی خٛدؿبٖ  ،سؿذ یه جب٘ج ٝؿخلیت آٟ٘ب ٔخال ٔـىُ دس سٚاثي اجتٕبػی  ،ثذثیٙی ث ٝدیٍشاٖ ٔ ،ـىُ ػذْ تٌبثك ثب جبٔؼ ٚ ٝؿشایي ص٘ذٌی ( لبئٕی1841,ف.)10
دس ِٟؼتبٖ ثشای ٔذاسع خلٛكیت ثشاثشی لبئُ ٔی ؿ٘ٛذ,ایٗ اكُ دس ٌفت ٝثٛسصیٓ جّٔ ٜٛی یبثذ و ٕٝٞ ٝوٛدوبٖ ثب اػتؼذاد ٞبی فىشی ٔـبث ٝصادٔ ٜی ؿ٘ٛذ  ٚتٟٙب ؿشایي ٔحیٌی ٔختّف اػت وٝ
ث ٝثشٚص تفبٚت دس ٔیبٖ آ٘بٖ ٔی ا٘جبٔذ .ث ٝػجبست دیٍش وٛدوبٖ ثب اػتؼذاد غبِجبً اص ٔحیي ٞبیی ػش ثش ٔی آٚس٘ذو ٝػشؿبس اص اٍ٘یضٞ ٜبی سؿذ ثبؿذ.ایجبد ٔذاسع خبف ثشای تیض ٛٞؿبٖ ػّٕی غیش
دٔٛوشاتیه ثٛدٌ ٚ ٜشایؾ ٞبی ٘خج ٝپشٚسی سا ظبٞش ٔی ػبصد.
ثشاػبع یبفتٞ ٝبی ثٛسصیٓ  ٚوبسؿٙبػبٖ تؼّیٓ  ٚتشثیت دس ِٟؼتبٖ ث ٝایٗ تٛافك جٕؼی دػت یبفت ٝا٘ذ وٞ ٝش یه اص ٔذاسع ػلش حبهش ثبیذ لذست ؿٙبػبیی اػتؼذاد  ٚتٛا٘بیی دا٘ؾ آٔٛصاٖ خٛد

ساداؿت ٝثبؿٙذ  ٚثش اػبع آٖ سٚؽ ٔٙبػت آٔٛصؿی سا ا٘تخبة وٙٙذ.دس ٔذاسع اثتذایی ٔ ٚتٛػٌِٟ ٝؼتبٖ تیضٛٞؽ ث ٝوؼی اًالق ٔی ؿٛد و ٝاص جٟت لٛای فىشی تیضٛٞؿٙذ  ٚدس  ّٝٞٚا َٚثشاػبع

ػّٕىشد دسػی ٕ٘ ٚشاتـبٖ دس ٔؼبثمبت  ٚأتحب٘بت ٔختّف ٔ ٚ ,ـبٞذات  ٚداٚسی ٞبی ٔؼّٕبٖ ؿٙبػبیی ٔی ؿ٘ٛذ.دس ٔش حّ ٝثؼذ اص آصٟٔ٘ٛبی سٚاٖ ؿٙبختی اػتفبدٔ ٜی ؿٛد.

دس ایٗ وـٛس ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ تیضٛٞؽ دٚسٔ ٜتٛػٌ ٝوالػٟبی ٔمٌؼی ٚیظ ٜدسٚع سیبهی ,فیضیه  ,ػّ ْٛا٘ؼب٘ی,صیؼت ؿٙبػی  ٚؿیٕی صیش ٘ظش اػبتیذ دا٘ـٍب ٜایجبد ؿذ ٜاػتٕٞ.چٙیٗ والػٟب ٚ
ٔذاسػی ایجبد ؿذ ٜو ٝیىی اص صثبٟ٘بی خبسجی(سٚػی ,اٍّ٘یؼی ,فشا٘ؼٛی  ٚإِٓب٘ی)صثبٖ آٔٛصؿی  ٕٝٞدسٚع آٖ اػت.ایجبد ثبؿٍبٟٞب  ٚا٘جٕٗ ٞب یی ٕٞچ ٖٛثبؿٍب ٜسیبهیبت ٔتٙبػت ثب ػالیك ٌ٘ٛب

ٌ ٖٛتیضٛٞؿبٖ  ٚثشٌضاسی ٔؼبثمبت دسػی دس سؿتٞ ٝبی ٔختّف اص دیٍش أىب٘بتی اػت و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙفشا ٓٞؿذ ٜاػت.

هشٚست ٔـبٚس ٜتحلیّی ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ تیضٛٞؽ ٘ ٚبثغٝ
ایٗ دػت ٝاص دا٘ؾ آٔٛصاٖ ،لـش پش ٘یش ٚ ٚلبثُ تٛجٟی ثشای دػت ا٘ذسوبساٖ تؼّیٓ  ٚتشثیت  ٚجبٔؼٞ ٝؼتٙذ .ػشٔبیٌ ٝزاسی  ٚاػتفبد ٜاص ا٘ٛاع خذٔبت ٔـبٚس ٜای دس وٙبس ػبیش أىب٘بتی و ٝثشای آٟ٘ب دس
ٔذاسع ٚیظ ٜفشأ ٓٞی آیذ هشٚست داسد .اص دػت سفتٗ چٙیٗ ٘یشٞٚبیی ث ٝخبًش ا٘تخبة ٞب  ٚتلٕیٕبت ٘بدسػت ،صیبٖ ٞبی لبثُ تٛجٟی ث ٝثبس خٛاٞذ آٚسد.دٚسٛ٘ ٜجٛا٘ی دس ا٘تمبَ ػّٓ  ٚدا٘ؾ ثٝ

٘ٛجٛا٘بٖ دٚسٕٟٔ ٜی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد.

اص آ٘جب وٛ٘ ٝجٛاٖ اص ٘ظش رٙٞی داسای تفىش ا٘تضاػی ٔی ؿٛد ،ػّ ْٛسا ثًٛ ٝس ا٘تضاػی دسن ٔی وٙذ ٔ ٚؼٕٛال ثب جٙجٞ ٝبی ٔختّف ػّٓ ٟٔ ٚبستٟبی ٔٛسد ٘یبص ٔـبغُ آیٙذ ٜآؿٙب ٔی ؿٛد .ػذ ٜای اص
٘ٛجٛا٘بٖ دس ٔؼبئُ تحلیّی دچبس ؿىؼت ٔی ٌشد٘ذ ؤ ٝی تٛاٖ ٌفت ٔٛاجٛ٘ ٟٝجٛاٖ ثب ؿىؼت ٞب ٘ ٚبوبٔی ٞب  ٚتحلیُ ؤ ٝؼٕٛال ثب ثی ػاللٍی ٘ؼجت ثٔ ٝؼبئُ تحلیّی  ٚوبٞؾ ٕ٘شات دسػی
ؿشٚع ٔی ؿٛد افت تحلیّی ٘بْ داسد.
دس خبتٕ ٝثبیذ ٔتزوش ؿذ؛ ٚاِذیٗ دس ٔٛاج ٟٝثب افت تحلیّی ٘ٛجٛا٘بٖ ثبیذ ا٘ؼٌبف پزیش ثٛد ٚ ٜسفتبسٞبی خـ٘ٛت آٔیضی ثب ٚی ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ  ٚدس ػٛمٛٔ ،فمیت ٞبی تحلیّی ا ٚسا تمٛیت ٕ٘ٛد ٚ ٜثٝ
ا ٚپبداؽ دٙٞذ صیشا دس یبدٌیشی ٕٞیـ ٝحوٛس پبداؽ  ٚتمٛیت اٍ٘یض ٜإٞیت ثؼیبسی داسد صیشا فشد اص ًشیك تمٛیت اٍ٘یضٔ ٜی تٛا٘ذ ث ٝیبدٌیشی ثیـتشی دػت یبثذ  ٚدس غیش ایٗ كٛست ػذْ تمٛیت
فشد دس ٍٙٞبْ افت تحلیّی ٔٛجت تشن تحلیُ ٘ٛجٛاٖ خٛاٞذ ؿذ.
ث ٝػجبست دیٍش ٚاِذیٗ ثبیذ ثٛ٘ ٝجٛاٖ تٛج ٝوبفی سا ٔجز َٚداؿت ٚ ٝسٚحی ٝاػتٕبد ث٘ ٝفغ ٚی سا افضایؾ دٙٞذ  ٚدس ٚی ٘ؼجت ث ٝدسع خٛا٘ذٖ ،اٍ٘یضٞ ٚ ٜذف ایجبد وٙٙذ .دس غیش ایٗ كٛست ٞش ٌٝ٘ٛ
سفتبس ٔخبِفی دس ٚاِذیٗ ٔٛجت ؿىؼت  ٚاص ثیٗ سفتٗ اػتٕبد ث٘ ٝفغ ٚی خٛاٞذ ؿذ.

ٔـبٚساٖ ٘یض ثٍٙٞ ٝبْ افت تحلیّی ٘ٛجٛا٘بٖ ثبیذ تٛج ٝوبفی داؿت ٝثبؿٙذ و ٝافت تحلیّی ٘ـب٘ ٝػذْ تٛا٘بیی تحلیّی آٟ٘ب ٘یؼت  ٚثبیذ آٟ٘ب سا ث ٝا٘ذاص ٜوبفی تمٛیت ٕ٘بیٙذ.

