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 چكیدٌ

ثبیذ ثب اعالػبت  ٞٙش عشاضی ٚ ػبخت یه خب٘ٝ وٕتش ثٝ زـٓ ٔی آیذ. دس ایٗ ٔمِٛٝ، ضتی دا٘بتشیٗ ٔشدْ ٞٓ

ػّٕی ٚ تدشثٝ پـتیجب٘ی ؿٛ٘ذ. اص عشفی ٕ٘ی تٛاٖ ٕٞٝ زیض سا تدشثٝ وشد ٚ دس ثشخی ٔٛاسد ٘یبص اػت وٝ اص تدشثٝ دیٍشاٖ 

اػتفبدٜ ؿٛد ٚ اص أتطبٖ وشدٖ ٕٞٝ زیض پشٞیض وشد. خب٘ٝ ٞش وؼی ػالٜٚ ثش داؿتٗ ٚیظٌی ٞبی ثذیٟی یه خب٘ٝ، ثبیذ 

اػتشاضت، ؿیه، ٔذ سٚص ٚ ... اٌشثب ػجه ص٘ذٌی فشد ػبصٌبس ٘جبؿذ، ثٝ اٚ ِغٕٝ ٔی ص٘ذ. ثبیذ  ٔىب٘ی ثبؿذ، ثشای آسأؾ ٚ

خب٘ٝ ای ثبؿذ وٝ ٞٓ صیجب ٚ ٞٓ وبسآٔذ ثبؿذ. ثشای دػتیبثی ثٝ زٙیٗ ٞذفی ثبیذ اعالػبت صٔیٙٝ ای وبفی دس ساثغٝ ثب 

وبسثشدی صیجبیی ؿٙبػی ٚ اسٌٛ٘ٛٔی دس ٔجّٕبٖ دوٛساػیٖٛ داخّی داؿتٝ ثبؿیٓ. پغ دس ایٗ تطمیك ثٝ دٚ خٙجٝ ٔٛثش ٚ 

داخّی ٔی پشداصیٓ ٚ سٚ٘ذ تغییشات ٔجّٕبٖ داخّی سا ثب تبویذ ثش ایٗ دٚ خٙجٝ دس عَٛ تبسیخ، اص دٚساٖ ثبػتبٖ تب ثٝ أشٚص، 

 ثشسػی خٛاٞیٓ وشد.
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  مقدمٍ -1
 بیبن مسئلٍ -1-1

ٔجّٕبٖ داخّی یىی اص ٟٕٔتشیٗ ٚ دس ػیٗ ضبَ وبسثشدی تشیٗ ٔجطث دس ٔؼٕبسی داخّی اػت. دغذغٝ ٔجّٕبٖ اص اثتذا تب 

ضبَ ٚخٛد داؿتٝ ٚ اص ٘ىبت خزاة ایٗ ٔجطث، تبسیخسٝ آٖ اػت؛ وٝ دائٕب دس عَٛ تبسیخ ؿبٞذ تغججش ٚ تطَٛ آٖ ثٛدٜ ایٓ. ثی 

بٖ داخّی ٘یبصٔٙذ ٍ٘شؽ زٙذ ػٛیٝ ٞؼتیٓ ٚ ثبیذ فبوتٛسٞبی صیبدی سا ٔذ ٘ظش لشاس دٞیٓ. دس ایٗ ثیٗ ؿه ثشای ثشسػی ٔجّٕ

ا٘ؼبٖ ٘مؾ ا٘ىبس٘بپزیشی داسد. اٌش ا٘ؼبٖ سا ٘مغٝ ػغف ٚ ٔطٛس اكّی تٕبٔی اتفبلبت ٚ تطٛالت اختٕبػی ثذا٘یٓ، ا٘سٝ وٝ ثبػث 

٘ؼبٖ ػبِٓ داسای فىشی ػبِٓ ٘یض ٞؼت. اص دٚ خٙجٝ ٔی تٛاٖ ثٝ پیـشفت ایٗ زشخٝ ٚ سٚ٘ذ ٔی ؿٛد، ا٘ؼب٘ی ػبِٓ اػت. ا

ػالٔت ا٘ؼبٖ ٍ٘شیؼت؛ اَٚ اص ِطبػ سٚضی ٚ دْٚ اص ِطبػ خؼٕی یب فیضیىی. ٔٛسد اَٚ سا ثبیذ دس ثطث صیجبیی ؿٙبػی ٚ ٔٛسد 

 دْٚ سا دس ثطث اسٌٛ٘ٛٔی خؼت ٚ خٛ وشد. 

ؿٙبختی، ٔجٙی ثش صیجبیی ٚ صؿتی اؿیب سا ٔی ػبصد. أٛس صیجب  ایٗ لضبٚت ٚ اظٟبس ٘ظش ا٘ؼبٖ اػت وٝ اسصؽ ٞبی صیجبیی

 دس ثؼیبسی ٔٛاسد ٘ؼجی ثٛدٜ ٚ ثٝ ٔمذاس صیبدی ثٝ ٌشٜٚ ٔخبعت، ثیٙٙذٜ، اػتفبدٜ وٙٙذٜ ٔشتجظ اػت. 

لشاس ٌشفتٗ دس ضبِت ٞبی ٘بٞٙدبس، ثٝ ٚاػغٝ ٔجّٕبٖ ٘بٔٙبػت، ثبػث ٔدٕٛػٝ ای اص ٘بٞٙدبسی ٞبی خؼٕب٘ی ٔی ؿٛد ٚ 

ػٛی دیٍش ٔی تٛا٘ذ، آسأؾ سٚا٘ی سا ثش ٞٓ ص٘ذ ٚ تٛخٝ ٚ تٕشوض سا وبٞؾ دٞذ. ثٙبثشایٗ ثبیذ عشاضی ٚ ػبخت ٔجّٕبٖ ٟٔٓ ٚ  اص

تبثیشٌزاس ثش ػالٔت ا٘ؼبٖ ثب ٚػٛاع ثیـتشی دس وبٖ٘ٛ تٛخٝ عشاضبٖ كٙؼتی لشاس ٌیشد، تب دس ػبیٝ آٖ ؿبٞذ ؿىُ ٌیشی 

ب ػبیش وـٛسٞبی ٔتشلی خٟبٖ ثبؿیٓ. تطمیك ایٗ ٟٔٓ خض ثب دس دػت داؿتٗ ا٘ذاصٜ ٞبی خبٔؼٝ ای ػبِٓ، ؿبداة، پٛیب ٚ ٍٕٞبْ ث

آ٘تشٚپٛٔتشی )تٗ ػٙدی( افشاد خبٔؼٝ ٚ ثٝ وٕه ػّٓ اسٌٛ٘ٛٔی ٔیؼش ٘خٛاٞذ ثٛد. ِزا دس ایٗ تطمیك ثٝ ثشسػی دٚ خٙجٝ ٟٔٓ 

بسیخ، اص دٚساٖ ثبػتبٖ تب ثٝ أشٚص ثشسػی ٔی وٙیٓ تب صیجبیی ؿٙبػی ٚ اسٌٛ٘ٛٔی ٔی پشداصیٓ ٚ سٚ٘ذ تغییشات ٔجّٕبٖ سا دس عَٛ ت

 ثب ثٝ وبسٌیشی ایٗ تدشثیبت ثتٛا٘یٓ ٔجّٕبٖ ٔٙبػت سا عشاضی وٙیٓ.

 

 ريش پصيَص -1-2

دس ایٗ پظٚٞؾ تشویجی اص سٚؿٟبی تطّیّی ٚ ػّی اػتفبدٜ ؿذٜ ٚ ٕٞسٙیٗ ثشای تىٕیُ اعالػبت، اص اػٙبد وتبثخب٘ٝ ای ٚ 

 .دیذٜ اػتٔغبِؼبت ٔیذا٘ی اػتفبدٜ ٌش

 

 اَمیت ي ضريرت پصيَص -1-3

اٌش اص خٙجٝ سٚا٘ـٙبختی ثٝ ٔؼٕبسی داخّی ثپشداصیٓ، دسٔی یبثیٓ وٝ ٔؼٕبسی داخّی ثؼیبس ضبئض إٞیت اػت ٚ دٚسٜ آٖ ثٝ 

ػش سػیذٜ اػت وٝ كشفب خب٘ٝ ای عشاضی ؿٛد ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ ٞش ٔجّٕب٘ی ثٙب ثٝ ٘یبص ٚ ػّیمٝ وبسثش دس آٖ فضب خبی ٌیشد. 

ٜ ثٝ تٕبٔی لؼٕت ٞبی فضبی داخّی ٞٓ ثٝ عٛس دلیك ٚ ػّٕی، فىش ٔی ؿٛد ٚ عشش ٔٛسد ٘ظش ثٝ ٔٙلٝ ظٟٛس ٔی سػذ. اص أشٚص

آٖ خب وٝ ا٘ؼبٖ ثیـتشیٗ استجبط ػبعفی ٚ ثلشی سا ثب فضبی داخّی خب٘ٝ داسد، ِزا ثبیذ ٔجّٕب٘ی ثشای خب٘ٝ عشاضی ؿٛد تب ٞٓ اص 

٘ظش ػّٕىشدی. دس ایٗ ٔیبٖ ضشٚست ایٗ أش اضؼبع ٔی ؿٛد وٝ دٚ خٙجٝ صیجبیی ؿٙبػی ٘ظش ثلشی وبسثش سا اسضب وٙذ ٚ ٞٓ اس 

ٚ اسٌٛ٘ٛٔی سا دس عَٛ تبسیخ دس ٔجّٕبٖ داخّی ثشسػی وٙیٓ ٚ ثب اػتفبدٜ اص تدشثیبت ثذػت آٔذٜ ٚ ػّٓ سٚص ثتٛا٘یٓ ٔجّٕبٖ 

 ٔٙبػت وبسثش أشٚص سا عشاضی وٙیٓ.
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 پیطیىٍ پصيَص -1-4

  :اػت صیش ؿشش ثٝ اػت ؿذٜ اسائٝ ٔطممبٖ دیٍش تٛػظ تطمیك، ایٗ ٔٛضٛع ساػتبی دس وٝ تطمیمبتی اص ثشخی

ٔطٕذ خٙذاٖ ٚ ػؼیذ سٚؿٗ ضٕیش دس ٔمبِٝ ای تطت ػٙٛاٖ ثٟجٛد عشاضی ٔجّٕبٖ اص دیذٌبٜ اسٌٛ٘ٛٔی، عشاضی ٔجّٕبٖ سا 

یٓ ٚ اص پبیٝ ؿشٚع وٙیٓ ٚ ٔٙظش دْٚ ایٙىٝ اص دٚ ٔٙظش ٔٛسد ٔغبِؼٝ لشاس دادٜ ا٘ذ، اَٚ ایٙىٝ یه عشش سا اص اثتذا ؿشٚع ٕ٘بی

عشاضی ٞبی ٔٛخٛد سا ٔٛسد ثبصٍ٘شی لشاس دٞیٓ؛ وٝ اِجتٝ ایٗ ٔٛسد ٔٛضٛع اكّی ٔمبِٝ اػت. ٕٞسٙیٗ ثب تبویذ ثؼیبس ثش 

٘مبط اسٌٛ٘ٛٔی دس ٔجّٕبٖ، ثیبٖ داؿتٝ ا٘ذ وٝ پیؾ اص ٞش الذأی ٘یبص اػت تب ؿشایظ ٔٛخٛد سا ثٝ خٛثی ثـٙبػیٓ ٚ ثش اػبع 

 ضؼف ٚ لذست خٛد ثب دیذی خبٔغ ٘ؼجت ثٝ ٔؼبئُ ادأٝ ٔؼیش دٞیٓ.

فشصا٘ٝ یبسٔطٕذی ٚ وبٔجیض پٛسعٟٕبػی ٘یض دس ٔمبِٝ ای تطت ػٙٛاٖ اكَٛ عشاضی ٔجّٕبٖ ثش اػبع ٟٔٙذػی فبوتٛسٞبی 

ٕیت وبسثشد اكَٛ اسٌٛ٘ٛٔیه ا٘ؼب٘ی، ػؼی ثش آٖ داس٘ذ تب ساٞىبسٞبی اػتفبدٜ اص اكَٛ اسٌٛ٘ٛٔی دس عشاضی ٔجّٕبٖ ٚ تـشیص اٞ

 ٚ ٔضایب ٚ ٔطذٚدیت ٞبی آٖ ثیبٖ ٕ٘بیٙذ.

 

 اَداف پصيَص -1-5

 ٔی ٞبی ٔختّف ٔجّٕبٖ ٚ كٙذِی اص اػتفبدٜ كشف ٔٙضَ دس سا تٛخٟی لبثُ صٔبٖ افشاد وٝ ٔٛضٛع ایٗ ثٝ تٛخٝ ثب

دٚ  ٔؼشفی ثٝ ؿبخق عٛس ثٝ میكتط ایٗ دس اػت؛ ِزا وشدٜ پیذا إٞیت پیؾ اص ثیؾ ِٛاصْ ایٗ كطیص عشاضی ِضْٚ ٕ٘بیٙذ،

ثؼذ اص ٟٕٔتشیٗ اثؼبد تبثیشٌزاس دس عشاضی ٔجّٕبٖ دس عَٛ تبسیخ ٔی پشداصیٓ. ایٗ أش ثب ٞذف ؿٙبخت ثٟتش ایٗ ٔجبضث دس 

ساػتبی عشاضی ٔٙبػت ٔجّٕبٖ داخّی دس ػلش ضبضش ا٘دبْ ٔی ؿٛد. ثب تطمك ایٗ أش ٔی تٛاٖ دس آیٙذٜ ٌبٔی ثٟتش ٚ اػتٛاستش 

 اثؼبد ثب ٌٛ٘بٌٖٛ افشاد وٝ آٚس٘ذ ٔی ٚخٛد سا ٘یض ثٝ أىبٖ ایٗیٙٝ عشاضی ٔجّٕبٖ ثشداؿت. ٔجّٕب٘ی وٝ دس ػیٗ صیجبیی، دس صٔ

 .وٙٙذ ثیـتش ساضتی ٚ آػبیؾ اضؼبع ػبصٜ اص اػتفبدٜ ٍٞٙبْ ثذ٘ی ٔتفبٚت

 

 فرضیٍ پصيَص -1-6

ٚ اسٌٛ٘ٛٔی دس عشاضی ٔجّٕبٖ داخّی،  دٚ ٔجطث صیجبیی ؿٙبػی وٝ آیذ ٔی ٘ظش ثٝ ؿذٜ، ا٘دبْ ٔغبِؼبت ثٝ تٛخٝ ثب

ٔىُٕ یىذیٍش ٞؼتٙذ ٚ ٞیر یه ثٝ تٟٙبیی لبدس ثٝ تبٔیٗ ٘یبصٞبی وبسثشاٖ ٘یؼتٙذ. ٕٞسٙیٗ، ٞشزٝ اص دٚساٖ ثبػتبٖ ثٝ ػٕت 

 ػلش ضبضش پیؾ ٔی سٚیٓ، ٘مؾ ٔجبضث ػّٕی )ثٝ ٚیظٜ اسٌٛ٘ٛٔی( دس عشاضی ٔجّٕبٖ پش سً٘ تش ٔی ؿٛد.

 

 تغییرات مبلمبن داخلی در طًل تبریخ مقدمٍ ای بر ريود -2
 ػبدٜ ٚ ٔیضٞبی ٞب كٙذِی ٞب، ٘یٕىت ٞب، زٟبسپبیٝ ؿىُ تغییش ٚ دٌشٌٛ٘ی اص داسیٓ آؿٙبیی آٖ ثب وٝ كٛستی ثٝ ٔجّٕبٖ

 ٌزؿتٝ اِٚیٝ ٞبی عشش اص وٝ ثؼضی اػت ایٗ ثش ػؼی أشٚصٜ. اػت ثٛدٜ تذسیح ثٝ ٚ صٔبٖ عَٛ دس دٌشٌٛ٘ی ایٗ ٚ ؿذٜ ضبكُ

 ضؼیف تمّیذ یه سا آٟ٘ب اص ثشخی ٚ ػبِی سا ٘تبیح اص ایٗ ثؼضی تٛاٖ ٔی ؿٛ٘ذ ػبختٝ ؿذٜ اكالش وٕی ثلٛست یب ٚ ؿذٜ تمّیذ

 [1دا٘ؼت. ]

 ٔی تٛاٖ ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ دٚسٜ خبكی، ٔجّٕبٖ سا دس زٟبس ثخؾ ٔختّف، ثشسػی وشد:

سثشدٞبی ػّٕی دس ٚالغ ٘ؼجتب ٘بزیض اِٚیٗ ثخؾ وبٔال ٔـخق اػت: فشد ثٝ وبسثشد ٔجّٕبٖ فىش ٔی وٙذ ٚ ایٗ وب .1

 ٞؼتٙذ.

ثخؾ دْٚ، ٔجّٕب٘ی اػت وٝ أشٚصٜ ٔٛسخبٖ تٛخٝ ثیـتشی ثٝ آٖ داس٘ذ: ٔجّٕبٖ یىی اص ٘ـب٘ٝ ٞبی ثؼیبس ٟٔٓ  .2

ٔٛلؼیت اختٕبػی اػت. ٞشزٝ خبٔؼٝ، عجمبتی تش ثبؿذ، تبویذ ثیـتشی ثش ایٗ ٘مؾ ٔی ؿٛد، ثٝ ٘طٛی وٝ ٔؼبئُ 

تی فشد، وبٔال تطت اِـؼبع آٖ لشاس ٔی ٌیشد. دس ٚالغ، ٔجّٕبٖ ثشای ا٘تمبَ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔشثٛط ثٝ آػٛدٌی یب ساض

 اعالػبت، دس ٔمبیؼٝ ثب ِجبع ٚ آساػتٍی ؿخلی اص إٞیت وٕتشی ثشخٛسداس اػت.
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سٚؽ ػْٛ، ثشسػی ٔجّٕبٖ اص خٙجٝ فٙبٚسی اػت. ایٗ وبس ٔمیبع خٛثی ثشای اسصیبثی پیـشفت فٙبٚسی ثٝ ٚیظٜ دس لشٖ  .3

دٞٓ ٚ ثیؼتٓ ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد، أب ٔٛاسد خبكی سا ٘یض ثبیذ ٔٛسد ثشسػی لشاس داد. یىی اص ایٗ ٔٛاسد ایٗ اػت وٝ ٘ٛص

ػبخت ٔجّٕبٖ تب ٕٞیٗ اٚاخش، ٘ٛػی ٞٙش ٔطؼٛة ٔی ؿذ، ٘ٝ كٙؼت، ٚ فٙبٚسی ٘یض ٟٔبست اػتفبدٜ اص ٔٛاد خبكی 

 ٔثُ زٛة ثٛد.

ٚ ثیبٖ ػّیمٝ فشدی ٚ رٞٙی آٖ ٞب دسثبسٜ آٖ اػت. ٔجّٕبٖ ثٝ ٕٞبٖ  زٟبسٔیٗ ٔٛسد، ٘طٜٛ اػتفبٜ افشاد اص ٔجّٕبٖ .4

 [2ا٘ذاصٜ وٝ ٘یبصٞبی سٚصٔشٜ سا ثشآٚسدٜ ٔی وٙذ، ثشای پشداختٗ ثٝ ٔؼبئُ فب٘تضی ٘یض ثٝ وبس ٔی سٚد. ]

 

وٝ آٖ ٞب سا ثشای آؿٙبیی ثب ٔجّٕبٖ ٞبی لذیٕی، ثبیذ ثٝ تغییشات ضبكُ اص ٞش یه اص ایٗ  ٔجّٕبٖ ٞب دس ص٘ذٌی افشادی 

 [2خشیذاسی ٚ اص آٖ ٞب اػتفبدٜ وشدٜ ا٘ذ، ٚ ٘یض وُ ٔؼئّٝ زیذٔبٖ ثپشداصیٓ. ]

 

 زیببیی ضىبسی ي ارگًوًمی -2
دس ایٗ ثخؾ ثٝ ثشسػی ایٗ دٚ خٙجٝ ٔٛثش دس عشاضی ٔجّٕبٖ داخّی ٔی پشداصیٓ. ایٗ دٚ ػبُٔ تب ضذ ثؼیبسی ٘ؼجی 

ختّف تبسیخی ٔی پشداصیٓ ایٗ أش وبٔال ٔـٟٛد اػت. صیجبیی ثؼتٝ ثٝ ؿشایظ ٞؼتٙذ. دس ادأٝ وٝ ثٝ ثشسػی ٔجّٕبٖ دس ٔمبعغ ٔ

 ٚ فشًٞٙ خبٔؼٝ، ػّیمٝ افشاد ٚ ... ٚ اسٌٛ٘ٛٔی ٘یض ثؼتٝ ثٝ ؿشایظ ٔطیظ ٚ ... ٔتفبٚت اػت.

 
 زیببیی ضىبسی -2-1

ی تِٛیذ كٙؼتی اص ثشسػی اسصؽ ٞبی صیجبیی ؿٙبختی ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٔشاضُ اِٚیٝ تطمیك دس عشاضی ٔطلٛالت ثشا

 [3إٞیت صیبدی ثشخٛسداس اػت. ]

دٚسٜ ٔذسٖ ثب خشٚج اص ػٙت ٚ ٕٞشاٜ ثب ٘ٛؿذٌی اػت. ٘ٛؿذ٘ی وٝ ثب ظٟٛس ػشكٝ ٞب ٚ لّٕشٚٞبی خذیذ ثشای ا٘ؼبٖ ٔدبَ 

ٚ  ثشٚص یبفت. تفىش ٔذسٖ، تفىشی ٔٙغمی، خٛدٔذاس ٚ ٔتٛخٝ رٞٙیبت، تدشثٝ، اضؼبػبت ٚ ؿٟٛد فشدی ٚ دس ٘تیدٝ خاللیت

 [3٘ٛآٚسی اػت وٝ دس ٟ٘بیت ٚضذت ٚ اػتمالَ اثش سا اسج ٔی ٟ٘ذ. ]

-أب دٚسٜ پؼبٔذسٖ، ثب تبویذ ثش وثشت ٌشایی، اػتمالَ لبئُ ٘ـذٖ ثشای اثش، تٛخٝ ثٝ أٛس غیشٞٙشی زٖٛ أٛس اختٕبػی

 [3ػیبػی ٚ دس آخش ثٝ ضبؿیٝ سا٘ذٖ أش صیجبیی ؿٙبختی ٕٞشاٜ اػت. ]

تٛاٖ تفبٚت ٞٙش ٔذسٖ ٚ پؼبٔذسٖ سا ایٍٙٛ٘ٝ خالكٝ وشد: اػتجبس ٚ اسصؽ ٞٙش ٔذسٖ ثٝ ٔیضاٖ دس یه خٕغ ثٙذی ؿبیذ ث

ٚضذت ثخـی آٖ ٚ ایدبد ػبصٌبسی ٔیبٖ ػٙبكش ٘بپیٛػتٝ اػت. ٞٙش ٔذسٖ اص ٔؼئِٛیت ٚ تؼٟذ اختٕبػی ٌشیضاٖ اػت ٚ دس وّیٝ 

داسد وٝ ٘ـب٘ٝ آٖ سا ثبیذ دس اٟ٘ذاْ ٞش زٝ ٌؼتشدٜ ی ػغٛش ثش ٘ٛػی صیجبیی ؿٙبػی ٌؼؼتٝ ٚ خاللیت ٚ ٘ٛآٚسی فشدی تىیٝ 

تش اؿىبَ ػٙتی ٞٙش اص خّٕٝ ػجه ٞبی پیـیٗ خؼت ٚ خٛ وشد. پؼبٔذسٖ ٌشاٞب  ثش ایٗ ثبٚس٘ذ، ػلش پؼبٔذسٖ سا دٚسٜ ٌزاس ٚ 

 [3پـت ػش ٟ٘بدٖ ضشیٓ صیجبیی ؿٙبػی ٘بٔیذٜ ا٘ذ. ]

 

 رگًوًمیا -2-2

 تِٛیذ ٚ عشاضی دس خٙجٝ تشیٗ ٟٔٓ ػٙٛاٖ ثٝ ػّٕی اكَٛ سػبیت ٚ اػتفبدٜ ٔٛسد ٔجّٕبٖ اثؼبد ٚ ؿىُ ثٛدٖ ٔٙبػت

 وٝ آیذ ٔی ٚخٛد ثٝ أىبٖ ایٗ ٚ وٙذ ٔی فشاٞٓ وٙٙذٜ ٔلشف خبٔؼٝ ثشای سا سٚش ٚ خؼٓ ػالٔت ٚ ٔمذٔبت ساضتی ٔجّٕبٖ،

 ٚ عشاضبٖ ثٙبثشایٗ. وٙٙذ ٔی ثیـتش ساضتی ٚ آػبیؾ اضؼبع ػبصٜ اص اػتفبدٜ ٍٞٙبْ ثذ٘ی ٔتفبٚت اثؼبد ثب ٌٛ٘بٌٖٛ افشاد

 ٚ ٞب تٛا٘بیی ضتٕبً ثبیذ وبال آٖ اص وٙٙذٌبٖ اػتفبدٜ ػالٔت ٚ وبسایی ٚ ساضتی، ایٕٙی اص اعٕیٙبٖ ثشای وبال ٞش ٟٔٙذػیٗ

 ٚ اكالش ػّٓ اسٌٛ٘ٛٔی. آیذ ٔی آٟ٘ب وٕه ثٝ اسٌٛ٘ٛٔی ػّٓ ایٗ صٔیٙٝ دس. ثٍیش٘ذ ٘ظش دس سا ا٘ؼبٖ ثذٖ فیضیىی ٞبی ٔطذٚدیت

 [4] .ثبؿذ ا٘ؼبٖ ٞبی لبثّیت ٚ ٞب ٔطذٚدیت ٔتٙبػت ثب وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ اػت تدٟیضات ٚ ٔـبغُ ٔطیظ، ػبصی یٙٝثٟ



  معمبرایران سراسری اوجمه َبی صىفی مُىدسبن کبوًن

 َمبیص بیه المللی معمبری،عمران ي ضُرسبزی در َسارٌ سًم

 94مبٌ  تیر -تُران 

 5 

 عشاضی ٔـىالت ضُ ثشای ا٘ؼبٖ دسثبسٜ ٔٛخٛد ػّٕی اعالػبت وبسثشد اص اػت ػجبست ا٘ؼب٘ی ػّٕىشد ٟٔٙذػی یب اسٌٛ٘ٛٔی

 [5ٕ٘ٛد. ] تؼشیف ٔی وٙذ كطجت اٚ وبسٞبی ٚ ٖخلٛف ا٘ؼب دس وٝ ػّٕی سا آٖ ٔیتٛاٖ ثیبٖ ػبدٜ تش ثٝ ٚ

 خؼٕی ٚ سٚا٘ی ٚیظٌی ٞبی ثب آٟ٘ب ا٘غجبق ٚ وبس اثضاس وبس، ٞبی سٚؽ وبس، ا٘دبْ ٘طٜٛ ثٟجٛد اسٌٛ٘ٛٔی، ػّٓ اػبػی اٞذاف

 بٖزٙ وبس ٔطیظ ٚ ؿغُ ثبیذ. ٔییبثذ وبٞؾ ٔٛسد ثی ٞبی خؼتٍی ٚ وبسی فـبس اسٌٛ٘ٛٔی، اكَٛ ثب ٔشاػبت وٝ اػت ا٘ؼبٖ

 [5ثبؿذ. ] داؿتٝ ٔغبثمت( ٔشثٛعٝ ٔؼیبسٞبی ا٘طشاف وشدٖ ّٔطٛػ ثب) افشاد فیضیىی ٔـخلبت ثب وٝ ؿٛد عشاضی

ٔی  ٌفتٍٛ ٚ ثطث ا٘ؼبٖ ثذٖ ظبٞشی ا٘ذاصٜ ٞبی ٚ خلٛف ػٙدؾ دس وٝ اػت اسٌٛ٘ٛٔی دا٘ؾ اص آ٘تشٚپٛٔتشی ٘یض ثخـی

 [5] .ٕ٘بیذ
 

 ب بٍ امريزمراحل تغییرات مبلمبن از ديران ببستبن ت -3
ثخؾ ثٝ ثشسػی سٚ٘ذ تغییشات ٔجّٕبٖ اص دٚساٖ ثبػتبٖ تب ثٝ أشٚص ٔی پشداصیٓ. ٚ ثٝ عٛس اخق ثٝ دٚ  11دس ایٗ ٔشضّٝ، عی      

 خٙجٝ صیجبیی ٚ ساضتی دس ٔجّٕبٖ داخّی دس ایٗ ثبصٜ صٔب٘ی اؿبسٜ خٛاٞیٓ وشد:

 

 مصر، یًوبن ي ريم  -3-1

سػذ وٝ ػبص٘ذٌبٖ ٔجّٕبٖ ٕٞبٖ عٛس وٝ دٚػت داس٘ذ تٕبْ خٙجٝ ٞبی تـشیفبتی سا ثب  دس ٔلش، ثٙب ثٝ دالیّی، ثٝ ٘ظش ٔی

اػتفبدٜ اص ٕ٘بدٌشایی، ٔٛسد تبویذ لشاس ٔی دٞٙذ. ٔلشیبٖ ثب ٔجّٕبٖ ٔتٙبػت ثیٍب٘ٝ ٘جٛد٘ذ. دس آٖ صٔبٖ، كٙذِی ٞب ثش خالف 

ص تضئیٙبت ٔٛخٛد سٚی تختٝ ٞبی صیشپبیی، ِزت ثشدٖ تخت ٞب ٕٞٛاسٜ ثٝ كٛست تـشیفبتی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌشفتٙذ. ٞذف ا

 [2] خٛد فشد ثٛد، ٘ٝ تبثیشٌزاسی ثش افشادی وٝ ثٝ اٚ ٍ٘بٜ ٔی وشد٘ذ.

دس خٛأغ یٛ٘بٖ لذیٓ، ثشخالف ٔلش، ٕٞبٖ عٛس وٝ اص ا٘ذن ؿٛاٞذ ثٝ خب ٔب٘ذٜ ثشٔی آیذ، ٔجّٕبٖ ٘ٝ وبٔال وبسثشدی ثٛد ٚ ٘ٝ 

ب٘ی تٙٛع ثیـتشی ٘ؼجت ثٝ ٔجّٕبٖ ٞبی ٔلشی ٘ذاس٘ذ. ایٗ ٘ٛع ٔجّٕبٖ اضتٕبال خبیٍبٜ ثبثتی وبٔال تـشیفبتی. ٔجّٕبٖ ٞبی یٛ٘

 [2] دس عشاضی داخّی ػبختٕبٖ ٘ذاؿتٝ ا٘ذ ثّىٝ آٖ ٞب سا ثیشٖٚ ٔی آٚسدٜ ٚ عجك ٘یبص خٛد ضُٕ ٔی وشد٘ذ.

ؼذ، اؿتیبق سٚٔیبٖ ثٝ تدُٕ ٌشایی سا ٔجّٕبٖ سٚٔی ٔؼتمیٕب اص ٔجّٕبٖ یٛ٘ب٘ی ؿىُ ٌشفت، أب اص اٚاخش دٚسٜ خٕٟٛسی ثٝ ث

٘ـبٖ ٔی دٞذ. دس دٚسٜ سٚٔی، اٍ٘یضٜ اكّی اص داؿتٗ ٔجّٕبٖ، خٛدٕ٘بیی ٚ تظبٞش ثٛد. ٟٕٔتشیٗ ٚخٝ تٕبیض ٔجّٕبٖ سٚٔی، 

 [2] صیجبیی ػجه ثبثت ٚ تدٕالتی آٖ اػت. أب ٞٙٛص ساضتی فشد دس ایٗ ٔجّٕبٖ ٞب ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٕ٘ی ٌشفت.

 [6، فشْ ٚ ٔٛاد ٚ ٔلبِص ظشافت ثیـتشی داس٘ذ. ]ٕٞسٙیٗ دس سْٚ

 

 قرين يسطی -3-2

اص لشٖ دٚاصدٞٓ ثٝ ثؼذ، اعالػبت ثؼیبس صیبدی دسثبسٜ ٔجّٕبٖ لشٖٚ ٚػغبیی دس دػت داسیٓ ٚ ایٗ اعالػبت سا ٔی تٛاٖ ثٝ 

 ٞب دس فٟشػت أٛاَ. زٙذ دػتٝ تمؼیٓ ثٙذی وشد: لغؼبت أشٚصی، تلبٚیش ٔٛخٛد دس آثبس ٞٙشی، ٚ ؿشش تٛكیفی ٔجّٕبٖ

پبدؿبٞبٖ ٚ صٔیٗ داساٖ لشٖٚ ٚػغی، وٛذ ٘ـیٗ ثٛد٘ذ. ا٘تمبَ خب٘ٝ ثٝ ٔطُ خذیذی وٝ غزا ثشای اٞبِی آٖ دس دػتشع 

ثبؿذ، اص آٚسدٖ غزا ثٝ یه ٔطُ ثبثت ساضت تش ثٛد. ثٝ ػالٜٚ، ایٗ وٛذ ٘ـیٙی ٞب صٔیٗ داساٖ سا لبدس ٔی ػبخت ؿخلب ٚ اص 

بٖ ٘ظبست داؿتٝ ثبؿٙذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ، ٔجّٕبٖ ٞب یب خیّی ػٍٙیٗ ٚ ٔؼتطىٓ ثٛد٘ذ تب ٚلتی ٘بٌٟبٖ ٘ضدیه ثٝ اداسٜ أالوـ

ٔطّی سا تشن ٔی وشد٘ذ، ثتٛا٘ٙذ آٖ ٞب سا ٕٞبٖ خب ثذٖٚ ایٙىٝ آػیجی ثجیٙذ، سٞب وٙٙذ ٚ یب عٛسی ػبختٝ ٔی ؿذ٘ذ وٝ ثتٛاٖ 

 [2] آٖ ٞب سا خب ثٝ خب وشد.

اػتفبدٜ ٚ ٘یض ٘ـبٖ دادٖ ػّؼّٝ ٔشاتت اختٕبػی ثٝ وبس ٔی سفتٙذ. ایٗ ثذیٗ ٔؼٙی اػت ٔجّٕبٖ ٞبی لشٖٚ ٚػغی ثشای 

وٝ ِٛاصْ خبكی اص خّٕٝ ا٘ٛاع خبف ٔجّٕبٖ، ٕٞشاٜ ٕٞیـٍی تـشیفبت، ٘ـبٖ دٞٙذٜ لٛا٘یٗ اِٚٛیت، ثیبٍ٘ش ؿخلیت ٚ ؿىُ 

ؿتٙذ، دس ٚالغ ٕ٘بیؾ دادٖ ِٛاصْ، ساٞی ثٛد وٝ دٞٙذٜ عجمٝ اختٕبػی فشد ثٛد٘ذ. ٔالوبٖ لشٖٚ ٚػغی ػاللٝ صیبدی ثٝ تظبٞش دا
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اص عشیك آٖ، لذست ٚ ثشٚتـبٖ سا اثجبت ٔی وشد٘ذ. أب اص آٖ خبیی وٝ ثبفت اختٕبػی أٗ ٚ پبیذاس ٘جٛد، آٖ ٞب پِٛـبٖ سا كشف 

 [2] خشیذ زیضٞبیی ٔی وشد٘ذ وٝ ثٝ ساضتی لبثُ ضُٕ ٚ ٍٟ٘ذاسی ثبؿٙذ.

 

 1511-1611سبل َبی  -3-3

دس لشٖ ؿب٘ضدٞٓ، ػّیشغٓ سٚاج ػبختبس س٘ؼب٘غ دس تضئیٙبت، تفبٚت ٞبی ٔٙغمٝ ای ٘ؼجت ثٝ ٌزؿتٝ ثیـتش ٕ٘بیبٖ ؿذ٘ذ. 

ثشای اِٚیٗ ثبس ػجه ٞبی ّٔی دس ٔجّٕبٖ ثٝ زـٓ خٛسد٘ذ. ٘یٕٝ اَٚ لشٖ ؿب٘ضدٞٓ ٘ٝ تٟٙب ثٝ خبعش پیـشفت ػجىی ثّىٝ ثٝ 

 [2] ٚ ساضتی آٖ ثؼیبس لبثُ تٛخٝ اػت.خبعش ٔٛفمیت ٞبی ػّٕی دس ؿیٜٛ ػبخت ٔجّٕبٖ 

 

 1611-1711سبل َبی -3-4

اضؼبع ٔی وٙیٓ ٚاسد دٚسٜ ای ؿذٜ ایٓ وٝ ػجه داخّی آٖ ؿجبٞت ثؼیبسی ثٝ ػجه ٞبی ٔب داسد. أب ایٗ اضؼبع ٘ٛػی 

، اص ٔب دٚس اػت، ٚ تٛٞٓ اػت زشا وٝ ثب ثشسػی دلیك تش دس ٔی یبثیٓ وٝ ایٗ لشٖ ثیؾ اص آٖ زٝ وٝ دس اثتذا ثٝ ٘ظش ٔی سػذ

ٔـخق وشدٖ دٚسٜ ای وٝ تب ایٗ ضذ ثب ٔب اختالف داؿتٝ ثبؿذ دؿٛاس اػت. دس ایٗ دٚسٜ ٕٞسٙبٖ اختالفبتی ثٝ زـٓ ٔی 

خٛسد، وـٕىؾ ثیٗ ػبدٌی ٔفشط اص یه ػٛ ٚ تدُٕ ثی ا٘ذاصٜ اص ػٛی دیٍش. دس ایٗ دٚسٜ ٘یض، ٕٞب٘ٙذ لشٖٚ ٚػغی، تظبٞش تب 

 [2] ثٛد. ٔطبفظٝ وبسی دس ػبدات ص٘ذٌی، ٔب٘غ پیـشفت ٔجّٕبٖ خٟت سفغ ٘یبصٞبی خذیذ ٘ـذ. ضذ صیبدی وبسثشدی ٔب٘ذٜ

دس لشٖ ٞفذٞٓ، ؿبٞذ افضایؾ تؼذاد لغؼبت وٛزه ٔجّٕبٖ، ٔیضٞب، ػٝ پبیٝ ٞب ٚ ... ٞؼتیٓ، اِجتٝ تؼذاد آٖ ٞب ثٝ ٘ؼجت 

ایٍی ٞؼتٙذ وٝ ثٝ ػبختبس سػٕی ص٘ذٌی ٘فٛر لشٖ ٞدذٞٓ زٙذاٖ صیبد ٘جٛد. ایٗ لغؼبت وٛزه، ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٘ٛػی ثی پیش

وشد. ایٗ لغؼبت ثبیذ عشش ٞبی تضئیٙی پیسیذٜ لغؼبت ثضسي تش ٔجّٕبٖ دس اتبق سا ثش ٞٓ ٔی صد٘ذ. ٔب ثش ایٗ ثبٚسیٓ وٝ ایٗ 

 [2] ٔشدْ اص تدُٕ الصْ ٚ ضشٚسی دس ص٘ذٌی اختٕبػی ٘بساضی ثٛد٘ذ، ِٚی ػؼی ٔی وشد٘ذ ضتی االٔىبٖ اضؼبع ساضتی وٙٙذ.
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ٔجّٕبٖ لشٖ ٞدذٞٓ ٞٙٛص ٔجّٕبٖ ایذٜ آَ افشادی اػت وٝ ثٝ ػتیمٝ خبت ػاللٝ ٔٙذ٘ذ. ایٗ دػتٝ اص افشاد ٔؼتمذ ٞؼتٙذ 

ٔجّٕبٖ ایٗ دٚسٜ، ثب اِضأبت ٔذس٘ی استجبط داسد وٝ اوٖٙٛ ٘ـبٍ٘ش ظشافت ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ عشاضبٖ ٔذسٖ ثٝ ػختی ثٝ آٖ دػت 

 [2] ٔی یبثٙذ.

دس ایٗ لشٖ، ثشای اِٚیٗ ثبس دسن كطیطی اص ساضتی ٚ تدُٕ ثٝ ٚخٛد آٔذ. ٘ٝ تٟٙب اضؼبع خذیذی ٘ؼجت ثٝ ساضتی ٚخٛد 

داؿتٝ ثّىٝ سٚیىشدی ٘بخٛدآٌبٜ ٘یض ٘ؼجت ثٝ ساضتی ثذٖ ا٘ؼبٖ پذیذاس ؿذٜ ثٛد. دس ایٗ صٔبٖ فشد ٔی تٛا٘ؼت دس ٔطبفُ غیش 

٘ـب٘ٝ ادة، ؿك ٚ سق ٚ ثٝ كٛست خـه ٚ سػٕی ثٙـیٙذ. زٙیٗ ٔجّٕبٖ ٞبیی سػٕی ساضت ثبؿذ ٚ ٔثُ ٌزؿتٝ وٕتش ثٝ 

 [2] اضؼبع ساضتی سا تّمیٗ ٔی وشد٘ذ.
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دس اٍّ٘یغ ٚ تب ضذی دس ٔجّٕبٖ اسٚپب ٚ آٔشیىب دیذٜ ٔی ؿذ ثبػث  1831ػشدسٌٕی آؿىبس ػجه ٞب وٝ ضذٚداً پغ اص ػبَ 

ٚ فٗ ٚ ٕٞسٙیٗ ػذْ تٛا٘بیی عشاضبٖ ٔجّٕبٖ دس عشاضی اؿىبِی وٝ ٞٓ ٔٙبػت اٞذاف آٖ  ؿذ ٔشدْ ثٝ ا٘طغبط اػبػی ػجه

ٞب ٚ ٞٓ ٌٛیبی ٍ٘شؽ ٔٙؼدٓ ػجه ؿٙبختی ثبؿذ، پی ثجش٘ذ. ایٗ تٛا٘بیی پغ اص اكالضبت آغبص ؿذٜ تٛػظ خٙجؾ ٞٙش ٚ 

 [2] كٙؼت تب ضذٚدی ثٟجٛد یبفت.

شدٖ خب٘ٝ ٘ؼجتبً ثضسٌی سا داؿتٙذ اضتٕبالً اص تٙٛع ٔجّٕبٖ ػشدسٌٓ یه صٚج خٛاٖ اٍّ٘یؼی للذ ٔجّٝ و 1835اٌش دسػبَ 

ٔی ؿذ٘ذ. ٔجّٕب٘ی وٝ دس دػتشع آٖ ٞب ثٛد ػجبست ثٛد اص ٘ؼخٝ ی ػٍٙیٗ تش اص ػجه یٛ٘ب٘ی ٞٛح وٝ ٌبٞی اٚلبت ػجه 

اِجتٝ سٚؿی ٞٓ ٚخٛد  ٔذسٖ ٘یض ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد، ٘ؼخٝ ی خذیذی اص ٌٛتیه ٘ؼخٝ ای اص تٛدٚس ٚ ٘ؼخٝ ای اص ِٛئی ؿب٘ضدٞٓ.
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داؿت وٝ دس آٖ صٔبٖ ػجه ٘جٛد أب ثؼذ ٞب ػجه ٘بتٛساِیؼٓ ٘بٔیذٜ ؿذ. اضتٕبالً صٚج خیبِی ٔب دس تٕبْ خب٘ٝ اص یه ػجه 

 [2] اػتفبدٜ ٕ٘ی وٙٙذ. ػجه ٞبی خبكی ثشای ٔشداٖ ٚ ػجه ٞبی دیٍشی ثشای ص٘بٖ ٔٙبػت ٞؼتٙذ.

ٕٞیت ػجه آٖ ٘یؼت. ایٗ ٔجّٕبٖ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ی ٔیُ ؿذیذ ثٝ اسأؾ ثٛد ٚ ؿىٛفبیی ٔجّٕبٖ ٘بتٛساِیؼٓ كشفبً ثٝ دِیُ ا

 [2] ٕٞیٗ أش ٔٙدش ؿذ ثٝ خبی تٛخٝ ثٝ تضئیٙبت ثٝ اؿىبَ خذیذ تٛخٝ ؿٛد.

دس اٚایُ ایٗ لشٖ، تٕبیُ ثٝ ص٘ذٌی ساضت تش ٞٓ زٙبٖ دس ضبَ افضایؾ ثٛد. ایٗ تٕبیُ تب ضذی ٘بؿی اص ٔطشٚٔیت ثٛد. 

ذ ثب ػٛالت یه خًٙ عٛال٘ی ٚ خٕؼیت سٚ ثٝ سؿذ دػت ٚ پٙدٝ ٘شْ ٔی وشد٘ذ. ثشٚتٕٙذاٖ ٔؼتمذ ثٛد٘ذ ٔشدْ آٖ دٚسٜ ثبی

خًٙ، ٔخبسج سا دٚ ثشاثش ٚ ٔـىالت ص٘ذٌی اؿشف سا ػٝ ثشاثش وشدٜ اػت، ٕٞیٗ أش ثؼیبسی اص آٖ ٞب سا تشغیت وشد ثٝ خبی 

شغٓ افضایؾ خٕیؼت، ػشٔبیٝ ی تٟیٝ ی ٔؼىٗ افضایؾ ٘یبفتٝ ٔجّٕبٖ پش صسق ٚ ثشق ثٝ ٔجّٕبٖ ٞبی وبسثشدی تٛخٝ وٙٙذ. ػّی

ثٛد. ثٙبثشایٗ ثٝ ٔجّٕبٖ لبثُ ضُٕ، ا٘غجبق پزیش ٚ وٓ ضدٓ ٘یبص ٔجشْ ثٛد ٚ عشاضبٖ لشٖ ٞدذٞٓ ثٝ عشاضی زٙیٗ ٔجّٕب٘ی 

ی فضبی ص٘ذٌی تشغیت ؿذ٘ذ أب ثیؾ اص ٌزؿتٝ ثٝ خبی تدُٕ ٚ تبصٌی ثٝ تٙبػت ٔی پشداختٙذ. أب ػّیشغٓ ایٗ وٕجٛد ٞب

سٚ٘ذ یىؼبٖ ػبصی اختٕبػی ٚ التلبدی ٔٛخت ؿذ ٔشدْ ثٝ اػتفبدٜ اص ٔجّٕبٖ سٚی آٚس٘ذ ٚ ٕٞسٙبٖ ثٝ خبی صسق ٚ ثشق ثٝ 

 [2] ساضتی ٚ وبسثشدی ثٛدٖ تبویذ ؿٛد.

ٕسٙبٖ ثٝ ثؼذ ٚضیؼت آساْ تش ؿذ ٚ تشاوٓ ٔطض إٞیت خٛد سا اص دػت داد. أب ثب ایٗ ٚخٛد، فىش ٔشدْ 1831ٞاص دٞٝ ی

 [2] ثش ص٘ذٌی ساضت تش ٚ ػبدٜ تش ٔتٕشوض ثٛد.
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دسػت پیؾ اص ؿشٚع خًٙ خٟب٘ی اَٚ، یه ٌبْ دیٍش ثشداؿتٝ ؿذ. دس آٖ صٔبٖ، وب٘بپٝ ٞبی ثضسي ٚ ثذ ؿىُ ٚ وٛػٗ 

دِیُ داؿت؛ ایدبد ٍ٘شؽ  ؿذ٘ذ. إٞیت آٖ ٞب دٚ 1951ٞبی وف، سایح ٚ پیـٍبْ ثؼیبسی اص ٔجّٕبٖ ٞبی لجُ اص دٞٝ ٞبی 

خذیذ ٘ؼجت ثٝ ػجه ٞب ٚ آ٘بتٛٔی ثذٖ. دس ایٗ صٔبٖ دساص وـیذٖ ٚ ِٓ دادٖ سایح ؿذ، دس كٛستی وٝ دس ٌزؿتٝ كبف ٘ـؼتٗ 

 [2] اِضأی ثٛد.
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ٔی وشد وٝ وبسثشدی  ٘بؿٙبختٝ ثٛد. دس آٖ صٔبٖ یه ٔؼٕبس إِٓب٘ی، كٙذِی ٞبیی عشاضی 1911ٔفْٟٛ وبسثشد ٌشا تب ػبَ 

ثٛدٖ، ػجىی ٚ ػبدٌی آٖ ٞب ٔب سا تطت تبثیش لشاس ٔی دٞذ، زٖٛ ثش اػبع اكَٛ اكُ وبسثشدٌشایی ػبختٝ ٔی ؿذ٘ذ. أب اِٚیٗ 

ٔجّٕبٖ ٞبیی وٝ اص ٌشایؾ ٞبی اكّی دس ٞٙش ٔذسٖ، ضٕبیت ٔی وشد٘ذ دس ٚالغ ٔجّٕبٖ ٞبیی ثٛد٘ذ وٝ یىی اص اػضبی ٌشٜٚ 

عشاضی وشدٜ ثٛد. دس ایٗ اثبس، اؿىبَ ٞٙذػی ا٘تضاػی وٝ دس  1919دس ػبَ « ٌشیت تٛٔبع سیتِٛذ» ٙی ّٞٙذی دٚاػتیدُ یؼ

٘مبؿی ٞبی ٔذسٖ ثٝ زـٓ ٔی خٛس٘ذ، ثذٖٚ تٛافك ثٝ ضٛصٜ ی ٞٙشٞبی تضئیٙی ٔٙتمُ ؿذٜ ا٘ذ ٚ ٘تیدٝ ی آٖ ٔجّٕبٖ ٞبیی 

ثشداؿت. ثبٞبٚع دس صٔیٙٝ ی ٞٙشٞبی تضئیٙی، دس اثتذا ثٝ ثؼیبس ٔؼتطىٓ ٚ فبلذ تضئیٙبت افشاعی اػت. ٌبْ ثؼذی سا ثبٞبٚع 

ثش ایذٜ ی ٕٞىبسی ثب كٙؼت تبویذ وشد. ٔبٞیت ٔىتت ثبٞبٚع دس یىی  1924خٙجؾ ٞٙش ٚ كٙؼت ٌشایؾ داؿت أب دس ػبَ 

سػی ؿٛد، ثشای خّك آثبسی وٝ وبسثشد ٔٙبػجی داس٘ذ، ثبیذ ٔبٞیت آٖ ثش» :اص ٌفتٝ ٞبی ٔٛػغ آٖ یؼٙی ٌشٚپیٛع ثیبٖ ؿذٜ

صیشا ایٗ زیض ثبیذ وبٔالً ٘یبص ٔٛسد ٘ظش سا ثش عشف وٙذ یؼٙی دس ٚالغ ثبیذ ٚظیفٝ اؽ سا ا٘دبْ دٞذ، ثبدٚاْ، وٓ ٞضیٙٝ ٚ صیجب 

 [2] .«ثبؿذ

ایٗ ثٛد وٝ ٔؼٕبساٖ ثشخی اتبق ٞبی خبف سا وپؼَٛ ٞبیی دس ٘ظش ٔی  1931یىی اص پیـشفت ٞبی ٟٔٓ دس دٞٝ ی 

 [2] ٕبسی، ٔجّٕبٖ ٚ وبسثشد وبٔالً تّفیك ٔی ؿذ٘ذ.ٌشفتٙذ وٝ دس آٖ ٞب ٔؼ
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٘ٛػی ػجه ثذ وٝ ثذٖٚ  –عی پب٘ضدٜ ػبَ پغ اص خًٙ ػالٜٚ ثش عشش ٞبی خٛة، ٞٙش پش صسق ٚ ثشق ٞٓ ٚخٛد داؿت 

ٛیتی ثشای خٛد وؼت وشدٜ ثٛد تٛخٝ ثٝ رائمٝ ی آٖ صٔبٖ، ٔتذاَٚ ؿذٜ ثٛد.  ٞٙش پش صسق ٚ ثشق ٔىتت ٔطؼٛة ٕ٘ی ؿذ، أب ٞ

 [2] .ٚ ضتی دس آثبس عشاضبٖ ٔؼتجش ػجه ٔذسٖ ٘یض ثٝ زـٓ ٔی خٛسد

ٌؼتشدٜ ای ثٝ زـٓ ٔی خٛسد، دس ٚالغ، ٔی تٛاٖ اثجبت وشد وٝ ٔجّٕبٖ ثٝ ِطبػ  فٙیتدبسة  ،دس ػجه ٔذسٖ افشاعی

شیغ تشی داؿت. ثٙب ثٝ دالیُ ٔتؼذد، عشش ٞبی ٘ؼجت ثٝ دٞٝ ٞبی لجُ، پیـشفت ػ 1961سٚؽ ٞبی تِٛیذ ٚ ٔٛاد اِٚیٝ دس دٞٝ 

خذیذی ثشای كٙذِی ٞب دس ٔمبیؼٝ ثب ٔجّٕبٖ سٚیٝ دٚصی ؿذٜ، وٝ لشاس ثٛد خبیٍضیٗ آٖ ٞب ؿٛ٘ذ، اص ساضتی وٕتشی ثشخٛسداس 

 [2] ثٛد٘ذ ٚ فمظ ثشای ٔذت وٛتبٞی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٙذ.

ٕبٖ ٘یبص ٞبی ٔختّفی سا ثشعشف ٔی وٙذ. آٖ ٞب ثبیذ ػالٜٚ ثش ٘یبصٞبی اخؼبْ غیش وبسثشدی یبدآٚس ایٗ أش ٞؼتٙذ وٝ ٔجّ

 [2] سٚا٘ی، ٘یبصٞبی وبسثشدی سا ٘یض سفغ وٙٙذ.
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یىی اص تفبٚت ٞبی ثبسص ثیٗ وـٛسٞبی پیـشفتٝ ٚ ػمت ٔب٘ذٜ دس زٍٍٛ٘ی سػبیت اكَٛ ػّٓ اسٌٛ٘ٛٔی اػت، صیشا 

ذ تب عشاضی ٚ ػبخت تٕبٔی ٚػبیُ، تدٟیضات ٚ ّٔضٚٔبت ٔٛسد ٘یبص ا٘ؼبٖ ثش پبیٝ تٗ ػٙدی وـٛسٞبی پیـشفتٝ ػؼی ثش آٖ داس٘

ٌشٜٚ ٞبی ٔختّف ػٙی كٛست ٌیشد. ثش ػىغ دس وـٛسٞبی خٟبٖ ػْٛ عشاضی ٚ ػبخت ثش اػبع ػالیك تِٛیذوٙٙذٌبٖ 

ؿذٜ ٔٙغجك ػبص٘ذ وٝ ضبكُ آٖ كٛست ٔی ٌیشد ٚ دس ٘تیدٝ ایٗ ٔشدْ ٞؼتٙذ وٝ ٔی ثبیذ ثذٖ خٛد سا ثب ٔطلٛالت ػبختٝ 

 [8ػضال٘ی اػت وٝ غبِت افشاد دس ایٗ ٌٛ٘ٝ خٛأغ ثٝ ٘ٛػی ثب آٖ دػت ثٝ ٌشیجبٖ ٞؼتٙذ. ]-افضایؾ ٘بٞٙدبسی ٞبی اػىّتی

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، ػبخت ٚ ػبص ٔجّٕبٖ دس ایشاٖ ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ اكَٛ ٚ ٔؼیبسٞبی تٗ ػٙدی كٛست ٔی ٌیشد ٚ یب 

٘تبیح تٗ ػٙدی وـٛسٞبی غشثی سا ٔالن وبس خٛد لشاس ٔی دٞٙذ ٚ اص ایٗ غبفُ ٞؼتٙذ وٝ ا٘ذاصٜ ٞبی  ػبص٘ذٌبٖ، اػتب٘ذاسدٞب ٚ

ثذٖ افشاد دس خٛأغ ٔختّف ٔتفبٚت ٚ تبثغ ؿشایظ الّیٕی، ػٛأُ ط٘تیىی، ٚضؼیت التلبدی، لٛٔیت ٚ ... اػت. ٔثال ا٘ذاصٜ ثذٖ 

طاپٗ، زیٗ، ٚیتٙبْ ٚ ...( لبثُ ٔمبیؼٝ ٘یؼت ٚ اص آ٘تشٚپٛٔتشی آٖ خٛأغ ٕ٘ی افشاد دس خٛأغ اسٚپبیی ثب ا٘ذاصٜ ٔشدٔبٖ خبٚس دٚس )

تٛاٖ ٘ؼخٝ ای ثشای ٔشدْ ایشاٖ پیسیذ. ثٝ ٚیظٜ ٔشدْ ایشاٖ، ثٝ ِطبػ ٌؼتشدٌی خبن ٚ تفبٚت الّیٓ ٞبی آة ٚ ٞٛایی ٚ تؼذاد 

 [8یش٘ذ. ]لٛٔیت ٞب، ثبیذ دس ٞش ٔٙغمٝ ای ثٝ عٛس خذاٌب٘ٝ ای، ٔٛسد ا٘ذاْ ػٙدی لشاس ٌ

 ثب ٔغبِؼٝ ایٗ ػّؼّٝ ٔشاتت دسیبفتیٓ وٝ:

 یىی اص خبرثٝ ٞبی تبسیخسٝ ٔجّٕبٖ، تغییش ٚ تطَٛ ٔذاْٚ زـٓ ا٘ذاصٞبی آٖ اػت.

ٔجّٕبٖ اص لشٖٚ ٚػغی ثٝ ثؼذ، دائٕب تطت تبثیش ٔؼٕبسی ثٛدٜ اػت. تضئیٙبت سٚی ٔجّٕبٖ اغّت ثشٌشفتٝ اص ایٗ ٔٙجغ 

ؼٕبساٖ تبثیش ؿٍشفی ثش ٘طٜٛ ػبخت ٔجّٕبٖ داؿتٙذ ٚ ٔؼتمذ ثٛد٘ذ وٝ ثبیذ ثیٗ ٔؼٕبسی ٞؼتٙذ. اص لشٖ ٞدذٞٓ ثٝ ثؼذ، ٔ

 داخّی ٚ الالٔی وٝ دس ایٗ فضب لشاس ٔی ٌیشد، ٚضذت ٚ ا٘ؼدبْ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ.

یىی اص ٚیظٌی ٞبی خٙجؾ ٔذسٖ ایٗ اػت وٝ ثٝ ٔب یبد دادٜ ثب دلت ثیـتشی ثٝ اؿىبَ ٚ ٔضٕٛ٘ـبٖ ثٍٙشیٓ ٚ تٛخٟی 

 ٝ وبسثشد آٟ٘ب ٘ذاؿتٝ ثبؿیٓ.ث
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 گیری وتیجٍ -4
ثشخی  تلٛس ثشخالف ٚ ثبؿذ ٔی ٞب ضتی دس عَٛ تبسیخ ثخؾ تشیٗ ٟٔٓ اص یىی ٕٞٛاسٜ ٔجّٕبٖ ٚ دوٛساػیٖٛ عشاضی

 [1]. اػت پزیشایی اتبق سػٕی ٔجُ یب ٘ـیٕٗ اتبق ساضتی ٔجُ فمظ ٘ٝ ٚ ٚػبیُ اص ثؼیبسی ؿبُٔ

. ٌیشد لشاسٔی تٛخٝ ٔٛسد ٔجّٕبٖ ٘ٛآٚسی دس وٝ داسد ٚخٛد ٞٓ ثب ٔشتجظ ضبَ ػیٗ دس ٚ خذا صٔیٙٝ ػٝ ٔجّٕبٖ عشاضی دس

 ثش ٚ ٔیـٛد ٚالغ وٙٙذٜ ٔلشف ٔٙظش دس وٝ ٔجّٕبٖ ػبصٜ ٞٙذػی فشْ یؼٙی اػت صیجبیی ٘ظش اص ظبٞشی صٔیٙٝ عشاضی ٘خؼتیٗ

 وبسثشی ٔٙبػت وٝ عشیمی ثٝ ٔجّٕبٖ ػبصٜ عشش یؼٙی اػت، وبسایی عشاضی دْٚ صٔیٙٝ. افضایذ ؿبٖ ٔی ص٘ذٌی فشٍٞٙی غٙبی

 اص وٝ ؿٛد عشاضی عٛسی ٔجّٕبٖ ػبصٜ یؼٙی اػت ٟٔٙذػی عشاضی ػْٛ صٔیٙٝ. اػتفبدٜ وشد ٔٛثش ثغٛس ثتٛاٖ آٖ اص ٚ ثبؿذ آٖ

 دس ٞؼتٙذ ٚ إٞیت ثب خٛد خبی دس صٔیٙٝ ػٝ ایٗ اص یه ٞش وٝ. وبسثشد ثشآیذ یب اػتفبدٜ ضیٗ دس آٖ ثش ٚاسدٜ ثبسٞبی ػٟذٞی

 [5] .ٔیجبؿذ ضشٚسی ا٘ؼب٘ی ٟٔٙذػی فبوتٛسٞبی یب اسٌٛ٘ٛٔی فٙبٚسی اص اػتفبدٜ ٔجّٕبٖ فیضیىی عشش

. داس٘ذ لشاس اػبػی تغییش یه دس ثغٗ ٞؼتٙذ، استجبط دس خبٔؼٝ ثب خٛد، اص ثبالیی ٞبی آٌبٞی ثب وٝ كٙبیغ، اص ثؼیبسی أشٚصٜ

 آؿىبس تٛا٘بیی خبعش ثٝ ثّىٝ ػّٕىشدؿبٖ، خبعش ثٝ ٘ٝ تٟٙب سٌٛ٘ٛٔی،ا اكَٛ اػبع ثش ؿذٜ عشاضی خذیذ ٔطلٛالت ٚ تِٛیذات

 اػبع ثش ٔجّٕبٖ عشاضی خذیذ ٞبی تىٙیه ثب. ؿٛ٘ذ ٔی تمبضب وٙٙذٌبٖ، سٚش ٔلشف ثب استجبط ٚ افشاد اضؼبػبت ػبختٗ

 وٙٙذٌبٖ تِٛیذ ٚ ٙذٌبٖوٙ ٔلشف ثیٗ ثٟتشی ساثغٝ ٚ ٔجّٕبٖ كٙبیغ ثشای سا ثیـتشی وٙٙذٌبٖ تٛا٘یٓ ٔلشف ٔی ٔب اسٌٛ٘ٛٔی،

 [1] .وٙیٓ ثیٙی پیؾ خبسخی ٚ داخّی ثبصاس دس سا كٙبیغ ایٗ ٔٛفك ٚ ضضٛس

 عشیك اص عشاضی دس ضؼف ٘مبط دا٘ؼتٗ ثب. یىذیٍش٘ذ ٔىُٕ وبسؿٙبػب٘ٝ ٞبی اسصیبثی ٚ اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ سضبیت اسصیبثی

 ثب دیٍش عشف اص ٚ آٚسد ثذػت سا اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ تسضبی ٔٙبػت ٔطلٛالت ػبخت ٚ ثب عشاضی تٛاٖ ٔی وبسؿٙبػب٘ٝ اسصیبثی

 ٔشضّٝ ایٗ دس. ػبصیٓ ثٟیٙٝ سا ؿشایظ آٟ٘ب ثٟجٛد ثب ٚ وشدٜ وـف ضؼف سا ٘مبط ٔطلٛالت اص وٙٙذٌبٖ اػتفبدٜ سضبیت ثشسػی

 ٔٙظٛس ثذیٗ. شدٔیٍی لشاس ثشسػی ٔٛسد اسصیبثی وبسؿٙبػب٘ٝ ثخؾ دس ثشسػی ٔٛسد فبوتٛسٞبی ٕٞبٖ اص اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ سضبیت

 ٚ ٕ٘بیٙذ اػتفبدٜ ؿذٜ اصٔجّٕبٖ تِٛیذ تب خٛاػت آٟ٘ب اص ٚ وشد ا٘تخبة ٕ٘ٛ٘ٝ ثؼٙٛاٖ سا وٙٙذٌبٖ اػتفبدٜ اص تؼذادی تٛاٖ ٔی

 [6] .وٙٙذ ثیبٖ سا ٕ٘بیٙذ ٔی ٘بساضتی ایدبد ایـبٖ ثشای ٚ ثبؿٙذ ٔی ػبص ٔـىُ ثشایـبٖ وٝ ٔٛاسدی

یٗ ٚ اِضأبت عشاضی اسٌٛ٘ٛٔیه دس عشاضی ٔجّٕبٖ داخّی ضشٚسی ثٝ ٘ظش ٔی ٕٞسٙیٗ تٟیٝ یه ثؼتٝ ٔذٖٚ ؿبُٔ لٛا٘

 سػذ.

ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِؼبت كٛست ٌشفتٝ دس ٔی یبثیٓ وٝ ثب ٌزؿت صٔبٖ، ثٝ آسأی سٚ٘ذ فىشی ا٘ؼبٖ ٞب ٘یض تغییش یبفت ٚ دیذٌبٜ 

یذا وشد. ثٝ عٛسی وٝ ٞشزٝ ثٝ ػلش ضبضش آٖ ٞب ٘ؼجت ثٝ دٚ خٙجٝ صیجبیی ؿٙبػی ٚ اسٌٛ٘ٛٔی ثٝ عٛس لبثُ ٔالضظٝ ای سؿذ پ

 ٘ضدیه ٔی ؿٛیٓ، صیجبیی كشف، خبی خٛد سا ثٝ صیجبیی تٛأبٖ ثب وبسثشد ٔٙبػت ٚ عشاضی اسٌٛ٘ٛٔیه، ٔی دٞذ.

ٕٞسٙیٗ ثب تٛخٝ ثٝ تؼبسیف اسائٝ ؿذٜ اص صیجبیی ؿٙبػی ٚ اسٌٛ٘ٛٔی، ثٝ ایٗ ٘تیدٝ دػت ٔی یبثیٓ وٝ ٞش یه اص ایٗ دٚ 

 ی ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ٔٛثش ثبؿٙذ ٚ ایٗ دٚ دس وٙبس ٞٓ ٞؼتٙذ وٝ ٔجّٕبٖ ٔٙبػت سا ؿىُ ٔی دٞٙذ.خٙجٝ ثٝ تٟٙبی

 

فشآیٙذ عشاضی دس ٔؼٕبسی یه ثٙب صٔب٘ی ٘تیدٝ ٔغّٛة سا دس ثشداسد وٝ ٘ؼجت ٔیبٖ ٘ـب٘ٝ ٞبی ؿىّی ٚ ػّٕىشدی تٛأبٖ 

ی وٙذ تب یىی اص اخضای ؿٟش، وٝ ٕٞب٘ب ٔجّٕبٖ ؿٟشی ثشلشاس ٌشد٘ذ. ٘ـب٘ٝ ٞب خٟت ثشلشاسی ثب ٔطیظ خٛد فشْ ثیشٚ٘ی سا ثیبٖ ٔ

اػت ؿٛ٘ذ ٚ دس داخُ ثب ؿىُ ػّٕىشدی، ٔطیظ داخّی خٛد سا ثب عشاضی داخّی زیذٔبٖ وٙٙذ ٚ دس ٟ٘بیت أىبٖ اػتفبدٜ 

 [7ا٘ؼبٖ سا فشاٞٓ آٚس٘ذ. ]

٘ذیـیذٖ ثٝ تٕبْ خٛا٘ت تٟٙب ٍٞٙبٔی یه ٔؼٕبسی ٔٙبػت ؿىُ ٔی ٌیشد وٝ ٔؼٕبس آٖ یه ا٘ذیـٕٙذ ٚالؼی ثبؿذ. ا

عشاضی ثٙب اص فشْ ٌشفتٝ تب سً٘ ٚ ثبفت ػٙبكش ٚ تضئیٙبت ٚ ... سٚؿی اػت وٝ ٔؼٕبساٖ ٔٛفك ثشای خّك یه ٔىبٖ ٔغّٛة ثشای 

 [7ص٘ذٌی پیؾ ٔی ٌیش٘ذ. ]
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