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چکیذُ .زر ثرؼ ٘رغز چىیسٜای اس دیؾی ٝٙثحض زر ٔٛرز عزٔبی ٝزیؼیشبِی زر عبَٞبی 7۶ ٚ 6۶
ؽٕغی ارائ ٝؽس 1.ثرؼ و٘ٛٙی ،ث ٝسجییٗ ٘مؼ  ٚػبیٍبٛ٘ ٜآٚریٞبی فٗآٚرا٘ ٝزر یه چؾٓا٘ساس
زراسٔسر سبریری-ػٟب٘ی ٔیدززاسزٛ٘ .ؽشبر حبمز سالؽیعز ٔمسٔبسی ٘ ٚبثغٙس ٜثزای ٔمبیغٝی عٕز ٚ
عٛی ّٕٔٛی حزوز  ٚثحزاٖٞبی عزٔبیٝزاری ثب زازٜٞبی ٔؾرـ فٙی-سىِٛٛٙصیه زر ِحَٝی
ٔؾرـ سبریری-ػٟب٘ی و٘ٛٙی .یىی اس زالیُ ایٗ ٘بثغٙسٌی ،ا٘شربة عيح سؼزیس ٘ٛؽشٝی و٘ٛٙی اعز
و ٝثٛٔٝػت آٖ ٘رغز ّٛأُ اطزٌذار زر چؾٓا٘ساس زراسٔسر عٙؼیس٘ ٚ ٜؾبٖ زاز ٜؽ٘ٛس .ثزای ٌذار اس
عيح و٘ٛٙی سؼزیس ث ٝعيحی ٔؾرـسز ،السْ اعز و ٝدٛیبیی ػٟبٖ ٚالْی حیبر الشقبزی اػشٕبّی ٚ
ػشئیبر ٔشٙبلل آٖ را زر وّیشی ٔؾرـ ثٕ٘ٝبیؼ زرآٚرز .ایٗ ٌبْ ٔ ،ٟٓزر عيح سؼزیس ٘ٛؽشبر و٘ٛٙی
ثززاؽش٘ ٝؾس ٜاعز .ث ٝچزایی رٚیآٚرزٖ عزٔبیٝزاری ثٛ٘ ٝآٚریٞبی فٗآٚرا٘ ،ٝزر ثرؼ عٕٞ ْٛیٗ
٘ٛؽش ٝدززاذش ٝذٛاٞس ؽسّ .ال ٜٚثز ایٗ ،زر ثرؼٞبی آسی ایٗ ٘ٛؽشبر ث ٝاؽىبَ ٔرشّف «٘ٛآٚری
عزٔبیٝزارا٘ »ٝاؽبر ٜذٛاٞس ؽس  ٚثرؼ و٘ٛٙی فمو ث ٝیه ٘ ُٛاس ٘ٛآٚری ،یْٙی ٘ٛآٚریٞبی فٙبٚرا٘ٝ
ٔیدززاسزّ .ال ٜٚثز ایٗ ،ثبسٌؾبیی سٙبلنبر رؽس سقبّسی عزٔبیٝزارا٘ٝی ٘بؽی اس چٙیٗ «٘ٛآٚری»ٞبیی،
٘ ٚیش آعیت ٞبی آٖ ث ٝس٘سٌی ثؾزی  ٚىجیْز ،اس ٍٚبیف ٘ٛؽشبر حبمز فزاسز ٔیر٘ٚس؛ ٞزچٙس ثسٖٚ
دززاذشٗ ث ٝآٖٞب ،وّیز ٔؾرقی و ٝث ٝآٖ اؽبر ٜؽس٘ ،بوبُٔ ذٛاٞس ثٛز.
زر ایٗ ثرؼ ،دظ اس دززاذشٗ ث ٝػبیٍب ٜسبریری "ّقز اىالّبر" ،ثب ٔزاػْ ٝث ٝآٔبر  ٚارلبْ زر زعشزط،
ث ٝر٘ٚسٞبی آسی عزٔبیٌٝذاریٞبی دضٞٚؾی زر دٟٞٝٙبی ٔرشّف سىِٛٛٙصیه ،ثّٛٙ ٝاٖ یه ّبُِٔ
٘ؾبٍ٘زِ عزٔبیٌٝذاریٞبی آیٙس ،ٜدززاذش ٝذٛاٞس ؽس .عذظ ث ٝآٔبر  ٚارلبْ ٔٛػٛز ٔبِی  ٚزرآٔس زر عيح
ػٟب٘ی ،زر ز ٚثرؼ افّی عزٔبیٌٝذاریٞب ،یْٙی عزٔبیٌٝذاری اىالّبسی-ارسجبىی-اِىشز٘ٚیه ٚ
عزٔبیٌٝذاری زر فْٙز عالٔشی (فٙبیِ زارٚیی-دشؽىی-ثیٛسىِٛٛٙصیه) ٍ٘بٞی ٌذرا ا٘ساذشٔ ٝیؽٛز.
زر عزفقُ دبیب٘ی ،فٙبیِ فنبیی ٔ ٚبٛٞارٜٞب و ٝزر ز ٚثرؼ َ٘بٔی  ٚسؼبری فْبَا٘س ٘یش ثزای سٛػ ٝثٝ
ر٘ٚسٞبی عٛزآٚرِ الشقبزی لزٖ  ،۱1اس ػٙج ٝسؼبری ٔٛرز سٛػ ٝلزار ٔیٌیز٘س .ثرؼ وبرثززٞبی َ٘بٔی ٚ
وال َ٘بٔیٌزی ،ذبرع اس زایزٜی ثزرعی و٘ٛٙی اعزٌ .زچ ٝزا٘غش ٝاعز و ٝعزٔبیٝزاری ٕٛٞارٔ ٜسیٖٛ
زْٕ٘" ٚز" ػ ٚ ًٙثیٕبری ثزای حُ ثحزاٖٞب  ٚر٘ٚك وغت  ٚوبرػ ثٛز ٚ ٜذٛاٞس ثٛز .ثزای حفٌ
سٕزوش ثحض ثز رٚی ٔٛم ُٛافّی ،یْٙی ّٛأُ اطزٌذار زر ثبسار وبر  ٚسىِٛٛٙصی آسی ٘ ٚیزٚی وبر ٔٛرز
٘یبسػ ،اس سؼشی ٚ ٝسحّیُ ٌغشززٜسز زازٜٞبی الشقبزی  ٚفٙی ذٛززاری ؽس ٜاعز.
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 .۱دٍ رٍیکرد برای بررسی رًٍذّای تاریخی
ز ٚرٚیىززِ ٕٞغ ٛوٕه ٔیوٙٙس سب ٔرشقبر ر٘ٚسٞبی سبریریای و ٝث ٝآٖ "ّقز اىالّبر" ٌفشٝ
ٔیؽٛز ،ثٟشز سسلیك  ٚعٙؼیس ٜؽ٘ٛس .رٚیىزز ٘رغز « ...ثب اِٟبْ اس زٚرٜٞبی سٔیٗؽٙبعی ،سالػ
ٔیوٙس عیز سبرید ثؾزی را ،ثب زر َ٘زٌزفشٗ سفبٚرٞبی ّّ ْٛزلیم ّّْٛ ٚ ٝا٘غب٘ی ،زٚرٜثٙسی ٕ٘بیس  ٚثز
اعبط سمغیٓ ر٘ٚس سبریری ث ٝزٚراٖٞبّ ،قزٞب  ٚزٚرٜٞبٔ ،رشقبر یه "ثُزِػِ سٔب٘ی" را ؤ ٝیسٛا٘س اس
چٙس ز ٜعبَ سب چٙس عس ٜثبؽس ،سٛمیح زٞس .رٚیىزز ز ،ْٚثز دبی ٝسفغیز ٌ ٚغشزؽی اس َ٘زیٔ ٝبروظ
زرثبرٜی ثحزاٖٞبی ازٚاری عزٔبی ٝو ٝچزذٞٝبی ٞفز سب ز ٜعبِ ٝرا زر ثزٔیٌیزز ،ؽىُ ٌزفش ٝاعز.
ایٗ َ٘زی ٝو ٝثّٛٙ ٝاٖ ٔٛعٞبی ثّٙس عزٔبیٝزاری ؽٙبذشٔ ٝیؽٛز٘ ،رغشیٗ ثبر سٛعو الشقبززا٘بٖ
ٔبروغیغز چ ٖٛدبرٚٚطّٞ( ۱خ ٙٞس) ٌّ َٖٚ ٚسرٖ 3زر آغبس عسٜی ثیغشٓ ثیبٖ ؽس .دظ اس ا٘مالة
اوشجز٘ ،یىالی وٙسراسیفٛٔ 4عٞبی دٙؼب ٜعبِٝای را زر حیبر عزٔبیٝزاری سٛمیح زاز و ٝاس زٔ ٚزحّٝ
حسٚزاً  ۱5عبِٝی ٌغشزػ  ٚعذظ روٛز سؾىیُ ٔیؽ٘ٛس 5».سٛمیحبر ٔ ٚزاػِ افّی ثحض زر ٔيّجی
زیٍز 6ث ٝسفقیُ آٔسٜا٘س  ٚزر ایٗػب ثٝاذشقبر ث ٝارسجبه آٖ ثب سىِٛٛٙصی ارسجبىی  ٚزیؼیشبِی اؽبرٜ
ٔیؽٛز.
دٍراى ،عصر ،گاُ-دٍرُ
سفغیز  ٚىجمٝثٙسی زٚرٜٞبی سبریری ػٛأِ ا٘غب٘یْٕٛٔ ،الً ثز اعبط ثزػٞبی سٔب٘یای ٓٞچٖٛ
زٚراٖ ،7زٚرّ ٚ 8قز ،9زٚرٌ ،1۶ٜب 11ٜا٘ؼبْ ٔیؽ٘ٛس .وٛچهسزیٗ ثُزِػ اس ایٗ ٔؼٌٕ« ،ّٝٛب-ٜزٚر»ٜ
اعزٌ .ب-ٜزٚر ٜزر ایٗػبٓٞ ،چ ٖٛثزؽی اس سٔبٖ سْزیف ٔیؽٛز و ٝثب یه رٚیساز ٔؾرـ آغبس ؽس ٚ ٜثب
رٚیسازی زیٍز دبیبٖ ٔیدذیزز .ایٗ ثُزػِ سبریری ،سیزٔؼّٕ ّٝٛقز ثٝؽٕبر ٔیرٚز .یه ّقز اس چٙسیٗ
ٌب-ٜزٚر ٜسؾىیُ ؽس ٜاعز .زٚراٖ ،ثزػ سبریری ثشريسزی ؽبُٔ چٙسیٗ ّقز را زرثزٔیٌیزز.
زر ٘ٛؽشٝی و٘ٛٙی ،آ٘چ ٝافيالحبً «ّقز اىالّبر» ٘بٔیسٔ ٜیؽٛز ،زر ٚالِ یه ٌب-ٜزٚر ٜثٔ ٝفْٟٛ
اذـ اعز .زر سٛمیح زلیكسز ٌب-ٜزٚرٔ ٜیسٛاٖ ٌفزٌ« :ب-ٜزٚر ،ٜآٖ ثزٝٞای اس سبرید ثؾزیز اعز وٝ
ثب رٚیسازی ثشري زر اثْبز سبریری-ػٟب٘ی آغبس  ٚثب رٚیسازی زر ٕٞیٗ سزاس ثٝدبیبٖ ٔیرعس .زر ایٗ ثحض،
ٌب-ٜزٚر ٜثّٛٙٝاٖ وٛچهسزیٗ «ٚاحسِ» سبریری-ػٟب٘ی سْزیف ؽس ٜاعز و ٝزر ثشٍ٘بٞی سبریری
ثّٛٙٝاٖ ٘ميّ ٝيفی حغبط ،آغبس ؽس ٚ ٜثب رٚیسازی زیٍز ثٝدبیبٖ ٔیرعسٌ .غشزٜی سٔب٘ی یه ٌب-ٜ
زٚرٜی سبریری -ػٟب٘ی ٔیسٛا٘س چٙس ز ٝٞرا ؽبُٔ ؽٛز .سْییٗ  ٚا٘شربةِ یه رذساز عیبعی ٔ ٟٓزر
عيح ػٟب٘ی یب ٔٙيمٝای ثغیبر لزارزازی اعز  ٚثیؾشز إٞیز ٕ٘بزیٗ ثزای ٘ؾبٖزازٖ ٚیضٌیٞبی
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عیبعی  ٚر٘ٚسٞبی ٔجبرس ٜىجمبسی  ٚاػشٕبّی زر یه ٌب-ٜزٚرٜی ْٔیٗ را زارز .چٙیٗ ر٘ٚسٞبیی ٘ٝ
یهرٚس ٜآغبس ٔیؽ٘ٛس  ٝ٘ ٚیهؽج ٝاس ففحٌ ٝیشی ٔحٔ ٛیؽ٘ٛس .زر یه ٌب-ٜزٚرٔ ،ٜب ثب ٚمْیشی رٚثزٚ
ٞغشیٓ وٚ ٝیضٌیٞبی َِٔٙؼٕ٘ب  ٚر٘ٚسٞبی ٕ٘ٚٝ٘ٛارػ ،آٖ را اس زٚر ٜدیؾیٗ  ٚیب دغیٗ وبٔالً ٔشٕبیش
ٔیوٙسٌ .ب-ٜزٚرٞ ٜب ٕ٘بیبٍ٘ز ویفیز آؽىبری اس عيح رؽس ٔجبرس ٜىجمبسی  ٚیب ثٙیبٖٞبی الشقبزی
ثیٗإِّّی ٞغشٙس».
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سقٛیز - 1زٚراّٖ ،قز ٌ ٚب-ٜزٚرٜ

هَجّای بلٌذ سرهایِداری
رٚیىززِ زیٍز ،زٚرٜٞبی سبریری را ثب «َ٘زیٝی ٔٛعٞبی ثّٙس »13سٛمیح ٔیزٞسَ٘ .زیٝی ٔٛعٞبی
ثّٙسٔسر سٛعْٝی الشقبزی ،و ٝزٚرٜٞبی ٔشْسز را زر ثز ٔیٌیزز ،ثزای اِٚیٗ ثبر سٛعو الشقبززا٘بٖ
ٔبروغیغز چ ٖٛدبرٚٚط (ّٞخ ٙٞس) ٌّ َٖٚ ٚسرٖ زر آغبس عسٜی ثیغشٓ ثیبٖ ؽسِٚ .ی ایٗ َ٘زیّٕ ٝسسبً
ثب ٘بْٞبی وٙسراسیف ،ؽٔٛذیشز ٙٔ ٚسَ دی٘ٛس زارز .دظ اس ا٘مالة اوشجز٘ ،یىالی وٙسراسیف ٔٛعٞبی
دٙؼبٜعبِٝای را زر حیبر عزٔبیٝزاری سٛمیح زاز و ٝاس زٔ ٚزحّٝی حسٚزاً  ۱5عبِٝی ٌغشزػ  ٚعذظ
روٛز سؾىیُ ٔیؽ٘ٛس.
وٙسراسیفْٔ ،ب٘ ٖٚرغزٚسیز زر حىٔٛز وز٘غىی دظ اس ا٘مالة فٛری 1917 ٝرٚعی ٝثٛز .ا ٚدظ اس
ا٘مالة اوشجز «ٔٛعغٝی دضٞٚؼٞبی ثحزاٖ الشقبزی ػٟب٘ی» را ثٙیبز ٌذاؽز .دضٞٚؼٞبی سؼزثیاػ
ا ٚرا ث ٝعزّز ٔشمبّس وزز و ٝزر سبرید عزٔبیٝزاری اس آغبس عسٜی ٘ٛسز ٓٞث ٝثْس ٔیسٛاٖ ٔٛعٞبی
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الشقبزی ثب ىٔ َٛسر حسٚزاً دٙؼبٜعبَ را سؾریـ زاز؛ زر دی  ۱5عبَ ػٟؼ [ٌغشزػ ،ر٘ٚك]۱5 ،
عبَ وبٞؼ [روٛز] ٔیآیس .اثشار اعبعی ثزای سْییٗ ایٗ زٚرٜٞبی زراسٔسر ،حزوز لیٕزٞبعز؛ ثب دی
آٔسٞبیی زر سٔیٞٝٙبی ثبسزٞی  ٚزرآٔس .ثٝىٛر وّی ٘یىالی وٙسراسیف عٛٔ ٝع ثّٙس اس ایٗ زعز را سٕیش
زاز :اِٚی زر فبفّ ٝػًٞٙبی ٘بدّئ٘ٛی سب عبَ 1848؛ زٔٚی اس  1848سب دبیبٖ عسٜی ٘ٛسزٓٞ؛  ٚعٔٛی
و ٝاس ٕٞبٖ سٔبٖ آغبس ؽس ٜثٛز.
وٙسراسیف زر ػزیبٖ سقفیٞٝبی ذ٘ٛیٗ اعشبِیٗ زر عبَ ٔ 1938حبوٕ ٚ ٝزر ٕٞبٖ رٚس ٔحبوٕ ٝزر 46
عبٍِی اّساْ ؽس .ازأ ٝوبر ثزرٚی ایٗ َ٘زی ٝرا ػٛسف ؽٔٛذیشز ،الشقبززاٖ اسزیؾی ثزّٟسٌ ٜزفز  ٚزر
عبَ  1939وشبثی سحز ّٛٙاٖ "زٚرٜٞبی الشقبزی" ٔٙشؾز عبذزَ٘ .زیٝی ؽٔٛذیشز ثز عزٔبیٌٝذاری
٘ٛآٚرا٘ ٝزر وُ ٚ ،ثز عزٔبیٌٝذاری فْٙشی سبویس زارز .اس ایٗ ػٟز سب حسٚزی زر حىٓ ثغو ٌ ٚغشزػ
َ٘زیٔ ٝبروظ زرثبرٜی زٚرٜٞبی سؼبری  7سب  1۶عبِ ٝاعز ،و ٝزر آٖ ر٘ٚك ٔٛٙه ث ٝسؼسیس
عزٔبیٌٝذاری زر عزٔبیٝی طبثز اعز  ٚاس ایٗ ر ،ٚثٛ٘ ٝآٚری فٗآٚرا٘٘ ٝیبس زارز .ػٙج ٝمْیف َ٘زیٝی
ؽٔٛذشز ،سىیٔ ٝفزه ا ٚثز دیسایؼ ؽرقیزٞبی ٘ٛآٚر (وبرفزٔبیبٖ) زر حىٓ ٘یزٚی آغبسٌز افشایؼ یب
ر٘ٚك ٘بٌٟب٘ی "ٔٛعوٙسراسیف" اعز.
ّٔ ٟٓاس سفغیز ار٘غز ٔٙسَ  -ثب ٔیشاٖ سیبزی اس عبزٜعبسی  -أٛاع ثّٙس عزٔبیٝزاری را ٔیسٛاٖ عیىُِ
ٔؾرقی اس ثحزاٖٞبی والعیه عزٔبیٝزاری فٕٟیس و ٝثب مزٚرر سؼسیس عبسٔبٖ وّی ٘یزٞٚبی ِٔٛسٜ
 ٚثٚ ٝیض ٜثرؼ یه سِٛیس (سِٛیس اثشار سِٛیس) ،زر اثْبزی ٕٝٞػب٘جٕٞ ٝزا ٜاعز .زر ثبس ٜسٔب٘یای و ٝعٝ
ثحزاٖ ٞفز سب ز ٜعبِ ٝوالعیه عزٔبیٝزاری رخ ٔیزٞس ،ثرؼ یه سِٛیس چ ٝثِ ٝحبً ٔبزی  ٚچ ٝثٝ
ِحبً ْٔٛٙی چٙبٖ فزعٛزٔ ٜیؽ٘ٛس و ٝیب سؼسیس عبذشبر وّی عزٔبیٝزاری (ثّ ٝجبرر زیٍز "اٍِٛی
ػسیسی اس عزٔبیٝزاری") یب حشی ٌذر اس عزٔبیٝزاری مزٚرر ٔییبثسٕٞ .غ ٛثب ایٗ فزعٛزٌی ٚعبیُ
سِٛیس ،سٍٙٙب یب ث ٝس٘ؼیزوؾیسٌی سبریری-ىجمبسی ٘یزٞٚبی ِٔٛسٔ ٚ ٜؾرقبً ٘یزٚی وبر لبثُ رٚیز اعز
و ٝچؾٓا٘ساسی ثبِٙغج٘ ٝشزیه اس رؽس ٔجبرس ٜىجمبسی  ٚثحزاٖٞبی ثشري را لبثُ رٚیز ٔیعبسز.
تقارى اهَاج بلٌذ سرهایِداری با عصر ٍ گاُ-دٍرُّا
٘ىش ٝزرذٛر سٛػٕٞ ،ٝب٘ب  ٓٞعٛیی  ٚسمبرٖ (سمزیجی) َ٘زیٛٔ ٝعٞبی وٙسراسیف ثب ٔم ِٝٛثٙسی ّقز ٚ
ٌب-ٜزٚرٜٞبعز .زر ٕ٘ٛزار  -1سمبرٖ  -سمبرٖ َ٘زی ٝوٙسراسیف ثب ّقز ٌ ٚب -ٜزٚرٜٞب سمبرٖ ٔٛعٞب ثب
٘مبه ّيف سبریری  ٚعیبعی ٘ؾبٖ زاز ٜؽس ٜاعز .اٌز ا٘مالة فزا٘غ ٝرا ثّٛٙ ٝاٖ ٘مي ٝآغبس ٔٛع
٘رغز زر َ٘ز ثٍیزیٓ ،دبیبٖ ػًٞٙبی ٘بدّئ٘ٛی  ٚوٍٙزٚ ٜیٗٔ ،زحّ٘ ٝرغز ٔٛع ٘رغز اعز .دبیبٖ
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ٔٛع ٘رغز  ٚؽزٔ ُٚزحٌّ ٝغشزػ ٔٛع ز ْٚثِ ٝحبً ٘ميّ ٝيفِ عیبعی ،ثب ا٘مالثبر ٕٞ 1848زاٜ
اعز .زر ا٘شٟبی ٔزحٌّ ٝغشزػ ،ثب ؽىغز وٕ ٖٛدبریظ ٚارز ٔزحّ ٝروٛزِ ٔٛع زٔ ْٚیؽٛیٓ.

ٕ٘ٛزار  -1سمبرٖ  -سمبرٖ َ٘زی ٝوٙسراسیف ثب ّقز ٌ ٚب -ٜزٚرٜٞب

ٌب-ٜزٚرٜای و ٝسىِٛٛٙصی ارسجبىبر زر آٖ ث٘ ٝیزٚی دیؼثز٘س ٜعزٔبیٝزاری ثزای ذزٚع اس ثحزاٖ ثشري
ز 197۶ ٝٞث ٝوبر آٔس ،زر عبَٞبی دبیب٘ی زٚر ٜافٛٔ َٛع چٟبرْ  ٚآغبس زٚر ٜر٘ٚك ٔٛع دٙؼٓ وٙسراسیف
لزار زارزٛٔ« .ع چٟبرْ ثب دبیبٖ ػ ًٙز ْٚػٟب٘ی آغبس  ٚسب عبَ  199۶ؤ ٝقبزف ثب فزٚدبؽی ؽٛرٚی ٚ
ثّٛن ؽزق اعز ،ازأ ٝدیسا ٔیوٙس .زر ٔزحٌّ ٝغشزػ ایٗ ٔٛع ،ر٘ٚسٞبی ٕ٘ٚٝ٘ٛاری ٓٞچٖٛ
ػٙجؼٞبی رٞبییثرؼ ّٔی ٔ ٚجبرسار مساعشْٕبری زر آعیب ،آٔزیىبی السیٗ  ٚآفزیمب چؾٌٓیز اعز.
ّال ٜٚثز آٖ ،عبَٞبی دبیب٘ی ٔزحٌّ ٝغشزػ زر ٔٛع چٟبرْ [ٌ ٚذر ث ٝدٙؼٕیٗ ٔٛع ثّٙس] ،ثب ػٙجؼٞبی
اّشزامی ز ٚ 196۶ ٝٞثٚ ٝیض ٜػٙجؼٞبی عبَ ٕٞ 1968زا ٜاعز .زر ٔزحّ ٝروٛز ایٗ ٔٛع ،افشایؼ
ؽسر وبر  ٚثٟزٜوؾی اس ىزیك سىِٛٛٙصی اىالّبسی٘ ،ؾبٍ٘زٞبی ٕٟٔی ٞغشٙس اس سغییز دبرازیٓ
عزٔبیٝزاری .ثسیٗ ْٔٙب و ٝعزٔبیٝزاری زر ا٘شٟبی عس ٜثیغشٓ ثب سٛػ ٝث ٝؽىغزٞب ّ ٚمت ٘ؾیٙیٞبیی
و ٝزر عيح ثیٗإِّّی زر زٞٝٞبی دیؼسز ٔشحُٕ ؽس ٜثٛز ،را٘ ٜئِٛیجزاِیغٓ را زر دیؼ ٔیٌیزز .زر
ّزف ٝعیبعی ،سسارن مسحّٕٔ-ٛ٘ ٝحبفَٝوبری ٘ ٚئِٛیجزاِیغٓ زر عيح ػٟب٘ی  ٚفزٚدبؽی وبُٔ
عیغشٓٞبی الشقبزی ارٚدبی ؽزلی  ٚؽٛرٚی زر ا٘شٟبی زٔ 198۶ ٝٞیالزی  ٚاٚایُ عبَٞبی زٝٞ
ٔ 199۶یالزی ،ثشٍ٘ب ٜسبریری ایٗ زٚر ٜرا رلٓ ٔیس٘ٙس».
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 .۲گاُ-دٍرُ صٌایع ارتباطی-الکترًٍیکی :رٍزگار سپریشذُ هردم سالخَردُ؟
أزٚس ،ٜحشی الشقبززا٘بٖ عزٔبیٝزاری ٘یش اس َ٘زی ٝأٛاع ثّٙس وٙسراسیف ثزای ثز٘بٔٝریشی الشقبز
عزٔبیٝزاری ثٟزٔ ٜیػٛیٙس .ایٗ ثز٘بٔٝریشی عزٔبیٝزارا٘ ٝث ٝایٗ أیس فٛرر ٔیٌیزز و ٝایٗ ثحزاٖٞب اس
لجُ دیؼثیٙی ؽ٘ٛس سب ثب دیؼثیٙی  ٚىزاحی ثزذی سساثیز زر عیبعزٌذاری والٖ  ٚزراسٔسر الشقبزی
6

ثشٛاٖ اس ایٗ ثحزاٖٞبی ثشري ٕٝٞ ٚػب٘ج ٝثب حفٌ عیغشٓ ٔٛػٛز ٌذر وززِ .ئ ٛآ٘ .فیسٚف 15یىی اس
چٟزٜٞبی ؽٙبذشٝؽس ٜزر سٔی ٝٙوبرثغزِ َ٘زی ٝأٛاع ثّٙس وٙسراسیف اعز و ٝاس چؾٓا٘ساس عزٔبیٝزاری ثٝ
ٔغئّٔ ٝیدززاسز٘ .فیسٚفّ ،الع روٛز ٔٛع دٙؼٓ وٙسراسیف (ٌب-ٜزٚرٔ ٜجشٙی ثز سىِٛٛٙصی اىالّبسی) را
عزٔبیٌٝذاری زر حٛس ٜآٔٛسػ  ٚعالٔشی ٔیثیٙس .ا ٚسمغیٓثٙسی أٛاع ثّٙس را ثز دبیٔ ٝزاحُ سیز زر َ٘ز
ٔیٌیزز:

ػس -1 َٚسٔبٖثٙسی أٛاع وٙسراسیف ثزاعبط َ٘ز ِئ ٛآ٘ .فیسٚف

16

ػس َٚثبال ،سٔبٖثٙسی أٛاع وٙسراسیف ثزاعبط َ٘ز ِئ ٛآ٘ .فیسٚف را ارائٔ ٝیزٞس .زر ایٗ ػس َٚزٚرٜٞبی
سٔب٘ی ثزاعبط سحٛالر وّیسی زر ثبسار (وبالٞب ٚ ٚیضٌی ثبسار)  ٚدؾشٛا٘ ٝفٙی  ٚسىِٛٛٙصیه (سحٛالر زر
ٚعبیُ سِٛیس  ٚسیزعبذزٞب) سٛمیح زازٔ ٜیؽ٘ٛس٘ .ىش ٟٓٔ ٝثزای ثحض و٘ٛٙی ،سغییزاسیعز و ٝزر
عش ٖٛآذز ثّٛٙٝاٖ ؽبذـ ٞز ٔٛع ثیبٖ ٔیؽٛز :ایٗ سغییزار ّٕسسبً ٘بٍز ثز ثرؼ فٙبیِ ٔبزر یب ثرؼ
یهِ سِٛیس ،یْٙی ثرؼ سِٛیسِ اثشارِ سِٛیس ٞغشٙس .یىی اس ٘ىبر ٔ ،ٟٓا٘شمبَِ فٙبیِ ٔبزر ٘ ٚیبسٞبی
سىِٛٛٙصیه ٔزثٛه ث ٝآٖ ،زر ٞز عیىُ ثشري سؼسیس عبذشبر عزٔبیٝزاری اعز :اس ٔبؽیٗ ثربر  ٚفْٙز
٘غبػی زر اٚایُ لزٖ ٘ٛسز ٓٞسب اسىبء ث ٝثز سىِٛٛٙصی اىالّبسی زر چبرن چٟبرْ لزٖ ثیغشٓ .ارسیبثی
٘فیسٚف زر عبَ  1999ثزای زٚر زیٍزی اس سؼسیس عبذشبر  ٚحیبر عزٔبیٝزاری ایٗ اعز و« ٝفْٙز
عالٔشی» ثبسارٞبی ػسیسی را ثزای ر٘ٚك عیغشٓ ثٚٝػٛز ٔیآٚرز  ٚثٕٞٝیٗ زِیُ ،ثیٛسىِٛٛٙصی ٘مؾی
وّیسی زر سِٛیس فْٙشی ٛ٘ ٚآٚری سىِٛٛٙصیه ایفب ذٛاٞس وزز .زر سىٕیُ ایٗ ػس ،َٚثبیغشی فٙبیِ
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زارٚیی ٘ ٚیش فٙبیِ فنبیی را ث ٝآٖ افشٚز سب ث ٝسقٛیز ٔؾرـسزی اس فٙبیِ وّیسی زٞٝٞبی آغبسیٗ
لزٖ  ٚثیغزٚیىٓ رعیس.
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝزر سٔبٖثٙسی ػس َٚفٛق زیسٔ ٜیؽٛز ،ؽىٌُیزی عزٔبی ٝزیؼیشبِی  ٚفٙبیِ ارسجبىبر،
زٚر ٜسٔب٘ی  198۶سب  ۱۶۶5را ؽبُٔ ٔیؽٛز و ٝثٛ٘ ٝؽشبر و٘ٛٙی ثزٔیٌززز .ثٙبثزایٗ ،دضٞٚؼٞبی
ْٔيٛف ث ٝؽٙبذز عزٔبی ٝزاری أزٚس ،ثبیغشی چٙس لسْ فزاسز اس ؽٙبذز عزٔبی ٝزیؼیشبِی  ٚارسجبىی
ثزٚز .دضٞٚؼٞبیی وٌ ٝزا٘یٍب ٜسٛػ ٝذٛز را فمو ث ٝایٗ ثرؼ اس سىِٛٛٙصیٞبی ٘ٛیٗ لزار ٔیزٙٞس ،لبزر
٘یغشٙس وّیز سحٛالر را فزاچ ًٙآٚر٘س .زر ّیٗ حبَ ،ایٙه رٚؽٗسز ٔیسٛاٖ ثیبٖ وزز و ٝاؽبر ٜثٝ
دیؾی ٝٙسبریری عزٔبی ٝاىالّبسی  ٚارسجبىی زر ثرؼ ا َٚایٗ رؽشٔ ٝمبالر ٝ٘ ،ثب ٞسف ارائٝی "رٚایشی
سبریری" ،ثّى ٝثَٛٙٔ ٝر ؽٙبذز ایٗ اٍِٛی ْٔیٗ عزٔبیٝزاری زر ِحَبر سِٛس  ٚؽىٌُیزیاػ ثٛزٜ
اعز سب اس رٚایزٞبی عيحیِ ثبة رٚس  ٚثٍ ٝبٞز "آیٙسٌٜزا" زرثبرٜی ایٗ "ْٔؼش ٜعزٔبیٝزاریِ" ٔسرٖ
فبفٌّ ٝزفش ٚ ٝسٕزوش ٍ٘بٜٔبٖ ٝ٘ ،ثز حّمٞٝبی ٌغغشٝای اس سِٛیس  ٚثبسسِٛیس عزٔبیٝزاری ػٟب٘ی ،ثّى ٝثٝ
عٕز وّیزِ عزٔبیٝزاری ٘ٛیٗ ػّت ؽٛز .وّیشی و ٝزر رثِ آذز لزٖ ٌذؽش ٝثٔ ٝسز فٗآٚری ارسجبىی ٚ
اِىشز٘ٚیىی ،زٚرٜای زیٍز ثزای ٌزیش اس ثحزاٖ عزاعزی  ٚثشرياػ را ىی وزز  ٚایٙه ایٗ فٙبیِ ،ثٝ
ػشء الیٙفه  ٚسبر  ٚدٛز فٙبیِ وّیسی وؾٛرٞبی دیؾزفش ٝعزٔبیٝزاری سجسیُ ؽسٜا٘س .ثب ایٗ حبَ،

پَیایی ًَآٍریّای علوی-فٌی در ربع آغازیي قرى بیست ٍ یکن ،گراًیگاُ صٌایع هادر
ٍ کلیذی را بیش از پیش از صٌایع ارتباطی-الکترًٍیکی بِ پٌِّْای جذیذتری ًظیر
صٌایع دارٍیی ،بیَتکٌَلَشی ٍ ،صٌایع فضایی راًذُ ٍ هیراًذ .گرچِ بِ هذد آهار ٍ
ارقام بخشّای هْن تکٌَلَشی ٍ تَلیذ در سرفصلّای آتی ،رٍشي هیشَد کِ ایي
جابِجایی با رًٍذی سادُ ٍ تکخطی صَرت ًویگیرد ٍ ایي گرایشّا ٍ رًٍذّای
اقتصادی ٍ صٌعتی بایستی در چشناًذازی درازهذت در ًظر گرفتِ ٍ فْویذُ شًَذ.
رٚؽٗ اعز و ٝثرؼٞبی وّیسی عٛزآٚر ،ثس ٖٚاسىبء ث ٝدیؾیٝٙی سىِٛٛٙصیه ٔٛػٛز (ث ٝسْجیز ٔبروظ:
ثب اعشفبز ٜاس استخَاىّای ثبلیٔب٘س ٜاس ٘ٛآٚریٞبی فٗآٚرا٘ ٝزٞٝٞبی دیؾیٗ ،)17اس ػّٕ ٝفٙبیِ
اِىشز٘ٚیىی-ارسجبىیٕ٘ ،یسٛا٘ٙس را ٜذٛز را ثبسوٙٙس؛ ٔغئّ ٟٓٔ ٝأب آغبسِ ا٘شمبَ سسریؼیِ ٔزوش طمُ
سىِٛٛٙصیه اس "عزٔبی ٝزیؼیشبِی" (ثٔ ٝفٛٔ ْٟٛرز اعشفبز ٜزر ٘ٛؽشبر و٘ٛٙی) ث ٝعٕز سىِٛٛٙصی ٚ
ثبسارٞبی ػسیسی اعز و" ٝثبسار وبر" ٘ ٚیش ٚمْیز سیغشی ٘یزٚی وبر ٔ ٚجبرس ٜىجمبسی را سحزاِؾْبُ
ذٛز لزار ذٛاٞس زاز .زر سبرٚدٛز ایٗ ٔیساٖٞبی ػسیس سبذز  ٚسبس عزٔبیٔ ،ٝیزاص دیؾیٗ سىِٛٛٙصیه
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عزٔبی ٝػٟب٘ی سٙیس ٜاعز و ٝثرؾی اس زعشبٚرزٞبی ذٛز را ٞز رٚس ثب ثغشٝثٙسی ػسیسی ٚارز ثبسار ذٛاٞس
وززٛٞ :ػ ٔقّٛٙی ،د َٛزیؼیشبِی ،عزّز ثبالی زََٚراٖ عزٔبی ٝثٔ ٝسز زیؼیشبِیشٜوززٖ ثب٘هزاری ٚ
ثٛرط... ٚ ،
ایٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٔ ٚحقٛالر ػسیس عزٔبی ٝاِىشز٘ٚیىی-ارسجبىی ،دیبٔس دیؾزفزٞبی حبفُ اس زٞٝٞبی
دبیب٘ی لزٖ ٌذؽشٞ ٝغشٙس و ٝایٙه ث ٝثبر ٘ؾغشّ ٚ ٝزم ٝا٘ج ٜٛآٖ زر ثبسار ػٟب٘ی ثبسٔب٘سٜی عٛزِ ٌب-ٜ
زٚر ٜسبریری دیؾیٗٛٔ ،ع ْٛثّ" ٝقز اىالّبر" ،را ث ٝػیت عزٔبی ٝػٟب٘ی ٔیریشز.
 .۳پیشبیٌی گرایشّای آتی تکٌَلَشیک
ثٝػبی حسط ٌٕ ٚبٖ  ٚیب سئٛریثبفی ّٕٔٛی زرثبرٜی زٚر ٜسبریری و٘ٛٙی ٘ ٚمؼ ٚ ٚسِٖ ٚالْیِ
سىِٛٛٙصی ارسجبىی-اِىشز٘ٚیىی ،ثٟشز اعز سٛػ ٝذٛز را ث ٝاىالّبر  ٚآٔبر ٔٛػٛز زرثبرٜی عٕزٚعٛیِ
سٛػ ٝعزٔبیٌٝذاریٞبی سىِٛٛٙصیه وٙغزٖٞب  ٚزِٚزٞبی ثشرئْ ،يٛف ٕ٘بییٓ .ایٗ وبر ،وٕه
ٔیوٙس سب ثشٛا٘یٓ زرعشی یب ٘بزرعشیِ رٚیىززٞبی سبریری ثبال را ثب ٍ٘بٞی اِٚیٝ٘ ٚ ٝچٙساٖ ّٕیك ث ٝآٔبر ٚ
ارلبْ ثغٙؼیٌٓ .زایؼٞب  ٚر٘ٚسٞبی آسی سىِٛٛٙصیه و ٝزر عبَٞبی آسی ث ٝسِٛیس ٔیرعٙس  ٚزر ثبسارٞبی
ػٟب٘ی ٚارز ٔیؽ٘ٛس٘ ،ؾبٍ٘ز ٔیشاٖ عزٔبیٌٝذاری ثٍٙبٜٞبی ثشري عزٔبیٝزاری ثزای حفٌ یب
ثٝزعز ٌیزی ٞضٔ٘ٛی فٙی  ٚالشقبزی زر عيح ػٟب٘ی ٞغشٙس .ثرؾی اس ٘شبیغ ایٗ سحمیك  ٚسٛعْٝی
ؽزوزٞب  ٚوؾٛرٞب را ٔیسٛاٖ زر ٔیشاٖ دشٙزٞبی طجزؽس ٜزر عيح ارٚدب یب ػٟبٖ ث ٝزعز آٚرز ٚ
عٙؼیس.
ٕ٘ٛزار  -۱ر٘ٚسٞبی سىِٛٛٙصیه زر عبَ ( ۱۶۱۶طجزؽس ٜزرعبسٔبٖ دشٙز ارٚدب) ،زٌ ٚز ٜٚافّی را ثزای
فشح ثبسارٞبی آسی ٘ؾبٖ ٔیزٞسٌ :ز٘ ٜٚرغز ؽبُٔ سىِٛٛٙصی دشؽىی ( ،)۱فٙبیِ زارٚیی (ٚ )3
ثیٛسىِٛٛٙصی ( ،)4ثبالسزیٗ رؽس ٘غجی را زر عبَ  ۱۶۱۶زاؽشٝا٘سّ .ال ٜٚثزایٗ سىِٛٛٙصی دشؽىی ()۱
ثبالسزیٗ ٔمسار ٔيّك دشٙزٞبی طجزؽس ٜرا زارز .زر ٌز ٜٚز ،ْٚارسجبىبر زیؼیشبِی ،سىِٛٛٙصی وبٔذیٛسزی
 ٚاذشزاّبر اِىشزیىی ٔ ٚبؽیٗآالر [ٍٕٞی زر ٔزثِ زارای حبؽیٝی آثی رً٘ (ٓٞ ])1چٙبٖ ٔٚ ٟٓ
دزر٘ٚك ٞغشٙس .ایٗ سقٛیزی س٘س ٚ ٜعیبَ اس اف َِٛسسریؼیِ یه ثبسار سىِٛٛٙصیه لسرسٕٙس ّ ٚزٚع دٟٝٙ
زیٍزی اس ٘ٛآٚری ٞبی سىِٛٛٙصیه اعز و ٝسبطیزار ذٛز را زر ثبفز آسی ٘یزٚی وبر ٔ ٚجبرس ٜىجمبسی ٚ
اػشٕبّی ٘ؾبٖ ذٛاٞس زاز.
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ٕ٘ٛزار  -۱ر٘ٚسٞبی سىِٛٛٙصیه زر عبَ ( ۱۶۱۶طجزؽس ٜزرعبسٔبٖ دشٙز ارٚدب)
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ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزر ثبال اؽبر ٜؽس ،زٌزٌ٘ٛی ٌزا٘یٍب ِٜفٙبیِ وّیسی ٔ ٚبزر ثْٙٔٝبی ٔحٔ ٛىب٘یىی ٚ
یهثبر ٜسٛا٘بییٞب ٛ٘ ٚآٚریٞبی فٗآٚرا٘ٝی دیؾیٗ ٘یغز ،ثّى ٝر٘ٚسی زراسٔسر اعز و ٝاطزار ذٛز را
زر زٚرٜای ز ٜسب ثیغز عبِ ٝثٝؽىُ ٔحشُٕسزیٗ ر٘ٚسِ ٌزایؼٞبی فٙی-الشقبزی ٘ ٚیش ٌززػ
عزٔبیٝزاری ٔجشٙی ثز فٗآٚری دیؾزفش٘ ٝؾبٖ ٔیزٞسّ .ال ٜٚثزایٗ٘ ،مؼ سىِٛٛٙصی ارسجبىی ٚ
اِىشز٘ٚیىی ،زر ٌب-ٜزٚر ٜفّْی ،ثیؼ اس دیؼ ث ٝعبذز اثشارٞبی فٙی ٔٛرز٘یبس ثزای ثرؼٞبی زیٍز
فْٙز  ٚسِٛیس َ٘یز ٔیىزٚسزاؽٞٝب زر ٔبؽیٗآالر ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛوٙشزَوٙٙسٜٞبی ٔرشّفی اعز .ر٘ٚس
لبثُرٚیز زیٍزٌ ،ذار سِٛیس ٔیىزٚسزاؽ ٝثٝعٛی ٘ب٘-ٛسزاؽٞٝبعز ،و ٝاثْبز  ٚحؼٓ آٖٞب را ثزای
وبرثززٞبی دیچیسٜسز ،وٛچهسز  ٚلبثُ لجَٛسز ٔیوٙٙس .یه ٕ٘ ٝ٘ٛاس سزویت ثیٗرؽشٝای سِٛیس
اِىشز٘ٚیه  ٚثیِٛٛصی  ٚثیٛؽیٕی ،ثی٘-ٛب٘-ٛسزاؽٞٝب ٞغشٙس و ٝحنٛر  ٚزرٓٞسٙیسٌی فْٙز اِىشز٘ٚیه
را زر ثیٛسىِٛٛٙصی لبثُِٕظ ٔیعبسز.
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ًَ .۳آٍریّای استراتصیک سرهایِداری :اهیذّایی برای خرٍج از رکَد بسرگ
ثزای ذزٚع اس روٛز  ٚثحزاٖ ا٘جبؽز عزٔبی ٚ ٝسٙشَ ٘زخ عٛز ،راٜٞبی ؽٙبذشٝؽسٜی زیزیٝٙای ٚػٛز زارز
و ٝأزٚس٘ ٜیش وبرثزز ذٛز را حفٌ وززٜا٘س .فؾبر ث٘ ٝیزٚی وبر ثزای فزٚػ لٜٛی وبرػ ث ٝارسػ دبییٗسز
اس لیٕز ٚالْی ثبسار ،ثب اسىبء ث ٝارسؼ ثیىبراٖ ٟٔ ٚبػزیٗ ثیىبر ،اس اِٚیٗ راٜٞبی آسٔٛزٜؽسٜی
عزٔبیٝزاری اعزّ .ال ٜٚثزایٗ ،افشایؼ ثٟزٜٚری ،س ُٛٙثیؼسز ؽبذٞٝبی سِٛیس ٘ ٚیش ٌغشزػ
عزٔبیٌٝذاری زر عزٔبیٝی دبیب (اعشٛار) راٜٞبیی ٞغشٙس و ٝآ ًٙٞعمٛه ؽسیس ٘زخ عٛز  ٚعزا٘ؼبْ
ثحزاٖ عزاعزی عزٔبیٝزاری را وبٞؼ زاز ٚ ٜسْسیُ ٔیوٙٙس 19.زأٝٙی ٘ٛآٚریٞبی اعشزاسضیه
عزٔبیٝزاری ،زر زٞٝٞبی و٘ٛٙی زر سٔی ٝٙفٙبیِ زیؼیشبِی ٚ ،یب ثب دؾشٛا٘ ٝآٖٞبٌ ،غشزز ٜاعز ،و ٝثزذی
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی آٖ ث ٝایٗ لزار٘س:
ٚ عبیُ حُٕ ٘ ٚمُ ذٛزراّٖ :ال ٜٚثز ذٛزرٞٚبی ثس ٖٚرا٘ٙس ،ٜؽٕبر سیبزی اس رعبٍ٘زٞبی چٖٛ
دٟذبزٞب ،ثبرثزٞب ،لبیكٞب ٛٞ ٚادیٕبٞب ٘یش ٓٞاوٚ ٖٛٙػٛز زار٘س .ثب دیؾزفز فٗآٚریٞبیی ٓٞچٖٛ
حظٌزٞبٛٞ ،ػ ٔقّٛٙی  ٚغیز ،ٜلبثّیزٞبی ٔبؽیٗٞبی ذٛزراٖ ٘یش ثب ؽشبة ثٟجٛز ٔییبثٙس.
 چبح ع ٝثْسی :سِٛیس یه ؽئ فیشیىی اس ىزیك چبح الی ٝثز الی ٝاس یه ىزح ع ٝثْسی
زیؼیشبِی .ایٗ سىِٛٛٙصی ػسیس ٔٙيك سبو٘ٛٙی اثشارعبسی ،ریرشٌٝزی  ٚسِٛیس ليْبر را ثٟٓ
ذٛاٞس ریرز  ٚا٘مالثی زر سٔی ٝٙعبذز ليْبر ٔ ٚبؽیٗآالر ثٚ ٝػٛز ذٛاٞس آٚرز.
 رٚثبسیه دیؾزفش٘ :ٝمؼ فشایٙس ٜرٚثبسیه زر حیي ٝوبر ،اس وؾبٚرسی ٌزفش ٝسب دزعشبری ،ر٘ٚسِ
ٕ٘ٚٝ٘ٛار زٞٝٞبی آسی ذٛاٞس ثٛز.
 ایٙشز٘ز اؽیبء :۱۶ایٙشز٘ز اؽیبء را ٔیسٛاٖ ،ارسجبه ٔیبٖ اؽیبء (ٔحقٛالر ،ذسٔبرٔ ،ىبٖٞب ٚ
غیز ٚ )ٜافزاز سٛفیف وزز و ٝاس ىزیك فٗآٚریٞبی اسقبِی  ٚدالسفزْٞبی ٔش ،ُٛٙأىبٖدذیز
ٔیؽٛز .ایٗ فزایٙس ،اطز زٌزٌٖٛعبسی ثز سٕبْ فٙبیِ ،اس سِٛیس ٌزفش ٝسب سیزعبذز  ٚفْٙز
عالٔشی ،ذٛاٞس زاؽز.
 د َٛزیؼیشبِی :ثیز وٛیٗ اس ؽٙبذشٝؽسٜسزیٗ دَٞٛبی زیؼیشبِی زر ایٗ عبَٞبعز و ٝثّٛٙ ٝاٖ
ٚاحس ٔجبزِ ٝػٟب٘ی ذٛز را رٚس ث ٝرٚس ثیؼسز سظجیز ٔیوٙس .دیبٔسٞبی غّج" ٝد َٛػٟب٘ی
زیؼیشبِی" ثز َ٘بْ ارسی وؾٛرٞبی ػٟبٖ ،یىی اس ٚیضٌیٞبی حزوز عزٔبی ٝزر ػٟبٖ اعز وٝ
٘شبیغ آٖ ٛٙٞس ث ٝسٕبٔی آؽىبر ٘ؾسٜا٘س.
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 ثبسار وبر  ٚذسٔبر "عفبرؽی" ٔ" ٚؾبروشی" :اٍِٛیی اس ثبساروبر ٔٛع ْٛث"ٝعفبرػ  ٚذسٔبر
ایٙشز٘شی" و ٝػب٘ؾیٗ اٍِٞٛبی سبو٘ٛٙی  ٚرایغ وبر  ٚلزارزازٞبی وبری ؽس ٜاعز ،زٚر ػسیسی اس
ذٛز-اعشظٕبرٌزی ذززٜثٛرصٚاسی دبییٙی ٔ ٚیب٘ی ػٛأِ را ٔٛػت ٔیؽٛز.
زٌزٌ٘ٛی سِٛیس  ٚثبسار ثب ّزم ٝا٘ٛاُ «ٔحقٛالر» ػسیس و ٝسبو ٖٛٙثؾز ث ٝآٖٞب ثّٛٙٝاٖ وبالیی ثزای
ذزیس  ٚفزٚػ ٕ٘یٍ٘زیغز یب افال اس آٖ اىالّی ٘ساؽز ،ثبسارٞبیِ ٍٟ٘ٛٛرِ ثشرٌی ثزای سحمك ارسػ
امبفی  ٚسِٛیس عٛز عزٔبی ٝفزا ٓٞآٚرز ٜاعز .فٙبٚریٞبی فٛقدیؾزفش ٝو ٝرلجبی مْیفسز ثٝراحشی ثٝ
آٖ زعشزعی ٘سار٘س ،أىبٖ سبٔیٗ فٛق عٛزٞبی ٘بؽی اس عیيز ٜا٘حقبری ث ٝزا٘ؼ  ٚسىِٛٛٙصی دیؾزفشٝ
را ثزای وٙغزٖٞبی ثشري ػٟبٖ عزٔبیٝزاری فزا ٓٞوززٔ ٚ ٜیوٙس .ثب ٔمبیغٝی عزّز ّزم ٝوبالٞب ٚ
ذسٔبر ز 199۶ ٝٞثب حشی ثرؼ وٛچىی اس وبالٞبی ػسیس ،زر ّزف ٝسىِٛٛٙصی ارسجبىبر  ٚفٙبیِ
زیؼیشبِیٚ ،یضٌی زیٍز عزٔبیٝزاری ٔجشٙی ثز زا٘ؼ  ٚفٗآٚری ٘ٛیٗ زٚثبر ٜسبییس ٔیؽٛز :ایٗ رؽس،
عزّشی ثب سقبّس ٙٞسعی زارز  ٚذٛزػ ث ٝیىی اس سٙبلنبر ذيز٘بن عیغشٓ عزٔبیٝزاری ثزای
ثٟزٜوؾی ا٘فؼبری  ٚػ ٖٛٙآعب اس ٘یزٚی وبر س٘س٘ ٚ ٜیش ٔٙبثِ ىجیْی سجسیُ ؽس ٜاعزٛ٘ .آٚری ،اِجش ٝفمو
ٔحسٚز ث ٝسٔی ٝٙلّٕز ٚسىِٛٛٙصیه ٘یغز .ثٕٞٝیٗ زِیُ ،رؽس ػٖٛٙآعبیِ عزٔبیٝزارا٘ ٚ ٝسٙبلنبر آٖ ثب
آیٙس ٜس٘سٌی ثؾزی ٔ ٚحیو ىجیْی ،ثیؼ اس دیؼ ،دٔ ٟٝٙؾرـ زیٍزی را ثزای ٔجبرس ٜىجمبسی ٚ
اػشٕبّی ٌؾٛز ٜاعز.
 .۴صٌایع ارتباطات ،الکترًٍیک ٍ کاهپیَترّ :نچٌاى پررًٍق اها با شتابی کوتر
ٕ٘ٛزار  -3ر٘ٚس زٜعبِٛ٘ ٝآٚریٞبی طجزؽس ٜزر ارٚدب ،زر سٔی ٝٙارسجبىبر زیؼیشبِیٚ ،عبیُ اِىشزیىی ٚ
سىِٛٛٙصی وبٔذیٛسزی را ٘ؾبٖ ٔیزٞس .ثٝرغٓ ٘ٛعب٘بر عبال٘ ،ٝسحمیمبر ٘ ٚیش سْساز دشٙزٞبی طجزؽسٜ
زر عبسٔبٖ ارٚدبیی طجز اذشزاّبر زر سٔی ٝٙارسجبىبر زیؼیشبِی ،ر٘ٚس رؽسیبثٙسٜای را زاؽشٓٞ ٚ ٝچٙبٖ
دزر٘ٚك اعزٍٟٛ .ر ّ ٚزمٔ ٝحقٛالر  ٚوبالٞب  ٚذسٔبر ػسیس زر ایٗ سٔی ٝٙزر ثبسارٞبی ػٟب٘ی لبثُ
دیؼثیٙی اعز .سساٌ ْٚغشزػ  ٚمزٚرر عزٔبیٌٝذاری زر ثرؼ «سحمیك  ٚسٛعْ »۱1ٝارسجبىبر
اِىشز٘ٚیه ّال ٜٚثز ٌؾٛزٖ ثبسار وبالٞبی ٍٟ٘ٛٛر ٔقزفی ،اس ٘یبس دبیٝای زر ٌب-ٜزٚرٜی و٘ٛٙی
عزٔبیٝزاری ٘یش ثزٔیذیشز و ٝسِٛیس ،سٛسیِ  ٚعبسٔبٖزٞی ٘یزٚی وبر ،ثیؼ اس دیؼ ٘یبس ث ٝسیزعبذزٞبی
ارسجبىی عزیِ زر سٕبْ ػٟبٖ زارز .سِٛیس زر عزسٔیٗٞبیی و ٝارسػ ٘یزٚی وبر دبییٗسز اس وؾٛرٞبی
دیؾزفش ٝعزٔبیٝزاریعز ،ثٔٝسز حُٕ٘ٚمُ  ٚارسجبىبر ارساٖ زر اثْبزی ػٟب٘ی ٕٔىٗ ؽس ٜاعز.
ثٙبثزایٗ ،ارسجبىبر  ٚحُٕ٘ٚمُ ارساٖ ثزای ا٘جبؽز عزٔبی ٝػٟب٘ی ،یْٙی ػبثٝػبیی عزیِ ٘یزٚی وبر ٚ
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ٌغشزػ زٚروبری ،سِٛیس ارساٖسز  ٚدزعٛزسز زر ٕٝٞػبی ػٟبّٖ .ال ٜٚثز آٖ ،حٛسٜٞبیی َ٘یز سؼبرر
ػٟب٘ی ثب ارسجبىبر ارساٖسز  ٚعزیِسز ،أىبٖ ٌغشزػ یبفشٝا٘س.

ٕ٘ٛزار  -3ر٘ٚس زٜعبِٛ٘ ٝآٚریٞبی طجزؽس ٜزر ارٚدب ،زر سٔی ٝٙارسجبىبر زیؼیشبِیٚ ،عبیُ اِىشزیىی  ٚسىِٛٛٙصی
وبٔذیٛسزی ( ۱۶11سب )۱۶۱۶

۱۱

ٕ٘ٛزار  -4عیز٘شِٚی ٞشی ٝٙارسجبىبر ٛٞایی ،زریبیی  ٚارسجبىبر را ٜزٚر اس  19۱۶سب  ۱۶16را ىی لزٖ
اذیز ٘ؾبٖ ٔیزٞس .ارسجبىبر  ٚحُٕ٘ٚمُ ارسأٖ ،ؼزای سٙفظ عزٔبیٝزاری ثزای سِٛیس  ٚسٛسیِ زر
ٔمیبط ػٟب٘ی ٌ ٚغشزػ سؼبرر ذبرػی اعز .سؼبرر ذبرػی ثب وؾٛرٞبی ّمتافشبز ٜیب زر حبَ سٛعْ،ٝ
ثزای عزٔبیٝزاری دیؾزفشٛٔ ٝػجی ثزای سحمك ٘زخٞبی عٛز ثبالسز  ٚزر ّقز و٘ٛٙیٔ ،بفٛق عٛزٞبی
ا٘حقبری اعزّ ۱3.ال ٜٚثزایٗ ،اس ىزیك سؼبرر ػٟب٘ی ٔ« ٚجبزِٝی ٘بثزاثز»ّٙ ،بفز عزٔبیٝی طبثز ٚ
«ٚعبیُ مزٚری ْٔبػ»  -یب ٕٞبٖ ٔنٕ ٖٛعزٔبیٝی ٔشغیز  -ثب ٞشیٝٙی ارساٖسزی زر اذشیبر
عزٔبیٝزاری لزار ٔیٌیزز وٛٔ ٝػجی ثزای افشایؼ ٘زخ عٛز ؽس ٚ ٜثٔٝیب٘ؼی ٌغشزػ أىبٖ سِٛیس زر
ٔمیبط والٖ« ،ا٘جبؽز را ؽشبة ٔیزٞس».۱4
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ٕ٘ٛزار  -4عیز٘شِٚی ٞشی ٝٙارسجبىبر ٛٞایی ،زریبیی  ٚارسجبىبر را ٜزٚر اس  19۱۶سب ۱۶16

۱5

ارتباطات دیجیتالی
ٌزچ ٝرٚػ آٔبرٌیزی ٘ ٚیش زأ ٝٙآٔبرٞبی ٔٛرز ثزرعی یىغبٖ ٘یغشٙس  ٚاس ِحبً آٔبری ثبیغشی
ٙٞؼبرعبسی ۱6ؽ٘ٛسِٚ ،ی سحٛالر ثبسار ارسجبىبر زیؼیشبِی زر ز ٝٞاذیز ،ز ٚعٕزٚعٛی ٔشفبٚر را ٘ؾبٖ
ٔیزٙٞس .عٛی ٘رغزٕٞ ،بٖ اعز و ٝزر ٕ٘ٛزار  3زیسٔ ٜیؽٛز ،أب عٛی زیٍز حبوی اس آٖ اعز وٝ
ٞشیٞٝٙبی ذسٔبسی و ٝوٙغزٖٞبی ٔربثزاسی اس ٔؾشزیبٖؽبٖ زریبفز ٔیوٙٙس ،ىی ز ٝٞاذیز ،عیز ٘شِٚی
زاؽش ٝاعز .ػسٕٛ٘ ٚ 1 َٚزار  -5دیؼثیٙی ٞشیٞٝٙبی ذسٔبر ٔربثزاسی زر عزاعز ػٟبٖ اس  ۱۶1۱سب
( ۱۶۱۱ثٔ ٝیّیبرز زالر) ،چٙیٗ ر٘ٚسی را ثٙب ث ٝدیؼثیٙی ٔٛعغٌ ٝبرسٙز ٘ؾبٖ ٔیزٙٞس.

ّسیٌِ (هیلیارد
سال

دالر)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1641
1603
1541
1392
1374
1392
1380
14

1372.94
1396.29
1444.98
1481.88

2019
2020
*2021
*2022

ػس - 1 َٚدیؼثیٙی ٞشیٞٝٙبی ذسٔبر ٔربثزاسی زر عزاعز ػٟبٖ اس  ۱۶1۱سب ( ۱۶۱۱ثٔ ٝیّیبرز زالر)

۱7

ثبسار اؽجبُ ؽس ،ٜرلبثز ؽسیسٌ ،زایؼ ث ٝوبٞؼ ٘زخ عٛز ا٘حقبری ث ٝعيح ٘زخ عٛز ٔشٛعو اس ػّٕٝ
ّٛأّی ٞغشٙس ؤ ٝیُ عزٔبیٌٝذاری ثیؼسز زر ایٗ د ٟٝٙالشقبزی را وبٞؼ زاز ٚ ٜایٗ عزٔبیٞٝب را ثٝ
عٛی ٘ٛآٚری ٞب  ٚاثشىبرار زیٍز ،ثزای زٚر ػسیس ا٘جبؽز ٌغشزز ٜػٟب٘ی عٛق ٔیزٙٞس .ث ٝایٗ ٘ىش ٝزر
ز ٚعزفقُ آسی زر سٔی ٝٙثیٛسىِٛٛٙصی  ٚفٙبیِ ٔبٛٞارٜای ث ٝىٛر اؽبرٜٚار دززاذش ٝذٛاٞس ؽس.

ٕ٘ٛزار  -5دیؼثیٙی ٞشیٞٝٙبی ذسٔبر ٔربثزاسی زر عزاعز ػٟبٖ اس  ۱۶1۱سب ( ۱۶۱۱ثٔ ٝیّیبرز زالر)

۱8

ایٗ ثْٙٔٝبی ٘بزیسٌٜزفشٗ اثْبز ػٟب٘ی  ٚلسرسٕٙس ایٗ ا٘حقبرار ٘یغز؛ ثّى٘ ٝىشٝی ٔٛرز َ٘ز ،سغییز ر٘ٚس
ا٘جبؽز  ٚعٛز ا٘حقبری زر ٕٞیٗ اثْبز غَٛآعب  ٚػٟبٖؽٕ َٛاعز .ثزای ٕ٘ ،ٝ٘ٛػس -۱ َٚزرآٔس
ؽزوزٞبی ٔربثزاسی ثزسز زر عزاعز ػٟبٖ زر عبَ ( ۱۶19ثٔ ٝیّیبرز یٛر )ٚرا ٘ؾبٖ ٔیزٞس و15 ٝ
وٙغزٖ ثشري ٔربثزاسی ،ثب ٔؼٕ ُٛزرآٔس ٔ 1054یّیبرز زالر ،ثٝسٟٙبیی ثیؼ اس  76زرفس ع ٟٓثبسار
ٔربثزار ػٟبٖ را زر عبَ  2019زر اذشیبر زاؽشٝا٘س .ثزای ثٝزعزآٚرزٖ ٔمیبعی اس ایٗ ارلبْ ،وبفیعز
زرَ٘ز ثٍیزیٓ و ٝوٙغزٖ  AT&Tثٝسٟٙبیی عٝثزاثز یه زِٚز ٘فشی َ٘یز ایزاٖ زرآٔس زارز (ثب فزك
زرعشی سرٕیٗ آٔبرٞبی ارسی زِٚز ایزاٖ ثزای عبَ .)۱92020
در آهذ

شرکت

(هیلیارد دالر)
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161.50
117.50

AT&T
Verizon
China
Mobile
Comcast
NTT
Deutsche
Telekom
Softbank
China
Telecom
Telefonica
America
Movil
KDDI
Vodafone
Orange
Charter
China
Unicom

98.40
97.10
94.20
80.50
52.40
49.60
48.40
47.60
44.30
43.70
42.20
38.90
38.40

ػس -۱ َٚزرآٔس ؽزوزٞبی ٔربثزاسی ثزسز زر عزاعز ػٟبٖ زر عبَ ( ۱۶19ثٔ ٝیّیبرز یٛر)ٚ

تکٌَلَشی کاهپیَتری
ٕ٘ٛزار ٘ 3ؾبٖ ٔیزٞس و ٝزر حٛسٜی سىِٛٛٙصی وبٔذیٛسزی سْساز دشٙزٞبی طجزؽس ٜزر عبسٔبٖ ارٚدبیی
ٔزثٛى ،ٝثب ٘ٛعبٖ وٕشز ٘ ٚیش مزةآٍٙٞی فشایٙسٓٞ ،ٜچٙبٖ ر٘ٚكثرؼ ثبسار  ٚا٘جبؽز ػٟب٘ی اعز .یىی
اس زالیُ ٔ ٟٓایٗ سسا ،ْٚزرٓٞسٙیسٌی فٙبٚری وبٔذیٛسزی زر ر٘ٚسٞبی سِٛیس ٔحقٛالر زیٍز اعز؛ اس
رازی ٚ ٛسّٛیشیِٛ ٚ ٖٛاسْ ذبٍ٘ی ٌزفش ٝسب سؼٟیزار ارسجبىبر  ٚذسٔبر ٘زْافشاری  ٚعرزافشاری
وبٔذیٛسزی .ایٗ ٚیضٌی زر ثرؼ ٚعبیُ ٔ ٚبؽیٗآالر اِىشزیىی ٔ ٓٞؾٟٛز اعز؛ ِٚی ث٘ ٝغجز
ارسجبىبر اِىشز٘ٚیه ،عزّز رؽس وٕشزی زارز.
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ٕ٘ٛزار  -6زرآٔس فْٙز ٘یٕٞ ٝبزی زر عزاعز ػٟبٖ اس عبَ  1988سب ( ۱۶۱۶ثٔ ٝیّیبرز زالر)

3۶

ٕ٘ٛزار  -6زرآٔس فْٙز ٘یٕٞ ٝبزی زر عزاعز ػٟبٖ اس عبَ  1988سب ( ۱۶۱۶ثٔ ٝیّیبرز زالر) را ٘ؾبٖ
ٔیزٞس .افز عبَٞبی  ۱۶۱۶ ٚ ۱۶19ثٝذبىز ٌغشزػ ػٟب٘ی ثیٕبری وز٘ٚب ،او ٖٛٙث ٝوٕجٛز سِٛیس
٘یٕٞٝبزیٞب زر عبَ  ۱۶۱1سجسیُ ؽس ٜاعز وٚ ٝاثغشٍی عبیز ثرؼٞبی سِٛیس اس وبٔذیٛسزٞبی ؽرقی
سب فٙبیِ ٔبؽیٗعبسی را آؽىبر وززٜ؛ سب حسی و ٝثحض اس ثحزاٖ «وٕجٛز سزاؽ »ٝثٔ ٝيجّٛبر
غیزسرققی ّ ٚبٔٝدغٙس ٘یش را ٜیبفش ٝاعز .ثب ایٗ حبَ ،فمو زر عبَ ٘ ،۱۶۱۶یٕٞٝبزیٞب زر عزاعز
ػٟبٖ حسٚز ٔ 44۶یّیبرز زالر زرآٔس ثزای فٙبیِ  ٚا٘حقبرار سِٛیسوٙٙس ٜثٝارٔغبٖ آٚرز ٜاعزٕٞ .یٗ
ٌزایؼ را زر سٔی ٝٙسزاؽٞٝبی حبفَ ٚ ٝدززاسػٌز ٔیسٛاٖ ٔؾبٞس ٜوزز .إٞیز زرٓٞسٙیسٌی فْٙز
وبٔذیٛسز زر ثرؼٞبی زیٍز سِٛیس ،ثب ٔمبیغٝی ٚاثغشٍی سمزیجبً  ٕٝٞسِٛیسار ٔشىی ثز فٗآٚری ٘ٛیٗ ثٝ
٘یٕٞٝبزیٞب  ٚاؽجبُ ٘غجی ثبسار ػٟب٘ی اس رایب٘ٞٝبی ؽرقی  ٚحشی سجّزٞب ثیؼسز ٕ٘بیبٖ ٔیؽٛز .زر
ّزف ٝعرزافشار والعیه ،سٟٙب ٌٛؽیٞبی ٛٞؽٕٙس ٞغشٙس ؤ ٝقزفوٙٙسٌبٖ را ثس٘جبَ ذٛز ٔیوؾٙس!
ٕ٘ٛزار  -7فزٚػ سجّز ،رایب٘ ٝؽرقی ٌٛ ٚؽیٞبی ٛٞؽٕٙس زر عزاعز ػٟبٖ اس عبَ  ۱۶1۶سب ٚ ۱۶۱۶
دیؼثیٙی سب عبَ ( ۱۶۱3ثٔ ٝیّی ٖٛليْ ،)ٝثٝفٛرر آؽىبری اؽجبُ ثبسار ٔقزفی عرزافشار ٘ ٚمؼ
ٌٛؽیٞبی ٛٞؽٕٙس را زر ایٗ ثرؼ اس سِٛیس ٔ ٚقزف ػٟب٘ی ٘ؾبٖ ٔیزٞس.
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ٕ٘ٛزار  -7فزٚػ سجّز ،رایب٘ ٝؽرقی ٌٛ ٚؽیٞبی ٛٞؽٕٙس زر عزاعز ػٟبٖ اس عبَ  ۱۶1۶سب  ٚ ۱۶۱۶دیؼثیٙی سب
عبَ ( ۱۶۱3ثٔ ٝیّی ٖٛليْ)ٝ

31

٘یزٚی دیؼثز٘سٜی زیٍز فْٙز ا٘فٛرٔبسیه زر ز ٝٞاذیز ،فْٙز ٘زْافشار اعز .ؽزوزٞبی
سِٛیسوٙٙسٜی ٘زْافشار ،فمو زر عبَ  ۱۶۱۶ثب ٔ 5۱۶یّیبرز زالر ،زر ّزف٘ ٝزْافشارٞبی ازاری-ؽزوشی
زرآٔس زاؽشٝا٘س.ٖ( .نٕٛ٘ .زار  -8دیؼثیٙی زرآٔس ٘زْافشارٞبی ازاریـؽزوشی زر عزاعز ػٟبٖ اس عبَ
 ۱۶۶9سب ۱۶۱۱
(ثٔ ٝیّیبرز زالر آٔزیىب)) ٘زْافشارٞبی ازاری-ؽزوشی ،زر ایٗ ٕ٘ٛزار ،ؽبُٔ ٘ ٕٝٞزْافشارٞبیی (اس ػّٕٝ
عیغشٓ ّبُٔ) ٔیؽٛز و ٝؽزوزٞب ثزای دیؾجزز  ٚا٘ؼبْ وبرٞبیؽبٖ ذزیساری یب اػبر ٜوززٜا٘س.

ٕ٘ٛزار  -8دیؼثیٙی زرآٔس ٘زْافشارٞبی ازاریـؽزوشی زر عزاعز ػٟبٖ اس عبَ  ۱۶۶9سب ۱۶۱۱
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(ثٔ ٝیّیبرز زالر آٔزیىب)

ٍسایل ٍ هاشیيآالت الکتریکی
زر آٔبرٞب ،ثٝزِیُ س ٚ ُٛٙدیچیسٌی سِٛیسار ،سفىیه ؽبذ« ٝفّشار  ٚاِىشز٘ٚیه»  ٚاعشرزاع عٟٓ
ٔؾرـ سىِٛٛٙصیٞبی ٘ٛیٗ ٔ ٚؾرقبً فٙبیِ اِىشز٘ٚیه ،ثٝعبزٌی ا٘ؼبْدذیز ٘یغز .ایٗ ؽبذ ٝاس سِٛیس
ثب سیزٔؼّٕٝٛای ٌغشزز ٜؽبُٔ فٙبیِ ٛٞافنب  ٚزفبّی ،اِىشز٘ٚیه ،عبذز ٔبؽیٗآالر فْٙشی ،فّشار،
سِٛیس وؾشی  ٚذٛزر ،ٚیىی اس ٔقزفوٙٙسٌبٖ ثشري سزاؽٞٝب ،دززاسػٌزٞب  ٚسزاؽٞٝبی حبفَ ٝزرٖٚ
ٔحقٛالر ٟ٘بیی ذٛز اعز .زر ایٙؼب ث ٝآٔبرٞبی ز ٚسیزثرؼ ؽبذ ٝفّشار  ٚاِىشز٘ٚیه یْٙی عبذز
ٔبؽیٗآالر ٘ ٚیش ٚعبیُ اِىشز٘ٚیه اؽبرٔ ٜیؽٛز ،سب سقٛیزی اس ٚسٖ الشقبزی آ٘بٖ زر وٙبر عبیز
ثرؼٞب ث ٝزعز آیس؛ ٌزچ ،ٝسفبٚر ؽىُ ٌززآٚری  ٚارائ ٝآٔبری ،أىبٖ ٔمبیغ ٝسيجیمی ثب ٔؼٕ ُٛسِٛیس
ػٟب٘ی زر ایٗ سٔی ٝٙرا ث ٝؽىُ و٘ٛٙی ٕ٘یزٞس.

ٕ٘ٛزار  -9ارسػ سِٛیسار فْٙشی (عبذز ٔبؽیٗ آالر) زر عبسٔبٖ ٕٞىبری  ٚسٛعْ ٝالشقبزی ()OECD
اس  ۱۶14سب ۱۶19

3۱

ٕ٘ٛزار  -9ارسػ سِٛیسار فْٙشی (عبذز ٔبؽیٗ آالر) زر عبسٔبٖ ٕٞىبری  ٚسٛعْ ٝالشقبزی
)(OECD
اس  ۱۶14سب  ۱۶19را ٘ؾبٖ ٔیزٞس .ایٗ ثرؼ ؽبُٔ عبذز ٔبؽیٗآالر  ٚسؼٟیشاسیعز و ٝثٝىٛر
ٔغشمُ ثز رٚی ٔٛاز ثٝفٛرر ٔىب٘یىی یب حزارسی ُّٕ ٔیوٙٙس ،یب ّّٕیبسی را ثز رٚی ٔٛاز ا٘ؼبْ
ٔیزٙٞس .ایٗ ؽبُٔ عبذز زعشٍبٜٞبی طبثز ٔ ٚشحزن یب زعشیعز ،فزفَ٘ز اس ایٗو ٝثزای ٔقبرف
فْٙشی ،عبذشٕب٘ی ّٕ ٚزا٘ی ،وؾبٚرسی یب ذبٍ٘ی ىزاحی ؽس ٜثبؽٙس .اعشفبز ٜرٚسافش ٖٚاس سزاؽٞٝبی
19

وٙشزٌَز زر عبذز ایٗزعز ٔبؽیٗآالر ٔىب٘یىی یب اِىشزٔ-ٚىب٘یىی ثرؼ ٕٟٔی اس ٍزفیز سِٛیس
سزاؽٞٝب را ث ٝذٛز اذشقبؿ ٔیزٞس .زر ر٘ٚس سِٛیس ٔبؽیٗآالر ،ایٗ سِٛیسار اِىشز٘ٚیىی ذٛا ٜثٝفٛرر
ٔٛاز ذبْ یب ذٛا ٜثٝفٛرر عزٔبی ٝطبثز ،ارسػ ذٛز را ثٔ ٝحقٟ٘ َٛبیی ٔٙشمُ ٔیعبس٘س.

ٕ٘ٛزار  -1۶زرآٔس حبفُ اس ٚعبیُ اِىشز٘ٚیىی زرارٚدب ،ایبالر ٔشحس ،ٜوب٘بزأ ،ىشیهّ ،زثغشبٖ عْٛزی  ٚچیٗ (اس
 ۱۶13سب دیؼثیٙی )۱۶۱4

33

ٕ٘ٛزار  -1۶زرآٔس حبفُ اس ٚعبیُ اِىشز٘ٚیىی زرارٚدب ،ایبالر ٔشحس ،ٜوب٘بزأ ،ىشیهّ ،زثغشبٖ عْٛزی
 ٚچیٗ (اس  ۱۶13سب دیؼثیٙی  )۱۶۱4را ٘ؾبٖ ٔیزٞس .ایٗ ثرؼ ؽبُٔ سِٛیس ٔحقٛالرِ سِٛیس ،سٛسیِ ٚ
اعشفبز ٜاس ا٘زصی اِىشزیىی اعزٓٞ .چٙیٗ ؽبُٔ سِٛیس رٚؽٙبیی اِىشزیىی ،سؼٟیشار ٔزثٛه ث ٝعیٍٙبَ ٚ
ِٛاسْ ثزلی ذبٍ٘ی اعز.
ثزای حفٌ سٕزوش ثحض ثز رٚیِ ٌزایؼِ ّٕٔٛی سِٛیس  ٚسٛسیِ ػٟب٘ی زر ّزف ٝسىِٛٛٙصیٞبی ٔسرٖ ،اس
دززاذشٗ صرفسز ث ٝآٔبر  ٚارلبْ ٔٛػٛز زر سٔی ٝٙفٙبیِ اِىشز٘ٚیه  ٚوبٔذیٛسز ذٛززاری ٔیؽٛز  ٚثٝ
ٌٛؽ ٝزیٍزی اس ٔیساٌٖب٘ ٜجززِ ا٘جبؽز ٌ ٚغشزػِ عزٔبیٝی ٔجشٙی ثز زا٘ؼ  ٚفٗآٚری دیؾزفش ،ٝیْٙی
فٙبیِ زارٚیی ،دشؽىی  ٚثیِٛٛصیه دززاذشٔ ٝیؽٛز.
 .۵صٌایع دارٍیی ،پسشکی ٍ بیَتکٌَلَشیک
زر زٞٝٞبی و٘ٛٙی لزٖ حبمز ،ایٗ ثرؼ اس فٙبیِ ثٕٞٝزا ٜفٙبیِ فنبییٓٞ ،چ ٖٛدّٟٛا٘بٖ ػٛا٘ی
ٞغشٙس و ٝزر ثزاثز دّٟٛاٖ دیزِ لزٖ ٌذؽش( ٝفٙبیِ اِىشز٘ٚیه  ٚارسجبىی) لس ّّٓ وززٜا٘س .ا٘حقبرار
ثشري ٔزثٛه ث ٝایٗ ز ٚثرؼ اس فْٙز ،ثزای ثٝزعزٌیزی ٞضٔ٘ٛی الشقبز ػٟب٘ی« ،دّٟٛاٖ دیز» را ثٝ
چبِؼ ٔیىّجٙس سب عز٘ٛؽز عزٔبیٝزاری ْٔبفز را زر ٘مبه وّیسی سْییٗ وٙٙس .ثیٛسىِٛٛٙصی ،ثٔٝیب٘ؼی
20

فْٙز عالٔشی ثبسار ٚعیْی ثزای ذٛز ٌؾٛز ٜاعز .دشؽىی را ٜزٚر ٛٔ -ع ْٛث« ٝدشؽىی - »4.0
ازغبْ فْٙز ا٘فٛرٔبسیه زر ر٘ٚس ارسػافشایی  ٚثٝوبرٌیزی ٘یزٚی وبر ارساٖ (دشؽىبٖ ٘ ٚیزٚی زرٔب٘یِ
وؾٛرٞبی وٓسٛعْٝیبفش )...ٚ ٝرا سغٟیُ وزز ٜاعزٓٞ .چ ٖٛزیٍز ؽبذٞٝبی سِٛیس  ٚذسٔبر ،ثٝوبرٌیزی
٘یزٚی وبر ارساٖ زر فْٙز عالٔشیٔ ،بفٛق عٛزٞبی ا٘حقبریِ عزؽبری را ّبیس عزٔبیٞٝبی فْبَ زر ایٗ
ّزفٔ ٝیوٙس .سٛا٘بییٞبی ٔیبٖرؽشٝای (زا٘ؼ ص٘شیه  ٚسىِٛٛٙصی اىالّبسی) زر سٔیٞٝٙبی ؽجیٝعبسی
س٘ؼیزٜٞبی ص٘شیهِ زی .اٖ .ای ،رزیبثی س٘ؼیزٞبی ص٘شیه ِٔٛس ثیٕبریٞبی ذيز٘بن ٚ ،یب
زعشىبریٞبی ص٘شیىی (ثیِٛٛصی عٙششی عٙششیه) وبرثززٞبی رٚسافش٘ٚی دیسا وزز ٜاعزٟٙٔ .سعی ص٘شیه
زر سٔی ٝٙزاْزاری  ٚوؾبٚرسی ٘یش ثٝرغٓ سٕبْ ٘برٚؽٙیٞبی سیغزٔحیيی  ٚاذاللی زر ایٗ سٔی،ٝٙ
ثٝعزّز  ٚثب زلز  ٚوبرآٔسی سیبزی زر حبَ دیؾزفز اعزٔ .یساٌٖب ٜزیٍز ،چبح سیغشی اعز ،و ٝاس
ىزیك سزویت عبذزٚعبس عٝثْسی ثب ٚیزایؼ صِٖ ،ثبفزٞبی س٘س ٜرا ثب ٞسف سزٔیٓ  ٚثبسآفزیٙی ثبفز ٚ
اّنبی ثسٖ ا٘غبٖ سِٛیس ٔیوٙٙس .چبح سیغشی ٓٞ ،او ،ٖٛٙثزای سِٛیس دٛعز ،اعشرٛاٖ ،لّت  ٚثبفز
ّزٚلی ثٝوبر رفش ٝاعز.
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ٕ٘ٛزار  -11ر٘ٚس زٜعبِٛ٘ ٝآٚریٞبی طجزؽس ٜزر ارٚدب ،زرسٔی ٝٙسىِٛٛٙصی دشؽىی ،ثیٛسىِٛٛٙصی
 ٚفٙبیِ زارٚعبسی
21
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ٕ٘ٛزار  -11ر٘ٚس زٜعبِٛ٘ ٝآٚریٞبی طجزؽس ٜزر ارٚدب ،زرسٔی ٝٙسىِٛٛٙصی دشؽىی ،ثیٛسىِٛٛٙصی
 ٚفٙبیِ زارٚعبسی را ٘ؾبٖ ٔیزٞسٞ .ز ع ٝؽبذ٘ ،ٝزخ رؽس ثبالیی را ثٚ ٝیض ٜاس عبَ  ۱۶17زاؽش ٝا٘س ٚ
سىِٛٛٙصی دشؽىی ،زر ایٗ ٔیبٖ ثبالسزیٗ ٔیشاٖ دشٙزٞبی طجزؽس ٜرا ٘ؾبٖ ٔیزٞس .ثب ایٗ حبَٔ ،یشاٖ
زرآٔس  ٚفزٚػ زر ثرؼ زارٚعبسی ،ث ٝىزس آؽىبر ْٙٔ ٚبزاری ثبالعز.
تکٌَلَشی پسشکی
فٗآٚری دشؽىیِ فْٙشی ،ؽبُٔ ٞز ٘ ُٛفٗآٚریِ ٔٛرزِ اعشفبز ٜزر دشؽىی ٔیؽٛز .ثزای ٕ٘ :ٝ٘ٛاس
ٔحقٛالسی ٔزثٛه ث ٝسؾریـ ثیٕبری سب زعشٍبٜٞبی دشؽىی  ٚسىِٛٛٙصی ػزاحی ،سِٛیسار ایٗ ؽبذ ٝاس
فْٙز ثٝؽٕبر ٔیرٚز .ا٘جٞٛی اس ٔحقٛالر فٗآٚری دشؽىی ،زر زعشزط ٔقزفوٙٙسٌبٖ  ٚدشؽىبٖ
ٞغشٙس .فٗآٚری دشؽىی فْٙشی ر ٚث ٝرؽس اعز  ٚر٘ٚسٞب ٘ؾبٖ ٔیزٙٞس و ٝزر آیٙس٘ ٜیش ث ٝرؽس ذٛز
ازأ ٝذٛاٞس زاز .زر حبَ حبمزٔ ،سسز٘ٚیه 36ثزسزیٗ ؽزوز فٗآٚری دشؽىی ثزٔجٙبی زرآٔس اعز  ٚدظ
اس آٖ «ػب٘غ ٚ ٖٛػب٘غ 37»ٖٛلزار زارز .ثغیبری اس ؽزوزٞبی وّیسی فٗآٚری دشؽىی ٚػٛز زار٘س وٝ
ٔحقٛالسی را زر سٔی ٝٙدیؼٌیزی ،سؾریـَ٘ ،برر ،زرٔبٖ ٔ ٚزالجز سِٛیس ٔیوٙٙس .زر ٔیبٖ
ؽزوزٞبی فٗآٚری دشؽىی و ٝزعشٍبٜٞبی سؾریـ آسٔبیؾٍبٞی سِٛیس ٔیوٙٙس« ،رٚػ» 38ثز اعبط
ع ٟٓثبسار زر عبَ  ،۱۶17ثزسزیٗ ؽزوز ثٛز .زر ٔیبٖ ؽزوزٞبی سِٛیسوٙٙس ٜفٗآٚری دشؽىی لّت
(وبرزیِٛٛصی) ،39ؽزوز ٔسسز٘ٚیه ثبالسزیٗ ع ٟٓرا زر ثبسار زاؽز .زر ٟ٘بیز ،زر ثیٗ ؽزوزٞبی
سقٛیزثززاری سؾریقی 4۶سیٕٙظ ؽزوز ثزسز زر ایٗ ثبسٜی سٔب٘ی ثٛز.
ٕ٘ٛزار  -1۱وُ زرآٔس ػٟب٘ی فٗآٚری دشؽىی اس عبَ  ۱۶11سب ( ۱۶۱4ثٔ ٝیّیبرز زالر آٔزیىب) را ٘ؾبٖ
ٔیزٞس .دیؼثیٙی ٔیؽٛز و ٝزر عبَ  ،۱۶۱4وُ زرآٔس فٗآٚری دشؽىی زر عيح ػٟبٖ ٘شزیه ث6۶۶ ٝ
ٔیّیبرز زالر ثزعس .ثّٛٙ ٝاٖ ٔظبَ ،فٗآٚری دشؽىی ثزای سؾریـَ٘ ،برر یب زرٔبٖ ثیٕبریٞب یب ؽزایو
دشؽىی اعشفبزٔ ٜیؽٛز.
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ٕ٘ٛزار  -1۱وُ زرآٔس ػٟب٘ی فٗآٚری دشؽىی اس عبَ  ۱۶11سب ( ۱۶۱4ثٔ ٝیّیبرز زالر آٔزیىب)
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ٕ٘ٛزار  -13رؽس وُ فٗآٚری دشؽىی ػٟب٘ی زر عبَ اس  ۱۶1۶سب  ۱۶۱۱را ٘ؾبٖ ٔیزٞس .ث ٝػش عبَ
٘ ،۱۶15زخ رؽس ٔظجز ٘ ٚغجز ث ٝعبیز ؽبذٞٝبی فْٙشی ثبالیی را حفٌ وزز ٜاعز .ا٘شَبر ٔیرٚز رؽس
وُ فٗآٚری دشؽىی ػٟب٘ی زر عبَ  ۱۶۱۱ث 5 ٝزرفس ثزعس٘ .زخ رؽس فٗآٚری دشؽىی ػٟب٘ی اس عبَ
 ۱۶1۶اس رلٓ  8زرفس سب  -۱زرفس ٔشغیز ثٛز ٜاعز .اٌزچ ٝفٗآٚری دشؽىی زر عبَٞبی ٌذؽش ٝرؽس
ٔشغیزی زاؽش ٝاعز ،ایٗ فْٙز ثب ٔحقٛالر  ٚؽزوزٞبی ٔرشّفٓٞ ،چٙبٖ لٛی اعز.

ٕ٘ٛزار  -13رؽس وُ فٗآٚری دشؽىی ػٟب٘ی زر عبَ اس  ۱۶1۶سب ۱۶۱۱

4۱

صٌایع دارٍیی
ثبسار ػٟب٘ی زار ٚزر عبَٞبی اذیز رؽس لبثُسٛػٟی را ثب سٛػ ٝث ٝحفبٍز اس سِٛیس ّ ٚزمٝی ا٘حقبری
زارٞٚب ثٚٝاعيٝی دشٙز سؼزث ٝوزز ٜاعز .زر عبَ  ۱۶۶1زرآٔس حبفُ اس فزٚػ وٙغزٖٞبی زارٚیی

23

ٔ 39۶یّیبرز زالر ثٛز و ٝزر دبیبٖ عبَ  ،۱۶۱۶ث ٝحسٚز  1.۱7سزیّی ٖٛزالر رعیس .ایٗ ارلبْ ،سبییس
زٌزثبرٜی ایٗ ٚالْیز اعز و ٝثیٕبری  ٚػ ًٙثزای عزٔبیٝزاری «ْٕ٘ز»ا٘س.
زر ثبسارٞبی ػٟب٘ی زار ،ٚایبالر ٔشحس٘ ٜمؼ ثزسز را زارز .ثیؼسزیٗ ٔحقٛالر زارٚیی فزٚذشٝؽس ٜزر
عيح ػٟب٘یٔ ،زثٛها٘س ث ٝزرٔبٖ ا٘ٛاُ ثیٕبریٞبی ٔشٔٗ یب عزىبٖ .زارٞٚبی ٔزثٛه ث ٝثیٕبریٞبی
غسزی  ٚدظ اس آٖ زارٞٚبی مسزیبثز ،دزفزٚػسزیٗ زارٞٚب زر عيح ػٟبٖ ثٛزٜا٘س .ثب ایٗ حبَ ،فزٚػ
ثزذی زارٞٚبٓٞ ،چ ٖٛزارٞٚبی ثیٕبریٞبی ذٛزایٕٙی  ٚزیبثز ،ثبالسزیٗ ٘زخِ افشایؼِ فزٚػ را زر
عبَٞبی اذیز سؼزث ٝوززٜا٘س.

ٕ٘ٛزار  -14زرآٔس ثبسار ػٟب٘ی زار ٚاس عبَ  ۱۶۶1سب ( ۱۶۱۶ثٔ ٝیّیبرز زالر آٔزیىب)
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ٕ٘ٛزار  -15فزٚػ ػٟب٘ی فٙبیِ زارٚیی (ص٘زیه ٘غرٝای  ٚسحز حفبىز دشٙز) اس عبَ  ۱۶۶6سب ۱۶۱6
(ثٔ ٝیّیبرز زالر) را ثز دبی ٝآٔبر ٔٛػٛز زر  5۶۶ؽزوز ثشري زارٚیی ٘ؾبٖ ٔیزٞس .زر عبَ ،۱۶19
زارٞٚبی ص٘زیهٞبی ٘غرٝای حسٚز ٔ 79یّیبرز زالر زر عزاعز ػٟبٖ فزٚػ زاؽشٝا٘س و ٝع ٟٓوٛچىی
اس ٔؼٕٔ 871 ُٛیّیبرز زالر فزٚػ زارٞٚب را ٘ؾبٖ ٔیزٞس.
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ٕ٘ٛزار  -15فزٚػ ػٟب٘ی فٙبیِ زارٚیی (ص٘زیه ٘غرٝای  ٚسحز حفبىز دشٙز) اس عبَ  ۱۶۶6سب ( ۱۶۱6ثٔ ٝیّیبرز
زالر)

44

بیَتکٌَلَشیکی
ثیٛسىِٛٛٙصی اػبسٔ ٜیزٞس سب اس عیغشٓٞبی س٘سٛٔ ٚ ٜػٛزار س٘س ٜثزای سِٛیس ٔحقٛالر زارٚیی اعشفبزٜ
ؽٛز .ثزای ٕ٘ ،ٝ٘ٛاعشفبز ٜاس ا٘غِٛیٗ ٔقّٛٙی ثٝىٛر ٌغشزز ٜثزای زرٔبٖ زیبثز اعشفبزٔ ٜیؽٛز .إٞیز
الشقبزی ثیٛسىِٛٛٙصی زر فْٙز زارٚعبسی لبثُ سفىیه  ٚزعشٝثٙسی اعزٕٛ٘ .زار  -16زرآٔس ػٟب٘ی
زارٚیی سٛسیِؽس ٜث ٝسفىیه فٗآٚری اس عبَ  ۱۶1۱سب ۱۶۱6
(ثٔ ٝیّیبرز زالر آٔزیىب)  -اس ػّٕ ٝزارٞٚبی سؼٛیشی  ٚثس٘ ٖٚغر - ٝرا ٕ٘بیؼ ٔیزٞس .زر عبَ ،۱۶19
ثیٛسىِٛٛٙصی ٔ ۱66یّیبرز زالر زرآٔس زارٚیی زاؽش ٝاعز .زر حبِی و ٝزارٞٚبی ِْٕٔٛی ٔ 469یّیبرز زالر
 ٚفٗآٚری ىجمٝثٙسی٘ؾسٔ 175 ٜیّیبرز زالر زرآٔس زاؽشٝا٘س.

ٕ٘ٛزار  -16زرآٔس ػٟب٘ی زارٚیی سٛسیِؽس ٜث ٝسفىیه فٗآٚری اس عبَ  ۱۶1۱سب ۱۶۱6
(ثٔ ٝیّیبرز زالر آٔزیىب)
25
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زر عبَ  ،۱۶1۱فزٚػ ػٟب٘ی زارٞٚبی ثیٛسىِٛٛٙصی ثٔ 149 ٝیّیبرز زالر رعیس .دیؼثیٙی ٔیؽٛز سب عبَ
 ۱۶۱6ایٗ ٔیشاٖ فزٚػ سب ٔ 5۶5یّیبرز زالر افشایؼ یبثسٕٛ٘ .زار  - 17افشایؼ ع ٟٓزارٞٚبی ٔجشٙی ثز
ثیٛسىِٛٛٙصی ( ٚ ۱۶1۱سرٕیٗ  )۱۶۱6را اس  19.55زرفس ث 35.۱7 ٝزرفس ٘ؾبٖ ٔیزٞس .عٟٓ
ثیٛسىِٛٛٙصی اس وُ ثبسار ػٟب٘ی زار ٚثٝىٛر ٔسا ْٚزر حبَ افشایؼ اعز .ع٘ ٟٓغجی سىِٛٛٙصیٞبی
والعیه ٌ ٚز ٜٚسِٛیسار زارٚیی ثب زعشٝثٙسی ٘بٔؾرـ (زر ٕ٘ٛزار سحزّٛٙاٖ« :زیٍز») ،زر ایٗ زٚرٜ
سٔب٘ی وبٞؼ ٔییبثس .ثبسار زارٚیی ثیٛسىِٛٛٙصی ،ثٝسزسیت إٞیزِ ؽبُٔ زارٞٚبی ٔزثٛه ث ٝثیٕبریٞبی
دب٘سٔیه (َ٘یز وز٘ٚب) ،اذشالالر ّقجی ،صٖ ٚ -عّ-َٛزرٔب٘یٚ ،اوغٗٞب ،ثیٕبری زیبثز ،اذشالالر
رٚا٘ی ،آعٓ  ٚآِزصی ٔ ...ٚیؽٛز .سرٕیٗ سزٔ ٜیؽٛز و ٝسب عبَ  ۱۶۱5فزٚػ زارٞٚبی ٚیض ٜزر سٔیٝٙی
صٖ ٚ -عّ-َٛزرٔب٘ی ،ثٝسٟٙبیی ،یه ثبسار ٔ 13۶یّیبرز زالری را ث ٝذٛز اذشقبؿ زٞس.

ٕ٘ٛزار  - 17افشایؼ ع ٟٓزارٞٚبی ٔجشٙی ثز ثیٛسىِٛٛٙصی ( ٚ ۱۶1۱سرٕیٗ )۱۶۱6

 .۶هاَّارُّا
زر اوشجز  ،1957اسحبز ػٕبٞیز ؽٛرٚی اِٚیٗ ٔبٛٞارٜی ػٟبٖ ،اعذٛسٙیه ،را ثٔ ٝسار سٔیٗ فزعشبز ٚ
ث ٝسٚزی سٛا٘غز ٘مؼ دیؾشبس ذٛز را زر عفزٞبی فنبیی ٘ؾبٖ زٞس .ثٙبثزایٗ ،ایبالر ٔشحس ٜآٔزیىب ثب
سبعیظ ازار ٜفسراَ ٛٞا٘ٛرزی  ٚفنبیی ٘بعب زر عبَ  1958وٛؽیس ایٗ ّمتٔب٘سٌی (زر چبرچٛة
رلبثزٞبی ػ ًٙعزز) را ػجزاٖ وٙس؛ سب ایٗو ٝزر ٟ٘بیز سٛا٘غز رٞجزی ثبسار فْٙز فنبیی ثیٗإِّّی را
26

ثٝزعز ثٍیزز .46زر سٔیٔ ٝٙبٛٞارٜایٚ ،ػ ٝفبیك ٔبٛٞارٜٞبی َ٘بٔی  ٚعیغشٓ ٔٛلْیزیبثی ػٟب٘ی
( )GPSسحز ٔسیزیز  ٚفزٔب٘سٞی أزیىب لزار زارزٕٛ٘ .زار  -18افشایؼ سْساز ٔبٛٞارٜٞب زر زٔ ٚميِ
سٔب٘ی :زعبٔجز  ٚ ۱۶۱۶آٚریُ  ۱۶۱1را ٘ؾبٖ ٔیزٞس .عزّز افشایؼ ٔبٛٞارٜٞبی أزیىبیی زر ى َٛایٗ
چٟبر ٔب ،ٜث٘ ٝغجز عبیز وؾٛرٞبی ػٟبٖ ،ثغیبر چؾٍٕیز اعز .زر حبِی و ٝىی ایٗ چٟبر ٔب ٜچیٗ 19
ٔبٛٞار ٜثیؼسز  ٚرٚعیٔ 8 ٝبٛٞار ٜوٕشز زر ٔسار وز ٜسٔیٗ زار٘س ،ایبالر ٔشحسٔ 6۶8 ٜبٛٞار ٜزیٍز زر
ٔسار وز ٜسٔیٗ ٔغشمز عبذش ٝسب ثزسزی فٙبیِ فنبیی ذٛز را  ٓٞزر سٔیَ٘ ٝٙبٔی  ٓٞ ٚزر سٔی ٝٙسؼبری-
ارسجبىی حفٌ وٙس  ٚفبفّٝاػ را ثب رلجبی زیٍز افشایؼ زٞس .زر ٔؼٕ ُٛزر دبیبٖ زعبٔجز  ٚ ۱۶۱۶آٚریُ
 ،۱۶۱1ثٝسزسیت ٔ 41۶۶ ٚ 34۶۶بٛٞار ٜزر ٔسار وز ٜسٔیٗ لزار زاؽشٝا٘س .ایٗ ثْٙٔٝبی افشایؼ ٔبٞب٘ٝ
ٔ 175بٛٞار ٜزر ٔسار وز ٜسٔیٗ اعز .ثزىجك آذزیٗ آٔبر زر زعشزط ،زر آٚریُ  ،۱۶۱1ایبالر ٔشحس ٜثب
حسٚز  ٚ ۱5۶۶چیٗ ثب ثیؼ اس ٔ 4۶۶بٛٞار ٜزر رسج ٝا ٚ َٚز ْٚایٗ ثبسار ػٟب٘ی لزار زاؽشٙسٌ .زچٝ
ثزاعبط اىالّبر  ٚآٔبر  ٚارلبْ و٘ٛٙیٞ ،ضٔ٘ٛی فنبیی ایبالر ٔشحس ٜزر ایٗ سٔی ،ٝٙرٚؽٗ  ٚغیزلبثُ
چؾٓدٛؽی اعزِٚ ،ی ٔجبرس ٜثزای ثزسزی زر فنب ٓٞچٙبٖ ازأ ٝزارز.
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ٕ٘ٛزار  -18افشایؼ سْساز ٔبٛٞارٜٞب زر زٔ ٚميِ سٔب٘ی :زعبٔجز  ٚ ۱۶۱۶آٚریُ ۱۶۱1
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ٔبٛٞارٜٞب ث ٝىٛر غیزٔغشمیٓ ث ٝثرؾی مزٚری اس س٘سٌی رٚسٔز ٜثیؾشز ٔززْ سجسیُ ؽسٜا٘س :اس ػّٕٝ
سّٛیشیٖٞٛبی ٔبٛٞارٜای ،زعشٍبٜٞبی ٘بٚثزی  ٚدیؼثیٙی آة ٛٞ ٚا ،ثسٔ ٖٚبٛٞارٜٞب وبر ٕ٘یوٙٙسّ .الٜٚ
ثز ایٗ ،عٙؼؼ ٚسٖ ٚالْی الشقبزی فٙبیِ فنبیی ثب سٛػ ٝث ٝز ٚسٔی ٝٙافّی وبرثززٞبی َ٘بٔی ٚ
وبرثززٞبیی سؼبری-ارسجبىیٕٔ ،ىٗ ٔی ؽٛز .ثب سٛػ ٝث ٝدیچیسٌی  ٚإٞیز فٙبیِ َ٘بٔی َ٘ ٚبٔیٍزی
زر حفٌ چزذ ٝسِٛیس  ٚثبسسِٛیس عزٔبیٝزاری ٌ ٚزیش اس ثحزاٖٞبی ازٚاری آٖ٘ ،یبس ث ٝدضٞٚؾی ٔغشمُ زر
27

ایٗ سٔیٚ ٝٙػٛز زارز .زر سٔی ٝٙسؼبری-ارسجبىی ،ثیؼسز ٔبٛٞارٜٞبیی و ٝزر عبَ  ۱۶19زر فنب ثٛز٘س،
ثزای ارسجبىبر اعشفبز ٜؽس٘س.
فْٙز ٔبٛٞارٜای ػٟب٘ی ثرؼ ثٚ ٝیض ٜدززرآٔسی اس عفزٞبی فنبیی اعز :سٟٙب زر عبَ  ،۱۶16فْٙز
ٔبٛٞار ٜایبالر ٔشحس ٜحسٚز ٔ 11۶یّیبرز زالر فزٚػ زاؽش ٝاعز .فزٚػ حبفُ اس عبذز ،ثٟزٜثززاری ٚ
ٍٟ٘ساری ٔبٛٞارٜٞب ثیٗ عبَٞبی  ۱۶۶8سب  ۱۶18ثٝىٛر دیٛعش ٝافشایؼ یبفز  ٚزر عبَ  ۱۶۱۶ث446 ٝ
ٔیّیبرز زالر رعیسٕٛ٘ .زار  -19زرآٔس فْٙز فنبیی ػٟب٘ی اس عبَ  ۱۶۶9سب ( ۱۶۱۶ثٔ ٝیّیبرز زالر
آٔزیىب) را ٘ؾبٖ ٔیزٞس.

ٕ٘ٛزار  -19زرآٔس فْٙز فنبیی ػٟب٘ی اس عبَ  ۱۶۶9سب ( ۱۶۱۶ثٔ ٝیّیبرز زالر آٔزیىب)
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ثرؼٞبی ٔرشّف زرآٔسسایی ثزای فٙبیِ فنبیی ث ٝسزسیت إٞیز ؽبُٔ ٔحقٛالر  ٚذسٔبر سؼبری
فنب یی ،فٙبیِ سؼبری دؾشیجب٘ی  ٚسیزعبذشی ،ثٛزػ ٝزِٚز ایبالر ٔشحس ٚ ٜعبیز زِٚزٞب ثزای فٙبیِ
فنبیی ٔیؽٛز .زر عبَ ٔ ،۱۶۱۶حقٛالر  ٚذسٔبر سؼبری فنبیی ،حسٚز ٔ ۱19یّیبرز زالر زرآٔس اس
ٔؼٕٔ 446 ُٛیّیبرز زالر را ایؼبز وزز ٜاعز.
 .۷جوعبٌذی
ر٘ٚسٞبی دزؽشبة الشقبزی  ٚسىِٛٛٙصیه زٞٝٞبی ٘رغز لزٖ ثیغزٚیىٓ ،سٟٙب ٔٙحقز ث ٝفٙبیِ
اِىشز٘ٚیه  ٚارسجبىی ٘یغز .اٚع  ٚفزٚز ثرؼٞبی عٛزآٚر عزٔبیٔ ٝجشٙی ثز سىِٛٛٙصیٞبی دیؾزفشٝ
چٙبٖ دٛیبیی فْبِی زار٘س و ٝسزعیٓ  ٚسقٛر ٔغیزی سهذيی  ٚعبزٜؽس ٜاس ر٘ٚسٞبی و٘ٛٙی  ٚآسی،
ثٝعزّز ثيالٖ ّیٙی ذٛز را زر ػٟبٖ ٚالْی ٘ؾبٖ ٔی زٙٞس .زر ٘ٛؽشبر و٘ٛٙی سالػ ؽس و ٝثب سٛػ ٝثٝ
ٔیشاٖ زرذٛاعزٞبی دشٙز زر عيح ارٚدب  ٚػٟبٖ ،ػٟزٌیزی افّی عزٔبی ٝزر ٔیساٌٖبٜٞبی افّی
28

سىِٛٛٙصیه  ٚثبسارٞبی آسی ٘ؾبٖ زاز ٜؽٛز .چٙس ثرؼ ثشري زر ایٗ ٔیبٖ ،ثٝىٛر ْٔٙبزاری ثیؼ اس عبیز
ثرؼٞب ،عزٔبیٌٝذاریٞبی دضٞٚؾی  ٚاذشزاّبر را ثٝعٛی ذٛز ػّت وززٜا٘س :فٙبیِ ارسجبىی-
اِىشز٘ٚیه  ٚفْٙز عالٔشی (ٖ .نٕٛ٘ .زار ّ .)۱۶ال ٜٚثز آٖ ،فٙبیِ فنبییٌ ،زچ ٝزر چٙیٗ آٔبرٞبیی
حنٛر ٘سار٘س ،ثٙب ث ٝإٞیز ٌ ٚغشزػ زرآٔس  ٚعٛزٞبی ٘ؼٔٛی زر ایٗ ثرؼ ،ثٔ ٝیساٌٖب ٜزیٍزی ثزای
عزٔبیٝی ٔجشٙی ثز سىِٛٛٙصی دیؾزفش ٝثسَ ؽسٜا٘س.

ٕ٘ٛزار ٔ - ۱۶یشاٖ دشٙزٞبی طجزؽس ٜزر ٔزوش ارٚدبیی دشٙز زر ؽؼ حٛس ٜثشري
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زر عيح ثبالیی اس سؼزیس  ٚزرَ٘زٌزفشٗ یه زٚرٜی سٔب٘ی ىٛال٘ی ،چٙیٗ ثَ٘ٝز ٔیرعس و ٝفٙبیِ
ارسجبىی-اِىشز٘ٚیهٓٞ ،چ ٖٛفٙبیِ ٔبزر  ٚوّیسی زر زٚرٜٞبی دیؾیٗ الشقبزی٘ ،مؼ دبیٝای ٚ
زرٓٞسٙیسٜی ذٛز را ثٔ ٝؼٕ ُٛالشقبز  ٚسِٛیس عزٔبیٝزاری ٔٙشمُ وٙٙس  ٚثرؼٞبی زیٍزی َ٘یز فٙبیِ
زارٚیی ،دشؽىی ،ثیٛسىِٛٛٙصی  ٚفنبیی ،عٟٓٔ ٟٓسزی زر حیبر الشقبزی عزٔبی ٝزر زٞٝٞبی و٘ٛٙی ٚ
آسی ثزای ر٘ٚك عزٔبیٝزاری اس عٛییٚ ٚ ،مْیز ٘یزٚی وبر ػسیس اس عٛی زیٍز زاؽش ٝثبؽٙس .ایٗ
زٌزٌ٘ٛی  ٚػبثؼبیی ٌزا٘یٍبٜٞبی افّی سِٛیس  ٚعٛز عزٔبیٝزاریٕ٘ ،یسٛا٘س ثیسبطیز ثز ثبسار وبر٘ ،یزٚی
وبر ٔٛرز ٘یبس ،عيح آٔٛسػ  ٚفز ًٙٞآ٘بٖٔ ،یشاٖ سؼزث ،ٝآٌبٞی  ٚعيح سؾىُیبثی فٙفی-عیبعیؽبٖ
٘ ... ٚجبؽس .ثٕٞ ٝزا ٜچٙیٗ ثیٙؾی ،ایٗ دزعؼ ٘یش ٔيزح ذٛاٞس ؽس و ٝا٘ج٘ ٜٛیزٚی وبر «لسیٕی» ،و ٝزر
ایٗ ر٘ٚس زٌززیغی٘ ،مؼ  ٚاطزٌذاری الشقبزی  ٚعیبعیؽبٖ وبٞؼ یبفش ٝاعز ،چ ٝعز٘ٛؽشی ذٛاٙٞس
زاؽز؟
29
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