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نظزیات و الگوهای توسعه و کارتزی آنها
در ایزان اسالمی
فرجاهلل علی قنبري
چکیذه
ٔذس٘یضاػیٚ ،ٖٛاثؼتٍی ٘ ٚئٔٛبسوؼیتی ٚ ،پؼت ٔذس٘یت ٝاص رّٕهٔ ٝىبتهت ٟٔهٓ دس
ٔٛسد ٔؼبیُ تٛػؼ ٝرٟبٖ ػٔ ْٛهی ثبؿهٙذ وه ٝثؼهذ اص رٙهً د ْٚرٟهب٘ی تٛػه
ا٘ذیـٕٙذاٖ ػّ ْٛارتٕبػی اسائ ٝؿذ ٜا٘ذ .دس ایٗ ٔمبِ ٝضٕٗ ثشسػی ایٗ ٘ظشیبت
ثٔ ٝطبِؼ ٝساٞىبسٞبیی و ٝثشای تٛػؼ ٝرٛأغ اسایٕٛ٘ ٝد ٜا٘ذ ٔیٕٙبیذ .ػهسغ ٘مهؾ
اسصؽ ٞبی ثٔٛی ٔ ٚخلٛكب ٔزٞت ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ػٛأُ تبحیش ٌزاس ثهش وهٙؾ
افشاد دس س٘ٚذ تٛػؼ ٝتجیٗ خٛاٞذ ؿذ .ٚ .دس آخشیٗ تحّیُ ،ثٍ٘ ٝشؽ ٞبی ٔختّفی
و ٝثؼذ اص ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ دس ٔٛسد ساٞىبس تٛػؼ ٝدس ایشاٖ اسائهٌ ٝشدیهذ ٜثهب
تبویذثش ٍ٘شؽ ثٔٛیٔ -زٞجی ث ٝتٛػؼ ٝثشسػی ٔی ؿٛد ٚ .دس كذد تجیٗ ٘مؾ ٟٔٓ
ٔزٞت  ٚػٙت دس تٛػؼ ٝدس وـٛسٞبی رٟبٖ ػ ْٛثٚ ٝیظ ٜدس ایشاٖ ٔی ثبؿذ.
کلیذواژهها :ػٙت ٌشاییٔ ،ذس٘یؼٓ ،پؼت ٔذس٘یؼٓ ،تٛػؼٔ ،ٝزٞت  ،اػالْ ،ایشاٖ.
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رٟبٖ ػ ْٛاسائ ٝؿذ ٜاػت ،اص رّٕٔ ٝىتهت ٔذس٘یضاػهیٔ ،ٖٛىتهت ٚاثؼهتٍی ٘ ٚظشیهٝ
پشداصاٖ ٘ئٔٛبسوؼیتٔ ٚ ،ىتت پؼت ٔهذسٖ ٞهب .دس ثشسػهی ایهٗ ٘ظشیهبت ثهش ٔطبِؼهٝ
تبسیخی ٛٔ ٚسدی وـٛسٞب ثٙٔ ٝظٛس اسائ ٝساٞىبسٞبیی ٔٙبػت ثهشای تٛػهؼ ٝآٖ رٛأهغ
تبویذ ٔی ؿٛد ٘ ٚمؾ اسصؽ ٞبی ثٔٛی ٔ ٚخلٛكب ٔزٞت ثه ٝػٙهٛاٖ یىهی اص ػٛأهُ
تبحیش ٌزاس ثش وٙؾ افشاد دس س٘ٚذ تٛػؼٛٔ ٝسد تٛر ٝلشاس ٔی ٌیشد .دس ادأٔ ٝمبٍِ٘ ٝشؽ
ٞبی ٔختّفی و ٝثؼذ اص ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ دس ٔهٛسد ساٞىهبس تٛػهؼ ٝدس ایهشاٖ اسائهٝ
ٌشدیذ ٜتحت دٔ ٚمٍ٘ ِٝٛشؽ ٘ئٔٛذس٘یضاػی٘ٛی ث ٝتٛػؼٍ٘ ٚ ٝشؽ ثهٔٛیٔ -هزٞجی ثهٝ
تٛػؼ ٝثشسػی ٔی ؿٛدٍ٘ .شؽ د ْٚثیـتش ثب ٘ظشیهٞ ٝهبی رذیهذ دس خلهٛف تٛػهؼٝ
ا٘طجبق داسد  ٚدس پبػهخ ثه ٝایهٗ پشػهؾ وهٔ ٝهزٞت تهب ه ٝا٘هذاص ٜدس اٞهذاو  ٚیهب
ساٞىبسٞبی تٛػؼ ٝدس ایشاٖ ٘مؾ داسد ،اص حٕبیت ٘ظشی ثیـتشی ثشخٛسداس اػت .ثب ایٗ
اٚكبو پشػـی ٔٔ ٟٓطشح ٔی ؿٛد  ٚآٖ پشػؾ ایهٗ اػهت وه ٝآیهب ٔهزٞت  ٚػهٙت
٘مـی دس ٔف ْٟٛتٛػؼ ٝدس وـٛسٞبی رٟبٖ ػ( ْٛثب ٍ٘بٞی ٚیظ ٜث ٝایشاٖ) داسد یب خیش؟

.1مفاهیم و تعاریف
ٚاط ٜػٙت :اكطالح «ػٙتی» سا اص تلٛیش رٛأغ رٟهبٖ ػه ْٛاػهتٙجبر وهشد ٜا٘هذ (ثٙهٛ
ػضیضی .)25-26 ،دس تؼشیف ػٙت ،ثؼضی آٖ سا ثب ا٘ذیـٞ ٝهبی وٟٙه ٝثشاثهش  ٚػهذ ٜای
ػٙت  ٚػٙت ٌشایی سا ثٔ ٝؼٙی حفظ ٚضغ ٔٛرٛد ٔی دا٘ٙهذ  ٚثشخهی آٖ سا ثهب اسصؽ
ٞبی فشٍٙٞی ثشاثش ٔی دا٘ٙذ .دس ػّ ْٛارتٕبػی ،ػهٙت ٔزٕٛػه ٝای اص ػمبیهذ ،آداة ٚ
سػ ٚ ْٛػبدات تبسیخی ،فشٍٙٞی  ٚارتٕبػی تّمی ٔی ؿٛد .ثٙبثشایٗ ،ربٔؼه ٝػهٙتی ثهٝ
ربٔؼ ٝای ٌفتٔ ٝی ؿٛد و ٝدس رٟت حفظ ایهٗ ػهٙت ٞهب وٛؿهب ثهٛد ٚ ٜفبلهذ آحهبس ٚ
تزّیبت ٌ٘ٛشایی ٛ٘ ٚػبصی یؼٙی ؿٟشٌشایی ،كٙؼتی ؿذٖ ،تزُٕ ٌشایهی ٌ٘ٛ ٚهبٌ٘ٛی
ارتٕبػی اػت (آصاد اسٔىیٔ .)26 ،بوغ ٚثش ػٙت سا ٔأخز ػّٕی ٔی دا٘ذ ؤ ٝـخق،
ٔحذٚد ،سٚصٔش ٚ ٜػبدی  ٚرٙج ٝتمذع داسد .اص ایٗ س ٚسفتبس ػٙتی ،سفتهبسی ٔـهخق،
سٚصٔشٔ ،ٜحذٚد  ٚػبدی اػت و ٝدس ٔزٕٛع اص ػٙت ٞبی تمذع آٔیض اخز ؿهذ ٜاػهت
(ٕٞبِٖٚ .)14 ،ی ػٙت  ٚػٙت ٌشایی دس فش ًٙٞػّ ْٛػیبػهی ٔزٕٛػه ٝا٘ذیـهٞ ٝهب،
ػبدات  ٚسػٔٛی اػت و ٝث ٝیه ّٔت تؼّك داسد  ٚث ٝػٛٙاٖ ٔیشاث ارتٕهبػی اص ٘ؼهّی
ث٘ ٝؼُ دیٍش ٔٙتمُ ٔیؿٛدٚ .اط ٜػٙت دس ربٔؼٔ ٝب تؼشیف سٚؿٙی ٘ذاسد ،ثؼضی ػٙت
سا ٔؼبٚی ثب حلبس ٔیدا٘ٙذ ٌ ٚشٞٚی آٖ سا ٔتشادو ثب ا٘ذیـٞ ٝبی و ٟٝٙتّمی ٔی وٙٙذ؛
ػذٜای ٘یض ػٙت سا ثٔٝؼٙی حفظ ٚضغ ٔٛرٛد ٔی ٌیش٘ذ.
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ٚاطٔ ٜذسٖ (ٔذس٘یضاػی )ٖٛاص تلٛیش ایذ ٜآَ ربٔؼ ٝكٙؼتی  ٚدٔٛوشاػی ِیجهشاَ ٔؼبكهش
غشثی  ٚدس رٟت ٔخبِف آٖ اكطالح «ػٙتی» ،سا اص تلٛیش رٛأغ رٟبٖ ػ ْٛاػهتٙجبر
وشد ٜا٘ذ( .ثٛٙػضیضی .)25 ،اكُ ٔذس٘یت ٝثٔ ٝؼٙی ٕٛٞاس ٜپهیؾ سفهتٗ  ٚدس ػهیٗ حهبَ،
«فشاخٛا٘ذٖ ٘ ٚ ٛوٙبس ٌزاؿتٗ «و »ٟٝٙاػت» .اص ٘ظش سٔٚی ٞب «ٔذسٖ ثٛدٖ» یؼٙی آٌبٞی
داؿتٗ ٘ؼجت ث ٝصٔب٘ ٝخٛد ٌ٘ٛشایی (ٔذس٘یؼٓ) دس ػّ ْٛارتٕبػی ثشای ٔـخق وهشدٖ
س٘ٚذی اػت و ٝثٚ ٝػیّ ٝآٖ یه ربٔؼ ٝػٙتی ٔبلجُ تىِٛٛٙطیه ث ٝطشو یهه ربٔؼهٝ
تىِٛٛٙطیه ثشخٛسداس اص ػیؼتٕی وبسآٔذ رٟت ثشآٚسد ٜػبختٗ ٘یبصٞبی ربٔؼٔ ٚ ٝشدْ
پیؾ ٔی سٚد .ث ٝػجبست دیٍش ربٔؼ ٝای ٔذس٘یضٔ ٜحؼٛة ٔی ؿٛد و ٝدس رشیبٖ تِٛیهذ
خٛد اص اثضاسٞبی فٙی ثٟشٌ ٜشفت ٚ ٝػّط ٝخٛد سا ثش دیٍش ػهطٛح ربٔؼه ٝاػٕهبَ وٙهذ.
ػذ ٜای ٔذس٘یؼٓ سا ثب تٛػؼ ٝثشاثش ٌشفته ٚ ٝتٛػهؼ ٝسا حشوهت ربٔؼه ٝاص یهه ٔشحّهٝ
تبسیخی ثٔ ٝشحّ ٝدیٍش دا٘ؼت ٚ ٝتٛػؼ ٝسا ث ٝػجبست دیٍش ٔشي تذسیزی ٘ظهبْ وٟهٗ ٚ
تِٛیذ سؿذ تذسیزی ٘ظبٔی تهبص ٜاص ص٘هذٌی ٔهیدا٘ٙهذ .دس تهبصٜتهشیٗ ثشداؿهت ،تٛػهؼٝ
ثٝػٛٙاٖ حشوت ث ٝػٛی تٕذٖ ٚیظٚ ،ٜاحهذ  ٚرٟهب٘ی ٔحؼهٛة ٔهی ؿهٛد .طجهك ایهٗ
ثشداؿت ٔف ْٟٛتٛػؼ ٝاثؼبد یه ا٘مالة دائٕی ث ٝخٛد ٔی ٌیشد.
تٛػؼ ،ٝخٛا٘ ٜبوش ث ٝپیـشفت ربٔؼٞ ٝبی اسٚپبیی ثؼهذ اص س٘ؼهب٘غ  ٚا٘مهالة كهٙؼتی
ثبؿذ  ٚخٛا٘ ٜبوش ثٔ ٝشحٌّ ٝزاس وـٛسٞبی رٟبٖ ػ ْٛاص ٔشحّ ٝربٔؼٞ ٝبی ػهٙتی ثهٝ
ربٔؼ ٝكٙؼتی ،اكطالحی اػت و ٝثشای یه تح َٛرذیذ  ٚثی ػبثمٚ ٝضغ ؿذ ٜاػت؛
دس ٔؼٙبی ربٔؼ ٝؿٙبختی اص دیذٌبٔ ٜىتت ٘ٛػبصی فشایٙذ تٛػؼ ٝػجبست ثهٛد اص ٘جهشدی
ثش ضذ ػٙتٌشایی ،ػبخت ٞب ،فئٛداِی  ٚادیبٖ آخشت ٌشا ،ثه ٝػجهبست دیٍهش ،تٛػهؼ،ٝ
فشایٙذ ا٘تمبَ ربٔؼ ٝاص ٚضؼیت ػٙتی ثٚ ٝضؼیت ٔذسٖ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد  ٚفشٞ ًٙٞهب
 ٚاسصؽٞبی ػٙتی ٟ٘ ٚبدٞهبی ٔهزٞجی ،التلهبدی  ٚارتٕهبػی لهذیٓٛٔ ،ا٘هغ تحهٚ َٛ
ػش ـٕٞ ٝبی اكّی ػمت ٔب٘ذٌی تّمی ٔی ؿذ  ٚثٙبثشایٗ ثبیذ اص ایٗ ِفبو خبسد ؿهذ
 ٚتٛػؼ ٝدس ٔؼٙبی التلبدی :دس ربٔؼٞٝبی و٘ٛٙی ،تٛػؼ ٝاػبػهب ثهب تٛػهؼ ٝالتلهبدی
ٔـخق ٔ ٚؼیٗ ٔیؿٛد .دس ٚالغ ،تٛػؼ ٚ ٝتٛػؼ ٝالتلبدی دٔ ٚم ِٝٛتفىیه ٘بپزیش٘ذ.
اص رٟت تبسیخی ایٗ ٔؼأِ ٝغیشلبثُ ا٘ىبس اػت و ٝدس رٛأغ تٛػؼ ٝیبفت ٝغشثهی ،ػبٔهُ
التلبدی  ٚفٙبٚسا٘ٛٔ ٝتٛس اكّی  ٚؿشر اػبػهی س٘ٚهذ تٛػهؼ ٝثهٛد ٜاػهت .سٚؿه ٝدس
وتبة ت ییشات ارتٕبػی ث ٝایٗ ٘ىت ٝاؿبس ٜوشد ٜاػت .پش ،ٚالتلبدداٖ فشا٘ؼهٛی ،ضهٕٗ
تٛر ٝث ٝػُّ فشٍٙٞی ،تٛػؼ ٝالتلبدی سا ثذیٗ ٌ ٝ٘ٛتؼشیف ٔی وٙذ :تٛػؼ ٝالتلهبدی
٘بؿی اص ت ییشات سٚحی  ٚارتٕبػی ل ْٛیب ّٔتی اػت و ٝدس ٘تیز ٝایٗ ت ییشات سٚحهی
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 ٚارتٕبػی لذست تِٛیذی ٘ظبْ التلبدی دس یه رجٚ ٟٝػیغ پیٛػهتٔ ٚ ٝهذا ْٚافهضایؾ
ٔی یبثذ .تٛػؼ ٝالتلبدی فشایٙذی اػت و ٝطی آٖ ٔجب٘ی ػّٕی  ٚفٙی تِٛیذ اص ٚضهؼیت
ػٙتی ثٚ ٝضؼیت ٔذسٖ ٔتحٔ َٛی ؿٛد ث٘ ٝظش ٔی سػذ تؼشیف دلیك تٛػهؼ ٝالتلهبدی
ثبیذ ػ ٝرضء داؿت ٝثبؿذ.
اِف) فشایٙذ ت ییشات سٚحی  ٚارتٕبػی ّٔت وٙٔ ٝـهأ ػمال٘یهت اػٕهبَ التلهبدی ٔهی
ؿٛد ٔ ٚجب٘ی تٛػؼ ٝالتلبدی ٘بٔیذٔ ٜی ؿٛد .ة) افضایؾ پیٛػت ٚ ٝثّٙذ ٔهذت وشفیهت
تِٛیذ ٘ظبْ التلبدی ثشای ثشآٚسد ٜػبختٗ ٘یبص ا٘ؼب٘ی .د) ػّت لشیت ایٗ ٘هٛع افهضایؾ
ث ٝوبس ٌشفتٗ سٚؽ ٞبی تِٛیذ ٔجتٙی ثش دا٘ؾ اػت.

.2مثانی نظزی
ٔجبحج ٔشثٛر ث ٝتٛػؼ ٝثؼذ اص ر ًٙرٟب٘ی د ْٚدس أشیىهب ٔطهشح ؿهذ .صٔیٙهٞ ٝهبی
تبسیخی خبف  ٖٛ ٓٞاػتمالَ ٔ ٚؼتؼٕشات دس آػیب ،آفشیمب  ٚآٔشیىبی التیٗ  ٚوٟٛس
دِٚتّٔ -تٞبی رذیذ دس رٟبٖ ػ ْٛثبػج ٌشدیذ و ٝایٗ وـهٛسٞب ثه ٝد٘جهبَ اٍِهٛی
تٛػؼٙٔ ٝبػت ثشای ثٟجٛد التلبدی  ٚارتٕبػی خٛد ثش آیٙذ .دس ٙیٗ ؿهشایطی أشیىهب
و ٝسٞجشی رٟبٖ ػشٔبیٝداسی ثؼذ اص ر ًٙسا ثش ػٟذٌ ٜشفت ٝثٛد تالؽ وشد تهب ثهب اسائهٝ
اٍِٞٛبی الصْ استجبر ایٗ وـٛسٞب سا ثب ٘ظهبْ ػهشٔبی ٝداسی رٟهبٖ حفهظ وٙهذ .دس ایهٗ
ساػتب٘ ،خجٍبٖ ػیبػی أشیىب ،ػّٕبی ارتٕبػی ،ػیبػی  ٚالتلبدی تـٛیك ؿذ٘ذ تهب ثهٝ
ٔطبِؼ ٝوـٛسٞبی رٟبٖ ػ ْٛپشداخت ٚ ٝتٛػؼ ٝالتلبدی  ٚػیبػهی ثبحجهبتی سا ثه ٝآ٘هبٖ
تٛكی ٝوٙٙذ .ثش ایٗ اػبع یه ٘ؼهُ رذیهذ اص التلهبددا٘بٖ ،ػیبػهت ؿٙبػهبٖ  ٚسٚاٖ
ؿٙبػبٖ ٔ ٚتخللیٗ آٔبسی ثؼیذ ؿذ ٚ ٜثٔ ٝطبِؼ ٝدِٚتٞب ٛٔ ٚاضغ تٛػؼ ٝدس رٟهبٖ
ػ ْٛث ٝػشپشػتی إِٓ٘ٛذ ثٛد .ایٗ ٌش ٜٚدس ٟ٘بیت ٔىتت ٔؼّطی سا دس ٔطبِؼبت تٛػؼٝ
پبی ٝسیضی وشد و ٝاص آٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔىتت ٔذس٘یضاػی ٖٛیبد ٔیؿٛد٘ .ظشیٝپهشداصاٖ ٔىتهت
ٔذس٘یضاػی ٖٛرٛأغ سا ث ٝػٙتی ٔ ٚذسٖ تمؼیٓ وشدٔ ٚ ٜؼتمهذ ثٛد٘هذ وهٕٞ ٝه ٝرٛأهغ
ػٙتی ثٝطٛس ارتٙبة ٘بپزیشی حشوت تىبّٔی خٛد سا ث ٝػهٕت ٘مطه ٝاٚد یؼٙهی غهشة
طی ٔی وٙٙذ .ث٘ ٝظش آ٘بٖ ثبصٚاٖ ربٔؼ ٝػٙتی ،ربٔؼٔ ٝذسٖ ثش رٟبٖ ػ ْٛحبوٓ خٛاٞهذ
ؿذ.
ث٘ ٝظش آ٘بٖ رٛأغ ػهٙتی ٚیظٌهی ٞهبی لهشٚ ٖٚػهطبیی اسٚپهب سا داسد ،ثه ٝطهٛس ٔخهبَ
ػٙتٌشایی دس آٖ ٞب اسصؽ ٔؼّ اػت ،افشاد فبلذ تٛا٘هبیی فشٍٙٞهیٔ ،ؼتمهذ ثه٘ ٝظهبْ
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خٛیـب٘ٚذی  ... ٚثشػىغ دس رٛأغ ٔذسٖ اسصؽ ٞبیی ٞهٓ ه ٖٛػمهُ ٌشایهی ،فهشد
ٌشایی ،ػىٛالسیؼِٓ ،یجشاِیؼٓ ،ػٌّٓشایی  ٚؿبیؼت ٝػبالسی حبوٓ اػت (ثـیشی.)8 ،ٝ
ٍ٘شؽ ٔذس٘یؼت ٞب ثٔ ٝزٞت وبٔال ٔـهخق اػهت .آ٘هبٖ ثهب غیهش ػمال٘هی  ٚخشافهی
دا٘ؼتٗ پٙذاسٞبی ٔزٞجی آٖ سا ث ٝػٛٙاٖ ٔ ٟٓتشیٗ ٔٛا٘هغ تٛػهؼ ٚ ٝصٚاَ ربٔؼه ٝػهٙتی
لّٕذاد ٔی وٙٙذ .آ٘بٖ ٔؼتمذ٘ذ ٔزٞت ثشای آثبدی آخهشت ٞ ٚهذو تٛػهؼ ٝآثهبدی د٘یهب
اػت .ثٙبثشایٗ ٌشایؾ ٞبی ٔزٞجی ػذ سا ٜا٘جبؿت حشٚت ٍ٘ ٚهشؽ احجهبتی ثه ٝرٟهبٖ ٚ
ٔب٘غ حشوت ث ٝػٛی تٛػؼ ٝاػت.
ایٗ تفىشات ٔذس٘یؼتی ؤ ٝتهأحش اص ٘ظشیهبت تىبٔهُ ٌشایب٘ه ٝلهش٘ ٚ 19 ٖٚظشیهٞ ٝهبی
وبسوشدٌشایب٘ ٝثٛد و ٝدس دٞ ٝٞبی  60 ٚ 50ثش ادثیبت تٛػهؼ ٝحهبوٓ ثهٛد ٔ ٚتفىشا٘هی
 ٖٛسٚػت ،ٛإِٓ٘ٛذ ،پبی  ... ٚاص ٘ظشی ٝپشداصاٖ ایٗ دیذٌبٔ ٜحؼٛة ٔهی ؿه٘ٛذ .پیهبدٜ
ؿذٖ ایٗ دیذٌب ٜدس وـٛسٞبی رٟبٖ ػ ،ْٛاص رّٕ ٝایشاٖ ،پیبٔذٞبی خبكی سا ث ٝد٘جهبَ
داؿت و ٝا٘تمبدات رذی سا اص اٚاػ د 60 ٝٞتب و ٖٛٙاص ٙذ ٔٙظش دس خلٛف وبسایی
ٔ ٚجب٘ی ٘ظشی ایٗ ٍ٘شؽ ثٚ ٝرٛد آٚسد.
اص یه ػ ٛدا٘ـٕٙذاٖ ٔىتت غبِت ػّ ْٛارتٕبػی  ٖٛ ٓٞثٙذیىغ ،ایض٘ـهتبد  ... ٚثهٝ
٘مههذ ٔجههب٘ی ٘ظههشی  ٚفشضههیبت وبسوشدٌشایب٘هه ٚ ٝتىههبّٔی پشداختٙههذ  ٚاص ػههٛی دیٍههش
٘ظشیٝپشداصاٖ ٘ئٔٛبس ویؼت ثب طشح ٔىتت ٚاثؼهتٍی ،ػٛأهُ خهبسری  ٚأسشیبِیؼهٓ سا
ػبُٔ اكّی ػذْ تٛػؼ ٝرٟبٖ ػ ٚ ْٛساٞىبسٞهبٔ ،ذس٘یضاػهی٘ٛی سا ٘هٛػی تفىهش ثهشای
تذا ْٚػّط ٝغشة ثش رٟبٖ ػٔ ْٛی دا٘ٙذ .دس ٟ٘بیت دس دٞ ٝٞبی اخیش ٘یض پؼت ٔهذسٖ
ٞب ا٘تمبدات ٟ٘بیی سا ثش تفىش ٔذس٘یؼتی ٚاسد وشد٘ذ  ٚاٞذاو ٔذس٘یؼهت ٞهب سا ٔخهتق
یه تٕذٖ خبف غیشلبثُ ا٘طجبق ثب وـٛسٞبی رٟبٖ ػٔ ْٛی دا٘ؼتٙذ .ا٘تمهبدات ٔهزوٛس
ثٍ٘ ٝشؽ ٔذس٘یؼت ٞب دس ٔٛسد تٛػؼ٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ و ٝاٍِٛی ٔذس٘یضاػهی٘ٛی تٛػهؼٝ
ث ٝؿذت صیش ػؤاَ اػت ٔ ٚفبٞیٓ ٔ ٚفشٚضٞ ٝهبی اكهّی آٖ ثهب هبِؾ ٞهبی رهذی
ٔٛارٌ ٝشدیذ ٜاػتٔ .طبِؼبت تٛػؼ ٝث ٝتذسیذ اص آٖ اكطالحبت ٔ ٚفشٚضٞ ٝب فبكهّٝ
ٌشفت ٚ ٝبس ٛة ٘ظشی ٝرذیذی ثٚ ٝرٛد آٔذ .اص رّٕٚ ٝیظٌی ایهٗ ٔطبِؼهبت :اِهف)
اسائههه ٝاكهههطالحبت ٔ ٚفهههبٞیٓ رذیهههذ ثهههشای ٔطبِؼههه ٝوـهههٛسٞبی رٟهههبٖ ػههه.ْٛ
ة) تٛر ٝث ٝاسصؽ ٞبی ثٔٛی  ٚاص رّٕ ٝاسصؽ ٞبی ٔزٞجی ثب تٛر ٝث٘ ٝمؾ ٕٟٔی وٝ
دس اٞذاو  ٚساٞىبسٞب  ٚس٘ٚذ تٛػؼ ٝداس٘هذ .د) ثبصٌـهت ثه ٝتهبسیخ  ٚا٘تخهبة سٚؽ
ؿٙبػی ٔتفبٚتی و ٝثش ثشسػی ٔٛسدی وـٛسٞب تبویذ ٔی وٙذ ....ٚ
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دس ٔطبِؼبت رذیذ ٘ٛػبصیٕٞ ،ضیؼتی ٔیبٖ ػٙت ٔ ٚذس٘یؼهٓ پزیشفته ٝؿهذ ٜاػهت .دس
سٞیبفت رذیذ ،ػٙت ٔب٘غ تٛػهؼ ٝتّمهی ٕ٘هی ؿهٛد ثّىه ٝػبٔهُ ػٕهذ ٜای دس فشایٙهذ
٘ٛػبصی ث ٝؿٕبس ٔی آیذ .دس ایٗ س٘ٚذ تبویذ ثیـتشی ثش خب٘ٛادٔ ٚ ٜؼبئُ ٔهزٞجی ؿهذٜ
اػت٘ .ىت ٝدیٍش دس ٔٛسد ایٗ ٔطبِؼبت ،دیذٌبٞی رذیذ اػت وٞ« ٝب٘تیٍٙت٘ »ٖٛؼجت ثٝ
ػٛأُ ػٕذ ٜای و ٝث ٝتٛػؼ ٝدٔٛوشاػی دس رٟبٖ ػ ْٛوٕه ٔی وٙذٔ ،طشح ٔی ػبصد.
ٚی ػال ٜٚثش ٔت یشٞبی حشٚت ،ثهشای ٔحهی خهبسری ثه ٝػهبختبس ارتٕهبػی ،تزهبسی،
ؿ ّیٔ ،زٞجی  ٚلٔٛی و ٝصٔیٞ ٝٙبی ٔؼبػذی سا ثهشای وٙتهشَ لهذست دِٚهت  ٚایزهبد
ٟ٘بدٞبی ػیبػی دٔٛوشاتیه فشأ ٓٞی وٙٙذ  ٚث ٝبس ٛة ٞهبی فشٍٙٞهی ٘یهض ػٙبیهت
خبكی داؿت ٝاػتٚ .ی دس ٔٛسد ػبُٔ فشٍٙٞی ث ٝایٗ ٘تیزٔ ٝی سػذ و ٝپشٚتؼتب٘تیؼهٓ
پی٘ٛذ ٘ضدیىی ثب سؿذ دٔٛوشاػی داسد .دس ایٗ ٔٛسد ٚی ٔتأحش اص افىبس ٚثش اػت وه ٝثهٝ
ٔٛرت آٖ سٚح ػشٔبی ٝداسی سا ثبیذ دس اخالق پشٚتؼهتبٖ رؼهتز ٛوهشد ٚ .أهب پؼهت
ٔذس٘یؼٓ :ایٗ اكطالح ثیبٍ٘ش ػلشی آٔیخت ٝثب اثٟبْ  ٚوٙبی ٝاػت .پؼهت ٔذس٘یؼهٓ ثهٝ
ػٛٙاٖ ٔشحّ ٝای ٔتفبٚت دس ادأٔ ٝذس٘یؼٓ دس تهبسیخ اخیهش غهشة سیـه ٝداسد .هبسِض
رٙىض اص پؼت ٔذس٘یؼٓ ثٔ ٝخبثه ٝفشٍٙٞهی ٔشدٔهی  ٚدس دػهتشع  ٚاص فشٙٞهً ٔهشدٖ،
فش٘ ًٙٞخجٌ ٝشا  ٚدٚس اص دػتشع تؼجیش ٔهی وٙهذٔ .تفىهشاٖ پؼهت ٔذس٘یؼهٓ یىهی اص
ٔـخلبت ٔ ٟٓپؼت ٔذس٘یؼٓ سا پی٘ٛذ ثب ٌزؿت( ٝػٙت ٞهب) ثهش ؿهٕشد ٜا٘هذ ٙ ٚهیٗ
اػتذالَ وشد ٜا٘ذ و ٝتزذیذ حیبت لٔٛی -دیٙی  ٓٞػّت ٔ ٓٞ ٚؼّ َٛپؼهت ٔذس٘یؼهٓ
اػت (اوجشع .)75-66 ،اص ثشسػی ٔزٕٛػ٘ ٝظشیٞٝبیی و ٝاسائ ٝؿذ ،ثشداؿت ٔهی ؿهٛد
و ٝػٙت ٕٛٞاس ٜدس تمبثُ ثب ٔذس٘یؼٓ لشاس ٘ذاسد  ٚؿهبٞذ غیهش لبثهُ ا٘ىهبسی وه ٝایهٗ
دیذٌب ٜث ٝآٖ اػتٙبد ٔی وٙذ ٘مؾ ػٙت دس تح ٔ َٛشة صٔیٗ اػت.

.3نگزشهای مختلف ته جایگاه مذهة در توسعه (در ایزان)
ثؼذ اص ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ دٍ٘ ٚشؽ ػٕذ ٜدس كح ٝٙادثیبت تٛػؼ ٝدس وـٛسٞب ثهشٚص
وشد ؤ ٝی تٛاٖ آٖ ٞب سا تحت د ٚػٛٙاٖ ٍ٘شؽ ٘ئٔٛذس٘یضاػی٘ٛی ثه ٝتٛػهؼٍ٘ ٚ ٝهشؽ
ثٔٛی ٔزٞجی ث ٝتٛػؼ ٝطجم ٝثٙهذی وهشدٍ٘ .هشؽ ا َٚؿهبُٔ ٘ظشیهبت ٔتهأحش اص ٔىتهت
ٔذس٘یضاػی٘ ٚ ٖٛئٔٛذس٘یضاػی ٖٛثٛد .دس ٍ٘شؽ ٔذس٘یضاػی ٖٛتٛػؼ ٝاكُ ثٛد ٛٞ ٚاداساٖ
آٖ ثب دیذی اثضاسی ثٔ ٝزٞت ٔی ٍ٘شیؼتٙذ ٚ .أب ٘ئٔٛذس٘یؼت ٞب إٞیت ٚیهظ ٜای پیهذا
وشد٘ذ ،صیشا ؿىؼت الذأبت ٔذس٘یضاػهی ٖٛؿهب ٜوهٔ ٝتهأحش اص ٘ظشیهٔ ٝذس٘یؼهت ٞهبی
والػیه ثٛد ٔ ٚخبِفت آٖ ثب ٔزٞت ،صٔی ٝٙسؿذ ٔزذد ٔذس٘یؼت ٞبی والػهیه سا ثهب
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ٔـىُ ٔٛار ٝوشد ٜثٛد٘ .ئٔٛذس٘یؼت ٞب ضٕٗ پزیشؽ آسٔبٖ ٞهب  ٚاٞهذاو ٔذس٘یؼهت
ٞبی والػیه ثش ایٗ ٘ىت ٝتبویذ داؿهتٙذ وه ٝاسصؽ ٞهبی ػهٙتی اص رّٕه ٝاسصؽ ٞهبی
ٔزٞجی ٘ ٝتٟٙب ٔب٘غ تٛػؼ٘ ٝیؼتٙذ ثّىٔ ٝی تٛا٘ٙذ حبٔی س٘ٚذ ٔذس٘یضاػی ٖٛدس وـٛس ٘یض
ثبؿٙذ .اص ٘ظش ایٗ ٌشٔ ٜٚزٞت ثبیذ دس خذٔت تٛػؼ ٝلشاس ٌیهشد  ٚس٘ٚهذ آٖ سا تـهذیذ
ٕ٘بیذ .أب دس ػیٗ حبَ تبویذ داؿتٙذ و ٝاٞذافی و ٝتٛػؼ ٝدس غهشة ثه ٝآٖ سػهیذ ثبیهذ
اٞذاو اكّی تٛػؼ ٝدس وـٛس ٔب ٘یض ثبؿذ ث ٝػجبستی  ٕٝٞساٞ ٜب ث ٝسْ ختٓ ؿٛد.
ٍ٘شؽ دٍ٘ ْٚشؿی ثٔٛیٔ -زٞجی ث ٝتٛػؼ ٝثٛدٛٞ .اداساٖ ایٗ ٍ٘شؽ ثب اكُ لشاس دادٖ
اٞذاو  ٚآسٔبٖ ٞبی ّٔی ٔزٞجی ٔؼتمذ ثٛد٘ذ و ٝاٞذاو تٛػؼ ٝثبیذ ثهش اػهبع ٚیظٌهی
ٞبی خبف ایشاٖ ،اص رّٕ ٝاسصؽ ٞبی ٔزٞجی تؼشیف ؿٛد.
ایٗ ٍ٘شؽ ٔؼتمذ ثٛد ؤ ٝزٞت ؿیؼی دس ایشاٖ اكهٛال یهه ٔهزٞت ٔٙفؼهُ دس ٔمبثهُ
تٛػؼ٘ ٝیؼت ثّى ٝرٟت ٌیشی ٞبی فؼبِی دس خلٛف ٘ح ٜٛص٘ذٌی ایهٗ رٟهب٘ی داسد
 ٚداسای ٔٛضغ خبف دس خلٛف اٞذاو  ٚرٟت ٌیشی ٞبی تٛػؼ ٝاػت أب دس ػیٗ
حهبَ ٞهٛاداس اٖ ایهٗ ٍ٘هشؽ دسثهبس٘ ٜمههؾ  ٚربیٍهبٔ ٜهزٞت دس تؼیهیٗ اٞهذاو  ٚیههب
ساٞىبسٞبی تٛػؼ ٝث ٝػٌ ٝشایؾ فشػی تزضیٔ ٝی ؿذ٘ذ .سیـ ٝایهٗ دیهذٌبٞ ٜهبی ػهٝ
ٌب٘ ٝث ٝثحج دسثبس ٜربٔؼیت ؿشیؼت ثش ٔهیٌهشدد .ؿهیؼ ٝاكهٛال ٔؼتمهذ ثه ٝربٔؼیهت
ؿشیؼت  ٚوبُٔ ثٛدٖ دیٗ اػت .ث٘ ٝظش ؿیؼیبٖ اػالْ ٔجتٙی ثش فطشت  ٚپبػخٍٛیی ثهٝ
٘ ٕٝٞیبصٞبی ا٘ؼبٖ اػت.
سیـ ٝایٗ اػتمبد دس سٚایبت  ٚدس تفؼیش آیبت ٔختّف لشآٖ اص رّٕ ٝآی 89 ٝػٛس٘ ٜحهُ
و ٝدس آٖ ثش ٘ض َٚوتبة آػٕب٘ی ث ٝػٛٙاٖ وتبثی و ٝثیبٖ وٙٙذ٘ ٕٝٞ ٜیبصٞبی ا٘ؼب٘ی اػت
ٔیثبؿذ.
ثٞ ٝش حبَ ٔزٕٛػ ٝایٗ ٔجبحج تفؼیشی ،فمٟی  ٚوالٔی ػ٘ ٝظشیٔ ٝختّهف سا دس ثهیٗ
ٛٞاداساٖ ٍ٘شؽ ثهٔٛیٔ -هزٞجی ثه ٝتٛػهؼ ٝوهٔ ٝؼتمهذ ثه ٝإٞیهت ٘مهؾ ٔهزٞت دس
ثش٘بٔٝسیضی تٛػؼ ٝثٛد٘ذ ثٚ ٝرٛد آٚسد ٜاػت و ٝث ٝؿشح صیش ٔی ثبؿذ:
ٌ )1شٞٚی ؤ ٝی تٛاٖ اص آٖ ٞب تحت ػٛٙاٖ «حذالُ ٌشایبٖ ٔهزٞجی» ٘هبْ ثهشد .ایـهبٖ
ٔؼتمذ٘ذ و ٝؿشیؼت ،اٞذاو  ٚرٟت ٌیشی ٞبی والٖ ص٘ذٌی ایهٗ رٟهب٘ی  ٚاص رّٕهٝ
تٛػؼ ٝسا تشػیٓ وشد ،ٜأب دس خلٛف ساٞىبسٞبی سػیذٖ ث ٝآٖ ٞب ػخٙی ٍ٘فت ٝاػهت
 ٚآٖ سا ث ٝتزشث ٚ ٝػمُ آدٔی ٚاٌزاس وشد ٜاػت.
ٌ )2ش ٜٚد ْٚؤ ٝی تٛاٖ اص آٖ ٞب تحت ػٛٙاٖ «حذاوخش ٌشایبٖ ٔزٞجی» ٘بْ ثهشد .ایـهبٖ
ٔؼتمذ٘ذ و ٝدیٗ اػالْ ٔ ٕٝٞؼبئُ فشدی  ٚارتٕبػی اص پیؾ اص تِٛذ تب ثؼهذ اص ٔهشي سا
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دس خٛد داسد  ٚث ٝتىبِیف  ٚارشای آٖ ٞب ٘ظش داسد٘ .تیز ٝایٗ ٘ح ٜٛتفىش ایٗ اػت وهٝ
ربیٍبٔ ٜزٞت ٘ ٝتٟٙب دس تؼییٗ اٞذاو  ٚاسصؽ ٞب ثّىه ٝدس تؼیهیٗ ساٞىبسٞهب ٘ ٚحهٜٛ
سػیذٖ ثٞ ٝذو لشاس داسد .ثٙبثشایٗ ٞش ساٞىبسی ٘یض ثبیذ تٛػ ؿشع تٛریه ٝؿهذ ٚ ٜاص
دس ٖٚآیبت  ٚسٚایبت ٙٔ ٚبثغ اػتٙجبر احىبْ ثیش ٖٚآیذ.
 )3دیذٌب ٜػ ْٛدیذٌبٞی اػت ؤ ٝهی تهٛاٖ آٖ سا دیهذٌب« ٜاػتهذاِی» ٘بٔیهذ  ٚثهیٗ دٚ
دیذٌب ٜپیـیٗ لشاس داسد .ایٗ دیذٌب ٜتٛػ اوخشیت فمٟبی اكِٛی ؿهیؼ ٝاص رّٕه ٝأهبْ
خٕیٙی(سٛٔ )ٜسد تبویذ لشاس ٌشفت ٝاػت ( .)9لبئالٖ ث ٝایٗ دیذٌبٔ ٜؼتمذ٘هذ وهٔ ٝهزٞت
ؿیؼی رٟت ٌیشی ٞبی اػبػی دس خلٛف ٘ح ٜٛاداس ٜد٘یبی افشاد داؿهت ٚ ٝثهش تؼیهیٗ
اٞذاو تٛػؼ ٝتبحیش اػبػی داسد .أب دس ػیٗ حبَ دس خلٛف ساٞىبسٞب  ٓٞثی تفهبٚت
٘یؼت ،صیشا اػتفبد ٜاص ٞش ٚػیّ ٝای سا ثشای سػهیذٖ ثهٞ ٝهذو ٕ٘هی پهزیشد .أهب تهبحیش
ٌزاسی ٔؼتمیٓ ثش ساٞىبسٞب دس ٔٛاسد ٔؼذٚدی ا٘زهبْ ٔهی ٌیهشد  ٚدس ثمیهٔ ٝهٛاسد تٟٙهب
اثضاسٞب ٔ ٚىب٘یؼٓ سػیذٖ ث ٝساٞىبس سا پیؾ ثیٙی وشد ٚ ٜث٘ ٝتبیذ اػهتفبد ٜاص آٖ اثضاسٞهب
ٔـشٚػیت داد ٜاػت .ث٘ ٝظش ایٗ ٌش ٜٚاثضاسٞبی ٔزوٛس داسای ا٘ؼطهبو پهزیشی الصْ ثهش
اػبع ؿشای صٔبٖ ٔ ٚىبٖ ثٛدٙ ٓٞ ٚ ٜیٗ ثب تٛر ٝث٘ ٝمؾ ػٙلش ٔلّحت ث ٝػٙهٛاٖ
حىٕت رؼُ احىبْ اص ٚالغ ٌشایی الصْ دس رزة ػٙبكش ٔ ٟٓتٕذٖ  ٚػمال٘یهت رٟهبٖ
أشٚص ٘یض ثشخٛسداس اػت .ایٗ دیذٌبٍ٘ ٜشؽ خبكی ٘ؼجت ث ٝساثط ٝدیٗ  ٚد٘یهب داسد ٚ
ٔؼتمذ اػت ٔزٞت ؿیؼی د٘یب سا ٔضسػ ٝآخشت ٔی دا٘ذ .ایٗ دیذٌبٞ ٜهٓ ٙهیٗ ٍ٘هشؽ
خبكی دس ٔٛسد ساثط ٝدیٗ  ٚػیبػهت داسد  ٚآٖ ٞهب سا د ٚسٚی یهه ػهىٔ ٝهی دا٘هذ.
ػیبػت ػیٗ دیب٘ت  ٚدیب٘ت ػیٗ ػیبػت اػت.
ثشای تجییٗ ثٟتش ٔٛضٛع ثذ ٘یؼت اص د ٚدیذٌب ٜوّی  ٚغبِت ػخٗ ثٔ ٝیبٖ ثیهبٚسیٓ .دس
ٔطبِؼبت ٔشثهٛر ثهٛ٘ ٝػهبصی دس دٞه ٚ 1950 ٝدٞهٞ 1960 ٝشٌهض آٖ تٛره ٚ ٝاسصؽ
تحّیّی و ٝثشای ٔذس٘یؼٓ لبئُ ثٛد٘ذ ،ثشای ػٙت لبئُ ٕ٘ی ؿذ٘ذ  ٚوٓ وٓ ایٗ دیهذٌبٜ
ؿىُ ٌشفت و ٝثیٗ ػٙت ٔ ٚذس٘یؼٓ دٌٚهبٍ٘ی  ٚتؼهبسم ٚرهٛد داسد  ٚثه ٝػجهبستی
تمبثُ ػٙت ٔ ٚذس٘یؼٓ ٔطشح اػت .ث ٝػجبست دیٍش ٟ٘بدٞبی ػٙتی ،اسصؽ ٞهب  ٚػمبیهذ
 ٚآداة  ٚسػ ْٛثٛٔ ٝا٘ؼی ثشػش سا ٜت ییش ارتٕبػی  ٚتٛػؼ ٝتفؼیش ٌشدیذ و ٝدس ٟ٘بیت
ثبیذ ربی خٛد سا ثٕٞ ٝتبیبٖ ٔذسٖ ثؼسبسد .دس اٚاخش دٙ 1960 ٝٞذیٗ ٔٙتمهذ كهبحت
٘فٛر ث ٝطٛس  ٓٞكذا ثحج ٔؼتذَ ٔ ٚتمبػذ وٙٙهذ ٜای سا ػّیه ٝثشداؿهت ٔهزوٛس اسائهٝ
داد٘ذ ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝدس تٕبْ فشٞ ًٙٞب دٔ ٚف ْٟٛتزذد (ٔذس٘یؼٓ)  ٚػهٙت ثه ٝػٙهٛاٖ
دٚ ٚیظٌی تبحیش ٌزاس ثش یىذیٍش  ٚتمٛیت وٙٙذٕٞ ٜهذیٍش ؿهٙبخت ٝؿهذ٘ذ ،ثه ٝػجهبستی
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تؼبُٔ ػٙت ٔ ٚذس٘یؼٓ ٔطشح ؿذ .ثب تٛر ٝث ٝایٗ د ٚدیذٌبٔ ٜی تٛاٖ تٛػؼ ٝالتلهبدی
٘ٛع غشثی سا دس ؿٕبس دیذٌب ٜتمبثُ ػٙت ٔ ٚذس٘یؼٓ  ٚتٛػؼ ٝدیٙی سا دس ؿٕبس تؼبٔهُ
ػٙت ٔ ٚذس٘یؼٓ لشاس داد .دس تؼشیف تٛػؼ ٝالتلبدی ٘ٛع غشثی و ٛص٘هتغ ٔهی ٌٛیهذ:
تٛػؼ ٝالتلبدی وـٛسٞبی تٛػؼ ٝیبفت ٝاسٚپبی غشثی ،آٔشیىب ،وب٘بدا ،اػهتشاِیب  ٚطاپهٗ سا
«سؿذ ٘ٛیٗ التلبدی» ٘بٔیذ  ٚآٖ سا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتؼشیف وشد :افضایؾ ثّٙهذ ٔهذت وشفیهت
تِٛیذ ثٙٔ ٝظٛس افضایؾ ػشض ٝوُ تب ثتٛاٖ ٘یبصٞبی رٕؼیت سا تبٔیٗ وشد و ٝاِجت ٝدس ایٗ
ٔیبٖ ٘یبص ث ٝافىبس ٘ٛیٙی اػت و ٝوٛص٘تغ ایٗ افىبس ٘ٛیٗ سا و ٝدس ٚالهغ ٔجهب٘ی تٛػهؼٝ
التلبدی غشة اػت ،ػ ٝػبُٔ ٔیدا٘ذ :ػىٛالسیؼٓ٘ ،بػی٘ٛبِیؼٓ ٔ ٚؼبٚات طّجهی .دس
تٛضیح ٔجب٘ی ٘ظشی تٛػؼ ٝالتلبدی غشة ٔی تٛاٖ دس ٔهٛسد سا تٛضهیح داد .دس ٔهٛسد
أ َٚجب٘ی ٘ظشی غیش التلهبدی وه ٝػجبستٙهذ اص :غّجه ٝد٘یهبٌشایی ،خهذا ؿٙبػهی طجیؼهی
(دئیؼٓ) ،أٚب٘یؼٓ ،تزشثٌ ٝشایی ،فشد ٌشایی ،رذایی دیٗ اص ػیبػت  ... ٚدس ٔهٛسد دْٚ
 ٚیب ثخؾ دٔ ْٚجب٘ی ٘ظشی التلبدی اػهت وه ٝػجبستٙهذ اص ٔبِىیهت خلٛكهی ،آصادی
التلبدی ،ػذْ ٔذاخّ ٝدِٚت دس أٛس التلبدی  ٚ .... ٚأب دس ٔهٛسد تٛػهؼ ٝدیٙهی ثبیهذ
ٌفت و ٝدس تؼشیف دلیك تٛػؼٌ ٝفت ٝؿذ ٜو ٝرٙغ ٔٙطمهی تٛػهؼ ٝفشایٙهذ ارتٕهبػی
ٔجتٙی ثش ػمال٘یت ػُٕ اػت .دس ایٗ فشایٙذ ؿؼٛس  ٚا٘ذیـ ٚ ٝاساد ٜا٘ؼهبٖ ٞهبی تؼهبِی
ر٘ ٛمؾ اػبػی داسد ،صیشا صیشثٙب ٛٔ ٚتٛس ٔحشن تبسیخ  ٚتٛػؼ ٝث ٝػٙهٛاٖ ٔشحّه ٝای
اص حشوت تبسیخی ثـش ،حشوت ا٘ؼبٖ ٞبی پیـتبص ثشای ایزبد ت ییشات ثٙیبدی دس ربٔؼٝ
اػت  ٚاػالْ ٘یض ٘مؾ ٕٟٔی سا دس ایٗ ساػتب ایفب ٔی وٙذ  ٚاػالْ تٟٙب سإٔ ٜىهٗ ثهشای
حُ تضبدٞبی ٔٛرٛد ربٔؼ ٝسا احؼبع ٔؼئِٛیت رذی ٚ ٚالؼهی ٔهی دا٘هذ .ثٙهبثشایٗ،
اػالْ ،دس ارتٕبع اص طشیك ٚضغ  ٚارشای لهٛا٘یٗ ٘ٛػهبصی  ٚدس فهشد اص طشیهك ایزهبد
احؼبع ٔؼئِٛیت رذی ث ٝثٟتشیٗ ٚرٔ ٝـىُ استجبطبت ارتٕهبػی ا٘ؼهبٖ ٞهب سا حهُ
خٛاٞذ وشد .ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ ٕ٘ٙٔ ٝ٘ٛبػجی اػت وٌ ٝشٞ ٜٚب ثب اسصؽ ٌشدیذ٘ذ.
ث ٝطٛس خالكٔ ٝجب٘ی ٘ظشی تٛػؼ ٝالتلبدی اػالْ ػجهبست اػهت اص ثخهؾ أ :َٚجهب٘ی
٘ظشی غیشالتلبدی ؿبُٔ اػتمبد ثه ٝحیهبت طیهت ،خهذا پشػهتی ،ا٘ؼهبٖ ٔحهٛسی حهك
ٔذاسا٘ ،ٝاكبِت فشد  ٚرٕهغ ،اتحهبد دیهٗ  ٚػیبػهت  . ... ٚثخهؾ دٔ :ْٚجهب٘ی ٘ظهشی
التلبدی ؿبُٔ ٔبِىیت ٔختّ  ،آصادی التلبدی ٔؼئٛال٘ .... ٚ ٝدس كٛستی و ٝایٗ ٔجب٘ی
٘ظشی دس ٞش ربٔؼ ٝدیٙیٟ٘ ،بدی ٚ ٝٙؿىٛفب ؿٛد  ٚثب حبوٕیت ػّٓ  ٚتمهٛا ٘ ٚظهبست ٚ
ٔـبسوت ٔشدْ پٛیبیی ٘ ٚـبر ایٗ ٔجب٘ی ٟ٘بدی ٝٙؿذ ٜتضٕیٗ ؿٛد ،تٛػهؼ ٝای ػبدال٘هٝ
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ٕٞشا ٜثب سؿذ التلبدی ثب حذاوخش وبسایی  ٚحذالُ ٞضیٞ ٝٙبی ارتٕبػی حبكُ خٛاٞهذ
ؿذ.
دس ایٗ تمؼیٓ ثٙذی ٔىتت ٔذس٘یضاػیٍ٘ ٚ ٖٛشؽ ٘ئٔ ٛذس٘یضاػی٘ٛی ث ٝتٛػؼ ٝدس ؿهٕبس
ٛٞاداساٖ دیذٌب ٜتمبثُ لشاس ٌشفته ٚ ٝاص ػهٛی دیٍهش ٍ٘هشؽ ثهٔٛیٔ -هزٞجی ٘یهض رهض
ٛٞاداساٖ دیذٌب ٜتؼبُٔ ربی ٔی ٌیشد .اِجتٌ ٝفتٙهی اػهت وه ٝاص رّٕه٘ ٝظشیه ٝپهشداصاٖ
تؼبُٔ ثال اػت .ایـبٖ ٔؼتمذ اػت ؤ ٝزٞت تٛوٌٛبٚا تٛا٘ؼت ٔٛد كٙؼتی ؿذٖ طاپٗ
سا ثٕٞ ٝشا ٜثیبٚسد  ٓٞث ٝكٛست ٔؼتمیٓ  ٓٞ ٚث ٝكهٛست غیهش ٔؼهتمیٓ (آِهٛیٗ ػه.)ٛ
ػال ٜٚثش ثال ،ث ٛٙػضیضی ٘یض ثب تٛر ٝث ٝا٘مالة اػالٔی ایشاٖ ٔؼتمهذ اػهت وهٔ ٝهزٞت
ؿیؼ ٝثبػج ٘ٛػبصی  ٚپیـشفت  ٚا٘مالة ؿذ ٜاػت  ٚاص ٘ظش أ ٚزٞت ربیٍبٚ ٜیهظٚ ٜ
ٕٟٔی داسد (ثیذاسی) .اص رّٕٛٞ ٝاداساٖ تؼبُٔٞ ،بع الیتضٚ ،ی ٔذػی اػهت وه ٝػهٙت
ٕٞیـٔ ٝؼىٛع  ٚضذ تٛػؼٔ ٚ ٝخبِف ػمُ ٘یؼتٚ .ی ٔؼتمذ اػت و ٝػُٕ ػٙتی وٝ
سیـ ٝدس ػبدات  ٚخٛی فهشد داسد غیهش دػهتٛسی ،غیشآٌبٞب٘ه ٚ ٝغیهش سػهٕی اػهت ٚ
ثبِؼىغ ػٕىُ ػٙتی ؤ ٝجتٙی ثش ایذئِٛٛطی ثبؿذ ،دػتٛسی  ٚآٌبٞب٘ ٚ ٝسػهٕی اػهت.
ٔبیىُ تٛداس ٛ٘ ٚیؼهٙذ ٜوتهبة تٛػهؼ ٝالتلهبدی رٟهبٖ ػه ،ْٛفشٙٞهً  ٚاسصؽٞهبی
فشٍٙٞی سا صیش ػبخت تٛػؼ ٝلّٕذاد ٔی وٙذ  ٚدس ٔیبٖ خیُ ا٘ذیـهٕٙذاٖ ٔٛفهك تهش اص
ٔ ٕٝٞبسوغ ٚثش ٔتفىش  ٚربٔؼ ٝؿٙبع إِٓب٘ی ثٛد و ٝتٛا٘ؼهت ٝتٕهبْ ٘ظهشات ٌزؿهتٚ ٝ
حبَ سا دسثبس ٜساثطٙٔ ٝبػجبت دیٗ  ٚالتلبد ،دس خٛد رٕغ وٙذ ٟٓٔ .تهشیٗ احهش ٚثهش دس
صٔی ٝٙربٔؼٝؿٙبػی دیٗ ،اخالق پشٚػتبٖ  ٚسٚح ػشٔبی ٝداسی اػتٚ .ی دس ٕٞهیٗ احهش
ث ٝتبحیش ا٘ذیـٞٝبی دیٙی ثشسفتبسٞبی التلبدی ٔی پشداصد .وتبة ثهش ایهٗ فهشم اػهتٛاس
اػت و ٝاخالق پشٚتؼتبٖ ثب ٚیظٌیٞبی خٛد ٘ٛػی اص سفتبس سا تـٛیك ٔهی وٙهذ وه ٝثهب
سفتبسٞبی ٔالصْ فؼبِیت ٞبی ػشٔبیٝداساٖ  ٍٖٕٛٞاػت .پغ ث ٝصػٓ ٚثشٍ٘ ،شؽ ػهٙتی
ث ٝص٘ذٌی  ٚآخشت  ٚتالؽ دس رٟت وؼت سػتٍبسی اخشٚی ،ثب اٍ٘یض ٜپزیشفت ٝؿهذٖ
٘ضد خذا٘ٚذ  ٚتمذع وبس  ٚتالؽ ثیأبٖ ث ٝكٛست كفت یه ا٘ؼبٖ ٔٛفك ،اص ػٛأهُ
ٔؼبػذت وٙٙذ ٜتٛػؼ ٝوبسآفشیٙیٞبی رذیذ  ٚسؿذ ػمال٘یت  ٚثٛسٚوشاػی ربٔؼ ٝثهٛد.
دیٛیذ ٔه وّّٙذ ث ٝسغٓ ایٗ و ٝاص ا٘ذیـٕٙذاٖ ٔذس٘یضاػی ٖٛاػهت ثهش ٘مهؾ ٘یشٞٚهبی
سٚا٘ی  ٚاٍ٘یضٞ ٜبی فشٍٙٞی دس أش تٛػؼ ٝالتلبدی پشداخت ٚ ٝتبویهذ ٔهی وٙهذٚ .ی دس
ٟ٘بیت ٘تیزٔ ٝی ٌیشد اٌش یٙی ٞب دس أش تٛػؼ ٝالتلبدی ػشیغتش اص ٙٞذی ٞب ٞؼهتٙذ،
ث ٝخبطش تىی ٝآٖ ٞب ثش ٘مؾ ػمبیذ  ٚفش ًٙٞاػهت .اص رّٕه ٝا٘ذیـهٕٙذاٖ دیٍهش ایهٗ
طیف ٔی تٛاٖ ثٚ ٝیّجشٔٛس ،طٚصو ٌؼفیّذ سٚدِف ،فشا٘هٌ ،بِجشیت ،اػهسٍّٙش  ٚدوتهش

نظریات و الگوهاي توسعه و كاربري آنها در ایران اسالمي 93

ساصلی اؿبس ٜوشد (ػشیغ اِمّٓ  .)17دس ادأ ٝثٙ ٝذ ٔهٛسد اص ٘ظشیهٝپهشداساٖ تمبثهُ ٔهی
پشداصیٓ ،اِجتٌ ٝفتٙی اػت ؤ ٝؼشٚو تشیٗ دیذٌب ٜدس ایٗ طیف دیذٌبٛ٘ ٜػبصی اػهت.
دس ایٗ دیذٌب ٜفشم ثش ایٗ اػت و ٝتٕبْ رٛأغ دس ٔشحّ ٝػٙتی ؿجی ٝث ٓٞ ٝثٛدٜا٘هذ ٚ
ثبالخشٕٞ ٜبٖ دٌشٌ٘ٛی ٞبیی سا و ٝدس غهشة اتفهبق افتهبد ٜاص ػهش خٛاٙٞهذ ٌزسا٘هذ ٚ
ث ٝكٛست رٛأغ ٔذسٖ دس خٛاٙٞذ آٔهذ  ٚایهٗ ػٕهُ ٌهزاس اص طشیهك اؿهبػ ٝفشٙٞهً،
تىِٛٛٙطی  ٚسٚاث التلبدی ػشٔبی ٝداسی  ٚیب ٌؼتشؽ ٘ظبْ ٞبی ارتٕبػی ،التلبدی ٚ
ػیبػی اص ٘ٛع غشثی ثٚ ٝرٛد ٔی آیذ .طی ٙذ د ٝٞاخیهش ا٘ذیـهٔ ٝذس٘یضاػهی ٖٛد هبس
فشاص ٘ ٚـیت ٞبی ػٕذ ٜای ؿذ ٜاػت .اص صٔب٘ی و« ٝسٚػهتِ« ٚ »ٛش٘هش» دس تـهخیق ٚ
تزٛیض خٛد ،تزشث ٝغشة سا ٔجٙب لشاس داد٘هذ تهب صٔهب٘ی وه ٝافهشادی ه« ٖٛآیض٘ـهتبد» ٚ
«ٞب٘تیٍٙت »ٖٛث ٝضشٚست ثبصٍ٘شی دس ساٜحُٞبی اسائ ٝؿذ ٜاؿبس ٜوشد٘ذ  ٚتب أهشٚص وهٝ
« بسِض تٛیؼی» « ٚت٘ٛی اػٕیت» ٞش یه ث٘ ٝحٛی ٔتفبٚت ثب دیٍشی ثب ٔمِٛهٔ ٝهذس٘یضٜ
ؿذٖ ثشخٛسد ٔیوٙٙذ.
یىی اص ٔمٛالت اػبػی دس ٔطبِؼبت ٔذس٘یضاػی ٚ ٖٛتمبثُ ٔمِٛه ٝثؼهیذ ارتٕهبػی ثهٛد
وبسَ دٚیچ ثؼیذ ارتٕهبػی سا فشایٙهذی ٔهی دا٘ؼهت وه ٝدس آٖ ثبیهذ تؼٟهذات ػٕهذٜ
ارتٕبػی ه التلبدی  ٚسٚا٘ی اص ثیٗ ثشٚد ٔ ٚشدْ ثشای اٍِٞٛبی رذیذ ارتٕهبػی ؿهذٖ
آٔبد ٜؿ٘ٛذٔ .م ِٝٛتٛٙع ػبختبسی ٘یض یىی دیٍش اص ٔمٛالت اػبػی ٔذس٘یضاػی ٖٛثٛد وهٝ
سیـ ٝدس ا٘ذیـ ٝتىبّٔی اػسٙؼهش داسد  ٚثهٔ ٝؼٙهبی تٛػهؼٌ ٚ ٝؼهتشؽ ػهبصٔبٖ ٞهبی
ارتٕبػی تخللیٌ ،ؼتشؽ ٛٞیتٞبی غیش ػهٙتیٌ ،ؼهتشؽ ٘مهؾ ٞهبی تخللهی،
ٔىب٘یؼٓ ٞب  ٚػبصٔبٖ ٞبی تٙظیٓ وٙٙذ ٚ ٜثٟشٌ ٜیش٘ذٔ ٜی ثبؿذ (ٔٙهٟ ٛشی ٔ .)17هٛسد
دیٍش دس ٔم ِٝٛدیذٌب ٜتمبثُ ثشسػیٞبی «آِىؼٗ»« ،ایٙىّغ» « ٚػیٕٛس ٔبستیٗ ِیسؼهت»
دس ٔیبٖ ٔطبِؼبت والػیه ٘ٛػبصی اػت .و ٝدس ایٗ ثشسػی ٞب ا٘ؼبٖ ٔذسٖ ثهب ٚیظٌهی
ٞبی خبف خٛد اص رّٕ ٝآٔبدٌی ثشای وؼت تزهبسة رذیهذ؛ اػهتمالَ سٚص افهض ٖٚاص
ٟشٞ ٜبی التذاس ،اػتمبد ث ٝػّٓ ،تحشن پزیشی ،ثش٘بٔ ٝسیضی  ... ٚدس ٔمبثُ «فشد ػهٙتی»
ثب ٚیظٌیٞبی پزیشؽ ا٘فؼبِی ػش٘ٛؿت  ٚفمذاٖ ػٕٔٛی وبسایی ،تشع اص ٘ٛآٚسی  ٚثهی
اػتٕبدی ٘ؼجت ث ٝأٛس رذیذ  ... ٚلشاس ٔی ٌیشد (لٛاْ  .)11دا٘ىٛاست ساػهت ٚٛساثهشت
ٚاسد ٘یض اص رّٕ٘ ٝظشی ٝپشداصاٖ غشثی ٔتبحش اص ٔت یشٞبی اٍِٛیی پبسػٛتش ٞؼهتٙذ وه ٝثهٝ
ثیبٖ ٚیظٌی ٞبی ػیبػی ربٔؼٔ ٝذسٖ دس ٔمبثُ ربٔؼه ٝػهٙتی پشداختٙهذ .دس خلهٛف
ساثط ٝػٙت ٔ ٚذس٘یؼٓ ،دس وـٛسٞبی اػالٔی دس رشیبٖ فىشی ؿىُ ٌشفته ٝاػهت .دس
رشیبٖ ٘خؼت سٚؿٙفىشا٘ی ٔخُ ّٔىٓ خبٖ  ٚتمی صاد ٜدس ایشاٖ اص یه ػٔ ٚ ٛتحزشیٗ
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ػٙت ٌشا ٔب٘ٙذ ٞٚبثی ٖٛاص ػٛی دیٍش لبئُ ث ٝتمبثُ ػٙت ٔ ٚذس٘یؼهٓ ٞؼهتٙذ .ثهب ایهٗ
تفبٚت و ٝطیف ا َٚتؼبسم سا ث٘ ٝفغ ٔذس٘یضاػی ٚ ٖٛطیف د ْٚتمبثُ سا ث٘ ٝفهغ ػهٙت
حُ  ٚفلُ ٔی وٙٙذ.
رشیبٖ د ْٚػّٕبی اكیُ ٔ ٖٛشح ْٛحضشت أهبْ خٕیٙهی (س ٚ )ٜسٚؿهٙفىشاٖ دیٙهی
ٔب٘ٙذ ٔشح ْٛػیذ رٕبَ اِذیٗ اػذ آثبدی اػت .ایٗ رشیبٖ سٔض ثمبی تٕهذٖ اػهالٔی سا
ربرث ٚ ٝدافؼٙٔ ٝبػت دس تؼبُٔ ثیٗ ػٙت ٔ ٚذس٘یؼٓ ٔی دا٘ذ.
دس دیٍش وـٛسٞبٔ ،ذس٘یؼت ٞبی اِٚیٔ( ٝتمذْ)  ٖٛ ٓٞػیذ احٕذ خبٖ دس لشٖ  19دس
ٙٞذ ٔ ٚحٕذ ػجذ ٜپذس ٔذس٘یؼٓ ػشة  ٚسؿیذ سضب دس اٚایُ لشٖ ثیؼتٓ ث ٝطهٛس وبٔهُ
٘ؼجت ث ٝفش ٚ ًٙٞػٙت دیٙی آٌبٞی  ٚآٖ سا ثش رؼتٔ ٝی ػبختٙذ  ٚث ٝتؼبُٔ ػهٙت ٚ
ٌزؿت ٝثب دیذ ؿه ٍ٘شیؼت ٚ ٝدػٛا سا ث ٝػٛی ٔذس٘یؼٓ فیلّ ٝداد٘ذ (اوجشع .)6

 .4نتیجهگیزی
ثب تٛر ٝث ٝدیذٌبٞ ٜبیی و ٝدس ٔم ِٝٛتمبثُ یب ػذْ تمبثُ ػٙت ٔ ٚذس٘یؼٓ روهش ؿهذ ،ثهب
یه ربٔؼ ٝپیـشفتٔ ٚ ٝذسٍٖ٘ ،بٔ ٜطّٛة ث ٝػٙت ٞب وّٕ ٝدیذٌب ٜاػهت .ایهٗ پشػهؾ
بس ٛة ٘ظشی ٔٙبػت ثشای پبػخ ثٛ٘ ٝآٚسی اػت وٚ ٝثش دس ٔهٛسد پشٚتؼتب٘تیؼهٓ ٚ
ػمال٘یت دس وتبة اخالق پشٚتؼهتبٖ  ٚسٚح ػهشٔبی ٝداسی ،تشرٕه ٝتهبِىٛت پبسػه٘ٛض
آٚسد ٜاػت ٚ .ثش ٔی ٌٛیذ ساثط ٝای ثیٗ ٌؼتشؽ ٔزٞت پشٚتؼتبٖ ٌ ٚؼتشؽ ػهشٔبیٝ
داسی غشة ٚرٛد داسد و ٝثشای ف ٟٓتحٛالت ػلش رذیذ ثبیذ آٖ سا وبٚیذ .ث ٝػمیهذٚ ٜ
ثش ٕٞیٗ اػتمبد رذیذ پشٚتؼتب٘تیضْ ثب تـٛیك  ٚتىّیهف ثه ٝػهخت وٛؿهی  ٚسیبضهت
صٔی ٝٙسا اص یه ػ ٛثشای ٌؼتشؽ ػشٔبی ٝداسی  ٚاص ػٛی دیٍش ثشای فشدٌشایهی فهشآٞ
آٚسد .صیشا پشٚتؼتب٘تیضْ آدٔی سا ثٝوٛؿؾ فشدی ثشای سػتٍبسی ػفبسؽ ٔهیوٙهذ (ٚثهش
.)6
ثشسػی ٘ظشیبت ٔختّف دس خلٛف تٛػؼ٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ و٘ ٝظشیٞ ٝبی ٔذس٘یضاػهیٖٛ
اص لذست تجییٙی ٔٙبػت ثشای ثشسػی س٘ٚذ تٛػهؼ ٝدس وـهٛسٞبی رٟهبٖ ػه ٚ ْٛاسائهٝ
ساٞىبسٞب ث ٝآٖ ٞب ثشخٛسداس ٘یؼتٙذ .دس حبَ حبضش ،دس ٘ظشیٞ ٝبی رذیهذ ثهش ثشسػهی
ٔٛسدی  ٚتبسیخی وـٛسٞب تبویذ ٔی ؿٛد ٍ٘ ٚشؽ ثٔٛی ثش تٛػؼٞ ٝهٓ اوٙهٍ٘ ٖٛهشؽ
ٔؼّ ٔیثبؿذ .دس ایٗ ٍ٘شؽ ،تٛػؼ ٝدس كٛستی ٔذا ٚ ْٚپبیهذاس خٛاٞهذ ثهٛد وه ٝثهش
اػبع ٚیظٌی ٞبی تبسیخی ٔ ٚشتج ثب ؿهشای ثهٔٛی  ٚثهٚ ٝیهظ ٜاسصؽ ٞهبی ٔهزٞجی
تؼشیف ؿٛد .ثب تٛر ٝث ٝایٗ ٔطّت ،ثؼذ اص ا٘مالة دٍ٘ ٚشؽ ػٕذ ٜدس ادثیهبت تٛػهؼٝ
دس ایشاٖ ث ٝـٓ ٔی خٛسد و ٝؿبُٔ ٍ٘شؽ ٘یٔٛذس٘یضاػی٘ٛی ثه ٝتٛػهؼٞ ٚ ٝهٓ ٙهیٗ
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ٍ٘شؽ ثٔٛی ٔزٞجی ث ٝتٛػؼ ٝثٛدٛٞ .اداساٖ ٘ئٔ ٛذس٘یضاػی٘ٛی ٍ٘بٞی اثضاسی ثٔ ٝهزٞت
داؿت ٚ ٝثب اكبِت دادٖ ث ٝتٛػؼ ٝتالؽ وشد٘ذ و ٝاص لشائتٞبی خبكهی اص ٔهزٞت وهٝ
ٔی تٛا٘ؼت س٘ٚذ تٛػؼ ٝثٔ ٝؼٙبی ٔذس٘یضاػی٘ٛی سا تمٛیت وٙذ حٕبیت وٙٙهذ .أهب ایهٗ
ٍ٘شؽ ث ٝدِیُ ضؼف ٔجب٘ی ٘ظشی  ٚفمذاٖ تزشث ٝدس ایشاٖ ٔٛفك ٘جٛدٛٞ .اداساٖ ٍ٘هشؽ
ثٔٛی ٔزٞجی ث ٝتٛػؼ ٝو ٝتٛػ ٘ظشیٞ ٝبی رذیذ تٛػهؼ ٝحٕبیهت ٔهیؿه٘ٛذ ٔؼتمهذ
ثٛد٘ذ و ٝاٍِٛی تٛػؼ ٝدس ایشاٖ ثبیذ ثب تٛر ٝثهٚ ٝیظٌهی ٞهبی تهبسیخی  ٚاسصؽٞهبی
ثٔٛی وـٛس ٔخلٛكب اسصؽ ٞبی ٔزٞجی طشاحی ٌشددٞ .هٛاداساٖ ٍ٘هشؽ د ْٚدسثهبسٜ
٘مؾ ربیٍبٔ ٜزٞت دس س٘ٚذ تٛػؼ ٝث ٝػٌ ٝش ٜٚفشػی تمؼیٓ ٔی ؿ٘ٛذ .حذالٌُشایهبٖ
ٔزٞجی ،حذاوخش ٌشایبٖ ٔزٞجی  ٚأب دیذٌب ٜػ ْٛو ٝدیذٌب ٜاػتذاِی ثٛد .ث ٝدِیُ داؿهتٗ
ٔجب٘ی ٘ظشی ٔٙبػت اص وبسایی ثیـتشی ثشخٛسداس اػت .طشفذاساٖ ایهٗ دیهذٌبٔ ٜؼتمذ٘هذ
ؤ ٝزٞت  ٓٞدس تؼییٗ اٞذاو  ٓٞ ٚدس تؼییٗ ثشخی اص ساٞىبسٞب دخبِهت داس٘هذ .ایهٗ
دیذٌب ٜو ٝا٘طجبق وبّٔی ثب ٔجب٘ی ٘ظهشی ؿهیؼی داسد داسای ٔىب٘یؼهٓ الصْ ثهشای ا٘طجهبق
ؿشیؼت ثب ٔلبِح ربٔؼ ٝاػالٔی ٔیثبؿذ ث ٝػال ٜٚتبویذ ثش ػمهُ ،ػهشو ٔ ٚلهّحت ٚ
إٞیت دادٖ ث٘ ٝظش ٔتخللبٖ ٍٕٞی اص رّٕ ٝػهٛأّی ٞؼهتٙذ وه ٝلهذست ٌفتٍه ٛثهب
تٕذٖ ٞبی دیٍش  ٚاػتفبد ٜاص تزشثیبت دیٍش سا افضایؾ داد ٚ ٜلبثّیهت رهزة ٌضیٙـهی
ػٙبكش وبسا سا اص تٕذٖ ٞبی دیٍش فشأ ٓٞی آٚسد .ثٙبثشایٗ دیذٌب ٜػ ْٛربیٍهبٔ ٜهزٞت
سا دس اٍِٛی تٛػؼ ٝث ٝؿىُ ٔٙبػت تشی تشػیٓ ٔی وٙذ  ٚلبثّیت ضٕٗ تئٛسیض ٜوهشدٖ
ٔجب٘ی اٍِٛی ثٔٛی تٛػؼ ٝدس وـٛس ٔـشٚػیت الصْ سا ثشای تهذا ْٚآٖ  ٚاٍِهٛی پبیهذاس
تٛػؼ ٝفشا ٓٞآٚسد.
ثٙبثشایٗ دس ػٙت ٓٞ ،ػٙبكش ٔؼبػذ تٛػؼ ٚ ٝآفشیٙٙذٌی ٞبی دس ٖٚصا  ٚخهالق ٞ ٚهٓ
ػٙبكش ضذ تٛػؼ ٝیب تٛػؼ٘ ٝبثٟٙزبس  ٚػٙبكش وٙذ وٙٙذ ٜتٛػؼ ٖٛ ٓٞ ،ٝثبٚسٞبی غیش
ػّٕی  ٚخشافی  ٚغیش ٔزٞجی سا ٔی تٛاٖ ػشاؽ ٌشفت؛ ٙبٖ  ٝػٙبكش ص٘هذ ٚ ٜپٛیهبی
فش ًٙٞغّج ٝیبثٙذ  ٚلبدس ث ٝپبػخٍٛیی ثه٘ ٝیبصٞهبی دس ٖٚثبؿهٙذ ٘ ٚیهبص ثه ٝپٛیهبیی ٚ
ؿىفتٍی  ٚفؼّیت یبفتٗ تٛا٘بیی ٞهب  ٚاػهتؼذادٞب سا تؼهٟیُ وهشدٔ ٚ ٜتحمهك ػهبص٘ذ ٚ
احؼبع ٛٞیت ،حشٔت ٙٔ ٚضِت سا دس ا٘ؼبٖ ٞب ثشاٍ٘یضا٘ٙذ ٛٔ ٚرذ اٞتٕبْ ّٔی ٚغشٚس
ٔزٞجی ثشای تٛػؼ ٚ ٝپیـشفت ثبؿٙذ ،آٖ ٌبٔ ٜی تٛاٖ ارػبٖ وشد و ٝفش ًٙٞػ ٟٓخهٛد
سا دس تٛػؼ ٝثٟٙزبس ث ٝخٛثی ادا وشد ٜاػت.
تٙظیٓ ساثط ٝطجیؼی ٙٔ ٚبػت ثیٗ ػٙتٞب  ٚتحٛالت ٔٛرت ثبصػبصی ٔ ٚتحٕ٘ َٛهٛدٖ
ػٙت ٞب  ٚػبصٌبستش ٕ٘ٛدٖ تحٛالت دس ربٔؼٔ ٝیؿٛد .دس كهٛست ػهذْ استجهبر ثهیٗ
ػٙت ٞب  ٚتحٛالت  ٚیب ٘بدیذٌ ٜشفتٗ یب وٓ اسد ٟ٘بدٖ ث ٝػٙتٞب ،ایٗ ٘تبیذ خهبف ثهٝ
دػت خٛاٞذ آٔذ اِف ٘ -بثٟٙزبسی ارتٕبػی؛
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ة) ثی سیـٍی فشٍٙٞی ارتٕبػی؛
د) اص خٛد ثیٍبٍ٘ی فشدی  ٚارتٕبػی؛
د) ٔمبٔٚت ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛفشٍٙٞی ٔب٘ٙذ :ثبصٌـت ثه ٝػهٙت ٞهبی لهذیٕی ،احیهبٌشی،
تشویت  ٚتّفیك ػٙت  ٚتٛػؼ ٝث٘ ٝمهغ یىهی اص د ٚػٙلهش ،ا٘تخهبة دسػهت ٙٔ ٚبػهت
ػٙبكش رذیذ دس رٟت ثبصػبصی فشٍٙٞی.
ث ٝدالیُ ٔختّف ٕٔىٗ اػت آداة  ٚػبدات ٘بدسػتی دس فش ًٙٞربٔؼه ٝسػهٛک وهشدٜ
ثبؿذ .صدٚدٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛػٛأُ ضشٚست  ٚإٞیت داسد و ٝایٗ ٔ ٟٓثبیذ ثب تٛر ٝث ٝالؼبْ
ػٙت ٞب كٛست پزیشد.
ػٙت ٞب سا ث ٝػ ٝدػت ٝطجم ٝثٙذی وشد ٜا٘ذ :یىی ػٙت ٞبیی و ٝثٛدٖ آٖ ٞب صیهب٘ی ثهٝ
ربٔؼٕ٘ ٝی سػب٘ذِٚ ،ی پبثشربیی آٖ ٞب ٔٛرت  ٓٞثؼتٍی ّٔی ٔی ؿٛد ٔ ٚهشدْ سا ثهٝ
٘ ٓٞضدیه تش ٔی وٙذٔ .خُ «سٚص طجیؼت» ،ؿت ا َٚصٔؼهتبٖ  ٚسٚص ٘هٛسٚص .د ْٚػهٙت
ٞبیی وٚ ٝرٛد آٖ ٞب ٔ بیش ثب پیـشفت  ٚتشلی ربٔؼ ٝاػهتٔ ،ب٘ٙهذ اػتمهبدات خشافهی.
ػ ْٛآٖ ٞبیی وٚ ٓٞ ٝرٛد داسد ٚ ٓٞ ٚرٛدؿبٖ ثشای تؼهبِی ارتٕهبػی ٔفیهذ اػهت اص
لجیُ ا٘فبق ،اصدٚاد آػبٖ ،خٕغ ،صوبتٚ ،لف٘ ،زس ،احتشاْ ث ٝػّٓ ،حفظ ٔحی صیؼت
إٞیت  ٚوشافت ت ییش دس ػٙت ٞب ایزبة ٔیوٙذ و ٝاٚال ث ٝدػت ٚاالتشیٗ افهشاد لبثهُ
احتشاْ ٞش ارتٕبع كٛست ٌیشد .حب٘یب اص طشیك سػب٘ٞ ٝب ت ییشاتهی وه ٝضهشٚسی ؿهٙبختٝ
ؿذ ٜا٘ذ دس ایٗ ثبة فش ًٙٞػبصی ؿٛد .ثبیذ تٛر ٝداؿت ت ییش ٔؼیش فشٙٞهً  ٚػهٙت
ٞب ث ٝخلٛف دس وـٛسٞبی و ٟٗوبسی ثؼیبس ٔـىُ ،وشیف ،ػّٕی  ٚحؼبع اػت ٚ
ایٗ ٔطّت دس خٛس سػیذٌی ثضسٌبٖ  ٚكبحجبٖ وٕبَ اػت.
ٞش ٌٛ٘ ٝ٘ٛػبصی  ٚتٛػؼ ٝاثتذا ٔؼتّضْ تجییٗ دسػت ػٙت  ٚثشلهشاسی استجهبر ٔٙبػهت
ٔیبٖ آٖ  ٚدػتبٚسدٞبی رذیذ تٕذٖ غشثی اػتٞ .ش ٌ ٝ٘ٛاػتخذاْ دػتبٚسدٞبی رذیهذ
ربٔؼ ٝكٙؼتی ثذ ٖٚتٛر ٝث ٝػٙت ثی احش خٛاٞذ ثٛد  ٚثبیؼتی اثتذا دس ثؼهتش ػهٙت اص
ٔفبٞیٓ ٘ٛیٗ كٙؼتی ٌفتٍ ٛوشد تب أىبٖ ثحج اص تٛػؼٛ٘ ،ٝػبصی  ٚدٌشٌه٘ٛی ػیبػهی
 ٚارتٕبػی فشا ٓٞآیذ.
٘ىت ٝاػبػی دیٍش ایٗ اػت و ٝتؼبُٔ ثیٗ ػٙت ٔ ٚذس٘یؼٓ ٔتٙبػهت ثهب التضهبئبت ٞهش
وـٛس اػت .ایٗ تؼبُٔ دس طاپٗ ث ٌٝ٘ٛ ٝای اػت و ٝثب تؼبُٔ ػٙت ٔ ٚذس٘یؼٓ دس ایشاٖ
ؿجبٞت ٞب  ٚتفبٚت ٞبیی داسد .دس طاپٗ سٚحیه ٝػهبٔٛسائی  ٚثه ٝكهح ٝٙآٚسدٖ ٔهشدْ،
ٚطٗپشػتی ٔ ٚشي رٛإ٘شدا٘ ،ٝحغ ػظٕت خٛاٞی  ٚاػتٕبد ث٘ ٝفغ ،ایذ ٜا٘ضجبر ثهش
سٚاث ارتٕبػی ،ایذ ٜػـك ث ٝأسشاطٛسٍ٘ ،ب ٜث ٝأسشاطٛس ث ٝػٙهٛاٖ ٕ٘هبد لهذست  ٚپهذس
ٔؼٛٙی ،وٌُشایی ،احتشاْ ث ٝػّؼّٔ ٝشاتت ،اػتمبد ث ٝدیهٗ ٘بٔحهذٚد ٘ؼهجت ثه ٝپهذس ٚ
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ٔبدس ،تؼّیٕبت ٔزٞجی ،سٚحی ٝلٙبػت ،طجیؼتٌشایی  ... ٚاص ٔ ٟٓتشیٗ ػٙبكش ػٙت ٞبی
طاپٙی اػت و ٝدس تؼبُٔ ثب ٔذس٘یؼٓ ٘مؾ خٛد سا ث ٝخٛثی ایفب ٕ٘ٛد ٜاػت.
دس وـٛس ایشاٖ ث ٝسغٓ ٔٙذسد ثٛدٖ ػٙبكش ػبص٘ذ ٜدس ػٙت ٞب ایٗ أش وٕتش دس ربٔؼهٝ
تزّی یبفت ٝاػت .أب دس ػهبَ ٞهبی اخیهش ثه ٝوهبس ثؼهتٗ ثشخهی اص ایهٗ ػٙبكهش ٘ظیهش
خذأحٛسی ،خٛدیبثی  ٚخٛد ثبٚسی  ٚحغ ػظٕت خٛاٞی  ٚاػتمالَ طّجی دس ثهٔٛی
وشدٖ تىِٛٛٙطی ٞبی پیـشفتٔ ٝب٘ٙذ فٙبٚسی كّح آٔیض شخ ٝتِٛیهذ ػهٛخت ٞؼهت ٝای
وـت ػّٞ َٛبی ثٙیبدی رٙیٙی ٕٛ٘ ... ٚد پیذا وشد ٜاػت .ایٗ ٔ ٟٓث ٝخهٛثی ٘ـهبٖ داد
و ٝثب احیب  ٚتمٛیت ػٙبكش ػبص٘ذ ٜػٙت ٞب ٔی تٛاٖ ٔذس٘یؼٓ اػالٔی سا تزشث ٝوشد وهٝ
ثشخالو ٔذس٘یؼٓ دس غشة پشٚط ٜای ٘بتٕبْ ٘خٛاٞذ ٔب٘ذ.
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