
 

 ّا ٍ هشكض اػٌاد آػتاى قذع سضَي ّا، هَصُ ػاصي دس ػاصهاى كتابخاًِ پيـيٌِ ٍ سًٍذ ًوايِ

 ػاصي اػٌاد ًوايِ بش يِتکبا  

 1ػعيذُ جاللياى

 

 چکيذُ

ي  ــ تلٔئـی پيــي٠ٜ    اػت ت٠ ؿيٟٞ تٞكيلی ، تالؽ ُشديذٟتشهشاسؿذٟپيٞٛذ  يؼٜی اػٜاد، آسؿيٞيػاصي ٝ ٜٗاتغ  دس پظ١ٝؾ حاضش ٠ً تيٚ ٛ٘اي٠

 هشاس ُيشد. ١ـذف  یٗٞسدتشسػ ١ا ٝ ٗشًض اػٜاد آػتاٙ هذع سضٞي، ١ا، ٗٞصٟ ًتاتخا٠ٛ دس ػاصٗاٙ د١ی ٜٗاتغ آسؿيٞي دس اٗش ػاٗاٙ ػاصي ي٠ٛ٘ااػتلادٟ اص 

ٝ  ت٠ ايٚ ٗج٘ٞػـ٠،  ػاصي ي٠ٛ٘ا ياتی ساٟداليْ  ٝٛلٟٞ  اي اص ي ػاتو٠ ٠ض٘ٚ اسائ ،ايٚ پظ١ٝؾ طـی   ،كـٞسو ُشكتـ٠   ١ـا، اهـذاٗاو ٝ تـييـشاو    ؽتيـاٙ س

تـا   ػـاصي  ي٠ٛ٘ااّٗا ١ٖ چٜاٙ  اػٜاد، ػاصي ي٠ٛ٘اػاّ اص ؿشٝع  20ٛضديي ت٠  ُزؿت تاٝجٞد د١ذ ١اي ايٚ پظ١ٝؾ ٛـاٙ ٗی ياكت٠ .اػت ُزؿت٠ ي١ا ػاّ

 ٛاٗـ٠  اكـالال  دس هآـة   ؿـذٟ  اػـتخشا  اطالػاو  ي ٝ تاًٜٞٙ اهذإ ٗؤحشي تشاي ػاٗاٛذ١ی حجٖ ُؼتشدٟ ؿٞد یٗاٛجإ  ػاصاٙ ي٠ٛ٘اتٞاكن ضٜ٘ی ٗياٙ 

 كٞسو ِٛشكت٠ اػت.

 

 ي آػتاٙ هذع سضٞي. اػٜاد، ًتاتخا٠ٛ ،ػاصي ي٠ٛ٘ا پيـي٠ٜ، :هَضَعیّاي  ٍاطُكليذ

 

 هقذهِ

 ،١اي خٞيؾ اهذإ ت٠ ٌٗتٞب ٛ٘ٞدٙ تخـی اص تجشت٠ ،ي خٞد ١ا تا ٛيّت ػثي ًشدٙ تاس حاكظ٠ دس طی اػلاس ُزؿت٠، اٛؼاٙ

ػی ػـشيغ ٝ  شاي ٠ً دػت ٠ُٛٞ ا١٘يت ُـت٠، ت٠ حائضٗيشاث ت٘ذٙ تـشي  ػٜٞاٙ ت١٠اي آيٜذٟ ٛ٘ٞدٛذ. اًٜٞٙ آٙ تجاسب  ج٢ت ٛؼْ

ٙ  تـ٠ ١ا اص ضشٝسياو صٛذُی تـش ُشديذٟ اػت. دس ايـٚ ٗيـاٙ، آسؿـي١ٞا     آػاٙ ت٠ ايٚ اٛذٝخت٠ داسي،  ٗشاًـض ُـشدآٝسي، ِٛـ٠    ػٜـٞا

دس آسؿـي١ٞا اص آحـاسي    داسٛـذ  صيـشا  ، سػـآت ػـِٜيٜی سا تـ٠ دٝؽ    تاحاّسػاٛی اػٜاد ٝ پْ استثاطی ُزؿت٠  د١ی ٝ اطالع ػاصٗاٙ

 ١ـاي ٗختٔـق   دس دٝسٟ ١ا اٛؼاٙ يتكؼآحضٞس ٝ ٝ ١ٖ  آٛجاػتدس ؿٜاخت تاسيخ  ١اي ي٠ٗا تٚتشيٚ اكٔی ١ٖ ؿٞد ٠ً ٗلاكظت ٗی

 .ت ٝ ضثط اػتدس آٙ حث
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ٝ   اص ؿـٞد  یٗٗلؼٞب  ١اي ًـٞس تشيٚ ًتاتخا٠ٛ تشيٚ ٝ ؿٜی دس ًتاتخا٠ٛ آػتاٙ هذع سضٞي ٠ً اص هذي٘ی  ٗوـاديش ُؼـتشدٟ 

تا تٞج٠ّ  ١اي اخيش ػاّس د .ُشدد یتاصٗ، ت٠ كذ١ا ػاّ پيؾ ١ا آٙ تخـی اص هذٗت ٠ً ؿٞد ٢ِٛذاسي ٗیاػٜاد ٝ ٗذاسى  یتٞج٢ هاتْ

تـيؾ اص   اطالػـاو  ١ا ج٢ت ػ٢ٞٓت دػتشػی ٝ تاصياتی د١ی آٙ ػاصي ٝ ػاصٗاٙٓضٕٝ آٗادٟ ،ايٚ ٜٗاتغ يليتًٝ  يتً٘ت٠ اكضايؾ 

 ذ.ؿُزاسي دس ًتاتخا٠ٛ، ٢ٛادي ت٠ ٛإ ٗشًض اػٜاد پاي٠   تٜاتشايٚاحؼاع ُشديذ ،ُزؿت٠

اص  هؼـ٘تی ُشكـت ًـ٠ دس   دس ايٚ ٗج٘ٞػ٠ پا ػاصي ٝ آسؿيٞ آٗادٟ تاٛإ تخـی ،1376دس ػاّ  ايٚ ٗشًض تا تأػيغ صٗاٙ ١ٖ

١اػت ٛإ  ٗذّو تاآ٠ٌٛ  ُزسد ػاّ ٗی 20ٛضديي ت٠ تخؾ،  آٙاٗشٝص اص ايجاد داس ؿذ.  ػاصي اػٜاد سا ػ٢ذٟٛ٘اي٠اٛجإ خٞد،  يتكؼآ

ٝ  اص ٗالٔثـی  دهيـن ٝ ٜٗؼـجٖ،   كـٞسو  تـ٠  اّٗا تاًٜٞٙ ييشياكت٠تـاػٜاد،  ػاصي ي٠ٛ٘ات٠ تخؾ  آٙ  آٙ ١ـاي  سٝٛـذ كؼآيـت   پيــي٠ٜ 

ٝ  اػٜاد ػاصي ي٠ٛ٘ا ي دس حٞصٟ ؿذٟ اٛجإ اهذاٗاو اص يت دهين ٝ ًاٗٔیتا حذ ٌٗ٘ٚ سٝا ٟؿذ ػؼیٜٗتـشٛـذٟ اػت. دس ايٚ ٛٞؿتاس 

ٖ  يـت كؼآي ايـٚ   ض٘ٚ تياٙ پيــي٠ٜ  اسائ٠ ُشدد تا ،١ا ٗشاحْ طی ؿذٟ دس طّٞ ايٚ ػاّ ٗ  ٢ٗـ ٙ    اٙ،ػـاص  ٛوـا  ضـؼق ٝ هـّٞو آ

 ُيشد.  اٛذيـی ٗالٔٞتی كٞسو ، چاسٟدس آٙ ٗٞجٞد ١ا ٝ ٗـٌالو ًاػتی ٝ تشاي سكغ ؿذٟ سٝؿٚ

 

 ي پظٍّؾ ّذف ٍ فايذُ

تأػيغ  اص اتتذايآػتاٙ هذع ي  ًتاتخا٠ٛ ػاصي اػٜاد ي ػٌ٘ٔشد تخؾ ٛ٘اي٠ٟ ١ذف ػ٘ذٟ اص اٛجإ ايٚ پظ١ٝؾ، تشسػی ؿيٞ

ت٠ ٝ كٞسو ُشك تا٠ًًٜٙٞ  اػت يضيچاٛجإ ًاس دس ايٚ ٝاحذ ٝ تياٙ ٝ حثت آٙ  ٝٛذاي اص س ي پيـي٠ٜ ٝ ػاتو٠ ت٢ي٠، تا صٗاٙ حاضش

دس طی  تلّٞالوٝ تـييشاو ٝ  ١اػٌ٘ٔشد ،١ا سٝؽتياٙ  اكضٝٙ تش ،ينايٚ تلو ي ػ٘ذٟ كايذٟ ؿي یت ٌٗتٞب ِٛشديذٟ اػت. يیدسجا

تٞاٛـذ   . ايـٚ اطالػـاو ٗـی   ي ٜٗـاتغ آسؿـيٞي اػـت    دس حـٞصٟ  ػـاصي  يـ٠ ٛ٘او ٛوا  ضؼق ٝ هـّٞ سٝؿٚ ٛ٘ٞدٙ  ،ُزؿت٠ ي١ا ػاّ

، سا١ٜ٘ـا ٝ  ١ـا  آٙ ػاصي اػٜاد ١ؼتٜذ، هـشاس ُيـشد ٝ دس حـْ ٗــٌالو     ديِش ٗشاًضي ٠ً ت٠ ٛلٞي دسُيش اٗش ٛ٘اي٠ ي ٗٞسداػتلادٟ

 ًاسػاص تاؿذ.

 

 سٍؽ پظٍّؾ ٍ گشدآٍسي اطالعات

ٙ   اص آٙ يـاص ٗٞسدٛاطالػـاو   ٝ ؿـذٟ  اٛجإئی ـ تلٔ تٞكيلی كٞسو ت٠ اي ٝ ايٚ پظ١ٝؾ، تا سٝؽ ًتاتخا٠ٛ  ،تايِـاٛی ػـاصٗا

 اػت. ؿذٟ ي٠٘ض٘ ،ٗٞسداػتلاد١ٟاي  ١ايی اص ًاستش٠ُ اػت. دس ايٚ پظ١ٝؾ، تشخی اػٜاد ٝ ٗذاسى ٝ ٠ٛٞ٘ٛ ؿذٟ يُشدآٝس



 
 ي آػتاى قذع سضَي دس كتابخاًِ ي آى  ٍ پيـيٌِ ػاصي ًوايِ

اػت  Index ايٚ ٝاطٟ ي تشاتش٢ٛادٟاػت. « سا١ٜ٘ايی ًشدٙ»ٝ « ٛـاٙ دادٙ»اص ٗلذس ٛ٘ٞدٙ يا ٛ٘ائيذٙ ت٠ ٗؼٜاي « ٛ٘اي٠»

ٗـتن ؿذٟ اػت. دس حٞصٟ ػٖٔ اطالػاو ٝ ًتاتـذاسي،  « ًشدٙ خاطشٛـاٙ»، «ٛ٘اياٛذٙ»ت٠ ٗؼٜاي  Indicateي التيٜی  ٠ً اص ٝاطٟ

١ـا يـا    ١ـا، اكـالال    اص طشين تـخيق، ُـضيٜؾ ٝ تخلـيق ٝاطٟ  « ٗٞضٞػی ٗذسىتلٔيْ »ت٠ ػْ٘ « ٛ٘اي٠»ٗؼٜاي اكالال  

١ـاي خاكـی اص    ؿٞد ٠ً ٗٞجة تؼ٢يْ ٝ تؼشيغ تاصياتی ٗذاسى ٗؼيٚ يا تخؾ ١ا ت٠ ٗلتٞاي ٗٞضٞػی ٗذسى ُلت٠ ٗی تٞكيلِش

 تٞاٙ دس ايٚ ٗٞاسد خالك٠ ًشد: سا ٗی ػاصي ي٠ٛ٘اا١ذاف ًٔی  تشتية يٚا ت٠(. 21-19، 1389ٛٞسٝصي، ُشدد ) اطالػاو ٗی

 ـ اٛتؼاب ٛ٘اد١اي ٗٞضٞػی ت٠ ٗذسى

 ياصٗٞسدٛـ تؼييٚ ٗلتٞا ٝ ٌٗاٙ ٗذاسى 

 اطالػاو يشيپز دػتشعـ اكضايؾ 

 (.27،1388ًاظٖ پٞس،اطالػاو )ِٜإ جؼتجٞي ١، دس ٝهت ًاستشاٙ يیجٞ كشك٠ـ 

اص  ػاصي ي٠ٛ٘ا  ١ؼتٜذ ١ا ًتاتخا٠ٛتشي دس  طٞالٛی ي  ٛٞيؼی ٠ً داساي پيـي٠ٜ ٝ ك٢شػت يتٜذ سد١ٟاي  الف سٝؽتشخِ

 ًتاتخا٠ٛ، سدپايی اص اٛجإ اٗشتثط ت ي ٗاٛذٟ یتاهٝ ٌٗاتثاو  تشسػی اػٜاد پغ اص .ي چٜذاٛی تشخٞسداس ٛيؼت ػاتو٠

حاًی اص  اي ي پ٢ٔٞي ١يچ احش ٝ ٛـا٠ٛ دس ٗذاسى ٗٞجٞد اص دٝسٟ ،ٝاهغ ت١٠اي پيؾ اص اٛوالب ت٠ دػت ٛياٗذ.  ػاصي دس ػاّٛ٘اي٠

 ذٜٗاتغ تاؿٜذ، ياكت ٛـذ ٝ ٗـخق ُشدي د١ی دس پی ػاٗاٙ ػاصي ي٠ٛ٘اتا اػتلادٟ اص سٝؽ ٗذيشاٙ ٝ ًاسًٜاٙ ًتاتخا٠ٛ  ٠ً يٚا

داد ٛـاٙ  پغ اص اٛوالب، ي ٌٗاتثاو ٗشتٞ  ت٠ دٝسٟ تشسػیاّٗا  ٛذاؿت٠ اػت.تاصياتی اطالػاو  ايٚ ؿيٟٞ، جايِا١ی دس رخيشٟ ٝ

 ٝ ايٚ ؿيٟٞ تشايٟ ػاصي تشاي ٛخؼتيٚ تاس دس ًتاتخا٠ٛ ٗالش  ُشديذٛ٘اي٠ ٞضٞعٗ 60ي  ١اي ٛخؼت د٠١ دس ػاّ ٠ً

 .اػت يـ٢ٜادؿذٟپ ،ي ٗخالٞطاو ًتاتخا٠ٛ د١ی ٜٗاتغ آسؿيٞي، يؼٜی اػٜاد ٗٞجٞد دس اداسٟ صٗاٙػا

تشاي سٝايت ٝ  طی ًشدٟ اػتٗؼيش طٞالٛی  تا اػتلادٟ اص ايٚ سٝؽ، د١ی ٜٗاتغ ٗاٙػاسٝٛذ  ٠ً يٚاتا تٞج٠ّ ت٠  يٜجاادس 

 ُشدد یٗتوؼيٖ  ٗالثٞػاو، ػاصي ي٠ٛ٘اٝ  ػاصي اػٜادت٠ دٝ تخؾ ٛ٘اي٠خا٠ٛ، ٗٞضٞع دس ًتات ػاصي ي٠ٛ٘اي  ػاتو٠ تياٙ دهين ٝ

 ؿشاف ت٢تشي حاكْ ُشدد.ٝ اِ دسى تا

 

 



 
 ي هطبَعات ػاصي دس حَصُ ًوايِ

ٜٗاتغ  ید١ ػاٗاٙسا١ٌاس ٝ اتضاسي ج٢ت  ػٜٞاٙ ت٠الش  ٝ اص آٙ ٗدس آٙ  یٛٞػ ت٠ػاصي  ١اي ًتاتخا٠ٛ ٠ً ٛ٘اي٠ يٌی اص تخؾ

ٗجالو اص ٛـشياو ٝ  1ي تٞكيلی ي ٛ٘اي٠ ٗٞضٞع ت٢ي٠ 1373 دس ػاّؿٞد، تخؾ ٗالثٞػاو اػت.  اطالػاتی ت٢شٟ ُشكت٠ ٗی

١اي ٛ٘اي٠ تل٘يٖ ُشكت٠  دي د ػی١اي چاپی ٝ ٛثٞ ت ً٘ثٞد ٛ٘اي٠. دس ايٚ دٝسٟ ت٠ ػُّٔشدد یٗ پيـ٢ٜاد ،ٗالثٞػاو ٗٞجٞد دس ٗخضٙ

 ٞا٢ٙي٠ ٝ پغ اص آلثايی ٛ٘ٞدٙ ػُٜشدد، ت تلٞيشي اص ك٢شػت ٜٗذسجاو ٗجالتی ٠ً ت٠ تخؾ ٗالثٞػاو اسػاّ ٗی ؿٞد یٗ

 د.ت٢ي٠ ؿٞ  آٙ اي اص اختی، ٛ٘اي٠ؿٜ ٗواالو ٝ اػتخشا  اطالػاو ًتاب

ت٢ي٠ ٝ « يهذع سضٞآػتاٙ  ك٢شػت ٜٗذسجاو ٗجالو ٗخضٙ ٗالثٞػاو» اسػآی تٞكيلی ٛـشياو ١اي ي٠ٛ٘ااص ٗج٘ٞع 

٠ً دس  يتیكؼآتا هثْ اص تأػيغ ٗشًض اػٜاد، ػ٘ذٟ  تشتية يٚا ت٠. ياتذ یٗؿ٘اسٟ ادا٠ٗ  46حذٝد  ٠ً چاج آٙ تا ؿٞد یٗتذٝيٚ 

ٗؼالٞف ت٠ ٛظٖ  آٙي  ٠ً ١ذف ػ٘ذٟ ؿتػاصي تٞكيلی هشاس دا ٗلٞس ٛ٘اي٠تش  يشدُ اٛجإ ٗیػاصي دس ػاصٗاٙ  اي٠ي ٛ٘ حٞصٟ

ٛ٘اي٠ تشاي تشخی ٛـشياو ٝ  ي دس ايٚ حٞصٟ دس خلٞف ت٢ي٠ ١ايی يتكؼآ يضٛ يشاًاخ .تٞدٜٗاتغ  یٗٞضٞػ يشؿ ٕاهال ت٠ تخـيذٙ

 ٛيض ٗخاصٙ ٗالثٞػاو ٝ هاجاس ٗٞجٞد دس ي دٝس١ٟاي  تشاي سٝصٛا٠ٗ ،ي ٛضديي ٜذٟٝ هشاس اػت دس آي آؿاصؿذٟخاف  ي١ا ػٜٞاٙ

 ًٜٜذُاٙ هشاس دادٟ ؿٞد. ت٢ي٠ ٝ دس اختياس ٗشاجؼ٠ 2ي ٗٞضٞػی ٛ٘اي٠ ،ٛـشياو ٗشتٞ  ت٠ آػتاٙ هذع سضٞي

 

 اػٌاد ي ػاصي دس حَصُ ًوايِ

 طش  هاتْ ريْ يي ٗثلج، ُشكت٠ دس آٙكٞسو ١اي  كؼآيت ٝ اص ُؼتشدُی تيـتشي تشخٞسداس اػت ػاصي اػٜاد ضٞع ٛ٘اي٠ٗٞ

تٞضـيلاو الصٕ   ،ٝ پيشاٗٞٙ ١شيي ؿذٟ يٖتوؼ تؼذاصآٙشًض اػٜاد ٝ پيؾ اص تأَػيغ ٗ ي ت٠ دٝ ٗشح٠ٔ اهذاٗاو ايٚ تٜاتشايٚ  ٛيؼت

 ُشدد. اسائ٠ ٗی

 پيؾ اص تأػيغ هشكض اػٌاد

ي آػتاٙ  تاتخا٠ٛػاصي دس ًٛ٘اي٠ ٗٞضٞع ،ي پغ اص اٛوالب ١اي اٝٓي٠ ٛخؼتيٚ تاس دس ػاّ ،تش اؿاسٟ ُشديذ ٠ً پيؾ طٞس ١٘اٙ

ٝ  تٜظـيٖ ُشديـذٟ   26/2/1363تـاسيخ  ًـ٠ دس   ػـت   يا جٔؼـ٠  كـٞسو  ،. ػٜذ ٗشتثط ت٠ ايٚ ٗٞضـٞع ؿٞد یٗهذع سضٞي ٗالش  
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اػـٜاد هـذي٘ی   »آٗـذٟ اػـت:    ،جٔؼ٠ كٞسو١اي ايٚ  اص تٜذ يٌیدسؿٞد.  داسي ٗی ٠ِٛ، تخؾ دتيشخا٠ٛ ػاصٗاٙاص آٙ دس  اًٜٞٙ ١ٖ

كوشٟ طٞٗاس  145تؼت٠ اص اػٜاد ت٠ ١٘شاٟ  78تٜذي هشاس ُشكت ٝ  ٝ طثو٠ یٗٞسدتشسػٗشتٞ  ت٠ تـٌيالو اداسي آػتاٙ هذع سضٞي 

 ،1363 ،1388ؽ  جٔؼـ٠  كٞسو ،١ا ًتاتخا٠ٛ )ػاصٗاٙ« ػاصي تلٞيْ تخؾ آسؿيٞ ٗالثٞػاو ٝ اػٜاد ُشديذ ج٢ت تلٌيي ٝ ٛ٘اي٠

 .(1 يشتلٞ) (4تٜذ 

 جذد تـ٠   ٗؿٞد یٗ اٛجإ 1366دس ػاّ  تٞٓيت آػتاٙ هذع ٝٗياٙ ػشپشػت ًتاتخا٠ٛ  ٠ً اي ديِش دس ٌٗاتث٠چٜذ ػاّ تؼذ 

. آهاي سٗضاٙ ػٔی ؿاًشي دس ايٚ ٛا٠ٗ دس تياٙ اسصؽ اػٜاد هذي٘ی آػتاٙ هـذع ٝ ٓـضٕٝ   ؿٞد یٗ ػاصي اػٜاد اؿاسٟ ٗٞضٞع ٛ٘اي٠

اػت ت٠ٌٔ ًتاتخا٠ٛ آػـتاٙ   يشٌٗ٘ٚؿاسصؽ ٗادي ٝ سيآی آٙ توشيٖ ٝ اسصياتی آٙ  اصٛظش: »...داسد ی١ٗا اظ٢اس  ت٢ي٠ ٛ٘اي٠ تشاي آٙ

ٙ ا ٗلتٞا ٝ ٜٗاتغ اكيْ تلويوی دس ػالح تؼياس تااليی ؿٜی ػاخت٠ اػت ٠ً دس ٗشاحْ ؿٜاػايی ٝ ًاسؿٜاػی )٠ً اصٓلاظسا  هذع

 ،١ا ًتاتخا٠ٛ )ػاصٗاٙ« اٛجإ خٞا١ذ ياكت( اسصؽ ٗؼٜٞي آٙ دس آيٜذٟ ٛيض تشاي پظ١ٜٝذُاٙ ٗؼٕٔٞ خٞا١ذ ٛ٘ٞدػاصي ؿاءا٠ٓ اٗش ٛ٘اي٠

 دس ايٚ دٝسٟ ػ٘ٔياتیػاصي ٠ً اص آٙ ػخٚ ت٠ ٗياٙ آٗذٟ ًاس ًاسؿٜاػی ٝ ٛ٘اي٠ ،د١ذ ١ا ٛـاٙ ٗی تشسػی .(1366، 2413ٛا٠ٗ ؽ 

 .ؿٞد یٗٗلذٝد  ،اػٜاد تش اػاع ٗٞضٞع يتٜذ تؼت٠ٝ  يیُشد صدا ت٠ ٝ دايشٟ اهذاٗاو ت٢ٜا ُشدد یٛ٘

ي  صيشٗج٘ٞػ٠ دس پيؾ ١ا اص ٗذّو ٠ً ت٠ تخؾ آسؿيٞ ٗالثٞػاو اػٜاد هذي٘ی آػتاٙ هذع ؿٞد یٗ تل٘يٖ ُشكت٠چٜذي تؼذ 

 ،ياتـذ  یٗاػٜاد ت٠ ايٚ تخؾ اٛتواّ  ؿٞد.ػاصي آٙ دٛثاّ ٛ٘اي٠ ػاصي ٟٜٝٗتوْ ؿٞد تا ًاس آٗاد ،ًشد ي ٗخالٞطاو كؼآيت ٗی اداسٟ

ٙ   »تی تؼذ، تا ايجاد ٗذّ (.167-1393،121)جالٓياٙ،  ُيشد یٛ٘اهذاٗی كٞسو  ا دس ػْ٘اّٗ ٗؼـوٞٓيت  « تاالس آسؿـيٞ اػـٜاد خشاػـا

ٗ  دس ادا٠ٗ ٝ دس پی تشُضاسي ٛـؼت. ؿٞد یّٗ تٜظيٖ ٝ تٞكيق اػٜاد ت٠ ايٚ هؼ٘ت ٗلّٞ شاًـض  ١اي ٗتؼذد ٝ اٛجإ تاصديـذ١ايی اص 

تٜذي،  ١ايی دس خلٞف ؿٜاخت، طثو٠ ؽ آٗٞص ،اص ًاسؿٜاػاٙ ػاصٗاٙ اػٜاد ٗٔی تا دػٞو ؿٞد یٗاػٜادي دس ت٢شاٙ، تل٘يٖ ُشكت٠ 

تشُضاس ٝ  1375ي آٗٞصؿی دس ػاّ  دادٟ ؿٞد. ايٚ دٝسٟ ،ػاصي اػٜاد ت٠ ًاسًٜاٙ تخؾ تاالس آسؿيٞ اػٜاد خشاػاٙ ٝ ٛ٘اي٠ ياتی اسصؽ

تـ٠ ػـثة    ٛيـض  ا دس ايٚ ٗوالـغ اّٗ .ؿٞد یٗ اػٜاد ٝ ٜٗاتغ آسؿيٞي اسائ٠ ي يال٠دس ح١ايی دس ج٢ت آؿٜايی تا ٗلا١يٖ اػاػی  آٗٞصؽ

 .دؿٞ ی١ٗا  تشاي آٙ  ي چٌيذٟ تٜذي اػٜاد ٝ ت٢ي٠ ٗؼالٞف ت٠ طثو٠ ،اهذاٗاو يـتشت ،ً٘ثٞد ٛيشٝي اٛؼاٛی

 پغ اص تأػيغ هشكض اػٌاد

داسي ٝ  آٝسي، حلـ،، ِٛـ٠   ٝ اٗش ُـشد  تـٌيْ ،ي اػٜاد ػتاٙ هذع، اداسٟآ اٜٗاي يوت١تا تلٞية  1376ػاّ  ٢ٗشٗاٟ ّاّٝ دس 

ٝ  ػاصٗاٙ دسسٝٛذكلْ جذيذي  تشتية يٚا ت٠. ياتذ یٗٗتٞٓی ٗـخلی  ،يٞي دس ًتاتخا٠ٜٛٗاتغ آسؿ ید١ ػاصٗاٙ ػـاصي  آٗـادٟ  د١ـی 



 
-ادٟتخـؾ آٗـ  » ػٜٞاٙ ت٠تخـی  ،اداسٟ ايٚ ، تشايدس ٛ٘ٞداس ػاصٗاٛی (.167-121، 1393)جالٓياٙ،  ؿٞد یٗ آسؿيٞي ُـٞدٟٜٗاتغ 

ػاصي اػٜاد سا تش ٛ٘اي٠د١ی ٝ  ي ػاصٗاٙ ٝظيل٠ ١ا آٙ ٝ اػت ٛيشٝي ًاسؿٜاعػ٠  داساي٠ً  ؿٞد یٗدس ٛظش ُشكت٠  «ػاصي ٝ آسؿيٞ

ـ   تؼـياسي  تلـّٞالو ٝ  اوتـييـش  دس ايٚ ٗوالغ، اصآٛجا٠ً (.1/7/1376چاسو اداسي،  ،١ا ًتاتخا٠ٛ )ػاصٗاٙ داسٛذ ػ٢ذٟ ٠ كـٞسو ُشكت

 ؿٞد. ٗثؼٞ  ت٠ آٙ پشداخت٠ ٗی كٞسو ت٠ٝ  ػ٠ ٗشح٠ٔ تلٌيي ، ت٠آٙٗشتٞ  ت٠  ٗؼائْ اػت 

 

 (1731ـ  1731ل )ي اٍّ دٍسُ

١ايی ت٢يـ٠ ٝ آٗـادٟ    شاٙ، ًاستش١٠ُٖ چٞٙ ػاصٗاٙ اػٜاد ٗٔی اي ،ًـٞس ٗشاًض آسؿيٞي ٗؼتثش اصداسي تش تا آِٞ 1376ػاّ دس 

 ي تللـئی  ؿٜاػٜا٠ٗيي تخؾ ت٠ دس   ١ا ًاستش٠ُدس ايٚ . سدلاف ت٠ اطالػاو تٞكيلی اػٜاد دا١ا اخت آٙاص  یتخـ ٠ً ؿٞد یٗ

ٙ  يـ٠ ٛ٘اًـ٠  داسد  اختلـاف  ٝ تٞكيلِش١ايی ١ا يذٝاطًٟٔ حثتديِش ت٠  تخؾٝ اػٜاد  ٙ  ًٜٜـذ  یٗـ تٌ٘يـْ  ١ـا سا   آٙ ػـاصا  )ػـاصٗا

 .(2 يشتلٞ) (1376،ػاصي ي٠ٛ٘اًاستش٠ُ  ٗذيشيت اػٜاد ٝ ٗالثٞػاو، ،١ا ًتاتخا٠ٛ

د. تـشاي  ٗی ُـشد آؿـاص  ػ٘ٔـی  كٞسو ت٠ػاصي  ١اي خاسجی، ًاس ٛ٘اي٠ ي صتاٙ دس ايٚ دٝسٟ تا جزب دٝ ٛلش ًاسؿٜاع دس سؿت٠

ٙ  سا دس يـي ػـيا٠١   ؿـذٟ  اٛتخـاب ١ـا ٝ تٞكـيلِش١اي    تا ًٔيذٝاطٟ ؿٞد یٗ، ت٠ ايٚ اكشاد آٗٞصؽ دادٟ ػاصي ي٠ٛ٘ااٛجإ   ،ي ٝاطُـا

كاهـذ   تـٞد و ٗٞجـٞد دس اػـٜاد   ١ا ٝ ديِش ٗلا١يٖ ٝ اكالالحا ١ا، ٌٗاٙ سجاّ ٝ ؿخليت  ٠ً كٞستی اص ٛإ  ُشدآٝسي ًٜٜذ. ػيا٠١

ٙ  ي٠ٛ٘ا ي ػتلادٟٗٞسدا٠ً تا حذٝدي ٝاطُاٙ  ُشديذ یٗتا ايٚ ١ذف ُشدآٝسي  ت٢ٜا٠ُٛٞ ٛظإ اسجاػی ٝ  ١ش ًٜتـشّ ٝ ٢ٗـاس   سا  ػـاصا

 اػـٜادي سا  ٛاٗـ٠  اكـالال  ٝ اػاٗی اكشاد ٗٞجٞد دس اػٜاد  ك٢شػت ٗؼتٜذ ٜٛذ اص اطالػاو ٗٞجٞد دس آٙ،آيٜذٟ تتٞا ١ا دس ٛ٘ايذ ٝ آٙ

 ذ.ًٜٜت٢ي٠ 

. اػٜاد ٛٞػاً تـذٝٙ  ٛيؼتسيضي ٗـخلی تشخٞسداس  ص تشٛا٠ٗا دس ايٚ دٝسٟ ؿذٟ اٛجا١ٕاي  كؼآيت ،تايذ ُلت ًٔی يتٜذ ج٘غدس 

 طـٞس  اٗـش تـ٠  . ايـٚ  ٛذؿـذ  ػاصي ٜٗتوْ ٝ ٛ٘اي٠ ٗـی ٟ تشتية ؿ٘اسٟ اٗٞآی ت٠ تخؾ آٗاد تش اػاعٛظٖ ٗٞضٞػی ٝ تاسيخی ٝ ت٢ٜا 

١ا سا ت٠ دٛثـاّ   ٠ً آٙ ٛيض ٛاًاسآٗذي ٛ٘اي٠ ًشد ٗیػاصاٙ سا ايجاد  ٛ٘اي٠ اؿٌاالتی چٞٙ ػذٕ دسى ٗٞضٞػی اػٜاد تٞػط ٗـخق،

 .داؿت

اص ػـاختاس ٝ   آٙ اػـٜاد  ي حـٞصٟ تثـذيْ ٝ   ،ي اػـٜاد ٝ ٗالثٞػـاو   اداسٟي اػٜاد تـ٠   اداسٟ 1377يي ػاّ تؼذ، يؼٜی دس ػاّ 



 
١اي  ي كضا ٝ اختلاف اٌٗاٛاو ٝ ٛيشٝي اٛؼاٛی، تخؾ تا تٞػؼ٠ٝ  يجتذس ت٠. ُشدد یٗ تشي تشخٞسداس ٗؼتوْ ٝ ٗـخق تـٌيالو

دس پايـاٙ   ٠ً يطٞس ت٠ ؿٞد ت٠ ايٚ ٗج٘ٞػ٠ اكضٝدٟ ٗی «پظ١ٝؾ»ٝ « ػاصي ٝ آسؿيٞ آٗادٟ»، «تايِاٛی ساًذ» چٞٙ ديِشي ٗختٔق

اػـٜاد   ًشدٙ ي٠ٛ٘ااي ٗــّٞ  آضح٠٘ حن كٞسو ت١٠لت ٛلش  ،ػاصي آٙ ػاصي ٝ آسؿيٞ ٝ دس ٝاحذ ٛ٘اي٠ دس تخؾ آٗادٟ 1378ػاّ 

 ٛيش١ٝات٠ ػاصي ٛ٘اي٠  ا دس آٗٞصؽاّٗ ؿٞد دٛثاّ ٗیتا ػشػت تيـتشي  تٞٓيذ ٛ٘اي٠ اص اػٜاد تشتية يٚا ت٠. ؿٞٛذ یٌٗٗتٞب ٝ تلٞيشي 

 ،تـ٠ ايـٚ ًـاس   ٝ اتتذايی  شآؿٜايی ٗختلتا  ايـاٙ ُٝيشد  اهذاٗی كٞسو ٛ٘ی، ١ؼتٜذي تاسيخ  ػ٘ذٟ اص ًاسؿٜاػاٙ سؿت٠ طٞس ت٠ً٠ 

 .ؿٞٛذ ٗــّٞ ٗی

 

 (1711ـ  1731م )ي دٍّ دٍسُ

اػـٜاد تــٌيالو    اص  ٛ٘اي٠ي  ت٢ي٠تل٘ي٘او ػاصٗاٛی،  طثن. ؿٞد ٗیي جذيذي  ػاصي اػٜاد ٝاسد ٗشح٠ٔ ٛ٘اي٠ 1378دس ػاّ 

ِٛـاسؽ ٝ    ٝ ٗـٌالو ٗشتٞ  ت٠ ٛـٞع  ُيشد ٗیػاصي ٝ آسؿيٞ هشاس  تخؾ آٗادٟدس دػتٞس ًاس  ،ي هاجاس داسي آػتاٙ هذع دس دٝسٟا

 ًاس اؿٞد  اّٗ ٗیػت، اكضٝدٟ ا ػاصي ٖ ًٔی ٛ٘اي٠كّٞ ػٔ٘ی ٝ ٗلا١يدسى ٗلا١يٖ اػٜاد ت٠ ٗؼضْ اكٔی ٠ً ١٘اٙ ػذٕ آؿٜايی تا ا

 .ياتذ ٗی تجشتی ادا٠ٗ كٞسو ت٠ ١ٖ چٜاٙ

ًٜذ. ايٚ ٛيش١ٝـا   ٛؼثت ت٠ جزب ٝ اػتخذإ ٛيشٝي اٛؼاٛی اهذإ ٗی آػتاٙ هذع سضٞي، ي ٗشًضي ًتاتخا٠ٛ 1379دس ػاّ 

اٛجـإ   و تـشي تٜٔذ ٗـذّ   سيضي تا تشٛا٠ٗ د١ذ ١ا ت٠ ٗذيشاٙ اجاصٟ ٗی آًٙاسي ٝ تؼذد ٝ حثاو  آيٜذ یدسٗسػ٘ی ت٠ اػتخذإ  كٞسو ت٠

اي ت٢شاٙ  اص ٗشاًض آسؿيٞي ٝ ًتاتخا٠ٛتاصديذ١ايی تٞػط ٛيش١ٝاي جذيذ  1380ُشدد. دس ػاّ  ٚتؼيي ،اٛذاص١ا چـٖٝ تا حذٝدي  دادٟ

ؼذد دس ١اي ٗت احش ُزاؿت٠ ٝ ػثة تشُضاسي ٛـؼت ،ػاصي اػٜاد تش سٝؽ ٛ٘اي٠ یتٞج٢ هاتْت٠ ٗيضاٙ  ٝآٗذ١ا سكت. ايٚ ُيشد ٗیاٛجإ 

ٕ   ١اي ٗؼتٜذ ؿيٟٞ ي ي٠ٜدسصٗػاصي اػٜاد  ٛ٘اي٠ ،١ا . تا تشُضاسي ايٚ ٛـؼتؿٞد ٗیػاصي ٝ آسؿيٞ  تخؾ آٗادٟ اؿـخاف،    ػـاصي ٛـا

ٙ ٢ش١ـاي ٗٞجـٞد دس اػـٜاد ٝ ٛيـض ًٜتـشّ ٝا     ١ا، ُٗ اٗاًٚ ٝ ٜٗاطن جـشاكيايی، ػاصٗاٙ ٝ اص ٗاحلـْ آٙ   ُشكتـ٠ ػشٝػـاٗاٛی   ،طُـا

 ؿٞد ٗیتذٝيٚ « ػاصي اػٜاد ٛ٘اي٠ ػاصي دس ٝ ٗؼتٜذ ٛا٠ٗ اكالال ٛٞيؼی، تذٝيٚ  چٌيذٟ ،ػاصي ي٠ٛ٘ا  ٛا٠ٗ ؿيٟٞ»اي ت٠ ٛإ  ٛا٠ٗ ؿيٟٞ

 .ًٜذ یّٗ ػاصي اػٜاد سا ١ذكٜ٘ذ ٝ ٗتلّٞ سٝؽ ٝ سٝٛذ ٛ٘اي٠ یكشاٝا٠ًٛ ت٠ ٗيضاٙ 

ي  ػـاصي ًـ٠ اسائـ٠    ِٛـشي دس ٛ٘ايـ٠   ػياػـت ًٔـی  آيـذ ٝ   ٗیي اػٜاد ٛيض تـييشاتی ت٠ ٝجٞد ػاص ٛ٘اي٠ دسسٝؽدس ايٚ ٗوالغ 

تاػـج   ،. پيـادٟ ًـشدٙ ايـٚ سٝؽ   آيـذ  ٗید١ذ ت٠ اجشا دس تأًيذ هشاس ٗی ١اي اػاػی ٝ ًٔی ٗٞجٞد دس ٗتٞٙ ػٜذي سا ٗٞسد ٗٞضٞع



 
ٛياص١اي پظ١ٝــی   يیُٞ پاػخهادس ت٠  ؿذٟ ي٠ت١٢اي  دد ٝ ٛ٘اي٠ػاصي ٓلاظ ِٛش ٝ اسصؿٜ٘ذ تؼياسي دس ٛ٘اي٠ ٢ٖٗاطالػاو  ؿٞد یٗ

٠ً  ُيشد ٗیػاصي ٝ آسؿيٞ كٞسو تخؾ آٗادٟچٜذ اهذإ ديِش ٛيض دس  1381تا  ١1379اي  ػاّ ي ٠ا دس كاكٔٛثاؿذ. اّٗ پظ١ٝـِشاٙ

 ُشدد. پيشاٗٞٙ ١شيي تٞضيلاتی اسائ٠ ٗی دس ادا٠ٗ

 ١اي ٗٞجٞد دس اػٜاد سجاّ ٝ ؿخليت اػاٗیي ك٢شػت ٗؼتٜذ  ـ ت٢ي1٠

ُٞيٜـذ. يٌـی اص    ػـاصي ٗـی   ٗؼتٜذ ،دس ٛظإ رخيشٟ ٝ تاصياتی اطالػاو ؿذٟ يشكت٠پزت٠ ػْ٘ تٞٓيذ ٝ اػتلادٟ اص ػيا٠١ ٝاطُاٙ 

ٕ  ،آلثـايی  كٞسو ت٠تٞاٛذ  ٠ً ٗیاػت  ايجاد تايِاٛی ٗؼتٜذ ،ػاصي ١اي ٗؼتٜذ كؼآيت )حـاجی   دس تشُيـشد  ١ـا سا  ١ـا يـا ٗٞضـٞع    ٛـا

ٞ  اػتٜـا  هاتْيٌی اص اهالٕ اطالػاتی ػ٘ذٟ ٝ  .(1691-1690، 2   ،1385،آؼاتذيٜی يٚص ١ـا   سا اػـاٗی سجـاّ ٝ ؿخلـيت    دس آسؿـي

ي ك٢شػـت   . دس ايٚ ٗوالغ ت٢يـ٠ ُيشداٛذيـی ٗؤحشي اٛجإ  اسٟٝ ١٘ا١َٜ آٙ چ يٌذػتتايذ تشاي حثت   تٜاتشايٚ د١ذ تـٌيْ ٗی

 .ُيشد س ػ٘ٔی، ٗٞسد تٞج٠ّ هشاس ٗیسا١ٌا يي ػٜٞاٙ ت٠ ٗؼتٜذ اػاٗی

ّ  ٗؼياس .ُيشد ٗیهشاس  ٗٞسدٗالآؼ٠« ك٢شػت ٗؼتٜذ اػاٗی ٗـا١يش ٝ ٗؤٓلاٙ»ًاس تشاي ؿشٝع، اتتذا سٝؽ  ًٔـی اص   ١ا ٝ اكـٞ

تا . ؿٞد یٗ ػاصي ٝ تٞٗی ٗالاتوت ،ؿذٟ  اػاٗی ٗٞجٞد دس اػٜاد ٛ٘اي٠ خاف ١اي يظُیٝتا ؿشايط ٝ ٟ ٝ ايٚ ك٢شػت آِٞتشداسي ؿذ

ٛياص١اي اطالػـاتی  ٞد تا ؿ حل، يضٛ ٗٞجٞد دس اػٜاد ّٞ ػٔ٘ی ٝ اػتاٛذاسد، اطالػاوتش سػايت اك اكضٝٙ ؿٞد یٗايٚ اهذإ، تالؽ 

ي ًٔـی دس   سٝؽ ٝ هاػـذٟ  ،دس ايـٚ صٗيٜـ٠  داخٔی ١اي  ٛـؼت چٜذ د. پغ اص تلج ٝ تشسػی تؼياس ٝ تشُضاسيُشدتشآٝسدٟ  ًاستشاٙ

 :ؿٞد ٗی آٙ ت٠ ايٚ كٞسو ت٢ي٠ ٝ پيـ٢ٜادٛٞع ٝ ؿشايط خاف حاًٖ تش  ت٠ ١٠اي ٗٞجٞد دس اػٜاد تا تٞجّ خلٞف ٗؼتٜذ ًشدٙ ٛإ

 .يا ػ٘ت، تاسيخ تٞٓذ ٝ تاسيخ كٞو ؿـْ ؿ٢ش يا ٓوة(، ٛإ ًٞچي + ٛإ پذس،ٛإ خاٛٞادُی )ٛإ اَ 

 .ؿٞد ٛيض دس ٛظش ُشكت٠ ٗی يی١ا تثلشٟ 1381دس ػاّ  ؿذٟ يٖتٜظ ٛا٠ٗ يٟٞؿدس  تشاي ٗٞاسد خاف آثت٠

١ـا ت٢يـ٠    سجـاّ ٝ ؿخلـيت    تلٞيشي( ك٢شػت ٗؼتٜذي اص ٛإ ػاصي ؿذٟ )ٌٗتٞب ٝ اص ٗج٘ٞع اػٜاد ٛ٘اي٠ 1381 دس ػاّ

٢ش، ٛإ، ػـ٘ت يـا   ؿٛإ اَ ١اي ٗختٔق چٞٙ كٞسو ي اسجاػاو ١ٖ ٛإ اكشاد ت٠ ١٘شاٟ ًٔي٠ ؿٞد یٗدس ايٚ ك٢شػت ػؼی  .ُشدد یٗ

دس آٙ ٝاسد يا  ١ا تشخی ٛإ ٝ ؿٞد یٗسٝتشٝ  تیتا اؿٌاالت٠ دٓيْ ػشػت دس ُشدآٝسي اطالػاو  ك٢شػتايٚ  ُشدد. يآٝس ج٘غ ،ؿـْ

 حذٝٗشصك٢شػت  سد،ػاصي اػٜاد ٝجٞد دا ٛ٘اي٠ اٗش ًاسي ٠ً دس ذ. اص طشف ديِش ت٠ دٓيْ پشاًٜذٟٗاٛ ٗی ٛاهق ؾيا اسجاػات ؿٞد ٘یٛ

  ذؿـ  ػـاصي ٗـی   يـ٠ ٛ٘ا ،اي ت٠ ايٚ ٗؼٜا ٠ً چٞٙ اػٜاد تذٝٙ تٞآی تاسيخی ٝ ٛظٖ ٗج٘ٞػـ٠  ًٜذ. پيذا ٛ٘ی تٜذي ٗـخلی ٝ توؼيٖ



 
ك٢شػـت   ٗتأػـلا٠ٛ  .ًـشد  یٗسا دؿٞاس  تاصياتی اطالػاو اٗشؿذ ٝ ١٘يٚ  س ك٢شػت ُٜجاٛذٟ ٗیپشاًٜذٟ ٝ تذٝٙ هاػذٟ د ٛيضاػاٗی 

 .١اي تؼذ تاؿذ ػاصاٙ ٝ ٗلوواٙ دس ػاّ تشاي ٛ٘اي٠ ياػت٘اد هاتْٗشجغ ٗال٘وٚ ٝ تٞاٛذ  ٛ٘ی ،تالؽ تؼياس تاٝجٞد ؿذٟ ي٠ت٢

 ١اي ٗٞجٞد دس اػٜاد ٢شي ك٢شػت ُٗ ـ ت٢ي2٠

اي ١ـ  د١ذ. ايٚ ٛوؾ ٢ش١ا تـٌيْ ٗیاػٜاد ٢ًٚ ٝ هذي٘ی سا ُٗ خلٞف ت٠اطالػاتی ٗٞجٞد دس اػٜاد تخؾ ديِشي اص اهالٕ 

اص ٜٗلة، طثو٠ ٝ جايِـاٟ   يكشد ٜٗللشت٠ُٞياي اطالػاو   ؿٞد ػثة اػتثاس ٗضاػق آٙ ٗی ،ديشپا ٠ً حي ؿذٛـاٙ تش ١ش تشٍ

 تؼياس دٝس اػت. ي١ا دسُزؿت٠ي اٛجإ ٌٗاتثاو اداسي ٝ ديٞاٛی  اص ٛلٟٞ یتااسصؿاكشاد حويوی ٝ حوٞهی ٝ ٛيض اطالػاو 

 ی١اي تيٜی پيؾ ،ؿذٟ ي٠ت٢ي  ٛا٠ٗ اهالٕ اطالػاتی دس ؿيٟٞ يٚدس ادس ايٚ ٗوالغ تشاي حل، ٝ اٛتواّ ٗلا١يٖ ٝ ٗضاٗيٚ ٗٞجٞد 

١ا )٠ً  آٙ ٗض٘ٞٙ ،ػاصي اػٜاد دس ١ِٜإ ٛ٘اي٠ؿٞد  ٗیتل٘يٖ ُشكت٠  ،١ا ٢ش٠ ت٠ ٛٞع اطالػاو ٜٗذس  دس ُٗٝ تا تٞجّ ُيشد ٗیكٞسو 

ت٠ ايٚ ٗالٔة  1ُش يحتٞضػپغ تا يي  ؿذٟ ٛٞؿت٠اسو ٝ يا يي اػٖ تاؿذ( تٞاٛذ دس هآة يي آي٠ هشآٙ، يي تيت ؿؼش، يي ػث ٗی

٢ش١ا، ايٚ تـاسيخ  د دس كٞسو هيذ تاسيخ دس ُٗٞؿ تأًيذ ٗی يٚچٜ ١ٖ ٛا٠ٗ يٟٞؿدس ٢ش اػت. اؿاسٟ ُشدد ٠ً اطالػاو ٗشتٞ  ت٠ يي ُٗ

 :د٢ش١ا كٞسو پزيشػاصي ُٗ ػْ٘ ٗؼتٜذ ٠ُٛٞ يٚات٠  دسٝاهغ٢ش ٛٞؿت٠ ؿٞد. ي ُٗ ٛيض دس ًٜاس ٠ً٘ٔ

 (٢ُٗ1162ش آلؼيٜی ) یٗل٘ذػٔال ا٠ٓ اال اهلل آ٘ٔي آلن آ٘ثيٚ ػثذٟ 

 (٢ُٗ1153ش ) يٚٗل٘ذاٗهشيٚ تٞد ػشحن سا  داسٛذٟ تی كشٗاٙ ت٠

تلـ٘يٖ   1380ػـاّ  اػـت دس   ٜـٞع تؼياس ُؼـتشدٟ ٝ ٗت  ،ػاصي ؿذٟ دس ايٚ صٗاٙ دس اػٜاد ٛ٘اي٠ ؿذٟ حي١اي  ٢شُٗ اصآٛجا٠ً

٢ـش دس  ١اي كـاحثاٙ ُٗ  ٛإ ي ٢ش ٛيض ت٢ي٠ ُشدد. ايٚ ك٢شػت ٠ً ػ٘ذتاً دستشداسٛذ١ٟاي اكشاد داساي ُٗ د ك٢شػتی اص ٛإؿٞ ٗیُشكت٠ 

 ؿٞد. ٗیكلل٠ آٗادٟ ٝ تذٝيٚ  122دس  1381دس صٗؼتاٙ ػاّ  هاجاس اػت ي دٝسٟ

 ٛا٠ٗ اكالال ي  ـ ت٢ي3٠

ّ  ا ؿايذ ًاْٗاّٗ ،اػت ؿذٟ اػتلادٟاص تؼثيش١اي ٗختٔلی  ٛا٠ٗ اكالال دس تؼشيق  تـشيٚ تؼشيـق ايـٚ تاؿـذ ًـ٠       تشيٚ ٝ ٗوثـٞ

اصٛظـش  ًٜٜذُاٙ تـ٠ صتـاٙ ٗويـذ ٛظـإ اػـت ٝ       تشُشداٛذٙ صتاٙ طثيؼی ٗذاسى يا اػتلادٟ ٜٗظٞس ت١٠ا  اتضاس ًٜتشّ ٝاطٟ ٛا٠ٗ اكالال 

اٛـذ ٝ تـشاي   ٗؼٜـا ٝ ٛـٞع ٗـشتثط    اصٓلاظػت ٠ً اخاف اص داٛؾ تـشي  ي ٝ پٞياي يي صٗي٠ٜ ٢ٗاسؿذٟٓـاو  ي ٗج٘ٞػ٠ ،ػاختاس

ٝ ػاصٗاٙ د١ٜذُاٙ  ًٜٜذُاٙ اػتلادٟتيٚ  ٛا٠ٗ اكالال  (.51-1361،46سٝٛذ )حشيشي،  رخيشٟ ٝ تاصياتی اطالػاو آٙ حٞصٟ ت٠ ًاس ٗی
                                                           
1. Qualifier 



 
(. 23، 1386)ٗل٘ـذي،   .ؿـٞد  یٗـ ًٜذ ٝ ٗٞجة اسائ٠ يٌذػتی دس كشايٜذ رخيشٟ ٝ تاصياتی اطالػـاو   اطالػاو ١٘ا١ِٜی ايجاد ٗی

اؽ ت٢يـ٠ ٛوـا  دػتشػـی     ٝ ٝظيلـ٠  ػاصي ٝ ػ٢ٞٓت دس ًـاٝؽ ٛـذاسد  دس ٛ٘اي٠ يٌذػتیايٚ اتضاس ١ذكی جض ايجاد  ،يِشد ػثاسو ت٠

 .(23-1381،13)تٜذيٞس،  تاصياتی ؿٞد ٗٞسدٛظشٗٞضٞع  ،ٗؤحشي اػت ٠ً اص طشين آٙ ٛوا 

ـ٠ اٛذي  ايٚ اتضاس ٗؤحش، ج٢ت ت٢ي٠ ٝ تذٝيٚ اّٗااحؼاع ؿذٟ  ،ٛا٠ٗ اكالال ُيشي اص  سو ت٢شٟضشٝ ،پيؾ ١ا وٗذّاص  ١ا دس آسؿيٞ

ًـ٠   ًـشدٟ  ٗــخق  ٛيـض  ٗشًـض اػـٜاد آػـتاٙ هـذع سضـٞي      ًاس تـا اػـٜاد ٗٞجـٞد دس    .اػت ؿٌْ ِٛشكت٠ ٝ سا١ٌاس ٗـخلی

ٞ  پاػخت٠  اكلا( دس ٗٞاسد تؼياسي هادس كش١ِٜی  ي ٛا٠ٗ اكالال دس دػتشع )ٗاٜٛذ  ي١ا ٛا٠ٗ اكالال  ٝ  اٙػـاص  ٛياص١ـاي ٛ٘ايـ٠   يیُـ

سا١ٌـاس   ٜـذ ً ٝ ٗؼضالتی ًـ٠ ايجـاد ٗـی    ٗؼائْخاطش  ي كشف اص صتاٙ طثيؼی ٗذسى يا صتاٙ آصاد ٛيض ت٠  . اػتلادٟٜذٛيؼت ًاستشاٙ

تأًيـذ   ،اػـٜادي  ٛاٗـ٠  اكالال ي  ًٜتشّ ٝ ٢ٗاس ٝاطُاٙ دس هآة ت٢ي٠ شت دس ايٚ ٗوالغ، . تٜاتشايٚٛـذٟ اػت تـخيق دادٟ یٜٗاػث

ي ٝاطُـاٙ   اكـالالحاو دس هآـة يـي ػـيا٠١     ، اتتـذا اص سٝؽ هياػـی  يـشي ُ ت٢شٟتا  ؿٞد ؿٞد. دس ايٚ ساػتا تل٘يٖ ُشكت٠ ٗی ٗی

 ؿٞد. ُيشي يٖتل٘ ١ا آٙ ید١ ػاٗاٙي  تاسٟ ٛلٟٞدس ٟدس آيٜذ آٝسي ُشدد تاُشد

 ١ا يذٝاطًٟٔاص ٗج٘ٞع  يا ٛا٠ٗ اكالال ٝ دادٟ ؿٞد  یػشٝػاٗاٛاطالػاو كشا١ٖ آٗذٟ،  ت٠ ؿٞد ٗیتل٘يٖ ُشكت٠  1380دس ػاّ 

ـ   اػـٜاد  ػاصي دس ٛ٘اي٠ ؿذٟ ُشكت٠ت٠ ًاس  ١اي ٝ تٞكيلِش ّ     ذٝيٚت٢يـ٠ ٝ ت ػٜـٞاٙ  تـا   يا ٛاٗـ٠  اكـالال  ، ُـشدد. پـغ اص يـي ػـا

 ٛاٗـ٠  اكـالال  ػـاصي ايـٚ    . آٗادٟؿٞد یٗ ت٢ي٠ ،ػاصي ٝ آسؿيٞاٙ تخؾ آٗادٟتا تالؽ ُش١ٝی اص ًاسؿٜاػ« سضٞي ٛا٠ٗ اكالال »

آٝسي ٝ تذٝيٚ اطالػاو، تؼـذاد ًـٖ    . ػشػت دس ُشد١٘شاٟ اػت یاؿٌآ تاا ٠ اػت اّٗٝ هاتْ تٞجّ ٢ٖٗاهذإ،  يٚاٝٓ ػٜٞاٙ ت٠ُشچ٠ 

ٙ ٗٞضٞػی ٝ كٜی،  ي ي٠ٜدسصُٗاٙ ٛيش١ٝا دس اٗش تذٝيٚ، داٛؾ ٝ تخلق اٛذى ُشدآٝسٛذ ػـاصاٙ دس   ي ًـاكی ٛ٘ايـ٠   تجشتـ٠  كوـذا

، اٛذى تٞدٙ تؼذاد ٝاطُاٙ ٛا٠ٗ اكالال  ي اص اطالػاو ت٠ جش٠ُ ی٢ٗ٘ػذٕ ٝسٝد تخؾ  يج٠دسٛتا١يٖ اػٜاد ٝ آؿٜايی تا خالٞ  ٝ ٗل

ٛتٞاٛذ پْ استثاطی ٜٗاػـثی   ٛا٠ٗ اكالال تا ايٚ  ؿٞد ٗیتاػج  ؿيشٟ ػاصي ٝ ٛ٘اي٠ دس شيِٛ ًٔی ، حاًٖ تٞدٙ ػياػتؿذٟ يُشدآٝس

 .ػاصاٙ ٝ جؼتجُٞشاٙ( ايجاد ًٜذ ًٜٜذُاٙ )اػٖ اص ٛ٘اي٠ ٗياٙ ٗتٞٙ اػٜادي ٝ اػتلادٟ

 

 تا حال حاضش( 1711ي ػَم )اص  دٍسُ

پاسع  اكضاس ٛشٕػي٘شؽ، جايِضيٚ  اكضاس ٛشٕٝ  ياكت٠استواء Windowsت٠  Dosًتاتخا٠ٛ اص تشٛا٠ٗ تلت  اكضاس ٛشٕ 1382دس ػاّ 

٠ً  ؿٞد ٗیاػ٘اّ  اكضاس ػي٘شؽ تـييشاو ٝ اكالحاتی دس پايِاٟ اػٜاد ٌٗتٞب ٝ تلٞيشي ٛشٕ ،تلّٞالوايٚ  دس پی .دؿٞ ٗی آرسخؾ



 
ػٜذ  ي تخؾ ؿٜاػٜا٠ٗػاو اطال پغ يٚاصا ٠ً ٠ُٛٞ . ت٠ ايٚآيذ پذيذ ٗی ،١اي ٝسٝد اطالػاو اػٜاد ستش٠ُآٙ اكالحاتی دس ًا تثغ ت٠

ٗـذيشيت اػـٜاد ٝ ٗالثٞػـاو،     ١ـا،  ًتاتخا٠ٛ )ػاصٗاٙ ؿٞد ٗیاي جذا آٗادٟ  ًاستش٠ُ ١شًذإ ٝ ج٢ت تلٌيي ،ػاصي اص هؼ٘ت ٛ٘اي٠

-تخـؾ آٗـادٟ  »ػٜٞاٙ  آيذ ٗیپذيذ  ،دس ػاختاس اداسي ػاصٗاٙ ٠ً یتلٞالتتا  صٗاٙدس ايٚ  يٚچٜ ١ٖ(. 1382، ػاصي ي٠ٛ٘اًاستش٠ُ 

 ،اي اػٜاد ٌٗتـٞب ٝ تلـٞيشي  ي ٛ٘اي٠ تش ت٠ ت٢ي٠ كشكاً ايٚ تخؾ ي ٝ ٝظيل٠ ييشياكت٠تـ« ػاصي ي٠ٛ٘اتخؾ »ت٠ « ػاصي ٝ آسؿيٞ

 ؿٞد. ٗـشٝ  اسائ٠ ٗی كٞسو ت٠اهذاٗاو ايٚ دٝسٟ  يٚتش ٢ٖٗدس ادا٠ٗ  .ُشدد ٗیٗلذٝد 

 ػاصي ي٠ٛ٘اـ تـييش دس سٝاّ اٛتواّ اػٜاد اص تخؾ ٗخضٙ ت٠ تخؾ 1

 ؿـٞد  ٗـی دٛثـاّ   ػـشػت  تـ٠ اػـٜاد   ػاصي ًاس ٛ٘اي٠ ٗوالؼی،ُيشي اص ٛيش١ٝاي  ٢شٟتا ت 1382تا  ١1378اي  ي ػاّ دس كاك٠ٔ

ي ػٖٔ، اػٜاد خـاٛٞادٟ ٗٔـي، اػـٜاد     ١اي صيادي اص ٗج٘ٞػ٠ اػٜاد تـٌيالو اداسي آػتاٙ هذع، اػٜاد خاٛٞادٟ تخؾ ٠ً يطٞس ت٠

ـ ُـشد  ٗـی ػاصي  ، ٛ٘اي٠تٞدؿ٘اسٟ اٗٞآی  45000 تش تآؾ٠ ً ؿيشٟ اًذ آػتاٙ هذع، اػٜاد تلٞيشي ًٝتاتخا٠ٛ، اػٜاد تايِاٛی س ا د. اّٗ

. د١ـذ  ٗـی ػت خٞد سا ٛـاٙ  ا ػاصي تش ٛ٘اي٠ ِٛشي ي اػ٘اّ ػياػت ًٔی حذٝد صيادي ٛتيج٠ ٠ً تا ٗـٌالو ايٚ ػشػت ،يجتذس ت٠

ـ   ، اػٜاد تؼياسي ٛ٘اي٠يتًُ٘شچ٠ ت٠ ٓلاظ  ؿٞد ٗیسٝؿٚ    پغ اص تشسػی . دس اػـت ًـاسايی الصٕ   كاهـذ  يليـت ًا اص حيـج  ؿذٟ اّٗ

ُشكـت. اكـضٝٙ تـش ايـٚ،      ٗذٛظش هشاس ٗـی  ،ي اطالػاو ًٔيذي دس صٗشٟ تايؼتی٠ً  اكتادٟ اصهٖٔٗلا١يٖ تؼياسي  يذؿذٟتٞٓي ١ا ٛ٘اي٠

 اٛتوآـاٙدس اػٜاد سػايت تشتية تاسيخی  ػذٕ يضٛٝ  ٗختٔق ٞضٞػاو١اي اطالػاتی تا ٗ شسػی تؼت٠ًاسي دس اٛجإ ًاس ٝ ت پشاًٜذٟ

تؼـياسي   دچـاس اؿـتثا١او  ٗالآة  ٝتلٔيْ ي٠تجض تاؿٜذ ٝ دس دسى ٝ ػاصاٙ كاهذ ت٘شًض الصٕ اي٠ٛ٘ ػثة ؿذٟ ،ػاصي ي٠ٛ٘ات٠ تخؾ 

ـ   . تشخی اص ايٚآيذ ت٠ ٝجٞد ٗیت ػٜذ اص تخؾ ٗخضٙ ضٞاتط خاكی تشاي دسخٞاػ 1382ؿٞٛذ. تش ايٚ اػاع اص ػاّ   ٠ضـٞاتط ت

 اػت:صيش ؿش 

 .ػاصي تٞآی تاسيخی ت٠ تخؾ ٛ٘اي٠ ٝ تاٛظٖاػٜاد اٛتواّ  -

 .  پشاًٜذٟ ػاصي ي٠ٛ٘اجُٔٞيشي اص  ٝ ػاصي ي٠ٛ٘ات٠ تخؾ  دس اٛتواّ اػٜاداي  سػايت ٛظٖ ٗج٘ٞػ٠ -

 آٙ.ػاصي  يؾ اص ؿشٝع ٛ٘اي٠پ ي ػٜذي ١ش ٗج٘ٞػ٠ ت٠ یٗٞضٞع د١ ٗٞسد ػالح جاٗؼيت دس ُيشي يٖتل٘ -

 يٚچٜـ  ١ٖ ي٠ٝ هاجاسي كلٞي٠، اكـاسي٠  اػٜاد هذي٘ی آػتاٙ هذع ٗشتٞ  ت٠ دٝسٟ ١اي تضسٍ ، ٗج٘ٞػ٠يضيس تشٛا٠ٗ يٚاصا پغ

ٝ ٟ ػٔ٘ي٠ ٗـ٢ذ، اػٜاد تلـٞيشي  ي پ٢ٔٞي اّٝ، اػٜاد حٞص اػٜاد حؼاتذاسي تايِاٛی ساًذ آػتاٙ هذع، اػٜاد ٌٗاتثاو اداسي دٝسٟ



 
 یآػـاٛ  ت٠ً٠ پظ١ٝـِشاٙ  يا ٠ُٛٞ ت٠ ؿٞد ٗیاس ًتاتخا٠ٛ اكض ٢ٛايی ٝاسد ٛشٕػاصي ٝ اطالػاو آٙ پغ اص تاصتيٜی ٝ ًٜتشّ  ٛ٘اي٠ يشٟؿ

 .ٜٗذ ؿٞٛذ ٝ اص اطالػاو آٙ ت٢شٟ ٗشاجؼ٠ ٠ آٙذ تتتٞاٜٛ

 1ػاصي ي٠ٛ٘ا١اي ٗشتٞ  ت٠ ػ٘ن  ـ تـييش دس ػياػت2

ػاصي اػـٜاد   كٞسو ٠ً ػياػت ٛ٘اي٠ ٠ ايٚد. تؿٞ ٗیػاصي ٗتلّٞ   تثط تا ػ٘ن ٝ سٝؽ ٛ٘اي٠ٗش١اي  ػياػت 1382اص ػاّ 

اػٜاد تـٌيالو اداسي آػتاٙ هذع اص خاف  طٞس ت٠ٝ  اػٜاد هذي٘ی ؿٞد ٗیتل٘يٖ ُشكت٠ ٝ  ييشياكت٠تـِٛشي  ِٛشي ت٠ جضئی اص ًٔی

تل٘يٖ ُشكت٠  يٚچٜ ١ٖػاصي ؿٞد.  ٝ تا ػالح تااليی اص جاٗؼيت ٛ٘اي٠ هشاسُشكت٠هاجاس دس دػتٞس ًاس تخؾ ي  دٝسٟػلش كلٞي تا 

تـش   ٛيضاستثا  ٗل٢ٞٗی، اٛؼجإ تيـتشي ػاصي اٛتواّ ياتذ تا ض٘ٚ حل،  اػٜاد تا تٞآی تاسيخی ٝ ٗٞضٞػی ت٠ تخؾ ٛ٘اي٠ ؿٞد یٗ

 ػاصاٙ ي٠ٛ٘ات٘شًض  طشف يياصؿٞد  ٠ ٝ تاػج ٗیتأحيش ُزاؿت ،ٝاطُاٙ ًٜتشّتش ؿيٟٞ  یٛٞػ ت٠ تلٞالوػاصي حاًٖ ُشدد. ايٚ  ٛ٘اي٠

 ُـشدآٝسي ٝ ػـثة   ؿـذٟ  ٗؤحش ٝاهغ ،١ا ٝ اكالالحاو ٝاطٟ ً٘يّتٝ اص طشف ديِش تش ي ت٢ي٠ ؿٞد١اي ًاسآٗذتش ٛ٘اي٠ ٝ ٠ياكت يؾاكضا

 .تٞد ؿذٟ ُشكت٠تا آٙ صٗاٙ ٛاديذٟ  ٠ً ددُش یاص اكالالحات یتٞج٢ هاتْتخؾ 

 ـ سٝؽ تاصسػی ٝاطُا3ٙ

، صتـاٙ  2ٗٞجٞد دس اػٜاد تا صتاٛی تشًيثی ٠ً تٔليوی اص صتـاٙ طثيؼـی   ٞضٞػاوٝ ٗ ا١يٖتٞد ٗل ٗوشسؿذٟ ي٠اٝٓسيضي دس تشٛا٠ٗ 

ٝ تـا صٗـاٛی ًـ٠     ُشدآٝسي اطالػـاو ؿـٞد   ت٠اهذإ  تا سٝؽ هياػی يِشد ػثاسو ت٠شدد. ُ اػتخشا   اػت 4ؿذٟ ًٜتشّٝ صتاٙ  3آصاد

ٝ تـييش دس ؿيٟٞ ٝ ػ٘ـن   رًشؿذٟ تلٞالوتشاي ًٜتشّ ٝاطُاٙ ت٠ ػْ٘ ٛيايذ. پغ اص  ـیًٞؿ ،و ت٠ تؼذاد ًاكی ٛشػيذٟاكالالحا

 ؿـٞد  یٗـ  تلـ٘يٖ ُشكتـ٠   ،١اي ٗتؼذد تشاي جُٔٞيشي اص پشاًٜذٟ ؿذٙ اطالػاو ٗشتٞ  ت٠ يي ٗل٢ٕٞ دس ريْ ٗذخْ ،ػاصي ٛ٘اي٠

 ؿيـشٟ  ٝ ١ـا  آ٘ؼاسف دائش١ٟا،  ٛا٠ٗ ت١ا، ٓـ ي جذيذ ت٠ ٜٗاتغ ٗختٔق ١ٖ چٞٙ كش١َٜ پغ اص تشخٞسد تا ١ش اكالال  ٝ ٝاطٟ ص،ػا ٛ٘اي٠

آٙ تـا   ٗٞسد ضشٝسو ٝ سٝؽ ًـاستشد  ػپغ دس  دآٝس دهت ت٠اطالػاو الصٕ سا  ،ي ٗؼٜايی آٙ اكالال  ٗشاجؼ٠ ًشدٟ، پيشاٗٞٙ حٞصٟ

ـ    ٛ٘ٞدٟ ٝ پغ اص تأييذ، ٝاطٟ سا ت٠ ١٘شاٟ اسجا ٗؼوّٞ تخؾ ٝ ديِش ًاسؿٜاػاٙ ٗـٞسو ٚ ع يا اسجاػـاتؾ دس تـاتٔٞيی ًـ٠ ت  ٠ ١٘ـي

تأًيـذ  دس ايـٚ صٗـاٙ   . ًٜٜـذ ًاستشد آٙ اطالع حاكْ  ي ٛلٟٞ ػاصاٙ اص ؿٌْ ٝ ًٜذ تا ديِش ٛ٘اي٠ حثت ،ؿذٟ ٛلةٜٗظٞس دس تخؾ 
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 ؿٞد ٛيض ت٠ ١٘يٚ سٝؽ ػْ٘ ُشدد. دچاس تـييش ٝ دُشُٞٛی ٗی ،١ا دس ٗٞسد اكالالحاتی ٠ً حذٝد ٗؼٜايی يا ًاستشد آٙ ؿٞد یٗ

ٝاطٟ ت٠ ١٘ـشاٟ اسجاػـاو ٝ ُـاٟ تٞضـيلاتؾ ٝاسد      ؿٞد یٗٗوشس اي اص اكالالحاو جذيذ،  تو٠تشاي داؿتٚ ػا ٝ دس هذٕ تؼذي

٘ اػت پيشاٗـٞٙ آٙ   ٛا٠ٗ اكالال ي تؼذي ٠ً ١٘اٙ ت٢ي٠  ؿٞد تا دس ٗشح٠ٔ ي ٝاطُاٙ  ػيا٠١ هالؼـی كـٞسو ُيـشد.     ُيـشي  يٖتلـ

ـ  ؿذ ٗیٝاسد  ،داؿت ًاس اختلافدػتی دس دكتشي ٠ً ت٠ ايٚ  كٞسو ت٠، اكالالحاو تش يؾپاػت ٠ً  رًش ياٙؿا تلـ٘يٖ   تؼـذ ا اّٗ

جٞ ٝ تاصيـاتی  ٠ً ض٘ٚ ٝسٝد اكالالحاو جذيذ، اٌٗاٙ جؼـت  ٞداي ت٢ي٠ ؿ ي ػادٟ تشٛا٠ٗ Access اكضاس ٛشٕتا اػتلادٟ اص  ُشكت٠ ؿذ

ٝ اسجاػاو ٗشتٞ  ت٠ آٙ آُاٟ  ؿذٟ يشكت٠پزاص ؿٌْ اكالال   تتٞاٜٛذاػتلادٟ اص آٙ ت٠ ػ٢ٞٓت تا  ػاصاٙ ي٠ٛ٘ا تاؿذ ٝٛيض دس آٙ كشا١ٖ 

 .ؿٞٛذ

 ػاصي اػاٗی ٗٞجٞد دس اػٜاد ٗؼتٜذـ 4

 ػـاص  يـ٠ ٛ٘اٞػ٠ ػٜذي اٛجإ پـزيشد تـا   ي تاسيخی ٝ ٗج٘ دٝسٟ تش اػاع١ا  ، تل٘يٖ ُشكت٠ ؿذ ٗؼتٜذ ٛ٘ٞدٙ ٛإص ايٚ دٝسٟا

ٙ   یساحت ت٠ٝ  يذاًشدٟپ١ا  ت٘شًض تيـتشي ٛؼثت ت٠ ٛإ اي ٗتلـاٝو ٜٗـذس  دس ػـٜذ    ١ـ  ١ـا سا اص كـٞسو   تتٞاٛذ ٛإ اكـشاد ٝ جايِـاٟ آ

 هاجاسيـ٠ ي  ػـاصي ؿـذٟ دٝسٟ   ؿٞد دس حاّ حاضـش اص ٗج٘ـٞع اػـٜاد ٛ٘ايـ٠     ٗی خاطشٛـاُٙشدد.  ٝ ً٘تش دچاس خالا ادٟتـخيق د

 .اػت ؿذٟ ي٠ت٢ یك٢شػت

 ٢ش١اػاصي ُٗ ٗؼتٜذ ـ5

اطالػـاو ٜٗـذس  دس    ػـايش  ٝ دهين ٗض٘ٞٙ اّٗا .ت٢ي٠ ؿذ 1381ػاّ ٢ُٗش١اي ٗٞجٞد دس اػٜاد دس  ي ي٠ٜدسصٗك٢شػت  يٚاٝٓ

ٙ  ػالهـ٠ ٝ  ٛــذٟ  اػـتخشا   ،اػٜاد اص اطالػاو ی٢ٗ٘تخؾ ؿذ  ٗیٗٞضٞع ػثة  ايٚداد.  هشاس ٛ٘ی يشپٞؿؾصسا  ١ا آٙ اص آٙ  ٜٗـذا

 ؿـذٟ  يـضي س تشٛا٠ٜٗذ ٝ ١ذك٘ كٞسو ت٢٠ش١اي ٗٞجٞد دس اػٜاد ًاس ؿٜاػايی ُٗ 1386ت٘اٜٛذ. تشاي سكغ ايٚ ٗؼضْ، اص ػاّ  ت٢شٟ یت

ٗذيشيت اػٜاد ٝ ٗالثٞػـاو، ًاستشُـ٠    ،١ا ًتاتخا٠ٛ ٢ش )ػاصٗاٙؿٜاػايی ُٗ ي ي ًاستش٠ُ ت٠ ت٢ي٠دس ٛخؼتيٚ ُإ اهذإ . آؿاص ُشديذ

دٝ ك٢شػـت  دس حاّ حاضش ؿذ.  ي كلٞي٠ ٝ اكـاسي٠ ١اي دٝس٢ٟشاطالػاو ٜٗذس  دس ُٗ يآٝس ج٘غ ػپغ ٝ (3)تلٞيش  (٢ٗ1386ش، 

اػت. اهذإ  ؿذٟ ي٠ت٢ «ي اكـاسي٠ ٝسٟك٢شػت ٢ُٗش١اي ٗٞجٞد دس د»ٝ « كلٞي٠ ي دٝسٟك٢شػت ٢ُٗش١اي ٗٞجٞد دس اػٜاد »ؿاْٗ، 

تٞاٛذ اٛؼجإ  ٠ً دس كٞسو تلون ٗی اػت ٢شاكضاس ػي٘شؽ تا ػٜٞاٙ پايِاٟ ُٗ ايجاد پايِاٟ ٗخلٞكی دس ٛشٕتؼذي دس ايٚ خلٞف، 

 اطالػاتی كشا١ٖ آٝسد. اهالٕٗؼتٜذػاصي ايٚ  دسسٝؽذي كلْ جذي ٝ تاؿذ ب ايٚ ٜٗاتغ سا دس پی داؿت٠ٗالٔٞ یسػاٛ ٝ اطالع



 
 ػاصي ٛٞيؼی ٝ ٛ٘اي٠ ي دػت ٛا٠ٗ چٌيذٟ ت٢ي٠ ـ6

ٛٞيؼـی ٝ   آؿـٜايی تـا اكـّٞ ٝ ٗثـاٛی ًٔـی چٌيـذٟ      »اي تا ػٜـٞاٙ   ي دػت ٛا٠ٗ دس ايٚ دٝسٟ، ت٢ي٠ ١ا يتكؼآيٌی ديِش اص  

آٗادٟ  ،ػاصي تٞػط ٗؼوّٞ تخؾ ٛ٘اي٠ 1385ٞ دس ػاّ ي آسؿي تٞد ٠ً دس ساػتاي آُا١ی تخـی ت٠ ًاسؿٜاػاٙ حٞصٟ« ػاصي ي٠ٛ٘ا

ػشاػـش  تشُضاسي ًاسُاٟ آٗٞصؿی تشاي ًاسًٜاٙ ٗشاًـض تٜيـاد ؿـ٢يذ     ي ٗزًٞس، ي اكٔی دس ت٢ي٠ ٝ تٜظيٖ دػت ٛا٠ٗ اِٛيضٟ ُشديذ.

  تـٞد  ؿـذٟ  ُٜجاٛـذٟ ػـاصي   ٛٞيؼی ٝ ٛ٘اي٠ ١اي تؼذ ايٚ دػت ٛا٠ٗ ٠ً دس آٙ ٗلا١يٖ اػاػی ٝ ًٔی چٌيذٟ ا، دس ػاّتٞد. اّٗ ًـٞس

تـا   سا آٛاٙ تيـتش آؿٜايی ي ُشكت تا صٗي٠ٜهشاس  ٜٗذاٙ ػاله٠ يشػا ٝداٛـجٞياٙ اػٖ اص   ١ا ُشٟٝ س ١ٌ٘اساٙ ٝ ديِشدس اختيا تٌ٘يْ ٝ

 .كشا١ٖ ٛ٘ايذ یسػاٛ اطالعاي ػٔ٘ی دس ٛظإ ١ سٝؽ

 ٛا٠ٗ اكالال تشاي تذٝيٚ ٗجذد  يضيس تشٛا٠ٗـ 7

ي ٝاطُاٙ، ت٢ي٠  ٗذيشيت ت٢ي٠ٜ ٝ ج٢ت تٜيادي ٌاسيسا١ ػٜٞاٙ ت٠ػاصي اػٜاد ٘اي٠دس تخؾ ٛ اؿاسٟ ؿذ تش يؾپ٠ً  طٞس ١٘اٙ

 ؿذٟ ُشكت٠ت٠ ٝضؼيت ًٔي٠ اكالالحاو ت٠ ًاس  ٛا٠ٗ اكالال اػت. ١ذف آٙ اػت ٠ً دس هآة  ؿذٟ تيٜی يؾپ ٛا٠ٗ اكالال ٝ تذٝيٚ 

 يا ُٞٛـ٠  تـ٠  تاصيـاتی ػاصي ٝ  ١اي ٛ٘اي٠ آٙ ٛياص ي ي٠ٔٝػ ت٠ٝ  ذٟػٖ اص ٌٗتٞب ٝ تلٞيشي( سػيذُی ؿػاصي اػٜاد )ا دس ١ِٜإ ٛ٘اي٠

ٙ  تـ٠ سػـاٛی   ػـاصاٙ، ٗتخللـاٙ ٗٞضـٞػی ٝ ًاسؿٜاػـاٙ اطـالع      دس ايـٚ پـشٝطٟ ًـ٠ ٛ٘ايـ٠     ٗالٔٞب تشطشف ُشدد. ٟٝ ُـش  ػٜـٞا

َ ضـ٘ٚ   ؿـٞد  ٗـی  تـالؽ  خٞا١ٜذ ًشدٛا٠ٗ ١ٌ٘اسي  تذٝيٚ اكالال ؿٜاػی ٝ  اكالال  ٛ٘ـٞدٙ اٗـش    يٌپاسچـ٠ ٝ  يػـاص  ١٘ا١ٜـ

كٞسو  صيش٠ تاًٜٞٙ دس ايٚ ساػتا اهذاٗاو ؿٞد ً . يادآٝس ٗیُشدد يشپز اٌٗاٙ یساحت ت٠ػاصي، جؼتجٞ ٝ تاصياتی اطالػاو ٛيض  ٛ٘اي٠

 پزيشكت٠ اػت:

 .(ٛا٠ٗ اكالال ػي٘شؽ، پايِاٟ  اكضاس ٛشٕػاصٗاٙ. ) .اكضاس ػي٘شؽ دس ٛشٕ ٛا٠ٗ اكالال پايِا١ی تا ػٜٞاٙ پايِاٟ  ايجاد -

ي پيــ٢ٜاد   ي پيـ٢ٜاد تٞكيلِش. )ػـاصٗاٙ. ٗـذيشيت اػـٜاد ٝ ٗالثٞػـاو، ًاستشُـ٠      اي تا ػٜٞاٙ ًاستش٠ُ ي ًاستش٠ُ ت٢ي٠ -

 .(1385تٞكيلِش، 

 .ٛا٠ٗ اكالال ٝ پظ١ٝـی داساي ػاتو٠ دس ػاخت ٝ تذٝيٚ  يٞيٗشاًض آسؿتاصديذ اص  -

 (.ٛا٠ٗ ٝاطٟػي٘شؽ دس پايِاٟ اػٜاد ٌٗتٞب )كئذ  اكضاس ٛشٕت٠  ٝاسدؿذ١ٟاي  ٝ تٞكيلِش ١ا يذٝاطًٟٔي  اػتخشا  ًٔي٠ -

   اٝٓي٠.تشاي تشسػی ٝ اكال ت٠ آٙ ٛا٠ٗ ٝاطٟٝ اٛتواّ كئذ « ١اي اػٜاد تٞكيلِش»ايجاد پايِاٟ جذيذي ت٠ ٛإ  -



 
ی تؼذادي اص اكالالحاو آصٗايـی ت٠ تشسػ كٞسو ت٠ جٔؼ٠ داخٔی، چٜذدس طی  ًاسؿٜاػاٙ تخؾ آٗادُی تشاي ؿٞد يادآٝس ٗی

دس ايٚ  اكضاس ػي٘شؽ تا ٗلاػٚ ٝ ٗؼاية ًاستش٠ُ ٝ ٛشٕٜٗتوْ ُشديذ  اكضاس ٛشٕت٠ سٝي  ٛيض ٝ تخـی اص اطالػاو پشداخت٠ ؿذ پشتؼاٗذ

 د.ت٢ي٠ ؿٞ ،ٛا٠ٗ اكالال تذٝيٚ ٝ ػاخت  ٜٗاػةِ اكضاس ٛشٕٝ دس كٞسو ٓضٕٝ  ُشدد آؿٌاس خلٞف

 

 گيشيًتيجِ

ٙ ي آػتاٙ هذع سضٞي تا دس اختياس د ًتاتخا٠ٛ ُيـشي اص سٝؽ   اهـذإ تـ٠ ت٢ـشٟ    1376ػـاّ  ١ـا تـشٍ ػـٜذ، اص     اؿتٚ ٗئيـٞ

تـشداسي   ػاصي ٝ ج٢ت ت٢ـشٟ  اص اػٜاد سا ٛ٘اي٠ یتٞج٢ هاتْٝ تاًٜٞٙ تخؾ  ٟٜٗاتغ آسؿيٞي خٞد ٛ٘ٞد ید١ ػاصٗاٙػاصي تشاي  ٛ٘اي٠

ػاصي اػٜاد  ي ٛ٘اي٠ ٗـخلی دس حٞصٟ یٗـ خطاص ػياػت ٝ  تا حذٝدي د١ذ ايٚ ٗشًض ُشچ٠ ١ا ٛـاٙ ٗی آٗادٟ ًشدٟ اػت. تشسػی

١ـا   كاكـ٠ٔ صيـادي داسد. دس تشخـی دٝسٟ    ،شايـٚ تـذاتي   ت٘اٗی ػ٘ٔياتی ًشدٙتا  ااّٗ  ًٜذ تشخٞسداس اػت ٝ دس ساػتاي آٙ حشًت ٗی

ا ، اّٟٗخاس  ًشد س ًتاتخا٠ٛد ٛاؿٜاخت٠ اٗشي اصػاصي سا  ٝضؼيت ٛ٘اي٠ يتا حذ ٠ً ُشكت٠ اٛجإدس ساػتاي ًٜتشّ ٝاطُاٙ  ١ايی يتكؼآ

( دس ٗـٞسد  ٛاٗـ٠  اكـالال  ي ٗؼـتٜذ اػـاٗی ٝ    كـٞسو ُشكتـ٠ )ت٢يـ٠    ١اي يتكؼآصيشا   ٟ اػتتٞد ٝ ٗوالؼی صدٟ ؿتابو ايٚ اهذاٗا

 اهـذاٗاو ، يجـ٠ دسٛتذا ٌٛـشدٟ تٞدٛـذ.   پي ١ا ؿشاف ٗالٔٞتی ٛؼثت ت٠ آٙػاصاٙ ١ٜٞص دسى ٝ اِ ؿذ ٠ً ٛ٘اي٠ د١ی ٜٗاتؼی اٛجإ ػاصٗاٙ

ًاستشد خـٞد سا اص دػـت    ًٞتاٟ، و صٗاٛیٛـذ ٝ تؼذ اص ُزؿت ٗذّ ٝ ًاستشاٙ ػاصاٙ ي٠ٛ٘اغ ٗال٘وٚ ٝ ٗلٌ٘ی تشاي ٗشج ُشكت٠ اٛجإ

 داد.

ـ    تش ي٠تٌػاصاٙ ٝ تا  ػاصي تا حذ صيادي تا تٞاكن ضٜ٘ی ٗياٙ ٛ٘اي٠ دس ادا٠ٗ، ٛ٘اي٠ اٙ پـيؾ سكـت صيـشا    تخلـق ٝ تجشتـ٠ آٛ

. آثت٠ ايٚ سٝؽ كٞسو ِٛيشدهالؼی ت٠ سٝي اكالالحاو  ُيشي يٖتلًٜ٘تشّ ٝ آٝسي اطالػاو الصٕ،  تا ج٘غ تش ايٚ تٞد ٠ًتل٘يٖ 

اص  ؿـذٟ  يـ٠ ت١٢ـاي   ٛ٘ايـ٠  چشاًـ٠  .تٞاٛذ ٗـٌالتی سا ايجاد ًٜـذ  و ٗیا دس دساص ٗذّاّٗ ػتاتشاي ٗذيشيت اطالػاو ١ا  يٌی اص ايذٟ

 ًٜذ. سا ت٢ذيذ ٗی اطالػاتی اػتلٌإ ٝ اٛؼجإ الصٕ تشخٞسداس ٛيؼت ٝ خالش سيضؽ ًارب، پايِاٟ

ًـ٠ دس ايـٚ    ؿـذٟ  كشا١ٖسػذ ٗٞهؼيت آٙ  ػاصي دس ٗشًض اػٜاد ت٠ ٛظش ٗی ػاّ اص ؿشٝع ٛ٘اي٠ 20ٛضديي ت٠  تاُزؿتاًٜٞٙ 

ا ٝ دس ساػـتاي ٝيـشايؾ تٞكـيق ُش١ـ     الصٕاهـذإ   ،تاتجشت٠ي ١ا٠ ت٠ تؼذد ٛيشٝٝ تا تٞجّ دٝ ٗؤحشي كٞسو پزيش يجذاهذإ  صٗي٠ٜ

يـاسي ٗـذيشاٙ ٝ ٗتخللـاٙ    ػـاصي ٝ   ٝ ًاسؿٜاػاٙ تخؾ ٛ٘اي٠اٗيذ اػت تا تالؽ ٗتخللاٙ  .ؿٞد اٛجإ  ٛا٠ٗ اكالال ي  ت٢ي٠

ٝ ٗشًض اػٜاد آػتاٙ هذع سضٞي ٛخؼتيٚ ٢ٛاد آسؿيٞي دس ًـٞس تاؿذ ٠ً ت٠ ؿٌْ ٗالٔٞب اجشايی ؿذٟ  ٢ٖٗايٚ  ،ديِش ػاصٗاٙ



 
 .ًٜذ ػاصي ٜٗاتغ خٞد ٗی ٝ ٛ٘اي٠ ید١ ػاصٗاٙٝ ًاسآٗذ اهذإ ت٠ 
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