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ضوي تجشیه ثِ هؼلوبى ػضیض ٍ ثب یبد ٍ خبعشُ  .هْش سٍص خْبًی هؼلن اص سَی یًَسىَ است 13اوتجش ثشاثش ثب  5

وٌن ثِ هؼلن ػضیض  داضت سٍص خْبًی هؼلن هغلت صیش سا تمذین هی توبم هؼلوبًی وِ دس صًذاى ّستٌذ دس گشاهی

ّبیی وِ  اص ّوبى سبل سبصهبًی وِ هؼلن ثِ آى هشتجظ است )آهَصش ٍ پشٍسش( هؼلن ٍ. هشحَم فشصاد ووبًگش

صهبًی وِ آهَصش دختشاى ثب تالش ٍ وَضص  دسثِ اًتمبل هفبّین آهَصضی پشداخت ای  خبًِ ًظبم سٌتی هىتت

هزّجی  -ضوسی( ثِ چبلطی ػویك هیبى ثبفت سٌتی  1353-1220) ثبًَیی فشّیختِ ثِ ًبم هْشتبج سخطبى

ّبیی اص خبهؼِ ٍ ثخطی اص  ادُ ٍ حىَهت ثذل ضذُ ثَد، یىی اص تمبعغ ّبی تؼبسضی ٍ هجبسصاتی ثیي ثخصخبًَ

الوللی سا ساُ حشوت ٍ سسیذى خبهؼِ ٍ وطَس ثِ سغحی اص تغییشات  افشادی ضذ وِ تغییش ّوشاُ ثب تحَالت ثیي

 .داًستٌذ ِ اص آى هیگشفت تأًط ی گشفتِ دس سغح وطَسّبیی وِ دس آى دسس ٍ والس ٍ تَسؼِ صَست

گشدد6 یىی صًگ خغش ثحشاى  تحَالت دس آهَصش ٍ پشٍسش ثِ دٍ سٍیذاد هْن تبسیخی ثش هی خبستگبُ صهبًیِ 

داسی ثَد وِ ًظبم آهَصضی هَخَد سا صیش ِ ، وِ ثشخبستِ اص ًْضت فىشی سیط1524خْبًی دس فشاًسِ دس سبل 

عَس ولی  ّب ٍ ثِّب، دثیشستبىاست، ثشخبستِ اص داًطگبُ هؼشٍف” سٍیذاد هبُ هِ“سَال ثشد. ایي سخذاد وِ ثِ 

توبهی افشادی ثَد وِ ثِ ًحَی ٍاثستِ ثِ آهَصش ٍ پشٍسش ثَدًذ، یب ًظبم  فشدی ٍ اختوبػیِ ّبی فىشیِاضتغبل

صهبى سشًَضت ًبخشسٌذی ثشای آًْب سلن صدُ ثَد. ایي ًْضت ٍ ضَسش دس ٍالغ ػصیبًی ثَد وِ ًسل  آهَصضی آى

گشفت وِ استبداى داًطگبُ دس  فشاًسِ ثش ػلیِ ًظبم آهَصضی ثش پب وشد. ًبسضبیتی ػوذُ اص آًدب سشچطوِ هیخَاى 

پیطٌْبدّبی هختلفی ثشای تغییش ًظبم آهَصضی ثِ ٍصیشاى آهَصش ٍ پشٍسش دادُ ثَدًذ، اهب هَسد  1555سبل 

آهَصاى دثیشستبًی حشفی ثشای  داًص»ى ای ثب ػٌَاآهَصاى خضٍُدًجبل آى داًص  تصَیت لشاس ًگشفتِ ثَد. ثِ

ّبی اداسُ ّب ٍ فؼبلیتیضیس ّب، ثشًبهِگیشیهٌتطشوشدًذ ٍ هصشّاًِ خَاستبس هطبسوت دس تصوین« گفتي داسًذ

هذسسِ ضذًذ. دٍلت فشاًسِ وِ تْذیذ ثِ سمَط ضذُ ثَد، پس اص ثشلشاسی ًظن ٍ لبًَى، اػتشاف وشد وِ توشوض 

الوللی ثِ ّبی ثیيس ثشاثش پیطشفت ضذُ ٍ لزا ثذٍى تَخِ ثِ ًیبصّبی هَخَد ٍ سلبثتدس آهَصش ٍ پشٍسش سذی د

6 1335دّذ. ٍی سپس لَاًیي خذیذی سا ثشای اصالح آهَصش ٍ پشٍسش ٍضغ وشد. )سؤٍف، ساُ خَد اداهِ هی

ثشگضاس ٍ  1541( دٍهیي سٍیذاد، اخالس وویسیَى هلی آهشیىب ثشای اػتالی آهَصش ٍ پشٍسش ثَد وِ دس سبل 33

اًتطبس یبفت. گضاسش « هلتی دس هؼشض خغش»ثب ػٌَاى  1543ای گشدیذ وِ دس سبل دٌّذُ تىبى هٌدش ثِ گضاسش

ّبی خغش، ثِ هسئَالى آهَصش ٍ پشٍسش وطَس ّطذاس دادُ ٍ آًْب سا ِ ّب ٍ اػالم ًطبًس اص ثیبى ثشسسیهضثَس پ

الصم ثِ تَضیح است وِ دس تبسیخ آهَصش ٍ  ثپشداصًذ.خَیی  ّب ثِ چبسُوشد وِ ثشای سفغ ًبسسبییهَظف هی

اًذ، ٍخَد داضتِ ّبی آهَصضی ضذُّبی دیگشی وِ هٌدش ثِ تغییشاتی دس ًظبمپشٍسش وطَسّبی خْبى، حشوت

ّبی آهَصضی دس سبختبسّبی سٌتی خَد ٍ هطبثِ آًْب ٍ غبلجبً اهب تب لجل اص ًیوِ دٍم لشى ثیستن، اغلت ًظبم

 ّب یب ٍاحذّبی وشدًذ. سبختبس ولی ایي الگَّب دس آهَصضىذُ یه الگَّبی هتذاٍل اسٍپبیی ػولگًَِ اص التجبس

آهَصضی /ّبی تشثیت هؼلن دس وطَسّبی هختلف خْبى، ثب اػتجبسّبی ػلوی حًبم داًطسشاّب یب وبلآهَصضی ثِ

شفتِ( ایي ٍالؼیت سا ضذُ )ػوذتبً دس وطَسّبی پیط ّبی ًَضتِثشسسی اسٌبد ٍ وتبة ضَد.هتفبٍت خالصِ هی
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ساِّ سفتِ ٍ ثیي آهَصش ٍ صًذگی ضىبف وٌذ وِ ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش تب اٍاسظ لشى ثیستن ثِ ثیسٍضي هی

تَاًذ ٍ ًجبیذ اص دس اثتذای آخشیي سثغ لشى ثیستن، خْبًیبى دسیبفتٌذ وِ آهَصش ٍ پشٍسش ًوی ٍخَد داسد.  ػویمی

ای سا پی سیخت ٍ هؼلن ّب ضذ ٍ سشاًدبم ًظبم آهَصضی تبصٍُسد صثبىّبی صًذگی دٍس ثوبًذ. ایي هَضَع ٍالؼیت

ّبی آهَصضی  ّب ٍ ًَآٍسی ّبی هحتَایی ثشًبهِسا دس پبیِ ٍ ضبلَدُ خَد لشاس داد. اص آى ثِ ثؼذ دس گیشٍداس دگشگًَی

س ًَاهجش وشد. ثِ دًجبل ایي هَضَع دًمص هؼلن ػوذّتشیي هَضَػی ثَد وِ ثیطتشیي تَخِ سا ثخَد خلت هی

وطَس اص خولِ داًوبسن،  20ّبی ػلوی، آهَصضی ٍ فشٌّگی الوللی هتطىل اص ضخصیت یه گشٍُ ثیي 1540

چیي، هدبسستبى، ضَسٍی سبثك، هىضیه، تبیلٌذ، فشاًسِ، یَگسالٍی، ٌّذ، ثشصیل، آهشیىب ٍ... ثِ ػٌَاى هطبٍس 

آهَصضی سا هَسد ثشسسی لشاس دادًذ. پس اص آى دثیشخبًِ یًَسىَ دس پبسیس گشدّن آهذًذ ٍ هَضَػبت اسبسی 

دس پبسیس تطىیل ضذ ٍ ثِ  1541الوللی تفىش دسثبسُ آیٌذُ آهَصش ٍ پشٍسش دس دسبهجش  دٍهیي گشدّوبیی ثیي

دادى ثِ  اّویت (1»آهذُ پشداخت. اّن ایي ًتبیح ػجبست ثَدًذ اص6  ػول ّبی ثِگیشی اص وَضص ثٌذی ٍ ًتیدِ خوغ

گستشش ووی ٍ ویفی تشثیت هؼلن  (2ی وشدى هذت وبسآهَصی ٍ ثبصآهَصی تشثیت هؼلن؛ ًمص هؼلن ٍ عَالً

ّبی دسسی ٍ ّبی آهَصضی، هحتَای وتبة تحَل دس ثشًبهِ( 3 ٍ هتٌبست ثب سضذ ٍ گستشش آهَصش ٍ پشٍسش

سادیَیی ٍ ّبی  ّب، فیلن، ثشًبهِ ، هَصُبّّب، وتبثخبًِ ضذى هٌبثغ داًص ٍ اعالػبت اص لجیل6 سٍصًبهِ اضبفِ

ّبی صًذگی ٍ آهَصضْبی . ضىبف ثیي ٍالؼیت(1984)یًَسىَ،  « الىتشًٍیه ٍ...تلَیضیًَی، تئبتش، سایبًِ ٍ هیىشٍ

وشد. اص خولِ  هی ایدبدافضایی سا  ّبی دسدآٍس ٍ صحوت ّب ٍ سشخَسدگیّب ٍ ضىستای، گشفتبسیهذسسِ

داضتِ ٍ آًْب سا ثب سٍیذادّب ٍ تغییشات ثیشًٍی  ًگِگزضت دٍس دس ثیشٍى هذسسِ هیوشدگبى سا اص آًچِ  تحصیل

ّب هؼشٍف است، سِ وتبة اثشگزاس  ّب ٍ تشغیت پشداصی ّب، ًظشیِ وِ ثِ سبل اًذیطِ 1551دس سبل . وشد ثیگبًِ هی

هٌتطش ضذ وِ ثش تحَالت خْبًی آهَصش ٍ پشٍسش تأثیش خذی گزاضت. دس ایي سبل الىسبًذس ویٌگ )ًخستیي 

م( ٍ ثشتشاًذ اضٌبیذس )دثیشول ثبضگبُ سم ٍ ػضَ آوبدهی خْبًی ٌّش ٍ ػلن( وتبثی تحت سئیس ثبضگبُ س

دس دٍ ثخص تٌظین ٍ هٌتطش وشدًذ وِ ثخص اٍل، ضشح وبهلی اص هطىالت ٍ « ًخستیي اًمالة خْبًی»ػٌَاى

بى ثش . ًَیسٌذگّبیی ثشای سفغ ایي هطىالت هؼضالت خبهؼِ ثطشی دس ػصش حبضش ٍ ثخص دٍم، ثیبى ساُ حل

آًْب ثشای اثجبت ایي سَء هذیشیت دالیل هتؼذدی «. ضَد ٍ وطَسّب اص آى ثذتشخْبى ثذ اداسُ هی»ایي ثبٍسًذ وِ 

وِ ثذٍى  ًوبیٌذ. دسحبلی ّب دس ثشاثش تغییش ایستبدگی وشدُ ٍ اص خاللیت پشّیض هیضوبسًذ اص خول6ِ حىَهتسا ثشهی

ّب ثِ هسبئلی تَخِ  وًٌَی سا پطت سش گزاضت؛ ثیطتش حىَهتّبی تَاى ثحشاىتغییش، ًَآٍسی ٍ خاللیت ًوی

هبًٌذ؛ الضاهبت  داسًذ وِ هتؼلك ثِ اهشٍص است ًِ آیٌذُ؛ دس ًتیدِ اص پشداختي ثِ اهَس اسبسی ٍ ثٌیبدیي غبفل هی

ٍسی، وٌذ تب افشادی ثب ایي صفبت دس سأس اهَس لشاس گیشًذ6 تَاى ًَآٍسی ٍ اًغجبق ثب ًَآ اهشٍص ایدبة هی خْبىِ

ثشخَسد اخاللی ٍ ػبدالًِ ثب هسبئل ٍ تَاى ثبالی یبدگیشی. آًْب سپس استمبی تَاًبیی حىَهت سا هٌَط ثِ تشویت 

سبصًذ6 آهَصش ٍ پشٍسش ثِ ّبیی ػول وشدُ ٍ اداسُ اهَس سا هوىي هی داًٌذ وِ ثِ هثبثِ اّشم سِ ػبهل دیگش هی

ّبی ّوگبًی. آهَصش ٍ  خذیذ؛ استفبدُ هٌبست اص سسبًِ ّبیگیشی اص ػلَم ٍ فٌبٍسی آى؛ ثْشُ هؼٌبی اهشٍصیِ
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 وٌیندس آى صًذگی هیی وِ خْبًوِ  ایيپشٍسش ًَیي ثِ هؼٌبی یبدگشفتي دس صًذگی ٍ اص صًذگی، ٍ ًیض فْویذى 

ّبی آهَصضی ثبیذ اص  یبدگیشی. ثش اسبس ایي اصل، ًظبم ٍ . آهَصش ٍ پشٍسش یؼٌی یبدگیشیاست غییشدس حبل ت

ّبی خذیذ یؼٌی یبسی خستي اص آًْب ثشای سٍیبسٍیی ثب هْوتشیي گیشی اص ػلَم ٍ فٌبٍسی ًَذ. ثْشُثي هتحَل ض

ضًَذ. ویٌگ ٍ اضٌبیذس پس اص تطشیح سِ اّشم اداسُ خبهؼِ، ساُ گیش ثطشیت هیّبیی وِ دس آیٌذُ گشیجبىچبلص

پشٍسش؛ تغییش دس ضیَُ یبدگیشی؛ هجبسصُ ثب سبصگبسی ثب تغییش؛ دسن ًمص آهَصش ٍ  6دٌّذّبی صیش سا اسائِ هی حل

ّبی هطىالت آهَصش ٍ پشٍسش؛ تَخِ ثِ اّذاف آهَصش ٍ پشٍسش ًَیي؛ ثْبدادى ثِ ًمص هؼلن؛ اًتخبة ضیَُ

ّبی اخاللی ٍ هؼٌَی. ّب ٍ اسج ًْبدى ثِ اسصشّب ٍ اسصش سیضی آهَصش ٍ پشٍسش؛ تَخِ ثِ اًگیضُ ثْتش دس ثشًبهِ

آیذ وِ آهَصش،  وبس هی ثبالثشدى ویفیت هٌبثغ اًسبًی است. ایي ولیذ ٍلتی ثِ ولیذِ ،یبدگشفتي ٍ یبدگیشی

دٌّذ، ثلىِ فشد سا لبدس ای سا ضىل هیّبی حشفِای اص فشایٌذّب تلمی ضَد. فشایٌذّبیی وِ ًِ تٌْب هْبست هدوَػِ

ت ٍ احتشام ثِ ثطشیت سبصد تب استؼذادّبی ثبلمَُ خَیص سا ثشای هطبسوت َّضوٌذاًِ ٍ پزیشش هسئَلی هی

گشایی  ٍاپس ،فشاٍاًی اعالػبت 6ضىَفب وٌذ. ًظبم آهَصضی دستخَش سِ هؼضل است وِ ثبیذ ثب آًْب هجبسصُ وٌین

ٍ ػذم تٌبست هحتَاّبی آهَصضی ثش خالف گزضتِ آهَصش ٍ پشٍسش اهشٍص ٍ آیٌذُ ثِ هؼٌبی فشایٌذ دائوی 

اّذاف تبصُ آهَصش ٍ پشٍسش یبدگیشی تغییش است. وست یبدگیشی تَسظ ّش اًسبى ٍ ّش خبهؼِ است. یىی اص 

ّب ٍ استؼذادّبی خَیص، ثِ وبس اًذاختي لَای داًص، پشٍسش َّش، استؼذاد، ضٌبخت خَد ٍ آگبّی اص هَّجت

ّبی ّبی ًبهغلَة ٍ ٍیشاًگش، ایفبی ًمص هسئَالًِ ٍ... اص خولِ ّذف رٌّی خالق ٍ پش تخیل، غلجِ ثش اًگیضُ

( خْبًی ضذى ثش سبصهبى وبس ٍ سٍش اًدبم وبس دس سغح 1550ًَیي است. )ویٌگ ٍ اضٌبیذس، آهَصش ٍ پشٍسش 

گشدد. گستشش التصبد  خْبى ًیض هَثش ثَدُ ٍ هْوتشیي ثخص ایي تأثیش ثِ تَلیذ وبال ثب هْبست ثبالتش هشثَط هی

ص سغح هْبست ٍ داًص پزیشی، تبثیش وبسگشاى ثش هطبغل خَد، خشیبى چٌذهْبستی، افضایهحَس، اًؼغبفداًص

ضذى است. دس  ّبی خْبًیوبسگشاى، ًبثشاثشی دسآهذّب، گستشش تمبضب ثشای آهَصش ػبلی ٍ هبًٌذ آى اص ٍیژگی

چٌیي فضبیی، وطَسّبی دس حبل تَسؼِ ثشای افضایص ٍ گستشش آهَصش ٍ تشثیت ًیشٍی وبس هبّش تحت فطبس 

ضَد وِ دس التصبد خْبًی ّبی خبسخی هی زة سشهبیِلشاس داسًذ. تدْیض وطَسّب ثِ ًیشٍی وبس هبّش هَخت خ

ّبی وَتبُ هذت ّستٌذ. چٌیي  گزاسی هٌذ ثِ سشهبیِ گزاساى خبسخی ػاللِ ای داسد. اهب سشهبیِ وٌٌذُ ًمص تؼییي

ّب ٍ هٌبثغ دیگش ّبی آهَصش ٍ پشٍسش سا وبّص دادُ ٍ ثِ دًجبل ساُ ّب ثَدخِضَد تب دٍلتسٍیىشدی ثبػث هی

گزاسی ثشای ثْجَد ٍ تَسؼِ آهَصش ٍ ّب سا دس سیبستای هوىي است دٍلتچٌیي سٍیِ .آى ثبضٌذ تأهیي هبلی

هْبست دس التصبد ًَیي خْبًی ثب هطىل هَاخِ سبصد. اص سَی دیگش فٌبٍسی اعالػبت ثِ تذسیح ثخطی اص 

ّبی ووتش ٍ اص  ٌِّبی دسسی هإسسبت آهَصضی ضذُ ٍ ایي الذام ثِ هٌظَس گستشش ویفیت آهَصش ثب ّضی ثشًبهِ

گزاسی هَخت گیشد. ایي ًَع سیبستساُ دٍس، ٍ ًیض ػشضِ ویفیت ثشتش آهَصضی ثب استفبدُ اص ایٌتشًت صَست هی

ّبی آهَصضی  ضَد. دس ایي ساثغِ ویفیت ًظبمتش داًص آهَصاى دس سشاسش دًیب ثب یىذیگش هی استجبط ّش چِ گستشدُ

ّبی دسسی  ّب تبویذ ثسیبسی ثش ثشًبهِ گیشد. ایي همبیسِ لشاس هی ثِ عَس هضایذی دس سغح خْبًی هَسد همبیسِ
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ّبی استجبعی داسًذ. اهتحبًبت ٍ تؼییي استبًذاسدّبی آهَصضی ثخص ػلَم ٍ سیبضی، صثبى اًگلیسی ٍ هْبست

ّبیی ّستٌذ وِ ثِ هٌظَس استمبی سغح هسئَلیت ٍ پبسخگَیی ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش دس لجبل  ٍسیؼی اص تالش

اًذ. ثب سٌدص داًص تَلیذضذُ، وبسوٌبى ٍ هذیشاى آهَصضی ًیض هَسد اسصضیبثی لشاس  هَسد تَخِ لشاس گشفتِ خبهؼِ،

گیشًذ. اهب سٍش اهتحبًبت ثِ ضذت هتبثش اص هحیظ سیبسی ٍ اّذاف ًظبم آهَصضی است. لزا ثشای تَسؼِ  هی

ػمیذتی اهتحبًبت اص چبسچَة ٍ /ّبی اثشثخص ثِ هٌظَس ثْجَد ًظبم آهَصضی ثبیذ گشایطبت سیبسیسیبست

ّبی اعالػبت ثِ هٌضلِ اًتمبل فشٌّگ خْبًی  ضذى ضجىِ ّبی آهَصضی هدضا گشدد. خْبًیهحتَای هذیشیت ًظبم

ّبی ثبصاس ًبضی اص وٌٌذ اسصشّب احسبس هیای است وِ ثؼضی اص گشٍُ ضذى ّوچٌیي ثِ گًَِ است. خْبًی

ّبی خبظ ثِ همبثلِ ثب التصبد ّب اص عشیك تأویذ ثش اسصشلزا ایي گشٍُ فشٌّگ ًَیي، آًْب سا ثِ حبضیِ ساًذُ است.

ّبی هزّجی، عشفذاساى هحیظ صیست، اًذ )هبًٌذ گشٍُّبیی وِ خَد ًیض خْبًی ضذُپشداصًذ؛ اسصشخْبًی هی

ي خشیبًی ًضاع پشداصًذ. چٌی فشاًَگشایبى، خٌجص فویٌیستی ٍ هبًٌذ آى( ٍ ّوضهبى ػلیِ ًظبم ثبصاس ًیض ثِ همبثلِ هی

ّبی ًظبم آهَصضی ایشاى دس ثیست سبلی وِ اص  آٍسد. چبلص ای دس ساثغِ ثب هفَْم ٍ اسصش داًص ثِ ٍخَد هیتبصُ

 وِ وٌْگی، ًذّب خَد سا ًطبى داد گزضتِ ثسیبس ػویك ٍ وٌِْ ضذُ ٍ دس لضیِ وشًٍب ایي چبلص 21لشى 

ٍ اگش ّن  ،َالىئًظبم سیبسی است ٍ ًِ هس ٍ اٍلَیتًظبم آهَصش ٍ پشٍسش ًِ هَسد تَخِ  ،فشسَدگی

هَضَػبتی ّوچَى سٌذ تحَل ثٌیبدیي وِ هَسد تبویذ ٍ تبییذ هسئَالى لشاس گشفت صشفب دس حذ حشف ثَدُ ٍ 

 اسآهَصش ٍ پشٍسش دس حذ آسفبلت یه سٍستب دس ػشاق ٍ سَسیِ ثشای حبوویت اص اّویت ٍ اٍلَیت ثشخَسد

ًظبم آهَصضی ایشاى ثبیذ ثِ تفىش اًتمبدی، استجبعبت اثشثخص ٍ سٍش حل هسئلِ   الحیث الودوَع فیًیست. 

 ٌْگبمِّبی ثّب ٍ ضشایظ خذیذ ثشای یبدگیشیتَخِ وشدُ، تٌْب ثِ اًتمبل داًص ٍ حمبیك اوتفب ًىٌذ. اص فشصت

داًص آهَصاى ثب تَخِ ثِ ّب سا ثِ عَس هَثش دس  ّبی ثشلشاسی استجبط ٍ تجبدل ایذُ داًص آهَصاى ثْشُ گشفتِ، ساُ حل

ّبی گشٍّی دس هذسسِ ٍ تطشیه ّبی فشدی اسائِ دّذ. آهَصش ٍ پشٍسش ثستشسبص فشٌّگ ّوىبسیتفبٍت

هسبػی ثب ًْبدّبی ثبصسگبًی ٍ صٌؼتی ٍ ًْبدّبی آهَصضی دیگش است. داًطگبُ ًیض وِ خَد اص ًْبدّبی آهَصش 

ّب دس ًیبصّبی هتغیش خبهؼِ ثبضذ. توبم فؼبلیت ضَد دس لشى ثیست ٍ یىن ثبیذ پبسخگَیػبلی هحسَة هی

ّبی ضَد، تب هؼلوبى ًیبص ثِ تغییش سٍش سا حس ًىشدُ ٍ ثِ سٍشًبم سٍش هؼلن، گشفتبس هی ثستی ًَیي ثِ ثي

ّب خٌثی ضذُ ٍ ػمین خَاّذ هبًذ. پس ثبیستی اثتذا ثب تبویذ ثش فؼبلیت ،تَخِ ثبضٌذیبدگیشی ثی -ًَیي یبددّی

ّبی ًَیي هؼلن اص داًبی ول ثِ ساٌّوبیی وِ خَد احتیبج ثِ آهَصش داسد ٍ سپس آهَصش سٍشتغییش ًمص 

ّبی تحصیلی، الذام ًوَد.  ّب دس ولیِ دٍسُّبی ٍالؼی ٍ ًظبست ثش فؼبلیتتذسیس، دسگیشًوَدى هؼلوبى دس هحیظ

ای است وِ  شیي ًىتِت ّبی ضغلی ثشای ایي حشفِ، هحَسی سسیذگی ثِ ٍضغ هؼیطتی هؼلوبى ٍ ایدبد خبرثِ

صیشا وِ دیَاسّبی ثٌبی ػظین آهَصش وِ ثب هصبلحی ّوچَى  ذ.ّبی خبًجی سا ثبصسبصی وٌ تَاًذ ًبسسبیی هی

سبصی اهىبًبت ٍ تدْیضات ٍ  ّبی ًَ دس تذسیس، فشاّن سیضی دسسی، خلك سٍش سیضی آهَصضی، ثشًبهِ ثشًبهِ

ضذُ ثبضٌذ اهب دس ثشاثش ٍضؼیت ًبهٌبست  لیك ٍ حسبةّشچٌذ اصَلی، د ،ضًَذ الصم ٍ... سبختِ هی فضبسبصیِ



6 
 

ّبی صٌفی ٍ ثْبدادى ثِ آًْب ثِ ػٌَاى  سسویت ضٌبختي تطىل ثِذ ثَد. ٌصًذگی اختوبػی هؼلوبى همبٍم ًخَاّ

ّبی آهَصضی ٍ پشٍسضی ثب تَخِ ثِ اّویتی وِ دس  ثبًی ًبظش ثش ثشًبهِ ضشٍست اهشٍصی ٍ ًْبدی ًبظش ٍ دیذُ

ثشای تَسؼِ هٌبثغ اًسبًی، تدْیض  1381ؼِ وبسثشی فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت )تىفب( دس سبل ثشًبهِ هلی تَس

ٍ... دس ًظش گشفتِ ضذُ ثَد ٍ ًیض اّویت  ICT ضذى آًْب، آهَصش هؼلوبى ثب هجحث ای هذاسس ثِ سایبًِ ٍ ضجىِ

تَسؼِ ّش چِ ثیطتش ٍ  دادى ایي عشح اص سَی آهَصش ٍ پشٍسش تبوٌَى )ثب تَخِ ثِ گضاسش ػولىشد(، لزا

گیشی ٍیشٍس وشًٍب ٍ تىبپَی  وِ دس ّوِ ّبی هْن است ٍ هْوتش آىتش صیشسبخت استجبعی اص اٍلَیت سشیغ

ٍ ًبوبهی دس اسائِ ثْیٌِ ٍّوگبًی  آهَصش ٍ پشٍسش دس اسائِ پلتفشهی خْت آهَصش هدبصی داًص آهَصاى )ضبد(

 حیبتی ػیبى ضذُ است.  آى ضشٍست گستشش فٌبٍسی اعالػبت ثِ ػٌَاى ضشٍستی

 55هْش  13هحوذ حسي پَسُ هؼلن ثبصًطستِ ٍ فؼبل صٌفی 

 


