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چکيدُ
هیبی  ضاییح اظ للیم زض ؾیطظمی     اظ قطن نوظزهم میالزی، تعطیف و تلقی   تب پیف

اؾالم ، تحت تأثیط آیبت واحبزیث، میطاث ؾلف نرؿییی  و حبمیییت ضویدیطز    
گطای مجین  ثط میبة و ؾنت زض نهبزهبی آموظق ، اغلت قلیطوی  محیسوز و  نقل

ثیب غیطة،    هبی اندیب  قیس ، ضوییبضوی    ثب اؾینبز ثط پػوهف. مبهیی  زین  زاقت
مكبهس  قسضت تدنولوغید  للو  خسیس و مقبیؿه پیكیطتت مكیوضهبی اضوپیبی     

-هبی شهن  میعسزی ضا زض حیوظ  مبنسگ  معم  مكوضهبی اؾالم ، چبلفثب لقت

یدی  اظ ضویدطزهیبی مكییط     . هبی مریلف، میبن میفدطان مؿیلیبن ثطانییریت  
، ثیبظتعطیف ثطذی    هبی شهنی  نوپسییس  انسیكینسان مؿلیبن زض مواخهه ثب چبلف
هبی گونیبگون و انُجیبآ آن ثیب نیبظهیب و     مفبهیم ؾنی ، ملیسی و ثنیبزی  زض حوظ 

ؾیو،  مهط اظ زهه پبیبن  قطن هیدسهم میالزی ثه ای . مقیًیبت خسیس ثوز  اؾت
ای ضا زض هبی مواخهه ثب غطة و مسضنیییه ثیوز و تحیوگت گؿییطز     ید  اظ مبنون

زض خؿیبض حبيط ثه مُبلعه موضزی تلق  میفدطان . هبی مریلف تدطثه نیوزلطنه
پیطزاظیم و يیی    مهطی اظ للم، پؽ اظ مواخهه و آقنبی  آنهیب ثیب مسضنیییه می     

هیب و للیل   مقبیؿه آن ثب تلق  آنبن اظ للم زض زوضان پیكبمسضنییه ثیه ثییبن تفیبوت   
 .  هبی آن ذواهیم پطزاذتثبظتعطیف للم اظ ؾوی انسیكینسان مهطی و يطوضت

للم، مفهو  للم، ثیبظتعطیف للیم، نیوگطای  زض مهیط، ن یب       تبضید:ّادٍاشُکلي
 .آموظق  مهط
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 هقدهه. 1
ثط هط نوع آگبه  مه انؿبن زضثبض  ذوز و خهبن پیطامونف مؿت « للم»تطی  مفهو  لب  

زهس مه هم زض تطهنگ خوامع اؾیالم   ثطضؾ  مفهو  للم نكبن م .منس، زگلت م  منس
اغلت واخس نجغه و مبهیت زین  ثوز  و زانف اله  زض مبنون مفهو  و هم مؿیح ، ای 
-یدؿیبن ، اظ لهط نوظایى ثه ثعس. هبی ضایح اظ للم قطاض زاقیه اؾتهیه تعبضیف و تلق 

انیبضی مفهو  للم ثب للم تدطث  زض مغطة ظمی ، تعطیف خسیسی اظ للم ثوز مه توؾٍ 
عنوی نبقی  اظ تلقی  خسییس، پیكیطتت     هبی مبضتؿضغم ذمیفدطان غطث  اضائه قس و ثه
گطاییبن و  زض ایی  ؾیو زض خوامیع اؾیالم ، تنیبظع لقیل      . تدنولوغید  غطة ضا ضقم ظز

َطتساضان نقل ثب یدسییط اظ یک َطف و نوع و چیونی  مبضثطز واغ  للم و مهیبزی  و  
مكیقّبت آن زض ازثیبت زین  اظ َطف زییط، قلیطو مفهوم  و مهساق  للم ضا زض زنییبی  

-تطخب  ای  منبقكه تطؾبینس ، ثب پییطوظی نقیل  . هبی خسی مواخه ؾبذتؾال  ثب چبلفا

گطایبن و چیطگ  آنهب ثط نهبزهبی تعلیم و تطثیت زض زنیبی اؾال  و َطز و تدفیط پییطوان  
زاقت و آن ضا زچیبض انقجیبو   نیب  انبلت لقل و معیعلیبن، واغ  للم ضا ثؿیه و محسوز 

ی  تطتیت للم زض خهبن اؾال  اظ من ط ملی  و میالن، زض   ثس. مفهوم  و مهساق  ؾبذت
-ضغم ثطذ  تطاظهبی زضذكبن آن، ثههبی منیه  ثه آن، ثهزوضان پیكبمسضنییه ذبنه ؾس 

زلیل تطوثؿیی  مفهوم  تحییل قس  ثط آن و ؾیُط  ضویدطز تنگ ن طانه، اظ ظاینسگ  و 
وضوز مسضنیییه ثیه مطامیع    . نجوز ثبلنسگ  موضز انی بض، زض حوظ  للو  غیط زین  ثطذوضزاض

هیبی  انل  ؾطظمی  هبی اؾالم ، چبلف هیبی تدیطی و ن یطی مینیول  ضا زض لطنیه     
گطایبن و نوگطاییبن زض خوامیع اؾیالم     گونبگون ثطانییرت و خسال ؾری  ضا ثی  ؾنت

ید  اظ آوضزگبههبی انل  تقبثل ؾینت و مسضنیییه، حیوظ  تعلییم و تطثییت و      . زام  ظز
مفهو  خسیس للم و زؾیبوضزهبی نبقی  اظ  . ثنیبزی مطتجٍ ثب آن اظ خیله للم ثوزمفبهیم 

حبنیل ایی  چیبلف    . هبی معم  آن ضا ثه چبلف ؾیری  مكییس  آن، للم ؾنی  و نبتوان 
زضاظزام ، ثبظنیطی زض مفهو  للم و ثبظتعطیف آن و مفبهیم مطتجٍ ثب آن ن یط للیم نیبتع   

 .زض خهبن اؾال  ثوز
ط آن اؾت ؾطظمی  مهط ضا  میه هییواض  ثیه واؾیُه لبلییبن و مطامیع       خؿیبض حبيط،  ث
ثطزاض ثوز  و ثب انسم  تؿبمح، اضزوگب  تدطی و مطمع تولیس انسیكه ثیطای  للی  ثعضگ نب 

ثعالو  پیكییبم   . آمس ، اظ ای  ظاویه ثدبوزقیبض م امثطیت خهبن اؾال  زض ای  زوض  ثه
مفبهیم میسضن نبقی  اظ مسضنیییه ثیه واؾیُه       و تدطثه مهط زض مواخهه ثب غطة خسیس و

ثه آن، وخه زییط تطخیح مهیط زض ایی  ثطضؾی     .  1798هدو  نبپلئون ثنبپبضت زض ؾبل 
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انل  مقبله ای  اؾت میه ثیب لنبییت ثیه تهیم ضاییح اظ للیم زض مطامیع          پطؾف. ثبقسم 
میفدطان زوضان پیكبمسضنییه، لوامل تأثیطگصاض زض ثبظتعطیف للم توؾٍ  زض آموظق  مهط

مهطی زض قطن نوظزهم میالزی و يطوضت هبی آن چه ثوزنس و ای  امط چه تیأثیطی ثیط   
 ن ب  آموظق  مهط زاقیه اؾت؟  

 
 . م11بررسی هفهوم علن در هصر پیش از قرن . 2

« للم نیبتع »مم زض زوضان میبلیک و لثیبن ، انُالح هبی تبضیر ، زؾتثط پبیه گعاضـ
إشا میبت  »اغلت مؿبن  مه ثه تفؿیط ای  حسیث پییبمجط  . قسم  تنهب ثط للو  زین  اَالآ

 :نسقة خبضیة، أو للم ینیفع ثه، أو ولس نبلح ییسلو لیه  : ث  آز  انقُع لیله اگ م  ثالث
ای میه  ثیه نیسقه  : قوز میط زض ؾه موضزوقی  انؿبن ثییطز لیلف زض ای  زنیب قُع م »

آن اؾیفبز  قیوز و تطظنیس نیبلح میه      هیچنبن خبضی ثبقس و تبیس  ثطؾبنس، للی  مه اظ
 :2010لییبض ،  )انیس  انس، للم نبتع ضا ثه للو  زین  تفؿیط نیوز پطزاذیه« ثطای او زلب منس

ای  انسیكه ضایح ثوز مه اقیغبل ثه للوم  مه انؿبن ضا زض ای  زوض  زض مدیوع (. 284/ 1
ثیهیوز  اؾیت و اگیط    زاضز، گیطاهی  و میبض   اظ اذیهبل تیب  لیطـ ثه لجبزت ثبظ م 

يطضی ثطای انؿبن نساقیه ثبقس، هطگع نفع  ثطای او زض ظنسگ  اذطوی نرواهس زاقیت  
ثط هیی  اؾبؼ و ثب توخه ثه لس  مفبییت لییط انؿیبن ثیطای     (. 281/ 1 :2010لیبض ، )

تطاگیطی هیه للو ، ید  اظ وظبیف میعلم آن ثوز مه ثهیطی  للو  و للل ثطتطی آنهیب ضا  
ید  ثطتطی زض توایس : قسثطتطی للی  ثط للم زییط ثب زو چیع ؾندیس  م للل . ثكنبؾس

. و نیبیح و زییطی ثطتطی زض قوت و اؾیحدب  زگیل و ثطاهی  ثه مبض گطتیه قس  زض للم
ثطای مثبل للم َت ثب ن ط ثه منبتع و توایس آن مه حفظ ثسن ثوز ثط للم حؿبة ثطتیطی  

و اؾیواضی زگیل و ثطاهی  میوضز اؾییفبز  زض   زاقت؛ ول  للم حؿبة ثب توخه ثه قوت 
آمیس؛  ثسی  تطتیت، للم زی ، ثطتطی  للو  ثه قییبض می   . آن،  ثط للم َت ثطتطی زاقت

چون تبیس  و غبییت آن نییبنت و حفبظیت اظ ضوح انؿیبن و ندیبت آن اظ قیقبوت و       
ثه لنوان لصا، آنچه زض امبم  آموظق  (. 18-16/ 1: 1882مجبض  پبقب،)ثسثری  اثسی ثوز 
ثیه  . ضتیت قس نجغه مبمل زین  زاقت و اظ محسوز  للو  زین  تطاتط نی للم تطویح م 

تهوض ضایح زض ثی  مؿیحیبن اضوپبی  ایی  ثیوز میه مؿیلیبنبن تقطیجیب       ،(Lane)گفیه لی  
هط چنس ای  تهوض نبزضؾت ثوز؛ ول  ای  مويیوع  . ای اظ زانف هؿینسزقی  هط قبذه

آمیوظـ مؿیلیبنبن زض ایی  زوض  ثیه حیوظ  هیبی معینی          نحت زاقت مه مُبلعبت و
وی زضثیبض  لیس  تیبییل لبلییبن      (.Lane,1895: 227)محسوز مبنس و منحهط ثه آنهب قس
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ثؿییبضی اظ للییبی مهیط،    » : زهیس مهطی ثه تطاگیطی للو  غیطزین  چنی  گعاضـ می  
وخیوز  و نحو لطث  و معبن  و ثیبن و ازثیبت تجحط زاضنس؛ ثب ایی   مبمال زض مجبحث نطف

قیبض . للوم  مه زض ای  مكوض ثیكیط موضز توخه اؾت، منحهط ثه للم مال  و تقه اؾت
مه اظ تیبضید  انسم  اظ للیبی مهطی، ثب تبضید ملت ذوز آقنب هؿینس و ثؿیبض نبزضنس آنبن

قبذه ای میه  )اظ آنهب ثه تطاگطتی  َت، قیی تعساز می  . ملل زییط اَالع زاقیه ثبقنس
، ضیبيیبت و یب ندو  مجیبزضت  (ثوز -مؿلیبنبن -زانف نرؿت مب زض آن مسیون لطة هب

. پعقدبن و خطاحبن مهطی ثیكیط ثطثط هؿینس و زض حطته ذوز مهبضت نساضنیس . وضظنسم 
ز توخیه  ثین  ثیف اظ للیم ندیو  میوض   زض ای  میلدت، میییبگطی ثیف اظ قیی  و َبلع

گیطزز، اظ ن یط آنهیب    اؾت و اگط مؿ  ثیویس ذوضقیس ثبثت اؾت و ظمی  ثه زوض آن م 
گعاضـ خجطت  موضخ زوض  گصاض زض مهیط، اظ   (.Lane,1895: 227-228)مفط محى اؾت

-1679)منبظط  احیس پبقب  ثب ثطذ  اظ لبلییبن اظهیط اظ خیلیه قیید لجیساا قیجطاوی       
قید وقت خبمع اظهط نیع زض تجیی  خبییب  للم و تلق  للیبی اظهط اظ للیم زض  .(  1757

اهل تًل ثوز ثه گفیه خجطت ، پؽ اظ وضوز احیس پبقب، مه . ای  زوض  ثؿیبض ضاهیكبؾت
وی ثه مجبحثه ثیب  . و ثه ضیبيیبت لالقه زاقت، ثه قبهط ، ثعضگبن للیب ثه زیساض وی ضتینس

پبؾد اظهطیبن ای  ثوز مه میب ایی    . آنهب پطزاذت و زضثبض  ضیبيیبت اظ آنهب پطؾف نیوز
وی زض ید  اظ نكؿت هبی ذوز ثب قید خبمع اظهیط، چنیی  می     . للو  ضا نی  قنبؾیم

. معطوف اؾت مه مهط معسن للو  و مطمیع تًیبئل اؾیت   ( تطمیه)بض ضوم  زض زی: گویس
َیوض  ؾیطوض  هییبن  : قید اظهط پبؾد زاز. ا  ید  نیؿتثینم ثب آنچه قنیس ول  آنچه م 

؟ زض حیبل   دبؾیت پؽ م: احیس پبقب گفت. مهط معسن للو  اؾت! ایسهؿت مه قنیس 
  للو  اظ قیب پطؾیس  چییعی اظ آن  مه زضثبضمه قیب ثطتطی  للیبیكبن هؿییس ول  ظمبن 

و للیو   ( میال  )ثه تقیه و معقیول   غبیت للم و تحهیل قیب منحهط! ضا  نعز قیب نیبتیم
میب ثطتیطی    : قیید اظهیط پبؾید زاز   ! مقسمبت  و اثعاضی اؾت و للو  انیل  ضا وانهبزییس  

فیطائى و  الاغلت لبلیبن اظهط تنهب ثه قسض نیبظ ذوز زض للیم . لبلیبن ای  ؾطظمی  نیؿییم
ثه تطاگیطی ثطذی   ( زانف محبؾجه ؾهم هطیک اظ واضثبن زض َجقبت گونبگون)الیواضیث 

پبقیب زضثیبض  للیم    قید اظهط هیچنی  زض پبؾد احیس. پطزاظنساظ تطوع ضیبيیبت      م 
تطاگیطی ای  للم واخت مفیبی  اؾیت و اگیط    : گویسندو  و يطوضت تطاگیطی آن   م 

قوز و آموظـ و یبزگیطی آن نیبظمنس اثعاض و زییطان ؾبقٍ   م مؿ  ثه آن اقسا  منس اظ 
وؾبیل و هیچنی  قطایٍ و قبثلیی  اؾت مه زض اظهطیبن وخوز نساضز، ظیطا اغلت آنهیب اظ  

 (.316-315/ 1: 1998خجطت ، )«َجقبت تقیط و اظ نواح  و منبَ  اَطاف هؿینس
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ذبنیه هیب   زض مدییت ( ضیبيییبت )قیفت آنده حی  آموظـ مجبن  مقسمبت  للم حؿبة 
هبی اولیه زض للم حؿبة پیؽ  آموظان ثطای یبزگیطی و مؿت مهبضتزانف. معیول نجوز

ثیه  (. Dunne,1938:3)قیسنس زاضان زض ثبظاض تطؾیبز  م هبی قطآن نعز قپبناظ پبیبن مالؼ
ضؾس ؾیُط  تفدط مالم  اقعطی و مصاهت تقه  اهل ؾینت و خیبلیت ذبنیه    ن ط م 
بتع  ثط نهبزهبی آموظق  مهط زض ای  زوض  و حیبیت خبمع اظهیط اظ مؿیلک   مصهت ق
تأثیط ثنیبزی  زض قدل گییطی ایی  نیوع تلقی  اظ     ( 67-58/ 1 1995لجسالطظاآ، ) اقعطی

 .للم زض ثی  مهطیبن زاقیه اؾت
قیس و  زض میبن اهل ؾنت و خیبلت، اظ اثیسا تنهب ثط للم موضوث اظ نج ، للم اَالآ م  

! قیطزنس؛ هطچنس ثه ظبهط لنوان للم ثط آنهیب اَیالآ قیس  ثبقیس    للم نبتع نی  ضاخع آن
گفینیس میه   تبیس  ثوز و م للی  مه نفع آن ثطای الیبل زین  آقدبض نجوز، اظ ن ط آنهب ث 
للیو   »للیو  اوائیل ضا    .چنی  للی  ثه ذطوج اظ نیطاٌ مؿییقیم منیهی  ذواهیس قیس     

مفط و تعُییل  نس و معیقس ثوزنس، نهبیت آن ثه قیطزم « حدیة مكوثة ثدفط»و « مهدوض 
-348نیم  : 1367؛ تیبذوضی و ذلییل الدیط،    238/ 1: 2008اث  تیییه، )ذواهس مكیس

نوتیه نییع زض قیدل زهی ، تثجییت و      (.105-104: 1365نفب، ؛ 139: 1336نفب، ؛ 351
گؿیطـ ضویدطز تنگ ن طانه نؿجت ثه للم و تلق  ثؿییه و مًیی  اظ آن زض مهیط ایی      

ی زییط نقف آتطینی  می  میطز و ثطزاقیت انقجبيی  مؿیلک اقیعطی و        ازوض  ثه گونه
-مه اظ گعاضـچنبن. زازمصاهت تقه  اهل ؾنت و خیبلت اظ للم ضا موض تأییس قطاض م 

آیس، نوتیه مهط زض لهط لثیبن  آزاثی  ضا ويیع نیوزنیس میه هییه      م هبی تبضیر  ثط
ثطذ  اظ آنهب زض َلیت للیم حدیم ثیه     . ثوزنس پیطوان و مطیسانكبن موظف ثه ضلبیت آن

مطزنس و تفدط لس  آموظـ و تطاگیطی ظیط ن ط مسضؼ و ییب اظ َطیی  مییبة ضا    ظهس م 
ثطای نیونه قعطان  مه امب  ضوظگبض ذوز ثوز، نعز هفیبز قید آمیوظـ  . نیوزنستطویح م 
َیه حؿیی    (. 65/ 1: 1995لجیسالطظاآ، )زانؿیینس یک اظ آنهب للم نحو ضا نی زیس مه هیچ

لبلی  ثه » :گویسای اظ ای  ثبوض نوتیبن ضا زض ضوظگبض ذویف ثیبن مطز ، چنی  م نیونه
پنساقت ثه واؾُه آنده آنیبن للیم   مغع م ذیبٌ تیب  لبلیبن و تقیهبن ضا ؾجکنب  حبخ 

او لقیس  زاقت مه للم نحیح و اؾیبؼ،  . گطتینس نه اظ مطاز و قُتذوز ضا اظ میبة م 
قیوز، ثیسون آندیه نییبظی ثیه      ن  اؾت مه اظ خبنت ذساونس ثط زل آزم  نبظل م للم لس

 (.  62: 1348حؿی ، )«آن ثه ذوانسن و نوقی  احییبج زاقیه ثبقس میبة ثبقس یب زاضنس 
    
 بندی علوم هتفکران هصری و طبقه. 3

هیول  اظ مويولبت  مه ثبیس موضز توخه قطاض گیطز، زیسگب  میفدطان مهطی زض ذ ید 
ثنسی للیو  ثیه لقلی  و نقلی  اظ     َجقههبی تبضیر ، ثنبثط گعاضـ. ثنسی للو  اؾتَجقه
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ثؿییبضی اظ  . قیس اث  ذلسون، نوضت نهبی  تقؿیم للو  زض اؾال  محؿیوة می   ؾوی 
ذلسون ضا پصیطتییه ثوزنیس، هطچنیس    ثنسی اث مساضؼ ثه ویػ  زض لبلم تؿن ، انول َجقه
-زض قییبض للییم قییطاض زاز  ثییوز، تییسضیؽ نییی  هییه مويییولبت  ضا مییه اثیی  ذلییسون  

زهیس  هبی زییطی وخوز زاضز مه نكبن م هیچنی  گعاضـ(. 50-49 :1388نهط،)مطزنس
، (26-21: 1426غعالی ، )ثنسی للو  ثه تطو لی  و تطو مفبیت اظ ؾوی غعالی  تقؿیم

اقع پؽ اظ او نه تنهب موضز قجول خیبلت نوتیبن؛ ثلده ثؿیبضی اظ للیب ذبنه قبتعیبن و
-َیبهطی )انیس مه آنهب زض تألیفبت ذوز اظ آن اقیجبؼ و ثسان اؾینبز مطز نوضت گكت، ثه

ثنیسی  محیس قُت زض َطح زگیل انحُبٌ للیی  مؿیلیبنبن تقؿییم   (. 87: 1363لطاق ،
اؾیالم  وخیوز    ایی  تهیوض زض مییبن امیت    : نویؿسغعال  ضا موضز توخه قطاض زاز  و م 

زاقت مه اقیغبل ثه للیو  َجیعی  و زنییوی ثبلیث نقیم زض زیی  و زوضی اظ زؾییوض        
اؾیبؼ   .ای  انسیكه ثه مطامع للی  ثیعضگ هیچیون اظهیط ؾیطایت میطز     . ذساونس اؾت

تنهیب للیم    ،الیقبز آنهب ای  ثوز مه اقیغبل ثه ای  للو ، مفط یب قیجیه مفیط اؾیت و للیم    
زض قطن پیندم هدیطی غعالی  اظ واخیت     . وخوز نساضز قطیعت اؾت و للی  غیط اظ آن

لین  و مفبی  ؾر  گفت و للو  َجیع  و زنیوی ضا خعء تطوو مفبی  قطاض زاز؛ یعن  
ثیب  . اگط مؿبن  اظ امت ثه تطاگیطی آن قیب  ندننس، هیه آحبز امت گنبهدبض ذواهنیس ثیوز  

ب زض  نبزضؾیت اظ  و قبیس ثه زلیل مربلفت قسیس غعال  ثیب للیو  اوائیل و یی    )ای  حبل
ثیه ایندیب   ( مییالزی  19و  18)هدطی 13و  12، امت اؾالم  زض قطن هبی (گفیبض غعال 

آوضزنیس و تطامیوـ   ضؾیس مه اقیغبل ثه للو  زنیوی ضا  مفط و یب قجه مفط ثه قییبض می   
خع   1«...وألسوا لهم مب اؾیُعیم م  قوة و» نیوزنس مه مؿت آمبزگ  موضز اقبض  زض آیه 

للو  زین  و قطل  نیع زض . و چیطگ  زض ای  للو  امدبن تحق  نرواهس زاقتثب تؿلٍ 
ای  مطامع آموظق ، نكبٌ و پویبی  ایی  للیو  زض قیطن هیبی اولییه تییسن اؾیالم  ضا        

آموظـ ای  للو  مجین  ثط پیطوضـ قیسضت   . نساقت و تبقس هط گونه ظاینسگ  للی  ثوز
-24: 2002قُیت،  )لیبن ؾلف تدیه زاقیت اخیهبز نجوز و نطتب ثه تدطاض   گفیه هبی لب

زض ؾطاؾط قطون میبنه اؾالم  تب نرؿیی  مواخهه خبمعیه مهیطی ثیب غیطة، نییب        (.25
ثنسی للو  غلجیه زاقیت و هیچنیبن اظ ؾیوی خبمعیه للیی  مهیط ثیه         غعال  ثط تقؿیم

  .قسضؾییت قنبذیه م 
م  توان زض ؾرنبن  قیید  ثطای مثبل تأثیط ؾوء و ظیبنجبض تقؿیم ثنسی  غعال  اظ للو  ضا 
توخه  ثه آموظـ آن ثیب ایی    اظهط زض گفییو ثب احیس پبقب زض ذهول للم ندو  و ث 

خجطتی ،  ) توخیه مه تطاگیطی آن خعء واخجبت مفبی  اؾیت ثیه ضوقین  مكیبهس  میطز     
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و « للم الیسی  » هیچنی  زض گفیبض لل  مجبض  پبقب زض میبة ذوز(. 1/315-316: 1998
گونه زییطی اظ ضزپیبی گفیییبن غعالی     ( زض مقبثل للو  مصمو ) محیوزاؾیفبز  اظ للو  
زانیس میه هییچ    وی ید  اظ وظبیف میعلیبن ضا ای  ندییه می   . توان یبتتزض للو  ضا م 

میم  یک اظ انواع آن ضا منبض نیصاضنیس، مییط آندیه زؾیت    ای اظ للو  محیوز و هیچقبذه
زنجبل تجحط اگط لیط تطنی  زاز، ثه نؿجت ثه مقهس و غبیت آن قنبذت پیسا مننس، ؾپؽ
تیطی  آنهیب ثپطزاظنیس و ثقییه ضا ضهیب      زض آن للم ثبقنس، زض غیط ای  نوضت تنهب ثیه مهیم  

هبی پبیبن  قیطن نیوظز    خبلت آن اؾت مه حی  زض زهه(. 1/16: 1882مجبض  پبقب، )مننس
لبلیبن اظهط  میالزی نیع، زضثبض  حًوض و مقجولیت ن ط غعال  زض تقؿیم ثنسی للو  میبن

تیطزی اظ قیید انجیبث     .  1887زض ؾیبل  ثطای مثبل . م  توان ثه نكبنه هبی  زؾت یبتت
زضثبض  خواظ یب يطوضت تحهیل للوم  مبننس ضیبيیبت و تلدیبت، للو  َجیع  و میییب 
ثطای تطز مؿلیبن ثب هسف تقویت توانبی  خیبلت مؿلیبنبن  خهیت هیییبم  ثیب ملیل     

ثیط  : رن  اظ امیب  محییس غعالی  اؾیینبز میطز  و می  گوییس       وی ثه ؾی . خهبن م  پطؾس
مؿلیبنبن اؾت مه قطایٍ ضا ثطای قیب  قیبضی مبت  اظ اتطاز ذیوز ثیطای تحهییل ایی      

وی هیچنی  ثه مواتقت للیبی مصهت حنجل  ثب ایی  ؾیر  غعالی     . للو  تطاهم آوضنس
پبییبن قیطن    ضوـ خیبمع اظهیط حیی  زض   (. 4: 1381الطحی ،تًل)نیع اؾینبز مطز  اؾت

-ای  گونه ثوز مه للو  ضا ثه ؾه زؾیه مل  تقؿیم م ( ؾیعزهم هدطی)نوظزهم میالزی

ثیكیط لیط میعلیبن نطف تطاگیطی زو زؾیه . للو  زین ، للو  لغوی و للو  لقل : مطز
یبتیت  قس و ثطای تطاگیطی للیو  لقلی ، تنهیب ظمیبن انیسم  اذیهیبل می        نرؿت م 

  .(126-125: 1993مطاثؽ، )
                                                                                        

 .م11تعریف علن در هصر قرن علل باز. 4
میالزی، ثیبظ  19و18هبی نرؿیی  مواخهه خسی زنیبی اؾال  ثب للو  خسیس غطث  ثه ؾس 

هبی اضوپیبی  و قدؿیت   هبی اؾالم  ثب قسضتزض ای  قطون، مواخهه ؾطظمی . گطززم 
گطای  ضا زض میبن آنهیب پسییس آوضز و للیو  خسییس ثیب      ن بم  زض ثطاثط آنهب، يطوضت للم

نرؿییی  َلیعیه   . اهساف مریلف اظ خیله تقویت قسضت ن بم ، موضز توخه قطاض گطتت
زو  ثب آغبظ ثطذ   وخوز آمس و ؾلُبن محیوزای  يطوضت، زض ؾُح خبمعه لثیبن   ثه

ؾیبؾیی  و ن ییبم  امپطاتییوضی لثیییبن    م ، ؾییع  زض خجییطان يییعفانییالحبت ن ییب
ثنبپیبضت  واؾیُه حیلیه نیبپلئون   میالزی نیع، ثیه 19زض مهط قطن (. 78: 1391مبلی ،)نیوز
ثه مهط و پسیساض قسن لقت مبنسگ  مهیطیبن اظ ییک ؾیو و میعبقیت     (  1798-1801)
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زض تًیبی   یطز  ضاآن، قسضت یبتی  محیسلل  پبقب اظ ؾوی زییط، ظمینیه تغیییطات گؿی   
تدطی و للی  آن تطاهم ؾبذت و زض پ  آن، مفهو  ؾنی  للم هیبننس ذیل  اظ مفیبهیم  

هبی گظ  ضا ثیطای  تطی  لوامل مه  ظمینهثطذ  اظ مهم. ؾنی  زییط، ثه چبلف مكیس  قس
ظهوض و ضقس ضویدطز خسیس نؿجت ثه للم و مهیبزی  و لیواظ  آن و تبنیله گیطتی  اظ     

قیطح ظییط   یهلّت گصقیه نؿجت ثه للیم تیطاهم ؾیبذت، می  تیوان ثیه      تلق  مًی  و م
 : ثطقیطز

  تیب  1798ؾیبل هیبی   )ثنبپیبضت ثیه مهیط و اؾییقطاض زض آن    هدو  ن یبم  نیبپلئون    -1 
تطانؿیه ضا زض ایی  ظمینیه حیبئع      هدو  ن بم آنچه ثب توخه ثه مويوع ثحث، .(:  1801

ثیطای   للو  مریلف ثیوز میه  هیئی  اظ زانكینسان و میرههبن حًوض ، ؾبظزاهییت م 
للوم  مه الًبی  .مطزنساو ضا هیطاه  م  ،قنبذت خبمعه مهطی و تحق  آمبل نبپلئون

و هنسؾه، تلیک، مدبنییک،    ضیبي : للی  زض آن ترهم زاقینس لجبضت ثوزنس اظمدیع
و خطاحیی ، د  و معییبزن، گیییب  قنبؾیی ، خبنوضقنبؾیی ، پعقیی قنبؾیی  میییییب، ظمییی 

ثیطزاضی،  قنبؾ ، معیبضی و نقكیه ؾیبؾ ، حفبضی و تبضید و ثبؾیبن زاضوقنبؾ ، اقیهبز
ؾیبظی،  ؾبظی، خغطاتیب، زضییبنوضزی و مكیی  ؾیبظی، نقبقی  و مدؿییه     و پل ؾبظیضا 

: 2000؛ قییبل،  107-1/94: 1944ضاتعی  ثیک،  )ازثیبت، موؾیق ، تطخیه و ننعت چبح
انیكیبض   ثیه للیی    مدییع و زض قبلیت   مكغول قسنسپػوهف ه ث زض مهط ای  گطو  (.67

   2.پطزاذینس ضوظنبمه و مدله ،تطخیه و نكط میبةو  هبی پػوهك  ذوزتعبلیت
پبقب و حبمییت وی ثیط مهیط اظ ؾیبل    ثطذ  زوض  محیسلل : پبقبظهوض محیسلل  -2 

مهط میسضن و  ذبَط اقسامبت انالح  گؿیطز  وی، ثب ظهوض میالزی ضا ثه1849تب  1805
اقیسامبت انیالح    . انیس گییطی زولیت و نهبزهیبی میسضن زض مهیط ثطاثیط زانؿییه       قدل

ؾیعای  زض گؿییطـ   ویػ  زض حوظ  تطهنگ و تعلیم و تطثیت، تأثیط ثیه محیسلل  پبقب ثه
اظ . گیطی تلق  خسیس اظ للم زض ثی  میفدیطان مهیطی زاقییه اؾیت    للو  خسیس و قدل

تأؾیؽ میساضؼ خسییس، الیعا  زانكیدویبن ثیه      : ان ثهتوخیله اقسامبت تطهنی  وی م 
آنچه موخت تیبیع مساضؼ محیسلل  پبقب نؿجت ثیه  . ذبضج و ننعت چبح اقبض  نیوز

هیبی مریلیف للیی  زض ثطنبمیه آموظقی  ایی        هب قس، توخه ثه ضقیهذبنهاظهط و مدیت
ـ  . مساضؼ ثوز ب و هیبی آموظقی  آنهی   زض واقع مساضؼ خسیس ثب لنبیت ثیه محییوا و ضو

قس، لبمل مهی  زض انالح ضویدطز نرجیبن مهطی و تهم للوم  مه زض آنهب تسضیؽ م 
نیبه  گصضا ثه ثطذ  مساضؼ ایی  زوض  و  . آمسقیبض م آنهب نؿجت ثه للم و انواع آن ثه

ؾبظی ذوث  زضؾی  ای  گفیه ضا زض ثبة ظمینهقس، ثهزضوؾ  مه زض آنهب آموظـ زاز  م 
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ثییطای مثییبل زض مسضؾییه  . زهییسی نییوی  آموظقیی ، نكییبن میی  و تأثیطگییصاضی نهبزهییب
تیعییک، قییی ، گییب  قنبؾی ، للیم تكیطیح،       هبی  ن ییط  زضؼ(  1827/آ1242)َت

قنبؾی ، للیم قینبذت    الهیحة، ظهطقنبؾی ، زضمیبن   تیعیولوغی، للم ثهساقت یب حفیظ 
زض مسضؾیه   ،(Dunne, 1938: 124-125؛ 1/400: 1944ضاتع  ثک، )زاضوقنبؾ  و امطاو
قنبؾی  و  تیعیک، قیی ، گیب هبی زضؼ(     1828/ آ1243( )زامپعقد )ثیُطی  َت

( زاضوؾیبظی )زض مسضؾیه نییسله   ، (Dunne, 1938:134؛15: 1938لجسالدطیم،)زاضوؾبظی
قنبؾی   للم تكطیح، تیعیولیوغی، ثهساقیت، آؾییت   هبی  مبننس زضؼ(  1830/آ1245)

قنبؾی ،  قنبؾی ، گییب   زامپعقید ، قییی ، معیسن   پعقید  و  زاذل  و ذبضخ ، چكیم 
آمیوظـ زاز   (  Dunne, 1938:132؛300: 1938لجیسالدطیم، )خبنوضقنبؾ  و زاضوؾیبظی 

: 1938لجیییسالدطیم،.() 1247-1246./  1832-1831)زض مسضؾیییه مبمیییبی . قیییسمییی 
هیبی ظضالیت،   هیبی زیییط نییع میه زض حیوظ      و انواع مسضؾیه ( Dunne, 1938:132؛300

تنون و ننبیع ن یبم  تعبلییت میدطزنیس، ثریف قبثیل تیوخه  اظ محییوای         مكبوضظی،
: 1938لجیسالدطیم، )زازم تكدیلآموظق  ضا، للو  خسیس مینبؾت ثب اهساف ای  مساضؼ

  (.Dunne,1938: 138, 141؛ 4/397: 1998؛ خجطت ، 390، 82
میفدطان مهطی نؿیجت  گصاضی نهبزهبی آموظق  نوی  زض انالح ضویدطز ثط تأثیطلالو  

زانكدویبن ثطای تحهیل زض مكوضهبی اضوپبی  نیع، تطآینیس   ثه للم و مهبزی  آن، العا 
نفط اظ مهطیبن َ  هفیت هییأت زض زوض     300العا  ثیف اظ . مصموض ضا قست ثركیسنس

تبضید، خغطاتیب، ازثییبت، هنسؾیه، ضیبيییبت،    پبقب ثطای تحهیل للوم  مبننس محیسلل 
ؾیبظی، حقیوآ و للیو     ، للو  ن بم  و ازاضی، للیو  زضییبی  و مكیی    َت و خطاح 

-زض مكوضهبی اضوپبی  ن یط تطانؿیه، انیلییؽ   ؾیبؾ ، َجیعیبت، ظضالت و هنطهبی ظیجب

؛ لییبض ؛  26-10: 1989؛ ضاتعی  ثیک،  408-402: 1934؛ َوؾیون، 36: 1951قیبل، ....)و
هبی ازاضی، آموظق  و خع ظمبنو ثبظگكت آنهب ثه مهط و اقیغبل آنهب زض ؾب( 51: 2007

ؾعای  زض انالح شهنیت مهطیبن زض ثبة للو  نوی  و تلقی  ؾینی  آنهیب اظ    آن، تأثیط ثه
تدطثه حًیوض ایی  زانكیدویبن زض مكیوضهبی غطثی  ؾیجت قیس تیب         . للم زاقیه اؾت

مطزنس، تغیییط  هبی آنبن تحت تبثیط تًبی تدطی مكوضهبی  مه زض آن تحهیل م شهنیت
اظ مًیبمی          : گوییس ثبض  چنی  می  ای  زض  3(Edme-François Jomard)و خومبضمؿی. یبثس

آییس میه آنهیب قجیل اظ آندیه ثنویؿینس ثیب لقیل         نوقیه هبی ای  زانكدویبن چنی  ثط می  
-ضوز میه ذطاتیبت  ثب چنی  ويعیی ، انی بض می   .مننس، نه ثب لقل لطث تطانؿوی تدط م 

هبی ثؿییبضی میه چكییبن    هبیكبن محو و نبثوز گطزز و پطز قطق  ثه ظوزی اظ      لقل
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حیساقل  . تیسضیح تطواتییس  هب ضا ثه ظندیط َفولیت مقیس ؾبذیه ثهقطقیبن ضا پوقبنس  و آن
-اییی  واقعیییت قییبمل حییبل زانكییدویبن  ذواهییس قییس مییه نییعز مییب زضؼ میی        

تأؾییؽ  انیساظی نینعت چیبح،    وضوز و ضا ای ، ثط لالو  (. 19: 1934َوؾون،)ذواننس
هبی للی  اضوپبییبن خهت آمیوظـ زض میساضؼ   مطمع تطخیه و تطخیه ثؿیبضی اظ میبة

     .اظ زییط لوامل مهی  اؾت مه ثبیس ثه آن توخه زاقت 4خسیس و چبح آنهب
                                                                                                            

 بازتعریف علن و تأثیر آن بر نظام آهوزشی هصر. 5
لوامل یبز قس ، ظمینه هبی پیسایف نول  آگبه  اولیه، نوضی و ؾیُح  ضا نؿیجت ثیه    

ویػ  نعز َجقه انسیكینس للو  خسیس و قبثلیت هب و توانینسی هبی آن زض ؾُح خبمعه ثه
یطاتی  میه پیؽ اظ    زض مدیوع ثه زنجیبل تغی . مهط و مبضگعاضان ؾیبؾ  آن تطاهم ؾبذت
هبی اؾالم  ایدبز قس، زض منبض نیطـ ؾنی  ثه مواخهه ثب للو  خسیس غطث  زض ؾطظمی 

مثبثیه اثیعاض قیسضت و    وخوز آمس و للم ثهللم، نول  نیطـ اثعاضی نیع نؿجت ثه للم ثه
نرؿیی  خطییبن حیبم  زضیبتیت للیو      . (79: 1391مبلی ،)مسذل پیكطتت تلق  گطزیس

حبمیبن و مبضگعاضان ؾیبؾ  و چه میفدیطان نیوگطا، اغلیت ثیه زنجیبل      خسیس چه اظمیبن 
تنبوضی هبی حبنل اظ للو  خسیس ثوزنس و للو  مسضن ضا اثعاض قیسضت و پیكیطتت می     
. زانؿینس و توخه  ثه مجبن  ن طی، میبتیعید  و پیف تطو هبی للیو  خسییس نساقیینس   

ی تثجیت قیسضت ؾیبؾی ،   هسف محیس لل  پبقب، نوؾبظی مهط و زض ضأؼ آن اضتف ثطا
میفدطان نوانسیف نییع ثیطای انیالح اخیییبل  و ضهیبی       . ثب اؾیفبز  اظ للو  خسیس ثوز

خبمعه مهط اظ لقت مبنسگ  و ضموز، زضیبتت و آمیوظـ للیو  خسییس ضا تطغییت می       
آنهب ثطای مقبثله ثب ؾنت گطایبن مه للو  خسیس ضا زض تعبضو ثب لقبیس زینی  می    . مطزنس

زاقینس تب ضیكه هیبی للیو  خسییس ضا زض مییطاث زینی  و تییسن گصقییه         زیسنس، تالـ
اظ ثییی  اییی  گییطو  اظ میفدییطان (. 264 -222: 1394اقجییبل، )مؿییلیبنبن خؿیییدو مننییس 

 َنُیبوی لییبز قیید محییس  و  َهُبویضاتعضتبله، لُبضقید حؿ ثه   تواننوانسیف م 
 . اقبض  نیوز

میفدیط نیوگطای    نرؿییی   5( 1835-1766)ضهبی تبضیر  قید حؿ  لُبثطپبیه گعاضـ
مهطی ثوز مه انسیكه ثبظتعطیف للم و يیطوضت آن ضا زض خبمعیه ؾینی  مهیط مُیطح      

لُبض پؽ اظ اضتجبٌ ثب تطانؿویبن و تسضیؽ ظثبن لطث  ثیطای ثطذی  اظ الًیبی    . ؾبذت
وی موقعیت . مدیع للی ، اظ مكبهس  گؿیطزگ  للو  و تألیفبت آنهب زچبض قیفی  قس

بیؿه نیوز و ثه يطوضت قطوع یک خنیجف للیی  زض مهیط    للی  اظهطیبن ضا ثب آنبن مق
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تغییط منس و للو  او ثه ای  ثبوض ضؾیس  ثوز مه اويبع و احوال مهط نبگعیط ثبیس . پ  ثطز
 1967؛ أمیی ،  26/ 1: 2010لیبض ،)و معبضت  ضا مه زض مهط نیؿت ثبیس زض آن ضواج یبثس

هیبی  ثی  ؾیبل یلف ضوی آوضز و ثه هیی  من وض، لُبض ثه مُبلعه للو  مر (.71-72/ 5:
ثه مُبلعه هنسؾه، پعقید ، للیم تكیطیح و الهییبت پطزاذیت و ظثیبن       .  1810تب  1803

ایندیه زاییط    ثیط   لیالو  وی  .(Gesink, 2014: 24)تطم  ضا زض اؾیبنجول و آلجبن  آموذت
 هبی گونبگون زض ظمینه للو  خسییس اقسا  ثه تألیف میبةمُبلعبت  ذوز ضا گؿیطـ زاز، 

لُیبض زض  . گطایی  پطزاذیت  گطای  و للیم نیوز و زض ذالل تألیفبت ذوز ثه زتبع اظ لقل
 نیبقییه اؾیت،   . 1830تیب 1828هبی الدوامع ؾجد  ثی  ؾبلای مه ثط میبة خیعحبقیه

هبی مب ذوز ضا ثه مُبلعه میبة» :گویسثه زتبع اظ مبهیت للو  خسیس پطزاذیه و چنی  م 
ایم و ثه ذیوز اخیبظ  مُبلعیه چییع زیییطی ضا نیییسهیم،       تطل  و مریهط محسوز مطز  

 (al‘Attar, 1830: 1/ 225-226).گوی  مه زانیف زضؾیت و نیحیح تنهیب زض آنهبؾیت     
لُبض اظ اینده اظهطیبن ثه ضغم وخیوز اَاللیبت اضظقیینس زض ثیبض  اذیطالیبت خسییس،       

هیبی  قنبؾی ، مهنسؾی  و للیو  ن یبم  زض ثؿییبضی اظ مییبة      هبی للم ظیؿتپیكطتت
 (.al-‘Attar, 1830: 2/ 241)منس مننس، گالیه  م ضا مُبلعه نی  ذبضخ  تطخیه قس ، آنهب

هبی تطهنی  و آموظق  ذوزقبن آگیب   او نرؿت اظهطیبن ضا اظ واقعیتثط هیی  اؾبؼ 
ؾبذت و آنیب  ثه يطوضت واضز مطزن مواز زضؾ  مینوله مبننس تلؿفه، ازة، خغطاتییب،  

وی هیچنیی  يیطوضت منیبض نهیبزن     . زض ثطنبمه آموظق  پطزاذت  تبضید و للو  َجیع 
هبی انل  و لس  امیفیبء ثیه ذالنیه    اظهطیبن زض تسضیؽ و لعو  مطاخعه ثه میبة ضوـ

وی ثب ثیبن تفبوت لبلیبن ضوظگیبض ذیوز و لبلییبن ثی      . هب و میون ضایح ضا مُطح نیوز
ثه ذیوز زییس  ثیوز، تحیطیم     قجل اظ ضوظگبض لُبض ( زنیبی اؾال ) ن یطی مه خهبن لطة

ثه هیی  من یوض و ثیط ذیالف ضوییه     . ثطذ  اظ للو  توؾٍ زی  اؾال  ضا تدصیت نیوز
؛ 31-30: 2003تییوضثیک،  )هبی خبضی زض اظهط، قطوع ثه تسضیؽ خغطاتیب و تبضید مطز

ثیه هییی    . گطایبن ضوثیطو قیس  ؾنت زض ای  ضا  ثب مربلفتو ( 63: 1987ؾعیس اؾیبلیل،
ثیت قبگطزان زض ذبضج اظ اظهط ضوی آوضز و آنهب ضا ثب للم خسییس و معاییبی   خهت ثه تط
هسف قید لُبض تطثیت و پطوضـ نؿیل  ثیوز   (. 27-26/ 1، 2010لیبض ، )آن آقنب نیوز

وی ذواهبن . مه ثیوانس ثه اموض ذُیطی مه زض خبمعه موضز غفلت واقع قس  ثوز، ثپطزاظز
تنهب زضتبضید، خغطاتیب، ازة و تلؿیفه؛ ثلدیه    گطو  خسیسی اظزانف آموذییبن ثوز مه نه

للوم  مه ننبیع ن یبم   . زض ضیبي ، هنسؾه، ظضالت و معسن نیع ترهم زاقیه ثبقنس
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و تدهیع اضتف، ؾبذت مكی  هب، اؾیرطاج معیبزن، امیكیبف ذیعائ  ؾیطظمی ، تطثییت      
 (.  1/27: 2010لیبض ، )ثه آن واثؿیه ثوز... چبضپبیبن، ظضالت پنجه، پطوضـ مط  اثطیكم و

لُیبض و زض پی    نیع ثب تأثیطپصیطی اظ تعبلیم حؿی   .( 1873-1801) َهُبوی ضاتعضتبله
پبضیؽ، يطوضت ثبظتعطیف للیم  آقنبی  ثب للو  خسیس و تحهیل آنهب هنیب  حًوض زض 
َهُبوی ثط ذالف لبلیبن زینی   . ضا زضیبتت و زض تألیفبت ذوز نؿجت ثه آن اقسا  نیوز

معبنط ذوز مه للم نبتع موضز اقبض  زض حسیث نجوی ضا ثه للو  زین  تفؿیط م  مطزنس، 
ه وی ثط ای  ثبوض ثوز مه هط للم ییب نینعی  می   . قطح و تفؿیط خسیسی اظ آن اضائه نیوز

ثیه ایی  تطتییت مییبة هیبی      . ثطای ملت ؾوزمنس ثبقس، مهساآ للم نبتع ذواهیس ثیوز  
ظضالت، تدبضت و خع آنهب ذوا  نوآوضانه ثبقس و یب تدییل آثیبض گصقیییبن و هیچنیی     
ملیه تنون و ننبیع  مه انی ب  اموض مكوض و ثهجوز اويبع معیكیی  آحیبز خبمعیه ثیه آن     

للیریبن ،  ؛ 284/ 1: 2010لییبض ، )ذواهیس ثیوز   واثؿیه اؾت، مهساآ لنوان للیم نیبتع  
وی معیقس اؾت اؾال  و اییبن لطة ثبزییه نكیی  و ؾیدونت آنهیب زض      (.286 /8: 1390

هیی  َوض تجحیط اهیل مهیط ،    . موَ  وح ، موخت ذطوج آنهب اظ ثطثطیت نكس  اؾت
قب  و مغطة زض للو  قطل  و لغوی ثبلث اضتقبی آنهب و ضؾییسن ثیه خبیییب  خوامیع     

هیب و  ذواهس تب ضوـثه هیی  زلیل وی اظ خبمع اظهط م . نی  غیطمؿلیبن نكس  اؾتتط
هیبی زضؾی  اـ ضا ثیه ضوی للیو  خسییس      هبی زضؾ  ذوز ضا تغییط زهس و حلقهثطنبمه

وی زض پبؾد ثه . ثیكبیس، للوم  مه تطنییبن ضا ثه قوی تطی  امت هب تجسیل نیوز  اؾت
: لبلیبن ؾنت گطای اظهط مه للو  خسیس ضا واضزات  و اخنجی  می  ذواننیس، می  گوییس     

ثعالو  ایی  للیوم  میه خنیجف     . للم و زانف مطظ نساضز و وَ  و قومیت نی  قنبؾس"
اؾیالم  اؾیت میه اضوپبئییبن اظ آن      -ضوپبئیبن ثط آن اؾیواض گكیه، زض واقع میطاث لطث ا

/ 1: 2010لییبض ، )"اقیجبؼ مطز  ، آن ضا میحول نیوزنس و قدل خسیسی ثه آن ثركیسنس
آنده زض آثبض ذوز ثط يطوضت مؿت  ثط َهُبوی لالو  (.286/ 8، 1390؛ للیربن ،124

-قبیس مهیم . لیل نیع اقسامبت  ثطای تحق  آن نوضت زازللو  خسیس تأمیس م  مطز، زض 

ضا  انیساظی مسضؾیه    تطی  اقسا  وی زض ای  ظمینه مه ثه گؿیطـ للو  خسییس زامی  ظز،  
هبی تبضیر ، ای  مسضؾیه ثیط اؾیبؼ پیكینهبز َهُیبوی ثیه       ثط پبیه گعاضـ. تطخیه ثوز
؛ 1/64: 2010لیییبض ، )تأؾیییؽ قییس0.(  1835./ آ1251)پبقییب، اوائییل ؾییبلمحیییسلل 

-ای ضا ثب لنبیت ثه اهیساف آن، می  تیوان نكیبن    تأؾیؽ چنی  مسضؾه(. 39: 1951قیبل،

زهنس  ظهوض تلق  خسیسی اظ معنبی للیم و مهیبزی  آن زض مییبن گطوهی  اظ میفدیطان      

https://ar.wikipedia.org/wiki/1801
https://ar.wikipedia.org/wiki/1873
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قس  زض ای  مسضؾیه،   هبی تطخیهنیبه  ثه تهطؾت میبة. مهطی ن یط َهُبوی زانؿت
 6.منستأییس م ثه ذوث  نحت چنی  ازلبی  ضا 

واؾُه تیسضیؽ  لُبض، ثهحؿ اظ قبگطزان قید .( 1861 -1810)َنُبویلیبزمحیسقید 
ثییب ثؿیییبضی اظ .  1835زض ؾییبل   زض قییبهط « مسضؾییة اسضؾییبلیة الجطوتؿیییبنیة»لطثیی  زض 

وی زض پ  الال  نیبظ . اضوپبییبن مؿیقط زض مهط ذبنه گطوه  اظ مؿیكطقبن اضتجبٌ یبتت
   لطثی   ظثیبن لنوان اؾیبز ثه مسضؼ ظثبن لطث ، ثه پیطظثوضگآمبزم  ظثبن هبی قطق  زض 

ثه تطاگییطی ظثیبن ضوؾی  و     قب موظفپبلل ثه مبض قس و اظ ؾوی محیسمكغول  آن زض
َنُبوی حبنل مكبهسات ذیوز ضا  (. 13-12: 1992َنُبوی، ) انیقبل آن ثه مهط گطزیس

وی زضثرك  اظ ؾفطنبمه ذیوز  . ثه ضقیه تحطیط زضآوضز زض ضوؾیه زض قبلت یک ؾفطنبمه
ضوؾییه زض  : ثه تونیف للو  و تنون ضایح زض ضوؾیه م  پطزاظز و چنی       می  گوییس  

هبی للو ، هنط، پعقد  و و  و تنون پیكطتت نیوز  و نكبنه آن تأؾیؽ آمبزم ظمینه لل
آمیوظان پیؽ اظ   اؾت مه زانف "الدجطیالقیهطیة"خع آنهب و تأؾیؽ مساضؼ ثعضگ مثل 

گصضانسن مطاحل مقسمبت ، َ  چهبض ؾبل ثه تطاگیطی حقوآ، زی ، ضیبيییبت ، ازثییبت،   
هیبی لطثی ،   هبی قیطق  مثیل ظثیبن   ن حی  ظثبنمنُ ، للم معبزن، خغطاتیب، تبضید و ظثب

-ثط لالو  (. 35: 1992َنُبوی، )پطزاظنسم ... تطم ، تبتبضی، تبضؾ ، اضمن  ، گطخ  و 

وی . تطی  اقسا  َنُبوی زض زلوت ثه للیو  خسییس ثیوز   ای ، تسوی  تفؿیط خواهط، مهم
: اؾیت  هسف و انییع  انیل  ذیوز ضا زض نییبضـ تفؿییط خیواهط چنیی  ثییبن نییوز         

ای ثطای مُبلعه لوامیل ثیطی  و تیطوزی  گیطزز و اظ امیت      ای  میبة انییع ... امیسواض "
قنبؾی ، حؿیبة،   اؾال  مؿبن  ضا زض ملیه قعت للیو  اظ مكیبوضظی، پعقید ، معیسن    
: 1372ذطمكیبه ،  ) "هنسؾه، ندو  و ن بیط آن، ثیه پبیییبه  تطاتیط اظ تطنییبن ثطمكیس     

251-252.) 
گطایبن ثب للو  خسیس اظ زو من ط نوضت م  گطتیت؛  ؾنت مربلفتمه اقبض  قس چنبن  

. ید  تعبضو ای  للو  ثب ثطذ  اظ لقبیس اؾالم  و زییطی واضزات  ثوزن للو  میصموض 
اظ ؾوی زییط میفدطان نوگطا ثطای مقبثله ثب زلبوی ؾنت گطایبن و مكطولیت ثرك  ثیه  

یطی اظ تفؿیط للی  آیبت قطآن و گللو  خسیس، ضوـ ذبن  ضا اثساع نیوزنس و آن ثهط 
. من وض نیبیبنسن لس  وخوز نبؾبظگبضی ثی  للو  خسییس و زیی  اؾیال ، ثیوز    ضوایبت ثه

و  19ثسی  تطتیت تفؿیط للی  قطآن ثه لنوان یک ؾجک تفؿیطی خسیس َ  ؾس  هیبی  
میالزی اظ ؾیوی میفدطانی  چیون حؿی  لُیبض، اؾیدنسضان ، لجیس ، ضقییس ضيیب،           20

وخسی و زییطان ثطای تأییس للو  خسیس و یبتی  نكبنه هبی آن زض قطآن،  َنُبوی، تطیس
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تیوان ثیه تیسضیؽ    ثطای مثیبل  می   (. 255 -252: 1394اقجبل، )موضز اؾیفبز  قطاض گطتت
.  1813تفؿیط ثیًبوی اظ ؾوی قید حؿ  لُبض پیؽ اظ ثبظگكیت ثیه مهیط زض ؾیبل      

اضی آن، حلقه هبی زضؾ  ذیوز  لبلیبن و مكبید ثعضگ هنیب  ثطگع اقبض  نیوز مه حی 
 :Gesink, 2014؛ 31: 2003تییوضثیک، )مطزنیس ضا تعُیل و زض زضؼ مصموض قیطمت می   

هبی نیوی ، زههیب نقیل قیول اظ     َهُبوی نیع ثطای نیبیبنسن ضیكه هبی زین  انسیكه .(24
هبی  اظ تبضید لطة آوضز و آنهب ضا ثیب انیُالحبت اؾیالم     قطآن، احبزیث نجوی و مثبل

 26هیی  گونه َنُیبوی، ثیب تیألیف تفؿییط خیواهط زض      (. 26: 1378لوی ،) نیوز مقبیؿه
تب اؾبؼ زین  تحقیقیبت   مطزثط اضائه تفؿیط للی  اظ قطآن زاقت و تالـ م  خعء ؾع 

 (. 86: 1391؛ مبلی ، 250: 1372ذطمكبه ، )للی  خسیس ضا نكبن زهس
  ٍ خسییس و ثیبظتعطیف للیم     نرؿیی  نؿل اظ میفدطان نوگطای مهطی ثطای تجییی  قیطای

لالو  ثط تألیف میبة، تطخیه آثبض للی  و انیكبض آن، اظ ؾبیط اثعاضهب ن یط مُجولبت نیع 
لل  پبقب ثیه  ، مه زض زوض  محیس«الوقبیع الیهطیه»ثطای مثبل ید  اظ اهساف . ثهط  ثطزنس

یح قس، خلت توخه لیو  مطز  مهیط ثیه نییب   لنوان یک ضوظنبمه ضؾی  زولی  منیكط م 
-وخیوز می   حبنل اظ مكبوضظی و انواع ننبیع  ثوز مه مبضثطز آنهیب ظمینیه ضتیب  ضا ثیه    

ثه للت ضون  .(  1879 -1863)زض زوض  اؾیبلیل پبقب(. 239/ 1: 1995لجسالطظاآ،)آوضز
و گؿیطـ تعبلیت هبی مُجولبت ، ضوظنبمه هب و مدالت ثه ید  اظ اثعاضهبی مهم ثیطای  

مدلیه  . یت و نقیف آن زض پیكیطتت خبمعیه تجیسیل قیسنس     نكط للو  خسیس و تجیی  اهی
، مه ثب مسیطیت و ن بضت َهُبوی منیكیط می  قیس، ضویدیطز للیی       «ضوية الیساضؼ»

تطی  اهساف آن احیبی ظثبن لطث  و نكط للیو   و معیبضف خسییس    زاقت و ید  اظ مهم
پبقیب  زض منبض َهُبوی نویؿنسگبن  چون لل  تهیی ، للی  مجیبض  پبقیب، لجیساا      . ثوز

نقیف  . تدطی، حؿی  الیطنف  و حؿونه النواوی زض تسوی  مُبلت آن مكبضمت زاقینس
ثیف اظ یک مدله للی  ثوز و هیبننس یک زانكدس  تأثیط اخییبل  و  "ضويه الیساضؼ"

-مه زض لهیط توتیی   « الیقیُف»مدله (. 244-1/243: 1995لجسالطظاآ،)آموظق  زاقت

-نیبضان مؿیح  مبننس قیجل  لطنه تعبلیت ضوظنبمهقس، منیكط م .(  1892تب 1879)پبقب

ظثبنبن ثب للو  نو ثیكیط ای  مدله زض ضاؾیبی آقنب مطزن مهطیبن و ؾبیط لطة. ثوز قییل
-قنبؾی ، خبنوضقنبؾی ، مكیبوضظی و مهنسؾی  می      نكط مجبحیث پعقید ، ظیؿیت   ثه

نوظز  میالزی نیع مه زض زهه هبی پبیبن  قطن  اگهطا  مدله (. 46: 1370لنبیت،)پطزاذت
تأؾیؽ و پؽ اظ مست موتبه  ثه نوضت ضوظانه منیكط م  قس، زض منبض ؾبیط نكیطیبت  
نقف ثبضظی زضگؿیطـ نوانسیك  زاقت و نوگطایبن  ن یط محییس لجیس ، انسیكیه هیبی     
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ثطای نیونه ید  اظ مقبگت وی مه ثط يطوضت . ذوز ضا گب  اظ َطی  آن انیكبض م  زازنس
 "للو  مالمی  و زلیوت ثیه للیو  خسییس     "میس زاقت ثب لنوان تطاگیطی للو  خسیس تأ

 (.  295: أمی ، ث  تب)ثه چبح ضؾیس.  1876زضنرؿیی  قیبض  مدله زض ؾبل 
ثه ضغم قدل گیطی تلق  خسیس نؿجت ثه للم زض میبن نوگطایبن مهطی و تأمیس آنهیب ثیط   

و تغییط ثطنبمیه هیب   تطاگیطی للو  خسیس، ضا  یبث   ای  للو  ثه ن ب  آموظق  ؾنی  مهط 
و محیوای آموظق  مینبؾت ثب زضیبتت خسیس اظ للم، زض نهبزهبی ؾنی  تعلیم و تطثییت  
ن یط مدیت ذبنه هب و ؾبیط مساضؼ زین  و زض نسض آنهب خبمع اظهط، ثیه آؾیبن  امدیبن    

ثه هیی  زلیل نوگطایبن . پصیط نجوز و ثب چبلف هب و موانع میعسزی زض لیل مواخه گكت
زض مهط ثلده زض ؾیبیط مكیوضهبی اؾیالم  نییع ثیطای پیكیجطز اهیساف ذیوز و         نه تنهب 

گؿیطـ آموظـ للو  خسیس، تأؾیؽ مساضؼ خسیس ضا ثط منبقكبت ث  ثیط ثیب مربلفیبن   
ثیه گفییه آلجیطت    . وضوز للو  خسیس ثه نهبز هبی ؾنی  تعلییم و تطثییت، تیطخیح زازنیس    

گونه ن ب  مدیعا اظ هیم ثیه وخیوز      َ  تطآینس تحول زض ن ب  آموظق  مهط زوحوضان  
هیبی زینی  و مهنی  میه     یدی  مسضؾیه  . ای ثب یدیسییط نساقیینس  گونه ضاثُهآمس مه هیچ

زض مساضؼ زین  اظ للو  خسییس  . هبی نوی  زولی ؾطآمسقبن اظهط ثوز و زییطی مسضؾه
هیبی  ذجطی نجوز و تنهب للو  زین  زض آنهب تسضیؽ م  قس و زض َطف مقبثل زض مسضؾیه 

ومبضهب، ایدیبز  اظ نیبیح ای  خسای  ؾبظ.   زولی  نیع،  آموظـ زی  ثؿیبض ظبهطی ثوزنوی
زض ذهیول چییونی  آمیوظـ للیو      . (171: 1968حیوضان ،  )اذیالف زض تفدط ثوز 

ثیطای مثیبل   . خسیس و نؿجت آن ثب للو  زین  ثی  نوگطایبن اذیالف ن یط وخیوز زاقیت   
طز زین  ذوز ضا ثب یک نییب  مثجیت ثیه للیو      پ  آن ثوزنس تب ضویدنوگطایبن مؿلیبن زض 

غطث  اظ قجیل للو  مهنسؾ  و ن بم ، للو  پعقید  و َجیعی ، حقیوآ تُجیقی ، للیو       
هیطا  ؾبظنس و ثب تدیه ثط ای  ضویدیطز زوگبنیه ثیه حیل     ... اخییبل ، ظثبن هبی مسضن و
-  ثیه لجسمحیس (.www.hamooniran.com :13 مبضظم ،)مكدالت خهبن اؾال  ثپطزاظنس

لنوان ؾطآمس نوگطایبن مؿلیبن ثط ای  ثبوض ثوز مه ن ط اظهط زض موضز ایی  میه ثطذی  اظ    
للو  حطامنس و ثطذ  حالل، مطزوز اؾت و هط للی  ضا زض حس مید  ثبییس آموذیت و   
هیچ اؾیثنبی  هم وخوز نساضز، میط آنده اؾبؾب للم نجبقس و ییب قیجه للیم ثبقیس مبننیس      

ه و ضیبيیبت و زییط للو  نه تنهب حطا  نیؿینس، ثلده واخت منُ ، تلؿف. ؾحط و قعجس 
وی تنهیب ذواهیبن گندبنیسن     (.290: أمیی ، ثی  تیب   )ضا ثییبموظز ای مه آنهط َلجهاؾت ثط

. آموظـ خسیس غطث  زض اظهط نجوز؛ ثلده ذواهبن احیبی میون انییل اؾیالم  نییع ثیوز    
اظهیط نكیبنه چنیی  امیطی      ذلیسون زض ثطنبمیه زضؾی    تیبیل وی ثه گندبنسن مقسمه اث 
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زض مقبثل ای  خطیبن، َییف زیییطی اظ نوگطاییبن ن ییط     (. 3: 1381تًل الطحی ، )اؾت
و اؾییبلیل  (   1963.ز)و زض نؿل پؽ اظ وی احیس لُف  الؿیس(  1917.ز)قجل  قییل

ای  خطیبن موات  آموظـ هبی زین  نجوزنیس و ثیب تأؾییؽ    . قطاض زاقینس ( 1962.ز)م هط
قییل مواخهه نبزضؾت ثب للیو  َجیعی  و لیس  توخیه     . مربلفت میدطزنسمساضؼ زین  

مبت  ثه ضوـ هبی تدطث  ضا لبمل انحُبٌ للم زض گصقیه م  زانس و توخه ثه َجیعیت  
و مواخهه نحیح ثب للو  َجیع  ضا اظ امییبظات للم زض لهط ذوز ثه قییبض می  آوضز و   

نییدییه و زؾیییبوضز آن میی  اذیطالییبت و امیكییبتبت للییی  تییطاوان ضوظگییبض ذییوز ضا  
وی ثط ای  ثبوض ثوز میه آمیوظـ هیبی قیسیی ، لقیل      (. 370 -369: 1333قییل، )زانس

 -416: 1329قیییل،  )منیس آن ضا ؾلت م ( و ؾبظنس )منس و قوای شات انؿبن ضا نبثوز م 
ضا میوثطتطی  چیبض  مكیدالت اخیییبل      پبیبن زاقت و آن ثه للم، اییبن  ث وی (. 418
تیبیع میبن للیم تدطثی  و آنچیه وی آن ضا للیو  مالمی       قییل ثب توخه ثه . زانؿت م 
هب زض ثنیس للیو  مالمی  اظخیلیه      مطز مه قطن نبمس، ثطذ  اظ مؿلیبنبن ضا ؾطظنف م  م 

و اظ تطاگیییطی للییو  تدطثیی  و زقییی      انییس معییبضف ازثیی  و للییو  ن ییطی مبنییس    
       للیو  َجیعی  ضا تنهیب للیو  حقیقی        وی .(www.mehrnameh.ir:پوضقیلف)انس ثبظمبنس 

 هیی  مجنیب  ثط. مه ثبیس زض تیب  مطاحل آموظق  خبییعی  مجبحث زین  قونس م  زانؿت
ذواؾیبض آن قس تب مسضؾه حقوآ مهط ترطیت و ثه خبی آن مساضؼ قیی ، مدبنییک و  

  (.www.mehrnameh.ir: حعثبوی)ضیبيیبت ؾبذیه قوز
و تأمییس   "اؾال  و للیم "ثب لنوان .  1883ؿت ضنبن زض ؾبل ؾرنطان  چبلف ثطانییع اضن

وی ثط نبؾبظگبضی للو  خسیس ثب اؾال  و نیع انیكبض ن طیبت زاضوی  زض ذهیول منكیأ   
انواع و تجبض انؿبن زض زهه هیبی پبییبن  قیطن نیوظزهم زض مكیوضهبی اؾیالم ، هطچنیس        
وامنف هبی  ضا زض میبن ؾنت گطایبن اظ یک ؾیو و نوگطاییبن مؿیلیبن اظ ؾیوی زیییط      

هیبی مریلفی  اظ ؾیوی میفدیطان مؿیلیبن ثیه قیجهبت و        هب و پبؾید ثطانییرت و ضزّیه
؛ ولی  اظ اقیییبآ نوگطاییبن مؿیلیبن     (264 -246: 1394اقجبل، )ن طیبت مصموض زاز  قس

ثطای تطاگیطی للو  خسیس و تأمیس آنهیب ثیط قطاضگیطتی  ایی  للیو  زض ثطنبمیه آموظقی         
انُون ثیط ؾیط   تطح  َ  منبظط  هبی  مه ثب     ثطای مثبل لجس . مؿلیبنبن چیعی مم ندطز

مؿئله نبؾبظگبضی للم و تلؿفه ثب زی  اؾال  زاقت، لنوان نییوز میه اؾیال  ییک زیی       
زهس تب للو  خسیس ضا ثسون ثنسگ  مصهت میبزی ییب   لقل  اؾت و ثه مؿلیبنبن اخبظ  م 

هیچنیی  قیید َنُیبوی     (.184-183: 1968حیوضان ،  )ذطوج اظ زینكبن اقیجبؼ مننیس 
قیبهط  منیكیط   « الهسایه»زض مدله .  1910ای مه زض س  َ  مقبلهخوهطی قبگطز محیس لج
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هیبی تدیبمل  زاضویی  ثیب اؾیال  تعبضيی  نیساضز و        قس، گفت مه انل انواع و زییسگب  
آمیوذی   » : وی زض آن مقبلیه نوقیت  . مؿلیبنبن ضا ثه تطاگیطی للیو  َجیعی  تطاذوانیس   

نوضان وگیبهبن و انؿبن، اظ تكطیح، َجیعیبت، قیی  و زییط للو  خسیس و نیع ثطضؾ  خب
: 1378لیوی ،  )«هب و اظ نیبظ مؿیحج  یب احؿبن ثه مؿیدی  ثهییط اؾیت   واگتطی  ثركف

209-210.) 
ضغیم  گطایبن اظهط هیچنبن ثط موايع ذیوز اؾییواض مبنسنیس و ثیه    الجیه زض ای  میبن، ؾنت

ن َجی   هبی اثیسای  مهط، آنهب هیچنبگؿیطـ للو  خسیس زض ؾُح مساضؼ و آموظقیب 
ضغم تیوای  مه اظ ؾیوی  نیوزنس و ثهضوال گصقیه ثب وضوز للو  خسیس ثه آن مربلفت م 

قید محیس انجبث  زض ذهول خواظ اتعوز  قسن ثطذ  اظ للو  خسیس ثه مواز آموظق  
هب نبزض قس  ثوز، زضوؼ خسیس اهییت للو  ثط تقبيبی قیبض ظیبزی اظ َلجهاظهط مه ثنب

مه ایی  للیو  زض مییبن زضوؼ اظهیط اظ خبیییب       .  1911ب ؾبل ؾنی  ضا مؿت ندطز و ت
 (. 137: 1367زاج، )ضتت قیبض م تطی ثطذوضزاض قسنس، اظ زضوؼ خنج  ثهمنبؾت

 
 گیرینتیجه. 6

توان زضیبتت مه نرجیبن ؾیبؾی  و مهیلحبن اخیییبل  مهیط نییع       چه گصقت م اظ آن
هیبننس ؾبیط خوامع مهم اؾالم ، پؽ اظ تدطثه قدؿت زض ثطاثط هدو  ن یبم  یدی  اظ   

هبی اؾیعیبضگط غطث  و مكبهس  ثطتطی ن بم  و توان تنبوضی آنهب، ثه تهی  اولییه   زولت
آنهییب ثییب لجییوض و ضهییبی  اظ . نییسمبنییسگ  خبمعییه ذییوز زؾییت یبتی و ؾییُح  اظ لقییت

ذوزقیفیی  معم  تبضیر  مه مبنع  ثطای اضظیبث  نحیح توان و خبییب  تیسن اؾیالم   
گییطی اظ ؾیوی زیییط ثیوز،      اظ یک ؾو و زضیبتت نحیح اظ زنیبی خسیس زض حبل قدل

هبی مریلف پصیطتینس و مینبؾت ثیب تهیم    مبنسگ  و يعف خبمعه ذوز ضا زض حوظ  لقت
. زازنیس  نییه، نوؾبظی مهیط ضا زض اثعیبز مریلیف زض زؾییوض میبض ذیوز قیطاض       ذوز اظ مسض

وییػ  زض زو حیوظ  ن یب  ؾیبؾی  و ن یب  تعلییم        نوگطایبن ثطای پیكجطز امط نوؾبظی ثیه 
وتطثیت، نیبظمنس ثبظتعطیف ثطذ  مفبهیم ؾنی  و ثنیبزی زض ای  زو حوظ  ن یط للم، للم 

ثوزنس و يطوضت زاقت تیب  ...زولت، قبنون و نبتع و مهبزی  آن، هسف تعلیم و تطثیت، 
مفبهیم مصموض ضا ثب توخه ثه قطایٍ و مقیًییبت خسییس حبنیل اظ مسضنیییه ثیبظتعطیف      

ثبظتعطیف للم و ثیبن مهبزی  للم نبتع و تجیی  خسیس اظ للیو  واخیت لینی  و    . نیبینس
 للو  واخت مفبی  ید  اظ اقسامبت اؾبؾی  و ضاهجیطزی ثیطای مكیطولیت ثركی  ثیه      

گیطای مهیط،    قیست ؾینت   مويوع نوؾبظی ذبنه زض لطنه ن ب  آموظق  زض خبمعه ثه
هبی  نوگطایبن ثب اؾیفبز  اظ اثعاضهبی گونبگون ن یط تطخیه و انیكبض میبة. آمس قیبض م  ثه
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للیم   تعطییف  هب ثه تجیی  للو  خسییس، ثیبظ   هب، مدالت و ؾرنطان  للی  خسیس، ضوظنبمه
ن ب  آموظق  مهط و نیع ثیبن توایس و منیبتع للیو  خسییس    نبتع، يطوضت ضاهیبث  آن ثه 

گطوه  اظ نوگطایبن ن یط لُبض، َهُبوی، لجس ، َنُبوی تالـ زاقیینس تیب ثیب    . پطزاذینس
اؾیفبز  اظ میطاث زین  و ثبظذوان  آن ثیه زتیبع اظ للیو  خسییس و ثیبظتعطیف للیم زض       

هیبی زضذكیبن ذیوز     زوض اظ ن ط ای  گطو  تیسن اؾیالم  زض  . چبضچوة زی  ثپطزاظنس
. گونه تعبضي  ثب ای  للو  نیساضز  اؾت و زی  هیچ نول  حبمل و مكوّآ ای  للو  ثوز  ثه

گطوه  زییط اظ نوگطایبن ن یط قجل  قییّل ثطای زتبع اظ للو  خسیس و گؿییطـ آن ثیه   
هبی آن پطزاذینس و ثط ای  ثیبوض ثوزنیس میه ثیطای      انیقبز اظ میطاث للی  گصقیه و ضوـ

سن ثه تطق  و پیكطتت، منبض نهبزن میطاث گصقییه و معیبضف زینی  و حیصف آن اظ     ضؾی
قطن نوظزهم و نییه )نوگطایبن مهط زض ای  زوض . ن ب  آموظق  امطی يطوضی ذواهسثوز

ضغم ضویدطزهبی میفبوتكیبن، زض اؾییفبز  اظ للیو  خسییس و      ثه( اول قطن ثیؿیم میالزی
آنهب ثه زلیل قطایٍ تبضیر  خبمعه مهط، زض . ستطاگیطی و گؿیطـ آن اقیطا  ن ط زاقین

مواخهییه ثییب للییو  خسیییس تنهییب ثییه توایییس و زؾیییبوضزهبی تنبوضانییه و تدنولییوغید  آن 
ثه ثیبن زییط نوگطایبن ای  زوض  مؿیحوض قیسضت و نییبیح ثیطونی  للیو       . انسیكیسنس م 

اییبن و  گط خسیس ثوزنس و حی  َطح ن طیبت  چون منكأ انواع زاضوی  میه قیدبف ؾینت   
ذهول للو  خسیس تكسیس نیوز، اظ قیفیی  نوگطایبن زین  ثیه   نوگطایبن مؿلیبن ضا زض

قبیس لجوض اظ ای  قیفیی  و نیب  ؾُح  ثه للیم خسییس و   . للو  خسیس چیعی ندبؾت
قینبذی  و   ویػ  مجیبن  و مفطويیبت هؿیی     تط للو  خسیس ثه هبی لیی  پطزاذی  ثه گیه

  خبمع و انیقبزی اظ هیه آثبض و اثعبز للو  خسیس تطآینسی ثوز میبتیعید  آن و نیع اضظیبث
مبنسگ  قیسیس   مه نیبظ ثه گصض ظمبن زاقت و ای  تطنت ثه زلیل قطایٍ تبضیر  و لقت

  .خبمعه مهط، ثطای نوگطایبن مهط زض قطن نوظزهم میالزی حبنل نكس
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هىتجأ الٌْضأ   : ، لبّط1ٓ،دالحىن فٖ هصطالمَه٘ٔ ٍ تطَض ًظبمالحطؤتبضٗد(. 1944)ضافؼٖ ثه،ػجسالطحوي
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