
 

 ظٟٛض ظضتكت

زض فضائي وٝ واٞٙاٖ، ؾاحطاٖ، آتكثا٘اٖ تي قٕاض تٝ تٟا٘ٝ ٚؾاطت صسٞا ذسا ٚ ذساي ٕ٘ا ٔطزْ ؾازٜ ضا 

ٌٛؾفٙسٚاض تٝ وٙاض لطتاٍ٘اٟٞا، ٔؼاتس ٚ آتكٍاٜ ٞا ٔيىكيس٘س ٚ تا اٚضاز ٚ آزاب ٚ اػٕاَ اؾطاض ٌٛ٘ٝ تٝ جّة 

ٕ٘ٛز٘س؛ زض ٔحيطي وٝ ا٘ؿاٟ٘ا تا ٚحكت ٚ ٞطاؼ تٝ ٞط  تٛجٝ لسضتٟاي ؾاذتٍي ٔافٛق تكطي تظاٞط ٔي

پسيسٜ طثيؼي ٔيٍٙطيؿتٙس ٚ زض ٞط ٌٛقٝ اي تٝ ا٘تظاض تطذٛضز تا ٔٛجٛزات ػجية ٚ ٔافٛق اِطثيؼٝ تٛز٘س. 

زض زٚضا٘ي وٝ تكط ذٛز ضا اؾيط ٘يطٚٞاي ذاضق اِؼازٜ ٚ ضاْ ٘كس٘ي ٔيسا٘ؿت ٚ أيسٚاض تٛز ؾط٘ٛقت ذٛيف 

طؾتي، ٘يايف ٔطزٌاٖ ٚ ٞطاؼ اظ ظ٘سٌا٘ي وٝ تا ذطافات ٚ قؼائط ٚ آزاب تسٚي آٔيرتٝ ضا تا قطن ٚ تت پ

قسٜ تٛز تحَٛ تركس. اتطٔطزي ظٟٛض وطز وٝ پياْ ٘افص يٍا٘ٝ تٛحيسـ ٚ صساي پط طٙيٗ حك پطؾتيف 

ٚ ٔطظٞاي ظٔاٖ ٚ ٔىاٖ ضا زض ٞٓ ضيرت ٚ اظ التالي لطٖٚ ٚ اػصاض تاضيد جُٟ ضا زض ٘ٛضزيس ٚ تٝ فضاٞا 

 ٔىاٟ٘اي زٚض پطاوٙس.

اٚ ٔثكط ؾطٚض ٚ صفا ٚ ضاؾتي ٚ ٔحثت تٛز ٚ ٔثّغ اضازٜ ٚ اذتياض ٚ واض ٚ فؼاِيت. اٚ تط آٖ قس وٝ ؾط٘ٛقت 

تكط ضا اظ وف اذتياض ذساياٖ ٚ واٞٙاٖ، ضٔاالٖ ٚ ؾطزاضاٖ ٚ ؾطزٔساضاٖ تسض آٚضز ٚ زض زؾتٟاي پط تٛاٖ ٚ 

ي وٝ جع زض ٔماتُ حك ؾط فطٚز ٘ياٚض٘س لطاضزٞس. ٚ ٕٞيٗ أط ؾاظ٘سٜ ا٘ؿاٟ٘اي ضاؾت پٙساض ٚ ضاؾت وطزاض

ٔٛجة اقاػٝ ؾطيغ ا٘سيكٝ ٞاي اٚ ٚ ؾطتّٙسي ايطا٘ياٖ آٌاٜ ٌطزيس. ؾطٚزٞاي ٔصٞثي وٝ اظ اػصاض تؿياض 

وٟٗ تٙاْ )ٌاثاٞا( تط جاي ٔا٘سٜ اؾت تركي اظ پياْ ٞاي ظضتكت اؾت وٝ تا ضؾاِتف ا٘مالب فىطي ػظيٕي 

كطي پايٝ ٌصاضي وطز. ايٗ ا٘سيكٝ ٚاال ٞط چٙس اتتسا تٝ ظاٞط پيطٚاٖ تؿياض ٘يافت ِٚي زض ضا زض ا٘سيكٝ ت

 تؿياضي اظ ٔىاتة فىطي ٚ ٔصٞثٟاي زٚضاٟ٘اي تؼس اثط ذٛز ضا تجاي ٌصاقت.

آضياٞا احؿاؾات ٚ ػٛاطف ٚ ٔؼتمسات ذٛز ضا تيكتط زض ِثاؼ قؼط ٚ ؾطٚز ٕ٘اياٖ ٔي ؾاذتٙس ٚ ٌفتاض 

جاِة تٛجٝ آ٘اٖ تكٕاض ٔيطفت. تٝ ٚيػٜ ٔيتِٛٛغي ٚ اؾطٛضٜ ٞاي ٔصٞثي ٚ فِٛىّٛضيه ٔٙظْٛ اظ ٞٙطٞاي 

ذٛيف ضا تٝ صٛضت حٕاؾٝ ٚ قؼط ٔيؿطٚز٘س وٝ حفظ وطزٖ ٚ ا٘تماَ آٟ٘ا ٘يع تؿياض آؾا٘تط صٛضت ٔيٍطفت. 

اؾت. ؾطٚزٞاي ضيً ٚزاي آضياٞاي ٞٙس اظ وٟٗ تطيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ايٗ اؾطٛضٜ ٞا ٚ ٔؼتمسات ٔصٞثي ٔٙظْٛ 

ؾطٚزٞاي ظضتكت ٚ ؾطا٘جاْ ؾطٚزٜ ٞاي ٘غع ٚ زِىف ٌٛيٙسٌاٖ لسيٓ پاضؾي ضا وٝ زض ازتيات جٟاٖ تي 

 ٘ظيط اؾت ٔيتٛاٖ ٘كا٘ٝ ٞاي جٛاٖ تطي اظ ايٗ ٞٙط آضيايي زا٘ؿت.

 ٘يع ٞٙس، آضيائياٖ ظتاٖ يا ؾا٘ؿىطيت ظتاٖ زض ٚ اؾت ؾطٚز ٔؼٙي تٝ "ٌاثا"ٌاث يا تٝ ظتاٖ اٚؾتاي لسيٓ 

 ٘اْ. اؾت تٛزٜ ؾطٚز ٔؼٙي تٝ "ٌاث" ٘يع ؾاؾا٘ي زٚضاٖ ايطا٘ياٖ ظتاٖ يا پّٟٛي زض. زاضز ضا فْٟٛٔ ٕٞيٗ

ٔي  "آؾتط ظضٚ" ضا ظضتكت يٛ٘ا٘ياٖ،. اؾت «اؾپيتأٝ ظضتٛقتطٜ» آٔسٜ ٌاثاٞا زض وٝ آٍ٘ٛ٘ٝ تٝ ظضتكت حميمي

ٔؼٙي ؾتاضٜ ٔكتك قسٜ ٚ ٔفْٟٛ آٖ ٘أيس٘س ٚ ٔؼتمس تٛز٘س وٝ ايٗ ٘اْ ضا وّٕٝ آؾتط يا اؾتط )ايؿتاض( تٝ 

 ؾتاضٜ قٙاؼ تٛزٜ اؾت.



پطٚفؿٛض ٌيٍط ذاٚضقٙاؼ ٔكٟٛض إِٓا٘ي ٔؼتمس اؾت وٝ تطذي اظ يٛ٘ا٘يٟا ٘اْ اٚ ضا تطويثي اظ وّٕات ظئيطا تٝ 

ٔؼٙي ٘ياظ ٚ اؾتط )اؾتاض( تٝ ٔؼٙي ؾتاضٜ ٔيسا٘ؿتٙس وٝ ضٚيٟٓ ٔفْٟٛ آ٘ىٝ تٝ ؾتاضٜ ٘ياظ ٔي تطز )يا ٔسز 

وٝ ٕٞاٖ ٔحاؾثات ٘جٛٔي اؾت( زاقتٝ اؾت. تٟٕيٗ جٟت ٌاٞي ٞٓ ظضتكت ضا اؾتطٚتٛتٓ يا  ٔيٍيطز

 فطٔا٘طٚاي ؾتاضٌاٖ )وٝ ٕٞاٖ ػآِ آٌاٜ تط ؾتاضٌاٖ تاقس( ٔي ٘أيس٘س.

 ضؾتاذيع ظضتكت ٚ تؼّيٕات ٚي

ا تا ويف آئيٗ اٚؾتا ذٛز تٝ ذٛز تٛجٛز ٘يأسٜ تّىٝ زاضاي ٔؤؾؽ اؾت وٝ اظ آٖ ططيك ٔٙسضجات اٚؾتا ض

لسيٓ آضيايي ٚ آئيٗ قطن ايطاٖ ٔمايؿٝ ٔي وٙٙس ٚ تحِٛي ضا ٕ٘اياٖ ٔي تيٙٙس وٝ تحمك پصيطفتٝ ٚ زيٗ 

ؿا٘ي ؾازٜ ؾرٗ ٔي ا٘ چٖٛ ذٛيكتٗ اظ ٌاتٟا زض ظضتكت ططفي اظ. اؾت قسٜ  جسيس زض آ٘عٔاٖ تأؾيؽ

ٚحي قسٜ اؾت وٝ آئيٗ ذٛز ضا تٝ ٞٓ ٌٛيس، ٘ٝ چٖٛ يه ٚجٛز افؿا٘ٝ اي. اظ ذساٚ٘س ٔتؼاَ )اٞٛضأعزا( تٝ اٚ 

ٔيٟٙا٘ف ٚ ٕٞچٙيٗ ذا٘ٛازٜ اي وٝ زض ظ٘سٌا٘ي اٚ ؾٟٓ ػٕسٜ زاقتٝ ا٘س ٚ زض تثّيغات وٕه وطزٜ ا٘س اػالْ 

زاضز، تا ايٗ تطتية ٔطاِؼٝ ٔٙكاء ٚ ٔثسأ زيٗ ظضتكت تٝ ططيك لا٘غ وٙٙسٜ اي ٔكىُ ٚ قايس غيط ٕٔىٗ ٔي 

ضٜ ايٗ زيٗ تسؾت ٔا ضؾيسٜ اؾت وتاب آؾٕا٘ي ٕٞاٖ زيٗ ٔي تاقس وٝ تاقس، ظيطا ٟٕٔتطيٗ ٔسضوي وٝ زضتا

تٝ ٘اْ )اٚؾتا( ٔٛؾْٛ ٚ حميمت أط ايٗ وٝ وتاب اٚؾتا ٞكتصس ؾاَ تؼس اظ ظضتكت پيأثط ايٗ زيٗ 

 قأُ ؾٝ ترف ٚ اظ ٔثازي ٔرتّف ٔيثاقس. وتاب ايٗ اؾت، قسٜ ٘ٛقتٝ

 يافتٝ تسٚيٗ ٞرأٙكياٖ ظٔاٖ زض اؾت زٞاؾطٚ قأُ ٚ اٚؾتا ٞاي لؿٕت تطيٗ لسيٕي وٝ ٌاتٟا

 جٕغ ضا اٚؾتا لؿٕت ٕٞٝ ؾاؾا٘ياٖ ظٔاٖ زض اؾت، قسٜ زضؾت تؼسي ظٔاٟ٘اي زض اٚؾتا زيٍط لؿٕتٟاي ٚ

ْ وتاب اٚؾتا( تسٚيٗ يافت ٚ ايٗ ذٛز زض زٚضاٜ اي تٛز وٝ تٕا) اٚؾتا وٝ تٛز زٚضٜ ايٗ زض ٞٓ ٚ وطز٘س آٚضي

ؾطاؾط ايطاٖ ظٔيٗ قسٜ تٛز. ظضتكت زض وتاب ٔمسؼ اٚؾتا )ظاضاتٛقتطا(  آئيٗ ظضتكت زيٗ ضؾٕي ٚ ا٘حصاضي

 ذٛا٘سٜ قسٜ اؾت.

ذاؾتٝ تط ٞا ٔغ اظ اي طايفٝ ٔياٖ اظ ٚ آٔسٜ تس٘يا «ٔسي» زض ظضتكت ٔيكٛز، ٔطاتك آ٘چٝ وٝ اظ اٚؾتا ٔؼّْٛ

 ٚلتي. تٛز ايطاٖ ّٔت زا٘كٕٙس ٚ فيّؿٛف ٚ ٘ظط اُٞ ٚ ػالُ ٔطزْ اظ حميمت زض طايفٝ ٚ طثمٝ اؾت ٚ ايٗ

 وطزٜ زضؾت اٚ تطاي اضٚاح وٙٙسٌاٖ احضاض ٚ جازٌٚطاٖ ٚ افؿٍٛ٘طاٖ وٝ زأٟائي اظ ضؾيس 02 ؾٗ تٝ ظضتكت

 آؾٕا٘ي فطٔاٖ اجطاي ٝ ذٛز ضا آٔازٜو تٛز ايٗ تطاي ػُٕ ايٗ ٚ وطز ٌيطي وٙاضٜ ز٘يا اظ ٚ ٌطيرت تٛز٘س

 .ٕ٘ايس تٛز قسٜ ٚحي اٚ تٝ وٝ

 ٘يه پٙساض ٔؼٙي تٝ وٝ( ٞٛٔا٘ٛ) ٚ أكاؾپٙس تٝ اِٟأات ٚ ٚحي ٞاي آؾٕا٘ي ضؾيس وٝ زض آٟ٘ا زض ؾي ؾاٍِي

 فٛاصُ تٝ ٌطفت، ضا ذسائي زؾتٛضات ظضتكت. وطز ٘عزيه ذسا تٝ ٚ تطز آؾٕاٟ٘ا تٝ ضا اٚ ٚ آٔس؛ اٚ تٙظط اؾت

 ٚ ٔثاضظٜ تٝ جسيس ّيغ زيٗزٜ ؾاَ قف تاض زيٍط ايٗ اِٟأات تٝ اٚ زؾت زاز، زض چُٟ ؾاٍِي ضؾٕاً تطاي تث

 يؼٙي ػصط پازقاٜ ٔؤثط تثّيغ تا تٛا٘ؿت وٝ تٛز ٍ٘صقتٝ اٚ ظٟٛض اظ ؾاَ زٚ اظ تيف. پطزاذت پيىاض

ت تٛا٘ؿت ٕٞٝ ايطاٖ ضا تٝ آئيٗ ظضتك وٝ تٛز پازقاٜ ٕٞيٗ پكتيثا٘ي تٝ ٚ تطٌطزا٘س ذٛز تسيٗ ضا (ٚيكتاؾة)



 ٘ٝ ٚ تطؾيس ٔي ٔجاظات اظ ٘ٝ ذٛز ضا ضٚاج زٞس؛ ظيطا زيٍط ظضتكتي آقٙا وٙس ٚ تسٖٚ تطؼ زض ٕٞٝ جا زيٗ

 آٌاٞي آٖ اظ ايطاٖ ٕٞٝ ٚ آٔس٘س ٔي زض اٚ زيٗ تٝ ٔطزْ ٌطٜٚ ٌطٜٚ آ٘ٛلت زاقت، ٚجٛز اٚ واض تطاي ٔا٘ؼي

ٝ پكتيثا٘ي ٚ اجطاي ٔطاؾٓ زيٗ ذٛز پطزاذت ٚ ايٗ تسٖٚ قه تٝ ت ظضتكت ؾاَ پٙج ٚ ؾي اظ تيف. زاقتٙس

پكتيثا٘ي ؾّؿّٝ ٞرأٙكي تٛز. ٚي زض ؾٗ ٞفتاز ٚ ٞفت زض جٍٙي ٔمسؼ وٝ ػّيٝ يٛضـ وٕه ٚ 

 حيٗ تّد پطؾتكٍاٜ زض پيطٚا٘ف اظ تٗ ٞفتاز تا تمِٛي يا ٚ ٌفت؛ تسضٚز ضا ظ٘سٌي وطز ٔي( ٞياٚآ) لثيّٝ

 زض وٝ ا٘س ٘ٛقتٝ ٔحمماٖ اظ تطذي. ضؾيس قٟازت تٝ تٛضا٘ي ٘اْ "تطاتٛض"تسؾت  اٞٛضأعزا ؾتايف ٚ ٘يايف

 ضا فطيسٖٚ جّٕٝ اظ ا٘س؛ تٛزٜ ٘رؿتيٗ ظضتكت ػمايس ٔطٚج وٝ ا٘س آٔسٜ ظضتكت ٘اْ تٝ ٘فط چٙس تاؾتاٖ زٚضاٖ

 ت.اؾ وطزٜ ظٟٛض زاضيٛـ پسض ٚيكتاؾة ظٔاٖ زض وٝ ا٘س زا٘ؿتٝ ؾْٛ ظضتكت ضا جأاؾة ٚ ثا٘ي ظضتكت

 اؾت ػآِ زض آ٘چٝ ٚ « ٌيتي » يا جؿٕا٘ي يىي ٚ « ٔيٙٛ » ظضتكت تٝ زٚ ػآِ ٔؼتمس اؾت: يىي ضٚحا٘ي يا

 ٔي لؿٓ ؾٝ ضا ا٘ؿاٖ افؼاَ حطوات ٚ « وٙف » يا فؼُ ٚ « تركف » يا تمسيط وٙس؛ ٔي تمؿيٓ لؿٓ زٚ تٝ

ي ا٘ؿاٖ تٝ ٔطتثٝ ؾؼازت ػاِي ٚلت ٚ ،« وٙف » يا ضفتاض ،« ٌٛيف » يا ٌفتاض ،« ٔٙف » يا اػتماز وٙس؛

قسٜ ٚ اُٞ تٟكت اؾت وٝ ٞط ؾٝ چيعـ اصالح ٚ زاضاي: ا٘سيكٝ ٘يه، ٌفتاض  ضؾيسٜ ٚ، تٝ يعزاٖ ٘عزيه

 ذاوساٖ ايٗ ٚ اؾت اضساز تط ػآِ آفطيٙف ٘يه ٚ وطزاض ٘يه قسٜ تاقس. ظضتكت ٔي ٌٛيس، تٙاي

ت ٔاتيٗ ٌيط ٚ زاض ايٗ لٛا ٚالؼٙس ٚ ؾؼازت تكط وائٙا ٚ اٞطٔٗ، ٚ يعزاٖ جٙٛز يا تسي ٚ ٘يىي ٔثاضظٜ ٔيساٖ

 ٚ ٌفتاض ٚ ٘يت صاحثاٖ ٚ يعزاٖ پيطٚاٖ ٔٙعَ جاٚيساٖ تٟكت ٚ اؾت ٔتضاز چيع زٚ ايٗ تٝ پيطٚي تؿتٍي

 .اٞطٔٙي اضٚاح ٚ پّيساٖ اتثاع زٚظخ ٚ اؾت ٘يه وطزاض

 ٔٙجي آذطيٗ ظٟٛض اػتماز تٝ

 ٔي ٕ٘اياٖ اي زٞٙسٜ ٘جات تٝ ٔٛجة ٔمطضات آئيٗ ظضتكت ٞط ٞعاض ؾاَ اظ زذتطي تاوطٜ اظ ٘طفٝ ظضتكت

 آؾٕا٘ي حٛازث قٛ٘س؛ ٔي ظ٘سٜ ٔطزٌاٖ وٙس، ٔي ظٟٛض( ؾٛقيا٘ت) زٚضٜ آذطيٗ يؼٙي ؾْٛ ٞعاضٜ زض قٛز،

 زقٕٙاٖ تطاي ٚ ؾطز قيط ٔؤٔٙيٗ تطاي قسٜ شٚب فّع ٌطزز؛ ٔي وٟٛٞا زَ زض فّعات قسٖ شٚب ٔٛجة

ٔيطؾٙس. طثك  ياطيٗ ٘اتٛز ٔي قٛ٘س، ٘يىٛواضاٖ تٝ آب ظ٘سٌي جاٚيسق ٚ تسواض ٔطزْ اؾت، زضز٘ان زيٗ،

 اظ ذطاي وٙس؛ ٔي تمسيؽ ٚ تىطيٓ ضا ٔعزا ٔسضوي ؾٛقيا٘ت ٚ تٙا تط ؾٙس زيٍط قرص ظضتكت ذٛزـ آئيٗ

 ٚجٛز تعضٌي ٔفْٟٛ ظضتكت زيٗ زض: ٔيٙٛيؿس ِيٍٙط وطي. ٔيٍطزز تطلطاض قازي ٚ ذٛقي ٚ ٔيطٚز جٟاٖ

 وٝ اؾت ايٗ آٖ تؿياض ػٕيك ٞٙسٚ،يٗ ٔصطياٖ لسيٓ زيسٜ ٔي قٛز ٚ ٘ٝ زض ا٘سيكٝ ٞاي آئ زض ٘ٝ وٝ زاضز

 ٔي ضٞثطي ٟ٘ائي ٔطحّٝ تٝ ضا جٟاٖ فؼّي ٚضغ وٙس، ٔي پيطٚي تحَٛ لاٖ٘ٛ اظ ٚ اؾت تاضيد زاضاي جٟاٖ

ضيد پيطٚي ٔي تا اؾتٕطاض تط٘أٝ اظ ز٘يا ظضتكت ٘ظط زض تطٚ٘س، ضاٜ آٖ تٝ تايس ذٛز واض زض ٘يطٚٞا ٕٞٝ وٙس،

 ٚ اؾت ٚاجة أط ايٗ ٚ اؾت زازٜ لطاض يىسيٍط ٔماتُ ضا ٘يطٚٞا قٛض، پط اي ٔثاضظٜ اؾت، جًٙ ٔيساٖ وٙس ٚ

 .اؾت جاٚيساٖ ظ٘سٌي اظ ٔٙسي تٟطٜ ٚ تمٛي تا ٔطزْ تىأُ آٖ ٘تيجٝ

 جايٍاٜ تطظخ



جاي وؿا٘ي اؾت وٝ  ٔحُ ايٗ ٚ قٛز، ٔي ٘أيسٜ تطظخ وٝ اؾت جائي زٚظخ ٚ تٟكت تيٗ طثك آئيٗ ظضتكت

يىؿاٖ اؾت، ايٗ زؾتٝ زض تطظخ تا ضٚظ ٚاپؿيٗ ذٛاٞٙس تٛز ٚ آٍ٘اٜ وٝ ٕٞٝ اػٕاَ ٘يه ٚ ٌٙاٞاٖ آٟ٘ا 

ٔطزٌاٖ ظ٘سٜ قس٘س آٟ٘ا ٘يع تيطٖٚ ذٛاٞٙس آٔس، ظيطا زيٍط صاف ٚ پان قسٜ ا٘س ٚ تٝ ٔمط ؾؼازتٕٙساٖ ذٛاٞٙس 

 ضفت.

 ٔؿيح زيٗ تأثيط آئيٗ ظضتكت زض يٟٛزياٖ ٚ

 تٛاٖ ٘فٛش آئيٗ ٔعزا ضا زض ازياٖ زيٍط ٕ٘اياٖ زيس. تطٛضيىٝ تيكتط ٔحمماٖ ٔؼتمس٘س تا تطضؾي زليك ٔي

فتح تاتُ تسؾت وٛضٚـ وثيط ٔٛجة قس، ٔياٖ ايطا٘ياٖ ٚ يٟٛزياٖ ضاتطٝ تطلطاض ٌطزز ٚ تٝ آ٘اٖ اجاظٜ زازٜ 

 ٚ قٛز وٝ تٝ وكٛض ذٛيف تاظٌطز٘س؛ زض ٘تيجٝ، تؿياضي اظ اصَٛ آئيٗ ٔعزا زض ٔياٖ يٟٛزياٖ ضٚاج يافت

 ٚ فطقتٍاٖ تٝ ػميسٜ ٔيسٞس؛ لطاض ذسا تطاتط زض ضا قيطاٖ ثٙٛي، ٔىتة وطز، ٘فٛش ؿيحئ ٔؼتمسات زض ؾپؽ

 .قٛز ٔي زيسٜ ٔصوٛض ازياٖ زض وٝ اؾت ٔعزيؿتا اصَٛ اظ ٔؼاز ٚ جاٚيساٖ ظ٘سٌي

 


