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 ي هتخػػبى هٌبقػبت كطَر ْبي سبالًِدثير علوي ّوبيط ّبيگفتبرپيط 
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٦ٷريٱ   ٦ٷس، قايؿسٻ اؾر زهرطي  ٸ زك٦يرس   ٞطٸقي يا ؾٹءٲهطٜ ايٷسطٶر تيساز ٲي ذطي ٸ ٲسض٤ ٪طايي ٸ تٯ٧ٻ حسي ٲسض٤ زض قطايُي ٦ٻ ٲًٗالزي ٲاٶٷس ٲسض٤ 4

 ټا ترف ٲٽٳي اظ زاٶف اؾر اٲا زاٶف، تٻ ٲٗٷي نِطِٜ اٶثاقر ٲحٟٹْاذ ؾُحي ٶيؿر. ٦ٻ: ٪طچٻ اَالٖاذ يا زاٶؿسٻ

 اٮ٣ٯٱ ز٦سط ٲحٳٹز ؾطيٕ ي ٶٹقسٻ« ياٞس٫ي ايطاٴ ي زٹؾٗٻ  ر ٸ آيٷسٺ٣ٖالٶي»ٶ٣٭ اظ ٦ساب  5
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 :ياًسيك ٍ زض ؾبل چْبضم ّن

 ، هجبضن ثبز اظ قوب!  «لبًَى ثطگعاضي هٌبلهبت»زُ ؾبلگي 

 ّؿتيس. « قوب»لٗي ظيطا، هجبضن ٍا

 8آيس، تب اظ قوب هجبضن قَز! يبظزّويي ؾبل هي

 

 
اؾر ٸ تطذي اظ آٶاٴ ٦اض٪اټٽاي تاظآٞطيٷي ٲٽاضزٽا ضا زض زاذ٭ يا ذاضظ اظ ٦كٹض ترطاي ٲراَثراٴ    ٪طٸټي اظ ايٵ اقرال ٦ٻ آضاضقاٴ تٻ ٞاضؾي ټٱ زطغٳٻ قسٺ 6

 اٶس تٻ قطح ظيط ټؿسٷس: ايطاٶي ذٹز تط٪عاض ٦طزٺ
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 .اي ٦ٳاتيف ٲكاتٽي ټؿسيٱ آٲٹظقي ٸ زطتيسي ٸ ذاٶٹاز٪ي ٸ حطٞٻ اذ٦ٻ حان٭ ٶٓاٲ 7

 .ذرٹاضظٲي  .زٽرطاٴ  .ٲ٣راتذ . ؽ زثطيعي=قٳ «آيس زا تٻ قٳا ٲثاض٤ قٹٶس. اياٰ ٲي ٲثاض٤ قٳاييس.  اياٰ ٲثاض٤ تاز اظ قٳا! » 8
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Progressive Elaboration 

 

 
 ي اٖسثاض ايٵ اٮ٫ٹ، قاياٴ ش٦ط اؾر ٦ٻ:  ٸ زٗييٵ زاٲٷٻ« ٲاقيٵ ٲٷا٢هاذ»قٷاؾي اٮ٫ٹي خيكٷٽازي  زض آؾية 9

 ، ٶثايس تٻ ٶٹٖي اٞرطاٌ ٲ٧راٶي٧ي  الگَي حل هؿألِتطاي ايٵ « ٲاقيٵ ٲٷا٢هاذ»زكثيٻ ٲٷا٢هاذ تٻ ٲاقيٵ ٸ اؾسٟازٺ اظ ٖٷٹاٴ 

زض زحٯي٭ خسيسٺ تثاٶػاٲس. ٲطاز انٯي اظ ايٵ زكثيٻ، زٹغٻ تٻ اضزثاٌ اض٪اٶي٥ اغعا تا ي٧سي٫ط ٸ ٶيع ٦ٯّير ؾاٲاٶٻ ٸ آضاض ٲس٣اتر٭  

 ي ايٷٽا اؾر. ٲياٴ ټٳٻ
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Focus Group Discussion

 

 

 

 



 )دّويي سبلگرد اثالغ قبًَى(26/11/1393تبريخ: ّب ٍ كبرگبّْبي آهَزضي دٍرُ كٌٌذُ: درخَاست تذٍيي، ترٍيح، اخرا ٍ اغالح قبًَى ثرگساري هٌبقػبتپرٍشُ: 

 95 از 8ي ضوبرُ  غفحِ پصٍّطگر: ضْرام حالج ي هٌبقػبت ي درسگفتبرّب درثبرُ عِهدوَسٌذ: 

 



 )دّويي سبلگرد اثالغ قبًَى(26/11/1393تبريخ: ّب ٍ كبرگبّْبي آهَزضي دٍرُ كٌٌذُ: درخَاست تذٍيي، ترٍيح، اخرا ٍ اغالح قبًَى ثرگساري هٌبقػبتپرٍشُ: 

 95 از 9ي ضوبرُ  غفحِ پصٍّطگر: ضْرام حالج ي هٌبقػبت ي درسگفتبرّب درثبرُ عِهدوَسٌذ: 

 

 

 ؟ِ ّستٌذهٌبقػِ چ اغَل عوليبتي

تَاًين اغَل هٌبقػِ را در عول رعبيت كٌين؟ چگًَِ هي
 

 ، آى است كِ «تَازى در ثرگساري هٌبقػِ»يك ٍخِ اسبسي 

 طتر ًطَد.يآى هٌبقػِ ث يّب از دستبٍردّب ٌِين كِ ّسيكٌ ٌِيٍ پَل ّس يٍقت ٍ اًرش ييّر هٌبقػِ، تب خب يثرگسار ثراي

 
ؾابظٍوبض تاأهيي ٍ تاساضوبت زض      ِي٦كٹض، تطاي زثييٵ ٸ زكرط  يٷا٢هاذ ٸ ٲٗاٲالذ ٖٳٹٲٵ ٸ ٲ٣طضاذ ٲيي ٢ٹاٶ ٲػٳٹٖٻ

ي ا٢سهازي، زًٳيٵ ٦يٟيرر   اظ زثٗيى ٶاضٸا، نطٞٻ يطيك٫يٶحٹي ٦ٻ انٹٮي ٲاٶٷس تطاتطي، ؾالٲر، خ اؾر؛ تٻ ثرف ٖوَهي

ضا زكٲيٵ ٶٳايس. ايٵ اٲٹض ٲٽٱ   ٍ ذسهبتفي ذطيس اًَأ وبالٶياظټا ٸ ز٢اي١   ٸ ... ضٖاير قٹز ٸ زض ٖيٵ حا٬ اح٧اٰ نازضٺ

ؾرطاٶػاٰ آٶ٧رٻ   «. قرٷاذر ٞٷرٹٴ زركٲيٵ ٸ زرساض٦اذ    »ٸ ضاٶيراً  « ٲثراٶي ٲٗراٲالذ ٖٳرٹٲي   »ٲٳ٧ٵ ٶرٹاټسقس ٲ٫ط تا اٸتً ٞٽٱ 

ٵ چراضچٹب ضا  ير ي ايٵ ٲثاٶي ٸ ٢ٹاٖس تايس زض ي٥ اٮ٫ٹ يا چاضچٹب ٲطغٕ، تسضؾسي ٲطزثٍ ٸ ؾراٲاٶسټي قرٹٶس. ا   ٲػٳٹٖٻ

 س.يٶاٲ« يٵ ٲٷا٢هاذ ٲٹ١ٞ ٸ ٢اٶٹٶيٲاق»زٹاٴ  يٲ

اْٽراض  الگاَي اابهٕ،   ٱ ٦ٻ ٪اټي تسٸٴ زاقسٵ ي٥ ي٦ٷ  ٲي ٲكاټسٺ  -٫ط يز يټا حٹظٺ ياضيٲاٶٷس تؿ –ي ٲٷا٢هاذ  زض حٹظٺ

قرٹٶس ٸ ترٻ زٮير٭     ٲري  قٹز. چٷيٵ ا٢ساٲاذ ٸ اْٽاض ٶٓطټايي، خاؾررٽايي غعيري ٸ ٲرٹضزي ٲحؿرٹب     ٲي ٶٓط يا ا٢ساٲي اٶػاٰ

 يي ٦رٻ قررم ٸاحرس   يخاؾررٽا  ي، تطذر يٶ٫ط تٹز. چٻ تؿا،  تٻ ٖٯر ټٳاٴ غعيي ٞا٢س غاٲٗير ٦اٞي ذٹاټٷس ٶ٫طي، غعيي

 ي٢راٶٹٴ تط٪رعاض   يري اغطا يټرا  ٶاٲرٻ  ٵيياظ آ ييٷ٫ٹٶٻ اؾر ٦ٻ زض غاي٫ط ٲسٗاضو ٸ ٲسٷا٢ى ټٱ تاقٷس. اي٧سي٦ٷس، تا  يٲ ٻياضا

 ط اؾر.يزض زٷا٢ى ٸ زٛا يياغطا ي  ٶاٲٻ ٵيياظ ټٳاٴ آ يح٧ٳ٪اٺ تا  ياظ ٢اٶٹٴ ٸ حس يٱ ٦ٻ تا ح٧ٳيٷيت يٲ يٲٷا٢هاذ، اٲط

ٍ ثسٍى تَاِ ثاِ  « قتبة»اؾت وِ ثب  زازُ  ضخ يمبً زض هَاضزيهٌبلهبت، زل يهَاَز زض همطضات وًٌَ يجْبيي آؾيهْوتط

ِ  يثِ نسٍض احىبه ،هَيَٖبت« يسگيچيٖوك ٍ پ»  ي ٍ هماطضات يلاَاً »ي احىابم ضا زض لبلات   يا ن ٍ ايا ا  ٖبم پطزاذتا

ن ٍ زض يا ا ضٍ ؾبذتِ ضٍثِ ييي حَظُ ضا ثب تٗبضيبت ااطايبى ايطاى ٍ هتهسين ٍ اًجَُ هسيا هتهلت زازُ يقىل« هَيَِٖ

  ْاَزُ يث يطيب ؾارتگ يا ع يا آه هربَطُ ياًًجبَ يهطزهبى وكَض ضا زچبض ث يحمَق توبه يٌٗيوكَض،  يت هٌبثٕ ٖوَهيًْب

 ن.يا ًوَزُ

ٽٹزٺ ضا ٦اټف يت يټا ٷٻيټا ٸ ټع ياظ ٶا٦اضآٲس ياضيزٹاٴ تؿ يط آٶٽا ٲيٲ٣طضاذ ٸ زٟؿ ٵيكسط زض اير تيحا٬ آٶ٧ٻ تا ز٢ر ٸ زضا

  ٦ٻ:   اؾر آٲسٺ 139010ٲٷا٢هاذ  ي ٻياٶيت« ب»زض آٚاظ تٷس  زاز.

ي  ( زض ايٵ ترف، حٯ٣رٻ  زض ترف ٖٳٹٲي ٸ ذطيس ٲحهٹتذ )اٖٱ اظ ٦ات يا ذسٲر« اضغأ ٦اض»زٷاؾة، زضؾسي ٸ ؾالٲر  

ي  ٦ٳيٷرٻ »ترا ٢يٳرر   « تظٰ ٸ ٦راٞي »حهرٹ٬ ٦يٟيرر    يټاي ترف ٖٳرٹٲي ترطا   ٸْايٝ، زهٳيٳاذ ٸ خطٸغٺ٦ٯيسي ٲٹ٣ٞيرِ 
 اؾر.« ٲسٷاؾة

 
ترا حرطٸٜ اٮٟثرا    ضا « زضآٲرس »تررف   6، «زضآٲرس »ټٱ زاضز، ٦ٻ تطاي ٸيٹح اقاضٺ ترٻ اغرعاي   « زضآٲس»تٷس، ي٥  12تط  اٶسيكي ٖالٸٺ ټٱ  ي تياٶيٻ 10

ي تٷس  ٪صاضي ٦طزيٱ ٸ ؾدؽ زا حسي تٻ زكطي  ٸ تحص زضتاضٺ ز٣ؿيٱ ٸ ٶكاٶٻ« 12»زا « 1»تٷس  12ٸ « ظ»زا « اٮٝ»تٷس  6٪صاضي ٦طزيٱ. تياٶيٻ تٻ  ٶكاٶٻ

 خطزاظيٱ. ٲي« ب»ي ٲػٯٻ تٻ تٷس  خطزاذسيٱ ٸ زض ايٵ قٳاضٺ« اٮٝ»
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 اؾر: اقاضٺ قسٺ يازيع تٻ ؾٻ ان٭ ٖٳٯيٵ تٷس، ٢ث٭ اظ ټطچيزض ا

 س.يٶاٲ ٱيذٹاټ 11«زٹاظٴ»ٵ تٻ تٗس آٴ ضا ان٭ ي٦ٻ اظ ا« زٷاؾة»ان٭  -1

 ٸ « زضؾسي»ان٭  -2

 «.ؾالٲر»ان٭  -3

انر٭   ؾٻٵ ير اي  اټٳيٵ ٶٹقساض تٻ زكطيزض ا .زٞأ اؾر ٢ات٭ ٸذٹب  يا  ٲٷا٢هٻ يضٵ ٮٹاظٰ تط٪عايزط يازيٵ ؾٻ ان٭ اظ تٷيا

 ٱ.يخطزاظ يٲ 12«ٵ ٲٷا٢هاذيٲاق»ٸ ؾاذر  يَطاح ي زض خطٸغٺ

حهرٹ٬ تاقرس ٸ   تظٰ زض ٲ هطغَثيات ا ير ر ير ٟي٦ ي ٦ٷٷرسٺ  ٵيس زكٲي، اٸتً تايٲٗاٲالذ ترف ٖٳٹٲ ي ٻي٦ٯ يطي٪ ق٧٭ ي ٹٺيق

كرسط ٸ تٽسرط   ير( تير ٵ ٲطٚٹتيٷٻ ٸ زركٲ ي)٦اټف ټع يػ٪يٵ زٸ ٸيتكٹز. ټط چٻ ا يترف ٖٳٹٲ يټا ّعيٌِٲٹغة ٦اټف  اًيضاٶ

 -اٰؤزر  -حرسا٦طط   يزاضا ي  ٷرٻ يآٴ، ٪ع ياؾر ٦ٻ َر  ي٢اٶٹٶ يا ٹٺيتاتزط اؾر. ٲٷا٢هٻ ق يا٢سهاز ييقٹز، زض ٸا٢ٕ ٦اضآ ٵيزكٲ

ا ير « ةير ض٢ يټرا  ٷٻي٪ع ي ؿٻيٲ٣ا»ٵ اٲ٧اٴ يقٹز. زض ٸا٢ٕ ټٳ يٲ ييقٷاؾا تيضل يّب ٌِيگع ي ؿِيهمب١ ي، اظ َطيػ٪يٸ ٵ زٸيا

 تطزط اؾر. ي ٷٻي٪ع ييزض قٷاؾا« ٲٷا٢هٻ»ٵ يازيقطٌ تٷ« ټا ٷٻياٴ ٪عيض٢اتر ٲ»

زٹاٶس تراظاض   يؿر ٸ ٶٳيٶٟٹش ٶ يزاضا يچ ٖاٲ٭ ا٢سهازي٪طزز ٦ٻ زض آٴ ټ ياظ تاظاض اَال٠ ٲ يُيزض ٖٯٱ ا٢سهاز تٻ قطا ضلبثت»

زرٹاٴ   يٲر  ييا زٳط٦رع ضا ترا قاذهرٽا   ير ض٢اترر   ي ط ٢طاضزټس. زضغرٻ ي، زحر زكضيٸ چٻ اظ ٮحاِ ٲ٣ساض يٳسيضا چٻ اظ ٮحاِ ٢

عاٴ ٢اتر٭  ير زض حرسا٦طط ٲ  ضلبثات اؾرر ٦رٻ    يُي، قرطا م هٌبثٕ زض التهبزيتره يٍ ثطايي قطايثْتط يَٹض ٦ٯر  س. تٻيؾٷػ

 13«.ع ثبالتط اؾتيً يالتهبز ييتط ثبقس وبضآكيضلبثت ث ي ّطچِ زضاِتاقس؛ چطا ٦ٻ  حهٹ٬

ترٻ ټٳرطاٺ زاضز.    ييټرا  ٷرٻ يټع -٫رط يٵ ټط ٲُٯرٹب ز يٲاٶٷس زكٲ -ٍ ض٢اتر يػاز قطاياٲا ا

ټرا   ٷرٻ يف اظ ټعيتر  يي٦رٻ زؾرساٸضزټا   ييٍ ض٢اترر زرا غرا   يػاز قطايا ي  ٷٻيخطزاذر ټع

ف اظ ير تر ػراز ض٢اتر  يا ي ٷرٻ ي٦رٻ ټع  يياؾرر ٸ زض غرا   يطٞسٷيتاقس، ٲ٣ٗٹ٬ ٸ خرص  زاقسٻ

 ساضز.ٶ يٻ ا٢سهازيٷٻ زٹغيٵ ټعيآٴ تاقس، خطزاذر ا يزؾساٸضزټا

 ٲٷا٢هٻ اؾر. زض ټط« ٞطايٷس ٸ زؾساٸضز ي ٞطايٷس ٷٻيزٹاظٴ ټع»ٵ ي، ٶاْط تٻ ټٳزض هٌبلهبت «َاظىانل ت»

اٶرس.     ٸ زص٦ط زازٺيٲٷا٢هاذ ٦ٹچ٥ ٸ ٲسٹؾٍ ضا زٹيزض « زرٯٝ»اٰ ٦ٻ احسٳا٬  ٲٹاغٻ قسٺ يطاٴ ٸ خطؾك٫طاٶيتاضټا تا ٞطا٪

اض ٲٗاٲالذ ٦ٹچ٥ ٸ ٲسٹؾٍ ترٻ  يٲٷا٢هاذ ٦٭ اذس يٷ٧ٻ زض ٢اٶٹٴ تط٪عاضي، تٻ ايآٲٹظق ي٦ٷٷس٪اٴ زض ٦اض٪اټٽا تاضټا قط٦ر

 اٶس. ع زاٶؿسٻيآٲ ٹٺ ضا ٲراَطٺيٵ قياٶس ٸ ا ٦طزٺ اؾر اٖسطاو قسٺ  زٸ ٶٟط ؾدطزٺ – ي٧ي

 يكر٫ يټٳ يٲٷا٢هراذ ضا اٲرط   يٲٷرسضظ زض ٢راٶٹٴ تط٪رعاض   « يٟي٦ ياتياضظ»اٰ ٦ٻ  تطذٹضز ٦طزٺ يتا ٦ؿاٶ ٵ، تاضټايٖالٸٺ تط ا

 اٶس. ٦طزٺ ا آٴ ضا ٸاتؿسٻ تٻ ٲثٯٙ ٲٗاٲٯٻ زهٹضياٶس  زاٶؿسٻ )اٮعاٲي زض زٳاٰ ٲٷا٢هاذ(

 
قرس، خرؽ ترطاي     ٲي ٦طز ٸ ٲٹيٹٖاذ ذٯٍ ٲي ٞطو« ٢يٳر ٲسٷاؾة»ض ٢يٳر ٸ ٲطتٹٌ تٻ ز« زٷاؾة»ٲٗٷي  ضا تٻ« ٷاؾةز»چٹٴ ٪اټي ٲراَة،  11

 تطز. ٦اض ذٹاټيٱ ضا تطاي اقاضٺ تٻ ايٵ ان٭ تٻ« زٹاظٴ»٦اټف احسٳا٬ ذُا زض اضزثاٌ ٸ اٶس٣ا٬ ٲٗٷا، اظ ايٵ تٻ تٗس ٖٷٹاٴ 

زكثيٻ ٲٷا٢هاذ تٻ ٲاقيٵ ٸ اؾرسٟازٺ  : يٵ اٮ٫ٹ، قاياٴ ش٦ط اؾر ٦ٻي اٖسثاض ا ٸ زٗييٵ زاٲٷٻ« ٲاقيٵ ٲٷا٢هاذ»قٷاؾي اٮ٫ٹي خيكٷٽازي  زض آؾية 12

تطاي ايٵ اٮ٫ٹي ح٭ ٲؿكٮٻ، ٶثايس تٻ ٶٹٖي اٞطاٌ ٲ٧اٶي٧ي زض زحٯي٭ خسيسٺ تثاٶػاٲس. ٲطاز انٯي اظ ايٵ زكثيٻ، زٹغٻ ترٻ  « ٲاقيٵ ٲٷا٢هاذ»اظ ٖٷٹاٴ 

 .ي ايٷٽا اؾر ٭ ٲياٴ ټٳٻاضزثاٌ اض٪اٶي٥ اغعا تا ي٧سي٫ط ٸ ٶيع ٦ٯّير ؾاٲاٶٻ ٸ آضاض ٲس٣ات

 (1391)زيط  161ي  ي ا٢سهاز ايطاٴ، قٳاضٺ ٲػٯٻ«. ظيط چتط ضلبثت»خػٸياٴ، غٳكيس.  13
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ِ   ٍ فْن زليك اَاًات هرتلا  « انل تَاظى اضابٔ وبض»پبؾد ايٌگًَِ اثْبهبت ٍ چبلكْب زض تَاِ ثِ    ف اياي انال ًْفتا

 - ٲٷا٢هرٻ  زض ٞطايٷرس « زرٹاظٴ »اظ غٳٯرٻ   - اضغرأ ٦راض  اٶرٹأ ٞطايٷرسټاي   زض « زٷاؾرة »يرا  « زٹاظٴ»٦ٻ  ٱٶٳاي زك٦يس ٲي. اؾت

 .14اؾر ٳر ٲٗاٲٯٻيزض ٢« زٷاؾة»ا يَطٜ ٲٗاٲٯٻ « زٷاؾة»ٞطازط اظ  يٲٹيٹٖ

ِ   ،«تَاظى زض ثطگعاضي هٌبلهِ»يه ٍاِ اؾبؾي  ط ثاطاي ثطگاعاضي ّا    آى اؾات وا

ّاابي هااب اظ  وٌااين وااِ ايااي ّعيٌااِ هٌبلهااِ آًمااسض ٍلاات ٍ اًااطغي ٍ پااَل ّعيٌااِ

ټرا ٸ   ٲطالً اٞرعٸزٴ اقررال، اؾرٷاز، حٯ٣رٻ    زؾتبٍضزّبيوبى زض آى هٌبلهِ ثيكتط ًكَز. 

ي ٦ٹچر٥، ٲٳ٧رٵ اؾرر ٲٹغرة قرٹز ٦رٻ        ٪يطي ي٥ ٲٗاٲٯرٻ  ٲطاح٭ ٦ٷسطٮي زض ق٧٭

 آٴ تكٹز.  يزف اظ يطٸضذ ا٢سهايٵ ٲٗاٲالذ تيا يطي٪ ق٧٭ ټاي ټعيٷٻ

 ٲؿروٹ٬  ي ٖرالٸٺ  ترٻ  (سير ٲركٲٹض ذط )يا  ٦15اضخطزاظاؾر ٦ٻ زض ٲٷا٢هاذ ٲسٹؾٍ اَالٔ ٸ ٲٽاضذ « ٹاظٴز»ر ان٭ يضٖا يتطا

ٲحؿرٹب   ييرطٸض  طير ٚ يقرسٺ ٸ اٶسكراض آ٪ٽر    اٖرالٰ  يزاٸَٯثاٴ ٦اٞ ي ٵ زاٲٷٻييزٗ يٶٟط( تطا 2ٸاحس زساض٦اذ )زض ٲػٳٹٔ 

 اؾر. قسٺ

٦ٹچ٥ ٸ ٲسٹؾٍ ٸ  ي زؾسٻ 3، ٲٗاٲالذ تٻ اًساظُزٹغٻ اؾر. اظ ٶٓط  ٲٹضز «هحتَا»ٶيع ٸ  «اًساظُ» ي غٷثٻ زٸاظ « ٹاظٴز»ان٭ 

 اٶس: ٱ قسٺيتعض٨ ز٣ؿ

ِ  هياؾت  ي، وبفزض هٗبهالت وَچه .1 )ثاِ   يگاعاض زاٍَلجابى هٗبهلاِ ضا ثاِ ّاط ضٍقا       ًفط اظ زؾتگبُ هٌبلها

احاطاظ   تيَلئهؿا  ٍيقطا ييوٌس. زض ا  ضا اؾتٗالم وتيل يٍ اظ آًبى ثِ ًحَ قفبّ وٌس ييذَز( قٌبؾب سينالحس

 .ًفط اؾت هيزض هحهَالت ّن ثب ّوبى  تيفيو

 2 سيا ( ثببقاس ث 17هتَؾٍهٗبهالت  ياظ ًهبة لبًًَ فيث 16هٗبهلِ هَضز هجلغيٌٗي ّطگبُ )هتَؾٍ زض هٗبهالت  .2

ٍ  ذاَز  سيبى هٗبهلاِ ضا ثاِ ضٍـ زلراَاُ )ثاِ ناالحس     زاٍَلج ، تٗساز حساللي اظگعاض ًفط اظ زؾتگبُ هٌبلهِ

 ٍيقطا ييوٌٌس. زض ا اظ زاٍَلجبى اؾتٗالم يضا ثِ ًحَ وتج وتيل ثبض يياهب ا وٌٌس يي( قٌبؾبچبضچَثْبي ؾبظهبًي

 .ًفط اؾت 2زض هحهَالت ّن ثب ّوبى  تيفياحطاظ و تيَلئهؿ

 
تٻ زٸ  ،زض ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هٻ ٳريزٷاؾة ٢ تاقس. «٪ط ٸ زٹاٴ اٶػاٰ زٗٽساذ ٲٷا٢هٻ رينالح احطاظ» ٲٗٷي تٻزٹاٶس  ٲي ،زٷاؾة َطٜ ٲٗاٲٯٻ 14

تا اٶس٦ي ٞعٸٶي ٢يٳر خيكرٷٽازټاي   تطذٹضزضٸازاضي زض » زي٫طيٸ  «زټٷسٺ خيكٷٽازازٖاي  ٲٹضز ٢يٳر تٹزٴ ٸا٢ٗياحطاظ يا  اضثاذ»اؾر؛ ي٧ي ٲٗٷي 

 .«تؿياض ٲطٚٹب
ٍاااس   ٲؿرسرسٲيٵ ضؾرٳي  ٦اض خطزاظ ٲركٲٹضي اؾرر ٦رٻ اظ تريٵ      – 35ٲازٺ   : » ٢1366اٶٹٴ ٲحاؾثاذ ٖٳٹٲي ٦كٹض ٲهٹب  35ي  َث١ ٲازٺ 15

زؾسٹض ٲ٣اٲاذ ٲػاظ تا ضٖاير  قٹز ٸ ٶؿثر تٻ ذطيس ٸ زساض٤ ٦اتټا ٸ ذسٲاذ ٲٹضز ٶياظ َث١ تٻ ايٵ ؾٳر ٲٷهٹب ٲيشيطتٍ  زؾس٫اٺ نالحيت

 .«ٶٳايس ٲي ٲ٣طضاذ ا٢ساٰ

ٸ ټٳچٷريٵ   10ي  ٲرازٺ  ٢2راٶٹٴ تط٪رعاضي ٲٷا٢هراذ ٸ ٶيرع تٷرس       3ي  ٲازٺ 2ي  تٷ٫طيس تٻ زثهطٺ« ٲثٯٙ ٲٹضز ٲٗاٲٯٻ»تطاي ٸيٹح ز٢ي٣سط ٲٗٷاي  16

ي  ٶاٲرٻ  آيريٵ  6ٸ  3، 2ٸ تٷرسټاي   30ي  ٸ ٶيع ٲازٺ 19ي  ٲازٺ 3تٻ ٖالٸٺ تا زٹغٻ تٻ تٷس  .ي ٲٗاٲالذ زٸٮسي ٶاٲٻ ٢اٶٹٴ آييٵ 31ي  ٲازٺ 8ٸ  7ټاي تٷس

 «.ٲٹضزٲٗاٲٯٻ« »ٲثٯِٙ»تٟٽٳيٱ:   آٴ اؾر ٦ٻ ٖثاضذ ٲعتٹض ضا ايٷ٫ٹٶٻ  ٲٗاٲالذ زٸٮسي، زضؾر
 .اٶس ٶاٲيسٺ« ٶهاب ٲٗاٲالذ ٦ٹچ٥»ضا  ٚٯٍ آٴ تٻٲٹاضز ٸ تطذي زض ٦ٻ اٮثسٻ  17
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هٌبلهِ( زاٍَلجبى هٗبهلاِ ضا ثاِ    َىيؿيوو يٌٗي)گعاض  ًفط اظ زؾتگبُ هٌبلهِ 3حسالل  سيثعضي ثب زض هٗبهالت .3

ًَ    يِ ياضؾبل زَٖتٌبهِ ثِ ول بي يًحَ همطض زض لبًَى )آگْ ٍ  فطاثرَاًٌاس ( ياقربل هٌاسض  زض فْطؾات لابً

احطاظ هكرهبت الظم زض هحهاَل هَضزهٗبهلاِ ٍ َاطع هٗبهلاِ، العاهابً اظ ضٍـ       عيٍ ً وتياؾتٗالم ل يثطا

ٖ  يپابوت  ؾِ ٌسيفطا طيذطٍ  اظ هؿ بيهٗبهالت ثعضي، ّطگًَِ ٖسٍل  . زضٌسوٌ اؾتفبزُ يپبوت ؾِهٌبلهبت   يًاَ

 .قَز يهحؿَة ه  ٌسيهربَطُ زض فطاٍ  ياًگبض ؾْل

 ٦طز: ز٧ٟي٥ ٸ زٯريمط يزٹاٴ زض غسٸ٬ ظ يٵ ٲٹاضز ضا ٲيا

 ذ ج ث ت ح ة الف 

1 

 هعبهلِ ي طجقِ

بى يتعذاد هتػذ

در دستگبُ 

 گسار هٌبقػِ

احراز هطخػبت 

 )كفبيت( گبًِ 3

 ييضٌبسب ي َُيض

 داٍطلجبى هعبهلِ

 كسبًي؟( )چِ

 تعذاد داٍطلجبى

 تعذاد؟( )چِ

طٌْبد يپ ي َُيض

 )ضركت در هٌبقػِ(

 ي تعذاد افراد فٌ

)در غَرت ًيبز ثِ 

 احراز هرغَثيت خبظ(

 كَچك 2

ر ًػابة هعابهالت   ي)ز

 هتَسط(

 ّرخَر 1
 )هعقَل ٍ هتٌبست(

 «تحقيق«+»تَخِ»

 «رعبيت غرفِ ٍ غالح»

 دلخَاُ
 «تطخيع ٍ هسئَليت خَد»

 َرخّر يضفبّ دلخَاُ

 هتَسط 3

ص از ًػاااابة ي)ثاااا

 هعبهالت هتَسط(

2 
 

(*) 

 َرخّر
 )هستٌذ ٍ هکتَة(

 «تحقيق«+»تَخِ»

 «رعبيت غرفِ ٍ غالح»

 3 دلخَاُ
 

(*) 

 َرخّر يكتج
ت يريذ هذي)غالحذ

 (گسار دستگبُ هٌبقػِ

 ثسرگ 4

ص از ًػاااابة ي)ثاااا

 هعبهالت ثسرگ(

3 

 

 تر()يب ثيط

  يپبكت3رٍش 

 يفراخَاى قبًًَ

هدبز ط رٍضي يضرا)

 است(

 عالقوٌذاى ي ّوِ

 طيضرا ٍاخذ

 + يكتج

ضوبًت ضركت در 

 هٌبقػِ

 

 ًفر  3حذاقل ثب 

 تذاريغالح ي خجرُ

)ثب احکبم ضخػي 

 هستقين(

 تقليل است. غَرت استثٌبيي قبثل اهکبى ٍ ثِ ايي هَارد، فقط ٍ فقط در ضرايط عذم  (*) 

 

ت يا ضٖب يثاطا  ب هجلغ هٗبهلاِ ثاَز.  يثطاؾبؼ اًساظُ « تَاظى»ت انل ين ضٖبيٌجب گفتيآًچِ تب ا ٱ ٦رٻ ي٦ٷ س تا ز٢ر زٹغٻيتا

ٵ اٲ٧اٶراذ،  يقٷاذر زضؾر ا يتطا بفت.يتَاى  يه« الت ثعضيهٗبه» يثطا يا ػُيٍلبًًَي اظ ًٓط هحتَا، اهىبًبت « تَاظى»

 ٱ.يتكٷاؾ يزضؾس ضا تٻ يپبوت ؾِٲٷا٢هاذ  يٸ ٲحسٹا يٲٗٷ تظٰ اؾر ٦ٻ

انَل ٍ حاسٍز زض  »ي  ٸ زثييٵ ٲٟاټيٱ ٸ ٶ٧اذ ٦ٯيسي ايٵ ٶٹٔ ٲٷا٢هاذ ضا ٢ثالً ٸ زض يٳٵ ٲ٣اٮٻ يپبوت ؾِزحٯي٭ ٲٷا٢هاذ 

، ااطا يي زض َطاحيبزيثٌ يالگَاٰ. زض ايٷػا تطاي يازآٸضي، ٲٽٳسطيٵ ٶ٧اذ  زازٺ اٶػاٰ 18«تهٌبلهب يي ٍ همطضات ثطگعاضيلَاً

 ٦ٷٱ: يٲ ضا تاظ٪ٹ ت هٌبلهبتيطيٍ هس

 
ٍ  1390تيطهبُ  15ٍ  14 -اًسيكي ؾطاؾطي ًمس ٍ ثطضؾي لبًَى ثطگعاضي هٌبلهبت ًرؿتيي ّن»زض   ٸيطايف ٶرؿر ٲ٣اٮرٻ  18 « پػٍّكگبُ ًياط

٦الؼ چٷسيٵ ٽثٹز ٲٷا٢هاذ زض ي آٲٹظقي زضؾ٫ٟساضټاي ت ٖٷٹاٴ تركي اظ غعٸٺ ٲاٺ، ايٵ ٲ٣اٮٻ تٻ ٢40طية َي  1390اٶسيكي  قس. خؽ اظ ټٱ اضايٻ

ي ايرٵ ٦الؾرٽا ٸ ٦اض٪اټٽرا     ٦ٷٷسٺ قس ٸ زض ٲٗطو ٶ٣سټا ٸ خطؾكٽا ٸ َطح اتٽاٲٽاي زټٽا ٶٟط اظ نسټا قط٦ر ٸ ٦اض٪اٺ آٲٹظقي تٻ تحص ٪صاقسٻ

 ؾر.ا ااطاي انَلي ٍ اثطثرف هٌبلهبت ثطاي تؿياضي ټايي ٸيطايف آٴ ٲ٣اٮٻ زاضاي اٞعٸزٺزطيٵ  زاظٺ٢طاض٪طٞر. 
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 ط:ي ، تٻ قطح ظينح ي ض٦ٵ ٲٽٱ ٲٗاٲٯٻ 3حٟاْر اظ  يخا٦ر غسا٪اٶٻ تطا 3زض ٶٓط ٪طٞسٵ  يٗٷي يخا٦س 3 ي ٲٷا٢هٻ 

  ثِ قرم َطع هٗبهلِ، )زاٍَلت هٗبهلِ( يت زؾتطؾيٍ لبثلت اٖتوبز ياحطاظ لبثل يثطا« الف»پبوت 

  ب هَئَ هٗبهلِ،يت الظم هحهَل ياحطاظ هطغَث يثطا« ة»پبوت 

  زض هٗبهلِ، يوت پطزاذتياحطاظ ون ثَزى ل يثطا«  »پبوت 

 يطااؾرر. زؾرس٫اٺ تر   « ٳرر ي٢»ٸ « رير ٲطٚٹت»، «ريقرهر »ض٦رٵ   ٥3 اظ ير احطاظ حسا٢٭ اٮعاٲاذ ټط يخا٦ر تطا 3ٵ ياٮثسٻ ا

ضا زٹؾرٗٻ تسټرس، ترٻ ٶحرٹ     « ظ»ٸ « ب»ٸ « اٮٝ» يٲ٣ُٕ ٦ٷسطٮ 3ٵ ي٥ اظ ايٲػاظ اؾر ٦ٻ ټط ٌس هٌبلهِيفطا ييهحتَا تَاظى

 ط:يظ

I. بثاس )اًاَأ   ي يت ها يا اّو يٍ يطيپاص  عاى تْٗسيت َطع هٗبهلِ ٍ هيزض آى زؾتِ اظ هٗبهالت ثعضي وِ قره

 يا ت حطفِي، قره«الف»ف پبوت ياضز لجل اظ گكبگعاض حك ز (، زؾتگبُ هٌبلهِيوبًىبضيب پيذسهبت هكبٍضُ 

وٌاس تاب هجابزا هاخالً ذاسهبت       يبثيآًبى اضظ ي ، زاًف، تجطثِ ٍ ؾبثمِيطيپص تْٗس يك ثطضؾيزاٍَلجبى ضا اظ َط

اؾات.   يط ٍ غفلت ٍ ذطاثيثؿپبضز وِ هٗوَالً زچبض تأذ يوبًىبضيثعضي ضا ثِ پ ي ه وبضذبًِيوبضوٌبى  يتطاثط

ِ س يقسُ زض ذط سُيًبه« يفيو يبثياضظ»وِ زض لبًَى  يا ت حطفِيقره يبثيي اضظيالجتِ ّو ي  يه يب چٌس هحوَلا

 ضؾس. يثِ ًٓط ه فبيسُ ونس ٍ يظا ي( اهطExWork« )ل زض هجسأيتحَ»ًحَ  ثِوٌٌسُ ٍ  اظ تَليس ييوبال

II. حؿابؼ   سُيچيس هحهَالت پيٌگًَِ اؾت وِ زض ذطيهٌبلهبت ثعضي ا« ة»ٌس زض همُٕ يفطا ييهحتَا َاظىت ٍ

ؿت، زؾاتگبُ هجابظ اؾات پاؽ اظ     يً يقسً اًجبم« ة»سى ْبّط اٍضاق پبوت يز طعِت ثب نِيوِ احطاظ هطغَث

زض  يي ثطضؾيوٌس؛ ا يثطضؾ يگؿتطزُ ٍ ترهه يًحَ ضا ثِ يكٌْبزيهكرهبت هحهَل پ« ة»ف پبوت يگكب

آى اؾات   يبثيي اضظيب ٖسم لعٍم اياؾت. هخبل لعٍم  گطفتِ ًبم« يثبظضگبً-يفٌ يبثياضظ»هٌبلهبت  يلبًَى ثطگعاض

ىاِ زض  يضؾس زضحبل يالظم ثِ ًٓط ه« يثبظضگبً-يفٌ يبثياضظ»سُ يچيعات پيٍ تجْ يطيگ س لَاظم اًساظُيوِ زض ذط

 وٌس. يه جبزيا ييطٍض طيغ ي ٌِيًساضز ٍ ّعي تَاظى بثيي اضظياؾتبًساضز، ا يطآٌّْبيهبًٌس ت يس هحهَليذط

III. اؾت: ي قسُيهٌبلهبت تأه ياَاظ زض لبًَى ثطگعاض 2ثعضي، ثب نسٍض  هٌبلهبت«  »زض همُٕ  انل تَاظى 

 ټؿسٷس، ٵييخا يٲ٣ٗٹ٬ ٸ ٶاٲسٷاؾث طي٦ٻ تٻ ٶحٹ ٚ ييٳسٽايٶرؿر غٹاظ ٲطزٸز ٦طزٴ ٢

زاض ٸ ٲٹغٻ زض  ير ٲٗٷيٳر( تٻ قطٌ احطاظ ٲطٚٹتيٵ ٢ي٦ٳسط ي اظ ٢اٖسٺ« ٖسٸ٬ ٲحسٸز)»كسط يزٸٰ غٹاظ خطزاذر ت

 .يكٷٽازيٲحهٹ٬ خ

٥ چرٹب ضاٶرس؛   ي( تا «ٲحسٹا»ع اظ ٶٓط يٸ ٶ «ٲثٯٙ»ٲٷا٢هاذ ضا زض اٶٹأ ٲسٷٹٔ ٲٗاٲالذ )اظ ٶٓط  ي ٻيس ٦ٯياٺ ؾرٵ آٶ٧ٻ ٶثا٦ٹز

ا چٷاٴ ؾرث٥  يف اظ زؾساٸضز آٴ تاقس يٲٷا٢هاذ ت ي ٷٻيتط٪عاض ٦طز ٦ٻ ټع يا چٷاٴ ٲٟه٭ ٸ َٹتٶيٲٷا٢هاذ ضا  ي ٻيس ٦ٯيٶثا

 ٳا٬ قٹز.يخا تر قٟاٜ ٸ ٲ٣ٗٹ٬ض٢ا يٍ تظٰ تطايٸ ؾٽ٭ ٪طٞر ٦ٻ قطا

                                                                                                                                                                  

قررم، ٦راضآيي اترعاض اضزثراٌ،     ذٹاٶٷسٺ، ټٳطاټي ٸ ټٳ٧اضي ايرٵ زٸ   هاي ٶٹيؿٷسٺ، زاٶف ټاي زٹاٶايي  ٦ٻ ٲحسٸز تٻ ْطٞيسٽاي ظتاٶي،)ي ا حسّٲا ز

٣ٞرٍ  تٯٻ،  تكٹيٱ.« ٶعزي٥»، هطاز ًَيؿٌسُتا  قسُ زض شّي ذَاًٌسُ هٌٗبي ثبظآفطيٌيتسٹاٶيٱ تٻ اٶُثا٠  اٲ٧اٴ زاضز ٦ٻ (... اؾر خاضاظيسٽاي ٲحيُي ٸ

 ضؾس. ٶياٞسٷي تٻ ٶٓط ٲي تكٹيٱ. اٲا ؾٹزاي ٲسٵ ٦اٲالً ٲٷُث١ ؾٹزايي زؾر« ٶعزي٧سط»يا « ٶعزي٥»
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ِ  « تَاظى»انل  ِ   ًبْط ثِ آى اؾت وِ زض َطاحي فطايٌس ّاط هٌبلها  ي هطثََاِ ضا زض ًٓاط ثگياطين.    ، ٍيػگيْابي هٗبهلا

سٺ ٸ ير چيٱ؛ ترا ترعض٨، خ  ي٦ٹچر٥ ٸ اضظاٴ تؿراظ  ٶحٹي ٲسٹاظٴ(  )تٻزٹاظٴ  اع تيآٴ ضا ٶ ي ٷس ٲٷا٢هٻي٦ٹچ٥ قسٴ ٲٗاٲٯٻ، ٞطا تا

 ٱ.ي٦ٷ يزط َطاح زط ٸ ٲٟه٭ سٺيچيتعض٪سط، خ ٶحٹي ٲسٹاظٴ( )تٻ زٹاظٴ اآٴ ضا ټٱ ت ي ٷس ٲٷا٢هٻيٻ، ٞطاٲؿسٳط قسٴ ٲٗاٲٯ

 
 ذ ج ث ت ح ة الف 

1 

 هعبهلِ ي طجقِ

بى يتعذاد هتػذ

در دستگبُ 

 گسار هٌبقػِ

احراز هطخػبت 

 )كفبيت( گبًِ 3

 ييضٌبسب ي َُيض

 داٍطلجبى هعبهلِ

 كسبًي؟( )چِ

 تعذاد داٍطلجبى

 عذاد؟(ت )چِ

طٌْبد يپ ي َُيض

 )ضركت در هٌبقػِ(

 ي تعذاد افراد فٌ

)در غَرت ًيبز ثِ 

 احراز هرغَثيت خبظ(

2 
 عوَهي يك

      
3 

 عوَهي دٍ
      

4 
 هحذٍد يك

      
5 

 هحذٍد دٍ
      

 

ٜ       يٷٻ ٸ اٶطغيظٲاٴ، ټع يا زض ټط ٲٷا٢هٻ يٗٷيزض ٲٷا٢هاذ « زٹاظٴ»ان٭  قرٹز.   ٲسٷاؾرة ترا ٲرراَطاذ ټٳراٴ ٲٷا٢هرٻ نرط

ٵ ير ترٻ ا  ي٦ٷٷس٪اٴ ٲٷا٢هراذ اؾرر ٦رٻ زض ؾرُٹض تٗرس      اظ زاٶف ٸ اذال٠ زض تط٪عاض يياظٲٷس حسا٢ٯٽايٶ« زٹاظٴ»ٵ ير ايضٖا

 .«ؾالٲر»ٸ « يزضؾس» ايٵ زٸ ض٦ٵ ٖثاضزٷس اظ ٱ.يخطزاظ يٲٷا٢هاذ ٲ يض٦ٵ زض تط٪عاض زٸ

٦ٻ  يټٳاٴ ٲٗاٶ اؾر؛ تا « ٚٯٍ»ٲسًاز  يٷػا زض ٲٗٷايزض ا« زضؾر»اؾت.  ٌس هٌبلهِ يفطا يًبْط ثِ اًُجبق فٌ« يزضؾت»انل 

ٱ. يترط  يترٻ ٦راض ٲر   « يازيخػٸټف ٖٳٯ»ا ي« ٵيٲاق ياغعا يَطاح»ا ي« ٲ٣اٸٲر ٲهاٮ »زضؼ  ي ٥ ٲؿكٮٻيٝ ضاٺ ح٭ يزض زٹن

زض  ي، اٮعاٲر يٲطتٹَرٻ اؾرر. زضؾرس    يٷرس ٲٷا٢هرٻ ترا ٢ٹاٖرس ٞٷر     يا اٶُثرا٠ ٞطا ير  ياٶُثرا٠، ؾراظ٪اض   اير « يزضؾرس »ٲٷٓٹض اظ 

 يا ٢ٹاٖس ٞرٵ تاظض٪راٶ  ي يتا ٢ٹاٖس ٲٽٷسؾ يٲطالً ؾاظ٪اض اؾر. هٌبلهبت يوبضثطز يزاًكْبتط  يٸ ٲس٧ يٞٷ يٽايطي٪ ٱيزهٳ

ٷرس  ي٦رٻ زض ٞطا  يآٸض ا ٞرٵ يٹاٖس ټط زاٶف تا ٢ يَٹض ذالنٻ ؾاظ٪اض (؛ تٻValue Managementر اضظـ)يطيا ٢ٹاٖس ٲسي

زض ٞطايٷس ٲٷا٢هراذ آٴ اؾرر ٦رٻ زؾرس٫اٺ     « يزضؾس»ر ان٭ يضٖا ي ضٸز. ٶٳٹٶٻ ي٦اض ٲ  ٲطتٹٌ آٴ تٻ يټا ياتيزساض٦اذ ٸ اضظ

ٝ »)٦رٻ زض تٷرس   « ٳريٵ ٢ي٦ٳسط»س يزض ٢ toleranceا ي« يحس ضٸازاض»تساٶس ٦ٻ  يزضؾس ٪عاض تٻ ٲٷا٢هٻ ٢راٶٹٴ   20 ي ٲرازٺ « اٮر

 اؾر.   ياؾر( تٻ چٻ ٲٗٷ قسٺ   ٲٷا٢هاذ ٲػاظ قٳطزٺ يط٪عاضت

حرس  »تٟٽٳٷرس ٦رٻ    يزضؾرس  ٹٴ ٲٷا٢هٻ تٻيؿي٪عاض ٸ ٦ٳ ٵ اؾر ٦ٻ ٲٷا٢هٻيٷس تط٪عاضي ٲٷا٢هٻ ايٞطا« يزضؾس»٫ط اظ يز يا ٶٳٹٶٻ

 ( زاضز. يياغطا يټا ٻٶاٲ ٵييٲٷسضظ زض آ ي ٳر زطاظقسٺيزض ٞطٲٹ٬ ٢ ي)خاضاٲسط« i»ة يتا يط ي ا ازقسٺ چٻ ضاتُٻي« يضٸازاض

« ٳرر يٵ ٢يس ٦ٳسرط يزض ٢ يضٸازاض حسّ»ٵ ي٪عاض تٟٽٳس ټٳ ٵ اؾر ٦ٻ ٲٷا٢هٻيٷس ٲٷا٢هٻ ايٞطا« يزضؾس»٫ط اظ ان٭ يز يا ٶٳٹٶٻ

 يترا حرس ضٸازاض   يچرٻ زٟراٸز   س ذسهبت هكبٍضُيذطٳر زطاظقرسٺ زاضز( زض  يزض ٞطٲٹ٬ ٢« i»ة يٱ تا يطيٲؿس٣ ي )٦ٻ ضاتُٻ

 زض ٲٷا٢هاذ اؾر.  « يزضؾس»ر ان٭ ياظ ضٖا ييٷٽا ټٳٻ اغعايزاضز. ا يوبًىبضيپذسهبت ب يس وبال يذطٳر زض ي٢
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« ٸظٴ»٦ٷرس ٦رٻ اضرط     ، زٹغٻيتاظض٪اٶ -يٞٷ ياتيضٸـ اضظ ي٪عاض ټٷ٫اٰ َطاح آٴ اؾر ٦ٻ ٲٷا٢هٻ« يزضؾس»٫ط ان٭ يز ي ٶٳٹٶٻ

 يٸ ح٣رٹ٢  ياير يٵ زٸ ٲٟٽرٹٰ آضراض ض  ير اؾرر. ا  اض ٲسٟراٸذ يآٴ ٲٗ« ٢ثٹ٬ اظ ٢ات٭يحسا٢٭ اٲس»( تا اضط يا ٞطٖي ياض )انٯيټط ٲٗ

 يازقرسٺ، ټٳ٫ر  ي يټا ٦ٷٷس. ٶٳٹٶٻ يٲ اٶسض٦اضاٴ ٲٷا٢هٻ اظ آٴ ٟٚٯر ٪عاض ٸ زؾر ٲٷا٢هٻ يزاضٶس ٦ٻ ٲٗٳٹتً زؾس٫اټٽا يٲسٟاٸز

 يٲٹغرة ا٢رساٲاذ ٚٯرٍ ٸ ذسقرٻ ترط انر٭ زضؾرس       ٶؿثر تٻ آٶٽرا   ياَالٖ يا ٦اضقٷاؾاٶٻ اؾر ٦ٻ ٟٚٯر ٸ تي يٞٷ ييتحطٽا

 ؾاظز. يٲٷا٢هٻ ضا زؾسرٹـ اق٧ا٬ ٸ ذُا ٲ ي ػٻيٶس ٪يؾاز تٻٸ قٹز  ياذ ٲٲٷا٢ه

اذاالق  »زض ٖول هتاطازع پطّياع اظ اًحاطاع اظ    « ؾالهت»اؾت. ضٖبيت انل « فؿبز»هتًبز  يثِ هٌٗ«  ؾالهت»انل 

ا ير « Integrity Management»ترا ٶراٰ    FIDICزاٶؿرر ٦رٻ زض    يس تسٹاٴ ټٳاٴ ٲٟٽرٹٲ يٵ ٲٗٷا ضا قايا اؾت.« يا حطفِ

«Integrity » يضا زض تطذر « يزضؾرس٧اض »اض ذٹب يآٴ، تطاتطٶٽاز تؿ يتطا« طاٴيٲٽٷسؾاٴ ٲكاٸض ا ي غاٲٗٻ»اؾر ٸ  قسٺ ٲُطح 

٦رٻ زض   «يزضؾس» يٗٷي٫ط )يتا ان٭ ز يٵ ٲٟٽٹٰ انٯيآٶ٧ٻ ا ي، تطا1390ٲٷا٢هاذ  ي ٻياٶياؾر. اٲا زض ت ٦اض تطزٺ  اؾٷاز ذٹز تٻ

زض « ؾرالٲر »ر انر٭  ير ذٹب ٸ ٪ٹيا تاقرس. ضٖا « ؾالٲر»ضؾس ټٳاٴ ٖٷٹاٴ  يٶٓط ٲ  قس( اقسثاٺ ٶكٹز، تٻ  يؾُٹض ٢ث٭ زكط

ٵ اٶرٹأ  يتراضظزط « يزثراٶ »ٸ « ضقرٹٺ »ٲاٶٷرس   ياؾرر. ٲٟاؾرس  « ى ٶراضٸا يزثٗ»ػاز ياظ ټط٪ٹٶٻ ا يطيٷس ٲٷا٢هٻ قاٲ٭ غٯٹ٪يٞطا

ع يا زٳرا ير ػراز ټط٪ٹٶرٻ ضاٶرر    يع اظ اير خطټ« ؾرالٲر »ر ان٭ ي٠ ذٹب ضٖااؾر. ٲهسا« ؾالٲر»ٸ ذسقٻ تط ان٭  يآٮٹز٪

 يطيخرص  يٷر يت فيحرسا٦طط خر   ي٪عاض ترطا  ، زالـ ٲٷا٢هٻ«ؾالٲر»ر ان٭ ي٫ط ضٖايز ي ٪طاٴ اؾر. ٶٳٹٶٻ اٴ ٲٷا٢هٻيٲ ياَالٖاز

ٍ زض ٲرسٵ  يظ آٴ قطا٥ ايٵ ضٸـ ا٢ساٰ زض ټطيٍ ٲحسٳ٭ ٸ زسٸياظټا ٸ قطايٶ يٷيت في١ خيٵ ٲٽٱ اظ َطيف اؾر. ايضٞساض ذٹ

 ٢ات٭ زؾسياتي اؾر. «اؾٷاز ٲٷا٢هٻ»

ٵ قر٧٭ ضا ٲٗٳرٹتً   يؾالٲر اؾر. اٮثسٻ ا ا ٖسٰيخطٸازط ٞؿاز  ي٣ٍٞ ي٧ي اظ ٲهازي١ ٞؿاز ٸ تٯ٧ٻ ق٧٭ تاضظ ٸ ت« ضقٹٺ»ٱ ي٪ٟس

ٵ يس زض چٷر يضا زاضز. قرا ٸ ٖٟٹٶر  ي٦ٷس ٸ ټٳاٴ آٮٹز٪ ر آٴ زٛييطي ٶٳييآٸضٶس، اٲا ٲاټ يزط زضٲ ٲٹغٻ يتٻ ٢اٮثٽا ييتا ز٣ٯثٽا

ٝ ٲ٣رطض زضظ  ي٦رٻ زض ٸْرا   يا س: ټط٪ٹٶرٻ ا٢رساٰ ٸ ٲثازٮرٻ   ير ٪ٹ يس تاقس ٦رٻ ٲر  يٲٟ ياظ تاٶ٥ غٽاٶ يٟيزٹؾ٭ تٻ زٗط يٲٹاضز

ع٪راٺ،  ياؾسطٷا ٸ ٞا٢رس ٪ط    ٸ تسٸٴ يٝ نطيٵ زٗطيؾالٲر( اؾر. ا  قٹز ٲهسا٠ ٞؿاز )ٖسٰ ياؾر ٸ زض ؾاظٲاٴ ضثر ٶٳ ٶكسٺ

 ٷس ٲٷا٢هٻ.يؾالٲر ټط ٞطا ا ٖسٰي« ؾالٲر»م يزكر ياؾر تطا يس ذٹتي٦ٯ

زض « ؾرالٲر »ر ان٭ يضٖا ي اؾر. ٶٳٹٶٻ يٸ اضزثاَاذ ازاض يا ٵ زض اذال٠ حطٞٻيازي، اٮعاٰ تٷيا زضؾس٧اضيؾالٲر: ؾالٲر 

 يـ ترطا ٸ زال يػاز ټط٪ٹٶٻ ضاٶر اَالٖازيع اظ ايٵ زؾس٫اٺ، ٖثاضذ اؾر اظ خطټي٪عاض ٸ ٦طزاض ٦اض٦ٷاٴ ا ضٞساض زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻ

ثراً  يٱ ز٣طي٦ٷر  قرٹز ٦رٻ زٹغرٻ    يكسط ضٸقرٵ ٲر  يت يٵ ٲٹيٹٔ ٸ٢سير اي٪عاض. اټٳ ضٞساض زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻ يطيخص يٷيت فيحسا٦طط خ

اٞر زا تا زٹؾر٭ ترٻ آٴ، اَالٖراذ ضا    ي«( ٪طاٴ ٲٷا٢هٻ ياظ زثاٶ يطيغٯٹ٪»ا ي« نطٞٻ ٸ نالح»)ٲاٶٷس  يٽيزٹاٴ زٹغ يكٻ ٲيټٳ

ٽراذ  يٵ زٹغياظ ټٳر  يطيغٯرٹ٪  ياٴ ش٦رط اؾرر ٦رٻ ترطا    يٶٳٹز. قرا  ٞطاټٱ ي٦طز ٸ ضاٶس ٶثاقرا ايٕ يٲس٣اضٴ زٹظ طينٹضذ ٚ تٻ

ٲػٯؽ زض ؾرا٬   ي٦ٻ ٲط٦ع خػٸټكٽا« ٸ ضاټ٧اضټا يقٷاؾ ةي، آؾيٲٗاٲالذ ٖٳٹٲ»ف ياٮهالح ٸ ٦كساض تٹز ٦ٻ زض ټٳا ْاټط

قرس   اٴير ة تير زطز ٵياٶسراب ٸ تس يسي٦ٯ٥ قٗاض يٵ ٲٽٱ زض ٢اٮة ي٦طز، ا تط٪عاض« ٲٷا٢هاذ ي٢اٶٹٴ تط٪عاض» ي ٸ زضتاضٺ 1382

 ي ٲطر٭ نرطٞٻ   يطا ٲٗٳٹتً ح٣ٹ٠ اٞطاز ٸ اقرال ضا تا چرٹت يظ«. ٸ ح٣ٹ٠ ٲٯر يٹٶس ٲٷإٞ ٲٯي: ٲح٭ خيٲٗاٲالذ ٖٳٹٲ»٦ٻ: 

قرٹز؛   يٱ. ؾالٲر ٣ٍٞ تا ضقٹٺ خاٲرا٬ ٶٳر  يتط ياٴ ٲيٱ ٸ اظ ٲيظٶ يا ؾطٖر زض ٲٗاٲٯٻ ٲيزؾس٫اٺ، نالح زٸٮر، ٲهٯحر اٲٹض 

 ٦طز.   زٹاٴ خاٲا٬ يس اٶٹأ ٲرسٯٝ ضاٶسٽا ٲيا تا زٹٮؾالٲر ض

 



 )دّويي سبلگرد اثالغ قبًَى(26/11/1393تبريخ: ّب ٍ كبرگبّْبي آهَزضي دٍرُ كٌٌذُ: درخَاست تذٍيي، ترٍيح، اخرا ٍ اغالح قبًَى ثرگساري هٌبقػبتپرٍشُ: 

 95 از 16ي ضوبرُ  غفحِ پصٍّطگر: ضْرام حالج ي هٌبقػبت ي درسگفتبرّب درثبرُ عِهدوَسٌذ: 

 

 

ٵ ير ع اضرط ا ير ة آٶٽرا ٸ ٶ يا زط٦يتٻ اضزثاٌ « ؾالٲر»ٸ « يزضؾس»، «ظٴاٹز»ان٭  3زاقسٵ تطزاقسي ٲكسط٤ اظ   ا٦ٷٹٴ تا زض زؾر

 ٱ.يخطزاظ  يٷس ٲٷا٢هاذ ٲية تط ٞطايزط٦

 ٱ:يزټ ط ٶكاٴيق٧٭ ظ ، تٻ يچٽاض ٖٳ٭ انٯ يٻ، آٴ ضا تا ٶٳازټاياٶيت« ب»، تٷس يسيكسط تٻ ٦ٯٳاذ ٦ٯيزٹغٻ ت ياٱ تطيزٹاٶ يٲ

 ٧ٱ:ي ي ضاتُٻ

 ټا ٝ ٸ خطٸغٺير ٸْايس ٲحهٹتذ(; ٲٹ٣ٞيا ذطي٦اض  )اضغأ+ ؾالٲر(ي+ زضؾسزٹاظٴ)

 زٸٰ: ي ضاتُٻ

 «ٲسٷاؾة ي ٷٻي٦ٳ»ٳر يخطزاذر ٢« + ي٦اٞ تظٰ ٸ»ر يٟيټا ; ٦ؿة ٦ ٝ ٸ خطٸغٺير زض ٸْايترف ٲٽٱ ٲٹ٣ٞ

ا زٹغٻ ترٻ ٲٛرع   ي يٱ، حصٜ حٹاقي٥ ٲٟاټي١ ٪ٟر ٸ قٷٹز، زكطيزاضز؛ اظ غٳٯٻ: زٗٳ يس ٲسٗسزي، ٪اٺ ٞٹاياٶيت يٵ ق٧ٯٽايا

 .يٸ ؾطاٶػاٰ زٹغٻ تٻ ٲح٭ اقسطا٤ ٸ اٮثسٻ ٲح٭ اذسالٞاذ احسٳاٮ يانٯ يٲٹيٹٔ، ٸيٹح ٲسٖا

ٵ ير تظٰ اؾرر زض اؾرسٟازٺ اظ ا   -ٱ ير ا ؾاظ قسٺ ٷٻيټع ياٶ٫اض ؾٽ٭ يضؾس زض اٚٯة اٲٹض زچاض ٶٹٖ ياظ آٶػا ٦ٻ تٻ ٶٓط ٲ -اٮثسٻ 

 ٱ.ي١ ٦ٷي٧ٱ تات ضا زس٢ي ي ضؾس ٦ٻ ضاتُٻ يٱ. ٲطالً تظٰ تٻ ٶٓط ٲيتٻ ذطظ زټ يكسطيت ي ع ز٢ر ٸ حٹنٯٻيٶ ياييق٧٭ ض

ي ٦ٯيسي ...  زٷاؾة، زضؾسي ٸ ؾالٲر اضغأ ٦اض ... حٯ٣ٻ» ٱ:ي٦ٷ تياٶيٻ زٹغٻ« ب»٫ط تٻ آٚاظ تٷس ي٥ تاض زيٵ ٦اض، اٸ٬ يا يتطا
٣ٞرٍ  « ٸ»: حرطٜ ضترٍ   يٶ٫اضقر  ي اٶس. اٮثسٻ َث١ ٢اٖسٺ ٹؾسٻيتٻ ټٱ خ« ٸ»حطٜ ضتٍ  2ان٭، تا  3ٱ ٦ٻ ي٦ٷ  يٲ ٲالحٓٻ«. اؾر

 يآٴ ترطا  يغرا  ٸ ترٻ  اؾات  قاسُ  حاصع   يٮٟٓ ي ٷٻيتٻ ٢ط« ٸ»، يٹٶس٪اٺ ٢ثٯيٸ زض خ اؾت  شوط قسُٹٶس( يٵ خي٧ثاض )زض آذطي

 اؾر. ط٪ٹ٬( آٲسٺيٸ«)،»٥ ياظ ټٳسي٫ط « يزضؾس»ٸ « زٷاؾة»ي  ٸاغٺ 2 يغساؾاض

 ياير « )اير »)ٸاٸ ُٖرٝ( اؾرر ٸ ٶرٻ    « ٸ»انر٭،   3ٵ ياٴ ايٹٶس ٲٷسضظ ٲيٱ: خييٶٳا ط آٴ اؾر ٦ٻ ز٢ريحاذ اذيټسٜ اظ زٹي

اٸيأ ٸ احٹا٬ ٸا٢ٗي ٲٷا٢هاذ ٦كرٹض   يتطضؾٻ ٸ ټٱ ياٶيٶ٫اضـ ت ي ٹٺيٱ ٦ٻ ټٱ قيٶ٫صض يؾاز٪ ٵ ٶ٧سٻ تٻيس اظ ايٞه٭(. تا

 زټس: ير ضا ٶكاٴ ٲي٥ ٸا٢ٗي

قٹٶس اٲرا ترٻ    يٲ ريضٖا« ي٦اضقٷاؾاٶٻ ٸ ٞٷ يټا يزضؾس»ع يٸ ٶ« يٸ ضاټثطز يٷي٦الٴ ز٣ٷ ٹاظٶٽايز»ٲٷا٢هاذ  يچٻ تؿا زض تطذ

 ضٸز. يٲ را خطٸغٺ اظ زؾير ٲٗاٲٯٻ ي٦اض، ٲٹ٣ٞ زض اضغأ« يٸ ازاض يؾالٲر اذال٢»ٖٯر اٶحطاٜ اظ 

آٴ  يي٥، ٦اضآيٝ ټط ية ٸ زًٗيچٷاٴ اؾر ٦ٻ تا زرط« ؾالٲر»ٸ « يزضؾس»، «( زٹاظٴ)»«زٷاؾة»ان٭  3اٴ يٲ ي ضاتُٻ يٗٷي

اٴ ير ؿرر زض ت يا تٽسرط ٶ ير ١، آيٵ اضزثاٌ ٲس٣ات٭ ٸ ٸضيقٹز. خؽ تا زٹغٻ تٻ ا يذٷطي ٲ يع يا حسي٫ط ټٱ زض ٖٳ٭ ٶاچيزٸ ان٭ ز

 :ي، تٻ غاٻياٶيت« ب»ٵ( تٷس ي)ٶٳاز ياييض

 ټا ٝ ٸ خطٸغٺير ٸْايس ٲحهٹتذ(; ٲٹ٣ٞيا ذطي٦اض  )اضغأ+ؾالٲر(ي+زضؾسزٹاظٴ)

 ٱ:يؿيتٷٹ

 قسٺ: ٧ٱ انالحي ي ضاتُٻ

 ټا ٝ ٸ خطٸغٺير ٸْايس ٲحهٹتذ(; ٲٹ٣ٞيا ذطي٦اض  )اضغأؾالٲر(يزضؾسزٹاظٴ)

 ٻ:ر اؾر ٦يايٵ ٸا٢ٗ ي ٶكاٶسټٷسٺ ي، تٻ ٶحٹ تٽسط اذيط ي قسٺ انالح ي ضاتُٻ

 قَز. يوبل هياثط ٍ پب يع ثيً« يزضؾت»ب ي« تَاظى» يبى ثطٍز، توبم تالقْب ثطاياظ ه يا زض ّط هٌبلهِ« ؾالهت»اگط 

٪طٞسراض ؾراظز.    يزٮرٹـ ٸ حس يؾاحس ٻ ٸ ز٥يؾٹ ٥ي يي١، ٲٳ٧ٵ اؾر ٲا ضا تٻ تطذٹضزټاي١ ٸ ٖٳيٵ اضزثاٌ ٸضيٟٚٯر اظ ا

 ٱ:ينٹضذ زؤاٰ ټؿس  ط تٻيان٭ ظ 3اظٲٷس ټط ي٦كٹض، ٶ يتٽثٹز ٲٷا٢هاذ ٸ ٲٗاٲالذ ترف ٖٳٹٲ يٲا تطا
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 .ٍ هسيطيت هٌبلهبت يي ٍ َطاحيتم٥ٌ ٶ٫اٺ ٦الٴ زض يٖٷٹاٴ  تٻ« زٹاظٴ» -1

 اؾر. هٌبلهبت يوبضثطز يزاًكْبتط  ي٦ٻ ٲس٧ ييٸ اغطا يٞٷ يٽايطي٪ ٱيزض زهٳ« يزضؾس» -2

 .يٍ اضتجبَبت ازاض يا اذالق حطفِزض  يٖٷٹاٴ اٮعاٲ تٻ« ؾالٲر» -3

٥ ؾرٹ  ير ان٭ ٦ٻ اظ  3ٱ. يان٭ ٶاٲثطزٺ زٹغٻ ٦ٷ 3س تٻ ټط ي٦اضآٲس ٸ اضطترف تا ياٞسٵ تٻ ٲٷا٢هاذ ٸ ٲٗاٲالزيزؾر  يٲا تطا

 ٫ط ټؿسٷس.ي٧سياظ  يياؾس٣ال٬ ٲٗٷا ي٫ط زاضايز ي٫ط زاضٶس ٸ اٮثسٻ اظ ؾٹي٧سيتا  يازي١ ٖٳٯياضزثاٌ ٖٳ

 

 يازير كسط زض ان٭ ٖٳٯية آٶٽا، تٻ زٗٳ١ ٸ ز٢ر تيان٭ ٸ زٹغٻ تٻ ٮعٸٰ زط٦ 3ٵ يسٴ تٻ تطزاقر ٲكسط٤ اظ اياظ ضؾ ا٦ٷٹٴ خؽ

ٔ  يٞطا»ٖثاضذ اؾر اظ زٹاظٴ « زٹاظٴ»ٱ ټسٜ ان٭ ي٪ٟس ٱ.يخطزاظ يٲ« زٹاظٴ» ٍ ذرال  ير ٸ قرطا يحؿاؾر »ترا  « ٦راض  ٷرس اضغرا

ضا « ٞطاذرٹاٴ »آٴ اؾر ٦رٻ  « زٹاظٴ»ر ان٭ يضٖا ي اؾر. ٶٳٹٶٻ هٌبلهبت ياحي ٍ َطيتم٥ٌ ٶ٫اٺ ٦الٴ زض يزٹاظٴ، «. ٲٗاٲٯٻ

 يضا ٣ٞرٍ زض ٲرٹاضز  « يٟر ي٦ ياتير اضظ»ا ير آٴ تاقرس؛   يټرا  ٷٻيف اظ ټعيٵ ٪ؿسطـ تيا يٱ ٦ٻ زؾساٸضزټايزټ ٪ؿسطـ ييزا غا

 آٴ تاقس. يټا ٷٻيف اظ ټعيت ياتيٵ اضظيا يٱ ٦ٻ زؾساٸضزټايزټ اٶػاٰ

« ظ»ٻ قرسٺ(، زض ٲ٣ُرٕ   ير ٵ ٸ زٗثيٲٷا٢هاذ ترعض٨ ز٣ٷر  « ظ»ٸ « ب»، «اٮٝ»ٲ٣ُٕ  3)٦ٻ زض ټط  الذزض ٲٗاٲ« زٹاظٴ»اٲا ان٭ 

 اؾر: ٵ قسٺيٲٷا٢هاذ زكٲ يغٹاظ زض ٢اٶٹٴ تط٪عاض 2ٲٷا٢هاذ تعض٨، تا نسٸض 

 ّؿتٌس، يييپب يهٗمَل ٍ ًبهتٌبؾج طيوِ ثِ ًحَ غ ييوتْبيًرؿت اَاظ هطزٍز وطزى ل 

 

 زاض ٍ  يت هٌٗا يا وت( ثِ قطٌ احاطاظ هطغَث يي ليووتط ي اظ لبٖسُ« هحسٍز ٖسٍل)»كتط يزٍم اَاظ پطزاذت ث

 .يكٌْبزيهَُاِّ زض هحهَل پ

 يٵ ٢راٶٹٴ تط٪رعاض  يزرسٸ  ي اؾر ٦ٻ زض زٸضٺ يا ٳر، ذٹاؾسٻيٵ ٢ي٦ٳسط ي اظ ٢اٖسٺ« ٖسٸ٬ ٲحسٸز» ي اغاظٺ يٗٷي ،غٹاظ زٸٰ

 ي٢راٶٹٴ تط٪رعاض   20 ي ٲازٺ« اٮٝ»ټٱ قس. تٷس   ٵييزث ية ٸ حسيٸ زهٹ يٲػٯؽ ٲُطح، تطضؾ يٲٷا٢هاذ زض ٲط٦ع خػٸټكٽا

  ةيٵ غٹاظ زض ٢اٶٹٴ اؾر؛ ٢اٶٹٶ٫رصاض زهرٹ  ية ټٳيزهٹ يآذط آٴ تٻ ٲٗٷ ي اؾر ٦ٻ ٪عاضٺ قسٺ ٭ ي٪عاضٺ زك٧ 3ٲٷا٢هاذ اظ 

 اؾر ٦ٻ:  ٦طزٺ

ثبظضگابًي ثاط   -ثيطگصاضي اضظيابثي فٌاي  تأ ي ضٍـ اضظيبثي هبلي ثبيس زض اؾٌبز هٌبلهِ ثِ نَضت هكطٍح ثب شوط ًحَُ»

 «قَز. ليوت اٖالم
ٞطازط ضٞسرٻ ٸ  « ٳري٢ ي ٻيس تطخايذط»ا ي« ٳريٵ ٢ي٦ٳسط ي ٻيس تطخايذط»ٲٷا٢هاذ، اظ  يآٴ اؾر ٦ٻ ٢اٶٹٴ تط٪عاض يٵ تٻ ٲٗٷيا

 QCBSا ير « ريٟيٳر ٸ ٦ي٢ ي ٻيس تطخايذط»ا ي« ريٳر ٸ ٲطٚٹتي٢ ي ٻيس تطخايذط» يترف ٖٳٹٲ ي٦اضټا اضغأ ي ٻي٦ٯ يتطا

اټٹټرا  يټ ي اٶرٻ ياؾر ٦ٻ زض ٲ« 1383ٲٷا٢هاذ  ي٢اٶٹٴ تط٪عاض»اض ٲٽٱ يتؿ يسٽاياظ ْطٞ ي٧يٵ يااؾر.  ر قٷاذسٻيٳضا تٻ ضؾ

ثبظضگابًي ثاط   -تبثيطگصاضي اضظيابثي فٌاي   ي ًحَُ»ٵ يري اٮص٦ٹض، زث ة غٹاظ ٞٹ٠ي٪صقسٻ اظ زهٹاؾر.  ٦ٳسط تساٴ زٹغٻ قسٺ

ٵ يزرسٸ  ي ة ٢راٶٹٴ )زض زٸضٺ يٲٷا٢هراذ ٸ چرٻ خرؽ اظ زهرٹ     ية ٢اٶٹٴ تط٪رعاض يٸ زهٹ يتطضؾ ي ع چٻ زض زٸضٺيٶ« ليوت

ٳرر  يٵ ٢يري زٗ»ترا ٶراٰ    ياير يض ي ٥ ضاتُرٻ ير ٵ زض ٢اٮرة  يري ٵ زثياٞر. ايآٴ( نٹضذ ٪طٞر ٸ زٹؾٗٻ  يياغطا يټا ٶاٲٻ ٵييآ

٪رعاض   ٲٷا٢هرٻ  يزؾرس٫اټٽا  يترطا  ييزٹاٶؿرر ضاټٷٳرا   يتٹز ٸ َث١ ٢اٶٹٴ ٲ نٹضذ ٪طٞسٻ« ٳر زطاظقسٺيٵ ٢ييزٗ»ا ي« ټٳؿٷ٩

ؾراظٲاٴ ٲرسيطير   زض  «ضؾاٶي ٲٷا٢هاذ اغطايي ٶٓاٰ ٲؿسٷسؾاظي ٸ اَالٔ ي ٶاٲٻ يٵآي»ٵ يٵ ٞطٲٹ٬ زض يٳٵ زسٸيتاقس؛ اٲا ټٳ
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ترٻ   يقرس ٸ حسر   ٳر ٲحؿرٹب ي( تط ٢يٸ تاظض٪اٶ ير )ٲكرهاذ ٞٷيط ٲطٚٹتي٫اٶٻ ضٸـ زكضينٹضذ  تٻ ضيعي ٦كٹض ٸ تطٶاٲٻ

 ي ٵ تطٶرسٺ ييٳر زطاظقسٺ زض زٗي٢ يس تاتغثاض اظ ٞطٲٹٮٽايتا يا زٸٲطحٯٻ ٲٷا٢هاذ يا زٳاٲيقس ٦ٻ ٪ٹ ٶاٲٻ زضظ ٵييزض آ يٶحٹ

اؾرر ٸ    ٵ قسٺي٠.ب.ٰ زسٸ 23ي  ٲازٺ« ز»اؾسٷاز تٷس  تٻطزٺ، يٶاٲ ي ٶاٲٻ ٵيياؾر ٦ٻ آ يٵ زض حاٮي٦ٷٷس. ا ذٹز اؾسٟازٺ ي ٲٷا٢هٻ

 يعير ض ر ٸ تطٶاٲرٻ يطيا ؾاظٲاٴ ٲرس يطاٴ يٸظ كذيٳر تٻ زؾر ټير تط ٢يط ٲطٚٹتيزكض ي ٵ ٶحٹٺييتٻ زٗ يضتُ  چياتنٹ٬ ټ يٖٯ

 ذُا زاضز: 2ٵ ٲٹيٹٔ يٶاٲٻ زض ا ٵيي٦طز ٦ٻ آ س ز٢رياؾر. تا ٶساقسٻ

 ٶاٲٻ، ٵييآ يقسٺ( ٞاض٘ ٸ ذاضظ اظ غٹاظ ٢اٶٹٶ زطاظ  ٳريٳر )ٞطٲٹ٬ ٢ير تط ٢يط ٲطٚٹتيٵ ٞطٲٹ٬ زكضييٶرؿر: ٸضٸز تٻ زٗ

زاٲرٵ  « يا ٲطحٯرٻ  زٸ»زض زٳراٰ ٲٷا٢هراذ   « قسٺ ٳر زطاظي٢»غثاض اؾسٟازٺ اظ تط ا يٶازضؾر ٲثٷ يزٸٰ: ٶ٫اضـ زٸخٽٯٹ ٦ٻ تٻ زٯ٣

 اؾر. ظزٺ

قرسٺ،   زرطاظ   ٳرر ي٫رط ٢ يٸ چٻ ټط ٞطٲرٹ٬ ز  ٶاٲٻ ٵيي)چٻ ٞطٲٹ٬ ٲٷسضظ زض آ« زطاظقسٺ ٳر يٞطٲٹ٬ ٢»اظ  ياغثاض ي اؾسٟازٺ يزٯ٣

 اؾر. يؾستطزاقر ٶازض« يا ٲٷا٢هاذ زٸٲطحٯٻ» ي٥( زض زٳاٲيسيٞ يكٷٽازيٲاٶٷس ٞطٲٹ٬ خ

ازقرسٺ ذرالٜ   ي٦ٷس ٦ٻ تطزاقرر   يٲ اضثاذ« يياغطا ي ازٮٻ»ع يٸ ٶ« ٲسٵ ٢اٶٹٴ»١ يز٢ يطا تطضؾيؿر ظيٶ« زضؾر»ٵ تطزاقر يا

 ٲٷا٢هاذ اؾر. يٸ اغطا يزض َطاح« يزضؾس»ان٭ 

 س ٦ٻ:يٶٳا يٲ اياٞٻ« آٶٽا ييٵ اؾس٣ال٬ ٲٗٷايان٭ زض ٖ ١3 ياضزثاٌ ٖٳ»  يٵ ٲٹيٹٔ، زض زٹييا٦ٷٹٴ ٸ خؽ اظ زٹغٻ تٻ ا

٭ خطزاذر اياٞٻ )ٖرسٸ٬ اظ  ي١ زحٳياؾر اٲا اظ َط  «يان٭ زضؾس»اتقاضٺ، ٪طچٻ زض ٶ٫اٺ اٸ٬ ذالٜ  تطزاقر ٶازضؾر ٞٹ٠

 يا ٲٷاتٕ ٲراٮ ي  ي٪عاض زطغ زاضٶس )ٸٮٹ ٲٷا٢هٻ يا سٺيچيخ« ا ٲحهٹ٬يٲٹيٹٔ ٲٗاٲٯٻ »٦ٻ  يٳر( تٻ زٳاٰ ٲٷا٢هازيٵ ٢يس ٦ٳسطي٢

 ؾاظز. يع ٲرسٸـ ٲيزض اضغأ ٦اض ضا ٶ« ان٭ زٹاظٴ»ٖٳ٭  تاقس(، زض ٶساقسٻ خطزاذر اياٞٻ ضا يتظٰ تطا

٪رعاض اؾرر،    اضاذ زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻياظ اذس ييغع« قسٺ ٳر زطاظي٢»ا ي« ٳر ټٳؿٷ٩ي٢»ٵ ٞطٲٹ٬ ييَث١ ٢اٶٹٴ، ٪صقسٻ اظ آٶ٧ٻ زث

ٷرس  ي، زض ٖٳر٭ ٞطا  ٵ تطٶرسٺ يري زٗ يترطا « قرسٺ  ٳرر زرطاظ  ي٢»ا ي« ٳر ټٳؿٷ٩ي٢»زاقر ٦ٻ اؾسٟازٺ اظ ټط٪ٹٶٻ ٞطٲٹ٬  س زٹغٻيتا

ع غرعء  ير ٵ اضز٣را ٶ ير ا«. ٳرير ٸ ٢يٲطٚٹت ي ٻيس تط خايذط»زټس تٻ  يٲ اضز٣ا« ٳري٢ ي ٻيس تط خايذط»ا ي« ٲٷا٢هٻ»٦اض ضا اظ  اضغأ

-يٞٷر  ياتير )ټٳرطاٺ اضظ « يا ٲٷا٢هراذ زٸٲطحٯرٻ  »زاضز زض آٴ زؾرسٻ اظ   ٪عاض اؾرر؛ زؾرس٫اٺ اغراظٺ    اضاذ زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻياذس

ا ٲٳ٧رٵ  ير ٦رٻ تظٰ  « يا ٲٷا٢هراذ زٸٲطحٯرٻ  »ضؾاٶس ٸ زض آٴ زؾسٻ اظ  ٵ اضز٣ا ضا تٻ اٶػاٰي( ٦ٻ تظٰ ٸ ٲٳ٧ٵ تساٶس ايض٪اٶتاظ 

ٚ يٵ ٢ي٦ٳسط»اٴ آٶٽا يٷس ٸ اظ ٲيضا تط٪ع« ٢ثٹ٬ ٢ات٭» يكٷٽازټايخ« يتاظض٪اٶ-يٞٷ ياتياضظ»١ يٶساٶس اظ َط )ٸ ٶرٻ  « خَرطذ   طِير ٳرر 

 ٦ٷس.  سٺ اٖالٰضا تطٶ«( قسٺ ٳر زطاظيٵ ٢ي٦ٳسط»

زٹاٴ زض غسٸٮي تٻ قطح ظيرط   ضا ٲي اًَأ الساهْبي همبَٕ گبم ّوگطاي فطايٌس هٌبلهِي  زضتاضٺي ٲثاحص خيك٫ٟسٻ  ٲػٳٹٖٻ

 ٦طز: اضايٻاظ ٲٷٓط ٲ٣إَ ټٳ٫طا خا٦سي ضا  ضٸـ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ ؾٻ 12ؾاٲاٶسټي ٸ 
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  ث ت ح ة الف 

 «ة»هقطع  1
 «الف»هقطع 

 

 «ج»هقطع 

  يحذاقل

 «(الف»  )غرف پبكت

 يفيك يبثيبفتِ ثب ارزي گسترش
ب يثِ السام رٍش فراخَاى  )ثٌب

 ت هعبهلِ(يهبّ
1 

پبكات   يهحتاَا  ي)غرف ثررسا  يحذاقل 2

 (ييگطب پبكت ي ك خلسِيدر « ة»

  يوتْبيق ي سِيهقب

 گريکذيثب « ج» هٌذرج در پبكت

 2 2 1 وتيس قيثذٍى آًبل

 3 4 3 وت/ّبيس قياز آًبل پس 3

4 
ثاِ  « ة»بفتاِ )ارخابپ پبكات    ي گسترش

 يهٌظاَر ثررسا   ثِ يثبزرگبً- يفٌ ي تِيكو

 (يطٌْبديهطخػبت هحػَل پ

 ص از ًػبة هعبهالت هتَسط(ي)ث

  يوتْبيق ي سِيهقب

 گريکذيثب « ج»هٌذرج در پبكت

 4 6 5 وتيس قيثذٍى آًبل

 5 8 7 وت/ّبيس قياز آًبل پس 5

  يوتْبيق ي سِيهقب 6

 گريکذيضذُ ثب  تراز

 6 10 9 وتيس قيثذٍى آًبل

 7 12 11 وت/ّبيس قياز آًبل پس 7

 

ٸ ٞراض٘ اظ   همُٕ ّوگطاي فطايٌس هٌبلهِ 3هوىي زض الساهْبي ضٍـ ثطاؾبؼ اًَأ  12ًوبيس وِ قٌبؾبيي ايي  تأويس هي

ٶرٻ، زٸ ضٸـ ترطاي ٞطاذرٹاٴ    ٪ا ا٢ساٲاذ ٲ٣ُٕ ٸا٪طاي ٞطاذٹاٴ اؾر. ا٪ط زض ٶٓط ت٫يطيٱ ٦ٻ زض ټطي٥ اظ ايٵ حاتذ زٸاظزٺ

  ي ضٸقٽاي ٲٳ٧ٵ تطاي ٲٷا٢هاذ تعض٨ ضا تٻ ٲا ٶكاٴ ذٹاټس زاز. ، ٲػٳٹٖٻ 122;24ٸغٹز زاضز حان٭ يطب 

 

ضٸ  اي ترعض٨ ضٸترٻ   رراَطٺ آٸضزٴ ضاټٽاي ٲسٷٹٔ تطاي تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ اؾر. ظيطا ٲرا ترا ٲ   ټسٜ ايٵ زالقٽا ٸ تحطٽا، ٞطاټٱ

لاابًًَي هٗمااَل، يااطٍضي ٍ  پااصيطي زض لااَاًيي ٍ حااصع اذتياابضات     ي واابّف اًٗٓاابع   هراابَطُټؿررسيٱ: 

قرٹز. ي٧ري اظ    ٲري  ٪طٞسرٻ   . ايٵ زض حاٮي اؾر ٦ٻ اظ ؾٹي زي٫رط ز٧راٮيٝ ٢راٶٹٶي زؾرس٫اٺ ٶازيرسٺ     گعاض هٌبلهِ ْبيزؾتگبّ

قاسُ   لابًًَي تفاَيى  هٗماَل، ياطٍضي ٍ   اذتيبضات  قٌبذتي  تضؾوي ثِ ي ضاټٽا ٸ  ضٸ، زٹؾٗٻ يطٸضزٽا ٸ ٸْايٝ خيف

ضؾابًي   ؾبظي ٍ اَالٔ ّوطاُ ثب پبفكبضي ٍ ًٓبضت ثط ضٖبيت العاهبت ثٌيبزيي لبًًَي، هبًٌس هؿتٌسگعاض  هٌبلهِزؾتگبُ  ثِ

 نحيح ٍ ؾطيٕ هٌبلهبت.

اظ  ط ير ٚ  يس اٲ٧اٴ اؾسٟازٺ اظ ٞطٲرٹٮ ي.ب.ٰ قا٠ 23 ي ٲازٺ« ز»تٷس  يياغطا ي ٶاٲٻ ٵييٶ٫اضـ آ ي ٹٺيقزض خاياٴ ٪ٟسٷي اؾر ٦ٻ 

٭ ير اظ زحٳ يي٫رط، ذٹقرثرساٶٻ ٲػرا٬ ضټرا    يز ييٶ٫راضـ زض غرا   ي ٹٺيٵ قر يٶاٲٻ ضا ٶسټس، اٲا ټٳر  ٵييٞطٲٹ٬ ٲٷسضظ زض آٴ آ

 ٵ ٶ٫اضٶسٺ:يٶٓط ا زټس. تٻ يضا ٲ« يا زٸٲطحٯٻ»تٻ زٳاٰ ٲٷا٢هاذ « زطاظقسٺ ٳري٢»

 يزٹاٶس تٻ ذٹت يط( ٲيزٟؿذٹاٶف ٸ  ،ٶ٫اضـزض ر يزؿٯٍ تٻ ٲسٵ )زاٶف، ز٢ر ٸ زضااؾر ٦ٻ  ي٣يا ٲهازياظ ٲٹاضز  ي٧يٵ يا

بضت هغفاَل  يا ي ثراف اذت ين وِ اظ ايوٌ گعاضاى ووه ثِ هٌبلهِس زرا  يآ زض« يٲٹ١ٞ ٸ ٢اٶٹٶ ي ٲٷا٢هٻ» يزض ذسٲر تط٪عاض

 وٌٌس. وبضآهس ٍ اثطثرف اؾتفبزُ يًحَ ف ثِيذَ

٥ ؾرٹ زض زاٰ  ير ٱ ٦رٻ اظ  ي٦ٷر  س ٲطا٢ثرر ير تا٪ٹييٱ،  ٲي ٲي ٦ٻ اظ ٲٽاضذ زٟؿيط ؾرٵټٷ٫ا٭ ٸ تٽثٹز ٲٷا٢هاذ ٦كٹض، يزض زحٯ

ٸ قرساتعزٺ   يؾرُح  يٸ ضٞساضټرا  يٖٳٯعز٪ر  ي ٫رط ترٻ زضّٺ  يز يٸ اظ ؾٹ طٞساض ٶكٹيٱ٪ يٸ شټٷ ي، ظتاٶيٮٟٓ يټا ييآظٲا شٸ٠

 ٱ.ياٞسيٶ ٞطٸ

اٞرطاز، زض ٲ٣راٰ    ي ثاً ټٳرٻ يػٺ؛ ٸ نس اٮثسٻ ز٣طير ٸيااظٲٷس زاٶف، ز٢ر ٸ زضيٸ ٶ ياؾر غسّ  يتط ضاٺ زٗاز٬، ٦اض يساضياٮثسٻ خا

ٍ يٵ زٟرط ير اظ ا يس ضا ٲثّرطا اظ آٴ اٞرطاٌ ٸ ٖراض   يٳايخ ي٦ٻ ٲ يضاټ ي٥ ټؿسٷس ٸ ټط٦ؿيٵ ضاٺ تاضيتط ا يساضيخا يٲُحاغّٻ، ٲسٖ

ٷ٧رٻ  يا اير ٦ٷٷرس   يٺ ٲر ؾٹءاؾرسٟاز  يخٷٽاٴ، اظ ْٹاټط اٮٟراِ ٢راٶٹٶ   يٵ ٲٷٟٗسيزكٲ ي٦ٻ ٖاٲساٶٻ ٸ زض خ ي٦ؿاٶ ي٦ٷس. حس يٲ اٖالٰ
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٦ٷٷرس ٦رٻ ترط ضاٺ     يٲر  ٫رطاٴ، ازٖرا  ي٦طزٴ ز ٢اٶٕ يع، تطايؾاظٶس ٶ ي٦طزٴ ٢اٶٹٴ ٲ ٳا٬يخا ي ضا تٽاٶٻ يٖٳٯ  عييطٸضذ ٶسا تط٧ٖؽ

 ٦ٷٷس. يٲ زٗاز٬ حط٦ر

س اظ ير س؛ ٲٟيع، ټٱ ٲٳ٧ٵ اؾر ٸ ټٱ ٲٟيٵ ٶ٫اضٶسٺ ٶيٵ ؾُٹض ٸ ايا ي ، زضتاضٺييٽايا ٶ٫طاٶيټا  ٵ زٚسٚٻيساؾر ٦ٻ چٷيٶا٪ٟسٻ خ

ذٹاٶٷس٪اٴ اضغٳٷرس ٸ تٽثرٹز    ي ٲك٣ٟاٶٻ يس ٲٹغة اٶس٣ازټايٵ قايقٹز ٸ ټٳچٷ يٶ٫اضٶسٺ ٲ ي٦ٷسطٮ آٴ غٽر ٦ٻ ٲٹغة ذٹز

 ٵ خطٸغٺ ٪طزز.يط ايٲؿ
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 ثْجَد هٌبقػبت كطَر ًيبزهٌذ تحليل سيستوي است

قٹز، زضحاٮي٧ٻ ټٷٹظ اغٳأ ٦اٞي تطاي زحٯي٭ ؾيؿسٳازي٥ ْطٞيسٽراي   ؾاٮٻ ٲي زٺ« ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ»اٲؿا٬ 

زحٯي٭ ؾيؿرسٳازي٥ ؾراذسٳاٴ ٸ   اؾر. ٲا اٲطٸظ ٶياظٲٷس  ٶ٫طٞسٻ  ايٵ ٢اٶٹٴ ٸ ٶيع ٶ٣اٌ ٸا٢ٗاً ٶياظٲٷس تٽثٹز آٴ نٹضذ

ٞطايٷرس  »ٳي ٸ زحٯير٭  ٶ٫رطـ ؾيؿرس  ي  يا تٻ تياٴ زي٫رط زٹؾرٗٻ   اغعاي ٲٷا٢هاذ

)تا ټسٞي ضٸقرٵ ٸ ضٞسراضي ٲٷاؾرة ٸنرٹ٬ آٴ      «ٲاقيٵ»ي٥  ټٳچٹٴ« ٲٷا٢هاذ

ٞٽٱ  ؾاذسٵ ؾاظ٪اض اؾر؛ خايثٷسي تطايٖٯٳي ز٢ي١ ٸ  يخايثٷسي تٻ ضٸقزحٯيٯي، ذٹز ٶياظٲٷس  ټسٜ( ټؿسيٱ. چٷيٵ

خي ٲسرٹٴ ٢راٶٹٶي ترا ٣ٖر٭ ٸ زػطترٻ،      ؾسس خيا ٸ ٶ٣از ٸ زػاضب ٖيٷي ٲا. زاز ٣ٖ٭ِذٹز اظ ٢اٶٹٴ )ٲسٵ ٲطغٕ يا ٶ٣٭( تا 

قس. ايٷٽا ذٹز ٶياظٲٷس حٹنٯٻ ٸ زكٲ٭ ټؿسٷس. آيا ٲا ايٵ حٹنٯٻ  ذٹاټس٦اټف آقٟس٫ي زض ٲٷا٢هاذ ٦كٹض ٲٹغة 

 ٸ زكٲ٭ ضا زاضيٱ؟

*** 

 

ٲٷا٢هراذ ٦كرٹض   « ال٢اٶٹٴ ذ»انالحازي زض ٲسيطير ترف ٖٳٹٲي، ٶرؿسيٵ اغطاي تيف اظ ي٥ زټٻ ٢ث٭، تطاي 

اؾرر.   تٻ ٶٓٱ ح٣ٹ٢ي ٦ٷرٹٶي ضاٺ ياٞسرٻ  « ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ»قس ٸ زٺ ؾا٬ اؾر ٦ٻ « َطح»زض ٲػٯؽ قكٱ 

ٞايرسٺ ٸ ٞا٢رس    تَرط ٸ اٮثسرٻ زض ٖريٵ حرا٬ ٦رٱ      تَط، ټعيٷرٻ  تؿياضي اٞطاز ٲٷا٢هاذ ضا َٹتٶي، خيچيسٺ، اٶطغي ٶيع،ا٦ٷٹٴ 

زكضيط ضٸاتٍ،    طاز ٸيٗير غاضي ٲٷا٢هاذ ضا ٶٹٖي زكطيٟاذ نٹضي، زحر٦ٷٷس. تؿياضي اٞ ٲي اضطتركي ٦يٟي اٖالٰ

اْٽاض ٶٓطټا زضؾر، ز٢ي١ ٸ ٲس٧ي تٻ ٲُاٮٗٻ ٶيؿر ٸ حسري ٪راٺ    تطذيٶاٲٷس ٸ ... . ٪طچٻ  يطٸضي ٸ اٞطاَي ٲي ٚيط

ٹز چاٮكرٽاي  ي ٸغر  ټا ٸ ٲُاٮٗاذ ز٢ي١ ٶيرع ٶكراٶسټٷسٺ   ٪طيعي اؾر؛ اٲا تطضؾي ي تطاي ٢اٶٹٴ ا  زٷٽا خٹقف ٸ تٽاٶٻ

 غسّي زض ٲٷا٢هاذ ٦كٹض اؾر.

 خطؾف ٦ٷيٱ.« چطايي ايٵ ٸيٗير؟»ي  غا زاضز خؽ اظ ايٵ ټٳٻ اٲيس ٸ زالـ ٸ ټعيٷٻ ٸ ... زضتاضٺ

چ٫رٹٶ٫ي ترطٸٴ ضٞرر اظ ٸيرٗير     »اظ  -ٸ تايرس   -زرٹاٴ   ، ٲري «چطايري ايرٵ ٸيرٗير؟   »ي  زض ٦ٷاض خطؾف زضتاضٺ

 ٦طز. ٶيع خطؾف« ٫ي تٽثٹز ٸيٗير ٲٹنٹٜ؟چ٫ٹٶ»يا تٻ تياٶي تٽسط ٸ ٲٟيسزط اظ « ٲٹنٹٜ؟

« چ٫ررٹٶ٫ي تٽثررٹز ٸيررٕ ٦ٷررٹٶي؟»ٸ ٶيررع « چطايرري ٸيررٗير ٦ٷررٹٶي؟»ي حايررط تررٻ تطذرري غٹاٶررة  زض ٲ٣اٮررٻ

ح٣ٹ٢ي، ضٸاتٍ  ، غٹاٶة ٸ زتي٭ ٲرسٯٟي ضا زض ٲثاٶي«چطايي چاٮكٽاي ٦ٷٹٶي ٲٷا٢هاذ؟»خطزاذر. زض ٞٽٱ  ذٹاټيٱ

، غاي٫اٺ ٢اٶٹٴ ٸ حا٦ٳير آٴ، ؾاذساضټا ٸ ٶ٫طقٽا، ٶٓاٲٽاي آٲٹظقري ٸ  زػاضي ٸ ٲاٮي، ٶٓاٲٽاي ٶٓاضزي ٸ ٢ًايي

ي ايٷٽرا، َري ايرٵ ٲ٣اٮرٻ، زض تطاترط خطؾرف        ٦طز. اظ ٲياٴ ټٳٻ زٹاٴ غؿسػٹ ٶيع ٶٓاٲٽاي خطٸضقي ٪صقسٻ ٸ حا٬، ٲي

تٽثٹز ٲسٹٴ  ٶيع تٻ خيكٷٽازټايي تطاي« چ٫ٹٶ٫ي تٽثٹز؟»ٲٹغٹز زض ٲسٹٴ ٢اٶٹٶي ٸ زض تطاتط خطؾف  ٖٯ٭تٻ « چطايي؟»
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ٸ « ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ»ي خػٸټف ٸ ٶ٫اضـ  ي تحص حايط، قاٲ٭ ٶحٹٺ قس. خؽ زاٲٷٻ ٢اٶٹٶي ٲسٳط٦ع ذٹاټيٱ

خؽ اظ ي٥ زټٻ تايس تٻ ذٹاٶكي تٽسط ٸ ٞٽرٱ ٲٟيرسزط اظ ايرٵ ٲرسٵ      قس. ٶيع ذٹاٶف ٸ ٞٽٱ اغطايي ايٵ ٢اٶٹٴ ذٹاټس

 زؾر تياتيٱ.

ٸ زټٳيٵ ؾا٬ اتال٘ ٸ « ٲٷا٢هاذ ٶكطيٻترف »زټٳيٵ ياظزض  - ٲا ي تحص قيٹٺ

اٶررس٦ي تررٻ چٷرريٵ ذٹاټررستٹز ٦ررٻ ٶيررع  -«٢رراٶٹٴ تط٪ررعاضي ٲٷا٢هرراذ»اغرطاي  

 تيٷي ٸ تاظٶ٫طي تٷياٶٽاي ٲٷا٢هاذ ٸ ٢اٶٹٴ ٲٷا٢هاذ تدطزاظيٱ.  تاضي٥

 ايٱ ٦ٻ: ٪ٽ٫اٺ قٷيسٺ

  ٢اٶٹٴ»ٲٷا٢هاذ زض َي « ٢ٹاٖس ٸ انٹ٬»اق٧ا٬ ٦اض زض ايٵ اؾر ٦ٻ »

٢ٹاٖرس ٸ  »اؾرر ٸ ا٪رط ايرٵ     ٹية ٸ زطثير قرسٺ )ٲهٹب ٲػٯؽ( زه

)ٲهرٹب ټيركذ   « تركرٷاٲٻ »يا « زهٹيثٷاٲٻ»، «ٶاٲٻ آييٵ»زض حسّ « انٹ٬

 قس. ٲي تٹز ٲك٧الذ ح٭ ٸظيطاٴ( زهٹية قسٺ

  زض زٳاٰ ٲٷا٢هاذ تايس اغثاضي تكٹز.« اضظياتي ٦يٟي»زٹغٻ ٦ٷيٱ خؽ « ٦يٟير غٷؽ»چٹٴ ٢طاض اؾر ٦ٻ تٻ 

 يطية زكضيط اٲسياظ ٞٷي»آٴ اؾر ٦ٻ  ٪يط انٯي ٖسٰ حهٹ٬ ٦يٟير( »i زض ٞطٲٹ٬ )«  ٦رٱ  « ٢يٳرر زطاظقرسٺ

 ٶساضز ٸ تايس تيكسط تكٹز.« زكضيط»ي ٦اٞي  اؾر ٸ تٻ اٶساظٺ

  ٲٷسضظ زض ٲ٣طضاذ ٲٯري ٲرا، خيچيرسٺ اؾرر ٸ ٲرا اٮعاٲرًا تايرس اظ ٞطٲٹٮٽراي         « ٢يٳر زطاظقسٺ»انالً ٞطٲٹ٬

 ٦ٷيٱ. اي ٦كٹضټاي اضٸخايي اؾسٟازٺ زطغٳٻ

اؾر ٦ٻ تا حٹنٯٻ ٸ زكٲ٭ تيكسطي تٻ ٲؿاي٭ ٲٷا٢هاذ تدطزاظيٱ ٸ تثيٷيٱ ٦ٻ اْٽاض ٶٓطټرا ٸ    ضؾيسٺ ايٷ٥ ٸ٢ر آٴ  اٲا

 از٧ا ټؿسٷس؟ اٶس٣ازټايي اظ ايٵ زؾر، تٹا٢ٕ چ٣سض زضؾر ٸ ٢ات٭

زرط  اؾر ٦ٻ اظ ٶ٣ف ايرٹاٴ تٷراي ٲٷا٢هراذ ٞطا    خؽ اظ ي٥ زټٻ زػطتٻ ٸ زكٲ٭ زض اغطاي ايٵ ٢اٶٹٴ، ٸ٢ر آٴ ضؾيسٺ

ټاي آٴ تدطزاظيٱ. ٸ٢ر آٴ اؾر ٦ٻ ؾسٹٶٽاي تٷاي ٲٷا٢هاذ ٦كٹض ضا تدطزاظيٱ ٸ تٽثٹز  ضٸيٱ ٸ تٻ زح٧يٱ خي ٸ ؾاظٺ

آٶ٧رٻ ايرٵ تٷراي زرالـ ٸ زػطترٻ ضا       ، تيغا ٸ ضٸظآٲس تؿاظيٱ تٻ زټيٱ ٸ زض نٹضذ ٮعٸٰ تطذي اظ ايٵ ؾسٹٶٽا ضا غا

 .از ٞطاٲٹقي ٸ اٶ٧اض تؿداضيٱي٧ؿطٺ ٸيطاٴ ؾاظيٱ ٸ زٳاٰ زؾساٸضزټاي ٪صقسٻ ضا تٻ ت

ايٵ تٽثٹز ٲ٣طضاذ ضا ٶثايس ترا زٹٮيرس اٶثرٹٺ ٲ٣رطضاذ تيكرسط      تايس ت٧ٹقيٱ ٦ٻ   ي تٽثٹز ز٢ي١،  ٖالٸٺ تط زاقسٵ حٹنٯٻ

 .ت٫يطيٱ اقسثاٺ

قٹز. زض حس يطٸضذ تك٧اٞيٱ، تا ز٢رر ؾرطا٘    ايٵ تٽثٹز ټٳچٹٴ غطاحي ٢ٯة تايس تؿياض ز٢ي١ ٸ تا ٸؾٹاؼ اٶػاٰ

ترا حٹنرٯٻ   ٶيرع  ٖٳ٭ تطٸيٱ، تا احسياٌ ٸاضز قطايٍ غسيرس تكرٹيٱ ٸ زٸضاٴ ٲطا٢ثرر ٸ زطثيرر ضا     ايٕ يا ٲٹٲٹيٕ 

تاقريٱ ٸ حسري قرايس ٸيرٕ ضا ترسزط اظ       زٞاٖي ٶساقرسٻ  ي ٢ات٭ تٻ ٞايسٺ  ايٷهٹضذ قايس ٶؿثر ټعيٷٻ ٦ٷيٱ. زض ٚيط َي

 ٦ٷيٱ يا ... . ٪صقسٻ
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ي آٴ  اؾر ٦ٻ چ٧يرسٺ  قسٺزض ٲياٴ ٲسهسياٴ ٸ ٦اضقٷاؾاٴ ٦كٹض ضايع « ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ»ٗثيطي اظ ا٦ٷٹٴ، ز

 چٷيٵ اؾر:

اؾرر ٸ  « اي ٲطحٯٻ ي٥»يا  ٲيٯيٹٴ زٹٲاٴ(، 120ٲٷا٢هاذ ٲٗاٲالذ تعض٨ )ٞٗالً تا تطآٸضز تيف اظ 

  ؛ ٦ٻ«اي ٲطحٯٻ زٸ»يا 

اٲي اضظياتيٽراي ٲطترٹٌ ترٻ ٲحهرٹ٬ ٸ     غٯؿٻ زٳر « ي٥»تايس زض  ثبقس،« اي هطحلِ يه»اگط  -

 ؛ٸغٹض تكٹز ٢يٳر آٴ غٳٕ

 ضاٶيراً  ټرٱ   ،تكٹز اٶػاٰ« ٪طاٴ ٦يٟي ٲٷا٢هٻ  اضظياتي»تايس اٸتً ټٱ  ثبقس،« ي ا زٍهطحلِ»اهب اگط  -

 (تٷرسي خيكرٷٽازټا   ضزثرٻ تٷسي يا  زضغٻاٮعاٲاً ټٳطاٺ  ٶيعآٴ )« تاظض٪اٶي خيكٷٽازټا- اضظياتي ٞٷي»

 زض ٢اٮة٪يطز )آٴ ٶيع اٮعاٲاً   ٸ خطزاذر ٲاظاز نٹضذ «٦طزٴ ٢يٳسٽا زطاظ»ٮطاً ضاتكٹز ٸ ټٱ  اٶػاٰ

ي  اظ زاٲٷرٻ   ؛ ٸٮرٹ زض تررف ٖٳرٹٲي ذراضظ    ټاي اتالٚي زٸٮرر  ٶاٲٻ ٲٷسضظ زض آييٵ يطاية

« ٪رطاٴ  ٲٷا٢هرٻ اضظياتي ٦يٟي »تؿياض ضايع اؾر ٦ٻ اؾٷاز ايٵ ٶيع . زض ايٵ حاٮر زٸٰ، زٸٮر(

اغررعاي  ٦ٷٷررس( اظ زي٫ررط ٲرري اٮعاٲرري زهررٹضاي  ي زٸٲطحٯررٻ هررٻزض ٲٷا٢آٴ ضا اغررطاي )٦ررٻ 

ټراي اتالٚري زٸٮرر(     ٶاٲرٻ  ضٸظٺ )َث١ آييٵ 14كٹز ٸ ي٥ ٢يس حسا٢٭ ت غسا« ٲٷا٢هٻ اؾٷاز»

ضٸظٺ ترطاي   10حرسا٢٭   ٢راٶٹٶيِ  اٞعٸٴ تط ٢يرسِ )تطاي ز٧ٳي٭ ٸ زؿٯيٱ اؾٷاز اضظياتي ٦يٟي ٶيع 

 ٸ ٢ؽ ٖٯيٽصا. ٪طزز ٮحاِ (ز٧ٳي٭ ٸ زؿٯيٱ زي٫ط اؾٷاز ٲٷا٢هٻ

حاٮر  2ٲيٯيٹٴ زٹٲاٴ(، زض ٖٳ٭  120ي ٲٗاٲالذ تعض٨ )ٞٗالً تطآٸضز تيف اظ  قٹز ٦ٻ ٲٷا٢هٻ ٲي ايٵ زٗثيطټا ٲٹغة

  قسذ ؾٷ٫يٵ. ٥، يا ايٷ٧ٻ تٻثُذ ؾَقسّ تاقس: يا تٻ زاقسٻ

 اٲا تايس خطؾيس:

 ِتٽسط ٸ ٲسٗازٮسط ٶيؿر؟ تيٷاتيٷي آيا اغاظٺ ٸ اغطاي ٲٷا٢هاذ 

 ذ ؾرث٥ ٸ زي٫رطي   قرسّ  زض تيٵ ايٵ زٸ ضٸـ ٦ٻ ي٧ري ترٻ   -ٲُػطا تٹزٴ اٶٹأ زي٫طي اظ ٲٷا٢هاذ  آيا ٲػاظ ٸ

 زط ٶيؿر؟ ضٸي٧طزي ٲسٹاظٴ -ذ ؾٷ٫يٵ اؾرقسّ تٻ

 ؾرٷ٫يٵ ٸ ؾرٷ٫يٵ( زض     ي ؾث٥، ٦ٳي ؾث٥، ٲسٹؾٍ، ٦ٳي ٸ اغطاي اٶٹاٖي اظ ٲٷا٢هاذ )ٲط٭ ٲٷا٢هٻ  آيا اغاظٺ

ٸ « زرٹاظٴ »اٮرص٦ط   ذ ؾٷ٫يٵ ٞٹ٠قس قسذ ؾث٥ ٸ تٻ ي تٻ ٦ٷاض زٸ ٲٷا٢هٻ

 زٗاز٬ تيكسطي ٶساضز؟

 ِاي اظ   زرٹاٴ تررف ٖٳرسٺ    ، ٶٳي«ٲسٹاظٴ»َيٟي ٸ  آيا اظ َطي١ ايٵ ضٸي٧طز

تَط ٶاٲيرسٴ   ؾٷ٫يٵ، َٹتٶي ٸ اٶطغياٶس٣ازاذ )زضؾر يا ٶازضؾر( ٲثٷي تط 

 ٦طز؟ ٲٷا٢هاذ، ضا ٲطزٟٕ

  ي ٲٷا٢هاذ ٦كٹض خصيط اٶٹأ ٲٷا٢هاذ، تٻ اٶُٗاٜ زضزٷٹٔ َيٟي ايػاز آيا

 ٦ٷس؟  ٶٳي ٸ ٦اضآيي ٲٗاٲالذ ترف ٖٳٹٲي ٦ٳ٥
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 قٹٶس: ٲي ز٣ؿيٱ  زؾسٻ 3آٶٽا تٻ  ٲٗاٲالذ ترف ٖٳٹٲي ٦كٹض، ؾاٮٽاؾر ٦ٻ اظ حيص ٲثٯٙ

 ٦ٹچ٥ )غعيي(، -1

 ٲسٹؾٍ، -2

 تعض٨ )ٖٳسٺ(. -3

 ايٵ اؾر ٦ٻ:   ي ٦ٯي  ٢اٖسٺ ،تايس زٹغٻ زاقر

تايس ټٳطاٺ تا ٦راټف ٲيرعاٴ ايرٵ     -ٲثٯٙ ٲٗاٲٯٻ ٲيعاٴ ٞاض٘ اظ  – «ٸغٹٺِ ٖٳٹٲي»زك٧ي٭ ٲٗاٲالذِ ٶياظٲٷسِ خطزاذرِ 

 ٸغٹٺ تاقس.

 قٹز: ٲي ي ٖٳٯيازي، زض ٶٓٱ ح٣ٹ٢ي ٦ٷٹٶي چٷيٵ تياٴ ايٵ ٢اٖسٺ

 اؾرر « ٲٷا٢هرٻ » اظاي زضياٞرر ٲحهرٹٮي تدرطزاظز،    ي ٦ٻ ترف ٖٳٹٲي تايس ٲثٯٛري ضا ترٻ   ا ضٸـ زك٧ي٭ ټط ٲٗاٲٯٻ

 .ٶٓط اظ ايٷ٧ٻ ٲثٯٙ ٲعتٹض چ٣سض اؾر، ٦ٱ اؾر يا ظياز( نطٜ)

، تررا ٶرراٰ «٢رراٶٹٴ تط٪ررعاضي ٲٷا٢هرراذ» 28ٸ  27اٮثسررٻ ٸٞرر١ آٶچررٻ زض ٲررٹاز 

اؾرر،  « ٲٗراٲالذ ترعض٨  »اؾر ٸ ٣ٍٞ ٶاْط تٻ  آٲسٺ« زكطيٟاذ ٲٷا٢هٻ زط٤»

ٸ  «ترعض٨ »٫صاض ٞط٠ اؾاؾري ٲيراٴ ضٸـ زكر٧ي٭ ٲٗراٲالذ     : ٢اٶٹٶتايس ٪ٟر

اؾرر.   ( ٢ائر٭ قرسٺ  «ٲسٹؾٍ»ٸ  «٦ٹچ٥»زط ) ٲٗاٲالذ ٲكٳٹ٬ ٶهاتٽاي خاييٵ

يطٸضذ حالظ، قٽطاٰ. ٸ ٦اضتطز زضؾر ايٵ انُالح ٣ٞٽي ٸ ح٣ٹ٢ي تٷ٫طيس تٻ: « ٶهاب»=تطاي زثييٵ ز٢ي١ ٲٟٽٹٰ 
 >1389ٲٽط  13تٻ زاضيد  2193ي زٶياي ا٢سهاز. قٳاضٺ  . ضٸظٶاٲٻز٢ر زض ٶهاب ٲٗاٲالذ ٸ ٲٟٽٹٰ آٴ

ٖٷرٹاٴ  اؾرر، اٲرا   « ٲٷا٢هٻ»زض ټط ؾُحي، ي زك٧ي٭ ٲٗاٲالذِ ٲؿسٯعِٰ خطزاذرِ ٸغٹٺ ٖٳٹٲي،  ٪طچٻ ٢اٖسٺ :ٗٷيي

تا اٶس٦ي زؿاٲ  ٶيع ضا « زكطيٟاذ ٲٷا٢هٻ» ،اؾر. اٮثسٻ زض زساٸ٬« تعض٨»ٲٗاٲالذ ؾُ  ي  ٸيػٺ« زكطيٟاذ ٲٷا٢هٻ»

ضٸز ٸ زض ير٥ ٲٗٷراي ذرال.     ٲٗٷاي ٖاٰ تٻ ٦اض ٲري  زض ي٥« ٲٷا٢هٻ»تٻ تياٴ زي٫ط، ٮّٟ  .٪ٹيٷس ٲي« ٲٷا٢هٻ»ټٳاٴ 

ي َث٣اذ ٲٗاٲالذ ترف ٖٳٹٲي )اٖٱ اظ ٦ٹچ٥ ٸ ٲسٹؾٍ ٸ تعض٨(  اؾرر   قاٲ٭ ذطيس ټٳٻ «ٲٷا٢هٻ» ٲٗٷاي ٖاِٰ

 ٸ ٲٗٷاي ذال آٴ، ٲُٗٹٜ تٻ زكطيٟاذ ٲٷا٢هاذ تعض٨ اؾر.

ٖ   -، ٣ٞرٍ زض ٲٗراٲالذ ترعض٨ اؾرر ٦رٻ      َث٣اذ ٲرسٯٝ اظ ٲياٴ ٲٷا٢هاذ تايرس   -« انر٭ زرٹاظٴ  »ايرر  تٷرا ترٻ ض

ٸ ترا  « خرا٦سي    ؾٻ»ٸ اٶسراب تطٶسٺ اٮعاٲاً تٻ ضٸـ  خيكٷٽازټا  ٢اٶٹٶي ٸ اضظياتي« ٞطاذٹاٴ»ضؾاٶي نطٞاً اظ َطي١  اَالٔ

خصيطز. زض ٲٗراٲالزي ٦رٻ ٲثٯرٙ ٲٹضزٲٗاٲٯرٻ ٦ٳسرط اظ ٶهراب ٲٗراٲالذ         ٸ ... نٹضذ« ٦ٳيؿيٹٴ»ًٖٹ  3حًٹض ټط 

تا ذرٹز ٲٗاٲٯرٻ تاقرس ٸ     «ٲسٹاظٴ»ؾث٧سط ٸ قٹز زا ضٸـ زك٧ي٭ ٲٗاٲٯٻ،  ٲي تطچيسٺٶاٲثطزٺ اؾر، زكطيٟاذ  19تعض٨

٢اٶٹٶ٫رصاض زكرطيٟاذ ٲٷا٢هراذ ترعض٨ ضا ٲسرٹاظٴ ٸ ٲسٟراٸذ اظ ٞطايٷرس        ٶكٹز.  يطٸضي زحٳي٭ ي ٚيط ظٲاٴ ٸ ټعيٷٻ

 اؾر.  ٲٷا٢هاذ خاييٷسط زض ٶٓط ٪طٞسٻ

 
تٷ٫طيرس ترٻ: حرالظ، قرٽطاٰ. يرطٸضذ ز٢رر زض        .٪ٹيٷس ٲي« ٶهاب ٲٗاٲالذ ٲسٹؾٍ»نٹضذ ٚٯٍ ٲهُٯ   ٲثٯٛي ٦ٻ تٻ 19

 1389ٲٽط  13يد تٻ زاض 2193ي زٶياي ا٢سهاز. قٳاضٺ  ٶهاب ٲٗاٲالذ ٸ ٲٟٽٹٰ آٴ. ضٸظٶاٲٻ
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ٲٷٓرٹض   اؾر. تٯ٧ٻ تٻ ضٸـ ا٦سٟا ٶ٧طزٺ 2ز٣ؿيٱ ٲٷا٢هاذ تط ، تٻ «ان٭ زٹاظٴ ٲٷا٢هاذ»اٮثسٻ ٢اٶٹٶ٫صاض تطاي ضٖاير 

ضٸـ ٞطٖري زي٫رط ز٣ؿريٱ     2اظ ٲٗراٲالذ ترعض٨ ضا ترٻ     خراييٷسط زك٧ي٭ ٲٗاٲالذ ترا ٲثٯرٙ    ، ضٸـِ«زٹاظٴ»اٞعايف 

ٲٗراٲالذ خراييٷسط اظ   ز٣ؿيٱ  ،«٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ» 3ي  ٲٷا٢هاذ، ٲازٺ« زٹاظٴ» ي زٹؾٗٻزض ضاؾساي  اؾر. ٺ ٦طز

٢راٶٹٴ تط٪رعاضي   » 11ي  اؾرر. ؾردؽ ٲرازٺ    ٦طزٺ ٸ اتال٘  اٲًاضا « ٲسٹؾٍ»ٸ « ٦ٹچ٥»ي  زؾسٻ 2اٲالذ تعض٨ تٻ ٲٗ

 اؾر ٦ٻ: اقٗاض زاقسٻ« ٲٷا٢هاذ

 قٹز: ٲي  ٲٷا٢هٻ تٻ َط٠ ظيط اٶػاٰ»
ا زض ٲٗاٲالذ ٦ٹچ٥، ٦اضخطزاظ يا ٲاٲٹض ذطيس تايس تازٹغٻ تٻ ٦ٱ ٸ ٦يٝ ٲٹيٹٔ ٲٗاٲٯٻ )٦رات ٸ ذرسٲر ير    -اٮٝ 

ٶٳايس ٸ ترا ضٖايرر نرطٞٻ ٸ نرالح ٸ اذرص ٞرا٦سٹض ٲكررم ٸ ترٻ زكرريم ٸ           تٽاي آٴ زح٣ي١ ي ح٣ٹ٠( زضتاضٺ
 زټس. ٲؿوٹٮير ذٹز، ٲٗاٲٯٻ ضا تا زاٲيٵ ٦يٟير تٻ ٦ٳسطيٵ تٽاي ٲٳ٧ٵ اٶػاٰ

 ...زض ٲٗاٲالذ ٲسٹؾٍ، ٦اضخطزاظ يا ٲاٲٹض ذطيس تايس تازٹغٻ تٻ ٦ٱ ٸ ٦يٝ ٲٹيٹٔ ٲٗاٲٯٻ  -ب 
 قٹز: ٲالذ تعض٨ تٻ ي٧ي اظ ضٸقٽاي ظيط ٖٳ٭ ٲيزض ٲٗا -ظ 
 ،تط٪عاضي ٲٷا٢هٻ ٖٳٹٲي اظ َطي١ اٶسكاض ٞطاذٹاٴ زض ضٸظٶاٲٻ ټاي ٦طيطاتٶسكاض -1
 «.تط٪عاضي ٲٷا٢هٻ ٲحسٸز -2

ٲٗراٲالذ  »ي انٯي ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هراذ ٲُٗرٹٜ ترٻ     تا ايٷ٧ٻ ٸْيٟٻ

 ٵ ٢راٶٹٴ، زٳراٲي  اير  11ٸ  3زض ٲرٹاز  قٹز  ٲي ، ٲكاټسٺ20اؾر تٹزٺ« تعض٨

٦رٻ   ،ٲيٯيرٹٴ ضيرا٬   1200زرا  ضيرا٬  ي٥ )ا٦ٷٹٴ، اظ  ٲٗاٲالذ خاييٷسطي  زاٲٷٻ

اؾرر؛ تٯ٧رٻ     سيرسٺ ٶ( ي٧ؿاٴ اؾر 21«زكطيٟاذ ٲٷا٢هٻ»ي  زط اظ زاٲٷٻ خاييٵ

ٞطٖرري ټرراي  تررٻ قرراذٻٶيررع «( زكررطيٟاذ»ٲٷا٢هرراذ ؾررازٺ )ٞا٢ررس  ټٳرراٴ

آٴ احسٳراٮي   ټرايي ٲسرٹاظٴ ترا ٲرراَطٺ يرا آؾريثٽاي       اٶس؛ قاذٻ قسٺ ز٣ؿيٱ

 ٲٗاٲالذ.

 ٦طز ٸ خطؾيس:  تايس زكٲ٭

 ٔ( ذرٹز ٲٗاٲٯرٻ  »تا « ٞطايٷس زك٧ي٭ ٲٗاٲٯٻ»)زٹاظٴ ٲياٴ « ان٭ زٹاظٴ»غع ضٖاير  زٮيٯي تٻ ،آيا ايٵ ز٣ؿيٱ ٸ زٷٹ»

 زاضز؟

اي ٦ٻ ٲرراَطاذ   زاضز ٸ ٲٗاٲٯٻ ي ٦ٳسطي زاضز، ٲحاٞٓر ٦ٳسطي تظٰ اي ٦ٻ ٲراَطٺ ٣ٖاليي اؾر ٦ٻ ت٫ٹييٱ: ٲٗاٲٯٻ

 زاضز. تيكسطي زاضز، ٲحاٞٓر تيكسطي ٶيع تظٰ

ٲٗاٲٯٻ ٸ ٲحاٞٓر اظ ٲٗاٲٯٻ، اٲطي ٣ٖاليي اؾرر. ي٧ري اظ ٲٽٳسرطيٵ ٸ     )ٲراَطاذ( ٲياٴ آؾيثٽاي احسٳاٮي« زٹاظٴ»

ٸ « ٲٗاٲٯرٻ »ٲياٴ « زٹاظٴ»ي ٣ٖالٶي  اؾر. ضٖاير ٲالحٓٻ« زك٧ي٭ ٲٗاٲٯٻ»ي  خصيطزطيٵ ٲطاح٭ ٲٗاٲٯٻ، ٲطحٯٻ آؾية

 
٢راٶٹٴ  ( » ٲرازٺ  30ٲرازٺ اظ ٲػٳرٹٔ    23)يٗٷي ٲٹاز  چٽاضٰ تيف اظ ؾٻزټي ٸ قٳاضـ ايٵ خػٸټك٫ط،  تطاؾاؼ ضٸـ ٸظٴ 20

 قسذ ٲُٗٹٜ تٻ ٲٗاٲالذ تعض٨ اؾر. ٲٷحهطاً يا تٻ «تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ

 .ٲٷا٢هاذ ټٳطاٺ تا زكطيٟاذ»يا  21
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ٶاٲيٱ. ضٖاير ټٳريٵ انر٭ زرٹاظٴ زض ٲٷا٢هراذ،      ٲي« ان٭ زٹاظٴ زض ٲٷا٢هاذ»)ٲٷا٢هٻ( ضا  «٭ ٲٗاٲٯٻٞطايٷس زك٧ي»

ٲيٯيرٹٴ   ٢120يٳرر اٲرطٸظ:    ترٻ ) اضظاٴي ٶؿرثساً   ، ٲٷا٢هاذ زاٲٷٻ«٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ»اؾر ٦ٻ زض  قسٺ  ٲٹغة

 .ٲيٯيٹٴ زٹٲاٶي 108ي  ، زاٲٷٻٲيٯيٹٴ زٹٲاٶي ٸ زي٫طي 12ي  : ي٧ي، زاٲٷٻقٹز  زؾسٻ ز٣ؿيٱ 2زٹٲاٶي( تٻ 

 ٦طز ٦ٻ: ايٷ٥ تايس ز٢ر

ٶٽايرر ٸ اظ حيرص ٖٳٯري زاضاي     ٲيٯيرٹٴ زٹٲراٴ(، اظ حيرص ٶٓرطي تري      120ي ٲٷا٢هاذ تعض٨ )ٞٗالً تاتي  ٪ؿسطٺ

خرؽ تايرس    ٲيٯيرٹٴ زٹٲراٴ اؾرر.    120ظيط ي  تٻ ٲٷا٢هاذ زاٲٷٻ ٲ٣ايؿٻ ٶؿثر ٢ات٭ ي تؿياض تعض٪سط ٸ تٯ٧ٻ ٚيط ٪ؿسطٺ

 خطؾيس:

 ٢رطاض    ٪رعاض  خيف خاي ٲٷا٢هرٻ « ٲسٹاظٴ»ضٸـ ٦ٳاتيف  2 ،ٲيٯيٹٶي 120ي  زاٲٷٻتطاي اغطاي ٲٷا٢هاذ حاٮي٧ٻ زض

، تٻ ح٧ٱ ٣ٖ٭ ٸ زحٯي٭ ٞٷي «تعض٨»ي ٲٗاٲالذ  ٲ٣ايؿٻ ٢ات٭ زط ٸ تٹا٢ٕ ٚيط ي تؿياض ٪ؿسطزٺ اؾر، زض زاٲٷٻ ٪طٞسٻ

ي ټٳراٴ   ٲٷا٢هرٻ »ٸ « ٲٗاٲٯرٻ »ٲيراٴ ټرط   « ظٴزٹا»٪عاض ٢طاض٪يطز زا  ٲٷا٢هاذ، تايس چٷس ضٸـ خيف خاي ٲٷا٢هٻ

 ضٖاير قٹز؟« ٲٗاٲٯٻ

 ٦ساٰ ضٸي٧طزټا اظ ٦اضآٲسي تيكسطي تطذٹضزاض اؾر؟«ٲٗاٲالذ تعض٨»ي تؿياض ٲسٷٹٔ ٸ ٲس٧طط  زض ٪ؿسطٺ ، 

 خاؾد ايٵ خػٸټك٫ط ٸ ايٵ ٲ٣اٮٻ آٴ اؾر ٦ٻ:

  ِ ي  ّط ضٍيىطزي وِ پؽ اظ ضٖبيت العاهبت ٍ لَاٖس اؾبؾاي هٌبلها

-ثركي ثِ ضٍـ هٌبلهِ ثعضي، اهىبى ثيكتطي ضا ثطاي تٌَٔهٗبهالت 

ي ّاط   اظ َطيك الساهبت تىويلي ٍ هحبفٓتي هتٌبؾت ثب ٍيٗيت ٍيػُ

تَاًاس   ًحَ ثْتاطي هاي    گعاضاى لطاضزّس، ثِ پيف پبي هٌبلهِ -هٗبهلِ 

زّاس ٍ   ًيبظّبي هتىخط ٍ هتٌَٔ هٗبهالت گًَابگَى وكاَض ضا پبؾاد   

  ثطذَضزاض يي ثيكتط تَنيِ ٍ لبثليت  زفبٔ تثٌبثطايي اظ وبضآهسي، لبثلي

 اؾت.

تط ايٵ اؾاؼ، ضٸي٧طز انٯي ايٵ ٲ٣اٮرٻ ٸ ايرٵ خػٸټكر٫ط آٴ اؾرر ٦رٻ      

 ،ؾراظي ٦راضآيي   حرسا٦طط  ٲٷٓرٹض  تٻغسا٦ٷيٱ ٸ  ي آٴ تسٹاٶيٱ اض٦اٴ يا انٹ٬ ٲٷا٢هاذ ضا اظ ا٢ساٲاذ ز٧ٳيٯي ٸ اٞعٸزٺ

ٲاقريٵ  »ؿاظيٱ. حان٭ ايٵ ٶٓٱ ؾيؿسٳازي٥ ضا ت سي٫ط ٲطزثٍ ي ايٵ اغعا ضا زض ي٥ ٶٓٱ ؾيؿسٳازي٥ تٻ ي٧ ٲػٳٹٖٻ

 ايٱ. ٶاٲيسٺ 22«ٲٷا٢هاذ

 

 

)ؾا٬  3ي  قٳاضٺ«. ٶٟر ٸ زٹؾٗٻ»ي  ٲػٯٻ .هٌبلهبت وكَض َطاحي ٍ ؾبذت هبقييحالظ، قٽطاٰ.  :تٷ٫طيس تٻ 22

 .21(، ل92ٸ تٽاض  91اٸ٬، ظٲؿساٴ 
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اؾت: فطايٌس هٌبلهِ قبهل اااعا   قسُ  ثب ايي ضٍيىطز ٍ ثط ايي اؾبؼ تسٍيي ٍ اضايِ« هٌبلهبت  هبقيي»پيكٌْبز 

بت آثبض هتمبثلي ثط يىسيگط زاضًس؛ هب ثبيس ثِ ايي ااعا ٍ ٖوليابت  ٍ ٖوليبت هتٗسزي اؾت وِ ايي ااعا ٍ ٖولي

وٌين، ؾبظگبضي آًْب ضا ثيكيٌِ وٌين ٍ توبم ايي ااعا ٍ ٖوليبت ضا زض ذسهت ّاسع ًْابيي فطايٌاس      زليمبً تَاِ

 وٌين. هٌبلهِ تٗجيط ٍ تٗجيِ

ٹغٻ تٻ چٷس ٖٷهرط ٦ٯيرسي اؾرر.    ؾاظي ضٸقٽاي ٪ٹٶا٪ٹٴ ٲٷا٢هاذ تا ز ٴظتركي ٸ ٲسٹا ايٵ ضٸي٧طز ٲٹغة زٷٹٔ

ٔ  »، 23«ٲاټيرر ٲٗاٲٯرٻ  »ايرٵ ٖٷانرط ٦ٯيرسي ٖثاضزٷرس اظ:      اټٱ قرطايٍ ٲراٮي   »، «ٲٗاٲٯرٻ(  خيچيرس٪ي ٲحهٹ٬)ٲٹيرٹ

قٷاذر »، «ټا ٪عاض ٸ اټٳير ٸ ٸظٴ آٴ ذٹاؾسٻ ټاي ٲٷا٢هٻ ؾاظي )زثسي٭ تٻ اٖساز( ذٹاؾسٻ ٦ٳّي زٹاٴ»، «٪عاض ٲٷا٢هٻ

 «.اٖسٳاز ٦ٷٷس٪اٴ ٢ات٭ ٲٗاٲٯٻي  ٪عاض اظ تاظاض ٸ زاٲٷٻ ٲٷا٢هٻ

قرس. زٯ٣ري    تسٸٴ زٹغٻ ٦اٞي تٻ ايٵ ٖٷانط ٦ٯيسي، ٲٷا٢هاذ ٦كٹظ اظ زرٹاظٴ ٸ ٦راضآيي تظٰ تطذرٹضزاض ٶرٹاټٷرس    

يا   ٲؿكٮٻٲٽٳسطيٵ »ٸ ٶاٲسٹاظٴ اظ ٲٷا٢هاذ ٦ٻ زض ٢اٮة زٸ ضٸـ زض ؾُٹض خيكيٵ )زض ترف   ٲسساٸ٬ ٸ اٮثسٻ خطټعيٷٻ

ي زحيٯر٭   زض ؾرايٻ « زٯ٣ري ٲسرساٸ٬  »ٶا٦راٞي اؾرر. ايرٵ     قس، ٶاقي اظ ټٳريٵ زٹغرٻ   زكطي   «(ضٸ  ټاي خيف خطؾف

زض ي حايرط اؾرر.    زٹاٶس تٻ ضٸـ تؿياض ٦اضآزطي زثسي٭ قٹز ٦ٻ ټٳيٵ ضٸـ خيكٷٽاز انٯي ٲ٣اٮرٻ  ؾيؿسٳازي٥ ٲي

 ايٱ. ٦طزٺ ضا ٲ٣ايؿٻ« خيكٷٽازيزحٯي٭ »ٸ ٶيع ضٸي٧طز « ٲسسٸا٬زٯ٣ي »غسٸ٬ ظيط 

 

 

ي  ٶكرطيٻ  آياس؟  زاضز؟ ٍ ثِ چِ وابض هاي  « لعٍم»گطاى زض چِ نَضت  اضظيبثي ويفي هٌبلهِ تٷ٫طيس تٻ: حالظ، قرٽطاٰ.  23

 .44(. ل1392)ٲٽط زا زي 13ٸ12ټاي  ؾاظٺ. قٳاضٺ ظٲيٵ
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ضٸـ  3« ٲاقريٵ ٲٷا٢هراذ  »خيكرٷٽازي  ي  ٸ زا ټٳيٵ غرا، ٶٓطيرٻ   ٪اٰقٹز ٦ٻ زض ټٳيٵ  غسٸ٬ ٲكاټسٺ ٲي ايٵزض 

 اؾر. ٪عاضاٴ ٢طاض زازٺ اٞعٸٴ تط ضٸقٽاي غاضي ضا خيف خاي ٲٷا٢هٻ

اؾر. تؿسٵ ٢يٹز ٲسٗرسز ترٻ   « تاظض٪اٶي -اضظياتي ٞٷي»ي٧ي اظ ٲٽٳسطيٵ زكؾيؿاذ ح٣ٹ٢ي ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ، 

اؾرر. ٪ٹيرا    ٺ اٶحطاٜ ايٵ زكؾيؽ قرس قسٴ ٸ  ٪يط ظٲيٵزقٹاضي ٸ حسي  ،ايٵ زكؾيؽ ٲٽٱ، زض ٖٳ٭ ٲٹغة ؾٷ٫يٷي

  ټٳرٻ تايرس  يرا   ي ٞطيري  ٲٷا٢هرٻ  ټرط زٯ٣ي تؿياضي اظ ٲا ايٵ اؾر ٦ٻ زض 

تاقيٱ يا انالً  ضا تا ټٱ زاقسٻ )ا٢ساٲاذ ز٧ٳيٯي ٸ احسياَي( چيعټاي ذٹب

يا ټيچ ٶاقي اظ ٶٹٔ ٶاٲٷاؾرثي    ايٵ تطزاقر ټٳٻتاقيٱ.  ټيچ٧ساٰ ضا ٶساقسٻ

حات ا٪ط ٲٹيٹٔ ٲٗاٲٯٻ ٲٽٱ اؾرر،  »ٲط٭  ټايي اؾسست٬اظ اؾسستٮٽا اؾر. 

ٰ خؽ چٻ يطضي زاضز ٦ٻ اضظياتي ٦يٟي ټرٱ   حرات ا٪رط   »يرا  « زټريٱ؟  اٶػرا

ب ٶير ذرٹ قايس ٶيع ٸ  -ٖٯيطٚٱ ْاټط « ٶ٧ٷيٱ؟ قسٺ اؾسٟازٺ خؽ چطا اظ ٢يٳر زطاظ ،٦ٷيٱ تاظض٪اٶي ٲي -اضظياتي ٞٷي

ؾرر ٸ ٶاٲٷاؾرة  اؾر ٦ٻ تا ٸيٗير  اي ضا ؾٷ٫يٵ ٦طزٺ طحٯٻ، آٶ٣سض تاض ٲٷا٢هاذ زٸٲايٵ اْٽاض ٶٓطټا -ٶٽٟسٻ زض 

ٸيٗيسي ٦ٻ قايس تسٹاٴ آٴ ضا ٞكاض زٟاؾيط ؾرٷ٫يٵ ترط ٲٷا٢هراذ يرا تراض ؾرٷ٫يٵ ٲ٣رطضاذ         ايٱ. قسٺ ضٸ ضٸتٻ٦ٷٹٶي 

 ٲٷا٢هاذ ٶاٲيس.

ػٸټكر٫ط  قرايس ايرٵ خ  اؾرر،   ٦رطزٺ  ټايي ٦ٻ تٻ ٶٓط ايٵ خػٸټك٫ط تاض ٲٷا٢هاذ ضا ؾرٷ٫يٵ  ٢ث٭ اظ قطح ٸ ٶ٣س زٯ٣ي

تا ٶٓطاذ تسي٭ ٸي ٶحٹي ٦ٻ ٸغٹٺ اقسطا٤ ٸ اٞسطا٠ ٶٓط  تٻ ٦ٷس، ذٹز ضا تطٸقٷي تياٴ يا ٲسٖاي ٶٓطٲٹْٝ تاقس ٦ٻ 

)ض٢ية( ضٸقٵ قٹز ٸ ٶا٢ساٴ ٲحسطٰ ايٵ ٶٓط تسٹاٶٷس تٻ ٸيٹح ٲح٭ اٞسطا٠ ضا قٷاؾايي ٸ زض نٹضذ نالحسيس ٶ٣س 

 ٸ تحص ٦ٷٷس.

 

 تٻ قطح ظيط اؾر:( 24)تطاؾاؼ اح٧اٰ ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ ٲ٣اٮٻايٵ  -اي  خايٻيا ٲسٖياذ  -تٷياٶٽاي ٶٓطي 

 تٻ قرطح   همُٕ 4زٹاٴ زض  ضا ٲي« زكطيٟاذ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ تعض٨»ي ا٢ساٲاذ ٢اٶٹٶي، زض  ي٧ٱ: ٲػٳٹٖٻ

 ٦طز:  تٷسي ٸ زطزية ظيط زؾسٻ

I. ايٍ ٲٗاٲٯٻ،قط ي ٖال٢ٳٷساٴ ٸاغس ٦ٯيٻ فطاذَاى 

II. ٦ٷٷس٪اٴ ٞطاذٹاٴ، اظ ٲياٴ اغاتر زاٍَلت هٗبهلِ« قرهيت»زؾسطؾي  اٖسٳاز ٸ ٢اتٯير احطاظ ٢اتٯير 

III.  هطغَثيت»احطاظ ٸغٹز حسا٢٭ » ِ اظ ٲيراٴ قرهريسٽاي    گاعاض زض هحهاَل پيكاٌْبزي    هَضزًٓط هٌبلها

 ٢ثٹ٬ ٪اٰ خيكيٵ، ٢ات٭

IV.  ٢ثٹ٬ تات. ي ٢ات٭زضٲياٴ خيكٷٽازټا هتٌبؾت« ليوت»ووتطيي احطاظ يا ياٞسٵ 

 
 اؾر. ٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ، زض خيٹؾر ي٥ ٪عاضـ ٶ٣٭ قسٺاح٧اٰ ٲعتٹض اظ ٢ا  24
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 ،َٕايٷٽا اغرعاي ٸاتؿرسٻ ترٻ ي٧رسي٫ط زض     تؿبٍي ايٌْب ًيؿتتٻ ٲٗٷي   زٸٰ: ٸغٹز آضاض ٲس٣ات٭ ٲياٴ ايٵ ٲ٣ا .

 ٦ٯّير ي٥ ؾيؿسٱ يا ٞطايٷس ټؿسٷس.

  گبهْابيي ّوگاطا ثاطاي    ٪اٰ تٗرسي   3اؾر.  ي وبض ٍاگطا ثطاي گؿتطـ زاهٌِؾٹٰ: ٲ٣ُٕ ٶرؿر، ٪اٲي

 ٶٽاير زٳط٦ع تط ضٸي تٽسطيٵ ٪عيٷٻ اؾر. ٸ زض ټا وبّف تٗساز گعيٌِ

  :ٰضا ترٻ زطزيرة    -« ٢يٳرر »ٸ اضظياتي « ٲطٚٹتير»، اضظياتي «قرهير»يٗٷي اضظياتي  -٪اٰ ټٳ٫طا  3چٽاض

ٲ٣ُٕ، ي٥ خا٦ر ٲؿس٣٭  3تطاي ټطي٥ اظ ايٵ « خا٦سي ؾٻ»ٶاٲيٱ. زض ٲٷا٢هاذ  ٲي« ظ»ٸ « ب»، «اٮٝ»ٲ٣إَ 

 اؾر. تيٷي قسٺ خيف«( ظ»ٸ خا٦ر « ب»، خا٦ر «اٮٝ»تا ټٳيٵ ٶاٲٽا )خا٦ر 

  ٲ٣ُٕ ٞطايٷس زكطيٟاذ تط٪عاضي ٲٷا٢هرٻ زاضاي قر٧ٯٽا يرا ؾرُٹح ٲسٟراٸزي اؾرر ٦رٻ         4خٷػٱ: ټطي٥ اظ

 3زط آٴ ٲ٣ُٕ ضا اغطا ٦طز. ټطي٥ اظ  زٹاٴ ٸ تايس ٲسٷاؾة تا قطايٍ ٸ ٖٷانط ٲٗاٲٯٻ، ق٧٭ تٽسط ٸ ٲسٹاظٴ ٲي

ټاي ٲرٹضزي، ترط    غثاضي تطاي زٳاٰ ٲٷا٢هاذ تعض٨ ٸ ٶيع اٞعٸزٺٲ٣ُٕ اضظياتي، زاضاي ق٧ٯٽاي حسا٢ٯي ٸ ا

 اؾر.« زٹاظٴ»ٸ تطاي حّٟ « ٮعٸٰ»حؿة 

 ؾرٷاضيٹي   20ي ٞطايٷس ٲٷا٢هٻ، زض ٲػٳرٹٔ حرسٸز    قكٱ: زط٦ية حاتذ ٲسٷٹٔ ټطي٥ اظ ٲ٣إَ چٽاض٪اٶٻ

ٷا٢هاذ تط ًٞراي  زټس ٸ اظ تاض ٲ٣طضاذ ٲ ٪عاضاٴ ٢طاضٲي ٲرسٯٝ ضا تطاي ٲٷا٢هاذ تعض٨ خيف خاي ٲٷا٢هٻ

 ٦اټس. ٦اض ٦كٹض ٲي ٸ ٦ؿة

   تاظض٪راٶي   –اضظيراتي ٞٷري   »ترا ٲٟٽرٹٰ ٸ ٦راض٦طز    « ٪رطاٴ  اضظيراتي ٦يٟري ٲٷا٢هرٻ   »ټٟسٱ: ٲٟٽٹٰ ٸ ٦راض٦طز

اؾر ٸ زٸٲي «( قرهير»)اضظياتي ٸ احطاظ « اٮٝ»ي ا٢ساٲاذ ٲ٣ُٕ  زٟاٸذ زاضز. اٸٮي زٹؾٗٻ« ٲحهٹتذ

)ذٯرٍ ايرٵ زٸ زكؾريؽ ح٣رٹ٢ي ٸ زحٳير٭      «(. ٲطٚٹتير»احطاظ )اضظياتي ٸ «. ب»ي ا٢ساٲاذ ٲ٣ُٕ  زٹؾٗٻ

ضا اظ « ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ»اي، تركي اظ ْطٞير  ٪طاٴ تٻ زٳاٰ ٲٷا٢هاذ زٸٲطحٯٻ اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ

 تطز.( ٲياٴ ٲي

  ترا  «( تاظض٪راٶي زض ٢يٳرر   –زكضيط٪صاضي اضظياتي ٞٷري  « )»قسٺ ضغٹٔ تٻ ٢يٳر زطاظ»ټكسٱ: ٲٟٽٹٰ ٸ ٦اض٦طز

زٟاٸذ زاضز. اٸٮي زض نرٹضذ ٸغرٹز اٲ٧راٴ ٲراٮي     « تاظض٪اٶي ٲحهٹتذ –اضظياتي ٞٷي »ٟٽٹٰ ٸ ٦اض٦طز ٲ

٪رعاض اؾرر؛ اٲرا زٸٲري زض نرٹضذ       قٹز ٸ ي٧ي اظ اٲ٧اٶاذ خيف خراي ٲٷا٢هرٻ   ٲي خطزاذسٽاي ٶ٣سي اٶػاٰ

ذٯرٍ  ر. )قٹز ٸ ي٧ي اظ اٮعاٲاذ حا٦ٱ تط قطايٍ ٲٷا٢هرٻ اؾر   ٲي خيچيس٪ي احطاظ ٲطٚٹتير ٲحهٹ٬ اٶػاٰ

 ،«اي زٸٲطحٯرٻ »زٳاٲي ٲٷا٢هاذ  تطٲاظاز ٦ٷٹٶي(   قسٺ )خطزاذر زطاظ ايٵ زٸ زكؾيؽ ح٣ٹ٢ي ٸ زحٳي٭ ٢يٳر

 (تطز. ضا اظ ٲياٴ ٲي «٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ»ترف زي٫طي اظ ْطٞير 

  :ٓرط ترٻ   ٶ ي ٲرٹضز   ٲٗاٲٯٻ هَفميتزض ٞطايٷس ٲٷا٢هٻ، زاتٗي اؾر اظ ٲيعاٴ ٸاتؿس٫ي  لعٍم اضظيبثي ويفيٶٽٱ

ِ  تَاىيا  پصيطي تْٗس ي  اضظيراتي ٦يٟري زض ٞطايٷرس ٲٷا٢هرٻ     . ترٻ تيراٴ زي٫رط:   گاطاى  اًجبم تْٗسات هٌبلها

ٶاٲيٱ ٸ ٢طاضزازټاي آٶاٴ ٣ٖرٹز   ٲي«( ٲكاٸض»)يا ٪اټي « خيٳاٶ٧اض»٦ٻ َطٜ ٢طاضزاز ضا « ذسٲر»٢طاضزازټاي 
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ٌ ٸ ٖٳٯياذ ٲرسٯٟي زاضز، ټطچرٻ  قطٸ زض ٣ٖٹز ٲط٦ة ٦ٻ ٣ٖسياتس ٸ  ټؿسٷس ٮعٸٰ ٲي« ٲؿسٳط»ٸ « ٖٽسي»

تياترس  « ٲؿرسٳط »ٸ « ٖٽسي»اٞعايف ياتس ٸ ټطچٻ ٣ٖس تيكسط ضٶ٩ «( ٦ات»)زض تطاتط « ذسٲر»اضظـ ٸ ٶ٣ف 

قٹز، تيكسط تاقرس   ٲي« زحٹي٭»٦ٻ « ٦ات»اضظـ ٸ ٶ٣ف  ټطچٻتط٧ٖؽ، ياتس؛  ٮعٸٰ اضظياتي ٦يٟي اٞعايف ٲي

25 ياتس. ٮعٸٰ اضظياتي ٦يٟي ٦اټف ٲي تيكسطي ت٫يطز،« آٶي»يا « زٳٯي٧ي»ٸ ٣ٖس ضٶ٩ 
 

 ٶحرٹي ٦رٻ ټرط زؾرس٫اٺ ٲاٶٷرس ير٥        ٪عاض ترٻ  ٦ٹزاٺ ٲٹغٹز زض زؾس٫اټٽاي ٲٷا٢هٻ زټٱ: اؾسٟازٺ اظ ٞٽطؾر

تٷسي اٶػاٰ زټرس ٸ ٲاټٽرا ٸ ؾراٮٽا )زٸ     نالحير ٸ ضزثٻ تطاي ذٹز زٗييٵ« ضيعي ؾاظٲاٴ ٲسيطير ٸ تطٶاٲٻ»

 ٦اض ٦ٷس، تا ان٭ ض٢اتر زض ٲٷا٢هاذ ٲٛايط اؾر. ؾا٬( ٣ٍٞ تا اقرال ٲٷسضظ زض ټٳيٵ ٮيؿسٽا

ټرٱ   تٽثٹز ٶ٣اٌ ٢ات٭تطذي  ، زض ٦ٷاض زؾساٸضزټا ٸ تطزطيٽاي ذٹز،٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ ٲاٶٷس ټط ٲهٷٹٔ زي٫طي

نٹضذ خيراخي   س ٸ تٻټاي ظٲاٶي ٲكرهي تاظٶ٫طي قٹٶ زاضز. قايؿسٻ اؾر ٦ٻ ي٥ چٷيٵ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضازي زض زٸضٺ

يا ضٸي٧طز تٽثٹز خياخي، اٲطٸظٺ اٮ٫ٹيي ٲ٣ثٹ٬ ٸ غااٞسازٺ اؾر ٦رٻ ترطاي چٷريٵ ٲرٹاضزي تررٹتي        ضٸـ تٽثٹز ياتٷس.

آيس. تطاي تٽثٹز خياخي، تايس تٻ زحٯي٭ ؾيؿسٳازي٥ ٦ٯّير ؾاذساض ٸ زض ٦ٷاض آٴ تٻ تٽثٹزټاي ز٢ي١ تطذري اظ   ٦اض ٲي تٻ

خطزاظيٱ. تٽثٹز ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ ٲي زطيٵ ٲٹاضز ٢ات٭ طذي اظ تطغؿسٻاغعا تدطزاظيٱ. زض ايٷػا تٻ ت

 ؾاظ: تطذي ٶاٲ٫صاضيٽاي زٸخٽٯٹ ٸ ٲك٧٭ .1

زض ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ « ٪طاٴ اضظياتي زٹاٴ اٶػاٰ زٗٽساذ ٲٷا٢هٻ»زض حاٮي٧ٻ غٹاظ «: اضظياتي ٦يٟي» .1.1

ٰ، ذٹزـ تٻ زٷٽايي، ٲك٧الذ تؿياضي ضا زض ٞٽٱ اي اؾر اٲا ٶاٲ٫صاضي ٶاٲٷاؾة ايٵ ا٢سا اٲط تؿياض خؿٷسيسٺ

ضتٍ « ٦يٟير ٲحهٹ٬»اؾر. تؿياضي اظ ٞٗاتٴ ٲٷا٢هاذ ٦كٹض، زايٱ آٴ ضا تٻ  ٸ اغطاي ٲٷا٢هاذ خسيس آٸضزٺ

اضظيراتي  »يرا  « اضظيراتي ٢اتٯيرر  »يرا  « اضظيراتي زرٹاٴ  »زټٷس. تٽسط اؾر ايٵ ٲٟٽٹٰ تا ٶاٲي زي٫ط، اظ غٳٯرٻ   ٲي

قرسٺ، اتٽاٲراذ ٸ اقر٧اتذ ٶاقري اظ ايرٵ       ټا ٸ آٲاض٪يطيٽاي اٶػاٰ تا زٹغٻ تٻ تطضؾيقٹز.  ٶاٲيسٺ« قايؿس٫ي

 ٶاٲ٫صاضي ٶاٲٷاؾة، زاضاي تيكسطيٵ تؿاٲس زض ٲياٴ اٶٹأ اق٧اتذ ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ اؾر.

 زاضز.>   ... =ازاٲٻ .1.2

 

 

ي  ٶكرطيٻ  آياس؟  زاضز؟ ٍ ثِ چِ وابض هاي  « لعٍم»گطاى زض چِ نَضت  اضظيبثي ويفي هٌبلهِ تٷ٫طيس تٻ: حالظ، قرٽطاٰ.  25

 .44(. ل1392)ٲٽط زا زي 13ٸ12ټاي  ؾاظٺ. قٳاضٺ ظٲيٵ
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 دارد؟« لسٍم»در چِ غَرت، « گراى ارزيبثي كيفي هٌبقػِ»

 آيذ؟ هيٍ اسبسبً ثِ چِ كبر 
 

ي زرساض٦اذ اٮ٧سطٸٶي٧ري زٸٮرر( ٸ ٞٗراتٴ      ؾراٲاٶٻ «)ؾساز»اٶسض٦اضاٴ  زؾر 26ي زض ٶكؿر ٲكسط٤ي٥ چاٮف غسّ

  ٢ايٱ( ايٵ تٹز ٦ٻ: )٦ٗة« ټاي اغطايي ٲٷا٢هاذ ٶاٲٻ ٸ آييٵ ٹاٶيٵ٦اض٪طٸٺ ٖٯٳي تطضؾي ٢»

 اي اغثاضي اؾر يا ٶٻ؟ اذ زٸٲطحٯٻآيا اضظياتي ٦يٟي زض زٳاٰ ٲٷا٢ه

 اؾت وِ: ٌَّظ ثسضؾتي ضٍقي ًكسُزټس ٦ٻ  يايٵ ٶكاٴ ٲ

 زاضز؟« لعٍم»آيس؟ ٍ  زض چِ نَضت،  ثِ چِ وبض هي« گطاى اضظيبثي ويفي هٌبلهِ»

 .٦ٷيٱ ضا تطضؾي٪طاٴ  ٲٷا٢هٻٞايسٺ ٸ ٮعٸٰ اضظياتي ٦يٟي  27ٍ ابهٕٖويك ٶؿثساً ٶحٹي  تظٰ اؾر ٦ٻ تٻتٻ ټٳيٵ زٮي٭، 

 
 .زض زٽطاٴ زٸٮر)ؾساز( اٮ٧سطٸٶي٥  ي زساض٦اذ  ؾاٲاٶٻ زٞسطزض ٲح٭  1393ٲطزاز  26ي٧كٷثٻ  26

زض ٞٽرٱ  ، «غاٲٗيرر »ٸ  «ٖٳ١»٦ٯيسي زٸ ٖٷهط ٖٯيطٚٱ اټٳير ، تٻ زٮي٭ آٴ اؾر ٦ٻ زك٦يس تٻ ٖٳي١ ٸ غاٲٕ تٹزٴ تطضؾي 27

زرٹاٴ ايٷ٫ٹٶرٻ    ضا ٲري « غاٲٗيرر »ٸ « ٖٳر١ »ٶ٣رف   قرٹز.  ، ٲٗٳٹتً اظ ايٵ اټٳير ٦ٯيسي ٟٚٯر ٲري ټايي چٷيٵ ٲؿكٮٻ ٸ زحٯي٭

 ٦طز: تياٴ

ترا ټرٱ ٲؿراٸي اؾرر؟      گلؿتبى ؾٗسيي ضاټٷٳايي اظ ي٥ ح٧اير ٸاحس  آٲٹظ زتؿساٶي ٸ زاٶف آٲٹظ زٸضٺ زضياٞر زاٶف آيا

 چٻ زٟاٸزي زاضز؟ ؿساٶيآٲٹظ زت زتيطؾساٶي ٶؿثر تٻ زاٶف آٲٹظ زضياٞر زاٶف

ي ٲ٧راٶي٧ي   تا ي٥ ٲؿركٮٻ  زض شټٵ زاضز ٸ ٦ؿي ٦ٻ ايٵ ٢ٹاٶيٵ ضا زض شټٵ ٶساضززضياٞر ٦ؿي ٦ٻ ٢ٹاٶيٵ ٶيٹزٵ زض ٲ٧اٶي٥ ضا 

 تٹز؟ چ٫ٹٶٻ ذٹاټس

 اي ٸ اَالٖاذ ٢ثٯي ټط ذٹاٶٷسٺ، زض ٲٹاغٽٻ ٸ زضياٞر ٲٗٷاي ټط ٲسٵ چيؿر؟ ظٲيٷٻ ٶ٣ف زاٶف

 ٞٽٱ ٸ زٟؿيط ٸي اظ ٢اٶٹٴ چيؿر؟٦ٷٷسٺ تٻ ٢اٶٹٴ زض  ٸ اَالٖاذ قرم ٲطاغٗٻ  ٶ٣ف زاٶف

تٻ ٲٗٷي آٴ اؾر ٦ٻ ذٹاٶٷس٪اٴ تا ټؿط  –تاقس  ي ٸغٹز زاقسٻتا ٞطو ايٷ٧ٻ زض ي٥ ٲسٵ ٢اٶٹٶ –آيا ٸيٹح ٸ قٟاٞير ٢اٶٹٴ 

 ٦طز؟ اي اظ آٴ تطزاقر ذٹاټٷس ؾُ  اَالٖازي تٻ ٶحٹ ي٫اٶٻ

آ٬ تايس آٴ تاقس ٦ٻ احسٳا٬ تطزاقسٽاي ٲسٟاٸذ اظ ٲحهرٹتذ ذرٹز )ٲسرٹٴ     زالـ ټط ٶٓاٰ ٢اٶٹٶ٫صاضي ٸضظيسٺ ٸ ايسٺ٪طچٻ 

زض نٹضذ ٸغٹز ٶٓراٰ   زٷٹٔ زٟاؾيط ٶيع ٣ٍٞ -ٸ ٶٻ حصٜ  –ي ټٳيٵ ٦اټف اٲا حستطؾاٶس؛   ٢اٶٹٶي( ضا تٻ حسا٢٭ ٲٳ٧ٵ

زض نرٹضذ اٲ٧راٴ تطزاقرسٽاي     . زض ٚياب چٷيٵ ٶٓاٰ ٢اٶٹٶ٫رصاضي چرٻ تايرس ٦رطز؟    تٹز ذٹاټسآ٬  ٢اٶٹٶ٫صاضي ٸضظيسٺ ٸ ايسٺ

ٸ زي٫رطي  « اؾرر زط ٭ ضاټ٫كرا ٳزض ٖ»٦ٻ ي٧ي  تطزاقرا٪ط ٢طاض تاقس ٦ٻ تيٵ زٸ اضغحير تا ٦ساٰ تطزاقر اؾر؟   ٲسٟاٸذ،

زرط اضغر     زټيٱ؟ تطزاقرر ٲٟيرس   تٽسط اؾر ٦ساٲي٥ ضا زطغي   ي٧ي ضا زطغي  زټيٱ،« ٶياظ اظ ٲُاٮٗٻ ٸ زاٶف ٢ثٯي اؾر تي»٦ٻ 

 ؟اؾر يا تطزاقر آؾاٶسط

ي خيف ضٸ ٢ث٭ اظ ټط ؾرٷي ترٻ   تٻ ٖٯر اټٳير ٦ٯيسي زاٶف )اَالٖاذ غاٲٕ ٸ ز٢ي١( اظ ٲٹيٹٖاذ اؾر ٦ٻ زض ح٭ ٲؿكٮٻ

 خطزاذر. ي ٲٹضزتطضؾي ذٹاټيٱ ي اَالٖاذ ٸ ٶ٧اذ ٲٽٱ زض زحٯي٭ خسيسٺ اضايٻ
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تاظاٶسيكري،   ټرط تراض  رسٯٝ، ٲٶكطياذ ٸ ؾٳيٷاضټاي  اضايٻ زضتاضټا اظ ي ظيط، خؽ  ٲُاٮة ٲُطٸحٻ٪ٟسٷي اؾر ٦ٻ: 

 قس.  ذٹاټس  زط اضايٻ زط ٸ خيٹؾسٻ ايٷ٥ تا ٸيطايف زاظٺ ٸ تٻ ٶحٹي ٲٷؿػٱ .اؾر ز٧ٳي٭ قسٺتاظٶٹيؿي ٸ 

ذ غٹضاغرٹضي زض ايرٵ   ي زٗاتيط ٸ ا٢ساٲا اضظياتي ٦يٟي، ٲايٻٲٹاضز ٮعٸٰ ي  زضتاضٺ« ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ» اغٳا٬ِ

 اؾر: اؾر. زض ايٵ ٢اٶٹٴ آٲسٺ ٲٹضز قسٺ

 ٞطآيٷس تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ - 9 ي ٲازٺ»
 :زطزية قاٲ٭ ٲطاح٭ ظيط اؾر ٞطآيٷس تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ تٻ

 ٲاٮي. ٲٷاتٕ ٲيٵكز –اٮٝ 
 (.ٖٳٹٲي يا ٲحسٸز ،اي يا زٸ ٲطحٯٻ اي ٲطحٯٻ زٗييٵ ٶٹٔ ٲٷا٢هٻ زض ٲٗاٲالذ تعض٨ )ي٥ -ب 
 .اؾٷاز ٲٷا٢هٻ ي ٻزٽي –ظ 
 .٪طاٴ زض نٹضذ ٮعٸٰ اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ -ز 
 .ٞطاذٹاٴ ٲٷا٢هٻ -ټر 
 .اضظياتي خيكٷٽازټا -ٸ 
 «ٲٷا٢هٻ ٸ اٶ٣ٗاز ٢طاضزاز. ي زٗييٵ تطٶسٺ -ظ 

ضا « ٪رطاٴ  اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هرٻ »اغطاي «( زض نٹضذ ٮعٸٰ»)يٗٷي ٖثاضذ « ز»٦ٷيٱ ٦ٻ ترف اٶسٽايي تٷس  ٲالحٓٻ ٲي

 «.ٮعٸٰ ٖسٰ»يا « ٮعٸٰ»اؾر تٻ  ض ٦طزٺٸا٪صا

 زٹاٴ خطؾيس ٦ٻ: ٲطغٕ زكريم ايٵ ٮعٸٰ ٦يؿر؟ ا٦ٷٹٴ ٲي

 ، ايٵ اؾر ٦ٻ تدطؾيٱ: ضٸـ زكريم ايٵ ٮعٸٰ چيؿر؟زط ضاټ٫كاٸ  زط ټٹقٳٷساٶٻاظ آٴ 

 ز؟چگًَِ ثفْوين وِ اضظيبثي ويفي، لعٍم زاضز يب ًساضاي،  زض ّط هٌبلهِيٗٷي ٲٽٳسطيٵ خطؾف ايٵ اؾر ٦ٻ: 
 

قايس ٦ؿاٶي ت٫ٹيٷس: تا ٲطاغٗرٻ ترٻ   ، «چگًَِ ثفْوين اضظيبثي ويفي، لعٍم زاضز يب ًساضز؟»زض تطاتط ايٵ خطؾف ٦ٻ 

تٷرا ترط   تط٪عاضي ٲٷا٢هراذ  ٶٻ زض ٶ٫اضـ ٢اٶٹٴ . ظيطا اٲا ايٵ خاؾد زضؾسي ٶيؿر«. ټاي اغطايي ٶاٲٻ آييٵ»يا « ٢اٶٹٴ»

٦ؿي ٸ٢ر ٪صاقر ترطاي ٦ؿرة ٸ ٶكرط ايرٵ      ټا ټيچ ٶاٲٻ ي آييٵ قٹز ٸ ٶٻ زض ټٷ٫اٰ زٽيٻ ز ش٦طايٵ تٹز ٦ٻ ايٵ ٲٹاض

                                                                                                                                                                  

زٹاٴ تٻ ٢ًاٸذ زضؾر ٸ ٲٷاؾثي اظ ٲٹاضز ٮعٸٰ ٸ  ٹايس ٸ ٶ٣ف ٸا٢ٗي آٴ ٶٳيتسٸٴ زاقسٵ زهٹض ضٸقٷي اظ اضظياتي ٦يٟي ٸ ٞ

 ٖسٰ ٮعٸٰ آٴ زؾر ياتيٱ.
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ټا حايرط ٸ اظ ٶعزير٥    ٶاٲٻ ي ٶٹقساض حايط، زض ټط زٸ ٞطايٷس زسٸيٵ ٢اٶٹٴ ٸ زسٸيٵ آييٵ زاٶف ٸ زضاير. )ٶٹيؿٷسٺ

 . 28اؾر( قاټس تٹزٺ

  :ٲٹاضزي ٲاٶٷس

  ،«اضظياتي ٦يٟي»ٮعٸٰ  ٮعٸٰ يا ٖسٰ -1

 ٸ « تاظض٪اٶي -اضظياتي ٞٷي»زكريم تظٰ تٹزٴ يا ٶثٹزٴ  -2

ضغرٹٔ ترٻ   »)يٗٷري  « ٢يٳرر تاضظ٪اٶي زض  -زكضيط زازٴ اضظياتي ٞٷي»ٮعٸٰ ٸ اٲ٧اٴ   تاظض٪اٶي،   - خؽ اظ اضظياتي ٞٷي -3

 ، «(٢يٳسٽاي زطاظقسٺ

 ٪عاض اؾر. اظ اذسياضاذ زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻ ،ټٳ٫ي َث١ ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ

ي  ٟٚٯر اظ زٹؾرٗٻ  ٦ٷيٱ. ٪عاضاٴ از٧ا زاٶف ٸ زضاير ٲٷا٢هٻي  زٹؾٗٻ، تايس تٻ خيك٫ٟسٻ ٲٹضز 3ي ٲاٶٷس ايٵ زض ٲٹاضز

 اؾر. اي تطاي ايٵ ٲؿكٮٻ ايػاز ٦طزٺ ٪عاضاٴ، اتٗاز ٪ؿسطزٺ زاٶف ٸ زضاير ٲٷا٢هٻ
 

اؾرر، زكؾريؽ ح٣رٹ٢ي تؿرياض      ٸ زٗطيٝ قسٺ٦ٻ زض ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ زكؾيؽ « ٪طاٴ اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ»

اغطاي  «ٮعٸٰ»اؾر. ا٦ٷٹٴ، ټٱ ٲهازي١ ٸ ٲٹاضز  قسٺ آقٟس٫يذٹتي اؾر ٦ٻ زض اغطا ٸ زطٸيع، زچاض ٶٹٖي اتٽاٰ ٸ 

 ي آٴ.«ٲٗياضټا ٸ ضٸقٽا»اضظياتي ٦يٟيِ ٲح٭ ٲٷا٢كٻ اؾر ٸ ټٱ 

 تطذي اظ ايٵ ٲٹاضز ٲٷا٢كٻ ٸ چاٮف تٻ قطح ظيط اؾر:

 ِضا ثاِ توابم   « اضظيابثي ويفاي  »لبًَى ثطگعاضي هٌبلهبت،  19ي  هبزُ« الف»اؾتٌبز ثٌس  ثؿيبضي افطاز ث

 ضؾس.( ثِ ًٓط ًويوِ الجتِ تٗوين زضؾتي )اًس؛  زازُ تٗوين « اي هٌبلهبت زٍهطحلِ»

 ًِثسٍى « اي زٍهطحلِ»، اهىبى ثطگعاضي هٌبلهبت «ؾتبز»ي  يىي اظ ايطازّبي ثطذي وبضقٌبؾبى ثِ ؾبهب

اًاسضوبضاى اياي ؾابهبًِ     )زض ايي ؾبهبًِ( اؾت؛ زض حبليىِ زؾت« گطاى ضظيبثي ويفي هٌبلهِا»العام ثِ 

ضا تاسثيطي  « گطاى اضظيبثي ويفي هٌبلهِ»گعاضاى ثِ  ثسٍى العام هٌبلهِ« اي هٌبلهبت زٍهطحلِ«ثطگعاضي 

 قوبضًس. وبضآهس ٍ هٗمَل ثطهي

 ِلابًَى،   12ي  هابزُ «  »ااطايي ثٌاس   ي ًبهِ ي ضؾوي )زض فهلْبي ؾَم ٍ چْبضم آييي زض يه ههَث

لابًَى   12ي  اؾت واِ هٗيبضّابي هٌاسض  زض هابزُ     تهَض قسُ«( ي اضظيبثي ويفي ًبهِ آييي»هَؾَم ثِ 

ٍ ثٌب ثط ّوايي تهاَض ًبزضؾات، هٗيبضّابي      -« حهطي»ٍ ًِ  –ّؿتٌس  «توخيلي»ثطگعاضي هٌبلهبت، 

 اًس. زيگطي ثِ هٗيبضّبي لبًًَي افعٍزُ

 
 «اٶ٫راضي  ؾرٽ٭ ». قٹز ٲي ٲكاټسٺ اٶ٫اضي ؾٽ٭ ٶٹٖي – ٲا ايټ «ٞطاٸضزٺ» زي٫ط ٲاٶٷس –ٲا « ٲ٣طضاذِ»ٸ « ٢ٹاٶيٵ»زض تؿياضي  28

ذرٹز اؾرر ٸ ضيكرٻ زض آ٪راټي زاضز؛ اٲرا        زراتٕ ٲثراٶي ٸ ٢ٹاٖرس ٲكررم    « ضٸازاضي». «ضٸازاضي» يرا  «زؿراټ٭ » ترا  زاضز ٞط٠

ايرٱ ٸ اتٽراٰ ٸ    سرٻ ٶ٫طٞ  اضظياتي ٦يٟي ضا ٶيع چٷاٶ٧ٻ تايس غسّي« ٮعٸِٰ»اؾر ٦ٻ  ٦اٲالً تط٧ٖؽ اؾر. ايٷ٫ٹٶٻ تٹزٺ« اٶ٫اضي ؾٽ٭»

 اؾر. اي ياٞسٻ آؾيثٽاي آٴ، اتٗاز ٪ؿسطزٺ
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 َاؾت وِ اضظيبثي  تهَض قسُ«( ي اضظيبثي ويفي ًبهِ آييي» 11ي  ي ضؾوي )زض هبزُ ثِحتي زض ّوبى هه

 .زاضزثِ هجلغ هٗبهلِ  گيآى، ثؿت «لعٍم»ويفي ٍ 

 ُاؾت واِ زض هجابلغِ پابييٌتطِ هٗابهالت،      ي ّيأت ٍظيطاى، تهَض قسُ ههَثِ الصوطِ ي اذيط زض ّوبى هبز

 وطز. سٍلتَاى اظ حسالل هٗيبضّبي همطض لبًًَي ًيع ٖ هي

 ِفطهاَل  »گطاى ضا هؿتميوبً زض هراط  وؿاط    گعاضاى، ٖسز حبنل اظ اضظيبثي ويفي هٌبلهِ ثطذي هٌبله

 اًس. وطزُ ٍاضز ّب ًبهِ ي هٌسض  زض آييي «قسُ ليوت تطاظ

 ثبظضگابًي  –اضظيبثي فٌي »ٍ « اضظيبثي ويفي»اًسضوبضاى هٌبلهبت، تفبٍت هيبى  ٌَّظ ثؿيبضي اظ زؾت »

 زاًٌس. ضا ًوي

  هحاسٍز »ٍ « ٖواَهي »ي  اضظيبثي ويفي ضا فهل هويع هٌبلهِ ًجَزثطذي افطاز ٍاَز يب » ِ اًاس.   زاًؿات

ثاِ  اًاس   زازُ  تٗواين ضا « اي زٍهطحلِ»ٍ « اي هطحلِ يه»ثب هٌبلهبت « ثبظضگبًي –اضظيبثي فٌي » اضتجبٌ)

 «.(هحسٍز»ٍ « ٖوَهي» بتهٌبله ثب «اضظيبثي ويفي»اضتجبٌ 

 ا ثطذي فطٍقٌسگبى ًطم ِ افاعاض ذاَز ضا الاَگيطي اظ     ي لاَت ًاطم   فعاضّبي ثطگعاضي هٌبلهبت، ًمُا

 اًس. زازى اضظيبثي ويفي زاًؿتِ اي ثسٍى اًجبم ي زٍهطحلِ هٌبلهِ

 ِضيعي وكَض وِ تهسي پبؾرگَيي ثِ پطؾكْبي زؾاتگبّْبي   ثطذي ٖعيعاى ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبه

 اًس. وطزُ  گطاى ضا زض توبم هٌبلهبت ااجبضي اٖالم اًس، اضظيبثي ويفي هٌبلهِ ااطايي ضا ثط ْٖسُ زاقتِ

  چبلكْب، اذتالع ًٓطّب ٍ َطح پطؾكْبي زؾتگبّْبي ااطايي ٍ ًٓبضتي اظ هطوع پػٍّكْبي هجلؽ تب

اؾت وِ ايي هطوع يه گعاضـ هفهل، زض حاسٍز   ابيي ثبال گطفتِ

( زض ايااي ثاابضُ تْيااِ ٍ هٌتكااط 10868ي  قااوبضُ ناافحِ )ثااِ 30

 ..اؾت. ٍ . وطزُ

تسضؾرسي ٪كرٹزٺ   « اضظيراتي ٦يٟري  »ِ  خؽ اظ ٶعزي٥ تٻ ير٥ زټرٻ، ټٷرٹظ ٪رطٺ    

 ضاٺ ح٭ ٲؿكٮٻ چيؿر؟ اؾر. ٸاٞٗاً چٻ تايس ٦طز؟ ٶكسٺ
 

اضظياتي ٦يٟري  « ٲٹاضز ٮعٸٰ»ٸ زٗييٵ زضؾر « اضظياتي ٦يٟي»ي  تطاي ح٭ ٲؿكٮٻ

ي ٲٽرٱ   ٟي، تايس زض چٷرس ٶ٧سرٻ  ٦ي ٸ زض خي آٴ زٗييٵ زضؾر ٲٗياضټاي اضظياتي

 ٦ٷيٱ: زكٲ٭

. چٷاٶ٧ٻ ٪ٟسيٱ: ٲطاغٗٻ تٻ ٲسٹٴ ٲ٣طضاذ ٸ ذٹاٶرسٴ ز٢ير١ آٴ، ٪طچرٻ ٪راٰ     1

نِرطِٜ ضٸذرٹاٶي اح٧راٰ ٲ٣رطضاذ ٦راٞي      ي خيف ضٸ،  تطاي ح٭ ٲؿايٯي ٲاٶٷس ٲؿكٮٻٲي اؾر، اٲا تؿياض ٲٽٱ ٸ ٲ٣سّ

اضظيراتي  »، لابًَى ثطگاعاضي هٌبلهابت   اؾر. زض  زٺٶيؿر. تٹيػٺ زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٢اٶٹٴ اٲطي ضا تٻ ٲطغٕ زي٫ط ؾدط
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ي زرساض٦ازي اؾرر.    زكريم ايٵ ٮعٸٰ، ذٹز ٶياظٲٷس زاٶرف ٸ زػطترٻ  «. زض نٹضذ ٮعٸٰ»اؾر تٻ  احاٮٻ قسٺ« ٦يٟي

ي  ٪كا تاقس، ذٹزـ ٲايرٻ  اؾر ٦ٻ تيف اظ آٶ٧ٻ تسٹاٶس ٪طٺ ٶيع آٶچٷاٴ زچاض ذُا  ي ااطايي اضظيبثي ويفي  ًبهِ آييي

غٳٯرٻ ٲط٦رع    اٶرسض٦اضاٴ تٽثرٹز ٲٷا٢هراذ )اظ    ي زالقٽاي ٦ٷٹٶي زؾرر  اؾر. زض ٸا٢ٕ ترف ٖٳسٺ س٫ي اتٽاٰ ٸ آقٟ

٦ٷريٱ ٦رٻ: ترطاي حر٭      ٶاٲٻ اؾر. خؽ ٶرؿر تايرس زٹغرٻ   خػٸټكٽاي ٲػٯؽ( ٲُٗٹٜ تٻ ضٕٞ ذُاټاي ټٳيٵ آييٵ

 .ي ٍاضز ثكَينالظم اؾت ثِ ؾُح فطاتط اظ لَاًيي ٍ همطضات ضايج هٌبلهبت و٦ًٌَيٟي،   ي اضظياتي ٲؿكٮٻ

 ظٶٱ: زض زٹيي  تيكسط يا تٽسط ايٵ ٲؿكٮٻ ٲطاٮي ٲي

ي ايٵ ٢راٶٹٴ ٸ ٶيرع    ٦ٷٷسٺ ذٹاٶٷس٪اٴ اغطا. 29اؾر ش٦ط قسٺ« ٦ات»ٸ « ذسٲر»تاضټا ٶاٰ زض ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ، 

« ذرسٲر »ٸ « ت٦را »اٶس، چٷس ٶٟط ترٻ زكٲر٭ زض ٲٗٷراي     اٶس ٸ قايس ٲٷسكط ٦طزٺ ٲٟؿطاٶي ٦ٻ زٟؿيط ذٹز ضا زطٸيع زازٺ

قايس ٦ؿي ت٫ٹيس ٦ٻ ٢اٶٹٶ٫رصاض زض ټٷ٫راٰ    اٶس؟ زازٺ اي اظ ايٵ زٸ ٲٟٽٹٰ اضايٻ ؾٷػيسٺ ٸ ٖاٮٳاٶٻاٶس ٸ ٲٗٷاي  خطزاذسٻ

اؾرر.   ضا زاقرسٻ زؾسي ٸ ٖٳٹٲي  اؾر ٸ ټٳاٴ ٞٽٱ زٰ اي زض ٶٓط ٶساقسٻ ٸ ٖاٮٳاٶٻ  ٦اضتطز ايٵ زٸ ٮّٟ ٲٗاٶي ؾٷػيسٺ

  ايٵ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضاذ ټيچ ضاټ٫كا ٶرٹاټس تٹز؟قايس. اٲا آيا ٞٽٱ تطزط اظ ؾُ  

٪كاييِ ٦اٞي تطذرٹضزاض   اظ زٹاٴِ ٪طٺ« اضظياتي ٦يٟي»ؾاحسي تا ٲٹيٹٔ  تُٗسي يا ز٥ ٦ٷيٱ ٦ٻ تطذٹضز ي٥ . تايس زٹغٻ2

 تايس غٹاٶة ٲرسٯٝ ٲٹيٹٔ ضا زض ٶٓط ت٫يرطيٱ. ٶرؿرسيٵ ؾرٷسِ   « ٲٷا٢هاذ ترف ٖٳٹٲي»ٶيؿر. زض زحٯي٭ ٲؿاي٭ 

، «ٶٓراٰ ٞٷري ٸ اغطايري   »زٗطيرٝ ذرٹتي اظ    ( زض يرٳٵِ 1367)ٲهرٹب  « ٶٓراٰ ٞٷري ٸ اغطايري ٦كرٹض    »ٲٹؾٹٰ تٻ 

يازقرسٺ،   هكرهبت َٖاهلٸ ٶيع زثييٵ   اًسضوبض تْيِ ٍ ااطاي پطٍغُ اًتربة َٖاهل زؾت چ٫ٹٶ٫ي»زاضز:  ٲي تياٴ

٦رٻ زض   -« طايٷس ٲٷا٢هٻٞ»زض زحٯي٭  «.اؾر فٌي، حمَلي ٍ هبليي انٹ٬، ضٸقٽا، ٲ٣طضاذ ٸ يٹاتٍ  ٲػٳٹٖٻ زاتٕ

ي  )يٗٷري َطٞٽراي ٲٗاٲٯرٻ   « ٖٹاٲر٭ » ٸ ٶيرع زض زثيريٵ ٲكرهراذِ    -اؾر « ٞطايٷس اٶسراب ٖٹاٲ٭ َطح»ٸا٢ٕ ټٳاٴ 

ي ٦ٯيسي  . يٗٷي ٶ٧سٻثبقين نَضت تَأم زض ًٓط زاقتِ ي هبلي، فٌي ٍ حمَلي ضا ثِ اٌجِ ّط ؾِ ٪عاض(، تايس  ٲٷا٢هٻ

 اي )فٌي، هبلي ٍ حمَلي( اؾت. ضقتِ ّويي ًگطـ هيبى ،«اضظيبثي ويفي»زض گكبيفِ گطُِ زٸٰ 

اؾر ٦ٻ زض تطاتط ي٥ ٶياظ غسيس، تٻ زٹٮيس ٞٽٱ ٸ زاٶف غسيسي ت٧ٹقريٱ. ايٷر٥    ټٷ٫اٰ آٴ ٞطا ضؾيسٺ ا٦ٷٹٴ. قايس 3

ي تياٶسيكيٱ ٸ خاؾد زضذٹضي تطا« ٪طاٴ ٮعٸٰ اضظياتي زٹاٴ اٶػاٰ زٗٽساذ ٲٷا٢هٻ»زط تٻ  تايس اٶس٦ي ٖٳي٣سط ٸ ٪ؿسطزٺ

 «ذرٹز ٲرا  »اؾر ٸ خؽ ٶياظٲٷس زالـ ٸ غسّير  «ٲا»ي  ايٵ خطؾف ذٹز، اؾسرطاظ يا اتسأ ٦ٷيٱ. ايٵ خطؾف، ٲؿكٮٻ

زض ٢راٶٹٴ تط٪رعاضي ٲٷا٢هراذ، ايرٵ خطؾرف، ٦ٳسرط ٲُرطح        « ٪رطاٴ  اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ» اؾر. زا خيف اظ زكؾيؽِ

يٱ خاؾري تياتيٱ يا تؿراظيٱ ٦رٻ زضذرٹض ٸ ٦اضآٲرس     اٶس؛ اٲا ايٷ٥ تايس ت٧ٹق اؾر؛ خؽ ٦ٳسط ټٱ تٻ آٴ خاؾد زازٺ تٹزٺ

 
ٸ ٲسطازٞٽراي  « ٦ات»ي  ٸ ٦ٯٳٻتاض  16ٸ ٲكس٣اذ ٸ ٲسطازٞٽاي آٴ « ذسٲر» ،اؾر ٲازٺ  ٦30ٻ  ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذزض  29

٦ٻ تاضټرا    چ٣سض ضٸي ايٵ زٸ ٦ٯٳٻ ٲاايٱ.  ي ضا زض ايٵ ٢اٶٹٴ ايٷ٣سض ظياز تٻ ٦اض تطزٺ ٦ٳسط ٦ٯٳٻ اؾر. تٻ ٦اض ضٞسٻتاض  12آٴ ٶيع 

 ايٱ؟ ٦طزٺ ايٱ زكٲ٭ ٸ ز٢ر تٻ ٦اض تطزٺ

ترٻ  « ذرسٲر »زض ٲٗٷي « ٦اض»اؾر. ي٥ تاض ٶيع  تاض تٻ ٦اض ضٞسٻ 12« ذسٲاذ»ي  تاض ٸ ٦ٯٳٻ 3 «ذسٲر»ي  ٦ٯٳٻ)زٹيي  ايٷ٧ٻ: 

 اؾر.( ٶيع ي٥ تاض تٻ ٦اض ضٞسٻ تاض ٸ ٲحهٹ٬ زض ٲٗٷي ٦ات 2« اٲٹا٬ ٲٷ٣ٹ٬»ٸ تاض  10« ٦ات»ي  ٦ٯٳٻ اؾر. ٦اض ضٞسٻ
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ي  اؾر؛ خاؾري ٦ٻ آٲرازٺ  ياٞسٻ -ٖٷٹاٴ خػٸټك٫ط ٲٷا٢هاذ تٻ -ي آٴ  تاقس. ٶٹقساض حايط خاؾري اؾر ٦ٻ ٶٹيؿٷسٺ

زضؾرسي   ٷٷرس ٸ تٽثرٹز زټٷرس، ضاٺ ضا ترٻ ٶحرٹ     ٦ ضا ٶ٣س ذاؾر. ا٪ط زي٫طاٴ ايٵ ٲ٣اتناحثٷٓطاٴ ٶ٣س ٸ ٶٓط ٸ زحٯي٭ 

ضٸي تسٹاٶيٱ اؾر. ايٵ ٲ٣اٮٻ، ي٥ ٶٓطيٻ اؾر؛ زا  ي ٲٷؿػٳي زضايٵ تاضٺ اضايٻ قسٺ يٱ. زا ٦ٷٹٴ ٦ٳسط ٶٓطيٻزټ ٲي ازاٲٻ

 زټيٱ. اي تايؿسيٱ ٸ خيكطٞر ٸ تٽثٹز ضا ازاٲٻ خايٻ
 

اضظياتي ٦يٟري چيؿرر؟( ذرٹب     ح٭ ٲؿكٮٻ ٸ َطاحيِ خاؾدِ خطؾفِ ٦ٯيسي )ضٸـ زكريم ٮعٸٰ خيٳٹزٴ ضاٺتطاي 

 سي٦ٻ غسا اظ ټٱ قا يٖٷانط ٲسٟاٸزتايس ت٫ٹييٱ ٦ٻ: « تٷسي ٲٟه٭»٦ٷيٱ. زض زكطي   زٹغٻ« تٷسي ٟه٭ٲَ»اؾر تٻ ٲٗٷي 
. خػٸټٷرس٪اٴ  ٦ٷٷرس  يٲر  ضا ٦ؿرة  يٷيٶرٹ  ريټٹ ٷس،يآ يٲ ٪ٟسٳاٴ ٪طز ٥يزض٢اٮة  ،زض ٦ٷاض ټٱ يتاقٷس، ٸ٢س ٲٟٽٹٰ يت

اٶس  ٦طزٺ اؾسٟازٺ Articulationي  ٸاغٺ اظ «٫طيزازٴ ٖٷانط تٻ ټٳس زازٴ ٸ غٹـ ضتٍ» ظتاٴ تطاي ٶاٲ٫صاضي اٶ٫ٯيؿي
ٖٷانرط   يآٸض ٪رطز »يٗٷي  «يتٷس ٲٟه٭» اٶس. ضا تطاي آٴ خيكٷٽاز ٦طزٺ« تٷسي ٲٟه٭» ٶٽازِٸ خػٸټٷس٪اٴ ايطاٶي ٶيع تطاتط

ټاي زاٶكي ٲرسٯٟري   ي ٲٷا٢هاذ، حٹظٺاظ آٶػا ٦ٻ زض تط٪عاضي ٲٹ١ٞ ٸ ٢اٶٹٶ .30«ٶٹ يسيآٶٽا زض ټٹ ةيٲرسٯٝ ٸ زط٦

  ثٌسي ٖلَم وبضثطزي هٌبلهبت اؾت. ضٍـ هب زض پبؾد ثِ پطؾف وليسي ثحث، هفهلٶ٣ف زاضٶس، خؽ 

َطي٣ي اؾر تطاي « ٲٷا٢هٻ»ي ٖعيٳر ٲٷاؾثي ضا ٶيع تط٪عيٷيٱ. اظ آٶػايي٧ٻ  ٖالٸٺ تط ضٸـ ٲٷاؾة، تظٰ اؾر ٶ٣ُٻ

ضا زض «( ٲٗاٲٯرٻ »، تايس ټسٜ ٸ ٚاير ٞطايٷرس )يٗٷري   «ٞطايٷس ٲٷا٢هٻ»ر ، خؽ تطاي َطاحي زضؾ«ٲٗاٲٯٻ»٪يطي  ق٧٭

قٹز. ٲطالً ٸ٢سي زض ٶٓط  ي ٲٷاؾثي ٲي ټسٜ، ٲٹغة ياٞسٵ ضٸـ يا ٸؾيٯٻ ٵتاقيٱ. زض ٶٓط زاقسٵ ٸ قٷاذس ٶٓط زاقسٻ

ٲٷاؾة اؾر ٸ ي  زٹاٶيٱ ٢ُاض ضا تط٪عيٷيٱ ٸ ا٪ط ٲ٣هس اضزتي٭ تاقس ذٹزضٸ ٸؾيٯٻ ت٫يطيٱ ٦ٻ ٲ٣هس ٲكٽس اؾر، ٲي

ي ٶاٲثطزٺ تٻ زٷٽايي ٦اٞي ٶيؿسٷس؛ تٯ٧ٻ ټٹاخيٳا يا ي٥  اٲا ٸ٢سي ټسٜ ضا ٦يف زض ٶٓط ت٫يطيٱ، ټيچ٧ساٰ اظ زٸ ٸؾيٯٻ

ي  تٹز. قٷاذر ٸيػ٪ي ټسٜ، ٲٹغرة تٽثرٹز اٶسرراب ٶحرٹٺ     ي ٲٷاؾة ذٹاټس حٳ٭ ٲط٦ة اظ قٷاٸض زضيايي ٸؾيٯٻ

 ٦ٷيٱ. آٚاظ« قٷاذر ٲٗاٲالذ»س اظ ، تاي«ٲٷا٢هاذ ذٹب»قٹز. خؽ تطاي َطاحي  ٸنٹ٬ ٲي
 

 

 «.ذسٲر»ٸ زي٫طي « ٦ات»اٶس: ي٧ي  تٻ زٸ ٶٹٔ ٦ٯي ز٣ؿيٱ ٦طزٺ «ٲاٮي»ضا اظ ٲٷٓط « ٲحهٹ٬»يا « ٲٹيٹٔ ٲٗاٲٯٻ»

ټط ٶرٹٔ ٲحهرٹٮي ٦رٻ ترطايف ٲكرسطي ٸغرٹز       ي ٦ٯي تٻ  ٖٷٹاٴ ٸاغٺ ضا تٻ« ٦ات»٪اټي زض ا٢سهاز،  ٪ٟسٷي اؾر ٦ٻ:

خرصيط   ي ٦ٯي تط ټط ٲٹضز ٲثازٮرٻ  ٖٷٹاٴ ٸاغٺ ضا تٻ (Product« )هحهَل»ر ٛٮ٦ٷٷس ٸ ٪اټي ٶيع  ٲي ٠اَال تاقس زاقسٻ

. آيرس  تٻ حؿاب ٲي« ٲحهٹ٬»ټاي  ي٧ي اظ قاذٻ« ٦ات»زض ايٵ ٲٗٷا،  ؛٦31ٷٷس ٲي ذ ٸ ...( زٗطيٝا)اٖٱ اظ ٦اتټا، ذسٲ

 ٶعزي٧سط اؾر. يٵ تحصزض اتٷسي ٲٹضز ٶٓط ٲا  تٷسي ٸ ٶاٲ٫صاضي اذيط، تٻ زؾسٻ ټٳيٵ زؾسٻ
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 .خطزاظيٱ ٲي ثٌسي اظ ًٓط هبلي ٍ حؿبثساضي زؾتِتٻ ٶرؿر ايٷ٥، ٲا 

٦ٷس، زٗراضيٝ ز٢ير١ ٸ    ٲي ٲٷسكط هطوع آهبض٦ٻ « يتٷسي حؿاتٽاي ٲٯّ َث٣ٻ»زض ٲػٯساذ ٲسٗسز 

 :َث١ ايٵ اؾٷاز .اؾر آٲسٺ«( ٲحهٹ٬»ي اؾاؾي  زؾسٻ 2« )ذسٲر»ٸ « ٦ات»ٲٟيسي اظ 

 ٸغرٹز زاضز ٸ  ،تطاي آٶٽا ز٣ايا ٸ اٲ٧اٴ ايػاز ح١ ٲاٮ٧ير ترط آٶٽرا   ٦ٻټؿسٷس اقيايي ٞيعي٧ي  (Goodsوبالّب )»

تَلياس ٍ  . اظ ي٥ ٸاحس ٶٽازي ترٻ ٸاحرس ٶٽرازي زي٫رط ٲٷس٣ر٭ قرٹز       ،زٹاٶس اظ َطي١ ٲثازٮٻ زض تاظاض ٲاٮ٧ير آٶٽا ٲي

زٴ ٞطايٷس زٹٮيس ٦اتټا اظ ٞطايٷرس ٞرطٸـ يرا ٞطٸقرٽاي     . ٲؿس٣٭ تٹاؾت ي وبالّب زٍ فٗبليت وبهالً هتفبٍت هجبزلِ

 «.ذسٲاذ چٷيٵ ذهٹنيسي ضا ٶساضٶسز تٗسي، ذهٹنير ٲٽٱ ا٢سهازي ٦اتټا اؾر زضنٹضزي٧ٻ ٲػسّ

تاقرس.   زاقرسٻ   ٶيؿسٷس ٦ٻ اٲ٧اٴ ايػاز ح١ ٲاٮ٧ير تط آٶٽرا ٸغرٹز   يزاضاي ٲٹغٹزير ٲؿس٣ٯ (Servicesذسهبت )»

 يًابّوگٌ ي ټا ٺؾساٶس. ٪يطز ٲي ٸ ايٵ زٸ ٞطآيٷس ټٳعٲاٴ نٹضذ آًْب اسا ًيؿتٍ فطٍـ ذسهبت اظ تَليس  ذطيس

وٌٌاسگبى ثطاؾابؼ تمبيابي     تغييطاتي  وِ تَؾٍ تَلياس ٪يطز ٸ ټٳچٷيٵ  ٲي اٶػاٰ ثطاؾبؼ ؾفبضـ ٽا٦ٻ زٹٮيس آٶ

ذ ترٻ  ظٲراٶي ٦رٻ زٹٮيرس ذرسٲا    . ٪يرطز  ٲي زض تط ، ضاقٹز ٲي ٲهطٜ زازٺ زض ٸيٗير ٸاحسټاي ٲٹضز وٌٌسگبى ههطع

 «قٹز. ٦ٷٷس٪اٴ اضائٻ ضؾس تايس تٻ ٲهطٜ ٲي اٶػاٰ

ي ٖعيٳرر تؿرياض    اؾر، ٶ٣ُٻ تٷسي ٲاٮي زكطي  قسٺ  زؾسٻ  اي ٦ٻ زض ايٵ ٲؿسٷسِ  تيٷاٶٻ ٸ ټٹقٳٷساٶٻ ٲٳيع تاضي٥ ٞه٭ِ

 ٦ٷيٱ:  ٲي . خؽ زض ٶ٧اذ ٲٽٱ آٴ ز٢ر32«ٲٹاضزِ ٮعٸِٰ اضظياتي ٦يٟي»ٲٷاؾثي اؾر تطاي ٞٽٱِ تٽسطِ 

، قرهيِ ٲحهٹٮي ضا ٦ٻ قايس «٦ات». زض ٢طاضزازټاي پصيط اؾت  اساييآى « ههطع»وبال اظ فطايٌس « َليست»فطايٌس 

 .33زټس ٲي«زحٹي٭»اؾر، تٻ ٲكسطي  زض ظٲاٴ ٸ ٲ٧اٴ زي٫طي زٹٮيس قسٺ

 ي ٲحهرٹ٬   زټٷرسٺ  ، اضايٻ«ذسٲر»اؾر. زض ٢طاضزازټاي  ًبپصيط اساييآٴ « ٲهطٜ»ذسٲر اظ ٞطايٷس « زٹٮيسِ»ٞطايٷس 

ٶٓط ٲكسطي ضا اظ غايي  ٦ٷس. ٲاٶٷس ايٷ٧ٻ اقيا يا اقرال ٲٹضز ٲٹضز زضذٹاؾر ٲكسطي ضا تطاي ٸي ايػاز« زٛييط»تايس 

 تسټس.  ق٧٭« زٛييط»غا(؛ يا اقيا يا اقراني ضا تٷا تٻ زضذٹاؾر ٲكسطي « زٛييط)»غا تؿاظز  تٻ تٻ غاي زي٫ط غا

 
، ترطاي ٶرؿرسيٵ زٞٗراذ ٲرٹضز     «ذسٲر»ٸ « ٦ات»ي  ټٹقٳٷساٶٻ«( ٞه٭« )»ٸغٻ زٳايع»٦ٻ ايٵ  1387ٸ  1386ؾاٮٽاي زض  32

تٷرسي   َث٣رٻ »تٷرسي، ټٳراٴ    ضؾٳي ايٵ َث٣ٻ٪طٞر، ٲؿسٷس ٸ ٲطغٕ  ي خيف ضٸ ٢طاض ٲي اؾسٷاز ٸيطايف ٶرؿر ٲ٣اٮٻاؾسٟازٺ ٸ 

اٰ. ايرٵ ٲؿرسٷس    ٵ ٲ٣اٮٻ، ي٥ ٲؿسٷس ضؾٳي ٸ تاتزؾسي زي٫ط ٶيع ياٞسٻتٹز. اٲا ا٦ٷٹٴ ٸ زض ټٷ٫اٰ ٸيطايف قكٱ اي« حؿاتٽا ٲٯي

اغسٳاٖي ٸ ٞطټٷ٫ري غٳٽرٹضي اؾرالٲي ايرطاٴ ٸ اغرطاي        ي ا٢سهازي، ي چٽاضٰ زٹؾٗٻ ٢اٶٹٴ انالح ٲٹازي اظ ٢اٶٹٴ تطٶاٲٻ»

يم ٲهرٯحر  ٲػٳٕ زكرر خؽ اظ زهٹية ٲػٯؽ ٸ زكييس اؾر ٦ٻ « ( ٢اٶٹٴ اؾاؾي44ؾياؾسٽاي ٦ٯي ان٭ چٽ٭ ٸ چٽاضٰ )

ترٻ  « ذرسٲر »ٸ « ٦رات »ي ي٥ ٢اٶٹٴ ٶراٲثطزٺ،   اؾر. زض ٲازٺ غٳٽٹض اتال٘ قسٺ تطاي اغطا تٻ ضييؽ 31/4/1387زض زاضيد ٶٓاٰ 

 اؾر: قسٺ قطح ظيط زٗطيٝ

 .زٹاٶس ٲٹضزٲثازٮٻ ٸ اؾسٟازٺ ٢طاض٪يطز ٲيٲٷ٣ٹ٬ ٦ٻ  ء ٲٷ٣ٹ٬ ٸ يا ٚيط ٦ات: ټط قي »

 «.ز٧ٟي٥ ٶيؿر اظ آٴ اظ ٞطايٷس زٹٮيس آٴ ٢ات٭اؾسٟازٺ ٲٯٳٹؾي ٦ٻ  ذسٲر: ٲحهٹ٬ ٚيط
يا ٲكس٣اذ ٸ ٲسطازٞٽراي  « ذسٲر»ٸ « ٦ات»ي  تاض زٸ ٦ٯٳٻ 28ي ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ،  ٲازٺ ٦30ٷس ٦ٻ زض  يازآٸضي ٲي 33

 .٦ٷيٱ  اؾر. ٲا تطاي ٞٽٱ ايٵ ٢اٶٹٴ تايس تسٹاٶيٱ ايٵ ٲٗاٶي ٸ زٟاٸزٽاي آٶٽا ضا تسضؾسي ٞٽٱ آٶٽا تٻ ٦اض ضٞسٻ
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« زٛييط»، آٶٽاټؿسٷس. ٲٗاٲالزي ٦ٻ ٞٗ٭ انٯي « ٦ات»ي  س، ٲٗاٲٯٻتاق« زحٹي٭»، ٲحسٸز تٻ آٶٽاٲٗاٲالزي ٦ٻ ٞٗ٭ انٯي 

 ي تٷيازي آٴ اؾر ٦ٻ:  ٲالحٓٻ ټؿسٷس.« ذسٲر»تاقس، ٢طاضزاز 

ي ٲحهٹ٬ ٸ زٹاٴِ ٸي زض اؾسٳطاض زٹٮيس ٲحهٹ٬ )زا ټٷ٫اٰ ضٕٞ ٦اٲر٭   زټٷسٺ ي اضايٻ ، ضٞساض آيٷسٺ«ذسٲر»زض زكٲيٵ 

ٲحرى ايٷ٧رٻ ٲكرسطي ٲحهرٹ٬ ٲٹضزٶيراظ       ، ترٻ «٦رات »زاضز؛ اٲرا زض زركٲيٵ   ٶياظ ٲكسطي تٻ آٴ ذسٲر(، اټٳير زاّٰ 

ٜ »زٹاٶرس   ضا ازاٲٻ تسټس يا ٶسټس، ٲكسطي ٲي« زٹٮيس»٦ٷٷسٺ  ٪طٞر، ٞاض٘ اظ آٶ٧ٻ زكٲيٵ« زحٹي٭»٢ثٹ٬( ضا  )٢ات٭ « ٲهرط

زٹاٴ زض قرٽطي   يزطاـ ضا ٲ ٲاقيٵ ٸ ضؾاٶس. ٦يٝ، ٲيع، تؾسي٥، ٞطـ، زيطآټٵ ذٹز ضا تٻ ٶحٹ زٮرٹاٺ ذٹز تٻ اٶػاٰ

ٶ٫ٽساضي زكؾيؿاذ تايرس  ٸ ٦طز. اٲا ذسٲاذ خصيطايي ٲػاٮؽ يا ذسٲر زٗٳيط  ٪طٞر ٸ زض قٽط زي٫ط ٲهطٜ زحٹي٭

 زٹٮيس تكٹز.  ٲهطٜ، ٲهطٜ ٸ زض ټٳاٴ ظٲاٴِ زض ټٳاٴ ٲح٭ِ

 ايٱ:  تٷسي ٲحهٹ٬ )ٲٹيٹٔ ٲٗاٲٯٻ( اظ ٲٷٓط حؿاتساضي يا ٲاٮيٻ ضا ٶكاٴ زازٺ ٬ِ ي٥، زؾسٻغسٸزض 

 

                                    

 

 

اٶرسض٦اض   ؾرر ٖٹاٲ٭ ز»تٷسي  تٷسي ٲٹيٹٖاذ ٢طاضزاز اظ ٲٷٓط ٲاٮي، تٻ زؾسٻ ا٦ٷٹٴ، خؽ اظ زؾسٻ

« ٶٓاٰ ٞٷي ٸ اغطايي ٦كٹض»( اظ ٲٷٓط 1367)ٸنٝ ٲٷسضظ زض ٶٓاٰ ٞٷي ٸ اغطايي « ټاي ٖٳطاٶي ٦كٹض اغطاي تطٶاٲٻ

تٻ  زؾسٻ 3 زضٲسساٸ٬ اؾر ٦ٻ ٖٹاٲ٭ َطٜ ٢طاضزاز ٦اضٞطٲا ضا ٦كٹض، ٞٷي ٸ اغطايي  ٽايٶٓاٲًٞاي خطزاظيٱ. زض  ٲي

 ٦ٷٷس: ٲي قطح ظيط ز٣ؿيٱ

٪يرطي   ٸ ٸي ضا زض زهرٳيٱ   اَالٖراذ تظٰ ضا ترطاي ٦اضٞطٲرا زركٲيٵ    ي اقرانري ٦رٻ    ػٳٹٖٻقاٲ٭ ٲ :ٲكاٸضاٴ -1

َطاحاٴ ٞاظټاي ٲرسٯٝ، ٶاْطاٴ آٴ ٞاظټرا،  ي  زٹاٶس زض تط٪يطٶسٺ ي ذٹز ٲي زض ٲٗٷاي ٪ؿسطزٺ« ٲكاٸض» ٦ٷٷس. ٲي ياضي

 تاقس. اٴ ٸ ٦اضقٷاؾاٴ٦ٷٷس٪اٴ، خػٸټك٫ط ٲُاٮٗٻٲسيطاٴ َطح ٸ ٶيع 

احرساش )اظ ٖٳٯيراذ ذرا٦ي ٪طٞسرٻ زرا       ي ٲاٶٷرس ٖٳٯيراذ  ذرسٲاز اٶٹأ ٲرسٯٝ ٦ٷٷس٪اٴ  اضايٻقاٲ٭  :خيٳاٶ٧اضاٴ -2

 ٶهة زػٽيعاذ ٪طٞسٻ زا ؾاذر تطذي زػٽيعاذ ذال ؾٟاضقي ٸ اٲطرا٬ آٴ( ٖٳٯياذ ضيعي ٸ غٹق٧اضي ٸ اظ  تسٵ

ضٸي  ټؿرسٷس ترط  ٖٳٯيرازي  ذسٲازي ٦ٻ ټٳ٫ي آٶٽا تطزاضي ٸ ٶيع زي٫ط  ، ٶ٫ٽثاٶي، ٶ٫ٽساضي ٸ تٽطٺيا ٖٳٯياذ زطاتطي

ضا اظ ٸيرٗيسي )ٸيرٕ    اٲرٹا٬ يرا اترساٴ    آٴ ٶحٹي ٦ٻ ايرٵ ٖٳٯيراذ   ، تٻاٲٹا٬ يا اتساٴ )اقرال( ٲٹضز ٶٓط ٦اضٞطٲا

 ضؾاٶس. ٲٹغٹز( تٻ ٸيٗير غسيس )ٸيٕ ٲُٯٹب( ٲي
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  .35تطٶس ي٦اض ٲ تٻ« نٷٗر احساشخيٳاٶ٧اضاٴ »ضا تا ٲؿاٲحٻ، زض ٲٗٷي ذال  34«خيٳاٶ٧اض»اٮثسٻ ٲٗٳٹ٬ اؾر ٦ٻ ٮّٟ 

 
34 Contractor 

ٶٓطازري ٲاٶٷرس ايٷ٧رٻ:    ٦ٻ ٶياظٲٷرس ز٢رر ٸ زٗٳر١ تيكرسطي اؾرر.       قٹيٱ ٲيضٸ  ضٸتٻ ټاييٶٓطاْٽاضتا ضايع اؾر ٦ٻ زض ايٵ ٲثاحص،  35

 زټس.  ٲي اٶػاٰ ؾبذت ٍ ؾبظ٣ٍٞ ٦ؿي اؾر ٦ٻ « خيٳاٶ٧اض»

  ٦طزٶرس ٶ٣ر٭ ٸ    اْٽراض  ت وبضقٌبؾي ّيأت زٍلتالؿب، زض ايٷػا ٲٹضزي ضا ٦ٻ ي٧ي اظ ٲسٖٹاٴ يياْٽاض ٶٓطټا چٷيٵتٻ زٮي٭ ضٸاظ

ٞٗاتٴ ؾراذر  »ٲٗٷاي  ضا ٣ٍٞ ٸ ٣ٍٞ تٻ« خيٳاٶ٧اض» :اْٽاض ٞطٲٹزٶس هحتطم ًٓبم فٌي ٍ ااطايي هتَلي ٍ همطضاتگصاضٶٳايٱ. آٴ  ٲي تطضؾي

ؾاظٲاٴ تطٶاٲٻ(،  4311ي  طيٻٖاٲٯي )ٶك  نٹضذ ؾٻ زض قطايٍ ٖٳٹٲي خيٳاٴ احساش َطحٽا تٻ ظيطا زاٶؿر تايس «ټا خطٸغٺ ٸ ؾاظ ٸ احساش

ضيرعي   زٞسط اٲٹض ٲكاٸضاٴ ٸ خيٳاٶ٧اضاٴ ؾاظٲاٴ ٲسيطير ٸ تطٶاٲرٻ اؾر ٸ ټٳچٷيٵ  زض ټٳيٵ ٲٗٷاي ٲسٹٮي ؾاذر ٸ ؾاظ آٲسٺ« خيٳاٶ٧اض»

 ٦ٷس. ٲي نالحير  ٣ٍٞ ايٵ ٪طٸٺ اظ خيٳاٶ٧اضاٴ ضا زكريم

 ٸ تاظٶ٫طي اؾر.ٶياظٲٷس انالح ټط زٸ  ،آٴ ي اؾسست٬ قيٹٺ ټٱتطزاقر ٸ ايٵ  ټٱ

َطحٽراي  ٶٓاٰ ٞٷي ٸ اغطايري  ٲ٧ازثاذ زٹٮيساذ ٸ شټٵ ٸ ظتاٴ زض حهاض ي  ي ٪ؿسطزٺ زاٲٷٻ ٲحهٹض ٦طزٴ ، ٶٹٖيٲص٦ٹض ايٵ تطزاقر

 ضٸ٦طازي٥ اؾر.ٹؾاذساض ت زض ازاضٺقطح ٸْايٝ ي٥ چاضچٹب زض يا ٖٳطاٶي 

 زاز: زٹاٴ ٶكاٴ ٲيظيط آٴ ضا تا ٲطا٬ ٶيع زچاض ذُايي اؾر ٦ٻ ٲص٦ٹض  اؾسست٬ي  قيٹٺ

« ٞٗراتٴ َطاحري ٸ ٶٓراضذ َطحٽراي ٖٳطاٶري     »ضا ٶيع ٣ٍٞ تٻ ٲٗٷاي « ٲكاٸض»٪ٟر ٦ٻ:  ،اٮص٦ط َطي١ ٲكاتٻ اؾسست٬ ٞٹ٠  زٹاٴ تٻ آيا ٲي

 ٱ.تياتي«( ٲكاٸض»ح٣ٹ٢ي ٸ ضٸاٶكٷاؾي ٸ ټٷطي ٸ ... ٶاٲي زي٫ط )تٻ ٚيط اظ اٶٹأ ٲكاٸضاٴ تايس تطاي اظ ايٵ خؽ  ؟ ا٪ط تٯٻ،زاٶؿر تايس

ٶٓراٰ ٞٷري ٸ   »ٶٹٖي ٲٛاٮُٻ زاضز. ٶثايس شټٵ ٸ ظتراٴ ضا زض حهراض    آٴ، ي اؾسستٮي  قٹز ٦ٻ ټٱ تطزاقر يازقسٺ ٸ ټٱ قيٹٺ ٲالحٓٻ ٲي

تٯ٧رٻ تايرس اظ    ؛٦ٷريٱ   ٲحهٹضخياخي اؾر(  ټاي ٶياظٲٷس تٽثٹزي ذٹز  ٶٹتٻ زض غاي ذٹز زاضاي زؾساٸضزټايي اؾر ٸ اٮثسٻ تٻ)٦ٻ  «اغطايي

ٸ نرس اٮثسرٻ زض ٦ٷراض آٴ ترٻ      ٸ زض ٲٹاضز تظٰ ٶيع آٴ ضا ٦اٲٯسط ٸ غاٲٗسط تٷٳاييٱ ت٫يطيٱ ٦ٳ٥زٷاؾر  تٻ اٰ ٞٷي ٸ اغطاييزؾساٸضزټاي ٶٓ

زاٶؿسٵ ازتياذ ٸ اٮٟاِ ٶٓاٰ ٞٷي ٸ اغطايي قطٌ تظٰ ټؿر اٲا قطٌ ٦ٷيٱ.  اټٳير زاٶكٽاي ظتاٶي، ٮٟٓي ٸ ... )ؾٹاز ٢اٶٹٶ٫صاضي( زٹغٻ

 تٷسي غاٲٕ ٸ ٲاٶٕ ٶيؿر. زؾسٻي  ٻؾاٲاٶي  ٦اٞي تطاي اضايٻ

زٷاؾرة   تػرا ٸ ترٻ  ٲسرساٸ٬ ٶٓراٰ ٞٷري ٸ اغطايري     ٦ٻ اظ ٲٟاټيٱ ٸ اٮٟراِ   تظٰ اؾر ،خيكٷٽازي خػٸټف حايطٲاٶٷس ٶٓٱ  ټايي زض ؾاٲاٶٻ

ٖٷرٹاٴ ٶٳٹٶرٻ    تٻت٫يطيٱ.   ضا ٶازيسٺ - اظ غٳٯٻ ٪ؿسطز٪ي ح٣ٹ٢ي اٮٟاِ - آٶٽاٸ چٷس ٸغٽي ټاي شازي  ٦ٷيٱ، تسٸٴ آٶ٧ٻ ٪ؿسطز٪ي اؾسٟازٺ

ي  اؾر. ٲطالً زض زثهطٺ اَال٠ ٶكسٺ« ٞٗاتٴ ؾاذر ٸ ؾاظ ٸ احساش َطحٽا»٣ٍٞ تٻ « خيٳاٶ٧اض» ٦كٹض ٢اٶٹٶيزض ٲسٹٴ  ٦طز ٦ٻ تايس زٹغٻ

٦اض ٸ تٻ َرٹض ٦ٯري اقرانري ٦رٻ      خيٳاٶ٧اض ٸ اغاضٺ»اؾر:  قسٺ  ( ٪ٟسٻ1334 ٲاٺ يز 10ٲهٹب«)٢اٶٹٴ ٲاٮياذ تط زضآٲس » 12ي  ي٥ ٲازٺ

ي  ي زٽيرٻ  ٦رٻ ٸْيٟرٻ  « ٦راضاٴ ؾراذسٳاٶي ٸ زرساض٦ازي    ٲ٣اَٗرٻ »ټٳيٵ ٢اٶٹٴ اظ  33ي  ؾدؽ زض ٲازٺ «ٶٳايٷس ٲي ٶاٲٻ زٷٓيٱ ٢طاضزاز يا اغاضٺ

ٶراٰ   «خيٳاٶ٧راضاٴ ؾراذسٳاٶي ٸ زرساض٦ازي   »ؾرُط خراييٷسط اظ    4ٶيرع زض  اؾر ٸ  تطزٺ قسٺ ٶاٰ ،ي ؾاظٲاٴ تطٶاٲٻ اؾر ٞٽطؾر آٶاٴ تط ٖٽسٺ

خيٳاٶ٧راضاٴ  »ٸ ٶيرع  « خيٳاٶ٧راضاٴ ؾراذسٳاٶي  »٦رٻ اظ اٶرٹأ    1334ي ٲٗاٲالذ زٸٮسي ؾا٬  ٶاٲٻ آييٵ 7ي  اؾر. ټٳچٷيٵ اؾر زض ٲازٺ آٲسٺ

تحص ٸ  تطاي زس٢ي١ ٲٹيٹِٔ ،زض ٖيٵ حا٬نس اٮثسٻ ضا تٻ ضؾٳير قٷاذر ٸ  «خيٳاٶ٧اض»تايس ٪ؿسطز٪ي ظتاٶي اؾر. خؽ   ٶاٲثطزٺ« تاضتطي

٦طز؛ ټٳاٶ٫ٹٶرٻ ٦رٻ زض ٢رٹاٶيٵ     ٸاي ( اظ ٦ٯٳاذ ٸ ٢يسټاي ٲًاٜ اؾسٟازٺ« تطقٽاي ٲٗاٶي»تٷسي نحي  )زض انُالح ظتاٶكٷاؾاٴ  زؾسٻ

 :ٷٹيؿرريٱتچٷرريٵ س تٷررسي ٲطغررٕ ٸ ٶيررع زض ٢ررٹاٶيٵ ٸ ٲ٣ررطضاذ تايرر ي زؾررسٻ ؾرراٲاٶٻټررط اؾررر. خررؽ زض  قررسٺ  ي تررات اؾررسٟازٺ  ٶرراٲثطزٺ

ٲطغرٕ   ټراي   تٷرسي  زؾرسٻ  زضقيٹٺ ٶ٫ٽساضي ٸ زٗٳيطاذ(. تسيٽي اؾر ٦ٻ ايٵ «)خيٳاٶ٧اضي ٶر»يا « خيٳاٶ٧اض تاضتطي»، «احساش خيٳاٶ٧اض»

اؾرٷاز ٸ   ٲطر٭  ،ي ذرال  ي٥ حٹظٺ اؾر. اٲا زضتظٰ غاٲٕ، ٲاٶٕ ٸ قٟاٜ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضاذ زسٸيٵ  ٸ تطاي (يرٸ ٲاٶٗ يرغاٲٗزاضاي )

ي  ، تٯ٧رٻ زض آٴ حرٹظٺ  «خيٳاٶ٧راض احرساش  » ٸ تٷٹيؿيٱ ت٫ٹييٱ زايٳاًتظٰ ٶيؿر زي٫ط  ،ش تيٳاضؾساٴاٖاٲٯي احس از ؾٻ٢طاضز ٲ٧ازثاذ ي٥

 ي ٲعتٹض اؾر. خطٸغٺ« ٲكاٸض»ٸ « ٦اضٞطٲا»، ټٳاٴ ٖاٲ٭ ؾٹٰ ٦ٷاض «خيٳاٶ٧اض»ضٸقٵ اؾر ٦ٻ ٲطاز اظ  ،ذال
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اٲا ايٵ ټط زٸ ٲٹضز، ٶياظٲٷس ز٢ر تيكسطي  ٶاٲٷس. ٲي« ؾاذر»ضا خيٳاٶ٧اض  36«احساش»٪اټي ٶيع خيٳاٶ٧اضاٴ ايٷ٧ٻ، زٸٰ 

زي٫ط خيٳاٶ٧اضي ٶيرع  ٲسٷٹٔ ټاي  ي تعض٪ي اظ خيٳاٶ٧اضاٴ ټؿسٷس اٲا قاذٻ ٪طچٻ قاذٻ ،احساش اٸتً خيٳاٶ٧اضاٴِاؾر؛ 

٦ٷريٱ:   ٶيرع زٹغرٻ   يٗٷي خيٳاٶ٧اضاٴ ؾاذر ي ٲكاتٻ زي٫ط  تا قاذٻ خيٳاٶ٧اضاٴ احساشتايس تٻ زٟاٸذ  ضاٶياًٸغٹز زاضز. 

 وبضفطهاب هتٗلك ثِ ؾبذتگبُ ضا زض  -ي زكؾيؿاذ تط٢ي ٸ ٲ٧راٶي٧ي   ٸ ٶيع ٖٳسٺ -، ٲؿسحسضاذ «احساش اٴخيٳاٶ٧اض»

يا ٦اض٪اٺ ذٹز يرا   ًِؾفبضـ هكتطي ضا زض وبضذب 37)ؾاظٶس٪اٴ(« ؾاذر اٴخيٳاٶ٧اض»٦ٷٷس؛ ٸٮي  ٸ ايػاز ٲي  احساش

 آٸضٶس. ٸغٹز ٲي  ؾاظٶس ٸ تٻ ٲي«( تَليس ثسٍى وبضذبًِ»زي٫طاٴ )زض ضٸـ 

ا٢رالٰ ٸ  ټا يرا   ٲٹضز ٶياظ خطٸغٺآتذ  ٲاقيٵٲٹاز، ٲهاٮ ، زػٽيعاذ، ٢ُٗاذ ٸ  قاٲ٭ اقراني ٦ٻ :٦ٷٷس٪اٴ زكٲيٵ -3

يا زي٫ط ٖٹاٲ٭ خطٸغٺ )خيٳاٶ٧اضاٴ( ٢طاض  ضٞطٲا٦اضا زض اذسياض  ٮٹاظٰ تظٰ زض ٖٳٯياذ غاضي زؾس٫اٺ اغطايي )٦اضٞطٲا(

، تحرص زض ايرٵ  ، قاياٴ ش٦ط اؾر ٦رٻ  «٦ٷٷسٺ زكٲيٵ»تا زٹغٻ تٻ ٸغٹز ٲٗٷاي ٖاٰ ٸ ٲٗٷاي ذال تطاي ٮّٟ زټٷس.  ٲي

اؾر ٸ ٶٻ ٲٗٷاي ٖاٰ آٴ ٦ٻ ٲسرطازٜ   « ٦ٷٷس٪اٴ ا٢الٰ ٸ ٲٹاز زكٲيٵ»، ٲٗٷاي ذال آٴ يٗٷي «٦ٷٷس٪اٴ زكٲيٵ»ٲٷٓٹض اظ 

زض  Procurementي  ٦ٯٳٻ«. ٦ٻ ټٱ قاٲ٭ ٦ات اؾر ٸ ټٱ قاٲ٭ ذسٲاذ ذ٦ٷٷس٪اٴ اٶٹأ ٲحهٹت زكٲيٵ» اؾر تا

 ي ذال ٸ ٖاٰ ټؿر. ټاٲٗٷا ي ايٵٲسٹٴ ٞٷي ظتاٴ اٶ٫ٯيؿي ٶيع زاضاي ټط زٸ

ي ٶرؿرر،   قراذٻ قاذٻ اؾر:  2ذال ٶيع، ذٹزـ زاضاي زض ٲٗٷاي « ٦ٷٷس٪اٴ زكٲيٵ»قاياٴ ش٦ط اؾر ٦ٻ ټٳچٷيٵ 

زاضٶرس ٸ  آتذ  يرا ٲاقريٵ  ٢ُٗاذ  ،زػٽيعاذ ،ٲهاٮ  ٲٹاز، آٴضي ٸَآٞطزٹٮيس يا ٦ٻ ٶ٣ف ٲؿس٣يٱ زض  ټؿسٷسي اقران

ي ٲحهٹتذ اظ تاظاض زٹٮيرس ٸ   زٽيٻ اٲ٧اٴ٦ٻ ٶ٣كي زض ٞطايٷسټاي ٶاٲثطزٺ ٶساضٶس اٲا  ټؿسٷساقراني  ي زي٫ط، قاذٻ

ي ٶرؿررِ   قراذٻ  ضا زاضٶرس.  (٦اضٞطٲرا ٲكسطي ) تٻ (٢ثٹ٬ ٢ات٭ ٢يٳر تا ٸٲُٯٹب  تا ٲكرهاذ) آٶٽا «زحٹي٭»ؾدؽ 

. ټرط زٸ  ٶاٲٷرس  ٲري  39«ٞطٸقٷس٪اٴ»يا  «٦ٷٷس٪اٴ ٖطيٻ»ي زٸٰ ضا  ٶاٲٷس ٸ قاذٻ ٲي 38«٦ٷٷس٪اٴ زٹٮيس»٦ٷٷس٪اٴ ضا  زكٲيٵ

تٯ٧رٻ آٴ   ؛زٌّاس  ًواي  )تغييطي( ضا ثِ ؾفبضـ وبضفطهب اًجابم ٦اضي اٮ٣اٖسٺ  ٖٯيقاذٻ زض ايٵ ٸيػ٪ي ٲكسط٦ٷس ٦ٻ 

 زټٷس. ٲي« زحٹي٭»ٻ ٲكسطي ٶياظ زاضز، تٻ ٲكسطي ضا ٦ يي٦ات

 ي ٪صاضي، ٲسساٸ٬ اؾر ٦ٻ ٶ٣كٽا يا ٸْايٝ ٖٳرسٺ  ؾطاٶػاٰ ٪ٟسٷي اؾر ٦ٻ زض ٶٓاٰ ٞٷي ٸ اغطايي َطحٽاي ؾطٲايٻ

 ټٷس. ٲي ٶكاٴ Cٸ  E  ،Pاذسهاضي  ي ٶكاٶٻ 3ضا تا « خيٳاٶ٧اضاٴ»ٸ « ٦ٷٷس٪اٴ زكٲيٵ»، «ٲكاٸضاٴ»٪طٸٺ  3

ضا تط ضٸي اَالٖاذ  «زٛييط»ٲاٶٷس خيٳاٶ٧اضاٴ ټؿسٷس. اٲا اظ حيص آٶ٧ٻ  ،ټؿسٷس« زٛييط»يٷ٧ٻ ٲس٧ٟ٭ ٲكاٸضاٴ اظ حيص ا

ـ » تا ٶاٲٽايي ٲاٶٷرس )يٗٷي زٛييطي ٦ٻ  ٲكاٸضاٴزټٷس، قطايٍ ذاني زاضٶس. ٦اض  ٲي ٸ ا٢الٰ اَالٖازي اٶػاٰ ٸ « خرطزاظ

ٶاخرصيط   يرر خيچيسٺ ٸ ٦ٳّ ،قسذ ٲحسٹايي تٻ ٢الٲياقٹز( ضٸي  ٲي ٶاٲيسٺ 40«زسٸيٵ»ؾطاٶػاٰ ٸ « زح٣ي١»يا  «خػٸټف»
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زاضز. ٲطالً زض  ٪صاضي، ضٸقٽاي زي٫طي ٶيع تطاي ايػاز زٛييط ٸغٹز ٖٷٹاٴ ضٸقي تطاي ؾاٲاٶسټي ٸ اضط تٻ« زسٸيٵ» ٪صقسٻ اظ 40

)زٛييط زض شټرٵ اقررال يرا زٛييرط شټٷري اقررال( ضا زاضز،        اقربل« تغييط»ي  ي ذسٲاذ، ٸْيٟٻ ٦ٷٷسٺ  ٦ٻ اضايٻ« آٲٹظـ»
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ٖسٰ اٮعاٰ تٻ تط٪عاضي »ٲثٷي تط  لبًَى ثطگعاضي هٌبلهبت 29ي  هبزُ« ّا»ثٌس اؾر ٦ٻ  اي  اؾر. ايٵ ٲٽٳسطيٵ ٢طيٷٻ

 ؾاظز. ضا ٲٹغّٻ ٲي« ذطيس ذسٲاذ ٲكاٸضٺ»زض « ٲٷا٢هاذ

اظ ٦ٷٷس. اٲا   ٲي خصيط ٦اض يرٸي ا٢الٲي ٲحؿٹؼ ٸ ٦ٳّض - ټط زٸ - ٦ٷٷس٪اٴ خيٳاٶ٧اضاٴ ٸ زكٲيٵايٵ زض حاٮي اؾر ٦ٻ 

٦ٷٷس٪اٴ ايٵ ا٢الٰ ضا ٣ٍٞ تٻ  زكٲيٵ ٸٮيزټٷس،  ٲي «زٛييط»زضذٹاؾر ٦اضٞطٲا   ٦ٻ خيٳاٶ٧اضاٴ ايٵ ا٢الٰ ضا تٻايٵ غٽر 

ِ  آيييٲكاتٽي، زض  ٲطظتٷسيزټٷس، خؽ تا ي٧سي٫ط زٟاٸذ زاضٶس. زٟاٸذ ٸ  ٲي «زحٹي٭»٦اضٞطٲا  ثٌاس   ي ااطاياي  ًبها

، ترٻ ٲٗياضټرا ٸ   ي اغطايي ٶاٲٻ ايٵ آييٵ فهل ؾَمذٹضز.  ٶيع تٻ چكٱ ٲي لبًَى ثطگعاضي هٌبلهبت 12ي  هبزُ«  »

 .وٌٌسگبى اضظيبثي تأهييآٴ تٻ ٲٗياضټا ٸ ضٸـ  فهل چْبضماؾر ٸ  خطزاذسٻ اضظيبثي پيوبًىبضاىضٸـ 

٪رصاضي ضا   ټط ي٥ اظ ٖٹاٲ٭ َطحٽاي ؾطٲايٻ تاقيٱ، ذسٲاذ ا٪ط تٻ ٲحسٹاي ٶ٣كٽاي يازقسٺ، ٶ٫اټي ٲٟٽٹٲي زاقسٻ

تٷرسي اظ غاٲٗيرر ٦راٞي     ټا غاي زټريٱ. يٗٷري ايرٵ زؾرسٻ     ټا، يا زط٦يثي اظ ايٵ زؾسٻ زٹاٶيٱ زض ي٧ي اظ ايٵ زؾسٻ ٲي

 تطذٹضزاض اؾر.

آٴ  (تٷرسي  ٭ٟهَٲَٸ ازها٬ )ي اٶسؿاب  اؾر ٸ ٶيع ٶحٹٺ قسٺ  تٷسي ٲسساٸ٬ زض ٶٓاٰ ٞٷي، اضايٻ ايٵ زؾسٻ« 2»٬ غسٸزض 

 اؾر.  تٷسي ٲاٮي ٸ حؿاتساضي ٶيع اضايٻ قسٺ تا زؾسٻ
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تٷسي  ، ټٳچٷيٵ ٲٟه٭«ٞٷي»ٸ ٶيع اظ ٲٷٓط « ٲاٮي»اظٲٷٓط « ٲٗاٲالذ»تٷسي  ا٦ٷٹٴ خؽ اظ زؾسٻ

ٸ تطضؾي زٷاْط ٲياٴ « ح٣ٹ٢ي»اظ ٲٷٓط « ٲٗاٲالذ»تٷسي  ، تٻ زؾسٻخيك٫ٟسٻ تٷسي ٸ ايػاز زٷاْطي ٲياٴ اغعاي زٸ زؾسٻ

 خطزاظيٱ. ٫ٟسٻ ٲيتٷسي خيك ي غسيس تا زٸ زؾسٻتٷس ٻايٵ زؾس

ٖٷرٹاٴ   اٶرس. ترٻ   ٦طزٺ  تٷسي ضا اظ غٽاذ ٪ٹٶا٪ٹٶي ز٣ؿيٱ« ٣ٖٹز»يا « ٲٗاٲالذ»، تؿسٻ تٻ ٶياظټاي ٲرسٯٝ، «ح٣ٹ٠»زض 

٦يٟيرر  »اٶرس ٸ اظ غٽرر    ٦رطزٺ   ز٣ؿيٱ« ذياضي»ٸ « غايع»، «تظٰ»تٻ « زٸاٰ»ضا اظ غٽر « ٣ٖٹز»ٲطا٬ زض ٢اٶٹٴ ٲسٶي، 

                                                                                                                                                                  

، غٯة ٲكراض٦ر زض ٞٗاٮيسٽراي   «تياٴ قٟاټي»تٻ ټٳاٴ زسٸيٵ( تٻ ټٳطاٺ )ٲكا» زحطيط ٲُاٮة»اضط٪صاضي تا زط٦يثي اظ ضٸقٽاي 

 ضؾس. ٦اض٪اټي ٸ زٳطيٷاذ ٸ ... تٻ اٶػاٰ ٲي
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« ٲٗريٵ  ٚيرط »ٸ « ٵٗيّٲُ»ي  تٻ زٸ قاذٻ« زاضيري اٮ٫ٹي ٲاټيسي يا »ٸ اظ غٽر « عػّٷَٲُ»ٸ « ١ٯََٗٲُ»ي  تٻ زٸ قاذٻ« اٶكا

تٷسي ضا، زض خيِ خطؾكي ٸ زض خاؾرد ترٻ    اٶس. خػٸټٷس٪اٴ زاٶف ح٣ٹ٠ ٶيع، تؿياضي غٽاذ زي٫ط زؾسٻ تٷسي ٦طزٺ  زؾسٻ

زټرس ٦رٻ قرٳاض ايرٵ      ٲري  اٶس، ٶكاٴ ٻ ٢طاضزازټا ٸ زٗٽساذ خطزاذسٻاٶس. تطضؾي ٦ساتٽاي ح٣ٹ٢ي ٦ٻ ت  ٦طزٺ ٶياظي ٲُطح

، «ٲٗراٲالذ »يا « ٢طاضزازټا»تٷسيِ  . زض ٲياٴ ايٵ غٽاذ ٪ٹٶا٪ٹٴ زؾسٻ41تٷسي اظ ٖسز زٺ ٶيع ٪صقسٻ اؾر غٽاذ زؾسٻ

. زض راؾزٷاْط ٸ زٷاؾة تؿياض ظيازي تا ٶياظ ٸ خطؾف ٦ٷٹٶي ٲا زاضاي  ،ټاي حان٭ اظ آٶٽا زٸ غٽر اؾر ٦ٻ قاذٻ

 خطؾيٱ ٦ٻ: ٲياظ ذٹز  ،خػٸټفايٵ ٪اٰ ٸا٢ٕ ٲا زض 

زٷاْط ٸ زػراٶؽ تيكرسطي    ي٦٥ساٲاٶس،  زازٺ  ٢طاضزازټا اٶػاٰ ح٣ٹ٠ِ ټا ٦ٻ زا ٦ٷٹٴ خػٸټٷس٪اٴِ  تٷسي اٶٹأ زؾسٻاظ ٲياٴ 

 ٲا زاضز؟ ي ٶياظ يا ٲؿكٮٻتا 

ٸ ز٢رر  ٲرسٯٝ تثيٷس ٸ ٞطاؾرر  غٽاذ اظ ٢طاضزاز ضا زٹاٶس  ٲي ٳٷس ح٣ٹ٠ٞطاؾسي  قاياٴ يازآٸضي اؾر ٦ٻ خػٸټٷسٺ

ٸ ٲا ٲياٴ خطؾف اٲطٸظ  زٷاْط زاٶيٱ ٦ٻ ياٞسٵِ اٲا ايٷ٥ ٲي ؛ذٹز زضآٸضز ٪اضضا زض ذسٲر ح٭ ٲؿاي٭ ٸا٢ٗي ضٸظذٹز 

؛ ٶيؿرر  ٲراٴ اٲطٸظ ي ٲؿركٮٻ ٪صقسٻ تا ٸ ؾاٮٽاي ٲٟاټيٱ ٢طٸٴ  اًُجبق هُلكازٖاي تٻ ٲٗٷي ، خيك٫اٲاٴ خاؾد زيطٸظ

 ؾر.ا ٲااٲطٸظ  ي ٲؿكٮٻآٴ ٲٟاټيٱ تا  طتٌبْتٻ ٲٗٷي  تٯ٧ٻ

ٰ  ٸاتؿس٫ي»اظ غٽر  «٣ٖس»ز٣ؿيٱ ي٧ي اظ ٮٹاظٰ ٲٹغٹز زض زاٶف ح٣ٹ٠ ٦ٷٹٶي ٲا،   اغرعاي زح٣ر١   ٸاتؿرس٫ي  يا ٖرس

42قٽيسي ز٦سط ٲٽسياٶس.  ٦طزٺ  ز٣ؿيٱ« ٣ٖس آٶي»ٸ  «٣ٖس ٲؿسٳط»ي  اؾر ٦ٻ ٣ٖٹز ضا تٻ زٸ قاذٻ« تٻ ظٲاٴ٣ٖس  ٲٹضز
 

 س:ٶٹيؿ زض ايٵ تاضٺ ٲي

 .وٌس تحمك پيسا هي ،ااعاي هَضز ٖمس زض ااعاي ظهبى٣ٖسي اؾر ٦ٻ  «٣ٖس ٲؿسٳط»

 .زح١٣ زاضز ظٲاٴ زض ٮحٓاذ ٲٗيٵِ ،ز آىضتوبم ااعاي ه٣َٖسي اؾر ٦ٻ  «٣ٖس آٶي»

ٶا٢٭، ټط٪اٺ ٖيٵ  اظ غٳٯٻ زض ٣ٖٹز ٲؿسٳطِ. زٟاٸزٽاي ٲسٗسزي زض آضاض ح٣ٹ٢ي ٸغٹز زاضز «آٶي»ٸ  «ٲؿسٳط»تيٵ ٣ٖس 

قٹز.  ٲٷح٭ ٲي ٣ٖس ٶؿثر تٻ ظٲاٴ آيٷسٺ ،تطٸز ٲ٣طض اظ تيٵ زض اثٌبي اطيبى ظهبىتٻ ٲؿسكغط  پؽ اظ تؿلينكغطٺ ٲؿس

زٳراٰ ٲٷرإٞ ٖريٵ ٲؿرسكغطٺ      ٲاٮر٥ِ  تا ايٵ ٦ٻ ٲؿسكغط زض ټٳاٴ ظٲاٴ زك٧ي٭ ٣ٖسِ ،قيوي ٲٗيٵ ي ٲطالً زض ٣ٖس اغاضٺ

يٌٗي هٌبفٕ هاَضز ااابضُ زض ظهابى    ) اؾتمطاض هَضز ٖمسزليل ٖسم  ثِ اظ آٶػا ٦ٻ ٠.ٰ.( ٮ٧ٵ 466ي  قٹز، )ٲازٺ ٲي

 اثٌابي هاست ااابضُ    زضٮرصا ټط٪راٺ ٖريٵ ٲؿرسكغطٺ      ،تَاى تهاَضوطز  حميمي ثطاي هؿتأاط ًوي هبلىيتِ (هٗيي

 
« اٮحا٢ي»ٸ زٸٰ « ٞطزي»زض تطاتط « غٳٗي»)ٶرؿر تٻ « ي زٸَطٜ ٣ٖس ح٧ٹٲر اضازٺ»تٷسي ٣ٖٹز تٻ اٖسثاض  اظ غٳٯٻ: زؾسٻ 41

ٲٹيرٹٔ ٸ  »يرا ترٻ اٖسثراض    «( ٲطتٹٌ تٻ احٹا٬ ٖيٷي»زض تطاتط « احٹا٬ قرهي ٲطتٹٌ تٻ»ٸ ؾٹٰ تٻ « تا ٪ٟس٫ٹي آظاز»زض تطاتط 

زض تطاترط  « زػراضي »يرا زٸٰ  « ٲػراٶي »زض تطاترط  « ٲٗرٹو »)٦ٻ ذٹز ٲٳ٧ٵ اؾر ز٣ؿيٱ قٹز تٻ ٶرؿر « ټسٜ ا٢سهازي آٶٽا

ٸ « احسٳراٮي »زض تطاترط  « ُٗري ٢»يا چٽاضٰ « اقيا ٸ ح٣ٹ٠ ٲاٮي»زض تطاتط ٣ٖس ٲطتٹٌ تٻ « ٦اض اٶؿاٴ»ٲطتٹٌ تٻ »يا ؾٹٰ « ٲسٶي»

ٸ حاٮر ذرال   -« زكطيٟازي»زض تطاتط « ضيايي»)ٶرؿر تٻ « يٹاتٍ اٶ٣ٗاز آٶٽا»حسي اٶٹأ زي٫ط اظ ټٳيٵ حيص( ٸ تٻ اٖسثاض 

ٲطزًري. انرٹ٬ ٢طاضزازټرا ٸ     ظازٺ، ؾريس  ٢اؾرٱ   ٸ تاظ تٻ اٖسثاض يرا اظ حيرص اٲرٹض زي٫رط.    «( ٣ٖس ٖيٷي»يٗٷي « ٣ٖس زكطيٟازي»

 49-21نم  1387زاز٪ؿسط، زٽطاٴ،  زٗٽساذ. ٶكط

 95. ل 1380قٽيسي، ٲٽسي. زك٧ي٭ ٢طاضزازټا ٸ زٗٽساذ. زٽطاٴ: ٲػس.  42
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قٹز يا ترٻ زٗثيرط    ٲي تٻ ايٵ ٲسذ ٲٷح٭ ٶؿثر ٖلت فمساى هَئَٳاٶسٺ تٻ تٻ ٲسذ تا٢ي  ٣ٖس اغاضٺ ٶؿثر ،قٹز زٯٝ

قٹز ٸ ٲٹغط زض ايٵ نرٹضذ اؾرسح٣ا٠    ، تاَ٭ ٲيااعاي هَضز ٖمس وِ هطثٌَ ثِ آيٌسُ اؾت ٖمس ًؿجت ثِزي٫ط 

قسى توبم يب لؿوتي اظ هَضز ٖماس   تلف ،ٶا٢٭ «٣ٖٹز آٶيِ»زضنٹضزي٧ٻ زض . اتغاضٺ ضا ٶؿثر تٻ ايٵ ٲسذ ٶساضز  ٲا٬

ٲطالً ټط٪اٺ ٲثيٕ خرؽ اظ   .قَز ِ، ؾجت اًفؿبخ ٖمس ًوييال ٖمس ثِ هٌتمل پؽ اظ تكىيل آى، يب پؽ اظ تؿلين هَضز

٦ٷرس،   زٹاٶس ضٳٵ ٲٗاٲٯٻ ضا اظ ٞطٸقٷسٺ اؾرسطزاز  قس ٸ ذطيساض ٶٳي قٹز، ٣ٖس تيٕ ٲٷح٭ ٶرٹاټس زؿٯيٱ تٻ ذطيساض زٯٝ

تيٷري،   ٸيٗير ضٸاتٍ َطٞيٵ تطاؾاؼ زوٹضي ٖرسٰ خريف   ثس٠٬.ٰ.(. ټٳچٷيٵ ز 453ي  ٲ٫ط زض ٲٹاضز اؾسطٷايي )ٲازٺ

هاخالً افاعايف ليوات     .ٸ ٶٻ ٣ٖٹز آٶري  اؾتي لطاضزاز، هطثٌَ ثِ ٖمَز هؿتوط زگطگًَي قطايٍ ااطازضنٹضذ 

  ِ ِ  ًيطٍي وبض ٍ لَاظم هطثٌَ ثِ ااطاي يه پاطٍغُ ثا ټٷ٫راٰ زكر٧ي٭ ٣ٖرس     زضنرٹضزي٧ٻ ترٻ  ) ي پيوبًىابض  ٍؾايل

 س.زٹاٶس ٲٹغة ؾٯة ٲؿوٹٮير خيٳاٶ٧اض ٶؿثر تٻ زرٯٝ اظ اٶػاٰ زٗٽساذ اٸ تاق ٲي (تاقس تيٷي ٶثٹزٺ خيف ٢ات٭

اضرط  ٣ٖرس اظ غٽرر    ز٣ؿريٱ »  -زٹاٴ ياٞرر   ٦ٻ زض اٲ٧اٶاذ ٲٹغٹز ح٣ٹ٠ ٦ٷٹٶي ٲا ٲي -ٲؿكٮٻ   ح٭ِزي٫طِ ي٥ اتعاضِ 

« ٖٽرسي ٣ٖرس  »ٸ  «٣ٖرس زٳٯي٧ري  »ي  ٣ٖرٹز ضا ترٻ زٸ قراذٻ   اظ ايرٵ ٲٷٓرط   اؾرر. خػٸټٷرس٪اٴ خريف اظ ٲرا،     « شازي

 ٶٹيؿس: زض ايٵ تاضٺ ٲي 43قٽيسي ز٦سطاٶس.  ٦طزٺ  ز٣ؿيٱ

اظ ي٥ َطٜ تٻ َطٜ زي٫ط  هبليچٷاٶ٧ٻ اظ ٶاٰ آٴ خيسا اؾر، ٣ٖسي اؾر ٦ٻ ٲٹغة اٶس٣ا٬ ٲاٮ٧ير  «ي٣ٖس زٳٯي٧»

 .هبل هٗييتاقس، ٲاٶٷس ٞطٸـ 

ٲاٶٷرس  . تاقرس  ي َاطع ٖماس   ْٖسُ ٢اٶٹٶي تط نطفبً هَات پيسايف تْٗس ٍ تىليف٣ٖسي اؾر ٦ٻ  «٣ٖس ٖٽسي»

زض تطاترط زؾرسٳعز ٲٗريٵ ٦رٻ      - ي هٗيي اي ضا َجك ًمكِ ذبًِقرٹز   ٢طاضزازي ٦ٻ زض آٴ ي٧ي اظ زٸ َطٜ ٲسٗٽس ٲي

 .ثؿبظز - قٹز ٲسٗٽس تٻ زؿٯيٱ آٴ تٻ اٸ ٲي ،َطٜ زي٫ط

زټس ٦ٻ ٲٟٽٹٰ ٸ ٲهسا٠ ټرط زٸي آٶٽرا، زكراتٻ ٸ زٷراْط      ٲي ٶكاٴ« ٣ٖٹز زٳٯي٧ي»ٸ ٶيع « ٣ٖٹز آٶي»زكٲ٭ زض ٲٗٷاي 

ٸ « ٣ٖٹز ٲؿسٳط»كاتٻ، زكٲ٭ ٸ زٗٳ١ زض ٲٗٷاي ٞٹ٠ زاضز. تٻ ٶحٹي ٲ« 2»ٸ « ي٥»ٮٽاي غسٸ ضاؾرتؿياضي تا ؾٳر 

، زكاتٻ ٸ زٷاْط تؿياض ظيرازي ترا ؾرٳر    ټا زټس ٦ٻ ٲهازي١ ٸ ٲٟاټيٱ ټط زٸي ايٵ زؾسٻ ٶكاٴ ٲي« ٖٽسي ٣ٖٹز»ٶيع 

 يازقسٺ زاضز.ٸٮٽاي غس چح

تؿر  ٸ چٟرٸ تٻ ٶحٹ ظيط ؾاٲاٶسټي، تا ي٧سي٫ط « 3» غسٸ٬ي ٲُاٮة ٸ ٶ٧اذ يازقسٺ ضا زض  ٲػٳٹٖٻ يٱزٹاٶ خؽ ٲي

 ٪يطي ٦ٷيٱ: ٸ ؾطاٶػاٰ ٶسيػٻ
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ي٧رسي٫ط   ٲرسٯٝ ٞٷي، ٲراٮي ٸ ح٣رٹ٢ي ترا    ٲٷٓط 3ټايي اظ ٲٗاٲالذ ٦ٻ اظ  ي ٶرؿر قاذٻ ، زض ٸټٯٻ«3»٬ غسٸزض 

 ،اؾرر. زض ظيرط آٴ   آٲسٺ« ٲاٮي»تٷسي ٲٗاٲالذ اظ ٲٷٓط  تاتزطيٵ ؾُط، زؾسٻزض اٶس.  زٷاْط زاضٶس، زض ظيط ټٱ ٢طاض٪طٞسٻ

اؾرر. زض ؾرُط    ٲطزثٍ قسٺزضظ ٸ «( ٞٷي ٸ اغطاييٶٓاٰ »)يا زض انُالح « ٞٷي»ټاي ٲسٷاْط ٲٗاٲالذ اظ ٲٷٓط  قاذٻ

 اؾر.  زضظ ٸ ٲطزثٍ قسٺ« ح٣ٹ٢ي»ٓط ټاي ٲسٷاْط ٲٗاٲالذ اظ ٲٷ خاييٷسط، قاذٻ

زض  ( ٸٲٷٓرط  3ايرٵ  حانر٭ اظ   ٽٹٲٽراي ټرا يرا ٲٟ   تٷرسي قراذٻ   خؽ اظ ٲٟه٭ي تٗس )يٗٷي  زض ايٵ غسٸ٬، زض ٸټٯٻ

سا٢ٻ زض زٗاضيٝ ٸ اقاضاذ ٲكاټسٺ ٸ ٲُاؾر.  قسٺ تياٴخاييٷسطيٵ ؾُط غسٸ٬، حان٭ ٶ٫اٺ ٦الٴ تٻ ٦ٯير ايٵ ٲٟاټيٱ 

ٸي ط٦ُٻ ٲٹ٣ٞير ٲٗراٲالذ ؾرٳر ضاؾرر غرسٸ٬، ٦ٳسرط زض ٪ِر       زټس ٲي ، ٶكاٴ«3» غسٸ٬ؾُط تاتيي  3ٲٷسضظ زض 

زض حاٮي٧ٻ ٲٗاٲالذ ؾٳر چح غسٸ٬، تؿرياض ٸاتؿرسٻ اؾرر ترٻ ضٞساضټراي       .ي َطٜ ٢طاضزاز اؾر ضٞساضټاي آيٷسٺ

 خصيطي ٸي ٸ زٹاٴ اٶػاٰ زٗٽساذ ٸي. ٲيعاٴ زٗٽس يا ي َطٜ ٢طاضزاز آيٷسٺ

 يتٻ ٲيعاٴ تؿياض ٦ٳسرطي زض ٪رطٸ   -زض ٲ٣ايؿٻ تا ٢طاضزازټاي ؾٳر چح  –ٲٹ٣ٞير ٲٗاٲالذ ؾٳر ضاؾر غسٸ٬ 

تيكسط ٶياظٲٷرس   اؾر. تط٧ٖؽ زض ٢طاضزازټاي ؾٳر چح، ٲكسطي َطٜ ٲٗاٲٯٻ لبثليت اَويٌبى ٸ  لبثليت زؾتطؾي

٦ٻ تٷرا ترٻ   ٸ زٹاٴ اؾسٳطاض ضٞساض ٸ ا٢ساٲٽاي ٢طاضزازي زض َٹ٬ ظٲاٴ اؾر. يٗٷي ٲكاٸضاٴ ٸ خيٳاٶ٧اضاٴ  پصيطي تْٗس

اؾرر اظ ٲٷٓرط   « ذرسٲر »زضذٹاؾر ٸ ؾٟاضـ ٲكسطي تايس زٛييطازي ضا تٻ اغطا زضآٸضٶس ٸ ٢طاضزازټاي آٶٽا ٶرٹٖي  

 تيكسط تايس اضظياتي قٹٶس.« اًجبم تْٗسات تَاى»
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يٱ ټر ز ٶكراٴ  زاايٱ  ٦كيسٺ ي٧سي٫طتطزاضټايي زض غٽر ٲراٮٝ  ،«3»تٻ ټٳيٵ زٮي٭ اؾر ٦ٻ زض خاييٷسطيٵ ؾُط غسٸ٬ 

ٍ ّطچِ ثِ ؾاوت ضاؾات ااسٍل     44قَز اضظيبثي ويفي ثيكتط هي« لعٍم»ضٍين  ثِ ؾوت چپ اسٍل هي ّطچِ

 ضٍز. قَز ٍ حتي گبُ اظ ثيي هي ووتط هي« لعٍم اضظيبثي ويفي»ثطٍين 

ضٸ ټؿرسيٱ.   زٮي٭ آٴ اؾر ٦ٻ تا ٲٹيرٹٖازي ٶؿرثي ضٸترٻ    تٻ« تيكسط»ٸ « ٦ٳسط»اظ زٸ ٸنٝ   ٦ٷيٱ ٦ٻ اؾسٟازٺ تايس ز٢ر

ٶيؿر. ٲرا زض ٲيراٴ ٦ٳسرطيٵ ٲيرعاٴ ٮرعٸٰ )زض       يه ٖسم لعٍم هُلكزض تطاتط  يه لعٍم هحىي ٲا  ٲؿكٮٻٸا٢ٕ  زض

اي ٲاٶٷس ذطيس چٷس زٵ ؾٷ٩( زا تيكسطيٵ ٲ٣ازيط ٮعٸٰ )زض ٲٗاٲالزي ٲاٶٷس ٢طاضزاز َطح ٸ ؾاذر ير٥ ترطظ    ٲٗاٲٯٻ

ضٞسرٻ، تيكرسط ٸ تيكرسط     ؿرسيٱ ٦رٻ ضٞسرٻ   ضٸ ټ ضٸترٻ  لعٍمهرتلفِ  اظ همبزيطِ  اي َيف گؿتطزُزػاضي ٸ ٲؿ٧ٹٶي(، تا 

قرٹز، زٗٽرساذ    ٲري  ي ذطيس ٦ات، قطٸٌ ٪اضاٶسي ٸ ذسٲاذ خؽ اظ ٞطٸـ اٞعٸزٺ قٹز. ٲطالً ٸ٢سي زض ي٥ ٲٗاٲٯٻ ٲي

 ياتس. ٶيع اٞعايف ٲي لعٍم اضظيبثي ويفي  اؾر ٸ تٷا تط ايٵ، ياٞسٻ  آزي )آيٷسٺ( تٻ ٲٗاٲٯٻ ضاٺ
 

 زٹاٶيٱ ت٫ٹييٱ: ٲي ،ٸ تا زحٯي٭ ايٵ اَالٖاذ «3»قسٺ زض غسٸ٬  ي اَالٖازي اضايٻ ٹٲٻَث١ ٲٷٓ

ي  زض ٲٗاٲٯرٻ  هٗبهلِ اي َطع حطفِ« قرهيت»گصاضي  هيعاى اثطزض ټط ٲٷا٢هٻ، زاتٗي اؾر اظ  لعٍم اضظيبثي ويفي

 يا حان٭ اظ آٴ ٲٷا٢هٻ؛

يرا   پصيطي تْٗسٶٓط ترٻ   ي ٲٹضز  ٲٗاٲٯٻ هَفميتٸاتؿس٫ي زض ٞطايٷس ٲٷا٢هٻ، زاتٗي اؾر اظ ٲيعاٴ  لعٍم اضظيبثي ويفي

 يا ؛گطاى اًجبم تْٗسات هٌبلهِ تَاى

ٶراٲيٱ   ٲي«( ٲكاٸض»٪اټي )يا « خيٳاٶ٧اض»٦ٻ َطٜ ٢طاضزاز ضا « ذسٲر»ي ٢طاضزازټاي  اضظياتي ٦يٟي زض ٞطايٷس ٲٷا٢هٻ

 ياتس؛ يا ټؿسٷس ٮعٸٰ ٲي« ٲؿسٳط»ٸ « ٖٽسي»ٸ ٢طاضزازټاي آٶاٴ ٣ٖٹز 

اٞرعايف  «( ٦رات »)زض تطاترط  « ذسٲر»قطٸٌ ٸ ٖٳٯياذ ٲرسٯٟي زاضز، ټطچٻ اضظـ ٸ ٶ٣ف  ٣ٖٹز ٲط٦ة ٦ٻ ٣ٖس زض

اضظـ ٸ ٶ٣رف   ټطچرٻ  ؛ياترس  تياتس ٮعٸٰ اضظياتي ٦يٟي اٞعايف ٲي« ٲؿسٳط»ٸ « ٖٽسي» ضٶ٩ياتس ٸ ټطچٻ ٣ٖس تيكسط 

٦راټف  ٮعٸٰ اضظيراتي ٦يٟري    ،تيكسطي ت٫يطز« آٶي»يا « زٳٯي٧ي»قٹز، تيكسط تاقس ٸ ٣ٖس ضٶ٩  ٲي« زحٹي٭»٦ٻ « ٦ات»

اضظياتي ٦يٟي زض ٲٷا٢هٻ تظٰ ٶيؿر ٸ تطاي زكٲيٵ ټسٜ «: زٹاظٴ»، تٻ ح٧ٱ ان٭ اٮص٦طاذيط ٶٹٔتٷاتطايٵ زض  ياتس. ٲي

ٝ »زض خا٦رر  ) قطوت زض هٌبلهِ  تًويياذص  طَِٜطٜ ٲٗاٲٯٻ، نِ اَويٌبى لبثليتٸ  زؾتطؾي لبثليت   ٦راٞي  («اٮر

 اؾر.

ثطاي ثطگعاضي ّط هٌبلهِ، تب ابيي ٍلت ٍ اًاطغي ٍ   :زض تط٪عاضي ٲٷا٢هٻ يٗٷي« زٹاظٴ»ان٭ قٹز ٦ٻ  يازآٸض ٲي

 ّب اظ زؾتبٍضزّبي آى هٌبلهِ ثيكتط ًكَز. وٌين وِ ّعيٌِ پَل ّعيٌِ

 
زؾرسٻ. يٗٷري اظ ٲٷٓرط ٞٷري،      2ٸ ٶرٻ نرطٞاً    قرٹز  ٲي ٲكاټسٺ  زؾسٻ 3تٷسي اظ ٶٓط ٞٷي(  اٮثسٻ زض ترف ٲياٶي غسٸ٬ )زؾسٻ 44

زض ؾرٳر چرح    هكبٍضاى٢رطاضزازٴ   ،قسٴ ايٵ زٸ ظيط ترف )ٸ تٹيػٺاؾر. غسا ظيطثرف 2زاضاي  ، ذٹزؾوت چپ ثرف

ٲكراٸضاٴ ٶيؿرر. غساؾراظي ايرٵ زٸ ظيرطترف تيكرسط ٶراْط ترٻ         تطاي  «اضظياتي ٦يٟي»ٲٷٓٹض تياٴ ٮعٸٰ تيكسط  ( تٻپيوبًىبضاى

 اي غسا٪اٶٻ اؾر. ٲ٣اٮٻٲٹيٹٔ تحطي زي٫ط ٸ ٶياظٲٷس َطح  اؾر ٦ٻ ذٹز «ٞٷي اضظياتي»
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ٲحؿررٹب  هتااَاظىٲٟيررس ٸ  ٲررراَطٺ ٲٗرراٲالذ ؾررازٺ ٸ ٦ررٱ »اضظيرراتي ٦يٟرري، تررطاي   تررسٸٴِي  ٲٷا٢هررٻ خررؽ

٢ثررٹ٬،  ٢اترر٭« قرهررير»ٲٷا٢هررٻ )تررسٸٴ اضظيرراتي ٦يٟرري( تررطاي احررطاظ  حررسا٢ٯيِ ٸـِض ټٳرريٵ؛ اٲررا 45قررٹز ٲرري

٦راٞي   -خصيطٶرس   ٦رٻ زٗٽرس زٛييطازري زض ْرطٜ ظٲراٴ ضا ٲري       - ذاسهبت اظ پيوبًىابضاى   اًَأ ذطيس ذٲٗاٲال زض

 «(لاعٍم زض ناَضت  : »ثطگاعاضي هٌبلهابت   لابًَى  9ي  ٲرازٺ تيراٴ   )يرا ترٻ  « گابّي »تظٰ اؾرر   تٷاتطايٵٶيؿر. 

 زټس.  ٢ثٹ٬ اٶػاٰ ٢ات٭« قرهير»ا٢ساٲاذ تيكسطي تطاي احطاظ زٳٽيساذ يا ٪عاض  ٢هٻٲٷا

اضثرراذ قايؿررس٫ي »يررا « احررطاظ زررٹاٴ اٶػرراٰ زٗٽررساذ»َثرر١ ٲ٣ررطضاذ تط٪ررعاضي ٲٷا٢هرراذ ٦كررٹض ٲررا، زٳٽيررساذ 

 حهٹ٬ اؾر: ضٸـ اؾاؾي ٢ات٭ 2زاٸَٯثاٴ، تا « قرهير

قايؿررس٫ي ٸ »يررا « زررٹاٴ اٶػرراٰ زٗٽررساذ»نرري اؾررر ٦ررٻ اقرررال ذاتررٻ  ي فطاذااَاى زاهٌااِ ٦ررطزٴ « ٲحررسٸز»  -1

 .تاقس اظ ٢ث٭ ٸ تا ؾاظٸ٦اضي ٢اٶٹٶي احطاظ قسٺ« نالحير آٶاٴ

اضظيرراتي ٦يٟررري  »اظ َطيررر١ «( احرررطاظ قرهررير »ي ٲ٣ُررٕ ٶرؿرررر اضظياتيٽررا )يٗٷررري: ٲ٣ُررٕ     زٹؾررٗٻ  -2

 ټاي ٞطايٷس تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ. ٢ث٭ اظ اغطاي زي٫ط اضظياتي« ٪طاٴ ٲٷا٢هٻ

يرر٥ ٶٳررٹز اظ تطذررٹضزِ « ٪ررطاٴ اضظيرراتي ٦يٟرري ٲٷا٢هررٻ»، يٗٷرري «اٮررٝ»ي ٲررٹضزي ٲ٣ُررٕ  اٴ زٹؾررٗٻټٳرريٵ اٲ٧رر

٢رراٶٹٴ تط٪ررعاضي » 9ي  زض ٲررازٺ ،«زررٹاظٴ»ايػرراز ايررٵ تررطاي تررا ٲٷا٢هرراذ اؾررر. اتررعاض ٲٷاؾررة « زررٹاظٴ»زاضاي 

ِ   هااياؾررر.  ٞررطاټٱ آٲررسٺ« ٲٷا٢هرراذ اضظيرراتي ٦يٟرري  گااعاضاى، تااَاى ثااب زاًااف، زلاات ٍ زضاياات هٌبلهاا

ٰ   زض»٪رطاٴ ضا   ٷا٢هٻٲ ٸ  ثاِ فطايٌاس هٌبلهاِ ٍاضز ؾابظين    زض ٲٷا٢هراذ(  « زرٹاظٴ »)ٸ ترا ضٖايرر   « نرٹضذ ٮرعٸ

 ظين. ثِ فطايٌس هٌبلهِ ٍاضز ًؿبآٴ ضا «( زٹاظٴ»ضٖاير ان٭   )تاظ ټٱ تٻ نَضت ٖسم لعٍم زض

 س.تاقٷ ٪عاضاٴ زض ٪اٰ َطاحي ٲٷا٢هاذ، ټٳٹاضٺ تايس تٻ ٲيعاٴ ايٵ ٮعٸٰ ز٢ر زاقسٻ ٲٷا٢هٻ

 
ٸ   ي ٞطاذٹاٴ ٲٷا٢هٻ، اضؾا٬ زٖٹزٷاٲٻ تٻ اٞطاز ذاني تاقس ٦ٻ زٹاٴ اٶػاٰ زٗٽساذ ٸ نالحير آٶاٴ ٢رثالً  ٹٺتٹيػٺ آٶ٧ٻ ٶح 45

 تاقس. تٻ َطي١ ٢اٶٹٶي احطاظ قسٺ
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 «گراى كيفي هٌبقػِ  ي تخيير در ارزيبثي ًظريِ» ًقذّبيي ثر

 ٶكطياذ ٲرسٯٝزض  -ي اضظياتي ٦يٟي ٸ ٮعٸٰ آٴ  ي ايٵ خػٸټك٫ط زضتاضٺ حان٭ خػٸټكٽاي چٷس ؾاٮٻخؽ اظ اٶسكاض 

 .قسكط سٶ٣سټا ٸ ٶٓطازي زض ايٵ تاضٺ ٲٷ –

ي ٦راض ايرٵ    اؾر. زض ضاٺ ايٵ زٹؾرٗٻ، قريٹٺ  « ي ٲٷا٢هاذ زٹؾٗٻ»زثاز٬ ٶٓطاذ ٦اضقٷاؾي، اظ ٶرؿسيٵ ٢سٲٽاي ضاٺ 

ٖٯٱ ترا اٶسكراض   »اؾر ٦ٻ:  ظيطا ٸي آٲٹذسٻ«. ، ٶ٫اضـ ٸ اٶسكاض خػٸټف»اؾر:  اي تٹزٺ ٦ٯٳٻ خػٸټك٫ط، ي٥ زضؼ ؾٻ

ٰ  خؽ ؾاٮٽاؾر ٦ٻ ايٵ خػٸټك٫ط زػاضب ٸ خػ«. قٹز ٲي ٲسٹٮس قرسٺ ترطاي حر٭ ٲؿراي٭ ؾراظٲاٶٽا ٸ       ٸټكرٽاي اٶػرا

اؾر. زض زٳاٰ ايٵ ؾاٮٽا، ضاټٷٳايي يرا ٶ٣رس نراحثٷٓطاٴ،     ٦طزٺ نٹضذ ٲ٣اتزي زسٸيٵ ٸ ٲٷسكط ٶٽازټاي ٲرسٯٝ ضا تٻ

ٰ »زض چٻ نٹضذ، « ٪طاٴ اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ)»اذيط  ي ٻاؾر. ٲ٣اٮ تاظذٹضز آٴ ٲ٣اتذ ٸ خازاـ ٶٹيؿٷسٺ تٹزٺ « ٮرعٸ

ي ٦راض ٲٷسكرط ٦رطز ٸ ٲاٶٷرس      آيس؟( ضا ٶيع َث١ ټٳيٵ قيٹٺ تٻ چٻ ٦اض ٲي زاضز؟ ٸ

٦طز ٦ٻ ٶ٣سټاي ذٹزقاٴ تط ايٵ ٲ٣راتذ ضا    ٪صقسٻ اظ ٦اضقٷاؾاٴ اضغٳٷس اؾسسٖا

 .«٦ٷس ٲي ي ٶ٣س ضقس ٖٯٱ زض ؾايٻ»اؾر ٦ٻ:  قٹز. ظيطا ٸي ايٵ ضا ٶيع آٲٹذسٻ ٞطٲايٷس زا ٶ٣سټا ٶيع ٲٷسكط  ٢ٯٳي

ي اٶس ٸ زحٯيٯٽراي ذرٹز زض ايرٵ تراضٺ ضا ترٻ ٶحرٹ       ٪صاقسٻ ٦اضقٷاؼ تعض٪ٹاض ٸ٢ر 3ؾاٴ ايٵ حٹظٺ، اظ ٲياٴ ٦اضقٷا

اٶرس. ايٷر٥ يرٳٵ ز٣رسيٱ ايرٵ زحٯيٯٽراي        ٦طزٺ ٲ٧سٹب ٸ ٲؿؤٸتٶٻ اضايٻ نطي ،

ترٻ ٲحًرط ذٹاٶٷرس٪اٴ ٲحسرطٰ،      )تسٸٴ ټيچ زذ٭ ٸ زهطٜ ٸ زٛييط( ٦اضقٷاؾي

زي٫رط ٦اضقٷاؾراٴ ضا يرازآٸضي    ي  ٲ٧سٹب ٸ ٲؿؤٸتٶٻنطي ، اؾسسٖاي ٶ٣سټاي 

ٶٹيؿس تٻ غرع احسرطاٰ ٸ ؾرداؼ ترٻ      ٶٳايس ٸ زض ايٵ قٳاضٺ ؾرٵ تيكسطي ٶٳي ٲي

 .خيك٫اٺ ٶٹيؿٷس٪اٴ ؾٻ زحٯي٭ ٦اضقٷاؾي ظيط

 ٶ٣ررس ضا اظ زٞسررط ضٸظٶاٲررٻ يررا ٸتررال٨   ي ٲررٹضز ٲ٣اٮررٻ 3زٹاٶٷررس  زٹيرري : ذٹاٶٷررس٪اٴ ز٢يرر١ ايررٵ قررٳاضٺ ٲرري  

halaj.blogfa.com ٦ٷٷس زضذٹاؾر. 

 

 تٻ ٶاٰ ذسا

ٖالٸٺ تط زحؿيٵ حؿٵ ؾٯي٣ٻ ايكراٴ زض اٶسرراب    -اٰ آ٢اي حالظ ٲطا تط آٴ زاقر زا  ٲُاٮٗٻ ٲ٣اٮٻ زٸؾر ٞطټيرسٻ

اى آٴ تيٟعايرس ضا  تطذى ٲُاٮة ٦ٻ اظ ٶ٫اٺ ٶ٫اضٶسٺ خٹقيسٺ ٲاٶسٺ ٸ ٲى زٹاٶؿر تط ٚٷر  -ٲٹيٹٔ ٸ ٶٹٔ خطزاظـ آٴ 

تٻ نٹضذ قٟاټي  يازآٸض قٹٰ؛ اٲا  تٻ  زٹنيٻ  آٴ ٖعيع زض ٢اٮة  ياززاقسي زض ټكرر تٷرس ٸ ترٻ اذسهراض زٷٓريٱ      

ٲى ٦طزٰ، ٮي٧ٵ زض  ضؾيس ٦ٻ ټٳعٲاٴ زض حاقيٻ ٲسٵ ياززاقر ٪طزيس. )ټٷ٫اٰ ٲُاٮٗٻ ٲ٣اٮٻ، تطذى ٲُاٮة تٻ شټٷٱ ٲى

 .(ٶٓط ٶٹيؿٷسٺ ٲ٣اٮٻ اؾر ازاٲٻ آٴ ضا ٲى ياٞسٱ ٸ ايٵ حا٦ى اظ ز٢ر

 :ي٧ٱ
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ټاى ٲرسٯٝ ٸ ٲؿائ٭  ي٧ى اظ ٲك٧الذ غٹاٲٕ تكطى  زض ٪صقسٻ ٸ ز٣طيثا ٖهط حايط ٲُاٮٗاذ ز٥ تٗسى زض ضقسٻ

اؾر ٦ٻ زض زحٹتذ ٖٯٳى غسيس ٸ تٻ زٮي٭ اټٳيرر ٦راضايى ٲُاٮٗراذ ٸ ضٞرٕ ٲكر٧الذ زض ٖٯرٹٰ        تٻ آٴ تٹزٺ ٲثسال

اؾر. تٻ ٖٷٹاٴ ٲطا٬ ح٣ٹ٢ساٶى ٲٹ١ٞ ذٹاټس تٹز ٦ٻ تا ٲ٧ازة ٧ٞطى ٸ  سٺضقسٻ اى ٲطؾٹٰ ق ٲرسٯٝ، ٲُاٮٗاذ ٲياٴ

اى تطضؾى ٸ تياٴ  ضقسٻ ټاى ٲياٴ تٻ غاٲٗٻ ضا زض ٢اٮة زحٯي٭ انٹ٬ ا٢سهازى آقٷا تاقس. زض نٹضزى ٦ٻ ٲا ٲؿائ٭ ٲثسال

زض ٲ٣اٮٻ ٲٹضز اقراضٺ،  ٶٳاييٱ ٲاٶٕ اظ آٴ ذٹاټسقس ٦ٻ تطذى اظ ظٸاياى آٴ اظ ٶ٫اٺ خػٸټك٫ط، زٸض تٳاٶس.ذٹقثرساٶٻ 

ٲٹضز ٲسا٢رٻ ٸ زحٯير٭ ٲثٷرايى ٢رطاض      "ح٣ٹ٢ى"ٸ  "ٞٷى"،"ٲاٮى"اظ ؾٻ ٲٷٓط  "اضظياتى ٦يٟى ٲٷا٢هٻ ٪طاٴ"ٲٹيٹٔ 

اي  ضقرسٻ  ٦ٷرس. ٢ُٗراً زٹؾرٗٻ ٲُاٮٗراذ ٲيراٴ      ٲرى  اؾر ٦ٻ ذٹاٶٷسٺ ضا تا ٦ٯياذ ٲُٯة اظ ظٸايايى ٲرسٯٝ آقٷا ٪طٞسٻ

،  ٶٳايس، ظيطا ټٳٹاضٺ ٢ٹاٶيٷى ٢ٹاٰ تيكسطى زاضٶس ٦ٻ تط٪طٞسٻ اظ تُٵ غاٲٗرٻ  ضٕٞزٹاٶس تطذى اظ ٶٹا٢م ز٣ٷيٷى ٲا ضا  ٲى

 .تاٸضټا ٸ ٸا٢ٗياذ ضٸظ آٴ تاقس

 :زٸٰ

اؾر تطذى زض خاؾرد ترٻ ايرٵ ؾرؤا٬ ٦رٻ       ( ٶٹقسٻ"ٶ٧سٻ ٦ٯيسى ايٵ ٲؿوٯٻ"ٶٹيؿٷسٺ زض ٢ؿٳر زٸٰ ٲ٣اٮٻ )تا ٖٷٹاٴ 

٦ٷرس ٸ ايرٵ ضا    اؾسٷاز ٲى "ټاى اغطايى ٶاٲٻ آئيٵ"ٸ  "٢اٶٹٴ"تٻ  "چ٫ٹٶٻ تٟٽٳيٱ اضظياتى ٦يٟى ، ٮعٸٰ زاضز يا ٶساضز؟"

اؾر ٦ٻ آيا اؾسٷاز تٻ ايٵ زٸ ٲطغٕ اظ تٗس زٟؿيطى اؾر يا نرطاحسى زض ٲٷراتٕ    اؾر. ٸى اقاضٺ ٶ٧طزٺ اقسثاٺ زاٶؿسٻ

ا زاضز قٟاٜ آٴ اؾسٷازى آٶٽا ٸغٹز زاضز؟ ٮصا تٽسط اؾر ٶٹيؿٷسٺ ٲ٣اٮٻ زض غايى ٦ٻ ٢هس اقاضٺ تٻ اؾسست٬ ؾايطيٵ ض

ضاحسى ٢ًاٸذ ٶٳايس. ٚاٮثاً زض ظٲاٴ زسٸيٵ ٢ٹاٶيٵ تٻ ٶحٹي ٦رٻ   ٦ٷس زا ٲراَة زض غطياٴ آٴ ٢طاض ٪طٞسٻ ٸ تٻ ضا تياٴ

قٹز چرطا ٦رٻ ا٪رط چٷريٵ ترٹز ترا ايرٵ         ٶ٫طٶس ٶ٫اٺ ٶٳى تيٷى تٻ آٴ ٲى ٲٟؿطيٵ زض ظٲاٴ زٟؿيط تا ٶ٫اٺ ٲح٣٣اٶٻ ٸ شضٺ

ثسٻ يطٸضى اؾر تٻ ايٵ ٶ٧سٻ اقاضٺ قٹز ٦ٻ ٶ٣م زض ز٣ٷريٵ ٸ ٸيرٕ اح٧راٰ ترٻ     ٲك٧الذ اتسسايى ضٸتطٸ ٶثٹزيٱ. اٮ

اٮٳٯٯى،  زٮي٭ ايٷ٧ٻ اٲطى تكطى اؾر تسيٽى اؾر ٸ تٻ ټٳيٵ زٮي٭ اؾر ٦ٻ اظ ؾٹي تطذي ٲطاغٕ زسٸيٵ ٢ٹاٖس تيٵ

اظ ز٧رطاض  ټٳعٲاٴ تا اتال٘ ٢ٹاٖس، ٦ٳيسٻ اي ضا غٽر ٶ٣س ٸ تطضؾى آٴ زك٧ي٭ زازٺ زا زض نٹضذ ٸغٹز ٶ٣اٌ يٗٝ 

قٹز. ازٟا٢ا ٶٹيؿٷسٺ ٲ٣اٮٻ تا زك٦يس تط ايٷ٧ٻ تٗس اظ ي٥ زټٻ ټٷرٹظ ٪رطٺ اضظيراتى     ټاى تٗسى خيك٫يطي آٴ زض ٸيطاؾر

٦يٟى تاظ ٶكسٺ اؾر زض غايى ؾؤا٬ ٲى ٦ٷس ٦ٻ چٻ تايس ٦طز؟ تسيٽى اؾر تا زٹغٻ تٻ ٲُاٮثى ٦ٻ ٪صقر ٲرا خاؾرد   

ايٷ٧ٻ تا زٹغٻ تٻ ٸغٹز ايٵ ٶ٣م ٢اٶٹٴ، زض اغطا چٻ تايس ٦طز؟  تٻ ايٵ خطؾف ضا تايس زض زٸ ترف تسټيٱ. ترف اٸ٬

ياتى ٸ ياٞسٵ خاؾد زض ټٳيٵ ٲؿيط ضٞسٻ ٸ خيكٷٽاز ٶيرع زازٺ اؾرر. اٲرا     تٻ زضؾسى ٶٹيؿٷسٺ زض ٲ٣اٮٻ ذٹز ؾطا٘ ضيكٻ

ى زائٳى ټاى ٖٯٳى ٸ نحي  ٸ ټٳچٷيٵ تطضؾ آٶچٻ ٦ٻ ضا٢ٱ ٢هس تياٴ آٴ ضا زاضز زك٦يس تط ٶ٫اضـ ٢ٹاٶيٵ تا اؾٯٹب

 .آٴ زض َٹ٬ اغطا ٸ زطٲيٱ آٴ ټط اظ ٪اٺ اؾر

 :ؾٹٰ

زكرريم  "، "ٮعٸٰ يا ٖسٰ ٮعٸٰ اضظياتى ٦يٟى"زض تركى اظ ٲ٣اٮٻ ٶٹيؿٷسٺ اظ ٸا٪صاضى ؾٻ ٪ٹٶٻ زكريم؛ قاٲ٭    

صاض ٪ر  تٻ زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻ "تاظض٪اٶى زض ٢يٳر-زكضيط زازٴ اضظياتى ٞٷى"ٸ  "تاظض٪اٶى-تظٰ تٹزٴ يا ٶثٹزٴ اضظياتى ٞٷى

ټاى ٸغرٹزى ايرٵ ٢راٶٹٴ     اؾر ٦ٻ تس ٶثٹز زٷا٢ى ايٵ ٦اض تا ي٧ى اظ ٞٯؿٟٻ اقاضٺ ٦طزٺ ٸ اظ آٴ تٻ ؾطٖر ٪صض ٦طزٺ

قس. آيا ٸا٪صاضى ايٵ زكريم تٻ زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻ ٪عاض تا حّٟ ٲٷرإٞ ٖٳرٹٲى زض    ٲط٭ حّٟ ٲٷإٞ ٖٳٹٲى، تياٴ ٲى
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ٖٳا٬ ٢اٶٹٴ ٲٷا٢هاذ ٶٹٖى ٖٯٱ ٸ ټٷرط اؾرر ٶرٹاټرس    زًاز ٶيؿر؟ آيا ايٵ قيٹٺ ٲٹغة قازى ٢ائالٴ تٻ ايٵ ٦ٻ ا

٪عاض زض زكريم ايرٵ ٲرٹاضز ٲرسراض تاقرس، آيرا ٶثايرس ٖٳر٭ ٲ٣رٷٵ ضا ٖثرص ترساٶيٱ؟ زض            قس؟! ا٪ط زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻ

 .ټطنٹضذ ايٵ ٲٹيٹٖى اؾر ٦ٻ ذٹز ٲػاٮى ٲٟه٭ تطاى تياٴ ٲى َٯثس ٦ٻ اٶكااهلل زض آيٷسٺ ٢ٯٳى قٹز

 :چٽاضٰ

تٻ ٖٷٹاٴ ٶرؿسيٵ ؾٷس ياز ٦طزٺ اؾر ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾر  "ٶٓاٰ ٞٷى ٸ اغطايى ٦كٹض"ٺ اظ ؾٷس زض تركى زي٫ط ٶٹيؿٷس

ذٹاٶٷسٺ تدصيطز ٦ٻ ايٵ ؾٷس ٸا٢ٗا زض حٹظٺ ٲص٦ٹض ٶرؿسيٵ اؾر. زض حاٮي ٦ٻ ترا ٲُاٮٗرٻ زاضيرچرٻ آٴ ٲرى زرٹاٶيٱ      

 .ٲٹاضزى ضا تياتيٱ

  :خٷػٱ

ازټايى ٦ٻ ي٥ َطٜ آٴ ترف زٸٮسرى اؾرر، زٹؾرٗٻ ٸ    ٶٓاٰ حا٦ٱ تط ضٸاتٍ ٢طاضزازى زٶيا ذهٹنا زض حٹظٺ ٢طاضز

اٮٳٯٯى زراظٺ   زٛييطاذ ٞطاٸاٶى زاقسٻ اؾر. ٮصا تٻ ٶٓط ٲى ضؾس تا زٹغٻ تٻ ٞطٲسٽاى غسيس ٸ ؾاظٲاٶٽاى زػاضى ٸ تيٵ

اى حؽ  ضقسٻ قسٺ زض ايٵ حٹظٺ، ٶياظ ٲثطٰ تٻ تاظٶ٫طى ٖٳي١ ٸ غسى اٮثسٻ تٻ نٹضذ ٲياٴ قسٺ ٸ زٛييطاذ ياز زكؾيؽ

ٸ ... ترٻ   EPC ز. تسيٽى اؾر ح٣ٹ٢ساٶاٴ ٲا تايس تا زٹغٻ تٻ يرطٸضذ اؾرسٟازٺ اظ ٢طاضزازټراى ٲرسضٴ چرٹٴ     قٹ ٲي

تطضؾى ٲاټير ايٵ ٪ٹٶٻ ٢طاضزازټا ٸ تياٴ ٲٟاټيٱ آٴ زض ٢اٮة ٢طاضزاټاي ٲٹغٹز زض ٶٓاٰ ح٣ٹ٢ى ذٹز )٣ٖٹز ٲٗريٵ(  

د ذيٯى اظ ؾؤاتذ ٸ اتٽاٲاذ اٲطٸظيٵ ياٞرر  ٸ يا خصيطـ زكؾيؽ غسيس تٹزٴ آٶٽا تدطزاظٶس ٦ٻ تٻ ٶٓط ٶٹيؿٷسٺ خاؾ

 .ذٹاټسقس

 :قكٱ

ټرا   اى تا زط٦ية ٸاغٺ اقاضٺ ٦طزٺ ٸ تٻ ٪ٹٶٻ "تٷسى ٲٟه٭"ٶٹيؿٷسٺ زض ٢ؿٳسى اظ ٲ٣اٮٻ ذٹز تٻ ضٸـ ذٹتي تا ٖٷٹاٴ 

اؾر ٦ٻ ٖٯيطٚٱ ايٷ٧ٻ ٶ٫اضٶسٺ ٶيع زض ايٵ ٲٹيرٹٔ ترا ٶٹيؿرٷسٺ ټٳساؾرساٴ      تٻ زكؾيؽ انُالحي غسيس زؾر ياٞسٻ

زاٶس اظ زٸ ٲٷٓط ذُطاذ ايٵ چا٢ٹى زٸ زٰ ضا يازآٸض قٹز. اٸتً اظ آٶػا ٦ٻ اؾاؾرا ز٣ٷريٵ زكؾريؽ     ؾر اٲا تظٰ ٲيا

ٲا ضا اظ تاض ح٣ٹ٢ى  "تٷسى ٲٟه٭"٢ٹاٖس ح٣ٹ٢ى ضا ٶيع زض خى ذٹاټس زاقر تايؿسى ز٢ر قٹز ٦ٻ زٹغٻ تٻ ي٥ تٗس 

قٹز. ٮصا ا٪ط ايٵ ضٸـ تسٸٴ زٹغٻ تٻ  يٹح ياٞر ٲىزكؾيؿاذ غسيس ٚاٞ٭ ٶٷٳايس ٦ٻ تطذى اٸ٢اذ ايٵ ٲؿائ٭ تٻ ٸ

قرس. تٷراتط ايرٵ     قس ٦ٻ زي٫ط تا زٟؿيط ٸ زٹقي  ٢اٶٹٴ ٶيرع حر٭ ٶرٹاټرس    ايٵ ذُط اٶػاٰ قٹز زچاض ٲؿائٯى ذٹاټيٱ

يطٸضي اؾر ٲٹاْة تاقيٱ زا تٻ ټٷ٫اٰ زضؾر ٦طزٴ اتطٸ، چكٳى ضا ٦ٹض ٶ٧ٷيٱ. ٮصا ايٵ ٦راض اضظـ تؿرعايى زاضز   

 .حي  ٸ زض ٢اٮة ٸ چاضچٹب ٢ٹاٖس ح٣ٹ٢ى تاقسزا ظٲاٶى ٦ٻ ن

ټراى ٲٹغرٹز ٸ ټٳچٷريٵ ٲؿراي٭      ضاٶياً تايس زٹغٻ زاقر ٦ٻ ٲا زض ايٵ زكؾيؿاذ ٸ ټرٱ چٷريٵ زٟؿريطټا اظ خطٸٶرسٺ    

ټا ٶ٫طزيٱ ٦ٻ زض ايٵ نٹضذ ٲا ٦اض ذرٹز ضا   ٲؿسحسضٻ ٚاٞ٭ ٶكٹيٱ ٸ ؾط٪طٰ تاظى تا اٮٟاِ ٸ اؾسست٬ زض ٲياٴ ٸاغٺ

 .ٲاٶسٺ، تسٸٴ ايٷ٧ٻ اظ آٴ ٶػاذ ياتس ټٱ زض٪يط ٲؿائ٭ ٸ ٲك٧الذ اغطايي تا٢ي٦ٷيٱ ٸ غاٲٗٻ  ٲي

  :ټٟسٱ

ضؾرس ي٧رى اظ    اؾر ٦ٻ ترٻ ٶٓرط ٲرى    تٻ زضؾسى ٶٹيؿٷسٺ تطاى ضؾيسٴ تٻ ټسٜ، زٹغٻ تٻ ٚاير اٲط ضا يازآٸضى ٦طزٺ

ايٱ ٦ٻ َطح اٸٮيٻ  قٷيسٺ اق٧اتذ ٲا زض ز٣ٷيٵ ٸ ټٳچٷيٵ زض زٟؿيط، ٖسٰ زٹغٻ تٻ ايٵ ٶ٧سٻ ٦ٯيسى اؾر. ٢ُٗا تاضټا
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تا ٢اٶٹٴ ٲهٹب ٲسٟاٸذ اؾر ٸ تطذى اٸ٢اذ اظ آٴ زٸض. ايٵ ٲٹيٹٔ زض غٯؿاذ ٶ٣س ٸ زٟؿيط ٢ٹاٶيٵ ٶيع تٻ ٸيٹح 

قٹز. تٷاتطايٵ ذٹب اؾر زض اتسسا ٲا ټسٜ ضا تا ز٢ر ٸ زٹغٻ تٻ ٸا٢ٗياذ زطؾيٱ ٶٳاييٱ ٸ زض َٹ٬ ٲطاح٭  ياٞر ٲى

 .اظ ټسٜ اٸٮيٻ نياٶر ٶٳٹزٺ ٸ اظ آٴ ٚاٞ٭ ٶكٹيٱ -ټا ٸ يا زٟؿيط آٶٽا ٶاٲٻ چٻ ٸيٕ ٢ٹاٶيٵ ٸ آييٵ -٦اض

  :ټكسٱ

تٷرسى   تحص ا٢ؿاٰ ٣ٖٹز ٸ ٲاټير آٶٽا ٲٹيٹٖى اؾر ٦ٻ ٶياظ تٻ زٗطيٝ ٲثاٶى ٸ ٞٯؿٟٻ آٴ تطاى قٷاؾرايى ٸ زؾرسٻ  

ظٰ، غايع ٸ ذياض ز٣ؿريٱ  تٷسى اٸٮيٻ ٣ٖٹز ضا تٻ ت ٢اٶٹٴ ٲسٶى ٲا زض ز٣ؿيٱ ٢184طاضزازټاى غسيس زاضز.آيا ايٷ٧ٻ ٲازٺ 

٪يطز؟ تٻ ٶٓط ٲى ضؾس تٽسط اؾر ٲٹيٹٔ ضا  ٶٳٹزٺ اؾر زضؾر اؾر؟ آيا ٣ٖٹز ذياضى زض شي٭ ٣ٖٹز تظٰ ٢طاض ٶٳى

تا ز٢ر ٶٓط تيكسط ٸ تا ٚٹض زض انٹ٬ ٢طاضزازى ٶٓاٰ ح٣ٹ٢ى ذٹزٲاٴ ٸ ټٳچٷيٵ قٷاذر ٢طاضزازټاى ٲرسضٴ ٲرٹضز   

ٔ ٲٳ٧ٵ اؾر ٲا ضا اظ ضٸٶ١ ٢طاضزازټا ٸ زٹؾٗٻ ضٸاترٍ زػراضى ٲحرطٸٰ    زحٯي٭ ٢طاضزټيٱ. ٖسٰ ٲسا٢ٻ زض ايٵ ٲٹيٹ

ٶٳايس. ٲهازي٣ى ضا ٲى زٹاٴ تطاى ايٵ ٲٹيٹٔ تياٴ ٦طز ٦ٻ اظ حٹنٯٻ ايٵ ٲ٣اٮٻ ذراضظ اؾرر ٸ اٶكرااهلل زض ٲُٯثرى     

 .ٲؿس٣٭ تٻ آٴ خطزاذسٻ ذٹاټسقس

 

 تؿٳٻ زٗاٮي

 اٖالٰ ٶٓط ٦اضقٷاؾي زضذهٹل ٲ٣اٮٻ زض تاب اضظياتي ٦يٟي

 تا ؾالٰ

ټاي ٲرسٯٝ ٲثاحص ٲطتٹٌ تٻ ٲٷا٢هٻ ذهٹنا غٷثٻ ٞٷري   زضاتسسا ٖطو ٦ٷٱ ٦ٻ ٖٯيطٚٱ زؿٯٍ آ٢اي حالظ تط غٷثٻ

 :آٴ، تا ٲُاٮٗٻ ٲسٵ ٲعتٹض ٲٹاضزي تٻ شټٷٱ ضؾيس ٦ٻ ٖطو ٲي ٶٳايٱ  ٸ اٲيسٸاضٰ ٲٹضط تاقس

اتسساي ٲ٣اٮٻ چٷسيٵ ؾٹا٬ ٲُطح ٪طزيسٺ اظ غٳٯٻ )اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ ٪طاٴ تٻ چٻ ٦اض ٲي آيس؟(، )زض  زض -1

چٻ نٹضزي ٮعٸٰ زاضز؟(، )ضٸـ زكريم ٮعٸٰ؟( ٸ )چ٫ٹٶٻ تٟٽٳيٱ اضظياتي ٦يٟي ٮعٸٰ زاضز يا ذيط؟( ٦رٻ ترٻ ٶٓرط    

ٹضز ؾايط خطؾكٽا ذهٹنا ضٸـ زكريم تٷسٺ زض ايٵ ٲ٣اٮٻ ٣ٍٞ ضٸي ؾٹا٬ آذط تحص قسٺ ٸ زا٦يس ٪طزيسٺ ٸ زضٲ

 .ٮعٸٰ ټيچ تحطي نٹضذ ٶدصيطٞسٻ اؾر ٦ٻ غا زاضز زضٲٹضز آٶٽا ٶيع ٲُاٮثي ټطچٷس ٦ٹزاٺ تياٴ قٹز

زض ٲ٣اٮٻ اقاضٺ قسٺ تٻ خاؾر٫ٹئي ٲؿوٹتٴ زض ؾاظٲاٴ ٲسيطير ٲثٷي تط ايٷ٧ٻ )اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ ٪رطاٴ   -2

ايٵ ٶٓط اظ غاٶة ٶٹيؿرٷسٺ ٲ٣اٮرٻ ٲرٹضز خرصيطـ ٸا٢رٕ ٶ٫طزيرسٺ ٸ تيراٴ        تاقس( ٦ٻ  زض زٳاٰ ٲٷا٢هاذ ، اغثاضي ٲي

٪ٹٶٻ اؾسستٮي ٶيع نٹضذ ٶدصيطٞسٻ ٦ٻ چطا  تاقس اٲا انال خيطاٲٹٴ آٴ نحثسي ٶكسٺ ٸ ټيچ اٶس ٦ٻ نحي  ٶٳي ٞطٲٹزٺ

 .تاقس قسٺ زٹؾٍ ايكاٴ ٲٹضز خصيطـ ٶٳي خاؾد اضائٻ

٪يرطز؛ اظ ايرٵ    ناٮر ٲاٮي اؾر ٦ٻ ٲٹضز ٲٗاٲٯٻ ٢طاض ٲري ي٧ي اظ ٶ٧اذ ٲٽٱ زض ح٣ٹ٠ زض تحص ٲٗاٲالذ، ا -3

زټس. ٮصا ٲٹاضزي چٹٴ  غٽر ٦ٻ ٸغٹز ذاضغي زاقسٻ تاقس ٸ ٲسٗٯ١ تٻ قرهي تاقس ٦ٻ آٴ ضا ٲٹضز ٲٗاٲٯٻ ٢طاض ٲي

٪طزز. ظيطا ٲٳ٧ٵ اؾر قرهي زٹؾرٍ ٖٳٯيراذ ٲس٣ٯثاٶرٻ ٲراٮي ضا      ٦الټثطزاضي، غٗ٭ ٸ ٞطٸـ ٲا٬ ٚيط ٲُطح ٲي

ٸغٹز ذاضغي ٶساقسٻ تاقس يا ٲا٬ ٲٹضز ٲٗاٲٯٻ اؾاؾرا ٲسٗٯر١ ترٻ قرهري ٶثاقرس ٦رٻ آٴ ضا ٲري         تٟطٸقس ٦ٻ انال
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اي َرطٜ ٲٗاٲٯرٻ( ٸ    ٞطٸقس. تٻ ټٳيٵ زٮي٭ تٻ ٶٓط ايٷػاٶة زا٦يس حًطزٗاٮي نطٞا تط )اضط٪صاضي قرهرير حطٞرٻ  

ٖسٰ زٹغٻ تٻ ٲ٣ٹٮٻ انراٮر   ٪ط( ٸ خصيطي يا زٹاٴ اٶػاٰ زٗٽساذ ٲٷا٢هٻ )ٸاتؿس٫ي ٲٹ٣ٞير ٲٗاٲٯٻ ٲٹضز ٶٓط تٻ زٗٽس

تاقس ظيطا زض ايٷػا قسيسا ٶيراظ ترٻ اضظيراتي     ٦ٷٷسٺ آٴ، نحي  ٶٳي زاقسٵ ٲٹضز ٲٗاٲٯٻ ٸ زٗٯ١ آٴ تٻ ٞطٸقٷسٺ يا اضائٻ

 .٪طزز ٦يٟي احؿاؼ ٲي

تط اؾاؼ زؾسٹض ٣ٖ٭ ؾٯيٱ، ټطچٻ ٢سض ٦ٻ ٲثٯٙ ٲٗاٲٯٻ تيكسط تاقس اٶؿاٴ ٖا٢ر٭ ز٢رر ٸ زاٲر٭ تيكرسطي زض      -4

ٶٳايس تُٹض ٲطا٬ ا٪ط تٷسٺ ترٹاټٱ ي٥ ذاٶٻ ي٥ ٲيٯياضزي ذطيساضي ٶٳايٱ تؿياض تيكسط زضذهرٹل آٴ   ٲياٶػاٰ آٴ 

ٶٳايٱ ٶؿثر تٻ ظٲاٶي ٦ٻ ٲي ذٹاټٱ ي٥ ازٹٲثي٭ زٺ ٲيٯيٹٴ زٹٲاٶي ذطيساضي ٶٳايٱ ٸ زضچٷريٵ   تطضؾي ٸ زح٣ي١ ٲي

حان٭ ٶٳايٱ. ٮرصا ترٻ ٶٓرط تٷرسٺ     ٦ٷٱ زضذهٹل حؿٵ ؾات٣ٻ ٸ ذٹقٷاٲي ٞطٸقٷسٺ اَٳيٷاٴ  ٲٹضزي حسٳا ؾٗي ٲي

ضؾس ظيطا ذٹز قرٳا   اٶس )ٮعٸٰ اضظياتي ٦يٟي زاتٕ ٲثٯٙ ٲٗاٲٯٻ ٶيؿر( ٢ات٭ زاٲ٭ تٻ ٶٓط ٲي ايٷ٧ٻ نطاحسا تياٴ ٞطٲٹزٺ

اي تا ٲثٯٙ ؾٷ٫يٵ اٶػراٰ زټيرس تُرٹض ذٹز٦راض ٸ      ٪عاض ترٹاټيس ٲٗاٲٯٻ ټٱ ا٪ط تٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٲؿوٹ٬ زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻ

ټاي ٲرسٯٝ اظ غٳٯٻ اضظياتي ٦يٟي اٖٳا٬ ٶٳائيس ٮصا  قٹيس ٦ٻ ٶٽاير ز٢ر ضا زض اضظياتي ايٵ ٲي ٶاذٹزآ٪اٺ ٲسٳاي٭ تٻ

 .تٻ ٶٓط تٷسٺ ٶٳي زٹاٴ ٲثٯٙ ٲٗاٲٯٻ ضا ٶازيسٺ ٪طٞر يا ٶ٣ف آٴ ضا زض اضظياتي ٦يٟي ٦ٳطٶ٩ خٷساقر

 .ستا ٖطو خٹظـ، زض حس تًاٖر ٶ٧ازي تٻ شټٵ ضؾيس ٦ٻ ٖطو ٶٳٹزٰ ٸ اٲيسٸاضٰ ضاټ٫كا تاق

 

 تؿٳٻ زٗاٮي

  ٶ٫اټي تٻ غاي٫اٺ اضظياتي ٦يٟي

٪ط زض زؾس٫اټٽاي زٸٮسي ٸ حسي ترف ذهٹنري   ي٧ي اظ ٲٹاضز زكضيط٪صاض ٸ زاضاي اټٳير زض ٶٓاٰ اٶسراب ٲٷا٢هٻ

تاقس. ٲٹيٹٖي ٦رٻ ٲ٧رطضاً زٹؾرٍ ٲػطيراٴ ٸ      ي ٦يٟي ٲي)تا ضٸي٧طز ٸ ضٸقٽاي ٖٳٹٲاً ٲسٟاٸذ( ٶحٹٺ اٶػاٰ اضظيات

 .اؾر خػٸټك٫طاٴ حٹظٺ ٲٷا٢هاذ ٸ ٲٗاٲالذ ترف ٖٳٹٲي ٲٹضز تطضؾي ٢طاض ٪طٞسٻ

زض ايٵ ٲ٣اٮٻ يٳٵ زالـ زض غٽر زكطي  غاي٫اٺ ٢اٶٹٶي اضظياتي ٦يٟي، زيس٪اټٽاي غٷاب آ٢اي قٽطاٰ حرالظ ٦رٻ   

ٸ زض ضٸظٶاٲرٻ ٲٷا٢هرٻ   « آيرس ٸ زض چرٻ نرٹضذ ٮرعٸٰ زاضز؟     ٦اض ٲي٪طاٴ تٻ چٻ  اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ»زحر ٖٷٹاٴ 

 .خطزاظيٱ اؾر ٲي ٲعايسٺ َي ؾٻ قٳاضٺ چاج ٪طزيسٺ

ٲكاضاٮيٻ يٳٵ زثييٵ اټٳير ٲٹيٹٔ، ٲٷا٢هٻ ضا تٗٷٹاٴ ٞطايٷسي زاضاي ؾٻ ٸغٻ ٲاٮي، ٞٷي ٸ ح٣ٹ٢ي زض ٶٓط ٪طٞسرٻ  

ٶ٫طي ٦ٻ ٲٷػط تٻ ضٕٞ اتٽاٰ ٸ زؿٽي٭ اغرطا   غٽر غاٲٕاؾر. ايٵ ٶٹٔ ٶ٫طـ تٻ ٞطآيٷس ٲٗاٲالذ تٻ زٮي٭ زالـ زض 

 .٪طزز ٢ات٭ زحؿيٵ اؾر ٲي

ٶٹيؿٷسٺ زض تركي اظ ٲ٣اٮٻ قٳاضٺ ي٥ زحر ٖٷٹاٴ ح٭ ٲؿاٮٻ يٳٵ زضظ زٗاضيٝ ٲرسٯٝ اظ ٲٗاٲٯٻ يا ٲحهرٹ٬ اظ  

ي٧ري ٦رٻ اٲ٧راٴ    ٲٷٓط ٲاٮي، ٲٷا٢هٻ ضا تٻ زٸ ترف ٦ات ٸ ذسٲر ز٣ؿيٱ تٷسي ٶٳٹزٺ ٸ ٦ات ضا تٻ ٖٷرٹاٴ اقرياء ٞيع  

ايػاز ح١ ٲاٮ٧ير ٸ ٲثازٮٻ زاقسٻ ٸ انٹتً زٹٮيس ٸ ٲثازٮٻ آٶٽا ٲسٟاٸذ اؾر. زض حاٮي٧ٻ ذسٲاذ َث١ زٗطيٝ ٲص٦ٹض 

ٲٹغٹزير ٲؿس٣ٯي ٶساقسٻ ٸ ٮرصا ٢اتر٭ ٲاٮ٧يرر ٶيؿرسٷس ٸ تٗثراضزي ٞطآيٷرس زٹٮيرس ذرسٲر اظ ٞطآيٷرس ٲهرطٜ آٴ           
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تاقس. ټٳچٷيٵ ي٧ي اظ ٶ٧اذ ٢ات٭  ٞٗ٭ انٯي ذسٲر زٛييط ٲيٶاخصيط اؾر ټٳچٷيٵ ٞٗ٭ انٯي ٦ات زحٹي٭ ٸ  غسايي

 .تاقس زٹغٻ زض زٗطيٝ ٲط٦ع آٲاض اظ ذسٲر، ٲٹ٦ٹ٬ ٶٳٹزٴ زٹٮيس آٶٽا تطاؾاؼ ؾٟاضـ ٲي

ضؾس زٗاضيٝ ٲص٦ٹض زض ٲٹاغٽٻ تا ضٸي٧طز ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ زض ٲٹاضزي ٢ات٭ ٶ٣س تاقس تطاي ٲطا٬  تٻ ٶٓط ٲي

ٶٳايس ٸ ٞٗ٭ انٯي زض ذسٲاذ ٞطټٷ٫ي  آتذ )ذسٲر( زٛييط ايػاز ٶٳي زػٽيعاذ ٸ ٲاقيٵخصيطٞسٻ زض  زٗٳيط نٹضذ

 .تاقس ٸ ټٷطي ٸ ... ٶيع زٛييط ٶٳي

خصيطٞسٻ زض ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ زض تاب ٦رات، ذرسٲر ٸ ح٣رٹ٠ قايؿرسٻ ترٹز        تٷسي نٹضذ تا زٹغٻ تٻ ز٣ؿيٱ

 .٪طزز ٯي ٲٹغٹز اؾر اضائٻچٷاٶچٻ زٹييحي زض ذهٹل ح٣ٹ٠ زض َث٣ٻ تٷسي حؿاتٽاي ٲ

تاقس ٸ انٹت زٳاٰ اقرياء تػرع ټرٹا، زضياټراي آظاز ٸ      ٪طزز زاٲٷٻ اٲٹا٬ زض ح٣ٹ٠ ايطاٴ تؿياض ٪ؿسطزٺ ٲي يازآٸض ٲي

تاقس )ٲاٮ٧ير ٖيٵ يرا   ٪طزز. تطاؾاؼ ٢اٶٹٴ ٲسٶي ٲاٮير زاقسٵ تٻ ٲٟٽٹٰ اٲ٧اٴ زٳٯ٥ ٲي ٲٹاضز ٲكاتٻ ٲا٬ زٯ٣ي ٲي

٦ٻ اٲ٧اٴ ٲاٮ٧ير زض آٶٽا ٲسهٹض ٶثاقس ٢ات٭ ٲاٮير ٸ اٶس٣ا٬ ٶيؿسٷس ٸ زثٗاً آٶچٻ ٢اتر٭ اٶس٣را٬   ٲٷإٞ(. تٗثاضزي اقيايي 

 .٪طزز زٹاٶس ٲٷػط تٻ ايػاز زٗٽساذ ٶثاقس ٶٳي

ٶٹيؿٷسٺ زض ترف زٸٰ ٲ٣اٮٻ يٳٵ تطضؾي ٣ٖٹز اظ زيس٪اٺ ح٣ٹ٠ ٲسٶي ٸ ز٧ٟي٥ ٣ٖٹز تٻ ٲٗيٵ ٸ ٚيط ٲٗيٵ، آٶي ٸ 

زُثي١ اٶٹأ ٲٷا٢هاذ تا ٣ٖٹز ٲرص٦ٹض، غاي٫راٺ ٸ اٮرعاٰ زؾرس٫اٺ زض اضظيراتي ٦يٟري ضا       ٲؿسٳط ٸ ... خطزاذسٻ ٸ يٳٵ 

 . تاقس اٶس ٦ٻ ٲٹضز زكييس ٶ٫اضٶسٺ ايٵ ٲ٣اٮٻ ٶيع ٲي تطاؾاؼ ٶٹٔ ٲٹيٹٔ ٲٹضز ٲٷا٢هٻ ٲسٟاٸذ ٖٷٹاٴ زاقسٻ

ي ٲٷا٢هاذ خطزاذسٻ ٸ حا٬ ٦ٻ ذالنٻ ٶ٧اذ ٲ٣اٮٻ ٲص٦ٹض آٸضزٺ قس، تٻ تطضؾي اضظياتي ٦يٟي اظ ٲٷٓط ٢اٶٹٴ تط٪عاض

 .خطزاظيٱ زض اٶسٽا تٻ ٲُات٣ر زيس٪اٺ ٲي

٢اٶٹٴ ٖثاضذ اؾر اظ: اضظياتي زٹاٴ اٶػاٰ زٗٽساذ ٲٷا٢هٻ ٪طاٴ ٦ٻ اظ  2اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ ٪طاٴ َث١ تٷس ټر ٲازٺ 

 .قٹز ٪عاض يا تٻ زكريم ٸي زٹؾٍ ٦ٳيسٻ ٞٷي تاظض٪اٶي اٶػاٰ ٲي ؾٹي ٲٷا٢هٻ

٪طاٴ ضا زض نٹضذ ٮعٸٰ غعء ٞطآيٷس تط٪عاضي ٲٷا٢هٻ زاٶؿسٻ اؾر. تٷرس   ضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻا 9اظ ؾٹيي تٷس ز ٲازٺ 

اقرٗاض   ٢19اٶٹٴ ٶيع اذسهال تٻ ٲٗياضټا ٸ ضٸـ اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ ٪طاٴ زاضز. ٸ ٶٽايساً تٷس اٮٝ ٲازٺ  14ٲازٺ  8

ضټرا ٸ ضٸـ ټراي اٖرالٰ قرسٺ زض     زض ٲٷا٢هاذ زٸ ٲطحٯٻ اي، ٲٷا٢هٻ ٪عاض ٲٹْٝ اؾر تط اؾاؼ ٲٗيا» ٲي زاضز 

قرايس تسرٹاٴ   « اؾٷاز ٲٷا٢هٻ، اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ ٪طاٴ ٸ اضظياتي ٞٷي تاظض٪اٶي خيكٷٽازټا ضا اٶػاٰ ٸ اٖالٰ ٶٳايرس. 

اٮص٦ط ٲٽٳسطيٵ ٲال٤ اؾسٷساظ ٸ اؾسست٬ ٲػطياٴ ٸ ٦اضقٷاؾاٴ زض اٮعاٲي ذٹاٶرسٴ اضظيراتي ٦يٟري زض     ٪ٟر تٷس اذيط

 .تاقس ٲي اي ٲٷا٢هاذ زٸ ٲطحٯٻ

٢اٶٹٴ زض ذهٹل اٶػاٰ اضظياتي ٦يٟي )اؾرسٟازٺ اظ ٖثراضذ زض    9٪طزز ٦ٻ ٖٯيطٚٱ ايػاز اذسياض زض ٲازٺ  ٲالحٓٻ ٲي

اي  ٪عاض ٲٹْٝ تٻ اٶػاٰ اضظياتي ٦يٟي زض ٲٷا٢هراذ زٸٲطحٯرٻ   ټٳاٴ ٢اٶٹٴ ٲٷا٢هٻ 19نٹضذ ٮعٸٰ(، ْاټطاً زض ٲازٺ 

 .اؾر ٪طزيسٺ

٢اٶٹٶ٫صاض زض ٢اٶٹٶي تا اټٳير ٸ زاٲٷٻ قٳٹ٬ ٢اٶٹٴ ٲص٦ٹض زيس٪اٺ اغطايري زٸ٪اٶرٻ   ؾٹا٬ اٸ٬: آيا ٲي زٹاٴ خصيطٞر 

تاقس زض ازاٲٻ ٲثحص زض ذهٹل زيس٪اٺ ٸاحس  تاقس؟ ټط چٷس اقسثاٺ زض زسٸيٵ ٲ٣طضاذ زٸض اظ شټٵ ٶٳي اتطاظ ٶٳٹزٺ

 .قس ٢اٶٹٶ٫صاض نحثر ذٹاټس
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  ي اغطايي، ح٭ زٗاضو چ٫ٹٶٻ نٹضذټا ٶاٲٻ ؾٹا٬ زٸٰ: زض نٹضذ اذسالٜ زض ٲسٹٴ ٢اٶٹٶي ٸ آييٵ

ټاي اغطايي ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ ٦ٻ تا ٲػٹظ ٲٷسضظ  ٶاٲٻ خصيطز؟ زٮي٭ َطح ؾٹا٬ ايٵ اؾر ٦ٻ تا ٲُاٮٗٻ آييٵ ٲي

ٶٳٹز. تطاي ٲطا٬  اؾر ٲي زٹاٴ تٻ ٲٹاضزي اظ زٗاضو اقاضٺ زض ټٳاٴ ٢اٶٹٴ زٹؾٍ ټيكذ ٲحسطٰ ٸظيطاٴ نازض ٪طزيسٺ

اي ٲٷرسضظ زض   ٶاٲٻ اضظياتي ٦يٟي زاٲٷٻ قٳٹ٬ ٸ يطٸضذ اضظياتي ٦يٟي ضا اظ ٲٷا٢هاذ زٸٲطحٯٻ ٵآيي 4تٷس اٮٝ ٲازٺ 

اي ضا تط ٖٽسٺ زؾس٫اٺ ٲط٦عي ٸ يا تٻ زكرريم ترط    ٲطحٯٻ ٢اٶٹٴ ٪ؿسطـ زازٺ ٸ اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هاذ زٸ 19ٲازٺ 

ٸ يرا ترٻ زكرريم ٸي ٦ٳيسرٻ ٞٷري      ٪رعاض   اي تط ٖٽسٺ ٲٷا٢هٻ ٖٽسٺ ٦ٳيسٻ ٞٷي تاظض٪اٶي ٸ زض ٲٷا٢هاذ ي٥ ٲطحٯٻ

اؾر چطا ٦ٻ تطاؾاؼ تٷس ٲص٦ٹض اضظياتي ٦يٟي  تاظض٪اٶي ٶٽازٺ اؾر.! ٲٹيٹٖي ٦ٻ ذٹز تٻ اتٽاٰ اضظياتي ٦يٟي اٞعٸزٺ

٢اٶٹٴ  2تاقس ٸ حا٬ آٶ٧ٻ ٶٽازټاي ٲكٳٹ٬ ٲازٺ  اي ز٧ٯيٝ اغطايي يا زٷٟيصي زؾس٫اٺ ٲط٦عي ٲي ٲٷا٢هاذ زٸٲطحٯٻ

اي زٹؾرٍ   زرط آٶ٧رٻ اٶػراٰ ٲٷا٢هرٻ زٸٲطحٯرٻ      زؾس٫اٺ اغطايي ٲي تاقٷس ٸ ايرطاز غرسي   زض حا٬ حايط ٖٳٹٲاً ٞا٢س

اي زاضاي  ٲطحٯرٻ   تاقس ٸ نطٞاً تط٪عاضي ٲٷا٢هٻ ي٥ ؾاظٲاٶٽاي ٞا٢س زؾس٫اٺ ٲط٦عي تطاؾاؼ تٷس ٲص٦ٹض ٲسهٹض ٶٳي

 .تاقس ٲػٹظ ٲي

اي ٸ ٶيع تٷرس اٮرٝ    ٲطحٯٻ ٲٷا٢هاذ زٸ ٢اٶٹٴ زض ذهٹل اٮعاٰ اضظياتي ٦يٟي 19ٖٯيطٚٱ زك٦يس ْاټطي تٷس اٮٝ ٲازٺ 

ٶاٲٻ اضظياتي ترٻ زيرس٪اٺ    آييٵ ٶاٲٻ اضظياتي ٦يٟي ٦ٻ قطح آٴ ٪صقر، قاټس تاظ٪كر زٸتاضٺ ٶٹيؿٷس٪اٴ آييٵ 4ٲازٺ 

آٴ  ٢7اٶٹٴ زض ذهٹل اذسياضي ٸ زض نٹضذ ٮعٸٰ ترٹزٴ اضظيراتي ٦يٟري زض تٷرس اٮرٝ ٲرازٺ        ٢9اٶٹٶ٫صاض زض ٲازٺ 

  :ټؿسيٱ

  ...ضظياتي: آ٪ٽي اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ ٪طاٴ ٦ٻ زض نٹضذ ٮعٸٰ اٶػاٰ ٲي قٹزآ٪ٽي ا -7ٲازٺ 

 :ح٭ ٲؿكٮٻ

٪رصاض ٶٳرٹزٺ ٸ اظ    ٪طاٴ ضا ٲٹ٦ٹ٬ تٻ زكريم زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻ ٢اٶٹٴ، اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ ٢9اٶٹٶ٫صاض زض تٷس ز ٲازٺ 

ع ٲٗياضټا ٸ ضٸقٽاي اضظياتي ٦يٟري  ٢اٶٹٴ ٶي 14تٷس ب ٲازٺ  8اؾر. زض ترف  ٖثاضذ زض نٹضذ ٮعٸٰ اؾسٟازٺ ٶٳٹزٺ

ٶيع ٦ٻ ٲحٳر٭ انرٯي ٲثحرص     19اؾر. زض تٷس اٮٝ ٲازٺ  ٪طاٴ ضا تٻ ٖٷٹاٴ تركي اظ اؾٷاز ٲٷا٢هٻ ٢يس ٶٳٹزٺ ٲٷا٢هٻ

قسٺ زض  ٪عاض ٲٹْٝ اؾر تطاؾاؼ ٲٗياضټا ٸ ضٸقٽاي اٖالٰ اي، ٲٷا٢هٻ ٲطحٯٻ تاقس ٖٷٹاٴ زاقسٻ: زض ٲٷا٢هاذ زٸ ٲي

 .ٶٳايس ٪طاٴ ٸ اضظياتي ٞٷي تاظض٪اٶي خيكٷٽازټا ضا اٶػاٰ ٸ اٖالٰ ي ٦يٟي ٲٷا٢هٻاؾٷاز ٲٷا٢هٻ، اضظيات

 

  :زٸ ٶ٧سٻ زض تٷس اذيط اٮص٦ط ٢ات٭ زٹغٻ اؾر

 .اؾر اضظياتي ٦يٟي ٸ اضظياتي ٞٷي تاظض٪اٶي زض ٦ٷاض ټٱ آٸضزٺ قسٺ -اٮٝ

 « زض اؾٷاز ٲٷا٢هٻ» اؾسٟازٺ اظ ٖثاضذ  -ب

(، اضظيراتي ٞٷري تاظض٪راٶي ٞهر٭ اٞسرطا٠ ٲٷا٢هراذ زٸ        تٷسي اٶٹأ ٲٷا٢هاذ َث٣ٻ ٴ )٢اٶٹ 4تا زٹغٻ تٻ تٷس اٮٝ ٲازٺ 

، اضظياتي ٦يٟري ٶيرع تٗٷرٹاٴ اٮرعاٰ زض ٦ٷراض اضظيراتي ٞٷري        19تاقس؛ زض حاٮي٧ٻ زض ٲازٺ  اي ٲي ٲطحٯٻ اي ٸ ي٥ ٲطحٯٻ

    .تاظض٪اٶي ٢يس قسٺ اؾر

 :چٷيٵ اؾسٷثاٌ ٦طززٹاٴ  تٻ ٶٓط ٶ٫اضٶسٺ تا زٹغٻ تٻ ٲػٳٹٔ آٶچٻ ٪ٟسٻ قس ٲي
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ترف  ( ٸ زضظ زض اؾٷاز ٲٷا٢هٻ ) 9٪عاض ) تٷس ز ٲازٺ  اضظياتي ٦يٟي زض نٹضذ زكريم ٮعٸٰ زٹؾٍ زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻ

تطاؾراؼ ٲٗياضټرا ٸ   »ٶيع تا اؾسٟازٺ اظ ٖثاضذ  19خصيطٞر. چٻ آٶ٧ٻ تٷس اٮٝ ٲازٺ  ( نٹضذ ذٹاټس14تٷس ب ٲازٺ  8

تهٹضذ قٟاٜ ٮعٸٰ اضظياتي ٦يٟي ضا ٲٷٹٌ تٻ زضظ زض اؾٷاز ٦رٻ ترٻ ٲٟٽرٹٰ    ، «ضٸقٽاي اٖالٰ قسٺ زض اؾٷاز ٲٷا٢هٻ

 .اؾر ٲي تاقس ٶٳٹزٺ 9اذسياضي زاٶؿسٵ تطاؾاؼ تٷس ز ٲازٺ 

 :زض ايٷػا ؾٻ ؾٹا٬ ٢ات٭ َطح ٲي تاقس

 چيؿر؟ 19ٖٯر زضظ ٖثاضذ اضظياتي ٦يٟي زض تٷس اٮٝ ٲازٺ  -اٮٝ

نطٞاً زا٦يس تط اضظياتي ٦يٟي زض نٹضذ  19ي زض تٷس اٮٝ ٲازٺ زض خاؾد تايؿسي ٪ٟر ٖٯر زضظ ٖثاضذ اضظياتي ٦يٟ

زضظ زض اؾٷاز ٲُات١ ضٸقٽاي ٲهطح ٸ غٯٹ٪يطي اظ اٶػاٰ آٴ ذاضظ اظ ٲٹاضز اتالٚي زض نٹضذ زكريم يطٸضذ 

 .اؾر آٴ تٹزٺ

 اؾر؟ زض نٹضزي ٦ٻ اضظياتي ٦يٟي اٮعاٲي ٶيؿر چطا زض ٢اٶٹٴ ٢يس ٪طزيسٺ -ب

تاقس. ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ تا زٹغٻ ترٻ زاٲٷرٻ قرٳٹ٬ ٸ ترٻ ٲٷٓرٹض زؿرٽي٭        ٶ٫طي ٲي ٢اٶٹٶ٫صاضي ٶياظٲٷس غاٲٕ

 .اؾر ٲٗاٲالذ ٸ ټٳچٷيٵ ايػاز ًٞاي ٲسا٢ٻ زض اٶسراب تطٶسٺ يٳٵ خيف تيٷي ٲٹيٹٔ آٴ ضا اذسياضي ٶٳٹزٺ

 ٞايسٺ اضظياتي ٦يٟي چيؿر؟ -ظ

. ٲٗٽصا ٶ٧ازي ٦ٻ زض ذهٹل اذسياضي  تاقس ٟه٭ ٲيٞٹايس اغطاي اضظياتي ٦يٟي ٶياظٲٷس ٶٹقساضي غسا٪اٶٻ ٸ تؿياض ٲ

تاقس. زض تؿياضي اظ ٲرٹاضز   اضظـ ٸ يا ٞا٢س ٲٷٟٗر تٹزٴ اضظياتي ٦يٟي ٶٳي قس تٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٱ تٹزٴ اضظياتي ٦يٟي ٪ٟسٻ

تاقس ٦ٻ ٖٳال اذسيراض ٢راٶٹٶي تهرٹضذ اٮرعاٰ      ٪صاض زض اٶسراب تطٶسٺ ٲي اضظياتي ٦يٟي تٻ حسي زاضاي اټٳير ٸ زاضيط

خرصيطز ٸ ٶ٧راذ ٲُطٸحرٻ نرطًٞا تطضؾري ح٣رٹ٢ي ٲٹيرٹٔ         زذٹاؾسٻ زٹؾٍ زؾس٫اټٽاي ٲكٳٹ٬ نرٹضذ ٲري  ذٹ

قٹز ٦ٻ ي٧ي اظ ٲٽٳسطيٵ ٦اضتطزټا زض اٶػاٰ اضظياتي ٦يٟري زٽيرٻ    ٲي اؾر. زض ايٷػا نطٞاً تٻ ش٦ط ايٵ ٶ٧سٻ تؿٷسٺ تٹزٺ

تٷس اٮٝ ٲازٺ  ٢9اٶٹٴ، ترف  12ٲازٺ تٷس ب  5تاقس.) ترف  ٞٽطؾر ٦ٹزاٺ ٸ تٻ زثٕ آٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هٻ ٲحسٸز ٲي

 .(... آييٵ ٶاٲٻ ٲٷا٢هاذ ٲحسٸز ٸ 5ٶاٲٻ اضظياتي ٦يٟي، تٷس اٮٝ ٲازٺ  آييٵ 2

ٶاٲرٻ   حا٬ تا زٹغٻ تٻ ٶ٧اذ ٲص٦ٹض خاؾد ؾٹاٮي ٦ٻ زض اتسساي تحص زض ذهٹل ٶحٹٺ ح٭ زٗاضو ٢راٶٹٴ ٸ آيريٵ  

 :زٹاٴ خطزاذر ٲي

ٶاٲٻ، تا زٹغٻ ترٻ ضاتُرٻ    زض نٹضذ ٲكاټسٺ زٗاضو زض ٲٟاز ٢اٶٹٴ ٸ آييٵ٪طزيس  زض ٲٹاضزي ٲاٶٷس آٶچٻ خيكسط ٖٷٹاٴ

ٶاٲٻ يرطٸضذ ٸغرٹزي    قس آييٵ ٖٯر ٸ ٲٗٯٹٮي حا٦ٱ تط ضٸاتٍ ٞيٳاتيٵ ٢اٶٹٴ ٸ آييٵ ٶاٲٻ )ا٪ط ٢اٶٹٴ زهٹية ٶٳي

ټا  ٶاٲٻ ، آييٵٶساقر( ٸ ٶيع غاي٫اٺ ضٞيٕ ٢ٹٺ ٲ٣ٷٷٻ زض زسٸيٵ ٢ٹاٶيٵ ٶؿثر تٻ زٳاٲي ٶٽازټا تطاؾاؼ ان٭ ز٧ٟي٥ ٢ٹا

ٶاٲرٻ ترٻ ٮحراِ     تاقٷس. ٸ زض نٹضذ ايطاز ٢اٶٹٴ ٶيع اٲ٧اٴ انالح آٴ زض آييٵ زض ٲٹاضز ٲٛايط تا ٢اٶٹٴ ٞا٢س اٖسثاض ٲي

ٖسٰ غاي٫اٺ ٢اٶٹٶ٫صاضي ٶٽازټاي زي٫رط ٲسهرٹض ٶثرٹزٺ ٸ تايؿرسي اظ ٶٽراز ٢اٶٹٶ٫رصاض )ٲػٯرؽ قرٹضاي اؾرالٲي(          

 .٪طزز اؾسٟؿاض

ٮٻ نسضاٮص٦ط يٳٵ اقرطاٜ ترٻ اټٳيرر اضظيراتي ٦يٟري ٸ ٶيرع ٸغرٻ اذسيراضي زض ايرٵ          ضؾس ٶ٫اضٶسٺ ٲ٣ا تٻ ٶٓط ٲي

  اؾر. اؾسٟازٺ ٶٳٹزٺ« اٞعايف ٮعٸٰ»ٸ « ٦اټف ٮعٸٰ»ذهٹل، اظ انُالح 
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 ِ ًقذّبي ٍاردُ( )ًقذ« گراى كيفي هٌبقػِ  ي تخيير در ارزيبثي ًظريِ»فراًقذ 
 

 :پيكگفتبض

 ٷا٢هاذ اؾر. اٲؿا٬ زټٳيٵ ؾا٬ اتال٘ ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲ

ي ٲٷا٢هراذ ٦كرٹض، تطذري     زض حرٹظٺ  –زرطيٵ ا٢رساٰ غسيرس     يا اؾاؾري  -زطيٵ ا٢ساٰ اؾاؾي  زٺ ؾا٬ خؽ اظ غسيس

ټراي ٞرطزي ٸ    زالقٽاي ٞطزي ٸ غٳٗي تطاي تٽثٹز ٲٷا٢هاذ زض غطياٴ اؾرر ٸ ٲُاٮٗراذ ٸ ٲُثاحطراذ )زض حرٹظٺ    

ٖٳررٹٲي(، ٲ٧ازثرراذ ازاضي ٸ زحط٦رراذ  ټرراي ٪طٸټرري ٸ )زض حررٹظٺ ي ؾرراتٶٻٞررطزي(، غٯؿرراذ ٸ ټٳايكررٽا ٲيرراٴ

زطيٵ قر٧ٯٽاي ؾررٵ ٸ َرطح تحرص( زض ايرٵ       زطيٵ ٸ ٲؿوٹتٶٻ ٖٷٹاٴ ٖٯٳي ٸ ٲ٣اتزي )تٻ ٽاتاتٹضٸ٦طازي٥ ٸ ٶيع ٦س

٦رطز ٦رٻ ٶ٣راٌ ٸ ٶ٧راذ      اٲا تايس اشٖاٴ ؛ياٞر زٹاٴ ٪ٹٶا٪ٹٴ ٸ تا ٦ٳّير ٸ ٦يٟيسٽاي ٲرسٯٟي ٲي يحٹظٺ ضا زض ؾُٹح

ٶٓاضذ تيكرسط   ٸ ٶيع زهٹية يا انالح ٲ٣طضاذقايس زٹا١ٞ، آٲٹظـ ٸ ٸقٷٹز،  ٪ٟر  ،ټفخػٸٲرسٯٟي ټٷٹظ ٶياظٲٷس 

 ٸ ز٢ي٣سط اؾر.

تطذري ٸغرٹٺ    -زض غاي٫اٺ قرهي ذرٹيف   - تطذي ٦اضقٷاؾاٴتيٷيٱ  ٪اٺ ٲي ٪ٻ

 ،ي ٶٟٹش ذرٹز  زض حٹظٺحسي ٸ اٶس  ٦طزٺضا ٦كٝ ٸ ٞٽٱ ٲٷا٢هاذ ْطيٝ  ٸ ٖٳي١

زض غاي٫راٺ   -ضؾرس ٦رٻ    ؛ اٲرا ترٻ ٶٓرط ٲري    ٶرس ا تطاٶ٫يع اغطا ٦طزٺ ٶحٹي زحؿيٵ تٻ

٦ٷريٱ، تريف اظ ٧ٞرط     ٦ٳسط ٧ٞرط ٲري   -ؾاٲاٶسټي ؾاذساض ٲاٮي ٸ ٲٗاٲالزي ٦كٹض 

 ٦ٷيٱ. ٲي ٪ٹييٱ ٸ خيف اظ ٧ٞط ٖٳ٭ ٲي ؾرٵ

ٶٓاٰ ٞٷي ٸ اغطايي »ٖٷٹاٴ ي٥ ظيطٶٓاٰ ٲٽٱ اظ  )تٻ« ٦اض ٶٓاٰ اضغأ»ٸ « ٲٷا٢هاذ»ضاٺ تٯٷس تٽثٹز  زاقر ٦ٻ تايس زٹغٻ

ي  ٸقٷٹز اؾر. ايرٵ ضاٺ، زض ٸټٯرٻ   ي ٲ٧ٳ٭ آٴ يٗٷي ٪ٟر خيف اظ ټطچٻ ٶياظٲٷس ٲُاٮٗٻ ٸ ز٧ٟط ٸ ٶيع حٯ٣ٻ«( ٦كٹض

اؾرر ٸ ؾرطاٶػاٰ ٶياظٲٷرس زض٤ ٲٷُر١      ؾراظي  ي ٖعٰ اغسٳاٖي ٸ ؾياؾي ٸ ٶٽاز تٗس ٶياظٲٷس ٲكاض٦ر تطاي زٹؾٗٻ

ضاٺ تٯٷرس ٸ زرسضيػي   ايٵ ذٹقثرساٶٻ تطذي اظ زٸؾساٴ ٢سٰ زض  زسضيػي تٽثٹز ٸ ٦اضتؿر ق٧يثايي ٸ تطزتاضي اؾر.

 اٶس. تٽثٹز ٸ زٹؾٗٻ ٶٽازٺ

ضا « ٮرعٸٰ اضظيراتي ٦يٟري   »، ترط ؾٯؿرٯٻ ٲ٣راتذ      ذٹاٶرسٺ  ي خيكيٵ ٶ٣س ؾٻ ٶٟط اظ زٸؾساٴ اضغٳٷس ح٣رٹ٠  زض قٳاضٺ

ٶ٣س  3٪كايف تاب ٶ٣سټاي نطي  ٸ ضٸقٵ، تؿياض ٲثاض٤ اؾر. زض ايٵ قٳاضٺ خؽ اظ ازاي احسطاٰ زاٰ تٻ  ٹاٶسيٱ.ذ

 خطزاظيٱ. ي ٶ٣سټاي ٸاضزٺ ٲي قسٺ، تٻ تاظذٹاٶي ز٢ي١ ٸ ٲٹق٧اٞاٶٻ زضياٞر

 ٪صضز. ٲي ي ٖٳٹٲي ٸقٷٹزټاي ٲؿسٳط ٸ ٲؿوٹتٶٻ زض ٖطنٻ ي تا زٸاٰ ٸ ٢ٹاٰ ٲٷا٢هاذ، اظ ټٳيٵ ٪ٟر ضاٺ زٹؾٗٻ
 

 همسهبت ٍ ضٍـ وبض ثطاي ذَاًف ٍ ًمسي زليك

ي ح٣رٹ٠ ٦رٻ ټرط ؾرٻ      آٲٹذس٫اٴ اضغٳٷس ضقسٻ ي ايٵ خػٸټك٫ط، ؾٻ ٶ٣س تٻ ٢ٯٱ ؾٻ زٵ اظ زاٶف زض خي اٶسكاض ٲ٣اٮٻ

ټاي اغطايي ٲٷا٢هاذ( ټؿسٷس ٲٷسكط قس؛ ي٧ي ترٻ ٢ٯرٱ    ٶاٲٻ )٦اض٪طٸٺ ٖٯٳي تطضؾي ٢اٶٹٴ ٸ آييٵ« ٦ٗة ٢ايٱ»ًٖٹ 
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٢اي ؾازاذ )ٸ٦ي٭ زٖاٸي ٢طاضزازي ٸ ٲٷا٢هاذ(، زي٫طي تٻ ٢ٯٱ غٷاب غٷاب آ

آ٢اي ضظٲ٫يط )ٲكاٸض ح٣ٹ٢ي ٸ ا٢سهازي( ٸ ؾٹٲي تٻ ٢ٯرٱ غٷراب آ٢راي ا٦ثرط     

(. غرا زاضز زض آٚراظ تحرص اظ    ٦اضقٷاؼ ح٣ٹ٢ي ٸ ٲكاٸض ٲٷا٢هاذظازٺ ) ټاقٱ

  ٦ٷٱ.   زاٶي زٹغٻ ٸ ضاټٷٳايي ټط ي٥ اظ ايٵ ؾٻ تعض٪ٹاض ٢سض

٪رصاضي   ټاي ذرٹز ضا قرٳاضٺ   ٢اي ؾازاذ ٸ غٷاب آ٢اي ضظٲ٫يط، ٶٹقسٻغٷاب آ

ي ٲحسرطٰ   ٪صاضي ٶٹيؿٷسٺ َث١ قٳاضٺ -تٹزٶس. ٶٹقساض غٷاب آ٢اي ؾازاذ  ٦طزٺ

تٷرس   8ټاي ٲسٹاٮي( ٸ ٶٹقرساض غٷراب آ٢راي ضظٲ٫يرط زض       تٷس )تا قٳاضٺ 4شي٭ –

 اؾر.  زټي ضا تؿياض آؾاٴ ٦طزٺ  ض، ٦اض اضغأتركٽاي ٶٹقسا  ٪صاضي تٹز. ايٵ قٳاضٺ قسٺ ٪صاضي ٸ زسٸيٵ  قٳاضٺ

ظازٺ ضا ٶيرع زض ټٳريٵ آٚراظ ٦راض اظ ي٧رسي٫ط       زټي، تركٽاي ٲرسٯٝ ٶ٣س آ٢اي ټاقٱ تطاي ايػاز ټٳيٵ آؾاٶي اضغأ

٪رصاضي، ٸ اٲ٧راٴ    ي ايرٵ ز٧ٟير٥ ٸ قرٳاضٺ    قرسٴ ٶحرٹٺ    اٰ. ترطاي ضٸقرٵ   ٪صاضي ٦طزٺ تٷس قٳاضٺ 11ز٧ٟي٥ ٸ زض 

ظازٺ ضا اظ َطي١ ش٦ط ٦ٯٳاذ آٚاظ ټط ترف  ي ٶٹقساض غٷاب آ٢اي ټاقٱ قسٺ تٷسي  ذ قٳاضٺزټي زضؾر، ٢ُٗا اضغأ

 زټٱ: ٲي ي ايكاٴ ٶكاٴ ٶٹقسٻ

 ... «اّويت هَئَ، هٌبلهِ ضا ثٌَٗاى فطايٌسي زاضاي ؾِ ٍاِ هبلي، فٌي ٍ  يييهكبضاليِ يوي تج» .1

 ...«قوبضُ يه تحت ٌَٖاى حل هؿبلِ  ي زض ثركي اظ همبلِ ًَيؿٌسُ» .2

ٍ  انَال توبم اقيبء ثجاع ّاَا  ثبقس ٍ  اهَال زض حمَق ايطاى ثؿيبض گؿتطزُ هي ي گطزز زاهٌِ هي يبزآٍض» .3

»... 

 ...«زض ثرف زٍم همبلِ يوي ثطضؾي ٖمَز اظ زيسگبُ حمَق هسًي ٍ  ًَيؿٌسُ» .4

 ...«قس، ثِ ثطضؾي اضظيبثي ويفي اظ هٌٓط لبًَى ٍ  هصوَض آٍضزُ ي ىِ ذالنِ ًىبت همبلِحبل» .5

 ...«اٍل: آيب هي تَاى پصيطفت لبًًَگصاض زض لبًًَي ثب اّويت ٍ  الؾَ» .6

 ...«زٍم: زض نَضت اذتالع زض هتَى لبًًَي ٍ  ؾَال» .7

اض ًوَزُ ٍ عگ گطاى ضا هَوَل ثِ تكريم زؾتگبُ هٌبلهِ لبًَى، اضظيبثي ويفي هٌبلهِ 9هبزُ  «ز»زض ثٌس لبًًَگصاض» .8

...» 

 ...« ايٌجب ؾِ ؾَال لبثل َطح هي ثبقس: زض» .9

ثب تَاِ ثِ ًىبت هصوَض پبؾد ؾَالي وِ زض اثتساي ثحث زض ذهَل ًحَُ حل تٗبضو لبًَى  حبل» .10

ٍ»... 

 «...قطاع ثِ اّويت اضظيبثي ويفي ٍ ضؾس ًگبضًسُ همبلِ نسضالصوط يوي ا ًٓط هي ثِ» .11

 ٦ٷٱ: ٲي غٯة . زض ايٷػا زٹغٻ ذٹاٶٷس٪اٴ ٲحسطٰ ضا تٻ تٻ چٽاض ٶ٧سٻ قٹز ٲالحٓٻ ٲيتا اٶس٦ي ز٢ر ٶ٧ازي 
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 اؾر. تٷاتطايٵ  اؾر تٯ٧ٻ قثاټر ٲٟٽٹٲي تٹزٺ ي ٶرؿر، ايٷ٧ٻ: ٲثٷاي ز٧ٟي٥ زضاظي ٸ ٦ٹزاټي تركٽا ٶثٹزٺ ٶ٧سٻ

زٸ غٳٯرٻ ټؿرسٷس ٸٮري تطذري     -ظاززٺ، ٦ٹزاٺ ٸ زض حس ي٧ري  ي آ٢اي ټاقٱ قسٺ زض ٶٹقسٻ  ٲحٹض ز٧ٟي٥ 11تطذي اظ 

 ٲحٹضټا َٹتٶي ٸ ذٹز قاٲ٭ چٷس ظيط ترف ټؿسٷس.

 ( تٷرس ترا ٲحسرٹاي    11+8+4) 23ٶ٣س ٸاضزٺ، ايٵ خػٸټك٫ط تا  3قٹز ٦ٻ زض ٲػٳٹٔ  ي زٸٰ، ايٷ٧ٻ: ٲكاټسٺ ٲي ٶ٧سٻ

 اؾر.   ضٸ تٹزٺ قسٺ ضٸتٻ ز٧ٟي٥ 

 ٶ٣رس   4ٸ  3ٲٹاضزي ٲاٶٷس تٷسټاي ټاي ٶا٢ساٴ ٲحسطٰ ٶياظٲٷس قطح تيكسط اؾر.  تطذي اظ ٶٹقسٻ٧ٻ: ي ؾٹٰ، ايٷ ٶ٧سٻ

اي ٲٟهر٭ ٸ   ٢ٯٱ ايكراٴ يرا زي٫رط نراحثٷٓطاٴ( ٲ٣اٮرٻ      ٹاٶس تا خطزاظـ ٸ خطٸضـ تيكسط )تٻز غٷاب آ٢اي ؾازاذ، ٲي

٫يط ٦اٲالً غراي خرطزاظـ ٸ   ٶ٣س غٷاب آ٢اي ضظٲ 6ٸ  3تٷسټاي  ٲؿس٣٭ تكٹز ٸ ٚٷاي ٲثاحص ضا تيكسط ٦ٷس. ټٳچٷيٵ

ٸ ٶيرع   3ي   تررف قرٳاضٺ  ظازٺ،  ي غٷاب آ٢اي ټاقرٱ  زض ٶٹقسٻاي ٲٟه٭ ٸ ٲؿس٣٭ ضا زاضز.  ي ٲ٣اٮٻ خطٸضـ زض غاٲٻ

 -اٶرس  چٷاٶ٧ٻ ذرٹز ايكراٴ ٶيرع زك٦يرس ٦رطزٺ      –ي ايكاٴ  ٶٹقسٻ 9ي  شي٭ ترف قٳاضٺ« ٞايسٺ اضظياتي ٦يٟي»ٲٹيٹٔ 

 تطاي زكطي  ٲٷاؾة ٲٹيٹٖاذ اؾر.  غسا٪اٶٻ ٸ ٲٟه٭ ٲ٣اتزيٶياظٲٷس 

 ظز؟  آيا ايٵ تعض٪ٹاضاٴ آؾسيٵ ټٳر تات ذٹاټٷساٲا 

 ؟ ٶٹقر ي ايٵ ٲٹاضز ذٹاټٷس ٸ زضتاضٺ ٪صقر ايٵ ٲيساٴ ذٹاټٷسآيا زي٫ط ٦اضقٷاؾاٴ خاي تٻ 

 ٲحٹض 6ي ايٵ  ټٱ اظ ٲ٣اتذ زٟهيٯي ايٵ ٶا٢ساٴ ٲحسطٰ ٸ ټٱ اظ ٶٓطاذ ز٧ٳيٯي زي٫ط ناحثٷٓطاٴ زضتاضٺاي٧اـ ٦ٻ 

  قٹيٱ! ٲٷس  تٽطٺ

ٲكرسا٢اٶٻ ٲٷسٓرط ٲ٣راتذ    ٦رٷٱ ٦رٻ    ٲي زاقسٵ تاب ٲثاض٤ ٶ٣س ٲ٧سٹب ٸ ٲؿوٹتٶٻ، ٲػسزاً زهطي  ٪كٹزٺ ٶ٫اٺ تا اٲيس

  .٦اض ټؿسٱ ي ٦اضقٷاؾاٴ ٸ خػٸټك٫طاٴ اضغٳٷس ٲٷا٢هٻ ٸ اضغأ ٖاٮٳاٶٻ

ٸ ٲ٣راٮي ترطاي    قرٹز  ٲٷسكرط ٯي تاقرس ترطاي آٶ٧رٻ ٶٓرطاذ ٲرسٯرٝ، ٲرراٮٝ ٸ ٲ٧ٳر٭        ٳضٸظٶاٲٻ ٲحايٵ اٲيسٸاضٰ 

 آيس. ي اټ٭ ٞٵ ٸ ٲػاٮي تطاي تٽثٹز ٲٷا٢هاذ ٦كٹض ٞطاټٱ ٸقٷٹز ٲ٧سٹب ٸ ٲؿوٹتٶٻ ٪ٟر

 تٷرسي   زٹاٴ ظيط ؾٻ ضٸي٧طز زؾسٻ ي ٶا٢ساٴ ٲحسطٰ ضا ٲي ي چٽاضٰ، ايٷ٧ٻ: تركٽا ٸ غٳالذ ٲرسٯٝ ٶٹقسٻ اٲا ٶ٧سٻ

ضا اظ حيرص ضٸي٧طزټرا،   « ي اضظيراتي ٦يٟري   ٶٓطيرٻ »ي  ٻٲ٣اٮر  ي ٶرؿر ٲٹاضزي اؾر ٦ٻ ٶا٢ساٴ ٲحسرطٰ،  ٦طز: زؾسٻ

 . ٶسا ٦طزٺ ٲ٣سٲاذ يا ٶسايع زكييس

اي ترٻ تحرص    ٸ ٶ٧راذ زراظٺ     اٶس يرا حاقريٻ   ٦طزٺ ٻ ٶا٢ساٴ ٲحسطٰ حٹاقي ٲٹيٹٔ ضا ٶ٣سي زٸٰ ٲٹاضزي اؾر ٦ زؾسٻ

 اٶس. اٞعٸزٺ

يا ايطازازي تط تٷياٶٽاي اؾسستٮي آٴ ٲ٣اٮرٻ    ي ؾٹٰ ٲٹاضزي اؾر ٦ٻ ٶا٢ساٴ ٲحسطٰ، اٶس٣ازي تٻ ٶسايع انٯي ٲ٣اٮٻ زؾسٻ

 اٶس.  ٦طزٺ  ٸاضز

ايطازاذ اؾاؾري   ايطازاذ ٸ اٮثسٻ تيكط تٻتٻ ٣ٍٞ ٪صضيٱ ٸ  ٲيٸ ٲحثسٽا ييسټا زك آٴاظ ي ايٵ ٶٹقساض يا ٞطاٶ٣س،  ازاٲٻزض 

 ٦ٷيٱ. ٲي زٹغٻٶا٢ساٴ ٲحسطٰ 

زض ټٳيٵ ضاؾسا ٸ تطاي حسا٦طط ز٢ر، زٹغٻ ٸ ازاي احسطاٰ تٻ ٶ٣سټاي ٸاضزٺ ٸ ٸيٹح تيكسط ٲثاحص اذسالٞي، اظ ي٥ 

 ٪يطيٱ:  ٲي قٷاؾي ضٸقٵ ٸ ؾازٺ تٽطٺ ضٸـ
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زٹغرٻ آٴ   -2»ٸ « ٲيعاٴ اٶس٣ازي تٹزٴ ٶ٫طـ آٴ تٷرس  -1»قسٺ ضا تطاؾاؼ زٸ ٲٗياض  ټاي ٲٷسكطٶرؿر ټط تٷس اظ ٶ٣س

ي ذٹز ضا حصٜ ٦رطزٺ ٸ   ٶسيػٻ، ٲٹاضز زكييس ٶا٢ساٴ ٲحسطٰ تط ٲ٣اٮٻ زض  ٦ٷٱ. ٲي  تٷسي اٸٮٹير« تٷس تٻ ٲحٹض انٯي تحص

٦رٷٱ.   ٲري  ش٦رط «( ؾٷرير»ٸ « قسذ»)زط٦ية « راټٳي»نٹضزي ذالنٻ ٸ اٮثسٻ تٻ زطزية  زٷٽا اٶس٣ازټا يا ايطازټا ضا تٻ

ي  تطاي ٸيٹح تيكسط ٸ خي٫يطي آؾاٶسط ٶيع، ٶكاٶي يا ٲؿسٷس ټط ٲحٹض ضا ټٳطاٺ تا ش٦رط ٶراٰ ٶٹيؿرٷسٺ ٸ ٶيرع قرٳاضٺ     

اي ٦ٻ زض تات تٻ تٷرسټاي ٶ٣رس    تٹزٶس يا قٳاضٺ اي ٦ٻ آ٢اياٴ ضظٲ٫يط ٸ ؾازاذ تٻ تٷسټاي ٶ٣س ذٹز زازٺ ٲطتٹَٻ )قٳاضٺ

 . قٹز ٲي ش٦طزازيٱ(، زض خاياٴ ټٳاٴ تٷس  ظازٺ ٶؿثر قٱآ٢اي ټا

ٶحٹ تٽسطي تٟٽٳريٱ ٦رٻ ٲحر٭ ٲٷا٢كرٻ      قٹز ٦ٻ ٲا تٻ ټا ٲٹغة ب زالـ ٸ اٲيسٰ آٴ اؾر ٦ٻ ايٵ ز٢سٽا ٸ ضٸقٳٷسي

 اي اظ ٶ٧اذ اؾاؾي ٶا٢ساٴ ٲحسطٰ اظ زؾر ٶطٸز.  چيؿر ٸ چ٫ٹٶٻ تايس ح٭ ٸ ٞه٭ قٹز ٸ ٶ٧سٻ

 

 ًمسّبي ٍاضزُهطٍضي ثط 

 قٹز: ٲي ٶ٣٭ «(ؾرٷير»ٸ  «قسذ» تٻ زطزية اٸٮٹير )تا زٸ ٲٗياضي اٶس٣ازاذ  ٷ٥ ذالنٻاي

ٮرعٸٰ اضظيراتي ٦يٟري زراتٕ     »ايٷ٧ٻ ٸ ٲ٭ تيكسطي زض اٶػاٰ آٴ تظٰ اؾر كټطچٻ ٲثٯٙ ٲٗاٲٯٻ تيكسط تاقس ز٢ر ٸ ز .1

ٰ  لغ ؾاٌگيي هجاي تا  ٲٗاٲٯٻ ،٪عاض ٲؿوٹ٬ زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻٸ٢سي . اؾرٲ٭ ك٢ات٭ ز «ٲثٯٙ ٲٗاٲٯٻ ٶيؿر زټرس   ٲري  اٶػرا

اضظياتي »ټاي ٲرسٯٝ اظ غٳٯٻ  ٦ٻ ٶٽاير ز٢ر ضا زض اضظياتي قَز ذَزوبض ٍ ًبذَزآگبُ هتوبيل ثِ ايي هيَٹض  ٻت

٦ٳطٶر٩ خٷساقرر.    «اضظياتي ٦يٟري »زٹاٴ ٲثٯٙ ٲٗاٲٯٻ ضا ٶازيسٺ ٪طٞر يا ٶ٣ف آٴ ضا زض  ٶٳي ٸ اٖٳا٬ ٶٳايس «٦يٟي

 >4ؾازاذ، =

خصيطي يرا   ٲٹضز ٶٓط تٻ زٗٽس ي ٸاتؿس٫ي ٲٹ٣ٞير ٲٗاٲٯٻ»ٸ  «اي َطٜ ٲٗاٲٯٻ هير حطٞٻاضط٪صاضي قر»زا٦يس تط  .2

ٸ زٗٯر١ آٴ ترٻ ٞطٸقرٷسٺ يرا      هٗبهلِ انبلت زاقتي هَضز ي ٸ ٖسٰ زٹغٻ تٻ ٲ٣ٹٮٻ «٪ط زٹاٴ اٶػاٰ زٗٽساذ ٲٷا٢هٻ

 >3ؾازاذ، ٪طزز. = ٲي احؿاؼ اضظيبثي ويفيٶياظ تٻ  ظيطا زض ايٷػا قسيساً يؿر.آٴ، نحي  ٶ ي ٦ٷٷسٺ اضائٻ

يٳٵ زضظ زٗاضيٝ ٲرسٯٝ ٲٗاٲٯٻ يا ٲحهٹ٬ اظ ٲٷٓط ٲاٮي، ٲٷا٢هٻ « ي اضظياتي ٦يٟي ٶٓطيٻ»ي  ي ٲ٣اٮٻ ٶٹيؿٷسٺ .3

ټٳچٷيٵ ٞٗ٭ انٯي ٦ات زحٹي٭ ٸ ٞٗ٭ انٯي ذسٲر زٛييرط   ...تٷسي ٶٳٹزٺ ٸ  تٻ زٸ ترف ٦ات ٸ ذسٲر ز٣ؿيٱضا 

ٽٻ تا ضٸي٧طز ٢اٶٹٴ تط٪رعاضي ٲٷا٢هراذ زض ٲرٹاضزي ٢اتر٭ ٶ٣رس      ضؾس زٗاضيٝ ٲص٦ٹض زض ٲٹاغ تاقس. تٻ ٶٓط ٲي ٲي

ٶٳايس ٸ ٞٗ٭ انرٯي   ٶٳي آتذ )ذسٲر( زٛييط ايػاز خصيطٞسٻ زض زػٽيعاذ ٸ ٲاقيٵ نٹضذ «زٗٳيط»تطاي ٲطا٬  .تاقس

ضي خصيطٞسٻ زض ٢اٶٹٴ تط٪رعا   تٷسي نٹضذ تاقس. تا زٹغٻ تٻ ز٣ؿيٱ ٶٳي «زٛييط»زض ذسٲاذ ٞطټٷ٫ي ٸ ټٷطي ٸ ... ٶيع 

تٷرسي   زض َث٣رٻ  «ح٣رٹ٠ »ٲٷا٢هاذ زض تاب ٦ات، ذسٲر ٸ ح٣ٹ٠ قايؿسٻ ترٹز چٷاٶچرٻ زٹيريحي زض ذهرٹل     

 >2ظازٺ،  ٪طزز. =ټاقٱ حؿاتٽاي ٲٯي ٲٹغٹز اؾر اضائٻ

-زكريم تظٰ تٹزٴ يا ٶثرٹزٴ اضظيراتى ٞٷرى   »اذسياض ، «ٮعٸٰ يا ٖسٰ ٮعٸٰ اضظياتى ٦يٟى»٦طزٴ اذسياض  آيا ٸا٪صاض .4
ټراى   ترا ي٧رى اظ ٞٯؿرٟٻ    ،اضع٪ تٻ زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻ «تاظض٪اٶى زض ٢يٳر-زازٴ اضظياتى ٞٷى زكضيط»ض اذسياٸ  «تاظض٪اٶى

 >3ظٲ٫يط، ساضز؟ =ضٸ زًاز ٶزٷا٢ى «( حفّ هٌبفٕ ٖوَهى»)يٗٷي ٸغٹزى ايٵ ٢اٶٹٴ 
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زض چٻ »، «آيس؟ ٪طاٴ تٻ چٻ ٦اض ٲي اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ»خطؾكٽاي  ي تاضٺزض، «ي اضظياتي ٦يٟي  ٶٓطيٻ»ي  زض ٲ٣اٮٻ .5

آٶٽرا   ي تراضٺ غرا زاضز زض  ٸاؾرر    ٶكسٺتحطي  «؟آٴ چيؿر ضٸـ زكريم ٮعٸٰ»ٸ ذهٹناً « نٹضزي ٮعٸٰ زاضز؟

 >1 ؾازاذ،قٹز. = ٲُاٮثي تياٴ

ٲٹضز  «تاقس ٪طاٴ زض زٳاٰ ٲٷا٢هاذ، اغثاضي ٲي اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ»ايٷ٧ٻ ، «ي اضظياتي ٦يٟي  ٶٓطيٻ»ي  زض ٲ٣اٮٻ .6

. يؿرٶدصيطٞسٻ ٦ٻ چطا ٲٹضز خصيطـ ٶ آٴ نحثر ٶكسٺ ٸ اؾسستٮي نٹضذ ي زضتاضٺ ٲا انالًٶ٫طزيسٺ ا خصيطـ ٸا٢ٕ

 >2ؾازاذ، =

 ټاى اغطايرى  ٶاٲٻ يٵيآ»ٸ  «تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ ٢اٶٹٴ»آيا اؾسٷاز تٻ ، تٻ ايٵ ٦ٻ «ي اضظياتي ٦يٟي  ٶٓطيٻ»ي  زض ٲ٣اٮٻ .7

غرايى ٦رٻ ٢هرس اقراضٺ ترٻ       اؾرر.  ٶكسٺ  ، اقاضٺززاض ٸغٹز يازقسٺٗس زٟؿيطى اؾر يا نطاحسى زض ٲٷاتٕ اظ تُ «آٴ

ٶٳايرس.   ضاحسى ٢ًراٸذ  ٪طٞسٻ ٸ تٻ زا ٲراَة زض غطياٴ آٴ ٢طاض طز٦ قٟاٜ آٴ ضا تياٴ ټؿر، تايساؾسست٬ ؾايطيٵ 

 >2ظٲ٫يط، =ض

چيؿرر؟ نرطٞاً زا٦يرس ترط اضظيراتي ٦يٟري زض        19 ي ٲازٺ« اٮٝ»زض تٷس « اضظياتي ٦يٟي»ٖٯر زضظ ٖثاضذ  -اٮٝ .8

زض اؾرٷاز ٸ غٯرٹ٪يطي اظ اٶػراٰ آٴ ذراضظ اظ ٲرٹاضز اتالٚري زض نرٹضذ زكرريم يرطٸضذ آٴ           نٹضذ زضظ

 اؾر. تٹزٺ

ٕ  اضظياتي ٦يٟي اٮعاٲي ٶيؿر چطا زض ٢اٶٹٴ ٢يس ٪طزيسٺ ا٪ط -ب تاقرس.   ٶ٫رطي ٲري   اؾر؟ ٢اٶٹٶ٫صاضي ٶياظٲٷس غراٲ

ايػاز ًٞراي ٲسا٢رٻ زض اٶسرراب    ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ تا زٹغٻ تٻ زاٲٷٻ قٳٹ٬ ٸ تٻ ٲٷٓٹض زؿٽي٭ ٲٗاٲالذ ٸ 

ٞايسٺ اضظياتي ٦يٟي چيؿر؟ اذسياضي تٹزٴ اضظياتي  -ظ اؾر. تطٶسٺ يٳٵ خيف تيٷي ٲٹيٹٔ آٴ ضا اذسياضي ٶٳٹزٺ

تاقس. زض تؿياضي ٲٹاضز اضظياتي ٦يٟي تٻ حرسي   اضظـ ٸ يا ٞا٢س ٲٷٟٗر تٹزٴ اضظياتي ٦يٟي ٶٳي ٦يٟي تٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٱ

تاقس ٦ٻ ٖٳالً اذسياض ٢راٶٹٶي تهرٹضذ اٮرعاٰ ذٹزذٹاؾرسٻ زٹؾرٍ       اٶسراب تطٶسٺ ٲي٪صاض زض  زاضاي اټٳير ٸ زاضيط

خصيطز. ي٧ي اظ ٲٽٳسطيٵ ٦اضتطزټا زض اٶػاٰ اضظياتي ٦يٟي زٽيٻ ٞٽطؾر ٦ٹزاٺ ٸ ترٻ   زؾس٫اټٽاي ٲكٳٹ٬ نٹضذ ٲي

ٶاٲٻ اضظياتي  ييٵآ 2تٷس اٮٝ ٲازٺ  ٢9اٶٹٴ، ترف  12تٷس ب ٲازٺ  5تاقس.)ترف  زثٕ آٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هٻ ٲحسٸز ٲي

 >9ظازٺ،  ٶاٲٻ ٲٷا٢هاذ ٲحسٸز ٸ...(.=ټاقٱ آييٵ ٦5يٟي، تٷس اٮٝ ٲازٺ 

يٳٵ اقطاٜ تٻ اټٳير اضظياتي ٦يٟي ٸ ٶيع ٸغرٻ اذسيراضي زض ايرٵ    « ي اضظياتي ٦يٟي ٶٓطيٻ»ذ ٲ٣اتي  ٶ٫اضٶسٺ .9

 >11ظازٺ،  =ټاقٱ اؾر. اؾسٟازٺ ٶٳٹزٺ« اٞعايف ٮعٸٰ»ٸ « ٦اټف ٮعٸٰ»ذهٹل، اظ انُالح 

٪صاض ٶٳٹزٺ  ٪طاٴ ضا ٲٹ٦ٹ٬ تٻ زكريم زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻ ٢اٶٹٴ، اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ 9ٲازٺ « ز»٢اٶٹٶ٫صاض زض تٷس  .10

٢اٶٹٴ ٶيع ٲٗياضټرا ٸ ضٸقرٽاي    14ي   ٲازٺ« ب»تٷس  8اؾر. زض ترف  اؾسٟازٺ ٶٳٹزٺ« زض نٹضذ ٮعٸٰ»ٸ اظ ٖثاضذ 

اؾر. تٻ ٶٓط ٶ٫اضٶسٺ تا زٹغٻ تٻ ٲػٳرٹٔ   ٲٷا٢هٻ ٢يس ٶٳٹزٺ ٪طاٴ ضا تٻ ٖٷٹاٴ تركي اظ اؾٷاز اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ

٪رعاض   زٹاٴ چٷيٵ اؾسٷثاٌ ٦طز: اضظياتي ٦يٟي زض نٹضذ زكريم ٮعٸٰ زٹؾٍ زؾرس٫اٺ ٲٷا٢هرٻ   آٶچٻ ٪ٟسٻ قس ٲي

خصيطٞر. چٻ آٶ٧رٻ تٷرس    ( نٹضذ ذٹاټس14ي  ٲازٺ« ب»تٷس « 8»ترف  ( ٸ زضظ زض اؾٷاز ٲٷا٢هٻ )9ي ٲازٺ« ز»)تٷس

، تهٹضذ قٟاٜ «قسٺ زض اؾٷاز ٲٷا٢هٻ تطاؾاؼ ٲٗياضټا ٸ ضٸقٽاي اٖالٰ»ٶيع تا اؾسٟازٺ اظ ٖثاضذ  19ازٺ ٲ« اٮٝ»
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تاقرس   ٲري  9ٲرازٺ  « ز»ٮعٸٰ اضظياتي ٦يٟي ضا ٲٷٹٌ تٻ زضظ زض اؾٷاز ٦ٻ تٻ ٲٟٽٹٰ اذسيراضي زاٶؿرسٵ تطاؾراؼ تٷرس     

 >8ظازٺ،  =ټاقٱ  اؾر. ٶٳٹزٺ

 ؛اؾرر  قرسٺ تٻ ٖٷٹاٴ ٶرؿرسيٵ ؾرٷس يراز     «ٶٓاٰ ٞٷى ٸ اغطايى ٦كٹض»ؾٷس  ،«ي اضظياتي ٦يٟي  ٶٓطيٻ»ي  زض ٲ٣اٮٻ .11

 >4ظٲ٫يط، زٹاٶيٱ ٲٹاضزى ضا تياتيٱ. =ض زاضيرچٻ آٴ ٲى ي زضحاٮي٧ٻ تا ٲُاٮٗٻ

اؾسٷساظ ٸ اؾسست٬ زض اٮعاٲري ذٹاٶرسٴ اضظيراتي ٦يٟري زض ٲٷا٢هراذ       ٤ٲٽٳسطيٵ ٲال٢اٶٹٴ  9ي  ٲازٺ« اٮٝ»تٷس  .12

٢اٶٹٴ زض ذهٹل اٶػراٰ اضظيراتي ٦يٟري )اؾرسٟازٺ اظ ٖثراضذ زض       9يطٚٱ اذسياض زض ٲازٺ ٖٯ  تاقس. اي ٲي ٲطحٯٻ زٸ

٪رعاض ٲٹْرٝ ترٻ اٶػراٰ اضظيراتي ٦يٟري زض ٲٷا٢هراذ         ٲٷا٢هرٻ  ،ټٳراٴ ٢راٶٹٴ   19نٹضذ ٮعٸٰ(، ْاټطاً زض ٲرازٺ  

 >5ظازٺ،  . =ټاقٱاؾر اي ٪طزيسٺ زٸٲطحٯٻ

ټا تٻ زكؾيؽ  ٦طزٺ ٸ تا زط٦ية ٸاغٺ اقاضٺ «تٷسى ٲٟه٭»ٹاٴ تٻ ضٸـ ذٹتي تا ٖٷ، «ي اضظياتي ٦يٟي  ٶٓطيٻ»ي  ٲ٣اٮٻ .13

ٲا ضا اظ تاض ح٣ٹ٢ى زكؾيؿاذ غسيس ٚاٞ٭  «تٷسى ٲٟه٭»ٗس زٹغٻ تٻ ي٥ تُتايس اؾر.  انُالحي غسيس زؾر ياٞسٻ

ضاٶيراً ؾرط٪طٰ تراظى ترا      ٸ قس تا زٟؿيط ٸ زٹقي  ٢اٶٹٴ ٶيع ح٭ ٶرٹاټسحسي ٦ٻ  ٶكٹيٱزچاض ٲؿائٯى  زا ټٱ ٶٷٳايس

 >6 ظٲ٫يط،ټا ٶ٫طزيٱ. =ض ٟاِ ٸ اؾسست٬ زض ٲياٴ ٸاغٺاٮ

ٶٳراييٱ.   اظ ټرسٜ اٸٮيرٻ نرياٶر    ٶٳراييٱ ٸ زض َرٹ٬ ٲطاحر٭ ٦راض     ذٹب اؾر زض اتسسا ټرسٜ ضا زطؾريٱ  ټٳيكٻ  .14

 >7 ظٲ٫يط،=ض

 ٶٳٹز. اقاضٺتا ټٳاٴ ٢اٶٹٴ زٹاٴ تٻ ٲٹاضزي اظ زٗاضو  ټاي اغطايي ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ ٲي ٶاٲٻ تا ٲُاٮٗٻ آييٵ .15

اؾر چطا ٦ٻ تطاؾاؼ تٷرس ٲرص٦ٹض اضظيراتي     تٻ اتٽاٰ اضظياتي ٦يٟي اٞعٸزٺ ،ٶاٲٻ اضظياتي ٦يٟي آييٵ 4ٲازٺ « اٮٝ»تٷس 

حا٬ آٶ٧ٻ ٶٽازټاي ٲكٳٹ٬ ٢راٶٹٴ   .تاقس اي ز٧ٯيٝ اغطايي يا زٷٟيصي زؾس٫اٺ ٲط٦عي ٲي ٦يٟي ٲٷا٢هاذ زٸٲطحٯٻ

اي زٹؾرٍ   زرط آٶ٧رٻ اٶػراٰ ٲٷا٢هرٻ زٸٲطحٯرٻ      طاز غرسي تاقٷس ٸ اي زض حا٬ حايط ٖٳٹٲاً ٞا٢س زؾس٫اٺ اغطايي ٲي

اي زاضاي  ٲطحٯٻ  تاقس ٸ نطٞاً تط٪عاضي ٲٷا٢هٻ ي٥ ؾاظٲاٶٽاي ٞا٢س زؾس٫اٺ ٲط٦عي تطاؾاؼ تٷس ٲص٦ٹض ٲسهٹض ٶٳي

ٝ »تاقس. ٖٯيطٚٱ زك٦يس ْاټطي تٷس  ٲػٹظ ٲي ٢راٶٹٴ زض ذهرٹل اٮرعاٰ اضظيراتي ٦يٟري ٲٷا٢هراذ        19ٲرازٺ  « اٮر

ٶاٲرٻ ترٻ زيرس٪اٺ     قاټس تاظ٪كر ٶٹيؿٷس٪اٴ آيريٵ ، ي اضظياتي ٦يٟي ٶاٲٻ آييٵ 4ي  ٲازٺ« اٮٝ»تٷس  اي ٸ ٶيع ٲطحٯٻ زٸ

آٴ ټؿسيٱ:  7ي  ٲازٺ« اٮٝ»زض تٷس  (تٹزٴ اضظياتي ٦يٟي« زض نٹضذ ٮعٸٰ»ٸ « اذسياضي»)٢اٶٹٴ  ٢9اٶٹٶ٫صاض زض ٲازٺ 

 >7ظازٺ،  =ټاقٱ»  قٹز ... ضذ ٮعٸٰ اٶػاٰ ٲي٪طاٴ ٦ٻ زض نٹ آ٪ٽي اضظياتي: آ٪ٽي اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ -7ي  ٲازٺ»

تاقس؟ ټط چٷس اقسثاٺ زض زرسٸيٵ   زيس٪اٺ اغطايي زٸ٪اٶٻ اتطاظ ٶٳٹزٺ... آيا ٲي زٹاٴ خصيطٞر ٢اٶٹٶ٫صاض زض ٢اٶٹٶي  .16

 >6ظازٺ،  قس. =ټاقٱ زض ذهٹل زيس٪اٺ ٸاحس ٢اٶٹٶ٫صاض نحثر ذٹاټس ...تاقس  ٲ٣طضاذ زٸض اظ شټٵ ٶٳي

ي ٖٯرر ٸ ٲٗٯرٹٮي حرا٦ٱ ترط ضٸاترٍ       ٶاٲٻ، تازٹغٻ ترٻ ضاتُرٻ   ضو زض ٲٟاز ٢اٶٹٴ ٸ آييٵزض نٹضذ ٲكاټسٺ زٗا .17

ٶاٲٻ يطٸضذ ٸغرٹزي ٶساقرر( ٸ ٶيرع غاي٫راٺ ضٞيرٕ       قس آييٵ ٶٳي  ٶاٲٻ )ا٪ط ٢اٶٹٴ زهٹية ٞيٳاتيٵ ٢اٶٹٴ ٸ آييٵ

زض ٲٹاضز ٲٛايط تا ٢اٶٹٴ  ټا ٶاٲٻ ي ٲ٣ٷٷٻ زض زسٸيٵ ٢ٹاٶيٵ ٶؿثر تٻ زٳاٲي ٶٽازټا تطاؾاؼ ان٭ ز٧ٟي٥ ٢ٹا، آييٵ ٢ٹٺ

ٶاٲٻ تٻ ٮحاِ ٖرسٰ غاي٫راٺ ٢اٶٹٶ٫رصاضي     تاقٷس. زض نٹضذ ايطاز ٢اٶٹٴ ٶيع اٲ٧اٴ انالح آٴ زض آييٵ اٖسثاض ٲي ٞا٢س

 >10ظازٺ،  ٶٽازټاي زي٫ط ٲسهٹض ٶثٹزٺ ٸ تايؿسي اظ ٶٽاز ٢اٶٹٶ٫صاض )ٲػٯؽ قٹضاي اؾالٲي( اؾسٟؿاض ٪طزز. =ټاقٱ
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. اؾرر زٳراٰ اقرياء تػرع ټرٹا، زضياټراي آظاز ٸ ٲرٹاضز ٲكراتٻ ٲرا٬          ٸ٪ؿرسطزٺ   زاٲٷٻ اٲرٹا٬ زض ح٣رٹ٠ ايرطاٴ    .18

 >3 ظازٺ، =ټاقٱ

زكؾيؽ ٸ زٛييطاذ ايرٵ حرٹظٺ، ٶيراظ     اٮٳٯٯى زاظٺ تا زٹغٻ تٻ ٞطٲسٽاى غسيس ٢طاضزازي ٸ ؾاظٲاٶٽاى زػاضى ٸ تيٵ .19

يرس ترا زٹغرٻ ترٻ يرطٸضذ      ح٣ٹ٢ساٶاٴ ٲرا تا اؾر ٸ اى  ضقسٻ ٲثطٰ تٻ تاظٶ٫طى ٖٳي١ ٸ غسى اٮثسٻ تٻ نٹضذ ٲياٴ

ټراي ٶٓراٰ   زٸ ... تٻ تطضؾى ٲاټير ايٵ ٢طاضزازټا ٸ تياٴ ٲٟاټيٱ آٴ زض ٢اٮة ٢طاضزا EPC ٢طاضزازټاى ٲسضٴ چٹٴ

 >5ظٲ٫يط، ض = ح٣ٹ٢ى ذٹز )٣ٖٹز ٲٗيٵ( يا خصيطـ زكؾيؽ غسيس تٹزٴ آٶٽا تدطزاظٶس.

٢راٶٹٴ ٲرسٶى زض    184 ي  ايٷ٧رٻ ٲرازٺ   ٸ آٴ زاضز ي ا٢ؿاٰ ٣ٖٹز ٸ ٲاټير آٶٽا ٶيراظ ترٻ زٗطيرٝ ٲثراٶى ٸ ٞٯؿرٟٻ      .20

٣ٖٹز ذياضى زض شير٭ ٣ٖرٹز    ٶيؿر؛ چٹٴاؾر زضؾر  ز٣ؿيٱ ٶٳٹزٺ ي٣ٖٹز ضا تٻ تظٰ، غايع ٸ ذياض ،تٷسى ز٣ؿيٱ

 >8ظٲ٫يط، =ض .٪يطز تظٰ ٢طاض ٲى

زُثير١ اٶرٹأ    ترٻ يٳٵ تطضؾي ٣ٖٹز اظ زيس٪اٺ ح٣ٹ٠ ٲرسٶي   «ي اضظياتي ٦يٟي ٶٓطيٻ»ذ ٲ٣اتاظ زض ترف زٸٰ  .21

ايٵ ٶا٢رس  ٲٹضز زكييس اؾر ٦ٻ   خطزاذسٻاٮعاٰ زؾس٫اٺ زض اضظياتي ٦يٟي تطاؾاؼ ٲٹيٹٔ ٲٷا٢هٻ  ٸ ٲٷا٢هاذ تا ٣ٖٹز

 >4ظازٺ،  ٶيع ټؿر. =ټاقٱ

. تظٰ اؾر ٲٷا٢هاذ  ٞٷى ٸ ح٣ٹ٢ى تٻ يطٸضذ ٶ٫اٺ ٲاٮى،ذال  نٹضذ  تٻٗسي ٸ ستُٲُاٮٗاذ چٷ َٹض ٖٳٹٰ تٻ .22

 >1 ظٲ٫يط،=ض

ٶ٫طي ٦ٻ ٲٷػط تٻ ضٕٞ اتٽاٰ ٸ زؿرٽي٭   ، ٞٷي ٸ ح٣ٹ٢ي تٻ زٮي٭ زالـ زض غٽر غاٲٕزاضاي ؾٻ ٸغٻ ٲاٮيٶ٫طـ  .23

 >1ظازٺ،  =ټاقٱ ٪طزز ٢ات٭ زحؿيٵ اؾر. اغطا ٲي
 

 (اثط ًمسّبي ٍاضزُطزضثٍ پبؾد قبيؿتِ ٌَٖاى ؾپبؼ  ثِ) ًمس ًمسّب

تٻ تطضؾي  -  آٴ ٲ٣اتذ ٸ نس اٮثسٻ، زض نٹضذ ٮعٸٰ، قايس زهحي -ٻ ز٧ٳي٭ ٲ٣اٮزٹيي  ٸ ٦ٹقيٱ ٦ٻ زض  ٲي ايٷ٥

ي ترات تدرطزاظيٱ. زض ايرٵ ضاٺ، تيكرسط زٹغرٻ ٸ زرالـ ضا نرطٜ ٲحٹضټرايي          قرسٺ  تٷسي اٸٮٹير ٸ ٸا٦اٸي ٶ٣سټاي

ي تٗرسي   زټيٱ ٸ زض ٸټٯٻ ٲحٹض ٶرؿر ٲي 10اټٳير ٸ ٸ٢ر تيكسط ضا تٻ . اٶس تيكسطي زاقسٻ  ٦طز ٦ٻ اٸٮٹير ذٹاټيٱ

ياذ انٯي ٲ٣اٮٻ ٶيؿر، اٲا ٶؿثساً زرههي تٹزٺ ٸ قايس زي٫ط ټٳ٧راضاٴ  ٲطتٹٌ تٻ ٲسٖ 11. چٹٴ ٲحٹض 11تٻ ٲحٹض 

ي اٶس٣رازي ٸ ايرطازي    غٷثرٻ  23زا  12اٶس. ٲحٹضټاي  ٦طزٺ ٸ ټٳطاټاٴ ٦ٳسط ضٸي ايٵ ٲحٹض ٦اض ٦طزٺ يا ٲُٯثي ٲٷسكط

ټراي ٲٽرٱ    زاز. اٮثسٻ ٶا٢رساٴ ٲحسرطٰ ضا ترٻ ذراَط زٹغرٻ ترٻ غٷثرٻ        ٦ٳسطي زاضٶس ٸ خؽ غاي ٦ٳسطي تٻ آٶٽا ذٹاټيٱ

 ٪عاضٰ. ٲي  ؾداؼ تؿياض 23زا  12قسٺ زض ٲحٹضټاي  ٲُطح

قرسٺ ٸ ٶيرع ٶكراٶي ٶ٣رس      تٷسي ي اٸٮٹيري ٲحٹضټا قٳاضٺزض يٳٵ تحص ٸ تطضؾي ظيط، خيٹٶس ٲُاٮة، آؾاٶي  تطاي

 ٦طز. ش٦ط ذٹاټٱٶيع ضا  (ي تٷس ٶ٣س ايكاٴ ٶاٰ ٶا٢س ٲحسطٰ ٸ قٳاضٺ)قاٲ٭ 
 

 گطاى هٌبلهِ يويف  ي اضظيبثي ًٓطيِتكطيح ثيكتط 

ي اضظيراتي ٦يٟري،    زضتراضٺ « ٢راٶٹٴ تط٪رعاضي ٲٷا٢هراذ   »اغٳرا٬ِ   :٪ٟسيٱ «٦يٟي  ي اضظياتي ٶٓطيٻ»ي  ٻزض ٲ٣اٮچٷاٶ٧ٻ 

نرس اٮثسرٻ ټٳريٵ اغٳرا٬ اؾرر ٦رٻ خرػٸټف ٸ        اؾرر.   ي زٗاتيط ٸ ا٢ساٲاذ غٹضاغٹضي زض ايٵ ٲٹضز قسٺ زؾسٳايٻ
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ايرٵ   9ي  ٲرازٺ « ز»تررف اٶسٽرايي تٷرس    ؾاظز.  يطٸضي ٲي  ٶ٫طي تطاي زثييٵ ٸ زكطي  زضؾر ٲٹيٹٔ ضا ٦اٲالً غضٜ

ٰ »اؾرر ترٻ    ضا ٸا٪رصاض ٦رطزٺ  « ٪طاٴ اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ»اغطاي  ،«(زض نٹضذ ٮعٸٰ»٢اٶٹٴ )يٗٷي ٖثاضذ  يرا  « ٮرعٸ

 ٦يٟي. اضظياتي« ٮعٸٰ ٖسٰ»

ر ترٻ خطؾرف   ٶؿث -؛ اٲا چٹٴ ايٵ خطؾف «زكريم ايٵ ٮعٸٰ ٦يؿر؟)قرم ٲؿوٹ٬( ٲطغٕ »زٹاٴ خطؾيس ٦ٻ  ٲي

قرٹز، خرؽ زض قرطايٍ ٲحرسٸزير ٲػرا٬ ٸ       ٞطٖي ٸ ٲؤذط ٲحؿرٹب ٲري   -« ضٸـ زكريم ايٵ ٮعٸٰ چيؿر؟»

زض ا٪رط  ظيرطا  تدرطزاظيٱ.  « ضٸـ زكريم ايٵ ٮعٸٰ چيؿرر؟ » ، يٗٷيٲٗصٸضير ٲ٣ا٬، تايس تٻ خطؾف ٲ٣سٰ ٸ ٲٽٳسط

٢ثرٹٮي   تٻ ٶسايع ٦ٳاتيف ٢ات٭ ،«ضٸـ»ٴ تا خايثٷسي تٻ آ« قرم»ټط آٶ٫اٺ ، تٷٳاييٱ ٦اض ضا زثييٵ« ضٸـ»چٷيٵ ٲؿاي٭ 

قرس.   ضٸقي، آقٟس٫ي ٸ ذٹزضأيي ٲٹاغٻ ذرٹاټيٱ  تطٸيٱ، تا تي« قرم»ؾطا٘ « ضٸـ»ا٪ط تسٸٴ زثييٵ  ٸٮي .ضؾس ٲي

ٸ  اضظياتي ٦يٟري  «ٲٹاضز ٮعٸٰ»  اضظياتي ٦يٟي،«  ي ٞايسٺ»ضا تايس ٸا٦اٸي « ٲ٣اٮٻ»خؽ ٲكٲٹضير انٯي ٶٹقساضي زض حس 

 ٦ٷيٱ ٦ٻ: زا ضٸقٵ ،يٱټٮعٸٰ آٴ ٢طاضز «ضٸـ زكريم»ٶيع 

 زض « اي َرطٜ ٲٗاٲٯرٻ   قرهرير حطٞرٻ  »تٻ ٦اض احرطاظ   اضظيبثي ويفي هٌبلهِ گطاى ثِ چِ وبض هي آيس؟(

اټٳير ظيازي زض ٲٗاٲٯٻ زاضز( ٸ تٻ ٦اضِ حهٹ٬ اَٳيٷاٴ اظ زٹاٴ اٶػاٰ زٗٽساذ « قرهير»ٲٹاضزي ٦ٻ ايٵ 

 >1زاذ، خيك٫ٟسٻ ; ؾا 5آيس. =ٲحٹض  ٪طاٴ ٲي ٲٷا٢هٻ

   قرهرير  »زض نرٹضزي ٮرعٸٰ زاضز ٦رٻ    « ٪رطاٴ  اضظيراتي ٦يٟري ٲٷا٢هرٻ   » زاضز؟ «لاعٍم »زض چِ ناَضتي

تاقس. زض زك٧ي٭ ٲٗاٲالزي ٮرعٸٰ زاضز   ٶ٣ف ٦ٯيسي زاقسٻ« ٪طاٴ زٹاٴ اٶػاٰ زٗٽساذ ٲٷا٢هٻ»ٸ « ٪طاٴ ٲٷا٢هٻ

خيك٫ٟسٻ ;  5اقس. =ٲحٹض ت َطٜ ٲٗاٲٯٻ حؿاؾير ظيازي زض ٲٗاٲٯٻ زاقسٻ« زٹاٴ اٶػاٰ زٗٽساذ»٦ٻ ٲٹيٹٔ 

 >1ؾازاذ، 

  زض ٞطايٷس ٲٷا٢هرٻ، ټٳراٴ ضٸـ   « ٦يٟي ٮعٸٰ اضظياتي»ضٸـ زكريم  ؟آى چيؿت« لعٍم»ضٍـ تكريم

زض ټط ٲٷا٢هرٻ،   لعٍم اضظيبثي ويفيزكريم اټٳير ٸ اضط٪صاضي قرهير َطٜ ٲٗاٲٯٻ زض ٲٗاٲٯٻ اؾر. 

ِ هٗبه اي َاطع  حطفِ« قرهيت»گصاضي  هيعاى اثطزاتٗي اؾر اظ  . ي حانر٭ اظ آٴ ٲٷا٢هرٻ   زض ٲٗاٲٯرٻ  لا

 >1 ; ؾازاذ، 5=ٲحٹض 

 قرهيت»گصاضي  هيعاى اثطاظ َطي١ تطضؾي  چگًَِ ثفْوين اضظيبثي ويفي لعٍم زاضز يب ذيط؟ » ِ اي  حطفا

ٶٓرط ترٻ    ي ٲرٹضز   ٲٗاٲٯٻ هَفميتؿس٫ي تطضؾي ٸات اظ َطي١ ي حان٭ اظ آٴ ٲٷا٢هٻ. زض ٲٗاٲٯٻ هٗبهلِ َطع

 >1; ؾازاذ، 5.  =ٲحٹض گطاى اًجبم تْٗسات هٌبلهِ تَاىيا  پصيطي تْٗس

 ٦طز؟ خطؾف تات اٖسٳاز 4قسٺ تٻ  زٹاٴ تٻ ټٳيٵ خاؾرٽاي اضايٻ اٮثسٻ، حات غا زاضز تدطؾيٱ ٦ٻ: چ٫ٹٶٻ ٲي

 ذٹز ايٵ خاؾرٽا چ٫ٹٶٻ اؾر؟ آظهبيي ضاؾتيغا زاضز تدطؾيٱ ٦ٻ: 

اظ ايرٵ غٽرر   « ټاي اغطايري  ٶاٲٻ آييٵ»يا « ٢اٶٹٴ»ٜ تٻ ي نط آظٲايي، تايس زٹغٻ زاقر ٦ٻ ٲطاغٗٻ زض ضاٺ ايٵ ضاؾسي

ي    ٶاٲرٻ  > ٖالٸٺ تط ايٵ، آييٵ2; ضظٲ٫يط،  7ٲحٹض ايٵ زٸ ٲطغٕ، زاضاي نطاحر ٦اٞي ٶيؿر. = زضؾر ٶيؿر ٦ٻ اٸتً

ي  يرٻ ټٱ ٶساضز. ظيطا زض ټٷ٫اٰ زٽ« ٦ٟاير»ٲسكؾٟاٶٻ  -«نطاحر»ٸ ٶساقسٵ « اتٽاٰ ٸ ايٽاٰ»٪صقسٻ اظ  -  اغطايي ٢اٶٹٴ

ٶكس. زضحاٮي٧ٻ ٲ٣طضاذ تايؿرر ترا زاٶرف، ز٢رر ٸ      ټاي اغطايي ٢اٶٹٴ، تٻ زاٶف، ز٢ر ٸ زضاير تظٰ زٹغٻ ٶاٲٻ آييٵ
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ټاي اغطايي ٢اٶٹٴ، ٶٻ نطاحر قر٧ٯي   ٶاٲٻ خطزاذسٷس. آييٵ زضاير تظٰ ٸ ٦اٞي تٻ زثييٵ ٸ زكطي  انٹ٬ ٸ ضٸقٽا ٲي

ي اغطايي ٦ٷٹٶي، تيكرسط اٶثاقرسي اظ اٮٟراْي ٲٷٟهر٭      ټا ٶاٲٻ ييٵ> آ2; ضظٲ٫يط،  7ٲحٹض زاضز ٸ ٶٻ ٦ٟاير ٲحسٹايي. =

 ټؿسٷس زا ٶٓاٲي اظ ٲٟاټيٱ ٦اضآٲس.

ٶساضز، ٸٮري ا٪رط ير٥ تراض     « ضٸـ»نطاحسي زض تياٴ  12ٸ  9، 2ٶيع ٪طچٻ زض ٲٹاز « ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ»ذٹز 

« ټرر »زض تٷرس  « اضظيراتي ٦يٟري  »يٝ ٢اٶٹٶي ايٱ، زٗط خطؾف تات زازٺ 4زي٫ط ٸ خؽ اظ زكٲ٭ تيكسط تط خاؾرٽايي ٦ٻ تٻ 

زٹاٴ اٶػاٰ »ياتيٱ ٦ٻ ٖثاضذ ضاټ٫كاي  ضا ٲػسز ٸ تا ز٢ر تيكسط ترٹاٶيٱ، زضٲي« ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ» 2ي  ٲازٺ
 ٪ٹيس: آيس. ٢اٶٹٴ زض زٗطيٝ اضظياتي ٦يٟي ٲي ٦اض ٲي قسٺ زض تات تٻ زض زح٧يٱ خاؾرٽاي اضايٻ« زٗٽساذ

تاَاى اًجابم تْٗاسات    : ٖثاضذ اؾر اظ اضظيراتي  گطاى هِاضظيبثي ويفي هٌبل»

٪عاض يا ترٻ زكرريم ٸي زٹؾرٍ ٦ٳيسرٻ ٞٷري       ٦ٻ اظ ؾٹي ٲٷا٢هٻ گطاى هٌبلهِ

 ٠.ب.ٰ( 2ي  ٲازٺ« ټر»)تٷس « قٹز. ٲي تاظض٪اٶي اٶػاٰ

 زررٹاٴ اٶػرراٰ زٗٽررساذ»قررٹز ٦ررٻ ٖثرراضذ ضاټ٫كرراي   چررٻ تؿررا ٲالحٓررٻ ٲرري

٦راض    اؾر تطاي زثييٵ ٲؿركٮٻ ترٻ   زٹاٶؿسٻ ٲي، زض زٳاٰ ايٵ ؾاٮٽا ٶيع «٪طاٴ ٲٷا٢هٻ

٦ٟايرر    ،«ٲٹاضز ٮرعٸٰ اضظيراتي ٦يٟري   »ضؾس ٦ٻ ٢اٶٹٴ تطاي  آيس. خؽ تٻ ٶٓط ٲي

اؾرر يرا قرايس ټرٱ ذٹاٶٷرس٪اٴ       زاضز، اٲا قايس زهطي  ٸ زك٦يس تظٰ ضا ٶساقسٻ

تيٷي ٸ ٲ٣سٲاذ زاٶكي تظٰ تطاي ٲٹاغٽٻ تا ايٵ ٲسٵ ٢راٶٹٶي   ز٢ر، زكٲ٭، تاضي٥

اي اظ زالقرٽاي ايرٵ خػٸټكر٫ط ترٻ       اٶس. تٻ ټٳيٵ زٮير٭ تررف ٖٳرسٺ    اقسٻضا ٶس

تٷرسي( آٴ ٲٟراټيٱ ٸ ؾرطاٶػاٰ ترٻ اضايرٻ )زهرطي  ٸ        خػٸټف زض ايٵ ٲٟاټيٱ، ؾدؽ تٻ ٶ٫اضـ )ؾاٲاٶسټي ٸ ٲٟه٭

٪رعاضاٴ ٸ   ٶ٣رس ٦ٹقريسيٱ ٦رٻ ٶٓرط ٸ ٖٳر٭ ٲٷا٢هرٻ       ي ٲٹضز اؾر. زض ٲ٣اٮٻ اٶس٣ا٬( ايٵ زاٶف ٸ ٶ٫طـ ٲُٗٹٜ تٹزٺ

 ٦ٷيٱ. ٪طاٴ غٯة ٲٷا٢هٻ« زٹاٴ اٶػاٰ زٗٽساذ»ٸ « خصيطي زٗٽس»، «قرهير»ضقٷاؾاٴ اضغٳٷس ضا تٻ اټٳير ٦ا

اي ٦رٻ نرطٞاً      ٲٗيراضٺ  تاقس ٦ٻ اظ ٲٗاٲالذ زر٥  ؾاظ آٴ تٹزٺ اٲيسٸاضٰ ٦ٻ ايٵ ٲ٣اتذ ٸ زي٫ط زالقٽا زض ٲػٳٹٔ ظٲيٷٻ

تكىيل هٗبهالت ٖٷهط انرٯي زض   3ٲٗياض اؾاؾي يا  3ٲٗاٲٯٻ ټؿسٷس ٞطازط تطٸيٱ ٸ تٻ « ٲثٯٙ»يا « ٢يٳر»ٲُٗٹٜ تٻ 

 ٦ٷيٱ. اؾر( زٹغٻ« ٲٷا٢هٻ»٦ٻ ٞطا٪يطزطيٵ آٶٽا « ٦اض اضغأ»)ضٸقٽاي  ثرف ٖوَهي

 اٶس، ٲسكؾٟاٶٻ تطزاقر ٚاٮة آٴ اؾر ٦ٻ: ټٳاٶُٹض ٦ٻ آ٢اي ؾازاذ ترٹتي ٶٹقسٻ

َٹض ٲطا٬ ا٪ط تٷرسٺ   ٻت .ٶٳايس ض اٶػاٰ آٴ ٲياٶؿاٴ ٖا٢٭ ز٢ر ٸ زاٲ٭ تيكسطي ز چِ لسض هجلغ هٗبهلِ ثيكتط ثبقس ّط »

ٶٳرايٱ ٶؿرثر ترٻ     ٲري  ٶٳايٱ تؿياض تيكسط زضذهٹل آٴ تطضؾي ٸ زح٣ير١  ترٹاټٱ ي٥ ذاٶٻ ي٥ ٲيٯياضزي ذطيساضي
٦ٷٱ زضذهرٹل   ٲي  ؾٗي زضچٷيٵ ٲٹضزي حسٳاً .ٶٳايٱ ظٲاٶي ٦ٻ ٲي ذٹاټٱ ي٥ ازٹٲثي٭ زٺ ٲيٯيٹٴ زٹٲاٶي ذطيساضي

ٮعٸٰ اضظيراتي  »اٶس  تياٴ ٞطٲٹزٺ ٶٳايٱ. ٮصا تٻ ٶٓط تٷسٺ ايٷ٧ٻ نطاحساً طٸقٷسٺ اَٳيٷاٴ حان٭حؿٵ ؾات٣ٻ ٸ ذٹقٷاٲي ٞ
ٖٷرٹاٴ ير٥ ٲؿروٹ٬ زؾرس٫اٺ      ظيطا ذٹز قٳا ټرٱ ا٪رط ترٻ    .ضؾس ٲ٭ تٻ ٶٓط ٲيك٢ات٭ ز «٦يٟي زاتٕ ٲثٯٙ ٲٗاٲٯٻ ٶيؿر

قرٹيس ٦رٻ    تٻ ايٵ ٲيٲسٳاي٭ ًبذَزآگبُ ََض ذَزوبض ٍ ِ ثزټيس  اي تا ٲثٯٙ ؾٷ٫يٵ اٶػاٰ ٪عاض ترٹاټيس ٲٗاٲٯٻ ٲٷا٢هٻ
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قرسٺ زض   ٲؿرس٣يٱ اظ ٶ٣رس ٲٷسكرط    )ٶ٣ر٭  .«يسيٶٳا ټاي ٲرسٯٝ اظ غٳٯٻ اضظياتي ٦يٟي اٖٳا٬ ٶٽاير ز٢ر ضا زض اضظياتي

  >4 ؾازاذ،;  ٱٲحٹض ي٧= ، تٻ ٢ٯٱ آ٢اي ؾازاذ(آثبى 4زض ضٍظ يىكٌجِ  هعايسُ هٌبلهِي  ضٸظٶاٲٻ 4ي  نٟحٻ

َٹض ذٹز٦اض ٸ  تٻ»٪عاض،  كٽا، ٲثاحطاذ ٸ ٲ٣اتذ، ز٢ي٣اً ټٳيٵ اؾر ٦ٻ ٲؿوٹتٴ زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻزالـ ايٵ خػٸټ  ازٟا٢اً
، «ٲٗاٲٯررٻ َررطٜ قرهررير»ٖٷهررط انررٯي  3ت٧ٷٷررس ٦ررٻ  ٪طٞسرراض ٶكررٹٶس ٸ زٹغررٻ« ٢يٳررر»زض ٦ٳٷررس « ٶاذٹزآ٪رراٺ

ف اظ اٶرساظٺ ترٻ ي٧ري اظ    زاضاي اټٳير ټؿسٷس ٸ ٶثايس زٹغٻ تي 3، ټط «ٲٗاٲٯٻ ٲٹضز ٢يٳر»ٸ « ٲٗاٲٯٻ ٲٹضز ٲطٚٹتير»

 ٖٷهط، ٲٹغة ٟٚٯر اظ زي٫طي قٹز. 3ايٵ 

   ٶ٣رس آ٢راي ؾرازاذ( ٦رٻ حراٸي حرا٠ ٲؿركٮٻ        4ٲحرٹض )يٗٷري تٷرس     23اٮثسٻ ٶرؿسيٵ ٲحٹض ٲٹضز تطضؾي اظ ٲيراٴ  

(Problematicاؾر، حاٸي ٶ٧سٻ )    اي تطاي ايٵ خػٸټك٫ط ٶيع ټؿر. اٞطاٌ تطذي اقرال زض زٳط٦رع ٸ زحسيرس

، ٶثايس ٲٹغة تياٴ زٟطيُي ايٵ خػٸټك٫ط تكٹز. ايٵ خػٸټك٫ط ٶيرع ٶثايرس ٶ٣رف ٲثٯرٙ ضا     «٢يٳر»زض  ٞطايٷس ٲٷا٢هٻ

آٲرس(.   تطٲي« ي اضظياتي ٦يٟي ٶٓطيٻ»ت٫يطز )ٲٗٷايي ٦ٻ قايس اظ ٖثاضاذ ٲؤ٦س ايٵ خػٸټك٫ط زض ٲ٣اتذ  ي٧ؿطٺ ٶازيسٺ

 زټٱ: ي٭ ٸ زٹيي  ٲيقطح، زٟه  ي زٗاز٬ ٲُٯة ضا تسيٵ خؽ زض ايٷػا تطاي زؾسياتي تٻ ٶ٣ُٻ

)زض تط٪رعاضي  « ٮرعٸٰ اضظيراتي ٦يٟري   »ٸ زكضيط ايٵ زٸ ٖٷهط ٲٽرٱ ترط   « ٢يٳر»ٸ اټٳيرِ « قرهير»ي اټٳيرِ  ضاتُٻ

)زض ٲٹاز يا اغؿراٰ(  « ٸظٴ»ٸ زكضيط ايٵ زٸ ٲكرهٻ تط « حػٱ»ٸ اٞعايفِ « چ٫اٮي»ي اٞعايفِ  ٲٷا٢هاذ(، ٲاٶٷس ضاتُٻ

ټرٱ  « ٸظٴ»ياترس،   اٞرعايف « حػرٱ »ي ذرال، ٸ٢سري    قايس زض ٲٹضز ير٥ ٲرازٺ  ٞطٲاييس.   اؾر. تٻ ايٵ ټٳاٶٷسي ز٢ر

تيكسطي زاضز، اٮعاٲراً  « حػٱ»ياتس. اٲا ايٵ تساٴ ٲٗٷي ٶيؿر ٦ٻ اظ ٲياٴ زٸ ٲازٺ يا زٸ غؿٱ، آٴ ٦ٻ  ذٹز اٞعايف ذٹزتٻ

 تاقس. تيكسطي ټٱ تايس زاقسٻ« ٸظٴ»

٪عاضاٴ ٸ ٲؿوٹتٴ اغطايري ٸ ٶٓراضزي تايرس ترٻ آٴ      ٷا٢هٻي ٦ٯيسي ٶياظٲٷس زٟاټٱ ٸ زٹا١ٞ اؾر ٦ٻ ٲ ايٵ، ټٳاٴ ٶ٣ُٻ

 ٦ٷٷس. زٹغٻ

 ي اضظاًتط. كتط اؾت اظ هٗبهلِيي گطاًتط، ث  زض ّط هٗبهلِ« اضظيبثي ويفي»وٌين وِ: هيعاى لعٍم  ًجبيس تهَض

ٞراض٘ اظ  تيكسط ټرٱ ټؿرر،   « ٸظٴ»تيكسط، اٮعاٲاً زاضاي « حػٱ»٦ٷيٱ ټط ٲ٧ٗة تا   ايٵ زهٹض، قثيٻ آٴ اؾر ٦ٻ زهٹض

ٲ٧ٗة ترٻ  « ٸظٴ»ايٷ٧ٻ غٷؽ آٴ اظ چٹب تاقس، يا اظ ؾٷ٩ يا اظ ؾطب. ٦ٻ اٮثسٻ ايٵ زهٹض، زهٹض زضؾسي ٶيؿر ٸ 

 ايٱ.  زازٺ ٶكاٴ قىل يهآٴ ٶيع ٲطتٹٌ اؾر. ايٵ زٛييطاذ ٸ ضٸاتٍ ضا زض « چ٫اٮي»

حس ٸظٴ اؾر. اٲا ٲ٧ٗرة  ٸا 8ٸاحس چ٫اٮي، زاضاي  2ٸاحس حػٱ ٸ  4، ٲ٧ٗة زاضاي قىل يهٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ، زض  تٻ

ٸظٴ »زاضاي « حػرٱ ٦ٳسرط  »ٸاحس ٸظٴ اؾر. خؽ ٲ٧ٗة زٸٰ ٖٯيطٚٱ  9ٸاحس چ٫اٮي، زاضاي  3ٸاحس حػٱ ٸ  3تا 

 اؾر.« تيكسط
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آٶٽا ٦ٳسط تاقس )ټٳاٶٷس ٲ٧ٗة « ٲثٯٙ»ٗاٲالذ ٦ٻ ٶيع ټٳيٵ ٪ٹٶٻ اؾر. چٻ تؿا تطذي ٲ« ٮعٸٰ اضظياتي ٦يٟي»زحٯي٭ 

تيكسط ٲرازٺ يرا غرٷؽ    « چ٫اٮي»اؾر )ټٳاٶٷس « ٲؿسٳط»يا « ٖٽسي»٦ٻ « ٲاټير ٲٗاٲٯٻ»٦ٳسط( اٲا تٻ ٖٯر « حػٱ»تا 

 ايٱ.  زازٺ ٶكاٴ 2قىل ايٵ ٲٹيٹٔ ضا زض قٹز.  ٲ٧ٗة( تيكسط ٲي« ٸظٴ»)ټٳاٶٷس « اضظياتي ٦يٟي» چ٫اٮسط ٲ٧ٗة( ٮعٸٰ
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اؾر اٲا  ٪عاض ٸا٪صاض قسٺ ٪طاٴ، ي٧ي اظ ٸْايٟي اؾر ٦ٻ تٻ ٲٷا٢هٻ ٦يٟي ٲٷا٢هٻ  ټٳيٵ زكريم ٲيعاٴ ٮعٸٰ اضظياتي

 اؾر. ټايي ضا ٲٹغة قسٺ اؾر ٸ ٪طٞساضيٽا ٸ ٦ػزاتي زا ٦ٷٹٴ ٦ٳسط ٲح٭ ز٢ر ٸ زٹغٻ تٹزٺ

ٮرعٸٰ يرا   آيا ايٵ اٶحطاٜ ٸ ٦ػزاتي، ٶاقي اظ ٶٟؽ ٸا٪صاضي اذسياض اؾر؟ اٮثسٻ ٦ٻ ٶٟؽ ٸا٪رصاضي ٲرٹاضزي ټٳاٶٷرس    

زكضيط زازٴ اضظياتي »ٮعٸٰ اٲ٧اٴ يا  ٸ« تاظض٪اٶي -اضظياتي ٞٷي»، زكريم تظٰ تٹزٴ يا ٶثٹزٴ «اضظياتي ٦يٟي»ٮعٸٰ  ٖسٰ

اٲرطي ٲ٣ٗرٹ٬ ٸ يرطٸضي     ،٪عاض زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻتٻ  «(تٻ ٢يٳسٽاي زطاظقسٺ ٲطاغٗٻ»يٗٷي « )٢يٳرتاضظ٪اٶي زض  -ٞٷي

 .اؾر

٪عاض تايس اذسياض ٦راٞي ترطاي    زاقسٵ اذسياض ٦اٞي تطاي اغطاي ضٸـ تٽيٷٻ زض ټط ٲٷا٢هٻ، اٲطي ٲ٣ٗٹ٬ اؾر. ٲٷا٢هٻ

ٸ زاٶف تاقس. ٲك٧٭ ٸا٢ٗي ايٷػاؾر  تاقس، اٲا ايٵ اذسياض تايس ٲس٧ي تٻ اَالٔ ٸا٦ٷف تٽيٷٻ زض ټط ٸيٗير ضا زاقسٻ

اؾرر. ٲ٣رطضاذ    ٦ٻ زاٶف ايٵ حٹظٺ تسضؾسي زٹٮيس ٸ زض ٲيراٴ ٲػطيراٴ ٸ ٶراْطاٴ ٲٷا٢هراذ ٦كرٹض زرطٸيع ٶكرسٺ       

٦رطز. ٲكر٧٭ ٶاقري اظ ٶثرٹز ٦ٟايرر ٸ       ٲري  ٪يطي اٖرالٰ  تايؿر ايٵ اذسياضاذ ضا ټٳطاٺ تياٴ ضٸقٵ ضٸـ زهٳيٱ  ٲي

٪رعاض، ظيرطا اذسيراض     ٪يطي ٲٷا٢هرٻ  ي زهٳيٱ ر؛ ٶٻ ٶاقي اظ نسٸض اغاظٺاؾ« ٪يطي زهٳيٱ ضٸـ»ي  نطاحر زضتاضٺ

٪عاض تطاي ضٞساضي زضذٹض يا ٲسٹاظٴ تا قطايٍ ٲسٷٹٔ يطٸضي اؾر ٸ ؾٯة ايٵ اذسياض، ذٹزـ ٪طٞساضيٽرا ٸ   ٲٷا٢هٻ

 >3 ،ضظٲ٫يط;  4=ٲحٹض  ٦ٷس. ٲي ٲٹاٶٕ زي٫طي ايػاز

اؾر ٦ٻ ٦ٹقيسيٱ َي ؾرٻ    ٪يطي تٹزٺ ي ضٸـ زهٳيٱ ضتاضٺتٻ زٮي٭ احؿاؼ ټٳيٵ ذالء ٸ ٶثٹز ٦ٟاير ٸ نطاحر ز

٦ٷٱ. اظ اْٽاض ٶٓط قساتعزٺ  ٪اٰ زكطي  تٻ ضا تا ز٢ر ٸ ٪اٰ« ي ٮعٸٰ )زرييط يا اٮعاٰ( اضظياتي ٦يٟي ٶٓطيٻ»ي خيٹؾسٻ  ٲ٣اٮٻ

تٽاٰ ٢اٶٹٶي ضا تا ٦طزٰ زا قايس ايٵ ؾ٧ٹذ ٸ ا تٷسي اٶٹأ ٲٗاٲالذ آٚاظ ٦طزٰ ٸ اظ ٲثاٶي زؾسٻ ي ٲٹيٹٔ خطټيع زضتاضٺ

 زاز. ؾاٲاٶسټي زاٶف ٲٹضزٶياظ ٲطزٟٕ ؾاظيٱ. اٮثسٻ زض ٶٹقساض حايط ٶيع زٹيي  تيكسطي زض ايٵ تاضٺ ذٹاټٱ

قٹٶس تايس تٻ تطذي ٶ٧اذ ٸ  آقٷا ٲي« ي ٮعٸٰ )زرييط يا اٮعاٰ( اضظياتي ٦يٟي ٶٓطيٻ»اظ ٶٓط ٲٵ ذٹاٶٷس٪اٶي ٦ٻ زاظٺ تا 

 ٲ٣سٲاذ زٹغٻ تيكسطي ت٧ٷٷس.

اذ َطي٣ي ٲ٣ٗٹ٬ ٸ ٢اٶٹٶي تطاي زك٧ي٭ ٲٗاٲالذ ټؿسٷس؛ خرؽ ٲٷا٢هرٻ ضا تايرس ٲسٷاؾرة ترا اتٗراز ٸٸغرٹٺ        ٲٷا٢ه

٦رطزيٱ ٸ   ٦طز. تطاي ٞٽٱ ٖٳي٣سط ٲٷا٢هٻ، تحص ضا تا تطضؾي اٶٹأ ٣ٖرٹز ٲٗرٹو خرٹٮي آٚراظ     ٲرسٯٝ ٲٗاٲٯٻ َطاحي

ايرٵ  « زٗطيٝ»ؾدؽ تٻ «. ذسٲر»ٸ « ٦ات»قٹز:  تٻ زٸ ٶٹٔ انٯي ز٣ؿيٱ ٲي« ٲحهٹ٬»يٗٷي « ٖٹو خٹ٬»٪ٟسيٱ ٦ٻ 

ٸ ٸغٹٺ اٞسرطا٠ ٸ  « زٗطيٝ»٦طزيٱ. ظيطا ٞٽٱ ٖٳي١ ايٵ زٸ  ٲطاغٗٻ ثٌسي حؿبثْبي هلي َجمِٲحهٹ٬، زض « ٶٹٔ»زٸ 

قسٺ، حان٭ زالـ ٸ اقسطا٤ ٲؿاٖي چٷسيٵ  ټاي ٶ٣٭«زٗطيٝ»اقسطا٤ آٶٽا تؿياض ضاټ٫كاؾر. قاياٴ ش٦ط اؾر ٦ٻ 

ضٸز ٦رٻ اظ ٦ٟايرر ٸ غاٲٗيرر تظٰ     الـ ٧ٞرطي ٸ ٖٳٯري اؾرر ٸ اٶسٓراض ٲري     اٮٳٯٯي َي چٷسيٵ زټٻ زر   ٶٽاز تيٵ

 اؾر اؾر.  ضقسٻ تطذٹضزاض تاقٷس. اٮثسٻ ٞٽٱ ٸ ٦اضتؿر زضؾر آٶٽا ٶيع ٶياظٲٷس زكٲ٭ ٸ زٗٳ١ تيكسط ٸ ٶيع ٶ٫اٺ ٲياٴ

ايٵ ٲٹيٹٔ زٹغٻ  ٦طز. زض ٖٯٹٰ ٲٽٷسؾي تٻ ضا تايس تا ي٥ ٶ٫اٺ ٞٷي ٸ ٲٽٷسؾي ٶ٫اٺ« آتذ زٗٳيط زػٽيعاذ ٸ ٲاقيٵ»

زاضٶرس. يٗٷري زػٽيرعاذ ٸ ؾيؿرسٳٽا     « ٶٓٳري  تري »يا « آٶسطٸخي»زاضيٱ ٦ٻ ؾيؿسٳٽا ٸ ٲاقيٷٽا ټٳٹاضٺ ٲي٭ تٻ اٞعايف 

قسٴ ٸ اظ ٦اض اٞسازٴ زاضٶس. زض ٸا٢ٕ زٗٳيط ٸ ٶ٫ٽساضي ؾيؿسٳٽا زٛييط ضٸٶس َثيٗي آٶٽرا    ذٹز ٲي٭ تٻ ذطاب ذٹزي تٻ

ؾرٹي اٞرعايف آٶسطٸخري     زض تطاتط ټٳيٵ ٲيٯي َثيٗي ؾيؿسٱ تٻ« زٛييط»اً ايػاز ، ز٢ي٣«زٗٳيطاذ»تٻ ؾٹي ذطاتي اؾر. 



 )دّويي سبلگرد اثالغ قبًَى(26/11/1393تبريخ: ّب ٍ كبرگبّْبي آهَزضي دٍرُ كٌٌذُ: درخَاست تذٍيي، ترٍيح، اخرا ٍ اغالح قبًَى ثرگساري هٌبقػبتپرٍشُ: 

 95 از 67ي ضوبرُ  غفحِ پصٍّطگر: ضْرام حالج ي هٌبقػبت ي درسگفتبرّب درثبرُ عِهدوَسٌذ: 

 

;  3قرٹز. =ٲحرٹض    ٲري  ترط ضٸي اٶسيكرٻ ٸ شټٷيراذ زضذٹاؾرر    « زٛييرط »ٶيرع  « ذسٲاذ ٞطټٷ٫ي ٸ ټٷطي»اؾر. زض 

 >2 ظازٺ، ټاقٱ

ي ٲػعايري   َث٣رٻ « ح٣ٹ٠»اؾر،  قسٺ ٲطاغٗٻ ٸ آٴ ضا تطضؾي ٦طزٺ تٷسي ياز اٮثسٻ زض حسي ٦ٻ ايٵ خػٸټك٫ط تٻ َث٣ٻ

اؾر زٸؾساٴ زي٫ط ٶيع ٸاضز تحص قٹٶس ٸ حسٸز ٸ اتٗاز ايٵ ؾٻ ٖٷٹاٴ ٲٷسضظ  ٶساضز. چٷاٶ٧ٻ خيكسط ټٱ ٪ٟسٱ قايؿسٻ

ٸ ٸغٹٺ اٞسطا٠ ٸ اقسطا٤ آٶٽا ضا زحٯي٭ ٸ ضٸقٵ ٶٳايٷس. « ٦ات، ذسٲر ٸ ح٣ٹ٠ »زض ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ يٗٷي 

 >2 ظازٺ، ; ټاقٱ 3=ٲحٹض 

خصيطز، ايرٵ ٢راٶٹٴ    ي ذطيسټاي ذسٲر ٸ ٦ات )زض ترف ٖٳٹٲي ٦كٹض( تا ټٳيٵ ٢اٶٹٴ اٶػاٰ اض تاقس ٦ٻ ټٳٻا٪ط ٢ط

> ٢رثالً زض  3 ،ضظٲ٫يط;  4ٶٳايس. =ٲحٹض  تايس ضٸقٽايي تا زٷٹٔ ٦اٞي ٸ ٶيع اذسياضازي تا ٦اضآيي ٸ ٸيٹح ٦اٞي ضا اضايٻ

 ايٱ ٦ٻ: ؾاظٺ ٪ٟسٻ ي ټٟسٱ ترف ٲٷا٢هاذ ظٲيٵ قٳاضٺ

 اظ: ٖثاضزٷس ،آٶٽا احطاظ ٸ تطضؾي ظٲاٴِ زطزية تٻٲكطٸٖير ٲٗاٲٯٻ،  ٵض٦ 3

 ،«قرهيت» .1

 ،«هطغَثيت» .2

 «.ليوت» .3

 اؾر( ٖٳٹٲي ترف ي ٶٳايٷسٺ )٦ٻ ٲكسطي ٦ٻ ٶاٲيٱ ٲي ض٦ٵ ضا ٖٳٹٲي ترف ذطيسټاي ٖٷهطِ 3 ايٵ، غٽر آٴ اظ

 تايس:

 زّس ٍ  لجَلي اًجبم  لبثل« قرهيت»هٗبهلِ ضا ثب ًرؿت آًىِ  .1

 لجَلي ثطاي اًجبم ٍْبيف ذَز ًيع زؾت يبثس ٍ  لبثل« هطغَثيت»ثِ ىِ زٍم آً .2

لجَلي ضا ًيع اظ هحل اٖتجابضات هجابظ    لبثل« ليوت»، ي همجَل ٍ هطغَة  ؾتبًسُ ثِ اظاي اييؾَم آًىِ  .3

 ثپطزاظز.
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 ترف تعض٨ ٲٗاٲالذ» ي ٲٷا٢هٻ ٦ٻ اؾر ضاؾسا يٵټٳ زضٸٰ زٹغٻ تٻ ټٳيٵ ٖٷانط اؾر ٸ ي ٮع زټٷسٺ ٶكاٴ 3قىل 

ي ذرٹز،   تٻ َطٜ ٲٗاٲٯٻ ٖٳٹٲي ترف ٲؿس٣يٱ خطزاذر ٲثٯٙ ٲػٳٹٔ ٦ٻ ٲٗاٲالزي يٗٷي: حايط، حا٬ )زض« ٖٳٹٲي

ٰ ) خا٦رر  3 اظ ټطير٥  ظيرطا  قرٹز.  تط٪عاض« خا٦سي ؾٻ» ضٸـ تا تايس اٮعاٲاً تاقس( زٹٲاٴ ٲيٯيٹٴ120 اظ تيف  ترٻ  ٲٹؾرٹ

 :ٻ زطزية ظيطت ض٦ٵ؛ 3 ايٵ اظ ي٧ي اٮعاٲاذِ حسا٢٭ِ احطاظ تطاي اؾر اتعاضي( «ظ» ٸ «ب» ،«اٮٝ»خا٦سٽاي 

 زض الظم پصيطي تْٗس حسالل ثطاي اؾت تًويٌي هٌبلهِ( زض قطوتي  يوبًتٌبهِ )حبٍي «الف» پبوت .1

 .قَز هي هٗبهلِ طعَ «قرهيت» زض ٍيػگيْب حسالل احطاظ هَات وِ، هٗبهلِبى زاٍَلج

ِ « لاطاضزاز » حابٍي  )حاسالل  «ة» پبوت .2 هؿاتٌسات   زيگاط زض وٌابض آًْاب    ٍي پيَؾاتْبي آى   ٍ ّوا

 تفابّن  ثط اؾت زليلي (ثبقس اهًب، هْط ٍ تْٗس وطزُ گط هٌبلهِّوگي ضا  وِ گعاض هٌبلهِ هَضزًٓط« هكرهبت»

ِ  «هطغَثيت» اظ ؾُح آى تأهيي تْٗس ًيع ٍ ذسهت( يب )وبال هحهَل هكرهبتضٍي قطايٍ ٍ  ثط تَافك ٍ  وا

 وٌس. هي  هٗبهلِ ثِ لبًٕ يب «ضاغت» ضا هكتطي

ِ  زضذَاؾتي هجلغ اٖالمي ِ ثطگ حبٍي حسالل) « » پبوت .3 ات هؿاتٌس ٍ ًياع قابيس زيگاط     گاط  هٌبلها

 ي وٌٌاسُ  تٗيايي  (ثبقس وطزُ  ضا فطاّن هجلغ اييٍ اثجبت  وكفاهىبى  ًحَي ثِ وِ گعاض هٌبلهِ ًٓط هَضز احتوبلي

 اؾت.( پيكگفتِ «قرهيت» اظ فَق «هطغَثيت» زضيبفت زضنَضت) گعاض هٌبلهِ تْٗس هَضز «ليوت»

 

 

 

 اٞعاييٱ ٦ٻ:  ا٦ٷٹٴ ايٵ ضا تٻ ٲُاٮة ٢ثٯي ٲي

خا٦ر، تطاي احطاظ ٸيػ٪ي ٲطتٹَٻ ٦راٞي ٶثاقرس ٸ    3ټطي٥ اظ ايٵ زضٸٴِ  حسا٢ٯيِ ضزِاي ٦ٻ، ٲٹا زض زك٧ي٭ ټط ٲٗاٲٯٻ

 ٦ٷس.  ضيعي ٸ اغطا زټس، تايس ايٵ ا٢ساٲاذ ز٧ٳيٯي ضا ٶيع تطٶاٲٻ ا٢ساٲاذ ز٧ٳيٯي ضا زكريم «ٮعٸٰ»٪عاض  ٲٷا٢هٻ
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زرٹاٴ اٶػراٰ زٗٽرساذ    »ٸ « ٪طاٴ قرهير ٲٷا٢هٻ»اي  ٪عاض ا٪ط زض ٲٗاٲٯٻ ٲٷا٢هٻ

« اٮٝ»تسټس، تايس تٻ زضياٞر خا٦ر  زكريمٶ٣ف ٦ٯيسي ضا زاضاي « ٪طاٴ ٲٷا٢هٻ

٪ررصاضي  اضررط٪ررعاض ا٪ررط  ٲٷا٢هررٻ. ٸ ٦ٷسررط٬ زًررٳيٵ زضٸٴ آٴ خا٦ررر ا٦سٟاٶ٧ٷررس

ضا ظيراز   ي حانر٭ اظ آٴ ٲٷا٢هرٻ   ٲٗاٲٯرٻ زض ٲٗاٲٯرٻ   اي َطٜ حطٞٻ« قرهير»

ٵ زض اير . ترٹز  تساٶس، زي٫ط نطٜ اذص يٳاٶر قط٦ر زض ٲٷا٢هٻ ٦اٞي ٶرٹاټرس 

نرٹضذ   نرٹضذ ؾردطزٺ يرا ترٻ     حاٮر، ٣ٍٞ زضياٞر زضنسي اظ ٲثٯٙ ٲٗاٲٯٻ، تٻ

ضؾس  ٪ط( ٦اٞي تٻ ٶٓط ٶٳي زًٳيٵ تاٶ٧ي )تطاي احطاظ زٹاٴ ٲاٮي ٸ اٖسثاض ٲٷا٢هٻ

٪ط تٻ ټٳطاٺ اضظياتي ؾات٣ٻ، زػطترٻ ٸ   ٸ اضظياتي ز٢ي٣سط زٹاٴ ٲاٮي ٸ اٖسثاض ٲٷا٢هٻ

 قٹز. زٷاؾة ٸ زٹاظٴ تا ٲاټير ٲٗاٲٯٻ( تظٰ ٲي ٸي )زض « اي احطاظ قرهير حطٞٻ»٪ط تطاي  زاٶف ٲٷا٢هٻ

ِ ازٟا٢راً   :ايٷػاؾر ٦ٻ ي تاضي٥ ٶ٧سٻاٮثسٻ  ٝ »)ٲحسرٹاي خا٦رر    يوبًت قطوت زض هٌبلها ، ترا اٞرعايف ٲثٯرٙ    «(اٮر

. يٗٷي حؿاؾير ٶاقي اظ ٲثٯرِٙ ٲٗاٲٯرٻ، اظ َطير١ اٞرعايف ٲثٯرٙ يرٳاٶر       ياتس تطآٸضزي ٲٹيٹٔ ٲٗاٲٯٻ اٞعايف ٲي

قٹز، يٳاٶر قط٦ر زض ٲٷا٢هٻ ټٱ َثر١   اؾر. ٲثٯٙ ٲٷا٢هٻ ٦ٻ تعض٪سط ٲي قسٺ ٲٷا٢هٻ، ٮحاِ ٸ ضٖاير  قط٦ر زض

٪طاٴ ضا  زؾسطؾي تٻ ٲٷا٢هٻ اٖسٳاز ٸ ٢اتٯير ٖٷٹاٴ ي٥ ٖاٲ٭ ٦ٷسطٮي، زٹاٴ ٲاٮي ٸ ٢اتٯير ياتس ٸ تٻ ٲ٣طضاذ اٞعايف ٲي

زض ٲٷا٢هرٻ(    قرط٦ر   ي ٲ٧ٳ٭ يرٳاٶر  ٖٷٹاٴ حٯ٣ٻ )تٻ« ٲيعاٴ ٮعٸٰ اضظياتي ٦يٟي»خؽ تطاي زكريم ٦ٷس.  ٲي ٮحاِ

تظٰ اؾرر تيكرسط ترٻ ٖٷهرط     ايٵ تراض،  تٯ٧ٻ  ؛تدطزاظيٱ« ٲثٯٙ ٲٹضز ٲٗاٲٯٻ»تٻ ٖٷهط ي٥ تاض زي٫ط ټٱ تظٰ ٶيؿر ٦ٻ 

 ٶحٹ تٽسطي زكٲيٵ قٹز. ٞطايٷس ٲٷا٢هٻ تٻ  «زٹاظٴ»٦ٷيٱ زا  زٹغٻ« ٲاټير ٲٗاٲٯٻ»

ي ؾرٹٰ تررف    ٶٳايس ٦ٻ ترٻ قرٳاضٺ   ي ٲحسطٰ ضا زٖٹذ ٲي ٲُاٮة، ذٹاٶٷسٺ زض ايٷػا تطاي خطټيع اظ زُٹي٭ ٸ ز٧طاض

انَل ٖوليبتي هٌبلهاِ: انال اٍل،   »ي ظٲيٵ ؾاظٺ تا ٖٷرٹاٴ    ٲٷا٢هاذ ٶكطيٻ

ايٱ ٦رٻ   زازٺ زٟهي٭ زٹيي  ٶٳايس. زض آٴ ٲ٣اٮٻ تٻ ٲطاغٗٻ «)تَاظى( ضٖبيت تٌبؾت

هٌبلهِ تب اابيي  زض ثطگعاضي هٌبلهِ يٌٗي: ثطاي ثطگعاضي ّط « تَاظى»انل 

ِ  ٍلت ٍ اًطغي ٍ پَل ّعيٌِ ّاب اظ زؾاتبٍضزّبي آى هٌبلهاِ     وٌين وِ ّعيٌا

 ثيكتط ًكَز.

اٮرٝ:  »ي احرطاظ   ٪اٶرٻ  ي ا٢رساٲاذ زض ټرط ير٥ اظ ٲ٣رإَ ؾرٻ      اٞعايف ٸ زٹؾٗٻ

اٮرطأؼ.   نرٹضذ ٖٯري   ٪يطز ٸ ٶرٻ ترٻ   نٹضذ« ان٭ زٹاظٴ»تايس تا ضٖاير « ظ: ٢يٳر»ٸ « ب: ٲطٚٹتير»، «قرهير

اؾر(، ٶياظٲٷس زحٯيٯٽراي ټٹقرٳٷساٶٻ ٸ زكريهرٽاي     قسٺ  ٪عاض اُٖا )٦ٻ تٻ ٲٷا٢هٻ  ي ٖٳٯياذ ٲٷا٢هٻ زٹؾٗٻ اذسياض

 ٲٹضزي اؾر ٸ ٶثايس تا تطزاقسٽاي قساتعزٺ ٸ اح٧اٰ ٦ٯي ز٣ٯي٭ ٸ زًيٗٝ قٹز: 

٦ٳيؿريٹٴ  اظ حؿاؾير ظيازي تطذٹضزاض تاقس، تايس تٻ نرطٜ تطضؾري   « ٲطٚٹتير ٲحهٹ٬»اي احطاظ  ا٪ط زض ٲٗاٲٯٻ

 ٶ٧ٷيٱ. ٸ ٲحسٹياذ آٴ ا٦سٟا« ب»ٲٷا٢هٻ ضٸي خا٦ر 

تط تاقس، زي٫ط تطضؾري ٖٳرٹٲي اًٖراي     خيچيسٺ، زرههي يا ظٲاٴ« ٢اتٯير ٢ثٹ٬ ٲحهٹ٬»يا « ٲطٚٹتير»ا٪ط احطاظ 

 تٹز. ٪كايي ٦اٞي ٶرٹاټس ي خا٦ر ٦ٳيؿيٹٴ ٲٷا٢هٻ زض َي غٯؿٻ
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ٲرطي زٸٸغٽري اؾرر.    ٪رط( ا  اناٮر ٸ زٗٯ١ ٦ات )ٲا٬( تٻ ٞطٸقرٷسٺ )ٲٷا٢هرٻ  

زٸ ٸغٻ يا زٸ ؾط زاضز؛ ٦ٻ ي٥ ؾط  -  ٲط٭ ټط ضاتُٻ -ي ٲا٬ تا ٞطٸقٷسٺ  ضاتُٻ

٪ط( اؾر ٸ ؾط زي٫ط آٴ ذٹز ٲرا٬. زٗٯر١ ٲرا٬ ترٻ ٲرسٖي       آٴ ٲسٖي )ٲٷا٢هٻ

ٲطترٹٌ  « ٪رط  زٹاٴ اٶػاٰ زٗٽساذ ٲٷا٢هرٻ »٪ط(، قايس تيكسط اظ آٶ٧ٻ تٻ  )ٲٷا٢هٻ

> اٮثسٻ چٷاٶ٧رٻ  3; ؾازاذ،  2=ٲحٹض  تط٪طزز.« ٲحهٹ٬»تاقس، تٻ اناٮر ذٹز 

ي خيكيٵ ٶكطيٻ ٪ٟسيٱ ايٵ ٲٹيٹٔ ٶياظٲٷرس تحرص ٸ زحٯير٭ تيكرسط      زض قٳاضٺ

 ناحثٷٓطاٴ اؾر.

ٝ »ٶثٹزٴ ايػراب ٸي، تٽسرط اؾرر زض ٲ٣ُرٕ     « ًٞٹٮي»٪ط ٸ  اٲا ٞاض٘ اظ ايٵ تحص ٦ٻ زٗٯ١ ٲحهٹ٬ تٻ ٲٷا٢هٻ « اٮر

زط آٴ اؾر ٦ٻ زض ټط نٹضذ، غٹاظ )ٸ ٶٻ اٮعاٰ( اغطاي اضظيراتي   ي اؾاؾي ٶ٧سٻ  ؛«ب»ٲٷا٢هٻ غاي ٪يطز يا زض ٲ٣ُٕ 

زض ٲٷا٢هراذ  « زرٹاظٴ »ي انر٭   ضؾس. غٹاظ يا اذسياضي ٦ٻ زكٲيٵ ٦ٷٷرسٺ  ٦يٟي يا خطټيع اظ آٴ، اٲط ٲ٣ٗٹٮي تٻ ٶٓط ٲي

اظٴ ٸ ٪طاٴ، ٲٷاٞي ترا انر٭ زرٹ    تؿياض ٲسٷٹٔ ٸ ٲس٧طط ترف ٖٳٹٲي ٦كٹض ذٹاټس تٹز. اغثاض تٻ اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ

« حهط»٪طاٴ، تٻ ټٳطاٺ  > اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ2; ؾازاذ،  6٪عاضاٴ ذٹاټس تٹز. =ٲحٹض  اذسياضاذ تظٰ تطاي ٲٷا٢هٻ

اؾرر. زضؾرر    قرسٺ   ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ تٻ ٸيٹح زٗيريٵ  12ي  ٲٗياضټاي آٴ ٸ ٶيع ٲطاح٭ اغطاي آٴ زض ٲازٺ

تٻ اغطاي ٞطايٷرس اضظيراتي ٦يٟري    « ٲٯعٰ»ٲٗاٲالذ تعض٨ ضا  ٶيؿر ٦ٻ تطاي زٟؿيط ايٵ ٢اٶٹٴ، ٶرؿر زٳاٰ ٲٷا٢هاذِ

تيؿرر تطاترط ٶهراب    »اي اظ ٲٷا٢هاذ )زرا   ٦ٷٷس ٸ ؾدؽ تطاي زٗسي٭ ايٵ ح٧ٱ ؾٷ٫يٵ، اضظياتي ٦يٟي زض زاٲٷٻ اٖالٰ
ي  زرط آٴ اؾرر ٦رٻ قريٹٺ     ٦ٷٷرس. اظ آٴ ٶازضؾرر    ضا تٻ ق٧ٯي ٲٛايط تا ٶم نطي  ٢اٶٹٴ خيكرٷٽاز «( ٲٗاٲالذ ٲسٹؾٍ

ٰ  -«اضظياتي ٦يٟي»ي ٲٹؾٹٰ تٻ  ٶاٲٻ آييٵ 11ي  زض ٲازٺ -ؾاذسٻ  ايٵ زٗسي٭ ذٹز ٶ٫اضـ آٸض  زاضاي ٲسٷي ٲُٯ١ ٸ اٮرعا

٪رعاض( ٸ اذسيراضي    خٹقي آٴ، ٶا٪عيط تاقيٱ آٴ ضا ٲكطٸٌ )يٗٷي ٸاتؿرسٻ ترٻ زكرريم ٲٷا٢هرٻ     اٲا تطاي ضذٷٻ  تاقس،

 >2; ضظٲ٫يط،  7> ٸ=ٲحٹض 2; ؾازاذ،  6تسټيٱ.=ٲحٹض غٯٹٺ

، ترطاي ايرٵ خػٸټكر٫ط ضٸقرٵ ٶثرٹز ٸ      «تٷرسي  ٲٟه٭»ي  ٶ٣س آ٢اي ضظٲ٫يط(، زضتاضٺ 6)اظ تٷس  13اي ز٢ي١ ٲحٹض ٲٗٷ

ٶيؿر. غاي زٟهي٭ ٸ قطح تيكسط آٴ، تٻ ٢ٯٱ ٶا٢س ٲحسطٰ ٦اٲالً تاظ اؾر. ايٵ خػٸټكر٫ط ٲكرسا٠ ذٹاٶرسٴ ٲثؿرٹٌ     

 ؾرٵ ايكاٴ اؾر. اٲيسٸاضٰ ايٵ ؾرٵ، ٢ٯٳي ٸ ٲٷسكط قٹز. 

٦ٷس ٸ تٻ ؾٽٱ  ٶ٣س آ٢اي ضظٲ٫يط( ضا ٶيع ايٵ خػٸټك٫ط زكييس ٲي 5ٸ  1،  7)ٲسٷاْط تا تٷسټاي  21ٸ 22 ، 14ٲحٹضټاي 

 ي زالـ ٸ ټٳ٧اضي تا ٶا٢س ٲحسطٰ يا زي٫ط خػٸټك٫طاٴ ٸ ٲسرههاٴ ټؿر. ذٹز آٲازٺ

ٶيرع ٶياظٲٷرس   ٢اٶٹٴ ٲسٶي تٻ ٶٓط ايٵ خػٸټك٫ط  184ي  ( ٪ٟسٷي اؾر ٦ٻ ٶ٫اضـ ٲازٺ8)ضظٲ٫يط،  20ي ٲحٹض  زضتاضٺ

ي ح٣ٹ٠ ٲرسٶي ٸ ٶيرع ٲكٲٹضيرر ايرٵ      تا ٸغٹز ناحثٷٓطاٴ تطغؿسٻ -ٶٹٖي تٽثٹز ٲٷ٣ُي ټؿر، اٲا ٸضٸز تٻ آٴ ضا 

 زاٶٱ. غايع ٶٳي -ترف اظ ٶكطيٻ

٪طزز تٻ تطضؾري چٷرس ؾرا٬ ٢ثر٭ ايرٵ خػٸټكر٫ط        اؾر، تاظٲي  ( تٹزٺ4)ضظٲ٫يط،  11زض خاياٴ، آٶچٻ ٲح٭ ٶ٣س ٲحٹض 

(، ٖٯيرطٚٱ نرطاحر اٶس٣رازي آٴ ٲُٗرٹٜ ترٻ      7اظ آٶػا ٦ٻ ٶ٣س اذيط )ٲحرٹض  «. اغطايي ٦كٹض ٞٷي ٸ ٶٓاٰ»ي  زضتاضٺ

ايٵ، ٸضٸز تٻ آٴ، ٶياظٲٷس  تط   تٹز ٸ ٖالٸٺ ٶدطزاذسٻ« ي اضظياتي ٦يٟي ٶٓطيٻ»اي تٹز ٸ تٻ ٲحٹض انٯي  ٲٹيٹٖي حاقيٻ
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تطاي اَالٔ ٸ انالح، ذرسٲر  نٹضذ خيٹؾر ٶٹقساض حايط ٸ  ي آٴ تطضؾي، تٻ  زٟهي٭ ٸ زُٹي٭ اؾر، خؽ چ٧يسٺ

 قٹز. ٲي ذٹاٶٷس٪اٴ ٲحسطٰ زض ظيط ز٣سيٱ

 «ًٓبم فٌي ٍ ااطايي وكَض»ي  ًگبّي ثِ پيكيٌِ

اٮٳٯٯري   ي ؾراظٲاٴ تريٵ   اٮحرا٠ زٸٮرر ايرطاٴ ترٻ ٖٽسٶاٲرٻ      »ؾا٬ خيف زض ٢اٶٹٴ  50حسٸز « ٞٷي ٸ اغطايي» ٖثاضذ

ټراي   اٮٳٯٯي اؾرسٟازٺ اظ ٲراټٹاضٺ   زايٳي ٦ٷؿطؾيٹٰ تيٵذ ٢اٶٹٴ ٢ثٹ٬ زطزيثا»قٹز. ټٳچٷيٵ زض  ٲي زيسٺ« قٷاؾي اٶساظٺ

 اؾر. ٦اض ضٞسٻ ٶيع ټٳيٵ زط٦ية زض ٲٗٷايي ٦ٳاتيف ٲكاتٻ تا ٦اضتطز اٲطٸظي تٻ 1351ٲهٹب ؾا٬ « ٲراتطازي

٢راٶٹٴ تطٶاٲرٻ ٸتٹزغرٻ(     23ي  )ٲٹيرٹٔ ٲرازٺ   اؾتبًساضزّبي ااطايي َطحْبي ٖوطاًيي   ٶاٲٻ آييٵ 30/4/1352زض 

زض ؾرا٬  تراض  ٶرؿرسيٵ   ،زض ٢ٹاٶيٵ. قس زٽيٻ ااطايي ثطاي ايي َطحْب ًٓبم فٌي ٍٲٷٓٹض ايػاز ي٥  تٻ ټيكذ ٸظيطاٴ

« ٶٓاٰ ٞٷي ٸ اغطايري » ٖثاضذ( 1356زا 1352خٷػٱ ٖٳطاٶي ٦كٹض )ي  ي تطٶاٲٻ ٶٓط قسٺ ي زػسيس ٸ زض ٲهٹتٻ 1354

 ٸ ٳرٹزاض ٶ»ترا ٲٹيرٹٔ    ،ټيركذ ٸظيرطاٴ   29/5/1359ي  زض ٲهرٹتٻ ٦اض ضٞرر.     زض ٲٗٷايي ٶعزي٥ تٻ ٲٗٷاي ٦ٷٹٶي تٻ

 ، زٞسطي تٻ ٶاٰزض ٸظاضذ ٶاٲثطزٺ« ٲٗاٸٶر ٞٷي ٸ اٲٹض اؾساٶٽا»شي٭  ،«قٽطؾاظي ٸ ٲؿ٧ٵ ٸظاضذ زٟهيٯي زك٧يالذ

 قس.تيٷي  خيف« زٞسط ٞٷي ٸ اغطايي»

 اؾراؼ  ترط  ٪طزيس، ټيكذ ٸظيطاٴ اي زك٧ي٭ قٹضاي ٲٗاٸٶيٵ ٞٷي ٸ اغطايي ٲسٹ٢ٝ  اظ آٶ٧ٻ َي ٲهٹتٻ خؽؾطاٶػاٰ، 

 ّابي  َاطح  ااطاياي ٍ  فٌاي  ًٓبم» ،تٹزغٻ ٸ تطٶاٲٻ ٸظاضذ 8/7/1366 ٲٹضخ 1-8520.50-3993 ي   قٳاضٺ خيكٷٽاز

ترٻ نرٹضذ ضؾرٳي ٸ ٞطا٪يرط زض     « ًٓبم فٌاي ٍ ااطاياي  » ٸ تسيٵ زطزية، ٖٷرٹاٴ  ٶٳٹز زهٹية ضا «وكَض ٖوطاًي

تاب ؾابذت ٍ تحَيال      هرتلف َطاحاي  هطاحلي  تٻ ٲػٳٹٖٻ ٸظيطاٴ ټيكذ 7/2/1367 ٲٹضخ ي غٯؿٻ ي  ٲهٹتٻ

٦كٹض ٢طاضزاقرر ٦رٻ    ييٸ اغطا يانٹ٬ ٶٓاٰ ٞٷ»تا ٖٷٹاٴ  يا ٲػٳٹٖٻايٵ ٲهٹتٻ تطاؾاؼ  قس. زازٺ  ٶؿثر ّب  پطٍغُ

. ايٵ ٲهٹتٻ، ټٳاٴ ؾٷسي اؾر 46تٹز ٵ قسٺي٦كٹض )ٸ٢ر( زسٸ يعيض ر ٸ تطٶاٲٻيطيؾاظٲاٴ ٲس يزض ٲٗاٸٶر اٲٹض ٞٷ

 اظ آٴ ٶ٣٭ ٢ٹ٬ ٦طزيٱ.« ٦يٟي ظياتي ي اض ٶٓطيٻ»ي  ٦ٻ زض ٲ٣اٮٻ

زض  ،٥ زٺ ؾا٬ تٗرس يٸ ٶعز 47زٸٰ ق٧٭ ٪طٞر ي تطٶاٲٻ ي ٻيٷس زٽيټٳعٲاٴ تا ٞطا ييٸ اغطا يزض ٶٓاٰ ٞٷ يس ٶٓطيزػس

 102-5/5557-1442تٷا تٻ خيكٷٽاز قرٳاضٺ  )ټيكذ ٸظيطاٴ  4/4/1375ٲٹضخ  ټر 14898/ذ 24525قٳاضٺ ي  ٲهٹتٻ

٦رٻ زض ٸا٢رٕ    - «َطحٽراي ٖٳطاٶري ٦كرٹض   ٶٓاٰ ٞٷي ٸ اغطايي »تا ٶاٰ  (ٶاٲٻ ٸ تٹزغٻؾاظٲاٴ تط 19/10/1374ٲٹضخ 

ترا ٲؿروٹٮير ؾراظٲاٴ تطٶاٲرٻ ٸ تٹزغرٻ ٸ ټٳ٧راضي       ٲ٣طضقرس ٦رٻ    - ٸيطايف ٸ ضٸي٧طز غسيسي اظ ٲٹيرٹٔ ترٹز  

نرٷٟي ر   ټا، ؾاظٲاٶٽا، ٲؤؾؿاذ ٸ قط٦سٽاي زٸٮسي يا ٸاتؿسٻ تٻ زٸٮر، قرٽطزاضيٽا، تاٶ٧ٽرا ٸ زكر٧ٯٽاي     ٸظاضزراٶٻ

ترطاي زح٣ر١ انرٹ٬ ٶٓراٰ ٞٷري ٸ اغطايري َطحٽراي ٖٳطاٶري ٦كرٹض           ضا يزرههي، ْطٜ ٲسذ ي٥ ؾا٬ ا٢ساٲاز

 تٹز: قسٺ قطح زٗطيٝ تسيٵ« ٶٓاٰ ٞٷي ٸ اغطايي»ٶيع اٮص٦ط،  ي اذيط زض ٲهٹتٻ .آٸضز ٭ٖٳ تٻ

 
ټراي ٖٳطاٶري تطاؾراؼ     ٪رصاضي ٸ خرطٸغٺ   قٷاؾي ٸيٗير ٲٹغٹز َطحٽاي ؾطٲايٻ آؾية»زًٟٯي، ٲٽسي  ٸ ظض٪ط، ضؾٹ٬. ٪عاضـ  46

 1390تٻ ٦ٳيؿيٹٴ ٖٳطاٴ ٲػٯؽ. « ٞٷي ٸ اغطايي ٦كٹضاټساٜ ٸ اٮعاٲاذ ٶٓاٰ 

 1390زًٟٯي، ٲٽسي  ٸ ظض٪ط، ضؾٹ٬.  47
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ٸ ٲاٮي حا٦ٱ تطزٽيرٻ،  ٶٓاٰ ٞٷي ٸ اغطايي، ٖثاضذ اؾر اظ ٲػٳٹٖٻ انٹ٬، ضٸقٽا، ٲ٣طضاذ ٸ يٹاتٍ ٞٷي، ح٣ٹ٢ي »

اٶسض٦اض ٲطتٹٌ تٻ آٴ ٸ ٶيع  اغطاء ٸ اضظقياتي َطحٽاي ٖٳطاٶي ٦كٹض ٸ چ٫ٹٶ٫ي اٶسراب ٸ ت٧اض٪يطي ٖٹاٲ٭ زؾر

 «زثييٵ ٲكرهاذ ٖٹاٲ٭ ياز قسٺ ٸ ٶحٹٺ اضزثاٌ تيٵ آٶٽا.
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 گراى هٌبقػِ« تخيير در ارزيبثي كيفي»ي  ًظريِثر ي ديگر فراًقذًقذي ٍ 

 

 ٦طزٰ، ٶ٣سټا ٸ ٶٓطازي زضايٵ ذهٹل ٲٷسكط قس. ضا ٲٷسكط« ٪طاٴ ي اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ ٶٓطيٻ»ي  خؽ اظ آٶ٧ٻ ٲ٣اٮٻ

يرٳٵ ٶٽايرر    ٶٹقرسٷس ٸ ٲرٵ ٶيرع   ي ح٣رٹ٠   آٲٹذس٫اٴ اضغٳٷس ضقرسٻ  ؾٻ زٵ اظ زاٶفنطي  ٸ ٲؿس٣يٱ ضا ٶ٣س ؾٻ 

تٻ زكٲ٭ ٸ زحٯي٭ ٶ٣سټاي اضظقٳٷس ايكاٴ خطزاذسٱ. زض ټٳيٵ ضاؾسا، ٶرؿر ترطاي   ،ؾٻ تعض٪ٹاض ٮُٝ آٴاظ ٢سضزاٶي 

ٶ٣رس ضا تطاؾراؼ زٸ   آٴ ؾٻ ټط تٷس اظ ٦طزٰ؛ ؾدؽ  تٷسي ٪صاضي ٸ زؾسٻ زټي، ٲسٵ ټط ؾٻ ٶ٣س ضا قٳاضٺ ؾٽٹٮر اضغأ

ٰ   تٷرسي  اٸٮٹيرر « ٹض انرٯي تحرص  زٹغٻ آٴ تٷرس ترٻ ٲحر    -2»ٸ « ٲيعاٴ اٶس٣ازي تٹزٴ ٶ٫طـ آٴ تٷس -1»ٲٗياض    .٦رطز

نٹضزي ذالنرٻ ٸ ترٻ    ذٹز ضا حصٜ ٸ زٷٽا اٶس٣ازټا يا ايطازټا ضا تٻ ذٲٹاضز زكييس ٶا٢ساٴ ٲحسطٰ تط ٲ٣ات زطزية تسيٵ

٦طزٰ ٸ ؾدؽ زحٯي٭ ٸ ٶ٣سِ ايٵ خػٸټكر٫ط ترط اٶس٣رازاذ غرسّي     ش٦ط«( ؾٷرير» ٸ «قسذ» )زط٦ية «اټٳير»زطزية 

ي  ضٸظٶاٲٻ 4ي  ، نٟحٻ«گطاى ي ترييط زض اضظيبثي ويفي هٌبلهِ ًٓطيِ»تجييي ٲٷكطٶٳٹزٰ. )ٲٷسضظ زض آٴ ؾٻ ٶ٣س ضا 

 (1393تٽٳٵ  19زاضيد ي٧كٷثٻ  ، تٻ1520ي  ، قٳاضٺ«هعايسُ هٌبلهِ»

ي اٶس٣رازي زي٫رطي ٶيرع     ي چاضچٹب ٞطاٶ٣س آٴ ؾٻ ٶ٣س ٸ ټٳعٲاٴ تا اٶسكاض آٴ چاضچٹب، ٲ٣اٮٻ خؽ اظ زٷٓيٱ ٸ اضايٻ

  هعاياسُ  هٌبلهِي  آتاٴ ضٸظٶاٲٻ 18ي ي٧كٷثٻ  زاٚٯي تٹز ٦ٻ زض قٳاضٺ ٢ٯٱ آ٢اي ٖٯي ٢طٺ يٵ ٲ٣اٮٻ، ٶ٣سي تٻٲٷسكطقس. ا

ي اذيط اظ غاٲٗير، نطاحر ٸ اقاضاذ ز٢ي٣ري زض تيراٴ ٲثراٶي ٸ     ٲسكط قس. ٲ٣اٮٻ

« ٪رطاٴ زض زٳراٰ ٲٷا٢هراذ    اغثاض ٸ اٮرعاٰ اضظيراتي ٦يٟري ٲٷا٢هرٻ    »ضٸـ ٲساٞٗاٴ 

اغثراض ٸ اٮرعاٰ   »زٹاٴ ايٵ ٲ٣اٮٻ ضا ٲاٶيٟؿر َطٞرساضاٴ   ٧ٻ ٲيتطذٹضزاض اؾر؛ چٷاٶ

 زاٶؿر.« ٪طاٴ زض زٳاٰ ٲٷا٢هاذ اضظياتي ٦يٟي ٲٷا٢هٻ

خرطزاظٰ. زض   زاٚٯري ٲري   ي زٸؾر ٸ ؾطٸض اضغٳٷس غٷاب آ٢اي ٢رطٺ  َٹض ٲؿس٣٭، تٻ زكٲ٭ ٸ زحٯي٭ ٲ٣اٮٻ خؽ ايٷ٥ تٻ

ي ٲٵ ٶيع آٴ اؾر ٦ٻ تاظ ټٱ ت٧ٹقٱ  اٶس، ٸْيٟٻ صٸ٬ زاقسٻاٶس ٸ ٮُٝ ٸ زٹغٽي ٦ٻ ٲث تطاتط ظحٳسي ٦ٻ ايكاٴ خصيطٞسٻ

ترٹز ٦رٻ     زا تا حسا٦طط ز٢ر ٸ ٸيٹح تٻ تطضؾي ٲُاٮة ايكاٴ تدطزاظٰ. زض ټٳيٵ ضاؾسا ضٸـ ٦اض ٦ٷٹٶي ايرٵ ذٹاټرس  

 ضٸ تٻ اؾسحًاض تطؾاٶٱ. ٦ٷٱ ٸ ٞطاٶ٣س آٴ ضا زض ؾسٹٴ ضٸتٻ ي ايكاٴ ضا زض ي٥ ؾسٹٴ ٶ٣٭ ٶٹقسٻ ٖيٵ

اظ َطٜ ذٹزٲاٴ ٸ ترا  »٦ٷيٱ زا تياٲٹظيٱ ٦ٻ:  ٲي زٳطيٵ« ٲٽاضزٽاي ٪ٟس٫ٹ»ټاي تاظآٞطيٷي  ر ٦ٻ زض زٸضٺقاياٴ ش٦ط اؾ

، «ٲرٵ »ايرٵ زهرطي    «. ٦ٷريٱ  نرحثر « هي»ٞٗ٭ اٸ٬ قرم ٲٟطز ٸ تا زهطي  تط 

تهطيح هحسٍزيتْبي ثكطي ٍ ًؿجي هبؾت وِ اب ضا ثاط فىاط ٍ ًٓاط    زضٸا٢رٕ  

ْبي ثكاطي ٍ ًؿاجي هكابثْي ّؿاتٌس(     زيگطاى )وِ آًبى ًيع هميس ثِ هحسٍزيت

٦ٷٱ ٦رٻ ٶٽراز    ٲحسٸز ذٹز ضا زض ٢اٮة غٳالزي تياٴ« ٞٽٱ»ټا،  قٹٰ ٦ٻ َث١ ايٵ آٲٹظٺ . خؽ اٲيسٸاضٰ ٲٹ١ٞگكبيس هي

 اؾر؛ زا تاب ٪ٟس٫ٹ ٸ ٶ٣س ٪كٹزٺ تا٢ي تٳاٶس. اٶكاءاهلل.« ٲٵ»آٴ غٳالذ 
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 ٦طز: تطضؾي« ٖٯٳي»ٸ « ٖٳٯي»زٹاٴ اظ زٸ ٲٹيٕ  ٲٹيٹٔ ضا ٲي

٪صضز ٸ ؾدؽ تٻ اغطا  ٲػطي ٲي «ٞٽٱ ٸ قٷاذر»ټٳٹاضٺ اظ ناٞي  ،ٲسٵ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضاذ زض هَيٕ تحليل ٖولي:

اٞعايس. ا٪ط ٲػطي ٶ٫طقي  ٦ٷس تط ټعيٷٻ ٸ تاض ٲ٣طضاذ ٲي س. ا٪ط ٲػطي زٟاؾيط ؾرر ٸ ؾٷ٫يٷي اظ ٲسٵ اضايٻآي زضٲي

زيسيٱ ٦رٻ  ٦ٷس.  ټا ٸ ٶاټٳٹاضټاي ٲسٵ ضا ٶيع زا حس ظيازي زٗسي٭ ٸ زؿٽي٭ ٲي تاقس، ؾرسي اغطايي ٸ ا٢سهازي زاقسٻ

ټرايي ٦رٻ ضتُري ترٻ ايرٵ ٲٹيرٹٔ ٶرساضز ٶيرع آٴ ضا         تٷسيس، حسري زض غا  ٲي« اغثاض ٸ اٮعاٰ»ٸ٢سي قٳا ٦ٳط ټٳر تٻ 

٦ٷيس. زض ايٵ حاٮرر، آزٲري ترطاي ٞطيريٻ ٸ تراٸض ذرٹز        ٲي تيٷيس يا زهٹيط ٸ زهٹض ټاي آٴ ضا ٲي غٹييس ٸ ٶكاٶٻ ٲي

 ٦ٷس. قٹاټسي ټٱ زؾر ٸ خا ٲي

زض ايٷػا قٳا اظ  قٹيس. ٸاضز ٲي« ٶ٣س»ضٸيس ٸ تٻ ؾُ   اح٧اٰ ٞطازط ٲي« ٞٽٱ»قٳا اظ ؾُ   زض هَيٕ تحليلي ٖلوي:

ټرا ٸ   ضٸيرس ٸ اظ ٶ٣رازي   ټايي ٦ٻ ٪راټي ٲٗرٹظ ٸ ٲسٷرا٢ى ټؿرسٷس ٞطازرط ٲري       ي ٶ٣٭ ٪طاياٶٻ ٢اٮة ضٸذٹاٶي اذثاضي

 خطؾيس: تطيس. ٲطالً قٳا اظ ذٹز ٲي ٲي ي ٲسٹٴ ٲح٧ٱ ٸ ٲؿسٷس زاٶكٽاي زي٫ط ٶيع تٽطٺ ټاي ٣ٖ٭ زض ٦ٷاض ٲُاٮٗٻ ٸ٢ازي

 ٶاٲٻ(، ٣ٖ٭ ٸ زػطتٻ ضا ٦ٷاض ت٫صاضيٱ؟ اٶٻ تا ٶ٣٭)آييٵ ٪ط ثاضيي تطذٹضز اذ ٸؾيٯٻ آيا قايؿسٻ اؾر تٻ

 ضا ظيط خا ت٫صاضيٱ؟« ٢اٶٹٴ»، انٹ٬ «ٶاٲٻ آييٵ»آيا قايؿسٻ اؾر تا از٧ا تٻ زٟاؾيط ذال 

ناالحيت ٍ تاَاى   »، ٦ٳسط اظ اټٳيرر  «هٗيي ٍ هطغَة ثَزى انل هَئَ هٗبهلِ»آيا ٸا٢ٗاً اټٳير ٸ حؿاؾير 

 ؟اؾر« زاقتي َطع هٗبهلِ
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ٲٗاٲٯٻ(  ٪صاض ؾُ  ٸ ضٸـ احطاظ ٲطٚٹتير ٸ ٲكرهاذ ٸ اؾساٶساضزټاي ٲحهٹ٬ )ٲٹضز آيا ٣ٖاليي اؾر ٦ٻ ٢اٶٹٴ

ي  ٲازٺ« اٮٝ»اي زض تٷس  اي ٸ زٸٲطحٯٻ ٲطحٯٻ ي ي٥ ٪عاض )ٲٷا٢هٻ تاقس تٻ زكريم ٲٷا٢هٻ نطاحر ٸا٪صاض ٦طزٺ ضا تٻ

  ٪رعاض ؾرٯة   اي َرطٜ ٲٗاٲٯرٻ ضا اظ ٲٷا٢هرٻ    طٞرٻ ٢اٶٹٴ( اٲا ؾُ  ٸ ضٸـ احطاظ زٹاٴ ٸ نالحير ٸ قرهير ح 4

 تاقس؟ ٦طزٺ

آيا نحي  اؾر زض حاٮي٧ٻ ٢اٶٹٶ٫صاض اضظياتي ٲٟه٭ ٸ ٲؿس٣٭ ٲطٚٹتير ٲحهرٹ٬ )اضظيراتي ٞٷري تاظض٪راٶي( ضا زض     

٪رعاض )اضظيراتي ٦يٟري( ضا زض زٳراٰ      اؾر، ٲا اضظياتي ٲٟهر٭ ٸ ٲؿرس٣٭ زرٹاٴ ٲٷا٢هرٻ     زٳاٰ ٲٷا٢هاذ اغثاضي ٶ٧طزٺ

 غثاضي ٦ٷيٱ؟ٲٷا٢هاذ ا

ي چٷس ضيا٬ ٦ٳسط اظ ٶهاب ٲٗاٲالذ تعض٨ ضا  ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ، ٲٗاٲٯٻ 11ي  ٲازٺ« ب»زض حاٮي٧ٻ َث١ تٷس 

زټس؛ ا٪ط ٲٗاٲٯٻ چٷس ضيا٬ تيكسط تكٹز  اٶػاٰ -يا حسي زض ٲٹاضز ذال ي٥ اؾسٗالٰ -زٹاٶس تا زٸ اؾسٗالٰ  ي٥ ٶٟط ٲي

تكٹز ٸ ټٱ اضظياتي ٦يٟي )٦رٻ اٮثسرٻ    آ٪ٽي ٸ حًٹض اًٖاي ٦ٳيؿيٹٴ اياٞٻٸ تٻ ٲٗاٲالذ تعض٨ تطؾس، آيا ټٱ تايس 

 اؾر(؟ نطاحر زٗييٵ ٸ زثييٵ قسٺ ٢اٶٹٴ تٻ 12ي  زض ٲازٺ

 ٦ٷيٱ؟ زط ضا اٶسراب زط ٸ خطٲراَطٺ آيا قايؿسٻ اؾر اظ ٲياٴ زٟاؾيط ٲٳ٧ٵ، زٟؿيط خطټعيٷٻ

 ٦ٷيٱ؟ اٶسرابآيا قايؿسٻ اؾر اظ ٲياٴ زٟاؾيط ٲٳ٧ٵ، زٟؿيط ٶاؾاظ٪اضزط ضا 

 آيا ايٵ تطزاقسٽا تٻ نالح ٲٷا٢هاذ ٦كٹض اؾر؟

ټرا ٸ ٲرراَطاذ )ا٢سهرازي، ٞٷري،      آيا ٶثايس ت٧ٹقيٱ ٦ٻ تا زحٯيٯٽاي غاٲٕ يا اٶس٣ازټاي زحٯيٯي، ي٥ ٶٓاٰ ترا ټعيٷرٻ  

 ٦ٷيٱ؟ ح٣ٹ٢ي ٸ ...( ٦ٳسط ٸ ٞٹايس ٸ زؾساٸضزټاي )ا٢سهازي، ٞٷي، ح٣ٹ٢ي ٸ ...( تيكسط اضايٻ
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 «ثرگساري هٌبقػبت قبًَى» هتون بيهقررات هکول ٍ  ييقَاً

اظ َطي١ ٲٷا٢هٻ يا ٲعايرسٺ،   يٸ ٖٳٹٲ يٲٗاٲالذ ترف زٸٮس ي ٭ ټٳٻيزك٢٧اٶٹٶي ٲثٷي تط ؾا٬ خؽ اظ اٮعاٰ  94

زض ؾرا٬   م ٲهٯحر ٶٓاٰيٲػٳٕ زكرزض   قسٺ ٸ ٶٽايي 1382ٲػٯؽ زض ؾا٬  ٲهٹب)« تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ ٢اٶٹٴ»

 48آٸضز. زحٹٮي ٲٽٱ زض ضٸقٽاي زك٧ي٭ ٲٗاٲالذ ٖٳٹٲي خسيس(، 1383

قرٟاٜ   ايٵ ٢اٶٹٴ تا حصٜ يا زٷؿيد تطذي ٲٹاضز ٶاٲٷاؾة ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضاذ ٪صقسٻ )ٲاٶٷس اذسيراض ٲُٯر١ ٸ ٚيرط   

ٸ ٲٟيرس   (، ټٳچٷيٵ زكييس تطذي اظ اٲٹض يرا ٶٽازټراي ٲٷاؾرة   گعاض زض ضز ّط يه يب توبم پيكٌْبزّب هٌبلهِزؾس٫اٺ 

ټا يا زك٧ي٭ ٦ٳيؿريٹٴ ٲٷا٢هرٻ( ٸ ٶيرع زكؾريؽ      ٲٷسضظ زض ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضاذ خيكيٵ )ٲاٶٷس اٶسكاض آ٪ٽي زض ضٸظٶاٲٻ

ي آٚراظ زحرٹتزي ضؾرٳي ٸ     تط آٴ تٹز ٦رٻ ٶ٣ُرٻ  «( تاظض٪اٶي –ي ٞٷي  ٦ٳيسٻ»تطذي ٶٽازټا ٸ ٲٹيٹٖاذ زاظٺ )ٲاٶٷس 

ثطگاعاضي    لابًَى »تاطيي تأؾيؿابت حماَلي     ثطاؿتِ. ټاي زك٧ي٭ ٲٗاٲالذ ترف ٖٳٹٲي تاقس ٢اٶٹٶي زض قيٹٺ

زرٹاٴ ترٻ قرطح     ٸ زك٧ي٭ ٲٗاٲالذ ترف ٖٳٹٲي ٦كٹض ضا ٲي ٲٷا٢هاذ تط٪عاضيٲطاتٻ اٮ٫ٹي غسيس  ، تٻ«هٌبلهبت

 :٦طز ظيط قٷاؾايي

 

  

 (ياتي ٦يٟياضظ»)ٸ ز٧ٟي٥ ايٵ ٲٟٽٹٰ اظ « ٪اٶي»، 

 «ٸ « ٢يٳر ٲسٷاؾة 

 «ٔضؾاٶي ٲٷا٢هاذ خاي٫اٺ ٲٯي اَال.» 

 ٶٳاييٱ ٦ٻ: ي ٪عاضـ غاٲٕ ٸ ز٢ي٣سط ٦اضقٷاؾي، قايؿسٻ اؾر زهطي  اٮثسٻ تطاي اضايٻ

ٶٻ زٹغٻ ٸ زثييٵ زؾساٸضزټا ٸ ٶ٧اذ ٲطثر ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ، تٻ ٲٗٷي اٶ٧اض تطذي ٶ٣اٌ ٶياظٲٷس تٽثرٹز زض   -

 ٶياظ زاٶؿسٵ آٴ ٢اٶٹٴ تٻ تطذي انالحاذ اؾر ٸ تي آٴ ٢اٶٹٴ يا

ٲٹضز خيك٫ٟسٻ، تٻ ٲٗٷي اٶ٧اض زي٫ط ٶ٧راذ ٲطثرر آٴ    5ٶٻ احهاي زكؾيؿاذ ح٣ٹ٢ي ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ تٻ  -

 ٲٹضز اؾر. 5زاٶؿسٵ زؾساٸضزټاي آٴ ٢اٶٹٴ تٻ نطٜ ټٳيٵ  ٢اٶٹٴ يا ٲحسٸز 

 10ي  ٲازٺ  «ب»٦طز ٦ٻ زض تٷس  زٹاٴ تٻ ايٵ ٲٹضز اقاضٺ ، ٲيياٶٹٴ ٦ٷٹٶزٹغٻ ٢ اي اظ ٶ٧اذ ٲطثر ٸ ٢ات٭ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ تٻ

ٲٹيٹٔ خيف تيٷي ٲٷاتٕ ٲاٮي ٸ ٶحٹٺ يٳاٴ زاذيط زٗٽساذ تطاي اٶػاٰ ٲٗاٲٯٻ تايرس ترٻ   »اؾر ٦ٻ  ٢اٶٹٴ ٶاٲثطزٺ آٲسٺ
اؾرر ٦رٻ زض    يٵ زض حراٮ ير ا«. ٪عاض ٢يس ٸ زٗٽرس قرٹز   نطاحر زض قطايٍ ٸ اؾٷاز ٲٷا٢هٻ اظ ؾٹي زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻ

 
 ټا ٸ  ذٹاټي ټا، ظيازٺ ضؾٳي ٶٻ زٷٽا اظ تي٦ٷس.  ټاي ٞطايٷس ٸ ٞطاٸضز ايٵ زٞأ ٲُٯ١ ٶٳي اظ ذُاټا ٸ ٦اؾسياٮثسٻ ايٵ ٲ٣اٮٻ  48
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٪رط   اٮعاٰ ٲٷا٢هٻ ، زٷٽا تٻ1349ٲهٹب  يٲٗاٲالذ زٸٮس ي ٶاٲٻ ٵييزض آ يٗٷيٲٷا٢هاذ،  ي٢ث٭ اظ ٢اٶٹٴ تط٪طاض ي ٹٺيق

 .49تٹز س قسٺيٲٹ٢ٕ زٗٽساذ زك٦ تٻ يٟايتط ا

٢راٶٹٴ  » 515ي  ٲرازٺ  2ي  ٦كٹض ٲٹيٹٔ زكذيط زٗٽساذ، خيكسط زض ٲٹاضزي ٲاٶٷس زثهرطٺ  ياظ آٶػا ٦ٻ زض ٶٓاٰ حٟٹ٢

اظ ٶٓرط ٶٓرٱ    ٵيتٷراتطا ترٹز،    آٲرسٺ  1379ٲهرٹب ؾرا٬   « زازضؾي زاز٪اټٽاي ٖٳٹٲي ٸ اٶ٣الب )زض اٲٹض ٲسٶي( آييٵ

ٵ ٢راٶٹٴ  ير ا« زكييساذ»ضا تايس غعء « ٲٷا٢هاذ ي٢اٶٹٴ تط٦عاض» 10 ي ٦كٹض، زٹغٻ ٸ زهطي  ٲٷسضظ ز ضٲازٺ يح٣ٹ٢

ثيٌاي ٍ تْٗاس     گعاض ثِ پيكي لعام زؾتگبُ هٌبلهِا٦كٹض، اقاضٺ ٸ  ي٧ٻ اظ ٶٓط ٶٓاٰ ٲٗاٲالذ ٖٳٹٲيتطقٳطز زض حاٮ

 ٢طٶٽرا قرٹز ٦رٻ    يزض ايٵ ٢اٶٹٴ ٲحؿٹب ٲ يؽ تؿياض تطغؿسٻ ٸ ٲٽٳيزكؾ اؾٌبز هٌبلهِ زضيوبى تبذيط تْٗسات 

، يٵ ح٧ٱ ٢اٶٹٶيطٚٱ اياؾر. اٮثسٻ ٖٯ ٦طزٺ  ٭يٲسٗاز٬ ٸ ٲسٹاظٴ زثس يضا تٻ اضزثاَ يسيضٖ-٥ َطٞٻ ٸ اضتابيٲٷاؾثاذ 

 ٦ٷٷس. يٵ ح٧ٱ ضا ٶ٣ى ٲيا يترف ٖٳٹٲ ي٭ زؾس٫اټٽاټٷٹظ زض ٖٳ

٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ، ايٵ اغعاي ٢اٶٹٴ ضا « زكؾيؿاذ ح٣ٹ٢ي»ي  تطاي قٷاذر ٸ تطزاقر تٽسط ٸ ٲكسط٤ زضتاضٺ

 :زاز ي تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ ٶٳايف اظٺزض اٮ٫ٹي ز -تا ضٶ٩ ظضز ٸ ذُٹٌ يريٳسط يا زٸذُي –زٹاٴ تٻ ق٧٭ ظيط  ٲي

 

ٖالٸٺ تط نسٸض اح٧اٰ زض ٲسٵ ٢اٶٹٴ تط٪رعاضي  ، ٢اٶٹٶ٫صاض زاظٺاٮ٫ٹي زض ايٵ تطاي زٹؾٗٻ ٸ زثييٵ ضٸقٽاي اغطايي 

 اؾر. ايٵ اؾٷاز َث١ ٶم ٢اٶٹٴ ٖثاضزٷس اظ: تيٷي ٦طزٺ خيفٶيع ٹؾر ضا يؾٷس خ ټٟرزٽيٻ ٸ زسٸيٵ ٲٷا٢هاذ، 

 
ورا    -3 :گرردد  قید تاید زیر وكات قرارداد در »است:  آمدٌ 3149ی معاالت ديلتی مصًب اسفىد  وامٍ آییه 13ی  در مادٌ 49

 نمايلد  تلخخرر  كل ً  يا جزئاً تعهدات انجام در مناقصه برنده كه مواردي در خسارت میسان ي عمل ترتیة -4متعاملیه، ... 
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٪يرطي ٸ ضٸـ اضظيراتي    ٶ٫ط قاذهرٽاي اٶرساظٺ  ٦رٻ تيرا   ٪رطاٴ  اغطايري اضظيراتي ٦يٟري ٲٷا٢هرٻ     ي ٶاٲٻ يٵيآ» .1

 ٲراٺ.  3، ْرطٜ  زهٹية ټيكذ ٸظيرطاٴ ضيعي ٦كٹض ٸ  ي ؾاظٲاٴ ٲسيطير ٸ تطٶاٲٻ زٽيٻتٻ  «٪طاٴ تاقس ٲٷا٢هٻ
  ٠.ب.ٰ( 12ي  ٲازٺ« ظ»)تٷس 

ؾاظٲاٴ ٲرسيطير ٸ تطٶاٲرٻ ضيرعي    ي  زٽيٻتٻ  «ضؾاٶي ٲٷا٢هاذ اغطايي ٶٓاٰ ٲؿسٷسؾاظي ٸ اَالٔ ي ٶاٲٻ يٵآي» .2
 23ي  ٲازٺ« ز»)تٷس  ٲاٺ. 6، ْطٜ ي ٸ زهٹية ټيكذ ٸظيطاٴايا٢سهازي ٸ زاض ٹض تا ټٳ٧اضي ٸظاضذ اٲٹض٦ك

 ٠.ب.ٰ(
تطاي تط٪رعاضي   قسٺ زٹؾٍ ٲطاغٕ شيهالح زٸٮسي ٪طاٴ نالحيسساض ٲٗطٞي ٲٷا٢هٻ= زٽيٻ ٞٽطؾري  ٶاٲٻ آييٵ» .3

ؾاظٲاٴ ٲسيطير ٸ  خيكٷٽاز تٻ« اض٪طاٴ نالحيسس ضٖاير ان٭ ض٢اتر تيٵ زٳاٲي ٲٷا٢هٻ تا ٲٷا٢هاذ ٲحسٸز>
 ٠.ب.ٰ.( 26 ي ٲازٺ« اٮٝ»)تٷس  .تسٸٴ ش٦ط ٢يس ظٲاٴ، زهٹية ټيكذ ٸظيطاٴ ٸتطٶاٲٻ ضيعي ٦كٹض 

ذطيس ذسٲاذ ٲكاٸضٺ اٖٱ اظ ٲٽٷسؾي ٲكاٸض ٸ ٲكاٸضٺ ٞٷي تاظض٪راٶي ٲكرسٳ٭ ترط    =...  اغطايي ي ٶاٲٻ يٵيآ» .4
غٽر > اي ٸ ٦اضقٷاؾي ٶٹٔ ذسٲاذ ٲكاٸضٺ ضذ ٸ يا ټطٲسيطير تط َطح ٸ اغطا ٸ ٶٓا ٲُاٮٗٻ، َطاحي ٸ يا

 ٸضيرعي ٦كرٹض    تٻ خيكٷٽاز ؾاظٲاٴ ٲرسيطير ٸ تطٶاٲرٻ   «زٗييٵ يٹاتٍ، ٲٹاظيٵ ٸ ٲٗياضټاي ذسٲاذ ٲكاٸضٺ
 ٠.ب.ٰ( 29ي  ٲازٺ« ټر»ٲاٺ. )تٷس  3، ْطٜ زهٹية ټيكذ ٸظيطاٴ

٪عاض  ٪ط ٸ ٲٷا٢هٻ ٻ زٖاٸي تيٵ ٲٷا٢هٻٲٷٓٹض ضؾيس٪ي ت تٻ٦ٻ  «ذ ضؾيس٪ي تٻ ق٧اياذكټي ي اؾاؾٷاٲٻ»٢اٶٹٴ  .5
 ٠.ب.ٰ( 7 ي ٲازٺ) تسٸٴ ش٦ط ٢يس ظٲاٴ.، زهٹية ٲػٯؽ قٹضاي اؾالٲي ات، ٪طزز ٲي زك٧ي٭

ترٻ خيكرٷٽاز ؾراظٲاٴ    >، يأنسٸض ضٸ ضؾيس٪ي تٻ اٖسطاياذ  ٲكسٳ٭ تط= تأٍْبيف ّي اغطايي ي ٶاٲٻ يٵيآ» .6

خرؽ اظ زهرٹية   ، ذ ٸظيطاٴكټيٸ زهٹية اضايي ز ا٢سهازي ٸ ضيعي ٦كٹض ٸ ٸظاضذ اٲٹض ٲسيطير ٸ تطٶاٲٻ

 ب.ٰ(٠. 8ي  ٲازٺ 2 ي زثهطٺ) زض ٲػٯؽ. 7 ي ٲٹيٹٔ ٲازٺ ي اؾاؾٷاٲٻ

قسٺ زٹؾرٍ تاٶر٥    ٶهاب ٲٗاٲالذ تطاؾاؼ قاذم تٽاي ٦اتټا ٸ ذسٲاذ اٖالٰ»ي زٗييٵ  ي ؾاتٶٻ ٲهٹتٻ .7
زهرٹية ټيركذ ٸظيرطاٴ.     ٸا٢سهرازي ٸ زاضايري    ٸظاضذ اٲرٹض تٻ خيكرٷٽاز  « ٲط٦عي غٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ

 ٠.ب.ٰ( 3ي  ي٥ ٲازٺزثهطٺ )
: زض ٲسٵ ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هراذ ش٦رط نرطيحي اظ ير٥ ٢راٶٹٴ زي٫رط ټرٱ ٸغرٹز زاضز         ،خيك٫ٟسٻ ٲٹاضز ٖالٸٺ تط

 . «12/12/1375اؾتفبزُ اظ تَاى فٌي، هٌْسؾي، تَليسي ٍ نٌٗتي ٍ ااطايي وكَض ههَة  حساوخط لبًَى»

 :زضنٹضذ ٶياظ تٻ٦ٻ  اؾر قسٺ  ، ح٧ٱ50ٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ٢اٶ 13ي  زض تٷس زا٬ ٲازٺ

 
ٲٷا٢هرٻ ٶيرع   آ٪ٽي  ٵ نٹضزٽا،اؾر ٦ٻ زض ټط ي٥ اظ اي ايٵ ٲٹيٹٔ ٶيع آٲسٺ اظ ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ، قسٺ زض تٷس ياز  50

 زض تايس 

 ٸ )زاذ٭(  ظثبى ي فبضؾي  ِ هضٍظًبي٥  .1

 زاذ٭ ٸ  ي اًگليؿي ظثبى  يه ضٍظًبهِحسا٢٭  .2

 اٮٳٯٯي   تيٵ ي ٶكطيٻي٥  .3

 .قٹز ٲٷسكطٲي
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o اٮٳٯٯي يا تيٵ ي تط٪عاضي ٲٷا٢هٻ  

o زؿٽيالذ اٖسثاضي ذاضغي اؾسٟازٺ اظ 
  تايس

  ٌٸ ٦ؿة ٲػٹظټاي ٲطتٹ 

 ( 1375ههاَة  )اؾتفبزُ اظ تَاى فٌي، هٌْسؾي، تَليسي ٍ ناٌٗتي ٍ ااطاياي وكاَض     حساوخط لبًَى

 قٹز. ضٖاير

آذطيٵ ٲٹضز اظ ٶٓرط ظٲراٶي ٲ٣رسٰ ترط ٢راٶٹٴ      قٹز ٦ٻ  ٲكاټسٺ ٲي ،تات ي ر ؾٷس ٶاٲثطزٺكټي    اٴ ٲػٳٹٖٻيزض ٲ

آٸض خريف   انُالح ي٥ ؾٷس خيكيٷي اؾر. اٮثسٻ تايس زٹغٻ زاقر ٦ٻ زض ٲياٴ زٳاٰ اؾٷاز اٮعاٰ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ يا تٻ

زٷٽا ؾٷس خيكيٷي اؾرر ٦رٻ   ...« ؾسٟازٺ ٢اٶٹٴ حسا٦طط ا»اظ ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ )ٲاٶٷس ٢اٶٹٴ ٲحاؾثاذ ٖٳٹٲي(، 

 ٶٳايس. اؾر ٦ٻ زض ٲسٵ ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ ٶيع تٻ آٴ زهطي  ٢اٶٹٶ٫صاض يطٸضي  زاٶؿسٻ

هجابلغ  ضٸظ ضؾراٶي يرا زرطٲيٱ     تطاي تٻ 51ؾاتٶٻ اؾر  -يا تٻ تياٴ ز٢ي٣سط ٲهٹتازي  -اي  خيك٫ٟسٻ ٲهٹتٻ 7ضزيٝ 

« ٶهراب »، ٲسٹؾٍ ٸ تعض٨ )حسا٢٭ ٲثٯٙ ټط َث٣ٻ(؛ ٦ٻ زض انرُالح  ي ٲٗاٲالذ ٦ٹچ٥ ٪اٶٻ ٲياٴ َث٣اذ ؾٻ يهطظ

قٹز. ايٵ ؾٷس زض ٲ٣ايؿٻ تا زي٫ط اؾٷاز ٶاٲثطزٺ اظ ٲاٶس٪اضي ٦ٳسطي تطذٹضزاض اؾر. ترا زٹغرٻ ترٻ ٲاټيرر      ٲي ٶاٲيسٺ

ي  اتٶٻزٹاٴ ايٵ ؾٷس زطٲيٱ ؾر  ٲي -ٶؿثر تٻ زي٫ط اؾٷاز ٲسكذط يا خؿيٷي ٢اٶٹٴ  - 7ي ؾٷس ضزيٝ  ٲٹ٢ر ٸ ٶٹقٹٶسٺ

 ٶاٲيس.« ؾٷس زطٲيٳي»ٶهاتٽا ضا 

ټٳ٫ري ٲ٣يرس ٸ    - 5يٗٷري ؾرٷس ضزيرٝ     -قف ؾٷس زي٫ط ٶيع ټٳ٫ي اؾٷاز خؿيٷي ټؿسٷس ٸ تٻ غع ي٧ي اظ آٶٽا 

تط٪رعاضي   ٢راٶٹٴ »ترٻ ح٧رٱ     6ٸ  4، 3، 2، 1ټؿسٷس. يٗٷي ؾرٷسټاي ضزيرٝ   « تط٪عاضي ٲا٢هاذ ٢اٶٹٴ»ٲحهٹض تٻ 

 ي ټيكذ ٸظيطاٴ( غاي زاضٶس.  ٹٴ )ٲهٹتٻزط اظ ٢اٶ ٸ زض ؾُحي خاييٵ« ٲا٢هاذ

 
 ، ٲهٹتاذ يازقسٺ، زض زاضيرٽاي ظيط ٸ تا زٸ ٲثٯٙ ٶهاب ٲٗاٲالذ1383خؽ اظ اتال٘ ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ زض تٽٳٵ  51

 اؾر: ٲسٹؾٍ ٸ ٶهاب ٲٗاٲالذ تعض٨ تٻ قطح ظيط اتال٘ قسٺ

 )زكييس ٲػسزز ٸ زطثير( ضيا٬ 200000000ضيا٬ ٸ   20000000ٲثٯٙ     1/4/1384 زض 

 ضيا٬ 268300000ضيا٬ ٸ   25830000ٲثٯٙ     22/8/1385زض 

 ضيا٬ 293400000ضيا٬ ٸ   29340000ٲثٯٙ     6/4/1386 زض 

 ضيا٬ 350000000ضيا٬ ٸ   35000000ٲثٯٙ    17/7/1387زض 

 ضيا٬ 440000000ضيا٬ ٸ   44000000ٲثٯٙ     9/3/1388زض  

 ضيا٬ 490000000ضيا٬ ٸ   49000000ٲثٯٙ    22/3/1389زض 

 ضيا٬ 550000000ضيا٬ ٸ  55000000ٲيٯٙ    21/4/1390زض 

 ضيا٬ 670000000ضيا٬ ٸ  67000000ٲثٯٙ    21/8/1391زض 

 ضيا٬ 880000000ضيا٬ ٸ   88000000  ٲثٯٙ   9/4/1392 زض 

 ضيا٬ 1200000000ضيا٬ ٸ   120000000ٲثٯٙ    30/2/1393زض 
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يٗٷي ٲػٯرؽ ترٻ   « تط٪عاضي ٲا٢هاذ ٢اٶٹٴ»ٶاٲيطزٺ، ؾٷسي خؿيٷي اؾر ٦ٻ ذٹز زض ؾُحي ټٳسطاظ  5اٲا ضزيٝ 

ِ » يتَاِ ثِ تأذط ظهبً ثبزاقر ٦ٻ  ي ٦ٯيسي زٹغٻ اؾر. تايس تٻ ايٵ ٶ٧سٻ زهٹية ضؾيسٺ أت يا ّ ي لبًَى اؾبؾاٌبه

لبًَى يب اذتالع، ، زض هَاضز تفبٍت (1383)«هٌبلهبت يثطگعاض لبًَى»جت ثِ ًؿ (1388)«بتيثِ قىب يسگيضؾ

آ٪اټاٶرٻ ٸ  ...« ي ټيكذ ضؾريس٪ي    ٢اٶٹٴ اؾاؾٷاٲٻ»زض ٸا٢ٕ  .زاضز يثطتط...«  ي ّيأت  اؾبؾٌبهِ لبًَى» يٌٗيهتأذط 

قس ٸ زض تطذي ٲٹاضز ٶيع تا« ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ»اؾر ٦ٻ زا حس ٲٳ٧ٵ ضإٞ اتٽاٲاذ ٸ ٶ٣ايم   ٖاٲساٶٻ ٦ٹقيسٺ

 اؾر. ياٞسٻ تٻ ايٵ ٲٽٱ زؾر

ضٸقٷي زك٦يس ٸ زٹغٻ ٶٳاييٱ ٦ٻ: تا زٹغٻ تٻ ؾُ  زهرٹية، ظٲراٴ زهرٹية ٸ ٲػٳرٹٔ      ايٷ٥ تايؿسٻ اؾر ٦ٻ تٻ

لابًَى  « هاتون »ي ؾاٌس  يا ا، «ي ټيكذ ضؾريس٪ي ترٻ قر٧اياذ    ٢اٶٹٴ اؾاؾٷاٲٻ»ٲصا٦طاذ ټٷ٫اٰ زسٸيٵ ٸ زهٹية  

٢راٶٹٴ  »ي ايرٵ   ٲرازٺ  13ٸ اٲطٸظ ټط٪ٹٶٻ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ، تسٸٴ زٹغٻ تٻ قَز  يههٌبلهبت هحؿَة  يثطگعاض

 قٹز. ٲي آٲيع ٸ ذُا ٲحؿٹب آٴ( ٲراَطٺ 10ٸ  6، 5)تٻ ٸيػٺ ٲٹاز « ٲسٳٱ

ي اغطايري ٢راٶٹٴ    ٶاٲرٻ  ټاي اغطايي ٲؿسٷس تٻ ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ ٸ ٶيرع آيريٵ    ٶاٲٻ زض حاٮي ٦ٻ زسٸيٵ آييٵ

زٷٽا تٻ ح٧ٱ ٢اٶٹٴ تٯ٧ٻ زض چاضچٹب زٸ ٢راٶٹٴ ٶراٲثطزٺ ٸ ز٢ي٣راً     ضؾيس٪ي تٻ ق٧اياذ، ټٳ٫ي ٶٻي ټيكذ  اؾاؾٷاٲٻ

زٹاٴ ټطي٥ اظ ايرٵ خرٷع    . تٷاتطايٵ ٲيٍ ًِ ثيكتط اؾت ي ثَزُيي لَاًيل لَاٖس هٌسض  زض ايي ٍ تىوييتجٲحسٸز تٻ 

 ٶاٲيس.« ؾٷس ٲ٧ٳ٭»٧ٳيٯي، يا ٠.ب.ٰ.( ضا ؾٷس ز 29ٸ  26، 23، 12،  8ټاي اغطايي ٲٹاز   ٶاٲٻ ؾٷس )آييٵ

ي ټيركذ ضؾريس٪ي ترٻ     اؾاؾرٷاٲٻ ٢راٶٹٴ  » ،ترات  ي ؾٷس ٶراٲثطزٺ  ټكر ي  اٴ ٲػٳٹٖٻيٲ ايٵ زض حاٮي اؾر ٦ٻ اظ

« ٢راٶٹٴ »)٦ٻ ٲٗٷاي اذم  لبًَى ههَة هجلؽ، يٗٷي ٖازي ٦كٹض تاتزطيٵ ؾُ  ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضاذ زض« ق٧اياذ

ٍ ثراف ٖواَهي   هٌبلهابت   يحَظُ ٍ هَيأَ ثطگاعاض  زض ٍ ًيع هتأذط زاضز ٸ زض ظٲاٶي  غاي( اؾر ٍ   ييتاس

اًَأ حبالت ضأي ّياأت ٍ  ٸ « ق٧اير ٢ات٭ ٚيط»ٸ « ق٧اير ٢ات٭»ٸ زض ٲٹازي تٻ ضٸقٷي ٲٹاضز  اؾت ت قسُيتهَ

 يزض ثرف ٖواَه ٸ حؿاؾير، زٹنيٻ آٴ اؾر ٦ٻ  اټٳيراؾر. تا زٹغٻ تٻ ايٵ  ضا زٗييٵ ٦طزٺ ًيع آثبض ٍ ًتبيج آى

لابًَى  » ي هبزُ 30ثطگعاض ًكَز هگط آًىِ ٖالٍُ ثط  يا هٌبلهبت، هٌبلهِ يهكوَل لبًَى ثطگعاض يٍ زؾتگبّْب

لابًَى  بت يثاِ قاىب   يسگيضؾ ي لبًَى اؾبؾٌبهِ» ي هبزُ 13هفبز هٌسض  زض  ، حتوبً ٍ حتوبً«هٌبلهبت يثطگعا

 ثبقس.  ع زض آى لحبِ قسُيً« ثطگعاضي هٌبلهبت

ي  تطغؿرسٻ  يغاي٫راټ ضؾيس٪ي تٻ ق٧اياذ زٹغٻ ٦طز. ايٵ ټيركذ زاضاي   يٽااټٳير ټيكز ټٳچٷيٵ تظٰ اؾر تٻ

ټيكزي تطاي  اؾت. ثطگعاضي هٌبلهبت ضا ثِ ْٖسُ گطفتِ« فطايٌس»ّيأتي وِ ثِ ًَٖي يوبًت ااطاي زضؾت اؾر. 

،  8،  7. ٶاٰ ټيكذ زض ٲرٹاز  «ثطگعاضي هٌبلهِ ٲسيطير غاٲٕ ذطٸغي ٞطايٷس»ٸ زض ضاؾساي  «زًٳيٵ اٶُثا٠ ٞطايٷس»

 اؾر. ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ ش٦ط قسٺ 25ٸ  24

ي  ٢راٶٹٴ تط٪رعاضي ٲٷا٢هراذ، زض غٯؿرٻ    ي٧ي اظ ٲٽٳسطيٵ زكؾيؿاذ ح٣ٹ٢ي  يطٸضذ زك٧ي٭ ايٵ ټيكذ تٻ ٖٷٹاٴ

ٸ زكييرس  ٶيع ٲرٹضز زك٦يرس    25/1/1383ي ٖٯٷي  تٻ زهٹية ٶٳايٷس٪اٴ ٲػٯؽ ضؾيسٺ تٹز ٸ زض غٯؿٻ 8/11/82ٖٯٷي 



 )دّويي سبلگرد اثالغ قبًَى(26/11/1393تبريخ: ّب ٍ كبرگبّْبي آهَزضي دٍرُ كٌٌذُ: درخَاست تذٍيي، ترٍيح، اخرا ٍ اغالح قبًَى ثرگساري هٌبقػبتپرٍشُ: 

 95 از 92ي ضوبرُ  غفحِ پصٍّطگر: ضْرام حالج ي هٌبقػبت ي درسگفتبرّب درثبرُ عِهدوَسٌذ: 

 

زكييرس ٸ ضياؾرر     3/11/1383 ي ٲهرٹتٻ زض ٶيرع  . ايٵ اٲط ضا ٲػٳٕ زكريم ٲهٯحر ٶٓاٰ ٲػسز ايكاٴ ٢طاض٪طٞر

 اتال٘ ٦طز. 26/11/1383غٳٽٹض ٸ٢ر ٶيع زض 

زطزيرة   ترسيٵ  ٸ ح٧ٱ ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ ٲثٷي تط زك٧ي٭ ټيكذ ضؾيس٪ي تٻ ق٧اياذ ٞا٢س ٢يس ظٲراٴ ترٹز  اٲا 

اي ضا  ٶرٻ زٸٮرر تيحرٻ     ،زكؾريؽ ټيركذ   اتال٘ ح٧رٱ ٢راٶٹٶي  ؾا٬ خؽ اظ زا زٸ ٖٯيطٚٱ اټٳير زكؾيؽ ايٵ ټيكذ، 

ي  ٶرٹيؽ تيحرٻ   خريف »اٸٮريٵ ٶؿرد    85زض اٸاؾرٍ ؾرا٬   زا ايٷ٧رٻ  تٹز ٸ ٶٻ ٲػٯؽ َطحي ضا.  ٦طزٺ  تاضٺ زٽيٻ زضايٵ

زض زؾسطؼ ٢طاض٪طٞر. اظ ٢طاض اَرالٔ ي٧ري اظ زٸ ٸيرطايف زض زؾرسطؼ ضا     « ي ټيكذ ضؾيس٪ي تٻ ق٧اير اؾاؾٷاٲٻ

تٹزٶس. زٞسرط   ضيعي ٦كٹض ٸ ٸيطايف زي٫ط ضا ٸظاضذ زاز٪ؿسطي ٸ ٸظاضذ ٲؿ٧ٵ زٽيٻ ٦طزٺ ٸ تطٶاٲٻ ؾاظٲاٴ ٲسيطير

ي ٲط٦ع خػٸټكٽاي ٲػٯرؽ َري غٯؿراذ ٲسٗرسز ٸ ترا حًرٹض ٦اضقٷاؾراٶي اظ ضياؾرر          ٲُاٮٗاذ تطٶاٲٻ ٸ تٹزغٻ

ٹض ا٢سهراز ٸ زاضايري،   ي ٢ًراييٻ، ٸظاضذ اٲر   ضيعي ٦كٹض، زيٹاٴ ٲحاؾثاذ، ٢ٹٺ غٳٽٹضي، ؾاظٲاٴ ٲسيطير ٸ تطٶاٲٻ 

٦طز ٦ٻ حان٭ ايٵ غٯؿاذ تٻ َٹض ٦اٲ٭ ٲؿسٷسؾراظي ٸ   اي ٸ نٷٟي ٸ ... ايٵ ٲسٹٴ ضا ٶ٣س ٸ تطضؾي زك٧ٯٽاي حطٞٻ

 .اؾر ٸ ايٷ٥ تٻ آؾاٶي زض زؾسطؼ ٖٳٹٰ اؾر ٸ تركٽايي ٶيع ٲٷسكط قسٺ ٲسٸٴ قسٺ

ي ټيركذ   ي اؾاؾرٷاٲٻ  تيحرٻ »ر ؾا٬ اظ اتال٘ ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هراذ، زٸٮر   3خؽ اظ ٪صقر ٢طية ؾطاٶػاٰ 

، ز٣سيٱ قرضا تط ذٹز زا 29/7/1386اي ٦ٻ زاضيد   ضا تٻ خيٹؾر ٶاٲٻ« ضؾيس٪ي تٻ ق٧اياذ ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ

ٶٹيؽ زٟاٸزٽايي غسي زاقر ٦ٻ اٮثسٻ ايرٵ زٟاٸزٽرا    ي ز٣سيٳي تا ټط زٸ ٲسٵ خيف تيحٻ ٦طز. ٲػٯؽ قٹضاي اؾالٲي

 زاقسٷس.اضز٣ا غٽر ٦ٳسط ضٶ٩ تٽثٹز ٸ 

ترطاي تطضؾري    قس. ٲسٵ ٲعتٹضضثر  755ي  تا قٳاضٺ ٸ ٸنٹ٬ ٲػٯؽ اٖالٰ 6/8/86ي ٖٯٷي  ايٵ تيحٻ زض غٯؿٻ

تطٶاٲٻ ٸ تٹزغٻ ٸ »)تٻ ٖٷٹاٴ ٦ٳيؿيٹٴ انٯي( ٸ « ا٢سهازي»چاج ٸ تٻ ٦ٳيؿيٹٶٽاي  10/8/86زض زاضيد « زٸ قٹضي»

ٸ « ٲُاٮٗراذ تطٶاٲرٻ ٸ تٹزغرٻ   »اضغأ قرس. زٞرازط    )تٻ ٖٷٹاٴ ٦ٳيؿيٹٶٽاي ٞطٖي(« ٢ًايي ٸ ح٣ٹ٢ي»ٸ « ٲحاؾثاذ

 ٲط٦ع خػٸټكٽاي ٲػٯؽ ٶيع زٞازط انٯي خػٸټف ٸ تطضؾي ايٵ تيحٻ زٗييٵ قسٶس.« ٲُاٮٗاذ ح٣ٹ٢ي»

ي ايٵ ٦ٳيسرٻ زض ٦ٳيؿريٹٴ ا٢سهرازي ٶيرع      ي زػاضذ ٦ٳيؿيٹٴ ا٢سهازي تطضؾي قس ٸ ٲهٹتٻ ٲٹيٹٔ زض ٦ٳيسٻ

ا٢سهازي ٸ ٦ٳيؿيٹٴ ح٣ٹ٢ي ٲػٯؽ چراج قرس. زض ٶٽايرر ٲرسٵ ترٻ       تطضؾي ٸ ٶٽايي ٪كر. ٪عاضقٽاي ٦ٳيؿيٹٴ

ي زاذٯري   ٶاٲرٻ  تا چاٮكٽا ٸ اقر٧اتذ غرسي اظ ٲٷٓرط آيريٵ     – 1388اؾٟٷس  16قس ٸ زض ضٸظ ي٧كٷثٻ  نحٵ اضغأ

س قٹضاي ٶ٫ٽثاٴ ٶيع ضؾيس ٸ  خؽ اظ زكييرس ايرٵ قرٹضا، زض    يتٻ زهٹية ٲػٯؽ ضؾيس ٸ تا ايٵ ٸغٹز تٻ زكي -ٲػٯؽ

 قس. تٻ زٸٮر اتال٘ 1388اؾٟٷس  26زاضيد 

ضيرعي ٸ   ټيكذ ٸظيطاٴ خيكٷٽاز ٲكسط٤ ٲٗاٸٶرر تطٶاٲرٻ   1389اؾٟٷس  18خؽ اظ ٪صقر ي٥ ؾا٬، زض غٯؿٻ ي 

٠.ب.ٰ  8ٲازٺ ي  2ي  ٦ٻ زض زثهطٺ« ضيعي ٦كٹض ؾاظٲاٴ ٲسيطير ٸ تطٶاٲٻ»غاي  غٳٽٹض )تٻ  ٶٓاضذ ضاټثطزي ضييؽ

ي ټيكذ ضؾيس٪ي تٻ ق٧اياذ ٢راٶٹٴ   ي اغطايي ٢اٶٹٴ اؾاؾٷاٲٻ ٶاٲٻ آييٵ»يي تٹز( ٸ ٸظاضذ اٲٹض ا٢سهازي ٸ زاضا آٲسٺ

 ٦طز. ضا تطضؾي« تط٪عاضي ٲٷا٢هاذ

زض « ٢راٶٹٴ تط٪رعاضي ٲٷا٢هراذ   »ؾا٬ خؽ اظ زهٹية  7اؾٟٷس( ٸ  24) 1389ؾطاٶػاٰ زض ٸاخؿيٵ ضٸظټاي ؾا٬ 

اياذ ٲٷا٢هراذ زض ؾطاؾرط ٦كرٹض    قس زا ټيكزٽاي ضؾريس٪ي ترٻ قر٧    ايٵ ٢اٶٹٴ اتال٘ «هىول ؾٌس»ٲػٯؽ، آذطيٵ 



 )دّويي سبلگرد اثالغ قبًَى(26/11/1393تبريخ: ّب ٍ كبرگبّْبي آهَزضي دٍرُ كٌٌذُ: درخَاست تذٍيي، ترٍيح، اخرا ٍ اغالح قبًَى ثرگساري هٌبقػبتپرٍشُ: 

 95 از 93ي ضوبرُ  غفحِ پصٍّطگر: ضْرام حالج ي هٌبقػبت ي درسگفتبرّب درثبرُ عِهدوَسٌذ: 

 

ي تط٪رعاضي ٲٷا٢هراذ زض ٦كرٹض ضا     ٲٹ٢ٕ ذٹز يرٳاٶر اغطايري اٮ٫رٹي زراظٺ     قٹٶس ٸ تا ٞٗاٮير ز٢ي١ ٸ تٻ زك٧ي٭

 ٶٳايٷس. زًٳيٵ

ة ٸ اترال٘  يكذ زرا ټٷ٫راٰ زهرٹ   ير ټ ي ة ٢راٶٹٴ اؾاؾرٷاٲٻ  يزهرٹ  يظٲراٶ  ي ٲػٯؽ زض ٞانٯٻ يٲط٦ع خػٸټكٽا

اظ  ٭ غٯؿاذ، اؾرسٗالٰ يتٻ زك٧ا٢ساٰ زٷاؾة  ٵ حٹظٺ تٹز ٸ تٻيا يط ضذسازټاي٫يخع ټٳچٷاٴ يآٴ ٶ يياغطا ي ٶاٲٻ ٵييآ

ٲػٯرؽ   يٶٓط ٲط٦ع خػٸټكٽاي ظٲاٶي تٹز ٦ٻ  زض ټٳيٵ ٞانٯٻ ٶٳٹز. يٲ ٪عاضـ ٸ اٶسكاض آٴ  ي ٻي، زٽٲطاغٕ ٲطتٹَٻ

٪رعاضـ  زض ٸ  ٲٷا٢هاذ ٲٷسكرط  ياذ ٢اٶٹٴ تط٪عاضيتٻ ق٧ا يس٪يكذ ضؾيزض ټ يٲٟٽٹٰ ٸ ضٸـ نسٸض ضأ ي زضتاضٺ

وٌٌاسگبى زض   زٍلت ًجبيس هكبٍضاى ٍ پيوبًىبضاى )يب زيگط قاطوت اٖالٰ قس ٦رٻ:   ٲط٦ع خػٸټكٽا 10497 ي قٳاضٺ

ثطاي قاطوت زض الؿابت ضؾايسگي ٍ ثابظًگطي هٌبلهابت، زچابض         فطايٌس اضابٔ وبض( ضا زض هٗطفي ًوبيٌسُ

 هحسٍزيت ثٌوبيس.

آٴ، ټط زؾرس٫اٺ تررف    ي٦ٻ َ يٷسيٞطا»  قٹز: يضاذ آٚاظٲٵ ٖثايٲػٯؽ تا ا ي٪عاضـ ٲط٦ع خػٸټكٽا ي ٲ٣سٲٻ
ٸ  ييا َرطٜ اٸ٬ ٲٗاٲٯرٻ، ترٻ قٷاؾرا    ير زض ٲ٣اٰ ٦اضٞطٲا  -اظ يٶ ٲٹضز يا ٦اتيتٻ ذسٲر  ياتيٲٷٓٹض زؾس تٻ - يٖٳٹٲ

 « قٹز ٸ ... يٲ سٺيٶاٲ« اضغأ ٦اض»خطزاظز  يٲ« اظ زؾس٫اٺيٶ ي تطآٸضٶسٺ ي ٲٗاٲٯٻ»٫ط ياٶسراب َطٜ ز

اتنرٹ٬ ټرط    يٖٯ»  قٹز ٦ٻ:  يٲط٦ع خػٸټكٽا، اياٞٻ ٲ 10497ٽٱ ٸ ٢ات٭ زٹغٻ آٴ اؾر ٦ٻ زض ٪عاضـ اٲا ٶ٧سٻ ٲ
قٹز؛  يٲ  اظ ٦اضٞطٲا اٶسراب يٶ ا ذسٲر( ٲٹضزيٵ ٲحهٹ٬ )٦ات يذاَط زكٲ ، تٻيترف ٖٳٹٲ ي ا َطٜ ٲٗاٲٯٻيط ي٦اضخص

س يثب« ٌس اضابٔ وبضيفطا»اًجبم زضؾت  يضفطهب ثطاهتمبثالً وبتاقس.  ٵ اٶسراب زاقسٻ يٲسٷاؾة ا يُيس قطايٵ تايتٷاتطا

ٍ يٵ قطايا ياتيم ٸ اضظيٍ تظٰ، ٢سضذ زكريٵ قطاييسٽا ٖثاضزٷس اظ: زاٶف زٗيٵ ٢اتٯياټٱ ا ضا زاضا ثبقس. ييتْبيلبثل

 «. قرررسٺ كرررٷٽازيا ذرررسٲر خيررر٦رررات  ياتيرررزض اقررررال )زاٸَٯثررراٴ( ٲرسٯرررٝ ٸ ؾرررطاٶػاٰ زرررٹاٴ اضظ  

ي يهْوتاط ترط   يسير ٦كٹض آٲسٺ اؾر، زض ٸا٢ٕ زك٦ ي ٲ٣ٷٷٻ ي ٢ٹٺ يٸ خػٸټك يٖٯٳ ٲُاٮة ٞٹ٠ ٦ٻ زض نسض ٪عاضـ

ثِ نَضت ذابل اؾات. تَااِ ثاِ     « هٌبلهِ يثطگعاض»ثِ نَضت ٖبم ٍ « وبض  اضابٔ» يفطيْب فيٍ پ يهجبً

 يهْن اؾت وِ گعاضـ هعثَض ثط آًْب پب يا ، ًىتِيبى ثرف ٖوَهيوبضفطهب ييطٍض يّب ييّب ٍ تَاًب يؿتگيقب

ب يا « تيهؿاوٍل »ه ؾَ ٍ ياظ « بضياذت» يتطاظٍ ي س ثسٍى تَاِ ثِ تٗبزل ٍ تَاظى زٍ وفِيتطز ياؾت. ث طزُ فك

 ذَاّس قس. يگط، وكَض زچبض هكىالت ٍ هفبؾس گًَبگًَيز ياظ ؾَ« ييپبؾرگَ»

 ي ٵ ٲط٦رع زضتراضٺ  ير اي  قرسٺ  ٽاي ٶٽايي ٸ ٲٷسكرط ٪عاضق)تٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ ٲػٯؽ  ي٪عاضـ ٲط٦ع خػٸټكٽاايٵ 

ټرا ٸ   ٻيع ضٸيٖٷٹاٴ ٲسٵ( ٸ ٶ )تٻ« ٲٷا٢هاذ ي٢اٶٹٴ تط٪عاض» ي زضتاضٺ( تٻ تطضؾي ٸ زحٯي٭ «ٲٷا٢هاذ ي٢اٶٹٴ تط٪عاض»

 ييرطٸض  يٽرا ييزٹغرٻ ترٻ زٹاٶا  خرؽ اظ  ٸ اؾر خطزاذسٻٷٻ( يا ظٲيٖٷٹاٴ ٞطاٲسٵ  ٲٷا٢هاذ )تٻ يتط٪عاض ياٸيأ غاض

ٲط٦رع  « ياؾر يؾ -يٖٯٳر »زرؤاٰ   ي ؾرر. ترا زٹغرٻ ترٻ ٸغٽرٻ     ا ع اقاضٺ ٦طزٺيٶ ي٫طي٪عاض، تٻ ٲٹاضز ز زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻ

 ي٦كٹض اؾر ٸ ټرٱ زاضا  يٸ خػٸټك يتطغؿسٻ زض ٶٓاٲاذ ٖٯٳ ي٫اٺ ٦اضقٷاؾيغا يٲػٯؽ ٦ٻ ټٱ زاضا يخػٸټكٽا

٦كٹض اؾرر، ٲرٹاضز ٲرٹضز اقراضٺ زض ٪رعاضـ ٲط٦رع اظ        يٹاٶؿاتضيز يٲٷحهط تٻ ٞطز زض ؾُٹح ٖاٮ ي٫اٺ ازاضيغا

س اٶٹأ ٦رات  يٲٗاٲالذ ذط ي٦اض تطا  اضغأ يٷسټايزٹاٶس تٻ تٽثٹز ٞطا ي٦ٻ ٲ ياؾر. ٲٹاضز تطذٹضزاض يا ػٺير ٸياټٳ

 ٲٷػط تكٹز.« ٶهاب ٲٗاٲالذ تعض٨»ٸ ذسٲاذ تا ٲثٯٙ تاتزط اظ 
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اضټا ٸ يرٹاتٍ ٲٷرسضظ   يٲٗ ي ٻير ٦ٯي٪عاض ٲ٧ٯٝ تٻ ضٖا ٲٷا٢هٻ» اؾر ٦ٻ    قسٺيٵ ٪عاضـ زهطياظ غٳٯٻ زض ا

اضټرا ٸ  يٵ ٲٗير ايكٷٽازټا ٲ٧ٯٝ تٻ ضٖاي٥ اظ خيع اؾٷاز ٲٷا٢هٻ اؾر. اظ غٳٯٻ زض ضز ټط يٶزض ٢اٶٹٴ ٸ ٲ٣طضاذ ٸ 
ٲؿرسس٬، ٲ٧سرٹب ٸ ٲؿرسٷس ترٻ آٴ      يس ذرٹز ضا ترٻ ٶحرٹ   يم ٸ نالحسيس تسٹاٶس ټط٪ٹٶٻ زكرييٹاتٍ ټؿر ٸ تا
 «.سيٶٳا ٪طاٴ ٲٗسطو اٖالٰ يٹاتٍ، تٻ ٲٷا٢هٻ

ٝ »كٷٽازټا ي٥ اظ خي٪عاض زض ضز ټط ٻ زؾس٫اٺ ٲٷا٢هٻٵ ٲٹيٹٔ ٦يؿسٻ اؾر ذٹاٶٷس٪اٴ اضغٳٷس تٻ ايقا ترٻ  « ٲ٧ٯر

ٵ ير ا .ٲثرصٸ٬ زاضٶرس   ياؾر ز٢ر ذانر « اؾٷاز ٲٷا٢هٻ»ع ياضټا ٸ يٹاتٍ ٲٷسضظ زض ٢اٶٹٴ ٸ ٲ٣طضاذ ٸ ٶير ٲٗيضٖا

ِ »وِ اؾت  ييثط ا يهٌؿَخ گصقتِ هجٌ ي لبٖسُ ي ٲ٣ات٭ ٶ٣ُٻ ي٦ٷٹٶ يٸ ٢اٶٹٶ يٲٟٽٹٰ غاض گاعاض   زؾتگبُ هٌبلها

 .«ثَزّط يه يب توبم پيكٌْبزّب هرتبض زض ضز 

ر يٷس ق٧ايضٸـ ٸ ٞطا ي اؾر ٦ٻ زضتاضٺ تٹزٺٵ ٲٹيٹٔ ي، اي ٪عاضـ ٲط٦ع خػٸټكٽا ټا  ٵ ٶ٧سٻيٲٽٳسطي٧ي اظ اٲا 

نرٹضذ   ټيچ اٮعاٲي تٻ َطح ذٹاؾرسٻ ترٻ  »اؾر:    قسٺيٲٷا٢هاذ زهط ياذ اظ تط٪عاضيتٻ ق٧ا يس٪يكذ ضؾيٶعز ټ

ي هُلإ ٍ هجاطة ذاَز ضا اْات ازاي      ًوبيٌاسُ ٪رط   ي اؾر ٦ٻ قط٦سٽاي ٲٷا٢هرٻ زض ٲياٴ ٶثٹزٺ ٸ ٦اٞ يي٢ًا

 ي اؾر ٖسٰ اَالٔ ٸ زػطترٻ  يٽيٶٳايٷس. تس ٲٗطٞي تَييحبت ٍ گعاضقْبي الظم ًؿجت ثِ ضًٍس تكطيفبت هٌبلهِ

م يكرتٵ يقٹز ٸ تٷاتطا ي٪ط ٲ ٲٷا٢هٻ=ذٹز آٴ> ٕ ح٣ٹ٠ ييع ٲٹغة زًي٢ث٭ اظ ټط چ >ي٪ط قا٦ =ٲٷا٢هٻ ي ٷسٺيٶٳا

ِ  يا وفب يٌٗا يي هَاضز ]يا ِ  ي ٌاسُ يزض ًوب  ت اَالٖاب ٍ تجطثا ِ     هٌبلها  «.گاط اؾات   گاط  ااعء حماَق هٌبلها

« يقرا٦ »ٝ ير كذ زٸٮرر(، زض زٗط يقسٺ تٻ ټ )اضؾا٬« اذيتٻ ق٧ا يس٪يكذ ضؾيټ يياغطا ي ٶاٲٻ ٵييؽ آيٶٹ فيخ»زض 

٦ٻ ٶؿرثر ترٻ    يٍ يل لبًًَيٍوا ي( يٲػاظ اقرال ح٣ٹ٢ يا ناحثاٴ اٲًاي ي٣ي٪ط )قرم ح٣  ٲٷا٢هٻ: »تٹز آٲسٺ

٪ط( تٻ  )ٲٷا٢هٻ يقا٦ ي ٷسٺيٱ ٦ٻ ذُط حهط ٶٳايؾدؽ اياٞٻ ٦طز«. زاضز  ٥ اظ ٲٹاز ٢اٶٹٴ اٖسطاوياغطا ٶكسٴ ټط 

ترٻ   يس٪يكذ ضؾر ير اؾرر ٦رٻ ټ   يٵ زض حراٮ ير ٵ ٲازٺ ٢طاضزاضز. اياؾر ٦ٻ زض ٲسٵ ا يغس ي، ذُطي٭ زاز٪ؿسطيٸ٦

 ياذ ٢راٶٹٴ تط٪رعاض  يترٻ قر٧ا   يس٪يكذ ضؾر يؿر. ټيٶ يا زرههيػٺ ياٺ ٸٲٷا٢هاذ، زاز٪ ياذ ٢اٶٹٴ تط٪عاضيق٧ا

ضا « اٶُثرا٠ » يؿر ٦ٻ ٲٟٽرٹٰ ٸ ٲٗٷر  يٲٷا٢هٻ. ٸ ٦ يٷس تط٪عاضي٦ٷسط٬ اٶُثا٠ ٞطا ياؾر تطا يٞٷ يٲٷا٢هاذ، ٲطغٗ

 ر تكٷاؾس؟يٟير ٦يطيٲس ي٣سط اظ ٲٽٷسؾاٴ ٸ ٦اضقٷاؾاٴ ٞٷيتٽسط ٸ ٖٳ

ل( ثطٍظ ياظ ٍو ي)ًَٔ ذبن« يل زازگؿتطيٍو»( ثِ ي)قبو« گط هِهٌبل ي ٌسُيًوب»حهط  ي اگط هربَطُ يحت

ًَ يا ٍو»أت ثِ يًىٌس، ثبظ ّن هحسٍز ٍ هحهَض ؾبذتي حًَض زض ّ  ًَ  ي ٌاسُ يًوب»)ٍ ًاِ  « يل لابً ٍ «( يلابً

 يط ذالني، ّوبًٌس ت«يل لبًًَيٍو» يهٌبلهبت تٌْب اظ هجطا يٌس ثطگعاضياًُجبلبت فطا اقتجبّبت ٍ ٖسم يطيگيپ

ت ًاعز  يثِ اٖتطايبت ٍ قىب يسگياهىبى ضؾ يٌٗيهٌبلهبت،  يهْن لبًَى ثطگعاض يؽ حمَليي تأؾيااؾت ثِ 

 ح.يٕ ٍ نحيؾط يحهَل ثِ پبؾر يذبل ٍ ثطا يهطاٗ

ط ٲرٹضز زٹغرٻ ٸ   ير ٲػٯؽ تٻ ٶحٹ ظ ياض ٲٽٱ ٸ حؿاؼ، زض ٪عاضـ ٲط٦ع خػٸټكٽايٵ ٲٹيٹٔ تؿياذٹقثرساٶٻ 

 يتكٹز، ٲػرطا « ي٭ ٢اٶٹٶيٸ٦»حًٹض زض غٯؿاذ، ٲحسٸز تٻ  ي٪عاض تطا ٲٷا٢هٻ ي ٷسٺيا٪ط ٶٳا»  :تٹز  س ٢طاض ٪طٞسٻيزك٦
٭ ير ٸ٦»تٻ « ٪ط ٲٷا٢هٻ ي ٷسٺيٶٳا»اؾر. ٶٻ زٷٽا اٶحهاض    ر قسٺيكذ، زچاض ٲحسٸزيحاذ تٻ ټيقٹاټس ٸ زٹي ي ٻياضا

٭ ي)اٖٱ اظ ٸ٦« ياٶٹٶ٭ ٢يٸ٦»تٻ  ي٢اٶٹٶ ي ٷسٺيٵ ٶٳايٲحسٸز قسٴ ا يكذ ٶساضز، حسيتا ٦اض ټ يچ زٷاؾثيټ« يزاز٪ؿسط
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ٖ ير ٶ«( ٣ٖرس ٸ٦اٮرر  »ط آٴ، اٲا زض ټط نٹضذ ٲؿسٯعٰ اٶ٣ٗاز يا ٚي يزاز٪ؿسط ر زض ٲطاحر٭  يٲراٶٕ ٸ ٲحرسٸز   يع ٶرٹ

  زٹاٶؿسٻ حًٹض يٲٷا٢هٻ ٲ ي٦ٻ زض غٯؿاذ ٸ ٲطاح٭ تط٪عاض« ٪ط ٲٷا٢هٻ ي٢اٶٹٶ ي ٷسٺيٶٳا»٦ٷس. ټط  يٲ ػازيا يتاظٶ٫ط
كذ ير ٷسٺ زض غٯؿاذ ټيٵ ٶٳاي٦ٷس. ا  ع تسٹاٶس قط٦ريٲٷا٢هسٻ ٶ يؿاذ تاظٶ٫طس زض ٲطاح٭ ٸ غٯياتنٹ٬ تا ياتس، ٖٯي
ٖ يچ ٸغٻ تٷا ٶيټ  قٹز ٸ تٻ يكذ حايط ٲي٭ زض ټي  ٸ زٮيزٹي يازا يٲُٯٕ تطا يٖٷٹاٴ قره تٻ ضا اظ  يؿر ٲٹيرٹ

 «.ع ٸغٹز ٶساضزيتاقس ٶ« ٪ط ٭ ٲٷا٢هٻيٸ٦»ٷ٧ٻ يتٻ ا ياظي٦ٷس، خؽ ٶ َطٜ قط٦ر زٗٽس
                                                 

 


