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 فػُ زْٚ

 

 ٚسٛسٝ ٔؼبّٔٝ ٌطی

 

 خصاثیت ٔؼبّٔٝ ٌطی

ٔؼبّٔٝ ٌطی سٛق ٔی زٞس، اظ خّٕٝ ایدبز ضغُ، ضضبیت ضرػی، زالیُ ثسیبضی ٔطزْ ضا ثٝ 

ٚ... است أب خصاثیت ٔؼبّٔٝ ٌطی ثسیبض ثٙیبزی تط ٚ ٟٔٓ  آضظٚی لٟطٔبٖ ضسٖ، خّت تٛخٝ

تط اظ ایٗ ٔسبئُ است. ٔؼبّٔٝ ٌطی فؼبِیتی است وٝ وٝ آظازی ثی ا٘تٟبیی زض  ضىٛفبیی 

 ذٛز اظ آٖ ٔحطْٚ ثٛزٜ ایٓ.ذاللیت ثٝ ٔب ٔی زٞس، آظازیی وٝ زض تٕبْ ػٕط 

زض ٔحیظ ٔؼبّٔٝ ٌطی ٔب تمطیجب تٕبْ لٛا٘یٗ ضا ذٛزٔبٖ تسٚیٗ ٔی وٙیٓ ٚ تطریع ٔٛلؼیت 

 ٞب زض ثبظاض ٚ ػّٕىطز ٔب ثسٖٚ ٞیچ حس ٚ ٔطظی ٔی ثبضس.

وٝ  ،آظازی پسیسٜ ای ٟٔٓ است، ٚ ٕٞٝ ٔب ثٝ ضىُ شاتی ذٛاٞبٖ زستیبثی ثٝ آٖ ٞستیٓ

ثطای آٖ تالش ٚ آضظٚی ضسیسٖ ثٝ آٖ ضا زاضیٓ. أب زض فضبیی وٝ ٞیچ ٔحسٚزیت ٚ حس 

تٛا٘بیی آٖ ضا زاضز وٝ آسیت ٞبی خسی ثٝ ٔب ٚاضز وٙس ثطای ٞط فطزی  ٘ساضز ٚٚخٛز ٚٔطظی 

الظْ است فبضؽ اظ سبیط ٔٛفمیت ٞبی ظ٘سٌیص، تحػیالت، ٔیعاٖ ٞٛش ٚ... شٞٗ ذٛزش 

 .ضا تطثیت ٚ آٔبزٜ وٙس

پطٚضضی وٝ یه سبذتبض شٞٙی ٚ ضرػی ضا ثطای فطز ٔؼبّٔٝ ٌط زض ایدبز یه حبِت تؼبزَ زض 

آظازی ٚ تٛا٘بیی ٔٙبست خٟت تحُٕ ظیبٖ ٞبی ضٚحی ٚ ٔبِی ٘بضی اظ ایٗ آظازی ضا فطاٞٓ 

أب ضسیسٖ ثٝ ایٗ سبذتبض شٞٙی ثٝ زِیُ ایٙىٝ ثب سبذتبض شٞٙی وٙٛ٘ی ضٕب ثسیبض  وٙس.

 ثسیبض ٔطىُ است.ٔتفبٚت ٔی ثبضس، 

ٕٞٝ ٔب ثٝ ضىّی زض یه سبذتبض اختٕبػی ثٝ ز٘یب آٔسٜ ایٓ، سبذتبض ٞبی اختٕبػی ضبُٔ 

ٔدٕٛػٝ ای اظ لٛا٘یٗ، حس ٚ ٔطظٞب ٚ لٛاػس ٔی ثبضٙس وٝ ثٝ یه اٍِٛی ضفتبضی تجسیُ ضسٜ 

ٚ أىبٖ ثطلطاضی اضتجبط ثب خبٔؼٝ ضا ٔطرع ٔی وٙس. ایٗ زض حبِی است وٝ ثسیبضی اظ ایٗ 

ٔحسٚزیت ٞب لجُ اظ ٔب ثٝ ٚخٛز آٔسٜ ا٘س. ثطاحتی ٔی تٛاٖ زضیبفت وٝ ٘یبظ خبٔؼٝ ثٝ ایدبز 

ٚ زض ثطاثط یىسیٍط لطاض ٔی ٌیط٘س ٚ ٔتغبیط  ،ایٗ سبذتبض زض ثطاثط ٘یبظ فطز ثطای اثطاظ ٚخٛز

ٞط فطزی وٝ ٔی ذٛاٞس ٔؼبّٔٝ ٌطی ضا یبز ثٍیطز ثبیس ثب ایٗ چٙیٗ تضبزی زست ٚ پٙدٝ ٘طْ 

 .وٙس



 

 ذغطات

ٔب ٕٞیطٝ ٔی تٛا٘یٓ زض ٔؼطؼ تضبزٞب ٚ تٙبلضبت لطاض ٌیطیٓ. ٕٔىٗ است وٝ سبذتبض 

اختٕبػی وٝ ٔب زض آٖ ظ٘سٌی ٔی وٙیٓ ٘سجت ثٝ ٘یبظٞب ٚ ػالیك زضٚ٘ی ٔب حسبؼ ثبضس یب ٘ٝ. 

ثطای ٔثبَ ٕٔىٗ است ضٕب زض یه ذب٘ٛازٜ اُٞ ٚضظش ثٝ ز٘یب آٔسٜ ثبضیس ِٚی ػالیك ضٕب 

یب ٕٔىٗ است ضٕب یه فیعیه ٚ ا٘ساْ ٌطایص زاضتٝ ثبضس.  ثٝ سٕت ٞٙط ٚ ٔٛسیمی

ٔٙبست ٚضظش وطزٖ ضا زاضا ثبضیس ِٚی ٞیچ ػاللٝ ای ثٝ فؼبِیت ٞبی ٚضظضی ٘ساضتٝ 

 ثبضیس. آیب زض ایٗ حبِت پتب٘سیّی ثطای تؼبضؼ ٚخٛز زاضز؟

بزض زض چٙیٗ فضبیی ٕٔىٗ است وٝ ضٕب تطغیت ضٛیس وٝ ضاٜ ذٛاٞطاٖ، ثطازضاٖ، پسض ٚ یب ٔ

ذٛز ضا ازأٝ زٞیس ٚ آٟ٘ب تٕبٔی تالش ذٛز ضا ثطای آٔٛظش ٞبی ٔٙبست خٟت ٔٛفمیت زض 

ٚضظش ضا ثىٙٙس ٚ سبیط ػالیك ضٕب ضا ٘بزیسٜ ثٍیط٘س. ضٕب ٘یع ثطای ایٙىٝ اظ حٕبیت ذٛا٘ٛازٜ 

ذٛز ثطذٛضزاض ثبضیس ثٝ ٔیُ آٟ٘ب ضفتبض ٔی وٙیس ِٚی زض حمیمت ایٗ چیعی ٘یست وٝ ضٕب ثٝ 

لٝ ٔٙس ٚ ٔبیُ ثٝ ا٘دبْ آٖ ثبضیس ٚ زض ٘تیدٝ ٞطچٝ ثیطتط تالش ٔی وٙیس ٘بٔٛفك تط آٖ ػال

 ٞستیس.

اظ ایٗ زست تؼبضضبت ثسیبض فطاٚاٖ ٞستٙس. ثیطتط ٔطزْ اٌط ٍ٘ٛییٓ تٕبْ آٟ٘ب ٘ٝ تٟٙب اظ 

ثطای عطف خبٔؼٝ خٟت زست یبثی ثٝ ػالیك ذٛز حٕبیت ٕ٘ی ضٛ٘س ثّىٝ فطز ضا اظ تالش 

 .ٓ ٟ٘ی ٔی وٙٙسضسیسٖ ثٝ آٖ ٟٔ

ٍٞٙبٔی وٝ اظ پطزاذتٗ ثٝ ٞسفی وٝ زٚست زاضیٓ ٟ٘ی ٔی ضٛیٓ ٚ زض خٟت چیعی وٝ ثٝ آٖ 

ػاللٝ ٘ساضیٓ ٚ ذالف ٔیُ زضٚ٘ی ٔب است لسْ ثط ٔی زاضیٓ، چٝ چیعی ضخ ٔی زٞس؟ ثب ایٗ 

 وبض ٔب زچبض یه ٘ٛع آضفتٍی ٚ ػسْ تؼبزَ ٔی ضٛیٓ.

 

 ٔٙظٛض اظ ػسْ تؼبزَ چیست؟

بزَ ٕٞبٍٞٙی ٘سجی ٔبثیٗ ٔحیظ شٞٙی زضٚ٘ی ٚ ٔحیظ ذبضخی ٔب است. ثٝ ثیبٖ ٔٙظٛض اظ تؼ

٘یبظٞب، ػالیك ٚ آضظٚٞب زض شٞٗ ٔب ضىُ ٔی ٌیط٘س ٚ زض ٔحیظ ذبضج ٘سجت ثٝ آٟ٘ب پبسد زیٍط 

زازٜ ذٛاٞس ضس، حبَ اٌط ایٗ زٚ فضب ثب یىسیٍط ٕٞبًٞٙ ثبضٙس، ٔب زض یه تؼبزَ زضٚ٘ی 

 ٚ ذطٙٛزی زاضیٓ.لطاض زاضیٓ ٚ احسبؼ ضضبیت 

أب اٌط ایٗ زٚ فضب پبسرٍٛی ٘یبظٞبی یىسیٍط ٘جبضٙس، احسبؼ ٘بضضبیتی، ذطٓ ٚ 

 سطزضٌٕی زاضیٓ ٚ ایٗ ٕٞبٖ چیعی است وٝ ٔب آٖ ضا غٓ ٔی ٘بٔیٓ.

 چطا ظٔب٘ی وٝ ثٝ اٞساف ٚ ػالیك ذٛز ٕ٘ی ضسیٓ زچبض ٘بضاحتی ٚ غٓ ٔی ضٛیٓ؟

حتی ٘ظط ٔٗ ایٙست وٝ ٘یبظٞب ٚ آضظٚٞب یه ذال شٞٙی ایدبز ٔی وٙس ٚ ٞط ذالی ثبیس پط ضٛز 

 اٌط زض وُ ػبِٓ تٟٙب یه ذال ٚخٛز زاضتٝ ثبضس.



ٔٗ فىط ٔی وٙٓ وٝ فضبی شٞٙی ٔب ٚ ٔحیظ ذبضج ٔب اظ ایٗ ٘ظط ضجیٝ یىسیٍط ػُٕ ٔی وٙٙس. 

ضخٟت پط وطزٖ آٖ ذال ٚ ضفغ آٖ ٘یبظ ٍٞٙبٔی وٝ ٔب یه ٘یبظ ٚ ذال زضٚ٘ی احسبؼ ٔی وٙیٓ ز

ثی ٔی آییٓ. حبَ اٌط اظ تالش ثطای پط وطزٖ آٖ ذال ٔٙغ ضٛیٓ، زچبض یه ٘مع زضٚ٘ی ٚ 

ػسْ تىبُٔ ٔی ضٛیٓ وٝ ٔب ضا زض حبِت غیط ٔتؼبزَ لطاض زازٜ ٚ ثبػث ایدبز غٓ ٚ ٘بضاحتی 

 زض ٔب ٔی ضٛز.

٘ی ) وٝ زض زضٖٚ ٕٞٝ ٔب ٚخٛز زاضز ٔب ثٝ ز٘جبَ ایٗ ٞستیٓ وٝ ایٗ ػالیك سطوٛة ضسٜ زضٚ

( ضا ثیبثیٓ ٚ اظ تبثیط آٟ٘ب ثط ضٚی تٛا٘بیی ٞب ٚ ػّٕىطزٔبٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔؼبّٔٝ ٌط ٔٙظٓ وٝ 

 تػٕیٓ زستیبثی ثٝ یه سبذتبض شٞٙی حطفٝ ای ضا زاضیٓ، آٌبٜ ضٛیٓ.

 

 ٔحفٛػ ضسٖ اظ ذغط

وٝ ضفتبض ٔب ضا ٞسایت وٙٙس.  خٟت ا٘دبْ ٔؼبٔالت ٔٛثط ٔب ٘یبظ ثٝ لٛا٘یٗ ٚ ٔطظٞبیی زاضیٓ

حمیمت ایٙست وٝ زض ٔؼبّٔٝ ٌطی تٛا٘بیی ثعضٌی ثطای ضطض وطزٖ حتی ثیطتط اظ تػٛض ٔب 

 ٚخٛز زاضز، ٚ ثسیبضی اظ ٔؼبٔالت اظ ضیسه ثسیبض ثبالیی ثطذٛضزاض ٞستٙس.

ثطای ٔػٖٛ ثٛزٖ زض ثطاثط ایٗ آسیت ٞب الظْ است وٝ ٔب یه زاضای یه ا٘ضجبط فىطی ٚ 

زیسٌبٜ ٚیػٜ ثبضیٓ وٝ ضفتبضٞبی ٔب ضا ٞسایت وٙس ٚ ٕٞیطٝ ثٟتطیٗ ػّٕىطز ٕٔىٗ ضا 

 زاضتٝ ثبضیٓ.

 

ایٗ سبذتبض ضا ٔب ثبیس زض شٞٗ ذٛز ایدبز وٙیٓ ظیطا وٝ ثبظاض آٖ ضا ثطای ٔب فطاٞٓ ٕ٘ی وٙس. 

زض ٍٞٙبْ ٔؼبّٔٝ وطزٖ ذٛز ٔب ثبیس ٔیعاٖ ضیسه ضا تؼییٗ وٙیٓ ٚ زض حمیمت ٚاضز فضبی 

ی حس ٚ ٔطظی ٔی ضٛیٓ وٝ ٞط اتفبلی ٕٔىٗ است زض آٖ ضخ زٞس ٚ تٟٙب ثط٘سٌبٖ ٕٞیطٍی ث

ٞستٙس وٝ اظ لجُ ٚضٚز ثٝ ٔؼبّٔٝ ضیسه ٔطرع ضسٜ ای زاض٘س. ٔؼبّٔٝ ٌطاٖ ٘بٔٛفك ایٗ 

 زض ٔٛلؼیت ٞبی ذٛة ٞٓ زض ٟ٘بیت ثب ضطض ذبضج ٔی ضٛ٘س. ٚالؼیت ضا ٕ٘ی پصیط٘س ٚ

زاضی شٞٙی ٔٙسدٓ وٝ آٟ٘ب ضا ّٔعْ ثٝ ضػبیت اغَٛ وٙٙس ایٗ زستٝ اظ ٔؼبّٔٝ ٌطاٖ 

ٚ ثب زالیُ ٚ تٛخیٟبت ٘بزضست ٚاضز ٔؼبٔالت ضسٜ ٚ ٚ ٔیعاٖ ضیسه ذٛز ضا ثٝ  ٘یستٙس

  اضتجبٜ ا٘تربة ٔی وٙٙس.

 

غٛضت ٔساْٚ زض حبَ حطوت ٚ تغییط ٞستٙس، ٞیچ چیع ضطٚع ٕ٘ی لیٕت ٞب زض ثبظاض ثٝ 

وٙیس ٚ تب ظٔب٘ی وٝ تػٕیٓ ثٝ ذطٚج اظ ٔؼبّٔٝ ٍ٘یطیس ضٛز ٍٔط ضٕب الساْ ثٝ ضطٚع آٖ 

ازأٝ ٔی یبثس. خسا اظ ایٙىٝ ضٕب زاضای چٝ ٘مطٝ ٚ ثط٘بٔٝ ای ٞستیس، ػٛأُ ضٚا٘ی 

فطاٚا٘ی ٚخٛز زاض٘س وٝ ٔٛخت ٔی ضٛ٘س حٛاؼ ضٕب پطت ٌطزز ٚ ثبػث تغییط فىط ضٕب 

ٍٙبٔی وٝ ٚاضز ضطض ٔی ٌطز٘س ٚ یب ثبػث تطسیسٖ یب اعٕیٙبٖ ثیص اظ حس ضٕب ضٛ٘س. ٞ



ضٛیس ٕ٘ی تٛا٘یس ثب یه الساْ ػبلال٘ٝ اظ ضطض خٌّٛیطی وٙیس ٚ ثٝ اضتجبٜ ثب پَٛ ثیطتطی 

 ٚاضز ٔؼبّٔٝ ٔی ضٛیس.

 

ٔؼبّٔٝ وطزٖ ٔب٘ٙس ثبظی وطزٖ ٘یست. ثبظاض ضٕب ضا اذطاج ٕ٘ی وٙس، اٌط ضٕب زاضای یه 

تجسیُ ٔی ضٛیس ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ  سبذتبض شٞٙی ٔٙسدٓ ٚ ٔٙظٓ ٘جبضیس ثٝ یه ثبظ٘سٜ ثی اضازٜ

وٝ ٍٞٙبٔی ضٕب زض یه ٔؼبّٔٝ ضطض زٜ لطاض زاضیس آ٘مسض غجط ٔی وٙیس وٝ ثبظاض تٕبْ 

 زاضایی ضٕب ضا ثٍیطز.

 

یىی اظ تضبزٞبی فطاٚا٘ی وٝ زض ثبظاض ٚخٛز زاضز ایٙست وٝ زض ٞط ِحظٝ آٖ ثطای ضٕب ٞٓ 

ت ضٕب زض تٕبْ عَٛ ظ٘سٌی فطغت ٚخٛز زاضز ٞٓ ٔػیجت. فطغت اظ آٖ ٘ظط وٝ ٕٔىٗ اس

ذٛز وٙتطَ تٕبْ أٛض ضا زض ٔطت ذٛز زاضیس ٚ ٔػیجت اظ آٖ ٘ظط وٝ ٞیچ لبٖ٘ٛ ٚ ٔب٘ؼی 

 ثطای ٞسایت ضفتبض ضٕب ٚخٛز ٘ساضز. 

 

 ٔمبٚٔت زض ثطاثط تسٚیٗ لٛا٘یٗٔطىُ: 

تب اوٖٙٛ ثب وسی ضٚثطٚ ٘طسٜ اْ وٝ ػاللٝ ٔٙس ٔؼبّٔٝ ٌطی ثبضس ٚ زضٔمبثُ تسٚیٗ لٛا٘یٗ 

مبٚٔت ٘ىطزٜ ثبضس. ٔب اظ یه عطف ثط ِعْٚ ٚخٛز لٛا٘یٗ ٔؼبّٔٝ ٌطی ٚالف ٞستیٓ ِٚی اظ ٔ

یٗ ٔمبٚٔت ٘سجتب ضسیس زاضای ٚیٗ ایٗ لٛا٘یٗ ٔمبٚٔت ٔی وٙیٓ. اعطف زیٍط زض ثطاثط تس

 یه ٔٙطب ٔٙغمی است.

ثط ثٝ عٛض عجیؼی زض ثطا ،ی ٔب ٔی ضٛزٞط ػبّٔی وٝ ٔب احسبؼ وٙیٓ ٔٙدط ثٝ ٔحسٚیت آظاز

آٖ ٔمبٚٔت ٔی وٙیٓ. ٔؼبّٔٝ ٌطی ثٝ خٟت ایدبز یه ٔحیظ  وبٔال آظاز ٚ ٘بٔحسٚز ثطای ٔب 

وٙس ثطای ٔب  یٗ آظازی  ضا ثب ٔحسٚزیت ضٚثطٚثسیبض خصاة ٞست، حبَ تسٚیٗ لٛا٘یٙی وٝ ا

سرت ثٛزٜ ٚ زض ثطاثط آٖ ٔمبٚٔت ٔی وٙیٓ. ٔثُ آٖ ٔی ٔب٘س وٝ زض چٙیٗ آظازی ضیطیٙی وٝ 

ثطای ذٛز ٚ ٘بٌٟبٖ فطزی ثیبیس ٚ ثٝ ٔب ثٍٛیس تٛ ثبیس ثطٚی  ،ط ضٚیبٞب ٔی ثبضسثٝ ٔب٘ٙس ضٟ

 لٛا٘یٙی ٚضغ وٙی ٚ ثسٖٚ چٖٛ چطا ٚ ثٝ ضىُ ٔٙظٓ آٖ لٛا٘یٗ ضا ضػبیت وٙی.

ایٗ ثطای ٔب ثسیبض زضز آٚض ذٛاٞس ثٛز وٝ  شات عجیؼی ذٛز ضا ٘بزیسٜ ثٍیطیٓ ٚ اظ لٛا٘یٗ 

 یت سطٔبیٝ ٔب ضا زض ثط ٔی ٌیطز اعبػت وٙیٓ. ٔحبفظٝ وبضا٘ٝ ٚ ٔٙسدٕی وٝ ٔسیط

 

 ٔطىُ: ػسْ تٛا٘بیی زض پصیطفتٗ ٔسئِٛیت

ٔؼبّٔٝ ٌطی یه فؼبِیت وبٔال آظازا٘ٝ است وٝ ٘تیدٝ آٖ ثٝ سطػت ٔؼّْٛ ٔی ضٛز. أب ایٗ 

ا٘تربة وبٔال آظاز ثسیٗ ٔفْٟٛ ٘یست وٝ ٔب تٕبْ ٔسئِٛیت آٖ ضا پصیطفتٝ ایٓ. ٔؼٕبّٔٝ 

ثٝ پصیطش تٕبْ ٔسئِٛیت ٞبی حبغُ اظ ا٘دبْ ٔؼبٔالت ذٛز ٘جبضٙس ثب یه ٌطا٘ی وٝ لبزض 



ٔطىُ ثعضي ضٚثطٚ ٞستٙس. چٍٛ٘ٝ ٕٔىٗ است وٝ فطزی زض یه فؼبِیت وبٔال ا٘تربثی ٚ 

 !آظاز ضطوت وٙس ِٚی ٘تبیح ثطذالف ٔیّص ضا ٘پصیطز؟

وٙیس، ٟٔٓ ٘یست ثطای زست یبثی ثٝ ٘تبیح سٛزٔٙس ٕٞیطٍی ثبیس ثب ایٗ اغُ اِٚیٝ ضطٚع 

 ٘تیدٝ چٝ ذٛاٞس ضس ٟٔٓ آ٘ست وٝ ٔسئِٛیت تٕبْ ٘تبیح آٖ ضا ثپصیطیس.

ٔٗ ثب تؼساز ثسیبض ظیبزی اظ ٔؼبّٔٝ ٌطاٖ وبض وطزٜ اْ وٝ ثطای ا٘دبْ ٔؼبٔالت آتی ٚ ضٚظ ثؼس 

ذٛز سبػت ٞب تحّیُ ا٘دبْ زازٜ ا٘س، أب زض حیٗ ٔؼبّٔٝ ثطذالف تحّیُ ٚ استطاتػی ذٛز 

تٛغیٝ زٚستبٖ ٚ وبضٌعاضٞب ضا ا٘دبْ زازٜ ا٘س. لغؼب تٛلغ ٘ساضیس وٝ ثٍٛیٓ  ػُٕ وطزٜ ٚ

 ایٗ لجیُ افطاز زض ٔؼبّٔٝ ٌطی ٔٛفك ٞستٙس؟!

 

ایٗ ٔثبَ ثٝ زضستی ثیبٍ٘ط آٖ است وٝ ٔب ثطای فطاض اظ پصیطش ٔسئِٛیت زست ثٝ ا٘دبْ 

زض ٔؼبّٔٝ ثٝ ٔؼبٔالت تػبزفی ٚ غیط اغِٛی ٔی ظ٘یٓ. زض چٙیٗ حبِتی ٔب زض غٛضت ضطض 

 ضاحتی ٔمػط ضا زٚست یب وبضٌعاض ٔی زا٘یٓ ٚ ٔسئِٛیت آٖ ضا ٔتٛخٝ آ٘بٖ ٔی وٙیٓ.

 

 ٔطىُ: اػتیبز ثٝ سٛزٞبی تػبزفی

وٙس،  وٝ زض اظای ا٘دبْ یه وبض ذبظ خبیعٜ ای زضیبفتاٌط ضٕب ثٝ یه ٔیٕٖٛ آٔٛظش زٞیس 

ثطای ٔستی خبیعٜ زازٖ ضا ٞس زاز. اوٖٙٛ اٌط ذٛاٞیس زیس وٝ ٕٞیطٝ آٖ ػُٕ ضا ا٘دبْ ذٛا

ٔتٛلف وٙیس، ذٛاٞیس زیس وٝ اٚ زیٍط آٖ وبض ضا ا٘دبْ ٘رٛاٞس زاز. ظیطا وٝ آٔٛذتٝ است 

ا٘طغی ذٛز ضا غطف یه وبض ثی ٞسف ٘ىٙس. زض ٞط حبَ ظٔب٘یىٝ ثٝ غٛضت تػبزفی ثٝ 

عٜ ٔیٕٖٛ خبیعٜ زٞیس، ذٛاٞیس زیس وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔتفبٚتی ػُٕ ذٛاٞس وطز ٚ چٖٛ اٚ ٔعٜ خبی

ضا چطیسٜ است ٚ زض ٔٛضز ٌطفتٗ یب ٍ٘طفتٗ آٖ ضه زاضز آٖ ػُٕ ضا ٔدسزا ا٘دبْ ذٛاٞس 

 زاز.

ٚلتی پبزاش تػبزفی ثبضس ٚ اعٕیٙبٖ ٘ساضیٓ وٝ چٝ ظٔب٘ی زٚثبضٜ آٖ ضا وی زضیبفت 

ذٛاٞیٓ وطز ٚ ایٗ تدطثٝ وی تىطاض ذٛاٞس ضس ثطای ٔب غطف ٚلت ٚ ا٘طغی خٟت زستیبثی 

 ٘رٛاٞس ثٛز.ٔدسز ثٝ آٖ ٔطىُ 

 

ٔب ضا زض حبِتی اظ ثی ا٘تربثی لطاض ٔی ٔطىُ اػتیبز ثٝ پبزاش ٞبی تػبزفی زض ایٗ است وٝ 

زٞس. زض ٘تیدٝ ثمیٝ ضطایظ ٚ ّٔعٚٔبت ضا فطأٛش وطزٜ ٚ فمظ زض پی اضضبی اػتیبز ذٛز 

ذٛاٞیٓ ثٛز ٚ ایٗ ذٛز یه ٔب٘غ ثعضي زیٍط ثطای زستیبثی ثٝ یه سبذتبض شٞٙی ٔٙبست ٔی 

 س.ثبض

 

 

 



 ٔطىُ: تمبثُ وٙتطَ زاذّی ٚ وٙتطَ ذبضخی

ٔب ثطای ظ٘سٌی زض یه اختٕبع ذبظ پطٚضش ضسٜ ایٓ. ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ وٝ ثبیس زاضای 

استطاتػی ٞبی شٞٙی ٔطرػی ثطای پبسرٍٛیی ثٝ ٘یبظٞبی ذٛز ثبضیٓ ٚ ثبیس ذٛستٝ ٞب ٚ 

 اٞساف ٔب ٔتٙبست ثب خبٔؼٝ ثبضٙس. 

٘ظط ثطسس ظیطا وٝ اخعای تطىیُ زٞٙسٜ ٞط زٚ ٔطزْ  ٕٔىٗ است ثبظاض ثب خبٔؼٝ ضجیٝ ثٝ

ٔب زض خبٔؼٝ آٔٛذتٝ ایٓ ثطای ثطاٚضزٜ وطزٖ  ٞستٙس. أب زض حمیمت ثسیٍٙٛ٘ٝ ٘یست.

٘یبظٞبیٕبٖ ثٝ یىسیٍط ٚاثستٝ ٞستیٓ زض حبِی وٝ ٔحیظ ثبظاض یه ٔحیظ ٚحطی است وٝ ٞط 

 فطزی زض آٖ تٟٙب است.

ٛفك خبٔؼٝ زض ٔؼبّٔٝ ٌطی ایٗ است وٝ، ٔٛفمیت یىی اظ ٟٕٔتطیٗ زالیُ ضىست افطاز ٔ

آٟ٘ب زض خبٔؼٝ ٚ ٔحیظ ثیطٚ٘ی ٘بضی اظ وٙتطَ ٚ زستىبضی ٔحیظ ثیطٚ٘ی است، ثٍٛ٘ٝ وٝ ٔحیظ 

 ضا ٚازاض ثٝ پبسرٍٛیی ٔی وٙٙس.

أب ٔطىُ ایٙدبست وٝ زض ٔحیظ ثبظاض ثب ٞیچ یه اظ ضٚش ٞبیی وٝ ٔحیظ ثیطٚ٘ی ضا ثب ٔحیظ 

 ٓ خٛاثٍٛ ٕ٘ی ثبضس، ظیطا وٝ ثبظاض لبثُ تغییط ٚ زستىبضی ٘یست.زضٚ٘ی تغجیك ٔی زٞی

أب ٔی تٛا٘یٓ تحّیُ ٞب ٚ تفبسیط ذٛز ضا اظ اعالػبت ثبظاض وٙتطن وٙیٓ. ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ ثدبی 

. ثٝ ایٗ ضىُ ٔب ثٝ ایٙىٝ سؼی زض وٙتطَ ثبظاض وٙیٓ سؼی وٙیٓ وٝ ذٛزٔبٖ ضا وٙتطَ وٙیٓ

 یٗ حبِت ٕٔىٗ ذٛاٞس ثٛز.غٛضت ٔساْٚ، ػّٕىطز ٔب زض ثٟتط

 

 پبیبٖ فػُ زْٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


