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ٍ اػوبل فطزی ٍ  ًیطٍّب ثیي ّوبٌّگی ایجبز ٍ هسیطیت حؿي افطاز قرهیتی اضوبى هْوتطیي اظ

 اجتوبػی اؾت.

 

چطا وِ اؾتؼساز ٍ پكتىبض ثسٍى حًَض، ٍ اػوبل ثطًبهِ هؼیي ٍ هكرم ثِ ًتیجِ هی ضؾس ٍ 

ثطًبهِ ثسٍى زاقتي هسیطیت ضاّجطزی نحیح، پَیب ٍ هٌؿجن ّطگع هٌجط ثِ زؾتیبثی ثِ ّسف 

 ًرَاّس قس.

 

نبحت ًظبم آهَظـ ٍ پطٍضـ ایي هؿبلِ چٌبى هْن ٍ اؾبؾی اؾت وِ زض وكَضّبی پیكطفتِ ٍ 

ػلوی ٍ انَلی، یه اظ اّساف انلی تؼلین ٍ تطثیت وَزوبى، ؾبذتي ٍ پطٍضـ حؿي هسیطیت زض 

وَزوبى اؾت. ثطای ًیل ثِ ایي ّسف ثب وبضوطزى ٍ تحمیك هسضى، وبهلتطیي، آؾبًتطیي ٍ زض ػیي 

 س.حبل وبضثطزی تطیي ضاُ ضا وِ ّوبًب هسیطیت ػولی اؾت آهَظـ زازُ هی قًَ

 

زض ایي ًظبم ّب، وَزوبى ٍ ًَجَاًبى زاًف آهَظ زض ّط والؼ ثِ گطٍُ ّبی چٌس ًفطی تمؿین ٍ 

ّط ّفتِ اظ ّط گطٍُ وبضی پػٍّكی )ػلوی یب ػولی( ذَاؾتِ هی قَز. الجتِ وبض گطٍّی ًیبظ ثِ 

ّوىبضی افطاز گطٍُ زاضز تب ثِ ًتیجِ هُلَة ثطؾس. ّط ّفتِ ضیبؾت ٍ هسیطیت گطٍُ ثِ قرهی 

ؾپطزُ هی قَز ٍ زیگطاى هَظف ثِ اجطای ضاّىبضّب ٍ پیكٌْبزّبی ٍی ّؿتٌس ٍ ثسیي تطتیت ّط 

ػًَ گطٍُ ّط چٌس ّفتِ یىجبض هسیطیت گطٍُ ضا تجطثِ هی وٌس ٍ تبحیط پطٍضـ ایي ضٍحیِ زض ایي 
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 وكَضّب زض آیٌسُ غیط لبثل اًىبض اؾت.

 

ٍازاض وطزى زاًف آهَظاى ثِ اًجبم ٍضظـ یىی زیگط اظ ثطًبهِ ّبی ًظبم ّبی آهَظقی پیكطفتِ، 

ّبی گطٍّی، ػالٍُ ثط ٍضظـ هَضز ػاللِ افطاز اؾت تب ضٍحیِ ّوىبضی زض آًْب ّط چِ ثیكتط 

 پطٍضـ یبثس.

 

اوخط هتفىطاى ٍ جبهؼِ قٌبؾبى زًیب ػلت انلی ػسم هَفمیت وكَضّبی جْبى ؾَم ضا، يؼف 

ٍّب ٍ ثِ َجغ آى اتالف اًطغی ٍ ًیطٍ، چٌس هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی، ػسم اًؿجبم زض وبضوطز ًیط

 نسایی ثَزى جَاهغ وبضی ٍ ًظبیط آى هی زاًٌس.

 

 ووجَز هسیطیت نحیح ضا اظ زٍ ًظط هی تَاى هَضز ثطضؾی لطاض زاز:

 

 اظ زیسگبُ فطزی ٍ قرهیتی افطاز تكىیل زٌّسُ جبهؼِ -1

 ًمم لَاًیي ٍ همطضات هطثََِ -2

 

 

زالیل ایي ًمیهِ زض جبهؼِ هب، هی تَاًس ثِ قرهیت ٍ تطثیت  اظ زیسگبُ فطزی هُوئٌب یىی اظ

افطاز ثطگطزز. زض وكَضّبی هخل ایطاى ثب فطٌّگ ذبل ذَز، ضٍح ّوىبضی ٍ ّوبٌّگی ثیي افطاز 

ثؿیبض يؼیف هی ًوبیس ٍ افطاز ًبذَز آگبُ تحول ثىبض ثؿتي زؾتَضات ٍ ثطًبهِ ّبی هسیطاى 

آًْب ًبزضؾت اؾت( ًساضًس ٍ ٌَّظ پؽ اظ گصقت ؾبل ّبی  اضقستط اظ ذَز ضا )زض حبلیىِ ثِ ًظط

ََالًی اظ قطٍع ضقس ٍ توسى ًَیي ٍ هسضًیعُ قسى ًؿجی وكَضهبى ًتَاًؿتِ این حؽ ّوىبضی 

 ٍ ّوسلی ثبالیی ضا زض وبلجس جبهؼِ هبى جب ثیبًساظین.

 

ٍّی اقبضُ ثطای احجبت هَيغ اذیط هی تَاى ثِ ػسم هَفمیت وكَضهبى زض ٍضظـ ّبی تیوی ٍ گط

وطز. ثب ووتطیي اَالع اظ اٍيبع ٍضظقی وكَضهبى ذَاّین زیس وِ هَفمیت هب زض ٍضظـ ّبی 

فطزی هخل وكتی ٍ ٍظًِ ثطزاضی ثبضّب ثیكتط اظ ٍضظـ ّبی گطٍّی ًظیط فَتجبل ٍ ٍالیجبل هی 

 ثبقس.

 

بض زاضًس ثِ جبهؼِ هب ثب ووجَز افطازی هَاجِ اؾت وِ ثتَاًٌس ٍاحس ٍ هجوَػِ ای ضا وِ زض اذتی



ًحَ هُلَة هسیطیت وٌٌس ٍ اگط افطاز هصوَض تحهیل وطزُ ٍ هترهم ثبقٌس فبجؼِ ػظین تط 

اؾت. ایي گفتِ ثساى هؼٌب ًیؿت وِ هب فمٍ هسیطاى والى ون زاضین ثلىِ ٍلتی اظ هسیطیت 

نحجت هی قَز ّط فطزی وِ زض یه گطٍُ زٍ ًفطُ هؿؤٍل اجطای ػولی اؾت هسیط هحؿَة هی 

 قَز.

 چگًَِ ثِ وبض گطٍّی ػبزت وٌین؟ 

 

زًیبی اهطٍظ زًیبی تكىیل تین ّبی وبضی اؾت ٍ اگط زض ّط هَؾؿِ یب ؾبظهبى افطاز هَفك ثِ وبض 

 گطٍّی ًكًَس، قطوت ٍ ؾبظهبى، یىی اظ ولیس ّبی هْن هَفمیت ضا اظ زؾت زازُ اؾت.

 

ب ثِ نطف ایي وِ زض یه زٍضاى وًٌَی، زٍضاى ترهم ّبی هتفبٍت اؾت. اهطٍظ زیگط یه ًفط تٌْ

ضقتِ ترهم یب حتی فَق ترهم زاضز ًوی تَاًس زض فؼبلیت ّبی هرتلف آهَظقی، تجبضی، 

التهبزی، زضهبًی ٍ... هَفك ثبقس. ثِ ػجبضت زیگط، زًیبی اهطٍظ زًیبی تكىیل تین ّبی وبضی اؾت 

بى، یىی اظ ولیس ٍ اگط زض ّط هَؾؿِ یب ؾبظهبى افطاز هَفك ثِ وبض گطٍّی ًكًَس، قطوت ٍ ؾبظه

 ّبی هْن هَفمیت ضا اظ زؾت زازُ اؾت.

 

 چٌس هخبل!

 آتف ٍاحس اظ یىی قًَس، هی وبض ثِ زؾت ًجبت تین 2. وٌس هی ؾمٌَ زضُ ثِ اتَثَؼ یه •

 ثب ًجبت ػولیبت ثِ السام ثطای تین زٍ اظ وسام ّط ٍضٍز، هحى ثِ. ضاُ پلیؽ زیگطی ٍ ًكبًی

اؾت وِ چطا زض حبلی وِ هؿبفطاى اتَثَؼ زض قطایٍ  ایي پطؾف. وٌٌس هی وكوىف یىسیگط

 ًبگَاضی ثِ ؾط هی ثطًس، ایي زٍ گطٍُ جط ٍ ثحج هی وٌٌس؟

 

 تحمیمبت ٍ هُبلؼبت ًتبیج اػًب اظ ثؼًی. وٌٌس وبض َطحی ضٍی اؾت لطاض هحممبى اظ گطٍّی •

ًبم ذَز حجت  ثِ تٌْب ضا هَفمیتی ّطگًَِ هٌبؾت قطایٍ زض تب وٌس هی پٌْبى زیگطاى اظ ضا ذَز

وٌس. ػسُ ای وٌبض هی ًكیٌٌس ٍ هٌتظط هی هبًٌس تب زیگطاى وبض ضا اًجبم زٌّس ٍ تٌْب ثِ هُطح 

قسى ًبم ذَز زض فْطؾت هحممبى هی اًسیكٌس. ًتیجِ پػٍّف چیعی جع یه ؾطی اٍضاق 

پطاوٌسُ ون اضظـ ًیؿت. گطٍُ هحممبى ثِ اضایِ آهبض وبضی ثؿٌسُ هی وٌٌس. تین پؽ اظ هست 

َتبّی هتالقی هی قَز. چطا ایي هحممبى ثِ ضغن هطاتت ثبالی ػلوی ًوی تَاًٌس ثب ّن ّوىبضی و

 ذَثی زاقتِ ثبقٌس؟

 



 اظ پؽ ّب هست اهب. اًس قسُ وبض ثِ زؾت یىسیگط ثب التهبزی فؼبلیت یه اًجبم ثطای جَاى چٌس •

ا هی ظًس ٍ ّط ض ذَزـ ؾبظ اػًب اظ ّطیه. اؾت ًكسُ حبنل ذَثی پیكطفت ٌَّظ تین، تكىیل

وؽ تٌْب ثِ ؾَز قرهی ذَز هی اًسیكس. تین تجبضی ؾطاًجبم ثب يطضّبی هبلی ظیبزی 

 ٍضقىؿت هی قَز. چطا؟

 

ایي ّب ًوًَِ ّبیی اظ ًتبیج فبجؼِ آهیع ػسم ّوىبضی حطفِ ای اؾت وِ قوب هی تَاًیس اهخبل آى 

 ضا زض گَقِ ٍ وٌبض ثیبثیس.

 زٍ زٍ تب ثیكتط اظ چْبضتب

ؾبظهبى، هَؾؿِ یب قطوتی وِ قبغل ثبقیس ػًَی اظ یه تین وبضی ّؿتیس وِ زیگط  قوب زض ّط

اػًبی آى ضا هسیطاى، هؼبًٍبى ٍ زیگط ّوىبضاًتبى تكىیل هی زٌّس. حتی هی تَاى ذبًَازُ ضا 

تیوی زاًؿت وِ زض آى پسض، هبزض ٍ فطظًساى زض وٌبض ّن ثطای ایجبز هحیُی گطم ٍ نویوی ٍ 

ی اجتوبػی، التهبزی ٍ... تالـ هی وٌٌس. ایي زیسگبّی اؾت وِ اهطٍظُ ثطای وؿت هَفمیت ّب

وبضقٌبؾبى اهَض اجتوبػی ٍ التهبزی ثِ آى تَجِ زاضًس. ثِ ایي هؼٌی وِ فؼبلیت ّبی قوب زض 

لبلت تین ٍ زض وٌبض زیگط اػًبی یه هجوَػِ هؼٌب ٍ اضظـ پیسا هی وٌس. ضفتبضّبی فطزی ٍ 

س ٍ اًتمبز لطاض هی گیطًس، ظیطا ثِ گفتِ هحؿي ثطظگط ذلیلی االى زض تىطٍی زض ایي زیسگبُ هَضز ًم

زًیب ثحج ترهم هُطح ًیؿت. افطاز هؼوَال زض یه ظهیٌِ ذبل ترهم زاضًس ٍ اگط ثرَاٌّس 

هَفك ثبقٌس ثبیس زض یه گطٍُ ٍ یه تین ٍ وٌبض یىسیگط لطاض گیطًس تب ثب هكبضوت یىسیگط ثتَاًٌس 

 س.ثِ ًتیجِ لبثل لجَلی ثطؾٌ

 

تطثیت زٍضاى وَزوی ٍ تىبلیف زضؾی زض هساضؼ هب ثِ گًَِ ای اؾت وِ ضفتبضّبی فطزی ضا 

تمَیت هی وٌٌس. وَزوبى هب هی آهَظًس ثطای ثْتطیي ثَزى ثب یىسیگط ضلبثت وٌٌس. تىبلیف زضؾی 

ٍ ثبظذَضزّبی زٍضاى هسضؾِ اغلت ثِ گًَِ ای ًیؿت وِ وبض تیوی ٍ گطٍّی ضا زض زاًف آهَظاى 

یت وٌس ٍ آى ََض وِ هسیط قجىِ اضظـ آفطیٌبى ذالق هی گَیس: آًچِ هب زض ؾبظهبى ّب هی تمَ

ثیٌین ایي اؾت وِ افطاز ثلس ًیؿتٌس وبض تیوی اًجبم زٌّس ٍ لصا ؾبظهبى ثب هكىالت ظیبزی ضٍ ثِ 

 ضٍؾت.

 

قسُ  تجطثیبت ًبذَقبیٌسی وِ اغلت ثِ زلیل ًبآقٌبیی ثب فَت ٍ في وبض تیوی گطیجبًگیط افطاز

اؾت، هؿٍَلیت ًپصیطفتي ثطذی اظ اػًب، هكىالتی وِ زض ظهیٌِ تهوین گیطی ضخ هی زّس، 

نطف ظهبى ظیبز ثطای اًجبم تهویوبت، ؾٌجل وبضی ّب ٍ فطاض اظ اًجبم ٍظبیف ٍ آًچِ ثطظگط اظ آى 



ٌس. ثِ ػٌَاى ؾَاضی هجبًی یبز هی وٌس، ػَاهلی اؾت وِ افطاز ضا اظ اًجبم وبض تیوی گطیعاى هی و

 فطاهَـ ًىٌیس وِ ّویكِ ذطز جوؼی ثْتط اظ فطز وبض هی وٌس.

 

ذاللیت، هَاجِْ هخجت ثب تغییطاتی وِ ضٍظ ثِ ضٍظ زض زًیب ایجبز هی قَز، ّن افعایی هخجت وِ اظ 

زیسگبُ ثطظگط ثِ ایي هؼٌی اؾت وِ زیگط زٍ زٍ تب چْبضتب ًوی قَز ٍ هی تَاى ثْطُ ثیكتطی اظ 

 ؾت وِ وبض گطٍّی ٍ تیوی ضا هَضز تَجِ ٍ زض اٍلَیت لطاض زازُ اؾت.وبض ثطز، اظ هعایبیی ا

 

تكىیل یه تین وبضی ثِ هؼٌبی ایجبز فطٌّگی اؾت وِ زض آى ّوىبضی اضظـ پیسا هی وٌس. زض 

یه تین وبضی، افطاز ثِ ایي ثبٍض هی ضؾٌس وِ افىبض، ثطًبهِ ّب، تهویوبت ٍ فؼبلیت ّب ٍلتی ثب 

ِ ثْتطی ثِ زًجبل ذَاٌّس زاقت. افطاز زض ایي تین هی فْوٌس ٍ ثِ ایي ّوىبضی اًجبم قًَس، ًتیج

 ثبٍض هی ضؾٌس وِ ّیچ یه اظ هب ثرَثی ّوِ هب ًیؿت.

 

اهطٍظ یبفتي هحیٍ ّبی وبضی وِ ًوًَِ هَفمی اظ یه وبض گطٍّی ذَة ثبقس چٌساى آؾبى 

هكغَلیبت ٍ ؾطگطهی ًیؿت. زض وكَض هب ؾبذتبض ذبًَازُ، هساضؼ، ؾبظهبى ّب ٍ هَؾؿبت ٍ حتی 

ّبی هب ثط هحَض ثطًسُ ثَزى، ثْتطیي ثَزى ٍ زض ضاؼ لطاض گطفتي ٍ ثِ ََض ولی هَفمیت ّبی 

فطزی اؾتَاض اؾت. وبضگطاى، وبضهٌساى ٍ ثِ ََض ولی ّوِ افطاز ثٌسضت زض هحیٍ ّبیی پطٍضـ 

 هی یبثٌس وِ زض آى ثط وبض تیوی تبویس قَز ٍ گطٍُ اّویت ثیكتطی زاقتِ ثبقس.

 

ؾبظهبى ّب افطاز ضا ثط اؾبؼ ػمبیس، پیكیٌِ ٍ تجطثِ اضظقگصاضی هی وٌٌس. هب ثطای ضؾیسى ثِ ایي 

ًمُِ وِ وبض تیوی ثطایوبى اضظقوٌس ثبقس ٍ زض اٍلَیت لطاض گیطز، فبنلِ ظیبزی ضا ثبیس ثپیوبیین. ثب 

هَاًغ ضا  ایي حبل قٌبذت آفت ّبی وبض تیوی ٍ ضٍـ ّبی همبثلِ ثب آى هی تَاًس ثؿیبضی اظ

ثطَطف ؾبظز. ّوچٌیي ثب هكبضوت ٍ اضظـ زّی ثِ وبض گطٍّی هی تَاًیس زض یه گطٍُ وَچه 

قبغل ثبقیس یب زض یه ؾبظهبى ػطیى ٍ ََیل فًبیی ایجبز وٌیس وِ ّوِ ثب یىسیگط ّوىبضی 

 وٌٌس.

 اػتوبز، ولیس وبض گطٍّی

 

ز فىط وٌیس. آیب هی تَاًیس ثِ قوب ثِ ػٌَاى یىی اظ اػًبی گطٍُ ثطای چٌس لحظِ ضٍی ضفتبض ذَ

 ضاحتی اظ ّوىبضتبى ثطای اًجبم وبضّب ووه ثرَاّیس؟



 

 چمسض ثِ آًْب زض اًجبم ٍظبیفكبى ووه هی وٌیس؟

 

 چمسض تالـ هی وٌیس ًبتَاًی ّب ٍ لغعـ ّبی وبضی ذَز ضا پٌْبى وٌیس؟

 

بی ثی اػتوبز، چٌیي ضفتبضی ًكبًِ ٍجَز ػسم اَویٌبى ٍ اػتوبز ثیي اػًبی تین اؾت. تین ّ

 اًطغی ٍ ٍلت ٌّگفتی ضا نطف هسیطیت ضفتبضّب ٍ تؼبهل ّبی زضٍى گطٍّی هی وٌٌس.

 

اظ ًكؿت ّبی تیوی هی ّطاؾٌس ٍ حبيط ًیؿتٌس ذُطّبی یبضی ذَاّی اظ زیگطاى یب ووه 

ضؾبًی ثِ آًْب ضا ثپصیطًس. زض ًتیجِ، ضٍحیِ اػًب ثطای فؼبلیت تیوی وبّف یبفتِ ٍ جبثِ جبیی 

 وبض ثِ ََض ًبذَاؾتِ ظیبز اتفبق هی افتس. ًیطٍی

 

اػًبی تین ّبی ثی اػتوبز، يؼف ّب ٍ لغعـ ّبی ذَز ضا اظ یىسیگط پٌْبى هی وٌٌس، اظ یبضی 

زازى ثِ حَظُ ّبی ثیطٍى اظ هؿٍَلیت ذَز اوطاُ زاضًس، ثسٍى تالـ ثطای قٌبذت زضؾت همهَز 

هْبضت ّب ٍ تجطثِ ّبی یىسیگط ٍ ثْطُ  ٍ اؾتؼساز زیگطاى ػجَالًِ لًبٍت هی وٌٌس، اظ قٌبذت

ثطزاضی اظ آًْب غفلت هی ٍضظًس، ثطای ّسایت ضفتبضّبی ؾیبؾی گًَِ ذَز ٍلت ٍ اًطغی تلف هی 

وٌٌس، ًؿجت ثِ هَلؼیت زیگطاى حؿس هی ٍضظًس ٍ ثطای پطّیع اظ گطزّوبیی ٍ جلؿِ ّبی وبضی 

 ثْبًِ هی تطاقٌس.

 

ض تیوی اؾت وِ اغلت هَجت اظ زؾت ضفتي تؼْس ثی اػتوبزی یىی اظ هْوتطیي آفت ّبی وب

گطٍّی هی قَز. قبیس ثتَاى گفت وبض تیوی ثسٍى اػتوبز هتمبثل ثیي اػًب اهىبى پصیط ًرَاّس 

ثَز. اػتوبز زض وبض تیوی ثِ هؼٌی اَویٌبى ذبَط اػًبی تین اظ ایي اؾت وِ زض گطٍُ وؿی لهس 

ب احؿبؼ اهٌیت ٍ ضاحتی هی وٌٌس. زض يطثِ ظزى ثِ زیگطی ضا ًساضز. زض چٌیي قطایُی اػً

ًتیجِ، ٌّگبم ضٍیبضٍیی ّبی ذَز حبلت زفبػی ًوی گیطًس، ثلىِ اػًب ًمُِ يؼف ّبی یىسیگط ضا 

پَقف هی زٌّس ٍ ایي يؼف ّب ثبػج آؾیت پصیط قسى آًْب ًوی قَز. آًْب ثطاحتی اظ ّن ووه 

 س.هی ذَاٌّس ٍ یىسیگط ضا حتی ثسٍى زضذَاؾت ووه یبضی هی ضؾبًٌ

 

 



ایجبز چٌیي ضٍحیِ ای زض یه تین وبضی چٌساى آؾبى ًیؿت، ثَیػُ ثب تَجِ ثِ ایي ًىتِ وِ 

ّطیه اظ هب زض پیكیٌِ ذَز ثِ گًَِ ای پطٍضـ یبفتِ این وِ تٌْب ثِ هَفمیت ّبی فطزی 

ثیٌسیكین. زؾت ثطزاقتي اظ ایي ػبزت زیطیي ٍ ًْبزیٌِ قسُ ثِ ذبَط ذیط ٍ نالح تین ثؿیبض 

َاض اؾت؛ اهب ایي ّوبى ضاّىبضی اؾت وِ ثطای ایجبز اػتوبز زض هیبى اػًبی تین ثبیس ؾرت ٍ زق

 اًجبم قَز.

 

 

وبضقٌبؾبى ضٍـ ّبی هرتلفی ضا ثطای ایجبز اػتوبز ثیي اػًبی تین اضایِ هی وٌٌس. ثطای هخبل 

گطٍّی پیكٌْبز هی وٌٌس اػًبی تین زض جلؿِ ای ثِ چٌس پطؾف وَتبُ اظ ظًسگی قرهی ذَز 

بؾد زٌّس. ایي وبض احؿبؼ یگبًگی ٍ زضن هتمبثل ضا لَت هی ثركس ٍ ضفتبضّبی ًبزضؾت ٍ پ

 غطو ٍضظاًِ ضا تًؼیف هی وٌس.

 

زضجِ اؾت.  363ضٍـ زیگط، آى گًَِ وِ ًكطیِ نٌؼت ذَزضٍ هی ًَیؿس، ثِ وبضگیطی ثبظذَضز

ثِ زاٍضی ٍ لًبٍت ایي اثعاض ووی زض اػًب احؿبؼ ذُط ایجبز هی وٌس؛ ظیطا ّوتبیبى ضا ٍازاض 

زضثبضُ یىسیگط هی وٌس ٍ فطنت اًتمبز ؾبظًسُ ضا فطاّن هی آٍضز. لصا ثطای اؾتفبزُ اظ ایي ضٍـ 

 ثبیس حسالل ثبٍضّبیی اظ اػتوبز ثِ زؾت آهسُ ثبقس.

 

زض ایي هیبى ، ًمف ضّجط تین اظ ّوِ اػًب هْوتط اؾت. اٍ ثبیس ذُط وٌس ٍ ذَز ضا زض هؼطو 

زّس تب زیگطاى ّن جطات ٍ قطایٍ اػتوبز آفطیٌی ضا تمَیت وٌٌس. ضفتبض ضّجط اًتمبز زیگطاى لطاض 

گطٍُ ثبیس ٍالؼی ٍ نبزلبًِ ثبقس، زض غیط ایي نَضت ثبػج تمَیت ضفتبضّبی ؾیبؾی گًَِ ٍ 

 ضیبوبضاًِ هی قَز.

 هطالت آفت ّب ثبقیس

 

، ّوچٌبى تین وبضی اگط فىط هی وٌیس ثب ٍجَز اػتوبز هتمبثلی وِ ووبثیف ثیي اػًب ٍجَز زاضز

 2هَفمی ًساضیس، ضٍی تؼْس وبضی اػًب ٍ هؿٍَلیت پصیطی آًْب توطوع وٌیس. ثطای ایجبز ایي 

 ٍیػگی ضّجط تین ثبیس ثِ ایي پطؾف ّب پبؾد زّس:

 



 آیب اّساف وبض تیوی ثِ زضؾتی ثطای اػًب تكطیح قسُ اؾت؟

 اؾت؟ آیب ٍظبیف ٍ هؿٍَلیت ّب ثَيَح ثطای اػًب قٌبذتِ ٍ ثیبى قسُ

 آیب وبض تیوی ثِ ػٌَاى یه اٍلَیت هَضز تَجِ هسیطاى لطاض هی گیطز؟

 آیب اػًب نبزلبًِ توبیل ثِ ّوىبضی ثب تین زاضًس ٍ آیب ثِ اّویت وبضی وِ ثبیس اًجبم قَز ٍالفٌس؟

 آیب اًتظبضات اػًب ثطای پیكطفت هْبضت ّبیكبى زض تین ثطآٍضزُ هی قَز؟

 الظم ثطای ضؾیسى ثِ اّساف تیوی ضا زاضًس؟ آیب اػًبی تین هْبضت ٍ قبیؿتگی

 آیب اػًبی تین زض همبثل وبض ذَز ثبظذَضزّبی هٌبؾت زضیبفت هی وٌٌس؟

 آیب ؾبظهبى اَالػبت الظم ضا ثِ ََض هتٌبٍة زض اذتیبض اػًب لطاض هی زّس؟

 آًْب چمسض زض تهوین گیطی ٍ ؾیبؾت گصاضی ؾبظهبى ؾْن زاضًس؟

 ذَز ضا ثطاحتی ٍ ثسٍى هالحظِ وبضی ثیبى وٌٌس؟آیب هی تَاًٌس ًظطات هربلف 

 

 

زض وبض تیوی هیعاى تؼْس اػًب تب اًساظُ ای ثِ ٍيَح تهویوبت ٍ زذبلت آًْب زض فطآیٌس تهوین 

گیطی ّب ثؿتگی زاضز. ٌّگبهی وِ ضٍحیِ اػتوبز زض هیبى اػًبی تین حبون ثبقس، تهویوبت ثِ 

ٌبى اظ ایي وِ هَضز آؾیت زیگطی لطاض ًوی نَضت ٍايح ثیبى قسُ ٍ ّوِ ثطاحتی ٍ ثب اَوی

گیطًس، زض تهوین ؾبظی ٍ تهوین گیطی هكبضوت هی وٌٌس. ّوچٌیي الظم اؾت زض جلؿبت زٍضُ 

 ای ٍظبیف انلی ّطیه اظ اػًب ثِ ََض نطیح شوط قَز.

 

اػتوبز هتمبثل ٍ تؼْس وبضی اظ قطایٍ الظم ثطای هَفمیت وبض تیوی هحؿَة هی قًَس، اهب وبفی 

تٌس. ػالٍُ ثط ایي زٍ قوب ثبیس زض لجبل تؼْسی وِ زاضیس هؿٍَلیت پصیط ٍ پبؾرگَ ثبقیس. ثِ ًیؿ

ایي هؼٌی وِ اظ اًتمبز ّوىبضاى ذَز زضثبضُ ػولىطزّبی غیطنحیح ٍ ظیبًجبض ثطای تین ًبضاحت 

ًكَیس. ثِ ّوىبضاًتبى اػتوبز وٌیس ٍ هُوئي ثبقیس ًیت زیگطاى اظ ثبظذَاؾت قوب تٌْب هَفمیت 

وبض تین اؾت ًِ ترطیت قرهیت ٍ آؾیت ظزى ثِ حیخیت وبضی قوب. َجیؼی اؾت ثِ ػٌَاى 

ػًَی اظ یه تین وبضی زض نَضتی هی تَاًیس هؿٍَلیت پصیط ٍ پبؾرگَ ثبقیس وِ ّسف ّبی تین 

ٍ ٍظبیف ذَز ضا ثرَثی ثكٌبؾیس. ثبظذَضزّبی فطزی ضّجط گطٍُ ًؿجت ثِ ًتبیج الساهبت قوب ًیع 

ت وِ هی تَاًس زض ایجبز حؽ هؿٍَلیت پصیطی وبضؾبظ ثبقس. ضّجط یه گطٍُ پیف اظ هَاضزی اؾ

اظ ّطچیع ثبیس قطایُی ضا فطاّن وٌس وِ اظ یه ؾَ زیگط اػًب اظ اٍ زض همبثل فؼبلیت ّبیف 

هؿٍَلیت ذَاّی وٌٌس ٍ اظ ؾَی زیگط ذَز ًیع زض ثطاثط تَيیح ذَاّی ّوتبیبى، پبؾرگَ ثبقس. 

 بیی وِ ثِ یىسیگط اػتوبز وبفی ًساضًس تَنیِ ًوی قَز.ایي ضٍـ ثطای گطٍُ ّ

 



قبیس ثتَاى گفت ثستطیي آفتی وِ اػًبی یه تین ثِ آى زچبض هی قًَس، تَجِ ّطیه اظ اػًب ثِ 

 ّسف ّبیی غیط اظ ّسف ّبی گطٍُ اؾت.

 

ثؿیبضی اظ وؿبًی وِ زض حلمِ ّبی تیوی لطاض هی گیطًس، آى ضا پلِ ای ثطای تطلی ٍ پیكطفت 

ز هی ثیٌٌس، لصا حفظ همبم، جبیگبُ ٍ هٌبفغ ذَز ضا ثط هٌبفغ ٍ ًتبیج ٍ اّساف تین تطجیح هی ذَ

زٌّس. فًبی وبضی تین زض ًَع گطایف قوب ثؿیبض تبحیطگصاض اؾت. زض تین ّبیی وِ اهٌیت قغلی ٍ 

 اػتوبز هتمبثل ووطًگ تط اؾت، تَجِ ثِ اّساف قرهی ثیكتط زیسُ هی قَز.

 

ثِ ثبٍض اػًب تجسیل قَز وِ وؿت همبم ٍ هٌعلت تیوی ثِ هؼٌبی وؿت هٌعلت اهب ثبیس ایي انل 

فطزی ثطای یىبیه اػًبی تین اؾت. یؼٌی قوب ٍ ّوىبضاًتبى ثبیس ثِ ایي ثبٍض ثطؾیس وِ هَفمیت 

یب قىؿت تین زض ٍالغ هَفمیت یب قىؿت قوبؾت. ثِ ایي زلیل اؾت وِ هی گَیین ؾْن ّطیه 

وی، ثبیس ثب قفبفیت ٍ نسالت پطزاذت قَز. ًمف ضّجط تین زض تمؿین اظ اػًب زض زؾتبٍضزّبی تی

لسضقٌبؾی ٍ پبزاـ ثِ وؿبًی وِ ظهیٌِ ضقس ٍ هَفمیت تین ضا فطاّن آٍضزُ اًس، ثؿیبض حؿبؼ ٍ 

 هْن اؾت.
  

 حطف آذط 

 

زض زًیبی اهطٍظ، وبض تیوی ضٍظ ثِ ضٍظ اّویت ثیكتطی پیسا هی وٌس ٍ تین ّبی وبضی ثیكتطی 

هی قًَس. تین، هجوَػِ ای اظ افطاز اؾت وِ ّطیه هؿٍَلیت ّبی ذبنی ضا ثطای تكىیل 

ضؾیسى ثِ اّساف گطٍُ ثِ ػْسُ زاضًس. ٍظیفِ هب ٍ قوب ثِ ػٌَاى ػًَی اظ یه تین ایي اؾت وِ 

ؾْن ذَز ضا ثْتطیي ٍجِ اًجبم زّین ٍ ثب اػتوبز ثِ یىسیگط، تؼْس، هؿٍَلیت پصیطی ٍ تَجِ ثِ 

مبتی، التهبزی، فطٌّگی ٍ تجبضی ذَز ضا ثطای ضؾیسى ثِ اّساف ًْبیی اـ ثِ اّساف، تین تحمی

 جلَ ثطاًین.

 

ٍ هی ثبیؿت ثِ ایي ٍالؼیت جبهؼِ هبى تَجِ الظم ضا هجصٍل زاضین وِ فطّیرتگبى ٍ زاًف 

آهَذتگبى ٍ هترههبى جبهؼِ ًجبیس ّوبًٌس ػَام هٌتظط فطاّن قسى قطایٍ هُلَة ثبقٌس ثلىِ 

وِ هی تَاًٌس آًطا ثب زؾت ّبی ذَز فطاّن وٌٌس. اگط ّط زاًكجَ اظ ذَز قطٍع وٌس ٍ  ثبیس تب آًجب

ذَز ضا زضگیط وبضّبی گطٍّی وٌس ٍ ایي يؼف ثِ اضث ضؾیسُ اظ گصقتگبى ضا ًبثَز وٌس هی 



تَاًین اهیس ٍاض ثبقین وِ ٍلتی ظهبى هسیطیت والى ایي ًؿل فطا ضؾیس ثب ثطًبهِ ضیعی نحیح، 

 ضٍظ افعٍى زض ظهیٌِ ّبی هرتلف ثطای وكَض ػعیعهبى ایطاى ثبقین. ثِ اهیس آًطٍظقبّس قىَفبیی 

 

 

ّب: تین تین وبضی تیوی هسیطیت هسیطیت ضاّجطزی هَفمیت پػٍّف وبض وبض تیوی وبض  ٍاغُ

 گطٍّی گطٍُ گطٍُ وبضی

  

**** 
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