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نٜؽ ثٚ ػ٘ٞإ ثبؼؾتؽيٖ خِٞٙ تٔعٕ ظؼ عٍٞ تبؼيص عٞالٗي تٌبَٓ ظؼ ثكتؽ تبؼيطي ٝ قؽؾٓي٘ي ايؽإ ٛٔٞاؼٙ ثبؾتبثي اؾ 
اي آٗبٕ ثٞظٙ  اي ايؽاٗيبٕ ظؼ ٗظْ ظاظٕ ثٚ كضبي قٌٞٗت خٔؼي ضٞظ ٝ ٗٔٞظي اؾ كضبي اٗعيهٚ ٓجبٗي كٌؽي ٝ اٗعيهٚ

ؼيطي ايؽاٗيبٕ ظؼثؽظاؼٗعٙ ٓلٜٞٓي ثكيبؼ كؽاتؽ اؾ ٓدٔٞػٚ ظؼْٛ اقت. نٜؽ ثٚ ػ٘ٞإ يي پعيعٙ كؽٛ٘گي، ظؼ قبثوٚ تب
ٛبقت. نٜؽ ظؼ كؽٛ٘گ ايؽاٗي ٓلٜٞٓي اقت خبٓغ، ٓتهٌَ اؾ  ٛب ٝ اٗكبٕ ٛب، اتٞٓجيَ ٛب، ضيبثبٕ كهؽظٙ قبضتٔبٕ

اؾ ٛبي ضبو نٜؽ ظؼ ٛؽًعاّ  ؾٓبٕ ٝيژگي اثؼبظ ٓطتِق كؽٛ٘گي، اختٔبػي، اهتًبظي، تبؼيطي ٝ عجيؼي. اؾ خٔغ ْٛ
ايٖ اثؼبظ، تبثيؽات ٝ تأثؽات ٓتوبثَ آٜٗب ٝ هؽاؼ گؽكتٖ آٜٗب ظؼ ثؽاثؽ غٖٛ آكؽي٘٘عٙ ٝ ٓطبعت نٜؽ، اٗكبٕ، ٓلٜٞٓي زبيَ 

گيؽظ. ٛؽًعاّ اؾ ػٞآَ عجيؼي، تبؼيطي، كؽٛ٘گي، اختٔبػي، اهتًبظي ٝ...، ظؼ زبُت  نٞظ ًٚ نٜؽ ٗبّ ٓي ٓي

 ثٚ نٜؽ ٓٞثؽ ٛكت٘ع.  ٓغِٞة، ثٚ ت٘بقت هعؼ ٝ خبيگبٙ ضٞظ ظؼ نٌَ ظاظٕ
قبضت ظيگؽ ظؼ ٛٔٚ ٓؽاتت ٝخٞظي ضٞظ خِٞٙ زضٞؼ ٝ اٗعيهٚ اٗكبٕ ٝ ٗٔبظي اؾ  نٜؽ ٗيؿ ٓبٗ٘ع ٛؽ پعيعٙ اٗكبٕ

ٛبي ؾيكتي ٝ ٛ٘دبؼٛبي خبؼي ظؼ اٗعيهٚ ٓؽظٓبٗي اقت ًٚ ػالٝٙ ثؽ ثؽضٞؼظاؼي اؾ ايٍٞ كؽٛ٘گي  ٛب، ق٘ت اؼؾل
اي اؾ  تجغ إٓ ظؼ ؼٝاثظ اختٔبػي ضٞظ ثٚ ٓؽتجٚ ظؼ ثبٝؼٛبي خٔؼي ٝ ثٚ ٓهتؽى ثٚ ٝاقغٚ تؼِن ثٚ يي هِٔؽٝ كؽٛ٘گي،

اٗع. ثٚ ثيبٕ ظيگؽ نٜؽ  اٗع ٝ ثؽ ايٖ ٓج٘ب ثٚ ٌٓبٕ قٌٞٗت ٝ اقتوؽاؼ ٓهتؽى ضٞظ نٌَ ظاظٙ ٛٔجكتگي ٝ تٞاكن ؼقيعٙ

ط ٓكتويْ ثب ٛبي آكؽي٘٘عٙ إٓ ظؼ اؼتجب ظؼ ٓؼ٘بي زويوي ٓسَ ؾٗعگي "خبٓؼٚ نٜؽي" اقت. نٜؽ ثٚ ٝاقغٚ اٗكبٕ
يبثع. نٜؽ اقالٓي  ٛبي اختٔبػي ٓؽظٓبٕ يي قؽؾٓيٖ نٌَ گؽكتٚ ٝ ٓؼ٘ب ٓي ٛب، اػتوبظات ٝ ٝيژگي كؽٛ٘گ، اؼؾل

ثب تٔبّ اؼًبٕ ٝ ٓلبٛيْ إٓ، اؾ خِٔٚ اٛٔيت يبكتٖ ٓسالت ٓكٌٞٗي ظؼ ايٖ نٜؽ ثب تٞخٚ ثٚ خبيگبٙ ٓلّٜٞ آت 
اي اؾ  اقبـ ٓؽًؿيت ٓكدع خبٓغ ٝ ث٘بٛبي ٓػٛجي، ٗٔٞٗٚگيؽي قبضتبؼ نٜؽ ثؽ  اقالٓي ظؼ ظيٖ اقالّ يب نٌَ

گيؽي ٓسالت ثبال ٝ پبييٖ نٜؽي ٝ ٝخٞظ ٓسالت ٛٔگٖ ظؼ نٜؽ  تبثيؽ كؽٛ٘گ ٝ اػتوبظات ثؽ نٜؽ اقت. ػعّ نٌَ

اقالٓي، ثٚ ػ٘ٞإ ًٓعاهي اؾ ٓلّٜٞ ػعٍ ٝ ٓؼ٘بي تؼبظٍ، ٗيؿ ٗٔٞٗٚ ظيگؽي اؾ تبثيؽ ايٍٞ اػتوبظي ٝ اؼؾني 
 كِٔبٕ ضبُن نٜؽ، ظؼ نٜؽ اقالٓي اقت. ٛبي ٓ اٗكبٕ

گيؽي نٜؽ  ٛبي خـؽاكيبيي ٝ اهِئي ٗيؿ اؾ خِٔٚ ػٞآَ ٓٞثؽ ثؽ نٌَ ٓطتًبت عجيؼي يي قؽؾٓيٖ اػْ اؾ ٝيژگي
ظاؼ ًٞٙ ٗظٔي ٓتلبٝت اؾ اقتوؽاؼ نٜؽ ظؼ قغر ٛٔٞاؼ  ثٞظٙ ٝ ظؼ ٗظبّ اقتوؽاؼ نٜؽ )اقتوؽاؼ نٜؽ ظؼ ظآ٘ٚ نيت

ْ كضبيي ٝ ًبُجعي نٜؽ )ٓيؿإ تؽاًْ ثبكت نٜؽي، ٗسٞٙ هؽاؼگيؽي كضبٛبي ثبؾ ٝ ثكتٚ آكؽي٘ع.( ٗظ يي ظنت ٓي
گيؽي نٜؽ )ؼٝ ثٚ آكتبة ٝ ثبظٛبي ٓغِٞة( ٝ اؾ قٞي ظيگؽ ظؼ كؽٛ٘گ، آظاة ؼكتبؼي  ث٘بٛب ٗكجت ثٚ ْٛ ٝ...( ٝ خٜت

 نٜؽٝٗعإ، ٗسٞٙ پٞنم آٗبٕ ٝ ... ٓٞثؽ اقت.
ٛبي اهتًبظي ٗيؿ ثٚ عٞؼ ٓكتويْ ٝ  ٝ ؼٝٗن اهتًبظي ٝ چٚ ظؼ ؾٓبٕ ثسؽإچٚ ظؼ ؾٓبٕ نٌٞكبيي   ػٞآَ اهتًبظي،

ٛبي ثبكت نٜؽي ٝ ث٘بٛب ثٚ  ؿيؽٓكتويْ اؾ عؽين تأثيؽگػاؼي ثؽ چگٞٗگي تٞقؼٚ نٜؽ ظؼ اثؼبظ ًيلي ٝ ًٔي، ٝيژگي

ظٛي ثٚ  ؼ نٌَٛبي تُٞيعي ٝ ٓيؿإ ظؼآٓع قبً٘بٕ ٝ... ظ ضًٞو ث٘بٛبي ٓكٌٞٗي، ظؼ ؼاثغٚ ثب ٗٞع ٝ ٓيؿإ كؼبُيت
ٞثؽ ٛكت٘ع. ػالٝٙ ثؽ ايٖ ٗسٞٙ ٗگبٙ قبً٘بٕ نٜؽ ثٚ ٓوُٞٚ اهتًبظ ٝ ٓيؿإ تٞهغ  نٜؽ ٝ تـييؽات ًبُجعي ٝ كضبيي إٓ ٓ

 گػاؼظ.  اهتًبظي آٗبٕ اؾ نٜؽ ٝ ٓؼٔبؼي تبثيؽاتي كبزم ظؼ نٜؽ ٝ ٓؼٔبؼي ثؽ خبي ٓي
كؽٛ٘گي، اهتًبظي ٝ تبؼيطي، ظؼخٚ   ختٔبػي،ٓيؿإ ٛٔبٛ٘گي نٜؽ ثب ٓطتًبت ٓسيغي إٓ، اػْ اؾ ٓسيظ عجيؼي، ا

ؾٗع. ظؼ زويوت نٜؽ ثب ٛٞيت نٜؽي اقت ًٚ چٚ ظؼ ًِيت ٝ چٚ ظؼ اخؿاء ظؼ ٛٔبٛ٘گي  ٓ٘عي نٜؽ ؼا ؼهْ ٓي ٛٞيت

ٛبي يبظ نعٙ نٌَ گؽكتٚ ثبنع. ٛٞيت يي نٜؽ ثؽآٓعٙ اؾ ػٞآَ كٞم، ثيم اؾ ٛؽخبي ظيگؽ  ٝ ت٘بقت ًبَٓ ثب ٝيژگي
 آيع. نٞظ ٝ ثٚ ظيعٙ ٓي ِي ٓيظؼ "ٓ٘ظؽ نٜؽ" ٓتد

ٛب، ؼكتبؼٛب،  اي اؾ ػ٘بيؽ عجيؼي ٝ ًٓ٘ٞع اػْ اؾ ًبُجع ٝ كضبٛبي نٜؽ، اٗكبٕ ٓ٘ظؽ نٜؽ ثٚ ػ٘ٞإ ٓدٔٞػٚ
اهتًبظي ٝ   ٛبي تبؼيطي، كؽٛ٘گي، ٗٔبي ٝيژگي آي٘ٚ تٔبّ  ٛبي آٜٗب ٝ... ثٚ ػ٘ٞإ ٗطكتيٖ خِٞٙ اؾ نٜؽ، كؼبُيت

گبٙ ثؽآي٘ع  نٜؽ ٗٔٞظ آنٌبؼ ٝ ػيبٕ ػٞآَ ٓطتِق تهٌيَ ظٛ٘عٙ نٜؽ، تدِي عجيؼي نٜؽ اقت. ظؼ زويوت ٓ٘ظؽ

تبثيؽات ٓتوبثَ آٜٗب ثؽ يٌعيگؽ ٝ ٓسَ ثٚ ػي٘يت ظؼآٓعٕ ٓهطًبت ضبو إٓ نٜؽ اقت؛ ظؼ اُٝيٖ ٗظؽ ثٚ نٜؽ ثٚ ظيعٙ 
ثيؽگػاؼي ثؽ اظؼاى گػاؼظ. ٓ٘ظؽ نٜؽي ٓغِٞة ثب هبثِيت تأ آيع ٝ اُٝيٖ ٝ ٜٓٔتؽيٖ تبثيؽات ؼا ثؽ اٝ ٓي ٗبظؽ ٓي

 اي ظاؼظ.  نٜؽٝٗعإ اؾ تدؽثٚ ؾٗعگي ظؼ نٜؽ ظؼ تسون نٜؽ ٓغِٞة ٗوم ػٔعٙ
اي ٓغؽذ ظؼ ًيليت ٝ ٓغِٞثيت نٜؽٛب، ٝاهؼيتي ػي٘ي ثٞظٙ ٝ زبيَ ٓهبٛعٙ ٝ ظؼى  ٓ٘ظؽ نٜؽي ثٚ ػ٘ٞإ ٓوُٞٚ

.ٛ٘گبّ ٓٞاخٜٚ نٜؽٝٗع ثب پعيعٙ ٛب، يعاٛب، ثٞٛب ٝ.. ٓظبٛؽ گٞٗبگٕٞ ٝ ِٓٔٞـ نٜؽ اػْ اؾ ث٘بٛب، كضبٛب، كؼبُيت

ٛبي ٓطتِق، اػْ اؾ ظيعٕ نٜؽ اؾ ظٝؼظقت يب ٛ٘گبّ هؽاؼ گؽكتٖ ظؼ نٜؽ ٝ يب زتي ٛ٘گبّ اقتوؽاؼ  نٜؽ )ظؼ ٓويبـ
ظؼ ث٘بٛب( اقت. ظؼ ظؼى پعيعٙ ٓ٘ظؽ نٜؽي تٔبّ زٞاـ اٗكبٕ كؼبٍ ٛكت٘ع. ٓ٘ظؽ نٜؽي يؽكًب ظؼثؽظاؼٗعٙ ٗٔبي 

ت ٗيكت؛ ثٌِٚ يعاٛب، ثٞٛب، اٗٞاع ػ٘بيؽ عجيؼي ٝ ًٓ٘ٞع، ضٞاٙ ثبثت ٝ ضٞاٙ ٓتسؽى ؼا ٛب ٝ ػ٘بيؽ هبثَ ؼٝي قبضتٔبٕ
ظؼ ثؽ گؽكتٚ ٝ ظؼ ًَ نبَٓ تٔبّ إٓ چيؿٛبيي اقت ًٚ تٞقظ زٞاـ اٗكبٕ، ٛ٘گبّ زضٞؼ ظؼ نٜؽ هبثَ ظؼى اقت ٝ 

ٛبيي ثب ٗٔبٛبي ثب ًيليت  تٔبّ ايٖ ػٞآَ ثب ْٛ ظؼ ًيليت ٓ٘ظؽ نٜؽي ٓٞثؽ ٛكت٘ع. ثٚ ػ٘ٞإ ٓثبٍ ٝخٞظ قبضتٔبٕ

تٞاٗع ٓٞخع ٓ٘ظؽ نٜؽي  ٛبي ؼكتبؼي ٝ كؼبُيتي ٓٞاخٚ ٛكتيْ، ٗٔي ًٚ ظؼ كضبٛبي نٜؽ ثب اٗٞاع آنلتگي ظؼ زبُي
 ٓغِٞثي ثؽاي نٜؽ ثبنع.

ظؼ ٛؽًعاّ اؾ ايٖ قغٞذ ػ٘بيؽ ٓتلبٝت ٝ ضبيي   ٛب ٝ قغٞذ ٓطتِق هبثَ ؼٝيت ٝ ظؼى اقت؛ ٓ٘ظؽ نٜؽ ظؼ ٓويبـ
نٞيْ يب إٓ ؼا اؾ ثبال  ؽ نٜؽي ٓٞثؽ ٛكت٘ع. ثٚ ػ٘ٞإ ٓثبٍ ٛ٘گبٓي اؾ ظٝؼ ثٚ يي نٜؽ ٗؿظيي ٓيظؼ تهٌيَ ٓ٘ظ



آي٘ع.  ثي٘يْ ًِيبت تؼييٖ ً٘٘عٙ ٝ ايِي نٜؽ ثٚ ضًٞو تبثيؽات ػٞآَ كؽٛ٘گي ٝ عجيؼي تؼييٖ ً٘٘عٙ ثٚ ظيعٙ ٓي ٓي

اٗعاؾ نٜؽٛبي ظٝؼٙ اقالٓي  ٛب ظؼ چهْ عقتٚٛب ٝ گِ تٞإ ثٚ زضٞؼ ثبؼؾ ٝ چهٔگيؽ گ٘جعٛب، ٓ٘بؼٙ ظؼ ايٖ ؾٓي٘ٚ ٓي
اي اؾ تبثيؽات ٓطتًبت كؽٛ٘گي ٝ اػتوبظي ٓؽظٓبٕ يي قؽؾٓيٖ ظؼ ٓ٘ظؽ نٜؽ، انبؼٙ ٗٔٞظ. اًثؽ  ايؽإ ثٚ ػ٘ٞإ ٗٔٞٗٚ

گؽ  نٜؽٛبي تبؼيطي ايؽإ ثٚ ػِت اقتلبظٙ اؾ ًٓبُر ٓسِي ظؼ قبضت ث٘بٛب اؾ ؼٗگي ثبثت ٝ ٓهطى، ثيبٕ
اٗع. ؼٗگ قؽش اثيبٗٚ ٝ ؼٗگ ًبٛگَ نٜؽٛبي  قؽؾٓيٖ ٝ ظؼ ٛٔبٛ٘گي ثب إٓ ثؽضٞؼظاؼ ثٞظٙ ٛبي عجيؼي إٓ ٝيژگي

ٛبي ٗٞازي ًٞٛكتبٗي ايؽإ )اؾ خِٔٚ  ٛبي ؾيكتي پٌِبٗي ظؼ ًٞٛپبيٚ گيؽي ٓدتٔغ اٗع. نٌَ ًٞيؽي اؾ ايٖ خِٔٚ

 غ ؾيكتي ظؼ ٓ٘ظؽ ًالٕ إٓ اقت. ٛبي تبثيؽگػاؼي ثكتؽ عجيؼي يي ٓدتٔ ٓبقُٞٚ، اثيبٗٚ، اٝؼآبٕ ٝ...( ٗيؿ اؾ ٗٔٞٗٚ
ٛبي ثًؽي ٝ  گيؽظ ٗيؿ ٓغؽذ اقت. ظؼ ايٖ زبُت ٝيژگي ًٚ ٗبظؽ ظؼ ظؼٕٝ ثبكت نٜؽ هؽاؼ ٓي آب ٓ٘ظؽ نٜؽ ٛ٘گبٓي

اي ٗؿظيٌتؽ ٝ ظؼ ٓويبـ ثطهي اؾ نٜؽ هبثَ  ٛب اؾ كبيِٚ ٛب ٝ كؼبُيت ػ٘بيؽ ٓطتِق ٓ٘ظؽ نٜؽ اػْ اؾ ًبُجع، اٗكبٕ
ٛب،  ٛب، اؼتلبع ثعٗٚ ٛب، ػ٘بيؽ تهٌيَ ظٛ٘عٙ ٓ٘ظؽ إٓ اؾ خِٔٚ ٗٔبي قبضتٔبٕ ضيبثبٕ ٓهبٛعٙ ٝ اظؼاى ٛكت٘ع.

ٛبي ظؼ زبٍ ػجٞؼ يب اٗدبّ كؼبُيت، ظؼضتبٕ،  ٛبي خبؼي ظؼ إٓ، ٝقبيَ ٗوِيٚ، ؼكتبؼٛب ٝ تؽاًْ خٔؼيتي اٗكبٕ كؼبُيت
ٝ ًٓ٘ٞع ٝ ...اخؿا ايِي ٓسٞؼٛبي ظيع ثٚ قٔت ػ٘بيؽ نبضى عجيؼي   ٛب، اٗٞاع كضبٛبي نبضى نٜؽي، توبعغ

تٞاٗع ٓغؽذ ثبنع. ظؼ هبُت ػ٘بيؽي  ٓ٘ظؽ نٜؽ ظؼ ٓويبـ ٓيبٗي ٛكت٘ع. ٓ٘ظؽ نٜؽي ظؼ ٓويبقي ضؽظتؽ ٗيؿ ٓي

ٛب، اخؿاي  پ٘دؽٙ  ٛب، ٛبي ثعٗٚ ظٛ٘عٙ ٗٔبي قبضتٔبٕ، خ٘ف، ؼٗگ ٝ ثبكت ًٓبُر، قبيٚ ؼٝنٖ ٗظيؽ اخؿا تهٌيَ
ٛبي تِلٖ،  ، ٓجِٔبٕ ٝ تدٜيؿات نٜؽي ٗظيؽ تيؽٛبي چؽاؽ ثؽم، ًيٞقيٛب ؼٝٛب، ثبؿچٚ تهٌيَ ظٛ٘عٙ ًق ظؼ پيبظٙ

ٛب، ٝ... ظؼ ٓؼٔبؼي ظٝؼٙ تبؼيطي ايؽإ خؿييبت كضبٛب ٝ ٗٔبٛب اؾ خبيگبٛي ضبو ثؽضٞؼظاؼ ثٞظٙ  ٛبي ؾثبُٚ، ٗئٌت قغَ
ي ٓتلبٝت آٜٗب ثب ٛب ٝ عؽاز ٛب ٝ گٞنٚ نعٙ اقت. ثٚ ػ٘ٞإ ٓثبٍ اٛٔيت ثٚ ً٘ح ٝ ظؼ ًٔبٍ ظهت، عؽازي ٝ اخؽا ٓي

ٛبي ٗٔب ًٚ ٗوم ٜٓٔي ظؼ اؼتوبء ًيليت ٓ٘ظؽ كضبٛبي ػٔٞٓي نٜؽ ظاؼظ، ظؼ ٓؼٔبؼي ظٝؼٙ تبؼيطي  قبيؽ ثطم

 ايؽإ ٓٞضٞػي ٓٞؼظ تٞخٚ ثٞظٙ اقت.  
اي اؾ تأثيؽ ٝ تأثؽ ٓتوبثَ ػٞآَ  گٞٗٚ ًٚ ثيبٕ نع، ثٚ ػ٘ٞإ ٗتيدٚ ٛبي گٞٗبگٕٞ ضٞظ، إٓ آب ٓ٘ظؽ نٜؽي ظؼ ٓويبـ

ٛبي گٞٗبگٕٞ كؽٛ٘گي، اختٔبػي، اهتًبظي ٝ عجيؼي، ٝ ثٚ ػ٘ٞإ  َ ظٛ٘عٙ نٜؽ ٝ خبٓؼٚ نٜؽي ظؼ ؾٓي٘ٚنٌ
اي اؾ نٜؽ ًٚ ٛٔٞاؼٙ ظؼ ثؽاثؽ نٜؽٝٗعإ هؽاؼ ظاؼظ، ظؼ ؼٝزيبت ٝ ؼكتبؼٛبي آٗبٕ ظؼ ٓسيظ نٜؽي ٝ ًيليت ؾٗعگي  خِٞٙ

ث ثٚ اٛٔيت ٓٞضٞع ٓ٘ظؽ نٜؽي ٝ ٗسٞٙ تبثيؽ إٓ ثؽ گػاؼظ. ظؼ اظآٚ ايٖ ثس اي ثؽ خبي ٓي آٗبٕ تبثيؽ هبثَ ٓالزظٚ
 ؾٗعگي ؼٝؾٓؽٙ نٜؽٝٗعإ، اكٌبؼ، ازكبقبت ٝ ؼكتبؼ آٜٗب ضٞاٛيْ پؽظاضت. 
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، ٓتهٌَ اؾ ًِيٚ ػ٘بيؽ ًٓ٘ٞع ٝ عجيؼي ٓٞخٞظ ظؼ يي نٜؽ، «ٓ٘ظؽ نٜؽ»گٞٗٚ ًٚ ظؼ ٓغِت پيهيٖ ثيبٕ نع،  ٛٔبٕ

ٛب، اٗٞاع پٞنم گيبٛي ٝ ٓظبٛؽ  نبٕ، اتٞٓجيَ ٛبي ٛب، ؼكتبؼٛب ٝ كؼبُيتٕ  اػْ اؾ ث٘بٛب، كضبٛبي نٜؽي، اٗكب

تأثؽ ٓتوبثَ ػٞآَ نٌَ ظٛ٘عٙ نٜؽ ٝ خبٓؼٚ نٜؽي  اي اؾ تأثيؽ ٝ عجيؼي نٜؽ، ٓجِٔبٕ نٜؽي ٝ... ثٚ ػ٘ٞإ ٗتيدٚ

ٛبي گٞٗبگٕٞ كؽٛ٘گي، اختٔبػي، اهتًبظي ٝ عجيؼي، ٗطكتيٖ خِٞٙ اؾ نٜؽ اقت ًٚ ثٚ ظيعٙ ٗبظؽ آٓعٙ، ظؼ  ظؼ ؾٓي٘ٚ
اي ثؽ خبي  غٖٛ ٝ زبكظٚ نٜؽٝٗعإ ثبهي ٓبٗعٙ ٝ ظؼ ؼٝزيبت ٝ ؼكتبؼٛبي آٗبٕ ظؼ ٓسيظ نٜؽي تبثيؽ هبثَ ٓالزظٚ

 ؼظ. گػا ٓي
ٛبي ٓطتِق نٜؽ ٝ نٜؽٗهي٘بٕ ٝ قبؾًٝبؼٛبي زبًْ ثؽ ؾٗعگي نٜؽي، ٛٔچٕٞ ٓيؿإ  ظؼ آي٘ٚ ٓ٘ظؽ نٜؽي ٝيژگي

ٛبي  ٝيژگي  ٛب ٝ ٛ٘دبؼٛب، ثبٝؼٛب ٝ اػتوبظات، تٌبَٓ خبٓؼٚ نٜؽي ٝ نٜؽٝٗعإ، ٓيؿإ ثِٞؽ اختٔبػي آٗبٕ، اؼؾل

ضتي ٝ... هبثَ ٓهبٛعٙ اقت. ٓ٘ظؽ نٜؽي ٓغِٞة ٝ ن٘ب ٛب ٝ ٓؼيبؼٛبي ؾيجبيي كؽٛ٘گي، اٝضبع اهتًبظي، قِيوٚ
ثب تبثيؽ ثؽ اظؼاى نٜؽٝٗعإ اؾ نٜؽ، ثبػث ايدبظ   نٞظ، يبكتٚ ًٚ ضٞظ ظؼ ٗتيدٚ ت٘بقت ػٞآَ ٓٞخع إٓ زبيَ ٓي اٗتظبّ

ازكبقي ضٞنبي٘ع اؾ ؾٗعگي ظؼ ٓسيظ نٜؽي نعٙ ٝ ػبَٓ ٓٞثؽي ظؼ اؼتوبء ؼاثغٚ نٜؽٝٗعإ ٝ نٜؽ ٝ اؾ إٓ ؼاٙ 



ٓكئُٞيت ظؼ هجبٍ إٓ اقت. تأثيؽ ٓ٘ظؽ نٜؽ ثؽ ٝخٞٙ ؼٝزي، اظؼاًي ٝ ؼكتبؼي نٜؽٝٗعإ ٝ اٛٔيت ٓ٘ظؽ ازكبـ 

نٜؽ ظؼ ٓجبزث ٓؽثٞط ثٚ زوٞم نٜؽٝٗعي، اؾ خِٔٚ ٝخٞٙ ثكيبؼ ْٜٓ ٝ ٓٞثؽ اؾ ايٖ ٓٞضٞع ٛكت٘ع ًٚ ثٚ عٞؼ ػٔعٙ 
گيؽٗع. ٓغِٞثيت ٓ٘ظؽ نٜؽي ظؼ اثؼبظ  ظٛي ٓ٘ظؽ نٜؽي ؼا ظؼ ثؽ ٓي اٛعاف ٛؽ گٞٗٚ عؽذ ٝ ثؽٗبٓٚ ظؼ خٜت قبٓبٕ

ٛبي كؽٛ٘گي، اختٔبػي، عجيؼي ٝ... نٜؽ ًٚ ظؼ ٗتيدٚ ػٌِٔؽظ ٓت٘بقت ٝ  ٓطتِق ٝ ٛٔبٛ٘گي إٓ ثب ٝيژگي
نٞظ، ثب تبثيؽگػاؼي ثؽ ؼٝزيبت ٝ ؼكتبؼٛبي نٜؽٝٗعإ،  ٛبي ٓطتِق تهٌيَ ظٛ٘عٙ نٜؽ ٓيكؽ ٓي ٛٔبٛ٘گ اليٚ

آٝؼظ. ظؼ زبُي ًٚ ٗبثكبٓبٗي ٝ آنلتگي  ي نعٕ ثٚ نٜؽ ٓغِٞة ؼا كؽاْٛ ٓيٛبي ايدبظ آؼآم ؼٝزي ٝ ٗؿظي ؾٓي٘ٚ

ٛبي ٓطتِق إٓ، تأثيؽات  ٛبي ٓٞخٞظ ظؼ ؼٝاثظ ػٞآَ ٓٞثؽ ثؽ نٜؽ ظؼ اثؼبظ ٝ اليٚ ػ٘ٞإ ٗتيدٚ ٗبؼقبيي ٓ٘ظؽ نٜؽي، ثٚ
بٙ نٜؽٝٗعإ ٝ اؾ ثيٖ ٛبي ٓسيغي ظؼ ظيعگ هبثَ تٞخٜي ثؽ ؼٝزيبت ٝ ؼكتبؼٛبي نٜؽٝٗعإ ظانتٚ، قجت ت٘ؿٍ ًيليت

نٞظ. ػٞآِي ًٚ  ؼكتٖ تعؼيدي ازكبـ ٓكئُٞيت ٗكجت ثٚ ٓسيظ ؾٗعگي ٝ ًٔؽٗگ نعٕ ؼاثغٚ اٗكبٕ ٝ ٓسيظ ٓي
ٛبي نٜؽي  ٛب ٝ ٗبثكبٓبٗي ٓعت ًيليت ؾٗعگي نٜؽي ٝ ٓؼ٘بي نٜؽٝٗعي ؼا ٓتبثؽ قبضتٚ ٝ اٗٞاع ٗبقبؾي ظؼ عٞالٗي

 آٝؼٗع.  ثٚ ٛٔؽاٙ ٓيؼا ظؼ ٝخٞٙ اختٔبػي، ًبُجعي ٝ كضبيي ٝ... 
ٛبي  ٛبيي ٝاهؼي ٝ ِٓٔٞـ اؾ كؽّ گٞٗٚ ًٚ ظؼ تؼؽيق ٓلّٜٞ ٓ٘ظؽ نٜؽي نؽذ ظاظٙ نع، ٓ٘ظؽ نٜؽ ثطم إٓ

ٛب ثب ٝخٞظ  نٞٗع. آب آيب ٛٔٚ اٗكبٕ ٛب ظؼى ٓي ٛب ٛكت٘ع ًٚ تٞقظ زٞاـ اٗكبٕ ًٓ٘ٞع، عجيؼي ٝ كؼبُيت

ي، اختٔبػي ٝ اؼؾني ٓطتِق ٝ ظانتٖ ضبعؽات ٝ تٞهؼبت ٛبي كؽٛ٘گ قبضتبؼٛبي نطًيتي ٓتلبٝت، تؼِن ثٚ پبيگبٙ
ثٞي٘ع ظاؼٗع؟ ٛؽ آٗچٚ ًٚ ظؼ نٜؽ  ن٘ٞٗع ٝ ٓي ثي٘٘ع، ٓي ٛبي يٌكبٗي اؾ آٗچٚ ثٚ عٞؼ ٓهتؽى ٓي گٞٗبگٕٞ، ثؽظانت

  ٛبي نطًيتي، قٖ، خ٘ف، ً٘يْ اؾ يبكي كؽٛ٘گ، ٝيژگي ثٚ ػ٘ٞإ ٓ٘ظؽ نٜؽي تٞقظ زٞاـ ضٞظ ظؼيبكت ٓي
گيؽظ. ايٖ تًٞيؽ تٞقظ ٗبظؽ ٓٞؼظ اؼؾيبثي  آٗگبٙ تٞقظ اٝ ظؼى نعٙ ٝ ٓؼ٘ي ٓي  گػؼظ، ت ٛؽ اٗكبٕ ٓيآؼؾٝٛب، تٔبيال

ٛبي ثبثت ظؼ ثؽاثؽ  نٞظ. ثٚ ػجبؼت ظيگؽ يي كضبي ٓهطى ثب ٝيژگي غٛ٘ي ٝاهغ نعٙ ٝ ٓالى ازكبـ ٝ ؼكتبؼ اٝ ٓي

 يبثع. ٛبي ٓتلبٝت ٓؼبٗي ٓتلبٝتي ٓي اٗكبٕ
گؽايبٗٚ، ٛ٘گبّ هؽاؼ گؽكتٖ ظؼ يي كضبي نٜؽي ًٚ  ٘ي ٝ اؼؾيبثي كؽظي ثب ؼٝزيبت ظؼٕٝثٚ ػ٘ٞإ ٓثبٍ ثؽظانت غٛ

  اٗع، ثب ثؽظانت ٛب ظؼ إٓ خٔغ نعٙ ٛب ٝ كؼبُيت ٓدٔٞػٚ ٓت٘ٞع ٝ ٓتؽأًي اؾ ػ٘بيؽ ٓ٘ظؽ نٜؽي اػْ اؾ ث٘بٛب، اٗكبٕ
ٓ٘ظؽ نٜؽي يٌكبٕ ٓٞاخٚ گؽا ٓتلبٝت اقت. ظؼ اي٘دب ٛؽ ظٝ نطى ثب يي  ٝ ازكبـ يي كؽظ ثب ضِويبت ثؽٕٝ

ٛبي نطًيتي، ظٝ تًٞيؽ غٛ٘ي ٓطتِق تٞأّ ثب ؼضبيت يب ػعّ ؼضبيت ظؼ غٖٛ آٜٗب تهٌيَ  آب ث٘بثؽ ٝيژگي  ٛكت٘ع؛
گؽا تٔبيَ چ٘عاٗي ثٚ زضٞؼ ظٝثبؼٙ ظؼ إٓ  گيؽظ. اؾ إٓ پف ازتٔباًل كؽظ ظؼٕٝ نعٙ ٝ ٓالى اؼؾيبثي آٜٗب  اؾ كضب هؽاؼ ٓي

گؽا ثب ازكبـ ٓت٘بقت ثٞظٕ ٓؼ٘ب ٝ ٓلّٜٞ ٓسيظ ٝ نٞؼ ٝ ٛيدبٕ إٓ ثب ٓهطًبت  ثؽٕٝ ٓسيظ ٗعاؼظ ٝ ثؽػٌف نطى

تٞإ ثٚ تبثيؽ نؽايظ خٞي ظؼ ثؽظانت  ً٘ع. ظؼ ٓثبُي ظيگؽ ٓي ؼٝزي ضٞظ ثؽاي زضٞؼ ظٝثبؼٙ ظؼ إٓ كضب ؼؿجت پيعا ٓي
ٕٞ انبؼٙ ًؽظ. ٓيؿإ ٓغِٞثيت غٛ٘ي ٝ ًيليت اظؼاًي ٓ٘ظؽ يي كضبي نٜؽي ظؼ ثؽاثؽ غٛ٘يبت ٝ تٔبيالت اكؽاظ گٞٗبگ

ٓ٘ظؽ كضبي نٜؽي ظؼ يي ؼٝؾ ثؽكي ثؽاي نٜؽٝٗعاٗي ًٚ ٗكجت ثٚ ثبؼل ثؽف ٝ ؼٝؾٛبي ثؽكي ازكبقي ٓغِٞة 
 ظٛ٘ع ٓتلبٝت اقت.  ظاؼٗع ثب اكؽاظي ًٚ ؼٝؾٛبي آكتبثي ؼا تؽخير ٓي

گيؽي ازكبقبت ٝ  ، ٓالى نٌَگيؽظ ثٚ ايٖ تؽتيت تًٞيؽ غٛ٘ي اؾ نٜؽ ٝ اؼؾيبثي ًٚ اؾ إٓ ظؼ غٖٛ نطى يٞؼت ٓي

ٛبي ٓطتِق ثب  گيؽظ. آب ػالٝٙ ثؽ تأثيؽات ٓتلبٝت ٝاهؼيبِت يٌكبٕ ثؽ اٗكبٕ ؼكتبؼٛبي نٜؽٝٗع ظؼ ٓسيظ نٜؽي هؽاؼ ٓي
ٛبي نطًيتي آٗبٕ، ٓ٘ظؽ نٜؽ تأثيؽاتي ػٔٞٓي ٗيؿ ثؽ ؼكتبؼ ٝ ؼٝزيبت نٜؽٝٗعإ ظاؼظ. ٓ٘ظؽ نٜؽي  تٞخٚ ثٚ ٝيژگي

نٞظ. اٗجٞٙ  ٛبي اختٔبػي، كؽٛ٘گي، اضالهي، كؼبُيتي، ؼٝاٗي ٝ ثًؽي ٓي ت ٗبٛ٘دبؼيآنلتٚ ٝ ٗبثكبٓبٕ ٓٞخ
ٛب ثعٕٝ تٞخٚ ثٚ هٞاٗيٖ ٝ ٓوؽؼات ظؼ زبٍ ػجٞؼ ٝ ٓؽٝؼ ٛكت٘ع، يعاي ثٞم ٓٔتع ٝ  خٔؼيتي ًٚ اؾ الثالي اتٞٓجيَ

ٛب ثكبط  ٓكيؽ ػجٞؼ پيبظٙ كؽٝنبٗي ًٚ ظؼ ٛبي كبضالة، ظقت ٛب، ثٞي كبضالة ٓتًبػع اؾ ظؼيچٚ آؾاؼظٛ٘عٙ اتٞٓجيَ

پؽظاؾٗع ٝ...ؼا ظؼ ٗظؽ آٝؼيع. تدكْ زضٞؼ ٛؽؼٝؾٙ ٝ  اٗع ٝ ٛؽًعاّ ثب ثبٗگ ٝ آٝايي ثٚ تجِيؾ اخ٘بـ ضٞظ ٓي ضٞظ ؼا گهٞظٙ
تٞاٗع ثؽ ؼٝزيبت ٝ ؼكتبؼٛبي  ً٘ع ًٚ چ٘يٖ كضبيي تب چٚ ٓيؿإ ٓي ؾٗعگي ٝ كؼبُيت ظؼ ايٖ ٌٓبٕ ضٞظ ٓهطى ٓي

ٛبي اٗكبٗي  يبكتٚ ٝ ٝاخع ًيليت ًٚ ٓ٘ظؽ قبؾٓبٕ گيؽٗع ٓٞثؽ ثبنع. ظؼ زبُي ثب إٓ هؽاؼ ٓياكؽاظي ًٚ ظؼ ٓٞاخٜٚ 
نٞظ. ٓ٘ظؽ نٜؽي  قجت ايدبظ ازكبـ آؼآم ظؼ اكؽاظ ٝ ثٚ تجغ إٓ ثؽٝؾ ؼكتبؼٛبي ٓ٘بقت ظؼ ٓسيظ نٜؽي ٓي

عجيؼت، ضٞاٗبيي، تؼبظٍ ٝ...ؾٓي٘ٚ  ٓ٘عي اؾ ٛبيي ٗظيؽ ت٘ٞع، ٗظْ ٝ ٗظبّ، ثٜؽٙ يبكتٚ ٝ ٓغِٞة ظؼثؽظاؼٗعٙ ٝيژگي قبؾٓبٕ
 ٓ٘ع نٜؽٝٗعإ اقت. ٝ ثكتؽي ثؽاي ثؽٝؾ ؼكتبؼٛبي هبٕٗٞ

ثٚ ػ٘ٞإ ٓثبٍ ٗبٛٔبٛ٘گي ٝ ت٘ٞع ثيم اؾ زع ٗٔبي   گؽ ٓٞضٞع ثبنع؛ تٞاٗع ؼٝنٖ غًؽ چ٘ع ٓثبٍ ظؼ ايٖ ثبة ٓي

، خ٘ف ٝ قبيؽ ضًٞييبت ًٓبُر اي ًٚ اؾ ٗظؽ عؽذ ٗٔب، ؼٗگ ٛبي ٓدبٝؼ ْٛ ظؼ ثعٗٚ يي ضيبثبٕ ثٚ گٞٗٚ قبضتٔبٕ
  ضٞاٗي ٗجبن٘ع، گٞٗٚ ت٘بقت ٝ ْٛ اؼتلبع ثعٗٚ ٝ تؼعاظ عجوبت ٝاخع ٛيچ  تهٌيَ ظٛ٘عٙ ثعٗٚ، ضغٞط ٓٞخٞظ ظؼ ٗٔب،

نٞظ ًٚ غٖٛ ٝ چهْ ٗبظؽ آٌبٕ يبكتٖ ٗظٔي هبثَ كْٜ ثؽاي ظؼى ٗظْ هؽاؼگيؽي ايٖ ٓدٔٞػٚ ٗيبكتٚ ٝ ايٖ  ثبػث ٓي
نٞظ. ثٚ ػجبؼتي ٛٔبٛ٘گي ظؼ ثعٗٚ  ً٘٘عٙ ٓٞخت ضكتگي ٝ آنلتگي غٖٛ ٗبظؽ ٓي ؼى ٝ گيحاؾ زع اؾ ت٘ٞع ؿيؽهبثَ ظ

 تؽيٖ ٓٞاؼظ ٓٞثؽ ظؼ ًيليت ٓ٘ظؽ نٜؽ اقت. كضبٛبي ػٔٞٓي نٜؽ اؾ ػٔعٙ
ٛب ثٚ ٝاقغٚ يٌكبٕ ثٞظٕ ٗٔبي  ػٌف ايٖ ٓٞضٞع ٗيؿ يبظم اقت. يٌ٘ٞاضتي ثيم اؾ زع ٓ٘ظؽ ضيبثبٕ

ٛبي كضبيي ضيبثبٕ، قجت ضكتگي ٝ ؼًٞظ غٖٛ، كؼبٍ ٗهعٕ زٞاـ ظؼ ظؼى  يژگيٛبي ثعٗٚ ضيبثبٕ ٝ ٝ قبضتٔبٕ

نٞظ. ايٖ ٓٞضٞع ثٚ ضًٞو ظؼ ٓٞؼظ ًٞظًبٕ اؾ آٗدب ًٚ ؾٗعگي ظؼ يي  تٞخٜي ثٚ ٓسيظ اعؽاف ٓي ٓسيظ نٜؽي ٝ ثي
ثؽضٞؼظاؼ اي  ٓسيظ ٓت٘ٞع ٝ تسؽيي ً٘٘عٙ زٞاـ، ٗوم ٜٓٔي ظؼ ؼنع غٛ٘ي ٝ ػبعلي ًٞظًبٕ ظاؼظ، اؾ اٛٔيت ٝيژٙ

ٛبي ًيلي اقت ًٚ قجت ايدبظ تًٞيؽي ؼٝنٖ اؾ  ًٚ ت٘ٞع هبثَ ظؼى ٝ ٝاخع ضٞاٗبيي، اؾ خِٔٚ ٝيژگي اقت. ظؼ زبُي
ٛبي نٜؽي ٝ اؾ إٓ ؼاٙ ايدبظ ؼاثغٚ ػبعلي ثيٖ  ٓسيظ ٝ ثٚ ضبعؽقپبؼي إٓ نعٙ ٝ اؾ ػٞآَ ايدبظ خػاثيت ظؼ ٓسيظ



ظؼ ٓؼ٘بي زويوي ضٞظ ٗوهي ثٚ قؿا ظاؼظ، ؾيؽا نٜؽ اٗجٞٙ  اٗكبٕ ٝ ٓسيظ اقت. آؽي ًٚ ظؼ تٌٞيٖ ٓلّٜٞ نٜؽ

ٛب ظؼ يي خبٓؼٚ نٜؽي،  ٛب ٝ كضبٛبي نٜؽي ٗيكت، ثٌِٚ ٗسٞٙ ؼاثغٚ ثيٖ اٗكبٕ ٛب، اٗكبٕ پؽاً٘عٙ قبضتٔبٕ
ٛب ٝ ٓسيظ نٜؽي اقت ًٚ ٓلّٜٞ نٜؽ، ثٚ ػ٘ٞإ يي پعيعٙ كؽٛ٘گي ؼا نٌَ  ٛٔچ٘يٖ ٗسٞٙ ؼاثغٚ ثيٖ اٗكبٕ

إ ٓثبٍ تلبٝت ظؼ ٓسًٞؼيت، قؽثبؾ يب قؽپٞنيعٙ ثٞظٕ، ت٘بقجبت عُٞي ٝ ػؽضي ٝ اؼتلبػي كضب، ظٛع. ثٚ ػ٘ٞ ٓي
 ٛبي نبضى ًٓ٘ٞع، عجيؼي ٝ ... ٗوم ٜٓٔي ظؼ ايدبظ كضبيي ٓت٘ٞع ظاؼٗع.  ٝخٞظ ػ٘بيؽ عجيؼي، ٝخٞظ ٗهبٗٚ

ايدبظ ٗهبط ظؼ ؼٝزيٚ نٜؽٝٗعإ يبظ تٞإ اؾ ًبؼثؽظ ٓت٘بقت "ؼٗگ" ظؼ نٜؽ ٝ تبثيؽ ْٜٓ إٓ ظؼ  ثٚ ػ٘ٞإ ٓثبُي ظيگؽ ٓي

ٛبي قؽظ، ثٚ ضًٞو ؼٗگ ضبًكتؽي ظؼ ػ٘بيؽ تهٌيَ ظٛ٘عٙ ٓ٘ظؽ نٜؽ قجت ايدبظ  ًؽظ. ًبؼثؽظ ٝقيغ ؼٗگ
ٛبي زبيَ اؾ ػ٘بيؽ عجيؼي  ٛبي گؽّ ٝ ؼٗگ ًٚ زضٞؼ ٓت٘بقت ؼٗگ نٞظ، ظؼ زبُي يٌ٘ٞاضتي ظؼ ٓسيظ ٝ ًكبُت ٓي

ٛبي يٞتي ًٚ آؽٝؾٙ ظؼ اًثؽ  ي ظؼ ؼٝزيٚ نٜؽٝٗعإ ضٞاٛع ظانت. آُٞظگيٓبٗ٘ع ظؼضتبٕ ٝ اٗٞاع گيبٛبٕ ٗوم ٜٓٔ
نٞظ ٗيؿ اؾ خِٔٚ ٓظبٛؽ ٓ٘ظؽ نٜؽي اقت ًٚ ظؼ ظؼى  نٜؽٛبي ثؿؼگ ثبػث آنلتگي غٛ٘ي ٝ ؼٝزي نٜؽٝٗعإ ٓي

 ٓؽظّ اؾ ٓسيظ ٝ ٓغِٞثيت إٓ ٓٞثؽ اقت. 
زبيؿ اٛٔيت إٓ اقت ًٚ ٓدٔٞع ػٞآَ ًيلي ثب ٛبي ٓتؼعظي انبؼٙ ٗٔٞظ، آب ٌٗتٚ  تٞإ ثٚ ٓثبٍ اؾ ايٖ ظقت ٓي

ٛبي ٓغِٞة، ثٚ عٞؼ ػٔٞٓي قجت تِوي ٓغِٞثي اؾ نٜؽ ظؼ غٖٛ  ظٜٞؼ ٝ ثؽٝؾ ظؼ كضبٛبي نٜؽي ٝ ايدبظ ٓسيظ

گيؽي  گػاؼظ، ثبُغجغ چ٘يٖ ٝضؼيتي قجت نٌَ نٜؽٝٗعإ نعٙ ٝ تًبٝيؽ ضٞنبي٘عي ظؼ غٛ٘يت آٗبٕ ثبهي ٓي
بٕ ٝ ظٝقت ظانتٖ ٓسيظ ؾٗعگي ٝ كؼبُيت نعٙ ٝ ظؼ ٗتيدٚ ازكبـ ٓكئُٞيت ٝ ازكبقبتي ٗظيؽ تؼِن ضبعؽ ثٚ ٌٓ

ًٚ ػٌف  نٞظ. ظؼ زبُي ظُكٞؾي ٗكجت ثٚ قؽٗٞنت إٓ، ؼٝٗعي اؾ اؼتوبء ؼٝؾاكؿٕٝ ٝ پبيعاؼ ًيليت ٓسيظ زبيَ ٓي
ٓسيظ ايٖ ؼٝٗع ٗيؿ يبظم اقت. ثكيبؼي اؾ نٜؽٝٗعإ ثٚ ضًٞو ظؼ نٜؽٛبي ثؿؼگ، اؾ نٜؽ ضٞظ، كضبٛبي إٓ ٝ 

اٗع. ايٖ آؽ ٓ٘دؽ ثٚ ايدبظ ُظٝؼي اؾ ػعّ  ؾٗعگي، ثٚ ٝاقغٚ ػعّ ٝخٞظ ٓ٘ظؽ نٜؽي ٓ٘بقت ظؼ تٔبّ اثؼبظ إٓ، ٗبؼاضي

نٞظ. ثٚ ايٖ  ػالهٚ ثٚ نٜؽ ٝ ػعّ ظُكٞؾي ٗكجت ثٚ إٓ نعٙ ٝ قجت تهعيع ؼٝٗع ٗؿٍٝ ًيليبت ٓسيظ نٜؽي ٓي
ٗعگي آؽٝؾ ٓبقت، ثٌِٚ ثٚ تؽتيجي ًٚ ثيبٕ نع، تبثيؽات تؽتيت اٛٔيت ثسث ٓ٘ظؽ نٜؽي ٗٚ تٜ٘ب ٓؽثٞط ثٚ ًيليت ؾ

ٛبي  ٓعت هبثَ تٞخٜي ثٚ ٛٔؽاٙ ظاؼظ. اؾ قٞي ظيگؽ ثبيع ثٚ ايٖ ٌٗتٚ انبؼٙ ًؽظ ًٚ ظؼ نؽايظ كوعإ ٗٔٞٗٚ عٞالٗي
ثبًيليت ٝ ٓغِٞة ٓؼٔبؼي ٝ كضبي نٜؽي ظؼ نٜؽ ٓؼبيؽ ٝ ػعّ آٌبٕ تدؽثٚ ٓؼٔبؼي ٝ نٜؽ ٓغِٞة ثؽاي ثطم 

اٗع،  ٛبي هعئي ؼا تدؽثٚ ٗ٘ٔٞظٙ ي اؾ آزبظ خبٓؼٚ، ثٚ ضًٞو ٗكِي ًٚ ًيليت ؾٗعگي ظؼ نٜؽٛب ٝ ضبٗٚا ػٔعٙ
قِيوٚ ٝ غائوٚ ػّٔٞ ٓؽظّ ظؼ ؼاثغٚ ثب ٓؼٔبؼي ٓغِٞة، ًٚ ضٞظ ٓتضٖٔ ٓ٘ظؽ ٓغِٞة ٗيؿ ٛكت، آٗچ٘بٕ ًٚ ٛٔگي 

عٙ ٝ آٗچٚ خبيگؿيٖ نعٙ، چٜؽٙ نبٛع إٓ ٛكتيْ، ؼاٙ ثٚ ثيؽاٛٚ ثؽظٙ اقت، ًٓبظين زويوي ًيليت كؽآٞل ن

ٛبيي ظاؼظ؟ ظؼ ٓغِت ثؼع ثٚ ايٖ  نٜؽ آؽٝؾ ٓب ؼهْ ؾظٙ اقت آب قئٞاٍ ايٖ اقت ًٚ ٓ٘ظؽ نٜؽ ٓؼبيؽ چٚ ٝيژگي
 ٓٞضٞع ضٞاٛيْ پؽظاضت.
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ٛبي گٞٗبگٕٞ ٓ٘ظؽ نٜؽي اؾ ًبُجع  آؽٝؾ ثيم اؾ ٛؽ ؾٓبٕ ظيگؽ ظؼ نٜؽٛبي ًهٞؼٓبٕ ثب ٛدّٞ آنلتگي ظؼ خ٘جٚ

ٛب ٝ ؼكتبؼٛبي اٗكبٗي ظؼ ٓسيظ نٜؽ ٓٞاخٚ ٛكتيْ. نٜؽٛبي آؽٝؾ ٓب نبيع ثيم اؾ ٛؽ  ٛب تب كؼبُيت قبضتٔبٕ
ٛبي ٓسيغي، اػْ اؾ ًبُجعي، اختٔبػي ٝ ...  لٚقبٓبٗي ٝ ٗبقبؾي ظؼ ؾٓي٘ٚ ٝخٞٙ گٞٗبگٕٞ ُٓٞ ؾٓبٕ ظيگؽ، ظچبؼ ثي

ٛكت٘ع. نٜؽ آؽٝؾ ثٚ عٞؼ ػبّ، ظيگؽ ثؽضبقتٚ اؾ ٓطتًبت عجيؼي، كؽٛ٘گي، تبؼيطي ٝ اختٔبػي قؽؾٓيٖ ثكتؽ 
ضٞظ، ظؼ نؽايظ تبثيؽ ٓت٘بقت ٝ ٛٔبٛ٘گ ايٖ ػٞآَ، ٗيكت. ظؼ نؽايظ زبًٔيت ٗگبٙ اهتًبظي ثٚ نٜؽ، قؼي ظؼ ثٚ 

گػاؼي ظؼ ايٖ ؾٓي٘ٚ، تست  ٛب ثؽاي ايدبظ ٓؼٔبؼي ٝ كضبٛبي نٜؽي ٝ اكؿايم ثبؾظٙ قؽٓبيٚ ٘ٚزعاهَ ؼقبٗيعٕ ٛؿي

گػاؼي، نٜؽ آؽٝؾ  ٛبي ٓعيؽيتي ٝ قيبقت ٛب ظؼ زٞؾٙ ٛبي اهتًبظي، تست تبثيؽ اٗٞاع ٗبثكبٓبٗي تبثيؽ اٗٞاع ثسؽإ
ٓهطًبت عجيؼي ٝ خـؽاكيبيي ٛبي كؽٛ٘گي ايؽاٗيبٕ ٝ  ٛبي قؽؾٓي٘ي ٌٓبٕ ضٞظ، ٝيژگي ٛٔبٛ٘گي ثب ٝيژگي

قؽؾٓيٖ ٓت٘ٞع ٝ پٜ٘بٝؼ ايؽإ، ؼا ثٚ عٞؼ ػٔعٙ ثٚ كؽآٞني قپؽظٙ اقت. ثب ايٖ نؽذ، ٓ٘ظؽ نٜؽ ٓؼبيؽ ٓتهٌَ اؾ 
ٓظبٛؽگٞٗبگٕٞ عجيؼت،   ٛب، كضبٛبي نٜؽي، ٓدٔٞػٚ ػ٘بيؽ ًٓ٘ٞع ٝ عجيؼي ٓٞخٞظ ظؼ نٜؽ اػْ اؾ قبضتٔبٕ

پيچيعٙ ٝ چ٘عقٞيٚ ػٞآَ ٓٞثؽ ظؼ نٜؽ اقت، ثيم اؾ   ظ ٓطِٞم ؼٝاثظ ٓتوبثَ،نبٕ ٝ ... ًٚ ضٞ ٛبي ٛب، كؼبُيت اٗكبٕ

اي تبثيؽگػاؼ ثؽ نٜؽ، ظؼ ؿيبة  ت٘بقجي ٝ ٗبٛٔبٛ٘گي ػٞآَ ث٘يبٗي ٝ ؼيهٚ ً٘٘عٙ ثي ٛؽ ٓلّٜٞ ظيگؽ تعاػي 
ثؽ ًيليبت  هٞاٗيٖ ٝ ٓوؽؼات ًبؼآٓع ٓجت٘ي  ٛبي نٜؽٝٗعي ٝ ٛبي اختٔبػي ٗبظؽ ثٚ زوٞم ػٔٞٓي، ٓكئُٞيت اؼؾل

ٛب ٝ ؼكتبؼٛبي اٗكبٗي ٝ  اٗكبٗي اقت. ٓظبٛؽ آنلتگي ٝ ٗبثكبٓبٗي ٓ٘ظؽ نٜؽ ظؼ اثؼبظ ًبُجعي، كضبيي، كؼبُيت
گٞٗٚ ًٚ ظؼ ٓغِت پيهيٖ انبؼٙ نع ايٖ ٓكبُٚ اؾ آٗدب زبيؿ  نٞظ. ٛٔبٕ ػٞآَ ٓٞخع إٓ نبَٓ ٓٞاؼظ ٓتؼعظي ٓي

اي ظؼ ايدبظ  اؼي ثؽ اظؼاى نٜؽٝٗعإ اؾ نٜؽ، قْٜ ػٔعٙاٛٔيت اقت ًٚ ٓ٘ظؽ نٜؽي ٓغِٞة ثب هبثِيت تبثيؽگػ



اي  ٓسيظ ؾٗعگي ٓغِٞة ٝ ثؽآٝؼظٙ نعٕ ٗيبؾٛبي ٓبظي، غٛ٘ي ٝ ٓؼ٘ٞي نٜؽٝٗعإ ظانتٚ ٝ ٓتضٖٔ ايدبظ ؼاثغٚ

 پبيعاؼ ٓجت٘ي ثؽ ازكبـ ػالهٚ ٝ ٓكئُٞيت ٗكجت ثٚ ٓسيظ نٜؽي اقت.
قت ظؼ ٗٔبي ث٘بٛبي ٓدبٝؼ، ػعّ ٛٔبٛ٘گي اٗٞاع ٗٔبٛبي ؼايح ٛب، ًٓبُر ٝ ضغٞط ٗبٛٔگٕٞ ٝ ٗبٓت٘ب زضٞؼ اٗجٞٙ ؼٗگ

ٛبي ػِٔي،  ٛبي ٓسيغي قؽؾٓيٖ ايؽإ )ثعٕٝ ٝخٞظ پبيگبٙ ٓ٘عإ، ثب ؾٓي٘ٚ ؿؽثي ٓٞؼظ اهجبٍ ثطهي اؾ ٓؽظّ ٝ زؽكٚ
بؼؾ ٛب(، ػعّ ٛٔبٛ٘گي ثب ٓسيظ ٝ قؼي ظؼ تلبٝت ثب ؾٓي٘ٚ اؾ عؽين اضتالف ث كِكلي ٝ تبؼيطي ٓٞخٞظ ظؼ ايٖ ايعٙ

گؽايي ٝ ضٞظٗٔبيي، ػعّ ٝخٞظ پبؼًي٘گ ٓت٘بقت ثب ٗيبؾ  ؼٗگ، ًٓبُر، عؽذ ٝ...، ٗٔٞظي اؾ ؼٝاج كؽٛ٘گ تدَٔ  اؼتلبػي،

ٛب ٝ يس٘ٚ ٗبضٞنبي٘ع  ٛب، اٗجبؼي نعٕ ثبٌُٖ ٝ زضٞؼ ٛٔيهگي تؼعاظ ؾيبظي ٝقبيَ ٗوِيٚ پبؼى نعٙ ظؼ ً٘بؼ ضيبثبٕ
عّ تٞخٚ ثٚ اٛٔيت ايَ ٓسؽٓيت ٝ خبيگبٙ إٓ ظؼ كؽٛ٘گ ضبٗٞاظٙ ٛبي ػٔٞٓي، ٗتيدٚ ػ زبيَ اؾ إٓ ظؼ ٓ٘ظؽ ػؽيٚ

ٛبي ت٘لكي ثٚ ٝيژٙ ظؼ  ٛب ثٚ ضًٞو ظؼ كًَ تبثكتبٕ، اٗٞاع آُٞظگي ايؽاٗي، ثٞي ٗبٓغجٞع ٗبني اؾ تدٔغ ؾثبُٚ
قبضتٔبٗي ؿيؽهبثَ ثبؾيبكت، ٓكعٝظ نعٕ  ٝاقغٚ ًبؼثؽظ ًٓبُر   ٓسيغي ثٚ ٛبي ؾيكت نٜؽٛبي ثؿؼگ، آُٞظگي

ٛبي ثِ٘عٓؽتجٚ، ػعّ تٞخٚ ثٚ  اٗعاؾٛبي ثًؽي ٓغِٞة ثٚ قٔت ػ٘بيؽ عجيؼي نبضى تٞقظ قبضتٔبٕ چهْ
ٛب،  ٛب، ظيٞاؼٛبي خبٗجي قئبٗي ؼٛب نعٙ قبضتٔبٕ ن٘بقي ظؼ عؽازي ٗٔبي قبضتٔبٕ ٓؼيبؼٛبي اُٝيٚ ؾيجبيي

ٛبي ٗبٓ٘بقت ٝ  ٛب، ًلكبؾي كؽٝنبٕ ظؼ ٓؼبثؽ نٜؽي، زضٞؼ اٗجٞٙ تبثِٞٛبي تجِيـبتي ظؼ ٗٔبي كؽٝنگبٙ زضٞؼ ظقت

ٛب ٝ ٓٞتٞؼقٞاؼإ ظؼ كضبٛبي نٜؽي ٝ ػعّ آٌبٕ اقتلبظٙ ائٖ  ؼٝٛب، زضٞؼ گكتؽظٙ ٝ آنلتٚ اتٞٓجيَ ؿيؽائٖ پيبظٙ
 نٜؽٝٗعإ اؾ ايٖ كضبٛب ٝ ... ٛٔٚ ٝ ٛٔٚ اؾ ًٓبظين آنلتگي ٝ ٗبثكبٓبٗي ٓ٘ظؽ نٜؽٛبي آؽٝؾ ٓب ٛكت٘ع.  

ٞالٗي ٝ تبؼيطي نٜؽٗهي٘ي ظؼ ايؽإ ٝ ظؼ نٜؽٛبي تبؼيطي قؽؾٓيٖ ٓب ثٚ ايٖ ظؼ زبُي اقت ًٚ ظؼ قبثوٚ ع
ث٘عي ثٚ ايٍٞ اؼؾني ٝ اػتوبظي ٓهتؽى، ٝخٞظ كؽٛ٘گ نٜؽٗهي٘ي ٝ اؾ قٞي ظيگؽ قٌٞٗت  ٝاقغٚ پبي

اُؼٔؽ ظؼ يي ٌٓبٕ، نٜؽٝٗعإ ثب ٓسيظ اختٔبػي ٝ ًبُجعي ؾٗعگي ضٞظ اٗف گؽكتٚ ٝ  ٓعت ٝ زتي گبٙ ٓبظاّ عٞالٗي

ٛبي كؽٛ٘گي  ؼي تٞاّ ثب ازكبـ ٓكئُٞيت ٝ ظُكٞؾي ظانت٘ع. ثٚ ػ٘ٞإ ٓثبٍ اٛٔيت ثٚ پبًيؿگي ًٚ اؾ ٝيژگيؼكتب
اي اؾ تٞخٚ تٞاّ  ٛب ٛؽ ؼٝؾ يجر، ٗٔٞٗٚ ايؽاٗيبٕ اقت يؽكًب ٓطتى ظاضَ ضبٗٚ ٗجٞظٙ ٝ آة ٝ خبؼٝ ًؽظٕ خِٞي ظؼة ضبٗٚ

ًٚ تعاّٝ إٓ ٛ٘ٞؾ ظؼ گٞنٚ ٝ ً٘بؼ نٜؽٛبي تبؼيطي  ٓ٘عي ثٚ ٓ٘ظؽ نٜؽي ٓسيظ ؾٗعگي ثٞظٙ اقت. ق٘تي ثب ػالهٚ
ٛبي  هبثَ ٓهبٛعٙ ٝ ثبؾيبثي اقت. اؾ قٞي ظيگؽ قبضت ث٘بٛب ٝ كضبٛبي نٜؽي ٓت٘بقت ٝ ٛٔبٛ٘گ ثب ٝيژگي

كؽٛ٘گي ايؽاٗيبٕ ٝ ظؼ اٗغجبم ًبَٓ ثب نؽايظ ٓسيظ اهِئي ٝ خـؽاكيبيي ٓٞخع ٗٞػي ٛٔبٛ٘گي ٝ ْٛ پيٞٗعي ظؼ 
اؼؾني ٝ ... ٛٔٞاؼٙ اؾ   نعٙ اقت. ايٖ ٛٔبٛ٘گي ًٚ ثٚ ظاليَ ٓطتِق ًبؼًؽظي، ٞٗبگٕٞ إٓ ٓيًِيت نٜؽ ٝ اخؿا گ

ت٘ٞػي ٓغِٞة ٗيؿ ثؽضٞؼظاؼ ثٞظٙ، اؾ ػٞآَ ْٜٓ ايدبظ ازكبـ آؼآم ٝ آقبيم ٛ٘گبّ زضٞؼ ظؼ ث٘بٛب ٝ كضبٛبي 

ٛگَ ثٚ ػ٘ٞإ يي ًٓبُر نٜؽي ٓتؼِن ثٚ ظٝؼٙ تبؼيطي ظؼ نٜؽٛبي ًٜٖ ٓبقت. ثٚ ػ٘ٞإ ٓثبٍ اقتلبظٙ اؾ ًب
اي  آٝؼظ ٝ ٓت٘بقت ثب نؽايظ اهِئي نٜؽٛبي ًٞيؽي، ثٚ نٜؽٛبي ٓ٘بعن ٓؽًؿي ايؽإ چٜؽٙ قبضتٔبٗي ثّٞ

ٛبي ؼٗگبؼٗگ قؽظؼ  اي ٓكبخع ٝ ًبنيٌبؼي ٛٔبٛ٘گ ثطهيعٙ اقت، ثب ٝخٞظ ايٖ چٜؽٙ ٛٔبٛ٘گ، گ٘جعٛبي كيؽٝؾٙ
ؼؾني ايٖ ث٘بٛب ظؼ نٜؽ اقالٓي ٝ ٓٞخع ت٘ٞع ٝ ضٞاٗبيي ظؼ ٓكبخع ٝ ث٘بٛبي ٓػٛجي ٗهبٗگؽ اٛٔيت ًبؼًؽظي ٝ ا

 ٓسيظ اقت.
ٌٗتٚ هبثَ تٞخٚ ظيگؽ ظؼ ؾٓي٘ٚ ٓجبزث ٓ٘ظؽ نٜؽي إٓ اقت ًٚ ٝخٞظ تًٞؼ ٓغِٞة ظؼ غٖٛ نٜؽٝٗعإ اؾ ٓسيظ ثٚ 
ضًٞو ظؼ ٓسالت ٓكٌٞٗي اؾ اٛٔيتي ٓضبػق ثؽضٞؼظاؼ اقت. اؾ إٓ ؼٝي ًٚ ٝخٞظ ازكبـ ٓغِٞة ٗكجت ثٚ 

گيؽي قٌٞٗت  تؽ ٝ نٌَ ؼي عٞالٗيٓسيظ ٓكٌٞٗي اؾ ػٞآَ ْٜٓ ٓٞخع آؼآم غٛ٘ي ظؼ قبً٘بٕ ٝ ثٚ تجغ إٓ ٓبٗعگب
ٓعت ٓؽظّ ظؼ يي ٓسَ، آؽي ًٚ آؽٝؾ ثٚ ظاليَ گٞٗبگٕٞ ًٔتؽ  ٛبي ٓكٌٞٗي اقت. قٌٞٗت عٞالٗي پبيعاؼ ظؼ ٓسِٚ

ٛب ٝ ثؽٝؾ تعؼيدي ٛٔجكتگي  اي گيؽي تؼبٓالت اختٔبػي ثيٖ ٛٔكبيگبٕ ٝ ْٛ ٓسِٚ قجت نٌَ  نٞظ، ٓسون ٓي

نٞظ. آؽي ًٚ اؾ  جت ثٚ ٓسيظ ؾٗعگي ٝ تالل ظؼ خٜت ثٜجٞظ ٝضؼيت إٓ ٓياختٔبػي ثيٖ آٗبٕ، ايدبظ ػالهٚ ٗك
ٛبي اقبقي ٝ ْٜٓ ؼقيعٕ ثٚ ؾٗعگي نٜؽي ٓغِٞة ٝ نٜؽ ٓغِٞة اقت. هبثَ غًؽ اقت ًٚ ٓٞضٞع ٓ٘ظؽ  پبيٚ

٘ٞإ ثٚ ػ  نٜؽي ٗٚ تٜ٘ب ٛ٘گبّ زؽًت ٝ زضٞؼ ظؼ كضبٛبي نٜؽي، ثٌِٚ ٛ٘گبّ اقتوؽاؼ ظؼ ث٘بٛب ٝ اؾ إٓ خِٔٚ، ضبٗٚ،
ٓسَ قٌ٘ي گؿيعٕ ٝ آؼاّ يبكتٖ نٜؽٝٗعإ ٗيؿ ٓغؽذ نعٙ ٝ هبثَ ٓهبٛعٙ اقت. ثب تٞخٚ ثٚ تبثيؽات ؼٝزي ٝ اظؼاًي 

آيع، ٗوم ٜٓٔي ظؼ آؼآم ٝ ضؽق٘عي قبً٘بٕ  ٛبي ضبٗٚ ثٚ ظيعٙ ٓي ٓ٘ظؽ نٜؽي ثؽ اٗكبٕ، آٗچٚ ًٚ اؾ پف پ٘دؽٙ
آي٘ع ثب  آقٔبٕ ٝ ظؼضتبٕ ثٚ ظيعٙ ٓي  ي اؾ ػ٘بيؽ عجيؼي، ًٞٙ،ا اي ًٚ اؾ پف إٓ ٓ٘ظؽٙ ضبٗٚ ظاؼظ. ثٚ عٞؼ هغغ پ٘دؽٙ

نٞظ، تبثيؽات ٓتلبٝتي ظؼ ؼٝزيٚ ٝ ؾٗعگي قبً٘بٕ  اي ًٚ ؼٝ ثٚ ظيٞاؼٙ قئبٗي ث٘بي ٓؽتلغ ٓدبٝؼ گهٞظٙ ٓي پ٘دؽٙ

 گٞيي ثٚ ٗيبؾٛبي ؼٝزي ٝ ٓؼ٘ٞي آٗبٕ ضٞاٛع ظانت.  ضبٗٚ ٝ ٓيؿإ پبقص
عٍٞ ظٝؼٙ تبؼيطي تدؽثٚ نٜؽ ٝ نٜؽٗهي٘ي ظؼ ايؽإ ٝ ثب ٝخٞظ قبثوٚ كؽٛ٘گي  ثب تٞخٚ ثٚ خبيگبٙ ٓ٘ظؽ نٜؽي ظؼ

  گيؽي نؽايظ ٓٞخٞظ ظؼ ٓ٘ظؽ نٜؽٛبي آؽٝؾ ايؽإ، ؼقع ػٞآَ ٓٞثؽ ثؽ نٌَ اٛٔيت ثٚ ايٖ ٓٞضٞع، ثٚ ٗظؽ ٓي
ٝيٌؽظٛب ٝ هٞاٗيٖ تب ؼ  ٛبي گٞٗبگٕٞ، اؾ ٗبؼقبيي اي اؾ ػٞآَ ٓطتِق ظؼ زٞؾٙ ٓ٘سًؽ ثٚ يي ٓٞؼظ ضبو ٗجٞظٙ ٝ ٓدٔٞػٚ

گيؽظ. ثطهي اؾ  ػعّ ازكبـ ٓكئُٞيت نٜؽٝٗعإ ٗكجت ثٚ نٜؽ ٝ آگبٛي اؾ زوٞم ضٞظ ٝ ٓغبُجٚ إٓ ؼا ظؼ ثؽٓي

ٓسٞؼ، تٞخٚ ثٚ زوٞم  ٛبي تٞقؼٚ نٜؽي ثب ؼٝيٌؽظٛبي اٗكبٕ ٜٓٔتؽيٖ ايٖ ػٞآَ اؾ ايٖ هؽاؼٗع: ػعّ تعٝيٖ عؽذ
ٗبپبيعاؼي قٌٞٗت ظؼ اثؽ ػٞآَ ٓطتِق ٝ ظؼ ٗتيدٚ  -ٝ اهتًبظ ٓسٞؼنٜؽٝٗعي ٝ ٓؼيبؼٛبي ًيلي ٝ ؿِجٚ ثي٘م ًٔي 

گيؽي ُظٝؼي ثبعَ ٝ تٌؽاؼ نٞٗعٙ اؾ ػعّ  ٛبي ػٔٞٓي نٜؽ؛ نٌَ إٓ ػعّ تؼِن ضبعؽ ثٚ ٓسيظ ؾٗعگي ٝ ػؽيٚ
ػعّ آگبٛي نٜؽٝٗعإ اؾ زوٞم نٜؽٝٗعي  -ٛبي نٜؽي ازكبـ ٓكئُٞيت نٜؽٝٗعإ ٝ تهعيع ت٘ؿٍ ًيليت ٓسيظ

تسٞالت  -ٓ٘عي اؾ آٜٗب ثطهي اؾ زوٞم آٗبٕ ظؼ ٓسيظ نٜؽ اقت ٚ ػعّ ٓغبُجٚ ٓدٔٞػٚ ًيليبتي ًٚ ثٜؽٙٝ ظؼ ٗتيد
ٝقبؾ اٗجٞٙ ٝ قؽيغ ًٚ ثٚ عٞؼ  ٛبي ٗٞيٖ ثب آٌبٕ قبضت ٛب ٝ قجي نتبثبٕ، آٛ٘گ قؽيغ تـييؽات ٝ ظٜٞؼ ك٘بٝؼي



ثعٕٝ ثٜؽٙ اؾ ثي٘م ٝ ظاٗم ٗكجت  ظٜٞؼ ؼٝؾاكؿٕٝ قبؾٗعگبٕ ضًٞيي -ٓؼٍٔٞ ثب ًبٛم ظهت ٝ ًيليت ٛٔؽاٙ اقت

 ٛبي ٓسيغي ثؽ اٗكبٕ ٝ ؼكتبؼٛبي اٝ. ٛبي اٗكبٗي ٝ نعت تبثيؽ ايٖ ٝخٚ اؾ ٝيژگي ثٚ ػٞآَ ٓٞثؽ ثؽ ًيليت ٓسيظ
ٛبي ثؽٝؾ اؼتوبء  ثب تٞخٚ ثٚ ٝقؼت ٝ ت٘ٞع ػٞآَ ٓٞثؽ ثؽ ايدبظ ٝضغ ٓٞخٞظ ٝ تٞخٚ ثٚ ايٖ آؽ ًٚ كؽاْٛ ٗٔٞظٕ ؾٓي٘ٚ

گيؽظ،  ٛب يٞؼت ٓي ؾٙ ٓ٘ظؽ نٜؽ، ٓبٗ٘ع ٛؽ تسٍٞ ظيگؽي ًٚ ظؼ ثكتؽ نٜؽ ٝ ظؼ ؼاثغٚ ثب اٗكبًٕيلي ٓسيظ ظؼ زٞ
ٛبي ٓطتِق اختٔبػي، كؽٛ٘گي، ٓعيؽيتي  الؾّ اقت ظؼ ؾٓي٘ٚ  ٗيبؾٓ٘ع زؽًتي تعؼيدي ٝ تٌبِٓي ظؼ عٍٞ ؾٓبٕ اقت،

اي كؽٛ٘گي اقت ٝ  ًٚ نٜؽ اقبقًب پعيعٙ ٝ... ٓٞثؽ ثؽ نؽايظ كؼِي تعاثيؽي اتطبغ ٗٔٞظ. ظؼ ٓيبٕ ايٖ ػٞآَ، اؾ آٗدب

ثبؾيبثي ٓلّٜٞ زويوي نٜؽ ظؼ گؽٝ ثٜجٞظ ٝ اؼتوبء ؼٝاثظ قبً٘بٕ نٜؽ ثب يٌعيگؽ ٝ ثب ث٘بٛب ٝ كضبٛبي نٜؽي اقت، 
 تؽظيع ؼاٌٛبؼٛبي اختٔبػي ٝ كؽٛ٘گي اؾ ٗوهي ْٜٓ ٝ ٓٞثؽ ثؽضٞؼظاؼ ٛكت٘ع. ثي

  
  
  
  

 


