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 چكيذُ
٣ّٔ ٔقٙب ٚ   ، اسبسبً ٔف٣ٟٔٛ ٔؽـٖ است وٝ ثب تى٤ٛٗ ؼِٚت«ا٥ٙٔت ٣ّٔ»ٔفْٟٛ 

٥٘ك ثطث٣ خؽ٤ؽتف ٚ ٔفثٛط ثٝ لفٖ ث٥ستٓ « ٔغبِقبت ا٥ٙٔت ٣ّٔ»ٝ است. ٔفْٟٛ ٤بفت

وٝ ثب خٛٞف ٞست٣  ؼا٘ستا٢ وٟٗ ٚ ؼ٤ف٤ٙٝ  ٔمِٛٝـا ثب٤ؽ « ا٥ٙٔت»است. ؼـ ضب٣ِ وٝ 

وٝ ثف ٥ٞجت ٚ ٤ٛٞت اختٕبف٣ ؼـ  ضت٣ قٔب٣٘آؼ٣ٔ  ؼاضتٝ ٚا٘سبٖ پ٥ٛ٘ؽ٢ ٘بٌسست٣ٙ 

أب ثب ٔفٚـ قٔبٖ ٚ ثب  .ٍ٘ف٤ست ٕفاٜ ٣ٔثٝ ا٥ٙٔت ثٝ زطٓ آضٙب٣٤ ٥ٕٞطٝ ٞ ؛٥٘بٔؽٜ ثٛؼ

ٔفْٟٛ ا٥ٙٔت ٥٘ك ؼٌفٌٖٛ ضؽ. ثفاسبس ز٥ٙٗ اٚ تطَٛ ؼـ ق٘ؽ٣ٌ ٚ ٤ٛٞت اختٕبف٣ 

ٔففٚضبت٣، پفسص اغ٣ّ ٘ٛضتبـ ضبضف ا٤ٗ است وٝ ٔفْٟٛ ا٥ٙٔت اق اثتؽا٢ پ٥ؽا٤ص 

ٜ ٞب٢ آٖ ؼـ ٞف ؼٚـ٠ تبـ٤ػ٣ زٝ ثٛؼ ٞب ٚ ٤ٚژ٣ٌ  تبوٖٙٛ زٝ تطٛالت٣ ؼاضتٝ ٚ ٔؤِفٝ

است؟ ا٤ٗ سؤاَ ـا ثفاسبس ففؼ ـاثغ١ استٕفاـ ٤ب فؽْ استٕفاـ ثٝ ؼٚ ـٚش تبـ٤ػ٣ 

ؼٚ ـٚش تبـ٤ػ٣ ٚ ٞف ٥ٌف٢ تّف٥م٣ اق  . ٍ٘بـ٘ؽٜ ثب ثٟفٜپبسع ٌفتتٛاٖ  ٚ ٌفتٕب٣٘ ٣ٔ

ثف ا٤ٗ ثبٚـ است وٝ ٔفْٟٛ ا٥ٙٔت  ،ٌفتٕب٣٘ ٚ ثب ففؼ تط٣ِٛ تىب٣ّٔ أب غ٥فاستٕفاـ٢

ثفاسبس زٟبـ ؼٚـ٠ غبظ تبـ٤ػ٣ ع٣ ـا طَٛ ٌفتٕب٣٘ ؼـ س٥ف تبـ٤ػ٣ غٛؼ زٟبـ ت

ٞب٢ غبغ٣ ـا تدفثٝ وفؼٜ وٝ ٔسإِٝ اسبس٣  ٞب ٚ ٤ٚژ٣ٌ ٔؤِفٝ، وفؼٜ ٚ ؼـ ٞف ٌفتٕبٖ

ٞب ٚ  ٔؤِفٝ(، ؼـ ف٥ٗ تٛخٝ ثٝ تبـ٤ػ٣تىب٣ّٔ )س٥ف تطَٛ  ز٥ٙٗا٤ٗ ٘ٛضتبـ پفؼاغتٗ ثٝ 

 ٞف ؼٚـٜ است. )ٌفتٕب٣٘( ٤ٚژ٥ٌٟب٢ غبظ 
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 هقذهِ
ٞب ثٝ فٙٛاٖ ٘سُ ا٥ِٚٝ ا٘سبٖ ثب تىبُٔ ق٤ست٣ ٚ تالش ٌف٣ٞٚ ثفا٢  وٝ ٞٛٔٛسبپ٥ٗ ٣اق قٔب٘

فٙتٛاٖ  ٝ پ٥تؽا٤ص خٛأتـ ضتىبـ ٚ ٌتفؼآٚـ٢ غتٛـان ثت      ضفؼ ثمب ٚ ٔٛخٛؼ٤تت غتٛؼ ق٥ٔٙتٝ    

، تب قٔبٖ ضبضف وٝ ض٥بت ثطف ٘ٛؿ خؽ٤تؽ٢ اق  تٙؽـا ففاٞٓ سبغ تف٤ٗ ٘ٛؿ خٛأـ ا٘سب٣٘ اثتؽا٣٤

تىبٔتُ   ؛وٙتؽ  ٞب٢ اـتجبعبت اِىتف٥٘ٚىت٣ خٟتب٣٘ ـا تدفثتٝ ٔت٣     ق٘ؽ٣ٌ ففأؽـٖ ٔجت٣ٙ ثف ضجىٝ

ق٤ست٣ ٚ تى٤ٛٗ اختٕبف٣ ت فف٣ٍٙٞ خٛأـ ا٘سب٣٘ ثب سففت٣ ـٚقافكٖٚ اؼأٝ ؼاضتٝ ٚ اٍِٛٞب٢  

ٞتب ٚ   تقف٤ت،، ٤ٚژٌت٣  آٖ ٝ ثفاستبس  ٔتٙٛؿ ٚ ٔتفبٚت٣ اق ق٘ؽ٣ٌ اختٕبف٣ ضىُ ٌففتٝ است وت 

 ٞب٢ ا٥ٙٔت ٥٘ك ؼستػٛش تطَٛ ٚ ؼٌف٣ٌ٘ٛ ضؽٜ است.   ٔؤِفٝ

ثٙؽ٢ خبٔـ ثفاسبس  ؼـ ٤ه تمس٥ٓؼـثبـ٠ تمس٥ٓ خٛأـ ا٘سب٣٘ ٘ؾفات ٔػتّف٣ ٚخٛؼ ؼاـؼ؛ 

ضتىبـ ٚ ٌتفؼآٚـ٢ غتٛـان، ثٛستتب٘ىبـ٢ ستبؼٜ ٚ      »ض٠ٛ٥ ٔق٥طت٣، خٛأـ ا٘سب٣٘ ؼـ ؼٜ ٘تٛؿ  

ٝ    پ٥طففتٝ، وطبٚـق٢ س ؼاـ٢ ستبؼٜ ٚ پ٥طتففتٝ ٚ    بؼٜ ٚ پ٥طففتٝ، ٔتب٥ٍ٥ٞف٢، ٔٙتبثـ ؼـ٤تب٣٤، ٌّت

٤ٗ اسبس ٔٛـؼ ثفـس٣ لفاـ ٌففتتٝ استت.   اثٙؽ٢ ضؽٜ ٚ س٥ف خٛأـ ثطف٢ ثف  ( عجم1ٝ«)غٙقت٣

ٝ      ثٙؽ٢ أب تفبٚت ؼـ تمس٥ٓ ٌب٘تٝ پت٥ص اق خبٔقتٝ غتٙقت٣ ؼـ      ٞب ثٝ ضتؽ٢ استت وتٝ خٛأتـ ٘ت

ٌب٘ٝ تم٥ُّ ؼاؼٜ ٚ اق سٝ ض٠ٛ٥ ق٘تؽ٣ٌ   ثٙؽ٢ سٝ ٖ ثٝ عجمٝثٙؽ٢ ٔؿوٛـ ـا ثفغ٣ ا٘ؽ٤طٕٙؽا تمس٥ٓ

ضىبـ ٚ ٌفؼآٚـ٢ غٛـان، ضجب٣٘ ٚ وطتبٚـق٢ ٚ ضٟف٘طت٣ٙ٥ ثتٝ فٙتٛاٖ ا٘تٛاؿ خٛأتـ ٔبلجتُ        

ٝ   ثٙؽ٢ ؼٜ ( ؼـ ضب٣ِ وٝ تمس2ٓ٥ا٘ؽ.) غٙقت٣ ٤بؼ وفؼٜ ثٙتؽ٢   ٌب٘ٝ ث٥ص اق ضؽ ٌستفؼٜ استت، عجمت

سؽ ٚ ٕٞت١ ا٤تٗ ٘تٛؿ خٛأتـ ـا ثتف استبس اٍِت٢ٛ        ـ ٌب١٘ ٔؿوٛـ ٥٘ك وبٔالً ؼل٥ك ثٝ ٘ؾف ٣ٕ٘ سٝ

خٛأتـ ضتىبـ ٚ ٌتفؼآٚـ٢    تٛاٖ تم٥ُّ ؼاؼ. ثتؽ٤ٗ تفت٥تت    ق٘ؽ٣ٌ ثؽ٢ٚ ٤ب ٔؽ٣٘ ثٝ ؼٚ ٘ٛؿ ٣ٔ

ٚ خٛأتـ ضتجب٣٘ ٚ    ـا ؼـ اٍِت٢ٛ خٛأتـ ثتؽ٢ٚ   ضتجب٣٘ ٚ وطتبٚـق٢ ا٥ِٚتٝ      غٛـان ٚ خٛأـ

ٍت٢ٛ خٛأتـ ٔتؽ٣٘    ـا ؼـ اِ وطبٚـق٢ پ٥طففتٝ، ٔتب٥ٍ٥ٞف٢ ٚ تدتبـت ؼـ٤تب٣٤ ٚ ضٟف٘طت٣ٙ٥    

 .تٛاٖ لفاـ ؼاؼ ٣ٔ

 ؛٥ٌف٘تؽ   ا٘ٛاؿ خٛأـ تب پ٥ص اق خبٔقٝ غتٙقت٣ ـا ؼـ ثفٔت٣   ،ؼٚ ا٢ٍِٛ خبٔق١ ثؽ٢ٚ ٚ ٔؽ٣٘

ثفغتٛـؼاـ  ٔتفبٚت اق ٞف ؼٚ خبٔق١ پ٥طت٥ٗ   ٣ػ٤ٞب ٚ غػب ٤ٚژ٣ٌاق  ،وٝ خبٔق١ غٙقت٣ ؼـضب٣ِ

ؼ٥ِتُ ـثتظ   ٝ س٣ ٕ٘ٛؼ وٝ ثخبٔق١ ٔجت٣ٙ ثف غٙقت ـا ثب٤ؽ ؼـ ا٢ٍِٛ ؼ٤ٍف٢ ثفـ ،. ثٙبثفا٤ٗاست

ثتفا٢ ٔقففت٣ آٖ   )٤تب خبٔقتٝ س٥بست٣(    ٞب٢ ٣ّٔ ٔقٕٛالً اق فٙٛاٖ خبٔق١ ٣ّٔ  ٚث٥ك آٖ ثب ؼِٚت
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ٞتب٢ ّٔت٣    ضٛؼ. اعالق فٙٛاٖ خبٔق١ ٣ّٔ ثفا٢ خٛأـ غٙقت٣ ٔؽـٖ ؼاـا٢ ضبو٥ٕت استفبؼٜ ٣ٔ

 فٙتأٚـ٢ جت٣ٙ ثتف  ا٢ ٔ ( ٤ب خبٔق١ ضجى3ٝٔٛـؼ پؿ٤فش ٍٕٞب٣٘ است أب خبٔقٝ ففاغٙقت٣)تمف٤جبً 

ـا ؽ وٝ القْ استت فٙتٛاٖ ؼ٤ٍتف٢    ٘ٞب٢ ٔتفبٚت٣ اق خبٔق١ ٣ّٔ ٔؽـٖ ؼاـ ٤ٚژ٣ٌ ،(4اعالفبت٣)

ٞب٢ ٣ّٔ ؼـ ـاستتب٢   ٚ ففسب٤ص ضبو٥ٕتا٤ٗ خبٔقٝ ثفا٢ آٖ ثفٌك٤ؽ. ثب تٛخٝ ثٝ ٌستف٠ خٟب٣٘ 

ه ٌستفش ضبو٥ٕت خٟب٣٘، فٙٛاٖ خبٔق١ خٟب٣٘ ثفا٢ ا٤ٗ اٍِٛ ٔٙبست استت. ثٙتبثفا٤ٗ ؼـ ٤ت   

فٙتٛاٖ  ٝ خٛأتـ ا٘ستب٣٘ اق خبٔقت١ ضتىبـ ٚ ٌتفؼآٚـ٢ غتٛـان ثت       تتٛاٖ   ٔت٣ ثٙؽ٢ و٣ّ  تمس٥ٓ

ا٢ ٔجت٣ٙ ثف اـتجبعبت اِىتف٥٘ٚى٣ خٟب٣٘ ثٝ فٙٛاٖ  تب خبٔق١ ففاغٙقت٣ ٚ ضجىٝ ،تف٤ٗ ٘ٛؿ اثتؽا٣٤

ثفاستبس   .ثٙتؽ٢ وتفؼ   ٔؤغفتف٤ٗ آٟ٘ب ـا ؼـ لبِت زٟبـ ا٢ٍِٛ ثؽ٢ٚ، ٔؽ٣٘، ٣ّٔ ٚ خٟب٣٘ عجمٝ

ٞب٢ ٌتؿاـ اق   ثب ِطبػ وفؼٖ ٌسست ٔقففت٣ ٥ٔبٖ سٙت ٚ ٔؽـ٥٘سٓ ٚ ؼٚـ٥ٜ٘ك ـ اٍِٛ ٚ ا٤ٗ زٟب

تطتٛالت  تتٛاٖ   ٔت٣  ؛ضتٛؼ  ٞب وٝ تطت فٙب٤ٚٗ ففاسٙت٣ ٚ ففأؽـٖ اق آٟ٘ب ٤تبؼ ٔت٣   ا٤ٗ ٚضق٥ت

ٔفْٟٛ ا٥ٙٔت ـا ٥٘ك ؼـ زٟبـ ٌفتٕبٖ سٙت٣، ففاسٙت٣ )والس٥ه(، ٔؽـٖ ٚ ففأؽـٖ ؼ٘جتبَ ٕ٘تٛؼ.   

 تطَٛ ٔف٣ٟٔٛ ٥٘بقٔٙؽ ٔطػع وفؼٖ ض٠ٛ٥ ثفـس٣ ا٤ٗ تطَٛ ٥٘ك ٞست. ٥ٌف٢ ا٤ٗ أب پ٣

ثفـس٣ ز٣ٍٍ٘ٛ تطَٛ ٔفْٟٛ ا٥ٙٔت ـا ثفاسبس ففؼ ـاثغ١ استٕفاـ ٤ب فتؽْ استتٕفاـ ؼـ   

 ،تتٛاٖ ا٘دتبْ ؼاؼ. ؼـ فتفؼ ـاثغت١ استتٕفاـ، تتبـ٤ع       تبـ٤ع ثٝ ؼٚ ض٠ٛ٥ تبـ٤ػ٣ ٤ب ٌفتٕب٣٘ ٔت٣ 

ٝ  پ٥ٕب٤ؽ ٚ ٞف ٔفضّٝ ٔفاض٣ّ تىب٣ّٔ ـا ٣ٔ ٝ   اق ٔفاضُ لج٣ّ تىبُٔ ٤بفتت تتف استت.    تتف ٚ پ٥طتففت

٘ٝ تٟٙب ٥ٞر ٌسست ٚ غ٥ف٤ت٣ ٥ٔبٖ ٞف ٔفضّٝ ثب ٔفضّٝ ٤ب ٔفاضُ پ٥ط٥ٗ ٚختٛؼ ٘تؽاـؼ    ،ثٙبثفا٤ٗ

ضتٛؼ. أتب ؼـ فتفؼ ـاثغت١ فتؽْ       ٚاسغ١ پ٥ٛست ٚ استٕفاـ است وٝ تبـ٤ع ٔقٙبؼاـ ٔت٣ ٝ ثّىٝ ث

ٝ ٘ٝ تٟٙب تىبُٔ ٔفضّٝ ٤ب ٔفاضُ لجتُ ٥٘ستت   تىب٣ّٔ ٥٘ست ٚ ٞف ٔفضّ ،استٕفاـ، ٔفاضُ تبـ٤ع

 ؛ٞتب٢ غتبظ تتبـ٤ػ٣ ضتبوٓ استت      ؼ٥ُِ ـاثغ١ ٌسست ٚ غ٥ف٤ت٣ وٝ ٥ٔبٖ ؼٚـٜٝ ثّىٝ اسبسبً ث

( ؼـ ا٤تٗ  5).ضتٛؼ  ضتُ لجتُ ٕٔىتٗ ٔت٣    ا٥ٌف٢ ٚ تى٤ٛٗ ٔفض١ّ خؽ٤ؽ تٟٙب ثب ففٚپبض٣ ٔف ضىُ

٥ٌف٢ تّف٥م٣ اق آٟ٘ب ٚ ثتب  ٜ ٘ٝ ثب ـٚش تبـ٤ػ٣ ٚ ٘ٝ ثب ـٚش ٌفتٕب٣٘ غفف، ثّىٝ ثب ثٟف ،٘ٛضتبـ

تىب٣ّٔ أب غ٥ف استٕفاـ٢، تطَٛ تبـ٤ػ٣ ت ٌفتٕب٣٘ ٔفْٟٛ ا٥ٙٔت ؼـ لبِت زٟتبـ    ـٚ٘ؽ٢ففؼ 

خبٔقتٝ ّٔت٣ ت    »، «خبٔقتٝ ٔتؽ٣٘ ت ٌفتٕتبٖ والست٥ه     »، «خبٔق١ ثؽ٢ٚ ت ٌفتٕبٖ ستٙت٣  »ا٢ٍِٛ 

   ٥ٌفؼ. ٔٛـؼ ثفـس٣ لفاـ ٣ٔ «خبٔق١ خٟب٣٘ ت ٌفتٕبٖ ففأؽـٖ»ٚ  «ٌفتٕبٖ ٔؽـٖ
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 جبهؼِ ثذٍي ـ گفتوبى سٌتي الف.
ا٘ستب٣٘ ثٛؼ٘تؽ وتٝ ؼـ ٘ت٥دت١ تىبٔتُ       أـٛ٘ػست٥ٗ ٘ٛؿ خ ،غٛـان ٢ٚ ٌفؼآٚـ ٢ضىبـٌف

اخجبـ ؼـ استفبؼٜ اق ؾغ٥تفٜ عج٥قت٣   ِطبػ ثٝ  ،ق٤ست٣ ٘سُ ا١٥ِٚ ا٘سبٖ ضىُ ٌففتٙؽ. ا٤ٗ خٛأـ

ؼاضتتٙؽ ٚ    ت ٍ٘تٝ ٔت٣  ـا تمف٤جتبً ثبثت  غٛؼ فؽ٠ اففاؼ  ؛لفاـ ؼاضتآ٘بٖ غٛؼ ـ٣٤ٚ وٝ ؼـ ؼستفس 

( 6).خٕق٥ت و٣ٕ ؼاضتتٙؽ  ٚوفؼ٘ؽ  ا٢ ق٘ؽ٣ٌ ٣ٔ لج٥ّٝٚ ثٝ غٛـت ٞب٢ وٛزه  اغّت ؼـ ٌفٜٚ

ثس٥بـ ٘بز٥ك ثتٛؼٜ ٚ ا٥ٙٔتت ٔقٙتب٣٤ ختك     ٥٘ك س٥ٙٗ التؽاـ س٥بس٣ ٔطؽٚؼ ٚ خًٙ ٚ غطٛ٘ت ٕٞ

ٝ ثتف ا٤تٗ استبس،    ٚ ٔٛخٛؼ٤ت ؼـ ٔمبثُ تٟؽ٤ؽات عج٥ق٣ ٘ؽاضتٝ استت.   ءضفؼ ثمب ٞتب٢   ٔؤِفت

 تٛاٖ ز٥ٙٗ ثفضٕفؼ: تٕبٖ سٙت٣ ا٥ٙٔت ـا ٣ٌٔف

 

   ٍ هَجَديت ءتؼشيف اهٌيت ثِ حفظ ثقب .1

ٚ  ءٕٞكٔبٖ ثب ضضٛـ ا٘سبٖ ؼـ وتف٠ غتبو٣ ٥٘بقٞتب٣٤ ثتفا٢ اٚ ٔغتفش ضتؽ وتٝ ضفتؼ ثمتب         

فٙٛاٖ ٥٘بقٞتب٢  ٝ ثٔب٘ٙؽ آٖ، ٔٛخٛؼ٤ت ؼـ غؽـ آٟ٘ب لفاـ ؼاضت. ٥٘بق ثٝ غؿا، سفپٙبٜ، پٛضبن ٚ 

ٚ ٔٛخٛؼ٤ت ثٛؼ ٚ وسب٣٘ وتٝ لتبؼـ ثتٝ     ء٣ٍٕٞ ٔقغٛف ثٝ ضفؼ ثمب ،ست٥ٗٞب٢ ٘ػ ا٥ِٚٝ ا٘سبٖ

ثٙبثفا٤ٗ ضفؼ ثمبء ٚ ٔٛخٛؼ٤ت ٔفوتك  ضؽ٘ؽ.  ضفؼ ٔٛخٛؼ٤ت غٛؼ ٘جٛؼ٘ؽ، فبلؽ ا٥ٙٔت تّم٣ ٣ٔ

 ثمُ ٔفْٟٛ ا٥ٙٔت ؼـ ا٤ٗ ؼٚـٜ ثٛؼٜ است.
 

 طجيؼت هٌطأ اصلي تْذيذ .2

ٞب ٚاـؼ  ( پ٥ص اق آ٘ىٝ ا٘سب7ٖ) .ٝ استتف اق ٔفْٟٛ اختٕبؿ ٚ خبٔق ؼاـا٢ لؽٔت٣ وٟٗ ،ا٥ٙٔت

ٚ ٔٛخٛؼ٤تت ثتفا٢ آٟ٘تب ا٥ٕٞتت ؼاضتت ٚ       ءا٥ٙٔت ثٝ ٔق٣ٙ ضفؼ ثمب ،ق٘ؽ٣ٌ خٕق٣ ضٛ٘ؽ ٥٘ك

ـفت ز٥ك٢ خك عج٥قت ٘جٛؼ. آٟ٘ب٣٤ وٝ  ضٕبـ ٣ٔ آ٘سٝ ؼـ ا٤ٗ ٔمغـ ٔٙجـ ٚ ٔٙطإ اغ٣ّ تٟؽ٤ؽ ثٝ

ـا  ا٤ٗ تٛا٘تب٣٤ ٥ٙٔت ٚ آٟ٘ب وٝ ؼاـا٢ ا ٤بثٙؽغّجٝ  ٤صتٛا٘ستٙؽ ثف عج٥قت ٚ ٔط٥ظ اعفاف غٛ ٣ٔ

ؼاؼ٘ؽ. ٥ٕٞٗ ٥٘بق ثٝ غّجتٝ    ٚ ٔٛخٛؼ٤ت غٛؼ ـا اق ؼست ٣ٔ ء٘ؽاضتٙؽ ٔغّٛة عج٥قت ضؽٜ ٚ ثمب

ُ       ،ثف عج٥قت ؼـ وٙبـ ٥٘بقٞب٢ فغتف٢ ٚ فتبعف٣   ٥ٌتف٢   ثتٝ افتمتبؼ ثفغت٣ ق٥ٔٙتٝ ـا ثتفا٢ ضتى

( ٞتف زٙتؽ   8غت.)٥ٌف٢ لؽـت س٥بس٣ ففاٞٓ سب اختٕبفبت ا٥ِٚٝ ا٘سب٣٘ ٚ ؼـ ٚالـ ثفا٢ ضىُ

ضٙبسبٖ اختٕبف٣ تمؽْ ٚ تفٛق ضىبـ ؼـ خٛأـ ا٥ِٚٝ ـا ٔفتجظ ثب تٕب٤الت غف٤ك٢ ا٘ستبٖ   ق٤ست
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أتب   ؛ا٘تؽ  ٞتب ثتٛؼٜ   عّج٣ ا٘سبٖ عف٤ك ؼـ غؽؼ اثجبت غ٢ٛ خًٙ اق ا٤ٗ٘سجت ثٝ خًٙ ؼا٘ستٝ ٚ 

اوثتفاً   ،ٔغبِقبت ؼـثبـ٠ خٛأـ ا٥ِٚٝ ضىب٤ت اق آٖ ؼاـؼ وٝ ضىبـٌفاٖ ٚ ٌفؼآٚـ٘ؽٌبٖ غتٛـان 

فٙتٛاٖ  ٝ ٘تؽـت ثت  ٝ ثت  ؛ؼاؼ٘تؽ  خٛ ثٛؼٜ ٚ ٚسب٣ّ٤ وٝ ثفا٢ ضىبـ ٔٛـؼ استفبؼٜ لفاـ ٣ٔ غ٥فخًٙ

ضؽ٘ؽ. ؼـٚالـ خًٙ ثٝ ٔفْٟٛ أفٚق٢ ؼـ ٥ٔبٖ ضتىبـٌفاٖ ٚ   وبـ ثفؼٜ ٣ٔٝ ٞب ث سالش ف٥ّٝ ا٘سبٖ

ـ  ٘تٛف٣ ٥ٕٞتبـ٢ اختٕتبف٣ ٔطستٛة      ،ٌفؼآٚـ٘ؽٌبٖ غٛـان وبٔالً ٘بضٙبغتٝ ثٛؼ ٚ ضت٣ ضتىب

 (.9ؽٜ است)ض ٣ٔ
 

  اصبلت ّوكبسي .3

ؼـ وٙتبـ   ،وبـ ٌف٣ٞٚ ثفا٢ ـفـ اضت٥بخبت ا٥ِٚٝ  ٚ فؽْ ا٘جبضتت غتٛـان ٌتفؼآٚـ٢ ضتؽٜ    

اغتبِت ٚ تإو٥تؽ ث٥طتتف ثتف     ٔٛخت ( 11ٞب٢ لبثُ تٛخٝ اق ٘ؾف ثفٚت ٚ لؽـت) فمؽاٖ ٘بثفاثف٢

ٛستتٝ ؼـ  ، پ٣٥غٛـت ٌفٚٞت  ٕٞىبـ٢ ثٝ خب٢ ـلبثت ٚ ٘كاؿ ثٛؼٜ است. ؼـ ا٤ٗ ٔفضّٝ ٔفؼْ ثٝ

ٞب وتٝ   وفؼ٘ؽ. ثفا٢ ا٤ٗ ٌفٜٚ ضفوت ثٛؼ٘ؽ ٚ ثؽٖٚ تفبٚت اختٕبف٣ ٤ب عجمبت٣ ثب ٞٓ ق٘ؽ٣ٌ ٣ٔ

وفؼ٘ؽ ٚ ؼـ تإ٥ٔٗ ٥٘بقٞب٢ ق٘ؽ٣ٌ  ٞب٢ ٔتؽاَٚ ق٘ؽ٣ٌ ٣ٔ ؼـ ٕٞب٣ٍٙٞ ثب آؼاة ٚ ـسْٛ ٚ سٙت

٢ٚ ٥ٔتبٖ  ثفاثف ثٛؼ٘ؽ. ـاثغ١ ثفاثتف ٚ ٔستب   ـٚقا٘ٝ س٥ٟٓ ثٛؼ٘ؽ، ٔبِى٥ت ٔقٙبؼاـ ٘جٛؼ ٚ ٕٞٝ ثب ٞٓ

٥ٌف٢ ٔٙغتك ٕٞىتبـ٢ ثفاستبس لبفتؽ٠ ثتبق٢ ضبغتُ خٕتـ         ٞب٢ ا٥ِٚٝ ثبفث ضىُ اففاؼ ٌفٜٚ

ٞتب ثتٝ پتفٚـش     ثب ٌؿـ قٔبٖ ٚ ثتب ـ٢ٚ آٚـ٢ ٌتفٜٚ   ،ٔضبف، ضؽٜ ثٛؼ. أب ا٤ٗ ٔٙغك ٕٞىبـ٢

ثتٝ تتؽـ٤ح تضتق٥، ضتؽ. ثتب ـضتؽ        ،ض٥ٛا٘بت ا٣ّٞ ٚ وطت لغقبت ق٥ٔٗ ثفا٢ تإ٥ٔٗ ٔق٥طت

ٌتؿاـ٢   ٘ٛف٣ ا٘جبضت ٔبِى٥ت، تمس٥ٓ ٔق٣ٙ٥ اق وبـ ٚ سفا٘دبْ تفبٚت» ضجب٣٘ ٚ وطبٚـق٢ ا٥ِٚٝ

( ٚ ثٝ تجـ ا٤ٗ تغ٥٥تف، ثتٝ ٕٞتبٖ ٥ٔتكاٖ وتٝ اق      11«)عجمبت اختٕبف٣ ٔجت٣ٙ ثف ثفٚت پؽ٤ؽاـ ضؽ.

ٚ ٔٛخٛؼ٤ت ؼاـا٣٤ ٚ ق٥ٔٗ  ءٚ ٔٛخٛؼ٤ت اففاؼ ا٘سب٣٘ وبستٝ ضؽ ٚ ضفؼ ثمب ءا٥ٕٞت ضفؼ ثمب

ٞب ف٥ّتٝ ٤ىتؽ٤ٍف ٔقٙتب     ت عج٥ق٣ ٥٘ك وبستٝ ضؽ ٚ تٟؽ٤ؽات ا٘سبٖاق ؼا١ٙٔ تٟؽ٤ؽا ؛ا٥ٕٞت ٤بفت

 ٔٙغك ـلبثت ٚ ٘كاؿ خب٤ٍك٤ٗ ٔٙغك ٕٞىبـ٢ ضؽ.ؼـ ٘ت٥دٝ، ٚ ٤بفت 
 

  فشد ـ گشٍُ هحَسي .4

ٞب٢ ـٚقافكٖٚ ؼـ خٛأـ ضجب٣٘ وٝ ٘ت٥د١ ٔبِى٥تت ض٥ٛا٘تبت اّٞت٣ ٚ ٘تٛف٣ ٘ؾتبْ       ٘بثفاثف٢

ق٥ٔٙٝ ـا ثفا٢ ؽٟٛـ ضىُ اثتؽا٣٤ ؼِٚتت ثتؽٖٚ    ،ثٛؼلطفثٙؽ٢ اختٕبف٣ ثفا٤ٗ اسبس )ٔبِى٥ت( 
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ٝ    آٚـؼا٢ ففاٞٓ  سفق٥ٔٗ ؼـ لبِت ٚاضؽٞب٢ لج٥ّٝ تتؽـ٤ح ثتٝ    ٚ ثؽ٤ٗ تفت٥ت ٔٙبستجبت فتفؼ٢ ثت

ؼـ ٔمبثُ تٟؽ٤ؽٞب٢ عج٥ق٣ اق ٕٞبٖ اثتؽا افتفاؼ   ءٔٙبسجبت ٌف٣ٞٚ تجؽ٤ُ ضؽ. ؼـٚالـ ٥ُٔ ثٝ ثمب

٘ٛف٣  ،٥ٌف٢ ٔبِى٥ت ٚ ِكْٚ پبسؽاـ٢ اق آٖ أب ثب ضىُ ؛ا٘سب٣٘ ـا ثٝ ٕٞىبـ٢ تط٤ٛك وفؼٜ ثٛؼ

٘بپؿ٤ف ضؽ. ٘ؾبْ س٥بست٣   ٘ؾبْ اختٕبف٣ ٔجت٣ٙ ثف ٕٞجست٣ٍ ٚ سّسّٝ ٔفاتت ٌف٣ٞٚ ٥٘ك اختٙبة

ا٢ وٝ ٔجت٣ٙ ثف ففٔب٘فٚا٣٤ ففؼ٢ ٚ تجق٥ت خٕق٣ ثتٛؼ، ٞتف زٙتؽ اق ٥ٔكا٘ت٣ اق      ت اختٕبف٣ لج٥ّٝ

ؼ٥ِتُ  ٝ أب ث ،ٔطؽٚؼ ثفغٛـؼاـ ثٛؼخٕق٥ت، ٘ٛف٣ سبقٔبٖ س٥بس٣ )ضىٛٔت( سبؼٜ ٚ ضبو٥ٕت٣ 

اق سفق٥ٔٗ ٔطػػ٣ ثفغتٛـؼاـ   ؛٘ط٣ٙ٥ ٚ تطفن استٛاـ ٞستٙؽ ٔب٥ٞت خٛأـ ضجب٣٘ وٝ ثف وٛذ

ٝ   ٘جٛؼ ٚ ثٙبثفا٤ٗ ٔٛفك ثٝ ضىُ ا٢ ٔجتٙت٣ ثتف فتفؼ ت      ؼ٣ٞ ؼِٚت ٣ّٔ ٘طؽٜ ٚ ؼـ ٕٞبٖ ضتؽ لج٥ّت

 ٌفٜٚ ٔطٛـ٢ ثبل٣ ٔب٘ؽ.

 

  تقذم اهٌيت رٌّي .5

ـ  ،ؽٌبٖ غٛـانضىبـٌفاٖ ٚ ٌفؼآٚـ٘ آٚـ٢ ٚ تٛستق١ ثتفٚت ٔتبؼ٢     فالل١ زٙؽا٣٘ ثٝ خٕت

ٞب٢ ٔؿٞج٣ ٚ ا٘دبْ ٔفاسٓ ٚ ضتقب٤ف غتٛؼ    ٣ِٚ ثفا٢ اـقش .ففاتف اق ٥٘بقٞب٢ ضفٚـ٢ ٘ؽاضتٙؽ

تمس٥ٓ وبـ ٚ  ،ـغٓ ٔبِى٥ت ض٥ٛ٘بت ا٣ّٞ ( خٛأـ ضجب٣٘ ٥٘ك ف12٣ُّ ثٛؼ٘ؽ.)٤ا٢ لب ا٥ٕٞت ٤ٚژٜ

ٞب، ضقب٤ف ٚ ٔٙبسته   ٔبؼ٢، ا٥ٕٞت ثس٥بـ٢ ثفا٢ اـقش ثفٚت ثف ٔجٙب٢ٌؿاـ٢ اختٕبف٣  تفبٚت

ٖ  ُ ثٛؼ٘ؽ ثٝ ضؽ٢ وٝ ثٝ افتمبؼ ثفغ٣ غبضت٤ا٢ غٛؼ لب لج٥ّٝ ففٞٙتً ضتبوٓ ثتف لج٥ّتٝ،      ،٘ؾتفا

 (13ٔطٛـ اغ٣ّ ٤ٛٞت ٚ ٚخٝ ٥ٕٔك٠ آٖ اق ؼ٤ٍف اختٕبفبت ثٛؼٜ است.)

٢ سٝ فٙػتف ا٥ِٚت١   ٥ٌف ـغٓ ضىُ ف٣ّ ،ؼاـ٢ ا٢ ٔجت٣ٙ ثف ضىبـ ٚ ٌّٝ ٕٞس٥ٙٗ ؼـ ٘ؾبْ لج٥ّٝ

٘طت٣ٙ٥ ٚ ضفوتت    تى٤ٛٗ ؼِٚت )خٕق٥ت، ضىٛٔت ٚ ضبو٥ٕت( ؼـ ضؽ ٔطؽٚؼ، ثٝ ؼ٥ُِ وتٛذ 

ٞٙٛق ؼِٚت سفق٣ٙ٥ٔ ضىُ ٍ٘ففتٝ ثتٛؼ ٚ ثٙتبثفا٤ٗ ثتٝ ختب٢      ،ؼاـ ٞب٢ ضىبـ ٚ ٌّٝ ٌفٜٚؼا٣ٕ٤ 

ٚ ٔٛخٛؼ٤تت اٞتؽاف،    ءا٥ٕٞت ضفؼ سفق٥ٔٗ ٤ب ؼ٤ٍف اثقبؼ ف٥ٙت٣ فٙبغتف ؼِٚتت، ضفتؼ ثمتب     

ٖ      ا٢ ٚ تفس اق ؼـ ٔقتفؼ ٔػتبعفٜ   ٙبفـ لج٥ّٝٞب ٚ ٔ اـقش اق  ،لتفاـ ٌتففتٗ ٤ٛٞتت ففٍٞٙت٣ آ

ضفتؼ ففٞٙتً، قثتبٖ،    ا٤تٗ ؼٚـٜ،  ا٤ِٛٚت ٚ ا٥ٕٞت غبغ٣ ثفغٛـؼاـ ثٛؼ. ثٝ فجبـت ؼ٤ٍتف ؼـ  

ا٥ٕٞتت٣ ض٥تبت٣    ،ٞب وٝ فبُٔ ا٤دبؼ ٕٞجستت٣ٍ ٚ ا٘ستدبْ ٌفٚٞت٣ ثتٛؼ     آؼاة ٚ ـسْٛ ٚ اـقش

ٖ    ثٝ ٝ ٚ تقفؼ ثٝ ٤ى٣ اق اففاؼ لج٥ّ ؼاضت ؼ٥ِتُ ا٥ٕٞتت   ٝ ٘تٝ ثت   ،٤ٚژٜ ـئ٥س ٤تب ـ٤تص ستف٥ؽ آ



 02ـــــــــــــــــــ ـتحَل تبسيخي ـ گفتوبًي هفَْم اهٌيت ــــــــــــــــــــــــ

 ٝ ِطتبػ ٢ )ضىٛٔت( ٤ب ضتت٣ ضتػع ففٔتب٘فٚا )ضبو٥ٕتت( ثّىتٝ ثت       ا خٕق٥ت ٤ب سبغتبـ لج٥ّٝ

 .ؼـ پ٣ ؼاضتفمٛثت ثس٥بـ سػت٣  ،فٙٛاٖ ثقؽ ؾ٣ٙٞ ا٥ٙٔتٝ ا٢ ث ا٥ٕٞت ففًٞٙ ٚ ٤ٛٞت لج٥ّٝ

( أتب ثتٝ ؼ٥ِتُ    14ا٘تؽ.)  ٟتٛـ وتفؼٜ  خٛأـ وطبٚـق٢ ٥٘ك تمف٤جبً ٕٞكٔبٖ ثب خٛأتـ ضتجب٣٘ ؽ  

سٟٓ ثٝ سكا٣٤ ؼـ تىت٤ٛٗ ؼِٚتت ستفق٣ٙ٥ٔ     ،٤٣ٕٚاثست٣ٍ ثٝ غبن ٚ ٔطُ سىٛ٘ت ٔق٥ٗ ٚ ؼا

ا٘ؽ. اق آ٘دب وٝ خٛأـ وطبٚـق٢ ٔجت٣ٙ ثف استمفاـ خغفاف٥تب٣٤ ٚ لّٕتفٚ اـضت٣ ٔطػػت٣      ؼاضتٝ

ٝ ثٛؼ٘ؽ ٚ اغتالف ؼـ ثفٚت ٚ لؽـت ث٥ص اق خٛأـ ضىبـ ٚ ضجب٣٘  ٝ 15) ا٘تؽ  ؼاضتت ٞتب٢   (، ق٥ٔٙت

ثتب ٚختٛؼ ا٤تٗ ٔٙبقفتبت     آضىبـتف ثٛؼٜ است. ؼـ آٟ٘ب ٞب٢ ف٥ك٤ى٣ ٚ ف٣ٙ٥  ٣ٔٙبقفٝ ثف سف ؼاـا٤

ٝ  ثفسفق٥ٔٗ )ثقؽ ف٣ٙ٥( ثس٥بـ وٕتف اق ٔٙبقفبت ثف سف ففًٞٙ، ٤ٛٞت اـقش ا٢ )ثقتؽ   ٞب٢ لج٥ّت

 ٚ ا٥ٙٔت ؾ٣ٙٞ ثف ا٥ٙٔت ف٣ٙ٥ تمؽْ ؼاضتٝ است.  ؾ٣ٙٞ( ٚخٛؼ ؼاضتٝ

 

  َْهي اهٌيتاستقالل هف .6

ٗ    ٔفْٟٛ ا٥ٙٔت ٚ ٔغبِقبت ا٥ٙٔتت٣ ضتٛقٜ   ،أفٚقٜ إِّتُ ٚ ٔتتإثف اق    ا٢ غتبظ اق ـٚاثتظ ثت٥

(، اٌتف تئٛـ٤ٟتب٢   16ضتٛ٘ؽ)  ٞب٢ وال٣٘ وٝ ؼـ ا٤ٗ ففغٝ ٚخٛؼ ؼاـؼ، ؼـ ٘ؾف ٌففتتٝ ٔت٣   تئٛـ٢

( ؼـ ا٤تٗ  17ٙت٥ٓ) ووالٖ تمس٥ٓ   إُِّ ـا ثفاسبس ٔطٛـ٤ت خًٙ ٤ب غّص ثٝ ؼٚ ؼست١ ـٚاثظ ث٥ٗ

ٞتب٢ ٘تبؽف    ضٛؼ، تئٛـ٢ إُِّ ٔقٕٛالً ثٝ آٖ پفؼاغتٝ ٣ٔ آ٘سٝ ٚالقبً ؼـ ثطث ـٚاثظ ث٥ٗ»ٛـت غ

ثف ز٥ست٣ ٚ ز٣ٍٍ٘ٛ ٚلٛؿ خًٙ ٚ غ٥ب٘ت اق غّص است ٚ ثم٥ٝ ٔجبضث ا٤تٗ ضتٛقٜ فتفؿ ثتف     

( ثٙبثفا٤ٗ ثفغالف تػٛـ غبِت، ا٥ٙٔت ضت٣ اٌف ثتٝ ٔفٟتْٛ پف٥ٞتك اق خٙتً ٚ ضفتؼ      18«)آ٘ٙؽ

إُِّ ثٝ ٔقٙب٢ أفٚق٢ ثٛؼٜ است. أتب ففاتتف اق ا٤تٗ ٚ     ٔمؽْ ثف ـٚاثظ ث٥ٗ غّص ٥٘ك تّم٣ ضٛؼ،

فٙٛاٖ ٝ ٚ ٔٛخٛؼ٤ت ث ء٥ٌف٢ ٔفب٥ٞٓ خًٙ ٚ غّص، ٕٞىبـ٢ ثفا٢ ضفؼ ثمب ضت٣ پ٥ص اق ضىُ

ؼـ ٌفتٕتبٖ ستٙت٣ ثتٝ ختب٢ آ٘ىتٝ       ،تف٤ٗ تقف٤، ا٥ٙٔت ٚخٛؼ ؼاضتٝ است. ؼـٚالـ ا٥ِٚٗ ٚ ٟٔٓ

ٔب٘ٙتؽ  ثب ٔفب٣ٕ٥ٞ زٖٛ لؽـت، ٔٙفقت، س٥بست، تٛسقٝ، ـفبٜ ٚ  ٘ط٣ٙ٥ ٤ب خب٘ط٣ٙ٥ ا٥ٙٔت ؼـ ٞٓ

 ٘تؽ ٔؤغف ٚ ٚاثستٝ ثٝ آٖ ثٛؼ ،فب٥ٞٓؼ٤ٍف ٔٚ ضؽٜ  تّم٣ ٣ٔٔقٙب ٤بثؽ، ٔف٣ٟٔٛ ٔمؽْ ٚ ٔستمُ آٖ 

 ضؽ٘ؽ. فٙٛاٖ اثكاـٞب٢ ؼست٥بث٣ ثٝ ا٤ٗ ٞؽف ٔغفش ٚ ٔقٙب ٣ٔٝ ٚ ث

ٚ  ،استمالَ ٔف٣ٟٔٛ ا٥ٙٔت ؼـ ا٤ٗ ٌفتٕبٖ ا٤دتبث٣ اق ٤ىستٛ ٚ تٛستقٝ     ٘ت٥د١ ٍ٘فش ٔثجتت 

وٝ ا٥ٙٔتت   است٥٘بفت٣ٍ ٔف٣ٟٔٛ آٖ اق س٢ٛ ؼ٤ٍف ثٛؼٜ است. ٔثجت ٚ ا٤دبث٣ ثٛؼٖ ثٝ ا٤ٗ ؼ٥ُِ 
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٘ط٣ٙ٥ ٤ب خب٘ط٣ٙ٥ ثب ٔفب٥ٞٓ ؼ٤ٍتف تقف٤ت،    ثٝ غٛؼ٢ غٛؼ ٔقٙبؼاـ ٚ ؼاـا٢ اـقش ثٛؼٜ ٚ ؼـ ٞٓ

٥ٙٔت، ٌفتٕب٣٘ ٞٙدبـ٢ ٤ب ثٝ ا٤ٗ ؼ٥ُِ ثٛؼٜ وٝ ٌفتٕبٖ سٙت٣ ا٥٘ك ضؽٜ ٚ تٛسقٝ ٥٘بفت٣ٍ آٖ  ٣ٕ٘

تتٛاٖ پ٥تؽا وتفؼ. ثٙتبثفا٤ٗ ثتٝ       اغالل٣ ثٛؼٜ ٚ ٔجٙب ٚ ٔٙطإ فّسف٣ ٤ب ف٣ّٕ ثفا٢ ا٤ٗ ٌفتٕبٖ ٣ٕ٘

ٝ ٕٞبٖ ٥ٔكاٖ وٝ ا٥ٙٔت ؼـ ٌفتٕبٖ سٙت٣ ٔف٣ٟٔٛ ٔستمُ است، ٔف٣ٟٔٛ ا٘تكاف٣ ٞٓ ٞستت ٚ ثت  

ٝ  ٚاسغ١ ا٤ٗ استمالَ ٔف٣ٟٔٛ ٚ ا٘تكاف٣ ثٛؼٖ، سػٗ ٌفتٗ اق اثقبؼ، ٚختٜٛ،  ٞتب ٚ ٤تب ضتت٣      خٙجت

 ٔقٙبست. ٞب٢ ا٥ٙٔت ؼـ ا٤ٗ ؼٚـاٖ ث٣ زٟفٜ

 

 جبهؼِ هذًي ـ گفتوبى كالسيك ة.
ستبغتبـ   ففٔتب٘فٚا٣٤ ٔطتؽٚؼ ؼـ لبِتت   ٚاسغ١ ٌستفش خٛأتـ وطتبٚـق٢، فتالٜٚ ثتف     ٝ ث

 ٝ ضؽ، فٙػتف ستفق٥ٔٗ ٥٘تك ا٥ٕٞتت      وٝ ؼـ خٛأـ ضجب٣٘ ٞٓ ٤بفت ٣ٔ ،ا٢ فف٣ٍٙٞ ت اـقض٣ لج٥ّ

سفق٥ٔٗ ؼـ خٛأـ ضجب٣٘، ثب استتمفاـ خغفاف٥تب٣٤ ٚ تق٥ت٥ٗ لّٕتفٚ اـضت٣       ٤بفت ٚ ؼِٚت ثؽٖٚ

٥ٌف٢ خٛأـ ٔجت٣ٙ ثف وطبٚـق٢ ثٛؼ، ثٝ ؼِٚت ؼاـا٢ ستفق٥ٔٗ تجتؽ٤ُ    ضىُ ١وٝ القٔ ،ٔطػع

اق ٘ؾتف خٕق٥تت، ستبقٔبٖ     وطبٚـق٢ ا٥ِٚٝ ا٢ ؼـ خٛأـ ضجب٣٘ ٚ خٛأـ  لج٥ّٝ سبغتبـٞب٢ضؽ. 

ج٥ّتٝ ثست٥بـ ٔطتؽٚؼ ثتٛؼ ٚ ؼـ غتٛـت ؼاضتتٗ ستفق٥ٔٗ        س٥بس٣ ٚ ٥٘ك التؽاـ س٥بس٣ ـئت٥س ل 

 .تٛاٖ آٟ٘ب ـا ؼِٚت ٘ب٥ٔؽ ثٙبثفا٤ٗ ٣ٕ٘( 19ٔطػع، اق ا٤ٗ ض٥ث ٥٘ك ٌستفؼ٣ٌ ق٤بؼ٢ ٘ؽاضتٙؽ.)

ٞب٢ ا٥ِٚٝ تطى٥ُ ؼِٚت ؼـ ٥ٕٞٗ لجب٤ُ ٟ٘فتتٝ ثتٛؼ. ثتب اتطتبؼ لجب٤تُ ٔػتّت، تطتت         أب ٞستٝ

أتب پ٥تؽا٤ص    .(21ٗ ؼِٚت ثفؼاضتتٝ ضتؽ)  ففٔب٘فٚا٣٤ ـئ٥س٣ ٚاضؽ، ٌبْ ٣ٕٟٔ ؼـ ـاستب٢ تى٤ٛ

ؼ٥ُِ فؽْ ٥٘بق ثتٝ وتبـ ٌفٚٞت٣ )ٔب٘ٙتؽ خٛأتـ      ٝ ا٢ ٔجت٣ٙ ثف ق٘ؽ٣ٌ وطبٚـق٢، ث خٛأـ فط٥فٜ

٥ٌف٢ ٚ ـٚاج ٔبِى٥ت غػٛغ٣ ٚ ثٝ تجتـ آٖ   ضىبـ ٚ ضجب٣٘( ق٥ٔٙٝ ا٘ففاؼ٢ ضؽٖ ت٥ِٛؽ ٚ ضىُ

٣ٞ ٌؿضتٝ ـا ثتٝ استتثٕبـ   افكا٤ص ٘بثفاثف٢ ـا ففاٞٓ سبغتٝ ٚ اغُ ٕٞىبـ٢ ٚ وبـ ٔطتفن ٌفٚ

ٞتب٢ ٌؿضتتٝ    اغبِت ٕٞىبـ٢ ؼٚـٜثؽ٤ٗ تفت٥ت  .(٥ٌ21ف٢ ٘ؾبْ عجمبت٣ ٔجؽَ سبغت) ٚ ضىُ

٥ٕٞٗ أف ق٥ٔٙٝ ـا ثفا٢ اتطتبؼ   وٝثٝ اغبِت خًٙ ٚ ٘كاؿ ثفا٢ وست سفق٥ٔٗ ث٥طتف تجؽ٤ُ ضؽ 

ستبقٔبٖ  فطب٤ف تطت ضبو٥ٕت ففٔب٘فٚا٣٤ ٔمتؽـ ؼـ لبِت ٚاضؽٞب٢ اختٕبف٣ ثكـٌتتف ٚ ؼاـا٢  

 ٞب٢ سفق٣ٙ٥ٔ ـا ؼـ لبِت ا٢ٍِٛ ٔؽ٣٘ ضىُ ؼاؼ. ـس٣ٕ س٥بس٣ ٚ ٘ؾب٣ٔ ففاٞٓ وفؼ ٚ ؼِٚت
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ٝ  تقف٤، ٚ ٔفْٟٛ ا٥ٙٔت ٥٘ك ٔتطَٛ ضؽ ،٥ٌف٢ ا٤ٗ اٍِٛ ثب ضىُ ٞتب٣٤   ٞتب ٚ ٤ٚژٌت٣   ٚ ٔؤِفت

 :ضٕبـ٤ٓ ؼـ لبِت ٌفتٕبٖ والس٥ه ثف٣ٔٞب ـا  ا٤ٗ ِٔٛفٝففاتف اق ٌفتٕبٖ سٙت٣ ٤بفت وٝ 
 

   هٌيت ثِ فقذاى تْذيذتؼشيف ا .1

ٚ ٔٛخٛؼ٤تت اق تقف٤ت، ا٥ٙٔتت ثتٝ      ءثب ٔفٚـ قٔبٖ ٚ ؼـ ٘ت٥د١ تطٛالت تبـ٤ػ٣، ضفؼ ثمتب 

ٞؽف آٖ تجؽ٤ُ ضؽ ٚ تقف٤، خؽ٤ؽ اق ا٥ٙٔت ثف فمتؽاٖ تٟؽ٤تؽ ٔتٕفوتك ضتؽ. ا٤تٗ تطتَٛ ؼـ       

٘ت٥دٝ تطَٛ ؼـ سبغت خٛأـ ٚ تجؽ٤ُ خٛأـ ثؽ٢ٚ ثٝ خٛأـ ٔؽ٣٘ ٔجت٣ٙ ثتف ؼِٚتت    ،تقف٤،

٘ػستت٥ٗ   ،ٞتب٢ ضتفق   ( أپفاتتٛـ٢ ٣ٙ٥22 ثٛؼ وٝ اثتؽا ؼـ ٔطفق ق٥ٔٗ ثٝ ٚلٛؿ پ٥ٛستت.) سفقٔ

ٔجتٙت٣ ثتف   ا٢  ٚ فطت٥فٜ ا٢  ٞب٢ ٕٞجست٣ٍ لج٥ّٝ ٞب٢ سفق٣ٙ٥ٔ ثٛؼ٘ؽ وٝ ؼـ ففٚافىٙؽٖ پب٤ٝ ؼِٚت

٘ؾبْ غ٤ٛطبٚ٘ؽ٢ ٚ آضٙب سبغتٗ ٔفؼْ ثٝ ففأب٘جفؼاـ٢ اق التؽاـ ٘بٔطؽٚؼ ٘ؾبْ أپفاتٛـ٢ تٛف٥ك 

 .٤بفتٙؽ

ٞب٢ ضفل٣ وٝ ؼاـا٢ ٚسقت ٚ خٕق٥تت ثست٥بـ أتب ستبقٔبٖ س٥بست٣ ٚ       ثفغالف أپفاتٛـ٢

( ٚ 23ثجبت ٚ استتجؽاؼ٢ ثٛؼ٘تؽ، ؼِٚتت ت ضتٟفٞب٢ ٤ٛ٘تبٖ اق ٚستقت ستفق٣ٙ٥ٔ)         ضبو٥ٕت ث٣

( ٚ اق ض٥تث  25تتف ثفغتٛـؼاـ ثتٛؼٜ)    ( ٚ اق سبقٔبٖ س٥بس٣ ٚ ضبو٥ٕت ٔتٙٛؿ24خٕق٥ت وٕتف )

ٞتب٢ ثست٥بـ٢ ٥ٔتبٖ آٟ٘تب ٚختٛؼ       تفبٚت ،ضت٣ ٥٘ف٢ٚ ٘ؾب٣ٔ ٟ٘بؼٞب٢ س٥بس٣، ٘ؾبْ اختٕبف٣ ٚ

 (  26ؼاضت.)
 

  هٌطأ اصلي تْذيذ ،جٌگ .2

ضتٛؼ. ؼِٚتت ت     فمؽاٖ تٟؽ٤ؽ فٕؽتبً ؼـ ٘جٛؼ خًٙ ٚ ٞدْٛ ٘ؾب٣ٔ ٔقٙب ٔت٣  ،ؼـ ا٤ٗ ٌفتٕبٖ

ؼـ أپفاتٛـ٢ ـْٚ ٥٘ك  ؛ٚاسغ١ ٞدْٛ ٘ؾب٣ٔ ٔٛخٛؼ٤ت غٛؼ ـا اق ؼست ؼاؼ٘ؽٝ ضٟفٞب٢ ٤ٛ٘بٖ ث

لجب٤ُ تٛت٣ٙ ٔٛـؼ تمس٥ٓ ٚ ففٚپبض٣ ٚالـ ضؽ. ثب ففٚپبض٣ ا٤ٗ أپفاتتٛـ٢ ثتٝ ؼستت     ٞدْٛپ٣ 

، ٘ؾتبْ التػتبؼ٢   ؼاضتتٙؽ لجب٤ُ ٔؿوٛـ وٝ فٕؽتبً ق٘ؽ٣ٌ ٔجت٣ٙ ثف التػبؼ ؼأپفٚـ٢ ٚ وطبٚـق٢ 

ٞتب ٔتطتَٛ ضتؽ ٚ التتؽاـ      ٞتب ٚ ـٚٔت٣   ٥ٌف٢ ٚ تدبـت ؼـ٤ب٣٤ ٤ٛ٘تب٣٘  ٔب٣ٞ ،ٔجت٣ٙ ثف ثبقـٌب٣٘

ٞتب٢   ـاٜ ،ٞتفج ٚ ٔتفج ٚ ٘تبا٣ٙٔ    لجب٤تُ تتٛت٣ٙ،  بس٣ آٟ٘ب ففٚپبض٥ؽ. ثب غّجت١  ٔفوك٢ ٚ ٘ؾبْ س٥

تدبـ٢ ٚ ٔٛاغالت٣ سفاسف اـٚپب٢ غفث٣ ـا ففا ٌففت. ٔطىالت ٘بض٣ اق ٞفج ٚ ٔفج ففا٥ٌتف،  

ٞب٢ تدبـ٢ ٚ ٔٛاغالت٣ ٚ غ٥فثبقـٌب٣٘ ضؽٖ فكا٤ٙؽ٠ ففاٌفؼ التػبؼ٢، ؼـ وٙبـ سغص  ٘با٣ٙٔ ـاٜ
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ٝ وت ثٟؽاضتت  ٚ غٛا٘ؽٖ ٚ ٘ٛضتٗ ؼـ ؼست وط٥طبٖ ٚ سغص ٘بقَ تغؿ٤ٝ سٛاؼ ٚ ا٘طػبـ   پب٥٤ٗ

 ضتفٚـ٢ استمفاـ ضىٛٔت ٚ التتؽاـ س٥بست٣ ـا    ؛ؼ٘جبَ ؼاضتٝ ثٝ ضٟفٞب ـا ث  ٟٔبخفت ٌستفؼٜ

( اق آ٘دب وٝ لجب٤ُ ٟٔبخٓ ثٝ أپفاتٛـ٢ ـْٚ فٕؽتبً ؼأؽاـ ٚ وطبٚـق ثٛؼ٘ؽ ٚ غّج١ آٟ٘ب 27ٕ٘ٛؼ.)

٢ ٚ ثبقـٌب٣٘ ٔٙت٣ٟ ضؽٜ ثٛؼ، ضىٛٔت ٚ التؽاـ س٥بست٣ خؽ٤تؽ،   ثٝ تجب٣ٞ ٘ؾبْ التػبؼ٢، تدبـ

 (28ق٥ٔٗ ـا ٔٙجـ اغ٣ّ ثفٚت لفاـ ؼاؼ ٚ ق١ٙ٥ٔ ا٤دبؼ ٘ؾبْ فئٛؼا٣ِ ـا ففاٞٓ سبغت.)

التؽاـ س٥بس٣ ثٝ ق٥ٔٗ ٚاثستٝ ثٛؼ. ـاثغ١ ففؼ ثب ق٥ٔٗ تق٥٥ٗ وٙٙؽ٠ ضمٛق ٚ  ،ؼـ ٘ؾبْ فئٛؼا٣ِ

ثتٛؼ.   «سففٟب»ٚ  «ٚاسبَ»، «اـثبة»تؽاـ س٥بس٣ ٥ٔبٖ ٚؽب٤، س٥بس٣ اٚ ثفاسبس سّسّٝ ٔفاتت ال

ٞف زٙؽ ضىٛٔت ٔفوك٢ ضق٥، ثٛؼ ٚ ٘ؾبْ لب٣٘ٛ٘ ٔستطى٣ٕ ٚخٛؼ ٘ؽاضت، أب ٚاسبِٟب تتبثـ  

ؼاؼ٘ؽ. ٚختٛؼ ستفثبقا٣٘ وتٝ ؼـ غتؽٔت      اـثبة غٛؼ ثٛؼٜ ٚ ثفا٢ آٟ٘ب غؽٔت سفثبق٢ ا٘دبْ ٣ٔ

تف٤ٗ لبٖ٘ٛ ؼِٚت  ٖ٘ٛ، خًٙ ـا ٟٔٓٔفوك٢ ٚ ضق، لب  ؼـ وٙبـ ضق، ضىٛٔت ،ٞب ثٛؼ٘ؽ اـثبة

ٓ  ثتٝ فٙتٛاٖ   ( ٚ تدبٚق ٘ؾب٣ٔ 29فئٛؼا٣ِ سبغتٝ) ٘تكاؿ ـا   ،تتف٤ٗ ٔٙطتإ تٟؽ٤تؽ    ثكـٌتتف٤ٗ ٚ ٟٔت

 خب٤ٍك٤ٗ ٕٞىبـ٢ ؼـ ٌفتٕبٖ سٙت٣ سبغت.

 

  اصبلت ًضاع ٍ جٌگ .3

ثب تطَٛ ض٠ٛ٥ ٔق٥طت اق ضىبـ ٚ ٌفؼآٚـ٢ غٛـان ثٝ ا٣ّٞ وفؼٖ ض٥ٛا٘بت ٚ وبضت ق٥ٔٗ 

ؼ٥ِتُ أىتبٖ تغؿ٤تٝ ث٥طتتف، ثتف ٥ٔتكاٖ       ٝ ٛأـ ضىبـ ثٝ خٛأـ ضجب٣٘ ٚ وطبٚـق٢، ثٚ تجؽ٤ُ خ

، أىبٖ افتكا٤ص ٘تبثفاثف٢    ـٚاج ٔبِى٥ت غػٛغ٣ ثف ض٥ٛا٘بت ٚ ق٥ٔٗ بخٕق٥ت افكٚؼٜ ضؽ ٚ ث

ٝ      آٔؽؼـ ثفٚت ٚ لؽـت ففاٞٓ  ٤ٚتژٜ ثتب    . افتكا٤ص خٕق٥تت ٚ ٘تبثفاثف٢ ؼـ ثتفٚت ٚ لتؽـت ثت

ٝ  ،ف٘ط٣ٙ٥آٚـ٢ خٛأـ ا٘سب٣٘ ثٝ ضٟ ـ٢ٚ ثٙتؽ٢   ضتبة ث٥طتف٢ ٌففت ٚ ثٝ ضؽ٢ ـس٥ؽ وٝ عجمت

فٙتٛاٖ ٤ته ٔستإِٝ    ٝ اختٕبف٣ ثفاسبس ثفٚت ٚ لؽـت ٔقٙبؼاـ ضؽ ٚ ضتىبف ٥ٔتبٖ عجمتبت ثت    

اختٕبف٣ ثب سففت٣ ـٚقافكٖٚ ٌستفش ٤بفت. ثٝ تجـ ا٤ٗ تطَٛ ؼـ ٘ؾبْ اختٕبف٣، ـاثغٝ، ٔٙغتك  

ـاثغت١   ،ؼـ خٛأـ ثتؽ٢ٚ ٚ ٌفتٕتبٖ ستٙت٣   ٔقبؼالت ا٥ٙٔت٣ ٥٘ك ؼٌفٌٖٛ ضؽ. اٌف ثبق٢ ٚ لبفؽ٠ 

ؼـ خبٔقتٝ   ؛تسب٢ٚ ٥ٔبٖ اففاؼ لجب٤ُ ٚخٛؼ ؼاضت ٚ ثٝ تجـ آٖ اغبِت ٚ ا٤ِٛٚت ثب ٕٞىبـ٢ ثٛؼ

ـاثغ١ تسب٢ٚ ثٝ ـاثغ١ تمبثُ ٚ ٔٙغتك ٕٞىتبـ٢ ثتٝ ٔٙغتك ٔٙبقفتٝ ٚ       ،ٔؽ٣٘ ٚ ٌفتٕبٖ والس٥ه

 فؼ٤ؽ. خًٙ ٔجؽَ ضؽ ٚ لبفؽ٠ خٕـ غفف ٥٘ك خب٤ٍك٤ٗ لبفؽ٠ خٕـ ٔضبف، ٌ
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  اجتوبع ـ سشصهيي هحَسي اهٌيت .4

، ٣ثب تجؽ٤ُ ق٥ٔٗ ثٝ ٔٙجـ اغ٣ّ ثفٚت ٚ ٚاثست٣ٍ التؽاـ س٥بس٣ ثتٝ قٔت٥ٗ ؼـ ٘ؾتبْ فئتٛؼاِ    

ثتٝ افتمتبؼ ثفغت٣     ،سفق٥ٔٗ ثٝ ـوٗ اغ٣ّ ٚ ٔطٛـ اسبس٣ ا٥ٙٔت تجتؽ٤ُ ضتؽ. ثتب ا٤تٗ ٚختٛؼ     

ب ضتت٣ أپفاتتٛـ٢ ـْٚ   ٘ؾبْ فئٛؼا٣ِ ٥٘ك ٕٞب٘ٙتؽ ؼِٚتت ت ضتٟفٞب٢ ٤ٛ٘تبٖ ٤ت       ا٢ا٘ؽ٤طٕٙؽاٖ ثف

ق٤تفا ٘ؾتبْ فئتٛؼا٣ِ غتٛؼ تتإث٥ف تضتق٥،        ـا ثٝ وبـ ثفؼ؛تٛاٖ فٙٛاٖ ؼِٚت ثٝ ٔقٙب٢ ٔؽـٖ  ٣ٕ٘

ْ    ففٚپبضت٣ ا٢ ثف سبقٔبٖ س٥بس٣ ؼاضت ٚ ثبفتث   وٙٙؽٜ سّستّٝ ٔفاتتت    ،آٖ ضتؽ. ؼـ ا٤تٗ ٘ؾتب

ٚ خك٤ت٣  اختٕبف٣ ث٥ص اق سبقٔبٖ س٥بس٣ ثفلفاـ ثٛؼ ٚ پبؼضبٜ ٤ب اـثبة ثكـي ٔتى٣ ثٝ خبٔقتٝ  

٘ؾبْ فئٛؼا٣ِ ٞتف   ،( ثٙبثفا31ٗ٤)آٖ.ـفت ٘ٝ ٔٙجـ ٚ ٔػؽـ  ضٕبـ ٣ٔ اق آٖ ثٛؼ ٚ ٔطَٕٛ لبٖ٘ٛ ثٝ

أب غٛؼ، ؼِٚتت ثتٝ ٔقٙتب٢ ٔتؽـٖ      ،زٙؽ ٔفض١ّ ٣ٕٟٔ ؼـ تطى٥ُ ؼِٚت ثٝ ٔقٙب٢ ٔؽـٖ آٖ ثٛؼ

 ٘طت٥ٗ ٚ فبلتؽ   ؼـ ا٤ٗ ٌفتٕبٖ ٘ٝ ٔب٘ٙؽ ٌفتٕبٖ ستٙت٣ ثتب ٌفٚٞت٣ اق لجب٤تُ وتٛذ      ،٘جٛؼ. ؼـٚالـ

ٔٛاخٝ ٞست٥ٓ ٚ ٘تٝ   ،ا٢ ثف آٟ٘ب ضبوٓ است سفق٥ٔٗ وٝ غففبً ـٚاثظ اختٕبف٣ غب٘ٛاؼ٣ٌ ٤ب لج٥ّٝ

ثب سبقٔبٖ اختٕبف٣ ٔطػع ٚ ٔق٣ٙ٥ ثٝ ٘بْ ؼِٚت، ثّىٝ ثب اختٕبؿ ٔجت٣ٙ ثف سفق٥ٔٗ ٔطػػت٣  

 است. ( وٝ فمؽاٖ تٟؽ٤ؽ ٘ؾب٣ٔ ٚ تدبٚق سفق٣ٙ٥ٔ ٔقٙبثػص ا٥ٙٔت آ31ٖٓ)ا٤ ٔٛاخٝ

 

  ػيٌيتقذم اهٌيت  .5

ٝ  ف اثفث ،ؼـ ٌفتٕبٖ والس٥ه ٥٘تك ثتٝ   ا٢ ٚ  ففٚپبض٣ ـٚاثظ اختٕبف٣ ٔجت٣ٙ ثف ٕٞجست٣ٍ لج٥ّت

ؼ٥ُِ ا٥ٕٞت ٤ٚژ٠ ق٥ٔٗ ؼـ وست ثفٚت ٚ تق٥٥ٗ سّستّٝ ٔفاتتت ٘ؾتبْ اختٕتبف٣، التػتبؼ٢ ٚ      

فجبـت ؼ٤ٍف ضفؼ سفق٥ٔٗ ٚ فمؽاٖ تدبٚق ٘ؾب٣ٔ ثفا٢ تػتفف  ٝ (، ا٥ٙٔت ف٣ٙ٥ ٤ب ث32س٥بس٣)

 .٤بفتت ٚ تمؽْ غبغ٣ ثفغٛـؼاـ ضؽ ٚ تٟؽ٤ؽ ف٣ٙ٥ ث٥ص اق تٟؽ٤ؽ ؾ٣ٙٞ ٔقٙب آٖ اق ا٤ِٛٚ

 

  ٍاثستگي هفَْهي اهٌيت .6

إُِّ  ؼِٚت ثٝ ٔقٙب٢ ٔؽـٖ آٖ ضىُ ٍ٘ففتٝ ثٛؼ ٚ ـٚاثظ ث٥ٗ ،ٞف زٙؽ ؼـ ٌفتٕبٖ والس٥ه

ٝ  ،أب ؼِٚت ت ضتٟف، أپفاتتٛـ٢ ٚ ٘ؾتبْ فئتٛؼا٣ِ      ؛ثٝ ٔقٙب٢ أفٚق٤ٗ آٖ ٔفسْٛ ٘جٛؼ ٢ ٞتب  ٕ٘ٛ٘ت

ا٢ اق ؼِٚت ثٛؼ٘ؽ وٝ خًٙ ٚ غّص ثفا٢ آٟ٘ب ٔقٙبؼاـ ثٛؼ. ثب ا٥ٕٞت ٤بفتٗ خٙتً ٚ   تىبُٔ ٥٘بفتٝ

غّص، استمالَ ٔف٣ٟٔٛ ا٥ٙٔت ٔٛـؼ زبِص لفاـ ٌففت ٚ ا٥ٙٔت وٝ ؼـ ٌفتٕبٖ ستٙت٣ ٔمتؽْ ثتف    
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ٕٞٝ ز٥ك ثٛؼ ؼـ ٌفتٕبٖ والس٥ه ؼـ ؾ٤ُ ٔفب٥ٞٓ خًٙ ٚ غّص لفاـ ٌففت. ا٤ٗ ـٚ٘ؽ ٚاثست٣ٍ 

تف٤ٗ فٛأتُ اثٟتبْ ٚ    ا٥ٙٔت ثٝ ٔفب٥ٞٓ ؼ٤ٍف وٝ تب ثٝ أفٚق ٥٘ك اؼأٝ ٤بفتٝ ٚ ٤ى٣ اق ٟٔٓ ٔف٣ٟٔٛ

َ ٙتك ١ ٍ٘فش سّج٣ ٤ب ٔٙف٣، ٌستتفش ٔفٟت٣ٔٛ ٚ ت  ج( ٘بض٣ اق غ33ّضٛؼ) پ٥س٥ؽ٣ٌ آٖ تّم٣ ٣ٔ

 ثٛؼٜ است.٥٘ك آٖ اق ٞؽف ثٝ ٚس٥ّٝ 

 

 جبهؼة هلي ـ گفتوبى هذسى ج.
ؼ٘جبَ ؼاضتت،  ٝ وٝ آضفت٣ٍ ٚ تضق٥، ٘ؾبْ فئٛؼا٣ِ ـا ث خًٙ ٚ ٘كاؿ ثفا٢ ؼست٥بث٣ ثٝ ق٥ٔٗ

٥ٌف٢ ؼِٚتت   ا٢ اق التؽاـ س٥بس٣ ؼـ لبِت ـضؽ ضٟفٞب ٚ ؼـ ٟ٘ب٤ت ضىُ ق١ٙ٥ٔ ؽٟٛـ ضىُ تبقٜ

ُ 34ٔؽـٖ ـا ففاٞٓ سبغت. ضٟفٞب اق ٘ؾف ٔب٥ٞت ثب خٛأـ لج٣ّ ٔتفبٚت ثٛؼ٘ؽ) ٥ٌتف٢   ( ٚ ضتى

( وتٝ ٘ؾتٓ خؽ٤تؽ٢ ـا    35ضىٛٔت٣ ٕٞفاٜ ثتٛؼ)  ا٢ ؼـ ٤ه ٘ؾبْ آٟ٘ب ثب ٚـٚؼ ٥٘ف٢ٚ س٥بس٣ تبقٜ

ا٤ٗ ٘ؾٓ خؽ٤تؽ لبثتُ    ،تب ٍٞٙب٣ٔ وٝ و٥ّسب ثٝ غٛـت٣ سبقٔبٖ ٤بفتٝ ٚخٛؼ ؼاضت .وفؼ عّت ٣ٔ

ٚاستغ١  ٝ عّجتبٖ ؼ٤ٙت٣ ضتُ ضتؽ. ثت      ٞب٢ اغالش ضػَٛ ٘جٛؼ. ز٥ٙٗ ٔطى٣ّ ؼـ ٟ٘ب٤ت ثب تالش

ٌفا٤ت٣ ٚ تقّتك ثتٝ     ّت٣ ق٥ٔٙٝ ثفا٢ ففؼٌفا٣٤ ٚ ضتٟفٚ٘ؽ٢ اق ٤ىستٛ ٚ ٔ   ،اغالضبت پفٚتستب٣٘

ٞب٢ ٤ىپبـز١ ٣ّٔ اق  ٤ٗ اسبس ؼِٚتأفقٞب٢ ٔطػع خغفاف٥ب٣٤ اق س٢ٛ ؼ٤ٍف ففاٞٓ ضؽ. ثف 

سؽ٠ ضب٘كؼٞٓ ؼـ وطٛـٞب٢ اـٚپب٣٤ پؽ٤ؽ آٔؽ٘ؽ ٚ ؼـ سؽ٠ ٞفؽٞٓ ٌستتفش ٤بفتٙتؽ. ثتب ا٘قمتبؼ     

ٖٚ ا٥ٍّ٘س ق٥ٔٙٝ ثفا٢ ٌستتفش ـٚقافتك   1688ٚ ا٘مالة  1648لفاـؼاؼ غّص ٚستفب٣ِ ؼـ سبَ 

ٞب٢ ثس٥بـ٢ ٥ٔبٖ  ٞب٢ ٣ّٔ ؼـ ؼـٖٚ ا٢ٍِٛ ؼِٚت ٔغّمٝ ٔؽـٖ ففاٞٓ ضؽ. اِجتٝ تفبٚت ضبو٥ٕت

ٚست١ّ٥  ٝ ٞب٢ تبقٜ تإس٥س ٚخٛؼ ؼاضت أتب ٤ٚژٌت٣ اسبست٣ ٕٞت١ آٟ٘تب ا٤تٗ ثتٛؼ وتٝ ثت          ؼِٚت

سبالـاٖ فئٛؼاَ  تف٤ٗ خًٙ فٙٛاٖ ل٢ٛٝ ضؽ٘ؽ وٝ وبـ غٛؼ ـا ؼـ آغبق ث پبؼضبٞب٣٘ ٔغّمٝ اؼاـٜ ٣ٔ

( تإس٥س اـتص ّٔت٣  36فؼٜ ٚ ؼـ غؽؼ ٌستفش ـٚقافكٖٚ لؽـت ٚ سّغ١ غٛؼ ثٛؼ٘ؽ.)ضفٚؿ و

فٛأُ ثس٥بـ ٔؤثف٢ ؼـ  ٌستفش ـٚقافكٖٚ لؽـت ٚ سّغ١ پبؼضتبٞبٖ   ،ٚ ٘ؾبْ ٣ّٔ اغؿ ٔب٥ِبت

ٚ ٔفؼْ وٝ اق آضفت٣ٍ ٘ؾبْ فئٛؼا٣ِ اق ٤ه سٛ ٚ سّغ١ اـثبة و٥ّسب اق س٢ٛ  ضؽ٘ؽ ٔطسٛة ٣ٔ

 جبَ غٛث٣ ثٝ آٟ٘ب ٘طبٖ ؼاؼٜ ٚ اق ضبو٥ٕت ٔمتؽـ آٟ٘ب استمجبَ وفؼ٘ؽ. ال ؛ؼ٤ٍف غستٝ ضؽٜ ثٛؼ٘ؽ

ٞب٣٤ ثتٝ   ٞب ٚ ِٔٛفٝ ٤ٚژ٣ٌتقف٤،، ٔفْٟٛ ا٥ٙٔت ٚاخؽ  ،ؼـ ا٤ٗ زٟفٜ اق ا٢ٍِٛ ؼِٚت ٔؽـٖ

 :است  ا٤ٗ ضفش ثٛؼٜ
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   تؼشيف اهٌيت ثِ كست قذست ٍ تَاًبيي .1

ثتف فمتؽاٖ تٟؽ٤تؽ ؼالِتت     ؼـ ٌفتٕبٖ والس٥ه تقف٤، ا٥ٙٔت ثف اسبس ٘ٛف٣ ٍ٘فش سّج٣ 

فمؽاٖ تٟؽ٤ؽ قٔب٣٘ ٔقٙتبؼاـ استت وتٝ ٤ته وطتٛـ اق تٛا٘تب٣٤ ٚ        ،ؼـ ٌفتٕبٖ ٔؽـٖؼاضت. أب 

لؽـت ٔمبٚٔت ٚ پ٥فٚق٢ ؼـ خًٙ ٚ ففاتف اق ا٤تٗ اق لتؽـت ثبقؼاـ٘تؽ٣ٌ ٤تب ٔمبثّتٝ ثتٝ ٔثتُ        

ثتف  ثفاسبس ٘تٛف٣ ٍ٘تفش ا٤دتبث٣، تإو٥تؽ      ،ثفغٛـؼاـ ثبضؽ. ثٝ فجبـت ؼ٤ٍف ؼـ ٌفتٕبٖ ٔؽـٖ

ٞتب٢ ٔتؽـٖ    وست لؽـت ٚ تٛا٘ب٣٤ ٣ّٔ است ٚ ز٥ٙٗ ٍ٘فض٣ ٘ت٥دت١ ٔٙغمت٣ تطتى٥ُ ؼِٚتت    

ثفاسبس ٔفْٟٛ ضبو٥ٕت است وتٝ التتؽاـ ؼـ زتبـزٛة ٔفقٞتب٢ ّٔت٣ ٚ استتمالَ ؼـ ـٚاثتظ        

تف٤ٗ ٔفْٟٛ ٚ ٔطٛـ اسبس٣ ٘ؾف٤تٝ ؼِٚتت    فٙٛاٖ ٟٔٓٝ ا٘ؽ. ضبو٥ٕت ث غبـخ٣ ـا ٔقٙبؼاـ سبغتٝ

( وتٝ اق  ٢37 ؼِٚت ثفا٢ استفبؼٜ اق قٚـ ٤ب لتؽـت ٔطتفٚؿ ؼاـؼ)  ؼالِت ثف ضك ا٘طػبـ ،ٔؽـٖ

استتمالَ ٚ  ٛ ٘بؽف ثف وست لؽـت ٚ تٛإ٘ٙؽ٢ ؼاغ٣ّ ٚ اق ست٢ٛ ؼ٤ٍتف ٘تبؽف ثتف وستت      س٤ى

ٖ    ؼـ ففغ١ ؼاغ٣ّ ٚ ؼـ ففغ١ ث٥ٗ ،ا٣ِّّٕ است. ثٙبثفا٤ٗ ث٥ٗ التؽاـ  ،ا٣ِّّٕ ا٥ٙٔتت ؼِٚتت ٔتؽـ

ا٢ وٝ تٛا٘تب٣٤ ٚ ضتفا٤ظ    ضؽ. ثٝ فجبـت ؼ٤ٍف، خبٔقٝوٝ ؼاـا٢ لؽـت ثفتف ثب ٤بثؽ ٣ٔ قٔب٣٘ ٔقٙب

 ،ف٣ٙ٥ وست ٚ ضفؼ ٔٙبفـ غٛؼ ـا ٘ؽاضتٝ ثبضؽ، ضت٣ اٌف ثتب فمتؽاٖ تٟؽ٤تؽ ٞتٓ ٔٛاختٝ ثبضتؽ      

 (  38ضٛؼ.) ا٢ ٘بأٗ تّم٣ ٣ٔ خبٔقٝ

 

  هٌطأ اصلي تْذيذ ،طلجي قذست .2

ُ ( ٚ ٥ٌ39ف٢ ؼِٚت ٔؽـٖ ٔفْٟٛ ٔٙبفـ ٣ّٔ ـا ٔقٙبؼاـ سبغت) ضىُ ٖ ٚ  تطػت٥ ـا  ضفتؼ آ

ٝ ثٝ ٞؽف٣ ٔمؽس تجؽ٤ُ وفؼ. ؼست٥بث٣ ثٝ ٔٙبفـ ٣ّٔ ٚ ثٝ تجـ آٖ ا٥ٙٔت ّٔت٣ ؼـ ا٤تٗ ٌفتٕتبٖ ثت    

ضٛؼ وتٝ لتؽـت ٚ    پؿ٤ف ٣ٔ ؼ٥ُِ غّج١ ٍ٘فش ا٤دبث٣ ٚ ٔب٥ٞت تإس٥س٣ ا٥ٙٔت ؼـ غٛـت٣ أىبٖ

ٗ ( أب وستت تٛا٘تب٣٤ ٚ لتؽـت ثتفا٢     41تٛا٘ب٣٤ وست ٚ ضفؼ آٖ ٚخٛؼ ؼاضتٝ ثبضؽ ) ٚ  تتإ٥ٔ

(. ثٝ فجبـت 41ضٛؼ) غٛؼ ٔٙطإ اغ٣ّ تٟؽ٤ؽ ٥٘ك تّم٣ ٣ٔ ،ثٝ غٛـت٣ ٔقٕبٌٛ٘ٝ ،ٔٙبفـ ٣ّٔضفؼ 

سٛ ثتبالتف٤ٗ ٞتؽف ٚ ٔفوتك ثمتُ      ؼ٤ٍف تالش ثفا٢ وست ٚ ضفؼ لؽـت ٚ تٛا٘ب٣٤ ٣ّٔ اق ٤ه

 .استا٥ٙٔت ٚ اق س٢ٛ ؼ٤ٍف ٔٙطإ اغ٣ّ تٟؽ٤ؽ  ٔفْٟٛ
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  اصبلت سقبثت، ًضاع ٍ تجؼيت .3

ٚ ؼـ تتؽاْٚ ٌفتٕتبٖ والست٥ه، ففغت١ ا٥ٙٔتت ؼـ ٌفتٕتبٖ ٔتؽـٖ        ثفغالف ٌفتٕبٖ ستٙت٣  

ٞب٢ ٔستتمُ ؼـ   ٥ٌف٢ ؼِٚت ا٢ اق ـلبثت، ٘كاؿ ٚ تجق٥ت ٥ٔبٖ ثبق٤ٍفاٖ ٣ّٔ است. ثب ضىُ ففغٝ

( ق٥ٔٙتٝ  ٥ٌ42ف٢ ٔفْٟٛ ٔٙبفـ ّٔت٣ اق لتفٖ ضتب٘كؼٞٓ)    زبـزٛة ٔفقٞب٢ ٔطػع ٣ّٔ ٚ ضىُ

، تمبثُ ٚ تستّظ افتكا٤ص ٤بفتت. ٔتتفاؼف     ثفا٢ ـلبثت، ٔٙبقفٝ ٚ تجق٥ت ثفاسبس ـاثغ١ تقبـؼ

فمتؽاٖ ٟ٘تبؼ    ٕٞكٔبٖ ثب ،عّج٣ ؼـ ـاستب٢ تإ٥ٔٗ ٔٙبفـ ٣ّٔ ضؽٖ ا٥ٙٔت ثب لؽـت ٚ ا٥ٍ٘ك٠ لؽـت

ؼـ وٙتبـ ٔٙغتك   اغتالفبت، ٔٙغك ـلبثت ٚ ستّغٝ ـا   ٚ ـفـ٤ب ٔفخق٣ فٛق ٣ّٔ خٟت ٔؽ٤ف٤ت 

تفو٥ج٣ اق ٔٙغم٣ ٚ ثفاسبس  غٛـت زٙؽ ٚ ثؽ٤ٗ تفت٥ت ٔقبؼالت ا٥ٙٔت٣ ـا ثٝ ٔٙبقفٝ ٔغفش وفؼ

 لبفؽ٠ خٕـ غفف ٚ ٔضبف، ضىُ ؼاؼ.

 

  دٍلت ـ هلت هحَسي اهٌيت .4

٥ٌف٢ ؼِٚت ثٝ ِطبػ تدفث٣، تبـ٤ػ٣ ٚ ٘ؾف٢ ٔفثٛط ثٝ ؼٚـاٖ ٔؽـٖ ٚ ؼـٚالـ ٔجٙب٢  ضىُ

ؼِٚت ت ضٟفٞب٢ ٤ٛ٘بٖ ٤ب ٟ٘بؼٞتب٢   ٥ٌف٢ ا٤ٗ ؼٚـاٖ ؼـ س٥ف تبـ٤ػ٣ خٛأـ ثطف٢ است.  ضىُ

ْ   غ٣ ثب ؼِٚت ثٝ ٔفْٟٛ ٔؽـٖ آٖ تفبٚت ثس٥بـ٢ ؼاضتٙؽ ق٤فا ا٤ٗس٥بس٣ لفٖٚ ٚس ٞتب   ٌٛ٘تٝ ٘ؾتب

ؼاـا٢ خٕق٥ت، سفق٥ٔٗ، سبقٔبٖ س٥بس٣ )ضىٛٔت( ٚ التؽاـ ٔطفٚؿ ثفا٢ ا٘طػبـ وتبـثفؼ قٚـ  

اق لتفٖ ضتب٘كؼٞٓ ٔت٥الؼ٢ ثتب     )ضبو٥ٕت( ثٝ غتٛـت تٛؤٔتبٖ ٘جٛؼ٘تؽ ٚ ا٤تٗ ضتىُ اق ؼِٚتت       

( ثتب  43ٔقٙتبؼاـ ضتؽ.)  ّٔتت  ضٟف٤بـ، ضبو٥ٕتت، وطتٛـ ٚ    ٥ٌف٢ ٔفب٥ٞٓ ٚ ٘ؾف٤بت٣ ؼـثبـٜ ضىُ

ؼـ ٞب٢ اختٕبف٣ ٚاثستٝ ثٝ ق٥ٔٗ  ا٢ ٚ ضت٣ ٘ؾبْ لج٥ّٝت ٥ٌف٢ ؼِٚت ٔؽـٖ، ٟ٘بؼٞب٢ ل٣ٔٛ   ضىُ

ؽٜ ضتؽ ٚ ؼِٚتت ت    ٥ضبو٥ٕت اضفاف ٚ اـثبة و٥ّسب ثٝ زبِص وطت  اق ٥ٔبٖ ـفتٙؽ،ؼٚـ٠ فئٛؼا٣ِ 

 ،ت، ستفق٥ٔٗ، ضىٛٔتت ٚ ضبو٥ٕتت ّٔت٣    ٚ ٔجت٣ٙ ثف زٟبـ فٙػف خٕق٥ت  ٔؽـّٖٔت ثٝ ٔفْٟٛ 

 ٔطٛـ ٚ ٔت٣ِٛ تإ٥ٔٗ ا٥ٙٔت لفاـ ٌففت.

 

  اهٌيت ػيٌي ٍ رٌّي .5

٥٘تُ ثتٝ ستغط٣ اق    »ثف ا٤دتبؼ اضستبس ا٤ٕٙت٣ ٚ     ،ؼـ ٌفتٕبٖ ٔؽـٖ فالٜٚ ثف فمؽاٖ تٟؽ٤ؽ

( اق عف٤ك وست ٚ ضفؼ لؽـت ٚ تٛا٘ب٣٤ 44«)اع٥ٕٙبٖ غبعف ثفا٢ تطػ٥ُ ٚ غ٥ب٘ت ٔٙبفـ ٣ّٔ
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ضٛؼ. ٞف زٙؽ ؼـ ا٤ٗ ٌفتٕبٖ غّجٝ ٍ٘فش ٘ؾب٣ٔ ٞٙٛق ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ ؼستت٥بث٣،   و٥ؽ ٣ّٔ٣ٔ ٥٘ك تإ

فٙتٛاٖ ثقتؽ   ٝ ٚ ضفتؼ ستفق٥ٔٗ ثت    ،فٙٛاٖ اثكاـٞب٢ ف٣ٙ٥ٝ ٞب٢ ٘ؾب٣ٔ ث ضفؼ ٚ ٌستفش سالش

أب فالٜٚ ثف آٖ ثٝ تجـ ثقؽ ؾ٣ٙٞ، ـٚا٘ت٣   ٘ؽف٥ك٤ى٣ ٚ ٔبؼ٢ لؽـت اق ا٥ٕٞت ثس٥بـ٢ ثفغٛـؼاـ

. تإو٥تؽ ثتف اثقتبؼ    استت ا٢ ثفغٛـؼاـ  ثقؽ ف٣ٙ٥ ا٥ٙٔت ٥٘ك اق ا٥ٕٞت ٤ٚژٜ ،(٤45ب ٔق٢ٛٙ لؽـت)

( ا٤تٗ ٌتفا٤ص ـا ثت٥ص اق    46افكاـ٢ آٖ)  تف اق اثقبؼ سػت افكاـ٢ ا٥ٙٔت ؼـ وٙبـ ٚ ضت٣ ٟٔٓ ٘فْ

پ٥ص تم٤ٛت ٕ٘ٛؼٜ ٚ ثقؽ ؾ٣ٙٞ ا٥ٙٔت ـا ؼـ وٙبـ ثقؽ ف٥ٙت٣ آٖ اق ا٥ٕٞتت ٚ افتجتبـ ثفغتٛـؼاـ     

 سبغتٝ است.

 

  هفَْم اهٌيت ٍاثستگي .6

ا٥ٙٔت ثٝ تجـ ٔفب٣ٕ٥ٞ زٖٛ خًٙ ٚ غّص ٔقٙبؼاـ ثٛؼ أتب ؼـ ٌفتٕتبٖ    ،ؼـ ٌفتٕبٖ والس٥ه

٘ط٥ٗ ٤ب ضت٣ خب٤ٍك٤ٗ  ٞٓ ،تٛسقٝٚ ٔؽـٖ فالٜٚ ثف آٖ، ا٥ٙٔت ثب ٔفب٣ٕ٥ٞ زٖٛ لؽـت، ٔٙفقت 

ٞب٢ ٣ّٔ ٚ تٕب٤ُ آٟ٘ب ثفا٢ وست، ضفؼ ٚ ٌستفش ٔٙتبفـ ّٔت٣ وتٝ     ٥ٌف٢ ؼِٚت ضٛؼ. ضىُ ٣ٔ

ٛـٞب ـا ثٝ وطٕىص ثف سف لؽـت ٚاؼاضت، ثٝ ضؽ٢ ـس٥ؽ وٝ ا٥ٙٔت اق ٔطتتمبت لتؽـت ٚ   وط

تؽـ٤ح ٚ ثب ا٥ٕٞت ٚ ضفٚـت ٤بفتٗ ـضؽ ٚ  ( ا٤ٗ تّم٣ اق ا٥ٙٔت ث47ٝ).٤ٚژٜ لؽـت ٘ؾب٣ٔ ضؽ ثٝ

٘ط٥ٗ ضتؽ ٚ ثتؽ٤ٗ تفت٥تت     تٛسقٝ ؼـ اثقبؼ التػبؼ٢، س٥بس٣ ٚ فف٣ٍٙٞ ثب ٔفْٟٛ تٛسقٝ ٥٘ك ٞٓ

ؼ٥ُِ غّجتٝ ٍ٘تفش ا٤دتبث٣ ٚ    ٝ ا٥ٙٔت وٝ اق ٌفتٕبٖ والس٥ه آغبق ضؽٜ ثٛؼ، ثٚاثست٣ٍ ٔف٣ٟٔٛ 

 ث٥ص اق پ٥ص ٔقٙبؼاـ ضؽ. ،ٌستفش ٔف٣ٟٔٛ آٖ

 

 جبهؼِ جْبًي ـ گفتوبى فشاهذسى د.
ا٢ خؽ٤ؽ ٚ ٌفتٕب٣٘ ٔتفتبٚت    ٥ٌف٢ خبٔقٝ سبق ضىُ تطَٛ اسبس٣ ؼـ ؼِٚت ٔؽـٖ وٝ ق٥ٔٙٝ

ٞتتب٢ ـئب٥ِستتت٣ ٚ  ؼـ لبِتتت ثفؼاضتتت آٖ،ضتتؽ ـا ٘تتٝ ؼـ پ٥طتتففت ٚ تٛستتقٝ زٟتتف٠ س٥بستت٣  

وتٝ ـ٤طتٝ    ،آ٥ِستت٣  ثّىٝ ؼـ زٟف٠ اغالل٣ ٚ ٞٙدبـ٢ ٚ ؼـ لبِت ثفؼاضت ا٤ؽٜ ،ا٘تف٘بس٥ٛ٘ب٥ِست٣

 (48ثب٤ؽ ٤بفت.) ،ٞب٢ وب٘ت ؼاـؼ ؼـ ا٘ؽ٤طٝ

ٞب٢ ـئب٥ِست٣ اق ا٥ٙٔتت ٔجتٙت٣ ثتف پتؿ٤فش ـلبثتت ٚ ٘تكاؿ ثتف ستف لتؽـت ٥ٔتبٖ            ثفؼاضت

ٞب٢ ا٘تف٘بس٥ٛ٘ب٥ِست٣ ٔجت٣ٙ ثف پؿ٤فش ٕٞىتبـ٢ ٚ ٍٕٞفا٤ت٣    اضتٞب٢ ٔستمُ ٣ّٔ ٚ ثفؼ ؼِٚت
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ا٘تؽ. ثٙتبثفا٤ٗ ٞتف ؼٚ ثفؼاضتت      ٞب٢ ٔستمُ ّٔت٣ ثتٛؼٜ   ا٣ِّّٕ ؼـ ف٥ٗ لجَٛ ٔطٛـ٤ت ؼِٚت ث٥ٗ

فٙتٛاٖ  ٝ آ٥ِستت٣ ثت   ٞب٢ ا٤تؽٜ  ا٘دبٔٙؽ. أب ثفؼاضت ٔتقّك ثٝ ٌفتٕبٖ ٔؽـٖ ثٛؼٜ ٚ ثٝ تؽاْٚ آٖ ٣ٔ

ٝ  ،ٞب٢ ٔستمُ ٣ّٔ ٥ُ فؽْ پؿ٤فش ٔفقٞب ٚ ؼِٚتؼِٝ ث ،ففغ١ ٔمبٚٔت ٌفتٕبٖ ٔؽـٖ ستبق   ق٥ٔٙت

ا٘ؽ وٝ اق آٖ ثٝ خبٔق١ خٟب٣٘ ٚ ٌفتٕبٖ ففأؽـٖ ٤تبؼ   ٥ٌف٢ خبٔقٝ ٚ ٌفتٕب٣٘ ٔتفبٚت ثٛؼٜ ضىُ

 و٥ٙٓ. ٣ٔ

آ٥ِستٓ وتب٘ت٣ ثتب     ـغتٓ تفتبٚت ا٤تؽٜ    ٌفتٕب٣٘ ؼـ ضبَ تى٤ٛٗ است ٚ ف٣ّ ،ٌفتٕبٖ ففأؽـٖ

فٚس٥ٛس٣، ثفا٢ تى٤ٛٗ غٛؼ ثٝ ٞف ؼ٢ٚ آٟ٘ب ٥٘بقٔٙؽ استت.  ـئب٥ِسٓ ٞبثك٢ ٚ ا٘تف٘بس٥ٛ٘ب٥ِسٓ ٌ

فٙٛاٖ ٘ت٥د١ غّجٝ تفىف ٝ ثبـ ٚ غ٥فا٘سب٣٘ آٟ٘ب ث ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ خًٙ خٟب٣٘ اَٚ ٚ ؼْٚ ٚ آثبـ ق٤بٖ

٥ٌف٢ خبٔقٝ ُّٔ ٚ سبقٔبٖ ُّٔ ثتٛؼٜ ٚ   ا٥ِسٓ ؼـ لبِت ضىُ سبق ٌفا٤ص ثٝ ا٤ؽٜ ـئب٥ِست٣، ق٥ٔٙٝ

ضتٛؼ،   ٔقت١ خٟتب٣٘ ٚ ٌفتٕتبٖ ففأتؽـٖ ا٥ٙٔتت٣ تّمت٣ ٔت٣       ٞتب٢ ٔتؤثف٢ ثتفا٢ تىت٤ٛٗ خب     ٌبْ

ا٣ِّّٕ ثفاسبس تفىف ا٘تف٘بس٥ٛ٘ب٥ِست٣ ٥٘ك ثٝ ضىُ تؽـ٤د٣ ٚ ٌتبْ   ا٢ ٚ ث٥ٗ ٞب٢ ٔٙغمٝ ٕٞىبـ٢

 آ٥ِست٣ ثٛؼٜ است. فٙٛاٖ خٛٞف٠ تفىف ا٤ؽٜٝ ٥ٌف٢ خبٔقٝ ٔطتفن ثطف٢ ث سبق ضىُ ثٝ ٌبْ ق٥ٔٙٝ

ٞب٢ خٟب٣٘ اَٚ ٚ ؼْٚ  خًٙ سفؼ ٕٞب٘ٙؽ خًٙ ثؽٖٚ تفؼ٤ؽ ففٚپبض٣ ٘ؾبْ ؼٚلغج٣ ٚ پب٤بٖ

٥ٌف٢ ٌفتٕبٖ ففأؽـٖ ا٥ٙٔت ؼاضتٝ است. زبـزٛة ا٥ٙٔتت ّٔت٣ پتس اق     تبث٥ف ثس٥بـ٢ ثف ضىُ

ؼٚـاٖ خًٙ سفؼ ؼستػٛش تطٛالت٣ اسبس٣ ضؽٜ ٚ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔب٘ؽَ ٥٘تك ٔقتمتؽ استت ثتٝ     

ٗ  ،سٕت وبٞص ضبو٥ٕت ٣ّٔ ٞتب٢   فتكا٤ص وطتٕىص  إِّّت٣ ٚ ا  ثبال ـفتٗ ٚاثست٣ٍ ٔتمبثُ ثت٥

ٞتب٢   ( ؼـ ضبَ ؼٌف٣ٌ٘ٛ است. ثب ا٤ٗ تطتٛالت ؼـ ٌتبْ اَٚ ٕٞىتبـ٢   49پفاوٙؽٜ ٚ ثؽٖٚ ٘ؾٓ)

ا٣ِّّٕ ؼـ لبِت ا٢ٍِٛ ا٘تف٘بس٥ٛ٘ب٥ِسٓ افكا٤ص ٤بفتتٝ ٚ ستپس خبٔقتٝ خٟتب٣٘ ٚ      ا٢ ٚ ث٥ٗ ٔٙغمٝ

ٌفتٕتبٖ وتٝ   ضٛؼ. ا٤ٗ  ٌفتٕبٖ ففأؽـٖ ؼـ غ٥ف٤ت ثب ٌفتٕبٖ ٔؽـٖ ٚ ثب ففٚپبض٣ آٖ ٔقٙب ؼاـ ٣ٔ

تٛاٖ ؼ٤ؽ، ٕٞب٘ٙؽ ٌؿضتتٝ ٕٔىتٗ استت     ٞب ثٝ ٚضٛش ٣ٔ تى٤ٛٗ آٖ ـا ؼـ ثفغ٣ ق٥ٔٙٝ ٞب٢ ٘طب٘ٝ

ث٣ٙ٥ ضٛؼ، أب اق آ٘دب وٝ ا٤ٗ ٌفتٕتبٖ ؼـ غ٥ف٤تت ثتب     ٞب ٚ تإغ٥فٞب٣٤ غ٥فلبثُ پ٥ص ؼزبـ ا٘طفاف

بٔتُ ٚ  ا٢ ثتفا٢ تى  ضٛؼ، ٞفٌٛ٘ٝ ا٘طفاف ٚ تإغ٥ف٢ ـا ٥٘ك ثب٤ؽ ٔفضّٝ ٌفتٕبٖ ٔؽـٖ تقف٤، ٣ٔ

 تى٤ٛٗ آٖ تّم٣ وفؼ.

ٖ         ثفاسبس ق٥ٔٙٝ  ،ٞب٢ فىف٢ ٚ ٕ٘ٛؼٞب٢ ث٥فٚ٘ت٣ تطمتك ٤بفتتٝ ٤تب لبثتُ تطمتك ا٤تٗ ٌفتٕتب

 تٛاٖ ز٥ٙٗ ثفضٕفؼ: ٞب٢ آ٘فا ٣ٔ ٔؤِفٝ
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   تؼشيف اهٌيت ثِ ّوكبسي ٍ ّوگشايي .1

ٌتفؼؼ. ثفؼاضتت    ٞب٢ وب٘تت ثفٔت٣   آ٥ِست٣ اق ا٥ٙٔت ثٝ ا٘ؽ٤طٝ ٞب٢ فىف٢ ثفؼاضت ا٤ؽٜ ق٥ٔٙٝ

ٕٞىتبـ٢ ٥ٔتبٖ     ث٥ٙب٘ٝ ثٝ ا٘سبٖ ٚ ضتفٚـت  آ٥ِست٣ ثف ٍ٘بٜ غٛش ٤ٚژٜ ا٤ؽٜ ٥ِست٣ ٚ ثٝس٥ٛ٘ب٘با٘تف

. ؼـ ثفؼاضتت ا٘تف٘بس٥ٛ٘ب٥ِستت٣   ٞستٙؽآ٥ِستٟب( ٔتى٣  ٞب )ا٤ؽٜ ٞب )ا٘تف٘بس٥ٛ٘ب٥ِست٣( ٚ ّٔت ؼِٚت

بثتت ٚ  ٞب ٘ٝ غففبً ثف ـلبثت ٚ ٔٙبقفٝ ٚ ٘ٝ غففبً ثف ٕٞىبـ٢ ثّىٝ ثف تّف٥م٣ اق ـل ـٚاثظ ؼِٚت

( 51ٞب ٔدجٛـ٘ؽ ؼـ وٙبـ ـلبثت ثٝ ٕٞىبـ٢ ثب٤ىؽ٤ٍف٥٘كثپفؼاق٘تؽ)  ٕٞىبـ٢ ٔجت٣ٙ است ٚ ؼِٚت

ث٥ٙت٣ ثتٝ    ٞب أف٢ اغالل٣ ٚ اـقض٣ ٚ ٘ت٥دت١ غتٛش   ٕٞىبـ٢ ؼِٚت ،آ٥ِست٣ أب ؼـ ثفؼاضت ا٤ؽٜ

ٞتب٢   ا٘سبٖ ٚ افتٕبؼ ثٝ فمُ غٛؼث٥ٙبؼ ا٘سب٣٘ است وٝ پ٥بٔتؽ آٖ غتّص پب٤تؽاـ ثفاستبس اـقش    

ا٥ٙٔت ٘ٝ ثتٝ وستت لتؽـت ٚ تٛا٘تب٣٤ ّٔت٣       ،( ثٙبثفا٤ٗ ؼـ ا٤ٗ ٌفتٕب51ٖن ثطف٢ است.)ٔطتف

    ٗ إِّّت٣ )ا٘تف٘بس٥ٛ٘ب٥ِستتٟب( ٚ ٕٞىتبـ٢ خٟتب٣٘ ثفاستبس       ثّىٝ ثتٝ ٕٞىتبـ٢ ٚ ٍٕٞفا٤ت٣ ثت٥

 ضٛؼ. آ٥ِستٟب( تقف٤، ٣ٔ ٞب٢ ٔطتفن ثطف٢ )ا٤ؽٜ آـٔبٖ

 

  دٍلت هٌطأ اصلي تْذيذ .2

ٖ افتمبؼ ثف ا٤ٗ ثٛؼ وٝ ٘جتٛؼ ضبو٥ٕتت ّٔت٣ فبٔتُ اغت٣ّ      ٥ٌف٢ ؼِٚت ٔؽـ تب پ٥ص اق ضىُ

٤ٗ اسبس ثٛؼ وٝ ٌفتٕبٖ ٔؽـٖ ثب خٛٞف٠ ضبو٥ٕت ؼـ زبـزٛة ٔفقٞب٢ ّٔت٣  ا٘با٣ٙٔ است. ثف 

ٞب٢ ّٔت٣ ثتفا٢ وستت لتؽـت ؼـ غتط١ٙ       ( أب ثب ٌؿـ قٔبٖ ٚ ثب تالش ؼِٚت52ضىُ ٌففت)

ٞب٢ ٣ّٔ وٝ ثفا٢ تإ٥ٔٗ  و٥ٕتا٣ِّّٕ، ٘كاؿ ٚ وطٕىص خب٤ٍك٤ٗ غّص ٚ ٕٞىبـ٢ ضؽ ٚ ضب ث٥ٗ

غٛؼ ثٝ فبُٔ ٘با٣ٙٔ ٔجتؽَ ضتؽ٘ؽ. وطتٕىص ثتف ستف       ،ا٥ٙٔت ضىُ ٌففتٝ ٚ تم٤ٛت ضؽٜ ثٛؼ٘ؽ

ٞتب٣٤ ـا   ا٣ِّّٕ وٝ ٘ت٥د١ ثفؼاضت ـئب٥ِست٣ اق لؽـت ٚ ا٥ٙٔت ثٛؼ ٚاوتٙص  لؽـت ؼـ غط١ٙ ث٥ٗ

ىتبـ٢  ا٢ ضٕٗ پؿ٤فش ٔطٛـ٤ت ؼِٚت، اق ٌستفش ٕٞ فؽٜ ،ثفا٥ٍ٘ػت. ثفا٢ ضُ ا٤ٗ ٔطىُ

ا٣ِّّٕ سػٗ ٌفتٝ ٚ ثب ثفؼاضت٣ ا٘تف٘بس٥ٛ٘ب٥ِست٣ ٔجت٣ٙ ثف ٍٕٞفا٣٤  ٚاسغ١ ا٤دبؼ ٟ٘بؼٞب٢ ث٥ٗٝ ث

( أب ؼـ تى٥ُٕ 53ا٣ِّّٕ ثفا٢ وبٞص ٔٙبقفبت ضؽ٘ؽ.) ا٤دبؼ ٟ٘بؼٞب٢ ث٥ٗ غٛاستبـ ،ٚ ٟ٘بؼٌفا٣٤

ت٣ ا٢ ؼ٤ٍتف ثتب ثفؼاضت    ٞتب٢ ـئب٥ِستت٣، فتؽٜ    ٞتب٣٤ ٚ ؼـ ٘مغت١ ٔمبثتُ ثفؼاضتت     ز٥ٙٗ ثفؼاضتت 

ٞب٢ ٣ّٔ ٞستٙؽ ٚ تب ٔتبؼا٣ٔ وتٝ    ؼِٚت ،آ٥ِست٣ ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥دٝ ـس٥ؽ٘ؽ وٝ فبُٔ اغ٣ّ تٟؽ٤ؽ ا٤ؽٜ

ـ    ٥ٔتبٖ آٟ٘تب اؼأتٝ غٛاٞتؽ      ،ضبو٥ٕت ؼـ زبـزٛة ٔفقٞب٢ ٣ّٔ پبثفخبست ٘كاؿ ثتف ستف ٔٙتبف
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ثّىتٝ ثكـٌتتف٤ٗ    ،ٞب٢ ٣ّٔ ٘ٝ تإ٥ٔٗ وٙٙؽ٠ ا٥ٙٔت ؼاضت. اق ؼ٤ؽٌبٜ عففؽاـاٖ ا٤ٗ ثفؼاضت ؼِٚت

ٚست١ّ٥ ٔفقٞتب٢ ٔػتٙٛف٣    ٝ ضٛ٘ؽ ٚ تب قٔب٣٘ وٝ اففاؼ خبٔق١ ثطف٢ ث تٟؽ٤ؽ ٔطسٛة ٣ٔفبُٔ 

غّص ٚ ا٥ٙٔتت پب٤تؽاـ ٔقٙتبؼاـ     ،ٞب٢ ٣ّٔ اق ٤ىؽ٤ٍف ٔتٕب٤ك ثبضٙؽ تقف٤، ضؽٜ تٛسظ ضبو٥ٕت

ٝ  ؽ٘ػٛاٞؽ ثٛؼ. ثٙبثفا٤ٗ ثب٤ ا٢ خٟتب٣٘ ق٤تف    ا٤ٗ ٔفقٞب٢ ٔػٙٛف٣ اق ٥ٔبٖ ثفؼاضتٝ ضؽٜ ٚ خبٔقت

 (٣٘54 ضىُ ث٥ٍفؼ تب خًٙ ٚ ٘با٣ٙٔ اق ٥ٔبٖ ثفؼاضتٝ ضٛؼ.)ضبو٥ٕت ؼِٚت٣ خٟب
 

  الوللي ٍ ّوكبسي جْبًي اصبلت ّوگشايي ثيي .3

ٞب ثٝ ؼ٥ِتُ   ٞب أف٢ اغالل٣ ٚ اـقض٣ است ٚ ؼِٚت ٕٞىبـ٢ ؼِٚت ،ٞب آ٥ِست اق ؼ٤ؽٌبٜ ا٤ؽٜ

٤تؽٌبٜ  وتٝ اق ؼ  ٚـق٘تؽ، ؼـضتب٣ِ   اـقش اغالل٣ وٝ ثفا٢ ٕٞىبـ٢ لب٤ُ ٞستٙؽ ثٝ آٖ ٔجبؼـت ٣ٔ

ٞب ثب ٞٓ  ضٛؼ ٚ ؼِٚت ٛخٛؼ ٘بض٣ ٣ٔٔٞب اق اخجبـٞب٢ ف٣ّٕ  ٞب ٕٞىبـ٢ ؼِٚت ا٘تف٘بس٥ٛ٘ب٥ِست

( ا٤ٗ تفبٚت ؼـ ٔجتب٣٘ ؼـ وٙتبـ   55).وٙٙؽ ثٝ ا٤ٗ ؼ٥ُِ وٝ ٔدجٛـ ثٝ ٕٞىبـ٢ ٞستٙؽ ٕٞىبـ٢ ٣ٔ

فٙتٛاٖ أتف٢   ٝ تفبٚت ؼـ ٍ٘فش ٘سجت ثٝ ؼِٚت ؼٚ ٘ت٥د١ ٔػتّت، ؼـ پت٣ ؼاـؼ. ٕٞىتبـ٢ ثت    

ٞتب   آ٥ِستت  ٌٛ٘تٝ وتٝ ا٤تؽٜ    ٚ اـقض٣ ؼـ غٛـت فؽْ پؿ٤فش ٔٛخٛؼ٤ت ؼِٚت ٣ّٔ، آٖ اغالل٣

ضتٛؼ.   ٔت٣ سبق ٕٞىبـ٢ خٟب٣٘ ؼـ لبِت خبٔق١ ٔطتفن ثطف٢ ٤ب ؼِٚتت خٟتب٣٘    ٔقتمؽ٘ؽ، ق٥ٔٙٝ

     ٖ ٌٛ٘تٝ وتتٝ   ٕٞىتبـ٢ اق ستف ضتتفٚـت ٚ اخجتبـ ؼـ فتت٥ٗ پتؿ٤فش ٔٛخٛؼ٤تتت ؼِٚتت ّٔتت٣، آ

فجتبـت  ٝ . ثآٚـؼ ـا ففاٞٓ ٣ٔا٣ِّّٕ  ا٢ ٚ ث٥ٗ ا٣٤ ٔٙغمٝٞب ٔقتمؽ٘ؽ، ق٥ٔٙٝ ٍٕٞف ا٘تف٘بس٥ٛ٘ب٥ِست

ٝ  ا٥ٙٔت خٟب٣٘ ٚ ٘ت٥د١ تفىف ا٘تف٘بس٥ٛ٘ب٥ِست ،ٞب آ٥ِست ٘ت٥د١ تفىف ا٤ؽٜ ،ؼ٤ٍف ا٢  ٞب ا٥ٙٔت ٔٙغمت

آٟ٘تب ٟ٘فتتٝ    ٟ٘تبؼ ا٣ِّّٕ است وٝ ٔٙغك ٕٞىبـ٢ ثفاسبس لبفؽ٠ خٕـ خجف٢ ٔضبف، ؼـ  ٚ ث٥ٗ

 ثبضؽ. اق تفىف ـئب٥ِست٣ ٔتفبٚت ٣ٔ است ٚ وبٔالً ثب ا٥ٙٔت ٣ّٔ ثفغبستٝ
 

  اًسبى ـ جْبى هحَسي اهٌيت .4

ٌفتٕبٖ ففأؽـٖ ا٥ٙٔت ثٝ تجـ ٘ف٣ ضبو٥ٕت ؼـ زبـزٛة ٔفقٞب٢ ٣ّٔ ٚ ا٥ٕٞت ٚ ا٤ِٛٚت 

ثػط٥ؽٖ ثٝ خبٔقٝ، ؼِٚت ٚ ا٥ٙٔت خٟب٣٘، ٔفوك ثمُ ا٥ٙٔت ـا ٥٘ك اق ؼِٚت ثٝ ا٘ستبٖ ٚ اق ّٔت٣   

ؽ٤طٕٙؽاٖ ثب ٘مؽ ؼ٤ؽٌبٜ ؼِٚت ٔطٛـ ؼـ غؽؼ خب٤ٍك٤ٗ وتفؼٖ  ؼٞؽ. ثفغ٣ ا٘ ثٝ خٟب٣٘ تغ٥٥ف ٣ٔ

ٝ  (56.)ؼ٤ؽٌبٜ ففؼ ٔطٛـ ٞستٙؽ ا٢ ختك خٙتً ٚ ٘تكاؿ     أب ٕٞسٙب٘ىٝ ؼ٤ؽٌبٜ ؼِٚت ٔطٛـ ٘ت٥دت

ٗ    ٘ؽاضت، ؼ٤ؽٌبٜ ففؼ ٔطٛـ ٥٘ك ضبغ٣ّ خك ٞفج ٚ ٔفج ٚ ثت٣  ٌفتٕتبٖ   ،٘ؾٕت٣ ٘تؽاـؼ. ثٙتبثفا٤
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ٙٛاٖ ٔطٛـ ا٥ٙٔت تإو٥تؽ٢ ٘تؽاـؼ، ثتف فتفؼ ٥٘تك      فٝ ففأؽـٖ ا٥ٙٔت ثٝ ٕٞبٖ ٥ٔكاٖ وٝ ثف ؼِٚت ث

ٝ ا٘سبٖ ثٝ ٔقٙب٢ فبْ ٔٛـؼ تٛخٝ است ٚ ا٥ٙٔتت اٚ ٘تٝ ثت    ،تٛا٘ؽ تإو٥ؽ ٕ٘ب٤ؽ. ؼـ ا٤ٗ ٌفتٕبٖ ٣ٕ٘

فٙٛاٖ فض٢ٛ اق خبٔقٝ ثطف٢ خٟتب٣٘ ا٥ٕٞتت   ٝ ٤ه ففؼ ثّىٝ ث٤ب فٙٛاٖ ضٟفٚ٘ؽ ٤ه ؼِٚت ٚ 

 ؼاـؼ.

 

  اهٌيت رٌّي ٍ صثبًي .5

٥ٌف٢ ؼِٚت خٟب٣٘ ٔٙٛط  ٥ٌف٢ ؼِٚت خٟب٣٘ ٚ ضىُ ت ٔجت٣ٙ ثف ضىٌُفتٕبٖ ففأؽـٖ ا٥ٙٔ

ٝ   ،ا٢ ا٢ است. ؼـ ز٥ٙٗ خبٔقٝ ثٝ ٌستفش اـتجبعبت خٟب٣٘ ؼـ لبِت خبٔق١ ضجىٝ ا٢  ٘ؾتٓ ضتجى

   ٖ ٞتب٢ ٌؿضتتٝ ضتؽٜ ٚ     ٔجت٣ٙ ثف اـتجبعبت اِىتف٥٘ٚه خب٤ٍك٤ٗ ٘ؾتٓ عج٥قت٣ ٚ ٔىتب٥٘ى٣ ؼٚـا

( ؼـ ٌفتٕتبٖ ففأتؽـٖ   ٤57بثتؽ.)  ؿضتتٝ ا٥ٕٞتت ٔت٣   ا٢ ٚ اِىتف٥٘ٚى٣ ث٥ص اق ٌ اـتجبعبت ـسب٘ٝ

ٞب٢ پست ٔؽـ٥٘ست٣ وٝ ثف قثبٖ ٚ ٌفتٕبٖ تإو٥تؽ ٕ٘تٛؼٜ ٚ    ٌستفش ا٘ؽ٤طٝ تطت تإث٥فٕٞس٥ٙٗ 

(، ثقؽ قثب٣٘ ٚ ٌفتٕب٣٘ ا٥ٙٔت ٥٘تك  58ؼا٘ٙؽ) ٥ٞر ٚالق٥ت٣ غبـج اق قثبٖ ٚ ٌفتٕبٖ ـا ٔقٙبؼاـ ٣ٕ٘

ٝ  ٤بثؽ. ثٙبثفا٤ٗ ؼـ وٙبـ ثقؽ ؾ٣ٙٞ آٖ ا٥ٕٞت ٣ٔ ٤ٚتژٜ قثتب٣٘    ؼـ ٌفتٕبٖ ففأؽـٖ، ثقؽ ؾ٣ٙٞ ٚ ثت

ا٥ٕٞت ضتؽٖ تٟؽ٤تؽات ف٥ٙت٣ ٚ      ٤بثؽ ٚ ا٤ٗ أف ٘بض٣ اق وٓ ا٥ٙٔت ث٥ص اق ثقؽ ف٣ٙ٥ ا٥ٕٞت ٣ٔ

 خب٤ٍك٣ٙ٤ آٖ ثب تٟؽ٤ؽات ؾ٣ٙٞ ٚ قثب٣٘ )ٌفتٕب٣٘( است.

 

  هفَْهي اهٌيت  استقالل .6

 ،ٞب٢ ٣ّٔ . ثب ففٚپبض٣ ضبو٥ٕتٞب٢ ٣ّٔ است ٌفتٕبٖ ففأؽـٖ ٔجت٣ٙ ثف ففٚپبض٣ ضبو٥ٕت

ٔقٙتب   ثت٣ ٞتب   ثت٥ٗ ؼِٚتت  ٔفب٣ٕ٥ٞ زٖٛ ؼِٚت، ٔٙفقت ٣ّٔ، لؽـت ٣ّٔ ٚ ضت٣ خًٙ ٚ ستّغٝ  

غٛاٞٙؽ ضؽ. ٌفتٕبٖ ففأؽـٖ ا٥ٙٔت ٕٞس٥ٙٗ ٌفتٕب٣٘ ا٤دبث٣ است ٚ ثفاسبس ٍ٘فش ٔثجتت ٚ  

ٖ 59تإس٥س٣ ثٙب ضؽٜ است) ٗ ضتبَ  ا٥ٙٔتت ٔفٟت٣ٔٛ ٔستتمُ ٚ ؼـ فت٥     ،( ثٙبثفا٤ٗ ؼـ ا٤ٗ ٌفتٕتب

ٔستمُ است ثٝ ا٤ٗ ؼ٥ُِ وٝ ثفا٢ تقف٤، ٤ب ؼـن ٔقٙب٢ آٖ ٥٘بق٢ ثٝ تقف٤،  ؛تٛسقٝ ٤بفتٝ است

٤ب ـخٛؿ ثٝ ٔفب٣ٕ٥ٞ زٖٛ ؼِٚت، ٔٙفقت، لؽـت، خٙتً   ،٤ق٣ٙ تٟؽ٤ؽ ،ٔمبثُ آٖٔفْٟٛ ٤ب ؼـن 

٥٘ست ٚ تٛسقٝ ٤بفتٝ است ثٝ ا٤ٗ ؼ٥ُِ وٝ ثفغالف ٌفتٕتبٖ ستٙت٣ ٔفٟت٣ٔٛ غتففبً     ٔب٘ٙؽ آٖ ٚ 

 ٞب٢ ٞٙدبـ٢، فّسف٣ ٚ ف٣ّٕ است. ٔب٤ٝ ثّىٝ ٔف٣ٟٔٛ ثب ؼست ،ـ٢ ٤ب ا٘تكاف٣ ٥٘ستٞٙدب
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 گيشي ًتيجِ
س٥فتطَٛ ٔفْٟٛ ا٥ٙٔت اق خبٔق١ ثؽ٢ٚ تب خبٔقت١ خٟتب٣٘ ٚ اق ٌفتٕتبٖ ستٙت٣ تتب ٌفتٕتبٖ       

ففأؽـٖ ٘طبٍ٘ف آٖ است وٝ ا٥ٙٔت، ٔف٣ٟٔٛ قٔب٘ٝ پفٚـؼٜ ٚ ق٥ٔٙٝ پتفٚـؼٜ استت. تفتبٚت ٞتف     

تقف٤، ا٥ٙٔت، ٔٙطإ تٟؽ٤ؽ، ٔٙغك ٔقبؼِٝ، ٔطٛـ، ٔب٥ٞت ٚ ٚضق٥ت ٔف٣ٟٔٛ ثب  ٌفتٕبٖ اق خٟت

تتٛاٖ   ٞتب٢ ٤ىستب٣٘ ـا ٕ٘ت٣    ٞب ٚ ٔؤِفٝ ٌفتٕبٖ ؼ٤ٍف ث٥بٍ٘ف ا٤ٗ است وٝ ٔقٙب٢ ٚاضؽ ٚ ٤ٚژ٣ٌ

ٞب ثٝ وبـ ثفؼ. ٞفزٙؽ ا٥ٙٔتت، ٔفٟت٣ٔٛ اقِت٣ ثتٛؼٜ ٚ      ٞب ٚ ٔىبٖ ثفا٢ ا٤ٗ ٔفْٟٛ ؼـ تٕب٣ٔ قٔبٖ

ؽ، أب ٔتٙبست ثب ق١ٙ٥ٔ اختٕبف٣ ٚ قٔب١٘ فىف٢ ٕٞٛاـٜ ؼستتػٛش تطتَٛ ٚ   اثؽ٢ ٥٘ك غٛاٞؽ ٔب٘

 ٞب٢ ا٥ٙٔت٣ ٥٘ك ٕٞٛاـٜ ثب٤ؽ ثٝ ا٤ٗ ٘ىتٝ تٛخٝ ؼاضت. ؼٌف٣ٌ٘ٛ ثٛؼٜ است ٚ ؼـ پژٚٞص

تطَٛ ٚ ؼٌف٣ٌ٘ٛ ٔفْٟٛ ا٥ٙٔت، تطَٛ تبـ٤ػ٣ ٤تب تطتَٛ ٌفتٕتب٣٘ غتفف ٘جتٛؼٜ استت.       

ستف   ؼٜ ٚ ـٚ٘ؽ٢ ٔٙغمت٣ ٚ تىتب٣ّٔ ـا پطتت   ٞفزٙؽ ا٥ٙٔت، ٔف٣ٟٔٛ ٕٞٛاـٜ ؼـ ضبَ تٛسقٝ ثٛ

ٝ  أب س٥فتىب٣ّٔ آٖ ٘بض٣ اق استٕفاـ ٤ٚژ٣ٌ ،ٌؿاضتٝ ٞتب٣٤ غتبظ ؼـ سفاستف تتبـ٤ع      ٞب ٚ ٔؤِفت

خٛأـ ثطف٢ ٘جٛؼٜ است. ا٥ٙٔت فالٜٚ ثف س٥ف ٔستٕف ٚ تىب٣ّٔ، وٝ اق خبٔقٝ ثؽ٢ٚ آغتبق ٚ تتب   

٥٘بقٔٙؽ ٘تبا٣ٙٔ ٚ تٟؽ٤تؽ ثتٛؼٜ ٚ     خبٔقٝ خٟب٣٘ تؽاْٚ ٤بفتٝ، ثفا٢ تى٤ٛٗ ٚ تىبُٔ ٔف٣ٟٔٛ غٛؼ

تف ٞف ٌفتٕبٖ ا٥ٙٔت٣ ضبغُ ـس٥ؽٖ ٌفتٕبٖ لج٣ّ ثٝ ٔفض١ّ ٘با٣ٙٔ  ٞف ٔفضّٝ ٤ب ثٝ فجبـت غط٥ص

٥ٌف٢ ٞف ٌفتٕبٖ خؽ٤ؽ غٛاٜ ٘تبغٛاٜ ففٚپبضت٣ ٌفتٕتبٖ لجّت٣ ت       ثٛؼٜ است. ثؽ٤ٗ تفت٥ت ضىُ

ثٙتبثفا٤ٗ، ضتٕٗ تٛختٝ ثتٝ      ٞب ت ـا ثٝ ؼ٘جبَ ؼاضتٝ است.  ٞب ٚ ٔؤِفٝ ـغٓ ضفؼ ثفغ٣ ٤ٚژ٣ٌ ف٣ّ

ضتٙبغت٣ ٚ تطتَٛ    ٞتب٢ ٔقففتت   س٥ف تىتب٣ّٔ ٚ ٔستتٕف تتبـ٤ػ٣ ٔفٟتْٛ ا٥ٙٔتت، ثتٝ ٌسستت       

 ؼاضت. ثٝ ٤ٚژٜ ؼـ ٔفض١ّ تؽ٤ٚٗ ـاٞجفؼٞب٢ ا٥ٙٔت٣ ٥٘ك ثب٤ؽ تٛخٝ ا٥ٙٔت٣ ٞب٢ ٌفتٕبٖ غ٥فاستٕفاـ٢

فٚپبضت٣  ٥ٌف٢ ٌفتٕبٖ خؽ٤ؽ ثف اسبس ف ٞب٢ ا٥ٙٔت٣ ثب تطَٛ تبـ٤ػ٣ ٚ ضىُ اـتجبط ٌفتٕبٖ

ٞتب   ٞب٢ لج٣ّ ٚ ٤ٚژ٣ٌ ٌفتٕبٖ لج٣ّ ِكٚٔبً ثٝ ا٤ٗ ٔق٣ٙ ٥٘ست وٝ ثب تىبُٔ ٔفْٟٛ ا٥ٙٔت، ٌفتٕبٖ

ٞب٢ آٟ٘ب ثٝ و٣ّ اق ث٥ٗ ثفٚ٘ؽ، ثّىٝ ثٝ ٔق٣ٙ پب٤تبٖ غّجت١ ٤ته ٌفتٕتبٖ، ؼـ فت٥ٗ ضفتؼ        ٚ ٔؤِفٝ

ٗ  ٞب ٚ ٔؤِفٝ ثفغ٣ ٤ٚژ٣ٌ وتٝ اق   ٞب٢ آٖ است. ثٝ فالٜٚ ثٝ ؼ٥ُِ ضفا٤ظ ٔتفبٚت خٛأـ أتفٚق٤

ٞب٢ ا٥ٙٔت٣ ثب٤ست٣ ثٝ ٞف زٟبـ ٌفتٕبٖ تٛخٝ  ٥ٌف٘ؽ، پژٚٞص تف٤ٗ ـا ؼـثف٣ٔ تف٤ٗ تب ٔؽـٖ ثؽ٢ٚ

ٞب٢ ؼ٤ٍف، ـا ثٝ فٙتٛاٖ ففغت١    ٞب٢ ٌفتٕبٖ ٞب ٚ ٔؤِفٝ ؼاضتٝ ٚ ثب ضٙبغت ٌفتٕبٖ غبِت، ٤ٚژ٣ٌ

 ٔمبٚٔت، ٔٛـؼ تٛخٝ لفاـ ؼٞٙؽ.
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