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 چىیذُ

ورالة اػرالٗ    زؿز چ٢ْ ػبّ اص ػ٘ش ثب ثشًرز ٛا ٚ ا ٦،ثب سٞد٠ ث٠ُ  ٝ ٢ٛضرز اػرالٗ    ٧ر ١رب٥   دس ػشكر٠  ٦حشًرز 

ٛٞ ُٞٛب ورالة اػرالٗ      ٦ُ دٟ اػز. دس چ٢ْ ػربّ سؿرذ ٢ٛربّ ٛا ٞاد٠ ٞث ؼ    ٦ثب چبٓؾ ٗ ٞٛا دس  ٦ؿرب١ذ ٗـرٌالر ٝ ٗر

د ٥ٝ اهشلبد ٦ٛظبٗ ٨بػ٦،ٗخشٔق ػ١ب٥  ػشك٠ رٚ ا  ٧ٖٞث ٌٓ ٚ ِ  ثؼر٨بس  ٦دس ػشكر٠ كش١ِٜر  ١رب   چربٓؾ  ٧ر  ٨ٚػر٢٘

ٞد. ٠٘١ ا ٦ٗ غ ثب ٝدٞد دؿٜ٘ ٧ٚ٘ٛ ٞٛا ٕ اػالٗ ٦كش١ِٜ١ب٥  ٝ س٢بدٖ ٨خ١ٙٞب، ؿج ٦ٗ ٚ ٛظب ٟ    ٦دؿ٘ چٜذ ثشاثرش ؿرذ

٠ٓٞ كش١َٜ سا ا١٘ ٝٛا ٨زٝ ٗو ٝ ٛرخ سؼرج   ٦٧ٙ دبدادٟ اػز. اص آ ٦كشا ٙ كوشار،  َ ػشٞ ورالة اػرالٗ   ٨ح٠ً كش١ٜ  ٦ٛا

وال ٧ٚاػز، ؿٌؼشٚ ا ِٚ ٛا ٖ ؿٌؼش ٕ ٜٗذش ةػشٞٙ كوشار، ث٠ دس ١ ٚ ث٢رشٟ   ٧ُٚشدد. دس ا ٦ٗ ٝ اػال  ٜٗرذ٥ اثش ضر٘

شت ٗٞدٞد دس ػشك٠ آػ ب١ ٦ؿٜبخش ٨تاصً  ورالة      ٦ادش٘ربػ  ٥ثش ٢ٛبد١رب  ٦كش١َٜ ثب ِٛ رٚ ٛا ٞٓرذ ؿرذٟ دس دٗا ٗش

ؼش٠ ٦اػالٗ ٞٛا ٜبس ٢ٛبد١ب٠ً س ذ دسً  ٞٓ ٦حٌٞٗش ٥ٛا ٟ     ٦دكبع كش١ِٜ ٧ٚا ٨زثبس ٗؼئ ـرٜذ، سرالؽ ؿرذ سا ثش دٝؽ ٌث

ورالة اػرالٗ   ٦كش١ِٜ ٦٧ٝ ادشا ٥اص ٛظشار ٛخجِبٙ كٌش ٨ُش٥سب ثب ث٢شٟ ًرالٙ ٝ خرشد    ٥،ٗحرٞس ١رب٥   ٨تآػر  ٦ٛا

دٟ ٝ ث٠ سٝؽ سحٔ ٥ؿٞد. سٝؽ د٘غ آٝس ٦٧ؿٜبػب ٟ اص     ٨ْٛظشار ٛخجِبٙ ثلٞسر ٗلبحج٠ ٞث ٝ ثرب اػرشلبد  ٙ ٗضر٘ٞ

شكش٠ اػز. دس ٛشب ٨ْٝ سحٔ ٦ٛظشار ٗٞسد ثشسػ maxqdaٛشٕ اكضاس  ٚ ٓ ٨نسحو ٧ٚا ٧خهشاسُ  ١رب٥   ٨تؼرز آػر  ٨ض٘

ورالة اػرالٗ   ٦ٗطشح ؿذٟ سٞػط ٛخجِبٙ ٗـخق ؿذٟ دج٢ر٠ كش١ِٜر   دس ػرطح خرشد اص ػرذٕ ٝدرٞد ًربس       ٦ٛا

ٌ ٕ ٝدٞد ٛظش ٨الس٦ـس ٙ اص ػذ ال ٝ دس ػطحً   ٖ ًر٠ ٗرٞسد    ٥ٗحرٞس  ٨تثشد. آػر  ٦ٗ سٛخ ٦كش١ِٜ ٨جبٙدـش ٠٧ٜٗؼذ

دٟ اػز ػذٕ ٝدٞد ٢ٛبد سشث ٝ ٛ  ٧باػز. ػذٕ  ٦ٗٞٗٚ كش١ِٜ ٨زارػبٙ ؿبٓت ٛخجِبٙ ٞث ٙ سخلرق  ٗؼشكرز   ٨رض ٛولب

ْ كؼبّ دس ا ٨بٙدس ٗ ٦ثشُشكش٠ اص ٗؼبسف ٛبة اػالٗ ٞٗا ٚ ػ ٙ   ٦اػبػر  ٥ػشكر٠ اػرز ٝ اص سا١ٌبس١رب    ٧ر درٞد آٝسد ٞث

اػز. ٦ٗٞٗٚ كش١ِٜ ٨ش٥ٝٝ دشٝسؽ ٛ ٨زد٢ز آٗٞصؽ، سشث ٢ٛ٥بد

ٗرٞٗٚ   ٨رش٥ٝ ٛ ٦،اٛورالة اػرالٗ   ٦دج٢ر٠ كش١ِٜر   ٦،ؿٜبػر  ٨تكش١َٜ، آػر ّبیکلیذی:ٍاصُ

 .٦كش١ِٜ

                                              

  ؾايٍگاه با٬كال١لىم، شاه١ه ًٌاویکاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه ؾايً آهىؼحه. 
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 همذهِ

با جىشه به گفٌث چهح وام ال ٠مك ب ا بكک ث اي٭ تب او تهی، ای ى ظكک ث و 
گىياگىيی با چالً هىاشه ب ىؾه او ث. ؾق چه ح و ام های يهٕث اوتهی ؾق ٠كِه

هؽحل٧ ویاو ی، های يهام اي٭تب اوتهی ٌاهؿ هٍکتت و هىاي١ی ؾق ٠كِهقٌؿ 
 ؾق ٠كِ ه ٨كهًگ ی بى یاق و همگیىه ا يٝاهی و ا٬حّاؾی بىؾین لک ى ای ى چ الً

يمىؾ و ال ٘ك٨ی بؿلیح اولیث، و اهمیث بىیاق لیاؾ ٠كِه ٨كهًگی، ٌاهؿ بعكاي ی هی
 ٌؿو و١ٔیث ٨كهًگی کٍىق هىحین.

بك، اهكوله بیً ال پیً ؾق شبهه  کاه و همیًه های جىاو وایًها و  وشىؾ ايىاٞ آوی 
ها ١٨الی ث يیكوه ای  کً ىو پ ه ال و ام. اآیًؿ ٨كهًگی اي٭تب اوتهی، به چٍن هی

ای ش اهٟ ال ای ى  ٨كهًگی، اللم و ٔ كوقی او ث ج ا هصمى٠ ه های اي٭تبی ؾق ظىله
ٌؿه او ث، جهی ه  گی٨كهً وقی شبهه ها و ابحتئات که هىشبات پاییى آهؿو بهكه آوی 

ها، ال ٘ك٨ی هىش  جاهح بكآیًؿ شبهه و ؼیمي ایٍاو ب كای  گكؾؾ. ایى هصمى٠ه آوی 
ال ٘ ك٦ ؾیگ ك ب كای يیكوه ای ج اله ي٩ ه و  و يیم ؼىاهؿ ٌؿ  ق٨ٟ آو وایً و آوی 

یكؾ. ب ا بؿو ث آوقؾو گ٬كاق  بكقوی کاق به ٠ًىاو جصكبیات يىح ٬بلی هىقؾ ج٩کك و جاله
ها ؾوث  هایی که شبهه ٨كهًگی اي٭تب اوتهی با آو ها و وایً  ای ال آوی هصمى٠ه

وقی ؾق شبهه ٌؿه  کًؿ و با٠د پاییى آهؿو و ا٨ث هعىىن و هىذك بهكه و پًصه يكم هی
ها جىو  ٗ  ج  ىاو ؾق آیً  ؿه ٔ  مى اظح  كال ال ؼٙ  ك هىاشه  ه ب  ا ای  ى آو  ی  او  ث، هی

ها قا يیم و ًصیؿ و   های ٨كهًگی، هىشبات و قاهکاقهای ظح و ؾ٨ٟ ایى آوی هصمى٠ه
. ؾق يهایث ایى اذك ؾق ِؿؾ آو اوث که بحىايؿ با جعلی ح آو ی  ٌ ًاؼحی به کاق بىث

 ءشبهه ٨كهًگی اي٭تب اوتهی و ؾوحه بًؿی آو آوی  ه ا، گ اهی ؾق شه ث اظّ ا
٨كهًگی بكؾاٌحه جا ؾق اؾاهه ؾق وایه قاهکاقی ابی های هصمى٠ههای هٍکتت و آوی 

ؾق ای ى  قوي جع٭ی٫ .هى٫٨ اشكایی جىايىحه باٌؿ گام ابحؿایی قا بكؾاقؾهای و اقائه هؿم
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جعلیح هٕمىو بىؾه که ال هّاظبه ب ا يؽبگ او هًحؽ   بؿو ث آه ؿه او ث.  ه٭اله،
 باٌؿ: هی لیىث اواهی هّاظبه ٌىيؿگاو به ٌكض ـیح

و  ای كاو هىائح ویاوی و يٝاهی اه ح گك جعلیح و وؽًكاوٕ ؾکحك ظىى ٠باوی -0
 ٔی٭یىايؿیٍکؿه  قئیه

قییه کمیىیىو ٨كهًگی و اشحما٠ی ٌىقای ٠الی اي٭تب ٕ بًیايیاوؾکحك ظىى  -2
 ٨ٔكهًگی

ٕقئیه هىوىه ٘تیه ؾاقاو يىقآ٨ ا٪  ظصث االوتم و المىلمیى ؾاوؾ ِالعی -0
 و هىویى ٘كض قاهیاو يىق کٍىقٔمو ش

ه ای  چهكه ٕال١٨ االو ظصث االوتم و المى لمیى ظ از ابىال٭او ن ؾوالب ی -4
 ٬ٔكآيی و ویاوی ٠ٕى هصله ؼبكگاو ای قوايه

 ٬ٔكاقگاه ٠ماق ٠ٕى ٌىقای هكکمیٕ شًاب آ٬ای ظاز ظىیى یکحا -5

 ٕقئیه هىوىه هًحٝكاو هًصیٔشًاب آ٬ای اوحاؾ هعمؿ ٌصا٠ی  -6

٬ ائن ه٭ ام ؾ٨ح ك  و٠ٕى هیئث ٠لم ی ٕ ظصث االوتم و المىلمیى پیكولهًؿ -7
 ٨ٔكهًگىحاو ٠لىم اوتهی

و  اقٌاؾ اوتهی اوحاو ٬ناوب٫ هؿیك کح ٕ ظصث االوتم و المىلمیى قوایی -8
 يمایًؿه هصله ٌىقای اوتهیٔ

 يٍگاهٕٔاوحاؾ ظىله و ؾا ا٥ِك ٘اهكلاؾهشًاب آ٬ای  -9

ظىله هًك اوتهی، قئیه پژوهٍکؿه  پژوهٍگكٕ شًاب آ٬ای وظیؿ یاهیى پىق -03
 ٨ٔكهًگ و هًك اوتهی

ؾیگ ك قویک كؾی ال شمله جمایم ایى اذك با آذاق ؾیگ ك ای ى او ث ک ه قویک كؾ آذ اق 
ها و اظحمااِل اقائه قاهکاقهایی بكای بكؼ ی ی ا ای اوث، ک٧ٍ ايبىهی ال آوی جصمیه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%D9%94_%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1
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ٌ ىؾ. ای ى اذ ك ب ا قویک كؾ ها و هؽا٘  با ايبىهی ال هىائح هىشه ه یهمه آو آوی 
هع ىقی های جكکیبی و يگاه کتو يگكايه، ؾقِؿؾ اقائه قاهکاق هعىقی بًا به آو آوی 

يیم ؾق ایى اذ ك ال  باٌؿ. وهی هاوث و ؾق يحیصه ٠بىق ال کركاتهک٧ٍ ٌؿه ؾق هّاظب
قوي جعلیح هٕمىو و١ی ٌؿه با اوح٩اؾه ال ايؿوؼحه هّاظبه ٌىيؿگاو ک ه ؾق ٘ ی 

های هعىقی ها قا ؾوحه بًؿی يمىؾه و آوی ايؿ آوی ایى والیاو هحماؾی کى  يمىؾه
همچًیى ایى اذك و ١ی ؾاقؾ ب كای ٌىؾ قا ک٧ٍ کكؾ و ها که بایؿ جمكکمی بیٍحكی بؿاو

 آو آوی  هعىقی قاهکاقی اواوی اقائه ؾهؿ.

 هجبًی ًظزی

ه٩هىم اي٭تب همچىو بكؼی ال ه٩اهین ٠لىم اشحما٠ی ؾاقای ج١كی٧ هٍؽُ که 
شاهٟ و يیم هايٟ باٌؿ يیىث و ؾق ایى هی او ايؿیٍ مًؿاو ج١ اقی٧ گىي اگىيی ال آو قا 

ح ال ايؿیٍه ویاوی هگح اي٭تب ؾاقای باق ه١ً ایی ايؿ. بكؼی ه١ح٭ؿيؿ که ٬باقائه ؾاؾه
او ث.  ًای هربحی جعىم یا٨حه١های هؽحل٧ به هه٩ًی بىؾه ولی په ال آو با ج٥ییك شًبه

های هؽحل ٧ و يی م ؾق هی او ايؿیٍ مًؿاو گىي اگىو ؾاقای ه١ ايی اي٭تب ؾق ٨كهًگ
ٌ ىؾ ک ه ه ك ای جىو یٟ ه یهؽحل٧ اوث بٙىقی که گاهی ه١ًای ایى واژه به اي ؿاله

ؾق بكؼ ی ال ه ىاقؾ ب ه اي ؿاله ای ٔ ی٫  گی كؾ وظكکث کىچک اشحما٠ی قا يیم بكه ی
گًصؿ. ؾق اؾاهه ج١اقی٩ی ال اي٭ تب های بمقگ هن ؾق آو يمیگكؾؾ که ظحی اي٭تبهی

 آیؿ:ؾق ايؿیٍه هح٩کكاو هی

 هى٫٨ و ياهى٫٨ که ب ه هًٝ ىق ایص اؾهای آقجىقباوئك: اي٭تب ٠باقت اوث ال جتي
 گی كؾ. ٕچ المكلج٥ییكاجی ؾق و اؼث شاه١ ه ال ٘كی ٫ ا٠م ام ؼٍ ىيث ايص ام ه ی

 07ٔ، 0060َ شايىىو،

چالمكل شايىىو ه١ح٭ؿ اوث که اي٭تب ؼٍىيحی ه١ٙ ى٦ ب ه اه ؿا٨ی همچ ىو 
 07ٔ، 0060َج٥ییك ظکىهث، قژین یا شاه١ه اوث. ٕچالمكلشايىىو،
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و كیٟ، بًی اؾی و  هايحیًگحىو يیم ب ك ای ى يٝ ك او ث ک ه اي٭ تب ی ک ؾگكگ ىيی
های هىلٗ بك شاه١ ه، يهاؾه ای ویاو ی، ها و اوٙىقهآهیم ؾاؼلی ؾق اقليؼٍىيث

 ه  ای ظک  ىهحی او  ث. ٕ و  اهىئحو  اؼحاقاشحما٠ی، قهب  كی و ١٨الی  ث و ویاو  ث
 085ٔ، َ 0097هايحیًگحىو،

ال ايؿیٍمًؿاو اوتهی يٝیك ٌهیؿ هٙهكی بك ایى يٝكيؿ که اي٭تب به ظى  ل٥ث 
لیكوقو ٌؿو یا پٍث وقوٌؿو و يٝیك ایى ه١ايی اوث. ٬كآو هصیؿ ه ن ای ى به ه١ًی 

س ی کاق بكؾه اوث يه به ه٩هىم اِٙتظی قاکاق بكؾه به همیى ه٩هىم بهکلمه قا هك شا به
آو ؾق اهكول. اي٭تب به ه١ًایی که ؾق شاه١ه ًٌاوی هٙكض اوث هماو ؾگكگىو ٌ ؿو 

ؾگكگىو ٌؿو ی١ًی ایًکه گىيه و کی٩ی حً  اوث، ظحی يبایؿ بگىیین ؾگكگىو ٌؿو، لیكا
٠ىْ بایؿ بگىیین ؾگكگىو ٌ ؿو ی١ً ی جب ؿیح ٌ ؿو ب ه هىش ىؾ  ؾقشىق ؾیگك ٌىؾ. 

ؾیگك. اي٭تب ٠باقت اوث ال یک ٠ّیاو و ی ک ٥٘ی او ؾق ی ک شاه١ ه ٠لی ه يٝ ن 
 035ٔ، َ 0084ٕهكجٕی هٙهكی،  ظاکن هىلٗ بك شاه١ه.

اوث که کلمه اي٭تب ؾق پهًه ٠لىم ايىايی ؾق آؼك يٝك اوحاؾ هّباض يیم ایًگىيه  و
-: یکی به ه١ًای جعىم وكیٟ، ٌؿیؿ و بًی اؾیؾٌىو اشحما٠ی به ؾو ه١ًا اوح١مام هی

ؾه ؿ و ؾق اظىام ویاو ی شاه١ ه قوی ه ی ای که بك اذك ٥٘یاو ٠مىم هكؾم ؾق اؤاٞ
و ؾه ؿ يحیصه، یک يٝام ویاوی، ظ٭ى٬ی و ا٬حّاؾی شای ؼىؾ قا به يٝام ؾیگ كی ه ی

ای که به کًؿی و بؿوو ؼٍ ىيث ای و ٤یكویاویؾیگكی به ه١ًای جعىم ٌؿیؿ و قیٍه
گیكؾ، هايًؿ اي٭تب ٠لمی، اي٭ تب ِ ١ًحی، اي٭ تب ٨كهًگ ی، اي٭ تب ِىقت هی

اؾبی و اي٭تب هًكی. وشه هٍحكک ؾو ه١ًای ل٩ٛ اي٭تب هماو جعىم ٌؿیؿ، اواوی 
 069ٔ، َ 0090یمؾی، هّباض و کلی اوث. ٕهعمؿج٭ی

 ّبی تحمیكیبفتِ

 ؾق Maxqda ا٨ ماق ي كم ؾق يؽبگ او يٝ كات ب اقه چً ؿ کؿگفاقی و آوقی شمٟ با
 .قویؿ ـیح بًؿی شمٟ به هٕمىو علیحج ٨كآیًؿ جکمیح ؾق جىاوهی يهایث
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بع د يب ىؾ ی ک  ،ج ىاوه ی يؽبگاوؾق هصمىٞ يٝكات  ٌؿه بیاو يکات بكقوی با
شبهه واظؿ و کاق جٍکیتجی هًىصن قا ب١ًىاو آوی  ؼ كؾ ک ه ؾق هٙال   ب اال ب ؿاو 

ؼ كؾ لی اؾی ک ه ه ای آوی  هجىايؿ ؾق بكؾاقيؿهی اٌاقه ٌؿ بیاو يمىؾ که ایى هٕمىو
ه ای يؽبگاو بؿاو اٌاقه ؾاٌحًؿ باٌؿ و گىی ای هى ائح و هٍ کتت ؼ كؾ هصمى٠ ه

٨کكی ٠اش ح  ،ؿ ؾق هكظله ب١ؿی بكای ایى آوی یا٨كهًگی ؾق وٙط کٍىق باٌؿ که ب
٨كهًگی کٍىق قا ؾق یک ي٭ٍه هٍؽُ و بهن پیىو حه ش ا های يمىؾ جا بحىاو هصمى٠ه

ؾاؾ و بكای هك کؿام شایی قا هٍؽُ يمىؾ جا ؾق ٠یى اوح٭تم کاقی ؼىؾ شبهه به ه ن 
گ كؾؾ و مایؿ و با٠د هن ا٨مای ی هصمى٠ ه يپیىوحه و هًىصن ٨كهًگی کٍىق قا جکمیح 

همچًیى بحىايؿ ؼؿهات ٨كهًگی اقائه يمایؿ و همچًیى ال وایك ؼؿهات شبه ه يی م ؾق 
 قاوحای قٌؿ و جىو١ه ؼىؾ به کاق گیكؾ

ؾق ای ى ک اقلاق  یای ن شبه ه واظ ؿهًىق ها يحىايىحه ایًکه ی١ًی ،ایى آوی وشىؾ 
ؾ ک ه شبه ه يٝ ك ٬ كاق ؾا ؿبای ؿ ای ى يکح ه قا ه  ه٨كهًگی ایصاؾ کًین البحه ؾق ایى ه٭ال

و گىياگىيی قا بای ؿ ب كای آو هحّ ىق ب ىؾ های هؽحل٩ی ؾاقؾ و ٠كِههای ٨كهًگی الیه
و ؾق کًاق يٝكیه پكؾالی بكای ای ى  .جعث یک هؿم و الگىی واظؿ بحىاو آو قا ٌکح ؾاؾ

و١ی ؾق ق٨ٟ هٍ کتت ها ها و هصؿؾا بالگٍث به يٝكیههىٔىٞ و ا٬ؿام ٘ب٫ آو يٝكیه
ه ٠باقت ؾیگك شبهه ؾق ق٨ث آهؿ بیى ٠لن و ٠م ح بىش ىؾ ؼىاه ؿ و يىا٬ُ آو بكآهؿ ب

جىايؿ ها قا به هؿ٦ يهایی بكوايؿ و ظحما بایؿ آهؿ و ٨٭ٗ ٠لن ِك٦ و ٠مح ِك٦ يمی
 ی ا پی كولی بت٨اِله ٠ملیات یکE .ایًکاق ؾق ق٨ث و آهؿ بیى ٠لن و ٠مح ٌکح گیكؾ

 و کًًؿهی اقلیابی وق ٌکىث و پیكولی ؾالئح هیكو گكوهی یک هیٍه ايصام ٌکىث
 ج ى ه اا. ببكي ؿ به كه ی ا و کًً ؿ او ح٩اؾه ب١ ؿی ه ای ١٨الیث ب كای ک ه ؾاقي ؿ هی يگه

بًیايیاؤ و یک Dٕ.يكویؿین جىايمًؿی و ٜك٨یث ؾقشه ایى به هًىل ٨كهًگی های ١٨الیث
ق٨ ٟ  واٌؿ که همىاقه ؾق ظام جکمیح ؼ ىؾ بهی يهام همىاقه ؾق ظام قٌؿ و ٌکى٨ایی

اوث. ؾق ـیح ایى آوی  که هماو يبىؾ شبهه واظ ؿ ب ا ٨كهاي ؿهی واظ ؿ يىا٬ُ ؼىؾ 
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اوث هىائح شمیكه ای ٠مح کكؾو و ا٬ؿاهات وٙعی و پكاکًؿه ايصام ؾاؾو، ٠ؿم ه ن 
ه ؿق ق٨ ث ٨كوایٍ ی، ه ای ا٨مایی يیكوهای هعكک ه هىش ىؾ ؾق شبه ه، ياهم اهًگی

٠ ؿم ، ُ بىؾش ه بؽ ً ٨كهً گیهكبىٖ به بؽً ٨كهًگ و ٠ ؿم جؽّ های بىؾشه
، ٠ؿم بهكه هًؿی ال يیكوهای هكؾهی، ٠ ؿم اقجب اٖ و ی٨كهًگ یًه ال ابماقهایاوح٩اؾه به

ب ه ک ن اذ ك ک كؾو ا٬ ؿاهات ج١اهح ؾقوث با ٠مىم هكؾم، جکرك ١٨االو ٨كهًگی هً حس 
 يمایؿ.هی ... قغ٨كهًگی و

قا هٍ اهؿه يم ىؾ ک ه ال ه ا ی ال آو  یگ كجىاو ؾوحه ؾهی يٝكات يؽبگاو یبا بكقو
قا  ی آو  ی ىا یى حیؾق هكظل ه اوم با یگ كبكؼىقؾاق هىحًؿ به ٠باقت ؾ یباالجك یثماه

وٙط ؼكؾ قا پىًٌ ؾاؾ و ي ىا٬ُ قا بك٘ ك٦ ک كؾ. ؾق های ی بك٘ك٦ يمىؾ جا بحىاو آو
قاش ٟ  یها به ِىقت جؽّّ یو٬ح یًٌاو ًگؾق بعد ٨كهEال يؽبگاو آهؿه  یکی یاوب

. ليین یلً گ ه  ینب ؿه ی٨كهًگ یهو يٝك نیو بعد کً ینظك٦ بمي ؼىاهین یبه ٨كهًگ ه
 یو ه كؾم ًٌاو  یؾق ٨كهًگ ًٌاو ی٤كب های یشاه١ه ًٌاو های یهؾق ه٭ابح يٝك ی١ًی
 ؾق. ل فا ینيک كؾ ی ؿهحًاو  با اي٭ تب قا جىل یو هكؾم ًٌاو ی٨كهًگ ًٌاو های یهيٝك

 Dکً ؿ یه ی ؿابكؼ ىقؾ ه ا ب ا ه كؾم ؼىؾه او يم ىؾ پ ی،ه ا ٬ ايىو گ فاق یكیگ ینجّم
ؼا٘ك اوث ک ه  یىبه اEهٙكض ٌؿه که  یىچً یىا یگكؾ یؾق کتم يؽبه ا یأ و یكولهًؿٕپ

 یكه اهح٥ یىکه ؾق ا یكؾگهی ؾقوث ٌکح یلهاي یاي٭تب اوته یه١ح٭ؿيؿ شبهه ٨كهًگ
 ی ؿوشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. واال ٌ ما بكو یوظؿت يٝك ی١ًی. یایؿبىشىؾ ب یوظؿت ظکمكاي

ٌ ىؾ يم ی جٍ ؿؾ ی ىاو ث ب ا ا یىا یًجٍؿؾ ه١ًا یى. ایؿِؿ ي٩ك ِؿ جا يٝك بؿه یًپ
 یًال و ًصه ه ا یاو ته یىهمه ٬بىم کكؾيؿ که جمؿو ي ى یو٬ح یؾاؾ. ول یحشبهه جٍک

 ی کؿ یک ه ٌ ا یطيکح ه اللم ب ه جىٔ  یهًحهE یگكؾ یاؤ و به بی٠ٕباوD ٌىؾهی ٌكوٞ
ه ا واقؾ  یاوث که و٬ح  یىا ٌىین یکه واقؾ ه ی٨كهًگ های یثه٭ؿاق هبهن ؾق بعد ١٨ال

 ی ک یک ه ه٭ ىالت ٨كهًگ  ینب ؿاي ی ؿبا ٌ ىین یه ی٨كهًگ  های یث٠كِه ١٨ال یؿاوه
 جىايین یه ینقا ٨هن کً یچیؿگیپ یىکه ا یمايیهىحًؿ و ها به ه ییو جىؾقجى یچیؿهه٭ىالت پ
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٠ اؾت  ی ؿ. يباینؼىؾهاو قا لوؾ ٬ ايٟ کً  یؿيبا ی١ًی. ینؾاٌحه باٌ یجك اذكبؽً یث١٨ال
 ینکه ب ؿاي ا٨حؿ یاج٩ا٪ ه یو و٬ح ینو اوحاؾ کاق جّىق کً یچینکه لوؾ يىؽه کاق قا با ینکً

ه ن ب ه  یًص اؾاقؾ هىئله ٨كهًگ. هى ظاال ؾق آذاقم هى ث ک ه ا ییجىؾقجى های یهال یک
هًاو بث  یىؼىاهن کكؾ که به هم كْو٬ث بٍىؾ و وىاالت ٌما ا٬حٕاء کًؿ ٠ یهًاوبح

ک ه اگ ك ه ى ؾق  ٌ ىؾ یه ی ىا یحًؼاِ  ییو جىؾقجى یؿهً یههىئله و ال یى٨هن کكؾو ا
هى  گىین ی. هًٌاون یؼىؾم قا ه یكکًن وٙط و ظؿ و و٭٧ جاذ یثوٙط ؼىقؾ هن ١٨ال

 یً٭ؿقا کًن یکه هى ه یحیيىٞ ١٨ال یىوٙط هى و وٙط ا یىکه ٫ٌ ال٭مك کًن. ا یىثبًا ي
 یًٙ ىقی. ای ًنبب ح هیا٨ؼىؾم قا ايصام  ی٩هؼىٌعام باٌن و وٜ یؿهن با یً٭ؿقو هم اوث

ک ه ؾاقم ؾوق  کًن یاظى ان ه  یٍ هو هم ٌ ىم یه یگ كاوال ؼىؾم و ؾ یاگك يکًن ياقأ
ٌ ؿ و  یو ٙط بً ؿ یکه و٬ح گىین ی. هى هٌىؾ یو بلکه بؿجك هن ه چكؼین یؼىؾهاو ه

 یماي٭ً ِؿا و و  یىثکه ٬كاق ي گىین یهح١ؿؾ ٌؿيؿ ه ی جكج یىهن به هم یًاوي٭ً آ٨ك
ؾاقؾ ک اق ؼ ىؾي قا  یهن هىث ظاال ه رت هرب ث و ه٩ً  یمابکًن. ِؿا و و ی٩اقا هى ا

ؼىؾم قا  یثبگفاقم و هىئىل یكبكوم ؾق قوايه جاذ جىاين یهىحن که ه ی. هى اگك آؾهکًؿ یه
ظ اال ي ه  ی ًنبکًن. اگك بب اکاق ق یىبگفاقم و بكوم ا یكکه ؾق قوايه جاذ کًن یه ی٧ج١ك یىا

آو  یگ كؼ ىب ؾ یل یو به ه ك ؾل یىثهى ٨كاهن ي یبكا ًیؿايو ظاال ه یىحنهى آؾهً ي
ک ه  کًن ی٠ كْ ه  یىال ؼىؾم ايحٝاق يؿاٌحه باٌن. بً ابكا ی٩حؿکه ال قوايه اج٩ا٪ ب یکاق

ؼ ىؾم قا  یثکه ي٭ً ؼىؾم قا بًٍاون و هىئىل ٌىؾ یبا٠د ه یؿو٨هم یىا ینقا ب٩هم یىا
ک ه ؾق  ٌىؾ یه یىاذك ب١ؿي ا یا  ياوال  و ذا یىو وٙط ايحٝاقات ؼىؾم قا بًٍاون. ا بًٍاون

 94همٍاو آيص ا ک ه و ام  یهصاهؿاو ٨كهًگ گفاقیؿ یآو هصمى٠ه که ٌما اومً قا ه
که هى حًؿ.  یحیؾقشا بميًؿ ؾق هى١٬ یًٙىقهم یىث٬كاق ي یگكوام ؾ 23 یال 03هىحًؿ جا 

ؾقو ث  ٨همً ؿ یقٌؿٌ او ه ن ه یك. هى کًًؿ یقٌؿ ه ِؿؾق یىا هايًؿ یکه ه یؾقِؿ
جا جه ؼٗ  کًؿ یال آو اوث که ٨کك ه یياٌ یى. اًٌاوؿ یقا ه ی٨كهًگ یکتن ب١ؿ ی١ًی

 ی ىاو ث و ا هً ؿ یهال ی ىکه ا یؿاگك ٨هم ی. ولیایًؿؾيبام هى ب یهظاال ب٭ گىیؿ یق٨حه و ه
 هًؿ اوث. بً ؿه ک تن یهال یىا یًاوجىؾقجى هىث و هن هىٔٞى و هن هعحىا و ي٭ً آ٨ك
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بع د ه ؿم  یباٌ ؿ ک ه ظ اال ٌ ما قو یكتآو بّ  یكم و٬حباالجك بب ؼىاهن یکاقم قا ه
ال  یک یو  کً ؿ یه ی ؿاپ ی ثاهم ی حؾل یىو ب ه هم  ی ؿجىش ه ؾاؾ یحؾل یىبه هم یبؿقوح
ک ه ه ى  ٌىؾ یبا٠د ه یىاوث ا یىهم یبىؾو يگاه کكؾو ٨كهًگ یهًؿ هؿم های یکاقبك

ؼ ىؾم قا  یکهًؿم کتو  ٠ت٬ه ًٌاون یکاق کًن کتن کاق ؼىؾم قا ه ماگك که کتن او
اقج٭ اء  کًن ی. و ج تي ه ی هو و ىهً چ یىثکه کتن ؾوهً چ ؾاين یقٌؿ بؿهن ه

قا  ی٨كهًگ  ی ثک ه ه ا هىٔ ٞى ٨كهً گ و ١٨ال ا٨حه یاج٩ا٪ ه یهصمى٠ه و٬ح یىبؿهن و ا
.D یؿینکه به جهً قو ینيکً كو٬ث ٨ک یچو ه ینجك بًٍاو و بهحك بًٍاون و کاهح ینبًٍاو

 یو ايؿوؼح ه شبه ه ٨كهًگ  ی اتک ه بحىاي ؿ جصكب یباوپٍ ح یهيٝك یکٔ و يبىؾ ؿیكولهًٕپ
بحىاي ؿ ٨ه ن هٍ حكک قا ؾق  یثو ؾق يها یؿيما یو يٝك یجئىق یبايیقا پٍح یاي٭تب اوته

 ی١٨االو ٨كهًگ ؾق کٍىق ه ا هحاو ٩ايه ٨ه ن هٍ حكکE یؿيما یصاؾا ی٨كهًگ یى١٨ال یاوه
 یحیيؿاقيؿ و ظاال هك که هحًاو  با ٨ه ن ؼ ىؾي ١٨ ال یمي یيؿاقيؿ، ٘ب١ا ي٭ٍه هٍحكک

 یظح  یهن بؽا٘ك ٨هن هح٩اوت و ي٭ٍه قاه هح٩اوت، هح٩اوجه و گ اه یحها١٨ال یىؾاقؾ، اها ا
 یي٭اٖ ٧١ٔ شبهه ٨كهًگ  یاکه کن هىث  یمهایی. آو چیگكاوؾهای کًًؿه جتي یؼًر

هؿ٦ هٍحكک و ؾق  یکبا  هًىصن و هن ٨کك که یكوهایي ٌحىچًؿ هىقؾه ؾق قان آيها يؿا
ؾاٌحه باًٌؿ و بحىايًؿ ک اق ٨كهً گ قا ب ه  یه١٭ىل ییهن ا٨ما یکهٍحكک  یمیبكياهه ق یک

 ک ه یا٨ كاؾ یآهىلي جؽّّ  یجىايؿ بكاهی یهيٝك یىٔ ایٕظاز الىال٭اومD شلى ببكيؿ.
او ث ک ه  یىها ا یاواو حهٍک یک٠Eكِه ٌىيؿ به کاقبىحه ٌىؾ  یىؼىاهًؿ واقؾ اهی

 یگ كها هكاک م ؾ ه ا، چ ه ؾق ؾايٍ گاه ؾاقيؿ، چ ه ؾق ظىله یه ؾ٤ؿ٤ه کاق ٨كهًگک یکىاي
ايى او ب ا٘ى ايى او،  یيى بث ب ه قوايًٍاو  یو ه١ك٨ث جؽّّ یا٘ت٠ات جؽّّ

آ٨ ث ب مقگ او ث ک ه ک اق  یىيؿاقيؿ.ا یبا ه١اق٦ اله یىا یأیواؼحاق ايىاو و قبٗ ق
٨٭ٗ ؾلىىل هىحًؿ ؾوو ث  یًًؿبكويؿ آهىلي بب آیًؿ یيم یكوها. يقوؾ یشلى يم یجؽّّ

يؽبه بع د  یاؤ و ؾق بیٌٕصاD٠ يؿاقيؿ ییوشه آًٌا یچبکًًؿ. اها به ه یکاق یکؾاقيؿ 
ال هىٔ ى٠ات  یل یؼىؾٌ ىو ه ن ؾق ؼEهاو ث و جؽّ ُه ا آهىلي یىٔكوقت ا
 یکاق ٨كهًگ  ،ال او٬ات با ٜكا٨ث ٘بٟ یلیاي٭تب ؼ یشبهه ٨كهًگ ی١ًی یؿوآهىلي يؿ
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ج ى هم ه  یهآهىلي ٔ كوق یکهؾق ظال یؿهآهىلي يؿ یؿهکه ايصام ه یاقاوو ک یبكا یکًهه
پ ىقٔ ب ا  ی اهیىD ٕک اق بکً ه یؽىاؾکه ه یهن ؾق ظىله ا یًهن ؾق ظىله ٌؽّها ظىله

آهىلي و ايح٭ام جؽّ ُ ب ه  یبكا یو جئىق یيٝك یجىاو هعحىاهی یباوپٍح یهوشىؾ يٝك
 ٠كِه قا ايصام ؾاؾ. یىا یى١٨ال

ؼ كؾ ه ای ی يى بث ب ه آو  یثباالجك و با اهم یکه ؾق وٙع یبیؾق هصمٞى آو آو
 ی هيبىؾ ٨هن هٍحكک ال ٨كهً گ و يب ىؾ يٝك یؿ،هٙكض گكؾ یاي٭تب اوته یشبهه ٨كهًگ

قاش ٟ  یها به ِىقت جؽّّ یو٬ح یؾق بعد ٨كهًگ ًٌاوEال ٨كهًگ اوث.  یباوپٍح
. ليین یلً گ ه  ینب ؿه ی٨كهًگ كیهو يٝ ینو بعد کً ینظك٦ بمي ؼىاهین یبه ٨كهًگ ه

 یو ه كؾم ًٌاو  یؾق ٨كهًگ ًٌاو ی٤كب های یشاه١ه ًٌاو های یهؾق ه٭ابح يٝك ی١ًی
. ل فا ؾق ینيک كؾ ی ؿهحًاو  با اي٭ تب قا جىل یو هكؾم ًٌاو ی٨كهًگ ًٌاو های یهيٝك

.D کً ؿ یه ی ؿابكؼ ىقؾ ه ا ب ا ه كؾم ؼىؾه او يم ىؾ پ ی،ها ٬ ايىو گ فاق یكیگ ینجّم
هٍ کلً  یظ اال آو شبه ه ٨كهًگ Eيؽبگ او وش ىؾ ؾاقؾ  یكواهًؿٔ که ؾق کتم یكولٕپ
 یباه اي شمه ىق ی كمگه ی قاه ا هى هم او و ًصه یؿگىهی ی؟ؾق شبهه وال یىثچ

 ینج ا گ٩ح  یكو حاوؾب ییقاهًم ا یابح ؿا ین. جا گ٩حیکًن و جمؿو والهی ؾقوث یاوته
وه گايه  ی٬ىا ین٨تو جا گ٩ح و یپوكهًگ و وكج ینجا گ٩ح یو ؾکحك یىايه٨ى٪ ل یىايهل

ظك٨هاو ث، ج ا  ی ىا یم اوج ا ه ا هبًا یهًا٨ٟ هل یؼاقش یاوثؾق و ینجا گ٩ح یىهىيحىک
 یىه ا اهک او جع٭ ٫ جم ؿو ي ى ین،يکً  یو قوظ  یو ٬كآي ینقا ٠ىْ يکً یماووًصه ها

 یؿبا یمبؿاو ي یؿوقو یکه البحه بكا یو ٨هن هٍحكک ٔ هماو ؾقکی٠ٕباو.D ینيؿاق یاوته
و ه ن ال  یقا هن ال لعاٚ ٠لم  ی٨كهًگ یكویيمىؾ جا بحىايؿ ي یمیهؿوو ٘كض ق ایكياههب

 ی٨كهًگ  یكوه ایي یكو ا ی اوبه آو ؾقشه ال ٨هن ٬ابح ٬بىم و ٬ؿق هٍحكک ه یلعاٚ ٠مل
 ی ثظ ائم اهم یاقبى  یپكؾال یههىئله يٝك یميؽبگاو هىقؾ هّاظبه ي یاياتبكوايؿ. ؾق ب

 یهيٝك یىشاه١ه پكؾاؼث. و ا یكیثو هؿ یه١ه والبه شا امجىاو ا٬ؿيمی اوث و بؿوو آو
هم كاه باٌ ؿ ج ا بحىاي ؿ ؾايم ا ب ا قِ ؿ و  ی ؿو ي٭ؿ جىاه او با یهمكاه با بكقو یمي یپكؾال
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قو  یسک ايىو بى  یىهم .E یؿبكؾو يىا٬ُ بكآ یىؾق ِؿؾ ق٨ٟ هٍکتت و ال بها یابیاقل
 یو ؽث ک اهت و الهايؿه گشً یبكا یسبىهای یگاهپا ینبکً یًٌاو ی آو ینبؽىاه

به  یشًگ ٨كهًگ یبكا یٌؿه هىث ول یکاهت والهايؿه یحیشًگ اهً یٌؿه هىث بكا
 ی هحؽّ ُ آو  ی ه؟چ ی٨كهًگ  ی ؾويه اِ ت آو يمی يؿاقه یوشه والهايؿه یچه

 ی آو  یًکهب١ؿ ال ا یؿويىيم یًکها یابکًى  ییقو ًٌاوا ی که بؽىاو آو یىحىي ی٨كهًگ
بٍه قاهک اقاي ؾق  یحبٍه جعل یمآيال یىهًح٭ح بکًى ب١ؿ کصا ا صاککكؾو به  ییقو ًٌاوا

اه ا  ی اؾ،بٍه به اوو وتض بال ؾاقيؿه بكگ كؾه ب یحبكه جبؿ یابٍه به هعّىم  یح,بكه جبؿ یاؾب
اٌاقه يمىؾ که هحاو ٩ايه ب١ ؿ ال  یؿيکحه با یىٔ البحه به ایِٕالعD وشىؾ يؿاقه. یًؿ٨كا یىا

 ی اتهًىل هى٨ ٫ ب ه اقائ ه يٝك یاوته یيٝام شمهى کثگفٌث چهح وام ال ٠مك با بك
هى ؤله  ی ىو ا ی نايٍ ؿه یشاه١ه اوته یاوته ی٫بكآهؿه ال ه١اق٦ ٠م یشاه١ه ًٌاو

 یؼىؾ قا ؾق ه١٩ًح و ؾق ه٭ام باالجك ال ؾوق ؼاقز کكؾو ا٨كاؾ با ؾ٤ؿ٤ه که واقؾ و اؼحاقها
 ی ىا ی كووبى حًؿ ب ی ؿاه اوکه آ٬ا بهٍهایی آو شىاوE ؾهؿ¬یايؿ، يٍاو هٌؿه یظکىهح

ک ه  یًٌاو  ی آو  ی که ى  یٍهؾهًؿ اها همهی کاق قا ايصام یىؾاقيؿ ا یواظث قوم
 ٌ ىيؿ ظ حه ی یقو م یاؾاق ی اوواقؾ شك یً ؿآهی یو٬ح یًهاؾاٌحن. ا یيگكاي یککكؾم 

 ٌىيؿ هٕ نهی یث٥ٌح و به اِٙتض هىئىل یقوم یاوواقؾ شك یًؿآهی یٌىؾ. و٬حهی
 ی ىال ا یكي ؿگه ی ٌ ىيؿ و ه ؿقکه ی ٠ل ن یقوم یاوواقؾ شك یًؿآهی یٌىيؿ. و٬حهی

٨كهىؾ اوم اي٭تب هی که یال ؾووحاو بمقگىاق یکیٌىيؿ. به ٬ىم هی ؾايٍگاه، هٕن ظح
ق٨حًؿ ؼاقز ؾقن بؽىايًؿ ق٨حًؿ ٌ کاق آو ٠ل ن ٌ ؿيؿ.  ینقا ٨كوحاؾها آؾم یىال ا یب١ٕ

 یكوه ایي یىال ا یلی. ظاال ؼيؾکه ق٨ث ٌکاق ؼكن، ؼكن گك٨ث ؼىق یهرح آو کى
ٌ ىيؿ. ه ی ؼىقؾه یىقويؿ جىوٗ اهی و یایًؿؾق ب یا٬ٕا یىقويؿ که به شًگ اهی یاي٭تب

 ی هال ؼل ٟ يٝك یگكؾ یؾق شا یٍاوکه ا یٔ هماو هٍکلی٠ٕباوD ٌىيؿ؟هی چكا ؼىقؾه
ال  ه ؿهبكآ یاتيٝك یناؼىؾ به وا٬ٟ يحىايىحه ی. ها ؾق ؾق هصاهٟ ٠لمبكيؿ¬یيام ه یپكؾال

 ی نٌؿه ا یگايهؾيبام قو ٠لىم ب یٍاوو به گ٩حه ا ینؼىؾ قا ٠كٔه کً یاوته یكايیشاه١ه ا
. ی ناؼ ىؾ يم ىؾه یهىشىؾ ؾق آو ٠لىم قا واقؾ ٠كٔه اشحما٠ ی٨كهًگ و ٨ٕا یًکاقو با ا
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Eهی هماق هىقؾ قا یىا ینگ٩حی ىکًاق. چىو ا ینگفاق یه ك ک ؿام آه ؿه با٨ ث ٨كهًگ ه ا 
ب ه اِ ٙتض  یًک هب ه و مث ا ینکً اق ق٨ح  ینقا گفاٌ ح ی ىاوث. ا قؾهؼىؾي قا هن آو

٠لىم بكآه ؿه ال  یىٔ چكاکه ای٠ٕباوD به شهاؾ. یؿینکًؿ قو یصاؾؼىؾهاو قا اهای وًصه
آياو ظح  ییايؿ و هؿ٦ ٤ا¬گٍحه یؿآو شاه١ه هؿقو و ؾقِؿؾ ظح هىائح آو شاه١ه جىل

ب ه آو ٠ل ىم ؾق وا٬ ٟ بٙ ىق  كؾاؼحىه ا ب ا پ  یگكك ؾهىائح آو شىاهٟ بىؾه اوث. ال هًٝ
 یکه بكا یو ؾق وا٬ٟ هىائل ینا٬كاق ؾاؾه یياؼىؾآگاه هىائح ياهكبىٖ به ؼىؾ قا هىقؾ بكقو

 .یناؼىؾ هىئله پًؿاٌحه یؼىؾهاو يبىؾه قا بكا

 یاي٭ تب او ته یشبه ه ٨كهًگ  یًٌاو  ی يٝكات يؽبگاو ؾق هىقؾ آو  یاوؾق ه
گىي ه  یىب ؿه ا ی آو یىال ا ی. بكؼیكؾگهی قؾ که ؾق قؾه کتو ٬كاقوشىؾ ؾاهایی ی آو

 ی کک ه وش ىؾ ؾاقؾ  ی میکٍىق ظ ؿا٬ح چ یؾق ؾقوو واؼحاق ٨كهًگE هٙكض گٍحه که 
ٌ ما  ی ؿؾاق ی٨كهًگ  یو اؼحاقها ی که١ًا ک ه  یىوشىؾ ؾاقؾ. به ا یواؼحاق یؾوگايگ

ک ه  ییه ا هى حًؿ و٬ثهً ؿ  . ه ك ؾو ٬ؿقتیقهب ك یكهصمى٠ هل ی ه،هصك یكهصمى٠هل
ک ه ٨اِ له گك٨حً ؿ و  ییه ا کٍىق بهحك ٌؿه و و٬ث ی٨كهًگ یثجك ٌؿيؿ و١ٔ هماهًگ

قا ب ا  یباقجك ٌؿه اوث.ها ٨كهًگ هل کٍىق او٧ ی٨كهًگ ی٠مىه یثگك٨حًؿ و١ٔ یهلاو
ؾق و اؼحاقها ؼ ىؾي قا  ی ى. ب١ ؿ اینشؿا ک كؾ ی٨كهًگ ًٌاو اؾبیاتؾق  یًی٨كهًگ ؾ

ه كؾم، آؼىي ؿها  یًی٨كهًگ ؾ یبكا گفاقین یه ییواؼحاقها یک نیگ٩ح ینيٍاو ؾاؾه. آهؿ
 یایی ؿ. هًكهًؿها ٌ ما ه ن بیؿقا اؾاقه کً یهفهب یها و واؼحاق هًاوبث یؿٌما هًبك بكو

قا  ی ىيىقول قا ٌاؾ باًٌؿ ٌما ا یكو ٤ ليىقو ؼىاهًؿ یهكؾم ه ی،هفهب یكاو٬ات ٨كا٤ث ٤
پ كؾالؾ ک ه هی یًگىيهههن ا ی آو یىبه ا یگكؾ ییؾق شا یأ و یكولهًؿٕپ.D یؿپىًٌ بؿه

Eؾق ؾاي ً  یٍهکه ق ی. ؾوگايگینکكؾ یصاؾا ی٨كهًگ یؾوگايگ یکبه ؾوث ؼىؾهاو  یىا
D او ث. ًگ یؾق ق٨حاق اوث و ؾق ا٬ؿاهات ٨كه یًؾاقؾ و يمىؾي ؾق واؼحاق و يمىؾ ب١ؿ

هح٭ اوت ب ه  یاي اتهىشىؾ اوث و با ب یميؽبگاو ي یكؾق يٝكات وا یاوب یىٔ و ایكولهًؿٕپ
ؾقو ث  یكؾگهی ٌکح یلهاي یاي٭تب اوته یشبهه ٨كهًگEايؿ اٌاقه ؾاٌحه ی آو یىا
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که  یچهEيٝك که  یىا یأ و ی٠ٕباو.D یایؿبىشىؾ ب یوظؿت ظکمكاي یكهاهح٥ یىکه ؾق ا
 یًگىي هقا ا ی آو  ی ىا یگ كٔ يؽبه ؾیايیاوٕبDً جى شاه١ه و جى ٨كهًگ هؿاؼله يکًه یىثي

های ها ؾوث والهاو یكیحیال ٨كهًگ ها و والو کاق هؿ یبؽٍ یکEکه  یؿيماهی هٙكض
D ؾاقه ی كاؾب ه ٨كهً گ ا یؾاقه اِ ت وقوؾ ؾولح  ی كاؾهىث. به يٝ ك ه ى ک اهت ا یؾولح

 ی١٨االو ٨كهًگEگكؾؾ که هی گىيه هٙكضیًا یؾوگايگ یىا یگكٔ و ؾق يٝك يؽبه ؾیِٕالع
هر ح ولاقت  یحیظ اکم یي ؿ، ال يهاؾه اهحً ٞى و هحکرك یاقکلم ه بى  یٟوو یها ؾق ه١ًا

والهاو او٬ا٦  یا یاوته ی٥ات٨كهًگ و والهاو ٨كهًگ و اقجبا٘ات گك٨حه جا والهاو جبل
و ه١لم او و  ی ه٠لمه ای به ظىله ینقوهی یو ظح یماِؿا و و یو ال ٘ك٨ یكیهو اهىق ؼ

ا٠ح٭ اؾ و ب اوق ؾق  یکقاوػ کكؾو  یاق٨حاق  یککكؾو  یًهيهاؾ یکه ؾق قاوحا یکىاي یجماه
ؾاٌحه باٌ ًؿ، هحاو ٩ايه  یؿبا یًهاکه ا یکًًؿ. آو ج٩اهن و ٨هن هٍحكکهی ی٩اشاه١ه ي٭ً ا

ٕظ از  Dیىثبا هن هماهًگ ي یًًؿبهی ی١٨االو ٨كهًگ یىقو که اهایی وشىؾ يؿاقؾ. ا٫٨
ؾاي ؿ ه ی یهكؾه ه ای و هصمى٠ ه ی ثظاکم یاوؾوگايه قا ه یگك،ٔ و يؽبه ؾاومیابىال٭

Eیًک اقوه رت... اگ ك ا یکً یکاق ٨ى٪ ال١اؾه کكؾه اگك جّ ىق ه یهاي٭تب  یه ٨كهًگشبه 
 یباٌ ه ک ه...؟ يٝ ام، ؾول ث شبه ه ٨كهًگ  یحىيىثه یچه هصمى٠ه هىال یكکر یکكؾيم

ؼ ؿهات  یه٠ٕ ى و اؼحاق قو م یى ثي ی كهصمى٠ه ؼىؾشىٌ ه ظ٭ ى٪ بگ یهاي٭تب 
ؾاقو ؟ پ ىم ؾاقو؟ ٬ ؿقت  یچ یًاهىحى ا یوه واله ک یًا... ؾولث قو ـله کكؾيؿ ایىثي

ؾوج ا  یاشحم ا٠ یها يؿاقو ٨٭ٗ لباو ؾاقيؿ ٌ بکه یچیؾاقو؟ ظمب ؾاقو؟ يه ه یاویو
 ی٨كهًگ شبه ه ها بچه یؿاقي ؿشمهىق قو به واکًً وا ه یهقئ یحكو ؾوجا قولياهه با ج یثوا

 ی ىاق،ک كؾو ب ه ؾ ی مووآو یک اجىقپٍ ث چهاقج ا کاق یىلؾو هم  یٍگاهيما یًصاا وهؿوا
 یگ ههىٔ ٟ گك٨ ث ٬ؿقج ه ؾ یک ااهىق ؼاقشه آهك یكوالهاو هلح هحعؿ هىٟٔ گك٨ث ول

 ی ىپىقٔ لفا ال هصمى٠ه ا یاهیىٕ Dین٬ؿقت قو يؿاٌح یى٬بت ا یؿکكؾ یؿٌما ٬ؿقت قو جىل
ب ا  یىؼتِه يمىؾ که ا یواؼحاق یؾوگايگ هٕمىوههن قا ؾق  ی آو یىجىاو اهی یاياتب

اه ك  ی اوهحىل یى حیکه با یكؾگهی کتو ٬كاق ی ؾوحه آو آو ؾق یثو اولى یثجىشه به اهم
و هكؾم و ب  ه ؿق  یثظاکم یؾوگايگ یىجا ا یًؿ٠اشح يما یههن، ٨کك ی آو یىا یبكا
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 ی ىهؽحل٧ يگكؾؾ و اهای هصمى٠ه ی٨كهًگ هاییثو کاهً اذكات ١٨الها یهق٨ث وكها
 یحیظاکمهای قاه ؼىؾ قا بكويؿ و هصمى٠ه یو ٨كهًگ یهكؾههای گىيه يباٌؿکه هصمى٠ه

کاهً ؿه اذ كات و  ی ی،ه ن ا٨ما یال هىاقؾ به ش ا یو ؾق بكؼ یًؿيما یؼىؾ قا ٘ یكهن هى
 باًٌؿ. یگكهمؿ ی٨كهًگهای یًیي٭ً آ٨ك

ال يؽبگاو هٙ كض گٍ حه هایی ی ال هًٝك يؽبگاو، آو یًٌاو ی ؾق بؽً آؼك آو
ه ای ی ق٨ٟ يگكؾؾ، ظ ح هٍ کتت و آو  ی آو یىکه جا ا یؾاقيؿ به يعى یثکه هعىق
 یبحىايؿ ؾق کىجاه هؿت کاق یؿيؽىاهؿ بىؾ و ٌا یًب یجىهم یگكؾ ی٨كهًگهای هصمى٠ه

قا ؾچ اق جب١ ات  یاي٭تب او ته یجىايؿ شبهه ٨كهًگهی ؾق بلًؿ هؿت یببكؾ ول یًال پ
يؽبگ او شبهه گ كؾؾ. ؾق ک تو  یىاهای یهال ؼىؾ گكؾايؿ و با٠د هؿق ق٨ث وكها یياٌ

ال  یًها ب  یال هصاهؿاو ٨كهًگ یبكؼ یؿٌاE که  ینقوهی کتو یىا یكيٝهای ی به آو
آيه ا قا واقؾ ِ عًه شه اؾ کً ؿ  یاو ته ی ٫ه٭ؿاق ٠م یک یاو  ی٠٫م یها آيکه ه١ك٨ث

٠م ٫  ی ًنبب ؼىاهن ی. هى هکًًؿ یه یكقاه قا واقؾ هى یو ؾقوي ی٠ا٩٘ یماو٠مؿجا  ظه ا
 ی ىه ن هى ث ا ی٨ كؾ یثؼّىِ  ی ککه ؾق هصاهؿ وشىؾ ؾاقؾ که  یه١ك٨ث اوته

٠ توه  یؿؾق ظىله جىظ ی١ًیاذك ؾاٌحه باٌؿ.  جىايؿ یچ٭ؿق ه یىا ی٠توه بك آو ب١ؿ اؼت٬
 یآو ٠م٭ یىًؿ هن ؾق ؼلىجً و هن ؾق شهاؾي ٠توه بك اک یه یبیکاق جهف یک یًکهبك ا

ک ه يى بث  یه١ك٨ح یاه باٌؿ و که ؾق ـهًً همکى اوث وشىؾ ؾاٌح یؿیجىظ یحال جعى
 یکه يىبث ب ه ه١ اق٦ اشحم ا٠ یه١ك٨ح یاؾاٌحه باٌؿ، و  جىايؿ یاهام ه یگاهبه ه٭ام و شا

D جىاي ؿ اذكگ فاق باٌ ؿ. یه١ك٨ ث ؾق شه اؾ او چ٭ ؿق ه ی ىؾاٌحه باٌؿ ا جىايؿ یاوتم ه
 او ث ک ه ال یاِ ح هى لم ی کبال  یىاEکًًؿ هی یاوب یگكؾ یؾق هعل یأ و یكولهًؿٕپ

 یكت٠م ح هحكج   ب ك بّ  یًک هو آو ا ینو ؾق ٠مح هن جصكبه کكؾ ینگك٨ح یاؾ یؿهاواواج
او ث  یٍ حكايص ام بؿه ؿ ب یؿکه با یکه ايىاو به ٨همً ال هىٔٞى و کاق یمايیاوث. ه

ؾق ٠م ح  یكيو ج اذ ٌ ىؾ یه یٍحك٠مح ب یبكا اي یمهو ايگ کًؿ ی٠مح ه جك ؿ٘ب١ا  هؿ٨مً
 یهى ئله ب١ ؿEآهؿه ک ه  یًگىيها یگكيؽبه ؾ یاياتٔ و ؾق بیكولهًؿٕپ.D کًؿ یه یؿااقج٭اء پ
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 ی ثجكب ی ىا یگكٔ که به ٠باقت ؾیايیاوٕبDً ها. ي٩ه اوث که ؾق وشىؾ ؼىؾ ها آؾم یهىا
 یً ىا ینيک كؾ یث٨كهًگ هحؽُّ جكب یظىله  بكایها Eقغ يؿاؾه اوث  ی٨كهًگ یكویي

 ییٔ ک ه ؾق ش ایِٕالع Dینيکكؾ یؿلو آؾم جى ین٨كهًگ اي٭تب آؾم يؿاق یبكا یؿ٬بىم کً
هى حن و  یهى ؾق کح االو يگكاو هًابٟ ايى ايEاٌاقه ؾاقيؿ که  یًگىيها ی آو یىبه ا یگكؾ

 یهً ابٟ ايى اي ی ثجكب ینًیبهی ی جىي آو ینکه ها االو ؾاق یي٭ٙه ا یىه١ح٭ؿم ههن جك
ال  یه ىهى ٨كهًگ  یكوه ایي ی ثجكب یبكا یٔ يبىؾ والوکاقیِٕالعD هحؽُّ اوث

 ی٠م ؿه اEاو ث.  یاي٭ تب او ته یشبه ه ٨كهًگ  ی آو  یىجك یو هعىق یىههمحك
ٔ و یکح اD ٕهى ث یًٌاو یىؾق ؾ یکن ٠م٭ یناي٭تب ؾاق یکه جى شبهه ٨كهًگ یهٍکل

 یکه ؾ٤ؿ٤ه ک اق ٨كهًگ  یاوث که کىاي یىها ا واویهٍکح ا یکE یگكيؽبه ؾ یاوؾق ب
و ه١ك٨ ث  یا٘ت٠ ات جؽّّ  یگ كاک م ؾها هك ها، چه ؾق ؾايٍگاه ؾاقيؿ، چه ؾق ظىله

ب ا  ی ىا یأیايىاو با٘ى ايىاو، واؼحاق ايىاو و قبٗ ق یيىبث به قوايًٍاو یجؽّّ
 یكوه ا. يقوؾ یشل ى يم  یآ٨ث بمقگ اوث ک ه ک اق جؽّّ  یىيؿاقيؿ... ا یه١اق٦ اله

D بکًً ؿ. یک اق ی ک٨٭ ٗ ؾلى ىل هى حًؿ ؾوو ث ؾاقي ؿ  یًًؿبكويؿ آهىلي بب آیًؿ یيم
اه ؿا٦  یٍ بكؾشه ث پ یاي٭ تب او ته یشبهه ٨كهًگ یگكال هًٝك يؽبه ؾٔ یٌٕصا٠

اوث ب١ ؿ  ی ٠ص یلیهرت ٌما ؼ. Eیًؿبب ینه١اق٦ قا ال ؾم و شاو ج١ل یىا یؿاي٭تب با
 یى ًؿيىهی کحاب آؾاب الّتت قا یًؿآهی ىًؿ ب١ؿیيىهی کحاب وكالّتت قا یًکهال ا

٠ىام هى کحاب آؾاب الّتت قا يىٌ حن.  یچىو آو هٍکح بىؾ بكا یًؿگىهی یًؾق ابحؿا
 ی ؿبا ین،قا اؾاه ه ب ؿه یاي٭تب ٬ؿو یک ینؼىاههی ها اگك ی١ًیچه؟  ی١ًی یًیؿؼ  بب

ٕ٘ اهكلاؾهٔ و  Dىؾ. ؼ  ها ظىاوماو يب یاوقینظٕىق قا به ِعًه ب یىه١اق٦ هًاو  ا
 ی ثؾق جكببل ه Eؾاي ؿ ه ی کٍ ىق قا ه٭ّ ك یح یههن يٝام جكب یىبا اـ٠او به ا یگكيؽبه ؾ

 پىقٔ. یاهیىD ٕؾقوث ٠مح يکكؾه یحیحىويٝام جكب ی١ًی یؿهٍکح ؾاق

ؾق يگاه ایٍاو آوی  هعىقی ٠ؿم وشىؾ والوکاقی بكای جكبیث ا٨ كاؾ هحؽّ ُ 
په ال اي٭تب های ؾق لهیًه ١٨الیث و ي٭ً آ٨كیًی ٨كهًگی اوث. ؾق والهايها و يهاؾ
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جكبیث يیكوی ه ىهى ٨كهًگ ی ک كؾه هحاو٩ايه يهاؾی که وٜی٩ه اِلی و قوالث ؼىؾ قا 
باٌؿ اواوا بىشىؾ يیاهؿه اوث. البحه ؾق ایى هیاو هىحًؿ يهاؾهایی ک ه گاه ا ؾق هی او 

ؼ ىقؾ لک ى آيها ا٨كاؾ هحؽُّ و اهح ٨ى و هىهى ٨كهًگی به چٍن هیهای ؼكوشی
 ،ایًکاق ؾق ظاٌیه و ؾق همكاهی با هؿ٦ اِلی که جكبیث يیكو بكای هؿ٦ ؾیگكی بىؾه

آهؿه و ایًگىيه يبىؾه اوث که آو يهاؾ ه ؿ٦ و قو الث اول ی و اِ لی ؼ ىؾ قا  بىشىؾ
جكبیث آو يیكوی هىهى ٨كهًگی کكؾه باٌؿ. بًابكایى ی ک يه اؾ ک ه قو الث اِ لی آو 
جكبیث هىهى ٨كهًگی به ه١ًای وا١٬ی کلمه باٌؿ ال اولی ات هى٨٭ی ث شبه ه ٨كهًگ ی 

 .اي٭تب اوتهی اوث

 ثٌذی جوغ

بًؿی و ايصام هكاظح يهایی ٨كآیًؿ جعلی ح هٕ مىو ؾق هىٔ ىٞ  ؾق يهایث با شمٟ
 قوین:آوی  ًٌاوی شبهه ٨كهًگی اي٭تب اوتهی به ایى شؿوم هی

کذ فزاگیز 
 هضوَى اصلی

کذ تقسیزی 
 هضوَى فزعی

 جوالت کلیذی

کار تشکیالتی هٌسجن
 ًبس ر٘ؼ٦ 

١دب ً٘تدش    ا٧ٚ ٛٞع ٗز٘ٞػد٠  ،ا٠ٌٜ٧ ١بدس ٗٞسد آػ٨ت -
 .ثٔذ ١ؼتٜذ ًبس ر٘ؼ٦ ثٌٜٜذ

 تـ٨ٌْ ٠ً ا٧ٚ دس داسٛذ اك٦ٔ ٗـٌْ ٧ي ١بثچ٠ آٙ -
 ؿٞد.٦٘ٛ دادٟ رج٠٢ ٝ هشاسُبٟ

 ٥اػدت ًد٠ ًدبس اص حبٓدت كدشد      ٦رج٠٢ صٗدبٛ  ٧ؼ٦ٜ -
. دس حبٓدت  ٨شد٦ُهشاس ٗ ٦٘٨ؿٞد دس حبٓت ت٦خبسد ٗ
 ؿٞد.٦ًبس ٗ ٨ٖتوؼ ٧بكت٠،ػبخت 

 تـ٨ٌالت٦كؼب٨ٓت 

ٖ  ٦ٗ ٝهت ٠٧ خت -  رج٢د٠  ًدبس  ٧د٠  ؿد٘ب  ًدبس  ث٨ٜد٨
 ٌٛشد٧ٖ. كش١َٜ حٞصٟ دس رج٠٢ ًبس ٗب اٗب ١ؼت

دٌش داؿدت   -  ٨ٖ،،ُدشداٙ داؿدت   ٨ٖٗب دس رَٜ ػخت ـٓ
اٛدذاص   ٨دش ٝ تدي ت  ٦چد  ٧دت تخش ٨ٖکٝ دػت٠ داؿت ٨پت

دس رٜدَ   ٧دب آ ٦داؿت ٝٓ ٥ا كشٗبٛذٟ ٢ٜ٧ب٠٘١ ا ٨ٖ،داؿت
رَٜ ٛشٕ حضشت آهب ١ؼتٚ،  ٥ٛشٕ ٠ً هشٗبٛذٟ ًْ هٞا
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 ٨ؼددتبًٙدد٠ داسٟ تددٞ ػ ٦ًددبٛٞٛ ٧ددباالٙ ٗٞػؼدد٠ ٝ  ٧ددبآ
٠ً تٞ خشاػدبٙ داسٟ ًدبس    ٦اٝٛ ٧ب ٠ًٜ ٦ثٔٞچؼتبٙ ًبس ٗ

ٚ ا ًٜد٠،  ٠ً٦ تٞ ػٜٜذد داسٟ ًبس ٗ ٦اٝٛ ٧ب ٠ًٜ ٦ٗ تدٞ   ٧د
ٌش١ب ػبصٗبٛذ١ ُشداٙ ٧ٚا  ؿذٟ. ١٦ب ٝ ـٓ

ٗددذ٧ش٧ت ػددتبد ٝ  
 كق

ث٠ اضدبك٠ خدأل    ٥ت ػتبد٧ش٧ٗذ خألآػ٨ت ثؼذ٥  -
٦ اػت ٠ً ٗـدٌالت  بث٧اطالػبت ث٠ اضبك٠ خأل اسص
 ص٧بد٥ سا ث٠ ثبس آٝسدٟ اػت.

ًدددبس ٜٗؼدددزٖ ٝ  
 ٜٗذ ٛظبٕ

بس ٨غ ًٔ٘د٠ ثؼد  ٨ٝػد  ٥ٗب دس ٗؼٜب ٦كؼبالٙ كش١ِٜ -
 .ٗتٜٞع ٝ ٗتٌخشٛذ

 ٦كش١َٜ دس ًـٞس ٗب ٗتبػلب٠ٛ ك٢ٖ ٗـتشً كؼبالٙ -
 .ض ٛذاسٛذ٨ٛ ٦ٛذاسٛذ، طجؼب ٛوـ٠ ٗـتشً

 ٛوـ٠ ساٟ
 ٦كش١َٜ دس ًـٞس ٗب ٗتبػلب٠ٛ ك٢ٖ ٗـتشً كؼبالٙ -

 .ض ٛذاسٛذ٨ٛ ٦ٛذاسٛذ، طجؼب ٛوـ٠ ٗـتشً

١ذس سكت ظشك٨دت  
 ١ب

ٗشثٞب ث٠ ثخؾ كش١ٜدَ ٝ   ١٥ب١ذس سكت ثٞدر٠ -
ِددش ٧ق ثٞدردد٠ ثخددؾ كش١ٜددَ اص د٨ػددذٕ تخلدد

 .١بػتت٨آػ

 د٧ذ كشا٨ُش
ذ ٧د ثب اػدت  ق٨ضدؼ  ٥ٗب ٗودذاس  ٦ر٢بٛ ١٥بِٛبٟ -
ٙ بٗب ٗتؼٔن ثد٠ خٞدٗد   ذثبؿ ٝضغ ٗٞرٞدتش اص  ٥هٞ
 د.ب ٝرٞد داس٨دٛدس  ٦اٛوالة اػالٗ ٧ي ،٨ٖتؼ٨ٛ

ا٧زدددبد هٞاػدددذ ٝ 
 ػبختبس

ٙ د ٨ٚخٞدٗدبٙ دس صٗد   ٨ٚٗب دس صٗ - ثدب هٞاػدذ    ٧ِدشا
 ٨ٚخٞدٗدبٙ ٝ صٗد   ٨ٚ. دس صٗد ٨ًٖٜد ٦خٞدٗبٙ ػْ٘ ٛ٘

. خدت  ٨ًٖٜد ٦ث٠ هٞاػذ دؿ٘ٚ ػْ٘ ٗد  ٧ٖداس ٧ِشاٙد
 اٛوالة اػت. ٦كش١ِٜ ٥رج٠٢  ٧ٚاػٖ ا ٧ؾًزب ٧ٚا

 

 ٗذ٧ش٧ت ٗشد٦ٗ
 ثب٧دذ  سا كش١ِٜد٦  ١ب٥كؼب٨ٓت اص ٦٘٢ٗ ثخؾ ٧ي -

 ثبؿٜذ. پ٨ـجشٛذٟ ٗشدٕ آٙ دس ٝ ٛ٘ٞد ٗشد٦ٗ

ًظزیِ
پشتیثاى 

فزٌّگی 
 

 تظش٠٧ كش٦ِٜ١
دس ثحج كش١َٜ ؿٜبػد٦ ٝهتد٦ ٗدب ثد٠ كدٞست       -

ٛظش٧د٠   ًٜد٨ٖ، ٝسٝد ٗد٦ تخلل٦ سارغ ث٠ كش١ٜدَ  
 خٞدٗبٙ سا ٛذاس٧ٖ.ٗتٜبػت ثب كش٦ِٜ١ 
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 ٗوٞالت پ٨چ٨ذٟ ٝ
 ٜٗذال٠٧

١دب٥ كش١ِٜد٦    ٝهت٦ ٗب ٝاسد ٨ٗذاٙ ػشك٠ كؼب٨ٓت -
ؿ٧ٖٞ ثب٧دذ ثدذا٨ٖٛ ًد٠ ٗودٞالت كش١ِٜد٦ ٧دي        ٦ٗ

ٗوٞالت پ٨چ٨ذٟ ٝ تٞدست٦٧ٞ ١ؼتٜذ ٝ ٗب ثد٠ ٨ٗضاٛد٦   
 ٖ تدٞا٨ٖٛ كؼب٨ٓدت    ٗد٦  ،٠ً ا٧ٚ پ٨چ٨ذ٦ُ سا ك٢ٖ ًٜد٨

 تش٥ داؿت٠ ثبؿ٨ٖ. احشثخؾ

 پشداص٥تئٞس٥ 
. اػدت  ٠٥ پدشداص ٧د ثحدشاٙ ٛظش  آػ٨ت ٢ٖٗ د٧ِدش  -

ٛظش٠٧ پشداص٥ دسػت ٝ اك٦ٓٞ ٠ً ثتٞاٛدذ اهدذاٗبت   
 رج٠٢ سا تئٞس٧ضٟ ٛ٘ب٧ذ.

ػدددطح٦ ِٛدددش٥  
 كش٦ِٜ١

ػ٘ن ٗؼشكت اػال٦ٗ ٠ً دس ٗزب١دذ ٝردٞد داسد    -
٠ً ٧ي خلٞك٨ت كشد٥ ١ٖ ١ؼت ا٧ٚ ػدالٟٝ ثدش   

 .ثبؿذُزاستٞاٛذ احش چوذس ٦ٗ ،آٙ ثؼذ اخاله٦

سكددت ٝ ثشُـددت  
 ػٖٔ ٝػْ٘

 ٨ٖثٌٜ ٦ؿٜبػ ٨تآاػ ٨ٖسٝ ثخٞا١ ٨ذًبٛٞٙ ثؼ ١ٚ٨٘ -
 ٦رَٜ ػخت ًبٗال ػدبصٗبٛذ١  ٥ثشا ٨ذثؼ١ب٥  ٧ِبٟپب

ؿدذٟ   ٦ًبٗال ػدبصٗبٛذ١  ٨ت٦رَٜ اٜٗ ٥ؿذٟ ١ؼت ثشا
ٝردد٠  ٨چثدد٠ ١دد ٦رٜددَ كش١ِٜدد ٥ثددشا ١٦ؼددت ٝٓدد
 ٨د٠  چ ٦كش١ِٜ ٨تد٠ٛٝ اكال آػ ٦٘ٛ ٛذاسٟ ٦ػبصٗبٛذ١

 سٝ ٨ت٠ً ثخٞاٙ آػد  ٨ؼتٚٛ ٦كش١ِٜ ٨تٗتخلق آػ
سٝ  ٨تآػد  ٠ٌٜ٧ثؼذ اص ا ٨ذٝٛٚٛ٘ ٠ٌٜ٧ا ٧بثٌٜٚ  ٥ؿٜبػب
ٚ ًشدٙ ث٠ ًزب ٜٗتوْ ثٌٜٚ ثؼذ ًزب ا ٦٧ؿٜبػب  ٨ضآٛدبٓ  ٧د

ثـد٠ ثد٠    ٧ْثشٟ تجذ ٨بد،ثـ٠ سا١ٌبساؽ دس ث ٨ْثـ٠ تحٔ
ثـ٠ ثد٠ اٝٙ ػدالح ثدبص داسٛدذٟ      ٧ْثشٟ تجذ ٧بٗحلّٞ 
 ٝرٞد ٛذاسٟ. ٧ٜذكشا ٧ٚاٗب ا ٨بدثشُشدٟ ث

ٕ  ؿٌؼدت  ٧ب پ٨شٝص٥ ثالكبك٠ٔ ػ٨ٔ٘بت ٧ي -  اٛزدب
ْ  ٨ٗشٙ ُش٦١ٝ ٧ي ٨ٗـ٠  ؿٌؼدت  ٝ پ٨دشٝص٥  دالئد
 ثددشا٥ ًدد٠ داسٛددذ ٗدد٦ ِٛدد٠ ٝ ًٜٜددذ ٗدد٦ اسص٧ددبث٦ سٝ

 ٗدب . ثجشٛدذ  ث٢شٟ ٧ب ٝ ًٜٜذ اػتلبدٟ ثؼذ٥ ١ب٥ كؼب٨ٓت
 ظشك٨دت  دسر٠ ا٧ٚ ث٠ ١ٜٞص كش٦ِٜ١ ١ب٥ كؼب٨ٓت تٞ
 .ٛشػ٨ذ٧ٖ تٞاٜٛ٘ذ٥ ٝ

 ػٖٔ ت٨ٓٞذ
دس رج٢د٠   ٨ؼدت ٗـدٌٔؾ چ  ٦حبال آٙ رج٠٢ كش١ِٜ -

ثب١دبؽ   ٨شُٕ ٦ٗ سا١ب  ٗٚ ١٘بٙ ػٜز٠ ٧ذُٞ ٦ٗ ٥ ػبص
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. تدب  ٥ًٜٖ ٝ ت٘دذٙ ػدبص   ٦ٗ دسػت ٦اػالٗ ٥ر٢٘ٞس
كدٞم   ٨ؼبٛغٓ ٨ٖتب ُلت ٨شػتبٙدث ٦٧سا١ٜ٘ب ٥اثتذا ٨ُٖلت
ٝ كدالٙ   ٨پػش١َٜ ٝ ػشت ٨ٖتب ُلت ٥ٝ دًتش ٨ؼبٛغٓ

 ٨بػدت دس ػ ٨ٖتب ُلت ٨ٞػ٠ ُب٠ٛ ٗٞٛتؼٌ ٥هٞا ٨ٖتب ُلت
١بػدت، تدب    حشف ٧ٚا ٧٘بٙتب ٗب ٗجٜب ٦ٜٗبكغ ٗٔ ٦خبسر
 ٨ٖ،ٌٜٛد  ٦ٝ سٝح ٦ٝ هشآٛ ٨ٖسا ػٞم ٌٜٛ ٧٘ب١ٙب ػٜز٠

 .٧ٖٛذاس ٦اػالٗ ٧ٚٗب اٌٗبٙ تحون ت٘ذٙ ٛٞ

دٍگاًگی ساختاری
 

 دُٝب٦ِٛ ٗذ٧ش٧ت٦
 ٝ ٧ي ػبختبس١ب٥ كش٦ِٜ١ ص٧شٗز٘ٞػد٠ ٗزش٧د٠،   -

 اػت. ص٧شٗز٘ٞػ٠ س١جش٥ دػت٠ د٧ِش

دُٝدددددددب٦ِٛ دس 
 اهذاٗبت

ٙ  دػدت  ث٠ ا٧ٚ -  كش١ِٜد٦  دُٝدب٦ِٛ  ٧دي  خٞدٗدب
 ٝ داسد داٛدؾ  دس س٧ـد٠  ًد٠  دُٝب٦ِٛ. ًشد٧ٖ ا٧زبد

 ٝ اػت سكتبس دس ثؼذ٧ؾ ٛ٘ٞد ٝ ػبختبس دس ٛ٘ٞدؽ
 اػت. كش٦ِٜ١ اهذاٗبت دس

 ٝحذت حٌ٘شا٦ٛ
 كش١ِٜد٦  رج٢د٠  ٗؼتوذٛدذ  ًد٠  اػت خبطش ا٧ٚ ث٠ -

 دس ٠ً دسػت، ٨ُشد ٦ٗ ؿٌْ صٗب٦ٛ اػال٦ٗ اٛوالة
 ث٨ب٧ذ. ثٞرٞد حٌ٘شا٦ٛ ٝحذت ٗتـ٨ش١ب ا٧ٚ

 ٛل٦ دُٝب٦ِٛ
 ٗدب  ًبسٗدذ٧ش٧ت٦  ػبصٝ ٝ ٗب كش١َٜ اص ثخـ٦ ٧ي -

ٚ  ٛظش ث٠ ١ؼت، دٝٓت١٦ب٥  ػبصٗبٙ دػت  ًدبٗال  ٗد
 داسٟ. ا٧شاد

ٗذ٧ش٧ت پشاًٜذٟ ٝ 
 ٗتـتت

َ  تٞ ٝ ربٗؼ٠ تٞ ٨ٛؼت ًغ ٨١چ -  ٗذاخٔد٠  كش١ٜد
.٠ٌٜٛ 

تٌخددددش ٗددددذ٧شاٙ 
 كش٦ِٜ١

 ثؼد٨بس  ًٔ٘د٠  ٝػد٨غ  ٗؼٜب٥ دس ٗب كش٦ِٜ١ كؼبالٙ -
ْ  حب٨ً٘ت٦ ٢ٛبد١ب٥ اص ٗتٌخشٛذ، ٝ ٗتٜٞع  ٝصاست ٗخد
ٙ  ٝ كش١َٜ َ  ػدبصٗب  تدب  ُشكتد٠  استجبطدبت  ٝ كش١ٜد
ٙ  ٧ب اػال٦ٗ تج٨ٔـبت ػبصٗبٙ  اٗدٞس  ٝ اٝهدبف  ػدبصٗب
ٖ  ٦ٗ حت٦ ٝ ػ٨٘ب ٝ كذا طشك٦ اص ٝ خ٨ش٠٧  ثد٠  سػد٨
 دس ًد٠  ًؼدب٦ٛ  ت٘ب٦ٗ ٝ ٗؼٔ٘بٙ ٝ ػ١٠٨٘ٔب٥  حٞصٟ
 ٧دي  ًشدٙ ساػج ٧ب سكتبس ٧ي ًشدٙ ٢ٛبد٠ٜ٧ ساػتب٥
 تلب١ٖ آٙ. ًٜٜذ ٦ٗ ا٧لب ٛوؾ ربٗؼ٠ دس ثبٝس ٝ اػتوبد

 ٗتبػدلب٠ٛ  ثبؿدٜذ،  داؿت٠ ثب٧ذ ا٢ٜ٧ب ٠ً ٗـتش٦ً ك٢ٖ ٝ
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ٚ  ٠ً س١ٝب٦٧  اكن. ٛذاسد ٝرٞد ٙ  ا٧د  كش١ِٜد٦  كؼدبال
 ٨ٛؼت. ١٘ب١َٜ ١ٖ ثب ث٨ٜٜذ ٦ٗ
ًْاد
 

ت
تزتی

 
هَهي
 

فزٌّگی
 

تشث٨دددت ٨ٛدددش٥ٝ  
 كش٦ِٜ١

ٖ ا٧د ٟ ت ٌٛدشد ٨د كش١َٜ ٗتخلق تشث حٞصٟ ٥ثشا ٗب -
دٕ آكش١ٜدَ اٛودالة    ٥ثدشا  ٨ٖ ًد٠ هجّٞ ًٜ سا ثب٧ذ ٧ٚا

 .ٖا٧ٟ ذ ٌٛشد٨دٕ تٞٓآٝ ٖ ٧ٛذاس
١ؼتٖ ٝ ٗؼتودذٕ   ٦ٗٚ دس ًْ االٙ ِٛشاٙ ٜٗبثغ اٛؼبٛ -

ٖ ًد٠ ٗدب االٙ داس   ٥ٛوطد٠ ا  ٢ٗٚ٧ٖ تش  ٨تتدٞؽ آػد   ٧د
 ٗتخلق اػت. ٦ٜٗبثغ اٛؼبٛ ٨تتشث ٨ٜ٨ٖث ٦ٗ

تضس٧دددن ٗؼشكدددت 
 اػال٦ٗ

 آٌٛد٠  اص ث٨ؾ ٗب كش٦ِٜ١ ٗزب١ذاٙ اص ثشخ٦ ؿب٧ذ -
 آ٢ٛب اػال٦ٗ ػ٨٘ن ٗوذاس ٧ي ٧ب ٝ ػ٨٘ن ١ب٥ ٗؼشكت

 ػدبطل٦  ا٧٘بٙ حغ ػ٘ذتبی ًٜذ ر٢بد كح٠ٜ ٝاسد سا
 .ًٜٜذ ٦ٗ ٗؼ٨ش ٝاسد آ٢ٛب سا داسٛذ ساٟ دس٦ٛٝ ٝ

 ٗؼبسف ػطح٦
ثدذ٨ْٓ  ٖ ٧خدٞس ٦ٖ ٗد ٠ً٧ داس ٥االٙ ػ٘ذٟ ضشث٠ ا -
 اػت. ٦ػطح١ب٥  ٘ب٧ٙٚ ٝا٧د

 

 تشث٨ت ػ٨٘ن د٦ٜ٧
ٖ ٧اٛوالة داس ٦رج٠٢ كش١ِٜ دس٠ً  ٦ػ٘ذٟ ٗـٌٔ -

 .ػتا ٦ٚ ؿٜبػ٧دس د ٦ًٖ ػ٘و

 ٛظبٕ تشث٨ت٦
ٕ  ٧ؼ٦ٜ داس٧ذ ٗـٌْ تشث٨ت دس ث٠ٔ - ٙ  ٛظدب  تشث٨ت٨تدٞ

 ٌٛشدٟ. ػْ٘ دسػت
آٗٞصؽ ٝ پشٝسؽ 

 ٨ٛشٝ
 دٓؼدٞص  كوط ثج٨ٜٜذ آٗٞصؽ ثشٝٛذ آ٧ٜذ ٦٘ٛ ٨ٛش١ٝب -

 ثٌٜٜذ. ًبس٥ ٧ي داسٛذ دٝػت ١ؼتٜذ

 تشث٨ت ٨ٛش٥ٝ ثل٨ش

 ث٠ اٛؼبٙ ٠ً ٨ٗضا٦ٛ. اػت ثل٨شت ثش ٗتشتت ػْ٘ -
ٕ  ثب٧دذ  ًد٠  ًدبس٥  ٝ ٗٞضٞع اص ك٢٘ؾ  ثذ١دذ  اٛزدب
 ٝ ًٜددذ ٗدد٦ ػ٘ددْ تددش ١ذكٜ٘ددذ طجؼددبی اػددت ث٨ـددتش
 دس تدبح٨شؽ  ٝ ؿدٞد  ٗد٦  ث٨ـتش ػْ٘ ثشا٥ اؽ ا٨ِٛضٟ
 ًٜذ. ٦ٗ پ٨ذا استوبء ػْ٘
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 گیزیًتیجِ

ؾق آؼك با جىشه به هٕاهیى اوحؽكاز ٌؿه ال يٝكات يؽبگاو که ٘ی چًؿیى هكظله 
شبه ه ٨كهًگ ی ه ای ج ىاو آو ی هی باليگكی و ایصاؾ هصمى٠ه و ؾوحه بًؿی قغ ؾاؾ

ب ا ولو های آوی اي٭تب اوتهی قا ؾق وه ؾوحه و ه٭ىله جًٝین يمىؾ ه٭ىله اوم که ال 
جىاو ه٩هىم ٠ؿم وشىؾ کاق جٍکیتجی هًىصن قا اوحؽكاز يمىؾ هی آیؿهی کمحك بؿوث

ؼ كؾ ؾو حه بً ؿی ٌ ؿه قا ه ای که بحىايؿ ٌمىلیث اللم شهث ؾق بكگك٨حى همه آوی 
 ؾاٌحه باٌؿ و بیايگك هٕمىو همه بیاو يؽبگاو ؾق ایى ؾوحه باٌؿ.

ولو و اقلي باالجكی بكؼ ىقؾاق بىؾي ؿ و ؾق  بىؾيؿ که الهایی ؾق ؾوحه بًؿی آوی 
کتم همه يؽبگاو با جاکیؿ و جکكاق لیاؾجكی همكاه بىؾيؿ و همچًیى ؼ ىؾ يعبگ او ب ه 
اولىیث ؾاٌحى آو آوی  جاکیؿ ؾاٌحًؿ که ؾق ایى بؽً ؾو ه٩ه ىم ٠ ؿم وش ىؾ يٝكی ه 

كي ؿ گیهی ٍحیباو و همچًیى ؾوگايگی واؼحاقی اوث که ؾق ه٭ىله آوی  کتو شایپ
ؼكؾ های هىحًؿ که ال ٨ى٪ ال١اؾگی باالجكی يىبث به آوی هایی و ایى ؾو ؾوحه آوی 

ؼكؾ ؾاقي ؿ های بكؼىقؾاقيؿ و به ٠باقت ؾیگك ایًها قجبه باالجك و پىیًی يىبث به آوی 
 گیكيؿ.هی لفا ؾق ه٭ىله آوی  کتو ٬كاق

يؽبگ او ب ا  ؾق يهایث همايٙىق که ؾق ٩ِعات ٬بلی ب ؿاو اٌ اقه ٌ ؿ ؾق بیاي ات
ٌىین که يىبث به و ایك هٕ اهیى اولی ث ؾاقي ؿ بٙ ىقی ک ه ؾق هی هٕاهیًی هىاشه

ابحؿای اهك و ؾق ٌكوٞ کاق بایىحی بكای آو چاقه ای ايؿیٍیؿ و و١ی ؾق بك٘ك٦ ک كؾو 
هكج٩ ٟ يگكؾي ؿ و ه ا آو آوی  ؾاٌث که بًٝك يگاقيؿه جا لهايیکه ایى ؾو حه ال آو ی 

يگكؾؾ ؤٟ ٨كهًگی و بعكاو ٨كهًگ ی ب ه ظال ث ه١م ىلی ای بكای آو ايؿیٍیؿه چاقه
بكيؽىاهؿ گٍث و آو ه٩هىم ٠ؿم وشىؾ يهاؾ جكبیث هىهى ٨كهًگی اوث. ای ى ه٩ه ىم 

٬بل ی ه ای يیم ال هٕاهیى پكجکكاق يؽبگاو بىؾ و همگی ایٍاو همايٙىق که ؾق بع د
آو هٕ اهیى قا ؾق جىاو هی قوؿهی آهؿ با هٕاهیى گىياگىو آو قا بیاو ؾاٌحًؿ که به يٝك
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ه٩هىم ٠ؿم وشىؾ يهاؾ جكبیث هىهى ٨كهًگی بیاو يمىؾ ک ه ؾق ه٭ىل ه آو ی  هع ىقی 
٬كاق ؾاقؾ چكا که جا ایى هىئله ظح يگكؾؾ کاق شبهه ٨كهًگی اي٭ تب او تهی و اهاو 

 يؽىاهؿ یا٨ث.
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