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 "ٔؼٕبسی ٘ٛیٗ"چىیذٜ وتبة 

 ِٛوٛسثٛصیٝ

 دا٘طزٛی وبسضٙبسی ٔؼٕبسی. ٘ٛضتٝ خسشٚ صاسع

 

 صیجب ضٙبسی ٚ ٔؼٕبسی ثشای ٟٔٙذسبٖ                                        

اٚ اص ٘ظٓ غحجت . ضٛ٘ذ دا٘ذ وٝ اص دَ یىذیٍش صادٜ ٔی ٔمِٛٝ ٕٞسٛ ٚ ٞٓ رٟت ٔی 2دس ایٗ وتبة خٛد صیجبیی ٚ ٔؼٕبسی سا  ِٛوٛسثٛصیٝ

سا ٘تیزٝ ( ... وٛٔٛتیٛ، بسی، ٌِٛ)س اضاٚ اث. دٞذ وٝ آفشیذٜ ٘بة سٚح اٚست ٞب ٘ظٕی سا ضىُ ٔیْ شٔؼٕبس ثب ٔشتت وشدٖ ف: ٌٛیذ ٔی وٙذ ٚ ٔی

ضٟشٞبی ضبد ٔحػِٛی اص ٔشدٔبٖ ضبد  :ٌٛیذ ٔی ثٛصیٝوِٛٛس. ضٛ٘ذ غٝ ٔیخال ساٌٛیذ تالش ٕٞٝ فػّٟب دس اثض ٔی. ذدا٘ تٛسؼٝ ٚ ٔٛفمیت ٔی

 بٟ٘بسبص٘ذ ٚ خیبث ٞب سا ٔی خیبثبٖ,ٞب خب٘ٝ ،تٛاٖ یبفت ٔؼٕبسی سا دس ٕٞٝ رب ٔی. ٕٞبٖ ضٟشٞبیی ٞستٙذ وٝ داسای ٔؼٕبسیٙذ است ٚ ٔٙظٛسش

 .تٛا٘ذ احسبس وٙذ، س٘ذ ثىطذ، تؼزت وٙذ ی است وٝ داسای سٚح است ضٟش ٔییتضٟش سا ٚ ضٟش ضخػ

ضشٚع وشدٜ  ...ا  ة ثسٓٔؼٕبسی سا ثبیذ اص لّٕشٚ ٔؼٕبسی ٚ اص . وٙذ آ٘چیضی وٝ تزسٓ ٚ احسبس سا ثب خٛد حُٕ ٔی: ٔؼٕبسی ایٙست

غش سا ثبیذ وٙذ ٚ تٕبیُ چطٕبٖ ٔب سا ثشآٚسدٜ سبصد ایٗ ػٙب ٔؼٕبسی سا ثبیذ اص ػٙبغش ٔتؼذد آغبص وشد، ػٙبغشی وٝ احسبس ٔب سا  ٔتبحش ٔی.

ٔٙظٛس  .ضبٖ خطٛ٘ت، ثب آضفتٍی یب ثب ٚؾٛح، ثب تفبٚت یب ثب ربرثٝ بَ یب ثب ظشافت یبحآٟ٘ب فٛسا ٔب سا ٔتبحش وٙذ،  چٙبٖ ثىبس ٌشفت وٝ سٚیت

 .ٞب ٞستٙذ ا٘ذ ٚ دس ایٙزب ٘ظشش فشْ ٕٞبٖ ػٙبغش تزسٕی اص ػٙبغش ِٛوٛسثٛصیٝ

دا٘ذ ثٝ ٌشدٖ آدٔی وٝ دستٛس  سٕت اػظٓ دسدسشی وٝ ٌشیجبٍ٘یش ٔؼٕبسی است سا ثٝ ٌشدٖ ٔطتشی ٔیلدس ادأٝ  (ِٛوٛسثٛصیٝ)وٛسثٛ

وٙذ ٚ ٔٙظٛسش ثیطتش ٕٞبٖ تبرشٞب ٚ ثب٘ىذاساٖ  دٞذ، ثٝ آ٘بٖ اػتشاؼ ٔی دٞذ ٕٚٞبٖ ضخػی وٝ پَٛ ٔی وٙذ ٚ تغییش ٔی ا٘تخبة ٔیدٞذ،  ٔی

آخش . ضتبة وٙیٓٚ ثٝ ٔب ثبیذ فٟٕب٘ذٜ ضٛد وٝ ایٟٙب حمبیك آضىبس٘ذ، ٚ ایٗ حٕبلت ٘یست وٝ ثشای سٚضٗ وشدٖ لؿبیب . ٞب ٞستٙذ ٚ دْ وّفت

 .ٞب، ٔبضیٟٙب ٚ آسٕب٘خشاضٟب دسثبسٜ ٔؼٕبسی ٞٓ حشفی ثض٘یٓ فشٚضٍبٜ غحجت اص است وٝ ثؼذ اص ٔبیٝ خٛضحبِی شس

ٔمػٛد اص (.سبصی رشیبٖ داسد چشاٞبی سبختٕبٖٞب وٝ دس فشاسٛی چٖٛ ٚ  ای است اص احسبسبت ٚ اٍ٘یضٜ ٔؼٕبسی چیضی ٞٙشی است، پذیذٜ

، ٔؼٕبسی یؼٙی )ست ٚ ٔمػٛد اص ٔؼٕبسی چیضی وٝ ٔب سا ثٝ رٙجص آٚسدا …سبصی لشاس دادٖ چیضٞبیی ٕٞچٖٛ دیٛاس سمف ٚ  سبختٕبٖ

 .ٕٞبٍٞٙی، یؼٙی آفشیٙص ٘بة سٚح

 چیض ٟٔٓ ثشای ٔؼٕبسا3ٖ                  
                                         :تٛدٜ -1   

یٝ ٞستٙذ ثٝ خبقش شٚـ ٚ وشٜ فشٟٔبی اِٚخاستٛا٘ٝ ٚ ٔٔىؼت ٚ . ٔؼٕبسی ثبصی ثب ضىٜٛ ٚ دسست تٛدٜ ٚ حزٓ دس صیش ٘ٛس است:ِٛوٛسثٛصیٝ

ٞب   ٞب ٚ استٛا٘ٝ ٛسٞب ٚ ٔىؼجٟب ٚ ٔخشٚـٙطٌٛیذ ٔؼٕبسی یٛ٘بٖ ٚ سْٚ ٚ ٔػش ثش ٔ ٔی اٚ. بْ ٚ خبظ آٟ٘ب سا دٚست داس٘ذػسبدٌیطبٖ ٕٞٝ اص

ٔؼٕبساٖ أشٚص دس آثٟبی  است ٔؼتمذ ِٛوٛسثٛصیٝ .پیچیذٜ است ای ٙذسٝیه ثٝ آٟ٘ب تىیٝ ٘ضدٜ ٚ دس اغُ داسای ٞتٌٛاستٛاس است ِٚی ٔؼٕبسی 

ایٗ  دس ٔذسسٝ ٞشٌض ٞب ٚ فشٟٔبی اِٚیٝ سا ٘ذاسد ٚ آٟ٘ب ٛدٜتاص  یٟب سً٘ ٚ ثٛی٘ا٘ذ ٚ ٞیچىذاْ اص وبسٞبی آ ای ثٝ ٘بْ پالٖ غشق ضذٜ استشِیضٜ

 .ا٘ذ یبد ٍ٘شفتٝ چیضٞب سا

 :سكح -        2   

سكحی وٝ خكٛـ اغّی یه . ربی دادٜوٝ تٛدٜ سا سٚی خٛد . ٟٔٓ ثشای ٔؼٕبساٖ سكح است دٚٔیٗ چیض: ٌٛیذ ایٗ ثخص ٔی دس وٛسثٛ

دٞٙذ  ٚ ٞذف ٔؼٕبسی ایٗ است وٝ ثٝ سكٛحی وٝ سٚی تٛدٜ سا پٛضص ٔی. دٞذ ایٗ سكح ا ست وٝ ثٝ تٛدٜ ٔؼٙب ٔی. دٞذ ٛدٜ سا ضىُ ٔیت

 . ٛاسا٘ذٛد رزة وٙذ ٚ ثٍٛدٜ سا ثٝ ٘فغ خآفتی تجذیُ ضٛد ٚ تربٖ ثخطذ ٚ ٘ٝ ایٙىٝ سكٛح ثٝ 

ایٙزب ثب تٙبلع سٚ ثٝ سٚ ٞستیذ دسٔذَ دادٖ ثٝ سكح ٔسكح یه فٛسْ اِٚیٝ ٚ سبدٜ ثٝ ٔؼٙی دسخٛاست یه سلیت ثشای تٛدٜ است ٚ 

٘ذٖ دس ا٘ذ ٚ داسای ٞبسٔٛ٘ی ضذٜ ا٘ذ ثٝ ٔؼٙی ٔؼذِت قّجی ٚ ٔب ٞبیی وٝ ثٝ خٛدی خٛد پیچیذٜ ٔذَ دادٖ ثٝ سكح تٛدٜ. پیٔب٘ٙذ ثّٛاس ساس

 .ٛدٜ استتدسٖٚ 

 :پالٖ        3-

ص٘ذٌی ٔذسٖ أشٚصی خٛاستبس ٚ دس ا٘تظبس ٘ٛع رذیذی اص پالٖ . ٔؼتمذ است ضٕب ثذٖٚ یه پالٖ فبلذ ٘ظٓ ٚ تؼٕذ خٛاٞذ ثٛد ِٛوٛسثٛصیٝ

ثذٖٚ پالٖ ٘ٝ . زسٓ ٞستٙذ٘ب٘ىٝ فبلذ خیبِپشداصی ٚ تٚ ثبسآٚس٘ذٜ است پس ثذ ثٝ حبَ آ ِٔٛذپالٖ  .ٞٓ ثشای خب٘ٝ ٚ ٞٓ ثشای ضٟش است
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 ػذْیه پالٖ خٛاستبس یه تخیُ فؼبَ است . آیذ ٚ ٘ٝ استجبـ ٔؼمَٛ ثٛرٛد ٔی ٚ تٛدٜٚ ٕٞبٍٞٙی  آٖ دس سیتٓ  ضىٕٛٞٙذی ٞذف ٚ ٘ٝ ثیبٖ

 .تٛا٘ذ ثفشیجذ ٚرٛد ٘ظٓ دس پالٖ فمف ٘بآٔٛختٍبٖ سا ٔی

ٞب ثبصی ٘ٛس  ٌٛیذ دٌشٌٛ٘ی دس ػمت ٘طیٙی اٚ ٔی. ثبضذ یبفتٝ ٔی  ٘ظٓ سبصٔبٖداسای یه ِٛوٛسثٛصیٝ ٞبی ضٟشی قشاحی ضذٜ تٛسف  پالٖ

ثتٖٛ ٔسّح ا٘مالثی دس صیجبیی ضٙبسی سبختٕبٖ ثٝ وبسثشدٜ ٚ ثب تجذیُ ثبْ . ٚسبیٝ سا ٌستشش خٛاٞذ داد ٚ ایٗ یىی اص ِٛاصْ ثیبٖ ٔؼٕبسی است

 .ؼتمذ است ثبیذ سٚی پالٖ ٔكبِؼٝ وٙیٓ صیشا وّیذ ایٗ تىبُٔ استایٓ وٝ تب وٖٙٛ ٘بضٙبختٝ ثٛدٜ ٚ ٔ ثٝ یه صیجبیی ضٙبسی سسیذٜ تشا٘س ٝث

 :یىی اص ػٙبغش ارتٙبة ٘بپزیش ٔؼٕبسی: تٙظیٓ خكٛـ                           

ایٗ خكٛـ سؾبیت سا دس ادسان ٔب . ثبضٙذ الصٔٝ تٙظیٓ دس ٔؼٕبسی خكٛـ تٙظیٓ وٙٙذٜ ٞستٙذ ٚ ؾٕب٘تی ثشػّیٝ خٛدسشی ٔی

اِؼُٕ ٘یستٙذ ثّىٝ ساٞىبسی ثشای ثیبٖ لسٕت  ای ثشای سسیذٖ ثٝ ٞذف ٞستٙذ ایٟٙب تٟٙب دستٛس ـ تٙظیٓ وٙٙذٜ ٚسیّٝخكٛ. ٘طب٘ٙذ ٔی

 .ٚسیؼی اص آفشیٙص ٔؼٕبسیٙذ

 .ا٘ذ ای ثشای تبییذ ٕٞٝ وبسٞبیی است وٝ ثب ضٛس ٚ دٍِشٔی آفشیذٜ ضذٜ است ٚسیّٝ ثٛاِٟٛسییه خف تٙظیٓ وٙٙذٜ تؿٕیٙی دس ثشاثش 

 :ٌٛیذ صیٝ دس ایٗ صٔیٙٝ ٔخبِٟبیی ٘یض آٚسدٜ ٔخالً ٔیِٛوٛسثٛ

كٝ احتیبربت ضبػشا٘ٝ ٘ژاد ایٗ ػػش آغبص ضذ ٚ ثٝ سآٍ٘بٜ وٝ دسن ٌٙجذ ثٛا. ٞبی ٞٙذسی است تشیٗ دستیبفتٝ ٌٙجذٞبی آوٕیٙب اص ثذیغ

وشدٜ ٚ ٚحذت اغَٛ ٞٙذسی سا سجت اغَٛ سبختٕب٘ی ثٝ آٖ پشداختٝ ضذ خكٛـ تٙظیٓ وٙٙذٜ لذ ػّٓ ( استبتیه)ٞبی سبوٗ  ٚاسكٝ دادٜ

 .ٚ ٔخّج فیخبغٛسث وٝ احش آٖ اص سٚاق ٌشفتٝ تب ثبالی قبق ادأٝ داسد 5ٚ  4ٚ  3ضذ٘ذ ٔب٘ٙذ اغُ 

أب ایٗ ا٘سبٖ اػالْ . ی ثٛرٛد آیذپضٛد وٝ ثّٛاس ساس ٌٕبسد ٚ ٘تیزٝ آٖ ٔی ٌٛیذ ا٘سبٖ أشٚصی ٞیچ چیض سا ثٝ وبس ٕ٘ی ٔیِٛوٛسثٛصیٝ 

 !.وٙٙذ ا٘ذ ثیبٖ ٔی ٞبیی وٝ دس ٔذسسٝ آٔٛختٝٝ أب ایٟٙب خٛد سا ثٛاسكٝ حیّ. ذوٙ اٚ وفبیت ٔی غشایضضبػش آصاد است ٚ  وٙذ وٝ اٚ ٔی

 «ٞب وطتی»ٞب  خكی 1-ثیٙٙذ چطٕب٘ی وٝ ٕ٘ی                                    

، یه غٙذِی ساحتی یه ٔبضیٗ است ثشای ٘طستٗ دس آٖ حٕبْ، خٛسضیذ، آة ٌشْ، ثٟذاضت. خب٘ٝ یه ٔبضیٗ است ثشای ص٘ذٌی وشدٖ

وٙذ ٕٞیٗ ربست دس  ػػش ٔب سجه خٛد سا سٚص ثٝ سٚص تؼییٗ ٔی. ص٘ذٌی ٔذسٖ ٔب ٍٞٙبٔی وٝ ٔب فؼبَ ٞستیٓ اثضاس الصٔٝ خٛد سا آفشیذٜ.  …

ی ٞستیٓ، چشا وٝ ٞٙش سا ثب حبِتی اص ی وٝ اص ثیٕبستٔب دس حبِ. ٔب ثبیذ یه سٛء تفبٞٓ سا سٚضٗ وٙیٓ. ثیٙذ چطٕب٘ی وٝ ٕ٘ی. ٔؼشؼ دیذ ٔب

 .ٌیشیٓ دوشاسیٖٛ ٔحؽ اضتجبٜ ٔی

ٞبی خكی  یه ٚیال دس وٙبس دسیب فىش وٙیذ یىی اص ایٗ وطتی: ٌٛیذ یبدداضتی ثشای ٔؼٕبساٖ دس ٕٞیٗ فػُ ایٍٙٛ٘ٝ ٔی دس ِٛوٛسثٛصیٝ

أب ٕٔىٗ است ادػب ضٛد ایٗ یه سجه ,بِی سٍٙیٗ ٞستٙذٞب خیّی ثٟتش اص آٖ ٚیالٞب ثب سمفٟبی سف ایٗ وطتی ,اص ایٗ ٚیالٞب ٞستٙذ یىی

صادٌی خٛد وٙذ، آ زٝ تفىش ا٘سبٖ است ٍ٘بٜ ٔیذ ٞش ٌبٜ ثٝ وطتی ثخبس یؼٙی آ٘چٝ ٘تیوط ٝ ثٝ رذیت اص ٔغض خٛد وبس ٔییه ٔؼٕبس و. ٘یست

. ٞب تشریح خٛاٞذ داد سٙت وبٞال٘ٝثٝ پبسذاضت  سا اص رُٟ ٚ سٞبیی اص اسبست لشٖٚ ٌزضتٝ سا دس آٖ ٔی یبثذ اٚ احتشاْ ثٝ ٘یشٚٞبی قجیؼت سا

 .ٚ أشٚصی سا لذٔی اسبسی دس حُ ٔطىالت صٔبٖ حبَ است تشریح خٛاٞذ داد حبداٚ تفىشات سیض ثیٙب٘ٝ ثشای حُ یه ٔسئّٝ 

 ٞٛاپیٕب 2  -   ثیٙٙذ چطٕب٘ی وٝ ٕ٘ی                               

دسس ٞٛاپیٕب دس اثتذا ثٝ ضىّی ٘یست وٝ . ذ است وٝ ٞٛاپیٕب ٔحػَٛ ا٘تخبة دلیك استدس ایٗ ثخص اص وتبة خٛد ٔؼتم ِٛوٛسثٛصیٝ

ثیبٔٛصیٓ وٝ دسٖٚ یه ٞٛاپیٕب سا ثجیٙیٓ ٘ٝ یه چش٘ذٜ یب یه سٙزبله ثّىٝ یه ٔبضیٗ ثشای  ذخّك ضذٜ است ٚ اص ٕٞٝ ٟٕٔتش آ٘ىٝ ٔب ثبی

یبفت ٞش ٌبٜ یه  ٛد، یؼٙی ٕٞبٖ چیض وٝ ثٝ دسن ٔٛفمیت آٔیض آٖ ساٜ ٔیٝ ثثش اػالْ ٔسئّدسس ٞٛاپیٕب دس ٔٙكمی ٟ٘فتٝ است وٝ . پشٚاص

 .ٔسئّٝ ثٝ غٛست دسست ٚ ٔٙبست ثیبٖ ضٛد ثٝ قٛس لكغ دس ػػش ٔب ساٜ حُ خٛد سا خٛاٞذ یبفت

ثشای . ستٞشٌض اص صٔیٗ ثش٘خب( Ader)آسصٚ ثشای پشٚاص ٔب٘ٙذ یه پشٚ٘ذٜ ثیبٖ ٘بدسست یه ٔسئّٝ است ثٝ ٕٞیٗ رٟت ٞٛاپیٕبی سبخت 

ثٝ . ٔحؽ، رستزٛ ثشای سٚضٟبی تؼّیك دس ٞٛا ٚ ٚسبیُ پیص سا٘ص دس ٔغض داضتٝ ثبضیٓ ٔىب٘یهاختشاع ٔبضیٗ پش٘ذٜ ٘جبیذ ثٝ چیضی ثٝ رض 

 .تٛا٘ٙذ پشٚاص وٙٙذ سبَ ٕٞٝ د٘یب ٔی 10ٌٛیٙذ ثیبٖ دسست ٔسئّٝ ٚ وٛسثٛ ٔؼتمذ  است ثب ایٗ سٚش ظشف وٕتش اص  ایٗ ٔی

رٍٙی . خٛاٞذ ثیبٖ ٘طذ دِیُ آٖ است وٝ ٔسئّٝ آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٔؼٕبسی ٔی. ٚس٘ذٜ ضشایف الصْ ٚ وبفی ٔسئّٝ ٘یستٔؼٕبسی أشٚص ثشآ

 .سٛدٔٙذ ٔب٘ٙذ آ٘چٝ دس ٔٛسد ٞٛاپیٕب ٚرٛد داضت دس وبس ٘جٛدٜ

      خٛدسٚٞب -3 .ثیٙٙذ چطٕب٘ی وٝ ٕ٘ی                                    

پبستٖٙٛ ٔحػَٛ . ٔب ثبیذ ثٝ سٛی تخجیت استب٘ذاسدٞب ٘طب٘ٝ سٚیٓ تب ثٝ وٕبَ ثشسیٓٛ٘ٝ ثیبٖ ٔیىٙذ وٝ ایٍٙدس ایٗ فػُ  ِٛوٛسثٛصیٝ

دس ایٗ  ٔؼجذ یٛ٘ب٘ی دس آٖ لشٖ دس ٕٞٝ ٘مبـ استب٘ذاسد ثٛدٜ است ٞش ٌبٜ یه . ا٘تخبثی است وٝ دس آٖ استب٘ذاسدٞب ٔٛرٛد ثٛدٜ است
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دس ٞش ِحظٝ ثبیذ اص  ,ثشای ثشد,ایٗ یه پشٚاص است,ضٛد  آیذ، ثالفبغّٝ سلبثت اص ساٜ سسیذٜ ٚ ثب خطٛ٘ت ٚاسد ٔیذاٖ ٔی تب٘ذاسد ثٛرٛد ٔیاس

 .ثٟتش ػُٕ وٙیذ سلیجتبٖ

ٔؼمَٛ سلبثت اتٛٔجیُ چیضی  است ثب ػّٕىشد سبدٜ ِٚی ثب ٔمٛالت پیچیذٜ ٕٞٝ خٛدسٚٞب داسای سبختٕب٘ی تمشیجبً یىسب٘ٙذ أب ثذِیُ 

آیذ وٝ ٞش وبسخب٘ٝ ثشای سسیذٖ ثٝ لّٝ سلبثت استب٘ذاسد ػّٕی سا ثٝ ثٟتشیٗ  ٞبی خٛدسٚسبصی ایٗ ارجبس ثٛرٛد ٔی تٛلف ٘بپزیش ثیٗ وبسخب٘ٝ

 .ٚرٝ سػبیت وٙذ

ب ی اسىبٖ٘ٝ، اٌش ٔسئّٝ خب. استب٘ذاسدٞب حبغُ ٔٙكك تزضیٝ ٚ تحّیُ ٚ ٔكبِؼٝ دلیك ٞستٙذ. ٔؼٕبسی تحت تسّف استب٘ذاسدٞب است

سبصی غٙؼتی ٔب٘ٙذ  ٞب ثٝ ضیٜٛ ا٘جٜٛ وشدیٓ اٌش خب٘ٝ ضذ ٔب سشیؼبً دس ٔسئّٝ خب٘ٝ پیطشفت ٔی آپبستٕبٖ ثٝ ٕٞبٖ سٚش اتٛٔجیُ ٔكبِؼٝ ٔی

 .ضذ آٚس فٛسِٔٛٝ ٔی سسیذیٓ یه صیجبیی ضٙبسی ٘ٛیٗ ثب دلتی تؼزت ضذ٘ذ ٔب ثٝ ضىّٟبی رذیذی اص خب٘ٝ ٔی خٛدسٚ سبختٝ ٔی

 دسس سْٚ 1ٔؼٕبسی                                  
وٝ ٕٞٝ چیض سا ثٝ . ٌٛیذ خٛسضیذ دس آ٘زب چٙبٖ ٟٔشثبٖ است دا٘ذ ٚ ٔی سْٚ سا یه ٘مكٝ ػكف ٔی دس ایٗ ثخص اص وتبة خٛد ِٝٛوٛسثٛصی

ٚ دس ا٘تٟب . ا٘ذ رائمٝذ سّیمٝ ٚ ثذ ب ثٞ یٔاٌش وسی یٛ٘ب٘یبٖ سا ثٝ یبدآٚسد ضبیذ احسبس وٙذ سٚ :ٌٛیذ ٔی ٞب یٔٚ دس ٔٛسد سٚ. خٛا٘ذ ضفمت ٔی

 .ضه سْٚ ضٟشی ضّٛؽ ٚ پش اصدحبْ است ٌٛیذ ثی ٔی

 سْٚ ثبستبٖ -1                                                      

ی ضٟش ثب ٘مطٝ ٞبیی دسٞٓ سفتٝ، قشاح وٛسثٛ ػمیذٜ داسد سْ ثبستبٖ اص ِحبل ٔؼٕبسی چیضی ثشای ٕ٘بیص ٘ذاضت، ضٟشی پشاصدحبْ، خب٘ٝ

آٟ٘ب یٛ٘بٖ سا فتح وشد٘ذ ٚ ٔب٘ٙذ ثشثشٞبی خٛة ٘ظٓ . اش دِخٛش است ثضسٌی دس وبس ٘جٛدٜ پٕپئی سا ثبیذ دیذ وٝ ثٝ آٖ ٘مطٝ چٟبس ٌٛضٝ

لؼبً قشاحی آٟ٘ب ٚا .ذ اص آٖ ٚیالی ٞبدسیبٖ سا سبختٙذثؼ .تش ثٛد تٝس آساسیه ٚ ثسیبفتٙذ وٝ ثسیبس صیجبتش اص سجه دٚسسا یب( لش٘كی)ی توشیٙ

. ٚ وبسٞبی تبحیشٌزاسی ا٘زبْ داد٘ذ سٚٔیبٖ سٚضٟبی سبخت سا اختشاع وشد٘ذ. ایٗ اِٚیٗ ٔخبَ قشاحی غشة دس ٔمیبس ٚسیغ است. وشد٘ذ ٔی

ٞبی ٍٟ٘ذاس٘ذٜ سا ٍٕٞی ثب ٔالت سبسٚد وٝ ثٝ ٞٓ ٔتػُ ضذٜ ثٛد سا  ٞب سبص٘ذٌبٖ ثضسٌی ثٛد٘ذ آٟ٘ب ٌٙجذٞبی ثسیبس ثضسي ثب پبیٝ سٚٔی

 .سبختٙذ وٝ رٍّٕی لبثُ احتشأٙذ یٔ

 سْ دٚساٖ ثیضا٘س -2                                                    

 اِجتٝ ایٗ یٛ٘بٖ ثب. یٛ٘ب٘یبٖ ثٝ سْٚ آٔذ٘ذ. ایٗ ٔؼٕبسی ٘ٛع رذیذی اص ٔؼٕبسی یٛ٘بٖ است وٝ دس دٚساٖ ثیضا٘س ربٖ ٌشفت: ٌٛیذ ٔی وٛسثٛ

ٔؼتمذ است  ٛوٛسث. سا ثٝ حٕش ٘طب٘ذیٛ٘بٖ ثٛاسكٝ ثیضا٘س سٚح ٘بة آفشیٙص . ٞبیص ٕٞبٖ ثٛد تٝ ثٛد ِٚی سیطٝبس فبغّٝ فشاٚا٘ی ٌشفی فیذ

آٖ چٙب٘ىٝ فیذیبس ٔشدی اص آ٘ژ ٔشدی اص ٞضاسٜ لجُ است  ٔیىُ. تٛا٘ذ ٔب سا دس سثبیذ ٚ آٖ ٔمیبس یب پیٕبیص است چیضی ٚرٛد داسد وٝ ٔی

ثٝ ػمیذٜ وٛسثٛ وبس ٔیىُ . آٚسد ذ سا ثٛرٛد ٔیستؼٔشداٖ ٔ غٛغبیآٚسد، تٟٙب  آ٘ژ ثٛرٛد ٕ٘ی س٘سب٘س، ٔیىُ. تش اص آٖ ٞضاسٜ ثٛدٜ ٞبی پیص ٞضاسٜ

( لش٘كی)ٔحشاة سٗ پیتشص ثٝ سجه وشیٙتی . دٞذ یه آفشیٙص است ٘ٝ یه س٘سب٘س ایٗ آفشیٙص اػػبس والسیه سا تحت ضؼبع لشاس ٔی آ٘ژ

 .ٞستٙذ

 سْٚ ٚ ٔب -3                                                    

دس . ٞبی دٚساٖ س٘سب٘س سٚٔیصائمٝ ثذ اص رّٕٝ . ضٛد یبفت ٔی ٚحطتیش تت ٚ تبة ٚ یىی اص ثٟتشیٗ آٟ٘بست آ٘زب ٞش ٌٛ٘ٝ پسْٚ ثبصاسی 

زٛیبٖ ٔؼٕبسی ثٝ سْٚ فشستبدٖ دا٘ط. است دسس سْٚ ثشای ٔشداٖ خشدٔٙذ. آ٘ژ ثٝ خٛاة سفتٝ لشٖ ٌٕطذٜ ٚرٛد  داسد وٝ ثؼذ اص ٔیىُ 4سْٚ 

 (.تبسف دس ثیبٖ ِٛوٛسثٛصیٝ ٕ٘بیبٖ استدس ایٗ ثخص  . )خیض ثٝ سٛی ص٘ذٌی است ٔب٘ٙذ فشستبٖ ٘ٛصادی ثػٛست سیٙٝ

             

 اثٟبْ دس پالٖ 2ٔؼٕبسی                      

. ٞبست دس ٔشاحُ قشاحی پالٖ ٔب٘ٙذ سجذ ایذٜ. است ٖٚدسیبثذ ٕ٘ب ٚ ثیشٖٚ ٘تیزٝ  پالٖ اص دسٖٚ ثٝ ثیشٖٚ ٌستشش ٔی: ٌٛیذ ِٛوٛسثٛصیٝ ٔی

چسجب٘ٙذ  ٚ ایٗ ٚسق پبسٜ سا ثٝ دیٛاس ٔی.ٞستٙذ... بٜ ثٝ ٔؼٙی دیٛاس ٚ خكٛـ دیٍش ثٝ ٔؼٙی آوس یب یای ضذٜ وٝ خكٛـ س تجذیُ ثٝ ٚسق پبسٜ

 .ٕٞٝ چیض ثب آٖ است تؼییٗ. اوٖٙٛ پالٖ ِٔٛذ است. تب یه وبس ٌشافیىی سا ٘طبٖ دٞذ ٚ اثٟبْ ثػشی ثٛرٛد آیذ

ضبیذ اِٚیٗ چیضی است وٝ ا٘سبٖ یبد ٌشفت اٚ ٔؼتمذ است سبختٕبٟ٘بی ٔؼٕبسی ٔحٛس : ٌٛیذ پشداصد ٚ ٔی ثؼذ اص آٖ ثٝ تشتیت ٚ ٔحٛس ٔی

ِیس سا ٛپٚ اوشٚ. اٌش چٙیٗ ضٛد ٔخُ آٖ است ٔشدْ ثسیبسی ٕٞٝ ثٝ یىجبسٜ غحجت وٙذ. یبثی ٚ سبختٝ ضٛ٘ذ ٕٞٝ ٘جبیذ ثش اسبس ٔحٛس ٔىبٖ

 .ص٘ذ وٝ ٕٞٝ سبختٕبٟ٘ب دس یه ٔحٛس ٘یستٙذ ٔخبَ ٔی

 .ثٙذی ٘یبت ٞٓ ٞست ثٙذی اٞذاف ٚ قجمٝ ثٙذی ٔحٛسٞب، پس ثٝ ٔؼٙی دسرٝ تشتیت یؼٙی دسرٝ
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. وٙذ فشأٛش ٘ىٙیذ دس وطیذٖ ٚ استخشاد یه پالٖ چطٓ ا٘سبٖ است وٝ ٘تیزٝ سا داٚسی ٔی. اثٟبْ دس پالٟ٘بی خٛة لبثُ ٔطبٞذٜ است

اص ثیٟٛدٌی ثبیذ ارتٙبة ضٛد . دس حبَ پشٚسش ٞذف ثضسٌی ٞستیٓ. وٙیٓ ٕبٖ ٔحؽ ثٝ سٛی ٔؼٕبسی حشوت ٔیتٍبٔی وٝ ٔب اص سبخٞٙ

 .ضٛد ثیٟٛدٌی است وٝ سجت ثیٟٛدٌی دس ٔؼٕبسی ٔی

 بة رٞٗ٘آفشیٙص  3ٔؼٕبسی                   
آٟ٘ب ٚ پشٚفیُ آصاد اص ٞش ٌٛ٘ٝ  .ٝ ٔؼٕبساست یب یه ٟٔٙذس ٔحؽدٞذ و ایٙزبست وٝ ٚا ٘طبٖ ٔی. ٕ٘ب ٚ پشٚفیُ، سًٙ ٔحه ٔؼٕبس٘ذ

پشفیُ ٚ . سٚد شفی سخٙی ٔیػایٙزب دیٍش پشسطی اص آداة ٚ سٙٗ ربی ٘ذاسد، ٘ٝ اص سبختٕبٖ ٚ ٘ٝ اص تكجیك ثب ٘یبصٞبی ٔ .ارجبس ٚ اؾكشاس٘ذ

ٔب ثبیذ ثٝ خبقش داضتٝ ثبضیٓ وٝ : ٌٛیذ س ٔٛسد پبستٖٙٛ ٔیِٛوٛسثٛیٝ د.ا٘ذ ایٙبٖ ثٝ د٘جبَ یه ٞٙشٔٙذ تزسٕی. ٕ٘ب آفشیٙص ٘بة رٞٗ ٞستٙذ

احسبس یه چٙبٖ ٘بة است وٝ سیستٓ تزسٕی آحبس دٚس. شیٙص ٘بة رٞٗ استسٚیذ ثّىٝ آف ٘شٌس دس دضتٟب ٕ٘یٔؼٕبسی دٚسیه ثب ٌّٟبی 

بٖ وشدٖ ٚاؾح، دادٖ یه ٚحذت ص٘ذٜ ثٝ ثی. دٞذ أب وٕبوبٖ ٔخّٛق آدٔیضاد است ٚ ثٝ ٔب حس وبُٔ ٞبسٔٛ٘ی ٔی.ثخطذ یه وبس قجیؼی سأی

دٞذ ٔب  آفشیٙص ٘بة سٚح است وٝ ٘طبٖ ٔیٞٙش.، ٕٞٝ آفشیٙص ٘بة رٞٗ ٞستٙذٔٛرٝ ثٝ آٖ( وبساوتش)وبس ، ثخطیذٖ یه غٛست ٚ ضخػیت 

 .ستآٌبٜ اوٙذ، ٚ ا٘سبٖ اص سبدی ثی حذٚ حػشی وٝ آفشیٙص احسبس ٔی خبغی اص آفشیٙص لبدس ثٝ سسیذٖ ٞستیٓثٝ چٝ استفبع 

 :ٞب ا٘جٜٛ سبصی خب٘ٝ             

 .تِٛیذ ا٘جٜٛ ٔجٙی تزضیٝ ٚ تحّیُ آصٔبیص است. ٔسئّٝ خب٘ٝ ٔسئّٝ ایٗ ػػش است: ٌٛیذ ٚ ٔیپشداصد  ٞبی ٔٛرٛد ٔی ِٛوٛسثٛصیٝ ثٝ ٔسئّٝ

ٌیشی اص ثتٗ  خٛد ِٛوٛسثٛصیٝ ثب ثٟشٜ. ختٝٞبی ا٘جٜٛ سب سٚحیٝ ص٘ذٌی دس خب٘ٝ. ٞب سٚحیٝ ا٘جٜٛ سبصی خب٘ٝ. ا٘جٜٛ ثیبفشیٙیٓ تِٛیذٔب ثبیذ سٚحیٝ 

 3یه خب٘ٝ ظشف ٔذت . ضٛد ثتٗ اص ثبال دس لبة سیختٝ ٔی. وٙذ ثیبٖ ٔی ایٍٙٛ٘ٝ آٟ٘ب ٞبی ا٘جٜٛ سا سبختٝ دس ٔٛسد سبخت ٌشٚٞی اص خب٘ٝ ٔسّح

ٚ ای ٔب٘ٙذ خٛدسٚ دسن ضٛد اٌش خب٘ٝ. ضٛد آیذ، ٘بٌٟبٖ یه خب٘ٝ آٔبدٜ ٔی ٌشی ثیشٖٚ ٔی ای اص سیختٝ ٕٞچٖٛ لكؼٝ. ضٛد سٚص سبختٝ ٔی

ٔب . حّٟبی آٖ وطف ضٛد تٛا٘ذ ثػٛست فشَٔٛ دس آیذ ٚ ساٜ ىبٖ ٔیساحتیبربت ٚالؼی ا. ثیٗ وطتی یب اتٛثٛس قشاحی ضٛدوبوبسٞبی آٖ ٔب٘ٙذ 

 .تٛاٖ دس آٖ صیست ای ثٍٙشیٓ وٝ ٔی ثبیذ ثٝ خب٘ٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔبضیٗ یب ٚسیّٝ

 :ا٘مالة یب ٔؼٕبسی            
دس ٞش صٔیٙٝ اص غٙؼت ٔسبئُ رذیذی ثٛرٛد آٔذٜ ٚ اثضاسٞبی رذیذی ٞٓ سبختٝ ضذٜ است وٝ تب آٟ٘ب  ذٌٛی دس ایٗ فػُ ٔی ِٛوٛسثٛصیٝ

ٌٛیذ غٙؼت اثضاس خٛد سا  ٚ دس ادأٝ ٔی. اٌش ایٗ حمیمت رذیذ سا دس ثشاثش ٌزضتٝ ٔكشح وٙیٓ آٍ٘بٜ ا٘مالة غٛست ٌشفتٝ است. سا حُ وٙذ

ٔؼٕبسی خٛد سا ثب لٛا٘یٗ رذیذی دس ٔٛارٟٝ . سبصی اثضاس رذیذی یبفتٝ است سبختٕبٖ. ٔطغّٝ، آداة ٚ سٙٗ سا اغالح  وشدٜ. ثٛرٛد آٚسدٜ

 .ثیٙیذ ثیٙذ ٚ اٌش اٚؾبع رذیذ سا سٚ ثٝ سٚی ضشایف ٌزضتٝ ثٍزاسیذ، ا٘مالة سا ٔی ٔی

ٕٞٝ  :آیذ ٚ ضبیذ ٞٓ ٘ٝ ٕٞٝ چیض دس ایٗ ٕٞٝ ٟ٘فتٝ است ربٔؼٝ پش است اص أیبَ ثضسي ثشای چیضی وٝ ضبیذ ثذست: ٌٛیذ ٚ دس آخش ٔی

 .ضٛد ٚ ثٝ ثزَ ٚ تٛرٝ ثٝ ػالئٓ ٞطذاس ثستٍی داسد چیض ثٝ تالضی وٝ ٔی

 ٔؼٕبسی یب ا٘مالة

 /.....................................تٛاٖ ارتٙبة وشد اص ا٘مالة ٔی
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 : ٘ٛیسٙذٜ خالغٝ بضیٝ ح
 

ٚ  جتٟبیص سؼی دس ثّٙذ وشدٖ ٚثٝ حٕش سسب٘ذٖ سٚضی ٘ٛ اص ٔؼٕبسی ٘ٝ ا٘چٝ دس ٌٛتیه ثبسٚن ٚ سٚوٛوِٛٛوٛسثٛصیٝ دس ایٗ وتبة ٚ غح

 .فیذیبس سا ٔیطٙبخت ٚ پبستٖٙٛ سا ٔی پشستیذ,داضت  اٚ آوشٚپّیس سادٚست. ذیذ ثٛدأخبَ آٖ ٔی

ٔؼٕبساٖ )ِٚی قشحٟبی ػّٕیص ٘ٝ ثشای ٔب . ستتؼشیف ِٛوٛسثٛصیٝ اص ٔؼٕبسی، دیذ ِٛوٛسثٛصیٝ ثٝ ٔؼٕبسی لبثُ ستبیص ٚ اٍِٛثشداسی ا

ٔخُ تٛا٘ستٝ ساٍٞطب ثبضذ، آٟ٘بیی وٝ ثب ٘ظشیبت ٚ پیطٟٙبدات ِٛوٛسثٛصیٝ ٚ أخبَ اٚ  ٔی 1230-1220ثّىٝ ثشای ٕٞبٖ ٔؼٕبساٖ ( 2010سبَ 

 .٘ذذ ٚ لبفّٝ ٔؼٕبسی سا ثٝ رّٛ سا٘ذساٜ سا ٕٞٛاس وشد٘ …ٚ  سایت ٚ ٘تٛسی ٚ رب٘سٖٛ ٚ ٔیس

 :ایٙزب٘ت ربِت است ثذا٘یٓ وٝ ثٝ ٘ظش

ٞٙٛص ٔؼتمذ ثٛد وٝ ٔؼٕبساٖ دس آثٟبی استیضٜ پالٖ غشق . داد دیذ چٝ ٘ظشی ٔی سا ٔی( حبَ حبؾش)ِٛوٛسثٛصیٝ آیٙذٜ ٔؼٕبسی آلبی آیب اٌش 

 !پیٕبیذ یب ثٝ ثیشاٞٝ وطیذٜ ضذٜ؟؟ ٔؼٕبسی ساٜ وٕبَ سا ٔی. یب ٘ٝ !! ا٘ذ؟

 

  :ایٗ است وٝ ِٚی آ٘چٝ ٔسّٓ است

 فػّی ثضسي آغبص ضذٜ              

 .سٚحی رذیذ ٔٛرٛدیت یبفتٝ است                            

 

 

 ٔتطىشْ                                          

 خسشٚ صاسع                                           
                                              26/12/1332 


