
 

1 
 

 عقالنیت ارزشی در پیوستن به آیین اربعین

اِىتشٚ٘یه دیذٜ ثبٖ ا٘ذیـٝ  ٔبٞٙبٔٝ٘ـش یبفتٝ دس ،اِذیٗ ثب دوتش ػیذحؼیٗ ؿشف ٔىتٛة ٔلبحجٝ

.1401، ٟٔش 42ؿٕبسٜ  ٚاثؼتٝ ثٝ ٔٛػؼٝ ؿٙبخت،  

الثتِ جذاب ٍ سَال اٍل: تِ ًظز جٌاتعالی، کدام ٍیژگی پدیدُ ارتعیي آى را تِ یک پدیدُ هٌحصز تِ فزد ٍ 

 قاتل تَجِ تزای جْاًیاى تثدیل کزدُ است؟

 ،دس سٚص اسثٔیٗ ثٝ كٛست رٕٔی ٚ وبسٚا٘ی (ّ)صیبست حشْ حؼیٙیاهلل اِشحٕٗ اِشحیٓ.  ثؼٓ الدیي: شزفدکتز

ٚیظٜ ؿیٔیبٖ ٓشاق ٚ ٔٙبًك ٕٞزٛاساػت. ثٝ اػتخٙبی ثشخی ٔمبًْ تبسیخی وٝ ٝ ػٙتی دیشپب دس ٔیبٖ ؿیٔیبٖ ث

ا٘ذ، تمشیجب دس ٕٞٝ ادٚاستبسیخی، ؿیٔیبٖ ثؼتٝ ثٝ  وشدٜ ؿیٔیبٖ سا اص ایٗ فین ِٓیٓ ٔحشْٚ ٔی ،ثیتدؿٕٙبٖ اُٞ 

ا٘ذ. ػٌّٝ اػتجذادی ثٔخیبٖ ثش ٓشاق ثٝ پـتٛا٘ٝ ویٙٝ  ؿشایي، وٓ ٚ ثیؾ ثٝ سٓبیت ایٗ ػٙت حؼٙٝ اٞتٕبْ ٚسصیذٜ

ٚ وبسٚا٘ی  رٕٔیحبِت  ػٙت لذػی اصٚ ٓذاٚت ٔتشاوٓ دیشیٗ آٟ٘ب ثب ؿیٔٝ ٚ فشًٞٙ ؿیٔی ٔٛرت ؿذ تب ایٗ 

ثی ٚ سٚح حٕبػی الٞٓ ٓبسی اص ؿٛس ا٘م ربت ٔزٞجی ثٝ آییٙی فشدی ٚ خب٘ٛادٌی آٖ دس لبِت ٞیبت ٚ دػتٝ

 1382ت ٚ ٔٛا٘ٔی ٔٛارٝ ثٛدٜ اػت. اص ػبَ الثب ٔـى ٔؼتحتادای ایٗ اكُ حتی  ٔمبًٔی ٘یض تجذیُ ؿٛد. دس

سا ثٝ احیبی ٔزذد  شئی خذاٚ٘ذ، ؿیٔیبٖ ٓشاق ٚ ٓبؿمبٖ اُٞ ثیتدی ثٝ ایٗ ًشف دػت ٘بٔالٔی 2003ؿٕؼی/ 

ٞبی خشد اص ٔجبدی ٔٙبًك ٚ ؿٟشٞبی ٔختّف ثٝ ػٕت  پیٕبیی ایی اص ساٜ ٚ البٔٝ ایٗ ػٙت اِٟی دس لبِت ٔزٕٛٓٝ

 ٞذایت فشٔٛد.  ال٘زف ثٝ وشثٚ چٙذ سٚصٜ پیٕبیی ِٓیٓ  ی ّٔٔی ٚ دس ٟ٘بیت ساٜالوشث

ثب وٕیت فضایٙذٜ ٚ غیش لبثُ پیؾ ای ٓبؿمبٖ اص ٔٙبًك ٔختّف ٓشاق ٚ ػبیشوـٛسٞبی ٌٔٙمٝ،  ٔـبسوت تٛدٜ

ؿٟٛد ای دس ٞشچٝ ثبؿىٜٛ ثشٌضاسوشدٖ آٖ،  ٞبی تٛدٜ لیتالصایذاِٛكف،  ُٟٛس ٘ٛ ثٝ ٘ٛ خلذػی ؿٛس ثیٙی، 

س ػٙٛات ثشای ثٟشٜ ٕ٘بیؾ ُشفیت ٞبی رذیذ ثٝ ٔشٚ   آحبس ٚ رّٜٛ ٞبی ٔٔٙٛی ، وؼت تزشثٝ ٞبی غیش ٔٙتِشٜ،

ِ٘یش ٚ ٔخّلب٘ٝ ٔشدْ ٓشاق اص  ٔیضثب٘ی ثیٌیشیٟبی فشٍٞٙی ٚ تجّیغی، فمذاٖ ثذیُ دس رٟبٖ اػالْ ٚ ثّىٝ رٟبٖ، 

ثشای حوٛس  )ّ(٘ٛػتبِظی تبسیخی ؿیٔیبٖ ٚ دٚػتذاساٖ اُٞ ثیت رّت وشد ٚ آٖصائشاٖ ٚ... تٛرٝ رٟب٘یبٖ سا ثٝ 

ٚ تشویذٖ ثغن  ٚالییٓـك حت ٚ ٚس ػبخت. فٛساٖ  زذدا ؿّٔٝسا ٔ( ّ)حؼیٙی الیدس وشثٚ تزٕٔی رٕٔی 

ٚیظٜ ؿیٔیبٖ صرشوـیذٜ ٓشاق، سػتبخیض ِٓیٕی سا سلٓ صد وٝ اص آٖ ثٝ ٓٙٛاٖ ٝ فشٚٔب٘ذٜ دس ٌّٛی ؿیٔیبٖ ث

٘بپزیش ٓبؿمبٖ ٚ  ثیٙی ؿٛد. ٔـبسوت فضایٙذٜ ٚ پیؾ تبسیخ ثـش یبد ٔیٚ ٔشاػٓ آییٙی ثضسٌتشیٗ تزْٕ ٔزٞجی 

ٔی دس وٙبس ؿیٔیبٖ، ایٗ سٚیذاد سا ثٝ الغیشاػرٕبٓبت ٚ ٔزاٞت ٔی ٚ الفشق ٔختّف اػ اص ٔزاٞت ٚؿیفتٍبٖ 

سغٓ ٝ ٞبی ٔختّف ث تشیٗ تزٕٔبت ٔزٞجی وٝ دس آٖ ٔٛٔٙبٖ ٚ ٔٔتمذاٖ ثٝ ویؾ یىی اص ثضسٌتشیٗ ٚ اػتخٙبیی



 

2 
 

ٚ ٌشدٕٞبیی ْٕ ٕٓٛٔی ػبصی تٕبیض خٛد ثب اغیبس سا دس یه ٔز ؽ دس ثشرؼتٝالادٓبی حمب٘یت ا٘حلبسی ٚ ت

 تجذیُ وشدٜ اػت.  ،ٔزتْٕ ػبختٝ دسوٙبس ٞٓثی ثذیُ رٟب٘ی 

یىپبسچٍی  ،ثٝ اتحبد دس خٛد رزة وشدٜ ٚسا  تّٙٛ ٞبٞب ٚ  تفشقتىخشٞب، ٔغٙبًیغ ٓـك ٚ رزثٝ حؼیٙی، ٕٞٝ 

ٚ یـٕٙذاٖ اؽ دسوبٖ٘ٛ تٛرٝ ا٘ذ ٞبی ا٘حلبسی تجذیُ وشدٜ اػت. ایٗ ٚالٔٝ ایٙه ثٝ دِیُ ٚیظٌیٚ یه سٍ٘ی 

ٌشاٖ ٔؼبیُ  ٞبی ٔختّف ّْٓٛ ارتٕبٓی، ّٕٓبی ادیبٖ، اسثبة ػیبػت، وبسؿٙبػبٖ ٚ تحّیُ حٛصٜپظٚٞـٍشاٖ 

. ایٗ سٚیذاد ِٓیٓ، ثٝ دِیُ داسدلشاس ٚ ؿجىٝ ٞبی ارتٕبٓی ٞبی رٕٔی  سػب٘ٝ ،ٞب ارتٕبٓی، خجشٌضاسی فشٍٞٙی

 سٚیىشدٞبیٞب ٚ  ٔـبثٟت، ًیفی اص دیذٌبٜوخشت ٚ تّٙٛ اثٔبد ٚ فمذاٖ ٘ٛپذیذی، ٕٓك ٞؼتی ؿٙبختی ٚ 

 ٚلّٛ چٙیٗ تزْٕ ثی ت.خٛد، ثشاٍ٘یختٝ اػالیٝ ٞبی ٔٔٙبیی سا دس ٔمبْ سٔضٌـبیی ٚ تحّیُ ٚ تفؼیش  ٌٛ٘بٌٖٛ

دس لبِت كفٛفی  ،ٞبی لذػی ثٝ كٛست خٛدرٛؽ ٚ ٓبسی اص تجّیغبت ٚ تحشیىبت َٕٔٔٛ، ثب اٍ٘یضٜ ِ٘یشی

تٛػٔٝ ٘بیبفتٝ ٚ دس یه وـٛس  ،٘بپزیش  ٓـك، ایخبس، كٕیٕیت ٚ ٔٔٙٛیت ٚكفِ٘یشاص  ثی یٞبی فـشدٜ ثب رّٜٛ

  .ٔبٚسایی آٖ حىبیت داسدغیجی ٚ  ثبسلٝ ٞبیآزبصٌٖٛ ٚ ثٗ ٔبیٝ ٞبی اص فبلذ أٙیت وبفی؛ ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ 

ٍ  هزسَم ایي علن، هاّیتیِ ّای ًد تا تا استفادُ اس ًظزُ ادد تزآهدصشٌاساى سیادی در  جاهعِسَال دٍم: 

آهیش خَاّد  کارکزدّای پدیدُ ارتعیي را تزرسی ٍتحلیل ًوایٌد؛ تِ ًظز شوا ایي کار تا چِ اًداسُ هَفق

ای هثل ارتعیي هَفق عول  در فْن پدیدُ تِ چِ هیشاىشٌاسی  هزسَم جاهعِ یاِ ّتَد؟ تِ تیاى دیگز ًظزی

 خَاٌّد کزد؟

دس ثبفتبس ٚ ػبختبس ٔـخق ی ٓبدی ٚ تىشاس ؿٛ٘ذٜ ّْٓٛ ارتٕبٓی ثٝ ًٛس َٕٔٔٛ ثٝ ٌٔبِٔٝ پذیذٜ ٞبی ارتٕبٓ

ٌٔبِٔٝ اص  ٚ سٚؽ غبِت تزشثی یؼتیػىٛالس ٔجب٘یداسد. ّْٓٛ ارتٕبٓی دس وـٛسٔب ٕٓذتب ثٝ دِیُ  اؿتغبَ

ثٝ دِیُ ساصآِٛدٌی ٚ وخشت اثٔبد ٚ اهالّ ٓبرض٘ذ.  پذیذٜ ٞبی داسای خبػتٍبٜ ػٙتی ٕٞچٖٛ ساٜ پیٕبیی اسثٔیٗ 

تٛكیف رٙجٝ ٞبی سفتبسی ٚ ٕ٘بدیٗ ٚ تب حذی تجییٗ ٕٓذتب ثٝ ٘یض ٜ دس خلٛف ایٗ پذیذٜ ٌٔبِٔبت ا٘زبْ ؿذ

وبسوشدی آٖ ٕٞچٖٛ ٘مـی وٝ ثبِمٜٛ دس تمٛیت ٕٞجؼتٍی ارتٕبٓی ٔٛٔٙبٖ ٚ ربٔٔٝ ؿیٔی ایفب ٔی وٙذ، ثؼٙذٜ 

ٙىٝ  ٌٔبِٔبت ا٘زبْ ٓالٜٚ ایثشخی ٌٔبِٔبت ٘یض ثٝ رٙجٝ ٞبی آػیجی ٔحتُٕ آٖ ٌٓف تٛرٝ وشدٜ ا٘ذ. وشدٜ ا٘ذ. 

ؿجیٝ  خبًشٜ ٘ٛیؼیؿذٜ ٘یض ٘ٛٓب ته ٍ٘بؿتی، طٚس٘بِیؼتی ٚ ثیـتش حبِت ػفش٘بٔٝ ای داس٘ذ ٚ ثٝ دِٙٛؿتٝ ٚ 

 ربٔٔٝ ؿٙبختی.  ٌٚٔبِٔٝ ٔشدْ ؿٙبختی  ٌضاسؿبتتش٘ذ تب 

ثبصتِٛیذ ٔؼتٕش دس پذیذٜ ای ٔخُ ساٜ پیٕبیی اسثٔیٗ ثٝ دِیُ ٘ٛ ُٟٛس ثٛدٖ، تٛرٝ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ ٘یض الصْ اػت وٝ 

ٌؼتشٜ ، ثب صٚایبی ٔتفبٚت تحت تبحیش خاللیت ٞبی تٛدٜ ای ٚ اخیشا ٔـبسوت دِٚت ٞب لبِت اؿىبَ رذیذ
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ی تٔذد ٚ تىخش اثٔبد ٚ الیٝ ٞبٔحذٚدیت صٔب٘ی ٚلّٛ ثشای ٌٔبِٔٝ ٔیذا٘ی، ، ثٝ ِحبٍ ٔىب٘ی ٚلٛٓی ٔٛهّٛ

ٔحذٚدیت ٞبی صیبدی خلٛف آٖ ثب ربْٔ دس  ؛ پظٚٞؾ ٕٓیك ٚفمذاٖ پیـیٙٝ ٌٔبِٔبتی ٚ آؿىبس ٚ پٟٙبٖ

ٔٛارٝ اػت. ا٘تِبس ایٗ اػت وٝ ٔشاوض پظٚٞـی ٔٔتجش داسای ٓذٜ ٚ ًٓذٜ ٔتٙبػت ثٝ ایٗ وبس اٞتٕبْ ٚسص٘ذ ٚ 

ثبثؼیذ پظٚٞـٍشا٘ی ٚسصیذٜ ثٝ ٌٔبِٔٝ اثٔبد ٔختّف آٖ ٕٞت ٌٕبس٘ذ. ثذیٟی اػت وٝ سٚؽ ٞب ٚ سٚیىشدٞبی 

 ٜ ای تٙبػت ثیـتشی داس٘ذ.   ویفی ثشای ٌٔبِٔٝ چٙیٗ پذیذ

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ دس اثتذای پبػخ ٓشم وٙٓ ّْٓٛ ارتٕبٓی ٔٛرٛد دس وـٛس ٔتبػفب٘ٝ ثشغٓ ا٘تِبس ثٝ ٌٔبِٔٝ پذیذٜ ٞبی 

ثشرؼتٝ ٚ دٚساٖ ػبص ٔب احتٕبال ثٝ دِیُ داؿتٗ خبػتٍبٜ دیٙی ٚ ػٙتی الجبَ چٙذا٘ی ٘ـبٖ ٘ذادٜ ٚ ٌٔبِٔبت ٚ 

ب إٞیت ٚ ِٕٓت ایٗ پذیذاسٞب ٚ تبحیشات ؿٍشف آٟ٘ب دس حیبت ػیبػی پظٚٞـٟبی ا٘زبْ ؿذٜ دس لیبع ث

ػبال٘ٝ  ٔیّیٛ٘یسٚیذادٞبیی ٔخُ ٔشاػٕبت ٓضاداسی ارتٕبٓی ٚ ٔٔٙٛی ربٔٔٝ ایشاٖ چیضی ثٝ حؼبة ٕ٘ی آیٙذ. 

تبحیشات ٚ خبًشات ثٝ رب دفبّ ٔمذع ٚ حٕبػٝ ٞبی ا٘مالة اػالٔی، ٚلّٛ حذ، ثبؿىٜٛ ٔحشْ ٚ كفش، ٔشاػٓ 

، ساٜ پیٕبیی اسثٔیٗ، ٔختّف دس ػبِٟبی ثٔذ اص ا٘مالةثٝ ٔٙبػجت ٞبی  ٔشدْ، ساٜ پیٕبیی ٞبی ٔیّیٛ٘ی ذٜ اصآٖٔب٘

  .ؿت ٞبی لذسٌشدٕٞبیی 

تشدیذی ٘یؼت وٝ دسٌیش ؿذٖ دس ٌٔبِٔٝ ایٗ ػٙخ پذیذٜ ٞب ثشغٓ كٔٛثت، ٞٓ ربٔٔٝ سا ثب اثٔبد ٚ صٚایبی 

ٔختّف ٚ لبثّیت ٞب ٚ ُشفیت ٞبی آٟ٘ب آؿٙب ٔی ػبصد؛ ٞٓ اص اثتالی ٔحتُٕ آٟ٘ب ثٝ آػیت ٞب ثشحزس ٔی داسد ٚ 

 ػُٟ اٍ٘بسی دس ا٘زبْ ایٗ ٟٔٓی ثشا ٔزٛصیٞٓ ثٝ سؿذ ّْٓٛ ارتٕبٓی وٕه ٔی وٙذ. ٔحذٚدیت ٞب ٌٔبِٔٝ 

 ٘یؼت.   

فشًٞٙ دیٙی ایشا٘یبٖ ٘یض وٕبَ دیٙذاسی ٚ اِجتٝ ٘بدیذٜ ٌشفتٗ صحٕبت ثشخی اص اٞبِی ّْٓٛ ارتٕبٓی دس ٌٔبِٔٝ 

 تحت ٓٙٛاٖ ػٙزٝ ٞبی دیٙذاسی، اسصؿٟب ٚ ٍ٘شؿٟبی ایشا٘یبٖ، ٌٛ٘ٝ ٞبی دیٙذاسی یٌٔبِٔبتثی ا٘لبفی اػت. 

ربٔٔٝ پزیشی دیٙی،  حزبة،   ربٔٔٝ ؿٙبػی ؿیٔیبٖ،ت ٔزٞجی، بٞیئی ٚ آػیت ؿٙبػی ُشفیت ؿٙبػ، دس ایشاٖ

    أشثٝ ٔٔشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش ٚ... 

تَصیف ای شٌاختی پدیدُ ارتعیي را اس چِ جٌس ٍ هقَلِ  جاهعِ دیدگاّْایسَال سَم: جٌاتعالی تز اساس 

 فزهایید؟ هی

پیٕبیی یب ٌشدٕٞبیی اسثٔیٗ ثب ٔختلبت ٚیظٜ ٚ  ؿٙبختی، ساٜ ؿٙبختی ٚ ٔشدْ اص ِٔٙشربٔٔٝ الدیي: شزفدکتز

ٓیبس ٚ داسای ربیٍبٜ ثشرؼتٝ دس ٔیبٖ ٔٛٔٙبٖ  ٔزٞجی تٕبْیب ؿٔبس)ٔفشد ؿٔبئش(  ٔشاػٓ، ٔتٕبیضوٙٙذٜ آٖ، یه آییٗ

ثشغٓ فبكّٝ، ٔبیُ ثٝ  ؿٛد؛ آییٙی وٝ دس كٛست ٓذْ ٔبْ٘ تمشیجب ٕٞٝ ؿیٔیبٖ ٚ ٔحجبٖ اُٞ ثیت ؿٕشدٜ ٔی
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سفیضیىی ٚ ؿشوت ٔؼتمیٓ دس آ٘ٙذ ٚ دس كٛست ٓذْ تٛفیك، ثٝ كٛست رٞٙی، احؼبػی ٚ سٚا٘ی، دس آٖ ٚ حوٛ

اخیش دس ثشخی اص وـٛسٞب اص رّٕٝ وـٛس ٔب ٚ دس ثشخی ؿٟشٞب، ثشای یبثٙذ.  وٙٙذٌبٖ، حوٛس ٔی دس وٙبس ؿشوت

ٌؾ حشٔبٖ آٟ٘ب تشتیت دادٜ ٔی ربٔب٘ذٌبٖ اص ساٜ پیٕبیی اسثٔیٗ، ثش٘بٔٝ ٚیظٜ ای رٟت ؿشوت ٚ فشٚ٘ـب٘ذٖ ٓ

ٞبیی اػت وٝ  پیٕبیی لی ٕٞٝ ساٜالپیٕبیی اسثٔیٗ ثبِمٜٛ ٚ دس ؿىُ آسٔب٘ی، وبٖ٘ٛ ت ثٝ ثیبٖ دیٍش، ساٜؿٛد. 

ٓذْ ٚحذت دٞٙذ.  ای كٛست ٔی دس سٚصٞبی تبػٛٓب ٚ ٓبؿٛسا دس ٔمیبع ٔحّی ٚ ٌٔٙمٝثٛیظٜ ٓضاداساٖ حؼیٙی 

ٚحذت ٔىب٘ی ثشغٓ اتحبد صٔب٘ی ٔبْ٘ اص ٕ٘بیؾ ِٕٓت ایٗ ٌشدٕٞبیی ثٛد. ساٜ پیٕبیی اسثٔیٗ ایٗ ٘میلٝ یٔٙی 

سا دس وٙبس ػبیش ٔـتشوبت ٚ ٔـبثٟبت ثشای ؿشوت وٙٙذٌبٖ فشاٞٓ ػبخت ٚ فشكتی اػتخٙبیی ثشای ٔىب٘ی 

ِٕت حتی ثشای خٛد ؿشوت وٙٙذٌبٖ ثٝ كٛست ٓیٙی ٚ ّٕٔٛع ٟٔیب ػبخت. اثٔبد ایٗ ٕٓ٘بیؾ ایٗ ِٕٓت 

٘یض ٘بؿٙبختٝ اػت؛ چٝ آٟ٘ب ٘یض تٟٙب دس حذ ٔحذٚدی لبدس ثٝ ٔـبٞذٜ ٔؼتمیٓ كحٙٝ ٞبی ٚالٔی ایٗ حٕبع ا٘ذ. 

ٌؼتشٜ ایٗ ساٜ پیٕبیی چٙذ سٚصٜ ٚ فبلذ ثش٘بٔٝ سیضی ٔٙؼزٓ، تٟٙب تٛػي دٚسثیٗ ٞبی سػب٘ٝ ٞبی رٕٔی حبهش 

ٕٞٝ آ٘چٝ دس ٔتٗ ٚالْ ربسی ٚ ػبسی اػت، لبثّیت ا٘ٔىبع خٛاٞذ  بسچٝیىپدس كحٙٝ ٚ حجت ٚ هجي دلیك ٚ 

    داؿت.   

دس ٌفتیٓ وٝ ثٝ صثبٖ ربٔٔٝ ؿٙبختی، ساٜ پیٕبیی اسثٔیٗ ثیـتش ثٝ ٔخبثٝ یه آییٗ ٔزٞجی كٛست ثٙذی ٔی ؿٛد. 

 اص استجبًبت ای اص وٙؾ رٕٔی ٚ ارتٕبٓی، ؿىّی ای اص ا٘زبْ أٛس، ٌٛ٘ٝ ٔمبْ تٔشیف، آییٗ ٔزٞجی، ؿیٜٛ

ای اص ٕ٘بدٞب،  ٞب، فشایٙذٞب ٚحٛادث غیشَٕٔٔٛ ٚ غیشسٚصٔشٜ ثب ٔزٕٛٓٝ ٔٙذ اص فٔبِیت ای ِ٘بْ ، ص٘زیشٜا٘ؼب٘ی

تٛریٟبت، اسادٜ ٞب، ٞب،  اٍ٘یضٜدالیُ، ای اص ٔـخق ٚ ِٔٙٛٔٝٚ سفتبسٞبی  ٔٔب٘ی ، ٞب، احؼبػبت ٞب، طػت ٘ـب٘ٝ

ٌیشی یه ػبصٔبٖ یب  ؿىُ ، صٔیٙٝدسآٔیختٍی ایٗ ٔزٕٛٓٝ ت.اػ ٚ دس ٞٓ تٙیذٜٞٓ پیٛػتٝ  ثٝاٞذاف ٚ ٔمبكذ 

داسای ٔٙـبء ٚخبػتٍبٜ  . سفتبسٞبی آییٙیِثٝ ٞٓ پیٛػتٝ سا فشاٞٓ ٔی ػبصدٞبی ارتٕبٓی  ای اص ػبصٔبٖ ٔزٕٛٓٝ

ؿشایي فشٍٞٙی ٔحیي، اٞذاف ٚ  آتمبدی ٚ اسصؿی، اص حیج ٘لبةآٟ٘ب وٙؾ ٌشاٖ اكّی دیٙی، ثؼتٝ ثٝ ربیٍبٜ 

 التذاس آتجبس ارتٕبٓی،ٚ ایٗ خٛد دس  رّٜٛ ٌش ٔی ؿٛ٘ذ  لذػیتٞبیی اص  ٞبِٝ دس اغشاهی پیشأٛ٘ی ٕٔٔٛال

 وٙٙذٜ داسد.  آٟ٘ب ٘مؾ تٔییٗٚ تبحیش ٚ افضایؾ ٔیضاٖ اِتضاْ ّٕٓی ٔٛٔٙبٖ ثٝ ٔـبسوت لبًْ دس  ٔٔٙٛی، هشیت ٘فٛر

ٚ  ، ٌفتٕب٘یغی، استجبًیالؿٙبختی، ٓبًفی، اث ٚرٜٛٚ  الیٝٙی داسای ٔٔب٘ی چٙذسفتبسٞبی آییٌفتٙی اػت وٝ 

ؿٙبختی  تبسیخی، ٔشدْاِٟیبتی، ٞبی ٕٓیك  ٞؼتٙذ وٝ ٕٔٔٛاَ سٔضٌـبیی اص آٟ٘ب ثذٖٚ داؿتٗ آٌبٞی یایذئِٛٛطیى

یّی سرحبٖ الد ثشخی اص ایٗ ٔٔب٘ی، ثٝ الٞب ٕٔٔٛ ؿٙبختی ارتٕبٓی ٕٔىٗ ٘یؼت. دس رٞٙیت ٕٓٛٔی تٛدٜ ٚ سٚاٖ

ٞٓ اسربٓی ٕ٘بدیٗ ثٝ ٌزؿتٝ داس٘ذ ٚ ٞٓ اسربٓی ثٝ آیٙذٜ؛ ٞٓ ثٝ ٕٔٔٛال ٞب  . آییٌٗفتٕب٘ی ؿذٜ اػتیبفتٝ ٚ 

ثخـی ٚالٔی ٚ  ی،ٞبی ٔٛرٛد دس یه سفتبس آییٙ ؿٛ٘ذ. ِٔٛفٝ ٞبی حبثت ٚ ٞٓ ثٝ ٔٔب٘ی ٔتغیش سٕٖٞٙٛ ٔی ٔذَِٛ
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 ُبٞشی یٔٙی اثٔبد ویفیتثٝ ػبیش ا٘ٛاّ وٙؾ ارتٕبٓی،  آییٙی اص وٙؾا٘ذ. یىی اص ٚرٜٛ تٕبیض  ٕ٘بدیٗ ثخـی

دس ٔٔب٘ی، تفبٚت ، ثبِتجْ ویفیایٗ تفبٚت . ٔشثٛى اػتآٟ٘ب  (صیجبؿٙبختی رٙجٝ ٞبی ٞٙشی ٚاص رّٕٝ )ؿىّی

ٔزٞجی ٞبی  ؿىّی آییٗٚ  ت ُبٞشیكٛس اِجتٝ فشْ ٚ . سا ٔٛرت ٔی ؿٛداٞذاف ٚ اٍِٛٞبی ٞٙزبسی  ٞب،  اٍ٘یضٜ

ٞب ٚ تحت  دس ٌزس صٔبٖ ٚ تٛاِی ٘ؼُ (ٞبی ثشٌضاسی داػتبٖ ٚ اٍ٘یضٜ، ، ٔشرْٔٔٙبسغٓ حجبت ٘ؼجی ٝ ث)یخی ٘یضتبس

ٚ  الاػتٔ دس ٔؼیشٌبٜ  ایٗ كیشٚستٚ دس فشایٙذ ٔی ؿٛد تبحیش ٓٛأّی، ٞش چٙذ ثٝ كٛست ثٌی دػتخٛؽ تغییش 

 . ًی ًشیك ٔی وٙذا٘حٌبى ٚ اثتزاَ دس ٔؼیش اػتىٕبَ ٚ ٌبٜ 

دیٍش ایٙىٝ آییٗ ٕٞٛاسٜ ثشای وؼی ٚ دس ساػتبی ٘ىٛداؿت ٚالٔٝ، ثبٚس، اسصؽ ٚ آسٔبٖ خبكی كٛست  ٚیظٌی

٘ٝ ایٙىٝ رٕٔی ثبصیٍشٚ )پزیشد. ٚیظٌی دیٍش سفتبس آییٙی ایٗ اػت وٝ ٕٞٝ ٔٛاِیبٖ ثٝ ٘ٛٓی دس آٖ ثبصیٍش٘ذ ٔی

ٞش چٙذ رذی ٘ٝ ػشٌشٔی )تٌیشی یه آییٗ، دسحمیمت ثشپبوشدٖ ٘ٛٓی ص٘ذٌی ٔٛل ؿىُ ذ(؛رٕٔی تٕبؿبٌش٘

اػت؛ تٌٔیّی ٔٛلت چشخٝ ٓبدی ص٘ذٌی، خشق ٔؼتٕش ٚسٚصٔشٜ ٚالٔی  دس دَ ص٘ذٌی ٓیٙی ٚ (ٚػجىؼشی

ٚ ایزبد ٚلفٝ دس ص٘زیشٜ أٛس ربسی ٚ ّٕٓی ص٘ذٌی  الَ(ِٕ٘ی ٚ اخت اِجتٝ ٘ٝ ثٝ ٔٔٙبی ایزبد ثی)سٚ٘ذ سٚصٔشٌی

صْ ثشای الٛاِیبٖ ٚدٚآی تزٛیضی ٚ ساٞجشی، ربرثٝ ٞب ثٝ دِیُ ربیٍبٜ ٚیظٜ دس٘بخٛدآٌبٜ ٔ اػت. آییٗ

ای اص  ٞب ٚ اٞذاف، ٚرٛد ٔزٕٛٓٝ تىشاسؿٛ٘ذٌی داس٘ذ. تىشاسپزیشی آٟ٘ب تبثْ دسرٝ إٞیت ٚ آتجبس، ثمبی اٍ٘یضٜ

٘یت الفشدی ٚ ارتٕبٓی اػت. ؿشوت دس آییٗ ثٝ التوبی ٘ٛٓی ٓم تٕٟیذات ٔبدی ٚ غیشٔبدی ٚ تذاثیش

 پزیشد.  كٛست ٔی(ثضاسی ٚ فٙی٘یت اال٘ٝ ٓم)اسصؿی

آییٙی تزّی ٚ تزؼٓ ٓیٙی ٚ ّٕٓی ا٘ذیـٝ، ایٕبٖ، ثبٚس ٚ دِجؼتٍی ثٝ یه حمیمت اػت. ثٝ ثیبٖ دیٍش،  سفتبس

ٞٓ آٔیختٝ ٚ اتحبد  آییٗ ٘یض ٕٞچٖٛ ػبیش ٓجبدات چیضی اػت وٝ دس آٖ ٓمیذٜ ٚ ُٕٓ ٚ رٞٙیت ٚ ٔبدیت ثٝ

اثضاسی ٚ ثخـی راتی اػت. ؿشوت دس آییٗ أشی اختیبسی  ،ٞب لبٔٝ آییٗیبثٙذ. ثخـی اص ٔمبكذ ٔٛسد ِ٘ش اص ا ٔی

ؿٛد. ٔیضاٖ اؿتیبق افشاد ثٝ ؿشوت تبثْ دسرٝ  ٖ ٘ٛٓی فویّت ا٘ؼب٘ی لّٕذاد ٔیالداًّٚجب٘ٝ ٚ اص دیذ ٓبٔ ٚ

اػت.  ٚ احیب٘ب التوبئبت ٔحیٌی آتمبد، دسن هشٚست ٚ إٞیت ٚ هشیت ٘فٛر ثبٚس ٔشثٛى دس حبفِٝ رٕٔی

ثخـی ٚاسهبءوٙٙذٌی، داؿتٗ  ، ِزت(ٕٓذتب سٚحی ٚٔٔٙٛی)پزیشی، تجّیغبت، تٛلْ دسیبفت ٘تیزٝ ٚ پبداؽ ٔٔٝرب

ىخش ٔٛاِیبٖ، فـبس ٞٙزبسی ٚ سٚا٘ی، تٚ  ٔزٞجی، تٔذد -وبسوشد فشدی ٚ ارتٕبٓی، ربیٍبٜ ٚ آتجبسفشٍٞٙی

ٞب ٚ  ٓٛأُ ثؼیبس ٟٔٓ دس البٔٝ آییٗأىب٘بت ٚ تٕٟیذات ٚ فمذاٖ ٔٛاْ٘ اٍ٘یضؿی، اثضاسی ٚ ٔحیٌی اص رّٕٝ 

 یبثی ارتٕبٓی آٟ٘ب اػت.  سٚ٘ك

 ٚ رٕٔی البٔٝ ٚ اػت ٔزٞجی –پزیشی ٚ تشثیت فشٍٞٙی ٞب خٛد یىی اص ٓٛأُ ٟٔٓ ربٔٔٝ ؿشوت دس آییٗ

 .داس٘ذ( وٙٙذ وٝ آٖ سا ٕ٘بیٙذٌی ٔی)ٞبی فشًٞٙ ٔزٞجی فشدی دس تخجیت ثٙیبٖ  ٝث ٔٙحلش ٘مؾ آٟ٘ب ای تٛدٜ
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ای کَتاُ ٍ  چْارم: اگز پدیدُ ارتعیي را تِ هثاتِ آییٌی هقطعی ٍ هَسوی در ًظز تگیزین کِ در دٍرُ سَال

گیزی یک سثک سًدگی کِ اس الگَّای ًْادی ٍ  تَاى آى را در شکل گزدد، چگًَِ هی گذرا تزگشار هی

 تکزارپذیز تشکیل شدُ، هَثز داًست؟

 .تشیٗ ِ٘بْ ٔٔٙبیی ربٔٔٝ اػت زّی ٓیٙی فشًٞٙ ثٝ ٔخبثٝ ربْٔػجه ص٘ذٌی دس ٚالْ تجّٛس ٚ تالدیي:  شزفدکتز

ٞبی  ٞبی ٔختّف رٙؼی، ػٙی، لٛٔی، ؿغّی، ًجمبتی ٚ تٕذ٘ی، ٌٛ٘ٝ دس ٞش ربٔٔٝ ٕٔٔٛال حؼت ٔٛلٔیت

 .ٕ٘بیٙذٌی ٔی وٙٙذ سا یٞبی خبك ٞب ٚ ٌشایؾ ٞب، اسصؽ ٔختّفی اص ػجه ص٘ذٌی ٚرٛد داسد وٝ ٞشوذاْ، ثیٙؾ

ٞبی ؿخلیتی،  ٞبی صیؼتی فشد دس ٕٞٝ اثٔبد ٚ حٛصٜ بٍ ٌؼتشٜ ٚ ؿَٕٛ تمشیجب ٕٞٝ ػبحتػجه ص٘ذٌی ثٝ ِح

ػیبػی، التلبدی، ارتٕبٓی، فشٍٞٙی، استجبًی، صیجبؿٙبختی ٚ ٕٞٝ ؿئٖٛ ص٘ذٌی آٓ اص فشدی ٚ ارتٕبٓی، ٔبدی 

التوبی تیپ سٚا٘ی، ِ٘بْ ٌیشد. افشاد یه ربٔٔٝ ٕٔٔٛال ثٝ  ٚ غیشٔبدی، ٓیٙی ٚ رٞٙی ٚ حبثت ٚ ٔتغیش سا دس ثشٔی

ٞب،  تشثیتی، ػشٔبیٝ فشٍٞٙی ٚ ارتٕبٓی، ٓالیك ٚ ػالیك، ٘یبصٞب ٚ ا٘تِبسات ٚ ٘یض ثب ٌٓف تٛرٝ ثٝ ُشفیت

 دٞٙذ.  ارتٕبٓی ربٔٔٝ خٛد ا٘تخبة وشدٜ ٚ تشریح ٔی ٞبی فشٍٞٙی ٞب ٚ ٔحذٚدیت التوبئبت، فشكت

داسای ٚ  ، خٛدرٛؽ ٚ ٔشدٔی٘ـذٜ سیضی ػبثمٝ، ثش٘بٔٝ سٚیذادی ثیدس ؿىُ ٚ ؿٕبیُ ٔٛرٛد پیٕبیی اسثٔیٗ  ساٜ

اػت وٝ ثٝ دِیُ ٔبٞیت ٚیظٜ، اػتٔذاد ٚ ُشفیت ثبالیی ثشای تِٛیذ آحبس التوبئبت ٚیظٌی ٞبی حبثت ٚ ٔتغیش

ٔختّف ٚ ٔتّٙٛ داسد. دس تحّیُ اثٔبد ٔختّف ایٗ سٚیذاد ٚ ٔشاػٓ ٕٔٔٛال دٚ ػٙخ ثحج ثٝ كٛست تٛأبٖ 

ؿٙبػی ٓٙبكش ربسی دس ایٗ سٚیذاد)ٔٔٙبوبٚی ساص ٚ سٔضٞب ٚ وـف  ؿٙبػی ٚ ٘ـب٘ٝ دٌٔشح اػت: یىی ٕ٘ب

ٞب( ٚ دیٍشی ثشسػی وبسوشدٞب، پیبٔذٞب ٚ آحبس فشٍٞٙی، ارتٕبٓی، ػیبػی، ٓجبدی، اخاللی ٚ تشثیتی آٖ  دالِت

  ثشای افشاد ٚ رٛأْ.

ثٝ ثیبٖ ربٔٔٝ ؿٙبختی، ساٜ پیٕبیی اسثٔیٗ ٚ اٍِٛی صیؼتی ٞشچٙذ ٔٛلت ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس ایٗ ایبْ، ٓشكٝ ای 

 دٚثشای ٕ٘بیؾ ٓٙبكشی اص فشًٞٙ اػالٔی دس ؿىُ آسٔب٘ی آٖ اػت. ربٔٔٝ ؿٙبػبٖ ثشای فشًٞٙ ربٔٔٝ 

دس اػت وٝ ٚهٔیتی ٖ آٚ ٔحمك ٚالٔی  ػبحتتلٛیش ٔی وٙٙذ.  یآسٔب٘رٞٙی ٚ ٚالٔی ٚ ٓیٙی ٚ ػبحت 

ٓبدی صیؼت  ٚ ٓشكٝ ٞبی ٔختّف حیبت ارتٕبٓی رّٜٛ ٌشی داسد ٚ ٍٕٞبٖ، اص تزشثٝ آٖ دسسٚصٔشٜ ص٘ذٌی 

ٚ ثٝ یٕٗ دس ؿشایي خبكی  تٟٙبآٖ  ،  ٚهٔیتی اػت تمذیشی ػبحت آسٔب٘ی  خٛد وٓ ٚ ثیؾ ثشخٛسداس٘ذ.

آذادی، اِتضاْ ثٝ سٓبیت ایٗ ؿشایي صٔیٙٝ ٞب ٚ ثب صٚاَ آٖ ٕٔٔٛال أىبٖ حوٛس ٔی یبثذ ٚ تٕٟیذ صٔیٙٝ ٞبیی 

 اثتالی ثٝثشای ٕ٘ٛ٘ٝ، ایشا٘یبٖ ٕٔٔٛال ثٝ ٍٞٙبْ   ػبحت ٘یض دػتخٛؽ افَٛ ؿذٜ ٚ ثٝ حبؿیٝ سا٘ذٜ ٔی ؿٛد.
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ثٝ یبسی ٕٞذیٍش ٔی ؿتبثٙذ ٚ اؿتیبق ٚافشی ثٝ وٕه ٚ ٔؼبٓذت رٕٔی ثذٖٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ ، ت ٚ ػٛوٛاسیٔلیج

دسیغ ٔی ؿٛد ٚ ٌبٜ افشاد حتی دس ؿشایي ٓبدی ٔؼبٓذت أب ٕٔٔٛالایٗ  ی دٞٙذ؛ چـٕذاؿت اص خٛد ٘ـبٖ ٔ

ثشغٓ تمبهبی وٕه، پبػخ ٔٛسد ا٘تِبسی سا دسیبفت ٕ٘ی وٙٙذ. ٕ٘ٛ٘ٝ دیٍش ایٗ رّٜٛ ٕ٘بیی فشًٞٙ آسٔب٘ی، ایبْ 

سٓبیت  حذ اػت وٝ ٕٔٔٛال حبریبٖ تحت تبحیش ؿشایي خبكی وٝ دس آٖ ثٝ ػشٔی ثش٘ذ، اِتضاْ ثبالیی ثٝ

اسصؿٟبی اخاللی ٚ إٓبَ ٓجبدی اص خٛد ٘ـبٖ ٔی دٞٙذ ٚ ٔیُ ٚافشی ثٝ ا٘زبْ ٚارجبت ٚ تشن ٔحشٔبت اثشاص 

ٔی داس٘ذ؛ سٚحیٝ ای وٝ غبِجب ثٔذ اص ثبصٌـت، سفتٝ سفتٝ ثٝ ػشدی ٔی ٌشایذ ٚ ٚهٔیت ٓبدی پیـیٗ ٔزذدا 

ٚ رجٟٝ ٞبی رًٙ ثٛد وٝ ٔمذع دفبّ اٖ سدُٟٚٛس فشًٞٙ آسٔب٘ی، آؿىبس دیٍش ثؼیبس غبِت ٔی آیذ. ٕ٘ٛ٘ٝ 

ٕٔٔٛال سصٔٙذٌبٖ ثٔذ اص رًٙ، ٕٞٛاسٜ اص آٖ ثبحؼشت یبد ٔی وٙٙذ. غشم اص ًشح ایٗ ٔمذٔٝ تٛرٝ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ 

اػت وٝ ساٜ پیٕبیی اسثٔیٗ ٓشكٝ دیٍشی ثشای ٕ٘بیؾ فشًٞٙ آسٔب٘ی، فشاٞٓ ٔی ػبصد. چٍٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ 

شٍٞٙی ٚ رٕٔیت ؿٙبختی، ثذٖٚ ٞیچ ٔـىّی، چٙذ سٚصی سا دس وٕبَ تلٛسوشد رٕٔیتی ا٘جٜٛ ثب تٙٛٓبت ف

اخٛت ٚ كٕیٕت ٚ ثبالتش اص آٖ ایخبس ٚ فذاوبسی ثب یىذیٍش سٚصٌبس ثٍزسا٘ٙذ. ٘یبصی ثٝ روش ٘یؼت وٝ ؿٟشٞبی 

 ثضسي ٔب وٝ ٔیضاٖ رٕٔیتی ٔـبثٝ ایبْ اسثٔیٗ دس ؿٟش وشثال، سا دس خٛد ربی دادٜ ا٘ذ، ثب ا٘جٛٞی اص ٔـىالت

ٚ دس ُبٞش ساٜ ٌشیضی ٞٓ اص  ثٝ كٛست سٚصٔشٜ ٔٛارٟٙذ اخاللی، فشٍٞٙی، ارتٕبٓی، أٙیتی، ػیبػی، استجبًی

آٖ ٚرٛد ٘ذاسد. ایٗ تٟٙب رّٜٛ ای اص آحبس سٚحی ٚ ٔٔٙٛی ساٜ پیٕبیی اسثٔیٗ اػت وٝ چٙیٗ حیبت ًیجی سا ٞش 

دس ؿشایي ٓبدی ص٘ذٌی صٔیٙٝ چٙذا٘ی  چٙذ ثٝ كٛست ٔٛلت ٔیؼش ٔی ػبصد. سٚؿٗ اػت وٝ ایٗ فشًٞٙ آسٔب٘ی

   ثشای اثمب ٚ اػتٕشاس ٘ذاسد.  

پیٕبیی اسثٔیٗ اٌشچٝ آییٙی ٔٛػٕی ٚ ٌزساػت، أب آحبس  ٘ىتٝ ٟٕٔی وٝ دس ایٙزب ثبیذ اؿبسٜ ؿٛد ایٗ اػت وٝ ساٜ

وٙٙذٌبٖ ٚ  ٔتّٙٛ ٚ ٕٓیمی داسد وٝ ٘ٝ ٔٙحلش ثٝ ایبْ حوٛس دس ایٗ ٔشاػٓ ٚ ٘ٝ حتی ٔخلٛف ؿشوت

ٞبی  ٌشاٖ ٔجبؿش آٖ اػت. پذیذٜ اسثٔیٗ ثٝ ٔخبثٝ تزشثٝ ٘ٛٓی ػجه ص٘ذٌی، ٘ٛٓی ثٛدٖ ٚ ؿذٖ ثب الیٝ وٙؾ

ٞبی الصْ ثشای تبحیشٌزاسی ٕٓیك ثش  ؿٙبختی، ٓبًفی، سفتبسی، تجّیغی، استجبًی ٚ ایذئِٛٛطیىی اػت وٝ ُشفیت

داسا سا ٘یض  پیٕبییی ساٜ ٞبی پؼب ٔیتٞب ٚ ٔٛل ٌشاٖ ٚ ػبیش ٔشتجٌبٖ دس ٚهٔیت ٞبی ٔختّف ص٘ذٌی وٙؾ ػبحت

  ثبؿذ. ٔی

 ثشخی اص ایٗ تبحیشٌزاسی ٞب ٓجبستٙذ اص:

 ؛ٞبی ٔٔٙٛی ٚ سٚحب٘ی ٚ لشاسٌشفتٗ دس ٚهٔیت ٔذسٖؿذٜ  ٟ٘بدی. أىبٖ سٞبیی اص لفغ آٞٙیٗ ص٘ذٌی 1

 ؛ٚ ٓیٙیحبالت، حشوبت، ػىٙبت ٚ وٙؾ ٞبی رٞٙی تٛحیذ ّٕٓی دس تٕبْ  ٓٙلشثٝ رٞٙی ٚ ّٕٓی . تٛرٝ 2
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 ؛ٞبی ٓبؿٛسائیبٖ تزذیذ ثیٔت ٔذاْٚ ثب اٞذاف ٚ آسٔبٖ أىبٖ یبثی. 3

 ؛ٚاال اٞذافدس ٔؼیش ص٘ذٌی ثشای سػیذٖ ثٝ  بتٞب ٚ ٔـم . تحُٕ ػختی4

 ؛ٔٔٙٛی ٔٙفی ثٛاػٌٝ تزشثٝ ّٕٔٛع فوبیتخّیٝ ٞیزب٘بت أىبٖ یبثی . 5

 ؛ٔٛٔٙب٘ٝتِٛی ٚ تجشی دس ص٘ذٌی ٚ اٍ٘یضٜ ثشای اثشاص  اسادٜ. تمٛیت 6

 ؛)تمٛیت ٞٛیت دیٙی(یه أت ثضسي دس رشٌٝ ثٛدٖ. تمٛیت خٛدآٌبٞی دیٙی ٚ احؼبع 7

 ؛ٞبی ٔتٟٔذا٘ٝ دس ساػتبی تبٔیٗ اٞذاف رٟب٘ی اػالْ ػبصی رٟت ا٘زبْ وٙؾ . صٔی8ٝٙ

 ؛ارتٕبٓی ٔـتشن دس أٛسرٕٔی ٌشایی ٚ ٔـبسوت  . تمٛیت سٚحیٝ ر9ْٕ

 ؛ثش پبیٝ ٔحجت، كٕیٕت، تٌّف، ایخبس، ا٘فبق ٚ تٔبٖٚ . تمٛیت استجبًبت ٚ ٔٙبػجبت ا٘ؼب٘ی10

 ٞب ٚ ِغٛ ٕٞٝ تٕبیضات لٛٔی، ّٔی، ؿغّی ٚ تحلیّی. . تمٛیت سٚح اخٛت ٚ ٕٞذِی دس پشتٛ رٚة ٔٙیت11

تَاى در  ٍ چِ پیشٌْاداتی هی را تْدید هی کٌدّایی ایي پدیدُ هذّثی  سَال پٌجن: تِ ًظز شوا چِ آسیة

 رائِ داد؟آًْا ا جلَگیزی اسجْت 

ٚ  سٚیذادٞبدٞذ وٝ ایٗ آییٗ ِٓیٓ ٔٔٙٛی ٚ اِٟی ٘یض ٕٞچٖٛ ٕٞٝ  ٞبی ٓیٙی ٘ـبٖ ٔی تزشثٝالدیي:  شزفدکتز

ا٘حشافبت ٚ آػیت ٞب، ارتٕبٓی ثٝ ًٛس ًجیٔی ٚ ثٝ ٔشٚس صٔبٖ اص ٓشٚم ثشخی آفبت،  -فشٍٞٙی پذیذٜ ٞبی

آحبد ؿشوت وٙٙذٜ دس آٖ  یٞب اٍ٘یضٜ٘یبت ٚ  ثش آٖ،  كفب ٚ خّٛكی وٝ دسحبوٓ  فوبی لذػیتحشیفبت وٝ ثب 

ٚ آسٔبٟ٘بی ٔٔٙٛی خبكی وٝ وٙؾ ٌشاٖ اص سٍٞزس ایٗ ٔـبسوت رؼتزٛ ٔی وٙٙذ  اٞذاف  ٔٛد ٔی ص٘ذ ٚ 

تٙبفی ٚ تٔبسم داسد، ٔلٖٛ ٘خٛاٞذ ثٛد. چٙذاٖ دٚس اص ا٘تِبس ٘یؼت وٝ  ٚتحمك آٖ سا ا٘تِبس ٔی وـٙذ؛ 

ِ٘یش رٟب٘ی، ثٝ دِیُ ثشخی  وـب٘ذٖ ایٗ ٔشاػٓ ثی ا٘حشاف ثشای ثٝاػالٔی ٚ ا٘مالة  دؿٕٙبٖ لؼٓ خٛسدٜ  ؿیٔٝ 

ٚاسد ُٕٓ ؿذٜ ٚ ًشح ٞب ٚ ٘مـٝ ، ٔٔٙٛی ٚ ػیبػیآحبس ٚ ثشوبت ِٓیٓ  تشتت ا٘جٜٛ فشد ٚٝ ٞبی ٔٙحلش ث ٚیظٌی

تذسیزب دس آٚس٘ذ ٚ  ٞبی ٔمتوی یىی ثٔذ اص دیٍشی  ثٝ ارشا  دس فشكت ساؿیٌب٘ی تذاسن دیذٜ  ٚخبئٙب٘ٝ ٞبی 

 صٔبٖ ؿٙبػیآٖ سا اص دسٖٚ تٟی وشدٜ ٚ ٌبٜ ثٝ هذ آٖ تجذیُ وٙٙذ. لٌٔب ٔشالجت ٚ ٞٛؿیبسی ٚ ثلیشت ٚ 

   خٛاٞذ ثٛد.ٔٛٔٙب٘ٝ، ٔبْ٘ رذی دس ثٝ حٕش سػیذٖ ایٗ تًٛئٝ ٞب 

 :ِٓیٓ اص ایٗ لشاس٘ذ سٚیذادٞبی ٔحتُٕ ٚ تٟذیذوٙٙذٜ ایٗ  اٞٓ آػیت

 ؛ تفشلٝ افىٙب٘ٝ ای ٚ یبثی رٟت ًشح ؿٔبسٞبی فشلٝ افشاًی ٚ فشكتأىبٖ ٘فٛر رشیب٘بت ا٘حشافی ٚ . 1
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 ٘ـش ؿبیٔبت؛  افىٙی ٚ ٓبتی ٚ ربػٛػی دؿٕٗ اص ًشیك ؿجٟٝالٞبی اً أىبٖ ٘فٛر ػشٚیغ .2

ؿذٖ آتؾ  ٞبی ٔختّف غیشؿیٔی تٛػي دؿٕٙبٖ ٚ ثشافشٚختٝ فشلٌٝشٟٚٞب ٚ پزیشی  افضایؾ اػتٔذاد تحشیه. 3

 ٝ ؿیٔیبٖ ػبوٗ دسوـٛسٞبی ٔختّف؛ ٓلجیت آٟ٘ب ّٓیخـٓ ٚ 

 اٞذاف ٚ اغشام ػیبػی ٚ ایذئِٛٛطیه؛ تبٔیٗ ثشای  دس ٔذیشیت ٚ ساٞجشی ایٗ سٚیذاد ٞب دِٚت پٟٙبٖدخبِت . 4

ؿخلیت  ٚ یبسٌیشی تٛػي ٞٛاداساٖ افشاًی ثشخی ثشای ٔشیذثبصی  فشكتٞبی تجّیغبتی اص ایٗ  ثشداسی ثٟشٜ. 5

 ْ؛الرٟبٖ اػ بس ٚ پٟٙبٖ دسٞب ٚ رشیب٘بت ػیبػی ٔزٞجی آؿى

ٞبی  اص ًشیك ٘لت ثٙشٞب، تبثّٛٞب، تشاوت اػتفبدٜ تجّیغبتی اص ایٗ فشكت ثشای اغشام تزبسی ٚ ػٛداٌشا٘ٝ .6

 ؛ٞبی ٔحّی ٚ احیب٘ب تبػیغ ثبصاسچٝ تجّیغبتی

ًشاٚت ٚ ٞبی ٘ٛ ثٝ ٘ٛ  لیتالاص ختذسیزی ؿذٖ  یبثی ٟ٘بدی ٚ تٟی ػبختیٔٙی  ؿذٖ ٓبدی ؿذٌی ٚ ٔٙبػىی .7

 ؛ ثخؾ

 .اؽ ثیالٞبی حٕبػی ٚ ا٘م ٚ غفّت اص رٙجٝآٖ ػٙتی  حیٝ ای ٚ ٔشای تٔضیٝ  رٙجٝ ٞبیغّجٝ . 8

ٚیظٜ ثب تٛرٝ ٝ ٞبی ٔختّف ث اص وـٛسٞب ٚ ّٔیت (ّ)چٙذٔیّیٛ٘ی صائشاٖ ٚ ٓبؿمبٖ حشْ حؼیٙی حوٛسثی ؿه، 

آٖ دس آیٙذٜ ٘ضدیه ٚ ٘یض ثب تٛرٝ ثٝ  ثیٙی سؿذ تلبٓذی ثٝ سٚ٘ذ افضایؾ وٕی آٖ دس ػٙٛات ٔتٛاِی اخیش ٚ پیؾ

رب٘جٝ  سیضی ٕٞٝ ثش٘بٔٝ ٚ ایشاٖ؛ ٔحذٚدیت خذٔبت ٔشدٔی ٚ ایخبسٌشایب٘ٝ ٚ حتی أىب٘بت تخلیلی دِٚت ٓشاق

ٚ اتخبد تلٕیٕبت ساٞجشدی ثشای تبٔیٗ ٚ تذاسن أىب٘بت ٚ خذٔبت ٔتّٙٛ ٔٛسد ٘یبص ایٗ خیُ ِٓیٓ تٛػي 

 شٚست لٌٔی داسد. وٙٙذٜ صائش ه ٕٞٝ وـٛسٞبی آضاْ

 :كٝ ٕ٘ٛدالتٛاٖ دس ٔحٛسٞبی ریُ خ تشیٗ پیـٟٙبدات ایٗ ثخؾ سا ٔی ثشخی اص ٕٓذٜ

اِضاْ ػبصٔب٘ی ٕٞٝ ٟ٘بدٞبی ٔشثٛى ثٝ ٚ  وٙٙذٜ صائش ٞبی آضاْ ایزبد ٔذیشیت ٔتٕشوض ثب ٕٞىبسی دِٚت. 1

 سػب٘ی؛  خذٔبتثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٕٞىبسی ٔٙؼزٓ دس 

 ٔشاػٓ؛ ایٗ ٌؼتش رٟت ا٘ٔىبع رٟب٘ی  رٟبٖ ای سػب٘ٝب٘بت ای اص أى تذاسن ٔزٕٛٓٝ. 2

اص رٟبٖ اػالْ ٚ ربٔٔٝ  وٙٙذٌبٖ تشیٗ ٌٔبِجبت ؿشوت ٘ٝ ٔتوٕٗ اكّیالتذٚیٗ ٚ كذٚس ثیب٘یٝ یب ٔٙـٛس ػب. 3

 ؛ رٟب٘ی
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 غیشٜ ٞبی ثشرؼتٝ آٖ ٚ ػپغ تجذیُ آٟ٘ب ثٝ فیّٓ، ػشیبَ، ا٘یٕیـٗ ٚ تلٛیشوـیذٖ ػٛطٜ ؽ دس رٟت ثٝ. تال4

 ثشای ا٘تمبَ آٟ٘ب ثٝ افىبسٕٓٛٔی ٚ حفَ آٟ٘ب دس آسؿیٛٞبی تبسیخی؛ 

ی وـٛسٞبی ٔتجّٛ ٚ وـٛس ٚ خشٚر یدس ٔزبسی ٚسٚدصائشاٖ آضاْ ٚ ثبصٌـت دسوبٞؾ تـشیفبت ٌٕشوی . 5

 ؛ ٓشاق

 ٚ تالؽ دس رٟت سفْ وٕجٛدٞب   سػب٘ی ثشفشایٙذ خذٔبتػبصٔبٟ٘بی ٔشثٛى ِ٘بست . 6

پغ اص ٚ ؿٙبػبیی آػیت ٞبی ٔحتُٕ  ٞبی ٔشثٛى  ّٕٓىشد ػبصٔبٖ رٟت آٌبٞی اص یٔیذا٘ا٘زبْ ٌٔبِٔبت . 7

 پبیبٖ ٔشاػٓ؛ 

ٚیظٜ ٝ ث حٛصٚی ٚ دا٘ـٍبٞیپظٚٞـٍشاٖ ایٗ سٚیذاد ِٓیٓ تٛػي  صٔیٙٝ ثشای ٔٛارٟٝ ِ٘شی ٚتحّیّی ثب ایزبد. 8

ْ ٚ ربٔٔٝ الٞبی اػ آسٔبٌٖیشی اص آٖ دس پیـجشد اٞذاف ٚ  ؿٙبػی ٚ ٘حٜٛ ثٟشٜ ؿٙبػی، آػیت دس ثخؾ ُشفیت

 .ٔیالاػ


