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چىیذ : ٜػجه ص٘ذٌی ٔدٕٛػ ٝای اص وٙؾ ٞب ٚ ٚاوٙؾ ٞبیی اػت و ٝا٘ؼبٖ دس ص٘ذٌی داسد  ،اٌش ایٗ اػٕبَ ٚ
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سفتبسٕٞ،ب ًٙٞثب فغشت ٔ ٚغبثك ثب دػتٛسات اػالْ ػضیض ثبؿذ،صٔی ٝٙػبص ٔیُ ا٘ؼبٖ ث ٝػؼبدت اثذی  ٚخبٚیذ
ثٛدٔ ٚ ٜؼیش ص٘ذٌی ث ٝػالٔت عی خٛاٞذ ؿذ .لغؼب ثیٗ ٟ٘بدٞبی فشٍٙٞی وـٛس ػٛٙا٘ی ث ٝثضسٌی ،ػظٕت ٚ
لذاػت آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٘یؼت ؛ ٚظیف ٝایٗ ػبصٔبٖ ث ٝػٛٙاٖ پشچٕذاس تحمك ػجه ص٘ذٌی اػالٔی ثؼیبس حبئض
إٞیت اػت ؛ چشا و ٝچٍٍ٘ٛی تٕذٖ  ٚفشٞ ًٙٞش ّٔت سا اص چٍٍ٘ٛی تٛخ ٝآٖ ث ٝآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٔی تٛاٖ
دسیبفت .ایٗ ٟ٘بد فشٍٙٞی صٔب٘ی ٔی تٛا٘ذ ث٘ ٝح ٛؿبیؼت ٝدس تحمك ػجه ص٘ذٌی اػالٔی ایفبی ٘مؾ وٙذ  ،وٝ
٘ؼجت ثٚ ٝظبیف خٛد ٚالف ٌشدد ٛ٘.ؿت ٝحبضش ث ٝثشسػی ٘مؾ ٚ ٚظبیف ػبصٔبٖ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ دس تحمك
ػجه ص٘ذٌی اػالٔی ٔی پشداصد :
وّیذ ٚاط : ٜػجه ص٘ذٌی  ،ػجه ص٘ذٌی اػالٔی  ،آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ

ٔمذٔ: ٝ
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ثیؿه ٔذسػ ٝصیجبتشیٗ تدّیٌب٘ ٜظبْ تؼّیٓ  ٚتشثیت اػت  ٚاٌش ثخٛاٞیٓ ث ٝػجه صیجبیی اص ص٘ذٌی دػت یبثیٓ
ثبیذ دس ایٗ ٟ٘بد پبیٞٝبیؾ سیخت ٝؿٛد؛ثٙبثشایٗ وٛدوبٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ أشٚص و ٝػبص٘ذٌبٖ خبٔؼ ٝفشدا ٞؼتٙذ
،چٍٍ٘ٛی پشٚسؽ آ٘بٖ ٘مؾ ٕٟٔی دس ؿىُ ٌیشی ؿخلیت آ٘بٖ  ٚدس ٟ٘بیت ،دس سؿذ  ٚتٛػؼٝ
فشٍٙٞی،اختٕبػی  ،ػیبػی  ٚالتلبدی خبٔؼ ٝایفب خٛاٞذ وشدٚ.ظیف ٝآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػت و ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ سا
 ٓٞفشدی ؿبیؼت ٝثبس آٚسد تب ثشای خٛد داسای كفبت خٛة ا٘ؼب٘ی ثبؿذ  ٓٞ ٚا ٚسا ػضٔ ٛؤثش خبٔؼ ٝوٙذ تب فشدی
ٔفیذ ثشای دیٍشاٖ ثبؿذ .ثؼیبسی اص ٔـىالتی و ٝدس وـٛسٞبی ٔختّف خٟبٖ ثب آٟ٘ب دسٌیش٘ذٔ ،تبثش اص ٘تبیح ٘ظبْ
ٞبی تشثیتی سػٕی  ٚغیش سػٕی اػت.ثش ػبصٔبٖ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ الصْ اػت ٘مؾ اػبػی سا دس تشثیت اخاللی،
ٔذ٘ی ٔ ٚؼٛٙی ثشػٟذ ٜثٍیشد  ٚتالؽ ٞبی ػبیش ٟ٘بد ٞبی فشٍٙٞی سا تىٕیُ وٙذ.

تؼشیف ػجه ص٘ذٌی :
"ػجه ص٘ذٌی" ٔدٕٛػ ٝای اص ٍ٘شؽ ٞب ٌ ،شایؾ ٞب  ،سفتبسٞب  ،ثبٚسٞب  ،اػتمبدات  ،اػٕبَ  ٚػالیك فشد یب ٌشٜٚ
اػت " .فش" ٚ "ًٙٞسٚؽ ص٘ذٌی" دس ٔمبیؼ ٝثب"ػجه ص٘ذٌی" ٔفبٞیٓ ػبْ تشی تّمی ٔی ؿ٘ٛذ.دس ٔغبِؼبت
اِّٚی ٝدس حٛص ٜػجه ص٘ذٌی  ،ثش سفتبسٞب  ٚفؼبِیت ٞبی ػیٙی تأویذ ٔی ؿذ؛أب ث ٝتذسیح  ،اسصؽ ٞب ٍ٘ ٚشؽ ٞب
٘یض ث ٝػٛٙاٖ ػٙبكش ٔ ٟٓدس تؼبسیف ػجه ص٘ذٌی ٕ٘بیبٖ ؿذ.اص ایٗ س ، ٚثشای ػجه ص٘ذٌی ٔؤِفٞ ٝبی ٔتؼذدی
اص خّٕٔ ٝؤِف ٝاختٕبػی  ،ػجبدی  ،ثبٚسٞب  ،اخاللی ٔ ،بِی  ،خب٘ٛاد ، ٜػالٔت  ،تفىش  ٚػّٓ  ... ٚثش ؿٕشد ٜا٘ذ وٝ
 ٓٞخٙجٞ ٝبی ػیٙی  ٓٞ ٚخٙجٞ ٝبی رٙٞی سا دس ثش ٔی ٌیش٘ذ.ثذیٗ تشتیت ،ثشٚص ػجه ص٘ذٌی سا ٔتأثش اص
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ٔدٕٛػ ٝػٛأُ دس٘ٚی(اٍ٘یض،ٜؿخلیت،احؼبػبتٍ٘،شؽ  ٚثبٚس)  ٚػٛأُ ٔؤثش ثیش٘ٚی (فش،ًٙٞخشدٜ
فشٛٔ،ًٙٞلؼیت اختٕبػی،خب٘ٛاد،ٜػبصٔبٖ ٞبی فشٍٙٞی،فؼبِیت ٞبی التلبدی)ٔی دا٘ٙذ (.ػظیٕی
فشد،فبعٕ،ٝخب٘ٛاد ٚ ٜػجه ص٘ذٌی اػالٔیٔ،بٙٞبٔ ٝپی٘ٛذ،ؿٕبس ،104ٜف )90ثب ایٗ تؼشیف ػجه ص٘ذٌی ؿبُٔ
تٕبْ ٔؼبئّی اػت ؤ ٝتٗ ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ سا ؿىُ ٔی دٙٞذ.

تؼشیف ػجه ص٘ذٌی اػالٔی :
"ػجه ص٘ذٌی اػالٔی" ،ػجىی اص ص٘ذٌی اػت و ٝثبٚسٞب  ٚاسصؽ ٞبی اػالْ ثش آٖ حبوٓ اػت.دس اػالْ،ػجه
ص٘ذٌی ثش اػبع ػٔ ٝحٛس اػتمبدات،اخاللیّبت ٚ ٚظبیف ػّٕی اػتٛاس اػت.تؼبِیٓ اػالْ،تٕبْ ٚظبیف ص٘ذٌی سا
پٛؿؾ ٔی دٞذ  ٚػجه ص٘ذٌی ثشٌشفت ٝؿذ ٜاص آٖ ،ػجه ص٘ذٌی ٔغبثك ثب فغشت ا٘ؼب٘ی اػت.ػجه ص٘ذٌی
اػالٔی ؿبخق ٞبیی داسد و ٝثب آٖ ؿٙبختٔ ٝی ؿٛد(.ػظیٕی فشد،فبعٕ،ٝخب٘ٛاد ٚ ٜػجه ص٘ذٌی
اػالٔیٔ،بٙٞبٔ ٝپی٘ٛذ،ؿٕبس،104ٜف)90

٘مؾ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ دس تحمك ػجه ص٘ذٌی اػالٔی :
یىی اص ثضسٌتشیٗ ٚصاستخب٘ٞ ٝبی وـٛس ثِ ٝحبػ ٚػؼت ،فشاٌیشی  ٚخبٔؼٔ ٝخبعت ،آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػت و ٝثب
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حذٚد ٔ 49یّی ٖٛدا٘ؾ آٔٛص و ٝثب احتؼبة ٚاِذیٗ آٟ٘ب ٘یٕی اص خٕؼیت وـٛس سا تـىیُ ٔی دٙٞذٔ ،ی تٛا٘ذ ثٝ
ػٛٙاٖ اكّی تشیٗ ػبصٔبٖ ٟ٘بدی ٝٙػبصی ػجه ص٘ذٌی دس ثیٗ ٔخبعجبٖ خٛد ثبؿذٟ٘.بدی ٝٙػبصی ػجه ص٘ذٌی اص
دٚساٖ وٛدوی دس ثیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ اثش پزیشی ثیـتشی سا ثٕٞ ٝشا ٜداسد  ٚحتی ایٗ ٔٛضٛع ٔی تٛا٘ذ ثب سفتٗ ثٝ
وتبة ٞبی دسػی صٔی ٝٙػبص تٛخ ٝثیـتش ؿٛد و ٝثٟتشیٗ ٔأٔٗ آٖ ٔذاسع وـٛس ٞؼتٙذ ؛ اص عشف دیٍش ٚظیفٝ
آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ تٟٙب تشثیت آٔٛصؿٍبٞی  ٚیب تذسیغ یه ؿخق ٔؼیّٗ  ٚیب یه دسع ٔؼیٗ ث ٝحؼبة ٕ٘ی آیذ
؛ دس حمیمت ٔذاسع دس خٛأغ أشٚص وٛؿؾ داس٘ذ و ٝخلٛكیبت اخاللی ثب اخشای ثش٘بٔٞ ٝبی ٌشٞٚی  ٚعشح
ٔؼبئُ اختٕبػی ث ٝعٛس خذی ػّٕی ؿٛد .آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٔی تٛا٘ذ ٔٛخت ؿىٛفبیی ػبیش ثخؾ ٞبی
التلبدی ،اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی ؿٛد  ٚایٗ اػتؼذاد  ٚتٛا٘بیی تٟٙب ثب تمٛیت آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ایدبد ٔی ؿٛد .
افضایؾ آٔبس عالق ،تٙجّی  ٚدٚسی اص وبس  ٚتالؽ ضؼف ٞبی ػبختبسی ٞؼتٙذ و ٝثشای ثشعشف وشدٖ آٟ٘ب ثبیذ ثٝ
اسصؽ ٞب سخٛع وشد و ٝآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ دس ٟ٘بدی ٝٙوشدٖ ایٗ اسصؽ ٞب ٘مؾ ٔٛثشی داسد٘.مؾ ؿٍفت اٍ٘یض
آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ دس ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ  ٚؿىٛفبیی اػتؼذادٞب  ٚاسصؽ ٞبی ٚاالی ا٘ؼب٘ی ثش ٞیچىغ پٛؿیذ٘ ٜیؼت.
آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٘ ٝتٟٙب ٔی تٛا٘ذ دس سؿذاخاللی ،سفتبسی  ٚحتی خؼٕب٘ی افشاد ٔؤثش ثبؿذ ،ثّىٚ ٝػیّ ٝای دس
خٟت سفغ ٘یبصٞبی حمیمی ٔ ٚلبِح اختٕبػی ث ٝؿٕبس ٔی آیذ یؼٙی ٘مؾ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٘ ٝتٟٙب دس ػیٙیت
ثخـیذٖ ث ٝص٘ذٌی ٔبدی ٔ ٚؼٛٙی فشد ٔتٛلف ٔ ٚحذٚد ٕ٘ی ؿٛد ثّى ٝتٕبْ ؿؤ ٖٚاختٕبػی ا ٚسا دس ثش ٌشفتٚ ٝ
صٔی ٝٙػبص سؿذ فىشی  ٚاخاللی ا٘ؼبٖ ٞبی یه خبٔؼ ٝپٛیب اػت .اٌش ٔب ثخٛاٞیٓ ثٕب٘یٓ  ٚوشأت داؿت ٝثبؿیٓ ٚ
آِت دػت دیٍشاٖ ٘ـٛیٓٞ ،یچ ساٞی ٘ذاسیٓ خض ایٙى٘ ٝمؾ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ سا دس تحمك ػجه ص٘ذٌی اػالٔی
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خذی ثٍیشیٓ.

ٚظبیف آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ دس تحمك ػجه ص٘ذٌی اػالٔی :
خبٔؼ ٝثذ ٖٚتشثیت فشص٘ذاٖ  ٚآحبد خبٔؼٕ٘ ٝی تٛا٘ذ ث ٝاٞذاف خٛد آٍ٘ ٝ٘ٛو ٝالصْ  ٚؿبیؼت ٝاػت دػت یبثذ.
غشثی ٞب اص یه عشف ث ٝؿىّی ثؼیبس غیشٔؼتمیٓ  ،فش ًٙٞخٛد سا چٙبٖ ثضسي ٔی وٙٙذ و٘ ٝؼُ خذیذ احؼبع
وٙذ دیٍش ٕ٘ی تٛا٘ذ ثب فش ًٙٞخٛد استجبط ثشلشاس ػبصد  ٚاص عشف دیٍش ،ػٙبكش فش ًٙٞغشثی ٔب٘ٙذ ٘ٛع پٛؿؾ،
ػجه ٔؼٕبسیٛ٘ ،ع غزا ،ؿیٞ ٜٛبی ٔؼبؿشت  ٚحتی ایذ ٜآَ ٞب  ٚآسٔبٖ ٞبی ص٘ذٌی  ٚث ٝعٛس وّی ؿی ٜٛص٘ذٌی
خٛد سا دس صیجبتشیٗ لبِت ٞبی ٕٔىٗ تجّیغی ػشضٔ ٝی وٙٙذ تب ػال ٜٚثش خّت ٘ظش ّٔت ٞب ،ا٘ذیـ ٝآٟ٘ب سا د٘جبِٝ
س ٚخٛد ػبصد .دس ایٙدبػت و ٝروبٚت  ٚصیشوی ٔؼؤِیٗ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ -ث ٝػٛٙاٖ ٕٟٔتشیٗ ٟ٘بد تحمك ػجه
ص٘ذٌی اػالٔی -اػت تب ٚاسد كح ٝٙؿ٘ٛذ  ٚثب تىی ٝثش وشأت  ٚػضت خٛد  ٚثب اػتٕبد ث ٝلذست اثتىبس  ٚخاللیت
 ٚپیـ ٝوشدٖ ثشدثبسی  ٚكجش  ،ػجه ص٘ذٌی اػالٔی سا تؼبِی ثخـٙذ  ٚدس ایٗ سلبثت خذی  ٚػخت ،ا٘دبْ
ٚظیفٕ٘ ٝبیٙذ .

اص آ٘دب و ٝثبالتشیٗ ٚظیف ٝدس ػبصٔبٖ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ تشثیت ا٘ؼبٖٞبیی ثب ٔؼیبسٞبی ٔؼشفی ؿذ ٜاص ػٛی لشآٖ
 ٚا ُٞثیت(ع) اػت  ،آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٔی تٛا٘ذ ثب آؿٙبیی  ٚتشثیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثب ایٗ آٔٛصٜٞب  ،ثٟتشیٗ ػجه
ص٘ذٌی سا دس ثیٗ فشاٌیشاٖ ٟ٘بدی ٝٙوٙذ .
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اص یه دیذٌبٔ ٜی تٛاٖ ٚظبیف ػٕذ ٚ ٜاػبػی آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ سا ثلٛست صیش ثشؿٕشد :

-4ایدبد یب آٔٛختٗ آ٘چ ٝؿخق ٕ٘ی دا٘ذ یب ٘ذاسد.

-9تىٕیُ آ٘چ ٝؿخق ٘ ،بلق ٔی دا٘ذ.
-3اكالح یب ثشعشف ػبختٗ ٔؼبیجی و ٝؿخق دس فىش ٔ،ؼّٔٛبت یب ٟٔبست ٞب داسد (.ؿؼبسی ٘ظاد،ػّی اوجش٘،مؾ
آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ دس فش ًٙٞػٕٔٛی،ف )5وبٔال ٚاضح اػت و ٝایٗ دیذٌب ٜلبثُ اػتفبد٘ ٜیؼت فّزا ثب ؿشح
ٚظبیف ایٗ ػبصٔبٖ ثلٛست وبسثشدی تش ٔ ،ی تٛاٖ دس ٔذت وٛتب ٜتشیٛٔ ،فمیّت ثیـتشی دس ایٗ ٔؼیش ثذػت
آٚسد .
اص دیذ ٌب ٜدیٍش ٚظبیف آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ سا ٔی تٛاٖ ث ٝد ٚثخؾ اػبػی تمؼیٓ وشد  :اِف.ثخؾ ثش٘بٔ ٝسیضی
ة .ثخؾ اخشایی

الف .بخش برناهه ريزی  :ثشای ایٗ ثخؾ ٔی تٛاٖ دٛ٘ ٚع ثش٘بٔٝسیضی دس ٘ظش ٌشفت -4 :ثش٘بٔ ٝوٛتبٜٔذت
 -9ثش٘بٔ ٝثّٙذٔذت ؛(ٔی تٛاٖ دس ایٗ ثخؾ ثش٘بٔٞ ٝبی ٔیبٖ ٔذتی سا ٘یض خٟت اسصؿیبثی س٘ٚذ وبس پیؾ ثیٙی
وشد ).
ثشای ایٙى ٝػجه ص٘ذٌی دیٙی دس ثیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ سٚاج پیذا وٙذ ،لذْ ا َٚایٗ اػت و ٝثش٘بٔ ٝسیضاٖ آٔٛصؽ ٚ
پشٚسؽ ،ػجه ص٘ذٌی ٔٛسد ٘ظش دیٗ سا و ٝتٛػظ ػّٕبی دیٗ اص ٔت ٖٛاكیُ دیٙی اػتخشاج ؿذ ٜا٘ذ ،دس ٔشاحُ
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ٔختّف ثش٘بٔ ٝسیضی خٛد،اػٓ اص وٛتبٔ ٜذت تب ثّٙذ ٔذت دخیُ وٙٙذ .دس ثش٘بٔٝسیضی وٛتبٜٔذت ،ضشٚست  ٚأىبٖ
حُ ٟٔٓتشیٗ ٔؼبئُ حبئض إٞیت اػت؛ثٙبثشایٗ ثبیذ أ ٓٞؼبیُ ٌضیٙؾ ؿٛد  ٚحذاوثش دس ٔذت  9یب  3ػبَ
٘تیدٝای اسای ٝؿٛد.
ثش٘بٔ ٝسیضی ثّٙذ ٔذت ،دس حمیمت ٘ظشی ٝپشداصی دس ثبة ٚالؼیبت خبٔؼ ٝاػت و ٝوبس ثش٘بٔ ٝسیضاٖ آٌب ٜثٝ
اسصؽٞبی اػالٔی دس حٛص ٜتؼّیٓ  ٚتشثیت اػت؛یؼٙی  ٓٞدس حٛص ٜخبٔؼٝؿٙبػی  ٓٞ ٚدس تٛكیف ٚضغ ٔٛخٛد
٘ؼجت ث ٝاسصؽٞبی اػالٔی خجش ٜثبؿٙذ .ثشای ٘ظشیٝپشداصی دس ثبسٚ ٜالؼیبت خبٔؼ ٝثبیذ ث ٝدسػتی اص ٚضؼیت
ػیٙی ٘ ٚمبط ضؼف  ٚلٛت خبٔؼ ٝآٌبٞی داؿت ٝثبؿیٓ؛ چشاو ٝدس غیش ایٗكٛست ٘ظشیٝپشداصی ٔب رٙٞی خٛاٞذ
ثٛد.
آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ دس ػیٗ حبَ و ٝتغییش دٙٞذ ٜاػت  ٚخض آٖ ٞذفی ٘ذاسد  ،خٛدؽ ٘یض پیٛػت ٝدس حبَ تغییش ٚ
تح َّٛثبؿذ ٞ ٚش ٌ ٝ٘ٛتغییش دس ٘ظبْ  ٚسٚؽ ٔ ٚحتٛا ثش اػبع ٘یبص ٞبی سٚص خبٔؼ ٝثبؿذ ٔ.ؼبئُ تشثیتی أشٚص ٚ
فشدای خبٔؼ ٝسا  ،ثذٞ ٖٚشٌ ٝ٘ٛاغٕبم  ٚتؼبٔح خؼتد ٛوٙیٓ  ٚثب اِٛٚیت ثٙذی ثشای حُ آٟ٘ب ثش٘بٔ ٝسیضی ؿٛد
؛ ث ٝػجبستی آٔٛختٞ ٝب ثب وبسثشد ٞب ٔغبثمت داؿت ٝثبؿٙذ .آِٛیٗ تبفّش دس تـشیح ؿىبف ثیٗ آٔٛختٞ ٝب  ٚوبسثشد
ٞب ث ٝایٗ اؿبسٔ ٜی وٙذ ؤ ٝؼئّ ٝثیىبسی أشٚص ثب ثیىبسی دٚساٖ كٙؼتی فشق داسد  .أشٚص اٌض دٔ ٜیّی ٖٛخبی
خبِی  ٚتٟٙب یه ٔیّی ٖٛثیىبس ثبؿذ ٕ٘ ،ی تٛا٘ٙذ خبی خبِی ٔٛخٛد سا اؿغبَ وٙٙذ ٍٔش آ٘ىٟٔ ٝبست  ٚدا٘بیی الصْ
ثشای آٖ وبسٞب سا داؿت ٝثبؿذ (.تبفّش،آِٛیٗ،خبثدبیی دس لذست،ف  )492 -430ثٙبثشایٗ آٔبد ٜوشدٖ افشاد ثشای
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دٚساٖ آیٙذ ٚ ٜص٘ذٌی ٘ ٚ ٛتشثیت ٔغضٞبی ٘ٛآٚس  ٚافشاد سٚؿٙفىش اص ٚظبیف دیٍش آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػت وٝ
ٔتأػفب٘ ٝدس ایٗ صٔی ٝٙوٓ وبسی ؿذ ٜاػت ٌ .ضاسؿی ؤ ٝی آیذ ،ؿبٞذ ایٗ ٔذػب اػت  ":ثش٘بٔ ٝسیضی ٞبیی وٝ
تبو ٖٛٙث٘ ٝبْ تٛػؼ ٝوبسؿٙبػبٖ داخّی  ٚخبسخی دس عی دٞ ٝٞبی اخیش عشاحی  ٚدس وـٛسٞبی ٔؼشٚف ثٝ
تٛػؼ٘ ٝیبفت ٝپیبد ٜؿذ ٜػٕذتبً وب٘ ٖٛتٛخ ٝخٛد سا سؿذ التلبدی  ٚتٛػؼ ٝداد ٚ ٜػٛأُ اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی
سؿذ سا تب حذ صیبدی ٔٛسد ثی تٛخٟی  ٚغفّت لشاس داد ٜا٘ذ( .تٛػّی ع.ؽ .خبٔؼیت ٔف ْٟٛتٛػؼ ٚ ٝساثغ ٝآٖ ثب
فش .ًٙٞفش ًٙٞتٛػؼٔ .ٝؼّؼُ  .3ؿٕبس .45 ٜآرس  ٚدی  .4333ف  )93-91فشٞ ًٙٞش ّٔت حىٓ سٚدخب٘ ٝسا
داسد ٕ٘ ٚی تٛاٖ آ٘شا ثبثت ٚتغییش ٘ب پزیش تلٛس وشدِ،زا ضشٚست داسد ٔ ٕٝٞؼؤالٖ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ث ٝایٗ دٚ
پشػؾ اػبػی پبػخ دٙٞذ و-4: ٝآیٙذ ٜچٛ٘ ٝع ا٘ؼبٖ ٞبیی ٔی خٛاٙٞذ؟  ٚایٗ ا٘ؼبٖ  ،خٛد چٔ ٝی خٛاٞذ؟(
ؿؼبسی ٘ظاد،ػّی اوجش٘،مؾ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ دس فش ًٙٞػٕٔٛی،فٔ )23غّت صیش ضشٚست ایٗ آیٙذٍ٘ ٜشی سا
ثیـتش تجییٗ ٔی وٙذ ":ثـش د ٚدٚساٖ ٔـخق سا دس ٍ٘شؽ ػّٕی  ٚآٔٛصؽ پـت ػش ٌزاؿت ٝاػت :دٚساٖ اَّٚ
آٔٛصؽ اص عشیك اػتبد  ٚؿبٌشدی  ،ثش عجك ٘ظشیبت  ٚسٚؽ ٞبی ٔؼتمیٓ اػتبد ا٘دبْ ٔی ؿذ .دٚساٖ ثؼذی ،
دٚسا٘ی اػت و ٝآٔٛصؽ وبسخب٘ ٝای سا ٔشػ ْٛػبخت  .یه وّیـ ٚ ٝلبِت اػتب٘ذاسد دس ٔٛسد ٔدٕٛػٚ ٝػیؼی اص
فشاٌیشاٖ اػٕبَ ٔی ؿذ .دٚساٖ ػ ّْٛو ٝدس حبَ ٚسٚد ث ٝآٖ ٞؼتیٓ  ،دٚساٖ ؿٍفت آٚسی (اص ٘ظش ٘ظبْ پیچیذٜ
اختٕبػی،التلبدی،فشٍٙٞی)خٛاٞذ ثٛد  ٚ...سا ٜثشخٛسد ثب یه پذیذ ٜؿٍفت آٚس اتخبر ساٞىبسٞبی وبس
آٔذاػتٔ(.دیذی،اسدٚاٖ٘ ،ظبْ ثشتش،آیٙذ ٜآٔٛصؽ  ٚآٔٛصؽ آیٙذ، ٜف)33-33
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دس ایٗ ساػتب ٘ىبتی و ٝثش٘بٔ ٝسیضاٖ – اػٓ اص ثش٘بٔ ٝسیضی والٖ  ٚخشد ٘ -جبیذ اص آٖ غفّت وٙٙذ،ػجبستٙذ اص :

-4دس دػتٝثٙذی ٔخبعجبٖ ثبیذ ٚیظٌیٞبی خغشافیبی  ٚالّیٕی ص٘ذٌی دس ٔٙبعك ٔختّف دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد ٚ
ثش اػبع آٖ ،اٍِٞٛبی ػجه ص٘ذٌی اػالٔی ث ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ ػشض ٝؿٛد؛ ث ٝػخٗ دیٍش خٟب٘ی ا٘ذیـیذٖ ٚ
ٔٙغم ٝای ػُٕ وشدٖ اػت .

 -9ؿشح ٚظبیف ٔتِٛیبٖ ثخؾ ٞبی ٔختّف آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٕٞچ ٖٛثش٘بٔ ٝسیضاٖ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٔ ،ؤِفبٖ
وتت دسػی ٔ،ذیشأٖ،ؼب٘ٚبٖٔ،ؼّٕبٖٔ،شثیبٖ پشٚسؿی  ...ٚثبیذ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبؿذ و ٝػٞ ٟٓش ثخؾ ث ٝعٛس دلیك
ؿٙبػبیی ٌشدد .
 -3ثشای استجبط ثب ٟ٘بدٞبی ٔٛاصی ثب آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٕٞچ ٖٛدا٘ـٍبٜٞب ،پظٞٚـىذٜٞب  ٚدیٍش ٟ٘بدٞب ٕٞچٖٛ
ٚصاست اسؿبد ،ػبصٔبٖ تجّیغبت ،ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی ،حٛصٙٞ ٜشیٛ٘ ،یؼٙذٌبٖ ،سػب٘ٞٝب ،فیّٕؼبصاٖ ثش٘بٔٝ
سیضی وشد تب ثتٛاٖ ثش اػبع آٖ ثشای ایدبد ػجه ص٘ذٌی اػالٔی حشوتی ٔٙؼدٓ ٕٞ ٚب ًٙٞداؿت .
-1آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ دس ثش٘بٔ ٝسیضی ٞب ثٔ ٝشثغ تشثیتی(ٔؼّّٓٔ،حلُّ،خب٘ٛادٛٔ ٚ ٜلؼیّت آٔٛصؿی) ثلٛست یه
ػیؼتٓ تؼبّٔی تٛخ ٝوٙذ  .آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اٌش ٔی خٛاٞذ دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا ؿٟش٘ٚذاٖ ٔؤثش ثبس آٚسد  ،ثبیذ :

اِفٔ .ؼّّٓٔ،حلُّ،خب٘ٛادٛٔ ٚ ٜلؼیت آٔٛصؿی  ٚیبدٌیشی سا ثب ٕٞ ٚ ٓٞضٔبٖ دس ٘ظش ثٍیش٘ذ .
ةٍٕٞ .بْ ثب دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ،خب٘ٛادٞ ٜب سا تشثیت وٙٙذ ٚ ٚاِذیٗ سا ثٕٞ ٝبٍٙٞی ثب ٘یبص ٞبی تشثیتی صٔبٖ ٚ
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ٕٞىبسی ٔذا ٚ ْٚكٕیٕب٘ ٝثب ٔذاسع ثش اٍ٘یض٘ذ .
ج .اص تمٛیت ػّٕی  ٚحشف ٝای ٔؼّّٕبٖ ث ٝؿىُ ٞبی ٔمتضی غفّت ٘ىٙٙذ ؤ ٝؼّّٓ ػمت ٔب٘ذ ٜاص صٔبٖ ٕ٘ی تٛا٘ذ
دا٘ؾ آٔٛص ٔٙبػت صٔبٖ تشثیت وٙذ .

د .فٙبٚسی آٔٛصؿی ٔؼبكش سا اسصؿٕٙذ  ٚخذّی ٌشفت ٝؿٛد،چشا و ٝآٔٛصؽ  ٚیبدٌیشی راتب پش ٞضی ٝٙاػت .
 -5ثبیذ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ  ٚآٔٛصؽ ػبِی دس وٙبس  ٓٞثشای ٘ؼّی و ٝدس ػبَٞبی آیٙذ ٜدس ٟٔذوٛدنٞب ،ػپغ
دثؼتبٖٞب  ٚثؼذ اص آٖ دسٔذاسع ،دثیشػتبٖٞب  ٚدا٘ـٍبٜٞب حضٛس خٛاٙٞذ یبفت ثش٘بٔ ٝسیضی ٞبی چٙذ ػبِ ٝدس
ساػتبی تغییش دس ػجه ص٘ذٌی عشاحی ٕ٘بیٙذ  ٚثب خذیت دس ایٗ ساٌ ٜبْ ثشداس٘ذ.
 -3ثبیذ پغ اص ؿٙبػبیی آػیت ٞب ٛٔ ،ا٘غ ٘ ٚیبصٞب  ،ثذ٘جبَ ٞذف ٌزاسی ایذ ٜآَ ثشای تحمك ػجه ص٘ذٌی
اػالٔی ثٛد و ٝدس ایٗ ساثغ ٝالصْ اػت ثبایدبد وٕیتٞٝبی تخللی  ٚوبسٌشٜٞٚب  ٚاتبق فىشٞبی وبسثشدی ،دس
لبِت یه ػضْ ّٔی حشوت ؿٛد .

 -3ػٙبیت ثِٛ ٝاصْ ایدبد ػجه ص٘ذٌی (اِضأبت فشٍٙٞی ٔ ٚحتٛایی  ٚاِضأبت اخشایی  ٚػّٕیبتی) دس ثش٘بٔ ٝسیضی

 -8اختلبف اػتجبسات الصْ ثشای تحمك ایٗ أش

 -2ثشسػی سٚؽٞبی ٟ٘بدی ٝٙوشدٖ ؿبخقٞبی ػجه ص٘ذٌی اػالٔی دس ٔذاسع
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 -40ػبصٔب٘ذٞی ٔـبٚساٖ ٔزٞجی دس ٔمبعغ ٔختّف تحلیّی

-44ثشسػی ػُّ إٞبَ دسپیشٚی اص ػجه ص٘ذٌی اػالٔی دس ثیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ

 -44ثش٘بٔ ٝصٔبٖ ثٙذی ؿذ ٜای ثشای اخشای ثش٘بٔ ٝسیضی عشاحی ؿٛد .

ب .بخش اجرايی  :ایٗ ثخؾ ؿبُٔ تٕبْ ػٛأُ اخشایی اػت و ٝثٛ٘ ٝػی ثب دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس استجبعٙذ .تحمك
ػجه ص٘ذٌی اػالٔی دس لّٕش ٚآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ،اص یه عشف ثب اػتفبد ٜاص وتبثٟبی دسػی ثش ٔفبٞیٓ اػبػی
اػالْ تبویذ ٔی ٌشدد،اص عشف دیٍش دا٘ؾ آٔٛصاٖ اص عشیك ثشخٛسدٞبی اخٕٙبػی ثب ٕٞؼبالٖٔ ،ؼّٕبٖٔ ،شثیبٖ،
٘بظٓ ٔ ٚذیش ٔذسػ ،ٝچٍٍ٘ٛی سٚاثظ اختٕبػی سا فشا ٔیٌیش٘ذ؛فّزا دس كٛست ا٘غجبق ٔحتٛای وتبثٟبی دسػی ثب
اٍِٛی ص٘ذٌی اػالٔی  ٚدس كٛست ٕٞبٕٞ ٚ ًٙٞؼ ٛثٛدٖ سٚاثظ ٔتمبثُ اختٕبػی یب ٔفبٞیٓ عشح ؿذ ٜدس
وتبثٟبٔ ،ی تٛاٖ ادػب وشد ؤ ٝذاسع ثشای تحمك ایٗ ٞذف ٘ضدیه تش خٛاٙٞذ ؿذ  .ثبیذ ٔت ٖٛثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ
لبثُ اػتفبد ٚ ٜوبسثشدی ؿٛد .اٌش ثخٛاٞیٓ ػجه ص٘ذٌی دیٙی تشٚیح پیذا وٙذ ،وبدس اداسی  ٚآٔٛصؿی ٔذسػٚ ٝ
دس ٚالغ چٟشٜٞبیی و ٝثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ اٍِٞ ٛؼتٙذ  ،ػجه ص٘ذٌی دیٙی سا ثبٚس وٙٙذ  ٚدس ص٘ذٌی خٛدؿبٖ
پیبد ٜوٙٙذ تب ثچٞ ٝب اص آٟ٘ب اٍِٛثشداسی وٙٙذ .اٌش ٔب چیضی ثشای ػشض ٝداؿت ٝثبؿیٓ ٘ ،ؼُ خٛاٖ ٔب ث ٝػشاؽ
ػجه ص٘ذٌی غیشاػالٔی ٕ٘یسٚد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ اص دیٍش ٚظبیف آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ دس ػشك ٝخ٘ ًٙشْٛٔ،اخٟٝ
ٛٞؿٕٙذا٘ ٚ ٝتشثیت دا٘ؾآٔٛصا٘ی ثب تفىش خالق ثشای ٔمبثّ ٝثب ػجه ص٘ذٌی غشثی اػت.خبٔؼ ٝثشای ایٙى ٝثتٛا٘ذ
ػجه ص٘ذٌی دیٙی سا دس ص٘ذٌی ػّٕیبتی وٙذ احتیبج ث ٝد ٚچیض داسد :أٍِ ٚ ٛتٗ ٟ٘ .بدٞبی آٔٛصؿی ٔٛظف
13

ٞؼتٙذ  ٓٞاٍِٛػبصی وٙٙذ ٔ ٓٞ ٚت ٖٛوبسثشدی خٟتذس اػتفبد ٜدس ص٘ذٌی فشدی،خب٘ٛادٌی  ٚاختٕبػی سا ثشای
ٔخبعجیٗ ػشض ٝوٙٙذ ٔ.ت ٖٛدسػی ٚلتی تأثیشٌزاس اػت و ٝخٛاٖ آ٘چ ٝو ٝدس ٔت ٖٛدسػی ٔیثیٙذ دس ػیٕٙب ٚ
تّٛیضی ٓٞ ٖٛثجیٙذ  ٚثب اٍِٛثشداسی اص ٌشٜٞٚبی ٔشخغ آ٘چ ٝسا دس ٔت ٖٛدسػیاؽ ٘ٛؿت ٝؿذ ٜثبٚس ٔیوٙذ .

پیـٟٙبداتی ؤ ٝؼؤالٖ اخشایی ٔی تٛا٘ٙذ دس خٟت پیـجشد ػشیؼتش اٞذاف خٛد اص آٟ٘ب اػتفبد ٜوٙٙذ،ػجبستٙذ اص :

-4اخشای ػٙذ تح َٛثٙیبدیٗ ثؼٛٙاٖ ساٞجشدی تشیٗ ؿی ٜٛتحمك ػجه ص٘ذٌی اػالٔی

 -9استجبط ػبصٔبٖ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ دس تٕبْ سدٞ ٜب ثب ػبیش ٟ٘بد ٞبی تبثیش ٌزاس ثش تحمك ػجه ص٘ذٌی اػالٔی
ٔب٘ٙذ كذا  ٚػیٕب،اسؿبد،تجّیغبت اػالٔی . . . ٚ
 -3تأِیف وتبة "ػجه ص٘ذٌی اػالٔی"

 -1اػتفبد ٜاص ظشفیت ػّٕی  ٚفشٍٙٞی حٛصٞ ٜبی ػّٕی ٝدس ٔذاسع ثب وٕه اداس ٜتجّیغبت  ٚػتبد البٕٔ٘ ٝبص

 - -5تشثیت ٘یشٚی آٌب ،ٜوبسآٔذ ٔ ٚتؼٟذ اص عشیك تشثیت ٔؼّٓ  ٚدا٘ـٍب ٜفشٍٙٞیبٖ

 -3ثشٌضاسی وبسٌبٞ ٜبی ٔؼتٕش ثشای وبدس آٔٛصؿی  ٚاداسی ػبصٔبٖ ث ٝعٛس خذاٌب٘ ٚ ٝتخللی

 -3تِٛیذ ثؼتٞ ٝبی آٔٛصؿی دسخٟت تحمك ػجه ص٘ذٌی اػالٔی ثب ٕٞىبسی ػبصٔبٖ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ

 -8ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍب ٜثبٔٛضٛع "ػجه ص٘ذٌی اػالٔی"
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ٞ-2ش ٔبدّ ٜدسػی اثش خبكی دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ داسد  ٚثٙبثشایٗ  ٕٝٞدسػٟب اسصؿٕٙذ ثٛد ٚ ٜثبیذ تفىش اػالٔی دس
آٟ٘ب حىٕفشٔب ثبؿذ .
 -40تالؽ دس خٟت ٔؼشفی اٍِٞٛبی ٔثجت
ٌ-44ؼتشؽ فش ًٙٞوتبة  ٚوتبثخٛا٘ی  ٚتحمیك  ٚپظٞٚؾ
 -49پشس٘ٚك وشدٖ ٔؼبثمبت فشٍٙٞی ٙٞ،شی  ٚدیٙی  ٚاسدٞ ٚبی فشٍٙٞی
 -43تمٛیت اػتٕبد ث٘ ٝفغ خٛا٘بٖ
 -41تشٚیح فش ًٙٞآیٙذٍ٘ ٜشی
 -45تشغیت ث ٝوبس خٕؼی ٕٞ ٚىبسی ٞبی ٌشٞٚی
 -43ػٛق دادٖ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ث ٝػٛی فشٞیختٍی  ٚثؼتٗ ساٞ ٜبی ٘فٛر فشٞ ًٙٞبی ثیٍب٘ٝ

-43تشغیت  ٚتـٛیك ٔذیشاٖ اخشایی ث ٝاػتفبد ٜاص یبفتٞ ٝبی پظٞٚـی
 -48تمٛیت حغ ٕٞذِی ٕٞ ٚجؼتٍی ثب دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚثشاٍ٘یختٗ حغ سلبثت ػبِٓ ٔیبٖ آ٘بٖ
ٙٞ-42ش ٘ ٝتٟٙب ثؼٛٙاٖ یه دسع  ،ثّى ٝث ٝػٛٙاٖ سٚؿی اص سٚؿٟبی آٔٛصؽ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیشد .

-90ؿٙبػب٘ذٖ ػجه ص٘ذٌی غشثی ٔ ٚؼبیت آٖ

٘تیدٌ ٝیشی :
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فشآیٙذ تحمك ػجه ص٘ذٌی اػالٔی دس ػبصٔبٖ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ثٙیبدی  ٚتؼییٗ وٙٙذ ٜاػت  .آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ
و ٝچـٓ ا٘ذاص فؼبِیتٟبی آٔٛصؿی  ٚپشٚسؿی سا فشاتش اص چبس چٛة ٔذسػٔ ٝیدا٘ذ ،دس ایٗ عشیك ٞش چ ٝتؼّیٓ ٔی
دٞذ ،ثبیذ ٘بظش ثش ایٗ ثبؿذ و ٝوٛدوبٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ سا ػٕیك تشٔ ،تفىش تش ٔ ٚؼتمذ تش ػبصد ؛ صیشا ٔب ػّ ْٛسا اص آٖ
خٟت ٕ٘ی آٔٛصیٓ و ٝكشفبً ٌشٞٚی دا٘ـٕٙذ ٘ٚخجٔ ٝتخلق داؿت ٝثبؿیٓ ،ثّى ٝفشم ثش ایٗ اػت و٘ ٝؼُ
تشثیت ؿذٛٔ ،ٜافك ثب اسصؿٟب  ٚفضبیُ اخاللی ثبؿٙذ  ٚعجك احىبْ اِٟی ثبسآیٙذ ،ث ٝػال ٜٚالصْ اػت ٘ ٕٝٞظشیٝ
ٞبیی و ٝدس صٔی ٝٙتحمك ػجه ص٘ذٌی اػالٔی اسائٔ ٝی ؿٛد  ،دس ساػتبی پظٞٚؾ  ٚخاللیت ٔحٛسی حشوت
وٙٙذ ؛ صیشا اٌش ایٗ ٘ظشیٞ ٝب ث ٝخٛثی تغزی٘ ٝـ٘ٛذ  ،ث ٝیه ایذئِٛٛطی ٔ ٚىتت ضؼیف  ،تحشیف ؿذ ٚ ٜآػیت
پزیش خٛاٞذ سػیذ وٕ٘ ٝی تٛا٘ذ خبٔؼ ٝسا ثؼبصد  ٚثب اػتىجبس  ٚثٚ ٝیظ ٜاػتىجبس فىشی ،دػت  ٚپٙد٘ ٝشْ وٙذِ .زا
آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ؤ ٝتِّٛی اكّی فش ًٙٞػبصی  ٚآٔٛصؽ دس خبٔؼ ٝاػت  ،ثبیذ وُ ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ٚ
تشثیتی خٛد سا دس خٟت تحمك ػجه ص٘ذٌی ثب تأویذ ثش خاللیت ٞذایت وٙذ .

دس ا٘تٟب ثبیذ ٌفت و ٝآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ثب ایٙى ٝپتب٘ؼیُ ثؼیبس ثبالیی ثشای اٍِ ٛػبصی داسد ِٚی ث ٝعٛس لغغ ٚ
یمیٗ ٕ٘ی تٛا٘ذ ث ٝتٟٙبیی ایٗ ٔغبِج ٝسٞجشی سا اخشایی وٙذ  ٚوٕه دیٍش دػتٍبٞ ٜب سا عّت ٔی وٙذ ؛ صیشا
تحمك ایٗ أش ٘یبصٔٙذ ٔـبسوت ػٛأُ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔیثبؿذ و ٝدس ثیٗ آٟ٘ب وٙـٟبی ٔتمبثّی كٛست ٔیٌیشد .أیذ
اػت و ٝػبصٔبٖ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ثب ؿٙبخت ٘مبط آػیت صا  ٚثشعشف وشدٖ ٔٛا٘غ  ٚآٌبٞی اص ٚظبیف ٔحِٝٛ
ثتٛا٘ذ ث ٝػٕت خبٔؼ ٝای ٟٔذٚی ٌبْ ثشداسد .
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