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 ٖيٷى اٶ٧ٗبؼ ٸ ضٸيسازټب ثٻ پطزاذتٵ نِطٜ ٦ٻ اؾت آٴ اظ ٦ٷز٧بٸتط اٲطٸظ ثكط ٸ تط پيچيسٺ اٲطٸظ زٶيبى

 اٸ آ٪بټيٽبى ٦ٷس، تإٲيٵ ضا اٸ اَالٖبتى ٶيبظ ثتٹاٶس آٶٽب رعئيبت ٸ ٖٹاٲ٭ ٸ ٖٯ٭ ق٧بٞتٵ ٸ ثطضؾى ثسٸٴ ٸا٢ٗيتٽب

 ټيچ٫بٺ اٮجتٻ ٸا٢ٗيت، ايٵ. ثك٧بٞس ثطايف ضا ٪ٹٶب٪ٹٴ ٶٓطات ٶ٣ُٻ ٸ زيس٪بټٽب ٸ زټس ق٧٭ پيطاٲٹٴ، رٽبٴ اظ ضا

 رٳٯٻ اظ رٳٗى ټبى ضؾبٶٻ ٲؿاٸٮيت ٸ ٸْيٟٻ ٸ ٦بټس ٶٳى ٲحى اذجبض اضائٻ ٸ اٖالٰ ربي٫بٺ ٸ اټٳيت اضظـ، اظ

 ايٵ زض ٶ٫بض، ضٸظٶبٲٻ ٸ ضٸظٶبٲٻ ٦ٻ اؾت آٴ ثيبٶ٫ط حب٬ ٖيٵ زض اٲّب ؾبظز، ٶٳى ضٶ٩ ٦ٱ ظٲيٷٻ ايٵ زض ضا ٲُجٹٖبت

 زٸـ ثط ټٳيكٻ اظ تط ؾٷ٫يٵ تٗٽسى ٸ ضؾبٮت ربٲٗٻ، قٷٹاى ٪ٹـ ٸ ثيٷب چكٱ ٪ٹيب، ظثبٴ ٶٳبيٷسٺ، ٖٷٹاٴ ثٻ ٖهط

.  زاضز

 ٸيػٺ ثٻ ثٯ٧ٻ. ٶيؿت ٲربَجبٴ اضتجبَى ٸ اَالٖبتى ٶيبظټبى ټٳٻ پبؾر٫ٹى «ٖيٷى ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ »تٷٽب زي٫ط اٲطٸظ

 تح٣ي٣ى، »ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ ثبيس اؾت، ٚطة اَالٖبتى ٸ ذجطى پط٢سضت اٲٹاد تٽبرٱ ٲٹضز ٦ٻ ؾٹّٰ رٽبٴ زض

 ضا زاذٯى اَالٖبتى ُٖف ثتٹاٶس ټٱ تب آٸضز ٸرٹز ثٻ ضا ٲاحط ٸ تبظٺ ؾج٧ى ٸ آٲيعز زضټٱ «اٶت٣بزى ٸ تكطيحى

 ثٻ ٶؿجت ضا آٶبٴ ٶتيزٻ زض ٸ ثكٷبؾبٶس ذٹز ٲربَجبٴ ثٻ ضا ٚطة ذجطى تحطيٝ ٸ تعٸيط تٹى ټعاض ټٱ ٸ ٞطٸٶكبٶس

 ؾطٶٹقت تٗييٵ زض ضا ٲطزٰ آ٪بټبٶٻ ٸ ٞٗب٬ ٲكبض٦ت اٲ٧بٴ ٸ ؾبظز آ٪بٺ ٸ ټٹقيبض ارتٳبٖى ظٶس٪ى ٸا٢ٗيتٽبى

. آٸضز ٞطاټٱ ذٹيف

 ٸاضز «ٶٹيؿى ٪عاضـ »يٗٷى ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ ٦بض اظ زقٹاضى ٶؿجتبً ٸ حؿبؼ ٲٽٱ، ٖطنٻ ثٻ ٦ٻ اؾت چٷيٵ

 ثبيس آٶٽب اظ ثطذى ٦ٻ َٯجس ٲى ضا ٸؾيٗى ټبى نالحيت ٸ ٸيػ٪يٽب تٹاٶبييٽب، آٴ ثٻ ٸضٸز ٦ٻ اى ٖطنٻ. قٹيٱ ٲى

 ثطاى: رٳٯٻ ي٥ زض. ا٦تؿبثٷس ٢بث٭ تزطثٻ ٸ آٲٹظـ رطيبٴ زض ٶيع اى پبضٺ ٸ ثبقٷس زاقتٻ ٸرٹز ٞطز َجيٗت زض

 پؽ اظ ثتٹاٴ تب ضؾيس ٲُجٹٖبتى ٦بض ٢بثٯيتٽبى اظ ٲٳتبظ اى زضرٻ ثٻ ثبيس ٲُجٹٖبت زض ٶٹيؿى ٪عاضـ ثٻ ظزٴ زؾت

 ټبى ٲكرهٻ ٸ ضٸقٽب انٹ٬، اٲ٧بٴ، حس تب ٦ٹقيٱ ٲى ٲجحج ايٵ زض. ثطآٲس پطٲؿاٸٮيت ٸ ؾٷ٫يٵ ٦بض ايٵ

. زټيٱ ٢طاض ٦ٷ٧بـ ٸ ثطضؾى ٲٹضز ضا ٲُجٹٖبت ثطاى ٶٹيؿى ٪عاضـ

 ټبى ظاٸيٻ ٸ اثٗبز ټٳٻ ثٻ ٲ٣بٮٻ، ي٥ ٢بٮت زض تٹاٴ ٶٳى ٦ٻ اؾت ٲتٷٹٔ ٸ ٪ؿتطزٺ چٷبٴ آٴ ثحج ايٵ زاٲٷٻ ٪طچٻ

 تطيٵ قيطيٵ حب٬ ٖيٵ زض ٸ تطيٵ حؿبؼ ٲٽٳتطيٵ، زقٹاضتطيٵ، اظ ي٧ى ٦ٯى َٹض ثٻ ٶٹيؿى ٪عاضـ. پطزاذت آٴ

 زؾتيبثى ٦ٻ ٪كبيس ٲى ضٸى پيف ضا اٶتٽبيى ثى ٸ ٪ؿتطزٺ ٞطاذٷبى زٮي٭، ټٳيٵ ثٻ ٸ اؾت ٲُجٹٖبتى ٦بض ټبى ظٲيٷٻ

. اؾت ٶبٲٳ٧ٵ قبيس ٸ زقٹاض ثؿيبض آٴ ٦طاٶٻ ثٻ
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 ٶٓط اظ چٻ اَالٖبتى، ٸ ت٧ٷي٧ى ٖٯٳى، رٷجٻ اظ چٻ نالحيتٽب ٸ ٲٽبضتٽب اظ اى ٲزٳٹٖٻ پطتٷٹٔ، ٪ؿتطٺ ايٵ زض

 ي٥ ٸ ٦بٲ٭ اٶؿبٴ ي٥ يٗٷى ٪عاضق٫ط ي٥. يبثس ٲى ٦بضثطز قرهيتى ٸ اذال٢ى ٮحبِ ثٻ چٻ ٸ ټٷطى

 ٸ ظيط٤ ټٱ تحٯيٯ٫ط، ٸ آ٪بٺ ٸ ٲُٯٕ ټٱ ټٷطٲٷس، ټٱ اضتجب٫َط، ٸ اؾت ٶٹيؿٷسٺ ټٱ ٦ٻ ٖيبض، تٳبٰ ٶ٫بض ضٸظٶبٲٻ

 ٲؿبئ٭ ٸ ذٹيف ربٲٗٻ ٢جب٬ زض ٖٳي١ تٗٽس ٸ ٲؿاٸٮيت احؿبؼ زاضاى ٸ ٲٹ٢ط ٲتيٵ، ثبقرهيت، ټٱ ټٹقيبض،

 ٸ تكطيح ٢سضت زاضاى تهٹيط٪ط، شټٷى ثب ٶٟٹشٶبپصيط، حب٬ ٖيٵ زض ٸ ثباحؿبؼ ٸ ٮُيٝ تيعثيٵ، ٸ حؿبؼ آٴ،

 ظٶس ٲى حطٜ ٲربَت ثب ٲٳ٧ٵ، ق٧٭ تطيٵ ټٷطٲٷساٶٻ ثٻ ٸ ٞٽٳبٶس ٲى ذٹة ټٱ ٸ ٞٽٳس ٲى ذٹة ټٱ ٦ٻ تزؿّٱ،

 ٪يطى، تهٳيٱ قٷبذت، اثعاض ٸ ٦ٷس ٲى ت٣ٹيت ضا اٸ ٞٽٱ ٸ زض٤ ٸ ثيٷى ٸا٢ٕ زټس، ٲى آ٪بټى ٸ اَالٔ اٸ ثٻ ٸ

. ٪صاضز ٲى اٸ اذتيبض زض زضايت ٸ ثيٷى ضٸقٵ ثب ټٳطاٺ ضا ارتٳبٖى ٖٳ٭ ٸ اضازٺ ٸ ٲٷ٣ُى ٢ًبٸت

  مطبوعات در گسارش نقص

 ضٸيسازټبى ٸ اذجبض ثٻ ثبز ٸ ثط٠ ؾطٖت ثٻ...( ٸ ٲبټٹاضٺ تٯٹيعيٹٴ، ضازيٹ، )اٮ٧تطٸٶي٧ى ټبى ضؾبٶٻ ٦ٻ ٖهطى زض

 ثطاى تٹاٴ ٶٳى ٪صاضٶس ٲى ذٹز ٲربَجبٴ اذتيبض زض ٲٳ٧ٵ ظٲبٴ ؾطيٗتطيٵ زض ضا آٶٽب ٸ زاضٶس زؾتطؾى ضٸظ

 ؾٯُٻ ٖهط زض ٲُجٹٖبت ا٪ط. قس ٢بئ٭ ثٹز، ضايذ پيف زټٻ چٷس تب ٦ٻ ٲٟٽٹٲى ثٻ ذجطضؾبٶى ٶ٣ف ٲُجٹٖبت،

 زض تٹاٶبيى زٮي٭ ثٻ ٶٻ اٶس، يبٞتٻ ٪ؿتطـ ٸ اٶس قسٺ ت٣ٹيت حتى ٦ٻ ٲبٶس٪بض تٷٽب ٶٻ اٮ٧تطٸٶي٥ ټبى ضؾبٶٻ

 اضيبى ٸ اذجبض ٸ ضٸيسازټب تٟؿيط ٸ تكطيح تحٯي٭، زض آٶٽب ٶ٣ف ذبَط ثٻ ثٯ٧ٻ اؾت( ٲحى ذجط )ذجطضؾبٶى

 اظ پؽ اٮ٧تطٸٶي٧ى ټبى ضؾبٶٻ ٲربَت ثطاى ٦ٻ اؾت پطؾكٽبيى پبؾد يبٞتٵ ٸ ذٹاٶٷس٪بٴ ٦ٷز٧بٸى حؽ

 ٸ ٶب٦بٞى ٲٹرع، ٲٗٳٹالً ٦ٻ اٮ٧تطٸٶي٧ى ټبى ضؾبٶٻ اظ اذجبض پرف ٦ٻ ظيطا. قٹز ٲى ٲُطح آٶٽب، اظ ذجط زضيبٞت

 آٴ ٲٹضز زض تط ز٢ي١ ٸ تط ربٲٕ ثيكتط، اَالٖبت يبٞتٵ ثٻ ضا ٲربَجبٴ ٸٮٕ اؾت، تحٯي٭ ٸ تكطيح ٸ رعئيبت ٞب٢س

 ؾيط ٲُجٹٖبت ثٻ ٖٳٹٲى ضٸي٧طز تط اٞعٸٴ اَالٖبت ٸرٹى رؿت زض ٸ ثركس ٲى ٞعٸٶى ضٸيساز ٸ ٲٹيٹٔ

 «٪عاضـ »٢بٮت زض رع ٲٹيٹٔ، يب ضٸيساز ي٥ تحٯي٭ ٸ تكطيح ٸ رعئيبت اضائٻ آيب ثٷبثطايٵ يبثس، ٲى نٗٹزى

 ٪يطز؟ نٹضت تٹاٶس ٲى

 اؾت، پيٹؾتٻ ٸ٢ٹٔ ثٻ «چ٫ٹٶٻ ٸ چطا »ضٸيساز ي٥ ٦ٻ اؾت ٲٽٱ ايٵ ٲطزٰ، ثطاى ٦ٻ ٪ٟت تٹاٴ ٲى ٸا٢ٕ زض

 ايٵ زي٫ط، ثيبٴ ثٻ... ٸ زاضٶس ٶٓطى چٻ آٴ ٲٹضز زض زي٫طاٴ چيؿت، ٲٹيٹٔ ظيطيٵ ټبى اليٻ زض ٶٽٟتٻ ٸا٢ٗيتٽبى

 ثجيٷس ٲرتٯٝ ظٸايبى ٸ اثٗبز اظ ضا ذبل ضٸيساز يب ارتٳبٖى ٲٹيٹٔ ي٥ يبثس اٲ٧بٴ ٦ٻ اؾت ٲٽٱ ٲربَت ثطاى

 ثٻ ټب ضؾبٶٻ ايٵ ٸ ٲبٶس ٲى ٲ٧تٹٰ ٸ ٶب٪ٟتٻ ٲٗٳٹالً تٯٹيعيٹٴ ٸ ضازيٹ اذجبض زض ٦ٻ چيعى ٦ٷس، ثبظ٦بٸى ضا آٴ ٸ

. ٶيؿتٷس ٲٹاضز ٪ٹٶٻ ايٵ ثٻ پطزاذتٵ ثٻ ٢بزض ٸيػ٪يٽبيكبٴ ٸ ٲبټيت زٮي٭
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  توسعه اخبار پردازش و ارائه در گسارش نقص

 ضٸيسازټبى ٸ اذجبض اضائٻ ٸ پطزاظـ ٖطنٻ زض تٹاٴ ٲى ؾٹّٰ رٽبٴ ٲُجٹٖبت زض ٸيػٺ ثٻ ضا ٪عاضـ زي٫ط ٦بضثطز

 اٞطاز، ٲٹ١ٞ تالقٽبى ٸ ٶٹآٸضيٽب ٸ ذال٢يتٽب اثت٧بضات، ٸ اذتطاٖبت آثبزاٶى، ٸ ٖٳطاٴ تٹؾٗٻ، اٲٹض ثٻ ٲطثٹٌ

. زاٶؿت ارتٳبٖى ٲرتٯٝ ثركٽبى ٸ ؾبظٲبٶٽب

 ٸ ضيعيٽب ثطٶبٲٻ ټبى ظٲيٷٻ تطيٵ ٖٳسٺ ٦ٻ ٖٳطاٶى ٞٗبٮيتٽبى ٸ ا٢ساٲبت زضثبضٺ «نِطٜ ذجط »اضائٻ ٦ٻ زاٶيٱ ٲى

 حب٬ ٖيٵ زض ٸ الظٰ ٲحتٹاى ٸ ضٸح ٞب٢س ټٱ ٸ اؾت ربشثٻ ٦ٱ ټٱ زټٷس، ٲى تك٧ي٭ ضا ارتٳبٖى ٖٳٯ٧طزټبى

 ذبَط ثٻ ٶيع ٸ ثطاٶ٫يع رٷزب٬ ٸ تجٯيٛبتى ٶ٣ف ٸ ربٲٗٻ زض ٢سضت ؾبذتبض ثٻ ٸاثؿت٫يكبٴ زٮي٭ ثٻ ذجطټب ٪ٹٶٻ ايٵ

 ٶٳبييٽبى ثعض٨ ٲرتٯٝ، اٶسض٦بضاٴ زؾت ٸ اٞطاز ٲ٣بٰ ٸ ٲٹ٢ٗيت تخجيت ٲٷٓٹض ثٻ آٶٽب اظ ؾٹءاؾتٟبزٺ اٲ٧بٴ ٸرٹز

 ٚبٮجبً اٲّب ثٯٷسپطٸاظاٶٻ ٸ زضاظ ٸ زٸض ټبى ٸٖسٺ زازٴ ثب ټٳطاٺ ٶبضؾبيى ٸ يٟٗٽب ثط ٪صاقتٵ ؾطپٹـ ٸ زٮي٭ ثى

 ٢طاض رٳٗى اضتجبٌ ٸؾبي٭ ٲربَجبٴ پصيطـ ٖسٰ ٸ ٶبثبٸضى اٖتٳبزى، ثى ٲٹضز ٲٗٳٹالً ،(زٮي٭ ټط ثٻ )ٚيطٖٳٯى

. ٪يطٶس ٲى

 ٲحتٹا، ٦ٱ اٲّب پطزثسثٻ ټبى ثطٶبٲٻ اٖالٰ ٶيبٞتٻ، تح١٣ ټبى ٸٖسٺ اظ اؾت پط ٲٗٳٹالً ٲُجٹٖبت آضقيٹ ټبى پطٸٶسٺ

 ثب ذجطټب ٶٹٔ ايٵ ثٻ اٚٯت ٲطزٰ زٮي٭ ټٳيٵ ثٻ ٸ اٶس، قسٺ اٶزبٰ ٦ٻ ٦ٹچ٧ى ٦بضټبى ٲ٧طض ت٧طاض ٸ اٚطا٢ٽب

 ضٞتٻ پيف ثساٶزب تب اٲط ايٵ. ٶ٫طٶس ٲى ٲؿاٸالٴ ٲٹ٢ٗيت حّٟ ثطاى اثعاضى چكٱ ثٻ ٸ تٹرٽى ٦ٱ ٸ اٖتٷبيى ثى

 ٶبزضؾت ضٞتبض ايٵ تإحيط تحت ټٱ ثيٷبٶٻ ٸا٢ٕ ټبى ثطٶبٲٻ ٸ ټب ٸٖسٺ ٸ ٸا٢ٗى قسٺ اٶزبٰ ا٢ساٲبت حتى ٦ٻ اؾت

 ثسثيٵ ٸ اٖتٳبز ثى ٦بض٪عاضاٴ ثٻ ٶؿجت ضا ٲطزٰ ټٱ اٲط ايٵ. ٶكيٷٷس ٶٳى ٲربَت ثبٸض زض ٸ ثبظٶس ٲى ضٶ٩ تجٯيٛبتى،

 ا٧ٞبض پكتٹاٶٻ ټٱ ٸ ٦ٷس ٲى ٲحسٸز تٹؾٗٻ ټبى ثطٶبٲٻ اظ ضا آٶبٴ پكتيجبٶى ٸ ٲكبض٦ت ټبى ظٲيٷٻ ټٱ ؾبظز، ٲى

 زض. ضؾبٶس ٲى حسا٢٭ ثٻ ضا آٶٽب ٲٹ٣ٞيت ثرت ٶتيزٻ زض ٸ ٪يطز ٲى اتربشقسٺ تهٳيٳٽبى ٸ ؾيبؾتٽب اظ ضا ٖٳٹٲى

 ٞطاټٱ تٹؾٗٻ اذجبض تجٯيٛبتى ؾپط پكت زض ضا ٶبتٹاٴ ٸ يٗيٝ ٦بض٪عاضاٴ اظ ثطذى قسٴ پٷٽبٴ اٲ٧بٴ حب٬ ٖيٵ

. ؾبظز ٲى
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 تٹؾٗٻ اذجبض اٶ٧ٗبؼ ثٻ ٶؿجت اٮٳٯٯى ثيٵ ټبى ضؾبٶٻ تٹرٽى ثى ٪طٞتٵ زضٶٓط ثب ؾٹّٰ رٽبٴ ٲُجٹٖبت ټٳٻ، ايٵ ثب

 زاضٶس ذٹز ٦كٹض زض ؾبظٶسٺ ٸ ٲخجت ا٢ساٲبت اظ ضٸقٷى اٶساظ چكٱ تطؾيٱ ثٻ ٦ٻ ٲجطٲى ٶيبظ ٸ ٦كٹضټب ايٵ

 اى ٸيػٺ ربي٫بٺ ثبيس ارتٳبٖى تحط٤ ٸ اٲيس ايزبز ٸ ٲطزٰ ؾبذتٵ زٮ٫طٰ ٖٳٹٲى، ا٧ٞبض ؾبظى آ٪بٺ ٲٷٓٹض ثٻ

 رٳٗى اضتجبٌ ٸؾبي٭ زض تٹؾٗٻ اذجبض ٦ٻ اؾت ايٵ ح٭ ضاٺ ثٽتطيٵ. قٹٶس ٢بئ٭ ضٸيسازټب ٪ٹٶٻ ايٵ اٶ٧ٗبؼ ثطاى

 اٞعايف آٶٽب ربشثٻ ټٱ تب قٹز تٷٓيٱ ٸ تٽيٻ الظٰ رعئيبت ٸ اَالٖبت ش٦ط ثب ٦ٹتبٺ ذجطى ٪عاضقٽبى ٢بٮت زض

 ٸ ٪عاضقٽب زض ټٱ ٸ يبثس ٦بټف حسا٢٭ ثٻ آٶٽب اظ ؾٹءاؾتٟبزٺ اٲ٧بٴ ٸ ثطؾٷس ٶٓط ثٻ تط ثيٷبٶٻ ٸا٢ٕ ټٱ ٸ يبثس،

 تإؾيؿبت ٲسضؾٻ، ثيٳبضؾتبٴ، ربزٺ، ٶيطٸ٪بٺ، پ٭، ؾس، احساث. ثبقٷس اضظيبثى ٸ پي٫يطى ٢بث٭ ثٗسى ټبى ٲهبحجٻ

 ٸ زاذٯى اؾتٗسازټبى ٸ تٹاٶبييٽب ا٢تهبزى، ٲٹ٣ٞيتٽبى اذتطاٖبت، ٸ اثساٖبت زضٲبٴ، ٸ ثٽساقت ثط٠، ٸ آة

. اٶس اضائٻ ٸ َطح ٢بث٭ ٢بٮت ايٵ زض ٦ٻ ټؿتٷس ٲٹاضزى رٳٯٻ اظ آٶٽب ثبضٸضى ٸ ق٧ٹٞبيى ثٻ ٦ٳ٥

  اجتماعى نيازهاى طرح و گسارش

 ٲٹضز زض ٲتٷٹٔ ٪عاضقٽبى تٽيٻ ټؿتٷس اٖٳب٬ ٢بث٭ ذجطى ٪عاضقٽبى ٢بٮت زض ٖٳستبً ٦ٻ ٪صقتٻ ٲُبٮت ثط ٖالٸٺ

 َطٜ ي٥ اظ چٻ،. ثبقس ٶكطيٻ ټط ثركٽبى تطيٵ پطربشثٻ اظ تٹاٶس ٲى ٲرتٯٝ ټبى ظٲيٷٻ زض ٲطزٰ اؾبؾى ٶيبظټبى

 اظ ٸ ثيٷٷس ٲى ٲُجٹٖبت زض ٪عاضـ َطي١ اظ ضا ذٹز ذٹاؾتٽبى ٸ ٲؿبئ٭ زيس٪بټٽب، تزٯى ٸ ذٹز حًٹض ٲطزٰ

... ٸ ٲؿاٸالٴ ٦بضقٷبؾبٴ، ؾٹى اظ ٦ٻ ٪ٹٶب٪ٹٶى ٶٓطات َطي١ اظ آٶٽب ٶبزضؾتى يب زضؾتى ثٻ ٶؿجت زي٫ط ربٶت

 ٞطآيٷس زي٫ط ؾٹى اظ. ٪طزز ٲى ٞطاټٱ آٶبٴ ثيكتط ارتٳبٖى ضقس اٲ٧بٴ تطتيت ثسيٵ ٸ ثطٶس ٲى پى قٹٶس ٲى اضائٻ

 ٸ ٸا٢ٗيتٽب ٲتٹرٻ ضا اٶسض٦بضاٴ زؾت ٸ ٲؿاٸالٴ ټٱ ٦ٻ ٪يطز ٲى ق٧٭ ربٲٗٻ زض ارتٳبٖى ثؿيذ ٸ ټٹقيبضؾبظى

 ٸ آٶٽب ح٭ ٲك٧الت، قٷبذت ثطاى ٲٷبؾجى ثؿتط ٶتيزٻ زض ٸ ٦ٷس ٲى آٴ ثب ٲ٣بثٯٻ ضاټٽبى ٸ ٲطزٰ اؾبؾى ٶيبظټبى

. زاضز ٲى ٶ٫ٻ ٞٗب٬ ٸ ثبظ ضا ٲؿاٸالٴ ٸ ٲطزٰ ثيٵ اضتجبَى پ٭ ټٱ ٸ ؾبظز ٲى ٞطاټٱ ټٳسٮى ٸ تٟبټٱ رٹّ ايزبز ثبٮٳأ٬

 ٢هٹضټب، اٮجتٻ ٸ اؾت، ثبٮ٧ٗؽ ٸ ٲطزٰ ثب ٲُجٹٖبت اضتجبٌ ٲزطاټبى تطيٵ ٖٳسٺ اظ ي٧ى ٪عاضـ زي٫ط ٖجبضت ثٻ

 اربظٺ ٸ ٪يطز ٲى ٖٳٹٲى اٶٓبض اظ ضا آٶٽب ٲبٶسٴ زٸض اٲ٧بٴ ٸ ؾبظز ٲى ثطٲالء ټٱ ضا ٦بضيٽب ٶساٶٱ ٸ يٟٗٽب اټٳبٮٽب،

. ثٳبٶس پطزٺ پكت- ټؿت ټطچٻ- ٸا٢ٗيت ٦ٻ زټس ٶٳى

 ثٻ ثركيسٴ تح١٣ ٸ ارتٳبٖى ٲؿبئ٭ ح٭ ٸ َطح رٽت زض ٲُجٹٖبتى «٪عاضـ »اټٳيت ٸ ٦بض٦طز ثب ٦ٻ حب٬

 اٶٹأ ثٻ ٪صضا ٸ ٦ٹتبٺ اى اقبضٺ ٦ٻ ٶيؿت ثس قسيٱ آقٷب ٲرتٯٝ آ٪بټيٽبى ٸ اَالٖبت، ټب، زازٺ اٶت٣ب٬ رطيبٴ

 تإٲ٭ ٸ تٗٳ١ زاضٶس ٲُجٹٖبت زض ثيكتطى ٦بضثطز ٸ اټٳيت ٦ٻ آٶٽب اظ ثًٗى ضٸى ٲيبٴ ايٵ اظ ٸ ٦ٷيٱ ٪عاضـ

 ټط٦ساٰ، ثٻ ٲطثٹٌ ٦بضيٽبى ضيعٺ ٸ رعئيبت ش٦ط ٸ ٪عاضـ اٶٹأ ټٳٻ ثٻ پطزاذتٵ ظيطا. زټيٱ ذطد ثٻ ثيكتطى

. اؾت ذبضد ٲ٣بٮٻ ايٵ ٪ٷزبيف اظ ٦ٻ َٯجس ٲى ثيكتطى ٲ٧بٴ ٸ ٲزب٬
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  گسارش انواع

 زض ٶيع اى پبضٺ ٸ ٲٷبؾجتطٶس ازٸاضى ټبى ٶكطيٻ ثطاى آٶٽب اظ ثطذى. ٦طز ت٣ؿيٱ ٲرتٯٟى اٶٹأ ثٻ تٹاٴ ٲى ضا ٪عاضـ

 ټبى ٶكطيٻ زض ٪عاضـ اٶٹأ اظ اؾتٟبزٺ ثطاى ٲحسٸزيتى ټيچ حب٬ ٖيٵ زض اٲّب زاضٶس ٦بضثطز ثيكتط ضٸظاٶٻ ٲُجٹٖبت

 تٽيٻ ثٻ ا٢ساٰ ذٹز، ارتٳبٖى اټساٜ ٸ ربي٫بٺ ٸيٗيت، ٞطاذٹض ثٻ تٹاٶس ٲى ٶكطيٻ ټط ٸ ٶساضز ٸرٹز ٲرتٯٝ

 زضثبضٺ ٦ٹتبټى تٹييح ثب ٸ پطزاظيٱ ٲى ٪عاضـ اٶٹأ ش٦ط ثٻ شي٭ زض. ثٷٳبيس ٲرتٯٝ ټبى ظٲيٷٻ زض ٪عاضـ

.  ٦ٷيٱ ٲى ضٸقٷتط ضا ٲؿإٮٻ آٶٽب ٸيػ٪يٽبى اظ ټطي٥

 ٪عاضـ ٲرتٯٝ، ٲطاؾٱ ٸ ٲزبٲٕ ٦ٷٟطاٶؿٽب، ؾرٷطاٶيٽب، حبزحٻ، ٸ ضٸيساز اظ ٪عاضـ. خبرى گسارش. الف

...  ٸ اٞتبز ذٹاټس اتٟب٠ آيٷسٺ زض يب اؾت ٸ٢ٹٔ قطٜ زض يب اٞتبزٺ اتٟب٠ ٦ٻ ذجطى زضثبضٺ

 ٲرتٯٝ ٸا٢ٗيتٽبى ٸ ٲك٧الت ٲؿبئ٭، ٲٹضز زض ٪عاضـ ٶٹٔ ايٵ .اجتماعى يا تحقيقى گسارش. ب

 اظ ٸ قٹز ٲى تٽيٻ ٖٳٹٲى ٶيبظټبى ٸ ٲ٧بٴ ٸ ظٲبٴ ذبل قطايٍ ثب ٲٷبؾت ٲٹيٹٖبت اٶتربة ثب ارتٳبٖى

.  اؾت ٪عاضـ اٶٹأ ٦بضآٲستطيٵ ٸ ٲاحطتطيٵ

 اظ ثركى ثطاى تٹاٶس ٲى ٦ٻ ذبل ٲح٭ ي٥ اظ ثبظزيس ٲٷبؾجت ثٻ ٪عاضـ ٶٹٔ ايٵ .محل از گسارش. ج

... ٸ ٞطټٷ٫ى ٲيطاث ثبؾتبٶى، آحبض ټب، ٲٹظٺ اظ ثبظزيس يب ٲٷ٣ُٻ، قٽط، ي٥ اظ زيساض ٲخ٭ ثبقس، زاقتٻ ربشثٻ ٲربَجبٴ

.  اؾت ثطذٹضزاض اى ٸيػٺ اټٳيت اظ ذٹز ربى زض ٸ قٹز ٲى تٽيٻ

 تٹرٻ ٲٹضز اٞطاز ؾطقٷبؼ، ٸ ٲٗطٸٜ اقربل زضثبضٺ تٹاٶس ٲى ٪عاضقٽب ٢جي٭ ايٵ .شخص از گسارش. د

 ٦ٻ ٚيطٲكٽٹض ٸ ٪ٳٷبٰ اٞطاز حتى ٸ زاضٶس، آٶبٴ ثب ثيكتط آقٷبيى ٸ قٷبذت ثٻ ٶيبظ ٲطزٰ ٦ٻ ٦ؿبٶى ٸ ٖٳٹٰ

 آ٪بټيكبٴ ٸ اَالٖبت ثط ټٱ ٸ زاضز ربشثٻ ټٱ ٲربَجبٴ ثطاى آٶبٴ ذهٹنيبت يب ٦بض ظٶس٪ى، قرهيت،

 تبضيرى، ٸ ؾيبؾى ٖٯٳى، قرهيتٽبى ٶٹيؿٷس٪بٴ، قبٖطاٴ، اظ ثطذى زضثبضٺ ٪عاضـ تٽيٻ. قٹز تٽيٻ اٞعايس، ٲى

.  ټؿتٷس ش٦ط ٢بث٭ ټبى ٶٳٹٶٻ اظ... ٸ ٲح٣٣بٴ ٲرتطٖبٴ، ٲكبٚ٭، ٸ ټب حطٞٻ اظ ثطذى نبحجبٴ

 اظ ثؿيبضى. زاضٶس ضا ذٹز ٸيػٺ ربى ٲب ٲُجٹٖبت زض ټٱ اٲطٸظ ټٳيٵ ٪عاضقٽب ٶٹٔ ايٵ .سفر گسارش . ٌ

 ٢بث٭ ٶ٧بت ٸ آٸضزټب زؾت ٸ ټب يبٞتٻ ثٻ ذٹز اى ٚيطحطٞٻ يب اى حطٞٻ ؾٟطټبى رطيبٴ زض ٪عاضق٫طاٴ ٸ ذجطٶ٫بضاٴ

 تٽيٻ اٮجتٻ. ثبقس ذٹاٶسٶى ٸ ربٮت ٲربَجبٴ ثطاى تٹاٶس ٲى آٶٽب ٖبٮٳبٶٻ ٸ ټٷطٲٷساٶٻ ثيبٴ ٦ٻ يبثٷس ٲى زؾت ش٦طى

.  قس ذٹاټس زازٺ تٹييح ذٹز ربى زض ٦ٻ زاضز رعيى چٷس ټط تٟبٸتٽبيى ٶٹيؿى ؾٟطٶبٲٻ ثب ؾٟط ٪عاضـ
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 ٸيػٺ ثٻ ٦ٻ اؾت ٶٹيؿٷسٺ ضٸظٲطٺ تزطثيبت ٸ ٲكبټسات ٪عاضـ ٶٹقتٵ ٸا٢ٕ زض ٶٹيؿى ذبَطٺ. وًيسى خاطرٌ. ي

 زض يب اٶس ثٹزٺ حؿبؼ ٲكبٚ٭ ٲهسض تبضيد اظ اى ثطټٻ زض ٦ٻ ٦ؿبٶى ٸ ٲاحط ٸ ٶٟٹش شى اٞطاز ٸ قرهيتٽب ٸؾيٯٻ ثٻ

 ټبى ربشثٻ ټٳيكٻ، ٸ ٪يطز ٲى نٹضت اٶس، زاقتٻ ٢طاض ؾبظ ؾطٶٹقت ٸ ٲٽٱ رطيبٶٽبى ٸ تحٹالت ضٸيسازټب، ثُٵ

 ٢بث٭ َطي١ ايٵ اظ ٣ٍٞ ٸ ٣ٍٞ ٞطټٷ٫ى ٸ ارتٳبٖى ؾيبؾى، تبضيرى، ٸا٢ٗيبت اظ ثؿيبضى ظيطا. زاضز ضا ذٹز ذبل

.  اؾت ٲطزٰ ٖٳٹٰ ثطاى زؾتطؾى ٢بث٭ ٶتيزٻ زض ٸ اٶتكبض

 ظٲيٷٻ ي٥ زض ٖٯٳى ٲٹيٹٔ يب ضٸيساز ي٥ تكطيح ثطاى ٦ٻ اؾت ٪عاضقى. ترههى .علمى گسارش. ز

- ٖٯٳى ٲاؾؿٻ يب ٲط٦ع ي٥ ق٧ؿتٽبى يب ٲٹ٣ٞيتٽب ٞٗبٮيتٽب، ٖٳٯ٧طزټب، اٶ٧ٗبؼ ثطاى يب ذبل، ترههى

 تٹٮيس ٸ َطاحى ٖٯٳى، ٦كٝ ؾبث٣ٻ، ثى رطاحى ٖٳ٭ ي٥ اٶزبٰ زضثبضٺ ٪عاضـ تٽيٻ. قٹز ٲى تٽيٻ تح٣ي٣بتى

.  اؾت ش٦ط ٢بث٭ ٲٹاضز رٳٯٻ اظ... ٸ ٖٯٳى، ٲرتٯٝ ټبى ظٲيٷٻ زض رسيس تئٹضيٽبى اضائٻ تبظٺ، آالت ٲبقيٵ

 نٹضت( ٧ٖؽ )تهٹيط َطي١ اظ ٸا٢ٗيتٽب ٸ اَالٖبت اضائٻ آٴ زض ٦ٻ اؾت ٪عاضقى .مصًر گسارش. ح

 ظٮعٮٻ، ټب، ضؾبٶى ٦ٳ٥ زض٪يطيٽب، ٸ رٷ٫ٽب ٲرتٯٝ ټبى نحٷٻ: ٢جي٭ اظ حٹازحى ٲٹضز زض ٸيػٺ ثٻ ٸ ٪يطز ٲى

. زاضز ٦بضثطز اؾت ثطرؿتٻ ٸ ٢ٹى ٲٹيٹٔ تهٹيطى رٷجٻ ٦ٻ زي٫طى ٲٹاضز ٸ رٹايع اټساى ٲطاؾٱ

. پطزاظيٱ ٲى آٶٽب اظ ټطي٥ ثيكتط تٹنيٝ ثٻ ارٳب٬ َٹض ثٻ حب٬

  خبرى گسارش ويژگيهاى

 ٲٹضز زض ثيكتط رعئيبت ثب ٲربَت آٴ، ذال٬ زض ٦ٻ اؾت ٲحى ذجط يبٞتٻ ٪ؿتطـ ق٧٭ ٸا٢ٕ زض ذجطى ٪عاضـ

 حؽ آٴ َطي١ اظ ٸ يبثس زضٲى ضا آٴ چ٫ٹٶ٫ى ٸ ٖٯت قٹز، ٲى آقٷب ٲٹيٹٔ يب ضٸيساز ي٥ ٸ٦يٝ ٦ٱ

 يب حبزحٻ يب ضٸيساز ي٥ زضثبضٺ ضا ذٹز اَالٖبتى ذالءټبى ٦ٷس، ٲى اضيبء ذٹز، زض ضا زاٶؿتٵ قٹ٠ ٸ ٦ٷز٧بٸى

. آٸضز ٲى زؾت ثٻ ضا الظٰ آ٪بټيٽبى ٸؾيٯٻ ايٵ ثٻ ٸ ٦ٷس ٲى پط ٲٹيٹٔ،

 اٲّب قسٺ اٖالٰ حبزحٻ ٸ ضٸيساز يب ٲٹيٹٔ ي٥ ٲٹضز زض اٸّٮيٻ ذجط ٦ٻ قٹز ٲى تٽيٻ ظٲبٶى ٲٗٳٹالً ٪عاضـ ٶٹٔ ايٵ

 ظزٸذٹضز، ٸ زض٪يطى قسيس، ظٮعٮٻ ي٥ ٸ٢ٹٔ ذجط اٖالٰ. ٦ٷس ثطَطٜ ضا ٲربَت اَالٖبتى ٶيبظ ٶيؿت ٢بزض

 تبظٺ ؾيبؾتٽبى ٲبٮى، ٸ پٹٮى ٲؿبئ٭ يب اضظ ٲٹضز زض اى تبظٺ تهٳيٱ ذٹز٦كى، ٢ت٭، قرهيت، ي٥ تطٸض رطيبٴ

 ؾيبؾتٽبى يب زاضٸ ٦ٳجٹز ٖٯ٭ ٢يٳتٽب، ٦ٷتط٬ ٢بچب٢چى، ٸ ٦الټجطزاض اى ٖسٺ زؾت٫يطى زاٶكزٹ، پصيطـ ٲٹضز زض

 زض ټٹاپيٳب زٸ ثطذٹضز ؾي٭، قسٴ ربضى ٸ ضٸزذبٶٻ َٛيبٴ ٲٷ٣ُٻ، ي٥ زض ظٲيٵ حط٦ت آٴ، تإٲيٵ ثٻ ٲطثٹٌ

 ذجطى ٪عاضقٽبى تٽيٻ ثطاى ٲٷبؾجى ټبى ظٲيٷٻ تٹاٶس ٲى زي٫ط ٲٹيٹٔ نسټب ٸ ٶٟط زټٽب قسٴ ٦كتٻ ٸ آؾٳبٴ

.  ثبقس
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 ٸ ؾبذتٻ ٢بٶٕ ضا ٦ٷز٧بٸ ٸ ٲكتب٠ ٶ٫طاٴ، اشټبٴ ٦ٷس حؽ ٶ٫بض ضٸظٶبٲٻ ٦ٻ زاضز پي٫يطى ثٻ ٶيبظ آٶزب تب اٲط ايٵ

 قيٹٺ ٸ ٶخط ٶٓط اظ آٶ٧ٻ يٳٵ ذجطى ٪عاضـ ثٷبثطايٵ. اؾت قسٺ ذبضد ٖٳٹٲى تٹرٻ ح٣٭ ٲط٦ع اظ ٲٹيٹٔ آٴ

 ٦ٻ زټٷس ٲى تك٧ي٭ ذجطى اضظقٽبى ٸ ٖٷبنط ضا، آٴ انٯى زضٸٶٳبيٻ اٲّب زاضز ذجط ثب تٹرٻ ٢بث٭ تٟبٸتٽبيى ٶ٫بضـ

. اؾت قسٺ تٽيٻ ،«چ٫ٹٶٻ »ٸ «چطا »ٖٷهط زٸ ثٻ ثيكتط پطزاذتٵ ثب ٸيػٺ ثٻ آٶٽب تحٯي٭ ٸ تكطيح ثب ٸ ربٲٕ نٹضت ثٻ

 آٴ، ٶ٫بضـ زض َجٗبً ٸ ثطز ٲى ثٽطٺ تهٹيطپطزاظى ٸ تٹنيٝ اظ اؾت الظٰ ٦ٻ ربيى تب ٪عاضـ، ٢جي٭ ايٵ زض ٶخط

 ٲحسٸز نٹضت ثٻ ذجطى ٖٷبنط ثٻ نِطٜ پطزاذتٵ اظ ثيف چيعى ٪عاضـ ٸ قٹز ٲى ق٧ؿتٻ ذجط ذك٥ ٢بٮجٽبى

. اؾت ٲٹرع ٸ ٚيطتكطيحى ٸ

 ٸ زاضز ٲٷُٟٗى ٸ تٹنيٟى ٶخط ٦ٷس، ٶٳى تجٗيت ذجط ٖٷبنط ذك٥ ٸ نطٜ تٹييح اظ ٪عاضقٽب ٢جي٭ ايٵ زض ٮيس

. زاضاؾت ذٹز ثُٵ زض ضا الظٰ ربشثٻ ٸ ٦كف

 ثٻ ٖٳٹٲى قٹ٠ ٸ ٶيبظ ايزبز ٸ ٦ٹتبٺ ذجط ي٥ اٖالٰ اظ پؽ ټٳيكٻ ذجطى ٪عاضـ ٦ٻ اؾت ٪ٟتٷى حب٬ ٖيٵ زض

 ذجطى ٪عاضـ ٢بٮت زض اثتسا اظ ذجط ي٥ ش٦ط اؾت ٲٳ٧ٵ اٸ٢بت ثؿيبضى. قٹز ٶٳى تٽيٻ ثيكتط، اَالٖبت زاٶؿتٵ

 ضا ذٹز ذجطټبى زاضز اٲ٧بٴ ٦ٻ آٶزب تب ذجطٶ٫بضاٴ ٸ ٪عاضق٫طاٴ ٦ٻ قٹز ٲى تٹنيٻ اؾبؾبً ٸ ٪يطز نٹضت

. ٦ٷٷس تٽيٻ زټٷس، اذتهبل ذٹز ثٻ ضا ظيبزى حزٱ ٶيؿت الظٰ ټيچ٫بٺ ٦ٻ ٦ٹتبٺ ذجطى ٪عاضقٽبى نٹضت ثٻ

 ٸ ٲٹيٹٔ يب ٸا٢ٗٻ ي٥ رعئيبت ٦بٞى، اَالٖبت ثٻ زؾتيبثى اٲ٧بٴ ذجطٶ٫بض ٦ٻ اؾت ٲيؿط ظٲبٶى ٦بض ايٵ اٮجتٻ

 ٪عاضـ تٽيٻ ثٷبثطايٵ. ثبقس زاقتٻ ضا ذجط ٦ؿت ثطاى الظٰ ٸ٪ٹټبى ٪ٟت ٸ تزطثيبت ٸ ٲكبټسات اظ اؾتٟبزٺ

 اٲطٸظ اٲّب. زاضز ٶيبظ ظيبزتط ٲؿاٸٮيت احؿبؼ ٸ اٞعٸٶتط تيعثيٷى ٸ تح٣ي١ ثيكتط، ٸرٹى رؿت ٸ تالـ ثٻ ذجطى

 ضا ذٹز ٸ قٹز ٢بٶٕ- ٖيٷى ا٪طچٻ- ٦ٹتبٺ ذجط ي٥ ذٹاٶسٴ ثب ٦ٻ ٪طٞت ؾطا٘ تٹاٴ ٲى ضا اى ذٹاٶٷسٺ ٦ٳتط

 حًٹض ٸ ٲطارٗٻ ذجطى ٪عاضقٽبى تٽيٻ زض ٲٹ٣ٞيت ضاټٽبى اظ ي٧ى. ٶجيٷس ثيكتط اَالٖبت ٶيبظٲٷس قسيساً

 اظ اؾتٟبزٺ ثب ټٳطاٺ ٸا٢ٗى ز٢ي١ اَالٖبت ٦ؿت ٸ شيطثٍ ٲٷبثٕ ټٳٻ ثب اضتجبٌ ٸ تٳبؼ نحٷٻ، زض ٪عاضق٫ط

. اؾت ٲٹيٹٔ ا٢تًبى حس زض تكطيح ٸ تٹنيٝ اض٢بٰ، ٸ آٲبض ټب، ٲهبحجٻ ٢ٹٮٽب، ٶ٣٭

 ٖبزى ذٹاٶٷسٺ ي٥ ربى ضا ذٹز. ٦ٷس ٲى ٢بٶٕ ضا قٳب حس چٻ تب ٦ٻ ثجيٷس ٸ ثرٹاٶيس آيس ٲى ازاٲٻ زض ٦ٻ ضا ذجطى

 ثٻ ٲطثٹٌ رعئيبت ثساٶيس ٦ٻ ذٹاټس ٶٳى زٮتبٴ آيب. زاضيس احؿبؾى چٻ آٴ، ذٹاٶسٴ اظ پؽ ٦ٻ ثجيٷيس ٸ ث٫صاضيس

 ضا اٸ ثٯ٧ٻ ٦ٷس ٶٳى اضيبء ضا ذٹاٶٷسٺ ٦ٷز٧بٸى تٷٽب ٶٻ ذجط ايٵ. اؾت ثٹزٺ چٻ ٦كتى ٚط٠ چ٫ٹٶ٫ى ٸ ٖٯت

 ي٥ ثٻ تجسي٭ تب قٹز ايبٞٻ ذجط ايٵ ثٻ ثبيس اَالٖبتى ٸ ٖٷبنط چٻ ٦ٷيس ٧ٞط حب٬. ؾبظز ٲى تط ٲكتب٠ ٸ تط تكٷٻ

. قس ٲى تٽيٻ ٪عاضـ نٹضت ثٻ ثبيس حتٳبً ذٹاٶٷسٺ ثٹزٴ اٮصټٵ ذبٮى ثٻ تٹرٻ ثب ٸيػٺ ثٻ ذجط، ايٵ. قٹز ٪عاضـ
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 زض تحٳيٯى رٷ٩ رطيبٴ زض ٦ٻ ايطاٴ ٶٟت٧ف ٲٯّى قط٦ت ثٻ ٲتٗٯ١ ؾٷٷسد پي٧ط ٚٹ٬ ٦كتى: قٽطؾتبٶٽب ؾطٸيؽ

 زاذٯى ٲترهم ٪طٸٺ ي٥ اثت٧بض ثب اذيطاً ثٹز، قسٺ ٚط٠ ٸ ٪طٞتٻ ٢طاض ٖطا٢ى ټٹاپيٳبټبى ټسٜ ذبض٤ حٹاٮى

. قس ٦كيسٺ ثيطٸٴ زضيب ٸالى ٪٭ اظ

 ثطاحط 67 ؾب٬ زض ضؾس، ٲى ٲتط 25 ثٻ ٖطقٻ تب آٴ اضتٟبٔ ٸ زاضز ٖطو ٲتط 50 ٸ َٹ٬ ٲتط 340 ٦ٻ ٶٟت٧ف ايٵ

. ضٞت ٞطٸ زضيب ٪٭ زض ٲتط 14 تب ثتسضيذ ذبض٤ حٹاٮى زض ٸ قس، ٶيٱ زٸ ثٻ ٸؾٍ اظ ثٳت، ٸ ٲٹق٥ 12 انبثت

 ٦كيسٴ ثيطٸٴ ٲؿاٸٮيت ٦كتى، ثٹزٴ ٶزبت ٚيط٢بث٭ ثط ٲجٷى اضٸپبيى قط٦تٽبى اٖالٰ ضٚٱ ٖٯى ايطاٶى ٪طٸٺ ي٥

. ٪طٞت ثطٖٽسٺ ضا ٲٛطٸ٠ ٶٟت٧ف ٶزبت ٸ

. اؾت زاقتٻ ضا ٶٟت تٵ ټعاض 296 ثبض٪يطى ْطٞيت ذبٮم، ٸظٴ تٵ 600 ٸ ټعاض 36 ثب ؾٷٷسد ٶٟت٧ف

 ربى ثٻ «ذجطى ٪عاضـ »اظ نحجت ٦ٻ ٸ٢تى ضايذ، تهٹض ثطذالٜ ٦ٻ اؾت ٸا٢ٗيت ايٵ ت٧طاض ثٻ ٶيبظ ايٷزب زض

 ٪عاضـ تٹاٴ ٲى اٸ٢بت اظ ثؿيبضى ظيطا قٹز ٲتجبزض شټٵ زض ٲُٯت ظيبز حزٱ اٸ٬ّ ٸټٯٻ زض ٶجبيس قٹز ٲى ذجط

. ٦طز اضائٻ ثيكتط يب ٦ٳتط ثٷس، چٽبض يب ؾٻ زض حتى ضا ربٲٗى ٶؿجتبً ذجطى

 ٪عاضقٽبى ضا ٲُجٹٖبت ٪عاضقٽبى ٖٳسٺ زٸض، چٷساٴ ٶٻ ټبى ٪صقتٻ زض ٦ٻ اؾت يطٸضى ٶ٧تٻ ايٵ ش٦ط ايٷزب زض

. زاز ٲى تك٧ي٭ ضٸيساز ٸ حبزحٻ ثٻ ٲطثٹٌ ٪عاضقٽبى ٸيػٺ ثٻ ذجطى

 ٸ ؾي٭ ٦ٹٺ، ضيعـ ذٟيٝ، ظٮعٮٻ ي٥ ٸ٢ٹٔ ثٽٳٵ، ؾ٣ٹٌ زضٺ، ثٻ اتٹثٹؼ ي٥ ؾ٣ٹٌ يب اتٹثٹؼ زٸ تهبزٜ

 ٪طٸټٽبى ٸ زټٷس تك٧ي٭ ضا ذجطى ٪عاضقٽبى ذٳيطٲبيٻ ضٸظټب تٹاٶؿتٷس ٲى ٦ٻ ثٹزٶس ٲٹيٹٖبتى... ٸ تٹٞبٴ

 ذجطى، ٪عاضقٽبى آٶ٧ٻ يٳٵ ظٲبٴ، ٪صقت ثب اٲّب. زاضٶس ٪ؿي٭ حبزحٻ ٲح٭ ثٻ ضا ٧ٖبؼ ٸ ٪عاضق٫ط ٲرتٯٝ

 تٽيٻ ا٢تًبى ٦ٻ حٹازحى ٶٹٔ آٶ٧ٻ ٶرؿت. ٶٳٹز ضخ ٖٳسٺ تحٹ٬ زٸ ٦طزٶس، حّٟ ضا ذٹز ربي٫بٺ ٸ اټٳيت

 ثٻ ٚبٮجبً اٲطٸظ حٹازث، اظ ثؿيبضى ت٧طاض ٸ قسٴ ٖبزى ثٻ تٹرٻ ثب يٗٷى. ٦طز تٛييط ثبقس، زاقتٻ ضا ذجطى ٪عاضـ

 ٦ٻ قٹز ٲى ت٧طاض آٶ٣سض قٽطټب ٸ ټب ربزٺ زض اتٹٲجي٭ تهبزٜ ٲخالً. قٹز ٲى ا٦تٟب آٶٽب اظ ٦ٹتبټى ذجط ش٦ط

 حٹازث ايٵ زضثبضٺ ذجطى ٪عاضقٽبى تٽيٻ ثٻ چٷساٶى تٳبي٭ ٶتيزٻ زض ٸ اؾت زضآٲسٺ ضٸظٲطٺ اتٟب٠ نٹضت ثٻ

 ذؿبضاتى ٸ تٯٟبت ٲحسٸزى تٗساز ثب ا٪ط ٢جي٭ ايٵ اظ حٹازحى ٸ ؾي٭ يب ذٟيٝ ټبى ظٮعٮٻ حتى. قٹز ٶٳى ٲكبټسٺ

 ثطذٹضز ضٸظٶبٲٻ قٳبضٺ زٸ يب ي٥ زض آٶٽٱ نطٜ ذجط حس زض آٶٽب ثب اٚٯت ثبقٷس، ټٳطاٺ ؾٷ٫يٵ چٷساٴ ٶٻ

. قٹز ٲى
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 اٶ٣الة پيطٸظى اظ پؽ ٸيػٺ ثٻ ٸ پيف زټٻ زٸ حسٸز اظ ٲب ٲُجٹٖبت ٦ٻ اؾت تٹرٽى ثٻ ٲطثٹٌ ثٗسى تحٹ٬

 ٸ تسضيذ ثٻ ٪عاضـ ٶٹٔ ايٵ. زازٶس ٶكبٴ ربٲٗٻ ٲٹضزٶيبظ ٸ ٲطزٲى ٲٹيٹٖبت ثب ارتٳبٖى ٪عاضقٽبى ثٻ اؾالٲى

 ٶيطٸټبى ٣ٞط زٮي٭ ثٻ اٲّب اؾت، ٦طزٺ ثبظ ٲُجٹٖبت زض ضا ذٹز ٸيػٺ ٸ ٲٽٱ ربى اذيط ؾبٮٽبى زض ثرهٹل

 اظ ثطذى ٸ٢ٹٜ ٖسٰ ٶيع ٸ ٲح٣٣بٶٻ ٸ رصاة ټٷطٲٷساٶٻ، پطٲحتٹا، ٪عاضقٽبى تٽيٻ ثطاى الظٰ ترههى

 ثب ټٳچٷبٴ ٖطنٻ ايٵ ارتٳبٖى، ٲؿبئ٭ ٪كبيى ٪طٺ زض ٪عاضقٽب ٢جي٭ ايٵ اټٳيت ثٻ ٲُجٹٖبت اٶسض٦بضاٴ زؾت

. ضٸؾت ضٸثٻ رسى ٦بؾتيٽبى

(  اجتماعى )تحقيقى گسارش

 ٦بضآٲستطيٵ ٸ ٲاحطتطيٵ اظ ٶبٲيٱ ٲى ټٱ ارتٳبٖى ٪عاضـ ضا آٴ انُالحبً ٲ٣بٮٻ ايٵ زض ٦ٻ تح٣ي٣ى ٪عاضـ

 اظ تط٦يجى ثبيس ٪عاضـ ٶٹٔ ايٵ زض چٻ،. آٶٽبؾت تطيٵ ټٷطٲٷساٶٻ ٸ زقٹاضتطيٵ اظ حب٬ ٖيٵ زض ٸ ٪عاضـ اٶٹأ

 رصاة، ٸ ټٷطٲٷساٶٻ ثيبٴ ٶيكساض، ٸ تٯد ٪بٺ ٸا٢ٗيتٽبى تح٣ي٣ى، ټبى يبٞتٻ اَالٖبت، ٸ آ٪بټى اؾتٗساز، ٸ ټٹـ

 ٸ ٸحست ضٸاٴ، ٸ رصاة ؾبزٺ، ظيجب، ٶخط تزؿٱ، ٸ تكطيح ًٞبؾبظى، ٸ تٹنيٝ ثب ټٳطاٺ ثيٵ ضٸقٵ ٸ ٶ٣بز شټٵ

 ٸ رب ثٻ اؾتٟبزٺ تٯٟي١، ٸ ثٷسى رٳٕ ٸ تحٯي٭ ٸ تزعيٻ ٢سضت ٪عاضـ، زض ٲُطح ٞطٖى ٲٹيٹٖبت ٲيبٴ اٶؿزبٰ

 ي٥ ثتٹاٶس تب قٹز ٪طٞتٻ ٦بض ثٻ ثيزب ٸثًٛٽبى حت ٸ تٗهجٽب اظ ٖبضى ٪عاضـ زض زذي٭ ٖٷبنط ٦ٯيٻ اظ ٲٷبؾت

 ضا زضز ث٫صاضز، آٴ ثط ذيطذٹاټبٶٻ ٸ زٮؿٹظاٶٻ اٶت٣بز اٶ٫كت ٦ٷس، رطاحى ضا ارتٳبٖى ٸا٢ٗيت يب ٲؿإٮٻ ٲًٗ٭،

 قس چٷيٵ ا٪ط ٦ٻ زټس، ٶكبٴ ضا چبضٺ ٸ زضٲبٴ ضاٺ ٸ ٦ٷس ٞٗب٬ ٸ حؿبؼ آٴ ثٻ ٶؿجت ضا اشټبٴ ثكٷبؾبٶس، ٸ ثكٷبؾس

 قٹز ٲى رٯت ٲطزٰ اَٳيٷبٴ ٸ آضاٲف ٶٽبيت زض ٸ اٖتٳبز ټٱ ٪يطٶس، ٲى ذٹز ثٻ تطى ٲطزٲى چٽطٺ ٲُجٹٖبت ټٱ

 تٹاٶبيى ٦ٻ نٹضتى زض ٸ قٷبؾٷس ٲى ضا ٶيبظټب ٸ اٸٮٹيتٽب يبثٷس، ٲى اَالٔ ذٹز پيطاٲٹٴ ٸا٢ٗيبت اظ ٦بض٪عاضاٴ ټٱ ٸ

 زض ٸ ثيٷٷس ٲى تٷ٩ ذٹز ثط ضا ٖطنٻ نٹضت ايٵ ٚيط زض ٸ ذيعٶس، ثطٲى رٹيى چبضٺ ثٻ ثبقٷس زاقتٻ ٶيت حُؿٵ ٸ

. زټٷس ٲى ٢طاض ذٹز پيكٻ ربٲٗٻ زض ضا ذٹزانالحى ٸ ؾبظٸ٦بض ٶٹٖى پيٹؾتٻ ٶتيزٻ

 ثب اٸٮٹيتٽب تٗييٵ ٸ ٲٹيٹٔ اٶتربة ثطاى ٖٳ٭ اثت٧بض. اؾت ٲطزٰ ٲؿبئ٭ ٸ ربٲٗٻ ارتٳبٖى، ٪عاضقٽبى ذبؾت٫بٺ

 زض زاضٶس، ٖٳٹٲى ٶيبظټبى ٸ ارتٳبٖى ٲؿبئ٭ ثٻ ثبتزطثٻ ٶ٫بضاٴ ضٸظٶبٲٻ ٸ ٲُجٹٖبت ٦ٻ اِقطاٞى ٸ قٷبذت ثٻ تٹرٻ

 يبٞتٵ ٲٹا٢ٕ ثؿيبضى زض ٪طچٻ ٶساضز، َطح ثطاى ضٸيسازى حتٳى ٸ٢ٹٔ يب ذجطى ثٽبٶٻ ثٻ ٶيبظى ٸ اؾت آٶبٴ زؾت

 ظٲبٴ اظ اى ثطټٻ ټط زض ارتٳبٖى ٖٳسٺ ٲؿبئ٭ اٲّب ٦ٷس تط تبظٺ ٸ ضٸظآٲستط ضا ٪عاضـ تٹاٶس ٲى ذجطى ثٽبٶٻ يب ظٲيٷٻ

 ثٻ ثبقس زاقتٻ ذٹز ربٲٗٻ ٲتٵ ٸ ثُٵ زض ٸا٢ٗى حًٹض ٶ٫بض ضٸظٶبٲٻ ا٪ط ٸ ٦كٷس ٲى ضخ ثٻ ضا ذٹز اٸٮٹيتٽبى

. ثپطزاظز آٶٽب ثٻ ارتٳبٖى ٪عاضقٽبى ٢بٮت زض ٸ ٦ٷس قٷبؾبيى ضا اٸٮٹيتٽب ايٵ تٹاٶس ٲى ذٹثى
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 ٪عاضقٽب اٶٹأ ؾبيط ٸ ذجطى ٪عاضقٽبى ثٻ ٶؿجت تطى ٖٳي١ ثؿيبض تح٣ي٣ى ٸرٽٻ اظ ارتٳبٖى ٪عاضقٽبى

 پيچيسٺ ٸ ٸؾيٕ تح٣ي٣بت اظ حبن٭ اَالٖبت ٪يطى، ٶتيزٻ ٢بث٭ ٸ قسٺ پطٸضزٺ اض٢بٰ ٸ آٲبض ثطذٹضزاضٶس،

 َطٞى، ثى ٸ ٖيٷيت زاضز، ثؿيبض ت٧بپٹى ٸ تالـ ثٻ ٶيبظ آٶٽب ثٻ زؾتطؾى ٦ٻ تبظٺ ح٣بي٣ى اٞكبى ٸ ثيبٴ ٪عاضق٫ط،

 اليٷ٥ٟ ارعاى اظ تح٣ي٣بتى ٦بض ٸيػ٪يٽبى اظ ٶؿجى ثٹزٴ ثطذٹضزاض ٸ قرهى ټبى ؾٯي٣ٻ ٸ ٪طايكٽب اٖٳب٬ ٖسٰ

. ټؿتٷس ٪عاضقٽبيى چٷيٵ

 ٦ٷز٧بٸى ضٸحيٻ ٸرٹز ٸ ٪عاضق٫ط، ؾٳبرت ٸ پي٫يطى تح٣ي١، اٲط نحت ،(ارتٳبٖى )تح٣ي٣ى ٪عاضقٽبى زض

 ٸ قسٺ آٸضى رٳٕ آٲبضټبى تحٯي٭ ٸ تٟؿيط تٹاٶبيى ٸ آٲبضى اؾتٷتبد زض اٸ ٶبپصيطى ذؿت٫ى ٸ تح٣ي١ ثٻ ٖال٢ٻ ٸ

 آٲبضى زض٤ ٸ ٞٽٱ ٢سضت ثٷبثطايٵ. زاضز ثؿيبضى اټٳيت( ذٹاٶٷسٺ ثطاى )ٲٯٳٹؼ ٸ ٦بضثطزى نٹضت ثٻ آٶٽب اضائٻ

. اؾت اٶ٧بضٶبپصيط يطٸضتٽبى اظ ٪عاضقٽب ايٵ زض اض٢بٰ ٸ آٲبض اظ ٲ٣ٗٹ٬ ٸ ټٷطٲٷساٶٻ اؾتٟبزٺ ٸ

 تب ثتٹاٶس ٲربَت ٦ٻ َٹضى ثٻ ثبقس اَٳيٷبٴ ٢بث٭ ٸ ٖيٷى ز٢ي١، اٲ٧بٴ حس تب ثبيس ٪عاضقٽب ايٵ زض تح٣ي١ ٶتبيذ

 يٗٷى. ٶٳبيس ذٹز پيكيٵ ټبى يبٞتٻ ٸ ټب تزطثٻ يٳيٳٻ ضا آٶٽب ٦ٻ ٦ٷس اٖتٳبز ٪عاضـ زض قسٺ اضائٻ ٸا٢ٗيتٽبى ثٻ آٶزب

 ٦ؿت ضا ٶتبيذ آٴ ٸ ظزٺ تزطثٻ ٸ ٲكبټسٺ ثطضؾى، ثٻ زؾت ذٹز اٶ٫بض ٦ٻ ٦ٷس تٯ٣ى آٶچٷبٴ ضا تح٣ي١ ٶتبيذ ٦ٻ

 ٖيٷى، ٦بٲالً ثبيس اٲّب ٦ٷٷس ٶٳى تجٗيت ٖٯٳى تح٣ي٣بت انٹ٬ اظ تٳبٲى ثٻ ٪عاضقٽب ايٵ ٪طچٻ. اؾت ٦طزٺ

 اٲّب قٹز، ٲى آٶٽب تٽيٻ نطٜ ظيبز ظٲبٴ ٸ ٸ٢ت اٸ٢بت، اظ ثؿيبضى زٮي٭ ټٳيٵ ثٻ ٸ قٹٶس تٽيٻ ٲح٣٣بٶٻ ٸ ثيٷبٶٻ ٸا٢ٕ

 زضثبضٺ تح٣ي١ ٸ ثطضؾى. ٲبؾت ٦كٹض رٳٯٻ اظ ٸ ؾٹّٰ رٽبٴ ٲُجٹٖبت زض ارتٳبٖى ٶيبظټبى تطيٵ انٯى اظ ي٧ى

 ٸ ٞطټٷ٫ى ٸ ارتٳبٖى ا٢تهبزى، ٲك٧الت ٸ ٲؿبئ٭ َطح زيٹاٶؿبالضى، ٶٓبٰ زض ٲبٮى ټبى ؾٹءاؾتٟبزٺ ٸ ٞؿبزټب

.  اؾت ٪عاضقٽب ايٵ ٦بضثطز ٲٹاضز رٳٯٻ اظ آٶٽب ثطاى ح٭ ضاٺ اضائٻ

 اٶزبٰ ثطاى ٲطزٰ ٦ٷس، ٲى ثيساز ازاضى، ٲرتٯٝ ؾُٹح زض ٸ ربٲٗٻ زض ذٹاضى ضقٹٺ ٲؿإٮٻ ٦ٻ ٦ٷيٱ ٞطو

 ٲبٶس، ٲى ٲتٹ٢ٝ ٸ ٲُٗ٭ ٦بضقبٴ آٴ ثسٸٴ ٸ ټؿتٷس، ضقٹٺ پطزاذت اظ ٶب٪عيط قبٴ ضٸظٲطٺ ٦بض ٦ٹچ٧تطيٵ

 ثٻ ضؾيس٪ى ٲؿاٸ٬ ٦ٻ ټؿتٷس ؾبظٲبٶٽبيى اٮجتٻ ثجطٶس، ٦زب ثٻ ضا زضز ايٵ زاٶٷس ٶٳى ٸ اؾت زضز اظ پط زٮكبٴ

 ؾٹى اظ ٸ ثبقٷس ٲرتٯٝ ٢يسٸثٷسټبى اؾيط ذٹز اؾت، ٲٳ٧ٵ َطٜ ي٥ اظ ټٱ ؾبظٲبٶٽب ايٵ اٲّب ترٯٟبتٷس ٪ٹٶٻ ايٵ

 ثٻ ٶؿجت ارتٳبٖى حؿبؾيتٽبى ٸ ٖٳٯ٧طزقبٶٷس ٲطا٢ت ٸ ٶ٫طاٴ شټٷٽبيى ٸ چكٳٽب ٦ٻ ٶ٧ٷٷس احؿبؼ تب زي٫ط

 قٳبضٺ چٷس ٢بٮت زض ٸ٢تى ٲؿإٮٻ ايٵ. ٶ٧ٷٷس ٲؿاٸٮيت ٸ ٸْيٟٻ احؿبؼ چٷساٴ قبيس اؾت، ٪طٞتٻ ثبال ٦بضقبٴ

 زؾت٫بټٽبى ټٱ ٸ ؾبظز ٲى ٶباٲٵ ضا ذٹاضى ضقٹٺ ح٣ٹ٢ى ٸ اذال٢ى ًٞبى ټٱ قٹز، ٲى ٖٷٹاٴ تح٣ي٣ى ٪عاضـ

 قسٺ پيچيسٺ ؾ٧ٹت ٸ ٟٚٯت پيٯٻ زض زيطٸظ تب ٦ٻ تٯرى ٸا٢ٗيتٽبى ټٱ ٸ اٶساظز ٲى رٹيى چبضٺ ٧ٞط ثٻ ضا ٲؿاٸ٬

 ٸ آيس، ٲى ٸرٹز ثٻ ٖبزى اٞطاز تٹؾٍ ټب ٶب٪ٟتٻ اظ ثؿيبضى َطح رطؤت ٸ قٽبٲت ټٱ ٸ ٦ٷس ٲى ٖطيبٴ ثٹزٶس،

 ح٭ ٸ اٸيبٔ ثٽجٹز ثٻ ٲٷزط تٹاٶس ٲى ٦ٻ قٹز ٲى ؾجت ضا ارتٳبٖى اضظقٳٷس ټٹقيبضى ٸ تحط٤ ي٥ ذالنٻ

. قٹز ٲك٧٭ ٶؿجى
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 ټبى ضٸظٶبٲٻ اظ ي٧ى زض ارتٳبٖى تح٣ي٣ى ٪عاضـ ٶرؿتيٵ ٦ٻ ظٲبٶى تب. اؾت رٳٗيت ٦ٷتط٬ ٲؿإٮٻ زي٫ط، ٲخب٬

 ٶطؾيسٺ چبح ثٻ اٲط ايٵ ثٻ ٶؿجت تٹرٽى ثى ٲربَطات ٸ رٳٗيت ٦ٷتط٬ اټٳيت ٸ يطٸضت زضثبضٺ تٽطاٴ ٖهط

 ضا ظٲيٷٻ ايٵ زض الظٰ ضيعى ثطٶبٲٻ ٸ ٲؿإٮٻ ايٵ َطح اربظٺ ذٹز ثٻ ٲؿاٸ٬ زؾت٫بټٽبى اظ ثؿيبضى حتى ثٹز

 ٲٹيٹٔ ايٵ ثبض ٶرؿتيٵ ثطاى ٦ٻ ظٲبٶى اٲّب زاقتٷس، ثيٱ آٴ قسٴ ٲُطح احتٳبٮى اٮٗٳٯٽبى ٧ٖؽ اظ ٸ زازٶس ٶٳى

 اظ ٦ٻ ٖٯٳيٻ حٹظٺ ثٯٷسپبيٻ ٖٯٳبى ٸ ٣ٞٽب اظ ثطذى ٶٓطيبت اظ اؾتٟبزٺ ثب تح٣ي٣ى ٪عاضـ ؾٯؿٯٻ ي٥ ٢بٮت زض

 ټٳطاٺ ٪طٞت نٹضت ظٲيٷٻ ايٵ زض ٦ٻ زي٫طى زاض زاٲٷٻ تح٣ي٣بت ٶيع ٸ ثٹز آٲسٺ زؾت ثٻ آٶٽب ثب ٸ٪ٹ ٪ٟت َطي١

 آٸضى رٳٕ ٸ ٲطزٰ ثب ٸ٪ٹ ٪ٟت تزطثى، ٸ آٲبضى ثطضؾيٽبى ٸ زاٶك٫بټى نبحجٷٓطاٴ زيس٪بټٽبى اضائٻ ثب

 ثطاى اؾبؾى ا٢ساٲبت ٸ ٲٯّى ټبى ثطٶبٲٻ ؾبظى آٲبزٺ ثطاى الظٰ ظٲيٷٻ قس، ٲُطح ظٲيٷٻ، ايٵ زض چٷس اَالٖبتى

 ثٻ حط٦ت ٶتيزٻ زض ٸ رٳٗيت ضقس آٲبض ٦بټف ٸ ثطٶبٲٻ ايٵ ٶكؿتٵ ثبض ثٻ قبټس اٲطٸظ ٸ آٲس ٞطاټٱ آٴ پي٫يطى

. ټؿتيٱ ارتٳبٖى ٸ ا٢تهبزى ؾيبؾت٫صاضيٽبى زض تٗبز٬ ايزبز ؾٹى

 ا٢تهبز ربٴ ثٻ ٲٹضيبٶٻ چٹٴ ٦ٻ ثٹز اى ٲًبضثٻ ٲرطة قط٦تٽبى ٖٳٯ٧طز اٞكبى ٸ قٷبؾبيى زي٫ط ٶٳٹٶٻ ي٥

 ٸ ثٹزٶس ا٢تهبزى ټبى پبيٻ ترطيت ٸ اقتٛب٬ ٸ تٹٮيس ٸ ٦بض ٶٓبٰ ؾبذتٵ ٲرت٭ حب٬ زض ٸ ثٹزٶس اٞتبزٺ ٦كٹض

 ثبض ٶرؿتيٵ ثطاى اٞكب٪طى ايٵ. ظزٶس ٲى زاٲٵ ضا اٶحهبضى ٸ ظا تٹضٰ ذطيسٸٞطٸقٽبى ٸ احت٧بض ٸ زالٮى ٞطټٷ٩

 قج٧ٻ ايٵ ٞطٸپبقى تب ٦ٻ ثٗس ذجطى ٸ تح٣ي٣ى ٪عاضقٽبى ثب ٸ ٪طٞت نٹضت تح٣ي٣ى ٪عاضقٽبى ٢بٮت زض

. ضؾيس ٶتيزٻ ثٻ يبٞت ازاٲٻ ٲبٞيبيى

 ثطاى اٲّب زاز اذتهبل آٶٽب يبزآٸضى ثٻ ضا نٟحٻ نسټب ثٯ٧ٻ ٸ زټٽب تٹاٴ ٲى ٸ ٞطاٸاٶٷس زؾت ايٵ اظ ټبيى ٶٳٹٶٻ

. قٹز ٲى ثؿٷسٺ ٲٹضز چٷس ټٳيٵ ش٦ط ثٻ ٦الٰ اَبٮٻ اظ پطټيع

(  مونوگرافى )محل از گسارش

 ٸ ؾٷٵ ٸ ٞطټٷ٩ رٛطاٞيبيى، ٸ ا٢ٯيٳى ٸيػ٪يٽبى ٲٷ٣ُٻ، يب ٲح٭ ي٥ ٲٗطٞى ټسٜ ثب ٲٗٳٹالً ٪عاضقٽب ٢جي٭ ايٵ

 ٸ ٞٗٯى ٸيٗيت تبضيرچٻ، ٸ ٪صقتٻ ٲٷ٣ُٻ، زضثبضٺ اى ثطرؿتٻ ٶ٧بت ٸ ٲطزٰ ظٶس٪ى ٶحٹٺ آٴ، ضؾٹٰ ٸ آزاة

 ٶٳبيك٫بٺ ظيبضت٫بٺ، تبضيرى، ثٷبى ٲٹظٺ، ٲخ٭ ربيى ًٞبى تطؾيٱ ٶيع ٪بٺ. قٹز ٲى تٽيٻ ټٱ ثب آٶٽب پيٹٶس ٸ اضتجبٌ

 ٲزؿٱ شټٵ زض ضا آٴ تٹاٶس ٲى ثبقس زيسٺ ضا ٲعثٹض ٲح٭ آٶ٧ٻ ثسٸٴ ذٹاٶٷسٺ َطي١ ايٵ اظ ٦ٻ اؾت ٲٹضزٶٓط... يب

 ٲح٭ ثٻ ٲٯٳٹؼ اٲّب شټٷى ؾٟطى ٸ قٹز قطي٥ تزطثيبتف ٸ ٲكبټسات زض اٸ پبى پبثٻ ٸ ٪عاضق٫ط ټٳطاٺ ٸ ٦ٷس

. ثبقس زاقتٻ ٲٹضزٶٓط
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:  اؾت ش٦ط ٢بث٭ ٲٽٱ ٶ٧تٻ چٷس ٪عاضقٽب ٶٹٔ ايٵ ٲٹضز زض

 ربى ٲربَت، شټٵ زض ٲٹضزٶٓط ٲح٭ ثٻ ثركيسٴ تزؿٱ اٲ٧بٴ ثطاى تهٹيطپطزاظى ٸ ًٞبؾبظى ٸ تٹنيٝ. 1

  اؾت؛ ذبل ټٷطٲٷسيٽبى ٲؿتٯعٰ ٸ زاضز اى ٸيػٺ

 ٸ قٷبذتٵ ثٯ٧ٻ قٹز ٲحسٸز ٚيطشيطٸح ٸ ٲبزى ٞيعي٧ى، ٖٷبنط نطٜ تٹنيٝ ثٻ ٶجبيس ٲح٭ اظ ٪عاضـ. 2

 ٲطزٲى ثط ٲكتٳ٭ ٖٷبنط ايٵ. ٦ٷس ٲى پيسا ٲٟٽٹٰ ٸ ٲٗٷب شيطٸحف ٖٷبنط ثب ټٳطاٺ ٲٷ٣ُٻ ٸ ٲح٭ ټط قٷبؾبٶسٴ

 ٲٷ٣ُٻ ټٹيت ثب اضتجبَكبٴ ٸ آٶبٴ ٞطټٷ٩ ٸ ا٢تهبز ضٸحيبت، ٸ ضٞتبض ٦ٷٷس، ٲى ظٶس٪ى يب ٦بض آٶزب زض ٦ٻ ټؿتٷس

 ثط آحبض اثٷيٻ، ټٳچٹٴ ٖٷبنطى زازٴ اضتجبٌ آٴ، آيٷسٺ اٶساظ چكٱ ٸ حب٬ ٸ ٪صقتٻ تبضيد ٪عاضـ، ٲٹضز ٲح٭ يب

 زض چٻ آٴ، زض ربضى ضٸح ٸ ظٶس٪ى ٸا٢ٗيت ثب ٲرتٯٝ ٲطا٦ع ٸ تإؾيؿبت ٪صقتٻ، ضٸظ٪بضاٴ اظ ٲبٶسٺ ربى

 اظ ٪عاضـ ثٷبثطايٵ. قٹز ٲى پطزاذتٻ آٶٽب ثٻ ٪عاضـ ٶٹٔ ايٵ زض ٦ٻ ټؿتٷس ٖٷبنطى اظ حب٬ ظٲبٴ زض چٻ ٸ ٪صقتٻ

  قٹز؛ ٶٳى ٲحسٸز... ٸ ثيبثبٴ ٸ زقت ٸ ٦ٹٺ تإؾيؿبت، ْبټط ؾبذتٳبٴ، تٹنيٝ ثٻ ٣ٍٞ ٲح٭

 ٸ ٦ٽٷٻ ٲُٯجى نٹضت ثٻ ضا ٪عاضـ ظيطا ٪يطز ٢طاض ٪عاضـ قطٸٔ زض ٶجبيس االٲ٧بٴ حتى تبضيرچٻ ش٦ط. 3

 ٸ ٲٹيٹٔ ضٸٶس ٦ٻ ربيى زض ٸ ٪عاضـ ٦ٯى ثبٞت ثب اٶؿزبٰ ٸ اضتجبٌ زض ثبيس ثٯ٧ٻ. زټس ٲى رٯٹٺ ٲطزٺ ٸ تبضيرى

 ٪بټى قٹٶس، ٲى ٶٹقتٻ( تطتيجى )تبضيرى ؾج٥ ثٻ ٦ٻ ٪عاضقٽبيى زض اٮجتٻ. قٹز ٲُطح ٦ٷس ٲى ا٢تًب ٲُٯت ؾج٥

 ضٸح ثى ٸ ٦ٽٷٻ ضا ٪عاضـ ٦بض ايٵ ا٪ط اٲّب ٶٳبيس ٲى ٶبپصيط ارتٷبة ٲح٭ ي٥ تبضيرى ٪صقتٻ اظ قطٸٔ اٸ٢بت

 ٪صقتٻ تبضيرچٻ ٦ٻ ٪عاضقٽب اظ اى پبضٺ زض ٸ قٹز تٷٓيٱ زي٫طى ؾج٥ ثٻ ٪عاضـ ٦ٻ اؾت ثٽتط ؾبظز ٪ط رٯٹٺ

 ٸ قٹز ش٦ط ٦ٹتبٺ ثؿيبض اٸالً تبضيرچٻ ايٵ ٦ٻ اؾت ثٽتط قٹز، آٸضزٺ ٪عاضـ قطٸٔ زض ثبيس ٲٷ٣ُٻ يب ٲح٭ ي٥

 ٸ قٹز تٯٟي١ ٲح٭ حب٬ ٸيٗيت اظ اٸ تهٹيط يب ٪عاضق٫ط رسيس ٦كٟيبت ٸ ټب يبٞتٻ ثب ؾطٖت ثٻ ٸ ظٸز ذيٯى حبٶيبً

 ٶٹقتٻ ٲٷ٣ُٻ يب ٲط٦ع ٲح٭، ي٥ اظ ٦ٻ ٪عاضقٽبيى ا٦خطيت يب ټٳٻ زض ت٣طيجبً اضتجبَى چٷيٵ. ٦ٷس ثط٢طاض اضتجبٌ

 آٴ ٞٗٯى ٸيٗيت ثب ٲح٭ آٴ اٶ٫يع ذبَطٺ ٪صقتٻ ثيٵ ٲساٰ ثتٹاٶس ذٹاٶٷسٺ ٸ ثبقس زاقتٻ ٸرٹز ثبيس قٹٶس ٲى

 تهٹيط ٸ ٦ٷس حط٦ت ٣ٖت ٸ رٯٹ ثٻ ظٲبٴ زټٯيع زض ثتٹاٶس ثبيس ذٹاٶٷسٺ زي٫ط، ٖجبضت ثٻ. ٦ٷس ثط٢طاض اضتجبٌ

  آٸضز؛ زؾت ثٻ ٲٷ٣ُٻ اظ ظيجبيى ٸ ٦بٲ٭

 ٲتٵ ٲكبثٻ ٸ ٲؿت٣يٱ نٹضت ثٻ ٶجبيس االٲ٧بٴ حتى آٴ ٞيعي٧ى ٸيػ٪يٽبى يب ٲح٭ رٛطاٞيبيى ٲكرهبت ش٦ط. 4

 زي٫طى اَالٖبت ٸ تهٹيطټب ٸ تٹنيٟٽب الى الثٻ زض ثبيس اٲ٧بٴ حس تب ٲكرهبت ايٵ. قٹز ٶٹقتٻ زضؾى ٦تبثٽبى

: ٲخالً . قٹٶس ٲُطح اى ټٷطٲٷساٶٻ ق٧٭ ثٻ ٸ ٚيطٲؿت٣يٱ نٹضت ثٻ آٸضز ٲى ذٹز ٪عاضـ زض ٪عاضق٫ط ٦ٻ
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 ؾط پكت ضا تبثٯٹ ثى ضاټى ؾٻ ٸ زٸضاټى زټٽب ٸ قٹى زٸض قط٢ى قٳب٬ رٽت زض ٦يٯٹٲتط 250 ٦ٻ ٶبييٵ اظ

 زض. ٦طز ذٹاټى چٻ ٲبٶس ضٞتٵ اظ ٲبقيٵ ا٪ط ٦ٻ اى زاقتٻ زٮٽطٺ ٲساٰ ٦ٻ حبٮى زض ضؾى، ٲى رٷس٠ ثٻ ث٫صاضى

 ٸ ٦ٷس ٲى ٲٹٲيبيى ذب٤ ثب ضا ٲؿبٞطى ٦ٷس، ٲى ظٲيٵ اظ ضا اى تپٻ ؾبٖت، چٷس ٞبنٯٻ ثٻ قٵ تٹٞبٴ ٦ٻ ربيى

 ٶٽب٬ يب ذبضى ثٹتٻ حتى ثبقس ظٶس٪ى اظ ٶكبٴ تٹاٶس ٲى زضذتى ت٥ ؾپبضز، ٲى تبضيد ٞطاٲٹق٫بٺ ثٻ ضا آثبزيى

... تبٚى

: يب

 ثٻ ٸ ثٹزٰ ٪صقتٻ پبضؼ تٽطاٴ اٸ٬ّ ٲيساٴ آرُطى ٸ آټٷى ټبى ذبٶٻ حهبض ٸ ؾٷ٫ى،، قٽط ,,ذيبثبٶٽبى اظ

. ثٹزٰ ضؾيسٺ حٯت قٽط ټبى ٦ٹچٻ پؽ ٦ٹچٻ

 ٲُطح ٲؿت٣يٱ ٦بٲالً ق٧ٯى ثٻ ٪عاضق٫ط ٸؾيٯٻ ثٻ ٲٷ٣ُٻ يب ٲح٭ رٛطاٞيبيى ٲكرهبت ٦ٻ اؾت ٲٳ٧ٵ ٪بٺ اٮجتٻ

 ټبى ربشثٻ ٸ ٦ٷس اٶتربة ثبظ چكٱ ثب ٸ ټٷطٲٷساٶٻ ٖبٮٳبٶٻ، ضا ٲؿت٣يٱ ثيبٴ ايٵ ٦ٻ اؾت ايٵ ٪عاضق٫ط ټٷط اٲّب قٹٶس

. ثبقس ثيكتط ټٱ ٚيطٲؿت٣يٱ ثيبٴ اظ آٴ

 قسٺ ٪عاضـ ٲٹضز ٲح٭ اٮزيكى ؾٹ٠ ٸ رٛطاٞيبيى ٸيػ٪يٽبى ثٻ اى اقبضٺ ثٷس زٸ زض. ٦ٷيس تٹرٻ شي٭ ٶٳٹٶٻ ثٻ

 ٖٷبنطى تٹنيٝ ثب ٲح٭ ٸا٢ٗى ٲٹ٢ٗيت تطؾيٱ ٸ تكطيح ثطاى ٚيطرٛطاٞيبيى ٖٷبنط اظ اؾتٟبزٺ ثب رب ي٥. اؾت

 رٛطاٞيبى زي٫ط ثبض ي٥ »٦ٻ رٳٯٻ ايٵ ش٦ط ثب زي٫ط ربى ٸ اټبٮى اٸّٮيٻ اٲ٧بٶبت ٸ ا٢تهبز ظٶس٪ى، ٸا٢ٗيت اظ

 اظ تٷٽب ٶٻ رٛطاٞيبيى، ٲٹ٢ٗيت نِطٜ ثيبٴ اظ ثيف ٖٷبنطى آٲيرتٵ ثب ٸ: ...« ٦طزيٱ ٲطٸض شټٷٳبٴ تٹى ضا ٲٷ٣ُٻ

 ٸ نطيحتطيٵ ثٻ ٲٷ٣ُٻ رٛطاٞيبى اظ ثركى ٦ٻ حبٮى زض اؾت قسٺ ټٱ اٞعٸزٺ ثٯ٧ٻ ٶكسٺ ٦بؾتٻ آٴ ربشثٻ

...«(: ٪يطٶس ٲى آضز ٸ زټٷس ٲى حهيط: »تيتط ثب ثكب٪طز ٪عاضـ اظ ٢ؿٳتى. )اؾت قسٺ ٲُطح ق٧٭ تطيٵ ٲؿت٣يٱ

 زي٫ط ټبى ثچٻ ٦ٻ آٲس يبزٲبٴ ٦طزيٱ، ٶ٫بٺ ضا زٸضٸثطٲبٴ ٦ٳى ثٗس. پطؾيسيٱ اظذٹزٲبٴ ثٹزيٱ؟ ٦زب ضاؾتى... 

 آٲسٺ ٲب حبال ٸ. ثٹز ٶكسٺ حطيٝ ټٱ ٮٷسضٸض، ضا زي٫طـ ٶهٝ ٸ ثٹزٶس آٲسٺ ضٸظٺ 15 ٮٷسضٸض ثب ضا ضاٺ ٶهٝ

 چطذس، ٲى چ٫ٹٶٻ ا٢تهبزتبٴ ذٹاټيس؟ ٲى چٻ ٸ زاضيس چٻ اؾت، چ٣سض رٳٗيتتبٴ ثپطؾيٱ ٦ٷيٱ؟ چ٧بض ٦ٻ ثٹزيٱ

 ٸ ټؿتيٱ! ظٶسٺ ٦پط چٷسټعاض تٹى ٦ٻ ٶٟطيٱ ټعاض چٷسيٵ: »اؾت ٲٗٯٹٰ رٹاثف ذٹة ؟...ٸ ٦زبؾت اظ زضآٲستبٴ

 ثيٷٳبٴ. اٶس قسٺ رٳٕ ثٹزٺ، آثى چبٮٻ يب ٶرٯى ٦ٻ رب ټط ٸ ثيبثبٴ تٹى ټٱ، اظ ٦يٯٹٲتطى چٷس ٞبنٯٻ زض ٦پط 4-5 ټط

 يب ٞطزا قبيس زاٶس ٲى چٻ ٦ؿى ٸ اٶس، ٪طٞتٻ ٞبنٯٻ ٲب اظ ذٹزقبٴ اٶس، ظزٺ ٦ٹٺ ثٻ ٦ٻ ټؿتٷس رصاٲى چٷسنس

 ظزٺ ٦ٹٺ ثٻ ټٱ ٲب ثيبييس ايٷزب ثٻ ٦ٻ ثٗس زٞٗٻ قبيس ٸ ٦طز ذٹضزٶٳبٴ ثٻ قطٸٔ ٸ اٞتبز ټٱ ٲب ربٴ ثٻ رصاٰ ٞطزا پؽ



14 

 

 تب زاضيٱ چٻ ثجيٷيس اٸ٬ّ ذٹاټيٱ؟ ٲى چٻ پطؾيسيس ضاؾتى. ثبقٷس ٲطزٺ ٲبض ٸ ٣ٖطة ظټط اظ ټبيٳبٴ ثچٻ يب ثبقيٱ

. ذٹاټيٱ ٲى چٻ ثٟٽٳيس

 پبيبپبيٳبٴ ٲٗبٲٯٻ ٸ ٲيٷبة اٶهبٜ ثى ټبى ٸاؾُٻ ذطيساضاٶٳبٴ حهيطٞطٸقى؛ زضآٲسٲبٴ؟ حهيطثبٞى؛ ا٢تهبزٲبٴ؟

 آضز ٦يؿٻ ي٥ ٸ زټيٱ ٲى حهيط چ٣سض ٦ٻ ثجيٷيس تب ثيبييس ټٳطاټٳبٴ ثبيس ثبض ي٥ ٸ ذطٲب، انٯيٳبٴ ٚصاى ٸ آضز ثب

. «اؾت ؾرت چ٣سض حهيط ټٳٻ ايٵ ثبٞتٵ ٦ٻ ثجيٷيس تب ثٳبٶيس ايٷزب ثبيس ٸ ٪يطيٱ ٲى

: ٦طزيٱ ٲطٸض شټٷٳبٴ تٹى ضا ٲٷ٣ُٻ رٛطاٞيبى زي٫ط ثبض ي٥ ٶٻ، اٲّب ثٹز، قسٺ ت٧ٳي٭ ضٸؾتبييٳبٴ قٷبؾٷبٲٻ اٶ٫بض

 ٶعزي٧تطيٵ ٢بٖستبً ٸ ٲيٷبة قٽط، ٶعزي٧تطيٵ «ثكب٪طز »زټؿتبٴ ثيبثبٴ، ثرف ٲيٷبة، قٽط ټطٲع٪بٴ، اؾتبٴ

 ٦ٻ آٲس يبزٲبٴ ٸ. قٹز ٲى َى قتط ثب تٷٽب ٦ٻ ثكب٪طز اظ اى ټٟتٻ چٷس ٞبنٯٻ ثب ذطيس ٲط٦ع يب ٲسضؾٻ ثيٳبضؾتبٴ،

 ثطاى ٸ رٽبزيٱ آٲبض٪ط ٦ٻ ثٹزيٱ ٪ٟتٻ زاضيس، چ٧بض ثٹزٶس پطؾيسٺ اټبٮى ثٹزيٱ، آٲسٺ ايٷزب ثٻ ٦ٻ پيف ٲبٺ ي٥

 رع ٲب ٲبٺ ايٵ زض ٸ ٲحطٰ االٴ ٪ٟتٷس ثٗس ٸ ٦طزٶس پصيطايى ٲب اظ ذٹقطٸيى ثب. ايٱ آٲسٺ ضٸؾتبيى قٷبؾٷبٲٻ تٽيٻ

  ؛...ثيبييس زي٫ط ٲبٺ ي٥ ثطٸيس ٦ٷيٱ، ٶٳى زي٫طى ٦بض ٖعازاضى

 ذال٢يت ٸ ٶٹآٸضى ثب ټٳطاٺ ٸ ٪طاٶٻ ٲ٧بقٟٻ آٶچٷبٴ ثبيس ٪عاضـ اٶٹأ ؾبيط ٲخ٭ ٲح٭، اظ ٪عاضـ ٦ٯى، َٹض ثٻ. 5

 اظ ټٱ اؾت، آٲسٺ ٪عاضـ زض آٶچٻ اٶس، زيسٺ ټٱ ثبض چٷس يب ي٥ ضا ٲح٭ آٴ ٢جالً ٦ؿبٶى ا٪ط حتى ٦ٻ قٹز ٶٹقتٻ

 ضا ٲح٭ زي٫ط چكٳى ثب ٪عاضق٫ط ٦ٻ ٦ٷٷس حؽ ٸ ثبقس زاقتٻ تبظ٪ى ثطايكبٴ ق٧٭، ٮحبِ ثٻ ټٱ ٸ ٲحتٹا ٶٓط

  اؾت؛ يبٞتٻ ضا آٴ زي٫ط زٮى ثب ٸ زيسٺ

 ٢ٯٗٻ ټبى پٯٻ ضاٺ زض اٸ ظزٶٽبى ٶٟؽ ٪عاضق٫ط، تالقٽبى ٸ زٸٶس٪يٽب ثبظزيسټب، آحبض ثبيس ٪عاضقٽب ٢جي٭ ايٵ زض. 6

 ٦بٲالً ذٹاٶٷسٺ ثطاى اٸ، ت٧بپٹى ٸ ت٣ال ٶتبيذ ذالنٻ ٸ اؾت اى ثبظزيس٦ٷٷسٺ ټط ظزٴ ٶٟؽ ٸا٢ٕ زض ٦ٻ تبضيرى

 ٲح٭ زض ٪عاضق٫ط حًٹض ثٻ ٶيبظى آٶٽب آٸضى رٳٕ ٦ٻ آضقيٹى اَالٖبت ثٷبثطايٵ. ثبقس ٲٯٳٹؼ ٸ ٲحؿٹؼ

 ٸ ٶكؿتٻ ذٹز ٲيع پكت ٪عاضق٫ط ٦ٻ ٦ٷس احؿبؼ ذٹاٶٷسٺ ٶجبيس ثبقس، ان٭ ٸ ثطرؿتٻ ٪عاضـ زض ٶجبيس ٶساضز

. اؾت زاقتٻ ٲٷ٣ُٻ ثٻ شټٷى ؾٟطى ٣ٍٞ ٸ ٶٹقتٻ ضا ٪عاضـ

 ٶٹقتٻ ٖٯٳى ٸ ز٢ي١ تحٯي٭ ٸ تزعيٻ ثب ټٳطاٺ تط، ٖبٮٳبٶٻ ٸ تط ٲٹق٧بٞبٶٻ ٸ تط ٖٳي١ ا٪ط ٶ٫بضيٽب ت٥ ٦ٯى َٹض ثٻ

 قٹٶس؛ ٲٷتكط ٲطرٕ ٦تبثٽبى ٢بٮت زض ٸ ثبقٷس زاقتٻ ٲُجٹٖبتى ٪عاضـ ي٥ اظ ثيف ْطٞيتى تٹاٶٷس ٲى قٹٶس،
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 ٸ ربٲٕ ٪عاضـ ٶٹٖى ٸا٢ٕ زض زي٫ط ٲكبثٻ ٦تبة زټٽب ٸ ثبز٪يطټب قٽط يعز اٸضاظاٴ، ٞبضؼ، ذٯيذ يتيٱ زُض ذبض٤

. قس يبز آٶٽب اظ ٲجحج ايٵ زض ٦ٻ ټؿتٷس ٸيػ٪يٽبيى ثب ٲح٭ اظ ٲجؿٹٌ

  ضخص از گسارش

 قرم ي٥ ٖٳٯ٧طزټبى ٸ اٖت٣بزات آحبض، قرهيت، ٸيػ٪يٽب، تكطيح ٸ تٹنيٝ ټسٜ ٪عاضـ، ٶٹٔ ايٵ زض

 ٞطټٷ٫ى ٖٯٳى، تبضيرى، ؾيبؾى، قرهيت ي٥ تٹاٶس ٲى ٞطز ايٵ. زاضز ربشثٻ ذٹاٶٷسٺ ثطاى زٮي٭ ټط ثٻ ٦ٻ اؾت

 تٹاٶس ٲى «قرم اظ ٪عاضـ. »اٸؾت قٷبذتٵ ٲكتب٠ ٲربَت، حب٬ ٖيٵ زض ٦ٻ ٶبقٷبؼ يب ٪ٳٷبٰ ٞطز ي٥ يب ثبقس

 زاقتٻ ٶعزي٧ى ٸ ٲكبثٽت اؾت، قسٺ تٷٓيٱ ضپطتبغ ؾج٥ ثٻ ٦ٻ قرهيت ي٥ ثب «ٖٳ٣ى ٲهبحجٻ »ثب حسٸزى تب

 ذالنٻ ٸ ضٸحيبت ؾ٧ٷبت، ٸ حط٦بت حبالت، تٹنيٝ ثب ٪ط ٲهبحجٻ ٶيع ټب ٲهبحجٻ ٢جي٭ ايٵ زض چٻ. ثبقس

 رطاحى ذٹاٶٷسٺ ثطاى ضا قرهيت ايٵ اْٽبضٶٓطټبيف ٸ اٮٗٳٯٽب ٧ٖؽ رٳٯٻ اظ قٹٶسٺ ٲهبحجٻ ٲرتٯٝ ٸيػ٪يٽبى

 ٸ ارتٳبٖيف ٸ قرهى ظٶس٪ى تإحيط٪صاضيٽبيف، ٣ٖبيسـ، اـ، حطٞٻ اٸ، قرهيت اظ ٦بٞى قٷبذت ٸ ٦ٷس ٲى

 زض قرم اظ ٪عاضـ اٲّب. زټس زؾت ثٻ ثبقس، الظٰ ٸى پطزاظى قرهيت ت٧ٳي٭ ثطاى ٦ٻ ټطآٶچٻ ذالنٻ

 قرم اظ ٪عاضـ زض ٦ٻ ٲٹيٹٖبتى زاٲٷٻ ٸ پطزاظز ٲى ټبيف ٲكرهٻ ٸ قرم ثٻ ربٲٗتط ٸ ٸؾيٗتط حب٬ ٖيٵ

 ٖٳسٺ ٖٳ٣ى ٲهبحجٻ زض ايٷ٧ٻ ٲًبٞبً. اٸؾت ثب ٖٳ٣ى ٲهبحجٻ اظ تط ٪ؿتطزٺ ٪يطز ٢طاض اؾتٟبزٺ ٲٹضز تٹاٶس ٲى

 ٸ زيساض ثط ٖالٸٺ قرم اظ ٪عاضـ زض ٦ٻ حبٮى زض آيس ٲى ثيطٸٴ رٹاثٽب ٸ ؾاا٬ ز٬ اظ( آٶٽب ټٳٻ ٶٻ ٸ )اَالٖبت

 ٪عاضق٫ط تٹؾٍ ٪ٹٶب٪ٹٴ ثطضؾيٽبى ٸ تح٣ي٣بت ثب ٸ ٲرتٯٝ َط٠ اظ ٦ٻ اَالٖبتى قرم، ثب ٸ٪ٹ ٪ٟت

 ٸ قٹز ٲى ٪عاضـ چبقٷى... ٸ ٦بضـ ٸ ظٶس٪ى تبضيرچٻ تزطثيبت، ٸ ٲكبټسات اظ اؾتٟبزٺ ثب ٶيع ٸ آٲسٺ زؾت ثٻ

 ټٱ ثب ظيبزى ٲكبثٽتٽبى ٸ ٢طاثتٽب زٸ، ايٵ حب٬ ټط ثٻ اٲّب. ٦ٷس ٲى تجسي٭ قرم اظ ٪ٹيب ٸ ٦بٲ٭ تهٹيطى ثٻ ضا آٴ

. زاضٶس

  سفر گسارش

 ټٳطاټى. قٹز احؿبؼ اؾت، ٲٳ٧ٵ ٲُجٹٖبت زض ٸيػٺ ثٻ ٲرتٯٝ حبٮتٽبى ٸ ٲٹاضز زض ؾٟط ٪عاضـ ٶٹقتٵ ثٻ ٶيبظ

 ٸؾيٯٻ ثٻ ٲؿت٣٭ ؾٟطټبى اٶزبٰ اؾت، ؾٟط ٖبظٰ ٦ٻ ٲُجٹٖبتى يب ؾيبؾى ټيإت ثب ٪عاضق٫ط يب ذجطٶ٫بض ي٥

 ثطاى ثيكتط ٦ٻ ربټبيى ثٻ ذهٹنبً ذهٹنى ٸ قرهى ٲؿبٞطتٽبى اظ ٪عاضـ ٶٹقتٵ ٪بٺ حتى يب ٪عاضق٫ط

 ربٮت آٶٽب ثطاى ؾٟط ٲكبټسات زضثبضٺ ٪عاضـ ذٹاٶسٴ ٸ اَالٖبت ٦ؿت ٶتيزٻ زض ٸ اؾت ٶبقٷبذتٻ ذٹاٶٷس٪بٴ

. اؾت آٲٹظٶسٺ ٸ
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 ثبقس زاقتٻ ثؿيبض اقتطا٤ ٸرٹٺ «ٲح٭ اظ ٪عاضـ »ثب «ؾٟط اظ ٪عاضـ »٦ٻ اؾت ٲٳ٧ٵ ٲٹاضز اظ ثؿيبضى زض اٮجتٻ

 ٖٷبنط ٸ ٲٹاز ؾٟط، ٪عاضـ زض ٦ٻ ٪ٟت تٹاٴ ٲى تٳبيع ٸرٹٺ ٖٷٹاٴ ثٻ اٲّب. قٹٶس ي٧ى ت٣طيجبً ٲٹا٢ٕ ثطذى زض ٸ

 ٶ٣ف ٸ ظٶس ٲى زٸض ٪عاضق٫ط قرهى ٲكبټسات ٸ ٸ٪ٹټب ٪ٟت تحط٦ٽب، ضٸيسازټب، ٸحٹـ حٹ٬ ٖٳستبً ٪عاضـ

 ربى ؾٟط ٪عاضـ زض تبضيرچٻ ش٦ط اؾت، تط ٦ٳطٶ٩ آٴ ضٸيسازټبى ثٻ ٶؿجت ٲٹضزٶٓط ٲح٭ ٞيعي٧ى حًٹض

 ٲحٹض ٲح٭، اظ ٪عاضـ زض اٲّب ذٹضز ٲى چكٱ ثٻ ثيكتط آٴ زض ذجطى ٶ٧بت ٸ ٖٷبنط ٸ زاضز ٦ٳتطى ثؿيبض

 ٲٹيٹٔ ثٻ زازٴ ربٴ ٲٷٓٹض ثٻ شيطٸح ٖٷبنط ٸ ٲحيٍ ضٸيسازټبى ٸ اؾت ٲح٭ ٸيٗيت ش٦ط ٸ تٹنيٝ ٪عاضـ

 زض. ٶيؿت ٦ٱ ٶيع ي٧سي٫ط ثب ٪عاضـ ٶٹٔ زٸ ايٵ تكبثٻ نٹضت، ټط زض. ٦ٷٷس ٲى ٶ٣ف ايٟبى آٴ زض ٪عاضـ ٸ

 آٶٽب ثبيس ٪عاضق٫ط ٦ٻ زاضز تٟبٸتٽبيى ٶيع «ٶٹيؿى ؾٟطٶبٲٻ »ثب «ؾٟط ٪عاضـ »٦ٻ زاقت زٸض ٶٓط اظ ٶجبيس حب٬ ٖيٵ

:  ثبقس زاقتٻ ٲسٶٓط ضا

 اٲّب اؾت، آظاز حسٸزى تب ٪عاضق٫ط ؾٯي٣ٻ ٸ ٲٹيٹٔ ا٢تًبى ثٻ ثؿتٻ ٪عاضـ ؾج٥ اٶتربة ؾٟط، ٪عاضـ زض. 1

  قٹز؛ ٲى ٶٹقتٻ ٲكبټسات، ؾيط ٸ ضٸيسازټب ٸ٢ٹٔ تطتيت ثٻ ٸ تبضيرى ؾج٥ ثٻ اؾبؾبً ؾٟطٶبٲٻ

 ثيف اؾتٟبزٺ چٻ. ثبقس قسٺ حؿبة ٸ ز٢ي١ ثؿيبض ثبيس رعئيبت اظ اؾتٟبزٺ چ٫ٹٶ٫ى ٸ ٲيعاٴ ؾٟط، ٪عاضـ زض. 2

 ٦طزٴ زضيٙ ٸ ٦ٷس ؾٷ٫يٵ ٸ ثبض ٦ؿبٮت ضا ٪عاضـ تٹاٶس ٲى اټٳيت ٦ٱ ٸ ضيع ٶ٧بت ش٦ط ٸ رعئيبت اظ حس اظ

 ثبٖج ٸ زاضز ٲى ٶ٫بٺ تكٷٻ ټٳچٷبٴ احتيبد، ٲٹضز ٶ٧بت زاٶؿتٵ ثٻ ضا ذٹاٶٷسٺ اقتيب٠ ٸ شٸ٠ ٶيع، الظٰ رعئيبت

. آيٷس ٲى ٶيع اټٳيت ٦ٱ ٸ ٮحٓٻ ثٻ ٮحٓٻ ٸ ز٢ي١ رعئيبت ٲٗٳٹالً ؾٟطٶبٲٻ زض اٲّب. قٹز ٲى ٪عاضـ اظ اٸ ٸاظز٪ى

 اظ ؾٟط ٪عاضـ حزٱ ٲٗٳٹالً ٶتيزٻ زض ٸ. اؾت ٲتٟبٸت ٲُٯت، ٶٹٔ زٸ ايٵ زض رعئيبت اظ اؾتٟبزٺ ٲيعاٴ ثٷبثطايٵ

.  اؾت ٦ٹتبټتط ثؿيبض ؾٟطٶبٲٻ

 ثٯ٧ٻ چطذس ٶٳى اٸ ٲحٹض حٹ٬ ثط چيع ټٳٻ ٸ ٶيؿت ٪عاضـ تٳبٰ ثالٲٷبظٔ ٲحٹض ٪عاضق٫ط ؾٟط، ٪عاضـ زض. 3

 ٸ ضٸيسازټبؾت ثيكتط ٲحٹض ٶٹيؿٷسٺ ؾٟطٶبٲٻ، زض اٲّب ٦ٷس، ٲى ثبظ٪ٹ ضا ذٹز ٲٽٱ ٸ ز٢ي١ ټبى يبٞتٻ ٸ ٲكبټسات اٸ

. قٹز ٲى تٟؿيط ٸ تحٯي٭ اٸ ٶ٫بٺ ظاٸيٻ اظ ٲٹيٹٖى ٸ ضٸيساز ټط ٸ قٹز ٲى ٶ٫طيؿتٻ اٸ زيس زضيچٻ اظ چيع ټٳٻ ثٻ

. اؾت ؾٟط ٪عاضـ اظ ثيف ثؿيبض ؾٟطٶبٲٻ زض قرهى ټبى ؾٯي٣ٻ ٸ ٶٓطيبت زذبٮت ٲيعاٴ ثٷبثطايٵ
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  نويسى خاطره

 ٶعزي٥ ٶٹيؿى ٪عاضـ ثٻ رٽت ايٵ اظ. ٪يطز ٲى ربى ٶٹيؿى ٲ٣بٮٻ ٸ ٶٹيؿى ٪عاضـ ٲيبٴ ٲطظ زض ٶٹيؿى ذبَطٺ

 آٶچٻ اظ ٸ ثيطٸٴ ٲحيٍ ضٸيسازټبى اظ ذٹز، ٧ٞطى حيُٻ اظ ذبضد ٲرتٯٟى ٖٷبنط ٸ ارعاء اظ ٶٹيؿٷسٺ ٦ٻ اؾت

 ثًٛٽبى ٸ حت اظ ٖبضى ٸ َطٜ ثى ثبيس ثٷٹيؿس زضؾت ا٪ط ٸ ٦ٷس ٲى اؾتٟبزٺ ٸ٦بؾت ٦ٱ ثى ٪بٺ اٞتبزٺ اتٟب٠

 آٴ اظ اٲّب. ثبقس اٞتس، ٲى اتٟب٠ ذبٶٹاز٪ى يب ارتٳبٖى ٲحيٍ زض آٶچٻ ٸ ارتٳبٖى ٸا٢ٗيتٽبى ثيبٶ٫ط ٸ ثبقس قرهى

 ثؿيبضى زض ٸ اٶس آٲيرتٻ ٶٹيؿٷسٺ قرهى ٣ٖبيس ٸ تٳبيالت زيس٪بټٽب، ثٻ ظيبزى ٲ٣ساض ٲٗٳٹالً ذبَطات ٦ٻ رٽت

 ٶٽبيت زض ٸ زټس ٲى قرهى ٪طايكٽبى ٸ تٗهجٽب ثٻ ضا ذٹز ربى ٲٹيٹٖبت ٸ ٸ٢بيٕ َطٞبٶٻ ثى ٲكبټسٺ ٲٹا٢ٕ اظ

 ٶعزي٥ ټٱ ٶٹيؿى ٲ٣بٮٻ ثٻ ضا آٴ تٹاٴ ٲى ثبقس، زاقتٻ آٴ اظ - ٸا٢ٗى ٶٻ ٸ - زٮرٹاٺ ٪يطى ٶتيزٻ اؾت ٲٳ٧ٵ

 زض چٻ زاٶؿت، ٶعزي٥ ٶٹيؿى ٪عاضـ ٸيػ٪يٽبى ثٻ تٹاٴ ٲى ضا ٶٹيؿى ذبَطٺ انٯى ٸظٴ حب٬ ټط زض. زاٶؿت

 ٪صقتٻ يب ربضى ضٸيسازټبى ٸ ارتٳبٖى ٸا٢ٗيتٽبى ٸ٦بؾت ٦ٱ ثى ثيبٶ٫ط تٹاٶس ٲى آٴ ٲٷهٟبٶٻ ٸ زضؾت ق٧٭

 تهٹيط ٸ تٹنيٝ ٲُٯت، ٦طزٴ ٲؿتس٬ ٸ ٲؿتٷس ثطاى ٲرتٯٝ ٖٷبنط اظ آٴ زض قس ٪ٟتٻ ٦ٻ ټٳبٶُٹض ٸ ثبقس

. قٹز ٲى اؾتٟبزٺ آٴ ؾبذتٵ زٮٷكيٵ ٸ رصاة ٸ ٸا٢ٗيت

  تخصصى- علمى گسارش

 زض ٦ٻ اؾت ترههى- ٖٯٳى ٶكطيٻ ي٥ ثطاى ٪عاضـ تٽيٻ اٸ٬ّ حبٮت: قٹٶس ٲى تٽيٻ حبٮت زٸ زض ٪عاضقٽب ايٵ

 آٴ ٲربَت ٦ٻ اؾت ايٵ ثط ان٭ ٸ زاضٶس ثيكتطى ترههى ٸ ٖٯٳى ثبض ټب ٸاغٺ ٸ ٲٟبټيٱ انُالحٽب، نٹضت، ايٵ

 ظثبٴ ثب تٹاٴ ٲى ثٷبثطايٵ ٸ ټؿت ٲٹضزٶٓط ضقتٻ ثٻ ٲطثٹٌ ٲٗٯٹٲبت ٸ اَالٖبت اظ ٲتٹؾُى ؾُح زاضاى ٶكطيٻ

. ٶساضز ضا ٲُٯت يب ٲٹيٹٔ ثب ٦طزٴ ثط٢طاض اضتجبٌ ٸ اؾتٷجبٌ ٸ زض٤ ٲك٧٭ اٸ ٸ ٪ٟت ؾرٵ اٸ ثب تطى ٖٯٳى

 ټبى ٶكطيٻ ٖٯٳى ټبى نٟحٻ يب ٖٳٹٲى ټبى ٶكطيٻ ثطاى ترههى- ٖٯٳى ٪عاضقٽبى تٽيٻ زٸّٰ، حبٮت

 ا٦خطيت ثطاى تط ٞٽٱ ٢بث٭ ٸ تط ؾبزٺ ثبيس ٪عاضـ زض ٲٟبټيٱ ٸ ظثبٴ نٹضت ايٵ زض ٦ٻ اؾت، ٚيطترههى

 ٸ تط ؾبزٺ تط، ٖبٰ حبٮت ٪عاضقٽب ايٵ زض ٲٟبټيٱ ٸ انُالحٽب ټب، ٸاغٺ ٦بضثطز ثٷبثطايٵ. ثبقس ٶكطيٻ آٴ ذٹاٶٷس٪بٴ

 ثب ثبيس يٳٵ زض ثبقس زاضا ضا الظٰ اؾتٷبز ٸ اٖتجبض ٖٯٳى، ٶٓط اظ آٶ٧ٻ يٳٵ ثبيس ٪عاضـ ٸ زاضٶس تط ٚيطترههى

. ثبقس ٞٽٱ ٢بث٭ ظيبزى حسٸز تب ټٱ ٖبزى ٲربَجبٴ ثطاى ٦ٻ قٹز اضائٻ ظثبٶى
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 حسٸزى تب ٸ ٖٯٳى ٲٟبټيٱ ٸ ٲجبحج ثٻ ٶؿجت آقٷب ٸ آ٪بٺ ثبيس ٪عاضقٽب، ٢جي٭ ايٵ زض ٪عاضق٫ط نٹضت ټط زض

 ضا آٶٽب ٦ٻ ثبقس ٢بزض ٶيع ٸ ثٟٽٳس ضا انُالحبت ٸ ٲٟبټيٱ ٦بٲ٭، َٹض ثٻ ت٣طيجبً ثتٹاٶس ذٹز ثبقس، آٶٽب ثط ٲؿٯٍ

 انٹ٬ ثب ٦ٻ اؾت ٲترههى ذٹز ٪عاضقٽب، ٢جي٭ ايٵ زض ٪عاضق٫ط زي٫ط ٖجبضت ثٻ. ٦ٷس ٞٽٱ ٢بث٭ ٲربَت ثطاى

 ٶٹقتٵ ثب ٶكطيٻ ي٥ ثطاى ٪عاضـ ٶٹقتٵ ٦ٻ زاٶس ٲى ٸ اؾت آقٷب ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ ٸيػ٪يٽبى ٸ ٶٹيؿى ٪عاضـ

. اؾت ٲتٟبٸت ٦ٯى َٹض ثٻ ٦تبة ثطاى ٲُٯت ي٥

 ٸ ٪عاضقٽب ٶٹٔ ايٵ ًٞبى ثٹزٴ ذك٥ ثٻ تٹرٻ ثب ٦ٻ اؾت ايٵ ترههى- ٖٯٳى ٪عاضقٽبى زض زي٫ط ٲٽٱ ٶ٧تٻ

 زض ٲٹيٹٔ، ثٻ ٪عاضق٫ط ٶ٫بٺ ظاٸيٻ ٲجبحج، ثٹزٴ ترههى ثٻ تٹرٻ ثب ٸ ذٹاٶٷسٺ ثب آٶٽب اضتجبٌ ثط٢طاضى ٲك٧٭

 ٢جي٭ ايٵ ټبى رٷجٻ تطيٵ ٲٯٳٹؼ ٸ تطيٵ ٲطزٲى االٲ٧بٴ حتى ثبيس ٪عاضق٫ط. اؾت ٲٽٱ ثؿيبض ٪عاضقٽب ٢جي٭ ايٵ

 ثطاى ٸ ٶساضز اٸ ثٻ ضثُى ٲُٯت ٦ٻ ٶ٧ٷس احؿبؼ اٸ٬ّ ثطذٹضز ټٳبٴ زض ذٹاٶٷسٺ تب ٦ٷس اٶتربة ضا ٲٹيٹٖبت

 زض حتى ٶٹيؿى ٪عاضـ ق٫طزټبى ٸ انٹ٬ اظ اؾتٟبزٺ ثٷبثطايٵ. اؾت قسٺ ٶٹقتٻ ٞٵ اټ٭ ٸ ٲح٣٣بٴ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ

 ي٥ ٲٹضز زض ذٹاټس ٲى ٪عاضق٫ط ٦ٻ ٦ٷيس ٞطو ٲخالً. اؾت ٲٽٱ ٸ يطٸضى ٶيع ترههى- ٖٯٳى ٪عاضقٽبى

 قٹز ٲُطح ٦بضقٷبؾى ٸ ترههى ٦بٲالً اى ظاٸيٻ اظ تٹاٶس ٲى ټٱ ٪عاضـ ايٵ. ٦ٷس تٽيٻ ٪عاضقى ؾٷ٫يٵ نٷٗت

 ؾٷ٫يٵ نٷٗت ايٵ ٦ٻ ظاٸيٻ ايٵ اظ تٹاٶس ٲى ټٱ ٸ ٶيبثٷس آٴ ثب اضتجبَى ٶكطيٻ، ي٥ ٖٳٹٲى ذٹاٶٷس٪بٴ ٦ٻ

... ٸ پتطٸقيٳى ٲٹاز تيطآټٵ، اتٹثٹؼ، ٸ ٢ُبض اتٹٲجي٭، ٶٓيط اى قسٺ ؾبذتٻ ٲحهٹالت يب اٸّٮيٻ ٲٹاز تٹٮيس٦ٷٷسٺ

 تط ترههى ټبى رٷجٻ تكطيح ثٻ ٪عاضـ الى الثٻ زض ؾپؽ ٸ ٦ٷس ثط٢طاض ٲربَت ثب ٲٯٳٹؾى ٸ ؾطيٕ اضتجبٌ اؾت،

. قٹز پطزاذتٻ ټٱ ٲٹيٹٔ

  مصور گسارش

 تٽيٻ حيج اظ ضا الظٰ ٸيػ٪يٽبى آٶ٧ٻ قطٌ ثٻ ثبقس ٪عاضـ اٶٹأ تطيٵ پطربشثٻ اظ تٹاٶس ٲى ٲهٹض ٪عاضـ

. ثبقس زاقتٻ ٲطثٹٌ ٲًبٲيٵ اضائٻ زض آٶٽب تؿٯؿ٭ ٸ اضتجبٌ ٸ ٲٷبؾت ټبى ٧ٖؽ

 ٸ زټس ٢طاض ضٸيساز يب ٲٹيٹٔ ثُٵ زض ضا ٲربَت تٹاٶس ٲى ظٶسٺ، ٸ ٸا٢ٗى ٲًٳٹٴ اضائٻ زٮي٭ ثٻ ٪عاضـ ٶٹٔ ايٵ

 ضٖبيت ثبيس ضا ٶ٧تٻ چٷس ٪عاضـ، ايٵ اضائٻ ٸ تٽيٻ زض. ٦ٷس ٲٷت٣٭ ٲربَت ثٻ ٧ٖؽ َطي١ اظ ضا ٪عاضـ ٲٷ١ُ

:  ٦طز

 ٸ ثٽتطيٵ ٲربَت ثب ثتٹاٶس ٢بٮت ايٵ زض ٸ ثبقس زاقتٻ قسٴ ٦كيسٺ تهٹيط ثٻ ٢بثٯيت ٸ ْطٞيت ذٹز ٲٹيٹٔ،. 1

 قرهيت، ي٥ اظ اؾت٣جب٬ ٲطاؾٱ ټب، پيٳبيى ضاٺ ٸ تٓبټطات ٢جي٭ اظ ٲٹيٹٖبتى. ٦ٷس ثط٢طاض ضا اضتجبٌ ثيكتطيٵ

 ؾي٭، ظٮعٮٻ، زض٪يطيٽب، ٦كتبضټب، ټب، رٷ٩ ټٳچٹٴ ٚيطَجيٗى ٸ َجيٗى حٹازث ٸ ضٸيسازټب ٲال٢بتٽب، ٸ ثبظزيسټب

  اٶس؛ زؾتٻ ايٵ اظ آٴ رع ٸ تٹٞبٴ
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 ٸ ثعٶٷس حطٜ ٲربَت ثب ټٱ قطح ثسٸٴ حتى ذٹز، ٸ ثبقٷس ربٶساض ٸ ٪ٹيب ٦بٞى اٶساظٺ ثٻ ثبيس ټب ٧ٖؽ. 2

 ٪عاضق٫طى ٸ ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ زيس ٸ قٱّ ثباليى ثؿيبض ٲيعاٴ ثٻ ثبيس ٧ٖؽ ٦ٷٷسٺ تٽيٻ ثٷبثطايٵ. ٦ٷٷس ثط٢طاض اضتجبٌ

 ثب ذجطى ٧ٖبؼ زټس، ٲى اٶزبٰ ذٹز ٲ٧تٹة ٦الٰ ثب ٪عاضق٫ط ٦ٻ ضا ٦بضى ټٳبٴ ٸا٢ٕ زض ٸ ثبقس زاقتٻ

 ٸيػ٪ى ٸ ث٫صاضٶس ٶٳبيف ثٻ ضا ذٹز ٦بٲ٭ پيبٰ ٸ ٸيٹح ٖٳ١، ثبيس ټب ٧ٖؽ زٮي٭ ټٳيٵ ثٻ. ث٧ٷس ذٹز ٧ٖؿٽبى

  ثبقٷس؛ زاقتٻ ضا «ذجطى ٸ ټٷطى »تٹؤٰ

 ٲ٧تٹة ٪عاضقٽبى ٲخ٭ ٦ٻ اؾت نٹضت ايٵ ثٻ ٲهٹض ٪عاضـ ي٥ ټبى ٧ٖؽ ٪طٞتٵ ٢طاض تطتيت. 3

 ذتٱ ز٢ي٣ى ٸ ؾٷزيسٺ ٶ٣ُٻ ثٻ ٸ ثبقس زاقتٻ ضا الظٰ حط٦ت ٸ ؾيط قٹز، قطٸٔ ٲٷبؾت اى ٶ٣ُٻ اظ ثبيس( ٚيطٲهٹض)

 انٹ٬ ٸا٢ٕ زض يٗٷى. ثبقس زاقتٻ ٸرٹز ٸا٢ٗيتٽب اٶت٣ب٬ ٸ اٮ٣ب ٶٓط اظ ټب ٧ٖؽ ٲيبٴ يطٸضى اضتجبٌ ٸ قٹز

 ضٖبيت ثبيس ټٱ ٲهٹض ٪عاضـ زض تكطيح ٸ تٹنيٝ ٸ اٶؿزبٰ ٸ ٸحست تٷبؾت، ان٭ ٶٓط اظ ٶٹيؿى ٪عاضـ

  ٪يطز؛ ٲى اٶزبٰ تهٹيط ٸؾيٯٻ ثٻ ٦بضى چٷيٵ ايٷزب، زض ٲٷتٽب. قٹز

 ٲًٳٹٴ ٸ ٲحتٹا ٶيؿتٷس ٢بزض ٲٗٳٹالً قطح ٞب٢س ټبى ٧ٖؽ. ثبقس زاقتٻ ضا الظٰ ٸ ٲٷبؾت قطحى ثبيس ٧ٖؽ ټط. 4

 زض ٸ ټٷطٲٷساٶٻ ثبيس ټب ٧ٖؽ قطح. ٦ٷٷس ثط٢طاض اٸ ثب چٷساٶى اضتجبٌ ٸ ثٷٳبيبٶٷس ٲربَت ثٻ زضؾتى ثٻ ضا ذٹز

 رٯٹٺ َجيٗى ٸ ٲٷ٣ُى ضا، ټب ٧ٖؽ ٲٹيٹٖى تٹاٮى ٸ ؾيط ٸ ثبقٷس ٦ٹتبٺ االٲ٧بٴ حتى ٸ ربٲٗيت ظيجبيى، ٶٽبيت

  زټٷس؛

 ټبى ٪عاضـ زض ضا ٮيس ٶ٣ف ٸا٢ٕ زض ٦ٻ زاضز ٸرٹز ٲحٹضى ٸ انٯى ٧ٖؽ ي٥ ٲٗٳٹالً ٲهٹض ٪عاضـ زض. 5

 ټب ٧ٖؽ ؾبيط ٸ ٲًٳٹٴ ؾٹى ثٻ ضا ٲربَت زازٺ، اضائٻ ضا ٲٹيٹٔ اظ ٦ٯى تهٹيطى ٸ ٦ٷس ٲى ايٟب ٲ٧تٹة

. ٦ٷس ٲى ضاټٷٳبيى ضا اٸ ٸ ٦كبٶسٺ

  گسارش در محتوا و ضكل

 پي٧طٺ ي٥ اظ ثرف زٸ ٸا٢ٕ زض ٶٹيؿى ٪عاضـ زض ٸيػٺ ثٻ ٸ ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ ټبى ٲ٣ٹٮٻ ټٳٻ زض ٲحتٹا ٸ ق٧٭

 تٹاٶس ٲى قطايُى زض ٸ اؾت ٦بٲ٭ نٹضتى زض ٪عاضـ ي٥. ٦طز رسا ي٧سي٫ط اظ ضا آٶٽب تٹاٴ ٶٳى ٦ٻ ټؿتٷس

 ٸ ٲاحط ٲٷبؾت، ٢بٮجى زض ضا ٪عاضـ رصاة ٸ پطٲبيٻ ٚٷى، ٲحتٹاى ٦ٻ ٦ٷس ثط٢طاض ٲربَت ثب ضا اضتجبٌ ثيكتطيٵ

 ٢بزض اٸ ٦ٻ ظيطا زټس ثبز ثط ضا ٪عاضق٫ط ظحٳبت حبن٭ تٹاٶس ٲى يٗيٝ( ؾج٥ )ق٧٭ ي٥. ثبقس ضيرتٻ ٢ٹى

 يٗيٝ ٲحتٹاى ي٥ ثبٮ٧ٗؽ ٸ ؾبظز ٞطاټٱ ٲربَت ثٻ ذٹز ټبى يبٞتٻ اٶت٣ب٬ ثطاى ٲٷبؾت اى ٸؾيٯٻ ثٹز ٶرٹاټس

.  ث٫يطز ذٹز ثٻ ٲُٯٹثى ٸ ٢ٹى ق٧٭ تٹاٶس ٶٳى
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. َٯجس ٲى ضا اى ثطرؿتٻ ٸ ٢ٹى ق٧٭ ٚٷى، ٲحتٹاى ٸ ٦ٷس ٲى َٯت ضا ٚٷى ٲحتٹاى ٢ٹى، ق٧٭ زي٫ط ٖجبضت ثٻ

 زټبٴ اظ ق٧ؿتٻ، ٸ ٦خيٝ ْطٜ زضٸٴ ٪ٹاضا َٗبٰ ي٥. اؾت ٲٓطٸٜ ٸ ْطٜ ح٧بيت ٲحتٹا، ٸ ق٧٭ زاؾتبٴ

. ؾبظز ٲإ٦ٹ٬ ضا ذٹضزٴ ٚيط٢بث٭ ٚصاى ثٹز ٶرٹاټس ٢بزض ظيجب ٸ تٳيع ْطٞى ٶيع زي٫ط َطٜ اظ ٸ اٞتس ٲى

 ثيكتطيٵ ٪عاضـ ٲحتٹاى تٽيٻ ثطاى ټٱ ٦ٻ اؾت الظٰ ذٹز ٦بض زض ٦ٳب٬ ثٻ ضؾيسٴ ثطاى ٪عاضق٫ط ي٥ ثٷبثطايٵ

 ٸ تطيٵ ٲٷبؾت ثتٹاٶس ٦بض ق٧٭ يب ٞٵ ٸ ؾج٥ ثط تؿٯٍ ثب ټٱ ٸ زټس ذطد ثٻ ضا ٶٹآٸضى ٸ ذال٢يت تالـ،

. آٸضز زؾت ثٻ ٲحتٹا اضائٻ ثطاى ټٷطٲٷسى اٸد زض ضا ؾج٧ٽب ٦بضآٲستطيٵ

  گسارش از تعريف چنذ

 زي٫طى ټبى ٲ٣ٹٮٻ ٸ ٲهبحجٻ ذجط، ٲٹضز زض ټٳچٷبٶ٧ٻ زاز، زؾت ثٻ ٪عاضـ اظ ٲبٶٗى ٸ ربٲٕ تٗطيٝ ٶتٹاٴ قبيس

 اظ تٹنيٝ چٷس تٹاٴ ٲى قس ٪ٟتٻ آٶچٻ ثٻ تٹرٻ ثب اٲّب. اؾت ٚيطٲٳ٧ٵ ثٯ٧ٻ زقٹاض ٦بضى چٷيٵ زؾت، ايٵ اظ

:  زاز زؾت ثٻ ٪عاضـ

 ي٥ زض زؾتطؼ اظ زٸض ٲؿبئ٭ ٸ رعئيبت ٦ٹقس ٲى ٦ٻ اؾت ذجط يبٞتٻ ٪ؿتطـ يب ثؿُيبٞتٻ ق٧٭ ٪عاضـ،. 1

 ٖٷهط زٸ ثٻ ٸيػٺ ثٻ ٦ٹقس ٲى ٲرتٯٝ ذجطى ٖٷبنط تكطيح ثب ٪عاضـ. ٦ٷس ثبظ٪ٹ ذٹاٶٷسٺ ثطاى ضا نِطٜ ذجط

 ظٶس ٲى زٸض ٖٷهط زٸ ايٵ حٹ٬ ٖٳستبً ٲربَت، ٦ٷز٧بٸى ٦ٻ ظيطا زټس، ٶكبٴ ضا تٹرٻ ثيكتطيٵ «چ٫ٹٶٻ ٸ چطا»

 ؛(زاضز ٶٓط ثيكتط ٪عاضقٽب ٢جي٭ ايٵ ٸيػ٪يٽبى ثٻ ٸ اؾت تط ٶعزي٥ ذجطى ٪عاضقٽبى ثٻ اٮجتٻ تٗطيٝ ايٵ)

 ٦ٻ ٪عاضقٽبيى ٸ ٚيطذجطى ٪عاضقٽبى ٲٹضز زض ٸيػٺ ثٻ تٗطيٝ ايٵ )ٸا٢ٗيتٽبؾت ٚيطٲؿت٣يٱ ثيبٴ ټٷط ٪عاضـ. 2

 ؛(زاضز ٦بضثطز ثيكتط زاضز، تطى ثطرؿتٻ ٶ٣ف تكطيح ٸ تٹنيٝ آٶٽب زض

 1ارتٳبٖى؛ ٲٹيٹٔ يب ٸا٢ٗٻ ضٸيساز، ي٥ تهٹيطى ٸ تكطيحى تٹنيٟى، ثيبٴ اظ اؾت ٖجبضت ٪عاضـ. 3

 ٸا٢ٗيتٽبى ٸ حٹازث ٲٹيٹٖٽب، ټب، نحٷٻ ټٷطٲٷساٶٻ ثبظؾبظى ايبٞٻ ثٻ اؾت «تح٣ي١ »ٸ «ذجط »تٯٟي١ ٪عاضـ. 4

. ارتٳبٖى ظٶس٪ى ٲٽٱ

 اضتجبٌ تح٣ي٣ى ٸ ذجطى اظ اٖٱ ٪عاضقٽب اٶٹأ ثٻ 4 ٸ 3 قٳبضٺ تٗبضيٝ ٦ٻ اؾت ايٵ ٦طز ش٦ط ثبيس ٦ٻ اى ٶ٧تٻ

. يبثٷس ٲى
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  كيست؟ گسارضگر

 حبن٭ تٹاٶس ٲى ٦ٻ اٸؾت ټٱ. زاضز ثطٖٽسٺ ٲٽٳى ٸ حؿبؼ ثؿيبض ٶ٣ف ٪عاضق٫ط ٪عاضـ، تٽيٻ رطيبٴ زض

 ٦ٻ زاضز ٸرٹز ذُط ايٵ ٶيع ٸ ٦ٷس اضائٻ ذٹاٶٷسٺ ثٻ ٲحتٹا ٸ ق٧٭ رصاثتطيٵ ٸ ثٽتطيٵ ثب ضا ذٹز ٦ٹقف ٸ تالـ

 زض ثصض ٲٹيٹٔ، ثط تؿٯٍ ٖسٰ ٸ ٶبپرت٫ى ٸ تزطث٫ى ثى يٗٝ، ٲؿاٸٮيتى، ثى ٦بضى، اټٳب٬ اٶ٫بضى، ؾٽ٭ ثب

. ٶجطٶس حبنٯى ټيچ ٲربَجبٶف، ٶٻ ٸ اٸ ٶٻ آذط زؾت ٸ ثپبقس ظاض قٹضٺ

 تٽيٻ ؾس اظ ٦ٻ ٪يطز ثطٖٽسٺ ضا ٲؿاٸٮيت ايٵ تٹاٶس ٲى ٦ؿى ٸ اؾت ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ ٸاالى ٲطحٯٻ ٪عاضق٫طى،

 ذهٹنيبتى ثبقس، ٖٯٳى ٸ ٲٽبضتى ٞطزى، ٲرتٯٝ ذهٹنيبت ٸارس ٸ ثبقس ٪صقتٻ ٶٹيؿى ٲ٣بٮٻ ٸ ٲهبحجٻ ذجط،

 تيعى ثٻ چكٳى ثبيس ٪عاضق٫ط ٦ٯى َٹض ثٻ. ؾبظٶس ٲى ظيجٷسٺ ٸ ذٹض زض اٸ ثٻ ضا «ٶ٫بض ضٸظٶبٲٻ »ٖٷٹاٴ اَال٠ ٦ٻ

 ٲربَت ثٻ ضا ذٹز پٷز٫بٶٻ حٹاؼ ٦ٻ اؾت ٦ؿى اٸ. ٦ٷس ٶٟٹش ٲٹيٹٔ ٖٳ١ زض تب ثبقس زاقتٻ ٣ٖبة چكٱ

... ٸ ٦ٷس ٲى ٮٳؽ اٸ ربى ثٻ ٪ٹيس، ٲى اٸ ربى ثٻ قٷٹز، ٲى اٸ ربى ثٻ ثيٷس، ٲى اٸ ربى ثٻ يٗٷى زټس، ٲى ٢طو

 ثٻ ثٹز حبيط ٪عاضـ نحٷٻ زض ټٱ ٲربَت ذٹز ا٪ط ٦ٻ ٦ٷس ثبظ٪ٹ ضا ٪عاضـ نسا٢ت ټٳبٴ ثب ثبيس ثٷبثطايٵ

 قٹز، ٲى ٪ٟتٻ ٦ٻ اؾت زٮي٭ ټٳيٵ ثٻ. زاقت ضا زضيبٞت ٸ ثطزاقت ټٳبٴ ٸ ٦طز ٲى حؽ ٸ زيس ٲى نٹضت ټٳبٴ

 تٳبٰ زض ٸ ثطٸز ٲٹيٹٔ ؾطا٘ ثٻ ٞطزى ټبى ؾٯي٣ٻ ٸ قرهى پيكساٸضيٽبى اظ ٖبضى ٸ َطٜ ثى ثبيس ٪عاضق٫ط

. ٦ٷس ضٖبيت ضا ٲٹيٹٔ ايٵ ٪عاضـ ٲطاح٭

 ٲٵِ »ايٵ ٸ زاضز حًٹض ٦ٳتط يب ٶساضز حًٹض ٪عاضق٫ط «قرهى ٲٵِ »٪عاضـ، زض ٦ٻ ٪ٟت تٹاٴ ٲى ٸا٢ٕ زض

 اظ ٶٻ ٸ زيسٴ ارتٳبٖى ٲٷبٕٞ ٸ ٲهبٮح ظاٸيٻ اظ ضا چيع ټٳٻ يٗٷى ٦ٷس ٲى ايٟب ضا اؾبؾى ٶ٣ف ٦ٻ اٸؾت «ارتٳبٖى

. ٦طزٴ ٶ٫بٺ قرهى پطزاظيٽبى ذيب٬ ٸ ټب ؾٯي٣ٻ تبض ٖيٷ٥ پكت

 ثبيس ٪عاضق٫ط ثٷبثطايٵ. ضا آٶٽب ؾبذتٵ ٶٻ ٸ زاضز ثطٖٽسٺ ضا ٸا٢ٗيتٽب «ثبظ٪ٹيى »ٸْيٟٻ ٪عاضق٫ط ٦ٯى َٹض ثٻ

 آٲٹظـ ثب زي٫ط اى پبضٺ ٸ. اٶس ٶٽٟتٻ اٸ َجيٗت ٸ قرهيت زض آٶٽب اظ ثطذى ٦ٻ ثبقس زاضا ضا ٸيػ٪يٽبيى ٸ ذهٯتٽب

. ا٦تؿبثٷس ٸ يبز٪يطى ٢بث٭ تزطثٻ ٸ

 زض زاقتٵ ٲاحط ٸ ٞٗب٬ حًٹض ٸ ٲطزٰ ثب رٹقيسٴ ٸ زاقتٵ آٲيعـ ٸ ٶكط ٸ حكط ٪عاضق٫ط، ټط ٶيبظ ٶرؿتيٵ قبيس

 ٚيطارتٳبٖى ٸ ذزٹ٬ حطٜ، ٦ٱ تٟبٸت، ثى ٪يط، ٪ٹقٻ ٲٷعٸى، ٶجبيس ٸ تٹاٶس ٶٳى ٪عاضق٫ط. اؾت ربٲٗٻ ثُٵ

 ٸ ثكٷبؾس ضا ذٹز ٲطزٰ ٸ ربٲٗٻ زاٸضيٽبى ٸ ذٹاؾتٽب ٲؿبئ٭، ٶيبظټب، ثٹز ٶرٹاټس ٢بزض نٹضت ايٵ زض ظيطا ثبقس،

.  ٦ٷس ٖٳ٭ ذٹز ارتٳبٖى ضؾبٮت ٸ ٲؿاٸٮيت ثٻ آٶٽب ثب ٲتٷبؾت
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 زضيبٞت ظٲبٴ اظ ٪عاضـ تٽيٻ ٲطاح٭ تٳبٲى زض ضا ٪عاضق٫ط ٖٳٹٲى ٸ ارتٳبٖى تزطثيبت ٸ ٲكبټسات ٶ٣ف ا٪ط

 ايٵ ٦ٻ ٪ٟت ثبيس ثكٷبؾيٱ ٪عاضـ ٸ٦يٝ ٦ٱ تٗييٵ زض اٸ٬ّ زضرٻ ٖبٲ٭ ي٥ ٖٷٹاٴ ثٻ ٪عاضـ تحٹي٭ تب ٲٹيٹٔ

 ثطاى ٪عاضق٫ط. ٶيؿت قٹز، ٲى ٪عاضـ تٽيٻ نطٜ ٦ٻ ٦ٹتبټى زٸضٺ ثٻ ٲٷحهط ٣ٍٞ ټب تزطثٻ ٸ ٲكبټسات

 ٪عاضـ ذسٲت زض ٦ٻ آٶزب تب ذٹز حب٬ ٸ ٪صقتٻ ٲكبټسات ٸ ټب تزطثٻ ټٳٻ اظ ثبيس ٸ تٹاٶس ٲى ٪عاضـ ٶٹقتٵ

 ٸ ټٳٷٹٖبٴ ثب ارتٳبٖى پيٹٶس حّٟ ٶيع ٸ آٲٹظـ رطيبٴ زض ٲساٸٰ َٹض ثٻ ثبيس ثٷبثطايٵ ٸ ٦ٷس اؾتٟبزٺ ٪يطز ٲى ٢طاض

. ثبقس رٽبٶى، ربٲٗٻ ثعض٪تط، ٲ٣يبؼ زض ٸ ذٹز ٲحيٍ ارتٳبٖى ٲؿبئ٭

 ٢طآٴ زض ٦ٻ آٶزب اؾت، ٦طزٺ ٖطيٻ رٽبٶى ربٲٗٻ ثٻ ضا «اضتجبَبت ٲٷكٹض »تطيٵ ثطرؿتٻ اؾالٲى، ٞطټٷ٩

 قٷٹٶس ٲى ضا حطٞٽب ټٳٻ ٦ٻ ثٷس٪بٶى ثٻ زٺ ثكبضت )«احؿٷٻ ٞيتجٗٹٴ اٮ٣ٹ٬ يؿتٳٗٹٴ اٮصيٵ ٖجبزى ٞجكط: »ذٹاٶيٱ ٲى

. ثبقس ٪عاضق٫طاٴ، رٳٯٻ اظ ٸ ٶ٫بضاٴ، ضٸظٶبٲٻ ٦بض اؾبؼ تٹاٶس ٲى ٲٷكٹض ايٵ(. ٦ٷس ٲى پيطٸى آٶٽب ثٽتطيٵ اظ ٸ

 ثبقٷس، اؾتٟبزٺ ٲٹضز تٹاٶٷس ٲى ٦ٻ ٲتٷٹٖى ٸ ٲرتٯٝ ٲٷبثٕ ثٻ ٪عاضـ، ٖٷبنط ٸ ٲٹاز تٽيٻ ټٷ٫بٰ زض ثبيس ٪عاضق٫ط

 ٞطآيٷس َطي١ اظ ٦ٻ آٶٽب پباليف رطيبٴ زض ثٗس ٸ ث٫يطز آٶٽب اظ ضا ٲرتٯٝ ٲُبٮت ٸ اَالٖبت ٦ٷس، ٲطارٗٻ

 تٯٟي١ ټٱ ثب ضا ٲٷبؾت ٲٹاز ٸ اَالٖبت ٪يطز، ٲى نٹضت ارتٳبٖى اني٭ ٲٗيبضټبى ثب «آ٪بټبٶٻ اٶتربة ٸ حصٜ»

 ٸ ٲٷٟٗ٭ ضا اٸ ايٷ٧ٻ ٶٻ. ثساٶس «احؿٵ اٶتربة »ثطاى نبٮح ضا ذٹاٶٷسٺ يب ٲربَت ٶٽبيت، زض ٸ ٦ٷس تط٦يت ٸ

 چ٫ٹٶٻ ايٷ٧ٻ ٶٻ ٦ٷس، ٧ٞط چٻ ثٻ »٦ٻ ٪ٟت اٸ ثٻ ٸ ٦طز ت٧ٯيٝ تٗييٵ ثطايف ثبيس ٲساٰ ٦ٻ ٦ٷس ٞطو ثؿتٻ چكٱ

 ٸ ثيٷبٶٻ ٸا٢ٕ ٲٷ٣ُى، نحيح، ٪يطى ٶتيزٻ ٶيع ٸ زاٸضى ٸ اضظيبثى ٪يطى، تهٳيٱ اٲ٧بٴ ثبيس ٦ٻ يٗٷى. «٦ٷس ٧ٞط

 ٪عاضق٫ط ثٷبثطايٵ. ؾبظز ٞطاټٱ ٦طزٺ، ٦كٝ ذٹز تح٣ي١ رطيبٴ زض ٦ٻ ٸا٢ٗيتٽبيى ٸ اَالٖبت اضائٻ ثب ضا ٲٷهٟبٶٻ

. آٸضز زؾت ثٻ ٦زب اظ ثبيس ضا ٶيبظ ٲٹضز اَالٖبت ٦ٻ ثساٶس ٸ زټس ٪ؿتطـ ضا ذٹز ٖٳٹٲى ٲٗٯٹٲبت ثبيس

 ٲتيٵ، ٲح٧ٱ، ؾرٵ. زټس آة ؾطٸ٪ٹـ رب ټٳٻ زض ٸ ثجيٷس ضا چيع ټٳٻ تب ثبقس ٲطا٢ت پيٹؾتٻ ثبيس ٪عاضق٫ط

 ٸ ح١ ثٻ ثبقس، اٶهبٜ ٸ ز٢ت ٸ ضٸقٵ ثيبٴ ضٸقٵ، ٧ٞط زاضاى ث٫ٹيس، زٮؿٹظى ٸ ذيطذٹاټى ضٸى اظ ٸ ٲؿتس٬

 ٶبزضؾت يب زضؾت آٶچٻ ثٻ ضا ٲطزٰ ٸ ثبقس زاقتٻ ايٳبٴ ٸ اٖت٣بز ذٹيف ارتٳبٖى ٸ اٮٽى ٲؿاٸٮيت ٸ ح٣ي٣ت

 ٸ ټب ؾٯي٣ٻ اظ ٪صقتٵ تٹاٶبيى ٸ ټٷط ثكٳبضز، ٲحتطٰ ٸ ٲٗعظ ضا ثكط ذٹز، شټٵ ٦ٯيبت زض ثبيس. ٦ٷس آ٪بٺ اؾت

 ثٻ ٦ٻ ثبقس زاقتٻ حًٹض ربيى تب ٪عاضـ زض ٸ ٶجبقس ذٹزذٹاٺ ٸ ذٹزٲحٹض ثبقس، زاقتٻ ضا قرهى ٪طايكٽبى

 تٹ »٦ٻ ثبقس ٲٟٽٹٰ ايٵ ٲهسا٠ ٪عاضـ زض حًٹضـ آٶ٧ٻ ٶٻ ٦ٷس، ٦ٳ٥ اَالٖبت ٸ ٲٟبټيٱ اٶت٣ب٬ ٸ پيكجطز

. «ثطذيع ٲيبٴ اظ حبّٞ ذٹزى، حزبة ذٹز
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 ذبل اټٳيت اظ ٸ زذيٯٷس ٪عاضق٫ط ي٥ ٲؿاٸٮيت ٸ قرهيت ت٧بٲ٭ زض ٦ٻ زي٫ط ٸيػ٪يٽبى اظ ثطذى

:  اظ ٖجبضتٷس ثطذٹضزاضٶس

 تإحيطپصيط؛ ٸ حؿبؼ شټٵ زاقتٵ. 1

 ثطاٶ٫يع؛ احتطاٰ ٸ ٶٟٹشٶبپصيط ٸ ٪طٞتٻ ق٧٭ ٸ ٲؿتح٧ٱ ٲٷؿزٱ، قرهيت زاقتٵ. 2

 قزبٖت؛ ٸ رؿبضت ٸ قٽبٲت زاقتٵ ٶكسٴ، ٲطٖٹة. 3

 ٶٹيؿٷس٪ى؛ ٢سضت اظ ثطذٹضزاضى ٸ ظثبٴ ٸ ٶخط ثط ٦بٲ٭ تؿٯٍ. 4

 ٶ٣بز؛ ٸ تحٯيٯ٫ط شټٵ زاقتٵ. 5

 ثيٷى؛ ٸا٢ٕ ٸ اٶؿبٶيت، ٸ اٶهبٜ ٖساٮت، ثٻ پبيجٷسى ٲؿاٸٮيت احؿبؼ ٶٟؽ، ثٻ اٖتٳبز ذٹز، ثط تؿٯٍ ٢سضت. 6

 ٦طزٴ؛ ٦بض ثكط ٶٹٔ ٸ ذٹز تٗبٮى ٸ ضقس ٲٷٓٹض ثٻ ٸ اٸ ثطاى ٸ زاقتٵ ٶٓط زض ضا ذسا. 7

 اى؛ حطٞٻ ٲ٣تًيبت ٸ ٲالحٓبت ضٖبيت ٖيٵ زض ٖٽس ثٻ ٸٞبى ٸ زي٫طاٴ ذهٹنى اؾطاض حّٟ زاضى، اٲبٶت. 8

 ٪يطى ٶتيزٻ ٸ ٲُبٮت ثٷسى رٳٕ ٸ تٯٟي١ ٸ زازٴ ضثٍ ٸ زض٤ ٢سضت ٸ آ٪بټبٶٻ حصٜ ٸ اٶتربة ٢سضت زاقتٵ. 9

. ٖبزالٶٻ ٸ ٲٷ٣ُى

. ٲحتٹا زض چٻ ٸ ؾج٥ ٸ ٶخط زض چٻ ظز٪ى ٖٹاٰ ٸ ٪طايى ٦ٯيكٻ اظ پطټيع ٸ ذال٢يت ٶٹآٸضى،. 10

. اٶسيف غضٜ ٸ زٸضٶ٫ط ٸ ثبظ شټٵ ٸ اٶسيكٻ ٸ ت٧ٟط ٢سضت زاقتٵ. 11

 زض ذساٸٶس ايٷ٧ٻ ٦ٳب. اؾت ٦طزٺ تٹنيٻ ٶيع ٲزيس ٢طآٴ ٸ اؾالٰ ٲجيٵ زيٵ ضا ٸيػ٪يٽب ٸ ذهٯتٽب ايٵ اظ ثؿيبضى

: رٳٯٻ اظ. ٦ٷس ٲى ش٦ط ٪ٳطاټيٽب ٸ ذُبټب ٖٯ٭ ٸ ٲٹرجبت اظ ضا چيع چٷس ٦طيٱ، ٢طآٴ

 ؛(ٖيٷيت ٖسٰ )ي٣يٵ ٸ ٖٯٱ ربى ثٻ ٪ٳبٴ ٸ ْٵ ثط ت٧يٻ (1

 ؛(قرهى ټبى ٪طايف اظ پطټيع )ٶٟؿبٶى ټٹاټبى ٸ ٲيٯٽب (2

 ؛(ثٹزٴ حٹنٯٻ ٸ نجط ٞب٢س ٸ ٶٹقتٵ اَٳيٷبٴ ٸ تح٣ي١ ثسٸٴ )قتبثعز٪ى (3

(. ٪عاضـ زض ٪عاضق٫ط حًٹض حسا٢٭ ٸ ارتٳبٖى ٸا٢ٗيتٽبى ثٻ پطزاذتٵ يطٸضت ٲ٣بث٭ زض )٪طايى قرهيت (4
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 ٦ٻ ضا ذسٲتى ٸا٢ٗى ٲيعاٴ ٦ٻ اؾت ايٵ زض ٪عاضق٫ط ثرهٹل ٸ ٶ٫بض ضٸظٶبٲٻ ٶٽبيى آظٲبيف ايٷ٧ٻ آذط ٦الٰ

. ث٫يطز اٶساظٺ ٸ ثؿٷزس ٦ٷس، ٲى ٲطزٰ ثٻ

  گسارضگر هاى دغذغه

 ذبتٳٻ آٶ٫بٺ ٸ قٹز، ٲى تٗييٵ اٸ ٪عاضـ ٲٹيٹٔ ٦ٻ قٹز ٲى آٚبظ ظٲبٶى اظ ٪عاضـ، ثب ٪عاضق٫ط ي٥ ظٶس٪ى

 ذٹز، ٪عاضـ ٲٹيٹٔ ثٻ ٲساٰ اٸ ٲست، ايٵ َٹ٬ زض. زټس ٲى تحٹي٭ ضا چبح ثطاى آٲبزٺ ٪عاضـ ٦ٻ يبثس ٲى

 اٶزبٰ ثبيس ٦ٻ ٸ٪ٹټبيى ٪ٟت ٶساضز، يب زاضز زؾتطؾى آٶٽب ثٻ ٦ٻ ٲٷبثٗى ذبٰ، ٲٹاز تٽيٻ چ٫ٹٶ٫ى آٴ، ْطٞيتٽبى

 ٖٷبنط ٸ ارعا اظ ټطي٥ اظ اؾتٟبزٺ ٶحٹٺ ٸ ٲيعاٴ ٸ آٴ ٶ٫بضـ ٸ تٷٓيٱ چ٫ٹٶ٫ى ٪عاضـ، ٦ٯى َطح قٹٶس،

 پيٹؾتٻ ٸ ٪صضاٶس ٲى ټب زٚسٚٻ ايٵ ثب ضا ضٸظـ ٸ قت ٦ٷس، ٲى ٧ٞط... ٸ ٪عاضـ ٶٽبيى ثٷسى تط٦يت زض ٪عاضـ

 ثبيس ٪عاضق٫ط ٦ٻ قٹز ٲى ٪ٟتٻ زٮي٭ ټٳيٵ ثٻ. اؾت الظٰ اٶتربثٽبى ٸ حصٜ ٸ ذٹز ٪عاضـ پيطايف ٦بض زض

. ثبقس ت٧ٟط ٢سضت ٸ ٢ٹى اٖهبة زاضاى ٸ پطتحٳ٭ نجٹض، ثبحٹنٯٻ،

 ٲطحٯٻ ايٵ زض ا٪ط ٦ٻ اٶسيكٷس ٲى ايٵ ثٻ ذٹز ٪عاضـ ذبٰ ٲٹاز تٽيٻ اظ ٲطحٯٻ ټط زض ثبتزطثٻ ٪عاضق٫طاٴ

 چٻ ثٻ ٸ ٦طز ذٹاټٷس قطٸٔ ضا آٴ چ٫ٹٶٻ زاضٶس، اذتيبض زض ٖٷبنطى چٻ ثٷٹيؿٷس، ضا ذٹز ٪عاضـ ثرٹاټٷس

 ذٹز ثٻ ٲرتٯٟى نٹضتٽبى ٪يطى، ق٧٭ ٲرتٯٝ ٲطاح٭ زض ٪عاضـ تطتيت ثسيٵ. زاز ذٹاټٷس ازاٲٻ نٹضت

. ٦ٷس ٲى پيسا ضا ذٹز ٶٽبيى ق٧٭ آٲسٺ، زؾت ثٻ ٲٹاز ٸ اَالٖبت قسٴ ٦بٲ٭ اظ پؽ اٶتٽب زض آٶ٧ٻ تب ٪يطز ٲى

 ٸ ثبقس ثبيس زي٫طى ٖٷبنط چٻ زٶجب٬ ٸ ٶساضز چٻ ٸ زاضز چٻ ايٷزب تب ٦ٻ ٦ٷس ٧ٞط ثبيس ٲطحٯٻ ټط زض ٪عاضق٫ط

 ټبى زٚسٚٻ ٦ٻ ٪ٟت ثبيس تٹنيٝ ايٵ ثب. ث٧ٷس ذٹز ٲطزٰ ٸ ربٲٗٻ ثٻ ضا ذسٲت ثيكتطيٵ تٹاٶس ٲى چ٫ٹٶٻ

 آٲبزٺ زي٫ط ٪عاضـ ٸ ٲٹيٹٔ ثٻ پطزاذتٵ ثطاى ضا ذٹز ثبيس ٪عاضـ ي٥ تحٹي٭ ثب چٻ. ٶساضٶس تٳبٲى ٪عاضق٫ط،

 اى ٮحٓٻ ضا ذٹز تٹاٶس ٶٳى ٸ اؾت ٲكٛٹ٬ اى ٲؿإٮٻ ثٻ ٲساٰ شټٷف اظ اى ٪ٹقٻ ٦ٱ زؾت زٮي٭ ټٳيٵ ثٻ ٸ ٦ٷس

. ٦ٷس حؽ اٮجب٬ ٞبض٘
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  گسارش زبان و نثر

 ضا ظثبٴ ايٵ ټٳٹاضٺ تٹاٶس ٲى ٪عاضق٫ط تٹاٶبيى ٸ ټٷط شٸ٠، حب٬ ٖيٵ زض. زاضز ضا ذٹز ٸيػ٪يٽبى ٪عاضـ، ظثبٴ

:  ٦ٻ اؾت ايٵ ٦ٷس ضٖبيت ٸ ثساٶس ثبيس ٪عاضـ ظثبٴ ٸ ٶخط ٲٹضز زض ٪عاضق٫ط ي٥ آٶچٻ. زټس ٪ؿتطـ

 ٶساضز؛ ضا ضٸظٶبٲٻ ټبى ٲ٣ٹٮٻ زي٫ط ٸ ذجط ٶخط ٲحسٸيتٽبى ٪عاضـ، ٶخط. 1

 ٸ تٹييح زض ثيكتط اٲ٧بٴ زاقتٵ ذبَط ثٻ ٸ اؾت تط ٖٳي١ ذجط ظثبٴ اظ ظيطا اؾت ٪ؿتطزٺ ظثبٶى ٪عاضـ ظثبٴ. 2

 ٲٹيٹٖٽب، ٸ ذٹاؾتٽب حط٦تٽب، ضٸيسازټب، ٪ؿتطٺ زض ٸ اؾت، رصاثتط ترههى ټبى ٸاغٺ تٹنيٝ ٸ تكطيح

 ٦ٷٷس؛ ٲى پيسا ثيكتطى ارتٳبٖى ثبض ذجط، ظثبٴ ثب ٲ٣بيؿٻ زض ټب، ٸاغٺ َطٞى اظ ٸ قٹز ٲى ثبظؾبظى تط ظٶسٺ ٸ تط ضٸقٵ

 تط ټٷطٲٷساٶٻ آٴ ثط اٞعٸٴ ٸ تط ٶعزي٥ ٲطزٰ ثٻ ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ ټبى ٲ٣ٹٮٻ زي٫ط ٸ ذجط ثٻ ٶؿجت ٪عاضـ ظثبٴ. 3

 اؾت؛ ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ زض ظثبٴ تطيٵ ٲطزٲى ثٷبثطايٵ اؾت،

 اظ اؾتٟبزٺ زض ټٱ ٸ ثبقس زاقتٻ ٲسٶٓط ظٲبٴ َٹ٬ زض ضا ظثبٴ ٞطؾبيف ٸ ز٪ط٪ٹٶيٽب تٛييطات، ثبيس ٪عاضق٫ط. 4

 ثبقس ټب ٸاغٺ ٦بضثطز ٸ ظثبٴ ٸ ٶخط زض تبظٺ تحٹالت ٲٹرس ذٹز ټٱ ٸ ثبقس زاقتٻ تٹاٶبيى ٸ ٲٽبضت ظثبٴ، تحٹالت

 زټس؛ ٪ؿتطـ ضا ظثبٴ ْطٞيتٽبى ٸ

 انُالحٽبى ٸ ٖجبضتٽب ٸاغ٪بٴ، اظ اؾتٟبزٺ ٸ ظثبٴ ٸ ٶخط زض ذال٢يت ٸ ٶٹآٸضى ثٻ تٹرٻ ٪طايى، ٦ٯيكٻ اظ پطټيع. 5

 زض تٹاٶس ٲى ٖٳستبً ثٯ٧ٻ ٶيؿت تبظٺ تٗبثيط ٸ ٸاغٺ ذٯ١ ٲٗٷبى ثٻ نطٞبً ٶٹآٸضى ايٵ ٦ٻ زاقت تٹرٻ ثبيس. ٲٷبؾت

 ٦ٷس، ٲى رسا ذٹز ؾٷتى ٸ اى ٦ٯيكٻ ٢بٮجٽبى اظ ضا آٶٽب ٸ ثركس ٲى ظثبٴ ٸ ٶخط ثٻ ٪عاضق٫ط ٦ٻ اى تبظٺ ٦بضثطزټبى

 ث٧ط ٸ تبظٺ تٗجيطټبى ٸ ٖجبضتٽب تط٦يجٽب، ٲٗٳٹٮى، ْبټطاً ټبى ٸاغٺ اظ ٦ٻ اؾت ايٵ زض ٪عاضق٫ط ټٷط. يبثس تزٯى

 ثبقس؛ ٶٛع ٸ پطٲٗٷى ټٱ ٸ ٶجبقس شټٵ اظ زٸض ٸ ٶبٲإٶٹؼ ټٱ ثبقس، زاقتٻ ٪يطايى ٸ ربشثٻ ټٱ ٦ٻ ثؿبظز

 چٻ ٲُٯت، ثبٞت زض ٸاغٺ ٸ رٳٯٻ ٸ تٗجيط ټط ايٷ٧ٻ ٸ ٖجبضتٽب ٸ ټب ٸاغٺ ْطٞيت ٸ ٲؿاٸٮيت ٸ ٲٗٷبيى ثبض ثٻ تٹرٻ. 6

 ٸ ٶ٣ف آٶ٧ٻ ثسٸٴ ضا اى ٦ٯٳٻ حتى ٶجبيس اٸ. اؾت ٪عاضق٫ط ٸْبيٝ رٳٯٻ اظ ٦كس، ٲى زٸـ ثٻ ضا ٲٟٽٹٲى ثبض

 ثب ٸ ٦ٷس اٶتربة ٸؾٹاؼ ٸ ز٢ت ثب ٸ آ٪بټبٶٻ ضا آٶٽب ثبيس ثٯ٧ٻ ثطز ٦بض ثٻ ثبقس زاقتٻ ثطٖٽسٺ ٪عاضـ زض اى ٸْيٟٻ

 ٮُٳٻ آٴ نالثت ٸ اؾتح٧بٰ ثٻ آٴ، ؾبذتبض زض تٛييطى ټط ٦ٻ ٦ٷس ٸرٹض رٟت ټٱ ثب آٶچٷبٴ ٲٽبضت ٸ ْطاٞت

 قٹز؛ ٪طٞتٻ ٦بض ثٻ ٪عاضـ زض ټسٜ ثى ٶجبيس اى رٳٯٻ يب ٲٟٽٹٰ ټيچ ايٷطٸ اظ. ثعٶس
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 ٲربَت ثب ضٸاٴ ٸ پطنالثت رصاة، اٲّب ؾبزٺ ثبيس ٪عاضـ. ٶساضز ربيى ٪عاضـ زض ٶٹيؿى ح٣ي٭ ٸ ٮٟبْى. 7

 ٶخط اظ اؾتٟبزٺ ٲٗٷبى ثٻ ٶٹيؿى ؾبزٺ ايٵ. اؾت اٶ٧بض ٚيط٢بث٭ ان٭ ي٥ ٪عاضـ زض «ٶٹيؿى ؾبزٺ. »ثعٶس حطٜ

 ٲحتٹا ٸ ٲٟٽٹٰ ٮحبِ ثٻ چٻ ٸ ؾبذت ٶٓط اظ چٻ ٖجبضتٽب ٸ ټب رٳٯٻ ثٹزٴ ؾؿت ٸ ٶٹيؿى ق٧ؿتٻ اى، ٲحبٸضٺ

 ٸ ٞٽٱ ٢بث٭ ٸ پيچيسٺ ٲٟبټيٱ ق٧ؿتٵ »ٲٗٷبى ثٻ ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ زض ٦ٯى َٹض ثٻ ٸ ٪عاضـ زض ٶٹيؿى ؾبزٺ. ٶيؿت

 اؾت؛ «ذٹاٶٷسٺ ثطاى آٶٽب ٦طزٴ زض٤

 ٶيع ٸ ٸا٢ٗيتٽب ٚيطٲؿت٣يٱ ثيبٴ ٲٷٓٹض ثٻ اؾتٗبضات اى پبضٺ ،«ايٽبٰ ٸ اثٽبٰ »ټٳچٹٴ ازثى نٷبيٕ ثطذى اظ اؾتٟبزٺ. 8

 ٸ آ٪بټبٶٻ ا٪ط( ذبل ٲٹاضز زض اٮجتٻ )ثيت ٸ ٲهطأ يب ٢هبض رٳٯٻ اظ ثزب اؾتٟبزٺ ٪بٺ ٸ اٮٳخٯٽب يطة اظ ثطذى

 ٦ٷس؛ ٲى ٦ٳ٥ ٪عاضـ ٪يطايى ٸ ٮُٝ ثٻ ٪يطز نٹضت الظٰ حس زض ٸ ټٷطٲٷساٶٻ

 ٦ٷس ثبظ ٶٹيؿى ٪عاضـ ٸيػٺ ثٻ ٸ ٲب ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ زض ضا ذٹز ربى ثبيس ٦ٻ ٸيػ٪يٽبيى اظ ي٧ى. 9

 تإحيط ثٻ تٹاٶس ٲى ٦ٹتبٺ ٸ رصاة پطٲٗٷى، ٲٷبؾت، انُالحٽبى ؾبذتٵ. اؾت ٪عاضق٫ط ٸؾيٯٻ ثٻ «ؾبظى انُالح»

 ٲٟبټيٱ اظ اى پبضٺ اؾت ٢بزض اؾت ٪عاضق٫ط ٲٽبضت ٸ ټٷط تٹاٶبيى، ٲؿتٯعٰ ٦ٻ ٦بض ايٵ. ثيٟعايس ٪عاضـ ٮُٝ ٸ

 ٦ٯٳٻ چٷس اظ اؾتٟبزٺ ثب اؾت ٲيؿط َٹالٶى ٶؿجتبً ٖجبضتٽبى ٸ ټب رٳٯٻ ٢بٮت زض ٲٗٳٹ٬ حبٮت زض آٶٽب ثيبٴ ٦ٻ ضا

 زض ٦بض ايٵ. ثركس ٲى ٪عاضـ ثٻ ذبنى تٹنيٟى ٸ تهٹيطى ذهٯت ايٷ٧ٻ ٸيػٺ ثٻ ٸ ٦ٷس ثيبٴ ٦ٹتبٺ نٹضتى ثٻ

 اظ «ٶٟت٧كٽب رٷ٩ »،«قٽطټب رٷ٩ »انُالحٽبى. قس ٲٗٳٹ٬ حسٸزى تب ټب ضٸظٶبٲٻ تيتط زض تحٳيٯى رٷ٩ رطيبٴ

 ٖجبضتٽبيى. ټؿتٷس ش٦ط ٢بث٭ ظٲيٷٻ ايٵ زض ٶيع اٶس ضٞتٻ ٦بض ثٻ ٪عاضقٽب زض ٦ٻ تٗجيطټب اظ ثطذى. اٶس رٳٯٻ ايٵ

 ٢ٯٻ »،«ٲط٨ آقيبٶٻ »،«اى ٲٹضيبٶٻ ٪ٷجسټبى »،«ؾٷ٫ى قٽط حٯت، قٽط »،«٦بضٲٷسى ح٣ٹ٠ چكٳٻ آة: »ټٳچٹٴ

 ؛...ٸ «٪يطز ٲى ق٧٭ زاضز ٲيبٶٻ قط٠ ز٬ زض زي٫طى زٸض ذبٸض »،«ا٢تهبزى پبقٹيٻ »،«٢بٜ

 ٪عاضـ ي٥. ثبقس زاقتٻ ټٳرٹاٶى ٸ زاقتٻ تٷبؾت آٴ ٲحتٹاى ٸ ٲٹيٹٔ ا٢تًبى ثب ثبيس ٪عاضـ ټط ظثبٴ. 10

 ٲتٟبٸت ظثبٶى ٸ ٶخط ثبيس... ٸ ذجطى تكطيحى،-تٹنيٟى ترههى،-ٖٯٳى ټٷطى، ٪عاضـ يب ارتٳبٖى-تح٣ي٣ى

 ثط٢طاض اضتجبٌ ٸ ٲٹيٹٔ آٴ ٦كف ْطٞيت ثبيس ٪عاضـ ټط ظثبٴ زي٫ط، ٖجبضت ثٻ. ثبقٷس زاقتٻ ث٧سي٫ط ثٻ ٶؿجت

. ثبقس زاقتٻ ضا ٲربَت ثب ٦طزٴ

 ٲطظ ضٸى ٪عاضـ ٶخط: ٦ٻ ث٫ٹييٱ ثبيس ٦ٷيٱ اضائٻ ٪عاضـ ٶخط ثطاى ٶٽبيى تٗطيٝ ي٥ ثرٹاټيٱ ا٪ط ثبالذطٺ ٸ. 11

 ٶٽبيت زض ٸ زاضز ذٹز زض ضا ذجط ٪طايى ٸا٢ٕ ٸ ٢هٻ تهٹيطپطزاظى اظ تٯٟي٣ى يٗٷى. ٦ٷس ٲى حط٦ت ذجط ٸ ٢هٻ
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 نٳيٳيت، زٮي٭ ثٻ ضا ٲربَت ټٳٷٹايى ٸ ټٳسٮى احؿبؼ ٲؿتٷس ٸ ٖيٷى ز٢ي١، ٸا٢ٗيتٽبى ٸ اَالٖبت اضائٻ يٳٵ

. اٶ٫يعاٶس ثطٲى آٴ زض ٶٽٟتٻ ؾبز٪ى ٸ نسا٢ت

  تصويرپردازى و توصيف

. اؾت ٪عاضـ ټبى ٲكرهٻ اظ ي٧ى تهٹيطپطزاظى ٸ تٹنيٝ قس، اقبضٺ ٶيع ٪عاضـ تٗطيٝ زض ټٳچٷبٶ٧ٻ

 ٸ ذجط ثب ٪عاضـ تٳبيع ٸرٹٺ اظ ٸ ٦ٷس ٲى حط٦ت آٴ ضٸى ٪عاضـ ذبٰ ٲٹاز ٦ٻ اؾت ثؿتطى ٸا٢ٕ زض تٹنيٝ

. ضٸز ٲى قٳبض ثٻ ٲ٣بٮٻ

 زض «ټٷطٲٷساٶٻ ثيبٴ »زي٫ط ٖجبضت ثٻ. زاضز ح٧بيت ٪عاضق٫ط ؾطقبض شٸ٠ ٸ ذال٠ شټٵ اظ ًٞبؾبظى ٸ تٹنيٝ

 ٲٯٳٹؼ، اٲ٧بٴ حس تب ذٹاٶٷسٺ ثطاى ضا ٲٹيٹٔ ًٞبى ٦ٻ اؾت ايٵ آٴ ٶ٣ف ٸ ٪يطز ٲى ق٧٭ تٹنيٝ ٢بٮت

 اظ اؾت، ٲكٛٹ٬ ٪عاضـ ٲُبٮٗٻ ثٻ ٦ٻ ٲستى َٹ٬ زض ثتٹاٶس ذٹاٶٷسٺ ٦ٻ َٹضى ثٻ زټس، رٯٹٺ ٖيٷى ٸ نٳيٳى

 ايٵ اظ. قٹز قطي٥ اٸ ټبى تزطثٻ ٸ ٲكبټسات زض ٸ ث٫صاضز ٪عاضق٫ط ربى ثٻ ضا ذٹز قٹز، ٦ٷسٺ ذٹز ربى

 ثطاى ٸ ٦ٷس ثبٸض ضا ٪عاضـ زض قسٺ اضائٻ اَالٖبت ٸ ٸ٪ٹټب ٪ٟت اؾتسالٮٽب، تٹاٶس، ٲى ٲربَت ٦ٻ اؾت َطي١

 ثبض ايٷزب زض. زاضز ٢طاض آٴ ًٞبى ٸ ثُٵ زض ٸ اؾت ٲٹيٹٔ ٦طزٴ تزطثٻ حب٬ زض ذٹز ٦ٻ ٦ٷس حؽ ز٢بي٣ى

 ثيبٴ ؾيب٠ ٸ ؾج٥ ٸا٢ٕ زض ثٯ٧ٻ ٶيؿت ٪عاضـ تٵ ثط رسا٪بٶٻ اى ٸنٯٻ تٹنيٝ، ٦ٻ ٦ٷيٱ ٲى تإ٦يس زي٫ط

. ٶيؿت ټسٜ ٶٟؿٻ ٞى ثبقس، ٶساقتٻ ثطٖٽسٺ اى ٸْيٟٻ ا٪ط نطٜ، تٹنيٝ ٦ٻ يٗٷى. اؾت ٸا٢ٗيت

 ٪عاضق٫ط شٸ٠ ٸ ټٷط ثٻ ايٵ ٸ ٶساضٶس تهٹيطپطزاظى ْطٞيت ٲيعاٴ، ي٥ ثٻ ٲٹيٹٖٽب ټٳٻ ايٷ٧ٻ زي٫ط ٶ٧تٻ

 ٦بض ثٻ ذٹثى ثٻ ٸ زټس تكريم زضؾتى ثٻ ٪عاضـ زض ضا آٴ اظ اؾتٟبزٺ ٶحٹٺ ٸ تٹنيٝ الظٰ حس ٦ٻ اؾت ٲطثٹٌ

 تٹييح ٸ ذجطى ٖٷبنط تكطيح ثٻ ثيكتط ٦ٻ ٪عاضقٽب اظ زؾتٻ آٴ ٸيػٺ ثٻ ذجطى، ٪عاضقٽبى اظ ثطذى. ٪يطز

 رٳٯٻ اظ زي٫ط ثطذى ٸ ثبقٷس زاقتٻ ٦ٳتطى تهٹيطپطزاظى ْطٞيت اؾت ٲٳ٧ٵ پطزاظٶس، ٲى آٶٽب رعئيبت

 تٹنيٝ ٢بثٯيت «ٲح٭ اظ ٪عاضـ »ٶيع ٸ ارتٳبٖى ٪عاضقٽبى اظ ثؿيبضى يب ضٸيساز ٸ حبزحٻ ثٻ ٲطثٹٌ ٪عاضقٽبى

 تهٹيطپطزاظى ٸ تٹنيٝ ا٢تًبى انٹالً ټب ضٸظٶبٲٻ ثٻ ٶؿجت اى ٲزٯٻ ٪عاضقٽبى حب٬ ٖيٵ زض. زاضٶس ثيكتطى

. زاضٶس ثيكتطى

 ثبٞى ذيب٬ ٲٷٓٹض، ٦ٻ ٦ٷٷس ٲى ٪ٳبٴ اى ٖسٺ قٹز ٲى تٹنيٝ اظ نحجت ٦ٻ ٸ٢تى ٦ٻ اؾت يطٸضى ٶ٧تٻ ايٵ ش٦ط

 يٗٷى تٹنيٝ: »اؾت آٴ ٧ٖؽ زضؾت اٮٹا٢ٕ ٞى ٦ٻ حبٮى زض اؾت، ٸا٢ٗيت اظ قسٴ زٸض ٸ پطزاظى ٢هٻ ٸ

. «٦طزٴ ٲزؿٱ ذٹاٶٷسٺ ثطاى ټؿت آٶچٻ اظ ربٶساضتط ٸ تط ظٶسٺ ضا ٸا٢ٗيت
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 ثب آؾٳبٴ ثٻ ٦طزٴ ٶ٫بٺ ٲخ٭ ٪عاضـ زض تٹنيٝ ٶ٣ف ٦ٻ ث٫ٹييٱ تٹاٶيٱ ٲى ثعٶيٱ ٲخبٮى ظٲيٷٻ ايٵ زض ثرٹاټيٱ ا٪ط

 تٹاٶيس ٶٳى ضا ذٯ٣ت ٖزبيت اظ ثؿيبضى ٦ٷيس ٲى ٶ٫بٺ آؾٳبٴ ثٻ ٚيطٲؿٯح چكٱ ثب ٦ٻ ٸ٢تى قٳب. اؾت ٲؿٯح چكٱ

 اؾت آؾٳبٴ زض آٶچٻ ٸا٢ٗيت ٦ٻ حب٬ ٖيٵ زض ٦ٷيس، ٲى ٶ٫بٺ آٴ ثٻ ٢ٹى زٸضثيٷى ثب ٦ٻ ٸ٢تى ٦ٻ حبٮى زض ثجيٷيس

. ثجيٷيس ضا ثيكتطى ذيٯى چيعټبى ثٹز ذٹاټيس ٢بزض اؾت، ٶ٧طزٺ تٛييط

: ٪ٹيس ٲى اٸ. زاضز تٹنيٝ اظ «ٲبض٦ع ٪بضؾيب ٪بثطي٭ »٦ٻ اؾت تٗجيطى ظز، تٹاٴ ٲى ظٲيٷٻ ايٵ زض ٦ٻ زي٫طى ٲخب٬

 ظيط آٴ چٽبضٰ ؾٻ ظيطا ثجيٷيس، تٹاٶيس ٲى ضا آٴ ٸا٢ٗى حزٱ چٽبضٰ ي٥ ٣ٍٞ ٦ٷيس ٲى ٶ٫بٺ يد ٦ٹٺ ي٥ ثٻ ٸ٢تى

 ٲٯٳٹؼ( ذٹاٶٷسٺ )٪ط ٲكبټسٺ ثطاى ٶيع ضا يد ٦ٹٺ اظ ثرف ايٵ ٦ٻ اؾت آٴ ًٞبؾبظى ٸ تٹنيٝ ٦بض. اؾت آة

. ٦ٷس ضئيت ٢بث٭ ٸ

 ثب ٲٷٓٹض ټٳيٵ ثٻ ٸ ٦بضٶس ٲكٛٹ٬ ذيبثبٴ ي٥ اظ ٢ؿٳتى زض ٦بض٪طاٴ ټٷ٫بٰ، قت ٦ٻ ٦ٷيس ٞطو: زي٫ط ٲخبٮى ٸ

 ثٻ ټب ثك٧ٻ ا٪ط. زټٷس اٶزبٰ ضا ٦بضقبٴ ثتٹاٶٷس تب اٶس ٦طزٺ ٲؿسٸز ضا ضاٺ ضٶ٩، ؾيبٺ ثك٧ٻ ٲخالً ٲبٶٕ چٷس ٪صاقتٵ

 تهبزٜ، ذُط ٶتيزٻ زض ٸ اؾت ظيبز آيٷس ٲى ذجط ثى ٦ٻ اتٹٲجيٯٽبيى ربٶت اظ آٶٽب ٶسيسٴ احتٳب٬ ثبقٷس تيطٺ ضٶ٩

 ٸا٢ٗيت زض آٶ٧ٻ ثسٸٴ يٗٷى ؾبظٶس، ضئيت ٢بث٭ ضٸقٵ ضٶ٩ ثب ضا ټب ثك٧ٻ ټٳيٵ ا٪ط اٲّب. زاضز ٸرٹز ټطٮحٓٻ

. اٶس ثطزٺ ثبال ٖبثطاٴ ثطاى ضا آٶٽب تزؿٱ اٲ٧بٴ ثبقٷس زازٺ تٛييطى( ثك٧ٻ ٶبٰ ثٻ ٲبٶٗى ٸرٹز)

  تخيل عنصر و صفت كاربرد

 تب ٪عاضـ زض تري٭ اظ اؾتٟبزٺ. ضؾيٱ ٲى آٴ ٦بضثطز ٲزبظ ٲيعاٴ ٸ ٪عاضـ زض «تري٭ ٖٷهط »ٶ٣ف ثٻ تطتيت ثسيٵ

 ٸرٹ رؿت ربيى زض ثبيس ضا «٢طٲع ذٍ »ثٷبثطايٵ ثبقس، «ٸا٢ٗيت »ثٽتط ټطچٻ ثيبٴ ذسٲت زض ٦ٻ اؾت ٲزبظ ربيى

. ٦كبٶس ٲى ٢هٻ ٸازى ثٻ ضا آٴ ٸ ٦ٷس ٲى زٸض« ثٹزٴ ٸا٢ٗى ٸ ثٹزٴ ٖيٷى »اظ ضا ٪عاضـ تري٭، اظ اؾتٟبزٺ ٦ٻ ٦طز

 ذٹز، ټبى يبٞتٻ ٸ ټب تزطثٻ ٸ ٲكبټسات ثيبٴ ثطاى «٢يس »ٸ «نٟت »اظ اؾتٟبزٺ ربى ثٻ اؾت الظٰ ٪عاضق٫ط

 ايٷ٧ٻ ٶٻ ث٫يطٶس، ق٧٭ ذٹاٶٷسٺ شټٵ زض ٲٹضزٶٓط نٟتٽبى ذٹز ذٹزثٻ ٦ٻ ثجطز ؾٹز تٹنيٟى ثيبٴ اظ اى ٪ٹٶٻ ثٻ

 ثرٹاټس... ٸ آٸض حعٴ ٲتإحط٦ٷٷسٺ، ٖٓيٱ، ٸحكتٷب٤، ٶٓيط، ثى ظيجب، ٲتإؾٟبٶٻ، ٶٓيط ټبيى ٸاغٺ اظ اؾتٟبزٺ ثب ٲخالً

 حبٮت ٢يسټب، ٸ نٟتٽب ايٵ ٲُبٮٗٻ ثب ذٹاٶٷسٺ آٶ٧ٻ ثطاى زٮيٯى ټيچ ظيطا. ثطاٶ٫يعاٶس ٲربَت زض ټٱ ضا آٴ احؿبؼ

 ٦ٻ ٪يطز نٹضت َٹضى ٪عاضق٫ط تكطيح ٸ تٹنيٝ ا٪ط ٖالٸٺ ثٻ. ٶساضز ٸرٹز ٦ٷس، احؿبؼ ذٹز زض ټٱ ضا آٶٽب

.  ثٹز ذٹاټس ٲبٶس٪بضتط ٸ تط ٢جٹ٬ ٢بث٭ ٶتيزٻ، يبثس، زؾت احؿبؾى چٷيٵ ثٻ ذٹز ذٹاٶٷسٺ
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 تٹرٻ ٶ٧تٻ ايٵ ثٻ ٸ ثطؾس ٲٳ٧ٵ حسا٢٭ ثٻ ٪عاضـ زض ٢يس ٸ نٟت اظ اؾتٟبزٺ ٦ٻ قٹز ٲى تٹنيٻ زٮي٭ ټٳيٵ ثٻ

 ي٧ؿبٶى ٸ حبثت ٲٗٷبيى ثبض زاضاى ٲرتٯٝ قطايٍ ٸ ٲ٧بٶٽب ٸ ظٲبٶٽب زض ٸ ټؿتٷس ٢طاضزازى ٚبٮجبً نٟتٽب ٦ٻ قٹز

.  ٶيؿتٷس ټٳٻ ثطاى

 ٸ قٹاټس زالي٭، ٪عاضق٫ط آٴ اظ ثٗس يب ٢ج٭ ٦ٻ اؾت الظٰ قٹز ٲى اؾتٟبزٺ ٢يس يب نٟت اظ ربيى زض ا٪ط

 پسيس ټٱ ذٹاٶٷسٺ ثطاى ضا ٲكبثٽى ثطزاقت ٸ احؿبؼ ٸ ثيٷساظٶس رب ضا ٢يس يب نٟت آٴ ثتٹاٶٷس ٦ٻ ضا ٲؿتٷسټبيى

. ٶكٹٶس تٯ٣ى ٸا٢ٗيت ثب اضتجبٌ زض ٪عاضق٫ط قرهى ٶٓط ٸ زاٸضى ٖٷٹاٴ ثٻ ټب ٸاغٺ ايٵ تب زټس زؾت ثٻ آٸضٶس

  گسارش ساختار

 ٸ ټب نحٷٻ ؾيٷٳبيى، ٞيٯٱ ؾبذتٵ ثطاى. ٶيؿت ؾيٷٳبيى ٞيٯٱ ي٥ ؾبذتٵ ثٻ قجبټت ثى ٪عاضـ، ي٥ ٶٹقتٵ

 ثطاى ٸ ٶيؿت ذبنى ٲٟٽٹٰ زاضاى ټٱ اظ رسا ٸ ٲؿت٣٭ نٹضت ثٻ ټط٦ساٰ ٦ٻ قٹز ٲى يجٍ ٲرتٯٟى تهٹيطټبى

 زض ٸ قسٶس ٲٹٶتبغ ي٧سي٫ط ثب تهٹيطټب ايٵ ٦ٻ ٸ٢تى اٲّب. ٶيؿت زض٤ ٢بث٭ ټٱ ثب آٶٽب اضتجبٌ ٸ ٲٗٷب ٶبْط، ي٥

 ٦ٻ زټٷس ٲى ضا ى«ٸاحس ٦٭ّ »تك٧ي٭ پطا٦ٷسٺ تهٹيطټبى ٪طٞتٷس، ٢طاض ٞيٯٱ انٯى ٲٹيٹٔ ٸ ٲًٳٹٴ ذسٲت

. اؾت ٲٹضزٶٓط ؾيٷٳبيى ٞيٯٱ ټٳبٴ

 ي٧سي٫ط ثٻ ضا آٶٽب ثبيس ٪عاضق٫ط شٸ٠ ٸ ټٷط ٦ٻ قٹز ٲى تك٧ي٭ ٲرتٯٟى ثركٽبى ٸ ارعا اظ ٶيع ٪عاضـ ي٥

. ؾبظز ٲح١٣ ٪عاضـ زض ضا «ٸحست ان٭ »ٸ زټس پيٹٶس

 ٪عاضـ اؾبؾى ٲٹيٹٔ ٸا٢ٕ زض ٦ٻ اؾت «انٯى ٲحٹض »ي٥ زاضاى ٪عاضـ ټط ٦ٻ ٪ٟت تٹاٴ ٲى اؾبؼ ايٵ ثط

 ٶٓط ٸ تٹرٻ ٲٹضز ټٳٹاضٺ ٪عاضـ تٽيٻ ٖٳٯى ٲطاح٭ َٹ٬ زض ٸ ٪عاضـ ؾطاؾط زض ثبيس ٸ زټس ٲى تك٧ي٭ ضا

 ٲؿيط اظ ٪عاضـ ذبٰ ٲٹاز ٸ اَالٖبت تٽيٻ رطيبٴ زض تب ٦ٷس ٲى ٦ٳ٥ اٸ ثٻ انٯى ٲحٹض ايٵ. ثبقس ٪عاضق٫ط

 تطؾيٱ ٦بٚص ضٸى ثط يب ذٹز شټٵ زض ضا ٪عاضـ ٦ٯى تهٹيط اثتسا، زض ٪عاضق٫ط ٲٷٓٹض ايٵ ثٻ. ٶيٟتس زٸض انٯى

 ٲٷٓط اظ ثبيس ٦ٻ اى تبظٺ ظٸايبى ٸ ټب رٷجٻ ٲٹيٹٔ، ٦بٲ٭ ْطٞيت قٷبؾبيى ثب ٦ٯى تهٹيط ايٵ ٦ٻ يٗٷى. ٦ٷس ٲى

 قٹٶس، آٸضى رٳٕ ثبيس ٦ٻ اَالٖبتى ٪يطٶس، ٢طاض اؾتٟبزٺ ٲٹضز ثبيس ٦ٻ ٲٷبثٗى قٹز، ٶ٫طيؿتٻ ٪عاضـ ثٻ آٶٽب

 تزطثٻ ٸ ٲكبټسٺ ثٻ ٶيبظ ٲيعاٴ پصيطٶس، نٹضت ثبيس ٦ٻ ٸ٪ٹټبيى ٪ٟت قٹز، ٲطارٗٻ آٶٽب ثٻ ثبيس ٦ٻ ٲ٧بٶٽبيى

.  ٪يطز ٲى ق٧٭... ٸ قرهى
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 ثيبٴ ذسٲت زض ضا قسٺ آٸضى رٳٕ ذبٰ ٲٹاز ٸ اَالٖبت تب ٦ٷس ٲى ٦ٳ٥ ٪عاضق٫ط ثٻ ٦ٯى تهٹيط زي٫ط ثيبٴ ثٻ

. زټس ٢طاض ٪عاضـ ز٢ي٣تط ٸ ثٽتط ټطچٻ

 ٸ ذبنيت ظٸز ذيٯى ٸ قٹز تط َٹالٶى اٲ٧بٴ حس تب ٪عاضـ ٲٟيس ٖٳط ٦ٻ ٦ٷس ٲى ٦ٳ٥ حب٬ ٖيٵ زض ٦بض ايٵ 

 ٲربَت ثطاى ضا ٲٹيٹٔ تزؿٱ ٸ تٹنيٝ تكطيح، ٢سضت ثبيس ٪عاضق٫ط ثٷبثطايٵ. ٶسټس زؾت اظ ضا ذٹز َطاٸت

. ثبقس زاقتٻ ذٹز

 ثبيس تٹظيٕ ايٵ. اؾت ٲتٵ ؾطاؾط زض قسٺ آٸضى رٳٕ ذبٰ ٲٹاز تٹظيٕ ٶحٹٺ ٪عاضـ، زض ٲٽٱ ثؿيبض ٶ٧بت اظ ي٧ى

 زاضاى ٲُٯت اظ ثرف ټط ٶٹيؿى، ٪عاضـ انٹ٬ ضٖبيت يٳٵ ٦ٻ ٪يطز نٹضت آ٪بټبٶٻ ٸ ټٷطٲٷساٶٻ آٶچٷبٴ

 ؾٷ٫يٵ، ٪عاضـ اظ ثركى ٦ٻ قس ذٹاټس ثبٖج ذبٰ ٲٹاز ٶبٲٷبؾت تٹظيٕ. ثبقس الظٰ ضٸاٶى ٸ ٪يطايى ربشثٻ،

 ي٥ ٲخالً. ٪طزز الظٰ ټبى ربشثٻ ٞب٢س ٸ اټٳيت ٦ٱ ٲحتٹا، ثى آٴ زي٫ط ثرف ٸ قٹز آٸض ٲال٬ ٸ پطٲحتٹا

 ذٹز ٲٷبؾت ربى زض ٢ؿٳت ټط اظ ٸ ٦طز ت٣ؿيٱ ثرف چٷس ثٻ ٪عاضـ ي٥ زض تٹاٴ ٲى ضا ٲٟه٭ ٸ٪ٹى ٪ٟت

 زض ضا آٶٽب ټٷطٲٷساٶٻ ثبيس ثٯ٧ٻ ٦طز، ٲتطا٦ٱ ٪عاضـ اظ ثرف ي٥ زض ٶجبيس ضا اض٢بٰ ٸ آٲبض ټٳيٷُٹض. ثطز ؾٹز

. ٪طٞت ٦بض ثٻ ٲرتٯٝ ٶ٣بٌ

 ٪طٞتٵ زضٶٓط يٗٷى تٷبؾت ان٭. ثبقس زاقتٻ ٲسٶٓط ٪عاضـ زض ضا «تٷبؾت ان٭ »ثبيس ٪عاضق٫ط ٲٷٓٹض ايٵ ثطاى

 ٶحٹٺ رعئيبت، ش٦ط تٹنيٝ، ٲيعاٴ ٲُٯت، حزٱ رٳٯٻ اظ ي٧سي٫ط ثب ٪عاضـ ارعاى ٦يٟى ٸ ٦ٳّى ضاثُٻ

 زض ٦ٻ ټٱ، ثب آٶٽب تٯٟي١ ٶحٹٺ ٸ قسٺ آٸضى رٳٕ اَالٖبت ٲكبټسات، اض٢بٰ، ٸ آٲبض ټب، ٲهبحجٻ اظ اؾتٟبزٺ

 اٸ تؿٯٍ ٸ ٪عاضق٫ط شٸ٠ ٸ ټٷط ايٵ ٸ ٦ٷس ٶٳى تجٗيت اى قسٺ تٗييٵ پيف اظ ٸ حبثت زؾتٹضاٮٗٳ٭ ټيچ اظ حب٬ ٖيٵ

 ٶ٧تٻ ايٵ. زټس ٲى ضا ان٭ ايٵ ثٽتط ټطچٻ ضٖبيت اٲ٧بٴ اٸ ثٻ ٦ٻ اؾت ٞبضؾى ٶخط ٸ ٶٹيؿى ٪عاضـ ؾج٥ ٸ ٞٵ ثط

 حس اظ ثيكتط رعئيبت اظ اؾتٟبزٺ ٲيعاٴ ا٪ط چٻ. زاٶؿت نبز٠ تٹاٴ ٲى ٶيع ٪عاضـ زض «رعئيبت ش٦ط »ٲٹضز زض ضا

 حزيٱ، ٪عاضـ ٦ٷس، اؾتٟبزٺ ٪عاضـ ؾطاؾط زض آٶٽب اظ ټٷطٲٷساٶٻ ٸ زضؾتى ثٻ ٶتٹاٶس ٪عاضق٫ط يب ثبقس الظٰ

 ٦ٻ قس ذٹاټس ٶبضؾب ٲُٯجى ثٻ تجسي٭ قٹز زضيٙ ٪عاضـ اظ الظٰ رعئيبت ا٪ط ٸ قس ذٹاټس ٦ٷٷسٺ ٦ؿ٭ ٸ ؾٷ٫يٵ

. ثيبثس آٴ زض ضا ذٹز ؾااالت پبؾد تٹاٶس ٶٳى ذٹاٶٷسٺ
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  گسارش در گيرى نتيجه

 ٚيطٲُجٹٖبتى ٸ ٲُجٹٖبتى اظ اٖٱ ٲ٣بٮٻ ٶيع ٸ ٪عاضـ ؾبذتبض ٲٹضز زض ؾٷتى تٹنيٟٽبى اظ ثطذى ٦ٻ حبٮى زض

 تٹنيٻ ثبقس، قسٺ تك٧ي٭ «ٶتيزٻ ٸ ٲتٵ ٲ٣سٲٻ، »ثرف ؾٻ اظ ٦ٱ زؾت ثبيس ٪عاضـ ټط ٦ٻ زاضٶس آٴ اظ ح٧بيت

 آٴ ثبيس ٪عاضـ ٸا٢ٗى ٶتيزٻ. قٹز پطټيع ٲُجٹٖبتى ٪عاضقٽبى زض نطيح ٸ ٲؿت٣يٱ ٪يطى ٶتيزٻ اظ ٦ٻ قٹز ٲى

 اضائٻ ٸ تٷٓيٱ ٪عاضق٫ط تٹؾٍ ٪عاضـ َٹ٬ زض ٦ٻ ٸا٢ٗيتٽبيى ٸ اَالٖبت ٲُبٮٗٻ ثب ذٹاٶٷسٺ ٦ٻ ثبقس چيعى

 ثطاؾبؼ ٪عاضق٫ط تٹؾٍ ٲٹيٹٔ ثٻ ٲطثٹٌ اَالٖبت اضائٻ ٸ آٸضى رٳٕ ا٪ط. ٦ٷس ٲى اؾتٷجبٌ ذٹز اٶس، قسٺ

 ٸ ٸا٢ٗى ٲٷ٣ُى، ٪يطى ٶتيزٻ ٸ ٢ًبٸت ثٻ پبيبٴ زض ذٹاٶٷسٺ ثبقس ٪طٞتٻ نٹضت ٶٹيؿى ٪عاضـ نحيح انٹ٬

 تٹاٶؿت ٶرٹاټس ٲؿت٣يٳى ٪يطى ٶتيزٻ ټيچ ثبقس، ٸيػ٪ى ايٵ ٞب٢س ٪عاضـ ا٪ط ٸ يبٞت ذٹاټس زؾت اى ٲٷهٟبٶٻ

 ٸا٢ٕ زض ٲؿت٣يٱ ٪يطى ٶتيزٻ ظيطا. ذٹاټس ٲى ٪عاضق٫ط ٦ٻ ثطاٶ٫يعاٶس ٲربَت زض ضا ٢ًبٸتى ٸ اضظيبثى ټٳبٴ

 ٶيؿت پٹقيسٺ ټيچ٧ؽ ثط ٸ اؾت ٲجطټٵ ٸ ٸايح اٮجتٻ »٦ٻ ثٹز ذٹاټس ت٧طاضى ٸ اى ٦ٯيكٻ ٖجبضت ايٵ ٲهسا٠

. «اؾت حطٸت اظ ثٽتط ٖٯٱ ٦ٻ

 اظ نحيح ٪يطى ٶتيزٻ ٸ اضظيبثى زض ٲربَت ثٻ آٶ٧ٻ يٳٵ ٦ٻ ثبقس َٹضى االٲ٧بٴ حتى ثبيس ٪عاضـ پبيبٴ

 ٧ٞط ثٻ حسى تب ضا اٸ حب٬ ٖيٵ زض ٦ٷس، ٲى ٦ٳ٥- ٪عاضـ زض قسٺ اضائٻ آ٪بټيٽبى ٸ اَالٖبت ٸؾيٯٻ ثٻ- ٲٹيٹٔ

 ٞيٯٳٽب اظ ثطذى. ؾيٷٳبيى ٞيٯٱ ي٥ پبيبٶى ټبى نحٷٻ ٲخ٭ زضؾت. ٸازاضز ٲٹيٹٔ زضثبضٺ اٶسيكيسٴ ٸ ٦طزٴ

 ضٸى اظ ثطذبؾتٵ ٸ ؾيٷٳب ؾبٮٵ چطا٘ قسٴ ضٸقٵ ثب ټٳعٲبٴ آٶٽب ثب ٶيع تٳبقب٪ط ٦بض ٦ٻ قٹٶس ٲى تٳبٰ َٹضى

 تٳبقب٪طاٴ قسٴ ٲتٟط٠ ظٲبٴ تب ٸ ؾيٷٳب ضاټطٸ زض ضا ثحخٽبيى ثٗس، ز٢بي٣ى تب زي٫ط اى پبضٺ قٹز، ٲى تٳبٰ نٷسٮى

 شټٵ آٴ اظ ثٗس ضٸظټب ٸ ؾبٖتٽب تب ٪بٺ ٸ ذبٶٻ ثٻ ضؾيسٴ تب ٲؿيط َٹ٬ زض حتى ٶيع تٗسازى ٸ اٶ٫يعاٶس ثطٲى

. زاضٶس ٲى ٲكٛٹ٬ ذٹز ثٻ ضا تٳبقب٪ط

 اٸ زض ضا ت٧ٟط ظٲيٷٻ ثبيس ٦ٷس ٖهجى ضا ذٹاٶٷسٺ ٦ٻ قٹز تٳبٰ ٪ٷ٩ ٸ ٲجٽٱ آٶچٷبٴ ٶجبيس آٶ٧ٻ يٳٵ ٶيع ٪عاضـ

. زټس ٲكبض٦ت ٶٽبيى ٪يطى ٶتيزٻ ٸ اضظيبثى زض ضا ٸى ٸ ٦ٷس ظٶسٺ
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  گسارش در زمان عنصر

 زض ٦ٯى َٹض ثٻ. زټس ٪ؿتطـ ضا آٴ ربشثٻ ٸ ثُطز ٶٟٹش، زاٲٷٻ تٹاٶس ٲى ٪عاضـ زض ٲ٧بٴ ٸ ظٲبٴ رٛطاٞيبى ضٖبيت

 ٲيعاٴ آٴ، ثٻ پطزاذتٵ ظٲبٴ ٲٹيٹٔ، َطح قطايٍ ثبيس تح٣ي٣ى ٸ ارتٳبٖى چٻ ٸ ذجطى چٻ ٲُجٹٖبتى ٪عاضقٽبى

 ٦ٻ ٲٹيٹٔ ي٥ ٲٹ٢ٕ ثى َطح چٻ. زاز ٢طاض تٹرٻ ٲٹضز ربٲٗٻ زض آٴ ربي٫بٺ ٸ ذبل ٲٷبؾجتٽبى ٲربَجبٴ، ٶيبظ

 ٸ ثطاٶ٫يع ؾاا٬ تٹاٶس ٲى ثٯ٧ٻ ٦ٷس ٶٳى ٲؿإٮٻ ح٭ ثٻ ٦ٳ٧ى تٷٽب ٶٻ ٶساضز ضٸظ قطايٍ ثب ؾٷريتى ٸ تٷبؾت

 ؾٹغٺ ي٥ ثٻ ٲٹ٢ٕ ثٻ پطزاذتٵ ثط٧ٖؽ، ٦ٻ، حبٮى زض. قٹز ضٸ ضٸثٻ تإحيط ٖسٰ ٸ تٹرٽى ثى ثب ٸ ثبقس آٸض تٗزت

 زٶجب٬ ثٻ ضا ٲاحطى ٸا٦ٷكٽبى ٸ زټس ٢طاض ٖٳٹٲى تٹرٻ ح٣٭ ٲط٦ع ٸ ٦بٶٹٴ زض ضا آٴ تٹاٶس ٲى ارتٳبٖى يب ذجطى

 ٢طاض ذبل ٖٷبيت ٸ تٹرٻ ٲٹضز ٪عاضق٫طاٴ َطٜ اظ ټٱ ٸ پطزاظاٴ ؾٹغٺ ؾٹى اظ ټٱ ثبيس ٶ٧تٻ ايٵ. ثبقس زاقتٻ

. ٪يطز

  گسارش در قول نقل و وگو گفت نقص

 ٢ٹ٬ ٶ٣٭ ٶتيزٻ زض ٸ شيطثٍ ٲٷبثٕ ٸ اٞطاز ثب ٸ٪ٹ ٪ٟت اظ ٶيبظ ثى ٪عاضقى ټيچ ت٣طيجبً ٦ٻ ٪ٟت تٹاٴ ٲى ٢ُٕ َٹض ثٻ

:  ټؿتٷس ظيط ٢طاض ثٻ آٶٽب اظ ثطذى ٦ٻ زاضز ٖٳسٺ ذبنيت چٷس ٪عاضـ زض ٢ٹ٬ ٶ٣٭ ٸ ٸ٪ٹ ٪ٟت اظ اؾتٟبزٺ. ٶيؿت

 ٦ٷس؛ ٲى «ضٸظآٲس »ٸ تٹٮيسى ربٶساض، ظٶسٺ، ضا ٪عاضـ. 1

 قٹز؛ ٲى ٪عاضـ پٹيبيى ٸ تحط٤ ثبٖج. 2

 ؾبظز؛ ٲى ٲيؿط پبيبٴ ٶ٣ُٻ تب ٸ زي٫ط ٶ٣ُٻ ثٻ اى ٶ٣ُٻ اظ ضا ٪عاضـ حط٦ت. 3

 زيس٪بټٽب ايٵ. آٸضز ٲى ٞطاټٱ ٲتٟبٸت، ٞطټٷ٫ٽبى ٸ ٧ٞطټب َطظ زيس٪بټٽب، ثب ضا ٲربَت آقٷبيى اٲ٧بٴ. 4

 ٸ ٲؿاٸالٴ ثٻ ٲتٗٯ١ يب ٦بضقٷبؾبٴ ٸ ٲؿاٸالٴ ثطاى ٸ ٲطزٰ ثٻ ٲتٗٯ١ ٲطزٰ، ثطاى ٸ ٲطزٰ ثٻ ٲتٗٯ١ تٹاٶس ٲى

 ثبقس؛ ٲطزٰ ثطاى ٸ ٦بضقٷبؾبٴ

 ؾبظز؛ ٲى ٖيٷى ٸ ٲؿتٷس ضا ٪عاضـ. 5

 ؾبظز؛ ٲى ٞطاټٱ ربٲٗٻ ثب ٲطثٹٌ ٶكطيٻ ٸ ٪عاضـ ثيٵ نٳيٳى ٸ ٶعزي٥ اى ضاثُٻ. 6

 ٪صاضز؛ ٲى ٲربَت اذتيبض زض ضا اٸ٬ّ زؾت ٸ ظٶسٺ اَالٖبت. 7



33 

 

 اؾت؛ ارتٳبٖى ًٞبى ٸ رٹ ثبظتبثٷسٺ. 8

 اؾت؛ ي٧سي٫ط ثٻ ٪عاضـ ٲرتٯٝ ثركٽبى زازٴ ضثٍ زض ٲاحط ٖٹاٲ٭ اظ ي٧ى. 9

 ٪يطز؛ ٲى ضا ٪عاضـ احتٳبٮى ٦ٷٷس٪ى ٦ؿ٭ ٸ ي٧سؾتى. 10

 رٯٹ٪يطى آضقيٹى ٪عاضـ ثٻ آٴ قسٴ تجسي٭ اظ ٸ ٦ٷس ٲى ٪عاضـ ٸاضز ضا ظٶسٺ ٖٷهط ٸ اٶؿبٶى ٖبٲ٭. 11

. ٶٳبيس ٲى

  گسارش تهيه عملى مراحل

 ٸ تالقٽب َطي١ اظ ٸ ضٸظآٲس ٸ ظٶسٺ اَالٖبت تٽيٻ ٸ آٸضى رٳٕ ثب ثبيس ٖٳستبً ٸ اٮعاٲبً ٪عاضـ ي٥

 زض ضٞتٻ ٦بض ثٻ اَالٖبت ذال٬ زض زٸٶس٪ى ٸ ت٧بپٹ ايٵ آحبض ٦ٻ ټط٢سض. ث٫يطز ق٧٭ ٪عاضق٫ط ٸرٹټبى رؿت

 آٶ٣سض ٦ٻ ٦ٷس ٲى حؽ ذٹاٶٷسٺ ٸ ثٹز ذٹاټس ثيكتط آٴ ٶٟٹش زاٲٷٻ ٸ ؾٷسيت تإحيط، ثبقس، ٲكٽٹز ثيكتط ٪عاضـ

. ثجيٷٷس اى ٪ؿتطزٺ تساض٤ چٷيٵ اٸ اَالٖبتى ٶيبظټبى تإٲيٵ ثطاى ٦ٻ اؾت زاقتٻ اضظـ ٶكطيٻ ٸ ٪عاضق٫ط ثطاى

 ٦ٻ زاضز تالقى ٲيعاٴ ثب ٲؿت٣يٱ ثؿت٫ى ٪عاضـ ټط تإحيط ٸ ٲحتٹا ربشثٻ، اضظـ، ٦ٻ ٶ٧ٷيٱ ٞطاٲٹـ زي٫ط ؾٹى اظ

 اَالٖبت اظ اؾتٟبزٺ ثب ٸ شټٷى ٦ٻ ٪عاضقى ثٷبثطايٵ. ثطز ٲى ٦بض ثٻ آٴ ذبٰ ٲٹاز ٸ اَالٖبت تٽيٻ ضاٺ زض ٪عاضق٫ط

 ٸټٯٻ زض قٹز تٽيٻ ٲيع پكت اظ ٸ ٲٹيٹٔ زض شيطثٍ انٯى ٲٷبثٕ ثٻ ٲطارٗٻ ثسٸٴ ٸ ٪عاضق٫ط ٲحسٸز ٲٗٯٹٲبت ٸ

 ٦بضقٷبؾى تحٯيٯٽبى ثٻ ٶيبظ ثسٸٴ ٸ ٶبذٹزآ٪بٺ ٶيع ٲربَت ٸ اؾت ذٹز ٶبضؾبييٽبى ٸ يٟٗٽب ٲٗطٜ ذٹز اٸ٬ّ،

 تهٷٗى، تٹنيٟٽب ٚبٮجبً ٪عاضقٽب ٢جي٭ ايٵ زض. زټس ٶٳى پبؾد اٸ اَالٖبتى ٶيبظټبى ثٻ ٪عاضـ ٦ٻ قٹز ٲى ٲتٹرٻ

 ٚيطٸا٢ٗى ټبى نحٷٻ قٹٶس، ٲى ذٯ١ رٗٯى ٸ ؾبذت٫ى ٢ٹٮٽبى ٶ٣٭ ٸ آزٲٽب ټؿتٷس، ٦ٯى ٸ ٚيطز٢ي١ ٶبٲٯٳٹؼ،

 ٪عاضـ، ؾطاؾط زض الظٰ ٸثؿتٽبى چٟت اظ اٚٯت ٸ قٹز ٲى اضائٻ ٶبزضؾت اض٢بٰ ٸ آٲبض حتى ٸ ٪طزٶس ٲى تهٹيط

 ٲح٧ٹٰ تٹٮس اظ پيف ٪عاضقٽب، ٢جي٭ ايٵ ٸا٢ٕ زض. اؾت زاض پطـ ٸ ثطيسٺ آقٟتٻ، ٲٛكٹـ، ٪عاضـ ٶيؿت، ذجطى

 ثعض٪تطيٵ زي٫ط ثيبٴ ثٻ. زاقت تٹاٴ ٶٳى ٦طزٶكبٴ ظٶسٺ ثطاى چيع ټيچ ٸ ټيچ٧ؽ اظ اى ٲٗزعٺ اٶتٓبض ٸ ٲط٪ٷس ثٻ

 ظٲبٶى تٹاٴ ٲى ضا ٪عاضق٫ط اى حطٞٻ ٲط٨. آٶزبؾت زض ٶٹقتٵ ٸ ٲيع پكت ٶكؿتٵ ٪عاضـ، ٸ ٪عاضق٫ط آٞت

 ٸ ٶيبظى ثى احؿبؼ ضٸى اظ چٻ ٸ ٦بض ٲ٣تًيبت ٶبزضؾت زض٤ ٸ ثيٷى ٸا٢ٕ ٖسٰ ٸ تٷجٯى ضٸى اظ چٻ ٦ٻ زاٶؿت

 اٸد زض ا٪ط حتى اؾت ق٧ؿت ثٻ ٲح٧ٹٰ ٪عاضق٫طى چٷيٵ. ٶٹيؿس ٲى «ٶكؿتٻ ٪عاضـ »ثٹزٴ، ٦٭ ٖٯٱ

. ثبقس ذٹز اى حطٞٻ نالحيتٽبى
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 زض ٸيػٺ ثٻ ٸ ٪عاضقٽب ثيكتط زض اؾت الظٰ ٲٗٳٹالً ٦ٻ ضٸيٱ ٲى ٪عاضـ تٽيٻ ٖٳٯى ٲطاح٭ ؾطا٘ ثٻ ٲ٣سٲٻ ايٵ ثب

 ٲٳ٧ٵ ٪عاضقٽب اظ ثطذى ٲٹضز زض ٦ٻ اؾت ٪ٟتٷى. قٹٶس ضٖبيت ذجطى ٶيع ٸ ارتٳبٖى- تح٣ي٣ى ٪عاضقٽبى

 اظ ثؿيبضى ٲٹضز زض ٶيع ٸ اؾت ٶبزض ثؿيبض آٴ ٲٹاضز اٮجتٻ ٦ٻ ٶجبقس ٦بض اظ ٲطحٯٻ زٸ يب ي٥ اٶزبٰ ثٻ ٶيبظى اؾت

 اظ ثيف ٲؿاٸالٴ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ يب ٲطزٰ ثب ٸ٪ٹ ٪ٟت ٲخ٭ ٲطاح٭ اظ ثًٗى ٦ٻ ثبقس الظٰ اؾت ٲٳ٧ٵ ٪عاضقٽب

 ضا ٢جٯى ٲطحٯٻ ت٧طاض اؾت ٲٳ٧ٵ آيٷس، ٲى زؾت ثٻ ٦ٻ اى تبظٺ اَالٖبت ٲطحٯٻ ټط زض چٻ. قٹز اٶزبٰ ثبض ي٥

 ٪عاضـ نحت ٸ ٚٷب ٦ٻ چطا. ظٶس ؾطثبظ آٴ چٷسثبض ټط ت٧طاض اظ ٶجبيس ٪عاضق٫ط نٹضت ايٵ زض ٦ٻ ٦ٷٷس، ا٢تًب

 ٲطاح٭ ثطاى ٦ٻ تطتيجى ايٷ٧ٻ، زي٫ط ٶ٧تٻ. ثبقس ٲٷبثٕ اظ ثطذى ثٻ ٲ٧طض ٲطارٗٻ ټٳيٵ ٪طٸ زض تٹاٶس ٲى اٸ

 تٹاٶس ٲى ثساٶس الظٰ ٪عاضق٫ط يب ٦ٷس ا٢تًب ٲٹيٹٔ چٷبٶچٻ ٸ ٶيؿت اليتٛيط اٮعاٲبً آيس ٲى شي٭ زض ٶٹيؿى ٪عاضـ

 زؾت ثٻ تطى ٲٷبؾت پبؾد ظيط تطتيت ٲٹيٹٖٽب، اٚٯت ٲٹضز زض ٸ ٦ٯى َٹض ثٻ اٲّب. ٦ٷس رب ربثٻ ضا آٴ ٲطاح٭

: زټس ٲى

  مًضًع اوتخاب يا تعييه. 1

 نٹضت آٴ تإييس ٸ ٪عاضق٫طاٴ پيكٷٽبز ثٻ يب ؾطزثيط ؾطٸيؽ، زثيط ٸؾيٯٻ ثٻ ٲٗٳٹالً ٲُجٹٖبت زض ٦بض ايٵ

 ٶيبظ ٸ تٹرٻ ٲٹضز ،«ثٹزٴ ضٸظآٲس »رٳٯٻ اظ ٲرتٯٝ رٽبت ثٻ تٹرٻ ثب ثبيس ٲٹيٹٔ اٶتربة حب٬ ټط ثٻ. ٪يطز ٲى

 نطٜ آٴ تٽيٻ ثطاى ٦ٻ ظٲبٶى قٹز، تٷٓيٱ ثٹزٴ اٸٮٹيت زض ثٹزٴ، احٹا٬ ٸ اٸيبٔ ٸ قطايٍ ثب ٲتٷبؾت ثٹزٴ،

 ذبل اټٳيت ٸ حؿبؾيت اظ ٸ ٪يطز ٢طاض ٲسٶٓط زي٫ط ٲرتٯٝ ٖٹاٲ٭ ٸ آٴ قسٴ آٲبزٺ تبضيد ٸ قٹز ٲى

 ٪عيٷف زض آٴ ثٹزٴ ٖٳٹٲى يب ترههى ٸ ٶكطيٻ ټط اٶتكبض زٸضٺ ٸ ربي٫بٺ ٸ ٶٹٔ ټٳچٷيٵ. ثبقس ثطذٹضزاض

 زض. اؾت اٮطٖبيٻ الظٰ ان٭ ي٥ ارتٳبٖى ٲٷبٕٞ ٸ ٲهبٮح ٸ ٲربَت ٪طٞتٵ زضٶٓط ظيطا، اؾت، ٲاحط ٲٹيٹٔ

 ارتٳبٖى ٲرتٯٝ ا٢كبض ٸ ٪طٸټٽب اظ ٲربَجبٴ ٶيبظ ٸ ٖال٢ٻ ٲٹضز ٦ٻ ٖٳٹٲى ٲٹيٹٖٽبى ثٻ ثيكتط ټب ضٸظٶبٲٻ

 ٸ ذٹز ٲربَجبٴ ذبل َيٝ ثٻ تٹرٻ ثب ازٸاضى ټبى ٶكطيٻ ٸ ټب ٲزٯٻ اٶسض٦بضاٴ زؾت ٸ قٹز، ٲى پطزاذتٻ ټؿتٷس

. ٦ٷٷس ٲى اٶتربة ضا ٲٹضزٶٓط ټبى ٲ٣ٹٮٻ زاضٶس آٶبٴ اظ ٦ٻ قٷبذتى
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  مًضًع دربارٌ مقذماتى مطالعٍ. 2

 ٲُبٮٗبت ٸ ثطضؾيٽب: ٦ٻ اؾت ايٵ زټس ٲى اٶزبٰ ٲٹيٹٔ زضيبٞت اظ پؽ ٪عاضق٫ط ي٥ ٦ٻ ٦بضى ٶرؿتيٵ

 ٦ٷس، آٸضى رٳٕ ٲٹيٹٔ آٴ زضثبضٺ ضا ٲ٣سٲبتى اَالٖبت ثسيٷٹؾيٯٻ تب ٦ٷس ٲى آٚبظ ٲٹيٹٔ زضثبضٺ ضا اثتسايى

 تٽيٻ ثطاى ٦ٻ ثساٶس ٸ قٹز آقٷب آٴ ٪صقتٻ ٸ ؾٹاث١ ثب ٦ٷس، پيسا ٲٹيٹٔ ثٻ ٶؿجت اٸّٮيٻ قٷبذت ٸ آقٷبيى

 آٸضى رٳٕ ثط ٖالٸٺ تب ٦ٷس ٲى ٦ٳ٥ ٪عاضق٫ط ثٻ حب٬ ٖيٵ زض ٦بض ايٵ. ثطٸز ثبيس ضاٺ ٦ساٰ اظ ٪عاضـ

 قسٺ ٶٹقتٻ ٸ ٪ٟتٻ ٢جالً آٶچٻ ت٧طاض اظ ٦ٷس، قٷبؾبيى ضا آٴ ْطٞيت ٲٹيٹٔ، ٦طزٴ زٶجب٬ ثطاى اٸّٮيٻ ټبى زؾتٳبيٻ

 ٦ٷس، زٶجب٬ ثبيس ٦ٻ ضا رسيسى اَالٖبت ٸ ٲٷبثٕ ٸ ٦ٷس تطؾيٱ ضا ٪عاضـ تهٹيط٦ٯى ثپطټيعز، اٲ٧بٴ حس تب اؾت

. ٦ٷس اٶتربة ثبقس، ثطذٹضزاض الظٰ تبظ٪ى ٸ ثساٖت اظ ٦ٻ ضا ٲٹيٹٔ ثٻ ٶ٫طـ رسيس ظاٸيٻ ٸ ثكٷبؾس

 ٲُبٮٗٻ ٸ آضقيٹ ثٻ ٲطارٗٻ رٳٯٻ اظ. زاضز اذتيبض زض ٲرتٯٟى ٲٷبثٕ ٪عاضق٫ط ٲ٣سٲبتى، ٲُبٮٗبت اٶزبٰ ثطاى

 ٲُٯٕ، ٸ ٶٓط نبحت اٞطاز اظ ٸرٹ پطؼ ٸ ٸ٪ٹ ٪ٟت ٲٹضزٶٓط، ٲٹيٹٔ ظٲيٷٻ زض ټب ٶكطيٻ ټبى ثطيسٺ ٸ ټب پطٸٶسٺ

 يب شيطثٍ ؾبظٲبٶٽبى زاذٯى ټبى ٶكطيٻ رٳٯٻ اظ ٲرتٯٝ ثٹٮتٷٽبى ٸ ټب ٶكطيٻ اظ اؾتٟبزٺ قرهى، ثطضؾى ٸ تح٣ي١

 ٸ ٲٷبثٕ ٲُبٮٗٻ ٸ ټب ٦تبثربٶٻ ثٻ ٲطارٗٻ ٪صقتٻ، اْٽبضٶٓطټبى ٸ ټب ٸٖسٺ ثطضؾى آٶٽب، ٞٗبٮيتٽبى ٸ ٖٳٯ٧طز ٪عاضـ

. الظٰ اض٢بٰ ٸ آٲبض آٸضى رٳٕ ٸ ٦تبثٽب

 ذٹاټس ضٸ ضٸثٻ ٖسيسٺ ؾطزض٪ٳيٽبى ٸ ٲك٧الت ثب ٪عاضـ ثٗسى ٲطاح٭ تٳبٰ زض ٲُبٮٗٻ، ايٵ ثسٸٴ ٪عاضق٫ط

 آٶٽب ثٻ ٪عاضـ زض الظٰ اَالٖبت ٸ ٲٹاز تٽيٻ ثطاى ٦ٻ ثٹز ذٹاټس ٲٷبثٗى اذتيبض زض ٸ ٲطٖٹة ټٳٹاضٺ ٸ قس

 ٸ قس ذٹاټس رٹ تؿٯيٱ حب٬ ٖيٵ زض ٸ زاقت ذٹاټس اٮٗٳٯى ٧ٖؽ ٸ اٶٟٗبٮى ثطذٹضز پيٹؾتٻ ٸ ٦ٷس ٲى ٲطارٗٻ

. ثٹز ٶرٹاټس آٲسٺ زؾت ثٻ اَالٖبت ؾ٣ٱ ٸ نحت ز٢ي١ تٗييٵ ثٻ ٢بزض

 آٲبض اظ ٶيع ٸ ذٹز، ټبى تزطثٻ ٸ ٲكبټسات ټب، ٲهبحجٻ اظ تب زټٷس ٲى اٲ٧بٴ ذجطٶ٫بض ثٻ ټٳچٷيٵ ٲص٦ٹض، ٲُبٮٗبت

 ٲٹ٢ٕ زض ٸ ٦ٷس رٯٹ٪يطى آٴ قسٴ ٲبيٻ ثى ٸ ؾُحى اظ ثتٹاٶس ٸ ثجطز ضا اؾتٟبزٺ ثٽتطيٵ ٸ ثيكتطيٵ... ٸ اض٢بٰ ٸ

 اظ ٸ ٦ٷس ضٖبيت ذٹثى ثٻ ضا «تٷبؾت ان٭ »ثتٹاٶس زاضز، ٪عاضـ ًٞبى ثط ٦ٻ تؿٯُى ٸ اقطاٜ ثب ٪عاضـ تٷٓيٱ

. ثطآيس آٲسٺ زؾت ثٻ اَالٖبت تٯٟي١ ٸ تحٯي٭ ثٷسى، رٳٕ ٖٽسٺ
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  مردم با يگً گفت. 3

 ٸ٪ٹ ٪ٟت اظ ٸؾيٗى َٹض ثٻ ثبيس ذجطى ٪عاضقٽبى اظ ثؿيبضى ٶيع ٸ ارتٳبٖى- تح٣ي٣ى ٪عاضقٽبى ا٦خطيت ت٣طيجبً

 ذجطى ٪عاضـ ي٥ زض آٶبٴ ٖيٷى ٲكبټسات ٦طزٴ ثبظ٪ٹ ٲٷٓٹض ثٻ ٸ٪ٹټب ٪ٟت ايٵ ذٹاٺ. قٹٶس تٛصيٻ ٲطزٰ ثب

. ارتٳبٖى ٪عاضقٽبى زض حٯٽب ضاٺ ٸ زيس٪بټٽب اضائٻ ٸ ذٹاؾتٽب ٸ ٲك٧الت ٶيبظټب، ثيبٴ يب ثبقس

 ٦ٻ ٶبزضى ٲٹاضز زض ٲ٫ط ټؿتٷس، ٲطزٰ( ارتٳبٖى ٪عاضقٽبى ٸيػٺ ثٻ )٪عاضقٽب ا٦خط حبثت پبى ي٥ ؾرٵ، زي٫ط ثٻ

 حتى ٦ٻ قٹز ٲى ٲطثٹٌ ٦بضقٷبؾبٴ ٸ ٲؿاٸالٴ ثٻ ذبل َٹض ثٻ ٲٹيٹٔ يب ٸ ٶساضٶس اَالٖى ظٲيٷٻ آٴ زض ٲطزٰ يب

 رطيبٴ زض ضا آٶبٴ رؿت، ؾٹز ٲطزٰ زيس٪بټٽبى ٸ اْٽبضات اظ ثبيس زاضز اٲ٧بٴ ٦ٻ آٶزب تب ٶيع ٲٹاضز ايٵ زض

. ذٹاؾت ضا ايكبٴ زاٸضى ٸ ٢ًبٸت ٸ ٪صاقت ٲٹيٹٔ

:  ٦ٻ زاضز ضا ٲعيت ايٵ ٲطزٰ ثب ٸ٪ٹ ٪ٟت

 اضتجبٌ حب٬ ٖيٵ زض ٸ ٦ٷس ٲى ثط٢طاض آٶبٴ ثب ضا ذٹز پيٹٶس ٸ ثطز ٲى ربٲٗٻ ٲيبٴ ثٻ ضا ٲطثٹٌ ٶكطيٻ ٸ ٪عاضـ (1 

 ظٶسٺ ضا ٪عاضـ (3 زټس؛ ٲى ٪عاضـ ثٻ اى ٸيػٺ انبٮت ٸ ح٣بٶيت (2 ؾبظز؛ ٲى ٲٳ٧ٵ ضا ٲؿاٸالٴ ٸ ٲطزٰ ٲت٣بث٭

 رٯٹ٪يطى- قسٺ ٶٟى ا٦يساً ٦ٻ- ٪عاضـ زض «ٸحسٺ ٲت٧ٯٱ »ثٻ ٪عاضق٫ط قسٴ تجسي٭ اظ (4 ؾبظز؛ ٲى ربٶساض ٸ

 ٲربَجبٴ ذبل ٞطټٷ٩ اظ ٶتيزٻ زض ٸ ٸا٢ٗى ٢ٹٮٽبى ٶ٣٭ اظ زيس٪بټٽب ٸ ٶيبظټب ٸ ٲؿبئ٭ ثيبٴ زض (5 ٦ٷس؛ ٲى

 ٶٽبيتبً ٸ ثطز ٲى ثبال ضا آٴ اؾتٷبز زضرٻ ٸ ؾبظز ٲى تط ٢جٹ٬ ٢بث٭ ٸ تط ٲٯٳٹؼ تط، ٖيٷى ضا ٪عاضـ ٸ قٹز ٲى اؾتٟبزٺ

. زټس ٲى ٪عاضـ ثٻ ثيكتطى ٲهٹٶيت زي٫ط ٖجبضت ثٻ. ؾبظز ٲى تط اٖتطاو ٚيط٢بث٭ ٸ تط زٮچؿت ضا آٴ

 ثب ٸ ٦ٷس ٲى قطٸٔ ٲطزٰ ثب ٸ٪ٹ ٪ٟت اظ ضا ذٹز اَالٖبت ظٶسٺ آٸضى رٳٕ ٲطحٯٻ ٶرؿتيٵ ٪عاضق٫ط، ثٷبثطايٵ

 ٪بٺ ٸ- اتٟب٢ى ٪يطى ٶٳٹٶٻ ثب ٦ٻ ٦ٷس ٲى ؾٗى ٸ ضٸز ٲى ٲطزٰ ٲيبٴ ثٻ قرهى اَالٖبت ٸ ٢جٯى ٲُبٮٗبت زؾتٳبيٻ

 ٲٹيٹٖٽبى ٲٹضز زض ٸيػٺ ثٻ ضاٺ ايٵ زض ٸ ثپطزاظز آٶبٴ ثب ٸ٪ٹ ٪ٟت ثٻ- اٶتربثى ٪يطى ٶٳٹٶٻ ٮعٸٰ نٹضت زض

 ٦ٻ ٦كٹض، حتى يب قٽط ٲرتٯٝ ٶ٣بٌ زض ارتٳبٖى ٪طٸټٽبى ٸ ا٢كبض ټٳٻ تط٦يت اظ ارتٳبٖى، ٸ ٖٳٹٲى

 ٢بث٭ آٲسٺ زؾت ثٻ ٪يطى ٶٳٹٶٻ االٲ٧بٴ حتى تب ٦ٷس ٲى اؾتٟبزٺ ثبقس، ٲتٟبٸت ٣ٖبيس ٸ ذٹاؾتٽب حبن٭ تٹاٶس ٲى

. ٦طز اؾترطاد ٸا٢ٗيت، ثٻ ٶعزي٥ ٶتبيذ آٴ اظ ثتٹاٴ ٸ ثبقس اؾتٷبز ٸ تٗٳيٱ
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  كارشىاسان از وظرخًاَى. 4

 ثٻ آٶٽب ثب ٲٹضزٶٓط ٲؿبئ٭ ظٲيٷٻ زض ٸ ضٸز ٲى ٶٓطاٴ نبحت ٸ ٦بضقٷبؾبٴ ؾطا٘ ثٻ ٪عاضق٫ط ٲطحٯٻ ايٵ زض

 ازاضى، ٲالحٓبت ثسٸٴ تٹاٶٷس ٲى ٸ ټؿتٷس ٲؿاٸالٴ اظ َطٞتط ثى ٲٗٳٹالً ٦بضقٷبؾبٴ ٦ٻ ظيطا ٶكيٷس، ٲى ٸ٪ٹ ٪ٟت

 ثٻ ثؿتٻ ٸ اؾت ٲتٟبٸت ٪عاضـ ټط زض آٶبٴ تٗساز ٦ٻ ٪طٸٺ ايٵ. ٦ٷٷس اضائٻ ٲٹيٹٔ زضثبضٺ تطى نبئت ٶٓطات

 ٪عاضـ ٲٹيٹٔ زضثبضٺ ضا ذٹز ٦بضقٷبؾى ٸ ٖٯٳى زيس٪بٺ قٹٶس ٲى تٗييٵ ٪عاضق٫ط ٸؾيٯٻ ثٻ ٸ ٲٹيٹٔ ا٢تًبى

 زيس ثب ټٱ تٹاٴ ٲى ٦ٻ اؾت ثرف ايٵ زض حب٬ ٖيٵ زض. ٪يطز ٢طاض اؾتٟبزٺ ٲٹضز ٪عاضـ ت٧ٳي٭ زض تب ٦ٷٷس ٲى ثيبٴ

 ثٻ ٸضٸز ثطاى اٞعٸٶتطى زؾتٳبيٻ ٸ ٦طز اضائٻ ٖٯٳى ٸ ٖٳٯى ٲٷ٣ُى، ح٭ ضاٺ ټٱ ٸ ٦طز ٶ٫بٺ ٲؿبئ٭ ثٻ اٶت٣بزى

. آٸضز ٞطاټٱ ثٗس ٲطحٯٻ

  مسؤيالن با يگً گفت. 5

 آٶبٴ ت٣بيبټبى ٸ ٲك٧الت ٲؿبئ٭، زضثبضٺ ٲؿاٸالٴ ثساٶٷس ٦ٻ ٲٷسٶس ٖال٢ٻ ټٳيكٻ ٪عاضـ ٲربَجبٴ يب ٲطزٰ

 اظ ٖالٸٺ ثٻ. زاضٶس ټبيى ثطٶبٲٻ ٸ تهٳيٳٽب چٻ رٹيى، چبضٺ ثطاى ٸ زاضٶس اَالٔ آٶٽب اظ چ٣سض ٦ٷٷس، ٲى ٧ٞط چ٫ٹٶٻ

 ذٹز ثبيس ٶيع اٶس آٸضزٺ زؾت ثٻ ٦بض ٲطحٯٻ آذطيٵ تب ٦ٻ اَالٖبتى ٸ ٸا٢ٗيتٽب َطح ٸ ٲؿاٸالٴ ثب ٸ٪ٹ ٪ٟت َطي١

 ا٪ط. ثبقٷس آٲبزٺ ذٹز زالي٭ ش٦ط ٸ تٹييح ٸ پبؾر٫ٹيى ثطاى ٸ ثجيٷٷس ضٸزضضٸ ارتٳبٖى ٸا٢ٗيتٽبى ثب ضا

 ٸ ٖٯ٭ يب ثٹزٺ ضيعى ثطٶبٲٻ ٸ ٲسيطيت يٗٝ زٮي٭ ثٻ يب اٲط ايٵ ٦ٻ قٹز ٲكرم ثبيس ٶكسٺ ٖٳٯى ټبيكبٴ ٸٖسٺ

 ٸ پٹيب ټٳٹاضٺ ارتٳبٖى، رطيبٴ تطتيت ثسيٵ. اؾت زاقتٻ زذبٮت ٦بض زض آٶبٴ اذتيبض ٸ اضازٺ اظ ذبضد ٖٹاٲ٭

. قٹز ٲى رٯٹ٪يطى حسٸزى تب آٴ اٶحطاٜ ٸ ٞؿبز اظ ٸ ٲبٶس ٲى ٞٗب٬

 ثب ٸ٪ٹ ٪ٟت ٲطزٰ، ثب ٸ٪ٹ ٪ٟت ٲ٣سٲبتى، ٲُبٮٗبت رطيبٴ زض آٶچٻ اظ اؾتٟبزٺ ثب ٲطحٯٻ ايٵ زض ٪عاضق٫ط ثٷبثطايٵ

 زض شيطثٍ ٲؿاٸالٴ ثب ٸ٪ٹ ٪ٟت ثٻ اؾت آٸضزٺ زؾت ثٻ ذٹز قرهى ٸ ٖيٷى ٲكبټسات ٸ زضيبٞتٽب ٸ ٦بضقٷبؾبٴ

 پبؾرٽب، ټٱ ٸ ٦ٷس ٲٷ٧ٗؽ ٸ اضظيبثى ٲؿبئ٭ ثٻ ٶؿجت ضا آٶبٴ تٯ٣ى ټٱ تب پطزاظز ٲى ٪عاضـ ٲٹيٹٔ حٹظٺ

 رطيبٴ زض ٦بضقٷبؾبٴ يب ٲطزٰ ٦ٻ ٲك٧التى ٸ ؾااالت اظ ثؿيبضى. ؾبظز ٲُطح ضا ټبيكبٴ ثطٶبٲٻ ٸ تٹييحبت

 ٸ زضؾت ٲطحٯٻ ايٵ ا٪ط. ثيبثٷس ضا ذٹز پبؾرٽبى ايٷزب زض تٹاٶٷس ٲى ٦ٷٷس ٲى ٲُطح ٪عاضق٫ط ثب ٸ٪ٹ ٪ٟت

 ثطزٴ ثبال ٸ ٲؿاٸالٴ ٸ ٲطزٰ ٲيبٴ ٲت٣بث٭ اضتجبٌ ايزبز ٸ ٲؿبئ٭ ح٭ ارتٳبٖى، ضٸاثٍ ثٽجٹز ثٻ قٹز اٶزبٰ انٹٮى

.  قٹز ٲى ٲٷزط ارتٳبٖى ٲكبض٦ت ٸ ٲطزٰ تٗٯ١ احؿبؼ
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 ٖٯ٭ تكطيح يب آٶٽب ق٧بٞتٵ ٸ ٦طزٴ ثبظ ٸ ٲك٧الت ٸ ٲؿبئ٭ َطح ٦ٷبض زض ٦ٻ قٹز ؾٗى ثبيس ٪عاضـ زض

 ٦ٻ آٶبٴ ثٻ ضيعيٽب، ثطٶبٲٻ يٗٝ ٸ ٲؿاٸالٴ تزطث٫ى ٦ٱ ثٻ تٹرٻ ثب ٸيػٺ ثٻ تب قٹٶس اضائٻ ٶيع حٯٽب ضاٺ ضٸيسازټب،

. قٹٶس قٷبؾبٶسٺ ٸ قٷبذتٻ ټؿتٷس ذهٹنيتى چٷيٵ ٞب٢س ٦ٻ آٶبٴ ٸ ضؾبٶس يبضى زاضٶس ٶيت حؿٵ

  گسارشگر َاى تجربٍ ي مشاَذات. 6

 ٖٳ٭ پيٹؾتٻ حؿبؼ ٸ ٦ٷٷسٺ تٗييٵ ثؿيبض ٶ٣كى ثب اٲّب رٷجى نٹضت ثٻ اؾبؾى ٸ ٲٽٱ ٖبٲ٭ ي٥ ٲطاح٭ ايٵ تٳبٰ زض

 زازٴ پيٹٶس ټٱ ثٻ زض ضا «تؿجيح ثٷس »ٶ٣ف ٸا٢ٕ زض ٦ٻ اؾت «٪عاضق٫ط ټبى تزطثٻ ٸ ٲكبټسات »آٴ ٸ ٦ٷس ٲى

. ٦ٷس ٲى ثبظى آٴ ٪ؿؿتٻ ټبى زاٶٻ

 ارتٳبٖى ټبى تزطثٻ ٸ ٲُبٮٗبت ثيكتطيٵ اظ ثبيس ذٹز ارتٳبٖى ٲؿاٸٮيت ٸ حطٞٻ قٛ٭، ا٢تًبى ثٻ ٪عاضق٫ط

 ظٶس٪ى زض ٪عاضق٫ط ثٯ٧ٻ آيٷس ٶٳى زؾت ثٻ ٪عاضـ تٽيٻ ٲطاح٭ َٹ٬ زض ٣ٍٞ ټب تزطثٻ ايٵ. ثبقس ثطذٹضزاض

 انٹالً ٸ آيس ٲى ٦بض ثٻ ٪عاضقى زض آٶٽب اظ ثرف ټط ٦ٻ اؾت ٲكبټساتى ٸ ټب تزطثٻ زاضاى ٶيع ذٹز ٪صقتٻ

. تطٶس ٲٹ١ٞ ٪عاضـ اضائٻ ٸ تٽيٻ ٦بض زض ټؿتٷس ارتٳبٖى پطثبض ٸ ٚٷى ټبى تزطثٻ زاضاى ٦ٻ ٪عاضق٫طاٶى

 حًٹض ثٻ تٹرٻ ثب ٪عاضـ تٽيٻ رطيبٴ زض ٸ قٹٶس ٲى قطٸٔ زٸض ټبى ٪صقتٻ اظ قس ٪ٟتٻ ټٳچٷبٶ٧ٻ ټب تزطثٻ ايٵ

 ٸ زض٤. قٹٶس ٲى ٦بضآٲستط ٸ پطثبضتط ٮحٓٻ ثٻ ٮحٓٻ ٲرتٯٝ، ٸ٪ٹټبى ٪ٟت ٸ ٶكؿتٽب ٸ ټب نحٷٻ زض ٪عاضق٫ط

 زض شيطثٍ ٖٹاٲ٭ قٷبؾبيى آٲسٺ، ٸرٹز ثٻ آٴ رعئيبت ٸ ٲٹيٹٔ ثط ٦ٻ تؿٯُى ٸ اقطاٜ قرهى، زضيبٞتٽبى

 اؾت زاقتٻ رطيبٴ آٴ زض ٲٹيٹٔ ٦ٻ ًٞبيى آٴ، زض زذي٭ اٞطاز ٸ ٖٷبنط ٦بض، ا٢تًبټبى ٸ يطٸضتٽب ٪عاضـ،

 تٯٟي١ ٸ ثٷسى رٳٕ ٲؿبئ٭، تحٯي٭ ٸ تزعيٻ زض ٪عاضق٫ط ثٻ ټٱ ٸ ٪عاضقٷس زض اؾتٟبزٺ ٲٹضز ٲٷبثٕ رٳٯٻ اظ ټٱ... ٸ

 ٪عاضـ پي٧طٺ ٪يطاى ٸ زضؾت ثٷسى ق٧٭ ٸ تٷبؾت ان٭ ضٖبيت ٲٷهٟبٶٻ، ٸ ٲٷ٣ُى ٸ نحيح ٪يطى ٶتيزٻ آٶٽب،

 ٪عاضـ ٲطاح٭ تٳبٰ زض اٲط ايٵ. ٪صاضٶس ٲى ثبظ ٲُٯت پطزاذت زض ضا ٪عاضق٫ط شټٵ ٸ زؾت ٸ ضؾبٶٷس ٲى يبضى

 اٸ ٦ٳ٥ ثٻ ٪عاضـ ؾبظى آٲبزٺ ٸ تٷٓيٱ ٶٽبيتبً ٸ آٲبضى اؾتٷتبد ټب، يبٞتٻ آٸضى رٳٕ ٸ٪ٹټب، ٪ٟت اظ اٖٱ

 ټبى نحٷٻ زض ٪عاضق٫ط حًٹض ٸ زٸٶس٪يٽب رٹييٽب، پى َطي١ اظ ٦ٻ ٪عاضقٽبيى ٦ٻ اؾت زٮي٭ ټٳيٵ ثٻ. ضؾس ٲى

 ٲكبټسات ,,ٲٽٱ ٸ اؾبؾى ٖٷهط ظيطا. ټؿتٷس الظٰ ربشثٻ ٸ ٲحتٹا ٦يٟيت، ٞب٢س ثبقٷس ٶكسٺ تٽيٻ ارتٳبٖى ٲرتٯٝ

 ٪عاضـ زض ثبيس ٖٷهط ايٵ َطي١ اظ ٦ٻ ربٶى ٸ ضٸح ٸ اؾت قسٺ زضيٙ ٪عاضـ اظ ٪عاضق٫ط،، ټبى تزطثٻ ٸ

. اؾت ٚبيت قٹز، زٲيسٺ
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 ثبقس زاقتٻ ٪عاضـ ٲٹيٹٔ ثٻ ٶؿجت ذبنى تٯ٣ى ٸ ثطزاقت ٲٹاضز، اظ ثطذى زض تٹاٶس ٲى حب٬ ٖيٵ زض ٪عاضق٫ط

 اٸؾت ذٹز ٶٓط ٦ٻ ثبقس ٲكرم ٦بٲالً ٦ٻ ٦ٷس ٲُطح ٪عاضـ زض اى ٪ٹٶٻ ثٻ ثبيس ضا ذٹز ٶٓط ٸ ثطزاقت ايٵ اٲّب

 ٪عاضق٫ط ٸ ٪عاضـ «َطٞى ثى ان٭ »حب٬ ټط زض ٸٮى. ٶكٹز اثٽبٰ ٸ تطزيس زچبض ٶٽبيى ٪يطى ٶتيزٻ زض ذٹاٶٷسٺ ٸ

 َطٞى، ثى ان٭ ضٖبيت ٖسٰ چٻ. قٹز ٞطاٲٹـ ٶجبيس اؾت، ارتٳبٖى ٖيٷى ٢بٶٹٶٳٷسيٽبى ٸ ٸا٢ٗيتٽب آٴ ٲٗيبض ٦ٻ

 ضا ذٹاٶٷس٪بٴ اظ ٖٓيٳى ثرف اٶؿبٶى ح٣ٹ٠ ٸ ٪يطز ٲى ٪عاضق٫ط اظ ٸا٢ٗيتٽب قٷبذت ثطاى ضا الظٰ اٶُٗبٜ

 احؿبؼ ثٯ٧ٻ ٶيؿت ٪عاضـ ٸ ٪عاضق٫ط ثٹزٴ ذبنيت ثى ٸ ثٹزٴ ذٷخى ٲٗٷبى ثٻ اٮجتٻ ان٭ ايٵ. ؾبظز ٲى پبيٳب٬

 ٸ ٲٽٳتطيٵ ٸا٢ٗيتٽب، اضائٻ زض اٶؿبٶى اؾبؾى ح٣ٹ٠ ٸ ارتٳبٖى ٲهبٮح ٪طٞتٵ زضٶٓط ٸ اٶهبٜ ضٖبيت ٲؿاٸٮيت،

. اؾت ٪عاضق٫ط ٸ ٪عاضـ رٽت٫يطى تطيٵ ٲٹرٻ

 ٶ٧بت اظ آٶبٴ اؾبؾى ٶيبظټبى ٸ ٲربَجبٴ يب ذٹاٶٷس٪بٴ آ٪بټبٶٻ ذٹاؾتٽبى ثٻ تٹرٻ ٪عاضـ تٽيٻ رطيبٴ زض اٮجتٻ

 ذٹاټس ٲى چٻ ذٹز ٦ٻ ٦ٷس ٶ٫بٺ ايٵ ثٻ ٶجبيس ٪عاضق٫ط. اؾت پصيط اٲ٧بٴ َطٞى ثى ضٖبيت ثب ٶيع آٴ ٦ٻ اؾت ٲٽٱ

 ٲكتب٠ ٦ٻ َطٜ ثى ٸ ٖبزى ذٹاٶٷسٺ ربى ضا ذٹز ثبيس ثٯ٧ٻ اٶسيكس، ٲى چ٫ٹٶٻ ٸ زاضز ٲٷٓٹضى چٻ ث٫ٹيس،

 ثٻ. زاقت اٶتٓبضاتى چٻ ثرٹاٶس ضا ٪عاضـ ذٹاؾت ٲى ذٹزـ ا٪ط ٦ٻ ثجيٷس ٸ ث٫صاضز اؾت، ٸا٢ٗيت زاٶؿتٵ

 حط٦ت آٶٽب ثطاؾبؼ ٸ ثبقس زاقتٻ ٲسٶٓط ضا ٲربَجبٴ ذٹاؾتٽبى ٪عاضـ، ٶ٫بضـ ٸ تٽيٻ زض ثبيس تطتيت ټٳيٵ

 ٸچطا چٹٴ ثى اَبٖت ٸ ضٸى زٶجبٮٻ ثٻ ضا ٪عاضق٫ط ټٳيكٻ ٶجبيس آ٪بټبٶٻ ٶيبظټبى ٸ ذٹاؾتٽب زاقتٵ زضٶٓط اٮجتٻ. ٦ٷس

 آ٪بټى ٸ ؾٯي٣ٻ ٸ شٸ٠ ٸ ٶيبظټب ذٹاؾتٽب، زازٴ اضت٣ب ٪عاضق٫ط، ٖٳسٺ ٸْبيٝ اظ ي٧ى چٻ ث٧كبٶس، آٶٽب اظ

 اٶتٓبضات، ٸ تٹ٢ٗبت اظ ٶبظٮى ؾُح زض تٹ٢ٝ اظ رٯٹ٪يطى ٸ ارتٳبٖى ضقس ثٻ ٦ٳ٥ يٗٷى. اؾت ٲربَجبٴ

. ثطاٶ٫يعاٶس ضا ٦بشثى اٶتٓبضت ٸ تٹ٢ٗبت حب٬ ٖيٵ زض آٶ٧ٻ ثى

 ٦ٻ اؾت الظٰ ارتٳبٖى، ٲؿبئ٭ ٸ ضٸظ ٲٽٱ ٲٹيٹٖٽبى آ٪بټبٶٻ ٸ زضؾت اٶتربة ثط ٖالٸٺ ٦بض ايٵ ثطاى

 زضؾت، ٸ ٲكرم ٲٗيبضټبى ٸ اٮ٫ٹټب ٦ٳ٥ ثٻ ٸ ثكٷبؾس ٶيع ضا ذٹز ربٲٗٻ ٖبزات ٸ ضؾٹٰ آزاة، ٪عاضق٫ط

 اٶتربة ثٻ زؾت ٪عاضـ، تٽيٻ رطيبٴ زض ٪عاضق٫ط ټسٜ، ايٵ ثٻ ٦ٳ٥ ثطاى ټٳچٷيٵ. ٦ٷس رسا ٶبؾطٺ اظ ضا ؾطٺ

 زض ضا اټٳيت ثى يب اټٳيت ٦ٱ حٹازث ٸ ٲؿبئ٭ ٦ٯيٻ ٦ٻ ٶيؿت ټٱ قبيؿتٻ ثٯ٧ٻ ٶيؿت ٲٯعٰ تٷٽب ٶٻ يٗٷى. ظٶس ٲى

 ًٞبى ٸ اٸ ٸ٢ت زازٴ ټسض ٶيع ٸ ذٹاٶٷسٺ ذؿت٫ى ٸ ٦ؿبٮت ثبٖج نٹضت ايٵ زض ظيطا. ٦ٷس ٶ٣٭ ٪عاضـ

 ربشثٻ ٸ ٮُٝ ٪عاضـ ثٻ تٹاٶس ٲى تإٲ٭ ثب تٹؤٰ ٸ زضؾت ٸ «آ٪بټبٶٻ حصٜ ٸ اٶتربة »ثٷبثطايٵ. قٹز ٲى ضٸظٶبٲٻ

 آٶبٴ ٲٷبٕٞ ٸ ٲهبٮح ٸ ٲطزٰ ٶيبظټبى ٸ آٴ ٲؿبئ٭ ٸ ربٲٗٻ ز٢ي١ ٸ ٖٳي١ قٷبذت ثب رع ٶيع ايٵ ٸ ثجركس، ذبنى

. ٶيؿت پصيط اٲ٧بٴ
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  گسارش در آمار از استفاده نحوه

 ٸا٢ٗى ٸ قسٺ، اضائٻ اَالٖبت ؾبذتٵ ٲؿتٷس ثطاى اض٢بٰ ٸ آٲبض اظ اؾتٟبزٺ- ثبقٷس ٦ٻ ٶٹٔ ټط اظ- ٪عاضقٽب ٚبٮت زض

 اظ ٸ اؾت ٲٽٱ ٪عاضـ زض آٲبض اظ اؾتٟبزٺ ٲيعاٴ َطٞى اظ اٲّب. اؾت ٶبپصيط ارتٷبة ت٣طيجبً آٶٽب زازٴ ٶكبٴ ٖيٷى ٸ

 ٸ ثيكتط ٶٻ- ثبقس آ٪بټبٶٻ ٸ ؾٷزيسٺ ٸ ٶيبظ حس زض ثبيس ٪عاضـ زض آٲبض ٲ٣ساض. آٴ ٦بض٪يطى ثٻ ٶحٹٺ زي٫ط ؾٹى

 ٲؿإٮٻ ي٥ ثٻ تجسي٭ ضا ٪عاضـ ثبقس ٶساقتٻ چٷساٶى يطٸضت ا٪ط ٸيػٺ ثٻ آٲبض حس اظ ثيف ٦بضثطز چٻ- ٦ٳتط ٶٻ

 ٲكتى ثٻ ضا آٴ ٶيع ٪عاضـ اظ الظٰ آٲبض اضائٻ اظ ٦طزٴ زضيٙ ٸ ٦ٷس، ٲى ٪يطايى ٸ ٦كف ٸ ضٸح ٞب٢س ٸ ضيبيى

. ٶساضز زؾت زض آٶٽب اضظيبثى ثطاى ٲٗيبضى ذٹاٶٷسٺ ٦ٻ ٦ٷس ٲى تجسي٭ ثيٳبيٻ ٸ ٚيطٲؿتٷس حطٜ

 اظ ٸ قٹز تٹرٻ ٪عاضـ َٹ٬ زض آٴ تٹظيٕ ٸ پطا٦ٷس٪ى ثٻ اٸالً ٦ٻ اؾت آٴ آٲبض اظ اؾتٟبزٺ ظٲيٷٻ زض ٲٽٱ ٶ٧تٻ

 ٸ ٦ٯى ٞٽٱ، ٚيط٢بث٭ ذبٰ، نٹضت ثٻ آٲبض حبٶيبً آيس، ٖٳ٭ ثٻ رٯٹ٪يطى ٪عاضـ، اظ ثرف ي٥ زض آٴ قسٴ ٲتطا٦ٱ

 آٴ ٦طزٴ زض٤ ٸ ٞٽٱ ٢بث٭ آٲبض، ٦طزٴ ؾبزٺ ٸ پطٸضاٶسٴ ٪عاضق٫ط، اؾبؾى ٸْيٟٻ. ٶكٹز ٲهطٜ ٚيط٦بضثطزى

 ٲجٷبى ثبيس ٪عاضق٫ط ايٵ ثط ٖالٸٺ. اؾت زټٷسٺ ت٧بٴ ٸ رصاة اٲّب ثسيٕ ٸ ث٧ط ٶتبيذ اؾترطاد ٸ ذٹاٶٷسٺ ثطاى

 اظزٸاد، ٸ َال٠ آٲبض ش٦ط. ٶ٫يطز آٶٽب اظ ٶبزضؾت ٸ ٦ٷٷسٺ ٪ٳطاٺ ٶتبيذ تب ٦ٷس اٶتربة زضؾت ضا، ذٹز آٲبضى

 اظ... ٸ نبزضات ٸ ٸاضزات ٲبٮيبت، ا٢تهبزى، زضآٲس ٲٯّى، ٶبذبٮم تٹٮيس ٪طاٶى، ٸ تٹضٰ رٳٗيت، ضقس

 ٢بث٭ ٸ ٲٯٳٹؼ نٹضت، ثٻ ٦ٻ ثٹز ٲتٹرٻ ثبيس ټٱ ٸ ضٸٶس ٦بض ثٻ ذبٰ ٸ ذك٥ ٶجبيس ټٱ ٦ٻ ټؿتٷس ټبيى ٶٳٹٶٻ

 نطٜ ضٸايى ٸ تٹنيٟى ثبض آٶ٧ٻ اظ ثيكتط ٪عاضقٽب ٦ٻ اٲطٸظ قطايٍ زض ٸيػٺ ثٻ اٲط ايٵ. قٹٶس ثيبٴ ٪يطى ٶتيزٻ

. ٦ٷس ٲى يبزآٸضى ضا ٪عاضق٫ط ذُيط ٸْيٟٻ ٸ يبثس ٲى ٲًبٖٝ اټٳيت زاضٶس، ثطرؿتٻ اَالٖبتى رٷجٻ ثبقٷس زاقتٻ

  گسارش در ليذنويسى

 ټٳٻ زض ٮيس. اؾت ٶٹيؿى ٪عاضـ ٦بض قطٸٔ زض ٸ ذبٰ ٲٹاز تٽيٻ اظ پؽ ٪عاضق٫ط ٦بض ٲٽٳتطيٵ ٮيسٶٹيؿى

 ايزبز يطٸضت ٸ آٴ حزٱ ثٻ تٹرٻ ثب ٪عاضـ زض اٲّب اؾت ثطذٹضزاض ٸيػٺ اټٳيت اظ ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ ټبى ٲ٣ٹٮٻ

. يبثس ٲى ٲًبٖٝ اټٳيت ٪عاضـ، ٦٭ّ ٲُبٮٗٻ رٽت زض ذٹاٶٷسٺ ثطاى اٶ٫يعٺ ٸ ٦كف

 زض ٸ زاضز ضا حٹنٯٻ ٸ ٸ٢ت نَطٜ اضظـ ٪عاضـ، ذٹاٶسٴ ٦ٻ ثطؾس ٶتيزٻ ايٵ ثٻ ثبيس ٮيس ٲُبٮٗٻ ثب ذٹاٶٷسٺ

 ضٸاٶى ٸ اٶؿزبٰ ظيجبيى، ٶٽبيت زض ٪عاضـ ٮيس ا٪ط ثٷبثطايٵ. ٦ٷس ٖال٢ٻ احؿبؼ ٪عاضـ ٦٭ّ ٲُبٮٗٻ ثٻ ٶؿجت ذٹز

.  ٦ٷس ٶٳى تطٚيت ٲُبٮٗٻ ثٻ ضا ٲربَت ٶجبقس، ضؾبيى ٸ
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 اٸد ٮيس، ٦ٻ ظيطا ٪يطز، ٦بض ثٻ ٮيس ٶٹقتٵ زض ضا ذٹز ز٢ت ٸ ٸؾٹاؼ ٸ شٸ٠ ټٷط، ثيكتطيٵ ثبيس ٪عاضق٫ط پؽ

. قٹز ٲى ٪كٹزٺ ٲربَت ضٸى پيف ٪عاضـ اٶساظ چكٱ ٸ زاٲٷٻ آٶزب اظ ٸ اؾت ٪عاضـ ٢ٯّٻ ٸ ټٷطٶٳبيى

 ٸ ٮيس تط٦يت ٸ ق٧٭ ٪عاضـ، ٶٽبيى ؾبذتٳبٴ ثٻ ٲساٰ ذبٰ، ٲٹاز تٽيٻ ٲست َٹ٬ زض ٲٗٳٹالً ثبتزطثٻ ٪عاضق٫طاٴ

 ٧ٞط ذبل، َٹض ثٻ ٶٹيؿى ٪عاضـ زض ٸ ٦ٯى َٹض ثٻ ٶٹيؿٷس٪ى زض ظيطا. ٦ٷٷس ٲى ٧ٞط ٲُٯت ثٻ آٴ اتّهب٬ ٶحٹٺ

 پيف ٪عاضق٫ط يٗٷى. اؾت ٲ٣سٰ ٶٹقتٵ ثطاى ٖٳٯى ا٢ساٰ ثط ٶٹقتٵ زضؾت ثطاى ضٸاٶى ٸ شټٷى آٲبز٪ى ٸ ٦طزٴ

 ايٵ زض. ثٷٹيؿس ثبيس چ٫ٹٶٻ ٸ ثٷٹيؿس ذٹاټس ٲى چٻ ٸ زاضز چٻ ز٢ي٣بً ثساٶس ثبيس ث٫صاضز ٦بٚص ضٸى ٢ٯٱ آٶ٧ٻ اظ

. ٦ٷس ٲى پيبزٺ ضا ٪عاضق٫ط شټٵ زض ٲٹرٹز َطح ٸا٢ٕ زض قس ٪صاقتٻ ٦بٚص ضٸى ٢ٯٱ ٸ٢تى نٹضت

 ضٸى اظ ٸ آ٪بټبٶٻ آٴ ٖٷبنط ٸ ٲٹاز ٸ قس ٶٹقتٻ ؾٯي٣ٻ ٸ شٸ٠ ضٸى اظ ٸ ٢جٯى َطاحى ثب ٮيس ا٪ط ايٷ٧ٻ زي٫ط ٶ٧تٻ

 ضٸقٵ ٪عاضق٫ط ثطاى ٶيع ضا ٪عاضـ ازاٲٻ ؾيب٠ ٸ ؾج٥ ظيبزى حسٸز تب ذٹز ذٹزثٻ ٪طزيس اٶتربة قٷبذت

 ذٹاٶٷسٺ تٷٽب ذٹة ٮيس يٗٷى. ثٹز ذٹاټس ثٗس ثٷسټبى زازٴ اضتجبٌ ٸ تٷٓيٱ زض اٸ ٖٳٯى ضاټٷٳبى ٸا٢ٕ زض ٸ ٦ٷس ٲى

. زټس ٲى يبضى ٪عاضـ ٲؿيط زضيبٞتٵ ټٱ ضا ٶٹيؿٷسٺ ثٯ٧ٻ ٦ٷس ٶٳى ټسايت ٪عاضـ زضٸٴ ثٻ ضا

 اؾت، ثسيٕ ٸ ث٧ط ٲٗٳٹالً ٦ٻ اؾت ٪عاضق٫ط تح٣ي٣بت اظ حبن٭ ٶتبيذ ٲٽٳتطيٵ حبٸى ٦ٯى َٹض ثٻ ٪عاضـ ٮيس

 ٲٽٱ ٸ الظٰ ا٪ط- آٴ تٽيٻ چ٫ٹٶ٫ى يب ٪عاضـ تٽيٻ ټبى اٶ٫يعٺ ٸ ٖٯ٭ يب آٲسٺ زؾت ثٻ ذجطى ٖٷبنط ٲٽٳتطيٵ يب

 تٹنيٟى، ٶخط ثب االٲ٧بٴ حتى ثبيس اٲّب اؾت ٲٹيٹٔ ٲ٣سٲبتى ټبى ثٽبٶٻ ثب ټٳطاٺ آٶٽب اظ تط٦يجى ٸ تٯٟي١ يب- ثبقس

 ٸ «اؾت ٪عاضـ ٞتح ٦ٯيس ٮيس »چٻ،. ٦ٷس ثط٢طاض اضتجبٌ ٲربَت ثب ؾطٖت ثٻ ثتٹاٶس ٸ قٹز ٶٹقتٻ ضٸاٴ ٸ رصاة

 ثٻ ضاٺ ثٹز ٶرٹاټس ٢بزض ټيچ٫بٺ ٲربَت ث٫كبيس، ذٹاٶٷسٺ ضٸى ثٻ ضا ٪عاضـ ثؿتٻ زضټبى ٶتٹاٶس ٦ٯيس ايٵ ا٪ط

. ثجطز ٪عاضـ زضٸٴ

 ٦زب اظ ضا ٪عاضـ ٦ٻ زاٶٷس ٶٳى ٲٗٳٹالً ايٷبٴ. قٹز ٲى قطٸٔ ٮيس ٶٹقتٵ ثب اٚٯت تزطثٻ، ٦ٱ ٪عاضق٫طاٴ ٲك٧٭

:  ٦ٻ قٹز ٲى ٶبقى آٶزب اظ ٲك٧٭ ايٵ. ؾبظٶس ٲته٭ ٪عاضـ ثسٶٻ ثٻ ضا آٴ چ٫ٹٶٻ ٸ ٦ٷٷس قطٸٔ

 ٲٹيٹٔ ثط تؿٯٍ ٶتيزٻ زض ٸ تزطثٻ ٸ ٲكبټسٺ اظ ٪عاضق٫ط (2 ٶيؿت؛ ٦بٲ٭ ٸ ٦بٞى ٪عاضـ ذبٰ ٲٹاز (1 

 ثٻ ٪عاضـ تٽيٻ ٲرتٯٝ ٲطاح٭ زض احتٳبالً ٦ٻ يٗٷى ٶساضز، آٲبز٪ى ٶٹقتٵ ثطاى اٸ شټٵ (3 ٶيؿت؛ ثطذٹضزاض

 تؿٯٍ ٶٹيؿى ٪عاضـ ٞٷٹٴ ثط  (4 اؾت؛ ٶ٧طزٺ ٧ٞط آٶٽب اضائٻ چ٫ٹٶ٫ى ٸ ټب يبٞتٻ ٲٹيٹٔ، ٲٹضز زض ٦بٞى اٶساظٺ

. ٶطؾبٶس يبضى اٸ ثٻ ٦بٞى ٢سض ثٻ اؾت ٲٳ٧ٵ الظٰ ٶٹيؿٷس٪ى ٢سضت ٸ قرهى ټٷط ٸ شٸ٠ (5 ٸ ٶساضز
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 ٶيع ٪عاضق٫ط اٲّب ٦ٷس ٲطتٟٕ ضا يٟٗٽب ايٵ تٹاٶس ٲى ظيبزى حسٸز تب ٪عاضق٫ط ت٧بپٹى ٸ تالـ نٹضت ټط زض

. ثبقس ذٹز تٹاٶبييٽبى اضت٣بى ٸ ٦بضآييٽب اٞعايف ٸ ذٹزؾبظى زٶجب٬ ثٻ ثبيس

 زضثط ذالنٻ نٹضت ثٻ ضا ٪عاضـ چ٧يسٺ ٸ ٖهبضٺ ٦ٻ حب٬ ٖيٵ زض ٮيس ٦ٻ اؾت ايٵ ٮيس ٲٹضز زض زي٫ط ٶ٧تٻ

 زض آٶ٧ٻ يب ٦ٷس حؽ ٪عاضـ ازاٲٻ ٲُبٮٗٻ اظ ٶيبظ ثى ضا ذٹز ذٹاٶٷسٺ، ٦ٻ ثبقس ٞكطزٺ ٸ ؾٷ٫يٵ آٶچٷبٴ ٶجبيس زاضز

 ضٖبيت يٳٵ اٮجتٻ- اټٳيت ٦ٱ ٸ ٲٽٱ ٲُبٮت ثبيس ٶيع ٪عاضـ ٦٭ّ زض ټٳچٷبٶ٧ٻ قٹز، اق٧ب٬ زچبض آٴ ؾطيٕ ٞٽٱ

 ربيى زض ٸ ثٹزٴ ٲحتٹا ثى ٸ ثٹزٴ ظايس احؿبؼ ربيى زض ذٹاٶٷسٺ ٦ٻ قٹٶس ت٣ؿيٱ َٹضى- قسٺ اٶتربة ؾج٥

. ٶ٧ٷس ؾٷ٫يٷى احؿبؼ زي٫ط

 ارتٷبة ت٧طاضى، ٸ اى ٦ٯيكٻ تٗجيطټبى ٸ ٖجبضتٽب ټب، ٸاغٺ ثطزٴ ٦بض ثٻ اظ پطټيع ذال٢يت، ٸ ٶٹآٸضى ٸ اثت٧بض زاقتٵ

 ٶ٧بتى اظ ٲاحط ٸ رصاة اٲّب ؾبزٺ، ٸ ضٸاٴ ٶخط پطَٳُطا٠، ٮٟبْيٽبى ٸ ح٣ي٭ ٸ ٲت٧ٯٝ ټبى رٳٯٻ ثطزٴ ٦بض ثٻ اظ

. ټؿتٷس اٮعاٲى ٪عاضق٫ط ٸؾيٯٻ ثٻ آٶٽب ضٖبيت ٦ٻ ټؿتٷس

 ا٪طچٻ ٮيس ٦ٻ زاٶؿت ثبيس. اؾت ٪عاضـ ثسٶٻ ثب ٮيس اضتجبٌ ٲٹيٹٔ قٹز پطزاذتٻ آٴ ثٻ ثبيس ايٷزب زض ٦ٻ اى ٲؿإٮٻ

 ٸ ٲٷ٣ُى نٹضت ثٻ ثتٹاٶس ثبيس ٸ ٶساضز ٪عاضـ ٦٭ّ اظ رسا ٸ ٲؿت٣٭ ٦بٲالً قرهيتى اٲّب زاضز ضا ذٹز ٸيػ٪يٽبى

 ٸ اضتجبٌ ايٵ ثبيس ٶيع ٪عاضـ ٲرتٯٝ ثركٽبى ٸ ثٷسټب ټٳچٷبٶ٧ٻ. يبثس اضتجبٌ ٪عاضـ ٦٭ّ ثب ٸ ثٗس ثٷس ثب َجيٗى

 ثٻ ضا آٴ ٦ٻ ٪عاضـ ثؿتٽبى ٸ چٟت ٸا٢ٕ زض يٗٷى اضتجبٌ، ٸ پيٹٶس ايٵ. ثبقٷس زاقتٻ ي٧سي٫ط ثب ضا َجيٗى پيٹٶس

 ٖجبضتٽبى ٸ ټب ٸاغٺ اظ اؾتٟبزٺ ثب ٪بٺ اؾت ثطذٹضزاض ثباليى اؾتح٧بٰ ٸ اٶؿزبٰ اظ ٦ٻ ٦ٷٷس ٲى تجسي٭ ٸاحسى ٦٭ّ

 ٢ٹٮٽب، ٶ٣٭ اظ اؾتٟبزٺ ثب ٶيع ٪بٺ ٸ ٦ٷس ٲى تإٲيٵ ضا آٴ ٲُٯت، ٲبټٹى ٸ زضٸٶى ضثٍ ظٲبٶى ٸ قٹز ٲى ايزبز ذبل

. ٪عاضق٫ط ټبى تزطثٻ ٸ ٲكبټسات يب اض٢بٰ ٸ آٲبض ټب، تٹنيٝ

 ظيطا. ثبقس زٸض آٴ ٲحتٹاى اظ ٸ ثي٫بٶٻ ٪عاضـ ث٣يٻ ثب ٶجبيس ٶيع آٴ ٶ٫بضـ ٶحٹٺ ٸ ٮيس تهٹيطى ٸ تٹنيٟى ًٞبى

 اٸ ثطاى ٦ٻ اؾت قسٺ زي٫ط ًٞبيى ٸاضز ٦ٻ ٦ٷس ٲى احؿبؼ ٶب٪ٽبٴ ٮيس ٲُبٮٗٻ اظ ثٗس ذٹاٶٷسٺ نٹضت ايٵ زض

 ثبيس ثٗس ثٷسټبى زض چٻ ٸ ٮيس زض چٻ ٲُبٮت ثيبٴ زض ٲتٹاٮى پطقٽبى ٖسٰ ٸ ي٧سؾتى حّٟ ثٷبثطايٵ. اؾت ٚطيجٻ

 اٲّب ثبقس ٞكطزٺ ٸ ٦ٹتبٺ االٲ٧بٴ حتى ثبيس ا٪طچٻ ٪عاضـ ٮيس ٦ٻ اٞعٸز ثبيس ټٱ ضا ٶ٧تٻ ايٵ. قٹز ضٖبيت ټٳٹاضٺ

 آٴ تسٸيٵ زض ثيكتطى ٖٳ٭ آظازى ٶ٫بضـ، ٸ ٶخط ٶٓط اظ ټٱ ٸ حزٱ ٮحبِ ثٻ ټٱ ٸ ٶساضز ضا ذجط ٮيس ٲحسٸزيتٽبى

. زاضز ٸرٹز
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  نويسى مقذمه

 ايٵ. ٪طزز ٲى زٸض ذٹز انٯى ٸيػ٪يٽبى اظ زٮي٭ ټٳيٵ ثٻ ٸ قٹز ٲى تٯ٣ى ٲ٣سٲٻ ٖٷٹاٴ ثٻ ٮيس ٲٹاضز اظ ثؿيبضى زض

 ٲ٣ساضى حبٸى ٲ٣سٲٻ ظيطا. اؾت ٮيسٶٹيؿى يس زضؾت ٶٹيؿى ٲ٣سٲٻ ٶ٫بضى، ضٸظٶبٲٻ ٖطٜ زض ٦ٻ اؾت حبٮى زض

 ٲُٯت اٸد اظ ٮيس، ٦ٻ حبٮى زض اؾت ثٗس ثٷسټبى ٸ ټب رٳٯٻ زض ٲُٯت ان٭ ثٻ ٲربَت ضؾبٶسٴ ثطاى چيٷى ظٲيٷٻ

 زض. ٦طزٴ ٶ٫بٺ ټب زاٲٷٻ ثٻ ٢ٯٻ اظ ٮيسٶٹيؿى ٸ اؾت ضٞتٵ ٢ٯٻ ؾٹى ثٻ زاٲٷٻ اظ ٶٹيؿى ٲ٣سٲٻ. اؾت ٦طزٴ قطٸٔ

 ثب ٶيع ٪عاضـ ٸ ٲ٣سٲٻ، ثب ٶٻ زاضيٱ ؾطٸ٦بض ٮيس ثب ٲٹاضز، ا٦خط زض ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ زض ٦ٻ ٪ٟت تٹاٴ ٲى ٲزٳٹٔ

. ٶساضز ٦بضى چيٷى ٲ٣سٲٻ

 قٹز ٲى ٲ٫ط ٦ٻ اؾت ٲُطح ؾاا٬ ايٵ ٲجتسى، ٪عاضق٫طاٴ ٸ ٶٹيؿٷس٪بٴ ٶٓط اظ ثرهٹل ٲٹا٢ٕ اظ ثؿيبضى

 آقٷب ٲٹيٹٔ ثب ٸ ٶساضز ٢جٯى ظٲيٷٻ ذٹاٶٷسٺ چٹٴ ٦ٻ ٦ٷٷس ٲى اؾتسال٬ آٶبٴ. ٦طز؟ قطٸٔ ٲُٯت ٸؾٍ اظ ٲ٣سٲٻ ثى

 اؾت ٲٳ٧ٵ ٦ٻ اى تبظٺ نحٷٻ ٸ ٲٹيٹٔ ثب ٶب٪ٽبٴ اٸ تب اؾت يطٸضى ٲُٯت اثتساى زض ٲ٣سٲٻ ي٥ زاقتٵ ٶيؿت

 ټبى رٳٯٻ ٶرؿتيٵ ثب تب ٦ٷٷس ٲى ؾٗى ٲزطة ٪عاضق٫طاٴ ٦ٻ حبٮى زض. ٶ٫طزز ضٸ ضٸثٻ قٹز ٲٷزط ؾطزض٪ٳيف ثٻ

 ٦ٯى َٹض ثٻ ٧ٞط ايٵ. ٦ٷس ٲٹيٹٔ ٲؿحٹض ضا اٸ ٦ٻ ٦ٷٷس ٸاضز ذٹاٶٷسٺ ثط ذٟيٟى ٸ ٮُيٝ شټٷى يطثٻ ذٹز ٮيس

. قٹز ٸاضز ٲُٯت ان٭ ثٻ تب زاضز چيٷى ٲ٣سٲٻ ثٻ ٶيبظ رب، ټٳٻ ٸ ټٳيكٻ ذٹاٶٷسٺ، ٦ٻ قٹز ٞطاٲٹـ ثبيس

 ٸ تٹييحبت ٸا٢ٕ زض ٦ٻ زاقت ټٱ اى ٲ٣سٲٻ تٹاٴ ٲى ٮيس ثط ٖالٸٺ ټب، ٲزٯٻ زض ٸيػٺ ثٻ ٪عاضقٽب، اظ ثطذى زض اٮجتٻ

 يب ٲؿإٮٻ ي٥ تحٹالت تبضيرچٻ ش٦ط ثٻ ٶيع ٪بٺ ٸ زټس ٲى ذٹاٶٷسٺ ثٻ انٯى ٲٹيٹٔ اَطاٜ زض ايبٞى اَالٖبت

 ٦بزض زاذ٭ تٹاٶس ٲى ثٯ٧ٻ قٹز تٯ٣ى ٪عاضـ انٯى ثركٽبى رعٸ ٶجبيس ٲ٣سٲٻ نٹضت ايٵ زض. پطزاظز ٲى ضٸيساز

 ٪طٞت ٶبزيسٺ ضا آٴ ټٱ ا٪ط ٸ ٦ٷس ٲُبٮٗٻ ضا آٴ ٦طز ٶيبظ احؿبؼ ذٹاٶٷسٺ ا٪ط تب قٹز اضائٻ ٲُٯت ثبالى زض

. ٶكٹز ٸاضز ٪عاضـ ان٭ ثٻ اى ٮُٳٻ

ٲ٣سٲٻ زض ٸا٢ٕ زٸض٦طزٴ ذٹاٶٷسٺ اظ ان٭ ٸ اٸد ٲٹيٹٔ اؾت زض حبٮي٧ٻ ٮيس، ثط ٧ٖؽ اظ اٸد قطٸٔ ٦طزٴ 

ٲ٣سٲٻ،ٚبٮت اٸ٢بت ٶٹٖی تٗبضٜ ٸ تجٯيٙ اؾت يب ثب ټسٜ تٗبٮی زازٴ ٧ٞطی، ٶٹقتٻ ٲی قٹز ٦ٻ . اؾت

 .٦بضثطزټبی ذٹز ضا اظ زؾت زازٺ ٸ ٲٷؿٹخ قسٺ اؾت ٸ ٲ٣سٲٻ ٲی ذٹاټس آٴ ضا زٸثبضٺ ٖطيٻ ٦ٷس

ٲ٣سٲٻ ٶٹيؿی، زض زٸ حبٮت اتٟب٠ ٲی اٞتس يب اظ ٶبتٹاٶی ٶٹيؿٷسٺ زض ثيبٴ ٲؿت٣يٱ ٸ ټٷطٲٷساٶٻ آٶچٻ ثسؾت آٸضزٺ 

ٶبقی ٲی قٹز يب آٶ٧ٻ ٪بٺ ٶٹيؿٷسٺ ٲی ذٹاټس اظ ٸا٢ٗيت ٞطاض ٦ٷس ٸ ٲخالً ثٻ زٮي٭ ثطذی ٲحسٸزيت ټب ٶٳی تٹاٶس 
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اظ ان٭ ٲُٯت قطٸٔ ٦ٷس ٸ الظٰ اؾت ثب ٲ٣سٲٻ چيٷی، ذيٯی آضاٰ ٸ تسضيزی ٸاضز ٲٹيٹٔ قٹز تب حؿبؾيتی ضا 

 .ثط ٶيبٶ٫يعز

يٗٷی . ضٸيٽٳطٞتٻ، ٮيس زا٘ تطيٵ ٸ حؿبؼ تطيٵ ثرف ٪عاضـ ٸ ثٻ انُالح قيطرٻ ضٞتٵ ثٻ ان٭ ٲٹيٹٔ اؾت

ثب ٲ٣سٲٻ چيٷی، ذٹاٶٷسٺ ثبيس . ثبيس ثسٸٴ ټط٪ٹٶٻ حكٹ ٸ ظٸايس، ذٹاٶٷسٺ ضا ثب ٖهبضٺ ٸ چ٧يسٺ ٲٹيٹٔ آقٷب ٦ٷس

 .ٸ٢ت ظيبزی نطٜ ٦ٷس تب ثٻ ان٭ ٲٹيٹٔ ثطؾس ٸ ايٵ ٮُٳٻ ټبی اؾبؾی ثٻ ضاثُٻ ٲربَت ثب ٪عاضـ ٲی ظٶس

ٲ٣سٲٻ ٶٹيؿی اظ ٲيطاث ټبی ٶبٲُٯٹة ؾٷت اٶكبء ٶٹيؿی زض ٲساضؼ اؾت ٦ٻ ټٳيكٻ ثب حطاٞی، ٮٟبْی ٸ ضزيٝ 

٦طزٴ ٲكتي٧ٯٳبت ٞب٢س ثبض ٲٗٷبيی الظٰ، ټٳطاٺ ثٹزٺ ٸ ٲيساٶيٳ٧ٻ ازثيبت ضٸظٶبٲٻ ٶ٫بضی ثٻ ا٢تًبی ٸيػ٪ی ټبی 

 .ايٵ ٞٵ، ټٹيت ذبل ذٹز ضا زاضز

  ليذ انواع

 اضائٻ ٸ پطزاذت زض اٸ تٹاٶبيى ٸ ٪عاضق٫ط ؾٯي٣ٻ ٲٹيٹٔ، ا٢تًبى ثٻ ثؿتٻ ٮيس ٲرتٯٝ اٶٹأ اظ ٪عاضـ زض

. اٶس رٳٯٻ آٴ اظ تٹنيٟى ٮيس ٸ ٶ٣ٯى ٮيس ذجطى، ٮيس. ٦طز اؾتٟبزٺ تٹاٴ ٲى

 خبرى ليذ

 اٸّٮيٻ ذجطى ثٽبٶٻ ٶيع ٸ ٪عاضـ تٽيٻ رطيبٴ زض آٲسٺ زؾت ثٻ ذجطى ٖٷبنط ٦ٻ قٹز ٲى اؾتٟبزٺ ٸ٢تى ذجطى ٮيس اظ

 قٹز ٶٹقتٻ ذجط ٮيس ٲخ٭ ٶجبيس ٪عاضـ زض ذجطى ٮيس اٮجتٻ. اؾت تط ٲٽٱ ٸ تط ثطرؿتٻ ٪عاضـ ٖٷبنط ؾبيط اظ آٴ،

 يب ٪عاضـ تٽيٻ چ٫ٹٶ٫ى ٸ ٖٯ٭ رٳٯٻ اظ ٖٷبنط ؾبيط ثب ٸ قٹٶس ٲى ثيبٴ تٹنيٟى ضٸـ ثٻ ٶيع ذجطى ٖٷبنط ثٯ٧ٻ

. قٹٶس ٲى تط٦يت ٸ تٯٟي١ زي٫ط رسيس ٦كٟيبت

  وقلى ليذ

 زض تٹاٶس ٲى آٶبٴ ؾرٵ ٦ٻ ثبقس اقربنى يب قرم اظ ٢ٹ٬ ٶ٣٭ ٦ٹتبٺ رٳٯٻ چٷس يب ي٥ حبٸى تٹاٶس ٲى ٶ٣ٯی ٮيس

 ٪عاضق٫ط اٸ٢بت اظ اى پبضٺ زض زي٫ط ٖجبضت ثٻ. ثبقس ٲاحط ذٹاٶٷسٺ ثٻ ٲٹيٹٔ اٶت٣ب٬ ٸ ٪عاضـ ٦ٯى ًٞبى تطؾيٱ

 ذٹاٶسٶى ٸ رصاة پطٲحتٹا، ٦ٻ ذٹضز ثطٲى ټبيى ٪ٟتٻ ثٻ ذٹز ٲُبٮٗبت يب ٲرتٯٝ اٞطاز ثب ٸ٪ٹ ٪ٟت رطيبٴ زض

 تطريح اٸ تطتيت ايٵ ثٻ. ٦ٷٷس ٶٳبيٷس٪ى ضا ٪عاضـ انٯى ٲٹيٹٔ ٶٹٖى ثٻ تٹاٶٷس ٲى حب٬ ٖيٵ زض ٸ ټؿتٷس

 ايٵ، ٦ٻ ٦ٷس ٲكرم ثٗس، ثٷس زض يب آٴ اٶتٽبى زض ؾپؽ ٸ ٦ٷس قطٸٔ ٦ٹتبٺ ٢ٹ٬ ٶ٣٭ ي٥ ثب ضا ذٹز ٮيس زټس ٲى

.  ث٧ٷس آٴ اظ ذٹاټس ٲى ټبيى اؾتٟبزٺ چٻ ٸ زاضز ٪عاضـ ثب اضتجبَى چٻ چيؿت، آٴ ٶعٸ٬ قإٴ ٦يؿت، ٪ٟتٻ
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 تًصيفى ليذ

. تطٶس ضٶ٩ ٦ٱ ٖٷبنط ؾبيط ٸ زاضٶس ٚبٮت رٷجٻ ٪عاضـ زض تٹنيٟى ٖٷبنط ٦ٻ ضٸز ٲى ٦بض ثٻ ظٲبٶى تٹنيٟى ٮيس

 ؾطٖت ثٻ ٸ پطزاظز ٲى ٲٹيٹٖى يب پسيسٺ ضٸيساز، ٲاحط ٸ رصاة ٦ٹتبٺ، تٹنيٝ ثٻ ٪عاضق٫ط نٹضت ايٵ زض

. ٦ٷس ٲى ٸن٭ ٪عاضـ انٯى ٲٹيٹٔ ثٻ ضا آٴ

 تؿٯٍ ٸ تزطثٻ ٪عاضق٫ط، ا٪ط ٲٗٳٹالً ٸ ٦طز اؾتٟبزٺ تٹاٴ ٲى ٶيع ثبال ٮيسټبى تط٦يت ٸ تٯٟي١ يب ٮيس زي٫ط اٶٹأ اظ

 ٦ٳ٥ ٮيس ٶٹٔ چٷس يب زٸ زض ٲٹرٹز ٖٷبنط اظ ٦ٻ «تٯٟي٣ى يب ٮيستط٦يجى »اظ ثبقس زاقتٻ ٶٹيؿى ٪عاضـ زض ضا الظٰ

 ٢جي٭ ايٵ ٶٹقتٵ ٸٮى. ٦ٷس ٲى اؾتٟبزٺ ثبقس، زاقتٻ ٲتٟبٸت قٳبيٯى ٸ ق٧٭ ٪عاضـ، ټط زض تٹاٶس ٲى ٸ ٪يطز ٲى

 ذٹز ٦ٻ اؾت ثطذٹضزاض «اثسأ ٸ ذال٢يت ٸ ٶٹآٸضى »اٲتيبظ اظ ټٳٹاضٺ ٦ٻ َٯجس، ٲى ثيكتط ٲٽبضت ٸ ٢سضت ٮيسټب،

.  اؾت ثعض٪ى اٲتيبظ

  استقرايى ليذ

 ٸ قٹاټس ٢ٹٮٽب، ٶ٣٭ ټب، ٶٳٹٶٻ ټب، نحٷٻ ثيبٴ ٸ تٹنيٝ ثط تٳط٦ع ثب ٪عاضق٫ط آٴ زض ٦ٻ اؾت ٮيسى اؾت٣طايى، ٮيس

 ٶٽبيت زض يب ثتسضيذ آٶٽب، ټٷطٲٷساٶٻ ٸ زضؾت ٶ٫بضـ ٸ رعئى ٲؿبئ٭ ٸ تٟبٸت ثب ذبل ضٸيسازټبى يب ٲهسا٢ٽب

 يب ٸ قٹز اضائٻ ٮيس پبيبٴ زض اؾت ٲٳ٧ٵ ٦ٯى تهٹيط ايٵ. ثطؾس ٲٹضزٶٓط ٲُٯت ٸ ٲٹيٹٔ ٦ٯى تهٹيط اضائٻ ثٻ

. ث٫يطز ق٧٭ آٴ، اٸاذط يب اٸاؾٍ زض ٪عاضـ، ثسٶٻ زض يبٞتٵ اؾتٳطاض ثب ايٷ٧ٻ

 ؾٗى آٴ، اثتساى زض ٲٹيٹٔ ٦ٯى ضٸح ثيبٴ ٸ ثبٞى ٦ٯى ربى ثٻ ٪عاضق٫ط اؾت٣طايى، ضٸـ زض تطتيت ايٵ ثٻ

 ربشثٻ ثٹزٴ، ضٸقٵ ٸ ز٢ي١ ٸ ثٹزٴ ٚيط٦ٯى زٮي٭ ثٻ ٦ٻ آٲسٺ زؾت ثٻ ٲرتٯٝ ٖٷبنط زازٴ ٢طاض ټٱ ٦ٷبض ثب ٦ٷس ٲى

 ٪عاضـ انٯى ٲحٹض ٸ ٦ٯى ٲًٳٹٴ ٪عاضقٽب، ثطذى زض اٮجتٻ. ثطؾبٶس ٲُٯت ان٭ ثٻ ضا ذٹاٶٷسٺ زاضز، ثيكتطى

 ا٢تًبى ٸ ٪عاضق٫ط تكريم ثٻ ثؿتٻ- ٪عاضـ زي٫ط ټبى ثرف زض يب ٮيس ازاٲٻ زض ٲؿت٣يٱ ٸ نطيح نٹضت ثٻ

 ٸ ٲؿت٣يٱ آٶطا ٦ٻ زټس تطريح ٪عاضق٫ط اؾت ٲٳ٧ٵ زي٫ط ٲٹاضز اى پبضٺ زض ٸ زټس ٲى ٶكبٴ ضا ذٹز- ٲٹيٹٔ

 ٲٹيٹٔ تٹاٶس ٲى ذٹز ذٹاٶٷسٺ ٦ٻ اؾت اى ٪ٹٶٻ ثٻ آٶٽب ٶ٫بضـ ٸ رعئى ٲًبٲيٵ اضائٻ ٶحٹٺ اٲّب ٶ٧ٷس، ثيبٴ نطيح

. زضيبثس ضا ٪عاضـ ٦ٯى ضٸح ٸ انٯى
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 ٦بضثطزټبى ثب ٲربَجبٴ آقٷبيى ثطاى- قسٺ زضد ټٳكٽطى ضٸظٶبٲٻ زض ٦ٻ- اؾت٣طايى ٮيس اظ اى ٶٳٹٶٻ ثٻ ا٦ٷٹٴ

:  قٹز ٲى اقبضٺ آٴ ٖيٷى

. زټس ٲى ثسى ثٹى ثبثب: ٪ٹيس ٲى ٦ٷٱ ٶٹاظقف ذٹاټٱ ٲى ټطٸ٢ت. قٷبؾس ٲى ؾي٫بض ثٹى ثب ضا ٲٵ حًٹض ٶؿيٱ

 ثٹز ذٹاټس پسض ٢سضقٷبؼ آيٷسٺ زض اٸ ؾبٮٻ ؾٻ ٦ٹز٤ اؾت، ٲٟيس ا٪طؾي٫بض اؾت؟ ٶبضاحت ٲٹيٹٔ ايٵ اظ ٶؿيٱ پسض چطا

 آ٪بټبٶٻ ٦ٻ آٶ٧ؽ »ٲٗبنط ٲت٧ٟط ي٥ ٢ٹ٬ ثٻ ٦ٻ اؾت ايٵ ٶٻ ٲ٫ط ٦ٷس ٶٳى تط٤ ضا آٴ چطا اؾت، ٲًط ؾي٫بض ا٪ط ٸ

.«  اؾت ذبئٵ ٦ٷس ٲى اقتجبٺ

 ٦كيسٴ ؾي٫بض ؾب٬ 13 ؾبث٣ٻ ثب ٸى. ٦كيس ٲى ؾي٫بض ٶد 25 ضٸظى پيف ټٟتٻ تب ٦ٻ ٦طزٺ تٽيٻ ذجطٶ٫بضى ضا ٪عاضـ ايٵ

 اظ ا٦ٷٹٴ ټٱ ٦ٻ ٸى. قٹز رٹيب آٶطا تط٤ ٖسٰ زٮي٭ ٸ ؾي٫بض ثٻ ٪طايف ٖبٲ٭ قٳب ظثبٴ اظ تب آٲس ؾي٫بضيٽب قٳب ؾطا٘ ثٻ

. «اؾت قطٲؿبضى ٲبيٻ: »ٶٹقت ٪عاضـ ايٵ پبيبٴ زض ثطز ٲى ضٶذ ٢ٯجى ٖبضيٻ

  قياسى ليذ

 ؾپؽ ٸ ٦ٷس ٲى اضائٻ ٲٹيٹٔ اظ( ټٷطٲٷساٶٻ اٮجتٻ ٸ )ربٲٕ ٶؿجتبً ٸ ٦ٯى تهٹيط ي٥ اثتسا ٪عاضق٫ط ٢يبؾى، ٮيس زض

 آٶزب اظ ٸ ث٫كبيس ٪عاضـ زض تط رعئى ٲؿبئ٭ ٸ ٲٹيٹٖبت ضٸى ثٻ اى پٷزطٺ ٲًٳٹٴ، ايٵ ز٬ اظ ٦ٹقس ٲى

. ؾبظز آقٷب ٲؿإٮٻ رعئيبت ٸ ٲهبزي١ ټب، ٶٳٹٶٻ قٹاټس، ثب ٸ ٦ٷس ٲٹيٹٔ ٸاضز ضا ذٹاٶٷسٺ

 قٹز ٲى آقٷب ٪عاضـ ٦يٝ ٸ ٦ّٱ ٸ ٮيس زض ٦ٯى تهٹيط َطي١ اظ ٲٹيٹٔ ضٸح ثب اثتسا زض ذٹاٶٷسٺ زي٫ط ٖجبضت ثٻ

 ٪عاضـ زضٸٴ ثٻ ؾبظز ٖيٷى ٸ ٲٯٳٹؼ ضا ٮيس زض قسٺ اضائٻ ٲًٳٹٴ ٦ٻ ٢طايٷى ٸ قٹاټس ثٻ زؾتيبثى ثطاى ؾپؽ ٸ

 چ٫ٹٶ٫ى ٸ ټب اٶ٫يعٺ ٸ ٖٯ٭ يب ٪عاضـ ثطآيٷس ٸ ٶتيزٻ قبٲ٭ تٹاٶس ٲى ٦ٯّى ٲًٳٹٴ ٮيسټب ٢جي٭ ايٵ زض. ضٸز ٲى

. ثبقس ٪عاضـ تٽيٻ

 ٲٷٓٹض ثٻ- قسٺ زضد 4 ل ،(1371 آشض 34) 14 ـ حٹازث، ٶبٲٻ ټٟتٻ زض ٦ٻ- ٢يبؾى ٮيس اظ اى ٶٳٹٶٻ ايٷزب زض

:  قٹز ٲى اقبضٺ آٴ ٖيٷى ٦بضثطزټبى ثب ٲربَجبٴ ثيكتط آقٷبيى

 ٦ٹٺ ثط٫ٞيط ټبى زاٲٷٻ ثٻ ټٟتٻ چٽبضٲيٵ آؾتبٶٻ زض ٶيطٸ ٸظاضت ٦بضقٷبؾبٴ ٪ٳكسٺ ٦ٹپتط ټٯى يبٞتٵ ثطاى ٸرٹټب رؿت

 ثٹٲى ظثسٺ ٦ٹټٷٹضزاٴ اظ ٦بٸق٫ط، 500 پبى ظيط ايٷ٥ پطثطٜ ټبى زضٺ ٸ ثٯٷس ټبى نرطٺ. اؾت قسٺ ٦كيسٺ «ٶٹ ٦ى»

. ثيبثٷس ضا ٪ٳكسٺ ٦ٹپتط ټٯى ټبى ٶكبٶٻ اٸّٮيٵ تب اؾت
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 ذٹاٶيس ٲى ضا ٪عاضـ ايٵ ٦ٻ ٮحٓٻ ټٳيٵ زض قبيس. ٪صضاٶٷس ٲى ضا ايُطاثى ٸ پطثيٱ ټبى ٮحٓٻ ٦بٸق٫طاٴ ا٦ٷٹٴ

 ثبظ٪ٹ ضا اٲيس ٸ پطثيٱ ضٸظټبى ٮحٓٻ ثٻ ٮحٓٻ ٪عاضـ ايٵ. ثبقٷس قسٺ ٪ٳكسٺ ٦ٹپتط ټٯى يبٞتٵ ثٻ ٲٹ١ٞ تزؿؽ ټبى ٪طٸٺ

. ٦ٷس ٲى

 اټبٮى ثبض آذطيٵ ٦ٻ ٲ٧بٶى. اؾت اٮي٫ٹزضظ تٹاثٕ اظ «ؾِٹى »ضٸؾتبى ٶعزي٥ اى ٶ٣ُٻ زض «زظ »ضٸزذبٶٻ آة ټبى ؾطقبذٻ

. ثيٷٷس ٲى ضا ٦ٹپتط ټٯى ؾطٶكيٷبٴ تٳبٰ ضٸؾتب ايٵ

: ٪ٹيٷس ٲى اټبٮى. ٶكيٷس ٲى ظٲيٵ ثٻ ضٸؾتب ايٵ اَطاٜ ربيى زض ٪صقتٻ آثبٴ ثيؿتٱ ضٸظ ثٗساظْٽط ي٥ ؾبٖت ٦ٹپتط ټٯى

 اظ قٳبضى ثب حتى آٶٽب. ٦طزٶس ٲى ٲُبٮٗٻ زظ،، ,,ضٸزذبٶٻ آة ټبى ؾطقبذٻ ضٸى ثط ٦ٻ زيسيٱ ضا ٶٟط 15 ضٸظ آٴ»

.« اٶس ٦طزٺ ٸ٪ٹ ٪ٟت ؾِٹى،، ,,ضٸؾتبئيبٴ

 ذبضد ٮيس، ٶٹٔ زٸ ايٵ اظ ٲٗٳٹالً قٹٶس ٲى ٶٹقتٻ ٲرتٯٝ ټبى ٪عاضـ زض ٦ٻ ٮيسټبيى ٲزٳٹٖٻ نٹضت ټط زض

 ضا ٪ٹيبئى ٸ ظيجب ٮيسټبى تٹاٶس ٲى ذال٠ ٸ ٲبټط ٪عاضق٫طاٴ تٹؾٍ زٸ ايٵ ټٷطٲٷساٶٻ تٯٟي١ ٪بٺ ٪طچٻ ٶيؿتٷس،

. ټؿتيٱ ټٷطٲٷساٶٻ تٯٟي١ ايٵ قبټس ټب ٶكطيٻ اى پبضٺ ٸ ټب ٪عاضـ ثطذى زض ٦ٻ زټس ق٧٭

 ثٯ٧ٻ قٹز ٶٳى اٖٳب٬ ٪عاضـ ٮيس زض تٷٽب اؾت٣طايى، ٸ ٢يبؾى ضٸـ ٦ٻ اؾت يطٸضى ٶ٧تٻ ايٵ يبزآٸضى يٳٷبً

 اٸ٢بت اظ ثؿيبضى ٸ ٦طز چٷيٵ ٶتٹاٴ ټب ٪عاضـ ټٳٻ زض قبيس ٸٮى يبثس تٗٳيٱ ٶيع ٪عاضـ ٦٭ّ ثٻ تٹاٶس ٲى ٦ٳبثيف

 ٸٮٹ ضا ٲُٯت ٦ٯى ضٸح ٸ انٯى ٲٹيٹٔ يب قس رعئيبت ٸاضز( آٴ ټٹيت تٷبؾت ثٻ )ٮيس اظ ثٗس اؾت الظٰ

. زضآيس اثٽبٰ ٸ ؾطزض٪ٳى اظ ذٹاٶٷسٺ تب ٦طز ثيبٴ رٳٯٻ چٷس زض ٸ ٦ٹتبٺ نٹضت ثٻ

  نويسى گسارش هاى سبك

 ٦ٻ ٦ٷيٱ ثطذٹضز ٲتٟبٸتى انُالحٽبى ٸ ٖٷٹاٶٽب ٶبٲٽب، ثٻ اؾت ٲٳ٧ٵ ٶٹيؿى ٪عاضـ ؾج٧ٽبى ٲٹضز زض ثحج زض

 ايٵ ث٫صاضٶس، آٴ ثط ټٱ ٶبٲى ٦ٷٷس، ٲى ش٦ط ؾج٥ ټط ثطاى ٦ٻ ٸيػ٪يٽبيى ثٻ تٹرٻ ثب اٶس ٦ٹقيسٺ آٶٽب ٸايٗبٴ

. ټؿتٷس ؾج٥ ټط ٚبٮت ٲحتٹاى ثيبٶ٫ط ثبقٷس ټطچٻ ٖٷٹاٶٽب

 ٶبٰ «عمقى گسارش» ٶبٰ ثٻ ٪عاضـ ٶٹٖى اظ تبيٳع پيتطظثط٨ ؾٷت ضٸظٶبٲٻ ارطايى ؾطزثيط «ټطيؽ.ؼ.ت»

: زټس ٲى زؾت ثٻ ضا ظيط تٗطيٝ آٴ ثطاثط زض ٦ٻ ثطز ٲى

 اٶ٧ٗبؼ آٴ، ؾججٽبى ٸ چطاټب ٪ٟتٵ ٸ ٲٹيٹٔ ٲٹضز زض يطٸضى ح٣بي١ تٳبٲى ٪ٟتٵ ضا ٖٳ٣ى ٪عاضـ ٲب»

 «زاٶيٱ ٲى ذٹاٶٷسٺ ثٻ آٴ اضائٻ ٸ ٲٹضزٶٓط ٲٹيٹٔ رٽت ظٲيٷٻ ظيبزى ٲ٣بزيط آٸضزٴ ٞطاټٱ ٸ ثيكتط ټطچٻ رٹاٶت

 (٦1964بپ٭،)
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 ٪عاضـ ٲٷبثٕ، ايٵ. قٹز ٲى اقبضٺ آٴ ثٻ ٚطثى ٲٷبثٕ اظ ثطذى زض ٦ٻ اؾت زي٫طى ٖٷٹاٴ ،«تح٣ي٣ى ٪عاضـ»

 ٲٹضز زض- ٪طٸټى ٚبٮجبً- اٶٟطازى يب ٪طٸټى نٹضت ثٻ ٦ٻ ٪عاضقى ٸ تح٣ي٣ى ثطضؾى تٹنيٝ ثطاى ضا تح٣ي٣ى

 «اٞكب٪طاٶٻ ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ »ثب ضا آٴ تٹاٴ ٲى ٸ ثطٶس ٲى ٦بض ثٻ ٪يطز، ٲى نٹضت ذهٹنى يب زٸٮتى ثرف زض ٞؿبز

. زاٶؿت ټٳبٶٷس ٪صقتٻ ټبى زټٻ

 ٪عاضـ، ايٵ اظ ټسٜ. ذٹضيٱ ثطٲى آٴ ثٻ ٲص٦ٹض ٲٷبثٕ زض ٦ٻ اؾت زي٫طى انُالح ،«تفسيرى گسارش»

 ٪صقتٻ ؾب٬ زض ٲخالً ايٷ٧ٻ يبزآٸضى ٸا٢ٗى، ٲجبحج اضائٻ ذٹز، زضؾت ربي٫بٺ ٸ زضٸٶٳبيٻ زض ذجط زازٴ ٢طاض

 ٲٗٷى ثٻ تٟؿيطى ٪عاضق٫طى »ٮحبِ ايٵ اظ. اؾت ٪ٟتٻ، چٻ اٲؿب٬ ٸ ثٹز ٪ٟتٻ چٻ ٲٹضزٶٓط ٲؿإٮٻ ٲٹضز زض زٸٮت

. (1968زٸ٪ب٬، ٲ٥. )«اؾت ذٹاٶٷسٺ ثطاى ٸيٗيت ٦طزٴ ضٸقٵ ٸ تكطيح تٹييح،

 زاضٶس ؾبظ٪بضى ثيكتط ٦كٹضٲبٴ ٞطټٷ٫ى قطايٍ ٸ ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ ٲ٣تًيبت ثب ٦ٻ ٪عاضـ ٶٹٔ ؾٻ ثٻ ايٷزب زض ٲب

 يب تكطيحى ؾج٥ ٸ ٸاضٸٶٻ ټطٰ ؾج٥ ،(تبضيرى )تطتيجى ؾج٥: اظ اؾت ٖجبضت ؾج٥ ؾٻ ايٵ. ٦ٷيٱ ٲى اقبضٺ

. تٹنيٟى

 ٸ تٹييح زض ٦ٻ زيس ذٹاټيٱ ٦ٷيٱ ز٢ت ذٹزٲبٴ ثيٵ ضٸظٲطٺ ټبى ٲحبٸضٺ ٸ ٸ٪ٹټب ٪ٟت ثطذٹضزټب، ثٻ ا٪ط

 چ٫ٹٶٻ؟. ثطيٱ ٲى ٦بض ثٻ ٶبذٹزآ٪بٺ ضا ٞٹ٠ ؾج٥ ؾٻ اظ ي٧ى ٲٗٳٹالً ي٧سي٫ط ثطاى ٲٹيٹٖٽب ٸ ضٸيسازټب تكطيح

 تطريح اٸ ٪بټى. ٦ٷس تٗطيٝ ٲب ثطاى ضا آٴ ذٹاټس ٲى ٸ ثٹزٺ قسيس تهبزٜ ي٥ قبټس قرهى ٦ٻ ٦ٷيس ٞطو

 ٸ ٦ٷس ٲى ٲُطح تبة ٸ آة اٶس٦ى ثب ضا ضٸيساز رعئيبت ٦ٷس، ثيبٴ ضا ذٹز ٲكبټسات اثتسا اظ ٦ٻ زټس ٲى

 ٶيطٸټبى زاز، ضخ ٶعاٖى ٸ زض٪يطى قس، ٲزطٸح يب ٦كتٻ ٦ؿى ايٷ٧ٻ ٲخالً حبزحٻ، ٶتيزٻ ثٻ ٶؿجت ضا ٲب ٦ٹقس ٲى

 ثبالذطٺ ثساٶس ٦ٻ اؾت ٢طاض ثى قٷٹٶسٺ. ٦ٷس ٲٷس ٖال٢ٻ ٸ ٲكتب٠ قس، چٻ ؾطاٶزبٰ ٸ ضؾيسٶس ٲح٭ ثٻ اٶتٓبٲى

 ٲُٯٕ ٦بض ٶتيزٻ اظ ضٸيساز ٸ٦يٝ ٦ٱ ٸ رعئيبت اظ آ٪بټى اظ پؽ ٶيع ؾطاٶزبٰ ٸ اٶزبٲيس ٦زب ثٻ حبزحٻ ؾطٶٹقت

. اؾت ثط٪عيسٺ اٞتبزٺ اتٟب٠ آٶچٻ ثيبٴ ثطاى ضا «تبضيرى ؾج٥ »ٸا٢ٕ زض ضاٸى قيٹٺ، ايٵ زض. قٹز ٲى

 ٦ٻ تهبزٞى زض ٦ٻ ث٫ٹيس ٲخالً ٸ ٦ٷس ثيبٴ ضا ضٸيساز انٯى ٶتيزٻ اثتسا ضاٸى ٦ٻ اؾت ٲٳ٧ٵ زي٫ط حبٮت زض

 زض ثيكتطى تٹييح ؾپؽ ... ٸ ٦طز ؾ٣ٹٌ پ٭ ثبالى اظ اتٹٲجيٯٽب اظ ي٧ى ٸ قسٶس ٦كتٻ ٶٟط زٸ ثٹزٰ قبټسـ اٲطٸظ

 ذٹز ٲكبټسات اضائٻ ضاثطاى «ٸاضٸٶٻ ټطٰ »ؾج٥ نٹضت ايٵ زض. ثسټس اٞتبزٺ، اتٟب٠ آٶچٻ ٸ حبزحٻ رعئيبت ٲٹضز

 تكريهف ٸ ٪ٟت چٻ تٹ ثيٳبضى ٲٹضز زض پعق٥ اٲطٸظ ٦ٻ ٦ٷيٱ ٲى ؾاا٬ زٸؾتى اظ ٲخالً يب. اؾت ٦طزٺ اٶتربة

  ثٹز؟ چٻ
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 ؾپؽ ٸ ثٹزٺ، چٻ اٸ ثيٳبضى ٲٹضز زض پعق٥ ٶٽبيى ٶٓط ٦ٻ ث٫ٹيس رٳٯٻ زٸ ي٧ى زض اثتسا تٹاٶس ٲى ټٱ ٸى

 ثب قسٴ ضٸ ضٸثٻ ثيٳبضؾتبٴ، يب ٲُت ثٻ ذٹز ضؾيسٴ چ٫ٹٶ٫ى اظ تٹاٶس ٲى ټٱ ٸ ٦ٷس ثبظ٪ٹ ضا ٢ًيٻ ثيكتط رعئيبت

 ثٻ ضا ٶٽبئيف تكريم ثبالذطٺ ٸ ٦طزٺ اٸ اظ پعق٥ ٦ٻ ؾااالتى اؾت، زازٺ اٸ ثطاى ٦ٻ تٹييحبتى پعق٥،

. اؾت قسٺ اؾتٟبزٺ تبضيرى ؾج٥ اظ زٸّٰ ٶٹٔ زض ٸ ٸاضٸٶٻ ټطٰ ؾج٥ اظ اٸ٬ّ ٶٹٔ زض ٦ٻ. ٦ٷس ثيبٴ تطتيت

 پطزاذتٵ يب قرهيت ي٥ تٹنيٝ ضٸيساز، ي٥ ثيبٴ ثطاى اٞطازى ٦ٻ ايٱ ثٹزٺ قبټس ثبضټب ؾٹّٰ، حبٮت ٲٹضز زض

 ټطچٻ رباٶساذتٵ ثطاى نسا آټٷ٩ تٛييط ٸ ثسٴ ٸ زؾت حط٦تٽبى چٽطٺ، ٲرتٯٝ حبٮتٽبى اظ ٲٹيٹٔ ي٥ ثٻ

 حط٦تٽبى ٸ حبٮتٽب ٲؿحٹض ز٢بي٣ى ثطاى قٷٹٶسٺ ٸ ٪يطٶس ٲى ٲسز قٷٹٶسٺ، ثطاى آٴ ؾبذتٵ ٲزؿٱ ٸ ٲٹيٹٔ ثٽتط

 اظ ضاٸى حبٮت، ايٵ زض. اؾت ثٹزٺ نٹضت چٻ ثٻ ٸا٢ٗيت ٖيٵ ٦ٻ ٦ٷس حؽ حسٸزى تب تٹاٶس ٲى ٸ قٹز ٲى آٶبٴ

 ٸ ٲٽبضتٽب ضٸـ، ايٵ ثٻ ٲٹيٹٖٽب يب ضٸيسازټب ثيبٴ ٦ٻ زاٶيٱ ٲى ٸ اؾت ٦طزٺ اؾتٟبزٺ «تكطيحى يب تٹنيٟى ؾج٥»

 ضا ذٹز ٲكبټسات ٢بزضٶس ذبنى اٞطاز ٣ٍٞ ٸ ٶيؿت آٶٽب ٸارس ټط٦ؿى ٦ٻ َٯجس ٲى ضاٸى تٹؾٍ ضا تٹاٶبييٽبيى

 ٦ٷس، ٲى ٲزؿٱ ضا ٸا٢ٗٻ ٦ٻ ضا حبٮتٽبيى ٸ نساټب ٸ حط٦تٽب، اظ اؾتٟبزٺ ټٷط ٦ٻ ٦ؿبٶى ٦ٷٷس، ثيبٴ ضٸـ ايٵ ثٻ

 ٸ تكطيح ثٻ ٦ٻ ٖٷبنطى ٸ ٖٹاٲ٭ اظ اؾتٟبزٺ ٢سضت ثبيس ٪عاضق٫ط ٶيع، تٹنيٟى ٶٹيؿى ٪عاضـ زض. ثبقٷس زاقتٻ

 ٸ ٲُجٹٖبت زض ٶٹيؿى ٪عاضـ ؾج٥ ؾٻ ؾطا٘ ثٻ تٹييح ايٵ ثب. ثبقس زاقتٻ ٦ٷس، ٲى ٦ٳ٥ ٲٹيٹٔ تزؿٱ

 ثٻ حب٬ ٖيٵ زض ؾج٧ٽب ايٵ اظ ټطي٥ ٲُٯٹثيت ٸ ٚٷب ٦ٻ ٶ٧تٻ ايٵ ٪طٞتٵ زضٶٓط ثب ضٸيٱ ٲى ټط٦ساٰ ٸيػ٪يٽبى

 ٶٹيؿٷسٺ ي٥. زاضز ثؿت٫ى اٸ ذبٰ ٲٹاز ثٹزٴ ٦بٞى ٸ آ٪بټيٽب ٶيع ٸ آٶٽب اظ اؾتٟبزٺ زض ٪عاضق٫ط ٲٽبضت ٸ ٢سضت

 زؾت زض ؾج٥ ازثيبت، زض ٦ٻ اؾت آٴ ٶ٫بضى ضٸظٶبٲٻ ثب ٶٹيؿٷس٪ى تٟبٸت: »٪ٹيس ٲى ظٲيٷٻ ايٵ زض ٞطاٶؿٹى

 ثبيس ٪عاضق٫ط ٦ٻ اؾت چيعى ايٵ ٸ «اؾت ٲٹيٹٔ تبثٕ ؾج٥ ٶ٫بضى، ضٸظٶبٲٻ زض ٸٮى اٸؾت ٶٓط تبثٕ ٸ ٶٹيؿٷسٺ

.  ث٫يطز تهٳيٱ زضؾت ثبضٺ ايٵ زض ٸ زټس تكريم ٶٹقتٵ، اظ پيف

(  ترتيبى )تاريخى سبك. الف

 ٪عاضقٽبى زض ټٱ ٸ ضٸز ٲى ٦بض ثٻ ضٸيساز ٸ حبزحٻ اظ ٪عاضـ ٸيػٺ ثٻ ذجطى ٪عاضقٽبى ثطاى ټٱ ؾج٥ ايٵ

 ذٹز ذبل ٦بضثطزټبى ٶيع... ٸ ٶٹيؿى ذبَطٺ ؾٟط، ٪عاضـ رٳٯٻ اظ ٪عاضـ اٶٹأ ؾبيط زض ٸ ارتٳبٖى- تح٣ي٣ى

. زاضز ضا
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 حبزحٻ ٦ٻ اى ٶ٣ُٻ يب ٮحٓٻ اظ ٪عاضـ ايٷ٧ٻ، ي٧ى. ٦طز اؾتٟبزٺ نٹضت زٸ ثٻ ٦ٱ زؾت تٹاٴ ٲى ؾج٥ ايٵ اظ

 ثٻ ٸ قٹز ٲى آٚبظ ٦طزٺ، قطٸٔ آٶزب اظ ضا ذٹز تح٣ي١ ٦بض يب ٪طٞتٻ ٢طاض آٴ رطيبٴ زض ٪عاضق٫ط يب اٞتبزٺ، اتٟب٠

.  ضٸز ٲى پيف ٲٹيٹٔ يب ضٸيساز ظٲبٶى تٹاٮى ٸ ؾيط تطتيت

 ٪عاضـ زض اٶس، اٞتبزٺ اتٟب٠ ايٷ٧ٻ نطٜ ثٻ ٚيطيطٸضى، ٸ اټٳيت ثى رعئيبت ټٳٻ ٦ٻ ٶيؿت الظٰ حبٮت ايٵ زض

 زض ٲخالً ربييٽب ربثٻ اى پبضٺ حتى ٸ ٦ٷس حصٜ ضا رعئيبت ايٵ اظ ثطذى تٹاٶس ٲى ٪عاضق٫ط ثٯ٧ٻ قٹٶس ش٦ط

. اؾت آٴ ظٲبٶى ٸ تبضيرى ؾيط ثطاؾبؼ ٪عاضـ ٦ٯى ضٸٶس ٸٮى زټس اٶزبٰ ٶيع اض٢بٰ ٸ آٲبض ش٦ط يب ٸ٪ٹټب ٪ٟت

 ثبقس، ثيكتط ٪يطايى ٸ ربشثٻ زاضاى ٦ٻ ٦ٷس ٲى اٶتربة ضا ٲٹيٹٔ اظ ٲ٣ُٗى ٪عاضق٫ط، ٦ٻ اؾت آٴ زٸّٰ حبٮت

 ٪عاضـ زض چٹٴ ٦ٻ اؾت اټٳيت حبئع ٶٓط آٴ اظ ٸيػٺ ثٻ ٲ٣ُٕ ايٵ. ٦ٷس قطٸٔ نٟط ٶ٣ُٻ اظ اٮعاٲبً ايٷ٧ٻ ٶٻ

 ٦ٻ ٦ٷس قطٸٔ ربيى اظ ثبيس ٪عاضق٫ط ٶساضز، ٸرٹز ضٸز ٲى ٦بض ثٻ زي٫ط ؾج٧ٽبى زض ٦ٻ ٲٗٷب آٴ ثٻ ٮيس تبضيرى،

 ٲٽٱ ثؿيبض ٪عاضـ قطٸٔ ٶ٣ُٻ اٶتربة زٸّٰ، حبٮت زض ثٷبثطايٵ. ثجطز ٪عاضـ زضٸٴ ثٻ ذٹز ثب ضا ذٹاٶٷسٺ ثتٹاٶس

: ٸيٗيت ايٵ زض پؽ. اؾت ٪عاضق٫ط زضؾت تكريم ٸ ټٷط ٶيبظٲٷس ٸ اؾت

 ثٻ ٲٹيٹٔ ٪عاضق٫ط، تٹييحبت ثب ٸ قٹز ٲى قطٸٔ ثطاٶ٫يع تٹرٻ ٸ رصاة اٲّب ٦ٹچ٥ اى ٶ٣ُٻ اظ ٪عاضـ

 زض ذٹاٶٷسٺ حبٮت ايٵ زض. ٪طزز ٲى ٶعزي٥ ذٹز «اٸد ٶ٣ُٻ »ثٻ ٪عاضـ ٦ٻ ربيى تب قٹز ٲى ثبظتط ٸ ثبظ تسضيذ

 ٦زب ثٻ ٲٹيٹٔ ٸ چيؿت ٦بض ٶتيزٻ ٦ٻ ثٟٽٳس ظٸزتط چٻ ټط ذٹاټس ٲى ٸ ثطز ٲى ؾط ثٻ اٶتٓبض ٸ ٢طاضى ثى اٸد

 ثطاى ٲٹيٹٔ ٪طٺ اٶتٽب زض ٸ ٦ٷس ٲى حط٦ت «٪كبيى ٪طٺ »ؾٹى ثٻ اٸد ٶ٣ُٻ اظ ٖجٹض اظ پؽ ٪عاضـ. اٶزبٲس ٲى

 ټٳطاٺ ٲطحٯٻ ثٻ ٲطحٯٻ ذٹاٶٷسٺ ؾج٥ ايٵ زض. زټس ٲى پبيبٴ اٸ ٦ٷز٧بٸيٽبى ٸ اٶتٓبضات ثٻ ٸ قٹز ٲى ثبظ ذٹاٶٷسٺ

. ثيٷس ٲى ٶعزي٥ آٴ ثٻ ٸ ؾٽيٱ ٪عاضق٫ط ٲكبټسات زض ضا ذٹز ٸ ضٸز ٲى پيف ٪عاضق٫ط ٸ ٪عاضـ

 ٸ تٹنيٝ ټب، ٲهبحجٻ ٲساض٤، ٸ اؾٷبز اظ اٖٱ ذبٰ، ٲٹاز ارعاى ت٥ ت٥ ثبيس اؾت تح٣ي٣ى ٪عاضـ، ا٪ط

 ٪يطٶس، ٢طاض ٪عاضـ زض ذٹز ٲٷبؾت ربى زض تيعثيٷى ٸ ؾٯي٣ٻ ز٢ت، ثب... ٸ اض٢بٰ ٸ آٲبض احٹا٬، ٸ اٸيبٔ تكطيح

 ٪عاضـ حب٬ ٖيٵ زض. ثبقس ثطذٹضزاض الظٰ ٪يطايى ٸ ربشثٻ ٸ ٮُٝ اظ ٪عاضـ پبيبٴ ٸ ازاٲٻ قطٸٔ، ٦ٻ اى ٪ٹٶٻ ثٻ

 زض ؾپؽ ٸ زټس ٲى ارٳب٬ ثٻ ضا حبزحٻ يب ٲٹيٹٔ اظ ٖٳٹٲى تهٹيطى ٦ٻ ثبقس ٦ٯى ٮيسى زاضاى تٹاٶس ٲى تطتيجى

. قٹٶس ٲى ثبظ٪ٹ ظٲبٶى تٹاٮى تطتيت ثٻ ٪عاضـ ٖٷبنط ثٗسى ثٷسټبى

 ثٻ ٲٷٓٹض آقٷبيی –زض ايٷزب ٶٳٹٶٻ ای اظ ٪عاضـ ٦ٹتبٺ ذجطی ٦ٻ ثٻ ؾج٥ تبضيری ٸ ضٸـ اؾت٣طايی ٶٹقتٻ قسٺ 

 : ٶ٣٭ ٲی قٹز– ٲربَجبٴ ثب ايٵ ؾج٥ 
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 تراژدی خانه دانش آموز . . . 

كند، تعداد زيادی  زن بعداز ظهر روز جمعه است، سردی هوا صورت بی روح انسانها را آزرده می 2ميدان ونك، ساعت 

 ار ديگر تجمع كرده اند.و مرد در پی قرار هميشگی كه بطور مستمر از حدود يكسال پيش مرتب تكرار شده ب

های ناتوان در گروههای چند نفری در حال صحبتند آفتاب نيز و شكسته، چشمهای سرد، گام افراد با چهره های مغموم

 سردی سخنان و روح خسته و بيجان آنان را گرمی نمی بخشد.

نهای پرچانه دست از ناله و گويند، از طرفی زمردها عموماً سيگار به لب درعمق ماجرا غرق شده اند،كمتر سخن می

 دارند.نفرين برنمی

 بعدازظهر گذشته و هنوز افرادی به اين جمع اضافه می شوند. 3ساعت از 

به دورش حلقه می زنند تا خبر تازه ای بدست آورند، تازه وارد خبر می دهد كه سرهنگ... نيز در وارد همه با ورود تازه

 روز پيش به علت سكته قلبی درگذشت.

از ميان جمع می گويد، خدا رحمت كند او را، سرهنگ دوازدهمين نفری است كه طی اين مدت از جمع ما به ديار  يكی

 ی بعد تعداد ديگری از ما نتوانندكند، خالصه آسياب به نوبت است و شايد در جلسهباقی شتافت، يكی ديگر اضافه می

حدودی از حالت كسالت خارج شده و زنها نفرينشان را دوباره از و اتفاق ناگوار جلسه تا با اين خبر  حضور پيدا كنند.

    سر می گيرند.

ببين  چه به روزگار با صدای بلند فرياد می زند، ای از خدا بی خبر بيا  يكی از زنها كه از فرط خستگی روی پا بند نيست

 . . .  مردم آورده ای، چگونه اين همه آدم را به خاك سياه نشانده ای ، ای بی غيرت

االن در تركيه در حال خوشگذرانی است و به ريش امثال  "آقا"آقايی می گويد، آخر فايده اين ناله و نفرينها چيست، 

گويد پسرش نيز در كانادا مغازه پيتزا و همبرگر فروشی باز كند و میمن و شما می خندد. آن يكی يواشكی زمزمه می

 كرده است.

ای خانه دانش آموز( هفته روزهای دوشنبه و جمعه در اين مكان ) شركت مضاربه اين تراژدی مكرری است كه همه

 اتفاق می افتد و تعداد زيادی زن و مرد يازده ماه است كه در آن ايفای نقش می كنند.

شركت مضاربه ای خانه دانش آموز)يوسف شكرخواه( هستند كه از يكسال پيش بعد از فرار سپرده گذاران اينها 

شركت )خيرخواه( به مناسبت از دست دادن سپرده شان در اين مكان هفته ای دو روز مجلس ترحيم برگزار  مديرعامل

 می كنند. خدا او را لعنت كند.
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   توصیفى یا تشریحى سبک. ب

 این در گزارش موضوع و فضا. دارد کاربرد خبرى یا تحقیقى گزارشهاى جمله از گزارشها انواع در سبک این
 و دشوارتر اندکى دیگر سبک دو از و طلبد مى سبکها سایر به نسبت را بیشترى تجسم و توصیف تشریح، سبک،

 براى و شود کنده خود جاى از گزارشگر توصیفهاى و فضاسازیها تأثیر تحت باید خواننده. است تر هنرمندانه
 و مشاهده حال در اش پنجگانه حواس با خود که کند حس و ببیند شریک و درگیر موضوع با را خود دقایقى
 که شکافد مى را موضوع از زوایایى و ابعاد واقع، در گزارش این در توصیف. است موضوع دریافت و تجربه
  .گیرد مى صورت گزارشگر تواناى قلم مدد به تنها کار این و نیست میسر راحتى به عادى گر مشاهده براى

 بدین. است توصیفى روش به منتها غیرخبرى و خبرى از اعم مهم عناصر حاوى گزارش شروع سبک این در
 آمده دست به اطالعات از اى فشرده با همراه شده تهیه آن درباره گزارش که مهمى موضوع یا خبر ابتدا که معنى

 بخشهاى تشریح و تکمیلى توضیحات سپس و شود مى آورده است، آنها مکمل که گزارشگر مشاهدات و
 با اما ساده و منعطف و بدیع نثر از استفاده با و هنرمندى ظرافت، نهایت با باید همه این و گزارش، مختلف

  .گیرد صورت واقعه از روشن تصویرى

 دهند، مى تشکیل را واحدى کلّ آنها مجموعه حال، عین در که گزارش از بخش هر پایان در سبک این در
 پراکندگى از جلوگیرى و منطقى ارتباط ایجاد براى و کرد مطرح را گزارش از اى تازه عنصر یا موضوع توان مى

 یا مشاهدات تاریخچه، تحلیلها، آمار، کوتاه، هاى مصاحبه از مختلف، بخشهاى فاصله در گزارش، آشفتگى و
 طبیعى و منطقى ارتباط در خود بعد و قبل قسمتهاى با باید عوامل این اما. کرد استفاده موجود عوامل دیگر
 مختلف بخشهاى ارتباط قطع و گسستگى باعث نباید دیگر موضوع به موضوعى از حرکت بنابراین. باشند

  .شود گزارش

   وارونه هرم سبک. ج

 براى سبک این. دارد کاربرد گزارش دیگر انواع از برخى و تحقیقى و خبرى گزارشهاى در نیز سبک این
 و تحقیق نتایج یا اولیه خبرى هاى بهانه نیز و آمده دست به خبرى عناصر که شود مى انتخاب موضوعهایى

 مهمترین تحقیق، اولیه هاى بهانه نیز و آیند مى دست به پژوهش مراحل آخرین در معموالً که گزارشگر مشاهدات
 و کند وارد خواننده به را اولیه ذهنى ضربه هم نتایج، این به اى اشاره با بخواهد گزارشگر و باشد گزارش بخش
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. بکشاند شده، منجر نتایجى چنین کشف به که مراحلى دنبال به را او هم و بنمایاند را آن جایگاه و اهمیت هم
  .است تحقیقى گزارشهاى و خبرى گزارشهاى در سبک این عمده کاربرد بنابراین

 گزارش اولیه بهانه یا خبر پیوند از اى فشرده و گزارش از حاصل نتایج مهمترین از اى خالصه ابتدا سبک، این در
 و چگونگى درباره اى هنرمندانه و کوتاه توضیح سپس. آوریم مى را تحقیق جدید نتایج و مشاهدات یا اخبار و

 توصیف و تشریح آن دنبال به و آید مى - باشد ضرورى اگر - گزارشگر اقدامات از برخى و گزارش تهیه علت
  .آید مى گزارش عناصر

 سبک این در. نوشت پیوسته هم به وارونه هرم چند صورت به را گزارش توان مى است متفاوت تحقیق نتایج اگر
 استدالل طریق از باید خواننده و دارد را خود ویژه جاى گزارش کلى طرح و تجسم و تشریح و توصیف نیز

 این که کند حس گزارش، در شده ارائه مدارك و اسناد برخوردها، وگوها، گفت آمارها، گزارشگر، تجربى
 دیگر عبارت به. باشد داشته توانست نمى شده، گفته گزارشگر توسط آنچه جز اى نتیجه تحقیقى، گزارش
 عنوان به را آن که کند پیدا اعتماد گزارشگر استداللهاى و ها تجربه مشاهدات، به بتواند آنجا تا باید خواننده

  .کند خود قبلى اطالعات و ها تجربه ضمیمه شخصى، مشاهدات از بخشى

 که گفت توان مى زند مى را اول حرف نویسى گزارش در ویژه به ابتکار و خالقیت که آنجا از حال هر در اما
 بر گزارشگر آنکه شرط به آیند، دست به مختلف سبکهاى ویژگیهاى تلفیق از توانند مى گزارشها بهترین

 واالیى مرحله به و باشد آورده دست به آنها از استفاده مورد در کافى تجربه و باشد داشته تسلط موجود سبکهاى
 در که شد خواهد هویتى بى و آشفته مطلب کار، حاصل صورت این غیر در. باشد رسیده نویسى گزارش کار از

  .گنجد نمى قالبى هیچ

   دیگر ضرورى نکته چند

 هدف با و آگاهانه باید گزارش در مفهوم یا اصطالح واژه، هر کاربرد شد اشاره قبل بخشهاى در همچنانکه
 اگر. برد کار به گزارش در هدف بى و مصرف بى نباید را اى کلمه حتى یعنى. گیرد صورت مشخص استفاده

 نه باشد داشته دلیلى کار این براى باید گوید مى سخن آن تهیه مشکالت یا گزارش تهیه چگونگى از گزارشگر
 که نداد اجازه و کرد حذف گزارش در باید را غیرضرورى عبارت یا جمله، هر. باشد گفته »چیزى« فقط آنکه

  .کند روح بى و سنگین را گزارش
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 سینماگر این. دانست صادق هم گزارش مورد در را آن توان مى که شود مى نقل سینماگرى قول از اى جمله
 کادر به آن کردن وارد از هدفى که بگنجاند خود تصویر قاب در را گلدانى مثالً فیلمسازى، اگر«: گوید مى

 گزارشگر براى. »کوبید فیلمبردارش سر بر را گلدان این باید باشد، نداشته تماشاگر به آن دادن نشان و دوربین
 هدف با و آگاهانه گیرد مى کار به و کند مى انتخاب را آنچه باید او. است خوبى درس عبارت، این نیز

 بهتر صورت، این غیر در و باشد گزارش براى تنفسى فضاى ایجاد یا مفهوم انتقال و القاء و بعدى هاى استفاده
  . کند نظر صرف آن از است

 هم متعدد، بندهاى به گزارش تقسیم. است گزارش مختلف بخشهاى تقسیم و بندى پاراگراف مسأله دیگر نکته
 ذهن شدن خسته از هم و کند مى برقرار مخاطب با بهترى ارتباط هم کند، مى تر ساده را مطلب درك و فهم

  .سازد مى تر ساده مخاطب براى را مطلب الزم بخشهاى انتخاب نهایتاً و نماید مى جلوگیرى خواننده

 نشان را گزارش اصلى موضوع زیرمجموعه فرعى مباحث تغییر هم نیز، مطلب الى البه در »تیتر میان« از استفاده
  .کاهد مى مطلب کنندگى کسل و یکنواختى از و کند مى تسهیل خواننده براى را آنها گزینش کار هم و دهد مى

 جامع و کوتاه گزارش یک برعکس. نیست آن جاذبه و غنا بر دلیلى الزاماً گزارش زیاد حجم که دانست باید
 حجم که جامع و پرمحتوا فشرده، گزارش یک نوشتن که است گفتنى. باشد مؤثرتر و تر جذاب بسیار تواند مى

. است اى شماره چندین و حجیم طوالنى، گزارشهاى نوشتن از دشوارتر مراتب به دهد اختصاص خود به را کمى
 به باید نویسى گزارش در - اساسى مفاهیم حذف نه و -مطالب تلخیص و انتخاب حذف، کار اول، حالت در زیرا

  .شود مى گرفته کار به کمتر نویسى، گزارش هنر دوم، شق در که صورتى در شود اعمال شکل ترین کامل

 نوشته آنها درباره قبالً که موضوعهایى درباره گزارش نوشتن که است آن شود اشاره بدان باید که دیگر مسأله
 آنها به بار نخستین براى که است مسائلى و بکر موضوعهاى درباره نوشتن از دشوارتر مراتب به است شده

 موضوع نشده کشف و ناشناخته ابعاد و زوایا یافتن دنبال به باید گزارشگر اول حالت در زیرا شود مى پرداخته
  .است خواندنى و تازه بگوید جدید موضوع درباره هرچه دوم وضعیت در اما باشد

 در کوچک کادرهاي قالب در مهم و ضروري اما اي حاشیه یا جذاب ، خواندنی ، کوتاه مطالب از استفاده
 مطالب این.  سازد رویت قابل و برجسته را آنها حال عین در و بیفزاید آن جاذبه و لطف بر تواند می کزارش

 حاوي آنکه دلیل به یا و گیرند قرار گزارش متن در کادرهایی داخل شان جاذبه و اهمیت دلیل به است ممکن
 گزارش متن در آنها از نباید یا توان نمی دلیل هر به و هستند گزارش حاشیه در مفیدي اطالعات و مطالب
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 گزارش در ویژه به کادري کوتاه مطالب از استفاده حال هر در.  شوند می عرضه صورت این به ، کرد استفاده
  .شود می توصیه باشند، داشته را کاري چنین اقتضاي که اي مجله هاي

 گزارش یک ، آشفته ذهن یک از. باشند نظري انسجام و فکري نظم داراي باید دو هر گزارش و گزارشگر
 و اطالعات کسب و مطالعه و دارند یکدیگر با مستقیم رابطه دو این. کند نمی تراوش وحدت داراي و منسجم
  . کند گیري جلو گزارش بریدگی و پراکندگی و گزارشگر فکري آشفتگی از زیادي میزان به تواند می تجربه

   عکس تهیه و زمان مسأله

 که افزود بدان باید هم را نکته این. شد داده توضیح گزارش در مکان و زمان عنصر نقش قبل بخشهاى در
 آنجا از اما نیست مقایسه قابل خبر تهیه االجلهاى ضرب با تحقیقى گزارشهاى ویژه به گزارش تهیه فرصت اگرچه

 در تا بکوشد باید نیز گزارشگر شود مى تلقى الرعایه الزم اصل یک همیشه مطبوعات کار در »سرعت« که
 به آنکه بدون کند کوتاه را گزارشها تهیه زمان بیشتر، هرچه تالش با و دهد انجام را کارش ممکن زمان حداقل
  .بخورد اى لطمه آنها کیفیت و محتوا

 و زنده قوى، عکسهاى گزارش، خام مواد تهیه با همزمان که شود مى توصیه مطبوعات گزارشگران به همچنین
 تأثیر و گیرند مى قرار استفاده مورد گزارش چاپ موقع هم عکسها این. کنند تهیه نیز را موضوع با متناسب
 قابل دیگر زمانى مقاطع در تاریخى اسناد عنوان به آرشیو، در آنها نگهدارى با هم و کنند مى برابر چند را گزارش
 نیست پذیر امکان موادخام، آورى جمع لحظه در طبیعى و واقعى عکسهاى تهیه که شرایطى در. اند استفاده

 ها صحنه این که زیرا نمایند، عکس تهیه به اقدام واقعى هاى صحنه بازسازى اب توانند مى عکاس و گزارشگر
 دسترسى آنها به نتوان اتفاقاً گزارش، تهیه زمان در است ممکن اما یابند تحقق مختلف، شرایط در توانند مى

 تولید فرآیند از بخشى خود که زیرا. است گزارشگر وظیفه گزارش، با عکس بودن همراه صورت هر در. یافت
 انسانى عامل االمکان حتى که داشت توجه باید گزارش براى عکس تهیه در. شود مى تلقى گزارش گیرى شکل و

 مگر شود رعایت باید نکته این هم محل از گزارش در مثالً حتى. باشد داشته پرتحرك و فعال حضور عکس، در
  .دهیم نشان را محل یک بودن متروکه و غربت بخواهیم مخصوصاً آنکه
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   گزارش در تیتر

 تیتر کلى اصول باید حال عین در اما ندارد را دیگر هاى مقوله بعضى یا خبر تیتر محدودیتهاى گزارش در تیترزنى
  .باشد توجه مورد زیادى حدود تا مطبوعات در

 به ترغیب را خواننده تا باشد برخوردار زیاد رسایى و گیرایى لطافت، از آن خود مانند باید نیز گزارش تیتر
 از استفاده مثالً. ببرد سود الزم انعطاف از تواند مى و ندارد را خبر تیتر خشک قالبهاى تیتر این. کند خواندن
  .است بالمانع اوقات از بسیارى در گزارش در فعل بدون تیترهاى یا منفى حتى یا سؤالى تیترهاى

 میان از که است آن مربوطه مسؤول کار و کشند مى رخ به را خود تیتر غالباً برجسته و قوى خوب، گزارشهاى
 انتخاب براى که گزارشى. کند انتخاب را ترین جالب و ترین مناسب دارد وجود گزارش در که مختلفى تیترهاى

  .است اساسى ضعفهاى داراى تردید بى شوید مى دردسر و زحمت دچار آن، تیتر

 جریان در که باشد خبرى اطالعات مهمترین بازگوکننده تواند مى آن محتواى و نوع به بسته گزارش تیتر
 از اى مجموعه یا فرد نظریات دربردارنده یا تحقیق نتایج مهمترین حاوى یا اند آمده دست به گزارش
 المثلها، ضرب از برخى در دستکارى از همچنین. باشد گزارش از کلى تصویرى و برداشت یا ها شونده مصاحبه

 در »هنرى بیان« حال هر به. کرد استخراج مناسبى تیترهاى توان مى شعارها حتى یا مصراعها و ابیات استعارات،
 او هنرى ذوق و خواننده کنجکاوى حس است، الزم که زیرا باشد، توجه مورد باید آن متن همانند گزارش تیتر

  .کند تحریک را
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  : گزارش تیترهاى از نمونه چند

  !است حیات مخّلِ رود مى فرو که نفسى هر تهران؛ هواى -

  زد؟ یخ ناگهان چرا تومانى 75 گَرم گوشت -

  میرند مى فردا و روند مى نشئه آیند، مى خمار -

  کن تر آهسته خرج نیست، دخلت چو -

  مصرف تب آوردن پایین براى »اقتصادى پاشویه« -

  !بگیر پول نکن، کار -

  !ما از کار شما، از پول -

  !گرانى از پر کاال، از خالى بگیران، حقوق »مصرف سبد« -

  باشد؟ داشته امنیت چه براى مخرب، سرمایه -

  بود منجیل روزگارى اینجا -

  !کردى ویران که ها خانه چه چرخ اى -

  کتابى؟ چه حسابى، چه درآمد؟ چقدر سرمایه، چقدر -

  ...و

 از شمایى تنها و شود مى شامل را گزارش تدوین و تهیه فرایند کلّى معیارهاى و اصول آمد، مقاله این در آنچه
 در نوشته این آنکه دلیل به طرفى از. گذارد مى نمایش به را مطبوعات در نویسى گزارش به مربوط فعالیتهاى

 انواع فنى ویژگیهاى و سبکها مورد در بیشتر هاى نمونه و توضیحات از اى پاره ذکر از شود، مى عرضه مقاله قالب
 این در آمده ضوابط و معیارها با که مطبوعاتى برجسته گزارشهاى اغلب زمینه این در. شود مى پرهیز گزارشها

  2.هستند مرجع مناسبترین کند، مطابقت مقاله
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  : حاشیه

  )1358 اجتماعى، ارتباطات علوم دانشکده: تهران( نگارى روزنامه منصفى، ابوالقاسم معتمدنژاد؛ کاظم. 1

 الزم شواهد و مثالها حاوى نیز نویسى گزارش و نگارى روزنامه آموزش متون از برخى مباحث، این بهتر فراگیرى براى. 2
: تهران( برجسته گزارش چند از اى نمونه و مطبوعاتى گزارش اصول فرقانى، محمدمهدى: به بنگرید جمله از هستند،
  ).1366 کیهان،

  :کنید رجوع زیر منابع به مباحث این بهتر فراگیري براي همچنین. 3

 -کیهان) هنرى نثر و زبان با شهریار استاد بزرگداشت مراسم از گزارشى. (چرا حاال ولى قربات به جانم آمدى -
  ]گزارش توصیفی از یک موضوع هنري با نثري متناسب با مضمون[ .12 صفحه -1367 مهر 13 چهارشنبه

 شده گرفته کار به آن در اى محققانه و مفید ارقام و آمار و اطالعات که گزارشى - )تایم از برگرفته( مهاجران علیه اروپا -
  ]گزارش تحقیقی با استفاده از داده هاي آماري[.65 شماره حوادث نامه هفته -است

  .22 و 4 صفحات -71 بهمن 20 شنبه سه) تفضیلی - خبرى گزارش( تهران هوایى حادثه عینى شاهدان اظهارات -

  . 5، صفحه )17/2/1373(کیهان . »کجاست؟اقتصاد بازار؛ نقطه تعادل « -

) کادر و جدا از لید داخل گزارش، از چه مقدمه با اجتماعى تحقیقى گزارش( نیست؟ یا هست اقتصادى؛ امنیت -
  . 5 صفحه -1368 دیماه 5 شنبه سه -کیهان

  .5 صفحه -1369 تیر 13 چهارشنبه - کیهان -کردى ویران که ها خانه چه چرخ اى -
  ]خبري از زلزله شمال یا رگه هاي برجسته اي از قدرت تشریح و تجسم با لید قیاسی -توصیفیگزارش [
  
  ]تشریحی با لید استقرایی -گزارش توصیفی[1، صفحه 259همشهري،ش. ؛»بازار داغ فالگیري« -

  .5 صفحه -1373 فروردین 22 دوشنبه -کیهان -خدمات ارائه در وامانده قیمتها، افزایش در پیشتاز پست؛ -

  .5 صفحه - 1368 آبان اول دوشنبه - کیهان -ما از کار شما از پول -
  ]اربه ايضتحقیقی پیرامون شرکتهاي مسلسله گزارش هاي [ 5،صفحه )1/8/1368(1374ت، کیهان،شپول و تجار

 از بیش جزئیات و تخصصى و فنى اطالعات با گزارشى( اند درآمده حرکت به دستها آبادانى، و زیبایى براى تهران؛ -
  .17 و 16 صفحات) 7/7/1372( 1050 شماره -هوایى کیهان) است کرده سنگین و را حجیم آن که الزم حد
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  1صفحه .1371 دى 7 دوشنبه - همشهرى) خبرى گزارش( -در ولنجک رانندگى حادثه جزئیات -

  ]گزارش اجتماعی[.12 صفحه - 72 آبان پانزده شنبه - 253همشهرى شماره  هستید؟ راضى کارتان از چقدر -

  . 5 صفحه -1372 اردیبهشت 16 پنجشنبه -14760دواند،کیهان، شماره   مى ریشه که اى عارضه چندپیشگى؛ -

 -78 شماره - حوادث نامه هفته) رویداد یک از گزارشى( غروب و طلوع روستاى عروسى جشن در غافلگیرانه اى حادثه -
  ]گزارشی از یک رویداد و حادثه با لید قیاسی[ .10 ،صفحه)1/8/1372(

ها  صحنه و عکسها بازسازى با با لید قیاسی،همراه ، حادثه یک از گزارشى( افتاد ها فرشته تور در مرگ برج از حمید -
  . 7 صفحه -50 شماره -حوادث نامه هفته -)براي دستیابی به اطالعات مستند و زنده

  . 5 صفحه - 1371 مرداد 25 یکشنبه ،سالم،بخوابیم بوم پشت کردیم هوس بود، گرم خونه -

  .  5، صفحه )9/3/1372(حلقه هاي پژوهش و تحقیق، کیهان جدایی از  ،»رساله هاي تحصیلی « -

  . 5صفحه  ،)3/7/1372(رشوه؛ هیوالیی نامرئی و ویرانگر که با واهمه می آید، کیهان  -

  ]اجتماعی همراه با مطالب کوتاه و جالب –گزارش تحقیقی [

  . 5، صفحه )23/8/1372(، کیهان، کنگره؛ چقدر، با چه دستاوردهایی سمینار ، کنفرانس، سمپوزیوم« -

  .12 ،صفحه73 اردیبهشت 20 شنبه ،سه395زندگى،همشهرى، شماره  از شکایت -

  ]گزارش اجتماعی با استفاده از مشاهدات و تجربیات قبلی و جدید[

 تشریحی - تحقیقی به سبک توصیفی  گزارش( سوم و اول صفحات ارز، غولهاى سکرات دالر، سقوط ،598 شوك -
  .15 تا 10 صفحات 27 شماره ،آدینه) جداگانه مقدمه با همراه

  .10-14،صفحه 102 شماره ،دوم سال ،فردا ایران ،اخالق آستانه در اخالق ضد -
  ]توصیفی با لید استقرایی –گزارش تشریحی [

  . 13، صفحه )13/9/1372(قلل المپیادهاي علمی جهان در تسخیر دانش آموز ممتاز ایرانی، کیهان  -

  . 5 صفحه ،72 اسفند 6 دوشنبه کیهان، زندگى، و انسان کامپیوتر، -

  . 5، صفحه )28/9/1372(، کیهان گزارشی از درد دلهاي مردم با صداي مشاوره -
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 صفحه ،72 اسفند 11 چهارشنبه،350،شماره همشهرىرا در آغوش گرفتند، سال یکدیگر  50 از بعد دخترى و مادر -
  ]توصیفی، با لید قیاسی -گزارش تشریحی[.12

  . 5، صفحه )21/2/1373(ماهواره، بایدها و نبایدها، کیهان  -
  ]گزارش تحقیقی با لید قیاسی و استفاده از جدول هاي آماري[

  . 5 صفحه، 1368 آبان 8 دوشنبه - کیهان. رسیده راه از تازه و شبه یک میلیاردرهاى -

  . 7، صفحه ) 23/11/1372(14990دوربین،کیهان، شماره  حضور میلیونی مردم از نگاه نمایش پرشکوه  -

  ]گزارش مصور.[ 5، صفحه )28/1/1373(، چگونه باید تقویت شود، کیهان وجدان کار -

  . 5، صفحه )21/3/1373(شکسته شد، کیهان  اتوموبیل هاي جورواجور خارجی و ناگهان سد ورود..... ، -
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  گزارشگري و نویسندگی
 

 راه رسیدن به گزارش خبري

     – poynter Instituteاز  Chip Scanlano نویسنده  

 برگرفته از اینترنت   

 

محصول یک سري تصمیمات و ته خوب شنو. یک نوشته خوب ممکن است سحرآمیز باشد ولی جادو نیست
مشاهده، تواند کنیم خوب بنویسیم، فرآیند فوق میخوشبختانه براي ما که کوشش می. هاي معقول استیتفعال

 .درك و در بهترین ایام تکرار شود

یا مطلبی درباره دفع ضایعات مسموم یا گزارشی علیه چه گزارش آخرین لحظات یک حادثه مرگبار سندگی،نوی
کار باشد، هم نیاز به تنظیم، ساماندهی،پیش یک سیاستمدار کهنهم و جنایت در همسایگی و یا سرگذشت جر

  .نویس و پاکنویس موضوع به صورت زنده و واضح دارد
که یک نوشته موثر را به  با به کارگیري روش هایی. فرآیند نویسندگی، استخوان بندي و زیربناي هر نوشته است

  .مشکالت نویسندگی را درك و آنها را بر طرف سازندتوانند به طور موثر یسندگان مینوآورد وجود می
نویسندگان و سردبیرانی که در توجه به موضوع و به کارگیري لغات در نویسندگی با هم اشتراك نظر دارند، 

   . همکاران هم خواهند بود و نه رقیبان یکدیگر

  فرآیند نویسندگی
یا پیشنهاد سردبیر، نویسندگان خواه این ایده از خودشان باشد . کنندشروع به کار میا یک ایده نویسندگان ب

باعث شود تا آنها وقایعی را سردبیران انتظار دارند که اعتماد به نویسندگان . خوب معموالً ایده از خودشان است
یم بلکه با داشتن نمی نویسگزارش را فقط با کلمات . ببینند که دیگران قادر به دیدن آنها نیستند
چه یعنی . چرا، بلکه با چگونه  - کجا - کی   - چه  - نه فقط با که  .اطالعات دقیق و مشخص می نویسیم

شکلی داشت؟ چه صدایی طنین انداز شد؟ چه رایحه اي در هوا پخش شد؟ چرا مردم ابراز عالقه کردند؟ 
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از نزدیک، یادداشت برداشتن، کند، با مصاحبه کردن، خواندن، بازدید گزارش مینویسنده وقتی شروع به تهیه 
  .گستراندتور خود را هر چه وسیعتر می

، به خیابانها می روند و از جمله کسانی هستند که قبل از شروع کنفرانس گزارشگران به میز خود نمی چسبند
اف پرسه می زنند و تا دو هفته بعد از یک خبري در محل حاضرند و بعد از خاتمه کنفرانس باز هم در همان اطر

دکه ماجرا بعد از جلب رضایت و یا مثالً داننآنها خوب می .کنندحادثه تیراندازي نیز با مضروب مصاحبه می
اهمیت نویسنده در این است که «: گویدداستان نویس می James Baldwin . شودپایان انتخابات تمام نمی

خبرهایی را که دیگران به علت اشتغاالت، فرصت وصف آن را ندارند بهتر  حادثه حاضر است تادر محل 
 ».برایشان تشریح کند

 )هشدار(تذکر 

از تمام حواس در تهیه گزارش . کند باشیدمراقب جزییاتی که واضح است و توجه مردم را به نوشته جلب می
، و حس درام نیز بهره شناسیناسی، مردمشبه عالوه از حواس دیگر مثل حس روان. گانه خود استفاده کنیدپنج

 .ببرید

 تنظیم

کند غالباً دچار سردرگمی میوقتی نویسنده مقدار زیادي مطلب، آمار، نقل قول و عقاید مختلف جمع آوري 
کدام است؟ همین که نویسنده شروع به پاسخ دادن به ام چیست؟ اهمیت آنچه که آموختهمعنی این . می شود

دانند نویسندگان خوب می. پردازددهند میبه تنظیم عواملی که موضوع را شکل میکند، اجباراً این سواالت می
 .بگذاردکه یک مطلب باید تاثیر معینی بر جاي 

Thomas Boswell  مهمترین چیز در نوشته، پیدا کردن ایده اصلی آن است «: گویدپست میاز واشینگتن
. مطلب را در موضوع آن بیابیدد به طوري که شما بتوانید ایده یا مضمون ایده باید موضوع نوشته قرار گیرو این 

هستند ، تصاویر و نقل قولها دانه هاي مروارید هاوقتی ایده یا نخ گردن بند را پیدا کردید بقیه مطالب مثل لطیفه
هاي مروارید درخشان و دانه  ممکن است این نخ به نظرتان بی مقدار بیاید. اندبند به هم متصل شدهکه با گردن

  ».سازدبه نظر برسند، ولی باز هم این نخ است که گردن بند را می
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 )هشدار(تذکر 

اینها  موضوع چیست؟ و منظورکدام است؟: کند عبارتنداز که محور مرکزي هر نوشته را دنبال می دو سوال
راجع به چیست و من چرا آن را       ؟ نوشته اینجا چه خبري تازه است. کندمندي خوانندگان را بیان میعالقه

  .خوانممی

  سامان دهی

شروع به «حاال نویسنده . کند و همراه با آن فرآیندي که داستان را تعریف کندشبحی شروع به ظاهر شدن می
دهند و بعضی دیگر نکات مهم را بعضی از نویسندگان نکات برجسته را فرم می. کندمیسامان دهی و تنظیم 

هایشان دایم در پی یافتن راههاي تازه بسط دادن نویسندگان براي بیان داستان. کنندمییادداشت وار فهرست
  .باشندو کسب تجربه نو میشکلهاي سنتی 

از  John Mc pheeطبق اظهار . کند که نقشه حمله را طرح کندکمک میسرفصل داستان غالباً به نویسنده 
  .است و اولین قدم از یک مسافتتابد شروع موثر و کارآمد مانند نوري است که به نوشته می: مجله نیویورك 

اگر داراي اهمیت بیشتري نباشد به همان اندازه داستان هم البته قدم نهایی درآخر لید گزارش 
  .کنیدعنی مقصد را تعیین میمسافرت است ینقشه یکی از عوامل مهم )پایان بندي گزارش(مهم است  قدم اول

 )هشدار(تذکر 

، بر حسب تان بیاورید تهیه کنیدخواهید در نوشتهدانید میقبل از شروع به نوشتن فهرستی از عواملی که می
  .ریزي نماییدگذاري کنید و گزارش را بر اساس آن پیاهمیت آنها را شماره

  پیش نویس

ممکن . ریزددرست مانند یک نقاش که طرح اولیه نقاشی را می. کندنویس داستان را پیش نویسنده آماده است
ضمن نوشته است که نویسنده داستان را . خط، یک پاراگراف و شاید چندین صفحه شروع کنداست با یک 

        چه می دانند و چه کنند تا دریابند راجع به موضوع نویس استفاده مینویسندگان از پیش .کندکشف می
یک نوشته خوب قبل از اینکه تمام شود : گوید قدیمی آسوشیتدپرس مییک نویسنده  Saul Pett .ندنمی دان

شود، ولی نوشته خوب براي کورمال رفتن در تاریکی و پیدا کردن در آن دیده میهمیشه حس نظم و ترتیبی 
  .شود، گشاده دستی و فضاي باز شروع میکند مطلب، با حس آزادگی
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  )اشاره( تذکر

 Jane      آمریکا پروفسوریکی از بهترین نویسندگان .یادداشتها را کناري بگذارید ،قبل از شروع به نوشتن 

Harrigan یادداشتها مانند « :گویداز دانشگاه نیموهمپشایر میVEICRO  هستند همین که شما خواستید
» .بینید ر جزییات، اصل دستان را نمیاندازند و به زودي به خاطر غرق شدن دبه دام می شما راآنها را بگیرید 

  .موضوع داستان در یادداشتهاي من نیست بلکه در سر من است«نصیحت وي بارها و بارها تکرار شده است 

 پاکنویس

زنند یا در این نویسند بعد آن را خط میاي میکلمه.نویسندگان خوب به ندرت از نوشته هایشان راضی هستند
 .کنند در واقع نویسنده پاکنویس را شروع کرده استزنند و دوباره تالش میکن را میعصر کامپیوتر کلید پاك

Don Murry  کنند نویسندگی،آنان که نویسنده نیستند فکر می: گویدمی»نوشتن براي مخاطب«مولف کتاب  
دست کاري و راست و ریس کردن براي قشنگ کردن شکل نوشته است ولی نویسندگان می دانند که شرط 

  .فرآیند داستان،کشف کردن استاصلی 
گردد تا دوباره گزارش کند، روي یک مساله نویسنده غالباً به عقب بر می. فرآیند نویسندگی،خط مستقیم نیست

  .تمرکز کند و دوباره سامان دهی نماید
با . ظیم کنندتر تندایم در تالشند تا جزییات بهتري بیابند و دقیق. شوندگاه اقناع نمیان خوب هیچنویسندگ
    .گیرا آغاز به کار کنند و با پایانی تاثیرگذار و ماندنی روي خواننده کار را به پایان برندشروعی 

  تذکر

در پایان، نقش خواننده را بازي کنید یک گام به عقب بگذارید و وانمود کنید که براي اولین بار مطلب خود را 
کشد تا بفهمید آیا مدت درازي طول می کند؟امۀ خواندن ترغیب میآیا سرانجام نوشته، شما را به اد. خوانیدمی

آیا به اندازة کافی کشش دارد که به خواندن ادامه دهید؟ چه داستان دربارة چیست و چرا مهم است؟ اگر نه 
  دهد؟سواالتی درباره داستان دارید؟ آیا گزارشگر به سواالت منطقی شما جواب می
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  نکات کلی درباره گزارش

  

 بداندکه موضوع دربارة چیستخواهد زیرا خواننده می. در گزارش تقریباً همیشه مورد نیاز است پیش زمینه .
  .توان این پیش زمینه را به عنوان تاریخچه در نظر گرفتمی

  توانید مطلب را با این نکات کنند وقتی شما مییش زمینه، اطمینان مخاطب را جلب میپنکات کلیدي نیز مثل
بدون این نکات مطلب . توانید باور و اعتماد خواننده را جهت دهیدنویسنده میکنید به عنوان ) کامل(ایت حم

مخاطب خواهد کننده، مطلب، درست در باور با عناصر و اطالعات حمایت. ثبات خواهد بوداعتبار و بیبیشما 
   .نشست و او شما را باور خواهد کرد

  محل /گزارش سفر 

  :شوندبندي میهاي سفر در سه گروه طبقهاغلب گزارش 

طالب مثالً بسیاري از م .هایی با هم دارندگاهی نیز تطابقگیرند و در بعضی موارد، زیر مجموعه هم قرار میکه 
توانند ها مییا تخصصی و حتی در گزارش) غیرسیاسی(  escapistاما در عین حال . ذاتاً اطالعاتی هم هستند

    .بعضی موارد، ادبی هم باشند

 بدین معنی که آنها . ، توصیفی ، تحقیقی و تشریحی هستنداطالعاتی از سفر /هاي محلی اغلب گزارش
هاي اطالعاتی هم نیاز به باید به خاطر داشت که گزارش. سرگرم کنددهند تا او را سرویسی را به خواننده می

    .کنندگی دارندسرگرمی

 عمومی بنویسید و انتظار جلب توجه دیگران را ) محل(توانید یک گزارش از سفر شما باید بدانید که نمی
یافتن زاویه تازه . انداز جدید از محل پیدا کنیدزاویه تازه و نو را پیدا کنید، باید یک چشم باید یک. باشیدداشته 

  .براي نگاه کردن به محل است قالب هاي شماتیکچیزي که نیاز دارید پیدا کردن . چندان هم دشوار نیست

  Destination  /  informational  Stories  اطالعاتی از محلهاي گزارش
 Literary / escapist Stories  هاي ادبی،غیرسیاسیگزارش

 S.Pecialized  Stories  )ویژه(هاي تخصصی گزارش
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  آوري اطالعات زیادي جمعباید به خاطر داشته باشید که الزم است ) یا سفر(گزارش از محل براي نوشتن
اندازها، صداها و مردم آنجا یادداشت بردارید، نرخ اجاره اتاق و امکان هستید از چشموقتی تا آنجا . کنید

 ،مشاهیر، مکانها يها، پارکها و عادات و رسوم، نقل قولها، قیمت موزهايدسترسی، رستوران، ماشین هاي کرایه
از آن براي سرکشی به اطراف استفاده  ،هرگاه وقت آزاد پیدا کردید.  . .نکات مهم و مورد توجه دیگران و 

   .کنید
پایان این . و سرگرمی حفظ شود تعادل بین اطالعات، خدماتهاي سفر و محل باید در گزارش

زاویه نگاه یا موضوع آن محدود قالب گزارش فقط به انتخاب . تواند به اول داستان برگرددمیها گزارش
تواند اشاره کوتاهی می ،اگر محل شناخته شده است. شوده به نحوه چینش و تنظیم آن هم مربوط میبلکنمیشود 

  .کند الزم استکه محل را معرفی و به خوبی تعریف میباشد وگرنه ارائه آنچه  کافی
اساساً باید خواننده را با خود براي دقایقی در مکان به حرکت درآورند یا از جایی به جاي دیگر ها این گزارش

  . ببرد به طوري که شما بتوانید آن مکان را ببینید
مقدار مناسبی آن است که قبل از عزیمت به محل ) از سفر یا محل(یک بخش ضروري از کار گزارشگر 

  .آوري کندپیرامون پیشینه مکان و مردمش جمعاي و تحقیقات اطالعات زمینه
اند و کدام وقایع بدانید که مردم در گذشته درباره موضوعات مختلف چگونه و چه فکري کرده شما باید

آید بلکه از راه این اطالعات نه تنها از طریق تحقیقات گزارشگر به دست می.تاریخی در آنجا رخ داده است
با مطالعه اشعار و شرح حال شاعران و مشاهیرآن . شودآوري مینیز جمع ان موردنظرمطالعه ادبیات مربوط به مک

کند که از فرهنگ این نوع مطالعه به گزارشگر کمک می. توانید قلب تپنده آن محل را پیدا کنیدمکان می
  .کنند اشباع شودمردمی که در آن محل زندگی می

پیدا کردن ادبیات مربوط به آنجا از قبل دشوار باشد در این  دورافتاده، ممکن استهاي در مورد برخی مکان
و خواندن ) در هنگام بازدید از آنجا(شود هایی که در محل عرضه میو کاتالوگ موارد خرید کتابها، بروشورها

  .دهددست ه فرهنگ آن منطقه را بتواند احساس مفید و با ارزشی از آنها در طول سفر و بعد از آن، می
و شناخت مکان مورد نظر و مردمش تر اطالعات مهم این است که داشتن و دانستن هر چه بیشتر و کاملنکته 

  .، در طول و بعد از سفر ادامه دهیدبنابراین مطالعه خود را قبل. باعث داشتن گزارش بهتري خواهد شد

   .سازدذاب و قابل قبول میآن را جانداز مکان موردنظر،دادن توضیح و ارائه یک توصیف روشن و زنده از چشم
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ها، خواننده یک تصویر درونی از صخره. شود که آن مطلب به یاد ماندنی شودارائه جزییات خاص باعث می
ساختار اصلی که ممکن است شما آن را مفید . سازدهاي شناور در آب میها و سرخساسکله قدیمی، خزه

هاي به هم پیوسته است که به طور خاص یی با پاراگرافیا فضا) سبک تاریخی(بیابید، ساختار کرونولوژیک 
  .نیازهاي مخاطب را هدف گرفته است

*   *    *  

  نکاتی چند دربارة
  )زلزله(گزارشگري حوادث 

  

کار دارد و در وهله اول عواطف انسانی را ن، حیات و روح و روان انسانها سروآنجا که زلزله مستقیماً با جااز 
دهد، حضور خبرنگاران در محل، مشاهدات عینی از رویداد، گفتگو و ارتباط با حادثه تحت تاثیر قرار می

هستند در ایجاد روحیه موجود در محیط به مخاطبانی که دور از محل زلزله و انتقال حس انسانی دیدگان 
لزله همدلی،وفاق ملی،بسیج عمومی، یاري رسانی و کاهش فشار بار عاطفی و تنگناهاي معیشتی و زندگی ز

گر خود به زدگان بسیار مهم است اما این قبیل رویدادها را باید روزنامه نگاران مجرب و توانمند با قلم توصیف
  .تصویر بکشند

هاي دوربین. براي مردم خیلی مهم است که بدون حضور در منطقه زلزله زده بتوانند فاجعه را از نزدیک ببینند
تواند و باید ابعاد مختلف فاجعه را به تصویر د اما قلم خبرنگاران نیز میانتلویزیون این امکان را فراهم کرده

  . کالمی بکشد

شان منعکس کنند دردها و آالمشود زیرا احساس میبه عالوه باعث تسلی بازماندگان حادثه میاین حضور 
قادر نیست فضاي  هیچ گزارش با فاصله، یا خشک و کلی و بی روح. رسدمیشود و به گوش مردم و مسئوالن می

  .انسانی و عاطفی را تصویر و براي مخاطب ملموس کند

توان بدان چنگ انداخت و هایی را که میگزارشگر باید نقطه. گزارشگر زلزله باید خالقیت و ابتکار داشته باشد
  .گزارش را برآن بنا کرد در محل بیابد
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براي این قبیل . شوددر محل هم میسر نمی این کار بدون حضور در محل غیرممکن است اما صرفاً با حضور
مورد باید گزارشگران خالق، پویا، باتجربه و صاحب بینش را به محل فرستاد، تا خود، نکات و نقاط مناسب را 

  . بیابند و گزارش خود را بر آن بنا کنند

کنند و این خبرنگاران در بسیاري هاي معمولی و کم تلفات را خبرنگاران محلی گزارش میدر حال حاضر زلزله
روح و کلی از اوضاع    هاي خشک و بیاي، علمی و تکنیکی دارند به همین دلیل گزارشحرفهموارد ضعف 

  .دهندمی

رنگ کرده است ولی شاید تصور این بود که تکنولوژیهاي جدید ارتباطی،گزارشگري حوادث و سوانح را کم
اکنون براي انتقال سریع تصاویر و اخبار رویدادها به سراسر جهان . ترکیه عکس آن را نشان داد» ازمیت«زلزله 

  . امکان خیلی بیشتري وجود دارد

  گزارشگري زلزله در ایران

  هایی تهیه شود و به تناوب در رسانه ها منعکس شود تاباید گزارش قبل از وقوع زلزله؛. 1

  مقابله با آثار فیزیکی و روانی زلزله در مردم حفظ شود؛ هشیاري و آمادگی: لف ا

  آرامش عمومی جامعه را بر هم نزند و اضطراب اجتماعی ایجاد نکند؛ -

و پرداختن به آن در حجم زیاد در یک زمان چه تمرکز روي این مسأله . تناوب در ارائه گزارش ها حفظ شود -
  ضطراب عمومی شود؛وحشت و اتواند باعث می

  لحن و محتواي گزارشها و مقاالت، اضطراب آفرین نباشد؛ -

  .قدرت و منطق و تفکر را در مردم باال ببرد و آنها را به فکر پیشگیري از آثار و عوارض منفی زلزله بیاندازد -

  .در زمینه ایمن سازي ساختمانها و کاهش آثار مخرب زلزله آموزش مردم: ب

  .به آنها در زمینه راههاي این کاهش اطالع رسانی: ج

  .در زمینه مقابله با آثار روانی و تخریبی زلزله آموزش مردم: د
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به مسئوالن و ایجاد تحرك عمومی در آنها براي اندیشیدن تدابیر الزم، وضع و اعمال ضوابط و  هشدار: ه
و مدیریت بحران براي مقابله موثر مقررات در زمینه ساختمان سازي و نظارت بر آن، ایجاد ساز و کارهاي الزم 

  .با آثار زلزله

 هاي عملی و کارشناسی و مرور تجارب و عملکرد کشورهاي مشابه گزارشها باید با استفاده از بحثگونه این
  . و در عین حال به صورت جذاب و موثر در قالب بحث ها و گفتگوهاي کارشناسی ارائه شود

  .بر اطالع رسانی و آموزش و در جهت آگاهی بخشی و هوشیارسازي باشد شالوده این گزارشها باید مبتنی -

  هنگام وقوع زلزله. 2

به مردم و مسئوالن در مورد شدت زلزله، میزان تخریب و تلفات علل باال بودن آن و  اطالع رسانی: الف 
  .اقداماتی که براي کاهش آثار مرگبار آن الزم است

عالیت هاي امدادرسانی و کمک به زلزله زدگان و تسریع در ترمیم در زمینه ف کمک به بسیج عمومی :ب 
  . خرابیها، خسارات و تلفات

  .و رنج هاي زلزله زدگان کاستن از آالم: ج
  .مشترك و همدردي و همدلی با زلزله زدگان ایجاد حس: د
  .براي ارتقاء کارآیی سازمان هاي مسئول و ذیربط طریقارائه : ه

  .تواند کار امدادرسانی و دستگیري از آسیب دیدگان را بهبود و ارتقاء دهده میک هاییارائه توصیه: و

  .هاي مردماز مناطق زلزله زده و آالم و مصیبت توصیف و تصویرسازي: ي

  .و برانگیختن حساسیت هاي بی مورد خودداري از ایجاد اضطراب ملی: ح

 زلزله زده و بازسازي روحی و فیزیکی تر به وضعیت مناطقبراي رسیدگی هر چه سریع سازيزمینه: ط
  .زندگی مردم

 االمکان با مشاهده مستقیم گزارشگران هاي توصیفی و با فضاي عاطفی و حتیاین قبیل گزارشها باید در قالب
و حضور در محل و ارتباط با مصیبت دیدگان و انعکاس ملموس فضا و شرایط حادثه و جذاب و تاثیرگذار 

  .باشد
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  ع زلزله و دوره هاي بعد از آنپس از وقو. 3

در زمینه کم و کیف عملیات امداد رسانی، اسکان آورگان، اي هاي تحقیقی و توسعهتهیه گزارش: الف
  .بازسازي مناطق آسیب دیده، ترمیم آالم روحی آنها

وابط ارائه و انجام شده، نحوه پیشرفت عملیات، رعایت استانداردها و ض بررسی و ارزیابی برنامه هاي: ب
  .اصولی در ساخت سازها، کمک به آسیب دیدگان و بازسازي زندگی آنها

استفاده، همین طور تایید و تشویق دستگاهها و ها، سوءها، نارساییدر مورد ضعف تحقیق و ارزیابی: ج
  .اندمسئوالنی که کار خود را به درستی انجام داده

  .و میزان برآورده شدن آنها هاي اهالیخواستها و نیز ، ضرورتبررسی نیازها: د

  .تواند در آینده از میزان تلفات و خسارات بکاهدکه می هاییمطالعه و ارائه برنامه: ه

و احساس مسئولیت دستگاههاي ذیربط در امر نظارت و رسیدگی به برنامه هاي  بررسی میزان حساسیت: و
  .کنترل بحران و کاهش خسارات در آینده

  .مصیبت دیدگان نیبازسازي روحی و روا: ز

  توضیح

رسانی مدنظر است، حضور گزارشگران در کانونهاي قبلی هاي آموزشی و اطالعدر بخش اول که گزارش: الف
زلزله و بررسی اوضاع و احوال مفید است اما عمدتاً اطالعات کارشناسی و تجربی به صورت ملموس و جذاب 

  .باید ارائه شود

موقع گزارشگر محل وقوع حادثه الزم است و گزارشها باید از نزدیک و  در مرحله دوم حضور سریع و به: ب
  .فاصله باشد و فضاي آنها توصیفی و عاطفی باشدواسطه و بیبی

  .در مرحله سوم هر دو وجه فوق باید مورد توجه قرار گیرد: ج
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  چند نکته

اند و کنجکاوي و نیاز خبري ملموس ترند، تصویري وویی و عمدتاً تلویزیونی از زلزله، سریعگزارشهاي رادی -
  .آنی را باید پوشش دهند، این گزارشها در بسیج فوري و جلب کمکها و همکاریها موثرند

هاي زیرین موضوع و گاه مسائل جنبی توجه گزارشهاي مطبوعاتی باید به جزییات و زوایاي گاه پنهان و الیه -
  . . . مدت و آتی را بیشتر پاسخگو باشند، استمرار و پیگیري داشته باشند و ویژه نشان دهند و نیازهاي دراز

  .ترندگزارشهاي مطبوعاتی طبعاً انتقادي -

این گزارشها در هر صورت باید از ایجاد یاس و نومیدي و انفعال و سلب اعتماد چه در زلزله زدگان و چه در  -
  .مردم عادي خودداري کنند

  .نباشندمغرضانه یا جانبدار  -

  . اي یا اخالقی آنهااین امر باید به دغدغه ملی خبرنگاران و روزنامه نگاران تبدیل شود و نه صرفاً وظیفه حرفه -

  .گزارشها باید مستند، عینی و قابل اعتماد باشند -

چنین  اند ولی در واقعنگاران را تنگ کردههاي تلویزیون امروز جاي روزنامهشاید به نظر رسد که دوربین -
  .نیست

  .آورددر مناطق زلزله زده آنقدر نکته و موضوع هست که کسی سوژه کم نمی -
ي تلویزیونی این کشور روي حادثه متمرکز هاها تمام دوربینترکیه تا روزها و هفته» ازمیت«در فاجعه زلزله از -

اما باید لمللی قرار گیرد اشد که موضوع در کانون توجه افکارعمومی ملی و بیناین باعث می. شده بودند
  :مواظب یک نکته حساس در زمینه تبلیغاتی هم بود

اینکه نمایش بیش از حد و پر حجم حادثه و تنگ کردن فضاي فکري براي پرداختن به هر موضوع دیگري  -
  .تواند نوعی دلزدگی و دافعه هم ایجاد کندهاي جمعی میتوسط رسانه

. تر استتر و مهماي و غیرکلی جذابن مطبوعات،مطالب و موضوعات حاشیهنگاران و خبرنگارابراي روزنامه -
  . . . ها یا افراد خاص، جستجوها، و مثل حال وهودي حاکم بر منطقه، وضعیت خانواده

  محمد مهدي فرقانی       
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  : 2پیوست

  ي گزارشنمونه
  )گزارش از شخص(

  
  کیهانِ زندگی

  
  

  
  
  

  )مهدي فرقانیمحمد خاطرات(
  
  

  87پاییز و زمستان  –سمیرا سلطانی 
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  کیهانِ زندگی

  

  » .شوند تا بتوانند رویاهایش را تحقق بخشندهنگامی که کسی چیزي را بخواهد ، سراسر کیهان همدست می« 
دانست او می.محمدمهدي فرقانی این جمله را سالها پیش از آنکه پائولو کوئیلو نوشته باشد سرمشق خود قرار داد

من هیچ وقت : اي به من گفتفرقانی در مصاحبه. گردد باید شروع سختی داشته باشدآینده اي می دنبالاگر 
  .کردم که هر لحظه باید ابتکار عمل را به دست داشتهمیشه فکر می. احساس یأس یا عجز نکردم
عنوان فرصت استفاده کند آید به اش همیشه تالش کرد تا از آنچه که پیش مینگارياو در سالها فعالیت روزنامه

اش با هویدا، وقتی نگهبان زندان گفت که شما حق ندارید چیزي بینی نشدهي پیشدر مصاحبه. و نه تهدید
اش بهترین استفاده را همین فکر بود که به کمکش آمد و از حافظه. بنویسید یا حرفی بزنید، خودش را نباخت

  .کرد
شد وفادار و ت، همیشه به اصولی که در دانشگاه و دبیرستان دیکته میخواساي که میبراي بدست آوردن آینده

  .پایبند بود
هایی که با من شخصیت تودارش هرگز او را به این فکر نینداخت که خاطراتش را منتشر کند اما بعد از مصاحبه

اند بخش از تاریخ اش می توداشت شاید به این فکر رسیده بود که انتشار خاطرات بویژه فعالیتهاي مطبوعاتی
  .هاي انجام گرفته را داشته باشدبراي همین خواست رونوشتی از مصاحبه. شفاهی مطبوعات باشد

  مردي که فرارکرد

کیلومترها دورتر از تهران و فضاي مطبوعاتی پرشور و . در یزد به دنیا آمد 1332یک سال قبل از کودتاي 
 .حرارت آن روزهاي پایتخت

در نزدیکی محل  "سعادت  "را به دبستان  "مهدي محمد "که پسر دومش رئیس دفتر دادگستري یزد زمانی 
 .نگاري بخواندي پایتخت کند تا درس روزنامهکرد روزي او را روانهفرستاد، هرگز فکر نمیاش میزندگی

حل رجوع بسیاري از مردم بود که اش همیشه مخانه. باقر فرقانی در یزد آدم سرشناس و مورد اعتمادي بودمحمد
او به . کردمهدي جوان را ناراحت نمیاما این رفت و آمدها محمد. آمدندبراي مشاوره و دادخواهی به نزد او می

  .کردتواند مشکالت دیگران را حل کند افتخار میاینکه پدرش می
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 .کردندر مساجد براي شفاي او دعا میسالها بعد وقتی پدرش بر اثر بیماري سرطان خون در بستر افتاد مردم د

او معتقد است بهترین و تنها ارثی که پدرش براي او و دو خواهر و دو برادر دیگرش باقی گذاشت خوشنامی و 
 .اي با کتابهاي چاپ سنگی،خطی و کتابهاي شعر و تاریخکتابخانه. اش بودۀ شخصیکتابخان

دش کم بود اما همیشه مشترك روزنامۀ اطالعات و درآم. پدر محمدمهدي خواندن را خیلی دوست داشت
شان اما محمدمهدي فقط آوردند در خانهروزنامه را هر روز با دوچرخه می. شدهاي مختلف دیگر میمجله

 .توانست به آنها دست بزند که پدرش خواندن روزنامه را تمام کرده باشدزمانی می

 .ي اطالعات تا سالها مونس محمدمهدي بودندروزنامه "فرار کرد مردي که  "ها و پاورقیهایی مثل آن روزنامه

 . نگارها، آدمهایی ماورایینمود و روزنامهنگار شدن برایش یک رویاي دست نیافتنی میهمان زمانی که روزنامه

آتش عشق خواندن و نوشتن را به جان محمدمهدي انداخت، فاطمه خانم یادش داد که چه طور اگر محمدباقر 
مادرش بود که یادش داد چه طور باید سختیهاي زندگی را تحمل کند و بداند که . صبور باشد و سازگار

 .رسدترین ساعت، پیش از طلوع خورشید فرا میتاریک

پدرش شبها . ساختخوانی بود اما با نداریها هم میي درسبچه. سالهاي اولیۀ درس خواندنش زود گذشت
یک بار . شناخت که نان خالی هم براي خوردن نداشتندهایی را میاما او بچه. اشیدترمدادهایش را با چاقو می

ها را به قدري زد که هایی را که تکلیف سختش را انجام نداده بودند تنبیه کرد و یکی از بچهمعلم دبستانشان بچه
 .اش زد بیرون و افتاد روي زمینخون از بینی

اي که یه بچه به خاطر اینکه از صحنه. رهصحنه از ذهنم بیرون نمی آنمن هرگز  ": محمدمهدي بعدها گفت 
 " .شدفهمید، باید تنبیه میفرط فقر واقعاً درس رو نمی

 .کردهاي دیگر و حتی مثل برادر بزرگترش شیطنت نمیمثل بچه. در مدرسه تنبیه نشد هیچ وقت

طور باید رفتار کند تا نیازي به تنبیه نداشته هپدرش آنقدر در خانه باید و نباید داشت که محمدمهدي بداند چ
 . شاید این خصیصه را هم از مادرش آموخته بود. باشد

ي با این حال به خواست پدرش، به جاي خواندن رشته. محمدمهدي نه دوست داشت مهندس شود نه دکتر
هایش هم انشاهاي همکالسی .ادبیات را خیلی دوست داشت و انشا نوشتن را. کرد!) ؟(ادبی، ریاضی را انتخاب 

 .گذاشتاش زمانی براي خواندن انشاي بقیه باقی نمیاو را دوست داشتند،شاید بیشتر براي آنکه انشاهاي طوالنی

از  اینها رو ": لیسانس ادبیاتشان هم نشنیده بودندهاي لیسانس و فوقبرد که معلماو لغاتی در انشایش به کار می
   ". کردمگنجوندم و اظهار فضل میام میتوي بافت نوشته آوردم وفرهنگ لغت در می
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هاي سالهاي قبل او ، همه را معلمشان به یاد نمره. کالس سوم دبیرستان هیچ کدام از دروس ادبی را امتحان نداد
  .داد 20ي نمره

ي علوم دهنگاري دانشکي روزنامه بعد از گرفتن دیپلم یک روز محمدمهدي جوان در روزنامه آگهی رشته
پدرش که از مهندس  ". ي خودم را پیدا کرده بودمبراي اولین بار انگار گمشده ": بیندارتباطات اجتماعی را می

ي دلخواه ي ریاضی را دیده بود این بار به رشتهشده و سالهاي بااکراه درس خواندنش در رشته شدن او ناامید
  . برود شود که او به تهراندهد و راضی میپسرش تن می

 سفر به کیهانِ زندگی 

کنند و اي هستند که سالهاست در ایران فعالیت میي قدیمی و با سابقهوزنامهدو ر "اطالعات  "و  "کیهان  "
قرار بر این : گویدمحمود مختاریان یکی از دوستان و همکاران فرقانی می. اندروزگاري با هم رقابت هم داشته

 .کدام از این دو روزنامه را روزنامۀ دیگر براي خودش نبرد که افراد دوره دیدة هربود 

اش با خواندن کودکی و نوجوانی. محمدمهدي فرقانی در احاطۀ این دو موسسه بوده است سالهاي زندگی
اي که موسسه اش با درس خواندن و درس دادن در دانشکدهروزنامۀ اطالعات گذشت و جوانی و میانسالی

ود و کارکردن در روزنامۀ کیهان به عنوان گزارشگر، دبیر سرویس گزارش و عضو شوراي گذارش بکیهان بنیان
 . تیتر

اولین مطلبش زمانی چاپ شد که با هزینۀ کیهان به همراه گروهی از دانشجویان دانشکده براي تهیۀ گزارش به 
از وضعیت روستاهاي سفري که هیچ تعهد کاري براي موسسه نداشت اما گزارش آنها . استان خراسان رفتند

اي که تا سال صفحه. کیهان به اسم خودشان چاپ شد 5جنوب خراسان، چند روز بعد از بازگشتشان در صفحۀ 
 .کردداد یا گزارشهایی که او انتخاب مییا گزارشهاي محمدمهدي فرقانی را در خود جا می 75

شروع کردیم که مقاومت سنگینی در  کارمون روما در شرایطی  ":  سال اول ورودش به کیهان سخت گذشت 
 ".از طرف قدیمیهایی که تحصیالت مرتبط نداشتند، اما سالها کار کرده بودند. برابر حضور ما در تحریریه بود

گرفته هایش گفته که چه طور شش ماه اول را میز و صندلی نداشته و تا سه ماه حقوق نمیاو بارها در مصاحبه
براي  ". قراره عذرتون رو بخوان. موندنی نیستید ": اند که خواندهشان آیۀ یأس میترها مدام برایقدیمی. است

برده است تا مبادا قبل از رسیدن به شتن خبرها و گزارشهایش آنها را مستقیم براي سردبیر میهمین بعد از نو
  .دست او راهی سطل آشغال دبیر سرویسها بشود
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نگاران خیلی خوب و موفقی بوده تردید یکی از روزنامهبیفرقانی  ": گویدهادي خانیکی همکار و دوستش می
 ".نگاري توانسته است پل بزندنگاري و دانش روزنامهکه بین حرفه روزنامه. است

داند که توانسته است سالمت و موفق جلو نگاري میروزنامهرهاي او را بدون شک یکی از قَد محمود مختاریان
اند خودشان را گاه شغل درآمدزایی نبوده است بویژه براي کسانی که نخواستهگاري در ایران هیچنروزنامه. برود

و اینکه مطلقاً . محمود مختاریان معتقد است رمز موفقیت فرقانی سالمتی شخصی اوست. آلودة حواشی کنند
 .فساد نداشته است

و  بی اخالقی "ش دنیایی بوده است از سیاست همیشه برای. سیاست را دوست نداشته است؛هیچ وقتاو اما 
  ".ديات را از دست میاگر وارد دنیاي سیاست شدي، استقالل شخصی و انسانی: گویدمیفرقانی . "دروغگویی

 سیاست را بر اساس همان اصل . تواند بشودنگاري هرگز از سیاست جدا نبوده و نمیاما از آنجا که روزنامه
   .اش نگاه داشته استدر حاشیۀ زندگیهمیشه  "آمیزهمزیستی مسالمت"

تنها پسري که راه پدر را انتخاب . هم سرایت کرده است " علی "اش به سیاست به پسر دومش عالقگیگویی بی
همیشه آنقدر خانوادة فرقانی نگاري کرد  و اگر چه در دانشگاه، مهندسی کشاورزي خواند اما جذابیت روزنامه

ي است که او هم تاب مقاومت در برابر این شغل را نداشته باشد و فوق لیسانس را در رشتهرا شیفتۀ خود کرده 
 .مدیریت رسانه ادامه بدهد

هاي کرد و وارد حوزهریزي میداند که کار را خوب برنامهنگاري جدي میهادي خانیکی، فرقانی را روزنامه
ي دانشگاه هم بسط نگاري محدود نکرده و در حوزهي روزنامهخودش را به ذوق و حرفه. شدجدید کار هم می

 .داده است

اش اياي در زندگی حرفهمصاحبه با هویدا حادثه.ناپذیري از زندگی او بوده استگزارش همیشه بخش جدایی
من . مصاحبه با هویدا در واقع گزارش من از اون مصاحبه است و نه مصاحبه: گوید طور که خود میبود یا آن

 .خاطر بسپارمشه تو اون فضاي سنگین بهکردم از فضا تصویربرداري بهینه کنم و آنچه را که گفته میسعی 

برود با هویدا نخست وزیر سابق محمدرضاشاه از وقتی که امیر طاهري سردبیر  وقت کیهان گفته بود که باید 
براي همین است که       . اطالعات آوريمصاحبه کند تا وقتی که به زندان رسیده بود فرصتی نبود براي جمع

کردم و آوري میاطالعاتی جمع داشتمبارها تا رسیدن به اوین تأسف خوردم که کاش فرصت می ": گویدمی
آمد وقتی ضبط صوت و قلم و کاغذش را به کارش می ولی آیا داشتن اطالعات ".رفتمآماده براي مصاحبه می

  حرف زدن با هویدا را ندارد؟گرفتند و گفتند که حق پرسیدن سؤال و 
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کیهان از  5تا وقتی دبیر سرویس گزارش کیهان بود صفحۀ : گویداش میسیدمحمد مهدیزاده دانشجوي قدیمی
 .صفحات خواندنی بود

نگاري را شغل که روزنامهدختر یکی از اقوام دور کاشان . با مهدخت بروجردي ازدواج کرد 1354دي ماه 
شاید . روزنامه نگاري شغلیه که هیچ دو روزش مثل هم نیست: کند وز هم فکر میدانست و حتی هنجذابی می

 .هاي فرقانی براي من شغلش بودیکی از جاذبه

شود اما بعد از شش مهدخت به همراه محمدمهدي فرقانی نزدیک به یک ماه براي ادامۀ تحصیل عازم آمریکا می
بعد از بازگشت، فرقانی . شوندنجا مجبور به بازگشت میماه به خاطر مشکالت مالی و تفاوت فضاي فرهنگی آ

 .گرددهایش بر میدهد و مهدخت که دانشجوي زبان انگلیسی بود به کالسبه کارش در کیهان ادامه می

کرد بالخره شیطنتهایی می. کردمخیلی براش احساس خطر می}قبل از انقالب{من آن زمان: گویدمهدخت می
 .که نباید

مهدخت بعدها فوق لیسانس و دکترایش را در رشتۀ ارتباطات خواند ولی به صالحدید گروه، دروس روابط 
: عمومی هیچ وقت نگاه نقادانۀ محمدمهدي را به خود جذب نکرد روابط. کندعمومی را در دانشگاه تدریس می

نه در  ،توجیه و مدیریت اطالعاتبینم یعنی در خدمت اش فعالً میبه مفهوم هابرماسی من روابط عمومی را "
ها در پیش گرفته فرقانی همان راهی را در ارتباط با روابط عمومیمحمدمهدي  ".و رشد فکريخدمت آگاهی 

 . "همزیستی مسالمت آمیز ": است که براي سیاست 

شد و  به دعوت یکی از دوستان براي انتشار مجلۀ علمی آموزشی در زمینۀ مدیریت انتخاب 68فرقانی سال 
را در بین کل  "تدبیر "او . را به عهده دارد "تدبیر"نزدیک به بیست سال است که همچنان سردبیري ماهنامۀ 

بدون حتی یک شماره وقفه، بدون یک هفته تأخیر در طی  ": داندمطبوعات تخصصی ایران منحصر به فرد می
 ي کیهان یا ماهنامۀ تخصصی تدبیر؟امهکار در روزن: تر استد بگوید که کدام جذابنتوانمی ".بیست سال

 ". مشکالت و جذابیتهاي خاص خودش را. هر کدام دنیاي خاص خودش را دارد ": کندمیفرقانی فکر 

  : ی شاید مصداقی باشد براي این شعر سعدي رفتار فرقان
  که خواهی توانی نمودکه هر گه  /ضمیر دل خویش منماي زود 

هایش این است که چه خوشحالی و چه یکی از ویژگی: گویدو همکارش میعلیرضا پاکدهی دانشجوي قدیمی 
  .دهد یا واکنشهاي تند نداردناراحتی را مثل بعضیها خیلی سریع بروز نمی
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چون واکنشهاي اطرافیان به او به عنوان فردي جدي . مهدخت معتقد است رفتار او در خانه از بیرون بهتر است
  .است

. خوشحالی که باال و پایین بپره ازش ندیدم: گویددانشجوي قدیمی و همکارش میسیدمحمد مهدیزاده دیگر 
خواست از پایان نامه فوق لیسانس یا دکترا ولی زمانی که نتیجۀ قبولی فوق لیسانس را گرفته بود یا وقتی که می

  .دفاع کنه، می شد خوشحالی اش را حس کرد
با این . بی اخالقیهایی که در جامعه هست، قدر ناشناسیها. کندیبیشتر از همه چیز مسائل اجتماعی او را اذیت م

حال چه در مقابل دانشجویان ،چه در مقابل استادان و همکاران و کارمندان هر قدر هم که عصبانی بشود درون 
. دهعکس العمل فوري حاد به هیچ وجه نشون نمی": گویدطور که مهدخت میخودش نگه می دارد و همان 

  ".ک مورد ندیدم که بخواد بالفاصله از موضع قدرت برخورد کنهمن حتی ی
دیگه . ایه و تمام میشهعصبانیت پدرم معموالً به صورت یه داد زدن لحظه ": پسر دوش،علی فرقانی می گوید 

  ".خیلی ادامه پیدا نمی کنه
  :گویدمهدخت می. بیشترداند و بروز عصبانیتش را مهدخت بروجردي رفتار او را در خانواده کمی متفاوت می

ده و حتماً بروز می ".اش رو پنهان کنهتونه ناراحتی و عصبانیت و خستگیشخصیتی داره که به هیچ وجه نمی "
در واقع از اینکه  ": اما این چیزها تا به حال مهدخت را ناراحت نکرده است ".کنهاگر الزم باشه سرِ ما خالی می

  ".شوم بلکه دوست دارم این کار را بکنمو روانی او نه تنها عصبانی نمی یه محملی هستم براي تخلیۀ روحی
دن      ش نشگاهاشود چون براي تحصیل در مقطع دکترا و البته بورسیۀ دنامۀ کیهان خارج میزاز رو 75سال 
بت داند اما در موردش صحاو عوامل دیگري را هم دخیل می.توانسته است کار رسمی دیگري داشته باشدنمی
     ".بماند براي یک زمان دیگر. نه دیگه ": خواهد صحبت کندیعنی نمی. کندنمی

همانجایی که سالها . رئیس دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه عالمه شد) 82سال( 80در اوایل دهۀ 
  .درس خوانده بود و درس داده بود

بت به دانشجویان و وقایع دانشکده در سالهاي اش را نسگیريبرخی مدیریت بحران فرقانی و بیشتر موضع
به دنبال رفتن دکتر نمکدوست از دانشکده و تحصن دانشجویان، در کنار دانشجویان و نه در . اندریاستش ستوده

رفتار صورت گرفته ما را خلع سالح کرد در برابر مقامات دانشگاه،  ": مقابل آنان قرار گرفت اما بعدها گفت
  ".دبل عصیان حاضر نبود که کوتاه بیامقابل تهدید، در مقا یعنی دانشگاه در
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نامه حال وقتی نامۀ شوراي صنفی در مورد وضعیت سایت کامپیوتر و تجهیز آنجا به دستش رسید از لحنبا این 
. هاي ما جامۀ عمل بپوشانیدکه شما یک هفته فرصت  دارید که به خواسته تهدید کرده بودند ": خوشش نیامد

      ". کنید الزم است با این لحن با رئیس دانشکده صبت کنیدبودید که فکر  رفتار ناصوابی از من دیده شما چه

توانست پاسخ را میها آیا همۀ خواسته ": گویدداند و میهادي خانیکی کارنامۀ مدیریتی فرقانی را مثبت می
سیستم یا ساختار کرد بلکه ممکن بود کاري نمیخواست یا نه به این معنی که نمی. مثبت بدهد؟ به نظر من نه

  ". پاسخ منفی بدهد

هاي آن به یکی از دانشکدة علوم ارتباطات که بعد از انقالب اسالمی به اسم غربی بودن رشته تعطیل شد و رشته
ر      اگر چه برخی فک. گرایشهاي رشتۀ علوم اجتماعی تبدیل شده بود در دورة مدیریت فرقانی دوباره تأسیس شد

توانست دانشکدة تازه کرد شاید میکنند این تأسیس تنها ظاهري است و اگر فرقانی تالش بیشتري میمی
تأسیس علوم ارتباطات را براي همیشه از دانشکدة علوم اجتماعی جدا کند و مکان مجزایی را به آن اختصاص 

ولی همه چیز در . اومد کردماز دستم برمی باشند که من هر کاري دوستان مطمئن ": گویدبدهد اما فرقانی می
    ". توان من نبود

در دانشکده افتاد من  86اتفاقاتی که در اردیبهشت و خرداد  بعد از ": از ریاست دانشکده استعفا داد 86تیرماه 
 ". کردم که خیلی ادامۀ کار موضوعیت ندارهاحساس 

 .درجه تغییر بدهد 180نیست که مسئولیت ، رفتارش را سیدمحمد مهدیزاده معتقد است فرقانی از آدمهایی 

من شدیدترین  ": گویدمهدخت می. اش راهیچ کس شادي آشکار او را ندیده است و ابراز احساسات شادمانه
علی  امیر ".آرهناخودآگاه بعضی کلمات را به زبون مییعنی . بینماش میابراز احساساتش را در مقابل نوه

حتی وقتی درموردش  ،آوردتنها کسی است که همیشه او را به وجد می) اولین پسرش(د کوچولو پسر فرزا
نفس، : سه تا کلمه است ": هم عقیده استشان شاید محمدمهدي هم با مهدخت در مورد نوه. کندصحبت می

 ". این بچه را توصیف کرد شهها مییعنی فقط با این واژه. روح عشق،

 .کندبیشتر از همه پدرش را خوشحال می "همدلی و صمیمیت خانواده  "کند علی فرقانی فکر می

  " .همیشه باباشون رو بیشتر قبول دارند ":  گوید سه پسرشان بیشتر تحت تأثیر او هستند امامهدخت می
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در  58سال . اندهایشان را به تصویر کشیدهآنجا که اندیشه .هایشان پیدا کردشود ال به الي نوشتهآدمها رو می
هاي قد و نیم قد شهر حلب که همه به بچه" : نوشت "! هاي تهراناي بنا شده از زبالهمحله: حلب آباد "گزارش 

  . "آقا تفنگ داره  "خوردند دورش را گرفتند که سن مدرسه رسیده بودند و توي خاك غلت می
} ملت{شد که به قلب غارتگران اموالاي باها، گلولهشاید ضبط و انعکاس این صحنه. گفتندشاید هم راست می

 نگاري نبوده است؟و آیا این نگاه همیشگی محمدمهدي فرقانی به روزنامه ".رودنشانه می

وقتی در گزارشش از موزة مردم . حفظ کرده است 55فرقانی نگاهش به حفظ ارزشها و سنتها را از همان آبان 
ي خصایل و عادتهایی دریغ از همه. کنداي تعقیبم میایههمه جا تأسف و افسوس مثل س ": شناسی تهران نوشت 

خوانند و باید پنهان کنی که اینها را و امروز اگر تو به آنها وفادار باشی، امل و سبک مغزت میکه از دست رفته 
 ". خواهی به قیمت پذیرفتن خوي غربی، از دستشان بدهیدوست داري و نمی

من این فرهنگ رو تو نسل جوون  ": گویدفرقانی می. انگیزي بوده استتفاوتهاي نسلی همیشه بحث جنجال بر
بینه کسانی را چرا؟ براي اینکه عمال داره می. که من باید یکشبه راه صد ساله را برم، آن هم بدون تالش ،بینممی

 ".ته باشندبدون اینکه اهلیت ، صالحیت ، توانایی یا شایستگی خاصی را داش. هستندکه صاحب ثروت بادآورده 

شق مثبت کنه می همیشه سعی. بینی بیشتر پدرمخوش ": داندعلی فرقانی تفاوتش را با پدرش در دو مورد می
 ".گراتر هستمآلاش، برخالف من که ایدهو واقع بینی جوییو میل شدید پدرم به مصالحه و صلح. قضیه رو ببینه

هر . اندهاي خوبیاصوال بچه" : داندخودشان میمهدخت تمام مشکالت نسل جوان را از کم کاري نسل 
مشکل ماست کار فرهنگی رو . ها دارند مشکل ماست نه مشکل شماکوتاهی هم که شده، اگر هم کسري بچه

 ". کنیمبچه هامون نمی
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 راه بی پایان

سال خیلی سخت کار کردم و  53محمدمهدی فرقانی این روزها کمی خسته است. واقعیتش این است که چون 

 کنم نیاز به استراحت دارم. تقریباً بخش اعظم این دوره را هم درس خواندم، هم کار کردم، احساس می

 کنند:شن سه خصلت پیدا میوقتی پیر می آدمها "گوید: اش میحفیظ ا... شریعتی یکی از دانشجویان قدیمی

شن. دکتر فرقانی از دستۀ رحم میای هم شدید و بیشن ، گاهی هم تودار و کم حرف. عدهای پرحرف میعده

 "دوم است.

آورد. در مراسم تجلیل از استاد عباس زاده گفت که دوست دارد بازنشسته او گاهی این خستگی را به زبان می

 شود.

بیکارماندن ، دور شدن از کانون  "نوشته بود:  "کنند! ی سالمندان فرار میپیرها از خانه "در گزارش  35مرداد 

فعالیتهای اجتماعی ، احساس پوچی و بیهودگی، طرد شدن از خانواده، بی نقش شدن در معادالت اجتماعی، 

چرکین تبدیل کرده است که و ترس از پیری را به یک دمل ی سالخوردگی بیماری و ضعف و کهولت.  مسأله

حاال که به میانسالی رسیده است بازنشستگی را مترادف با خانه نشینی و بیکاری  "هر آن ممکن است سرباز کند. 

 است. "ی تکامل در زندگی ی عطف و یک نقطهرسیدن به یک نقطه "داند. بازنشستگی برایش نمی

شته به خاطر مشکالت مالی که داشتند به جز سفرهای مهدخت و محمدمهدی هر دو سفر را دوست دارند در گذ

 "اش را نداریم.دیگه حوصله "اند و امروز : نوروزی به یزد و گاهی به شمال خیلی سفر نرفته

دهد و محمدمهدی فکر کند محمدمهدی مهمانیهای خانوادگی را به سفر ترجیح میمهدخت همیشه فکر می

 چیز.کند مهدخت، خواندن را به همه می

خواستم دوباره تونم بگم اگر میتقریباً می "محمدمهدی فرقانی هیچ وقت از راهی که آمده پشیمان نشده است : 

دادم ، حاال این که چه طور تمومش کنم هنوز به رفتم و به همین ترتیب ادامه میشروع کنم همین راه رو می 

  "دونم. نقطۀ پایانش نرسیدم. نمی

  78یز و زمستان پای –سمیرا سلطانی 
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