
 

 

 

 ٔحٕذ ٘ظشی ٌٙذضٕیٗ

 ٔطت ا٘ذیطٝ یه



می اندیشد( محمد نظری گندشمین) آنچه یک معلول   

 محمد نظزی گندشمین
 کارشناص ارشد روانشناسی

09143542328 

M.N.G 

Nazaribest@yahoo.com 
nazaribest.samenblog.com 

 

mailto:Nazaribest@yahoo.com


بررزام مررن  ررات  نیدررر  رر     ررزا  

چررر  ت رررزي  رررز ن اندومی ننرررد ب  ررر   

میخىاهم منم ت رز نم وت زورى ر را   

 اشررررا  باشررررم مررررن میخررررىاهم برررر     
 ت زوى ر مشهىرباشم

 

 محمد نظزی گندشمین



وظيفه ما درزندگى آن است 
مهها .   كههه  ههه بههيي   ههاز   

 ههىاغ گينههيا ونااميد ههدن 
زنهدگى  .  ه دنيا نيامده ا ه  

  دون اهداف واالو آرزوهاي 
  زرگ ،هدركىدن عيىاست

 محيد نظىي گند ييا





 ا ن ب  اندا   ر منطق و عقل وجى 

  حاکمیّّر تحر اندا  ک  نیدر معنی

 اعمال هم  و اسر منطق و عقل مط ق

 حىل بز احداساتش و رتاار اتکار، و

ش فاا ، چزود می منطق و عقل محىر  
 

 محمد نظزی گندشمین

 

 

 
 



اند شید   ر قالب های ک یش  ای ،  

. امن  تکز ما را محدو  می کنند  

اتکار ک یش  ای و قالبی مثل  ا زن ای 

می ماند ک  ب  ما اجاسن نمی  هد تزاتز 

اس عقا د و باور و  اندا  های سما   

.بیاند شیم و عمل کنیمحال وى ما    
 

گندشمینمحمد نظزی   
 



آٖ تٝ چیضی فىش وشد ٚ ا٘ذیطیذ ٚلتی اص ٞستی ٕ٘ی تٛاٖ 
ٔٗ تٝ چیضی فىش ٔی وٙٓ وٝ دس . چیض دس رٞٗ اثشی ٘ثاضذ

رٞٗ ٔٗ ٔٛجٛد تاضذ ٚ ٞستی داسد ٘ٝ آٖ وٝ آٖ چیض 
صشف ٚجٛد یه چیض دس . صشفا دس ٔحیظ ٔٛجٛد تاضذ

. ٔحیظ تٝ ایٗ ٔؼٙی ٘یست وٝ دس رٞٗ ٔا ٞٓ ٚجٛد داسد
تشای ٕٞیٗ است دس یه ٔحیظ یىساٖ ، افشاد ا٘ذیطٝ ٞا ٚ 

صشف تٛدِٖ ٔحیظ یىساٖ تٝ ایٗ . ادسان ٔتفاٚتی داس٘ذ
ٔؼٙی ٘یست وٝ افشاد حاضش دس آٖ ٔحیظ ٘یض رٞٙیّت 

ٕ٘یىٙذ ٔحیظ دس ا٘ساٖ حَّٛ . ٔی وٙٙذیىسا٘ی سا تجشتٝ   
.ضىُ ٔیثخطذتشداضت خٛد سا اص ٔحیظ فشدی ٞش تّىٝ   

 
نظزی گندشمینمحمد   



 کِ تغَسی هیخَاّین آًچِ ٍاضح تیاى یقٌی ّذفگزاسی 
 تاؿذ دػتشع دس یا ٍ هـخص ّذف تِ ٍصَل اتضاس ٍ هؼیش

 ّش .کشد خَاّین ایجاد سا ای ٍػیلِ ٍ ساُ چٌیي ایٌکِ یا
 ها اًشطی ٍ صهاى سفتي ّذس تِ تافث هیتَاًذ اتْام گًَِ
 چیضی تِ ًویتَاًین ها .هیکٌذ دسگن ػش سا ها اتْام .تاؿذ
 چِ کِ ًثاؿذ ٍ ًیؼت هـخص ها تشای ٍقتی یاتین دػت

 آسصٍ ٍلی اػت فیٌی ای خَاػتِ ّذف .هیخَاّین
 جٌثِ ؿذى هحقّق تشای کِ اػت رٌّی توایلی ٍ خَاػتِ
 آسصٍ ٍ ّذف تیي ٍجَد ایي تا .اػت ًیافتِ فولیاتی
 رّي ّذف هثذأ .گشدد تشقشاس یا تاؿذ سٍاتغی هیتَاًذ

.اػت یافتي فیٌیّت یا رّي اص خاسج ّذف هقصذ ٍلی اػت  
 محمذ نظری گنذشمین



 
 دیٍشاٖ ٔثُ ایٙىٝ .تیا٘ذیطٓ دیٍشاٖ ٔثُ ِضٚٔا ٘ثایذ ٔا

 ٔا ا٘ذیطیذٖ وٝ ٘یست ٔؼٙی ایٗ تٝ ا٘ذیطیٓ ٕ٘ی یا ٘یا٘ذیطیٓ
 ایٗ تٝ وٝ ٘یستٙذ ٔا ٞای جأٝ ٔثُ ٔا ٞای ا٘ذیطٝ .داسد ٔطىُ
 ٞای ا٘ذیطٝ وٝ چشا جست سٞایی ٚ دٚسی آٟ٘ا اص تتٛاٖ آسا٘ی

 ٚجٝ ٞیچ تٝ ٚ ٔاست ا٘سا٘ی اسصضٕٙذ ٞای داسایی جضٚ ٞٓ ٔا
 ایٗ وٝ وٙٙذ تحمیش سا ٔا تاٚسٞای ٚ ٞا ا٘ذیطٝ ٘ذاسیٓ دٚست
 ٞستۀ ، ٔا ٞای ا٘ذیطٝ .است لاِثی تفىش داضتٗ ػالثت ٕٞاٖ

 است حیٛاٖ اص ا٘ساٖ أتیاص تؼمُّ ٚ ٞستٙذ ٔا سٚا٘ی ٞستی
  ٔیطٛ٘ذ ٔتٕایض ٚ ٕٔتاص آدٟٔا دیٍش اص خٛدضاٖ تفىّش تا ٘یض ٚآدٟٔا

   .یاتٙذ ٔی ٔتفاٚت ٕ٘ٛدی خٛدضاٖ ٞای ا٘ذیطٝ خّك تا ٚ
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 ٚ تٕا٘یٓ ٔحصٛس خٛدٔاٖ رٞٗ ٔغّك حاوٕیّت دس ٘ىٙیٓ سؼی
 رٞٙیّت دس .تٍٙشیٓ خٛدٔاٖ رٞٗ ثاتت دسیچٝ اص سا دیٍشاٖ

 تٝ سا خٛدٔاٖ ٍ٘اٜ وٙیٓ تالش ٚ تاضیٓ داضتٝ ا٘ؼغاف خٛدٔاٖ
 .تاضیٓ داضتٝ ٘ظش ٚسؼت ٚ تثخطیٓ جأؼیّت پیشأٖٛ ٚ ٔسایُ

 جای خٛدٔاٖ دیذ حٛصٜ دس سا صیادی ٞای ٘ظشٌاٜ وٙیٓ سؼی
 وٝ ٘ثاضیٓ خٛدٔاٖ ٘ظش ٚ ا٘ذیطٝ تٝ ٔحصٛس ٚ ٔحذٚد تٟٙا ٚ دٞیٓ

 فىش تٝ لٙاػت .است خٛدپسٙذی ٚ خٛدخٛاٞی ٘ٛػی تٝ ٞٓ ایٗ
 وٙذ ٕ٘ی وفایت ٔا اجتٕاػی ٚ فشدی حیات ادأٝ تشای خٛدٔاٖ

 ٚ تشد ٔی تٟشٜ ٘یض دیٍشاٖ افىاس اص ٔا تفىش ضیٜٛ ٚ فىش وٝ چشا
 تٝ ٔتؼّك صشفا ِٚی است ٔٗ فىش چٝ اٌش ٔٗ فىش .ضٛد ٔی غٙی

 دیٍشاٖ افىاس تاثیش تحت تٛا٘ذ ٔی ٔٗ فىش وٝ چشا ٘یست ٔٗ
.وٙذ وٕه دیٍشاٖ افىاس صایص تٝ خٛد ادأٝ دس ٚ ٌشدد ٔتِٛذ  

 ٔحٕذ ٘ظشی ٌٙذضٕیٗ



 
 ٚ ٞا تٛا٘ایی خٛدٔاٖ رٞٙی فشضیات تا صشفا پیطاپیص .تسٙجیٓ ػُٕ دس سا خٛدٔاٖ ٞای تٛا٘ایی

 ٕ٘ی ٔٗ .ٌشد٘ذ ٔی ٔتفاٚت ٘تایج ، ٞا فشضیٝ تغییش تا وٝ چشا ٘ىٙیٓ تؼییٗ سا ٞایٕاٖ ٘اتٛا٘ی
 ایٗ ٔٗ حشف ، ٘ٝ .٘ذاسد واسوشدی ٚ ٔفْٟٛ ٚ ٔؼٙی ٞیچ ٚ است ٔشدٚد وأال داسیٓ رٞٗ دس آ٘چٝ ٌٛیٓ
 ٞا ٌیشی تصٕیٓ تشای خٛدٔاٖ ػُٕ لغؼی ٔالن ضٛیٓ ٔی ٔتصّٛس یا داسیٓ رٞٗ دس آ٘چٝ وٝ است

 رٞٙی تمٛیت تٝ ٔا ٌاٜ وٝ چشا ٘یست وافی تاص ضٛد ٔی آصٔٛدٜ ٞٓ ػُٕ دس آ٘چٝ ٘ظشْ تٝ حتّی .٘ذا٘یٓ
 ٚ حذّ ٚ ساصیٓ آضىاس ٚ وٙیٓ وطف سا خٛدٔاٖ تاِمّٜٛ ٞای تٛا٘ایی تتٛا٘یٓ تا داسیٓ ٘یاص خٛدٔاٖ سٚا٘ی ٚ

 ایٗ تٝ تسٙجیٓ سا خٛدٔاٖ ٞای تٛا٘ایی ػُٕ دس ٌٛیٓ ٔی ایٙىٝ .تثشیٓ پیص سا خٛدٔاٖ تصّٛسات ٔشص
 تٝ دست ٚ وٙٙذ ٔی ٌیشی تصٕیٓ خٛدضاٖ ٘یاصٔٛدٜ تصّٛسات اساس تش صشفا وٝ افشادی وٝ است ٔؼٙی
 تصّٛسات حیغٝ واسایی ٚ صحّت تشای تایستی داس٘ذ تشٔی الذاْ ٚ ػُٕ اص دست یا ص٘ٙذ ٔی ػُٕ

 ػُٕ تٝ دست ٚ وٙٙذ واسی ػٕال ایٙىٝ اص لثُ افشادی ٌاٜ . تض٘ٙذ دست ٞٓ ػّٕی اجشای تٝ خٛدضاٖ
 ٚ وٙٙذ ٔی تّمی غیشٕٔىٗ ٚ ٘اضذ٘ی سا واس ٚ ٌیش٘ذ ٔی تصٕیٓ خٛدضاٖ رٞٗ تصّٛسات ٚ افىاس تا تض٘ٙذ
 ، خٛدضاٖ ٔٛجٛد فىشی ٔحتٛای ٚ رٞٙیّت تا پیطاپیص ٚالغ دس آٚس٘ذ ٕ٘ی سٚی ػُٕ تٝ عشیك تذیٗ

 وٝ دٞٙذ ٕ٘ی خٛدضاٖ تٝ سا الصْ فشصت ٚ اجاصٜ ٚ ساص٘ذ ٔی ٔٙصشف ػُٕ تٝ صدٖ دست اص سا خٛدضاٖ
 خٛاٞذ ٌیشی ٘تیجٝ تغاتك داد خٛاٞذ سٚی ٚالؼی جٟاٖ دس آ٘چٝ تا ضٛ٘ذ ٔی ٔتصّٛس رٞٗ دس آ٘چٝ آیا

 ضاٞذ ، خٛدضاٖ تصّٛسات تشخالف ایٙىٝ یا وشد خٛاٞٙذ تاییذ ػُٕ دس سا خٛدضاٖ تصّٛسات یؼٙی داضت
 ٘طذٖ ٚ ضذٖ ٔٛسد دس سا خٛدٔاٖ ٞای تشدیذ ٚ ضه عشیك تذیٗ ٚ ؟ تٛد خٛاٞٙذ دیٍشی چیضٞای

.وشد خٛاٞیٓ تشعشف چیضٞا تؼضی  
 

٘ظشی ٌٙذضٕیٗٔحٕذ   



 پشسٓ ٔی سٛاَ دیٍشاٖ اص تٟٙا ٘ٝ ٔٗ .است ٔٗ ػالیك جضٚ پشسیذٖ سٛاَ
 سا ٞا سٛاَ جٛاب ٘یست ٟٔٓ . پشسٓ ٔی سٛاَ ٞا دٜ خٛدْ اص سٚص ٞش تّىٝ

 تٝ سا ای تاصٜ ا دسیچٝ خٛدْ رٞٗ دس سٛاِی ٞش تا چٖٛ ٘ذا٘ٓ یا تذا٘ٓ
 تاػث وٙجىاٚی ٚ .است وٙجىاٚی ٘طا٘ٝ سٛاَ .ٌطایٓ ٔی ٘ٛیٙی د٘یای

 ٔٛضٛع تا ضذٖ دسٌیش ٘طا٘ٝ سٛاَ . ضٛد ٔی ٔا ضٙاخت ٚ فٟٓ ٌستشش
  ضشٚسی سٛاَ یه ٌفتٗ ٚ خّك تشای . است تفىّش اص ٔحصِٛی سٛاَ . است
 ٕٔىٗ . ٘یست اِساػٝ خّك سٛاَ عشح ٌٚش٘ٝ وٙیٓ عی سا ٔشاحّی ٔا است
 سٛاَ تِٛذ ِحظٝ تذا٘یٓ تایذ ِٚی ٌشدد اسایٝ اِساػٝ خّك سٛاِی است

 ( سٛاَ ) وٛدن یه . است تِٛذ اص لثُ ضشایظ ضذٖ فشاٞٓ ٘یاصٔٙذ
 عَٛ ٔاٜ 7 ٚ 6 حذالُ تّىٝ آیذ ٕ٘ی د٘یا تٝ ٚ ضٛد ٕ٘ی ٔتِٛذ ٘اٌٟا٘ی

 رٞٗ دس چٖٛ ٚ ضٛد ٔی ضشٚع لثُ اص سٛاَ یه خّك سٚ٘ذ ِزا. وطذ ٔی
 سٛاَ ٌیشی ضىُ سٚ٘ذ اص دیٍشاٖ است ٕٔىٗ ضٛد ٔی عی سٚ٘ذ ایٗ

 وٙٙذ تصّٛس ٚ وٙٙذ ٔطاٞذٜ سا سٛاَ تیاٖ ِحظٝ تٟٙا ٚ تاضٙذ ٘ذاضتٝ خثشی
. ٘یست عٛس ایٗ ٕٞیطٝ ِٚی است تٛدٜ اِساػٝ خّك وٝ  
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 .تجسیه و تحلیل رهنی ، می توانذ موجب افسایش یادگیری شود 1)
 .، می توانذ موجب یادگیری کیفی گرددو تحلیل رهنی تجسیه  2)
 .، میتوانذ موجب درونسازی آموخته های ما گرددو تحلیل رهنی تجسیه  3)
، میتوانذ یادگیری های متفاوت ما را سازمانذهی و تجسیه و تحلیل رهنی 4)

 .مرتب سازد 
، میتوانذ نکات مبهم و غیر واضح یاادگیری ماا را   تجسیه و تحلیل رهنی 5)

 .روشن کنذ
 .، می توانذ یادگیری ما را بسط و عمق ببخشذتجسیه و تحلیل رهنی 6)
، باعث میشود یادگیری ما در سطح هوشایار روی  تجسیه و تحلیل رهنی 7)

 .دهذ
، موجب می شود تسلط کافی برای آموختاه هاای   تجسیه و تحلیل رهنی 8)

 .خود پیذا کنیم
 ٔحٕذ ٘ظشی ٌٙذضٕیٗ

 



 
 چمذس ٞش ِٚی .داسد تأثیش ٌیشی تصٕیٓ ویفیّت تش اعالػات وٕیّت
 سضایی تٝ تأثیش ٌیشی تصٕیٓ ویفیت تش تاضذ تاالتش اعالػات ویفیّت

 ٔؼٙی ایٗ تٝ ِیه ٘یست وافی اعالػات وٕیت صشف ِزا . داسد
 وٝ اعالػاتی حتّی وٝ چشا ٘یست، ٟٔٓ اعالػات وٕیت وٝ ٘یست

 ٔی ٔیشسٙذ ٘ظش تٝ ٔٛضٛع تٝ ٘أشتٛط ٚ دسد٘خٛس تٝ ظاٞشاً
 دس .تٍزاس٘ذ سا خٛد ٔٙفی یا تأثیشٔثثت غیشٔستمیٓ تغٛس تٛا٘ٙذ

 سا ٔشتٛط اعالػات ٘ٛػی تٝ ٘أشتٛط اعالػات ضذٖ ٔتٕایض ٚالغ
 ٔی صٛست اعالػات ٔمایسٝ عشیك اص أش ایٗ ٚ دٞذ ٔی ٘طاٖ
  ٚ ٔتفاٚت ٞای عثمٝ ، اعالػات وشدٖ غشتاَ تا ٚالغ دس .ٌیشد

 ٘ٛع دس سا ٔا تٛا٘ذ ٔی وٝ آیذ ٔی ٚجٛد تٝ اعالػات اص ٔتؼذدی
ساصد یاسی ٚ آٌاٜ خٛدٔاٖ ٞای ٌیشی تصٕیٓ  

 ٔحٕذ ٘ظشی ٌٙذضٕیٗ



  .وٙذ وٕه خٛدت تٝ خٛدت اص تٟتش تٛا٘ذ ٕ٘ی ٞیچىس
 خٛدت تایذ تٛ .وٙٙذ ٘ظاسٜ سا تٛ ٚ ٔٗ تٛا٘ٙذ ٔی فمظ دیٍشاٖ

 ٘ىشدٜ تغییشی حاَ تٝ تا اٌش ، تاضی خٛدت تغییش دس پیطمذْ
 ٚضغ اٌش . ایذ ٘طذٜ واس تٝ دست خٛدت وٝ است ایٗ تخاعش ایذ

 تشای ٘ذاسد چٙذا٘ی فشق دٚست سٚصٞای ٚ دیشٚصت تا أشٚصت
 ٔٛجة وٝ ایذ ٘ضدٜ دست واسٞایی تٝ ٞٙٛص تٛ وٝ است ٕٞیٗ

 ػىس تایذ وٙی تغییش خٛاٞی ٔی اٌش .ٌشدد تٛ دس تغییشاتی
  جٕغ اص اٌش ٔثالً دٞیذ ا٘جاْ تایذ ٘ذاسیذ دٚست وٝ سا واسٞایی
 ٞستیذ وٝ آٍ٘ٛ٘ٝ سا خٛدت .تپیٛ٘ذیذ جٕغ تٝ تایستی ٌشیضا٘یذ

 ا٘تظاس دیٍشاٖ ٚ خٛدٔاٖ اص ٘ثایذ . تاش داضتٝ دٚست ٚ تپزیش
 ٘یاصی ٘ٝ ٚ است ٕٔىٗ ٘ٝ واس ایٗ وٝ تاضیٓ داضتٝ سا وٕاَ ٟ٘ایت

.است  
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 وّیطٝ لاِة دس ا٘ذیطیذٖ ، تیضاسْ آٖ اص ضذت تٝ ٔٗ وٝ چیضٞایی اص یىی
  تذٖٚ ، وشدٖ تىشاس سا تىشاسی ٞای ا٘ذیطٝ وٝ ایٗ یا است تىشای ٞای

 ٞای عشح ٚ تثخطٙذ ٚسؼت سا ای وّیطٝ ٞای ا٘ذیطٝ آٖ تخٛاٞٙذ ایٙىٝ
 ای وّیطٝ تفىش دس آ٘مذس ای ػذٜ .آٚس٘ذ ٚجٛد تٝ سا فىشی ٘ٛیٗ

  ٕ٘ی سا آٟ٘ا اص غیش تٝ افىاسی دیٍش اٍ٘اس ا٘ذ ضذٜ ٔٙجٕذ سٚصٔشٌی
 خٛضاٖ فىشی ٞای لاِة دایشٜ دس ٌٛیی .٘ذاسد ٚجٛد اصالً وٝ یا ضٙاسٙذ

  ٔثُ ٚ ا٘ذ ٔا٘ذٜ غافُ ا٘ذیطٝ ا٘تٟای تی جٟاٖ تا ٚ ا٘ذ ضذٜ ٔحثٛس
 ٘طاٍ٘ش ٚ است ػادت تشاساس ایٗ ٚ پشداص٘ذ ٔی تىشاس تٝ فمظ ٞا عٛعی

  ٞٓ آٖ ٚ ص٘ٙذ ٔی حشف آدٟٔا اص خیّی ٚ .است تفىش لٜٛ فؼاِیت ػذْ
  حشف ٚ ٘ذاسد ضٙیذٖ تشای ای فایذٜ ٞیچ وٝ ٔطاتٝ ٚ تىشاسی حشفٟای

 ٔٙاسثی تستش سىٛت وٝ حاِی دس است سىٛت ضىستٗ تشای صشفاً آٟ٘ا صدٖ
 ٚ ص٘ٙذ ٔی حشف تیطتش دا٘ٙذ ٕ٘ی وٝ آ٘اٖ ٚ است ا٘ذیطیذٖ تشای
  ا٘ذیطیذٖ اص آسا٘تش صدٖ حشف وٝ است تذیٟی ٚ ا٘ذیطٙذ ٔی وٕتش

.است  
 ٔحٕذ ٘ظشی ٌٙذضٕیٗ



ساٜ ٌزضتٍاٖ ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔثٙای ٔغّك ػُٕ . ٔا ٔحىْٛ تٝ آداب ٚ سسْٛ پیطیٙیاٖ ٘یستیٓ
دس لشآٖ ورشیٓ  . ٔا ٔجثٛس ٘یستیٓ صشفاً دس چاسچٛب ٌزضتٝ ص٘ذٌی وٙیٓٔا تاضذ یؼٙی 

. ٘یض ، ٌٕشاٞاٖ ػّت ٌٕشاٞی خٛدضاٖ سا تٝ پذساٖ ٚ اجذاد خٛدضاٖ ٘سثت ٔی دٞٙرذ 
٘یاصٔٙذ دیذی ا٘تمادی داضرتٗ  ِزا تٝ ٘ظشْ تٝ ٚجٛد آٚسدٖ س٘سا٘س دس ٞش صٔیٙٝ ای ، 

تٝ ٌزضتٝ است یؼٙی ٌزضتٝ ساوٛسوٛسا٘ٝ ٚ چطٓ تستٝ لثرَٛ ٘ىٙریٓ ٚ ٔثٙرای ػٕرُ     
ٌزضتٝ تا ایٙىٝ ٚالؼی است ِٚی ٚالؼیت ٔحتٛای آیٙذٜ سا ٌزضتٝ . خٛدٔاٖ لشاس ٘ذٞیٓ

ٔی ٌٛیٙذ آیٙذٜ ساختٝ . آیٙذٜ ٕٞاٖ ٚ ٕٞا٘ٙذ ٌزضتٝ ٘یستتؼییٗ ٕ٘ی وٙذ یؼٙی 
 ٔی ضٛد ٚ اتفالی تٝ ٚجٛد ٕ٘ی آیذ ٚ ٔٗ تا حذٚدی اػتمادْ تش ایٗ است وٝ 

.آیٙذٜ ٔحصَٛ خٛاستٝ ٞای ٔاست  
ٌاٜ اص وٛدوی ٔی پشسیٓ ٚلتی تضسي ضذی ٔی خٛاٞی دس آیٙذٜ چىاسٜ ضٛی ؟ ایرٗ  
سٛاَ دس ٚالغ ایٗ ٔضٕٖٛ سا ٔی سسا٘ذ وٝ ٞش وس ٕٞیٗ أشٚص تشای ساختٗ آیٙرذٜ  

یا ٔثُ . خٛد چٝ تصٕیٕاتی ٌشفتٝ است ٚ چٝ فىش ٚ ٘مطٝ ای  دس رٞٗ تشای آیٙذٜ داسد
ساختٗ یه ساختٕاٖ است وٝ اَٚ عشح ٚ ٘مطٝ ٔی سیضیٓ ٚ تؼذ تشای ساختٗ آٖ دست 
تٝ واس ٔی ضٛیٓ دس ٚالغ ٘مطٝ اص لثُ ٔا سا ٔغّغ ٚ آٌاٜ ساختٝ است وٝ لشاس است ٔرا  

.ضٛیٓ( آیٙذٜ ای ) صاحة چٍٛ٘ٝ خا٘ٝ ای   
 

 ٔحٕذ ٘ظشی ٌٙذضٕیٗ



 ٍ تاؿین اؿتثاُ دس تؼا چِ ٘ىٙیٓ تّمی خاِص ٚ صشف حمیمت ، دیٍشاٖ اص سا خٛدٔاٖ رٞٙی ٞای تشداضت
 تِ خَدهاى رٌّی ًگاُ اص ٍاقـ دس کٌین هی رٌّی ّای تشداؿت ٍقتی ها .ًثاؿین هتَجِ ّیچ ّن خَدهاى

 خَاّین کِ ّایی گیشی ًتیجِ ٍ تاؿین خَدهاى رّي هحتَای تأثیش تحت اػت ٍهوکي ًگشین هی هؼالِ
 تا کِ یکؼَیِ گیشی ًتیجِ ٍ عشفِ یک ساّی رٌّی تشداؿت .تاؿذ هَجَد ٍاققیت اص دٍس تؼا چِ کشد
 تِ کِ ّؼتٌذ فکشی ّای الگَ ٍ تاٍسّا ّواى ٍاقـ دس ها رٌّی ّای تشداؿت گاُ .اػت ّوشاُ گیشی ػَء

 ایي اص اػتقاًت تا سا دیگشاى ٍ کٌین هی اػتفادُ قالثی ؿٌاخت ٍ تشچؼة یک فٌَاى تِ ٍ اًذ آهَختِ ها
 تشداؿت گاُ ٍ دّین هی ؿکل سا خَدهاى رٌّی ّای تشداؿت ٍ کٌین هی تاٍس فشٌّگی ٍ فکشی الگَّای

 ًتیجِ ، تاؿذ ها تقصّة اص دٍس تِ ٍ هٌغقی ٍ رٌّی تحلیل ٍ تجضیِ ٍ تفکش ًتیجِ ایٌکِ تذى ها رٌّی ّای
  رٌّی ّای تشداؿت ) آًْا ًادسػتی ٍ دسػتی تحلیل ٍ تفکش تذٍى کِ ّؼتٌذ ای آهادُ ٍ خام ّای گیشی

 فول اًذیـِ تی ها ٍاقـ دس دّین هی قشاس خَدهاى فول ٍ تفکش هثٌای ٍ دّین هی قشاس اػتفادُ هَسد (
 تٌْا ایٌکِ یا ؟ اػت تَدُ فول ًیاصهٌذ ٍ هؼتحقّ کٌین هی فول آًچِ آیا کِ ًیؼتین ّـیاس ّیچ ٍ کٌین هی

 تا تَدى ّوشًگ .ؿَین هی ّوشًگ جوافت تا ًَفی تِ ٍ کٌین هی فول دیگشاى اص صشف تقلیذ سٍی اص
 ًاسٍای ٍ ًاخَؿایٌذ ّای تشچؼة ٍ ّا گضًذ ٍ ّا آػیة تشخی اص سا ها تَاًذ هی ّشچٌذ جوافت

 هٌغقی ٍ هققَل کاسی حتواً کِ ًیؼت هقٌی ایي تِ جوافت تا ّوشًگی ّشگض ٍلی ػاصد دٍس تِ اجتوافی
 یک فقظ ّا خیلی تشای تؼا چِ جوافت تا ّوشًگی .گیشد هی صَست آگاّی ٍ اسادُ سٍی اص ٍ اػت

 ٍ ػَال تشای جایی ًیض خَدؿاى دس ٍ داًٌذ هی آى اًجام تِ هلضم سا خَدؿاى کِ اػت فول الگَی
 اتحاد ًَؿ یک ؿثیِ ؽاّشاً جوافت تا ّوشًگی .گزاسًذ ًوی تاقی ( جوافت تا ّوشًگی )س کا ایي چشایی
 .تاؿذ ؿذُ تـکیل فکشی ٍ سفتاسی هتجاًغ گشٍُ یک اص اتحاد ایي کٌن ًوی فکش ٍلی اػت سٍاًی

 هصَى اجتوافی ًاسٍای ّای تشچؼة هقشض دس تَدى اص سا ها تا اػت ػپشی ٍاقـ دس جوافت تا ّوشًگی
 ٍ فشٌّگی تحویلی تشچؼة یک ٍ ای کلیـِ تفکش ٍ سفتاس ًَفی ّن جوافت تا ّوشًگی .تذاسد ٍهحفَػ

.اػت اجتوافی  

 هحوذ ًؾشی گٌذؿویي



 ٍ تغییش تِ تفکش کیفیت دس تغییش ٍ تفاٍت ٍ اًذیـیذى ًحَُ دس تفاٍت ٍ تغییش تِ هحیغی تغییش ٍ تفاٍت آیا
 هحل دس اختالف صشف ایٌکِ تِ تَجِ تا ؿْش یک هختلف ًقاط ػاکٌاى آیا ؿَد؟ هی هٌجش هحیغی تفاٍت

  ثشٍتوٌذاًِ ، ثشٍتوٌذاى یقٌی ؟ ؿَد هی هٌغقِ تا ّواٌّگ تفکش ًَفی گیشی ؿکل تِ هٌجش ػکًَت
 تفکش ، هحیظ کِ ًیؼت تشدیذی ایي دس اًذیـٌذ؟ هی فقیشاًِ ، فقیشاى ٍ کٌٌذ هی فکش

  اهکاى حتن تِ پزیشد هی تاثیش کِ چیضی ٍ دّذ هی قشاس تاثیش تحت سا آدهی ها
  چَى گشفت ًؾش دس ًیض سا فشدی ّای تفاٍت تایذ الثتِ .داسد ٍجَد ّن اؽ تغییشپزیشی

  ًقؾ کِ آًجا ٍاص ًذّذ سٍی ّوِ تشای یکؼاًی دقت ٍ ػشفت تا اػت هوکي
  ٍ دلیل یک تِ تٌْا تَاى ًوی لزا ؿَد هی یافت تیؾ ٍ کن ّا پذیذُ ّوِ دس چٌذفاهلی

 دًیا .سػذ هی ًؾش تِ کِ اػت آى اص تش پیچیذُ ها جْاى .کشد اکتفاء ٍ اتکاء فاهل
 ػش تاصکشدى ٍ کشدى پیذا قصذ خَد ٍجَدی آفشیٌؾ صهاى اص آدهی کِ اػت ػشدسگن کالفی ّوچَى

 پیچیذُ تش  تشد هی ؿٌاخت تِ دػت ّن قذس ّش کِ اػت ایي دس ًیض تقجة ٍ داسد سا ( جْاى ) کالف ایي
  تشای فَاهل ٍ فلل ّوِ ایي ًثَد پیچیذُ اگش .هاًذ هی  فاجض ٍ ٍالِ ٍ ؿَد هی هقتقذ تَدًؾ تش

  ًوی پیذا ضشٍست اًذیـیذى ٍ تالؽ ّوِ ایي ٍ کشدًذ ًوی ؿٌاػایی ٍ کـف چیض یک
  ّای پذیذُ اػت ًتَاًؼتِ تَاًذٍ ًوی یقیي ٍ قغـ تِ آدهی کِ آًجا اص ایٌشٍ اص .کشد

  هحَس تش سا خَد فول ٍ فکش هثٌای تیـتش ّویي تشای کٌذ دسک سا ّؼتی جْاى
  ٍ فلل کِ هیؼاصد ٍاًوَد چٌیي احتواالت ایي خَد ٍ اػت گزاؿتِ ًؼثی احتواالت

تاؿٌذ دخیل ای پذیذُ اّویت ٍ هاّیت دس تَاًذ هی کِ اػت کاس دس صیادی فَاهل  
 هحوذ ًؾشی گٌذؿویي



 

خَصُ فشس  .هي هْوتش اص هـکالتن ّؼتن  

.  هؼایل تغییش ًوی کٌٌذ ، ها تغییش هی کٌین
 ٌّشی دیَیذ ثَسٍ

الثشت ّاتشد . ؿکؼتی ٍجَد ًذاسد جض دػت کـیذى اص تالؽ   
  فالقِ هي ، آیٌذ ُ اػت ؛ چشا کِ هی خَاّن تاقی فوشم سا آًجا

کتشیٌگ. اف . چاسلض . تگزساًن  

رّي هاًٌذ چتش ًجات اػت ؛ تٌْا ٍقتی فول 
 هی کٌذ کِ تاص تاؿذ

 هحوذ ًؾشی گٌذؿویي



ٓتشای ص٘ذٜ ٔا٘ذٖ ، ٔجثٛسیٓ فىش وٙی. 
ٞش وس حاَ ٚ ٞٛای ا٘ذیطٝ ٞای خٛد سا داسد. 
اضتثاٜ جذیذ ، اضتثاٜ ٘یست. 

ا٘ساٖ تذٖٚ فىش وشدٖ صً٘ ٔی ص٘ذ. 
ادسان ٞش وس ٔٙٛط تٝ رٞٗ اٚست. 
ٞش وس تا صٔیٙٝ فىشی خٛد تٝ د٘یا ٔی ٍ٘شد. 

ا٘ذیطیذٖ ،  لّة رٞٗ است. 
ٔادس وتاتخٛاٖ ، فشص٘ذ وتاتذٚست تٝ د٘یا ٔی آٚسد. 
ٞش وس تٝ رٞٗ خٛد ػادت ٔی وٙذ. 
افىاس ٔثثت ٔثُ ٌّثَٛ ٞای سفیذ تذٖ است. 

 ٘ظشی ٌٙذضٕیٗٔحٕذ 

 



ٓتشای سسیذٖ تٝ احسٗ اِحاَ ، تغییش وٙی. 
ٔشوض تٕاْ ِزت ٞای ا٘ساٖ ، رٞٗ است. 
ٞش وس صذای رٞٗ خٛد سا ٔی ضٙٛد. 
فشأٛضی ،٘یاص ا٘ساٖ است. 
تی سٛاد وسی است وٝ ٕ٘ی ا٘ذیطذ. 
ٔٙثغ ػّٓ ، تفىش ٚ تخیُّ است. 

ستاسٜ ٞا دس تاسیىی ٔی دسخطٙذ. 
 ٘تشس( ٔطىالت ٚ ٔٛا٘غ ) ستاسٜ تاضی اص تاسیىی ٞا اٌش ٔی خٛاٞی. 
 تشای ص٘ذٜ ٔا٘ذٖخذاٚ٘ذ ا٘ساٖ سا تشای ص٘ذٌی وشدٖ آفشیذ ٝ٘. 

آدْ ویٙٝ جٛ دس ٌزضتٝ ص٘ذٌی ٔی وٙذ. 
 ٔحٕذ ٘ظشی ٌٙذضٕیٗ

 



خیلی ّا اص آًچِ داسًذ تا خثش ًیؼتٌذ ٍ دس فَض تِ فکش ًذاؿتِ ّای خَد ّؼتٌذ. 
 ًکٌین اص کجا هقلَم ٍقتی تِ ًذاؿتِ ّای خَدهاى ّن   اػتفادُاگش ها اص اًچِ داسین

 .کٌین اػتفادُسػیذین اص آًْا 
 ٍ هی کٌٌذ اػتفادًُوی کٌٌذ ٍ تقضی ّا ًذاسًذ ٍ  اػتفادُتقضی ّا داسًذ. 
 ًویکٌین دس ٍاقـ تغَس غیش هؼتقین قصذ اص دػت دادى آًشا   اػتفادٍُقتی اص چیضی

 .داسین
ًکشدى دلیل ٍجَد ًذاسداػتفادُ  کشدى دلیل ٍجَد داسد ٍلی تشایاػتفادُ  تشای. 
 ٍ کٌین   اػتفادًُکشدى تِ دًیا ًیاهذُ این تلکِ آهذُ این اػتفادُ ها تشای جوـ کشدى

 .حتی اگش ًتَاًین هال دًیا سا جوـ کٌین
 کشدى اػت پغ دلخَؽ پغ اًذاصّای خَدهاى   اػتفادُتٌْا ػَد خالص ایي دًیا

 .ًثاؿین
جوـ کشدى هال دًیا ًِ ؿذًی اػت ٍ ًِ الصم ٍ ضشٍسی اػت. 
 کٌین ًِ ایٌکِ احؼاع هالکیت تش توام دًیا سا دس  اػتفادُخذاًٍذ ها سا تِ دًیا آٍسد تا اص دًیا

 .خَدهاى تپشٍساًین ، دًیا هال ها ًیؼت ٍ ّشگض ّن ؿذًی ًیؼت دًیا تشای ها ٍدیقِ ٍ اهاًت اػت

آًْا ًیض اص دػت خَاّین داد   اػتفادُکٌین ٍ گشًِ تذٍى اػتفادُ  اص آًچِ داسین
 .آًچِ سا داسین

هحوذ ًؾشی گٌذؿویي 

 



ؿَین هی هتفاٍت خَد، تفاٍتْای خاعش تِ ها. 
عشیق ّواى تِ ٍ دّین هی ؿکل سا خَدهاى اًذیـیذى تا ها 

 . دّین هی تغییش گشفتي ؿکل آًگًَِ تشای سا خَدهاى هحیظ
دسگیش خَد تا سا ها رّي کِ کٌین هی فکش چیضّایی تِ تیـتش ها 

 .کٌٌذ هی
تِ فاسػی صتاى تِ تیـتش ٍلی صًن هی حشف تشکی صتاى تِ هي 

 .پشداصم هی تفکش

اػت هـاّذُ قاتل جا ّوِ اًذیـیذى پای سد. 
حزف خَدهاى صًذگی اص تتَاى کِ ًیؼت چیضی اًذیـیذى 

  سا خَد رّي قادسًیؼتین ّشگض اًؼاًْا ها اػت ّویي تشای  کشد
 . کٌین خالی اًذیـیذى اص

هحوذ ًؾشی گٌذؿویي 

 

 



هي هی خَاّن هثل چِ کؼی تاؿن ؟ آیا اهکاى آًگًَِ ؿدذى تدشای هدي    
 ؟ٍجَد داسد ؟ چشا هي هی خَاّن هثل آى کغ تاؿن 

ّن هثل ّش کؼی هٌحصش تِ فشد ّؼتن ، لدزا هدي هدی    ، هي ایي دًیا دس 
دس تیي ایي ّفت هیلیاسد اًؼاى صًذُ ، هثدل  چَى !خَاّن هثل خَدم تاؿن 

هي کؼی ًیؼت حتی هثل هي دس تیي ّوِ اًؼاًْایی کِ تا حاال هشدُ اًدذ،  
حتی هثل هي ّن ، کؼی دس آیٌذُ تِ ایي دًیا قذم ًخَاّدذ  ٍ ًثَدُ اػت 

چشا هي خَدم سا دٍػت ًذاؿتِ تاؿن ٍ تدشای خدَد اصسؽ   پغ .  گزاؿت
 ؟ٍجَدی قایل ًـَم 

ّش کغ اًؼاًی هٌحصش تِ فشد اػت ٍ هتفاٍت اػت لزا ّش کؼی هی آسی 
هفیدذ  ٍکاسی تَاًذ تا ٍیظگی ّای هتفاٍت خَد ؽَْس کٌذ ٍ تشجؼتِ گشدد 

دّذ ٍ اص ایي عشیق تشای خَد ؿْشت ، قذست ، ٍ اًجام تشای خَد ٍ جاهقِ 
 .دػت آٍسدٍ هحثَتیّت تِ ثشٍت 

 ّش کغ هی تَاًذ کاسی تضسگ ٍ اسصؿوٌذی اًجام دّذ الثتِ دس هحذٍدُ  

.ّا ٍ اػتقذادّا ٍ خَاػتِ ّای دسًٍی خَد تَاًایی   

 هحوذ ًؾشی گٌذؿویي



 . ار  قزار وتغییز تاثیز اس  ام هال   ر ما جها 

 ب     بپذ ز م تاثیز چیشها   اس ما ندار  لشوم 

 وغیزن مان و اسوىرشد ما .اند نش  ك وی   ما

  ما سندگ  و مزگ با    طىرم ب  پذ ز م م  تاثیز

  ی ىمازها هشار هشارا  چند هز اسر ارتباط  ر

  ر    ز  ور چیشهام وی   اس وما  ورند ما اس

  شف ب  نا ل هنىس ول  هدایم پذ زم تاثیز حال

 ا م نشدن ما  تاثیزگذاربزسندگ  هام ناشناوا  ا ن

 محمد نظزی گندشمین



سٍصّای صًذگی خَدهاى سا چَى ًَاس خالی کاػت ػپشی 
ًکٌین تلکِ ّش چیضی سا کِ اسصؽ ؿٌیذى دس آیٌذُ  داسد 
تِ دلخَاُ خَدهاى دس کاػت صًذگی هاى ثثدت ٍ ضدثظ   

.کٌین  
آسی ّش کغ تایذ دس پشتاس کشدى کاسًاهِ صًدذگی خدَد   

ها تشای خَؿگزساًی تِ دًیا ًیاهذُ این ها تدشای  . تکَؿذ
کاس آهذُ این ٍ ّش کغ آى کداسی سا کدِ اص فْدذُ اؽ    
تشهی آیذ تایذ اًجام دّذ ٍ کاس ها صشفاً تشای تدِ دػدت   
آٍسدى پَل ًیؼت ٍ ًثاؿذ یقٌی ها صشفاً تشای پدَل کداس   
ًوی کٌین چشا کِ پَل ٍ کاس تشای هاػت ًِ آًکِ ها اص آىِ 

.پَل ٍ کاس تاؿین   
 هحوذ ًؾشی گٌذؿویي



 ِداسد چغَس یک اًؼاى هی تَاًذ خَد  یادگیشیٍقتی حیَاى تشای تقای خَد ًیاص ت
 تذاًذ؟ یادگیشی سا تی ًیاص اص

ًخَاّذ ؿذ یادگیشیتوام ؿذًی ًیؼت یقٌی اًؼاى ّیچ ٍقت تی ًیاص اص  یادگیشی. 

 آب ٍ غزا ٍ َّا ّیچ فشقی ًیؼت یادگیشیها تیي ٍ. 
حفؼ جذٍل ضشب ٍ داًؼتي چْاس فول اصلی ٍ ؿٌاختي حشٍف ٍ افدذاد   یادگیشی ،

 .ًیؼت
دیشٍص ها ، تشای اهشٍص ها ٍ فشدای ها کافی ٍ ٍافی ًیؼت ٍ ًخَاّذ ؿذ یادگیشی. 

 ّای خَد اػت یادگیشیّش کغ ّش سٍص ًیاصهٌذ تغییش دس. 
 ّای صهاى خَد تْشُ ای ًگیشد ٍ تِ دػت ًیاٍسد اص ًؾش صهداًی  یادگیشی ّش کغ اص

 .دس گزؿتِ صًذگی خَاّذ کشد
 ٍ ّای ها قذیوی ٍ تکشاسی تاؿذ اص حشکت هاؿیي صهاى یادگیشی ّش قذس اًذیـِ ّا

 .فقة خَاّین هاًذ ٍ تِ صَست هقکَع تِ فقة پؼشٍی خَاّین کشد

ضشٍست هذاٍمِ تقای اًؼاى اػت یادگیشی ،. 
هحوذ ًؾشی گٌذؿویي 



 ها سا تِ ّذس دٌّذٍقت اجاصُ ًذّین دیگشاى تخاعش ّیچ ٍ اهَسی تی اسصؽ. 
ها ػشهایِ کلی صًذگی هاػت تخاعش ّیچ اص ٍقت  .خَدهاى سا غٌیوت تـواسین  ٍقت

 .دػت ًذّین
 سا ًوی ؿَد پغ اًذاص کشد ٍلی تا اػتفادُ دسػت هی تَاى کاسّای صیادی سا ٍقت

 .کوتشی اًجام دادٍقت  دس
 اًجام کاسّای هـاتِ تشای ّوِ یکؼاى ًیؼتصهاى هذت. 
 ًػالِ یکی داًـوٌذ هی ؿَد ٍ دیگشی ّوداى ٍلگدشد    60دس عَل یک صًذگی فشضا

 ؟؟؟؟!!!خیاتاًی تاقی هی هاًذ
 ِکافی ًذاؿتِ اًذ تلکِ  ٍقتایٌکِ فذُ ای تِ جایی ًوی سػٌذ تِ ایي خاعش ًیؼت ک

 .اػتصهاى یا اػتفادُ ًادسػت ٍ ًاکافی اص  ٍقتتخاعش فذم اػتفادُ اص 
اػتصهاى کافی ًیؼت تلکِ اػتفادُ ٍافی اص صهاى  هْن دس اختیاس داؿتي. 
 ٍجَد ًذاسد تلکِ یک احؼاع رٌّی اػت کِ داسین صهاىچیضی تِ ًام. 

اهاى ًذاسد صهاى ،. 
 خَد سا تدِ  صهاى هی ػپاسًذ ٍ تشخی اختیاس صهاى تقضی ّا اختیاس خَد سا تِ دػت

 .دػت خَد هی گیشًذ
حشکت کٌدین  صهاىسٍ تِ جلَ حشکت هی کٌذ ٍ ها ّویـِ هجثَسین ّوگام تا  صهاى .

 .فقة تواًین یقٌی تِ گزؿتِ تشهی گشدین یقٌی فقة هاًذگی صهاىاگش اص 

ٗٔحٕذ ٘ظشی ٌٙذضٕی 



  .اػت تَدُ ٍ ّؼت تالؽ تشای جایی تاص ، کٌین تالؽ کاسی اًجام تشای ّشقذسّن
 ًؾش تِ اػت هوکي الثتِ . ٕ٘یىٙذ سا خٛد ٚتالش سؼی ٕٞٝ ٞیچٛلت ٞیچىس

 تشای ّویـِ تذاًین تایذ ٍلی .تاؿذ کشدُ یا تکٌذ سا خَد کَؿؾ ٍ تالؽ ًْایت خَدؽ
  کِ اػت ایي تخاعش تاؿین داؿتِ سا ایي غیش تاٍسی اگش .اػت جایی ، هوکي ػقی

  آگاّی ٍاقـ دس .وٙیٓ وطف سا خٛدٔاٖ ٕٔىٗ سؼی صهیٌِ این ًتَاًؼتِ
  ًتَاًین ًاخَاػتِ ؿَد هی تافث خَدهاى تالؽ هقذاس ٍ ًَؿ ٍ هؼالِ تِ ًؼثت ها ًاکاهل

  اػت پاییي کیفیت ًؾش اص ها تالؽ ّن ٍگاّی تکٌین خَدهاى تالؽ اػتوشاس تشای کاسی
  حل ساُ تَاًین ًوی ایٌکِ یا ًذاسین آگاّی خَدهاى تالؽ کیفیت تَدى پاییي اص یا ها ٍ

  ایي کل دس .ػاصین فولی ٍ کٌین کـف سا خَدهاى تالؽ کیفی افضایؾ ّای سٍؽ ٍ ّل
  فولکشدی افت ٍ تذکاسکشدی فلل اص یکی ّویـِ کِ کٌن تاکیذ تیـتش تَاًن هی سا ًکتِ

  اًؼاًی فاهل تذاًین تایذ ها ٍ .گشدد تشهی ها خَدِ تِ ، ها تالؽ ٍاققی ًشػیذى ثوش تِ ٍ
  ػیؼتن ٍ دػتگاُ هثل اًؼاًی فاهل .داسد ای صهیٌِ ٍ کاس ّش دس اػاػی ٍ هْن ًقؾ

  ّش ٍاقـ دس .کٌذ فقالیت تیٌی پیؾ قاتل ٍ ثاتت سٍیِ یک دس ّویـِ کِ ًیؼت هکاًیکی
  کٌذ تشخَسد خالقاًِ تغَس هؼایل تا اػت الصم خَد تالؽ کیفیت تشدى تاال تشای فشدی

  ٍاقـ دس .ًثاؿذ خَد قذیوی ٍ قثلی ّای سٍؽ ٍ ّا داًؼتِ تِ هحصَس ٍ هحذٍد ٍ
    تلکِ این ًکشدُ کافی تالؽ کِ ًیؼت ایي ها تالؽ ًشػیذى ثوش تِ فلت اٍقات تقضی
 .این ًذادُ اًجام َّؿوٌذاًِ ٍ  ٍافی  تالؿی
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  ِزا .است دسٚ٘ی ٔحشّوات ، تصٛسّات ٚ است تیشٚ٘ی ٔحشّوات ، تصاٚیش
 تٝ تیشٚ٘ی تصٛیش ایٗ ٚالغ دس ٌشدد ٔی رٞٗ ٚاسد تیشٚ٘ی تصٛیشی ٚلتی
 ٔی تغییش دسٚ٘ی ٔحشن تٝ تیشٚ٘ی ٔحشن ٚ ضٛد ٔی تثذیُ دسٚ٘ی تصٛسّ

 ٔحشن ٕٞچٖٛ تٛا٘ذ ٔی دسٚ٘ی تصٛسّ ٕٞاٖ یا دسٚ٘ی ٔحشن ایٗ ٚ وٙذ
 تش سا خٛدضاٖ تاًثیشات ٚ دسآٚسد حشوت تٝ سا ٔا تیشٚ٘ی تصٛیش یا تیشٚ٘ی

 ٔحشوات تش ٌزاسی تاًثیش تخاعش ٞٓ تیشٚ٘ی ٔحشوات حتی .تٍزاس٘ذ ٔا
 ٔحشوات تٝ ٘سثت ٔا رٞٗ اٌش .ضٛ٘ذ ٚالغ ٔٛثش تٛا٘ٙذ ٔی ٔا دسٚ٘ی
 اِؼّٕی ػىس یا ٚاوٙص ٚ پاسخ ٌٛ٘ٝ ٞیچ ٚ تٛد خٙثی ٚ ٔٙفؼُ ، تیشٚ٘ی

 تحت سا ٔا تٛا٘ستٙذ ٕ٘ی لذس ایٗ تیشٚ٘ی ٔحشوات دیٍش داد ٕ٘ی ٘طاٖ
 ٞذایت خٛدضاٖ ٞای خٛاستٝ ٔسیش دس سا ٔا ٚ دٞٙذ لشاس خٛد اثشات فطاس

  پزیشد ٔی تاثیش خٛد ٞای ٚسٚدی اص ِزا داسد جارتٝ رٞٗ .وٙٙذ
 .وٙذ ٔی ایجاد تغییش خٛد ٞای ٚاوٙص ٚ ٞا فؼاِیت دس آٖ اصای دس ٚ
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