
 

 

 
 

 مقدمه
 

نذا   به معیی  صنید هن قسا را ایی که بی هادف ک اب داسر صاس ت ب،یانری ر  رم        دنمییه
های  ا تصایر  بی،ایه      نذا   ما عی قالشی ود  ر  هعیلیات   دنمییهنذا   میلی م   تکل دنمییه

صایلص ا زش هعسای مثیات بانا  بی،ایه       را ر. اقتخیف وصمیمیت ر دتی که ر  قهییت می ن باه 
وان مادینیت باه هادف      بشسری بی واأرین مثیات بان ا زش بایزا   داهیی می ان باه بصاسل  ابات         

نذا ان بالیالی قیز ک ب باداکثن    دنمییهتسر. ر  مس ر   بداکثندیز  رنمت صیبیین دهیی می
هاای    نااذا   کاه از مااال  ی اکی باایزرهی قالدتاسقدنی م داایین می نای      مطسسبیات از دانمییه  

تسری هدهی ادات کاه ر   اداتی  بداکثندایز  مطسسبیات مصانف         نذا   بیصل می  دنمییه
سیل وخصصی نذا  ی وا  هی  مییدب دنمییه  نینر. بنصس را   از دییدت  بسیدمدت صس ت می

نذا   بهییه م ر  قهییت ا زییبی صاایح نمسکانر وهات ویظای       اط نیتی وشکیل دید دنمییه
رهاد    ا   ا وشکیل می نذا   میطالی  نذا   منابل دنمییه  بیزصس ر م اص ح ر  دی ت  دنمییه

  مر به بداکثنتدن مطسسبیت بیی یمد.  که اقتظی  می
نذا   میلی بای هادف     هی  میلی یی دنمییه    را ایینذا   ر  ر  این کتیف هنایید دنمییه
تاسر. ویمعاة هادف ایان      نذا   ر  راقش سیین ود یس می  وأمین راقش قظن  م مهی ت دنمییه

هی  مدینیت میلی م ب یبدا   ه تید کاه بانا  ر       کتیف راقش سیین رم ة کی تییدی  تته
کییاد.    ان مییاع ر دای از آن اداتفیره مای    نذا   به نیاس   نذا   م مییقی دنمییه  مدینیت دنمییه

نذا   م ا زتییبی ام اق بهیرا  ر  رم ة کی تییدی ا تد  تتة مدینیت   ر   مدینیت دنمییه
میلی قیز یکی ری،ن از ر مدی ادت که بخشی از دنهصل آن ر  این کتایف وستاش راره تاده    

مین راقش قظن  راقش سیین ادت. ر   تتة کی تییدی ا تد میلی قیز ماتسا  کتیف به میظس  وأ
 نذا   ویشنهته  یبل ادتفیره ادت.   به نیسان مالدمة دنمییه

بی ادتفیره از این کتیف ر  ود یس ر م  راقشا،یهی منبسطاهی ا والای  راقاش قظان  م      
نذا   کمک تیییقی باه ا والای  داسار مایلی م ر  قهییات        مهی وی راقش سیین ر  بسزة دنمییه

های م مفایهی      کی ایی بیزا  دنمییه صساهد کنر. ر  این کتیف دعی تده ادت قمن ا ائاة قظنیاه  
تده ها  بان راقاش قظان  م ها  بان        هی  کی بنر  ا ائه  هی م ومنین  نیق مثیلنذا   از ط  دنمییه

 نذا   وسدط راقش سیین ومنکز تسر.    هی  دنمییه ک ب مهی ت
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نذا  ی بیزا هی م ابزا هی  مایلی    هی  مفیهی  دنمییه  ر  هصسل امل وی چهی یی بی دنهصل
ناذا   داعی تاده ادات       ر  اینانی کی ایی م کمیل بیزا هی  میلی م  ی اک م بایزره دانمییه   

نذا   ا ائه تسر. ر  هصسل وی   وی هشات ی بای ا ائاة قظنیاة       مفیهی  املیه منویط بی هنایید دنمییه
هی  نیمسی م مادل آ بیتاناژ     ا ی مدل  هی  دنمییه  نذا   را ایی  نذا  ی مدل  یمت  دنمییهدید 

ناذا   ا ائاه م بای      هی م ال،سهی  واسیل قظان  ر  نازییش داید دانمییه      دعی تده ادت قظنیه
ناذا   باه راقشا سیین      هی  کی بنر  قظنیه م نمل ر  مدینیت دنمییه  ادتفیره از ومنین م مثیل

ناذا   ونراصتاه تاده ادات. هصال قها          ل تسر. ر  هصل ره  به ا زییبی نمسکنر دانمییه میتال
نذا     هی  آ بیتناژ م  یمت  هیدت که مییی  قنخ ویزیل ر  آن مدل  نذا   را ایی  تیمل ا زش

ا  ادت. ر  هصل ییزره  قیز ام اق مشاتاله م م ایئل میت باه آن باه صاس ت        هی  دنمییه  را ایی
 ائه تده ادت که مالدمة پزی بانا  م مر باه ر   مهیددای مایلی  ا ر  راقشا سیین      مالدمیوی ا
 کید.    ای یر می

هی  کی بنر  صساقیدنین بنا  اصا ح    ر  قهییت قسی یدنین از قظنات اص بی م ایده
کیید. امید ادت که بی اقتشی  این کتیف م واد یس    هی  بعد  آن ادتالییل می متن کتیف ر  ق خه

هی  منویط راقش،یهی زمییة وأمین مییبع اق یقی مییدب بنا  م مر به بیزا  دانمییه م    رم هآن ر  
 ا والی  کی ایی آن بیصل تسر.  
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