
 

 قشثبًگبُ هکبًیضُ خذیذ هٌب

           (پٌحضوبسُ )ٍحی  ًسینًطشیِ               

                      49ٍیژُ کبسٍاًْبی حح توتغ            

 استبى قضٍیي

یک ًوبص دس هسدذ ٍ یک ًوبص دس هسدذ الحشام اص غذ ّضاس ًوبص 

  .دس هسبخذ دیگش ثشتش استّضاس ًوبص  دُاص  الٌجی 

                                                                           اهبم ثبقش ع  

 

 خشیذ سَغبت

 قشثبًی

ػول قشثبًی یکی اصهَضَػبت ٍاخت حح توتغ است کِ ثؼذ اص 

                                   اًدبم سهی خوشُ ػقجِ غَست هی پزیشد

خَد   ّبی ضػت ٍ ّفتبد دسگزضتِ ًِ چٌذاى دٍس ٍدس دِّ

خْت قشثبًی اقذام هی کشدًذ، ثِ ایي غَست کِ دام سا   صائشیي

خشیذاسی ٍ سپس ثؼذ اص سهی خوشُ ػقجِ آى سا ثِ یک ضخع 

راثح هی سپشدًذ تب رثح ًوبیذ ٍ ایي اهش ّن ثب تَخِ ثِ کثشت 

خوؼیت ًٍیض اص لحبػ ثْذاضتی ًجَدى ٍ آلَدگی هحیظ ثبػث 

هی گطت ٍ ثبتَخِ ثِ افضایص تؼذاد حدبج دس ػذیذُ ای   هطکالت

سبلْبی ثؼذ ػوال دیگش ایي سٍش سٌتی خَاثگَ ًجَد تب ایٌکِ ثبًک 

تَسؼِ اسالهی کِ ثب ّوت کطَسّبی اسالهی تبسیس ضذُ است 

عشحی سا ثب ّوکبسی تؼذادی اص ایي کطَسّب اصخولِ خوَْسی 

بی ثؼذ اخشا دسآٍسدُ ٍدس سبلْ  ثِ 9734اص سبل   اسالهی ایشاى

گَسفٌذ هَسد ًیبص   تکویل کشد کِ ثشاسبس آى ثبًک ًسجت ثِ تبهیي

دس ساستبی ایي عشح . ٍ دس اختیبس قشاس دادى آًْب اقذام هی ًوبیذ

تبسیس گشدیذُ کِ ػجبستٌذ اص   کطتبسگبُ 5دس هٌغقِ قشثبًگبُ هٌب 

قشثبًی   کِ  کطتبسگبُ ّبی آثی،قشهض،سجض،صسد ٍ هکبًیضُ هؼیػن

حدبج ایشاًی دس کطتبسگبُ ّبی آثی،قشهض ٍ هؼیػن   هشثَط ثِ

ظشفیت % 55غَست هی پزیشد ٍ دس سٍص ػیذ قشثبى تقشیجبً 

 .کطتبسگبُ ّب دس اختیبس خوَْسی اسالهی ایشاى قشاس هی گیشد

ثبًک تَسؼِ دس هشحلِ اخشای عشح دس صهبى هؼیي اص عشیق هٌبقػِ 

یذاسی ضذُ سا ًسجت ثِ خشیذ دام هَسد ًیبص اقذام ٍ دام ّبی خش

دس هضسػِ ًگْذاسی هی ًوبیذ سپس اص عشیق ثبًک کَپي ّبی ٍیژُ 

ای کِ سًگ آًْب هٌغجق ثبسًگ کطتبسگبُ ّب است چبح ٍ دس اختیبس 

هسئَلیي اهَس حح کطَسّبی اسالهی قشاس هیگیشد تب دس صهبى 

 .قشثبًی ثب اسائِ ایي کَپي ّب ثِ کطتبسگبُ ّب رثح اًدبم پزیشد

  بست ّوِ سبلِ ثب استفبدُ اص تدشثِ قجلی ٍسبصهبى حح ٍصی

کبسضٌبسی الصم ٍ آصهًَْبی ػولی ًسجت ثِ اًتخبة راثحیي هَسد 

ًیبص اقذام ٍ ایي راثحیي سا دس هَسن حح ثِ ػشثستبى اػضام هی 

راثح اًتخبة ٍ ثِ  یدس سبل خبسی ثشای ایي اهش تؼذاد .کٌذ

استقشاس دس ػضیضاى راثح قجل اص .خَاٌّذ ضذػشثستبى اػضام 

ٍظیفِ اغلی خَد دس دیگش اهَس خذهت سسبًی   قشثبًگبُ ٍ اًدبم

ثِ حدبج هحتشم اص خولِ اهذاد ٍ ساٌّوبیی ٍ آضپضخبًِ ّبی 

دس سٍص ػیذ قشثبى ّش راثح ثِ عَس .هتوشکضًیض ثکبس گشفتِ هیطًَذ

 .دام سا رثح ًوبیذ 9555تب  9555هتَسظ هی ثبیست ثِ رثح 

ی غَست گشفتِ صائشیي هحتشم ایشاًی قجل ثش اسبس ثشًبهِ سیضیْب

کِ دسسبل خبسی ثشاثش   اص اػضام ثِ ػشثستبى ٍخِ قشثبًی سا

تَهبى ثَدُ است ثِ حسبة ٍاسظ سبصهبى  (هتؼبقجب اػالم هیطَد)

اسصی   ٍ سبصهبى حح ٍصیبست ًیض ثب اًتقبل ٍخَُ هی کٌٌذ   ٍاسیض

 .یض هی ًوبیذٍاس اسالهی  ثِ ػشثستبى آى سا ثِ حسبة ثبًک تَسؼِ

ّوچٌیي قجل اصاػضام ثِ ػشثستبى صائشاى اص عشیق فشهْبی تْیِ     

ثِ هذیش کبسٍاى خْت   ضذُ ًسجت ثِ دادى ٍکبلت دس تَکیل

 .ًظبست ثش سًٍذ قشثبًی ثِ ًیبثت اص ایطبى اقذام هی ًوبیٌذ

دس قشاسدادّبی هٌؼقذُ ثب ثبًک تَسؼِ اسالهی ایي ثبًک هَظف 

هٌغجق ثب اغَل سالهت ٍ هسبئل ضشػی هطخع ضذُ است داهْبسا 

  .ّش کطَس اسالهی تْیِ ٍ دس اختیبس قشاس دّذ  ضذُ تَسظ

اص عشف سبصهبى حح ٍصیبست کبستْبیی تْیِ ٍ دس اختیبس کبسٍاًْب 

هذیش یب هؼبٍى )ًفش 9قشاس گشفتِ کِ عی آى اصّش کبسٍاى 

کبسٍاى،سٍحبًی یب هؼیي کبسٍاى،ٍ دًٍفش ًوبیٌذُ کبسٍاى ٍ 

دس صهبى رثح دام ّبی هشثَط ثِ ّش کبسٍاى دس هحل ( صائشیي

 .قشثبًگبُ حضَس داضتِ ٍ ثش اهش قشثبًی کشدى ًظبست داسًذ

 (صائشاى یبفشٍضٌذگبى )ثِ سَد  خشیذ ایشاًیبى

                                                     اقتػبد هقبٍهتی دس حح

اقتػبد هقبٍهتی یؼٌی آى اقتػبدی کِ دس ضشایظ فطبس، دس ضشایظ 

هی تَاًذ  تحشین، دس ضشایظ دضوٌی ّب ٍ خػَهت ّبی ضذیذ 

 . تؼییي کٌٌذُ ی سضذ ٍ ضکَفبیی کطَس ثبضذ



صائش گشاهی یکی اص ساّْبی تحقق فشهبیطبت هقبم هؼظن سّجشی ٍ 

ثب تحشین ّبی ظبلوبًِ پیشٍصی دس هقبثل استکجبس خْبًی ٍ هقبثلِ 

    .تَخِ ثِ خشیذ ٍ سَغبت دس حح است ثِ ثْبًِ ّبی ٍاّی  دضوي

هب ثب هذیشیت ایي هَضَع هی تَاًین دس ساُ ضکَفبیی اقتػبد ٍ 

کبس هلی هطبسکت ًوَد ٍ دس کبسخیش سْین ثبضین ٍ سًٍق کست ٍ 

ثب تَخِ ثِ ایٌکِ اکثش خٌس ّبی . ثَاة حح خَد سا هضبػف ًوبئین 

هَخَد دس ثبصاس ػشثستبى کِ ایشاًیبى خشیذ هی ًوبیٌذ خٌس چیٌی 

اص ایي سٍ تَغیِ هی ضَد تب قجل اص ٍ اص ًَع کیفیت پبییي هی ثبضذ 

ًوَدُ تب ّن غشفِ  سفش حح سَغبتی خَد سا اص ثبصاس ایشاى تْیِ

 وَدُ ثبضین    ّن کوکی ًبچیض ثِ ّن ٍعٌبى ًخَیی دسٍقت ٍاقتػبد ٍ

 هحبغشُ اقتػبدی پیبهجش ظ ٍ یبساى ٍ خبًَادُ ایطبى دس ضیت اثی

 سبل عَل کطیذ ّن ثخبعش صیبدُ خَاّی ّبی استکجبس 7عبلت کِ 

ًػشت ی آًبى ٍػذُ آى صهبى ثَد ٍ ثب هقبٍهت عبقت فشسب 

 .گشدیذ خذاًٍذ ًػیجطبى

صیبى دس فشٍضگبّْبی ػشثستبى ثِ ًیض داد ٍ ستذ ثب پَل ایشاى 

دّذ صایشاًی  ّبی اهبسی ًطبى هی ثشسسی .صٍاس خَاّذ ثَد

کِ ثِ خبی دادى سیبل سؼَدی ٍ یب دالس آهشیکب اص پَل 

کٌٌذ، ثْبی ثیطتشی ثبثت کبالّب  کطَسهبى استفبدُ هی

  .پشداصًذ ٍ ایي قغؼب هقشٍى ثِ غشفِ ًخَاّذ ثَد هی

ى ث خشیذ سَغبتی تَسظ حدبج ایشاًی اص ثبصاسّبی ػشثستبحث

حدبج ایشاًی سا دس هَسن حح تجذیل ثِ ثضسگتشیي ٍاسد کٌٌذگبى 

 .کٌذ کیفیت اص ػشثستبى هی اخٌبس ثی

آهبس دقیقی دسثبسُ هقذاس اسصی کِ ّشسبل تَسظ حدبج ثِ سوت 

ضَد، دس دست ًیست، اهب آهبس  ػشثستبى سؼَدی سشاصیش هی

غیشسسوی حبکی اص آى است کِ سبالًِ ثیص اص دٍ هیلیبسد دالس 

 !گضاساى ایشاًی است  سَد خبلع ػشثستبى اص حدبج توتغ ٍ ػوشُ

 

 ضَد،  ویًتَغیِ ى خشیذ دس ػشثستبلزا ثِ ّوَعٌبى ایشاًی 

  .اص پَل ایشاًی استفبدُ ًکٌٌذثْتش است غَست ضشٍست دس  ٍ

کِ ثشای تجذیل اسص، حتوب دس  ثبیذ تَخِ کٌین ّوچٌیي 

دالالى اسص کِ دس  ًوبیٌذ تب گشفتبس تجذیلّب اقذام ثِ  غشافی

هتغیش ٍ  ّبی ثب ًشخ ٍ هذیٌِ  اعشاف فشٍضگبّْبی ضْش هکِ

  .ًطًَذصًٌذ،  هتفبٍت، پشسِ هی

 صائشاى  ّوسفشاى ٍّبی هَسد ًیبص هْبست

تَسؼِ صًذگی، گستشدگی سٍاثظ اختوبػی ٍ پیچیذگی استجبعبت، 

ّب هْبست صًذگی ثب  یکی اص ایي داًص. ًیبصهٌذ ػلَهی خبظ است

ّبیی کِ صهیٌِ سبصگبسی ٍ سفتبس هثجت ٍ هفیذ  دیگشاى است؛ هْبست

ّبی  سبصًذ تب هسؤٍلیت هیآٍسًذ ٍ فشد سا قبدس  سا فشاّن هی

سسبًی ثِ خَد ٍ دیگشاى، ثب  اختوبػی خَد سا ثپزیشد ٍ ثذٍى آسیت

سٍ  ّب، اًتظبسات ٍ هطکالت سٍصاًِ ثِ ضکل هؤثشی سٍثِ خَاستِ

 .ضَد

حح، سفش حح، کؼجِ، حدشاالسَد، هستدبس، هطؼش، هٌب ٍ ػشفبت،  

بّیوی کِ اًذ؛ هف کلوبت ٍ هفبّیوی ثسیبس فشاتش اص یک اسن ٍ ػٌَاى

حقبیقی هبًٌذ حذ . اًذ ثب سٍح ػجَدیت ٍ ثٌذگی اًسبى، گشُ خَسدُ

فبغل خبک ٍ افالک، فشش ٍ ػشش، اص تیشگی خبک ٍ سیبّی سٌگ 

 .تب پبکی ٍ سپیذی آسوبى

حح یکی اص سٍیذادّبی هْن ػجبدی ٍ هؼٌَی دس صًذگی ّش  

سًٍذ، هؼوَال  هسلوبى است ٍ ثشای ثسیبسی اص کسبًی کِ ثِ حح هی

ضَد ٍ تٌْب دس عَل ػوشضبى یک ثبس هَفق ثِ اًدبم  تکشاس ًوی

پس ثسیبس ضبیستِ ٍ ضشٍسی است کِ . ضًَذ دادى ایي هٌبسک هی

فشد حبخی، توبم سؼی ٍ ّوت خَد سا ثِ کبس گیشد تب ثْتشیي ٍ 

 .ّب سا اص ایي فشغت ثجشد ثیطتشیي استفبدُ

کِ ّش ّبیی ّستٌذ  ّبی ػبم صًذگی، هْبست هٌظَس اص هْبست 

ًظش اص هَضَع حح، دس صًذگی سٍصهشُ اص آًْب  اًسبًی ثبیذ غشف

ّب دس فشدی  هٌذ ثبضذ، ثذیْی است ّش چِ هیضاى ایي هْبست ثْشُ

هٌذی ٍ تأثیشپزیشی اٍ اص حح ًیض ثیطتش خَاّذ  ثبالتش ثبضذ، ثْشُ

 .ثَد

هْبست خَدآگبّی، هْبست گَش دادى، هْبست استجبط هؤثش،  

گیشی،  ت هذیشیت ّیدبًبت، هْبست تػوینهْبست ّوذلی، هْبس

ّبی هقبثلِ ثب هطکالت، هْبست حل هسألِ ٍ هْبست هذیشیت  هْبست

اص خولِ هْبستْبیی است کِ اًسبى دس سفش خوؼی ثبیذ ًسجت  صهبى

ثِ آًْب اعالػبت داضتِ ٍ ثب سػبیت آى سفشی اهي ٍ تَفیقبت ثیطتشٍ 

 . ًػیجص ضَد یسضبیت ثخط

ّبی صًذگی، خَدضٌبسی  تقَیت توبم هْبستًیبص ایدبد ٍ  پیص»

ّبی ثیطتش  تَاًذ ثِ هْبست تش، هی تش ٍ کبهل خَدضٌبسی دقیق. است

پس ثبیذ تالش ٍ توشیي ثیطتشی دس ایي صهیٌِ اًدبم . ٍ ثْتش ثیٌدبهذ

 «.ثگیشد

 ثبیذ ّب ٍ ًجبیذّبی سفشاداهِ 

ِ ّبیی کِ هی خَاٌّذ ثشای ضوب هضاحوت ایدبد کٌٌذ،  91- دس غحٌ

.ثْتش است اص خذل ٍ ٍسٍد ثِ هبخشا ثپشّیضیذ  

خشٍج اص حشم ٌّگبم ثشگضاسی ًوبص خوبػت، هجبدست ثِ  -97

حشکبت خالف ػشف ػوَم هسلوبًبى، ثشدى دٍسثیي ٍ اضیبی 

خشیذاسی ضذُ ثِ داخل حشم، استفبدُ اص هُْش ًوبص ، ثَسیذى 

ضشیح، کطیذى پشدُ خبًِ خذا، ًَضتي یبدداضت دس قشآى، 

هدیذ سٍی صهیي، ػذم ... ا فشیبد صدى، گزاضتي کالم دسگیشی،

سػبیت ًظبفت حشم، سیگبس کطیذى، ثشداضتي خبک، دخیل ثستي، 

ػشیضِ اًذاختي، تْیِ فیلن، ّوشاُ داضتي ًطشیبت ٍ سی دی ٍ 

خولگی هَسد عؼي ٍ ( ع)ّبی هػَس ثِ ضشیح ائوِ کتبة، سدبدُ

                                                                           ّب است ًگشاًی سؼَدی

ّوشاُ داضتي کبست ضٌبسبیی ٍ کبست ّتل اص اّویت  -99  

.ای ثشخَسداس است ٍیژُ  


