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 تعریفهسألِ :
خاًَادُ اٍلیي ًْاد اجسواػی ٍ کاًَى سضذ ضخػیر ٍ زؼاٍى ٍ ّن گشایی اسر .خاًَادُ دس خشزَ
آهَ صُ ّاي اسالهی یک ٍالؼیسی ٍیژُ ٍ هٌحػش تِ فشد اسر .الثسِ هَفمیر ٍ کاسآهذي خاًَادُ دس
گِشٍ ضٌاخر دسسر ایي ًْاد ٍ سػایر ضَاتظ ٍ چاسچَب ّاي آى هی تاضذً .گاسًذُ آهَصُ ّاي
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اسالهی «لشآى ٍ سٍایاذ» دستاسُ خاًَادُ سا کواتیص هغالؼِ ًوَدُ ٍ تِ ایي ضشٍسذ سسیذُ کِ ایي
آهَصُ ّا سا تایذ دس یک هٌغك هٌسجن ساهاى دّی کشد .ضشٍسذ ایي ساهاًذّی تِ دٍ دلیل اسر.1:
خیشٍاى ایي دیي هثیي تذاًٌذ کِ خاًَادُ تِ هثاتِ یک «کل هٌسجن» اص چِ اجضا ٍ اغَلی زطکیل ضذُ
اسر ٍ ایٌکِ ًَع سفساس خَد سا ًسثر تِ دیگشي دس خاًَادُ ،چغَس هی تایسر ساهاى دٌّذ.2 .
ساهاًذّی خاًَادُ اسالهی تا هٌغك سئالیسسی تِ ًگاسًذُ ایي لاتلیر سا داد کِ تسَاًذ هٌغك خَد سا دس
هػاف تا ًظشیاذ غشتی دستاسُ خاًَادُ (عثیؼی ،زَافمی ٍ )...تِ هحک آصهَى تگزاسد ٍ زَاًوٌذي ٍ
جاهؼیر ایي هٌغك سا ًطاى دّذ .تشاي دسر یاتی تِ ایي دٍ ّذف ،سِ هشحلِ تایذ عی ضَد :هثاًی،
هذلْا ٍ کاستشدّا .دس تخص هثاًی ،گضاسُ ّاي لشآًی دس تاب خاًَادُ ٍ سٌر خیاهثش اکشم (ظ) تا
هحَسیر خاًَادُ هَسد تشسسی لشاس هی گیشد ٍ زالش هی ضَد اص آًْا ًَػی هٌغك اسسخشاج ضَد –کِ
تٌا تش فشؼ ًگاسًذُ ایي هٌغك هی زَاًذ هٌغك سئالیسسی تاضذ -دس تخص هذلْا ،هثاًی سادُ ساصي هی
ضًَذ ٍ صهیٌِ تشاي کاستشدي ضذى هَضَع فشاّن هی ضَد .دس تخص کاستشدّاٍ ،ضؼیر فؼلی خاًَادُ
دس ایشاى تشسسی هی ضَد .کِ تِ هٌظَس تشسسی ٍضغ هَجَد خاًَادُ ّا دس ایشاى تا تْشُ گیشي اص
سئالیسن جاهؼِ ضٌاخسی هَلفِ ّاي الصم تشاي اًجام هػاحثِ تا افشادي کِ لػذ زطکیل خاًَادُ داسًذ،
جوغ آٍسي ضذُ ٍ تؼذ اص اًجام هػاحثِ ّا ٍ زشسین ٍضؼیر فؼلی ،آسیة ّا ٍ هَلؼیر ّا سٌجیذُ
هی ضَد .دس ًْایر تا اسسفادُ اص هٌغك اسسخشاج ضذُ دس تخص هثاًی ،زالش هی ضَد ساّکاسي تشاي
تشٍى سفر اص آسیة ّاي هَجَد اسائِ ضَدً .گاسًذُ تشاي دسسیاتی تِ یک هٌغك هٌسجن اص آهَصُ ّاي
اسالهی دستاسُ خاًَادُ ایي هشاحل سا تِ زشزیة عی خَاّذ ًوَد:

 خبًَادُاسالهی 
ٍاحذ زحلیل ایي زحمیك ،خاًَادُ اسالهی (سٍاتظ تیي صٍجیي تا یکذیگش ٍ دیگش اػضاي ًسثی ٍ سثثی
ًضدیک دسخاًَادُ ) هی تاضذ .زواهی هثاًی ،هذلْا ٍ کاستشدّا تش اساس ایي ٍاحذ زحلیل اسائِ خَاّذ
ضذ .تٌاتشایي دس لذم اٍل زَضیح هخسػشي دستاسُ ایي ٍاحذ زحلیل اسائِ خَاّذ ضذ.
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 کطفهٌطكآیبتلرآى درببرُخبًَادُ 
دس ایي هشحلِ آیاذ لشآى دستاسُ خاًَادُ گشدآٍسي ضذُ ٍ کَضص هی ضَد ًَػی هٌغك هٌسجن ،اص
هجوَع آیاذ اسائِ ضَد .دس ایٌجا اص لشآى تؼٌَاى یک ًوایاًٌذُ هؼسثشي کِ هی زَاًذ تِ ها هاّیر
خاًَادُ اسالهی سا هؼشفی کٌذ ،اسسفادُ هی ضَد .دس ایي زحمیك آیاذ لشآى کشین دستاسُ خاًَادُ
احػاء هی ضَد اها ًِ تػَسذ خشاکٌذُ ٍ فمظ آٍسدى هجوَػِ اي اص آیاذ ،تلکِ تا سٍیکشد هَضَػی
ٍ تا ّذف زشسین یک الگَي کاسآهذ اص ایي آیازی کِ دستاسُ خاًَادُ آهذُ اسر .لشآى کشین دس عی
 23سال ٍ دس تسسش دٍ جاهؼِ هسفاٍذ (هکِ ٍ هذیٌِ) ٍ ّوشاُ تا یک سشي ازفالاذ زاسیخی (اسثاب
ًضٍل) ًاصل ضذُ اسر .اسائِ الگَي کاسآهذ هٌَط تِ ایي اسر کِ ها اص ایي دٍ جاهؼِ هسفاٍذ (هکِ ٍ
هذیٌِ)  23سال ًضٍل لشآى (زذسیجی تَدى ) ٍ اسثاب ًضٍل ،یک ًَع (زیح ساصي) اًجام دّین ٍ
تؼٌَاى هثال تثیٌین خاًَادُ دس دٍساى ًْضر (دس هکِ) تِ چِ ضکل زَغیف ضذُ اسر ٍ دس دٍساى ًْاد
(دس هذیٌِ) تِ چِ ضکل زَغیف ضذُ اسر .تا تشسسی زفػیلی هی زَاًین تثیٌین کِ دس جاهؼِ هکِ دس
آیاذ هشتَط تِ خاًَادُ زأکیذ سٍي کذام هسائل اسر ٍ دس جاهؼِ هذیٌِ چِ هسائلی اص خاًَادُ
هحَسیر هی یاتذ.
اگش احػاء آیاذ ٍ زشزیة آیاذ ٍ سدس زَضیح آًشا تش عثك فشآیٌذ زذسیجی ٍ هثسٌی تش زشزیة ًضٍل
اًجام دّین ،آًگاُ گام اٍل سا دسسر تشداضسِ این .دس هشحلِ تؼذ ،تا زَجِ تِ تحث جاٍداًگی لشآى
تایذ ایي آیاذ سا تش عثك جاهؼِ اهشٍص ،ػولیازی کٌینٍ .جِ ًَ تَدى زحمیك هزکَس دس زَجِ تِ سیش
ًضٍل آیاذ هشزثظ تا خاًَادُ  ،سدس اسسخشاج الگَي هٌاسة اص آیاذ ٍ دس ًْایر زغثیك تش خاًَادُ
اهشٍص اسر.
 کطفهٌطكسٌتپیبهبر(ظ)درببرُخبًَادُ 
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د س ایي هشحلِ ًَع سٌر خیاهثش (ظ) تا هحَسیر خاًَادُ گشدآٍسي ضذُ ٍ کَضص هی ضَد یک ًَع
هٌغك اص ایي سٌر اسائِ ضَد.
دس ایي هشحلِ ًَع ّذایر گشي ٍ زَغیف ّا ٍ زَغیِ ّاي خیاهثش (ظ) دس همَلِ خاًَادُ سا دس عی
صهاى هالحظِ هی کٌین ٍ خَاّین دیذ کِ دس عی صهاى خیاهثش (ظ) تِ کذام سغَح ٍ هثاًی دستاسُ
خاًَادُ ًظش داضسِ اًذ ٍ چشا.
 هٌطك1رئبلیسن
دس ایي هشحلِ داللر ّاي سئالیسسی خاًَادُ اسالهی هَسد تشسسی لشاس هی گیشد .
هحَس اغلی سئالیسسی دس ایي خژٍّص َّیسی خاظ تِ ایي زحمیك هی دّذ .فشایٌذ خژٍّص دس ایي
هشحلِ تِ ایي غَسذ خَاّذ تَد کِ اتسذا تحثی ًظشي دس تاب سئالیسن اًجام هی گیشد ٍ تؼذ ًظشیاذ
سلیة سئالیسن تاصضٌاسی هی ضَد ،دس هشحلِ تؼذ هَلفِ ّاي سئالیسسی ٍ هَلفِ ّاي غیش سئالیسسی
خاًَادُ ،احػاء هی ضًَذ .دس هشحلِ آخش ٌّذسِ خاًَادُ اسالهی تش هثٌاي هٌغك سئالیسنً ،سثر
سٌجی هی ضَد زا هطخع ضَد کِ هی زَاى آهَصُ ّاي اسالهی دس تاب خاًَادُ سا تا هٌغك سئالیسسی
زَضیح داد ٍ یا ایٌکِ ًوی ضَد.

1دس ایٌجا هٌغك ،زمشیثا هسشادف تا (سیسسن) دس ًظش گشفسِ ضذُ اسر« .سیسسن ػثاسذ اسر اص یک هجوَػِ اص اجضاء
کِ دس ستظ تا یکذیگش تاضٌذ ٍ ّذف خاغی سا هحمك ساصًذ .دس ّش سیسسن حذالل سِ ػٌػش سا هی زَاى زطخیع
داد :اجضاء ،سٍاتظ ٍ ّذف .دس تیي ایي سِ ػٌػش سٍاتظ ًمص اجضاء دس هجوَػِ سیسسن سا هطخع هی کٌذ ٍ تا کٌاس
ّن لشاس گشفسي اجضاء عثك ًمطی کِ سٍاتظ زؼییي کٌٌذُ آى اسرّ ،ذف هحمك هی گشدد(».صاّذ )94-93 :1371 ،تش
ّویي اساس ،دسًظش گشفسي سئالیسن تؼٌَاى یک هٌغك ٍ ًِ تؼٌَاى یک خاساداینً ،ظشیِ ،هکسة ،فلسفِ ٍ ....هسسلضم ایي
اسر کِ سِ ػٌػش سٍضي گشدد .1 :اجضاء خاًَادُ تش هثٌاي هٌغك سئالیسن  .2سٍاتظ خاًَادُ تش هثٌاي هٌغك سئالیسن
ّ.3ذف خاًَادُ تش هثٌاي هٌغك سئالیسن.
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ًگاسًذُ تش ایي تاٍس اسر کِ دس غَسذ عی هَفك ایي هشاحل ،هؤلفِ ّاي خاًَادُ اسالهی فشاّن
خَاّذ ضذ .تؼذ اص ضکل گیشي هؤلفِ ّا ضشایظ تشاي زشسین هذل ّا ٍ اسائِ خیطٌْاداذ کاستشدي آهادُ
هی ضَد.
دس تحث هذل ساصي ،هذل کطف ضذُ تش عثك آیاذ لشآى ٍ سٌر خیاهثش دس خاًَادُ کِ تِ صػن
ًگاسًذُ تا هٌغك سئالیسسی ساصگاسي داسد تا هٌغك ّاي حمَلی ،لشاسدادي ٍ اثثازی (عثیؼی) اص خاًَادُ
هَسد همایسِ لشاس هی گیشد .فشؼ ًگاسًذُ تش ایي اسر کِ خاًَادُ اسالهی اص یک هثٌاي (فغشذ) ٍ
سِ سغح (غشیضُ)( ،اسادُ) ٍ (ًظام) زطکیل ضذُ اسر ٍ ایي سِ سغح ٍ یک هثٌا ،تیطسش اص ّوِ تا هٌغك
سئالیسسی ساصگاسي داسد ٍ ًِ هٌغك حمَلی یا لشاسدادي ٍ یا عثیؼی.
• به غریزه جنسی در ذیل اصل فطرت پاسخ داده می شود ،به همین دلیل غریزه جنسی تنها
در قالب خانواده که مطابق با طبع آدمی است مسیریابی شده و از تشکیل الگوهای مخرب
جامعه جلوگیری می شود.

• از آنجایی که خانواده دارای کارکردهای متعددی از جمله آرامش بخشی به زوجین است،
استمرار این کارکردها مشروط به اراده آگاهانه طرفین در زمینه نگهداشت خانواده است.
با توجه به اینکه این اراده در ذیل اصل فطرت قرار می گیرد ،هر یک از طرفین این
اراده آگاهانه را مطابق با میل باطنی انجام می دهند.

• از طریق واگذاری قدرت مشروط و محدود به هر یک از زوجین امکان تک گویی و
یکسویگی در خانواده را از بین برده و از این طریق به ثبات خانواده کمک کرده است.

«ًوَدارضوبرُ»1الگَیخبًَادُاسالهی 
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غریزه
اراده
نظام

بدلیل نگاه به خانواده بعنوان محلی
برای تسکین غریزه جنسی تبیینی
برای استمرار خانواده در ایام
سالخوردگی ندارد.

الگوی اثبات گرایی

بدلیل غیر واقعی دانستن خانواده
باعث بهم ریختن ارکان جامعه می
شود .از جمله اختالل در نظام
میراث ،اختالط نسب و....

الگوی توافق

خانوداه

بدلیل نگاه تک بعدی
صرف بو حقوق و
تکالیف متقابل ،از
مالحظو جنبو ىای
غریسی ،فطری و ارادی
خانواده باز می ماند.

الگوی نظام حقوقی

«ًوَدارضوبرُ»2الگَّبیرلیب 


ایي زحمیك دس تخص کاستشدّا ًیض تا زَجِ تِ هثاًی ٍ هذلْاي فشاّن آهذُ اص زحمیك ،ساّکاسّایی دس
جْر تشٍى سفر اص ضشایظ آسیثی خاًَادُ هَجَد اسائِ هی دّذ.
 ضرٍرتاًجبمپژٍّص(:کوبَدّبییکِایيپژٍّصراالسامآٍرکردُاست)
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ضشٍسذ زحمیك اص ایي حیث اسر کِ تا اسائِ یک هذل سٍضوٌذ تِ ها اجاصُ هی دّذ زا آهَصُ ّاي
اسالهی سا اص حالر هفاّین خشاکٌذُ ٍ دٍس اص ّن ٍ غیشکاتشدي تِ یک سیسسن کاستشدي زثذیل کٌین
کِ هطخع تطَد اص ّش گضاسُ لشآى دس تاسُ خاًَادُ کجا تایذ اسسفادُ کشد ٍ چشا تایذ اسسفادُ کشد.
دس ًْایر  ،ایي خژٍّص زک گضاسُ ّا سا دس یک هذل لاتل فْن سئالیسسی سیخسِ ٍ هحػَلی جذیذ
اسائِ هی دّذ.
فرضیِّب:


خاًَادُ اسالهی داساي سِ سغح غشیضُ ،اسادُ ٍ ًظام ٍ یک هثٌاي فغشذ اسر.
آهَصُ ّاي اسالهی دس تاب خاًَادُ تیص اص ّش هٌغك دیگشي تا هٌغك سئالیسسی ،ساصگاس اسر.
ّذفّب:


ضٌاسایی هثاًی لاتل اعویٌاى دستاسُ خاًَادُ اسالهی
اسائِ هذلْا تش عثك هثاًی دستاسُ خاًَادُ اسالهی
اسائِ خیطٌْاداذ کاستشدي دستاسُ ًحَُ حشکر اص ٍضغ هَجَد (خاًَادُ دس ایشاى) تِ ٍضغ هغلَب
(خاًَادُ اسالهی)
 تعریفهفبّینتحمیك:
رئبلیسن :
دیذگاّی اسر کِ ػالن هسسمل اص ها سا هی خزیشد ٍ لائل اسر کِ تِ ایي ػالن هی زَاًین هؼشفر خیذا
کٌین.
اجتوبعخبًَادگی :
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اجسواػی اسر (عثیؼی-لشاسدادي) یؼٌی حذ هسَسغی اسر هیاى یک اجسواع غشیضي هاًٌذ صًثَس ػسل
کِ ّوِ حذٍد ٍ همشساذ تشاي اٍ اص جاًة عثیؼر هؼیي ضذُ ٍ اهکاى سشخیچی ًذاسد ٍ یک اجسواع
لشاسدادي هاًٌذ اجسواع هذًی اًساًْا کِ کوسش جٌثِ عثیؼی داسد.
خبًَادُاسالهی :
خاًَادُ اسالهی داساي یک هثٌا (فغشذ) ٍ سِ سغح (غشیضُ ،اسادُ ٍ ًظام) اسر .کِ زَضیحاذ آى دس
اداهِ هی آیذ.
سطحغرایس :
ضاهل زفاٍزْاي جٌسی عثیؼی صى ٍ هشد اسر کِ ًمص اغلی سا دس تْن خیَسسگی ٍ ٍحذذ صى ٍ هشد
ایفا هی کٌذ .ایي سغح فمظ صهیٌِ سا تشاي زطکیل خاًَادُ اص عشیك ًیاصهٌذ کشدى هشد تِ صى ٍ تالؼکس
فشاّن هی کٌذ .ایي سغح زضویي کٌٌذُ خیذایص خاًَادُ اسر.
سطحارادُ :
ضاهل سفساسّاي اسادي ،آگاّاًِ ٍ ًْادیٌِ ضذُ اي اسر کِ اص سَیی سیطِ دس ٍیژگی ّاي عثیؼی صى
ٍ هشد ٍ اص سَي دیگش زحر زأثیش ػَاهل اجسواػی ٍ فشٌّگی اًذ .ایي سغح ضاهل ًمص ّاي جٌسیسی
اسر کِ اگشچِ سیطِ عثیؼی داسًذ اها تکاسگیشي ٍ اسسوشاس آًْا اص عشف ّش یک اص صى ٍ ضَّش هٌَط
تِ اسا دُ کشدى ٍ خزیشفسي ایي ًمص ّاي جٌسیسی اسر .ایي سغح زضویي کٌٌذُ زذاٍم ٍ اسسوشاس
خاًَادُ اسر.
سطحًظبم :
ضاهل لَاًیي حمَلی اسر کِ دس ساتغِ تیي صى ٍ ضَّش ٍضغ ضذُ اسر.
هبٌبیفطرت :
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فغشذ ّش هَجَدي تِ هؼٌاي (ًَع خاظ آفشیٌص) آى هَجَد اسر .تش ایي اساس ػَاهل فغشي دس
خیذایص ٍ زذاٍم ًْاد خاًَادُ داساي ًمص اغلی ّسسٌذ.
 سَابكپژٍّطیدرایيهَضَع :
هْوسشیي هٌاتؼی کِ ایي زحمیك زا تِ حال دس سِ سغح هثاًی ،هذلْا ٍ کاستشدّا اسسفادُ کشدُ اسر
تذیي ضشح هی تاضذ.
رئبلیسنعلوی
Okasha, Samir. 2002. Philosophy of Science: A Very Short 
Introduction. Oxford: Oxford University Press
 فغَسچی ،خیشٍص ( )1383گفسگَ دستاسٓ ػمالًیر ،ساخرِ اجسواػی ٍ سئالیسن ،هجلِ رّي،
ضواسُ 17
رئبلیسنفلسفی 
 هغْشي ،هشزضی( )1359اصَل فلسفِ ٍ رٍش رئبلیسن ،جلذ اٍل-دٍم-سَم،دفسش
اًسطاساذ اسالهی ٍاتسسِ تِ جاهؼِ هذسسیي حَصُ ػلویِ لن
 خاسساًیا ،حویذ .سئالیسن اًسمادي حکور غذسایی
رئبلیسنجبهعِضٌبختی 
 چلثی ،هسؼَد .سئالیسن سٍش ضٌاخسی دس جاهؼِ ضٌاسی .خژٍّطٌاهِ ػلَم اًساًی
 تالشي ،ضْال ٍ سضا ًظشیاى ( .)1394همایسِ سئالیسن اسالهی ٍ سئالیسن اًسمادي اص هٌظش جاهؼِ
ضٌاخسی .هجوَػِ هماالذ دٍهیي کٌگشُ تیي الوللی ػلَم اًساًی اسالهی
ً ظشیاى ،سضا .هخسػاذ خاًَادُ اسالهی دس الگَي سئالیسن .سَهیي کٌگشُ تیي الوللی ػلَم
اًساًی اسالهی
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ISAAC REED University of Colorado at Boulder
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 صاّذاًی ،سیذ سؼیذ (ً )1387ظشیِ اي دس هَسد جٌثص ّاي اجسواػی .داٍساى :دکسش حویذ
احوذي ،دکسش غالهشضا جوطیذیْا ٍ دکسش ػیَضی
داللتّبیًظریتحمیك(لرآًی) 
 لشآى کشین
 زفسیش الویضاى
 زفاسیش هَضَػی لشآى کشین
داللتّبیتجربیتحمیك(تبریخی) 
 کساب ّاي زاسیخی دستاسُ سٌر خاًَادگی خیاهثش (ظ)
 هغالؼِ کسة دس صهیٌِ اسثاب ًضٍل آیاذ لشآى
خبًَادُاسالهی 
 هغْشي ،هشزضی(ً )1386ظام حمَق صى دس اسالمً ،طش غذسا ،زْشاى
 تسساى،حسیي( ،)1379جایگاُ خاًَادُ اص دیذگاُ اسالم ٍ فویٌیسنّ ،وایص اسالم ٍ فویٌیسن،
داًطگاُ فشدٍسی هطْذ
 تسساى،حسیي(،)1388اسالم ٍ جاهؼِ ضٌاسی خاًَادُ ،خژٍّطگاُ حَصُ ٍ داًطگاُ ،لن
 حکور ًیا ،هحوَد ٍ ّوکاساى( ،)1386فلسفِحمَقخبًَادُ( 3جلذ) ،سٍاتظ ػوَهی
ضَساي فشٌّگی اجسواػی صًاى ،زْشاى
 تْجر خَس ،هٌْذسیعفبفٍپَضصاسالهیدرلرآى،ضَساي ػالی اًمالب فشٌّگی ،دس
حال چاج
ً ظشیاى ،سضا ٍ دیگشاى ( .) 1391زثییي جاهؼِ ضٌاخسی ػلل سٍیگشداًی اص حجاب تا زکیِ تش
خاًَادُ ایشاًی ،تاًَاى ضیؼِ .ضواسُ 29
هذلسبزی
 تْجر خَس ،ػثذالکشین ( )1393سٍش کطف الگَي اسالهی هٌْذسی فشٌّگی ،ساّثشد
فشٌّگ :ضواسُ 27
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 جبهعِآهبریٍرٍشٍابسارگردآٍریاطالعبت :
ایي زحمیك دس تخص هثاًی ٍ هذلْا ،الگَي هغلَب (خاًَادُ اسالهی) سا –تا اسسفادُ اص سٍش کساتخاًِ
اي -هؼشفی هی ًوایذ .الگَي هَجَدٍ ،ضغ فؼلی خاًَادُ دس ایشاى اسر کِ سؼی تش ایي اسر کِ تا
اسسفادُ اص هَلفِ ّاي فشاّن آهذُ دس ایي زحمیك ٍ تا اسسفادُ اص سٍش هػاحثِ اص افشادي کِ لػذ
زطکیل خاًَادُ داسًذ ،ایي ًسثر سٌجی تِ ػول آیذ کِ تیي الگَي هَجَد ٍ هغلَب ،تغَس دلیك
چمذس فاغلِ اسر ،آسیة ّا دس خاًَادُ ایشاًی چیسر کِ لذم تِ لذم تایذ تشعشف ضَد .تِ ػثاسزی دس
کذام لسور ّا هی تایسر زغییشاذ اساسی ایجاد ضَد ،دس کذام لسور ّا سٍیکشد اغالحی الصم
اسر ٍ دس کذام لسور ّا ،ضثاّر تِ الگَي هغلَب ٍجَد داسد .دس ًْایر ایي زحمیك تا اسسفادُ اص
سٍیکشد سئالیسسی ،خیطٌْاداذ کاستشدي دس جْر سیش اص ٍضغ هَجَد تِ هغلَب اسائِ هی دّذ.
بٌذیهَضَعبتتحمیكٍزهبىبٌذیاًجبمآى :


تمسین

 تشسسی ًظام آیاذ لشآى دس تاب خاًَادُ ٍ تشسسی سٌر خیاهثش (ظ) دس تاب خاًَادُ
 داللر ّاي هٌغك سئالیسسی تشاي خاًَادُ اسالهی
 خیص تیٌی هی کٌن دس  9هاُ ایي لسور تِ خایاى تشسذ.
 oزثذیل ضذى گضاسُ ّا تِ هذلْا کِ کاس هغالؼازی دس دٍ لسور زکٌیک ّاي هذل ساصي
ٍ تشسسی اجضاء هذل ،غَسذ هی گیشد.
 oتشاي ایي فػل  1هاُ خیص تیٌی هی کٌن.
 هغالؼِ تش سٍي الگَي هَجَد خاًَادُ دس ایشاى تا دس ًظش گشفسي جٌثِ ّاي آسیثی ٍ
هسألِ اي
 زْیِ خشسص ًاهِ اي تشاي اًجام هػاحثِ جْر ضٌاخر دلیك زش اص ٍضغ فؼلی خاًَادُ
دس ایشاى .هػاحثِ تا افشادي غَسذ هی گیشد کِ زػوین جذي تشاي اصدٍاج ٍ
زطکیل خاًَادُ داسًذّ .وچٌیي هػاحثِ هی زَاًذ تا افشادي اًجام ضَد کِ جٌثِ ّاي
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آسیثی خاًَادُ دس ایشاى سا ًطاى هی دٌّذ (تشاي ایي تخص هی تایسر ًوًَِ گیشي
دلیك اًجام ضَد تِ عَسي کِ تیاًگش جاهؼِ آهاسي تاضذ .تا زَجِ تِ ایي هْن هی
تایسر تَدجِ زحمیك تِ عَس دلیك سٍضي ضَد)
 2 هاُ ّن تشاي ایي لسور خیص تیٌی هی کٌن.
 فْرستهطبلب :
بخصاٍل :
تیاى هسألِ
ضشٍسذ زحمیك
زؼشیف هفاّین زحمیك
سٍش زحمیك
بخصدٍم :
هثاًی خاًَادُ اسالهی (دس ایي تخص اتسذا گضاسُ ّاي لشآًی ٍ زاسیخی دستاسُ خاًَادُ تِ عَس ًظام هٌذ احػاء هی
ضَد ٍ دس هشحلِ تؼذ زالش هی ضَد ًسثر ایي گضاسُ ّا تا هٌغك سئالیسسی ًوایاًذُ ضَد)
بخصسَم :
هذلْاي خاًَادُ اسالهی (دس ایي تخص گضاسُ ّاي لشآًی ٍ زاسیخی کِ تش عثك یک هٌغك ساهاى یافسِ اًذّ ،ش چِ
تیطسش سادُ ساصي هی ضًَذ زا صهیٌِ تشاي کاستشد فشاّن ضَد)
بخصچْبرم :
کاستشدّاي خاًَادُ اسالهی (دس ایي تخص زالش هی ضَد زا سٌّوَدّایی تش عثك زالش ًظشي دس تخص دٍم ٍ
سَم ،تشاي خاًَادُ هَجَد ایشاًی ،فشاّن ضَد).
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