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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل   ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 جلسه گذشتهخالصه 

قَز، زٍم ایٌىِ پَل ؾٌس هال هحؿَب  ػطو قس زٍ زیسگاُ انلی زض هَضز پَل ٍجَز زاضز؛ یىی ایٌىِ پَل هال هحؿَب هی

زاًٌس ٍ ّن وؿاًی وهِ پهَل ضا    قَز. تِ تطذی اظ الَال زض ّط زٍ زیسگاُ اقاضُ وطزین؛ ّن وؿاًی وِ پَل ضا یه ًَع هال هی هی

لَل لطياٍی ًمل قس وِ ظاّطـ ایي تَز وِ ایي ًظط، ًظط ذَز اٍؾت زض حالی وهِ   وٌٌس. الثتِ هُلثی اظ ؾٌس هال هحؿَب هی

ؾٌس زِیي تط ػلیِ تاًه نهازضوٌٌسُ   ضا ّای واغصی پَل آًاى ایٌىِ ًمل وطزُ ٍ ؾٌت ضا ًظطات غالة هصاّة اضتؼِ اّللطياٍی 

گَیس چَى لاًَى، التعام  زّس ٍ هی اض هیوٌس ٍ الثتِ اٍ ایي ًظط ضا هَضز ًمس لط ، ایي ًظطی اؾت وِ اظ لَل زیگطاى ًمل هیزاًٌس یه

تاًه تِ پطزاذت َال ٍ ًمطُ زض تطاتط آى اؾٌاز ضا لغَ وطزُ، تٌاتطایي ایي ًظطیِ هَضز لثَل ًیؿت؛ ًظط ذَز لطياٍی ایي ًیؿت 

 زاًس.  ّای واغصی ؾٌس هحؿَب قًَس، تلىِ آًْا ضا هال هی وِ پَل

 هظر بین صاحبان دیدگاه اولاختالف 

تالف آضاء ٍجَز زاضز؛ ایٌىِ جوؼی اظ الَال ضا تحت ػٌَاى ههال ٍ تطذهی ضا   ػوسُ ایي اؾت وِ زض ذَز ایي زٍ زیسگاُ ّن اذ

تحت ػٌَاى ؾٌس لطاض زازین، هؼٌایف آى ًیؿت وِ زض تیي لائلیي تِ ّط یه اظ ایي زٍ زیسگاُ اذتالفی ٍجَز ًساضز، یا هثالً ّوِ 

ًاچاضم تطای ایٌىِ ّن تا تؼًی اظ ایهي  اًس.  سُزاًٌس، ّیچ تفىیه ٍ تفهیلی زض هؿألِ لائل ًك وؿاًی وِ پَل واغصی ضا هال هی

ای تاقس تطای ایٌىِ زض آیٌسُ ایي هؿألِ هَضز تحث تیكتط لطاض گیطز ٍ اگط فطنهت وهطزین تهِ آى     اًظاض آقٌا قَیس ٍ ّن ضٍظًِ

 . یكتط تَيیح زّینتتپطزاظین، 

زاًٌس ٍجَز زاضز؛ ایٌْا ذَزـ آثاض هتفاٍتی زاضز ٍ هي فمهٍ زض حهس    ّای هرتلفی زض تیي وؿاًی وِ اؾىٌاؼ ضا هال هی ًظطیِ

ّای اذیهط. ًظطیهِ اضظـ اؾهوی     ؾت، هرهَناً زض ایي زِّاقاضُ ًاچاضم شوط وٌن. هثالً ًظطیِ لسضت ذطیس یه ًظطیِ هُطح ا

ّای واغصی تا َال ٍ ًمطُ هٌمُغ قهسُ، جوهغ ظیهازی اظ فمْها      تا ایٌىِ ضؾواً پیًَس اؾىٌاؼ ثالًهیه ًظطیِ لاتل تَجْی اؾت. 

اززاًاى اظ هٌظهط  ّای واغصی َال ٍ ًمطُ اؾت؛ ها تها ًظطیهِ التههاززاًاى وهاض ًهساضین. التهه       هؼتمسًس وِ پكتَاًِ ایي اؾىٌاؼ

اًس. زضؾت اؾت  زضتاضُ پَل ّن تحث وطزُ نّاًس، اها فمیْاى  ّایی زازُ اًس ٍ ًظطیِ ذَزقاى یه تؼاضیفی ضا تطای پَل شوط وطزُ

وطز؛ ػطف ػام یه تلمی ولی اظ پهَل   هَيَع ٍ پسیسُ پَل یه هَيَع ػطفی اؾت ٍ تطای قٌاذت آى تایس تِ ػطف هطاجؼِ

زاضز، اها زض ػطف ذال تیي التهاززاًاى ّن اذتالف اؾاؾی اؾت؛ ًظطیاتی وِ زضؾت زض ًمُِ هماتل ّن ٍ زض هؼاضيِ تا ّهن  

قهَز، اهها    ل هحؿَب ههی غالثاً هؼتمسًس وِ پَل ٍ اؾىٌاؼ واغصی هاقىل گطفتِ اؾت. ها حاال تا آًْا واض ًساضین، اها فمیْاى 

 قَز.  نُیازاّا  اًس. ایي ًظطیات ًیاظ تِ تطضؾی زاضز ٍ تایس ًمس قَز ٍ ًظط هؼیاض اظ زل ایي تطضؾی ًظطیات هرتلفی اضائِ زازُ
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زاًٌس، ذَزقاى زض هَضز  ّای واغصی ضا هال هی وٌن وِ تساًیس حتی وؿاًی وِ اؾىٌاؼ هي تِ چٌس ًوًَِ اظ ایي ًظطیات اقاضُ هی

وِ تیي هال ٍ هالیت  فتگذَاّین ّیت ٍ حمیمت آى اذتالف ًظط زاضًس. تاظ ایي ًىتِ ضا ّن تگَین وِ تِ هٌاؾثت تحث اظ هال ها

گَیٌس هالیت اػتثاضی زاضز. حهاال   گَیٌس پَل ٍ اؾىٌاؼ واغصی هال اػتثاضی اؾت ٍ تطذی هی ّا هی تفاٍت ٍجَز زاضز؛ تؼًی

قاءاهلل تؼساً تَيیح ذَاّن زاز؛ ایٌىِ تگَیین اؾىٌاؼ واغصی هال اػتثهاضی اؾهت یها تگهَیین      زاضز، اىایٌىِ ایي زٍ چِ فطلی 

 زاضای هالیت اػتثاضی اؾت. 
 . هظریه قدرت خرید1

قْیس نسض وِ زض ایي تاضُ اظْاض ًظط وطزُ، زض تحث اظ نطف تا اقاضُ تِ ایٌىِ احىام نطف زض فمِ تا تغییط پَل اظ ًهَػی تهِ   

 فطهایس ها چْاض ًَع پَل زاضین ٍ احىام نطف زض هَضز ایي چْاض ًَع پَل هتفاٍت اؾت: وٌس، هی ًَع زیگط تغییط هی

ّا ّن  ّای توام ػیاض هؼسًی َال ٍ ًمطُ اؾت وِ ایي هطتٌَ تِ گصقتِ تَزُ اؾت. احىام هطتٌَ تِ آى ًَع پَل ًَع اٍل، پَل .1

 ایي ًَع پَل هٌؿَخ قسُ تاقس.  تؿا قَز ٍ چِ ای هحؿَب ًوی زض اتَاب هرتلف هُطح قسُ ٍ هؿألِ تاظُ

ّای واغصی ًیاتتی اؾت وِ تِ ػٌَاى ؾٌس ٍ ًوایٌسُ تركی اظ هَجَزی َال وِ زض ذعاًِ نهازضوٌٌسُ ٍجهَز    ًَع زٍم، پَل. 2

 ًعز نطافاى تَز. ای وِ  وطز اظ همساض َال ٍ ًمطُ ًوایٌسگی هیقَز. هثالً ضؾیسّایی وِ زض ظهاًی  زاضز هحؿَب هی

ّها   زّس هٌثغ نازض وٌٌسُ ایي واغصّای هالی، هتؼْس قسُ اضظـ َالی آى تطگِ ّای واغصی اؾت وِ ًكاى هی ًَع ؾَم، پَل .3

 قَز:  ضا زض ٌّگام هُالثِ تپطزاظز. تِ ًظط ایكاى ایي ًَع پَل تِ زٍ نَضت تهَیط هی

قَز تِ پطزاذت اضظـ هؼازل ایي ؾهٌس؛   زض حمیمت هلتعم ٍ هتؼْس هیّا ٍ واغصّا  ایٌىِ هٌثغ نازضوٌٌسُ ایي تطگِ نَضت اٍل

قَز، ایي تؼْس یه تؼْس جسا اظ هٌثغ ایي پَل ٍ ایي واغص اؾت. لصا چَى تؼْس تِ پطزاذهت زاضز، ذهَز    یؼٌی ٍلتی اٍ هتؼْس هی

 وٌس؛ هثل چه یا تطات ٍ چیعّایی وِ هتساٍل اؾت.  ایي واغصّا اضظـ هالی پیسا هی

وٌس، زض حمیمت هؼٌایف اقتغال شهِ آى هٌثهغ تهِ اًهساظُ اضظـ     ّا ضا نازض هی ایي اؾت وِ آى هٌثؼی وِ ایي تطگِ نَضت زٍم

ّا نطفاً ؾٌس تسّی ّؿتٌس ٍ اال ذَزقاى اضظقی ًساضًس. فطق تیي ایي زٍ نهَضت زض آى   َالی آى واغصّاؾت. یؼٌی ایي تطگِ

ّا چیعی ضا ًرطیهسُ، ذهَز    اال یا ذسهاتی ضا ترطز، زض حمیمت تا ایي تطگِّا و اؾت وِ زض نَضت زٍم اگط ذطیساض تا ایي تطگِ

زّس. پهؽ   ایي ذطیس ضا اًجام هی ،ّا اضظقی ًساضز تلىِ چَى ًكاى زٌّسُ زیٌی اؾت وِ تط شهِ هٌثغ نازضوٌٌسُ هاله ایي تطگِ

ًس. اها زض نَضت اٍل، ذطیهس ٍ فهطٍـ تها ذهَز آى     قَ ّا یا زض ایي ًَع واغصّا، ایٌْا ؾٌس زِیي هحؿَب هی زض ایي ًَع پَل

ّا زض ٍالغ هؼاهلِ تا  قَز، ًِ ایٌىِ ایي تطگِ ًكاى زٌّسُ تؼْس هاله ٍ ؾٌس زِیي تاقس. ایٌجا هؼاهلِ تا ایي تطگِ واغصّا اًجام هی

ٌس؛ اها زض نَضت َال ًیؿت. آى ٍلت زض نَضت اٍل هؼاهلِ هثل هؼاهالت نطف اؾت وِ تایس زض آى ثوي ٍ هثوي هؿاٍی تاق

 قَز.  زٍم ایي چٌیي ًیؿت ٍ تؿاٍی ثوي ٍ هثوي زض ایٌجا ٍاجة ًیؿتٌس. پؽ تطای ًَع ؾَم، زٍ نَضت تهَیط هی

ّای واغصی ًَع ؾَم اؾت ٍلی تفاٍت آى تا ّط زٍ نَضت ًَع ؾَم ایي اؾت وهِ هٌثؼهی وهِ ایهي      ًَع چْاضم ّواى پَل. 4

ّهای واغهصی.    ّا هؼاف وطزُ اؾت، هثل ّویي اؾهىٌاؼ  ذت اضظـ َالی ایي تطگِوٌس، ذَزـ ضا اظ پطزا واغصّا ضا نازض هی

وٌس ٍجَز ًساضز. لصا احىاهی وِ زض تاب نهطف   ایٌجا ّیچ تؼْسی تطای پطزاذت اضظـ َالی ایي تطگِ وِ آى ضا ًوایٌسگی هی

 گفتِ قسُ، هثل تؿاٍی ثوي ٍ هثوي زض ایٌجا ٍاجة ًیؿت. 
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زاًس؛ اها اؾهىٌاؼ ٍ ایهي چیهعی وهِ      صی یا واغصّایی وِ اضظـ هالی زاضًس ضا ؾٌس زیي هیّای واغ ایكاى یه لؿوی اظ پَل

اهطٍظ زض زؾت هطزم اؾت، تطای ایٌْا ّیچ ؾٌسیتی تطای زیي لائل ًیؿت، وِ هثالً تاًه هطوعی وكَض وِ ایي ضا نهازض وهطزُ،   

اٍ َال تسٌّس. هال ّؿت ٍلی پكتَاًِ تهِ ػٌهَاى    تطز تاًه، تِ اظای آى تِ هَظف تاقس زض ّط نَضت ٍلتی وِ وؿی ایي ضا هی

گَیس اگط اضظـ ایي پَل واؾتِ قهَز ٍ هٌثهغ نهازضوٌٌسُ ایهي      گیطز ٍ هی َال ٍ ًمطُ ًساضز. ایكاى اظ ایي تحلیل یه ًتیجِ هی

 قَز. ػثاضت ضا زلت تفطهاییس: اضظـ ضا جثطاى وٌس، ضتا هحؿَب ًوی

ٍ ٍیػگی هال تَزى ٍ هثلی تَزى، زض ولوات اغلة فمْا ّؿت، هٌتْی زض تحلیهل  ّای واغصی اگطچِ هال هثلی اؾت )ایي ز پَل

ایي حمیمت وِ ایي هال هثلی چیؿت، تا ّن اذتالف زاضًس( ٍلی هثل آى تٌْا ّواى واغص ًیؿت. ایٌجا یه ًمُِ اذتالف اؾهت؛  

هاًی هثلف چیؿت؟ یه اؾهىٌاؼ زُ  گَیٌس ایي هال هثلی یه اؾىٌاؼ زُ ّعاض تَ گَیٌس هال هثلی اؾت، ٍلی هی ّا هی ذیلی

ّعاض تَهاًی هثل ذَز آى. حاال اگط چْل ؾال یا پٌجاُ ؾال پیف یه ّعاض تَهاًی تَزُ، االى ّن هثل آى یهه ّهعاض تَههاًی    

گَیس هثل آى تٌْا ّواى واغص ًیؿت تلىِ ّط چیعی اؾت وِ لیوت حمیمی آى ضا هجؿهن ٍ تیهاى    اؾت، ایي هؼازل آى اؾت؛ هی

گصاضاى لیوت حمیمی آًچِ ضا وِ زضیافت وطزُ اؾت پطزاذهت   ّا تِ ؾپطزُ ایي ضٍ اگط تاًه ٌّگام تاظپطزاذت ؾپطزُوٌس. اظ  هی

ّا زض تاًه چیؿت  ایٌىِ ایي پَل) زازُ اؾىٌاؼ وٌس، هطتىة ضتا ًكسُ اؾت. یؼٌی اگط وؿی اهؿال تِ تاًه یه هیلیَى تَهاى

ذَاّین ٍاضز ایي هثاحهث ترهههی    طی اػساز ٍ اضلام اؾت، ذیلی ًویّاؾت یا ایٌىِ آى ّن ًیؿت ٍ یه ؾ اؾىٌاؼ  ٍ ّواى

تِ ػٌَاى ؾپطزُ، لیوت حمیمی ایي یه هیلیَى تَهاى لسضت ذطیس قرم اؾت؛ یؼٌی اگط تَضم تیؿت زضنس تاقس، ایي  (قَین

ِ ًِ، ّویي پَل یه هیلیَى تَهاى تسّس، ؾال زیگط یهه هیلیهَى ٍ زٍیؿهت ّهعاض     یه هیلیَى تَهاى ... انالً زض لالة هًاضت

تَهاى تگیطز، ایي ضتا ًیؿت؛ ایي زض حمیمت لیوت ایي یه هیلیَى تَهاى اؾىٌاؼ اؾت. ایي اؾىٌاؼ ذهَزـ اضظـ ًهساضز؛   

زض حطف ایكاى ایي تَز وِ  ّای واغصی هال هثلی ّؿتٌس؛ ًىتِ زیگط گَیس پَل اضظـ آى تِ چیؿت؟ تِ لسضت ذطیس اؾت. هی

گَیس هثل ایي پَل واغصی ّط چیعی اؾت وِ لیوت حمیمی آى ضا هجؿن ٍ تیاى وٌس ٍ ًِ ذَز ایي واغص ٍ اػساز ٍ اضلاهی وِ  هی

تطای ایٌىِ تمطیة تِ چِ؟  ّای واغصی العاهی اؾت. پَل واغصی العاهی یؼٌی گَیس اظ ایي ًَع پَل ضٍی آى ًَقتِ قسُ اؾت. هی

ّایی زض تیي وكَضّای زضگیط جٌگ یا تحت اقغال یا اقغالگط تحت ػٌَاى پَل  گَیس زض ظهاى جٌگ جْاًی پَل شّي وٌس، هی

ّهای   ّا، ّط وسام زض وكَضّای تحت اقغال ذَزقهاى اظ ایهي پهَل    ّا، ایتالیایی ّا، آلواًی اًگلیؿیًظاهی ضٍاج زاقت وِ هثالً 

ّای ًظهاهی   ّای ًظاهی وِ جٌثِ العام ّن زاقت، اػتثاض پیسا وطزُ تَز؛ یه ؾطی واغصّا ٍ ؾفتِ تطزًس. ایي پَل ظاهی تْطُ هیً

وٌهس؛ هٌتْهی ًىتهِ انهلی      ّاؾت وِ تا اػتثاض اضظـ پیهسا ههی   ّا هثل ّواى گَیس ایي پَل تَز وِ تِ ایٌْا اضظـ زازُ تَزًس. هی

گَیس اضظـ ایي تاتغ اػتثاض هحى اؾت.  اػتثاضی تَزى ایي پَل ضا ایكاى ضؾواً پصیطفتِ؛ هی فطهایف ایكاى ایي اؾت وِ هؿألِ

ای تِ ًام َال ٍ ًمطُ ًساضز، تلىِ ایي اضظـ تِ ٍؾیلِ لاًَى ٍ حىَهت تِ ایي پَل اػُا قسُ اؾت. لاًَى  یؼٌی ایي ّیچ پكتَاًِ

قَز؟ ایهي ّوهاى    ظـ اؾت. آى ٍلت اضظـ آى چگًَِ هؼلَم هیگفتِ ایي واغص وِ ایي ػسز ضٍی آى ًَقتِ قسُ، زاضای ایي اض

اؾت وِ زض حمیمت ایكاى ضا تِ ػٌَاى ناحة ًظطیِ لسضت ذطیس هُطح وطزُ اؾت، ًِ ایٌىِ ایكاى هثسع ایي ًظطیِ تاقهس؛ زض  

ِ     تیي فمْا ایكاى ایي ضا پصیطفتِ ٍ هی ضت ذطیهس زض  ای آى اؾهت. لهس   گَیس. لیوت حمیمی پَل، لهسضت ذطیهس یها اضظـ هثازله

تَاى زض ّط لحظِ اظ ظهاى ذطیس؛ قوا ّویي االى ًگاُ وٌیس، زٍ ؾِ  انُالح التهازی یؼٌی آى همساض واالیی وِ تا ٍاحس پَل هی
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ّا والً  ّا ٍ قْطیِ تَاًیس ترطیس. هثالً اٍایل اًمالب حمَق تَاًؿتیس ترطیس، اهطٍظ چِ چیعی هی ؾال لثل تا ؾِ ّعاض تَهاى چِ هی

تَههاى تهَز. آى هَلهغ تها      1500یا  1000تَهاى تَز. هي یازم ّؿت وِ یه یرچال فیلىَ زض آى ظهاى  1500ى یا ّعاض تَها

ذطیسًس. اگط فطو تفطهاییس وؿی زض آى ؾال تِ زیگطی تیؿت ّعاض تَهاى لطو زازُ تاقس،  تیؿت ّعاض تَهاى هاقیي پیىاى هی

ازا وٌس، ًثایس تیؿت ّعاض تَهاى ضا تسّس؛ ایي فمهٍ زض تهاب لهطو     ذَاّس آى لطو ضا گَیس االى وِ هی هطحَم قْیس نسض هی

ّای واغصی تهِ   گَیس چَى اضظـ ایي پَل زّس. هی ًیؿت، زض هْطیِ ّؿت، زض غهة ٍ زض ذیلی جاّا اثط ذَزـ ضا ًكاى هی

لحظِ اظ ظههاى   ای پَل، یؼٌی آى همسض واالیی وِ قرم زض ّط لسضت ذطیس اؾت ٍ لسضت ذطیس ػثاضت اؾت اظ اضظـ هثازلِ

گصاضاى تِ  ّا زض ٌّگام تاظپطزاذت ؾپطزُ تِ ؾپطزُ گَیس اگط تاًه تَاًس ذطیساضی وٌس ٍ ایي زائواً زض حال تغییط اؾت، لصا هی هی

اًس پطزاذت وٌس، ایي ضتا ًیؿت. ایٌىِ چَُض هحاؾثِ وٌین ٍ ههالن چهِ تاقهس، ایهي      وطزُ  همساض لیوت حمیمی آًچِ وِ زضیافت

 ؾت. تحث زیگطی ا

ذَاّن اظ ایي ًظطیِ زفاع وٌن، اها ایهي یهه    الثتِ تِ ایي ًظطیِ اقىاالت هْوی ٍاضز قسُ وِ تایس پاؾد زازُ قَز؛ هي االى ًوی

ًظطیِ اؾت وِ ذَز ایي واغص اضظـ ًساضز ٍ ّوِ اضظـ زایط هساض لسضت ذطیس اؾت. اگط هثالً لسضت ذطیس اظ اهؿال تا ؾهال  

ٍ   ّها ٍ زٍلهت   ّف پیسا وٌس، تاًه ایي ضا تایس تپطزاظز. تحث اؾت وِ آیا تِ ََض ولی تاًهه زضنس وا 50زضنس یا  20گصقتِ 

یا ًِ؛ ایي تحث ذیلی هْن اؾت. هثالً زٍلت اؾالهی اگط اتفالاتی تیفتس ٍ ایٌىهِ چهِ    ٌسحاوویت ياهي واّف اضظـ پَل ّؿت

جای تحث زاضز ٍلی ایي پطؾف هْن ٍجَز زاضز وِ آیا همساض هؼلَل اضازُ زٍلت تاقس ٍ چِ همساض ذاضج اظ آى تاقس، ایٌْا ّوِ 

ایي واّف تایس تَؾٍ حاوویت ٍ زٍلت یا تاًه یا اقرال ه چِ اقرال حمیمی ٍ چِ اقرال حمَلی ه آیا ياهي اؾت ٍ   

هؼتمس  لیگَیس هال هثلی اؾت، ٍ زاًس ٍ هی تایس جثطاى قَز یا ًِ، ایي تحث هْوی اؾت. تِ ّطحال ایكاى تا ایٌىِ پَل ضا هال هی

اظ قاگطزاى قْیس نسض، تطذهی هثهل هطحهَم    ؾت. اّای واغصی اضظـ شاتی ًساضًس، اضظـ ایٌْا تِ لسضت ذطیس  ایي پَل اؾت

آلای ّاقوی قاّطٍزی ّن ّویي ًظط ضا زاقتٌس ٍ هؼتمس تَزًس وِ حمیمت پَل ّویي لسضت ذطیس اؾهت ٍ اضظـ آى تٌْها تهِ    

 لسضت ذطیس اؾت. 
 . هظریه ارزش اسمی2

اضظـ اؾوی آى اؾت؛ اضظـ زاًٌس، هؼتمسًس ایي پَل یه هال هثلی اؾت ٍلی اضظـ پَل تِ  تطذی اظ وؿاًی وِ پَل ضا هال هی

تَاًٌس ایي اضظـ ضا اػُا  وِ هیاؾوی یؼٌی آى ػسز ٍ ضلوی وِ ضٍی پَل ًَقتِ قسُ اؾت. ایي اضظـ اؾوی اظ ًاحیِ ًْازّایی 

ای ػهام یها یهه قهیء      یه قیء فیعیىی زاضای اضظـ هثازلِ ؼٌییؾت. ا یهال اػتثاضگَیٌس  تِ ایٌْا زازُ قسُ اؾت. هی ،وٌٌس

ای هحى تطای واغص  گَیٌس ػمال تا اػتثاض اضظـ هثازلِ هیتاقس؛ ایٌْا  اؾت هی ای ػام ًفؿِ اضظـ هثازلِ ذَز فی غیطفیعیىی وِ

ّای ذهَنی آى ضا الغاء وطزًس ٍ آًگهاُ آى   ای ًساقت، توام جٌثِ اضظـ هثازلِای وِ تا نطف ًظط اظ آى اػتثاض ّیچ گًَِ  پاضُ

ّای پیكیي لاتهل ذهَضزى،    ضا هؼازل ّوگاًی ؾایط واالّا ٍ ذسهات تَلیسی لاتل هثازلِ لطاض زازًس. ایي اؾىٌاؼ تطذالف پَل

اؾت ٍ ّطگاُ ػطف ٍ ػمال اظ آى تَافهك ٍ   پَقیسى، تعییي ٍ غیطُ ًیؿت ٍ تٌْا اػتثاض ٍ تَافك ػطف ٍ ػمال تِ آى اضظـ زازُ

قَز. ًظطیِ اضظـ اؾهوی، ًیهاظ تهِ     اضظـ هی اػتثاض زؾت تطزاضًس، اؾىٌاؼ فالس اضظـ قسُ ٍ تثسیل تِ واغص پاضُ ضًگی ٍ تی

 تَيیح ٍ تحث ٍ تؿٍ زاضز؛ اقىاالتی تِ آى قسُ وِ ایي اقىاالت تایس هَضز تطضؾی لطاض گیطز. 
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گَیٌس اؾىٌاؼ هال اؾت؛ هال اػتثاضی ّن اؾت، هال هثلی ّن اؾت، اها پكتَاًِ آى َهال ٍ   تط هی اظ فمْای هؼانط ٍلی لسیوی

 ًمطُ اؾت؛ هثل هطحَم اهام ٍ هطحَم آلای ذَیی، ایي آلایاى ًَػاً ًظطقاى ّویي اؾت. 

قهًَس، اتفهاق ًظهط     ّای اهطٍظی هال هحؿَب هی ّا ٍ پَل ٌس تِ ایٌىِ اؾىٌاؼپؽ زض زیسگاُ اٍل، یؼٌی وؿاًی وِ لائل ّؿت

گَیٌس ایٌْا پكتَاًِ َال ٍ ًمطُ زاضز. تطذهی اضظـ ضا تهِ لهسضت     ٍجَز ًساضز؛ تؼًی اضظـ ضا تطای پكتَاًِ لائل ّؿتٌس ٍ هی

یٌْا ّوِ جای تحث زاضز وِ ٍالؼهاً اضظـ ایهي   اًس. ا زاًٌس ٍ تطذی اضظـ ضا نطفاً تِ اؾن ٍ اػتثاضی وِ ػمال لطاض زازُ ذطیس هی

ّهای   گَیٌس لسضت التهازی ٍ لسضت تَلیس ًاذالم هلی، ًیطٍی اًؿاًی، تَاًوٌسی ّا هی ّا اظ وجا ًاقی قسُ اؾت. تؼًی پَل

ِ    ًظاهی، هَلؼیت جغطافیایی ٍ غئَپَلَتیه، هجوَػِ لهسضت   ای اظ ایٌْا تؼییي وٌٌسُ اضظـ اؾت؛ هٌتْی ایي هٌافهاتی تها ًظطیه

پایهِ ٍ اؾهاؼ    ؛ اػتثاض ّؿت، ٍلی ایي اػتثاض چٌهساى تهی  ى اهَض اؾتآلسضت ذطیس پَل ًاقی اظ  ثك ایي ًظطیَِذطیس ًساضز. 

ِ  ًیؿت. ایٌىِ ػمال تطای پَل چٌیي اػتثاضی لائل هی ّهایی تاقهس. ایٌُهَض     قًَس، ایي تایس حتواً هؿتظْط تِ یه ػَاهل ٍ هؤلفه

لسضت ذطیهس ضا   تاال تطٍز یا پاییي تطٍز. واّف اضظـ پَل تاتغ ذیلی اظ ػَاهل اؾت؛ آًْا ّوًِیؿت وِ تا اػتثاض اضظـ پَل 

ای اظ اههَض   تطز، هٌافاتی ًساضز تا ایٌىِ ها لائل تِ ًظطیِ لسضت ذطیس تاقین، اها زالیل ٍ ػَاهل ضا یه هجوَػِ تاال ٍ پاییي هی

 تساًین. 

زاًٌس، زض تیي وؿاًی ّن وهِ   تالف ایٌجا ّؿت. اجواالً غالة فمیْاى پَل ضا هال هیتِ ّطحال ایي ًظطیات ٍجَز زاضز ٍ ایي اذ

زاًٌس، قَاّس ٍ زالیلی ّن زاضیهن   زاًٌس ایي اذتالف ٍجَز زاضز. ٍالغ ایي اؾت وِ ها ػالٍُ تط ایٌىِ غالثاً ایي ضا هال هی هال هی

گَیین ؾٌس هال اؾت، یه  س ّن زٍ جَض اؾت، یه ٍلت هیتط ایٌىِ ایي پَل هال اؾت ٍ ؾٌس زِیي یا ؾٌس هال ًیؿت؛ چَى ؾٌ

قاءاهلل زض جلؿِ آیٌسُ شوهط ذهَاّین    گَیین ؾٌس زیي اؾت؛ ّواى زٍ نَضتی وِ زض والم قْیس نسض ّن تَز. ایي ضا اى ٍلت هی

 وطز. 
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