
 

 

 

 

 

 

 

 

 ROBATهوش مصنوعي      يا      
 

٘ٛل ًِٕٛػي ثٓٛؼ ضاليٗ تؽويجي اقت اؾ ػٍَٛ 

وبِپيٛتؽ ، فيؿيٌٛٛژي ٚ فٍكفٗ ، ايٓ نبضٗ اؾ 

ػٍَٛ ثكيبؼ گكتؽظٖ ٚ ِتٕٛع اقت ٚ اؾ َِٛٛػبت 

فٓ آٚؼي ، ِبٕٔع ٚ ؼنتٗ ٘بي ِطتٍف ػٍَٛ ٚ 

ِىبٔيؿَ ٘بي قبظٖ ظؼ ِبنيٓ ٘ب نؽٚع نعٖ ، ٚ 

ثٗ قيكتُ ٘بي ضجؽٖ ضتُ ِي نٛظ ، ٘عف ٘ٛل 

ًِٕٛػي ثٓٛؼ وٍي قبضت ِبنيٕي اقت وٗ ثتٛأع 

اِب ثؽاي ظقتٗ ثٕعي ٚ تؼؽيف . وٕع « فىؽ » 

« ٘ٛل » ِبنيٕٙبي ِتفىؽ ، ِي ثبيكت ثٗ تؼؽيف 

w
w
w
.C
on
tr
ol
M
a
k
er
s.
ir



 

 

« آگب٘ي  »ّ٘چٕيٓ ثٗ تؼبؼيفي ثؽاي . پؽظاضت 

ٔيؿ ٔيبؾِٕعيُ ٚ ظؼٔٙبيت ثٗ « ظؼن » ٚ 

 .ِؼيبؼي ثؽاي قٕدم ٘ٛل يه ِبنيٓ ٔيبؾِٕعيُ 

ثٗ ِعظ تسميمبت ٚقيغ ظأهّٕعاْ ػٍَٛ ِؽتجّ ، 

٘ٛل ًِٕٛػي اؾ ثعٚ پيعايم تبوْٕٛ ؼاٖ ثكيبؼي 

ظؼ ايٓ ؼاقتب ، تسميمبتي وٗ ثؽ . پيّٛظٖ اقت 

 ؼٚي تٛأبيي آِٛضتٓ ؾثبْ ٘ب أدبَ گؽفت ٚ

ّ٘چٕيٓ ظؼن ػّيك اؾ ازكبقبت ، ظأهّٕعاْ ؼا 

يىي اؾ . ظؼ پيهجؽظ ايٓ ػٍُ ، يبؼي وؽظٖ اقت 

ا٘عاف ِتطًيٓ ، تٌٛيع ِبنيٕٙبيي اقت وٗ 

ظاؼاي ازكبقبت ثٛظٖ ٚ زعالً ٔكجت ثٗ ٚخٛظ 

ايٓ ِبنيٓ . ضٛظ ٚ ازكبقبت ضٛظ ٚالف ثبنٕع

ثبيع تٛأبيي تؼّيُ تدؽثيبت لعيّي ضٛظ ظؼ 

خعيع ؼا ظانتٗ ٚ ثٗ ايٓ تؽتيت نؽايّ ِهبثٗ 

 . العاَ ثٗ گكتؽل ظإِٗ ظأم ٚ تدؽثيبتم وٕع

ثؽاي ِثبي ثٗ ؼثبتي ٘ٛنّٕع ثيبٔعيهيع وٗ 

ثتٛأع اػُبي ثعْ ضٛظ ؼا ثٗ زؽوت ظؼآٚؼظ ، 

اٚ ٔكجت ثٗ ايٓ زؽوت ضٛظ آگبٖ ثٛظٖ ٚ ثب قؼي 

ٚ ضٓب ، ظإِٗ زؽوت ضٛظ ؼا گكتؽل ِي ظ٘ع ، ٚ 

آِيؿ يب انتجبٖ ، ظإِٗ ثب ٘ؽ زؽوت ِٛفميت 

تدؽثيبت ضٛظ ؼا ٚقؼت ثطهيعٖ ٚ قؽأدبَ ؼاٖ 

ؼفتٗ ٚ يب زتي ِي ظٚظ ٚ يب ثٗ ؼٚني ثؽاي 
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خبثدب نعْ ، ظقت ِي يبثع ، وٗ قبؾٔعگبٔم ، 

 . ثؽاي اٚ ، ِتًٛؼ ٔجٛظٖ أع

آٔٙب ثعٔجبي قبضت ِبنيٕي ِمٍع ٘كتٕع ، وٗ 

ثتٛأع ثب نجيٗ قبؾي ؼفتبؼ٘بي ِيٍيٛٔٙب قٍٛي 

غؿ أكبْ ، ّ٘چْٛ يه ِٛخٛظ ِتفىؽ ثٗ َ

 .أعيهيعْ ثپؽظاؾظ

ِجبزث ٘ٛل ًِٕٛػي لجً اؾ ثٛخٛظ آِعْ ػٍَٛ 

اٌىتؽٚٔيه ، تٛقّ فالقفٗ ٚ ؼيبَي ظأبٔي ٔظيؽ 

وٗ العاَ ثٗ اؼائٗ لٛأيٓ ٚ  (Boole)ثٛي 

تئٛؼي ٘بيي ظؼ ثبة ِٕٓك ّٔٛظٔع، ِٓؽذ نعٖ 

ي ، ثب اضتؽاع وبِپيٛتؽ٘ب 1942ظؼ قبي . ثٛظ 

اٌىتؽٚٔيىي ، ٘ٛل ًِٕٛػي ، ظأهّٕعاْ ؼا ثٗ 

چبٌهي ثؿؼگ فؽاضٛأع، ثٕظؽ ِي ؼقيع ، 

تىٌٕٛٛژي ظؼ ٔٙبيت لبظؼ ثٗ نجيٗ قبؾي 

 . ؼفتبؼ٘بي ٘ٛنّٕعأٗ ضٛا٘ع ثٛظ

ثب ٚخٛظ ِطبٌفت گؽٚ٘ي اؾ ِتفىؽيٓ ثب ٘ٛل 

ًِٕٛػي وٗ ثب ظيعٖ تؽظيع ثٗ وبؼآِعي آْ ِي 

نب٘ع تٌٛع ٔگؽيكتٕع تٕٙب پف اؾ چٙبؼ ظ٘ٗ 

ِبنيٕٙبي نٓؽٔح ثبؾ ٚ ظيگؽ قيكتّٙبي ٘ٛنّٕع 

 . ظؼ يٕبيغ گٛٔبگْٛ ٘كتيُ 

٘ٛل ًِٕٛػي وٗ ّ٘ٛاؼٖ ٘عف ٔٙبيي ػٍَٛ 

وبِپيٛتؽ ثٛظٖ اقت ، اوْٕٛ ظؼ ضعِت تٛقؼٗ 

ػٍَٛ وبِپيٛتؽ ٔيؿ ِي ثبنع، ؾثبٔٙبي ثؽٔبِٗ 
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ٔٛيكي پيهؽفتٗ ، وٗ تٛقؼٗ اثؿاؼ٘بي ٘ٛنّٕع 

يگب٘ٙبي ظاظٖ اي پيهؽفتٗ ؼا ِّىٓ ِكبؾٔع ، پب

، ِٛتٛؼ٘بي خكتدٛ ، ٚ ثكيبؼي ٔؽَ افؿاؼ٘ب ٚ 

ِبنيٕٙب اؾ ٔتبيح تسميمبت ٘ٛل ًِٕٛػي ثٙؽٖ 

 . ِي ثؽٔع

، ؼيبَي  (Alain Turing)آٌٓ تٛؼيٕگ  1950ظؼ قبي 

ظاْ أگٍيكي ، ِؼيبؼ قٕدم ؼفتبؼ يه ِبنيٓ 

 :٘ٛنّٕع ؼا چٕيٓ ثيبْ ظانت 

٘ٛنّٕع نّؽظْ يه قؿاٚاؼتؽيٓ ِؼيبؼ ثؽاي » 

ِبنيٓ ، ايٓ اقت وٗ آْ ِبنيٓ ثتٛأع أكبٔي 

ثٗ گٛٔٗ اي ( تٍٗ تبيپ ) ؼا تٛقّ يه پبيبٔٗ 

ثفؽيجع وٗ آْ فؽظ ِتمبػع گؽظظ ثب يه أكبْ 

 .«ؼٚثٗ ؼٚ اقت 

) ػعظ پبيبٔٗ  2ظؼ ايٓ آؾِبيم نطًي اؾ ْؽيك 

وٗ اِىبْ ثؽلؽاؼي ( وبِپيٛتؽ يب تٍٗ تبيپ 

ؼاي ٚي فؽاُ٘ ِي وٕٕع ثب ؼا ة (Chat)اؼتجبِ 

يه أكبْ ٚ يه ِبنيٓ ٘ٛنّٕع ، ثٓٛؼ ّ٘ؿِبْ 

ثٗ پؽقم ٚ پبقص ِي پؽظاؾظ ، ظؼ يٛؼتي وٗ ٚي 

ٔتٛأع ِبنيٓ ؼا اؾ أكبْ تهطيى ظ٘ع ، آْ 

 . ِبنيٓ ، ٘ٛنّٕع اقت 

 :آزمايص تُريىگ 

آؾِبيم تٛؼيٕگ اؾ لؽاؼ ظاظْ أكبْ ٚ ِبنيٓ 

ثٓٛؼ ِكتميُ ظؼ ثؽاثؽ يىعيگؽ اختٕبة ِي وٕع 
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ٚ ثعيٓ تؽتيت ، چٙؽٖ ٚ فيؿيه أكبٔي ِع ٔظ 

ِبنيٕي وٗ ثتٛأع . آؾِبيم وٕٕعگبْ ّٔي ثبنع 

اؾ پف آؾِْٛ تٛؼيٕگ ثؽآيع ، اؾ تفىؽي أكبٔي 

 . ثؽضٛؼظاؼ اقت 

ا ؼاٖ تٌٛيع ِعي قبؾي ٔسٖٛ تفىؽ أكبْ ، تٕٗ

ُ٘ اوْٕٛ ظٚ ٘عف . ِبنيٕٙبي ٘ٛنّٕع ٔيكت 

ثؽاي تٌٛيع ِبنيٕٙبي ٘ٛنّٕع ، ِعٔظؽ اقت ، 

وٗ تٕٙب يىي اؾ آْ ظٚ اؾ اٌگٛي أكبٔي خٙت 

 :فىؽ وؽظْ ثٙؽٖ ِي ثؽظ 

ايٓ قيكتُ . قيكتّي وٗ ِبٕٔع أكبْ فىؽ وٕع 

ثب ِعي وؽظْ ِغؿ أكبْ ٚ ٔسٖٛ أعيهيعْ 

ٚ ٌػا اؾ آؾِْٛ تٛؼيٕگ  أكبْ تٌٛيع ضٛا٘ع نع

قؽثٍٕع ثيؽْٚ ِي آيع ، اؾ ايٓ قيكتُ ِّىٓ 

 . اقت اػّبي أكبٔي قؽثؿٔع

قيكتّي وٗ ػبلالٔٗ فىؽ وٕع ، قيكتّي ػبلً اقت 

وٗ ثتٛأع وبؼ٘ب ؼا ظؼقت أدبَ ظ٘ع ، ظؼ 

تٌٛيع ايٓ قيكتُ ٘ب ٔسٖٛ أعيهيعْ أكبْ ِع 

ٔظؽ ٔيكت ، ايٓ قيكتُ ٘ب ِتىي ثٗ لٛأيٓ ٚ 

ٔظمي ٘كتٕع وٗ پبيٗ تفىؽ آْ ٘ب ؼا تهىيً َ

ظاظٖ ٚ آْ ٘ب ؼا لبظؼ ثٗ اقتٕتبج ٚ تًّيُ 

آٔٙب ثب ٚخٛظ وٗ ِبٕٔع أكبْ . گيؽي ِي ّٔبيع

ّٔي أعيهٕع ، تًّيّبتي ػبلالٔٗ گؽفتٗ ٚ 

ايٓ ِبنيٕٙب ٌؿِٚب ظؼوي اؾ . انتجبٖ ّٔي وٕٕع
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ُ٘ اوْٕٛ اؾ ايٓ قيكتُ ٘ب . ازكبقبت ٔعاؼٔع

 Agentظؼ تٌٛيع 

٘ب ظؼ ٔؽَ افؿاؼ٘بي وبِپيٛتؽي ، ثٙؽٖ گيؽي  

، تٕٙب ِهب٘عٖ وؽظٖ ٚ قپف  Agentِي نٛظ ، 

 . ػًّ ِي وٕع

Agent   لبظؼ ثٗ نٕبقبيي اٌگٛ٘ب ٚ تًّيُ گيؽي

لٛأيٓ ٚ . ثؽاقبـ لٛأيٓ فىؽ وؽظْ ضٛظ اقت 

ظؼ ؼاقتبي ظقتيبي  Agentچگٛٔگي فىؽ وؽظْ ٘ؽ 

يكتُ ٘ب ايٓ ـ. ثٗ ٘عفم ، تؼؽيف ِي نٛظ 

ثؽاقبـ لٛأيٓ ضبو ضٛظ فىؽ وؽظٖ ٚ وبؼ ضٛظ 

پف ػبلالٔٗ ؼفتبؼ . ؼا ثٗ ظؼقتي أدبَ ِي ظٕ٘ع

ِي وٕٕع ، ٘ؽ چٕع اٌؿاٌِب ِبٕٔع أكبْ فىؽ 

 . ّٔي وٕٕع

ثب ٚخٛظي وٗ ثؽآٚؼظٖ قبؾي ٔيبؾ٘بي يٕبيغ 

ٔظبِي ، ِّٙتؽيٓ ػبًِ تٛقؼٗ ٚ ؼنع ٘ٛل 

ت ايٓ ًِٕٛػي ثٛظٖ اقت ، ُ٘ اوْٕٛ اؾ ِسًٛال

نبضٗ اؾ ػٍَٛ ظؼ يٕبيغ پؿنىي ، ؼثبتيه ، پيم 

ثيٕي َٚغ ٘ٛا ، ٔمهٗ ثؽظاؼي ٚ نٕبقبيي ػٛاؼٌ 

، تهطيى يعا ٚ ظقت ضّ ٚ ثبؾي ٘ب ٚ ٔؽَ 

 . افؿاؼ٘بي وبِپيٛتؽي اقتفبظٖ ِيهٛظ

ؼثبت تؼميت ضّ ، ٔٛػي اؾ ؼثبت اقت وٗ ٚظيفٗ 

ايٍي آْ تؼميت وؽظْ ِكيؽي ثٗ ؼٔگ ِثالٌ قيبٖ 
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ٔٗ اي ثٗ ؼٔگ ِتفبٚت ِهطًي ِثالٌ قفيع ظؼ ؾِي

 . اقت 

يىي اؾ وبؼثؽظ٘بي ػّعٖ ايٓ ؼثبت ، زًّ ٚ ٔمً 

ٚقبيً ٚ وبال٘بي ِطتٍف ظؼ وبؼضبٔدبت ، 

ثيّبؼقتبْ ٘ب ، فؽٚنگبٖ ٘ب ، وتبثطبٔٗ ٘ب ٚ 

 . ِي ثبنع... 

ؼثبت تؼميت ضّ تب زعي لبظؼ ثٗ أدبَ ٚظيفٗ 

 وتبة ظاؼي وتبثطبٔٗ ٘ب 

ايٓ يٛؼت وٗ ثؼع اؾ ظاظْ وع ثٗ . ِي ثبنع

وتبة ، ؼثبت ثب ظٔجبي وؽظْ ِكيؽي وٗ وع آْ 

ؼا تؼييٓ ِي وٕع ، ثٗ ِسٍي وٗ وتبة ظؼ آْ 

 لؽاؼ گؽفتٗ 

ِي ؼٚظ ٚ وتبة ؼا ثؽظانتٗ ٚ ثٗ ٔؿظ ِب ِي 

 . آٚؼظ

ِثبي ظيگؽ وبؼثؽظ ايٓ ٔٛع ؼثبت ظؼ ثيّبؼقتبْ 

٘بي پيهؽفتٗ اقت ، وٗ ثيّبؼقتبْ ٘بي پيهؽفتٗ 

وهي ٘بيي ثٗ ؼٔگ ٘بي ِطتٍف ثٗ ِٕظٛؼ ضّ 

٘عايت ؼثبت ٘بي پف فبيٕعؼ ثٗ ِسً ٘بي ِطتٍف 

ِثال ؼٔگ لؽِؿ ثٗ اتبق خؽازي يب آثي ثٗ  –

ثيّبؼأي وٗ تٛأبيي . اتبق ؾايّبْ ٚخٛظ ظاؼظ

زؽوت وؽظْ ٚ خبثدب نعْ ؼا ٔعاؼٔع ٚ ثبيع اؾ 

اقتفبظٖ وٕٕع ، (  wheelchair= ٚيٍچيؽ ) ٚيٍچؽ 

ؼ ٔمم ؼثبت تؼميت ضّ ؼا ظاؼظ ، ٚ ايٓ ٚيٍچي
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ثيّبؼ ؼا اؾ ؼٚي ِكيؽ ِهطى ثٗ ِسً ٍِٓٛة ِي 

ٚ ضاليٗ وبؼثؽظ٘بي فؽاٚأي ظاؼظ ٚ اگؽ . ثؽظ 

ؼٚؾي ثهٛظ ظؼ ؾٔعگي ِبْ ثىبؼ ثؽيُ ، ضيٍي 

 . ويف ظاؼظ

 : الگُريتم مسير يابي 

اٌگٛؼيتُ ِكيؽيبثي ثبيع ْٛؼي ٔٛنتٗ نٛظ تب 

 ؼثبت ثتٛأع ٘ؽگٛٔٗ ِكيؽي 

ؼا ، ثب ٘ؽ أعاؾٖ پيچ ٚ ضُ ظٔجبي وٕع ، ثٗ 

تدؽثٗ ٔهبْ ِي . ْٛؼي وٗ ضٓبي آْ ِيٕيُّ ثبنع

ظ٘ع وٗ ثٙتؽيٓ ؼٚل ثؽاي يبفتٓ ٚ ظٔجبي وؽظْ 

اٌجتٗ ثب . قٕكٛؼ اقت  4ِكيؽ ، اقتفبظٖ اؾ 

قٕكٛؼ ٔيؿ ِي تٛاْ ؼثبت  2اقتفبظٖ اؾ زعالً 

! تبقت  4ِكيؽيبة قبضت ، ٌٚي لُيٗ ظٚ ظٚتب 

ثب وُ وؽظْ قٕكٛؼ َؽيت اّْيٕبْ ؼثبت  يؼٕي

اتفبلب ايال ايٓ لُيٗ . ) ٔيؿ وب٘م ِي يبثع

يبظق ٔجٛظ ، ازتّبالٌ تغييؽ ٘ؽ چمعؼ پٛي ثعي ، 

 ِتؽاژ ثيهتؽي پيتؽا ِتؽي 

 !(ِي ضٛؼي ِٕبقت تؽ ثبنع 

تهطيى پيچ ٘بي ِكيؽ ٚ  2ٚ  1ٚظيفٗ قٕكٛؼ٘بي 

ِمعاؼ چؽضم ؼثبت ثٗ خٙبت ِطتٍف ؼا  3قٕكٛؼ 

 . ػييٓ ِي وٕعت

ظؼ ؾِيٕٗ قفيع لؽاؼ  3يؼٕي ؾِبٔي وٗ قٕكٛؼ 

گؽفت ، چؽش ٘بي ؼثبت آْ لعؼ ثٗ قّت چپ يب 
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ؼٚي ضّ  3ؼاقت ِي چؽضٕع تب قكٕكٛؼ نّبؼٖ 

يىي اؾ ظاليً قٕكٛؼ قَٛ . قيبٖ لؽاؼ گيؽظ

ظؼخٗ ؼثبت ٚ  180ِٛخٛظ أتٙبي ِكيؽ ٚ چؽضم 

ظؼ َّٓ ايٓ قٕكٛؼ ثبػث ِي نٛظ . ثؽگهتٓ اقت 

 وٗ ؼثبت 

قؽيغ تؽ پيچ ٘ب ؼا ثجيٕع ٚ ضٓبي ِٕسؽف نعْ 

ّ٘چٕيٓ . اؾ ضّ ظؼ قؽ پيچ ٘ب ثٗ زعالً ِي ؼقع

اگؽ ضْٓٛي ػّٛظ ثؽ ضّ ِكتميُ ٚ نّبؼل ايٓ 

ٚ  1ضِٓٛ ثٗ ٔٛػي ِفيع ثبنع ، تٛقّ قٕكٛؼ٘بي 

أدبَ ِي نٛظ ، ثٗ ايٓ يٛؼت وٗ  3ثٗ ّ٘ؽاٖ  2

،  ٘ؽ قٗ قيبٖ ثٛظ 3ٚ  2ٚ  1اگؽ قٕكٛؼ٘بي 

يؼٕي ؼثبت اؾ يه ضّ ػّٛظ ثؽ ضّ ِكتميُ ػجٛؼ 

 . وؽظٖ اقت 

ثؽاي ظؼن ثٙتؽ ٔسٖٛ ػٍّىؽظ قٕكٛؼ٘ب ٚ اؼتجبِ 

آْ ثب َٚؼيت چؽش ٘بي ؼثبت ثٗ خعٚي ؾيؽ ٔگبٖ 

 :وٕيع 

 

 

ظؼ  LDRثبيع تٛخٗ ظانت وٗ اگؽ اؾ قٕكٛؼ٘بي 

ٔٛؼ ِسيّ ثبثت ثبنع ، . ؼثبت اقتفبظٖ نع

ْٛؼيىٗ ٔٛؼ تبثيعٖ نعٖ ثٗ قٕكٛؼ٘ب ظؼ اثتعاي 
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. ٚ أتٙبي ِكيؽ تفبٚت چٕعأي ٔعانتٗ ثبنع

ؾيؽا ظؼ غيؽ ايًٕٛؼت ظؼ ػٍّىؽظ ؼثبت اضتالي 

 . ايدبظ ِي نٛظ

ثب الِپ  LDRثؽاي ؼفغ ايٓ ِهىً ايٛي الِپ ٘بي 

 ٘بي زجبثي اقتفبظٖ 

ٔدؽ ثٗ يىٕٛاضت نعْ ٔٛؼ ِسيّ ِي ِي نٛظ وٗ َ

 . گؽظظ

 :اوُاع مقاَمت ٌاي وُري 

أٛاع ِمبِٚت ٘بي ِتغيؽي وٗ ظؼ ْؽازي 

 ِعاؼ٘بي ؼثبت ثب آْ قؽٚ وبؼ 

 : ظاؼيُ ، ػجبؼتٕع اؾ 

وٗ ِمبِٚت آْ ثب :  (Termistor)تؽِيكتٛؼ  (1

تغييؽات ظِب تغييؽ ِي وٕع ٚ يىي اؾ 

ِي  وبؼثؽظ٘بي آْ ظؼ تؽِٛقتبت اٌىتؽٚٔيىي

 . ثبنع

2) Strain gauge  : وٗ ِمبِٚت آْ ثب تغييؽات

ٔيؽٚ ٚ فهبؼي وٗ ثٗ آْ ٚاؼظ ِي نٛظ ، 

 . تغييؽ ِي وٕع

3) (Light Depondent Resistor) LDR  : ُيه ٔٛع قيكت

ٔٛؼي اقت وٗ ثؽ اثؽ تغييؽات أؼىبـ ٔٛؼ 

 . ثؽ قٓر آْ ، ِمبِٚتم تغييؽ ِي وٕع

ايٓ ِمبِٚت ظاؼاي قٓسي يبف ِي ثبنع وٗ ثٗ 

ِبظٖ اي وٗ ظؼ آْ . ػٕٛاْ گيؽٔعٖ ػًّ ِي وٕع
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وٗ يه  (cds)اقتفبظٖ ِي نٛظ ، قٌٛفيع وبظِيُ 

 PhotoCellٔيّٗ ٘بظي اقت ، ِي ثبنع ٚ ػِّٛب 

ٔبِيعٖ ِي نٛظ وٗ ظؼ قٍٛي ٘بي ٔٛؼي ثٗ وبؼ 

اٌجتٗ وٗ ايٓ فتٛقً ٘ب ِبٕٔع قٍٛي . ِي ؼٚٔع

 . ؼنيعي ، اٌىتؽيكيتٗ تٌٛيع ّٔي وٕٕع٘بي ضٛ

اؾ ّٔٛظاؼ پيعاقت وٗ تغييؽات ِمبِٚت ظؼ 

 . ِمبثً ؼٚنٕبيي ، ضٓي ّٔي ثبنع

ايٓ قٕكٛؼ٘ب ِؼّٛال ظؼ ِمبثً ْيف ٔٛؼي وٗ 

ٔؿظيه ثٗ ٔٛؼ ِؽيي اقت ، پبقص ِي ظٕ٘ع ٚ ػىف 

  LDR٘ؽگبٖ نعت ٔٛؼي وٗ ثٗ . اٌؼًّ ظاؼٔع 

ٌف ضؽٚخي ِي ؼقع ، ثيهتؽ نٛظ ، قؽػت پب

ِي تٛأع  Light Neuronظؼ ٚالغ . افؿايم ِي يبثع

ظؼ چيپ ٘بي وٕتؽي وٕٕعٖ ،  Clock Pulseثٗ ػٕٛاْ 

Stepper Motor  ًِثUCN5804  ثٗ وبؼ ؼٚظ، يؼٕي

 LDRٕ٘گبِي وٗ نعت ٔٛؼ تبثيعٖ نعٖ ثٗ 

ٔيؿ افؿايم    Stepper Motorافؿايم يبثع ، قؽػت 

 . ِي يبثع

LED : 

يىي ظيگؽ اؾ اٌّبْ ٘بيي وٗ ظؼ ِعاؼ تؼميت ضّ 

 Light Emittingيب  LEDاؾ آْ اقتفبظٖ ِي نٛظ ، 

Diode  اقت .LED  ّ٘بْ ْٛؼ وٗ اؾ اقّم پيعاقت

. ، ثؽاي قبْغ وؽظْ ٔٛؼ ثٗ وبؼ ِي ؼٚظ 
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ٌٚت اؾ وبتع ثٗ آٔع  2٘ؽگبتٗ ثب اػّبي ٌٚتبژ 

ؼٚنٓ ِي نٛظ ٚ اگؽ  LEDخؽيبْ ثؽلؽاؼ نٛظ ، 

 LEDژي ثيم اؾ ايٓ ِمعاؼ اػّبي نٛظ ، ٌٚتب

ثٙتؽ اقت يه ِمبِٚت ِٕبقت ثب آْ . ِي قٛؾظ 

ِيٍي  5-25قؽي وٕيُ تب خؽيبْ ٚؼٚظي ، ثيٓ 

ايٓ ِسعٚظٖ ثٙتؽيٓ ٔؽش . )آِپؽ وٕتؽي نٛظ

 (.تغييؽات خؽيبْ ثؽاي ؼٚنٓ نعْ اقت 

Infrared Receiver : 

اگؽ وبغػ قفيع ؾيؽ قٕكٛؼ٘بي ِبظْٚ لؽِؿ 

، ثيهتؽيٓ ثبؾتبثم ؼا ظاؼيُ ، ٚ ثيف  ثگػاؼيُ

receiver ثؽزكت اضتالف پتبٔكيٍي . فؼبي ِي نٛظ

وٗ ظؼ ظٚ قؽ ؼقيٛؼ ايدبظ ِيهٛظ ، ٚ ِمبيكٗ 

ايٓ اضتالف پتبٔكيً ثب ٌٚتبژ ِؽخغ وٗ ضٛظِبْ 

ضؽٚخي  (Comparator)تٕظيُ وؽظٖ ايُ ، ِمبيكٗ گؽ 

 يفؽ ثب يه 

 . ِي ظ٘ع

ي ثب فؽوبٔف قٕكٛؼ٘بي ِبظْٚ لؽِؿ ٔٛؼ٘بي

ايٕفؽاؼظ . پبئيٓ ؼا ِي تٛإٔع تهطيى ظٕ٘ع

قٕكٛؼؾ فمّ اِٛاج ِبظْٚ لؽِؿ ؼا ِي ثيٕع ٚ 

 ايٓ اؾ ِؿيت 

وٗ ٚيٍيبَ  – IRآْ ٘ب اقت ، ؾيؽا اِٛاج 

 KHz 40ظؼ فؽوبٔف  –٘ؽقىً آْ ؼا وهف وؽظ 
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٘كتٕع ٚ ؼقيٛؼ ُ٘ ْٛؼي ْؽازي نعٖ وٗ لبظؼ 

ِي ثبنٕع  KHz 40اقت قيگٕبي ٘بيي وٗ ظؼ زٛؾٖ 

وٗ ايٓ ثٗ يه اؼتجبِ لٛي ثيٓ . ؼا ظؼيبفت وٕع

 .گيؽٔعٖ ٚ فؽقتٕعٖ ِٕدؽ ِي نٛظ

 : A/D  Comparatorبررسي وحُي عملكرد 

ٚلتي قٕكٛؼ ظؼ ؼثبت ْؽازي ِي نٛظ ، ِّىٓ اقت 

ؼثبت چگٛٔٗ قيگٕبي : ايٓ قئٛاي پيم آيع وٗ 

قٕكٛؼ٘ب ؼا ِي ضٛأع ؟ ؼثبت ثب ِمبظيؽ 

 ظيديتبي وبؼ 

پف ثبيع ِمبظيؽ آٔبٌٛگ ظؼيبفتي اؾ . وٕعِي 

ظؼٔتيدٗ . قٕكٛؼ ؼا ثٗ ظيديتبي تجعيً وٕيُ 

ظاؼيُ  ADC (Analogue Digital Convertor)ٔيبؾ ثٗ يه 

تب ِمبظيؽ آٔبٌٛگ ؼا ظؼيبفت وٕع ٚ ثٗ يٛؼت 

. ؼثبت اؼقبي ّٔبيع  cpuاػعاظ ثبيٕؽي ثٗ 

ٔيبؾ ثٗ يه ِيىؽٚوٕتؽٌؽ يب ِعاؼ  ADCِجعي 

ظيديتبٌي ظاؼظ تب اْالػبت ظؼ آْ تدؿيٗ ٚ 

 (Comparator)تسٍيً نٛظ ، اِب اِؽٚؾٖ ِمبيكٗ گؽ 

 . نعٖ اقت  ADCخبيگؿيٓ 

ّ٘بْ ْٛؼ وٗ اؾ اقّم پيعاقت ، ِمبيكٗ گؽ ِي 

يىي اؾ . تٛأع ظٚ ٌٚتبژ ؼا ثٗ ُ٘ ِمبيكٗ وٕع

وٗ ِب ثبيع ايٓ ظٚ ٌٚتبژ ، ٌٚتبژ ؼفؽٔف اقت 
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ٚ ٌٚتبژ ظيگؽ ، ّ٘بْ  –آْ ؼا تٕظيُ وٕيُ 

 . ٌٚتبژ قٕكٛؼ اقت 

ضؽٚخي ِمبيكٗ گؽ وٗ ثٗ ٚؼٚظي وبِپيٛتؽ ٚيً 

ِي نٛظ ، ٚ وبِپيٛتؽ ثب ِمبيكٗ ايٓ ِمبظيؽ ، 

ثٗ ِٛتٛؼ٘بي ؼثبت فؽِبْ چؽضيعْ يب تٛلف ِي 

 .ظ٘ع

 :  IRمدار تعقيب خط با استفادي از سىسُرٌاي 

قٕكٛؼ٘ب ثٗ ايٓ يٛؼت اقت وٗ ٔسٖٛ لؽاؼگيؽي 

قٕكٛؼ ٚقّ ؼٚي ِكيؽ ٚ ظٚ قٕكٛؼ ظيگؽ ظؼ 

ٚ چْٛ . ْؽفيٓ ِكيؽ ٚ ٔؿظيه آْ ًٔت ِي نٛٔع

اقتفبظٖ ِي نٛظ ، ثٙتؽ اقت  IRاؾ قٕكٛؼ 

ثب ؾاٚيٗ اي ضبو ؼٚثٗ ؼٚي  Send/receiveقؽ٘بي 

ثٗ ْٛؼي وٗ اؾ اِتعاظ آْ يه . ُ٘ لؽاؼ گيؽٔع

 ِثٍث 

ظؼ ايٓ زبٌت اقت . نٛظ  ِتكبٚي اٌكبليٓ ايدبظ

 .وٗ ؼقيٛؼ ثيهتؽيٓ ظؼيبفت ؼا ظاؼظ 

 :تعقيب خط فازي 

اِؽٚؾٖ ثؽاي ثبال ثؽظْ َؽيت اّْيٕبْ تؼميت ضّ 

 ؼثبت ٘ب اؾ اٌگٛؼيتُ 

ثٗ ايٓ . اقتفبظٖ ِي وٕٕع« تؼميت ضّ فبؾي » 

يٛؼت وٗ ِمبيكٗ گؽ فمّ ِمبظيؽ ثبيٕؽي ؼا اؾ 

ػعظي ثٍىٗ ِمبظيؽ . قٕكٛؼ ظؼيبفت ّٔي وٕع
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ظيگؽي ؼا وٗ ظؼ ؼٔح يفؽ تب يه لؽاؼ ظاؼٔع ، 

 . ٔيؿ ظؼيبفت ِي وٕع

يؼٕي لجً اؾ ايٓ وٗ قٕكٛؼ ٚقّ وبِال اؾ ضّ 

ضبؼج نٛظ ٚ پيغبَ قفيع ثٛظْ ( ِكيؽ ) قيبٖ 

قٓر ؾيؽ ؼا ثٗ ِمبيكٗ گؽ ثع٘ع ، ثؽْجك ٌٚتبژ 

ظؼيبفتي اؾ ضؽٚخي قٕكٛؼ ، ِمبيكٗ گؽ ِٛلؼيت 

ظ٘ع ، ٚ ثؽاقبـ ايٓ  ؼا ظؼ ٘ؽ ٌسظٗ گؿاؼل ِي

ضؽٚخي ٘ب ، ِٛتٛؼ٘بي ؼثبت فؽِبْ چؽضيعْ يب 

 . تٛلف ظؼيبفت ِي وٕٕع

 :اوُاع ربات 

ؼثبت يه وٍّٗ گؽفتٗ نعٖ اؾ وهٛؼ چىكٍٛاوي ٚ 

 270قبثمٗ قبضت ؼثبت ثٗ . ثٗ ِؼٕي وبؼگؽ اقت 

قبي لجً اؾ ِيالظ ِكير ثؽ ِي گؽظظ ، ؾِبٔي وٗ 

ِي  يٛٔبٔيبْ ثٗ قبضت ِدكّٗ ٘بيّتسؽن

 . پؽظاضتٕع

ؼثبت ٘بي اِؽٚؾي وٗ نبًِ لٓؼبت اٌىتؽٚٔيىي ٚ 

ِىبٔيىي ٘كتٕع ظؼ اثتعا ثٗ يٛؼت ثبؾٚ٘بي 

ِىبٔيىي ثؽاي خبثدبيي لٓؼبت ٚ يب وبؼ٘بي 

قبظٖ ٚ تىؽاؼي وٗ ِٛخت ضكتگي ٚ ػعَ تّؽوؿ 

. وبؼگؽ ٚ افت ثبؾظٖ ِيهع ثٛخٛظ آِعٔع

ٔبَ  (manipulator)ايٕگٛٔٗ ؼثبتٙب خبثدبگؽ 

 . ٔعظاؼ
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خبثدبگؽ٘ب ِؼّٛال ظؼ ٔمٓٗ ثبثت ٚ ظؼ فُبي 

وبِال وٕتؽي نعٖ ظؼ وبؼضبٔٗ ًٔت ِي نٛٔع ٚ ثٗ 

غيؽ اؾ ٚظيفٗ اي وٗ ثٗ ضبْؽ آْ ْؽازي نعٖ 

ايٓ . أع لبظؼ ثٗ أدبَ وبؼ ظيگؽي ٔيكتٕع

ٚظيفٗ ِي تٛأع ظؼ زع ثكتٗ ثٕعي تٌٛيعات ، 

وٕتؽي ويفيت ٚ خعا وؽظْ تٌٛيعات ثي ويفيت ، 

وبؼ٘بي پيچيعٖ تؽي ّ٘چْٛ خٛنىبؼي ٚ  ٚ يب

 . ؼٔگؿٔي ثب ظلت ثبال ثبنع

 

 

ٔٛع ظيگؽ ؼثبتٙب وٗ اِؽٚؾٖ ِٛؼظ تٛخٗ ثيهتؽي 

اقت ؼثبتٙبي ِتسؽن ٘كتٕع وٗ ِبٕٔع ؼثبتٙبي 

خبثدب وٕٕعٖ ظؼ ِسيّ ثبثت ٚ نؽايّ وٕتؽي نعٖ 

 وبؼ 

ثٍىٗ ّ٘بٕٔع ِٛخٛظات ؾٔعٖ ظؼ . ّٔي وٕٕع

ظٔيبي ٚالؼي ٚ ثب نؽايّ ٚالؼي ؾٔعگي ِي وٕٕع 

ٚ قيؽ اتفبلبتي وٗ ؼثبت ثبيع ثب آٔٙب ؼٚثؽٚ 
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ظؼ ايٓ ٔٛع ؼثبت . نٛظ اؾ لجً ِهطى ٔيكت 

٘بقت وٗ تىٕيه ٘بي ٘ٛل ًِٕٛػي ِيجبيكت ظؼ 

 . ثٗ وبؼ گؽفتٗ نٛظ( ِغؿ ؼثبت ) وٕتؽٌؽ ؼثبت 

 

ِتسؽن ثٗ ظقتٗ ٘بي ؾيؽ ْجمٗ ثٕعي ِي ؼثبتٙبي 

 :نٛٔع 

 :رباتٍاي چرخ دار با اوُاع چرخ عادي  -1

 

 :رباتٍاي پادار  -2

 

 :رباتٍاي پرودي  -3
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 :رباتٍاي چىدگاوً  -4

 

 :كُچكتريه ربات دويا 

اقّم ٘كت ثٗ أعاؾٖ  (Alice)ايٓ ؼثبت وٗ اٌيف 

قبٔتي ِتؽٖ  2ي زجٗ لٕع ْٛي ٚ ػؽٌ ٚ اؼتفبػم 

ؼٚ ّ٘ىبؼ ژيً ثؽاي پؽٚژٖ ظوتؽال ايٓ ؼثبت . 

 . قبضت ٚ چٙبؼ ِبٖ پيم اؾ تؿل ظفبع وؽظ

ّٔٛٔٗ ؼثبتٙبي وٛچٌٛٛ ظؼ چٕع ظأهگبٖ ظيگٗ 

اؾ خٍّٗ اَ آي تي ُ٘ قبضتٗ نعٖ ٌٚي يب 

أعاؾٖ اٚٔب ثٗ ايٓ وٛچىي ٔيكت يب ايٕىٗ ثٗ 

 . ايٓ أعاؾٖ ضٛظ ِطتبؼ ٔيكتٕع

تٛؼ اٌيف ظٚ تب چؽش ظاؼٖ ٚ ٘ؽ چؽش ثٗ يٗ ِٛ

ايٓ ِٛتٛؼ٘بي يٗ ٔٛع قبػت ضيٍي ! قبػت ٚيٍٗ 

ظليك قٛاچ ٘كتٕع ٚ وٕتؽٌهْٛ ثب وٕتؽي 

 . ِٛتٛؼ٘بي ػبظي فؽق ظاؼٖ ٚ ضيٍي پيچيعٖ تؽٖ 

w
w
w
.C
on
tr
ol
M
a
k
er
s.
ir



 

 

ِٛتٛؼ٘بي قبػت ثٗ يٛؼت تدبؼي ِٛخٛظ ٔيكتٕع ٚ 

نؽوت قٛاچ ُ٘ ػاللٗ اي ثٗ وبؼ ؼثبتيىي ٔعاؼٖ 

ثٗ ّ٘يٓ ظٌيً ايٓ ؼثبت فمّ خٕجٗ تسميمبتي 

ٚ ٔتٛٔكتٗ ثٗ يٛؼت ِسًٛي تدبؼي ثٗ  ظاؼٖ

 ِب ِٛتٛؼ قبػت ؼٚ . ثبؾاؼ ثيبظ

ِي ثؽيُ ٚ ظٚ تىٗ ِي گػيُ ٚ فمّ اؾ يٗ لكّتم 

وٗ نبًِ قيُ پيچ ٚ چؽش ظٔعٖ ٘بي ضيٍي ؼيؿٖ 

چؽش قَٛ ؼثبت وٗ فمّ يٗ . اقتفبظٖ ِي وٕيُ 

ٔمٓٗ اتىب ثؽاي پبي ظاؼ ٔگٙعانتٓ ؼثبت ٘كت 

اؼچٛة پالقتيىي تٗ يٗ قٛؾْ تٗ گؽظٖ وٗ ثٗ چ

ٚ ظؼ زميمت چؽش ٔيكت فمّ ؼٚ ! ؼثبت فؽٚ نعٖ 

 قٓر يبف 

 . قؽ ِي ضٛؼٖ 

 

ايٓ ؼثبت چٙبؼ تب قٕكٛؼ ِبظْٚ لؽِؿ ظاؼٖ ٚ 

ثب اٚٔب انيب اْؽاف ؼٚ تب فبيٍٗ قٗ ، چٙبؼ 

قبٔتي ِتؽي تهطيى ِيعٖ ، يٗ قٕكٛؼ خٍٛ ؼثبت 

ًٔت نعٖ يىي ػمت ٚ ظٚتبي ظيگٗ ُ٘ لكّت خٍٛ 

قّت ؼاقت ٚ چپ يٗ ِبژٚي ظؼيبفت قيگٕبي اؾ 
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اْٚ ٔيُ وؽٖ قيبٖ ) وٕتؽي تٍٛيؿيْٛ ُ٘ ظاؼٖ 

ِي تٛٔيٓ ثب اقتفبظٖ اؾ وٕتؽي ٘بي وٗ ( ؼٔگ 

 . ِٛخٛظ ظؼ ثبؾاؼ ثٗ اْٚ ظقتٛؼ ثعيٓ 

چبؼچٛثي وٗ اخؿاء ؼثبت ؼٚل قٛاؼ نعْ يٗ فؽيُ 

پالقتيىيٗ ثؽاي ِسىُ ٔگٙعانتٓ اخؿاء ثٗ اَبفٗ 

يؼٕي ثٗ ضبْؽ وٛچيه وؽظْ ؼثبت ضٛظ  PCBضٛظ 

PCB  ؼٚ ٔبؾن گؽفتٓ وٗ ثهٗ ثٗ يٛؼت ِىؼت ظؼل

نبؼژ ؼثبت تٛ ايٓ ِىؼت ثبتؽي لبثً . آٚؼظ

. تٛضبٌي خب ِيگيؽٖ ٚ ثؿؼگتؽيٓ لكّت ؼثبتٗ 

ثب ظلتي وٗ ظؼ أتطبة لٓؼبت اٌىتؽٚٔيىي ٚ 

ِىبٔيىي يٛؼت گؽفتٗ تب ًِؽف ٔبچيؿي ظانتٗ 

ثبنٕع ، ثبتؽي نبؼژ نعٖ اؾ ظٚ قبػت تب ظٖ 

قبػت أؽژي الؾَ ؼٚ ثؽاي زؽوت ؼثبت تبِيٓ 

ي ُ٘ يٗ ثٛؼظ نبؼژ ٚ ثؽٔبِٗ ؼيؿ. ِيىٕٗ 

قبضتٗ نعٖ ثؽال وٗ ثب اتًبي ثٗ پٛؼت قؽيبي 

وبِپيٛتؽ ِي نٗ ثؽٔبِٗ تٛل آپٍٛظ وؽظ ٚ ظؼ 

 . يٛؼت ٌؿَٚ ثؽٔبِٗ ؼٚ ظيجبگ وؽظ
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ُ٘ ظاؼٖ وٗ ٘هت  PIC16F877يٗ ِيىؽٚپؽٚقكٛؼ 

ثبيت ؼخيكتؽ ٚ  368ويٍٛ ثبيت فُبي ثؽٔبِٗ ، 

زبال تٛ ايٓ ٘هت . ظاؼٖ  EEPROMثبيت  256

ثبيع وٕتؽي ِٛتٛؼ ٚ ضٛٔعْ ويٍٛ ثبيت ُ٘ 

قٕكٛؼ٘ب ٚ اؼتجبِ اؾ ؼاٖ ظٚؼ خب ثهٗ ٚ ُ٘ 

قؽػت ؼثبت يٗ ِگب٘ؽتؿٖ ٚ . ؼفتبؼ٘بي ظيگٗ 

اِىبْ اَبفٗ وؽظْ قٕكٛؼ٘بي ظيگٗ ثبالي ؼثبت 

تب زبال تدٙيؿاتي ِثً ثٛؼظ . ٚخٛظ ظاؼٖ 

اؼتجبِ ؼاظيٛيجي ، ِبژٚي اؼتجبْي ايؽظا ، 

 اؾ ) اٚؼثيٓ ضٓي ٚ ظٚؼثيٓ ؼٔگي 

( ّْ٘ٛ ٘بيي وٗ تٛ ِٛثبيً ٘ب اقتفبظٖ ِي نٗ 

 . ثؽال قبضتٗ نعٖ 

 

اؾ ايٓ ؼثبت زعٚظٌا ظٚيكت تب قبضتٗ نعٖ وٗ 

ثؽاي ِٓبٌؼٗ  Caltechتبل تٛ ظأهگبٖ  10زعٚظ 

تبييم  20زعٚظ . ؼفتبؼ خّؼي اقتفبظٖ ِي نعٖ 

ظقت ثيٌٛٛژيكت ٘بي ثٍژيىي ٚ فؽأكٛيٗ ثؽاي 

 !ِٓبٌؼٗ ؼفتبؼ قٛقىٙب 
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، ( ثؼعا تَٛير ِيعَ ثٗ چٗ ظؼظنْٛ ِي ضٛؼٖ ) 

زعٚظ ظٖ تبي ظيگٗ ظقت ثيٌٛٛژيكت ٘بي قٛئيكيٗ 

ثؽاي ِٓبٌؼٗ ؼفتبؼ ِٛؼچٗ ٘ب ، ثيكت تبي ظيگٗ 

ظقت ظأهدٛ٘بي فٛق ٌيكبٔكٗ ثؽاي پؽٚژٖ ٘بي 

!!! يٗ چٕع تبئيم ُ٘ ؼٚي ايٕتؽٔتٗ . تؽِهْٛ 

ِيتٛٔيٓ ثؽيٓ ٚ ؼثبت ؼٚ اؾ ؼاٖ ظٚؼ وٕتؽي 

تبل وٗ ضؽاة نعٖ ٚ ِهىً ظاؼْ  30-40يٗ . وٕيٓ

تبل وٗ ِٓ ثؽاي پؽٚژٖ ظوتؽاَ  80-90ِيّٛٔٗ . 

 . اقتفبظٖ ِي وُٕ 

ِٓ ؾيبظ ثب قطت افؿاؼ اْٚ ظؼگيؽ ٔيكتُ ٚ وبؼ 

ِٓ ثيهتؽ ؼٚي تٌٛيع ؼفتبؼ ، ثطًٛو ؼفتبؼ 

فيٍُ ؼفتبؼ٘بيي وٗ . خّؼي ثؽاي ؼثبت ٘بقت 

ْ اؾ ؼٚ ثؽاي ايٓ ؼثبت پيبظٖ وؽظَ ؼٚ ِيتٛٔي

 اٌجتٗ قبيؿ . قبيت آؾِبيهگبٖ ظأٍٛظ وٕيٓ 

 :ِگبثبيتٗ  5-6فيٍُ ٘ب ؾيبظٖ ٘ؽ وعَٚ ظؼ زع 

 يبظگيؽي پؽ٘يؿ اؾ ِبٔغ ثب يبظگيؽي تمٛيتي 

 خكتدٛي ِٕجغ ٔٛؼ ثب يبظگيؽي تمٛيتي 

 پؽ٘يؿ اؾ ِبٔغ ثؽ اقبـ ِيعاْ پتبٔكيً 

 فؽاؼ ثؽاقبـ ِيعاْ پتبٔكيً 

 اختّبع ؾيؽ قبيٗ 

اؾ ثچٗ ٘بي فٛق ٚ ظوتؽا ُ٘ يٗ ويت چٕع تب 

 .ثؽاي اٌيف ظؼقت وؽظْ A4ثبؾي فٛتجبي ؼٚ ٚؼق 
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نب٘ع ضٛثي ثؽاي ( ٘ٛل ًِٕٛػي ) ٘ٛل ًِٕٛػي 

ايٓ ِعػبقت وٗ چگٛٔٗ گب٘ي اٚلبت ، ظأم ضيٍي 

آؼاِتؽ اؾ آٔچٗ پيم ثيٕي وؽظٖ ايُ ، زؽوت ِي 

ثؽضي ظؼ آغبؾ اضتؽاع وبِپيٛتؽ٘ب ، . وٕع

وٗ ِب قؽأدبَ تٛأكتٗ ايُ ِؼتمع ثٛظٔع 

اثؿاؼي ؼا ظؼ اضتيبؼ ثگيؽيُ وٗ ِيتٛأع 

ِهىالت غٕ٘ي ؼا زً وٕع ، اِب وبِال ايٕگٛٔٗ 

ٔجٛظٖ ٚ ٘ؽ چٕع ظؼ ْٛي قبٌٙبي اضيؽ ثب ٔكً 

خعيعي اؾ ِبنيٕٙبي ٘ٛنّٕع ِٛاخٗ نعٖ ايُ ، 

اِب ٔتبيح آٔگٛٔٗ وٗ أتظبؼ ِي ؼفت ٔجٛظ، 

ِب تبثيؽ وبِپيٛتؽ٘بيي وٗ ظؼ گػنتٗ ثؽ 

ثكيبؼي ؾيبظي ِي گػانتٕع، ظؼ زبي زبَؽ ظيگؽ 

چٕعاْ تبثيؽ گػاؼ ٔيكتٕع ٚ ِب ثٗ ظٔجبي ايٓ 

) ٘كتيُ وٗ چٗ ِهىالتي ثؽ قؽ ؼاٖ ٘ٛل ًِٕٛػي 
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٘ٛل ًِٕٛػي ِٕٙعقي . لؽاؼ ظاؼظ( ٘ٛل ًِٕٛػي 

اٌٙبَ گؽفتٗ اؾ ؾيكت نٕبقي اقت ، أگبٖ وٗ 

يُ ٚ ِب ثٗ زيٛأبت ٚ ثٗ أكبٔٙب ٔگبٖ ِي وٓ

ِي ضٛا٘يُ ِبنيٓ ٘بيي ثكبؾيُ وٗ آٔچٗ آٔٙب 

ِب ِبنيٕٙبيي . أدبَ ِي ظٕ٘ع ؼا أدبَ ظٕ٘ع 

ؼا ِي ضٛا٘يُ وٗ لبظؼ ثبنٕع ِبٕٔع أكبٔٙب ٚ 

زيٛأبت يبظ ثگيؽٔع ، ثفّٕٙع ، يسجت وٕٕع ، 

ثبنٕع ، « ٘ٛنيبؼ»اقتعالي وٕٕع ٚ ظؼ يه والَ 

ؼل تبؼيطچٗ پيچيعٖ ٘ٛل ًِٕٛػي ٘ٛل ًِٕٛػي وب

ؼا ثب ٔٛػي ؾيكت ًِٕٛػي آغبؾ وؽظٖ اقت ، ثب 

ٔگبٖ وؽظْ ثٗ ؾٔعگي خبٔعاؼاْ ٚ گفتٓ ايٕىٗ 

آيب ِب ِي تٛأيُ اػّبي آٔٙب ؼا تٛقّ ... 

فؽٌ ثؽ ايٓ ... ِبنيٕٙب ِعي قبؾي وٕيُ ؟ 

ثٛظٖ اقت وٗ ِٕدٛظات ؾٔعٖ ، قيكتّٙبيي 

فيؿيىي ٘كتٕع وٗ ِب آٔٙب ؼا ِٛؼظ آؾِبيم 

ثجيٕيُ ظؼ ودب ِعي قبؾي  لؽاؼ ِي ظ٘يُ تب

آٔٙب ثؽاي ِب ِفيع اقت ٚ ظؼ ودب ِٕبقت ٔيكت 

ؾيكت نٕبقي ًِٕٛػي ثٗ قيؽ تىبًِ قيكتّٙبي . 

فيؿيىي ، فؽآيٕع ؼنع اؾ وٛظوي تب ثٍٛؽ ، 

تؽويجبت ظاضٍي ػًجي ٚ ايٓ لجيً ِكبيً ِي 

پؽظاؾظ ، يه ؾيؽ ِدّٛػٗ اؾ ؾيكت ًِٕٛػي ، 

ؼفتبؼ٘بي  ٔٛػي خبٔٛؼ نٕبقي ًِٕٛػي اقت وٗ

زؽوتي ، ثيٕبيي ، آِٛؾنٙبي ؾثبْ نٕبقي ٚ 
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ثؽٔبِٗ ؼيؿي ٚ غيؽٖ ؼا ِٛؼظ تٛخٗ لؽاؼ ِي 

ظ٘ع، ؾيؽ ِدّٛػٗ ثؼعي آْ ، ؼٚأهٕبقي ًِٕٛػي 

اقت وٗ ثٗ ؼفتبؼ٘بي ثهؽي ظؼ آٔدب وٗ ثب 

اقتعالي ، ؾثبْ ٚ قطٕٛؼي ، تّعٔٙبي اختّبػي ٚ 

 ّ٘ٗ ِكبيً فٍكفي ِبٕٔع زف ٘ٛنيبؼي ، آؾاظي ٚ

 غيؽٖ قؽٚ وبؼ ظاؼظ ، 

ِؽظَ ثباػّبٌي ِبٕٔع أدبَ . ِي پؽظاؾظ

ِسبقجبت ؼثبَي پيچيعٖ ٚ اخؽاي يه ثبؾي ضٛة 

نٓؽٔح تست تبثيؽ لؽاؼ ِي گيؽٔع ، اِب ظؼ 

ِمبيكٗ ثب آْ ، تٛأبيي ؼاٖ ؼفتٓ چٕعاْ ُِٙ 

نّب ّٔي تٛأيع ثب افتطبؼ . ثٗ ٔظؽ ّٔي ؼقع 

، ِٓ  ٔگبٖ وٕيع» : ثٗ ظٚقتبٔتبْ ثگٛييع 

چْٛ آٔٙب ُ٘ ِي تٛإٔع « ظاؼَ ؼاٖ ِي ؼَٚ 

ثٕبثؽايٓ ِهىالتي وٗ يه . ِثً نّب ؼاٖ ثؽٚٔع

وٛظن ٔٛپب ٘ؽ ؼٚؾ ثب آْ ظقت ثٗ گؽيجبْ اقت ، 

ثٗ ٔظؽ ضكتٗ وٕٕعٖ ٚ ثكيبؼ پيم پبافتبظٖ ِي 

 ثٕبثؽايٓ ثٗ ٔظؽ . آيع 

ِي ؼقع پيچيعٖ تؽيٓ ِهىالت ، آٔٙبيي اقت وٗ 

اؼظ، ِبٕٔع نٓؽٔح ٚ اثجبت ٔيبؾ ثٗ أعيهيعْ ظ

قبي  40-50لُيٗ ٘بي ؼيبَي ، اِب آٔچٗ ظؼ 

اضيؽ اتفبق افتبظٖ اقت ، ايٓ ثٛظٖ وٗ 

چيؿ٘بيي اؾ لجيً ثبؾي نٓؽٔح ثٗ ْٛؼي ثبٚؼ 

ٔىؽظٔي ثؽاي وبِپيٛتؽ٘ب آقبْ نعٖ اقت ، ظؼ 
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زبٌيىٗ ثبثت نعٖ اقت آِٛؾل ؼاٖ ؼفتٓ ٚ زؽوت 

تؽ ثكيبؼ وؽظْ ثعْٚ افتبظْ ، ثؽاي يه وبِپيٛ

اػٓبي تٛأبيي ظانتٓ ازكبقبت ٚ . ِهىً اقت 

چيؿ٘بي ٔبٍِّٛـ ظيگؽي وٗ ثيهتؽيٓ ؼفتبؼ٘بي 

٘ٛنّٕع أكبٔي ؼا ٍْت ِي وٕع ، ثٗ ِبنيٕٙب ، 

ثٕبثؽايٓ زيٛأبت ٚ وٛظوبْ . ثكيبؼ ِهىً اقت 

نبيع اٌگٛي ِٕبقت ٚ ِتمبػع وٕٕعٖ اي ثؽاي 

ٖ ِيٍيٛٔٙب قبي ْٛي وهيع. ٘ٛل ًِٕٛػي ثبنٕع

تب قيؽ تىبًِ ِيّٛٔٙب وبًِ نٛظ ٚ تٕٙب چٕع 

ِيٍيْٛ قبي ْٛي وهيعٖ تب ّ٘ٗ چيؿ٘بيي وٗ ِب 

تست تبثيؽ آٔٙب لؽاؼ ظاؼيُ پعيع ثيبيع ٚ 

ِّىٓ اقت اٌگٛ ثؽظاؼي اؾ اػّبي قبظٖ ٚ 

 . ؼٚؾِؽٖ ِٛخٛظي ؾٔعٖ ثٗ ٔظؽ قبظٖ ثيبيع 

٘ٛل ًِٕٛػي خعيع ٚ ٘عف گػاؼي خعيع تسٌٛي ظؼ 

ٚػي ، ثب ٔبِٙبيي اؾ لجيً ؾِيٕٗ ٘ٛل ًِٓ

ٚ ؼفتبؼ٘بي تٓجيمي ثٗ  (AL)ؾٔعگي ًِٕٛػي 

ٚخٛظ آِعٖ اقت وٗ ثٗ تؽتيت تالل ِي وٕٕع تب 

ظٚثبؼٖ ٘ٛل ًِٕٛػي ؼا ظؼ ِفَٙٛ ؾيكت نٕبقي 

 . ًِٕٛػي ٚ خبٔٛؼ نٕبقي ًِٕٛػي لؽاؼ ظ٘ع

ظؼ ايٕدب ؼا٘ىبؼ ايٍي ايٓ اقت وٗ ، ِب ثيهتؽ 

ٔي ؼفتبؼ٘بي ثهؽي ٔيبؾ ظاؼيُ تب اليٗ ٘بي زيٛا

ؼا ثهٕبقيُ ٚ ثفّٙيُ ، لجً اؾ آٔىٗ ثتٛأيُ 

ؼٚيبي ٘ٛل ًِٕٛػي ؼا ظؼ ايدبظ ٘ٛني وبًِ ٚ 
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ِتمبػع وٕٕعٖ تسمك ثطهيُ ، ٘ٛل ًِٕٛػي ، 

ٕ٘ٛؾ ٚ ِثً ّ٘يهٗ تٛقّ ِعٌٙبي ػٍّي آِٛؾني 

تالل ٘بي ثكيبؼ ؾيبظي . ؼٚ ثٗ پيهؽفت اقت 

اظٌّٓ تٛقّ افؽاظي ِبٕٔع ؼاخؽ پتؽؾ ٚ خؽاٌع 

، أدبَ نعٖ اقت ، تب ٘ٛل ًِٕٛػي ؼا تىػيت 

. وٕٕع ٚ ٔهبْ ثعٕ٘ع اخؽاي آْ غيؽِّىٓ اقت 

اِب ٘يچ يه اؾ ايٓ تالنٙب تبوْٕٛ ثٗ ٔتيدٗ 

ٔؽقيعٖ اقت ٚ ايٓ تٕٙب ثٗ ضبْؽ ػعَ تٛافك ثب 

تسٍيٍگؽاْ فٍكفي آٔٙب اقت ٚ ّ٘چٕيٓ نبيع ثٗ 

ايٓ ػٍت اقت وٗ آٔٙب ٔتٛأكتٕع اٌگٛي ِٕٓمي 

پيهؽفت ِب ظؼ ػٍُ ، . ٚ خبيگؿيٕي تٙيٗ وٕٕع

اقت ٚ ّ٘چٕيٓ نبيع ثٗ ايٓ ػٍت اقت وٗ آٔٙب 

ٔتٛأكتٕع اٌگٛي ِٕٓمي ٚ خبيگؿيٓ تٙيٗ وٕٕع، 

پيهؽفت ِب ظؼ ػٍُ ، اؾ قبضتٓ انيب ٚ اخؽاي 

آؾِبيهٙب زبيً ِي نٛظ ٚ ضؽٚج ِبنيٕٙبي خعيع 

 ٚ ػديت اؾ 

آؾِبيهگبٖ ٘بي ٘ٛل ًِٕٛػي، اثعا پبيبْ 

ثؽػىف ، اضيؽٌا تٛقّ ظقتبٚؼظ٘بي . ٔيبفتٗ اقت 

ظؼ زميمت . ثيٌٛٛژيىي خعيع تمٛيت نعٖ اقت 

پؽٚفكٛؼ . ٘عف گػاؼي لعيّي ازيب نعٖ اقت 

وٛيٓ ٚاؼٚيه اضيؽٌا پيم ثيٕي وؽظٖ اقت وٗ 

ؼٚنٙبي خعيع ِب ؼا ثٗ ٘ٛل ًِٕٛػي ظؼ قٓر 

ِٓ ٚ ثكيبؼي ظيگؽ ِبٕٔع . ثهؽي ٘عايت ِي وٕع
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ٔٛػي خعيع، تًٛؼ ِي وٕيُ وٗ ِٓ ظؼ ٘ٛل ِى

فيؿيه پيم اؾ » ٕ٘ٛؾ ٘ٛل ًِٕٛػي ظؼ ِؽزٍٗ 

اقت ، ٚ ػٍت ايٓ اقت وٗ ؼاٖ ِهطًي « ٔيٛتٓ 

ثؽاي ؼقيعْ ثٗ ٘ٛني ظؼ قٓر ثهؽي ، اؾ ْؽيك 

 ؼثبت ٘بي 

ثي ًِؽف لعيّي ٚ ثؽٔبِٗ ٘بي ٔؽَ افؿاؼي 

نىٕٕعٖ وٗ ِب اِؽٚؾٖ ظؼ اضتيبؼ ظاؼيُ ، ٚخٛظ 

ٔىبنٙبي ػٍّي ػّيك الؾَ اقت ٔعاؼظ ، يه قؽي ن

آٔچٗ وٗ ِب تالل ِي وٕيُ تب ظؼ ٔكً ثؼعي . 

أدبَ ظ٘يُ ، ايٓ اقت وٗ ثفّٙيُ ِكبيً َؽٚؼي 

ٚ ُِٙ ، وعاَ ٘ب ٘كتٕع ، ِّىٓ اقت ٘ؽگؿ 

اتفبق ٔيفتع اِب ٔٗ ثٗ آْ ظٌيٍي وٗ نّب فىؽ 

ِي وٕيع ِٓ فىؽ ِي وُٕ افؽاظي وٗ فىؽ ِي 

ِي وٕٕع ، ثبيع  وٕٕع ؼثبتٙب ظٔيب ؼا پؽيهبْ

ثٗ وٕفؽأف ٘بي ؼثبتيه ثؽٚٔع ٚ ثجيٕٕع وٗ 

چگٛٔٗ ؼثبتٙب تالل ِي وٕٕع تب فمّ ؼاٖ ثؽٚٔع 

آٔٙب ثٗ ؾِيٓ ِي ضٛؼٔع ، ثٗ ظيٛاؼ٘ب ! 

ثؽضٛؼظ ِي وٕٕع ٚ ثب پب٘ب يب چؽضٙبيهبْ ظؼ 

٘ٛا ِؼٍك ٘كتٕع ، آٔٙب ثيهتؽ ظؼِبٔعٖ ٘كتٕع 

ظ ، تب تٙعيع آِيؿ ، آٔٙب ٚالؼب نيؽيٓ ٘كتٓ

ثٛظَ ٚ  MITِٓ يه ثبؼ ظؼ آؾِبيهگبٖ ؼثبتيه 

ؼاظٔي ثؽٚن ، ٔگبٖ ِي ، آضؽيٓ ؼثبِ  COGثٗ 

وؽظَ ، نجيٗ أكبْ ثٛظ ، اِب پب ٔعانت ، يه 
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... پيىؽٖ اؾ ٔيُ تٕٗ ثٗ ثبال ، ثب ظٚ چهُ ٚ 

ِٓ آْ ؼا ظؼ يه ثؼع اؾظٙؽ يىهٕجٗ ظؼ 

آؾِبيهگب٘ي تبؼيه ظيعَ وٗ ّ٘ٗ ثٗ ضبٔٗ 

٘بيهبْ ؼفتٗ ثٛظٔع ٚ ِٓ ثؽايم ٚالؼٌب ازكبـ 

ٚخٛظ ٚ اگؽ نّب ثٗ فؽق ثيٓ ايٓ َ. تبقف وؽظَ 

 آٔچٗ ثيهتؽ خبٔعاؼاْ ظؼ ؾٔعگي نبْ تدؽثٗ 

ِي وٕٕع ، وٗ تٛقّ گؽٚ٘ي اؾ ثؿؼگكبالْ ظؼ 

ازبْٗ ٘كتٕع ٚ وٕبؼ پعؼ ٚ ِبظؼنبْ ؼنع ِي 

وٕٕع وٗ ظايُ ِؽالت آٔٙب ٘كتٕع ، تٛخٗ وٕيع 

، آْ ٚلت ِتٛخٗ ِي نٛيع وٗ ايٓ قيكتّٙبي 

. ًِٕٛػي ٔٛػي ؾٔعگي ٘بي ثكيبؼ ِسعٚظي ظاؼٔع

ٖ ِٓ ثيبْ ِي وُٕ ايٓ اقت وٗ ِّىٓ اقت ثسثي ن

ثؽاي قيكتُ ٘بي ٘ٛل ًِٕٛػي ِسعٚظيتٙبيي ٚخٛظ 

٘ٛل ... ظانتٗ ثبنع ، اِب ٔٗ ثٗ ظٌيً فؽَيٗ 

، ثٍىٗ ثٗ ظاليً ... ًِٕٛػي ٔيؽِٕٚع غٍّ اقت 

ظيگؽي ، نّب ّٔي تٛأيع أتظبؼ ظانتٗ ثبنيع 

وٗ ٘ٛنّٕع٘بي ًِٕٛػي ِٕفؽظ ٚ ِٕؿٚي ، تٕٙب 

نگب٘ٙب ، ثكبؾيع ، ِگؽ نّب ّٔي ظؼ آؾِبي

تٛأيع أتظبؼ ظانتٗ ثبنيع وٗ ٘ٛنّٕع٘بي 

ًِٕٛػي ِٕفؽظ ٚ ِٕؿٚي ، تٕٙب ظؼ آؾِبيهگب٘ٙب 

، ثكبؾيع ، ِگؽ نّب ّٔي تٛأيع أتظبؼ ظانتٗ 

ثبنيع وٗ ٘ٛنّٕع٘بي ًِٕٛػي ِٕفؽظ ٚ ٔؿٚي ، 

تٕٙب ظؼ آؾِبيهگب٘ٙب ، ثكبؾيع ، ِگؽ نّب ّٔي 
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تٗ ثبنيع وٗ ٘ٛنّٕع٘بي تٛأيع أتظبؼ ظال

ًِٕٛػي ِٕفؽظ ٚ ِٕؿٚي ، تٕٗ ظؼ آؾِبيهگب٘ٙب 

، ثكبؾيع ، ِگؽ نّب ّٔي تٛأيع أتظبؼ ظانتٗ 

ثبنيع وٗ ٘ٛنّٕع٘بي ًِٕٛػي ِٕفؽظ ٚ ِٕؿٚي ، 

تٕٙب ظؼ آؾِبيهگب٘ٙب ، ثكبؾيع ، ِگؽ ايٕىٗ 

ايٓ ِٛخٛظات ثتٛإٔع فؽيت ظانتٓ فؽٕ٘گ ٚ 

٘بي اختّبػي تّعٔي ؼا ظانتٗ ثبنٕع وٗ وٕم

آٔٙب ؼا ثب چيؿ٘بيي وٗ ايٕىٗ ايٓ ِٛخٛظات 

ثتٛإٔع فؽيت ظانتٓ فؽٕ٘گ ٚ تّعٔي ؼا ظانتٗ 

ثبنٕع وٗ وٕهٙبي اختّبػي آٔٙب ؼا ثب چيؿ٘بيي 

وٗ ايٕىٗ ايٓ ِٛخٛظات ثتٛإٔع فؽيت ظانتٓ 

فؽٕ٘گ ٚ تّعٔي ؼا ظانتٗ ثبنٕع وٗ وٕهٙبي 

اختّبػي آٔٙب ؼا ثب چيؿ٘بيي وٗ ايٕىٗ ايٓ 

ِٛخٛظات ثتٛإٔع فؽيت ظانتٓ فؽٕ٘گ ٚ تّعٔي 

ؼا ظانتٗ ثبنٕع وٗ وٕهٙبي اختّبػي آٔٙب ؼا 

. ثب چيؿ٘بيي وٗ نجيٗ نبْ ٘كتٕع ، تؼؽيف وٕع 

اِب ِب ّٔي تٛأيُ ِيٍيٛٔٙب اؾ ايٓ ؼٚثبٔٙب 

ؼا ثكبؾيُ ٚ ايٓ اِىبْ ؼا ثؽاي آٔٙب فؽاُ٘ 

وٕيُ وٗ تّعْ ، ؾثبْ ٚ اختّبػبت اثتعايي ضٛظ 

قؼٗ ظٕ٘ع ، ِب ّٔي تٛأيُ ، ؾيؽا ؾِيٓ ؼا تٛ

 . لجال پؽ نعٖ اقت 

 ثٕبثؽايٓ چٗ اتفبلي ِي افتع ؟ -

w
w
w
.C
on
tr
ol
M
a
k
er
s.
ir



 

 

ظؼ قي قبي آيٕعٖ وٗ أٛاع خعيعي اؾ 

 ِبنيٕٙبي اٌمب نعٖ اؾ زيٛأبت 

وٗ ثكيبؼ آنفتٗ تؽ ٚ غيؽلبثً پيم ثيٕي ) 

( تؽ اؾ آٔچٗ تب وْٕٛ ظيعٖ ايُ ضٛإ٘ع ثٛظ 

ا٘ع افتبظ ؟ ثٗ ٚخٛظ آيٕع ، چٗ اتفبلي ضٛ

ايٓ ِبنيٕٙب ظؼ ْٛي ؾِبْ ، ظؼ خٙت ّ٘بٕ٘گ 

ايٓ . ثب ِب ٚ ظٔيب ، تغييؽ ضٛإ٘ع وؽظ

ِبنيٕٙبي يبِت ٚ نجٗ زيٛاْ ، ٘يچ نجب٘تي 

ثٗ أكبْ ٔعاؼٔع ، اِب ثٗ تعؼيح نجيٗ ٔٛػي 

خبٔٛؼ ػديت ٚ ٔبآنٕب ضٛإ٘ع نع، ِبنيٕٙبي 

نجٗ خبٔٛؼ چٗ ِهىالتي ضٛإ٘ع ظانت ؟ ٔٛػي 

ت وٗ ِب ثب آٔٙب ِٛاخٗ ٘كتيُ ، اؾ ِهىال

تّؽوؿ . ِمعاؼي ضٓب ٚ اغتهبل ٚ ٔٛيؿ اقت 

ٚيژٖ ثؽ ؼٚي ؼفتبؼ٘بيي ضٛا٘ع ثٛظ وٗ آِٛؾل 

ِب ِي ) آٔٙب آقبٔتؽ اؾ أدبَ آٔٙبقت ، 

ظأيُ وٗ چگٛٔٗ ؼاٖ ثؽٚيُ ، اِب ّٔي 

تٛأيُ ثٗ ؼازتي تَٛير ثع٘يُ چگٛٔٗ آْ ؼا 

 ثعٔٙبي ِطتٍف ،( . أدبَ ِي ظ٘يُ 

ظيٕبِيىٙبي ِطتٍفي ظاؼٔع، ؼثبت ٘بيي وٗ ِي 

تٛإٔع ؼاٖ ؼفتٓ ؼا يبظ ثگيؽٔع، ِي تٛإٔع 

قبيؽ ِٙبؼتٙبي زؽوتي ؼا ٔيؿ أدبَ ظٕ٘ع ، 

ثؽضي اؾ وبؼثؽظ٘بي ايٓ خبٔٛؼاْ ًِٕٛػي ظؼ 

وبؼ٘بيىي اقت وٗ ِؽظَ آٔٙب ؼا ضكتٗ وٕٕعٖ 
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 يب تىؽاؼي ٚ يب ضٓؽٔبن ِي ظإٔع ، 

اي قّي ، تًفيٗ ِؼبظْ تًفيٗ ؾثبٌٗ ٖ: ِثً 

، وهبٚؼؾي ، اقتطؽاج ِؼبظْ  ِيٓ گػاؼي ، 

ّ٘چٕيٓ ٘ؽ وبؼي . أٙعاَ ٚ وبٚل ٘بي ؼثبتي 

وٗ ظؼ زبي زبَؽ تٛقّ زيٛأبت أدبَ ِي نٛظ 

ِب ثب ؼاظاؼ ؼظيبة . ، ِٛؼظ تٛخٗ لؽاؼ ظاؼظ

قيبؼٖ ِؽيص آنٕب ٘كتيُ ٚ ّٔٛٔٗ ٘بي ظيگؽي 

 ُ٘ ٘كت وٗ ِب 

ضٛظوبؼ ؼا ٔٗ تٕٙب ثٗ  ِي تٛأيُ ؼٚثبت ٘بي

ِىبْ ٘بي ٔبنٕبـ ، ثٍىٗ ثٗ ِبِٛؼيتٙبي 

اٌجتٗ ٘يچ ِبنيٕي . ) أتسبؼي ٔيؿ ثفؽقتيُ 

ّٔي ِيؽظ ، ؾيؽا ِب ِي تٛأيُ ِغؿ آْ ؼا 

ايٓ وٗ (. ظؼ ثعْ خعيعي ؼاٖ أعاؾي وٕيُ 

آيب ايٓ ؼثبتٙب ظؼ آيٕعٖ خبيي ظؼ ضبٔٗ ٘بي 

ؼ اگ. ِب ضٛإ٘ع ظانت ، قئٛاي خبٌجي اقت 

ايٓ اتفبق ثيفتع ، ِٓ فىؽ ِي وُٕ ثٗ ػٍت 

ايٓ ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ؼٚثبتٙب ِثً ٔٛػي زيٛاْ 

اٍ٘ي ؼفتبؼ ضٛإ٘ع وؽظ ٚ ثيهتؽ خػاة 

ضٛإ٘ع ثٛظ تب ٚزهتٕبن ، اگؽ ِٛخٛظ ؾٔعٖ 

نّب ثّيؽظ ، نّب ٘ؽگؿ ّٔي تٛأيع يىي ظيگؽ 

ِثً آْ ؼا ؾٔعٖ وٕيع ، ِبنيٕٙب ظؼ آيٕعٖ 

ضبٔٛاظٖ ؼٚثبتٙب  نجيٗ ايٓ ضٛإ٘ع ثٛظ ٚ

ثؼع اؾ چٕعيٓ قبي ِبٕٔع يه زيٛاْ اٍ٘ي ، 
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غيؽ لبثً تؼٛيٍ ضٛإ٘ع نع ، قطت افؿاؼ ٔيؿ 

ػبًِ ِّٙي ظؼ ٔسٖٛ پيهؽفت ٚ تؽلي ٘ٛل 

ًِٕٛػي اقت ، ٘يچ وف يه خبؼٚثؽلي ؼثبتيه 

 ؼا ثب ليّت ثكيبؼ ثبال 

ّٔي ضؽظ ٘ؽ چٕع وٗ چهّٙبي ظؼنت ؾيجبيي ثؽ 

ظ يب زتي يعايي ؼٚي آْ ٔمهبني نعٖ ثبل

ِٓ ػبنك : ... ظانتٗ ثبنع وٗ ثٗ نّب ثگٛيع 

ثكيبؼي اؾ فؼبٌيتٙبي فىؽي ...! نّب ٘كتُ 

. ٔيبؾ ثٗ ايدبظ يه زيٛاْ ًِٕٛػي ظاؼٔع 

ِّٙتؽيٓ فؽَيٗ اي وٗ ثبيع زً نٛظ ايٓ اقت 

ؾثبْ چيكت ٚ چگٛٔٗ ِي تٛأيُ : ... وٗ 

، ِب ِي گٛييُ ... خٙبْ ؼا ْجمٗ ثٕعي وٕيُ 

ٚ اقبِي ظيگؽي ثؽاي ... يٓ ِيؿ اقت ا... 

اِب يه زهؽٖ . قبيؽ انيب ثٗ وبؼ ِي ثؽيُ 

چٗ وبؼ ِي وٕع ؟ يه زهؽٖ چگٛٔٗ انيب ؼا 

تهطيى ِي ظ٘ع ؟ چٗ اْالػبتي اؾ ظؼْٚ آْ ِي 

گػؼظ ؟ آٔٙب اؾ چٗ ٔٛع قبضتّبْ اْالػبتي 

اقتفبظٖ ِي وٕٕع ؟ ٘ؽ ؼٚثبتي ثبيع يه ؾثبْ 

ؼ ٔظؽ گؽفتٗ نعٖ ظؼٚٔي وٗ ثؽاي قيكتُ آْ ظ

اقت ، يبظ ثگيؽظ ، ٚ اٚ ثبيع ايٓ ؾثبْ 

ؼاضٛظل ثيبِٛؾظ ، چْٛ ٘ؽ تؼؽيفي وٗ ِب قؼي 

وٕيُ ثٗ آْ تسّيً وٕيُ ، اؾ يه ظٔيبي زكي 
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زؽوتي ِتفبٚت ٔبني ِيهٛظ وٗ ثؽاي ايٓ 

 . ؼٚثبت ِؼٕبيي ٔعاؼظ

 :پيص بيىي ٌا  -

اخبؾٖ ظ٘يع أعوي ثؼُي اؾ پيم ثيٕي ٘بي 

ثؽؼقي وٕيُ ، اٚال ، ضبٔٛاظٖ  ٘ٛل ًِٕٛػي ؼا

ؼٚثبتٙب ِّىٓ اقت ثٗ ْٛؼ ظايُ ثٗ ضبٔٛاظٖ 

 ايٕتؽٔت 

ثي قيُ ِتًً نٛٔع ٚ اْالػبت ؼا ثٗ وكبٔي وٗ 

نّب ِي ضٛا٘يع تب اؾ ِىبْ نّب آگبٖ نٛٔع ، 

ثعٕ٘ع ، نّب ٖ ؼگؿ الؾَ ٔيكت ٔگؽاْ افؽاظ 

ِٛؼظ ػاللٗ ضٛظ وٗ ظٚؼ اؾ نّب ٘كتٕع ، 

ٖ ْٛؼ ظايُ ثب آٔٙب ظؼ ثبنيع ، ؾيؽا نّب ة

اؼتجبِ ٘كتيع ، ِّىٓ اقت خؽَ ٚ خٕبيت ِهىً 

نٛظ ، اگؽ ّ٘ٗ افؽاظ ضبٔٛاظٖ ظاؼاي 

ظؼ . ِبنيٕٙبي ٚفبظاؼ ٚ نجٗ آگبٖ ثبنٕع

 . آيٕعٖ ِب ٘ؽگؿ ٚالؼٌب تٕٙب ّٔي نٛيُ 

أعوي پف اؾ ايٓ ، اگؽ ثؼُي اقجٙبي ٘ٛنّٕع 

ثٗ خبي اتِٛجيٍٙب لؽاؼ ثگيؽٔع ، ٘ؿاؼاْ 

چٕبٔچٗ ِبنيٕٙب اؾ . ٔدبت ِي يبثع ؾٔعگي

ِكتي يبزجبٔهبْ ػًجبٔي نٛٔع ٚ اؾ ؼفتٓ ثٗ 

ِٛلؼيتٙبيي وٗ آٔٙب ظؼ قؽػت ثبال قمِٛ ِي 

ظؼ . وٕٕع ٚ ضٓؽٔبن اقت ، خٍٛگيؽي وٕٕع

آيٕعٖ افؽاظ ِكت لبظؼ ضٛإ٘ع ثٛظ اؾ 
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ِبنيٕٙبيهبْ ِبٕٔع اقجٙبيي ٚفبظاؼ اقتفبظٖ 

ٚ . ثجؽظ  وٕٕع تب آٔٙب ؼا ثٗ ضبٔٗ ٘بيهبْ

ٔٗ تٕٙب افؽاظ ِكت ، وٗ وٛظوبْ ، پيؽ٘ب ، 

افؽاظ ٔبتٛٔبْ ٚ ٔبثيٕبيبْ ّ٘ٗ ايٓ لعؼت 

اگؽ ّ٘ٗ ِبنيٕٙب نجىٗ اي . ؼا ضٛإ٘ع ظانت 

ثي قيُ نٛٔع ٚ أكبٔٙب ٔيبؾي ثٗ ؼإٔعگي 

ٔعانتٗ ثبنٕع ِب ِمعاؼ ثكيبؼ ؾيبظي اؾ 

قيكتّٙبي خبظيٗ اي ، چؽاغٙبي تؽافيىي ٚ 

ِي گػاؼيُ ٚ خبظٖ ٘ب ِبٕٔع ؼا وٕبؼ ... 

 . وُ تؽافيه ِي نٛٔع  18لؽْ 

افك ٚالؼي ِٓ قؼي وؽظٖ اَ ٔظؽيٗ چگٛٔگي  -

ِفيع ثٛظْ زيٛأبت ًِٕٛػي ؼا اؼايٗ ثعُ٘ 

اِب ظٌيً ػاللٗ ِٓ ثٗ ايٓ ثسث ايٓ ثٛظٖ . 

اقت وٗ اِيعٚاؼَ ايٓ زيٛأبت ًِٕٛػي ، 

ؼٚني ؼا ثؽاي ايدبظ أكبٔٙبي ًِٕٛػي 

وٗ اٌجتٗ ايٓ أكبٔٙبي . فؽاُ٘ وٕٕع 

ًِٕٛػي ظؼ ؾِبْ زيبت ِب ثٗ ٚخٛظ ٔطٛإ٘ع 

آِع ، ظؼ چٕع ظ٘ٗ آيٕعٖ ، أتظبؼ ٔعاؼيُ 

وٗ ٔكً ثهؽي ِٕكٛش نٛظ ٚ ؼٚثبتٙب 

ِب تٕٙب ِي تٛأيُ . خبيگؿيٓ آْ نٛٔع 

أتظبؼ ظانتٗ ثبنيُ وٗ ٘ٛل ًِٕٛػي ، 

. ػٍّيبت ثكيبؼ پيهؽفتٗ تؽي أدبَ ظ٘ع

تظبؼ ظانتٓ ازكبقبت اِب ٘ؽ ؾِبْ وٗ اْ
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ثهؽي ؼا ثؽاي آٔٙب ظانتٗ ثبنيُ ، ِبٕٔع 

ِب ٘ٛل ًِٕٛػي . گػنتٗ ٔباِيع ضٛا٘يُ نع 

وبًِ ٚ أكبٔي ؼا ظؼ ْٛي ؾٔعگي ضٛظ 

ٔطٛا٘يُ ظيع، اِب ِّىٓ اقت فؽؾٔعاْ ِب 

 . ظؼ آيٕعٖ ثتٛإٔع ثٗ آْ ظقت پيعا وٕٕع

 اقتبظ ظأهگبٖ نٙؽ ظٚثٍيٓ  -

ؼثبتٙب خعيعتؽيٓ ِؽزٍٗ ظؼ تالل أكبْ ثؽاي 

تًٛيؽ أكبْ اؾ ؼثبت . قبضت ِبنيٓ آالت اقت 

ثب ٚالؼيت يٕؼتي آْ ثكيبؼ ِتفبٚت اقت ، 

تؼؽيف ؼثبت ظؼ خٛاِغ ِطتٍف يٕؼتي ِتفبٚت ٚ 

ِؼؽفي ؼثبت تبثيؽ ثٗ قؿايي ظؼ ؼٚٔع 

اختّبػي خٛاِغ اِؽٚؾ ضٛا٘ع گػانت ، تؼعاظ 

ظؼ . ثٗ افؿايم اقت  ؼثبتٙب ؼٚؾ ثٗ ؼٚؾ ؼٚ

ايٓ ثسث َّٓ ثؽؼقي ؼثبتيه ، يعِبتٛ ضكبؼات 

ٔبني اؾ وبؼوؽظْ أكبْ ظؼ نؽايّ ِكبػع ٔيؿ 

ظؼ ايؽاْ ْي آِبؼ٘بيي ظاظٖ نعٖ اقت تب 

وبؼآيي ؼثبتيه ٚ اتِٛبقيْٛ ظؼ ثٙجٛظ ِسيّ 

 . وبؼي ٚ تمٍيً ايٓ ضكبؼتٙب ؼٚنٕتؽ گؽظظ

َش ربات اوسان وما با سيستم تعادلي مشابً گ

 :اوسان 

پژٚ٘هگؽاْ ايؽأي ِٛفك ثٗ قبضت ؼثبت أكبْ 

تّبيي نعٖ أع وٗ ظؼ قيكتُ تؼبظٌي آْ ثؽاي 
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ٔطكتيٓ ثبؼ اؾ نجيٗ قبؾي وبؼوؽظ تؼبظٌي 

 .ِبيغ ِطبِ گٛل أكبْ اٌٙبَ گؽفتٗ نعٖ اقت

ايٓ : پؽ٘بَ زكيٕي اؾ ْؽازبْ ايٓ ؼثبت گفت 

ؼثمبت وٗ اؾ ٔٛع ؼثبتٙبي أكبْ ّٔبي 

ت اقت ، ثٗ ظٌيً ٚيژگي ٘ب ٚ فٛتجبٌيف

لبثٍيت ٘بي ثؽتؽ اؾ خٍّٗ قيكتُ تؼبظٌي 

ٚيژٖ آْ ظؼ ِكبثمبت ثيٓ اٌٍٍّي اضتؽاػبت ، 

اثعاػبت ٚ فٕبٚؼي ٘بي خعيع ظؼ وهٛؼ ثٍژيه 

ايٓ ؼثبت ِدٙؿ . ِٛفك ثٗ وكت ِعاي ثؽٔؿ نع

ثٗ پؽظاؾٔعٖ ظاضٍي ٚ ِٕجغ تغػيٗ ظاضٍي اقت 

ِؽوؿي ٚ ثب ظؼيبفت ظقتٛؼ اؾ پؽظاؾٔعٖ 

ثؽاقبـ ِٕٓك فبؾي العاَ ثٗ تًّيُ گيؽي ٚ 

 . أدبَ زؽوبت ِطتٍف ِي وٕع

 

 :چالص ٌاي معىُي َ اخالقي ٌُش مصىُعي 
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چٕعيٓ ظ٘ٗ اقت وٗ ِجبزث اختّبػي ٚ أكبٔي 

ظؼثبؼٖ ٘ٛل ًِٕٛػي ، قبؾِبْ ٘ب ٚ افؽاظ 

ِهتبق ٚ پيگيؽ ايٓ ِمٛالت ؼا ثٗ ضٛظ ِهغٛي 

چ ظٌيٍي ٚخٛظ ظانتٗ اقت ، اوْٕٛ ظيگؽ ٘ي

ٔعاؼظ وٗ ِبنيٓ ٘بي ٘ٛنّٕع ٚ ؼٚثبت ٘بيي 

وٗ ظؼ پيهگٛيي ٘ب ٚ ظاقتبْ ٘بي ػٍّي تطيٍي 

پؽْؽفعاؼ ثيٓ قبٌٙبي اٚاضؽ لؽْ ٔٛؾظُ٘ تب 

. ٚخٛظ ظانتٕع ، ثٗ ٚخٛظ ٔيبيٕع 1960ظ٘ٗ 

ِب ظؼ ّ٘بْ آيٕعٖ تطيٍي ؾٔعگي ِي وٕيُ ، 

ػًؽ ْاليي تىٌٕٛٛژي ؼا تدؽثٗ ِي وٕيُ ٚ ظؼ 

أعاؾِبْ ٘يچ ِسعٚظيت ٚ غبيتي ِتًٛؼ چهُ 

 . ٔيكت 

ثبنع وٗ « وبؼ»نبيع ظؼ ٍٚ٘ٗ اٚي ِمٌٛٗ 

ٔيبؾ ثٗ ٘ٛل ًِٕٛػي ؼا ثؽخكتٗ ِي وٕع ٚ اؾ 
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قٗ خٕجٗ ٔظؽات ِٓؽٚزٗ ظؼ ايٓ ثبؼٖ ٚ 

ٍِؿِٚبت اضاللي ٚ ِؼٕٛي آٔٙب ؼا ِي تٛاْ 

ٔطكت آْ وٗ ٚلتي ثطهي اؾ . ظقتٗ ثٕعي وؽظ

ٚ ثيىبؼي ثٗ قؽ ِي  ِب أكبْ ٘ب ظؼ تٕگعقتي

ثؽيُ ظٌيٍي ٚخٛظ ٔعاؼظ وٗ وبؼگؽاْ ِىبٔيىي 

آْ ُ٘ ثٗ يٛؼتي وٗ لبظؼ ثٗ تفىؽ ِكتمً ) 

تٌٛيع نٛٔع، گػنتٗ اؾ آْ وٗ ظؼ ( ثبنٕع 

چٕيٓ زبٌتي اِىبْ آْ وٗ ّ٘بْ وبؼگؽاْ 

ِىبٔيىي اِب ظؼ ايٓ ثبؼٖ ثب أكبْ ٘ب ثٗ 

 ! ثسث ثٕهيٕٕع ، ٚخٛظ ظاؼظ 

ي ِي وٕٕع وٗ خبِؼٗ ّٔي گؽٚ٘ي ظيگؽ اقتعال

تٛأع ثٛظْ ٘يچگٛٔٗ اقتؼبٔتي اؾ ِبنيٓ ٘بي 

. ٘ٛنّٕع ، پيهؽفت نبيكتٗ اي ظانتٗ ثبنع 

گؽٖٚ قَٛ ُ٘ چٕعاْ ظؼگيؽ ِكئٍٗ ّٔي نٛٔع ٚ 

آْ ؼا ثسث اچتّبػي پيم پب افتبظٖ اي ثيم 

ظؼ قٓسي ضؽظٔگؽأٗ تؽ ظؼ ِٛؼظ . ّٔي ظإٔع

ٚ ايٕىٗ زع ٚ گكتؽح قبضت ِبنيٓ ٘بي ٘ٛنّٕع 

ايٓ ِبنيٓ ٘ب ثبيع نجيٗ چٗ چيؿي ثبنٕع ُ٘ 

وّب ايٕىٗ ثب ٘ؽ . اضتالف ٔظؽ٘ب ّٔبيبْ اقت 

يه اؾ ؼٚيىؽظ٘بي فٛق ثٗ قؽاؽ ِبنيٓ ٘بي 

٘ٛنّٕع ؼٚيُ ايٓ قئٛاالت پبقص ٘ب ٚ تسٍيً 

قبضتبؼ ٚ ػٍّىؽظ . ٘بي ِطتٍفي ضٛإ٘ع يبفت 

ِغؿ أكبْ زبيً ِيٍيْٛ ٘ب قبي ثمب ٚ ؼفتبؼ 

w
w
w
.C
on
tr
ol
M
a
k
er
s.
ir



 

 

ي اقت ٚ ِب ٕ٘ٛؾ ُ٘ ظؼ ايٓ پؽٚقٗ اختّبع

تمٍيع اؾ ػٍّىؽظ ِغؿ . تىبٍِي لؽاؼ ظاؼيُ 

چبٌم ثؿؼگي ظؼ ظٔيبي ٘ٛل ًِٕٛػي اقت ٚ اگؽ 

ِجٕبي لُبٚت ، لعؼت ٚ پيچيعگي پؽظاؾٔعٖ 

٘ب٘ي ِٛخٛظ ثبنع ، ثبيع اػتؽاف وؽظ وٗ 

ٕ٘ٛؾ چٕعيٓ ظ٘ٗ تب ؼقيعْ ٚ نجيٗ قبؾي 

 . ظٖ اقت ثكيبؼ اثتعايي ٘ٛل أكبٔي ؼاٖ ِبْ

اؾ ظيگؽ قٛي اگؽ ِب ضٛاقتيُ ٚ تٛأكتيُ وٗ 

ؼا چٕبْ  (robots android)ؼٚثبت ٘بي أكبْ ّٔب 

ضجؽٖ ْؽازي وٕيُ وٗ ثب ِب ثٗ ؼلبثت 

ثؽضيؿٔع، ٕ٘ٛؾ ايٓ پؽقم ثٗ لعؼت ضٛظ 

ثبليكت وٗ وعاَ اؼؾل ٘بي ِؼٕٛي ٚ اضاللي ؼا 

ثبيع ثٗ آٔٙب تؿؼيك وٕيُ ؟ يؼٕي ثب تٛخٗ 

ثٗ ٔبّ٘گٛٔي ٘بي ػّيك فؽٕ٘گي ، ظيٕي ، 

اضاللي ٚ ِؼٕٛي تّعْ ثهؽي ، لجً اؾ قبضت ٘ؽ 

ثعأيُ ثؽاي ودب ٚ ثٗ  ؼٚثبتي ظليمٌب ثبيع

ثؽاي ِثبي آيب . چٗ ِٕظٛؼ قبضتٗ ضٛا٘ع نع

ثبيع ِب ؼٚثبت ٘بيي ثكبؾيُ وٗ اػتمبظات 

ظيٕي ضبيي ظانتٗ ثبنٕع ؟ ِثال آظَ إٓ٘ي 

٘بيي تٌٛيع نٛٔع وٗ وبتٛيه ، ِكٍّبْ يب 

ثٛظايي ثبنٕع ؟ يب زتي ظؼ زبٌتي ظبٌّبٔٗ 

ِثالٌ وبپيتبٌيكت ثبنٕع تب ثٙؽٖ ٚؼي افؿْٚ 

 ٚظ ؟ل
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ثٗ ّ٘بْ ِيؿاْ وٗ تؼؽيف ٚ خعاقبؾي آْ 

ِفب٘يُ ثهؽي ِهىٍٕع ، تؿؼيك خعاگبٔٗ ٚ 

٘ٛنّٕع » ظؼػيٓ زبي ِؽوت آٔٙب ثٗ يه ِبنيٓ 

افؿْٚ ثؽ ايٕىٗ . ٔيؿ قطت ٚ يؼت اقت « 

تؼييٓ ٔسٖٛ وبؼثؽظ ايٓ اؼؾل ٘ب ُ٘ پؽقهي 

ِثال اگؽ ِدّٛػٗ اي اؾ اؼؾل ٘بي . ظيگؽ اقت 

ضٛظضٛاقتٗ يه ثيّبؼ ِؼٕٛي ٚ اضاللي ِؽگ 

ؼا ؼٚا ظأكت ٚ ِثال اگؽ  (euthanasia)الػالج 

ِدّٛػٗ اي ظيگؽ اؾ اؼؾل ٘بي ِهبثٗ آْ ؼا 

ّ٘بْ زبٌتي وٗ ظؼ ِغؿ يه أكبْ ) ٔٙي وؽظ 

چٗ ؼا٘ي تٛقّ يه ( ثٗ ؼازتي اتفبق ِي افتع 

ًِٕٛع ٘ٛنّٕع ظؼ پيم گؽفتٗ ضٛا٘ع نع ؟ 

ِجٕب وعاَ اقت ؟ اٌجتٗ ِي تٛاْ چٕيٓ 

اّ٘گٛٔي اي ؼا ظؼ ؼا٘ي تٛقّ يه ًِٕٛع ْ

٘ٛنّٕع ظؼ پيم گؽفتٗ ضٛا٘ع نع ؟ ِجٕب وعاَ 

اقت ؟ اٌجتٗ ِي تٛاْ چٕيٓ ٔبّ٘گٛٔي اي ؼا 

اِب . ظؼ افىبؼ ٚ اػّبي ثهؽي ٔيؿ قؽاؽ وؽظ

ٚلتي ٔبّ٘گٛٔي ٘بي ثهؽي ايٕمعؼ ؾيبظ ٚ 

ظؼظقؽقبؾ اقت چٗ ٌؿِٚي ظاؼظ وٗ ظؼگيؽ 

 ٚػي نٛيُ ؟ٔبّ٘گٛٔي ٘بي ِهبثٗ ٘ٛل ًِٓ

آيب ثٗ أعاؾٖ وبفي ِهىالت ثيٌٛٛژيىي ظؼ 

ايٓ ؾِيٕٗ ٔعاؼيُ ؟ يب ِي ضٛا٘يُ ظليمٌب 

آظَ ثكبؾيُ ٚ ضعا ثهٛيُ ؟ ايالٌ آيب ِٕظٛؼ 
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ِب اؾ ضٛظِطتبؼي يه ِبنيٓ چيؿي ٔظيؽ 

فُبپيّب٘بي ثي قؽٔهيٓ اقت يب ؼٚثبتي ؼا ظؼ 

غ٘ٓ ِي پؽٚؼأيُ وٗ أعيهٗ ٚ ظب٘ؽ ٚ وؽظاؼ 

لٍيع ِي وٕع ؟ ٚ ثؼع ُ٘ ظؼٔظؽ آظِي ؼا ت

» ظاؼيُ ّ٘گبَ ثب خبِؼٗ اي وٗ ٘ؽ ؼٚؾ 

تؽ ِي نٛظ، فؽؾٔعأّبْ ، ِٛقكبت « ضٛظوبؼ 

آِٛؾني ، تدبؼت ٚ زتي ظٌٚت ٘ب ؼا ثٗ ظقت 

 ايٓ ِبنيٓ ٘بي ِؼؽفت ظاؼ ثكپبؼيُ ؟

تسيمبت . پبقص ٘ب ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ ؼٚنٓ ٔيكت 

ثؽ ؼٚي خٕجٗ ٘بي گٛٔبگْٛ ٘ٛل ًِٕٛػي 

ؼظٖ ٚ ٌَّٕب ِتّبيؿٔع، ظؼ زبٌي وٗ ِب گكت

ُ٘ ثٗ تٛافك « ٘ٛل»زتي ظؼ ِٛؼظ تؼؽيف ظليك 

« ًِٕٛػي»ٔظؽ ٔؽقيعٖ ايُ ، ظؼ پي قبضتٓ 

 ثع٘ع ؟

اِب اگؽ ِب ثتٛأيُ ِبنيٓ ٘بي أكبْ ّٔب 

ؼا چٕبْ ٘ٛنّٕعأٗ ْؽازي وٕيُ وٗ ؼفتبؼي 

ٔظيؽ أكبْ ٘ب اؾ ضٛظ ثؽٚؾ ظٕ٘ع ، چٗ 

ؼاي ّ٘يهٗ تبثغ ٚ اٌؿاِي ٘كت وٗ آٔٙب ة

فؽِبٔجؽ ِب ثّبٕٔع ؟ ايكبن آقيّٛف ٔٛيكٕعٖ 

ظاقتبْ ٘بي ػٍّي تطيٍي وٗ ثٗ ضبْؽ ظاقتبْ 

٘بي ؼٚثبتي ضٛظ ِهٙٛؼ اقت ، قٗ لبْٔٛ ؼا 

ثؽاي ِغؿ٘بي پٛؾيتؽٚٔي ؼٚثبت ٘بيم اؼائٗ 

أمالة ؼٚثبت » ظاظ تب أكبْ ٘ب ظؼ ِمبثً 
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ٚ ّ٘چٕيٓ خٍٛگيؽي اؾ قٛء اقتفبظٖ « ٘ب 

 : ؼ أكبْ ٘ب اؾ ؼثبتٙب ِسبفظت نٛٔع ظيگ

يه ؼٚثبت ٔجبيع ثٗ أكبْ آقيت ثؽقبٔع يب  -

 .ثب وبٍ٘ي ضٛظ ثبػث آقيت ظيعْ أكبْ نٛظ

يه ؼٚثبت ثبيع اؾ ظقتٛؼاتي وٗ أكبْ ٘ب  -

ثٗ اٚ ِي ظٕ٘ع اْبػت وٕع، ِگؽ آٔىٗ 

 . ِكتٍؿَ ٔمٍ لبْٔٛ اٚي ثبنع

يه ؼٚثبت ثبيع ٚخٛظ ضٛظ ؼا تب ؾِبٔي وٗ  -

ٚأيٓ اٚي ٚ ظَٚ تُبظي ٔعانتٗ ثبنع، ثب ق

 . زفظ وٕع

ظؼ قٓسي وبؼثؽظي تؽ ، اگؽ ِب ثتٛأيُ 

ًِٕٛع ٘ٛنّٕعي ؼا ظؼ لبٌت أكبْ ّٔب ثب 

ِبنيٕي ثٗ يٛؼت ٚخٛظي ضٕثي ثكبؾيُ ٚ في 

اٌّثً يؽفٌب خٙت تعؼيف ثٗ وبؼ گيؽيُ ثبؾ ظؼ 

چٕيٓ زبٌتي ُ٘ ِهىالت ٚخٛظ ظاؼٔع چٗ آٔىٗ 

ٔع ّ٘بٕٔع خغؽافيب يب گؽچٗ َِٛٛػبتي ٘كت

ِٙبؼت ٘بي فٕي وٗ نبيع ِكتٍؿَ ٘يچ اؼؾل 

ِؼٕٛي ، اضاللي ، يب ظيٕي ثٗ ٔبچبؼ ٔيكتٕع 

اِب ثبؾ ُ٘ ؼٚثبت ٘ب ثب آٔٙب ِهىً ظاؼٔع ، 

ِثال اگؽ لؽاؼ ثبنع يه ؼٚثبت ايٓ ِمٛالت ؼا 

ُ٘ تعؼيف وٕع، اؾ ْؽف ثچٗ ٘ب ثب چٕيٓ 

... ثٍٗ » : پؽقهٙبيي ؼٚثٗ ؼٚ ضٛا٘ع نع

ظؼ چٕيٓ زبٌتي چٗ « ظؼقت اقت ، اِب چؽا ؟ 
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ٚاوٕهي يه ؼٚثبت ضٛا٘ع ظانت ؟ آيب ثبيع 

» يب « غيؽلبثً ِسبقجٗ » پيغبَ ٘بيي چْٛ 

چؽا » يب « ايٓ قئٛاي تؼؽيف ٔهعٖ اقت 

قئٛاي ِؼتجؽ ٔيكت ؟ ٌٓفٌب ظٚثبؼٖ ْؽذ وٕيع 

تسٛيً يه ظأم آِٛؾ ظاظ ؟ چگٛٔٗ ِي . « 

وٗ ظؼ ِمبثً پؽقم تٛاْ ثٗ چيؿي اػتّبظ وؽظ 

ضٍغ قؽاذ ِي نٛظ ٚ ٘ؽگٛٔٗ ٚاوٕم « چؽا»

غيؽلبثً پيم ثيٕي ظؼ ِمبثً ٘ؽگٛٔٗ وٕهي وٗ 

ِكتٍؿَ پؽظاؾل پؽقم ٘بي ِعاَٚ چؽا ٚ چگٛٔٗ 

ثبنع اؾ آْ ِستًّ اقت ؟ پؽقم ٘بيي اؾ ايٓ 

ظقت فؽاٚإٔع ٚ ٘ؽ تفىؽ ٚ تبٍِي ظؼ ِٛؼظ 

٘ٛل ًِٕٛػي ِي تٛأع آٔٙب ؼا تٌٛيع ٚ 

 .ٌيع وٕع، تًّيُ ثب نّبقت ثبؾتٛ
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