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میجرلا ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

ادفلا هل  یحور  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دوخ  تمعن  یلو  رهطم  سدقم و  كاپ و  تحاس  هب  ار  يونعم  رثا  نیا  لباقان  باوث 
 . میامن یم  میدقت 
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 « متنک امنیا  مکعم  وه  و  یلاعت « :  كرابت و  هللا  لاق 

: نیبطاخم اب  ینخس 

رد دنچ  ره  دوخ  نیبطاخم  هب  تسا  مداخ  نیا  هلاس  تسیب  هبرجت  شالت و  قیقحت و  هرمث  هک  شراگن  نیا  مایپ  هک  تسا  نآ  رب  فلؤم  دیما 
 . دسرب دنشاب  هدنیآ  ياه  لسن 

( نیملاعلا بر  نیمآ  )
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 « مهجرف لجعو  دمحم  لآو  دمحم  یلع  لص  مهللا  » 
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: همدقم

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ياه هزومآ  زا  رثأتم  ینیدو و  یقالخا  ياه  تفارش  اب  يداصتقا ،  ياه  تیلاعف  ماجناو  لاغتـشا  هراومه  یمالـسا ،  ناریا  رابرهگ  گنهرفرد 
هدوب نیجع  موب  زرم و  نیا  نمؤم  فیرش و  ياه  ناسنا  نوخ  اب  مهجرف ،  لجعو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  كاپ  تعیرش 
فرـص شـالت  راـک و  اذـل  و  تـسا ، هدـش  دـیکات  نآ  ماـجنارب  تاداـبع  ریاـس  راـنک  رد  يداـبع  یلمع  ناوـنعب  سدـقم  عراـش  يوـس  زا  و 

لماع ناونعب  یمالسا و ، ... عماوج  یلاعتو  تزعرد  نآ  روهظ  یلجت و  نالک و  داصتقا  دشر  دنوررب  نآ  راثآ  لاغتشا و  عیفر  هاگیاجزارظن 
لیکشت ار  نآ  یعامتجا  تالکشتو  هعماجره  یلصا  داهن  هک  هداوناخ ،  زاین  عفر  يارب  یلصا 

مهیلع نیموصعم  تارـضح  يوسزا  هدش  هدوتـس  يرما  هللا و  لیبس  یف  داهج  هلزنم  هب  سدقم و  يا  هفیظو  ناملـسم  درف  ره  يارب  دهد ، یم 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  دنوادخ  هداتسرف  نیرخآ  هزنمو  كاپ  تعیرش  لیدب  یب  هعومجم  تسا ،  هدوب  مالسلا ، 

یعامتجا تلادع  ییاپرب  يارب  دمآراک  يا  هلیـسو  ناونعب  يداصتقا و  ياه  - لمعلاروتـسد اهروشنم و  نیرتهب  زا  نوحـشم  مهجرف ،  لجعو 
یناسنا هدیزگرب  تافص  هب  لین  یقالخا و  لئاضف  دشر  يارب  حلاص  لامعا  زا  يرتسبرد  هدننک  تیاده  يرـشب و  عماوج  حیحـص  تیریدمو 

يدابم یمامت  يارب  یعامتجاو و  يدرف  ياه  تیلاعفو  يداصتقا  ياه  هنیمز  یمامترد  سدقم  عراش  اذل  دشاب و  یم  هدوب و  قالخا  مراکمو 
هدومن مولعمو  صخـشم  ار  نانآ  تارایتخا  دودـح  فیاظو و  حرـشو  هداد  هئارا  بسانتم  ياه  لمعلاروتـسد  رظاـن ، لـماعزا و  معا  طـبریذ 

تخانشو یقالخا  یلاعت  دشر و  ریسمرد  يدام  ياهزاین  عفر  هیاپرب  دنناوت  یم  یمالـسا  هعماج  دارفا  یمامت  اهدومنهر ، نیا  هیاسردو  تسا 
هب رصحنم  ياه  هصخاشو  صیاصخزا  دنرادرب ،  ماگ  وا  ياضر  ریسم  رد  نیرفآ و  ناهج  دنوادخ  تدابعو  شیاتسو  یتسه  قلاخ  تفرعمو 

هناوتـشپ ندوب  اراد  اب  هدـشراگزاس و  هعماجره  صاخ  فرظو  طیحم  ره  اب  يداصتقا  تاررقمو  نیناوق  نیا  هک  تسا  نآ  هعومجم  نیا  درف 
هلآو هیلع  هللا  یلص  یفطصمدمحم  ترـضح  مالـسا ، مرکم  یبن  يراتفر  ياهوگلا  هب  تشذگ و ، ... راثیا و  نامیا ،  یهلا ،  دنمـشزرا  ياه 

 ، ریوزت غورد ،  رکم ، هعدـخزا ،  يرود  نوچمه ، يا  هدیدنـسپ  ياـهرایعم  هب  نیزم و  مالـسلا  مهیلع  تراـهطو  تمـصع  تیبـلهاو  ملـسو 
تورثراثیا قافنا ،  محر ،  هلـص  یگداس ،  یکاپ ،  يوقت ،  یبوخ ،  تیاعر  هتخیـسگ و ، ... ماجل  ییارگ  فرـصم  یطارفا ،  ییارگ  لـمجت 

 ، دوخ هب  صوصخم  يداصتقا  ياهرازبا  هب  هتـسارآ و  نیمورحمو و ،... نادـنمزاین  زا  تیاـمحو  یتسود  محرت ،  تبحم ،  جـیورت  یفاـضا ، 
اهنآ تیاعر  اب  هک  تسا  نموم  ناملـسم  ره  هدارا  يدازآو  لیم  لمعلاروتـسد ، نیا  رگید  ياـه  یگژیو  زا  تسا ، هدـیدرگ  درف  هب  رـصحنم 
نیا اب  تسا  یهیدب  دیامن ،  مرتحم  وا  دزنرد  ار  دوخ  هاگیاجو  هتـسج  برقت  یتسه  قلاخ  دنوادخ  هب  دناوت  یم  يدابع  لامعا  ریاس  دـننامه 

یشورفنارگ راکتحا ،  لیبق  زا  نانآ ،  حلاصم  ناناملـسم و  دضرب  تورث  مکارتو  یبلط  راصحنا  يارب  یهاگیاج  هاگدید ،  نینچ  رد  رظنم و 
بسانم رتسبرد  مجـسنم و  اناوتو و  دمآراک  یتیریدم  هیاسردو  عورـشم  راک  رانکرد  دنوادخ  تدابع  هیاهنلاو  تشاد  دهاوخن  دوجو  و ، ...

یتسود و رـشب  تیناسنا  تبحم ،  ناکرا  رب  یمالـسا  داصتقا  رد  لاغتـشارت  هداس  یتراـبع  هب  و  ددرگ ،  یم  ماـجنا  اـه  ناـسنا  یلاـعتو  دـشر 
چیه نآ  دودح  رد  نارگید و ، ... قوقح  عیضت  رامثتسا و  هدوب و  راوتسا  يرورپ و ، ... عونمه 
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عیفر هاگیاج  يداصتقا و  تیعـضو  تسا ،  هدومن  هدارا  فیلأت  نیا  يارجا  اب  هدنراگن  تشاد ،  دهاوخن  درادن و  هتـشادن ،  یتلزنم  هاگیاج و 
تارطخ ظاحل  هب  ار  ماظن  نارازگراک  فیاظو  راب  ندوب  نیگنـسو  نآ  ترورـض  تیمهاو و  هدادرارق  شاـکنک  دروم  ار  روشکرد  لاغتـشا 

، روشک لاغتشا  رب  مکاح  ياه  ییاسران  یلصا  للع  قیقد  یئاسانش  نمض  ددرگ و  رکذتم  تلم  نید و  دونع  نانمـشد  يوسزا  هدننک  دیدهت 
نییبت و ار  حیحـص  يارجا  ياه  هویـش  اه و  شور  هنومن ، ياهوگلا  هئارا  ابو  یفرعم  لیالدرکذ  اـب  ار  نآ  يدربراـکو  يداـینب  ياـهراکهار 

شور رد  تلوهـس  تارابع و  یگداس  راصتخا ، تیاعر  دیامن ،  نایب  نکمم  لکـش  نیرت  هداسردزین  ار  یلامتحا  تالکـشم  اب  هلباقم  هوحن 
قیقد هعلاطم  لماک ،  تیقفومو  حیحص  يارجا  يارب  یفاکو  مزال  طرشو  تساک  دهاوخن  راتفگ  نیا  ازسب  تیمهاو  یناعم  یگرزب  زا  نییبت ،
واربو هدومن  بلط  نوزفا  زور  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا   ، هللا ءاشنا  دوب  دهاوخ  ماظن  نارازگراک  دهعت  هنادجم و  لماعتو  حیحـص  تخانـش  ، 

. میئامن یم  لکوت 

نالکتلا هیلعو  قیفوتلا  هللا  نمو 

يرسدور ماصع  ادبع ...

رویرهش 1390
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 : لاغتشا عیفر  هاگیاجو  یمالسا  داصتقا  ینابم 

کلامم لک  يراد  هنازخ  ساـسا  مالـسا ،  نیبم  نید  شیادـیپو  روهظ  زا  سپ  هک  دـهد  یم  ناـشن  هدـش  ماـجنا  ياـه  یـسررب  تاـعلاطم و 
هب طوبرم  ياهدمآرد  لوصو  قیرط  زا  زکرم ،  نیا  هجدوب  دیدرگ و  يراذگ  هیاپ  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رصعرد  یمالسا 

تاراسخ نیمات  ناناملـسم ،  ياهیدـنمزاین  عفر  يارب  نآ  لصاحو  يروآ  عمج  مئانغ و ، ...  ییف ،  هیزج ،  جارخ ،  لافنا ،  سمخ ،  هوکز ، 
اب فسات  تیاهن  اب  اما  تسا ،  هدیسر  یم  فرصم  هب  دنمزاین و ، ... ناوتان و  دارفا  زا  تسارحو  ظفحو  یمالسا  هعماج  ياهدوبمک  ناربج  و 

داجیا اب  هتفای و  روهظ  هنابـصاغ  ياه  تفالخ  یهلا ،  رماوا  يارجا  زا  ناـیامن  ناملـسم  لودـع  ناناملـسم و  هعماـج  يربهررد  هناـملاظرییغت 
طـسوت هدش  نییعت  یعرـش و  دودح  زا  یمالـسا  ياهدمآرد  فرـصو  تراظن  يروآ و  عمج  دادبتـسا ،  روج و  هعاشا  اوران و  ياه  تعدب 
ریذـپان ناربج  تامدـص  دورو  اب  هارمه  كانتـشهد  تارییغت  نیا  راثآ  نامز ،  تشذـگ  ابو  جراخ  وا  ردـقنارگ  یـصو  مالـسا و  مرکم  یبن 
ناربکتم ربکت  ناصیرح و  صرح  دـیدرگ ،  رهاظ  یمالـسا  عماوج  یماـمت  رد  ناناملـسم  روما  تیریدـم  یمالـسا و  داـصتقا  ماـظن  هرکیپرب 
نتخیـسگ تابجوم  هیاهنلاو  مهارف  ار  نانآ  یبلط  تسایر  ناـقفانم و  یبلط  راـصحناو  ییوجدوسو  یبلط  هاـج  بابـسا  نادـساح ،  دـسح  و.

 ، یهابت دروآ ،  مهارف  ار  یمالـسا  تماو  کلامم  لک  فرـصم  یتحو  عیزوت  تراظن ،  تفایرد ،  ینابم  یتیریدـم و  ماـظن  رد  روما  هزاریش 
تاهوجو تفایردو  یمالسا  کلامم  ییایفارغج  ياهورملق  يرهاظ  یلکـش و  شرتسگ  مغریلع  بصاغ ،  دساف و  نامکاحریذبتو  فارـسا 

هقیدـص ترـضح  هبطخ  رد  هک  هنوگنامه  هتفای و  ییارقهق  ریـس  نآ ،  یهلا  ياه  راتخاسو  ینابم  یتیهام  بیرخت  لیلد  هب  رـصحودح ،  یب 
یگدیشاپ مه  زا  هنیمز  یهلا ،  بوصنم  ناربهر  تیریدم  زا  فارحنا  تسا ،  هدش  حیرصتو  هراشا  نادب  اهیلع  هللا  مالس  ارهزلا  همطاف  هرهاط 

يزیر هیاپ  حیحص  درکلمع  ماجسنا و  نتفر  نیب  زاو  لالحمضا  نینچمه  یمالسا و  هعماج  یگچراپکی  تدحو و  رد  قیرفت  روما و  هزاریش 
هاکناج و ياه  يراکادف  دنمزاین  مالسا ،  ناوجو  اپون  لاهن  رابفسا ،  تیعـضو  نیا  بقاعتم  دومن و  مهارف  ار  مالـسا  مرکم  یبن  طسوت  هدش 

صلاخ باحـصاو  قیدـص  ناوریپ  نامولظم و  نیا  ناما  یب  تازرابم  موصعم و  ناماما  زوسناج  ياه  تداهـش  هناقـشاع و  ياـه  یناـشفناج 
رد هجنکـش  اب  هارمه  ياه  تداهـش  هنارباج ،  ياهدـیعبت  رد  دادبتـسا  قلطم  تیمکاح  اب  هک  يزارفو  بیـشنرپ  هار  دـیدرگ ،  نانآ  صاـخو 

ناراوگرزب نآ  وربآ  ضرع و  هب  زواجتو  لاوما  هرداصم  تراغو و  لتقرب  بصعتم  ماوع  جیهت  هناشنمدد ،  ياهرورت  فوخم ،  ياه  - نادنز
یلـصا ریـسم  زا  هیقب  یهلا ، قوقح  ناگدننک  تیاعر  نارادافو و  زا  یلیلقزج  ریگنماد ، هنتف  نیا  رد  دـیدرگ و  یلجتم  نانآ  مولظم  ناوریپ  و 
تعیرـش ياه  هزومآو  میلاعت  صلاخ ، ناوریپو  نایعیـش  نیگمهـس ،  ياه  نافوطو  مطالتم  جاوما  نیا  نایمزا  و  دندش و ، ... جراخ  تیادـه 

ماکحا میلاعت ، نیا  ساـسارب  دـنداد ،  رارق  ثاریم  هب  فصو  لـباق  ریغ  ياـه  ترارمو  تمحز  اـب  ذـخا و  موصعم  ناـماما  زا  ار  یهلا  كاـپ 
طباوضو طورش  تارخوم و  تامدقم و  فیرعت و  عورشم  لاغتشا  بلاق  رد  يداصتقا  ياه  تیلاعف  هوحن  دعاوق و  باوباو  جارختسا  یعرش 
تـشذگ هچنآ  هب  هجوت  اب  نیاربانب  دیدرگ ، مالعا  ناناملـسم  يونعمو و ، ... يدام  تاجایتحاو  اهزاین  عفر  يارب  نآ  دودـحرب  رظانو  مکاح 

هجرف یلاعت  هللا  جـع  يدـهم  ترـضح  موصعم  ماما  تبیغ  نامز  رد  ًاـصوصخ  یمالـسا ، داـصتقا  تیریدـم  ماـظن  رد  ناناملـسم  تسا  مزـال 
رد يراوتـسا  مظن و  يرارقرب  اب  اه ،  یناشفناجو  تامحز  نیازا  ینادردـق  ناونعبو  هداهن  جرا  اـهداهجو  اـهراثیا  نیا  یماـمت  هب  فیرـشلا ، 

ار یمالـسا  تما  يداصتقا  یلاعتو  دـشر  تابجوم  هدـنزاس ،  لماعت  اب  گنهامهو و  مجـسنم  ًالماک  روطب  يداصتقا ،  ياـه  تیلاـعف  ماـجنا 
یلاعت هللاءاشنا  دنیامن . مهارف 

: لاغتشا يداصتقا  ثحب  ترورضو  تیمها 
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يداقتعاو و یـسایسو  يداصتقا  ظاحل  هب  هک  یناهج  كانرطخ  داح و  ینارحب و  ًالماک  طیارـش  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نآرب  هدنراگن  داقتعا 
ًامومع ناهج  نیملسمو  مالسا  هیلعرب  رگ  هلیحو  زوت  هنیک  نانمشد  يوس  زا  یناطیش  گنراگنر  ياهرازبا  يریگراکب  ابو  فلتخم  قورط  زا 

يداصتقا يرارطـضاو  داح  تالـضعم  هب  هجوت  ابو  دشاب  یم  يراجو  يراس  ًاصوصخ ،  ناریا  ناملـسم  تلمو  یمالـسا  سدقم  ماظن  هیلعو 
روطب نیملسمو  مالـساو  نآرق  نانمـشد  ًاساسا  هکنیا  هب  تیانع  ابو  دشاب  یم  روشک  یتیریدم  ماظنو  زوسلد  نیلوئـسمو  مدرم  ریگنابیرگ  هک 

عفر دـنا ،  هتفرگ  راـکب  مالـسا  نیبـم  نید  ریگناـهجو  نوزفا  زور  هعـسوت  اـب  هلباـقم  هاررد  ار  دوخ  یعاـسمو  شـالت  یماـمت  رمتـسمو  مئاد 
يداـبع ًـالماک  يرما  هـکنیا  زا  رظن  فرــص  ناـنآ ، يوـنعمو  يداـم  تاــجایتحا  ندوـمن  فرطرب  ناناملــسم و  یتـشیعم  داــح  تالــضعم 

دهاوخ مهارف  ناهج  رد  ار  ناملـسم  ياـه  تلم  يزارفارـسو  يزارفرـس  تاـبجوم  عومجملا  ثیح  نم  ددرگ ،  یم  بوسحم  هنادنـسپادخو 
ههرب نیارد  دوخ  ریطخ  فیاـظو  هب  هک  تسا  بجاو  یعرـش ، رما  ظاـحل  هب  ماـظن  ناریدـمو  نارازگراـکو  ناـمداخ  یماـمترب  اذـلو  دوـمن .

ماما تبیغ  نامز  زا  كانلوه 

دنوادخ هداتـسرف  نیرخآ  كاپ  تعیرـش  نانمـشد  هناشنمدد  تامجاهت  رطخرد  ناهج  ناناملـسم  هک  فیرـشلا ،  جرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز 
حلاصم ياتـسارردو  دنیامن  فوطعم  ار  لماک  هجوت  دوخ  فیاظو  تمظع  هب  دنا ،  هتفرگرارق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 

 ، بلقت نوچمه  نآ  لئاذر  زاو  راوتـسا  نآ  یقالخا  ياه  هیاپرب  ار  يداصتقا  ملاـس  ياـه  تیلاـعفو  هتخادرپ  لدـعو  طـسق  هماـقا  هب  هعماـج 
هک یحرـش  هب  ار  یمومع  ياه  تورثو  هتـشاد  هاگن  رود  یبلط و ، ...  راـصحنا  راـکتحا ،  سـالتخا ،  يراوخ ،  هوشر  رامثتـسا ،  گـنرین ، 

ار تسا  ناگدـنیآ  هیامرـسو  ناگتـشذگ  ثاریم  هک  یلاوـما  یتسرپرـسو  هداد  رارق  دوـخ  هیلاـع  تراـظن  تحت  رد  دـیدرگدهاوخروکذم ، 
ظوفحم هبناج  همه  لماعت  اب  ار  تسا  ناـنآ  هدـهعرب  نآ  تسارح  موصعم ، ماـما  تبیغ  ماـیا  رد  هک  هچنآو  يرادـهگن  تظاـفح و  هنادـجم 

تیلاعف هیلک  یـشمو  تکرح  ياهریـسمو  هدومن  يربهرو  تیریدـم  هدـنیآو ،  لاح  یمالـسا  هعماج  هافرو  یتخبـشوخ  هار  رد  ار  نآ  هرمثو 
ماجنا زا  هتـسخ  يدوجوو  قایتشا  زا  هدـنکآ  یبلق  اب  هاگنآو  يزاسرتسب  بسانم  لاغتـشا  وراـک  ياـه  هنیمز  داـجیا  يارب  ار  يداـصتقا  ياـه 

... اءاشنا ات  دنیامن ،  يرامـش  هظحل  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدـهم  ترـضح  تیرـشب  ناهج  یجنم  نیرخآ  روهظ  راظتنا  رد  هفیظو ، 
دوـخ لدـع  طـسق و  زا  ار  روـجو  ملظزا  رپ  ناـهج  یتـسه ،  قلاـخ  هدـنیامن  نیرخآو  هیلع ،  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  راـگدای  رتدوز  هـچره 

 ( . نیملاعلا بر  نیمآ  . ) دزاس زیربل  نوحشم و 
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: باتک نیا  فیلأت  زا  هدنراگن  فادها 

فاطعنا تیلباق  اب  دنمناوت و  هوقلاب  یتیهام  دوجو  رگنایب  یمالسا ،  داصتقا  یمتـسیس  درکلمع  هوحن  مسیناکم و  رب  قیمع  فرژ و  یـشرگن 
هب لیدبت  رد  یتاذ  نئمطم  ياه  هناوتشپ  زا  نآ  يرادروخرب  باتشرپ و  یشخبرثا  تردق  زین  هداعلا و  قوف 

كانتـشهد ياـه  يدـنمزاین  ندومن  فرطرب  رد  لیـسناتپ ، يژرنا و  نیا  ریثاـت  فـصو  لـباقریغ  تعرـس  نینچمه  لـعفلاب و  ياـه  یئاـناوت 
تیمها نییبـت  زا  سپ  اـت  تـسا  نآرب  هدـنراگن  اذـل  دـشاب و  یم  نـکمم  ناـمز  نیرتـمکرد  یمالـسا ، هعماـجروآ  جـنر  ياـه  تـیمورحمو 

طیارش نیا  زا  یضعب  قیبطت  سپس  اه و  ییاسران  للع  فشکو  روشک  داصتقا  دوجوم  تیعضو  یـسررب  قیرطزا  عوضوم ،  نیا  ترورـضو 
داجیارد يداینب  تدم  دنلب  ياه  تیولوا  دنـشاب ،  یم  ناریا  روشک  اب  هباشم  يداصتقا  ياه  تیلاعف  تیعـضو  رد  هک  ییاهروشک  طیارـش  اب 

هاتوک ياهراکهار  یلصا ، فده  نایب  اب  سپـسو  هدومن  یفرعم  صخـشم و  يداینب  ياهراکهار  بلاق  رد  ار ،  نآ  رادیاپ  هعـسوتو  لاغتـشا 
تسا رکذ  هب  مزال  دیامن ،  یفرعم  نآرادیاپ  هعـسوتو  لاغتـشا  داجیا  روظنم  هب  ییارجاو ،  یتایلمع  ياه  هویـش  بلاق  رد  ار  يدربراک  تدم 

ياهرازبا يریگ  هرهب  هدافتـسا و  تیلباق  عیرـس ،  يارجا  ندوب ،  یتاـیلمع  ندوب ،  فافـش  شراـگن ،  نیا  ياـه  یگژیو  صیاـصخ و  زا  هک 
زین و  ددرگ ،) یم  بوـسحم  یتاـیلمع  ییارجا و  عـناوم  زا  ًـالومعم  هک   ) هنیزه هنوـگره  فرـص  ندوـب  يرورـض  ریغ  ًارهق  دوـجوم و  لاـعف 

هک تسا  رواب  نیارب  هدنراگن  دوب ،  دهاوخ  نامز و ، ... لقادحرد  هدش  ینیب  شیپ  فادـها  هب  لینو  عیرـس  یـشخبرثاو  يریگراکب  تلوهس 
نودـب شراگن ، نیا  يداینب  يدربراک و  ياهراکهار  ندومن  ییارجا  مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  تایانعو  یهلا  لـضفو  لوح  هب 

نیلوئـسم و يور  شیپ  داح  ياه  لضعم  لح  يارب  شقن ،  نیرترثوم  نیرتهب و  دوب  دهاوخ  رداق  نامز ، نیرت  هاتوکرد  ههبـشو  کش  چـیه 
هللا ءاشنا  دیامن (.  افیا  ار  نآ  رادیاپ  هعـسوت  نایـضاقتم و  لاغتـشا  عوضوم  اب  هطبار  رد  نانآ ،  موادـم  ياه  هغدـغد  عفرو  ماظن  نارازگراک 

 ( یلاعت
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: لاغتشا اب  هطبار  رد  روشک  داصتقا  دوجوم  تیعضو  یسررب 

قیرطزا هچ  تلود  ياهدمآرد  شیازفا  تهج  يرفاو  شالت  یـضام  نایلاسرد  هک  دهد  یم  ناشن  روشک  داصتقا  دوجوم  تیعـضو  یـسررب 
يرورضریغ ياه  هنیزه  شهاک  لیبق :  زا  يداصتقا  ياهرتماراپ  رب  رثوم  فلتخم  ياهرازبا  يریگراکب  قیرطزا  ایو  میقتـسمریغ  ایو  میقتـسم 

رد یعـس  يزاس ،  یـصوصخ  ياه  تسایـس  لامعا  يداصتقا ،  ياه  تیلاعف  رد  تلود  يرگ  يدصت  شقن  شهاک  ییارجا ،  ياههاگتـسد 
دیدـش لرتنک  یـضابقناو ،  یطاـسبنا  ياـه  تسایـس  ذاـختا  یلاـمو ،  یلوپ  ياـهرازبا  يریگراـکب  یلاـیرو ،  يزرا  ياـه  تفاـیرد  شیازفا 

زا يریگولج  رد  یعـس  يداصتقا ،  دوکر  اب  ناـمزمه  هزراـبمو  مروت  راـهم  يرثاـکت ،  بیرـضو  لوپ  شدرگ  تعرـس  شهاـکو  یگنیدـقن 
جورخ فده  اب  یتفنریغ  ياهالاک  تارداص  تیوقت  يداصتقا و ، ... ياه  - نارحب زورب  زا  يریگولج  فدـه  اب  اهالاک  ینوناق  ریغ  تادراو 

 ... یتایلام بیارـض  رد  تارییغت  ایو  شیازفاو  یکرمگ  ياه  هفرعت  شهاکو  شیازفا  تفن ، )  تارداص  یلوصحم (  کت  داصتقا  هب  اکتا  زا 
 ، هتفرـشیپ ياهروشک  يداصتقا  زار  زمر و  رپ  تاکرح  رانکرد  نادرم  تلود  يداصتقا  ياه  هماـنرب  ریـسو  تکرح  تسا ،  هتفرگ  تروص  ، 

ینارحب تیعـضو  رد  روشک  داصتقا  لداعت  نزاوت و  ظفح  رد  یعـسو  بساـنم  ياـه  تیعقوم  تیبثتروظنم  هب  رمتـسم  شـالتوراک  زا  ناـشن 
رمتسم تاعلاطم  ماجنا  اه و ، ... لمعلاروتسد  حالصا  يداصتقا ،  ياههورگراک  لیکشت  فلتخم ،  اهتـسشن  يرازگرب  دراد ،  یناهج  مکاح 

عفر ياتـساررد  وپاـکت  هتفرگرارق و  نیققحم  نادنمـشیدنا و  راـک  روتـسد  رد  هراوـمه  ور ،  شیپ  تالـضعمو  تالکـشم  لـحرد  یعـس  و 
نیا نیرتـمهم  زا  یکی  دـشاب ،  یم  نیلوئـسم  ياـه  هغدـغد  اـه و  ینارگن  زا  ناـمردو و ، .. تشادـهب  شزوـمآ ،  نیماـت  رقف ،  تیمورحم ، 
ظفح داـجیا ،  عوـضومزا  معا  نآ  هب  طوـبرم  لـئاسمو  لاغتـشا  یتاـیحو  مهم  عوـضوم  هب  نتخادرپو  هجوـت  مهم ، ياـه  هغدـغد  ینارگن و 

 ، يا همیب  دراوم  حالـصا  يدیلوتو و ، ... یلاغتـشا  دوخو  هدزابدوز  زا  معا  اهماو  فلتخم  عاونا  ءاطعا  هک  دـشاب ،  یم  نآ  رادـیاپ  هعـسوتو 
 ، عومجملا ثیح  نم  اما  دـشاب ،  یم  هلمج  نآ  زا  هنومن و ، ... ناگدـننکرداصو  نانیرفآ  راـک  هب  هزیاـج  یقیوشت ،  ياهدیـسبوس  تخادرپ 

هتسناوتن هدش ، ماجنا  تاعلاطمو  طبریذ  يدابم  درکلمع  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یمالعا و ، ... جیاتن  هلـصاو و  تاشرازگ  دافمرب  رظن  ناعما 
درادرارق نارازگراک  يور  شیپرد  نانچمه  ثحب  دروم  لضعم  اهنت  هن  یفرطزاو  دزاس  هدروآرب  هطبار  نیارد  ار  نیلوئـسم  تاراظتنا  تسا 

 ، اتسار نیا  رد  هک  تسا  هدیدرگ  نوزفا  زور  نآ  ياه  هبنج  زا  یـضعبرد  ًاصوصخ  لاغتـشا  ساسا  ظفح  اب  هطبار  ردزین  ییاه  ینارگن  هکلب 
ياهالاک هضرع  دیلوت و  يارب  یفاک  تاناکما  دوجو  مدع  لاغتشا ،  داجیا  يارب  یکناب  تالیهـست  تخادرپزابو  ءاطعا  هوحن  رد  تالکـشم 

يراج تارابتعا  ياهـشخبرد  تلود  ددـجم  ياه  يزیر  هجدوب  نآ ،  زا  لصاح  ياه  نارحب  و  یناهج و ، ... يابقر  يوسزا  تباقر  لباقریغ 
اهالاک هوبنا  دـیلوت  تامدـخو ،  الاک  هئارارد  یناهج  ياـه  تمیق  شیازفا  یلاـیرو ،  يزرا  عباـنم  بساـنم  نیماـترد  عناومدوجو   ، ینارمعو

یـسررب اب  هک  تسا ،  ثحبم  نیا  اب  طبترمداح  تالـضعم  رگید  زا  ياهروشک و ، ... زا  يدادـعت  يوس  زا  هدـش  مامت  ياه  هنیزه  شهاکو 
یبای هشیرروظنم  هب  هدنراگن  تالضعم ،  نیا  یمامت  ساسارد  قیقد  یعوضوم 
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: تسا هدومن  يدنب  هتسد  يروآدرگ و  یلصا  روحم  ود  لوح  ار  تالضعم  اه و  یئاسران  نیا  یمامت  قیرط ،  هئارا  يدنب و  عمجو 

 : تلود ياه  هنیزهرب  راذگ  رثا  تالضعم  لوا )  روحم   – فلا ( 

 : تلود ياهدمآرد  رب  راذگرثا  تالضعم  مود ) روحم  - ) ب

 : دیامن یم  يراذگ  رثا  تلود  یعبتو  یتاذ  ياه  هنیزه  عوضوم  رب  هک  ییاه  ییاسرانو  لئاسم  یفرعم  فلا -

لامعا هب  ناوت  یم  نایم  نآزا  هک  تسا  هتفرگ  تروص  یتامادقا  لضعم  نیا  عفر  ياتـسار  رد  هک  دهد  یم  ناشن  هدمآ  لمعب  ياه  یـسررب 
هک یحرش  هب  يداصتقا و ، ... يزاس  یصوصخ  ياه  تسایس  لامعاو  داصتقا  رد  تلود  يرگ  يدصت  شقن  شهاک  اب  هطباررد  ییاهـشور 
 ، عوضوم یگرتسگ  لیلد  هب  نآ ، یبناجو  يرهق  ضراوعزا  رظن  فرـص  اهتـسایس  هنوگنیا  لامعا  اما  دومن ،  هراشا  دـیدرگروکذم  زین  ًـالبق 

رازبا زا  يریگ  هرهب  زا  ریزگان  تروص  رهرد  تلود  اریز  دیامن ،  عفترم  تسا  نآ  هتـسیاش  هک  نانچنآ  ار  روحم  نیا  لضعم  تسا  هتـسناوتن 
نایلاسرد هدمآ  لمعب  تاعلاطمو  دـیامن  تیادـه  رتسب  نیارد  ار  دوخ  ياه  هنیزه  زا  یمیظع  شخب  تسیاب  یم  مرجالو  دـشاب  یم  لیاسوو 

نآ زا  یمین  دودـحرد  يزیچ  ینارمعو ،  يراـج  ياـه  هجدوـب  یـصیصخت  تاراـبتعا  لـک  زا  هک  تسا  تیعقاو  تقیقح و  نیا  دـیوم  ریخا 
. ددرگ یم  یتلود  لاوما  يرادهگنو  زیهجتو  هعسوت  دیرخ ،  فرص 

رد تینهذ ،  نیا  مغریلع  هنایلاس  ماقرا  نیا  هدنراگن ،  داقتعا  هب  اما  دشاب  زیمآ  هغلابم  ایو  دایز  رایـسب  مقر  نیا  دسر  یم  رظن  هب  رما  ءادتبا  رد 
عقاو ینعم  هب  یتلود  لاوما  يرادهگن  ثحب  اریز  تسا  زیچانرایـسب  رایـسب  یمقر  روشک ،  لبق  زا  هدـش  هتـشابنا  میظع  ياه  هعومجم  لباقم 

اب دوش  یم  هصالخ  یتلود  تارادا  اه و ، ... یلدنـصو  اهزیم  باـسح  يرادـهاگن  رد  طـلغ  روصت  هب  هک  نآ  هب  طوبرم  ياـه  هنیزهو  هملک 
. دراد يدایز  رایسب  هلصاف  هملک  فیرعتو  یعقاو  قادصم 

لـسن هک  دوش  یم  قالطا  لاسرازه  دنچ  یطردو  لبق  زا  هدش  هتـشابنا  دوجوم و  میظع  هعومجم  هب  یتلود ،  لاوما  هدنراگن  فیرعترد  اذلو 
فیرعت ینعم  تسا  هدیدرگن  يزاس  گنهرف  نآ  رد  یتایح  طابترا  نیا  نوچ  هنافـساتم  اما  دنوش ،  یم  بوسحم  نآ  ثراو  هدنیآو  ینونک 
لواـپچو تراـغ  راـبخا  رمتـسمو  بترم  روطب  هک  یخیراـتو  یگنهرف  ياـه  ثاریم  هب  رگا  لاـثم  روـطب  ددرگ ،  یمن  طابنتـسا  نآ  زا  هدـش 

 ، دوخرد هتفهن  میظع  هوقلاب و  ناوت  اب  اه  ثاریم  نیا  هک  هاگدـید  نیا  اب  ددرگ ،  یم  شرازگ  روشک  ياهزرم  زا  اـهنآ  ینوناـقریغ  جورخو 
شیرتا ایناپسا ،  هیکرت ،  دنه ،  اهروشک (  ریاس  دننامه  یخیراتو  یندید  یگنهرف ،  ياه  هعومجم  رد  حیحـص  تیریدم  قیرطزا  دنناوت  یم 

رتشیب روشک ،  داصتقا  ياربو  هدش  لیدبت  یندید  ياه  هزوم  ای  يرگـشدرگ و  یخیرات  میظع  ياه  هبذاج  هب  یلجت و  ایلاتیا و ) ... هسنارف ،  ، 
میقتسم روطب  ار  هعماج  لاغتشا  تابجوم  هلصاح ، یلایرو  يزرا  ياهدمآرد  لحم  زا  نینچمهو  دنیامن  يروآزرا  دوجوم  تفن  ياه  - هاچزا

اهنآ تسارحو  ظفح  هب  هجوتو  تیـساسح  ًاعطق  دـنیامن ،  مهارف  يا و ، ... هیامرـس  ياه  شخب  تیوقتو  داـجیا  قیرطزا  میقتـسمریغ و  اـی  و 
یلم تبیـصم  کـی  هک  لاـح  نیعرد  عـقاورد  یتواـفت  یب  ینعیرما  نیاو  دـیدرگ  یم  رتـشیب  هعماـج  داـحآ  همه  رد  یتـلود  لاوـما  ناوـنعب 
داریا دنور  تیعضو ،  نیا  همادا  هب  هجوت  اب  تسا  یهیدب  ددرگ ،  یم  بوسحم  زین  یعامتجاو  یگنهرف  داح  لضعم  کی  تسا ،  يداصتقاو 
ظاحل هب  اه  ییاسرانو  اه  یتساک  نیا  اذل  هدمآ و  دراو  روشک  داصتقا  هیاهنلاو  یلاوما  هعومجم  هرکیپ  رب  ریذپان  ناربج  تامدصو  تراسخ 
لاغتشا شخب  ًاصوصخو  تلود  ياه  يراذگ  هیامرـسریسم  رد  ار  میظع  تارطخ  عومجملا  ثیح  نم  میقتـسم ،  ریغو  میقتـسم  يراذگ  رثا 
نادقفو یمتـسیس  رکفت  مدع  دـیامن ،  یم  ددـجم و ، ... ياه  يزیر  هجدوب  ماجنا  هب  روبجم  ار  رازگتمدـخ  تلودرابجا  هب  هدروآ و  دوجوب 
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ندوب دنمنوناق  مدع  ایوپو ،  عماج  یلدم 
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بولطم صیـصخت  مدـع  دـیومو  روشک  یلاوما  متـسیس  رد  فعـض  طاقن  دوجو  یعطق  لیالد  زا  یلاوما  ماـظن  هعومجم  رد  طـبریذ  يداـبم 
. دشاب یم  دوجوم  تیعضوردریگرد  لماوع  هنیهبو 

 : تلود ياهدمآردرب  راذگرثا  تالضعم  مود )  روحم  - ) ب

: دیامن یم  يراذگرثا  تلود  یعبت  یتاذ و  ياهدمآرد  عوضوم  رب  هک  ییاه  ییاسران  لئاسم و  یفرعم  ب -

گنهرف هابتشا ،  ياه  تیریدمرد  هشیر  هک  يداح  تالـضعم  هک  دهد  یم  ناشن  تلود  ياهدمآرد  مهم  ياه  شخب  تیعـضورد  یـسررب 
رد نآرثوم  تیادـه  مدـعو  تلود  یعقاو  ياهدـمآرد  لوصح  زا  عنام  دراد ،  طبریذ و ، ... يدابم  مزال  یهاگآ  مدـع  هعماج ،  طـلغ  ياـه 

 ( میقتسمریغو میقتسم  نآ (  هب  طوبرم  ثحابم  ریاسو  لاغتشا  شخب  رد  ًاصوصخ  هدش ،  نییعت  فادها 

یلایر ياه  - شخب رد  تلود ،  يدمآرد  ياهراتخاسرد  دوجوم  ياه  ییاسران  هک  دراد  نآرب  تلالد  اه  یـسررب  نیا  نینچمه  دشاب و  یم 
دهاوخ روکذم  هچنآ  حرـش  هب  رگید  یترابع  هب  تسا ،  هدمآ  دوجو  هب  یمالـسا  نیزاوم  رب  دراوم  نیا  هلکاش  قابطنا  مدـع  لیلد  هب  يزراو 

ییارجا ياه  هویـشو  درکلمعرد  تقد  اما  دنـشاب  یم  يراجو  يراس  دوخ  رادـمرد  رهاظ  هب  روحم ،  نیاردرثوم  ياهریغتم  یمامت   ، دـیدرگ
هدرکن تکرح  دوخ  یلـصاو  حیحـص  رادـمرب  لماوع  نیا  زا  کی  چـیه  فسات  تیاهن  اب  هک  دـیامن  یم  تابثا  اـهریغتم و ، ... نیا  دـنیارفو 

تلود يدـمآرد  عبانم  دومن ،  اعدا  ناوت  یم  هک  يدـح  ات  دنتـسه ،  يوتحم  یبو  نیدامن  یتاـکرح  ياراد  ًافرـص  رثومریغ ،  ًـالماک  روطبو 
دیلوـت زا  يزیچاـن  شخب  ًٌاـتیهام  هک  یتـفن  ریغ  ياـهالاک  تارداـصرد  ًافرـص  تامدـخو ، )  تـفن  تارداـصزا  ریغ  يزرا (  ياـه  شخبرد 

. تسا هدش  زکرمتمو  هصالخ  دهد  یم  لیکشت  ار  یلم  صلاخان 

ار نآ  عباوتو  شخب  نیارد  طبترم  نارازگراک  ینعی  تلود  ییارجا  لماوع  هکنآ  طرـش  هب  شخب  نیا  ياه  تخادرپ  اه و  تفایرد  یـسررب 
یم بوسحم  نآ  ياه  هنیزه  ءزج  ناهنپ  ضرف  نیا  ًاعطق  هک  میئامن (  ضرف  میقتـسم  ریغ  اـیو  میقتـسمزا  معا  هطوبرم ،  ياـه  هنیزه  ءزجزین 
یم تخادرپ  یتلود  ياه  هجدوب  هیحان  زا  اهتخادرپ  نیا  یماـمت  هنیزه  اریز  دوب ،  دـهاوخ  یفنم  هدزاـبو  یجورخ  ياراد  لـصاح  ددرگ ، ) 

هکنآ نودب  دوش ، 

 : تسا لیذ  حرش  هب  نآ  یلومرف  هصالخ  هک  ددرگ  بوسحم  یصوصخ  شخب  رد  هلصاح  ياهتفایرد  رد  نآ  ياه  هنیزه 

. یتفن ریغ  ياهالاک  تارداص  لحم  زا  ناناگرزاب  هلصاح  دوس   = F

 . دصقم ای  فده  رازابرد  هدش  هضرع  ياهالاک  شورف  زا  لصاح  دمآرد   = B

 . ناناگرزاب طسوت  یتارداص  تامدخو  الاک  هنیزه  عمجرس   = A

 . تامدخو الاک  دیلوت  ای  دیرخ  ییاهن  هنیزه  فلا – 

 . يریگراب لحم  ات  لمح  هنیزه  ب -
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 . يا همیب  ياه  هنیزه  عمجرس  ج -
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 . دصقم ات  الاک  لمح  ياه  هنیزه  د -

 . هقرفتم ياه  هنیزه  ه – 

 ( لومرف 1  ) A  ( = فلا ب + ج + د + ه +  ) 

( ود لومرف   ) F = B - A

تابـساحمرد هک  تلود  میقتـسمریغ  میقتـسم  ینمـض  تخادرپ  اـی  تارداـص  يارب  تلود  ناـهنپ  ياـه  هنیزه  اـی  میقتـسمریغدیسبوس   - D

. ددرگ یمن  هبساحم  یلو  هدوب  رتتسم  ناناگرزاب  هلصاحدوس 

هنیزه زا  معا  یتلود  میقتـسم  تامدـخ  هئارا  هب  هطوبرم  ياه  هنیزه  هعومجم  اـی  تلود و  تخادرپ  لاـحرد  میقتـسم  یمئاد  ياـه  هنیزه  و -
هب طوبرمروما  لیهـست  اب  طابترا  رد  نارازگراکو  تلود  نانکراک  هب  ینامزاسو  يرادا  ياه  هنیزه  ریاسو  دزمتـسدو  قوقح  تخادرپ  ياه 

 . یجراخ یناناگرزاب 

... ، ناگدننکرداص و هب  یقیوشت  ياهتخادرپو  يدقن  ياه  هنیزه  تخادرپ  ز -

... ، تاسلج و يرازگربو  اهرانیمس  ماجنا  یتاغیلبت ،  يداشرا ،  یتاعلاطم ،  ياه  هنیزه  ج -

 ( لومرف 3  ) D و = )  ز +  ج +  ) 

. روشک تارداص  يارب  هدش  ماجنا  یعطقو  یعقاو  هنیزه   = K

. یتارداص ياهالاک  يارب  هدمآ  لمعب  یعقاو  ياه  هنیزه  هب  هجوت  اب  لصاح  دوس   = E

لومرف 4)  ) K = A + D

 ( لومرف 5  ) D A + ) - B ]= E ] )

: ییاسران للع  تخانش 

ياهرتماراپ رب  مکاح  تیعـضوو  لاغتـشا  هب  طوبرم  تاعوضوم  هشیرو  ساسارد  هدنراگن  يوس  زا  هدمآ  لمعب  قیقد  يوجتـسجو  شاکنک 
اهنآ ییایوپرب  رـضاح  لاح  رد  هک  یلماوع  هب  هتـسباو  ًاساسا  لاغتـشا  عوضوم  هیف ،  نحن  ام  تیعـضو  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  نآ ،  رب  رثوم 

 ، هتـشادن يرثا  نآ  هعـسوتو  ظفح  داجیاو و  لاغتـشا  عوضومرب  دنور  نیا  اهنت  هن  لیلد  نیمه  هبو  هدوبن  راوتـسا  دوش  یم  شـشوکو  شالت 
داجیا زین  ار  دوخ  هب  صوصخم  بولطمان  ضراوع  ریغتم ،  ناونعب  نآ  طلغ  ضرف  هطوبرم و  رادمو  حیحص  رتسب  زا  ادج  دشر  لیلد  هب  هکلب 
داجیا ات  ددرگ  یمن  بوسحم  يداصتقا  ریغتم  ًاساسا  دوش  یم  روصت  هچنآ  سکع  هب  ًاـساسا  لاغتـشا  عوضوم  رگید  یتراـبعب  تسا ،  هدومن 

يراذگاو ایو  يدیلوت و ، ...  یلاغتشا ،  دوخ  هدزابدوززا ،  معا  یکناب  تالیهستو  ماو  ءاطعا  نوچ  یلماوع  عبات  نآ  رادیاپ  هعسوتو  ظفحو 
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هدمآ لمعب  هفقو  یب  شالت  مغریلعو  مکاح  دنورزا  تسردانریوصت  هابتـشا و  روصت  نیمه  لیلد  هب  اذـل  دـشاب و  تاناکما و ، ... راکرازبا ، 
بولطمان رثا  زین ،  دوخ  لبق  زا  دوجومو  هدش  داجیا  لاغتشا  ینابم  ساسارب و  هکلب  هتشادن  ار  بولطم  هعسوت  لاغتـشا  اهنت  هن  هطبار ،  نیارد 

راچد دوخ ،  هدـش  نییعت  شیپ  زا  فادـها  هب  لین  مدـع  لیلد  هب  فرحو ،  لـغاشم  ناـبحاص  زا  یهورگ  هک  يدـح  اـت  تسا ،  هدومن  دراو 
رد تعاطتـسا  مدـع  ای  يراج و  ياـه  هنیزه  شـشوپرد  ییاـناوت  مدـع  هک  دـنا ،  هدـیدرگ  ناربج  لـباقریغ  تاراـسخو  یلاـم  ياـه  نارحب 

 . دشاب یم  هلمج  نآ  زا  یتفایرد و ، ... یکناب  تالیهست  طاسقا  تخادرپزاب 
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مدع لیلد  هب  یعبت ،  ایو  یتاذ  ظاحل  زا  هچ  لاغتـشا ،  رادیاپ  هعـسوتو  ظفح  داجیارد و  ییاسران  یلـصا  تلع  هک  تسارواب  نیارب  هدنراگن 
ریغتم نآ  زا  یشان  ضراوعو  رقف  عفر  اب  هطباررد  لاغتشا  هک  هجوت  نیا  اب  تسا ،  هدوب  لاغتشا  عوضوم  رب  رثوم  ياهریغتم  حیحـص  تخانش 

ياه يزیر  همانرب  یمامت  لیلد  نیمه  هبو  ریغتم  هن  ددرگ ،  یم  بوسحم  يداصتقا  عبات  کی  نآ  هعـسوتو  ظفحو  داـجیا  اـب  هطباررد  یلو  ، 
هدروآرب ار  راظتنا  دروم  يدنمتیاضر  تسناوت  دنهاوخنو  هتسناوتن  یصصخت و ، ... ياه  هورگراک  لیکشت  یتحو  هطبار  نیارد  هدمآ  لمعب 

 ، داجیا رد  تارییغت  تحـص  ساساو  ءانبم  ناوت  یم  لاغتـشا  عبات  رب  رثوم  ریغتم  تخانـش  اب  اهنت  دـیدرگ ،  مالعا  هچنآ  هب  هجوت  اـب  دـنزاس .
 ، داجیا لاغتـشا ،  هک  هدـیدرگ  زرحم  هدـنراگن  يوس  زا  هدـمآ  لمعب  ياه  یـسررب  ساسارب  دومن و  تنامـض  ار  نآرادـیاپ  هعـسوتو  ظفح 

يوهام ظاحل  هب  ریغتم  نیا  تخانـش  اب  اهنت  اذـلو  تسا  لاغتـشا  هنیمز  ینعی  هصخاـش  نیمه  شرتسگ  عباـت  اـهنت  نآرادـیاپ  هعـسوتو  ظـفح 
 ، دوب دـهاوخ  ریذـپ  ناکما  یلـصا  ياهرادـمرد  لماوع  رارقتـساو  حیحـصروطب  اه  هفلوم  تیادـه  تیلباق  نآ ،  یلکـش  ثحاـبم  هب  دوروو 

ددرگ یم  بوسحم  ریغتم  لاغتشا  هنیمز  شرتسگو  يداصتقا  عبات  مسیناکم ،  نیارد  یتاذ  ظاحل  هب  لاغتشا  ًاساسا  هکنیا  هب  هجوت  اب  نیاربانب 
اب زین  نآرادیاپ  هعسوت  ًاعبتو  لاغتشا  داجیاو  ظفح  ناینبو  ساسا  دشاب ،  هتشاد  یلوزن  ریـس  لاغتـشا  هنیمز  ینحنم  هاگره  ساسا  نیارب  ًارهق  ، 

فادـها نییعت  هوحنو  موزل  هصخاش ،  نیا  یئاسانـش  هب  هجوت  اب  لاح  دـیدرگ ،  دـنهاوخ  يدوبان  هب  موکحم  هیاهنلاو  وربور  هدـنیازف  نارحب 
ددرگ و یم  مولعم  صخـشم و  تدـم  هاتوک  تدـم و  دـنلب  ياه  يزیر  همانرب  رد  ریغتم  نیا  ندومن  یتاـیلمع  روظنم  هب  ییارجا  يدربهار و 

ندومن ناونع  اب  جراخ و  یفیـصوت  تروص  هب  نآ  عوضوم  نایبو  طـسبو  حرـش  هلوقم  زا  تعرـس  اـب  هدـنراگن  عوضوم ،  نیا  صوصخرد 
یمتسیس تکرح  روظنم  هب  مزال  تادیهمت  ذاختا  تهج  ار  دوخ  تاداهنشیپ  اه ،  ییاسران  نیا  قیقد  یـسررب  نمـض  نآ ،  یلمع  ياه  هبنج 

ياهراکهار بلاقردو  تلود  رایتخارد  دوجوم و  ياهرازبا  هب  هجوت  اب  یلـصا ،  رادـم  رد  نآ  ینابم  نتفرگرارق  هوحنو  حیحـص  يرتسبردو 
. دیامن یم  یفرعم  یتایلمع 

 : راذگ رثا  روحمود  تیهام  حیرشت  - 

دهد یم  ناشن  تلود  ياهدمآرد  اه و  هنیزهرب  راذگرثا  روحم  ود  اب  هدش  یئاسانش  هصخاش  تیعـضو  قیبطت  رد  هدمآ  لمعب  ياه  یـسررب 
دراد یتایح  تارثا  نآ  رادیاپ  هعسوتو  ظفح  داجیا ،  لاغتشارب ،  میقتسمریغ  میقتسم و  روطب  روحم  ود  نیارد  تاحالصا  هنوگره  ماجنا  هک 

تظاـفح زا  یتقو  اذـلو  دـنرگیدکی  موزلمو  مزـالو  هتـسباورگیدکی  هب  تدـش  هب  روحم  ود  نیا  دـیدرگ  دـهاوخ  روکذـم  هک  یحرـش  هبو 
یحطـس رد  یناسنا  ياهورین  بذج  رادیاپ و  لاغتـشا  داجیا  زا  نخـس  عقاورد  دـیآ ،  یم  نایم  هب  نخـس  روشک  یلاوما  هعومجم  تسارحو 

تیوقت و موزلو  تیمها  هب  هجوت  اب  لباقتم  تامدخ  نیا  تیهام  هک  دوب  دهاوخ  نآ  يزاس و ، ... هدامآ  زیهجت ،  يرادهگن ،  يارب  هدرتسگ 
 ، ددرگ یم  روـصت  هچنآ  سکع  هب  تسا و  مود  روـحمرد  راـظتنا  لـباقریغ  ياهدـمآرد  داـجیا  همدـقم  لوا ،  روـحم  رد  تلود  يدـنمناوت 

نمـضرد ار  روآ  دوس  يراذـگ  هیامرـس  عون  کی  ًـالمع  اریز  درادـن  يا  هنیزه  تیهاـم  دوخ ،  يا  هنیزه  رهاـظ  مغریلع  درک  جرخ  هنوگنیا 
ظـفح و يارب  هک  ییاـه  هنیزه  یماـمت  هاگدـید  نیا  ساـساربو  رگید  تراـبع  هب  دـیامن ،  یم  تنامـض  نآ  هعـسوتورادیاپ  لاغتـشا  داـجیا 

ياه هنیزهرد  ییوج  هفرـص  داجیا  اب  هکنیازا  رظن  فرـص  دریذـپ ،  یم  تروص  تلود  يارب  دـمآرد  داجیا  تهج  يزاـس  هداـمآو  تسارح 
رثوم ياه  هفلومرب  ار  زیگنا  تریح  يدمآرد  روهظو  زورب  تابجوم  ددرگ ،  یم  ینغتـسمروما  دربشیپ  يارب  ددـجم  يزیر  هجدوب  زا  تلود 

یهیدبو دومن  دهاوخ  مهارف  تلود  يدمآرد 
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... ، هعـسوتو و لاغتـشا  داـجیا  يارب  رگید  يا  هیامرـس  ياـه  شخب  رد  هلــصاح  ياهدـمآرد  دازاـم  مسیناـکم ،  نـیا  يریگراـکبرد  تـسا 
تلود ياه  يراذـگ  هیامرـس  رهاـظ  هب  زا  يرایـسب  دوجوم  تیعـضو  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب  رگید  تراـبع  هب  دـیدرگ ، دـهاوخ  يریگراـکب 

 ، درادـن یلم  صلاخان  دـیلوت  يور  یـصاخریثات  ًـالمعو  هتـشاد  يا  هنیزه  تیهاـم  یتفنریغ ،  تارداـص  یلاـیرو  يزرا  شخبرد  ًاـصوصخ 
 ، تسا روصت  لباقریغ  یلم  صلاخان  دـیلوت  رب  نآ  تارثاو  هتـشاد  يا  هیامرـس  تیهام  نآ  يریگراکب  هک  ییاه  هنیزه  زا  يرایـسب  سکعلاب 

هعـسوتو ظفح  داجیا  زا  معا  لاغتـشا  هلوقم  هک  ددرگ  یم  تابثا  دیدرگروکذم  هچنآ  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا . هدش  هتفرگ  هدـیدان  ًاساسا 
عقاو رد  نآ  ییارجا  ياهراکهار  هئاراو  مودو  لوا  روحمرد  ییاسران  للع  تخانش  اب  ًارهقو  رتتسم  روحم  ود  نیا  داهنرد  ًاتلاصا  نآرادیاپ ، 

. دیدرگ دهاوخ  لصاح  ور  شیپ  تالکشمو  لئاسم  لح  روظنم  هب  فادها  هب  لین  رد  اه  هنیزگ  نیرتالاب 

 : لوا روحمرد  ییاسران  للع  تخانش  - 

یگرزب زا  یفاک  تخانـش  مدـعو  هجوت  مدـع  تلود ،  ياه  هنیزهرد  ییاـسران  دوجو  مهم  لـلعزا  یکی  دـیدرگ  ناـیب  ًـالبق  هک  هنوگناـمه 
ياه دـمآرد  داجیا  هنیمز  شیپو  همزال  ناونع  هب  نآروصت  لـباقریغ  شقنو  تلودراـیتخا  تحت  لاوما  هعومجم  ندوب  ردـقنارگو  تمظعو 

زا یکی  عقاو  رد  فعـض  نیاو  هدوب  يا و ، ... هیامرـس  ياهـشخب  تیوقت  رد  نآ  راکنا  لباق  ریغ  تارثاو  مود  روحمرد  تلود  يارب  راـشرس 
دوجوب اهنآ  تسارحو  ظفحرد  مزال  تادـیهمت  ذاختا  مدـع  لیلد  هب  هک  تسا  مود  روحم  راتخاس  رد  دوجوم  یناماسبان  یتاذ  یلـصا  لـلع 
تارفح اذـل  هتفرگن و  رارق  هجوت  دروم  روشک  داـصتقا  یهدـناماس  رمارد  رثوم  رایـسب  یمرها  ناونع  هب  نآ  عـیفر  هاـگیاج  مغریلع  هدـمآ و 
هجدوب هب  روبجم  ار  نیلوئسمو  هتـساک  اهنآ  يرو  هرهب  زا  رثوم  ًالماک  روطب  شخب ،  نیمه  رد  تلود  ياه  يراذگ  هیامرـس  ریـسمرد  ناهنپ 

قیرط زا  ار  ایوپو  عماج  یلدم  زا  يریگ  هرهبو  یبایتسد  موزل  دوجوم ،  ياه  ییاسرانو  اه  یتساک  دیامن . یم  شخب  نامه  رد  ددجم  يزیر 
ینابمو لوصا  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـنراگن  يوس  زا  هدـمآ  لمعب  ياه  یـسررب  دـیامن ،  یم  تابثا  یلاوما  طبریذ  يدابم  ندومن  دـنمنوناق 
ًاـساساو هدـشن  گنهامه  ناهج  زور  تیعـضو  ياهراکوزاس  اـبو  هدوبن  مجـسنم  روشک  یلاوما  هعومجم  يرادـهگنرد  یتیریدـمو  ییارجا 

دوجو مغریلع  دوجوم  یتنس  ياه  هویش  هب  یتح  نآ  يارجا  رد  یساسا  تاداریا  دوجو  زارظن  فرـص  میظع ،  هعومجم  نیا  يرادهگن  هویش 
تراسخ نانچمه  تیعـضو  ياراد  طبریذ ،  يدابم  ماجـسنا  نودـبو  راب  فسا  ًالماکروطب  قباسلا  یف  امک  یتراظن و ، ... دایزرایـسب  عجارم 

یگنهاـمهان رد  هشیر  هک  یلاوما  ياهمتـسیس  درکلمع  ندوبن  بولطم  لـیلد  هب  هعوـمجم  نیا  رد  ییارجا  ياـه  هویـش  نینچمهو  تسا  راـب 
اذلو دنشاب  یمن  هعومجم  ظفح  هب  رداقو  هتـشادن  ار  مزال  ییاراک  دراد ، ییارجا  ياههاگتـسد  لخادو  جراخ  رد  یلاوما  طبریذ  ياهدحاو 

 ، میظع هعومجم  نیا  زا  تسارحو  ظفح  تهج  ییارجا  ياههاگتـسد  یلامو  يرادا  ماـظن  رد  اـیوپو  حیحـص  متـسیس  کـی  زا  يرادروخرب 
هماداو يدربراکو ) يداینب   ) هدـش هئارا  ياهراکهار  يارجا  هب  هجوت  مدـع  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  تساریذـپان  باـنتجاو  یتاـیح  يرما 

نآ یتراظن  روماو  يرادهگنو  ظفح  ياهراتخاس  رد  یساسا  تاداریا  دوجو  لیلد  هب  ار  یلاوما  میظع  هعومجم  دوجومو ،  ینونک  تیعضو 
ایو تیوقت  هب  رداق  تلود  دـنور ،  نیا  همادا  اب  ًارهقو  دومن  دـهاوخ  هدومن و  ناربج  لـباقریغ  تراـسخراچد  یلمو ،  یتلود  شخب  زا  معا  ، 

تیادهو ییوج  هفرص  لحم  زا  ایو  هدومن  بانتجا  ددجم  ياه  هنیزه  فرصزا  دناوت  یمنو  هدوبن  نآ  هب  هطوبرم  ياه  تیریدم  یهدنامزاس 
یم هک  یهافر  هفاضا  اریز  دـیامن ،  لصاح  ار  یفاـکو  مزـال  يرادرب  هرهب  لاغتـشا ،  ياـهرتماراپ  رب  رثوم  يراذـگ  هیامرـس  ریـسم  رد  اـهنآ 
نآ هعسوتو  ظفحو  لاغتشا  داجیا  فرص  دلومو ،  يا  هیامرس  ياهشخبرد  لماوع  هنیهب  ياه  صیصختو  اه  ییوج  هفرـص  لحم  زا  تسناوت 

 . تسا هدماین  تسدب  دوش  لصاح 
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 : مود روحم  رد  اه  ییاسران  للع  تخانش  - 

مدعو تلود  یعقاو  ياهدمآرد  لوصحزا  عنام  داح ،  یتالضعم  هکدهد  یم  ناشن  تلود  يدمآرد  مهم  ياه  شخب  تیعـضورد  یـسررب 
یلـصاو حیحـص  رادمرد  رهاظب  هک  يرثوم  ياه  ریغتم  دنـشاب ،  یم  لاغتـشا  شخبرد  ًاصوصخ  هدـش  نییعت  فادـها  رد  نآ  رثوم  تیادـه 

ياهدمآردرب رثوم  ریغ  ًالماک  روطب  نانآ  تکرح  هک  دهد  یم  ناشن  نانآ  درکلمع  تیهامو  تیعضورب  رظن  ناعما  اما  دنیامن ،  یم  تکرح 
یلاحرد دنهد ،  یم  لیکـشت  یلم  صلاخان  دیلوت  تلود و  دـمآ  رد  زا  ار  يزیچان  شخب  عومجملا ،  ثیح  نمو  هدومن  يراذـگ  رثا  تلود 

یناماسبان زا  دـنراد ،  رارق  ناریا  روشک  يداصتقا  هباشم  هلکاش  رد  هک  ییاهروشک  رد  يداصتقا  ياه  تیعـضو  اب  اه  هفلوم  نیا  قاـبطنا  هک 
دیدرگرکذ هک  هنوگنامه  دراد . تیاکح  روآ  فسات  لاح  نیعردو  روآ  بجعت  ًـالماک  روطب  اـهرتماراپ  نیارب  مکاـح  لـماک  جرمو  جرهو 

روشک یهافر  روما  داـجیا  هیلوا و  ياـهزاین  عفر  يارب  اـه  تسایـس  لاـمعا  اـت  هدـیدرگ  بجوم  تلود  يدـمآرد  عباـنم  رب  هدراو  تراـسخ 
مورحم هوقلاب  ناوت  هکنآ  لاحو  ددرگ  وربور  راذگ  ریثات  ياه  شلاچ  اب  لقادح  ایو  هجاوم  تسکش  اب  نیلوئسم  يداینب  ياه  يزیر  همانربو 

یفـصولا دیاز  يژرنا  لیـسناتپ و  نانچ  زا  دش  دهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  تلود  يدمآرد  عبانم  زا  ییاه  شخبرد  هجوت ،  زا 
میقتسم یتایلام ،  بیارـض  شیازفا  قیرطزا  رتشیب  دمآرد  بسک  تهج  شیازفا  هنوگره  زا  ار  تلود  هدنراگن ، رواب  هب  هک  تسا  رادروخرب 

یـسایسو یعامتجا  ءوس  ياه  باـتزاب  ياراد  یمروت و ، ... راـثآزا  رظن  فرـص  مادـک  ره  هک  ضراوع و (، ... ذـخا  اـیو  میقتـسم  ریغ  اـیو 
یئاناوت يزاس  دازآرب  یفاک  تقدو  هجوت  لذـب  هب  هدـنراگن  اذـلو  دومن  دـهاوخ  زاین  یب  ًالماک  دنتـسه ، )  دوخ  هب  صوصخم  يداصتقاو ، 
یسرربو هعلاطم  باتک ، نیا  رد  هک  هتـشاد ،  دیکات  تلود  يدمآرد  ياهراتخاس  هدنهد  لیکـشت  ياه  هفلوم  یمامترد  دوجوم  هوقلاب  ياه 

یلم مزع  تسا  یهیدـب  دـسر ،  یم  رظن  هب  رترثوم  رتمهم و  روطـس ،  مقاررظن  هب  هک  هدـیدرگ  باختنا  لافنا  شخبرد  دوجوم  هلوقم  ود  رد 
ياه تیلعف  هب  نکمم  نامز  نیرتمک  رد  اهنآ  هوقلاـب  ياـه  ناوت  لیدـبتو  اـهرتماراپ  نیا  یماـمت  ینیبزاـبو  عطاـقو  عیرـس  تکرح  کـی  رد 
روما هعـسوتو  لاغتـشا  هلمج  زا  تلود  يارجا  تسد  رد  ياه  هماـنربو  اـه  حرط  زاـین  دروم  ياـهرازبا  نیرتهب  هب  اـهنآ  صیـصختو  هدـنزاس 
روشک داصتقا  رتشیب  هچره  ییافوکش  تابجوم  دناوت  یم  نیقیو  عطق  روطب  روشک ،  داصتقا  رب  مکاح  يرارطضا  تیعـضو  رد  یهافر و ، ...

 ) دـیامن لـمع  روشک  يداـصتقا  یلاـعتو  شیپ  هب  ور  تکرحرد  یخیراـت ،  یفطع  هطقن  ناوـنعب  مهارف و  ار  یللملا  نیب  یلخاد و  هضرعرد 
يداصتقا ماظن  يدـمآرد  عبانم  هلمجزا  یمالـسا  تلود  رایتخارد  لافنا  هعومجم  دـیدرگ ، هراشا  لـبقرد  هکروطناـمه  یلاـعت ، )  هللا  ءاـشنا 
ياـهزاین عفر  يارب  یلوصا  حیحـص و  ًـالماک  روطب  یتسیاـب  تسا و  یمالـسا  تلود  اـب  موصعم  ماـما  تبیغ  ناـمزرد  نآ  تیلوـت  هک  تسا 

. ددرگ فرصم  لاغتشا و ، ... داجیا  هلمج  زا  نانآ  یتشیعم  روما  ياهراک  زاس و  نیملسم و  يرارطضا 

: یتایلمع ییارجا و  ياهوگلا  اهراکهار و  هئارا  هب  طوبرم  ياه  شخب  یفرعم 

اه هنیزهرب  راذگ  رثا  روحم  ود  لوح  ًاصوصخ  اه  ییاسران  للع  تخانـش  روشک و  دوجوم  تیعـضو  یـسررب  دش ،  ناونع  هچنآ  هب  هجوت  اب 
هنیزه عوضومرب  هک  تفرگرارق  هجوت  دروم  ییاه  ییاسرانو  لئاسم  لوا  روحم  رد  دیدرگ ،  یـسررب  لبق  ثحابم  رد  تلود  ياهدـمآردو 
فده اب  تلود  ياه  يراذگ  هیامرـس  زا  يرایـسب  هنوگچ  هک  دیدرگ  صخـشم  نینچمه  دیامن و  یم  يراذـگرثا  تلود  یعبتو  یتاذ  ياه 

عاونا زا  يرایسب  هکنآ  لاحو  هتشاد  يا  هنیزه  تیهام  ًالمع  دمآرد ،  داجیا 

هب هنومن  ناونعب  هک  دنـشاب  یم  يدمآردو  ییازلاغتـشا  تیهام  ياراد  دوخ ،  يا  هنیزه  رهاظ  سکع  هب  هک  دنراد  دوجو  اه  يراذگ  هیامرس 
رد هشیر  هک  دـش  هراشا  يداح  تالـضعم  هب  تلود  دـمآرد  زا  یمهم  ياه  شخب  یـسررب  رد  نینچمهو  دـیدرگ  هراـشا  اـهنآ  زا  يدادـعت 
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ییارجا ياه  هویـشو  درکلمعرد  تقد  اب  نینچمهو  دراد  طبریذ  يدابم  یهاگآ  مدـع  هعماج و  طلغ  ياه  گنهرفو  هابتـشا  ياـه  تیریدـم 
هدرک تکرح  دوخ  یلـصا  ریغو  حیحـص  ریغ  رادمرب  لماوع  نیا  هنوگچ  هک  دـیدرگ  تابثا  اهریغتم ،  نیا  ياهدـنیارفو  اه  دـنور  یـسرربو 

يدح ات  دنتسه ،  نیدامنو  يوتحم  یب  یتاکرح  ياراد  ًافرص  رثوم ،  ریغ  ًالماک  روطبو 
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مهارف تلود  یهافر  ياه  تسایـس  لامعا  رد  ار  كانرطخ  ياه  شلاچ  زورب  تابجوم  تسه ،  هک  هچنآو  دشاب  دیابن  هک  هچنآ  رب  اکتا  هک 
هب لاغتـشا  هدنراگن ،  طسوت  هدش  فیرعت  مسیناکم  رد  هنوگچ  هک  دیدرگ  تابثا  زین  دش و  هراشا  هنومن  ناونعب  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  هدومن 
هب لینو  دـشر  هبور  يدـنور  هب  یـسرتسد  روظنم  هب  اذـلو  ددرگ  یم  بوسحم  يداصتقا  ریغتم  لاغتـشا ،  هنیمز  يداصتقا و  عبات  یتاذ  ظاحل 
نآ ینابم  يرادیاپو  ظفحو  هعماجرد  لاغتشا  عوضوم  شرتسگ  هنوگچ  هک  دیدرگ  صخـشم  هدش ،  فیرعت  ياه  تیعـضو  رد  هنیهب  طاقن 
نیا یمامت  هنوگچ  هک  دـش  هراشا  مهم  نیا  هب  نینچمه  دـیدرگ و  دـهاوخ  مهارف  لاغتـشا  ياه  هنیمز  شرتسگ  ياتـسار  رد  شـالت  اـب  اـهنت 

هدـشن یلوصا  يریگراـک  هب  دوخ ،  راذـگ  رثا  تیهاـمو  هداـعلا  قوف  تیمها  مغریلعو  هتـشاد  رارق  دوخ  يدربراـک  میهاـفم  رقف  رد  لـماوع 
رادـم یعقاو و  رتـسب  رد  لـماوع  نیا  نتفرگ  رارقو  یقطنم  تکرح  هوـحنرب  اتـسار  نیا  رد  هک  دـنرادن ،  رارق  حیحـص  يرادرب  هرهب  دروـمو 

هب هچو  يداینبو )  يدربهار  تروص (  هب  هچ  ییارجا  ياهراکهار  بلاق  ردو  تلود  رایتخا  رد  دوجوم و  ياهرازبا  هب  هجوت  اـب  دوخ  یلـصا 
زا يدادـعت  یفرعم  ییارجا و  ياهراکهار  هئارا  هوحن  هب  رتشیبو  رتقیقد  حیـضوت  اب  همادا  رد  هک  دـیکات ،  یتاـیلمعو )  يدربراـک  تروص ( 

. دش دهاوخ  هتخادرپ  تلود  ياهدمآردو  اه  هنیزه  روحم  ود  رد  ییارجا  ياهوگلا  ناونع  هب  هطوبرم ،  ییارجا  ياه  هنومن 

: تلود ياه  هنیزه  لوا ، ) روحم   ) رد تالضعم  عفر  یگنوگچ  - 

ییارجا ياهوگلا  یفرعم  اهراکهار ب - فلا – 

 : اهراکهار فلا – 

ياه هنیزه  شخبرد  اه  ییاسران  دوجو  مهم  لماوع  زا  یکی  لوا ،  روحمرد  ییاسران  للع  تخانـشرد  دـیدرگروکذم  نونکاـت  هچنآرباـنب 
تلود رایتخا  تحت  یلاوما )  میظع  هعومجم  تیعـضو (  عوضوم و  ندوب  ردقنارگو  تمظع  زا  یفاک  تخانـش  مدعو  هجوت  مدـع  تلود ، 
دوجو یتاذ  فعـض  لـلع  زا  یکی  دوخ  عقاورد  تخانـشو  هجوـت  مدـع  نیا  دـیدرگ  ناـیب  هک  هنوگناـمهو  دـشاب  یم  هملک  یعقاو  ینعم  هب 

ظـفح و هلوقم  ینعی  یتاـیح  دروم  نیا  هناتخبـشوخ  هک  ددرگ  یم  بوسحم  لـباقتم  طاـبترا  ظاـحل  هب  مود ،  روحم  راـتخاسرد  یناـماسبان 
دروم هدنراگن  طسوت  ًالبق  تسا ،  هتـشاد  روشک  داصتقا  یهدناماس  ياتـسار  رد  هک  يا  هداعلا  قوف  تیمها  لیلد  هب  یتلود  لاوما  يرادهگن 

اهنت عقاو  رد  هک  یتلود ، )  لاوما  يرادهگنو  ظفح  يدربراکو  يداینب  ینابم  ناونع (  اب  یباتک  بلاقردو  هتفرگرارق  عماج  یسرربو  قیقحت 
عماج روطب  روشک ،  لاوما  يداهنشیپو  دوجوم  تیعـضو  هعومجم  نیا  رد  هک  هدیدرگ  رـشتنم  پاچ و  دشاب  یم  هنیمز  نیارد  يدربراک  رثا 
حرط ییارجا ،  ياههاگتسد  جراخ  طبریذ  يدابم  شقن  ییارجا ،  ياه  هاگتـسد  یلخاد  يدابم  شقن  صیاقنو ،  لوصا  نایب  نمـض  لماکو 

یسررب دروم  نیلوئـسم و ، ... یلرتنکو  يدربراک  ياهحرطو  یتراظنو  یـسرباسح  يا  هرود  يدربراک  ياهحرط  يا ،  هرود  يدربراک  ياه 
تراظنو لرتنکو  تبث  فیاظو  راکدوخ  روطب  هدش  هئارا  يداهنـشیپ  متـسیس  هدنراگن ،  هدش  نیودت  حرط  ساساربو  هتفرگ  رارق  شاکنکو 

هب هک  دـیامن و ، ... یم  تلاـخد  ناـنآ  تیعـضو  يزاـس  هنیهب  رب  لرتنک و  ار  اـهنآ  جورخو  دورو  یتلود و  لاوما  هعومجمو  هداد  ماـجنا  ار 
هوحن تخانش  نمضتم  هک  یتآ  رادومن  بلاطم و  حرش  هب  نآ  ییارجا  هدش  یحارط  يوگلا  هارمه  هب  ثحابم ،  نیا  هدیکچ  راصتخا  تهج 

نیققحم ناهوژپ و  شناد  هب  نآ  رتشیب  قیقدـت  ءارجا و  رب  رظن  ناـعماو  یفرعم  دـشاب  یم  یتبرـضروطب و ، ... اـهراتخاس  حالـصا  تراـظن و 
زا يرادروخرب  يراتخاس و  تاحالـصا  ماجنا  موزل  رب  عوضوم ،  تیمها  ظاحل  هب  ًاددـجم  هنونعم  دراوم  هب  تیاـنع  اـب  ددرگ ،  یم  هیـصوت 
هک میظع  هعومجم  نیا  زا  تسارحو  ظـفح  روظنم  هب  ییارجا  ياـه  هاگتـسد  یلاـمو  يرادا  ماـظنرد  عماـجو  اـیوپو  حیحـص  متـسیس  کـی 

یم روشک  ییازلاغتشا  يارب  مزالو  یساساو  یتایح  يرما  نآ  يریگراکب 
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هب موسوم  یلاوما ،  عماج  همانـشخب  يریگراـکب  قیرطزا  دـنمنوناق  ياـه  هکبـش  داـجیا  هوحنو  هماـنربو  حرط  اتـسار  نیاردو  دـیکات  دـشاب ، 
هب دنچره  یفرعم و  یتایلمع  ياه  هویش  بلاقرد  ییارجا  ياه  هاگتسد  یلاوما  ياه  هعومجم  یسرباسح  یتبرض  حرطو  هئارا  مظان  همانشخب 

لیلد هب  اما  تسا  هدومن  زاین  یب  ًالماک  هلوقم  نیارد  رتشیب  شاکنکو  یسررب  زا  ار  نارازگراک  هدش ،  هئارا  بلاطم  هصالخ  هدنراگن  داقتعا 
روکذـم هچنآ  هب  هجوت  اب  ددرگ ،  یم  هیـصوت  ناهوژپ  شناد  هب  روکذـم  باتک  هعلاطم  قیرطزا  رتشیب  قیقحتو  یـسررب  بلاطم  یگدرتسگ 

 : تسا لیذ  حرش  هب  هدش  مالعا  دراوم  هصالخ  دیدرگ 

 : لوا روحم  یتایلمعو  ییارجا  ياهوگلا  یفرعم  ب -

 ( . مظان همانشخب  هب (  موسوم  یلاوما  عماج  همانشخب  غالبا  1-ب -

 . ییارجا ياه  هاگتسد  رد  یلاوما  ياه  هعومجم  راتخاس  حالصاو  یهدناماس  روظنم  هب  یتبرض  یسرباسح  ماجنا  ب - - 2

 ( : مظان همانشخب  هب (  موسوم  یلاوما  عماج  همانشخب  1-ب - 

يداینب ینابم  اب  ییانشآ  باتک  مکحمو  لدتسم  ثحابم  زا  هتفرگرب  هک  نآ  دنب  هب  دنب  یهیجوت  لیالد  هارمه  هب  همانـشخب  نیا  ءارجاو  غالبا 
هب هجوت  ابو  یلاوما  مجـسنم  ياه  هکبـش  داجیا  فده  اب  طبریذ  نیلوئـسم  هب  دشاب  یم  هدنراگن  فیلات  لاوما  يرادهگنو  ظفح  يدربراکو 

تایانع یهلا و  لضفو  لوح  هب  همانـشخب  نیا  يارجا  تسا  یهیدـب  ددرگ ،  یم  دـیکاتو  هیـصوت  روشک  يراج  نیناوق  اب  اـهنآ  ندوب  وسمه 
یهتنم ياه  لمعلاروتسد  يریگراک  هب  یگداس  هلمج  زا  صاخ  ياه  یگژیو  ندوب  اراد  تلع  هب  مالـسلا  مهیلع  تراهطو  تمـصع  تیبلها 
يزاـس رتـسب  لـبق ،  لـحارم  ییارجا  بوـیع  راـکدوخ  عـفر  هـب  ییاـناوت  لـحارم ،  ندوـب  یمتـسیس  یتاـیلمع ،  مجـسنم  هکبــش  داـجیا  هـب 

هب تارایتخا  دودحو  فیاظو  حرش  نیرتمهم  ینمـض  غالبا  یلاوما ،  يدنب  هقبطو  یتاعالطا  کیکفت  یتراظنو ،  یلرتنکو  یـسرباسحروما 
یم وسمه  زین  يراج  نیناوق  اب  هکنیا  هب  تیانع  ابو  نکمم  نامز  نیرتهاتوک  رد  دوب  دـهاوخ  رداق  یتحارو  یگداس  هب  طبریذ و ، ... يداـبم 

نیرتهب هب  روشک  ییارجا  ياه  هاگتـسد  رد  دوجوم  جرمو  جره  هبو  مهارف  ار  طبریذ  يدابم  يدـنمنوناق  تابجوم  ماـمت  تعرـس  اـب  دـشاب ، 
يداصتقا ماظن  يارب  ار  حالصو  هفرص  نیرتهب  يرادا ،  تالوحت  خیراترد  یفطع  هطقن  داجیا  اب  نآ و  يارجا  ًاعطق  دهد و  نایاپ  دوخ  لکش 

رد یلـصا  تاحالـصا  ماجنا  هجوت  ابو  دـیدرگ  روکذـم  لبق  رد  هک  یحرـش  هب  ییازلاغتـشا  عوضوم  اب  هطبارردو  اه  هنیزه  شخبرد  روشک 
هللاءاشنا  . ) تخاس دهاوخ  مهارف  نآ  رادـیاپ  هعـسوت  لاغتـشا و  هنیمز  داجیا  اب  هطبار  رد  هطوبرم و  ياه  تخاسریزو  ییانب  ریز  ياه  شخب 

( یلاعت
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 ... ( مکرما مظنو  هللاوقتب  هللادابع  مکیصوا  ع ( : )  یلع (  نینموملاریما  لاق 

 ... ( ناتروما رد  مظنو  یهلا  يوقت  هب  ار  ادخ  ناگدنب  امش  منک  یم  تیصو  دیامرف ( :  یم  ع )  یلع (  ترضح 

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع   ) يدهم ترضح  تمظع  رپ  تحاس  هب  میدقت  )

 ( مظان همانشخب  ) 

 * روشک ییارجا  ياه  هاگتسد  هب  لاوما  یمئاد  همانشخب  *

مالعا دراوم  تیاعر  هک  ددرگ  یم  دیکاتو  غالبا  روشک  ییارجا  ياه  هاگتـسد  هب  دـنب  هدزای  رد  لیذ  حرـش  هب  یمئاد  همانـشخب  هلیـسونیدب 
 . تسا یمازلا  ًالماک  هدش 

 . تسا عونمم  ًادیکا  لاوما  نیما  عالطا  نودب  یناما و ) ... تروصره (  هب  لاقتنا  شورفو ،  دیرخ  یئاجباج ،  لوحتو ،  لیوحت  هنوگره  -1

 : کی دنب  حیضوتو  یهیجوت  لیالد  - 

دوخ ایو  نانکراک  هنارسدوخ  تامادقا  هب  نآ  يارجا  اب  هک  تسا  لاوما  نیما  هتـسیاش  هاگیاج  نییعتو  نیبت  روظنم  هب  عقاو  رد  دنب  نیا  غالبا 
یهتنم یلام  هدافتـسا  ءوس  ایو  یلاوما  جرمو  جره  هب  ًالومعم  هک  عیاقو  زا  یـضعب  زورب  زا  نینچمهو  هداد  نایاپ  اهدحاو  زا  یـضعب  یگماک 

نانکراکو اهدحاوو  دسرن  لاوما  نیما  هب  یئزج  ایو  یلک  ياه  ییاجباج  شرازگ  هچنانچ  لاثم  روطب  دومن ،  دـهاوخ  يریگولج  ددرگ  یم 
مگردرـس فالک  هب  یلاوما  ياهمرفرد  تاحالـصا  ماجنا  دنیامن ، مادقا  اه  ییاجباج  هب  تبـسن  لاوما  يرادـعمج  دـحاو  یگنهامه  نودـب 

تاقوا لاوما ،  هنوگنیا  زا  یضعب  تشونرس  نییعت  لابند  هب  یلام  هرود  نایاپ  رد  ات  دیامن  یم  روبجم  ار  لاوما  نیمارما  نیاو  هدیدرگ  لیدبت 
. دشاب یم  تساهنآ  يرادهگن  لوئسم  یسک  هچ  ای  هدش  ناهنپ  تمسق  مادک  رد  ناگدشمگ  نیا  هک  دیامن  فشک  ات  دیامن ،  فلت  ار  دوخ 

هب ار  لاوما  صوصخرد  دوخ )  دحاو  دـعب (  هب  سیـسات  ودـب  زا  تابتاکم  هیلک  دـنفظوم  اه  ناتـسا  هعبات  تارادا  نیلوئـسمو  اهتیریدـم  - 2
نییعت لاوما  نیما  لماع  ناونعب  ار  رگید  يدرف  ایو  باسحیذ  لماعو  هدومن  زکرمتم  مان  نیمه  هب  صاـخ  يا  هدـنورپ  رد  قباوس  هیلک  هارمه 

. دنیامن هلاحا  يو  هب  ار  هعبات  زکرم  ایو  ناتسرهش  یلام  روما  ریاسو  روکذم  هدنورپو 

 : مود دنب  حیضوتو  یهیجوت  لیالد  - 

روما ماجنا  تروص  نیارد  تسا  یهیدب  دشاب ،  یم  هطبار  نیارد  صخشم  يدرف  نییعتو  یلاوما  روما  ندومن  زکرمتم  دنب ، نیا  غالبا  لیالد 
دوبهب ياتـسار  رد  رتـشیب  براـجت  بسک  هب  هجوت  اـب  ار  دوخ  ییاـناوت  ناـمز ،  رورم  هب  روکذـم  دارفاو  هتفاـی  ناـیرج  يرتـشیب  تلوهـس  هب 
. دوب دهاوخ  زکرمرد  روما  ءایلوا  تسد  رد  هعبات  تارادا  یلاوما  هعومجم  هتشررس  یتلاح  نینچردو  داد  دنهاوخ  شیازفا  یلاوماروما 

رارقتـسا ضحم  هب  دنفظوم  زکرم  ریغ  رد  هعبات  تارادا  نیلوئـسموزکرمرد  رقتـسم  يداتـس  ياهدحاو  ریاودو و  تارادا  نیلوئـسم  هیلک  - 3
ناصقن ییاجباجزا ،  معا  تارییغت (  عون  ره  عوقو  نینچمهو  یلاقتنا و ) ... ییادها ،  يرادیرخ ،  رابنا ،  زا  معا  قیرطرهزا (  یتفایرد  لاوما 
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لوصو مالعا  بتارم  تقرس و ، ) ... بیرخت ،  ، 
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ياه مرف  رد  اـت  دـنیامن  شرازگ  لاوما  نیما  هب  تعاـس  تدـم 48  فرظ  رثکادـح  ار  دوخ  دـحاو  تارییغت  اب  بسانتم  تاشرازگ  رگید  ایو 
 . دیآ لمعب  اهنآ  صوصخرد  مزال  مادقا  ایو  تبث  هطوبرم 

 : موس دنب  حیضوت  یهیجوت و  لیالد  - 

تیمهاو نیلوئسم  هجوت  بلج  نینچمهو  فلتخم  ياه  هدافتسا  ءوس  عوقو  ایو  یلاوما  روما  ندش  هتشابنا  زا  يریگولج  دنب  نیا  غالبا  لیلد  )
 ( . دشاب یمرما  تحت  هعومجم  رد  یلاوما  یفنم  ایو  تبثم  تارییغت  هیلک  هب  نانآ  نداد 

لیوحت هدـهعرب  صاـخ  تراـظن  هعباـت و  ياهدـحاو  نیلوئـسمو  تارادا  ياـسور  هدـهع  هب  لاوما  هعوـمجمرب  ماـع  تراـظن  تیلوئـسم  - 4
. دشاب یم  یلاوما  ياهمرف  قفو  ناگدنریگ 

 : مراهچ دنب  حیضوتو  یهیجوت  لیالد  - 

نیا هکنیا  هب  هجوت  اب  اذلو  دشاب  یم  لاوما  هب  طبترم  نانکراک  یـصاصتخاو  یمومع  میقتـسم  تراظن  ندومن  صخـشم  دنب  نیا  غالبا  لیلد 
نآ نایب  ًارهق  تسا ،  همانـشخب  نیا  هدننک  غالبا  دوخ  هک  دشاب  یم  هعومجم  تیریدم  هدهع  هب  زکرمرد  يداتـس  ياهدحاو  رد  ماع  تراظن 

ظفح لباقمرد  رما  تحت  دارفاو  تارادا  ياسور  يارب  دـهعت  داجیا  ینعم  هب  دوخب  دوخ  دـنب  نیا  غالبا  نیاربانب  تسانعم ،  یب  لـحم  نیارد 
. دوب دهاوخ  هدافتسا  دروم  لاوما  يرادهگنو و ...

دعب تسیاب  یم  لاقتنا ) ...  جارخا ،  دـیرخزاب ،  یگتـسشنزاب ،  نامزاس ،  زا  جراخ  تیرومام  زا  معا  یلنـسرپ (  تالقتناو  لقن  هنوگره  - 5
. دریذپ تروص  لاوما  نیما  يوس  زا  یلاوما  ياهباسح  اصافم  ماجنا  زا 

 : مجنپ دنب  حیضوتو  یهیجوت  لیالد  - 

هـشیمه هک  تسنیا  دندرگ ،  یم  ادج  نامزاس  زا  یلک  روطب  ای  ینالوط  تدم  هب  لیلد  ره  هب  هک  ینانکراک  صوصخرد  دنب  نیا  غالبا  لیلد 
یم اذل  تسین ،  ریذـپ  ناکما  یگداس  هب  لاوما  نادـقف و ،... ایو  يرادـهگن  زا  یـشان  تالکـشم  یـسررب  تهج  دارفا  هنوگنیا  هب  یـسرتسد 

. دریذپ تروص  یلنسرپ  ییاجباج  زا  لبق  صوصخ  نیارد  یلامتحا  لکشمره  تسیاب 

هب تبـسن  ات  دنیامن  شرازگ  يرادعمج  دحاو  هب  ار  نآ  ههایـس  یطاقـسا  لاوما  ندوب  دوجوم  تروصرد  دنفظوم  هعبات  ياهدحاو  هیلک  - 6
. ددرگ مادقا  اهنآ  ینوناق  جورخ 

 : مشش دنب  حیضوتو  یهیجوت  لیالد  - 

يرادهگن تمحز  زا  نیلوئسم  ییاهر  روظنم  هب  لاوما  هنوگنیا  تیادهو  اهدحاو  طسوت  ریذبتو  فارسا  زا  يریگولج  دنب  نیا  غالبا  تلع  ) 
 ( . دوب دهاوخ  لاوما  هنوگنیا  تالکشم  رگید  ییاجباجو و ، ...

رتافد تبث  رد  ات  هدومن  گنهامه  لاوما  نیما  اب  نامزمه  ار  لاوما  جورخو  دورو  هب  طوبرم  روما  هیلک  دـنفظوم ،  زادرپراـک  راد و  راـبنا  - 7
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. ددرگن لصاح  يا  هفقو  هطوبرم 

 : متفه دنب  حیضوتو  یهیجوت  لیالد  - 

تبث بترم  روطب  لاوما  جورخو  دورو  هک  ددرگ  یم  بجوم  تسا  هتـشگ  نایب  لـصفم  روطب  لـبق  رد  هک  یحرـش  هب  دـنب  نیا  غـالبا  تلع 
لاوما نیما  لماع  زادرپراک و  وراد  رابنا  نآ ،  هعبات  تارادا  هک  ییارجا  ياـه  هاگتـسد  رد  تسا  یهیدـبو  دوش  سکعنم  هطوبرم  رتاـفدردو 

یم تروص  لاوما  نیما  صخشو  لاوما  نیما  لماع  قیرط  زا  يدعب  یگنهامه  اذلو  دبای  یم  يرـست  مه  اهنآ  هب  رما  نیا  دنراد  يا  هناگادج 
. دریذپ
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تسویپ يا  هشیلک  هنومنو  لیذ  یکیکفت  حرش  هب  هرداصو  هدراو  لاوما  هیلک  يارب  تیریدم ،  روتسد  ذخا  زا  دعب  تسا  فظوم  رادرابنا  - 8
لیوحت ایو  هدنهد  لیوحت  زا  ءاضما  ذخاو  لوحتو  لیوحت  ماجنا  زا  سپ  ار  دوخ  هب  طوبرم  هخـسنو  رداص  بسانتم  رابنا  هلاوحو  رابنا  ضبق 
یلاوما هورگود  کیکفت  هب  لاس  نایاپ  ینادرگ  رابناو  هرود  یط  یسرباسح  روما  ماجنا  رد  لیهست  روظنم  هب  دوخ  قباوس  رد  لام ،  هدنریگ 

ریغو يرادـیرخ  شخب  ودرد  دـشاب  یم  یتلود  لاوما  یغالبا  ياهلمعلاروتـسد  عباـت  هک  یفرـصم )  مکحرد  یفرـصم  و (  یفرـصم )  ریغ  ) 
دادـعتو ریگرد  عجارمو  یتاذ  تیهام  هب  هجوت  اب  رابنا  ياه  هلاوح  اه و  ضبق  هناگراهچ  لاکـشا  هک  دـیامن  ظفحو  يدـنب  هقبط  يرادـیرخ 

 : دشاب یم  لیذ  حرش  هب  طوبرم  خسن 

 : * دنوش یم  میسقت  مرف  راهچ  هب  یتایلمع  شدرگو  یتاذ  تیهام  هب  هجوت  اب  هک  رابنا  ياه  ضبق  يا  هشیلک  ياه  مرف  لوا  شخب  فلا – 

نیما يرادرابنا ،  يزادرپراک ،  ياهدحاو (  يارب  هخـسن  جنپ  رد  یفرـصم ،  ریغ  يرادیرخ  لاوما  صوصخم  هرامش 1 : )  رابنا  ضبق  - ) 1
 ( . تابساحم ناوید  یسرباسح ،  لاوما ، 

 ، يزادرپراک ياهدحاو (  يارب  هخسن  جنپ  رد  یفرصم ، )  مکحردو  یفرـصم  يرادیرخ (  لاوما  صوصخم  هرامش 2 : )  رابنا  ضبق  - ) 2
 ( . تابساحم ناوید  يرادباسح ،  لاوما ،  نیما  يراد ،  رابنا 

نیما راد ،  رابنا  لام ،  هدـنروآ  يارب (  هخـسن  راـهچ  رد  یفرـصم ، )  ریغ  يرادـیرخ (  ریغ  لاوما  صوصخم  هرامـش 3 : )  رابنا  ضبق  - ) 3
 ( . باسحیذ لاوما ، 

 ، لام هدـنروآ  يارب (  هخـسن  راـهچ  رد  یفرـصم ، )  مکحردو  یفرـصم  يرادـیرخ (  ریغ  لاوما  صوصخم  هرامـش 4 : )  رابنا  ضبق  - ) 4
 ( . باسحیذ لاوما ،  نیما  رادرابنا ، 

: دنوش یم  میسقت  مرفراهچ  هب  یتایلمع  شدرگو  یتاذ  تیهام  هب  هجوت  اب  هکرابنا  ياه  هلاوح  مود  شخب  ب -

 ، لام هدـنرب  يارب ( هخـسن  راهچرد  نامزاس ، )  زا  جراـخ  هب  راـبنا  زا (  یفرـصم  ریغ  لاوما  جورخ  صوصخم  هرامـش 1 )  رابنا  هلاوح  - ) 1
 ( . یباسحیذ لاوما ،  نیما  راد ،  رابنا 

 ) يارب هخسن  راهچ  رد  نامزاس )  جراخ  هب  رابنا  زا (  یفرصم )  مکحردو  یفرصم  لاوما (  جورخ  صوصخم  هرامش 2 : )  رابنا  هلاوح  - ) 2
 ( . یباسحیذ لاوما ،  نیما  رادرابنا ،  لام ،  هدنرب 

رابنا لام ،  هدـنرب  يارب (  هخـسن  هس  رد  نامزاس ، )  لخاد  هب  رابنا  زا (  یفرـصم  ریغ  لاوما  جورخ  صوصخم  هرامش 3 : )  رابنا  هلاوح  - ) 3
 ( لاوما نیما  راد ، 

 ) هخـسن هسرد  ناـمزاس ، )  لـخاد  هب  راـبنا  زا (  یفرـصم ، )  مکحردو  یفرـصم  لاوما  جورخ (  صوصخم  هرامـش 4 : )  رابنا  هلاوح  - ) 4
 ( . لاوما نیما  راد ،  رابنا  لام ،  هدنرب 

زا لوصو ،  مالعا  تفایرد  دنب 1و2 )  شخبردو ب (  لام  هدنتـسرف  يدابم  هب  لوصو ،  مالعا  لاسرا  دنب 3و4 )  فلا (  شخبرد  رکذت 1 : 
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 . تسا یمازلا  ًالماک  ییارجا  هاگتسد  ره  لاوما  ياه  نیما  يوس  زا  لام  هدننک  تفایرد  يدابم 
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 ، دندرگ یم  بوسحم  ییارجا  ياههاگتـسد  لاوما  زور  يدوجوم  عقاو  رد  دورو  ضحم  هب  رابنا  هب  هدراو  لاوما  هکنیا  هب  هجوت  اب   : 2 رکذت
ياهدـنبرد هدـش  ناونع  ياـه  هویـش  يریگراـکب  قیرطزا  طـبریذ  يداـبم  هب  یتاـعالطا  قـیرزت  راـبنا ،  هب  لاوـما  دورو  زا  دـعب  تسیاـب  یم 

رد ینوناق  عنم  نادقف  لیلد  هب  ریاغم  لمعلاروتـسد  هنوگره  يارجا  تسا  یهیدب  دریذپ ،  تروص  رابنا )  ياه  ضبق  لوا (  شخب  هناگراهچ 
. ددرگ یم  مالعا  دودرم  تحارص  اب  نآ ،  ارجا 

لاوما تایلمع  یلـصا  نکر  رابنا  اریز  تسا  رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  دـنب  نیا  لـماک  تیاـعر  دنب 8 :  تاحیـضوتو  یهیجوت  لیالد  - 
یم ماجنا  رابنا  ياه  هلاوحو  اه  ضبق  تاعالطا  زا  يریگ  هرهب  هار  زاو  طبریذ  يدابم  هب  تاعالطا  هیلک  قیرزت  راـبنا ، قیرطزا  عقاوردو  هدوب 
زین لاوما  نیماو  دروآ  مهارف  ار  یلاوما  روما  ماجـسنا  تابجوم  دناوت  یم  یگداس  هب  هدـش  یحارط  ياه  مرفزا  يریگ  هرهب  نیاربانب  ددرگ ، 

رب اذـلو  دـیامن  یم  مادـقا  دوخ  ياه  مرف  میظنت  هب  تبـسن  یمالعا ،  ياه  مرف  بلاق  رد  هلـصاو  تاـعالطا  زا  يریگ  هرهب  اـب  قیرط  نیمه  زا 
لاوما زور  يدوجوم  رابنا ،  يدوجوم  دـیامن ، یم  ءافیا  طبریذ  يدابم  هب  یتاعالطا  قیرزت  رد  یلـصا  نکر  ناونعب  راـبنا  هک  یـشقن  ساـسا 
يوگلا ساسارب  دشاب ،  یم  صاخ  دیکات  دروم  هنونعم  قورطزا  هطوبرم  تاعالطا  لاسراو  تبث  هدیدرگ و  بوسحم  ییارجا  ياههاگتـسد 

هک مهلاثما  لاس 72 و  بوصم  هماـن  نیئآ  هدام 42  لمعلاروتـسد  هلمج  زا  ددرگ  یم  مالعا  دودرم  ریاغم  لمعلاروتـسد  هنوگره  هدـش  هئارا 
راـبنا رد  هک  یناـمز  اـت  ییارجا  ياـه  هاگتـسد  یتلود و  تاسـسومو  اـه  هناـخترازو  راـبنا  هب  هدـش  دراو  ياـهالاک  هیلک  دـنراد (  یم  ررقم 

رب هوالع  اهشور  هنوگنیا  لامعا  اریز  درادن ، )  یلاوما  باسح  يرادهگنو  بسچرب  قاصلا  هب  زاین  دوش  یم  يرادهگن  طبریذ  ياههاگتسد 
ار مزال  تادیهمت  دناوت  یمن  طبریذ  يدابم  یتاعالطا  يدـنب  هقبط  رد  عنام  داجیا  لیلد  هب  درادـن  یمتـسیسو  یملع  هیجوت  هنوگچیه  هکنیا 

. دروآ مهارف  لاس  نایاپ  ینادرگ  رابنا  ایو  هرود  یطرد  یسرباسح  روما  ماجنا  يارب  زین 

لمعلاروتسد حرـش  هب  ار  ینادرگرابنا  تایلمع  یلام  هرودره  نایاپرد  دنفظوم  ییارجا  ياههاگتـسد  لاوما  ءانماو  اه  نامزاس  نیلوئـسم  - 9
 : دنیامن جردو  طبض  یلاوما  ياه  هدنورپ  رد  ار  تایلمع  تحص  یهاوگو  هداد  ماجنا  هلحرم  ود  یط  لیذ 

زا معا  رابنارد (  دوجوم  لاوما  يرادرب  تروص  قیرطزارابنا  شرامـش  تاـیلمع  ءادـتبا  هلحرم  نیارد  راـبنا : شرامـش  لوا :  هلحرم  فلا – 
لمعلاروتسد ساسارب  اهنآ  هب  هطوبرم  تاعالطاو  ماجنا  رابنا  هرود  يادتبا  قباوس  دانسا و  اب  اهنآ  قیبطتو  یلاقتنا ) ... ،  یناما ،  يرادیرخ ، 

لقتنم دـیدج  رتافد  هب  دـعب ،  لاس  هرود  يادـتبا  يدوجوم  ناونع  هب  ییاهن  لرتنک  زا  دـعب  رابنا  هرود  نایاپ  يدوجوم  لکو  کیکفت  دنب 8 
. ددرگ یم 

 ، دـنب 8 لمعلاروتـسد  ساسارب  هدـش  ماجنا  یتاعالطا  کیکفت  هب  هجوت  اب  هلحرم  نیارد  يا :  هجدوب  لصفرـس  اب  لرتنک  مود ،  هلحرم  ب -
لاوما نیماو  رابنا  دحاو  رد  هنیزه  دانسا  دوجوم  قباوس  اب  يرادباسح  دحاو  رد  یلام  لاس  یطرد  هدش  يرادیرخ  لاوما  هنیزه  دانسا  قباوس 
لاوما ریاس  جورخو  دورو  لرتنکو  یتفایرد  صیـصختو  يا  هجدوب  لصفرـس  اـب  لـماک  یگنهاـمه  زارحا  زا  سپ  هسیاـقم و  يزادرپراـکو 

. ددرگ یم  رداص  ییارجا  هاگتسد  يارب  ینادرگرابنا  ییاهن  همین  دیئات  هدش ،  لاسراو  یتفایرد  ياه  یلوصو  مالعاو  يرادیرخریغ 
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ار یتوافت  ینادرگرابناو  رابنا  شرامـش  تایلمع  نیب  روشک  ییارجا  ياههاگتـسد  نیلوئـسم  بلاـغ   : دنب 9 تاحیـضوتو  یهیجوت  لیالد  - 
هعومجم درکلمع  لرتنک  ینعی  ینادرگ  رابناو  یلام  لاس  نایاپرد  راـبنا  يرادرب  يدوجوم  ینعی  راـبنا  شرامـش  هکنآ  لاـحو  دنتـسین  لـئاق 

لـصا هب  انب  یلرتنک  دنیارف  ود  يدـنبعمج  عقاو  رد  ینعی  ییارجا  هاگتـسدرهرد  ینادرگ  رابنا  رگید  ترابع  هب  ایو  یلام  هرود  یطرد  لاوما 
هرود یطرد  لاوما  جورخ  دورو و  لرتنک  مود )  ینعی (  تقیقح  لـصا  یلاـم و  هرود  ناـیاپرد  يدوجوم  قیقد  لرتنک  لوا )  ینعی (  ققحت 

هحورطم دراوم  تیاعر  نمض  يرادیرخ  ریغو  يرادیرخ  زا  معا  یلام 

 . دنشاب یم  دنب 8 و9 

زا دنـشاب  هدیـسرن  لاوما  نیماو  راد  رابنا  دیئاتو  ءاضما  هب  نآ  رابنا  ياه  ضبق  هک  يدانـسا  هوجو  هدش ،  يرادیرخ  لاوما  صوصخرد  - 10
دنیامن ظاحل  ًالماک  ار  مزال  تقد  صوصخ  نیارد  یتسیاب  دنـس  ناگدننک  میظنت  اذلو  دوب  دهاوخن  تخادرپ  لباق  يرادباسح  دـحاو  يوس 

 . دوب دنهاوخ  لوئسم  تروص  نیا  ریغرد 

بجوم ییارجا  نماض  کی  ناونعب  دش  نایب  هک  یطوسبم  حرـش  هب  نآ  تیمهاو  دنب  نیا  غالبا  لیالد  دنب 10 :  حیضوتو  یهیجوت  لیالد  - 
یجیردـتو رمتـسم  روطب  دوخ  طبریذ  يدابم  رد  راکدوخ  روط  هب  دـیرخ  صوصخرد  ار  مزال  تاـعالطا  یماـمت  لاوما  نیما  هک  ددرگ  یم 

هطوبرم تاعالطا  تارییغت ،  ماجنا  اب  نامزمهو  دشاب  هتـشاد  یهاگآ  ییارجا  هاگتـسدرد  لاوما  هعومجم  تکرح  نایرج و  زاو  يدـنب  هقبط 
دیامن هئارا  تلاح  نیرت  حیحص  هبو  نکمم  نامز  نیرت  هاتوکردو  طبریذ  عجارم  هب  ار  مزال  راکشدرگ  شرازگو  سکعنم  دوخ  رتافدرد  ار 
هفیظو ماجنا  مدعو  لرتنک  راکدوخروطب  لبق  هلحرم  رد  ار  تایلمع  تحـص  طبریذ  عجرمره  کیتامتـسیس ،  هخرچ  نیارد  تسا  یهیدـب  ، 

تاحالـصا ماجنا  زا  سپ  هعومجم  هداتفا و  قیوعت  هب  هصیقن  عفر  نامز  ات  تقوم  روطب  يراج  روما  هک  دیدرگ  دـهاوخ  بجوم  تمـسق  ره 
. دهد همادا  دوخ  تکرح  هب  نکمم  نامز  نیرت  هاتوک  رد  مزال 

يریگولجوحنره هب  نآ  عیـضت  زاو  هدوب  اشوک  لاوما  يرادـهگنو  ظفحرد  دـنفظوم  ییارجا  ياه  هاگتـسد  ياهورینو  ناـنکراک  هیلک  - 11
. دنروآ لمعب  ار  مزال 

اذلو هدیدرگ  تفایرد  ینمـضروطب  لغاش  لنـسرپ  هیلکزا  مزال  تادـهعت  نآ  لاثماودـنب  نیا  غالبا  اب  دنب 11 :  حیـضوتو  یهیجوت  لیالد  - 
تـساوخ زاـبو  يریگیپ  لـباق  یتحار  هب  هدـش  مـالعا  نیزاوم  زا  فلختو  یمازلاریاود  نیلوئـسمو  ناـنکراک  يوسزا  نآ  داـفم  قیقد  يارجا 

. دوب دهاوخ 

: مظان همانشخب  تیّمها  ترورض و 

مهیلع دـمحم  لآو  دـمحم  ینعی  نیموصعم  تارـضح  هصاخ  تایانع  ابو  یهلا  لضفو  لوح  هب  دـیدرگروکذم  نونکات  هچنآ  هب  تیاـنع  اـب 
هدادرارق دوخ  یتظفاحم  هکبشرد  ار  یلاوما  طبریذ  يدابم  یمامت  دناوت  یم  همانشخب  نیا  يارجا  ددرگ  یم  مالعا  مامت  تیعطاق  اب  مالسلا ، 
تابجوم طبترم ،  نیناوق  داـجیا  قیرطزاو  ارجاو  نییعت  ار  روکذـم  يداـبم  تاراـیتخا  دودـح  فیاـظو و  حرـش  نیرتمهم  ینمـض ،  روطب  و 
نینچمه دــشخب و  ییاـهر  یلاـم  ياـه  هدافتــسا  ءوـس  ماـسقا  عاوـنارطخزا و  ار  یلاوـما  هعوـمجم  مـهارف و  ار  ییارجا  تاـیلمع  تیفاـفش 

 ، مزال یتاعالطا  کیکفتو  ییارجا  ياهتیلاعف  حیحص  يزاسرتسب  اب  ات  دوب  دهاوخرداق 
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هلالج لج  قح  ترـضحزا  نایاپرد  دـیامن . يراـی  نکمم  لکـش  نیرتهب  هب  ار  ییارجا  هاگتـسد  جراـخو  لـخادرد  یتراـظنروما  نیلوئـسم 
رب مدق  وا  راکـشآو  حضاو  قیرطردو  لوغـشم  وا  تمدخ  هب  كاپو  صلاخ  ياه  تین  اب  هک  دـهدرارق  یناسکزا  ار  ام  ات  میامن  یم  تلئـسم 

 ( . نیملاعلا بر  نیمآ  دنراد (. یم 

 : ییارجا ياههاگتسدرد  لاوما  یتبرض  یسرباسح  ینابمو  لوصا  ب :  - 2

رابنا تایلمع  رظن ،  دروم  ییارجا  هاگتسد  ایآ  هک  دوش  صخشم  هک  تسا  مزال  ییارجا  هاگتسد  رهرد  لاوما  یتبرـض  یـسرباسح  روظنم  هب 
 ، دـهد یمن  ماجنا  ار  هنایلاس  ینادرگ  رابنا  تایلمع  هک  ییارجا  هاگتـسدره  تسا  یهیدـب  ریخ ،  ای  دـهد  یم  ماجنا  ار  دوخ  هنایلاس  ینادرگ 

 . تسا هدومن  مهارف  یلام  ياه  هدافتسا  ءوس  ماجنا  يارب  ار  یلاوما  طیحم  ًارهق 

ار یتوافت  ینادرگ  رابناو  رابنا  شرامش  تایلمع  نیب  روشک  ییارجا  ياههاگتـسد  نیلوئـسم  بلاغ  دیدرگ  رکذ  هک  هنوگنامه  مهم :  رکذت 
ًاتیهام دشاب ،  یم  ینادرگرابنا  يارب  مزال  يا  همدقم  هکنیا  زا  رظن  فرص  يرادرب ،  يدوجوم  ینعی  رابنا  شرامش  هکنآ  لاحو  دنتـسین  لئاق 

 ) يدوجوم ققحت  لـصا  ینعی  یلرتـنک ،  دـنیارف  ود  يدـنبعمج  لـصاح  عقاو  رد  ینادرگ  راـبنا  اریز  ددرگ ،  یمن  بوـسحم  ینادرگ  راـبنا 
يرادـیرخ زا  معا  یلام  هرود  یطرد  لاوما ، )  جورخو  دورو  لرتنک  یلاوما (  هدـش  ماجنا  تارییغت  ینعی  تیعقاو ،  لصاو  رابنا )  شراـمش 

 . دوب دهاوخ  ددرگ  یم  روکذم  هک  یحرش  هب  يرادیرخ و ، ... ریغو 

طیارـشو لوصا  تسیاب  یم  دـهد  یم  ماجنا  هنایلاس  ینادرگ  رابنا  تاـیلمع  ییارجا  هاگتـسد  ره  هاـگره  قوف  هحورطم  دراوم  هب  تیاـنع  اـب 
زا يراع  یتیهام ،  ظاحل  هب  هدش و  ماجنا  يروص  روطب  ینادرگرابنا  تروصنیا  ریغرد  دیامن  ظاحل  ار  لیذ  حرـش  هب  ینادرگ  رابنا  حـیحص 

 . تسا هدیدرگ  مهارف  یلام  ياه  هدافتسا  ءوس  عاونا  ماجنا  يارب  یلاوما  طیحم  ًارهقو  هدوب  تحص  طیارش 

 : ینادرگ رابنا  تایلمع  ماجنا  حیحص  طیارشو  لوصا  - 

 : دریذپ تروص  لیذ  حرش  هب  حیحص و  هویش  هب  تسیاب  یم  ینادرگرابنا  ماجنا  تهج  یسرباسحو ،  دانسا  یسررب  ییارجا  لحارم 

رابنا هب  طوبرم  دانسا  یسررب   B  = يرادباسح رد  دوجوم  دانسا  یسررب   A=

تریاغم تروص  نییعتو  دانسا  قیبطتو  یلاوما  یسرباسح   D  = لاوما نیما  هب  طوبرم  دانسا  یسررب   C=

 ( یصیصخت یتفایرد (  تارابتعا  عمجرس  اب  هنیزه  دانسا  لرتنک   E=

 ( : يرادباسح دحاو   ) A هلحرم حیضوت  - 1

. دنشاب حیحص  قباوس  ياراد  يرادباسح  دانسا  هیلک  تسا  مزال  ینادرگرابنا ،  تایلمع  حیحص  يارجا  ياتساررد 

 : يرادباسحدحاورد حیحص  هقباس  دوجو  موهفم  مهم :  هتکن 
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یهیدب لاوما و ، ... نیماورادرابنا  هدش  دیئاترابنا  ضبق  دیرخروتسد ، حرش  هب  طوبرم  دانسا  دوجو  ینعی  يرادباسحرد  حیحص  هقباسدوجو 
لاوما تاعالطاو  رامآ  هک  تسا  بلطم  نیا  دیوم  راد  رابنا  لاوما و  نیما  طسوت  هدش  دیئات  رابنا  ضبق  دوجو  تسا 
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هاگتـسد لاوما  هعومجم  هب  نآ  تاـعالطاو  هدیـسر  راد  راـبنا  دـیئات  هب  راـبنا  هب  دورو  زا  سپو  جرد  لاوما  نیما  قباوسرد  هدـش  يرادـیرخ 
 . تسا هدیدرگ  دراو  ییارجا 

 : هجیتن

ضبق رودص  ابو  هدرک  ینابت  زادرپراکو  رادـباسح  تسا  نکمم  یتلاح  نینچرد  دـشابن  قوف  حرـش  هب  قباوس  يراد  يرادـباسح  دـحاورگا 
هوجو دـشاب ، هدـش  هفاـضا  ییارجا  هاگتـسد  لاوما  هعومجم  هبو  هدـش  راـبنا  دراو  سنج  هکنیا  نودـب  یعقاو ، )  ریغو  يروص   ) یلعجراـبنا

يرادهگن مدع  ابو  لقتنم  ییارجا  هاگتسد  جراخ  هب  يزادرپراک  نادرگ  هاوخنت  قیرطزا  ار  هطوبرم 

اب دیدش  دروخرب  هحماسم  لیلد  هب  لقادح  یتلاح  نینچرد  نیاربانب  دنشاب . هدرب  نیب  زا  ار  یسرباسح  هنوگره  ناکما  قباوس ،

ناوید رد  دوجوم  دانسا  لرتنک  قیرطزا  اهنت  یتلاح ،  نینچ  رد  یلاوما  هدافتـسا  ءوس  اب  هطبار  رد  مرج  تابثاو  تسا  مزال  يرادباسح  دحاو 
. دوب دهاوخ  نکمم  رابنا  سانجاو  تابساحم 

 ( : یلاوما یسرباسح  لاوما ،  نیما  هب  طوبرم  دانسا  رابنا ، هب  طوبرم  دانسا   ) D ، C ، B لحارم حیضوت  - 2

مزال یتلاح  نینچ  نیاربانب  تسا ،  لاوما  نیما  رتافد  رد  اـهنآ  تاـعالطاو  راـمآ  تبثو  راـبنا  هب  ساـنجا  دورورب  ضرف  یلاوما  متـسیسرهرد 
ینعی  ( E  ) هلحرم تیاعر  طرـش  هبو  دنـشاب  هتـشاد  لماک  یگنهامه  لاوما  نیماو  رابناو  يرادـباسح  دـحاو  رابنا  ياـه  ضبق  دادـعت  تسا 
حیحص لکش  هب  ینادرگرابنا  ماجنا  هسلجتروص  تریاغم ،  دوجو  مدعو  یتفایرد  صیـصختو  تارابتعا  عمجرـس  اب  اه  هنیزه  دانـسا  لرتنک 

. دش دهاوخدیئاتو  میظنت 

 : تسا لیذ  حرش  هب   E هلحرم ات  نآ  تایلمع  ماجنا  لومرف  هک 

 (. هرود یط  هرداص  رابنا  ياه  ضبق  لاس +  يادتبا  يدوجوم  –  ) رابنا ياه  هلاوح   = ) لاس نایاپ  يدوجوم  لاوما =  نیما  قباوس 

 : یتفایرد صیصختو  تارابتعا  عمجرس  اب  هنیزه  دانسا  لرتنک  ای   E هلحرم حیضوت  - 3

نینچمه دراد ،  تواـفت  لاـس  ناـیاپ  رد  راـبنا  لاوـما  شرامـش  اـب  ینادرگراـبنا  میهاـفم  هک  هنوگناـمه  دـیدرگ ،  رکذ  هچنآ  هـب  هجوـت  اـب 
هدش دیئات  رابنا  ياه  ضبق  اب  يرادباسح  دحاو  حیحص  قباوس  قیبطت  ینعی  دراد  توافت  زین  لاوما  یتریاغم  تیعـضو  نییعت  اب  ینادرگرابنا 

ار ینادرگرابنا  موهفم  مه  زاب  یلاوما ، )  تریاـغم  تروص  هیهت  ینعی (  رگیدـکی  اـب  اـهنآ  تیعـضو  قیبطتو  لاوما  نیما  قباوسو  راد  راـبنا 
سپ يرادباسح  دحاو  حیحص  قباوس  هک  تفای  دهاوخ  ققحت  ینامز  ینادرگرابنا  تایلمع  لماک  تحص  طرـش  هکلب  درک  دهاوخن  یعادت 

تخادرپ ياه  هنیزه  لاوما (  دـیرخ  تهج  هدـش  تخادرپ  تارابتعا  عمجرـس  اب  لاوما ،  نیماو  راـبنا  دـحاو  رد  دوجوم  قباوس  اـب  قیبطت  زا 
اب روکذم  لحارم  یگنهامه  مدعو  یمالعا  هلحرم  راهچ  رد  تحـص  تروصرد  تسا  یهیدب  دشاب  هتـشاد  یگنهامه  يرادباسح ، )  هدـش 

هاگتـسدره لاوما  تیعـضو  نیارباـنب  دوب ، دـهاوخزرحم  یلاـم  هدافتـسا  ءوس  عوقو   ( ، E  ) ییاهن هلحرمرد  یـصیصخت  تاراـبتعا  عمجرس 
یمالعا لومرف  حرـش  هب  هک  يرادـباسح  دـحاو  ياهرابنا  ضبق  دانتـسا  هب  لاس ، )  ناـیاپرد   ) یتسیاـب یلاـم  هرود  هاـمره  ناـیاپرد  ییارجا 
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تروصردو هسیاقم ،  هدـش ،  هداد  قیبطت  یـصیصخت  تارابتعا  عمجرـس  ابو  لرتنک  لاوما  نیماو  رادرابنا  ياـهرابنا  ضبق  اـب   ، D هلحرمرد
. ددرگ میظنت  ینادرگرابنا  لحارم  ماجنا  هسلجتروصو  رداص  هیدیئات   ، یلایرو یلاوما  تریاغم  دوجو  مدعو  تایلمع  تحص 
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رادومن هصالخ 

ینادرگرابنا ماجناو  یتبرض  یسرباسح  قیرطزا  ییارجا  ياه  هاگتسد  یلاوما  ياه  هعومجم  راتخاس  حالصا 

 ( ینادرگرابنا ماجنا  يارب  هناگجنپ  مزال  طیارش  ) 

 : A هلحرم

حیحص هقباس  دوجو  يرادباسح :  دحاو  لرتنک 

 ( . لاوما نیماو  راد  رابنا  هدش  دیئات  رابنا  ضبق  دیرخ +  روتسدو  هنیزه  حرش  ) 

 : B هلحرم

یلام هرود  یطرد  رابنا  هب  هدش  يرادیرخ  لاوما  دورو  تبث  رابنا : دحاو  لرتنک 

 ( . رابنا دحاو  هرداص  ياه  رابنا  هلاوحو  رابنا  ضبق  رودص  لرتنک  ) 

 : C هلحرم

 : يرادعمج دحاو 

 ( لاوما نیما  تاعالطا  اب  رابنا  ياه  هلاوحو  اهرابنا  ضبق  یگنهامه  لرتنک  ) 

 : D هلحرم

 . E هلحرم تحص  طرش  هب  یلام  هرود  نایاپ  رد  رابنا  دحاو  یلاوما  هعومجم  لرتنک 

لاوما نیما  قباوس 

 ( رابنا ياه  ضبق  رابنا + لاوما  لبق  يدوجوم  –  ) رابنا هرداص  ياه  هلاوح   = ) هرود نایاپ  يدوجوم  رابنا = شرامش 

 : E هلحرم

 . یلاوما رادیرخ  هدش  تفایرد  صیصخت  عمجرس  اب  هنیزه  دانسا  لرتنک  هلحرم 

اب هک  يرادـباسح  دـحاو  رابنا  ياـه  ضبق  دانتـسا  هب  یـسرباسح  هروداـیو  یلاـم  هرود  ناـیاپ  رد  تسیاـب  یم  ییارجا  هاگتـسد  ره  رد  سپ 
. دوش ینادرگ  رابنا   D هلحرم ماجنا  حرش  هب  هدیدرگ  لرتنک  لاوما  دیرخ  يارب  هدش  هداد  صیصخت  تارابتعا  عمجرس 
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 : تلود ياهدمآرد  مود ،) روحم  رد (  تالضعم  عفر  یگنوگچ  - 

ییارجا ياهوگلا  یفرعم  اهراکهار ب - فلا – 

راذـگرثا روحمود  رد  اه  راتخاس  حالـصا  موزل  لـیالد  روشکرد ،  رثومو  رادـیاپ  لاغتـشا  داـجیا  ياتـساررد  دـش ،  ناـیب  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
دنتـسه دمآرد  داجیا  ییاز و  لاغتـشا  تیهام  ياراد  ًاتلاصا  هک  یلـصا  لماوع  ناونع  هب  اهدمآردو  اه  هنیزه  شخب  ودردوروشک  يداصتقا 
یفرعم ییارجا  ياـهوگلا  اـهراکهارو و  یـسررب  تلود  یعبتو  یتاذ  ياـه  هـنیزهرب  رثوـم  ياـه  ییاـسرانو  لـئاسم  لوا  شخبردو  یفرعم 
یمالعا تاعوضوم  يریذپ  لیلحتو  هیزجت  ناوت  ازجم و  یسررب  تیلباق  مغریلع  شخبود  نیا  هک  تسا  نآ  مهمو  لمات  لباق  هتکن  دیدرگ ،

میظع هنومنزکارم  داـجیا  تروصرد  لاـثم  روـطب  دـندرگ ،  یم  بوـسحم  دـحاو  هملکزین  ًاـتلاصاو  هدوـب  رگیدـکی  موزلم  مزـال و  ًاـساسا  ، 
ای یخیرات  طاقن  رد  یللملا  نیب  یخیرات  ياـه  هزوم  حاـتتفاو  تخاـس  اـب  هلاـس  رازه  دـنچ  یگنهرف  ثاریم  زا  يریگ  هرهب  تهج  هدرتسگو 
اه يدوـجوم  نیا  تسارح  ظـفح و  يارب  هچناـنچو  هدوـب  يدـمآرد  تیهاـم  ياراد  دوـخ  يا  هنیزه  رهاـظ  مغریلع  اـه و ، ... ناتـسا  زکارم 

هرهب یلاوما  هعومجم  يرادهگنو  ظفح  ياه  شور  نامه  زا  لوقنمریغ ، ) لوقنم و  زا  معا  یگنهرف  ثاریم  میظع  یناتـساب  ياه  هعومجم  )
لیلد هب  رادیاپورمتـسم  يرتسب  ياراد  يروآزراو ، ییاز  لاغتـشا  ياتـساررد  عومجملا  ثیح  نم  قوف  هنومن  ياـه  هعومجم  ددرگ ، يریگ 
لوا عجرم  يروآ  زرا  هک  توافت  نیا  اب  تشاددـهاوخ  يروآزرا  تفن  ياه  هاچ  هباثم  هب  هوقلاب ،  ناوتو  یناهج  داصتقا  سونایقا  هب  لاـصتا 

هب یـساسا  تامیمـصت  ذاختا  دیدرگ ،  دهاوخروکذم  هدـنیآ  ياه  رطـسرد  هک  هچنآ  حرـش  هب  نیاربانب  دـشاب ،  یم  تقوم  یمودو  رمتـسم 
 ، تلود رایتخا  رد  دوجوم  ياهرازبا  هب  هجوت  اب  یلـصا ،  رادـمرد  نآ  ینابم  نتفرگرارقو  حیحـص  رتسبرد  هحورطم  دراوم  ندادرارق  روظنم 

. دوش یم  هتخادرپ  نآ  لیصفت  حیضوت و  هب  شخب  نیارد  ییارجا  ياهوگلا  یفرعمو  اهراکهار  بلاق  رد  هک  یقلت  ییانثتسا  زایتما  کی 

 : ییارجا ياهراکهار  فلا :  - 1

زا عنام  يداح  تالـضعم  هک  دـهد  یم  ناشن  تلود  يدـمآرد  مهم  ياه  شخب  یتیهاـمو  یلکـش  راـتخاسرد  هدـمآ  لـمعب  ياـه  یـسررب 
هک ییاهریغتم  دشاب ،  یم  لاغتـشا  شخبرد  ًاصوصخ  هدش ،  نییعت  فادها  رد  نآ  رثوم  تیاده  مدـعو  تلود  یعقاو  ياهدـمآرد  لوصح 

هدومن يراذگرثا  تلود  یلایرو  يزرا  ياهدمآردرب  روصت  لباق  ریغ  ًالماک  روطبو  دوخ  یعقاو  ياهریـسم  رد  تکرح  اب  دنناوت  یم  ًاتلاصا 
نیا زا  یـضعب  تیعـضو  قابطنا  دـنزاس ،  مهارف  ار  لاغتـشا  راتخاس  یهدـناماس  قیرطزا  هعماج  هافرو  يداـصتقا  تاـبث  يرارقرب  تاـبجومو 
نیچ دننام  هباشم (  ياهروشکرد  اهریغتم  نیمه  تیعـضو  اب  یگنهرف و ، ) ... ثاریم  زا  لصاح  ياهدمآرد  لاثم  روطب  روشکرد (  اهریغتم 

زا راب  فسا  لاح  نیعردو  روآ  بجعت  ًالماک  روطبو  لـماک  یناـماسبان  جرم و  جره و  تیمکاـح  دـیوم  هسنارف و ، ) ... ایناپـسا ،  هیکرت ،  ، 
عبانم زا  ییاهـشخب  دـش  هراشا  ًالبق  هک  هنوگنامهو  دـشاب . یم  تلود  رایتخا  تحت  يدـمآرد  ياـه  هعومجمرد  هدـش  اـهر  ياـه  تیریدـم 

شیازفا زا  ار  تلود  یتحار  هب  دـناوت  یم  هدـنراگن  رواب  هب  هک  تسا  رادروخرب  یفـصولا  دـیاز  هوقلاـب  ییاـناوت  ناـنچ  زا  تلود  يدـمآرد 
تدم دنلب  رد  تفن  دمآرد  هب  اکتا  تدم و  هاتوک  رد  ضراوع و ، ... ذخا  ایو  تایلام  لوصو  قیرطزا  دمآرد  هب  ءاکتاو  یگتـسباو  هنوگره 

لیان هعماجرد  ناصقن  نیا  زا  لصاح  يرهق  تیمورحم  رد  دوخ  یهافر  فادـها  هب  عنام  ایو  شلاچ  هنوگره  دوجو  نودـب  هدومن و  زاین  یب 
زا یسررب  شخب  نیارد  ددرگ ، 
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میظع عباـنم  نیا  هنوگچ  هک  دـهد  یم  ناـشن  هنومن ، ناونع  هب  تلود  راـیتخا  رد  لاـفنا  هعومجم  زا  يدـمآ  رد  رثوم  لـماع  دـنچ  تیعـضو 
هخرچزا نآ  میظع  تـالوصحم  ًـالمع  هدـیدرگ و  نارحب  راـچد  هدـنزاسو ،  يوـق  ياـه  تیریدـم  يریگراـکب  مدـع  اـب  تـلود  يدـمآرد 
شراگن نیا  ياه  یگژیو  صیاصخزا و  دیدرگ  حیرصت  هدنراگن  فادها  شخبرد  هک  هنوگنامه  هدش و  هتشاذگ  رانک  تلود  ياهدمآرد 

هب هجوت  اب  تلود  رایتخا  تحت  دوجوم  لاعف  ياهرازبا  زا  يریگ  هرهب  هدافتـسا و  تیلباق  عیرـس و  يارجا  ندوب ،  یتایلمع  ندوب ،  فافـش  ، 
ياه شخب  ياه  يدوجوم  هنوگچ  هک  دش  دهاوخ  نایب  نینچمهو  دوب  دهاوخ  هدـش  نییعت  فادـها  هب  لین  یـشخبرثا و  رد  عیرـس  ییاناوت 

راتخاس رب  هدوب  هتـسباو  رگیدکی  هب  يزجتیال  ًالماکروطبو  موزلمو  مزال  یلاوما  میظع  ياه  هعومجم  تسارحو  ظفح  عوضومو  يا  هیامرس 
زا لصاح  دمآرد  زا  رتعیرسو  رتناورو  رتهب  رایـسب  یناهج  داصتقا  ینونک  تیعـضورد  هک  یعبانم  دنرادروصت ،  لباقریغ  رثا  روشک  لاغتـشا 

هنوگچ هک  دش  دهاوخ  ناونع  نینچمهو  دـنیامن  يروآ  زرا  روشک  يارب  دـنناوت  یم  عبانم  ریاس  زینو  نآ  ياه  هدروآرفو  تفن  شورف  لحم 
هب اه ، تیریدـمرد  نارحب  نیا  لصاح  هنوگچو  هتـشاد  عبانم  نیا  رب  مکاح  فیعـضو  ناوتان  ياه  تیریدـم  رد  هشیر  داح ،  تالـضعم  نیا 

مدـعو تلود  یعقاو  ياهدـمآرد  لوصح  زا  عنام  هتفای و  دـیدشت  طبریذ  يدابم  یهاگآ  مدـعو  هعماج  رب  مکاح  طلغ  ياه  گـنهرف  ددـم 
هدیدرگ دشاب ،  نآ  نیبطاخم  نیرتمهم  زا  دناوت  یم  لاغتـشا  هک  نآ  هب  طوبرم  يرهق  ثحابم  ریاسو  یعقاو  ياهرتسبرد  عبانم  نیا  تیادـه 

هدوب رتتـسم  روحم  ود  نیا  داهنرد  ًاتلاصا  نآ ،  رادیاپ  هعـسوت  ایو  ظفح  داجیا ،  هلوقم  زا  معا  لاغتـشا  ثحبم  دوجو  رگید  ترابع  هب  تسا 
زا فادـها  هب  لینرد  يرو  هرهب  نیرتالاب  دـنناوت  یم  راذـگ  رثا  روحم  ود  نیا  لماوع  نآ ،  ییارجا  ياـهراکهار  هب  هجوتو  ذاـختا  اـب  ًاـعبتو 

. دنیامن لصاح  روشک  داصتقا  يارب  ار  نآ  هب  طوبرم  تالکشمو  لئاسم  لصفو  لحو  هعماج  یهافر  دصاقمو  لاغتشا  هدش  نییعت  شیپ 

 : اهراکهار یفرعم  - 

 ( : تلود ياهدمآرد  مود (  روحم  هعسوت  هب  طوبرم  ياهراکهار  فلا –  - 2

 ( . روشک تافوقوم  لافنا ( :  هعومجم  زا  لوا  هنومن  باختنا  فلا –  -1-2

 ( . یگنهرف ثاریم  لافنا (  هعومجم  زا  مود  هنومن  باختنا  فلا –  - 2-2

حالصا یصصخت و  هورگراک  لیکـشت  ییارجا :  ياه  هاگتـسد  رد  لوحت  داجیا  يدربهار  راکهار  هئارا  موس  هنومن  باختنا  فلا –  - 3-2
قیرطزا لاغتـشا  هعـسوت  داجیا و  فدـه  اب  ییارجا  ياه  هاگتـسد  یتیریدـم  ياهرتسب  قیبطت  رییغت و  اـی  لاغتـشا (  هنیمز  ياـه  تخاـس  ریز 

 ( یصصخت ياه  هاگراک  لیکشت 

 : روشک تافوقوم  فلا –  -1-2

زا اهدمآرد ،  ثحبم  زا  مود  روحم  ینابم  تیوقتو  روشک  يزرا  یلایر و  ياهشخب  يدمآرد  ياهراتخاس  يزاس  هنیهبو  حالصا  ياتساررد 
روشک تافوقوم  ثحبم  تسا ،  یمالـسا  تلود  اب  اهنآ  تیلوت  فیرـشلا ،  جرف  یلاعت  جـع ا ... نامز  ماـما  تبیغ  ناـمزرد  هک  لاـفنا  هلوقم 
عفانم هک  دهد  یم  ناشن  روشک  تافوقوم  كانفسا  تیعضو  صوصخرد  هدمآ  لمعب  ياه  یـسررب  تسا ،  هدش  باختنا  لوا  هنومن  ناونعب 

ترـضح نامز  ماما  هب  قلعتم  عقاو  رد  هک  روشک  تافوقوم  لک  زاو  جراخ  فاقوا  نامزاس  ءالیتساو  دـیزا  ًـالمع  روشک  تاـفوقوم  عباـنم  و 
هک تافوقوم  نیفرـصتمو  تسا  هدنامن  یقاب  يوتحم  یبو  شزرا  یب  يرهاظ  هتـسوپ و  زج  دشاب ،  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم 
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ابو هتشذگ  میژر  نامز  یمالسا  دض  نیناوق  زا  کسمت  اب  دنا  هدوب  زورید  هلاسکی  ياه  نیشن  هراجا  ًامامت 
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عون زا  تیکلام  هب  ار  دوخ  ینیـشن  هراـجا  عوضوم  درادـن ،  مالـسا  رد  هشیر  ًادـبا  هک  هشیپو و ... بسک  قح  یناطیـش  ياهدـنفرت  هب  لـسوت 
تین فالخربو  مالـسا  سدقم  عرـش  ینابمو  لوصا  زا  دادترا  ابو  هدش  طلـسم  هنابـصاغ  روطب  روشک  تافوقوم  رب  هدرک و  لیدـبت  یلفقرس 
یلص مالسا  مرکم  یبن  عرش  ماکحاو  یمالـسا  راکو  بسک  ینابمو  لوصاو  یقالخاو  یمالـسا  نیزاومو  لوصا  یمامت  هب  انتعا  یبو  نافقاو 

رد فسات  تیاهن  اب  تیعـضو  نیاو  دـنا  هدادرارق  لواـپچو  اـمغی  دروم  ًـالماک  ار  نآ  عفاـنم  بصغ و  ار  تاـفوقوم  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا 
تالـضعم یمامت  دـنناوت  یم  نکمم  ناـمز  نیرتهاـتوک  رد  هک  ییاهدـمآرد  تسا ،  قداـص  روشک  تاـفوقوم  قاـفتا ، ) هب  بیرق   ) یماـمت

ریغ ياهدـنفرت  عاونا  هب  دانتـسا  اب  دـنیامن ، عفترم  ار  روشک  نیلوئـسم  ياـه  هغدـغدو  نادـنمزاین  يداـصتقا  یعاـمتجا و  ياـه  تیمورحمو 
دـناعم و ناـیامن  ناملـسم  هورگ  ود  هنالوئـسم  ریغو  لواـپچ  دروم  لـبق  میژر  راـب  تبکنو  سجنو  سحن  ثیراوم  زا  هدـنام  یقاـب  یمالـسا 
 ، تسا هدروآ  مهارف  ار  یفاقوا  كالما  رد  لـیم  فیح و  يدـعت و  ملظ و  ساـساو  هتفرگ  رارق  یمالـسا  تما  زا  ناداـنو  لـهاج  ناناملـسم 
يا هشیر  چیه  هک  هنابصاغ و ، ... ینیشن  هراجا  هقباس  ای  هشیپو  بسک  قح  لیبق  زا  یناطیش  یتاعوضوم  حرط  اب  هک  نیـشن  هراجا  ینابـصاغ 
هداد قوس  یفوقوم  کلم  ینمض  تیکلام  يوس  هب  ار  دوخ  هنابصاغ  تقوم  ینیشن  هراجا  عوضوم  درادن ،  یمالسا  یهقف  ینابمو  قوقح  رد 

قوقح داجیا  نانآو  دوخ  ياربو  راذگاو  ثلاث  دارفا  هب  هشیپو ،  بسک  قحو  یلفقرس  هنابـصاغ  نیوانع  تحت  ار  دوخ  هنابـصاغ  تافرـصتو 
هنابصاغ فرصت  رارمتسا  لعف  هک  دعب  لبق و  زا  معا  رگمتس  ملاظ و  نافرصتم  نابـصاغ و  نیا  دنا ،  هداد  رارق  ثاریم  هب  ای  هدومن و  هناملاظ 

رد يا  هشیر  هنوگ  چیه  هک  یلیالد  دانتسا  هب  دشاب ،  یم  ناشناردپ  ای  دوخ  هلاسکی  ياه  همان  هراجا  سردنم  هنهک و  قاروا  هب  دنتـسم  نانآ 
یناطیش ياهدمآرد  یفوقوم ، کلم  عفانم  لواپچ  نمضو  یفرعم  مدرم  هب  یفوقوم  كالما  ناکلام  ار  دوخ  درادن  یمالسا  تعیرـش  ماکحا 
هفوقوم نیا  قافتا  هب  بیرق  رثکا  دـنیامن ،  یم  راذـگاو  ثلاث  دارفا  هب  اـیو  دوخ  نادـنزرف  هب  لـسن ،  هب  لـسن  فرـصم و  ار  لـصاح  مارح  و 

هب نآ  لیوحت  و  فاقوا ،  نامزاس  ینعی  فقو  نایلوتم  هب  هراجا  نامز  ءاضقنا  زا  سپ  نآ  لیوحتو  کلم  هیلخت  ياج  هب  تفـصولاز  ناروخ 
نآ يارب  دمآرد  نیرتالاب  هفوقوم و  کلم  يارب  حالصو  هفرص  نیرتالاب  نیرتهب و  نمضتم  هک  ییاه  همان  هراجا  میظنت  اب  دیدج  نارجاتـسم 

رایسب رایسب  غلابم  تافوقوم ،  زور  هلداع  یسانشراک و  یعقاو  ياهب  هراجا  تخادرپ  لقادح  ای  نافقاو و  یمالعا  دراوم  هب  فرـصم  تهج  ، 
راب و تیانج  لمع  نیا  فساـت  تیاـهن  اـب  دـنیامن . یم  زیراو  یفقو  کـلم  اـی  فاـقوا و  باـسح  هب  ار  تسا  هقدـص  مکح  رد  هک  يزیچاـن 

داصتقا ناکرا  ساسا و  هب  ار  تراسخ  هبرض و  نیرتالاب  لهاجو ، )  نادان  ناناملسم  ایو  نئاخ  نایامن  ناملسم   ) ناراوخ هفوقوم  هنارگلواپچ 
نآ ساسارب  هک  هرداص  نیناوق  دیلقت و  عجارم  یمامت  حیرـص  ياواتف  تیمکاحو  تسادـق  هب  هدومن و  دراو  تلود  ياهدـمآرد  یمالـسا و 

رگاو دـنیامن  تخادرپ  یـسانشراک  تارظن  ساسارب  ار  دوخ  یفرـصتم  كالما  زور  هراجا  فاقوا  زکارم  هب  هعجارم  اب  نیرجاتـسم  دـیاب  یم 
زا هتسنادان  ار  کلم  هچنانچو  دنیامن  راذگاو  فاقوا  هب  ار  کلم  طرشو  دیق  چیه  نودب  یتسیاب  دنتسین  زور  هلداع  خرن  هب  تخادرپ  هب  رداق 

نوناق هب  لهجودیدرگ  دهاوخ  یقلت  ریغ  لام  دیرخ  ماکحا  رب  قبطنم  نانآ  عرش  فالخ  شورفو  دیرخ  مکح  دنا  هدومن  يرادیرخ  يرگید 
لمعب یسررب  دنـشاب ،  یم  انتعا  یب  ًالماک  ودش ،... دهاوخ  هدنادرگزاب  فاقوا  هرادا  ینعی  نآ  بحاص  هب  لامو  هدوبن  نانآ  تیلوئـسم  عفار 

یم مامت  تیعطاق  اب  هک  درادرارق  يرگدادیب  زا  يا  هجردرد  روشک  تافوقوم  ینوناقو  یعرـش  هقح و  قوقح  عیـضت  دـهد  یم  ناشن  هدـمآ 
لافنا زا  شخب  نیا  زا  لصاح  زیچان  دمآرد  هکنیا  هب  هجوت  اب  درادن و  دوجو  روشکرد  يا  هفوقوم  چیهرـضاح  لاح  رد  هک  دومن  اعدا  ناوت 
نییبت هدـنزاس و  ياـه  شیاـمه  يرازگربو  رتقیقد  ماـجنا  اـب  تسا  مزـال  ددرگ ،  یم  عجرم  نیا  يرادا  ياـه  هنیزهو  قوقح  فرـص  رتـشیب 

ابو دومن  دـی  عطق  نارگلواپچ  هنوگنیا  زا  ددرگ  یم  هراشا  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  یحرـش  هب  هناعطاق  ًالماک  روطبو  ییارجا  ياهراکهار 
نیلوئسم یمامت  مامتها  اب  ار  یعقاو  دیاوعوایحا  ار  روشک  تافوقوم  هناعطاق  یتایلمع  ياه  شور  هئارا 
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عفر رادیاپ ،  لاغتشا  داجیا  ریـسم  رد  دناوت  یم  لصاح  هدنزاس  عفانم  ههبـش  کش و  چیه  نودب  دومن ،  يراجو  يراس  نآ  حیحـص  رتسبرد 
ياضر بسکو  ینامـسآ  تاکرب  لوزن  تابجومرما  نیا  ماجنا  نیقیلاو  عطقلاب  ددرگ و  فرـصم  هعماـجرد  یتلادـع  یب  یناـماسبان و  رقف و 
. دیدرگ دهاوخ  ریخ ، نافقاو  حاورا  يداشو  ادفانحاورا  يدهملا  نسحلا  نب  هجح  ترضح  سدقم  دوجو  يدونشخ  لاعتم و  دنوادخ 

: یتامدقم یسررب  جیاتن 

دیوم بالقنا و ، )... نابایخ  هیـسگرن  ژاساپ  يروهمج ،  نابایخ  يراس  رهـشردو  ناردنزام  رد  هدش (  ماجنا  يا  هنومن  یتاعلاطم و  یـسررب 
يامن ناملسم  ناقفانم  هناهاگآ  لواپچ (  دروم  هتـسنادن  ای  هتـسناد  هک  تسا  روشک  تافوقوم  راب  تبیـصمو  كانفـسا  هداعلا  قوف  تیعـضو 

شکندرگ نابــصاغو  زورید  سمتلم  نارجاتــسم  هـک  هورگ  نـیا  تـسا ،  هـتفرگ  رارق  درخ ، ) یبو  هاــگآان  ناناملــسم  اــی  تــسرپ  اــیند 
ياربو دـنناد  یم  یفاقوا  كالما  کلام  ار  دوخ  هشیپو ،  هبـسک  قحو  یلفقرـس  تیکلام  ياـعدا  ناونع  تحت  دنتـسه  ادرف  نارـساخوزورما 

هکنآ لاحو  دنیامن  یم  تخادرپ  اهب  هراجا  لایر  رازه  یس  دودح  هنایلاس  دشاب ،  یم  لایر  اهدرایلیم  رب  غلاب  اهنآ  هنالاس  هراجا  هک  یکالما 
هب هعجارم  اب  دـیاب  یم  تافوقوم  نیرجاتـسم  بـالقنا ،  ياروش  خروم 4/2/58  هحیال  ًاصوصخو  دـیلقت  عجارم  ریاسو  ماـما  يوتف  ساـسارب 

یعرش ماکحا  نیا  دانتسا  هب  هکنآ  هجیتن  دنیامن ،  راذگاو  ار  یفرصتم  کلم  ایو  هدومن  تخادرپ  زور  هلداع  خرن  هب  ار  دوخ  هراجا  فاقوا ، 
یناودع فرصتو  بصغ  ماکحارب  قبطنم  نانآ  لعفو  مارح  نانآ  لمع  دنیامن ،  یم  لودع  یهلا  رماوا  نیا  زا  هک  یناسک  هرداص ،  ياواتفو 
نامزاس تیرومامو  تلاسر  اذـل  دـیامن و  یم  مورحم  دوخ  یقاقحتـسا  قوقح  زا  ار  مورحم  ناناملـسم  نانآ ،  عرـش  فـالخ  لاـمعاو  هدوب 

زوربو تافوقوم  فشک  ءایحا و  فوطعم  یتسیاب  دـش  ناونع  هچنآ  هب  هجوت  ابو  تافوقوم  هب  همجه  همادا  زا  يریگولج  ياتـسار  رد  فاقوا 
هیلک رد  ماظن  نارازگراک  هیلکرب  نینچمه  و  دـشاب . لبق  ياه  لاس  لثملا  ترجاو  قوقح  ءافیتساو  يراجیتسا  كالما  ياه  هراجا  ندـناسر 

دنیامن و مادقا  ناناملسم  قوقح  ءایحا  ياتـسار  رد  دنناوت  یم  هک  وحنره  هب  ات  تسا ،  مزال  فاقوا  نامزاس  اب  لماعت  ییارجا  ياه  هاگتـسد 
اب ار  دوـخ  تمه  مغو و  مه  یماـمت  اـت  تسا  بجاو  ناـنآ  رب  رکنم ،  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  رد  سدـقم ،  عرـش  رماوا  ظاـحل  هب  نینچمه 

دنیامن فوطعم  دونع  نابصاغ  نایصاع و  هنوگنیا  زا  دی  علخ  ياتـسار  رد  مزال و  تادیهمت  ذاختا  روظنم  هب  رما ،  تحت  نانکراک  يراکمه 
داجیا رتسب  رد  نافقاو و  تاین  ماجنا  تهج  رد  نآ  فرصو  دیاوع  لیـصحت  و  روانهپ ،  نیمزرـس  نیا  رـساترس  رد  تافوقوم  هیلک  ءایحا  اب  و 

کش و چیه  نودب  ناروخ  هفوقوم  یمامت  هک  تسا  نآرب  هدنراگن  داقتعا  دنیامن ،  شالت  ناناملسم  عامتجا  یناماسبان  رقف و  عفرو  لاغتـشا 
ناناملسم یمامت  مالسلا و  هیلع  راهطا  همئاو  لوسرو  ادخ  نانمشد  هرمزرد  دیدرگ ،  دهاوخ  روکذم  هچنآ  قوف و  لیالد  حرـش  هب  دیدرت و 

لاوما تقرـس  زراب  قیداصم  زا  نانآ  مارح  لمعو  هدوبن  ناـنآ  تیلوئـسم  عفار  تعیرـش ،  مکح  هب  ناـنآ  زا  یهورگ  لـهج  راـهظاو  دنتـسه 
هب فـظوم  هماـعط و ، )... یلا  رظنی  ناـسنالا  ... ) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  نآرق  فیرـش  هـیآ  مـکحرب  ناـنآو  دـشاب  یم  مورحم  ناناملـسم 

هناراکتنایخ لمع  دننادب  دیاب  نانآ  دنـشاب ،  یم  هدوب و  سدـقم  عرـش  ماکحا  اب  نآ  قابطناو  دوخ  دـمآرد  بسک  هوحنو  لاوما  یـسرباسح 
ندرک هنیداـهن  مورحم و  ناناملـسم  يارب  يرارطـضا  طیارـش  داـجیا  تمیق  هب  مالـسا و  ءادهـش  كاـپ  نوخ  ندومن  لاـمیاپ  هلزنم  هب  ناـنآ 

جیورت زا  يریگولج  قیرطزا  مالسا  هرکیپ  هب  كانلوه  تابرض  داریاو  ءاشحف  هعاشا  نانآ و  يارب  هقافورقف 
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نامداخ یعاسم  ندیشک  شلاچ  هب  اه و  تیمورحم  عفر  تهج  رد  ماظن  نیلوئسم  هفقو  یب  تامحز  نداد  رده  یمالسا و  رئاعش  گنهرف و 
ناناملسم داح  یتشیعم  تیعـضو  دوبهبو  يرارطـضا  ياه  تیعقوم  عفر  تهج  هک  تسا  یلاوما  رمتـسم  هفقو و  یب  لواپچ  قیرطزا  زوسلد ، 

یعرش مکحو  عوضوم  هب  لهج  ياعداو  راهظا  تسا  یهیدبو  تسا  هتفای  صاصتخا  یمالسا  فراعم  گنهرف و  رشن  رطـضم و  هدیدجنر و 
یناطیـش ناونعره  ای  هشیپو  بسک  قحو  یلفقرـس  ناونع  تحت  کلم  دیرخ  ياعدا  نینچمه  دوب و  دهاوخن  نانآ  هناملاظ  لامعا  عفار  نآ ، 

فاقوا نامزاس  ینعی  نآ  بحاص  هب  تسیاب  لامو  هدوب  یتقرس  لاوما  وریغ  لام  دیرخ  مکح  رد  نانآ  هلماعمو  هتشادن  یعرـش  لمحم  رگید 
. ددرگ هنیزه  نافقاو  تینو  هار  ردو  ذخا  هنالداعو  زور  هب  هراجا  ات  عوجرم 

هعماج گنهرف  هعـسوتو  ناناملـسم  تالـضعم  عفررب  نآ  يداصتقا  تیمها  فقو و  هاگیاج  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـمآ  لمعب  ياـه  یـسررب 
هب تخانش  مدع  نیاو  تسین  هدش  هتخانـش  هعماجرد  هجو  چیهب  یمالـسا و ، ... رئاعـشو  گنهرف  هعـسوت  رادیاپ و  لاغتـشا  داجیاو  یمالـسا 

حرطو يروص  ياهـشورو  یحطـس  ياه  شرگن  تسا ،  فقو  عیفر  هاـگیاجو  تمظع  یفرعم  هب  طـبریذ ،  يداـبم  مزـال  هجوت  مدـع  لـیلد 
نیا قیداصمزا  تافوقوم  تاجن  تهج  مدرم و ، .. هب  مزال  یناسر  عالطا  مدـعو  ییارجاو  یتاـیلمع  ثحاـبم  هب  دورو  مدـعو  یلک  ثحاـبم 

بوسحم لیلد 

نایبو فقو  هاگیاج  نییبترد  ار  دوخ  تلاسر  ات  تسا  مزـال  یمالـسا و ، ... نادنمـشیدناو  یبهذـم  ناـغلبمو  اـه  هناـسر  رب  اذـلو  ددرگ  یم 
تیصخش ندومن  فیفخو  راوخ  ناناملسم و  ياه  تیمورحم  عفرو  یمالسا  تمظع  اب  گنهرف  جیورتو  لاغتشا  داجیا  رد  نآ  میظع  تارثا 
هنابـصاغ دـی  زا  هفوقوم  لاوما  دادرتسا  روظنم  هب  ییارجاو  یتایلمع  ياهحرط  هئارا  نانآ و  راب  تیاـنج  راـثآ  یفرعمو  ناراوخ  هفوقوم  تسپ 

ماـجنا هب  ناـفقاو ، ....  تاـین  ریـسم  رد  هنیزهو  تاـفوقوم  هقح  قوقح  تفاـیرد  يارب  هنـالداع ،  وزور  خرن  هب  ياـهدادرارق  داـقعنا  ناـنآ و 
 ، مالسا نوزفا  زور  تمظعودجم  كانبات  راونا  ندرک  شوماخ  يارب  هنوگچ  هک  دنا  هتسناد  یبوخب  نآرقو  مالـسا  نانمـشد  اریز  دنناسرب ، 

هافرو تفرـشیپرد  نآ  رابرهگراثآ  ندومن  میقعو  سدـقم  عرـش  ماکحا  یجیردـت  نتخیر  مهب  اب  ار  نآ  يداـصتقا  ياـه  هشیر  تسیاـب  یم 
یملع ياه  هخاـشو  یمالـسا  شناد  زکارمو  هیملع  ياـه  هزوح  هرکیپ  رب  کـلهم  تابرـض  داریا  هک  ناناملـسم ،  یمـسجو  یحور  هیذـغتو 

اهنت ملـسو و ، ... هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  تما  زا  نامورحمو  ماتیا  نارامیب ،  یتخبدبو  تبکن  دـیدشتو  هقافو  رقف  داجیاو  ینید  رئاعـشو 
هفوقوم هنوگچ  هک  ددرگ  یم  هظحالم  هاگدید  نیا  اب  دنهد ،  رارق  فده  دشاب ،  یم  نآ  قیداصم  زا  ییاه  هنومنو  دراوم  نیا  زا  يا  هشوگ 

ياه شور  زا  هتفرگربو  سدـقم  عرـش  فالخ  ياه  شور  هب  اـهنآ  کـلمت  اـب  هفوقوم و  كـالما  زیچاـن  هراـجا  تخادرپ  اـب  ًـالمع  ناروخ 
ساسا لـصا و  هدـش و  اونمهو  گـنهامه  نآرقو  مالـسا  نانمـشد  اـب  تسا  لـبق  میژر  سجنو  سحن  ثیراوم  زا  هک  برغ  ماـظن  یناـطیش 

 . دنا هدادرارق  فده  ار  يدمحم  كاپ  تعیرش 

دوب نیا  نابصاغ  نیا  نیئآ  وچ  دوب  نیرفن  گرم  سپرب  ام  هب 

رد بداو  ملع  ناگرزب  شرورپو  ناناملسم  یملع  ياه  تفرـشیپ  یـساسا  ياه  تلع  زا  یکی  هک  دهد  یم  ناشن  هدمآ  لمعب  ياه  یـسررب 
زا حیحص  هدافتسا  ردو  یمالسا  ياهروشک  ینغ  گنهرف  شزومآ و  رد  رثوم  ياه  تخاس  ریز  زا  حیحص  يرادرب  هرهب  یمالـسا ،  کلامم 

یلاعت هللا  جـع  نامز  ماما  تبیغرـصعرد  هدـنباتراوناو  تیادـه  ياه  غارچ  ییاهنت  هب  مادـک  ره  هک  یناگرزب  تسا ،  هدوب  تافوقوم  تارمث 
هاـنگو حـیبق  لـمع  دـنا و  هدوـب  یهارمگو  تلالـض  زا  تاـجنو  يراگتـسر  قـیرط  هب  ناـبحمو  نایعیـش  تیادـه  لـماع  فیرـشلا و  هـجرف 

رد دراد  همادا  زین  نونکا  مهو  هدوب  ءادتبا  زا  هک  ناراوخ  هفوقوم  یندوشخبان 
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هعماـجرد یتسیاـب  هشیمه  هک  تسا  لـمع  نیا  تمرح  ناـیب  زیچرهزارتـمهم  هطبار  نیا  رد  و  تسا ،  نیملـسمو  مالـسا  هشیر  رب  هشیت  عـقاو 
هلزنم هب  تافوقوم  مالسا  سدقم  عرش  هاگدیدرد  اریز  دوش ،  نایب  ورکذ  یمالسا  نادنمـشیدنا  ناغلبم و  افرعو و  نادنمـشنادو  املع  طسوت 
لـصا ساسا و  تسادق و  زا  ات  تسا  بجاو  همهرب  اذل  دوش و  یم  لیوحت  يدـعب  ياه  لسن  هب  هک  تسا  نافقاو  يوس  زا  یهلا  ياه  تناما 

 ، فقاو طسوت  فقو  زا  سپ  ًاساسا  تافوقوم  اریز  . دنیامن يریگولج  نآ  سدقم  میرح  هب  زواجت  زاو  تسارح  نآ  ندوب  يدـبا  لیلد  هب  نآ 
رد نآ  عفانم  فرـص  يارب  اهبنارگ  ياه  تناما  تروص  هب  نآ  زا  سپو  هدمآرددنوادخ  تیکلام  تیکلم و  هزوح  هبو  جراخ  دوخ  هزوحزا 

. دریگ یمرارق  يو  ناگدنیامن  تسد  رد  نیملسمو  مالسا  تحلصم  هار 

اهنآ هب  هک  هرهاق  هوق  دوجو  ءالیتسا و  هب  هجوت  اب  هک  تسا  یعرش  بجاو  یئارجا  ياه  هاگتسد  ناریدم  زوسلد و  نیلوئـسم  یمامت  رب  سپ 
رگا اریز  دنیامن ،  يریگ  هرهب  ناناملسم  قوقح  ءافیتسا  يارب  یتلود  بسانتم  بسانم و  تاناکما  یمامت  زا  يرادروخرب  هدیدرگ و  ضیوفت 

لـسنو مدرم  رگید  دوش ،  تراغ  نوعلم  نارگامغی  طسوت  نانچمه  تاـفوقومو  دوشن  تیاـعر  ناـفقاو  تین  ساـسارب  فقو ،  فدـه  دراوم 
مدعو اوقت  یب  ناراوخ  هفوقوم  هنابـصاغ  تافرـصتزا  یـشان  ياهدمآرد  ندوب  زیچان  تشاد و  دـنهاوخن  فقو  ماجنا  هب  یتبغر  يدـعب  ياه 

تلذ تیاهن  ردو  تافوقوم  لصا  نتفر  نیب  زا  ثعاب  ًارهق  تافوقوم ،  حلاص  هریغو  قیالان  ناریدـم  نئاخ و  نانکراکو  نایلوتم  يراد  تناما 
لاوما نیا  تارمث  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  تافوقوم  درکلمع  دوب  دنهاوخ  لوئسم  یگمه  هطبار  نیا  رد  هک  ددرگ . یم  نیملسمو  مالسا 

رد فقو  ناشخرد  همانراکو  هدومن  دوخ  نویدم  خیرات  لوطرد  ار  مالـسا  ییافوکـشو  دشر  دوخ ،  ییاز  دـمآرد  اب  یمئادو  رمتـسم  روطب 
هانگ و یگرزب  رد  اذـل  تسا و  هدوب  خـلت  تقیقح  نیا  رب  لداع  یهاوگو  قداص  يدـهاش  یجراـخ ،  نارگ  هطلـس  ءـالیتسا  زا  دـعب  لـبق و 

قادصم لیذ  هفیرش  تایاورو  تایآ  نیا  ًاعطق  دنشاب  یم  نانآ  فیثک  لامعا  هب  یـضار  هک  یناسک  ناراوخ و  هفوقوم  لمع  تحابق  تمظع 
 : دراد

اوملظ نیذلا  عم  اونکرتالو   ) میرکلا نآرقلا  یف  یلاعتو  كرابت  هللا  لاق  دنوادخ : مالک  نیا  دیلپ  ناملاظ  نیا  لمع  هب  تیاضرو  ملظ  رد  - 1
. تفرگ دهاوخ  ارف  ار  امش  دنوادخ  يدبا  شتآ  هکدیریگنرارق  ناملاظ  اب  رانلا )...  مکسمتف 

 ... ( اهلها یلا  تانامالاودـعت  نا  مکرمای  هللا  نا  ) میرکلا نآرقلا  یف  یلاعتو  كرابت  هللا  لاق  دـنوادخ : مالک  نیا  نینئاخ  نیا  تناـیخرد  - 2
. دینادرگرب اهنآ  نابحاص  هب  ار  تاناما  هک  دیامرف  یم  رما  دنوادخ  ...

بهوت الو  عابت  ال  عبنی ... (  نیع  فقو  یف  ع )  یلع (  لاق  نایقتم  يالوم  مـالک  نیا  قبط  نابـصاغ  نیا  لاـمعا  طـبحو  ندوب  نوعلم  رد  - 3
 ( . ًالدع الو  ًافرص  هنم  هللا  لبقت  ال  نیعمجا ،  سانلاو  هکئالملاو  هللا  هنعل  هیلعف  اهبهو ،  وا  اهعاب  نمف  ثروت ،  الو 

مدرمو ناگتشرفو  ادخ  تنعل  دشخبب ،  ای  دشورفب  ار  نآ  سکره  دوش ،  یمن  هدرب  ثرا  دوش و  یمن  هدیـشخب  دوش ،  یمن  هتخورفزگره  )) 
(( . دریذپ یمن  وا  زا  ار  يریخ  لمع  چیه  دنوادخو  داب  وا  رب  یگمه 

هب نامیا  هک  ینموم  چـیه  يارب   ( ... ، ) ع رفعج ( نب  یـسوم  لاق  مظاک :  یـسوم  ماما  راـبرهگ  مـالک  نیا  دونع  نابـصاغ  نیا  رفک  رد  و  - 4
دراوم ای  دهدب  یسک  هب  ایدرخب  ای  دشورفب  ار  نآ  هک  تسین  زیاجدراد  تمایقزورو  ادخ 
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... و  ( . دوش نآ  ثراو  دنوادخودیآرس  هب  شرمع  تسا  نیمز  يوررد  هچرهو  ناسنا  هک  ینامز  ات  دهدرییغت  ار  نآ  هدش  صخشم 

تمرحو تافوقوم  لصا  ندوب  يدبا  صوصخ ،  نیا  رد  ماکحا  یمامت  دانتـسا  هبو  ثحب  نیا  هب  طوبرم  تایاورو  تایآ  یمامت  تداهـش  هب 
ادخ هار  رد  ار  شتعفنمو  ندرک  سبح  ار  لصا  ینعی (  ًاتلاصا  فقو  اریز  تسا  کش  الب  تحارصرد  اهنآ  زا  هدافتسا  ءوسو  شورفو  دیرخ 

بجاو ناناملسم  مومع  رب  سپ  هعفنملا ، )  لبسو  لصالا  سبح  هک (  تسا  هدومرف  مالسا  مرکم  لوسر  هک  هنوگنامه  و  ندومن )  فرـصم 
تـسد دوـخ  تشز  لاـمعا  زا  رگاو  دـنیامن  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ار  ناراوـخ  هفوـقومو  دـنزرو  ماـمتها  مهم  رما  نـیارب  هـک  تـسا 

لمع نیا  اـبو  دـنیامن  یم  یفنم  يراذـگرثا  تلود  ياهدـمآرد  زا  يا  هشوـگ  ربو  همادا  ناـمورحم  لاوـما  تراـغ  هـب  ناـنچمهو  هتـشادنرب 
یمالسا رئاعش  میظعت  نیملسمو و  مالسا  تفرشیپ  زا  عنام  دوخ  هناراکهابت 

ریقحت هب  تبـسن  سلاـجم و ، ... تاـعامج و  هعمجزاـمن و  زا  معا  یمالـسا  عماـجم  ردو  هدوـمن  نـیرفنو  نـعل  ار  ناـنآ  ًاـمئاد  دـنوش ،  یم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مولظم  تماو  لوسرو  ادخ  هب  تنایخ  مرج  هب  ناناملسم  هک  تسا  هتسیاش  اذل  دنیامن و  مادقا  نانآ  تیـصخش 
 ، دننکن مالس  اهنآرب  دنورن و  نانآ  تدایع  هب  دندش  رامیب  رگاو  دنوشنرـضاح  نانآ  هزانج  عیـشترد  دنیامنن و  هدوارم  هلماعم و  نانآ  اب  ملس 

قوقح و هب  مالـسا و  رب  یناهج  همجه  زا  كاـنرطخ  ههرب  نیارد  وا  نیئآ  هبو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  نید  ماـکحا  هب  هک  لـیلد  نیا  هب 
ایادخ  : ) دنوش لصاو  منهج  هب  ءاشنا ا ... ات  دنیامن  نیرفن  نعل و  هنوگ  نیدـب  ًامئاد  ار  نانآ  نینچمه  دـنا و  هدومن  تنایخ  ناناملـسم  لاوما 
لزان هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  كاپ  تعیرش  هب  نارگمتـس  نیاو  ناروخ  هفوقوم  رب  ار  مدرم  یمامت  هکئالم و  دوخ و  يدبا  باذعو  تنعل 
ایادخ تسا .  رارقرب  وت  ییادخو  تنطلـس  ات  هدـب  رارق  نانآ  هاگیاجار  دوخ  يدـبا  منهج  امرف و  غیرد  نانآ  زا  ار  یتمالـس  تاکرب و  امرف و 

تاراـهط تمـصع و  تیبـلها  نارادازع  نآرق ،  ناـیراق  ینعی  فـقو  بهاوـم  زا  ناـمورحم  ًاـصوصخو  مدرم  همه  هکئـالمو و  دوـخ  تـنعل 
زا مورحم  نارـسپ  نارتخد و  مورحم ،  ناگنـسرگو  ناگنهرب  دـنب ،  رد  ناینادـنز  تیبرت ،  میلعت و  زا  ناـمورحم  ءادهـشلا ،  دیـس  ًاـصوصخ 

هفوقوم هورگرب  دابآ  دبا  ات  ار  ینید و ، ... مولع  بالط  زا  نامورحم  تشادهب ،  شزومآ و  زا  نامورحم  ناراد ،  ماو  ناگدید ،  الب  جیوزت ، 
ار تافوقوم  هک  رگمتـس  هورگ  نیا  ینعی  ناراوخ  هفوقوم  رب  ار  دوخ  يدـبا  تنعل  ادـنوادخ  نیملاعلا  بر  نیمآ  امرف . لزان  رگمتـس  ناروخ 

ياه هنیجنگ  نیاو  دنتـسه  لوغـشم  یفایکو  يزودـنا  تورث  هبو  هدومن  تراـغ  یلفقرـسو  هشیپو  بسک  قح  یبصغ و  هراـجا  ناونع  تحت 
بر نیمآ  امرف  لزان  دنهد  یم  رارق  دوخ  نادنزرف  تثارو  هب  لسن  هب  لسنو  فرـصم  ًاناودـعو  ًاملظ  ار  دنوادخرـضحم  هب  نافقاو  یمیدـقت 

ار شناد  عوضومرب  نتفای  زکرمت  تصرف  ناملسم ،  ناهوژپ  شنادات  هدیدرگ  بجوم  نانآ  هناملاظ  لمع  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  نیماعلا ، )
 ، ءاـملع هک  دـندرگ  یم  بجوم  یمالـسا ،  ناـهوژپ  شناد  یگدـنز ،  كاـشوپ ،  كاروـخ ،  نیماـت  اـب  هک  یتاـفوقومو  دـنهدب . تسد  زا 

هزوح دننام  یمالسا  يرکف  میظع  ندمت  ياه  هیاپ  هتفای و  شرورپ  یمالسا  ياه  نیمزرس  رساترس  رد  يرایـسب  نادنمـشیدنا  نادنمـشناد و 
هک هدیدرگ  شومارف  ایآ  دنیامن  هابت  هدومن ،  يراذـگ  ناینب  هتـشاد و  هاگن  هدـنز  ار  عیـشت  ساسا  هک  ... ، دهـشم و مق ،  فجن ،  هیملع  ياه 

هاگآ ًالماک  یتسیاب  ناناملسم  یمامت  دیدرگ  روکذم  هچنآ  هب  هجوت  اب  و ،... دنتسه ؟ تافوقوم  نویدمو  نوهرم  دح  هچ  ات  نیملسمو  مالسا 
شتآرد اپ  هتـسنادن  ای  هتفرن و  ورف  لطاب  مارح و  بسک  بالجنم  رد  هتـسنادن  ات  دـندرگ ،  اناد  بساکم  طـبترم  یهقف  ماـکحاو  بادآ  هب  و 

لمع هماعط )) ...  یلا  رظنی  ناسنالا  یلاعتو ... (  كرابت  هللا  لاق  تسا ( .  هدومرف  رما  دنوادخ  هکنانچ  نآ  دنهنن .
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زور هلداع  خرن  هب  یتسیاب  تافوقوم  هراجاو  تسا  مارح  یفقو  کلم  شورفو  دیرخ  دوش (  کح  یتسیاب  ناملسم  ره  بلق  رب  سپ  دنیامن ، 
هک تسا  بجاو  نالوئـسم  ناهوژپ و  شناد  ناغلبم ،  یمامترب  نینچمه  و  تسا . )  نوعلم  فقو  بصاغ  تروصنیاریغرد  دریذـپ ، تروص 

ار یهاگآ  ان  لهجو و  یبهذـمال  ینید و  یب  ینعی  تافوقوم  يدوبان  هدـمع  لـلع  یلـصا  ياـه  هشیر  یفرعم و  ار  تاـفوقوم  يدوباـن  لـلع 
هب لهج  تسین ،  تیلوئسم  عفار  نوناق  هب  لهج  ًالقع  هک  هنوگنامه  اریز  دنیوجب ،  کسمت  هیرهق  هوق  زا  موزل  تروص  رد  دنیامن و  کشخ 
هک دنتسه  يدبا  عافتنا  لصا  مان  هب  یلصا  ياراد  تافوقوم  اریز  دوب ،  دهاوخن  ناروخ  هفوقوم  يرگامغیو  لواپچ  زوجم  زین ،  فقو  ماکحا 

ثرا هب  راو  هیواعم  دوخ  لسنرد  ار  نآو  لواپچ  ار  نآ  عفانمو  هدومن  تراـغ  بصغ و  دوخ  عفن  هب  ار  لـصا  نیا  ثیبخ  ناراوخ  هفوقوم  هک 
 . دنا هتشاذگ 

... ( اهلها و یلا  تانامالاودعت  نا  مکرمای  هللا  نا  ) 

يربهر مظعم  ماقم  تسا : ) ...  تناما  تیاعر  فقورد ،  هلئسم  نیرتمهم  ) .. 

: ناناملسم نالوئسم و  تارایتخا  دودح  فیاظو و  حرش  نایب 

ره هب  نافقاو  تاین  هبو  دریذـپن  تروص  اهنآ  یمئاد  عافتناو  يراگدـنام  يارب  مزـال  ياـه  تبقارمو  دوشن  يرادـساپ  یهلا  تاـناما  نیا  رگا 
دـض هب  رت  راب  فسا  همه  زا  ایو  درم  دنهاوخ  تیاهنردو  هدش  رامیب  تافوقوم  دریگن ،  رارق  هجوت  دروم  نافقاو  فادهاو  دوش  تنایخ  لیلد 
دیما ان  ندرک  فقوزا  راکوکین  مدرم  ریاـس  هک  ددرگ  یم  بجوم  ناروخ  هفوقوم  هناراـک  تناـیخ  لـمع  نیا  ینعی  دـنوش  یم  لیدـبت  دوخ 

 ، ددرگ رورابو  دنمونت  تخرد  نیا  هشیر  يدوبان  ثعابو  هدیدرگ  فاقوا  دض  گنهرف  هب  لیدـبت  ندرک ،  فقو  زا  تهارک  ینعی  رما  نیاو 
ندرکریـس ای  ناملـسم  ندومنداش  دـنوادخ ،  هاگـشیپرد  مالـسا  مرکم  لوسر  شیامرف  هب  انب  لامعا  نیرتبوبحم  هک  میـشاب  رواـب  نیارب  رگا 

ار نآ  عفانم  ناراوخ  هفوقوم  هک  تافوقوم  هنیزه  لحم  ایآ  دشاب ،  یم  وا  یعرـش  ياه  یهدـب  تخادرپ  ایو  وا  هودـناو  مغ  عفر  ایو  وا  مکش 
نازودنا شناد  شاعم  نیمات  اهناتسرامیب ،  نارامیب  اه ،  هناخ  میتیرد  تسرپرس  یب  ناکدوک  فرـص  دنیامن  یمو  هدومن  تراغ  لیلد  ره  هب 
ناناملسم داحآرب  ایآ  دوش .  یمنو  هدشن  نامورحمو و ، ... یـشزومآ  زکارم  اه ،  ناتـسریبدو  اه  ناتـسبد  تعیرـشو ،  نید  ناهوژپ  شنادو 

فادها ياتـساررد  فقو ،  دمآرد  يریگراکب  تافوقوم و  يرادهگنو  ظفح  تهج  رد  ار  فقو  نارظان  نایلوتم و  ات  تسین  یعرـش  هفیظو 
نیلوئـسم اه ،  هناـسر  باـبرا  یماـمترب  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  اـیآ  دـنیامن ؟ يراـی  تاـفوقوم  دـمآرد  ندـناسر  رثکادـح  هبو  فقو 

عفر رد  ماظن  نیلوئسم  هب  کمکو  تافوقوم  زا  يرو  هرهب  شیازفاو  يرادهگنو  ظفح  يارب  ناناملسم و ، ... یمامت  ییارجا ،  ياههاگتـسد 
تافوقوم شیازفا  ایآ  دیدرگروکذم  هچنآ  هب  تیانع  اب  و ، ... تسین ،  بجاو  رادیاپو و ... هدنزاس  لاغتشا  داجیاو  هعماج  نامورحم  جیاوح 

تـسد زا  يریگولج  تهج  مزال  تادـیمهت  رگا  اـیآ  ناراوخ ،  هفوقوم  تقرـسو  يدزد  زا  تاـفوقوم  تیکلم  عفاـنم و  ظـفح  اـی  تسا  مهم 
تـسینرتهب ایآ  دوش ، یمن  ظفح  نانآ  ياه  هدروآو  هتفاین  شیازفاو  ظفح  تافوقوم  دوخب  دوخ  دـیآ ،  لمعب  امن  ناملـسم  ناقفانم  يزادـنا 

تارادا ات  دنیامن ،  ار  زور  هلداع  هراجا  تساوخردو  هعجارم  فاقوا  تارادا  هب  لوا  مدق  رد  دوخ  يایندو  نید  تاجن  يارب  ناراوخ  هفوقوم 
هکئالمو ادـخ  نیرفنو  نعل  هطرو  زا  نانآ  تاجن  يارب  يا  همدـقم  عقاو  رد  نانآ  لمع  نیا  هدومن و  لمع  ناـفقاو  تاـین  هب  دـنناوتب  فاـقوا 

.! !؟ دشاب يدبا  شتآ  زا  تاجنو  مدرم  همهو 
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... ( ابجع و انتایآ  نم  اوناک  میقرلاو  فهکلا  باحصا  نا  یلاعتو ... (  كرابت  لاق ا ...

 : نامزلارخآ تیاجع  زا  یندینش  يا  هرطاخ  - 

دندوب دوخ  يارب  کـلم  يزاـسزابو  بیرخت  ددـص  رد  کـلام  ثارو  هک  تشاد  دوجو  رهـش  زکرمرد  يا  هعوـمجم  يراـس  ناتـسرهش  رد 
لداعم يا  هشیپ  بسک و  قوقح  دوخ  هنابـصاغ  تافرـصتم  يارب  دـندوب  نکاس  عمتجم  نآ  رد  لاـس  یـس  دودـح  هک  نیرجاتـسم  یماـمتو 

کلم دـیامن ،  بلط  ار  يدـیاز  قوقح  نینچ  هکنیا  نودـب  نارجاتـسم  نیا  زا  دـحا  دـندومن ،  یم  بلط  ناـموت  نویلیم  دصـشش  اـت  دـصیس 
اعدا همه  هک  هچنآ  ارچ  هکنیا  رب  ینبم  ثارو  هنابجعتم  خساپردو  داد  لیوحت  ثارو  هب  یطرـشو  دـیقو  اعدا  چـیه  نودـب  ار  دوخ  یفرـصتم 
ربارب دص  یتسیاب  نم  دیهاوخ  یم  ار  ناتدوخ  کلم  امش  هک  لاحلا  ما  هدوب  امش  ردپ  رجاتـسم  لاس  یـس  نم  تفگ  ینکیمن  اعدا  وت  دنراد 
دـشن رـضاحو  تسین  نم  تنایدو  نیدرد  يزیچ  نینچ  مهدـب ؟  لیوحت  امـش  هب  ار  کـلمو  مریگب  امـش  زا  ما  هداد  امـش  هب  لاـحب  اـت  هچنآ 

! ؟  ددرگ یمن  بوسحم  ام  راگزور  رد  رکذلا  قوف  هیآ  قیداصمزا  صخش  نیا  ایآ  دیامن  تفایرد  لایر  کی  یتح  ثارو  تیاضر  مغریلع 
ربخ وا  هب  هدومن و  رازگرب  تعامج  هب  ار  رهظ  زامن  هل  مظعم  هکنآ  رب  ینبم  تسا ،  هدـش  لقن  دـیلقت  عجارم  زا  دـحا  زا  هک  ار  ینایرج  ایو  ! 

لخاد هب  ار  دوخ  هیثاثا  یمامت  هدـمآ و  لزنم  هب  هدرک  كرت  ار  رـصع  زامن  هلـصافالب  تسا  هدـش  یـضقنم  وا  لزنم  هراـجا  تقو  هک  دـنداد 
هدرکدیدجت ار  دادرارق  هدمآ و  همیـسارس  کلم  بحاصو  هدوب  یبصغ  نم  يارب  ناکم  نیا  تعاس  نیا  زا  دومن  مالعاو  درک  لقتنم  هچوک 

نابحاص هیلمع  ياه  هلاسرو  ماکحا  یمامترد  هدنراگن  نولماعلا ، )  لمعیلف  اذه  لثملو   ! ! ) دینادرگرب هناخ  لخاد  هبار  دوخ  هیثاثا  ناشیاو 
ًاـساسا اریز  تسا  هتفاین  دنیامن ،  یم  دانتـسا  نادب  ناراوخ  هفوقوم  هک  یقوقح  زا  يرثا  اما  هدومن ،  صحفتو  قیقحت  دیلقت  عجارمو  تعیرش 
ترضح تعیرش  ماکحا  ساساربو  هدومنن  مهارف  هناکلام  قوقح  هلاس ، )  دص  هراجا  ءانثتـسا  هب  رجاتـسم (  يارب  هراجا  هاگچیه  مالـسا  رد 
تیاضر مدـع  مالعا  ضحم  هبو  هراجا  دروم  مایا  ءاـضقنا  زا  سپ  تسیاـب  رجاتـسم  مهجرف ،  لـجع  ملـس و  هلآو و  هیلع  یلـص ا ... دـمحم 

اذل دوب و  دهاوخ  بصغ  مکحرد  وا  لمعو  مارح  رجاتسم  رب  فرصت  هماداو  هداد  لیوحت  رجوم  هب  ار  نآ  عفانمو  هراجا  دروم  ناکم  رجوم ،
نانآ تیلاعف  هکنیا  هراـجا و  هناـهب  هب  نارجاتـسم  طـسوت  کـلم ، )  ناـبحاص  ناناملـسم (  لاوما  تراـغ  ینعی  رما  نیا  هکنیا  زا  رظن  فرص 

عوضوم نیا  تشاد ،  دهاوخن  هتـشادن و  یعرـش  لمحم  چـیه  هدـش  هشیپو  بسک  قح  مان  هب  یقح  ندـمآ  دوجوب  تابجوم  هراجا  نامزرد 
زا نانیمطا  دامتعا و  مدع  داجیا  اب  تسا  یهیدب  تشاد ،  دـهاوخنو  هتـشادن  یهاگیاجزین  یمالـسا  داصتقا  ینابم  رد  هنابـصاغرما  نیا  ینعی 

هراجا تمیق  اضاقت ،  شیازفا  ابو  هتفای  یلوزن  ریـس  نارجوم  يوس  زا  كالما  هنوگنیا  هضرع  يراذـگاو و  ماظن  تالغتـسم ،  هراجا  عوضوم 
قافتا هب  بیرق  بلغا  تسا  رکذ  هب  مزـال  دـش و .... دـهاوخ  یگتخیر  مهب  نارحب و  راـچد  اـضاقتو  هضرع  ماـظنو  هتفاـی  شیازفا  رایـسب  اـه 

ار نآ  یفنو  تابثا  ات  تشادن  دوجو  یقوقحو  قح  نینچ  هراجا  میظنت  نامزرد  هک  دنا  هدوب  فقاو  رما  نیا  هب  نانآ  ثاروو  ناراوخ  هفوقوم 
ًادعب هک  ار  هچنآ  ندومن  قبسام  هب  فطع  ینعی  لیطابا  هنوگنیا  هب  نابصاغ  دانتسا  و  دنیامن ، دیقم  همان  هراجا  هب  هراجا  تدم  ءاضقنا  زا  سپ 
هللااب ذایعلا  یمالـسا  روشک  رد  رگا  هک  روطناـمه  تسا ،  عرـش  فـالخ  يرما  دـنا  هداد  رارق  تراـغ  بابـسا  ار  نآو  دـنا  هتخادرپو  هتخاـس 

دندرگ کـلام  دـناوت  یم  دـنراد  دوخ  هراـجا  رد  هک  ار  يا  هراـجا  لـحمره  نارجاتـسم ،  هکدـننک  مـالعاو  دوش  رارقرب  يداـحلا  تموکح 
هنوگنیا تسا  یهیدـب  دوب ؟  دـهاوخ  ناکلام  لاوما  تراغ  بصغ و  يارب  یعرـش  لـمحم  لمعلاروتـسد  نیا  اـیآ  دـنرادن ،  یقح  ناـکلامو 

هنوگنیا داجیاو  دشاب  هتشاد  دناوت  یمنو  هتشادن  یعرش  لمحم  هاگچیه  نآ  هباشم  دراوم  ایو  اهلمعلاروتسد 
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هچنآ هب  تیانع  اب  دشاب ،  یم  مالسا  نیئآو  سدقم  عرش  ماکحا  فالخرب  ًاساسا  تسا و  رجوم  ياضرو  دصق  رب  بلاس  عقاو  رد  هک  قوقح 
ار تلود  ياهدـمآردو  روشک  داصتقا  ساسا  دـناوت  یم  یتایحو  مهم  لصا  نیا  هب  هجوت  كدـنا  هک  تسا  زرحمو  ملـسم  دـیدرگ  روکذـم 
هب ار  نانآ  رمتسم  ياه  هغدغدو  هتشادرب  روشک  زوسلد  نیلوئسم  شود  زا  ار  نیگنـس  يرابو  هدومن  روصت  لباق  ریغو  میظع  تالوحت  راچد 

لباق ریغ  شقن  نآ  یتیهامو  یلکـشراتخاس  يزاس  هنیهبو  يریگراکب  ابو  عفترم  روشک  مورحم  تاـقبط  تالـضعمو  تالکـشم  عفر  روظنم 
هطباررد يربهر و ، ... مظعم  ماقم  ياواتف  شخب  نیا  همادا  رد  هک  دیامن  ءافیا  نآ  ریگارف  هعسوتو  رادیاپ  لاغتشا  داجیا  ریـسمرد  ار  يراکنا 

رکذ نآ  هب  طوبرم  دراومو  فقو  هنامولظم  قوقح  يافیتسا  اب 

 : ددرگ یم 

ظفح هب  مادـقا  ینوناـق  قیرط  ره  هب  زاـین ،  تروصرد  تسا  فظوم  هفوـقوم  روـما  هرادا  یعرـش  لوئـسم  هرامـش 7116 ... ( :  يوتفرد  - 1
 ... ( . دیامن هفوقوم  قوقح  مامت  قاقحاو  ءایحاو 

. دنشاب یم  اتسار  نیارد  تنواعمو  لماعتو  يراکمه  هب  فظوم  ییارجا  ياههاگتسد  یمامت  هک  تسنآ  يوتف  نیا  یعازتنا  موهفم 

هطبغ و ًاموزل  دـیاب  اهب  هراجا  غلبم  نییعتو  هفوقوم  نداد  هراـجا  رد  هفوقوم  هرادا  لوئـسمو  یعرـش  یلوتم  هرامش 8270 ... ( :  يوتف  رد  - 2
... ( دیامن و تیاعر  ار  فقو  تحلصم 

تـسد زا  تاـفوقوم  هک  دـنیامن  میظنت  يوحن  هب  ار  اـه  هماـن  هراـجا  داـفم  هک  دـنمزلم  فاـقوا  تارادا  هک  تسنآ  يوتف  نیا  یعازتنا  موهفم 
. ددرگ فرصم  نافقاو  تین  هب  هلصاحدمآرد  تیاعر و  نآرد  زور  هلداع  خرنو  ظوفحم  ناراوخ  هفوقوم  يزادنا 

رقف لیلد  ای  هناهب  هب  ار  تافوقوم  شـشخب  ایو  نداد  فیفخت  قح  فاقوا  هراداو  دوش  هدافتـسا  فقو  تهج  نامه  رد  یتسیاب  فقو  زا (  - 3
...( . ودرادن نیرجاتسم  یگراچیبو 

فاقوا تارادا  نانکراک  درکلمعو  ییارجا  ياه  هویـشو  لاـمعا  رب  تسیاـب  یم  لـماکو  ماـمت  تراـظن  هک  تسنآ  زارف  نیا  یعازتنا  موهفم 
يدوبان تاـبجوم  هک  تارادا  نیا  ناـنکراک  ... ، اـجیب و ياـه  تشذـگو  اـه  یجرخ  هصاـخ  یناـبت و  هنوگره  ماـجنا  زا  اـت  دریذـپ  تروص 

. دیآ لمعب  مزال  يریگولج  دروآ  یم  مهارف  ار  تافوقوم 

 ( تسا بصغ  مکح  رد  یلفقرس  يراذگاو  لیبق  زا  رجاتسم  تافرصت  هنوگره  - ) 4

یمن قلعت  هناکلام  قوقح  يراجیتسا  كالما  ربو  تسا  مارح  نآ  شورفو  دیرخو  یلفقرس  يراذگاو  هک  تسا  نآ  زارف  نیا  یعازتنا  موهفم 
. دریگ

 ( : دشاب یفقو  تیکلام  هب  رضم  هک  دنک  یمن  داجیا  رجاتسم  يارب  ار  یقح  ینیشن  هراجا  - ) 5

بلاس تسا  هدیرگ  دراو  یفقو  لاومارب  هشیپو  بسک  قحو  یلفقرس  ناونع  تحت  هک  يا  هناملاظ  قوقح  تسا  نآ  زارف  نیا  یعازتنا  موهفم 
ینیـشن هراجا  اریز  تسا ،  مالـسا  نیبم  نید  تعیرـشو  نیئآ  فالخرب  قوقح  هنوگنیاو  هدوب  رجومو  فقاو  يوس  زا  هراـجا  عاـفتنا  دـصقرب 
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لبق میژر  هدنام  اجب  سجنو  سحن  ثیراوم  زا  رما  نیاو  هلاس )  دص  هراجا  ءانثتسا  هب  دیامن (  یمن  داجیا  تیکلام  قح  ًاساسا  رجاتسم  يارب 
 . تسا

هب رما  دنشاب ،  فقو  زا  ندرک  جراخ  لاحرد  ایو  فرصت  سانشن  ادخدارفا  ار  هفوقومو  دنکن  عافد  هفوقوم  زا  یلوتمو  فاقوا  هرادارگا  - » 6
 .« تسا نیملسم  یمومع  هفیظو  رکنم  زا  یهنو  فورعم 
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ياتـسار رد  ار  دوـخ  مغو  مه  تسیاـب  یم  نیلوئـسمو  ییارجا  ياههاگتـسد  یماـمت  هک  تسا  نآ  تاـشیامرف  زا  زارف  نیا  یعازتـنا  موـهفم 
. دنراد روظنم  فاقوا  هقح  قوقح  يافیتسا 

يرادرب هرهب  هدافتـساو و  تافوقوم )  نآ  رد  تافرـصت (  هنوگرهو  تسا  لطاب  ًاعرـش  یفاقوا )  كالما  كالمتـساو (  دیرخو  شورف  - ) 7
 ( . تسا بجاو  هفوقوم  قوقح  قاقحا  یلوتمرب  تسا و  نامض  بجومو  مارح  بصغ ،  زور ،  هلداع  خرن  هب  هراجا  تخادرپ )  نودب ( 

عـالطا نیملـسم  یماـمت  هب  اـه  هناـسر  قیرط  زا  تسیاـب  یم  اـه  تیعقاوو  قیاـقح  نیا  هک  تسا  نآ  تاـشیامرف  زا  زارف  نیا  یعازتنا  موهفم 
ینادانو لهج  يور  زا  هدرکان  يادخو  دنـشاب  هاگآ  بسک و ، ... ياهلحم  شورفو  دیرخ  ینابمو  بادآ  اب  ناناملـسم  داحآ  ات  دوش  یناسر 

رمتسم شالت  اب  ات  تسا  بجاو  فاقوا  هراداو  فقو  یلوتم  ربو  دنریگن ، رارق  مدرم  همهو  کئالم  ادخ و  تنعل  تحتو  تکاله  ضرعم  رد 
. دنیامن يرای  نآ  فادها  هب  لین  ات  ار  قح  نیملسم ،  هیقب  تدعاسمو 

بصغ مکح  رد  هدوبن  زیاج  ناشتافرصت  دننک ،  فرـصت  یفقو )  کلام  ای  هزاغم (  رد  وا  هزاجا  ای  یعرـش  یلوتم  زا  هزاجا  نودب  رگا  - ) 8
 ( : تسا نامض  بجومو 

ماـجنا تاـفوقوم و  رد  یعرـش  نیزاوم  تیاـعر  هب  مزلم  تاـفوقوم  نیرجاتـسم  مومع  هک  تسا  نآ  تاـشیامرف  زا  زارف  نیا  یعازتـنا  موهفم 
یمو هدوب  تافوقوم  حالـصو  هفرـص  هب  لین  تهج  نیزاوم  تیاعر  هب  مزلم  فاقوا  نیلوئـسم  یمامتو  هدوب  تافوقوم  نایلوتم  اب  یگنهاـمه 

. دنیامن يراددوخ  ًادیکا  ددرگن  تافوقوم  تحلصم  تیاعر  نآ  رد  هک  زوجم  هنوگرهرودصزا  تسیاب 

نانآ تافرـصت  هب  فاقواو  دـنراد  فرـصت  رد  ار  یفقو  كالما )  یـضارا (  تافوقوم  ناـیلوتمو  فاـقوا  زوجم  نودـب  هک  یـصاخشا  - ) 9
 ( . تسا لطاب  تافوقومرد  اهنآ  ینید  ضیارف  تسین ،  یضار 

یبصغ کلم  رد  فرـصت  مکح  رد  اهنآ  رد  ضیارف  ماجناو  تدابعو  تافوقوم  رد  بسک  دـنیامنن ،  تخادرپ  ار  هفوقوم  قحرگا  یترابع  هب 
 . تسا لطابو  هتشاد 

اب هراـجا  دادرارق  دـیدجت  رد  تسا  فظوم  یعرـش  یلوتمو  هدوبن  فیفخت  قاقحتـسا  بجوـم  يراـجیتسا  هقباـس  هب  دانتـسا  فرـص  - ) 10
 ( : دیامن هبلاطمو  نییعت  هلداع  اهب  هراجا  فقو ،  تحلصمو  هطبغ  هظجالم 

 ، زیچان هراجا  تخادرپ  زا  رظن  فرـص  يدامتم  ياهلاسرد  هنابـصاغ  فرـصت  هب  دانتـسا  هک  تسا  نآ  تاشیامرفزا  زارف  نیا  یعازتنا  موهفم 
خرن هب  اـهب  هراـجا  تخادرپ  هب  فظوم  فقو  یلوتم  تیاـضر  تروـص  رد  اـهنآو  هدوـمنن  داـجیا  بصاـغ  نیرجاتـسم  يارب  ار  یقح  چـیه 

نودب هراجا  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  نیرجاتسم  (ص ، )  يدمحم تعیرـش  نیناوق  ساساربو  دنتـسه . لبق  ياهلاس  لثملا  ترجاوزور  هنالداع 
 . تسا بصغ  مکحرد  نانآ  تافرصتو  دنهد  همادا  فرصت  هب  دنناوت  یمن  یلوتم  تیاضر 

 ( : دیامن هفوقوم  قوقح  قاقحاو  ءایحاو  ظفح  هب  مادقا  ینوناق  قورطزا  زاین  تروصرد  تسا  فظوم  هفوقوم  هرادا  - ) 11

فاقوا تارادا  دـنزرو  عانتما  فقو  قوقح  تخادرپ  زا  تاـفوقوم  نیرجاتـسم  هاـگره  هک  تسا  نآ  تاـشیامرف  زا  زارف  نیا  یعازتنا  موهفم 
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لماعت نمـض  یماظتنا و ، ... يورین  هیئاـضق و  هوق  ینعی  طـبریذ  ياههاگتـسد  موزل  تروصردو  هدوب  هفوقوم  قح  لوصو  مادـقا  هب  فلکم 
. دیامن یمن  یعرش  فیلکت  عفر  غالبا ،  دح  رد  مادقا  دنراد و  لومعم  ار  مزال  مادقا  تلاخدو ، 

تیکلام ساسا  رب  هطساو  نیا  هبو  هدمآرد  ناراوخ  هفوقوم  فرصت  هب  یعرـش  زوجم  نودب  هک  یتافوقوم  دیدرگروکذم  هچنآ  هب  تیانع  اب 
بصاغ نیرجاتسم  يوس  زاو  هدمآ  دراو  للخ  هشیپو  بسک  قحو  یلفقرس  داجیا  یناطیش  تاوطخ  قیرطزا  نانآ  يدبا 
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 ، لیدبت لباق  ًاتلاصا  تافوقوم  اریز  دندرگزاب  دوخ  تیفقو  لاح  هب  یتسیابو  هتـشادن  یعرـش  لمحم  تسا  هدیدرگ  لواپچ  کسمتم  نوعلم 
ناونع چـیه  تحت  ار  يراجیتسا  هفوقوم  کلم  شورف  قح  یبصاغ  رجاتـسم  چـیهو  هدوبن  كالمتـساو  شورف  دـیرخو و  يراذـگاوو  رییغت 

. ددرگ لیوحت  يدعب  ياه  لسن  هبو  ظفح  نآ  ساسا  تسیاب  هک  دنتسه  یتناما  هلزنم  هب  تافوقوم  هکلب  درادن 

 : ییارجا ياهوگلا  یفرعم  ب -

ياهراکهار نیرتمهم  شخب  نیارد  تفرگ ،  رارق  یسرربدروم  تلود  ياهدمآردرب  تافوقوم  تمظعاب  شقنو  تیمها  یـضام ،  شخبرد 
ماظن رد  یساسا  لوحت  داجیا  فده  اب  ییارجا  ياه  هورگراک  لیکشت  يدربهار و  ياه  تیریدم  رتسب  رییغت  رتماراپ  ود  رب  هیکت  اب  یتایلمع 

روکذـم هچنآ  حرـش  هب  ییاسران  للع  تخانـش  هب  هجوت  اب  اذـلو  دریگ . رارق  هجوت  دروم  تسیاـب  یم  یناـمزاس ،  نوربو  نورد  یتالیکـشت 
نیا رد  تلود  يدمآرد  راتخاس  يزاس  هنیهبو  تاراسخ  همادا  زا  يریگولج  روظنم  هب  دیدرگ ، 

 : ددرگ یم  داهنشیپو  مالعا  اتسار  ود  رد  تاحالصا  ماجنا  دندرگ ،  یم  بوسحم  از  لاغتشا  یلکشو  یتیهام  ظاحل  هب  هک  شخب 

. دنراد رارق  نوعلمو  دونع  نابصاغ  فرصت  رد  رضاح  لاحرد  هک  دنتسه  یتافوقوم  لوا :  هورگ  - 

. دنرادن رارق  نوعلمو  دونع  نابصاغ  فرصت  رد  رضاح  لاح  رد  هک  یتافوقوم  مود :  مورگ  - 

زا مزال  تادیهمت  تسا  مزال  ودنرادرارق  هنابصاغ  فرصت  رد  هک  دنتسه  یتابقر  تافوقوم و  لماش  تافوقوم  نیا  لوا ،  هورگ  صوصخرد 
نیلوئـسم یمامت  راک  روتـسد  رد  تیفقو  تلاح  هب  تافوقوم  تشگرب  روظنم  هب  ییارجا و ، ... ياههاگتـسد  لماعت  ابو  طبریذ  يدابم  يوس 

نیـصح نصحرد  ار  تاـفوقوم  ددرگ ، یم  مـالعا  هک  یقورط  زا  مزـال و  ياـه  يزاـس  رتـسب  ماـجنا  اـب  هـک  يوـحن  هـب  دریگ ،  رارق  مرتـحم 
صوصخرد اماو  دـش  دـهاوخ  هراشا  اهنآ  مها  هب  همادا  رد  هک  دـنهد  رارق  تسا ،  هفوقوم  ره  تسارح  همزـال  هک  یطیارـش  ردو  مکحمژدو 

ياه هژورپ  يریگراکب  قیرطزا  ایو  هدـمآرد  تافوقوم  هرمزرد  یگزات  هب  هک  دنتـسه  یتابقرو  كـالما  لـماش  تاـفوقوم  نیا  مود ،  هورگ 
هدیازم قیرطزا  هراجا  تهج  دمآرد  نیرتالاب  هک  تسا  مزال  تافوقوم  نیا  صوصخرد  هک  دندرگ  یم  داجیا  يزاس و ، ... دازآ  ای  ینارمع 

يرادربهالک ودایش  چیه  هک  يوحن  هب  ینوناق  نیزاوم  رب  قبطنمو  هدش  یحارطو  حیحص  ياه  همان  هراجا  ابو  هلاسکی  دودحم  تدم  نییعتو 
دیامن فرـصت  نآو  هدومن  کیلمت  ینمـضروطب  ار  تافوقوم  هناراکبیرف و ، ... ياهدـنفرت  هب  ندـش  کسمتم  ابو  فلتخم  لیالد  هب  دـناوتن 

تابجومو هدادرارق  دوخ  نیدالوپ  ژدو  نیـصح  نصح  رد  ار  هورگ  نیا  لومـشم  تافوقوم  اهـشور ،  نیرتهب  يریگراـکب  اـب  هیاـهنلاو  و ، ...
نیا زا  یضعب  هکنیا  هب  تیانع  اب  همادا  رد  دنراد ،  لومعم  نیفقاو  تاین  ماجنا  ریـسم  رد  ار  رمتـسم  دمآردو  حالـصو  هفرـص  نیرتهب  بذج 
 : ددرگ یم  مالعا  لیذ  حرش  هب  دراوم  نیا  مها  اذل  دنراد ،  هحورطم  دراوم  دربراک  رد  یکرتشم  هوجو  ياراد  ًاضعب  ییارجا  ياهراکهار 

 : لوا راکهار  - 

... ( هینیسح و دجسم ،  هدازماما ،  هفوقوم ،  هبقر ،  زا  معا  فاقوا (  دیو  تراظن  تحت  نکاما  ندرکراد  دنس  - 

تاـفوقوم یماـمت  نیارباـنب  تساـهنآ ،  هب  ضرعت  زا  يریگوـلجو  تیبـثت  يارب  تامادـقا  نیرت  یـساسا  زا  یکی  تاـفوقوم  ندرک  راد  دـنس 
اب یتبث  ياـه  هدـنورپ  اـهنآ  زا  یکیره  ياربو  هدـش  صخـشم  اـهنآ  یتبث  كـالپ  دـیدحت و  ییاسانـش ،  تعرـس  هب  یتسیاـب  ناـنآ  دودـحو 
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دهاوخ ظفح  وحن  نیرتهب  هب  نانآ  ینوناق  قوقح  نکاما ،  نیا  یتبث  تیعضو  ندش  صخشم  اب  اریز  دوش . لیکـشت  یتبث  كالپ  تاصخـشم 
نیرت يوق  ناونعب  یتحار  هب  رطخ ،  هنوگره  زورب  تروص  ردو  دیدرگ 
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حوضو هب  هجوت  اب  اـهنآ ،  ینوناـق  ياـه  میرح  هب  ضرعتو  زواـجت  ًارهقو  ددرگ  یم  بوسحم  ییاـضق  مکاـحم  رد  لـیالد  هماـقا  تادنتـسم 
تـسد زا  ار  تافوقوم  نامز ،  لوطرد  دنور  نیا  رارمتـساو  ندرک  هنیداهن  تسا  یهیدب  دوب ،  دهاوخن  نکمم  تحاسمو و ، ... هعبرا  دودح 

. دیامن یم  ظوفحم  نیملسمو  مالسا  نانمشد  نارگ و  لواپچ  هدافتسا  ءوس  نایوج و  دوس  يزادنا 

 : مود راکهار  - 

 : هورگ ود  رد  تافوقوم  دمآرد  ندومن  هنالداعو  ندومن  زورب 

. دنتسین ثادحالا  دیدج  ایو  فقولا  دیدج  ای  هفوشکم  هک  فاقوا  هعومجم  رد  یتافوقوم  صوصخرد  لوا –  هورگ 

ثادـحالا دـیدج  ای  فقولا و  دـیدج  ای  هفوشکم  ای  هدـش و  دازآ  یگزات  هب  فاـقوا  هعومجم  رد  هک  یتاـفوقوم  صوصخرد  مود -  هورگ 
 . دنتسه

هفوقوم هنابـصاغ  دـی  رد  ًابلاغ  دـنهد ،  یم  لیکـشت  ار  روشک  از  دـمآرد  تافوقوم  تیرثکا  عقاو  رد  هک  هعومجم  نیا  لوا :  هورگ  حیـضوت 
روکذـم هچنآ  هب  تیانع  اب  دـندرگ ،  یم  تراغ  هشیپو و ، ... بسک  قحو  یلفقرـس  یناطیـش  نیوانع  تحت  نآ  عفانمو  هتـشاد  رارق  ناروخ 

هدیدرگ یمالسا  تما  ریگنابیرگ  ناتفـص  ناطیـشو  ناطیـش  يوس  زا  هک  یتبکنو  یتخبدبو  داح  لضعم  نیا  عفر  روظنم  هب  تسا ،  هدیدرگ 
يرما ناونعب  ًاصوصخ  فاقوا  زوسلد  نیلوئـسمو  نارازگراکو  ًاـمومع  ناناملـسم  یعمج  راکروتـسد  رد  مهم  رما  دـنچ  تسیاـب  یم  تسا ، 

 : دریگرارق رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  اب  هطباررد  یعرشو  يدابع 

 . یناسر عالطا  - 1-

 . بصاغ نیفرصتم  ندادرارق  انگنت  رد  تهج  ینوناق  مزال  تادیهمت  ذاختا  - 2

 . تافوقوم يزاس  دازآ  - 3

 . صاخ ياه  یگژیو  اب  هدش و  یحارط  يا  هشیلک  ياهدادرارق  داقعنا  یساساو  مهم  هلحرم  - 4

 : یناسر عالطا   : 1

کیرد تاعامج و ، ... هعمج و  همئا  نینچمهو  ملق  نابحاصو  نیققحم  اـه و  هماـنزورو  تالجمودـیارج  باـبراو  اـه  هناـسر  هطبار  نیارد 
نیلوئسمو یمالسا  تما  يارب  نابصاغ  نیا  هک  یمالـسا  تبیـصم  یعامتجا و  لضعم  نیا  تخانـشو  یناسر  عالطا  هب  تبـسن  یعمج  لماعت 
عوضومو تلود  ياهدمآردرب  نآ  برخمراثآو  هدومن  مهارف  هدیدجنر  تلم  هافرو  یئافوکشو  دشر  ریسمردو  ناملسم  تلمو  ماظن  مرتحم 

یماجرفدبو تبقاع  ءوسو  دنیامن  نایب  تافوقوم  اب  هطباررد  ار  ناناملسم  یعرش  فیلاکتو  قوقحو  دنیامن  یناسر  عالطا  ییازلاغتـشا و ، ...
... ، دنیامن و دزشوگ  نانآ  هب  ار  ناراوخ  هفوقوم  لامعا  نیا 

 : دونع نابصاغ  ندادرارق  انگنترد  تهج  ینوناق  مزال  تادیهمت  ذاختا   : 2
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ایو تخاس  هزاجا  مدع  زا  معا  ینوناق  ياهرازبا  یمامت  زا  دوخ  يراداو  یعرش  فیاظو  ساسارب  فاقوا  نیلوئـسم  تسا  مزال  هلحرم  نیارد 
نیفرصتم اب  هزرابم  رد  طبریذ  يدابم  ریاسو  اه  يرادرهش  اب  لماعت  نمض  ریمعت و ، ...
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... يداصتقا و ياه  تیلاعف  همادا  تهج  ینوناق  تازایتما  يارب  اه  زوجمریاس  ای  تیلاعف  بسکزاوج  ءاطعازا  يریگولج  رد  یعـس  اب  بصاغ 
زا دی  علخ  نابصاغ و  جارخا  هب  تبسن  یماظتنا و ، ... يورین  هیرهق  هوق  زا  يریگ  هرهبو  ییاضق  هاگتـسد  تدعاسم  ابو  دنیامن  يریگ  هرهب  ، 

... . دنراد و لومعم  ار  مزال  تامادقا  نافرصتم  نیا 

 : تافوقوم يزاس  دازآ   : 3

نوناـق راـبجا  هب  اـیو  ناراوخ  هفوقوم  تبغرو  لـیم  هب  تاـفوقوم  يزاـس  دازآ  تشذـگ ،  هک  یحرـش  هب  روما  ماـجنا  زا  سپ  هلحرم  نیا  رد 
نیا زا  ینادردقو  ریدـقت  بتارم  يرایتخا ،  قیرطزا  يزاس  دازآ  اب  تسا  یهیدـب  تفریذـپ ،  دـهاوخ  تروص  ییاضق و ، ... عجارم  ماکحاو 
... ، دیارج و بابرا  ماظن و  نیلوئـسم  طسوت  تسا  هدیدرگ  لومعم  تافوقوم  قوقح  ءایحا  ياتـسار  رد  هک  نیفرـصتم  هنادنم  تفارـش  لمع 

. دیدرگ دهاوخ  غیلبت  تافوقوم  يزاس  دازآرد  گنهرف  نیا  ندومن  هنیداهن  هنادنسپادخ و  لمع  نیا  زا  یلیلجتو  یفرعم  تهج 

... يا و هشیلک  ياه  مرف  ساسارب  اهدادرارق  داقعنا   : 4

ياه مرف  بلاق  رد  اـهدادرارق  تسیاـب  یم  تسا ،  فاـقوا  تارادا  هفیظو  نیرتمهمو  نیرتساـسح  عقاو  رد  هک  یـساساو  مهم  هلحرم  نیا  رد 
ظاحل هب  لماک  طیارـشلا و  عماج  یتسیاب  هک  تسا  نآ  اه  دادرارق  نیا  صیاصخ  زا  دریذـپ ،  تروص  صاـخ  ياـه  یگژیو  اـبو  يا  هشیلک 

ياه تنامـضو  اه  هقیثو  نیرت  نیگنـسو  نیرتهب  ذخا  ابو  نارگلواپچو  نابـصاغ  يزادنا  تسد  زا  يریگولج  يارب  دراوم  یمامت  ینیب  شیپ 
یناشیپو ددرگ  دـقعنم  هلاسکی  رثکادـح  هاتوک  ياهنامزردو  هراجا  نامز  تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  هفوقوم  عقومب  لیوحتو  هیلخت  يارب  ینوناق 

 : دوش نیزم  نابصاغ  هب  رادشه  فده  اب  ع )   ) یلع نایقتم  يالوم  هدش  ذاختا  ینادواج  تارابع  يا  هشیلک  هب  دادرارق  مرفره 

( : ًالدعال ًافرص و  هنم  هللا  لبقتالو  نیعمجا  سانلاو  هکئالملاو  هلا  هنعل  هیلعف  اهبهو ،  وا  اهعاب  نمف  ثروت ،  ال  بهوت ،  ال  عابتال ،  ) 

ادـخ و تنعل  تسوا  رب  دـشخبب ،  اـی  دـشورفب  هک  یـسک  سپ  دوـش ،  یمن  هداد  رارق  تثارو  هب  دوـش ، یمن  هدیـشخب  دوـش ، یمن  هتخورف  )
.( دریذپ یمن  وا  زا  ار  يریخ  لمع  چیه  دنوادخ  مدرم و  یمامت  هکئالم و 

هب هدـمآ  لمعب  تافوقوم  يارب  رطخو  هنزور  نیرتکچوک  داجیا  زا  يریگولج  يارب  اه  يزاسرتسبو  تادـیهمت  یمامت  تسیاـب  یم  نیارباـنب 
تسا یهیدب  دیاین ،  مهارف  نیرجاتسم  طسوت  تافوقوم  فرـصت  ياتـسار  رد  رطخ  هنوگره  ثودح  ای  بصغ  ناکما  هجو  جیهب  هک  يوحن 

تافوقوم لیمو  فیح  يارب  نانآ  ینابت  ماهتا  هب  ینوناق  دـیدش  دروخرب  یمالعا  نیزاوم  زا  فاقوا  نالوئـسمو  ناروماـم  فلخت  تروصرد 
. دمآ دهاوخ  لمعب  تاراسخ  ناربجو 

: دنشاب یم  ثادحالا  دیدج  ای  فقولا و  دیدج  ای  دازآ و  ناروخ  هفوقوم  هنابصاغ  دی  زا  ای  هفوشکم  فاقوا  هعومجم  رد  هک  یتافوقوم  ب -

ندوب يدـبا  لصاو  تافوقوم  تایح  زا  مامت  تردـقو  ساوسو  تیـساسح و  اب  یتسیاب  فاقوا  تارادا  نیلوئـسم  تافوقوم  زا  هورگ  نیا  رد 
دروخرب دنتـسه  تافوقوم  بصغ  دـیلپ و  نیرجاتـسم  اب  ینابت  ددـص  رد  بیترت  ره  هب  هک  دوخ  نانکراک  زا  نینئاخ  اب  دـنیامن و  عافد  ناـنآ 

يدعب ياه  تیریدم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دنیامن ، ینوناق 
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يوحن هب  يزاس  گنهرف  هدـنکفا و  خـیرات  ناد  هلابز  هب  زین  نآ  روصت  و  نآ )  میرح  هب  زواـجتو  تاـفوقوم  بصغ  ثحب  فاـقوا (  تارادا 
يزاس فافش  ًالماک  تافوقوم  یمامت  هرادا  هب  طوبرم  روما  دوش و  كاپ  مدرم  نهذو  رکف  زا  تافوقوم  فرصت  رکف  هک  ددرگ  يزاس  رتسب 
ناونعب نینچمه  مدرم و  یـساسا  ياه  زاین  عفر  رد  نآ  راـبرهگ  راـثآ  فقو و  تمظع  اـب  اـت  دوش  هدادرارق  مدرم  اـه و  هناـسر  راـیتخا  رد  و 

نایب لبق  شخب  رد  هک  یحرش  هب  دندرگ و  انشآ  ییاز و ، ...  لاغتشا  هافر و  داجیا  ریسم  رد  تلود  میقتسمریغ  میظع  ياهدمآرد  زا  یشخب 
یهلا تاناما  نیا  هک  تسا  يوحن  هب  مزال  تادیهمت  ذاختا  فاقوا ،  مرتحم  نالوئـسم  هفیظو  نیرتریطخو  نیرت  یـساسا  نیرتمهم و  دیدرگ 

نیا رد  و  دوش . هداد  لیوحت  دعب  لسن  هب  بیسآو  دنزگ  هنوگره  زورب  لامتحا  نودب  هدش  يزاس  هنیهب  ياه  تیعضو  رد  ملاس و  حیحص و 
تیدبا تسادـق و  زا  تسارح  ظفح و  هیاهنلا  فاقوا و  نیلوئـسم  اب  لماعتو  يراکمه  هب  فظوم  داحآ  یمامت  تافوقوم  ظفح  ینعی  اتـسار 

لامها و يراگنا و  لهس  هنوگچیه  رضاح ،  رـصع  رد  نیملـسم  مالـسا و  يرارطـضا  تیعـضو  هب  هجوت  اب  تسا  یهیدب  دنتـسه ،  نآ  لصا 
نتفرگرارق اب  هطباررد  یهیجوت  چـیه  هدـنیآ  لسنو  دـنوادخ  هاگـشیپ  ردو  دوب . دـهاوخن  شیاشخب  لـباق  نآ  هب  تبـسن  ناونع  چـیه  تحت 

 . دوب دهاوخن  شریذپ  لباق  دیلپ ،  نوعلم و  رگمتس و  نابصاغ  بصغ  هطرو  رد  تافوقوم 

عوضوم ماکحا  رد  هشیر  هک  ینیناوق  ندرب  نیب  زاو  تافوقوم  زا  تسارحو  ظفح  روظنم  هب  مزال  نیناوق  بیوصتو  نیودـت  موس :  راکهار  - 
ای هشیپ  بسک و  قح  داجیا  لیبق  زا  هتشادن (  یمالسا  تعیرش  رد  هراجا 

... ( . یلفقرس و

ندرک يرای  ياتـسار  ردو  طبترم  ییارجا  ياه  هاگتـسد  یمامت  اب  يراـکمهو  ییاـضق  عجارم  اـب  لـماعت  نمـض  طـبریذ  عجارم  تسا  مزـال 
 ( ، تیکلام دانـساذخا  هلحرم  ات   ) یتبث لحارم  ماجناو  یئاسانـش  يارب  هبناـج  همه  کـمک  تاـبلاطم ،  يریگیپ  روظنم  هب  فاـقوا  نیلوئـسم 
معا نابـصاغ  فرـصت  تحت  تافوقوم  فیلکت  نییعت  هب  کمک  تابقر ،  تاـفوقوم و  يزاـسزاب  ریمعت ، زا  یناـبیتشپ  تیاـمح و  تراـظن ، 

يزاـس هنیهب  روظنم  هب  فرـصت  تحت  تاـفوقومزا  يارجا  ياـه  هاگتـسدو  تارادا  طرـش  دـیق  نودـب  عیرـس و  جورخ   ، یقوقحو یقیقحزا 
دوس ندـناسر  رثکادـح  هبو  ینوناق  ياه  هراجا  ذـخارد  يرو  هرهب  نیرتالاب  داجیا  يوس  هب  تکرحو  ینارمع  ياه  حرط  يارجاو  تافوقوم 
لحم رد  ریگمـشچ  گرزب و  ياه  ولبات  بصن  تافوقوم ،  یقوقح  يواعد  هب  هبناج  همه  کمک  تراظن ،  تحت  تافوقوم  یماـمت  یناـسر 
فرـص هوحن  مالعاو  هفوقوم  لحم  ناونع  هب  نآ  رد  مومع  هب  یناسر  عالطا  يراجتزکارم و  رد  تاـفوقوم  برد  رـس  ًاـصوصخو  تاـفوقوم 
يارجا ظوفحم ،  لحم  رد  اهنآ  ندومن  یناگیابو  ریثکت  دنمشزرا و  دانسا  يروآ  عمج  دانسا ،  یسیونزاب  فقاو ،  رظن  قبط  نآ  ياه  هنیزه 

يرازگربو یگنهرف  ياه  همانرب 

مازلا مدرم ،  هب  یناسر  عالطا  فدـه  اب  نآ  تاجن  ياهراکهار  تافوقوم و  هب  هدراو  تیمولظم  نییبت  ياتـسار  ردو  فلتخم  ياـه  شیاـمه 
يزاس هنیهبو  ینارمع  تاـیلمع  ثادـحاو  لـیمکتو  تمرم  ریمعت و  دـیدج ،  هدـش  مـالعا  ياـه  تیعـضو  رد  دادرارق  داـقعنا  هب  نیفرـصتم 

كرادـمو دانـسا  ءایحا  لاطبا ،  نوناق  يریگیپ  قیرط  زا  تافوقوم  هب  همجه  زا  يریگولج  تافوقوم ،  زا  دـمآرد  رثکادـح  داجیاو  تافوقوم 
هیئاضق هوقو  تبث  هرادا  اب  لماعت  بسانم ،  ياهلحمرد  يرادهگنو  هطوبرم  دانـسا  یـسیونزاب  تشونور و  ریثکت  قیرطزا  نانآ  ظفحو  فقو 
ریدقتو قیوشت  تافوقوم ،  يارب  تیکلم  دانسا  ذخا  يارب  یلامتحا  هدافتـسا  ءوس  زا  يریگولج  يارب  تافوقوم  هب  طوبرم  تاعالطا  لاسراو 

ظفح يارب  ار  اهراکهار  نیرتهب  هک  یناسک  هب  هماـن  ریدـقتو  زیاوج  ءادـها  دـنا ،  هدـش  تاـفوقوم  فشکو  ءاـیحا  هب  قفوم  هک  یناریدـم  زا 
يارب ایو  هدومن  هئارا  تافوقوم  تسارحو 
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ایو تابقر  دـیرخو  دـیدج  ياه  يراذـگ  هیامرـس  ماجنا  يارب  همانربو  حرط  دـنا ، هدومن  مادـقا  ناراوخ  هفوقوم  هنابـصاغدی  زا  نانآ  تاـجن 
دنا هتـشاد  شفن  دـیدج  ياه  هژورپ  رد  هک  یناسکو  هیلوا  نافقاو  ماـنب  تاـفوقوم  يرو  هرهب  شیازفا  تاـفوقوم و  ندومن  نسحا  هب  لیدـبت 

نیرتهب ذاختا  فقو و  ءایحا  ياتـساررد  یـشهوژپو  یقیقحتو  یملع  مسارم  يرازگرب  تاـفوقوم ،  قباوسرد  تیعـضو  حرـش  مـالعا  نمض 
اههاگتـسد ریاس  اب  يراکمه  تساوخردو  لماعت  دـیفمو ،  هدـنزاس  ياـه  هژورپ  ماـجنا  تاـفوقوم ،  زا  يرو  هرهب  شیازفا  يارب  اـهراکزاس 

هیئاضق هوق  قیرطزا  تافوقوم  رد  تیریدم  شرتسگو  هقلطم  تراظن  لامعا  تافوقوم ،  ءایحا  يارب  کمکو  تدعاسم  ذـخا  يارب  اهناگراو 
تافوقوم هب  هدراو  تاملظت  هب  یگدیـسر  نکمم ،  ناـمز  نیرت  هاـتوکرد  نمومو  عطاـق  تاـضق  تواـضق  اـبو  یـصصخت  بعـش  لیکـشت  ، 

دنروآ یم  ایو  هدروآ  مهارف  ناراوخ  هفوقوم  اب  ینابت  نمض  ار  تافوقوم  يدوبان  لیاسوو  بابـسا  هک  ینانکراک  اب  ینوناقو  عطاق  دروخربو 
تـسا نارجاتـسم  هب  تناما  لیوحت  هلزنم  هب  هراجا ،  رد  یفقو  لام  هک  دیکات  نیا  اب   . هدراو تراسخ  ناربج  تهج  مزال  تادـیهمت  ذاختا  و 

فرصت یتناما  لام  رد  کلام  ياضر  فالخرب  رجاتـسم  هکنیا  هب  هجوت  ابو  یقلت  تنامارد  تنایخ  هلزنم  هب  ءاضقنا  نامز  رد  دادرتسا  مدعو 
نیزاوم ساساربرما  نیا  اریز  دـشاب ،  نآ  رفیک  لـمحتم  تسیاـب  یم  هدوب و  تناـما  رد  تناـیخ  مرجو  هزب  قیداـصم  زا  وا  لـمع  دـیامن  یم 

دوب و دـهاوخ  نامـض  بجومو  مارح  یعرـش  نیزاوم  ساساربو  هدوب  هنامرجم  یلمعو  یقلت  یتناما  لام  ندرب  نیبزا  ایو  بحاصت  ینوناـق ،
ینعی  ) بحاصت قیداصم  زا  دادرارق  ءاضقنا  نامزرد  اهنآ  دادرتسا  مدـعو  تافوقوم  هراجارد  یلفقرـس  ایو  هشیپو  بسک  قح  ياعدا  راـهظا 

ًاـساسا هکنیا  هب  تیاـنع  اـب  تسارکذ  هب  مزـال  ددرگ . یم  بوسحم  نآ و ) ... ندرب  نیبزا  ینعی   ) فلتو یتناـما )  لاـمرد  هناـکلام  فرـصت 
هوق هدـهع  هب  تافوقوم  روما  هرادا  رـضاح  لاحردو  هلاحا  ییاضق  عجارم  هب  یگدیـسر  يارب  تیاـهنرد  تاـفوقوم ،  ریگناـبیرگ  تالکـشم 

هب هرادا و  هیئاضق  هوق  لماک  هجوت  ابو  صاخ  رظن  تحت  تاـفوقوم  روما  ذاـختا و  مزـال  تادـیهمت  اـت  تسا  يرورـض  دـشاب ،  یمن  هیئاـضق 
یم زواجتو  يدـعت  تافوقوم  دودـح  هب  هک  یناسک  يارب  ددرگ و  یگدیـسر  رتشیب  تیـساسحو  صاخ  یگ  هژیو  اب  نآ  هب  هدراو  تاـملظت 

هجوـت دوـش ،  لاـمعا  تخـس  تازاـجم  دـنیامن  یم  یناـبت  لـیلدره  هب  ناراوـخ  هفوـقوم  اـب  هک  تاـفوقوم  ناـنکراک  زا  هورگ  نآو  دـنیامن 
ءایحا قوقح و  يریگیپ  تافوقوم ،  رد  هدـش  اهر  ایو  طلغ  ياه  تیریدـم  زا  يریگولج  تافوقوم ،  هب  هدراو  تاملظت  هب  ماظن  نارازگراـک 

لادبتـسا هزاجا  زا  هدافتـسا  ءوس  مدـع  تافوقوم ،  هطبغو  تحلـصم  تیاعر  ینالوط ،  نامز  اب  هراجا  ياهدادرارق  داقعنا  مدـع  تاـفوقوم ، 
لعجزا و يریگولجو  تظافح  رد  مزال  تادـیهمت  ذاختا  و  دانـسا ،  ظفح  يارب  قیقدو  یناگیاب  يرامآ و  ياـه  متـسیس  داـجیا  تاـفوقوم ، 
 ، یگنهرف صاخ  تامدـخ  هئارا  یفرعم و  قیرط  زا  دـناوت  یم  هک  فقو (  گـنهرف  قیوشت  جـیورت و  تاـفوقوم ،  دانـسا  ندومن  شودـخم 

ییاسانـش دریذـپ ، )  تروص  ییارجا  ياه  هاگتـسد  ریاس  يوس  زا  ایو  فاـقوا  يوس  زا  ناـفقاو  زا  اهریدـقت  ماـجناو  يداـصتقاو  یعاـمتجا 
ساساربو دیدج  ياهدادرارق  داقعنا  هب  ناراوخ  هفوقوم  مازلا  تهج  مزال  تادیهمت  ذاختا  تافوقوم ،  دمآرد  تیعـضو  حالـصا  تافوقوم ، 

حالـص هفرـص و  يوس  هب  مزال  ياه  تنامـض  حرطو  ینوناق  مکحمو  لقتـسم  داـفم  اـب  هک  ییاـه  مرف  ینعی  يا (  هشیلکو  دـیدج  ياـهمرف 
هدراو تیمولظم  ندناسانشو  شرتسگ  تهج  رد  شالتو  یعس  تسا ، ) هدش  میظنت  ناراوخ  هفوقوم  هنابصاغدی  علخ  ياتـسارردو  تافوقوم 

تافوقوم ساسا  ظـفح  صوصخرد  هیملع  ياـه  هزوح  ینید و  ناـغلبم  یناـسر  عـالطا  یتاـعالطا ،  کـنابو  هناـماس  داـجیا  تاـفوقوم ،  هب 
هب نینموم (  و  ناناملـسم ،  هب  ... ناضمر و كرابم  هامو  رفـصو  مرحم  مایا  ًاـصوصخ  فلتخم  ياـه  تبـسانمرد  تاـفوقوم  لواـپچ  تمرحو 

تلاسر يادا  روظنم 
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ًاصوصخ تافوقوم  تارمث  زا  نافقاو  تین  ساسارب  تسیاب  یمو  دنیآ  یم  هدنیآ  رد  هک  یناغلبم  يارب  شاعم  نیماتو  تافوقوم  تاجن  يارب 
یتایلمعو ییارجا  ياه  تسایس  لامعا  دنـشوکب ، ) نآ  ینغ  گنهرف  جیورتو  غیلبت  مالـسارشن و  رد  ودنم  هرهب  هیملع  ياه  هزوح  تابقرزا 
ندادرارقو اهنآ  يدازآ  زا  سپ  تافوقوم  لصا  تسارحو  ظفحو  هنابصاغ  تافرـصت  زا  تافوقوم  يزاس  دازآ  ياتـسار  رد  ناریدم  يوس  زا 

زا اهنآ  هنالداع  ياهدـمآردو  تافوقوم  لصا  ظفحو  دـیدج  ياهدادرارق  ساسارب  اه  همان  هراجا  داقعناو  هدـش  تسارح  نیدـالوف  هقلح  رد 
 ، يزاسزابو تاریمعتو  تارییغت  ماجنا  هزاجا  مدـعو  اه  يرادرهـش  ریظن  طبترمو  طبریذ  ياـه  تارادا  اـب  لـماعت  ناراوخ ،  هفوقوم  ترارش 
رد تارییغتو  تاریمعت  شرازگ  لاـسرا  مدـع  تروصرد  یطاـخ  ناـسرزاب  اـب  دروـخرب  رمتـسم و  ياـه  یـسرزاب  ماـجنا  کـلام و  ناوـنعب 

دادرارق داـقعنا  يوس  هب  ناـنآ  نداد  قوس  تهج  ناراوخ  هفوقوم  ندادرارق  اـنگنترد  فدـه  اـب  ناراوخ و ، ... هفوـقوم  يوـس  زا  تاـفوقوم 
دیدج يا  هشیلک  طباوض  ساسارب 

يرازگرب فقو ،  تیعـضورد  هعـسوتو  دـشر  داجیاو  تافوقوم  میظع  لاوما  هرادا  رد  یتیریدـم  دـیدج  ياه  کینکت  زا  يریگ  هرهب  و ، ...
تیمهارد نانکراک  ناریدـم و  اب  یهیجوت  تاسلج  لیکـشت  هنالداع ،  تاراجا  دـیدجت  هوحن  تافوقوم ،  تاجن  ياهراکهار  هئارا  شیامه 
يدابمریاس تارادا و  يراکمه  مدع  يارب  یگنهامه  ماجنا  هارمگ و ،... نیفرـصتم  تیاده  تهج  تاداهنـشیپ  تارظن و  تفایرد  فیاظو ، 

یهیدـب اه (  مالعتـسا  هب  خـساپ  تهج  فاقوا ، )  هرادا  ینعی  کلام (  زا  زور  هلداع  همان  هراجا  نتـشادن  لیلد  هب  ناراوخ  هفوقوم  اب  طـبریذ 
هب هدومن  داجیا  نآ  یضرف  شورف  اب  ار  اعدا  نیا  هک  یسکو  وا  ياعدا  دوش ،  هشیپ  بسک و  قح  ای  یلفقرس و  یعدم  بصاغ  هچنانچ  تسا 

تارادا اب  دـیدج  دادرارق  ماجنا  هب  مزلم  اهاعدا  هنوگره  مغریلع  ناراوخ  هفوقوم  و  دوب . دـهاوخ  دودرم  کلام  هزاجا  مدـع  هب  دانتـسا  لیلد 
 ، زور هب  همان  هراجا  هئارا  هب  طونم  يرادا  تابتاکم  هب  مالعتـسا  اه و  خساپ  هنوگره  هئاراو  هدش  دنوش ، )  یم  بوسحم  کلام  هک   ) فاقوا
هک یناراوخ  هفوقوم  ياربو  دنرادن  ار  يزاسزابو و ، ... رییغت  ایوریمعت  هنوگچیه  ماجنا  قح  نابصاغ  هکنیا  هب  ًافاضم  دشاب ،  کلام  يوس  زا 

، ددرگ ظاحل  قیوشت  ناونع  هب  مزـال  تاـفیفختو  تالیهـست  دـنیامن  یم  ار  زور  هنـالداع  هراـجا  تساوخردو  هعجارم  تارادا  هب  هناـبلطواد 
فاقوا يراج  ياه  هنیزه  شهاک  يزاسزاب و  ثادـحا و  تابقر و  دـیرخریظن  ینارمع  ياه  هنیزه  ماـجنا  هب  تاـفوقوم  دـمآرد  نداد  قوس 

ماجنا هب  هلصاح  ياهدمآرد  نداد  قوسو 

ساسارب دـمآرد  داجیاو  ینوکـسمو  يراجت  ياه  عمتجم  ثادـحاو  ینارمع  ياه  هژورپ  يارجا  تاـبقر و  دـیرخریظن  ینارمع  ياـه  هنیزه 
... ، نیفقاو و تاین  ریغرد  ضوعالب  ياه  کمک  هنوگره  هئارا  مدع  ای  يرورـضریغ و  يراج  ياه  هنیزه  شهاک  دیدج و ، ... ياهدادرارق 

... یفقو و لاعف  ریغ  كالما  اهاضف و  هکورتم و  یضارا  زا  يدنم  هرهبو  هنیهب  هدافتسا 

 : یتایلمع ياهوگلا  هئارا  - 

هفوقوم هنابـصاغ  دـیرد  هک  یتافوقوم  لوا  هورگ  دـنراد  رارق  یلک  هورگود  رد  یلعف  تیعـضو  رد  تافوقوم  دـیدرگروکذم  هک  هنوگناـمه 
لوغـشم نآ  يامغیو  لواپچ  هب  ای ، ...  یلفقرـس و  هشیپ و  بسک و  قح  ایو  یتخبدب  زاین و  ياول  تحتردو  دنرادرارق  ثیبخو  دیلپ  ناراوخ 

اب تعرـس  هب  ایو  هدومن  ذاختا  هنامـصخ  عضاوم  نآ  نیلوئـسم  فاـقوا و  تارادا  لـمعلا  سکع  هنوگره  لـباقم  رد  ًاـمئاد  دنتـسهو و  هدوب 
ثبـشت لیبق  زا  فلتخم  ياهدنفرت  هب  ار  دوخ  هنابـصاغ  تیعقوم  لیحلا  فئاطل  اب  و  هدرک ،  رارقرب  طابترا  تارادا  نادان  ایو  نئاخ  نانکراک 

داسف ياه  هموثرج  هنوگنیا  هنابصاغ  دیزا  لوا ،  هورگ  تافوقوم  يزاس  دازآ  يارب  تسا  یهیدب  دنیامن ،  یم  تیبثت  یتخبدب و ، ... رقف و  هب 
نیا ًایناثو  فاقوا  تارادا  نانکراک  ًالوا  داشرا  هیجوت و  هب  زاین  یهابتو ، 
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هطبغ دـیابن  دـنناوت و  یمن  ناونع  چـیه  تحت  هک  دـننادب  دـیاب  هورگ  نیا  ناـنکراک ،  هظعوـمو  داـشرا  رد  اـما  دـشاب و  یم  دوـنع  نابـصاغ 
هک نانآ (  هفیظو  نیرتمهم  ًامئاد  دیاب  ناریدم  دنیامن و  دوبان  هابت و  ناراوخ  هفقوم  اب  عرـش  فالخ  طباور  داجیا  اب  ار  تافوقوم  تحلـصمو 

نانآ هب  ار  نیفقاو )  تاین  ياتـسار  رد  هنیزه  ماجنا  تیعـضو و  نیرتهب  رد  هراجاو  لثملا  ترجا  نیرتالاب  تفایرد  تافوقوم و  يزاـس  دازآ 
ظفحو و ءایحا  تهج  ییارجا  هاگتسد  نآرد  ناملسم ،  مدرم  هدنیآ  لاحو و  هتشذگ  لسن  ناگدنیامن  عقاو  رد  نانآ  اریز  دنیامن ،  دزـشوگ 

هدـنیآ لسن  هبو  هدومن  ظـفح  بیـسآو و ، ... دـنزگ  هنوگرهزا  ار  اـهنآ  هک  دـنفظوم  نینچمه  دنـشاب و  یم  تاـفوقوم  يرو  هرهب  رارمتـسا 
تسیاب یم  دنا ،  هتفرگرارق  وا  هاپس  رد  هارمگ و  نیعل  ناطیش  ياوغا  رثا  رد  هک  تافوقوم  نابـصاغ  داشرا  صوصخرد  ًایناثو  دنهد . لیوحت 

زوسلد و نیلوئسمو  نیرکفتمو  نادنمـشیدنا  تاعامجو ،  هعمج  همئاو  ماظع  ءاملع  ینعی  تعیرـش  نایداه  طسوت  نآ  یتشزو  لمع  تثابخ 
 ) راک تبقاع  ءوسو  تحابق  یمئاد  هظعومو  داشرا  ابو  ددرگ  دزـشوگ  نانآ  هبرکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  اـب  تاـنموم  نینموم و  یماـمت 

دیارج بابراو  اه  هناسر  يریگراکب  زا  معا  فلتخم  قورط  زا  ات  دوش  لومعم  مامت  یعـسو  ددرگ  يروآ  داـی  ناـنآ  هب  يورخاو ، )  يویند 
یقبامزا یکدنا ،  دادعتزاریغ  هب  ًاعطق  هک  دنهد  تاجن  یتخبدبو  تبکن  بالجنمو  تکاله  هطروزا  ار  دوخ  ات  دـنیامن  باجم  ار  نانآ  و ،...

يرگیدراظتنا تسا ،  نارادربهالک  هنوگنیا  یتاذ  صئاصخزا  هک  تمواقم و ، ... تنونـشخ و  تجامـس ،  تجاجل ،  زج  ثیبخ ،  دارفا  نیا 
ياه هاگتـسد  نیلوئـسم  نارازگراک و  کمک  اب  فاـقوا  مرتحم  نیلوئـسم  ناـنآ  سارردو  بزح ا ... تما  یتلاـح  نینچ  رد  دوب و  دـهاوخن 

نیاردو دـنیامن  ذاختا  ار  هورگ  نیا  زا  تافوقوم  يزاس  دازآو  دـی  علخرد  مزال  تادـیهمت  تسیاب  یم  اهنآ  کمک  نودـب  یتح  اـی  ییارجا 
ار یتافوقوم  تسیاـب  یم  ناسانـشراکو  نیلوئـسم  ًاودـب  دریگرارق و  راـک  روتـسدرد  تسیاـب  یم  ناـنآ  لـطاب  ههبجرد  ینکفا  هقرفت  رتسب ، 

... ، لوحتو و رییغتو  اـنب  ثادـحا  يزاـسزاب ،  دروم  فاـقوا  تارادا  ینعی  کـلام  هزاـجاو  نذا  نودـب  ناراوخ  هفوـقوم  هکدـننک  یئاـسانش 
یم بوسحم  مرج  یقلت و  طـیرفت  يدـعت و  کـلام  نذا  نودـب  ینوناـق  نیزاوم  ساـسارب  روما  هنوگنیا  ماـجنا  هکنیا  هب  هجوت  اـبو  هدادرارق 

نیناوق ساسارب  دـشاب  یم  ریغ  لاوما  رد  فرـصتو  لخد  ایو  تناما  رد  تنایخ  مرج  قیداـصم  زا  یباـستنا  هزب  هکنیا  زا  رظن  فرـص  ددرگ ، 
رد ناروخ  هفوقوم  هنوگنیا  يرفیک  بیقعت  ییاضق  عجارم  اب  لماعت  نمض  نیاربانب  ددرگ ،  یم  بوسحم  زین  کلم  هیلخت  قیداصم  زا  یندم 

ساـساربو طیارـش  دـجاو  یقوـقح  اـی  یقیقح  صخـش  هب  هدـش  دازآ  تاـفوقوم  يراذـگاو  دـی و  عـلخ  هب  تبـسنو  هـتفرگرارق  راکروتـسد 
زین رگید  ياه  هورگ  ریاس  صوصخرد  ددرگ . لومعم  مزال  تامادقا  دادرارق و ...  تدم  ياضقنا  رد  هیلختو  يا  هشیلک  دیدج  ياهدادرارق 

هفوقوم هیلختو  دـی  عـلخ  دنتـسم  ریغ و ، ... هب  يراذـگاو  هزاـجا  مدـعو  دادرارق  فرط  نابـصاغ  گرم  دانتـسا  هب  ار  شور  نیمه  ناوـت  یم 
رـش لاعتم ،  دـنوادخرب  اکتا  ابو  تدـشو  توق  اب  تسیاب  یم  فاقوا  تارادا  هدـبز  ًالکو  یقوقح و  ناسانـشراک  تسا  یهیدـب  دریگرارق ، 

تارادا هب  یفوقوم  كالما  هیلک  نامز ،  تشذگ  اب  هک  يوحن  هب  دنیامن  هاتوک  مک و  هفوقوم ،  كالما  زا  ار  نوعلم  ثیبخ  نابصاغ  هنوگنیا 
ياهدادرارق داقعنا  هلحرم  ات  ناراوخ  هفوقوم  هنوگنیا  اـب  لـماعتو  يراـکمه  زا  ییارجا  ياـه  هاگتـسد  هیلک  ناـمز  نآ  اـتو  لـیوحت  فاـقوا 

قیرط زا  ای  هفوشکم و  ای  هدـیدرگ و  دازآ  هک  هفوقوم  كالما  زا  مود  هورگ  صوصخرد  مهم  رایـسب  هتکن  اـما  دـنیامن و  يراددوخ  دـیدج 
ذخا تافوقوم و  حالصو  هفرص  تیاعر  نمض  تسیاب  یم  و  دنشاب ،  یم  يراذگاو  هدامآ  هک  ینارمع و ... ياه  هژورپ  يارجاو  انب  ثادحا 
... ، هراجا و دادرارق  نامز  ياضقنا  زا  سپ  کلم  هیلخت  تهج  مزال  ياه  تنامـض  تفایرد  دـیدج و  ياهدادرارق  ساسارب  هنـالداع  هراـجا 

هب تافوقوم  هنوگنیا  هچنانچ  ًاعطق  و  دنوش ، مادقا 
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ددرگ و یم  بوسحم  نیلوئـسم  يارب  زرحم  یفلختو  یندوشخبان  یهانگ  رما  نیا  دنوش ،  راچد  لوا  هورگ  تافوقوم  تشونرـس  هب  لیلدره 
مادقا نانآ  لزع  هب  تبسن  ییاضق  بیقعت  نمض  نانکراک و ، ... ینابت  لامتحا  لیلد  هب  تسیاب  یم  فاقوا  تارادا  یقوقح و  ياهدحاو  اذل 

تـسیاب یمن  یطیارـش  چیه  تحتو  هجو  چیهب  ًادکوم  هورگ  نیا  رد  ینعی  دـنیامن ،  مادـقا  تقو  عرـسا  رد  يزاسدازآ  هب  تبـسن  نامزمه  و 
دراو یللخ  نانآ  يرو  هرهب  نیرتهب  داجیاو  ندوب  يدبا  لصاربو  هتفر  نیب  زا  هدش و  هابت  دیلپ  ناراوخ  هفوقوم  هنابصاغ  فرـصت  اب  تافوقوم 

. ددرگ

 : ییارجا ياهوگلا  ياه  هنومن  - 

داقعناو ینارمع  ياه  هژورپ  ثادـحاو  تافوقوم  فشک  ياتـساررد  فاقوا  نیلوئـسم  شالت  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـمآ  لمعب  ياه  یـسررب 
هلزنم هب  رما  نیا  هک  تسا  هدـیدرگ  لومعم  دـشاب  یم  تابقر و ، ... يزاـس  دازآو  دـیدج  تاـفوقوم  داـجیا  دـیوم  هک  دـیدج  ياـهدادرارق 

نیا همادا  رتمهم  رایسب  هتکن  اما  دشاب  یم  نارگشالت  نیا  تامحز  زا  ینادردق  قاقحتسا  هلزنم  هبوروشک  هدنیآورـضاح  لسن  يارب  یتراشب 
نیا هنادـجم  ياـه  شـالت  رگا  نینچمه  تسا و  اـمن  ناملـسم  ناراوخ  هفوقوم  دـنزگ  زا  اـهنآ  تسارحو  اـه  درواتـسد  نیا  ظـفح  شـالت و 

رب هک  تسا  یتلاسر  رما  نیا  دننادب  هدیدرگن و  درـسلد  دـشن  هارمه  ییارجا  ياه  هاگتـسد  لماعتو  یلم  مزع  اب  تدـم  هاتوک  رد  نادـهاجم 
یماگمه هب  طورشمو  طونم  ار  دوخ  تامادقا  تسیاب  یمن  هاگچیه  تلاسر  نیا  يارجا  رد  اهنآ  دوب و  دهاوخ  فاقوا  نیلوئسم  هیلک  هدهع 

هدش عیـضت  قوقح  ءایحاو  تافوقوم  زا  تیمولظم  عفر  ياتـسار  رد  دیاب  یم  ًالقتـسمو  خسار  یمزع  اب  هکلب  دنیامن  رگید  يدابم  یهارمه  و 
یلع نیدهاجملا  هللا  لضف  یلاعتو ... (  كرابت  لاق  امک  دنیامن  بلط  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  سدـقم  ياه  تدـهاجم  رجاو  دـنیامن  داهج  نآ 

... ( امیظع ًارجا  نیدعاقلا 

 : رتشیب دمآرد  داجیارد  لوا  يوگلا  هنومن  - 

 : هفوقوم ءایشاو  دانسا  هزوم  داجیا  - 

تیعـضورد تسا ، روشک  تاـفوقوم  هب  طوـبرم  هک  یناتـساب  كرادـمو  دانـساو  ءایـشا  زا  يرایـسب  هدـمآ ،  لـمعب  ياـه  یـسررب  ساـسارب 
تسارحو و ظفح  فدـه  اب  یگنهرف و  ثاریم  نیلوئـسم  یگنهامه  اب  ءایـشاو  لاوما  نیا  نتخاس  زکرمتم  نیاربانب  درب ،  یم  رـسب  یبولطمان 

نیا هک  ددرگ  یم  ینیب  شیپ  اذلو  دـشاب  یم  حیحـص  يا  هنیزگو  بولطم  يرما  روشک ،  تافوقوم  يارب  یلایر  يزرا و  ياهدـمآرد  داجیا 
هاگیاج دشاب ،  یم  تافوقوم  هب  طوبرم  لوقنم  لاوماو  راثآو  دانـسا  هدیزگرب  یگنهرف و  ثاریم  هاگـشیامن  هلزنم  هب  عقاو  رد  هک  اه  عمتجم 

سپ جراخ و  اه  یناگیاب  بولطمان  تیعضو  زا  كرادمو  دانـسا  زا  يرایـسب  هکنیا  هب  ًافاضمو  دیامن  زاب  روشک  ياه  هزوم  نیب  رد  ار  یمهم 
دهاوخ ظفح  یماظتناو  یماظن  ياوق  لماعت  اب  بساـنم  ياـهلحمردو  يزاـسزابو  تمرم  دروم  قباوسرد  ظـفح  ملیفورکیم و  هیهتو  ریثکتزا 

ار روشک  تافوقوم  يارب  دمآرد  داجیا  تابجوم  تسارحو ،  ظفح  نمـض  رتسب ،  نیارد  نتفرگ  رارق  ظاحل  هب  لاوماو  ءایـشا  نیاو  دیدرگ .
رد نونکا  مه  هدوب و  تاـفوقوم  یگنهرف  ثاریم  زا  هک  هقیتعو  یخیراـت  ودنمـشزرا  راـثآ  یماـمت  تسا  یهیدـب  دومن ،  دـهاوخ  مهارف  زین 

ًالماک تروصبو  زکرمتم  تروصبو  يروآدرگ  دنرب  یم  رسب  ینوگانوگو  يدج  تارطخ  ضرعمردو  بسانمان  بولطمان و  رایـسب  طیارش 
. دومن دنهاوخ  دمآرد  داجیا  شور  نیرتهب  هب  نمضردو  هدیدرگ  تسارحو  ظفح  یملع 
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 : دمآرد داجیا  رد  مود  يوگلا  هنومن  - 

ناـمتخاس يارب  هـک  يا  هفوـقوم  یـضارا  هـکنیارب (  ینبم  دراد  دوـجو  يا  هرــصبت  هداـم 11 ،  لـیذ  یفاـقوا  تاررقمو  نیناوق  هعومجمرد 
سپـسو مادقا  ًاسار  اهنآ  ثادحا  هب  تبـسن  فقو  رما  نایدـصتم  طسوت  تسیاب  یم  تسا ،  بسانم  هریغو  ژاساپ  زا  معا  يراجت  ياهدـحاو 

... (. ودوش راذگاو  هراجا  هب  یهگآ  رشن  قیرطزا 

تابجوم تسا ، فاقوا  نیلوئـسم  یتالیکـشتو  ینوناق  تارایتخاو  فیاظو  حرـش  عوضوم  ارجالا  مزال  لمعلاروتـسد  دـیوم  هک  هرـصبت  نیا 
یتیهامو یلکـش  ظاحل  هب  ار  اهنآ  ات  تسا  زوسلد  نیلوئـسمرب  دومن و  دـهاوخ  مهارف  یفیکو  یمک  ظاحل  هب  ار  تافوقوم  هعومجم  شیازفا 

ناراوخ هفوقوم  يزادـنا  تسد  زا  مکحتـسم  يا و  هشیلک  ًالماک  ياه  همان  هراـجا  داـقعنا  اـب  ار  مزـال  تادـیهمت  دـنیامن و  تسارحو  ظـفح 
. دنراد ظوفحم  نوعلم  ثیبخ و 

 : ییارجا ياهوگلا  زا  یتایلمع  يا  هنومن  - 

رازاـب هب  یهارو  دوب  هدـش  اـهر  زیچاـن  دـمآرد  اـب  اـه  لاـس  هک  تشاد  دوجو  يا  هفوقوم  نیمز  گرزب ،  ياهرهـش  زا  یکی  رازاـب  تشپرد 
رازاب هب  ار  روکذم  نیمز  تسا ،  هدوب  هفوقوم  نیمز  رواجم  هک  هزاغم  باب  دنچ  دیرخ  اب  روکذم  رهـش  فاقوا  میهف  اناوت و  ریدم  تشادـن ، 
باب دودح 70  داجیاو  ژاساپ  هژورپ  يراجت  زاوج  ذخا  هب  قفوم  تدعاسم ،  ذـخاو  هرکاذـم  يرادرهـش و  لماعت  اب  سپـس  دـنک  یم  لصو 

مکحم ياه  همان  هراجا  میظنتو  زور  هلداع  تمیق  هب  هدـیازم  قیرطزا  ار  اـهنآ  یماـمت  هزاـغم ،  باـب  ثادـحا 70  زا  سپو  ددرگ  یم  هزاغم 
یعادت ار  تاوما  ءایحا  موهفم  اه  تیریدم  هنوگنیا  ایآ  تسنیا  لاوس  دیامن  یم  راذـگاو  نیرجاتـسم  هب  مزال  ياه  نیمـضت  ذـخاو  ینوناقو 
همانربو اهحرط  روشک ،  یمامت  رد  ات  دنتـسین  رتشیب  تارایتخا  ضیوفت  رکـشتو و  ریدقت  هتـسیاش  یتایلمع  ناریدم  هنوگنیا  ایآ  دیامن ؟ یمن 

اناوت و ناریدم  هنوگنیا  ایآ  دنیامن ؟ تیریدم  دادرارق  داقعنا  ات  تسین ) مک  اهنآ  دادعت  هک  نکاما  هنوگنیا   ) یئاسانش هلحرم  زا  ار  دوخ  ياه 
تیریدـم نیا  ساپ  هب  ناریدـم  نیا  هاگیاج  ایآ  دنتـسین ؟  میهـس  تافوقوم  نیا  يدـمآرد  تارمث  يورخا  باوث  رد  ملاع  ياضقنا  اـت  اـناد ، 

؟ دوب دهاوخن  مهجرف  لجعو  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآودمحم  راوجردو  تشرس  ربنع  تشهب  رد  دنمشزرا ، 

 ... ( نیرفاکلا موقلا  یلع  انرصنلاو  انمادقا  تبثو  ًاربص  انیلع  غرفا  مهللا  ) 

 ( : یگنهرف ثاریم  لافنا (  هعومجم  زا  مود  هنومن  باختنا  فلا :  -2-2

ياه شخب  رد  يدمآرد  ياهراتخاس  يزاس  هنیهبو  حالـصا  ثحبم  زا  یگنهرف ،  ثاریم  عوضوم  رد  لافنا  هعومجم  زا  مود  هنومن  باختنا 
هللا جع  موصعم  ماما  تبیغ  نامز  رد  نآ  تیلوت  هک  هدش  باختنا  اهدمآرد  لصفرـس  زا  مود و  روحم  ینابم  تیوقتو  تلود  يزرا  یلایر و 

ًامومع هطوبرم ،  دراوم  ياهراتخاس  حالـصاو  تیوقت  دـیدرگ ،  ناـیب  هچنآ  هب  هجوت  اـب  و   . تسا یمالـسا  تلود  اـب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 
ییازلاغتشا و تیهام  رد  یتاذ  لیالد  تلاصا و  دوجو  ظاحل  هب  روشک  رثوم  رادیاپ و  لاغتشا  داجیا  ياتـسار  رد  ًاصوصخ  بختنم  ثحابمو 

يزرا و ياهدمآرد  داجیا 
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غیت هبل  نآرقو ،  مالـسا  نانمـشد  دـهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  یناوارف  رایـسب  لیالد  تسا ،  راـکنا  لـباقریغ  نآ ،  تارثا  مزـال و  یلاـیر 
تاـفوقوم یهاـبت  هـک  دـنا  هدوـمن  ناریا  ناـمزیزع  روـشک  داـصتقا  روراـب  دـنمونت و  تـخرد  ياـه  هـشیر  هجوـتم  ار  دوـخ  ياـه  توادــع 

... ، یللملا و نیب  ياه  هزوم  ثادحا  ياجب  ینغ  ياه  هنیجنگ  نیا  يروآ  زرا  نداد  قوسو  یگنهرف  ثاریم  تسار  پچ و  زا  تراغوروشک 
ياـه هبذاـج  ندوـمن  هصـالخو  یمردیـسکات )  هدـش (  کـشخ  تاـناویحو  یلحم  ياهـسابل  یفرعمو  یـسانش  مدرم  ياـه  هزوـم  يوـس  هب 

هلمج نآ  زا  میلگو و ، ... میجاجو  دبس  زا  معا  یلحم  یتسد  عیانص  زا  دیرخو  دوربآ  کمن  تعیبطرد  تاقوا  نارذگ  رد  يرگشدرگ 

تارداص ینابم  تیوقت  تهج  نارگـشهوژپ  یعاسم  یمامت  ندومن  عمج  تبیـصم  بئاصم ،  نیا  رب  هوـالع  فساـت  تیاـهن  اـب  دـشاب ،  یم 
هک يدراوم  زا  لصاح  زیچاـن  يزرا  ياهدـمآرد  میئاـمن  ضرف  رگا  تسا ،  تلعرب  دـیزم  زین  يویکو  لاـقترپ  زا  معا  یتفن ،  ریغ  ياـهالاک 

یلیلق نازیم  ماقراو ،  اهدمآرد  نیا  یمامت  دهد و  شـشوپ  ار  ییارجا  يداتـس و  زا  معا  تلود  هدمآ  لمعب  ياه  هنیزه  دناوتن  دیدرگرکذ ، 
روشک دمآرد  میئامن  ضرف  رگا  دشاب و  مک  رایسب  تفن  تارداص  شزرا  هب  نآ  تبـسن  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یلم  صلاخان  دیلوتزا 

هب دوـجوم  عـضاوم  زا  یتیریدـم  شخرچ  مهزاـب  اـیآ  دـشاب ،  اـم  تفن  دـمآرد  ربارب  جـنپ  یگنهرف  ثاریم  يرگـشدرگ و  شخب  رد  هیکرت 
هسنارف ایناپسا ،  لثم  ییاهروشکزا  يزرا  دمآرد  داجیا  يوگلا  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  دسر ؟  یمن  رظن  هب  مزال  يداهنـشیپ  عضاوم 

ایآ ددرگ ،  قیرزترادیاپ  لاغتشا  داجیا  ياهریسمردو  روشک  يا  هیامرس  ياهشخب  رد  هلصاح  ياهدمآرد  سپس  ذخا و  دنه و ، ... شیرتا  ، 
لماح وردوخ  هک  دراد  تقیقح  ایآ  دراد ؟  دوجو  نآ  راکنا  لـباق  ریغ  تیمها  مغریلع  اهریـسم ،  نیارد  هدـنزرا  يا  هماـنرب  یحرط و  چـیه 

رارق تفه  یج  یپرآ  ياه  هلولگ  فده  اردندوب  هتفای  روضح  ناریا  رد  يرگـشدرگ  تینما  نازیم  نییعت  يارب  هک  للم  نامزاس  ناگدنیامن 
هدوبن ورسنک  یطوق  لابند  هب  دراد  جاور  روشکرساترس  رد  نآ  عاونا  عیـسو  تاغیلبت  هک  بایزلف  ناگدنراد  هک  دراد  تقیقح  ایآ  دنا ؟ هداد 

ایآ دومن ، ؟  دـنهاوخن  میدـقت  روشک  ياه  هزوم  هب  ار  اهنآ  دـنیامن ،  دروخرب  یگنهرف  ثاریم  ینیمزریز  ياـه  هنیجنگ  هب  هچناـنچ  ًاـنایحاو 
... ، روشک و ياه  هزوم  ياه  يزوس  شتآ  ایو  یگنس  ياه  هبیتک  ایو  شویراد  نیمیـسو  نیرز  ياه  حول  تقرـس  زا  سپ  هک  دراد  تقیقح 

داصتقا هب  اهنآ  تراسخ  دراد  تقیقح  دراوم  نیارگا  ایآ  دـنروآ ؟  یم  ربرـس  اپورا  ياه  جارح  زا  ًاضعب  یگنهرف  ثاریم  ياـه  هنیجنگ  نیا 
یم رت  یتقوم  مادـک  رت و  یمئاد  هورگ  مادـک  يروآ  زرا  رارمتـسا  روشک ؟  تفن  ياه  هاچ  زا  یمین  نتفر  نیب  زا  اـی  تسا  رتراـبنایز  روشک 
یب ریخا  لاس  دـص  رد  نیلوئـسم  تاراهظا  هب  انب  روشک  یگنهرف  ثاریم  رب  ریخا  لاس  هد  رد  هدراو  تامدـص  هک  دراد  تقیقح  ایآ  دـشاب ؟ 

نانمـشد هیرک  هرهچ  ایآ  ددرگ ،  یم  نایامن  يریوصت  هچ  میراذـگب  مه  رانک  ار  لزاپ  نیا  فلتخم  تاعطق  رگا  و ، ... تسا ؟  هدوب  هقباـس 
مالعا ینابم  تیوقت  ایآ  دـش ،  دـهاوخن  نایامن  ریوصت  نیا  رد  روشک  داصتقا  یتایح  ياه  نایرـش  رب  نانآ  ناـما  یب  همجهو  نآرقو  مالـسا 

ياه شخب  رد  نآ  قیرزت  اب  هدیدرگن و  تلود  یلوپو  یلام  ياه  نارحب  عفر  تابجوم  روشک  يروآزرا  عبانم  ییافوکـش  ياتـسار  رد  هدش 
یم ناشن  هدمآ  لمعب  ياه  یسررب  دش ؟  دهاوخن  يراذگ  هیاپ  یمالسا  ناریا  يدنلبرس  يارب  رادیاپ و ، ... لاغتشا  داجیا  ناکرا  يا  هیامرس 

ناونع هب   ) شخب نیا  يداصتقا  يایازم  زا  رتشیب  مهـس  تفایردو  يریگ  هرهب  یپرد  گنتاگنت  یتباقر  رد  ناـهج  ياـهروشک  همه  هک  دـهد 
اب اما  دنشاب ،  یم  تسا ) لاغتشا و ، ... داجیا  يارب  يوق  یمرهاو  ریگمشچ  يزرا  دمآرد  ياراد  هک  يداصتقا ، هدیدپ  نیرتالاب 
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لخادرد مه  نآ  درسو و ، ... مرگ  بآ  ياه  همشچو  لگنج  راغ و  ایرد ،  زا  نایناریا  دیدزاب  تمس  هب  ناریارد  يرگـشدرگ  فسات  تیاهن 
نیا تیمها  هک  دراد  دوجو  یلاـحرد  تیعـضو  نیا  تسا و  زیچاـن  رایـسب  شخب  نیا  رد  ناریا  يزرا  دـمآرد  مهـس  هدـش و  زکرمتم  روشک 

هب انب  تسا  رکذ  هب  مزال  دوش ،  یم  رتشیب  لاغتشا و ، ... هنیمز  شرتسگو  هعسوترب  هظجل  هب  هظحل  نآ  تارثاو  زور  هب  زور  ناهجرد  تعنص 
لقنو لمح  یناسر ،  عالطا  تینما ،  داجیا  لیبقزا  هدننک  تیامح  لماوعو  ییانبریز  لماوعزیهجتو  هعـسوت  هبزاین  هلمجزا  يرایـسب ،  لیالد 

تسا و نآ  گنررپ  روضحو  یتلود  یـسایس  تامادـقاو  اه  تیامح  ورگرد  اهنت  شخب  نیا  هعـسوت  یناهج و ، ... ياه  متـسیس  اب  طاـبتراو 
برخم و ًالماک  فلتخم  لیالد  هب  یعرفو ، )  یمومع  یناسر  تامدخ  رد  زج  یـصوصخ (  شخب  تلاخد  هک  تسا  نآرب  هدنراگن  داقتعا 

نآ هب  هتـسباو  ياه  شخبو  تلود  فیاظو  زا  طقف  طـقف و  شخب  نیا  رد  هعـسوت  تهج  مزـال  تادـیهمت  ذاـختا  تظاـفحو و  تراـظن  رما 
. ددرگ یم  بوسحم 

 : ییارجا ياهراکهار  - 

لاغتشا رادیاپ  هعسوت  تلود و  دمآرد  یلصا  عبنم  يرگشدرگ ، )  تعنص  شخب (  نیا  اهروشک ،  زا  يرایسب  رد  دیدرگرکذ  هک  هنوگنامه 
رثوم لماوع  راتخاس  رب  هدمآ  لمعب  ياه  یسررب  ددرگ ،  یم  بوسحم  ییانبریز و ، ... ياهراتخاس  هعسوتو  يداصتقا  دشر  یلـصا  لماع  و 

تیهام زا  تیاکح  یگمه  اه و ، ... نامزاس  اب  یگنهامهو  تینما  داجیا  لقنو ،  لمح  شرتسگ  یناسر ،  عالطا  ینعی  نآ  هعسوت  دشر و  رب 
رد ار  توافتم  یتلاح  رثوم ،  ياهرتماراپ  ناونعب  صاخ ،  ياه  هدـیدپ  نیا  زا  مادـکره  اریز  دراد ،  اه  شخب  نیا  هنوگاـمعمو  یـسکوداراپ 

يارب یتایلمع  لح  هار  کی  هئارا  موزل  دیوم  عومجملا  ثیح  نم  هک  دـنراد  رگید  صاخ  ياه  تیعـضو  اب  هدـش  فیرعتو  يداع  تیعـضو 
 ، عوضوم هدـنهد  لیکـشت  رـصانع  هکنیا  هب  هجوت  اب  رگید  ترابع  هب  دوب ،  دـهاوخ  یـسکوداراپ )  ) تیعـضو نیا  زا  اـه  شخب  نیا  جورخ 

یلو دوجوم  رهاظ  هب  ای  زکرمتم و  ياه  تیریدم  دوجو  مدع  زا  یکاح  تایلمع  هصرع  هدوب و  دوخ  صاخ  ياه  یگدـیچیپ  ياراد  یگمه 
تالـضعم نیا  یمامت  دناوتب  هک  تسا  یتیعـضو  هئارا  ییارجا ،  ياهراکهار  هئارا  يارب  وگلا  نیرتهب  نیاربانب  دشاب ،  یم  اهنآرد  هدـش  اهر 

ینعی عوضوم  لصا  اریز  دش ،  دهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  يا  هنومن  هب  هک  دیامن  لصفو  لحو  عمج  دوخرد  اجکی  روطب  ناورو و  هداس  روطب  ار 
لاغتشا عوضوم  زا  يدنم  هرهبو  يریگراکب  مدع  زا  یشان  ياه  نارحب  زا  جورخراکهار  نیرتمهم  نیرتهب و  ناونعب  لحم  نیا  زا  يروآ  زرا 

 ، یعامتجا تالضعم  زا  يرایـسب  یتحار  هب  ات  تسا  رداق  شخب  نیا  زا  دمآرد  داجیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  رگید  یترابع  هب  دشاب و  یم  حرطم 
التبم راشقا  عفترم و  ار  راتفرگو و ، ... لصاتسم  ياه  هداوناخ  هنسرگو ،  مورحم  نانز  راکیب ، ناناوجریگنابیرگ  هک  ار  یگنهرف  يداصتقا ، 

تاجن و دراد  يداصتقا  رقف  رد  هشیر  هک  هچنآره  لکروطب  و  یگداوناخ و ، ... هدـنیازف  ياه  نارحبو  دایتعا  ءاشحف ،  بالجنمزا  ار  رقف  هب 
يوگلارد هک  هچنآرد  يزاسرتسب  ياتـساررد  رثوم ، لماوع  یمامت  يریگراکب  تهج  صاخ  هجوتو  مزال  تادیهمت  ذاختا  دـشخب ،  ییاهر 

. دشاب یم  هدنراگن  صاخ  دیکات  هیصوت و  دروم  ددرگ  یم  داهنشیپ  ییارجا 

 : ییارجا يوگلا  هئارا  - 

 ، تسا هدش  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  يرایسب  لیالد  هب  هجوت  اب  شخب  نیا  زا  يرادرب  هرهب  دیدرگ ،  روکذم  نونکات  هک  هچنآ  ساسارب 
ناهج داصتقا  رب  مکاح  داـحو  يرارطـضا  تیعـضو  هب  هجوت  اـبو  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  تلود  يدـمآردروحم  تیوقت  ياتـساررد 

تیهام صوصخرد  نینچمهو  دشاب  یم  صاخ  هجوت  دنمزاین  ًاصوصخ ،  یمالسا  ناریاو  ًامومع 
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ییانبریز ياهراتخاس  هعسوتو  رادیاپ  هعسوتو  لاغتـشا  رب  نآ  تارثا  هک  يداصتقا ، ریغتم  نیا  دشر  هب  ور  دنوررب  رثوم  لماوع  یـسکوداراپ 
راـکوزاس و تسیاـب  یم  یتاـیلمعو  ییارجا  يوگلا  رد  هکنیا  نآ  ددرگ و  یم  ناونع  مهم  رایـسب  يا  هتکن  دـشاب ، یم  روـصت  لـباقریغ  نآ 

ياه یگدـیچیپای  هنوگ  امعم  راتخاس  زا  يداصتقا ،  ریغتم  نیا  رب  راذـگریثات  هعومجم  طباور  هک  ددرگ  یحارط  يا  هنوگب  مزال  تادـیهمت 
 ، نآ بولطمانو  ءوس  راثآ  زوربوروهظ  نودـب  راذـگریثات ،  ياه  هعومجم  نیا  زا  کیرهرد  طبترم  اه  هفلوم  یمامتو  جراـخ  دوخ  صاـخ 

تیعـضو تیوقت  ياتـسار  رد  یگنهرف و  ثاریم  لـحم  زا  يروآ  زرا  ینعی  يداـصتقا ،  ریغتم  نیا  دـشر  هبور  دـنوررب  ار  يرو  هرهب  نیرتهب 
نیارد رظن  دروم  فادها  هب  لین  هک  دهد  یم  ناشن  هدنراگن  يوس  زا  هدمآ  لمعب  ینادیم  ياه  یسررب  دنیامن ،  لصاح  روشک  يرگشدرگ 
لماوع ریاس  ینامزاس و  نیب  نورد و  هدنهاک ،  لماوع  ریاسو  هدنرادزاب  ياه  لمعلاروتـسد  زا  یبالجنم  رد  ًالمع  ءارجا ،  نامز  رد  اتـسار ، 

زا فارحنا  اـب  هکلب  تسا ،  هدـش  هدیـشک  شلاـچ  هب  اـی  فقوتم و  ًـالمع  نآ  تکرح  اـهنت  هنو  هتفرورف  رگید  هدـننک  نییعت  یعرفو  یلـصا 
تمظعزا یناـگمه  تخانـش  مغریلع  نینچمه  تسا و  هدـش  دوباـن  وحم و  یلک  روـطب  دوـخ  تیهاـم  نداد  تسد  زا  اـب  هیلوا و  ياـهرایعم 

نییعت شیپ  زا  فادها  هب  لینو  هداد  رارق  میقع  ار  نانآ  رفاو  یعس  نارگـشالت و  شالت  دیدرگ ،  ناونع  هک  یلیالد  هب  انب  نآ  لح  عوضوم ، 
لخاد و یناسر  عالطا  رد  دوجوم  تالضعم  تالکـشم و  یگنهرف ،  عناوم  تسا ،  هدومن  یهتنم  یماکان  تسکـش و  هب  ار ،  نیلوئـسم  هدش 

ینامزاس نیب  نورد و  یگنهامه  مدع  تینما ،  دوجو  مدـع  لقنو ،  لمحرد  مزال  طابـضنا  مظن و  نادـقفو  یتالـصاوم  رقف  روشک ،  جراخ 
اهانگنت و نیمه  دوجو  لیلد  هب  هدـش ،  نییعت  فادـها  هب  لین  رد  فلتخم  ياـه  شلاـچو  اـهدرکیور  رگناـیب  عومجملا  ثیح  نم  هک  و ، ...

یفتنم ار  دشاب  لوئـسم  مهو  وگخـساپ  مهو  رگ  تیاده  مه  امنهار ،  مه  دـناوتب  هک  یـشخب  رثا  ياه  تیریدـم  دوجو  ًارهق  ییارجا ،  عناوم 
زا یکی  ینعی   ) نآ یخیرات  روحمرب  هیکت  اب  يرگـشدرگ  یفنم  تارثا  یماـمت  هدـنراگن ،  يداهنـشیپ  ییارجا  يوگلا  رد  اذـلو  تسا  هدومن 

يداهنـشیپ يوگلا  هک  دومن  اعدا  دناوت  یم  نآ ،  زا  هلـصاح  يدنم  هرهب  ایازم و  هب  هجوت  ابو  دـش  دـهاوخ  وحم  يرگـشدرگ ، )  ياهروحم 
ظفح نارادتسود  تاراظتنا  یمامت  نآ ،  هدش  ینیب  شیپ  یفنم  تارثا  راثآ و  عفر  نمض  یتایلمع ،  راکهار  نیرتهب  ناونعب  تسناوت  دهاوخ 
نمـض یللملا ،  نیب  یقطنمو  حیحـص  طابترا  يرارقرب  ابو  هدروآ  مهارف  ار  یجراـخو  یلخاد  ناگدـننک  دـیدزاب  روشک و  یگنهرف  ثاریم 

 . دزاس نومنهر  رادیاپ  لاغتشاو  دیلوت  يوسب  ار  هلصاح  دوسو  تیوقت  ار  روشک  روآ  زرا  عبانم  یعقاو ،  مالسا  یفرعمو  غیلبت 

 : يرگشدرگ یخیرات  ياه  كرهش  سیسات  یتایلمعو ،  ییارجا  يوگلا  هنومن  - 

عوضوم دـش ،  دـهاوخ  هراشا  نانآ  ياه  یگژیوو  صئاصخ  هب  ًاـبقاعتم  هک  اـه ،  كرهـش  نیا  سیـساتو  تخاـس  رد  رثوم  لـماع  نیرتمهم 
نیرت يوق  ندومن  زکرمتم  فدـه  اب  هک  اهکرهـش  نیا  دوب ،  دـهاوخ  اهکرهـش  نیا  هب  طوبرم  ياه  هعومجم  ثادـحا  لـحمو  یباـی  ناـکم 

هب هجوت  اـب  تسیاـب  یم  ددرگ ،  یم  یحارط  یمالـسا  ناریا  یخیراـت  راودا  یماـمت  هب  طوبرمو  یگنهرف  ثاریمرد  یتـسیروت  ياـه  هبذاـج 
یئاریذپ يارب  مزال ،  تاناکما  هیلک  رارقتسا  اب  زهجم و  هداعلا  قوفو  هدرتسگ  رایـسب  رایـسب  حطـسرد  شخب  نیا  هب  دوجوم  ياه  تیمورحم 

يارب بسانم  یبای  ناکم  عوضوم  هطبار  نیا  رد  لصا  نیرتمهم  دـیدرگ ،  روکذـم  هک  هنوگنامهو  هدامآ  یناریاو  یجراـخ  نارگـشدرگ  زا 
هیاپ یللملا  نیب  ياه  هاگدورف  ایو  دیشمج  تخت  دننام  یخیرات  قطانم  هب  یکیدزن  رتماراپ  ود  رب  دناوت  یم  هک  دوب  دهاوخ  اه  كرهـش  نیا 

ثادحا يارب  بسانم  ياضف  قطانم  نیا  فارطارد  ًالومعم  اریز  ددرگ ،  يزیر 
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. دهد ياج  دوخ  رد  ار  اهکرهش  نیا  هب  طوبرم  مزالو  صاخ  ياه  یگژیو  یمامت  دوب  دهاوخ  رداق  هک  دراد  دوجو  اه  كرهش  هنوگ  نیا 

 : یخیرات اه  كرهش  داجیا  يارب  مزال  ياه  یگ  ژیو  - 

ثاریم ياه  هعومجم  هوکـش  اب  هئارا  قیرطزا  ناریا  خـیرات  تمظع  ندادرارق  شیامن  هب  رد  روصت  قوف  يانغو  ندوبراـبرپ  لوا ،  یگژیو  - 
 : یگنهرف

تمظع اب  خـیرات  فرعم  هک  یخیرات  راودا  یماـمت  یگنهرف  ثاریم  سیفن  ياـه  هعومجم  یفرعم  هب  اـه  كرهـش  نیا  یلـصاو  مهم  شخب 
زا بسانم  يوگلا  ذخا  تسا  یهیدب  تفای ،  دهاوخ  صاصتخا  دشاب  یم  اه  هرود  کیکفت  هب  یمالسا و  ناریا 

سیفن یناتساب  ءایشا  جورخ  تسا  یهیدب  دیازفیب ،  اه  كرهـش  هنوگنیا  ياه  هبذاج  رب  تسیاب  یم  روول  دننام  یناهج  رادفرطرپ  ياه  هزوم 
هناردـتقم و ظفح  اـب  تسیاـب  یم  ناـنآ ،  تمظعرپو  هوکـشاب  شیاـمنو  ناریا  ياـه  هزوم  راـبنا  یناـگیاب و  زا  یفیکو ، ) یمک  ظاـحل  هب  )

نارگـشدرگ يارب  ار  هبذاج  نیرتالاب  دوخ  ًاعطق  لـماعود  نیا  یگنهاـمهو  دـشاب  نیرق  اـتمه  یب  ياـه  هنیجنگ  نیا  زا  هبناـج  همه  تسارح 
هوکـشرب هظحل  هب  هظحل  هتفایرارقتـسا ،  ياه  هعومجم  هب  نآ  قاحلاو  تایفـشک  هنوگره  ندومن  هفاضا  تسا  یهیدب  دومن ،  دـهاوخ  داجیا 

ياه هعومجم  نیمه  ار ،  اـه  كرهـش  نیا  یلـصا  روحم  تسا  ملـسم  هچنآ  دوزفا و ، ... دـهاوخ  يرگـشدرگ  ياـه  هعومجم  نیا  تمظعو 
دهاوخروکذم هک  ییاه  شخب  اب  هعسوت  داجیا و  هطبار  رد  هنیزه  هنوگره  ماجنا  ًاعطق  داد و  دنهاوخ  لیکشت  یناتـساب  لاوماو  ءایـشا  میظع 

ناهذا رد  تسیاب  یم  اه  كرهـش  نیا  داجیا  تسا  یهیدب  دوب ، دنهاوخ  يدـمآرد  تیهام  ياراد  دوخ ،  يا  هنیزه  رهاظ  مغریلع  دـیدرگ ، 
هاتوکرد رمتـسم  يروآ  زرا  قیرطزا  ار  یمالـسا  روشک  رادـتقا  هک  ییاه  هژورپ  دـیامن ،  یعادـت  ار  یلم  میظع  ياه  - هژورپ داـجیا  یمومع 

... ، هزین و ای  هکـس و. هرقف  دنچ  شیامن  تروصب  روشک  یگنهرف  ثاریم  شیامن  اه  هعومجم  نیارد  دیامن ،  نیمـضت  تدم ،  دـنلبو  تدـم 
هرودره یفرعم  يارب  ار  اـه  هبذاـج  نیرتزیگنا  تفگـش  هفرغ  ره  رد  هکـس  نارازه  نداد  رارق  شیاـمن  اـب  لاـثم  روـطب  هکلب  دوـب ،  دـهاوخن 

نیا یفیک  یمک و  تمظع  هک  يوحن  هب  دیامن ،  مهارف  یموب و ... یلم و  اه  سابل  یگنج و  تاودا  یگنهرف و  راثآ  یمامت  هارمهب  یخیرات 
. ددرگ لیدبت  ریظن  یب  لیدب و  یب  هعومجم  نیا  مهم  ياه  هبذاج  زا  یکی  هب  دوخ  راثآ 

 : یعرف ياهروحم  ياه  یگژیو  مود ،  یگژیو  - 

رد یناریا  فلتخم  ماوقا  شـشوپ  دـننام  روشک  یتسیروت  ياه  هبذاج  ریاـس  یفرعمرب  اـه ،  كرهـش  نیا  یعرف  ياـهروحم  رد  مود  یگژیو 
رعـش هقباسو  رنه  گنهرف و  یفرعم  ناریا ،  یخیرات  هقباـس  یفرعم  يارب  روشک  طاـقن  ءاـصقا  هب  طوبرم  یتسد  عیانـص  مکاـح ،  ياهندـمت 

ار نارگشدرگ  تاقوا  مامت  هک  دشاب  تعـسو  زا  يدحرد  یتسیاب  اهروحم  نیا  یگدرتسگ  تسا  یهیدب  دوب ،  دهاوخ  راوتـسا  بداو و ، ...
نارگـشدرگ هب  مزال  خساپ  هئاراو  تالاوس  يوگباوج  فلتخم  ياه  نلاسو  دـیامنرپ  يونعم  ياه  هولج  بذـجو  یکیزیف  دـیدزاب  ظاحل  هب 

دنـشاب روبجم  نارگـشدرگ  هک  ددرگ  یحارط  يا  هنوگب  تسیاب  یم  دننام  یب  ریظن و  یب  ياه  هعومجم  نیا  عونتو  تعـسو  دنـشاب ،  و ، ...
زین رگید  ياـهروشک  زا  ناوت  یم  يرگـشدرگ  ياـه  هبذاـج  رد  عونت  داـجیا  يارب  هک  ودـنیامن ، ...  نآ  دـیدزاب  فرـص  ار  يرایـسب  ناـمز 

 . دومن ذخا  ییارجا  ياهوگلا 

 ( : نارگشدرگ تشهب  تامدخ (  هئارا  ياهروحم  موس :  یگژیو  - 
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 ، ددرگ فرطرب  اجکی  روطب  يونعمو  يدام  روطب  یلخادو  یجراخ  نارگـشدرگ  رفـس  فادـهاو  اهزاین  یمامت  تسیاب  یم  اهروحم  نیارد 
لماک یگنهامه  ماجنا  طیلب و ،... هیهتو  دـیداور  تالکـشم  عفر  زا  معا  رفـس ،  تاموزلم  هیهت  ، رفـس فادـها  نییبت  غیلبتو ،  یفرعم  لحارم 

تاناکما یمامت  داجیا  یلک  روطبو  كرهشرد  ناکساو  تماقا  يارب  بسانم  ياضف  داجیا  دصقم ،  ات  ءادبم  زا  رفـس  تالیهـست  داجیا  يارب 
ءایـشاو یتسد  عیانـص  دـیرخ  رفـس ، جاتحیام  كرادـت  تشگزاب و  يارب  یگنهامه  يرارقرب  یحیرفتو و  يراجت  يرادا ،  بساـنمو  زهجم 

یـصاصتخا لیلد  هب  ینامزاس ،  نیب  ياه  يراکمه  هلمج  زا  لماوع  یمامت  اـه  هعومجم  نیارد  جورخ و ، ... هلحرم  اـت  یموبو و ، ... یتنس 
یناهج ياه  هکبـش  اب  طابتراو  یناسر  عالطا  دومن ،  دـنهاوخ  لمع  فافـش  ًامازلاو  جراـخ  یـسکوداراپ  تیهاـم  زا  تامدـخ ؛  هئارا  ندوب 

هیلع تیاـنجو  مرج  هنوـگره  عوـقو  مدـع  نیمــضتو  هداـعلا  قوـف  تـینما  داـجیاو  یتـسیروت  ياـه  هبذاـج  عاوـناو  يرارقرب  يدرگناـهج ، 
لماک تینماو  هافر  بابسا  هیهت  درگناهج ، )  سیلپ  ناونعب (  صوصخم ، ياه  شزومآ  اب  یماظتناو  یماظن  ياهورین  رارقتسا  نارگشدرگ ، 

ناناوجو تبکنو  یتخبدبو  داسف ،  ءاشحف ،  بالجنم  زا  ار  ناملـسم  نانز  قیرط ،  نیا  زا  يروآ  زرا  هک  هاگدید  نیا  اب  نارگـشدرگ ،  يارب 
ار روشک  داصتقا  ییافوکش  نمضردو  داد  دهاوخ  تاجن  بسانمو  هدنزاس  لاغتـشا  داجیا  اب  ینادرگرـس  زا  ار  اه  هداوناخو  دایتعا  ماد  زا  ار 
هک تسا  نامز  نیارد  اریز  دوب ،  دهاوخ  اهکرهش  نیا  یلـصا  ياه  یگژیوو  صیاصخ  زا  عقاورد  زایتما  نیا  هک  تشاد  دهاوخ  لابند  هب  زین 

هداوناخ چیه  دنیامن  رپ  شزروو و ، ... رنهو  سرد  راک ،  ملع ،  اب  ار  ناناوج  تقو  روآ ، زرا  عبانم  بذج  اب  دوب  دنهاوخ  رداق  نادرم  تلود 
تـسادق اب  تسیاب  یم  يرگـشدرگ  تنـسو  بادآ  گنهرف و  هاگدید  نیا  اب  اذلو  دشابن  دوخ  هدـنیآ  نارگنو  دـلانن  رقفو  یگنـسرگ  زا  يا 

هباشم تیعـضو  اب  هسیاـقم  رد  ار  یمالـسا  ناریا  یبسن  ياـه  تیزم  تسا  مزـال  اتـسار  نیا  رد  و  دوش ،  هداد  شزومآ  یعرـش  هزومآ  کـی 
يارب شخب  يداش  ياهدـیون  ار  اهنآو  هداد  رارق  راـیعم  یناـبم ،  نیرتهب  ناونعب  غیلبت و  ینادردـق و  هیاـسمه ،  ياـهروشکرد  يرگـشدرگ 

ياهروشک اـب  یگیاـسمه  يرگـشدرگ ،  لـباق  ییاوهو  بآ  لـصف  راـهچ  دوجو  نوچمه  ییاـه  تیزم  میئاـمن ،  یقلت  تعنـص  نیا  هدـنیآ 
نم لماوع  نیا  همه  هک  نایانـشآ و ، ... رادـید  ناریا و  هب  رفـسرد  روشک  زا  جراخ  میقم  نایناریا  قاـیتشاو  يدـنم  هقـالع  هقطنم ،  ناملـسم 

روضح دـشاب ،  هتـشاد  هارمه  هب  روشک  داـصتقا  يارب  تعنـص  نیا  عوضوم  رد  ار  تیعـضو  تیعقوم و  نیرتـهب  دـناوت  یم  عوـمجملا  ثیح 
يارب ًالوا  ار  یتینما  بیارـض  نیرتالاب  تسیاب  یم  مامت  رادـتقا  اب  یماظتنا ،  یماظن و  ياـهورین  درگناـهج و  سیلپ  تبالـص  اـب  هناردـتقم و 

هب نارگشدرگ  یمامت  يارب  ًایناث  اه و  كرهش  نیارد  هتفای  رارقتسا  هدش و  يروآ  عمج  میظع  ياه  هنیجنگو  اهب  نارگو  شزرا  رپ  هعومجم 
اب هنامرتحم  یقطنمو و  حیحص  دروخرب  روظنم  هب  یگدامآ  تهج  ار  مزال  شزومآ  یلخاد ،  نارگـشدرگ  یمامت  نینچمه  هدروآ و  ناغمرا 

دنهاوخ ناگدننکدیدزاب و ، ... هب  نیتسار  مالسا  غیلبت  يارب  فرعم  نیرتهب  ًالمع  دنیامن و  بسک  اه  كرهش  نیارد  یتادراو  ياه  گنهرف 
میهافم دنناوتن  دـیاین و  مهارف  لهاجو  نهذ  دـنک  يا  هدـع  يارب  نانامهیم  روضح  شریذـپ  یگدامآ  یگنهرف ،  دروخرب  نیا  رد  رگا  دوب و 

رهاظ هب  رهاظم  زا  یـضعب  يرگـشدرگ ،  ياضف  زا  هدودحم  نیارد  تسیاب  یم  لقادح  دندرگ ،  اریذپ  ار  یناهج  هدکهد  رد  روضح  تبثم 
ناهجرد گنهرف  نیرتالاب  مالـسا  هک  دنـشابرواب  نیارب  دـنیامن و  لمحت  روشک  رد  دوجوم  ینلعریغ  دـسافم  وحم  ياـهب  هب  ار  ینلع  داـسف 
نانمـشد هک  هنوگنآ  زیمآ  تنوشخ  لامعا  هب  يزاینو  دـیامن ، لیامتمو  بذـج  دوخ  هب  ار  اـه  هشیدـناو  تارکفت  یماـمت  تسارداـقو  تسا 

یپرد نآرقو  مالسا 
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ياهندـمتو ینغ  گـنهرف  شیاـمن  نمـض  وـکینو ،  شوـخ  قـلخ  اـبو  حیحـص  ریـسم  زا  تسا  یفاـکو  درادـن  دوـجو  دنـشاب  یم  نآ  غـیلبت 
هناعطاق میئامن و  مادـقا  نایناهج  هب  نیتسار  مالـسا  ینمـض  غیلبتو  جـیورتو  مالـسا  ینغ  گنهرف  یفرعم  هب  یمالـسا  ناریارب  مکاـحرابرهگ 

عبانم ندرب  نیبزا  ياه  هنیمز  داجیا  اب  نآرق ،  مالـسا و  نانمـشدو  يداـیا  هب  ار  هناـضرغمو  هنـالهاج  ياـه  يزوس  تصرف  هنوگچیه  هزاـجا 
ياه يزاس  تصرف  اب  دـناوت  یم  هک  یگنهرف  هقباس  لاس  رازه  شـش  اب  یمالـسا  ناریا  هک  میهدـن  هزاـجا  نینچمهو  میهدـن  روشکروآزرا 

ناناوج لاغتشاو  يداصتقا  رقف  تالـضعمو  لصاح  ار  يروآ  زرا  نیرتالابو  لاس و ، ... لصف  راهچ  رد  ار  یتسیروت  هبذاج  نیرتشیب  حیحص 
رـصحو دودح  یب  ياه  تمعن  نیا  میراذگن  هیاهنلاو  دنامب  یقاب  هتخانـشانو  مانمگ  یهجوت ،  یبو  یتوافت  یب  اب  دیامن ،  فرطرب  ار  روشک 

تسا مزال  ددرگ ،  نآ  نتفر  تسد  زا  بجومو  یقلت  یهلا  معن  نارفک  قیداصم  زا  نآ  هب  یهجوت  یبو  جراخ  ام  هنارکش  لومـش  زا  یهلا ، 
يارب تیعطاق  اب  ار  لماک  تینما  هعومجم ،  لکرب  ردـتقم  تلود  طسوت  نوناق  يارجم  زا  مظن  لامعا  رد  عماج  تراـظن  اـب  اهکرهـش  نیارد 

لباـقتم مارتحاو  تخاـس  هدـنکارپ  هعومجم  ياـضف  رد  ار  یتـسودو  تبحم  ریگنا  لد  هحیارو  دومن  رارقرب  نارگـشدرگ  یماـمتو  هعومجم 
تبحم زا  ولمم  یبلقو  شوخ  يا  هرطاخ  اب  نارگـشدرگو  ددرگ  لمع  نآ  هبو  هتفرگرارق  قشمرـس  مالـسا  ینغ  گنهرف  غلبم  نیرتهب  ناونعب 

يریگراـکب میظع ،  هعومجم  نیا  رگید  مهم  ياـه  یگژیو  صئاـصخ و  زا  دـندرگزاب ،  نآ  هب  يرتشیب  تیعمج  اـبو  هدـش  جراـخ  ناریا  زا 
تارثا هنوگنیدبو  یلخاد و ، ... نارگشدرگو  ناگدننک  یئاریذپ  يوس  زا  نآ  دافم  یمامت  تیاعرو  يرگـشدرگ  رد  یناهج  قالخا  نیناوق 

یم لیامتم  رفص  هطقن  هب  ایو  هدیـسر  لقادح  هب  ًالمع  تاهج ، )  یمامت  زا  هدش  لرتنک  ًالماک  هعومجم (  نیارد  يرگـشدرگ  لباقتم  یفنم 
ناگدـننکدیدزابو نارگـشدرگزا  تظفاـحم  يارب  ار  مزـال  تادـیهمت  دوب  دـنهاوخ  رداـق  یتحار  هب  هعومجم  نیارد  یتـینما  عجارم  ددرگ .

یلخاد نارگشدرگ  هب  ار  لماک  تمالـس  تینما و  یتاعالطا  صاخ  ياهرازبا  يریگراکب  قیرطزاو  دنیامن  مهارف  نانآ  یـصخش  تاقلعتمو 
نارگشدرگ لاسدرخ  نادنزرف  هب  همدص  داریاو  ندوبر  یناهگان ،  ياه  شروی  تالمحزا و  اه  هعومجم  هنوگنیارد  دنیامن  هیده  یجراخو 

نایز ایزیگنا  ترفن  ياهراتفر  هنوگره  زوربو  ییانج  لامعا  هنوگره  باکترا  یلکروطبو  ناـنآ  هیلع  دـیدهت  هنوگره  اـی  ناـنآ ،  دوخ  اـیو 
نارگـشدرگ تشهب  ناونع  هب  اـه  هعومجم  نیا  هشیمه  ناگدـننکدیدزاب ،  ياـه  هرطاـخودای  ردو  دوب  دـهاوخن  يا  هناـشن  رثا و  روآ و ، ...

، دناد یم  یمالسا  ناریا  گرزب  تلم  خیراتو  تکلمم  حلاصم  ظفح  هب  مزلم  ار  دوخ  هک  ناملـسم  یناریا  رهو  دیدرگ و ، .. دنهاوخ  یعادت 
ءزج هک  شعفانم  دیاب  تسا و  هدنیآ  لسن  نایناریا و  هب  قلعتم  نآ  یلاوما  میظع  هعومجم  تاناکما و  یمامت  هک  دشاب  دقتعم  دیاب 

يروآ زرا  اریز  دوـمن  يراـی  ار  نادرم  تلودو  تلود  هار  نیا  زاو  ظـفح  تسا ،  تـلود  تـلم و  يـالتعا  يارب  يداـصتقا  رثوـم  ياـه  مرها 
هللا ءاشنا  تیقفوم  دیما  هب  دنروآ ( .  یم  ناغمرا  هب  ار  یمهم  مهس  یمالسا  روشک  يدنلبرس  یلخاد و  دیلوت  لاغتـشا و  يارب  نکاما  هنوگنیا 

 ( یلاعت

 : موس هنومن  باختنا  فلا :  -3-2

 : لاغتشا اب  هطباررد  ییارجا  ياههاگتسد  رد  لوحت  داجیا  يدربهار  ياهراکهار  هئارا  - 

ياه هاگتـسد  رد  لوحت  داجیا  يدربهار  ياهراکهار  هئارا  تلود ،  ياهدـمآرد  زا  مود  روحم  هعـسوت  هب  طوبرم  ياـهراکهار  اـب  هطباررد 
یترابع هب  ایو  لاغتشا  هنیمز  ياهتخاس  ریز  حالـصاو  لیکـشت  یـصصخت  ياه  هورگراک  لیکـشتو  رادیاپ  لاغتـشا  داجیا  روظنم  هب  ییارجا 

دم یصصخت  ياه  هورگراک  لیکشت  قیرطزا  لاغتشا  هعسوتو  داجیا  فده  اب  ییارجا  ياه  هاگتـسد  یتیریدم  ياهرتسب  قیبطتو  رییغترگید 
ياه هورگراک  تسیاب  یم  ییارجا  ياه  هاگتسد  اتسار  نیا  رد  دشاب ،  یم  رظن 
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هئارا ار  دوخ  ياه  همانربو  حرط  یتبرـضروطب  یتاعلاطم و  راک  ماجنا  ابو  هداد  لیکـشت  لاغتـشا  هنیمز  داجیا  اب  هطباررد  ار  دوخ  یـصصخت 
يارب یلام  راب  داجیاو  یتلود  ياه  هنیزه  فرـص  نودـب  صاخ و  ياه  یگژیو  اب  يداهنـشیپ  ياه  حرط  يارجا  هک  يوحن  هب  دـنیامن  ارجاو 

یجورخ هیاهنلاو  هدـش  يریگراـکب  لـماوع  نیا  تعرـس  هب  لـماعت ،  هب  زاـین  تروصردو  دـشاب  اراد  ار  يریگراـکب  ارجا و  تیلباـق  تلود 
رد یماظن  ناگداپ  کی  هک  دوب  مزال  رگا  لاثم  روطب  دـیامن . رود  فیرـش  مدرمو  نالوئـسم  دوجو  زا  ار  یگتـسخ  تاـسلجو ،  اـه  تسـشن 

لیدبتروشکروآ زرا  عبانم  زا  یکی  هب  یتسیروت و ، ... هنومن و  یللملا  نیب  هزوم  هب  ناردـنزام  رد  يراس  رهـش  دـننام  ناتـسرهش  کی  زکرم 
اه يزاس  تصرف  هکنیا  زا  لبق  ددرگ و  ذاختا  مزال  تادیهمت  تعرـس  هب  دشاب ،  مزال  ییارجا  ياه  هاگتـسد  لماعت  اتـسار  نیا  رد  ددرگ و 

ياهدحاو هب  لیدبت  تیریدـم  ءوس  اب  یلم ،  عفانم  ياتـسار  رد  تسرد  يریگ  هرهب  ياجب  اه  ناکم  هنوگنیا  هدـش  يزوس  تصرف  هب  لیدـبت 
يروشکو یلم  حلاصم  ياتسار  رد  هدنزاس  تامادقا  تعرس  هب  ددرگ ،  ای و ، ... ییارجا و  ياه  اگتسد ه  ءاضعا  زا  یـضعب  يارب  ینوکـسم 

 ) روشک لامـش  نهآ  طخ  لاصتا  حرط  هدـنزاس ،  داهنـشیپ  کیرد  طبترم  ییارجا  هاگتـسد  کـی  رگا  رگید  لاـثم  رد  اـیو  دریذـپ  تروص 
یم دئارج  بابراو  امیسو  ادص  دیدرگ  حرطم  ییارجا  ياه  هاگتسد  ریاس  لماعت  هب  زاین  اتسار  نیا  رد  دومن و  هئارا  ار  ناسارخ  هب  ناگرگ ) 

ار تاعامجو و ، ... هعمج  همئا  بیغرت  یمدرم و  ییاهداهن  شـشوج  فلتخم ،  ياه  تسـشن  يرازگرب  ات  یناسر  عالطا  هلحرم  زا  تسیاـب 
رد دزاس و  یم  یلجتم  یناگمه  لماعت  رد  ار  یلم  هژورپ  عقاو  رد  اه  حرط  هنوگنیا  هیاهنلا  دنیامن و  يزاس  رتسب  ریسم  نیا  رد  ریـسم  نیا  رد 

روک هطقن  زا  ار  روشک  ناتـسا  دـنچ  هدومن و  مهارف  لاغتـشا  هنیمزرد  ار  يریثک  عفانم  نهآ  طـخ  نیا  لاـصتا  هک  هیجوت  نیا  اـب  لاـثم ،  نیا 
یلم  ) شوج دوخ  تکرح  عقاو  رد  لاثم  نیا  دریگ و  یم  رارق  اه  هورگراک  راک  روتسد  رد  بتارم  دیشخب و ، ... دهاوخ  ییاهر  یتالصاوم 

مامتا هب  هدـیدرگ  ماجنا  زین  لبق  میژر  نامز  رد  اهنآ  یتاعلاطم  راک  ًاضعب  هک  مامت  همین  ياه  هژورپ  هنوگنیا  نیلوئـسم ،  مدرم و  یبهذـم ) و 
هب روشکو  ناتـسا  داصتقا  ییافوکـش  تابجوم  داـجیا و  میقتـسم  ریغو  میقتـسم  رادـیاپ  ياـه  لاغتـشا  اتـسار  نیا  رد  هک  دـیناسر و  دـهاوخ 

. ددرگ یم  مهارف  تلوهس 

 : ییارجا يوگلا  هئارا  - 

مهم هتکنو  هتشاد  مهس  نآ  هعسوتو  ظفحو  لاغتـشا  داجیا  رد  يوحن  هب  کیره  ییارجا  ياههاگتـسد  هیلک  هک  تسا  نآرب  هدنراگن  داقتعا 
یضعب رگید  یترابع  هب  دشاب ،  یمن  لاغتشا  تیعضورد  نانآ  مهس  نازیم  دیوم  ییارجا  ياه  هاگتسد  میقتسم  ریغ  ای  میقتـسم  طابترا  هکنآ 
هطـساو هـب  لاغتـشا  داـجیا  رد  يو  شقن  یلو  دوـش  ضرف  میقتـسم  ریغ  ییارجا  هاگتـسد  تـسا  نـکمم  امیـسو  ادـص  دـننام  اههاگتـسد  زا 

دنتسه لاغتشا  عوضوم  اب  میقتسم  طابترا  ياراد  هک  ییارجا  هاگتسد  کی  زا  يرتشیب  مهس  فئاظو ،  حرشو  یتالیکـشت  حطـس  یگدرتسگ 
ریغتم ددرگ  یم  روـصت  هچنآ  سکع  هب  ًاـساسا  لاغتـشا  عوـضوم  دـیدرگ  روکذـم  ًـالبق  هک  هنوگناـمه  اریز  دـهد ،  صاـصتخا  دوـخ  هب  ار 

نیاربانب دـشاب ،  تاناکماو و ، ... ماو  ءاطعا  نوچ  يرازبا  لماوع  عبات  نآ  رادـیاپ  هعـسوتو  ظفح  داـجیا  اـت  ددرگ  یمن  بوسحم  يداـصتقا 
هنومن هدـنراگن  اذـلو  دـشاب  مسیناکم  نیا  ریغتم  ناونعب  لاغتـشا  هنیمز  شرتسگ  فوطعم  تسیاب  یم  ییارجا  ياههاگتـسد  یماـمت  ماـمتها 

شرتسگو لاغتشا  عوضوم  هدومن و  باختنا  یفنص ،  ياهدحاو  زا  ار  شخب  نیا  یتایلمع  ییارجا 
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هئارا دوخ  شراگن  ياعدم  رب  يدهاش  ار  نآو  هدادرارق  یسررب  دروم  ریغتم  ناونعب  ار  نآ  هنیمز 

 . دیامن یم 

 : یتایلمع ییارجا و  هنومن  يوگلا  – 

 ، داجیارد ییاسران  یلصا  تلع  هک  تسا  نآ  دیوم  روشک ،  یفنص  ياهدحاو  رد  لاغتشا  یگنوگچ  عوضوم  رد  هدمآ  لمعب  ياه  یـسررب 
رب رثوم  ياهریغتم  حیحـص  تخانـش  مدـع  لیلد  هب  شخب ،  نیا  رد  یعبت  ظاحل  هب  هچو  یتاذ  ظاحل  هب  هچ  لاغتـشا  رادـیاپ  هعـسوتو  ظـفح 
 ، تسا هدومن  زوربو  روهظ  بسک  هناورپ  دـقاف  فونـص  لضعم  مان  هب  يا  هضراع  تحت  هک  هدوب  یفنـص  ياهدـحاو  رد  لاغتـشا  تیعـضو 

هدـمآ لمعب  ياه  يزیر  همانرب  یمامت  اـت  تسا  هدـیدرگ  بجوم  نآ  يا  هشیر  تخانـش  مدـعو  هدوب  يروشک  نآ  هغدـغد  هک  يا  هضراـع 
ار زوسلد  نیلوئـسم  يدنم  تیاضر  تاراظتنا و  دـناوتن  هدـش و  هدیـشک  شلاچ  هب  یـصصخت  ياه  هورگراک  لیکـشت  اب  یتح  هطبار  نیارد 

بسک ناگدنیوجو  لاغتشا  نابلاط  هک  تسا  نآ  دیوم  شخب  نیا  لاغتشا  تیعـضو  صوصخ  رد  هدنراگن  ینادیم  تاقیقحت  دیامن ،  مهارف 
يدوباـن و رطخ  ضرعمرد  ًاـمئاد  یلو  هتفاـی  روـضح  لاغتـشا  هصرعرد  هدـشن ،  يزیر  هماـنربو  بساـنمان  يرتـسب  دوـجو  مـغریلع  راـکو ، 

... ، طبریذ و نیلوئـسم  محرت  سح  بلج  اب  ایو  هوشر  ماسقاو  عاونا  تخادرپو  همهاو  سرت و  طیارـشرد  راک  اب  یلو  همادا  اـیو  لالحمـضا 
لباق مهم  هتکن  اما  هدش ،  یطاخو  رادربهالکو  وجدوس  صاخ ،  دارفا  هدافتسا  ءوس  زاس  هنیمز  هورگ  نیا  دوجو  هکنیا  زا  رظن  فرص  دنشاب 

ییارجا هاگتسد  یتاذ  فئاظو  حرش  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا ،  نانآ  یفرعو  یعرـش  ینوناق ،  قوقح  تخانـش  مدع  هطبار ،  نیارد  تیمها 
نآ رادیاپ  هعسوتو  شرتسگو  لاغتشا  داجیا  سپسو  لاغتشا  هنیمز  داجیا  زاس  رتسب  عقاو ،  رد  نانآ  تالضعم  عفرو  عناوم  یئاسانش  طبترم ، 

يارب مزال  تادیهمت  داجیا  هلزنم  هب  عقاو  رد  یفنـص  ياهدحاو  نیا  زا  کیره  يارب  رمتـسم  لاغتـشا  داجیا  هک  صاخ  دـیکات  نیا  اب  تسا ، 
طیارـش دـجاو  دارفا  زا  يرگید  دادـعت  يارب  رادـیاپ  لاغتــشا  داـجیا  مزـال و  ياـهورین  يریگراـکب  رد  ناـنآ  هوقلاـب  ناوـت  ندوـمن  لـعفلاب 

يرارقرب ظاحل  هب  يا  هژیو  تیمها  زا  یتینماو و ، ... ییاضق  عجارم  تالکـشمو  تالـضعم  عفر  زا  رظن  فرـصرما  نیا  هک  دوب ، دهاوخراک 
 . دشاب یم  رادروخرب  هعماج  يونعمو  يدام  تمالس 

عویشو يرامیب  زورب  ایو  مئارج  عوقو  زا  معا  فانصا ،  هب  طوبرم  ياه  يراجنه  ان  بلغا  هک  دهد  یم  ناشن  هدنراگن  ینادیم  ياه  یـسررب 
ریاسو نکاما  هرادا  طسوت  نانآ ، نایدصتمو  ناگدننادرگ  یئاسانش  مدع  ظاحل  هب  یفنص ،  ياهدحاو  هنوگنیا  زا  ًابلاغ  ءاشحفو و ، ... داسف 

هب ناوت  یم  اهدحاو ،  هنوگنیا  ءاصحا  لباق  ءوس  راثآ  رگید  زا  هک  هتفرگ  تروص  یتینماو و ، ) ... یتشادهب  نیزاوم  هدننک (  لرتنک  يدابم 
 ، قاچاق ياهالاک  هضرعو  يرادهگنو  لقنو  لمح  اب  هطبار  ردو  تامدخو ،  الاک  اضاقتو  هضرع  رد  طابـضناو  مظن  ندروخ  مهرب  عوضوم 
 ، هعماج هب  رـضمو  كانرظخ  ياهالاک  شورف  یفنـص ،  لخادـت   ، یتشادـهب طباوض  تیاـعر  مدـع  يراذـگ ،  تمیق  طـباوض  يارجا  مدـع 

ياههورگ راکفا  هعاـشا  نجهتـسمو ،  لذـتبم  ریواـصت   CD عیزوت یقالخا ،  داسفو  عرـش  فـالخ  لـئاسم  هعاـشا  يرادربهـالک   ، راـکتحا
ریثکتو هیهت  هناـمرجمو ،  یقـالخا  ءوس  ياـه  هنیـشیپ  ياراد  ياـهورین  يریگراـکب  راـمق ،  تـالآ  ردـخم ،  داوم  عیزوت  هارمگو ،  فرحنم 

ثیح نم  هدنراگن ،  يوس  زا  لغاشم  نیا  دوجوم  تیعـضو  یـسررب  درک ،  هراشا  تمدـخ و ، ... نایاپو  یئاسانـش  یلعج  ياهتراک  پاچو 
یعامتجاو يداصتقا  صاخ  طیارشدوجو  ظاحل  هب  هکنآ  لوا  دراد ، فونـص  نیا  فلتخم  ياه  هتـسر  صاخ  تیعـضو  رب  تلالد  عومجملا 

اب اه  هتـسر  نامه  ینوناق  لغاشم  هب  تبـسن  اه  هتـسر  نیا  زورب  وروهظ  دصرد  هکنآ  مود  هدوبن ،  يواسمو  ناسکی  نانآدشرو  یگدنکارپ  ،
یم راد  ینعم  توافت  ياراد  رگید ،  ياه  هتـسر  اب  يداـع  ریغ  ًـالماک  روطب  لـغاشم  نیا  زا  يداـیز  دادـعت  دـشر  هکنآ  موسو  تواـفتم  مه 
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رارقا ناوت  یم  یلغش  ياه  هتسر  زا  یضعبرد  هک  يوحن  هب  هدوب  توافتم  ًالماک  رگیدکی  اب  اهنآ  ندومن  ینوناقو  یهدناماس  رد  یعـس  ربارب 
ابو فقوتم  ًالماک  ییارجا  تایلمع  اه  هتـسر  نیا  زا  یـضعبرد  هکلب  هدـیدرگن  لصاح  اهنآ  یهدـناماسرد  یتفرـشیپ  چـیه  اهنت  هن  هک  دومن 
یم ناشن  هدمآ  لمعب  ياه  یـسررب  هیاهنلا  دنـشاب و ، ... یم  یفنم  تفرـشیپ  ياراد  بقع  هب  ور  تکرح  ریـسمرد  دـیدج  نایـضاقتم  روهظ 

لـضعمو هدیدرگن  اشگهار  تامیمـصت  ذاختا  هب  یهتنم  اه و ، ... لمعلاروتـسد  غالباو  يروشکو  یناتـسا  ددعتم  تاسلج  لیکـشت  هک  دهد 
يور شیپ  رد  ناـنچمه  ینوناـق ،  نیزاوم  اـب  اـهنآ  قیبـطتو  يزاـس  ادـجو  رادـیاپ  لـغاشم  داـجیا  عوضوم  اـب  هطبار  رد  ناـنچمه  هحورطم 

هدنراگن يداهنـشیپ  یهدـناماس  هخرچ   ( 2  ) رادومنو فونـص  هنوـگنیا  دوـجوم  یهدـناماس  هخرچ   ( 1  ) رادوـمنرد دراد ،  رارق  نیلوئـسم 
 . تسا هدش  هداد  ناشن  شراگن  ینابم  ساسارب 

 « دوجوم یهدناماس  هخرچ  » 

بسک هناورپ  دقاف  فونص  یئاسانش 

 ( ینوناق لحارم   ) پملپراطخارودص

پملپ تقوم  بسک  هناورپرودص 

مئاد

 ( کی رادومن  ) 
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 « یهدناماس يداهنشیپ  هخرچ  » 

بسک هناورپ  دقاف  فونص  یئاسانش 

 ( 1)

شیادیپ للع  یسررب 

 ( 2)

زوربو روهظ  للع  یئاسانش 

بسک هناورپ  دقاف  فونص  لیکشت 

 ( 3 ) 

 ( 4  ) هدش یئاسانش  فونص  عناوم  عفر 

 ( 6 ییارجا (  يرادا   ( 5 ) 

بسک هناورپ  رودص  يزاس  رتسب 

هدش یئاسانش  فونص  رد   ( 7 ) 

پملپ راطخا  رودصو  تیاده 

 ( 8 ) 

: مظان همانشخب  تیّمها  www.Ghaemiyeh.comترورض و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


60 ص : 

 ( ساسارب ق.ن.ص ینوناق  لحارم  یط  ) 

 ( 9 پملپ (  مئاد  بسک  هناورپ  رودص   ( 9 ) 

رادومن 2) ) 

رد هک  دنتـسه  یناسک  اه  هتـسر  نیا  رد  نیلغاش  بلاغ  هورگ  هک  دـهد  یم  ناشن  دوجوم  تاشرازگو  تاـعالطا  لـیلحتو  هیزجتو  یـسررب 
يارب ار  دوخ  یعاسمو  دنتـسه  عورـشمو  ملاس  یگدـنز  کـی  زا  يرادروخرب  يارب  روظنم  هب  شـالت  شاـعم و  رارما  يارب  راـک  يوجتـسج 

 ، دنورهـش کیو  نطو  مه  ناملـسم  کی  ناونعب  لغاشم  هنوگنیا  ناـبلاط  هک  تسا  یهیدـب  دـنرب ،  یم  راـکب  هنادنمتفارـش  یتیلاـعف  ماـجنا 
 ، هورگ نیا  يارب  رادـیاپ  هعـسوتو  لغـش  داجیا  يزاس  رتسب  ینعی  رما  نیاو  هدوب  هدـنزاسو  ملاـس  تیلاـعف  ماـجناو  راـک  يارب  قح  بحاـص 

ذخا هب  زاین  تیلاعفو  راک  ماجنا  يارب  هک  یهورگ  ددرگ ،  یم  بوسحم  ییازلاغتـشاو  شالتو  راک  ياه  هنیمز  داجیا  هغدغد  نامه  عقاورد 
شیپ هب  مدق  دنا ،  هدوب  نآ  نیمات  نارگن  زوسلد  نیلوئسم  هک  يزیچ  يارب  شوج  دوخ  تروص  هبو  هتشادن  یصاخ  رابتعا  صیـصخت  ای  ماو 
يزاس هنیمز  هلزنم  هب  عقاورد  نآ  وحم  يارب  یتایلمعو  ییارجا  ياهراکهار  هئارا  لضعم و  داـجیا  لـماع  تخانـش  نیارباـنب  دـنا ،  هتـشاذگ 

نآ عباـت  ناونع  هب  هورگ  نیا  رد  لاغتـشا  عوـضوم  مسیناـکم ، نیا  رد  هک  يداـصتقا  ریغتم  ناـمه  ینعی  دوـب ،  دـهاوخ  لاغتـشا  داـجیا  يارب 
 . تسا هدش  فیرعت 

 : لاغتشا يزاس  هنیمز  عناومو  لماوع  یئاسانش  - 

ياه نویـسیمک  هب  تاراـیتخا  دودـحو  فئاـظو  حرـش  غـالبا  تسا ،  هدومن  عضو  تمکح  ساـسارب  ار  نوناـقو  تسا  میکح  راذـگ  نوناـق 
ياضف يرارقربو  لاغتشا  داجیا  يزاس  رتسب  ياتسارردو  یفنص  ماظن  نوناق  دافم  ساسارب  ًامامت  اه ،  هیداحتاو  یفنص  روما  عماجمو  تراظن 
نارگید قوقح  ظفحو  یمومع  حلاصم  تیاعر  هیاهنلاو  یفنـص  ياه  تیلاعف  ماجنا  نایـضاقتم  یمامت  يارب  ریگارفو  باداشو  ملاس  تباقر 

رظانو رما  یلوتم  ناونعب  روشک  فانـصا  زکرم  يوس  زا  هدش  فیرعت  تاررقمو  طباوض  دهد  یم  ناشن  هدنراگن  ياه  یـسررب  تسا ،  هدوب 
هدوب ایوگو  فافشو  اسر  ًالماک  اه و ، ... همانشخبو  اهلمعلاروتسد  بلاقرد  طبریذ  يدابم  داشراو  تیادهو  تلود  یغالبا  ياه  تسایـس  رب 

دوجوم لضعم  رگید ،  لمکم  ياه  تمـسق  ندومن  اهرو  يراذگاوو  اه  همان  نیئآزا  یتمـسق  هب  لمعو  اجبان  ریـسفتو  هجوت  مدـع  اما  تسا 
رثـکارد بسک  هناورپرودـص  هوحن  تیعـضو  هک  دـهد  یم  ناـشن  ینادـیم  تاـقیقحت  تسا ،  هدومن  مهارف  ار  نآ  يرهق  تالکـشم  رثـکاو 

هن فوصوم  ياه  هیداحتا  هک  يوحن  هب  دراد ،  رارق  ینارحب  ًالماک  تیعضو  رد  اه  هیداحتا  زا  یضعبردو  بولطمان  تیعـضورد  اه  هیداحتا 
زین ار  اهنآ  تالـضعم  لح  ایو  ددـجم  روهظ  زا  يریگولج  ییاـناوت  هکلب  دنتـسین  دوخ  دوجوم  تیعـضو  لرتنکو  یهدـناماس  هب  رداـق  اـهنت 

شورفو دیرخ  يرادا ،  داسفو  یلام  ياه  هدافتـسا  ءوس  عاونا  ماجنا  لاغتـشاو ،  راک  نایـضاقتم  يارب  یتیاضرانداجیا  تسا  یهیدب  دنرادن ، 
يداـصتقا حیحـص  تیلاـعفو  لاغتـشازا  طیارـش  دـجاودارفا  ندـنامرودب  يراذـگاو و  هناـهب  هب  تواـفتم  ياـهخرن  اـب  بـسک  ياـه  هـناورپ 

ضیعبت زوربو  یفنص  ملاس  تباقر  ماجنا  زا  تیمورحمو 

: مظان همانشخب  تیّمها  www.Ghaemiyeh.comترورض و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


61 ص : 

هنوگنیا ءوس  تاعبتو  برخم  راثآ  زا  ییاز و ، ... لاغتـشا  ملاـس  ياـهرتسب  نتفر  نیب  زاو  فاـحجا  یبسک ،  طابـضناو  مظن  ندروخ  مهربو 
تادیهمت ذاختا  رد  عیرست  موزل  رگنایبو  عوضوم  نیا  تیمهارب  تلالد  عومجملا  ثیح  نم  هنونعم  دراوم  هک  دشاب . یم  داح  ياه  تیعضو 

نیاربانب دشاب ،  یم  نآ  یسایسو و ، ... یعامتجا  ءوس  راوگان  تاعبت  روآ و  هنیزه  هضراع  نیا  كانرطخ  دشر  زا  يریگولجروظنم  هب  مزال 
ياه هیداحتا  لودـع  رد  هشیر  ددرگ  یم  روکذـم  هک  یحرـش  هب  دـش ،  هراشا  اهنآ  زا  ییاه  هشوگ  هب  عقاو  رد  هک  هدـش  ناونع  تالـضعم 

 . دراد اهنآ  درکلمع  رب  رظان  عجارم  هجوت  مدعو  ییاطعا  ترایتخا  دودحو  فئاظو  حرش  زا  هدز  نارحب 

 : یتراظنو ییارجا  ياه  هصخاش  یفرعم  - 

لاغتـشا طیارـش  دـجاو  نایـضاقتم  يارب  مزـال  طـباوضو  ملاـسرتسب  نآ ،  ییارجا  ياـه  هماـن  نیئآو  یفنـص  ماـظن  نوناـق  نیزاوم  ساـسارب 
 ) دارفا هنوگنیا  يارب  هدـش  يدـنبنامز  لحارم  یط  اهاتـسورو و  اهرهـش  رد  یفنـص  ياه  هیداحتا  طسوت  ناـنآ  يارب  بسک  هناورپرودـصو 

تیاهن اب  اما   . تسا هدـیدرگ  مالعا  هطوبرم  ياه  هصخاش  یفرعم  اب  نآ  دودـحو  فیرعت  ماـمت  تحارـص  حوضو و  هب  یقوقحو ، )  یقیقح 
زا هدز (  نارحبو  رامیب  ياه  هیداحتا  يوس  زا  لاغتـشا  زوجم  رودص  دـیدرگدهاوخ ،  روکذـم  هک  یلیالد  هب  انب  ییارجا  لحارم  رد  فسات 
یم زورب  ینامزاس )  نورد  لماع  یتایلمع (  عجرم  ناونع  هب  لحنیالو  داح  یلـضعمو  سوباک  تروص  هب  يزرو ، )  ضرغ  ایو  لـهج  يور 
داح تیعـضو  مغریلع  تیعـضو  نیازورب  روهظ و  ياه  هصخاش  تخانـش  مدـع  لیلد  هب  یتراظن ،  عجارم  يوس  زا  لضعم  نیا  عفرو  دـیامن 

هب لاغتـشا  يارب  يزاـس  تصرف  یتلاـح  نینچ  رد  ددرگ و  یم  اـهر  یناـمزاس ، ) نورب  لـماع  یتراـظن (  عجرم  ناوـنع  هب  ناـنآ  يرارطـضا 
راک هخرچ  زا  یمئاد  جورخ  هب  موکحم  ندوب ،  طیارش  دجاو  مغریلع  تیلاعفو  راک  نایـضاقتم  هدش و  لیدبت  لاغتـشا  يارب  يزوس  تصرف 

ای دازآ و  رازاب  زا  بسک  هناورپ  دیرخو  فازگ  ياه  هنیزه  تخادرپ  اب  یلو  نآ  همادا  ای  نیگنس و  ياه  تراسخ  لمحت  نمـض  تیلاعف ،  و 
ماجنا هیاهنلاو  طبریذ و ، ... يدابم  زا  محرت  تساوخرد  ای  يریگرد و  داجیا  ای  نئاخ و  ناسرزابو  نارظان  هب  باـسح  قحو  هوشر  تخادرپ 

 ، یفنص ياهدحاو  هنوگنیا  دنتسه ،  رادیاپان و ... ًالماک  تروصب  مهبم و  يا  هدنیآ  زا  ینارگن  همهاو و  سرت و  اب  هارمه  یلو  شالت  راک و 
یمن قفوم  مهزاب  اما  دـننک  یم  ییادـگ  عجارم  نیا  زا  راک  طیارـش  دـجاو  یناریا  ناملـسم و  کی  ناونعب  ار  دوخ  ینوناـقو  یعرـش  قوقح 

یعامتجا راوگان  ياهدمایپ  زورب  مغریلع  نایـضاقتم ،  يزاربا  ياه  یتیاضران  تاضارتعا و  یمامت  هک  تسا  نآ  تیمها  زئاح  هتکن  دنوش ، 
تراظن ياه  نویـسیمک  هکنآ  لاحو  دوش  یم  هداد  تبـسن  تراظن  ياه  نویـسیمک  هب  اه  هیداحتا  نیمه  يوس  زا  یتینماو و ، ... یـسایس  و 

فقس تساوخرد  اب  ای  هورگ و  نیا  یهدناماس  بلاق  رد  زوجم  رودص  تساوخرد  اب  هک  دوب  دنهاوخرـصقم  دوخ  فیاظو  ماجنا  رد  ینامز 
فـالخربو دوخ  فیاـظو  حرـش  فـالخرب  هدوب و  اـنتعا  یب  دـشاب  یم  طیارـش  دـجاو  هورگ  نیا  يارب  لاغتـشا  داـجیا  هب  یهتنم  هک  یفنص 

. دنیامن لمع  رازگتمدخ  تلود  ییاز  لاغتشا  تسایس 

 ) ینامزاس نوربو  اه )  هیداحتا   - یتایلمع ینامزاس (  نورد  يدابم  لودـع  صیخـشت  يارب  یفنـص  ماـظن  نوناـق  یفیلکت  ياـه  هصخاـش  - 
 : لاغتشا داجیا  رد  تراظن )  ياه  نویسیمک  یتراظن ، 
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دارفا لاغتـشا  يارب  مزال  طباوضو  ملاس  رتسب  نآ ،  ییارجا  همان  نیئآ  یفنـص و  ماظن  نوناق  نیزاوم  ساسارب  دیدرگ  روکذـم  هک  هنوگنامه 
یم هظحالم  لمعرد  دیدرگ  روکذم  هک  هنوگنامهو  مالعا  زین  نآ  دودحو  فیرعت  حوضو  هب  بسک  هناورپرودـص  قیرطزا  طیارـش  دـجاو 

... ( ، یلام و هدافتسا  ءوسو  اه  يزرو  ضرغ  ایو  تیریدم  رد  فعـض  لیالد  هب  رامیبو (  هدز  نارحب  ياه  هیداحتا  رد  نآرودص  هک  ددرگ 
زا هدش  داجیا  عناوم  دیامن و  یم  زورب  لاغتشا  طیارش  نیدجاوو  راک  ناگدنیوج  يارب  لحنیال  یلـضعمو  كانتـشحو  یـسوباک  تروص  هب 

رازابزا بسکزاوج (  دیرخ  قیرطزا  تیلاعف  همادا  ایو  لاغتـشا  تیعـضو  زا  جورخ  یهارود  رـسرب  ار  روکذـم  نایـضاقتم  اه ، هیداحتا  يوس 
تیاهن اب  دـهد ،  یم  رارق  طبریذ و ، ... يدابم  محرت  بلج  ایو  هوشر  تخادرپ  اـیو  فازگ و ) ... ياـه  تمیق  هب  هیداـحتا  يداـیا  اـیو  دازآ 

روشک فانصا  یمالعا  ياه  لمعلاروتـسد  طباوض و  فالخرب  ناگدننک  فرـصم  هب  تامدخو  الاک  هضرع  اه  هیداحتا  هنوگنیا  رد  فسات 
ریذپ ناکما  دیدرگ  هراشا  هک  یقورط  زا  ًافرـص  اه  هیداحتا  هنوگنیا  رد  بسک  هناورپ  ندوب  اراد  هدـمآرد و  صخـشم  يدادـعت  راصحنا  رد 
زورب نیاربانب  دراد . یغالبا  ياه  لمعلاروتسد  حوضوو  تحارـص  هب  هجوت  اب  نایـضاقتم  يارب  ضیعبتو  فاحجا  رب  تلالد  دوخرما  نیا  هک 

ایو رامیبو  هدز  نارحب  ياـه  هیداـحتا  لودـع  رد  هشیر  ًاودـب  لاغتـشا ،  طیارـش  دـجاو  دارفا  يارب  لاغتـشا  هنیمز  بیرخت  ینعی  لـضعم  نیا 
یبلطراصحنا هکنیا  هب  ًافاضم  دراد ،  هرداص  ياهلمعلاروتـسدو  طباوض  يریگراکبرد  فاکنتـساو  ینوناق  فئاـظو  حرـش  ماـجنا  زا  ضرغم 

ياـه نویـسیمک  هب  یتینماو و ، ... یـسایس  یعاـمتجاراوگان ،  ياهدـمایپو  اـهراشف  مغریلع  اـه  هیداـحتا  نیمه  يوس  زا  هبـستنم  تاـفلختو 
مامت حوضو  اب  هطبار  نیارد  مزال  ياه  تیلاعف  داعباو  اهرتسبو  دودح  هکنآ  لاحو  دوش  یم  هداد  تبسن  هطوبرم  ياهلمعلاروتـسدو  تراظن 

تیدودحم هک  تسا  هدـیدرگ  دـیکاتو  روکذـم  اه  هیداحتا  یفنـص و ، ... فقـس  نییعتو  یفنـص  دودـح  یگنوگچ  ياه  لمعلاروتـسدرد 
یفیلکت ياه  هصخاش  ناونعب  بسک  ياه  هناورپ  شورفو  دیرخ  هنیمز  یفنو  راصحنا  داجیا  مدع  هب  طونم  یفنص  دودحو  فقس  رودصرد 

ياه هناشن  زورب  هدش  مالعا  ياه  هصخاش  ساسارب  نیاربانب  دوب ،  دهاوخ  اه  هیداحتا  ینامزاس  نورد  فئاظو  حرـش  اب  هطباررد  راذـگنوناق 
نییعت يارب  یـضتقم  لیاسو  اب  مزال  رامآو  تاعالطا  يروآ  عمج  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  عقاورد  ییاز ،  لاغتـشا  ياه  هنیمز  بیرخت 
حرـش زا  لودـع  اب  تامدـخو  الاک  ناگدـننک  فرـصمو  لاغتـشا  نایـضاقتم  زاینو  تیعمج  اب  بسانتم  یفنـص  ياهدـحاو  دادـعت  دودـح ، 

قوقحو یمومع  حـلاصمو  هتفریذـپن  تروص  ییارجاو ، )  یتایلمع  مرها  ناونعب  اه (  هیداحتا  هنوگنیا  طـسوت  تاراـیتخا  دودـحو  فیاـظو 
یـساسا لوصا  نینچمهو  تسا  هدیدرگن  ظاحل  هجو  چـیه  هب  ناگدـننک  فرـصمو  تامدـخ  ایو  الاک  ناگدـننک  هضرع  زا  معا  نایـضاقتم 
عورـشم تیلاعفوراک  تاناکما  عیزوتو  ریگارف  لاغتـشا  يارب  بسانم  رتسب  داجیا  اضاقتو و  هضرع  نیب  لداعت  داـجیا  اـب  هطباررد  يداـصتقا 

ياه میرحو  دودح  هتفریذپن و  تروص  ششوکو  شالت  ملاس  ياضف  داجیاو  یفنـصو  يداصتقا  ملاس  تباقر  ماجنا  فده  اب  هنالداع  روطب 
ءوس اه ،  هیداحتا  هنوگنیا  بلغا  دیدرگرکذ  هک  هنوگنامه  تسا ؛  هدش  هتـسکش  مه  ینوناق  یفیلکت  ياه  هصخاش  اب  هطباررد  هدـش  نییعت 

رودـص مدـع  اب  هطباررد  ار  دوخ  یلاـم و ، ... ياـه  هدافتـسا  ءوسو  يزرو  ضرغو  تین  ءوس  اـی  يرادا و  تالیکـشت  رد  دوجوم  تیریدـم 
تلعو هدومن  بستنم  تراظن  ياه  نویسیمک  هب  صاخ  ياهدنفرت  اب  یفنص  فقـس  رد  زوجم  دوجو  مدع  بلاق  رد  تیلاعفو  لاغتـشا  زوجم 
مالعا تراظن  ياه  نویـسیمک  يوس  زا  بسانم  میمـصت  ذاختا  مدع  ار  اه  ینیرفآ  لکـشمو  ییاسرانو  یناماسبان  یمامتزورب  ییاهنو  ییاغ 

مالعا رب  ینتبم  عقاورد  هنایلاس  ياهزوجم  رودص  هک  تسا  یلاح  رد  رما  نیاو  دنیامن  یم 
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عوضوم هدمآ و  لمعب  یسررب  ساسارب  نیاربانب  دریگ . یم  لکش  یفنص  فقس  نییعت  اب  هطبارردو  اه  هیداحتا  نیمه  تاداهنشیپ  ساساربو 
راد ینعمو  يداع  ریغ  ياه  تیعضو  اب  نآ  قیبطتو  دیدرگرکذ  هک  یحرش  هب  هیداحتا  ره  یفنص  تاعالطا  يروآ  عمجو  دوجوم  تیعـضو 
هب لین  يارب  هک  بسک  هناورپ  دقاف  فونص  هورگ  زورب  روهظ و  للع  اب  نآراکنا  لباق  ریغو  میقتسم  طابترا  دیوم  لاغتشا ،  نایـضاقتم  رامآ 

نایـضاقتم يور  ارف  لضعم  رگید  یترابع  هب  دـشاب ،  یم  دـنیامن ،  یم  شالت  لاغتـشا  اب  هطباررد  دوخ  یناـسناو  ینوناـقو  یعرـش  فادـها 
زا زواجتو  ییاطعا  تارایتخا  دودحو  ینوناق  فیاظو  حرش  زا  اه  هیداحتا  هنوگنیا  هتساوخان  ای  هتساوخ و  لودع  زا  يدامن  عقاورد  لاغتـشا 

ياه هصخاش  دوب ،  دـهاوخ  طیارـش  دـجاو  دارفا  لاغتـشا  ياه  هنیمز  هنامحر  یب  بیرخت  هدـش و  نییعتو  ینوناق  ياـهرایعمو  اـه  هصخاـش 
 : ًالوا تسیاب  یم  ینامزاس )  نورد  يدابم  ناونع  هب  یفنص (  ياه  هیداحتا  عابتالا  مزال  یفیلکت و 

. دیامنن داجیا  زاین  دروم  تامدخو  الاک  هیهت  تهج  زا  ار  یتالکشم  هنوگچیه  تامدخو  الاک  ناگدننک  فرصم  يارب  - 1

 . دیامنن داجیا  راصحنا  یفنص  ياهدحاو  زا  یخرب  يارب  ناگدنک  فرصم  هب  تامدخو  الاک  هضرع  - 2

. ددرگن دشاب  یم  یفنص  تاررقمو  نوناق  فالخ  هک  بسک  ياه  هناورپ  شورفو  دیرخ  بجوم  - 3

تابجومو هدومن  زواجت  دوخ  هدـش  نییعت  ياهزرمو  دودـح  زا  هدـش  نییعت  ياـه  هصخاـش  ساـسارب  اـه  هیداـحتا  هنوگنیا  هک  یتروص  رد 
یتاذ فیاظو  حرش  بسح  تراظن  ياه  نویـسیمک  یتلاح  نینچ  رد  هک  دنروآ  یم  مهارف  ار  بسک  هناورپ  شورفو  دیرخ  هنیمز  راصحنا و 
دوسو یگماک  دوخ  زا  يریگولجو  لصاح  شنت  نارحب و  عفر  تهج  مزال  تادـیهمت  ذاـختا  عوضوم و  رد  دورو  هب  فظوم  دوخ ،  یعبتو 
هنیمز داـجیا  فصو ،  نیا  اـب  عقاو  رد  اریز  دوب ،  دـنهاوخ  یتراـظن  عجرم  ناونعب  تشگ  روکذـم  هک  یحرـش  هب  اـه و ، ... هیداـحتا  ییوج 
هرهب روظنم  هب  شالت  راک و  باداش  ياضف  يرارقربو  نآرادـیاپ  هعـسوت  ملاس و  لاغتـشا  ماجنا  يارب  بسانم  ياضف  رتسب و  هیهت  لاغتـشا و 
يرهق یلصا و  فیاظو  ءزج  رادیاپ ،  لاغتـشا  داجیا  يارب  يزاس  هنیمز  اه و  تیمورحم  عفرو  هدنزاس  لاغتـشا  زا  طیارـش  دجاو  دارفا  يدنم 

هک ددرگ  یم  تابثا  دیدرگ  روکذم  هچنآ  هب  هجوت  اب  دوب و  دـهاوخ  هدوب و  ینامزاس  نورب  یتراظن  عجرم  ناونعب  تراظن  ياه  نویـسیمک 
ینوناق ریغ  عناوم  ندومن  فرط  رب  طیارش و  لیهست  يارب و  يدربهار  ياه  تیولوا  رازگتمدخ و  تلود  نالک  درخ و  ياه  تسایس  يارجا 
تراظن ياه  نویسیمک  تارایتخا  دودحو  فیاظو  حرش  ياتسار  رد  عقاو  رد  رادیاپ  لاغتشا  يزاس  رتسب  لاغتشا و  يزاس  هنیمز  قیداصم  زا 

لاغتـشا و طیارـش  نیدـجاو  يارب  يونعم  يدام و  تراسخ  دورو  زا  يریگولج  راـصحنا و  تیمکاـح  نتـسکش  تسا  یهیدـب  اذـل  تسا و 
ناونعبروکذم ياه  نویسیمک  هجوت  لباقو  صاخ  ياه  تیولوا  زا  هعماج  حلاصم  هب  رـضم  ياه  بیـسآو  تاعبت  زورب  زا  تعنامم  نینچمه 

. دوب دهاوخ  فانصا  شخب  رد  لاغتشا  هنیمز  داجیا  يارب  يداصتقا  ریغتم 

: ینایاپ راتفگ 

رد ییاز  لاغتشا  ياتسار  رد  یتایلمعو و  ییارجا  ياهراکهار  يریگراکب  رد  یناگمه  لماعت  دیما  اب  یگمه  همتاخرد 

ملاس اشوک و  یناناوج  اب  لاعف  باداش ،  يا  هعماج  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  تایانعو  یهلا  هوقو  لوح  هب  ات  میدنموزرآ  روشک ، 
يرادا هبرجت  لاس  تسیب  دودح  لصاح  هک  باتک  نیا  تسا  دیما  نینچمه  میـشاب و  هتـشاد  هدنیآ  هب  راودیما  دـنمتیاضر و  ییاه  هداوناخو 

نسحلا نب  هجح  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  هجوت  دروم  تسا  هدنراگن  یتاعلاطمو 
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64 ص : 

یم نایاپ  هب  شترـضح  زا  رابرهگ  یمالک  اب  ماتخ ،  نسح  تهج  هب  ار  باتک  نیا  اذل  دریگ و  رارق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدـهملا 
 : میرب

 ( دیامرف ظفح  دوخ  هانپ  رد  یتبقاع  دب  زا  ار  ام  همه  دیامرف و  تیانع  نیقی  حور  امشو  ام  هب  دراد ،  نوصم  هنتف  زا  ار  امشو  ام  دنوادخ  ) 

 ( نیملاعلا بر  نیمآ  )

 . نیرهاطلا هلآو  دمحم  انیبن  ان و  دیس  یلع  هللا  یلصو 

يرسدور ماصع  هللادبع 
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65 ص : 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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