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مالسا هاگن  زا  يرادکناب 

: هدنسیون

ضایف قاحسا  دمحم  خیش  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

 ( فیرشلا هجرف  هللا  لجع  رمالا (  بحاص  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

سروب ياهرازاب  رد  جیار  نوگ  هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  13يرادکناب 

باتک 13تاصخشم 

بلاطم 14تسرهف 

مجرتم 27همدقم 

ضایف هللا  تیآ  يداصتقا  هشیدنا  هب  27یهاگن 

عرش بوچراچ  رد  يداصتقا  تیلاعف  28يدازآ 

یعامتجا تلادع  رب  ینتبم  یمالسا  30داصتقا 

يداصتقا ياه  هاگنب  رب  یمالسا  تلود  31تراظن 

یمالسا ینیب  ناهج  یمالسا و  32داصتقا 

يدیحوت ینیب  ناهج  رب  ینتبم  یمالسا  33داصتقا 

داصتقا رب  داعم  هب  رواب  33ریثأت 

ناسنا ياه  هتساوخ  رد  ینوگرگد  یمالسا و  ینیب  34ناهج 

تورث لام و  هب  مالسا  توافتم  34هاگن 

مالسا يداصتقا  ماظن  رد  اه  شزرا  هب  34هجوت 

جیار يرادکناب  تالکشم  لماکت و  درکراک ، هچخیرات ، رب  35يرورم 

یکینورتکلا 37کناب 

یمالسا ياهروشک  رد  يرادکناب  يورارف  38تالکشم 

كونبلا ماکحا  باتک  هب  یهاگن  39مین 

راتفگ 43شیپ 

43هراشا

کناب رد  يوبر  ضرق  تمرح  عوضوم  هریاد  نییعت  لوا : 43همدقم 

43هراشا

یلغش تعیبط  43فلا )

یکناب راک  دیدج  طیارش  44ب )

44هراشا

اه کناب  يوبر  ریغ  تامدخ  زا  ییاه  44هنومن 

یکناب 44تارابتعا 

همان 45تنامض 

همان 45تنامض 

زادرپدوخ 45هاگتسد 

ناوخ تراک  45هاگتسد 
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یللملا نیب  یلخاد و  ماهس  شورف  45دیرخ و 

یجراخ ياهزرا  شورف  45دیرخ و 

رگید نیوانع  اب  ییاه  کناب  46ج )

یمالسا يرادکناب  هب  ام  زاین  47د )

ام هقطنم  رد  یبایراک  طیارش  49ه )- 

ابر اب  رود  طابترا  50و )

رگید یکناب  روما  51ز )

51هراشا

اه شسرپ  يدنب  51عمج 

: تالاوس هب  ضایف  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  52خساپ 

52لوا

54مود

54هراشا

نارجات تلود و  54هفیظو 

املع 55هفیظو 

مالسا ناهج  ناربهر  56هفیظو 

58موس

مالسا رد  ابر  لکشم  لح  60مراهچ :

مود 62همدقم 

اه هدرپس  تیکلام  ندروآ  تسد  هب  یگنوگچ  یتلود و  تاسسؤم  اه و  67کناب 

یلام تاسسؤم  یتنس و  ياه  کناب  رد  يوبر  تالماعم  يارب  یعرش  ياه  نیزگ  71ياج 

یمالسا هقف  یسررب  وترپ  رد  اه  کناب  ماکحا  هب  ارذگ  71یهاگن 

نآ یعرش  ياه  نیزگ  ياج  یکناب و  تامدخ  لوا  73عون 

هبراضم دقع  لوا -  نیزگ  73ياج 

73هراشا

« ضارت نع  هراجت   » 81هلئسم

هبراضم دقع  رد  راک ) بحاص   ) لماع و  هیامرس ) بحاص   ) کلام نیب  دوس  83میسقت 

دوس 83میسقت 

تلاکو دقع  مود -  نیزگ  88ياج 

هحبارم عیب  موس -  نیزگ  90ياج 

( شورف شیپ   ) مَلَس عیب  مراهچ -  نیزگ  92ياج 

تکرش مجنپ -  نیزگ  93ياج 

عیب هب  ضرق  لیدبت  مشش -  نیزگ  94ياج 

يریگ 100هجیتن 
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يداصتقا تایح  فلتخم  ياه  هبنج  رد  یکناب  تامدخ  مود  102عون 

دکار ياه  یهدب  یهد  ناماس   - 1102

یعرش ياه  یسررب  نآ و  ناکرا  همیب ،  - 2104

نآ یعرش  یسررب  اه و  کچ  غلبم  لوصو   - 3106

اه کچ  غلبم  106لوصو 

نآ یهقف  یسررب  یلخاد و  هلاوح   - 4114

نآ یعرش  مکح  یجراخ و  هلاوح   - 5119

119هراشا

راکناتسب ریغ  هب  نداد  122هلاوح 

نآ یعرش  مکح  هتفس و  لیزنت   - 6123

123هراشا

يروص ياه  127هتفس 

نآ یهقف  مکح  يراجت و  ياه  کچ  لوصو   - 7131

اه هتفس  اه و  کچ  رب  کناب  ياضما  اب  کناب  طسوت  یناگرزاب  دانسا  شریذپ   - 8135

کناب يوس  زا  یناگرزاب  دانسا  135شریذپ 

نآ یعرش  مکح  یکناب و  ياه  همان  تنامض   - 9137

: دراد فرط  هس  یکناب  همان  تنامض  ای  137تلافک 

همان تنامض  144دزمراک 

راک نامیپ  هب  کناب  144هعجارم 

نآ یعرش  مکح  رابتعا و  شیاشگ   - 10146

نآ یعرش  مکح  اه و  طرش  اه ، هنوگ   (، LC يدانسا (  رابتعا  شیاشگ   - 11148

148هراشا

لوا 153تلاح 

مود 155تلاح 

موس 157تلاح 

مراهچ 158تلاح 

مجنپ 165تلاح 

مشش 166تلاح 

متفه 167تلاح 

متشه 167تلاح 

نآ یهقف  مکح  یصخش و  همانرابتعا   - 12169

169هراشا

کناب رد  يرتشم  نتشاد  يدوجوم  تروص  رد  دزمراک  169تفایرد 

کناب رد  يرتشم  نتشادن  يدوجوم  تروص  رد  دزمراک  170تفایرد 
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یعرش هاگدید  زا  نآ  ياهطرش  الاک و  يراد  هگن   - 13172

نآ یهقف  مکح  يراجت و  دانسا  لیزنت   - 14175

اه نآ  یعرش  مکح  تالیهست و  اه و  ماو   - 15179

نآ یعرش  مکح  زرا و  ندرک  فرص  لیدبت و   - 16181

نآ یعرش  مکح  یجراخ و  زرا  شورف  دیرخ و   - 17183

نآ یعرش  مکح  یجراخ و  یکناب  هلاوح   - 18185

کناب طسوت  نایرتشم  ياه  هدرپس  شریذپ   - 19188

یکناب ياه  هدرپس  188عاونا 

نآ یعرش  مکح  یکناب و  ياه  کچ   - 20191

نآ یعرش  مکح  يرابتعا و  ياه  تراک   - 21195

195هراشا

: تسا هتسباو  فرط  هس  هب  يرابتعا  195تراک 

اه نآ  یعرش  مکح  يرابتعا و  ياه  تراک  عاونا   - 22197

DEBIT C D راکهدب ای  يدقن  يرابتعا  تراک  لوا : 197عون 

CREDIT C D یلومعم يرابتعا  تراک  مود -  197عون 

یضرق يرابتعا  تراک  موس -  198عون 

اه نآ  یعرش  مکح  يرابتعا و  تراک  فرط  هس  نیب  هطبار   - 23200

نآ هدنراد  يرابتعا و  تراک  هدننکرداص  نیب  هطبار  - 1200

200هراشا

يدادرارق تنامض  لوا : 200تروص 

هلاوح لوبق  مود : 200تروص 

هدنشورف تراک و  هدنراد  نیب  هطبار  - 2202

تراک هدننکرداص  هدنشورف و  نیب  هطبار  - 3203

203هراشا

نآ یهقف  مکح  يرابتعا و  ياه  تراک  رد  دزمراک  205تفایرد 

يرابتعا ياه  تراک  هب  طوبرم  ثحابم  212هجیتن 

راداهب قاروا  ماهس و   - 24215

ماهس 215فیرعت 

یماهس 215تکرش 

یماهس تکرش  216عاونا 

لالح یماهس  تکرش  لوا -  216عون 

مارح هب  طولخم  ای  مارح  یماهس  تکرش  مود -  216عون 

لالح هب  دّیقت  نودب  لالح  یماهس  تکرش  موس -  216عون 

یماهس ياه  تکرش  رد  تکراشم  هرابرد  یعرش  216هاگدید 
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يدنب 221عمج 

دانسا ماهس و  شورف  دیرخ و  رازاب  ای  راداهب  قاروا  رازاب   - 25223

223هراشا

( سروبارف  ) مظنمان 223رازاب 

( سروب  ) مظنم 223رازاب 

نآ عاونا  یعرش و  رظن  زا  ماهس  شدرگ  نییبت  یسررب و   - 26226

یماهس ياه  تکرش  زا  لوا  عون  رد  ماهس  226هلماعم 

226هراشا

لجاع تروص  هب  هلماعم  لوا -  226شور 

شورف شیپ  تروص  هب  هلماعم  مود -  226شور 

هیسن تروص  هب  هلماعم  موس -  227شور 

لجؤم تروص  هب  هلماعم  مراهچ -  227شور 

هیسن يا يدقن و  دیرخ  تروص  رد  تمیق  توافت  مجنپ -  229شور 

تمیق زا  یشخب  ای  مامت  تخادرپ  تروص  هب  شورف  دیرخ و  مشش -  229شور 

یضارقتسا شورف  متفه -  231شور 

تدمدنلب شورف  متشه -  233شور 

ضبق زا  لبق  شورف  مهن -  233شور 

یماهس ياه  تکرش  زا  مود  عون  رد  ماهس  235هلماعم 

یماهس ياه  تکرش  زا  موس  عون  رد  ماهس  236هلماعم 

نآ یعرش  مکح  یمالساریغ و  یجراخ  ياهروشک  رد  یماهس  ياه  تکرش   - 27242

242هراشا

اه تکرش  نیا  رد  ندش  میهس  یعرش  242مکح 

یعرش هاگن  زا  الاک  ناونع  هب  اه  تکرش  نیا  ماهس  اب  دتس  داد و  245مکح 

نآ عاونا  هضرق و  249قاروا 

هضرق قاروا  249فیرعت 

ماهس هضرق و  قاروا  اه  249تهابش 

ماهس هضرق و  قاروا  ياه  249توافت 

هضرق قاروا  شورف  250دیرخ و 

بلطم 252هصالخ 

252هراشا

یتموکح قاروا  رد  253فلا )

یصوصخ ياه  تکرش  قاروا  رد  254ب )

( هبراضم  ) هضرق قاروا  رد  254ج )

مالسا هاگن  زا  نآ  مکح  سروب و  رازاب  رد  هلماعم   - 28256
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هرقن الط و  ياه  لوپ   - 1256

( اه سانکسا   ) جیار ياه  لوپ   - 2256

الاک  - 3258

( ماعط  ) هّلغ  - 4260

مالسا رظن  زا  رایخ  قح  اب  شورف  دیرخ و  ای  هلماعم  رایتخا   - 29261

دیرخ رایتخا  یعرش  نییبت   - 30265

شورف رایتخا  یعرش  نییبت   - 31267

267هراشا

رایتخا دادرارق  تحص  ياه  269طرش 

نآ یعرش  مکح  یجراخ و  زرا  رد  رایتخا   - 32272

272هراشا

یجراخ زرا  رایتخا  دیرخ  یعرش  272مکح 

نآ یهقف  ماکحا  یتآ و  ياهدادرارق   - 33274

274هراشا

یتآ ياهدادرارق  یهقف  277ماکحا 

ثحب 282هصالخ 

یمالسا نیناوق  ساسا  رب  اه  نآ  یسررب  نآ و  يدج  ماظن  نیناوق و  قباطم  سروب )  ) ناهج یلام  ياهرازاب  رد  يراجت  تالماعم  اهدتس و  داد و  هرابرد  اه  شسرپ  283هعومجم 

ابر  - 1283

اه هدرپس  اه و  ماو   - 2284

284هراشا

دروم دنچ  285حیضوت 

یکناب ياه  هدرپس   - 3285

285هراشا

؟ دریگب ابر  تسین ، ناملسم  شبحاص  هک  یکناب  زا  راذگ  هدرپس  ناونع  هب  هک  تسا  زیاج  ناملسم  يارب  ایآ  286شسرپ 1 :

؟  تسا ییانعم  هچ  هدنرادربرد  تین  نیا  286شسرپ 2 :

؟ دریگب طرش  نودب  ار  شلوپ  دوس  راذگ  هدرپس  تسا  زیاج  ایآ  یتلود ،) یصوصخ و  نیب  كرتشم   ) یصوصخ همین  هن  یتلود و  هن  دشاب  یصوصخ  کناب  دشاب و  ناملسم  کناب  بحاص  رگا  287شسرپ 3 :

یکناب ياه  ماو )  ) ضرق  - 4287

287هراشا

؟ دنک تخادرپ  دوس  کناب  هب  تسا ، هتفرگ  هک  یضرق  ماو و  يارب  هاگ  نآ  دریگب و  ماو  یمالسا  ریغ  ياه  کناب  زا  تسا  زاجم  ناملسم  ایآ  287شسرپ 4 :

؟ دینک حیرشت  ار  ذاقنتسا  تین  تسا  نکمم  ایآ  287شسرپ 5 :

؟ دنک تفایرد  ذاقنتسا  تین  هب  ار  ضرق  نآ  درادن  یترورض  هک  یلاح  رد  تسا  زیاج  ایآ  تسیچ ؟  شمکح  ضرق ، تین  هب  هن  دریگب و  ذاقنتسا  تین  هب  یمالسا  ریغ  ياه  کناب  زا  يراذگ  هیامرس  فده  اب  ار  یلام  یصخش  رگا  288شسرپ 6 :

؟ دراد دوجو  هراچ يا  مینک ، تفایرد  ذاقنتسا  ناونع  هب  ار  لام  نآ  میناوتن  ام  دشاب و  ناملسم  کناب  بحاص  رگا  288شسرپ 7 :

هضرق قاروا   - 5288

ماهس  - 6292
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292هراشا

هدش عیزوت  296ياهدمآرد 

ماهس 297عاونا 

اه صخاش   - 7298

قتشم ياهدادرارق   - 8299

299هراشا

یتآ 299ياهدادرارق 

اهدادرارق عاونا  رد  یتآ  ياهدادرارق  300درکراک 

يراذگ هیامرس  کسیر  ششوپ  لوا -  300عون 

هفرح يا رگ  هلماعم  ای  براضم )  ) راذگ هیامرس  مود -  301عون 

زاسرازاب موس -  301عون 

301هراشا

الاک ای  لوپ  303لیوحت 

هلماعم رایتخا  یلام  ياهدادرارق  یتآ و  یلام  304ياهدادرارق 

تالدابم  - 9306

306هراشا

هلدابم 306عاونا 

ماهس هلدابم  لوا -  306عون 

يوبر هلدابم  مود -  308عون 

ابر 309عاونا 

309هراشا

تباث يابر  لوا -  309عون 

ریغتم يابر  مود -  309عون 

يرابتعا شورف  شیپ  موس -  310عون 

هلماعم رایتخا  ياهدادرارق   - 10312

312هراشا

312یلیناو

راذگ 314هیامرس 

( نازاب سروب   ) 316براضم

317زاسرازاب

دیدج تالوحت  بکرم و  تاقتشم  بکرم ، رایتخا  318ياهدادرارق 

318هراشا

ییدود ای  يرنیاب  رایتخا  ياهدادرارق  318فلا )

يزجاح ای  موتپس  تارایتخا  ياهدادرارق  319ب )
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ینامک نیگنر  تارایتخا  ياهدادرارق  320ج )

CDO ياهدادرارق 321د )

هلدابم تیساسح  322ه )- 

ییاوه بآ و  تاقتشم  324و )

یمالسا ياه  کناب   - 11326

اه کناب  رد  راک   - 12327

زکرم 329هرابرد 
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سروب ياهرازاب  رد  جیار  نوگ  هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 

باتک تاصخشم 

.م  - 1934 قاحسادمحم ، ضایف ، : هسانشرس

Fayyad, Muhammad Ishaq

یسراف  . هیمالسالا رظنلا  ههجو  نم  تاصروبلا  هیلاملا  قاوسالا  تادنسلا و  مهسالا و  كونبلا و  ماکحا  كونبلا : : يدادرارق ناونع 

ياهرازاب رد  جیار  نوگ  هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یـسررب  مالـسا :  هاگن  زا  يرادکناب  : روآدیدپ مان  ناونع و 
.یناهرب داوجدمحم  مجرتم  ضایف ؛  قاحسادمحم  سروب /

.1396 جع ،) ) رمالا بحاص  یگنهرف  هسسوم  مق : : رشن تاصخشم 

.ص  319: يرهاظ تاصخشم 

7-01-8721-600-978: کباش

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

لاس 1392 رد  یمالسا  ياهـشهوژپ  داینب  يوضر ، سدق  ناتـسآ  طسوت  شناد  یـسوم  همجرت  اب  رـضاح  باتک  یلبق  پاچ  : تشاددای
.تسا هدش  رشتنم 

.سروب ياهرازاب  رد  جیار  نوگ  هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  : رگید ناونع 

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  يرادکناب --  کناب و  : عوضوم

Banks and banking -- Religious aspects -- Islam: عوضوم

( هقف  ) يرادکناب کناب و  : عوضوم

(Banking law (Islamic law: عوضوم

مجرتم  -، 1350 داوجدمحم ،  یناهرب ، : هدوزفا هسانش 

:BP230/22/ف9ب92041 1396 هرگنک يدنب  هدر 

297/4833: ییوید يدنب  هدر 
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* بلاطم تسرهف  *

بلاطم 3 تسرهف 

مجرتم 10 همدقم 

راتفگ 26 شیپ 

کناب 26 رد  يوبر  ضرق  تمرح  عوضوم  هریاد  نییعت  لوا : همدقم 

یلغش 26 تعیبط  فلا )

یکناب 27 راک  دیدج  طیارش  ب )

اه 27 کناب  يوبر  ریغ  تامدخ  زا  ییاه  هنومن 

رگید 29 نیوانع  اب  ییاه  کناب  ج )

یمالسا 30 يرادکناب  هب  ام  زاین  د )

ام 32 هقطنم  رد  یبایراک  طیارش  ه )- 

ابر 33 اب  رود  طابترا  و )

رگید 34 یکناب  روما  ز )

اه 34 شسرپ  يدنب  عمج 

35 تالاوس : هب  ضایف  یمظعلا  هللااتیآ  ترضح  خساپ 

نارجات 37 تلود و  هفیظو 

املع 38 هفیظو 

مالسا 39 ناهج  ناربهر  هفیظو 
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مالسا 43 رد  ابر  لکشم  لح 

مود 45 همدقم 

اه 50 هدرپس  تیکلام  ندروآ  تسد  هب  یگنوگچ  یتلود و  تاسسؤم  اه و  کناب 

یلام 54 تاسسؤم  یتنس و  ياه  کناب  رد  يوبر  تالماعم  يارب  یعرش  ياه  نیزگ  ياج 

یمالسا 54 هقف  یسررب  وترپ  رد  اه  کناب  ماکحا  هب  ارذگ  یهاگن 

نآ 56 یعرش  ياه  نیزگ  ياج  یکناب و  تامدخ  لوا  عون 

هبراضم 56 دقع  لوا -  نیزگ  ياج 

64 ضارت » نع  هراجت   » هلئسم

هبراضم 66 دقع  رد  راکبحاص )  ) لماع و  هیامرس ) بحاص   ) کلام نیب  دوس  میسقت 

دوس 66 میسقت 

تلاکو 71 دقع  مود -  نیزگ  ياج 

هحبارم 73 عیب  موس -  نیزگ  ياج 

75 شورف ) شیپ   ) مَلَس عیب  مراهچ -  نیزگ  ياج 

تکرش 76 مجنپ -  نیزگ  ياج 

عیب 77 هب  ضرق  لیدبت  مشش -  نیزگ  ياج 

يریگ 83 هجیتن 

يداصتقا 85 تایح  فلتخم  ياه  هبنج  رد  یکناب  تامدخ  مود  عون 

دکار 85 ياه  یهدب  یهد  ناماس   - 1

یعرش 87 ياه  یسررب  نآ و  ناکرا  همیب ،  - 2
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راکناتسب 105 ریغ  هب  نداد  هلاوح 

نآ 106 یعرش  مکح  هتفس و  لیزنت   - 6

يروص 110 ياه  هتفس 

نآ 114 یهقف  مکح  يراجت و  ياه  کچ  لوصو   - 7
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کناب 118 يوس  زا  یناگرزاب  دانسا  شریذپ 
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همانتنامض 127 دزمراک 

راکنامیپ 127 هب  کناب  هعجارم 
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مراهچ 141 تلاح 

جیار نوگ  هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


مجنپ 148 تلاح 

مشش 149 تلاح 

ص:5

جیار نوگ  هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


متفه 150 تلاح 

متشه 150 تلاح 

نآ 152 یهقف  مکح  یصخش و  همانرابتعا   - 12

کناب 152 رد  يرتشم  نتشاد  يدوجوم  تروص  رد  دزمراک  تفایرد 
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هدنشورف 185 تراک و  هدنراد  نیب  هطبار  . 2

تراک 186 هدننکرداص  هدنشورف و  نیب  هطبار  . 3
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یماهس 198 تکرش 
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اه 281 صخاش   - 7

قتشم 282 ياهدادرارق   - 8

یتآ 282 ياهدادرارق 

اهدادرارق 283 عاونا  رد  یتآ  ياهدادرارق  درکراک 

تالدابم 289  - 9

هلدابم 289 عاونا 

هلماعم 295 رایتخا  ياهدادرارق   - 10

یلیناو 295

دیدج 301 تالوحت  بکرم و  تاقتشم  بکرم ، رایتخا  ياهدادرارق 

یمالسا 309 ياه  کناب   - 11

اه 310 کناب  رد  راک   - 12

ص:9

جیار نوگ  هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


مجرتم همدقم 

ضایف هللا  تیآ  يداصتقا  هشیدنا  هب  یهاگن 

.دراد هجوت  يویند  لئاسم  هب  يورخا ، لئاسم  نمض  رد  زین  يداصتقا و  یعامتجا و  یسایس ، لئاسم  هب  يدابع  لئاسم  رانک  رد  مالـسا 
ندش هدروآرب  يارب  یلماک  لصفم و  ياه  همانرب  هدرک و  هجوت  ناسنا  يونعم  يدام و  ياهزاین  هب  نامز  مه  مالـسا  رگید ، ترابع  هب 

.تسا هداد  هئارا  اه  نآ 

داصتقا ماظن  دـننام  ایند  رد  جـیار  داصتقا  اب  دراد و  ار  دوخ  صاـخ  ياـه  یگژیو  دـشاب ، یم  مالـسا  رد  مهم  لـئاسم  زا  یکی  داـصتقا 
: دسیون یم  هنیمز  نیمه  رد  ضایف  هللا  تیآ  .تسا  توافتم  یتسیلایسوس  داصتقا  ماظن  يراد و  هیامرس 

یم لادتعا  اه و  یگژیو  رظن  زا  لقتسم  يداصتقا  بتکم  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دنک ، ادیپ  عالطا  یمالسا  داصتقا  ینابم  زا  یـسک  رگا 
يداـصتقا بتکم  ود  نآ  اـب  یلکـش  یحور و  ظاـحل  زا  دریگ و  یم  رارق  یتسیلایـسوس  يراد و  هیامرـس  داـصتقا  لـباقم  رد  هک  دـبای 

رد زج  هب  ار  تلود  تیکلام  ینعی  یمومع  تیکلام  تسا و  راوتـسا  يدرف  تیکلاـم  ياـنبم  رب  يراد  هیامرـس  داـصتقا  .تسا  تواـفتم 
.دریذپ یمن  ییانثتسا  دراوم 
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هب ار  يدرف  تیکلام  ینعی  یـصوصخ  تیکلام  تسا و  راوتـسا  تلود  تیکلام  ینعی  یمومع  تیکلام  يانبم  رب  یتسیلایـسوس  داصتقا 
.دسانش یمن  تیمسر 

، دسانش یم  تیمسر  هب  ار  یمومع  تیکلام  هک  هنوگ  نامه  مالسا  اریز  تسا ؛ راوتـسا  یبیکرت  تیکلام  يانبم  رب  یمالـسا  داصتقا  اما 
(1) .دسانش یم  تیمسر  هب  لکش  نامه  هب  زین  ار  یصوصخ  تیکلام 

عرش بوچراچ  رد  يداصتقا  تیلاعف  يدازآ 

بوسحم فده  دوخ ، يدوخ  هب  دوش و  یم  فیرعت  گرزب  یفده  ياتـسار  رد  هک  تسا  نیا  یمالـسا  داصتقا  ياه  یگژیو  زا  یکی 
یم دروم  نیا  رد  ضایف  هللا  تیآ  .تسین  زاجم  مالـسا  رد  دـشاب ، هتـشاد  ررـض  ناـسنا  يارب  هک  يا  هلماـعم  ره  ور ، نیا  زا  .دوش  یمن 

: دسیون

، هداد هزاجا  ار  نآ  عرـش  هک  یبوچراچ  رد  يداصتقا ، يدازآ  يانبم  رب  مالـسا  رد  یـصوصخ  تیکلاـم  ياـنبم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
ار يداصتقا  تیلاعف  عون  ره  تسا ، هدـش  هداد  هزاجا  عرـش  يوس  زا  هک  يا  هزوح  رد  ات  دـندازآ  مدرم  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ راوتـسا 

تشوگ بارـش ، تراجت  يوبر ، هلماعم  دننام : هدش ، عنم  عرـش  رد  هک  ییاه  تیلاعف  هب  درادن  هزاجا  صخـش  نیا ، رب  انب  .دنهد  ماجنا 
هعماج دارفا  هب  مالـسا  رگید ، ترابع  هب  .دنزب  تسد  نآ  دننام  هلماعم و  رد  شغ  راکتحا ، هب  ای  دـیامن  مادـقا  كوخ  تشوگ  رادرم و 

تیلاعف هب  هنادازآ  ات  تسا  هداد  هزاجا 

ص:11
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هک دشاب  یـشالت  راک و  ربارب  رد  هدافتـسا ، نیا  دیاب  اما  دننک ، هدافتـسا  یعیبط  ياه  تورث  زا  دنزادرپب و  یلدابت  يراجت و  يداصتقا ،
ياج زا  نآ  لاقتنا  تازاـیح ،)  ) لوقنم ياـه  تورث  يروآ  عمج  نیمز ، ياـیحا  دـننام  دـنهد ، یم  ماـجنا  نآ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد 

تروـص هب  هچ  دریگ و  ماـجنا  میقتـسم  تروـص  هب  راـک  نیا  هچ  لاـح  ناـشدوخ ؛ ورملق  هزوـح و  رد  نآ  نداد  رارق  ناـش و  یعیبـط 
(1) .میقتسمریغ

: دسیون یم  نینچ  داصتقا  رد  شالت  راک و  شقن  يروآدای  اب  زین  دوخ  یضارالا  باتک  رد  ضایف  هللا  تیآ 

اه نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  یـشالت  راک و  هزادـنا  هب  درف  ره  ...و  بآ  تاوم ، يایحا  تازاـیح ، لـیبق  زا  یعیبط  ياـه  تورث  رد 
هب دنک ، شالت  یعیبط  ياه  تورث  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  يا  هزادـنا  ره  هب  ناسنا  نیا ، رب  انب  .تسا  قح  ياراد  دراد ، یم  لوذـبم 

(2) .دیامن يرادرب  هرهب  نآ  زا  دناوت  یم  هزادنا  نامه 

هتـسناد زاـجم  ار  نآ  عرـش  هک  دـشاب  يدودـح  نآ  رد  يداـصتقا  ياـه  تیلاـعف  تسیاـب  یم  دراوـم ، نیا  همه  رد  هـک  تـسا  نـشور 
(3) .تسا

يراکتحا لامعا  زا  دـشاب و  یم  يداصتقا  شزرا  ياراد  هک  تسا  یعافتنا  لامعا  زا  تزاـیح ، اـیحا و  هک  دوش  یم  نشور  اـج  نیا  زا 
ياه تورث  رب  درف  هک  تساج  نآ  يراکتحا  لامعا  اریز  دوش ؛ یمن  بوسحم 

ص:12

.نامه ( - 1 - ) 1
ص 393. یضارالا ، ضایف ، قاحسادمحم  کن : ( - 2 - ) 2
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نیا مالسا  ...دشاب  هدرک  یشالت  نآ  يارب  ای  دشاب  هداد  ماجنا  يراک  هک  نیا  نودب  دبای ، طلـست  هبلغ  رهق و  تردق ، اب  یفاضا ، یعیبط 
وا شالت  راک و  هجیتن  تورث  نآ  هک  دسانـش  یم  تیمـسر  هب  ار  نآ  ینامز  هکلب  دسانـش ، یمن  تیمـسر  هب  ار  کلمت  ای  طلـست  هنوگ 

نوچ دسانش ؛ یمن  تیمسر  هب  راک  نودب  ار  یقح  ای  کلم  مالسا  .دوش  یم  کلام  ار  ششالت  راک و  هجیتن  يرگراک  ره  اریز  دشاب ؛
تازایح ایحا و  قیرط  زا  نآ  ندروآ  تسد  هب  ریـسم  رد  لوپ  ندرک  فرـصم  شالت و  راـک ، زا  یـشان  اـه ، تورث  نیا  هب  درف  طاـبترا 

، درف ره  هک  دـیوگ  یم  نینچ  یلک  نوناـق  اریز  دـشاب ؛ شزاـین  زا  رت  شیب  هدرک ، يروآ  عمج  ار  هچ  نآ  دـنچ  ره  دوـش ؛ یم  لـصاح 
یمن لصاح  لام  فرـص  شالت و  راک و  نودـب  هبلغ و  رهق و  اب  مالـسا  رد  تیکلاـم  طاـبترا و  نیا  تسا و  دوخ  راـک  هجیتن  قحتـسم 

(1) .دوش

زاجم هداد ، هزاجا  دوخ  هک  یبوچراچ  رد  ار  يداصتقا  ياـه  تیلاـعف  عاونا  هعماـج  دارفا  يارب  مالـسا  هک  دوش  یم  نشور  اـج  نیا  زا 
زا یعیبط  ياه  تورث  رب  طلـست  دـشاب و  هدـشن  عنم  عرـش  رد  تیلاعف  نآ  هک  نیا  طرـش  هب  بوچراچ ، نآ  رد  دارفا  هک  تسا  هتـسناد 

(2) .دنزادرپب يداصتقا  تیلاعف  هب  هنادازآ  دشابن ، هبلغ  رهق و  يور 

یعامتجا تلادع  رب  ینتبم  یمالسا  داصتقا 

تخادرپ هار  زا  مهم  نیا  .تسا  هدش  یناوارف  دیکأت  یتاقبط  هلصاف ه ه  ندرب  نیب  زا  شهاک و  تورث و  لیدعت  رب  یمالسا ، داصتقا  رد 
یلام ياه  بجاو 

ص:13

ص 55. نامه ، ( - 1 - ) 1
.نامه ( - 2 - ) 2
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، رگید يوس  زا  .دریگ  یم  تروص  نادـنمزاین  هب  اه  یناسر  کمک  رگید  نواعت و  هب  قیوشت  نداد ، هقدـص  ای  تاکز  سمخ و  دـننام 
رد ضایف  هللا  تیآ  .تسا  یعامتجا  تلادع  يرارقرب  يارب  زین  داصتقا  هنیمز  رد  عرش  يوس  زا  هدش  مالعا  ياه  تیدودحم  زا  يرایسب 

: دسیون یم  دروم  نیا 

زا فدـه  هکلب  تسین ، لیلد  نودـب  هدـیدرگ ، نایب  داصتقا  هزوح  رد  سدـقم  عراش  بناج  زا  هک  ییاه  تیدودـحم  هک  تسا  نشور 
(1) .دوش یمن  ققحم  هدش  دای  تیدودحم  نودب  هک  تسا  هعماج  تاقبط  نیب  يربارب  تلادع و  ققحت  نآ ، عیرشت 

يداصتقا ياه  هاگنب  رب  یمالسا  تلود  تراظن 

هیقف و یلو  هک  یمالـسا  تلود  تسا  دـقتعم  تلود ، تراظن  هلئـسم ه ه  ندرک  حرط  اب  مالـسا  يداصتقا  ثحاـبم  رد  ضاـیف  هللا  تیآ 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يو  .دنک  تراظن  روشک  رد  يداصتقا  ياه  تیلاعف  رب  دناوت  یم  دراد ، رارق  نآ  سأر  رد  عرش  مکاح 

تیامح روظنم  هب  یمومع  ای  یصوصخ  ياه  یشخب  زا  معا  تاسسؤم  همه  رب  عرش  مکاح  دش ، یمالسا  تلود  یتقو  رگید ، يوس  زا 
یعامتجا يربارب  تلادع و  هب  هک  ییاج  ات  یعامتجا  يداصتقا و  ياه  تیلاعف  رد  دارفا  ياه  يدازآ  ندرک  دودحم  هماع و  حلاصم  زا 

(2) .دراد تراظن  فارشا و  قح  دنکن ، دراو  همطل 

ص:14
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یمالسا ینیب  ناهج  یمالسا و  داصتقا 

ناهج لاح  نیع  رد  تفگ و  نخـس  ناوت  یمن  یمالـسا  کناب  داصتقا و  زا  ینعی  تسا ، طبترم  نآ  ینیب  ناـهج  اـب  مالـسا  رد  داـصتقا 
رد مکاح  ياه  شزرا  اهرواب و  ناهج ، هب  ناسنا  هاگن  عون  ینیب و  ناـهج  هک  درک  راـکنا  ناوت  یمن  .تفرگ  هدـیدان  ار  یمالـسا  ینیب 
هب يداـصتقا  لـئاسم  رب  يریگ  مشچ  تروص  هب  دـنراد ، رواـب  اـه  نآ  هب  هعماـج  دارفا  هک  یمیهاـفم  تاداـقتعا و  لـک ، رد  هعماـج و 

اهدـیاب و دوخ  یگدـنز  رد  ناسنا  ات  دوش  یم  بجوم  ینیب  ناـهج  .دراذـگ  یم  رثا  صاـخ  تروص  هب  يرادـکناب  رب  ماـع و  تروص 
هتفرگ لکـش  مالـسا  ياه  هزومآ  قباطم  ناش  ینیب  ناهج  هک  يدارفا  یعیبط ، روط  هب  .دشاب  دنب  ياپ  اه  نآ  هب  دریذپب و  ار  ییاهدیابن 

ياه هلوقم  رگید  تارداـص و  تادراو و  یکناـب ، تاـیلمع  ماـجنا  فرـصم ، دـمآرد ، ناـیز ، دوس و  ـالاک ، عیزوت  دـیلوت و  هب  تسا ،
نایب عرـش  رد  اه  نآ  يداصتقا  لئاسم  همه  هک  دندقتعم  دـنراد و  رواب  داعم  أدـبم و  هب  هک  یناسک  .دـنراد  توافتم  یهاگن  يداصتقا 

، تسا هداد  هزاجا  عرـش  هک  يا  هزوح  رد  اهنت  هک  دنریذپ  یم  دنـشاب ، وگ  خساپ  اه  نآ  همه  رباربرد  دیاب  زیخاتـسر ، زور  رد  هدـش و 
ضایف هللا  تیآ  .دوب  دهاوخ  هنوگرگد  داصتقا  لام و  تورث ، هب  اه  نآ  هاگن  بیترت ، نیا  هب  .دنهد  ماجنا  يداصتقا  تیلاعف  دنناوت  یم 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد 

(1) .دنهد ماجنا  دنهاوخب ، هک  ار  يداصتقا  تیلاعف  عون  ره  تسا ، هدش  هداد  هزاجا  عرش  يوس  زا  هک  يا  هزوح  رد  ات  دندازآ  مدرم 

ص:15
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يدیحوت ینیب  ناهج  رب  ینتبم  یمالسا  داصتقا 

رثا یمالـسا  هعماج  رد  اـه  ناـسنا  يداـصتقا  تاـیح  رب  يدـیحوت ، ینیب  ناـهج  یتراـبع  هب  نآ و  زا  بعـشنم  دـیاقع  لوصا  دـیحوت و 
دوخ ناسنا ، رگا  .دراد  تیلوئسم  یناسنا  هعماج  ادخ و  ربارب  رد  ناملـسم  ناسنا  يدیحوت ، ینیب  ناهج  ساسا  رب  .دراذگ  یم  هدرتسگ 

دراد و هجوت  تیلوئسم  نیا  هب  شیوخ  یفرـصم  یعیزوت و  يدیلوت ، يداصتقا ، ياه  تیلاعف  مامت  رد  دنادب ، لوئـسم  ادخ  ربارب  رد  ار 
يدام ادـخ و  هب  ناسنا  نتـشادن  داـقتعا  روحم  رب  هک  یهلا  ریغ  ینیب  ناـهج  رد  .دـنک  یم  میظنت  تیلوئـسم  نیا  ساـسا  رب  ار  روما  نآ 

رب ینیب  ناهج  عون  ود  ره  ریثأت  .دوب  دـهاوخ  رگید  يا  هنوگ  هب  زین  يداـصتقا  ياـه  تیلاـعف  هب  ناـسنا  درکیور  تسا ، راوتـسا  ییارگ 
.تسا راکشآ  رایسب  یعامتجا  تلادع  هلوقم  زین  نآ و  فرصم  تورث و  ندروآ  تسد  هب  تیفیک  يداصتقا ، ياه  تیلاعف 

داصتقا رب  داعم  هب  رواب  ریثأت 

درکلمع یگنوگچ  رد  دور ، یم  رامش  هب  مالسا  يداقتعا  لوصا  زا  یکی  هک  يورخا  تایح  داعم و  هب  نامیا  یمالسا ، ینیب  ناهج  رد 
تابسانم طباور و  میظنت  هلمج  زا  یعامتجا  تالکشم  لئاسم و  زا  يرایسب  رب  دراد و  هتسجرب  رایسب  یشقن  یمالسا  هعماج  يداصتقا ،

تراسخ تیبولطم ، نایز ، دوس ، يانعم  دوش  یم  ببس  ترخآ  ناهج  رگید و  تایح  هب  نامیا  .دراذگ  یم  رثا  يرادکناب  يداصتقا و 
مهم ایند  نیا  رد  نایز  دوس و  طقف  یناسنا  نینچ  يارب  رگید  .دبای  شرتسگ  اه  نآ  ياه  قادـصم  دوش و  ضوع  ناسنا  دزن  تراجت  و 

ادخ هار  رد  ناهج  نیا  رد  ار  هچ  نآ  هک  دراد  نیقی  تسا و  دقتعم  نآ  هب  دنیب و  یم  ناهج  نیا  زا  دعب  ار  يرگید  ناهج  نوچ  تسین ؛
، قافنا زا  نتفگ  نخس  ماگنه  زین  دنوادخ  .دروآ  یم  تسد  هب  رگید  ناهج  رد  ار  نآ  ربارب  هد  دهدب ،

ص:16
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يرتالاب تراجت  نیا   » هک دـنک  یم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  هشیمه  یعامتجا  تامدـخ  تاکز و  یعاـمتجا ، نیمأـت  یعاـمتجا ، تلادـع 
رت و شیب  رایـسب  دروآ ، یم  تسد  هب  نآ  ضوع  رد  ترخآ  رد  ار  هچ  نآ  اما  دهد ، یم  تسد  زا  ار  يزیچ  ایند ، نیا  رد  ناسنا  .تسا 

«. تسا هداد  تسد  زا  هک  تسا  يزیچ  زا  رتالاب 

ناسنا ياه  هتساوخ  رد  ینوگرگد  یمالسا و  ینیب  ناهج 

رد نامیا  اب  هعماج  ياـه  تیبولطم  .دوش  ضوع  ناـسنا  ياـه  تیبولطم  اـه و  هتـساوخ  اـت  دوش  یم  بجوم  ازج  زور  ادـخ و  هب  رواـب 
ینتبم هک  دنک  یم  ادیپ  رتالاب  رت و  هدنزرا  یقیداصم  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  یبلط  تعفنم  تذـل و  وهل و  سنج  زا  ییاه  تیبولطم 

.دوش یم  فیرعت  ترخآ  هب  داقتعا  ساسا  رب  نایز  دوس و  قادصم  موهفم و  بیترت ، نیا  هب  .تسا  رگید  ناهج  هب  داقتعا  رب 

تورث لام و  هب  مالسا  توافتم  هاگن 

دهاوخ یم  ینعی  دنک ، یم  ضرف  ادخ  لام  ار  ناسنا  لام  مالسا ، .تسا  توافتم  یمالـسا  ینیب  ناهج  رد  تورث  لام و  هب  ناسنا  هاگن 
.تسا ناسنا  تسد  رد  دنوادخ  تناما  تورث ، لام و  هک  دزاس  هنیداهن  اه  ناسنا  رکف  رد  ار  ییانبم  موهفم  نیا 

مالسا يداصتقا  ماظن  رد  اه  شزرا  هب  هجوت 

مهم ياه  فدـه  زا  یکی  یعامتجا  تلادـع  يریبعت ، هب  طسق و  لدـع و  ییاپرب  .تسا  نشور  رایـسب  یمالـسا  داصتقا  ندوب  یـشزرا 
یعامتجا نیمأت  یعامتجا و  تلادـع  ثحب  ار  مالـسا  يداصتقا  لئاسم  زا  یعیـسو  شخب  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  یمالـسا  داصتقا  ماظن 

يداصتقا ياه  تسایس  شور و  هاگ  ره  هک  يداصتقا  فده  کی  مه  تسا و  لصا  کی  مه  تلادع  .دریگ  یم  رب  رد 
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حرطم طسق  تلادع و  رانک  رد  زین  يرگید  یمالـسا  ياه  شزرا  .دوب  دهاوخ  مّدقم  تلادـع  دریگب ، رارق  تلادـع  اب  داضت  رد  هعماج 
شزرا هعومجمریز  دیاب  يداصتقا  ياه  تسایـس  یلک ، روط  هب  .دوش  هجوت  اه  نآ  هب  دیاب  يداصتقا  لئاسم  ساسا  ناونع  هب  هک  تسا 

دارفا يارب  دهاوخ  یم  یتقو  مالسا  هک  تروص  نیا  هب  دراد ، یقالخا  هاگن  يداصتقا  روما  هب  یمالسا  داصتقا  .دریگ  رارق  يونعم  ياه 
ًالثم .دزیمآ  یم  مه  رد  يدابع  یقـالخا و  شزرا  کـی  اـب  ار  هفیظو  نیا  دـنک ، نییعت  يداـصتقا  فیاـظو  تورث ، عیزوت  اـی  دـیلوت  رد 

اب ردق  نآ  تسا ، رثؤم  رایـسب  تلادع  يرارقرب  یعامتجا و  نیمأت  تورث ، ددـجم  عیزوت  رد  دراد و  يداصتقا  دربراک  ًالماک  هک  قافنا 
هک تسا  طرش  قافنا  رد  هنومن ، يارب  .تسا  هدادرارق  عاعشلا  تحت  ار  نآ  يداصتقا  هغیـص  هک  هدش  هتخیمآ  يونعم  يدابع و  لئاسم 

.دریگب تروص  ّتنم  نودب  تدابع و  تبرق ، دصق  اب  سمخ  تاکز و  دننام 

هدـش و لیدـبت  ناهج  رد  يداصتقا  گرزب  هاگنب  هب  هزورما  هک  تسا  داصتقا  رد  حرطم  ياه  هخاش  تاعوضوم و  زا  یکی  يرادـکناب 
، تسا يوبر  ماظن  رب  ینتبم  ناهج ، رد  جیار  یتنس و  ماظن  رد  يرادکناب  .تسور  هبور  یناوارف  ياه  شلاچ  اب  یمالسا  ياهروشک  رد 
هب تسا  مزال  دـیوگ ، یم  نخـس  اـبر  نودـب  يرادـکناب  یحارط  زا  ور  شیپ  رثا  نوچ  .تسا  هدـش  یهن  مالـسا  رد  اـبر  هک  یلاـح  رد 

.میزادنایب یهاگن  جیار  يرادکناب  هچخیرات 

جیار يرادکناب  تالکشم  لماکت و  درکراک ، هچخیرات ، رب  يرورم 

نامه وکناب »  » .تسا هدـش  هتفرگ  یلدنـص »  » ياـنعم هب   ( bench چـنب ( »  » اـی  ( b co وکناـب ( »  » ییاـیلاتیا هملک  زا  کـناب »  » هملک
دارفا هک  دوب  یلدنص 
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هزورما هک  نیا  ات  تفای  لماکت  رییغت و  اه  لاس  لوط  رد  هملک  نیا  .دندرک  یم  هلماعم  دنداد و  یم  لوزن  لوپ  دنتـسشن ، یم  نآ  يور 
.دوش یم  قالطا  جیار  ياه  کناب  هب 

یم تبـسن  حیـسم  دالیم  زا  شیپ  اه  نرق  هب  ار  يرادـکناب  هچخیرات  یتح  ددرگ و  یمرب  رود  یلیخ  ياـه  ناـمز  هب  کـناب  هچخیراـت 
ناژ لوق  هب  .دـندرپس  یم  ناشدوخ  دـباعم  نویناحور  هب  ار  ناشلاوما  يراد  هگن  ظـفح و  نیچ ، لـباب و  مور ، ناـنوی ، مدرم  هک  دـنهد 

دوجوم سانجا  نداد  ضرق  اب  هرود ، نآ  دارفا  زاین  بسح  نانهاک  .دـنام  یمن  یقاب  هدروخن  تسد  دـبا  اـت  لاوما  نیا  ًاـموزل  ، » راوویر
يارب یهاگیاج  هک  دنداتفا  رکف  هب  یـصوصخ  تاسـسؤم  نآ ، زا  سپ  .دندرک » یم  کمک  مدرم  هب  دودـحم  یتدـم  يارب  هنازخ ، رد 
دباعم اب  تباقر  هخرچ  رد  دـنتخادرپ ، یم  دوس  دـنداد ، یم  اه  نآ  هب  مدرم  هک  يا  هدرپس  ربارب  رد  نوچ  دـننک و  داجیا  مدرم  داـمتعا 

.دنتفرگ رارق 

، دوب لکـشم  هرقن  الط و  زا  يداـیز  مجح  يراد  هگن  نوچ  دوب ، لـلم  همه  ناـیم  جـیار  لوپ  هرقن  ـالط و  هک  هتـشذگ  ياـه  ناـمز  رد 
، نانآ زا  هرهب  نتفرگ  ناریقف و  هب  هرقن  الط و  نیا  نداد  اه و  نآ  هب  هرهب  تخادرپ  لوپ و  نابحاص  زا  هرقن  ـالط و  نتفرگ  اـب  ناـفارص 

تناما درف  هب  هرقن ، الط و  يراد  هگن  يارب  ادـتبا  نافارـص  .دنتـشاذگ  انب  هداس  یفارـص  کی  بلاق  رد  ار  اه  کناب  نیلوا  لیکـشت  هیاپ 
هنوگ نیا  زین  سانکسا  درک و  ادیپ  رابتعا  هرقن  الط و  هدنیامن  ناونع  هب  هعماج  رد  اهدعب  اه  هلاوح  نیا  هک  دنداد  یم  يا  هلاوح  راذگ 

.دمآ دیدپ 

کناب هتبلا  .درب  مان  .م )  1694 « ) ناتسلگنا  » کناب و  زینو »  » کناب .م ،)  1609 « ) مادرتسمآ  » کناب زا  ناوت  یم  یمیدـق  ياه  کناب  زا 
دننام  ) هیلوا ياه 
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.دنتفریذپ یم  هدرپس  طقف  مادرتسمآ  کناب  لثم  زین  یخرب  دندش و  یم  داجیا  مومع  هب  نداد  ماو  يارب  رت  شیب  زینو ) کناب 

هتبلا .دنک  یم  يراذگ  هیامرـس  کناب  هریدم  تئیه  ياضعا  تیریدم  اب  هدش و  قفاوت  شیپ  زا  دـعاوق  ساسا  رب  ار  اه  هیامرـس  کناب ،
هنیمز رد  یمالـسا  ياه  کناب  اب  دوجوم  ياه  کناب  راکـشآ  توافت  .تسا  کیرـش  يراذگ  هیامرـس  نایز  دوس و  رد  تیریدـم  نیا 

دوس و هب  انتعا  نودـب  راذـگ  هدرپس  زا  تباث  هرهب  تفایرد  هقیثو و  تفایرد  لابق  رد  تباث  ياه  هرهب  لامعا  يرادـکناب ، ياه  تیلاعف 
لامعا رانک  رد  کناب  ای  دـشاب  تکرـش  کی  هب  طوبرم  هاوخ  يرابتعا ، ياه  تراک  ياـه  همیرج  اـه و  تراـسخ  .تسا  هژورپ  ناـیز 

اب تکراشم  رب  مالـسا  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دـنزادرپب  يدایز  رایـسب  هنیزه  ناراذـگ  هدرپس  دوش  یم  ثعاب  فازگ ، ياـه  هرهب 
.تسا هدش  دیکأت  نایز  دوس و  رد  كارتشا  هب  هجوت  طیارش و  يربارب  ظفح 

یکینورتکلا کناب 

زا ار  لوپ  اکیرمآ  ورزر  لاردف  ياه  کناب  هک  یماگنه  ینعی  ددرگ ؛ یمرب  لاس 1918  هب  ایند  رد  یکینورتکلا  تخادرپ  عورش  نامز 
لاس رد  ار  تنرتنیا  اـه ، هداد  يراذـگ  كارتشا  هب  هنیمز  ندرک  مهارف  يارب  یهاگـشناد  ناسانـشراک  .داد  یم  لاـقتنا  فارگلت  قیرط 

نایرتشم شیازفا  ناهاوخ  هک  تفای  شیازفا  ینارجات  هژیو  هب  مدرم  مومع  دزن  تنرتنیا  تیبوبحم  لاس 1993 ، ات  .دنداد  هعسوت   1970
، تلوهـس تفگنه ، غلابم  اب  ندش  ور  هبور  زا : دوب  ترابع  تخاس ، هجوتم  تنرتنیا  تمـس  هب  ار  نارادکناب  هک  یلماوع  .دـندوب  دوخ 

نیب تباقر  نایرتشم و  هب  یکناب  یناسر  تامدخ  شرتسگ  تعرس ،
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متـسیس کی  ناونع  هب  یتنرتنیا  يرادـکناب  زا  دـندرک  شالت  تنرتنیا ، رد  شواک  زاغآ  اب  اـه  کـناب  لاس 1994 ، رد  .اه  یکناـب  ریغ 
زا ار  يرت  مک  تمیق  یـشنکارت ، ره  يارب  کناب  عون  نیا  .دـننک  هدافتـسا  ناشتامدـخ  تـالوصحم و  يارب  يداهنـشیپ  يراد  لـیوحت 
.داد یم  ناشن  رت  شیب  یهجوت  نایرتشم  شیاسآ  یناهج و  ياهرازاب  یـسرتسد  هب  نینچ  مه  .درک  یم  داهنـشیپ  یکیزیف  ياه  کـناب 
.دش هدوزفا  دادعت  نیا  رب  کناب  دصتشه  لاس ، کی  هلـصاف  هب  اما  تشاد ، دوجو  تنرتنیا  هکبـش  رد  کناب  طقف 24  هیوناژ 1995 ، ات 

اه نآ  رد  ماقرا  لیدـبت  اب  نالک  تالماعم  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدـش  لیدـبت  يداع  يرما  هب  اـیند  رد  یکینورتکلا  يرادـکناب  نونکا 
.دوش یم  ماجنا 

یمالسا ياهروشک  رد  يرادکناب  يورارف  تالکشم 

ياهداهن رگید  اب  يراکمه  رد  هک  دـنراد  یفلتخم  عونتم و  ياـهدرکراک  هعماـج ، ياـهداهن  نیرت  مهم  زا  یکی  ناونع  هب  اـه  کـناب 
کناب اما  تسا ، هدروخ  هرگ  رایـسب  لوپ »  » موهفم اب  کناب »  » .دنهد ناماس  ار  هعماج  دارفا  یگدنز  دـنناوت  یم  يداصتقا ، یعامتجا و 

يرگ هطـساو  شقن  اه  کناب  دسر  یم  رظن  هب  .دنراد  ییازـس  هب  شقن  زین  یتامدخ  ياهراک  دیلوت و  يوس  هب  هیامرـس  تیاده  رد  اه 
دـنراد و يریگ  مشچ  يداصتقا  درکراک  هک  دـنا  هدـش  لیدـبت  يداصتقا  ییاه  هاـگنب  هب  نونکا  هداد و  تسد  زا  ار  هتـشذگ  رد  دوخ 

یم هناماس  نیا  رد  رییغت  ییاـسران و  هنوگ  ره  .دـنروآ  یم  رد  شدرگ  هب  هعماـج  ياـه  گر  رد  ار  تورث  لوپ و  ناـسنا ، بلق  دـننام 
رادتقا ای  ذوفن  تردق ، عبنم  ناونع  هب  هداتفا  بقع  هتفرـشیپ و  عماوج  مامت  رد  دـنمتردق  میظع و  داهن  نیا  .دـنک  جـلف  ار  هعماج  دـناوت 

ار یتاقبط  هلصاف  ابر ، جیورت  اب  دنراد و  رارق  ناراد  هیامرس  تمدخ  رد  یبرغ  ياهروشک  رد  اه  کناب  هنافسأتم  .دنک  یم  يزاب  شقن 
شیازفا
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، دور یم  رامـش  هب  مالـسا  نید  تامّلـسم  زا  ابر  تمرح  هک  نیا  اب  دراد و  دوجو  لکـشم  نیا  زین  یمالـسا  ياهروشک  رد  .دـنهد  یم 
.دنتفا یم  يوبر  يرادکناب  ماد  هب  ناناملسم  همه  تیعضو ، نیا  رد  .تسا  مکاح  یمالسا  ياهروشک  رد  يوبر  کناب  ماظن 

نینچ اما  درک ، یـسررب  ار  ماظن  نیا  تشون و  ار  ابر  نودب  يرادـکناب  باتک  لبق  اه  لاس  ردـص  رقابدـمحم  دیهـش  يرظن ، شخب  رد 
هب باـتک  اـب  ییانـشآ  يارب  هک  تساـه  کـناب  زا  اـبر  ندودز  يارب  یتکرح  زین  ور  شیپ  باـتک  .تسا  هدـشن  ارجا  لـمع  رد  یماـظن 

.میزادنا یم  یلامجا  یهاگن  نآ  ياوتحم 

كونبلا ماکحا  باتک  هب  یهاگن  مین 

زا یکی  .تسا  هدـش  فیلأت  هلظ -  ماد  ضاـیف -  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  نادـّلقم  زا  یخرب  تساوخرد  هب  كونبلا  ماـکحا  باـتک 
راک يرادکناب و  هرابرد  ار  دوخ  یهقف  ياه  هیرظن  ات  تساوخ  ناشیا  زا  لصفم  يا  همان  رد  تسا ، کناب  دـنمراک  هک  ناشیا  نادـّلقم 

.دنک نایب  يزورما  ياه  کناب  رد 

يارب نیزگ  ياج  ياهداهنـشیپ  يوبر و  کـناب  حالـصا  زا  لوا  شخب  رد  هدنـسیون  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  شخب  ود  زا  باـتک  نیا 
یهقف یمالـسا و  رظن  زا  مه  هک  دـنک  یم  داهنـشیپ  ابر  زا  ییاهر  يارب  نیزگ  ياـج  شـش  ناـشیا  .دـیوگ  یم  نخـس  اـبر  زا  ییاـهر 

دقع هبراضم ، دـقع  زا : دـنترابع  بیترت  هب  اـه  نیزگ  ياـج  .دـنک  یمن  داـجیا  یللخ  کـناب  ياـهدرکراک  رد  مه  درادـن و  یلکـشم 
دننام همذ و  رد  یلک  تروص  هب  نآ  لثم  هب  صخـشم  نیعم و  يدقن  لوپ  شورف  ملـس ، دقع  تلاکو ، دـقع  هحبارم ، دـقع  تکراشم ،

.نآ
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هلماعم قاروا ، سروب ، ماهس ، تنامض ، دننام : یکناب  تامدخ  یهقف  ماکحا  دزادرپ و  یم  یکناب  تامدخ  هب  مود  شخب  رد  هدنسیون 
اب زین  اهتنا  رد  .دـنک  یم  نایب  ار  رابتعا  شیاشگ  يراذـگ ، هدرپس  عاونا  يرابتعا ، ياه  تراک  عاونا  یکناب ، باسح  عاونا  هتفـس ، زرا ،

.دناسر یم  نایاپ  هب  ار  باتک  ثحابم  ییاه ، لاوس  هب  خساپ 

؟ تسا نکمم  هدمآ ، باتک  لوا  شخب  رد  هک  ییاه  نیزگ  ياج  ندرک  یتایلمع  هک  دـیایب  هدـنناوخ  نهذ  هب  لاؤس  نیا  تسا  نکمم 
: دهد یم  خساپ  نینچ  شسرپ  نیا  هب  كونبلا  ماکحا  باتک  رد  ضایف  هللا  تیآ 

شقن تسا و  ریذپ  ناکما  میدش ، رکذتم  يوبر  یتنس  متـسیس  نیزگ  ياج  ناونع  هب  کناب  رد  هک  ییاه  نیزگ  ياج  ندرک  یتایلمع 
شقن زا  رت  مک  نآ  دننام  يزوراشک و  یتعنـص ، يراجت ، تکرح  يداصتقا و  دشر  رد  اه  نآ  يزاس  هدایپ  اه و  نیزگ  ياج  نیا  همه 
تسا هدرک  اغلا  ًاحور  ًاصن و  یمالسا  داصتقا  زا  ار  يوبر  ماظن  عطاق ، يّدج و  لکش  هب  وس ، کی  زا  مالـسا  .تسین  يوبر  ياه  ضرق 

؛ دراد دـیکأت  زین  يونعم  هبنج  رب  تسا ، هدـیزرو  دـیکأت  يدام  هبنج  رب  دوخ  يداصتقا  ماظن  رد  هک  هزادـنا  نامه  هب  رگید ، يوس  زا  و 
گرزب تالکشم  ات  دزاس  یم  زهجم  یلاع  قالخا  هلضاف و  تاکلم  یسفن و  ياه  تردق  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ینید  اهنت  مالـسا  اریز 

لیم یتاذ و  ياه  هزیگنا  نیب  مالسا  .دیامن  نامرد  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، یگدنز  فلتخم  ياه  هصرع  رد  ار  ناسنا  هدیچیپ  و 
نآ و داجیا  يارب  مالسا  هک  تسا  یعامتجا  تلادع  نامه  نیا  دنک و  یم  رارقرب  طابترا  يو  گرزب  حلاصم  ناسنا و  یعیبط  ياه 
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ياتـسار رد  ناسنا  یتاذ  ياه  هزیگنا   » نیب تاضقانت  هک  تسا  يا  هلیـسو  اهنت  مالـسا  نید  .تسا  هدیزرو  مامتها  هلـضاف  هنیدـم  داجیا 
بلاق رد  هک  ییاه  هزیگنا  ینید و  هزیرغ  ياه  تردق  هب  ار  ناسنا  مالـسا ، .دنک  یم  لح  ار  یعامتجا » حـلاصم   » و یـصخش » حـلاصم 

یتاذ ياه  هزیگنا  یعیبط و  ياه  لیم  قباطم  یناسنا  هعماج  یمومع  حـلاصم  تروص ، نیا  هب  دزاـس و  یم  زهجم  تسادـخ ، هب  ناـمیا 
.دوش یم  میظنت  يو 

: تسا هتسباو  لماع  دنچ  هب  یلمع  تروص  هب  اه  نیزگ  ياج  نیا  ندرک  یتایلمع 

دنراد هفیظو  لاعتم ، دنوادخ  ربارب  رد  ناشتیلوئسم  مالسا و  نید  زا  يوریپ  ترورض  مکح  هب  ناناملسم  .ینورد  یـسفن و  لماع  لوا :
راک هب  تسا -  هدش  هدرمـش  مارح  یعرـش ، ترورـض  هب  هک  يوبر -  یتنـس  ماظن  ياج  هب  یکناب  تادوارم  رد  ار  اه  نیزگ  ياج  نیا 

.دنریگ

يرکف تلاصا  رب  وس  کی  زا  يوبر ، یتنـس  ماظن  ياج  هب  ابر  نودـب  يراد  کناب  ماظن  رد  اه  نیزگ  ياـج  نیا  ندرک  یتاـیلمع  مود :
، رگید يوس  زا  دنک و  یم  تلالد  تسا -  تنس  باتک و  زا  هدش  هتفرگرب  هک  اه -  نآ  لقتسم  يراذگ  نوناق  تیصخش  ناناملـسم و 

.دراد تلالد  عرش  هریاد  دودح  رد  مالسا  يداصتقا  ماظن  رب  اه  نیزگ  ياج  نیا 

.تسین رت  مک  يوبر  ياه  ضرق  شقن  زا  يزرواشک  یتعنص و  يراجت ، ياه  تیلاعف  رد  اه  نیزگ  ياج  نیا  شقن  موس :

دریگ و یم  رارق  نادنم  هقالع  سرتسد  رد  باتک  نیا  یسراف  همجرت  نونکا 
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.دشاب یمالسا  يرادکناب  هب  طوبرم  یهقف  ياه  ثحب  هنیمز  رد  یهاگشناد  يوزوح و  نارگشهوژپ  يور  شیپ  يا  هچیرد  مراد  دیما 

( هباب  ) یناهرب داوجدمحم 

1396/5/13 مق - 
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راتفگ شیپ 

هراشا

: مینک یم  رکذ  ار  همدقم  ود  نآ ، تایئزج  یلصا و  عوضوم  هب  دورو  زا  لبق 

کناب رد  يوبر  ضرق  تمرح  عوضوم  هریاد  نییعت  لوا : همدقم 

هراشا

هتـشون هلظ -  ماد  ضایف -  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  نادّلقم  زا  یخرب  تساوخرد  هب  انب  كونبلا  باتک  دـش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه 
: تسا هدیسرپ  دوخ  تیعضو  ندش  نشور  يارب  لصفم  يا  همان  رد  تسا ، کناب  دنمراک  هک  ناشیا  نادلقم  زا  یکی  .تسا  هدش 

تـسا مزال  عوضوم  رت  قیقد  هچره  صیخـشت  يارب  .تسا  بناج  نیا  لغـش  صوصخ  رد  امـش  ياوتف  هب  یبای  تسد  همان ، نیا  فده 
: موش روآدای  ار  ریز  تاکن 

رگا یکناب  راک  ییوخ ، هللا  تیآ  موحرم  ياوتف  ساـسا  رب  هک  مراد  یهاـگآ  ـالامجا  یکناـب  راـک  صوصخ  رد  یعرـش  مکح  زا  نم 
رد ار  یلاع  ترـضح  ياوتف  مهاوخ  یم  هکلب  متـسین ، یلک  یعرـش  مکح  ددـصرد  نم  نیا ، رب  انب  .تسا  مارح  دـشاب ، اـبر  اـب  طـبترم 

: منادب ریز  تاکن  تشاد  رظن  رد  اب  یکناب  راک  دیدج  طیارش  مدوخ و  هژیو  تیعقوم  صوصخ 

یلغش تعیبط  فلا )

هناماس شخب  رد  رضاح  لاح  رد  تسا و  رتویپماک  هتشر  رد  نم  صصخت 
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راک يرتویپماک  ياه  هاگتـسد  اهرازفا و  مرن  يور  رب  هک  مراد  هدـهع  هب  ار  ینانکراک  ناصـصختم و  زا  یهورگ  تیریدـم  تاعالطا ،
هوالع اه  هاگتسد  نیا  .دنیامن  یم  هئارا  کناب  نادنمراک  هب  ار  اه  هاگتسد  نیا  يزادنا  هار  بصن و  اب  طبترم  ینف  تامدخ  دننک و  یم 

اه و لودج  يزاس  هدامآ  اه ، نآ  پاچ  لیمیا و  نداتـسرف  دـننام : يوبر  ریغ  ناوارف  ياه  همانرب  يوبر ، باسح  ياه  همانرب  يارجا  رب 
دوش یمن  هتفرگ  راک  هب  يوبر  فادها  نیمأت  روظنم  هب  اه  هاگتسد  نیا  هدمع  شخب  هک  مراد  نانیمطا  .دنک  یم  ارجا  زین  ار  نآ  لاثما 

، تکرـش مان  رییغت  زج  هک  مهد  ماجنا  ...و  ناتـسرامیب  قرب ، تکرـش  دـننام  يرگید  ياـج  رد  ار  راـک  نیمه  نیع  مناوت  یم  زین  نم  و 
.درادن ابر  هلئسم  اب  یمیقتسم  طابترا  چیه  نم  راک  مه  کناب  رد  ینعی  دنک ، یمن  داجیا  نم  لغش  رد  يرییغت  چیه 

یکناب راک  دیدج  طیارش  ب )

هراشا

يوبر ریغ  تالماعم  نیا  .دننک  یم  هئارا  زین  يوبر  ریغ  تامدخ  هکلب  دـنزادرپ ، یمن  يوبر  ياهراک  هب  ًافرـص  اه  کناب  ام ، هقطنم  رد 
.دوش یم  لماش  ار  یکناب  ياهدوس  نینچ  مه  کناب و  هنازور  تایلمع  لک  زا  یتبسن 

اه کناب  يوبر  ریغ  تامدخ  زا  ییاه  هنومن 

یکناب تارابتعا 

.دنک یم  افیا  الاک  لوپ و  تخادرپ  تفایرد و  يارب  فلتخم  روشک  ود  ای  رهش  ود  رد  ار  رجات  ود  نیب  هطساو  شقن  یکناب  تارابتعا 
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همان تنامض 

.دوش یفرعم  يراجت  رازاب  رد  يو  هک  تسا  روظنم  نیا  هب  نیعم  رجات  يارب  همان  تنامض  رودص 

همان تنامض 

هگن امرفراک  هب  تخادرپ  يارب  ار  وا  لوپ  زا  يرادـقم  کناب  .دـنک  یم  تنامـض  ار  نآ  کناب  هک  دوش  یم  رداص  يراک  نامیپ  يارب 
.دزادرپب امرفراک  هب  ار  لوپ  نیا  دنکن ، لمع  یقفاوت  تادهعت  هب  راک  نامیپ  نیا  رگا  ات  دراد  یم 

زادرپدوخ هاگتسد 

یم رازگ  هدرپس  .دـنهد  یم  ماجنا  ار  لوپ  فرـص  تخادرپ و  راک  هتعاس  راهچ  تسیب و  هک  دـنک  یم  بصن  ار  ییاه  هاگتـسد  کناب 
.دنک تفایرد  دراد ، رارق  نآ  رد  هک  ار  يروشک  یلخاد  زرا  ناهج ، زا  یناکم  ره  رد  یهاگتسد و  ره  اب  دوخ  باسح  زا  دناوت 

ناوخ تراک  هاگتسد 

هزاغم هاگـشورف و  زا  ار  شزاین  دروم  ياهالاک  دـناوت  یم  دوخ  یکناب  تراـک  زا  هدافتـسا  اـب  يرتشم  هک  تسا  راـکدوخ  یهاگتـسد 
.دزادرپب ار  نآ  ياهب  درخب و 

یللملا نیب  یلخاد و  ماهس  شورف  دیرخ و 

یجراخ ياهزرا  شورف  دیرخ و 

هدننک تساوخرد  کناب و  اما  درادن ، طابترا  ابر  اب  میقتـسم  تروص  هب  هک  دوش  یم  هئارا  زین  يرگید  يدایز  تامدـخ  اه ، کناب  رد 
مه اب  تامدخ  نیا  ي 
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یم نایـضاقتم  هب  ار  دوخ  تامدـخ  هک  تسا  یتامدـخ  یتکرـش  کـناب ، هزورما  تقیقح ، رد  .دـننک  یم  قـفاوت  نیعم  یغلبم  ربارب  رد 
زین کناب  يوبر  ریغ  تامدخ  هب  دیاب  سپ  .تسا  نآ  ربارب  رد  دوس  نتفرگ  ضرق و  نداد  کناب ، ياهراک  زا  یکی  نینچ  مه  .دـشورف 

.درک هجوت 

دوس اب  نآ  عون  هس  طقف  نایم ، نآ  زا  هک  دـهد  یم  هئارا  دوخ  نایرتشم  هب  ار  تمدـخ  عون  یـس  الثم  کناب  هک  مییوگب  رگا  نیاربانب ،
؟ دنک رییغت  یکناب  راک  هرابرد  ام  رظن  هک  تسین  هتسیاش  ایآ  دراد ، طابترا 

يراـک يوبر  ياهدتـس  داد و  زج  هب  کـناب ، رد  هک  تسا  نیا  هتـسب ، شقن  کـناب  زا  مدرم  نهذ  رد  هک  يریوصت  رگید ، تراـبع  هب 
دهد یم  ماجنا  دوخ  نایرتشم  يارب  زین  يرگید  دایز  تامدـخ  کـناب  اریز  تسین ؛ تسرد  ریوصت  نیا  اـما  دریگ ، یمن  تروص  رگید 

شیازفا ار  دوخ  ياهدمآرد  رت ، شیب  يوبر  ریغ  تامدـخ  هئارا  اب  هک  دـننک  یم  شالت  اه  کناب  هزورما  .درادـن  یطابترا  دوس  هب  هک 
.دنهد

رگید نیوانع  اب  ییاه  کناب  ج )

هیامرـس يراجت و  ياه  تیلاعف  کناب ، دـننام  هک  دـنوش  یم  تفای  ییاه  تکرـش  ناهج ، قطاـنم  رگید  رد  نینچ  مه  اـم و  هقطنم  رد 
، رهاظ رد  هک  دـنراد  دوجو  ییاه  تکرـش  یتح  تسیچ ؟ اـه  تکرـش  نیا  رد  ندرک  راـک  یعرـش  مکح  .دـنهد  یم  ماـجنا  يراذـگ 
اب يدحاو  اه  تکرش  نیا  .یتفن  ياه  تکرش  ای  یلکلا  ریغ  ياه  یندیـشون  شورف  ياه  تکرـش  ریظن  دننک  یم  یکناب  ریغ  ياهراک 

لاوما و تیریدم  نآ ، هفیظو  هک  دنراد  يراد  هنازخ  ناونع 
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دوس دصرد  اب  فرط  کی  زا  نتفرگ  ضرق  ای  یلم  هضرق  قاروا  راشتنا  رودص و  دننام  تسا ، اه  هژورپ  یلام  نیمأت  تکرش و  هیامرس 
زین درب و  یم  عافتنا  دصرد  ود  نیا  فالتخا  زا  تکرش  تلاح ، نیا  رد  هک  رتالاب  دوس  دصرد  اب  رگید  یفرط  هب  نداد  ضرق  رت و  مک 

؟ تسا زیاج  یعرش  رظن  زا  اه  تکرش  نیا  رد  ندرک  راک  ایآ  .دنک  یم  تفایرد  ار  يرادا  ياه  هنیزه 

یمالسا يرادکناب  هب  ام  زاین  د )

تسا يداصتقا  يورین  نیا  زورما  هنافسأتم ، هک  تسین  هدیشوپ  یلاع  ترضح  رب  اما  مرتویپماک ، سانـشراک  هکلب  متـسین  رادکناب  هدنب 
تیریدم هک  یناسک  دنراد و  رایتخا  رد  ار  لوپ  شدرگ  داصتقا و  تخاسریز  اه  کناب  سپ  .دروآ  یم  رد  تکرح  هب  ار  ام  ناهج  هک 

.دنهد یم  رییغت  دوخ  ياه  شیارگ  اه و  هتساوخ  قباطم  ار  اه  نآ  ریسم  اسب  هچ  دنریگ ، یم  تسد  رد  ار  اه  کناب 

زورما ناهج  ای  برغ  هک  هنوگ  نآ  يراجت ، ياه  کناب  تیریدم  داصتقا و  ملع  رد  یناوارف  ناصـصختم  نایعیـش  ام  فسأت ، لامک  اب 
داد و تارییغت  ساسا  رب  هک  تسا  یملع  داصتقا  يرادـکناب و  ملع  .میرادـن  میتسه ، ناـهج  نیا  زا  یئزج  زین  اـم  دسانـش و  یم  ار  نآ 

يروشک ره  دیناد ) یم   ) دیراد و یهاگآ  یبوخ  هب  یناهج  تادـهاعم  اهدادرارق و  زا  یلاع  بانج  .دـنک  یم  رییغت  يراجت  ياهدـتس 
.دوش یم  يداصتقا  تالکشم  راتفرگ  دنکن ، تکرش  تادهاعم  نیا  رد  هک 

هک مینیب ) یم  ار   ) دوهی موق )  ) دـنا و هدرک  یکی  ار  دوخ  ياهزرا  یلوپ ، ياـه  شلاـچ  اـب  ییوراـیور  روظنم  هب  ییاـپورا  ياـهروشک 
یسایس روما  اب  طبترم  يداصتقا  طیارش  زا  هنومن ، ناونع  هب  دنتسه و  لوپ  تیریدم  ملع  داتسا  هنافسأتم 
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.دندرگ طلسم  اهروشک  رگید  ياه  تسایس  رب  ات  دننک  یم  هدافتسا  ءوس 

داد نیا  هچ  نانچ  نکیل  مریگ ، یمن  مک  تسد  یناگرزاب  ياه  هیداحتا  یکناب و  ياهدتس  داد و  ماکحا  رد  ار  نامناهیقف  یهاگآ  نم 
تخانش اه  نآ  هب  تبـسن  دنناوت  یم  اجک  زا  نانآ  دوشن ، لقتنم  نانآ  هب  ناهیقف  نیا  قوثو  دروم  نمؤم و  نادنزرف  قیرط  زا  اهدتـس  و 

؟ دننک ادیپ 

دارفا نیا  هتبلا  دـننک ؟ راک  یکناب  ياه  شخب  رد  نانمؤم  زا  يرامـش  هک  دراد  دوجو  زاین  نیا  یلاع  ترـضح  هاگن  زا  ایآ  نیا ، رب  اـنب 
یلیامت يوبر  ياهراک  نداد  ماجنا  هب  هک  نیا  لیلد  هب  دنرادن و  کناب  رد  زادنا  سپ  باسح  یتح  دنتـسین و  مه  دوس  لابند  هب  نمؤم 

زا یکی  اما  دننک ، یم  تمدخ  هعماج  هب  دندنب و  ياپ  یعرش  ماکحا  هب  ناشیا  .دنوش  یم  مه  ررضتم  يراک  تفرـشیپ  رظن  زا  دنرادن ،
: دننک راک  اه  کناب  رد  دارفا  نیا  هک  تسا  هدش  ببس  ریز  روما 

؛ يزور قزر و  بلط  . 1

؛ ناهیقف هب  یکناب  ياهراک  رد  دیدج  تارییغت  ندرک  لقتنم  . 2

یللملا نیب  تالماعم  رد  ناشیا  نایز  ای  دوس  بجوم  هک  يروما  زا  نانآ  ندرک  هاگآ  نانمؤم و  مومع  هب  یلام  ياـه  تروشم  هئارا  . 3
.دوش یم 

.دنوش یم  طلسم  نامروشک  ياه  تورث  رب  نالوئسم  هب  تسردان  ياه  لمعلاروتسد  نداد  اب  هک  یناناملسم  ریغ  هب  ندادن  تصرف  . 4

هیرهـش یتح  دـنک و  يراد  هگن  شا  هناخ  رد  ار  شا  هیامرـس  هک  تسین  یـسک  زورما  اریز  ناـنمؤم ، ياـه  ییاراد  هب  نداد  تیمها  . 5
رتهب ایآ  نیا ، رب  انب  .دوش  یم  يراد  هگن  اه  کناب  رد  هیملع  ياه  هزوح  بالط  ياه 
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؟ دننک مادقا  ناشیاه  ییاراد  تیریدم  هب  دوخ  نانمؤم ، هک  تسین 

رد زورما  هنافـسأتم  میتسه و  نآ  لابند  هب  یگمه  ام  هک  دنـشاب  ینامرآ  یمالـسا  کناب  ناراذـگ  ناینب  ناـمه  دارفا  نیا  تسا  نکمم 
هک تسا  ییاهرتسب  دنمزاین  یکناب  نینچ  داجیا  .داهن  نآ  رب  یمالـسا » کناب   » مان ناوتب  هک  دوش  یم  ادـیپ  یکناب  تردـن  هب  ام  هقطنم 

.دوش یم  هتخاش  یللملا  نیب  ياهدتس  داد و  یناهج و  یکناب  ماظن  رد 

ام هقطنم  رد  یبایراک  طیارش  ه )- 

یـسدنهم رتویپماک و  مولع  دـننام  ینف  ياه  صـصخت  یهاگـشناد و  كرادـم  ياراد  هک  ینالیـصحتلا  غراف  يارب  ریخا  ياه  لاس  رد 
دارفا نیا  يارب  اما  تسا ، هدـش  راوشد  رایـسب  صخـشم  ياه  شخب  رد  ناـشیا  صـصخت  اـب  بساـنتم  راـک  ندرک  ادـیپ  دنتـسه ، قرب 
هفیظو رد  ینادنچ  توافت  دوش ، ادیپ  هب  نانآ  يارب  رگید  ياه  هنیمز  رد  راک  هچ  نانچ  هتبلا  .دراد  دوجو  کناب  رد  اضاقت  صصختم ،

، تسا یگدـنز  تایرورـض  وزج  هک  یتاناکما  زا  اما  دوش ، یم  لیـصحتلا  غراف  یناوج  هاگ  ور ، نیا  زا  .دـیآ  یمن  دـیدپ  نانآ  یلغش 
نیا رد  .دـنک  وجو  تسج  رت  شیب  ای  لاس  کی  تدـم  رگا  یتح  دوش ، راک  هب  لوغـشم  دـناوت  یم  کناب  رد  اهنت  تسین و  رادروخرب 

تدـم هک  یلاح  رد  دـنک ؛ تخادرپ  شردـپ  ار  شا  یگدـنز  هنیزه  دنیـشنب و  لـطاب  لـطاع و  اـیآ  تسیچ ؟ ناوج  نیا  هفیظو  تلاـح 
ياهراشف هب  دنتسه ، یمالسا  تعیرـش  دنب  ياپ  هک  يدارفا  زا  یخرب  تسا ؟ هدوب  هار  هب  مشچ  شدنزرف  کمک  راظتنا  رد  ردپ  تساه 

زا دنوش ، نیبدب  دوخ  هب  تبـسن  نانآ  هک  تسا  هدـش  بجوم  اهراشف  نیمه  دـنا و  هدـش  راچد  يدایز  یعامتجا  یگداوناخ و  یناور ،
ساسحا نیا  دننک و  يریگ  هرانک  مدرم 
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نیمأت ناوت  اریز  دنا ؛ نامیـشپ  دنا ، هدش  راد  هچب  دوز  هدرک و  جاودزا  دوز  هک  نیا  زا  دنا و  هعماج  رابرـس  هک  دـیآ  دوجو  هب  ناشیارب 
ياه هناخ  رد  ایآ  دـننک ، ادـیپ  راک  دـنناوتن  يرگید  ياج  رد  کناب  زا  ریغ  هچ  ناـنچ  دارفا  هنوگ  نیا  نیا ، رب  اـنب  .دـنرادن  ار  تشیعم 

؟ درادن طابترا  ابر  اب  میقتسم  روط  هب  هک  دنهد  ماجنا  ییاهراک  کناب  رد  هک  نیا  ای  دننیشنب  دوخ 

ابر اب  رود  طابترا  و )

هک ار  کـناب  رد  راـک  ناـشیا  هک  تسا  نیا  مدـیمهف ، هرـس ) سدـق   ) ییوخ یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  موحرم  ياوـتف  زا  نم  هچ  نآ 
.دناد یم  مارح  دشاب ، هتشاد  ابر  هب  کیدزن  ای  رود  طابترا 

ای دـنک  نیعم  ار  ماو  دوس  دـشاب و  تالیهـست  شخب  لوئـسم  کناب ، دـنمراک  هک  نیا  لـثم  ممهف  یم  ار  اـبر  اـب  کـیدزن  طاـبترا  نم 
اب هک  دوش  یم  ادیپ  یسک  ناهج  رد  ایآ  .ممهف  یمن  ار  رود  طابترا  نم  اما  دشاب ، نآ  یـسیون  نیـشام  تبث و  دوس ، تفایرد  يدصتم 
یم کناب  رد  ار  دوخ  هیامرس  زرواشک  دنک و  یم  تفایرد  ار  دوخ  قوقح  کناب ، قیرط  زا  دنمراک  دشاب ؟ هتـشادن  راک  رـس و  کناب 

.دراد طابترا  مه  ابر  اب  رود  زا  دراد ، کناب  اب  طابترا  هک  یسک  ره  نیا ، رب  انب  .دراذگ 

یم ماجنا  يوبر  هلماعم  زین  اه  نآ  دـنک و  یم  يراذـگ  هیامرـس  یجراخ  ای  یلخاد  ياه  کـناب  رد  ار  دوخ  لوپ  هیامرـس و  اـم  تلود 
نادنمراک .دوش  یم  تخادرپ  ناسدنهم  ناکـشزپ و  نادنمراک ، قوقح  اهدوس ، نیمه  زا  دنریگ و  یم  دوس  دنهد و  یم  دوس  دـنهد ،

يوس زا  اه  نآ  قوقح  هک  دنناد  یم 
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.هن ای  تسا  يوبر  ناشقوقح  عبانم  اـیآ  هک  دـنناد  یمن  ینیقی  تروص  هب  اـما  ددرگ ، یم  تخادرپ  اـه  کـناب  نیمه  قیرط  زا  تلود و 
نیب یقرف  هچ  و  دنرادن ؟ ابر  اب  دیعب  طابترا  نادـنمراک  نیا  ایآ  .تسا  يوبر  ریغ  يوبر و  لاوما  اب  كرتشم  طولخم و  لاوما  نیا  سپ 
افطل سپ  دنا ؟ طابترا  رد  مه  کناب  اب  يوحن  هب  دنا و  تلود  دنمراک  یگمه  اریز  دراد ؛ دوجو  کناب  نادنمراک  تلود و  نادنمراک 

.دیهد حیضوت  ام  يارب  ار  ابر  اب  رود  دنویپ 

رگید یکناب  روما  ز )

هراشا

، دـنیآ یم  اج  نآ  هب  فلتخم  فیاظو  نداد  ماجنا  يارب  رگید  ياه  تکرـش  زا  هک  دـنراد  دوجو  زین  يدادرارق  ناـنکراک  کـناب ، رد 
ناشیاه تکرـش  ار  ناشقوقح  یلو  دننک ، یم  راک  کناب  رد  هنازور  تروص  هب  یگمه  هک  تارباخم  سدنهم  مجرتم و  نابغاب ، ریظن 

هب يا  هظحل  ره  رد  کناب  اب  تکرـش  دادرارق  تسا  نکمم  دننک و  یم  تخادرپ  دراد -  قلعت  اه  نآ  هب  هک  يدصرد  رـسک  زا  سپ  - 
؟ دراد یمکح  هچ  یعرش  هاگن  زا  کناب  رد  يدادرارق  نانکراک  نیا  راک  دییامرفب  افطل  .دسرب  نایاپ 

اه شسرپ  يدنب  عمج 

هب نم  يراک  تیهام  تشاد  رظن  رد  اب  .دـیراد  نایب  کناب  رد  هدـنب  راک  هب  تبـسن  ار  دوخ  ياوتف  هک  مراد  اـضاقت  یلاـع  ترـضح  زا 
ریغ تامدـخ  یناهج ، يداصتقا  ياه  کسیر  رانک  رد  هک  کناب  فیرعت  زا  دـیدج  موهفم  هب  هجوت  اب  رتویپماـک و  صـصختم  ناونع 

.دش هراشا  نادب  لبق  ياهدنب  رد  هک  روط  نامه  دهد ، یم  ماجنا  زین  يوبر 
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: تالاوس هب  ضایف  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  خساپ 

لوا

.دشاب یم  يوبر  ياه  ماو  تسا ، مارح  یعطق  قلطم و  تروص  هب  هک  يزیچ  اهنت  یکناب ، تامدخ  نایم  زا 

هب سدـقم -  تعیرـش  رد  نشور  صخـشم و  تروص  هب  یکناـب  تامدـخ  تمرح  دودـح  هک : تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  هک  یلاوـس 
؟ تسا هنوگچ  دنامن -  یقاب  نآ  رد  يا  ههبش  چیه  هک  يا  هنوگ 

تمرح .تسا  مارح  نآ  رب  دهاش  يوبر و  دنـس  هدنـسیون  هدـنریگ ، ضرق  هدـنهد ، ضرق  رب  ًافرـص  عرـش  رظن  زا  يوبر  ضرق  باوج :
یم جراخ  رد  دوخ  عوضوم  عبات  مکح  ره  اریز  دـنک ؛ یمن  زواجت  صاخ  نیوانع  نامه  اـب  هدـش  داـی  دارفا  هدودـحم  زا  يوبر  ضرق 
یلو دنک  یم  راک  یلام  تاسسؤم  کناب و  رد  هک  یسک  ره  لغش  نیا ، رب  انب  .تسا  نآ  رادم  رب  ریاد  مدع ، دوجو و  ظاحل  زا  دشاب و 

.دشاب طبترم  يوبر  ضرق  اب  يوحن  هب  دنچ  ره  تسین  مارح  دشاب ، یمن  قوف  نیوانع  زا  کی  چیه  قادصم 

، نتفرگ ضرق  نداد ، ضرق  ناش  هفیظو  تسا و  يوبر  ضرق  یلام  تاسسؤم  کناب و  رد  ناش  لمع  هک  یناسک  لغـش  رگید ، نایب  هب 
لوغـشم کناب  رگید  ياه  شخب  رد  تسا و  کناب  دنمراک  هک  یـسک  لغـش  اما  .تسا  مارح  دـشاب ، یم  يوبر  ضرق  تبث  نتـشون و 

: ریز روما  دننام  تسین ؛ مارح  تسا ، راک 

لیـصفت اب  دعب  ياه  لصف  رد  شثحب  هک  دنک  یم  يرادیرخ  ای  دشورف و  یم  ار  یللملا  نیب  ای  يروشک  دانـسا  ماهـس و  هک  یـسک  . 1
؛ دیآ یم 
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؛ یجراخ ياهزرا  شورف  دیرخ و  . 2

؛ يا همیب  ياهدادرارق  نتسب  . 3

؛ یجراخ یلخاد و  ياه  هلاوح  ماجنا  . 4

؛ یتارداص یتادراو و  ياهالاک  ندرک  رابنا  يراد و  هگن  . 5

؛ یتراجت قاروا  لیزنت  . 6

؛ دنک یم  يزاب  هدننکدراو  هدننکرداص و  نیب  ار  هطساو  شقن  هک  ییاه  همانرابتعا  رودص  . 7

؛ اه همان  تنامض  میظنت  . 8

؛ اه همان  تلافک  میظنت  . 9

؛) ...و لوپ  نتشاذگ  ریمعت ، بصن ، لیبق  زا   ) زادرپدوخ هاگتسد  شخب  رد  راک  . 10

؛ همیب ياه  تراک  يرابتعا و  ياه  تراک  رودص  شخب  رد  راک  . 11

.دراد دوجو  ناهج  یلام  تاسسؤم  اه و  کناب  رد  زورما  هک  یتامدخ  روما  رگید  . 12

اما دشاب ، یم  مارح  نآ  تبث  نتشون و  يوبر ، ضرق  نتفرگ  نداد و  هک  تسا  نیا  یکناب  راک  رد  زاوج  تمرح و  یلک  هدعاق  نیاربانب 
.درادن لاکشا  تسا و  زیاج  اعرش  میدرب ، مان  ار  اه  نآ  رت  شیپ  هک  یکناب  تامدخ  رگید 

اهنآ زا  یکی  هک  دنک  یم  ادیپ  طابترا  هسسوم  ای  کناب  لاوما  لوپ و  رد  فرـصت  اب  نادنمراک  راک  یکناب ، تامدخ  ماجنا  رد  یهاگ 
ای اه و  نآ  باتک  باسح و  رگید ، ياج  هب  اج  کی  زا  يوبر  دوس  لاقتنا  دننام  تسا ، يوبر  دیاوف 
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ای عرش و  مکاح  زا  البق  کناب  دنمراک  هک  نیا  طرش  هب  تسا ، زیاج  اهراک  نیا  یمامت  ماجنا  .لیبق  نیا  زا  يروما  اه و  نآ  يراد  هگن 
ناش یعرـش  مکح  اب  هارمه  نآ  تایئزج  یکناب و  تامدـخ  عون  نیا  لصفم ، تروص  هب  يدوز و  هب  .دـشاب  هتفرگ  هزاجا  يو  لـیکو 

.دش دهاوخ  نایب 

ره اریز  دوش ؛ یم  نشور  دننک ، یم  راک  کناب  دننام  هک  يراذگ  هیامرـس  ياه  تکرـش  رد  راک  مکح  دـش ، نایب  نونک  ات  هچ  نآ  اب 
اما تسا ، مارح  یعرش  رظن  زا  دشاب ، نآ  نتشون  ای  تبث و  يوبر ، نتفرگ  ضرق  نداد و  ضرق  اه ، تکرـش  نیا  رد  شراک  هک  یـسک 

.تسین مارح  درادن ، یطابترا  میقتسم  تروص  هب  ابر  اب  دوش و  یم  ماجنا  کناب  رد  هک  ییاهراک  تامدخ و  رگید 

مود

هراشا

.دنتـسه ناهج  رد  یلام  تاسـسؤم  نیرت  گرزب  نیرت و  مهم  هلمج  زا  یلاـم  ياـهداهن  اـه و  کـناب  یلک ، تروص  هب  کـش ، نودـب 
.دنا هتشاد  یساسا  شقن  يداصتقا  تفرشیپ  هعسوت و  يداصتقا ، يراجت ، ياه  تکرح  ینابیتشپ  رد  نامز  لوط  رد  اه  کناب 

نارجات تلود و  هفیظو 

زا صـصختم ، ینف و  رداک  هیهت  نامز و  طیارـش  بسانت  هب  اه  نآ  شرتسگ  اـه و  کـناب  یلوپ و  ياـهداهن  سیـسأت  هک  تسا  نشور 
رد ناصـصختم  ناملـسم و  نارجات  یمالـسا ، ياه  تلود  فیاظو  وزج  رما  نیا  هکلب  تسین ، اهقف  یمالـسا و  ياـملع  فیاـظو  هلمج 

نامیا و رطاخ  هب  ناملسم  نارجات  نادرم و  تلود  .تسا  يا  هقطنم  یناهج و  يراجت  یلام و  تاسسؤم  سیسات  یلام و  تیریدم 
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کناب سیسأت  هب  روشک ، تورث  نتفرگ  رایتخا  رد  يارب  دنراد  هفیظو  دنوادخ ، ربارب  رد  ناشتیلوئـسم  لیلد  هب  ناش و  یمالـسا  هدیقع 
رداک هیهت  گنهرف ، اب  ناناوج  نانمؤم و  زا  معا  مدرم  يارب  لغش  داجیا  یجراخ ، یلخاد و  يراجت  ياه  تکرش  یلام و  تاسسؤم  و 

رد هربخ  دارفا  ياـه  هبرجت  زا  هدافتـسا  یجراـخ ، یلخاد و  ياـهرازاب  رد  يداـصتقا  تاـیح  ندروآرد  تکرح  هب  صـصختم ، ینف و 
هب يداـصتقا ، ياـهدادرارق  یللملا و  نیب  تادـهاعم  رد  ناـشیا  ندرک  دراو  روشک ، رد  لغـش  داـجیا  يارب  اـه  نآ  مادختـسا  داـصتقا ،
رد طاشن  داـجیا  مدرم ، یگدـنز  حطـس  ندرب  ـالاب  يارب  روشک  حطـس  رد  يراـجت  ياـه  تیلاـعف  داـصتقا و  خرچ  ندروآرد  تکرح 
راک نیا  .دننک  مادقا  نآ  لاثما  یتعنـص و  يزرواشک ، يراجت ، تالیهـست  زا  معا  شعاونا ، همه  اب  تالیهـست  هئارا  یلام و  ياهرازاب 

بوسحم زین  نید  هب  یتمدخ  هکلب  نانمؤم ، هب  یتمدخ  تسا ، ناصـصختم  نارجات و  نادرم ، تلود  دوخ  هب  یتمدخ  هک  نیا  رب  هوالع 
.تسا اه  نآ  یقالخا  يراتفر و  فارحنا  ربارب  رد  يدنلب  دس  هدرک  لیصحت  ناناوج  يارب  یلغش  ياه  تصرف  داجیا  اریز  دوش ؛ یم 

املع هفیظو 

نیا جارختـسا  یلوپ و  ياهداهن  اه و  هسـسؤم  نیا  اب  دتـس  داد و  رد  نانآ  یعرـش  فیاظو  نایب  مدرم ، ندرک  ییاـمنهار  اـملع  هفیظو 
ياه تکرش  یلحم و  یناهج و  يراجت  ياه  تکرش  هک  دنرادن  هفیظو  املع  بیترت ، نیمه  هب  .تسا  مالسا  تعیرش  رظنم  زا  فیاظو 

نآ یعرش  دودح  هک  تسا  نیا  املع  هفیظو  زین  دراوم  نیا  رد  هکلب  دننک ، سیـسأت  يزادنا و  هار  ار  نآ  لاثما  يزرواشک و  یتعنص و 
هاگن زا  ار  مدرم  یعرش  فیاظو  یفیک و  یّمک و  رظن  زا  ار 
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شالت تیاهن  هک  دـننک  قیوشت  ار  نارجات  تموکح و  دـنراد  هفیظو  املع  .دـننک  نایب  هدـشدای  ياه  تکرـش  اب  دتـس  داد و  هلماعم و 
دـنیامن و یناـبیتشپ  نآ  لاکـشا  همه  اـب  يداـصتقا  ياـه  هبنج  زا  سرتـسد ، رد  نکمم و  ياـهرازبا  ماـمت  اـب  هدرب و  راـک  هـب  ار  دوـخ 

لیصحت ناگدننک و  عارتخا  ناگبخن و  هدرک و  سیسأت  رترب  ياه  يروآ  نف  داجیا  يارب  یصصخت  ياه  هدکـشناد  اه و  هاگـشزومآ 
، يداصتقا یسدنهم ، یکشزپ ، لیبق  زا  هتفرشیپ  ياه  يروآ  نف  زور و  ياه  شناد  عاونا  هب  ات  دننک  مازعا  جراخ  هب  ار  ناوج  ناگدرک 
اه و ینارگن  لـماع  اـه ، يروآ  نف  مولع و  نیا  رد  یمالـسا  ياـهروشک  یگدـنام  بقع  هک  ارچ  دـنوش ؛ زهجم  ...و  یماـظن  یتینما و 

هنوگ نیا  زا  الماک  مالسا  هک  نیا  اب  تسا ؛ هدش  مالسا  مان  هب  اهرورت  اه و  ییارگطارفا  عبنم  ناناملسم و  یجراخ  یلخاد و  تالکشم 
دهد یم  تیمها  رایسب  رـشب  یگدنز  هب  هک  تسا  ینید  اهنت  دشاب و  یم  يزرورهم  شزاس و  تلادع ، نید  مالـسا  .تسا  كاپ  لامعا 

ِضْرَْألا ِیف  ٍداسَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  :» تسا هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  .دـنک  یم  موکحم  تدـش  هب  ار  نآ  هتـشادزاب و  لـتق  زا  و 
مدرم همه  ایوگ  دشکب ، ار  یهانگ  یب  صخش  هک  یسک  ره  ینعی   1« ًاعیِمَج َساّنلا  اَیْحَأ  امَّنَأَکَف  اهایْحَأ  ْنَم  ًاعیِمَج َو  َساّنلا  َلَتَق  امَّنَأَکَف 

.تسا هدرک  هدنز  ار  همه  هدیشخب و  تایح  اه  ناسنا  همه  هب  هاگ  نآ  دنک ، هدنز  ار  یناسنا  سک  ره  تسا و  هتشک  ار 

مالسا ناهج  ناربهر  هفیظو 

اب دـنریگب و  شیپ  رد  دـحاو  عضوم  برغ ، قرـش و  لابق  رد  هملک  دـیحوت  تدـحو و  ظفح  اب  دـنراد  هفیظو  یمالـسا  هعماج  ناربهر 
تمه تاناکما ، یمامت 
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یلماوع هلمج  زا  رقف  یگدنام و  بقع  .دنزاسب  رورت  ییارگطارفا و  زا  رود  هب  نما و  هتفرـشیپ ، هعماج  ات  دننک  شالت  دنهد و  جرخ  هب 
هب ناگناگیب  ندـش  دراو  ياه  هزاورد  دوش  یم  ثعاب  یگدـنام  بقع  نینچ  مه  .تسا  رثؤم  رورت  ییارگطارفا و  داـجیا  رد  هک  تسا 

یمالـسا هعماج  رد  نوگانوگ  ياه  هناهب  اب  برغ  لذـتبم  گـنهرف  هدـننک و  هارمگ  ياـه  هشیدـنا  ددرگ و  زاـب  یمالـسا  ياـهروشک 
حلص و نید  مالـسا  هک  یلاح  رد  دنک -  یم  جیورت  ار  رورت  ییارگطارفا و  مالـسا ، نید  هک  هناهب  نیا  هب  هاگ  ناگناگیب  .دوش  جیورت 
هک هناـهب  نیا  هب  مه  هاـگ  درادـن و  دوـجو  یمالـسا  ياـهروشک  رد  یـسارکومد  يدازآ و  هک  نیا  لـیلد  هب  هاـگ  و  تـسا -  تلادـع 

.دنوش یم  یمالسا  ياهروشک  دراو  درادن ، دوخ  ياهروشک  رد  ار  رورت  ییارگطارفا و  ندرب  نیب  زا  ناوت  ناناملسم 

هعماـج ناربهر  تیلوئـسم  رگید ، يوس  زا  .تساـه  نآ  یـسایس  ناربـهر  ناناملـسم و  نیب  تدـحو  دوبن  اـه ، تلاـخد  نیا  همه  هشیر 
دوخ ناوت  شالت و  تیاهن  هک  دنک  یم  اضتقا  ناملسم ، ياه  تلم  هاگشیپ  رد  لاعتم و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  یسایس  ناربهر  یمالسا و 
هرهب اب  يدرف  یگداوناخ و  یعامتجا ، گنهرف  مالـسا و  ياه  هشیدـنا  رـشن  تهج  ینید  ناربهر  يارب  ار  یتصرف  ات  دـنهد  جرخ  هب  ار 

هب هک  هدـننک  هارمگ  ياه  هشیدـنا  رـشن  زا  ات  دـننک  شـالت  لـباقم  رد  دـنزاس و  مهارف  سرتسد  رد  نکمم و  تاـناکما  همه  زا  يریگ 
ياه تلصخ  هب  ار  ناسنا  یمالسا ، گنهرف  هک  تسا  نشور  .دوش  يریگولج  دناسر ، یم  ررـض  اه  نآ  تدحو  نیملـسم و  مالـسا و 
دـض یفارحنا و  ياهراتفر  زا  دـنک و  یم  حالـصا  هعماج  رد  ار  شراتفر  دزاس ، یم  زهجم  راوتـسا  ناـمیا  هب  اـبیز و  قـالخا  رادـیاپ و 

.دراد یم  زاب  یقالخا 
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قرش یگتخاس  نیناوق  ياج  هب  ار  یعرـش  نیناوق  یمالـسا ، ياهروشک  رد  دوخ  يّدج  شالت  اب  دنراد  هفیظو  ینید  ناربهر  نینچ  مه 
تمارک و تزع ، لالقتـسا و  یمالـسا ، هعماج  نایک  دنناوت  یم  یمالـسا  ناراد  مامز  هلیـسو  نیدـب  اریز  دـننک ؛ ارجا  قیبطت و  برغ  و 

دوجو اب  دـنک و  یم  بذـج  ار  نانمـشد  نآ ، یناسنا  گـنهرف  مالـسا و  تردـق  هک  تسا  نشور  .دـننک  ظـفح  ار  ناناملـسم  تفارش 
.دنک یم  ادیپ  شرتسگ  نوگانوگ  ياه  شور  اب  زور  هب  زور  ملاع  برغ  قرش و  رد  یمالسا  گنهرف  دیدش ، ياه  تفلاخم 

ناونع هب  تسایر  یلدنـص  هب  هک  دنتـسه  یناسک  زا  ابلاغ  یمالـسا  عماوج  یـسایس  ناربهر  هک  تفگ  دـیاب  فسأت  لامک  اب  ناـیاپ  رد 
، دنزرو یم  مامتها  تردق  یلدنـص  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  يا  هزادنا  نآ  هب  دنرگن و  یم  هلیـسو  کی  ناونع  هب  هن  و  فده ، کی 

.دنوش یمن  لئاق  یتیمها  یتعنص  يداصتقا و  یعامتجا ، تفرشیپ  مدرم و  روشک ، یمومع  حلاصم  يارب 

یمالـسا هعماج  رد  ار  یگچراپ  کی  هملک و  دـیحوت  دـنک ، تیانع  همه  هب  لماک  تیاـنع  قیفوت و  هک  میناـهاوخ  گرزب  دـنوادخ  زا 
.تسا راک  کمک  هدنهد و  قیفوت  دنوادخ  هک  دیامن  نک  هشیر  ار  قافن  فالتخا و  دیامرف و  اطع  نوزفازور 

موس

رد هلماعم  زج  هب  یتامدخ -  ماسقا  همه  رد  یلام  ياه  هسـسؤم  اه و  کناب  اب  مدرم  هلماعم  هک  دـش  نشور  دـش ، نایب  هچ  نآ  وترپ  رد 
راک زکارم  نآ  رد  رتویپماک  صصختم  ناونع  هب  یـصخش  هک  تسا  زیاج  رـضاح  نامز  رد  نیا ، رب  انب  .تسا  زیاج  نآ -  يوبر  شخب 

، کناب رد  يدنمراک  هک  درادن  یعنام  چیه  .دشاب  يرتویپماک  ياه  همانرب  اه و  هاگتسد  يزادنا  هار  شا  هفیظو  دنک و 
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راک نیا  دریذپ ، ماجنا  يرگید  يرازفا  مرن  ياهدـنیارف  يوبر و  يدوس  هاگتـسد ، نآ  اب  هک  دـنک  يزادـنا  هار  ار  يرتویپماک  هاگتـسد 
رگید تسا و  مارح  نآ  نتـشون  تبث و  يوـبر ، نتفرگ  ضرق  نداد و  ضرق  راـک  دـش ، ناـیب  هـک  هنوـگ  ناـمه  هـکلب  درادـن  یتـمرح 
کناب رد  يوبر  ریغ  ياهراک  .دشاب  یمن  مارح  درادن ، نآ  تبث  يوبر و  ماو  هب  یقلعت  و  دنتـسه -  دایز  رایـسب  هک  یکناب -  تامدخ 

زاجم سپ  .دهد  یم  لیکـشت  ار  دصرد  جنپ  دودح  رد  يزیچ  هدرتسگ ، تامدخ  نآ  اب  هسیاقم  رد  ماو  شخب  هک  تسا  دایز  ردق  نآ 
مه .دشاب  هتشاد  ار  يوبر -  ضرق  یسیون  نیشام  زج  هب  یسیون -  نیشام  ینابهگن و  یسرزاب ، هفیظو ي  کناب  رد  صخـش  هک  تسا 
نآ رد  هک  ییاه  تکرش  رگم  تسا ؛ قداص  زین  نآ  ریغ  یتعنص و  يزرواشک ، يراجت ، ياه  تکرش  دروم  رد  ندوب  زاجم  نیا  نینچ 

دریذپ و یم  تروص  نآ  لاثما  كوخ و  تشوگ  رادرم ، تشوگ  بارش ، شورف  دیرخ و  يوبر ، تالماعت  دننام  مارح  دتـس  داد و  اه 
.تسین زیاج  اعرش  ییاه  تکرش  نینچ  رد  لاغتشا 

ياج باتک ، نیا  رد  ببـس ، نیمه  هب  تسا ، یلام  تاسـسؤم  اه و  کـناب  تامدـخ  نیرت  هدرتسگ  نیرت و  مهم  زا  يوبر  ياـه  ضرق 
تروص هب  اه  نیزگ  ياج  نآ  قیبطت  اما  .درک  میهاوخ  هراشا  نآ  هب  يدوز  هب  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  نآ  يارب  یعرـش  ياه  نیزگ 
تروص هب  ار  ناناملسم  دنراد  هفیظو  اهنت  املع  .تسین  املع  تسد  هب  یمالسا  تعیرش  رد  مارح  يوبر  ياهدتس  داد و  ياج  هب  یلمع 

تیلوئسم مالسا ، هب  داقتعا  مکح  تحت  ماکحا -  یلمع  قیبطت  راک  اریز  دننک ؛ داشرا  تیاده و  اه  نیزگ  ياج  نیا  قیبطت  يارب  یلک 
نیا يریگراک  هب  کش  یب  .تسا  ناناملـسم  همه  هفیظو  یمالـسا -  تعیرـش  هریاد  زا  جورخ  تمرح  لاعتم و  دنوادخ  هاگ  شیپ  رد 

ینیرفآ شقن  زا  اه ، نیزگ  ياج 
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، دـهاک یمن  اه  نآ  يروآدوس  يراجت و  تاکرحت  رد  ناش  تیلاعف  يداصتقا و  تایح  تیهام  رد  یلاـم  ياـه  هسـسؤم  اـه و  کـناب 
.دوش یم  هتفرگرب  تنس  باتک و  زا  هک  تسا  ناشیاه  يراذگ  نوناق  رد  اه  نآ  لالقتسا  ناناملسم و  تلاصا  هدنهد  ناشن  هکلب 

مالسا رد  ابر  لکشم  لح  مراهچ :

هب ار  لکـشم  نیا  یلام  تاسـسؤم  اـه و  کـناب  رد  ناوت  یم  اـما  تسا ، مارح  مالـسا  تعیرـش  رد  يوبر  نتفرگ  ضرق  نداد و  ضرق 
: درک لح  ریز  تروص 

ضرق رب  یعرـش  رظن  زا  تسابر و  دراذـگب ، دوس  اب  هارمه  ضرق  ناونع  هب  یلام  تاسـسؤم  ای  اـه  کـناب  رد  ار  شلوپ  هک  یـسک  ره 
فدـه نیا  اب  یلام  تاسـسؤم  ای  اـه  کـناب  رد  ار  شلوپ  راذـگ  هدرپس  رگا  .تسا  مارح  دـهاش  هدنـسیون و  هدـنریگ ، ضرق  هدـنهد ،
هیامرس رگید  رد  هک  هنوگ  نامه  دنک -  تراجت  نآ  اب  هدرک و  يراذگ  هیامرس  دزادنایب ، راک  هب  ار  لوپ  نآ  اعقاو  کناب  هک  دراذگب 

راذگ و هدرپس  نیب  رگا  تروص ، نیا  رد  .تسا  لالح  یعرـش  رظن  زا  نآ  دوس  زا  هدافتـسا  دریگ -  یم  تروص  راک  نیا  اه  يراذـگ 
هبراضم ناونع  تحت  هلماعم  زا  عون  نیا  دننک ، بحاصت  ار  دوس  زا  نیعم  شخب  کی  نیفرط  زا  کی  ره  هک  دـش  لصاح  قفاوت  کناب 

.درادن دوجو  یلاکشا  چیه  یعرش  رظن  زا  نآ  تحص  رد  دوش و  یم  لخاد 

دوس فصن  هزادنا  هب  رادقم  نآ  هچ  دزادرپب ، راذگ  هدرپس  هب  ار  لام  زا  ینیعم  غلبم  کناب  هک  دننک  قفاوت  کناب  راذـگ و  هدرپس  رگا 
نآ زا  رت  مک  ای  دشاب ؛
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تحت هلماعم  عون  نیا  هکلب  تسین ، مه  مارح  ياه  هلماعم  زا  اما  دوش ، یمن  لخاد  هبراـضم  ناونع  تحت  هلماـعم  عون  نیا  رت ؛ شیب  اـی 
اَهُّیَأ ای  :» دومرف لاعتم  دـنوادخ  هک  ددرگ  یم  هکراـبم  هیآ  يانثتـسا  لومـشم  هجیتن ، رد  .دوش  یم  لـخاد  ضارت » نع  هراـجتلا   » ناونع

لاوما دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ینعی  ٍضارَت 1 » ْنَع  ًهَراـِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّـالِإ  ِلِـطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَـت  ـال  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا 
، راک هار  نیا  ور ، نیا  زا  .دـشاب  هتفرگ  ماجنا  امـش  زا  رگیدـکی  تیاـضر  اـب  يدتـس  داد و  هکنآ  رگم  دـیروخم  اوراـن  هب  ار  رگیدـمه 

.دنک یم  لح  ار  اه  کناب  رد  مارح  يوبر  ضرق  لکشم 

.دوش یم  لیدبت  یعقاو  تراجت  يراذـگ و  هیامرـس  هب  ضرق  ناونع  اهنت  درادـن و  يدایز  هنیزه  لالح ، تایلمع  نیا  هک  تسا  نشور 
.دنامب یقاب  هیامرس  بحاص  کلم  رد  لام  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، هتشاد  دوجو  يراذگ  هیامرس  يارب  يّدج  ّتین  دیاب  تقیقح ، رد 

نیا هوالع  هب  .ار  مارح  يوبر  ضرق  هن  دـنک ، باختنا  ار  لالح  تاـیلمع  نیا  دراد  هفیظو  یعرـش  رظن  زا  ناملـسم  ره  رگید ، يوس  زا 
.دوب دهاوخن  نآ  زا  رت  مک  اعطق  دشابن ، مارح  ضرق  هدیاف  زا  رت  شیب  رگا  لالح  تایلمع  نآ  هدیاف  هک 

اب ضرق  ناونع  هب  راک  نیا  دهدب و  ماو  ضرق و  دوخ  نایرتشم  هب  کناب ، هاگره  ددرگ ؛ یم  راکـشآ  زین  کناب  تیعـضو  اج  نیا  زا  و 
هنوگ نامه  یعرش  رظن  زا  دشاب ، تراجت  يراذگ و  هیامرس  ناونع  هب  هچ  نانچ  تسا و  مارح  یعرـش  رظن  زا  کش  نودب  دشاب ، دوس 

.دشاب یم  لالح  تشذگ ، هک 
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يوبر ضرق  هلئسم  ناهج ، رسارس  رد  یلام  تاسـسؤم  یکناب و  تالماعم  رد  لکـشم  اهنت  مالـسا  نید  رظن  زا  هک ، نیا  ثحب  هصالخ 
یلام تاسـسؤم  یکناب و  ياهراک  رد  یلکـشم  چـیه  نیا ، رب  انب  .تسا  لح  لباق  میدرک ، نایب  هک  يا  هویـش  اب  لکـشم  نیا  هک  تسا 

.دنام یمن  یقاب 

مود همدقم 

هک تسا  يوبر  ضرق  ای  تسا  یهقف  يانعم  هب  هعیدو )  ) تناما نامه  دـننک ، یم  يراذـگ  هدرپس  کناب  رد  ناـیرتشم  هک  یغلاـبم  اـیآ 
؟ دوش یم  شکلام   ، (1) لثم هب  تنامض  طرش  هب  قودنص  کناب و 

ترابع هقف  رد  هعیدو »  » .مینک یـسررب  نآ  هرتسگ ي  دودح و  اب  ار  هعیدو »  » یهقف موهفم  تسا  مزال  ادتبا  شـسرپ ، نیا  هب  خـساپ  رد 
، نیا رب  انب  .دـنام  یم  یقاب  کلام  کلم  رد  لام  نیع  هک  یلاح  رد  نآ ، زا  يراد  هگن  يارب  نیما  صخـش  دزن  لاـم  نتـشاذگ  زا  تسا 

نابحاص يوس  زا  اه  کناب  اریز  دـنک ؛ یمن  قدـص  دوش ، یم  هتـشاذگ  کناب  رد  هک  ییاـه  هدرپس  رب  صخـشم  موهفم  نیا  اـب  هعیدو 
اب انعم  نیا  .دننک  هضواعم  رگید  يالاک  اب  ار  نآ  یتح  دننک و  فرصت  هیامرس  نآ  رد  دنهاوخب ، هک  هنوگ  ره  ات  دنتسه  زاجم  هیامرس 

.درادن يراگزاس  یهقف  حالطصا  رد  هعیدو  موهفم 

زا هلصاح  دوس  تروص ، نیا  هب  ات  تسناد  یقیقح  هعیدو  ار  یکناب  ياه  هدرپس  ناوت  یمن  هک  دنا  هدومرف  املع  زا  یخرب  نیمه ، يارب 
دوصقم .تسا  هداد  هزاجا  کناب  هب  ار  لام  رد  فرصت  عون  ره  کلام  اریز  مینادن ؛ يوبر  دوس  ار  نآ 
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یقاب شبحاص  کلم  رد  هدرپس  رگا  نوچ  دـنامب ؛ یقاب  شبحاص  کـلم  رد  هدرپس  هک  تسین  نیا  کـناب  يارب  فرـصت  رد  هزاـجا  زا 
تـسا نیا  هدشدای  هزاجا  زا  دوصقم  هکلب  کناب ، هب  هن  دـسرب  کلام  هب  هلماعم  نوناق  قباطم  ود  ره  دوس ، نمث و  ات  تسا  مزال  دـشاب ،

هک يدوس  نیا ، رب  انب  .تسا  ضرق  نامه  نیا  دوش و  هدرپس  کلام  لثم ، هب  تنامـض  باب  زا  ات  تسا  هدـش  هداد  هزاـجا  کـناب  هب  هک 
دنا هداد  کناب  هب  ار  هدرپس  رد  فرصت  هزاجا  هیامرـس  نابحاص  رگید ، ترابع  هب  .تسا  ضرق  دوس  دهد ، یم  راذگ  هدرپس  هب  کناب 

هب یتقو  هیامرـس  بحاص  اریز  تسا ؛ هدش  لاوما  کلام  لثم ، هب  تنامـض  طرـش  هب  کناب  هک  تسا  نآ  يارب  فرـصت  هزاجا  نیا  هک 
تروـص هب  تسا  هداد  هزاـجا  يو  هب  هک  تسا  نـیا  شیاـنعم  دـنک ، فرـصت  شا  هیامرـس  لاـم و  رد  دـهد  یم  هزاـجا  ینیما  صخش 

.دوش شلاوما  کلام  لثم ، هب  تنامض 

: دوش هدرپس  لاوما  کلام  شور  ود  نیا  زا  یکی  هب  تسا  نکمم  کناب 

ره نهذ  رد  انعم  نیا  دـنادرگ و  یم  کلام  لثم  هب  تنامـض  لکـش  هب  ار  کناب  دراذـگ ، یم  کناب  رد  ار  شلوپ  راذـگ  هدرپس  یتقو 
نماض کناب  تسا  دقتعم  راذگ  هدرپس  اریز  دراد ؛ دوجو  ضرف  شیپ  تروص  هب  دراذگ ، یم  کناب  رد  ار  شلوپ  هک  يراذگ  هدرپس 

.دنامب یقاب  يو  کلم  رد  هیامرس  نیع  هک  نیا  هن  تسوا ، هیامرس  لصا 

هدرپس تشگرب  ریزگان ، تسا ، هداد  کناب  هب  ار  هدرپس  رد   (1) لقان فرصت  یتح  فرصت ، هنوگره  هزاجا  راذگ  هدرپس  هک  اج  نآ  زا 
هک تسا  نیا  هب 
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.تسین ناگیار  کلمت  نیا  سپ  دوش ، هدرپس  کلام  لثم ، هب  تنامض  تروص  هب  ات  دهدب  هزاجا  کناب  هب  راذگ  هدرپس 

هک تسا  ییابر  ِضرق  هکلب  تسین ، هعیدو  تقیقح  رد  تباث  يراج و  زا  معا  یکناـب  ياـه  هدرپس  همه  هک  تسا  نیا  نخـس  هصـالخ 
تسا مدرم  بیرف  يارب  يزاجم و  تروص  هب  دوش ، یم  هتفگ  هعیدو  اه  نآ  هب  مه  رگا  .دوش  یم  نآ  کلام  تنامـض ، هجو  رب  کناب 

.دننک تداع  يراذگ  هیامرس  هب  مدرم  دنک و  يریگولج  نآ  ندش  فلت  زا  کناب  دنراپسب ، کناب  هب  ار  دوخ  لاوما  مدرم  ات 

رد .دـنام  یم  یقاب  دوخ  نابحاص  کلم  رد  تسا و  یهقف  يانعم  هب  هعیدو  یتوبث ، رظن  زا  اه  هدرپس  نیا  هک  مینک  روصت  تسا  نکمم 
تروص هب  هن  تسا ، هدرپس  نماض  کناب ، تسه و  راذگ  هدرپس  کلم  رد  لام  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  رد  فرصت  هزاجا  هجیتن ،

رد زج  هب  هّمذ  هب  هّمذ  زا  لقن  اریز  هّمذ ؛ هب  هّمذ  زا  لـقن  تروص  هب  هن  زین  دوش و  جراـخ  دوخ  بحاـص  کـلم  زا  لاـم  اـت  ماو  ضرق و 
لام هک  نیا  نیع  رد  هدش ؛ لام  لوئـسم  هداد و  دـهعت  کناب  هک  تسانعم  نیا  هب  دوش و  یمن  روصت  رگید  يدروم  رد  نید ،)  ) یهدـب

: دراد تلاح  ود  هک  تسا  يا  هلماعم  تنامض  عون  زا  نیا  .تسا  هدنام  یقاب  راذگ  هدرپس  کلم  رد 

.دوش یم  ریبعت  هّمذ » هب  هّمذ  زا  نید  لقن   » هب نآ  زا  هک  تسا  نید  صوصخم  لوا  تلاح 

ار يزیچ  صخـش  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  عون  نیا  .دوـش  یم  زین  یجراـخ  ناـیعا  لـماش  هکلب  تسین ، نید  صوـصخم  مود  تلاـح 
هب هدرپس  تیلوئـسم  هاگ  نآ  .ددنب  یم  دهع  راذگ  هدرپس  اب  دنک و  یم  دهعت  کناب  دریگ و  یم  هدـهع  هب  ار  نآ  دـنک و  یم  تنامض 

کلم رد  اه  هدرپس  دنچ  ره  تسا ؛ کناب  هدهع 
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.تسا کناب  هدهع  رب  نآ  نایز  دوش ، فلت  هیامرس  رگا  هک  دوش  یم  نآ  دهعت  نیا  هجیتن  .دنام  یم  یقاب  راذگ  هدرپس 

هک ییاه  هدرپس  همه  هک  تسا  نیا  اه  کناب  یتنـس  ماظن  ياضتقم  اریز  درادـن ؛ يراگزاس  اه  کناب  يوبر  یتنـس  ماظن  اـب  روصت  نیا 
رارق لثم  هب  تنامـض  طرـش  هب  کناب  کلم  رد  جراخ و  ناراذـگ  هدرپس  کلم  زا  تسا و  يوبر  ضرق  دوش ، یم  هتـشاذگ  کناب  رد 
نیا هعیدو  ندوب  یقیقح  همزال  اریز  دشاب ؛ یهقف  ًاحالطصا  یقیقح و  هعیدو  يا ، هدرپس  نینچ  درادن  ناکما  بیترت ، نیا  هب  .دریگ  یم 

دوجو اب  کناب  هب  نمث  دوس و  تشگرب  اریز  کـناب ؛ هب  هن  ددرگرب ، هعیدو  بحاـص  راذـگ و  هدرپس  هب  ود  ره  دوس ، نمث و  هک  تسا 
نیب يرگید  دقع  ره  ای  تنامض  دقع  نمض  رد  طرش  نیا  هک  تسا  یفاضا  طرش  دنمزاین  تسه ، راذگ  هدرپس  کلم  رد  لام  هک  نیا 

هب نمث  هک  دنک  یم  طرـش  راذگ  هدرپس  اب  تنامـض  دقع  نمـض  رد  کناب  هک  تروص  نیا  هب  دریگ ؛ تروص  راذـگ  هدرپس  کناب و 
نیا هب  هن  دوش ، لقتنم  کناب  هب  راذـگ ، هدرپس  هب  نآ  لاقتنا  لوط  رد  لام  هک  انعم  نیا  هب  .دـشاب  کـناب  کـلم  هجیتن ، طرـش  تروص 

یغلبم دروم ، نیا  رد  میریزگان  نینچ  مه  .تسا  لطاب  رما  نیا  هضواعم  نوناق  مکح  هب  اریز  دوش ؛ لـقتنم  کـناب  هب  زاـغآ  زا  هک  اـنعم 
رب هک  دشاب  یفاضا  رادقم  کلام  دنک  یم  طرـش  يو  هک  ینعم  نیا  هب  مینک ، انثتـسا  ار  دـنک  یم  تخادرپ  راذـگ  هدرپس  هب  کناب  هک 

.تسا هدش  هدوزفا  غلبم  لصا 

ار تسا -  یهقف  یقیقح و  هعیدو  نامه  هدرپس  هک  هیرظن -  نیا  میهاوخب  هک  یتروص  رد  میریگ : یم  هجیتن  نینچ  هتـشذگ  بلاطم  زا 
ياقب ضرف  اب  اریز  میهدب ؛ رییغت  يدیدج  ماظن  هب  ار  یتنس  کناب  ماظن  تسا  مزال  میزاس ، یلمع 
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.درادن ناکما  هیرظن  نیا  ندرک  یلمع  اه ، کناب  رد  ماظن  نآ 

ياه نیزگ  ياج  اب  ار  یتنـس  یکناب  ماظن  نیا ، رب  انب  .دوش  اه  کناب  رد  يوبر  یتنـس  ماظن  نیزگ  ياج  ات  دراد  تیحالـص  هیرظن  نیا 
: زا دنا  ترابع  هک  میهد  یم  رییغت  تسا ، عرش  قباطم  هک  دیدج 

؛ هبراضم دقع  . 1

؛ تکراشم دقع  . 2

؛ هحبارم دقع  . 3

؛ تلاکو دقع  . 4

؛ ملس دقع  . 5

(1) .نآ دننام  همذ و  رد  یلک  تروص  هب  نآ  لثم  هب  صخشم  نیعم و  يدقن  لوپ  شورف  . 6

.دوش یم  کلام  لثم  هب  تنامض  طرش  هب  ار  اه  هدرپس  دوخ ، يوبر  یتنس و  ماظن  رد  کناب  هجیتن ، رد 

ص:49
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اه هدرپس  تیکلام  ندروآ  تسد  هب  یگنوگچ  یتلود و  تاسسؤم  اه و  کناب 

زا شخب  کی  کناب  اریز  دـبای ؛ یم  طابترا  تلود  تیکلام  اب  یتلود  کـناب  تیکلاـم  اـیآ  هک  دوش  حرطم  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم 
؟ دوشب کلام  دناوت  یمن  تلود  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  هک  یلاح  رد  تسا ، تلود  ياه  شخب 

اه و هدرپس  کلام  کناب  دوخ  نیا ، رب  انب  .تسا  لقتـسم  یقوقح  تیـصخش  ياراد  کـناب  تفگ  ناوت  یم  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
، لاوما رد  کناب  فرصت  ذوفن  هجیتن ، رد  .دشاب  هتشاد  تیالو  یسک  رب  ای  دشاب  لیکو  یـسک  يوس  زا  هک  نیا  نودب  دوش ، یم  لاوما 
هک نیا  نودـب  دوش ؛ یم  اه  هدرپس  کلام  کناب  ساسا ، نیا  رب  .تسین  يرگید  داهن  ای  صخـش  تیالو  ای  تلاـکو  تاـبثا  رب  فقوتم 

طورشم يو  تیکلام  دوشب و  يزیچ  کلام  هک  دراد  ار  نیا  تیلباق  دوخ  يدوخ  هب  کناب  رگید ، ترابع  هب  .دشاب  يا  همدقم  دنمزاین 
.دنک يریگولج  کناب  ندش  کلام  زا  ات  درادن  دوجو  مه  یعنام  تسین و  يزیچ  هب 

ناونع هب  ای  تساه و  نآ  هدنیامن  دنک ، یم  تمدخ  نادنورهش  هعماج و  لیکو  ناونع  هب  تسا و  ییارجا  يداهن  هک  تلود  فالخ  رب 
رب هک  تسا  یتموکح  یعرش ، تموکح  .دشاب  یعرـش  تموکح  هک  دوش  یم  ققحم  ینامز  تموکح  تیالو  .دنک  یم  لمع  تیالو 

زاین یب  ياتکی  دنوادخ  تیکلام  هیاپ 
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زا هزاجا  رب  فقوتم  تموکح  تیعورشم  دنک ، یم  تمدخ  هعماج  لیکو  تروص  هب  تلود  هک  لوا  تروص  رد  . (1) دشاب یم  راوتسا 
.تسین یعرش  یتموکح  نینچ  هنرگ  تسا و  مدرم  يوس 

، ایحا قیرط  زا  ـالیتسا  اـب  هچ  دریگ و  تروص  ریغ  يوس  زا  کـیلمت  اـب  هچ  لاوما  تیکلاـم  ندروآ  تسد  هب  تلود و  تافرـصت  ذوفن 
چیه نوچ  و  تیالو »  » و تلاکو » : » دـیآ مهارف  طرـش  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  نآ ، دـننام  ای  يروآ و  عمج  تزایح ،

يایحا دننام   ) يداصتقا هزوح  رد  تلود  تافرصت  درادن ، دوجو  یمالسا  ياهروشک  ياه  تلود  داهن  رد  ًالعف  طرـش  ود  نیا  زا  کی 
هناخراک داجیا  یعیبط ، ياه  تورث  يروآ  عمج  یعیبط ، ياه  ندعم  جارختسا  بآ ، ندرک  هریخذ  يارب  يزاسدنب  تاوم ، ياه  نیمز 

ذوفن اریز  تسین ؛ ذفان  تلود ) فلتخم  ياه  شخب  رد  نآ  يریگراک  هب  دنمراک و  مادختـسا  دـننام   ) يرادا هزوح  رد  و  نآ ) دـننام  و 
یگتـسب اه  نآ  رب  نتـشاد  تیالو  ای  مدرم  همه  يوس  زا  تلاـکو  هب  یفیلکت ، تروص  هب  هچ  یعـضو و  تروص  هب  هچ  تافرـصت  نیا 

.درادن یشزرا  چیه  یعرش  هاگدید  زا  هنرگ  دراد و 

طیارشلا عماج  هیقف  یلو  تبیغ ، نامز  رد  دشاب و  راوتسا  یهلا  نید  ساسا  رب  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ، یعرـش  یمالـسا و  تموکح  رگا 
یلک طوطخ  ساسا  رب  ار  نآ  هیقف ، ّیلو  تسا و  ربتعم  عرش  بوچراچ  رد  تموکح  تافرصت  دشاب ، هتـشاد  رارق  نآ  سأر  رد  ملعا  و 

.تسا ذفان  یفیلکت  یعضو و  مکح  رد  سپ  .دنک  یم  نییعت  دریگ ، یم  تنس  باتک و  زا  هک  مالسا 
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ریغ يرازبا و  تموکح  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  هتفرگ  رظن  رد  یمسا  يانعم  دننام  تسا و  لقتسم  یلام  رظن  زا  کناب  تفگ  ناوت  یم 
رب ای  دراد  یگدـنیامن  مدرم  يوس  زا  هک  دـنک  یم  اعدا  تموکح  ینعی  .دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  یفرح  يانعم  دـننام  تسا و  لقتـسم 

نیا دـنوش و  یم  اه  هدرپس  کلام  لثم ، هب  تنامـض  اب  اه  کناب  کش ، یب  نیا ، رب  انب  .دراد  تلاکو  اه  نآ  يوس  زا  ای  تیالو  اه  نآ 
هب کناب  زا  هک  یلام  سپ  .دراد  نآ  ریغ  هزاـجا و  لـیلد  هب  اـی  ضرق  يارب  اـی  ار  اـه  هدرپس  فرـصت  قح  کـناب  تسا و  ضرق  ناـمه 

هیدـه و يارب  ای  لثم و  هب  تنامـض  هجو  رب  ضرق و  يارب  ای  کناب  هکلب  تسین ، کلاملا  لوهجم  لاـم  دوش ، یم  هتفرگ  ضرق  ناونع 
ماکحا ندـش  يراج  رگید ، ترابع  هب  .ددرگ  یمن  بترتم  نآ  رب  کلاملا  لوهجم  ماکحا  دوش و  یم  نآ  کلام  ناگیار ، تروص  هب 

کلام و کلم  رد  هک  دنشاب  هعیدو )  ) یقیقح ییاه  هدرپس  یکناب ، ياه  هدرپس  هک  دراد  یگتـسب  رما  نیا  هب  نآ ، رب  کلاملا  لوهجم 
.تسین نکمم  یتنس  يرادکناب  رد  روصت  نیا  هک  دش  نایب  رت  شیپ  دنام و  یم  یقاب  لام  بحاص 

یقاب شنابحاص  کـلم  رد  دـنک ، یم  تفاـیرد  ماو  رب  کـناب  هک  يدوس  اریز  تسا ؛ مارح  هب  طولخم  زین  رگید  هبنج  زا  کـناب  لاوما 
زا هک  یلاـم  هجیتن ، رد  تسا ، كدـنا  هیامرـس  اـب  اـهدوس  نیا  تبـسن  هک  اـج  نآ  زا  .دوش  یم  مارح  هب  طولخم  کـناب  لاوما  تسا و 

، مارح تبـسن  نامه  هب  طقف  ماو  دراد ، دوجو  مارح  نآ  رد  هک  دنادب  هدنریگ  ماو  دـشاب و  ماو  تروص  هب  رگا  دوش ، یم  هتفرگ  کناب 
هقدص ناریقف  هب  ار  مارح  لام  نآ  تسا ، دـنمتورث  رگا  .دـنک  یم  راتفر  کلاملا  لوهجم  لام  دـننام  نآ  اب  هدـنریگ  ماو  تسا و  لطاب 

رد مارح  لام  هک  دناد  یمن  مه  رگا  .دنک  بحاصت  هقدص  ناونع  هب  شبحاص  يوس  زا  ار  لام  نآ  دناوت  یم  تسا ، ریقف  رگا  دـهدب و 
یلاکشا تسا و  حیحص  نآ  رادقم  همه  رد  ماو  دراد ، دوجو  نآ 
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هقدص تسا ، دنمتورث  هک  یتروص  رد  دراد ، دوجو  نآ  رد  مارح  هک  دناد  یم  صخـش  دشاب و  هیده  لام  رگا  .تسین  هدـنریگ  ماو  رب 
یلک هدعاق  .تسین  يو  هدهع  رب  يزیچ  چـیه  دراد ، دوجو  نآ  رد  مارح  هک  دـناد  یمن  رگا  نینچ  مه  .دـنک  لوبق  دوخ  هنرگو  دـهدب 

.دنک یم  توافت  رگید  دروم  اب  دروم  ره  مکح  نیا  رب  انب  درادن ، دوجو  هلئسم  نیا  يارب 
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یلام تاسسؤم  یتنس و  ياه  کناب  رد  يوبر  تالماعم  يارب  یعرش  ياه  نیزگ  ياج 

یمالسا هقف  یسررب  وترپ  رد  اه  کناب  ماکحا  هب  ارذگ  یهاگن 

رد يراجت  ياه  تیلاعف  زا  تیامح  رد  اه  کناب  .دنتسه  ناهج  رد  یلام  تاسـسؤم  نیرت  گرزب  نیرت و  مهم  زا  اه  کناب  کش ، یب 
تالیهست تامدخ و  عاونا  هضرع  اه و  هفرح  اه و  لغش  يزرواشک ، تعنص ، تراجت ، رد  يداصتقا  دشر  داجیا  يداصتقا ، ياهرازاب 

رت و هتفرـشیپ  زور  ره  یلام ، فادها  ققحت  يارب  یکناب  تالیهـست  تامدخ و  لیلد ، نیمه  هب  دـنراد و  یـساسا  شقن  نایرتشم  يارب 
نآ يارب  ییاه  نیزگ  ياج  مینک  یم  شالت  تسین ، راگزاس  یمالـسا  تعیرـش  اب  یکناب  تامدخ  زا  یـشخب  نوچ  .دوش  یم  رت  شیب 

تعیرش و هاگدید  تیاعر  اب  ار  یکناب  تامدخ  میناوتب  رگید  يوس  زا  دشاب و  هتشاد  يراگزاس  مالسا  تعیرش  اب  ییوس  زا  هک  میبایب 
.میهاکب نآ  رظن  دروم  فادها  نتخاس  ققحم  کناب و  يراجت  يداصتقا و  ياه  تیلاعف  زا  هک  نیا  نودب  میهد ؛ ماجنا  هقف 

: درک میسقت  عون  ود  هب  ار  اه  کناب  یساسا  تامدخ  فیاظو و  ناوت  یم 

تامدخ نیرت  هدرتسگ  نیرت و  گرزب  زا  تامدخ ، عون  نیا  هک  نایرتشم  هب  کناب  يوس  زا  هرهب  اب  ياه  ماو  عاونا  ياطعا  لوا -  عون 
.تسا زورما  ناهج  رد  یکناب 

ص:54

جیار نوگ  هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


يزرواـشک و یتعنـص ، يراـجت ، يداـصتقا ، فـلتخم  ياـه  هنیمز  رد  ناراذـگ  هیامرـس  ناـیرتشم و  هب  یناـسر  تامدـخ  مود -  عوـن 
، يدانسا تارابتعا  ندوشگ  یجراخ ، یلخاد و  ياه  باسح  یترفاسم ، ياه  کچ  اه ، هلاوح  هئارا  تامدخ ، نیا  هلمج  زا  .یتاسیسأت 

.تسا نآ  دننام  همیب و  ياه  تراک  رودص 

عرـش رد  اریز  دنک ؛ نایب  يوبر  ماو  ضرق و  ینعی  یکناب  تامدـخ  لوا  عون  يارب  ار  یعرـش  ياه  نیزگ  ياج  دـشوک  یم  باتک  نیا 
همه لماش  هک  مود  عون  .تسا  ینید  ياه  شزرا  يارب  یعناـم  هدـش و  هدرمـش  مارح  تنـس ، باـتک و  حیرـص  مکح  هب  اـبر  سدـقم ،

لـصفم روط  هب  زین  هدنیآ  ياه  ثحب  نمـض  رد  دش و  هراشا  نآ  هب  رت  شیپ  هک  تسا  زیاج  یعرـش  رظن  زا  دوش ، یم  یکناب  تامدخ 
.دش دهاوخ  ثحب  اه  نآ  هرابرد 

ناهیقف هک  تساه  تدـم  .تسا  هدـش  هدرمـش  مارح  نایرتشم  هب  کـناب  يوس  زا  يوبر ) ضرق   ) هرهب اـب  ماو  عاونا  ياـطعا  مالـسا  رد 
میناوت یم  ام  .دریگب  تسا -  عرش  فلاخم  هک  ار -  يوبر  جیار  یکناب  ماظن  ياج  ات  دنتسه  یعرش  ياه  نیزگ  ياج  رکف  هب  یمالسا 

.تسا تعیرش  اب  وس  مه  هک  مینک  ضوع  ییاه  نیزگ  ياج  اب  ار  يوبر  یتنس و  يرادکناب  ماظن  یمالسا ، ياهروشک  رد 
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نآ یعرش  ياه  نیزگ  ياج  یکناب و  تامدخ  لوا  عون 

هبراضم دقع  لوا -  نیزگ  ياج 

هراشا

بلج دوخ  هب  يوبر  يرادـکناب  نیزگ  ياج  ثحابم  رد  ار  یمالـسا  نادنمـشناد  رظن  هک  تسا  ینیزگ  ياج  نیتسخن  هبراضم » دـقع  »
دنچ هب  دـیاب  راکهار  نیا  تیقفوم  هرابرد  .تسا  هدروآ  تسد  هب  یگرزب  تیقفوم  یمالـسا  ياه  کناب  یخرب  رد  هیرظن  نیا  هدرک و 

: درک هراشا  هتکن 

بحاص .تسا  راک ) بحاص   ) لماع و  هیامرـس ) بحاص   ) کـلام صوصخم  دـقع  یمالـسا ، هقف  حالطـصا  رد  هبراـضم  دـقع  لوا - 
يدصرد تبـسن  هب  مادک  ره  دوس  دـشاب و  امـش  زا  راک  نم و  زا  هیامرـس  هک  ددـنب  یم  يراجت  دـقع  تروص  نیا  هب  لماع  اب  هیامرس 

یموس صخش  یهاگ  اما  دریگ ، یم  تروص  میقتـسم  تروص  هب  لماع  کلام و  نیب  دقع  يارجا  دراوم ، رت  شیب  رد  .دوش  یم  نیعم 
هطساو کناب  نیب ، نیا  رد  .دنک  یم  ارجا  لماع  اب  هیامرس  بحاص  يوس  زا  تلاکو  اب  ار  هبراضم  دقع  دوش و  یم  هطـساو  اه  نآ  نیب 

راذـگاو نارازگراک  هب  صاخ  طیارـش  تیاعر  هبراضم و  دـقع  اب  ار  شلاوما  اـت  دوش  یم  لـیکو  راذـگ  هدرپس  يوس  زا  هک  تسا  يا 
.دزاس صخشم  نیعم  دصرد  اب  هدمآ  تسد  هب  دوس  زا  ار  کی  ره  مهس  دنک و 

، يزرواشک یتعنـص و  يداصتقا ، هعـسوت  رد  يوبر  یتنـس  ماظن  يارب  نیزگ  ياج  هنیزگ  کی  ناونع  هب  هبراضم  دقع  تیقفوم  مود - 
تیوقت هب  وس  کی  زا 
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يریگراک هب  ماگنه  رد  عناوم  ندرب  نیب  زا  هب  رگید ، يوس  زا  دراد و  یگتسب  هطساو »  » و لماع » «، » کلام  » نیب دامتعا  يراد و  تناما 
: دراد یگتسب  دراوم  نیا  هب  هناگ  هس  ياضعا  نیب  ینیمضت  طیارش  ققحت  .تسا  هتسباو  هبراضم 

ياه تصرف  ندرک  مهارف  زا  دـنک ، يّدـج  شالت  نارازگراـک  اـب  هبراـضم  دـقع  يارجا  بساـنم  هنیمز  ندرک  مهارف  يارب  کـناب  . 1
.دنکن ریخأت  دراد ، دوجو  کناب  رد  هک  ییاه  هدرپس  يراذگ  هیامرس  يارب  دزرون و  تلفغ  هبراضم  يارب  بسانم 

روشک زا  جراخ  لخاد و  یلام  ياهرازاب  رد  هک  ینایرتشم  اب  دناوتب  ینعی  دشاب ؛ هتـشاد  لماک  يدازآ  اه  هدرپس  فرـصت  رد  کناب  . 2
ای یلک  تروص  هب  يراـجت ، تـالماعم  عاونا  رد  دـناوت  یم  دـقع  نیا  .دـیامن  دـعقنم  هبراـضم  دـقع  دراد ، یللملا  نیب  ياـه  سروب  و 
ار یلخاد  ای  یناهج  هصرع  رد  يداصتقا  تفرـشیپ  دـشر و  ات  دوش  میظنت  یلحم  ای  یناـهج و  رازاـب  ياـه  صخاـش  ساـسا  رب  یئزج ،

.دنک داجیا  كرحت  یلام  ياهرازاب  رد  لصاح و 

عاضوا دوبهب  یناهج و  یلخاد و  ياه  تمیق  ياه  ناسون  اضاقت ، هضرع ، رظن  زا  ار  رازاـب  يداـصتقا  عاـضوا  تسا  فظوم  کـناب  . 3
.دشاب هتشاد  رظن  ریز  تقد  هب  دادرارق  نتسب  قیرط  زا  هدنیآ  رد  رازاب  يداصتقا 

لـصاح نانیمطا  يو  يراد  تناما  راـک و  تیفیک  تیّدـج ، زا  اـت  دوش  تخادرپ   (1) براضم هب  هلحرم  دـنچ  رد  هبراضم  هیامرـس  . 4
.دوش

صخشم راذگ  هیامرس  کناب  يوس  زا  هک  یلماع  هب  يریذپدامتعا  نازیم  . 5
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مک بیرف ، یـشورف ، مک  تناـیخ ، ربارب  رد  ار  لـماع )  ) راـک بحاـص  ناوت  یمن  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دوش ؛ تیوـقت  دوـش ، یم 
زا راـک  بحاـص  هک  نیا  رگم  تسین ، یفاـک  ییاـهنت  هب  نوناـق  هک  تسا  نـشور  .درک  نیمـضت  دوـس  ندرک  ناـهنپ  طارفا و  يراـک ،

.دیامن تبقارم  تظافح و  دوخ ، لاوما  نوچ  مه  نارگید  لاوما  زا  هک  دشاب  رادروخرب  يریذپدامتعا  یقالخا و  ياه  یگژیو 

هبرجت ياراد  اه  تمیق  ناسون  رازاب و  تیعضو  لغاشم ، رد  يراذگ  هیامرس  تعنـص ، تراجت ، هصرع  رد  راک  بحاص  تسا  مزال  . 6
.دشاب يراک  هقباس  و 

تادراو و  اه ، تیدودحم  اه و  تیفرظ  رظنم  زا  تراجت  ورملق  موهفم و  هرابرد  ار  يا  هدرتسگ  ياه  شهوژپ  تسا  فظوم  کناب  . 7
ار دـنک  یم  هراشا  رازاب  عاضوا  دوبهب  هب  هک  ییاه  صخاش  رازاب و  رد  اضاقت  هضرع و  تیعـضو  نینچ  مه  .دـهد  ماـجنا  تارداـص  و 

دراذگب نایم  رد  کناب  اب  رازاب  تیعضو  زا  ار  دوخ  ياه  هبرجت  راک ) بحاص   ) براضم لماع  تسا  مزال  نیب  نیا  رد  .دیامن  یـسررب 
.دنامب ناما  رد  یلامتحا  ياهرطخ  زا  لماک ، طلست  اب  دنک و  دروآرب  ار  هبراضم  جیاتن  دناوتب  کناب  ات  دریذپب  ار  کناب  طیارش  و 

 - دشابن رت  مک  لاس  کی  زا  ًالثم  هک  یتدم -  يارب  ار  شا  هیامرـس  دزاس  مزلم  یعرـش  مازلا  اب  ار  راذـگ  هدرپس  کناب ، تسا  مزال  . 8
.دهد رارق  لماع  رایتخا  رد  هبراضم  ناونع  هب  ار  هیامرس  دشاب  هتشاد  تصرف  کناب  ات  دراذگب  کناب  رایتخا  رد 

هدش قفاوت  هک  لوقعم -  نیعم و  ّدح  زا  شیاهدزم  تسد  فراصم و  رد  دـنک  راداو  ار  لماع  کناب ، تسا  مزال  هبراضم  دـقع  رد  . 9
.دوب دهاوخ  نماض  دازام ، هب  تبسن  لماع  دوخ  تروص  نیا  ریغ  رد  دورن ، رتارف  تسا - 
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داوم دیرخ  نامز  ات  دادرارق  داقعنا  هظحل  زا  دوش ، یم  ماجنا  هک  يا  هبراضم  دنیآرف  رد  هک  دنک  طرش  لماع  اب  کناب  تسا  مزال  . 10
اه تمیق  نیب  توافت  دیرخ و  ماگنه  الاک  تمیق  دروم  رد  مزال  تاعالطا  لماع ، نینچ  مه  .دیامن  هئارا  ار  یفاک  تاعالطا  سانجا ، و 
اب دروآ و  تسد  هب  ار  مزال  تاعالطا  هک  دراد  دوجو  کناب  يارب  ناکما  نیا  .دهد  رارق  کناب  رایتخا  رد  ار  هبراضم  دادرارق  نایاپ  ات 

رظن زا  دادرارق  داقعنا  تدـم  رد  رازاب  عاـضوا  رب  رگید ، يوس  زا  .دـشاب  هتـشاد  هرطیـس  اـه  نآ  رب  دراد ، دوجو  هک  يدـیدج  لـیاسو 
طیارـش دنیبب ، تحلـصم  هک  یتروص  رد  دناوت  یم  کناب  نینچ  مه  .دشاب  هتـشاد  طلـست  یلخاد  یناهج و  ياه  تمیق  لوزن  دوعص و 

.دنک هفاضا  زین  ار  يرگید 

تروص هب  تکرـش  يزادـنا  هار  رد  تسا ، لیکو  هبراضم  دادرارق  داقعنا  رد  ناراذـگ  هدرپس  يوس  زا  هک  هنوگ  نامه  کـناب  موس - 
دـنک و یم  دـقعنم  ار  هبراضم  ياهدادرارق  زا  کی  ره  اه ، هدرپس  عومجم  اب  کناب  نیا ، رب  انب  .تسا  لیکو  اه  نآ  يوس  زا  زین  عاـشم 
اه هرطاخم  شهاک  هبراضم و  تیقفوم  هب  ار  ناراذگ  هدرپس  دامتعا  عوضوم  نیا  تسا ، عاشم  ناراذگ  هدرپس  همه  نایم  هیامرس  نوچ 
ره هدرپس  رگید ، ترابع  هب  .درادـن  دوجو  ًالومعم  اهدادرارق  هنوگ  نیا  رد  نایز  لامتحا  اریز  درب ؛ یم  الاب  یلامتحا  ياـه  کـسیر  و 

نینچ زین  يوبر  ياه  کناب  رد  هک  هنوگ  نامه  دـیآ ، یمنرد  کـناب  کـلم  هب  تسه و  یقاـب  دوخ  بحاـص  کـلم  رد  راذـگ  هدرپس 
فرـصت دراد ، تلاـکو  هیامرـس  ناـبحاص  همه  يوس  زا  نوچ  کـناب  .تسین  ادـج  نارگید  ياـه  هدرپس  زا  صخـش  هیامرـس  تسا و 

ره مهـس  هجیتن ، رد  .دـهد  یم  رارق  ناراذـگ  هدرپس  کلم  عاشم ، تروص  هب  ار  اـه  هدرپس  همه  هک  تروص  نیا  هب  دـنک ؛ یم  یعرش 
هبراضم هیامرس  لک  ینعی  نیا  تسا و  هدرپس  رادقم  هزادنا  هب  هیامرس  عومجم  زا  ناراذگ  هدرپس  زا  کی 
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.دشاب یم  كرتشم  ناش  هدرپس  تبسن  هب  همه  نیب 

نیمضت یضرق  هکلب  دوش ، یمن  بوسحم  یهقف  يانعم  هب  هعیدو  دوش ، یم  هتـشاذگ  يوبر  ياه  کناب  رد  هک  ییاه  هدرپس  مراهچ - 
کناب زا  شا  هدرپس  رب  هوالع  راذـگ  هدرپس  هک  ار  یغلابم  لیلد ، نیمه  هب  .دـنام  یم  یقاب  نماـض  همذ  رد  نآ  لـثم  هب  هک  تسا  هدـش 

کلم رد  تسا و  هعیدو  یهقف ، يانعم  هب  اه  هدرپس  نوچ  ابر ، نودـب  کناب  رد  اما  تسا ، ضرق  رب  دازام  ياه  هرهب  دـنک ، یم  اـضاقت 
.دوش یمن  لثم  هب  نیمضت  يوبر  ياه  کناب  فالخرب  دنام ، یم  یقاب  دوخ  نابحاص 

هیامرـس تراسخ  تروص  رد  ار  هعیدو  لماک  تمیق  دناوت  یم  یمالـسا ، متـسیس  هب  ناراذگ  هدرپس  نانیمطا  تیوقت  يارب  کناب  هتبلا 
دوش اعدا  ات  ار  لماع  شقن  هن  دنک  یم  افیا  ار  هطساو  شقن  کناب  اریز  درادن ؛ دوجو  یعرـش  عنام  چیه  دروم  نیا  رد  دنک و  نیمـضت 
رگا دوش  یم  دـهعتم  کناب  هک  تسا  نیا  کناب  تنامـض  زا  ام  دارم  .دـشاب  هیامرـس  نماض  دـناوت  یمن  هبراضم ، دـقع  رد  لـماع  هک 

ترابع هب  .دـشاب  هدـش  دراو  تراسخ  نماض  ددرگ ، تراسخ  راچد  ای  دوش  فلت  لماع  ریـصقت  يراـک و  مک  لاـمها ، نودـب  هدرپس 
: دوش یم  روصت  تروص  ود  هب  هلماعم  تنامض  رگید ،

هداتفا اج  اه  نهذ  رد  روهـشم و  ناهیقف  نیب  تروص  نیا  .رگید  صخـش  همذ  هب  یـصخش  همذ  زا  یهدـب  نید و  لاـقتنا  لوا : تروص 
.تسا یهدب  طقف  نآ  دروم  تسا و 

هک تسا  نآ  تیاهن  رد  تنامض ، عون  نیا  تشگرب  .دریگب  هدهع  رب  ار  نآ  تیلوئـسم  دوش و  دهعتم  ار  يزیچ  صخـش  مود : تروص 
دروم هک  یتروص  رد 
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رظن زا  تروص  نیا  .دیامن  نیزگ  ياج  ار  نآ  تنامـض ، دروم  تمیق  ای  لثم  تخادرپ  اب  هک  تسا  نماض  همذ  رب  دوش ، فلت  تنامض 
.دوش یم  روصت  نیع  رد  مه  نید و  رد  مه  هک  تسا  تنامض  يارب  يرگید  يانعم  فرع ،

هب يا  همذ  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  نینچ  مه  .دـبایب  لاقتنا  نماض  همذ  هب  راکهدـب  همذ  زا  یهدـب  هک  تسین  نیا  لوا  تروص  ياـنعم 
یلاح رد  دوش ، یم  دـهعت  نید  تخادرپ  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  تسا ، لطاب  راـک  نیا  ًاعرـش  نوچ  دوش ؛ همیمـض  رگید  همذ ي 

همذ هب  راکهدب  همذ  زا  نید  لاقتنا  کناب  اریز  تسا ؛ لیبق  نیا  زا  زین  کناب  يوس  زا  کچ  لوبق  .تسا  یقاب  راکهدب  همذ  رد  نید  هک 
هک دنک  یم  دصق  تنامـض  يارب  ار  يرگید  يانعم  هکلب  تسا ، لطاب  رما  نیا  نوچ  دنک ؛ یمن  دصق  ار  نآ  ندـش  همیمـض  ای  دوخ و 

دهعت نیا  هجیتن  .کناب  همذ  هب  نآ  نتفاین  لاقتنا  راکهدب و  همذ  رد  نآ  ياقب  اب  راکناتسب  هب  نید  يادا  هب  کناب  دهعت  زا  تسا  ترابع 
؛ دنک یم  هبلاطم  کناب  زا  ار  شلوپ  دنک و  یم  هعجارم  کناب  هب  راکناتسب  صخش  دنکن ، تخادرپ  ار  نید  راکهدب  رگا  هک  تسا  نآ 

.تسا هدرک  دهعت  کناب  نوچ 

ياضتقم اریز  دنک ؛ ناربج  ار  نآ  لام ، رب  تراسخ  ندش  دراو  تروص  رد  دوش  یم  دهعتم  صخش  هک  تسا  نیا  مود  تروص  يانعم 
صخـش هک  ینامز  اما  .رگید  یـسک  هدهع  رب  هن  تسا ، کلام  هدهع  رب  شتراسخ  لام ، ندش  فلت  تروص  رد  هک  تسا  نیا  هدـعاق 
.کلام هن  تسا ، صخش  نآ  هدهع  هب  تراسخ  ناربج  دنک ، ناربج  ار  نآ  تراسخ ، ندش  دراو  تروص  رد  دوش  یم  دهعتم  يرگید 

عوقو تروص  رد  دوش  یم  دهعتم  کناب  .تسا  اتسار  نیمه  رد  زین  ام  ثحب 
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هک کناب -  هاگره  سپ  .دزادرپب  ار  نآ  ضوع  دوش ، فلت  لماع  یهاتوک  نودب  لام  رگا  دنک و  ناربج  ار  نآ  لام ، نیع  هب  تراسخ 
رد تسا و  هدش  نیمـضت  شا  هدرپس  نوچ  دـبای ؛ یم  شیازفا  راذـگ  هدرپس  نانیمطا  کش ، یب  دـنک ، يدـهعت  نینچ  تسا -  هطـساو 

.دنیب یمن  يررض  زین  فلت  تروص 

رد هدرک ، بصغ  هک  ار  یلاـم  نیع  تسا  مزلم  ًاعرـش  بصاـغ  صخـش  هک  تسا  بصغ  باـب  رد  تنامـض  هلئـسم  هباـشم  هلئـسم  نیا 
باب رد  تنامـض  هک  نیا  تیاهن ، رد  .دزادرپب  ار  شـضوع  تسا ، هتفر  نیب  زا  رگا  دنادرگرب و  لام  بحاص  هب  ندوب  دوجوم  تروص 

.دشاب یم  طرش  دادرارق و  ساسا  رب  هکلب  تسین ، هدعاق  قباطم  ثحب  نیا  رد  اما  تسا ، هدعاق  قباطم  بصغ 

هیامرـس اب  هبراضم  دادرارق  اب  دوخ  ناـیرتشم  ياـه  هدرپس  يراذـگ  هیامرـس  لـیلد  هب  اـبر -  نودـب  کـناب  هک  يدوس  تبـسن  مجنپ - 
یم دوخ  ناـیرتشم  هب  يوبر  کـناب  هک  تسا  يدوس  زا  شیب  بتارم ، هب  دزادرپ ، یم  هدـش -  ناـیب  طیارـش  اـب  نـالماع -  ناراذـگ و 
مهم نیا  هک  تسا  یعیبط  .دـشاب  هتـشاد  رارق  هتـسویپ  دوبهب  دـشر و  رد  یلحم  یناهج و  داصتقا  تیعـضو  هک  ینامز  هژیو  هب  دزادرپ ؛

هب .دوش  بلج  اـبر  نودـب  کـناب  رد  يراذـگ  هدرپـس  رد  لـغاشم  ناـبحاص  مدرم و  رظن  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  یلماوـع  زا  یکی 
.دزاس یم  نئمطم  رما  نیا  ماجنا  هب  ار  مدرم  مه  ینید  لماع  هک  نیا  هوالع 

زا دراد ؛ دوجو  توافت  جیار  کناب  رد  يوبر  ضرق  نیب  یمالـسا و  کناب  رد  هبراضم  دقع  نیب  هک  دیآ  شیپ  ماهبا  نیا  تسا  نکمم 
ياه کناب  رد  هبراضم  دـقع  دوس  هک  یلاـح  رد  تسا  ینیمـضت  دـص  رد  دـص  یتنـس  ياـه  کـناب  رد  يوبر  ضرق  دوس  هک  ور  نیا 

تیاهن رد  تسین و  ینیمضت  دص  رد  دص  یمالسا 
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دوقع رد  .دـشاب  هبراضم  دوقع  عفن  هب  رازاب  ياه  صخاش  ناـسون  دـنچ  ره  درک ، یفن  هبراـضم  دـقع  رد  ار  ناـیز  لاـمتحا  ناوت  یمن 
ات دـنوش  یمن  قیوشت  نارجات  مدرم و  لیلد ، نیمه  هب  .درب  نیب  زا  ناوت  یمن  هبقرتم  ریغ  طیارـش  لیلد  هب  ار  تراسخ  لامتحا  هبراضم ،

جیار ياه  کـناب  رد  ار  دوخ  هیامرـس  دـندنم  هقـالع  هک  یلاـح  رد  دـنراذگب ، اـبر  نودـب  یمالـسا  ياـه  کـناب  رد  ار  دوخ  هیاـمرس 
.دنراذگب

هبـساحم اب  ار  يراذـگ  هیامرـس  ياهدادرارق  رد  ررـض  تراـسخ و  لاـمتحا  دـناوت  یم  اـبر  نودـب  کـناب  تفگ : ناوت  یم  خـساپ  رد 
رد هکلب  دنک ، یمن  دقعنم  هناگادج  دوخ  يرتشم  ره  يارب  ار  هبراضم  دقع  ابر ، نودـب  کناب  اریز  دـناسرب ؛ رفـص  دـح  ات  تالامتحا ،

يددـعتم يراجت  ياهدادرارق  دنتـسین -  رفن  دـص  زا  رت  مک  الثم  هک  دوخ  نایرتشم  كرتشم  هیامرـس  اب  فلتخم ، يراجت  ياه  شخب 
هب رما و  نیا  وترپ  رد  دنکیرـش و  دوخ  تبـسن  هب  يراجت  ياهدادرارق  نیا  زا  کی  ره  هیامرـس  رد  نایرتشم  همه  نیا ، رب  انب  .ددـنب  یم 

دوجو اهدادرارق  نیا  زا  یخرب  رد  تراـسخ  لاـمتحا  هتبلا  .تسا  لـمتحمان  اـهدادرارق  نیا  یماـمت  رد  تراـسخ  تـالامتحا ، باـسح 
زا رت  شیب  رایـسب  دوس ، نیا  اسب  هچ  تسا و  ینیمـضت  دـص  رد  دـص  دوس ، دـش ، نایب  هبراضم  دـقع  يارب  هک  یطیارـش  اب  یلو  دراد ،

دـشر و لاح  رد  رمتـسم  تروص  هب  رازاب  عاضوا  هک  ینامز  هژیو  هب  دـیآ ؛ یم  تسد  هب  جـیار  يوبر  ياه  کناب  زا  هک  دـشاب  يدوس 
.دشاب دوبهب 

ینیمـضت زین  ابر  نودـب  یمالـسا  کناب  رد  تسا ، ینیمـضت  يوبر  یتنـس  کناب  رد  هک  هنوگ  نامه  دوس ، هک  دـش  نشور  اج  نیا  اـت 
کناب شقن  هک  میتفگ  نیمه  يارب  .تسا  یتنـس  کناب  دوس  زا  رت  شیب  بتارم ، هب  یمالـسا  يابر  نودب  کناب  دوس  هاگ  هکلب  تسا ،

يداصتقا و دشر  رد  جیار  کناب  شقن  زا  یمالسا 

ص:63

جیار نوگ  هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


زا دش ، نایب  هچ  نآ  مامت  .تسین  رت  مک  یناهج  یلحم و  یلام  ياهرازاب  رد  يراذگ  هیامرـس  تراجت و  هصرع  رد  نآ  يایوپ  تیلاعف 
مالـسا و هب  ناناملـسم  داقتعا  لـیلد  هب  مالـسا  نید  نوچ  دراد ؛ يرت  شیب  تیمها  یمالـسا  ینید و  رظنم  زا  اـما  دوب ، يداـم  هاگدـید 

دهاوخ یم  ناشیا  زا  تنس ، باتک و  زا  هتفرگرب  یمالسا  ماکحا  رد  ناشتلاصا  لالقتـسا و  ظفح  دنوادخ و  هاگـشیپ  رد  ناشتیلوئـسم 
حیرـص مکح  هب  ًاعرـش و  هک  يوبر -  ياه  کناب  رد  يراذـگ  هدرپس  زا  دـنراذگب و  ابر  نودـب  یمالـسا  ياه  کناب  رد  ار  ناشلاوما 

.دننک بانتجا  تسا -  یقالخا  ینید و  ياه  شزرا  هب  ندیسر  يارب  یعنام  تسا و  مارح  تنس ، نآرق و 

« ضارت نع  هراجت   » هلئسم

(1)

هنالاس تروص  هب  ار  ینیعم  دوس  یمالـسا  کناب  رگا  لاثم  يارب  .درک  نییبت  زین  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراِجت   » باـب زا  ار  عوضوم  نیا  ناوت  یم 
هدرپـس نیا  ناوـت  یمن  ضرف  نیا  اـب  تفرگ ؛ رظن  رد  ضارت  نع  تراـجت  ناوـنع  هب  ار  يراذـگ  هدرپـس  نینچ  ناوـت  یم  دـنک ، نییعت 

هدننک یفن  يراذگ ، هیامرـس  نیا  ندوبن  هبراضم  هتبلا  .درادن  دوجو  نآ  رد  هبراضم  یتسرد  طرـش  اریز  تسناد ، هبراضم  ار  يراذـگ 
.دشاب یمن  ضارت  نع  تراجت 

تراجت ناونع  تحت  هک  نیا  هن  دوش ، یم  يوبر  ضرق  هب  لیدبت  يراذگ  هیامرس  نیا  هبراضم ، ندش  لطاب  اب  دوش  اعدا  تسا  نکمم 
.دریگب رارق  ضارت  نع 
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ضرق موهفم  .درادن  دوجو  ضرق  هب  ندش  لیدبت  يارب  یمازلا  دـشابن ، هبراضم  يراذـگ  هیامرـس  نیا  رگا  یتج  هک ، تسا  نیا  خـساپ 
رد دوش ، یم  کلام  لثم  هب  نیمـضت  اب  ار  لاـم  هدـنریگ  ضرق  نداد ، ضرق  رد  هک  ارچ  تسا ، راـگزاسان  يراذـگ  هیامرـس  اـب  يوبر 

هدنام یقاب  کلام  کلمت  رد  لام  هک  دوجو  نیا  اب  دنک ، راک  نآ  اب  ات  دوش  یم  هداد  رازگراک  هب  لام  يراذـگ  هیامرـس  رد  هک  یلاح 
تـسا نیا  رما  تیاهن  دوش ؟ لیدبت  ضرق  هب  هبراضم  هک  دراد  ناکما  هنوگچ  هبراضم ، ندـش  لطاب  ضرف  اب  فیـصوت و  نیا  اب  .تسا 

.دنام یم  یقاب  رازگراک  دزن  تناما  ناونع  هب  لام  هک 

هک دنک  طرش  دزادرپب و  تراجت  يراذگ و  هیامرـس  هب  يو  لاوما  اب  رازگراک  هک  دوش  یـضار  کلام  هک  یتروص  رد  ساسا ، نیا  رب 
یعرش عنام  دریذپب -  ار  نیا  زین  لماع  و  دیامن -  تفایرد  يو  زا  ار  ینیعم  غلبم  هلاس  کی  ای  ههام  شش  ههام ، کی  ياهدیسررس  رد 

؛ دـنناد یم  ضارت  نع  تراجت  زا  یتلاح  ار  نیا  ـالقع  اریز  درادـن ، دوجو  ضارت  نع  تراـجت  ناونع  هب  قفاوت  نیا  ندوب  حیحـص  رد 
.دوش یم   (1) میرک نآرق  هکرابم  هیآ  مکح  لومشم  نیاربانب 

هک تسا  یگدیچیپ  نودب  ناسآ و  يا  هویـش  نیا ، درک و  لح  بیترت  نیا  هب  ار  اه  ماو  اه و  ضرق  دنیارف  لکـشم  ناوت  یم  هجیتن ، رد 
.دیامن هدافتسا  نآ  زا  دناوت  یم  ابر ، زا  زیهرپ  يارب  يدرف  ره 
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هیآ ءاسن -  هروس  .دشاب  هتفرگ  ماجنا  امـش  زا  رگیدکی  تیاضر  اب  يدتـس  داد و  هکنآ  رگم  دیروخم  اوران  هب  ار  رگیدـمه  لاوما  دـیا 
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هبراضم دقع  رد  راک ) بحاص   ) لماع و  هیامرس ) بحاص   ) کلام نیب  دوس  میسقت 

دوس میسقت 

و  ) تسین دادرارق  فرط  نوچ  کناب  دوش ، یم  میـسقت  کیره  دـصرد  بسانت  هب  دوس  لماع ، کلام و  نیب  هبراـضم  دـقع  ساـسا  رب 
دنک یم  لماع  کلام و  نیب  هبراضم  دقع  داقعنا  هب  مادقا  هک  نیا  لیلد  هب  اما  دوش ؛ یمن  کیرش  دوس  رد  دوش ) یم  بوسحم  هطساو 

دزمراـک راـک  نیا  ربارب  رد  دراد  قح  دوش و  یم  هدرمـش  مرتحم  شراـک  دـیامن ، یم  تراـظن  دادرارق  ماـجنا  یتـسرد  رب  ناـیاپ ، اـت  و 
: درک یسررب  ناوت  یم  تروص  دنچ  هب  یهقف  رظن  زا  ار  هلئسم  نیا  تیعورشم  .دنک  تفایرد 

اضاقت کناب  زا  راذگ  هدرپس  هک  تروص  نیا  هب  دوش ؛ یم  هلاعجلا ) قح   ) دزمراک تفایرد  قحتسم  هلاعِج  دادرارق  ساسا  رب  کناب  . 1
عنم چیه  دادرارق  نیا  دـنک و  مادـقا  نیعم  يدزمراک  اب  نآ ، رب  تراظن  هبراضم و  دادرارق  يارجا  يارب  شیاه ، هدرپس  اب  هک  دـنک  یم 

یـشخب رگا  اما  تسا ، لاکـشا  یب  تسه ، کلام  ِکلم  رد  العف  هک  دشاب  یجراخ  لام  زا  دزمراک  رگا  ضرف ، نیا  رد  .درادـن  یعرش 
دوجو دوس  نآ  رـضاح ، لاح  رد  ًایناث  تسا و  لوهجم  دوس  نآ  ًـالوا  هک  دوش  لاکـشا  تسا  نکمم  دـشاب ، يراذـگ  هیامرـس  دوس  زا 

.درادن

، دـشاب لوـهجم  دوـس  رادـقم  رگا  یتـح  هک  تسا  رثا  یب  تهج  نآ  زا  لوا  لاکـشا  .درادـن  يرثا  هنیمز  نیا  رد  قوـف  لاکـشا  ود  ره 
دوس رادقم  ندش  صخشم  هب  هتسباو  هلاعج  دقع  ندوب  حیحص  هک  ارچ  دنز ؛ یمن  هلاعج  دقع  تحص  هب  يررض 
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لوهجم ءیش ، کی  نتشادن  دوجو  لثم  دوس  دیابن  ینعی  تسا ؛ دوس  لصا  نتشاد  دوجو  هلاعج ، ندوب  حیحص  طرش  هکلب  تسین ، نآ 
.دشاب قلطم 

دادرارق داـقعنا  ناـمز  رد  هلاـعجلا  قح  ندوب  کـیلمت  لـباق  هب  طورـشم  هلاـعج ، دـقع  هک  تسا  رثا  یب  تهج  نآ  زا  زین  مود  لاکـشا 
قح تیرومأم ، هب  ندرک  لمع  زا  سپ  هکلب  دوش ، یمن  دزمراک  کلام  کـناب )  ) لوعجم هلاـعج ، دـقع  داـقعنا  ضحم  هب  اریز  تسین ،
ره دـشاب ، هتـشاد  ار  کناب  هب  دزماک  کیلمت  تیلباق  راذـگ ،) هیامرـس   ) لعاج تسیاب  یم  نامز  نیا  رد  .دـنک  یم  کلمت  ار  هلاـعجلا 

نیا هب  دشاب ؛ هتشاد  یجراخ  تیدوجوم  هلاعجلا  قح  هک  نیمه  نیاربانب  .تسا  هدوبن  کیلمت  لباق  دزماک  دادرارق ، داقعنا  ماگنه  دنچ 
لعاج همذ  رد  هلاعجلا  قح  هک  نیا  ای  و  دوش ، نآ  کلام  هلاعج  دادرارق  ماجنا  اب  لوعجم  دـشاب و  لعاج  کلم  رد  لـعفلاب  هک  بیترت 

.دنک یم  تیافک  دشاب ؛ تباث 

هدرپس دومن ، تراظن  نآ  رب  نایاپ  ات  دـناسر و  مامتا  هب  تیقفوم  اب  ار  هژورپ  کناب  رگا  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  هلاعج ، ثحب  هجیتن  رد 
هب دنک و  یم  ادـیپ  یجراخ  تیدوجوم  دوس  زا  یتمـسق  نوچ  ساسا  نیا  رب  .دـهد  یم  صیـصخت  کناب  هب  ار  دوس  زا  یـشخب  راذـگ 

.درادن یلاکشا  چیه  هلاعج  تسا ، کیلمت  لباق  دریگ و  یم  رارق  لعاج  کلم  رد  لعفلاب  تروص 

.دیآ یمن  تسد  هب  مه  یهاگ  دیآ و  یم  تسد  هب  یهاگ  اریز  تسین ؛ ینیمـضت  يروآدوس ، هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  یهاگ 
؟ دهد رارق  هلاعج  دقع  دزمراک  ار  یمتح  ریغ  دوس  نیا  زا  یشخب  راذگ  هدرپس  تسا  حیحص  ایآ 

، ناشیاه هدرپس  اب  کناب  دـش ، هتفگ  هچ  نانچ   ) یلو درادـن  ینیمـضت  مولعمان و  دوس  ییاهنت ، هب  هبراـضم  ره  تفگ ، دـیاب  خـساپ  رد 
ياه يراذگ  هیامرس  هب  مادقا 
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.تسا ینیمضت  ًالومعم  کناب ، يا  هبراضم  ياهدادرارق  عومجم  يروآدوس  سپ ) دنک ، یم  ددعتم 

؟ داد صاصتخا  کناب  هب  هبراضم  دقع  ساسا  رب  ار  دوس  زا  یشخب  ناوت  یم  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  شسرپ  نیا  زین  یهاگ 

، تسا هدوبن  دادرارق  فرط  کناب  هتفرگ و  تروص  لماع  راذگ و  هدرپس  نیب  هبراضم  دادرارق  اریز  تسین ؛ ریذـپ  ناکما  ریخ ، خـساپ :
، تروص نیا  رد  .تسا  راذـگ  هدرپس  لـماع و  نیب  يا  هطـساو  نآ ، رب  تراـظن  هبراـضم و  دادرارق  نداد  ماـجنا  لـیلد  هب  کـناب  هکلب 
رد دوش و  کیرـش  يدصرد -  تروص  هب  دوس -  رد  هیامرـس  بحاص  اب  لماع  هک  دـشاب  نآ  يدادرارق  نینچ  دافم  هک  تسا  یعیبط 

، راذگ هدرپس  کناب و  نیب  دیدج  هبراضم  دادرارق  داجیا  .دشاب  هتـشادن  روضح  کناب  دـننام  يرگید  فرط  يدـصرد ، تکارـش  نیا 
.تسا ضرف  فالخرب 

هبراضم و دـقع  ماجنا  يارب  ار  کناب  راذـگ ، هدرپس  هک  تروص  نیا  هب  دوش ؛ یم  دزمراک  قحتـسم  هراجا ، دـقع  ساسا  رب  کـناب  . 2
، راذـگ هدرپس  هک  تسا  نیا  تروص  نیا  ندوب  حیحـص  طرـش  .دـنک  یم  ریجا  نیعم ، ترجا  لابق  رد  هبراضم  نایاپ  ات  نآ  رب  تراظن 

راذـگ هدرپس  تیکلام  رد  رـضاح  لاح  رد  دراد و  یجراخ  دوجو  تسا ، کیلمت  لباق  دـقع ، ماگنه  هک  دـهد  رارق  یلام  زا  ار  ترجا 
.دشاب تباث  راذگ  هدرپس  همذ  رد  ترجا  هک  نیا  ای  دشاب و  یم 

: تسین تسرد  لیلد  ود  هب  دوش ، هداد  رارق  دوس  زا  یشخب  ترجا  رگا 

نازیم ندوب  صخشم  هراجا ، تحص  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، مولعمان  دوش  یم  صخـشم  يدصرد  تروص  هب  هک  يدوس  رادقم  لوا :
.تسا ربتعم  هراجا 
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کلام هراجا ، دـقع  ندـناوخ  دّرجم  هب  ریجا  اریز  دـشاب ؛ کیلمت  لـباق  راذـگ  هدرپس  يوس  زا  ترجا  دـقع ، ماـگنه  تسا  مزـال  مود :
کلم هب  ار  نآ  راذـگ  هدرپـس  اـت  تسین  دوجوم  دادرارق  يارجا  ماـگنه  دوس ، هک  تسا  نیا  رب  ضرف  هک  یلاـح  رد  دوش ، یم  ترجا 

همذ رد  ای  دـشاب ، راذـگ  هدرپس  تیکلام  رد  لعفلاب  هک  دـشاب  هتـشاد  یجراخ  دوجو  ای  ترجا  تسا  مزـال  نیا ، رب  اـنب  .دروآرد  ریجا 
.دومن ظاحل  دادرارق  رد  ترجا  ناونع  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دشاب  تباث  راذگ  هدرپس 

دوس یتقو  هک  دنک  یم  طرش  يدادرارق  رد  راذگ  هدرپس  اب  کناب  هک  تروص  نیا  هب  دشاب ؛ هجیتن  طرـش  ساسا  رب  کناب  دزمراک  . 3
زا یشخب  هک  تسین  نیا  شیانعم  اریز  درادن ؛ یعرش  لاکشا  چیه  طرـش  نیا  .دبای  صاصتخا  وا  هب  نآ  زا  ینیعم  مهـس  دش ، راکـشآ 

لوقعم و ریغ  طرش ، عون  نیا  هک  دیایب  شیپ  لاکشا  نیا  هجیتن ، رد  ات  دیآرد  کناب  تیکلم  هب  نآ  ندشراکشآ  نامز  يادتبا  زا  دوس 
کلم رد  نآ  ندـش  لخاد  لوط  رد  دوس  زا  یـشخب  طرـش ، ياـضتقم  هب  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هکلب  تسا ، هلماـعم  نوناـق  فلاـخم 

.درادن یعنام  چیه  تلاح  نیا  دیآ و  یم  رد  کناب  تیکلم  هب  راذگ ، هدرپس 

ار یصخشم  غلبم  دوس ، زا  هک  دنک  یم  طرش  راذگ  هدرپس  اب  کناب  هک  تروص  نیا  هب  دشاب ، راک  طرـش  ساسا  رب  کناب  دزمراک  . 4
.دیامن تفایرد  نآ  رب  تراظن  هبراضم و  دادرارق  داقعنا  لیبق  زا  تسا ، هداد  ماجنا  هک  یتامدخ  ربارب  رد 

، دهد ماجنا  ار  راک  نیا  دننام  یسک  رگا  دنجنـس ) یم  فرط  ود   ) هک تروص  نیا  هب  دشاب ، لثملا  ترجا  ساسا  رب  کناب  دزمراک  . 5
(. تسا ترجا  نامه  قحتسم  زین  کناب  و   ) دریگ یم  ترجا  نازیم  هچ 
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مهارف يراذگ ، هیامرـس  هبراضم و  يارب  هیامرـس  هئارا  لیبق  زا  دهد -  یم  لماع  هب  هک  یتامدخ  لباقم  رد  دراد  قح  کناب  یفرط ، زا 
ترجا زین  لماع  زا  شیاه -  صخاش  رازاب و  عاضوا  زا  یتاعالطا  نداد  وا ، تیقفوم  يارب  بسانم  ياضف  داجیا  تصرف و  نیا  ندرک 

.درک طابنتسا  دش ، نایب  هک  ییاه  تروص  زا  یکی  اب  یهقف  رظن  زا  ناوت  یم  زین  ار  تروص  نیا  .دنک  هبلاطم 

: تسا حرش  نیا  هب  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دراد  زین  يرگید  داعبا  هبراضم 

یم نیعم  هبراضم  دادرارق  يارب  ار  ینامز  یتفایرد ، ياه  هدرپس  یلام و  طیارـش  ساسا  رب  هاـم  ره  اـی  هتفه  ره  ًـالثم  زا  دـعب  کـناب  . 1
.دنبای روضح  هسلج  رد  هدش ، نییعت  طورش  هب  هجوت  اب  ات  دهاوخ  یم  نانآ  زا  دهد و  یم  عالطا  دوخ  نایرتشم  هب  ار  نآ  دنک ،

.دوش صخشم  تسا ، هداد  ماجنا  کناب  هک  ییاه  هبراضم  دوس  هبراضم ، تدم  نایاپ  رد  . 2

.ددرگ مولعم  هبراضم  رد  کیره  هیامرس  مهس  تبسن  هب  هیامرس  نابحاص  نیب  دوس  میسقت  یگنوگچ  . 3

تـسیاب یم  اـبر  نودـب  کـناب  .دریگ  یم  تروـص  روـما  نیا  ناصـصختم  هربـخ و  لـها  تسد  هب  دراوـم ، نیا  ندرک  یتاـیلمع  هـتبلا 
هیامرـس زا  صخـش  ره  مهـس  تبـسن  هب  دوـس  میـسقت  هبراـضم و  دادرارق  رد  هدـشدای  دراوـم  تـسرد  يارجا  يارب  ار  ینف  ییاـهورین 

.دیامن مادختسا  دوجوم  هتفرشیپ  لیاسو  اب  تراظن  يارب  ار  يرگید  ناسانشراک  دیاب  نینچ  مه  .دنک  مادختسا 

يوبر ياه  ضرق  زا  ات  دوب  یتنـس  ياه  کناب  رد  هبراـضم  دادرارق  هراـبرد  ارذـگ  یلک و  يا  هیرظن  دـش ، ناـیب  ثحب  نیا  رد  هچ  نآ 
.میبای ییاهر  مارح 
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تلاکو دقع  مود -  نیزگ  ياج 

دناوت یم  سپ  .دنک  فرصت  ناشیاه  هدرپس  رد  دنیب ، یم  تحلـصم  هچ  نآ  بسح  هب  ات  دراد  تلاکو  ناراذگ  هدرپس  يوس  زا  کناب 
نآ هب  دهد و  رارق  اه  نآ  رایتخا  رد  ار  يا  هیامرس  دهدب ، يوبر  هرهب  اب  ماو  دوجوم ، ياه  هدرپس  زا  دوخ  نایرتشم  هب  هک  نیا  ياج  هب 
دعب .دننک  مادقا  نآ  دننام  يزرواشک و  یتعنـص ، يراجت ، یـصخش ، لیبق  زا  ناشدوخ  ياه  يدنمزاین  دیرخ  يارب  ات  دهد  تلاکو  اه 

یم شدوخ  هب  راد ) تدـم   ) لجؤم تمیق  اـب  دراد  کـناب  زا  هک  یتلاـکو  اـب  ار  لـیاسو  يرتشم  لـیاسو ، نتفرگ  لـیوحت  دـیرخ و  زا 
.دنک نیمضت  ار  نآ  دوس  دشابن و  يوبر  ضرق  دوس  زا  رت  مک  تسیاب  یم  هیسن  دیرخ و  نامز  تمیق  توافت  نینچ  مه  .دشورف 

: تسا ریز  روما  ندش  مهارف  رب  ینتبم  يوبر ، هلماعم  نیزگ  ياج  ناونع  هب  یکناب  ماظن  رد  نیزگ  ياج  نیا  ندرک  یتایلمع 

.دنک تنامض  ار  هیامرس  یموس  صخش  ای  دشاب  هتشاد  دوجو  دیرخ  يارب  کناب ) يرتشم   ) لیکو رد  يراد  تناما  دامتعا و  رصنع 

يا و هقطنم  یناهج و  ياه  تمیق  یلوزن  يدوعـص و  ياه  ناسون  رازاب و  عاضوا  زا  دشاب و  هتـشاد  لماک  تراظن  دـیرخ  رب  کناب  . 2
.دشاب هتشاد  یفاک  تاعالطا  درخب ، رازاب  زا  ار  نآ  دهاوخ  یم  يرتشم  هک  ییالاک  تیعضو  دوبهب  ياه  صخاش 

هارمه يو  اب  ار  یناسانشراک  دیاب  کناب  درادن ، اهالاک  سانجا و  تخانش  دیرخ و  هرابرد  یفاک  تاعالطا  هبرجت و  صخـش ، رگا  . 3
تلاح نیا  رد  .دنک 
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ياهالاک هاگ ، نآ  .درخ  یم  ار  يرتشم  رظن  دروم  ياهالاک  سانـشراک  ای  دریگ ، یم  تروص  کناب  سانـشراک  تروشم  اب  ای  دـیرخ 
.دشورف یم  يرتشم  هب  رت  شیب  دوس  اب  راد  تدم  تروص  هب  ار  هدش  هدیرخ 

یناکم نامز و  هب  ار  لیکو  درف ، يراد  تناما  نانیمطا و  بیرـض  نتفر  الاب  یلامتحا و  ياه  نایز  زا  زیهرپ  يارب  دـناوت  یم  کـناب  . 4
.دنک دیرخ  یصوصخم  تکرش  زا  دهاوخب  يو  زا  الثم  .دنک  دودحم  نیعم 

ص:72

جیار نوگ  هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


هحبارم عیب  موس -  نیزگ  ياج 

مزاول کناب  ِدوخ  دـنرخب ، ار  دوخ  يراجت  ای  یـصخش  مزاول  ات  دوش  هداد  ابر  اـب  ضرق  ناـیرتشم  هب  هک  نیا  ياـج  هب  هحبارم ، عیب  رد 
.دـشورف یم  اه  نآ  هب  تسا ، دوس  نمـضتم  هک  لجؤم )  ) راد تدـم  تمیق  اب  هاگ  نآ  .درخ  یم  يدـقن  تروص  هب  ار  ناـشزاین  دروم 

، یصخش مزاول  زا  معا  نایرتشم  زاین  دروم  ياهالاک  همه  ات  دشاب  هتشاد  ییاهرابنا  کناب  تسین  مزال  هیرظن  نیا  ندرک  یتایلمع  يارب 
الاک دیرخ  هب  مادقا  يرتشم ، هبلاطم  زا  دعب  اهنت  کناب  اریز  دوش ، هریخذ  اج  نآ  رد  نآ  دننام  یلغش و  یتعنص و  یتاسیـسأت ، يراجت ،

دناوت یم  کـناب  درخب ، ار  تسا  هدرک  هیهت  يو  يارب  کـناب  هک  ییـالاک  يرتشم  هبلاـطم ، زا  سپ  هک  یتروص  رد  یتـح  دـنک و  یم 
.دشورفب يرگید  صخش  هب  ار  الاک 

؟ کناب ای  تسا  يرتشم  هدهع  رب  نایز  دنک ، ررض  هلماعم  نیا  رد  کناب  رگا 

نیا هب  تسوا و  همذ  هب  تراـسخ  تسا ، هتفرگ  تروـص  يو  تساوـخرد  يرتـشم و  رما  هب  دـیرخ  نوـچ  تـفگ  ناوـت  یم  خـساپ  رد 
هدشن طرش  مزال  دقع  نمـض  رد  کناب  زا  دیرخ  هدعو  رگا  .دهد  یمن  خر  ناشیاهالاک  دیرخ  زا  نایرتشم  فارـصنا  لکـشم  بیترت ،

تراـسخ زورب  تروص  رد  تسا ، هدـیرخ  ار  ـالاک  ناـیرتشم  تساوخرد  هب  کـناب  نوـچ  اـما  تسین ، روآ  مازلا  يرتـشم  يارب  دـشاب ،
نیا هچ  دوش ، یم  نامـض  بجوم  تسا ، یلام  شزرا  ياراد  دوخ  يدوخ  هب  هک  يراـک  هب  نداد  روتـسد  نوچ  تسا ؛ نامـض  بجوم 
اریز تسا ؛ هلاـعج  باـب  رد  تنامـض  كـالم  رما  نیمه  .ماـع  تروص  هب  هچ  دـشاب و  هتفرگ  تروص  صاـخ  تروص  هب  تساوـخرد 

.هضواعم باب  زا  هن  تسا ، ناوات  تمارغ و  باب  زا  تنامض  دروم ، نیا  رد  نامض 

هیهت ییالاک  شیارب  هک  دنک  تساوخرد  کناب  زا  يرتشم  هاگره  نیا ، رب  انب 
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ررـض کناب  درخن و  ار  الاک  یلیالد  هب  انب  رگا  لاح  نیا  رد  درخب ، کناب  زا  ینیعم  دوس  اب  ار  نآ  دنک  یم  دـهعت  تقیقح  رد  دـیامن ،
.تسا تراسخ  نماض  هداد ، هئارا  هک  یتساوخرد  لیلد  هب  يرتشم  دنک ،

: دوش یم  میسقت  شخب  ود  هب  هلاعج  تقیقح  اریز  درک ؛ فیرعت  هلاعج  ساسا  رب  ار  تنامض  نیا  ناوت  یم  یهقف ، رظن  زا 

تسا یلام  شزرا  ياراد  هک  يراک  ماجنا  هب  شرافس  رما و  لوا :

.راک نآ  ماجنا  لباقم  رد  ترجا  نییعت  مود :

شخب یبسن  دوس  اب  کناب  زا  الاک  دـیرخ  هب  يرتشم  دـهعت  لوا و  شخب  الاک ، دـیرخ  يارب  کـناب  هب  يرتشم  روتـسد  هلوقم ، نیا  رد 
زا تسا و  کناب  راک  لثملا  ترجا  نماض  وس ، کی  زا  دوش ، فرـصنم  الاک  دـیرخ  زا  يرتشم  رگا  .دـهد  یم  لیکـشت  ار  هلاعج  مود 

لیلد هب  مود  تنامـض  هلاعج و  دـقع  دوجو  لیلد  هب  لوا  تنامـض  .دـشاب  یم  تراسخ  نماض  تراسخ ، عوقو  ضرف  هب  رگید ، يوس 
.تسا الاک  دیرخ  شرافس 

یـصخش ياهزاین  نیمات  اب  ار  ناشراک  دناوت  یم  دربب ، شیپ  يوبر  ضرق  اب  ار  نایرتشم  راک  هک  نیا  ياج  هب  کناب  رگید ، ترابع  هب 
دربب شیپ  نآ  هیبش  ینامتخاس و  حلاصم  هناخ و  مزاول  لزنم ، نیشام ، نوچ : يزاین  دروم  ياهالاک  دیرخ  قیرط  زا  اه  نآ  یعامتجا  و 

ار هدشدای  ياهالاک  سپس  درخب ، يدقن  تروص  هب  ار  اه  نآ  دنهاوخ  یم  کناب  زا  دنشاب ، دنمزاین  اهالاک  نیا  هب  نایرتشم  هاگ  ره  و 
نیزگ ياج  هحبارم » عیب   » هک تسا  هتـسیاش  بیترت ، نیا  هب  .دشورفب  ناشدوخ  هب  دشابن -  يوبر  هدیاف  زا  رت  مک  هک  هدیاف -  یمک  اب 

.دوش فلتخم  يوبر  ياه  ضرق 
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( شورف شیپ   ) مَلَس عیب  مراهچ -  نیزگ  ياج 

يرتشم هب  ًادـعب  ار  سنج  اما  دریگ ، یم  لـیوحت  ـالاح  ار  نآ  تمیق  دـشورف و  یم  ار  یـسنج  هدنـشورف  نآ ، رد  هک  تسا  يا  هلماـعم 
يارب ار  ییالاک  اه  نآ  ات  دهدب  يوبر  دوس  اب  ار  ماو  دوخ ، نایرتشم  هب  کناب  هک  نیا  ياج  هب  ملـس ، عیب  ساسا  رب  .دـهد  یم  لیوحت 
تروص هب  ار  يرتشم  زاین  دروم  ياهالاک  کناب  دوخ  دنرخب ، شورف  شیپ  تروص  هب  یـصخش  ياهزاین  ای  تراجت  يراذگ ، هیامرس 

 - نیعم يدوس  اب  راد  تدم  تمیق  هب  نایرتشم  هب  ار  الاک  نآ  الاک ، نتفرگ  لیوحت  تدم و  دیـسررس  زا  دعب  درخ و  یم  شورف  شیپ 
.دشورف یم  تسین -  يوبر  دوس  زا  رت  مک  هک 

، یتعنـص ياهداهن  يراجت ، ياه  تکرـش  هیامرـس  نیمأت  رد  يوبر  ضرق  نیزگ  ياج  دـناوت  یم  شورف  شیپ  هلماعم  يور ، نیمه  زا 
ياج هب  ار -  اه  نآ  هجو  درخ و  یم  شورف  شیپ  تروص  هب  ار  اه  نآ  تادـیلوت  هک  تروص  نیا  هب  دوش ، یناـمتخاس  يزرواـشک و 

، دیسر هجیتن  هب  اه  تکرش  تیلاعف  هک  ینامز  .دنادرگ  یمزاب  ناشدوخ  هب  هیامرس  نیمأت  يارب  يدقن و  تروص  هب  ابر - )  ) هرهباب ماو 
، بیترت نیا  هب  .دـنهد  یم  کناب  هب  ار  نآ  هجو  دـنناسر و  یم  شورف  هب  ار  دوخ  تادـیلوت  کناب ، لیکو  ناونع  هب  تکرـش  نابحاص 

یم ییابر  ياه  ماو  نیزگ  ياـج  ار  ملـس  عیب  شورف ، شیپ  تروص  هب  يدـقن و  تمیق  هب  اـه  تکرـش  تـالوصحم  دـیرخ  اـب  کـناب 
.دنادرگ
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تکرش مجنپ -  نیزگ  ياج 

روظنم هب  دارفا  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  تکرـش  دوجو  همزال  .دوش  یم  دـقعنم  رت  شیب  ای  رفن  ود  نیب  هک  يدادرارق  زا  تسا  ترابع 
.دنوش یم  میهس  دننک و  یم  يراذگ  هیامرس  يزرواشک  ای  یتعنص  يراجت ، نیعم  هژورپ  رد  یغلبم ، تخادرپ  اب  يروآدوس و 

نیا دنک و  نیمأت  ار  تکرـش  هیامرـس  زا  یـشخب  دـهاوخ  یم  کناب  زا  دریگب ، ضرق  يوبر  هرهب  اب  کناب  زا  هک  نیا  ياج  هب  تکرش 
زا تکرش  هیامرس  هجیتن ، رد  .دیآ  یم  باسح  هب  ناکیرش  زا  یکی  کناب  نیا ، رب  انب  .دوش  یم  هدرمش  کناب  تکراشم  مهس  شخب ،

مهس دصرد  بسانت  هب  ناکیرش  زا  کی  ره  مهس  دوش و  یم  لیکشت  ناراذگ ) هدرپس   ) ناراذگ هیامرس  مهس  کناب و  مهـس  عومجم 
.ددرگ یم  میسقت  ناکیرش  نیب  تبسن  نامه  هب  زین  دوس  دوش و  یم  صخشم  ناش 

يا هدیاف  زا  رت  مک  نآ ، دـننام  يزرواشک و  ای  یتعنـص  يراجت ، ياه  تکرـش  رد  تکراشم  ماهـس و  زا  کناب  دوس  هک  تسا  یعیبط 
هب هباسحم ، نودـب  یقافتا و  تروص  هب  کناب  اریز  دروآ ؛ یم  تسد  هب  دوخ  نایرتشم  هب  يوبر  ياه  ماو  ياـطعا  قیرط  زا  هک  تسین 
زا یفاک  تخانش  تیقفوم و  نازیم  یسررب  زا  دعب  هکلب  دنک ، یمن  دورو  يراذگ  هیامرس  ياه  تکرش  زا  مهـس  تفایرد  تکراشم و 

يراذگ هیامرس  هب  مادقا  دشاب -  نآ  دننام  تعنـص و  تراجت ، ياه  هصرع  رد  ناشخرد  هقباس  ياراد  هک  تکرـش -  نآ  ناراد  ماهس 
هیامرس رانک  رد  رگید  یـصخش  ای  ناراذگ  هیامرـس  دوخ  تکرـش ، ندرک  هرادا  رد  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  کناب  يارب  .دنک  یم 

طارفا و هک  نیا  رگم  تسین ، اه  تراـسخ  نماـض  لوئـسم و  کـناب ، لـیکو  تروص ، ود  ره  رد  .دـهد  رارق  دوخ  لـیکو  ار  ناراذـگ 
.دوش هتخانش  رصقم  دشاب و  هدرک  طیرفت 
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عیب هب  ضرق  لیدبت  مشش -  نیزگ  ياج 

ار رانید  دص  دهدب ، ماو  دوخ  يرتشم  هب  ههام  شش  رانید  هب 110  ار  رانید  دص  ًالثم  هک  نیا  ياج  هب  کناب  هک  تسا  تروص  نیا  هب 
.تسین ابر  راک  نیا  دشورف و  یم  ههام  شش  رانید  هب 110 

سپ دشاب ؛ یمن  زین  اه  نآ  نیشناج  تسین ، هرقن  الط و  سنج  زا  نوچ  يزورما ) ياه  سانکـسا   ) لوپ تفگ  دیاب  بلطم  حیـضوت  رد 
رد نمثم  نمث و  نیب  تاواسم  ات  تسین  زین  نوزوم  لیکم و  عون  زا  نینچ  مه  .تشاد  دـهاوخن  اـبر ) هلئـسم  رد   ) ار هرقن  ـالط و  مکح 

، نیا رب  انب  .تسا  ربتعم  نمثم  نمث و  نیب  تاواسم  هرقن ، هب  هرقن  الط و  هب  الط  هلماعم  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دـشاب  ربتعم  اـه  نآ 
صخـش هک  تروص  نیا  هب  دشورفب ؛ لجؤم  تروص  هب  تسا ، همذ  رد  نآ  زا  رت  شیب  هب  ار  اه  سانکـسا  هک  درادن  دوجو  یعنم  چیه 

.دشورفب هام  هس  ات  راد  تدم  تروص  هب  همذ  رد  یلک  رانید  هب 25  ًالثم  ار  دوجوم  رانید  تسیب 

: دراد دوجو  لاکشا  ود  نیزگ  ياج  نیا  رد 

نمثم نمث و  نیب  تسا  مزـال  عـیب  رد  اریز  دـنا ؛ هدـناشوپ  نآ  رب  عـیب  ساـبل  هک  تسا  ضرق  راـک  نیا  عـقاو ، رد  هک  نـیا  لوا  لاکـشا 
همذ رد  یلک  هک  نمث -  عقاو ، رد  نوچ  درادـن ؛ دوجو  تریاغم  نیا  اج  نیا  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  تریاـغم 

.دوش یم  یکی  نمثم  اب  تسا - 

هک دـهد  یم  خر  لیلد  نآ  هب  هلئـسم  نیا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  تریاغم  تسا  یفاک  ًافرع  عیب ، قدـص  رد  تفگ  ناوت  یم  خـساپ  رد 
یجراخ و نیع  نمثم 
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ود نآ  نیب  تریاغم  رد  اریز  درادن ؛ یتافانم  تسا ، ناسکی  جراخ  رد  نمثم  اب  نمث  هک  نیا  فرـص  هتبلا  .تسا  همذ  رد  یلک  رما  نمث 
شخب نآ  ًاـموزل  هن  تسا ، همذ  رد  تباـث  یلک  نمث ، هک  تسا  نیا  رب  ضرف  یجراـخ ، نیع  يرگید  تسا و  هـمذ  رد  یلک  یکی ، هـک 

نتخورف رب  عیب  قدص  لیلد ، نیمه  هب  .تسین  یتریاغم  اه  نآ  نیب  هک  دوش  هتفگ  ات  دنک  یم  ادـیپ  قابطنا  نمثم  اب  جراخ  رد  هک  نیعم 
رد بسا  ود  اب  دوجوم  نّیعم  بسا  عیب  دننام  درادن ؛ لاکشا  یفرع  تدایز  دوجو  اب  همذ  رد  یلک  سنج  نامه  هب  دوجوم  یمِیق  سنج 

یتسرد رد  نمثم -  نمث و  تریاـغم -  هزادـنا  نیمه  هک  دـنک  یم  تلـالد  نآ  صن  تسا و  صوصنم  هلئـسم  نیا  .نیعم  تقو  اـت  همذ 
.تسا یفاک  هلماعم 

رد ور ، نیا  زا  .تسا  ضوع  ربارب  رد  لام  کـیلمت  عیب ، موهفم  اریز  دـنک ؛ یم  تواـفت  ضرق  موهفم  اـب  عیب  موهفم  رگید ، تراـبع  هب 
هجو رب  یجراـخ  لاـم  کـیلمت  رد  ضرق  موـهفم  اـما  .دـشاب  نمثم  زا  ریغ  نمث  ضّوـعم و  زا  ریغ  ضوـع  هک  تسا  مزـال  عـیب  قدـص 

اج نیا  رد  هک  نیا  فرـص  .دوـش  هجوـت  نمثم  نمث و  نیب  هضواـعم  هلداـبم و  هب  هـک  نآ  نودـب  دوـش ، یم  قـقحم  لـثم  هـب  تناـمض 
هب عیب  موهفم  هک  تسا  نیا  عیب  قدـص  رد  رایعم  اریز  دـنک ؛ یمن  ضرق  هب  لیدـبت  ار  عیب  تسا ، زیچ  کـی  هب  نمثم  نمث و  تشگزاـب 
دیآ یم  باسح  هب  لقتسم  يدقع  حلص  يور ، نیمه  زا  .دوش  یم  هدارا  نآ  زا  ضرق  ینعم  یهاگ  دنچ  ره  دوش ، اشنا  يّدج  تروص 

.ضرق یهاگ  دوش و  یم  هدارا  عیب  نآ  زا  یهاگ  هک  نیا  اب  دراد ، تریاغم  ضرق  عیب و  موهفم  اب  حلص  موهفم  اریز 

ناونع نیا ، رب  انب  .تسا  همذ  رد  دوخ  لـثم  هب  یجراـخ  یلثم  لاـم  لیدـبت  ضرق  ییـالقع ، زاـکترا  ياـضتقم  هب  هک  نیا  مود  لاکـشا 
ره رب  ًافرع  ضرق 
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هملک زا  فرع  دراد و  ضوع  ربارب  رد  کیلمت  ناونع  هلماعم  نیا  دنچ  ره  دنک ، یم  قدـص  دـشاب ، لیدـبت  نیا  لفکتم  هک  يا  هلماعم 
.تسا هدش  رجنم  لیدبت  زا  عون  نیا  هب  هک  دنک  یم  هدارا  ار  يا  هلماعم  ضرق ،

ناونع قدص  هک  تسا  نیا  ماع  فرع  رد  زکترم  اریز  تسین ؛ رارق  نیا  زا  هلئـسم  ًارهاظ  هک  تفگ  ناوت  یم  زین  لاکـشا  نیا  خساپ  رد 
هدرک هدارا  يدـج  تروص  هب  ار  نآ  موهفم  هدـننکداجیا ،)  ) هدـننکاشنا هک  دراد  یگتـسب  نیا  هب  نآ ، دـننام  یتـالماعم  ضرق و  عیب ،

، دشاب هدرک  هدارا  ار  ضرق  موهفم  مه  رگا  .تسین  نآ  ریغ  ضرق و  رگید  تسا و  عیب  دـشاب ، هدرک  هدارا  ار  عیب  موهفم  رگا  هک  دـشاب 
.دشاب يرگید  زیچ  ای  عیب  دناوت  یمن  تسا و  ضرق 

، هدنهد ضرق  دشاب و  نینچ  رگا  .دشاب  یجراخ  یلثم  هدش  هتفرگ  ضرق  لام  هک  دراد  یگتـسب  نیا  هب  ضرق  موهفم  رگید ، ترابع  هب 
ضرق نامه  نیا  دـشاب ، نمثم  يرگید  نمث و  ود  نآ  زا  یکی  دریگب  رظن  رد  هک  نیا  نودـب  دـنک ؛ دـصق  همذ  رد  ار  نآ  لثم  نیمـضت 

رگید صخـش  هب  ضوـع  ربارب  رد  ار  یـسنج  صخـش  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  عـیب  اریز  تسین ؛ نآ  رب  فـقوتم  عـیب  موـهفم  تـسا و 
ار یجراخ  رانید  ات 100  دشاب  هتـشاد  دصق  یـصخش  رگا  نیا ، رب  انب  .دشابن  دوجوم  جراخ  رد  ضوع  ای  نیع  دنچ  ره  دـنک ، کیلمت 

رارق نمثم  ار  يرگید  نمث و  ار  ود  نآ  زا  یکی  هک  دروایب  رد  رگید  یـسک  کیلمت  هب  هام  شـش  اـت  همذ  رد  یلک  راـنید  هب 110  ًالثم 
.دنک یمن  قدص  نآ  رب  ضرق  ناونع  تسا و  عیب  راک  نیا  دهد ،

شورف دننام  درادن ، یعنام  چـیه  همذ ، رد  لوپ  نامه  زا  یلک  رادـقم  هب  لوپ  یـصخشم  رادـقم  نتخورف  هک  تسا  نیا  بلطم  هصالخ 
لوپ رانید  رازه 
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؛ دنک یمن  قدص  ضرق  ناونع  اج  نیا  رد  .رانید  هد  هب  رانید  تشه  ههام  هس  شورف  ًالثم  ای  نیعم  تقو  ات  همذ  رد  رانید  هب 1050  دقن 
، عیب زج  هب  هضواعم  نیا  رب  .تسا  هدش  دصق  ود  نآ  نیب  هضواعم  هدـش و  هتفرگ  رظن  رد  نمثم  يرگید ، نمث و  ود ، نآ  زا  یکی  نوچ 

ضرق کناب ، رد  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  يرتشم  کناب و  يارب  نیا ، رب  انب  .تسین  حیحص  نآ  لاثما  ضرق و  دننام  يرگید  ناونع 
.دنبای ییاهر  يوبر  جیار  متسیس  زا  بیترت ، نیا  هب  دنزاس و  لیدبت  عیب  هب  ار 

 - درادن ناکما  میدش ، انشآ  نآ  اب  هک  يا  هنوگ  هب  رانید ) هب  رانید  ًالثم   ) لوپ عون  کی  رد  عیب  هب  ضرق  لیدبت  هک  میریذپب  هچ  نانچ 
دننام رالد و  رانید و  ناموت و  رانید و  دـننام  لوپ  عون  ود  عیب  دروم  رد  نکیل  عیب  تروص  هب  اـهتنم  تسا ، ضرق  نیا  عقاو ، رد  هکارچ 

هک نیا  ياج  هب  تخورف ؛ لجؤم  تروص  هب  ناـموت  رازه  ود  هب  ار  راـنید  داتـشه  ًـالثم  ناوت  یم  سپ  .درادـن  دوجو  یعناـم  چـیه  نآ 
در  ) ضابقا ضبق و  سپ  دوش ، یمن  يراج  لوپ  عیب  رد  فرـص  عیب  ماکحا  دروم ، نیا  رد  .دوش  هتخورف  رانید  دص  هب  ار  رانید  داتـشه 

.دزادرپب لجؤم  تروص  هب  ًادعب  ار  نمث  هک  تسا  زیاج  هکلب  تسین ، بجاو  سلجم  کی  رد  ندرک ) لدب  و 

زا یقارع  رانید  زا  ار  نآ  لداعم  ای  ناموت  رازه  ود  دـهاوخب  يرتشم  زا  تخادرپ ، تلهم  نایاپ  رد  دـناوت  یم  هدنـشورف  هنومن ، نیا  رد 
زا تساوخ  یم  هک  یـسک  يارب  بولطم  هجیتن  نامه  بیترت ، نیا  هب  .دـنک  هبلاطم  شدوخ  سنج  زا  ریغ  یـسنج  اب  نید  هب  يافو  باب 

.دوش یم  لصاح  دریگب ، يوبر  ماو  کناب 

هب ههام  هس  ار  رانید  لهچ  ًالثم  هک  نیا  ياج  هب  کناب  رگید ، ترابع  هب 
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شورف هک  دـش  یم  هتفگ  رگا  .دـشورف  یم  هام  هس  ات  لجؤم  تروص  هب  ناموت  رازه  هب  ار  رانید  لهچ  دـشورفب ، لجؤم  راـنید  هاـجنپ 
رازه هب  رانید  لهچ  نتخورف  دروم  رد  ار  اعدا  نیا  هدرک ، نت  رب  ار  عیب  سابل  هک  تسا  یـضرق  عقاو  رد  راـنید ، هاـجنپ  هب  راـنید  لـهچ 

زا ار  رانید  لهچ  ًالثم  هک  نیا  ياـج  هب  يرتشم  نینچ  مه  .درادـن  دوجو  ییاـتمه  نمثم  نمث و  نیب  اریز  درک ؛ داریا  ناوت  یمن  ناـموت 
دهاوخب کناب  زا  دناوت  یم  تدـم ، نایاپ  رد  درخ و  یم  ناموت  رازه  هب  ار  رانید  لهچ  درخب ، لجؤم  تروص  هب  رانید  هاجنپ  هب  کناب 

.دزادرپب دوش ، یم  رانید  هاجنپ  ًالثم  هک  ار  نآ  لداعم  ای  ناموت  رازه  يو  هب 

لهچ شورف  زا  دوصقم  نیا  رب  اـنب  نآ ، ياـه  یگژیو  هب  هن  تسا ، نآ  تیلاـم  هب  لوـپ  دروـم  رد  فرع  رظن  دوـش : اـعدا  تسا  نکمم 
رارق نمثم  نمث و  هک  ناموت -  رانید و  تیلام  هب  یفرع  رظن  رگا  سپ  .تسا  تیلام  هب  تیلام  لیدـبت  فرع ، رد  ناـموت  رازه  هب  راـنید 

رد ءیـش  يرگید ، تسا و  یجراخ  ءیـش  ود ، نآ  زا  یکی  هک  نیا  رگم  تسین ، نمثم  نمث و  نیب  یتوافت  رگید  دشاب ، دـنریگ -  یم 
.دشاب یم  ضرق  موهفم  نامه  نیا  تسا و  نآ  لثم  هب  ءیش  لیدبت  توافت ، نیا  يانعم  .همذ 

دروم رد  یفرع  رظن  اریز  تسا ؛ یـصاخ  تیلام  نیا  اما  تسا ، رظن  دروم  تیلام  لوپ ، عوضوم  رد  دنچره  اریز  تسا ؛ دودرم  اعدا  نیا 
رالد و نینچ  مه  تسا ، صاخ  ناموت  زین  ناموت  زا  دارم  يرانید و  ره  هن  تسا ، صاخ  رانید  نمـض  رد  تیلاـم  اـنامه  راـنید ، تیلاـم 
هب تیلام  لیدبت  هن  تسا ، ناموت  تیلام  هب  رانید  تیلام  لیدبت  یفرع ، رظن  ناموت ، هب  رانید  عیب  رد  نیا ، رب  انب  .یلوپ  ياهدـحاو  رگید 

دوجو ناش  نیب  يدننامه  دنریاغم و  رگیدکی  اب  نمثم  نمث و  ساسا ، نیا  رب  .ناموت  رانید و  تیصوصخ  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تیلام 
.درادن
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ره اریز  دوش ؛ یمن  تسا -  مارح  اعرـش  هک  يوبر -  ضرق  ياه  هدـیاف  همه  نیزگ  ياج  دروم ، نیا  هک  دوش  نایب  نینچ  تسا  نکمم 
تروص يوبر  ضرق  ساسا  رب  شتفایرد  هچ  نانچ  دریگب ، کـناب  زا  لـجؤم  تروص  هب  ههاـم  ود  ار  راـنید  تسیب  ًـالثم  يرتشم  هاـگ 

ار يرتشم  کناب  دزادرپب ، هام  ود  رد  ار  ماو  دناوتن  رگا  یلو  .دیآ  یمن  شیپ  یلاکشا  چیه  دنادرگرب ، هام  ود  رد  ار  ماو  دشاب و  هتفرگ 
دناوت یمن  کناب  دشاب ، هتفرگ  ماو  عیب  ساسا  رب  رگا  اما  .دزادرپب  ار  درکرید ) همیرج   ) دیدج دوس  ریخأت ، لیلد  هب  هک  دـنک  یم  مزلم 

.دریگب يدیدج  دوس  يرتشم  زا  درکرید  تباب 

یمن دوجو  هب  یگرزب  لکـشم  دـشاب ، هتـشاد  ریخأت  دوجوم  ياه  کناب  رد  دوخ  یهدـب  تخادرپ  رد  راکهدـب  رگا  رگید ، ترابع  هب 
تخادرپزاب رد  راکهدـب  هک  يا  هزادـنا  ره  هب  دراد و  دوجو  یهدـب  نازیم  تخادرپ  يارب  یفاـک  ياـه  تنامـض  نآ ، رب  نوزفا  .دـیآ 

رارکت ددرگ و  یم  هفاضا  يو  یهدـب  هب  همیرج )  ) ریخأت ياهدوس  دوش و  یم  هدوزفا  يو  یهدـب  ریخات  دوس  هب  دـشاب ، هتـشاد  ریخأـت 
لیلد هب  ار  راکهدـب  ناوـت  یمن  يوـبر  ریغ  کـناب  رد  هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  .دزاـس  یم  هیامرـس  ربارب  نیدـنچ  ار  دوـس  درکرید ،

.تسابر لمع  نیا  اریز  درک ؛ روبجم  دیدج  دوس  تخادرپ  هب  درکرید ،

مدـع تروـص  رد  دـنک  طرـش  يرتـشم ، اـب  عـیب  دادرارق  نمـض  رد  دـناوت  یم  کـناب  هک  تفگ  ناوـت  یم  لکـشم  نـیا  جـالع  يارب 
زا راکهدـب  مازلا  اریز  تسین ؛ ابر  راک  نیا  .دزادرپب  ار  یـصخشم  غلبم  ریخأت  هاـم  ره  يازا  هب  دـیاب  ررقم ، دـعوم  رد  ماو  تخادرپزاـب 

.ددرگ بوسحم  ابر  هک  ضرق  نمض  رد  طرش  مکح  هب  هن  هدوب  عیب  دقع  نمـض  رد  طرـش  مکح  هب  غلبم ،) تخادرپ  هب   ) کناب يوس 
رد هتبلا 
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هب .دوش  یم  بوسحم  يوبر  یطرـش  نیا  دـنک ، تفایرد  درکرید  ربارب  رد  هام  ره  رد  رانید  کـی  هک  دـنک  طرـش  کـناب  هک  یتروص 
هام ره  رت ، شیب  ای  لاس  کی  تدم  رد  ات  دنک  طرـش  عیب  دقع  نمـض  رد  يرتشم  اب  دناوت  یم  هدنـشورف  هک  روط  نامه  رگید  ترابع 

يرتشم اب  دقع  نمـض  رد  دناوت  یم  بیترت  نیمه  هب  دـشخبب ؛ يو  هب  رانید  کی  هام  ره  هام ، شـش  ات  ای  دزودـب  يو  يارب  سابل  کی 
، ضرف نیا  رد  .دزادرپب  رانید  کی  ًالثم  ریخأت  تباب  هام  ره  دزادـنایب ، ریخأت  هب  ررقم  دـعوم  زا  ار  الاک  هجو  تخادرپ  رگا  دـنک  طرش 

طارتشا عون  زا  نیا  رب  انب  ماو ، تدـم  ربارب  رد  هن  ضرق و  دادرارق  هن  تسا ، عیب  مکح  لیلد  هب  راـنید  کـی  تخادرپ  هب  راکهدـب  مازلا 
.تسین ابر 

اب عورـشم  هلماعم  ره  هب  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  ابر  نودـب  کناب  يارب  اریز  دراد ؛ دوجو  يرگید  ياه  نیزگ  ياج  زین  نیا  زا  ریغ 
.دنک مادقا  دراد -  دوس  بناج  ود  ره  يارب  دناد و  یم  تحلصم  نآ  رد  هک  دوخ -  نایرتشم 

يریگ هجیتن 

اه کناب  رد  يوبر  جـیار  متـسیس  نیزگ  ياج  ناونع  هب  اه  نآ  ندرک  یتایلمع  هک  میدرک  حرطم  ار  ییاه  نیزگ  ياج  لـصف  نیا  رد 
يزوراشک یتعنـص ، يراجت ، تکرح  يداصتقا و  دشر  رد  اه  نآ  يزاس  هدایپ  اه و  نیزگ  ياج  نیا  همه  شقن  تسا و  ریذـپ  ناکما 

یمالـسا داصتقا  زا  ار  يوبر  ماظن  عطاق ، يّدج و  لکـش  هب  وس ، کی  زا  مالـسا  .تسین  يوبر  ياه  ضرق  شقن  زا  رت  مک  نآ  دننام  و 
رب تسا ، هدـیزرو  دـیکأت  يدام  هبنج  رب  دوخ  يداصتقا  ماظن  رد  هک  هزادـنا  نامه  هب  رگید ، يوس  زا  تسا و  هدرک  اغلا  ًاحور  ًاـصن و 

تاکلم یسفن و  ياه  تردق  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ینید  اهنت  مالسا  اریز  دراد ؛ دیکأت  زین  يونعم  هبنج 
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یگداوناخ و يدرف ، یگدـنز  فلتخم  ياه  هصرع  رد  ناسنا  هدـیچیپ  گرزب و  تالکـشم  ات  دزاس  یم  زهجم  یلاع  قالخا  هلـضاف و 
ودنک یم  رارقرب  طابترا  يو  گرزب  حلاصم  ناسنا و  یعیبط  ياه  لیم  یتاذ و  ياه  هزیگنا  نیب  مالسا  .دیامن  نامرد  ار  شا  یعامتجا 

يا هلیسو  اهنت  مالـسا  نید  .تسا  هدیزرو  مامتها  هلـضاف  هنیدم  داجیا  نآ و  داجیا  يارب  مالـسا  هک  تسا  یعامتجا  تلادع  نامه  نیا 
ناسنا مالسا ، .دنک  یم  لح  ار  یعامتجا » حلاصم   » و یصخش » حلاصم  ياتـسار  رد  ناسنا  یتاذ  ياه  هزیگنا   » نیب تاضقانت  هک  تسا 
یمومع حـلاصم  تروص ، نیا  هب  دزاس و  یم  زهجم  تسادـخ ، هب  نامیا  بلاق  رد  هک  ییاه  هزیگنا  ینید و  هزیرغ  ياـه  تردـق  هب  ار 

.دوش یم  میظنت  يو  یتاذ  ياه  هزیگنا  یعیبط و  ياه  لیم  قباطم  یناسنا  هعماج 

: تسا هتسباو  لماع  دنچ  هب  یلمع  تروص  هب  اه  نیزگ  ياج  نیا  ندرک  یتایلمع 

دنراد هفیظو  لاعتم ، دنوادخ  ربارب  رد  ناشتیلوئسم  مالسا و  نید  زا  يوریپ  ترورض  مکح  هب  ناناملسم  .ینورد  یـسفن و  لماع  لوا :
راک هب  تسا -  هدش  هدرمـش  مارح  یعرـش ، ترورـض  هب  هک  يوبر -  یتنـس  ماظن  ياج  هب  یکناب  تادوارم  رد  ار  اه  نیزگ  ياج  نیا 

.دنریگ

يرکف تلاصا  رب  وس  کی  زا  يوبر ، یتنـس  ماظن  ياج  هب  ابر  نودـب  يراد  کناب  ماظن  رد  اه  نیزگ  ياـج  نیا  ندرک  یتاـیلمع  مود :
، رگید يوس  زا  دنک و  یم  تلالد  تسا -  تنس  باتک و  زا  هدش  هتفرگرب  هک  اه -  نآ  لقتسم  يراذگ  نوناق  تیصخش  ناناملـسم و 

.دراد تلالد  عرش  هریاد  دودح  رد  مالسا  يداصتقا  ماظن  رب  اه  نیزگ  ياج  نیا 

.تسین رت  مک  يوبر  ياه  ضرق  شقن  زا  يزرواشک  یتعنص و  يراجت ، ياه  تیلاعف  رد  اه  نیزگ  ياج  نیا  شقن  موس :
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يداصتقا تایح  فلتخم  ياه  هبنج  رد  یکناب  تامدخ  مود  عون 

دکار ياه  یهدب  یهد  ناماس   - 1

اب اه  نید  هنوگ  نیا  یهد  ناماس  .تسا  هدـشن  تخادرپ  کناب  هب  راکهدـب  يوس  زا  هک  تسا  ییاه  نید  دـکار ، ياه  یهدـب  زا  دارم 
: تسا ریذپ  ناکما  ریز  ياه  شور  زا  یکی 

ینامز کناب  میتفگ  رت  شیپ  اریز  تسا ؛ زیچان  رایـسب  کناب  باسح  رد  نید  ندنام  یقاب  لامتحا  ابر ، نودب  یکناب  ماظن  ساسا  رب  . 1
الماک يراجت ، روما  رد  نانآ  یگربخ  شراذگ و  هیامرس  نایرتشم  هب  تبسن  هک  دنک  یم  هدافتسا  يوبر  متـسیس  ياه  نیزگ  ياج  زا 

تراظن نآ  رب  دراذگب و  ناشرایتخا  رد  ار  اه  صخاش  اه و  ناسون  رازاب ، عاضوا  زا  یفاک  تاعالطا  دشاب و  هتـشاد  دامتعا  نانیمطا و 
.دنک یم  نیمضت  ار  هیامرس  نتفرن  نیب  زا  رما ، نیا  هب  هجوت  دیکأت و  الومعم  تسا  یهیدب  .دشاب  دشاب  هتشاد 

نماض و يرتشم  رگا  دریگب ، تنامـض  دهد ، یم  دوخ  يرتشم  هب  دنتـس  داد و  تراجت و  ناونع  هب  هک  یلوپ  يارب  دراد  قح  کناب  . 2
لابق رد  دناوت  یم  کناب  نینچ  مه  .دـهدن  ماو  دوخ  يرتشم  هب  دـناوت  یم  کناب  تروص  نیا  ریغ  رد  .تسا  بولطم  دروایب ، رگ  همیب 

هئارا يا  همیب  تکرش  زا  يا  همان  تنامض  دهاوخب  يرتشم  زا  ای  دوش  يرتشم  نماض  شدوخ  نیعم ، دزمراک  تفایرد 
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ود ره  رد  .دزادرپ  یم  يرتـشم  هب  ار  هدـش  نییعت  غلبم  کـناب  دـنک ، همیب  ار  لوـپ  دریذـپب و  يا  همیب  تکرـش  هک  یتروـص  رد  .دـنک 
هیامرـس یلیلد  ره  هب  رگا  .دـیامن  تخادرپ  يا  همیب  تکرـش  ای  کناب  هب  ماو  تفایرد  زا  سپ  ار  همیب  دزمراـک  دـیاب  يرتشم  تروص ،

.دشاب یم  همیب  تکرش  هاوخ  دشاب ، کناب  هاوخ  نماض  هدهع  رب  تراسخ  نیمات  دش ، فلت  ای  دید  تراسخ 

هتـشذگ و ياهرامآ  ساسا  رب  کناب  اریز  دریگب ؛ یغلبم  هدیاف ، ره  زا  دـکار  نوید  ضیوعت  نتـسب و  راک  هب  يارب  دراد  قح  کناب  . 3
یم غلبم ، نآ  تفایرد  هدـنام و  یقاب  تخادرپزاب  نودـب  هیامرـس  زا  ینازیم  هچ  هک  دـنک  صخـشم  دـناوت  یم  يداصتقا  یلام  طـیارش 

: درک جارختسا  ناوت  یم  تروص  نیا  هب  یهقف  رظن  زا  ار  رما  نیا  .دنک  ناربج  کناب  يارب  ار  دوس  دناوت 

یم کناب  .دـنک  تفایرد  نآ  دـننام  اه و  باسح  جرد  تبث و  تازیهجت  دـیرخ  یهدـب و  تبث  ساـسا  رب  ار  دزماـک  دراد  قح  کـناب 
.دهد رارق  نیدم  هدهع  هب  ار  ترجا  دریگن و  ترجا  دناوت  یم  مه  راکهدب  دهدن و  ماجنا  ناگیار  تروص  هب  ار  اهراک  نیا  دناوت 

تراسخ نینچ  عوقو  نامز  رد  دـکار و  ياه  لوپ  اب  هطبار  رد  ار  اه  شور  نیا  زا  یکی  دـناوت  یم  کـناب  هک  دـش  نشور  اـج  نیا  اـت 
.دنک باختنا  ییاه 

ص:86

نوگ هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد  جیار 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


یعرش ياه  یسررب  نآ و  ناکرا  همیب ،  - 2

: دراد نکر  راهچ  همیب  دادرارق 

؛) هدنوش همیب   ) رازگ همیب  يوس  زا  باجیا  لوا -  نکر 

؛) کناب ای  تکرش  دننام  هدننک  همیب   ) رگ همیب  يوس  زا  لوبق  مود -  نکر 

؛) نآ دننام  لام و  صخش ،  ) هدش همیب  دروم  نییعت  موس -  نکر 

.همیب غلبم  مراهچ -  نکر 

دهعتم تکرـش  هک  انعم  نیا  هب  دـشاب ؛ یلماعم » نامـض   » لکـش هب  تکرـش -  ینعی  رگ -  همیب  رازگ و  همیب  نیب  دادرارق  تسا  نکمم 
ار اهطرـش  نیا  رازگ  همیب  رگا  .دزاـس  عفترم  ار  نآ  ییاهطرـش ، اـب  اـی  دـنک  ناربـج  ار  نآ  تراـسخ ، عوقو  تروص  رد  هک  دوـش  یم 
هب دـشاب ؛ هضّوعم » هبه   » تروص هب  تسا  نکمم  .تسا  هنوگ  ود  دادرارق  نیا  .دوش  یم  ققحم  اـه  نآ  نیب  تنامـض  دادرارق  دریذـپب ،
هبه ناونع  هب  کناب -  ای  تکرـش  ًالثم  رگ -  همیب  هب  ار  ینیعم  غلبم  هام ، ره  رد  تسا ، يرتشم  اج  نیا  رد  هک  رازگ  همیب  هک  اـنعم  نیا 

ره .دنک  ناربج  ار  تراسخ  تکرـش ، ای  کناب  دمآ ، دراو  يو  هیامرـس ي  هب  یتراسخ  لیلد  ره  هب  رگا  هک  طرـش  نیا  هب  دزادرپ ، یم 
نیب لقتسم  يدقع  تسا  نکمم  نینچ  مه  .دنک  یم  ادیپ  ققحت  هضّوعم  هبه  دریذپب ، طرش  نیا  اب  ار  هدش  هدیـشخب  غلبم  رگ  همیب  هاگ 
یمن رارق  يدادرارق  تنامـض  ای  هضّوعم  هبه  هریاد  رد  دـقع  نیا  تروص ، نیا  رد  .دوش  دـقعنم  کناب  ای  همیب  تکرـش  هدـنوش و  همیب 

.دنک یمن  قدص  نآ  رب  مه  صاخ  تالماعم  زا  رگید  یناونع  دریگ و 

ص:87

نوگ هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد  جیار 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


، دنک یمن  قدـص  نآ  رب  یهقف  هدـش  هتخانـش  هلماعم  چـیه  ناونع  يدـقع ، ینینچ  رد  یتقو  هک  دوش  اعدا  تسا  نکمم  مود  دروم  رد 
دییات ناش  نیعم  مان  اب  ار  یصخشم  تالماعم  هک  یصاخ  هلدا  قالطا  هچرگا  تفگ  دیاب  باوج  رد  .تسناد  حیحص  ار  نآ  ناوت  یمن 

ّالِإ :» دیامرف یم  هک  لاعتم  دنوادخ  لوق  تیمومع  لماش  اما  دوش ، یمن  دادرارق  نیا  لماش  دراد ، تلالد  اه  نآ  تحـص  رب  دـنک و  یم 
.دمآ دهاوخ  ًادعب  همیب  دادرارق  لصفم  حرش  .دنک  یم  تیافک  نآ  تحص  رب  دوش و  یم   (1) « ، ٍضارَت ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ 
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نآ یعرش  یسررب  اه و  کچ  غلبم  لوصو   - 3

اه کچ  غلبم  لوصو 

: دنک یم  مادقا  ریز  ياه  هویش  هب  راکناتسب  تحلصم  هب  انب  اه ، کچ  هجو  تفایرد  يارب  کناب 

هب کـچ  غـلبم  لوـصو  يارب  کـناب  دـنک ، یم  رداـص  راکناتـسب  يارب  ار  دراد  لوـپ  نآ  رد  هک  یکناـب  کـچ  راکهدـب ، یتـقو  لوا :
رد هک  دوش  یم  یکچ  غلبم  کلام  هلاوح ، نیا  بجوم  هب  راکناتـسب  .تسا  ور  هبور  کچ  بحاـص  يوس  زا  يا  هلاوح  اـب  راکناتـسب ،

نیا .دشورفب  يرگید  صخش  هب  يدقن  ار  کناب  همذ  رد  کچ  تمیق  دناوت  یم  راکناتسب  نیا ، رب  انب  .تسا  هلاوح  هدنریگ  کناب  همذ 
هک نانچ  دشاب و  لوپ  عون  کی  زا  نمثم  نمث و  رگا  یتح  درادن ، یعنم  چیه  زین  عرش  رظن  زا  تسا و  دقن » هب  نید  عیب   » عون زا  هلماعم 
همذ رد  یلک  يرگید ، یجراخ و  يدوجو  یکی  هک  نمثم -  نمث و  نیب  تریاغم  دوجو  عیب ، قدـص  رد  تشذـگ ؛ عوضوم  نیا  لـیلد 

ار نآ  ای  زیراو  شباسح  هب  ار  کچ  غلبم  ات  دـنک  یم  هعجارم  کـناب  هب  کـچ  بحاـص  تروص ، نیا  رد  .دـنک  یم  تیاـفک  تسا - 
.دیامن لوصو  يدقن 

نودب دراد  قح  دهدن ، هلاوح  اه  نآ  هب  هک  دنک  طرش  دوخ  راکناتـسب  نایرتشم  اب  يدقع  نمـض  رد  ادتبا  زا  راکهدب  کناب  رگا  هتبلا 
هک تسا  ینامز  رد  نیا  .دنک  هبلاطم  دزمراک  هلاوح ، نتفریذپ  لابق  رد  دناوت  یم  کناب  ضرف ، نیا  رد  .دریذـپن  ار  هلاوح  یلبق ، هزاجا 

هب هلاوح  لیبق  زا  درادن و  یشزرا  يو  هلاوح  دشابن ، راکهدب  کچ  بحاص  هب  رگا  اما  دشاب ، راکهدب  کچ  بحاص  هب  کناب 
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حیحـص هلاوح  تفریذپ ، رگا  .دراد  یگتـسب  کناب  شریذپ  هب  يا  هلاوح  نینچ  تحـص  .تسا  يرب  نید  زا  شا  همذ  هک  تسا  یـسک 
رد طقف  ار  هلاوح  نیا  دـناوت  یم  کناب  تلاح  نیا  رد  .تسا  لطاب  هلاوح  هنرگ  دوش و  یم  راکهدـب  کچ ، هدـنراد  هب  کناب  تسا و 

.دیامن لوبق  دزمراک  تفایرد  يازا 

تلاح نیا  رد  .دـنک  یم  رداص  دراد  لوپ  نآ  رد  هک  یکناب  ياه  هبعـش  زا  یکی  رد  شراکبلط  يارب  ار  یکچ  راکهدـب  يرتشم  مود :
ای دادغب  رد  يزکرم  کناب  ًالثم  .دراد  همذ  کی  روشک  رسارس  رد  شیاه  هبعـش  همه  رد  کناب  اریز  دراد ؛ دوجو  هلاوح  کی  طقف  زین 

کلام هک  دنتسه  یتلود  داهن  هدنیامن )  ) لیکو اه ، نآ  یمامت  دراد و  دوجو  ناریا  ای  قارع  رسارس  رد  نآ  ياه  هبعـش  تسه و  نارهت 
یتلود داهن  نامه  هدـهع  رب  هب  ینید  تقیقح ، رد  دوش ، یم  هتـشاذگ  کـناب  ياـه  هبعـش  زا  یکی  رد  هک  یلوپ  ره  سپ  .تسا  کـناب 

نآ هب  ار  راکناتسب  تقیقح ، رد  دنک ، رداص  راکناتسب  هجو  رد  ار  کناب  ياه  هبعـش  زا  یکی  کچ  يرتشم  رگا  باسح ، نیا  اب  .تسا 
رداص دـشاب ، یم  کناب  کلام  یتلود  داهن  نامه  هک  راکهدـب  اهنت  يارب  مه  نآ  هلاوح  کی  اهنت  نیا ، رب  انب  .تسا  هداد  هلاوح  هبعش 

نآ زا  کچ  تمیق  تفایرد  هک  يا  هبعش  دشاب و  فرشا  فجن  هدش ، هدیـشک  نآ  لحم  رد  کچ  هک  يا  هبعـش  رگا  سپ  .تسا  هدش 
؟ دنک هبلاطم  دزمراک  نآ  تخادرپ  کچ و  تمیق  لوصو  يارب  دناوت  یم  هرصب  هبعش  ایآ  دشاب ، هرصب  رد  هدش ، هتساوخ 

روشک رـسارس  رد  نآ  رگید  هبعـش  هبعـش و  نیا  نیب  یقرف  چـیه  تسا و  کناب  دوخ  کچ ، بحاص  هب  راکهدـب  هک  تسا  نیا  باوج 
دوخ دنک ، یم  يراذگ  هدرپس  کناب  ياه  هبعش  زا  یکی  رد  ار  دوخ  لوپ  يرتشم  هک  ینامز  تسین و 
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شا یهدب  هتفرگ ، تروص  اج  نآ  رد  ضرق  هک  يا  هبعـش  زا  ریغ  یناکم  رد  تسین  روبجم  کناب  اما  دوش ، یم  راکهدب  يو  هب  کناب 
کناب اما  دـشاب ، یم  کناب  لیکو  کناب ، ياه  هبعـش  زا  هبعـش  ره  تسا و  راکهدـب  کناب  رگید ، ترابع  هب  .دزادرپب  راکناتـسب  هب  ار 
یهدب دـیاب  راکناتـسب  دـشاب ، فرـشا  فجن  ضرق ، لحم  رگا  نیا ، رب  انب  .دزادرپب  ضرق  لحم  ریغ  رد  ار  شا  یهدـب  هک  تسین  مزلم 

دشاب هتشاد  يراج  باسح  فجن  هبعش  رد  يرتشم  رگا  .دادغب  ای  هرصب  هلح ، دننام  رگید  لحم  رد  هن  دنک  تفایرد  فجن  رد  ار  دوخ 
هجو تخادرپ  هب  مزلم  کناب  لیکو  ناونع  هب  هرصب  هبعـش  دشاب ، هدرک  رداص  هرـصب  هبعـش  لحم  رد  دوخ  راکناتـسب  يارب  ار  یکچ  و 

رد یهدـب  تخادرپ  ربارب  رد  دراد  قح  کـناب  يور ، نیا  زا  .تسا  لـصا  یهدـب  تخادرپ  رد  ضرق  عوـقو  لـحم  اریز  تسین ؛ کـچ 
دوخ و راکناتـسب  هجو  رد  ار  یکچ  يرتشم  رگا  بیترت ، نیمه  هب  .دـنک  دزمراک  تساوخرد  راکناتـسب  زا  ضرق ، لحم  زا  ریغ  یلحم 

.تشاد دهاوخن  يرگید  هبعش  رد  کچ  غلبم  ندرک  تخادرپ  يارب  یمازلا  يو  دنک ؛ رداص  یصخشم  هبعش  لحم  رد 

زا يا  هبعـش  رد  ار  دوخ  هلاوح  دـنک و  میلـست  فجن  رد  الثم  کناب  زا  هبعـش  کـی  رد  ار  یغلبم  یـصخش  رگا  یلک ، تروص  هب  سپ 
یم تسین و  ناگیار  تروص  هب  هلاوح  لوبق  هب  مزلم  کناب  دـهاوخب ، قارع  لـخاد  رد  يرگید  ياـج  رد  اـی  هرـصب  رد  کـناب  ناـمه 

.دهاوخب دزمراک  تمدخ  نیا  نداد  ماجنا  ربارب  رد  دناوت 

دشکب و یکچ  لوا ) کناب  ياه  هبعش  زا  هبعش  کی  رد  هن   ) رگید یکناب  رد  دوخ  راکناتسب  يارب  راکهدب  ِيرتشم  تسا  نکمم  موس :
مود کناب  زا  ار  کچ  غلبم  لوا  کناب  ات  دنک  هعجارم  لوا  کناب  هب  کچ ، ندرک  دقن  يارب  راکناتسب 
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هب تسا و  هداد  هلاوح  تراجت » کناب   » هب ار  دوخ  راکناتـسب  يرتشم ، ضرف ، نیا  رد  .دیامن  زیراو  شباسح  هب  ار  نآ  دـنک و  تفایرد 
دنک و یم  هعجارم  يزرواشک ) کناب  ًالثم   ) لوا کناب  هب  یلیالد  هب  راکناتسب  اما  دوش ، یم  راکهدب  هدشدای  کناب  هلاوح ، نیا  ببس 
هک نیا  رب  ینبم  دـشاب  يدادرارق  مود  کـناب  لوا و  کـناب  نیب  رگا  .دـنک  یم  هبلاـطم  يزوراـشک » کـناب   » زا ار  دوـخ  کـچ  تمیق 
مود هلاوح  لوا ، کناب  هب  راکناتسب  هعجارم  دنک ، هعجارم  يرگید  هب  دوخ  یهدب  لوصو  يارب  دناوت  یم  اه  نآ  زا  کی  ره  راکناتسب 

: دراد دوجو  اج  نیا  رد  هلاوح  ود  عقاو ، رد  .تسا  مود  کناب  يوس  زا 

؛ راکهدب يرتشم  طسوت  مود  کناب  هب  راکناتسب  نداد  هلاوح 

مود کـناب  هب  لوا  کـناب  هک  دـنک  یمن  یتواـفت  هلاوح ، نیا  تحـص  رد  .مود  کـناب  طـسوت  لوا  کـناب  هب  راکناتـسب  نداد  هلاوـح 
لّوحم  ) تسا هدش  هلاوح  وا  هب  هک  یکناب  يراکهدب  تسا و  اه  نآ  دادرارق  اب  طبترم  هلاوح ، تحـص  اریز  دـشابن ؛ ای  دـشاب  راکهدـب 

.درادن یتیمها  هدنهد  هلاوح  کناب  هب  هیلع )

هب يو  هعجارم  هکلب  تسین ، مود  کـناب  هلاوح  باـب  زا  لوا  کـناب  هب  راکناتـسب  هعجارم  دـشابن ، يدادرارق  نینچ  کـناب  ود  نیب  رگا 
دعب دشاب و  مود ) کناب   ) کچ هدننکرداص  کناب  اب  يو  سامت  قیرط  زا  راک  نیا  دنچ  ره  تسا ؛ کچ  ندرک  دـقن  يارب  لوا  کناب 

، کچ غلبم  لیـصحت  يارب  لوا  کناب  هب  عوجر  ياج  هب  دناوت  یم  راکناتـسب  تروص ، نیا  رد  نینچ  مه  .دریگب  ماجنا  کچ  دییات  زا 
چیه هلماـعم  عون  نیا  دـشورفب و  يدـقن  تروص  هب  ار  تسا  هدـش  کـلام  لوا  کـناب  هب  مود  کـناب  هلاوح  بجوم  هب  هک  ار  هچ  نآ 

.تسا دقن  هب  نید  عیب  لیبق  زا  اریز  درادن ؛ یعنم 
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زا تسا  زاـجم  هداد -  ماـجنا  یمرتـحم  لـالح و  راـک  هک  نیا  راـبتعا  هب  لوا -  کـناب  اـیآ  هک  دوـش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  اـج  نیا 
؟ دنک تفایرد  دزمراک  دوب ، هدش  رداص  مود  کناب  يارب  هک  یکچ  ندرک  دقن  يارب  راکناتسب 

يارب دناوت  یم  يراکناتسب  ره  هک  نیا  رب  ینبم  دشاب  هتـشاد  دوجو  ینامیپ  کناب ، ود  نیب  رگا  .دراد  لیـصفت  هب  زاین  لاوس  نیا  خساپ 
فظوم ناشدادرارق  هطـساو  هب  کناب  اریز  دنک ؛ تفایرد  دزمراک  دناوت  یمن  لوا  کناب  دـنک ، هعجارم  يرگید  هب  دوخ  قح  تفایرد 

نینچ کناب  ود  نیب  رگا  اما  .دشابن  ای  دشاب  راکهدب  مود  کناب  هب  لوا  کناب  هک  دنک  یمن  یقرف  دهد و  ماجنا  ار  تمدـخ  نیا  تسا 
یمن یقرف  زین  رما  نیا  رد  .دـنک  بلط  دزمراک  راک ، نیا  نداد  ماجنا  يارب  دراد  قح  کـناب  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یناـمیپ  هدـهاعم و 

مود کناب  هلاوح  ساسا  رب  لوا  کناب  هب  راکناتـسب  عوجر  اریز  ریخ ؛ ای  دـشاب  راکهدـب  مود  کناب  هب  لوا )  ) لصحم کناب  هک  دـنک 
تـسا تروص  نیا  رد  دنک و  یم  دقن  ار  دوخ  کچ  دـنک ، هعجارم  لوا  کناب  هب  رگا  دـناد  یم  يو  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  تسین ،

.دریگ یم  دزمراک  دهد ، یم  ماجنا  هک  یتمدخ  يارب  مود  کناب  هک 

کناب زا  راکناتـسب  اما  دـشاب ، یلخاد  یکناب  لحم  رد  تسا ، هدرک  رداـص  راکناتـسب  يارب  راکهدـب  هک  یکچ  تسا  نکمم  مراـهچ :
ترفاسم روشک  زا  جراخ  هب  یلیالد  هب  راکناتـسب  لاثم ، يارب  .دزادرپب  یجراخ  زرا  هب  روشک و  زا  جراخ  رد  ار  کچ  غلبم  ات  دهاوخب 

کناب هک  دراد  یکچ  دنک و  یم  ترفاسم  ندـنل  هب  دوخ  نامرد  يارب  رامیب  هک  نآ  دـننام  دـشاب ، هتـشاد  زاین  یجراخ  زرا  هب  دـنک و 
رد زور  خرن  هب  ات  دهاوخ  یم  کناب  زا  دنک و  یم  هعجارم  کناب  هب  هاگ  نآ  .تسا  هدرک  نیمضت  نآ  لابق  رد  ار  یغلبم  روشک  لخاد 

ار یجراخ  زرا  روشک ،
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: تسا روصتم  هجو  دنچ  ضرف ، نیا  رد  .دهدب  يو  هب  ندنل  رد 

هب کناب  بیترت ، نیا  هب  دـشورفب و  رالد ) ًالثم   ) یجراخ زرا  هب  ار  دراد  کناب  همذ  رد  هلاوح  بجوم  هب  هک  ار  یلوپ  راکناتـسب  فلا )
روشک زا  جراخ  يارب  يا  هلاوح  راکناتـسب  هب  کناب ، هاگ  نآ  .دوش  یم  راکهدـب  یجراخ  زرا  روشک ، جـیار  لوپ  ياـج  هب  راکناتـسب 

هجو نیا  .دهد  یم  ماجنا  یجراخ  کناب  ای  دشاب -  هتـشاد  هبعـش  جراخ  رد  رگا  دوخ -  هدنیامن  قیرط  زا  ار  راک  نیا  دنک و  یم  هئارا 
.تسا لطاب  تسا و  نید  هب  نید  عیب  لیبق  زا  اریز  تسین ؛ تسرد  یعرش  رظن  زا 

همذ رد  یجراخ  زرا  هب  ار  نآ  درک ، تفاـیرد  ار  کـچ  غلبم  هک  یناـمز  .دـنک  یم  هئارا  راکهدـب  کـناب  هب  ار  کـچ  راکناتـسب ، ب )
طرش کناب  اب  عیب  دقع  نمـض  رد  راکناتـسب  رگا  ماگنه ، نیا  رد  .دوش  یم  راکهدب  زرا  هب  کناب  بیترت ، نیا  هب  دشورف و  یم  کناب 
هتـشاد هبعـش  جراخ  رد  کناب  رگا  .دنکب  ار  راک  نیا  کناب  تسا  مزال  دهد ، هلاوح  روشک  زا  جراخ  هب  ار  یجراخ  زرا  نیا  هک  دـنک 

یلـصا و کناب  لباقم  رد  هبعـش  نآ  همذ  رب  يزیچ  نوچ  .دنک  یم  لاسرا  شراکناتـسب  یهدب  تخادرپ  تهج  يو  هب  يا  همان  دـشاب ،
کناب لباقم  رد  دنتـسه و  کناب  نآ  لیکو  کناب ، ياه  هبعـش  همه  اریز  دشاب ؛ یمن  نویدم  زین  راکناتـسب  هب  تسین ، یهدـب  بحاص 

.تسین اه  نآ  همذ  رب  يزیچ  یهدب ، بحاص 

کناب رگا  تروص ، نیا  رد  .دـهد  هلاوح  یجراخ  کناب  هب  ار  شراکناتـسب  دـیاب  دـشاب ، هتـشادن  يا  هبعـش  جراخ  رد  کناب  نآ  رگا 
، هلاوح غلبم  تخادرپ  تروص  رد  دوش و  یم  راکهدـب  هلاوح  بجوم  هب  یجراخ  کناب  دراد ، يا  هدرپس  یجراـخ  کـناب  رد  یلخاد 

تـسا نیا  دننام  دشابن ، هتـشادن  يا  هدرپس  یجراخ  کناب  رد  یلخاد  کناب  رگا  اما  .دـیامن  یم  تبث  یلخاد  کناب  باسح  رد  ار  نآ 
هک
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، دریذپن رگا  دزادرپب و  ار  راکناتـسب  یهدب  دـیاب  تسا و  تسرد  دریذـپب ، صخـش  نآ  رگا  هک  هدرک  هلاوح  راکهدـب  ریغ  صخـش  هب 
.دوش یم  لطاب  هلاوح 

یم هتفرگ  هک  یلام  اریز  درادن ؛ یلکـشم  چیه  عرـش  رظن  زا  دزمراک  نیا  نتفرگ  دهاوخب و  دزمراک  هلاوح ، لابق  رد  دـناوت  یم  کناب 
.تسین عونمم  یلوا  اما  دشاب ، یم  ابر  هک  ارچ  تسا ؛ عونمم  یعرـش  رظن  زا  مود  ضرف  .نید  رب  هفاضا  هن  تسا  نید  لوبق  يارب  دوش ،

لوبق ناگیار  ار  هلاوح  نآ  کناب  هک  تسین  بجاو  دنکن ، طرش  کناب  اب  عیب  دقع  نمض  رد  ار  رگید  روشک  رد  هلاوح  راکناتـسب  رگا 
.دریگب دزمراک  يو  زا  رگید  ناکم  رد  هلاوح  نیا  تخادرپ  ربارب  رد  دناوت  یم  دنک و 

کناـب زا  دـیامن ، دراو  اـج  نآ  زا  ـالاک  دـهاوخ  یم  اـی  دـنک  رفـس  يرگید  روـشک  هب  یلیلد  ره  هـب  دراد  دـصق  هـک  يراکناتـسب  ج )
هک دنک  تقفاوم  کناب  رگا  .دیامن  تفایرد  یجراخ  زرا  رگید ، روشک  رد  ات  دنک  رداص  يا  هلاوح  وا  يارب  هک  دـنک  یم  تساوخرد 

کناب دراد و  بلط  یجراخ  زرا  کناب  زا  راکناتـسب  بیترت ، نیا  هب  دهد ، لیوحت  يا  هلاوح  اب  یجراخ  روشک  رد  ار  راکناتـسب  بلط 
يارب اما  درادن ، دوجو  يدـننامه  ود  نآ  نیب  نوچ  دور ؛ یمن  نیب  زا  رتاهت  هلماعم  ماجنا  اب  نید  نیا  .تسا  نویدـم  یلخاد  زرا  يو  هب 
شیب ود  نآ  زا  یکی  تیلام  رگا  هجیتن ، رد  .دـننک  طقاس  يرگید  همذ  زا  ار  دوخ  لام  هک  دراد  دوجو  ناـکما  نیا  ود  نآ  زا  کـی  ره 

.دنادرگرب يرگید  هب  ار  دیاز  لوپ  دیاب  دشاب ، يرگید  زا  رت 

نآ هبعـش  هب  هلاوح  نیا  هچ  اه -  هلاوح  هنوگ  نیا  يارب  یعنم  هنوگ  چیه  یعرـش  رظن  زا  تشذـگ ، هک  یلیـصفت  اب  رگید و  ترابع  هب 
دناوت یم  زین  کناب  .درادن  دوجو  روشک -  نآ  رد  یجراخ  کناب  هب  هک  نیا  هچ  دشاب و  جراخ  رد  کناب 
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یلحم ریغ  رد  ار  یهدـب  هک  تسین  بجاو  کـناب  رب  اریز  دریگب ؛ دزمراـک  هلاوـح  نتفریذـپ  لـباقم  رد  راکناتـسب  زا  یـضرف  نینچ  رد 
زا عوضوم  نیا  ناوت  یم  .دشاب  هدرک  طرش  يدقع  نمـض  رد  ار  نآ  هک  نیا  نودب  تسا ، هتفرگ  تروص  اج  نآ  رد  ضرق  هک  دهدب 

: درک طابنتسا  ریز  ياه  شور  زا  یکی  هب  یهقف  رظن 

وت هب  ار  غلبم  نالف  يزادرپب ، روشک  زا  جراخ  رد  یجراخ  زرا  اب  ار  کچ  تمیق  رگا  دـیوگ : یم  کـناب  هب  راکهدـب  هلاـعج : دـقع  . 1
.تسا هدش  نییعت  هلاعج  دقع  اب  هک  دوش  یم  یغلبم  نآ  قحتسم  دزادرپب ، جراخ  رد  ار  نآ  هجو  کناب  رگا  سپ  .مهد  یم 

ترجا ربارب  رد  روشک  زا  جراخ  رد  ار  يو  هلاوح  دـهد و  ماجنا  ار  راـک  نآ  اـت  دریگ  یم  ریجا  ار  کـناب  راکناتـسب ، هراـجا : دـقع  . 2
.تسا ترجا  قحتسم  کناب  دوش ، هتسب  دادرارق  اه  نآ  نیب  دریذپب و  ار  نآ  کناب  هاگ  ره  .دزادرپب  نیعم 

.دـنک یم  هبلاطم  یغلبم  هچ  دـهد ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  یـسک  رگا  هک  دـنک  یم  هاگن  صخـش  لثملا ، ترجا  رد  لـثملا : ترجا  . 3
.دشاب هدرک  نیعم  هلاعج  ای  هراجا  دقع  اب  ار  ترجا  هک  نیا  نودب  دنک  یم  هبلاطم  ار  غلبم  نامه  زین  کناب 
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نآ یهقف  یسررب  یلخاد و  هلاوح   - 4

راکهدب رگید  يرهش  رد  تسا ، هرصب  رد  الثم  هک  يرگید  یصخش  هب  دنک و  یم  یگدنز  فرـشا  فجن  نوچ  يرهـش  رد  یـصخش 
: دراد دوجو  دروم  نیا  يارب  هار  دنچ  .دزادرپب  هرصب  رد  ار  شا  یهدب  دراد  میمصت  دشاب و  یم 

 - تسا میقم  نآ  رد  راکبلط  هک  هرـصب -  رد  ار  يو  راکناتـسب  لوپ  ات  دهد  یم  یتساوخرد  کناب  هب  میقتـسم  تروص  هب  راکهدب  . 1
غلبم ات  دهاوخ  یم  يو  زا  دریگ و  یم  سامت  هبعـش  نآ  اب  دـشاب ، هتـشاد  رهـش  نآ  رد  يا  هبعـش  کناب  رگا  تروص ، نیا  رد  .دزادرپب 

کناب نآ  زا  دریگب و  سامت  يرگید  کناب  اب  دناوت  یم  دشاب ، هتـشادن  يا  هبعـش  رهـش  نآ  رد  رگا  .دزادرپب  صخـش  نآ  هب  ار  یهدب 
نماض هدننک  تساوخرد  کناب  دزادرپب ، هرـصب  رد  ار  یهدب  کناب  نآ  هاگ  ره  .دنک  تخادرپ  ار  راکناتـسب  یهدـب  هجو  ات  دـهاوخب 

( مود کناب   ) تسا هداد  روتسد  يو  هب  هک  یکناب  دزن  هدننک  تساوخرد  کناب  رگا  تلاح ، نیا  رد  .دوب  دهاوخ  یهدب  غلبم  تخادرپ 
تـساوخرد اریز  دزادرپب ؛ هدـننک  تساوخرد  کناب  هیامرـس  نامه  زا  ار  نید  تمیق  دـناوت  یم  مود  کـناب  دـشاب ، هتـشاد  يا  هدرپس 

.تشاد دهاوخ  هدرپس  زا  ار  یهدب  تخادرپ  هزاجا  مود  کناب  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  لوا  کناب 

يانعم اریز  دوش ؛ یم  نویدـم  راکناتـسب  هب  هلاوح  نیا  اب  کـناب  دـهد و  یم  هلاوح  کـناب  هب  ار  دوخ  راکناتـسب  راکهدـب ، يرتشم  . 2
تماقا لحم  رهـش  رد  يا  هبعـش  هب  ار  دوخ  راکناتـسب  کـناب ، رگا  تروص ، نیا  رد  .همذ  هب  همذ  زا  نید  لـقن  زا  تسا  تراـبع  هلاوح 

زا لیکو  هدنیامن و  هبعش ، هک  میتفگ  رت  شیپ  اریز  دوش ؛ یمن  بوسحم  هلاوح  یهقف ، يانعم  هب  مود  هلاوح  نیا  دهد ، هلاوح  راکناتسب 
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رد اما  .دراد  دوجو  هلاوح  کی  اـج  نیا  رد  نیا ، رب  اـنب  .دـهدب  يدـیدج  هلاوح  يو  هب  اـت  درادـن  يرگید  همذ  تسا و  کـناب  بناـج 
اج نیا  رد  .دوش  یم  بوسحم  مود  هلاوح  نیا  دـهد ، هلاوح  راکناتـسب  رهـش  رد  يرگید  کناب  هب  ار  شراکناتـسب  کناب  هک  یتروص 

: دراد دوجو  هلاوح  ود 

.دهد یم  هلاوح  کناب  هب  ار  دوخ  راکناتسب  راکهدب ، يرتشم  لوا : هلاوح  فلا )

مود کناب  رگا  تروص ، نیا  رد  .دهد  یم  هلاوح  راکناتسب  رهـش  رد  يرگید  کناب  هب  ار  راکناتـسب  راکهدب ، کناب  مود : هلاوح  ب )
کناب رگا  .دنک  لوبق  ار  هلاوح  تسا  بجاو  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  کناب  ود  نیب  يدادرارق  ای  دـشاب  راکهدـب  هدـنهد  هلاوح  کناب  هب 

لوبق ار  هلاوح  مود  کـناب  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  کـناب  ود  نیب  مه  يدادرارق  دـشابن و  راکهدـب  لوا  کـناب  هب  مود 
.تسا لطاب  هلاوح  دریذپن ، رگا  تسا و  حیحص  هلاوح  دنک ،

راکهدـب هلاوح ، نیا  دانتـسا  هب  مود  کـناب  دـهد و  یم  هلاوح  رگید  یکناـب  هب  ار  وا  تسا ، راکهدـب  دوخ  يرتشم  هب  کـناب  نوچ  . 3
راکهدب يو  هب  هک  دهد  هلاوح  یکناب  هب  راکناتـسب ) دوخ  رهـش  رد   ) ار شراکناتـسب  يرتشم ، رگا  تروص ، نیا  رد  .دوش  یم  يرتشم 

دهد یم  هلاوح  رگید  یکناب  هب  ار  دوخ  راکناتـسب  يرتشم  کناب ، هک  تسا  نیا  لوا  هلاوح  .دوش  یم  بوسحم  مود  هلاوح  نیا  تسا ،
.دهد یم  هلاوح  کناب  نامه  هب  ار  دوخ  راکناتسب  يرتشم ، هک  تسا  نیا  زین  مود  هلاوح  و 

رد دزمراک  تفایرد  ایآ  فصو ، نیا  اب  .تسا  زیاـج  یعرـش  رظن  زا  حیحـص و  شعورف  ماـمت  اـب  هلاوح  عون  نیا  هصـالخ ، تروص  هب 
؟ تسا زیاج  راک  نیا  لابق 
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: دریگ یم  تروص  هدعاق  دنچ  ساسا  رب  دزمراک  تفایرد  هک  تفگ  دیاب  خساپ  رد 

هک دنک  یمن  یتوافت  دنک و  هبلاطم  دوخ  راکهدب  زا  تسا ، هداد  ضرق  هک  ییاج  نامه  رد  ار  دوخ  یهدب  دراد  قح  راکناتـسب  فلا )
یچیپرس نآ  زا  راکهدب  تسین  زیاج  یعرش  رظن  زا  نینچ  مه  .یقیقح  تیصخش  ای  دشاب  کناب ) دننام   ) یقوقح تیـصخش  راکهدب ،

دزمراک شقح ، زا  لّزنت  لابق  رد  راکناتسب  تسا  زیاج  تروص ، نیا  رد  .دنک  لّزنت  درذگب و  دوخ  قح  زا  راکناتسب  هک  نیا  رگم  دنک 
.دریگب رگید  یناکم  رد  ار  شا  یهدب  ات  دنک  لوبق  دهاوخب و 

ضرق دقن  رگا  لاثم ) يارب   ) .دیامن هبلاطم  راکهدب  زا  تسا ، هداد  ضرق  هک  یتروص  نامه  هب  ار  دوخ  یهدب  دراد  قح  راکناتسب  ب )
يو زا  هلاوح  تروص  هب  تسا ، هداد  ضرق  هلاوـح  تروـص  هب  رگا  دـنکن و  لوـبق  ار  هلاوـح  دریگب و  يدـقن  تروـص  هب  تسا ، هداد 
دراد قح  تسا ، هدومن  تفایرد  يدـقن  تروص  هب  ار  دوخ  ضرق  هک  یتروص  رد  راکهدـب  نینچ  مه  .دریذـپن  يدـقن  دـنک و  هبلاـطم 

تـسا زیاج  فرط  ود  ره  يارب  .دـنکن  لوبق  ار  يا  هلاوح  تخادرپزاب  تسا ، هتفرگ  يدـقن  رگا  ای  دریذـپن و  ار  يا  هلاوح  تخادرپزاب 
.دننک هبلاطم  دزمراک  يرگید  زا  ناش ، قح  زا  لزانت  يازا  هب  هک 

قح راکناتـسب  دنزب و  زاب  رـس  تسا ، هدش  عقاو  ضرق  دادرارق  هک  یناکم  ریغ  رد  یهدب  تخادرپ  زا  ات  دراد  ار  قح  نیا  راکهدـب  ج )
رد دناوت  یم  راکهدب  .دنک  تخادرپ  يو  هب  تسا ، هداد  ضرق  هک  یناکم  ریغ  رد  ار  شا  یهدب  ات  دنک  هبلاطم  شراکهدـب  زا  درادـن 

.دهاوخب دزمراک  راکناتسب  زا  رگید ، یناکم  رد  یهدب  تخادرپ  شریذپ  شقح و  زا  لّزنت  لباقم 
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ماسقا همه  اب  دنیارف  نیا  نداد  ماجنا  لباقم  رد  کناب  تسا  زیاج  یعرش ، رظن  زا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم  دعاوق  نیا  وترپ  رد 
.دنک تفایرد  دزمراک  نآ ،

هدش نایب  هویش  هس  ساسا  رب  دزمراک  تفایرد  مکح  طابنتسا 

راکناتسب هک  دزادرپب  يرهـش  رد  شراکناتـسب  هب  ار  نید  غلبم  هک  دهد  تساوخرد  کناب  هب  هاگ  ره  يرتشم  تسخن : هویـش  ساسا  رب 
هتفرگ تروص  نآ  رد  ضرق  هک  يرهش  زا  ریغ  يرگید  رهـش  رد  نید  تخادرپ  لباقم  رد  يو  زا  دراد  قح  کناب  تسا ، میقم  نآ  رد 

دنک و يزاب  رگید  یکناب  اب  ای  شرگید  هبعـش  اب  ار  هطـساو  شقن  هک  تسین  بجاو  کناب  رب  هکارچ  .دنک  دزمراک  تساوخرد  تسا ،
قح کناب  هکلب  دنک ، ادا  ناگیار -  تروص  هب  يرتشم  تساوخرد  يارجا  يارب  ار -  نید  غلبم  دـهاوخب  رگید  کناب  ای  هبعـش  نآ  زا 
هک دزادرپب  ییاج  ره  رد  ار  یهدب  تسین  فظوم  کناب  موس ، هدعاق  ساسا  رب  .دهدن  ماجنا  دزمراک  ترجا و  نودب  ار  راک  نیا  دراد 

راکهدب دیامن ، تفایرد  راکهدب  زا  يرگید  ياج  رد  ار  نید  دشاب  هتشاد  دصق  راکناتسب  رگا  نیا ، رب  انب  .دنک  یم  داهنشیپ  راکناتـسب 
.دریگب دزمراک  راکبلط  زا  دوخ ، قح  زا  لّزنت  يارب  دراد  قح 

، يرتشم راکناتـسب  هب  کناب  هلاوح ، نیا  بجوم  هب  سپ  .تسا  هداد  هلاوح  کناب  هب  ار  دوخ  راکناتـسب  يرتشم ، مود : هویـش  ساسا  رب 
هب مزلم  دـنک و  تخادرپ  تسا ، نید  ناـکم  ناـمه  هک  هلاوح  ناـکم  رد  زج  ار  يو  نید  تسین  بجاو  کـناب  رب  اـما  تسا ، راکهدـب 

تفایرد دوخ  رهش  رد  ار  یهدب  دهاوخ  یم  راکناتسب  رگا  .تسا  میقم  اج  نآ  رد  راکناتسب  هک  تسین  يرهش  رد  یهدب  تخادرپ 
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.دنک هبلاطم  دزمراک  تساوخرد ، نیا  ربارب  رد  دراد  قح  کناب  دیامن ،

ار هلاوح  شقن  تسین  مزلم  تسا -  هداد  ار  هلاوح  لیوحت  تساوخرد  و  تسا -  راکهدـب  يرتشم  هب  هک  یکناب  موس : هویـش  ساسا  رب 
نید ناکم  رد  نید  يادا  هب  مزلم  کناب  اریز  دهدب ؛ هلاوح  راکناتـسب  رهـش  رد  یکناب  هب  ار  شا  يرتشم  هک  تروص  نیا  هب  دنک ؛ افیا 

رد یکناب  هب  کناب  نآ  هک  دـهد  هئارا  یتساوخرد  کناب  هب  يرتشم  رگا  نیا ، رب  اـنب  .دـهاوخب  راکناتـسب  هک  یناـکم  ره  رد  هن  تسا ،
دزمراک نودب  ناگیار و  تروص  هب  ار  هلاوح  نیا  دراد  قح  تسا ، هتفای  تیرومأم  هک  یکناب  دیامن ، لاسرا  يا  هلاوح  راکناتـسب  رهش 

.دنکن لوبق 

نایب هک  ییاه  عرف  همه  اب  يراک ، دـنیارف  نیا  ربارب  رد  تسا  زاجم  کناب  هک  میریگ  یم  هجیتن  دـش ، هتفگ  نونکات  هچ  نآ  عومجم  زا 
.دنک هبلاطم  دزمراک  دش ،

ص:101

نوگ هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد  جیار 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ یعرش  مکح  یجراخ و  هلاوح   - 5

هراشا

دنه رد  ار  شا  یهدـب  دراد  میمـصت  تسا و  راکهدـب  دـنه  دـننام  يروشک  رد  رگید  یـصخش  هب  قارع  دـننام  يروشک  رد  یـصخش 
: دراد دوجو  هار  دنچ  یهدب  نیا  تخادرپ  يارب  .دزادرپب 

لحم روشک  رد  شراکناتـسب  هب  یجراخ  زرا  اب  ار  شا  یهدب  غلبم  ات  دـنک  یم  تساوخرد  کناب  زا  میقتـسم  تروص  هب  راکهدـب  . 1
رگا .دوش  تخادرپ  يرگید  کناب  قیرط  زا  یهدب  درادـن ، يا  هبعـش  کناب  رگا  دزادرپب و  دوخ  هبعـش  قیرط  زا  دـنه -  يو -  تماقا 

هب یجراخ  زرا  اب  يرتشم  دش ، لصاو  راکناتـسب  هب  یهدب  داد و  ماجنا  هدش  دای  هویـش  ود  زا  یکی  اب  ار  دـنیارف  نیا  تفریذـپ و  کناب 
نید درادن ، دوجو  يدننامه  نید  ود  نیب  نوچ  .دوب  راکهدـب  يرتشم  هب  یلخاد  زرا  اب  کناب  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  راکهدـب  کناب 
یکی یهدب  شزرا  رگا  یلو  دننک  طقاس  ار  دنراد  يرگید  همذ  رب  هچ  نآ  دـنناوت  یم  يرتشم  کناب و  هتبلا  .دوش  یمن  طقاس  رتاهت  اب 

.دوش هدنادرگرب  یفاضا  رادقم  دیاب  دشاب ، رت  شیب  يرگید  زا 

زرا اب  اج  نآ  رد  ار  راکناتسب  یهدب  ات  دوش  هتساوخ  يو  زا  دشاب و  هتـشاد  يا  هبعـش  راکناتـسب  روشک  رد  کناب  رگا  رگید ، يوس  زا 
هدنیامن و کناب ، هبعـش  میتفگ  اریز  تسین ؛ دزادرپ ، یم  هبعـش  نآ  هک  يزیچ  نماض  کناب  دـنک ، نینچ  زین  کناب  دزادرپب و  یجراخ 

اما .شدوخ  يوس  زا  دـیدج  تخادرپ  کی  هن  تسا ، يزکرم )  ) کناب تخادرپ  يو ، تخادرپ  تسا و  يزکرم ) کناب   ) کناب لیکو 
ار راکناتـسب  نید  ات  دـهاوخب  يو  زا  دریگب و  سامت  يرگید  کناب  اب  دـیاب  دـشاب ، هتـشادن  راکناتـسب  رهـش  رد  يا  هبعـش  کـناب  رگا 

رومام کناب  هاگ  ره  .دزادرپب 
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يزیچ نآ  نماض  شتـساوخرد ، يارب  رمآ  کناب  دـنک ، تخادرپ  لوا ) کناب   ) رمآ کناب  ياضاقت  ساسا  رب  ار  یهدـب  مود ) کـناب  )
دزن يدوجوم  رمآ  کناب  رگا  تروص ، نیا  هب  .دوش  یم  رومام  کناب  راکهدب  هطـساو  نیا  هب  تسا و  هتخادرپ  رومأم  کناب  هک  تسا 

يدوجوم زا  رومأم  کناب  دشاب ، هتشاد  يدوجوم  رگا  دوش و  یم  راکهدب  يو  هب  شتساوخرد  دانتـسا  هب  دشاب ، هتـشادن  رومأم  کناب 
.تسین راک  رد  زین  یتنامض  دنک و  یم  تخادرپ  رمآ  کناب  باسح 

؟ دهاوخب دزمراک  راک  نیا  ربارب  رد  رمآ )  ) کناب تسا  زیاج  یعرش  رظن  زا  ایآ 

ار نآ  ای  دزادرپب  یجراخ  زرا  هب  ار  نید  غلبم  تسین  روبجم  کناب  اریز  دهاوخب ؛ دزمراک  کناب  تسا  زیاج  تفگ  ناوت  یم  خساپ  رد 
دشاب هتشادن  رومأم  کناب  رد  يا  هیامرس  راکناتسب ، رهش  رد  کناب  رگا  نینچ  مه  .دنک  تخادرپ  ضرق  رهش  زا  ریغ  رگید  يرهـش  رد 

لام زا  یهدب  هجو  تخادرپ  رمآ و  کناب  روتسد  نتفریذپ  يارب  تسا  زاجم  رومام  کناب  دشاب ، هتـشادن  کناب  نآ  اب  مه  يدادرارق  و 
.دنک دزمراک  ياضاقت  راکناتسب ، رهش  رد  دوخ 

دوجوم یلخاد  زرا  هب  کـناب  همذ  رد  هک  شا -  یکناـب  هدرپس  روشک ، زا  جراـخ  راـکبلط  یهدـب  تخادرپ  يارب  راکهدـب  يرتشم  . 2
ات دشورف  یم  کناب  هب  ار  نآ  یجراخ  زرا  سپـس  .دـشاب  نآ  نودـب  ای  تلاکو  اب  دـناوت  یم  تفایرد  نیا  .دـنک  یم  تفایرد  ار  تسا 

ياـه هبعـش  زا  یکی  هب  ار  شلوپ  اـت  دـهاوخ  یم  کـناب  زا  يرتـشم  هاـگ  نآ  .دوش  نویدـم  یجراـخ  زرا  هب  دوـخ  يرتـشم  هب  کـناب 
کناب همذ  زا  نید  هلاوح ، نیا  اـب  اریز  تسین ؛ هلاوح  یهقف ، ياـنعم  هب  هلاوح  نیا  .دـهد  هلاوح  روشک  زا  جراـخ  رد  دوخ  یگدـنیامن 

هب هلاوح ، نیا  ببس  هب  هدنهد  هلاوح  کناب  دوش و  یم  لقتنم  هدنریگ  هلاوح  کناب  همذ  هب  هدنهد  هلاوح 
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دهد و هلاوح  هدنریگ  هلاوح  کناب  هب  ار  دوخ  راکناتـسب  دـناوت  یم  يرتشم  تروص ، نیا  رد  .ددرگ  یم  راکهدـب  رمآ  کناب  يرتشم 
دوش یم  راکهدب  راکناتسب ، هب  تسا ، هدش  هداد  هلاوح  وا  هب  هک  یکناب  مود ، هلاوح  نیا  دانتـسا  هب  سپ  .تسا  مود  هلاوح  نامه  نیا ،
هنرگ دشاب و  راکهدب  هدنهد  هلاوح  کناب  هب  هدـنریگ  هلاوح  کناب  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  .دوش  یم  صالخ  نید  زا  يرتشم  همذ  و 

.درادن یهدـب  تسا و  يرب  شا  همذ  هک  تسا  یـسک  رب  هلاوح  نیا  اریز  تسا ؛ هدـنریگ  هلاوح  کناب  لوبق  هب  طورـشم  هلاوح  تحص 
؟ دریگب دزمراک  هلاوح  يارب  کناب  هک  تسا  زیاج  یعرش  رظن  زا  ایآ  تروص  نیا  رد 

رد راکناتـسب  هلاوح  ماجنا  هب  مزلم  کناب  اریز  دـنک ؛ هبلاطم  دزمراک  هلاوح  لابق  رد  کناب  تسا  زیاـج  هلب ، تفگ  ناوت  یم  خـساپ  رد 
.دریگب رظن  رد  دزمراک  هلاوح ، لوبق  دوخ و  قح  زا  لّزنت  يارب  دناوت  یم  تسین و  رگید  روشک 

زا يا  هبعـش  هطـساو  هب  ار  یجراخ  زرا  دـهاوخ  یم  کناب  زا  کناب ، هب  یجراخ  زرا  هب  یلخاد  زرا  نتخورف  زا  دـعب  راکهدـب  يرتشم 
زا کناب  همذ  راکناتـسب و  زا  يرتشم  همذ  دـنک ، نینچ  کناب  یتقو  .دزادرپب  راکناتـسب  هب  رگید  یکناب  ای  جراـخ  رد  دوخ  ياـه  هبعش 

لوغـشم رومأم  کناب  هب  رمآ  کناب  همذ  دـشاب ؛ هتـشادن  يدوجوم  رومأم  کناب  رد  رمآ  کناب  هک  یتروص  رد  دوش ، یم  اهر  يرتشم 
دزادرپ و یم  رمآ  کناب  باسح  زا  ار  یهدـب  رومأم  کناب  دـشاب ، هتـشاد  يدوجوم  رومأـم  کـناب  رد  رمآ  کـناب  رگا  یلو  دوش  یم 

.تسین راک  رد  یتنامض 

؟ دنک هبلاطم  دزمراک  راک  نیا  نداد  ماجنا  ربارب  رد  دناوت  یم  یعرش  رظن  زا  کناب  ایآ 

؛ دریگب دزمراک  کناب  تسا  زیاج  یعرش  رظن  زا  هلب ، تفگ  ناوت  یم  خساپ  رد 
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دزمراک نودب  ار  راک  نیا  دراد  قح  کناب  دـنک و  تخادرپ  ضرق  لحم  زج  رگید  يرهـش  رد  ار  نید  تسین  بجاو  کناب  رب  هکارچ 
.دریذپن

راکناتسب ریغ  هب  نداد  هلاوح 

کناب ای  يرگید  روشک  رد  کناب  هبعش  هب  دیاب  نآ  تفایرد  يارب  هک  دهد  یم  يا  هلاوح  دوخ  راکناتسب  ریغ  يرتشم  هب  کناب  یهاگ 
زا کـناب  هک  تسا  یـضارقتسا  هکلب  دوش ، یمن  بوسحم  یهقف  هلاوح  هلاوـح ، زا  لکـش  نیا  .دـیامن  هعجارم  ناـکم  نآ  رد  يرگید 

تفایرد ادقن  ار  نآ  هلاوح  هدـنریگ  هک  یمادام  ساسا ، نیا  رب  .دـشخب  یم  وا  هب  هک  تسا  يا  هیدـه  عربت و  ای  دـنک  یم  دوخ  يرتشم 
.دوش یمن  نآ  کلام  دنکن ،

.تسا حیحص  دشابن ، يوبر  هک  یتروص  رد  نآ  تفایرد  دوش ، یم  بوسحم  ضرق  عرش ، هاگدید  زا  هلاوح  نیا  نوچ 
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نآ یعرش  مکح  هتفس و  لیزنت   - 6

هراشا

ناوت یم  یهقف  رظن  زا  ار  راک  نیا  .دزادرپب  ینیعم  غلبم  رسک  ربارب  رد  دیسررس  زا  شیپ  ار  هتفـس  تمیق  نآ ، ریغ  ای  کناب  ینعی  لیزنت 
: درک یسررب  نینچ 

: تسا هدرک  نیمضت  هک  غلبم  نآ  زا  رت  مک  یغلبم  هب  يدقن  تروص  هب  هتفس  شورف  لوا ، هجو 

هّمذ رد  هدـش ، تنامـض  هتفـس  رد  هک  یغلبم  هک : نیا  تابثا  يارب  تسا  يا  هقیثو  ًافرـص  هکلب  درادـن ، تیلام  رازاـب  رد  لوادـتم  هتفس 
یلام تمیق  هک  دـشاب  یم  جـیار  ياه  لوپ  لباقم  رد  .دـشاب  یم  نید  هدـش ، هتـشون  نآ  رد  يو  مسا  هدرک و  اـضما  ار  نآ  هک  یـسک 

.تسین هقیثو  ًافرـص  اه  سانکـسا  تسا و  هدرک  رابتعا  هرقن  الط و  ياج  هب  لام  ناونع  هب  ار  نآ  سانکـسا  هدـننکرداص  نوچ  دـنراد ؛
زا یلام  عقاو ، رد  دوش ، فلت  ای  عیاض  هدنشورف  دزن  هتفس  رگا  هدرکن و  تخادرپ  ار  الاک  تمیق  دهدب ، هتفس  هدنشورف  هب  يرتشم  رگا 
الاک تمیق  عقاو ، رد  دهدب ، لوپ  هدنـشورف  هب  يرتشم  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  هتـشگن  غراف  يرتشم  همذ  هدشن و  فلت  يو 
هدش فلت  هدنشورف  لام  عقاو ، رد  دورب ، نیب  زا  دوش و  فلت  هدنـشورف  دزن  اه  سانکـسا  رگا  هدش و  همذلا  يرب  يرتشم  هتخادرپ و  ار 

.تسا

هب ار  تسا  هتفـس  هدنـسیون  هّمذ  رد  هک  ار  ینید  ینعی  .تسا  نآ  لیزنت  راتـساوخ  کـناب ، هب  هتفـس  هئارا  اـب  راکناتـسب  همدـقم ، نیا  اـب 
هب ار  نآ  راکناتسب  دشاب ، رانید  دص  نید ، رگا  ًالثم  .دشورف  یم  رت  مک  یغلبم  هب  يدقن  لجؤم و  تروص 
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هدنـسیون همذ  رد  راکناتـسب  هک  ار  یهدب  دیرخ ، ار  هتفـس  تفریذپ و  ار  نآ  کناب  رگا  سپ  .دشورف  یم  يدـقن  تروص  هب  رانید   95
.نید رادقم  زا  رت  مک  یغلبم  هب  مه  نآ  تسا ، دقن  هب  نید  عیب  لیبق  زا  عیب  نیا  .دوش  یم  کلام  نونکا  مه  دراد ، هتفس 

؟ تسا زیاج  عیب  نیا  ایآ  هک  دوش  لاوس  نکمم 

دحاو ياراد   ) نوزوم لیکم و  لیبق  زا  ای  هرقن  ـالط و  نید ، هک  یتروص  رد  تسا ، عیب  نیا  ندوب  زاـجم  ناـهیقف ، نیب  روهـشم  خـساپ :
هب رت  مک  یغلبم  هب  نآ  نتخورف  تسین ، هرقن  الط و  سنج  زا  هتفـس ، بلاـق  رد  نید  نوچ  .دـشابن  نزو ) هناـمیپ و  نوچ  يریگ  هزادـنا 

.تسا زیاج  يدقن  تروص 

یتاـیاور مه  بلطم  نیا  لـیلد  دـشابن و  زیاـج  تسین  دـیعب  هکلب  تسین ، لاکـشا  زا  یلاـخ  روهـشم ) هـیرظن  ساـسا  رب  مـکح   ) نـکیل
: دیوگ یم  هک  تسا  لیضف  نب  دمحم  هحیحص  تایاور ، نآ  هلمج  زا  .دنک  یم  تلالد  نآ  نتشادن  زاوج  رب  هک  تسا  یصوصخم 

نید بحاص  هب  هاگ  نآ  دـیرخ و  تسا ، رگید  صخـش  همذ  هب  هک  ار  يراـنید  يدرم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  تمدـخ 
، صخش نآ  هب  دومرف : ترضح  .مدیرخ  يو  زا  ار  غلبم  نآ  نم  اریز  هدب ؛ نم  هب  دراد ، تا  همذ  هب  صخـش  نالف  هک  ار  یغلبم  تفگ :

يو همذ  رب  هچ  نآ  همه  زا  دوـب ، شا  همذ  رب  لاـم  هک  یـصخش  دوـش و  یم  تخادرپ  تسا ، هتخادرپ  نید  بحاـص  هب  هچ  نآ  تـمیق 
(1) .دوش یم  يرب  دوب ، هدنام  یقاب 
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، يرتـشم تسا و  هداد  يو  راـکبلط  هب  يرتـشم  هک  دـهدب  ار  یغلبم  زا  رت  شیب  تسین  روـبجم  راکهدـب  دـهد  یم  ناـشن  تـیاور  نـیا 
يو همذ  دوش و  یم  طقاس  یلک  تروص  هب  راکهدب  همذ  زا  یهدب ، رب  دیاز  تسا و  هتخادرپ  هک  تسین  يزیچ  نآ  زا  رت  شیب  قحتسم 

: دوش یم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  بلطم  دنچ  رگید ، ترابع  هب  .تسین  لوغشم  نآ  زا  رت  شیب  هب 

.تسا لطاب  يدقن  تروص  هب  نآ  زا  رت  مک  یغلبم  هب  نید  نتخورف 

.دوش یم  همذلا  يرب  راکبلط  زا  راکهدب 

.نآ زا  رت  شیب  هن  تسا ، هدش  تخادرپ  راکبلط  هب  هک  تسا  لوغشم  يرادقم  نامه  هب  يرتشم  همذ 

لاکـشا نیا  مییوگ : یم  خـساپ  رد  .درادـن  رابتعا  تیاور  نیا  تسا ، هدرک  ضارعا  تیاور  نیا  زا  روهـشم  نوچ  هک  دوش  اعدا  دـیاش 
: تسا بلطم  ود  هب  هتسباو  نآ ، زا  روهشم  ضارعا  لیلد  هب  تیاور  نتشادن  رابتعا  اریز  تسین ، دراو 

.دنشاب هدرک  ضارعا  تیاور  نآ  زا  دنا -  هدوب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  باحصا  رصع  مه  هک  باحصا -  يامدق  لوا :

هب هقبط  تسد و  هب  تسد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  باحـصا  زا  ضارعا  نیا  انعم  نیا  هب  دشاب ، يدّبعت  تروص  هب  ضارعا  مود :
.دشاب هدیسر  ناشیا  هب  هقبط 

زا روهـشم  ضارعا  نیا ، رب  انب  .میتفایرد  ار  نآ  لوصا  ملع  رد  هک  هنوگ  نامه  تسین ، نکمم  ام  يارب  طرـش  ود  نیا  ناـمز  مه  زارحا 
.دوش یمن  تیاور  رابتعا  نتفر  نیب  زا  بجوم  درادن و  يرثا  چیه  تیاور  نیا 
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تایاور نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  خساپ  رد  .تسا  هدشن  ضرف  نآ  زا  رت  مک  هب  نید  نتخورف  تایاور ، رد  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
يا ههبـش  چیه  عوضوم ، نیا  زا  یـشوپ  مشچ  اب  یتح  دراد و  روهظ  دروم  نیمه  رد  ًافرع  نآ ، يزاکترا  عوضوم  مکح و  تبـسانم  هب 

رب انب  .دریگ  یم  رب  رد  زین  ار  نآ  زا  رت  مک  هب  يدقن و  تروص  هب  نید  نتخورف  تروص  هک  درادن  دوجو  تیاور  لومـش  قالطا و  رد 
.مینک تابثا  یهقف  رظن  زا  ار  نآ -  زا  رت  مک  هب  نید  يدقن  نتخورف  ساسا  رب  هتفس -  لیزنت  میناوت  یمن  ام  نیا ،

یم طرش  راکبلط  اب  دیرخ ، دادرارق  نمض  رد  کناب  هک  مینک  یسررب  ساسا  نیا  رب  ار  هتفس  لیزنت  ناوت  یم  یهقف  رظن  زا  مود ، هجو 
هب تسا ، هتفـس  بلاق  رد  هک  ار  نید  نیا  امـش  زا  دـیوگ : یم  نینچ  دـشخبب و  يرتشم  هب  ار  هتفـس  غلبم  زا  ینیعم  یغلبم  يو  هک  دـنک 
هب يدقن  تروص  هب  ار  ینیعم  غلبم  هتفـس ، تمیق  زا  دیرخ  زا  دعب  هک  نیا  هب  طورـشم  مرخ ، یم  یـشهاک  چـیه  نودـب  تمیق و  نامه 

، تروص نیا  رد  درکن ، افو  دوخ  طرـش  هب  رگا  تسا و  بولطم  درک ، افو  دوخ  طرـش  هب  راـکبلط  رگا  تروص ، نیا  رد  .یـشخبب  نم 
.درادن یلاکشا  چیه  یعرش  رظن  زا  هلئسم  نیا  دراد و  ار  دادرارق  خسف  قح  رادیرخ 

، دـیرخ دادرارق  نمـض  رد  راکبلط  اب  کناب ، دـننام  يرتشم  هک  مینک  لح  نینچ  ار  هلماـعم  نیا  تسا  نکمم  یهقف  رظن  زا  موس ، هجو 
نودب تمیق  نامه  هب  دنک -  یم  نیمـضت  ار  نآ  هتفـس  هک  ار -  امـش  نید  نم  دیوگ : یم  ًالثم  .دنک  یم  طرـش  ار  یلمع  نداد  ماجنا 
ماجنا میارب  نآ  دننام  نآرق و  ندـناوخ  ای  يزیچ  نتـشون  ای  سابل  نتخود  دـننام  ار  يراک  هک  نیا  طرـش  هب  مرخ ، یم  یـشهاک  چـیه 

نآ هب  تسا  بجاو  تفریذپ ، ار  طرش  راکبلط  رگا  تروص ، نیا  رد  .یهدب 
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.دنزب مه  رب  ار  هلماعم  دناوت  یم  يرتشم  تفریذپن ، رگا  دنک و  افو 

هب دزمراک -  ناونع  هب  ار  ینیعم  غلبم  اما  درخ ، یم  تمیق  نامه  هب  دـنک ، یم  نیمـضت  ار  نآ  هتفـس  هک  ار  ینید  کناب ، مراهچ ، هجو 
نتفرگ .دنک  یم  رـسک  دشاب -  هدوب  تفایرد  لحم  زا  ریغ  یلحم  رد  تخادرپ  هک  یتروص  رد  نآ  ندرک  دقن  ای  تامدخ  ماجنا  يازا 

، لیلد نیمه  هب  .تسا  زیاج  اه  نآ  يراد  هگن  یتبث و  ياـهرتفد  رد  نآ  تبث  نید و  نتـشون  ترجا  دـننام  یتامدـخ  ربارب  رد  دزمراـک 
تفایرد نیا ، رب  انب  .دنک  تفایرد  دزمراک  تامدخ  نیا  هئارا  يارب  دهد ، یم  دوخ  نایرتشم  هب  هک  یماو  ره  ربارب  رد  دناوت  یم  کناب 

.تسا زیاج  نآ  دننام  رتفد و  رد  نآ  تبث  هتفس و  غلبم  لوصو  تهج  دزمراک 

يروص ياه  هتفس 

.دوش لوغشم  نآ  هب  يو  همذ  هک  نیا  نودب  دسیون ، یم  ار  هتفـس -  يا -  هگرب  يرگید ، يارب  یـصخش  هک  تسا  فراعتم  مدرم  نیب 
یم يروص » هتفـس   » نآ هب  ور ، نیا  زا  .تسا  راکهدب  رانید -  دـص  ًالثم  غلبم -  نالف  يو  هب  صخـش  نآ  هک  هدـش  رکذ  هگرب  نآ  رد 
دوخ يدوخ  هب  هتفـس  عون  نیا  اریز  تسین ؛ حیحـص  زین  نآ  نتخورف  سپ  درادن ، همذ  رد  یهدـب  اه  هتفـس  عون  نیا  هدنـسیون  .دـنیوگ 
دوخ راکهدب  هیلع  يدنس  ناونع  هب  نآ  زا  راکبلط  ات  تسا  هدش  هتـشون  ًافرـص  هکلب  دنک ، یمن  یگدنیامن  زین  ار  یلام  درادن و  تیلام 

: دهد ماجنا  ریز  هویش  ود  زا  یکی  هب  ار  لیزنت  تایلمع  اج  نیا  رد  راکهدب  تسا  نکمم  نیا ، رب  انب  .دنک  هدافتسا 

هب ار  رانید  يو 95  زا  ًالثم  دریگب و  ضرق  کناب ، دننام  یموس  فرط  زا  شدوخ  همذ  رد  دـنک  یم  تین  راکبلط  یهاگ  ضرق : لوا - 
جنپ تدم  هب  رانید  دص 
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اـضما ار  هتفـس  هک  دـهد  یم  هلاوح  یـسک  هب  ار  موس  فرط  راکبلط ، ضرق ، دادرارق  نایاپ  زا  دـعب  .دریگ  یم  ضرق  راد -  تدـم  هام 
همذـلا يرب  صخـش  رب  هلاوح  عون  زا  هلاوح  نیا  عقاو  رد  .دـنک  تفایرد  هدـننکاضما  زا  ار  غلبم  نآ  دیـسررس ، ماگنه  رد  ات  دوب  هدرک 

غلبم نآ  هاگره  تسا و  هتفریذپ  ار  هلاوح  نآ  تقیقح  رد  هدش ، دهعتم  ار  غلبم  نآ  هدرک و  اضما  ار  هتفس  صخش  نآ  نوچ  اما  تسا ،
تفایرد موس  فرط  زا  ار  ضرق  هک  دنک  یم  تین  راکبلط  رگید ، یتلاح  رد  .دوش  یم  لوغـشم  غلبم  نامه  هب  راکبلط  همذ  دزادرپب ، ار 

يارب همذ  رد  رانید  دص  هب  ار  رانید  ًالثم 95  سپ  .دهد  ماجنا  وا  همذ  رد  هتفـس و  هدننکاضما  زا  تلاکو  تفایرد  اب  ار  راک  نیا  دنک و 
تلاکو تروص  هب  موس  فرط  زا  ار  رانید )  95  ) غلبم نیا  راکبلط  ضرق ، دادرارق  نایاپ  زا  دعب  .دنک  یم  ضرق  راد -  تدم  هام  جـنپ 

ود ره  اریز  تفای ؛ یهجو  ناوت  یمن  هویـش  ود  نیا  يارب  یعرـش  رظن  زا  .دـنک  یم  ضرق  راد  تدـم  تروص  هب  همذ  رد  رانید  دـص  هب 
.دنا يوبر 

: تسا ریز  تروص  ود  هب  نآ  یهقف  یسررب  هک  عیب : مود - 

یم رانید  دـص  هب  راد -  تدـم  هام -  جـنپ  تدـم  يارب  دوخ ، همذ  رد  ار  رانید  غلبم 95  کناب ، دـننام  یموس  فرط  زا  راـکبلط  فلا )
دص دیسر ، رس  نامز  رد  ات  دهد  یم  هلاوح  هتفس  هدننکاضما  هب  ار  موس  فرط  راکبلط ، فرط ، ود  نیب  عیب  دنیارف  نایاپ  زا  دعب  درخ و 

همذلا يرب  صخـش  رب  هلاوح  تقیقح ، رد  هلاوح  نیا  دنچ  ره  دنکن ، لوبق  ار  هلاوح  نیا  دـناوت  یمن  هدـننکاضما  .دـنک  تفایرد  رانید 
، دزادرپب موس  صخش  هب  ار  غلبم  نآ  صخـش  نیا  هاگ  ره  سپ  .تسا  هدرک  لوبق  ار  هلاوح  نیا  دوخ  ياضما  اب  صخـش  نآ  اما  تسا ،

یعرش رظن  زا  راک  نیا  رهظا ، رب  انب  .دوش  یم  راکهدب  يو  هب  رانید  دص  غلبم  نامه  هب  راکبلط 
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.درادن لاکشا 

، تلاکو نیا  دانتسا  هب  .دوش  یم  لیکو  موس  فرط  اب  لیزنت  دنیارف  يارجا  رد  هدننکاضما ، يوس  زا  هتفـس  نیا  بجوم  هب  راکبلط  ب )
یم مادقا  هام ) جـنپ  ات  ًالثم   ) راد تدـم  تروص  هب  دوخ  لکوم  همذ  هب  يدـقن و  تروص  هب  رانید  هب 95  رانید  دـص  شورف  هب  راکبلط 

يدـقن تروص  هب  رانید  لباقم 95  رد  راد  تدـم  رانید  دـص  غلبم  موس ، فرط  هب  هدـننکاضما  عیب ، هلماعم  نیا  لـیمکت  زا  سپ  .دـنک 
صخـش ماگنه  نیا  رد  .دـنک  فرـصت  نآ  رد  راکبلط  تسین  زیاـج  تسا ، هدـننکاضما  کـلمت  رد  غلبم  نیا  نوچ  .دوش  یم  راکهدـب 

هب همذ  رد  رانید  دـص  غلبم  هب  ًادـقن  ار  راـنید )  95  ) هدشدای غلبم  دـهد و  ماجنا  ًاتلاکو  هدـننکاضما  اب  ار  يدـیدج  هلماعم  دـیاب  راکبلط 
هب دوش و  یم  يدـقن  غلبم  نآ  کـلام  راـکبلط  دـش ، لـیمکت  ود  نآ  نیب  عیب  نیا  یتقو  .درخب  هاـم  جـنپ  يارب  ًـالثم  راد  تدـم  لـکش 

.درادن یلاکشا  یعرش  رظن  زا  هلماعم  نیا  .دوش  یم  راکهدب  راد  تدم  تروص  هب  هدننکاضما 

ناـمه زا  یلک  هب  ار  یـصخش  سانکـسا  عیب  هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  هلماـعم  ود  ره  ندوب  یعرـش  هک  دوش  لاکـشا  نینچ  تسا  نکمم 
، تروص نیا  رد  .راد  تدم  تروص  هب  همذ  رد  رانید  دص  هب  يدقن  روط  هب  رانید  نتخورف 95  دننام  مینادب ، حیحص  همذ  رد  سانکسا 

.تسا لاکشا  ثحب و  لحم  هلماعم  عون  نیا  تحص 

زا رگا  یتح  .تسا  حیحـص  هیـسن ) هب  دقن  شورف   ) هلماعم نیا  رهظا ، رب  انب  هک  تفگ  ناوت  یم  تشذگ -  هک  روط  نامه  خـساپ -  رد 
تسا یضرق  دنیارف  نیا  تقیقح ، رد  هک  میریذپب  زین  میناشوپب و  مشچ  هلئسم  نیا  ندوب  حیحص 
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ار یجراخ  زرا  دناوت  یم  راکناتسب  مینک : لابند  يرگید  هاگن  زا  ار  هلئـسم  نیا  یعرـش  طابنتـسا  میناوت  یم  هدمآرد ؛ عیب  سابل  هب  هک 
همذ رد  ار  ناموت  رازه  هک  نیا  لـثم  دـشورفب ، کـناب  دـننام  موس  فرط  هب  راد  تدـم  تروص  هب  دوخ و  همذ  رد  یلخاد  زرا  هب  ادـقن 
نیب نوچ  درادن  دوجو  یلاکشا  تسا ، عیب  هلماعم  نیا  هک  نیا  رد  دشورف و  یم  کناب  هب  ادقن  رانید  هب 48  راد  تدم  تروص  هب  دوخ 
هتفـس هدننکاضما  هب  ار  کناب  راکناتـسب  سپـس  .دـنک  یمن  ادـیپ  قابطنا  يرگید  رب  یکی  دراد و  دوجو  توافت )  ) نیابت نمثم  نمث و 

یم دـهد و  لـیوحت  يو  هب  دوش ) یم  راـنید  لداعم 50  هک   ) یقارع راـنید  ناـموت ، رازه  شزرا  رادـقم  هب  کـناب  اـت  دـهد  یم  هلاوح 
، دهد یم  ناشن  ار  نآ  هتفس  هک  ار  یغلبم  کناب ، هک  دوش  یم  صخشم  یضارت  نیا  زا  .دشاب  فرط  ود  تیاضر  اب  دنیارف  نیا  تسیاب 

.تسا هتفریذپ  دوخ  ياضما  اب  ار  هلاوح  زین  هلاوح  هدننکاضما  هدرک و  لوبق 

هب يدـقن  تروص  هب  رانید   48 يو ، يوس  زا  یتلاکو  اب  تسا ، هدـننکاضما  همذ  هب  هک  ار  ناـموت  رازه  دـناوت  یم  راـکبلط  روط  نیمه 
ار یقارع  رانید  هاجنپ  درک ، لوبق  ار  هتفـس  کناب  هاگره  .دهد  یم  کناب )  ) يرتشم هب  ار  هتفـس  راکبلط ، عیب ، زا  دعب  دشورفب و  کناب 

هلماـعم هدـننکاضما ، اـب  راـکبلط  هاـگ  نآ  .دوش  یم  کـلام  تسا -  هدـننکاضما  همذ  رد  ناـموت ) رازه   ) عیبم تمیق  اـب  يواـسم  هک  - 
.درخ یم  ناموت  رازه  هب  راد  تدم  تروص  هب  يو  زا  ار  رانید )  48  ) هدشدای غلبم  دنک و  یم  يراج  ار  يدیدج 
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نآ یهقف  مکح  يراجت و  ياه  کچ  لوصو   - 7

ار نآ  کچ ، دعوم  ندیـسر  زا  لبق  زور  دنچ  دنک و  یم  زیراو  ناراکناتـسب  باسح  هب  تفایرد و  ناراکهدب  زا  ار  کچ  ياهب  کناب 
فراصم و رسک  یهدب و  زا  کچ  غلبم  تفایرد  زا  دعب  .دراد  یم  مالعا  ار  کچ  هجو  خیرات و  هرامـش ، دنک و  یم  غالبا  راکهدب  هب 

شباسح هب  ای  دـنک  یم  تخادرپ  ار  نآ  کناب  دـنک ، هبلاطم  ار  هجو  راکناتـسب  رگا  تسا ، هدـش  کچ  لوصو  يارب  هک  ییاـه  هنیزه 
.تسین نآ  رد  یلاکشا  تسا و  زیاج  ًاعرش  راک  نیا  .دیامن  یم  زیراو 

نیا لاؤس  .دیامن  تفایرد  ابر  تروص  هب  ار  نآ  دوس  تسین  زیاج  دـنک و  افتکا  کچ  غلبم  لصا  لوصو  هب  دـیاب  کناب  نایم ، نیا  رد 
؟ دریگب دزمراک  تامدخ  نیا  يازا  هب  دناوت  یم  کناب  ایآ  هک  تسا 

.دهدب هئارا  ناگیار  تامدخ  تسین  بجاو  کناب  رب  اریز  دنک ؛ تفایرد  دزمراک  شتامدخ  لابق  رد  دناوت  یم  کناب  خساپ :

تسا و هدـشن  هلاوح  کناب  هب  ادـتبا  زا  کچ  رگا  .دراد  ار  تیعـضو  نیمه  زین  دـهد  یم  لیوحت  کناب  هب  راکناتـسب  هک  ییاه  کچ 
يو باسح  هب  ای  دزادرپب  يو  هب  يدـقن  تروص  هب  لوصو و  ررقم  نامز  رد  ار  اه  کچ  ياـهب  دـنک  تساوخرد  کـناب  زا  راکناتـسب 

ار شا  یهدب  ات  دهاوخ  یم  يو  زا  دریگ و  یم  سامت  راکهدب  اب  نآ  رد  هک  تمدخ -  نیا  ماجنا  يارب  دـناوت  یم  کناب  دـنک ، زیراو 
.دنک تفایرد  دزمراک  دزادرپب - 

دزمراک کچ  ندرک  دـقن  لابق  رد  دـناوت  یمن  کـناب  تسا ، هدرک  لّوحم  کـناب  هب  ار  کـچ  ادـتبا  ناـمه  زا  راکناتـسب  يرتشم  رگا 
بجوم هب  کناب  اریز  دریگب ؛
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رد نوچ  هک  نآ  رت  شیب  حیضوت  .دوش  یم  راکهدب  راکناتسب  هب  ار  کچ  غلبم  هدرک ، رداص  شیارب  کچ  هدننکرداص  هک  يا  هلاوح 
نودب تسا ؛ ذفان  شراکهدب  هب  راکناتـسب  يوس  زا  هلاوح  دراد و  یلام  باسح  هدرپس و  کناب  نآ  رد  کچ  هدـننکرداص  تلاح  نیا 
دهدن هلاوح  يو  هب  هک  دشاب  هدرک  طرـش  ضرق ، دادرارق  رد  شراکهدب  اب  هک  نیا  رگم  دشاب -  هتـشاد  زاین  راکهدب  لوبق  هب  هک  نیا 

قحتـسم کناب )  ) راکهدـب تلاح  نیا  رد  یلو  تسا ، شـالت  راـک و  مزلتـسم  نید  تخادرپ  يارب  کـناب  يریگ  یپ  هک  تسا  تسرد 
.تسین دزمراک  تفایرد 

نآ لوصو  لابق  رد  کناب  تسا  زیاج  دشاب ، هدشن  هلاوح  کناب  هب  ادتبا  زا  هتفس  کچ و  هک  یتروص  رد  دوش ، یم  نشور  اج  نیا  زا 
: دشاب ریز  ياه  شور  ساسا  رب  دناوت  یم  دزمراک  نیا  تفایرد  یعرش  مکح  .دریگب  دزمراک  اه 

زین کناب  سپ  دنک ) یم  هبلاطم  یغلبم  هچ  دـهد ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  یـسک  رگا  هک  دـنک  یم  هاگن  صخـش  : ) لثملا ترجا  فلا )
.دشاب هدرک  نیعم  هلاعج  ای  هراجا  دقع  اب  ار  ترجا  هک  نیا  نودب  دنک  یم  هبلاطم  ار  غلبم  نامه 

وت هب  ار  هلاعجلا -  قح  غلبم  نالف  يدرک ، لوصو  راکهدـب  زا  ار  کچ  تمیق  رگا  : » دـیوگ یم  کـناب  هب  راکهدـب  هلاـعج : دـقع  ب )
.دوب هدش  نییعت  هلاعج  دقع  اب  هک  دوش  یم  یغلبم  قحتسم  دنک ، لوصو  ار  نآ  هجو  کناب  رگا  .داد » مهاوخ 

هاگ ره  .دزادرپب  يو  هب  ینّیعم  ترجا  تمدـخ ، دـنیارف و  نیا  ماجنا  ربارب  رد  ات  دـنک  یم  ریجا  ار  کـناب  راکناتـسب ، هراـجا : دـقع  ج )
هتبلا .تسا  ترجا  قحتسم  کناب  دوش ، هتسب  دادرارق  اه  نآ  نیب  دریذپب و  ار  عوضوم  نیا  کناب 
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نید و لوصو  ییاناوت  کناب  هک  دراد  یگتـسب  نیا  هب  هراجا  تحـص  نیا ، رب  انب  .دوش  یم  ررقم  هدـش  ماـجنا  لـمع  ناـمه  رب  هراـجا 
كولمم عفانم  زا  هک  دوش  يزیچ  کلام  دناوت  یمن  ریجا  اریز  تسا ؛ لطاب  هراجا  نآ  هنرگ  دشاب و  هتـشاد  راکناتـسب  هب  ار  نآ  میلـست 

.تسین وا 

: دوش ظاحل  ریز  دروم  ود  رگا  تسا ، هراجا  یتسرد  طرش  هراجا ، دروم  ماجنا  رب  ریجا  ییاناوت  رگید ، ترابع  هب 

رگا ًالثم  .دروایبرد  رجاتـسم  کلمت  هب  هراجا ، دـقع  رد  ار  نآ  دـناوتب  ات  دوشب  يو  طسوت  تعفنم  کلمت  بجوم  ریجا  ییاـناوت  لوا :
.دنک کیلمت  زین  ریغ  هب  ار  نآ  دناوت  یمن  سپ  دشاب ؛ تعفنم  نیا  کلام  دناوت  یمن  دنک ، یطایخ  دناوتن  دنادن و  یصخش ،

لاوما تعفنم  ندروآ  تسد  هب  ای  لمع  ماجنا  رب  هراجا  هک  دنک  یمن  یتوافت  تسا و  هراجا  تحص  طورـش  زا  میلـست » ییاناوت  : » مود
هدش دراو  للخ  میلست  ییاناوت  طرش  یتسرد  رد  دش ، ناوتان  هدش ، هراجا  نآ  رد  هک  یلمع  ماجنا  زا  ریجا  هک  یتروص  رد  سپ  .دشاب 

.تسا

؟ تسا حیحص  هراجا  نید ، لوصو  رد  کناب  ییاناوت  رد  کش  اب  ایآ  دوش  یم  هدیسرپ  یهاگ 

رب رداق  کناب  اعقاو  رگا  نیا ، رب  انب  .تسا  تیعقاو  عبات  دوش ، یم  دـقعنم  ییاناوت  رد  کش  اب  هک  يا  هراجا  تفگ  ناوت  یم  خـساپ  رد 
اب افرـص  تروص  نیا  رد  .تسا  لطاب  هراجا  دوب ، زجاع  نید  لوصو  زا  هچ  ناـنچ  تسا و  حیحـص  هراـجا  تفاـیرد  دوب ، نید  لوصو 

، تسین ترجا  قحتسم  کناب  یهدب ، هبلاطم 
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هب تفرگ و  راکهدـب  زا  ار  نآ  درک و  تفایرد  ار  یهدـب  کناب  رگا  اما  .نآ  هبلاطم  اب  هن  دوش ، یم  ققحم  نید  لوصو  اب  هراـجا  اریز 
هراجا دـقع  هجیتن ، رد  دـنک و  یم  تلـالد  هراـجا  دروم  رد  يو  ییاـناوت  رب  دـنیارف  نیا  درک ، زیراو  يو  باـسح  هب  اـی  داد  راکناتـسب 
هراجا دادرارق  هجیتن ، رد  دوش و  یم  راکـشآ  يو  ییاناوت  مدع  تسناوتن ، رگا  یلو  دوش ، یم  ترجا  قحتـسم  کناب  تسا و  حـیحص 

.تسین ترجا  قحتسم  يو  تسا و  لطاب 

نیا رد  هک  هراـجا -  دروم  نداد  ماـجنا  زا  دـعب  مود ، لوا و  تروص  رد  کـناب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتـن  نیا  هتـشذگ  بلاـطم  زا 
هب رداق  کناب  رگا  دادرارق ، نایاپ  زا  دعب  زین ، موس  تروص  رد  .دوش  یم  ترجا  قحتسم  تسا -  راکهدب  زا  نید  لوصو  نامه  ثحب 

.تسا ترجا  قحتسم  دوب ، نید  لوصو 

تفایرد قحتـسم  نآ  رب  رارـصا  نید و  هبلاطم  زا  سپ  هلاعج  دقع  رد  کناب  دـشاب ، هدـش  هتـسب  هبلاطم  رب  هراجا  ای  هلاعج  دادرارق  رگا 
ترجا قحتـسم  دقع ، داقعنا  ماگنه  زا  زین  هراجا  دقع  رد  .دشاب  هدشن  ای  دشاب  هدش  نید  لوصو  هب  رجنم  يو  شالت  هچ  تسا ؛ هراجا 

.دشاب هدرک  هبلاطم  ًافرص  هدوبن و  نید  لوصو  هب  رداق  يو  دنچ  ره  دوش ؛ یم 
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اه هتفس  اه و  کچ  رب  کناب  ياضما  اب  کناب  طسوت  یناگرزاب  دانسا  شریذپ   - 8

کناب يوس  زا  یناگرزاب  دانسا  شریذپ 

: تسا تروص  ود  هب  کناب  يوس  زا  یناگرزاب  دانسا  نتفریذپ 

هدهع هب  راکناتسب  ربارب  رد  ار  نآ  تیلوئسم  هک  انعم  نیا  هب  دنک ، یم  لوبق  ار  یناگرزاب  دانـسا  کناب  هک  تسا  نیا  تروص  نیتسخن 
لابق رد  اما  دـنک ، یم  لوبق  ار  یناگرزاب  دانـسا  کناب  هک  تسانعم  نیا  هب  مه  راب  کـی  دریگ ، یم  هدـهع  هب  دوخ  ار  نآ  دریگ و  یم 

 - هتفس ای  کچ  ناونع  تحت  یناگرزاب  دانسا  هدنسیون  هک  دنک  یم  دییات  ًافرص  هکلب  دریگ ، یمن  هدهع  هب  یتیلوئـسم  چیه  راکناتـسب 
.دـنک مک  يو  یلام  باـسح  زا  ار  یناـگرزاب  دانـسا  نیا  تمیق  هک  دراد  ار  تیحالـص  نیا  کـناب  دراد و  یلاـم  باـسح  کـناب  دزن 
هیماما ياهقف  دزن  هک  تسا  نآ -  یهقف  يانعم  هب  تنامـض -  دـقع  نامه  ندوب ، زاجم  نیا  اـیآ  یلو  تسا ، زیاـج  ًاعرـش  لوا  تروص 

هقف رظن  زا  تنامـض  دقع  هک  نیا  حیـضوت  دزادرپب ؟ ار  شنید  هدـش  دـهعتم  هک  تسا  راکهدـب  دـهعت  ساسا  رب  ای  دـشاب  یم  فورعم 
.تسا لطاب  همذ  هب  همذ  ندش  همیمض  هک  یلاح  رد  رگید » همذ  هب  همذ  زا  نید  لقن   » زا تسا  ترابع 

هک تسا  نشور  اریز  یهقف ؛ فورعم  يانعم  هب  تنامـض  دقع  ساسا  رب  هن  تسا  دهعت  ساسا  رب  زاوج  نیا  تفگ  ناوت  یم  خـساپ  رد 
هکلب دـنک ، یمن  دـصق  ار  دوخ  همذ  هب  راکهدـب  همذ  زا  ار  نید  لقن  کچ ، ای  هتفـس  ناونع  تحت  یناگرزاب  دانـسا  نآ  لوبق  اب  کناب 

ترابع هک  دنک  یم  دصق  تنامض  يارب  يرگید  يانعم 
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یهدـب ياج  هب  نید  ِغلبم  لصا  تنامـض  اج ، نیا  رد  تنامـض  سپ  .دزادرپ  یم  ار  شنید  راکهدـب  هک  نیا  هب  کـناب  دـهعت  زا  تسا 
تخادرپ زا  راکهدب  رگا  هجیتن ، رد  .دنام  یم  یقاب  یلـصا  راکهدب  همذ  رد  هک  تسا  ینید  تخادرپ  تنامـض  يانعم  هب  هکلب  تسین ،

نآ تمیق  دـنک و  یم  هعجارم  کناب  هب  راکناتـسب  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، یهدـب  تخادرپ  هب  مزلم  دـهعتم و  کـناب  درک ، فلخت  نید 
.دنک یم  تفایرد  ار  یناگرزاب  دنس 

هب نآ  تخادرپ  تیلوئـسم  هک  نیا  نودـب  دـنک ، یم  اضما  ار  نآ  دریذـپ و  یم  ار  یناـگرزاب  دنـس  کـناب  هک  تسا  نیا  مود  تروص 
يدوجوم دراد و  یلام  باسح  کناب  دزن  یناگرزاب  دانـسا  هدننکرداص  هک  دنک  یم  دییأت  افرـص  هکلب  دریگب ، هدـهع  هب  ار  راکناتـسب 

نآ زا  نینچ  مه  .درادن  یعنام  چیه  تسا و  زیاج  یعرش  رظن  زا  زین  تروص  نیا  .دنک  یم  تیافک  دنـس  نیا  ندش  تخادرپ  يارب  نآ 
رد دناوت  یم  کناب  تسا ، مدرم  دزن  يو  قیثوت  بجوم  هدننکرداص و  رابتعا  دیوم  کناب ، يوس  زا  یناگرزاب  قاروا  دـییات  هک  ییاج 

.دیامن دزمراک  تساوخرد  هیدییات  نیا  رودص  ربارب 
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نآ یعرش  مکح  یکناب و  ياه  همان  تنامض   - 9

: دراد فرط  هس  یکناب  همان  تنامض  ای  تلافک 

راک نامیپ  دننام  دوش ، یم  دهعتم  هک  یسک  هاوخ : تنامض  ای  هنع  نومضم  . 1

.دشاب یصوصخ  ای  یتلود  شخب  دناوت  یم  هک  هدش ؛ رداص  دهعت  وا  يارب  همان  تنامض  هک  یسک  عفنیذ : ای  هل  نومضم  . 2

.تسا کناب  نامه  هک  نماض : . 3

نیعم و نامز  رد  تسا ، یصوصخ  ای  یتلود  يداهن  هب  قلعتم  هک  ار  يا  هژورپ  ماجنا  هصقانم ، قیرط  زا  ناراک  نامیپ  ناگدننکدهعت و 
ره .نآ  تلافسآ  ای  يزاس  هار  ینوکسم ، عمتجم  دجسم ، هناخراک ، ناتسرامیب ، تخاس  لثم  دنوش ، یم  راد  هدهع  صخشم  طیارش  اب 
رد یهاگ  .دوش  زاغآ  هژورپ  راک و  تسا  مزال  دـش ، دـقعنم  فرط  ود  نیب  نیعم  طیارـش  تاصخـشم و  اـب  يدادرارق  هدـهاعم و  هاـگ 

غلبم دـنراد  هفیظو  دـشن ، لیمکت  ارجا و  هدـش  نییعت  تلهم  ات  هژورپ  رگا  هک  دوش  یم  طرـش  ناراـک  ناـمیپ  اـب  دادرارق ، کـی  نمض 
نانیمطا رت  شیب  طرـش  هب  يافو  دـهعت و  ندـش  ماجنا  هب  هک  نیا  يارب  .دـننک  راذـگاو  ار  هژورپ  مامتا ، زا  لبق  اـی  دـنزادرپب  ار  ینیعم 

کناب هب  اه  نآ  هیهت  يارب  زین  ناراک  نامیپ  .دـنک  یم  هبلاطم  یلاـم  ياـه  تلاـفک  هماـن و  تنامـض  ناراـک  ناـمیپ  زا  اـمرفراک  دوش ،
امرفاک يارب  ار  يا  همان  تنامـض  دنک ، تقفاوم  کناب  رگا  .دنک  نیمـضت  ار  هدشدای  غلبم  دنهاوخ  یم  کناب  زا  دـننک و  یم  هعجارم 

لمع دوخ  تادهعت  هب  ناراک  نامیپ  رگا  دوش  یم  دهعتم  نآ  رد  دنک و  یم  رداص 
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.دنک یم  تنامض  ار  غلبم  تخادرپ  کناب  دندرکن ،

نآ هب  لمع  دوش ، عقاو  هراجا  دقع  دننام  حیحـص  دقع  رد  رگا  تسا و  ذفان  حیحـص و  یعرـش  رظن  زا  امرفراک ) يوس  زا   ) طرـش نیا 
زا عانتما  تادهعت و  ماجنا  زا  ناراک  نامیپ  فلخت  تروص  رد  هک  تسا  نآ  یعرش  رظن  زا  طرش  نیا  تحـص  ياضتقم  .تسا  بجاو 

نامیپ فلخت  رگا  .دنیامن  تفایرد  ار  غلبم  نآ  دـننک و  هعجارم  کناب  هب  دـنراد  قح  نارو  هرهب  هژورپ و  نابحاص  غلبم ، نیا  تخادرپ 
یمن هدشطرش  غلبم  تفایرد  قحتـسم  نارو  هرهب  هژورپ و  نابحاص  دریذپ ، تروص  دقع  ندوب  لطاب  لیلد  هب  ناگدنهددهعت  ناراک و 
دشاب یجراخ  تعفنم  هراجا ، دروم  هراجا ، دقع  رد  رگا  هنومن ، يارب  .دوش  یم  لطاب  زین  نآ  طرـش  دقع ، ندش  لطاب  اب  نوچ  دنوش ؛

یم ناشن  یناوتان  نیا  اریز  دوش ؛ یم  لطاب  هراجا  دـقع  لصا  دوش ، زجاـع  هراـجا  دروم  نداد  ماـجنا  زا  ریجا  و  همذ -  رد  تعفنم  هن  و 
یم لطاب  نآ  عبت  هب  زین  ضورفم  طرـش  دادرارق ، عوضوم  لصا  ندش  لطاب  اب  تروص ، نیا  رد  .تسین  ریجا  عفانم  زا  تعفنم  هک  دهد 

.دوش

 - هدافتسا دروم  فرط  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ؟ هجیتن  طرـش  لیبق  زا  دناوت  یم  طرـش  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  شیپ  هک  یـشسرپ 
؟ دشاب همذ  رد  ینیعم  غلبم  کلام  دنک ، فلخت  دوخ  تادهعت  زا  رگا  هک  دنک  یم  طرش  راک  نامیپ  اب  عفنیذ 

همذ ندش  لوغشم  زا  تسا  ترابع  هک  هدش -  طرش  هجیتن  اریز  تسا ؛ تسردان  ثحب  نیا  رد  هجیتن  طرـش  تفگ  ناوت  یم  خساپ  رد 
رب هک  يا  ّهلدا  .تسین  عورشم  هلماعم  نیماضم  هلمج  زا  زاغآ -  نامه  رد  نیعم  یغلبم  هب  راک  نامیپ 
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نایب ار  طرش  تیحالص  اهنت  هکلب  دریگب ، رب  رد  یعرش  رظن  زا  ار  هدش  تنامـض  لام  لصا  دناوت  یمن  دراد ، تلالد  طرـش  ندوب  ذفان 
.تسا عورشم  دوخ  هب  دوخ  هک  دوش  داجیا  ینومضم  قیرط ، نیا  زا  ات  دنک  یم 

« لعف طرش   » تروص هب  ریزگان  هکلب  دشاب ، هجیتن » طرـش   » عون زا  طرـش  درادن  ناکما  عوضوم ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  نخـس  هصالخ 
دروآ رد  وا  کلم  هب  یصخشم  غلبم  درک ، یچیپرس  دوخ  ياهدهعت  زا  راک  نامیپ  رگا  دنک  یم  طرش  عفنیذ  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ؛

ریغ لعف  وا و  لعف  زا  معا  ای  دشاب  راک  نامیپ  لعف  دروم  رد  طرتشم » لعف   » هک دنک  یمن  یتوافت  طرش ، نیا  تحص  رد  دهدب .) وا  هب  )
.دشاب هدوب  کناب  دننام  وا 

؟ دراد یموهفم  هچ  يا  همان  تنامض  دانسا  رد  تنامض )  ) نامض هک  دوش  هدیسرپ  تسا  نکمم  یهاگ 

لقن ینعم  هب  نامض  .صخش  هدهع  رب  نآ  نداد  رارق  يزیچ و  هب  تبسن  نداددهعت  زا  تسا  ترابع  نامـض  تفگ  ناوت  یم  خساپ  رد 
یم ار  هتفس  یتقو  کناب  هک  میتفگ  رت  شیپ  .دشاب  یمن  تسا -  لطاب  يرما  هک  همذ -  هب  همذ  ندرک  همیمض  ای  همذ و  هب  همذ  زا  نید 

زا نید  لقن  ینعم  هب  نیا  دهد ، یم  رارق  نآ  تخادرپ  لوئسم  ار  دوخ  دوش و  یم  دهعتم  ار  نید  تخادرپ  هک  تسانعم  نیا  هب  دریذپ ،
اما دـشاب ، یم  لوغـشم  غلبم  نآ  هب  يو  همذ  تسا و  نید  تخادرپ  لوئـسم  ناـنچ  مه  راکهدـب  تسین و  کـناب  همذ  هب  راکهدـب  همذ 

.دشاب یم  شا  همذ  ندش  غراف  نید و  تیلوئـسم  هدهع  زا  راکهدب  جورخ  ینعی  راکهدب -  یهدب  ندشادا  لوئـسم  کناب -  نماض - 
نماض غارس  هب  دادن ، ار  نید  راکهدب  هاگ  ره  هکلب  دور ، یمن  نماض  غارس  هب  ادتبا  زا  راکبلط  نیا ، رب  انب 
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، نیا رب  انب  .تسا  هدشن  ققحم  دزادرپب -  ار  شنید  راکهدـب  هک  نیا  رب  ینبم  نماض -  دـهعت  هک  تسا  نآ  عانتما  نیا  يانعم  .دور  یم 
رگم درادن ، تیلام  دوخ  يدوخ  هب  ندرک  ادا  اریز  تسا ؛ یهدب  تمیق  زا  ترابع  هک  دوش  یم  لوغـشم  نید  ءادا  تمیق  هب  کناب  همذ 

.دشاب هتشاد  یلام  شزرا  نید  دوخ  هک  نیا 

نیا دننام  دوخ ، هدهع  رب  نآ  نداد  رارق  طرش و  يادا  هب  کناب  دهعت  زا  تسا  ترابع  يا  همان  تنامض  دانسا  يانعم  فیـصوت ، نیا  اب 
نیع يادا  تیاهن ، رد  .تسا  بصاغ  هدهع  رب  نآ  ندنادرگرب  هدش و  بصغ  هک  ینیع  نوچ  مه  دنک ، ادا  ار  نید  دوش  یم  دهعتم  هک 

رب تسا ، کناب  هدهع  رد  هک  ینید  يادا  ای  طرش  يادا  اما  دشاب ، یم  يرابجا  يرهق و  يرما  تسا ، بصاغ  هدهع  رب  هک  هدش  بصغ 
ياشنا ببـس  هب  مه  نآ  یعرـش ، دییات  یلقع و  ياضتقا  قبط  يدـهعت ، نینچ  تسا و  هتفریذـپ  دوخ  رایتخا  اب  وا  هک  تسا  يدـهعت  رثا 

فلت هدش  بصغ  نیع  رگا  هک  هنوگ  نامه  .تسا  فرط  ود  نیب  دـقع  هک  ارچ  « ، 1 ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  :» دشاب یم  ذفان  لاعتم  دنوادخ  لوق 
ار شتمیق  دـیاب  دوب ، یمیق  رگا  دزادرپـب و  ار  شلثم  دـیاب  دوب ، یلثم  رگا  ددرگ -  یم  لوغـشم  نیع  نآ  لدـب  هب  بصاـغ  همذ  دوـش ،

نامیپ هک  تسا  نآ  نید  يادا  ای  طرش  يادا  ندش  فلت  يانعم  .دوش  یم  لمع  نینچ  زین  نید  يادا  ای  طرش  يادا  دروم  رد  دزادرپب - 
يادا تمیق  هب  يدادرارق  هدهع  تروص ، نیا  رد  .دزادرپن  ار  نید  زین  راکهدـب  دـهدن و  ماجنا  ار  دادارارق ) دروم   ) هیلع طورـشم  راک ،

.ددرگ یم  لوغشم  شا  همذ  نید  طرش و  هب  هجیتن  رد  تسا ، نید  طرش و  سفن  تمیق  هک  نید  يادا  ای  طرش 
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دزادرپب ار  نآ  راکهدب ، يوس  زا  نید  ندشن  تخادرپ  تروص  رد  دوش  دهعتم  کناب  یتقو  هک  دوش  لاکـشا  تسا  نکمم  اج  نیا  رد 
لوغشم نید »  » دوخ هب  کناب  همذ  هجیتن ، رد  .دوش  یم  لوغـشم  یهدب  يادا  هب  کناب  همذ  نید -  يادا  زا  راکهدب  عانتما  تروص  رد 

يادا هب  وا  همذ ي  لاغتـشا  هب  اج  نیا  رد  نید  يادا  هب  کـناب  دـهعت  نکیل  تسا ، راکناتـسب  کـلمت  دروم  یهدـب ، هکارچ  ددرگ ؛ یم 
طرش هک  نآ  لیلد  هب  دوش ، یمن  رجنم  دنک  يراددوخ  نآ  يادا  زا  هیلع  طورـشم  هک  یتروص  رد  طرـش -  دوخ  هب  هجیتن  رد  طرش و 
هنوگ هب  راکنامیپ  اب  هک  يراکناتسب  ثحب  نیا  رد  .دشاب  یمن  تسا ، طرش ) هدنریذپ   ) هیلع طرتشم  همذ  رد  هک  یطرش  کلام  هدننک ،

؛ دوش یمن  وا  همذ  رد  رانید  رازه  کلام  دزادرپب ، وا  هب  رانید  رازه  شتادـهعت  زا  فلخت  تروص  رد  هک  دـنک  یم  طرـش  لـمع  طرش 
يو يارب  ًالثم  دهد ؛ ماجنا  هل  طورشم  يارب  يراک  دوش  یم  مزتلم  هیلع  طورشم  هک  تسا  نیا  لعف  طرـش  دراوم  رد  طرـش  دافم  اریز 
يو کلم  رد  هل و  طورـشم  زا  لعف  ددرگ  مزتلم  هک  نیا  هن  نآ ، دـننام  دروآ و  رد  يو  تیکلام  هب  ار  لام  زا  یغلبم  اـی  دـنک  یطاـیخ 

رد هک  ار  يزیچ  راکناتـسب ، هک  دوش  یم  رجنم  طرـش ، يادا  هب  کناب  دـهعت  مییوگب  هک  درادـن  ناکما  ضرف  نیا  اب  نیا  رب  انب  .دـشاب 
.دوش یمن  يزیچ  کلام  راکناتسب  هدنهددهعت ، راک و  نامیپ  همذ ، رد  طرش  ببس  هب  نآ ، رب  هوالع  .دوش  کلام  تسا ، کناب  همذ 

هک یسک   ) هیلع طورشم  همذ  رد  هک  یلمع  هک  نیا  اب  تسا ) هدش  میظنت  وا  عفن  هب  طرـش  هک  یـسک   ) هل طورـشم  هک  تسا  نیا  خساپ 
دـشاب و یم  هل  طورـشم  قح  طرـش ، دروم  نیا  رد  هک  تسین  يا  ههبـش  نکیل  دوش ، یمن  کلام  ار  تسا  دـهد ) ماـجنا  دـیاب  ار  طرش 

یلام شزرا  طرش  هچ  نانچ  نیاربانب  .دوش  یم  هداد  لام  نآ  طاقسا  ربارب  رد  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دراد و  تیلام 
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دهعتم ار  هیلع  طورـشم  فرط  زا  طرـش  يادا  کناب  هاگره  ساـسا  نیا  رب  .ددرگ  یم  نامـض  بجوم  نآ  ندـش  فلت  دـشاب ، هتـشاد 
طورـشم هک  تسانعم  نیا  هب  طرـش  ندش  فلت  تشاد و  دهاوخ  یگتـسب  فلت  نامز  رد  نآ  ياهب  نیمـضت  هب  دهعت  نیا  ماجنا  دوش ،

یم لوغشم  لعف  ياهب  هب  هیلع  طورشم  همذ  تسا ، لعف  ياهب  نامه  تقیقح  رد  طرش  يادا  ياهب  هک  اج  نآ  زا  .دنکن  افو  نآ  هب  هیلع 
.دوش

زا اب  ندوب  نماض  دشابن ، كولمم  تسا ، هدش  فلت  ای  توف  هچ  نآ  رگا  هک  تروص  نیا  هب  دوش ، حرطم  رگید  یلاکشا  تسا  نکمم 
فالتا و اب  ات  تسین  هل  طورشم  كولمم  طورـشم ، لعف  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  اج  نیا  رد  .دوب  دهاوخ  ینعم  یب  فالتا  نتفر و  نیب 

.دوش نآ  نماض  تیوفت ،

، تسین زین  هل  طورـشم  كولمم  دوش و  یم  فـلت  اـی  توـف  هچ  نآ  يارب  اـت  درادـن  دوـجو  یلیلد  اریز  تسا ؛ لـح  لـباق  لاکـشا  نیا 
تبـسن يرگید  صخـش  هب  هتفر ، نیب  زا  ای  هدش  فلت  ءیـش  هک  تسا  یفاک  رادـقم  نیمه  نامـض ، رد  هکلب  میریگب ، رظن  رد  ینامض 

رظن رد  تنامـض  لیلد  لماش  تلاح ، نیا  رد  هک  دشاب  یم  تیلام  ياراد  افرع  هک  تسا  یقح  هباثم  هب  تبـسن  نیا  دنچ  ره  دوش ، هداد 
.ددرگ یم  لقع  فرع و 

یب دـشابن  کلمت  دروم  هک  يا  هتفر  نیب  زا  ای  هدـش  فلت  ءیـش  رد  تنامـض  هک  میریذـپب  میریگب و  هدـیدان  ار  قوف  ضرف  رگا  یتح 
هیلع طورشم  فلخت  ضرف  اب  کناب  هک  تسا  طرـش  نیا  يادا  هب  کناب  دهعت  يانعم  هک  مییوگب  میناوت  یم  لاح ، نیا  اب  تسا ، ینعم 

راک نامیپ  رگا  تسا  هدش  دهعتم  کناب  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  يانعم  .تسا  نآ  تخادرپ  هب  مزلم  نآ ، ندشن  ادا  و 
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دننام کناب  رب  افو  ندوب  بجاو  نیا ، رب  انب  .دزادرپب  ار  نآ  دنک و  افو  طرـش  نآ  هب  شدوخ  دنکن ، ادا  ار  نآ  دـنکن و  افو  شطرـش  هب 
يزیچ هب  کناب  همذ  هک  نیا  نودب  تسا ، کناب  هفیظو  طرـش ، يادا  هک  حرـش  نیا  اب  تسا ، هیلع  طورـشم  يوس  زا  افو  ندوب  بجاو 

.درادن دوجو  دهعت  نیا  تحص  يارب  یعنام  دقع ، هب  يافو  بوجو  هلدا  ياضتقم  هب  .دشاب  لوغشم 

قیبطت نآ  یهقف  فورعم  يانعم  اب  ار  تنامـض  مینک  شالت  ات  درادـن  دوجو  یهجو  چـیه  هک  دوش  یم  راکـشآ  دـش ، ناـیب  هچ  نآ  زا 
رد هک  یلاکشا  .ناراک  نامیپ  ياه  نیمـضت  اه و  تلافک  یکناب و  همان  تنامـض  رب  صخـش  نامـض  زا  تسا  ترابع  تنامـض  .مینک 

افرـص هک  تسا  نیا  رد  نآ  شقن  اریز  دوـش ؛ یمن  یلاـم  تنامـض  لـماش  یتنامـض  نینچ  هک  تـسا  نـیا  دوـش ، یم  حرطم  تناـمض 
هب یکناب  تنامض  میتفگ  رت  شیپ  هک  تسین  دراو  لیلد  نآ  هب  لاکـشا  نیا  .يرگید  زیچ  هن  دنک ، راضحا  ار  هدنوش  تنامـض  صخش 

هدـش تنامـض  صخـش  راضحا  اـی  همذ  هب  همذ  ندـش  همیمـض  اـی  همذ  هب  همذ  زا  نید  لـقن  ياـنعم  هب  هن  تسا ، یلاـم  نامـض  ياـنعم 
.تسا طرش  ای  نید  ندش  ادا  هب  کناب  دهعت  يانعم  هب  هکلب  لوفکم ،) )

رگا دوش  دهعتم  دنک و  رداص  عفنیذ  يارب  هاوخ  تنامـض  تساوخرد  ساسا  رب  ار  يا  همان  تنامـض  کناب ، دـننام  موس  فرط  هاگره 
يدادرارق اب  همان  تنامـض  نیا  هک  یتروص  رد  دزادرپب ، عفنیذ  هب  ار  يررقم  غلبم  کناب  دـنک ، فلخت  دوخ  ياهدـهعت  زا  راک  ناـمیپ 

تنامض تنامض ، عون  نیا  تسا ، هتفرگ  تروص  يرگید  مزال  دقع  نمض  رد  ای  دراد  طابترا  هدش ، عقاو  راک  نامیپ  عفنیذ و  نیب  هک 
نیا رگا  یلو  .دنک  افو  نآ  هب  کناب  تسا  بجاو  دشاب و  یم  ییاهن  همان 
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یم باسح  هب  ییادتبا  نامـض  دشاب ، هتـشادن  طابترا  يرگید  دقع  ای  هدـش  عقاو  ود  نآ  نیب  هک  يدـقع  ای  مزال  دـقع  اب  همان  تنامض 
يافو هب  یمازلا  هک  تسا  کناب )  ) موس فرط  زا  ییادتبا  هدـعو  کی  اهنت  تنامـض ، عون  نیا  اریز  تسین ؛ بجاو  نآ  هب  يافو  دـیآ و 

.درادن دوجو  نآ  هب 

همان تنامض  دزمراک 

ار ریز  ياه  شور  ناوت  یم  یعرـش  رظن  زا  هک  دـنک  تفایرد  دزمراک  ناراک  نامیپ  زا  همان ، تنامـض  رودـص  يارب  دـناوت  یم  کناب 
: تفرگ رظن  رد  راک  نیا  يارب 

زین وا  سپ  .دـنک  یم  هبلاطم  یغلبم  هچ  دـهد ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  یـسک  رگا  هک  دجنـس  یم  کـناب  لـثملا : ترجا  باـب  زا  فلا )
.دشاب هتفرگ  تروص  يدقع  اه  نآ  نیب  ترجا  هب  تبسن  هک  نیا  نودب  دنک  یم  هبلاطم  ار  غلبم  نامه 

زا دـعب  راک  نامیپ  تروص ، نیا  رد  هک  دـهد  یم  رارق  لعج »  » يو يارب  کناب  تلافک  يازا  هب  راک  نامیپ  هلاعج : دـقع  باـب  زا  ب )
.دزادرپب ار  نآ  تسا  مزلم  کناب ، يوس  زا  همان  تنامض  همان و  تلافک  رودص 

ترجا رب  ود  ره  هک  دـشاب  راک  نامیپ  کناب و  نیب  یـضارت  هحلاصم و  باب  زا  دزمراک  تسا  نکمم  یـضارت : هحلاصم و  باب  زا  ج )
.دنشاب هدرک  قفاوت  نیعم 

راک نامیپ  هب  کناب  هعجارم 

نآ دزادرپب ، راک  نامیپ  يوس  زا  ار  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  عفنیذ  يارب  يراک  نامیپ  دادرارق  رد  هک  ار  یطورـشم  غلبم  کناب  رگا 
هب دراد  قح  هاگ 
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يو تساوخرد  راک و  نامیپ  روتـسد  هب  عقاو  رد  راـک  نیا  اریز  دریگب ؛ يو  زا  تسا ، هتخادرپ  ار  هچ  نآ  دـنک و  هعجارم  راـک  ناـمیپ 
روتـسد هب  ار  غلبم  نآ  کناب  هاگره  نیا ، رب  اـنب  .دزادرپب  کـناب  هب  ار  غلبم  نآ  تسا  نماـض  راـک  ناـمیپ  تروص  نیا  رد  .تسا  هدوب 

.دوش یم  لوغشم  کناب  هب  کناب ، زا  دوخ  تساوخرد  بجوم  هب  راک  نامیپ  همذ  دزادرپب ، راک  نامیپ 

هب درادن  قح  کناب  دشاب ، راک  نامیپ  تساوخرد  روتـسد و  نودب  راک  نامیپ  يارب  یکناب  همان  تنامـض  رودص  هک  یتروص  رد  هتبلا 
.دیامن هبلاطم  ار  یتخادرپ  غلبم  يو  زا  دنک و  هعجارم  راک  نامیپ 
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نآ یعرش  مکح  رابتعا و  شیاشگ   - 10

تحت نیعم  ناـمز  رد  ار  یغلبم  کـناب  نآ ، بجوـم  هب  هک  تسا  يرتـشم  کـناب و  نـیب  يدـهعت  دادرارق و  داـقعنا  راـبتعا ، شیاـشگ 
یتروص هب  ای  تبون  دنچ  ای  کی  رد  هدش ، صخـشم  نامز  لوط  رد  ار  رابتعا  غلبم  دناوت  یم  يرتشم  دهد و  یم  رارق  يرتشم  فرـصت 

نآ زا  تسین  روبجم  يرتشم  هتبلا  .تسا  يرتشم  ندرک  همیب  کناب و  دهعت  رابتعا ، شیاشگ  رثا  .دنک  تشادرب  تسا ، هدـش  قفاوت  هک 
دیاـب يرتشم  تروص ، نیا  رد  .دوش  یم  مزـال  وس  ود  ره  زا  دـقع  دریگب ، راـک  هب  ار  غلبم  نآ  يرتـشم  هاـگ  ره  دـنک و  هدافتـسا  غلبم 

يراجت روما  دنیآرف  رد  رگا  نینچ  مه  .دزادرپب  زین  ار  شدوس  دنادرگرب و  تسا ، هدرک  تشادرب  دوخ  رابتعا  باسح  زا  هک  ار  یغلابم 
هب ار  نآ  دوس  تسین  مزال  دـنکن ، ادـیپ  دوب -  هدـش  هتـشاذگ  يو  رایتخا  رد  کـناب  يوس  زا  هک  غلبم -  نآ  تشادرب  هب  يزاـین  دوخ ،

یضرق دریگن ، تروص  ضبق  هک  ینامز  ات  تسا و  لام  ضبق  هب  طورشم  ضرق  .تسا  هدشن  ققحم  ضرق  نوچ  دنک ؛ تخادرپ  کناب 
.تسین راک  رد 

راـیتخا رد  ار  لوپ  یـصخشم  غلبم  نیعم ، یناـمز  رد  کـناب  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  راـبتعا  شیاـشگ  هک  تسا  نیا  بلطم  هصـالخ 
 - دشاب هتشادن  دوجو  یطرش  رگا  یجیردت -  تروص  هب  ای  هبترم  کی  غلبم  نآ  زا  دشاب  هتشاد  قح  يرتشم  دهد و  رارق  دوخ  يرتشم 

.تسین زیاج  نآ  تفایرد  تسا ، هرهب  اب  ضرق  یلام ، نینچ  زا  هدافتسا  نوچ  .دنک  هدافتسا  دوخ  یتراجت  ياهراک  رد 

؟ درک لیدبت  يوبر  ریغ  هرهب  هب  یهقف  رظن  زا  ار  هرهب  نیا  ناوت  یم  ایآ  هک : دوش  هدیسرپ  تسا  نکمم 
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نتـشاذگرایتخا رد  ینعی  رابتعا  شیاشگ  يارب  دراد  قح  کناب  هک  تروص  نیا  هب  تسا ؛ نکمم  راک  نیا  تفگ : ناوت  یم  خساپ  رد 
؛ تسین ضرق  راک  نیا  دریگب ؛ دزمراـک  يرتشم  زا  دـهاوخب -  هک  یناـمز  ره  رد  نآ  رد  يرتشم  فرـصت  يرتشم و  راـیتخا  رد  یغلبم 

.دنادرگ یمرب  هدنهد  ضرق  هب  ار  لام  نامه  سفن  هدنریگ  ضرق  ضرق ، رد  اریز 

ققحم تسا ، هدش  ضبق  هک  یغلبم  نآ  هب  تبـسن  ضرق  دـنک ، تشادرب  کناب  زا  ار  غلبم  نآ  زا  یـشخب  ای  همه  يرتشم  نامز  ره  هتبلا 
.تسین راک  رد  یضرق  دنکن ، تشادرب  غلبم  نآ  زا  يزیچ  هک  ینامز  ات  دوش و  یم 

رارق يرتشم  رایتخا  رد  هک  یغلبم  رب  هوالع  یلوپ ، تایلمع  نیا  يارب  لـقع  فرع و  هک  دوش  هشقاـنم  نینچ  ناـیب  نیا  رد  تسا  نکمم 
هراجا و ندرک ، تنامـض  لیلد ، نیمه  هب  تسا و  غلبم  لصا  نیع  رابتعا  شیاشگ  یلاـم  شزرا  تسین و  لـئاق  یفاـضا  تیلاـم  هتفرگ ،

ضرق هدش و  تشادرب  غلبم  رب  هفاضا  دزمراک  نتفرگ  دـنیارف ، نیا  يارب  دزمراک  نتفرگ  نیا ، رب  انب  .دـشاب  یمن  حیحـص  نآ  رب  هلاعج 
.تسناد یعرش  ناوت  یمن  ار  هیجوت  نیا  دشاب و  یم  مارح  ًاعرش  هک  تسا  ییابر  نامه  دزمراک ، نیا  نتفرگ  سپ  تسا ، هدش  هداد 

طرش کناب ، اب  دادرارق  داقعنا  نمـض  رد  يرتشم  هک  تروص  نیا  هب  درک ، لیدبت  يوبر  ریغ  هرهب  هب  ار  يوبر  هرهب  نیا  ناوت  یم  هتبلا 
هب ار  یغلبم  يوبر ، کناب  ماظن  دوس  نتفرگ  رظن  رد  اب  مه  يرتشم  دهد و  ماجنا  يو  يارب  ار  رابتعا ) شیاشگ   ) دنیارف نیا  کناب  دنک 

.دزادرپب کناب  هب  حلص  ای  عیب  هبه ، ناونع 
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نآ یعرش  مکح  اه و  طرش  اه ، هنوگ   (، LC يدانسا (  رابتعا  شیاشگ   - 11

هراشا

همه اب  ار  الاک  دانـسا  تادنتـسم و  هدننکرداص ، هک  یماگنه  دوش  یم  راد  هدـهع  دـهعتم و  کناب  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدادرارق 
.دنک لوبق  ار  اه  کچ  ای  دزادرپب  يدقن  تروص  هب  ار  الاک  تمیق  دومن ، هئارا  تسا  هدرک  قفاوت  نآ  رس  رب  ًالبق  هک  ییاهطرش 

ربارب رد  یجراخ  هدـننکرداص  يارب  کـناب  زا  هدـننکدراو -  رادـیرخ  باـسح -  هدـنیاشگ  تساوخرد  هب  يدانـسا  راـبتعا  شیاـشگ 
يا همان  تنامض  هدننکرداص و  يارب  يا  همان  تنامض  کناب  دش ، لصاح  قفاوت  رما  نیا  رب  هاگ  ره  .دریگ  یم  تروص  نیعم  دزمراک 

ره رد  ـالاک ) هدـننکدراو  هدـننکرداص و   ) ود ره  يارب  ار  هماـنرابتعا  ياهطرــش  ماـجنا  نآ ، رد  دـنک و  یم  رداـص  هدــننکدراو  يارب 
.دوش دهعتم  یتیعضو 

رد یلخاد  ياه  کناب  زا  یکی  زا  رجات  .دـنک  دراو  کناب  قیرط  زا  جراخ  زا  ار  یجراخ  يالاک  دراد  دـصق  یقارع  رجاـت  کـی  ًـالثم 
تخادرپ زا  لبق  ار -  الاک  ياـه  یگژیو  همه  رجاـت  هاـگ  نآ  .دـنک  زاـب   LC یجراخ هدـننکرداص  يارب  دـنک  یم  تساوخرد  قارع 

، ماگنه نیا  رد  .دنک  یم  دیق  دوش -  هتـساوخ  الاک  هدننکرداص  زا  دیایب و  دانـسا  رد  تسا  مزال  هک  ّتیمک  تیفیک و  زا  معا  تمیق - 
رابتعا شیاشگ  دریگ و  یم  سامت  دنک ، یم  راک  شیارب  هدنیامن  ناونع  هب  تسه و  هدـننکرداص  رهـش  رد  هک  یکناب  اب  یقارع  کناب 

دهد و یم  عالطا  يو  هب  ار  همانرابتعا  تفایرد  هدـنیامن ، کناب  سپـس  .دـناسر  یم  يو  عالطا  هب  ار  الاک  هدـننکرداص  يارب  يدانـسا 
نیا یکناب ، روما  رد  .دراد  یم  هگن  دوخ  دزن  ار  نآ  زا  يا  هخسن 
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تمیق هک  دوش  یم  نئمطم  دنک ، تفایرد  هدنیامن  کناب  زا  ار  همانرابتعا  هدننکرداص  هاگره  .دوش  یم  دـیمان  رابتعا  شیاشگ  دـنیارف 
مادقا ییاوه  ای  ینیمز  ییایرد ، قرط  زا  الاک  تارداص  يارب  دـنک و  یم  هدامآ  ار  هدـش  هدـیرخ  يالاک  سپ  دوش ، یم  تخادرپ  الاک 

تساوخرد کناب  هب  تسا ، تمیق  روتکاف  همیب و  دنـس  راب ، دنـس  لماش  هک  ار  الاک  ياهدنـس  هدننکرداص  نامز ، نامه  رد  .دنک  یم 
، تسا يو  صوصخم  يدانـسا  رابتعا  رد  هک  ار  عیب  دادرارق  رد  هدـش  قفاوت  غلبم  ات  دـهاوخ  یم  يو  زا  دتـسرف و  یم  قارع  زا  هدـننک 
حیحص و ار  اهدنـس  رگا  .دنک  یم  یـسررب  ار  اهدنـس  دوب ، هدش  جرد   LC رد هک  ییاهطرـش  ساسا  رب  مامت  تقد  اب  کـناب  .دزادرپب 

.دزادرپ یم  هدننکرداص  هب  ار  سانجا  تمیق  تفای ، همانرابتعا  رد  جردنم  تافیصوت  اه و  یگژیو  اهطرش ، قباطم 

تفایرد هدننکدراو  روشک  رد  یلـصا  کناب  يوس  زا  هک  ییاه  هیـصوت  اه و  ییامنهار  بجوم  هب  هدـنیامن -  ِکناب  رگید ، ترابع  هب 
قیبطت يدانسا  رابتعا  ياهطرش  اب  الاک  تمیق  تخادرپ  زا  شیپ  ار  اه  نآ  دنک و  یسررب  لماک  تقد  اب  ار  اهدنس  تسا  رومأم  هدرک - 

هب ار  ـالاک  تمیق  هدـنیامن  ِکـناب  دـندوب ، هدرک  قـفاوت  نآ  رـس  رب  فرط  ود  ره  هک  دوـب  ییاهطرـش  قباـطم  اـه  نآ  هـمه  رگا  .دـهد 
.دتسرف یم  یلصا  کناب  هب  ار  اهدنس  دعب  دزادرپ و  یم  هدننکرداص 

اـسب هـچ  اریز  تـسا ؛ ناگدـننکرداص  ناگدـننکدراو و  نـیب  ناـنیمطا  بیرـض  ندرب  ـالاب  يدانـسا ، راـبتعا  باـسح  شیاـشگ  هجیتـن 
زا دسانش ، یم  مه  رگا  .سکع  رب  دسانـش و  یمن  یجراخ  روشک  رد  ار  يرتشم )  ) هدننکدراو رادیرخ  هدنـشورف ،)  ) الاک هدننکرداص 

تیکلم رگ  نایامن  هک  ار  ییاهدنس  دهاوخ  یمن  الاک  هدننکرداص  سپ  .دناد  یمن  يزیچ  يو  ندوب  دامتعا  دروم  یلام و  ناوت 
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هب ار  تمیق  دناوت  یمن  تسا ، هدشن  نئمطم  دانـسا  زا  هک  ینامز  ات  الاک ، هدـننکدراو  نینچ  مه  دـهدب و  تسد  زا  ار  تسالاک  رب  يو 
هدننکرداص يارب  ار  يدانسا  رابتعا  شیاشگ  هدننکدراو  رادیرخ  نوچ  دوش ؛ یم  هتـسجرب  کناب  شقن  اج  نیا  رد  .دزادرپب  هدنـشورف 

تالدابت و هب  يدنم  هقالع  دوش و  تیوقت  داجیا و  فرط  ود  ره  دزن  دامتعا  نانیمطا و  قیرط ، نیا  زا  ات  دـنک  یم  تساوخرد  یجراخ 
هک يا  هتفـس  هطـساو  هب  ار  الاک  تمیق  ات  دـهاوخ  یم  لیکو  کناب  زا  هدـننکرداص  زین  یهاـگ  .دوش  ققحم  ياـپایاپ  ياهدتـس  داد و 
رد هک  ار  الاک  هدـننکدراو  هتفـس  اریز  دزادرپب ؛ يو  هب  تسا ، هدرک  رداـص  میقتـسم  تروص  هب  هدـننکدراو  روشک  رد  یلـصا  کـناب 

.دریذپ یمن  تسین ، هدش  هتخانش  یجراخ  روشک 

باسح هیوست  يارب  هدـش ، لیدـبت  یجراخ  ياه  تراجت  رد  هلیـسو  نیرت  مهم  هب  يدانـسا  رابتعا  باسح  شیاـشگ  حیـضوت ، نیا  اـب 
ياـه فرط  يارب  يرت  شیب  داـمتعا  ناـنیمطا و  تسا و  هتفاـی  يداـیز  جاور  دربراـک و  ناـهج  رد  نآ  دـننام  یللملا و  نـیب  تـالدابم 

.دنک یم  مهارف  يراجت 

زا ناـیرتشم  زا  یکی  رگا  رگید ، تراـبع  هب  .درک  هدافتـسا  زین  یلخاد  ياـه  تراـجت  اهدتـس و  داد و  رد  يدانـسا  راـبتعا  زا  ناوت  یم 
الاک تمیق  تخادرپ  دنک و  یم  رداص  يا  همانرابتعا  هدننکرداص  يارب  کناب  دنک ، حاتتفا  يدانسا  رابتعا  يو  يارب  ات  دهاوخب  کناب 

قباطم تسا ، يریگراب  يارب  ندرک  هدامآ  ای  الاک  يریگراب  رگ  نایب  هک  ار  يدانسا  هدننکرداص ، هک  نیا  طرـش  هب  دنک ؛ یم  دهعت  ار 
زا .دزادرپ  یمن  ار  الاک  تمیق  مه  کناب  دنکن ، نینچ  رگا  .دنک  میدقت  کناب  هب  نآ ، رد  هدش  جرد  ياه  یگژیو  طیارش LC و  همه 

کناب رگید  يوس 
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اه و یگژیو  طیارـش ، همه  قباطم  ار  اهدنـس  یتقو  ات  هک  دوش  یم  دـهعتم  نآ  رد  دـنک و  یم  رداص  هدـننکدراو  يارب  يا  هماـنرابتعا 
بجوـم هب  کـناب  ساـسا ، نیمه  رب  .دـنک  یمن  تخادرپ  ار  تمیق  دـنکن ، تفاـیرد  تسا ، هدروآ  داـمتعا  دادرارق  رد  هک  یتافیـصوت 

همانرابتعا رد  دوجوم  ياهطرـش  تایـصوصخ و  قباطم  ار  ـالاک  تمیق  اـت  دوش  یم  دـهعتم  ًاـموزل  يدانـسا ، راـبتعا  دادرارق  شیاـشگ 
.دیامن تخادرپ 

هک دـنیوگ  یم  تقوم  همانرابتعا  ای  اغلا  لباق  همانرابتعا  نآ  هب  يرادـکناب  حالطـصا  رد  تسا و  زیاج  رابتعا  شیاشگ  دادرارق  یهاـگ 
هدـننکدراو تساوخرد  هب  انب  يو  هک  دـنک  یم  غالبا  هدـننکرداص  هب  کناب  ینعی  تسا ؛ ندرک  غالبا  اهنت  عون ، نیا  رد  کـناب  شقن 

، يراجت تالماعم  رد  .درادن  یتیلوئسم  نآ  ربارب  رد  کناب  تسا و  هدرک  زاب  هدننکرداص  يارب  نیعم  یغلبم  اب  ار  يا  همانرابتعا  الاک ،
رگیدکی هب  هدنشورف  يرتشم و  هک  یصاخ  دراوم  رد  زج  هب  دنراد ، همانرابتعا  عون  نیا  زا  هدافتسا  هب  لیامت  هدننکدراو  هدننکرداص و 

یم هدافتـسا  همانرابتعا  زا  اه ، هنیزه  زا  نتـساک  ندوب و  نازرا  لیلد  هب  فرط  ود  يدراوم ، نینچ  رد  .دنـشاب  هتـشاد  یناوارف  ناـنیمطا 
.درادن دوجو  دشاب ، یم  یمئاد  وغل و  لباق  ریغ  هک  رابتعا  نیا  شیاشگ  يارب  يرگید  هزیگنا  دننک و 

: دراد دوجو  زین  رگید  تلاح  ود  اج  نیا  رد 

رد .دنک  دامتعا  نآ  هب  دریذپب و  ار  اهدنـس  کناب -  زا  لقتـسم  هدـننکدراو -  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هاگ  همانرابتعا  رد  رایعم  لوا )
تروص قفاوت  نآ  يور  البق  هک  یطیارـش  اب  ار  نآ  دنک و  تفایرد  هدـننکرداص  زا  ار  اهدنـس  هک  نیا  فرـص  هب  کناب  تروص ، نیا 

هب مزلم  دهد ، تقباطم  تسا ، هتفرگ 
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اب تقباطم  هدـننکدراو و  تقفاوم  تروص  رد  دـنک و  لاسرا  هدـننکدراو  يارب  ار  اهدنـس  تسا  فظوم  هکلب  تسین ، تمیق  تخادرپ 
.دیامن یم  تخادرپ  هدننکرداص  هب  ار  تمیق  کناب  جردنم ، طورش 

یلاح رد  دتـسرف ، یم  یجراخ  یکناب  هب  ّتیمک  تیفیک و  تایئزج ، هارمه  هب  ار  دوخ  ياهالاک  زا  یتسرهف  یهاگ  هدننکرداص  مود )
هب ار  تادنتـسم  نیا  هئارا  هویـش  یلمعلاروتـسد ، لاسرا  اـب  نینچ  مه  تسا و  هدادـن  ماـجنا  يا  هلماـعم  روشک ، نآ  رد  نآ  زا  شیپ  هک 
يا يرتشم  رگا  .دـنک  یم  لاسرا  یلامتحا  نارادـیرخ  يارب  ار  تادنتـسم  نآ  زین  کناب  .دـنک  یم  یفرعم  نارجات  ناراذـگ و  هیامرس 

هدننکرداص اب  زین  کناب  دنک و  حاتتفا  يدانـسا  رابتعا  هک  دنک  یم  اضاقت  کناب  زا  دشاب ، تسرهف  رد  دوجوم  يالاک  دـیرخ  ناهاوخ 
ای ینیمز  ییایرد ، قیرط  زا  ار  الاک  دهاوخ  یم  يو  زا  دـهد و  یم  عالطا  يو  هب  ار   LC ندوشگ يرتشم و  دوجو  دریگ و  یم  سامت 

.دزادرپ یم  ار  الاک  تمیق  زین  کناب  داتسرف ، درک و  يریگراب  ار  الاک  هدننکرداص ، هاگ  ره  .دیامن  لاسرا  ییاوه 

هب دوش و  دـهعتم  کناب  هک  درادـن  دوجو  یعنام  چـیه  تسا و  زیاج  یعرـش  رظن  زا  دـش ، ناـیب  هک  ییاـه  هماـنرابتعا  عاونا  شیاـشگ 
يرتشم هب  فرط  نآ  زا  دزادرپب و  هدشدای  ياهطرش  قباطم  ار  نآ  تمیق  اهالاک ، دانسا  تفایرد  ضحم  هب  دهد  نیمـضت  هدننکرداص 

نیمه .دزادرپن  ار  الاک  تمیق  دنکن ، تفایرد  دادرارق  رد  هدش  دیق  تافیـصوت  اهطرـش و  قباطم  ار  دانـسا  همه  یتقو  ات  دهدب  لوق  مه 
رد لیهـست  للملا ، نیب  تراجت  هنیمز  ندرک  مهارف  بجوم  هک  شقن  نیا  يافیا  لابق  رد  تسا  زیاج  یعرـش  رظن  زا  کـناب  يارب  روط 

یم ناگدننکرداص  ناگدننکدراو و  دزن  نانیمطا  دامتعا و  داجیا  یناهج و  تالماعم 
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.تسا یلالح  راک  نداد  ماجنا  يارب  ترجا  دزمراک و  نیا  اریز  دنک ؛ دزمراک  تساوخرد  دوش ،

: مینک یم  نایب  ار  نآ  هب  طوبرم  ياه  تلاح  همانرابتعا ، شیاشگ  یعرش  مکح  اب  رت  شیب  ییانشآ  يارب 

لوا تلاح 

دوخ هدنیامن  هبعـش  دنک و  یم  رما  نیا  هب  مادقا  کناب  تروص ، نیا  رد  .دراد  یکناب  باسح  دوخ  روشک  کناب  دزن  الاک  هدـننکدراو 
تمیق يدانـسا ، رابتعا  رد  هدش  دیق  ياهطرـش  اب  نآ  تقباطم  اهدنـس و  تفایرد  زا  دـعب  دـنک  یم  فظوم  هدـننکرداص  روشک  رد  ار 

تلاح نیا  یهقف  یـسررب  .دنک  یم  مک  زور  تمیق  هب  هدننکدراو  باسح  زا  ار  هدـش  تخادرپ  تمیق  کناب  هاگ  نآ  .دزادرپب  ار  الاک 
: تسا ریذپ  ناکما  اه  تروص  نیا  زا  یکی  اب 

هب ار  الاک  تمیق  روشک ، نآ  رد  دوخ  هدـنیامن  هبعـش  قیرط  زا  تسا ، هداد  همانرابتعا  دادرارق  رد  هک  يدـهعت  بجوم  هب  کـناب  فلا )
نماض يو  هک  تسا  یعیبط  دریگ ، یم  تروص  هدـننکدراو  روتـسد  هب  تخادرپ  نیا  نوچ  .دزادرپ  یم  هدـننکرداص  هب  یجراـخ  زرا 

 - باسح بحاص  هب  کناب  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  کناب  هب  یجراخ  زرا  راکهدـب  هدـننکدراو  بیترت ، نیا  هب  هدـش و  تخادرپ  زرا 
لیکو ار  کـناب  يو ، هک  تساـنعم  نیا  هب  هدـننکدراو  يوس  زا  راـبتعا  شیاـشگ  .تسا  راکهدـب  ار  روشک  جـیار  لوپ  هدـننکدراو - 

زرا ربارب  رد  دـناوت  یم  کناب  ضرف ، نیا  اب  .دزادرپب  تسا -  کـناب  دزن  هک  يو -  يراـج  باـسح  زا  ار  ـالاک  تمیق  اـت  تسا  هتفرگ 
زور خرن  هب  ار  روشک  جیار  لوپ  یجراخ ،
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اریز دـنک ؛ تفایرد  ار  شدزمراک  دـناوت  یم  کناب  روط  نیمه  .تسا  زیاـج  ًاعرـش  راـک  نیا  .دـنک  رـسک  يو  باـسح  زا  هبـساحم و 
ار راک  نیا  دراد  قح  راکهدب  دزادرپب و  نآ  یعیبط  ناکم  زا  ریغ  یناکم  رد  ار  يو  یهدب  تسا  هداد  روتسد  دوخ  راکهدب  هب  راکبلط 

.دنکن لوبق  دزمراک  نودب 

هب یجراخ  زرا  هب  ار  غلبم  نآ  هاگ  نآ  .دـنک  یم  رـسک  دوخ  یکناب  باسح  هدرپس  زا  ـالاک  تمیق  هزادـنا  هب  هدـننکدراو  يرتشم  ب )
یم افیا  ار  دوخ  شقن  کناب  نآ ، زا  دـعب  .دوش  یم  یجراخ  زرا  کلام  کناب ، همذ  رد  تخورف ، هک  یماـگنه  دـشورف و  یم  کـناب 
زیاج ًاعرش  مه  راک  نیا  .دزادرپب  یجراخ  زرا  هب  ار  الاک  تمیق  دهد  یم  روتسد  هدننکرداص  روشک  رد  دوخ  هدنیامن  کناب  هب  دنک و 

.تسا هتخورف  همذ  رد  یجراخ  زرا  هب  ار  روشک  جیار  لوپ  هدننکدراو ، اریز  تسا ؛

عیب  » هلماعم نیا  اریز  دشورفب ؛ کناب  همذ  رد  یجراخ  زرا  هب  دراد ، کناب  همذ  رد  هک  ار  روشک  جیار  لوپ  دناوت  یمن  هدننکدراو  هتبلا 
نآ یعیبط  ناکم  زا  ریغ  یناـکم  رد  یهدـب  تخادرپ  لاـبق  رد  دـناوت  یم  کـناب  نینچ  مه  .تسین  زیاـج  ًاعرـش  تسا و  نید » هب  نید 

.دریگب دزمراک 

نیا دانتـسا  هب  دـهد و  یم  هلاوح  هدـننکرداص  روشک  رد  دوخ  هدـنیامن  کناب  هب  ار  يو  تسا ، هدـننکدراو  روشک  رد  هک  یکناـب  ج )
هک ار  دوـخ  راـکبلط  هدـننکدراو ، تروـص ، نـیا  رد  .دوـش  یم  راکهدــب  یجراـخ  زرا  هـب  هدــننکدراو  هـب  یجراـخ  کـناب  هلاوـح ،

یپرد یپ  هلاوح  ود  عقاو ، رد  اج  نیا  رد  .دـهد  یم  هلاوح  دراد  بلط  نآ  زا  يو  هک  یجراـخ  کـناب  نآ  هب  تسـالاک ، هدـننکرداص 
هلاوح عون  نیا  یعرش ، هدعاق  قبط  تسا و  راکهدب  رب  هلاوح  عون  زا  ود  ره  هک  دراد  دوجو 
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یناکم رد  نید  تخادرپ  نمـضتم  هلاوح  نیا  اریز  دـنک ؛ تفایرد  دزمراک  هلاوح  نیا  ربارب  رد  تسا  زیاج  کناب  يارب  .تسا  حـیحص 
.دوب دهاوخ  راکبلط  تساوخرد  هب  نآ  یعیبط  ناکم  زا  ریغ 

مود تلاح 

هدننکدراو و رابتعا  لیلد  هب  کناب  اما  درادن  دوخ  یکناب  باسح  رد  يا  هدرپس  هدـننکدراو  هک  دوش  یم  یتیعـضو  لماش  مود  تلاح 
یم رداص  الاک  هدنـشورف  يارب  ار  يا  همان  تنامـض  دریذـپ ، یم  رابتعا  شیاشگ  رب  ینبم  ار  يو  تساوخرد  دراد ، وا  هب  هک  يدامتعا 

اب هدـننکرداص و  روشک  رد  طیارـش  همه  تیاعر  اب  ار  الاک  تمیق  دانـسا ، تفایرد  زا  دـعب  کـناب  هک  دـنک  یم  دـهعت  نآ  رد  دـنک و 
ار الاک  تمیق  دهدب  روتـسد  دوخ  هدـنیامن  کناب  هب  دـنک و  افیا  ار  دوخ  شقن  کناب  رگا  .دـنک  یم  تخادرپ  دوخ  یـصخش  باسح 

یم راکهدـب  کناب  هب  تسالاک و  تمیق  نماض  الاک ، تمیق  تخادرپ  رب  ینبم  کـناب  زا  شتـساوخرد  لـیلد  هب  هدـننکدراو  دزادرپب ،
: دراد یپ  رد  يوبر  دوس  تروص ، ود  رد  تایلمع  نیا  هتبلا  .تسا  يراج  نآ  رب  دزمراک  نتفرگ  زیاج و  یعرش  رظن  زا  راک  نیا  .دوش 

يو هدـهع  رب  ار  يدوس  دراد ، هدـننکدراو  همذ  رد  هک  ینید  ربارب  رد  دوخ -  يوبر  موسرم  متـسیس  بجوم  هب  کـناب -  لوا  تروص 
.دنک یم  ررقم 

هب یتدـم  ات  تخادرپ  نامز  زا  تسا -  نآ  قحتـسم  هدـننکرداص  هک  ار -  تمیق  تخادرپ  کـناب  هاـگ  ره  هک  تسا  نیا  مود  تروص 
نآ نتفرگ  تسا و  يوبر  دوش ، یم  تخادرپ  نید  ریخأـت  تباـب  دوس  نیا  نوچ  .دوش  یم  هبـساحم  دوـس  نآ  يور  رب  دزادـنا ، ریخأـت 

.دشاب یمن  زیاج 
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لیدـبت يوبر  ریغ  هدـیاف  هب  تلاـح  ود  نیا  رد  ار  يوبر  هدـیاف  نیا  ناوت  یم  یهقف  رظن  زا  اـیآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  نونکا 
؟ درک

اریز دنک ؛ هفاضا  رابتعا  شیاشگ  دزمراک  هب  ار  دیدج  دوس  نیا  دناوت  یم  کناب  لوا ، تروص  رد  اما  تسا ، تبثم  شـسرپ  نیا  خساپ 
دزمراک نآ  هب  زین  ار  هدـیاف  نآ  تسا ، هتفریذـپ  يدزمراـک  ربارب  رد  دوخ و  يرتشم  تساوخرد  اـب  ار  راـبتعا  شیاـشگ  کـناب ، یتقو 

زا رتارف  شراگن و  تبث و  ترجا  ناونع  هب  ار  هدـیاف  نیا  دـناوت  یم  کناب  نینچ  مه  .دراذـگ  یمن  نید  باسح  هب  دـنک و  یم  هفاضا 
.دوش یمن  بوسحم  ضرق  رد  ابر  عون  زا  زین  تروص  نیا  .دراد  مزال  يراک  نینچ  الومعم  هک  دریگب  یتامدخ  يارب  ود ، نآ 

رد ار  الاک  تمیق  رگا  تسا  مزلم  الاک  هدـننکدراو  هک  دـنک  طرـش  عیب ، دادرارق  نمـض  رد  دـناوت  یم  هدـننکرداص  مود ، تروص  رد 
مکح هب  مازلا  نیا  اریز  تسین ؛ مارح  ياـبر  هب  مازلا  رما  نیا  .دزادرپـب  هدـننکرداص  هب  ریخأـت  تباـب  ار  یغلبم  هاـم  ره  دزادرپـن ، شتقو 

.دشاب ابر  ات  ضرق  دادرارق  مکح  هب  هن  تسا  عیب  دادرارق 

هب ار  غلبم  نـالف  دزادـنا ، یم  ریخأـت  هب  ار  ـالاک  تمیق  هک  یهاـم  ره  تباـب  هدـننکدراو  هک  دـنک  طرـش  نینچ  هدـننکرداص  رگا  هتبلا 
هدـننکدراو تروص ، نیا  رد  اریز  دـشاب ؛ هدروآ  عیب  دادرارق  رد  ار  نآ  دـنچ  ره  تسین ، زیاـج  دزادرپب ، يو  هب  هجیتـن  طرـش  تروص 

يوبر طرـش  عون  زا  تیعـضو  نیا  تسا و  ریخأت  لباقم  رد  نآ  کلام  هدـننکرداص  هک  دزادرپب  ساـسا  نیا  رب  ار  غلبم  نآ  تسا  مزلم 
هب هدـننکدراو  مازلا  اریز  دـشاب ؛ تسین ) اـبر  هک   ) لـعف طرـش  تروص  هب  غـلبم  تخادرپ  هک  تسا  یناـمز  نآ  فـالخ  رب  نیا  تسا و 

غلبم نآ  تخادرپ 
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؛ تسا هدش  ریخأت  لباقم  رد  غلبم  نآ  کلام  هدننکرداص  هک  نیا  مکح  هب  هن  ضرق و  دادرارق  مکح  هب  هن  تسا ، عیب  دادرارق  مکح  هب 
.دشاب یم  هجیتن  طرش  رد  هک  هنوگ  نامه 

عون زا  نینچ  مه  تسین ، يوبر  ماو  سپ  هتفرگن ، تروـص  ضرق  دادرارق  نمـض  رد  ثحب ، نیا  رد  هدـشاعدا  طرـش  هک  نیا  هصـالخ 
نمض رد  طرش  نیا  هکلب  دوش ، یمن  بوسحم  يوبر  طرش  سپ  تسین ، هجیتن  طرـش  وحن  هب  تدم  ربارب  رد  ندش  کلام  ندرکطرش 

.تسا هتفرگ  تروص  عیب  دادرارق  رد  هک  دشاب  یم  لیلد  نیا  هب  نآ  هب  مازلا  هدش و  عقاو  لعف  طرش  تروص  هب  عیب  دادرارق 

موس تلاح 

هدنیامن کناب  اب  تسا  هدش  هتـساوخ  کناب  زا  اریز  دـنک ؛ تفایرد  دزمراک  يدانـسا ، رابتعا  باسح  شیاشگ  يارب  کناب  تسا  زیاج 
دعب ار  الاک  تمیق  ات  دهاوخب  يو  زا  تسا و  هدرک  زاب  همانرابتعا  هک  دهد  عالطا  يو  هب  دنک و  رارقرب  طابترا  هدـننکرداص  روشک  رد 

.دیامن تخادرپ  تسا ، هدمآ  يدانسا  رابتعا  باسح  رد  هک  یتافیصوت  تایئزج و  اهطرش ، همه  قیبطت  اب  الاک و  ياهدنس  تفایرد  زا 

: درک نایب  ور  شیپ  ياه  تیعضو  زا  یکی  ساسا  رب  ار  تلاح  نیا  مکح  ناوت  یم  یهقف  رظن  زا 

همه اب  ار  راک  نیا  رگا  : » دیوگ یم  کناب  هب  دنکزاب -  شیارب  همانرابتعا  ات  هتـساوخ  کناب  زا  نوچ  هدننکدراو -  هلاعج : دـقع  فلا )
شمزاول اهزاین و 
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هتـساوخ همه  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  تفریذـپ و  کناب  رگا  ماگنه  نیا  رد  داد .» مهاوخ  وت  هب  ار  غلبم  نـالف  تقو  نآ  يداد ، ماـجنا 
.دوب هدش  نییعت  هلاعج  دقع  اب  هک  دوش  یم  یغلبم  نآ  قحتسم  کناب  درک ، هدروآرب  ار  شیاه 

هاگ ره  .دـهد  ماجنا  نیعم  ترجا  ربارب  رد  يو  يارب  ار  همانرابتعا  شیاشگ  ات  دـنک  یم  ریجا  ار  کناب  هدـننکدراو ، هراجا : دـقع  ب )
.دوش یم  ترجا  قحتسم  کناب  دننک ، قفاوت  نآ  رب  ود  ره  دریذپب و  ار  نآ  کناب 

سپ .دنک  یم  هبلاطم  یغلبم  هچ  دهد ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  یـسک  رگا  هک  دجنـس  یم  صخـش  لثملا ، ترجا  رد  لثملا : ترجا  ج )
ترجا قحتـسم  کناب  دشاب ، هدشن  نیعم  نآ  دننام  هراجا و  هلاعج ، دقع  اب  ترجا  هچ  نانچ  .دنک  یم  هبلاطم  ار  غلبم  نامه  زین  کناب 

.تسا لثملا 

مراهچ تلاح 

زا دـننک -  یم  رداص  اه  نآ  هب  ای  دراو  الاک  یجراخ  ياهروشک  زا  الومعم  هک  نارجاـت -  ناراذـگ و  هیامرـس  زا  کـناب  ياـه  بلط 
: تسا عون  ود  يدانسا ، رابتعا  شیاشگ  قیرط 

نیا رد  هک  تسا  هدش  دقعنم  کناب  هدننکدراو و  نیب  هک  تسا  یـضرق  دادرارق  بجوم  هب  یهدـب  هک  تسا  تروص  نیا  هب  لوا : عون 
هب ار  لوپ  ضرق ، نتفرگ  زا  دعب  .دریگ  یم  ضرق  کناب  زا  ار  ینیعم  غلبم  دنک و  یم  هعجارم  کناب  هب  امیقتـسم  هدـننکدراو  تروص ،

، اهالاک تیکلم  ياهدنـس  مامت  تفایرد  زا  دعب  دهد و  ماجنا  هدـننکرداص  روشک  کناب  لابق  رد  ار  دوخ  فیاظو  ات  دـهد  یم  کناب 
.دزادرپب هدننکرداص  هب  ار  تمیق 
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کناب اب  دوخ  رتفد  زا  هکلب  دننک ، یمن  هعجارم  کناب  هب  میقتسم  شلیکو  هن  هدننکدراو و  دوخ  هن  هک  تسا  تروص  نیا  هب  مود : عون 
ار اهدنـس ) تفایرد  زا  دـعب   ) شتماقا روشک  رد  هدـننکرداص  هب  الاک  تمیق  تخادرپ  يدانـسا و  رابتعا  شیاـشگ  دریگ و  یم  ساـمت 

تهج نیا  زا  مود ، لوا و  عوـن  نیب  .دوـش  یم  راکهدـب  کـناب  هب  ار  ـالاک  تمیق  هدـننکدراو  بیترت ، نـیا  هـب  .دـنک  یم  تساوـخرد 
؛ فالتا هب  رما  مود  عون  رد  تسا و  ضرق  لوا  عون  رد  یهدب  لیلد  هک  تسا  قرف  ود  نآ  نیب  رظنم  نیا  زا  هکلب  درادن ، دوجو  یتوافت 

نیا مه  کناب  دزادرپب ، شروشک  رد  هدننکرداص  هب  ار  الاک -  تمیق  نامه  يو -  یهدب  دهاوخ  یم  کناب  زا  یتقو  هدـننکدراو  اریز 
؛ دوش یم  فلت  تمیق  نماض  هدننکدراو  تروص ، نیا  رد  .دزادرپ  یم  شدوخ  لام  زا  ار  هدننکدراو  یهدب  دـهد و  یم  ماجنا  ار  راک 

رگید یسک  لام  اب  صخش  یهدب  هک  درادن  دوجو  یعنام  تسا و  هتفرگ  تروص  يو  ياضاقت  روتـسد و  هب  راک  نیا  هک  نیا  لیلد  هب 
هتفرگ تروص  راکهدـب  صخـش  روتـسد  هب  یهدـب  تخادرپ  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ناـگیار ؛)  ) یعّربت تروص  هب  دـنچ  ره  ددرگ ، ادا 

.تسا

؟ دراد دوجو  توافت  مود » تلاح  رد  نید  رب  يدایز   » اب لوا » تلاح  رد  نید  رب  يدایز   » نیب ایآ  هک  دوش  یم  هدیسرپ  یهاگ 

رد ضرق  لام  رب  يدایز  لوا ، تلاح  رد  يدایز  هک  ناـیب  نیا  هب  دراد ؛ دوجو  تواـفت  ود  نآ  نیب  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  خـساپ :
هدـننکدراو و نیب  ضرق  دادرارق  تلاـح ، نیا  رد  اریز  تسین ؛ هنوـگ  نیا  مود  تلاـح  رد  اـما  دـشاب ، یم  اـبر  هک  تسا  ضرق  دادرارق 

لام تمارغ  نماض  هدننکدراو  تلاح ، نیا  رد  هکلب  دشاب ، ضرق  دادرارق  رد  هدش  هتفرگ  ضرق  لام  رب  يدایز  ات  درادن  دوجو  کناب 

ص:142

نوگ هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد  جیار 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


رب انب  .تسا  فالتا  تنامـض  هکلب  تسین ، یـضرق  تنامـض  نامـض ، نیا  تسا و  هداد  روتـسد  فالتا  هب  يو  نوچ  تسا ؛ هدـش  فلت 
، تسا هتخادرپ  هدـننکرداص  هب  ـالاک  تمیق  يازا  رد  کـناب  هچ  نآ  لاـبق  رد  هدرک  طرـش  هدـننکدراو  اـب  کـناب  هک  يا  هداـیز  نیا ،
؛ دنک یمن  قدـص  تمارغ  تنامـض  رب  ضرق  ناونع  دـشاب و  ابر  ات  تسین  ضرق  دادرارق  رد  هدـش  هتفرگ  ضرق  لام  رب  يدایز  دریگب ،

.تسین نآ  ریغ  و  لثملاب » نامضلا  هجو  یلع  کیلمت   » یلماعم و کیلمت  نمضتم  اریز 

هب تمارغ ، تنامـض  اما  عیب ، اـی  ضرق  دادرارق  دـننام  دریگ ؛ یم  تروص  هلماـعم  رد  هک  تسا  ییاـبر  مارح ، ياـبر  رگید ، تراـبع  هب 
نآ رد  ابر  نیا ، رب  انب  .تسین  يدقع  کیلمت  عون  چیه  نمـضتم  دوش و  یم  بوسحم  ییادتبا  نامـض  فالتا ، هب  هدننکدراو  رما  لیلد 

.دوش یمن  يراج 

: درک هشقانم  نینچ  ناوت  یم  عوضوم  نیا  رد 

تفاـیرد هب  راـکبلط  مازلا  تمرح  زا : تسا  تراـبع  نآ -  يزاـکترا  عوضوم  مکح و  بساـنت  هب  اـبر -  تمرح  هلدا  زا  یفرع  مهف  . 1
فرع اریز  فـالتا ؛ هـب  رما  قـیرط  زا  هـچ  دـشاب ، هدـش  لـصاح  ضرق  قـیرط  زا  یهدـب  هـچ  راکهدـب ؛ زا  یهدــب  رادــقم  رب  یفاـضا 
نیمه هک  دوش  همذ  لاغتـشا  یهدـب و  بجوم  ضرق ، هک  نیا  رگم  دریگ ؛ یمن  رظن  رد  ضرق  ناونع  يارب  یتیعوضوم  تیـصوصخ و 
دـشاب راکهدب  ضرق  دادرارق  لیلد  هب  صخـش  هک  دنک  یمن  یقرف  نیا ، رب  انب  .تسه  زین  تایاور  زا  یخرب  قالطا  ياضتقم  عوضوم ،

.دنک مزلم  یهدب  رادقم  زا  رت  شیب  يزیچ  تخادرپ  هب  ار  شراکهدب  تسین  زاجم  راکبلط  ضرف ، ود  ره  رد  .فالتا  هب  رما  لیلد  هب  ای 
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سپ .دوش  یمن  لماش  ار  اهدادرارق  یمامت  دراد و  صاصتخا  ضرق  دادرارق  هب  تسا ، مارح  ًاعرـش  هک  ییابر  میریذپب  هک  ضرف  رب  . 2
یلیلد ببـس و  دـنمزاین  رابجا  مازلا و  نیا  دزادرپب ، شا  یهدـب  زا  رت  شیب  ات  دـنک  روبجم  ار  دوخ  راکهدـب  راکبلط ، رگا  مود ، تلاح 

ام ضرف  اما  .دیامن  طرـش  دادرارق  نمـض  رد  ار  نآ  هک  نیا  لثم  دنک ، تخادرپ  ار  یفاضا  رادقم  هک  دزاس  راداو  ار  راکهدب  ات  تسا 
یطرـش یهدب ، رب  يدایز  تخادرپ  طرـش  نیا ، رب  انب  .تسین  راک  رد  يرگید  دـقع  فالتا ، هب  رما  زا  ریغ  هک  تسا  نیا  رب  اج  نیا  رد 

نآ ندوبذفان  تحص و  يارب  یلیلد  هک  تسا  ییادتبا  ياهطرـش  زا  طرـش  نآ  هکلب  دشاب ، بجاو  نآ  هب  افو  ات  تسین  دقع  نمـض  رد 
.درادن دوجو 

هدننکدراو نید  تخادرپ  دراد  قح  کناب  اریز  دنک ؛ طرش  هلاعج  دقع  نمـض  رد  ار  يدایز  غلبم  دناوت  یم  تلاح  نیا  رد  کناب  هتبلا 
الاک هدننکرداص  هک  دهد  ماجنا  يروشک  رد  ار  نآ  هدرک  تساوخرد  هدننکدراو  هک  لیلد  نیا  هب  دریذپن ، ترجا  دزمراک و  نودب  ار 

دومن و نیعم  نید  تخادرپ  دـنیارف  ماجنا  ربارب  رد  ار  هلاعجلا » قح  ، » درک تقفاوم  رما  نیا  رب  کـناب  هاـگ  ره  .تسا  میقم  اـج  نآ  رد 
غلبم تفایرد  قحتسم  فالتا ، تنامض  نوناق  ساسا  رب  نیعم و  لعج  تفایرد  قحتـسم  هلاعج  دقع  ساسا  رب  درک ، نآ  ماجنا  هب  مادقا 

.دوش یم  یهدب 

فالتا هب  رما  ساسا  رب  نید » تمیق   » یکی دوش : یم  زیچ  ود  تفایرد  قحتـسم  هدشدای ، تایلمع  نداد  ماجنا  زا  دعب  کناب  هجیتن ، رد 
.هلاعج دقع  ساسا  رب  لعج »  » يرگید و 

تحص هک : دوش  لاکشا  نینچ  دروم  نیا  رد  هلاعج  تحص  رد  تسا  نکمم 
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شخب ود  زا  هلاعج  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  یلام  شزرا  القع  فرع و  دزن  هلاعج ) دروم   ) هیلع لوعجم  راـک  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  هلاـعج 
: تسا لیکشت 

؛ دشاب یم  ریذپ  تنامض  تسا و  لثملا  ترجا  ياراد  هک  یلمع  ماجنا  هب  رما  لوا :

.لمع نآ  ماجنا  ربارب  رد  دزم  لعج و  نییعت  مود :

شخب .یضواعم  تنامض  لیبق  زا  هن  تسا ، تمارغ  تنامـض  لیبق  زا  هلاعج  رد  تنامـض  تسا و  تنامـض  كالم  هلاعج ، لوا  شخب 
ات تسا  لثملا  ترجا  نامه  تنامـض ، رد  لصا  اریز  دـنک ؛ یم  نییعت  تمارغ  تنامـض  اب  ار  هدـش  تنامـض  لمع  شزرا  هلاعج ، مود 

.دوشن قفاوت  لثملا  ترجا  زا  ریغ  هب  یتنامض  رب  هک  ینامز 

رد درادن  قح  کناب  درادن ، هدش  تخادرپ  لام  لصا  تیلام  زا  رتارف  یتیلام  یهدب ، تخادرپ  دنیارف  هک  نیا  لیلد  هب  رگید ) لاکـشا  )
 - تنامـض کی  لمحتم  اهنت  هدننکدراو  اریز  دنک ؛ تساوخرد  هدـش  تخادرپ  لام  تمیق  رب  دازام  يدزمراک  یهدـب ، تخادرپ  ربارب 

هنالقاع لوا  تنامـض  ربارب  رد  تخادرپ  تنامـض  نوچ  يرگید  تنامـض  دوش و  یم  تسا -  هدـش  تخادرپ  لام  تنامـض  نامه  هک 
ثعاب هکلب  دنک ، یمن  داجیا  تنامـض  هلاعج  اریز  تسین ؛ هنالقاع  مه  هلاعج  عوضوم  نیا  رد  سپ  .درادـن  یتیلام  اساسا  نوچ  تسین ؛

.دوش یم  نیعم  ترجا 

روشک رد  شراکهدـب  هب  ار  يو  یهدـب  ات  تسا  هتـساوخ  کناب  زا  راکهدـب  يرتشم  هک  تفگ  خـساپ  نینچ  ناوت  یم  لاکـشا  نیا  هب 
سپ .دزادرپب  یجراخ 
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نیا رد  .دراد  يرت  شیب  راک  شالت و  هب  زاین  دزادرپب ، راکبلط  هب  ار  هیامرس  ًافرـص  هک  نیا  اب  هسیاقم  رد  تساوخرد  نیا  تسا  یهیدب 
لام تیلام  اب  هسیاقم  رد  یفعاضم  یلاـم  شزرا  یهدـب ، تخادرپ  اریز  دریگب ؛ دزمراـک  شراـک  نیا  يارب  دراد  قح  کـناب  تروص ،

.تشاد دهاوخ  هدش  تخادرپ 

تخادرپ يو  هب  هدـننکرداص  روشک  رد  ار  شا  یهدـب  هک  دـنک  تساوخرد  کناب  زا  هدـننکدراو  راکهدـب  رگا  هصالخ ، تروص  هب 
تخادرپ رب  ینبم  همان  تساوخرد  رودص  هدـنیامن و  کناب  اب  سامت  نوچ  مه  يرت  شیب  راک  شالت و  دـنمزاین  راک  نیا  نوچ  دـنک ،

هلاعج هک  ارچ  تسین ؛ هلاعج  دادرارق  يارب  یعنام  نیا ، رب  انب  .دریگب  دزمراک  راک  نیا  يارب  دناوت  یم  دوش ، یم  روشک  نآ  رد  یهدـب 
نییعت نیعم  ترجا  رد  تنامـض  هلاعج ، دقع  بجوم  هب  دوش و  یم  نیمـضت  هدش  تخادرپ  لام  تنامـض  زا  ریغ  يرگید  تنامـض  هب 

.ددرگ یم 

يرهـش نامه  رد  راک  نیا  ًالثم  دشابن ، راکبلط  هب  لام  تخادرپ  هب  تبـسن  يرت  شیب  شالت  راک و  دنمزاین  یهدب ، تخادرپ  رگا  هتبلا 
يارب یتنامـض  اریز  تسین ؛ تسرد  تاـیلمع  نیا  ببـس  هب  هلاـعج  ضرف ، نیا  رد  دراد ، رارق  رهـش  نآ  رد  کـناب  هک  دریگب  تروـص 

.دوش هتفریذپ  هلاعج  ات  درادن  دوجو  تسا ، هدش  تخادرپ  هک  یلام  تنامض  ربارب  رد  تایلمع  نآ  ماجنا 

نآ هک  نیا  رگم  تسا ؛ يوبر  ياهطرش  زا  هدشدای  تلاح  ود  ره  رد  يدایز  غلبم  تفایرد  طرـش  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  اج  نیا  ات 
.دریگ تروص  هراجا  ای  هلاعج  دادرارق  نمض  طرش 

؟ درک لیدبت  يوبر  ریغ  هب  ار  يوبر  يدایز  تفایرد  طرش  تسا  نکمم  ایآ  دوش  یم  هدیسرپ  یهاگ 
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: داد ماجنا  ریز  تروص  هب  ار  لیدبت  نیا  ناوت  یم  مراهچ ، تلاح  زا  لوا  عون  رد  اما  تسا ، تبثم  خساپ 

هب  ) ار دوس  رادقم  دشورف و  یم  دوخ  همذ  رد  یجراخ  زرا  هب  ار  غلبم  نآ  سپـس  دریگ ، یم  ضرق  کناب  زا  ار  ینّیعم  غلبم  هدننکدراو 
شورف دیرخ و  هلیـسو  هب  دوس  بیترت ، نیا  هب  .دنک  یم  هفاضا  غلبم  نآ  هب  دشاب ) هدرک  طرـش  ضرق  دادرارق  نمـض  رد  هک  نیا  ياج 
یهدـب کـناب  هاـگ  نآ  .دوـش  یم  هدـننکدراو  هب  یجراـخ  زرا  راکهدـب  کـناب  دوـش و  یم  لیدـبت  يوـبر  ریغ  هـب  يوـبر  تلاـح  زا 

لیلد ود  هب  راـک  نیا  ربارب  رد  کـناب  تسا  زیاـج  نینچ  مه  .دـنک  یم  تـخادرپ  هدـنیامن  کـناب  قـیرط  زا  جراـخ  رد  ار  هدـننکدراو 
تخادرپ عقاو ، رد  راک  نیا  هک  لیلد  نیا  هب  رگید  تسا و  رت  شیب  راک  دـنمزاین  راک  نیا  هک  لـیلد  نیا  هب  تسخن  دـهاوخب : دزمراـک 

.تسا نآ  یعیبط  ناکم  زا  ریغ  یناکم  رد  یهدب 

: دوش ماجنا  ریز  تروص  هب  لیدبت  نیا  تسا  نکمم  زین  مراهچ  تلاح  زا  مود  عون  رد 

، يو يوس  زا  تلاکو  اب  هاگ  نآ  .دـهدب  ضرق  يو  هب  ار  دوخ  یـصخش  لام  زا  ینیعم  غلبم  ات  دـنک  یم  لیکو  ار  کـناب  هدـننکدراو ،
هب هدـننکدراو ، يوس  زا  تلاکو  اب  ار  غلبم  نآ  کناب  ضابقا ، ضبق و  ناـیاپ  ضرق و  نداد  زا  دـعب  دـنک و  یم  ضبق  ار  هدـشدای  غلبم 

هدـیاف شورف ، دـیرخ و  قیرط  زا  بیترت  نیدـب  .دـنک  یم  هفاضا  غلبم  نآ  هب  ار  دوس  رادـقم  دـشورف و  یم  دوخ  همذ  رد  یجراـخ  زرا 
رد هدننکرداص  یهدب  تخادرپ  رب  ینبم  ار -  هدننک  دراو  تساوخرد  دراد  قح  کناب  نینچ  مه  .دوش  یم  لیدبت  يوبر  ریغ  هب  يوبر 

ناکم ریغ  رد  تخادرپ  نیا  اریز  دریذپن ؛ دزمراک  نودب  دراد -  تماقا  نآ  رد  هک  يروشک 
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.دشاب یم  يرت  شیب  هنیزه  مزلتسم  راک  نیا  نآ ، رب  نوزفا  .تسا  یعیبط 

مجنپ تلاح 

دقع اب  یهدب  هچ  دهدب ؛ دوس  وا  هب  هک  دنک  طرـش  راکهدب  اب  یهدـب ، تفایرد  ربارب  رد  راکبلط  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  مارح  يابر 
 - دش هراشا  نآ  هب  رت  شیپ  هک  نانچ  تمارغ -  تنامض  دقع  اب  هچ  دوش ، ققحم  ضرق 

نیا تسا  زیاج  ایآ  دـشاب ، هدـش  هتفرگ  ضرق  لام  تیلام  زا  ریغ  نآ ، تیلام  هک  دـشاب  يراک  ماجنا  لیلد  هب  دوس ، تفایرد  رگا  لاـح 
؟ دشابن زین  ابر  دریگب و  ار  دوس 

هکلب دوش ، بوسحم  ابر  ات  تسین  هدش  هداد  ضرق  لام  اب  هطبار  رد  دوس  نآ  اریز  دریگب ؛ ار  دوس  نآ  دـناوت  یم  هک  تسا  نیا  خـساپ 
، دوش ضرف  نینچ  نیا  رگا  سپ  .دراد  هدـش  هتفرگ  ضرق  لام  دوخ  یلام  شزرا  رب  دازام  یلام  شزرا  هک  تسا  يراک  ماجنا  لیلد  هب 
هب یجراخ  روشک  رد  هک  دنک  تساوخ  رد  کناب  زا  يرتشم  یتقو  اریز  دریذپن ، دزمراک  نودب  ار  دنیآرف  نیا  ماجنا  دـناوت  یم  کناب 

.تسا هدنریگ  ضرق  هب  لام  تخادرپ  اب  هسیاقم  رد  رت  شیب  یشالت  راک و  دنمزاین  نداد  ضرق  نیا  دهدب ؛ یضرق  وا 

یلو دریگب  دوس  تسا ، هداد  ضرق  هک  یلام  لصا  زا  دـناوت  یمن  کناب ، ریغ  ای  دـشاب  کـناب  هک  نیا  زا  معا  هدـنهد  ضرق  هجیتن ، رد 
.تسین ابر  راک  نیا  دـنک و  تفاـیرد  تسا -  رت  شیب  هنیزه  دـنمزاین  رگا  نداد -  ضرق  لـمع  يارب  ار  دوس  دـناوت  یم  هدـنهد  ضرق 

ناـمه رد  ضرق  هک  نیا  لـثم  دـشاب -  هدـنریگ  ضرق  هب  لاـم  تخادرپ  ًافرـص  دـشابن و  رت  شیب  هنیزه  دـنمزاین  نداد  ضرق  رگا  هتبلا 
ناکم
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دزمراک نتفرگ  تسین ، هدـش  هتفرگ  ضرق  لام  لصا  تیلاـم  زا  رت  شیب  یتیلاـم  راـک  نیا  يارب  نوچ  دریگب -  تروص  هدـنهد  ضرق 
تیلام هک  لیلد  نیمه  هب  تسابر و  هک  تسا  هدش  هتفرگ  ضرق  لام  رب  دوس  تفایرد  عقاو  رد  يراک  نینچ  .تسین  زیاج  زین  نآ  تباب 

.دشاب یمن  حیحص  نآ  رب  زین  هلاعج  درادن ،

مشش تلاح 

نوچ دزادرپب و  یجراخ  روشک  رد  هدننکرداص  هب  ار  يو  یهدب  کناب  تسا  زیاج  ایآ  دریگب ، يوبر  ضرق  کناب  زا  هدـننکدراو  رگا 
؟ دنک دزمراک  ياضاقت  لمع ، نیا  ربارب  رد  يو  زا  دناوت  یم  ایآ  تسا ، یفاضا  هنیزه  دنمزاین  راک  نیا 

یم لطاب  يدایز  ابر  هکلب  تسین ، لطاب  يوبر  ضرق  دادرارق  حیحـص ، لوق  رب  انب  اریز  تسا ؛ زیاج  راک  نیا  تفگ  ناوت  یم  خساپ  رد 
ضرق همذ  رد  لام  نآ  لثم  کلام  هدـنهد ، ضرق  هتفرگ و  ضرق  هک  تسا  یلام  لصا  کلام  هدـنریگ  ضرق  تروص ، نیا  رد  .دـشاب 

( تسا هتفرگ  ضرق  هک  یلام  زا   ) ار شراکبلط  یهدـب  تسا  زاجم  کناب  نیا ، رب  انب  .دوش  یمن  يدایز  کـلام  طـقف  تسا و  هدـنریگ 
.دریگب دزمراک  نآ  تباب  دناوت  یم  تسا ، يرت  شیب  هنیزه  دنمزاین  راک  نیا  رگا  دهدب و 

، تروص نیا  رد  تسا ، هتفرگ  ضرق  هک  دوش  یمن  یلام  کلام  هدـنریگ ، ضرق  دـشاب و  یم  لطاب  يوبر  ضرق  هک  مییوگب  رگا  هتبلا 
لام نآ  ضرف ، نیا  اب  نوچ  هتفرگ ؛ ضرق  هک  دزادرپب  یلام  زا  ار  يو  یهدب  درادـن  هزاجا  تسین و  لیکو  هدـننکدراو  يوس  زا  کناب 

.تسا هدوب  لطاب  هدشن و  لقتنم  يو  هب  ضرق  دادرارق  اب 
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متفه تلاح 

کناب شقن  سپ  دنک ، یم  افیا  ار  ندرک  تنامض  شقن  هدننکرداص ، هدنشورف  ربارب  رد  کناب  عقاو  رد  يدانـسا ، رابتعا  شیاشگ  رد 
هدرک دـهعت  کناب  تقیقح ، رد  .تسناد  تسه  مه  لطاب  هک  همذ -  هب  همذ  ندرک  همیمـض  ای  همذ و  هب  همذ  زا  نید  لقن  ناوت  یمن  ار 

هب ار  ـالاک  تمیق  تـسا ، هدـمآ   LC رد هک  ییاهطرـش  هـمه  اـب  دانـسا  نداد  تقباـطم  هدنـشورف و  زا  دانـسا  تفاـیرد  زا  سپ  تـسا 
رگا هک  تسین  رما  نیا  هب  طورـشم  دراپـس ، یم  کناب  هک  ار  يدـهعت  .دزادرپب  تسا -  نآ  تفایرد  قحتـسم  هک  الاک -  هدـننکرداص 

هدنـشورف اریز  تسا ؛ قلطم  کناب  دـهعت  هکلب  دـنک ، تخادرپ  يرتشم  بناج  زا  تسا  رـضاح  يو  تخادرپن ، ار  ـالاک  تمیق  يرتشم 
هدنیامن کناب  دنک و  میلـست  هدنیامن  کناب  هب  تسا -  هلمج  نآ  زا  يریگراب  دنـس  هک  ار -  الاک  ياهدنـس  تسا  مزلم  هدننکرداص ) )

تنامض يارب  يرگید  يانعم  نیا  .دهدب  يو  هب  ار  الاک  تمیق  تسا  مزلم  دبایب ، دادرارق  طیارش  قباطم  ار  اهدنس  هک  یتروص  رد  مه 
.تسا روصت  لباق  زین  یجراخ  نایعا  اه و  یهدب  رد  هک  تسالقع  دزن 

تقد هب  ار  اه  نآ  دریگب و  هدنـشورف  زا  ار  اهدنـس  یمامت  دوش  دـهعتم  هک  تسا  نیا  زین  هدـننکدراو  يرتشم  هب  تبـسن  کـناب  هفیظو 
رد دزادرپ ، یم  ار  الاک  تمیق  کناب  تقو  نآ  تسا ، هدمآ   LC رد هک  دوب  یتایئزج  اهطرش و  همه  قباطم  اهدنس  رگا  دنک ، یـسررب 

.دنک یم  عانتما  نآ  نداد  زا  تروص  نیا  ریغ 

متشه تلاح 

ناشن هک  ییاهدنـس  هئارا  زا  دزرو و  فلخت  نآ  زا  یلیلد  ره  هب  دـنک ، يراددوخ  شیوخ  تادـهعت  ماجنا  زا  هدـننکدراو  يرتشم  رگا 
ای الاک  لاقتنا  هدنهد 
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الاک تمیق  رگا  .دراد  هگن  دوخ  دزن  ار  اهدنـس  راطخا ، خـیرات  زا  نیعم  نامز  ات  دـناوت  یم  کناب  دـنک ، عانتما  تسا ، تمیق  نتخادرپ 
.دنک افیتسا  تسا ، تخادرپ  هدنشورف  هب  هک  ار  یهجو  ات  دشورف  یم  رازاب  رد  ار  الاک  کناب  دشن ، تخادرپ  تدم  نیا  رد 

: درک یسررب  ناوت  یم  ریز  تروص  ود  زا  یکی  هب  یهقف  رظن  زا  ار  هلئسم  نیا 

فالتا تنامض  نامه  هک  تمارغ -  تنامض  باب  زا  يرتشم  دنک ، یم  تخادرپ  يرتشم  روتـسد  هب  ار  الاک  تمیق  کناب  نوچ  فلا )
یم عاـنتما  تمیق  تخادرپ  زا  يرتـشم  نوچ  نینچ  مه  .تسا  هتفرگ  تروـص  يو  روتـسد  هب  فـالتا  اریز  دوـش ؛ یم  نماـض  تسا - 

صاـقت باـب  زا  دوب ، هتخادرپ  ـالاک  تمیق  تباـب  هک  ار  دوخ  لوپ  اـت  دـشورفب  ار  ـالاک  دوخ ، قح  تفاـیرد  يارب  دـیاب  کـناب  دزرو ،
.دنک تفایرد 

اهالاک دناوت  یمن  دنک ، تفایرد  يرتشم  زا  یـضاق  هاگداد و  هب  هعجارم  دننام  يرگید  قیرط  زا  ار  الاک  تمیق  دناوتب  کناب  رگا  هتبلا 
.درادن لاکشا  دشابن ، صاقت  زج  هب  یهار  رگا  اما  دشورفب ، صاقت  باب  زا  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  ار 

نمـض رد  هک  تسا  ینمـض  طرـش  لـیلد  هب  دـنک ، يراددوخ  نآ  لوپ  نداد  زا  يرتـشم  هک  یماـگنه  ـالاک  شورف  ندوـب  زاـجم  ب )
نینچ رد  يزاکترا  تروص  هب  عوضوم  نیا  اریز  تسا ؛ هدـش  ضرف  هدـننکدراو  رب  کناب  بناج  زا  يدانـسا ، رابتعا  شیاشگ  دادرارق 

دنک و ربص  دـبا  ات  دـناوت  یمن  کناب  دـنزب ، زاب  رـس  تمیق  تخادرپ  دوخ و  تادـهعت  زا  هدـننکدراو  رگا  هک  دراد  دوجو  ییاهدـقع 
زاجم ییاهالاک  نینچ  دـیرخ  طیارـش ، نیا  رد  .دـشورفب  ار  اهالاک  دانـسا ، لوصو  راطخا  خـیرات  زا  ینیعم  نامز  زا  دـعب  تسا  راـچان 

.تسا
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نآ یهقف  مکح  یصخش و  همانرابتعا   - 12

هراشا

جراخ رد  کناب  هدنیامن  ای  اه  هبعش  زا  یکی  رد  يو  مان  اب  یـصخش  همانرابتعا  دهاوخ  یم  کناب  زا  صخـش  هک  نیا  زا  تسا  ترابع 
کناب ایآ  .دنک  یم  دیق  نآ  رد  ار  یـصخشم  غلبم  رداص و  ار  همانرابتعا »  » يو تساوخرد  هب  انب  کناب  تروص ، نیا  رد  .دـنک  رداص 

؟ دریگب دزمراک  دناوت  یم  تمدخ ، نیا  لابق  رد 

دشاب هتشاد  يدوجوم  کناب  رد  وا  هک  دنک  یمن  یتوافت  دروم ، نیا  رد  دهاوخب و  دزمراک  دراد  قح  کناب  تفگ  ناوت  یم  خساپ  رد 
.دنک هبلاطم  دزمراک  دناوت  یم  کناب  تلاح ، ود  ره  رد  اریز  هن ؛ ای 

کناب رد  يرتشم  نتشاد  يدوجوم  تروص  رد  دزمراک  تفایرد 

: درک نییبت  ناوت  یم  ریز  ياه  تروص  زا  یکی  هب  یهقف  رظن  زا  ار  لمع  نیا  مکح 

کناب باسح  زا  ار  شا  یهدب  يو  ات  دهد  یم  دوخ  راکهدـب  يرتشم  هب  کناب  هک  دـشاب  يا  همان  تلاکو  مکح  رد  همانرابتعا  فلا )
ناکم زا  ریغ  یناکم  رد  ار  یهدب  ات  تسین  بجاو  راکهدب  کناب  رب  .دنک  تفایرد  رگید  یسنج  ای  یهدب  سنج  نامه  زا  جراخ ، رد 

تـساوخرد دراد  قح  کناب  دـنک ، تخادرپ  يرگید  ياج  رد  ار  شا  یهدـب  ات  دـهاوخب  يو  زا  شراـکبلط  رگا  .دزادرپب  نآ  یعیبط 
.دنکن لوبق  دزمراک  تفایرد  نودب  ار  شراکبلط 

زا ار  یهدـب  دـهاوخب  يو  زا  راـکبلط  رگا  سپ  دزادرپـب ، یهدـب  سنج  زا  ریغ  یـسنج  زا  ار  شا  یهدـب  راکهدـب ، تسین  بجاو  ب )
.دنکن لوبق  دزمراک  نودب  ار  نآ  دراد  قح  کناب  دنک ، تخادرپ  يو  هب  يرگید  سنج 
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نآ هب  درخ و  یم  زور  خرن  هب  شدوخ و  همذ  رد  یجراـخ  زرا  هب  تسا -  يرتـشم  هب  طوـبرم  هک  ار -  روـشک  جـیار  لوـپ  کـناب  ج )
کناب همذ  رد  یجراخ  زرا  کلام  روشک ، جیار  لوپ  ياج  هب  يرتشم  شورف ، دیرخ و  زا  دعب  دنک و  یم  هفاضا  ار  شدزمراک  رادقم ،

هلاوح اج  نآ  رد  رگید  یکناب  هب  ای  کناب  دوخ  ياه  هبعـش  زا  یکی  هب  ای  ار  دوخ  راکبلط  يرتشم  کـناب ، تروص ، نیا  رد  .دوش  یم 
یکی ود  ره  همذ  درادـن و  توافت  کناب  نیا  اـب  هبعـش  نآ  نوچ  داد ، هلاوح  شدوخ  کـناب  زا  يا  هبعـش  هب  ار  يرتشم  رگا  .دـهد  یم 
هدمآ دوجو  هب  فالتخا  یهدب  تخادرپ  هویـش  لکـش و  رد  ًافرـص  هکلب  دشاب ، یهقف  يانعم  هب  هلاوح  دـناوت  یمن  دـنیآرف  نیا  تسا ،

هب مود  کناب  رگا  تسا و  یهقف  هلاوح  نامه  هلاوح  نیا  دـشاب ، هداد  هلاوح  جراخ  رد  يرگید  کناب  هب  ار  يرتشم  کـناب  رگا  .تسا 
.درادن یهدب  هک  تسا  یسک  رب  هلاوح  دشابن ، راکهدب  رگا  تسا و  راکهدب  رب  هلاوح  دشاب ، راکهدب  لوا  کناب 

یم مه  کناب  .تسا  زیاـج  یعرـش  رظن  زا  یلخاد  جـیار  لوپ  هب  یجراـخ  زرا  شورف  هک  تسا  نیا  موس  تروص  رد  بلطم  هصـالخ 
جراخ يارب  ار  يا  همان  هلاوح  يو  يارب  کناب  هک  نیا  لابق  رد  دهاوخب  يرتشم  زا  ای  دنک  هفاضا  ار  شدوخ  دزمراک  تمیق ، هب  دـناوت 

.دریذپن دزمراک  نودب  ار  تایلمع  نیا  دراد  قح  کناب  اریز  دزادرپب ؛ دزمراک  کناب  هب  تسا ، هدرک  رداص  روشک  زا 

کناب رد  يرتشم  نتشادن  يدوجوم  تروص  رد  دزمراک  تفایرد 

: درک نییبت  ناوت  یم  تروص  نیا  هب  یهقف  رظن  زا  ار  لمع  نیا  مکح 

روشک زا  جراخ  رد  شا  يرتشم  يارب  کناب  يوس  زا  هک  يا  همانرابتعا  موهفم 
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، دریگب تروص  ضبق  هک  دوش  یم  لـماک  یناـمز  زین  ضرق  .تسا  هداد  ضرق  يو  هب  کـناب  عقاو ، رد  هک  تسا  نیا  دوش  یم  رداـص 
هک ار  يدوس  نیا ، رب  انب  .دوش  یم  راکهدب  کناب  هب  دنک ، ضبق  تسا ، هدـش  دـیق  همانرابتعا  تشپ  هک  ار  یغلبم  يرتشم  هاگ  ره  سپ 

کناب هک  دـشاب  نآ  يارب  دوس  نیا  رگا  یلو  تسا ، مارح  يوبر و  دـشاب ، ضرق  رب  دازام  يدوس  رگا  دـهاوخ ، یم  يرتشم  زا  کـناب 
يراک شالت و  دـنمزاین  روشک  لخاد  رد  نداد  ضرق  اب  هسیاقم  رد  راک  نیا  هک  تسا -  هداد  ماجنا  جراـخ  رد  ار  نداد » ضرق   » راـک

رد نداد  ضرق  هنیمز  داجیا  يارب  دـناوت  یم  کـناب  بیترت ، نیا  هب  .دـشاب  یم  زیاـج  کـناب  يارب  دوس  نآ  نتفرگ  تسا -  يرت  شیب 
هک یناکم  رد  ار  دوخ  یهدـب  يرتشم  رگا  رگید ، يوس  زا  .دـنک  تساوخرد  دزمراک  هدـش -  هداد  ضرق  لام  ربارب  رد  هن  و  جراخ - 

يرگید يرهش  ای  رگید  روشک  رد  ار  شا  یهدب  دهاوخب  رگا  یلو  دریذپن  ار  نآ  دناوت  یمن  کناب  دزادرپب ، کناب  هب  هتفرگ  ار  ضرق 
.دنکن لوبق  دزمراک  تفایرد  نودب  ار  نآ  دراد  قح  کناب  دزادرپب ، ضرق  ناکم  زا  ریغ 
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یعرش هاگدید  زا  نآ  ياهطرش  الاک و  يراد  هگن   - 13

.دنک یم  يراد  هگن  هدننکدراو  باسح  هب  مه  یهاگ  هدننکرداص و  باسح  هب  ار  الاک  کناب  یهاگ 

، یعیبط روط  هب  دنک ، رداص  اه  کناب  زا  یکی  هطـساو  هب  ار  یلخاد  يالاک  دـهاوخ  یم  الاک  هدـننکرداص  نوچ  تسخن ، تروص  رد 
کناب تسا و  زیاج  ًاعرـش  راک  نیا  .دراد  هگن  صوصخم  ياهرابنا  رد  يریگراب  ماگنه  ات  ار  یتارداـص  يـالاک  تسا  روبجم  کـناب 

.دنک تفایرد  زین  دزمراک  اه ، هنیزه  رگید  رابنا و  هراجا  تفایرد  رب  هوالع  دناوت  یم 

، دزادنایب ریخأت  هب  ار  نآ  ای  دنکن  تفایرد  ار  الاک  یلیالد  هب  هدننکدراو  يرتشم  رگا  دـسرب ، كرمگ  هب  الاک  یتقو  مود ، تروص  رد 
زین ار  تمیق  هتفرگ و  الاک  هدننکرداص  زا  ار  اهدنـس  همه  هدنیامن ، کناب  اریز  دوش -  یم  عطق  الاک  نیا  اب  هدـننکرداص  طابترا  نوچ 
هگن هنیزه  نیا ، رب  انب  .دنک  يراد  هگن  صوصخم  ياهرابنا  رد  ار  هدشدای  يالاک  تسا  روبجم  کناب  تسا -  هتخادرپ  هدننکرداص  هب 

تایلمع نیا  يارب  هدننکدراو  زا  دناوت  یم  کناب  تسا و  زیاج  ًاعرش  راک  نیا  .دوش  یم  ظاحل  هدننکدراو  باسح  هب  طقف  الاک  يراد 
.دریگب دزمراک 

، تسا يدانسا  رابتعا  رد  جردنم  ياهطرش  اه و  یگژیو  مامت  قباطم  هک  ار  ییالاک  هدننکدراو ، يرتشم  رگا  دوش  یم  هدیـسرپ  یهاگ 
هیامرـس هب  ای  دراذـگب  یمومع  هدـیازم  هب  ار  الاک  دـناوت  یم  کناب  ایآ  تفرگن ، لیوحت  يو  هب  غالبا  خـیرات  زا  سپ  ینیعم  ناـمز  اـت 

؟ دشورفب يرگید  راذگ 
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يراد هگن  صوصخم  ياهرابنا  رد  نیعم  ینامز  ات  ار  یتادراو  يالاک  کناب  اریز  دـهد ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  تسا  زاجم  کـناب  باوج :
رد يرتشم  رگا  .تسا  علطم  اهطرش  نیا  زا  زین  هدننکدراو  يرتشم  دنک و  یم  شورف  هب  مادقا  کناب  تدم ، نآ  نایاپ  زا  دعب  .دنک  یم 
اریز دراد ؛ تیاضر  الاک  ندش  هتخورف  زا  هک  تسانعم  نیا  هب  درک ، يراددوخ  الاک  نتفرگ  لیوحت  زا  هنادماع  هناهاگآ و  تدم ، نیا 

.دوش یم  دقعنم  کناب  رجات و  نیب  دادرارق  نیا  رد  هک  تسا  ییاهطرش  هلمج  زا  نیا 

الاک تمیق  هک  دـشاب  نآ  يارب  راک  نیا  هاوخ  دریگن ، لیوحت  ینیعم  نامز  تدـم  رد  ار  الاک  هدـننکدراو ، رجات  رگا  هک  نیا  هصـالخ 
 - دـهد یمن  مه  ار  كرمگ  هنیزه  الاک و  يراد  هگن  لمح ، رابنا ، هنیزه  فافک  الاک ، تمیق  هک  یتروص  هب  هتفای -  شهاک  رازاب  رد 

روشک زا  ار  الاک  رجات  دوخ  رگا  تروص ، نیمه  هب  .دـشورفب  هدـشدای  طرـش  بجوم  هب  ار  الاک  تسا  زاجم  کناب  رگید ، لیلد  هب  ای 
نامز تدم  لوط  رد  یلو  دوش  ربخاب  نآ  ندیـسر  زا  كرمگ ، هب  الاک  دورو  زا  سپ  دشاب و  هدرک  دراو  میقتـسم  تروص  هب  یجراخ 
تسا لمع  كالم  هک  ینمض  طرش  نامه  ساسا  رب  و  کناب -  هطـساو  نودب  ار  الاک  دراد  قح  كرمگ  دریگن ، لیوحت  ار  نآ  نیعم 

.درک فرصت  نآ  رد  دیرخ و  كرمگ  ای  کناب  زا  ار  ییاهالاک  نینچ  ناوت  یم  تروص ، ود  ره  رد  .دشورفب  - 

: دوش یم  نییبت  تروص  ود  زا  یکی  هب  دریگ ، یم  الاک  يراد  هگن  يارب  کناب  هک  يدزمراک 

رابنا ینیعم  غلبم  ربارب  رد  ار  الاک  دـهد  یم  تساوخرد  کناب  هب  رجات  هک  تروص  نیا  هب  دـشاب ، هلاـعج  ساـسا  رب  دزمراـک  تفاـیرد 
ار نآ  کناب  رگا  .دنک 
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.دوش یم  نیعم  غلبم  نآ  تفایرد  قحتسم  داد ، ماجنا  تفریذپ و 

یم ریجا  نیعم  ترجا  ربارب  رد  راک  نیا  نداد  ماجنا  يارب  ار  کناب  رجات ، هک  تروص  نیا  هب  دشاب ، هراجا  ساسا  رب  دزمراک  تفایرد 
.دوش یم  ترجا  قحتسم  کناب  هدش و  ققحم  دقع  داد ، ماجنا  ار  نآ  درک و  تقفاوم  کناب  رگا  .دنک 

ص:157

نوگ هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد  جیار 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ یهقف  مکح  يراجت و  دانسا  لیزنت   - 14

کناب هب  نآ  دـعوم  ندیـسر  زا  شیپ  ار  يراد  تدـم  يراجت  قاروا  عفنیذ ، نآ  رد  هک  تسا  یکناب  ماو  یعون  يراجت  دانـسا  لـیزنت 
تخادرپ زور  زا  ضرق  دوس  ناونع  هب  نیعم -  غلبم  ندرک  مک  زا  دعب  کناب  هاگ  نآ  .دنک  لوصو  ار  نآ  تمیق  ات  دهد  یم  یصخشم 

رد ار  يراجت  دانـسا  هک  نیا  لثم  دنک ، هئارا  مه  يرگید  تامدـخ  کناب  رگا  .دـنک  یم  تخادرپ  ار  نآ  تمیق  لوصو  زور  ات  تمیق 
.دهاوخب دزمراک  اه  نآ  يارب  دناوت  یم  دزادرپب ، تسه  اج  نآ  رد  کناب  هک  هک  یناکم  زا  ریغ  يرگید  ناکم 

زا ار  کچ  هجو  هدیسرارف و  کچ  ندرک  دقن  خیرات  هک  دنک  یم  غالبا  کچ  هدننکرداص  هب  کناب  دیسررس ، دنـس  نآ  تلهم  یتقو 
هک تسا  يدنـس  لوئـسم  عفنیذ  اریز  دنک ؛ یم  هعجارم  عفنیذ  هب  کناب  دهدن ، ار  هجو  کچ  هدـننکرداص  رگا  .دـنک  یم  هبلاطم  يو 

خیراـت زا  دـعب  هک  یناـمز  تدـم  رد  .دزادرپـب  ار  غـلبم  نآ  هـک  هداد  دـهعت  ضرق  دادرارق  رد  تـسا و  هدرک  لـیزنت  يو  يارب  کـناب 
ار نآ  هبـساحم و  ار  ضرق  يادا  رب  ریخأت  تدم  دوس  يوبر ، جیار  ياه  کناب  تسا ، هدش  ریخأت  هتخادرپن و  ار  لوپ  کچ ، دیـسررس 

.دننک یم  هبلاطم  کچ  هدننکرداص  زا 

دنیآرف نیا  راک  هار 

 - دنس نیا  هدننکرداص  هب  ار  کناب  زین  عفنیذ  دهد و  یم  یضرق  دنـس ، نیا  عفنیذ  هب  کناب  هک  تسا  هنوگ  نیا  يراجت  دانـسا  لیزنت 
رد هک  تسا  راکهدب  رب  هلاوح  عون  زا  هلاوح  نیا  نیا ، رب  انب  .دهد  یم  هلاوح  تسا -  راکهدب  هک 

ص:158

نوگ هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد  جیار 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


هدننکرداص هک  هداد  دهعت  کناب  هب  عفنیذ  هک  تسا  نیا  نآ  دشاب و  یم  يرگید  رصنع  نمـضتم  هلاوح  نیا  .دراد  دوجو  ضرق  رانک 
لیزنت يازا  رد  کناب  هک  دوش  یم  یغلبم  نآ  کلام  عفنیذ ، هجیتن ، رد  .دزادرپ  یم  ار  شا  یهدب  خیرات ، دیـسررس  ماگنه  دنـس ، نیا 

زا دعب  کچ  هدننکرداص  رگا  .تسا  هدش  راکهدب  کناب  هب  هلاوح ، مکح  هب  کچ  نیا  هدـننکرداص  .تسا  هداد  ضرق  ار  نآ  کچ ،
هب دنـس  هدننکرداص  نوچ  .دنک  تخادرپ  کناب  هب  ار  غلبم  نآ  تسا  دهعتم  عفنیذ  دزادرپن ، ار  غلبم  دنـس ، تخادرپ  خـیرات  دیـسررس 
اج نیا  رد  يوبر  تروص  ود  .دنک  یم  هبلاطم  دوس  ررقم ، تقو  زا  یهدب  تخادرپ  رد  ریخأت  تباب  کناب  تسا ، هدش  راکهدب  کناب 

: دراد دوجو 

عفنیذ هب  نداد  ضرق  يارب  کـناب  هک  تسا  يدوس  عقاو ، رد  دـنک ، یم  رـسک  یهدـب  تخادرپ  رد  ریخأـت  تباـب  کـناب  هک  ار  یغلبم 
.دوش یم  بوسحم  ابر  نوچ  تسا ؛ مارح  ًاعرش  دوس  نیا  .دنک  یم  تساوخرد 

رد کچ  هجو  لوصو  رگا  هتبلا  .تسا  مارح  ابر و  دـنک ، یم  هبلاطم  ررقم  نامز  زا  یهدـب  تخادرپ  رد  ریخأت  تباب  کناب  هک  يدوس 
هک عفنیذ -  هب  کچ ، هجو  لیزنت  ربارب  رد  کناب  اریز  دـهاوخب ؛ دزمراـک  نآ  ربارب  رد  دراد  قح  کـناب  دریگ ، تروص  رگید  ناـکم 

لوبق ضرق  ناکم  ریغ  رد  ار  شـضرق  دهاوخب  کناب  زا  يو  رگا  .دوش  یم  راکهدـب  دوب -  هدرک  دـقن  ضرق  دادرارق  اب  ار  يو  کچ 
.دریذپن ناگیار  تروص  هب  دزمراک و  نودب  ار  نآ  دراد  قح  کناب  دنک ،

؟ داد قیبطت  یعرش  ماکحا  اب  ار  هلئسم  نیا  ناوت  یم  ایآ  هک  تسا  نیا  شسرپ 

تمیق ندرک  دقن  يارب  ار  هچ  نآ  دناوت  یم  کناب  اریز  تسا ؛ تبثم  خساپ 
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هدنام یقاب  نامز  يارب  ار  غلبم  نآ  هک  نیا  ياج  هب  دنک ، رـسک  هریغ  تبث و  نوچ  یتامدـخ  دزمراک  ناونع  هب  تسا ، هدرک  مک  کچ 
هگن تباب  ار  یلوقعم  ترجا  دیاب  يو  هک  دنک  طرش  عفنیذ )  ) هدنریگ ضرق  اب  ضرق ، دادرارق  نمـض  دناوت  یم  کناب  .دریگب  رظنرد 

.دزادرپب تامدخ  رگید  نآ و  تبث  کچ ، يراد 

هب کچ  هدننکرداص  زا  دناوت  یمن  تروص  نیا  رد  کناب  اریز  درک ؛ يراج  ناوت  یمن  مود  تروص  رد  ار  تلاح  نیا  یعرش ، رظن  زا 
بجوم هب  کچ  هدننکرداص  اریز  دیامن ، تفایرد  یهدب  تخادرپ  زا  يو  ریخأت  تباب  دزمراک  ناونع  هب  ار  یغلبم  دوس ، نتفرگ  ياج 

ات دـشاب  هدوب  کناب  کچ و  بحاص  نیب  يدـقع  چـیه  هک  نیا  نودـب  تسا ؛ هدـش  راکهدـب  کناب  هب  عفنیذ  يوس  زا  ینمـض  هلاوح 
.دنک طرش  ار  دزمراک  دقع ، نآ  نمض  کناب 

: داد قیبطت  ناوت  یم  هویش  نیا  هب  یعرش  رظن  زا  ار  تیعضو  نیا 

یم تلاکو  کناب  هب  تفرگ ، ضرق  لیزنت  اب  کناب  زا  ار  کچ  هجو  هک  نآ  زا  دـعب  عفنیذ ،)  ) دـنک یم  هدافتـسا  کچ  زا  هک  یـسک 
، هجیتن رد  .دنک  لوصو  کچ  هدننکرداص  زا  ار  نآ  تمیق  کچ ، خیرات  دیـسررس  زا  دعب  ات  دهد -  هلاوح  ار  يو  هک  نیا  هن  دـهد - 

عفنیذ زا  زین  کناب  دنام و  یم  یقاب  راکهدب  دوب -  هدرک  دقن  کناب  زا  لیزنت  اب  ار  کچ  هک  عفنیذ -  هب  نانچ  مه  کچ  هدننکرداص 
راکهدـب زا  نآ ، خـیرات  دیـسررس  زا  دـعب  ار  کچ  هجو  ات  هدـش  لیکو  عفنیذ  بناج  زا  کناب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  راکبلط 

ترجا  ) یلوقعم ترجا  يو  هک  دنک  طرـش  دـناوت  یم  دـهد ، یم  یـضرق  کچ ، عفنیذ  هب  کناب  یتقو  ماگنه ، نیا  رد  .دـنک  لوصو 
.دزادرپب اه  هنیزه  رگید  یهدب و  تبث  نتشون ، دننام  کناب  یناسر  تامدخ  يارب  لثملا )
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يدـقن تروص  هب  نآ  غلبم  زا  رت  مک  هب  تسا -  کچ  بلاق  رد  هک  ار -  دوخ  بلط  عفنیذ ، هک  دـنا  هدرک  نایب  ار  يرگید  هار  ناهیقف 
يدقن تروص  هب  دعوم و  زا  شیپ  ار  نآ  عفنیذ )  ) کچ زا  هدننک  هدافتـسا  تسا ، رانید  رازه  جنپ  شزرا  هب  یکچ  رگا  ًالثم  .دشورفب 

دنک یم  کیلمت  ار  یهدب  دوش ، یم  تخادرپ  يو  هب  هک  يدقن  لوپ  ربارب  رد  کناب  شورف ، نیا  بجوم  هب  .دـشورفب  رانید  هب 4900 
یم بوسحم  نآ » زا  رت  مک  هب  نید  شورف   » عون زا  هلماـعم  نیا  سپ  .دوب  کـچ  هدـننکرداص  همذ  رد  نآ  کـلام  کـچ ، عـفنیذ  هک 

زا نینچ  مه  تسا و  سانکـسا  تروص  هب  هدوب و  يدـقن  رادـقم  زا  رت  مک  لیزنت ، دـنیآرف  ساـسا  رب  هدـش  هتخورف  نید  نوچ  دوش و 
زا تسا  ترابع  هک  فرـص  ماکحا  اریز  درادـن ؛ یلاکـشا  نآ  نتخورف  دـشاب ، یمن  نوزوم  لیکم و  زا  نینچ  مه  هرقن و  ای  ـالط  دوقن 

.دوش یمن  بترتم  سانکسا  رب  سلجم ، رد  ضبق  يدننامه و 

یصاخ ّصن  دانتـسا  هب  تسین  دیعب  هکلب  تسین ، لاکـشا  زا  یلاخ  یلو  تسا  روهـشم  فورعم و  ناهیقف  دزن  هچرگا  دش ، نایب  هچ  نآ 
نآ زا  رت  مک  هب  ار  دوخ  یهدـب  عفنیذ )  ) راکبلط رگا  هک  دراد  تلالد  عوضوم  نیا  رب  صن  نیا  نوچ  دـشابن ؛ زیاج  تسا ، دوجوم  هک 

( عفنیذ  ) هدنـشورف هب  هک  دـنک  تفایرد  کچ ) هدـننکرداص   ) راکهدـب زا  ار  یغلبم  نامه  دـناوت  یم  اهنت  کـناب )  ) يرتشم دـشورفب ،
.دمآ دهاوخ  ثحب  همادا  رد  بلطم  نیا  لیصفت  .دوش  یم  طقاس  راکهدب  همذ  زا  هدش ، تخادرپ  هک  يدازام  تسا و  تخادرپ 
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اه نآ  یعرش  مکح  تالیهست و  اه و  ماو   - 15

.دهد یم  دوخ  نایرتشم  هب  تدمدنلب  تدم و  نایم  تدـم ، هاتوک  لیبق  زا  یفلتخم  ياه  تروص  هب  ار  ییاه  ماو  تالیهـست و  کناب ،
تدم يارب  ار  یغلبم  نتشاد ، نانیمطا  تروص  رد  کناب  دنک ، تساوخرد  کناب  زا  نیعم  یتدم  يارب  ار  یـصخشم  غلبم  يرتشم  رگا 
.تسا مارح  ابر و  يدوس  نینچ  .دنک  یم  هبلاطم  ار  ضرق  نیا  دوس  دهد و  یم  ضرق  يو  هب  تدم -  هاتوک  ای  تدمدنلب  یصخشم - 

؟ داد رییغت  يوبر  ریغ  دوس  هب  ار  دوس  نیا  ناوت  یم  یعرش  رظن  زا  ایآ  دیسرپ  دیاب 

: تسا نکمم  ریز  ياه  هویش  هب  راک  نیا  تفگ  ناوت  یم  خساپ  رد 

لاثما هبراضم و  دـننام  نآ  یعرـش  ياه  نیزگ  ياج  اب  ار  يوبر  ياهدوس  اه و  ماو  ناوت  یم  دـش ، نایب  لیـصفت  هب  رت  شیپ  هک  نانچ 
.درک لیدبت  نآ 

زا ار  ماو  تخادرپ  زین  هلماعم  نیا  نمـض  رد  .دیامن  هفاضا  ار  دوس  رادقم  نآ ، تمیق  هب  درخب و  کناب  زا  ار  يزیچ  دـناوت  یم  يرتشم 
.دنک طرش  نیعم  غلبم  اب  کناب  يوس 

ینف و نادنمراک  رادباسح ، نابهگن ، هدننک ، تبث  دزمتـسد  دننام : تسا ، مزال  ماو  تخادرپ  يارب  هک  یتامدخ  يارب  دـناوت  یم  کناب 
زا ار  یلوقعم  دزمراک  يا ) هنایار  ياه  متسیس  دننام   ) يزورما هتفرشیپ  ياه  متسیس  ای  جیار  یناگیاب  یتبث و  ياهرتفد  هنیزه  نآ و  ریغ 

.دنک هبلاطم  دوخ  نایرتشم 

لکش هب  ار  نآ  کناب  هک  تسایند  رد  یکناب  تامدخ  نیرت  هدرتسگ  نیرت و  مهم  زا  یکناب  تالیهـست  ماو و  نداد  رگید ، ترابع  هب 
ياه مجح  رد  اه و 
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، رادـباسح نابهگن ، هدـننک ، تبث  دـنمزاین  راک  نیا  نداد  ماجنا  يارب  کناب  هک  تسا  نشور  .دزادرپ  یم  دوخ  نایرتشم  هب  نوگانوگ 
اه نآ  زا  دریگب ، دوس  ماو  ياطعا  تباب  دوخ  نایرتشم  زا  هک  نیا  ياج  هب  کـناب  ور  نیا  زا  تسا ، نآ  دـننام  یناـگیاب و  تبث ، رتاـفد 

.دنک یم  هبلاطم  تامدخ  نیا  هئارا  يارب  یلوقعم  دزمراک 
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نآ یعرش  مکح  زرا و  ندرک  فرص  لیدبت و   - 16

ای جراخ  هب  الاک  ندرک  رداص  اب  اریز  دنک ؛ یم  فرـص  لیدبت و  ار  زرا  فلتخم ، ياهروشک  نارجات  ناراذـگ و  هیامرـس  يارب  کناب 
لح ار  اه  نآ  یهدب  بلط و  لکـشم  زرا ، لیدـبت  اب  کناب  هک  دوش  یم  ادـیپ  نارجات  نیب  یتابلاطم  روشک ، لخاد  هب  نآ  ندرک  دراو 
مه یسک  دوش و  یم  راکهدب  الاک  هدننکرداص  هب  روشک  نامه  لوپ  هب  دنک ، یم  دراو  يروشک  زا  ییالاک  هک  یـسک  ًالثم  .دنک  یم 

راکهدب تروص ، نیا  رد  .دوش  یم  راکناتـسب  شدوخ  روشک  لوپ  هب  ار  الاک  تمیق  دنک ، یم  رداص  يرگید  روشک  هب  ار  ییالاک  هک 
راکبلط يارب  درخب و  یفارـص  رازاب  زا  ار  زاین  دروم  غلبم  دوخ  یهدـب  تخادرپ  يارب  هک  نیا  ياـج  هب  هدـننکدراو )  ) یجراـخ زرا  هب 
تایلمع رد  اه  کناب  اریز  دهد ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  ات  دهاوخ  یم  کناب  زا  دنک و  یم  هعجارم  کناب  هب  دیامن ، لاسرا  جراخ  رد  دوخ 

لقن و نودب  دیدج  ياهرازبا  اب  دنتـسه و  هتفرـشیپ  نآ  ریغ  هلاوح و  کچ ، رودـص  قیرط  زا  یجراخ  ياه  یهدـب  تخادرپ  یکناب و 
.دنا هدرک  ادیپ  ار  روشک  جراخ  لخاد و  رد  دـنیآرف  نیا  ماجنا  ییاناوت  رگید ، روشک  هب  يروشک  زا  سانکـسا  دوقن و  یکیزیف  لاقتنا 

زورما تسا و  هدیسر  یبسانم  تفرشیپ  یگتخپ و  هب  روما  نیا  ماجنا  رتسب  یللملا ، نیب  ياهدتسوداد  تالدابت و  شرتسگ  اب  نینچ  مه 
، دـنک دراو  رالد  رازه  هد  تمیق  هب  یجراخ  روشک  زا  ار  ییالاک  یقارع  رجات  رگا  ًالثم  .دوش  یم  بوسحم  دامتعا  لـباق  ياـهرازبا  زا 

یتراجت کچ  قیرط  زا  ار  دوخ  یهدب  هجو  دناوت  یم  يو  تروص ، نیا  رد  .دوش  یم  راکهدب  روشک  نآ  هدننکرداص  هب  ار  غلبم  نیا 
: دراد دوجو  هلاوح  ود  اج  نیا  رد  .دزادرپب  دریگ ، یم  یجراخ  کناب  هجو  رد  یقارع  کناب  زا  هک 
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، بیترت نـیا  هـب  .دـهد  یم  هلاوـح  یقارع  کـناب  هـب  تسـالاک -  هدـننکرداص  هـک  ار -  دوـخ  یجراـخ  راـکبلط  هدـننکدراو ، فـلا )
.دوش یم  یقارع  کناب  همذ  رد  الاک  تمیق  کلام  یجراخ  هدننکرداص 

.دهد یم  هلاوح  دراد -  يراج  باسح  کناب  نآ  دزن  يو  هک  یجراخ -  کناب  هب  ار  دوخ  یجراخ  راکبلط  یقارع ، کناب  ب )

.تسا حیحص  یعرش  رظن  زا  هلاوح  ود  ره 
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نآ یعرش  مکح  یجراخ و  زرا  شورف  دیرخ و   - 17

هنازور تفرـشیپ  راک ، نیا  اب  ات  تسا  یکناب  تالیهـست  ندرک  مهارف  يارب  زرا  شورف  دیرخ و  نایرتشم ، هب  یکناب  تامدـخ  زا  یکی 
روظنم هب  ای  زرا  شورف  دـیرخ و  تمیق  توافت  زا  دوس  ندروآ  تسد  هب  فدـه  اب  ار  راک  نیا  کـناب  .دوش  مهارف  یجراـخ  تراـجت 

هک دنشاب  ینارگشدرگ  ای  یجراخ  نارگـشدرگ  تسا  نکمم  زرا  نیا  عبنم  .دهد  یم  ماجنا  کناب  رد  یجراخ  زرا  يدوجوم  شیازفا 
.دنراد دوخ  هارمه  زرا  دندرگ و  یمرب  روشک  هب  جراخ  زا 

اه کناب  اریز  دـنهد ؛ شهاک  مومع  حطـس  رد  يدایز  دودـح  ات  ار  يزرا  تالدابم  هاگیاج  دـنا  هتـسناوت  اه  کناب  رـضاح ، رـصع  رد 
زا یکی  اه  تراک  نیا  نونکا  .دـنهد  یم  هئارا  يرابتعا  ياه  تراک  بلاق  رد  دوخ  نایرتشم  يارب  ار  يرت  هتفرـشیپ  ياه  نیزگ  ياـج 

؛ دـنا هدرک  مهارف  رـضح  رفـس و  رد  ناسنا  لاوما  يارب  ار  يرت  شیب  تینما  دوش و  یم  هدرمـش  ناهج  رد  یکناب  تامدـخ  نیرت  مهم 
تراک دراد ، ندش  دقن  ناکما  اه  کناب  رد  اهنت  هک  دننک  لمح  دوخ  اب  ار  یکچ  ای  لوپ  رفس ، رد  هک  نیا  ياج  هب  نارگـشدرگ  اریز 

یم ًالثم  .دننک  هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  ياهزاین  ندش  هدروآرب  يارب  دنناوت  یم  دنهاوخب ، نامز  ره  هک  دنراد  هارمه  هب  ار  يرابتعا  ياه 
دوخ يرابتعا  تراک  زا  دنراد ، زاین  اه  هنایاپ  رد  هک  یتامدخ  یسکات و  ناروتـسر ، هنیزه  لته ، ورزر  رفـس ، تیلب  دیرخ  يارب  دنناوت 

.دنا هدش  زاین  یب  اه  کناب  رد  کچ  ندرک  دقن  زرا و  شورف  دیرخ و  زا  يرابتعا  ياه  تراک  ناگدنراد  نیا  رب  انب  .دننک  هدافتسا 

هک نیا  لثم  .راد  تدـم  لـجؤم و  تروص  هب  هچ  دـشاب  يدـقن  تروص  هب  هچ  تسا ، زیاـج  ًاعرـش  نآ  هلداـبم  زرا و  شورف  دـیرخ و 
ياه کناب  زا  کناب ،
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مه نمث  هلماعم  نیا  رد  هک  یتروص  رد  هتبلا  .درخب  زرا  يدـقن  تمیق  هب  هام ، کی  اـت  ًـالثم  لـجؤم )  ) راد تدـم  تروص  هب  یجراـخ 
.تسا عونمم  نآ  ماجنا  دراد و  لاکشا  دوش ، یم  نید  هب  نید  شورف  لیبق  زا  نوچ  دشاب ، لجؤم )  ) راد تدم 
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نآ یعرش  مکح  یجراخ و  یکناب  هلاوح   - 18

هک یناـمز  اریز  تسا ؛ یجراـخ  تراـجت  ماـجنا  يارب  اـه  هلیـسو  نیرت  ملاـس  نیرت و  مهم  هلمج  زا  کـناب ، يوس  زا  یجراـخ  هلاوح 
دروآ یم  ور  کناب  هب  تروص ، نیا  رد  .دوش  یم  راکهدب  یجراخ  هدننکرداص  هب  دنک ، یم  دراو  یجراخ  يالاک  الاک ، هدـننکدراو 
کناب رگا  .دنک  رداص  يا  هلاوح  تسا  راکبلط  شروشک  رد  کناب  هدنیامن  زا  هک  یجراخ -  هدننکرداص  يارب  دـهاوخ  یم  نآ  زا  و 
باسح زا  ای  يدـقن  تروص  هب  اـی  دوخ ، روشک  جـیار  لوپ  هب  ار  هلاوح  تمیق  راکهدـب  يرتشم ، تقو  نآ  تفریذـپ ، ار  هلاوح  ماـجنا 

: تسا نکمم  ریز  ياه  شور  زا  یکی  هب  هلئسم  نیا  یهقف  طابنتسا  .دزادرپ  یم  کناب  هب  یکناب 

کناـب همذ  رد  هک  ار  دوخ  یجراـخ  زرا  کـناب ، هک  دریگ  یم  تروص  ساـسا  نیا  رب  کـناب  يوـس  زا  یجراـخ  هلاوـح  تاـیلمع  . 1
کناب دزن  رـضاح  لاح  رد  تسا و  نآ  کلام  هدننکدراو  هک  روشک -  نآ  جیار  لوپ  ربارب  رد  دراد ، روشک  زا  جراخ  رد  شا  هدنیامن 

نیا رد  .دوش  یم  راکهدـب  هدـننکدراو  هب  جراخ  رد  هدـنیامن  کـناب  همذ  تروص ، نیا  هب  .دـشورف  یم  دـشاب -  یم  دوجوم  هدـنیامن 
.دهد یم  هلاوح  یجراخ  کناب  نآ  هب  تسا ) هدننکرداص  نامه  هک   ) ار دوخ  راکبلط  هدننکدراو ، ماگنه ،

همذ رد  یجراخ  زرا  کلام  جراـخ ، رد  تسا و  راکهدـب  هدـننکدراو  هب  روشک  جـیار  لوپ  هب  یغلبم  روشک  لـخاد  رد  یکناـب  لاـثم :
دشورف و یم  دراد -  دوجو  وا  دزن  هدننکدراو ، يرتشم  زا  هک  یلخاد -  زرا  هب  ار  دوخ  یجراخ  زرا  کناب  .دشاب  یم  یجراخ  یکناب 

يازا رد  نیا  دشاب و  یم  دوجوم  یجراخ  کناب  همذ  رد  هک  دوش  یم  یجراخ  زرا  کلام  هدننکدراو ، يرتشم  عیب ، نیا  بجوم  هب 
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هدننکدراو تروص ، نیا  رد  .تسا  هتـشاد  رایتخا  رد  روشک  جیار  لوپ  هب  یلخاد  کناب  دزن  دوخ  باسح  رد  يرتشم  هک  تسا  یغلبم 
.دهد هلاوح  یجراخ  کناب  نآ  هب  ار  دوخ  راکبلط  دناوت  یم 

، تسا زیاج  ًاعرـش  لمع  ود  نیا  زا  کی  ره  هک  یهدب  هلاوح  يرگید ، یهدـب و  شورف  یکی ، دریگ : یم  تروص  راک  ود  اج  نیا  رد 
یم کناب  تفگ  ناوت  یم  باوج  رد  دـنک ؟ تفایرد  دزمراـک  روشک  جـیار  لوپ  هب  زرا  شورف  يازا  رد  تسا  زاـجم  کـناب  اـیآ  اـما 
یم کناب  دوب و  دـهاوخ  رب  هنیزه  دراد ، مزال  یعیبط  شورف  دـیرخ و  کی  هک  هچ  نآ  رب  نوزفا  راک  نیا  اریز  دریگب ؛ دزمراک  دـناوت 

.دنک هفاضا  تمیق  هب  ار  دزمراک  دنیآرف ، نیا  رد  دناوت 

رگید زرا  اب  شا  یجراخ  راکبلط  هب  ار  دوخ  يرتشم  یهدب  دوخ ، هدنیامن  یجراخ  کناب  هطساو  هب  ای  دوخ  هبعش  هطساو  هب  کناب  . 2
رد یهدـب  نیا  تخادرپ  يارب  دـناوت  یم  کناب  .تسا  زیاـج  ًاعرـش  راـک  نیا  راـکبلط ، تیاـضر  تروص  رد  دزادرپ و  یم  جراـخ  رد 

.تسا نیمه  رب  ضرف  اج  نیا  رد  هک  دشاب  هتساوخ  کناب  زا  ار  نآ  يرتشم  رگا  دهاوخب ؛ دزمراک  شا  یعیبط  ناکم  زا  ریغ  یناکم 

یجراخ زرا  هب  کناب  هک  اج  نآ  زا  .دهد  یم  هلاوح  یجراخ  زرا  هب  روشک  لخاد  رد  یکناب  هب  ار  دوخ  راکبلط  راکهدـب ، يرتشم  . 3
يراکهدـب چـیه  هک  دوش  یم  یـصخش  رب  هلاوح  لـیبق  زا  هلاوح  نیا  تسا -  راکهدـب  یلخاد  زرا  هب  هکلب  تسین -  يرتشم  راکهدـب 

.دشاب یمن  حیحص  هنرگو  تسا  حیحص  تفریذپ ، ار  نآ  کناب  رگا  سپ  تسا ،) همذلا  يرب   ) درادن

کی زا  تساوخرد  رودص  ًافرص  یکناب ، هلاوح  یهاگ  هتبلا  .دریگب  دزمراک  نآ  لابق  رد  هلاوح  نتفریذپ  تروص  رد  دناوت  یم  کناب 
رد هدنیامن  کناب  هب  کناب 
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اریز تسین ؛ یهقف  ینعم  هب  هلاوح  راک ، نیا  .دزادرپب  الاک  هدـننکرداص  هب  ار  ینیعم  غلبم  دـهاوخ  یم  يو  زا  نآ ، رد  هک  تسا  جراخ 
تروص هب  ضبق  میلـست و  اب  اهنت  هدننکرداص  .دوش  یمن  هدنیامن  کناب  همذ  رد  هلاوح  تمیق  کلام  تساوخرد ، نیا  اب  هدـننکرداص 

راک نیا  ربارب  رد  دـناوت  یم  کناب  تسا و  زیاج  ًاعرـش  زین  راـک  نیا  .دوش  یم  غلبم  کـلام  تلاـکو ، نتفرگ  اـب  اـی  رـشابم  میقتـسم و 
.دریگب دزمراک 
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کناب طسوت  نایرتشم  ياه  هدرپس  شریذپ   - 19

یکناب ياه  هدرپس  عاونا 

یم کـناب  رد  زادـنا  سپ  يراذـگ و  هیامرـس  هزیگنا  هب  نیعم  یناـمز  تدـم  يارب  ار  دوخ  هیامرـس  ناـیرتشم  تباـث : ياـه  هدرپـس  . 1
.دننک هبلاطم  کناب  زا  ار  نآ  دنرادن  قح  تدم  نیا  رد  دنراذگ و 

لد غلابم  دنناوت  یم  ناراذگ  هدرپس  .دـنمان  یم  زین  يراج  بسح  ار  نآ  هک  تسا  يرادـید  ياه  هدرپس  نامه  يراج : ياه  هدرپس  . 2
.دشابن يدوجوم  زا  رت  شیب  یتساوخرد ، غلبم  هک  طرش  نیا  هب  دننک ، تشادرب  ناش  باسح  يدوجوم  زا  ار  دوخ  هاوخ 

دوخ هک  ار -  یغلبم  دـهد  یم  هزاجا  دوخ  يرتشم  هب  کـناب  یهاـگ  دراد ، دوجو  يرتشم  کـناب و  نیب  هک  يداـمتعا  ساـسا  رب  هتبلا 
یم هتفگ  تشادرب » هفاضا   » ای هقیثو » نودب  «، » هناوتشپ نودب   » تشادرب نآ ، هب  هک  دنک  تشادرب  دنک -  یم  نییعت  ار  شرادقم  کناب 

.دوش

دنتـسه و يرادید  ياه  هدرپس  عون  زا  ود  ره  اریز  درادـن ، دوجو  یتوافت  زادـنا  سپ  يراج و  هدرپس  نایم  زادـنا : سپ  ياه  هدرپس  . 3
ياه هدرپس  هب  تسا  فظوم  کناب  یکناب ، جیار  متـسیس  رد  .دنک  تشادرب  دوخ  باسح  زا  دناوت  یم  دهاوخب ، هک  نامز  ره  يرتشم 

.دیامن تخادرپ  كدنا  دنچره  يدوس  زادنا ، سپ 

يراـبتعا و فرـصت  هزاـجا  کـناب  هب  ناراذـگ  هدرپـس  هک  نیا  لـیلد  هب  یمالـسا و  هقف  رد  هعیدو )  ) تناـما موهفم  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
ار ناشلاوما  لوپ و  رد  یجراخ 
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نیا رب  انب  .دـشاب  یهقف  يانعم  هب  هعیدو  دـناوت  یمن  دراذـگ  یم  کناب  رد  صخـش  هک  یلاوما  اه و  لوپ  دـنهد ، یم  لماک  يدازآ  اـب 
فرـصت هزاجا  زا  دوصقم  هک  تسا  نشور  .دوش  یمن  جراخ  ضرق » رب  يوبر  دوس   » عوضوم زا  دریگ ، یم  قلعت  نآ  هب  هک  ییاهدوس 

و تمیق )  ) نمث هضواعم ، نوناق  قباطم  تسا  مزال  دـشاب ، نینچ  رگا  اریز  دـنامب ؛ یقاب  دوخ  بحاـص  کـلم  رد  هعیدو  هک  تسین  نیا 
هب هعیدو  کلام  هدش  هداد  هزاجا  کناب  هب  هک  تسا  نیا  فرـصت  هزاجا  زا  دوصقم  هکلب  کناب ، هب  هن  ددرگرب ؛ کلام  هب  ود  ره  دوس 
یم تخادرپ  ناراذـگ  هدرپس  هب  کناب  هک  ییاهدوس  نیا ، رب  اـنب  .تسا  ضرق  ياـنعم  ناـمه  نیا  دوش و  لـثم » هب  تنامـض   » تروص

.تسا مارح  یعرش  رظن  زا  ابر و  هک  تسا  ضرق  رب  دوس  عقاو ، رد  دیامن ،

نیا یلو  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  هعیدو »  » یهقف يانعم  هب  تسا  نکمم  کناب ، رد  هدـش  هدرپس  لاوما  هک  میتفگ  باـتک  همدـقم  رد  هتبلا 
هکلب دوـش ، یمن  بوـسحم  هعیدو  لاوـما  نآ  هقف  رظن  زا  نیا ، رب  اـنب  .درادـن  ینوریب  تیعقاو  تسا و  يرظن  يروـصت  ًافرـص  عوـضوم 

مارح هجیتن  رد  ضرق و  رب  دوس  دننک ، یم  هبلاطم  کناب  زا  ناراذگ  هدرپس  هک  ار  ییاه  غلبم  دوش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  يوبر  یـضرق 
.دشاب یم 

؟ تفای ییاهر  يوبر  دوس  زا  درک و  داجیا  اهدوس  نیا  يارب  ار  ییاه  نیزگ  ياج  ناوت  یم  ایآ 

متـسیس قباطم  ار  دوخ  یلام  ياهدـنیآرف  دـشابن و  دـّیقم  دوخ  يوبر  جـیار  ماـظن  هب  کـناب  هک  نیا  طرـش  هب  تسا ، نکمم  راـک  نیا 
کناب دراپسب ، کناب  هب  ار  شلوپ  راذگ  هدرپس  هک  نیا  زا  لبق  تروص ، نیا  رد  اریز  دهد ؛ ماجنا  یمالسا 
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کناب هب  یتدم  ات  ار  ینیعم  غلبم  يو  هک  دنک  طرـش  نآ ، نمـض  رد  دزادرپب و  هبه  ناونع  هب  راذگ  هدرپس  هب  ار  ینیعم  غلبم  دناوت  یم 
هبه تبسن  نامه  هب  و   ) دریگب رظن  رد  زین  ار  ضرق  رب  يوبر  دوس  تبسن  دزادرپ ، یم  هبه  ناونع  هب  هک  یغلبم  نییعت  رد  دهدب و  ضرق 

ضرق رگا  .يروص  هن  دشاب  یعقاو  راذگ ، هدرپس  کناب و  نیب  هبه  هک  نیا  طرـش  هب  درادن ؛ یعرـش  یعنم  هنوگ  چیه  راک  نیا  دـنک .)
یمن يوبر  مه  ار  ضرق  دزاس ، یمن  يروص  ار  هبه  هک  نانچ  مه  راک  نیا  دـنک ، یم  تفایرد  ًادـعب  هک  دـشاب  يا  هبه  هزیگنا  اب  نداد 

هک دنک  طرش  نآ  نمض  رد  دشورفب و  راذگ  هدرپس  هب  تمیق  زا  رت  مک  هب  نآ ، غلبم  نتفرگ  زا  لبق  ار  يزیچ  دناوت  یم  کناب  دنک و 
.دنک هحلاصم  ای  دهد  ضرق  يو  هب  نیعم  تدم  يارب  ار  ینیعم  غلبم  يو 

رب هرهب  زا  هدافتـسا  ياج  هب  دـننک و  داجیا  يوبر  دوس  يارب  یمالـسا  ياه  نیزگ  ياج  دـنناوت  یم  يرتشم  کناب و  هک  نیا  هصـالخ 
.دنیامن هدافتسا  یعرش  ياه  نیزگ  ياج  زا  تسا -  مارح  ًاعرش  هک  يوبر - ) ماو   ) ضرق
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نآ یعرش  مکح  یکناب و  ياه  کچ   - 20

دوخ زین  یهاگ  دـنک ، یم  رداص  کچ  کناب  هجو  رد  تسا ، هدرک  زاب  کناب  رد  يراج  باـسح  هک  يرتشم  یهاـگ  هک  روط  ناـمه 
دیامن و یم  تفایرد  ار  هجو  تسا ، یلخاد  کناب  هدنیامن  هک  یکناب  زا  زین  يرتشم  .دـنک  یم  رداص  يرتشم  هجو  رد  ار  یکچ  کناب 

: دراد دوجو  تلاح  ود  اج  نیا  رد  .دوش  یم  رسک  هدنیامن  کناب  دزن  کچ -  هدننکرداص  کناب  باسح  زا  کچ  نیا  هجو 

.درادن روشک  جیار  لوپ  هب  یلام  باسح  کچ ، هدننکرداص  کناب  رد  عفنیذ )  ) يرتشم لوا -  تلاح 

.دراد یلام  باسح  کناب  رد  يرتشم  مود -  تلاح 

ناوت یم  ریز  هوجو  اب  ار  نآ  مکح  هک  تسا  يرتشم  يارب  یلام  هناوتـشپ  نودـب  یکناب  تالیهـست  ًافرـص  کـچ  نیا  لوا ، تلاـح  رد 
: درک یسررب 

يرتشم هب  نداد  ضرق  يارب  تسا  يروتـسد  عقاو  رد  دـنک ، یم  رداص  هدـنیامن ) کناب   ) هدـنریگ کناب  يارب  کناب  هک  یکچ  فلا )
هک دوش  یم  راکهدب  یکناب  هب  يرتشم  دسرب ، نایاپ  هب  نداد  ضرق  دـنیآرف  یتقو  .دراد  هدـنیامن  کناب  رد  هک  یکناب  باسح  زا  شا 
ود زا  یکی  ساسا  رب  یعرـش ، رظن  زا  نآ  ماجنا  يارب  دزمراک  نتفرگ  تسا و  زیاج  ًاعرـش  تاـیلمع  نیا  .تسا  هدرک  رداـص  ار  کـچ 

: دوش یم  نکمم  ریز  تلاح 

دزمراک شا ، هدـنیامن  کناب  هطـساو  هب  جراخ  رد  يرتشم  هب  یجراخ  زرا  نداد  ضرق  يارب  دـناوت  یم  کچ  هدـننکرداص  کـناب  . 1
ضرق تایلمع  فرص  هب  تبسن  رت  شیب  یشالت  دنمزاین  دنیآرف ، نیا  ماجنا  اریز  دنک ؛ هبلاطم 
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.دوش یم  ررقم  هدش  هداد  ضرق  لام  لصا  شزرا  هب  تبسن  يرت  شیب  یلام  شزرا  نآ ، يارب  تسا و  هدنریگ  ضرق  هب  نداد 

هدش هداد  ضرق  لام  زا  رت  شیب  یلام  شزرا  راک  نیا  دشابن ، ضرق  تخادرپ  فرـص  زا  شیب  یـشالت  دـنمزاین  نداد  ضرق  رگا  هتبلا 
.دوب دهاوخن  زیاج  زین  دزمراک  نتفرگ  تشاد و  دهاوخن 

ياج رد  دـهاوخب  کناب  زا  يرتشم  هک  ییاج  لثم  دـشاب ؛ هتـشاد  یفعاضم  شـالت  راـک و  هب  زاـین  نداد ، ضرق  رگا  هک  نیا  هصـالخ 
.دنک تفایرد  دزمراک  يرتشم  زا  شا  یفاضا  شالت  يارب  دراد  قح  کناب  دهد ، لیوحت  يو  هب  ار  ضرق  يرگید 

جیار لوپ  هب  شا  يرتشم  هب  ار  زرا  دـناوت  یم  هدـشدای  کـناب  سپ  .تسا  هدـش  راکهدـب  زرا  کـچ ، هدـننکرداص  کـناب  هب  يرتشم 
بترتم سانکسا  رب  فرص  ماکحا  اریز  درادن ؛ یعرش  عنم  چیه  راک  نیا  .دنک  هفاضا  رادقم  نآ  هب  ار  ضرق  رب  دوس  دشورفب و  روشک 

.دوش یمن 

کناب نآ  دزن  هک  یباـسح  زا  دـهاوخ  یم  يو  زا  عقاو  رد  دـنک ، یم  رداـص  شراکهدـب  کـناب  هجو  رد  ار  یکچ  کـناب ، یتقو  ب )
مود کـناب  هب  يرتشم  بیترت ، نیا  هب  .دـهدب  ضرق  شا  يرتشم  هب  ار  کـچ  هجو  هدـننکرداص ) کـناب   ) شدوخ تنامـض  اـب  دراد ،

کناب دهد ، ماجنا  يرتشم  يارب  ار  راک  نیا  ات  دهاوخب  مود  کناب  زا  لوا  کناب  رگا  .تسا  زیاج  ًاعرـش  راک  نیا  دوش و  یم  راکهدب 
ناگیار درادن  هفیظو  کناب  اریز  دنکن ؛ لوبق  ناگیار  تروص  هب  ار  راک  نیا  دریگب و  دزمراک  راک ، نیا  ماجنا  ربارب  رد  دراد  قح  لوا 

دنک تساوخرد  يو  زا  شدوخ ، دهعت  تنامض و  اب  دنک و  رداص  کچ  یجراخ  کناب  يارب  دزمراک ، نتفرگ  نودب  و 
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.دهدب یجراخ  زرا  شا  يرتشم  هب  جراخ  رد 

سفن رب  نوزفا  یـشالت  دنمزاین  راکهدـب ، کناب  لمع  نیا  اریز  دـهاوخب ؛ دزمراک  نداد  ضرق  يارب  درادـن  قح  راکهدـب  کناب  هتبلا 
تسا و هدـش  هداد  ضرق  لام  تیلاـم  ناـمه  ـالقع ، فرع و  رظن  رد  نداد  ضرق  تیلاـم  تسین و  هدـنریگ  ضرق  هب  لاـم  نداد  ضرق 

انب .درادـن  دوجو  ضرق  تیلام  رب  دـیاز  تیلام  ناونع  هب  يزیچ  دریگن -  تروص  یفاضا  راک  هک  ینامز  اـت  نداد -  ضرق  سفن  يارب 
.تسا مارح  دریگب ، دزمراک  هدش  هداد  ضرق  لام  رب  هوالع  نداد  ضرق  يارب  دوخ  يرتشم  زا  راکهدب  کناب  رگا  نیا ، رب 

رد کچ  تمیق  اب  ربارب  تمیق  هب  دوب -  کلام  شراکهدـب  کناب  همذ  رد  هک  ار -  دوخ  زرا  تسا ، هدرک  رداص  کچ  هک  یکناب  ج )
تسا و زیاج  ًاعرـش  راک  نیا  .دنک  یم  هفاضا  نمث  هب  زین  ار  ضرق  دوس  رادقم  دشورف و  یم  روشک  جیار  لوپ  اب  عفنیذ )  ) يرتشم همذ 

.درادن لاکشا  یفاضا  رادقم  تفایرد  ضرق ، هن  دشاب و  شورف  دیرخ و  راک ، نیا  هک  ینامز  ات 

: درک نییبت  ناوت  یم  ریز  ياه  تلاح  زا  یکی  اب  ار  یکناب  کچ  یعرش  مکح  دراد ، يدوجوم  کناب  رد  يرتشم  هک  مود  تلاح  رد 

جیار لوپ  هب  ار  دراد  دوخ  هدـنیامن  یجراخ  کـناب  همذ  رد  هک  یجراـخ  زرا  کـچ ، تمیق  رادـقم  هب  کـچ  هدـننکرداص  کـناب  . 1
کناب دزن  هک  روشک  جیار  لوپ  ياج  هب  راکبلط  بیترت ، نیا  هب  دـشورف و  یم  تسا -  کناب  همذ  رد  نآ  کلام  يرتشم  هک  روشک - 

زین نمث  عیب ، دـقع  رد  هک  نیا  طرـش  هب  تسا ، زیاج  ًاعرـش  راـک  نیا  .دوش  یم  هدـنیامن  کـناب  همذ  رد  یجراـخ  زرا  کـلام  تشاد ،
دناوت یم  زین  کناب  .ددرگن  نید  هب  نید  عیب  لیبق  زا  ات  دشابن  لجؤم 
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.دهاوخب دزمراک  رگید  يروشک  رد  شا  یهدب  تخادرپ  يارب  دوخ  يرتشم  زا 

هک ییاج  نآ  زا  .دـهدب  هلاوح  تسا ، جراخ  رد  شا  هدـنیامن  هک  یکناب  هب  ار  دوخ  راکبلط  دـناوت  یم  کـچ  هدـننکرداص  کـناب  . 2
ار یجراخ  زرا  هب  یلخاد  لوپ  شورف  هلاوح ، نیا  ماـجنا  زا  شیپ  تسا  ریزگاـن  تسا ، يرتشم  هب  روشک  جـیار  لوپ  راکهدـب  کـناب ،
هب ار  باسح  بحاص  دراد  هزاجا  کناب  تلاح  نیا  رد  .دوش  باسح  بحاص  هب  یجراخ  زرا  راکهدب  کناب ، هک  نیا  ات  دـهدب  ماجنا 

راکهدـب هب  راکبلط  هلاوح  عون  زا  شا  هلاوح  ات  دـهدب  هلاوح  یجراخ  زرا  هب  تسا -  راکهدـب  یلخاد  کناب  هب  هک  هدـنیامن -  کناب 
.دشاب

، ضرق ناکم  زا  ریغ  یناکم  رد  یهدـب  تخادرپ  تباب  دوخ  يرتشم  زا  تسا  زاجم  زین  کناب  .تسا  زیاـج  ًاعرـش  اـه  تلاـح  نیا  همه 
.دنک هبلاطم  دزمراک 

ياج هب  ار  کچ  غلبم  ات  دهدب  لماک  رایتخا  دراد ، تسد  رد  ار  کچ  هک  راکبلط  يرتشم  هب  دـناوت  یم  کچ  هدـننکرداص  کناب  . 3
راک نیا  يارب  یعنام  دنک و  تفایرد  یجراخ ) زرا  تروص  هب  و   ) هدنیامن کناب  زا  دراد ، هدننک  رداص  کناب  همذ  رد  هک  یلخاد  زرا 

زا تسا  زاـجم  کـناب  .دوـب  دـهاوخ  زاـجم  راـکبلط  تیاـضر  اـب  هک  تسا  نآ  سنج  ریغ  هب  نید  ياـفو  لـیبق  زا  رما  نیا  اریز  تسین ؛
.دنک تفایرد  دزمراک  ضرق ، ناکم  زا  ریغ  یناکم  رد  یهدب  تخادرپ  تباب  دوخ  يرتشم 
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نآ یعرش  مکح  يرابتعا و  ياه  تراک   - 21

هراشا

يارب يرت  شیب  تینما  بجوم  هک  دور  یم  رامـش  هب  ناهج  رد  یکناب  تامدخ  نیرت  مهم  زا  يرابتعا  ياه  تراک  رـضاح ، رـصع  رد 
، ندـش مگ  لثم  ییاهرطخ  اب  لوپ  لمح  ماگنه  ناسنا  هک  نیا  هچ  تسا ، هدـش  رـضح  رفـس و  رد  نآ  يراد  هگن  ناسنا و  لوپ  ظـفح 

لمح لوپ  شیاهزاین  ندروآرب  يارب  رفس  رد  هک  نیا  ياج  هب  ناسنا  هزورما  .تسور  هبور  یناج  ياه  هرطاخم  یتح  ندش و  هدیدزد 
ورزر رفس ، تیلب  دیرخ  يارب  ًالثم  .دریگب  هرهب  نآ  زا  دناوت  یم  دهاوخب ، نامز  ره  دنک و  یم  هدافتـسا  يرابتعا  ياه  تراک  زا  دنک ،

هاگـشورف زا  زاین  دروم  يالاک  دیرخ  راطق و  نوچ  ییاه  هنایاپ  رد  تامدـخ  تفایرد  نیزنب ، پمپ  یـسکات و  ناروتـسر ، هنیزه  لته ،
ار نآ  اهزادرپدوخ ، کـناب و  هب  هعجارم  اـب  دـقن ، لوپ  هب  زاـین  تروص  رد  دـنک و  هدافتـسا  دوخ  يراـبتعا  تراـک  زا  دـناوت  یم  اـه ،

رظنرد رابتعا  زا  یتساوخرد ، غلبم  هک  دوش  یم  ماجنا  یطرـش  هب  يرابتعا  تراک  اب  اه  هنیزه  نیا  زا  کی  ره  تخادرپ  .دیامن  تفایرد 
.دشابن رتالاب  تراک ، رد  هدش  هتفرگ 

: تسا هتسباو  فرط  هس  هب  يرابتعا  تراک 

هب مادقا  زین  اه  نامزاس  ای  یـصوصخ  ای  یمومع  ياه  تکرـش  یهاگ  .دنتـسه  اه  کناب  الومعم  هک  تراک  هدـننک  رداص  لوا : فرط 
.دننک یم  يرابتعا  تراک  رودص 

.دنرخ یم  ار  نآ  هک  ینایرتشم  ینعی  يرابتعا ، تراک  هدنراد  مود : فرط 

ياج هب  هک  یناسک  زا  دنا  ترابع  هک  يرابتعا  تراک  هدنریذپ  موس : فرط 
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.دنشورف یم  يرابتعا  تراک  اب  ار  دوخ  يالاک  دقن ، لوپ  تفایرد 

هب ار  دوخ  يرابتعا  تراک  دیاب  دنک ، تفایرد  دقن  لوپ  ای  درخب  ار  یتامدخ  ای  الاک  دـشاب  لیام  هک  یماگنه  يرابتعا  تراک  هدـنراد 
دقن لوپ  ای  تامدخ  الاک ، دهاوخ -  یم  يو  ار  هچ  ره  هدنشورف  هئارا ، زا  سپ  .دنک  هئارا  دوش -  یم  هدیمان  هدنشورف  هک  موس  فرط 
لماح ياضما  تراک و  هرامـش  دـش ، نئمطم  نآ  رابتعا  خـیرات  تراک و  تحـص  زا  هک  نیا  زا  دـعب  دـهد و  یم  وا  هب  نآ -  دـننام  و 

اب ای  میقتـسم  تروص  هب  ار  دیـسر  نآ  هدنـشورف  هاگ  نآ  .تسا  نآ  تمیق  هدـنهد  شیاـمن  هک  دـنک  یم  تبث  يدیـسر  رد  ار  تراـک 
 - زور راهچ  ات  کی  تدم  فرظ  ار  دیسر  نآ  رد  هدش  هتشون  غلبم  دهد و  یم  يرابتعا -  تراک  هدننکرداص  لوا -  فرط  هب  هطساو 
هب تسا  فظوم  هدـننکرداص  فرط  .دـنک  یم  تفایرد  دـننک -  یم  رداص  فلتخم  ياـه  تکرـش  هک  ییاـه  تراـک  تواـفت  رب  اـنب 

ار غلبم  نآ  يرابتعا  تراک  هدنراد  دنک  یـسررب  هک  نیا  نودب  دزادرپب ، ار  غلبم  درک ، ادیپ  نانیمطا  دیـسر  یتسرد  زا  هک  نیا  ضحم 
ياهدیـسر مامت  کناب  هاگ  نآ  .تسا  هدـش  لوغـشم  هدنـشورف  يوس  زا  هلاوح  لوبق  هب  يو  همذ  اریز  هن ؛ اـی  تسا  هتخادرپ  کـناب  هب 

يو هب  ار  جردنم  غلبم  عومجم  ات  دهاوخ  یم  يو  زا  دنک و  یم  لاسرا  راب ) کی  هام  ره  رد   ) يرابتعا تراک  هدـنراد  هب  ار  ههام  کی 
.دزادرپب
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اه نآ  یعرش  مکح  يرابتعا و  ياه  تراک  عاونا   - 22

DEBIT C D راکهدب ای  يدقن  يرابتعا  تراک  لوا : عون 

زا رت  مک  شباسح  دـشاب و  هتـشاد  باسح  رگید  کناب  ای  کناب  نآ  رد  يرتشم  هک  دـنک  یم  رداص  ار  تراک  نیا  یطرـش  هب  کـناب 
زا یعون  نیا  دراد و  هگن  رت  مک  رابتعا  نآ  زا  ار  شا  یکناب  باسح  هیامرس  تسین  زاجم  يرتشم  .دشابن  يرابتعا  تراک  رابتعا  فقس 

هدافتـسا دوخ  ياهزاین  ندش  هدروآرب  ای  يزیچ  دیرخ  يارب  دوخ  يرابتعا  تراک  زا  يرتشم  هاگ  ره  نیا ، رب  انب  .تسا  يدقن  تنامض 
هک دزادرپ  یم  ار  یباسح  تروص  دنک و  یم  رـسک  تراک  بحاص  یکناب  باسح  زا  میقتـسم  تروص  هب  هدـننکرداص  کناب  دـنک ،

.دوش یم  تفای  هعسوت  لاح  رد  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  يرابتعا  ياه  تراک  نیا  .تسا  هداتسرف  کناب  هب  هدنشورف 

CREDIT C D یلومعم يرابتعا  تراک  مود -  عون 

زاب کناب  نآ  رد  یباسح  يرتشم  تسا  هدرکن  طرش  نآ  هدننکرداص  هک  دوش  یم  زیامتم  تروص  نیا  هب  لوا  عون  زا  تراک  عون  نیا 
تسین نیا  هب  طورشم  تراک  نیا  تفایرد  نیا ، رب  انب  .دشابن  دزیر -  یم  نآ  رد  کناب  هک  تراک -  رابتعا  فقـس  زا  رت  مک  هک  دنک 

ای الاک  دیرخ  يارب  تراک  نآ  زا  دهاوخب  هاگ  ره  تراک  هدنراد  .دشاب  هتـشاد  لوپ  کناب  رد  تراک  يدوجوم  هزادنا  هب  هدـنراد  هک 
، تراک تحص  زا  نتفای  نانیمطا  زا  دعب  زین  موس  فرط  .دیامن  هئارا  موس  فرط  هب  ار  شتراک  دیاب  دنک ، هدافتسا  نآ  دننام  تعفنم و 

سپس دریگ ، یم  ار  نآ  هدنراد  ياضما  تراک و  هرامش  دنک و  یم  تقفاوم  تراک  هدنراد  تساوخرد  اب 
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تروص هب  ار  یغلبم  تراک  هدـنراد  هک  تسین  نیا  يارب  هدنـشورف  تقفاوم  .دـهد  یم  ماجنا  دـهاوخ ، یم  تراـک  هدـنراد  ار  هچ  نآ 
نیا تحـص  اریز  دنک ؛ یم  تفایرد  راکدوخ  تروص  هب  هدننکرداص  يوس  زا  يرگید  تامدـخ  ای  الاک  تمیق  اب  ربارب  مه  نآ  ضرق 
هکلب تسین ، مهارف  یطرـش  نینچ  اج  نیا  رد  .دوش  لوغـشم  نآ  لثم  هب  يو  همذ  ات  تسا  هتـسباو  هدش  هداد  ضرق  لام  ضبق  هب  ضرق 

ار اه  يدنمزاین  رگید  تامدخ و  ای  الاک  تمیق  هدش  دهعتم  تراک  هدـننکرداص  دـناد  یم  موس  فرط  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تقفاوم 
صاخ و فقـس  يرتشم ، ره  يارب  هتبلا  .دزادرپب  ار  تمیق  ات  دراد  تیلوئـسم  دـنک ، تفاـیرد  ار  نآ  باـسح  تروص  یتقو  دزادرپب و 
رب تسا  فظوم  تراک  هدنراد  تروص ، نیا  رد  .دـنک  تشادرب  دوخ  تراک  زا  ار  فقـس  نامه  ات  دـناوت  یم  هک  دراد  دوجو  ینیعم 

تفایرد خـیرات  زا  زور  یـس  زا  رت  شیب  هک  یتدـم -  رد  ار  شباسح  تروص  غلبم  همه  يراـبتعا ، تراـک  رودـص  ياهطرـش  ساـسا 
تفایرد يارب  وغل و  ار  تراک  بحاص  تیوضع  تراک  هدـننکرداص  للعت ، ریخأت و  تروص  رد  دزادرپب و  دـشابن -  باسح  تروص 

.تسا « (1) سرپسکا نکیرما   » يرابتعا تراک  يرابتعا ، ياه  تراک  عون  نیرتروهشم  .دنک  یم  هعجارم  هاگداد  هب  دوخ  یهدب 

یضرق يرابتعا  تراک  موس -  عون 

یم تفایرد  هناهام  تروص  هب  ار  باسح  تروص  تراک ، عون  نیا  هدـنراد  یتقو  هک  دراد  توافت  رظن  نیا  زا  یلبق  عون  اب  تراک  نیا 
رد هیقب  دنک و  یم  تخادرپ  ار  شباسح  تروص  غلبم  زا  یمک  تبسن  هکلب  دزادرپب ، ار  شباسح  تروص  غلبم  همه  تسین  مزال  دنک ،

دوس هناهام ، تروص  هب  دنام و  یم  یقاب  شا  همذ 

ص:181

eric Express ( - 1 - ) 1

نوگ هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد  جیار 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 198 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15335/AKS BARNAMEH/#content_note_181_1
http://www.ghaemiyeh.com


عون نیرتروهشم  ازیو » تراک   » .دوش یم  هبـساحم  هدنام  یقاب  غلبم  رب  هوالع  رامـشزور  تروص  هب  اهدوس  .دزادرپ  یم  ار  شدرکرید 
اج نآ  زا  نکیل  دوش ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  صاخ  دراوم  رد  هک  دراد  دوجو  يرابتعا  تراک  نیا  زا  يرگید  عاونا  .تساه  تراـک  نیا 

یخرب يرترب  هکارچ  تسین ، اه  نآ  تایئزج  هب  نتخادرپ  هب  يزاین  درادن ، یتلاخد  يرابتعا  ياه  تراک  مکح  رد  یعرش  هاگدید  هک 
.تسا رثا  یب  یعرش  مکح  رودص  رد  نآ ، عاونا  رگید  هب  تبسن  اه  تراک  نیا  عاونا 

: دنک یم  هئارا  تراک  عون  هس  ازیو 

Vis Gold ییالط يازیو 

Vis Silver يا هرقن  يازیو 

Virtu Vis یکینورتکلا يازیو 

ییـالط يازیو  نینچ  مه  .دراد  یمود  هب  تبـسن  يرتـالاب  يراـبتعا  فقـس  یلوا  هک  تسا  نیا  رد  يا  هرقن  اـب  ییـالط  يازیو  تواـفت 
ياـه سناژآ  رد  تیلب  ورزر  نوـچ  یللملا  نـیب  ریظن  یب  تامدـخ  تـینما و  ياراد  يا ، هرقن  تراـک  رد  دوـجوم  تامدـخ  رب  هوـالع 

ياهدیرخ لوپ و  فرص  نوچ  یـصاخ  روما  رد  اهنت  مه  یکینورتکلا  تراک  .دنـشاب  یم  تامدخ  ینامرد و  همیب  اه ، لته  یترفاسم ،
.دوش یم  هدافتسا  یتنرتنیا 
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اه نآ  یعرش  مکح  يرابتعا و  تراک  فرط  هس  نیب  هطبار   - 23

نآ هدنراد  يرابتعا و  تراک  هدننکرداص  نیب  هطبار  - 1

هراشا

: درک نییبت  ناوت  یم  ریز  تروص  ود  زا  یکی  هب  ار  هطبار  نیا 

يدادرارق تنامض  لوا : تروص 

تراـک هدـننکرداص  هک  تسا  نیا  يدادرارق  تنامـض  زا  اـم  دارم  .درک  ریـسفت  ناوت  یم  يدادرارق  تنامـض  ساـسا  رب  ار  هطبار  نیا 
ار دوخ  زاین  دروم  مزاول  تراک ، نآ  هئارا  اب  تراک  هدنراد  هک  دزادرپب  يا  هدنشورف  هب  ار  تراک  هدنراد  ياه  یهدب  دوش  یم  دهعتم 
، دوش لقتنم  همذ  هب  همذ  زا  یهدب  هک  نیا  هن  دریگب ، هدـهع  هب  ار  يو  یهدـب  تیلوئـسم  هدـننکرداص  نینچ  مه  .تسا  هدـیرخ  يو  زا 

یم رارق  یهدـب  نآ  تخادرپ  لوئـسم  ار  دوخ  تراک ، هدـننکرداص  دـنام و  یم  یقاب  تراک  هدـنراد  همذ  رد  ناـنچ  مه  یهدـب  هکلب 
همذ دوش و  یم  لوغـشم  هدننکرداص  هب  غلبم  نامه  هب  تراک  هدـنراد  همذ  دزادرپب ، ار  یهدـب  نآ  تراک  هدـننکرداص  هاگ  ره  .دـهد 

.ددرگ یم  يرب  هدنشورف  زا  يو 

هلاوح لوبق  مود : تروص 

ناشن اب  هدش و  راکهدب  هدنشورف  هب  هک  ار -  تراک  هدنراد  هلاوح  دوش  دهعتم  تراک  هدننکرداص  هک  دشاب  ساسا  نیا  رب  هطبار  نیا 
تراک اـب  دـیرخ  زا  دـعب  تراـک  هدـنراد  اریز  دریذـپب ؛ تسا -  هدـیرخ  يو  زا  ار  دوخ  زاـین  دروم  ياـهالاک  يراـبتعا ، تراـک  نداد 

يدهعت لیلد  هب  تسا  فظوم  زین  تراک  هدننکرداص  .دـهد  یم  هلاوح  تراک  هدـننکرداص  هب  ار  الاک  بحاص  هدنـشورف و  يرابتعا ،
ره دریذپب ، ار  يو  هلاوح  تسا ، هداد  تراک  رودص  ماگنه  هک 
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.دشاب هتشادن  تراک  هدننکرداص  دزن  یلوپ  تراک  بحاص  دنچ 

دوش یم  هصالخ  نیا  رد  تراک  لماح  تراک و  هدننکرداص  نیب  هطبار  نیا ، رب  انب  .تسا  رتهب  مود  ریـسفت  ًارهاظ  تروص ، ود  نیا  زا 
.دزادرپب الاک  بحاص  هدنـشورف و  هب  يو ، هلاوح  نتفریذـپ  اب  تسا ، هدـیرخ  تراک  هدـنراد  هک  ار  یـسانجا  تمیق  هدـننکرداص ، هک 

.تسا دیسر  رب  تراک  هدنراد  ياضما  زین  هلاوح  رودص  هناشن 

هدننکرداص ینعی  دشاب ؛ تلاکو  ساسا  رب  تراک -  هدنراد  هدننکرداص و  ود -  نآ  نیب  هطبار  تسا  نکمم  ایآ  دوش : هدیـسرپ  دیاش 
؟ دزادرپب هدنشورف  هب  ار  شا  یهدب  هک  دشاب  لیکو  تراک  هدنراد  بناج  زا  کناب -  - 

عون رد  طقف  دشاب و  تلاکو  قیرط  زا  يرابتعا  ياه  تراک  عاونا  همه  رد  دناوت  یمن  ود  نآ  نیب  طابترا  ًارهاظ  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد 
تـسین دـیعب  دراد و  یکناـب  باـسح  کـناب ، دزن  يراـبتعا  تراـک  هدـنراد  لوا  عون  رد  هک  ارچ  دراد ، ناـکما  يراـبتعا  تراـک  لوا 
هدـنراد بناج  زا  کـناب  هک  تروص  نیا  هب  دـشاب ؛ هدوب  تلاـکو  باـب  زا  هدـننکرداص ، بناـج  زا  تراـک  هدـنراد  یهدـب  تخادرپ 

هک تسا  دیعب  اما  رگید  عون  ود  رد  .دزادرپب  هدنـشورف  هب  شدوخ  يدوجوم  یکناب و  باسح  زا  ار  شا  یهدب  ات  دشاب  لیکو  تراک ،
.تسا يرتدایز  هنیزه  دنمزاین  تلاکو  نوچ  دشاب ؛ تلاکو  باب  زا  هطبار 

هب دـشاب ؛ ضرق  دادرارق  ساسا  رب  تراک -  هدـنراد  هدـننکرداص و  ود -  نآ  نیب  هطبار  دراد  ناکما  اـیآ  دوش : هدیـسرپ  تسا  نکمم 
رب شا  همذ  هک  يرادـقم  هب  تسا ، تراـک  هدـنراد  هک  دوخ  يرتـشم  هب  راـکدوخ ، تروص  هب  تراـک  هدـننکرداص  هک  تروـص  نیا 

ایآ هصالخ ، تروص  هب  .دهدب  ضرق  دوش ، یم  لوغشم  هدنشورف 
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؟ دنک تفایرد  ضرق  راکدوخ  تروص  هب  تراک  هدننکرداص  زا  دوخ ، يرابتعا  تراک  زا  هدافتسا  فرص  هب  دناوت  یم  يرتشم 

نیا تسا ، ربتعم  ضرق  ققحت  تحـص و  رد  هچ  نآ  اریز  دشاب ؛ ضرق  باب  زا  دناوت  یمن  ود  نآ  نیب  هطبار  هک  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد 
يرابتعا ياه  تراک  ياهدادرارق  زا  کی  چیه  رد  ضبق  هک  یلاح  رد  دـنک ، تفایرد )  ) ضبق ار  ضرق  غلبم  هدـنریگ  ضرق  هک  تسا 

زا تلاکو  هب  ار  کناب  دوخ  فرط  زا  هدش  هداد  ضرق  غلبم  هک  دـهد  یم  تلاکو  کناب  هب  يرتشم ، دوش  ضرف  دـیاش  .درادـن  دوجو 
جراخ هلماعم  ياه  فرط  تازکترم  زا  دشاب و  یم  ضرف  کی  اهنت  نیا  اما  دزادرپب ، ار  يو  یهدب  هاگ  نآ  دنک ، ضبق  يرتشم  بناج 

.تسا

یم دهعتم  تراک  هدننکرداص  نآ ، رد  هک  تسا  یمازتلا  دهعت و  ساسا  رب  تراک ، هدنراد  هدـننکرداص و  نیب  هطبار  هک  نیا  هصالخ 
اریز تسا ؛ هداتفا  اـج  هدوب و  زکترم  مدرم  بلق  نهذ و  رد  اـنعم  نیمه  دریذـپب و  تراـک  دادرارق  رد  ار  تراـک  بحاـص  هلاوح  دوش 

هدننکرداص هک  دنک  یم  ادیپ  نیقی  نآ ، تحـص  زا  نانیمطا  زا  سپ  هدنـشورف  دـهد ، یم  هئارا  هدنـشورف  هب  ار  شتراک  يرتشم  یتقو 
يو ربارب  رد  تراک  هدننکرداص  عقاو ، رد  .دزادرپب  ار  تامدخ  رگید  ای  هدش  هدـیرخ  ياهالاک  تمیق  تسا  هدـش  دـهعتم  تراک  نیا 

.تسا لوئسم 

هدنشورف تراک و  هدنراد  نیب  هطبار  - 2

یم یتقو  دراد ، يرابتعا  تراـک  هک  يرتشم  اریز  دوش ؛ یم  فیرعت  هلاوح  دادرارق  رد  هدنـشورف  تراـک و  هدـنراد  نیب  هطبار  ًارهاـظ 
الاک تمیق  هزادنا  هب  درخب ، دوخ  يرابتعا  تراک  زا  هدافتسا  اب  ار  یتامدخ  ای  الاک  دهاوخ 
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هلاوح هب  راکهدب ، يرتشم  ددرگ و  یم  راکبلط  هدنشورف  راکهدب و  يرتشم  تروص ، نیا  رد  .دوش  یم  لوغشم  هدنـشورف  هب  شا  همذ 
يارب هـک  دیـسر -  رب  تراـک  هدـنراد  ياـضما  .دـهد  یم  هلاوـح  تراـک  هدـننکرداص  هـب  ار  شراـکبلط  هدنـشورف  دروآ و  یم  يور 

هدننکرداص يارب  ار  دیسر  دریذپ و  یم  ار  هلاوح  نیا  زین  هدنـشورف  .دنک  یم  تلالد  هلاوح  رب  دوش -  یم  لاسرا  تراک  هدننکرداص 
راکهدـب تراک  لماح  هب  تراک  هدـننکرداص  هک  درادـن  یقرف  رما  نیا  رد  .دزادرپب  ار  هدـشدای  غلبم  يو  ات  دـنک  یم  لاسرا  تراـک 

يرب صخـش  رب  هلاوح  لیبق  زا  هک  نیا  اب  هلاوح  دشابن ، راکهدب  تراک  بحاص  هب  هدننکرداص  هک  یتروص  رد  اریز  دـشابن ؛ ای  دـشاب 
فظوم تراک  هدننکرداص  ضرف ، ود  ره  رد  نیا ، رب  انب  .دشاب  یم  هلاوح  نتفریذپ  يانعم  هب  يرابتعا  تراک  رودص  اما  تسا ، همذـلا 

یم راکهدب  هدنـشورف  هب  هدننکرداص  يرابتعا ، تراک  هدـنراد  ياج  هب  هلاوح ، نیا  بجوم  هب  لاح  نیا  رد  دریذـپب و  ار  هلاوح  تسا 
.دوش

ار هدنشورف  يرابتعا ، تراک  هدنراد  تروص ، نیا  رد  هک  دبای  یم  دومن  تلاکو  رد  ود  نآ  نیب  هطبار  هک  درک  روصت  نینچ  ناوت  یم 
يو بناج  زا  تلاکو  هب  ار  هدنراد  یهدـب  کناب  هاگ  نآ  .دـنک  ضرق  لوپ  هدـننکرداص ، کناب  زا  ات  دریگ  یم  لیکو  دوخ  بناج  زا 

.تسا دیعب  رایسب  تشذگ -  هک  نانچ  يرابتعا  تراک  اب  هلماعم  نابحاص  نهذ  زا  روصت  نیا  اما  دزادرپ ، یم  شدوخ  هب 

تراک هدننکرداص  هدنشورف و  نیب  هطبار  - 3

هراشا

هب ار  هدنـشورف  تراـک ، هدـنراد  هک  تروـص  نیا  هب  تسا ؛ هـیلع ) هلاـحم   ) هلاوـح هدـنریگ  و  لاـحم )  ) هدـش هداد  هلاوـح  نـیب  هـطبار 
نایرتشم زا  هدنشورف  نآ ، رب  هوالع  .دوش  یم  راکهدب  هدنشورف  هب  هدننکرداص  دهد و  یم  هلاوح  هدننکرداص 
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نخـس نیا  يانعم  دشاب و  یم  هدنـشورف  اب  يرتشم  هطبار  هدـننکرداص ، اب  هدنـشورف  هطبار  نیا ، رب  انب  .تسا  يرابتعا  تراک  اب  شورف 
ماـگنه تراـک  هدـننکرداص  هک  تسا  نیا  اهطرـش  نآ  هلمج  زا  .تسا  هتفریذـپ  ار  تراـک  ياهطرـش  ماـمت  هدنـشورف  هـک  تـسا  نآ 

.دنک یم  رسک  ار  نآ  زا  ینیعم  دصرد  الاک ، تمیق  تخادرپ 

نآ هدنـشورف ، تسا و  تخادرپ  لباق  يا  هتفـس  عقاو ، رد  هدرک ، اضما  تراک ) هدـنراد   ) يرتشم هک  يدیـسر  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
یم شورف  دـیرخ و  هطبار  کناب ، اب  هدنـشورف  هطبار  تلاح ، نیا  رد  .دـنک  یم  دـقن  هدرک ، رداـص  ار  تراـک  هک  یکناـب  رد  ار  هتفس 

، راـک نیا  دـشورف و  یم  کـناب  هب  نآ  زا  رت  مک  هب  يدـقن  تروص  هب  دوب ، يرتـشم  همذ  رد  هک  ار  دیـسر  غلبم  هدنـشورف  اریز  دوـش ؛
.دوب دهاوخ  نید  رادقم  زا  رت  مک  يزیچ  اب  دقن  هب  نید  نتخورف 

تمیق هک  تسا  یتسیل  هکلب  دشاب ، هتفـس  دننام  يراجت  دانـسا  هلمج  زا  دناوت  یمن  دیـسر  ًالوا  هک  تفگ  ناوت  یم  هیـضرف  نیا  ّدر  رد 
، نیا رب  انب  .دشاب  هتفـس  دیـسر ، هک  نیا  هن  تسا ؛ هلاوح  هناشن  نآ ، رد  يرتشم  ياضما  تسا و  هدش  تبث  نآ  رد  هدش  هدـیرخ  يایـشا 

میتفگ رت  شیپ  تسا ، هتفس  عقاو  رد  هدشدای  دیـسر  هک  نیا  لوبق  رما و  نیا  زا  یـشوپ  مشچ  اب  ًامود  .تسین  راک  رد  یـشورف  دیرخ و 
رب دـنک ، یم  مک  تمیق  زا  يدـصرد  کناب  هک  نیا  اما  تسا ، لطاب  نآ  زا  رت  مک  هب  يدـقن  تروص  هب  نید  نتخورف  رهظا ، رب  انب  هک 

دریگ و یم  دوخ  یناسر  تامدـخ  ربارب  رد  ار  دـصرد  نآ  کناب  اریز  دراد ؛ دوجو  هدنـشورف  کناب و  نیب  هک  تسا  يدادرارق  ساسا 
.درادن یلاکشا  ًاعرش  سپ  .دریذپ  یم  ار  نآ  مه  هدنشورف 
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نآ یهقف  مکح  يرابتعا و  ياه  تراک  رد  دزمراک  تفایرد 

نارگشدرگ نارجات و  ناراذگ ، هیامرس  نایرتشم ، هب  دنمشزرا  تمدخ  نیا  هئارا  ربارب  رد  دراد  قح  يرابتعا  ياه  تراک  هدننکرداص 
دوخ اب  دقن  لوپ  ناسنا  تسین  مزال  رگید  دـنک و  یم  مهارف  ار  ناسنا  یناج  یلام و  تینما  هنیمز  هدـننکرداص  اریز  دـهاوخب ؛ دزمراک 

ءایـشا و تراـک ، ندرک  هئارا  اـب  اـهنت  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  یپ  رد  رگید  ناوارف  تالکـشم  ندـش و  مگ  يدزد ، رطخ  اـت  دـنک  لـمح 
.دنک یم  تفایرد  دقن  لوپ  ای  دنک و  یم  يرادیرخ  یناسآ  هب  ار  دوخ  هاوخ  لد  تامدخ 

: درک یسررب  ناوت  یم  ریز  ياه  تروص  زا  یکی  هب  ار  تلاح  نیا  رد  دزمراک  نتفرگ 

يارب ات  تسا  هدرک  تساوخرد  يرتشم  دوخ  ییوس ، زا  اریز  دـشاب ؛ لثملا  ترجا  تسا  نکمم  دزمراک  تفایرد  لثملا : ترجا  فلا )
.تسا هدشن  نیعم  دزمراک  دادرارق ، نمض  رد  رگید ، يوس  زا  دوش و  رداص  يرابتعا  تراک  يو 

ار یلعُج  دزمراک و  تراک ، رودـص  ربارب  رد  يرتشم  هک  انعم  نیا  هب  دـشاب  هلاعج  باب  زا  تسا  نکمم  دزمراک  تفاـیرد  هلاـعُج : ب )
نالف ینک ، هیهت  میارب  يرابتعا  تراک  رگا  دیوگب : تراک  هدـننکرداص  هب  يرتشم  هک  تروص  نیا  هب  دـهد ، رارق  هدـننکرداص  يارب 

هک ینازیم  نامه  هب  درک ، رداص  يو  يارب  يرابتعا  تراک  هدـننکرداص  هاگ  ره  تلاح ، نیا  رد  .مزادرپ  یم  وت  هب  هام  ره  لوا  ار  غلبم 
.دوش یم  لعُج  قحتسم  دوب  هدش  نیعم 

يرگید هب  صخـش  ینعی  دوش ، یم  ققحم  يرگید  لمع  تنامـض  كالم  اب  اهنت  هلاعج ، رد  نّیعم  لعُج  قاقحتـسا  رگید ، تراـبع  هب 
هک دهد  یم  روتسد 
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نینچ هک  دوش  یم  هداد  روتـسد  یطایخ  هب  هک  ینامز  ًالثم  .دـهدب  ماجنا  یناجم -  تروص  هب  هن  و  غلبم -  نـالف  ربارب  رد  ار  راـک  نیا 
تـسا بجاو  دش ، هتـشون  باتک  ای  هتخود  سابل  هاگ  ره  دـسیونب ، ار  باتک  نالف  هک  دوش  یم  رما  يا  هدنـسیون  هب  ای  دزودـب  یـسابل 

نیا .دوش  یم  لوغشم  لثملا  ترجا  هب  هدنهدروتـسد  هّمذ  دوش و  تخادرپ  دشاب  نتـشون  ندرک و  یطایخ  زا  ترابع  هک  راک -  تمیق 
هدنهدروتسد تلاح ، نیا  رد  .دشاب  یم  لاوما  رد  تمارغ  تنامض  دح  رد  نآ ، نازیم  هک  تسا  راک  رد  تمارغ  تنامـض  عون  زا  لاثم 

هب رانید  کی  دزودب ، میارب  ار  سابل  نآ  یـسک  ره  : » دیوگب دنک و  نّیعم  ار  لثملا  ترجا  صخـشم  رادقم  ادـتبا ، نامه  زا  دـناوت  یم 
، عقاو رد  هک  دنیوگ  یم  هلاعج  نآ  هب  تسا و  هدش  نیعم  لعج  نیا  رد  هک  تسا  يرادقم  هب  تنامـض  تروص  نیا  رد  مهد .» یم  يو 

: دوش یم  هیزجت  شخب  ود  هب 

؛ تسا یلام  شزرا  تمیق و  ياراد  هک  يراک  ماجنا  هب  ماع  روتسد  ای  صاخ  روتسد  لوا :

.راک نآ  ماجنا  لباقم  رد  نّیعم  غلبم  نییعت  مود :

هلاعج مود  شخب  .دراد  توافت  یـضواعم  تنامـض  اـب  هک  تمارغ  تنامـض  ینعی  تسا ؛ تنامـض  كـالم  ناـمه  هلاـعج  لوا  شخب 
نآ ریغ  رب  هک  یمادام  دشاب ؛ یم  لصا  لثملا  ترجا  تنامض ، رد  .دوش  یم  نیعم  هدش ، نیمـضت  راک  تمیق  هک  نیا  زا  تسا  ترابع 

ترجا نامه  نماض  دشاب ، هدرک  نیعم  تراک  رودص  ربارب  رد  هدننکرداص  اب  ار  دزماک  يرتشم  رگا  ضرف ، نیا  اب  .دشاب  هدشن  قفاوت 
.تسا لثملا  ترجا  نماض  دشاب ، هدرکن  نییعت  رگا  تسا و  نّیعم 

تروص هب  دادرارق  نمض  رد  دناوت  یم  دزمراک  هفرط : ود  تیاضر  ج )
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يدصرد هنایهام  تفایرد  ربارب  رد  هدننکرداص  هک  دنـشاب  هدرک  قفاوت  ود  ره  ینعی  دـشاب ، هدـش  نّیعم  فرط ) ود  تیاضر   ) یـضارت
چیه دنچ  ره  درادن ؛ یلاکـشا  هنوگ  چیه  یعرـش  رظن  زا  دادرارق  عون  نیا  .دـنک  رداص  يرابتعا  تراک  دوخ  يرتشم  يارب  صخـشم ،

یم هک  تسا  یفاـک  دـنوادخ  لوق  تیمومع  نآ ، تحـص  رد  دـنک و  یمن  قدـص  نآ  رب  یعرـش  تـالماعم  صاـخ  نیواـنع  زا  کـی 
.تسا قداص  نآ  رب  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراِجت   » ناونع اج  نیا  رد  هک   1« .ٍضارَت ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّالِإ  :» دیامرف

 - تکرش ای  کناب  دننام  تراک -  ناگدننکرداص  اریز  تسین ؛ زیاج  ًاعرـش  اه  تراک  نیا  زا  هدافتـسا  هک  دوش  لاکـشا  تسا  نکمم 
رد اه  لوپ  نیا  .دـنریگ  یم  تامدـخ  ـالاک و  تمیق  زا  رـسک  تروص  هب  ار  ییاـه  لوپ  تراـک ، ناگدـنراد  زا  غلبم  تفاـیرد  ماـگنه 

.دوب هتخادرپ  هدنشورف  هب  يو  زا  تباین  هب  هدننکرداص ، هک  دزادرپ  یم  یضرق  ربارب  رد  ار  دوس  تراک ، هدنراد  تسا و  دوس  تقیقح 
.تسا مارح  يوبر و  دوس ، نیا 

نآ هدرک و  رسک  ار  نآ  زا  دصرد  ات 4  تبسن 2  هب  تامدخ ، ای  الاک  تمیق  تخادرپ  نامز  رد  هدننکرداص  تفگ : ناوت  یم  خساپ  رد 
 - ار تامدخ  ای  الاک  تمیق  هدننکرداص ، هک  ینامز  اریز  تسین ؛ نیَد  رب  دوس  دـصرد ، نیا  تفایرد  .دـنک  یم  تفایرد  هدـنراد  زا  ار 
رد رگا  یتح  دوش ، یم  راکهدـب  هدـننکرداص  هب  تراک  هدـنراد  دزادرپ ، یم  هدنـشورف  هب  هلاوح -  باب  زا  هچ  تلاکو و  باب  زا  هچ 

هدنـشورف هب  هدننکرداص  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  اهنت  هدننکرداص ، هب  تراک  هدنراد  یهدب  نازیم  اما  دـشاب ، هتـشادن  يدوجوم  کناب 
هتخادرپ
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لیلد هب  هکلب  دـشاب ، نید  رب  دازاـم  دوس  دـناوت  یمن  هدـننکرداص ، يوس  زا  رت  شیب  لوپ  نتفرگ  نیا  رب  اـنب  .نآ  زا  رت  شیب  هن  تسا ،
.دوش یم  بوسحم  تراک  هدنراد  هب  گرزب  یتمدخ  دوخ ، هک  تسا  يرابتعا  تراک  هب  يرتشم  زیهجت 

ـالاک و تمیق  زا  هکلب  دـهد ، یمن  يراـبتعا  تراـک  يرتـشم  هب  یعّربـت  ناـگیار و  تروـص  هب  تکرـش  اـی  کـناب  رگید ، تراـبع  هب 
نیا دنک و  یم  تفایرد  دصرد  رادقم  نآ  تخادرپ  ربارب  رد  ار  تراک  مه  يرتشم  دراد و  یمرب  دوخ  يارب  ینّیعم  دـصرد  تامدـخ ،

، دوش یم  تفایرد  اه  تمیق  زا  هک  يرادـقم  نآ  نینچ  مه  .دراد  دوجو  يراـبتعا  تراـک  زا  ناگدـننک  هدافتـسا  ناـهذا  رد  عوضوم ،
، دنـشاب هتـشاد  يدوجوم  هدـننکرداص  دزن  هک  ییاـه  يرتـشم  زا  هتـسد  نآ  دروم  رد  رما  نیا  هوـالع  هب  .تسین  نید  رب  دازاـم  يدوس 

دوخ تراک  زا  يرتشم  هک  یماگنه  رگید ، يوس  زا  .دـنام  یمن  یقاب  نید  يارب  یتیعوضوم  تروص ، نیا  رد  اریز  دوش ؛ یمن  يراـج 
هدننکرداص هب  ار  هدنـشورف )  ) موس فرط  عقاو ، رد  دنک ، یم  مادقا  موس  فرط  زا  دقن  لوپ  تفایرد  ای  تامدـخ  ای  الاک  دـیرخ  يارب 

هدرک دـهعت  هدـننکرداص  هک  نیا  باـب  زا  اـی  تسا و  راکهدـب  رب  راـکبلط  نداد  هلاوح  باـب  زا  اـی  هلاوح  نیا  هک  تسا -  هداد  هلاوح 
.دشاب یمن  تراک  هدنراد  بناج  زا  یهدب  تخادرپ  يارب  تباین  تلاکو و  باب  زا  سپ  دریذپب -  ار  يو  هلاوح 

تامدخ و ای  الاک  دیرخ  يارب  يرابتعا  تراک  زا  يرتشم  یتقو  هک  تسا  نیا  دـشاب ، یم  زکترم  مدرم  ناهذا  رد  هک  يزیچ  هجیتن ، رد 
هدننکرداص هب  تامدخ  الاک و  تمیق  تفایرد  يارب  ار  موس  فرط  راکدوخ  تروص  هب  دـنک ، یم  هدافتـسا  موس  فرط  زا  نآ  دـننام 

، هدننکرداص یتقو  اریز  درادن ؛ ای  دراد  يدوجوم  هدننکرداص  دزن  تراک  هدنراد  هک  دنک  یمن  یتوافت  دهد و  یم  هلاوح 
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یلوپ هدـننکرداص  دزن  يرتشم  دـنچ  ره  دزادرپب ، ار  الاک  تمیق  هدـش  دـهعتم  هک  تساـنعم  نیا  هب  درک ، زیهجت  تراـک  هب  ار  يرتشم 
نیا درک ، اضما  ار  هدش  يرادیرخ  سانجا  دیـسر  دیرخ و  ار  ییالاک  تراک ، زا  هدافتـسا  اب  يرتشم  هاگ  ره  هجیتن ، رد  .دـشاب  هتـشادن 

.تسا تراک  هدننکرداص  هب  تراک  بحاص  هلاوح  راکدوخ ، تروص  هب  راک 

هب یفاضا ، غلبم  تفایرد  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  يرابتعا  ياه  تراک  هرابرد  مدرم  مومع  ناهذا  رد  هک  يزیچ  نآ  هک  دش  نشور 
.دشاب یمن  نید  ربارب  رد  يدوس  تسا و  تامدخ  تفایرد  يرادرب و  هرهب  لیلد 

هک تسا  تروص  نیا  هب  مود  عون  لاکـشا  .دـیآ  یم  دوـجو  هب  يراـبتعا  ياـه  تراـک  موـس  مود و  عوـن  رد  یلاکـشا  ضرف ، نیا  رد 
رد ار  يو  تیوضع  هدننکرداص  تروص  نیا  ریغ  رد  دزادرپب ، زور  یـس  فرظ  ار  تامدخ  الاک و  تمیق  دراد  هفیظو  تراک  هدـنراد 

ياهدادرارق رد  .دیامن  راداو  تخادرپ  هب  ات  دـناشک  یم  یتینما  ییاضق و  ياه  هاگتـسد  هب  ار  وا  دـنک و  یم  وغل  يرابتعا  ياه  تراک 
طرـش کی  نیا  هک  دزادرپب  تیوضع  ياغلا  خیرات  زا  ار  هرخأتم  ياه  غلبم  دوس  تسا  فظوم  وضع  هک  هدـش  حیرـصت  اه  تراک  نیا 

.تسا يوبر 

تسا روبجم  اما  دزادرپب ، هناهام  دیسر  تفایرد  زا  زور  یـس  فرظ  ار  شا  یهدب  هک  دنک  یمن  مزلم  ار  يرتشم  دادرارق  موس ، عون  رد 
هبـساحم و هدوب ، يرتـشم  همذ  رب  هک  يا  هدـنام  یقاـب  غلبم  بسح  رب  رامـشزور  تروص  هب  دوـس  نیا  .دـنک  تخادرپ  ار  ریخأـت  دوـس 

.تسابر زین  طرش  نیا  دوش و  یم  هدوزفا 

؟ تفای یهجو  ناوت  یم  رما  نیا  يارب  یهقف ، رظن  زا  هک  دوش  هدیسرپ  دیاش 
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: درک یسررب  ناوت  یم  ریز  لکش  ود  زا  یکی  هب  یعرش  رظن  زا  ار  هلئسم  نیا 

نآ دنک ، يرادیرخ  کناب  همذ  رد  ار  تامدخ  ای  الاک  ات  هداد  تلاکو  يرتشم  هب  تراک  دادرارق  نمـض  رد  هدـننکرداص ، کناب  لوا :
اب کناب -  زا  تلاکو  هب  نتخورف -  نیا  نمـض  دـشورف و  یم  شدوخ  هب  ار  اهالاک  نآ  دراد ، کـناب  زا  هک  یتلاـکو  اـب  يرتشم  هاـگ 

یعنم چیه  راک  نیا  .دزادرپب  رانید  کی  الثم  دیاب  دشاب ، هتشاد  ریخأت  تمیق  تخادرپ  رد  هام ، ره  رد  رگا  هک  دنک  یم  طرـش  شدوخ 
مه لـجا  لـباقم  رد  ضرق و  دادرارق  مکح  هب  هن  تسا ، عیب  مکح  هب  راـنید  تخادرپ  هب  يو  ندرک  فظوم  تسین و  اـبر  اریز  درادـن ؛

.دشاب یمن 

زا طرش  نیا  اریز  تسین ؛ حیحص  دوش ، یم  درکرید  ربارب  رد  رانید  کی  کلام  هجیتن ، طرش  تروص  هب  يو  هک  دنک  طرـش  رگا  هتبلا 
.تسابر طرش  لیبق 

يو هب  رانید  کی  ًالثم  هناهام  هام ، شـش  تدم  يارب  هک  دنک  طرـش  يرتشم  اب  دناوت  یم  هدنـشورف  هک  هنوگ  نامه  رگید ، ترابع  هب 
.دزادرپب ار  غلبم  نالف  هام  ره  تباب  دنک ، ریخأت  تمیق  تخادرپ  رد  رگا  هک  دـشاب  هتـشاد  زین  ار  طرـش  نیا  يو  اب  دـناوت  یم  دـشخبب ،

تامدخ الاک و  تسا  لیکو  کناب  بناج  زا  يو  هک  دنک  طرش  تراک ، دادرارق  رد  يرتشم  هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  یعرش  مکح  نیا 
یعرش هجو  دشابن ، روط  نیا  رگا  .دشورفب  شدوخ  هب  کناب  زا  تلاکو  اب  ار  اه  نآ  سپـس  درخب ، کناب  همذ  رب  يرابتعا  تراک  اب  ار 

.تسین تسرد  نآ 

رد درادـن -  یلام  باسح  يو  دزن  هک  يرتشم -  زا  ار  هلاوح  هک  دـنک  یم  دـهعت  تراک  دادرارق  نمـض  رد  هدـننکرداص  کناب  مود :
يرتشم هب  هک  یتروص  رد  دراد  قح  اریز  دـنک ؛ رـسک  دوخ  يارب  يو  باـسح  تروص  زا  ار  يدـصرد  هاـم ، ره  هک  دریذـپب  یتروص 

اما .دریذپن  دزمراک  نودب  ار  يو  هلاوح  دشابن ، راکهدب 
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ار يو  هلاوح  تسا  مزلم  یعرـش  رظن  زا  دشاب ، هتـشاد  يدوجوم  باسح و  کناب  دزن  يرتشم  دـشاب و  راکهدـب  يرتشم  هب  کناب  رگا 
راک نیا  دنچ  ره  دنک ، تفایرد  دزمراک  يرتشم  زا  تسا ، راکهدب  فیاظو  زا  هک  یهدب  تخادرپزاب  ربارب  رد  تسین  زاجم  دریذـپب و 
دراد قح  دزادرپب ، ار  يو  ياه  یهدـب  ات  دـشاب  لـیکو  يرتشم ، يوس  زا  کـناب  هک  یتروص  رد  اـما  .دـشاب  رت  شیب  یـشالت  دـنمزاین 

تـسین روبجم  کناب  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  کناب  دزن  یلام  باسح  يرتشم  رگا  یتح  دریذـپن ، دزمراک  تفاـیرد  نودـب  ار  يو  تلاـکو 
طرـش لاکـشا  هجو  نیا  هتبلا  .دریذـپب  دزم  نودـب  شدوخ -  لام  زا  ولو  شراکهدـب -  هب  شنید  تخادرپ  رد  ار  شا  يرتشم  تلاکو 

عفد یتقو  لاکشا  نیا  تسا و  يوبر  طرش  نیا  اریز  دنک ؛ یمن  عفد  ار  يرتشم  همذ  رب  هدنام  یقاب  یهدب  رد  ریخأت  تباب  دوس  تفایرد 
حیحصت اب  ار  لاکـشا  نیا  ناوت  یم  یهقف  رظن  زا  .مینک  لیدبت  تلاکو  ای  هلاوح  نتفریذپ  دزمراک  هب  ار  دوس  نیا  میناوتب  هک  دوش  یم 

رد غلبم  تخادرپزاب  هب  يرتشم  هک  تروص  نیا  هب  دومن ؛ فرط  رب  هدننکرداص -  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  تراک -  هدـنراد  درک  لمع 
رظنرد يرابتعا  فقـس  زا  رت  شیب  نآ  يدوجوم  هک  دـشاب  هتـشاد  یلام  باسح  کناب ، دزن  ای  دـشاب  دـنب  ياپ  هدـش  نیعم  ینامز  هزاب 
دـشاب هتـشاد  كارتشا  تیوضع و  يرابتعا  ياه  تراک  دادرارق  رد  تسا  زاجم  يرتشم  تروص  نیا  رد  .دشاب  تراک  رد  هدش  هتفرگ 

.دیامن هدافتسا  اه  نآ  زا  و 

زا موس  عون  دادرارق  رد  تیوضع  هب  دراد  هزاجا  ایآ  دـشابن ، دـنب  ياپ  زاجم  ینامز  هزاب  لوط  رد  تخادرپزاـب  هب  تراـک  هدـنراد  رگا 
؟ دیآرد يرابتعا  ياه  تراک 

دادرارق نیا  تیوضع  هب  يو  هک  درادن  یعنام  تفگ  ناوت  یم  خساپ  رد 
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تباث شا  همذ  رد  هک  یهدب  ریخأت  يارب  هدرک  طرش  تراک  هدننکرداص  هک  نیا  یلو  دنک ، هدافتـسا  نآ  زا  تفایرد و  ار  نآ  دیِآرد ،
، تراک هدـنراد  هفیظو  سپ  .دـنکن  لمع  طرـش  نیا  هب  دـناوتب  تراک  هدـنراد  هک  نیا  رگم  تسا ، يوبر  طرـش  دزادرپب ، دوس  تسا ،

نالطب بجوم  لطاب  طرـش  مییوگب  رگا  یتح  دوش ، یمن  دادرارق  نالطب  بجوم  طرـش  نیا  نالطب  یلو  تسا  طرـش  هب  ندرکن  لمع 
یهدب درکرید  رد  ار  ینیعم  دوس  تفایرد  هکلب  تسین ، يرابتعا  تراک  دادرارق  لصا  يارب  یطرش  طرش ، نیا  اریز  دوش ؛ یم  دادرارق 

هتخورف و یصخش  هب  ار  شا  هناخ  یـسک  هک  تسا  نیا  دننام  طرـش  نیا  .دنک  یم  طرـش  ار  دوب  يرتشم  همذ  رد  هک  يزاُجم  تقو  زا 
، طرش نیا  ندوب  دساف  .دزادرپب  ار  غلبم  نالف  دیاب  هجیتن  طرـش  تروص  هب  دزادرپب ، ریخات  اب  ار  هناخ  تمیق  رگا  هک  دشاب  هدرک  طرش 

ندوبدـساف لـیلد  هب  تسا و  تمیق  درکرید  ربارب  رد  یطرـش  هکلب  تسین ، تمیق  عیبـم و  عـیب ، نوئـش  زا  اریز  درب ؛ یمن  نیب  زا  ار  عـیب 
اما دزاس ، یلمع  ار  طرش  نیا  دوش  یم  روبجم  صخش  یطیارش ، نینچ  رد  هتبلا  .دوب  دهاوخن  نآ  ماجنا  هب  مزلم  ًاعرـش  يرتشم  طرش ،
رد .دهدب  ماجنا  ار  نآ  طرـش  ناونع  هب  ای  دـشاب  بلطواد  نآ  تخادرپ  يارب  يرتشم  هک  نیا  هن  تسا ، ندوبروبجم  لیلد  هب  نآ  ماجنا 

.درادن یلاکشا  دریگ ، تروص  تیوضع  وغل  مدع  هزیگنا  اب  يرابجا ، تخادرپ  نیا  رگا  يرابتعا ، ياه  تراک  عوضوم 

يرابتعا ياه  تراک  هب  طوبرم  ثحابم  هجیتن 

: تسا رارق  نیا  هب  یعرش  رظن  زا  ثحب  نیا  جیاتن 

تراک عاونا  نیب  رما  نیا  رد  دنک و  تفایرد  ار  اه  تراک  دـیآ و  رد  يرابتعا  ياه  تراک  دادرارق  تیوضع  هب  يرتشم  تسا  زیاج  . 1
چیه يرابتعا  ياه 
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.درادن دوجو  یتوافت 

تـسا تمدخ  کی  راک  نیا  اریز  دهاوخب ؛ دزمراک  تراک ) رودص  يارب   ) دوخ يرتشم  زا  دراد  قح  يرابتعا  تراک  هدـننکرداص  . 2
.دهدب ماجنا  دزمراک  نودب  ناگیار و  تروص  هب  ار  نآ  تسین  مزال  و 

تراک شیارب  تسا  هتـساوخ  يو  زا  يرتشم  نوچ  تسا ؛ لثملا » ترجا   » باب زا  دـهاوخ ، یم  تراک  هدـننکرداص  هک  يدزمراـک  . 3
اب مه  نآ  دشاب ، هحلاصم »  » ای دادرارق »  » ای هلاعج »  » باب زا  مه  دیاش  .دوش  یم  لثملا  ترجا  تنامـض  بجوم  راک  نیا  دـنک و  رداص 

.تشذگ رت  شیپ  هک  یتاحیضوت 

هک تسا  یترجا  دازام ، نیا  هکلب  تسین ، یهدب  رب  دوس  دریگ ، یم  تراک  هدنراد  زا  هدننکرداص  هک  يدازام  تشذـگ ، هک  نانچ  . 4
.تسین ابر  دریگ و  یم  یناسر  تمدخ  يارب 

هک ییاج  اـت  تراـک  هدـنراد  هک  نیا  رگم  تساـبر  دوش ، یم  هتفرگ  نآ  ررقم  ناـمز  زا  یهدـب  تخادرپ  درکرید  يارب  هک  يدوس  . 5
هدـش عقاو  تراک  هدـننکرداص  يو و  نیب  هک  تراک -  دادرارق  تحـص  هب  راک  نیا  دـنکن و  لمع  لـطاب  طرـش  نآ  هب  تسا ، نکمم 
هنرگ و  تسین ، يو  هدـهع  رب  يزیچ  دـنک ، تخادرپ  ار  دوس  نآ  دوش  روـبجم  يو  رگا  تروـص ، نیا  رد  .دـناسر  یمن  ررـض  تسا - 

.تسین زیاج  یعّربت  تروص  هب  ای  هبه  ناونع  اب  زج  دوس  تخادرپ 

؛ دـنک رـسک  دوخ  يارب  ار  ینّیعم  دـصرد  هدنـشورف ، هب  تامدـخ  اهالاک و  تمیق  تخادرپ  ماگنه  تراک  هدـننکرداص  تسا  زیاج  . 6
ثحب هک  نانچ  دنچره  تسا ، هدش  دنب  ياپ  تراک  ياهطرش  هب  هتفریذپ و  ار  راک  نیا  ماجنا  يو  اریز 
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.دهد ماجنا  یناجم  ار  دنیآرف  نیا  تسین  روبجم  يو  دش ،

، نآ زا  صخـش  دوش و  هلماعم  يرابتعا  ياه  تراک  عاونا  اب  هک  درادـن  دوجو  یعنام  ًاعرـش  هک  تسا  نآ  اـه  هتفگ  نیا  همه  هجیتن  . 7
.دیامن هدافتسا  تسا ، زیاج  ًاعرش  هک  یتالماعم  عاونا  رد  رضح و  رفس و  رد 
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راداهب قاروا  ماهس و   - 24

ماهس فیرعت 

.تسا تکرش  هیامرس  زا  یشخب  لداعم  تمیق  نآ  هدش و  هتشون  نآ  رب  هک  تسا  ینّیعم  یمسا  ِتمیق  ياراد  یلام  ِدانسا  ماهس » »

یماهس تکرش 

ياه یگژیو  اه  مهـس  نیا  .دوش  یم  میـسقت  يددعتم  ياه  مهـس  هب  تسا و  هدـش  لیکـشت  ینیعم  ياه  هیامرـس  زا  هک  تسا  یتکرش 
: درک هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوت  یم  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دنراد  یصاخ 

؛ دنک یم  نّیعم  تکرش  نیناوق  هچ  نآ  ربانب  مهس  ره  تمیق  يربارب  . 1

؛ قوقح يربارب  . 2

؛ تسوا دوخ  ماهس  شزرا  هزادنا  هب  راد  ماهس  ره  تیلوئسم  . 3

.دراد دوجو  سروب  رد  هک  دریگ  یم  تروص  ینیعم  دنور  نیناوق و  قباطم  نآ  هلماعم  یلام و  ياهرازاب  رد  هلماعم  تیلباق  . 4

: تسا ریز  رارق  هب  اه  نآ  یخرب  هک  دراد  یتامازتلا  قوقح و  ماهس ، تیکلم 

؛ تکرش رد  ماهس  کلام  ياقب  قح  . 1

؛ یسیون هریذپ  رد  تیولوا  قح  . 2

؛ تکرش يدوجوم  ندرک  میسقت  قح  . 3

.تکرش ياه  يریگ  میمصت  رد  تلاخد  قح  . 4
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یماهس تکرش  عاونا 

لالح یماهس  تکرش  لوا -  عون 

نوچ دـنک ؛ یم  هلماعم  لالح  لاوما  اـب  دوخ ، يراذـگ  هیامرـس  ياـه  تیلاـعف  همه  رد  تسا و  لـالح  نآ  هیامرـس  هک  تسا  یتکرش 
، ندعم يزرواشک ، نامیس ، تکرش  قرب ، یماهـس  تکرـش  دننام : دنک ، هلماعم  لالح  هدودحم  رد  هک  دراد  حیرـصت  نآ  همان  ساسا 

نتفرگ ینعی  ابر -  اب  دننک و  افتکا  لالح  هریاد  دودح  رد  يراذگ  هیامرس  هب  اه ، تکرش  نیا  هک  تسا  طرش  .يدیلوت  عیانص  تفن و 
.دننکن هلماعم  مارح  لامعا  رگید  و  ابر -  نداد  ای 

مارح هب  طولخم  ای  مارح  یماهس  تکرش  مود -  عون 

ماجنا بارش ، شورف  دیلوت و  دننام  دنک ، یم  هلماعم  لالح  مارح و  اب  تسا و  مارح  هب  طولخم  ای  مارح  نآ  هیامرـس  هک  تسا  یتکرش 
.تسین لالح  تالماعم  هب  دّیقم  هک  نآ  دننام  يوبر و  تالماعم 

لالح هب  دّیقت  نودب  لالح  یماهس  تکرش  موس -  عون 

زا دـنک و  هلماعم  لالح  اب  طقف  هک  تسا  هدـشن  حیرـصت  تکرـش  نیا  همان  ساسا  رد  اما  تسا ، لالح  نآ  هیامرـس  هک  تسا  یتکرش 
..دزیهرپب مارح 

یماهس ياه  تکرش  رد  تکراشم  هرابرد  یعرش  هاگدید 

هب تکرش  هک  يدوس  زا  هدافتسا  نآ و  ندیرخ  یـسیون ، هریذپ  اب  ماهـس  تفایرد  تکراشم و  یماهـس ، ياه  تکرـش  زا  لوا  عون  رد 
.تسا زیاج  دروآ ، یم  تسد 
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ماظن  » زا دارم  اریز  تسا ؛ تسردان  درادن » يراگزاس  مالسا  اب  زگره  تسا ، يراد  هیامرس  ماظن  زا  یشخب  نوچ  ماهس   » هک نخـس  نیا 
تنس باتک و  زا  هک  شا -  یعرش  صوصن  اب  ار  نآ  مالـسا  هک  یعرـش  هریاد  دودح و  هب  دّیقم  هک  تسا  نیا  يراد » هیامرـس  داصتقا 

، عرـش هدـش و  دـّیقم  عرـش  هریاد  دودـح  اب  هک  تسا  یمتـسیس  یمالـسا ، داصتقا  ماـظن  زا  دوصقم  .دـشابن  هداـهن ، اـنب  هدـش -  هتفرگ 
لیلد نیمه  هب  .دسانـش  یمن  تیمـسر  هب  ار  هریاد  نیا  زا  جراخ  يداصتقا  تیلاعف  هنوگره  مالـسا  .تسا  هداـهن  اـنب  ار  نآ  بوچراـچ 

بارـش و اب  هلماعم  هک  هنوگ  نامه  هدرک ؛ اغلا  ًاحور  ًاصن و  یمالـسا  داصتقا  زا  نآ  عاونا  همه  اب  ار  ابر  اـب  هلماـعم  نید ، نیا  هک  تسا 
.تسا هدومن  میرحت  ار  نآ  دننام  كوخ و  رادرم ، تشوگ  نآ و  ياه  هدروآرف 

يرادیرخ اه  تکرش  نیا  زا  یماهس  یسک  رگا  تسا و  زیاج  یماهس  ياه  تکرش  زا  لوا  عون  ماهس  دیرخ  رد  تکراشم  هک  میتسناد 
.دوش یم  میهس  تکرش  هیامرس  زا  یتمسق  رد  راکدوخ  تروص  هب  دنک ،

تکراشم دوش  هتفگ  دش -  نایب  رت  شیپ  هک  روط  نامه  تسا -  نکمم  یماهس ، ياه  تکرش  زا  مود  عون  رد  تکراشم  دروم  رد  اما 
زا هدافتـسا  نآ ، رد  راـکدوخ  تیوـضع  ماهـس و  دـیرخ  یـسیون ، هریذـپ  ماـجنا  اـه و  تکرـش  نیا  رد  تکراـشم  اریز  تسین ؛ زیاـج 

زیاج یگمه  دنا ، هدش  طولخم  مارح  اب  هک  یلاوما  ای  مارح  لام  زا  ندرب  هرهب  دروآ ، یم  تسد  هب  تالماعم  زا  تکرش  هک  ییاهدوس 
.دشاب یمن 

هک ییاه  تکرـش  هچ  درادـن -  یعنام  یماهـس  ياـه  تکرـش  عاونا  ماهـس  اـب  دتـسوداد  هک : تسا  نینچ  اـعدا  نیا  یـسررب  خـساپ و 
همان و ساسا  بسحرب 
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رب هک  ییاه  تکرـش  هچ  دننک و  یمن  دورو  عورـشمان  تالماعم  هب  دنتـسه و  دـنب  ياپ  یعرـش  ياهدتـسوداد  هب  ناش  جـیار  تاررقم 
دنیامن هلماعم  مارح  لالح و  اب  هک  دـنراتخم  ناش  ياهدتـسوداد  رد  دـنرادن و  يدـّیقت  روما  نیا  هب  دوخ ، يراج  هماـن  ساـسا  ساـسا 

هک دوش  یمن  بجوم  نآ ، لاثما  كوخ و  تشوگ  رادرم ، بارـش ، شورف  نوچ  یتالماعم  ندوب  لطاب  هک  تسا  نیا  زاوج  نیا  لـیلد 
يرتشم دراد و  رادیرخ )  ) يرتشم تیاضر  هب  یگتسب  تمیق ، رد  فرصت  اریز  دنک ، فرصت  اه  نآ  تمیق  رد  ًاعرـش  دناوتن  هدنـشورف 

لطاب عیب  دقع  هچرگا  دراد ، تیاضر  اه  نآ  تمیق  رد  هدنـشورف  فرـصت  زا  ًالماک  دـنک ، یم  مارح  دراوم  نیا  ندـیرخ  هب  مادـقا  هک 
متـسیس هب  هدنـشورف  نیا  هکلب  درک  یمن  اه  نآ  ندیرخ  هب  مادـقا  هنرگو  درادـن ، دـیقت  یعرـش  ماکحا  هب  هدنـشورف  اج  نیا  رد  .تسا 

.دشاب یم  زیاج  ءایشا  نیا  دتسوداد  رازاب ، رد  تسا و  دنب  ياپ  رازاب 

یلاکشا چیه  تسا و  لالح  هیامرس  هدش ، لیکشت  دراوم  رگید  ءایشا و  نیا  تمیق  زا  تکرش  هیامرس  هک  یتروص  رد  تلاح ، نیا  رد 
هب يرتشم  هک  ددرگ  یم  بجوم  ماهس  نیا  ندیرخ  دنچره  تسا ، زاجم  اه  تکرش  عاونا  ماهس  ندیرخ  ساسا ، نیا  رب  .تسین  نآ  رد 
ات تسا  هدیرخ  ار  تکرش  هیامرس  زا  یـشخب  تقیقح  رد  يو  اریز  دوش ، مود  هجرد  کیرـش  اه و  تکرـش  نیا  وضع  راکدوخ ، روط 

دشاب لالح  تکرش  هیامرس  هک  یتروص  رد  .دوش  یمن  هتفرگ  رظن  رد  یتیعوضوم  نآ  يارب  انعم ، نیا  زج  دوش و  وا  مان  هب  مهـس  نیا 
.درادن دوجو  يرادیرخ  نیا  زا  یعنام  تسا -  نیمه  زین  ضرف  هک  - 

سیسات ار  تکرش  هک  یناسک  یلصا -  ياضعا  هلیـسو  هب  يراجت  روما  اهدتـسوداد و  ماجنا  ییاه  تکرـش  نینچ  رد  رگید ، يوس  زا 
یم تروص  دنا -  هدرک 
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دننک یم  شورف  دیرخ و  سروب  اهرازاب و  رد  ار  نآ  دننک و  یم  مهـس  یـسیون  هریذپ  هک  یناسک  یعرف -  ياضعا  يوس  زا  هن  دریگ ،
.دنرادن تکرش  ياهدتسوداد  اب  یطابترا  تلاکو ،) اب   ) میقتسم ریغ  هن  میقتسم و  هن  یعرف  ياضعا  - 

نیا نیفرط ، یـضارت  دوجو  اب  دـش ، نایب  هک  نانچ  تسین و  یفیلکت  هدوب و  یعـضو  تمرح  تالماعم ، زا  يرایـسب  تمرح  هوالع ، هب 
.درادن يرثا  تمرح 

، عوضوم نیا  رد  تساهالاک و  ریاس  شورف  دیرخ و  دننامه  یلام ، ياهرازاب  رد  مود  لوا و  عون  ماهـس  شورف  دـیرخ و  ییاهن : هجیتن 
هک دشاب  یتکرـش  ای  تسا  لالح  هب  دنب  ياپ  دوخ ، ياهدتـسوداد  رد  هک  دـشاب  یتکرـش  هب  طوبرم  ماهـس  نیا  هک  دـنک  یمن  یتوافت 

.تسین لالح  هب  دیقم 

؟ تسا زیاج  یماهس  ياه  تکرش  زا  موس  عون  ماهس  دیرخ  تکراشم و  اما 

.تسا زیاج  رما  نیا  هک  دوش  یم  راکشآ  دش ، نایب  رت  شیپ  هچ  نآ  زا 

.دنتسین دنب  ياپ  لالح  ياهدتسوداد  هب  دوخ ، جیار  نیناوق  بسحرب  موس ، عون  ياه  تکرش  هک  دوش  اعدا  نینچ  تسا  نکمم 

تکرش هنوگ  نیا  رد  یسیون  هریذپ  قیرط  زا  تکراشم  ندش و  میهـس  يارب  زین  یعنم  چیه  تسا و  ساسا  یب  دودرم و  ییاعدا  نینچ 
هب تکرش ، هیامرـس  زا  یـشخب  دیرخ  اب  سیون  هریذپ  هک  دنچره  درادن ، دوجو  یلام  ياهرازاب  رد  اه  نآ  ماهـس  شورف  دیرخ و  اه و 

يارب يرگید  تیعوضوم  دشاب ، هدش  وا  مان  هب  يزیچ  هک  نیا  زج  نتفرگ  مهس  اما  دوش ، یم  نآ  رد  کیرـش  وضع و  راکدوخ  لکش 
نیا هیامرس  هک  میدرک  نایب  لیلد  نیمه  هب  تشاد ، دهاوخن  يو 
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دراد و دوجو  یـضارت  اهتنا ، ات  ادـتبا  زا  اه  تکرـش  نیا  ناراذـگ  هیامرـس  ناسیون و  هریذـپ  یماـمت  ناـیم  اریز  تسا ، لـالح  تکرش 
فرـصت وا  لام  رد  رگید  ياضعا  اه ، سروب  یلام و  ياـهرازاب  رد  جـیار  ياـهدادرارق  وترپ  رد  هک  دراد  تیاـضر  ناـنآ  زا  مادـکره 

.دشاب لطاب  یعرش  رظن  زا  اهدادرارق  نآ  هک  دنچره  دننک ،

هب دناوت  یمن  رما  نیا  سپ  تسا ، هدیرخ  ار  یلالح  تکرش  هیامرس  زا  یـشخب  درخ ، یم  ار  یتکرـش  ماهـس  هک  یـسک  ساسا ، نیا  رب 
.تسین زیاج  نآ  دیرخ  هک  دوش  هتفگ  ات  دشاب  مارح  هب  طولخم  لام  ای  مارح  لام  زا  یشخب  دیرخ  ینعم 

تکرـش زا  يوضع  ماهـس ، ندیرخ  اب  يرتشم  دش ، نایب  رت  شیپ  هک  نانچ  نکیل  تسا ، حیحـص  قوف  نخـس  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
نوچ یمارح  تـالماعم  رد  مه  نآ  .دوش  یم  بوسحم  تـالماعم  زا  یفرط  تکرـش ، تـالماعم  یماـمت  رد  يور ، نیا  زا  دوش و  یم 

.نآ لاثما  ابر و  رادرم ، كوخ ، تشوگ  بارش ، یشورف 

ناینب ار  نآ  هک  دنتسه  تکرـش  یلـصا  ياضعا  دننک ، یم  یتالماعم  نینچ  ماجنا  هب  مادقا  هک  یناسک  الوا : تفگ  ناوت  یم  خساپ  رد 
ياهدتسوداد اب  یطابترا  چیه  تلاکو ) اب   ) میقتسم ریغ  هن  میقتسم و  هن  دارفا  نیا  ماهـس .) ناسیون  هریذپ   ) یعرف ياضعا  هن  دنا ، هداهن 

.دنرادن مارح 

، دوش یمن  مارح  ءایشا  تمیق  رد  فرصت  تمرح  بجوم  یعضو ، تمرح  تسا و  یعـضو  اهدتـسوداد  نیا  رت  شیب  ندوب  مارح  ًایناث :
نیا رد  .دراد  یگتـسب  فرـصت  هب  يرتشم  تیاضر  مدـع  هب  هلماعم ، تمیق  فرـصت  تمرح  مهزاب  هلماعم ، ندوب  لطاب  ضرف  رد  اریز 

رایعم هچ  دشاب ؛ لطاب  یعرش  هاگن  زا  اهدتسوداد  نآ  دنچره  دراد ، تیاضر  فرصت  هب  لماک  تروص  هب  يرتشم  زین  اج 
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نالقاع هاگدید  زا  تالماعم  نیا  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  هک  یلاح  رد  تسالقع ، هاگن  زا  هلماعم  ندوب  تسردان  فرـصت ، ندوبنزیاج 
اهرازاب نیا  تسین و  لالح  ياهدتسوداد  هب  دنب  ياپ  اهرازاب  نیا  تاررقم  .دشاب  یم  یلام  ياهرازاب  تاررقم  قباطم  تسا و  فراعتم 

نیا ماهـس  ندـیرخ  نیا ، رب  اـنب  .دـنزادرپ  یم  زین  مارح  قیرط  زا  دتـسوداد  هب  دـننک ، یم  دتـسوداد  لـالح  قیرط  زا  هک  هنوـگ  ناـمه 
تسین و زیاج  دیآ ، یم  تسد  هب  مارح  لالح و  ياه  هار  زا  هک  ییاهدوس  زا  هدافتسا  مهـس و  تفایرد  تیوضع ، فده  اب  اه  تکرش 

.تسین زاجم  لمع  نیا  هک  هدش  يرادیرخ  مارح  هب  طولخم  لام  زا  یشخب  دوش ، يرادیرخ  یمهس  هک  یتروص  رد 

يدنب عمج 

دنچره تسا ، زاجم  دوخ  يدوخ  هب  تسا ، هدش  نیمات  لالح  زا  هیامرس  نآ  رد  هک  موس  عون  یماهس  ياه  تکرش  لاوما  رد  فرـصت 
يدنب ياپ  تکرش  هک  دراد  عالطا  سیون  هریذپ  هک  لیلد  نیا  هب  تسین ، زیاج  نآ  رد  تیوضع  ندش و  میهـس  فده  اب  ماهـس  دیرخ 
هریذپ هک  دنک  یمن  یتوافت  تسا و  هدرک  تکرش  دنیآرف  نیا  رد  زین  يو  تکرـش ، رد  تیوضع  لیلد  هب  درادن و  لالح  تالماعم  هب 

هب ماهـس  دیرخ  درجم  هب  ار  وا  يو ، عالطا  فرـص  اریز  رگید ، یفده  اب  ای  دشاب ، هدوب  ندوب  میهـس  تیوضع و  فده  اب  شا  یـسیون 
سپ .دشاب  هدرکن  دصق  ار  نآ  ای  دشاب  لفاغ  نآ  زا  ماهـس  دـیرخ  ماگنه  رد  هک  دـنچره  دروآ ، یم  رد  تیوضع  هب  راکدوخ  تروص 

.دشاب هدوب  هاتوک  یتدم  رد  شتیوضع  رگا  یتح  تسا ؛ تکرش  نآ  ياهدوس  رازاب و  ياهدتسوداد  یمامت  کیرش  تلاح  نیا  رد 

تالماعم و ماجنا  هب  دوخ ، جیار  نیناوق  بجوم  هب  تکرش  دوش  هتفگ  رگا 
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كوخ و تشوگ  رادرم ، بارش ، تراجت  هب  مادقا  هک  نامز  نآ  دننام  تسین ، مزلم  تسا ، هدش  هدرمش  زاجم  اعرش  هک  ییاه  تراجت 
تفگ دیاب  باوج  رد  اما  .دوش  یمن  بوسحم  ابر  یفیلکت ، هن  تسا و  یعـضو  اهدتـسوداد  نیا  تمرح  هک  لیلد  نیا  هب  .دنک  یم  ابر 

یم مارح  هب  لالح  زا  ماهس  بحاص  لاوما  لیدبت  بجوم  ببـس ، نیا  هب  یعـضو و  مه  تسا و  یفیلکت  مه  تالماعم  نیا  تمرح  هک 
.تسین زاجم  موس  عون  ماهس  دیرخ  سپ  دوش ،
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دانسا ماهس و  شورف  دیرخ و  رازاب  ای  راداهب  قاروا  رازاب   - 25

هراشا

.مظنم رازاب  مظنمان و  رازاب  دوش ؛ یم  میسقت  هتسد  ود  هب  سروب  رازاب 

( سروبارف  ) مظنمان رازاب 

نآ رگنایب  نیوانع  نیا  همه  دوش و  یم  هتفگ  زین   ( OTC سروبارف  ) هدشن لرتنک  رازاب  ای  دازآ  رازاب  یمسر ، ریغ  رازاب  رازاب ، نیا  هب 
راتفر رازاب ، نیا  رد  .دـشاب  یمن  مهارف  نآ  رد  هنالداع  تروص  هب  اـه  تمیق  شدرگ  تیفرظ  تسین و  مظن  عباـت  رازاـب ، نیا  هک  تسا 

اضاقت هضرع و  نیب  نزاوت  ندرب  نیب  زا  اه و  تمیق  نتفر  نییاپ  الاب و  رب  ناگدننک  هبراضم  ناراذگ و  هیامرس  نالالد ، نارگ ، هطـساو 
.تسا راذگرثا  رایسب 

( سروب  ) مظنم رازاب 

دانسا و ماهس و  شدرگ  هک  تسا  یناکم  دشاب و  یم  راداهب  قاروا  يارب  مظنم  يرازاب  اریز  دوش ؛ یم  هتخانـش  سروب »  » ناونع تحت 
یم شورف  دیرخ و  هدش  تبث  راداهب  قاروا  ماهـس و  افرـص  نآ  رد  دریگ و  یم  تروص  مظنم  شورف  دـیرخ و  قیرط  زا  اه  نآ  هلدابم 

شدرگ .دریگ  یم  تروص  ینیعم  نامز  رد  تسا و  یمسر  ياه  همانرب  نیناوق و  عبات  زین  اه  نآ  شدرگ  .یقاروا  ماهس و  ره  هن  دوش ،
رتفد رد  ناشمان  هک  دریگ  یم  تروص  یـصصختم  ياه  هطـساو  يرای  هب  سروب ، رازاـب  رد  راداـهب  قاروا  ماهـس و  شورف  دـیرخ و  و 

دـننک و یم  شورف  دـیرخ و  دوخ  نایرتشم  تساوخرد  هب  اه  نآ  .دـننک  نآ  دـننام  یلالد و  رازاب ، نیا  رد  اـت  تسا  هدـش  تبث  رازاـب 
نودب رازاب  نیا  رد  یلام  شدرگ  .دوش  یم  هدناوخ  هدینش و  هک  تسا  یتروص  هب  راکشآ و  ینلع ، رازاب ، نیا  رد  شدرگ 
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لیلد هب  .دراد  فارـشا  سروب  رازاب  ياهدرک  لمع  رب  صـصختم ، تراظن  تئیه  دریگ و  یم  تروص  نایرتشم  نـالالد و  نیب  ساـمت 
رازاب نوچ  تسناد و  راداهب  قاروا  ماهـس و  شورف  دـیرخ و  يارب  بولطم  يرازاب  ار  نآ  ناوت  یم  سروب ، رد  اـه  یگژیو  نیا  دوجو 

زا هدافتـسا  ءوس  اه و  تمیق  اب  يزاب  دـننام  ینوناق  ریغ  ياهراتفر  ندز  رـس  يّرـس و  قفاوت  ناکما  تسا ، تخـس  تباـقر  عباـت  سروب 
.تسا دیعب  رایسب  تاعالطا 

رد شا  هتـساوخ  ققحت  يارب  نارازگراـک  زا  یکی  زا  راذـگ  هیامرـس  ادـتبا  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  سروب  رد  يراذـگ  هیامرـس  هویش 
هضرع و روما  رد  شـصصخت  راک و  ياضتقم  هب  رازگراک  .دیوج  یم  کمک  بسانم  تقو  رد  طیارـش و  نیرتهب  رد  ماهـس  اب  هلماعم 

نیا زا  .دزاس  هدروآرب  شورف  ای  دیرخ  اب  ار  راذگ  هیامرـس  هتـساوخ  دناوت  یم  تسا -  هدـش  هداد  هزاجا  يو  هب  رازاب  رد  هک  اضاقت - 
هچ دشاب ، سروب  رازاب  رازاب ، هچ  دنراد ؛ دوجو  ینالالد ) اه و  هطساو   ) ینارازگراک راداهب ، قاروا  ياهرازاب  زا  يرازاب  ره  رد  يور ،

ماهس شورف  دیرخ و  هب  مادقا  شنایرتشم ، باسح  هب  هدش  هداد  هزاجا  يو  هب  هک  دننک  یم  افیا  ار  یـسک  شقن  رازگراک  .دازآ  رازاب 
هیامرـس .دراد  ار  لالد  مکح  رازگراک  مه  یهاگ  تسا و  لالد  راذـگ و  هیامرـس  نیب  طبار  رازگراـک  یهاـگ  .دـنک  راداـهب  قاروا  و 

رد تسا  دـنم  هقالع  هک  ار  ییاه  تمیق  اهطرـش و  زین  دـنک و  باختنا  هطـساو  ناونع  هب  ار  یـسک  هچ  هک  دراد  لـماک  يدازآ  راذـگ 
.دورب رتارف  تسا ، هدرک  نّیعم  راذگ  هیامرس  هک  ییاه  تمیق  طیارش و  زا  درادن  قح  رازگراک  .دنک  نیعم  ار  دوش  یلمع  شدرگ 

ینانیمطا ببس  هب  ار  اه  تمیق  نییعت  رایتخا و  راذگ  هیامرس  یهاگ  هتبلا 
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اب دننک ، هلماعم  راداهب  قاروا  ماهس و  اب  دندنم  هقالع  هک  ینایرتشم  ساسا ، نیا  رب  .دنک  یم  راذگاو  يو  هب  دراد ، شرازگراک  هب  هک 
.دـننک یم  لاسرا  ار  دوخ  شورف  دـیرخ و  روتـسد  دـنریگ و  یم  سامت  ربامن )  ) سکاـف نفلت ، قیرط  زا  کـناب ) دـننام   ) نارازگراـک

نیا زا  .دنک  افیا  شقن  هطـساو  ناونع  هب  دـنک  یم  لوبق  دوخ ، دزن  اه  نآ  يدوجوم  هدـهاشم  تساوخرد و  زا  نانیمطا  زا  دـعب  کناب 
نارازگراک قیرط  زا  دوب ، بولطم  يرتشم  يارب  اه  تمیق  رگا  دریگ ، یم  سامت  سروب  رازاب  اب  اـه  تمیق  دـنور  زا  عـالطا  يارب  ور ،

.دنک یم  شورف  دیرخ و  هب  مادقا  دوخ ، صاخ  هدنیامن  ای  راداهب  قاروا  ماهس و 

دناوت یمن  میقتسم  تروص  هب  دنک ، هلماعم  راداهب  قاروا  ماهـس و  اب  سروب  رازاب  رد  دشاب  لیام  راذگ  هیامرـس  رگا  رگید ، ترابع  هب 
دیرخ و  ) راک نیا  دنزاجم  نیعم  طیارـش  اب  اه  نآ  هک  دهد  ماجنا  اه ) هطـساو   ) نارازگراک قیرط  زا  دیاب  ار  راک  نیا  سپ  .دنک  نینچ 

.دنهد ماجنا  دوخ  نایرتشم  يارب  ار  ماهس ) شورف 

ياهرازاب هکارچ  دوش ؛ ماهـس  هلماعم  دراو  هطـساو  نودـب  میقتـسم و  تروص  هب  دازآ  رازاـب  قیرط  زا  دـناوت  یم  راذـگ  هیامرـس  هتبلا 
ریذپ ناکما  هطـساو  نودب  میقتـسم و  تروص  هب  راذگ  هیامرـس  ياه  تکرـش  رد  ماهـس  شدرگ  اه  نآ  رد  هک  دنراد  دوجو  يرگید 

.تسا
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نآ عاونا  یعرش و  رظن  زا  ماهس  شدرگ  نییبت  یسررب و   - 26

یماهس ياه  تکرش  زا  لوا  عون  رد  ماهس  هلماعم 

هراشا

: درک قیبطت  ریز  ياه  شور  هب  یعرش  ياهدادرارق  اب  قباطم  یهقف  رظن  زا  ار  راک  نیا  ناوت  یم  ماهس ، شدرگ  یسررب  اب 

لجاع تروص  هب  هلماعم  لوا -  شور 

ود ره  هک  تروص  نیا  هب  دریگ ؛ یم  تروص  لجاع »  » تروص هب  هلماعم  فرط  ود  نیب  سروب  رازاب  ای  یلام  رازاـب  رد  ماهـس  شدرگ 
دـهد و یم  لـیوحت  لـجاع  تروص  هب  ار  نمثم )  ) ماهـس هدنـشورف  دـنک : یم  ارجا  يروف  لاـح و  تروص  هب  ار  دوخ  دادرارق  فرط ،

.دوش یمن  رت  شیب  زور  کی  زا  هک  یتدم  رد  ای  دزادرپ  یم  يدقن  هدنشورف  هب  ار  نمث )  ) ماهس تمیق  يرتشم 

تمیق هاگ  ره  دراد و  یم  هگن  دورب ، الاب  اه  تمیق  دوش و  رتهب  رازاب  عضو  هک  نیا  دـیما  هب  ار  ماهـس  يرتشم  یهاگ  تروص ، نیا  رد 
اضاقت و دوبمک  تلع  هب  هک  تمیق -  ندـمآ  نییاپ  لیلد  هب  يرتشم  زین  یهاگ  .درب  یم  دوس  دـشورف و  یم  ار  دوخ  ماهـس  تفر ، ـالاب 

تروص هب  ضّوعم  ضوع و  نآ ، رد  هک  تسا  لـجاع  هلماـعم  عیب ، عوـن  نیا  تروـص ، ره  هب  .دـنیب  یم  ناـیز  تسا -  هضرع  شیازفا 
.دوش یم  تفایرد  لجاع 

شورف شیپ  تروص  هب  هلماعم  مود -  شور 

، یتدـم زا  سپ  ماهـس  اما  دوش ، تفایرد  الاح  تمیق  هک  دریگ  یم  لکـش  تروص  نیا  هب  سروب  رازاب  رد  هلماعم  فرط  ود  نیب  دـقع 
نیا رد  .هام  کی  الثم 
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سپ ار  ماهـس  دیاب  مه  هدنـشورف  دهدب و  هدنـشورف  هب  اج  نامه  ار  تمیق  دیاب  يرتشم  دوش ، دقعنم  اه  نآ  نیب  يدادرارق  رگا  شور ،
.تسین نآ  تحص  رد  یلاکشا  چیه  هک  تسا  ملس )  ) شورف شیپ  عیب ، زا  عون  نیا  .دنک  میلست  يرتشم  هب  ررقم  دیسررس  زا 

هیسن تروص  هب  هلماعم  موس -  شور 

، دوش تخادرپ  هاـم  کـی  زا  سپ  تمیق  دـیاب  هک  تروص  نیا  هب  دریگ  یم  تروص  سروـب  رازاـب  رد  هلماـعم ، فرط  ود  نیب  دادرارق 
ماهس هدنـشورف  هک  تسا  مزال  تروص ، نیا  رد  .مود  تلاح  سکع  رب  تسرد  دوش ، هداد  لیوحت  اج  نامه  دیاب  ماهـس )  ) نمثم یلو 

رد ًاعرش  تسا و  هیسن  دادرارق ، زا  عون  نیا  .دیامن  تخادرپ  ررقم  دیـسررس  رد  ار  تمیق  زین  يرتشم  دنک و  میلـست  يرتشم  هب  ًاروف  ار 
.تسین یکش  چیه  ياج  نآ  تحص 

لجؤم تروص  هب  هلماعم  مراهچ -  شور 

ای هام  کی  دـننام   ) نیعم نامز  تدـم  زا  سپ  فرط  ود  زا  کی  ره  هک  تروص  نیا  هب  دریگ ، یم  تروص  ماهـس  تمیق و  نیب  هلماعم 
ود ره  هک  ینّیعم  تقو  رد  هلماعم  فرط  ود  ره  تروص ، نیا  رد  .دننک  یم  میلست  رگیدمه  هب  ار  ضّوعم  ضوع و  هام ،) هس  ای  هام  ود 

.دننک باسح  هیوست  میلست و  ار  ضّوعم  ضوع و  تسیاب  یم  دنا ، هدرک  قفاوت  نآ  رب 

نآ تحـص  هب  مکح  ناوت  یم  ایآ  دنک ، یمن  قدص  دادرارق  هلدابم و  نیا  رب  هیـسن  ملـس و  ناونع  هک  نیا  اب  دوش  یم  هدیـسرپ  یهاگ 
؟ درک

رب فقوتم  دقع ، تحص  اریز  درک ؛ مکح  نآ  تحص  هب  ناوت  یم  هلب ، خساپ :
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، دادرارق تیعورـشم  یتسرد و  رد  هکلب  دـنک ، قدـص  نآ  رب  هدـمآ ، یمالـسا  تعیرـش  رد  هک  یـصاخ  دوقع  زا  یکی  هک  تسین  نیا 
لوق لومـشم  ساسا  نیا  رب  .دراد  دوجو  تقباطم  نیا  زین  اج  نیا  رد  دـنک و  یم  تیافک  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراـِجت   » یلک ناونع  اـب  قاـبطنا 

یعنام نیا  رب  اـنب   1« ٍضارَت ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّـالِإ  ِلِـطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَـت  ـال  :» تسا هدومرف  هک  دوش  یم  لاـعتم  دـنوادخ 
.مینک مکح  نآ  تحص  هب  هک  درادن  دوجو 

: تسا عون  ود  رب  دنک ، یم  تلالد  تنس  باتک و  يوس  زا  تالماعم  ياضما  رب  هک  ییاه  صن  رگید ، ترابع  هب 

.نآ دننام  هبراضم و  هراجا ، حلص ، عیب ، دننام : دنک ، یم  تلالد  صاخ  نیوانع  اب  تالماعم  ياضما  رب  هک  یصوصن  . 1

ناونع هک  اج  نآ  زا  ٍضارَت . » ْنَع  ًهَراِجت   » دوقع و ناونع  لثم : دـنک  یم  تلالد  ماع  نیوانع  اب  تالماعم  ياـضما  رب  هک  یـصوصن  . 2
قالطا لومشم  هک  تسا  لقتسم  يا  هلماعم  هلماعم ، نیا  اریز  تسا ؛ حیحص  ًاعرش  دنک ، یم  قدص  مراهچ ) شور   ) هلماعم نیا  رب  ماع 

.دوش یم  هفیرش  هیآ 

؟ دنهدب رارق  تدم  قح  زا  لزانت  رایخ  قح  دوخ  يارب  دنناوت  یم  هدنشورف  رادیرخ و  ایآ  دوش  هدیسرپ  دیاش 

یم دوخ  ینامز  قح  زا  دـنیبب ، ار  اه  تمیق  ندـمآ  نییاپ  ياـه  هناـشن  يرتشم  هاـگ  ره  مینک : یم  یـسررب  ار  لاوس  نیا  بناوج  ادـتبا 
رد .دنک  میلست  يو  هب  الاح  دوب ، هدرک  قفاوت  نآ  رب  هک  ار  یماهس  دهاوخ  یم  هدنشورف  زا  درذگ و 
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هب رازاب  زا  ار  ماهس  دوش  یم  روبجم  دوبن ، رگا  دنک و  یم  میلست  يرتشم  هب  ار  نآ  دوب ، دوجوم  هدنشورف  دزن  ماهس  رگا  تروص ، نیا 
نتفر الاب  ياـه  هناـشن  هدنـشورف  هاـگ  ره  .دـشورف  یم  ار  ماهـس  هطـساو ، قیرط  زا  هیوست و  دـعوم  زا  شیپ  يرتشم  درخب و  زور  خرن 

، دـندوب هدرک  قفاوت  نآ  رب  هک  ار  یتمیق  دـهاوخ  یم  يرتـشم  زا  درذـگ و  یم  دوخ  تلهم  ناـمز و  قح  زا  دـنیبب ، رازاـب  رد  ار  تمیق 
.درخ یم  رازاب  زا  زور  خرن  هب  ار  ماهس  يو  داد ، يو  هب  ار  تمیق  يرتشم  هاگ  ره  .دزادرپب 

یقح نینچ  رگا  دنهد و  رارق  دقع  نمـض  رد  دوخ  يارب  ار  رایخ  نیا  رادیرخ ، ای  هدنـشورف  هک  درادن  دوجو  یعنام  لاوس : نیا  خـساپ 
.دنهد ماجنا  ار  دوخ  ياهراک  دننک و  هدافتسا  نآ  زا  دنناوت  یم  دنهد ، رارق  دوخ  يارب  ار 

تروص هب  هک  ار  يا  هلماعم  دنناوتب  هک  دنهد  رارق  دوخ  يارب  ار  رایخ  نیا  دنناوت  یم  رادیرخ  هدنشورف و  ایآ  دوش  یم  هدیسرپ  یهاگ 
؟ دننک خسف  دنا ، هدرک  قفاوت  نآ  رب  هک  یغلبم  تخادرپ  اب  ار  هدش  ماجنا  ناشنیب  راد  تدم 

.تسا حیحص  راک  نیا  دراد و  دوجو  اه  نآ  يارب  قح  نیا  تفگ  ناوت  یم  خساپ  رد 

يا هیسن  يدقن و  دیرخ  تروص  رد  تمیق  توافت  مجنپ -  شور 

زین اهالاک  رگید  رد  هلماعم  عون  نیا  هک  دیرخ  رگید  تمیق  هب  هیـسن  تروص  هب  تمیق و  کی  هب  يدقن  تروص  هب  ار  ماهـس  ناوت  یم 
.دریگ یم  تروص 

تمیق زا  یشخب  ای  مامت  تخادرپ  تروص  هب  شورف  دیرخ و  مشش -  شور 

اب یهاگ  دریگ و  یم  تروص  تمیق  مامت  تخادرپ  اب  یهاگ  ماهس  دیرخ 
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رازاب رد  هلماعم  زا  عون  نیا  .دزادرپ  یم  هدنشورف  هب  ار  ماهس  تمیق  مامت  راذگ  هیامرـس  لوا ، تروص  رد  .تمیق  زا  یـشخب  تخادرپ 
یم يراج  اهرازاب  زا  يرایـسب  رد  هچ  نآ  دوش و  یم  ماجنا  هیـسن  تروص  هب  نآ  رد  تمیق  تخادرپ  ًالومعم  اریز  تسا ؛ رداـن  سروب 

 - کناب رد  يراج  باسح  دننام  دنک -  یم  زاب  نارازگراک ) ای  اه  لالد   ) اه هطـساو  اب  ار  یباسح  راذگ  هیامرـس  هک  تسا  نیا  دوش ،
نآ هب  دروآ ، یم  تسد  هب  راذـگ  هیامرـس  يارب  هک  ار  يا  هرهب  دوس و  مه  هطـساو  .دراپـس  یم  اج  نآ  هب  ار  راداهب  قاروا  ماهـس و  و 

باسح هب  ندرک  زیراو  تروص  هب  ای  دـشاب  تمیق  ماـمت  تفاـیرد  تروص  هب  دـیرخ  هک  هلماـعم -  عون  نیا  .دـنک  یم  زیراو  باـسح 
.تسا حیحص  اه -  هطساو  يراج 

دزادرپ و یم  هدنـشورف  هب  ار  تمیق  زا  یـشخب  يرتشم  .تسا  تمیق  زا  یـشخب  تخادرپ  تروص  هب  نآ  رد  دیرخ  مود -  تروص  رد 
راذـگ هیامرـس  ادـتبا  زا  هک  ینیعم  شخب  هب  .دریگ  یم  ضرق  دراد ، دوجو  راک  نیا  يارب  هک  يرگید  عبانم  زا  ای  اه  لـالد  زا  ار  یقاـب 

توافتم رگید  رازاب  هب  تبسن  سروب  رازاب  کی  رد  هناعیب  تبـسن  .دنیوگ  یم  هیـشاح )  ) هناعیب دزادرپب ، ماهـس  دیرخ  يارب  ار  نآ  دیاب 
نامز رد  ای  سروب  کی  رد  تبـسن  نیا  یهاگ  .دـنک  یم  توافت  رگید  نامز  ات  نامز  کی  زا  مه  سروب  رازاب  کـی  رد  یتح  تسا و 

.دریگ یم  رب  رد  ار  ماهس  تمیق  زا  دصرد  ای 40   60 دحاو ، سروب  رد  صاخ 

دزادرپ و یم  اه  لالد  هب  رالد  رازه  شش  طقف  درخ و  یم  رالد -  دص  مهس  ره  رارق  زا  ار -  مهـس  دص  يراذگ  هیامرـس  هنومن ، يارب 
یم هگن  یهدب  طرش  هب  ار  ماهس  لالد  تروص ، نیا  رد  .دنک  یم  ضرق  دوس  اب  نارگید  ای  اه  لالد  زا  ار  هدنام  یقاب  رالد  رازه  راهچ 

نامه 60 لاثم  نیا  رد  ییادتبا  هناعیب  .دراد 
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نیا رد  .دوش  یم  رالد  رازه  تشه  ماهس  عومجم  تمیق  دوش ، رالد  داتشه  مهـس  ره  تمیق  دیایب و  نییاپ  اه  تمیق  رگا  .تسا  دصرد 
نیا یعرـش  مکح  نیا ، رب  انب  .دوش  یم  دـصرد  هناعیب 50  دور و  یم  الاب  دـصرد  تمیق 50  عومجم  هب  تبـسن  لالد  ضرق  تروص ،

؟ تسیچ شورف  دیرخ و  عون 

سروب رازاب  رد  تیفیک  نیا  اب  تروص و  نیا  هب  ماهـس  شدرگ  يارب  یعنام  چـیه  ًاعرـش  اریز  تسا ؛ زیاج  یعرـش  رظن  زا  هلماـعم  نیا 
يرتشم یلک ، روط  هب  .دنا  هدش  عنم  ًاعرش  هک  دشاب  ییاه  تکرش  ماهس  زا  ماهس ، دیابن  هک  دراد  دوجو  طرـش  نیا  هتبلا  .درادن  دوجو 

.تسا مارح  ابر و  اریز  دریگب ؛ ضرق  دوس  اب  دناوت  یمن 

یضارقتسا شورف  متفه -  شور 

(1)

ینیب شیپ  یلیالد  هب  راذگ  هیامرس  یتقو  رگید ، ترابع  هب  .ددرگ  یم  يرادیرخ  هرابود  دوش و  یم  هتخورف  یهاتوک  تدم  رد  ماهس 
رازاب رد  اه  نآ  ناگدنیامن  اه و  تکرـش  زا  ار  ماهـس  اه  هطـساو  قیرط  زا  دور ، یم  الاب  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  اه  تمیق  هک  دـنک  یم 

یم رازاب  رد  زور  خرن  هب  ار  دوخ  ماهس  دش ، هدروآرب  يو  تاراظتنا  تفر و  الاب  اه  نآ  تمیق  یتقو  .دراد  یم  هگن  دریگ و  یم  ضرق 
یمرب شا  یلـصا  نابحاص  هب  ار  نآ  ضرق ، يادا  روظنم  هب  درخ و  یم  ار  ماهـس  هرابود  دـمآ ، نییاپ  اـه  تمیق  یتقو  سپـس  .دـشورف 

دیرخ خرن  توافت  زا  تسا ، هدروآ  تسد  هب  دوخ  يرادا  تامدخ  قیرط  زا  هک  يدوس  رب  نوزفا  راک ، نیا  اب  راذگ  هیامرـس  .دـنادرگ 
ياهدوس زا  زین  هطساو  .درب  یم  دوس  زین  شورف  و 
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زا تسا -  هداد  ضرق  ار  ماهس  هک  کلام -  اه ، هلماعم  نیا  ندش  ماجنا  اب  .درب  یم  عافتنا  هلماعم  ود  نیا  نیب  هلصاف  رد  تکرش  ماهس 
ینیب شیپ  فالخ  رب  رگا  سپ  .دـشاب  هتـشاد  يا  هرطاخم  کـسیر و  چـیه  هک  نیا  نودـب  درب ؛ یم  دوس  هلماـعم  ود  نیا  دوس  دـصرد 

.دش دهاوخ  اه  نایز  همه  لمحتم  ییاهنت  هب  هدنریگ  ضرق  دیایب ، نییاپ  اه  تمیق  راذگ ، هیامرس 

عرـش رظن  زا  ضرق  نتفرگ  .هاتوک  نامز  تدـم  رد  شورف  دـیرخ و  يرگید  ضرق و  لوا  تسا : هتفرگ  تروص  هلماعم  ود  اج  نیا  رد 
.دشاب یم  حیحص  زیاج و  یعرش  رظن  زا  شورف  دیرخ و  یلو  تسا ، مارح  ًاعرش  يوبر و  ضرق  نیا  اریز  تسین ؛ زیاج 

هیامرـس هک  تسا  تروص  نیا  رد  دراد و  ضرق  ندوب  تسرد  هب  یگتـسب  شورف  دـیرخ و  تحـص  اج ، نیا  رد  هک  دوش  اـعدا  دـیاش 
راذگ هیامرس  تسین و  حیحص  دنیآرف  لک  تسا ، يوبر  ناشنتفرگ  ضرق  نوچ  یلو  .دوش  هتفرگ  ضرق  ماهس  کلام  دناوت  یم  راذگ 

.دوش یمن  ماهس  کلام 

تحـص يارب  یعنام  سپ  .تسا  لـطاب  هداـیز  رادـقم  ینعی  اـبر ، حیحـص و  ًاعرـش  ضرق  دادرارق  لـصا  هک  دوش  یم  هتفگ  باوج  رد 
.درادن دوجو  شورف  دیرخ و 

دیرخ رگا  اما  تسا ، تسرد  لاکـشا و  نودب  شراک  دهد ، ماجنا  ار  شورف  دیرخ و  هدنهد ، ضرق  زا  ماهـس  نتفرگ  زا  دعب  لالد  رگا 
؟ تسا حیحص  ناش  هلماعم  ایآ  دهد ، ماجنا  ماهس  تفایرد  ضبق و  زا  شیپ  ار  شورف  و 

تلاکو هب  ار  ماهس  هک  ینامز  ات  تسا و  ضبق  رب  فقوتم  ضرق  تحـص  اریز  تسین ؛ تسرد  شورف  دیرخ و  نیا  هک  تسا  نیا  خساپ 
راذگ هیامرس  بناج  زا 
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سپ .درادن  کلام  هک  تسا  یعیب  عون  زا  عیب  نیا  تروص ، نیا  رد  .دوش  یمن  نآ  کلام  راذگ  هیامرـس  عقاو ، رد  دشاب ، هدرکن  ضبق 
.دشاب یم  حیحص  هنرگو  تسا ، لطاب  عیب  دشاب ، هدشن  دهعتم  دوخ  همذ  رد  ار  نآ  شورف  لالد ، رگا 

ره دـنراد ، تیاضر  رگیدـکی  لام  رد  فرـصت  هب  نآ ، هژیو  تاررقم  نیناوق و  لیلد  هب  اه ، سروب  ای  اـهرازاب  رد  هلماـعم  ياـه  فرط 
، عیب ندوب  لطاب  ضرف  اب  زین  ثحب  دروم  عوضوم  .دـشاب  لطاب  یعرـش  رظن  زا  دریگ ، یم  تروص  اه  نآ  نیب  هک  ییاـه  هلماـعم  دـنچ 

.دش دهاوخ  یلک  هدعاق  نیمه  لومشم 

تدمدنلب شورف  متشه -  شور 

الاب اـه  تمیق  هک  یناـمز  اـی  دـیامن  تفاـیرد  دوس  تکرـش  زا  دـنک و  يراد  هگن  ار  نآ  هک  درخ  یم  هزیگنا  نیا  هب  ار  ماهـس  صخش 
هچ نآ  ساسا  رب  اریز  دشاب ؛ تکرش  رد  نتفرگ  مهس  تکراشم و  يارب  دنچره  تسا ، زیاج  ًاعرش  عیب  عون  نیا  .دشورفب  ار  نآ  تفر ،

.درادن یعنام  دنک ، یمن  هلماعم  مارح  اب  تسا و  دنب  ياپ  لالح  هب  دوخ  تالماعم  رد  هک  یتکرش  رد  تکراشم  تشذگ ،

ضبق زا  لبق  شورف  مهن -  شور 

؟ دشورفب تفایرد  ضبق و  زا  شیپ  تسا ، هدیرخ  هک  ار  یماهس  دناوت  یم  هدنشورف  ایآ  دوش  یم  هدیسرپ  یهاگ 

اب رگم  تسین  زیاج  دـشاب ، نوزوم  ای  لـیکم  زا  رگا  اـما  تسا ، زیاـج  يا  هلماـعم  نینچ  دـشابن ، نوزوم  اـی  لـیکم  زا  عیبم  رگا  خـساپ :
.شا هیامرس 

ار نآ  ات  دشورف  یم  يرتشم  هب  هدـیرخن ، هدننکرـشتنم  تکرـش  زا  زونه  شدوخ  هک  ار  یماهـس  هدنـشورف ، هک  دنـسرپ  یم  زین  یهاگ 
دعب هام  کی  ًالثم 
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هنوگچ یعرش  رظن  زا  عیب  عون  نیا  مکح  .دشورف  یم  يرتشم  هب  میلست  روظنم  هب  ار  نآ  تفرگ ، لیوحت  ار  ماهـس  یتقو  .دهد  لیوحت 
؟ تسا

ءیـش شورف  اما  تسا ، ینالقع  ریغ  هکلب  القع ، دزن  هچ  تسین ، زیاـج  مودـعم  ناونع  هب  مودـعم  شورف  هک  دوش  یم  هتفگ  خـساپ  رد 
تیکلم هک  درادن  یعنام  اریز  تسا ؛ زیاج  رهظا ، رب  انب  هدوب -  مودعم  دادرارق  داقعنا  تقو  رد  هک  لیوحت -  میلست و  تقو  رد  دوجوم 

يروذحم چیه  راک  نیا  زا  .دنک  یم  میلست  يرتشم  هب  ار  نآ  هاگ  نآ  دوش و  یم  نآ  کلام  رخأتم ، نامز  رد  هک  دنک  اشنا  ار  یماهس 
؛ درادـن دوجو  نآ  رد  يروذـحم  هک  تسا  يداع  يرما  لعج ، اشنا و  نامز  زا  لوعجم  أشنم و  نامز  نتـشاد  هلـصاف  دـیآ و  یمن  مزال 

.درادن طابترا  اشنا  اب  تسا و  جراخ  رد  نآ  عوضوم  تیلعف  رب  فقوتم  أشنم  تیلعف  اریز 

تساشنا و نیع  ییاشنا  دوجو  اریز  دوش ؛ ادـج  دوجو  نآ  زا  تسا  لاحم  شا ، ییاشنا  دوجو  اب  هدـش ) اـشنا   ) اـشنم رگید ، تراـبع  هب 
زا تسا  تراـبع  یلعف  دوجو  زا  دوصقم  .تسین  ییادـج  نیا  زا  یعناـم  شا ، یلعف  دوجو  اـما  درادـن ، دوـجو  یگناـگود  ود ، نآ  نیب 
ریغ رد  .تسا  لاحم  جراخ  رد  شدوجو  شدوخ و  تیلعف  اریز  شدوخ ؛ تیلعف  هن  جراـخ ، رد  يو  ندوب  كّرحم  نآ و  لـعاف  تیلعف 

يارب میتفگ : هقف  لوصا  رد  هک  تساج  نیا  زا  .دـشاب  یم  ضرف  فـالخ  نیا  دـشاب و  ققحم  جراـخ  رد  هک  تسا  مزـال  تروص ، نیا 
نآ عوضوم  تیلعف  هب  تسا  مکح  تیلعف  هبترم  نامه  لوعجم ، هبترم  اما  لعج ، هبترم  زا  تسا  تراـبع  نآ  دراد و  هبترم  کـی  مکح ،

ملاـع رد  هک  تسا  يراـبتعا  يرما  مکح  اریز  دـشاب ؛ مکح  بتارم  زا  هک  تسین  نکمم  تـسین و  مـکح  بـتارم  زا  نآ ، جراـخ و  رد 
.دوش تفای  جراخ  رد  هک  تسا  لاحم  دوش و  یم  ادیپ  ربتعم  رابتعا  هب  رابتعا 
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.دنک یمن  ادیپ  طبر  عراش  هب  ًالصا  لوعجم  هبترم  لیلد ، نیمه  هب  تسا و  ضرف  فالخ  دشاب ، دوجوم  جراخ  رد  رگا 

هب هام  کی  زا  دعب  تسا  هدش  دهعتم  هک  یماهـس  هدنـشورف ، هک  تسا  نآ  ییاه  هلماعم  نینچ  رد  زکترم  فراعتم و  هک  نیا  هوالع  هب 
نآ تحـص  رد  تروص ، نیا  رد  .تسا  هدـیرخ  هداد ، دـهعت  هدنـشورف  هک  ار  يزیچ  زین  يرتشم  هتخورف و  ار  دـهدب  لـیوحت  يرتـشم 

.درادن دوجو  لاکشا 

زا هدافتسا  تیوضع و  دصق  هب  نآ  رد  تکراشم  مهس و  نتفرگ  دشاب ، لوا  عون  زا  یماهس  تکرش  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  هصالخ 
تسد نیا  زا  سروب  یلام و  رازاب  رد  ییالاک  دننام  تراجت  يارب  ار  تکرش  ماهـس  ناسنا  تسا  زیاج  نینچ  مه  .تسا  زیاج  نآ  دوس 
.دنک هدافتسا  دریگ -  یم  تروص  یلیالد  هب  زور  ره  هک  اه -  خرن  توافت  زا  یشان  دوس  زا  هک  تسا  زیاج  زین  درخب و  تسد  نآ  و 

یماهس ياه  تکرش  زا  مود  عون  رد  ماهس  هلماعم 

هب طولخم  ای  مارح  ناش  هیامرس  هک  یماهس  ياه  تکرش  زا  عون  نیا  رد  تکراشم  نتفرگ و  مهـس  دوش  یم  اعدا  تشذگ ، هک  نانچ 
نآ هک  تسا  هیامرـس  زا  یـشخب  ماهـس  اریز  درک ؛ یـسیون  هریذـپ  نآ  رد  تیوـضع  دـصق  هب  ناوـت  یمن  تسین و  زیاـج  تـسا ، مارح 
هب رازاب  رد  اه  تکرش  نیا  ماهـس  شورف  دیرخ و  نینچ  مه  .دشاب  یمن  حیحـص  نآ  دیرخ  تسا و  مارح  هب  طولخم  ای  مارح  هیامرس ،

نیا ماهس  زا  مهس  ره  اریز  تسین ؛ زیاج  هنازور  ياه  خرن  توافت  زا  یشان  دوس  زا  هدافتـسا  نآ و  اب  تراجت  يراذگ و  هیامرـس  دصق 
زا یشخب  تکرش ،
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حیحـص شورف  دـیرخ و  اب  نآ  رد  فرـصت  تسا ، مارح  هب  طولخم  ای  مارح  هیامرـس ، دوخ  نوچ  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  نآ  هیاـمرس 
.دشاب یمن  حیحص  مارح ، اب  هلماعم  هک  نانچ  مه  تسین ،

: میدرک نایب  لیصفت  هب  البق  هک  نانچ  مه  اعدا ، نیا  هب  خساپ  رد 

حیحص اه  نآ  اب  تراجت  رازاب و  رد  ناش  ماهس  دیرخ  درادن و  یعنام  یماهس  ياه  تکرـش  زا  مود  عون  رد  تکراشم  ماهـس و  دیرخ 
.تسا

یماهس ياه  تکرش  زا  موس  عون  رد  ماهس  هلماعم 

عون نیا  هچرگا  دننک ؛ تکراشم  دـنریگب و  مهـس  اه  تکرـش  زا  عون  نیا  رد  دارفا  هک  تسا  زیاج  یعرـش  رظن  زا  هک  میتفگ  رت  شیپ 
لالح و ياه  هار  زا  دوخ ، يراذگ  هیامرس  روما  رد  دنتسین ، دّیقم  هداد -  هزاجا  عرش  هک  يدودح  هب  دوخ -  تالماعم  رد  اه  تکرش 

لیدـبت مارح  هب  یئزج  ای  یلک  تروص  هب  راد  ماهـس  ِلالح  ییاراد  دوش ، یم  ببـس  زین  اـه  نآ  راـک  نیا  دـننک و  یم  هدافتـسا  مارح 
.تسا رازاب  رد  هلماعم  فرط  ود  نیب  یضارت  دوجو  لیلد  هب  رما  نیا  ندوب  زاجم  اما  دوش ،

تیوضع هزیگنا  هب  هن   ) شورف دیرخ و  اب  سروب  رازاب  رد  یتکرش  نینچ  ماهس  شدرگ  ایآ  تسین ، زاجم  راک  نیا  هک  مینک  ضرف  رگا 
رازاب رد  هنازور  هک  اه  خرن  توافت  زا  هدافتـسا  رازاب و  رد  ییالاک  دـننام  نآ  اب  تراـجت  هزیگنا  اـب  هکلب  تکرـش ، دوس  زا  هدافتـسا  و 

؟ تسا زیاج  دتفا ) یم  قافتا  سروب 

: تفگ دیاب  خساپ  رد 
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زیاج تکراشم  تیوضع و  فدـه  اب  سروب -  یلام  ياهرازاب  رد  ییاـه  تکرـش  نینچ  ماهـس  شورف  دـیرخ و  میتفگ  رت  شیپ  ًـالوا :
.تسا

نیناوق ساـسا  رب  هک  تسا  حـضاو  اریز  تسناد ، تکرـش  رد  يرتشم  تکارـش  تیوضع و  زا  ادـج  ار  ماهـس  دـیرخ  ناوت  یمن  ًاـمود :
دصق دنچ  ره  دوش ، یم  تکرش  ناراد  ماهـس  زا  یکی  هب  لیدبت  راکدوخ ، لکـش  هب  ماهـس و  دیرخ  اب  افرـص  يرتشم  تکرـش ، يّدج 

شورف دیرخ و  تمیق  نیب  توافت  زا  رگید ، يالاک  دـننام  ات  دـشاب  نآ  شورف  شدـصق  هکلب  دـشابن ، تیوضع  ماهـس ، دـیرخ  زا  يو 
؛ تسا زیاج  نتشاد  مهس  مهزاب  هدوب ، مارح  تالماعم  عون  زا  تکرـش  تالماعم  رگا  یتح  میتفگ  زین  رت  شیپ  .دروآ  تسد  هب  يدوس 

دهاوخن سروب  رد  شورف  دـیرخ و  هلیـسو  هب  نآ  اب  تراجت  یـسیون و  هریذـپ  تکراشم ، ماهـس و  دـیرخ  عنام  تالماعم  تمرح  اریز 
.دش

هلحرم رد  زین  لوا و  هلحرم  رد  تکرـش  عوـن  نیا  هیامرـس  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  تکرـش  هیامرـس  زا  یـشخب  مهـس  رگید ، یناـیب  هب 
ساسا رب  هچرگا  تسا ، هدوب  لالح  سروب ، رد  شورف  دـیرخ و  لـباق  ماهـس  تروص  هب  نآ  ندادرارق  تراـجت و  يراذـگ و  هیاـمرس 

نیا رد  .دوش  یم  ماجنا  زین  نآ  دننام  رادرم  كوخ ، تشوگ  بارش ، ابر ، دننام  مارح  لالح و  اب  هلماعم  اه ، تکرـش  نیا  جیار  نیناوق 
لالح اما  تسا ، لطاب  عرش  هاگدید  زا  عیب  هچرگا  اریز  دناسر ؛ یمن  ررض  اهالاک  نیا  تمیق  ندوب  لالح  هب  تالماعم  نیا  تمرح  اج 
ضرف اج  نیا  رد  هک  دشاب  هتشاد  لماک  تیاضر  رادیرخ  طسوت  تمیق  فرصت  هب  تبسن  هدنشورف  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  نآ  ندوب 

.درادن یعنام  سروب  رد  نآ  اب  تراجت  یسیون و  هریذپ  نیا ، رب  انب  .دشاب  یم  نیمه  رب  زین 

ص:220

نوگ هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد  جیار 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


یم صخشم  دنک ، یم  نیعم  ار  نآ  رازاب  هک  یمـسا  تمیق  اب  تکرـش  رد  یـسیون  هریذپ  دنیآرف  زا  سپ  ماهـس  شزرا  دوش : یم  اعدا 
یتمیق ربارب  دنچ  هب  یهاگ  رازاب ، رد  نآ  تمیق  اریز  تشاد ؛ دهاوخن  یتیمها  چیه  يراذـگ  شزرا  نیا  یـسیون ، هریذـپ  زا  سپ  .دوش 

دراد تلالد  رما  نیا  .دوش  یم  لیدبت  یمسا  تمیق  زا  یکچوک  شخب  هب  هکلب  نآ ، زا  رت  نییاپ  هب  هاگ  دسر و  یم  هدش  نّیعم  یمـسا 
.تسین طبترم  تکرش  هیامرس  اب  رازاب  رد  ماهس  شزرا  هک  نیا  رب 

نییاپ ای  تکرـش  تیلام  نتفر  الاب  اب  رازاب ، رد  ماهـس  شزرا  ندـمآ  نییاپ  ای  نتفر  الاب  هک  تروص  نیا  هب  تسا ، عافد  لـباق  اـعدا  نیا 
: دراد یگتسب  لماع  دنچ  هب  تکرش  ماهس  شزرا  شهاک  شیازفا و  .دراد  طابترا  میقتسم  تروص  هب  نآ  ندمآ 

؛ اضاقت هضرع و  شیازفا 

؛ دیآ یم  نییاپ  تروص ، نآ  ریغ  رد  دبای و  یم  شیازفا  ماهس  تمیق  دشاب ، الاب  تکرش  یلام  تیعقوم  رگا 

.تکرش ياه  یهدب  يدایز  یمک و 

تیلام سپ  .تسا  هتفای  شیازفا  تکرـش  یلام  شزرا  هک  تسانعم  نیا  هب  دـنک ، ادـیپ  شیازفا  رازاب  رد  یمهـس  تمیق  رگا  نیا ، رب  انب 
.تسین مارح  مهس  نیا  تشذگ ، هک  نانچ  تسا و  تکرش  هیامرس  زا  یشخب  ناونع  هب  مهس ،

تـسا زیاج  دنک ، هلماعم  لالح  هدودحم  رد  طقف  هک  دـشاب  دـّیقم  دوخ  همان  ساسا  بجوم  هب  رگا  یماهـس ، تکرـش  هک  نآ  هصالخ 
ماهس شدرگ  .دنک  هدافتسا  نآ  دوس  زا  درخب و  مهس  یتکرش  نینچ  زا  دیآ و  رد  نآ  تیوضع  هب  صخش 
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.تسا زیاج  اه  تمیق  توافت  زا  هدافتسا  تراجت و  دصق  هب  الاک -  هلماعم  دننام  اه -  سروب  اهرازاب و  رد  زین  نآ  شورف  دیرخ و  و 

يراذگ هیامرـس  رد  دوب  دازآ  هکلب  دـنک ، هلماعم  لالح  اب  ًامتح  هک  دوبن  دـّیقم  شا  موسرم  تاررقم  بجوم  هب  یماهـس  تکرـش  رگا 
ماهس و شدرگ  درخب و  ماهس  نآ  زا  دوش و  یتکرـش  نینچ  دراو  صخـش  تسا  زیاج  مهزاب  دنک ، هلماعم  مارح  ای  لالح  اب  دوخ  ياه 

تمیق ندوب  مارح  رب  يریثات  هلماعم ، تمرح  دوب و  دـهاوخ  زیاج  الاک -  هلماعم  دـننام  اه -  سروب  اـهرازاب و  رد  نآ  شورف  دـیرخ و 
.درادن نآ 

مود عون  ای  تسا  یماهس  ياه  تکرش  زا  لوا  عون  ماهس  زا  هدیرخ ، هک  ار  یماهس  دنادن  راذگ  هیامرس  رگا  دوش  یم  هدیـسرپ  یهاگ 
؟ دنک هچ  دیاب  موس ، ای 

هس نیا  نایم  یتوافت  میتفگ  هک  نانچ  نآ ، اب  تراجت  یـسیون و  هریذپ  تکراشم ، نتـشاد ، مهـس  ندوب  زاجم  رد  هک  تسا  نیا  خساپ 
.درادن دوجو  تکرش  عون 

یلو دراد  دوجو  زین  مارح  ماهـس  دوش ، یم  هتخورف  سروب  رد  هک  یماهـس  رد  هک  دنادب  یلامجا  تروص  هب  رگا  یـصخش  نینچ  هتبلا 
ماهس رد  هک  دشاب  هتشاد  لماک  نانیمطا  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب -  هتشادن  یلامجا  یهاگآ  شیوخ ، يالتبا  دروم  ياه  هبنج  یمامت  زا 

.دشاب یمن  زیاج  هنرگو  تسا ، زیاج  یماهس  نینچ  شورف  دیرخ و  درادن -  دوجو  مارح  شرظن ، دروم 

یضرف نیا  هک  تسا  یبصغ  رازاب ، رد  دوجوم  ماهس  زا  یخرب  دنادب  صخش  هک  دشاب  یم  روصت  لباق  یتروص  رد  اهنت  یـضرف  نینچ 
.تسا ردان 

ماهس زا  یخرب  تسا  نکمم  .دوب  يداع  ماهس  هرابرد  تشذگ ، هک  یثحابم 
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تسد هب  ار  نآ  تکرش  هک  يدوس  زا  یتبسن  رد  زاتمم  ماهـس  زایتما  رگا  تروص ، نیا  رد  .دشاب  زاتمم  رگید  یخرب  يداع و  تکرش ،
ماهس نابحاص  شخب  دوس  ماهس و  شزرا  زا  دصرد  تبسن 10  هب  ار  زاتمم  ماهـس  نابحاص  شخب  دوس  ینعی  دوش -  نییعت  دروآ  یم 

تروص هب  تکرـش  دـقع  رد  دادرارق  لـعج و  اـب  رگا  یهدزاـیتما  عون  نیا  دـهدب -  رارق  نآ  شزرا  زا  دـصرد  تبـسن 5  هب  ار  يداع 
تبـسن هب  زاتمم ) ماهـس  نابحاص  يداع و  ماهـس  نابحاص   ) هورگ ود  ياضعا  نیب  اـهدوس  نیا ، رب  اـنب  .درادـن  لاکـشا  دـشاب  یـضارت 

.دوش یم  میسقت  توافتم 

نیعم تبسن  هب  دوش ، میسقت  ماهس  لک  رب  دوس  هک  نآ  زا  شیپ  زاتمم ، ماهـس  نابحاص  هک  دشاب  تروص  نیا  هب  دناوت  یم  یهدزایتما 
لک رب  ای  يداع  ماهـس  رب  دوس  هدنام  یقاب  سپـس  .دننک  یم  تفایرد  صلاخ  دوس  زا  دصرد -  ًالثم 10  ناشماهس -  یمسا  شزرا  زا 

ماهـس ود  ره  رب  ات  دـنام  یمن  یقاب  يدوس  هک  دـتفا  یم  قافتا  یهاگ  تلاـح  نیا  رد  .دوش  یم  میـسقت  زاـتمم  يداـع و  زا  معا  ماـهس 
هک تسا  نآ  دادرارق  نیا  ياضتقم  اریز  تسا ؛ تکرش  دقع  ياضتقم  فالخ  تسین و  حیحص  راک  نیا  تفگ  ناوت  یم  .دوش  میـسقت 

تروص هب  ار  نآ  ناوت  یمن  نینچ  مه  .دشاب  کیرش  دوس  رد  عاشم  تروص  هب  دوخ و  مهس  تبـسن  هب  تکرـش ، ياضعا  زا  وضع  ره 
رد ادتبا  زا  اهدوس  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  تکرـش ، زاتمم  ماهـس  نابحاص  زا  هجیتن  طرـش  تحـص  اریز  درک ؛ حیحـصت  هجیتن  طرش 

زاتمم ماهـس  نابحاص  کلم  رد  ادتبا  زا  دوس  تسین و  روط  نیا  هک  یلاح  رد  ماهـس ، نابحاص  تیکلم  رد  هن  دـشاب ، تکرـش  تیکلم 
زاتمم ماهس  نابحاص  کلم  رد  نامز  مه  تسا ، ماهـس  نابحاص  کلم  رد  هچ  نآ  دوش  یمن  بجوم  هدشدای  طرـش  دوش و  یم  لخاد 

.تسا دیعب  هک  دنشاب  هدرک  طرش  تکرش  دادرارق  رد  ار  عوضوم  نیا  هک  نیا  رگم  دوش ، لخاد 
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هدش سیسأت  یمالسا  ياهروشک  رد  هک  تسا  یماهس  ياه  تکرش  رد  یلام  ماهس  ماکحا  دروم  رد  دش ، هتفگ  نونک  ات  هچ  نآ  مامت 
.تسا ناناملسم  ِنآ  زا  نآ  هیامرس  و 

ییاه ناسنا  یمامت  يارب  يدبا  یتعیرش  هک  نیا  لیلد  هب  یمالـسا  سدقم  تعیرـش  هک  مینک  یم  يریگ  هجیتن  هنوگ  نیا  ثحب  نیا  زا 
ياه شلاچ  عاونا  يارب  ار  يا  هتـسیاش  ياـهراک  هار  دـننک ، یم  یگدـنز  یکاـخ  هرک  نیا  يور  رب  خـیرات  لوط  رد  دـبا  اـت  هک  تسا 

.تسا هتفرگ  رظن  رد  ینامز  ره  رد  رشب  يونعم  يدام و  یعامتجا ، يدرف ، گرزب 

ماهس یسیون  هریذپ  نآ و  فلتخم  لاکشا  عاونا و  اب  یماهـس  ياه  تکرـش  رد  تکراشم  يارب  يروخرد  ياه  لح  هار  يور ، نیا  زا 
.میدرک هئارا  اه ) سروب   ) یلام ياهرازاب  رد  نآ  اب  تراجت  فلتخم و  ياه  تروص  هب 
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نآ یعرش  مکح  یمالساریغ و  یجراخ  ياهروشک  رد  یماهس  ياه  تکرش   - 27

هراشا

: دراد دوجو  تکرش  عون  دنچ  ییاهروشک  نینچ  رد 

هلماعم هدننک و  تسم  ياه  یندیشون  عاونا  بارش و  دیلوت  دننام  تسا ، هدش  انب  مارح  ياه  يراذگ  هیامرس  ساسا  رب  اهنت  تکرش  . 1
.ابر اب 

؛ تسا هدش  انب  ود ) ره   ) مارح لالح و  ياه  يراذگ  هیامرس  ساسا  رب  تکرش  . 2

نآ ریظن  نداعم و  تفن ، تکرـش  قرب ، یماهـس  تکرـش  دننام  تسا ، هدش  انب  لالح  ياه  يراذگ  هیامرـس  ساسا  رب  اهنت  تکرـش  . 3
.دنک افتکا  دوخ  نیعم  لالح و  ياهراک  هب  هک  نیا  رب  طورشم  ینامتخاس ، یتعنص و  يزرواشک ، ياه  تکرش  نوچ  مه 

اه تکرش  نیا  رد  ندش  میهس  یعرش  مکح 

تسا و زیاج  دراد ، هک  یماسقا  مامت  اب  یماهـس  ياه  تکرـش  عاونا  رد  تکراشم  هک  دوش  یم  راکـشآ  دش ، نایب  رت  شیپ  هچ  نآ  زا 
: تسا زاجم  لیلد  ود  هب  رما  نیا  .داد  ماجنا  ار  تکراشم  نیا  يا ، هرواشم  تایلمع  اه و  نآ  ماهس  دیرخ  قیرط  زا  ناوت  یم 

زا مادکره  تیاضر  .دننک  یم  اهرازاب  رد  ماهس  دتس  داد و  هب  مادقا  رازاب ، يدج  نیناوق  ساسارب  اه  تکرـش  نیا  ناسیون  هریذپ  لوا :
داد و اه و  هلماعم  نیا  هک  تسا  نآ  رب  ینبم  زین ، يرگید  لام  رد  فرصت  هب  هلماعم  فرط  ود 
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نایم دوجوم  یـضارت  رد  ًاتابثا ، ًایفن و  یتلاخد ، چیه  عرـش ، هاگدید  زا  تالماعم  نیا  ندوب  لطاب  دشاب و  نیناوق  نیمه  قباطم  اهدتس ،
.درادن تالدابم  تالماعم و  نیا  رد  ناشیا 

؛ مارح اب  هتخیمآ  یتح  هن  و  مارح ، هن  دنتسه و  لالح  هیامرـس  ياراد  اه  تکرـش  نیا  عاونا  یمامت  تشذگ ، هک  نانچ  رگید ، يوس  زا 
اه تکرـش  هنوگ  نیا  رد  رما  نیا  ًـالومعم  هک  دـشاب  یبصغ  تکرـش  هیامرـس  هک  تسا  روصت  لـباق  یناـمز  هیامرـس  ندوب  مارح  اریز 

.درادن دوجو 

تسا و زیاج  ناش  ياه  تمیق  توافت  زا  هدافتسا  رازاب و  رد  ناش  ماهس  شورف  دیرخ و  اه ، تکرش  نیا  رد  یـسیون  هریذپ  نیا ، رب  انب 
.تسین دراو  تسا » هتسباو  اه  نآ  هیامرس  ندوب  لالح  هب  اه ، تکرش  نیا  ماهس  دیرخ  ندوب  زیاج   » هک لاکشا  نیا 

یـسیون هریذپ  دـشاب ، مارح  هب  طولخم  ای  مارح  اه  تکرـش  نیا  هیامرـس  هک  یتروص  رد  هک ): تسا  نیا  ثحب  نیا  هب  رگید  لاکـشا  )
طولخم ای  مارح و  هک  تسا  يا  هیامرس  زا  یشخب  يارب  یسیون  هریذپ  عقاو  رد  یـسیون ، هریذپ  نیا  هک  اریز  تسین ، زیاج  اه  نآ  ماهس 

.دشاب یم  مارح  هب 

تسا و لالح  یماهس  ياه  تکرش  همه  هیامرس  هک  دوب  نیا  نآ  میدرک و  حرطم  ًالبق  هک  تسا  یثحب  لاکشا ، نیا  ندوبن  دراو  لیلد 
.دشاب یبصغ  ای  مارح  شا  هیامرس  هک  دوش  یمن  تفای  یتکرش  لومعم ، روط  هب 

، تسا هدش  لیکـشت  ناناملـسم  ریغ  لاوما  اب  یماهـس  ياه  تکرـش  نیا  هک  اج  نآ  زا  میـشوپب ، مشچ  عوضوم  نیا  زا  رگا  یتح  مود :
زیاج ناناملسم  يارب 
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هب شور  نیا  اب  دـنیامن و  هدافتـسا  نآ  ياهدوس  زا  دزادرپب ، رازاب  رد  نآ  هلماعم  هب  دـننک ، یـسیون  هریذـپ  ار  اـه  نآ  ماهـس  هک  تسا 
.دنبای تسد  نانآ  ياه  تورث 

: مینک نییبت  ار  ریز  هجیتن  ود  میتسناوت  اج  نیا  ات 

 - نیـضوع هک  ضرف  نیا  اب  یتح  دوش ؛ یم  ماجنا  نآ  لاثما  ای  هراجا  هبراضم ، عیب ، ناونع  اب  یماهـس  ياه  تکرـش  رد  هک  يا  هلماعم 
ار هلماعم  تخص  طیارش  زا  یکی  هلماعم  نیا  اریز  تسا  لطاب  دنـشاب ، لالح  لام  زا  دوخ  يدوخ  هب  نآ -  لاثما  الاک و  ای  ماهـس  ریظن 

.درک مکح  نآ ، لاثما  هبراضم و  ای  عیب  ناونع  اب  نآ  یتسرد  هب  ناوت  یمن  درادن و 

؟ دومن هلماعم  نیا  یتسرد  هب  مکح  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراِجت   » ناونع اب  ایآ 

یعرـش قدص  نیا  زا  یعنام  دنک و  یم  قدـص  نآ  رب  القع  هاگدـید  زا  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراِجت   » ناونع هک  نوچ  هلب ، هک  تسا  نیا  خـساپ 
« . ٍضارَت ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّالِإ  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  ال  :» تسا همیرک  هیآ  نیا  قباطم  قلطم ، لکش  هب  درادن و  دوجو 

رظنرد عیب  ناوـنع  هب  ناوـت  یمن  ار  ددـنویپ  یم  عوـقو  هب  اـه -  سروـب  یلاـم -  ياـهرازاب  رد  هک  ییاهدـقع  میدرک : ناـیب  ور  نیا  زا 
ًهَراِجت  » یلک ناونع  هک  تسین  يدـیدرت  هتبلا  .درادـن  دوجو  اه  نآ  رد  شـصاخ ، ناونع  هارمه  هب  عیب  تحـص  ياهطرـش  اریز  تفرگ ،

ْنَع ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّالِإ  :» هیآ لومـشم  سروب ، ياهرازاب  ياـه  شورف  دـیرخ و  ناونع ، نیا  اـب  دـنک و  یم  قدـص  نآ  رب  ٍضارَت » ْنَع 
.دشاب یم  ٍضارَت »

رد شورف  دیرخ و  ناونع  اب  هک  ییاهدتسوداد  رد  دوش  ضرف  رگا   - 2
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كوخ تشوگ  رادرم ، بارش ، دننام  دشاب ، یم  عونمم  مارح و  ًاعرش  هک  تسا  یلاوما  زا  عیبم  دوش ، یم  ماجنا  یماهـس  ياه  تکرش 
نیا ندوب  لـطاب  اریز  دـشاب ؛ ٍضارَت » ْنَع  ًهَراـِجت  َنوُکَت  ْنَأ   » هفیرـش هیآ  قـالطا  لومـشم  تـالماعم  نیا  درادـن  ناـکما  نآ ، لاـثما  و 

لومشم سپ  درادن ، یتیلام  عرـش ، هاگدید  زا  تسین و  کلمت  کیلمت و  لباق  عیبم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  عیب ، ناونع  هب  اهدتـسوداد 
نیمه هب  دـشاب و  هتـشاد  ار  دتـس  داد و  تروص  هب  تراـجت  تیلباـق  هک  تسا  یلاوما  رد  هیآ  لومـش  نوچ  ددرگ ؛ یمن  زین  قوـف  هیآ 

دتسوداد یعرش ، هاگن  زا  اه ، نآ  دتسوداد  اریز  دریگ ، یمنرب  رد  ار  ابر  كوخ و  تشوگ  رادرم و  بارـش و  اب  شورف  دیرخ و  لیلد ،
.درادن شورف  دیرخ و  تیلباق  هک  تسا  یلاوما  اب 

یعرش هاگن  زا  الاک  ناونع  هب  اه  تکرش  نیا  ماهس  اب  دتس  داد و  مکح 

.دوش یم  نشور  یماهس  ياه  تکرش  عاونا  یمامت  ماهس  ندیرخ  یعرش  مکح  دش ، هتفگ  هچنآ  زا 

تکرش هیامرس  زا  یشخب  هدش ، هدیرخ  عقاو  رد  هک  يزیچ  اریز  درادن ، تیعوضوم  تسا  مهس  هک  تهج  نآ  زا  مهس  دوش : یم  اعدا 
.تسین زیاج  نآ  یعضو  شورف  دیرخ و  ضرف ، ود  ره  رد  تسا و  مارح  هب  طولخم  ای  مارح و  ای  هک  تسا 

؛ مارح هب  هتخیمآ  هن  تسا و  مارح  هن  هیامرس  نیا  نکیل  تسا ، تکرـش  هیامرـس  زا  یـشخب  ماهـس  دنچره  اریز  تسا ، دودرم  اعدا  نیا 
عونمم مارح و  ًاعرـش  هک  یتالماعم  سپ  .تسین  ود  نآ  نایم  يا  همزالم  درادـن و  تمیق  ندوب  مارح  رد  يریثأـت  هلماـعم  تمرح  هکلب 

، رادرم بارش ، شورف  دننام  دشاب ، یم 
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عونمم ياهالاک  نیا  ربارب  رد  رادـیرخ  زا  هدنـشورف  هک  ییاه  تمیق  یلو  تسا ، دـساف  یعرـش  رظن  زا  هچرگا  اـبر ، كوخ و  تشوگ 
هاگن زا  هچرگا  دنک ، فرـصت  هدش  دای  ياهالاک  تمیق  رد  هدنـشورف  دراد  تیاضر  رادیرخ  هکارچ  تسا ، لالح  دـنک ، یم  تفایرد 

.تسا لطاب  اه  نآ  نتخورف  یعرش 

اما دوش ، یم  لیکشت  هتسناد ، عونمم  ار  اه  نآ  عرش  هک  اهدتسوداد  نیا  تمیق  زا  یماهس  تکرـش  هیامرـس  هک  دنچره  ساسا ، نیا  رب 
.درادن یلاکشا  هدمآ ، دوجو  هب  ياه  تمیق  توافت  زا  هدافتسا  نآ و  هلماعم  ماهس ، دیرخ  تیّلح ، لیلد  هب  تسا و  لالح  هیامرس  نیا 

دـیرخ و اهرازاب  رد  هک  دراد  ار  ییاهالاک  ریاس  تیعـضو  ددرگ ، یم  هلدابم  اهرازاب  رد  هک  یماهـس  هک  دوش  یم  نشور  اـج  نیا  رد 
، رازاب رد  اهالاک  نیا  شورف  دیرخ و  ور ، نیا  زا  .اه  نآ  لاثما  امرخ و  جنرب ، مدنگ ، تفن ، سم ، هرقن ، الط ، دننام  دـنوش ، یم  شورف 

تقباطم هلماعم ، ندوب  تسرد  رایعم  اریز  دشاب ، یم  لطاب  یعرـش  رظن  زا  هچرگا  تسا ، حیحـص  رازاب  يدج  نیناوق  ماظن و  اب  قباطم 
.سدقم عراش  هاگن  زا  نآ  یتسرد  هب  هن  دراد ، یگتسب  رازاب  نیناوق  هب  رادیرخ  هدنشورف و  تیاضر  هک  ارچ  تسا ، رازاب  نیناوق  اب  نآ 

تسا تسرد  شورف  دیرخ و  نیا  دشاب ، نآ  یعطق  ماظن  قبطرب  رازاب  رد  اهالاک  ریاس  ماهـس و  شورف  دیرخ و  هاگره  لیلد ، نیمه  هب 
زا عیب  ناونع  هب  هلماعم  نیا  هک  دنچره  تسوا ، لام  رد  يرگید  فرـصت  هب  رادـیرخ  هدنـشورف و  تیاضر  رایعم  ماظن ، نیمه  دوجو  و 

.دشاب لطاب  تعیرش  هاگن 

.دشاب یم  تسرد  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراِجت   » ناونع هب  دتس  داد و  نیا  دش ، نایب  البق  هچ  نآ  رب  انب  سپ 
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( یمالساریغ ياه  تکرش  زا  ماهس  دیرخ  رد   ) هدش دراو  ياه  لاکشا  زا  دناوت  یم  صخش  هدش ، ثحب  دراوم  همه  زا  یشوپ  مشچ  اب 
نیا ندروآ  نوریب  اه و  تکرـش  نیا  ماهـس  رب  نتفای  طلـست  يارب  دهد  رارق  يا  هلیـسو  ار  ماهـس  دیرخ  هک  دبای  ییاهر  لکـش  نیا  هب 

تـسا زیاج  وا  يارب  دنک ، لمع  هنوگ  نیا  یـصخش  هچ  نانچ  .دشاب  ماهـس  دیرخ  وا  فده  هک  نیا  هن  ناناملـسمریغ ، تسد  زا  ماهس 
.دربب هرهب  اه  تمیق  توافت  زا  دنک و  تراجت  اه  نآ  اب  دشورفب و  رازاب  رد  ار  ماهس  نآ  هک 

دیرخ درادـن و  دوجو  موس  مود و  لوا ، عون  ياه  تکرـش  ماهـس  نایم  یتواـفت  عوضوم ، نیا  رد  هک  دوش  یم  نشور  ساـسا ، نیا  رب 
.تسا زیاج  اه  تمیق  توافت  زا  هدافتسا  فده  اب  شورف و  دیرخ و  تروص  هب  رازاب  رد  نآ  هلدابم  هس و  ره  ماهس 

: میزادرپ یم  ثحب  نیا  جیاتن  نایب  هب  نونکا 

، دننک دتسوداد  تعیرش  هدودحم  رد  اهنت  دندیقم  دوخ  ياه  همان  ساسا  بجوم  هب  هک  ییاه  تکرش  رد  تکارش  نتشاد و  مهس   - 1
رازاب رد  اه  نآ  شورفودیرخ  هلدابم و  دصق  هب  اه  تکرش  نیا  ماهس  ندیرخ  نینچ ، مه  .تسا  زیاج  ناشدوس  زا  ندرب  هرهب  فده  اب 

.تسا زیاج  دیآ ، یم  شیپ  هنازور  هک  اه  تمیق  توافت  زا  ندرک  هدافتسا  الاک و  دننامه 

شورف دیرخ و  زین  دنشاب و  یمن  دیقم  لاعتم  دنوادخ  تعیرش  دودح  رد  هلماعم  هب  هک  ییاه  تکرش  رد  تکارش  ندش و  میهـس   - 2
.تسا زیاج  زین  اه  نآ  تمیق  توافت  زا  هدافتسا  رازاب و  رد  ماهس  نیا 
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زا شورف ؛ دیرخ و  ياه  تلاح  عاونا  هب  و  نالالد ) نارازگراک و   ) اه هطـساو  طسوت  ای  میقتـسم  لکـش  هب  ماهـس  شورف  دیرخ و   - 3
.تسا زیاج  شورف ، شیپ  ای  هیسن  دقن ، هلمج 

ای رتمک  ای  هام  ود  هام ، کی  دننام  صخشم ، ینامز  تدم  زا  سپ  ماهس )  ) نمثم ای  تمیق )  ) نمث لیوحت  رازاب و  زا  ماهس  ندیرخ   - 4
.تسا زیاج  رتشیب ،

دعب هام  کی  ار  نآ  تسا  رارق  تسین و  دوجوم  رضاح  لاح  رد  هک  دنک  یماهـس  شورف  هب  مادقا  رازاب ، رد  هدنـشورف  تسا  زیاج   - 5
زاجم لیلد  دـهد ، یم  لیوحت  يرتشم  هب  درخ و  یم  رازاب  ای  تکرـش  زا  ار  نآ  يو  دـش ، يرپس  هام  کی  هک  یماگنه  .دـهد  لـیوحت 

.تسا هدش  نایب  ًالبق  نآ ، ندوب 
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نآ عاونا  هضرق و  قاروا 

.دنک یم  رشتنم  یمومع  ياه  هنیزه  نیمأت  يارب  تلود  یتلود : . 1

.دننک یم  رداص  دوخ  ياه  هژورپ  یلام  نیمأت  يارب  یللملا : نیب  ياه  کناب  دننام  یمومع  ياهداهن  . 2

.یمسر ریغ  یمسر و  ياه  کناب  زا  معا  یلحم  ياه  کناب  دننام  یصوصخ  ياهداهن  . 3

.دننک یم  رشتنم  دوخ  ياه  هژورپ  ياه  هنیزه  نیمأت  يارب  صاخ : یتموکح  ياهداهن  . 4

.نآ دننام  یتامدخ و  یتعنص ، يراجت ، ياه  تکرش  هضرق  قاروا 

هضرق قاروا  فیرعت 

هدهع هب  هقیثو  ناونع  هب  ار  نآ  هدننکرـشتنم ، دشاب و  یم  هدننکرداص  همذ  رد  نیعم  یلام  دهد  یم  ناشن  هک  يدنـس  زا  تسا  ترابع 
.تسا هتفرگ 

ماهس هضرق و  قاروا  اه  تهابش 

؛ تسا ناسکی  يا  هعومجم  ره  يارب  ود  ره  یمسا  شزرا   - 1

؛ دنراد ار  یلام  رازاب  رد  هلدابم  شدرگ و  تیلباق  ود  ره   - 2

.دنرادن ار  ندش  میسقت  هیزجت و  تیلباق  مادک  چیه   - 3

ماهس هضرق و  قاروا  ياه  توافت 

هیامرس زا  یشخب  ماهس  هک  یلاح  رد  تسین ، تکرش  هیامرس  زا  یئزج  تسا و  تکرش  يراکناتسب  یهاوگ  هقیثو و  هضرق  قاروا   - 1
هب تکرش 
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؛ دیآ یم  باسح 

دوس تکرش  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .ررض  هاوخ  دنک ، دوس  تکرـش  هاوخ  دنک ؛ یم  تفایرد  دوس  هضرق  قاروا  بحاص   - 200
؛ دوش یم  ررضتم  دنک ، ررض  تکرش  رگا  درب و  یم  دوس  مهس  بحاص  دنک ،

هک یلاح  رد  تسین ، تکرـش  ياضعا  زا  يو  اریز  دنک ، یمن  تکراشم  نآ  نابحاص  اب  تکرـش ، هرادا  رد  هضرق  قاروا  بحاص   - 3
.دوش یم  بوسحم  ناکیرش  زا  یکی  يو  اریز  دنک ؛ یم  تکراشم  تکرش  ياضعا  رگید  اب  مهس  بحاص 

هضرق قاروا  شورف  دیرخ و 

يارب ناراذـگ  هیامرـس  نارجات و  رگا  .دـنک  یم  رییغت  رازاب  ياه  تمیق  نتفر  نییاپ  الاب و  اب  اـهالاک  رگید  دـننام  هضرف  قاروا  تمیق 
رد اه  هطساو  اب  دنوش ، دنم  هقالع  هضرق  قاروا  دیرخ  هب  شورف ، دیرخ و  تمیق  توافت  زا  یـشان  دوس  زا  هدافتـسا  يراذگ و  هیامرس 

ناراذـگ و هیامرـس  تساوخرد  ندوب  يّدـج  نانیمطا و  زا  سپ  زین  اه  هطـساو  .دـنریگ  یم  سامت  نـالالد -  کـناب و  دـننام  رازاـب - 
رازاب عاضوا  رازاب و  رد  قاروا  ياه  تمیق  خرن و  زا  ات  دـنریگ  یم  سامت  سروب  رازاب  اب  کناب ، دزن  اه  نآ  هدرپس  دوجو  هب  ناـنیمطا 

.دنهد یم  ماجنا  ار  شورف  دیرخ و  دنتفای ، بولطم  يرتشم  يارب  ار  تیعضو  هچ  نانچ  .دنوش  هاگآ 

: دراد دوجو  هلئسم  ود  اج  نیا  رد 

؛ نآ هلماعم  هضرق و  قاروا  شدرگ  یعرش  مکح  لوا - 

.قاروا هلماعم  يارب  اه  هطساو  يوس  زا  دزمراک  نتفرگ  یعرش  مکح  مود - 
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: درک ریسفت  لکش  ود  نیا  هب  ناوت  یم  ار  تسخن  هلئسم 

یم رـشتنم  نیعم  یمـسا  تمیق  هب  ار  نآ  هدـننکرداص ، اریز  میریگب ؛ رظن  رد  ضرق  دادرارق  ساسا  رب  ار  قاروا  هلماـعم  دـنیآرف  فلا )
دشورف و یم  رالد  هب 95  يدقن  تروص  هب  تسا -  هام  شـش  ًالثم  نآ  تدم  هک  ار -  راد  تدم  رالد  دص  مینک  یم  ضرف  ًالثم  .دنک 
ار قاروا  دریگ و  یم  ضرق  راد  تدم  تروص  هب  رالد  دص  هب  يدقن  ار  رالد  يو 95  اریز  دهد ؛ یم  ماجنا  ار  ضرق  دنیآرف  عقاو ، رد 
(، لاثم نیا  رد  رالد  جنپ   ) تسا هتخادرپ  هک  يا  هفاضا  لوپ  تدم ، نایاپ  رد  تسا و  نید  هقیثو  دنـس ، نیا  .دهد  یم  هدنریگ  ضرق  هب 

.تسا يوبر  ضرق  هلماعم  عقاو ، رد  اریز  تسین ؛ زیاج  قاروا  نیا  هلماعم  شدرگ و  نیا ، رب  انب  .دوش  یم  هدرمش  ضرق  رب  يوبر  دوس 

نییبت .دوش  یم  هتخادنا  ریخأت  هب  نیعم  تقو  ات  نمثم )  ) ضّوعم هک  مینک  یسررب  شورف  دیرخ و  دادرارق  ساسا  رب  ار  هلماعم  نیا  ب )
یم دـقن  تروص  هب  رـالد  هب 95  ار  راد ) تدـم   ) ههام شـش  رالد  دـص  لاـثم ، نیا  رد  دنـس  هدـننکرداص  هک  تسا  نینچ  هلئـسم  نیا 
اریز تسا ؛ هنوگ  نیمه  اـج  نیا  رد  هک  دنـشاب  تواـفتم  مه  اـب  ضّوعم  ضوع و  هک  تسا  نیا  تسا ، ربتعم  عیب  رد  هچ  نآ  دـشورف و 

.دنک یم  تیافک  عیب  قدص  رد  تریاغم ، توافت و  هزادنا  نیمه  .دشاب  یم  همذ  رد  یلک  رما  ضّوعم »  » یجراخ و نیع  ضوع » »

رد هلماعم  نیا  .میا  هدرک  يزاب  ظاـفلا  اـب  ًافرـص  میریگب ، رظن  رد  عیب  ار  هلماـعم  نیا  رگا  هک  دوش  لاکـشا  اـعدا و  نینچ  تسا  نکمم 
لوغـشم لام  نآ  لثم  هب  يو  همذ  دوش و  يرگید  صخـش  لاـم  کـلام  صخـش ، هک  تسا  نیا  ضرق  كـالم  اریز  تسا ؛ ضرق  عقاو 

شورف دیرخ و  هلماعم  رب  زین  كالم  نیا  ددرگ و 
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.دنک یم  ادیپ  قابطنا  هضرق  قاروا 

موهفم ضوع و  لباقم  رد  تسا  نیع  کیلمت  عیب ، موهفم  دراد ؛ قرف  ضرق  اب  عیب  موهفم  اریز  تسا ؛ عاـفد  لـباق  لاکـشا  اـعدا و  نیا 
رد دراد ، همذ  رد  هک  ار  یغلبم  کیلمت  قاروا ، هدننکرداص  رگا  نیا ، رب  انب  .نآ  لثم  هب  تنامـض  لباقم  رد  تسا  نیع  کیلمت  ضرق ،
هک تسا  یلاح  رد  نیا  .دشاب  ضرق  هجیتن  نامه  نآ ، هجیتن  دنچ  ره  دوش ، یم  ققحم  عیب » ، » دشاب هدرک  دصق  یجراخ  ضوع  لباقم 

.تسا هدش  ققحم  ضرق » ، » دنک دصق  نآ  لثم  هب  تنامض  اب  ار  ءیش  کیلمت  هدننکرداص ، رگا 

بلطم هصالخ 

هراشا

هک تروص  نیا  هب  دشاب ؛ شورف  دیرخ و  ساسا  رب  دناوت  یم  اه ، سروب  یلام و  ياهرازاب  رد  اه  نآ  شدرگ  قاروا و  هلماعم  دـنیآرف 
ضرق ساسا  رب  دناوت  یم  تایلمع  نیا  سپ  .دشورف  یم  همذ  رد  یجراخ  نیع  لباقم  رد  نیعم  تقو  ات  ار  اه  نآ  تمیق  هدـننکرداص ،

هب قاروا  نتفرگ  رظن  رد  ضرق و  ناونع  هب  نیعم  تدم  ات  لثم  هب  تنامض  لباقم  رد  غلبم  تفایرد  هلیسو  ناونع  هب  قاروا  ندادرارق  - 
.دوش كرت  هلئسم  رد  طایتحا  دیابن  لاح ، نیع  رد  .دریگن  ماجنا  ضرق -  رب  هقیثو  هباثم 

يا هیرظن  هب  تسا -  عیب  ظـفل  تحت  ضرق  ندـناشوپ  اـهنت  راـک  نیا  دوش  یم  هتفگ  هک  هیرظن -  نیا  زا  ییاـهر  يارب  میناوت  یم  هتبلا 
ًالثم روشک -  جـیار  لوپ  هب  قاروا  تمیق  رگا  .مینک  هلماعم  یجراخ  زرا  اـب  ار  هضرق  قاروا  هک  تروص  نیا  هب  میرواـیب ، يور  رگید 

يا یجراخ  زرا  نآ  هب  ار  قاروا  دشاب ، رانید - 
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هک تسین  یکـش  .دوش  زین  هدـیاف  يرادـقم  لماش  دـشاب و  رانید  زا  رت  شیب  نآ ، زور  تمیق  هک  میـشورف  یم  ناموت  اـی  رـالد  ًـالثم  - 
.دوب دهاوخ  عیب  هلماعم ، نیا  تروص  تقیقح و 

يدانسا شورف  دیرخ و  رد  هطساو  رگا  قاروا ، هلماعم  يارب  اه  هطساو  يوس  زا  دزمراک  نتفرگ  یعرش  مکح  ینعی  مود  هلئـسم  رد  اما 
لمع يارب  یترجا  دزمراک ، نیا  اریز  دنک ، هبلاطم  دزمراک  دراد  قح  دـنک ، يرگ  هطـساو  تسا ، زیاج  نآ  شورف  دـیرخ و  ًاعرـش  هک 

.تسا یجیار 

شقن هطـساو  تسین  زیاج  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  ار  شورف  دـیرخ و  ناونع  هک  دـشاب  یـضرق  تاـیلمع  دـنیآرف ، نیا  تیهاـم  رگا  هتبلا 
هلئـسم نیا  رد  .دـنک  دزمراـک  تساوخرد  دـناوت  یمن  هجیتن ، رد  تسا و  عونمم  ًاعرـش  دـنیآرف  نیا  اریز  دـنک ؛ اـفیا  ار  يرگ  هطـساو 

.درادن دوجو  دوش ، یم  هلماعم  اه  سروب  یلام و  ياهرازاب  رد  اه  نآ  اب  هک  يدانسا  قاروا و  عاونا  نیب  یتوافت 

: زا دنا  ترابع  هک  دراد  دوجو  هضرق  قاروا  هلماعم  لدابت و  رد  ابر  زا  ییاهر  يارب  زین  يرگید  ياه  هار 

یتموکح قاروا  رد  فلا )

ریغ یهدب  رب  هقیثو  تین  هب  ار  نآ  صخش  دنک ، یم  میلـست  ار  قاروا  تموکح  یتقو  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  راذگ  هیامرـس  يارب 
تفایرد ار  يدایز  زین  هاـگره  .تسا  مزتلم  نآ  هب  تموکح  دـنادب  دـنچ  ره  دـنکن ؛ دـصق  طرـش ، ناونع  هب  ار  يداـیز  دریگب و  يوبر 

هب ار  نآ  موس  کی  ای  فصن  لوا ، تروص  رد  .درادن  یکلام  هک  دریگب  یلام  ای  کلاملا  لوهجم  لام  ناونع  هب  ار  نآ  درک ،
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.تسین يو  هدهع  رب  يزیچ  مود ، تروص  رد  دهدب و  هقدص  ناریقف 

یصوصخ ياه  تکرش  قاروا  رد  ب )

نیناوق بجوم  هب  ار  يدایز  رطاخ ، تیاضر  اب  تروص و  ره  هب  تسا ، هدـش  دـهعتم  تکرـش  بحاص  دـناد  یم  راذـگ  هیامرـس  نوچ 
طرـش ار  ابر  دوخ  سفن  قامعا  رد  هک  دبای  ییاهر  ابر  زا  تروص  نیا  هب  دناوت  یم  دزادرپب ، يو  هب  ررقم  دیـسررس  اب  تکرـش  يدج 

رگا تروص ، نیا  رد  .دنکن  هبلاطم  ار  نآ  ًالصا  يو  تخادرپن ، ار  يدایز  تکرش ، یلیالد ، هب  انب  رگا  هک  دنک  هدارا  يو  ینعی  دنکن ،
.تسا یضار  نآ  رد  فرصت  هب  تکرش  هک  كالم  نیا  اب  دریگب ؛ ار  نآ  دناوت  یم  تخادرپ ، يو  هب  ار  يدایز  تکرش ،

.درک ادیپ  ییاهر  ابر  زا  ناوت  یم  شور  نیمه  هب  تسا ، كرتشم  یصوصخ  یتلود و  شخب  نیب  هک  ییاه  تکرش  دانسا  رد 

( هبراضم  ) هضرق قاروا  رد  ج )

هک یسک  دوش و  یم  هدرمش  عاشم  تروص  هب  هبراضم  هیامرس  زا  یشخب  نآ ، زا  کی  ره  هک  تسا  يدانـسا  هبراضم ، ای  هضرق  قاروا 
، دوس ندمآ  تسد  هب  زا  دعب  دوش و  یم  هبراضم  هیامرس  کلام  هزادنا  نامه  هب  دشاب ، قاروا  دانـسا و  نیا  زا  رت  شیب  ای  یکی  کلام 

تسا زیاج  یلام  ياهرازاب  رد  قاروا  دانسا و  نیا  شورف  دیرخ و  نیا ، رب  انب  .دوش  یم  کیرش  دوس  رد  دوخ ، مهس  دصرد  بسانت  هب 
دناوت یم  دوش و  یم  کلام  هزادنا  نامه  هب  تسا ، کیرش  هژورپ  هیامرس  رد  هک  يا  هزادنا  ره  هب  سک  ره  اریز  درادن ؛ یعنام  چیه  و 

نیا رد  .تسا  هلماـعم  لـباق  یـسیون  هریذـپ  يارب  نّیعم ، تدـم  ياـضقنا  زا  دـعب  یتـح  هبراـضم ، قاروا  اریز  دـشورفب ؛ ار  دوـخ  مهس 
زا شیپ  دشاب و  یسیون  هریذپ  زا  سپ  عیب  رگا  تروص ،
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تروص هب  زونه  يو  هیامرـس  اریز  تسا ؛ دـقن  هب  دـقن  هلماعم  لیبق  زا  هلماعم  دـشاب ، هدـش  هیامرـس  يریگراـک  هب  دراو  ًـالمع  هک  نیا 
تسا و نیعم  یجراخ  دقن  ضوع  دراد : دوجو  تریاغم  ضّوعم  ضوع و  نیب  اریز  درادـن ؛ یعنام  چـیه  هلماعم  نیا  .دـشاب  یم  يدـقن 

رگا اـما  دـشاب ، يرگید  زا  رت  شیب  یکی  اـی  ربارب  ضّوعم  ضوع و  هک  دـنک  یمن  یتواـفت  رما  نیا  رد  .عاـشم  یجراـخ  دـقن  ضّوـعم 
یهاگ ود و  ره  زا  بکرم  ًافرـص  یهاگ  نید ، یهاگ  تسا ، یجراخ  ینیع  یهاگ  ضّوعم  دـشاب ، هبراضم  راک  عورـش  زا  دـعب  هلماعم 

هک نیا  طرـش  هب  هتبلا  تسا ، حیحـص  ًاعرـش  دراوـم  نیا  همه  رد  قاروا  شورف  دـیرخ و  .دـشاب  یم  دـقن  زا  ود و  نآ  زا  یبـیکرت  مـه 
.تسا عورشم  زاجم و  مالسا  رظن  زا  هک  دشاب  یتالماعم  رد  هبراضم 
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مالسا هاگن  زا  نآ  مکح  سروب و  رازاب  رد  هلماعم   - 28

هرقن الط و  ياه  لوپ   - 1

نیب يدننامه  تسا ، ربتعم  هک  یطرش  اهنت  دشاب ، هرقن  هب  هرقن  الط و  هب  الط  نتخورف  اب  رگا  رازاب ، رد  هرقن  الط و  لوپ  دتـس  داد و  رد 
رد ود  نآ  نیب  ضابقا  ضبق و  رهظا ، رب  انب  نم ، رظن  هب  اما  دـشاب ، یم  يرگید  رب  ود  نآ  زا  یکی  نتـشادن  یتدایز  ضّوعم و  ضوع و 
الط نتخورف  رگا  درادن و  دوجو  یتوافت  دشابن ، ای  دشاب  كوکسم  هرقن  الط و  هک  نیا  نیب  رما ، نیا  رد  .تسین  ربتعم  دادرارق  سلجم 

زا شیپ  رادیرخ  هدنـشورف و  رگا  تسا و  دادرارق  سلجم  رد  ضابقا  ضبق و  ًافرـص  نآ ، رد  ربتعم  طرـش  دشاب ، الط  هب  هرقن  هرقن و  هب 
ود نآ  هک  نیا  رگم  دـنک ، فرـصت  يرگید  لام  رد  دـناوت  یمن  اه  نآ  زا  کی  چـیه  دوش و  یم  لطاب  عیب  دـنوش ، ادـج  مه  زا  ضبق 

تالماعم ًاصوصخم  تالماعم ، رت  شیب  رد  هک  هنوگ  نامه  دنشاب ، یضار  رگیدکی  لام  رد  فرـصت  هب  عیب ، نالطب  تروص  رد  یتح 
داد و رگا  .دـشاب  یمن  طرـش  سکعرب ) هرقن و  هب  الط  هلماعم  رد   ) ّتیمک رد  يواست  نینچ  مه  .تسا  نینچ  سروب )  ) یلام ياهرازاب 

ماکحا اریز  دوب ؛ دـهاوخن  ربتعم  هدـشدای ، طرـش  ود  نآ  زا  کی  چـیه  دـشاب ، سانکـسا )  ) لوپ هب  هرقن -  ای  ـالط -  نتخورف  اـب  دـتس 
.دوش یمن  بترتم  سانکسا  رب  فرص 

( اه سانکسا   ) جیار ياه  لوپ   - 2

داد و رگا  درادن و  یلاکـشا  چیه  یعرـش  رظن  زا  دشاب ، زرا  فلتخم  عاونا  يدقن  شورف  دـیرخ و  قیرط  زا  رگا  سانکـسا  دتـس  داد و 
ود زا  سپ  ًالثم  هک  تروص  نیا  هب  دشاب ، لجؤم  ای  شورف ) شیپ   ) ملس شورف  دیرخ و  قیرط  زا  دتس 
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تسا لیلد  نیا  هب  هکلب  تسین ، ابر  هیحان  زا  نآ  ندوب  تسرد  هتبلا  .درادن  یلاکشا  یعرـش  رظن  زا  دزادرپب ، ار  تمیق  هام  کی  ای  هتفه 
ندوب ربتعم  دننام  فرـص -  ماکحا  اریز  فرـص ؛ ضرق و  ساسا  رب  هن  تسا ، هتفرگ  تروص  شورف  دیرخ و  ساسا  رب  هلماعم  نیا  هک 

.دوش یمن  يراج  سانکسا  رب  ضّوعم -  ضوع و  نیب  يدننامه  ای  سلجم  کی  رد  ضابقا  ضبق و 

زرا رازاب  رد  دتـس  داد و  نیرت  شیب  .دریگب  تروص  رگید  ياه  هلاوح  ای  یفارگلت و  هلاوح  قیرط  زا  ود  نآ  نیب  دادرارق  تسا  نکمم 
یمن یتوافت  هلماعم ، نیا  ندوب  حیحـص  رد  .دوش  یم  نییعت  فرط  ود  قفاوت  ساسا  رب  لاسرا ، هنیزه  اما  دریگ ، یم  تروص  جراخ  زا 

.دوش هلاوح  جراخ  زا  ای  دریگ  تروص  میقتسم  تروص  هب  هلماعم  هک  دنک 

هام کی  زا  دعب  ًالثم  ضّوعم  ضوع و  نآ ، رد  هک  دریگ  یم  تروص  یلجؤم  ياهدادرارق  اب  سروب ، رازاب  رد  لوپ  دتـس  داد و  یهاگ 
؟ تسا تسرد  یعرش  رظن  زا  اهدادرارق  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  .دوش  یم  میلست 

شیپ اریز  تسا ؛ صاخ  ياهدادرارق  قیداصم  زا  هک  نیا  باب  زا  هن  هتبلا  .تسا  تسرد  دش ، نایب  هک  هنوگ  نامه  دتس  داد و  عون  نیا 
ضارت نع  تراجت  قیداصم  زا  هلماـعم  عون  نیا  هکلب  تسین ، صاـخ  ياـهدادرارق  قیداـصم  زا  دتـس  داد و  عون  نیا  هک  دـش  ناـیب  رت 

دیعب یتح  ٍضارَت . » ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّالِإ  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  ال  :» دوش یم  لاعتم  دنوادخ  لوق  قالطا  لومـشم  تسا و 
«. ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  :» دشاب زین  میرک  نآرق  هیآ  نیا  قالطا  لومشم  هک  تسین 

رد دنناوت  یم  ود  نآ  زا  کی  ره  دراد و  دوجو  یضارت  ود ، نآ  نیب  هوالع  هب 
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.دشاب لطاب  رازاب  يدج  نیناوق  بجوم  هب  دقع  رگا  یتح  دننک ، فرصت  يرگید  لام 

الاک  - 3

سروب و رازاب  رد  ار  نآ  ریظن  یتعنص و  یکیرتکلا ، یتاسیسأت ، ینامتخاس و  حلاصم  هچراپ ، دننام : یجراخ  يالاک  عاونا  دتـس  داد و 
: درک یسررب  ناوت  یم  ریز  ياه  لکش  زا  یکی  هب  اهرازاب ، رگید 

ضّوعم ضوع و  هک  يا  هنوگ  هب  دریگ ، یم  تروص  دادرارق  قبط  صخشم  ياهطرش  نیعم و  فاصوا  اب  الاک  ینّیعم  دادعت  هلماعم  . 1
.تسا يدقن 

تفایرد لجؤم  ضّوعم  يدقن و  ضوع  نآ  رد  هک  دریگ  یم  تروص  ییاهدادرارق  ساسا  رب  شورف و  دـیرخ و  تروص  هب  هلماعم  . 2
، زور هد  زا  دعب  ار  ضّوعم  رگید ، فرط  دزادرپب و  يدقن  تروص  هب  ار  نمث  فرط ، کی  ات  دننک  یم  قفاوت  فرط  ود  ًالثم  .دوش  یم 

.دهدب لیوحت  رت  شیب  ای  هتفه  ود 

لجؤم تروص  هب  ضوع  دوش و  یم  يرتشم  لیوحت  نـآلا  ضّوعم  نآ ، رد  هک  دریگ  یم  تروص  ییاـهدادرارق  ساـسا  رب  هلماـعم  . 3
.ددرگ تخادرپ 

.تسا لاکشا  نودب  دادرارق  عون  هس  نیا 

نیا هک  تشذگ  رت  شیپ  .دوش  تخادرپ  لجؤم  تروص  هب  ضّوعم  ضوع و  هک  دریگ  یم  تروص  ییاهدادرارق  نمض  رد  هلماعم  . 4
ْمَُکلاْومَأ اُولُکْأَت  ال  :» دـیامرف یم  هک  تسا  دـنوادخ  لوق  قالطا  لومـشم  اما  دوش ، یمن  یعرـش  صاخ  ياـه  ّهلدا  لومـشم  اـهدادرارق 

ْنَع ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّالِإ  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب 
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(2) « . ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  :» دیامرف یم  هک  دشاب  زین  دنوادخ  نخس  نیا  قالطا  لومشم  تسین  دیعب  هکلب   (1) ؛ » ٍضارَت

.دشاب لطاب  دتس  داد و  رگا  یتح  دراد ، دوجو  ود  نآ  نیب  تیاضر  هک  نیا  هوالع  هب 

ینعی دهد ؛ لیوحت  يرتشم  هب  هام  کی  زا  دـعب  ار  نآ  دـشورفب و  رازاب  رد  ار  ییالاک  صخـش  دـینک  ضرف  دوش : یم  هدیـسرپ  یهاگ 
عون نیا  ایآ  .دهد  یم  لیوحت  يرتشم  هب  درخ و  یم  رازاب  زا  ار  الاک  نآ  ررقم ، دیسررس  رد  هام  کی  زا  دعب  تسین و  نآ  کلام  ًالعف 

؟ تسا تسرد  شورف  هلماعم و 

رد ار  عیبم )  ) ـالاک هدنـشورف ، رگا  اـما  تسا ، لـطاب  دوخ  يدوخ  هب  تسین ، نآ  کـلام  هک  يزیچ  شورف  تفگ : ناوت  یم  خـساپ  رد 
ار هلئسم  نیا  ناوت  یم  دهدب ، لیوحت  يرتشم  هب  ررقم  تقو  رد  ار  نآ  دناوتب  دوش و  کلام  دسر ، یم  ارف  نآ  میلست  خیرات  هک  ینامز 

: درک حیحصت  ریز  تروص  ود  زا  یکی  هب 

دوش و یم  یلعف  ءاشنا  تروص ، نیا  رد  .دوش  یم  نآ  کلام  ًادـعب  هک  دـنک  اشنا  ار  يزیچ  تیکلم  صخـش  هک  درادـن  یعناـم  فلا )
دـشاب و یم  یلعف  تروص  هب  ییاشنا  دوجو  تعیبط  تسا و  ییاشنا  دوجو  ءاـشنا ، زا  اـم  دارم  .ددرگ  یم  ققحم  دـعب  ناـمز  رد  أـشنم 
، ور نیا  زا  .دنک  یم  ادیپ  تیلعف  عوضوم  تیلعف  اب  هک  تسا  یلعف  يدوجو  أشنم ، زا  ام  روظنم  تسین و  روصتم  نآ  رد  ریخأت  قیلعت و 

أشنم اریز  دیآ ؛ یمن  شیپ  یلکشم  ءاشنا  نامز  زا  أشنم  نتخادنا  ریخأت  رد 
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.تسا فقوتم  جراخ  رد  دوخ  عوضوم  تیلعف  هب 

نآ هدنشورف  هک  درخ  یم  ار  يزیچ  نامه  يرتشم  دشورف و  یم  دوب ، هدش  دهعتم  ار  هچ  نآ  يدراوم ، نینچ  رد  هدنـشورف  ًارهاظ  ب )
رد يرگید  فرـصت  هب  فرط  ود  زا  کی  ره  نیا ، رب  هوالع  .تسا  مودعم  درادن و  یجراخ  دوجو  هک  يزیچ  هن  تسا ، هدرک  دهعت  ار 

.تشذگ رت  شیپ  نآ  لیصفت  هک  روط  نامه  دشاب ، لطاب  ًاعرش  هلماعم  رگا  یتح  دراد ؛ تیاضر  شلام 

( ماعط  ) هّلغ  - 4

، دشاب نآ  دننام  مدنگ و  هب  وج  ای  وج و  هب  وج  مدنگ و  هب  مدنگ  هلماعم  رگا  نآ ، ریظن  جنرب و  وج ، مدنگ ، دـننام : تاّلغ  اب  هلماعم  رد 
ولیک هاجنپ  تسین  زیاج  نیا ، رب  انب  .دـشاب  هتـشاد  يرتالاب  تیفیک  ضوع  ود  نآ  زا  یکی  رگا  یتح  تسا ، ربتعم  تلثامم  يدـننامه و 

تمیق ینعی   ) دنـشاب يواسم  تمیق  رظن  زا  ود  ره  دنچ  ره  دشورفب ، بوغرمان  دب و  مدنگ  ولیک  تصـش  هب  ار  بوغرم  بوخ و  مدنگ 
اب هلماعم  هک  نیا  نیب  تسین  یقرف  رما  نیا  رد  دشاب ) یکی  رازاب  رد  بوغرمان  مدنگ  ولیک  تصش  تمیق  اب  بوغرم  مدنگ  ولیک  هاجنپ 

، تسا زیاج  درادن و  یلاکـشا  دنوش ، هلماعم  هرقن  ای  الط  دـقن ، لوپ  اب  اه  نآ  زا  کی  ره  رگا  .لجؤم  دادرارق  ای  دـشاب  لجعم  دادرارق 
ناونع اریز  تسا ؛ تسرد  ًاـتاذ  تـالماعم  عون  نیا  هک  تشذـگ  رت  شیپ  اریز  دنـشاب ؛ راد  تدـم  ود  ره  ضّوعم  ضوـع و  رگا  یتـح 

.تسا قداص  اه  نآ  رب  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراِجت  »
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مالسا رظن  زا  رایخ  قح  اب  شورف  دیرخ و  ای  هلماعم  رایتخا   - 29

فلـس تروص  هب  هدنـشورف  يرتشم و  نیب  یقفاوت  تمیق  هب  نیعم  نامز  کی  رد  الاک  ای  ماهـس  شورف  اـی  دـیرخ  قح  نآ ، زا  دوصقم 
( الاک ای  ماهـس   ) هلماعم ماجنا  هب  مادقا  هدش ) صخـشم  نامز  رد  : ) تسا ّریخم  زیچ  ود  نیب  دشاب ، هتـشاد  ار  قح  نیا  هک  یـسک  .تسا 

.دنکن مادقا  ای  دنک 

: دریگ یم  تروص  ریز  روما  ساسا  رب  هدنشورف  رادیرخ و  نیب  قفاوت  نیا 

یم هام  شش  ًالثم  ینّیعم  نامز  رد  نّیعم  تمیق  هب  ار  دوخ  يالاک  ای  ماهس  زا  مهـس  دنچ  دیرخ  قح  دوخ ، يرتشم  هب  هدنـشورف  لوا - 
.دنیوگ یم  یقفاوت  تمیق  نآ  هب  تسا و  هتفرگ  تروص  قفاوت  ًالبق  تمیق  نیا  يور  رب  .دهد 

دیرخ هب  مادـقا  زونه  اریز  دـنک ؛ تخادرپ  ار  الاک  ماهـس و  تمیق  هک  نیا  نودـب  دزادرپ ، یم  ار  رایخ  قح  تمیق  طقف  يرتشم  مود - 
رایخ قح  نامز  نامه  ینامز  هزاب  نیا  .دریگ  یم  میمـصت  یناـمز  هزاـب  کـی  رد  نآ  ندـیرخن  اـی  ندـیرخ  يارب  سپـس  .تسا  هدرکن 

.دشاب الاک  ماهس و  يرازاب  تمیق  دصرد  زا 10  رت  مک  دیابن  رایخ  قح  تمیق  .تسا 

قفاوت رایخ  قح  ینامز  هزاب  رد  رازاب و  رد  هک  تمیق  نامه  اب  ار  ماهس  دیرخ  دنیآرف  هک  تسا  ظوفحم  يرتشم  يارب  قح  نیا  موس - 
لوط رد  ار  ماهـس  الاک و  يرتشم  رگا  .دورن  هچ  دورب و  الاب  رایخ  نامز  زا  دعب  ماهـس  الاک و  تمیق  هچ  دـنک ؛ يرادـیرخ  دـنا ، هدرک 
رخآ ات  دوخ  قح  زا  يرتشم  رگا  .دـشورفب  يرتشم  هب  ینامز  هزاب  نامه  رد  ار  ماهـس  الاک و  دـیاب  هدنـشورف  دـنک ، هبلاطم  رایخ  نامز 

طقاس دوخ  هب  دوخ  يو  قح  دنکن ، هدافتسا  رایخ  نامز 
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.دهد یم  تسد  زا  ار  نآ  دنک و  یم  ررض  دوب ، هتخادرپ  شیپاشیپ  هک  رایخ  تمیق  رد  طقف  تروص ، نیا  رد  .دوش  یم 

دنک فرصت  هدش ، هتخورف  رایخ  هارمه  هب  هک  یماهـس  رد  رایخ ، نامز  لوط  رد  درادن  قح  هدنـشورف  قفاوت ، نیا  بجوم  هب  مراهچ - 
ماهـس الاک و  دنک ، یم  هدافتـسا  رایخ  تدم  لوط  رد  دوخ  قح  زا  يرتشم  هک  ینامز  ات  ای  رایخ  نامز  نایاپ  ات  هدنـشورف  تسا  مزال  و 

.دراد هگن  ار 

: تسا ریز  لماع  ود  زا  یکی  رایخ  قح  ینعی  يراذگ ، هیامرس  شور  نیا  ندربراک  هب  زا  فده 

تیافک الاک  ای  ماهس  يدایز  دادعت  دیرخ  يارب  تسا و  مک  ناش  هیامرس  هک  دنریگ  یم  راک  هب  ار  هویـش  نیا  یناراذگ  هیامرـس  فلا )
رازه هد  رایخ  قح  دـنرخب ، رالد  هاجنپ  تمیق  هب  ار  مهـس  رازه  دـنراد ، رایتخا  رد  هک  یمک  یلوپ  اب  هک  نیا  ياـج  هب  سپ  .دـنک  یمن 

یم ار  رایخ  تمیق  طـقف  تسین و  نآ  يرازاـب  تمیق  زا  دـصرد  زا 10  رت  مک  هک  دـنرخ  یم  یتـمیق  هب  ار  نیعم  ناـمز  کـی  رد  مهس 
زا بیترت ، نیدـب  دنـشورف و  یم  يرگید  سک  هب  ار  دوخ  رایخ  قح  تفر ، ـالاب  ـالاک  ماهـس و  تمیق  رگا  تروص ، نیا  رد  .دـنزادرپ 

.دنریگ یم  هرهب  شورف  دیرخ و  تمیق  نیب  توافت 

قح دوش ، یم  اه  نآ  بیـصن  یبوخ  دوس  هک  دـنک  یم  دـشر  ینازیم  هب  اه  تمیق  هک  دـننک  ینیب  شیپ  هاگ  ره  ناراذـگ  هیامرـس  ب )
قح دنک ، یم  ادیپ  شیازفا  دـصرد  ات 20  کیدزن  هدـنیآ  رد  ماهـس  تمیق  هک  دـنک  ینیب  شیپ  يرتشم  رگا  ًالثم  .دـنرخ  یم  ار  رایخ 
ود ای  کی  لوط  رد  تبسن  نامه  هب  اهالاک  ماهس و  ياه  تمیق  رگا  ماگنه ، نیا  رد  .درخ  یم  نّیعم  ینامز  تدم  يارب  ار  ماهس  رایخ 
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یم دوب ، هدرک  قفاوت  نآ  رب  ینازرا ) نامز  رد   ) ًالبق هک  یخرن  هب  ار  الاک  دـنک و  یم  هدافتـسا  دوخ  قح  زا  ًاـمتح  يو  دورب ، ـالاب  هاـم 
رگا .دشورفب  يو  هب  تمیق  نامه  هب  ار  الاک  ماهـس و  هدنـشورف ، دـهعت  ناش و  نیب  قفاوت  بجوم  هب  دـهاوخ  یم  هدنـشورف  زا  درخ و 

ای رازاب  نمجنا  دـننام  تسا ، هنوگ  نیا  ناهج  گرزب  ياه  سروب  رد  هک  نانچ  دریگب -  تروص  اـه  هطـساو  هلیـسو  هب  راـیخ  دادرارق 
ًامتح يرتشم  دیآ ، نییاپ  دـصرد  رازاب 20  ياه  تمیق  رگا  .دـننک  لمع  دوخ  تادـهعت  هب  فرط  ود  ات  تسا  نماض  هطـساو  اه  لالد 
دیرخ ياه  یگژیو  زا  یکی  .دهدن  ماجنا  ار  هلماعم  نیا  تسا ، رایخ  قح  نایز  زا  رت  شیب  هک  ینایز  زا  زیهرپ  يارب  دـهد  یم  حـیجرت 

: دنک یم  اطعا  يرتشم  هب  ار  ریز  تاناکما  هک  تسا  نیا  رایخ  قح 

.تسا رایخ  تمیق  ربارب  هک  نآ  ّدح  نیرتالاب  زا  تراسخ  تبسن  شهاک  ناکما  . 1

.دبای یم  شیازفا  الاک  تمیق  هک  ینازیم  هب  دودحمان ، تروص  هب  دوس  شیازفا  ناکما  . 2

.تسا هتخادرپ  رایخ  قح  ناونع  هب  ار  نآ  ًالبق  هک  یغلبم  زا  تسا  ترابع  هک  شّدح  نیرتالاب  زا  تراسخ  نتفرن  رتارف  ناکما  . 3

.تسا يرتشم  رایخ  هب  تبسن  اه  نیا  همه 

اب شورف  يارب  دوخ  ماهس  تسا ، شهاک  هب  ور  الاک  ماهس و  تمیق  هک  دنک  ینیب  شیپ  رازاب ، ياه  صخاش  قیرط  زا  هدنـشورف  یتقو 
: دنک یم  هضرع  ریز  تاظحالم  نتفرگ  رظن  رد  رایخ و  قح 
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یم شهاک  یلعف  تمیق  زا  دـصرد  تبـسن 20  هب  رازاب  رد  ماهـس  تمیق  یتآ ، ياه  هام  یط  هک  دـنک  یم  ینیب  شیپ  هدنـشورف  فلا )
.دبای

.دشورفب تسا -  رالد  هاجنپ  ًالثم  هک  رازاب -  یلعف  تمیق  زا  رت  مک  هب  ار  دوخ  ماهس  درادن  تسود  هدنشورف  ب )

.دراد هگن  ار  شماهس  دهد  یم  حیجرت  هنرگ  و  دشورفب ، ار  شماهس  تسا  لیام  هدنشورف  دبای ، شیازفا  رازاب  ياه  تمیق  رگا  ج )

شورف رایخ  قح  دشاب ، یشهاک  هدنیآ  ياه  هام  رد  رازاب  ياه  تمیق  هک  دشاب  هتـشاد  راظتنا  هدنـشورف  رگا  اه ، تفایهر  نیا  وترپ  رد 
رالد دص  مهس  ره  تمیق  هب  مهـس  دص  رگا  سپ  .دشورف  یم  دوب ، دهاوخن  رازاب  تمیق  زا  دصرد  زا 10  رت  مک  هک  یتمیق  هب  ار  دوخ 
رالد رازه  دهدب ، هام  شـش  تدم  هب  شورف  رایخ  قح  يرتشم ، هب  هک  نیا  ياج  هب  دـنک ، هضرع  رایخ  قح  اب  شورف  يارب  رازاب  رد  ار 
ادیپ لزنت  رازاب  تمیق  زا  دصرد  تبسن 20  هب  اه  تمیق  رگا  تروص ، نیا  رد  دهد .) رارق  دوخ  يارب  ار  رایخ  قح  ات   ) دهد یم  يو  هب 

یقفاوت تمیق  هب  يرتشم  هب  ار  دوخ  ماهس  دنک و  یم  هدافتـسا  دوخ  قح  زا  هدنـشورف  دسرب ، رالد  داتـشه  هب  مهـس  کی  تمیق  دنک و 
شیپ هچ  نآ  سکع  رب  رازاب  تمیق  رگا  .دنیزگ  يرود  رت ، نییاپ  تمیق  هب  نآ  شورف  زا  ات  دشورف  یم  مهـس ) کی  يارب  رالد  دـص  )
تسا یلعف  تمیق  زا  رت  مک  هک  هتشذگ -  تمیق  هب  ار  ماهس  دراد و  هگن  ار  دوخ  ماهس  دراد  قح  هدنشورف  دورب ، الاب  دوب ، هدرک  ینیب 

.دشورفن - 
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دیرخ رایتخا  یعرش  نییبت   - 30

: دوش یم  یسررب  دروم  ود  ساسا  رب  یعرش  رظن  زا  دیرخ  رایخ  قح 

ماهس و شورف » قح   » نتشاد لیلد  هب  زاتمم ، هاوخ  دشاب  يداع  شماهس  هاوخ  تسا ، راد  ماهس  کلام و  هک  یسک  عیب : دادرارق  لوا - 
اب ار  نآ  دهاوخ  یم  هک  یسک  هب  ار  شقح  دناوت  یم  رایخ -  قح  اب  يرتشم  ای  صاخ  يرتشم  زا  معا  يرادیرخ -  ره  هب  دوخ  يالاک 

کلام و هاگ  ره  .دشورفب  نّیعم  ینامز  تدـم  رد  دـشابن ، رازاب  تمیق  زا  دـصرد  تبـسن 10  زا  رت  مک  هک  یتمیق  اب  درخب ، راـیخ  قح 
قح تمیق ) دصرد  هد   ) تسا هتخادرپ  هک  یتمیق  ربارب  رد  نامز  نیا  لوط  رد  يرتشم  هک  دندش  دـهعتم  دندیـسر و  قفاوت  هب  رادـیرخ 

دهعت زا  دناوت  یمن  هدنـشورف  ماگنه ، نیا  رد  .ددرگ  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  يرتشم  دوش و  یم  ققحم  هلدابم  عیب و  دـشاب ، هتـشاد  رایخ 
.دهدن ار  يرتشم  قح  دناوت  یمن  دنک ، هبلاطم  يو  زا  ار ) دیرخ  دروم   ) تدم نآ  رد  يرتشم  رگا  دنک و  فلخت  دوخ 

: تسا راوتسا  اه  هیاپ  نیا  رب  تسا ، هداد  وا  هب  راد  ماهس  کلام  هک  دیرخ  رایخ  قح  زا  يرتشم  يدنم  هرهب  رگید ، ترابع  هب 

يرازاب تمیق  زا  دصرد  زا 10  رت  مک  دیابن  تسا و  دودحم  دزمراک  نیا  .ناگیار  تروص  هب  هن  تسا ، دزمراک  ربارب  رد  رایخ  قح  . 1
.دشاب الاک  ماهس و 

.هام شش  ًالثم  تسا ، دودحم  صاخ و  نامز  کی  رد  يرتشم  هرهب  . 2

يارب هک  تسا  تدـم  نیا  رد  يو  اریز  ار ؛ الاک  ماهـس و  تمیق  هن  دزادرپب ، کلام  هب  ار  راـیخ  قح  تمیق  طـقف  دـیاب  ًـالعف  يرتشم  . 3
الاک ندیرخن  ای  ندیرخ 
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.دریگ یم  میمصت  ماهس  و 

لمع نآ  هب  دنک ، هبلاطم  يو  زا  ار  ماهـس  الاک و  دیرخ  تدم  نیا  رد  يرتشم  رگا  دوش  یم  دهعتم  رایخ  دادرارق  نمـض  رد  کلام  . 4
نآ رد  دنک و  يراد  هگن  هدش ، يرادیرخ  رایخ  قح  اب  هک  ییالاک  ماهـس و  زا  رایخ ، تدم  نایاپ  ات  دوش  یم  دـهعتم  نینچ  مه  .دـنک 

تادهعت هب  فرط  ود  ره  هک  دنتـسه  نماض  اه  نآ  سپ  دنهد ، یم  ماجنا  سروب  رازاب  رد  اه  هطـساو  ار  تایلمع  نیا  .دـنکن  فرـصت 
.دنیامن لمع  دوخ 

.مینک تباث  يرتشم  يارب  ار  قح  نیا  عیب ، دادرارق  ساسا  رب  هک  درادن  دوجو  یعنام  چیه  هجیتن ، رد 

نیعم و نامز  تدم  رد  ار  شیالاک  ماهس و  دریذپب  ماهـس  کلام  هک  نیا  نیعم : دزمراک  ربارب  رد  دوخ  قح  زا  کلام  نتـشذگ  مود - 
هتساوخ يو  زا  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا  هب  کلام  دهعت  .تسا  فلس  تروص  هب  یقفاوت  دشورفب ، يرتشم  هب  صخـشم  تمیق  هب 

شقح زا  نتـشذگ  لابق  رد  دناوت  یم  یتروص  نینچ  رد  .دریذپن  ناگیار  ار  قح  زا  لزانت  نیا  دراد  قح  يو  درذگب و  شقح  زا  دوش 
.دریگب دزمراک 

دوخ قح  زا  تفریذپ و  نیعم  تدم  رد  رایخ  اب  يرتشم  هب  ار  دوخ  يالاک  ماهـس و  نتخورف  یتقو  راد  ماهـس  کلام  رگید ، ترابع  هب 
یعرـش رظن  زا  تروص ، نیا  رد  .درب  یم  هرهب  نآ  زا  تدم  نیا  رد  دوش و  یم  تباث  يرتشم  يارب  قح  نیا  درک ، لزانت  تدم  نیا  رد 

.دهاوخب دزمراک  يرتشم  زا  قح ، نیا  زا  نتشذگ  ربارب  رد  تسا  زاجم 
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شورف رایتخا  یعرش  نییبت   - 31

هراشا

: داد حیضوت  تروص  ود  هب  ناوت  یم  یعرش  رظن  زا  ار  عیب  رایخ  قح 

زا یلیـالد  هب  هدنـشورف  هک  تروص  نیا  هب  دـشاب ؛ يرتشم  زا  عیب  راـیخ  قح  دـیرخ  ساـسا  رب  دـناوت  یم  قح  نیا  عیب : دادرارق  لوا - 
هک ینیعم -  دزمراک  لباقم  رد  یقفاوت  تمیق  اب  نیعم و  ینامز  لوط  رد  ار  شیالاک  ماهـس و  شورف  راـیتخا  قح  دـهاوخ  یم  يرتشم 
رد هدنـشورف  دوش و  یم  ققحم  عیب  دقع  درک ، تقفاوم  نآ  اب  يرتشم  رگا  .دهدب  وا  هب  دشابن -  رازاب  تمیق  زا  دـصرد  زا 10  رت  مک 

لوط رد  ار  الاک  ای  ماهـس  نآ  هدنـشورف  رگا  دوش  یم  دهعتم  يرتشم  قفاوت ، نیا  بجوم  هب  .دوش  یم  دنم  هرهب  قح  نآ  زا  تدـم  نیا 
.دنک فلخت  نآ  زا  دناوت  یمن  ًاعرش  دشورفب و  وا  هب  دنک ، هبلاطم  نامز  نیا 

يو هب  ار  ینیعم  غلبم  شدوخ ، قح  زا  يرتشم  نتشذگ  لابق  رد  هدنشورف  نیعم : دزمراک  ربارب  رد  دوخ  قح  زا  يرتشم  نتشذگ  مود - 
دریذپن و ناگیار  تروص  هب  ار  دـیرخ  دوش ، هتـساوخ  وا  زا  هک  ینامز  ره  دراد  قح  هدنـشورف  نیعم ، تدـم  نیا  رد  اریز  دزادرپ ؛ یم 

.دهاوخب دزمراک  نآ  تباب 

.دهاوخب دزمراک  دنک ) هبلاطم  يو  زا  نیعم  تدم  نیا  رد  رگا   ) هدنشورف زا  دیرخ  نتفریذپ  ربارب  رد  يرتشم  تسا  زیاج  هجیتن ، رد 

ره هک  تسا  نیا  رامق  رد  یلک  هدعاق  اریز  دوب ؛ دهاوخ  رامق  زا  یعون  شورف  دیرخ و  هلماعم ، رایتخا  رد  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
دوس دادرارق  فرط  ود  ره  تسا -  هدرک  لالح  ار  نآ  دنوادخ  هک  عیب -  رد  اما  .ررـض  ای  دنک  یم  دوس  ای  دادرارق ، فرط  ود  زا  کی 

.دنبای یم  تسد  ضوع  هب  اریز  دنرب ؛ یم 
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: هک تسا  نیا  باوج 

.رامق تالآ  زا  یکی  اب  يزاب  رد  يدنبطرش  زا  تسا  ترابع  هک  هدش  هتفرگ  هرماقم »  » زا فرع  تغل و  رد  رامق  ًالوا - 

تـسا یلاح  رد  نیا  .دشابن  يدنبطرـش  اب  هارمه  دـنچ  ره  تسا ، مارح  ًاعرـش  رامق و  زین  صاخ  قرو  رامق و  صوصخم  رازبا  اب  يزاب 
.دشابن رامق  صوصخم  تالآ  اب  هچرگا  دوش ، یم  بوسحم  رامق  ًافرع  دشاب ، يدنبطرش  اب  يزاب  رگا  هک 

، نآ ریغ  اب  هچ  دـشاب و  قرو  اب  يزاب  هچ  دریگب ، يزیچ  هدـنزاب  زا  هدـنرب  هک  دوش  طرـش  نآ  رد  هک  يزاب  ره  رب  ًافرع  ساـسا ، نیا  رب 
قدـص رامق  دـنک ، یم  نایز  ای  درب  یم  دوس  ای  هلماعم  فرط  ود  زا  کی  ره  هک  هلماعم  نیا  رب  هک  تسا  نشور  .دوش  یم  قالطا  رامق 

هک نیا  هن  تسا ؛ ییالقع  ریغ  هناهیفـس و  هلماعم  هلماعم ، نیا  هک  تسا  نیا  تفگ ، ناوت  یم  نآ  هرابرد  هک  يزیچ  تیاهن  دنک و  یمن 
.دشاب مارح  یعرش  رظن  زا  ای  دشاب  رامق 

ادـج تعیرـش  زا  ار  لمع  نیا  حور  زین  تاـیاور و  تاـیآ و  رد  ار  نآ  هتـسناد و  مارح  ار  نآ  مالـسا  هک  يزیچ  نآ  رگید ، تراـبع  هب 
نینچ مه  .تسا  هتفرگن  رظن  رد  نآ  يارب  ار  یموهفم  ازجم ، لکـش  هب  تعیرـش  هتفای و  انعم  فرع  رد  هک  تسا  يراـمق  تسا ، هدومن 
فرط ود  زا  یکی  نآ ، رد  هک  دوـش  ضرف  دـنچ  ره  دـنک ، یمن  قدـص  راـمق  رب  يا  هلماـعم  چـیه  فرع ، رد  هک  تـسا  نـیا  رب  ضرف 

رد ود  نیا  زا  کـی  چـیه  تسا و  طرـش  هبلغ و  هدـش ، روظنم  ًاـفرع  راـمق  رد  هچ  نآ  اریز  دـنک ؛ ناـیز  يرگید  دربـب و  دوـس  هلماـعم 
.درادن دوجو  تالماعم 
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رظن زا  .درادن  دوجو  اه  نآ  نایم  یتوافت  چیه  تسا و  نآ  دننام  ماهـس و  دادرارق  دننام  یلمع ، يروئت و  رظن  زا  رایتخا  دادرارق  ًایناث - 
همه رد  دوس  یلامتحا  تمیق  هک  تسا  نیا  دشابن  ای  دـشاب  اه  نآ  رد  رایتخا  دادرارق  هک  نآ  یب  اهدادرارق  نیا  یمامت  فدـه  يروئت ،

اب دـشاب  ررـض  لامتحا  زا  رت  شیب  دوس  لامتحا  هک  ینامز  اهنت  راذـگ  هیامرـس  نوچ  تسا ؛ ررـض  یلاـمتحا  تمیق  زا  رت  شیب  اـه  نآ 
.دراد دوجو  تیعضو  نیمه  زین  اهدادرارق  رگید  رد  هک  نانچ  دنک ، یم  هلماعم  رایخ  دادرارق 

دـنک و یم  ررـض  هدنـشورف  یهاگ  نآ ، ریغ  الاک و  ای  ماهـس  دادرارق  رد  هک  هنوگ  نامه  تفگ : دـیاب  زین  نآ  ندرک  یتایلمع  هراـبرد 
مکاح تیعـضو  نیمه  زین  رایخ  دادرارق  رد  دننک ؛ یمن  ررـض  ای  دوس  مادک  چیه  مه  هاگ  سکع و  رب  یهاگ  دـنک ، یم  دوس  يرتشم 

ررـض ای  هلماعم  فرط  ود  رایخ ، دـقع  رد  هک  تسین  نینچ  نیا ، رب  انب  .درادـن  دوجو  اهدادرارق  رگید  اب  یتوافت  دروم  نیا  رد  تسا و 
.دنربب دوس  ای  دننک 

مهم زا  یکی  هب  نآ  رازاب  هدرک و  ادیپ  عویـش  لیلد  نیمه  هب  تسا و  ییالقع  دوقع  زا  رایتخا  دـقع  هک  تسین  یکـش  هک  نیا  هصالخ 
.تسا هدش  لدب  نارجات  ناراذگ و  هیامرس  نیب  یلام  ياهرازاب  نیرت 

رایتخا دادرارق  تحص  ياه  طرش 

دـیرخ و رگا  .دـشاب  زیاج  ًاعرـش  الاک  ای  قاروا  ماهـس ، دـننام  دـنا ، هلدابم  عوضوم  راـیتخا و  دروم  هک  یلاوما  شورف  دـیرخ و  لوا - 
هک مینک  ضرف  رگا  نیا ، رب  انب  .تسین  زیاج  مه  اه  نآ  رایخ  دادرارق  دشابن ، زیاج  ًاعرش  اه  نآ  شورف 
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.تسین زیاج  مه  نآ  رایخ  دادرارق  تسا ، عیب  ششوپ  رد  يوبر  ضرق  عقاو ، رد  هک  نیا  لیلد  هب  دشابن ، زیاج  عرش  رد  يدنس  شورف 

عقاو رد  هک  ماهـس -  رایخ  شورف  نیا ، رب  انب  .دشاب  یقیقح  یعقاو و  ماهـس  زا  دیاب  دوش ، یم  هتخورف  رایخ  قح  اب  هک  یماهـس  مود - 
.دشاب یمن  حیحص  زین  ماهس  نآ  دوخ  شورف  هک  نانچ  تسین ، حیحص  درادن -  دوجو 

تسا و حیحص  دقع  درخب ، ار  ماهس  هبلاطم ، ماگنه  هک  دوش  دهعتم  يرتشم  هدنـشورف و  بناج  زا  هطـساو  رگا  رایخ ، دادرارق  رد  هتبلا 
ياه کناب  ای  مظنم  رازاب  جراخ  رد  رایتخا  ياهدادرارق  اب  هلماعم  یهگناو  .دـشاب  نآ  کـلام  راـیخ ، دادرارق  ماـگنه  هک  تسین  مزـال 

یمظنم ياهرازاب  هک  اه -  سروب  یلام و  ياهرازاب  رد  رایتخا  ياهدادرارق  اـب  هلماـعم  ًاـعون  ور ، نیا  زا  .تسا  مک  رایـسب  یـصوصخ 
، دانسا ماهس ، همه  رد  اهرازاب  نیا  رد  اهدادرارق  .دوش  یم  عقاو  دنراد -  تراظن  اه  نآ  رب  تموکح  بناج  زا  صاخ  تئیه  دنتـسه و 

.تساضاقت هضرع و  لماوع  عبات  هک  خرن  زج  هب  تسا  يروص  اهرایتخا  نداعم و  اه ، سانکسا  یکاروخ ، داوم  الاک ،

نیب اه  هطساو  نیا  .دننک  هلماعم  دوش  یم  هداد  هزاجا  دنا -  هدش  تبث  رازاب  رتفد  رد  هک  صصختم -  ياه  هطساو  هب  سروب ، رازاب  رد 
تئیه  » هب اه  هطساو  نیا  .دشابن  هدش  هتخانش  يرگید  دزن  اه  نآ  زا  کی  چیه  دنچ  ره  دندنب ، یم  رایتخا  دادرارق  يرتشم  هدنـشورف و 

يرتشم و بناج  زا  لوبق  اب  تئیه  نیا  .دـننک  یم  اـفیا  ار  دادرارق  فرط  ود  ره  يارب  لـیکو  شقن  هک  دـنا  فورعم  هدـننک » تناـمض 
لمع دوخ  تادهعت  هب  فرط  ود  دنک  یم  تنامـض  تئیه  .ددرگ  یم  دادرارق  یلوتم  تلاکو  تروص  هب  هدنـشورف ، بناج  زا  باجیا 

دوس و دننک و 
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دزمراک دـناوت  یم  هکلب  دـهد ، ماجنا  ناگیار  ار  اهراک  نیا  هدـشدای  تئیه  تسین  مزال  .دـنک  یم  هبـساحم  تالماعم  رد  ار  ناشررض 
هک تسین  زیاج  طرش ، ود  نآ  دوجو  مدع  تروص  رد  .دشاب  هتشاد  دوجو  نآ  رد  هدش  نایب  طرش  ود  هک  نیا  طرش  هب  دیامن ، هبلاطم 

.تسین زیاج  مه  نآ  يارب  نتفرگ  ترجا  دشابن ، زیاج  اعرش  يراک  رد  يرگ  هطساو  هاگ  ره  اریز  دنک ؛ تفایرد  دزمراک  تئیه 

ص:254

نوگ هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد  جیار 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ یعرش  مکح  یجراخ و  زرا  رد  رایتخا   - 32

هراشا

رد نّیعم  خرن  اب  ار  زرا  ینیعم  غلبم  ات  دهد  یم  ار  قح  نیا  هدنراد ، هب  هک  دنک  یم  رداص  یهاوگ  تراک  تکرـش ، هک  تسا  نیا  دارم 
تراک هدـنراد  يارب  اه  ناسون  نیا  یهاگ  تسا ، ناسون  رد  زرا  خرن  نوچ  .دـنک  تفایرد  رت ) شیب  ای  هام  شـش  ًالثم   ) دودـحم نامز 

.دراد هارمه  هب  دوس 

یجراخ زرا  رایتخا  دیرخ  یعرش  مکح 

هب ار  یجراخ  زرا  تکرـش ، تسا و  تراک  هدـنراد  تکرـش و  نیب  يدادرارق  دـنیآرف ، نیا  اریز  تسا ؛ زیاج  زرا  رایتخا  دـیرخ  ًارهاظ 
.دشورف یم  وا  هب  ینّیعم  نامز  ات  نیعم  خرن  اب  روشک  جیار  لوپ 

تـسد هب  تسد  هلماعم  تفگ ، دـیاب  باوج  رد  .تسا  زیاج  تسد  هب  تسد  تروص  هب  طقف  لوپ  هلماـعم  هک  دوش  اـعدا  تسا  نکمم 
نیزگ ياج  اه  لوپ  نیا  اریز  دوش ؛ یمن  يراج  جـیار  ياه  سانکـسا  رب  نآ  ماـکحا  تسا و  ـالط  هرقن و  ياـه  لوپ  صوصخم  لوپ ،

هب سانکـسا  ياج  هب  هبلاطملادـنع  دـهاوخب ، يرتشم  رگا  هک  تسا  تلود  يوس  زا  يدـهعت  هکلب  تسین  يا  هرقن  ییالط و  ياـه  لوپ 
هب ندیـشخب  رطاـخ  ناـنیمطا  يارب  هک  تسا  سانکـسا  لاـبق  رد  تلود  يوـس  زا  یمازتـلا  ًافرـص  نیا  .دوـش  یم  هداد  هرقن  ـالط و  يو 

تمیق هب  تلود  همذ  لاغتشا  رگنایامن  هک  تسا  يدنـس  هقیثو و  افرـص  سانکـسا  .دنک  یم  دهعت  ار  نآ  یلام  تمیق  تخادرپ  هعماج ،
يدوخ هب  سانکـسا  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  مدرم  نیب  سانکـسا  اب  هلماعم  هک  تسا  نشور  اریز  دـشاب ؛ یم  هرقن  ـالط و  زا  سانکـسا 

قاروا و نوچ  یناگرزاب  دانسا  دننام  هک  نیا  هن  دراد ، یلام  شزرا  دوخ 
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هنوگ نامه  دوش ، یمن  نید  طوقس  نتفر و  نیب  زا  بجوم  نآ  رابتعا  طوقس  ای  دنس  نتفر  نیب  زا  یناگرزاب ، دانسا  رد  .دشاب  اه  هتفس 
، نآ تفایرد  هک  تسا  جـیار  ياه  سانکـسا  فالخ  رب  الماک  نیا ، تسین و  نید  تفایرد  ياـنعم  هب  اـه  هتفـس  دانـسا و  تفاـیرد  هک 

.دنک هعجارم  راکهدب  هب  مود  راب  يارب  درادن  قح  راکبلط  دورب ، نیب  زا  تفایرد  زا  سپ  سانکسا  رگا  تسا و  نید  تفایرد  يواسم 

.دوش یمن  يراج  جیار  ياه  سانکسا  رب  فرص  ماکحا  هجیتن ، رد  سپ 
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نآ یهقف  ماکحا  یتآ و  ياهدادرارق   - 33

هراشا

(1)

.دوش یم  هتفگ  زین  الاک » سروب   » نآ هب  تسا و  هدـش  داجیا  هلماعم  يارب  دریگ ، یم  تروص  سروب  ياهرازاب  رد  اهدادرارق  عون  نیا 
تالوصحم و نابحاص  روضح  اب  رازاب  نیا  .دشاب  رازاب  نیا  وضع  دیاب  دنک ، هلماعم  یتآ  ياهدادرارق  اب  ات  دشاب  دنم  هقالع  هک  یسک 
رد دهاوخب  دشابن و  رازاب  نیا  وضع  هک  یسک  دوش و  یم  لیکشت  یلالد  تاسـسؤم  زین  تالوصحم و  نآ  نارجات  فلتخم ، ياهالاک 

نیا هک  دنک  زاب  باسح  رازاب ، رتفد  رد  دیاب  رگ  هلماعم  .دـیامن  تیلاعف  وضع  نالالد  قیرط  زا  دـناوت  یم  طقف  دـنک ، هلماعم  رازاب  نیا 
زا 10 یباسح  نینچ  ًالومعم  .دـنک  یم  تنامـض  ار  رازاب  تاررقم  دـعاوق و  ساسا  رب  تـالماعم  رد  یهد  باـسح  هیوست و  باـسح ،
زا فرط  ود  زا  یکی  رگا  هک  تسا  نآ  یباسح  نینچ  نتـشاد  زا  فدـه  .تسین  رت  شیب  داد  رارق  داقعنا  نامز  رد  الاک  تمیق  دـصرد 
یم رازاب  نیا  وضع  باـسح ، ندرک  زاـب  زا  سپ  .درک  ناربج  ار  یلاـمتحا  تراـسخ  قیرط  نیا  زا  ناوتب  دـنک ، فلخت  دوخ  تادـهعت 

.دشاب دعب  هام  کی  ًالثم  نآ  میلست  تقو  هک  دشورفب  ای  درخب  ار  الاک  ینیعم  رادقم  دناوت 

رازاب نیا  رد  هک  ییالاک  رادـقم  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، یلکـش  يروص و  ياهدادرارق  دوش ، یم  هتـسب  رازاب  نیا  رد  هک  ییاـهدادرارق 
یم لماش  ار  هدـش  هتخانـش  ياهالاک  زا  ینیعم  رادـقم  ّتیمک و  يراجت  دـحاو  ره  میـسقت و  يراجت ، ياهدـحاو  رب  دوش ، یم  هلماعم 

رازه جنپ  مدنگ ، هلماعم  رد  ربتعم  دحاو  هنومن ، يارب  .دریگ  یمن  لکش  هلماعم  اهدحاو ، نیا  زا  رت  مک  اب  ور ، نیا  زا  .ددرگ 
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ره ياه  یگژیو  تیفیک و  ّتیمک ، رظن  زا  اهالاک  رگید  ياهدحاو  روط  نیمه  .درک  هلماعم  ناوت  یمن  ار  نآ  زا  رت  مک  تسا و  هسیک 
دننام هس و  هجرد  ود ، هجرد  کی ، هجرد  هک  دوش  یم  صخـشم  هجرد »  » نایب اب  اه  یگژیو  نیا  .دوش  یم  نیعم  مامت  تقد  اـب  مادـک 

زا ار  نآ  يرتشم  دـنک و  یم  هضرع  رازاب  تیریدـم  هب  ار  نآ  دـشورفب ، کی  هجرد  مدـنگ  دـهاوخب  هک  یـسک  نیا ، رب  اـنب  .دراد  نآ 
اریز دننک ؛ تاقالم  رگیدـمه  اب  دنـسانشب و  ار  رگیدـمه  هلماعم  فرط  ود  هک  تسین  يزاین  .دـنک  یم  لوبق  ددنـسپ و  یم  رتفد  قیرط 

يرتشم هب  دریگ و  یم  هدنـشورف  زا  ار  الاک  تیریدم ، دسرب ، ارف  الاک  میلـست  خـیرات  هاگ  ره  تسا و  هلماعم  نیا  راد  هدـهع  تیریدـم 
.دراپس یم  هدنشورف  هب  دریگ و  یم  يرتشم  زا  زین  ار  غلبم  .دهد  یم  لیوحت 

رد نانچ  مه  نآ ، میلـست  نامز  ات  یتآ  دادرارق  داقعنا  خیرات  زا  هلماعم  هکلب  دسرب ، ارف  الاک  میلـست  نامز  ات  دنام  یمن  رظتنم  رادـیرخ 
دحاو دـیز  رگا  ًـالثم  .دوـش  شورف  دـیرخ و  راـب  هد  زور  کـی  رد  ـالاک  نآ  تسا  نکمم  هک  دریگ  یم  رارق  شورف  دـیرخ و  ضرعم 

ره روط  نیمه  دماح و  هب  رکب  رکب و  هب  دلاخ  دشورف و  یم  دلاخ  هب  ار  نآ  رمَع  تقو  نآ  تخورف ، نیعم  تقو  ات  رمَع  هب  ار  یمدـنگ 
هب هک  یـسک  ره  تسا و  دوس  شورف ، دیرخ و  تمیق  نیب  توافت  .دـشورف  یم  يرگید  تمیق  اب  توافتم  یتمیق  هب  ار  الاک  نآ  مادـک 

، دنک تفایرد  دوخ  دوس  ناونع  هب  ار  تمیق  توافت  نیا  هک  تسا  نآ  قحتـسم  تخورف ، يرت  شیب  تمیق  هب  دیرخ و  يرت  مک  تمیق 
هب ار  مدنگ  دحاو  دیز  زا  رمع  رگا  لاثم ، نیا  رد  .دیامن  میلست  ار  عیبم  هدنـشورف  دننام  ای  دزادرپب  یهجو  يرتشم  دننام  هک  نیا  نودب 

رد تخورف ، رالد  رازه  هدزای  هب  دلاخ  هب  ار  مدنگ  نآ  رمع  دهد و  لیوحت  ار  نآ  دعب  هام  هس  هک  دیرخ  رالد  رازه  هد 
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يو هکلب  دـهد ، یمن  لیوحت  دـلاخ  هب  زین  ار  هدـش  هتخورف  يالاک  فرط ، نآ  زا  دـهد و  یمن  دـیز  هب  ار  لـماک  تمیق  رمع  اـج ، نیا 
تـسد هب  هدـش  تبث  ياـه  هلماـعم  نیا  يارجا  .دوش  یم  یقلت  هلماـعم  دوـس  ناوـنع  هب  هک  تسا  رـالد  رازه  تفاـیرد  قحتـسم  ًاـفرص 

دشاب و یم  زور  ره  نایاپ  رد  تادهعت  یمامت  هیوست  لوئسم  قاتا ، نیا  دریگ و  یم  تروص  تالماعم  ياپایاپ  قاتا  رد  رازاب  تیریدم 
دهد یم  رادیرخ  نیرخآ  هب  الاک  میلست  خیرات  ندیسر  ارف  رب  ینبم  يا  هیراطخا  رازاب  هرادا  دسرب ، ارف  الاک  لیوحت  تقو  زین  نامز  ره 

هب لیامتم  يرتشم  رگا  دـشورفب ؟ دراد  میمـصت  ای  دریگب  لیوحت  ررقم  خـیرات  رد  ار  ـالاک  تسا  دـنم  هقـالع  هک  دـسرپ  یم  يو  زا  و 
ربارب رد  دـنک و  یم  هئارا  رادرابنا  هب  ار  الاک  لیوحت  دیـسر  هقیثو و  دـهد ، یم  لیوحت  نیعم  رابنا  هب  ار  الاک  هدنـشورف  دوب ، تفاـیرد 

نآ دشورفب ، ار  نآ  تشاد  تسود  دریگب و  لیوحت  ار  الاک  دوبن  لیامتم  رادیرخ  نیرخآ  رگا  .دیامن  یم  تفایرد  ار  الاک  تمیق  نآ ،
اه تمیق  توافت  تخادرپ  ساسا  رب  هلماـعم  تروص ، نیا  رد  .دـشورف  یم  رگید ) یـسک  هب  اـی   ) لوا هدنـشورف  هب  رگید  راـب  ار  ـالاک 

.دوب نینچ  دوب -  هدش  ارجا  نآ  میلست  خیرات  ندیسر  ارف  زا  شیپ  هک  نآ -  یلبق  تالماعم  رد  لاور  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  یعطق 
.دوش یمن  عقاو  ینتفریذپ  ندرک و  میلست  زین  ریخا  هلماعم  رد  یتح  تروص ، نیا  رد 

هکلب دننک ، یمن  شورف  دیرخ و  نآ  تمیق  ای  الاک  هب  نتفای  تسد  دصق  هب  يروص ، رازاب  نیا  رد  ناگدننک  هلماعم  هک  تساج  نیا  زا 
رازاب نیا  رد  هک  یتّیمک  اریز  دوش ؛ یم  ناشبیـصن  شورف  دیرخ و  تمیق  توافت  قیرط  زا  هک  تسا  يدوس  يارب  ًافرـص  اه  نآ  هلماعم 

يدایز دوس  اه ، تمیق  كدنا  شیازفا  هک  تسا  يدایز  ّتیمک  دوش ، یم  شورف  دیرخ و  هلماعم و  تسا و  شدرگ  رد 
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یم یتآ  دادرارق  اب  ار  ییاهالاک  دـنراد ، دامتعا  اه  تمیق  ناسون  ییاسانـش  رد  ناشدوخ  صـصخت  هب  نوچ  نالالد  .دراد  لابند  هب  ار 
دنشاب روبجم  هک  نیا  نودب  دوشب ؛ ناشبیصن  يدوس  قیرط ، نیا  زا  دنشورفب و  رتالاب  تمیق  هب  ار  اه  نآ  دنناوتب  هک  دیما  نیا  اب  دنرخ ،

.دنریگب لیوحت  یسک  زا  ای  دنهدب  لیوحت  یسک  هب  ار  هدش  هدیرخ  يالاک 

یتآ ياهدادرارق  یهقف  ماکحا 

تیعورـشم هب  طوبرم  ثحابم  نیرت  مهم  نونکا  .مینک  لیدبت  یعرـش  دوقع  هب  ار  یتآ  ياهدادرارق  هک  تسا  نآ  ثحب  نیا  زا  فده 
.مینک یم  نایب  ار  عرش  اب  اهدادرارق  نیا  يراگزاسان  اهدادرارق و  نیا 

اریز تسین ؛ شکلام  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نتخورف  عقاو ، رد  دریگ ، یم  ماـجنا  يروص  لکـش  هب  رازاـب  رد  هک  ییاـهدادرارق  لوا - 
هام هس  هک  دنک  یم  هضرع  رازاب  هب  ار  تفن -  مدـنگ و  نوچ  مه  شلوصحم  زا  دـحاو  ود  ای  کی  الاک ، هدـنزاس  ای  هدـننکدراو  رجات 

یتقو تسا و  لطاب  ًاعرـش  هلماعم  نیا  .تسین  نآ  کلام  زونه  هک  یلاح  رد  دـهدب ، لـیوحت  يرتشم  هب  ار  نآ  شورف ، خـیرات  زا  دـعب 
لح ناوت  یم  تروص  ود  هب  ار  هشقانم  نیا  .دوب  دـهاوخ  لطاب  دریگ ، یم  تروص  نآ  زا  دـعب  هک  ییاه  عیب  همه  دـش ، لـطاب  عیب  نیا 

: درک

، لاح نیا  اب  .تسین  شکلام  دادرارق ، داقعنا  عیب و  ياشنا  ماگنه  دـشورف ، یم  رازاب  رد  ار  الاک  زا  ّتیمک  نیا  هک  يا  هدنـشورف  فلا )
هرادا .تسا  ینالقع  ریغ  هلماعم  عون  نیا  اریز  دنک ؛ یمن  هلماعم  مودعم  ّتیمک  رـس  رب  دـهد ، یم  بیترت  ار  هلماعم  نیا  هک  رازاب  هرادا 

دهعتم هدنشورف  هک  دشورف  یم  ار  ییالاک  رازاب 
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هلماعم نیا  .تسا  هدـش  دـهعتم  تیریدـم  هک  درخ  یم  ار  ییالاک  نیمه  يرتشم  دـنک و  میلـست  يرتشم  هب  هام  هس  زا  دـعب  تسا  هدـش 
.تسا زیاج  ًاعرش 

ماگنه تسین و  شکلام  العف  هدنـشورف  هک  يزیچ  نتخورف  ایآ  اـما  .تسین  شکلاـم  هک  دـشورفب  ار  يزیچ  ناـسنا  تسین  لوقعم  ب )
نآ هک  دنک  یم  اشنا  يرتشم  يارب  ار  يزیچ  تیکلم  رضاح  لاحرد  هدنشورف  اریز  درادن ؟ لاکـشا  دوش ، یم  شکلام  نتفرگ  لیوحت 

.دوش یم  کلام  رخأتم )  ) يدعب نامز  رد  ار 

رخأتم يرتشم -  يارب  عیب  تیکلم  تیلعف  أشنم -  تسا و  یلعف  ياشنا  رما  نیا  اریز  درادن ؛ دوجو  یلکشم  چیه  زین  راک  نیا  رد  خساپ :
لاحم هچ  نآ  اریز  دـشاب ؛ یمن  لوا  تروص  نوچ  مه  ینعی  تسین ، اـشنا  قیلعت  أـشنم و  زا  اـشنا  ییادـج  كاـکفنا و  راـک  نیا  .تسا 

روما رد  دوجو  داـجیا و  لـثم  تساـشنا ؛ نیع  ییاـشنا  مکح  .اـشنا  زا  دوـخ  ییاـشنا  دوـجو  هب  ییاـشنا  مکح  زا  تسا  تراـبع  تسا ،
مکح هک  تسین  یلکـشم  دوش .) یم  دوجوم  وش ،» دوجوم  : » دیوگب هک  ینامز  ره  و   ) درادن دوجو  یگناگود  اه  نآ  نیب  هک  ینیوکت 

.درادن یطابترا  لعج  اشنا و  هب  تسا و  جراخ  رد  نآ  عوضوم  تیلعف  عبات  نآ  تیلعف  اریز  دتفایب ؛ ریخأت  هب  نآ  یلعف  دوجو  هب  ییاشنا 
: دراد دوجو  هبترم  ود  مکح ، نیا  يارب  هک  تساج  نیا  زا  .یلعف  مکح  زا  تسا  ترابع  اشنا  لباقم  رد  أشنم  زا  دارم  نیا ، رب  انب 

؛ اشنا لعج و  هبترم  . 1

.أشنم لوعجم و  هبترم  . 2

نآ تیکلم  ياشنا  اب  ار  دوش  یم  کلام  ًادـعب  تسین و  کـلام  ًـالعف  هک  ار  يزیچ  صخـش  هک  درادـن  دوجو  یعناـم  هک  نیا  هصـالخ 
اما دریگ ، یم  تروص  نالا  اشنا  سپ  .دشورفب  دوش ، یم  کلام  ار  الاک  نآ  هک  ینامز  رد  يرتشم  يارب 
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نیا همه  مینک  ضرف  رگا  هک  نیا  هوالع  هب  .تسا  لوقعم  ریغ  اشنا  رد  قیلعت  اـما  درادـن ، یعناـم  چـیه  راـک  نیا  .دـعب  ناـمز  رد  أـشنم 
رد هن  دـننک  فرـصت  ضوع »  » رد رازاب ، رد  هلماـعم  فرط  ود  دوش  یمن  عناـم  اـهدادرارق  نیا  نـالطب  تسا ، لـطاب  ًاعرـش  اـهدادرارق 

.دراد دوجو  نآ  تاررقم  رازاب و  يدج  نیناوق  بجوم  هب  فرصت ، نیا  رد  فرط  ود  تیاضر  اریز  دوس ؛»  » رد هن  و  ضّوعم » »

هک ینامز  ات  اه  نآ  فرـصت  رگید  دشاب ، لطاب  هدـشدای  دوقع  دـشاب و  یعرـش  ماکحا  رب  ینتبم  نآ  تاررقم  رازاب و  نیناوق  رگا  هتبلا 
.تسین زیاج  دوشن ، زرحم  تیاضر 

مامت لیجعت  اریز  دـنجنگ ؛ یمن  ملـس  دادرارق  رد  سپ  .دـنریگ  یم  تروص  نمثم  نمث و  لـیجأت  ساـسا  رب  یتآ  ياـهدادرارق   -. مود
.درک مکح  اه  نآ  تحص  هب  ناوت  یمن  ًاعرش  نیا ، رب  انب  .دنجنگ  یمن  مه  هیسن  دادرارق  رد  نینچ  مه  .تسا  ربتعم  نآ  رد  تمیق 

: درک لح  نینچ  ناوت  یم  ار  هشقانم  نیا 

، دنک قدص  نآ  رب  تسا ، هدمآ  یمالـسا  تعیرـش  رد  هک  یـصاخ  دوقع  زا  یکی  هک  تسین  نیا  رب  فقوتم  دقع  تحـص  هب  مکح  . 1
« ٍضارَت ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّالِإ  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  ال  :» دیامرف یم  هک  دنوادخ  لوق  مومع  نآ ، یعرـش  تحـص  رد  هکلب 

نیا اـب  .مینک  مکح  نآ  تحـص  هب  هک  تسین  یعناـم  تسا ، قداـص  هلداـبم  نیا  رب  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراـِجت   » ناوـنع نوـچ  تـسا و  یفاـک 
ْنَع ًهَراِجت   » رامـش رد  نوچ  درادـن و  یعناـم  دـنک ، یمن  قدـص  اـهدادرارق  نیا  رب  هیـسن  ملـس و  عیب  ناونع  هک  نیا  اـب  یتح  باـسح ،

مکح نآ  تحص  هب  تسا ، ٍضارَت »
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ياهدادرارق هب  ِدوُقُْعلِاب ؛ » اُوفْوَأ  :» دیامرف یم  هک  دشاب  دنوادخ  لوق  نیا  قالطا  لومـشم  هلماعم ، عون  نیا  تسین  دیعب  یتح  .مینک  یم 
.دیشاب دنب  ياپ  دوخ 

ود نیب  تیاضر  دوجو  ساسا  رب  لاح ، نیا  اب  .تسا  لطاب  ًاعرـش  یتآ  ياـهدادرارق  یماـمت  میریذـپب  میوش و  میلـست  هک  ضرف  رب  . 2
.دش ثحب  رت  شیپ  هک  روط  نامه  درادن ، دوجو  رازاب  رد  فرصت  زا  یعنام  هلماعم ، فرط 

هب تسد  رازاب  نایرتشم  مدرم و  نیب  سروب  رازاب  رد  راـب  اـه  هد  هنازور  هک  یتآ  ياـهدادرارق  رد  مه  رـس  تشپ  ياـه  هلماـعم  موس - 
نودب تسا  نالطب  هب  موکحم  دریگ ، یم  تروص  دیسررس  دعوم  ندیسر  زا  شیپ  هک  اج  نآ  زا  تسا ، شدرگ  رد  دوش و  یم  تسد 

.ود نآ  ریغ  ای  نوزوم  زا  ای  دشاب  لیکم  زا  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یتوافت  هدش  هلماعم  ياه  سنج  نیب  ّتیمک  رظن  زا  هک  نیا 

هلماعم نینچ  هک  تسا  نآ  اوقا  دراد و  لاکـشا  نخـس  نیا  اما  تسا ، لجا  زا  لبق  عیب  ندوب  لطاب  ناهیقف ، نیب  روهـشم  دنچره  خساپ :
.تسا حیحص  يا 

تفایرد زا  شیپ  هک  تسا  یتـالماعم  دوش ، یم  ماـجنا  رازاـب  رد  هنازور  تروص  هب  اـهدادرارق  نیا  رد  ًادـعب  هک  یتـالماعم  مراـهچ - 
.دشاب یمن  زیاج  زین  عیب  نیلوا  نینچ  مه  تسین ، زیاج  نیا ، رب  انب  .دریگ  یم  تروص  هدش  هتخورف  يالاک 

نتخورف دشاب ، نآ  دننام  تفن و  جنرب ، مدنگ ، دـننام  نوزوم  لیکم و  زا  عیبم  هک  ینامز  .تسا  دراو  لاکـشا  کی  اج  نیا  رد  خـساپ :
هیامرس زا  هن  و   ) دشاب صخش  دوخ  هیامرس  زا  اهنت  هک  نیا  رگم  تسین ، زیاج  نآ  نتفرگ  زا  شیپ  نآ 
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، نآ نتخورف  تحـص  رد  دـشورفب و  تفایرد  زا  شیپ  ار  نآ  هک  درادـن  یلاکـشا  دـشابن ، نوزوم  لیکم و  زا  عیبم  رگا  اـما  يرگید .)
لـیکم و زا  ناـش  عیبم  رگا  دوش ، یم  شورف  دـیرخ و  یتآ  تروص  هب  اـهالاک  هک  يرازاـب  رد  هلماـعم  هجیتن ، رد  .تسین  ربـتعم  ضبق 

هکس اب  هلماعم  رازاب ، نیا  رد  .تسین  زیاج  شدوخ  هیامرـس  اب  زج  هب  دشاب ، نوزوم  لیکم و  زا  رگا  اما  تسا ، حیحـص  دشابن ، نوزوم 
رد نتفرگ )  ) ضبق یلو  دـشاب ، تاواسم  يدـننامه و  اه  نآ  نیب  تسا  مزال  دـشاب ) هرقن  اب  هرقن  الط و  اب  الط  رگا   ) هرقن ـالط و  ياـه 

ضبق و هک  تسا  مزال  دـشاب ، الط  اب  هرقن  ای  هرقن  اب  الط  هلماعم  رگا  تشذـگ ، ًالبق  هک  روط  ناـمه  .تسین  ربتعم  رهظا  رب  اـنب  سلجم ،
اب تروص  نیا  هب  ود  نآ  اب  هلماعم  نیا ، رب  انب  .تسین  ربتعم  نآ  رد  يدـننامه  تاواسم و  اما  دریگب ، تروص  سلجم  کـی  رد  ضاـبقا 

.تسین حیحص  یتآ  دادرارق 

نامز کی  رد  اه  تمیق  توافت  زا  هدافتـسا  يارب  ًافرـص  هلماـعم  نیا  اریز   ) یعقاو هن  تسا ، يروص  اـهدادرارق  نیا  هک  دوش  اـعدا  رگا 
اـضما عراش  هک  يا  هلدا  لومـشم  ییاه  هلماعم  نینچ  درادـن ،) دوجو  نآ  رد  نداد  لیوحت  نتفرگ و  لیوحت  تسا و  نیعم  دودـحم و 

.دوش یمن  تسا ، هدرک 

هک تسا  هنوگ  نیا  رما  تیاهن  .تسا  یعقاو  یقیقح و  ياه  هلماعم  اـه ، هلماـعم  نیا  تفگ  ناوت  یم  اریز  تسا ؛ عاـفد  لـباق  اـعدا  نیا 
زا هدافتـسا  فدـه ، .یفرح  يانعم  هب  یهاگ  تسا و  یمـسا  يانعم  هب  یهاگ  هلماـعم ، رد  نمثم  عیبم و  هب  هدنـشورف  رادـیرخ و  هاـگن 

نیا تسا و  يّدـج  تروص  هب  نمثم  نمث و  نیب  هلدابم  ياشنا  هب  عیب  ماوق  نداد و  لیوحت  نتفرگ و  لیوحت  هن  تساه ، تمیق  تواـفت 
عیب ناکرا  وزج  نداد  لیوحت  نتفرگ و  لیوحت  اما  دراد ، دوجو  تیّدج 
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.دوش یمن  بوسحم  زین  نآ  تامّدقم  زا  یتح  تسین و 

ثحب هصالخ 

: دوش یم  انثتسا  زیچ  ود  سروب  رازاب  رد  یتآ  ياهدادرارق  زا 

( يرگید هیامرـس  هن  و   ) شدوخ هیامرـس  اـب  زج  هب  نآ  ضبق  زا  شیپ  نآ  نتخورف  نوچ  دـشاب : نوزوم  اـی  لـیکم  زا  رگا  عیبـم  فـلا )
اریز دشاب ؛ یمن  حیحـص  زین  لوا  دقع  دوخ  هکلب  تسین ، حیحـص  تسا ، لوا  دـقع  رب  بترتم  هک  يدـعب  ياهدادرارق  تسین ، حـیحص 
.دوش یم  زیاج  فرصت  رد  نیفرط  نیب  یضارت  ساسا  رب  دوس  رد  فرصت  لاح ، نیا  اب  .تسا  هتفرگ  تروص  ضبق  زا  لبق  اه  نآ  همه 

ود نآ  زا  کی  ره  هک  نیا  رگم  تسین ، حیحـص  یتآ  رازاب  رد  اه  نآ  هلماعم  سکع : رب  ای  هرقن  زا  تمیق  دشاب و  الط  زا  عیبم  رگا  ب )
.دشاب هتشاد  تیاضر  يرگید  لام  رد  فرصت  رد 
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نآ و يدج  ماظن  نیناوق و  قباطم  سروب )  ) ناهج یلام  ياهرازاب  رد  يراجت  تالماعم  اهدتس و  داد و  هرابرد  اه  شسرپ  هعومجم 
یمالسا نیناوق  ساسا  رب  اه  نآ  یسررب 

ابر  - 1

رارق دوخ  زرا  زا  تیامح  يراک و  یب  خرن  نتفرنالاب  اه و  تمیق  مّروت  لرتنک  يارب  ار  هرهب  خرن  يزکرم  ياه  کـناب  یخیراـت  رظن  زا 
.دنا هداد 

.دنیوگ یم  زنافدیف »  » نآ هب  اکیرمآ  رد  و  تیر » سیب  ، » هرهب خرن  هب  ایناتیرب  رد 

کناب رگید  مدرم و  مومع  هب  ار  نآ  هاگ  نآ  دـنریگ ، یم  ماو  کناب  نیا  زا  يزکرم ، کناب  هرهب  خرن  قباطم  یـصوصخ  ياه  کـناب 
یم هدیمان   (1)« روبیال ، » تسا ربتعم  اه  کناب  رگید  اب  کناب  کی  نیب  نتفرگ  ماو  نداد و  ماو  رد  هک  يا  هرهب  خرن  .دـنهد  یم  ماو  اه 

دننام هام و  ود  يارب  مه  هاگ  لاس و  کی  يارب  یخرب  هتفه ، کی  يارب  یخرب  تسا ، فلتخم  ینامز  رظن  زا  روبیال  خرن  .دوش 

ص:266

يادتبا رد  ندـنل  مان  هک  نیا  اب  .تسا  هدـش  هتفرگ   fered R eك London InterB k لوا فورح  زا   LIBOR ( - 1 - ) 1
زا کـناب  نیدـنچ  تسا  نکمم  هکلب  دنـشاب ، سیلگنا  روشک  هب  قـلعتم  اـه  کـناب  نیا  هک  تسین  مهم  اـما  تسا ، هدـمآ  تراـبع  نیا 
یم رشتنم  حبص  تعاس 11  زور  ره  ار  روبیال   ( BB The British B kers soci ion هسسؤم (  .دنشاب  فلتخم  روشک  نیدنچ 

.تدم هاتوک  ياه  ماو  رد  یکناب  نیب  هرهب  خرن  نیگنایم  زا  تسا  ترابع  دنک و 
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.تسا نآ 

، تسا روانـش  توافتم و  اضاقت  هضرع و  قباطم  هشیمه  روبیال  خرن  اریز  تسا ؛ توافتم  يزکرم  کناب  رد  دوجوم  هرهب  خرن  اب  روبیال 
رد هرهب  خرن  نییعت  يارب  يرتهب  صخاش  روبیال  نیا ، رب  انب  .تسا  تباث  ینالوط  تدـم  يارب  يزکرم  کـناب  هرهب  خرن  هک  یلاـح  رد 

.تسا يزکرم  کناب 

یم حرـش  هقتـشم » ياهرازبا   » شخب رد  ار  نآ  هک  تسا  یلاـم  رازاـب  رد  يوبر  هقتـشم  ياـهرازبا  اـهدادرارق و  رت  شیب  عجرم  روبیـال 
.میهد

اه هدرپس  اه و  ماو   - 2

هراشا

یم وا  هجوتم  هدـنیآ  رد  هک  یمتح  ناـیز  زا  ار  هدـنهد  ماو  اـبر  نیا  .دراد  دوجو  اـبر  نآ  ربارب  رد  دوش ، یم  هداد  ماو  یـسک  هب  یتقو 
: تسا ریز  لیالد  هب  تسور ، هبور  اه  نآ  اب  هدنهد  ماو  هک  ییاه  نایز  .دنک  یم  ظفح  دوش ،

ناوت یمن  ار  دوش  یم  يرادیرخ  رـضاح  لاح  رد  ینیعم  غلبم  اب  هک  ییالاک  دراد و  دوجو  اه  تمیق  رد  مّروت  الومعم  اه : تمیق  مّروت 
.دومن يرادیرخ  هدنیآ  لاس  رد  غلبم  نیمه  اب 

هدیدزد ماو  نآ  تسا  نکمم  اسب  هچ  درادن و  ار  ماو  تخادرپ  ناوت  زگره  دوش ، یم  تسکـشرو  یتقو  هدـنریگ  ماو  کسیر :)  ) رطخ
.دوش

هبلاطم نایز ، نیا  ناربج  يارب  يو  .دهد  یم  تسد  زا  ار  يراذـگ  هیامرـس  عون  ره  تصرف  هدـنهد  ماو  نیزگ : ياج  يراذـگ  هیامرس 
.دنک یم  ترجا 

رد .دوش  یم  هدرمش  زورما  یناهج  داصتقا  رد  مهم  یشخب  ابر  نیا ، رب  انب 
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.دننک بانتجا  لومش  ناهج  هدیدپ  نیا  زا  هک  تسا  راوشد  برغ  نکاس  ناناملسم  هژیو  هب  ناناملسم  يارب  هجیتن ،

دروم دنچ  حیضوت 

ياه کناب  هلمج  زا  اه  کناب  همه  رد  ابر  کش ، نودب  .دیآ  یم  یپ  رد  هک  میتسه  یبلاطم  نتـسناد  دـنمزاین  رت ، شیب  حیـضوت  يارب 
دیاب لاح ، نیا  اب  .دـنک  لرتنک  ار  خرن  نتفر  الاب  مّروت و  ظفح و  ار  زرا  تابث  دـناوت  یم  ابر  .تسا  ناـهج  داـصتقا  مهم  شخب  جـیار ،

تعیرش بناج  زا  یـصخشم  نیعم و  بابـسا  لماوع و  هکلب  دراد ، ار  خرن ) مروت و  لرتنک   ) اهدرکراک نیا  هک  تسین  ابر  اهنت  تسناد 
نآ رد  الـصا  تسا  دوجوم  ابر  رد  هک  یفنم  داعبا  تسا و  يریگارف  تقد و  لادـتعا ، ياراد  اـبر  زا  رت  شیب  هک  دراد  دوجو  یمالـسا 

.درادن دوجو 

شقن یلحم  يا و  هقطنم  یللملا ، نیب  یناهج  ياـهداصتقا  رد  هک  میدرک  حرطم  اـبر  يارب  ییاـه  نیزگ  ياـج  باـتک  نیا  يادـتبا  رد 
يدوبان ثعاـب  اـسب  هچ  اـبر  اریز  تسا ؛ نآ  تبثم  دـعب  زا  رت  شیب  اـبر  یفنم  دـعب  هک  تسا  هجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا  .دـنراد  یگرزب 

یمومع و هدـسفم  ابر  رد  اریز  تسا ؛ هدرک  یفن  ًاحور  ًاصن و  یمالـسا  داصتقا  رد  ار  ابر  مالـسا  لـیلد ، نیمه  هب  .دوش  یم  هدـنهدابر 
.دراد دوجو  یمتح 

یکناب ياه  هدرپس   - 3

هراشا

یم راذـگ  هدرپس  هب  دوس  ناونع  هب  ار  ینیعم  دـصرد  هناهام ، ای  هنالاس  تروص  هب  هک  تسا  فراعتم  لومعم و  رما  نیا  اه ، کـناب  رد 
.تسا مارح  ناملسم  رب  نتفرگ  ابر  هک  تسا  نشور  حضاو و  ام  يارب  زین  رما  نیا  .دنزادرپ 
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؟ دریگب ابر  تسین ، ناملسم  شبحاص  هک  یکناب  زا  راذگ  هدرپس  ناونع  هب  هک  تسا  زیاج  ناملسم  يارب  ایآ  شسرپ 1 :

دوس وا  هب  هک  دنکن  طرـش  ناملـسم  راذـگ  هدرپس  رگا  هتبلا  .تسین  زیاج  مه  ناملـسم  ریغ  زا  یتح  ابر  نتفرگ  ناملـسم  يارب  خـساپ :
، دوخ یکناب  نوناق  قباطم  کـناب  رگا  تروص  نیا  رد  دراذـگب ، کـناب  رد  يراد  هگن  يارب  ار  دوخ  هیامرـس  لاـم و  دوش و  تخادرپ 

ناملـسم ریغ  کناب  زا  ذاقنتـسا  ناونع  هب  ار  دوس  نآ  دـناوت  یم  لاؤس  ضرف  رد  هدرپس  بحاص  دزادرپب ، هدرپس  بحاص  هب  ار  يدوس 
.دنک تفایرد 

؟  تسا ییانعم  هچ  هدنرادربرد  تین  نیا  شسرپ 2 :

هب .دنکن  طرـش  کناب  اب  ار  دوس  تخادرپ  شبلق ، میمـص  زا  يو  هک  دبای  ییاهر  ابر  زا  دناوت  یم  تروص  نیا  هب  راذگ  هدرپس  خساپ :
هبلاطم ار  نآ  تخادرپن ، یلیلد  ره  هب  ار  يدایز  دوس و  کناب  رگا  دـشاب  هتـشاد  میمـصت  هناعطاق  يّدـج و  تروص  هب  رگید ، تراـبع 
کناب رگا  نیا ، رب  انب  .دنک  یم  تخادرپ  دوس  يو  هب  دوخ ، یمومع  نیناوق  قباطم  کناب  هک  تسا  هاگآ  دناد و  یم  دـنچ  ره  دـنکن ،

: دراد تروص  ود  درک ، تخادرپ  يو  هب  ار  لوپ  هدرپس و  دوس 

عرش مکاح  هزاجا  اب  کلاملا  لوهجم  ناونع  هب  ار  دوس  نآ  هدرپس  بحاص  دشاب ، یمالسا  ياهروشک  رد  یتلود و  کناب ، رگا  فلا )
.دنک یم  فرصت  هدنام  یقاب  موس  ود  رد  دهد و  یم  ناریقف  هب  ار  نآ  موس  کی  سپس  دنک ، یم  تفایرد  وا  هدنیامن  لیکو و  ای 

.دنک یم  تفایرد  ذاقنتسا  ناونع  هب  کناب  زا  ار  هدش  لصاح  دوس  هدرپس  بحاص  دشاب ، یمالسا  ریغ  ياهروشک  رد  کناب  رگا  ب )
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زیاج ایآ  یتلود ،) یصوصخ و  نیب  كرتشم   ) یصوصخ همین  هن  یتلود و  هن  دشاب  یصوصخ  کناب  دشاب و  ناملسم  کناب  بحاص  رگا  شسرپ 3 :
؟ دریگب طرش  نودب  ار  شلوپ  دوس  راذگ  هدرپس  تسا 

هچ دزادرپ ، یم  دوخ  تبغر  تیاضر و  اب  رطاخ و  تیاضر  اب  ار  يدایز  دوس و  کناب  بحاص  هک  دـنادب  هدرپس  بحاص  رگا  خـساپ :
.دنک تفایرد  ار  دوس  دراد  قح  هدرپس  بحاص  دنکن ، ای  دنک  هبلاطم  کناب  زا  ار  شلوپ  دوس  هچ  دنکن و  ای  دنک  طرـش  راذگ  هدرپس 

ار شا  هیامرـس  دیاب  دنک ، ادیپ  تاجن  ابر  لکـشم  زا  دهاوخ  یم  هدرپس  بحاص  رگا  ضرف ، نیا  رد  .تسین  زیاج  تروص  نیا  ریغ  رد 
دوخ نایم  رد  تیاضر  اب  ود  ره  ار  نآ  دنک و  هدافتـسا  نآ  دوس  زا  ات  دزادرپب  تراجت  يراذـگ و  هیامرـس  ناونع  هب  کناب  بحاص  هب 

.دننک میسقت 

یکناب ياه  ماو )  ) ضرق  - 4

هراشا

یم ناملـسم  هب  ابر  کناب  هک  تسا  نشور  .دنک  یم  تخادرپ  ابر  کناب  هب  هدـنریگ  ماو  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، يوبر  اه  ماو  رت  شیب 
.دزادرپ

تخادرپ دوس  کناب  هب  تسا ، هتفرگ  هک  یضرق  ماو و  يارب  هاگ  نآ  دریگب و  ماو  یمالسا  ریغ  ياه  کناب  زا  تسا  زاجم  ناملسم  ایآ  شسرپ 4 :
؟ دنک

نینچ مه  .تسا  يوبر  ضرق  راک  نیا  اریز  دهدب ؛ دوس  کناب  هب  دریگب و  ضرق  یمالـسا  ریغ  کناب  زا  ناملـسم  تسین  زیاج  خـساپ :
.ضرق ناونع  هب  هن  دریگب  ذاقنتسا  ناونع  هب  ار  یلوپ  اه  کناب  نیا  زا  ناملسم  تسا  زیاج 

؟ دینک حیرشت  ار  ذاقنتسا  تین  تسا  نکمم  ایآ  شسرپ 5 :

نیا هتسیاش  ار  دوخ  ناملسم ، هک  تسا  نیا  ذاقنتسا  زا  دوصقم  خساپ :
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تفایرد ذاقنتـسا  ناونع  هب  ار  لام  نآ  دناوت  یم  دوش ، یم  هداد  يو  هب  یلام  یتقو  لیلد ، نیمه  هب  ار و  رگید  یـسک  هن  دناد ، یم  لام 
درادن يا  هراچ  ناملسم  زین  دوس  تخادرپ  دروم  رد  .تسا  هدوب  ضرق  ناملـسم  ریغ  صخـش  تین  دنچ  ره  ضرق ، ناونع  هب  هن  دنک و 

.دیامن تخادرپ  کناب  هب  ار  ماو  دوس  هک 

؟  تسیچ شمکح  ضرق ، تین  هب  هن  دریگب و  ذاقنتسا  تین  هب  یمالسا  ریغ  ياه  کناب  زا  يراذگ  هیامرس  فده  اب  ار  یلام  یصخش  رگا  شسرپ 6 :
؟ دنک تفایرد  ذاقنتسا  تین  هب  ار  ضرق  نآ  درادن  یترورض  هک  یلاح  رد  تسا  زیاج  ایآ 

فرـصت نآ  رد  دـهاوخب  هنوگ  ره  تفرگ ، لیوحت  ذاقنتـسا  تین  هب  ار  نآ  هک  نیا  زا  دـعب  تسا  زیاـج  صخـش  نآ  يارب  هلب ، خـساپ :
.دشاب هدوب  ترورض  زاین و  نودب  ضارقتسا  دنچ  ره  دنک ؛

؟ دراد دوجو  يا  هراچ  مینک ، تفایرد  ذاقنتسا  ناونع  هب  ار  لام  نآ  میناوتن  ام  دشاب و  ناملسم  کناب  بحاص  رگا  شسرپ 7 :

.دریگب لیوحت  عرش  مکاح  هدنیامن  لیکو و  ای  عرش  مکاح  هزاجا  اب  کلاملا  لوهجم  ناونع  هب  ار  لام  دناوت  یم  صخش  خساپ :

هضرق قاروا   - 5

زا دنـس  نیا  .تسا  وا  رب  يا  هقیثو  دـنک و  یم  نیمـضت  نآ  هدـننکرداص  همذ  رد  ار  ینیعم  لاـم  هک  یکچ  زا  تسا  تراـبع  فـیرعت :
.دوش یم  یلام  نیمأت  روظنم  هب  اه  تموکح  اه و  تکرش  بناج 

: دنوش یم  میسقت  هتسد  ود  هب  يداع  قاروا 
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.دوش یم  هتفگ  نپوک  نآ  هب  هک  دنک  یم  تخادرپ  هقرو  بحاص  هب  هنالاس  ار  ینیعم  غلبم  هدننکرداص ، یهاگ  نپوک : فلا )

.دنک یمن  تخادرپ  هقرو  بحاص  هب  ار  یلوپ  چیه  هدننکرداص  یهاگ  ب )

: میهد یم  حیضوت  لاثم  تروص  هب  ریز  لودج  رد  ار  دنس  زا  عون  ود  نیا 

زا سپ  .دنک  یم  تفایرد  ایکون  تکرش  زا  هرهب  رالد  لاس 5  ره  درخ ، یم  رالد  غلبم 100  هب  ار  فلا  عون  قاروا  هک  يراذگ  هیامرس 
.دیامن یم  تفایرد  رالد )  100  ) ار دوخ  لوپ  دنادرگ و  یمرب  ایکون  تکرش  هب  ار  قاروا  لاس ، جنپ  تشذگ 

، دنک یمن  تفایرد  ایکون  تکرش  زا  يا  هنالاس  تخادرپ  هنوگ  چیه  درخ ، یم  رالد  غلبم 80  هب  ار  عون ب  قاروا  هک  يراذگ  هیامرس 
.درک دهاوخ  تخادرپ  وا  هب  رالد  غلبم 100  تکرش  دنادرگ ، یمرب  ایکون  تکرش  هب  ار  قاروا ب  هک  ینامز  اما 

عون ود  نیا  نایم  يداصتقا  هرهب  رظن  زا  یلمع  توافت  هنوگ  چیه  نیا  رب  انب 
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رد زین  ار  غلبم  نامه  میراذگب و  فلا  قاروا  رد  ار  ینیعم  غلبم  ام  رگا  ینعی  تسا ؛ هرهب  هدنرادربرد  ود  ره  اریز  درادـن ؛ دوجو  قاروا 
.تسا ربارب  ابیرقت  قاروا  ود  ره  هرهب  هک  میبای  یمرد  لاس  زا 5  سپ  میریگب ، رظن  رد  قاروا ب 

؟ میرخب یتلود  ریغ  ياه  تکرش  زا  ار  فلا )  ) تسخن عون  قاروا  تسا  زیاج  ایآ  شسرپ 8 :

تروص هب  ار  رالد  ینعی 100  دشاب ؛ هتـشاد  ار  دیرخ  ماجنا  دصق  يدج  تروص  هب  رادیرخ  هک  نیا  طرـش  هب  تسا ؛ زیاج  هلب ، خساپ :
رد دزادرپب و  عیبم )  ) هدـش هتخورف  يالاک  ناونع  هب  نیعم  تدـم  ات  تکرـش  همذ  رب  رـالد  يازا 100  رد  نمث )  ) تمیق ناوـنع  هب  دـقن 
هک نیا  طرش  هب  درادن ؛ یلاکشا  تسا و  زیاج  راک  نیا  .دهدب  وا  هب  رالد  غلبم 5  هنالاس  هک  دنک  طرش  تکرش  اب  دادرارق ، نیا  نمض 

تخادرپ غلبم  نیا  هب  تکرـش  همذ  لاغتـشا  ضرق و  فده  اب  هدـشدای  غلبم  هک  یتروص  رد  .دوش  طرـش  دـقع  نمـض  رد  يدایز  غلبم 
بحاص ندوبن  ای  ندوب  ناملـسم  دـش ، نایب  هچ  نآ  رد  .تسا  يوبر  ماو  کی  نیا  اریز  تسین ؛ زیاـج  دـشاب ، ماو  هقیثو  قاروا ، دوش و 

.دنک یمن  یتوافت  تکرش 

شیوخ نهذ  رد  يّدج  روط  هب  هک  بیترت  نیا  هب  دـبای ، ییاهر  ابر  زا  دـناوت  یم  يدایز ، غلبم  نآ  ندرک  طرـش  زا  سپ  صخـش  هتبلا 
جیار یمومع و  نیناوق  ساسا  رب  تکرـش  منکن .» هبلاطم  ار  نآ  درکن ، تخادرپ  ار  يدایز  نآ  لـیلد ، ره  هب  تکرـش  رگا  : » دـنک تین 

هبلاطم ار  نآ  هدنریگ  ماو  تخادرپ ، مدع  تروص  رد  هک  دنادب  رگا  یتح  دـنک ، یم  تخادرپ  ار  يدایز  غلبم  لماک  تیاضر  اب  دوخ ،
رگا نینچ  مه  .تسا  يوبر  ماو  ود ، ره  اریز  درادـن ؛ دوجو  یتوافت  مود  عون  تسخن و  عون  قاروا  ناـیم  هراـب ، نیا  رد  .درک  دـهاوخن 

، قاروا هدننکرداص 
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.دراد ار  مکح  نیمه  نیع  تسا ، ناملسم  نآ  بحاص  هک  دشاب  یتکرش 

تسا و نیعم  یغلبم  دـیرخ ، تمیق  میناد  یم  هک  نیا  اب  میرخب ، ار  نپوک ) نودـب   ) قاروا زا  مود  عون  هک  تسا  زیاـج  اـیآ  شسرپ 9 :
؟ تشاد دهاوخ  يرگید  تمیق  لاس  جنپ  زا  سپ  شورف  تمیق 

.تسین زیاج  تشذگ ، البق  هک  هنوگ  نامه  ضرق  ناونع  هب  اما  تسا ، زیاج  شورف  دیرخ و  ناونع  هب  هلب ، خساپ :

؟ تسا زیاج  نآ  دیرخ  ایآ  دشاب ، یتلود  قاروا  رگا  شسرپ 10 :

تموکح يوس  زا  ار  قاروا  یتقو  هک  تروص  نیا  هب  دـنک ، ادـیپ  تاجن  ابر  زا  مود  هار  باختنا  اـب  دـناوت  یم  راذـگ  هیامرـس  خـساپ :
رد هک   ) طرـش تروـص  هب  ار  يداـیز  غـلبم  دریگب و  لـیوحت  يوـبر  ریغ  ماو  هقیثو  تروـص  هب  ار  نآ  دـنک  تـین  دریگ ، یم  لـیوحت 

نیا رد  .تسا  دـهعتم  نآ  تخادرپ  هب  تموکح  دـناد  یم  هچ  رگا  دریگن ، رظن  رد  دـنک ) یم  هبلاـطم  ار  نآ  تخادرپ ، مدـع  تروـص 
لیوحت درادن ، کلام  هک  یلام  ای  کلاملا  لوهجم  لام  ناونع  هب  وا  هدـنیامن  ای  عرـش  مکاح  هزاجا  اب  ار  يدایز  غلبم  رادـیرخ  ضرف ،

مامت و   ) تسین وا  هدهع  رب  يزیچ  مود  هار  رد  دـهد و  یم  هقدـص  ناریقف  هب  ار  نآ  موس  کی  ای  مین  تسخن ، هار  باختنا  اب  .دریگ  یم 
(. دنک یم  بحاصت  ار  لام 

؟ تسیچ قاروا  دیرخ  مکح  دشاب ، یمالسا  ياه  تموکح  زا  تموکح  رگا  شسرپ 11 :

.درادن نآ  اب  یتوافت  چیه  تسا و  مهد  شسرپ  خساپ  دننام  شسرپ  نیا  خساپ  خساپ :
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نآ زا  یکی  میفظوم  ایآ  درادن ؟ کلام  الصا  هک  تسا  یلاوما  زا  ای  تسا  کلاملا  لوهجم  لام  نآ  هک  میـسانشب  هنوگچ  شسرپ 12 :
؟ مینک باختنا  ار  ود 

هدرپس هب  يرتشم و  هب  تموکح  هک  يدوس )  ) يدایز دـشاب ، یمالـسا  ياـه  نیمزرـس  رد  یتموکح  قاروا ، هدـننکرداص  رگا  خـساپ :
: دراد تلاح  ود  دشاب ، یمالسا  ریغ  ياهروشک  رد  یتموکح  هدننکرشتنم ، رگا  تسا و  کلاملا  لوهجم  لام  دزادرپ ، یم  راذگ 

تسا یلاوما  زا  دوس )  ) يدایز دشابن ، كرتشم  ناناملسم  ریغ  ناناملـسم و  لاوما  نیب  يروشک ، نینچ  کناب  رد  دوجوم  هیامرـس  رگا 
.درادن کلام  هک 

، دوش یم  تخادرپ  راذـگ  هدرپس  هب  هک  يدایز  تروص ، نیا  رد  دـشاب ، كرتشم  ناناملـسم  ریغ  ناناملـسم و  لاوما  نیب  هیامرـس  رگا 
.دوب دهاوخ  کلاملا  لوهجم 

ماهس  - 6

هراشا

زا یشخب  تیکلم  ماهس ، رابتعا  هب  .اه  سروب  رد  ینلع  لکش  هب  لوادتم  ياه  تکرش  زا  یتمسق  هئارا  زا  تسا  ترابع  ماهس : فیرعت 
زا هک  يدـصرد  بسح  رب  مه  نآ  ددرگ ، یم  اطعا  وا  هب  تکرـش  دوس  رد  تکراـشم  قح  دوش و  یم  هداد  ماهـس  هدـنراد  هب  تکرش 

.دراد مهس  تکرش  هیامرس 

يأر رد  دـهدب و  يأر  شیوخ ، مهـس  عون  ساسا  رب  دـبای و  روضح  تکرـش  ياه  ییامهدرگ  اه و  تاـقالم  رد  دراد  قح  راد  ماـهس 
هب فده  اب  تکرش  هک  تسا  یجیار  هویش ي  ماهس ، راشتنا  هک  تسا  نشور  .دنک  تکرش  دوش ، یم  ماجنا  اه  هژورپ  يارب  هک  يریگ 

.دهد یم  بیترت  هیامرس  شیازفا  لوپ و  ندروآ  تسد 
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ياهرازاب رد  هک  تفای  ناوت  یم  ار  یگرزب  تکرـش  رت  مک  دـنراد و  ماهـس  یناـهج  ياـه  سروب  رد  روهـشم  ياـه  تکرـش  رت  شیب 
.دشاب هتشادن  ماهس  ناهج  سروب 

لیوحت دریگ و  یم  تروص  زور  کی  رد  هلماعم  يارب  قفاوت  میـشورف ، یم  اـی  میرخ  یم  ار  یمهـس  اـه  سروب  رد  یتقو  شسرپ 13 :
؟ تسا زیاج  اهرازاب  رد  يا  هلماعم  نینچ  ایآ  .رگید  يزور  رد  الاک  تمیق و 

نع تراـجت  مکح  لومـشم  اریز  تسا ؛ زیاـج  دنـشاب ، یـضار  نآ  هب  دـننک و  قفاوت  نآ  رب  نیفرط  یتقو  هلماـعم ، عون  نیا  رد  خـساپ :
« . ٍضارَت ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّالِإ  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  ال  :» دیامرف یم  دنوادخ  هک  دوش  یم  ضارت 

یمهس هک  دنک  یم  قفاوت  نسح  اب  دیز  دینک : هجوت  لاثم  نیا  هب  تسین ، نآ  کلام  هک  دشورف  یم  ار  یمهس  یصخش  هک  یتلاح  رد 
یم موس  صخـش  دزن  دیز  دشاب ، مهـس  نامه  هک  الاک  نداد  لیوحت  تمیق و  نتفرگ  لیوحت  ماگنه  دـشورفب و  وا  هب  غلبم  نالف  هب  ار 

زا دهاوخ  یم  هکلب  تسین ، یمهـس  چیه  کلام  اج  نیا  رد  دیز  .دـهد  یم  نسح  هب  ار  نآ  دریگ و  یم  ضرق  وا  زا  ار  یمهـس  دور و 
زاب صخش  هب  دروآ ، یم  تسد  هب  ار  ماهـس  هک  ینامز  سپـس  .درخ  یم  ار  مهـس  وا  .دریگ  هرهب  هدنیآ  رد  ماهـس  شزرا  ندمآ  نیئاپ 

.دنادرگ یم 

؟ تسین شکلام  هک  دشورفب  ار  یمهس  تسا  زاجم  دیز  ایآ  شسرپ 14 :

هک دجنگ  یم  یلاعت  يادخ  لوق  نیا  بلاق  رد  رما  نیا  تسین و  شکلام  هک  دشورفب  ار  یمهس  یضارت ، اب  دناوت  یم  دیز  هلب ، خساپ :
زا عون  نیا  ٍضارَت . » ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّالِإ  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  ال  :» تسا هدومرف 
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.دوش یم  نآ  لماش  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراِجت   » تسا و جیار  سروب  یلام  ياهرازاب  رد  هلماعم 

ناملـسم هدـنهد  ضرق  رگا  دـهدب ؟ دزم  وا  هب  یموس ، صخـش  هب  دوخ  مهـس  نداد  ضرق  يازا  رد  تسا  زاجم  دـیز  ایآ  شسرپ 15 :
؟ دراد یمکح  هچ  دشابن ،

هدـنهد ضرق  هک  نیا  نیب  درادـن  دوجو  یقرف  هراـب  نیا  رد  دوش و  یم  بوـسحم  اـبر  اریز  تسین ؛ زیاـج  دزم  تسد  تخادرپ  خـساپ :
تین هب  هکلب  ضرق ، تین  هب  هن  ار  لام  دناوت  یم  صخش  نآ  دشاب ، ناملسم  ریغ  هدنهد  ضرق  رگا  هتبلا  .ناملسم  ریغ  ای  دشاب  ناملسم 

هب روـبجم  يو  هک  ناوـنع  نیا  هب  اـی  هیدـه  دـصق  هب  هکلب  ضرق ، رب  دزم  ناوـنع  هب  هن  ار  دزم  تسد  دریگب و  لـیوحت  يو  زا  ذاقنتـسا 
.دزادرپب تسا ، تخادرپ 

یضار هدنهد  ضرق  هک  دریگب  تین  نیا  هب  هکلب  ضرق ، تین  هب  هن  ار  لوپ  دناوت  یم  هدنریگ  ضرق  دشاب ، ناملـسم  هدنهد  ضرق  رگا 
نیا هب  ای  دـشاب ، یم  هیدـه  دـصق  هب  دزم  تسد  یلو  تسا ، لطاب  یعرـش  رظن  زا  هچرگا  نتفرگ ، ضرق  عون  نیا  .تسا  وا  فرـصت  هب 

.دزادرپب ار  نآ  تسا  روبجم  يو  هک  رابتعا 

نیا زا  تسا  زیاج  ایآ  .كوخ  تشوگ  نتخورف  ای  بارـش  نتخاـس  لـیبق  زا  تسا ، مارح  اـه  تکرـش  یخرب  یلـصا  راـک  شسرپ 16 :
؟ میهدب رییغت  ار  ناشراک  میناوت  یمن  اه ، نآ  زا  یمک  ماهس  دیرخ  اب  میناد  یم  هک  نیا  اب  میرخب ؛ ماهس  اه  تکرش 

تسا و زیاج  اه  نآ  زا  ندرب  دوس  اهرازاب و  رد  تراجت  يراذـگ و  هیامرـس  فدـه  اـب  اـه  تکرـش  نیا  زا  ماهـس  يرادـیرخ  خـساپ :
، نازاس بارش  هلمج  زا  رادیرخ ،
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هب رادیرخ  نیا  .دور  یمن  رامش  هب  لیکو  تروص  هب  ای  میقتسم  رشابم و  تروص  هب  كوخ  تشوگ  رادرم و  هدنشورف  نآ و  هدنشورف 
اریز تسین ؛ لیکو  تالماعم  نیا  رد  يو  بناج  زا  یعرش  رظن  زا  تکرش  اما  تسا ، هدش  کیرش  تکرـش  هیامرـس  رد  يرهق  تروص 

ياهرازاب رد  ار  نآ  ماهس  دنتسه و  یماهس  تکرـش  نیا  ناراذگ  ناینب  هک  دنهد  یم  ماجنا  تکرـش  یلـصا  ياضعا  ار  تالماعم  نیا 
اب نآ ، فلتخم  لاکـشا  اب  ماهـس  نیا  هلماعم  تراجت و  هب  ماهـس  نارادیرخ  ناسیون و  هریذـپ  مادـقا  .دـننک  یم  عیزوت  اه  سروب  یلام 

ییاهالاک رگید  هک  نیا  دننام  لالح ، ای  دنک  یم  مارح  تالماعم  تکرش  نیا  هک  دنرادن  هجوت  نانآ  تسا و  نآ  زا  ندرب  دوس  فده 
نـشور .دوش  یم  دیلوت  يدراوم  هچ  دـنک ، یم  هرادا  تکرـش  هک  ییاه  هناخراک  رد  ای  تسیچ  دوش ، یم  هلدابم  تکرـش  نآ  رد  هک 

عاونا رد  دارفا  هک  درادن  یلاکـشا  هنوگ  چیه  سپ  درادـن ، تلاکو  دارفا  نیا  يوس  زا  اه  هلماعم  تالدابت و  نیا  رد  تکرـش  هک  تسا 
رد هن  تسا ، کیرش  نآ  شزرا  تکرش و  نیا  هیامرس  زا  یشخب  رد  دوخ  هب  دوخ  يراد  ماهس  ره  دنوش و  دراو  یماهس  ياه  تکرش 

.نآ نایعا 

رییغت ار  هریدـم  تئیه  ياضعا  میناوتب  هک  اج  نآ  ات  میرخب ، ار  نآ  دـصرد  ًالثم 80  تکرش ، ماهس  زا  ییالاب  تبـسن  رگا  شسرپ 17 :
نآ درکلمع  رد  هک  نیا  نودب  مینک ، هلماعم  ار  تکرش  ماهس  تسا  زیاج  ایآ  مینک ، لیدبت  لالح  هب  مارح  زا  ار  تکرـش  راک  میهد و 

؟ مینک داجیا  يرییغت 

هب نآ  شورف  بارـش و  نتخاس  رد  هک  نیا  طرـش  هب  تسا ، زیاج  دروم  نیا  دش ، ثحب  نآ  هرابرد  زین  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه  خساپ :
تکرش راک  هک  تسا  نآ  صخش  هفیظو  هتبلا  .دشابن  کیرش  لیکو  تروص  هب  ای  میقتسم  تروص 
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يو يارب  مه  لالح  هب  مارح  زا  نداد  رییغت  دشاب و  یمالـسا  ياهروشک  رد  تکرـش  رگا  اصوصخم  دـهد ؛ رییغت  لالح  هب  مارح  زا  ار 
.تسین يو  هدهع  رب  يزیچ  چیه  دشاب ، هتشادن  ناکما  رگا  اما  دشاب ، هتشاد  ناکما 

هدش عیزوت  ياهدمآرد 

ياضعا نیا ، رب  انب  .دنمان  یم  هدش » عیزوت  دمآرد   » ار نآ  دنهد و  یم  ناسیون  هریذپ  هب  ار  ناشیاهدوس  زا  یشخب  اه  تکرش  رت  شیب 
مه ییاه  تکرـش  هتبلا  .دنزادرپب  ناسیون  هریذـپ  هب  ار  دوس  زا  يدـصرد  هچ  هک  دـننک  یم  بیوصت  هسلج  رد  تکرـش  هریدـم  تئیه 

هریذپ هب  هک  يدوس  دصرد  هجیتن ، رد  دننک و  یم  يراذگ  هیامرـس  یـشهوژپ  ياه  حرط  يارب  ار  ناشدوس  رت  شیب  هک  دـنراد  دوجو 
یخرب لباقم ، رد  .دننک  یم  فرـصم  اه  شهوژپ  ماجنا  رد  ار  دوس  رت  شیب  اه  نآ  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  كدـنا  دوش ، یم  هداد  ناسیون 

، دروآ تسد  هب  دوس  رادـقم  ره  تکرـش  هکلب  دـنرادن ، شهوژپ  يارب  يا  هجدوب  هک  دـنراد  دوجو  فرـص  یهددوـس  ياـه  تکرش 
ناونع هب  ار  تکرـش  ماهـس  یهاگ  يدـقن و  تروص  هب  یهاـگ  اـه  تکرـش  .دـهد  یم  ناـسیون  هریذـپ  هب  ار  نآ  زا  يا  هدـمع  شخب 

.دنهد یم  ناسیون  هریذپ  هب  هدش » عیزوت  دمآرد  »

عیزوت دمآرد  زا  شخب  نیا  اب  دشاب ، هدـمآ  تسد  هب  مارح  قیرط  زا  دوس  زا  یـشخب  دـشاب و  یمالـسا  ریغ  تکرـش  رگا  شسرپ 18 :
؟ درک بحاصت  تفایرد و  ذاقنتسا  باب  زا  ار  نآ  تسا  زیاج  ایآ  مینک ؟ راک  هچ  هدش 

نآ نایرتشم  تکرش و  نیب  هک  تالماعم  رد  یـضارت  يانبم  رب  مه  نآ   ) تفرگ ناوت  یم  یتّین  ره  هب  ار  دوس  زا  شخب  نآ  هلب ، خساپ :
ره هتفرگ ، تروص 
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ذاقنتسا تین  هب  ار  نآ  هدشدای ، دوس  تفایرد  ماگنه  هک  تسا  نیا  رتهب  هتبلا  تسا .) لطاب  عونمم و  یعرـش  رظن  زا  تالماعم  نآ  دنچ 
.دریگب

دمآرد  » هک تسا  زیاج  ایآ  دشاب ، هدمآ  تسد  هب  مارح  قیرط  زا  دوس  زا  یـشخب  دـشاب و  ناملـسم  تکرـش  بحاص  رگا  شسرپ 19 :
؟ میهدب هقدص  ار  نآ  زا  یشخب  دیاب  ای  میریگب  لیوحت  ار  هدش » عیزوت 

تـالماعم عون  نیا  رد  هک  نیا  راـبتعا  هب  تسین و  صخـشم  دوس  رد  مارح  تبـسن  اریز  دریگب ؛ ار  دوس  راد  ماهـس  تسا  زیاـج  خـساپ :
فرصت تسا ، تمیق  نامه  هک  وا  لام  رد  هدنـشورف  هک  تسا  یـضار  يرتشم  دراد و  دوجو  یـضارت  هدنـشورف  رادیرخ و  نیب  لطاب ،

حیحص هب  یگتـسب  تمیق ، رد  فرـصت  هب  يرتشم  تیاضر  اریز  دشاب ، لطاب  یعرـش  رظن  زا  هلماعم  رگا  یتح  دنک ، یم  تیافک  دنک ،
نینچ رد  .تسا  لطاب  یعرـش  رظن  زا  هلماعم  طیارـش و  نآ  دنچ  ره  دراد ، ناشطیارـش  ساسا  رب  اهرازاب  نآ  رد  جـیار  تالماعم  ندوب 

: دراد دوجو  مهس  عون  ود  ییاهرازاب 

ماهس عاونا 

؛) دوش یم  عیزوت  دایز  رازاب  رد  ماهس  زا  عون  نیا   ) يداع ماهس  فلا )

.زاتمم ماهس  ب )

اه تکرش  رگید  زا  هک  دریگ  یم  رظن  رد  ییاه  یگژیو  دوخ  زاتمم  ماهس  يارب  یتکرش  ره  .مییوگ  یم  نخس  زاتمم  ماهـس  زا  نونکا 
: زا دنا  ترابع  هک  دراد  دوجو  اه  تکرش  نیا  رد  كرتشم  یگژیو  هس  یلک ، تروص  هب  لاح ، نیا  اب  .تسا  زیامتم 
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.تسا يداع  ماهس  دوس  زا  رت  شیب  زاتمم  ماهس  دوس 

؟ میوش زاتمم  ماهس  کلام  هک  تسا  زیاج  ایآ  شسرپ 20 :

.دیوش زاتمم  ماهس  کلام  هک  تسا  زیاج  هلب ، خساپ :

.دنرادن ار  تکرش  تاسلج  رد  نداد  يأر  قح  زاتمم  ماهس  نابحاص 

؟ دنشورفب ار  دوخ  مهس  دنزاجم  زاتمم  ماهس  نابحاص  ایآ  شسرپ 21 :

.درادن دوجو  یعنام  چیه  راک  نیا  رد  تسا و  زیاج  هلب ، خساپ :

هدنام یقاب  لاوما  زا  تفایرد  قح  يداع ، ماهس  نابحاص  زا  رت  شیب  زاتمم  ماهس  نابحاص  دوش ، یم  تسکشرو  تکرـش  هک  یماگنه 
.دنراد ار  تکرش 

؟ دنشورفب ار  دوخ  قح  زاتمم  ماهس  نابحاص  تسا  زیاج  ایآ  شسرپ 22 :

.درادن یتلاخد  ماهس  شورف  ندوب  زاجم  رد  دش ، نایب  شسرپ  رد  هچ  نآ  تسا و  زیاج  هلب ، خساپ :

اه صخاش   - 7

نیا اه  صخاش  میظنت  زا  یلصا  فده  دننک و  یم  میظنت  ار  نآ  اه  تکرش  دشاب ، یم  ماهـس  هدنرادربرد  هک  يدبـس  زا  تسا  ترابع 
ناوت یم  هنومن ، يارب  .دـهد  رارق  رظن  ریز  ار  سروب  ياه  ناسون  دـشاب و  اه  سروب  رد  دتـس  داد و  يارب  يرایعم  ساـیقم و  هک  تسا 

.درب مان  ار  نپاژ  رد  یکین »  » صخاش اکیرمآ و  رد  كدزن »  » و زنوج » واد   » ياه صخاش 

اما دنتسه ، اه  سروب  رد  ماهس  دننام  يدادعا  اه  صخاش  رگید ، ترابع  هب 
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یلام ياهدادرارق  رد  لصا ، کی  ناونع  هب  هک  دنتـسه  يدادعا  اه  صخاش  اریز  درک ؛ شورف  دیرخ و  ماهـس  دـننام  ار  نآ  ناوت  یمن 
.داد میهاوخ  حیضوت  نآ  هرابرد  يدوز  هب  .دنا  لومعم  لوادتم و  تالدابم ، تارایخ و  یتآ و  قتشم ،

رب تسا  نکمم  نینچ  مه  .دراد  رب  رد  ار  نپاژ  ماهـس  افرـص  یکین  صخاش  الثم  .دوش  میظنت  قطاـنم  بسح  رب  تسا  نکمم  صخاـش 
صخاـش ـالط و  تعنـص  ياـه  تکرـش  يارب  صوصخم  صخاـش  ـالثم  .دوـش  میظنت  تکرـش  صاـخ  ياـهالاک  اـه و  شخب  بسح 

.دنتسه رگید  دراوم  یجراخ و  ياهزرا  ماهس ، قاروا  هدنرادربرد  اه  صخاش  نیا  .یتفن  ياه  تکرش  صوصخم 

قتشم ياهدادرارق   - 8

هراشا

هدش هدیمان  قتـشم  لیلد ، نیمه  هب  دوش و  یم  هتفرگ  قتـشم و  يرگید  لصا  تمیق  زا  نآ  تمیق  هک  تسا  یلام  ياهدادرارق  هلمج  زا 
: میهد یم  حیضوت  ار  اهدادرارق  عون  نیا  زا  یخرب  نونکا  .تسا 

یتآ ياهدادرارق 

رب فرط  ود  هاگ  ره  .دوش  یم  ماجنا  مولعم  یلصا  ساسا  رب  صخشم و  تمیق  اب  نیعم ، تدم  رد  فرط ، ود  نایم  هک  تسا  يدادرارق 
دنرخب و ای  دنشورفب  صخشم  یتمیق  اب  نیعم و  یتقو  رد  ار  صخشم  يالاک  هک  تسا  بجاو  ود  نآ  رب  دننک ، قفاوت  يدادرارق  نینچ 

.دریگ یم  تروص  هدنیآ  رد  ود  ره  الاک ، نتفرگ  لیوحت  تمیق و  تخادرپ  ور ، نیا  زا  .دنرادن  يرایتخا )  ) رایخ هنوگ  چیه 

يداصتقا و هدیاف  لیلد  هب  یهاگ  تسا و  يدیفم  رایسب  رازبا  یتآ  دادرارق 
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.تسا يرورض  دنرادن ، طابترا  میقتسم  تروص  هب  یلام  ياهرازاب  اب  هک  یناسک  يارب  هنازور ، ياهزاین  نیمأت 

دهاوخ ربماسد 2010  متـسیب  رد  نآ  دیـسر  رـس  خـیرات  هک  دراد  الط  يارب  یتآ  دادرارق  ندـنل ، تازلف  نداـعم و  سروب  هنومن ، يارب 
دیرخ نیا  .دزادرپب  ییاکیرمآ  رالد  غلبم 1200  الط  سنوا  ره  يارب  دیاب  درخب ، ار  دادرارق  نیا  دهاوخ  یم  هک  یسک  نیا ، رب  انب  .دوب 

الط سنوا  ره  خـیرات  نآ  رد  رگا  نیا  رب  اـنب  دریگ ، یم  تروـص  لاس 2010  ربماسد  متـسیب  رد  ـالط  تمیق  هب  هجوت  نودـب  شورف  و 
رت مک  رـالد  زا 1200  خـیرات  نآ  رد  ـالط  سنوا  ره  تمیق  رگا  دـنک و  یم  دوس  رادـیرخ  دوش ، ییاـکیرمآ  رـالد  زا 1200  رت  شیب 
هک ییاـج  رد  ینعی  دوب ؛ دـهاوخ  رادـیرخ  سکع  رب  هدنـشورف  دروم  رد  هیـضق  هک  تسا  نشور  .درک  دـهاوخ  ررـض  رادـیرخ  دوش ،

.تسا هدرک  ررض  هدنشورف  دربب ، دوس  رادیرخ  هک  ییاج  رد  درب و  یم  دوس  هدنشورف  دنک ، یم  نایز  رادیرخ 

اهدادرارق عاونا  رد  یتآ  ياهدادرارق  درکراک 

يراذگ هیامرس  کسیر  ششوپ  لوا -  عون 

(1)

رب انب  .دـهدب  قوقح  اه  نآ  هب  دـنک و  مادختـسا  رگراک  درخب و  رازبا  الط  جارختـسا  يارب  تسا  فظوم  ندـعم  بحاص  لاـثم ، يارب 
دروآرب هبـساحم و  قیقد  تروص  هب  ار  الط  جارختـسا  هب  طوبرم  ياه  هنیزه  رگید  الط و  هیفـصت  هنیزه  تمیق و  ندعم ، بحاص  نیا ،

.دهدب لیوحت  يرتشم  هب  صخشم  تقو  رد  ار  الط  دناوتب  ات  دنک  یم 
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ربماسد 2010 متـسیب  رد  الثم  نیعم  تقو  رد  ییاکیرمآ و  رالد  نیعم 1200  تمیق  اب  یـصخش  هب  ار  یتآ  دادرارق  نیا  ندعم  بحاص 
رالد رازه  الط  هیفـصت  رازبا و  هیهت  دـیرخ و  نادـنمراک ، قوقح  تخادرپ  لیبق  زا  جارختـسا  ياه  هنیزه  رگا  نیا ، رب  انب  .دـشورف  یم 
اریز دـنک ؛ یم  ررـض  ندـعم  بحاص  دوش ، ییاکیرمآ  رـالد  رازه  زا  رت  مک  ربماسد 2010  متـسیب  رد  ـالط  تمیق  دوش و  ییاـکیرمآ 
سپ .درک  یم  مهارف  يو  يارب  ار  ندرب  دوس  ناکما  هک  دوب  هدرک  هیکت  رالد  دروآرب 1000  رب  دوخ ، یتآ  دادرارق  رد  ندعم  بحاص 

.دهد یم  شهاک  وا  تراجت  رد  ار  کسیر  رطخ و  رادقم  اهدادرارق  هنوگ  نیا 

يا هفرح  رگ  هلماعم  ای  براضم )  ) راذگ هیامرس  مود -  عون 

هب رالد  زا 1200  ربماسد 2010 ، رد 20  تفر و  دهاوخ  رتالاب  الط  خرن  يدوز  هب  هک  دشیدنا  یم  نینچ  دوخ  نهذ  رد  راذـگ  هیامرس 
یکی هیاپ  رب  مدرم ، يوس  زا  تارهاوج  ناوارف  ياضاقت  ساسا  رب  وا  .درخ  یم  ار  یتآ  دادرارق  لیلد ، نیمه  هب  .دـسر  یم  رالد   1400

هک نیشیپ  ياه  لاس  رد  الط  رازاب  ياه  صخاش  ندوب  الاب  نداعم ي ا  زا  الط  جارختسا  دیلوت و  شهاک  دریگ : یم  میمصت  ود  نیا  زا 
دوس دمآرد  سکع  رب  راذگ  هیامرـس  يارب  دوس  دمآرد  ور ، نیا  زا  .دراد  هراشا  هدنیآ  ياه  لاس  رد  الط  صخاش  نتفر  الاب  موادت  هب 

.تسا دادرارق  هب  تبسن  ندعم  بحاص  يارب 

زاسرازاب موس -  عون 

هراشا

زا ار  يدادرارق  صخـش  نیا  هنوـمن ، يارب  .دـنک  یم  مهارف  ار  رازاـب  ياـهزاین  وا  اریز  تسا ؛ صخـش  نـیا  راـک  تیهاـم  يزاـسرازاب 
هب ار  دادرارق  نیا  دریگب و  لیوحت  ربماسد  هام  رد  هک  درخ  یم  رالد  غلبم 1200  هب  ندعم  بحاص 
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الط تمیق  ناسون  ضرعم  رد  هک  نیا  زا  ار  نآ  رطخ  یلک ، روط  هب  دهد و  لیوحت  ربماتپس  رد  ار  نآ  هک  دشورف  یم  رالد  غلبم 1210 
رد دنک و  دیرخ  ربماسد  خیرات  رد  تسا  دهعتم  يو  اریز  دراد ؛ دادرارق  ود  صخش  نیا  لیلد ، نیمه  هب  .دهد  یم  شهاک  دریگ ، رارق 

، دنک هلدابم  ار  يدادرارق  دهاوخب  هک  نامز  ره  دنک و  یم  شورف  دیرخ و  ار  يرگید  ياهدادرارق  هاگ  نآ  .دـشورفب  ربماتپـس  خـیرات 
.دهد شهاک  ار  رطخ  دربب و  دوس  یکدنا  دشوک  یم 

؟ مینک هلدابم  شیاه  هنوگ  یمامت  اب  ار  یتآ  دوقع  هک  تسا  زیاج  ایآ  شسرپ 23 :

وزج اه  نآ  مامت  نوچ  درادـن ؛ یلاکـشا  دراد ، هک  یماسقا  اه و  هنوگ  یماـمت  اـب  دوقع  نیا  ندرک  هلداـبم  تسا و  زیاـج  هلب ، خـساپ :
.دنتسه ٍضارَت » ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّالِإ   » هیآ لومشم  و  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراِجت  »

یفاک يالط  شندـعم  رد  نامز  نآ  رد  تسا  نکمم  ددـنب ، یم  یـصخش  اب  ار  الط  شورف  دادرارق  یتقو  ندـعم  بحاص  شسرپ 24 :
دوخ و نیب  هک  نیعم  یتقو  رد  ار  ـالط  دـناوتب  اـت  درخب  يرگید  ياـج  زا  ار  ـالط  دراد  زاـین  يو  ضرف ، نیا  اـب  .دـشاب  هتـشادن  دوجو 

نینچ تسا  زیاج  ایآ  .درخب  شدوخ  ار  شدادرارق  دوش  یم  روبجم  زین  یهاگ  .دـهد  لیوحت  رادـیرخ  هب  تسا ، هتـشاذگ  شرادـیرخ 
؟ دهد ماجنا  ار  يا  هلماعم 

تقو رد  اما  تسین  نآ  کلام  نونکا  هک  دـشورفب  ار  ییالاک  یـصخش  هک  درادـن  یعنام  چـیه  تسا و  زیاج  يا  هلماعم  نینچ  خـساپ :
شورف اریز  تسا ؛ عونمم  دراد و  لاکـشا  عیب  ناونع  هب  هلماـعم  عون  نیا  هتبلا  .دوـش  یم  نآ  کـلام  یتآ ، ياـهزور  رد  نداد  لـیوحت 

هلماعم عون  نیا  اما  تسانعم ، یب  مودعم  ءیش 
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ههبـش و چیه  دنک ، یم  قدص  هلماعم  عون  نیا  رب  ضارت » نع  هراجتلا   » ناونع هک  نیا  رد  .تسا  حیحـص  ضارت » نع  هراجتلا   » باب زا 
یم تسین ، تفن  هرقن و  الط ، جـنرب ، وج ، مدـنگ ، لیبق  زا  ییالاک  کلام  صخـش  هک  یـسک  رگید ، يوس  زا  .درادـن  دوجو  یلاکـشا 

.دوب دهاوخ  حیحص  عیب  هلماعم و  هنوگ  نیا  ماگنه ، نیا  رد  دشورفب و  همذلا  یف  ام  ناونع  هب  ار  نآ  دناوت 

، مدنگ نوچ  ییاهالاک  رب  یهاگ  دش و  نایب  شمکح  هک  تساه  نآ  دـننامه  هرقن و  الط و  ساسا  رب  هاگ  اهدادرارق  نیا  شسرپ 25 :
رب رد  زین  ار  سانجا  اهالاک و  نیا  ياهدادرارق  یتآ ، ياهدادرارق  ایآ  .تسا  روبیال  صخاش و  ماهـس ، یجراخ ، ياهزرا  تفن ، جـنرب ،

؟ دریگ یم 

یم رب  رد  ار  روبیال  صخاش و  ماهـس ، یجراخ ، ياهزرا  تفن ، جـنرب ، مدـنگ ، هلمج  زا  اهالاک  نیا  یمامت  یتآ  ياـهدادرارق  خـساپ :
.تسا زیاج  زین  اهالاک  نیا  همه  یتآ  دادرارق  دریگ و 

الاک ای  لوپ  لیوحت 

ار نآ  لوپ  درخ و  یم  ار  ییالاک  صخـش  میداد ، حرـش  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  هدیمان  زین  يدام  دادرارق  هک  یتآ  ياهدادرارق  رد 
.دروخ یم  مشچ  هب  لوپ  تفایرد  یگژیو  طقف  اه ، نآ  رد  هک  تسا  نآ  یتآ  ياهدادرارق  زا  يرایسب  تقیقح  یلو  دهد ، یم 

دهد یمن  لیوحت  تسا ، رالد  نآ 1200  تمیق  هک  ربماسد  دادرارق  يرتشم  هب  ار  الط  ندعم ، بحاص  هاگ  قوف  لاثم  رد  هنومن ، يارب 
هدمآ دوجو  هب  رالد  تمیق 1200  زور و  نآ  رد  الط  تمیق  نایم  هک  یفالتخا  هجو  اهنت  و 
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نایم توافت  يرتشم  زا  يو  دـشاب ، رـالد  ربماسد 1100  متـسیب  رد  الط  تمیق  هچ  نانچ  .درک  دـهاوخ  تخادرپ  اـی  تفاـیرد  ار  تسا 
.تسا رالد  توافت 100  تسا ، نشور  هک  نانچ  تفرگ و  دهاوخ  ار  رالد  زور و 1100  نآ  تمیق  رالد   1200

 - رالد غلبم 1100  هب  الط  ياهرازاب  رد  ار  الط  نیا  دـناوت  یم  وا  لیلد ، نیمه  هب  تسا و  هدرک  دـیلوت  ار  ییالط  صخـش  نیا  ندـعم 
نیمه هب  دـنک و  تفایرد  رالد  الط 1200  سنوا  ره  يارب  ندـعم  بحاـص  هک  تسا  نآ  راـک  نیا  هجیتـن  .دـشورفب  زور -  نآ  تمیق 

.تسا هداد  ار  یلبق  هجیتن  نامه  يداصتقا ، هاگن  زا  ندعم  بحاص  لمع  نیا  لیلد ،

، دشاب رالد  ربماـسد 1300  هاـم  رد  ـالط  تمیق  رگا  هنومن ، يارب  .تسا  ناـمه  هجیتن  مه  زاـب  دورب ، ـالاب  ـالط  تمیق  یتـقو  نینچ  مه 
رب ینعی  رالد  ساسا 100  رب  تمیق  نیرخآ  ور ، نیا  زا  .دهد  لیوحت  ربماسد  رد  رالد  ربارب 1200  رد  ار  الط  نیا  دیاب  ندعم  بحاص 

نیمه هب  .دوش  یم  تیبثت  تسا ، رـالد  هک 1200  دادرارق  اب  ناوخ  مه  تمیق  زور و  نآ  رازاب  رد  تمیق  نایم  دوجوم  تواـفت  ساـسا 
روط هب  رالد  هب 1200  دوخ  يالط  سنوا  ره  تباب  دـناوت  یم  وا  یلو  دزادرپب ، يرتشم  هب  رالد  ندعم 100  بحاص  تسا  مزال  لیلد ،

.دنک ادیپ  تسد  نآ  هب  لاکیزیف  یلام  دادرارق  رد  دناوت  یم  وا  هک  تسا  یغلبم  نامه  نیع  نیا  دبای و  تسد  صلاخ 

هلماعم رایتخا  یلام  ياهدادرارق  یتآ و  یلام  ياهدادرارق 

.دوش لیوحت  رازاب  رد  الاک  لصا  تسین  زاین  اریز  تسا ؛ هتفای  شرتسگ  یناوارف  لکش  هب  یلام  ياهرازاب  رد  هک  دنتـسه  ییاهدادرارق 
هب اهدادرارق  نیا 

ص:287

نوگ هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد  جیار 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 304 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا دنمدوس  ریز  لیالد 

ياه تکرش  هب  ار  ماهس  تسا و  صخاش  يارب  یتآ  دادرارق  یهاگ  هنومن ، يارب  .تسا  تخس  رایـسب  لام  لصا  نداد  لیوحت  هاگ  . 1
.دریگ یم  تروص  اطخ  ماهس  عیزوت  رد  الومعم  میهد و  یم  لیوحت  نوگانوگ 

ياه هجرد  يارب  یتآ  دادرارق  هاگ  هنومن ، يارب  .درادـن  يدام  دوجو  اریز  درادـن ؛ نداد  لیوحت  تیلباق  هدـشدیلوت  يالاک  یهاـگ  . 2
.دش دهاوخ  نایب  همادا  رد  نآ  لیصفت  تایئزج و  هک  تساوه  بآ و  امرگ و 

نیمه هب  .تسا  لصا  هیاپ  رب  مه  تایلام  میراد و  زاین  لصا  هب  اریز  تسا ؛ يدام  دادرارق  دوخ  زا  رتهب  یلام  دادرارق  تایلام  یهاـگ  . 3
.تسا دادرارق  کی  طقف  لصا  اریز  درادن ؛ دوجو  مه  تایلام  تشادن ، دوجو  لصا  یتقو  لیلد ،

هناخ رد  دهاوخب  یصخش  رگا  هنومن ، يارب  .دنوش  رازاب  دراو  زین  نانآ  دهد  یم  هزاجا  هداس  ناراذگ  هیامرس  هب  یلام  ياهدادرارق  . 4
قیرط زا  دـنچره  دریگب ، لـیوحت  دوخ  هناـخ  رد  ار  تفن  ياـه  هکـشب  دـناوت  یمن  دـهد ، ماـجنا  یتفن  هلماـعم  تنرتـنیا  قیرط  زا  دوخ 

.تسا هدش  مهارف  يو  يارب  هلماعم  دتس و  داد و  ناکما  یتآ ، یلام  ياهدادرارق 

؟ میهد ماجنا  نآ  لاکشا  یمامت  اب  ار  یتآ  یلام  ياهدادرارق  تسا  زیاج  ایآ  شسرپ 26 :

ّالِإ ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  ال   » هیآ لومـشم  تسا و  زیاج  نآ  لاکـشا  یمامت  اب  یتآ  یلام  ياهدادرارق  شورف  دیرخ و  خساپ :
زا اهدادرارق  نیا  هک  درادن  دوجو  يا  ههبش  چیه  ور ، نیا  زا  .تسا  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ 
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.تسا هتفرگ  همشچرس  ناناگرزاب  ناراذگ و  هیامرس  تیاضر 

تالدابم  - 9

هراشا

ياـهرازاب اـه و  کـناب  رد  دادرارق  زا  عون  نیا  .تسا  لوپ  لداـبت  هدـننک  نیمـضت  هک  فرط  ود  نیب  يدـقع  زا  تسا  تراـبع  هلداـبم 
.دراد یناوارف  يداصتقا  ياه  هرهب  لوادـتمان ، تادـیلوت  کلمت  ماـگنه  اـه  هلداـبم  نیا  اریز  دراد ؛ دوجو  هدرتسگ  یلکـش  هب  یناـهج 

یم راک  هب  ار  دادرارق  نیا  نانآ  .دـنهد  یم  حـیجرت  نآ  لاثما  یتایلام و  لـیالد  هب  ار  ییاـهدادرارق  نینچ  ناراذـگ  هیامرـس  زا  یخرب 
.دروآ تسد  هب  ار  يرگید  ّتیزم  هلماعم ، نیفرط  زا  مادک  ره  دنهد و  رییغت  رگید  هنوگ  هب  يا  هنوگ  زا  ار  رطخ  ات  دنریگ 

هلدابم عاونا 

ماهس هلدابم  لوا -  عون 

دننک یم  قفاوت  نینچ  مه  .دنروآ  تسد  هب  هدنـشورف  زا  ار  ماهـس  تمیق  نتفر  الاب  هک  دـننک  یم  قفاوت  رما  نیا  رب  يرتشم  رادـیرخ و 
نامه توافت  دشاب ، لاس  کی  هلدابم  تدـم  رگا  ور ، نیا  زا  .دوش  تخادرپ  هدنـشورف  هب  تراسخ  اه ، تمیق  طوقـس  تروص  رد  هک 

.تسا دعب  لاس  کی  تمیق  زورما و  تمیق  نایم  قرف 

نیا لاس  لوط  رد  ای  لاس و  نایاپ  رد  ای  دزادرپ  یم  زاغآ  رد  يدقن  ار  غلبم  هدنشورف ، تمدخ  نیا  لیلد  هب  دراوم  رت  شیب  رد  رادیرخ 
.دهد یم  ماجنا  ار  راک 

ایکون تکرش  ماهس  تمیق  هک  دشیدنا  یم  دوخ  اب  راذگ  هیامرس  هنومن ، يارب 
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حیرـصت یتایلام  نوناق  هتبلا  .دربب  دوس  تمیق  نتفر  الاب  زا  ات  درخ  یم  ار  نآ  ماهـس  لیلد ، نیمه  هب  تفای و  دهاوخ  شیازفا  يدوز  هب 
یم يا » هیامرـس  دوس  رب  تایلام   » ار نآ  مان  دزادرپب و  تایلام  دیاب  درب ، یم  تمیق  نتفر  الاب  زا  صخـش  هک  يدوس  ره  يارب  دنک  یم 

هلدابم ار  ماهس  دربب ، دوس  تمیق  نتفر  الاب  زا  دنیزگ و  يرود  یتایلام  تالکـشم  زا  هک  نیا  يارب  راذگ  هیامرـس  ور ، نیا  زا  .دنراذگ 
.دنک یم 

، هنومن يارب  .دزادرپب  تایلام  هک  نآ  یب  دهد ؛ یم  راذگ  هیامرس  هب  ار  ماهـس  ندش  کلام  يداصتقا  ياهدوس  نامه  يدادرارق  نینچ 
تکرـش نیا  مهـس  کی  تمیق  رگا  اما  دوش ، یم  تبث  دادرارق  رد  تمیق  نیا  دـشاب ، وروی  زورما 10  ایکون  تکرش  مهـس  تمیق  رگا 

نتفر الاب  زا  رادـیرخ  تسا ، نشور  هک  هنوگ  نامه  .دوب  دـهاوخ  وروی   5 تمیق ، ود  نایم  تواـفت  دوش ، وروی  لاس 15  کـی  زا  سپ 
.دنیب یم  نایز  نآ  ندمآ  نییاپ  زا  درب و  یم  دوس  تمیق 

وروی هب 7  تمیق  هک  ینامز  سکع ، رب  دزادرپ و  یم  رادـیرخ  هب  وروی  هدنشورف 5  دسرب ، وروی  هب 15  تمیق  هک  یماگنه  ور ، نیا  زا 
ره رد  دروآ و  یم  تسد  هب  دوس  تمیق  شیازفا  ره  رد  رادـیرخ  نیا ، رب  اـنب  .دزادرپ  یم  هدنـشورف  هب  وروـی  رادیرخ 3  دنک ، طوقس 

.دنک یم  تخادرپ  ار  تمیق  توافت  تمیق ، طوقس 

؟ تسا زیاج  اهدادرارق  هنوگ  نیا  دتس  داد و  ایآ  شسرپ 27 :

قادصم زا  هچرگا  هلدابم  نیا  اریز  تسا ؛ زیاج  تسا - ، نیمه  رب  زین  ضرف  هک  رادیرخ -  هدنـشورف و  نایم  یـضارت  دوجو  اب  خـساپ :
هب اه  نآ  زا  مادک  ره  هدش و  هلدابم  ود  نآ  نایم  هک  تسا  یطرش  هکلب  تسین ، شورف  دیرخ و  ياه 
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بسح رب  اه  نآ  یلو  تسین ، بجاو  نآ  هب  يافو  یعرش ، هاگن  زا  تسا ، ییادتبا  طرش  کی  طرش  نیا  نوچ  .تسا  هتـشگ  دهعتم  نآ 
ياهدادرارق ياه  ناونع  زا  مادـک  چـیه  هعومجمریز  راک  نیا  .دـنراد  تیاضر  نآ  هب  دـندهعتم و  طرـش  نیا  هب  رازاب  یعطق  تاررقم 

ًهَراِجت  » ناونع یلقع  رظن  زا  تسا  نکمم  یلو  درادن ، دوجو  نآ  يارب  یعرـش  هاگن  زا  یعنام  چیه  دریگ و  یمن  رارق  یعرـش )  ) صاخ
.دوب دهاوخ  هکرابم  هیآ  لومشم  هدشدای  دادرارق  دنک ، قدص  ناونع  نیا  هاگ  ره  .دنک  قدص  نآ  رب  ٍضارَت » ْنَع 

نیا هنوگچ  دـنک ، یمن  قدـص  نآ  رب  یمالـسا  هتخانـش  ياهدادرارق  زا  مادـک  چـیه  شورف و  دـیرخ و  ناونع  هک  نیا  اب  شسرپ 28 :
؟ تسا زیاج  هلدابم 

هلماعم اما  دنک ، یمن  قدص  دادرارق  نیا  رب  یمالـسا  فراعتم  ياهدادرارق  صاخ  ياه  ناونع  زا  مادک  چیه  هک  تسا  تسرد  خـساپ :
ندوب زیاـج  رد  رادـقم  نیمه  دراد ، دوجو  هلماـعم  نیفرط  ناـیم  یـضارت  نوـچ  .دوـش  یمن  تفاـی  نآ  رد  زین  اـبر  نوـچ  مه  مارح  يا 

ْنَأ ّالِإ   » هکرابم هیآ  قالطا  لومشم  دادرارق  نیا  هک  دسر  یمن  رظن  هب  دیعب  تسا و  یفاک  يرگید  لام  رد  ود  نآ  زا  مادک  ره  فرصت 
.دور یم  رامش  هب  تراجت  یعون  نالقاع  هاگدید  زا  نیفرط ، تیاضر  هب  هجوت  اب  هلماعم  نیا  اریز  دشاب ؛ ٍضارَت » ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت 

يوبر هلدابم  مود -  عون 

لکش هب  هک  اه  لوپ  لدابت  رد  هلماعم  نیفرط  اب  هلدابم  نیا  .تسا  یلوپ  ياه  هسـسؤم  اه و  کناب  ناهج  رد  اه  هلدابم  نیرتروهـشم  زا 
.دنک یم  ادیپ  طابترا  دراد ، دنویپ  ابر 

ص:291

نوگ هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد  جیار 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 308 

http://www.ghaemiyeh.com


ابر عاونا 

هراشا

: دراد دوجو  ابر  عون  ود  اج  نیا  رد 

تباث يابر  لوا -  عون 

لاس جنپ  تدم  هب  کناب  زا  یـصخش  هنومن ، يارب  .دنک  یمن  رییغت  تسا و  هدش  هتخانـش  تباث و  شخرن  هک  دوش  یم  هتفگ  ییابر  هب 
زین 100 لاس  جـنپ  زا  دـعب  .دـنک  یم  تخادرپ  کناب  هب  ضرق  رب  دازام  دوس  ناونع  هب  رالد  هس  لاس  ره  دریگ و  یم  ضرق  رالد   100

.تسا هدوب  دصرد   3 تباث ، رادیاپ و  يابر  تبسن  تدم  نیا  رد  دنادرگ و  یمرب  کناب  هب  دوب ، هتفرگ  ضرق  کناب  زا  هک  ار  يرالد 

ریغتم يابر  مود -  عون 

یـصخش الثم  .روبیال  صخاش  دننام  تسین ، تباث  دنک و  یم  رییغت  اضاقت  هضرع و  بسح  رب  هک  دوش  یم  هتفگ  ییابر  هب  ریغتم  يابر 
جنپ زا  سپ  .دنک  یم  تخادرپ  روبیال  ساسا  رب  ار  ضرق  دوس  لاس  ره  دریگ و  یم  ضرق  کناب  زا  لاس  جـنپ  تدـم  يارب  رالد   100

مود 3 لاس  رد  دـصرد ، تسخن 2  لاـس  رد  ماو  نیا  دوـس  رادـقم  تسا  نکمم  هک  دـنادرگ  یمرب  کـناب  هب  ار  رـالد  مه 100  لاس 
.دنک ادیپ  رییغت  روبیال  تبسن  هب  بیترت ، نیمه  هب  دصرد و 

دیز .دریگ  یم  تروص  يوبر  هلدابم  رالد  لاس 100  جنپ  تدم  هب  رفن  ود  نیب  هنومن ، يارب  .تسا  رفن  ود  نیب  يدادرارق  يوبر  هلدابم 
هب نسح  .دزادرپ  یم  نسح  هب  رـالد  هنالاس 3  تباـث ، تروص  هب  لاـس  يادـتبا  زا  تسا و  هتفرگ  يوبر  ضرق  نسح  زا  ار  رـالد   100

رد رالد و  هس  لوا ، لاس  رد  الثم  .تسا  رییغت  لاح  رد  هنالاس  غلبم  نیا  اما  دزادرپ ، یم  روبیال  خرن  هب  ار  یغلبم  لاس  ره  دیز 
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.دورب رتالاب  تسا  نکمم  هنوگ  نیمه  تسا و  رالد  راهچ  مود ، لاس 

.تسا هتفرگن  لکش  یضرق  اریز  درادن ؛ دوجو  ییابر  یلو  تسا ، راوتسا  روبیال  نوچ  مه  يوبر  صخاش  رب  يوبر  هلدابم  شسرپ 29 :
؟ تسا زیاج  هلماعم  نیا  ایآ  ضرق ، دوبن  هب  هجوت  اب  نیا ، رب  انب 

هن دنک و  یم  قدص  شورف  دیرخ و  ناونع  هن  هلدابم  عون  نیا  رب  .درادن  لاکشا  یعرش  رظن  زا  تسا و  زیاج  زین  هلدابم  عون  نیا  خساپ :
هلماعم نیا  تسین  دیعب  هکلب  درادـن ، دوجو  زین  هلدابم  عون  نیا  تمرح  رب  یلیلد  اما  یعرـش ، ياهدادرارق  ياه  ناونع  زا  رگید  یناونع 

تفگ ناوت  یم  .دوش  یم  بوسحم  تراـجت  زا  یعوـن  ـالقع  دزن  هک  نیا  راـبتعا  هب  ددرگ ؛ لـخاد  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراـِجت   » ناوـنع تحت 
تسا و هلدابم  ساـسا  رب  نآ  تخادرپ  اریز  تسناد ؛ ضرق  ار  نآ  ناوت  یمن  دـشاب  یم  مقر  کـی  اـهنت  تسا و  رثوم  رازاـب  رد  روبیـال 

غلبم هک  هدرک  طرـش  يرگید  رب  ود  نآ  زا  یکی  تیاهن ، رد  .دشاب  یم  رگیدکی  هب  تبـسن  هلماعم  فرط  ود  طرـش  هلدابم ، نیا  عجرم 
فالتخا اب  هک  دـشاب  روبیال  ساسا  رب  هنالاس و  يو  تخادرپ  هک  تسا  هدرک  طرـش  يرگید  اما  دزادرپب ، يو  هب  هنـالاس  رد  ار  یتباـث 

.دوش یم  توافتم  رگید  لاس  هب  یلاس  زا  رازاب ، ياه  صخاش 

يرابتعا شورف  شیپ  موس -  عون 

دادرارق نیا  .تسا  هتفای  جاور  يا  هدرتسگ  رایسب  حطـس  رد  تسا و  یلام  ياهرازاب  رد  تالدابم  زا  يا  هداس  عون  دادرارق ، زا  عون  نیا 
هک دریگ  یم  تروص  یغلبم  ربارب  رد  تخادرپ  نیا  تسا و  هنالاس  تخادرپ  نمـضتم  هک  دشاب  یم  یگتـسکشرو  همیب  عاونا  زا  یکی 

دراد و یناوارف  قاروا  فلا »  » فرط لاثم ، يارب  .دنک  یم  تخادرپ  ار  تراسخ  رگ  همیب  نیعم ، هثداح  عوقو  تروص  رد 
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هقرو لباقم  رد  هک  رـالد -  ربارب 100  رد  لاس  جنپ  زا  دـعب  هقرو  نیا  .تسا  هدـش  رداص  ایکون  تکرـش  يوس  زا  قاروا ، نیا  زا  یکی 
هقرو لاس ، زا 5  دعب  دنک و  یم  تخادرپ  ار  دصرد  الثم 5  ینیعم  غلبم  لاس  ره  رد  تکرـش  .تسا  دادرتسا  لباق  دوش -  یم  تخادرپ 

.دنک یم  تخادرپ  ار  رالد  غلبم 100  تکرش  دوش و  یم  هدنادرگرب 

سپ .دشاب  هتشاد  میب  ایکون  تکرش  يداصتقا  تیعضو  زا  تسا ، هدیسر  يو  هب  هک  ییاه  شرازگ  لیلد  هب  فلا »  » فرط تسا  نکمم 
دقعنم ب »  » فرط اب  ار  شورف  شیپ  يرابتعا  همیب  دادرارق  ایکون ، تکرش  ندش  هتسکشرو  ماگنه  ندید  تراسخ  زا  يریگولج  يارب 

نیا راـک ، نیا  ربارب  رد  دزادرپ و  یم  لاـس  جـنپ  تدـم  هـب  ب »  » فرط هـب  ار  دـصرد   1 فلا »  » فرط لاـس  ره  هجیتـن ، رد  .دـنک  یم 
فرط هب  ار  هقرو  نیا  دراد  قح  فلا »  » فرط هاگ  نآ  دـش ، تسکـشرو  ایکون  تکرـش  رگا  هک  دریگ  یم  ب »  » فرط زا  ار  تناـمض 

، دننک قفاوت  نآ  رب  دادرارق  نیفرط  هک  تسا  یگتـسکشرو  هثداح  ره  ندش ، هتـسکشرو  زا  دوصقم  .دشورفب  رالد  غلبم 100  هب  «ب »
« .دریذپن ار  نپوک  هنالاس  تخادرپ  تکرش  هاگ  ره  : » دوش هتفگ  هک  نیا  دننام 

تخادرپ فلا »  » فرط دوشن ، تسکشرو  ایکون  تکرش  هک  یتروص  رد  .دراد  تهابش  تنامـض  هدعاق  هب  هلدابم  نامز  رد  هدعاق  نیا 
.دـبای یم  نایاپ  زین  ود  نآ  نایم  دادرارق  لاـس ، جـنپ  ناـیاپ  زا  سپ  دـهد و  یم  همادا  لاـس  جـنپ  لوط  رد  ب »  » فرط هب  ار  دـصرد   1

یم هبراضم  هب  مادقا  اهرازاب  رد  لیلد  نیمه  هب  دوشن و  تسکشرو  هاگ  چیه  ایکون  تکرـش  هک  دهد  یم  لامتحا  اسب  هچ  ب »  » فرط
.دنک
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؟ تسا زیاج  یعرش  هاگن  زا  ییاهدادرارق  اه و  هلماعم  نینچ  ایآ  شسرپ 30 :

.تسا لخاد  طورـشم  ضّوعم و  هبه  رد  همیب  اریز  درادن ؛ یعنام  هنوگ  چیه  تسا و  زیاج  یعرـش  رظن  زا  اهدادرارق  هنوگ  نیا  خـساپ :
تکرـش رگا  ـالثم  هک   ) دـنک یم  طرـش  ار  تنامـض  دزادرپ و  یم  ب »  » فرط هب  هبه  ناونع  هب  ار  ینیعم  غلبم  لاـس  ره  فـلا »  » فرط

(. چیه هک  دشن  تسکشرو  مه  رگا  دزادرپب و  ار  يو  تراسخ  دش ، تسکشرو  ایکون 

هلماعم رایتخا  ياهدادرارق   - 10

هراشا

(1)

(. يداع ریغ  بکرم و   ) (3) کیتوزگا و  هداس )  ) (2) یلیناو مینک : یم  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  نآ  هک  تسا  تاقتشم  زا  رگید  یعون 

: دراد دوجو  رایتخا  هنوگ  ود 

یلیناو

.دنیوگ یم   put ار نآ  هک  شورف  رایتخا  قح  يرگید  دنمان و  یم   c l ار نآ  هک  دیرخ  رایتخا  قح  یکی 

ار دیرخ  رایتخا  قح  هک  یسک  دوش و  هداد  نیعم  یتمیق  اب  نیعم  يالاک  دیرخ  رایتخا  قح  صخش ، هب  هک  تسا  نآ  دیرخ  رایتخا  قح 
رب هک  یلاح  رد  درخب ، امتح  ار  نآ  هک  تسین  روبجم  اما  دراد ، ار  نآ  دیرخ  تردق  درخ ، یم 
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ار دوخ  قح  دـشاب ، هتـشاد  میمـصت  رادـیرخ )  ) يرتشم هاگره  دـشورفب و  وا  هب  ار  الاک  هک  تسا  بجاو  شورف  رایتخا  قح  هدنـشورف 
.دنک لامعا 

اما دهدب ، نیعم  یتقو  رد  نیعم و  یتمیق  اب  ار  ینیعم  يالاک  شورف  رایتخا  قح  رادیرخ ،)  ) يرتشم هب  هک  تسا  نآ  شورف  رایتخا  قح 
، دوخ قح  لاـمعا  هب  رادـیرخ  لـیامت  تروص  رد  هک  تسا  بجاو  شورف  راـیتخا  قح  هدنـشورف  رب  هکلب  تسین ، شورف  هب  روـبجم  وا 

نایم هک  يا  هطبار  بسح  رب  دیرخ  ای  شورف  رد  ار  شیوخ  قح  درخ ، یم  ار  رایتخا  ياهدادرارق  هک  یـسک  .دشورفب  وا  هب  ار  ییاراد 
یم دـیرخ  قح  رادـیرخ  هک  تسا  ینیعم  یتمیق  قح ، لامعا  تمیق  .دـنک  یم  لامعا  دراد ، دوجو  قح  لامعا  تمیق  یعقاو و  يـالاک 

.دشورفب قح  لامعا  تمیق  اب  ار  یعقاو  يالاک  دناوت  یم  رایتخا  قح  رادیرخ  درخب و  نآ  اب  ار  یعقاو  يالاک  دناوت 

دهاوخ لامعا  ار  شقح  يدوز  هب  دراد ، ار  نآ  دـیرخ  قح  الاک  بحاص  هک  دـشاب  لامعا  تمیق  زا  رتالاب  الاک  تمیق  رگا  نیا ، رب  انب 
مهـس يالاک  تمیق  رگا  لاثم ، يارب  .درک  دـهاوخن  لامعا  ار  شقح  زگره  دـشاب ، لامعا  تمیق  زا  رت  مک  لصا  تمیق  رگا  اـما  درک ،

قح هک  یسک  دشاب ، زورما  دادرارق  نایاپ  نامز  دشاب و  وروی  لامعا 9  تمیق  دشاب و  وروی  رازاب 10  رد  مهس  تمیق  ایکون و  تکرش 
یم لامعا  ار  شقح  درب و  یم  هرهب  شقح  زا  يدنمدرخ  ره  هک  تسا  نشور  یتروص  نینچ  رد  دنک ؟ یم  هچ  دراد ، ار  دیرخ  رایتخا 

.درخ یم  وروی  هب 9  دشورف ، یم  ار  نآ  هک  یسک  زا  ار  رایتخا  قح  دنک و 

ار دوخ  قح  يو  ایآ  دـنک ؟ یم  هچ  تسا ، وروی  زین 9  قح  نیا  لامعا  تمیق  هدـیرخ و  ار  شورف  رایتخا  قح  هک  یـسک  لاثم ، نیا  رد 
هب دنک و  یم  لامعا 
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وروی هب 10  رازاب  رد  ار  نآ  دـناوت  یم  وا  هک  نیا  اـب  دـشورف ، یم  راـیتخا  دادرارق  قیرط  زا  وروی  هب 9  ار  نآ  ینعی  دراذـگ ؛ یم  ارجا 
.دشورفب وروی  هب 9  ار  نآ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دشورفب ، وروی  هب 10  رازاب  رد  ار  نآ  رگا  دناد  یم  يدنمدرخ  ره  هتبلا  دشورفب ؟

داد و دـید  میهاوخ  داد و  میهاوخ  حیـضوت  ایکون  تکرـش  ماهـس  زا  یلاثم  رکذ  اب  ار  هلماعم  رایتخا  ياـهدادرارق  نتفرگراـک  هب  هوحن 
: دوب دهاوخ  هنوگچ  رایتخا  ياهدادرارق  رازاب  رد  دادرارق و  نایاپ  رد  ناگدننک  تکرش  یخرب  هاگدید  زا  اهدتس 

.تسا وروی  ایکون 10  تکرش  ماهس  يارب  زورما 2010/8/1  تمیق 

.میهد ماجنا  ار  رایتخا  شورف  دیرخ و  میناوت  یم  نآ  اب  هک  یتمیق  ینعی  رایتخا  تمیق 

راذگ هیامرس 

تمیق رگا  اما  دور ، یمن  رتالاب  زورما  خرن  زا  زگره  تکرـش  نیا  رد  ماهـس  تمـسق  هک  دراد  داقتعا  ایکون  تکرـش  رد  راذگ  هیامرس 
رد هک  دـشورف  یم  هنوگ  نآ  ار  لوا  رایتخا  لیلد ، نیمه  هب  .دـشورفب  رتالاب  تمیق  هب  ار  نآ  دوب  دـهاوخ  یـضار  يو  تفر ، الاب  مهس 

: تسا روصت  لباق  هجیتن  هس  اج  نیا  رد  .مینک  یم  هدهاشم  لودج 
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درخ یم  وروی  تمیق 11  هب  دنک و  یم  لامعا  ار  دوخ  قح  رایتخا ، قح  رادـیرخ  تفر ، الاب  وروی  ات 12  ایکون  ماهس  تمیق  رگا  فلا )
1 راـیتخا ، قح  بحاـص  اریز  درب ؛ یم  دوس  وروی  راذگ 2  هیامرـس  تروص ، نیا  رد  .دنک  یم  نتخورف  هب  روبجم  ار  راذـگ  هیامرـس  و 

قح شورف  يارب  زین  وروی  کـی  و  هتخورف -  وروی  هب 11  يو  هدوب و  وروـی  ماهس 10  زورما  تمیق  نوچ  ماهـس -  شورف  تباب  وروی 
.تسا هدرک  هدوس  دوخ  رایتخا 

هب وروی  راذگ 1  هیامرـس  تروص ، نیا  رد  .دنام  یم  یقاب  تباث  دـنک و  یمن  ریغت  ایکون  ماهـس  تمیق  هک  تسا  نیا  مود  تروص  ب )
.دنک یمن  لامعا  ار  دیرخ  رایتخا  قح  يرتشم  اریز  دوش ؛ یمن  بترتم  نآ  رب  يرثا  اما  دنک ، یم  دوس  رایتخا  تمیق  لیلد 

؛ دنک یم  نایز  وروی  کی  راذگ  هیامرـس  تروص ، نیا  رد  .دـبای  یم  شهاک  وروی  هب 8  اـیکون  تمیق  هک  تسا  نیا  موس  تروص  ج )
، هجیتن رد  دـنک ، یم  نایز  وروی  ود  ماهـس  شهاک  لیلد  هب  اما  تسا ، هدرب  دوس  وروی  کی  رایتخا  تمیق  تباـب  هک  تسا  تسرد  اریز 

.دوب دهاوخ  وروی  کی  نایز 

؟ مینک هلماعم  ار  دیرخ  شورف و  رایتخا  قح  هک  تسا  زیاج  ایآ  شسرپ 31 :

هب یمالسا  تعیرش  ياهدادرارق  ياه  ناونع  زا  کی  چیه  دتس  داد و  عون  نیا  رب  هچرگا  اریز  تسا ، زیاج  دتـس  داد و  عون  نیا  خساپ :
ماع و ناونع  تفگ  ناوت  یم  نیا ، رب  انب  .دنک  یمن  قدـص  نآ  رب  زین  مارح  تالماعم  ناونع  اما  دـنک ، یمن  قدـص  صخـشم  تروص 

« ٍضارَت ْنَع  ًهَراِجت   » یعون ار  دتس  داد و  زا  عون  نیا  نادنمدرخ  اریز  دریگ ؛ یم  رب  رد  ار  نآ  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراِجت   » یلک
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.دوش یم  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّالِإ  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  ال   » كرابم هیآ  لومشم  سپ  دنناد ، یم 

( نازاب سروب   ) براضم

.دوش ور  هبور  یگتـسکشرو  اب  هلمج  زا  یفلتخم  تالکـشم  اب  يدوز  هب  ایکون  تکرـش  تسا  نکمم  دـنک  یم  رکف  یهاگ  براـضم 
دریگ یم  میمـصت  براضم  .دـشاب  هتـشاد  ایکون  تکرـش  رد  یمهـس  دراد  میمـصت  هن  دراد و  یمهـس  هن  ایکون  تکرـش  رد  براضم 

لودج رد  هک  هنوگ  نامه  .دبای  تسد  دایز  يدوس  هب  دـناوتب  يو  دـنک ، یم  ادـیپ  دـیدش  شهاک  اه  تمیق  یتقو  هک  درخب  ار  يزیچ 
هب ار  شورف  رایتخا  قح  براـضم  سپ  .دـشاب  یم  وروی   25,0 تسا ، وروی  نآ 6  لامعا  تمیق  هک  شورف  راـیتخا  قح  میدرک ، ناـیب 

شورف رد  ار  دوخ  قح  براضم  اج  نیا  رد  .دیـسر  وروی  هب 6  درک و  طوقـس  ایکون  ياه  تمیق  هک  ماگنه  نآ  .درخ  یم  وروی   25,0
اب درخ و  یم  وروی  زا 6  رت  مک  هب  ار  مهس  دور و  یم  رازاب  هب  دشاب ، یمهـس  کلام  هک  نآ  نودب  دنک و  یم  لامعا  وروی  هب 6  ماهس 

تمیق ود  نایم  توافت  نامه  دوس  نیا  درب و  یم  دوس  ماگنه ، نیا  رد  .دـشورف  یم  ار  نآ  شورف  راـیتخا  قح  ینعی  دوخ  قح  لاـمعا 
.درک دهاوخن  لامعا  ار  شورف  رایتخا  قح  زگره  زاب  سروب  دشاب ، وروی  زا 6  شیب  مهس  تمیق  رگا  .تسا 

طقف تسین و  ماهس  کلام  وا  هک  تسا  نآ  ضرف  هک  یلاح  رد  دنک ، دتـس  داد و  رایتخا  نیا  اب  زاب  سروب  تسا  زیاج  ایآ  شسرپ 32 :
؟ دریگ هرهب  اه  تمیق  شهاک  زا  دهاوخ  یم 

.تشذگ نونکا  هک  بیترت  نیمه  هب  دربب ؛ دوس  دهد و  ماجنا  ار  دتس  داد و  زاب  سروب  تسا  زیاج  خساپ :
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نیا زا  .تسا  رایتخا  تمیق  نیا  دربب و  دوس  وروی  مین  ات  دشورف  یم  ار  هدش  نایب  لودج  رد  هک  دیرخ 3  رایتخا  قح  زاب  سروب  یهاگ 
دش و دهاوخن  ور  هبور  یلکشم  چیه  اب  يو  دنک ، یم  نامگ  وا  هک  نانچ  دنامب ، یقاب  وروی  زا 12  رت  مک  ایکون  مهس  تمیق  رگا  ور ،

نآ کلام  هک  دشورفب  وروی  هب 12  ار  يزیچ  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دسرب ، وروی  الثم 15  هب  تمیق  رگا  .درک  دـهاوخ  دوس  وروی  مین 
نایز وروی   3 تروـص ، نیا  رد  درخب و  وروـی  هب 15  سروـب  ياـهرازاب  زا  ار  اـیکون  مهـس  هک  تسا  روـبجم  يو  ور ، نیا  زا  تـسین ،

.درک دهاوخ 

؟ دشورفب تسین ، نآ  کلام  هک  یماهس  ربارب  رد  ار  دیرخ  رایتخا  قح  زاب  سروب  تسا  زیاج  ایآ  شسرپ 33 :

.درادن یلاکشا  تسا و  زیاج  راک  نیا  تشذگ ، هک  نانچ  خساپ :

زاسرازاب

یم اهنت  هکلب  درادن ، رازاب  تیعـضو  زا  یعالطا  چـیه  يو  .هلماعم  رایتخا  ياهدادرارق  شورف  دـیرخ و  زا  تسا  ترابع  زاسرازاب  راک 
یکدنا تمیق  هک  ار  یتارایتخا  تسا  نکمم  زاسرازاب  .دسرب  دوس  هب  ات  دریذپ  یم  ار  نایرتشم  ياه  تساوخرد  دـشورف و  یم  درخ و 

.درادن رایتخا  رد  یمهس  نآ ، ربارب  رد  هک  ار  یتارایتخا  ای  دنک  دتس  داد و  دنراد ،

؟ دنزب تسد  يراک  نینچ  هب  صخش  هک  تسا  زیاج  ایآ  شسرپ 34 :

دزن هک  تارایتخا  ياهدادرارق  عاونا  همه  هک  تسا  نیا  یلک  هدعاق  .درادن  لاکـشا  یعرـش  رظن  زا  زاسرازاب  راک  تسا و  زیاج  خساپ :
دنکن و قدص  نآ  رب  نآ ) لاثما  يوبر و  دادرارق  لثم   ) یعرش رظن  زا  مارح  دادرارق  ناونع  القع ،
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.مینادب لاعتم  دنوادخ  لوق  لومشم  دنک ، قدص  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراِجت   » ناونع

دیدج تالوحت  بکرم و  تاقتشم  بکرم ، رایتخا  ياهدادرارق 

هراشا

تسا راوشد  رایسب  نآ  رد  یقیقح  ياه  تمیق  تخانـش  اریز  تساه ؛ تایلمع  نیرتراوشد  زا   ( EXOTIC بکرم (  رایتخا  دادرارق 
یگژیو یخرب  نمـضتم  اه  هنومن  نیا  .مینک  یم  نایب  ار  تارایتخا  ياهدادرارق  ياـه  هنومن  زا  یخرب  .تسین  مظنم  نآ  ياهدـمآرد  و 

.دراد دوجو  یلک  تروص  هب  هلماعم  رایتخا  ياهدادرارق  رت  شیب  رد  هک  تسا  ییاه 

ییدود ای  يرنیاب  رایتخا  ياهدادرارق  فلا )

رگا دـهد و  یم  رادـیرخ  هب  نیعم  یغلبم  هدنـشورف  دـهد ، خر  دادرارق  ناـمز  رد  يا  هثداـح  هاـگ  ره  دراد : رـصنع  ود  اـهدادرارق  نیا 
.دوش یمن  تخادرپ  مه  يزیچ  دهدن ، خر  يا  هثداح 

تمیق هک  یلاح  رد  درخب ، وروی  کی  غلبم  هب  ار  ایکون  تکرـش  ماهـس  يرنیاب  رایتخا  دـناوت  یم  براـضم  اـی  زاـب  سروب  لاـثم ، يارب 
غلبم 8 رایتخا ، رادـیرخ  تقو  نآ  دـسرب ، وروی  هب 15  دادرارق  ناـیاپ  اـت  زورما  زا  نآ  تمیق  رگا  .تسا  وروـی  زورما 10  ایکون  ماـهس 

.دنک یمن  تفایرد  يزیچ  زگره  دباین ، شیازفا  وروی  ات 15  تمیق  رگا  .دنک  یم  تفایرد  هدنشورف  زا  وروی 

؟ مینک شورف  دیرخ و  ار  يرنیاب  تارایتخا  ياهدادرارق  تسا  زیاج  ایآ  شسرپ 35 :

حیحـص یعرـش  رظن  زا  دادرارق  هاوخ  دـنک ، فرـصت  ناش  لام  رد  يرگید  دـنراد  تیاـضر  فرط  ود  نوچ  تسا ؛ زیاـج  هلب ، خـساپ :
نیمه هب  .لطاب  هاوخ  دشاب ،
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تـسین دـیعب  هک  تسا  نیا  زاوـج  رگید  لـیلد  .دـنک  فرـصت  نآ  رد  موـس  فرط  هک  دـنراد  تیاـضر  دادرارق  فرط  ود  ره  بـیترت ،
.دوش دروم  نیا  لماش  القع  دزن  ٍضارَت » ْنَع  ًهَراِجت  »

يزجاح ای  موتپس  تارایتخا  ياهدادرارق  ب )

کی هارمه  هب  ار  دقع  زاب  سروب  نآ  رد  اما  میداد ، حرـش  هتـشذگ  رد  هچ  نآ  دننام  دریگ ، یم  تروص  يرنیاب  رایتخا  دادرارق  یهاگ 
نیا رد  .دنک  یم  يرادیرخ  دـیاین  رت  نییاپ  زگره  وروی  زا 7  ایکون  مهـس  هک  طرـش  نیا  اب  ار  رایتخا  نیا  الثم  درخ ، یم  یفاضا  طرش 

: تسا حرش  نیا  هب  راظتنا  دروم  جیاتن  اج 

وروی يرتشم 8  تروص ، نیا  رد  .دـنکن  ادـیپ  شهاـک  وروی  هب 7  ایکون  مهـس  هاگ  چـیه  دـبای و  شیازفا  وروی  ات 15  ایکون  مهـس  . 1
.دنک یم  تفایرد  ار  وروی ) نیب 7 و 15  توافت  )

نیا رد  .دـشاب  هتـشاد  شهاـک  وروی  ات 6  اـیکون  مهـس  تمیق  نآ  زا  لـبق  اـما  دـنک ، ادـیپ  شیازفا  وروی  ات 15  اـیکون  مهـس  تمیق  . 2
.دنک یمن  تفایرد  يزیچ  يرتشم  تروص ،

.دنک یمن  تفایرد  يزیچ  يرتشم  تروص ، نیا  رد  .دنک  یمن  ادیپ  شیازفا  دادرارق  نامز  لوط  رد  وروی  هب 15  ایکون  مهس  . 3

؟ تسا زیاج  موتپس  تارایتخا  ياهدادرارق  شورف  دیرخ و  ایآ  شسرپ 36 :

.تسا زیاج  دش ، هتفگ  يرنیاب  تارایتخا  ياهدادرارق  خساپ  رد  هک  لیالد  نامه  هب  انیع  دادرارق  عون  نیا  خساپ :

ص:302

نوگ هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد  جیار 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 319 

http://www.ghaemiyeh.com


ینامک نیگنر  تارایتخا  ياهدادرارق  ج )

ود ره  ای  مهس  ود  زا  یکی  هلماعم  ماجنا  ققحت و  رب  دادرارق  عون  نیا  دمآرد  مهس و  کی  رب  هن  دریگ  یم  قلعت  مهس  ود  هب  رایتخا  نیا 
.تسا یکتم  اه  نآ 

دشاب و یم  راوتـسا  تمیق  نیرتالاب  هیاپ  رب  هک  ینامک  نیگنر  رایتخا  دادرارق  الثم  .دراد  یفلتخم  عاونا  رایتخا  ياهدادرارق  زا  عون  نیا 
« فلا : » میراد مهس  ود  هنومن ، يارب  .تسا  هتفای  يرت  شیب  شیازفا  رگید  مهـس  زا  هک  تسا  یمهـس  تمیق  شیازفا  نامه  نآ  دمآرد 

دادرارق نیا  زاـب  سروب  .تسا  وروی  زین 10  کـی  ره  لاـمعا  تمیق  تسا و  وروی  زورما 10  مهـس  ود  نیا  زا  کـی  ره  تمیق  ب .»  » و
: دوب دهاوخ  نینچ  هلماعم  نیا  زا  راظتنا  دروم  جیاتن  بیترت ، نیا  هب  .درخ  یم  ار  رایتخا 

یم تفایرد  هدنشورف  زا  وروی  يرتشم 2  تروص ، نیا  رد  .تسا  وروی   12 ب »  » مهس تمیق  وروی و   9 فلا »  » مهس تمیق  نیرخآ  . 1
.دنک

وروی هدنـشورف 5  زا  يرتـشم  تروص ، نیا  رد  .تسا  وروـی   9 ب »  » مهـس تمیق  نیرخآ  وروـی و   15 فـلا »  » مهـس تمیق  نیرخآ  . 2
.دنک یم  تفایرد 

.دنک یمن  تفایرد  يزیچ  يرتشم  تروص ، نیا  رد  .تسا  وروی   9 ب »  » مهس تسا و  وروی   9 فلا »  » مهس تمیق  نیرخآ  . 3

؟ تسا زیاج  اهدادرارق  نیا  شورف  دیرخ و  ایآ  شسرپ 37 :

.تسا زیاج  دش ، هتفگ  موتپس  يرنیاب و  تارایتخا  ياهدادرارق  خساپ  رد  هک  یلیالد  نامه  هب  انیع  دادرارق  عون  نیا  خساپ :
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CDO ياهدادرارق د )

اه تکرـش  یگتـسکشرو  هب  هک  تسا  نیا  هـضرق  قاروا  اـب   CDO توافت هتبلا  .هضرق  قاروا  دـننام  یـضرق  دنـس  زا  تسا  تراـبع 
هنومن کی  ندروآ  اب  نونکا  .دوش  یم  هلدابم  نآ  هدننکرشتنم  ياه  کناب  ناراذگ و  هیامرـس  نایم  دراوم ، رت  شیب  رد  دراد و  طابترا 

: میزادرپ یم  نآ  حرش  هب  نشور ،

غبلم لاس  ره  کناب  درخ و  یم  لاس  جنپ  تدـم  هب  رالد  غلبم 100  هب  تسا ، تکرـش  دص  اب  طبترم  هک  ار   CDO کی راذگ  هیامرس 
نالعا تدـم  نیا  لوط  رد  اه  تکرـش  نیا  زا  کی  چـیه  هک  یتروص  رد  لاـس ، جـنپ  زا  سپ  .دزادرپ  یم  راذـگ  هیامرـس  هب  رـالد  هد 

لاس جـنپ  نیا  لوط  رد  اه  تکرـش  نآ  زا  یکی  رگا  .دزادرپ  یم  رالد  دـص  غلبم   CDO ربارب رد  کناب  دشاب ، هدرکن  یگتـسکشرو 
نالعا طوبرم  ياه  تکرش  زا  تکرش  ود  رگا  .تفای  دهاوخ  تسد  رالد  هب 90  طقف  راذگ  هیامرس  دشاب ، هدرک  یگتسکشرو  نالعا 

هک دسرب  نآ  زا  رت  شیب  ای  تکرش  هد  هب  هک  نیا  ات  بیترت ، نیمه  هب  دنک و  یم  تفایرد  رالد  راذگ 80  هیامرس  دننک ، یگتسکشرو 
.درک دهاوخن  تفایرد  یلوپ  چیه  راذگ  هیامرس  تروص ، نیا  رد 

يریگولج اه  تکرـش  یگتـسکشرو  زا  دـنهاوخ  یم  اـه  کـناب  اریز  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  یناوارف  شرتسگ  اـهدادرارق  عون  نیا  هزورما 
قاروا زا  بتارم  هـب   CDO کسیر هرطاخم و  لاح ، نیا  اب  .دربب  دوس  رت  شیب  يداـع  قاروا  زا  دـهاوخ  یم  راذـگ  هیامرـس  دـننک و 

.تسا رت  شیب  هضرق 

؟ تسا زیاج   CDO شورف دیرخ و  ایآ  شسرپ 38 :

رد ار  هچ  نآ  ندیرخ  راذگ ، هیامرس  هک  طرش  نیا  هب  تسا  زیاج  هلب ، خساپ :
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هب لاس  جنپ  تدـم  هب  راد و  تدـم  روط  هب  تسا -  هدنـشورف  ای  تکرـش  ای  کناب  همذ  رد  هک  ار  یلام  ینعی  دـشاب -  یم  دنـس  لباقم 
لاس جنپ  تدم  هب  راد و  تدم  روط  هب  همذ  رد  رالد  دص  يالاک  دـقن و  رالد  دـص  تمیق  ساسا ، نیا  رب  .دـنک  دـصق  يدـقن  تروص 
رالد هد  لاس  ره  هک  دنک  یم  طرش  تسا ، هدنشورف  نامه  هک  رگید  فرط  اب  دادرارق  نیا  نمـض  رد  راذگ  هیامرـس  .دوش  یم  هلماعم 
هقیثو زین  دنس  دشاب ، یم  زیاج  تسا و  عیب  نمض  رد  يدایز  طرش  اریز  درادن ؛ یعنام  طرـش  نیا  یعرـش  هاگن  زا  .دنک  تخادرپ  وا  هب 

رالد دص  دهد و  یم  لیوحت  ار  دنـس  لاس ، جنپ  تشذگ  زا  سپ  رادیرخ  .دش  دهاوخ  هداد  لیوحت  هدنیآ  رد  هک  ییالاک  رب  تسا  يا 
رد هچ  نآ  ندیرخ  هن  دشاب  رگید  فرط  هب  ضرق  ناونع  هب  رالد  دص  نیا  هک  دنک  دصق  راذـگ  هیامرـس  رگا  اما  .دریگ  یم  لیوحت  ار 

نیا هب  دراذگن ، ار  يدایز -  طرـش  ینعی  هدـشدای -  طرـش  يو  هک  نیا  رگم  دـشاب ؛ یمن  زیاج  تسا و  يوبر  ضرق  نیا  تسوا ، همذ 
ای کناب  رگا  هک  دزاس  دهعتم  ار  دوخ  اعقاو  دشاب و  يّدج  شیوخ  ّتین  رد  دنک و  ّتین  دوس  نودـب  ار  ضرق  راذـگ  هیامرـس  هک  انعم 

تکرش ای  کناب  رگا  تروص ، نیا  رد  .دنکن  هبلاطم  تکرش  ای  کناب  زا  ار  دوس  هک  دشاب  مزتلم  يو  درکن ، تخادرپ  ار  دوس  تکرش 
لیوحت کلاملا  لوهجم  ناونع  هب  شلیکو  ای  عرـش  مکاح  هزاجا  اـب  ار  دوس  دـناوت  یم  راذـگ  هیامرـس  دـشاب ، یمالـسا  تموکح  رد 

ریغ تموکح  رد  تکرـش  ای  کناب  هک  یتروص  رد  .دنک  فرـصت  نآ  هدنام  یقاب  رد  دزادرپب و  ناریقف  هب  ار  دوس  موس  کی  دریگب و 
.تسین مزال  مه  ناریقف  يارب  نآ  موس  کی  فرص  درک و  تفایرد  ناوت  یم  ذاقنتسا  ناونع  هب  ار  دوس  دشاب ، یمالسا 

هلدابم تیساسح  ه )- 

نازیم تخانش  يارب  يرایعم  زا  تسا  ترابع  ماهس  تیساسح  صخاش 
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نیمه هب  دوش و  یم  هتفرگ  راک  هب  رایتخا  ياهدادرارق  يراذـگ  خرن  ماگنه  تیـساسح  .نآ  طوقـس  شیازفا و  ماـگنه  ماهـس  تکرح 
هلماعم ياهرطخ  ات  دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  رایتخا  هلدابم  يوس  زا  تیساسح  نیا  .دراد  دوجو  يرازاب  تالدابم  هنوگ  نیا  يارب  لیلد ،

هب ایکون  ماهس  هک  تسا  دقتعم  درخب و  ار  ایکون  تکرش  ماهس  رد  تیـساسح  دهاوخ  یم  فلا »  » فرط هنومن ، يارب  .دهد  شهاک  ار 
هک تسا  رواب  نیا  رب  ب »  » فرط اما  دور ،) یم  نییاپ  الاب و   ) دوب دهاوخ  ناسون  رد  دصرد  زا 2  رت  شیب  زور  ره  هام ، کی  رد  يدوز 
ود ره  هک  دـننک  یم  قفاوت  هلماعم  فرط  ود  نیا ، رب  انب  .دوب  دـهاوخ  ناـسون  رد  دـصرد  زا 2  رت  مک  زور  ره  يدوز  هب  اـیکون  مـهس 

: درک روصت  نینچ  ناوت  یم  ار  هجیتن  ود  نیا  .دنزادرپب  هجیتن  قباطم  دننک و  برض  رالد  نویلیم  کی  رد  ار  دمآرد 

یم رالد  نویلیم   30 فلا »  » فرط هب  ب »  » فرط نیا ، رب  انب  .دور  یم  نییاپ  ای  الاب  دـصرد  زور 5  ره  نیگنایم  روط  هب  ایکون  ماهس  . 1
نویلیم کی  رد  برض  دصرد   3  ) دیآ یم  تسد  هب  دـصرد  دصرد و 2  نیب 5  توافت  زا  دصرد  نیا 3  هک  دصرد  ینعی 3  دزادرپ ،

(. رالد

« فلا  » فرط نیا ، رب  انب  .دور  یم  نییاپ  ای  الاب  دـصرد  زور 1  ره  نیگنایم  روط  هب  اـیکون  ماهـس  هک  تسا  هنوگ  نیا  مود  تروص  . 2
.دزادرپ یم  ب »  » فرط هب  رالد  رازه  غلبم 10 

؟ تسا زیاج  تیساسح  دادرارق  شورف  دیرخ و  ایآ  شسرپ 39 :

.دنک قدص  هلماعم  زا  عون  نیا  رب  ضارت » نع  هراجتلا   » هک تسین  دیعب  هکلب  تسا ، زاجم  دوخ  يدوخ  هب  خساپ :
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ییاوه بآ و  تاقتشم  و )

(1)

بآ و تیعـضو  اب  طـبترم  اـهدادرارق  نیا  .میا  هدـناوخ  يدـالیم  خـیرات 1997  رد  ار  نآ  شرازگ  هـک  تـسا  دـیدج  ياـهدادرارق  زا 
.یگدنراب نیگنایم  امرس و  امرگ و  هجرد  ریظن  تساوه ؛

ییاوه بآ و  تیعـضو  رد  ار  دوخ  هیامرـس  دـنناوت  یم  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  یبساـنم  هویـش  مدرم  دـید  زا  دـیدج  ياـهدادرارق  نیا 
، يرگید جـنرب و  يزرواشک  هعرزم  کـلام  یکی  هک  دنتـسه  نیعم  هقطنم  کـی  رد  تکرـش  ود  لاـثم ، يارب  .دـننک  ظـفح  بساـنمان 
رت شیب  یگدنراب  نازیم  یلاس ، رد  رگا  .تسا  رتم  یتناس  هقطنم 20  نیا  رد  شراب  هنالاس  نیگنایم  .تسا  ناکدوک  يزابرهش  بحاص 
اب جنرب  لوصحم  دشاب ، نآ  زا  رت  مک  یگدنراب  نازیم  رگا  تشاد و  دهاوخ  يرت  شیب  لوصحم  جنرب  هعرزم  دشاب ، رتم  یتناس  زا 20 

رگا دنک و  یم  بذـج  رت  شیب  دـشاب ، رت  مک  یگدـنراب  هک  یتروص  رد  ار  دوخ  نایرتشم  يزابرهـش  لباقم ، رد  .تسوربور  شهاک 
.دنور یمن  یناکم  نینچ  هب  یناراب  ياوه  رد  دننیشن و  یم  دوخ  ياه  هناخ  رد  مدرم  دشاب ، رت  شیب  یگدنراب 

هک یلاح  رد  دراـبب ، رت  شیب  ناراـب  هک  تسا  نیا  رد  هعرزم  تعفنم  اریز  تسا ؛ يرگید  اـب  داـضت  رد  تکرـش  ود  عفاـنم  نیا ، رب  اـنب 
رادیاپان دوس  دوس و  ناسون  ياهرطخ  زا  هک  نیا  يارب  تکرش  ود  نیا  .درابب  رت  مک  ناراب  هک  درب  یم  دوس  رت  شیب  ینامز  يزابرهش 

.دنروآ یم  يور  اوه  بآ و  هلماعم  هب  دنشاب ، ناما  رد 
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لاس رد  یگدنراب  نیگنایم  رگا  هک  دنک  یم  هلماعم  ار  اوه  بآ و  هنوگ  نیا  يزابرهـش  بحاص  اب  جـنرب  هعرزم  بحاص  هنومن ، يارب 
دزادرپب و يزابرهـش  بحاص  هب  ار  ینیعم  غلبم  یگدنراب ، رتم  یتناس  کی  ره  يازا  هب  هعرزم  بحاص  دش ، رتم  یتناس  زا 20  رت  شیب 

.دیامن تخادرپ  هعرزم  بحاص  هب  ار  یصخشم  غلبم  يزابرهش  بحاص  درابب ، ناراب  رتم  یتناس  زا 20  رت  مک  لاس  رد  رگا 

؟ تسا زیاج  ییاوه  بآ و  تاقتشم  نیا  شورف  دیرخ و  شسرپ 40 :

هعرزم بحاص  هک  تسا  يدهعت  هب  رما  نیا  تشگرب  اریز  درادن ؛ یعنام  یعرـش  رظن  زا  شورف  دیرخ و  عون  نیا  تسا و  زیاج  خساپ :
رظن زا  .دنک  یم  تخادرپ  يو  هب  ار  نیعم  یغلبم  دوب ، هنالاس  نیگنایم  زا  رت  شیب  ناراب  لوزن  رگا  هک  دهد  یم  يزابرهـش  بحاص  هب 
نیا نوچ  تسین ؛ بجاو  یعرـش  رظن  زا  دـهعت  نیا  هب  ياـفو  تفگ  ناوت  یم  .درادـن  دوجو  دـهعت  عون  نیا  يارب  یعناـم  چـیه  یعرش 

شدهعت هب  دوخ  تیاضر  اب  نیفرط  زا  کی  ره  رگا  لاح ، نیا  اب  .دقع  نمـض  رد  هن  تسا ، ییادـتبا  يدـهعت  طرـش و  دـهعت ، طرش و 
.تسا هدیدنسپ  يراک  اعطق  دنک ، لمع 

اریز تسا ؛ هناگیب  هیـضق  اب  روآ و  تفگـش  هکلب  ساـسا ، یب  ییاـعدا  نینچ  .تسا  راـمق  دادرارق  نیا  هک  دوش  اـعدا  هنوگ  نیا  دـیاش 
يدـهعت هکلب  درادـن ، دوجو  یلمع  ثحب ، نیا  رد  اما  .دـشاب  یم  مارح  نآ  ماجنا  هک  دوش  یم  بوسحم  يزاـب  لـمع و  یعون  راـمق ،
تخادرپ رگید  فرط  هب  ار  ینیعم  غلبم  صاخ ، يا  هثداـح  ندـمآ  دـیدپ  تروص  رد  مادـک  ره  هک  دراد  دوجو  نیفرط  يارب  یناـسفن 

مارح راک  نیا  اـیآ  سکع ، رب  دزادرپب و  دـمحا  هب  ار  ینیعم  غلبم  هثداـح ، زورب  تروص  رد  دوش  دـهعتم  دـیز  رگا  لاـثم ، يارب  .دـنک 
دروم رد  هک  حیضوت  نیا  اب  تسا ؟
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دننام اقیقد  نآ  مکح  اریز  دـش ؛ نشور  یبوخ  هب  زین  يدایز  هب  تیـساسح  هلداـبم  هلماـعم و  مکح  دـش ، هداد  ییاوه  بآ و  تاقتـشم 
.درادن دوجو  یتوافت  چیه  ود  نآ  نیب  تسا و  ییاوه  بآ و  تاقتشم  مکح 

یمالسا ياه  کناب   - 11

یم تنـس  لها  ناردارب  هب  قلعتم  اه  نآ  رت  شیب  هک  هداد  خر  یمالـسا  ياه  کناب  رد  يدایز  ياه  تفرـشیپ  هتـشذگ  لاس  تسیب  رد 
ناهیقف اریز  دوش ؛ یم  هتسناد  یمالـسا  ناشیاهدادرارق  اه و  کناب  نیا  .تسا  هداتفا  قافتا  يزلام  هنایمرواخ و  ياه  کناب  رد  دشاب و 

.دنا هتسناد  یمالسا  ار  اهدادرارق  نیا  سروب ، رازاب  کناب و  رد  تنس  لها  صصختم 

رد رضاح ، لاح  رد  .تسا  تلاکو  هبراضم و  دننام  فراعتم  یمالسا  ياهدادرارق  رب  ینتبم  هدشدای  یمالـسا  ياه  کناب  ياهدادرارق 
، درکراک يداصتقا و  جیاتن  رظن  زا  تسا و  یمالسا  فورعم  ياهدادرارق  نمـضتم  هک  دراد  دوجو  ییاهدادرارق  یمالـسا  ياه  کناب 

: دهد یم  ام  هب  ار  يوبر  هدرپس  هجیتن  نیع  ریز  دادرارق  ًالثم ، .دنرادن  یتوافت  چیه  یمالسا  ریغ  ياه  کناب  اب  اه  کناب  نیا 

.دنک یم  دیز  يارب  الط  دیرخ  هب  مادقا  کناب  دراذگ و  یم  کناب  رد  رالد  دص  دیز  . 1

.درخ یم  رالد  دص  شزرا  هب  الط  يو  زا  دور و  یم  يرگید  صخش  دزن  کناب  سپس  . 2

دننک یم  قفاوت  فرط  ود  ره  اـما  دـشورف ، یم  دوـس  ندوزفا  اـب  هارمه  رـالد  دـص  غـلبم  هب  کـناب  هب  ار  ـالط  نیا  دـیز  نوـنکا  مه  . 3
شورف لوپ  تفایرد 

ص:309

نوگ هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد  جیار 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 332ناهفصا   هحفص 326 

http://www.ghaemiyeh.com


.دریگب تروص  لاس  کی  زا  دعب  الط 

.دشورف یم  رالد  دص  هب  دوخ  يارب  ار  الط  دنک و  یم  هعجارم  زور -  نامه  رد  الومعم  يرگید -  صخش  هب  کناب  . 4

نآ دوس  اب  هارمه  ار  شرالد  دـص  دـیز  لاس ، کی  زا  دـعب  دـشاب و  روبیال  اب  طـبترم  دوس  نیا  هک  دـنک  یم  قفاوت  دـیز  اـب  کـناب  . 5
.دنک یم  تفایرد 

، نآ فدـه  اما  تسا ، يداع  اه  ماـگ  نیا  هک  نیا  هب  ملع  اـب  تسا ، زیاـج  هدـش ، هتـشادرب  ات 4  زا 1  هک  ییاه  ماـگ  اـیآ  شسرپ 41 :
؟ تسا يوبر  هدرپس  هجیتن  نامه  هب  ندیسر 

يروص اه  ماگ  نیا  هاگ  ره  اما  درادـن ، لاکـشا  دـشاب ، یقیقح  یعقاو و  شورف  دـیرخ و  ياه  ماگ  اه ، ماگ  نیا  هک  ینامز  ات  خـساپ :
.تسین زیاج  دشاب ، دوصقم  يوبر  ضرق  تقیقح ، رد  دوش و  هتشادرب 

؟ تسا زیاج  روبیال  لثم  يوبر  صخاش  هب  دوس  نتخاس  طبترم  ایآ  شسرپ 42 :

.درادن دوجو  راک  نیا  يارب  یعنام  چیه  تسا و  زیاج  هلب ، خساپ :

اه کناب  رد  راک   - 12

.درک دنهاوخ  تفایرد  ماو  يدوز  هب  هک  دنک  یم  مالعا  شنایرتشم  هب  يو  .تسا  راک  هب  لوغـشم  ماو  شخب  رد  کناب ، رد  یناملـسم 
ماو دوس  رالد  هک 50  نیا  هب  طورشم  دهاوخ ، یم  ماو  کناب  زا  رالد  رازه  هسسؤم  نیا  .تسا  یمالسا  هسـسؤم  يو  نایرتشم  زا  یکی 

.دوش یم  بوتکم  دادرارق  رد  طرش  نیا  .دنک  تخادرپ  کناب  هب  لاس  کی  زا  دعب  ار 
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هسسؤم نآ  رگا  دناد  یم  هک  نیا  اب  دهدب ، ماو  یمالـسا  هسـسؤم  هب  ماو ، شخب  رد  دنمراک  ناملـسم  نیا  تسا  زیاج  ایآ  شسرپ 43 :
؟ دنک یم  هبلاطم  هسسؤم  نآ  زا  ار  دوس  نآ  يو  دنکن ، تخادرپ  یلیلد  ره  هب  ار  دوس 

زا مه  دوس  دهد و  یم  ضرق  يو  هب  دوس  نودب  ار  غلبم  نیا  دشاب  دهعتم  شدوخ  نهذ  رد  صخش  هک  تسا  زیاج  یتروص  رد  خساپ :
يوبر ضرق  نآ  دنک ، هبلاطم  ار  نآ  يو  دزادرپن و  ار  دوس  هدـشدای  هسـسؤم  هک  ضرف  رب  دـشابن و  هنوگ  نیا  رگا  .دـهاوخ  یمن  يو 

.تسین زیاج  دوب و  دهاوخ 

دهاوخ هبلاطم  هسـسؤم  زا  ار  دوس  نیا  الومعم  کناب  رد  يرگید  صخـش  دنکن ، تخادرپ  ار  دوس  هدشدای  هسـسؤم  رگا  شسرپ 44 :
؟ دهدب ماو  ای  ضرق  هسسؤم  نیا  هب  تسا ، دنمراک  کناب  ماو  شخب  رد  هک  یناملسم  تسا  زیاج  ایآ  .درک 

دنمراک ار  ماو  دوس  دنچره  دهدب ، ار  ماو  دناوت  یم  دنکن ، طرش  ار  دوس  هک  یتروص  رد  ناملسم  دنمراک  تشذگ ، هک  نانچ  خساپ :
.دیامن هبلاطم  يرگید 

ص:311

نوگ هنوگ  ياهدادرارق  قاروا و  ماهس ، یعرش  ماکحا  یسررب  مالسا :  هاگن  زا  يرادکناب 
سروب ياهرازاب  رد  جیار 
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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
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

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  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: 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
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
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
...و يرگشدرگ  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

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

...و  SMS 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  ...و  هارمه  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
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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