




يراکیب رد  نم  شقن 

: هدنسیون

مدقم ناوخا  ربکا 

: یپاچ رشان 

تفرعم میمش 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

يراکیب رد  نم  9شقن 

باتک 9تاصخشم 

10هراشا

بلاطم 12تسرهف 

رشان 16نخس 

17راتفگشیپ

يراکیب شهاک  ياهراکهار  لوا : 19لصف 

19هراشا

ندرک راک  هب  قیوشت   1-120

تراهم شزومآ  1-222

هعماج گنهرف  حالصا   1-324

24هراشا

يزاسوگلا  1-3-131

نیناوق حالصا   1-445

45هراشا

عبانم زا  اجبان  هدافتسا   1-4-145

لغاشم یضعب  فذح   1-4-249

دارفا یضعب  فذح   1-4-351

دزمتسد لقادح  متسیس  مود : 55لصف 

55هراشا

ناهج حطس  رد  دزمتسد  لقادح  لیلحت   2-158

دزمتسد لقادح  نییعت  رد  فلتخم  ياهروشک  درکلمع  2-259

دزمتسد لقادح  ماظن  دقاف  ياهروشک   2-364

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 211زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


صاخ ياه  هورگ  يارب  رت  نییاپ  ياه  دزمتسد  لقادح  نییعت   2-467

دزمتسد لقادح  نییعت  مدع  نییعت و  بیاعم  ایازم و   2-569

.دنزب همطل  ریذپ  بیسآ  نارگراک  هب  دناوت  یم  دزمتسد  نیناوق   2-672

راک نوناق  هدام 41  یسررب   2-777

ناریا رد  یعقاو  ریغ  دزمتسد  لقادح  نییعت  جیاتن   2-893

اهدادرارق دروم  رد  عجارم  رظن   2-9103

ریخ راک  گنهرف  قنور  مدع   2-10105

؟ دننیب یم  ررض  يراکیب  زا  نیناوق  بجوم  هب  ییاه  هورگ  هچ  موس : 108لصف 

108هراشا

راکیب نایوجراک   3-1108

نایوجشناد  3-2110

راوناخ تسرپرس  نانز   3-3114

نیلولعم  3-4117

هقباس ءوس  ياراد  دارفا   3-5118

دایتعا زا  ناگتفایاهر  نیداتعم و   3-6119

يرمتسم دقاف  نادنملاس   3-7121

نازابرس  3-8122

جالعلا بعص  نارامیب   3-9122

نایئاتسور  3-10123

عیانص  3-11123

نادنمزاین لاغتشا  حرط  نیفلاخم   3-10125

؟ دننیب یم  ررض  يراکیب  زا  نیناوق  بجوم  هب  ییاه  نامزاس  هچ  مراهچ : 133لصف 

133هراشا

یمالسا ياروش  سلجم   4-1133

ییاضق عجارم   4-2137

تلود  4-3141

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 211زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


یمدرم یتلود و  ياه  هیریخ   4-4145

یگنهرف یعامتجا و  عجارم   4-5147

یشزومآ زکارم   4-6147

تیناحور  4-7152

هداوناخ  4-8153

؟ دنرب یم  دوس  يراکیب  زا  یناسک  هچ  مجنپ : 158لصف 

158هراشا

ناگدننک دراو  زا  یضعب   5-1158

نایچقاچاق زا  یضعب   5-2158

نایامرفراک زا  یضعب   5-3160

نارگراک زا  یضعب   5-4161

؟ دتفا یم  قافتا  ینامز  هچ  اه  لمعلاروتسد  حالصا  مشش : 173لصف 

173هراشا

یمومع لابقا   6-1173

نیلوئسم دنلب  تمه   6-2173

ناجیه دح   6-3175

اه لمعلاروتسد  ندش  هتفرگ  هدیدان   6-4176

يریگ هجیتن   6-5178

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  لاغتشا  رذن  هیریخ  متفه : 182لصف 

لاغتشا رذن  هسسوم  یفرعم   1-7182

هیریخ تراچ   2-7184

اه تیلوئسم  فیاظو و  حرش   3-7186

لاغتشا ياه  هاگراک   4-7188

یگنهرف ياه  تیلاعف   5-7191

یلیصحت ینس و  عطاقم  ساسارب  يدنب  میسقت   6-7191

یگنهرف ياه  شور  تاناکما و  ساسا  رب  يدنب  میسقت   7-7191

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 211زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


اهدروخزاب نتفرگ   8-7192

نونک ات  هدش  ماجنا  ياه  راک  رامآ  یخرب   9-7193

ام اب  طابترا  ياه  هار   10-7194

عبانم 200تسرهف 

یناوخباتک 202هقباسم 

زکرم 208هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 211زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


يراکیب رد  نم  شقن 

باتک تاصخشم 

 - 1339 ربکا ، مدقم ، ناوخا  : هسانشرس

.لاغتشا رذن  هسسوم  يارب ] [ ؛ مدقم ناوخا  ربکا  يراکیب / رد  نم  شقن  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1395 تفرعم ، میمش  ناهفصا :  : رشن تاصخشم 

.م 21/5×14/5س  یگنر ؛.) یشخب   ) لودج یگنر ،) ) روصم .ص : 192: يرهاظ تاصخشم 

6-00-8013-600-978 لایر :   100000: کباش

.مجنپ پاچ  : تشاددای

(. .ص 184  ) 1395 تفرعم ، میمش  یلبق :  پاچ  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  .ص 190 ؛  همانباتک : : تشاددای

يراکیب : عوضوم

Unemployment: عوضوم

لاغتشا راک و  : عوضوم

Work: عوضوم

يزیر همانرب  یناسنا  يورین  : عوضوم

Manpower policy: عوضوم

ثیداحا يرگراک  راک و  مالسا و  : عوضوم

Labor Religious aspects Islam Hadiths: عوضوم

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  لاغتشا  رذن  هیریخ  هسسوم  : هدوزفا هسانش 

فلا 3ن7 1395 فلا /HD5707/5: هرگنک يدنب  هدر 
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331/137: ییوید يدنب  هدر 

4609106: یلم یسانشباتک  هرامش 
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يراکیب رد  نم  شقن 

مدقم ناوخا  ربکا  هدنسیون : 

1395  - مجنپ پاچ : تبون 

هحفص  192 یعقر - هزادنا : عطق و 

هخسن  1000 ناگرامش :

978-600-8013-00-6 کباش :

لایر  100000 تمیق :

0913311445 شخپ : زکرم  نفلت 

تفرعم میمش  رشان :

(M.Shamim_Marefat@Yahoo.Com)
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رشان نخس 

نیا هک  دنهد  یم  لیکشت  یهاگشناد  نالیصحتلا  غراف  ار  روشک  ناراکیب  دصرد   50 راک ، رازاب  لاغتشا و  هزوح  ناسانشراک  هتفگ  هب 
دودح هب  روشک  ناوج  تیعمج  نونکا  رامآ ، زکرم  شرازگ  هب  انب  .تسا  لاغتشا  هزوح  رد  يدج  نارحب  راک ، ریزو  هتفگ  هب  عوضوم 
روشک ناناوج  زا  رفن  نویلیم  مین  شش و  دودح  ینعی  دنتسه ، لغش  دقاف  تیعمج ، نیا  زا  دصرد  اما 25  تسا ، هدیسر  رفن  نویلیم   24
دصرد رگید 2/5  ترابع  هب  دیسر و  دهاوخ  رفن  نویلیم  هب 61  یسمش  يرجه  لاس 1400  ات  روشک  لاعف  تیعمج   . دنشاب یم  راکیب 

قوف رامآ  .میبای  ییاـهر  يراـکیب  نارحب  زا  اـت  دوش  داـجیا  ناریا  رد  یلغـش  تصرف  نویلیم  دیاب 29  هجیتن  رد  تشاد ؛ دـهاوخ  دـشر 
شهاک روشک  رد  ار  يراکیب  خرن  ناوتب  هک  دـبلط  یم  ار  نالوئـسم  مدرم و  همه  یعمج  شالت  تسا و  زیگنارب  لمأت  هدـنهد و  ناکت 
لکشم .دهد  یمن  ار  هزاجا  نیا  راک  نوناق  یلو  دننک  راک  يراک  هرادا  لقادح  زا  رتمک  قوقح  اب  دنرـضاح  ناراکیب  زا  يرایـسب  .داد 

.تسا راک  نوناق  دافم  داوم و  یخرب  راک ، یلصا 

هب تعاس  شـش  زین  راک  رفن  يرو  هرهب  .دوش  یم  تخادرپ  همحزلا  قح  رتشیب  یتح  رـالد و  یـس  اـت  رـالد  ود  یتعاـس  زا  اـکیرمآ  رد 
ياعدا میتسه و  ناملـسم  رگا  ام  .تسا  نییاپ  راک  یناسنا  يورین  يرو  هرهب  ام  روشک  رد  هنافـسأتم  .تسه  راـک  تعاـس  تشه  يازا 
شیازفا مود  راک و  نوناق  دافم  یخرب  حالـصا  لوا  دروم  مینک ، يزاس  گنهرف  هعماج  رد  هک  تسه  ناـم  هفیظو  میراد  ندوب  ینآرق 

مینک يزاس  گنهرف  هاگآ و  ار  هعماج  عورـش و  نامدوخ  زا  دییایب  .مییامن  يزاس  گنهرف  رگیدمه  اب  دییایب.دوش  يریگیپ  يرو  هرهب 
يدـیفم باتک  رـضاح ، باتک  .دـنوش  راک  نوناق  حالـصا  ریگیپ  هنادـجم  سلجم  ناگدـنیامن  دوش  یم  داجیا  هک  یمومع  لابقا  اب  اـت 

.دنیامن هعلاطم  همه  تسا  دیما  تسه ،

 . تفرعم میمش  ترتع  نآرق و  یگنهرف  هسسوم  هیریخ و 
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ِناوْدُْعلا ِْمثِْإلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  يْوقَّتلا َو ال  ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت 

هیآ 2 هدئام  هکرابم  هروس 

راتفگشیپ

یتسود هر  زا  یمالس 

تیوقت يارب  تسه  مزال  تسا ، هدش  يراکیب  هب  ندز  نماد  نآ  هجیتن  هک  نامزیزع  روشک  نید و  اب  یجراخ  ياه  ینمشد  هب  هجوت  اب 
.مینک کمک  روشک  رد  يراکیب  ندرک  مک  هب  ات  هتشادرب  هاتوک  دنچره  یمدق  یلخاد ، عبانم 

اب نینچمه  .دومن  هدافتـسا  اهورین  تاناکما و  هیلک  زا  دـیاب  نآ  اب  هزراـبم  يارب  تسه ، روشک  تالکـشم  زا  يرایـسب  لـماع  يراـکیب 
کیره حالصا  دروم  رد  ناوتب  ات  دومن  یـسررب  کیکفت  هب  ار  نآ  لئاسم  دیاب  یم  لاغتـشا ، عناوم  زا  يرایـسب  ندش  هنیداهن  هب  هجوت 

کی هتـسیاش  هک  هنوگ  نامه  روشک ، نایدصتم  تیامح  مدرم و  تمه  هب  هک  تسا  دـیما  تیاهن  رد  .دوش  يریگ  میمـصت  یتسرد  هب 
.میئآ لئان  روشک  رد  يراکیب  شهاک  هب  تسا ، یمالسا  ماظن 

؛ میوشن ماگ  مه  رگیدکی  اب  نآ ، فالخ  رد  هارمه و  رگیدکی  اب  یکین  رد  هک  دـیامن  یم  يروآدای  راتفگ  شیپ  يادـتبا  رد  قوف  هیآ 
.تسا یکین  یتکرح  هچ  و  هانگ ، لاغتشا  يارب  یتکرح  هچ  هک  دوش  یم  هداد  حیضوت  باتک  نیا  ياه  لصف  رد 

شیارگ زا  کی  چیه  هب  هیریخ  نیا  تسا و  هدیدرگ  نیودت  دنمزاین  ناراکیب  صوصخ  هب  ناراکیب  لاغتـشا  زاین  رـس  زا  باتک  بلاطم 
یمن یفتنم  ار  عماوج  نیا  تفرشیپ  لماوع  اهراکهار و  زا  هدافتسا  اما  تسین ، هتسباو  یللملا  نیب  یلخاد و  تسار  پچ و  يرکف  ياه 

تسه و ماجنا  لاح  رد  دراوم  همه  رد  یلخاد  لئاسم  ظاحل  اب  ددرگ  یم  روشک  تفرـشیپ  ثعاب  هک  یجراخ  عبانم  زا  هدافتـسا  .میناد 
.دشاب ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  لاغتشا  لئاسم  دیابن 

هدـیدپ داـجیا  رد  يداـیز  لـماوع  هک ، مینک  هجوت  هتکن  نیا  رب  یکدـنا  باـتک ، فلتخم  لوصف  هعلاـطم  رب  هوـالع  تسا  دنمـشهاوخ 
عورـش نامدوخ  زا  ار  لضعم  نیا  حالـصا  هتفرگ و  نامدوخ  تمـس  هب  ار  هراشا  تشگنا  ادـتبا  تسا  رتهب  اما  دنتـسه  لـیخد  يراـکیب 

ینخس اج  ره  مینک 
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اب هزرابم  يارب  هک  میئامن  یـسررب  لماوع  نیا  هب  هاگن  اـب  .ددرگ  یم  رکذ  زین  رثؤم  لـماوع  نآ ، هارمه  هب  دوش  یم  ناونع  يراـکیب  زا 
ار دوخ  هتـشذگ  مناوت  یم  هنوگچ  مناد  یم  رـصقم  ار  دوخ  هک  لاح  ما و  هدادن  ماجنا  مهد و  ماجنا  متـسناوت  یم  يراک  هچ  نم  نآ ،

هطیح رد  رگا  ناربج و  حالـصا و  هب  مادـقا  فعاـضم  شـالت  اـب  تسا  هدوب  نم  تیلوئـسم  هطیح  رد  لاکـشا  نیا  رگا  میاـمن ؟ ناربج 
اب شیپ  زا  شیب  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدوب  ناشیا  هب  يراکیب  تارثا  يروآدای  رکذت و  نم  هفیظو  هدوب ، يرگید  هورگ  ای  درف و  تیلوئـسم 

ههبج و ای  یسایس و  طخ  هب  یگتسباو  نودب  هدومن و  زکرمت  لاغتشا  حالصا و  رب  اهنت  هدومن و  حالصا  ار  هتشذگ  حیحص ، ياهـشور 
.میشیدنایب نامزیزع  روشک  تفرشیپ  هب  طقف  یعامتجا ، هورگ 

ندـناسر رد  اـت  هدروآ  دـهاش  ناوـنع  هـب  میـسانش  یم  هـک  ار  يدارفا  زا  یعقاو  يا  هنوـمن  تمــسق  ره  رد  اـت  مـینآرب  باـتک  نـیا  رد 
اه یتساک  تسا  دیما  هدوب و  هدنـسیون  ناوت  دـح  رد  هداس  ینابز  اب  هنایماع و  تروص  هب  باتک  شراگن  نینچمه  .دوش  کمکروظنم 

، پاچ دیدجت  ره  رد  .دـییامن  يرای  یتآ  ياه  پاچ  رد  ار  ام  بلاطم  رتهب  هئارا  رد  وفع و  ار  بناجنیا  شراگن ، رد  دوجوم  صقاون  و 
ناراکمه همه  هناصلخم  ياه  شالت  زا  نایاپ  رد  .دوش  هفاضا  ای  مک و  باتک  زا  دیدج  ياه  دمآ  شیپ  زا  رصتخم  یبلاطم  هدش  یعس 

يدـهم نایاقآ  .يدیعـس و  ارهز  یناخرت و  انیم  نایک ، لگ  انیم  اه ، مناـخ  ًاـصوصخ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  لاغتـشا  رذـن  هیریخ 
ار بناج  نیا  هک  روپ  یخیش  زورهش  داژنربژه و  دماح  نایردان ، دمحم  یمظان ، يدهم  ینایک ، ورسخیک  يدهم  يدارم ، یلع  نایاش ،

.مراد ار  رکشت  لامک  دنا  هدومن  یهارمه  باتک  نیا  شراگن  رد 

(( زییاپ 95 ))

مدقم ناوخا  ربکا 
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 ( تسا هدش  گنهرف  مادهنا  ثعاب  هک  ینوناق  ) 

يراکیب شهاک  ياهراکهار  لوا : لصف 

هراشا

: يراکیب شهاک  ياهراکهار  سپس  میزادرپ و  یم  راک  موهفم  هب  ادتبا  رد 

اب فدارتم  ار  راک  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنیوگ و  یم  راک  دـیامن  یم  لوغـشم  تسا  رادـیب  هک  یتاعاس  رد  ار  ناـسنا  هچ  نآ  ره 
دوخ نیا  دـشاب ، راکیب  دوخ  تساوخ  هب  دـشاب و  ملاس  يرکف  یمـسج و  رظن  زا  هک  یناـسنا  ره  ساـسا  نیا  رب  .دـنهد  یم  رارق  لـغش 

ْلَمْعْیلَف ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْری  َناک  نَمَف  : ) دیامرف یم  نآرق  رد  هک  دـشاب  یم  تقلخ  ماجنارـس  شنیرفآ و  ماظن  هب  تبـسن  یـشناد  یب  یعون 
(1)( ًاِحلاص ًالَمَع 

ماظن هک  يراک  دـهد ، ماـجنا  یتیلاـعف  دـیاب  دوش  یم  قحلم  شدوخ  قلاـخ  هب  ماجنارـس  هک  درب  یم  رـسب  دـیما  نیا  رد  سکره  ینعی 
یم نآ  هدننیرفآ  شنیرفآ و  ماظن  هب  زاین  یب  ار  دوخ  عقاو  رد  دنادب  لغش  هب  زاین  یب  ار  دوخ  سک  ره  سپ  .دنادب  بولطم  ارنآ  یتسه 

.دوب دهاوخ  دورطم  دناد و 
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لوغـشم هراومه  یتسه  ماظن  نیا  ناکرا  یمامت  اریز  ددرگ  یقلت  دـیفم  اهنآ  لاغتـشا  دنـشاب و  لوغـشم  همه  دـیاب  ًاـمتح  هکنیا ، هجیتن 
ار دوخ  دهد ، ماجنا  هک  تسین  يراک  دنک  رکف  ای  دنادب و  لغـش  زا  زاین  یب  ار  دوخ  سک  ره  تسا و  اهنآ  زا  یکی  مه  ناسنا  تسا و 

.تسا هدرک  ادج  شنیرفآ  ماظن  نیناوق  زا 

رد ام  .دنـشاب  یم  یلخاد  رگید ، یخرب  یجراخ و  لماوع ، نیا  زا  یخرب  هک  دنتـسه  ام  هعماج  رد  يراکیب  ثعاب  یفلتخم  لماوع  اـما 
ثعاـب هک  ییاـه  هشیر  گـنهرف و  .میزادرپ  یم  نآ  یلخاد  رثوـم  لـماوع  يراـکیب و  شهاـک  ياـهراکهار  زا  یخرب  هب  باـتک  نـیا 

رد لضعم ، نیا  هب  هجوت  اب  ام  هک  تسا  هدـش  مکاـح  روشک  مدرم  لـمع  هشیدـنا و  رد  هتـشذگ  زا  ًاـضعب  تسه ، هعماـج  رد  يراـکیب 
 : میزادرپ یم  نآ  شهاک  ياهراکهار  یسررب  هب  ریز  ياه  هخاش 

نیناوق حالصا  يزاسوگلا 5 - هعماج 4 - گنهرف  حالصا  - 3 تراهم شزومآ  - 2 ندرک راک  هب  قیوشت  - 1

ندرک راک  هب  قیوشت   1-1

روط هب  دشاب ، هدشن  راک  یعقاو  ياه  طیحم  بذج  یتلع  هب  ای  دشاب و  هدشن  تیادـه  ندرک  راک  تمـس  هب  هتـشذگرد  یـصخش  رگا 
حیجرت تسا و  هدرکن  ادـیپ  زین  ار  لمع  رد  سفن  هب  دامتعا  هدوب ؛ راوشد  رایـسب  وا  يارب  اهراک  ماجنا  درادـن ؛ نآ  هب  يا  هقالع  یعیبط 

یمن دـیلوت  هب  رجنم  هک  ینف  ياه  شزومآ  لیـصحت و  دـننام  رگید  روما  هب  ار  دوخ  هکنیا  ای  ددرگب و  راکیب  ناکما  دـح  ات  دـهد  یم 
.دیامن لوغشم  شزرو  ای  دوش و 

دـننارذگ و یم  صاخ  یـسورد  شزومآ  يارب  ار  دوخ  تقو  نینچمه  روشک و  هیامرـس  لاـس  نیدـنچ  نایوجـشناد  رـضاح  لاـح  رد 
راـک هب  هکنیا  لوا  دـتفا ، یم  قاـفتا  لکـش  ود  هب  هلئـسم  تروص  نیا  رد  دـنرادن ؛ تسود  ار  نآ  دـنوش  یم  هجوـتم  یهدزاـب  ماـگنه 

لوپ تقو ، لماش  یلم ، هیامرس  ندرب  نیب  زا  ینعی  نیا  هک  دنروآ  یم  يور  هدش  هدید  ياه  شزومآ  زا  جراخ  يرگید 
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؛ دوش یم  هتفگ  ناهنپ  يراکیب  دراوم ، نیا  هب  هک  دنوش  یم  راکب  لوغشم  هتـشر  نامه  رد  یلیم  یب  اب  هکنیا  ای  هاگـشناد و  تاناکما  و 
؛ دوش یم  فلت  ور  شیپ  نکمم  ياه  تیعقوم  هک  تسانعم  نادب  نیا  درادن و  نآ  ماجنا  هب  يا  هقالع  یلو  دنک  یم  راک  صخش ، اریز 
اب يدروخزاب  دـشاب ، هدرک  بسک  مه  ار  طبترم  تالیـصحت  دـهد و  ماجنا  ار  راک  نامه  یتاذ  هقالع  اب  صخـش  رگا  هک  یتروص  رد 

.داتفا دهاوخ  قافتا  هعماج  صخش و  يارب  رت  نوزفا  عبانم  هب  یسرتسد  تیاهن ، رد  داد و  دهاوخ  هجیتن  رتالاب  تیمک  تیفیک و 

لاح  (1)« تسا نآ  هب  نتـشادن  یگتـسبلد  راک ، تفآ  نآ و  نتـسبن  راک  هب  شناد ، تفآ  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
هچ رد  میئامن  لاوس  تسا  رتهب  ای  دومن و  عورـش  ار  راـک  ماـجنا  شزومآ  دـیاب  یناـمز  هچ  زا  درک و  دـیاب  هچ  لـضعم  نیا  لـح  يارب 

کی ناونع  هب  تیلاعف  یگدـنز  عطاـقم  همه  رد  هراومه  دـیاب  هک  تسا  حـضاو  ًـالماک  میهد ؟ شزومآ  ار  ندرک  راـک  دـیابن  یعطقم 
یمن مرداـم  مدـش ، یم  بـکترم  یفـالخ  هاـگره  دـندومرف « یم  هـک  مدـناوخ  یم  گرزب  یملاـع  زا  ار  یبـلطم  دوـش ؛ یفرعم  شزرا 

ار وا  میئامن  هیبنت  ار  یسک  میهاوخب  رگا  هک  تسا  هدرک  تکرح  ییوس  هب  نامراتفر  ام  هک  یلاحرد   (2)  « منک راک  هناخ  رد  تشاذگ 
اب سپ   (3) درادن » اهنآ  هب  یلیامت  یـسک  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  لغـش  اه  نویلیم  دنراد  رواب  رما  نیلوئـسم  ! » میراد یم  او  راک  هب 
هب قیوشت  ار  نامدوخ  هب  هتـسباو  دارفا  دوخ و  ینـس ، عطاـقم  ماـمت  رد  تسیاـب  یم  میتسه  هک  هچنآ  میـشاب و  دـیاب  هک  هچنآ  هب  هجوت 

تفایرد يارب  راک  طقف  دوش و  یفرعم  شزرا  کی  ناونع  هب  ندرک  راک  ات  میئامن  هعفنملا  ماع  ياهراک  ًاصوصخ  راک ،
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: » دـیوگ یم  یناملآ  لثم  کی   ) .دـمآ دـهاوخ  تسدـب  راک  سفن  ندرمـش  تیمها  اب  شالت و  اب  مهم  نیا  ددرگن و  یقلت  يدام  دزم 
(1)  « .ددرگ یمن  دولآ  باوخ  دارفا  بیصن  تیقفوم 

تراهم شزومآ  1-2

عطاـقم رد  تسیاـب  یم  نآ  بساـنم  هنیمز  هک  دـشاب  یم  بساـنم  ياـهتراهم  شزومآ  يراـکیب ، شهاـک  ياـهراکهار  زا  رگید  یکی 
تراهم شزومآ  اب  .ددرگ  زاغآ  هطـسوتم  لّوا  حوطـس  زا  تسا  رتهب  اه  شزومآ  نیا  .ددرگ  مهارف  نادـنزرف  يارب  یلیـصحت  فلتخم 

ثعاب رما  نیا  هدش و  انـشآ  اه  تراهم  زا  يرایـسب  اب  ناناوج  هاگـشناد ، لوا  ياه  لاس  ات  ناتـسریبد  هیلوا  ياه  لاس  رد  فلتخم  ياه 
تراهم غارس  هب  اهر و  ارنآ  دایز  ياه  هنیزه  تقو و  فرـص  نودب  یتحار و  هب  دنـشاب  هتـشادن  تسود  ار  يراک  رگا  هک  دش  دهاوخ 

.دنوش لوغشم  دوخ  هقالع  دروم  ياه  تراهم  هب  ییوجشناد  نامز  رد  دنناوت  یم  هجیتن  رد  دنورب و  يرگید 

.دنتسه راک  ماجنا  يارب  تراهم  هنوگ  ره  دقاف  روشک  ناناوج  دصرد   50 : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ریزو 
اه اگشناد ه  نالیـصحتلا  غراف  دصرد   50 مک تسد  هک  تفگ  داد و  میمعت  زین  ناـگتخومآ  شناد  هب  ار  دـصرد  نیا  ناوـت  یم  ًاـنیقی 
یم لـمأت  لـباق  رایـسب  بناـجنیا  يارب  هک  میاـمن  یم  هراـشا  یعقاو  يا  هنومن  هب  بلطم  ندـش  نشور  يارب   (2)« دنرادن یتراهم  چیه 

.دشاب

ادتبا ناینادنز  هک  درک  يزادنا  هار  ناهفـصا  دابآدسا  نادنز  رد  هناخزپشآ  مزاول  دـیلوت  هاگراک  کی  لاس 1393  لاغتشا  رذن  هیریخ 
شزومآ ار  یتعنـص  ياه  هلول  ندرک  مخ  هک  ناینادنز  زا  یکی  .دنداد  یم  ماجنا  ار  تالوصحم  دیلوت  نآ ، لابند  هب  هدـید و  شزومآ 

هدادن ماجنا  یتعنص  تیلاعف  نونکات  مدوب و  زاب  رتوبک  ًالبق  نم  تشاد «  راهظا  دوب  راک  هب  لوغشم  دوب و  هدید 
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مه نادنز  طیحم  زا  جراخ  رد  ایآ  دوب «  هدرک  لاوس  و  ملاب »  یم  مدوخ  هب  منیب  یم  ار  نآ  تراسج  ییاناوت و  دوخ  رد  هک  الاح  ما و 
 « دوب دهاوخ  مهارف  میارب  لاغتشا  تاناکما 

ماجنا مدع  نآ  یلـصا  تلع  تشادن و  یتعنـصراک  درومرد  دوخ  ییاناوت  زا  یعالطا  چیه  ناشیا  هک  سفن ، هب  دامتعا  مدع  ینعی  نیا 
.دشاب یم  هتشذگرد  تراهم  بسک  راک و 

، دننک یم  يرپس  ار  دوخ  تالیصحت  ینایاپ  لاس  هک  ینایوجشناد  تسا « : دقتعم  اکیرمآ  یسرجوین  رد  ییارجا  تیریدم  سانـشراک 
، دنوش یم  راک  رازاب  دراو  هک  ینامز  ات  دنراذگب ، رـس  تشپ  ار  دوخ  رظن  دروم  لغـش  يزومآراک  هرود  ناتـسبات ، تالیطعت  رد  دـیاب 

تسد زا  هب  رجنم  دناوت  یم  دنک ، یط  ار  لحارم  نیا  رترید  هک  يدرف  دروم  رد  اما  دننک ؛ تفرشیپ  دنناوتب  دنریگب و  دای  راک  رت  عیرس 
(1) دوش .»  شلغش  نداد 

.دییامرف تقد  هدش  هئارا  فیراعت  هب  افطل 

: یناسنا هیامرس 

( ملع  ) راکشآ شناد  - 1

( تراهم  ) ینمض شناد  - 2

دنیامن تسرد  يا  هبرجت  ینعی  دنیامن ، راکـشا  شناد  هب  لیدبت  ار  ینمـض  شناد  هک  دننک  ادیپ  هعـسوت  دنناوت  یم  ییاه  هیامرـس  - 3
.دشاب دمارد  هک 

: يرترب تلثم 
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لـصاح هک  تسا  يزیچ  شناد  .دریگ  یم  هرهب  اهنآ  زا  دوخ  یگدـنز  يارب  رـشب  هک  اه  ینتـسناد  زا  يا  هعومجم  زا  دـنترابع  شناد :
.دشاب یم  توافت  ( science  ) ملع و  ( knowledge  ) شناد نیب  اما  تسا  نتسناد 

ملع هفسلف 3 - رنه 2 - - 1 يرشب : هزوح  هس  رد  شناد 

شیازفا یگدـنز ، هنازور  لئاسم  اب  ندـش  ور  هبور  يارب  ار  صخـش  دـبای و  یم  شرورپ  موادـم  نیرمت  اب  هک  ياه  ییاـناوت  تراـهم :
.دزاس یم  هدامآ  یتشادهب  یعامتجا و  یناور ، ییاناوت 

: دیامن یم  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  یگدنز » تراهم   » تشادهب یناهج  نامزاس 

.دیآ رانک  یگدنز  تایرورض  اه و  شلاچ  اب  دناوتب  درف  هک  يا  هنوگ  هب  تبثم  هناراگزاس و  راتفر  ماجنا  ییاناوت 

.دشاب یم  یگتسیاش  یبایزرا ، هنوگره  زاغآ  هطقن  یگتسیاش :

سپ .دـش  دـهاوخ  هئارا  تیفیک  اب  قفوم و  يراک  ًامتح  دـنوش  عمج  رگیدـکی  اب  تیلاعف ، تراهم و  بسک  هب  يدـنمقالع  رگا  ًالوصا 
.دنوش لیصحتلا  غراف  رکذلا ، قوف  درکیور  اب  نایوجشناد  ات  دنیامن  شالت  لماوع  همه  دیاب 

هعماج گنهرف  حالصا   1-3

هراشا

؟ دشاب یمن  لاغتشا  ياتسار  رد  کی  مادک  میئامن  یسررب  دیاب  .تسه  هعماج  گنهرف  حالـصا  هلئـسم  يراکیب  شهاک  راکهار  رگید 
تسه راک  ندرک  اهر  لیصحت و  هب  دح  زا  شیب  هجوت  نآ  زراب  لاثم  .میئامن  يدج  شالت  یعس و  گنهرف  نیا  حالـصا  رییغت و  رد  و 
تدوخ يارب  ات  ناوخب  سرد  وت  مدـنزرف  : » دـنیوگ یم  دوخ  نادـنزرف  هب  نیدـلاو  زا  يرایـسب  هک  تسا  يا  هلمج  نآ ، عیاش  هناـشن  و 

« .یهد ماجنا  يراک  تسین  مزال  متسه و  وت  رس  تشپ  یناوخیم  سرد  وت  ات  يوشب و  یسک 
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تراسج نآ و  ماجنا  تردق  دناوت  یمن  ناوج  يرادرب ، هرهب  نامز  رد  دـشابن ، يزومآ  تراهم  اب  هارمه  رگا  تالیـصحت  هک  یلاحرد 
تقو موس  کی  لقادـح  دـننک  یم  لیـصحت  هک  يا  هتـشر  ره  رد  نایوجـشناد  صوصخب  ناناوج  یتسیاب  .دـشاب  هتـشاد  ار  ندرکراک 

نیا ماجنا  دـتفا ؛ یم  قافتا  یکـشزپ  ياه  هتـشر  دروم  رد  هک  هنوگناـمه  دـننارذگب ؛ يرظن  سورد  ناـمه  یعقاو  طـیحم  رد  ار  دوخ 
: تشاد دهاوخرب  رد  یلاع  هجیتن  هس  لقادح  شور 

ناداتـسا زا  دناوت  یم  ار  نآ  خساپ  یتحار  هب  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  زومآ  شناد  وجـشناد و  يارب  راک  عقوم  رد  يدایز  تالاوس  لوا :
یمن حرطم  یعیبط  روطب  تالاوس  نیا  دشابن  راکب  لوغشم  رگا  هک  یلاحرد  دیامن ؛ تفایرد  صصختم  هبرجت و  اب  نارگراک  امنهار و 

تیباذج دراد  هرمن  یسرد و  هبنج  نوچ  دوش  حرطم  مه  هاگشناد  رد  داتسا  فرط  زا  هلئسم  رگا  دبایب و  ارنآ  باوج  دهاوخب  هک  دوش 
.دش دهاوخن  لصاح  هجوت  دروم  یتفرشیپ  تشاد و  دهاوخن  دوجو  هلئسم  نآ  دروم  رد  طسب  مهف و  هتـشادن و  وجـشناد  يارب  ار  مزال 

تهج دهدب  هزاجا  متساوخ  مداتسا  زا  ییوجشناد  نامز  رد  : » دومن ناونع  ناشیا  مدرک ؛ یم  تبحـص  قفوم  ناریدم  زا  یکی  اب  يزور 
هک ینامز  هفاضا  مداد و  ناشن  هک  يا  هقالع  اب  دـنداد ، هزاجا  مه  ناشیا  مورب ؛ يرگ  هتخیر  ياـه  هاـگراک  زا  یکی  هب  رتشیب  شزومآ 

نیدـب تشاد و  نم  اب  یتسود  هطـساوب  امرفراک  هک  يدامتعا  اب  نینچمه  مداد و  صاصتخا  شزومآ  يارب  هاگـشناد  راک  نامز  جراخ 
هاگشناد هک  يا  هعطق  یتح  و  دش ) دهاوخ  نایب  موس  لصف  رد  نآ  تالکشم  دامتعا و  مدع  تلع   ) دشن راک  هب  نم  دورو  عنام  هطساو 

هنومن يوجـشناد  ناونع  هب  مداد و  هاگـشناد  لیوحت  متخاس و  يرگ  هتخیر  هاـگراک  رد  ناـگیار  روط  هب  ار  تشاد  مزـال  هاـگراکرد 
.دوش یم  هجوت  نآ  هب  رتمک  هک  تسه  شزومآ  حیحص  گنهرف  کی  هجیتن  نیا  مدش ؛» یفرعم 

غراف زا  سپ  تسا ، هدوب  راکیب  يزومآ  شناد  نامز  رد  مه  نآ  زا  شیپ  هدرکن و  راک  لیـصحت  نامز  رد  هک  ییوجـشناد  هکنیا  مود :
هب اهتدم  دیاب  دراد و  همادا  دنور  مه  ندش  لیصحتلا 
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؛ دنـشاب یم  دـلبان  راک  نالیـصحتلا ، غراف  نیا  درادـن ؛ ار  نآ  ماجنا  تراهم  ندرکراک و  هب  هقالع  اریز  دـشاب ، بساـنم  یلغـش  لاـبند 
شناد لیخ  اب  ام  هعماج  نونکا  دـنراد و  هدومزآ  راک  نیـصصختم  هب  زاین  اه  دـحاو  نیا  تساجنیا ؛ اـم  تاـجناخراک  یلـصا  لکـشم 
یلعف تباـقر  نارحب و  طیارـشرد  مه  اـمرفراک  دنـشاب و  یمن  راـچآ  هب  تسد  فورعم ، لوق  هب  هک  تسوربور  هبرجت  یب  ناـگتخومآ 

.دیامن مادختسا  ار  هورگ  نیا  هدومن و  رطخ  اهنآ  دروم  رد  دناوت  یمن 

مه یتاقیقحت  یتیریدم و  يرکف و  ياهراک  هکلب  دشاب  یمن  يدی  ياهراک  روظنم  طقف  راک  هفرح و  شزومآ  هک  تسه  رکذ  هب  مزال 
.تسه لاونم  نیدب 

ناناوج دنیامن و  هدافتـسا  یمیدـق  يورین  زا  طقف  اه  امرفراک  هدـش  ثعاب  ناگتخومآ  شناد  نیا  زا  هدافتـسا  مدـع  مینادـب  دـیاب  هتبلا 
رد ام  عیانص  المع  دوش و  یم  رتمک  یجراخ  يامرفراک  اب  یلخاد  يامرفراک  تباقر  ناوت  تیاهن  رد  دنکن ، ادیپ  ار  تعنـص  هب  قالخ 

.میتسه نآ  دهاش  هک  دشاب  یم  يا  هدرتسگ  يراکیب  نآ ، لصاح  و  هدیدرگ ، حالص  علخ  رگید  ياه  روشک  عیانص  لباقم 

: دیامن رت  کیدزن  فده  هب  ار  ام  دناوت  یم  يرگید  یعقاو  لاثم 

لاحرد یگنهرف  ياهراک  ناـشیا  يارب  هتفر و  سلجم  یگنهرف  نویـسیمک  وضع  دزن  لاغتـشارذن  هیریخ  ياـهراک  هئارا  تهج  يزور 
تساوخرد همه  .دیامن  یم  قیرط  هئارا  دیآ و  یم  ام  غارس  یسک  رتمک  دنتفگ « : دندش و  لاحـشوخ  رایـسب  .میدومن  حرطم  ار  ءارجا 

لکـشم صوصخ  رد  مدید و  شردام  اب  ار  یناوج  جورخ  برد  کیدزن  هسلج  مامتا  زا  سپ  دـنراد » ندـش  مادختـسا  يارب  شرافس 
كاروخ امش ، تالیصحت  نیا  متفگ : دنک ، یمن  ادیپ  راک  تفگ : دندوب ،  MBA سناسیل قوف  عیانص و  سدنهم  .درک  تبحص  دوخ 

سردآ نآ  زا  سپ  مدـش ؛ هجوتم  ار  هدـنیامن  اب  تاقالم  روضح و  تلع  مدـش و  بجعتم  ناـشیا  يراـکیب  زا  تسا و  يدـیلوت  عیاـنص 
ناشیا یلو  دنیامن  هعجارم  راک  يارب  هک  مداد  ناشیا  هب  ار  يدیلوت  يا  هناخراک 
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لابند هب  تسیاب  یم  هباشم  يدارفا  هک  تسا  هعماج  گنهرف  نآ  ددرگیم و  رب  دش  رکذ  هک  یلماوع  هب  نیا  .دندومنن  هعجارم  هاگ  چیه 
دراد دوجو  هک  يرگید  دب  قافتا  .دهد و  يور  ناشدوخ  رظنم  زا  بوخ  یقافتا  دیاش  ات  دننک  فلت  ار  روشک  هیامرـس  دندرگب و  راک 

هک 2.5 میراد  راـکیب  نویلیم   7 : » دـندومن مالعا  یتلود  تاماقم  ددرگ ؛ یم  سح  یتراـپ  مرها  هب  زاـین  يراـکیب ، جوم  تلع  هب  هکنیا 
.(1)  « دندرگ یم  یتراپ  لابند  هب  راک  ندرک  ادیپ  يارب  اهنآ  رفن  نویلیم 

مامت رد  ناوج  نیا  و  دورب ، يزابرـس  هب  دوب  رارق  درک و  یم  راک  زاس  تخاس و  دـحاو  رد  ناشیا  هک  متـشاد  ار  یـسدنهم  لباقم ، رد 
سدنهم زابرـس  ناونع  هب  مداد  داهنـشیپ  ناشیا  هب  نم  درک ، یم  مهراک  دوخ  هتـشر  هب  يدـنم  هقالع  تلع  هب  ندـناوخ  سرد  ياهلاس 

غراف نیا  دـیامن ، تفایرد  عیانـص  هرادا  تکراشم  اب  ار  دوخ  قوقح  دورن و  يزابرـس  هب  دـناوت  یم  نوناـق  قبط  هک  دـنامب  تکرـشرد 
لقادح ربارب  اهنآ 3  تسا و  هدرک  دـقعنم  سدـنهم  زابرـس  دادرارق  گرزب  تکرـش  کـی  اـب  دومن  ناونع  تراـهم ، ياراد  لیـصحتلا 
حیحص گنهرف  اب  درکلمع ، توافت  نیا  مدش ، لاحشوخ  رایسب  وجشناد  نیا  يدنمرنه  زا  نم  دنیامن و  یم  تخادرپ  ناشیا  هب  قوقح 

.دشاب یم  طلغ  گنهرف  اب  هسیاقم  رد 

هداتـسیا شدوخ  ياپ  يور  دنک  ساسحا  دناوت  یم  دشاب ، هتـشاد  كدـنا  دـنچ  ره  يدـمآرد ، لیـصحت  نامز  رد  وجـشناد  رگا  موس :
دوخ یفاضا  تقو  نارذـگ  زا  دوش و  جرخ  یهار  ره  هب  هک  تسا  هدوبن  هدروآداـب  لوپ  .دـناد  یم  رتهب  ار  لوپ  ردـق  نینچمه  تسا و 

دهاوخن هدیشک  عورـشمان  بولطمان و  تاطابترا  دایتعا و  نوچمه  لطاب  ییاه  هار  هب  تیاهن  رد  دیامن ؛ یم  زیهرپ  اجیب  ياه  ناکم  رد 
یلصا ررض  نآ  زا  سپ  نیدلاو و  مشچ  هب  دعب  وجشناد و  دوخ  مشچ  هب  لوا  ناناوج  يژرنا  ندرکن  هیلخت  تاهابتـشا و  نیا  دود  .دش 

دراو هعماج  رکیپ  رب 
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یـسررب ار  نایوجـشناد  دایتعا  رامآ  یفاضا و  ياه  تقو  رامآ  تسا  یفاک  دوش و  هدز  یلاثم  تسین  مزـال  دروم  نیا  يارب  .ددرگ  یم 
یم توافتم  یقافتا  اجنآ  دـشاب ، یم  نینچ  اکیرمآ  ياه  هاگـشناد  رد  حیحـص  یگنهرف  لاثم  کی  .میـسرب  بلطم  قدـص  هب  اـت  مینک 
دوب هدـمآ  اکیرمآ  زا  هک  یتسود  اب  هتـشذگ  لاس  .میئامن  يزاس  یموب  دوخ  هعماج  يارب  ار  گنهرف  نیا  مینک  شـالت  دـیاب  اـم  .دـتفا 
کی ندرکراک  نایوجـشناد  يارب  دومن « : ناونع  دـشاب و  یم  اکیرمآ  ياه  هاگـشناد  زا  یکی  يوجـشناد  ناـشیا  مدرک ، یم  تبحص 
ناریا رد  هکیلاحرد  ریخ " ؟ ای  يراد و  يراک  دـنیامن " یم  لاوس  رگیدـکی  زا  مهم  نیا  درومرد  تسا ؛ تاهابم  لـماع  مهم و  هلئـسم 
راکیب اهلاس  دـیاش  دـنیامنن ؛ لوبق  ار  يراـکره  دارفا  هک  دوش  یم  ثعاـب  ندرک  لاوس  عون  نیا  و  يراد »؟ يراـک  هچ  دوش  یم  لاوس 

ار يراک  یسک  رگا  هکنیا  رگید  دنهد ؛ یم  حیجرت  نییاپ  حطس  رد  راک  هب  ار  يراکیب  دنیامن ؛ ادیپ  ار  هاوخلد  حطس  رد  راک  ات  دننامب 
رد نایوجشناد  .دنک 70 % ادیپ  رتالاب  یلغش  يزومآ ، تراهم  راک و  نیحرد  دناوت  یم  دشاب ، نیئاپ  هبتر  رظن  زا  دنچره  درک ، باختنا 

(1) .دنشاب یم  راک  لوغشم  اکیرما 

لیالد ندرمش  هب  عورش  مراکیب و  دیوگب  هک  دوش  یم  هدنمرـش  دشاب  هتـشادن  راک  ییوجـشناد  رگا  هک  درک  یم  ناونع  يو  همادا  رد 
رب هدنیآ  هتفه  دیاب  ای  مشاب و  یم  باوج  رظتنم  ما و  هدرک  رپ  ار  مرف  نالف  دیوگ : یم  لاثم  روط  هب  دیامن ؛ یم  دوخ  یلعف  ندوب  راکیب 
هک دـناد ، یم  هعماـج  نآ  گـنهرف  اریز  دوش  یم  هدنمرـش  مراـکیب  هملک  نتفگ  زا  وجـشناد  بلطم ، هصـالخ  .موـش  رـضاح  راـک  رس 

ندرک راک  ام  نایوجـشناد  دصرد  دنچ  تسا  روط  نیمه  مه  ام  ياه  هاگـشناد  رد  ایآ  تساجنیا  لاوس  .دشاب  یمن  لغـش  ییوجـشناد 
هب طقف  وجشناد  هک  تسه  حیحص  گنهرف  نیا  مینیبب  مینک  یضاق  ار  دوخ  هالک  دنناد ؟ یم  ار  دوخ  هفیظو 
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یم يا ؟ هراک  هچ  دوش  یم  لاوس  یلیـصحتلا  غراف  زا  یتقو  نآ ، زا  رتارف  دنادب و  لغـش  ار  ییوجـشناد  دشاب و  راکیب  دورب ، هاگـشناد 
کی تفآ  نیرتالاب  نآ ، راهظا  زا  ندرکن  مرـش  ندرکن و  راک  گنهرف  نیا  دنک ، یمن  مه  مرـش  هملک  نیا  نتفگزا  مراکیب و  دـیوگ :

.دشاب هدش  مه  هنیداهن  رکفت  نیا  هک  ینامز  صوصخب  تسا  هعماج 

رد .دنتفرگ  مرگ  حالطصا  هب  یسرپ و  لاوحا  وا  اب  دندید و  ار  یـسک  دندرک ؛ یم  روبع  یلحم  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
َلاَق  » .يداتفا نم  مشچ  زا  دـندومرف : .ریخ  داد : خـساپ  وا  يراد ؟ يراک  دندیـسرپ : يو  زا  دـندید و  ار  صخـش  نآ  هرابود  تشگزاـب 

(1) ِیْنیَع .» ْنِم  َطَقَس 

ات دـیامن  تراهم  بسک  دـنک و  تیلاعف  هنابلطواد  دـشابن ، دزم  اب  رگا  یتح  دـنکراک ، دـیاب  لیـصحتلا  غراف  وجـشناد و  زومآ ، شناد 
درذـگب هک  مه  لاـس  دـنچره  دورن ، هسردـم  هب  نیئاـپ  نینـس  رد  يدرف  رگا  هـک  تـسا  هنوـگچ  .دوـش  لـئاق  مارتـحا  وا  يارب  هعماـج 

يارب یتسیاب  دنکن ، بسک  یتراهم  لیصحت  لحارم  یط  رد  مه  رگا  .دنیـشنب  سرد  سالک  رـس  دیاب  يزومآ  داوس  هب  زاین  تروصرد 
.دیامن شالت  يزومآ  تراهم 

راک هنابلطواد  دنـشاب ، هتخوماین  ار  تراهم  هقالع و  اب  راک  رگا  تسیاب ، یم  نالیـصحتلا  غراف  نایوجـشناد و  نازومآ ، شناد  نیاربانب 
یقوقح دهد و  یم  اهب  اه  نآ  هب  روشک  تعنص  هعماج و  هک  تساج  نیا  رد  دشاب ؛ ندید  لباق  اهنآ  تراهم  هبرجت و  هک  نیا  ات  دننک 
دنـشاب هدرکن  راک  لیـصحت  نارود  لوط  رد  نالیـصحتلا  غراف  رگا  .دومن  دـنهاوخ  تفایرد  یعقاو  راک  دزمتـسد  تباقر و  ساـسا  رب 
نودـب كردـم  هک  یلاح  رد  دراد ؛ رابتعا  ناشیارب  اه  كردـم  نیا  دـنیامن  یم  نامگ  دوش و  یم  مکاح  اهنآ  نهذ  رب  طلغ  تاروصت 

.دشاب یم  هاگشناد  هناخباتک  لخاد  ياه  باتک  دننام  راک  ماجنا  ییاناوت 
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: دشاب یم  حرش  نیدب  هعماج  رد  طلغ  گنهرف  ياه  هنومن  رگید 

راکیب دوش و  یمن  هدرمـش  دنـسپان  تشز و  ...و  راگیـس  فرـصم  دایتعا ، نوچ  يراجنه  هب  ان  ياهراتفر  دـننام  يراکیب  ام ، روشک  رد 
.دنک یمن  تفایرد  دوخ  یگدنز  طیحم  زا  يدنیاشوخ  ان  ساسحا  چیه 

رتشیب دوش و  یم  یقلت  نازومآ  شناد  يارب  يزومآ  تراهم  ای  يزومآ  هفرح  تصرف  ناونعب  رتمک  ناتـسبات  تـالیطعت  اـم ، روشک  رد 
.دنزادرپ یم  يرگید  مولع  لیصحت  هب 

.دنناد یم  ندروآرد  لوپ  لداعم  ای  يواسم  ار  راک  هک  دنتسه  يدایز  دارفا  ام ، روشک  رد 

یلخاد و يراجت  يابقر  ناشیا  ود  ره  بیقر  هک  یلاـح  رد  دـنیامن  یم  یفرعم  رگراـک  بیقر  ار  اـمرفراک  هتـساوخان  ناـم ، روشک  رد 
.دنتسه روشک  رازاب  رد  فلتخم  تالوصحم  اب  یجراخ 

داجیا ریخات  ناناوج و  یتراهم  یب  لکشم  نیرتهم  هک  تساجنیا  تسا و  یناوج  نارود  زا  سپ  راک  رازاب  هب  دورو  نس  ام ، روشک  رد 
.دش دهاوخ  نایامن  يزومآراک  نس  رد  هدش 

، هتفای هعـسوت  ياه  روشک  رد  هک  یلاح  رد  تسا  یتراهم  ینف و  ياه  شزومآ  کیمداکآ ، ياـه  شزومآ  متفه  کـی  اـم ، روشک  رد 
سیئوس 80 روشک  رد   » .تسا فوطعم  ینف  ياـه  تراـهم  يریگداـی  هب  هطـسوتم ، عـطقم  رد  نازوـمآ  شناد  ناـمز  زا  یمین  زا  شیب 

(1)« .دنرامگ یم  لیصحت  لاحرد  ینف  ياه  هتشر  رد  هطسوتم ، عطقم  نازومآ  شناد  هعماج  دصرد 

لوسر مشچ  زا  یمالـسا و  گنهرف  هب  ندیـسر  يارب  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  لغـش  يراد  هناخو  يزابرـس  ییوجـشناد ، ام ، روشک  رد 
اهراتفر نیا  زا  يرایـسب  .مینک  عورـش  نامدوخ  زا  لوا  تسیاب  یم  اذـل  مینکراک ، تخـس  دـیاب  نداـتفین  ادـخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

دهاوخ رت  ناسآ  اهراک  هیقب  دوش  تسرد  گنهرف  رگا  تسا ؛ هدـش  اهراک  ساسا  هیاـپ و  گـنهرف و  تسا و  هدـش  هنیداـهن  روشکرد 
.دش
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يزاسوگلا  1-3-1

هنومن زا  تئارب  حیحص و  ياهوگلا  یفرعم  میئامن ، یم  رکذ  راک  گنهرف  تمسق  رد  هک  يراکیب  شهاک  ياهراکهار  زا  رگید  یکی 
مه مدرم  .دـنروآ  یم  تسدـب  نـالک  ياهدـمآرد  تمحز  نودـب  يدارفا  هک  دوـش  یم  هدـهاشم  لاـثم  يارب  .تسه  حیحـصان  ياـه 
دوش هداد  هولج  دورطم  هعماجرد ، اهدمآرد  نیا  ندروآ  تسد  هب  دیاب  دنیامن ؛ بسک  دمآرد  قیرط  نیمه  هب  هک  دـنوش  یم  کیرحت 

.دوش هداد  حیضوت  رتشیب  مدرم  يارب  نامترخآ  ام و  يایند  نیا  یگدنز  رد  اهنآ  یعضو  رثا  باتزاب  یملع ، یلقع و  یعرش ، رظن  زا  و 

مـشاه دیـس  هب  باطخ  ردان  .دومن  تاقالم  فرـشا  فجن  رد  مانب ، ياملع  زا  نکراخ  مشاه  دیـس  اب  هاش  ردان  يزور  لاـثم ، ناونع  هب 
: تفگ دوخ  هب  صوصخم  یناحور  شمارآ  راقو و  نامه  اب  مشاه  دیس  دیا »! هتـشذگ  ایند  زا  هک  دیا  هدرک  تمه  ًاعقاو  امـش  : » تفگ

(1) !« دیا هتشذگ  ترخآ  زا  هک  دیا  هدرک  تمه  امش  سکعرب ، »

هدر مدرم  زا  هعماج ، دـصرد  هک 95  دش  رکذتم  دـیاب  صاخ  دارفا  نانیرفآراک و  مادـقا  ندوب  دنمـشزرا  مغر  یلع  هکنیا  رگید  دروم 
اریز میهد ؛ شیامن  ار  صاخ  دارفا  راک  طقف  هن  مییامن ، يزاس  وگلا  هورگ  نیا  يارب  دـیاب  دوش و  یم  لیکـشت  نیئاپ  هب  تیریدـم  مود 

هجیتن رد  دوش و  یم  مدرم  هماع  یگدز  سپ  ثعاب  ناشیا ، ندادرارق  وگلا  دنناد و  یم  ینتفاین  تسد  ار  یتیریدم  راک  مدرم ، تیرثکا 
دنیامن یم  یط  ار  اطخ  ياهریسم  نآ ، هب  ندیـسر  تهج  ییاناوت  مدع  هب  هجوت  اب  هکنیا  ای  دشاب و  یمن  ندرک  شالت  يارب  يا  هزیگنا 

وگلا ناونع  هب  دنیامن ، یم  بسک  لالح  يزور  یـشک  تمحز  هار  زا  هک  هداس  دارفا  یفرعم  .دـنوش  یم  ناوارف  ياه  لکـشم  راچد  و 
ینتفای تسد  یتحار  هب  هک  ییاهوگلا  دشاب ؛ یم  شور  نیرتهب  هعماج  رد 
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تمه یناسر  تمدـخ  هب  هدوبن  هعماـج  مظن  ندز  مهرب  ددـص  رد  هک  یناـسک  دـنهد ؛ یم  ماـجنا  هعماـجرد  ار  یلـصا  راـک  دنتـسه و 
.دنا هتشامگ 

ندروآ تسد  هب  يارب  هک  دوـش  هداد  ییاـه  شزوـمآ  هعماـج ، دارفا  هب  یگدـنز ، هیلوا  ياـه  لاـس  زا  فـلتخم ، ياـه  شور  هـب  دـیاب 
داد و دـنهاوخ  ناـشن  هقـالع  ندرکراـک  تمـس  هـب  شیپ  زا  شیب  مدرم  هجیتـن  رد  دـشاب ؛ هتــشادن  یتـبغر  عورــشم  ریغ  ياهدـمآرد 

.دننک یم  دادملق  دنوادخ  تمحر  ثعاب  شزرا و  نآ ، دمآرد  زا  ادج  ار ، ندرکراک 

دروم رد  هعجارم و  هیریخ  هاگراک  هب  ناشیا  درک ، یم  یگدـنز  رهـش  رانک  ياه  قوتاپ  زا  یکی  رد  هلاس  یمناخ 25  هنومن ، ناونع  هب 
400 یلا دودح 300  هنایهام  يراکانیم ، دحاو  رد  رفن  کی  دزمتـسد  دوب  هتفگ  يو  هب  هاگراک  لوئـسم  درک ؛ لاوس  لاغتـشا  دزمتـسد 
، تسا مک  رایسب  مروآ و  یم  تسدب  زور  یلا 3  تدم 2  رد  ار  غلبم  نیا  نم  هک  دوب  نیا  هدننک  هعجارم  خساپ  دشاب ، یم  ناموت  رازه 

هعجارم رظن  هداد و  حیـضوت  وا  يارب  مارح  دـمآرد  اب  ار  نآ  توافت  راک و  شزرا  فلتخم  ياه  شور  اب  هاگراک  لوئـسم  نآ  زا  سپ 
زا سپ  شدوخ  ییاناوت  هطـساو  هب  .دـش و  راکب  لوغـشم  هاگراک  رد  ناشیا  تیاـهن  رد  داد و  رییغت  ملاـس  راـک  هئارا  تهج  ار  هدـننک 
یم دارفا  نیا  ندادرارق  وگلا  ندومن و  حرطم  .دـهد  یم  ماجنا  ار  يا  هنادنمتفارـش  راک  نونکا  هتخادرپ و  یگدنـشورف  راک  هب  یتدـم 

.دنک کمک  رایسب  هعماج  تمالس  مظن و  هب  دناوت 

نادنز هیریخ  هاگراک  رد  ار  يزاس  کبشم  يراک و  متاخ  تراهم  هک  ناهفـصا  دابآدسا  نادنز  ناینادنز  زا  یکی  رگید  يا  هنومن  رد 
«. .میـشاب دـنمرنه  میناوت  یمن  تقو  چـیه  اـم  تسه و  صاـخ  دارفا  صوصخم  رنه  میدرک ، یم  رکف  اـم  تشاد « : ناونع  دوب  هتخومآ 

، دهدب رنه  شزومآ  هیریخ  ياههاگراک  يارب  میتساوخ  يو  زا  یتقو  هک  مدینش  دنمرنه  کی  زا  ار  اعدا  نیمه 
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راک هب  زاین  رکفت  نیا  عفر  .تشادن  مومع  شزومآ  هب  يا  هدیقع  و  تسه » صاخ  دارفا  صوصخم  رنه  تفگ « : دش و  ینابصع  رایسب 
.دراد يزاسوگلا  و 

دوخ لغـش  زا  اه ، یبایراک  طسوت  هدـش  يراـمگ  راـک  هب  رفن  رازه  زا 200  رفن  رازه  ریخا 100  لاسکی  رد  دـیوگ « : یم  راـک  ریزو 
.تسا هدـیدپ  نیا  لیالد  زا  سکول ، لغاشم  هب  شیارگ  یلغـش و  هقئاذ  رییغت  .دـنا  هتـسویپ  ناراکیب  عمج  هب  هرابود  هداد و  فارـصنا 

(1)«

نودب هداس و  یگدنز  ندروآ  تسد  هب  يارب  تمحز  راک و  هب  هقالع  دـنک و  یم  رییغت  هعماج  ياهوگلا  نامز  رورم  هب  بیترت  نیدـب 
حالصا يارب  .دنشاب  یم  مک  تمحز  اب  دایز ، دمآرد  بسک  رب و  نایم  ياه  هار  لابند  هب  يرایسب  هنافـساتم  .دوش  یم  تیوقت  هغدغد 
هراومه نینـس  همه  يارب  تالیـصحت و  نایاپ  ات  عورـش و  لیـصحت  ییادـتبا  عطاقم  زا  دـیاب  نارگراک  هب  نداد  شزرا  راک و  گنهرف 

.دومن تیلاعف  یعمج  طابترا  لیاسو  همه  طسوت 

: داد یم  باوج  و  دزاس ؟ یم  هناخ  ام  يارب  یـسک  هچ  : » تفگ یم  اّنب  لغـش ، یفرعم  ماگنه  ییادتبا  میدق  ياه  باتک  رد  مراد  دای  هب 
شزرا هک  رگید  ییاه  لاثم  و  تسام »  تسود  هک  ییاونان  نامه  دزپ ؟ یم  نان  ام  يارب  یـسک  هچ  .تساـم  تسود  هک  ییاـنب  ناـمه 

.دومن یم  نایب  ار  یناسر  تمدخ  يرگراک و  راک و 

ياربار مارتحا  نامه  ام  اـیآ  . (2) دندیـسوب ار  زرواشک  تسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تسا : هدـمآ  اـم  ینید  تاـیاور  رد 
؟ تسا هدش  یفرعم  وگلا  ناونع  هب  شکتمحز  زرواشک  کی  ام  گنهرفرد  ایآ  میتسه ؟ لئاق  زرواشک 

ریدـقت دروم  هدرک ، راـک  هتـشاد و  هنیپ  وا  تسد  هک  نیمه  یلو  تسا  هدوبن  هنوـمن  نارگراـک  اـی  ناـنیرفآراک و  ءزج  زرواـشک ، نیا 
.تسا هتفرگ  رارق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ
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: تسه نینچ  وا  تاراهظا  هک  هناخراک  رد  قفوم  رگراک  کی  ندادرارق  وگلا  رگید ، لاثم 

یگدـنز کی  دـنزرف و  هس  تکرـش ، نیا  رد  يراک  هقباس  لاس  ییادـتبا و 23  مجنپ  تالیـصحت  اب  هلاس  یتسود 47  یلعریـش  هدنب  » 
.مراد تراهم  مه  یفاب  شرف  رد  مدرک ، یم  يزرواشک  یگلاـس  نس 12  زا  موش ، راک  هب  لوغـشم  اجنیا  رد  هکنیا  زا  لبق  .مراد  هداـس 

ندمآرانک نادنزرف و  قیوشت  ما ، هداوناخ  مرسمه و  اب  ندرک  تروشم  .تسه  ادخ  هب  لکوت  ششوک و  شالت ، تلع  هب  نم  تیقفوم 
بوخ رایسب  ار  دوخ  یلغـش  هدنیآ  .منک  یم  رفـس  یترایز  ياهرهـش  هب  تغارف  مایا  رد  دنا و  هدش  ما  تیقفوم  ثعاب  یگمه  نانآ ، اب 

ادـخ و هب  لکوت  راکتـشپ ، يراد ، تناما  شـشوک ، شالت و  ندـمآ ، راکرـس  عقوم  هب  ار  قفوم  رگراـک  کـی  ياـه  یگژیو  .منیب  یم 
 « .مناد یم  اوقت  ربص و  نتشاد 

تفلاخم هب  هجوت  اب  .دـنیامن  یم  تیلاعف  ایند  رد  هک  تسه  یجراخ  ياه  هکـس  شورف  یمره  ياه  تکرـش  رامآ  نآ ، توافتم  لاـثم 
تلع امـش  رظن  هب  تسا ؛ هداد  ناشن  اهنآ  هب  يرتشیب  لابقا  هک  تسه  ییاـهروشک  دودـعم  ءزج  ناریا  روشک ، هرادا  ناراکردـنا  تسد 

؟ تسیچ

نایم رد  یمره  ياه  تکرـش  تیلاعف  هک  تسا  هداد  ناشن  یهاگـشناد  ياـه  تسـشن  رد  ناسانـشراک  تاراـهظا  ریخا ، ياـهزور  یط 
.تسا هتفای  شیازفا  نایوجشناد 

هزوح نیا  رد  لاعف  نایوجشناد  اب  دروخرب  يارب  یطابـضنا  ياه  همان  نییآ  نیودت  هب  ات  تشاداو  ار  اه  هاگـشناد  ياسؤر  هلأسم  نیمه 
شهاک هار  نایوجشناد  اب  یطابضنا  دروخرب  دهد  یم  ناشن  ناداتسا  نایوجـشناد و  یخرب  اب  وگتفگ  هک  تسا  یلاحرد  نیا  .دنزادرپب 

رد هشیر  رکفت  نیا  ایآ  دومیپ ؟ ار  هلاس  دـص  هر  هبـش ، کـی  دوش  یم  هک  مینک  یم  رکف  اـم  ارچ   (1) .تسین اه  هکبـش  نیا  هب  شیارگ 
؟ دیامن شالت  گنهرف  نیا  رییغت  تهج  رد  هک  دشاب  یمن  ام  هعماج  راشقا  زا  کی  مادک  هفیظو  دراد ؟ ام  گنهرف 
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(1) ییاقیرفآ .) لثم   « ) .دنک تحارتسا  هیاس  رد  هک  دراد  قح  هدیشک  تمحز  باتفآ  رد  هک  یسک  »

هب مدرم  تامیمـصت  رد  ییارگ  عقاو  دـهاش  جـیردت  هب  هعماـج  داـحآ  نیب  حیحـص  گـنهرف  شزومآ  اـب  دوجوم و  نیناوق  حالـصا  اـب 
.دوب میهاوخ  نامزیزع  نهیم  ناناوج  صوصخ 

.دهد ماجنا  ار  نآ  دشاب  یم  رضاح  یسک  رتمک  هجیتن  رد  میا ، هدومن  يزاس  وگلا  تیمها  مک  ار  اه  لغش  زا  یضعب  رگا 

لباق زرط  هب  اه  صـصخت  اه و  هتـشر  یخرب  رد  هعماج  راک  یـضاقتم  يورین  ریخا ، ههد  ود  یکی  لوط  رد  ات  هدـش  ثعاـب  هلئـسم  نیا 
ياه هتـشر  یخرب  رد  روضح  فص  رگا  .دـبای  شهاک  لغاشم  یخرب  ماـجنا  يارب  هداـمآ  يورین  وس ، نآ  زا  دـبای و  شیازفا  یهجوت 
دروم رد  اه  هداوناـخ  هعماـج و  ناگدـننک  هرادا  تاـغیلبت  يراذـگ و  تسایـس  تلفغ  مینک ، هسیاـقم  رگید  یخرب  اـب  ار  اـه  هاگـشناد 

رد یبوخ  هب  ار  رگید  لغاشم  یخرب  رد  بذاک  ياـه  تیباذـج  داـجیا  روشک و  زاـین  دروم  لـغاشم  زا  يرایـسب  یفرعم  ندـناسانش و 
.تفای میهاوخ 

لزان ناـنآ  يونعم  يداـم و  لـماکت  ترخآ ، اـیند ، تداعـس  يارب  هک  تسا  یهلا  حیحـص  هنادواـج و  لـماک ، نید  مالـسا  نیبم  نید 
، یتسـس يراکیب و  زا  يریگولج  رد  شـشوک  شالت و  راک ، دروم  رد  هلمج  زا  اه  ناسنا  یعامتجا  يدرف  نوئـش  مامت  رد  هدـیدرگ و 

.دراد ار  همانرب  نیرتهب  نوناق و  نیرت  یلاع 

راک کی  مدناوخ  ار  باتک  رساترس  .دش  هیده  نم  هب  یتسود  فرط  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  یگدنز  هب  عجار  یبهذم  باتک  کی 
.مدیدن نآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  یمسج  تیلاعف  و 

یمن راک  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ایآ  تساجنیا  لاوس  .دوب  مه  موس  پاچ  رد  دـلج و  رازه  دـصناپ  باتک  پاـچ  ژاریت  میوگب  دـیاب 
هاگتسد تراسا  رد  دندوب و  هنیدم  رد  هک  ینامز  لقادح ، دندرک ؟
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نآ زا  سپ  مییامن ؟ یمن  هدافتـسا  راک  يوگلا  ناونع  هب  یبهذـم  ياـملع  ناـیاوشیپ و  نیا  زا  ارچ  دـندرک ؟ یمن  راـک  دـندوبن  نومأـم 
يزاسوگلا تهج  یبلاطم  مه  ماما  یمـسج  ياه  تیلاعف  زا  يدـعب  ياه  پاچ  رد  تسا  دـیما  .دـیدرگ  رارقرب  زکرم  نامه  اب  یطابترا 

.دوش پاچ 

دوجوم ياه  تخاس  ریز  داصتقا و  هب  يریذـپان  ناربج  ياه  بیـسآ  هک  هعماج  رد  راک  گـنهرف  فعـض  هنیمز  رد  رگید  زراـب  هنومن 
زا یـشان  دناوت  یم  هک  تسا  یلام  ياه  سالتخا  عوضوم  تسا ، هدـیدرگ  عامتجا  یمومع  لفاحم  لقن  اهزور  نیا  دـیامن و  یم  دراو 
هک دوش  یم  نادـنچ  ود  ینامز  عوضوم  تیمها  .دـشاب  راک  گنهرف  هب  دـهعتم  رادافو و  ناریدـم  شرورپ  رد  یـشزومآ  ماظن  فعض 

یگنهرف و ءالخ  رثا  رد  جـیردت  هب  هدوب و  ماظن  صخاش  یبهذـم و  ياه  هداوناخ  زا  ناگدـننک  سـالتخا  ًاـضعب  ددرگ  یم  صخـشم 
نید .دشاب  هتـشاد  رگید  يدـنیآرب  هکدرک  یفرعم  نایلاس  لوط  رد  ار  ییاهوگلا  گنهرف و  دـیاب  .دـنا  هدـش  هدولآ  رما  نیا  هب  ینوناق 

زا هنومن  دـنچ  هب  شخب  نیا  رد  هک  هدومن  نایب  فلتخم  نیوانع  اـب  ار  راـک  تیمها  شزرا و  شیپ  نرق  هدراـهچ  زا  شیب  مالـسا  نیبم 
: میئامن یم  هراشا  تایاور 

تدابع نیرتالاب  راک  * 

: » دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هک  نانچ  تسا ، هدومن  یفرعم  تدابع  نیرتالاب  ار  لالح  يزور  بلط  راک و  مالـسا 
لـالح يزور  ندروآ  تسدـب  يارب  شـشوک  راـک و  اـهنآ  نیرترب  دراد  ءزج  تدابع 7  لالحلا : بلط  اهلـضفا  ءازج  نوعبـس  هداـبعلا 

(1)« .تسا

داهج نیرتالاب  راک  * 

ربمایپ تسا ؛ هدـش  یفرعم  رترب  نآ  زا  هکلب  نآ و  فیدر  مه  راک ، نکیل  دراد  يا  هژیو  هاگیاج  مالـسا  رد  يراکادـف  داهج و  هکنآ  اب 
شالت شا  هلیاع  تاجایتحا  نیمأت  يارب  هک  سک  نآ  .هللا  لـیبس  یف  دـهاجملاک  هلاـیعل  داـکلا  دـنیامرف « : یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هار رد  هک  تسا  نآ  لثم  دیامن 
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بلط دـنوادخ  تکرب  لضف و  زا  شالت  راـک و  اـب  هک  سک  نآ  : » دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  »(1) و  دنک یم  داهج  ادـخ 
(2)« .تسا رتشیب  ششاداپ  ادخ  هار  رد  هدننک  داهج  زا  دیامن  مهارف  ار  شا  هلیاع  ياه  زاین  ات  دنک  یم  يزور 

یگرزب تزع و  بجوم  راک  * 

.(3)  « كزع یلا  ذـعا  دـندومرف « : مور  یم  دوخ  راک  لحم  رد  رازاب  هب  رید  هک  دـندید  ارم  قداص  ماـما  دـیوگ : یم  سینخ  نب  یلعم 
مشچ هب  رگراک  هب  ای  دنناد  یم  گنن  دوخ  يارب  ار  راک  هک  یناسک  فالخرب  ورب ؛) نوریب  دوخ  یگرزب  تزع و  فرط  هب  دوز  حبص  )

.دنناد یم  رگراک  تزع  بجوم  ار  راک  هعیش ، بهذم  سیئر  دننکیم ، هاگن  تراقح 

یگنادرم نامیا و  راک ، * 

نامیا زا  لام  میظنت  تیبرت و  حالـصا و  ندرک  شالت  راک و  « ) نامیالا نم  لاملا  حالـصا  دـنیامرف « : یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما 
(4) (. تسا

دارفا زا  يزاین  یب  بجوم  تسا و  يراوگرزب  زا  نیا  هچ  ییاـمن ، حالـصا  ار  دوخ  لاـم  هک  داـب  وت  رب  دـنا « : هدومرف  رگید  ییاـج  رد 
(5)  « ددرگ یم  تسپ 
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لقع لماکت  راک و  * 

( دنک یم  دایز  ار  لقع  تراجت  .) (1)« لقعلا یف  دیزت  هراجتلا  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

تسادخ زا  تعاطا  ندرکراک  * 

: متفگ دوخ  اب  دنتخیر ، یم  قرع  دندرک و  یم  راک  هک  مدید  یمرگ  زور  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دیوگ : یم  ردکنم  نب  دمحم 
ناشیا دزن  هب  .منک  تحیصن  ار  وا  دیاب  تسایند ، بلط  رد  امرگ  تقو  نیا  رد  تلاح و  نیا  اب  شیرق  ناگرزب  زا  يدرمریپ  .هللا  ناحبس 

.دنک حالصا  ار  امش  ادخ  متفگ : مالس  زا  دعب  هتفر ،

؟ دسرب ارف  گرم  تلاح  نیا  رد  دینک  یمن  رکف  ایآ  دشاب ؟ ایند  بلط  رد  دیاب  تقو  نیا  رد  لاح و  نیا  اب  شیرق  ناگرزب  زا  یکی  ارچ 
(2)  « .مشاب یم  ادخ  ياه  تعاط  زا  یکی  رد  هک  هدیسر  یتقو  رد  دسرب ، مگرم  لاح  نیا  رد  رگا  : » دندومرف

لامک بجوم  راک  * 

یم دـیدپ  شالت  راک و  زا  هک  يزاـین  یب  . ) (3)  « ینغلا هللا  يوقت  یلع  نوـعلا  معن  دـنیامرف « : یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ 
( هانگ كرت  یهلا و  ياوقت  هب  تسا  یبوخ  کمک  هچ  دیآ 

میناوخ و یمن  زامن  ام  دشابن  نان  رگا  هک  زادنایم ؛ ییادج  نآ  ام و  نایم  هد و  تکرب  ام  نان  هب  ایادخ  : » دنیامرف یم  رگید  ییاج  رد  و 
« .میهد یمن  ماجنا  ار  نام  راگدرورپ  تابجاو  میریگ و  یمن  هزور 
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رشب ترخآ  تداعس  اب  لالح  راک  طابترا  * 

هب لصی  هفیدر و  هب  ضقی  ههجو و  هب  فکی  لالح  نم  لاملا  عمج  بحیال  نمیف  ریخـال  دـنیامرف « : یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما 
نآ هلیـسوب  اـت  درادـن  تسود  لـالح  هار  زا  ار ، لاـم  ندروآ  درگ  هک  یـسک  رد  تـسین ؛ لاـمکو  یبوـخ  ریخ ، یکین و  .) (1)« همحر

: تفگ ترضح  نآ  هب  یصخش  .دروآ ) ياجب  محر  هلـص  شناشیوخ  کمک  اب  دهدب و  ار  شیراکهدب  دنک و  ظفح  ار  دوخ  يوربآ 
ار ایند  دـندومرف : ماما  تسین ؟ نم  تکاله  بجوم  يا  هقالع  نینچ  ایآ  متـسه ، نآ  نتـشاد  هب  دـنم  هقالع  مراد و  تسود  ار  اـیند  نم 

ارقف هب  مروآ و  اـجب  محر  هلـص  نآ  هطـساو  هب  منک و  نیمأـت  ار  ملاـیع  دوخ و  تاـجایتحا  هکنیا  يارب  تفگ : یهاوـخ ؟ یم  هچ  يارب 
.(2)« تسا ترخآ  تداعس  بلط  هکلب  تسین ، ایند  بلط  نیا  : » دندومرف ترضح  نآ  مهد ؛ ماجنا  هرمع  جح و  منک و  کمک 

دندرک یم  راک  مالسلا ) هیلع   ) همئا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  * 

، تخیر یم  شندـب  زا  قرع  درک و  یم  راـک  دوـخ  نیمز  رد  مدـید  ار  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  دـیوگ : یم  هزمح  نـب  یلع  »
نیمز رد  ندرک  راک  دوخ  تسد  اب  یلع  يا  دـندومرف : دـننک ؟ راک  اهنآ  هک  دنـشاب  یم  اجک  اـهدرم  تناـبرق ، هب  مناـج  مدرک : ضرع 

یلص  ) ادخ لوسر  دندومرف : مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  یـسک ؟ هچ  متفگ : تسا ؟ هدوب  رتهب  نم  ردپ  نم و  زا  یـسک  هچ  .دوخ 
ناگداتسرف ناربمایپ و  لمع  نیا  و  دندرک » یم  راک  دوخ  تسد  اب  اهنآ ، مامت  مناردپ  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما و  هلآ ) هیلع و  هللا 

.تسا هدوب  ناحلاص  ایصوا و  و 
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تسادخ بضغ  دروم  راکیب ، * 

دروم راکیب  صخـش  تسردان و  هدـیهوکن ، تشز ، يراکیب  تسا ، ملاع  راگدرورپ  بوبحم  رگراـک  دنمـشزرا و  راـک  هک  روطناـمه 
.تسا (1) قلخ  ترفن  ادخ و  بضغ 

بـضغ دروم  دایز ، يراکیب  دایز و  باوخ  . ) (2)  « غارفلا هرثک  مونلا و  هرثک  ضغبی  هللا  نا  دـنیامرف « : یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
غرافلادبعلا ضغبی  هللا  نا  ماونلا  ربقلا  ضغبیل  لجوزع  هللا  نا  دـنیامرف « : یم  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  و  تسادـخ ) 

(. تسا دنوادخ  بضغ  دروم  راکیب  صخش  دباوخب و  دایز  هک  ار  يا  هدنب  دراد  مشخ  دنوادخ  هک  یتسار  هب  .) (3)«

دوش یم  مک  شلقع  راکیب 

.دنک یم  دایز  ار  ریبدت  لقع و  هتخادنا و  راک  هب  ار  ناسنا  زغم  رکف و  تیلاعف ، راک و 

(. دنک یم  دایز  ار  لقع  راک  تراجت و  .) (4)  « لقعلا یف  دیزت  هراجتلا  دنیامرف « : یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

دوش یمن  باجتسم  شیاعد  راکیب  * 

جنپ دندومرف : ربمایپ  هک  هنوگنامه  تسا ؛ اجبان  دراد ،  شالت  نودب  شتاجایتحا  نیمات  اعد و  تباجتسا  تهج  راکیب  درف  هک  يراظتنا 
بلط لابند  هب  شالت  اب  هکنیا  نودب  دنیشنب و  راکیب  دوخ  هناخ  رد  هک  تسا  يدرم  اهنآ  زا  یکی  دوش ، یمن  باجتسم  ناشیاعد  هتسد 

يزور

31 ص :
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.(1)  « بلطی مل  ینقزرا و  مهللا  لاق  هتیب و  یف  سلج  لجر  .نک «  نم  بیصن  يزور  ایادخ  دیوگب : دورب ،

رقف يراکیب و  * 

دوکر ببـس  يراکیب  دوش ؛ یم  هدروآرب  مدرم  ياـهزاین  دـتفا و  یم  هار  هب  يداـصتقا  ياـه  خرچ  شـالت  راـک و  اـب  هک  تسین  یکش 
خساپ رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  هنوگنآ  دوش ؛ یم  رقف  یگدنامرد و  دوبمک ، بجوم  دیلوت و  حطـس  ندمآ  نیئاپ  يداصتقا و 
راکیب لیلد  هب   ) روطنیمه . (2)  « هیلع دتشا  مکلاوما و  بهذت  کلذک  دندومرف « : مراکیب ، زورما  نم  دوب  هتفگ  هک  راسی  نب  لیـضف  هب 

راک نم  دیوگ : یم  زین  دادرارق و  خیبوت  شهوکن و  دروم  ار  وا  تخـس  دـیوش و  یم  ریقف  دور و  یم  نیب  زا  امـش  ياه  ییاراد  ندوب )
دوخ هزاغم  برد  شابم ، راکیب )  ) نینچ زگره ، دندومرف « : مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  مدش ؛ هیامرس  یب  ریقف و  مدوب و  هدرک  كرت  ار 

.(3)  « هاوخب يزور  تراگدرورپ  زا  نک و  نهپ  ار  تراک  لیاسو  نک  زاب  ار 

تسا رودب  ادخ  تمحر  زا  راکیب  * 

درادرب هعماج  شود  زا  يراب  دـناوت  یمن  اهنت  هن  هدوبن و  شا  هلیاع  دوخ و  جراخم  نیمات  هب  رداق  دـنک  یمن  شالت  راـک و  هک  یـسک 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ هچنانچ  تسا ، رود  هب  دنوادخ  تمحر  زا  نوعلم و  وا ، هدوب و  هعماج  شود  رب  يرابرـس  شا  هلیاع  دوخ و  هکلب 

ار دوخ  تمحز  راب و  دنک و  یمن  شالت  راک و  هک  تسا  یـسک  نوعلم  . (4)  « سانلا یلع  هلک  یتلا  نم  نوعلم  دـنیامرف « : یم  هلآ ) و 
نم نوعلم ، نوعلم ، دندومرف « : رگید  ثیدح  رد  .تسا و  هدرک  لیمحت  هعماج  رب 
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یب عیاض و  ار  شا  هلیاع  ندرک ، هدـنامرد  اـب  هدوب و  راـکیب  هک  یـسک  تسا ، رود  هب  ادـخ  تمحر  زا  نوعلم  . (1)  « لوحی نم  عیـضی 
.دنک شزرا 

یتخبدب لماع  نیرتگرزب  يراک  مک  * 

تسا و ررـض  بجوم  هدـیهوکن و  زین  یلبنت  یتسـس و  يراک ، مک  .تسا  شهوکن  دروم  راکیب  راب و  نایز  يراـکیب  هک  روطناـمه  ÷1
يراکیب یمالسا  تایاور  رد  هک  روط  نامه  اذل  دنیب ، یم  ررض  هداتفا و  بقع  ترخآ  ایند و  روما  رد  راک  مک  لاح و  یب  تسس ، درف 

لجرلا ضغبال  نیا  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  هچنانچ  تسا ، هدش  تمالم  زین  یتسس  يراک و  مک  هدش  شهوکن  تمزم و 
راک رد  هک  ار  يدرم  مراد  یم  نمـشد  نم  . ) (2)« لسکا هترخآ  رما  نم  وهف  هایند  رما  نع  لسک  نم  اـیند و  رما  نع  انالـسک  نوکی  نا 

تدابع راک  رد  هک  یسک  دندومرف « : زین  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  و  رت ) تسس  شترخآ  راک  رد  دشاب و  تسس  لاح و  یب  شیایند 
ریخ و دـشاب  لاـح  یب  تسـس و  شیگدـنز  روـما  هرادا  رد  هک  یـسک  تـسین و  شترخآ  رد  یبوـخ  ریخ و  دـشاب  تسـس  شزاـمن  و 

یلاح یب  یتسس و  . (4)« لسکلا لمعلا  ودع  : » دندومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زین  »(3) و  دشاب یمن  شیایند  راک  رد  یتخبـشوخ 
هک روط  نامه  ینعی  مارتحا  شزرا و  .تسا  لئاق  جرا  وا  راک  يارب  شزرا و  رگراـک  يارب  مالـسا  : ) ینیمخ ماـما  .تسا  راـک  نمـشد 

همه دیوگ  یم  ار  يرگراک  ره  عراز ، رگراک ، درف  دنک ، یم  فیصوت  ار  دهاجم  درم  کی  ملاع ، درف  کی 

33 ص :
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.(1)  ) دنتسه مه  لثم  دنتسه ، دق  مه  همه  دراد ، هک  ییاهگر  نیا  هک  يا  هناش  لثم  دنتسه ، لثم  ناش 

تـسد هب  ار  دوخ  تینما  ار ، دوخ  عفانم  ار ، دوخ  تیوه  ار ، دوخ  تزع  دـهاوخب  رگا  روشک  کی  : ) دـنیامرف یم  يربهر  مظعم  ماـقم 
نیا .درک  ادیپ  تسد  یلاع  فادها  هب  دوش  یمن  فارطا ، زا  تلفغ  اب  ندیباوخ ، اب  نتسشن ، اب  راک ، هب  راکتبا ، هب  دراد  جایتحا  دروایب ،

زورما هک  دندش ، یگدنام  بقع  راچد  لاس  دصیس  لاس ، تسیود  لاس  دنچ  یمالـسا  ياهروشک  یمالـسا و  هعماج ي  دینیب  یم  هک 
(. دوب اه  تلفغ  رطاخب  نیا  میروخ ، یم  میراد  ام  همه ي  ار  یگدنام  بقع  نآ  بوچ 

(2)« .دنادب دوخ  تشز  تسردان و  ياهراک  لوئسم  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتراک  هانگ  »

(3) (. « هتوگ  ) .تسا تقو  زا  شیپ  ندرم  راک ، نودب  یگدنز  »

(4) (. « نیلکنارف  ) .تسا ناطیش  هاگراک  لبنت  زغم  »

(5) (. « يوسنارف لثم   ) .تسا هدرم  لبق  اهلاس  دشاب ، هدنز  سناش  دیما  هب  هک  یسک  »

(6) (. « يوالسگوی لثم   ) .تسا هداتسیا  یتخبشوخ  رانک  رد  یتخبدب  »

(7) (.« یکاولسکچ لثم   ) .دنا هتشاذگ  زاب  وا  يارب  هک  دوش  یم  دراو  يرد  زا  هشیمه  یتخبدب  »

34 ص :

(farsi.khamenei.ir/others-article (1384 مالسا ، هاگدید  زا  راک  گنهرف  امه ، يدورد ، - 1
( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  هاگدید  زا  ناریدم  ياه  یگژیو  نییبت  - 2

یمرگرس تمالس ، یگدنز ، هلجم  - 3
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.دوش یمن  هتخاس  پمال  هنوگچ  هک  ما  هتفرگ  دای  شور  هن  دون و  دـصهن و  نم  هکلب  ما  هدروخن  تسکـش  راب  هن  دون و  دـصهن و  نم  »
(1) (. « نوسیدا )

(2) (.« ینیچ لثم   ) .دروخ دهاوخ  یلاحشوخ  اب  دنک  یم  راک  تمحز  اب  هک  یسک  »

(3) (.« نوسیدا  ) .شالت نتخیر و  قرع  شرگید ، دصرد  هن  دون و  تسا و  ماهلا  شدصرد  کی  غوبن  »

(4)  « .دوش یم  ببس  ار  ریدقت  دوخ  ششوک ، داد : باوج  ریدقت ؟ هب  ای  تسا  ششوک  هب  اهراک  دندیسرپ : میکح  رهمگرزب  زا  »

(5) (.« لب ماهارگ   ) .تسا دزد  نیرتگرزب  دنارذگ ، یم  تلاطب  یلهاک و  هب  ار  راگزور  هک  یناسنا  » 

(6) (. « ریپسکش  ) .نارورپب تدوخ  ار  یبای  تسد  نادب  یهاوخ  یم  هک  هچنآ  یمامت  » 

(7) (.« ینیچ لثم   ) .دنک یمن  ادیپ  شزرا  راکو ، تمحز  نودب  درم  شارت و  نودب  رهاوج  » 

زا یتقو  هک  تسا  هنوگچ  .تسین  روآ  مرش  مراکیب "  " هملک نتفگ  ینید ، تامیلعت  هب  هجوت  اب  نامزیزع  روشک  رد  هک  تسا  هدش  هچ 
ًالصا دشک ؟ یمن  تلاجخ  دناد  یم  لغش  ار  ییوجشناد  هکنیا  زا  و  میوجشناد " : " دیوگیم يا "؟ هراک  هچ   " دوش یم  لاوس  وجشناد 

چیه هب  .دیامن و  هئارا  یتمدخ  نآ  ماجنا  ربارب  رد  هک  دیامن  یفرعم  ار  یلغش  دیاب  دنک  یمن  مه  رکف 

35 ص :
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.دنادرگب انشآ  نامیاه  هفیظو  هب  ارام  دنوادخ  تسا ! هدش  هعماج  رابرس  هک  دنک  یمن  ساسحا  هجو 

نیناوق حالصا   1-4

هراشا

هتسد هس  یـسررب  هب  تمـسق  نیا  رد  دومن ؛ هراشا  راک  نیناوق  تابوصم و  حالـصا  هب  ناوت  یم  يراکیب  شهاک  رگید  ياهراکهار  زا 
لماع موس  مود و  هتسد  راک و  زا  هدنرادزاب  لوا  هتـسد  میزادرپ ؛ یم  دنتـسه ، هعماج  رد  يراکیب  لماوع  زا  هک  یتابوصم  نیناوق و  زا 

: زا دنترابع  هتسد  هس  نیا  .دنشابیم  يراکیب 

دارفا زا  یضعب  فذح  لغاشم 3 - یضعب  فذح  عبانم 2 - زا  اجبان  هدافتسا  - 1

عبانم زا  اجبان  هدافتسا   1-4-1

زا هدافتـسا  زراب ، لاثم  .دومن  هراشا  ناریا  نامزیزع  روشک  يدادادـخ  عبانم  زا  اجبان  هدافتـسا  هب  ناوت  یم  راک  زا  هدـنراد  زاب  دراوم  زا 
دمآرد زا  يریگ  هرهب  اب  دنا ؛ هتـسشن  نآ  هرفـس  رـس  رب  ناریا  مدرم  هک  تسا  هلاس  دیایب  مدرم  هرفـس  رـس  رب  هکنیا  ياجب  تسه ؛ تفن 
میئامن یم  دـیلوت  صاخ  یلوصحم  يژرنا ، تخوس و  تمیق  ندوب  نازرا  اب  .دـنرادن  دوجو  یعقاو  ندرکراک  يارب  یلیلد  عباـنم ، نیا 

یم رداص  لوصحم  نآ  ای  دنیامن و  یم  يرادیرخ  ار  نآ  مدرم  دوشیم و  دیلوت  نآ  یناهج  تمیق  زا  رت  نازرا  ًاملسم  لوصحم  نیا  هک 
دراوم زا  يرایسب  رد  دیامن ؛ یم  تفایرد  یجراخ  یلخاد و  هدننک  فرصم  زا  ار  يژرنا  ینازرا  لوپ  هدننک  دیلوت  اتسار  نیا  رد  دوش ؛
رتشیب رایـسب  لوصحم  هدش  مامت  ياهب  دیامن ، هیهت  اهروشک  رگید  هدننک  دیلوت  اب  ربارب  تمیق  اب  ار  يژرنا  دهاوخب  هدـننک  دـیلوت  رگا 

.تسا هتشاد  دوجو  هراومه  ینابیتشپ  نیا  نوچ  دهد و  ماجنا  ار  دیلوت  هک  دوب  دهاوخن  رداق  هدش و  یلعف  هدش  مامت  ياهب  زا 
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انب هیاپ  نیا  رب  متسیس  یعیبط ، روط  هب  هتـسنادن و  رت  مک  هنیزه  رتالاب و  تیفیک  اب  لوصحم  دیلوت  هب  مزلم  ار  دوخ  یلخاد  هدننک  دیلوت 
.تسا هدش 

رد هدش  ماجنا  دـیفمراک  دـهد ، یم  ناشن  اهرامآ  هک  هنوگ  نامه  .دومن  هراشا  روشک  رد  راک  نامدـنار  هب  ناوت  یم  رما  نیا  جـیاتن  زا 
نامدـنار 8 نینچمه  .تسا  تعاس  تفه  زا  شیب  نپاژ  رد  رامآ  نیا  تسه و  تعاـس  ات 2  هقیقد  اهنت 25  تعاس ، ره 8  ءازا  هب  ناریا 

هدـش فیرعت  مدرم  ناوت  رب  اکتا  ساـسارب  اـهروشک  نیا  هرادا  هدوب و «  تعاـس  زا 5  شیب  هتفرـشیپ  ياهروشک  رثکا  رد  راک  تعاـس 
.(1)  « تسا

هتـسیاش رت و  تیافک  اب  نارگراک  هک  دنتـسه  یکلامم  هکلب  تسا ، رت  ینغ  تعیبط  اهنآ  رد  هک  دنتـسین  ییاهنآ  کـلامم  نیرت  ینغ  » 
رگید يوس  زا  تسا و  یعیبط  عبانم  رگید  زاگ و  تفن و  زا  رتالاب  دیفم  راک  لیسناتپ  نیا  مینادب  دیاب   (2) (. « جرج يرنه   ) .دنراد يرت 
یعقاو تمیق  زا  رتشیب  لایر  شزرا  هراومه  تسا  نادرمتلود  تسد  رد  نآ  رایتخا  هک  يزرا  تفایرد  هیلوا و  داوم  تارداص  هطساو  هب 

هک تسا  هفرـص  هب  دوش  یم  یجراـخ  تـالوصحم  تمیق  ندـمآ  نیئاـپ  ثعاـب  زرا  يراذـگ  خرن  نیا  هک  اـجنآ  زا  هدـش و  نییعت  نآ 
الاـک ینازرا  ثعاـب  نازرا  تادراو  اریز  تسه ؛ یناریا  رگراـک  ندرکراـک  اـب  داـضت  رد  ًاـقیقد  نیا  دریذـپ و  تروص  رتـشیب  تادراو 

یم اهنآ  یعقاو  راک  ناوت  زا  رتالاب  دارفا ، دـیرخ  ناوت  دزادرپ و  یم  الاک  دـیرخ  تباـب  يرتمک  لوپ  هدـننک  فرـصم  هدـش ، روشکرد 
یمن ناغمرا  هب  نارگراک  يراکیب  زج  ینایاپ  هار ، نیا  دنک و  یم  ادـیپ  همادا  ندومن  تفایرد  رتشیب  ندرکراک و  مک  هب  تداع  دوش و 

.دروآ

ضراوع اب  هلباقم  رتسب  هدـشن و  عطق  لوادـتم  ریغ  تیامح  هکیتروص  رد  .دراد  همادا  تادـیلوت  عون  نیا  دراد ، دوجو  تیامح  نیا  اـت 
رظن هب  .دید  دنهاوخ  نایز  همه  دشاب ، هدشن  مهارف  نآ 
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زا رتمک  نآ  رثا  زور  ره  دننک و  يرادـیرخ  یناریا  تالوصحم  دوش ، یم  هیـصوت  نایناریا  هب  هک  یتاغیلبت  همه  نیا  ياج  هب  دـسر  یم 
تارداص زا  هدـمآ  تسد  هب  ياه  لوپ  فرـص  نیناوق و  حالـصا  اب  روشک ، تادـیلوت  هک  مینک  تکرح  یتمـس  هب  دوش ، یم  مه  لـبق 

.میشاب روشک  رد  شالت  راک و  گنهرف  نتفر  نیب  زا  دهاش  رتمک  ات  دوش  فرصم  ییانب  ریز  ياهراک  رد  هیلوا ، داوم 

مـشچ دوش  ثعاب  دـیاش  تسا ؛ دـیفم  نآ  نتـسناد  یلو  درادـن  قوف  ثحب  اب  ینادـنچ  طابترا  هک  میامن  یم  رکذ  ار  یبلطم  اـجنیا  رد 
شورف زا  دناوت  یم  ناهج  ینونک  تیعضو  رد  نامروشک  مدرم  هافر  تفرشیپ و  دصرد  دنچ  امش  رظن  هب  .دوش  هتـسب  تفن  هب  نامدیما 

: دیئامن تقد  ریز  هبساحم  هب  لاوس  نیا  هب  خساپ  يارب  دشاب ؟ يدادادخ  عبانم  رگید  تفن و 

دودح 22 روشک  تیعمج  رفن  نویلیم  زا 80  (1) و  دیامن یم  رداص  تفن  هکشب  نویلیم  دودح 2/2  هنازور  ناریا  اهدروآرب ، ساسا  رب 
هد يازا  هب  هک  دوش  یم  صخـشم  لغاش ، تیعمج  تفن و  هکـشب  دادـعت  ماـقرا  هسیاـقم  اـب  ؛(2)  دنـشاب یم  راکب  لوغـشم  رفن  نویلیم 

، یعقاو دزمتسد  اب  ناگیار  دزمتسد  نیا  تیاهن  رد  دوش و  یم  راک  يورین  دیاع  ناگیار  روطب  تفن  هکـشب  کی  هنازور  لغـش ، ناونع 
.دوش یم  جرخ  روشکرد 

میـسقت 100 اب  میریگب ، رظن  رد  رالد  ار 100  تفن  هکـشب  ره  تمیق  رگا   (3) رالد ات 140  رالد   30 زا تفن  تمیق  ناسون  هب  هجوت  اـب 
نیا هطساوب  میئامن  یـسررب  لاح  .دبای  یم  صاصتخا  رالد  غلبم 10  رفن  ره  هب  روشک ) لاعف  راک  يورین   ) هدـش داـی  رفن  نیب 10  رالد 

.دوش یم  ماجنا  دیفم  راک  رادقم  هچ  رگید  ياه  روشک  رد  رالد   10
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يارب  (1) رالد دودح 8025  دزمتـسد  لقادح  رالد و  ات 26  تعاس 16  ره  يارب  اکیرمآ  رد  یلومعم  ياهراک  يارب  دزمتـسد  طـسوتم 
مه دزمتـسد  لقادـح  نامه  اب  رگا  لاح  .دـشاب  یم  لاونم  نیمه  رب  فالتخا  یمک  اب  مه  ییاپورا  ياه  روشکرد  تسه و  تعاـس  ره 
ياه روشک  رد  دیفم  راک  تعاس  کی  لداعم  روشک  راک  يورین  ره  يارب  تفن  شورف  دمآ  رد  هک  میبای  یم  رد  میوش  هبـساحم  دراو 

.تسا رگید 

ناربج ات  دـنهد  ماجنا  دـیفمراک  یناریا  نارگراک  زا  رتشیب  تعاـس  کـی  یتسیاـب  هتفرـشیپ  ياـه  روشک  نارگراـک  رگید ، تراـبع  هب 
کی رگا  دـنهد ، یم  ماجنا  زور  رد  دـیفم  راـک  تعاـس  یلا 7  دودـح 4  اه  روشک  رگید  دنـشاب ؛ هدرک  ار  يدادادـخ  عبانم  نتـشادن 
دیفم راک  تعاس  ات 2  هقیقد  طقف 25  ام   » هک تسا  یلاحرد  نیا  دـنام و  یم  یقاب  دـیفم  راک  تعاس  یلا 6   3 دوش ، رسک  زین  تعاس 
ياـه هنیزه  تسا و  هدـش  هتفرگ  رظنرد  رثکادـح  تروـصب  یتابـساحم  ياـهرامآ  ماـمت  هک  هبـساحم  نـیا  اـب   (2)  « .مـیهد یم  ماـجنا 

یم ماجنا  دیفمراک  رتمک  تعاس  دودح 3  طسوتم  روط  هب  زور  ره  تسا ، هدشن  هتفرگ  رظن  رد  مه  نآ  يراذـگ  هیامرـس  جارختـسا و 
هچ هداد و  ماجنا  دـیاب  هچ  دـیامنب ؟ ار  ام  يراک  مک  ناربج  دـناوت  یم  تفن  ایآ  تسه ؟ ردـقچ  تفن  شزرا  امـش  رظن  هب  لاح  .میهد 

؟ میتسه باختنا  هب  روبجم  ای  هدرک و  باختنا  دیاب  ار  يریسم 

کی دودح  ینعی  .تسا  زیچان  رایـسب  نآ  تعفنم  دش  رکذ  هک  روط  نامه  اریز  .تسا  روشک  داصتقا  ررـض  هب  تفن  هنوگ  نیا  تلاخد 
.تسا رتمهم  رتشیب و  رایسب  تسا  يراکیب  لماوع  ءزج  هکنیا  هطساوب  نآ  ررض  دیفم و  راک  تعاس 
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دناوت یم  اما  تسا ، هتشاد  ام  يارب  ییاه  نایز  اه  میرحت  هک  تسا  تسرد  نیا  : » دیوگ یم  هک  ماظن  تحلصم  صیخـشت  ریبد  نانخس 
تـصرف هب  میرحت  لیدـبت  يارب  يا  همانرب  دـهاش  یلعف ، یلبق و  ياه  تلود  رد  هنافـسأتم  یلو  دوش  لیدـبت  یخیراـت  تصرف  کـی  هب 

.تساعدم نیا  رب  يدهاش   (1)  « .میا هدوبن 

دـشر و ثعاب  ات  دومن  هدافتـسا  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  تسا  هدـش  يراـکیب  ثعاـب  نونکا  هک  يدادادـخ  عباـنم  زا  هدافتـسا  دـیاب  سپ 
رگا ریخ  ببـس  دوش  ودع   ) دنا هدناسر  لقادح  هب  ار  تفن  تمیق  هک  میـشاب  روشک  یجراخ  نانمـشد  راذـگ  رکـش  دوش و  ییافوکش 

، لاغتـشا دیلوت ، نآ  اب  ات  دـشابن  نیلوئـسم  تسد  رد  يرازبا  رگید  ددرگ و  مهارف  روشک  رد  دـیلوت  تیلاعف و  لاجم  ات  دـهاوخ ) ادـخ 
.دنهد رارق  راشف  تحت  ار  امرفراک  رگراک و 

لغاشم یضعب  فذح   1-4-2

هدـش راک  يورین  يراکیب  نآ  عبت  هب  لغاشم و  یخرب  نتفر  نیب  زا  ثعاب  هک  تسا  ینوناـق  تاـبوصم  یـضعب  يراـکیب ، رگید  لـماع 
.تسا

: دنشاب یم  لیذ  حرش  هب  تابوصم  نیا  زا  یکی 

ار هدش  لوحم  راک  ياه  یگژیو  نارگراک و  یحور  یمـسج و  تاصخـشم  هکنآ  نودب  دزم  لقادـح  : » راک نوناق  هدام 41  هرصبت 2 
دوش یم  مالعا  یمـسر  عجارم  طسوت  نآ  طسوتم  دادعت  هک  هداوناخ ، کی  یگدنز  ات  دشاب  يا  هزادنا  هب  دیاب  دهد ، رارق  هجوت  دروم 

لغاـش نارگراـک  هب  ار ، هلاـس  ره  هبوصم  زا  رتمک  هناـیهام  قوقح  تخادرپ  قح  اـمرفراک  نوناـق  نیا  بجوم  هب  . (2)« دیامن نیمأت  ار 
.درادن
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لقادح يواسم  ای  رتالاب و  اهدحاو  نیا  نارگراک  دزمتسد  هک  دیامن  مادقا  دناوت  یم  یتالوصحم  دیلوت  يارب  طقف  امرف  راک  هجیتن  رد 
دحاو نآ  نارگراک  بوصم  قوقح  لقادح  تخادرپ  هک  یتامدـخ  تالوصحم و  دـیلوت  زا  دـیاب  دـشاب و  راک  یلاع  ياروش  بوصم 

.دیامن يراددوخ  دیامن  یمن  ار  نآ  ياه  هنیزه  يوپاکت 

هب ار  بوصم  دزمتـسد  لقادـح  امرفراک  دـشاب  رارق  رگا  هک  دومن  هراشا  یتسد  عیانـص  تـالوصحم  رثکا  هب  ناوت  یم  لاـثم  ناونع  هب 
.دشاب یمن  مه  تارداص  لباق  هکلب  درادن  یلخاد  رادیرخ  اهنت  هن  دش و  دهاوخ  وربور  تمیق  شیازفا  اب  لوصحم  دزادرپب ، نارگراک 

ای یمسر و  تروصب  دتفا  یم  قافتا  مه  رایسب  هک  هنوگنامه  یتسد  عیانص  نیا  هک  تسا  هفرص  هب  دراوم  زا  يرایسب  رد  لاح  نیع  رد 
هنوگنیا رد  هژیو  هب  هدش  مامت  تمیق  رد  یمهم  صخاش  هک  دزمتـسد ، هطـساوب  نآ  هدـش  مامت  تمیق  اریز  دوش ، روشک  دراو  قاچاق ،

زا دنهد  یم  حیجرت  یجراخ  یلخاد و  ناگدننک  فرـصم  تیاهن  رد  هدوب و  یجراخ  هباشم  لوصحم  زا  رتالاب  دشاب ، یم  تالوصحم 
.دوش یم  هتسباو  ياه  تیلاعف  لغاشم و  هنوگنیا  رد  نیلغاش  يراکیب  نآ  هجیتن  هک  دیامنن  هدافتسا  یناریا  تالوصحم 

زئاح دناوت  یم  لغـش  کی  فذح  یتح  دشاب  یم  مدرم  نیلوئـسم و  یلـصا  ياه  هغدغد  زا  یکی  يراکیب  هک  يروشک  رد  ور  نیا  زا 
.دومن ششوک  لکشم  نیا  عفر  رد  تسیاب  یم  هدوب و  تیمها 

تمیق رد  دزمتسد  يدصرد  مهـس 8  لیلد  هب  اهنت  نایامرفراک  : » دـنیامرف یم  روشک  نارگراک  یفنـص  ياه  نمجنا  یلاع  نوناک  ریبد 
(1)« .تسا رتهب  دننک  لیطعت  ار  هاگراک  .تسا  هتفرگن  ار  اهنآ  يولج  یسک  دننک ، یم  لیطعت  ار  راک  ناشلوصحم ، هدش  مامت 
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، دش هراشا  هک  هنوگنامه  دنراد .؟ هداوناخ  کی  تسرپرس  ندوب  راکیب  زا  یکرد  ایآ  و  دنـشاب ؟ یم  مدرم  هراک  هچ  ناشیا  میناد  یمن 
هب مروت  یگدـنز و  هنیزه  زجب  رگید  ياهروشک  رد  یلو  تسا  هدـش  هداد  صیخـشت  نارگراک  زاـین  طـقف  ناریا  رد  دزمتـسد  كـالم 

هجوت دزمتسد  لقادح  تخادرپ  يارب  تعنص  تیفرظ  يرو و  هرهب  رد  يداصتقا  لماوع  اهدمآرد و  یمومع  حطـس  لثم  رگید  لئاسم 
یلـصا ررـض  تسا و  هدـش  راک  رازاب  دوکر  عوضوم و  لصا  نتفر  نیب  زا  ثعاب  هلئـسم  نیا  هب  ندرک  هاگن  وس  کـی  هک  تسا ، هدـش 

(. دمآ دهاوخ  موس  لصف  رد  رتشیب  تاحیضوت   ) تسا هدیدرگ  بجوم  ار  نارگراک  يارب 

.میئامن یم  هدنسب  تمسق  نیا  رد  رادقم  نیمه  هب  هک  دراد  دوجو  مه  نیناوق  تابوصم و  نیا  زا  يرگید  دراوم 

دارفا یضعب  فذح   1-4-3

هدش فیرعت  دزمتسد  لقادح  هک  حیضوت  نیا  اب  .تسه  دوجوم  نیناوق  زا  رثاتم  هک  تسا  یلضعم  نیموس  دارفا  زا  یضعب  راک  فذح 
نیا هک  يدارفا  یلو  دنوش ؛ راک  هب  لوغـشم  قوقح  رادقم  نامه  اب  دنرـضاح  هک  دریگیم  قلعت  يا  هدرک  لیـصحت  دـنمناوت و  دارفا  هب 

.دننام یم  راکیب  دنرادن  ار  ییاناوت 

رضاح راک  رسرب  تقو  مامت  تروصب  نادنمراک  ایو  نارگراک  رگید  دننام  دنناوت  یمن  یصخش  تالکشم  نتشاد  هطساو  هب  دارفا  نیا 
.دنراد نارگید  هب  تبسن  يرتمک  تیزم  ندش  مادختسا  يارب  دنوش و 

يرتگرزب تالکـشم  ندش  مادختـسا  يارب  هک  دنک  یم  قدص  زین  نالدنـشور  ای  دـنراد و  تیلولعم  هک  يدارفا  دروم  رد  طیارـش  نیا 
هورگ نیا  زا  یضعب  تیامح  يارب  تلود  هتبلا  .دندرگ  یم  فذح  روشک  نیلغاش  زا  دارفا  نیا  سپ  دنراد ؛ نارگراک  رگید  هب  تبـسن 

.دیامن یمن  ار  امرفراک  تراسخ  ناربج  یلو  تسا  هدومن  ظاحل  ار  یتامادقا  اه 
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یتفایرد متشه  کی  غلبم  نیا  یلو  دوش »  یم  تخادرپ  تلود  طسوت  لولعم  صاخـشا  همیب  هنیزه  لاس  تدم 5/1  هب  لاثم « ناونع  هب 
تلود طسوت  لولعم  قوقح  دـصرد  داتفه  ات  هتفرـشیپ  ياـهروشکرد  .دـنک  یمن  نیمأـت  ار  اـمرفراک  تراـسخ  تسا و  رگراـک  کـی 

زا امرفراک ؛ هن  دراد و  تخادرپ  ناوت  تلود  هن  ناریا  رد  یلو  دوش  یم  تخادرپ  اـمرفراک  طـسوت  هدـنامیقاب  دـصرد  یـس  تخادرپ و 
دیامن هنیزه  لبقت  بوصم  رادقم  زا  رتمک  دزمتسد  تفایرد  اب  راوناخ  تسرپرس  ای  لولعم و  صخش  دهد  یمن  هزاجا  زین  نوناق  ییوس 

( .دمآ دهاوخ  موس  لصف  رد  بلطم  نیا  رتشیب  حیضوت   ) .تسا هدش  هورگ  نیا  يراکیب  نآ  هجیتن  و 

يراـک يراـکیب  زا  يریگولج  تهج  رد  نارگید  مدوخ و  يارب  دوخ  رمع  زا  یعطاـقم  هچ  رد  نم  دوـش : یم  حرطم  لاوـس  نیا  لاـح 
.مزیخرب هتشذگ  ناربج  هب  مدرکیم  لمع  رتهب  دیاب  هکنیا  زا  نانیمطا  اب  ما و  هدرکن 

مود لوا و  هرود  تالیصحت  نامزرد  صوصخب  متـشاد  ار  دزم  نودب  يراک  ندرک  ادیپ  ییاناوت  هدوب و  راکیب  دوخ  هک  ینامز  رد  ایآ 
ياه نامزرد  ار  وا  ای  دهد و  ماجنا  راک  هناخ  رد  هک  ما  هدرک  قیوشت  ار  مدنزرف  ایآ  روطچ ؟ هاگـشناد  رد  ما ؟ هدومن  مادـقا  ناتـسریبد 

؟  ما هدومن  ندرکراک  هب  دنم  هقالع  فلتخم  ياه  قوشم  اب  ار  وا  توعد و  راکب  ناتسبات  يراکیب و 

هتشادراک و هب  يا  هراشا  مدرک ، یم  تبحص  هاگشناد  ات  كدوک  دهم  ياه  هچب  يارب  سالک  رس  مدوب و  ملعم  داتسا و  هک  ینامز  ایآ 
نامز رد  دـینکن  راک  اهنامز  نیا  رد  رگا  هک  ما  هداد  شزومآ  ایآ  و  تسه ؟ راب  نودـب  تخرد  لثم  راک  نودـب  ملع  هک  ما  هدومن  نایب 

؟ دنام دیهاوخ  راکیب  یهدراک 

رد هچ  ما ، هدوب  یهاگـشناد  ات  یناتـسبد  شیپ  زا  یلیـصحت  عطاقم  هیلک  يارب  یـسرد  ریغ  یـسرد و  بتک  نیودـت  لاحرد  هک  ینامز 
شزومآ بلاق  رد  هچ  یصوصخ و  ياه  تکرش  بلاق 
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نآ هجیتن  هدـش و  راکب  دـنم  هقالع  ام  نازومآ  شناد  ات  ما  هدومن  نیودـت  ار  ییاه  هزومآ  هچ  هدرک و  یط  ار  يریـسم  هچ  شرورپ ، و 
؟ دشاب ندرکراک  هزیگنا 

هدوب و هچ  یبهذم  غّلبم  ای  زاس و  ملیف  هدنسیون ، یتیبرت ، لوئـسم  ناونع  هب  نم  هفیظو  هدوب ؟ هچ  هاگـشناد  سیئر  ناونع  هب  نم  هفیظو 
.تسا هدوبن  نم  هدهع  رب  قوف  ياه  تیلوئسم  رگا  یتح  دشاب ؟ یم 

ناربج هب  عورـش  ما  هدرک  یهاتوک  لحارم  نیا  رد  رگا  میامن ؟ قیوشت  لاغتـشا  تهج  رد  رتهب  يراـک  هب  ار  دارفا  ما  هتـسناوت  یم  اـیآ 
رکف هب  طقف  منادن و  لوئـسم  ار  سک  چیه  میامن ، مادقا  لاعتم  دـنوادخ  زا  نتفرگ  يرای  خـسار و  یمزع  یهورگ و  يراک  اب  میامن و 

ار هانگ  هدومن و  تیلوئـسم  بلـس  دوخ  زا  تحار  رایـسب  دشابن  نینچ  رگا  هک  مشاب  یگدنز  فلتخم  عطاقم  رد  دوخ  ياه  يراک  مک 
.میئامن لئاسم  نیا  لح  هب  مادقا  رتراوتسا  رتدنلب و  ییاه  مدق  اب  زورما  زا  هکنیا  هصالخ  ما و  هتخادنا  نارگید  ندرگرب 

زا دیاب  یلوحت ، ره  يارب  هکنیا  ینعی   (1)« مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیال  هللا  نا  دیامرف « : یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
ار نامدوخ  هجیتن  رد  میروآ و  یم  هناهب  لیلد و  رازه  مینک و  یم  داقتنا  زیچ  همه  هب  تبـسن  اه  تقو  یـضعب  .دـینک  عورـش  ناـتدوخ 

.مینک یم  هئربت 
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هب هکنیا  ياـج  هب  دـیوگ « : یم  زین  سویـسفنک  (1)و   « دید دـیاب  رگیدروج  تسـش ، دـیاب  ار  اه  مشچ  دـیوگ « : یم  يرهپـس  بارهس 
هب نک و  داجیا  یتکرح  ینک ، داـقتنا  تموکح  هب  هکنیا  ياـج  هب  ینعی   (2)« دینک نشور  یعمـش  دیزیخرب و  دیتسرفب ، تنعل  یکیرات 

کی نک ، هضرع  دوخ  زا  بوخ  تکرح  کی  هدـب ، ناشن  هعماـج  رد  دوخ  زا  بولطم  يرـصنع  ینک ، داـقتنا  نارگید  زا  هکنیا  ياـج 
شنت میناوتب  رگا  دیدرت  نودـب  .دوش  یم  یگرزب  تکرح  أشنم  دـنک و  یم  داجیا  لوحت  امـش  تکرح  نیا  هدـب ؛ ماجنا  بوخ  تیلاعف 

میهاوخن مه  ام  دوخ  هک  دـش  دـهاوخ  راومه  يردـق  هب  هعـسوت  تفرـشیپ و  هار  میهد ، شهاک  فلتخم  ياهـشور  هب  ار  هعماـج  ياـه 
.مینک تکرح  نآ  باتش  تعرس و  اب  تسناوت 
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نامدوخ نیناوق  گنهرف و  هطـساو  هب  دوجوم  يراکیب  یلو  تسه  یعیبط  يرما  اه  میرحت  لیلد  هب  مدرم  دیرخ  تردـق  ندـمآ  نیئاپ  )
( تسا

دزمتسد لقادح  متسیس  مود : لصف 

هراشا

.مییامن یم  هراشا  ناهج  رد  دزمتسد  فلتخم  ياه  متسیس  یسررب  هب  ادتبا  شخب  نیا  رد 

: فیراعت

تعاس لباقم  رد  رگراک  هب  اهنآ  عومجم  ای  يدـقن و  ریغ  اـی  يدـقن و  هوجو  تروص  هب  هک  یـصلاخ  غلاـبم  زا  تستراـبع  دزمتـسد : 
.دوش یم  تخادرپ  راک  زا  ینیعم  نازیم  ای  يراک و  هعطق  يراکزور ، يراک ،

.تسا هدننک  فرصم  تمیق  صخاش  ًالومعم  هک  تمیق  صخاش  کی  رد  رییغت  اب  تسا  ربارب  مروت : خرن 

هعماج زا  هعماج  زا  يوضع  ناونع  هب  درف  هک  هچ  ره  تاداع و  تایقالخا ، نیناوق ، اـهرنه ، اـهرواب ، اـه ، شناد  زا  هعومجم  گـنهرف :
.دریگ یم  ارف  شیوخ 

تیفرظ زا  معا  يدـیلوت  ياه  تیفرظ  شیازفا  داصتقا و  رد  نیداینب  تارییغت  اب  هارمه  يداصتقا  دـشر  زا  تسترابع  يداصتقا : هعـسوت 
یعامتجا ياهداهن  نآ ، رانک  رد  اما  دش  دهاوخ  لصاح  دـیلوت  یمک  دـشر  يداصتقا ، هعـسوت  رد  .یعامتجا  یناسنا و  یکیزیف ، ياه 

.دش دنهاوخ  لوحتم  زین 
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زا .تسه  شیوـخ  ياـمرفراک  هدرک و  راـک  دوـخ  يارب  درف  نآ  رد  هـک  تـسا  لاغتـشا  زا  یعوـن  ییاـمرف : شیوـخ  اـی  یلاغتـشادوخ 
هاگراک یلخاد  یطیحم و  طیارـش  هب  هدوبن و  تباث  لـغاش  درف  دـمآرد  اریز  تسا  يریذـپ  کـسیر  یلاغتـشادوخ ، زراـب  تاصخـشم 

.دراد یگتسب 

هب اهنآ  دیلوت  يارب  هک  ییاهداد  نورد  ای  عبانم  رادـقم  هب  تبـسن  تامدـخ  اهالاک و  داد " نورب  هب "  يرو " هرهب  هملک "  يرو : هرهب 
یشخبرثا یئآراک +  يرو = هرهب  دوش : نایب  لکش  نیا  هب  دناوت  یم  هلداعم  رگید  ترابع  هب  .دوش  یم  قالطا  دنور  یم  راک 

دیلوت رد  راک ، فیرعت  قبط  هام ) ره  یمیوقت  مود  هتفه   ) عجرم هتفه  رد  هک  رت  شیب  لاـس و  هد  دارفا  ماـمت  يداـصتقا : لاـعف  تیعمج 
رظن زا  راکیب ،)  ) دنا هتـشادن  تکراشم  یلو  دـنا  هدوب  رادروخرب  تکراشم  تیلباق  زا  ای  و  لغاش )  ) هتـشاد تکراشم  تامدـخ  الاک و 

.دنوش یم  بوسحم  لاعف  تیعمج  يداصتقا 

برض رت  شیب  هلاس و  تیعمج 10  هب  رت  شیب  هلاس و   10 راکیب ، لغاش و  زا  معا  لاعف  تیعمج  زا  دنترابع  يداصتقا : تکراشم  خرن 
رد 100.

یلیالد هب  انب  ای  هدرک و  راک  تعاس  کـی  لقادـح  راـک ، فیرعت  قبط  عجرم ، هتفه  لوط  رد  هک  رتشیب  هلاـس و  دارفا 10  مامت  لغاش :
دوخ ناریگب و  قوـقح  دزم و  هورگ  ود  لـماش  هدـمع  روـط  هب  هک  دـنوش  یم  بوـسحم  لـغاش  دنـشاب ، هدرک  لـیطعت  ار  راـک  اـتقوم 

.دنوش یم  نالاغتشا 

راک رس  رد  رضاح  عجرم ، هتفه  رد  هک  تسا  یلاغتشا  دوخ  ای  ریگبدزم  نالغاش  مامت  لماش  صقان  لاغتشا  ياراد  دارفا  صقان : لاغتشا 
ریغ لصف  رد  نتـشاد  رارق  رت ، شیب  تعاس  اب  راک  ندرکن  ادیپ  يراک ، دوکر  لثم  يداصتقا  لیالد  هب  و  هدوب ، راک  زا  تقوم  بیاغ  ای 

( ....و يراک 
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.دنتسه عجرم  هتفه  رد  یفاضا  راک  ماجنا  يارب  هدامآ  ناهاوخ و  هدرکراک ، تعاس  زا 44  رتمک 

راک و دقاف  ای  دنـشاب ، راک  يوجتـسج  رد  راک و  يارب  هدامآ  راک ، دـقاف  عجرم  هرود ي  رد  هک  رت  شیب  هلاس و  دارفا 10  مامت  راکیب :
راکیب دنـشابن ، راک  يوجتـسج  رد  یلبق  لغـش  هب  تشگزاب  راظتنا  ای  هدـنیآ و  رد  راک  هب  زاـغآ  لـیلد  هب  یلو  هدوب  راـک  يارب  هداـمآ 

.دنوش یم  بوسحم 

رد 100. برض  راکیب ) لغاش و   ) لاعف تیعمج  لک  هب  راکیب  تیعمج  زا  دنترابع  يراکیب : خرن 

رد 100. برض  نالغاش  لک  رب  میسقت  شخب  نآ  نالغاش  دادعت  يداصتقا : شخب  ره  رد  نالغاش  مهس 

.دـنکیم راک  امرفراک  تساوخرد  هب  ایازم  ریاس  قوقح و  تفایرد  لباقمرد  ناونع  ره  هب  هک  تسا  یـسک  راک ، نوناـق  رظن  زا  : رگراـک
ینف ریدم  اب  هاگراک  کی  نابهگن  نیب  یقرف  دنوشیم و  بوسحم  رگراک  نوناق ، رظن  زا  دنشاب ، قوف  فیرعت  لومـشم  هک  يدارفا  هیلک 

.تسین نآ 

ناریدـم و .دـنکیم  راک  ایازم  ریاـس  قوقح و  تفاـیرد  لـباقم  رد  وا  راـبتعا  هب  تساوخرد و  هب  رگراـک  هک  تسا  یـصخش  اـمرفراک :
.دنوش یم  بوسحم  امرفاک  هدنیامن  دنتسه  هاگراک  هرادا  راد  هدهع  هک  ینالوئسم 

، يزرواشک یتعنـص ، تاسـسؤم  لیبق  زا  دـنکیم  راک  اجنآ  رد  وا  هدـنیامن  ای  امرفراک  تساوخرد  هب  رگراک  هک  تسا  یلحم  هاگراک :
، ینامتخاس یندعم ،

...و یمومع  نکاما  يدیلوت ، يراجت ، یتامدخ ، يرفاسم ، يربارت ،
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ناهج حطس  رد  دزمتسد  لقادح  لیلحت   2-1

نالغاش یگدنز  هافر  دیرخ و  تردق  ياقترا  ظفح و  راک و  يورین  زا  تیامح  تین  اب  هک  تسا  ییاه  شور  زا  یکی  دزمتـسد  نییعت 
ددرگ یمرب  تساجک ، دزمتسد  لقادح  نییعت  مدع  ای  نییعت و  تسایس  هاگتساخ  هک  نیا  تسه  ارجا  لاح  رد  اهروشک  زا  یـضعب  رد 

نیا ربانب  هک  تسا  رکذ  نایاش  .تسا  هدوب  نآ  ریگرد  هتشذگ  نرق  کی  زا  شیب  یط  راک  رازاب  هک  يداصتقا  یعامتجا و  تالوحت  هب 
.دوش یم  نارگراک  یگدنز  درادناتسا  حطس  شیازفا  هب  رجنم  دزمتسد  لقادح  شور  نیا  ناعفادم  رظن  قبط  هیضرف و 

( .تسا هدیدرگ  ییارجا  بوصم و  لاس 1325  زا  رگراک ، ياهزاین  نیمات  درکیور  اب  دزمتسد  لقادح  متسیس  ناریا  رد  )

زا رتشیب  اهروشک  زا  یـضعب   ) .دنیامن یم  نییعت  ریز  حرـش  هب  ار  غلبم  نیا  نییعت  يانبم  دـنراد  دزمتـسد  لقادـح  ماظن  هک  ییاهروشک 
(. دننک یم  فذح  ار  دراوم  نیا  زا  يدادعت  یضعب  دنریگ و  یم  رظنرد  مه  ار  دراوم  نیا 

اهنآ ياه  هداوناخ  نارگراک و  ياهزاین  . 1

روشک رد  اهدزم  یمومع  حطس  . 2

نآ تارییغت  یگدنز و  هنیزه  . 3

یعامتجا نیمات  يایازم  . 4

يراکیب دصرد  . 5

مروت . 6

يداصتقا تیعضو  نیرخآ  . 7

يرو هرهب  - يداصتقا لماوع  . 8
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یشورف هدمع  تمیق  صخاش  . 9

هنارس دمآرد  طسوتم  یلم و  دمآرد  . 10

دزمتسد لقادح  تخادرپ  يارب  تعنص  ییاناوت  تیفرظ و  . 11

یعامتجا ياه  هورگ  رگید  اب  سایق  رد  نارگراک  یگدنز  حطس  . 12

دزمتسد لقادح  نییعت  رد  فلتخم  ياهروشک  درکلمع  2-2

.مییامن یم  هراشا  نآ  یلصا  عون  جنپ  هب  هک  .تسا  توافتم  فلتخم ، ياهروشک  رد  اهدزمتسد  لقادح  لامعا  هرتسگ 

یلم دزمتسد  لقادح  - 1

لک يارب  دزمتـسد  لقادـح  کـی  نییعت  هچ  رگ  .تسا  ربـتعم  روـشک  رـسارس  رد  هک  تسا  یلم  دزمتـسد  لقادـح  هویـش ، نیرتریگارف 
، ناریا تسا ، هداس  ًاتبـسن  نآ  رب  تراظن  یناسر و  عالطا  اما  تسا  هارمه  يدایز  ياهداقتنا  اب  يداصتقا  فلتخم  ياه  شخب  قطاـنم و 

.دنتسه یلم  دزمتسد  لقادح  ياراد  ياهروشک  هلمج  زا  یلیش  هیکرت و  نیتناژرآ ،  یبونج ، هرک 

يا هقطنم  دزمتسد  لقادح  - 2

رب هوالع  اکیرمآ  رد  .دوش  یم  نییعت  توافتم  ییایفارغج  یحاون  ای  قطانم  تهج  یفلتخم  ياهدزمتـسد  لقادـح  اهروشک ، یخرب  رد 
، نپاژ رد  .دراد  دوجو  دزمتسد  لقادح  ناتسا ، دادعت 40  هب  يزنودنا  رد  .داد  دوجو  زین  یتلایا  دزمتسد  لقادح  یلم ، دزمتسد  لقادح 

روشک رد  نانآ  یگتفای  هعـسوت  نازیم  ای  راوناـخ  هنیزه  طـسوتم  نازیم  ساـسا  رب  روشک  فلتخم  قطاـنم  کـیزکم ، دـنلیات و  نیپیلیف ،
رب نگمه  ًاتبسن  هورگ  هس  هب  ناتسا   47 نپاژ ، رد  .دوش  یم  هیهت  یصاخ  دزمتسد  لقادح  هتسد ، ره  يارب  دنا و  هدش  يدنب  هتسد 
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هورگ هس  رد  فلتخم  یحاون  کیزکم  نیپیلیف و  رد  نینچمه  .دنا  هدش  يدنب  هتسد  يداصتقا » هعسوت  حطـس  یگدنز و  هنیزه   » يانبم
.تسا هدیدرگ  يدنب  هتسد 
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يداصتقا ياه  تیلاعف  فلتخم  ياه  هخاش  رد  دزمتسد  لقادح  - 3

راک يورین  هیامرس  نازیم  ای  اه و  هاگنب  هزادنا  ای  تخادرپ  ییاناوت  رظن  زا  نگمه  يداصتقا  تیلاعف  فلتخم  ياه  هخاش  هویـش ، نیارد 
تیلاعف فلتخم  ياه  هخاش  يارب  اهدزمتسد  لقادح  ای  نپاژ  دننام  دوش  یم  نییعت  اه  نآ  يارب  يدزمتسد  لقادح  هدش و  يدنب  هتسد 

نآ يارجا  هک  دریگ  یم  تروص  يرگراک  ياه  هیداحتا  ییامرفراک و  ياه  نمجنا  نیب  یعمج  ینز  هناـچ  قیرط  زا  يداـصتقا  ياـه 
.دنتسه اهروشک  هتسد  نیا  زا  دئوس  كرامناد و  ناملآ ، شیرتا ، تسا ؛ يرابجا  هطوبرم  هورگ  رد  دوجوم  ياه  هاگنب  همه  يارب 

فلتخم فرح  رد  دزمتسد  لقادح  - 4

دروم  350 اکیراتساک ، رد  لاس 1988 .تسا  رت  هدیچیپ  رایسب  هک  دوش  یم  ارجا  یلیصفت  تروص  هب  یلبق  هویـش  هب  تبـسن  هویـش  نیا 
.تسا هتفای  شیازفا  دروم  هب 520  نونکا  هک  تسا  هتشاد  دوجو  دزمتسد  لقادح 

یبیکرت تروص  هب  دزمتسد  لقادح  هرتسگ  - 5

هخاش ییایفارغج و  قطانم  ياه  یگژیو  شور ، نیا  رد  دشاب ؛ یبیکرت  تروص  هب  دزمتـسد  لقادـح  نییعت  هویـش  نیرت  بسانم  دـیاش 
.دنوش یم  هتفرگ  رظن  رد  اه  نآ  فلتخم  یتیلاعف  ياه 

يزنودنا و رد  دنشاب ؛ هتشاد  ار  دوخ  صاخ  دزمتـسد  لقادح  دنناوت  یم  اه  تلایا  لاردف ، دزمتـسد  لقادح  رب  هوالع  اکیرمآ  رد  الثم 
.دوش یم  نییعت  توافتم  دزمتسد  لقادح  زین  فلتخم  ياه  هتشر  رد  فلتخم  قطانم  رد  دزمتسد  لقادح  نییعت  رب  هوالع  زین  نپاژ 
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ریوصت
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لومرف ساسا  رب  تلاـیا  ره  یلو   (1)« تسا هدرک  صخـشم  يراک  تعاس  ره  يارب  ار  رـالد  دزم 8.25  لقادـح  هرگنک  اکیرمآ ، رد  »
نیا رب  .دشاب  هرگنک  يوس  زا  هدش  نییعت  لقادح  زا  رتالاب  دیاب  هتبلا  هک  دنک ، یم  نییعت  ار  دوخ  بسانم  دزم  لقادح  یگدـنز ، هنیزه 

.دنوش یم  میسقت  یلک  هتسد  جنپ  هب  اه  تلایا  ساسا 

، هرگنک هبوصم  هب  هجوت  اـب  دزمتـسد ، لقادـح  بوصم  نیناوق  هدـش ، هداد  تاـعالطا  هب  هجوـت  اـب  دوـش  یم  هظحـالم  هک  هنوگناـمه 
.دوش یم  نییعت  ناسکی  دزم  لقادح  نآ ، عیانص  مامت  روشک و  طاقن  مامت  يارب  ام  روشک  رد  یلو  تسین ؛ ناسکی  فلتخم  قطانمرد 

هک میتسه  دهاش  اذـل  دنتـسه ؛ فیعـض  طسوتم و  یهدزاب ، رظن  زا  هکدـیامن  ار  یعیانـص  هظحالم  تسا  راچان  تلود  طیارـش  نیا  رد 
هدوبن و قطانم  نیا  نارگراک  ياهزاین  لقادـح  يوگ  خـساپ  دوش ، یم  هداد  گرزب  ياهرهـش  اهرهـش و  نالک  رد  هک  يدزم  لقادـح 

.دیامن یمن  نیمات  ار  نارگراک  جراخم  يوپاکت  اه  رهش  رد  دزمتسد  لقادح 

لغاشم اریز  دنوش ، راکیب  دزمتسد  ندرب  الاب  هطـساو  هب  اه  اتـسور  نارگراک  دوش  یم  ثعاب  دزمتـسد ، لقادح  شیازفا  لاح  نیع  رد 
ییاه دزم  روشک ، فلتخم  طاقن  يارب  تسیاب  یم  نیاربانب  .تسا  هدـیدرگ  فذـح  تادـیلوت  تسرهف  زا  المع  قطاـنم  نیا  هب  طوبرم 

مه يرهش  نارگراک  دنوشن و  ترجاهم  هب  روبجم  دنشاب و  هتشاد  يراک  نایئاتسور  هک  ددرگ ، نییعت  طاقن  نآ  اب  بسانتم  توافتم و 
.دنشاب هتشاد  يرتشیب  هافر 
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دزمتسد لقادح  ماظن  دقاف  ياهروشک   2-3

لقادح متـسیس  زا  هک  ییاهروشک  رد  .دنرادن  ار  دزمتـسد  لقادـح  ياه  ماظن  زا  کی  چـیه  هک  دـنراد  دوجو  يدودـعم  ياهروشک  »
فورعم یعمج »  ینز  هناچ  هب «  ًاحالطصا  هک  يدنیارف  رد  یفنص  ياه  هیداحتا  طسوت  ًالومعم  غلبم  نیا  دننک ، یمن  هدافتسا  دزمتسد 

يوس زا  یبختنم  دارفا  نآ  رد  هک  نارگراک ، اـمرفراک و  نیب  تارکاذـم  زا  تسا : تراـبع  یعمج  ینز  هناـچ  .ددرگ  یم  نییعت  تسا ،
رد هک  يدراوم  .دنراد  هدـهع  رب  نایامرفراک  اب  تارکاذـم  ماجنا  يارب  ار  نارگراک  یگدـنیامن  هفیظو ي  هطوبرم  فنـص  هیداحتا ي 

، راـک هفاـضا  ینمیا ، تشادـهب و  شزومآ ، راـک ، تعاـس  دزمتـسد ، نازیم  زا : دـنترابع  ددرگ  یم  صخـشم  تارکاذـم  نیا  هجیتن ي 
زا ار  یتوافتم  رایـسب  ياهراک  رگید ، تعنـص  هب  تبـسن  یتعنـص  ره  هک  اجنآ  زا  .نانکراک  قوقح  ریاس  و  تیاکـش ، ياـه  مسیناـکم 
زا سپ  هک  یقفاوت  .دشاب  توافتم  رگید  راک  هب  يراک  زا  دزمتـسد  لقادح  هک  دوب  دهاوخ  یقطنم  دیامن ، یم  بلط  دوخ  راک  يورین 

.دوش یم  هدناوخ  یعمج » قفاوت   » ددرگ یم  اضما  نیفرط  طسوت  تارکاذم  نیا 

يرـسارس دزمتـسد  لقادـح  متـسیس  زا  اپورا ) هیداحتا  ياهوضع  ، ) دـئوس دـنالنف و  شیرتا ، سربق ، اـیلاتیا ، كراـمناد ، روشک  شش 
.دنتسه ینثتسم  متسیس  نیا  زا  سیئوس ، ژورن و  دنلسیا ، ینعی  اپورا ،  دازآ  تراجت  نمجنا  وضع  هس  نینچمه  .دنیامن  یمن  هدافتسا 

قیرط زا  نارگراک  نادنمراک و  يارب  تخادرپ  خرن  .درادن  دوجو  ینوناق  دزمتـسد  لقادـح  نییعت  مان  هب  يزیچ  كرامناد ، روشک  رد 
قلعت یفنـص  هیداحتا ي  کی  هب  كرامناد  روشک  رد  نیلغاش  زا  دـصرد  زا 65  شیب  .ددرگ  یم  صخـشم  فلتخم  فانـصا  اب  قفاوت 

نانکراک دصرد  ات 90  ینعی 80  یهجوت ، لباق  نازیم  هب  دوش ، یم  هرکاذم  نآ  دروم  رد  اه  هیداحتا  نیا  طسوت  هک  یتاقفاوت  دنراد و 
دزمتسد خرن  هدننک ي  نییعت  لماوع  .دهد  یم  ششوپ  ار  یکرامناد 
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(، هبرجت اب  دارفا  يارب  رتالاب  دزمتـسد   ) هبرجت لاـس ،) زا 18  رت  نییاپ  ای  الاب  نانکراک  يارب  تواـفتم  دزمتـسد  خرن   ) نس زا : دـنترابع 
، درادن دوجو  كرامناد  رد  یمـسر  روط  هب  دزمتـسد  لقادـح  متـسیس  هچ  رگا  .راک  یتخـس  نازیم  و  درکلمع ، ای  تبثم  ياه  یگژیو 

هـس ای  ود  ره  هک  دریذپ ، یم  ماجنا  فلتخم  لغاشم  فلتخم  عاونا  يارب  ییاه  خرن  لقادح  نییعت  هب  ًالومعم  فانـصا  اب  تاقفاوت  یلو 
.ددرگ یم  یناسر  زورب  راب  کی  لاس 

یم رظن  هب  بولطم  گنهامه و  ًالماک  یتموکح  بوصم  دزمتـسد  لقادـح  کـی  دوبن  تلع  هب  ناـیامرفراک  نارگراـک و  نیب  طـباور 
لباق دزمتـسد  لقادح  دـنیامن  یم  شالت  و  دـشاب ، لوبق  لباق  یقطنم و  نارگراک  یتفایرد  نازیم  ات  دنتـسه  بقارم  اه  هیداحتا  .دـسر 

.دنهدب ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  یلغش  فیاظو  زین  نارگراک  نآ ، زا  و  دننک ، ظفح  ار  فلتخم  عیانص  يارب  تعاس  رد  رالد  هجوت 20 

روشک نیا  نادـنمراک  نارگراک و  دـصرد  داتـشه  .درادـن  دوجو  ینوناق  دزمتـسد  لقادـح  متـسیس  مان  هب  يزیچ  زین  ایلاتیا  روشک  رد 
يا هدام  قاحلا  ددص  رد  ایلاتیا  روشک  هک  تسنآ  زا  یکاح  رابخا  هتبلا  .دنشاب  یم  یفنـص  ياه  هیداحتا  لمعلاروتـسد  شـشوپ  تحت 

.دشاب یم  وروی  ات 7  تسا 30/6  هدش  هتفرگ  رظن  رد  لاس 2015  يارب  هک  یخرن  تسا و  روشک  نیا  راک  نوناق  دزمتسد  لقادح  هب 

دزمتسد خرن  هک  دنتسه  نایامرفراک  نامزاس  یفنص و 50  هیداحتا ي  زا 60  یکی  وضع  نآ  نادنورهـش  مامت  ًابیرقت  دئوس  روشک  رد 
نیگنایم زا  دصرد  ات 70  نیب 60  ًآلومعم  دزمتسد  لقادح  .دنیامن  یم  نییعت  راک  هفاضا  هنایلاس و  قوقح  موادم ، یتعاس  راک  يارب  ار 

.دشاب یم  دئوس  رد  دزمتسد 
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دوش و یمن  يرسارس  ینوناق و  تروص  هب  دزمتـسد  لقادح  نییعت  هلئـسم ي  دراو  نآ  تلود  هک  تسا  ییاهروشک  هلمج  زا  زین  ژورن 
لباق ياهدزمتسد  الاب ، یلغش  تینما  زا  ژورن  روشک  نادنورهش  .دنراد  هدهع  رب  فلتخم  فانصا  ياه  هیداحتا  عیانص و  ار  هفیظو  نیا 
ًالثم رهام ، ریغ  نارگراک  هتبلا ، .تسا  توافتم  لغش  بسح  رب  یتعاس  هیاپ ي  دزمتسد  .دنرادروخرب  بسانم  یـصخرم  تدم  هجوت و 

ناکما اب  تعاس ، ره  يارب  رـالد  ات 21  نیب 16  دزمتـسد  لقادـح  تفاظن ، لقن و  لمح و  زاس ، تخاس و  يزرواشک ، ياـه  شخب  رد 
دزمتـسد لقادح  نییعت  هلئـسم ي  لاـس 2014  سیئوس  روـشک  رد  .دـنیامن  یم  تفاـیرد  تراـهم ، نازیم  هبرجت و  ساـسا  رب  شیازفا 

دزمتسد لقادح  بیوصت  داهنشیپ  ربارب  رد  اه  یسیئوس  عطاق  يأر  .دیدرگن  عقاو  شریذپ  دروم  دوب ، هدش  حرطم  هک  يرسارس  ینوناق 
هک ارچ  دنتـساوخ ، یمن  ای  دنتـشادن  زاین  ار  دزمتـسد  لقادـح  نییعت  رد  تلود  تلاخد  اهنآ  هک  داد  ناـشن  تعاـس  ره  يارب  رـالد   25

يورین جارخا  هب  روبجم  دنسرب  دزمتسد  لقادح  نازیم  هب  دوخ  یتخادرپ  رد  دندوبن  رداق  هک  ینایامرفراک  دش  یم  ثعاب  نآ  بیوصت 
رد هرکاذـم  يارب  زین  سیئوس  روشک  دـیدرگ ، هراشا  اه  نآ  هب  اجنیا  رد  هک  ییاهروشک  مامت  دـننام  لاح ، نیا  اب  .دـندرگ  دوخ  راـک 
هک تسا ، یکتم  لاغتشا  ياه  نامزاس  فانـصا و  ياه  هیداحتا  هب  يدایز  نازیم  هب  تعنـص ، ره  يارب  هنافـصنم  دزمتـسد  نازیم  دروم 

.دنیامن یم  تفایرد  هدش  داهنشیپ  قوقح  لقادح  زا  رتشیب  اه  یسیئوس  دصرد   90 دهد ، یم  ناشن 

نیا تلود  .دنک  لیمحت  يداصتقا  ماظن  هب  ار  يریذپان  فاطعنا  هک  لیلد  نیا  هب  تسا  دزمتـسد  لقادـح  فلاخم  تلود  روپاگنـس  رد 
هداد هزاجا  نارگراک  نایامرفراک و  هب  .دنوش  نییعت  رازاب  رد  راک  يورین  ياضاقت  هضرع و  اب  دیاب  اهدزمتـسد  هک  دراد  دیکات  روشک 

ياه تصرف  داجیا  رب  تلود  .دنسرب  قفاوت  هب  هبناج  ود  تروص  هب  دننک و  هرکاذم  رگیدکی  اب  دوش  یم 
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ار يراذگ  هیامرس  طیارش  دوش و  یم  زکرمتم  يراکیب  مک و  ياهدزمتسد  اب  هلباقم  يارب  رتهب  يراذگ  هیامرس  طیحم  رتشیب و  لاغتشا 
تاطابترا نییاپ ، یتایلام  ماظن  یناسنا ، عبانم  رد  یفکم  يراذگ  هیامرس  عقاو  رد  .دروآ  یم  مهارف  ییانب  ریز  تالیهست  هئارا  قیرط  زا 

رتالاب ياه  درادناتسا  اهدزمتسد و  دنا  هتسناوت  یصوصخ  شخب  قیوشت  نوناق و  ظفح  تابث ، اب  یکناب  یلوپ و  هکبش  یتعنص ، بوخ 
، روکذم ياهروشک  هک  تسا  رکذ  نایاش  .دنشاب  هتشاد  یپ  رد  يراذگ  هیامرس  بسانم  عضو  اب  هارمه  يرو  هرهب  دوبهب  اب  ار  یگدنز 

متـسیس زا  هک  ییاهروشک  رد  هدـش  ماجنا  ياهدروآرب  قبط  .دنتـسه  الاب  تالیـصحت  اـب  مک  ًاتبـسن  یتیعمج  اـیوپ و  يداـصتقا  ياراد 
رارق یفنص  ياه  هیداحتا  لمعلاروتـسد  يانبم  رب  هک  ینادنمراک  نارگراک و  دصرد  دننک ، یمن  هدافتـسا  يرـسارس  دزمتـسد  لقادح 

رد دصرد ، ًابیرقت 100  اـیلاتیا  شیرتا و  ياـهروشک  رد  دـصرد ، ًابیرقت 70  ژورن  روشک  رد  یتلود ) هچراـپکی ي  متـسیس  هن   ) دـنراد
نیا رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  .تسه  دـصرد  دودـح 90  رد  دـئوس  دـنالنف و  ياهروشک  رد  و  دـصرد ، ات 90  نیب 81  كراـمناد 

تفایرد دزمتـسد  یفنـص  ياه  هیداحتا  تراظن  تحت  فلتخم  ياه  هعومجم  نانکراک  موس ) ود  لقادـح   ) يدایز تمـسق  اهروشک ،
(1)  « .دنیامن یم  صخشم  ار  اه  نآ  يراک  هفاضا  تالیطعت و  یصخرم و  مایا  دادعت  هک  دنتسه  اه  هیداحتا  دننک و  یم 

صاخ ياه  هورگ  يارب  رت  نییاپ  ياه  دزمتسد  لقادح  نییعت   2-4

دزمتــسد لقادـح  نازیم  زا  رت  نییاـپ  يدزمتــسد  ناـنآ  يراـکیب  اـب  هلباـقم  ناوـج و  راـک  يورین  يریگراـکب  يارب  اـهروشک  یخرب 
دنچ ای  دحاو  یخرن  روط  هب  هک  دننک  یم  لامعا  ار  نالاسگرزب 
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میهـس موهفم  هب  رت  نییاپ  دزمتـسد  دـشاب ، شزومآ  دـنمزاین  طوبرم  لغاشم  رگا  عقاو ، رد  .تسا  ناوج  نس  اب  بساـنتم  فلتخم  خرن 
ینعی تسایـس  نیا  يارجا  اب  راک  رازاب  رد  ناناوج  تکراشم  نیا  رب  هوـالع  .تسا  شزومآ  ياـه  هنیزه  رد  ناوج  راـک  يورین  ندـش 

.دبای یم  شیازفا  رت  نییاپ  ياهدزمتسد 

: تسا ریز  تروص  هس  هب  ناناوج  دزمتسد  هنیمز  رد  اهروشک  درکلمع  هوحن 

يروهمج لیزرب ، ریظن  اهروشک  یخرب  رد  شور  نیا  نالاسگرزب : يارب  هدش  لامعا  نازیم  زا  رت  نییاپ  دزمتـسد  لقادـح  نازیم  فلا )
.دوش یم  ارجا  نپاژ  يزنودنا و  نانوی ، ناملآ ، کچ ،

لاقترپ 75 رد  دصرد و  كرویوین 60  رد  دصرد ، اینک 71  رد  نالاسگرزب : يارب  هدش  لامعا  نازیم  زا  رت  نییاپ  دزمتسد  لقادح  ب )
.دوش یم  لامعا  ناناوج  يارب  نالاسگرزب  دزمتسد  لقادح  نازیم  دصرد 

نالاسگرزب يارب  هدش  لامعا  نازیم  زا  رت  نییاپ  هک  ناناوج  فلتخم  ینـس  ياه  هدر  تهج  دزمتـسد  لقادح  فلتخم ، ياه  نازیم  ج )
.تسا

دروم نیا  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  ناناوج  يارب  دزمتـسد  لقادـح  زا  رت  نییاپ  ياـه  نازیم  رب  ییاـه  داـقتنا  هتبلا 
هرهب هدید و  شزومآ  هک  یناوج  رگراک  .دشاب  كالم  دیاب  یسنج  ینس و  ياهرایعم  نودب  رگراک  راک  تیفیک  نازیم و  درک : هراشا 

یم حیرصت  بوصم 1973 ، هرامش 146 ، همان  هیصوت  .دشاب  هتشاد  اه  نآ  اب  ربارب  یتفایرد  دیاب  تسا ، نالاسگرزب  حطـس  رد  وا  يرو 
راک ربارب  رد  يواسم  ياه  تخادرپ  لصا  هک  دریگ  تروص  دیاب  ناناوج  هب  یتخادرپ  بسانم  ياه  ترجا  هب  یـصاخ  هجوت  هک  دـنک 

.درک تشادرب  نآ  زا  ناوت  یم  ار  يواسم 
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: تسا هدش  هئارا  ریز  لودج  رد  اهروشک  یخرب  رد  نازیم  نیا 

ياه تراهم  بسک  بسانم و  ياه  شزومآ  ندـنارذگ  زا  سپ  و  رتمک ، تراهم  دـقاف  ناناوج  يارب  هدـش  نییعت  دزم  غلبم  تسا  رتهب 
راک ریزو  نواعم  فرط  زا  هک  یللملا  نیب  حرط  نیا  يزاس  هدایپ  تهج  هک  تسه  رکذ  هب  مزال   ) .دبای شیازفا  دارفا  نیا  دزمتسد  مزال 

(1) !!!(. دیدرگ مالعا  نارگراک  قوقح  عفادم  نالاعف  یخرب  فرط  زا  یقطنم  یب  ياه  تفلاخم  دش ، مالعا 

دزمتسد لقادح  نییعت  مدع  نییعت و  بیاعم  ایازم و   2-5

( .ددرگ نییعت  یللملا  نیب  ياه  كالم  اب  هک  یتروص  رد  )
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دزمتسد قوقح و  لقادح  نییعت  ماظن  دیاوف  * 

 . یعامتجا داسف  رقف و  يراکیب ، اب  هزرابم  نایوجراک و  یمامت  يارب  یلام  هافر  - 

.نارگراک يارب  یلام  نکمت  هب  هجوت  اب  یتایلام  ياه  هنیزه  تیریدم  - 

.یلام تاقبط  حطس  يزاس  ناسکی  - 

.دنرادن تراهم  ای  راک و  هقباس  هک  یناسک  يارب  یتح  يراک  هبرجت  داجیا  ناکما  - 

.نایوجراک يارب  نایامرفراک  طسوت  ورین  مادختسا  رتزاب  ياضف  داجیا  - 

.دزمتسد قوقح و  لقادح  غلبم  هب  هجوت  اب  اه  تلود  طسوت  تایلام  غلابم  نییعت  - 

، نس هب  هجوت  اب  قوقح  لقادـح  غلبم  هب  هجوت  اب  راک  يورین  مادختـسا  تهج  اهنآ  يزیر  همانرب  نایامرفراک و  طسوت  هجدوب  نییعت  - 
....و هقطنم  تراهم ،

.دنک یم  يریگولج  راک  لحم  زا  نانکراک  یشک  ندرگ  يدعت و  زا  تسا و  دیفم  نادنمراک  يور  امرفراک  تیریدم  تهج  - 

.لداعت يرارقرب  تاراظتنا و  حطس  ندمآ  نییاپ  - 

دزمتسد قوقح و  لقادح  نییعت  ماظن  بیاعم  * 

.دنمناوت دارفا  قوقح  ندش  عیاض  دارفا و  ياه  يدنمناوت  هب  هجوت  مدع 

.تشاد دنهاوخ  تفایرد  سناش  دنرادن ، ار  قوقح  لقادح  تفایرد  یگتسیاش  یتح  هک  يدارفا  - 

رایـسب جراخم  تهج  تختیاپ  رد  رظن  دروم  قوقح  لاثم  ناونع  هب  دش ، دهاوخ  داجیا  يدایز  تالکـشم  يایفارغج  تیعقوم  رظن  زا  - 
 . تسا ییالاب  غلبم  اهاتسور  رد  دوب و  دهاوخ  ینییاپ  غلبم 

.دنام یم  رییغت  نودب  زین  تباقر  حطس  شهاک و  دشر  لوحت و  داجیا  يارب  نانکراک  لیامت  - 
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تسا تاناکما  لقادح  تروص  هب  یگدنز  طیارش  - 

مک یهدزاب  - 

یلام تیاضر  مدع  تلع  هب  روشک  زا  جورخ  - 

يراک متسیس  یتخاونکی  - 

( .دشاب یمن  متسیس  نیا  بیاعم  ءزج  يراکیب  حیحص  ياه  كالم  ساسا  رب  هبساحم  تلع  هب  دوش  یم  هظحالم  )

دودح تسا ، رتمک  يراکیب  رامآ  دنرادن  هیاپ  دزمتـسد  قوقح  ماظن  هک  دنالنف  سیئوس و  شیرتا ، ژورن ، كرامناد ، ياهروشک  رد  ) 
( دشاب یم  %. 7

دزمتسد قوقح و  لقادح  نییعت  مدع  ماظن  دیاوف  * 

( الاب قوقح  ) يدنمناوت ساسا  رب  قوقح  تفایرد  - 

الاب رایسب  یهدزاب  - 

یلغش اقترا  تباقر و  هنیمز  داجیا  - 

روشک يداصتقا  طیارش  ءاقترا  - 

رتمک يراک  تعاس  - 

دنمناوت دارفا  هدهع  هب  يراجت  یتلود و  طیارش  لغاشم  رد  يربهر  نتفرگ  رارق  - 

يداصتقا طیارش  دشر  شرتسگ و  يراکمه و  - 

یلام ریاخذ  داجیا  - 

دزمتسد قوقح و  لقادح  نییعت  مدع  ماظن  بیاعم  * 

رادلوپ ياهروشک  رد  اهنت  ارجا  تیلباق  - 

تیعمجرپ ياهروشک  رد  زاس  رطخ  - 
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ییارگ لآ  هدیا  تاعقوت و  حطس  نتفر  الاب  - 

راک تهج  مزال  ياهورین  ندش  رتمک  - 

الاب یگدنز  هنیزه  - 

.دنزب همطل  ریذپ  بیسآ  نارگراک  هب  دناوت  یم  دزمتسد  نیناوق   2-6

، دوش دایز  دـمآرد  مک  نارگراک  یتخادرپ  هک  دـننک  بیوصت  تحار  یلیخ  دنتـسناوت  یم  اه  تلود  رگا  دـش  یم  یبوخ  يایند  هچ  »
یگدنز هب  طوبرم  ياه  تسایـس  اجنیا  و  مینک ، یم  یگدنز  یعقاو  يایند  رد  میراد  ام  یلو  دشاب ! هتـشاد  یبقاوع  چـیه  هکنیا  نودـب 

هب يرگراک  نالاعف  زا  يرایـسب  هک  یتیعقاو  .ام  زوسلد  نابرهم و  بلق  اب  طقف  هن  دـنوش ، بیوصت  نییعت و  قطنم  لیلد و  اب  دـیاب  مدرم 
رظن رد  اـه  نآ  هچنآ  سکع  رب  ًـآلماک  یجیاـتن  اـه  تلود  طـسوت  نارگراـک  دزمتـسد  فک  نییعت  هک  تسا  نیا  دـننک  یمن  رکف  نآ 

.دنتسه اه  تراهم  نیرتمک  ياراد  دارفا  نیرتریذپ  بیسآ  ًارثکا  دروخ  دنهاوخ  همطل  هک  يدارفا  .دراد و  لابند  هب  ار  دنراد 

هیلع تمالس  نمجنا   » وضع ناراتسرپ  ناکشزپ و  بناج  زا  اداناک  روشک  رد  دزمتسد  نازیم  لقادح  شیازفا  يارب  تساوخرد  نیرخآ 
هک تسا  دقتعم  هورگ  نیا  .دنتسه  اهدزمتسد  لقادح  شیازفا  يارب  ویراتنآ  یتلایا  تلود  اب  ندومن  یبال  لاح  رد  هک  تسا  هدوب  رقف »
مک نارگراک  تفر  نورب   » دناوت یم  تلود  تعاس ، رد  رالد  هب 14  یلعف  تعاس  رد  رالد  زا 25/10  دزمتسد  لقادح  خرن  شیازفا  اب 

(1) «. دیامن بیوصت  ار  رقف  طیارش  زا  دمآرد 

ياج هب  یتقو  .دوب  دهاوخ  توافتم  ًالماک  يزیچ  یعقاو  هجیتن ي  میریگب ، هتشذگ  تایبرجت  رب  ار  انب  رگا 
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، دـیامن لیمحت  راک  رازاب  رد  ار  قوقح  فک  کی  دـهاوخب  تلود  دوش ، صخـشم  یتباقر  رازاب  رد  قوقح  فک  نازیم  کـی  هک  نیا 
.دنیامن هدافتسا  يرتمک  نارگراک  زا  ات  دش  دنهاوخ  لسوتم  یشور  ره  هب  نایامرفراک 

یب نآ  هنیزه ي  یلو  دیـسر ، دنهاوخ  يرتالاب  ياهدزمتـسد  هب  دـننک  یم  ظفح  ار  دوخ  لغـش  هک  رتالاب  يرو  هرهب  ياراد  نارگراک 
زا ریذـپ  بیـسآ  راشقا  تراهم و  مک  ناوج و  نارگراک  .تسا  یلغـش  ياه  تصرف  ندـش  رتمک  تلع  هب  رگید  نارگراک  ندـش  راک 

هاگشناد داتسا  كراموین ، دیوید  طسوت  هک  یلقتـسم  کیمداکآ و  قیقحت  رب  یهاگن  هک  تسا  مزال   » .دوب دنهاوخ  دنیارف  نیا  يارجا 
رد .میهد  رارق  هدافتـسا  دروم  عبنم  ناونع  هب  ار  تسا ، هدش  ماجنا  لاغتـشا ، دزمتـسد و  لقادح  هنیمز ي  رد  درف  نیرت  هربخ  اینرفیلاک ،
زا یکاـح  اـه  نآ  تیرثکا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  روشک  رد 20  هدـش  ماجنا  تاعلاطم  دروم  زا 100  شیب  قـیقحت ، نیا 
هب يددعتم  تاعلاطم  اداناک ، روشک  رد   » (1)« .تسا هدوب  مادختسا  لاغتشا و  رب  دزمتسد  لقادح  نازیم  شیازفا  یفنم  سوکعم و  ریثأت 

لقادح رد  يدـصرد  شیازفا 10  کی  اه ، هتفای  نیا  ياـنبم  رب  .تسا  هتفرگ  تروص  یتلاـیا  دزمتـسد  لقادـح  شیازفا  ریثأـت  یـسررب 
.دهد یم  شهاک  دصرد  ات 6  نیب 3  ار  لاس  ات 24  نینس 15  رد  نارگراک  لاغتشا  دزمتسد ،

رتداح دـناوت  یم  ریثأت  نیا  دـننک ، یم  تفایرد  ار  رتالاب  يداهنـشیپ  دزمتـسد  یلعف و  دزمتـسد  لقادـح  نیب  یغلبم  هک  یناـناوج  يارب 
هتساوخان ي بقاوع  دزمتسد  لقادح  ياه  تسایس  .دوش  یم  رتدب  مه  نیا  زا  ناتساد  .دصرد  ات 20  لغش  نداد  تسد  زا  ینعی  .دشاب 

مه يرگید 
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(1)« .دراد

تیولوا و  لاغتـشا ، نیح  شزومآ  شهاک  راک ، تاـعاس  شهاـک  نیناوق ، نیا  هب  ناـیامرفراک  شنکاو  هک  تسنآ  زا  یکاـح  دـهاوش 
زا يرگراـک  نـالاعف  رقف ، دزمتـسد و  لقادـح  هطبار ي  ثحب  رد  .دـشاب  یم  هبرجت  يرو و  هرهب  نیرتـشیب  ياراد  نارگراـک  هب  نداد 
رد  » .دش دنهاوخ  بجعتم  دنمزاین ، ياه  هداوناخ  هب  کمک  رد  دزمتـسد  لقادح  شیزفا  زیچان  رثا  زا  یکاح  دهاوش  زا  یهوبنا  ندـید 
هک دش  صخشم  دش  ماجنا  ات 2004  لاس 1981  زا  اه  تلایا  رسارس  رد  دزمتسد  لقادح  يور  رب  اداناک  روشک  رد  ًاریخا  هک  یقیقحت 

(2)« .دوب هدرک  ادیپ  شیازفا  دصرد  ات 6   4 نییاپ ، دمآرد  طخ  ریز  ياه  هداوناخ  رامآ  دزمتسد ، لقادح  يدصرد  شیازفا 10  اب 

(. اداناک رامآ  هرادا  طسوت  هدش  نییعت  )
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ياقآ هلمج  زا  اداناک ، رد  دزمتـسد  لقادح  هنیمز  رد  رظن  بحاص  ناققحم  نیرترب  طسوت  لاس 2012  رد  هک  يرگید  هعلاـطم ي  رد  »
و تفرگ ، رارق  یـسررب  دروم  لاس 2007  ات  لاس 1997  زا  یتلایا  ياه  هداد  دش ، ماجنا  وتنروت ، هاگـشناد  داتـسا  ناسرِدـناگ ،  یلُرم 

(1)« .تشادن یبسن  رقف  ياهرایعم  شهاک  رد  یشقن  چیه  دزمتسد  لقادح  حطس  شیازفا  هک  داد  ناشن 

مک ياه  هداوناخ  هورگ  هب  ًالمع  دـننک  یم  راک  دزمتـسد  لقادـح  يارب  هک  یناسک  تیرثکا  هک  تسنآ  هتفای  نیا  یلـصا  لـیلد  کـی 
تیعـضو یـسررب  يارب  اداناک  رامآ  هرادا  ياه  هداد  زا  ناققحم  دـش ، ماجنا  لاس 2009  رد  هک  يا  هعلاطم  رد  دـنرادن ! قلعت  دـمآرد 

لقادح ناگدننک  تفایرد  دصرد  زا 80  شیب   » هک دندرب  یپ  دندرک و  هدافتسا  ویراتنآ  تلایا  رد  دزمتسد  لقادح  ناگدننک  تفایرد 
رثا ياعدا  تحـص  مدـع  رب  ینبم  يداصتقا  تاعلاطم  ياه  هتفای  مغر  یلع  نیا ، دوجو  اب  دنتـسین .» ریقف  ياـه  هداوناـخ  وزج  دزمتـسد 

.دنهد یم  رس  ار  اهدزمتسد  ینوناق  شیازفا  دایرف  نانچمه  يرگراک  نالاعف  رقف ، شهاک  رب  دزمتسد  لقادح  نوناق  يارجا  تبثم 

دنا هدرک  مالعا  هنیمز  نیا  ناصـصختم  .دشاب  یم  دزمتـسد » لقادح   » ياج هب  تشیعم » دزمتـسد   » نیناوق هدش  حرطم  ثحب  نیرت  هزات 
نارگراک نایم  رد  لاغتشا  رالد ) هب 20  رالد  دزمتسد 10  لقادح  شیازفا  ًالثم   ) تشیعم دزمتسد  رد  يدصرد  شیازفا 100  کی  هک 

دننامه زین  تشیعم  دزمتسد  .دهد  یم  شهاک  دصرد  ات 17  نازیم 12  هب  ار  دمآرد  مک 
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هدافتـسا رت  هتـسیاش  نارگراک  زا  دزمتـسد  نازیم  شیازفا  ناربج  يارب  لـغاشم  ناـبحاص  هک  دوش  یم  نیا  هب  رجنم  دزمتـسد  لقادـح 
(1)« .دنراذگب رانک  دنرادروخرب  يرتمک  هبرجت ي  زا  هک  ار  ییاه  نآ  دننک و 

ریقف ناعفنیذ ، مظعا  تمـسق  هک  دـننک  یمن  یکمک  رقف ، زا  بیـسآ  نیرتشیب  ياراد  ياه  هداوناخ  هب  بلغا  تشیعم  دزمتـسد  نیناوق  »
دزمتسد نوناق  زا  دنم  هرهب  نارگراک  دصرد  هک 72  داد  ناشن  هدحتم  تالایا  یلصا  رهش  يور 7  رب  يا  هعلاطم  .دنوش  یمن  بوسحم 

(2)« .دندیسر رقف  رطخ  يالاب  هب  موس  کی  طقف  دندش ، یم  بوسحم  ریقف  هک  يدصرد  زا 28  .دندوبن  ریقف  تشیعم ،

نیرت تراهم  مک  نیرتریقف و  دوخ  نهذ  رد  اه  نآ  اریز  دـشاب  راوشد  يرگراک  نـالاعف  يارب  دـیاب  ًـالامتحا  اـه  نیا  همه ي  شریذـپ 
کمک اه  نآ  هب  تشیعم  دزمتـسد  نیناوق  لیمحت  ای  دزمتـسد  لقادح  شیازفا  قیرط  زا  تسا  رارق  هک  دـنناد  یم  یناسک  ار  نارگراک 

ار ناریگب  قوقح  یتخادرپ  نازیم  یتموکح  یتلود و  نامرف  هلیـسو ي  هب  میناوت  یم  ام  هک  داقتعا  نیا  ناـنچمه  نیا ، دوجو  اـب  .دـننک 
هداد و ناشن  یعقاو  يایند  هک  يزیچ  هنافساتم  یلو  .تسا  هدنام  یقاب  مکحم  رواب  کی  مینک ، ادیپ  تاجن  رقف  رـش  زا  میهد و  شیازفا 

.تسا اوران  نیا  فالخ  دهد ، یم 
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راک نوناق  هدام 41  یسررب   2-7

هک یتروص  رد  يداع  درف  کی  هک  يدزم  دـیاب  یم  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناسانـش  هعماج  ناناد و  داصتقا  هتـشذگ  نایلاس  زا 
تروص نیا  ریغ  رد  دـشاب ؛ وا  یگدـنز  یـساسا  ياهزاین  لقادـح  يوگخـساپ  دـنک ، یم  تفاـیرد  تسا  راـک  هب  لوغـشم  تقو  ماـمت 

دوش یم  راچان  درف  اریز  تشاد ؛ دهاوخ  شیپ  رد  هعماج  يارب  ار  ینیگنـس  ياه  هنیزه  هدش و  هعماج  رد  لالخا  ندمآ  دـیدپ  بجوم 
نابیرگ هدنیآ  رد  نآ  بقاوع  تروص  نیا  رد  هک  درذگب  ...و  بسانم  هانپرس  نامرد ، هیذغت ، دننام  دوخ  یلـصا  جراخم  یـضعب  زا  ای 

.دنزب نوناق  فالخ  لامعا  هب  تسد  ای  دریگ و  یم  ار  هعماج  درف و 

فلتخم لغاشم  ای  فلتخم و  طاقن  * 

هدام رد  راذگ  نوناق  .دنشاب  یم  دوخ  نارگراک  هب  ینوناق  دزمتـسد  لقادح  تخادرپ  هب  فلکم  نایامرفراک  ایند  ياه  روشک  رثکا  رد 
.دیامن صخشم  ار  نارگراک  دزم  لقادح  نازیم  هلاس  همه  هک  تسا  هدرک  فظوم  ار  راک  یلاع  ياروش  راک ، نوناق   41

نوناق ناونع  * 

فلتخم عیانـص  ای  روشک و  فلتخم  طاقن  يارب  ار  نارگراک  دزم  لقادح  نازیم  تسا ، فظوم  هلاس  همه  راک  یلاع  ياروش  هدام 41 .
: دیامن نییعت  لیذ  ياهرایعم  هب  هجوت  اب 

.دوش یم  مالعا  ناریا  یمالسا  يروهمج  يزکرم  کناب  فرط  زا  هک  مروت  دصرد  هب  هجوت  اب  نارگراک  دزم  لقادح  : 1 هرصبت

، دهد رارق  هجوت  دروم  ار  هدش  لوحم  راک  ياه  یگژیو  نارگراک و  یحور  یمسج و  تاصخـشم  هکنآ  نودب  دزم  لقادح  : 2 هرصبت
.دیامن نیمات  ار  دوش  یم  مالعا  یمسر  عجارم  طسوت  نآ  طسوتم  دادعت  هک  يا  هداوناخ  یگدنز  ات  دشاب  يا  هزادنا  هب  دیاب 
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رگم تسین ؟ نارگراک  زاین  لقادـح  يوگ  خـساپ  دوش ، یم  غالبا  بیوصت و  زین  هلاس  ره  هک  دزم  ِلقادـح  نوناـق ، نیا  دوجو  اـب  ارچ 
دزم لقادح  ندرب  الاب  زا  عنام  یلماع  هچ  دیامن ؟ نیمات  ار  هداوناخ  کی  یگدنز  هک  دوش  بیوصت  يا  هنوگ  هب  دزم  لقادح  نیا  دیابن 

تلود هدنیامن  امرفراک و  هدنیامن  نارگراک و  هدنیامن  روضح  اب  يا  هسلج  راک  یلاع  ياروش  هلاس  ره  ددـع  نیا  نییعت  يارب  دوشیم ؟
نییاپ رد  یعس  امرفراک  هدنیامن  ددع و  نیا  ندرب  الاب  رد  یعـس  نارگراک  هدنیامن  هک  تسا  هدوب  هنوگنیا  هلاس  ره  .دهد  یم  لیکـشت 

هنافساتم .دنک  داجیا  داهنشیپ  ود  نایم  یلداعت  روشک ، حلاصم  مامت  نتفرگ  رظن  رد  اب  دشوک  یم  زین  تلود  هدنیامن  دراد ، نآ  ندروآ 
!!! تسا یلاخ  راکیب  وجراک و  دارفا  هدنیامن  ياج  راک  یلاع  اروش  رد 

یهدزاب زین  نونکا  مه  هک  عیانص  زا  يرایسب  دیهد ، شیازفا  ار  خرن  نیا  هرابکی  هب  امش  رگا  دنیوگ : یم  نایامرفراک  لباقم  فرط  رد 
هب دننک و  تفایرد  زین  ار  لقادح  نیمه  دنناوت  یمن  رگید  عیانص  نآ  نارگراک  دنوش و  یم  هدیشک  یگتـسکشرو  هب  دنرادن ، یبسانم 

نیا اب  هنوگچ  اهروشک  ریاس  درک ؟ عمج  ار  ود  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ ؟ لح  هار  لاح  .دوش  یم  هدوزفا  روشک  راـکیب  تیعمج 
هنوگ چـیه  هک  تساج  نیا  رد  و  دوش ؟ لح  لکـشم  نیا  هک  دـسر  یم  يزور  دوجوم  دـنور  همادا  اـب  اـیآ  دـنا ؟ هدـش  هجاوم  هلاـسم 

؟ ارچ دوش !!! یمن  هدینش  تلود  نارگراگ و  ناگدنیامن  يوس  زا  یباوج 

شناد عیانص  تمـس  هب  يریگ  تهج  روشک ، عیانـص  يرو  هرهب  حطـس  ندرب  الاب  هلاسم  نیا  تدم  دنلب  ییاهن و  لح  هار  کش  نودب 
ناوت یمن  ایآ  روطچ ؟ رت  هنیزه  مک  لح  هار  اما  .تسا  روشک  داصتقا  يزاس  مواـقم  ياـهرتماراپ  زا  یئزج  یگمه  هک  تسا...و  ناـینب 

؟ دبای اقترا  نارگراک  طیارش  زین  یلعف  طیارش  رد  هک  درک  لمع  يا  هنوگ  هب 
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هتـشاد هجوت  مهم  رایـسب  هتکن  نیا  هب  زین  راذـگ  نوناـق  هک  میوش  یم  هجوتم  مینک ، رورم  رت  قیقد  ار  نوناـق  نتم  رگید  راـب  کـی  رگا 
هئارا ياه  رایعم  هب  هجوت  اب  فلتخم  عیانـص  ای  روشک و  فلتخم  طاـقن  يارب  دـیاب  نارگراـک  دزم  لقادـح  نازیم  دـیوگ : یم  تسا و 
یلیخ نامرک  ناتـسا  رد  ییاتـسور  اـب  نارهت  نوچمه  يرهـش  رد  هنیزه  لقادـح  هک  تسا  نشور  یلیخ  بلطم  نیا  .دوش  نییعت  هدـش 

هنیزه ي چـیه  دراد و  یـسانشراک  راک  کی  هب  زاین  اهنت  هک  تسا  یناسآ  رایـسب  لح  هار  نوناق  حیحـص  يارجا  سپ  .تسا  تواـفتم 
.درادن يرگید 

: ناریا رامآ  زکرم  رامآ  قباطم 

ناموت 000/463/27 لاس 92 : رد  نارهت  ناتسا  رد  يرهش  راوناخ  کی  هنیزه  طسوتم  - 

ناموت  000/711/20 لاس 92 : رد  ناهفصا  ناتسا  رد  يرهش  راوناخ  کی  هنیزه  طسوتم  - 

ناموت  000/668/12 لاس 92 : رد  مق  ناتسا  رد  يرهش  راوناخ  کی  هنیزه  طسوتم  - 

ناموت  000/413/14 لاس 92 : رد  نارهت  ناتسا  رد  ییاتسور  راوناخ  کی  هنیزه  طسوتم  - 

ناموت  000/772/14 لاس 92 : رد  ناهفصا  ناتسا  رد  ییاتسور  راوناخ  کی  هنیزه  طسوتم  - 

ناموت  000/903/9 لاس 92 : رد  مق  ناتسا  رد  ییاتسور  راوناخ  کی  هنیزه  طسوتم  - 

( یگدنز هنیزه  لقادح  هن  تسا  یگدنز  هنیزه  طسوتم  هب  طوبرم  رامآ  نیا  هجوت : )

ناتسا ياتسور  رد  دزمتـسد  لقادح  ربارب  هس  هب  کیدزن  دیاب  نارهت  رهـش  رد  دزمتـسد  قوقح و  لقادح  هک  تسه  یقطنم  رظن  هب  اذل 
هب تبسن  گرزب  ياهرهش  ییاتسور و  هب  تبـسن  يرهـش  نارگراک  قحرد  دزم ، لقادح  ندش  مالعا  ناسکی  اب  نونکا  ینعی  .دشاب  مق 

.دتفا یم  قافتا  یشحاف  یتلادع  یب  کچوک  ياهرهش 

هدش کچوک  ياهرهش  ییاتسور و  نارگراک  قح  عییضت  بجوم  نوناق  دافم  هب  ندرکن  لمع  هک  دنراد  هدیقع  یـضعب  لاح  نیع  رد 
هب دنوش  قیوشت  اهنآ  ات  دوش  یم  بجوم  و 
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یم حیحص  مه  هشیدنا  نیا  هک  نآ  لاح  .دننک  تفایرد  يرتشیب  قوقح  دنناوتب  دننک و  ترجاهم  اهرهش  نالک  رت و  گرزب  ياهرهش 
.دشاب

رگراـک و يارب  رگید  دـشاب  راوناـخ  ياـهزاین  لقادـح  يوگ  خـساپ  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دزم  لقادـح  هطقن  ره  رد  دـشاب  رارق  رگا 
رهـش رد  رگراک  کی  يارب  رگا  هک  تسا  نشور  .دنک و  راک  اجک  رد  هک  درادن  یقرف  دنک ، یم  تفایرد  ار  دزم  لقادح  هک  دـنمراک 

نایانـشآ همه  دوخ و  رهـش  هدشن ، لوغـشم  راک  نآ  هب  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  دـشاب ، ایهم  يراک  طیارـش  نینچ  شدوخ  ياتـسور  و 
نیمات مه  ار  وا  یگدنز  ياه  هنیزه  لقادـح  اهنت  مه  زاب  هک  دریگب  یقوقح  دـیایب و  نارهت  لثم  يرهـش  نالک  هب  دـنک و  اهر  ار  دوخ 

.دنک یمن 

رب هوالع  هجیتن  رد  دـنوش و  ایحا  اهاتـسور  کچوک و  ياه  رهـش  رد  دـنناوت  یم  زین  دـنراد  يرتمک  دوس  هیـشاح  هک  یعیانـص  ًاـنمض 
رد .دبای  یم  شهاک  راک  نتفای  يارب  اهرهـش  نالک  هب  يرابجا  ترجاهم  هنیمز  .دوش و  یم  هتـساک  زین  يراکیب  رامآ  زا  اهنآ ، هعـسوت 

یمن دارفا  نیا  يارب  عنام  نوناق ، يارجا  دننک و  یم  ادیپ  لاغتشا  ناکما  اریز  دوش ، یم  یئاتسور  هعماج  یلصا ، هدنرب  هک  تساج  نیا 
دهاوخ دوجو  اهاتـسور  هب  اهرهـش  زا  ترجاـهم  ندـش  سوکعم  ناـکما  نینچمه  هدوب و  ترجاـهم  زا  يریگولج  نآ  هجیتـن  .دوش و 

، الاب ياه  هنیزه  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نیا  دـش  دـهاوخ  گرزب  ياهرهـش  نارگراـک  هجوتم  هک  يرگید  دوس  دـنامن  هتفگ  اـن  .تشاد 
.دومن دنهاوخ  تفایرد  اهاتسور  ای  کچوک و  ياهرهش  نارگراک  زا  يرتالاب  دزمتسد 

رپ ًالصا  لغاشم  زا  یضعب  هک  لالدتسا  نیا  اب  دیامن  کیکفت  مه  زا  ار  لغاشم  هک  تسا  هتـشاد  رارـصا  راذگ  نوناق  دسر  یم  رظن  هب 
دنتسه توافتم  ياوه  بآ و  ياراد  روشک  فلتخم  قطانم  نینچمه  دنشاب ، یم  دنمدوس  رایسب  یضعب  طسوتم و  یـضعب  هدوبن ، هدزاب 

نیا هک 
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دراد و يرتشیب  قنور  بآرپ  قطانم  رد  يزرواشک  تادـیلوت  لاثمروطب   ) دراذـگ یم  میقتـسم  ریثأت  دـیلوت  ياه  تیفرظ  رب  اه  تواـفت 
کلام مک ، دوس  تلع  هب  قطانم ، نیا  رد  دنرادن و  دـیلوت  يارب  یفاک  بآ  هک  تسا  یقطانم  زا  رتالاب  يزرواشک  نارگراک  دزمتـسد 

(. دنک یم  تخادرپ  زرواشک  رگراک و  هب  يرتمک  دزمتسد  زین 

قطانم رد  دـیلوت  دوس  توافت  ثعاب  هیلوا ، داوم  نیمأت  هداج و  دـننام  دـیلوت  زاین  دروم  عبانم  هب  توافتم  یـسرتسد  تاناکما  نینچمه 
لصا 41 راذـگ  نوناق  راوناخ ، ياه  هنیزه  فالتخا  دروم  رد  یلبق  شخب  شخب و  نیا  رد  هدـش  رکذ  ياهتوافت  اـب  .دوش  یم  فلتخم 

هدشن رکذ  فلتخم  قطانم  لغاشم و  رد  دزمتـسد  نایم  يواست  هملک  نوناق  نیا  زا  تمـسق  چیه  رد  تسا !!! هدرک  نیودـت  میظنت و  ار 
.تسا

هنافـسأتم اما  .دـشاب  توافتم  اتـسور  کی  تختیاـپ و  رد  نارگراـک  دزمتـسد  دـیاب  هک  تسا  یقطنم  یلقع و  ًـالماک  لاـح  نیع  رد  و 
راک توافتم و  ياه  دـمآرد  اب  فلتخم  لغاشم  اهرهـش و  اهاتـسور و  لک  يارب  دزمتـسد  تباث  ددـع  کی  لاـس  ره  نوناـق  ناـیرجم 
هدش فیرعت  يدامتم  نایلاس  لوط  رد  تنـس  کی  تروصب  شور  نیا  هدرک و  نییعت  تسه  لمأت  لباق  مه  نآ  هک  فلتخم  لوصفرد 

.دنیامن لمأت  نآ  يور  رب  زوسلد  نارظن  بحاص  يرکفمه  اب  رگید  راب  تسایس ، ناراکردنا  تسد  دراد  زاین  هک  تسا 

رد و  روشک 11 % رد  يراـکیب  خرن  طـسوتم  زوین "  ریـسفت  يربخ  هاـگیاپ  هدـش  جرد  سلجم  ياـه  شهوژپ  زکرم  سیئر  زا  لـقن  هب 
" !!!. تسا هدیسر  مه  دصرد  هب 50 % يراکیب  خرن  اه  رهش  یخرب 

لاوس ام  زا  تلود  رگا  دنتـشاد  ناونع  ناشیا  دـش و  ثحب  بلطم  نیا  یمالـسا  ياروش  سلجم  رد  نارگراک  هدـنیامن  اـب  تاـقالم  رد 
فلتخم و طاقن  رد  دناوتیم  میئوگ  یم  ًامتح  دیامن 
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ندوبن بیوصت ، هیلوا  ياهلاس  رد  نوناق  نیا  ءارجا  بیوصت و  لیلد  دسر  یم  رظن  هب  .دشاب  توافتم  دزمتسد  لقادح  فلتخم  لغاشم 
، دـنا هدـش  عامتجا  هنحـص  دراو  هقباـس  یب  تروصب  راـکیب  تیعمج  هک  ناـمز  نیا  رد  یلو  تسا  هدوب  دـح  نیا  اـت  يراـکیب  لکـشم 

.دیزرو مامتها  نآ  حالصا  هب  دیاب  هک  دهد  یم  ناشن  رتهب  ار  دوخ  تابوصم  لاکشا 

لاس 94)  ) رـضاح لاح  رد  دـندومرف " : ناشیا  هک  دـشاب  یم  مرتحم  سلجم  رد  نارگراک  هدـنیامن  یعالطا  یب  نآ ، رگید  لـیالد  زا 
.(1)" دیامن تفایرد  دزمتسد  ناموت  رازه  زا 50  رتمک  غلبم  هنازور  دشاب  رضاح  هک  دوش  یمن  ادیپ  ناریا  رد  یسک 

.دیامن یم  تباث  ار  يرگید  زیچ  تادهاشم  هک  تسا  یلاحرد  نیا 

دیامن لیمکت  ار  نآ  یتاحالصا  اب  یمالسا  ياروش  مرتحم  سلجم  تسا  مزال  هک  دشاب  نوناق  تحارص  دوبمک  قافتا  نیا  تلع  دیاش 
نازوسلد فرط  زا  هک  دـشاب  زاین  دـشابن و  نآ  حالـصا  هب  رداـق  یتلود  ره  يداـمتم ، ياـه  لاـس  رد  ندـش  ییارجا  لـیلد  هب  دـیاش  و 

لابقا دروم  دـیدرگ و  حرطم  تشادـهب  ریزو  فرط  زا  هک  ملاپ  نغور  دـننام  ددرگ «  حرطم  فلتخم  عماوج  رد  یفاک  ياه  لالدتـسا 
ياروش سلجم  نوناق  دـناوتب  تلود  دوش و  داجیا  ارجا  تیلوبقم  حرطم و  مدرم  فرط  زا  حالـصا  هب  زاین  اـت   (2)« تفرگ رارق  هعماج 

.دیامن ارجا  ار  یمالسا 

نییعت هجیتن  اهرامآ  نیا  .دـنیامن » یم  راک  یمـسر  ریغ  لغاشم  رد  نآ  نویلیم  هک 7  میراد  رگراـک  نویلیم   22 دـیوگ : یم  راک  ریزو 
.تسا نوناق  نتشاد  لاکشا  رب  لیلد  دوخ  نوناق ، ندشن  ارجا  تسا و  ارجا  لباق  ریغ  دزمتسد  لقادح 
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هعماج کی  نارگراک  دزمتـسد  نیرتمک  غلبم  نیا  تسیاب  یم  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  دزمتـسد  لقادـح  هملک  مان  زا  لاح  نیع  رد 
یم تفایرد  لقادح  زا  رتشیب  نارگراک  زا  یمک  دـصرد  تسا و  هدـش  فیرعت  روشک  نارگراک  همه  يارب  غلبم  نیا  هکیلاحرد  دـشاب 

لقادح اریز  دنمان ! یم  دزمتـسد  لقادـح  ارنآ  ًاهابتـشا  دـشاب و  یم  دزمتـسد  نیگنایم  هدـش  نییعت  ددـع  مان  دـسر  یم  رظن  هب.دـنیامن 
قوف ياهرامآ  دنهد و  ماجنا  راک  هدش  نییعت  غلبم  اب  دنتسین  رضاح  دارفا  رگید  هک  تسا  هعماج  زا  يدارفا  لقادح  هب  طوبرم  دزمتسد 

.دیامن یم  تباث  ار  بلطم  نیا  فالخ 

: دشاب یم  ریز  حرش  هب  لایرتسا  دراو  راک  نوناق  هدام 41  هب  هک  یتالاکشا  زا  یضعب  * 

هب هجوت  اب  هتفرشیپ  ياهروشک  همه  رد  دزمتسد  لقادح  هبساحم  يانبم  .تسا  دزمتسد  لقادح  هبـساحم  هوحن  هب  طوبرم  لوا : لاکـشا 
یم فیرعت  يرو  هرهب  مروت و  ناراکیب ،) دادـعت   ) روشک رد  اهدزمتـسد  یمومع  حطـس  نارگراک ، یگدـنز  ياه  هنیزه  لماع  راـهچ 
نیا و  هدام 41 )  نوناق  هرصبت 1 و 2   ) .تسا هدش  فیرعت  مروت  نارگراک و  یگدنز  ياه  هنیزه  لماع  ود  اب  طقف  ناریا  رد  یلو  دوش 

.تسا هدش  ناراکیب  راک و  هب  ندز  هبرض  ثعاب  درادن  یملع  رابتعا  ایند  رد  هک  يرگن  وسکی 

راکب لوغشم  غلبم  نآ  اب  دشاب  رضاح  یسک  رتمک  هک  دوش  یم  نییعت  ییانبمرب  دزمتسد  لقادح  هتفرشیپ  ياه  روشک  رد  مود : لاکشا 
یم رالد  ات 26  هداس 16  ياهراک  دزمتسد  نیگنایم  تسا و  تعاس  ره  يارب  رالد  دزمتسد 8.25  لقادح  اکیرمآ  رد  لاثم  روطب  .دوش 

.(1) دبای یم  شهاک  مه  تعاـس  ره  يارب  رـالد  ات 2  دزمتـسد  لقادـح  تسا  رت  ناوارف  يراکیب  هک  یقطانم  رد  لاح  نیع  رد  دـشاب ،
هدام 41) رد  هدش  صخشم  دراوم  هب  هراشا  )
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.دنیامن یم  تفایرد  دزمتسد  لقادح  زا  رتالاب  يدزمتسد  مدرم  دصرد  سیئوس 90  روشک  رد  دش  هراشا  هک  هنوگنامه 

لوغشم رضاح  لاح  رد  زین  قوقح  نیا  زا  رتمک  اب  هک  دنتسه  دارفا  زا  يرایـسب  اریز  دشاب  یمن  لقادح  خرن  هدش  یفرعم  دزمتـسد  اما ،
: ددرگ یم  زاربا  الیذ  نآ  هاوگ  هک  تسا  روشک  رد  دزمتسد  هدش  دروآرب  نیگنایم  غلبم  نیا  تفگ  ناوت  یم  سپ  .دنتسه  راک  هب 

.دننک (1) یم  راک  قوقح  موس  کی  اب  رگراک  نانز  زا  یخرب  - 

راکیب یناریا  نارگراک  درک و  جارخا  ار  یجراخ  نارگراک  روز  هب  دوبن  مزال  دش ، یم  نییعت  حیحص  روط  هب  دزمتسد ، لقادح  رگا  - 
ار یلغـش  ياـه  تصرف  یتحار  هب  یجراـخ  عاـبتا  دـندرک « : یمن  ادـیپ  راـک  ناـکما  یجراـخ  نارگراـک  یعیبط  روطب  دـندش و  یمن 

(2) .دنا » هدرک  لاغشا  روشکرد 
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ریوصت

مدع تلع  هب  یناریا  نارگراک  تسا و  هتفای  شیازفا  تالوصحم  تمیق  یملع ، ریغ  يروتـسد  لقادح  نییعت  هطـساو  هب  موس : لاکـشا 
.دنا هدش  راکیب  یجراخ  ناگدننک  دیلوت  اب  امرفراک  تباقر  ناوت 

.تسا هدش  یلخاد  تالوصحم  نیزگیاج  یجراخ  تالوصحم  رضاح  لاح  رد 
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ریوصت
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.دـبای یم  شهاک  رازاب  رد  تالوصحم  تمیق  دزمتـسد ، شهاک  اب  هدوب و  لوصحم  تمیق  رد  رثوم  ياـه  صخاـش  زا  یکی  دزمتـسد 
نداعم زا  ماخ  هدام  جارختـسا  رد  يدـنمراک  يرگراک و  ياـه  هنیزه  نیلوا  لـماش : لوصحم ، کـی  هدـش  ماـمت  تمیق  رد  دزمتـسد  )

( .دشاب یم  الاک  هضرع  شخپ و  لقن ، لمح و  دیلوت ، ات  هتفرگ 

رد ابقر  هیقب  زا  دناوت  یم  دبای ، تسد  رت  نییاپ  دزمتـسد  اب  رهام  ینارگراک  ای  رت  نازرا  هیلوا  داوم  هب  دـناوتب  هک  يا  هدـننک  دـیلوت  ره 
.دهد شرتسگ  ار  دوخ  دیلوت  دیامن و  هئارا  رازاب  هب  ار  يرتنازرا  لوصحم  هتفرگ و  یشیپ  رازاب 

دنور نیا  همادا  اب  .دش  دهاوخ  هتساک  ناراکیب  دادعت  زا  رما  نیمه  ببس  هب  هدوب و  زاین  يرتشیب  راک  يورین  دیلوت ، شرتسگ  هجیتن  رد 
اب تباقر  هب  روبجم  یناسنا  يورین  نیمات  تهج  هدـش و  ور  هب  ور  راک  يورین  دوبمک  اـب  ناگدـننکدیلوت  هک  دیـسر  میهاوخ  ییاـج  هب 

.دش دنهاوخ  ناگدننکدیلوت  ریاس 

الاب نارگراک  ییاناوت  ساسارب  اهدزمتسد  نآ  رثا  رب  هداد و  تبثم  باوج  رتالاب  دزمتسد  اب  ییاه  داهنشیپ  هب  نارگراک  طیارش  نیا  رد 
.دش دنهاوخ  ور  هب  ور  يرتشیب  یعامتجا  هافر  اب  رتاناوت  نارگراک  تفر و  دهاوخ 

تراهم و بسک  تهج  نارگراک  نیب  تباقر  شیازفا  ثعاـب  مه  دـش و  دـهاوخ  ناگدـننکدیلوت  نیب  تباـقر  ثعاـب  مه  دـنیآرف  نیا 
: دیئامن هجوت  ریز  لاثم  هب  صوصخ  نیا  رد  .دش  دهاوخ  دنم  هرهب  تباقر  نیا  زا  هعماج  اتیاهن 

نیا سپ  .دـیامن  یم  رداـص  یناـهج  ياـهرازاب  هب  دـیلوت و  فابتـسد ، شرف  دـننام  یلوصحم  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  يا  هدـننکدیلوت 
اب .دبای  شیازفا  اهنآ  شورف  ات  هداد  شهاک  ار  دوخ  لوصحم  تمیق  دیاب  یناهج  ياهرازاب  رد  ابقر  زا  نتفرگ  یشیپ  يارب  هدننکدیلوت 

تباث ضرف 
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.دنیامن هدافتسا  رت  نییاپ  دزمتسد  هنیزه و  اب  يراک  يورین  زا  دیاب  امرفراک  هیلوا ، داوم  تمیق  ندوب 

نوناق ساسارب  هتفای و  شیازفا  شرف  هدننکدیلوت  نیا  دـیلوت  نازیم  یتباقر و  ناوت  دـبای  شهاک  نارگراک  دزمتـسد  رگا  ساسا  نیا  رب 
.دوش یم  رازاب  زاین  هب  ییوگخساپ  تهج  دیلوت  شیازفا  هب  روبجم  اضاقت  هضرع و 

هاگراک نیا  .دراد  ار  رازاب  رد  لوصحم  نیمات  رتشیب و  شورف  رد  یعـس  شرف  هدننکدیلوت  دیدج ، ياه  هاگراک  ثادـحا  اب  ور  نیا  زا 
.دشاب یم  دوخ  ياه  هاگراک  لیمکت  تهج  تارفن  مادختسا  هب  روبجم  امرفراک  هتشاد و  راک  يورین  هب  زاین  دیدج  ياه 

فلتخم ياههاگراک  عیانـص و  بذـج  شور  نیمه  اب  دـنرادن  یتلاـخد  داـصتقا  رما  رد  هک  يرفن  نویلیم  تیعمج 30  ناـمز  رورم  هب 
زا دنراد و  راک  لیسناتپ  ینعی  دنشاب ، یم  لاعف  روشک 60 % تیعمج  رفن  نویلیم  زا 78  .دش (  دهاوخ  هتساک  ناراکیب  دادعت  زا  هدش و 

فلتخم ناگدننکدیلوت  تروص  نیا  رد  دنشاب .) یم  یمـسر  ریغ  رفن  نویلیم  یمسر و 7  لغاش  نویلیم  ینویلیم 15  تیعمج 47  نیا 
طیارـش نیرتـهب  هب  دـنناوت  یم  نارگراـک  ناـیم  نیا  رد  هک  هدـش  رگیدـکی  اـب  تباـقر  هب  روـبجم  راـک  يورین  زا  يدـنم  هرهب  تـهج 

.دنهد تبثم  باوج  تسه  نانآ  ياهزاین  هدننک  نیمات  هک  یمادختسا 

دوش و یم  هعماج  دارفا  همه  دیاع  نآ  دوس  هک  دوب  دهاوخ  دزمتـسد  راک و  يورین  دیلوت ، نازیم  ندیـسر  لداعت  هب  دـنیآرف  نیا  هجیتن 
.دوب دهاوخن  یمسر  لغاش  ینویلیم  صاخ 15  رشق  يارب  عفانم ، همه 

دیلوت زا  رتشیب  دوس  تفایرد  اـب  هک  تسا  اـمرفراک  دوخ  شورف ، دوس  ندرک  مک  يارب  اـمرفراک  بیقر  نیرتگرزب  مینادـب  تسا  مزـال 
شیازفا نیا  و  دیامن ، دیلوت  دایدزا  هب  عورش  لوصحم  کی 
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.دوش یم  شیب  زا  شیبراک  يورین  مادختسا  رتشیب و  تارداص  الاک ، تمیق  ندمآ  نییاپ  ثعاب  دیلوت 

رد هدش  صخشم  دروم  هب  هراشا   ) .دشاب یم  راک  نوناق  هدام 41  رد  نارگراک  یحور  یمسج و  تالکشم  هب  طوبرم  مراهچ : لاکشا 
هدام 41) هرصبت 2 

یم ار  ملاس  دارفا  قوقح  نیمه  اب  نایامرفراک  اریز  دنـشاب  یمن  مادختـسا  هب  رداق  دنراد  يرتمک  ناوت  هک  لولعم  دارفا  نوناق  نیا  اب  - 
.دنیامن مادختسا  دنناوت 

یم راکیب  دـنرادن ، ار  اه  هاگراک  اب  قیبطت  نامز  نینچمه  راک و  يارب  یفاک  نامز  دـنرادن و  صـصخت  هک  راوناخ  تسرپرـس  نانز  - 
شخب ، ) ناـنز ناوت  زا  هک  دوش  یم  قـقحم  یناـمز  یتمواـقم  داـصتقا   (1)« .دنتـسه لاـعف  ریغ  ناـنز  تیعمج  زا  دـص  رد   78 .دـننام « 

.میریگب هرهب  یگتسیاش  هب  دنوش ،) یم  لماش  ار  وج  راک  ياه  ورین  زا  یمیظع 

تراهم هجیتن  رد  دنرادن و  مادختـسا  تیولوا  دنلوغـشم ) لیـصحت  هب  اریز   ) دنیایب راک  رـس  دـنناوت  یمن  لماک  روط  هب  نایوجـشناد  - 
نالیـصحتلا غراف  ار  ناراکیب  دصرد  .دـننام 41  یم  راک  یب  تراـهم  مدـع  تلع  هب  لیـصحت  زا  تغارف  زا  سپ  دـننک و  یمن  بسک 

.دنهد (2) یم  لیکشت  یهاگشناد 

راکیب دنرادن و  ار  یلومعم  نارگراک  اب  تباقر  تردق  یعامتجا  یناوت و  تالکـشم  تلع  هب  مه  نادنز  زا  ناگدشدازآ  نیداتعم و  - 
.دوش یم  تشگرب  هعماج  هب  نآ  تاعبت  هک  دننام  یم 
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.دننام یم  راکیب  نیریاس  اب  تباقر  رد  ییاناوت  مدع  لیلد  هب  مه  يرمتسم  دقاف  نادنملاس  - 

.تسا (1) هتفای  شیازفا  ریخا ، ياه  لاس  یط  ناریا  رد  يراکیب  خرن  هک  دهد  یم  ناشن  لوپ  یللملا  نیب  قودنص  رامآ  - 

دروم ار  هدش  لوحم  راک  ياه  یگژیو  نارگراک و  یحور  یمـسج و  تاصخـشم  هکنآ  نودب  دزم  لقادـح  هرصبت 2 ، مجنپ : لاکشا 
نیمات ار  دوش  یم  مالعا  یمسر  عجارم  طسوت  نآ  طسوتم  دادعت  هک  يا  هداوناخ  یگدنز  ات  دشاب  يا  هزادنا  هب  دیاب  دهد ، رارق  هجوت 

.دیامن

(2) .تسا هدیمان  یعسلا  قح  ار  نآ  راک  نوناق  هدام 34  رد  هک 

؟ دیامن فیرعت  ار  دنمراک  ای  رگراک و  کی  شالت  یعس و  دح  دهاوخ  یم  یسک  هچ  هک  تساجنیا  لاوس 

ایند همه  رد  يرو ، هرهب  هدـش و  ماجنا  راک  ساسا  رب  دارفا  دزمتـسد  تسه و  يورخا  شاداـپ  هب  طوبرم  شـالت  یعـس و  دـح  ًـالوصا 
.دوش یم  فیرعت 

لاسره هک  درادـن  نیا  زج  يا  هجیتن  دـنام و  یم  زاب  يراک  مک  يارب  نادـنمراک  نارگراک و  تسد  نوناق ، زا  تمـسق  نیا  هب  هجوت  اب 
.دوش رتمک  للملا  نیب  حطس  اب  هسیاقم  رد  یعقاو  یتفایرد  دزمتسد  دیایب و  رت  نیئاپ  روشکرد  دیفمراک  نامدنار 
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لصف 3 .راک  نوناق  - 2
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يارب ینعی  .دـشاب  ناسکی  روشک  طاقن  همه  هب  نارهت  زا  راـب  لـمح  هیارک  ترجا و  لاـثم  روطب  هک  دـشاب  یم  اـنعم  نیدـب  نوناـق  نیا 
مدـع تباقر ، مدـع  نآ  هجیتن  هک  .ددرگ  تخادرپ  هدـننک  فرـصم  زاین  ساسا  رب  ناسکی و  دزمتـسد  يرتمولیک  ات 800  هلصاف 100 

.دشاب یم  هدرتسگ  يراک  مک  یلغش و  تیاضر 

.دنتسه نآ  لابند  هب  یجراخ  یلخاد و  نایامرفراک  هک  دراد  مزال  ياه  تراهم  اب  فطعنم  دلوم و  راک  يورین  کی  هب  زاین  ناریا 

نانز و يارب  صوصخ  هب  راک  يورین  تکراشم  نییاپ  حطـس  نوچمه  یهجوت  لباق  فعـض  طاقن  اـب  یلک  روط  هب  راـک  يورین  رازاـب 
مـشچ بسانت  مدـع  .تسا  هجاوم  راک ، بسک و  یتیریدـم و  ياه  تراهم  دوبمک  صقان و  لاغتـشا  يراکیب و  يالاب  حطـس  ناناوج ،

(1) .دراد دوجو  نایامرفراک  ياه  زاین  راک و  يورین  ياه  تراهم  نیب  يریگ 

فرـصم رب  راشف  تمیق  شیزفا  نیا  هدـش و  تالوصحم  تمیق  شیازفا  ثعاـب  یملع  ریغ  يروتـسد  لقادـح  شیازفا  مشـش : لاکـشا 
تیامح ياتـسار  رد  هدننک ، فرـصم  هدننک و  دیلوت  زا  تیامح  نامزاس  یتسیاب  یم  .تسا  هدش  روشک  رد  تامدخ  الاک و  هدننک ي 

.دشاب هداد  ناشن  بسانم  لمعلا  سکع  ناگدننک  فرصم  قوقح  زا 

رب ملظ  نیا  دنیامن و  یم  دیلوت  ار  تالوصحم  نیا  هک  دنـشاب  ینارگراک  زا  رت  دنمزاین  الاک  تامدـخ و  ناگ  هدـننک  فرـصم  اسب  هچ 
.دشاب یمن  راوازس  هدننک  فرصم 
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ریوصت
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ناریا رد  یعقاو  ریغ  دزمتسد  لقادح  نییعت  جیاتن   2-8

نوناق نایرجم  هچره  هکنیا  لوا  دتفا ، یم  قافتا  تلاح  ود  دشاب ، هدش  فیرعت  رازاب  ياضاقت  هضرع و  زا  رتالاب  دزمتـسد  لقادح  رگا 
رگراـک و نیب  يداـمتعا  یب  دوش  رتـشیب  ینوناـق  یب  هچ  ره  هکنیا  مود  دوش و  یم  رتـشیب  يراـکیب  دـنیامن  لـمع  رت  قـیقد  رت و  يوـق 

رابجا میئامن و  صخـشم  یعقاو  دزمتـسد  ربارب  ود  ار  هقطنم  کی  نارگراک  دزمتـسد  رگا  لاثم  ناونع  هب  .دوش  یم  رتشیب  زین  اـمرفراک 
ار تسا  هدیسر  لداعت  هب  یعقاو  دزمتسد  زا  رتالاب  هک  هدش  نییعت  دزمتسد  دوش  یم  روبجم  امرفراک  دشاب ، هتشاد  لابند  هب  مه  ینوناق 

رگید قطانم  زا  رتشیب  صاخ  هقطنم  نیا  رد  لوصحم  هدـش  ماـمت  تمیق  دـیلوت ، يراـج  ياـه  هنیزه  ببـس  هب  دزادرپب و  نارگراـک  هب 
سانجا مدرم  هدوب و  رت  نازرا  هقطنم  زا  جراخ  رد  تالوصحم ، اریز  دـبای ؛ یم  شیازفا  تادراو  تباقر ، نوناـق  رثا  رب  دـش و  دـهاوخ 
رتنرازرا رازاب  رد  لوصحم  تمیق  هجیتن  رد  دوب ، دهاوخن  یلخاد  تادیلوت  يارب  مه  یتارداص  رگید  دننک و  یم  يرادـیرخ  ار  نازرا 

رد زونه  هکیناسک  هتبلا  .تسا  هدروخ  مهب  تادراو  تارداص و  لداعت  هکنیا  لـیلد  هب  دوش ؛ یم  يراـکیب  ثعاـب  ییوس  زا  یلو  هدـش 
مه رتالاب  ناشیا  دزمتـسد  هدروآ و  تسدب  رتنازرا  سانجا  اریز  دنوش ؛ یم  دونـشخ  عضو  نیا  زا  دـنراد  راک  دنتـسه و  يرتهب  عضاوم 

.تسا هدمآ  دوجو  هب  رگید  دارفا  تکالف  يراکیب و  اب  دوس  نیا  اما  هتفر ،

هتفرگ يدج  یلیخ  مه  نوناق  دننامب و  راکیب  دنناوتن  هقطنم  مدرم  هکنیا  دـتفایب ، قافتا  مه  يرگید  لکـش  هب  دـناوت  یم  ار  هلئـسم  نیا 
مدع زج  نآ  هجیتن  یلو  هدش ، لداعتم  تارداص  تادراو و  تروص  نیا  رد  .دنوش  راکب  لوغشم  یعقاو  دزمتـسد  اب  نارگراک  دوشن و 

.دوب دهاوخن  امرفراک  رگراک و  نیب  قوقح  ندش  عییضت  ساسحا  يدامتعا و  یب  نوناق و  تیاعر 
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زا یکی  .دروآ  دهاوخ  دوجوب  ار  يرتالاب  یگنهرف  تالکشم  نآ  عبت  هب  تفای و  دهاوخ  راشتنا  هعماج  لک  هب  تیاهن  رد  يدامتعا  یب 
: دشاب یم  نینچ  يدامتعا  یب  رب  هوالع  تالکشم  نیا  قیداصم 

یناپوچ دـننام  لغاشم  یخرب  هب  یناریا  نایوجراک  یلیم  یب  لیلد  هب  هدرک  ناونع  راکریزو  هکنیا  نایب  اب  راک  رازاـب  سانـشراک  کـی 
، دنا هدرک  لاغـشا  ار  لغاشم  زا  یخرب  هک  دندوبن  هنغافا  نیا  ًاقافتا  تشاد « : راهظا  مینک ، هدافتـسا  ناریا  رد  هنغافا  زا  میا  هدـش  راچان 

ثعاب راک  طباور  تیاعر  مدـع  راک و  نوناـق  ندز  رود  نازرا ، راـک  يورین  زا  هدافتـسا  يارب  یناریا  ناـیامرفراک  یبلط  تصرف  هکلب 
(1)  « .دشاب هتشادن  شخب  نیا  رد  روضح  هب  یلیامت  یناریا  راک  يورین  دوش و  راذگاو  اه  یجراخ  هب  اه  هفرح  یخرب  ات  هدش 

دیاش درب ؟ لاوس  ریز  هنوگ  نیا  ار  روشک  ناراذگ  تمدخ  زا  یهورگ  ناوت  یم  و  درک ؟ يریگ  هجیتن  لکـش  نیدـب  ناوت  یم  هنوگچ 
نیا هعماج  ات  دندرک  یم  شالت  نوناق  تالاکشا  عفر  تهج  رد  دندرک و  یم  يرتشیب  هجوت  هابتشا  نیناوق  هب  رما  ناسانشراک  دوب  رتهب 

.دنکن طوقس  زین  امرفراک  رگراک و  نیب  طباور  دوشن و  هداد  قوس  يراکیب  هب  روط 

ار تفای  شیازفا  ربارب  ود  دودـح  ات  نارگراک  دزمتـسد  دـش ، ارجا  یهاـتوک  تدـم  يارب  لاـس 1384  رد  هک  يرگید  هابتـشا  هبوصم 
هب روبجم  ارچ  .دش  هبوصم  ندنادرگرب  هب  روبجم  راذـگ  نوناق  مولعم و  ءارجا  زا  دـعب  نآ  دـب  جـیاتن  تعرـس  هب  هک  موش  یم  روآدای 

مارآ مارآ  نونکا  یلو  دش  نشور  نآ  عیرـس  طلغ  هجیتن  دـندش و  راکیب  راک  زا  يرایـسب  نارگراک  اریز  دـندش ؟ هبوصم  ندـنادرگرب 
؟ دوش یمن  ضوع  نوناق  نونکا  ارچ  تساج  نیا  لاوس  .دنک  یمن  رییغت  تابوصم  دریگ و  یم  تروص  هابتشا  نیمه 
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نوریب هب  ًاروف  میزادنایب  غاد  بآ  لخاد  ار  هغابروق  کی  رگا  هک  دوش  یم  هتفگ  .ددرگ  یم  نشور  هغابروق  لاثم  اب  لاؤس  نیا  باوج 
نینچ نآ  مارآ  موادـت  هابتـشا و  نیناوـق  ناتـساد  دریمب و  اـت  دـنام  یم  بآ  لـخاد  رد  مینک  مرگ  ار  بآ  مـک  مـک  رگا  یلو  درپ ، یم 

.دش دهاوخ  نشور  رتشیب  رتهب و  قوف  لاثم  نآ  لئالد  يراکیب و  رامآ  هعلاطم  اب  تسه ،

هب عبانم  تیاده  بسانم و  ياه  يراذگ  تسایـس  مدـع  اه ، تلود  يوس  زا  يدامتم  نایلاس  لوط  رد  يراکیب  هلئـسم  نتفرگن  يدـج  »
تلع رب  دـیزم  زین  دـیلوت  هصرع  رد  يراذـگ  هیامرـس  يارب  ریگ  اـپ  تسد و  تاررقم  نیودـت  یتبرـض و  یتـقوم و  ياـه  حرط  تـمس 

: تسین فطل  زا  یلاخ  نآ  هئارا  هک  دوش  یم  رکذ  داضتم  بلطم  ود  همانزور  هحفص  کی  رد   (1)« .تسا

يارب یسوباک  هب  تقوم  راک  ياهدادرارق  شرتسگ  یلغش و  تینما  دوبن  هک  تسا  دقتعم  رگراک  هناخ  لک  ریبد  يرگراک : سیورس  » 
.(2)  « تسا هدرک  ینارگن  شوختسد  ار  اهنآ  یلغش  هدنیآ  هدش و  لیدبت  نارگراک 

هن دیفـس  تقوم و  ياهدادرارق  دوزفا  تسناد و  تقوم  دادرارق  ياراد  ار  روشک  نارگراک  دصرد  زا 85 شیب  رگراک : هناخ  لکریبد  » 
تلود زا  اذل  دـهد  یم  رارق  ریثأت  تحت  زین  ار  تیفیک  اب  دـیلوت  يرو و  هرهب  هکلب  دوش  یم  راک  ياهورین  هزیگنا  شهاک  بجوم  اهنت 

ياه هاگنب  ییاشگزاب  ایحا و  هب  تبـسن  ات  تساوخ  تلود  زا  يو  .درادرب  ماگ  اهدادرارق  هنوگ  نیا  فذح  تهجرد  هک  میراد  راظتنا 
همین تلاح  هب  ای  لیطعت  یتعنص  يدیلوت و  ياهدحاو  زا  يدایز  دادعت  هتـشذگ  لاس  دنچ  یط  دوزفا : دنک و  مادقا  دکار  همین  دکار و 

، تسا هدش  راک  ياهورین  لیدعت  دیلوت و  شهاک  بجوم  رما  نیا  دنا و  هدمآرد  لیطعت 
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ریوصت
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دیئامرف یم  هظحالم  . (1)  « میریگب ار  اه  لغش  نداد  تسد  زا  يولج  میتسناوت  یم  بسانم  یلام  عبانم  رابتعا و  قیرزت  اب  هک  یلاح  رد 
راک یتخـس  هجوتم  نآ  زا  سپ  هکیلاح  رد  دـهاوخ  یم  نارگراک  هافر  يارب  ار  راک  طیارـش  نارگراک ، هدـنیامن  قوف  فارگاراـپ  رد 

ینابیتشپ دیاب  ار  یـسک  هچ  ناریا  لابیلاو  میت  ندش  هدنرب  يارب  تساجنیا  لاوس  .دنیامن  یم  بلط  ار  دـیلوت  شیاسآ  هدـش و  امرفراک 
زا رتالاب  نانکیزاب ، یبرم و  ناوت  دـیاب  دوش  رهاظ  قفوم  یناهج  هصرع  رد  میت  کی  هکنیا  يارب  لاـبیلاو ؟ ناـنکیزاب  اـی  یبرم و  درک ؟
یم هدنرب  بیغر  میت  نانکیزاب ، یبرم و  نیب  ندرک  داجیا  فالتخا  اب  .دنوش  ماقم  بسک  هب  قفوم  ات  دـشاب  ایند  ياهمیت  رگید  تردـق 

امرفراک رگراک و  نیب  فالتخا  نآ  هجیتن  هک  مییوگ  یم  یبلاطم  مئاد  روط  هب  لاغتـشا ، تفرـشیپ  يارب  هک  تسا  هنوگچ  لاـح  دوش ،
؟ تسه

نیب ینکارپ  فالتخا  هب  امئاد  دوخ  تیعقوم  ظفح  يارب  يرگراک  هعماج  ياسور  دهد ، یم  ناشن  هتشذگ  ياه  لاس  رد  اهرظن  راهظا 
.دنا هدوب  لوغشم  نایامرفراک  نارگراک و 

: تسا هدش  لکشم  رایسب  لاغتشا  راک و  ناکما  لاغتشا ، يارب  هدمآ  دوجوب  ياه  يریگ  تخس  اب  دهد  یم  ناشن  اهرامآ  هکنیا : موس 

(2)  « دشاب یم  نیئاپ  رایسب  ناریا  رد  لغش  داجیا  يارب  ناسآ  طیارش  - » 

؟ دنشاب هتشاد  یلغش  تینما  مه  ناشنارگراک  نآ  عبت  هب  دیاب  هک  دنراد  یلغش  تینما  زورما  اه  امرفراک  رگم 

ناشن هتشذگ ، لاس  هلصاف 9  رد  یتشگرب  ياه  کچ  هدنیازف  نازیم  يزکرم ، کناب  لک  ریبد  طسوت  هدش  هئارا  ياهرامآ  هب  دانتـسا  اب 
هنالاس يربارب  شش  دشر  زا 
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هام نیدرورف  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  يراج  لاس  رد  يداصتقا  ياه  صخاش  زا  يزکرم  کناب  شرازگ  یـسررب  نینچمه  .دراد  نآ  - 
.تسا هتفای  شیازفا  دصرد  زا 291  شیب  ات  لبق  لاس  هباشم  هام  هب  تبسن  زین  هدش  هتشاذگ  ارجا  هب  ياه  هتفس  نازیم  لاسما 

هابتشا هجوتم  زور  هس  زا  دعب  هک   (1) دوب لاسکی  زا  رتمک  ياهدادرارق  فذح  .دش  بوصم  لاغتشا  هیلعرب  هک  بوصم  نوناق  نیرخآ 
.دش تشگرب  نوناق  هدش و 

تسا ناریو  دنب  ياپ  زا  هناخ 

(2) تسا ناویا  شقن  دنب  رد  هجاوخ 

دصقم رظن  زا  یناهج  يدنب  هبتر  رد  ناریا  رـضاح ، لاح  رد  .دوش  لیدبت  راک  بسک و  يارب  رت  لهـس  یطیحم  هب  دیاب  نینچمه  ناریا 
زا لاس 2016  رد  یناهج  کناب  راک  بسک و  تلوهـس  ياه  صخاش  رد  لاثم  ناونع  هب  تسا ؛ ینییاپ  زایتما  ياراد  يراذـگ  هیاـمرس 
ما هبتر 74  داصتقا ، یناهج  عمجم  یناهج 2016-2015  يریذـپ  تباقر  شرازگ  رد  هدومن و  بسک  ار  ما  هبتر 18  روشک  نایم 189 

(3) .تسا هتشاد  ار  روشک  نایم 140  زا 

هتـشاد ندرک  راک  هب  يا  هقالع  ات  دنا  هدرکن  راک  قوف  دراوم  هب  هجوت  اب  ناشیا  اریز   ) .ناناوج نیب  راک  گنهرف  هعاشا  مدـع  : : مراهچ
( دنشاب

( دوش یم  ماجنا  رتمکدزمتسد  هنیزه و  اب  روشک  زا  جراخ  رد  يراذگ  هیامرس  اریز   ) .روشک زا  هیامرس  جورخ  مجنپ :

89 ص :

رگراک 27/03/1394 راک و  همانزور  - 1
مشش باب  ناتسلگ »  يدعس «  - 2

رویرهش 1395 يزنکم  یناهج  هسسوم  - 3
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رد اریز   ) .اهرهـش هب  نایئاتـسور  ترجاـهم  اهاتـسور و  نارگراـک  هب  تبـسن  گرزب  ياهرهـش  نارگراـک  عـفن  هب  یتلادـع  یب  مـشش :
( دیامن مادختسا  ار  اهرهش  ینف  نارگراک  دهد  یم  حیجرت  امرفراک  تسه و  رتکیدزن  الاک  دبس  غلبم  هب  اهدزمتسد  گرزب  ياهرهش 

اریز  ) .دنـشاب یمن  راکب  لوغـشم  راک  هرادا  رظن  ریز  هک  ینارگراک  هب  امرفراک  طسوت  اـضاقت  هضرع و  دـح  زا  رتمک  تخادرپ  متفه :
( دزادرپ یم  اضاقت  هضرع و  غلبم  زا  رتمک  مادختسا ، کسیر  تباب  امرفراک  تسه و  ینوناقریغ  اهدادرارق 

نادنمراک هب  زاین  مدع  تایاکش و  ندش  مک   ) .امرفراک رگراک و  نیب  تافالتخا  عفر  هطساوب  راک  هرادا  ياه  هنیزه  ندوب  دایز  متشه :
( یفاضا

لباق اه  هاگراک  دنوش و  یمن  همیب  نارگراک  اریز   ) .درادناتسا ریغ  تالوصحم  دیلوت  یمسر و  ریغ  ياه  تکرـش  ندمآ  دوجوب  مهن :
( دنشاب یمن  یبایدر 

مه زا  دـنریگب و  يرتمک  قوقح  دـیاب  مه  نازیزع  نیا  .دنـشاب  یمن  راکب  لوغـشم  راک  هرادا  رظن  تحت  هک  ینارگراک  ندـشن  همیب  - 
( دنا هدشن  همیب  نارگراک  نیا  هجیتن  رد  دشاب و  یمن  ینوناق  اهدادرارق  اریز   ) .دنتسین رادروخرب  نوناق  هطساو  هب  ندوب  یمسر 

نیب رد  ار  هبتر 115  تمدـخ  نمـض  ياه  شزومآ  ظاحل  زا  ناریا  داصتقا ، یناهج  عمجم  یناهج  يریذـپ  تباقر  صخاش  ساـسا  رب 
رد هک  یلاح  رد  دندرک ، مان  تبث  یلغش  ياه  همانرب  رد  هطسوتم  نازومآ  شناد  زا  دصرد  اهنت 16  لاس 2006  رد  .دراد  روشک   114

شناد دصرد  هیکرت 38  رد  دصرد و  يزنودنا 35 
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دوبمک ثعاب  نیا  دسانش و  یمن  تیمسر  هب  ار  دزمتـسد  نودب  لاغتـشا  راک ، نوناق   (1) .دـنادرک مان  تبث  اه  هرود  نیا  رد  نازومآ  - 
.دننک یم  نیمات  یشزومآ  متسیس  زا  جراخ  رد  ار  شزومآ  هک  .ددرگ  یم  يزروراک  ياه  تصرف  يزومآراک و  ياه  هرود 

هک دنرب  یم  رـس  هب  نادنز  رد  ردخم  داوم  میارج  هطـساو  هب  ناینادـنز  زا  دـصرد   44  ) .ردخم داوم  هطـساوب  ناینادـنز  شیازفا  مهد : 
( دشاب یم  يراکیب  نآ  یلصا  تلع 

هعماج رد  يا  هتـشر  ره  زا  شیب  يراـکیب  لـضعم  لاـثم  يارب  دوزفا  نآ  جـیاتن  هب  ناوت  یم  مه  ار  يدـیدج  دراوم  نینچمه  مهدزاـی :
یخیرات و راثآ  بیرخت  ءایشا و  قاچاق  زاجم و  ریغ  يرافح  هلوقم  رد  هک  يدارفا  بلاغ  .تسا  هدرک  ادیپ  دومن  ناریا  یسانش  ناتـساب 

رـشق راـکیب و  دارفا  زا  ًارثـکا  هتفاـی ، ناـمزاس  ياهدـناب  رد  تیلاـعف  تروص  هب  هچ  هناروکروک و  تروـص  هب  هچ  دـنراد ، تیلاـعف  ... 
(2)! .دنتسه یگنهرف ) مه  يداصتقا و  ظاحل  زا  مه   ) هعماج مورحم  فیعض و 

نتشاد هطساوب  صاخ  ینارگراک  هکنیا  هن  دنیامن  هدافتسا  اهدمآرد  زا  ناسمه  روطب  همه  هک  تسا  نآ  رت  هنافصنم  نارحب  طیارش  رد 
.دنشاب هتشاد  دزمتسد  تفایرد  راکیب ، دارفا  ربارب  دنچ  يرگراک  لکشت  هدنیامن و 

91 ص :

وکسنوی 2006. یتامدقم ، هعلاطم  کی  ناهج : رساترس  رد  يا  هفرح  ینف و  يزومآراک  یشزومآ و  ياه  همانرب  رد  تکراشم  - 1
یگنهرف 28/05/1392 ثاریم  هلجم  - 2
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لاغتـشا يارب  تلود  کـمک  هناراـی و  هب  زاـین  ناریا  مدرم  مینادـب  دـیاب  یلو  هدومن  اـه  هناراـی  تخادرپ  هب  روبجم  ار  تلود  داـیز  رقف 
.دنک یم  تیافک  دریگن  ار  ناش  ندرکراک  يولج  هک  ینوناق  طقف  دنرادن 

الاـک دبـس  نوناـق  هک  تساعدـم  نیا  رب  دـهاش  يراـکیب ، خرن  زا  یعقاو  راـمآ  همه ، زا  رتمهم  رگید و  دراوم  نینچمه  قوف و  لـیالد 
هب لیدـبت  جراخ و  یلبنت  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نامزلا بحاص  روشک  ناوت  یم  يداهج  تیریدـم  کی  اب  .تسه  تاحالـصا  دـنمزاین 

.دومن گرزب  هاگراک  کی 

نارگراک قوقح  تخادرپ  قیوعت  مهدزاود :

(1) رگراک يدیع 570  قوقح و  هام  ود  قیوعت  - 

(2) رگراک قوقح 300  هام  هس  قیوعت  - 

(3) .دنا هتفرگن  قوقح  هام  راهچ  یلا  هس  اه  هاگراک  زا  يرایسب  نارگراک  - 

(4) .تسا هدش  ناشورف  تسد  يربارب   5 شیازفا 3 . ثعاب  يراکیب  - 

(5) .دنرقف طخ  ریز  نایئاتسور  دصرد  نانیشنرهش و 40  دصرد   30 - 

(6) دننک جاودزا  دنناوت  یمن  يراکیب  تلع  هب  ناناوج  زا  دصرد   41 - 

(7) دوش یم  هدوزفا  روشک  راکیب  تیعمج  هب  رفن  کی  هقیقد  ره 5  راک :  ریزو  - 

92 ص :

رگراک 18/1/94 راک و  همانزور  - 1
20/1/94 نامه ، - 2

7/2/94 نامه ، - 3
30/3/94 نامه ، - 4
17/2/94 نامه ، - 5
20/2/94 نامه ، - 6
31/5/94 نامه ، - 7
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ریوصت
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روشک رد  يدیلوت  هاگراک  رازه  شـش  هک  تسا  نیا  للملا ) نیب  تباقر  رد  امرفراک  ییاناوت  مدع   ) لاغتـشا يارب  نیناوق  نیا  جـیاتن  - 
.دنتسه لیطعت 

(1) یللملا نیب  ياهرازاب  رد  تباقر  يارب  یندعم  تالوصحم  هدش  مامت  تمیق  شهاک  موزل  - 

دزمتـسد لقادـح  تسا  رتهب  .میئامن  راـتفر  یللملا  نیب  شور  ود  زا  یکی  هب  تسا  رتهب  میباـی ، یم  رد  هدـش  رکذ  بلاـطم  هب  هجوت  اـب 
رظن ریز  روـشک  قطاـنم  نیا  ییاتـسور ، قطاـنم  رد  راـک  نتفر  نـیب  زا  هدـمآ و  دوـجوب  تالکـشم  هـب  هجوـت  اـب  اریز  ددرگن  فـیرعت 

قطانم و يارب  دوش  فیرعت  غلبم  نیا  تسا  رارق  رگا  دنیامن و  يریگ  میمـصت  دزمتـسد  لقادـح  نییعت  يارب  لقتـسم  روطب  اهاکیدـنس 
دبای ققحت  رتشیب  یعامتجا  تلادع  دسرب و  لقادح  هب  يراکیب  ات  ددرگ  نییعت  یعقاو  روطب  صاخ  لغاشم 

اهدادرارق دروم  رد  عجارم  رظن   2-9

یفاص يرهاظم ، یناجنز ، ینادمه ، يرون  یناتسیس ، یناحبس ، رفعج  يزاریش ، مراکم  ماظع  تایآ   ) دیلقت عجرم  ياوتف 11  ساسا  رب 
یفرعم یمالـسا  يروهمج  تلود  فرط  زا  یگمه  هک  يدورهاش ) ینیـسح  یناگرگ ، يولع  یناجنز ، تاـیب  بیغتـسد ، یناـگیاپلگ ،

ود تسه و  یعرـش  ءارجالا  مزال  مارتحا و  لباق  دوش  دـقعنم  بوصم  نوناق  زا  ریغ  امرفراک  رگراـک و  نیب  يدادرارق  رگا  دـنا : هدـش 
ام یف  دادرارق  زا  رتالاب  یهجو  نتفرگ  ثعاب  هک  فرط  کی  زا  نوناق  ناـیرجم  تیاـمح  تروصرد  هدوب و  دـنبیاپ  نآ  هب  دـیاب  فرط 

هک یلقادح  نییعت  میبای  یم  رد  ساسا  نیا  رب  .تسا  مارح  یتفایرد  هجو  دشاب ، مه  تلود  هبوصم  رگا  یتح  دوشب  نیب 

94 ص :

13/2/94 نامه ، - 1
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.دوش یم  هعماج  رد  يراکیب  يدرسلد و  فالتخا ، ثعاب  اریز  دشاب ؛ یمن  حیحص  مه  لقع  عرش و  هاگن  زا  دشابن  تیعقاو  هیاپ  رب 

: دوش یم  هدافتسا  هنومن  ناونع  هب  عجارم  زا  یکی  هیباوج  همان و  نتم  لیذ  رد 

هتاکرب تماد  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  كرابم  رضحم 

.دیئامرف رداص  روتسد  ریز  ءاتفتسا  خساپ  ندومن  موقرم  هب  تبسن  تسا  دنمشهاوخ  ًامارتحا ، مالس  اب 

راک هرادا  بوصم  نیناوق  زا  رتمک  رگراک  هناـیهام  قوقح  هک  دـنک  ناـعذا  اـمرفراک  اـمرفراک ، رگراـک و  نیب  دادرارق  رد  رگا  لاوس :
ار دوخ  قوقح  توافتلا  هباـم  دـنک و  تیاکـش  ینوناـق  عجارم  هب  راـکب  لاغتـشا  زا  سپ  یلو  دـیامن  لوبق  ار  نآ  زین  رگراـک  تسه و 

؟ تسیچ مکح  دیامن ، تفایرد  هیلوا  قفاوت  فالخرب 

یلاعت همسب 

مالس يادها  اب 

تیاکـش قح  ًادـعب  رگراک  دـنریگب ، راک  هرادا  بوصم  نیناوق  زا  رتمک  یقوقح  هک  دـننک  قفاوت  امرفراک  رگراک و  هک  یتروص  رد  "

" .دیشاب قفوم  هشیمه  درادن 

ددرگ و یم  نامیشپ  نآ  ماجنا  زا  شبحاص  اریز  .تسا  یگناوید  نونج و  یعون  يور  دنت  دنیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
(1) .تسه يو  نونج  تدش  هناشن  دوشن ، نامیشپ  هچنانچ 

داجیا یـصخش  یعامتجا و  طباور  رد  یلاکـشا  لالتخا و  ًامتح  ددرگ  یم  مالعا  مارح  یعرـش  رظن  زا  یبلطم  رگا  مینادـب  تسا  مزال 
.دیامن یم 

95 ص :

247 راصق مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  - 1
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فالخ نوناق  نیا  دـیامن  مالعا  فالتخا  نیفرط  هب  هک  تسه  نیا  راک  هرادا  فالتخا  لح  لوئـسم  ای  دـنمراک و  کی  هفیظو  لقادـح 
ماکحا نیا  ندرک  يراج  يارب  فـالتخا  لـح  نیلوئـسم  دزمتـسد  دـناد  یم  ادـخ  تسه و  مارح  نآ  يارب  هجو  نتفرگ  تسه و  عرش 

" دـیامرف یم  تحارـص  هب  میرک  نآرق  و  تسا ، هدـش  هدز  نابهگن  ياروش  طسوت  نوناـق  نیا  ندوب  یعرـش  ریغ  رهم  تسا !!؟ هنوگچ 
.دنیشاب راد  افو  دوخ  ياه  داد  رارق  هب  دوتعلاب " وفوا 

.(1) دنتسه نارادربهالک  نامه  دنیامن ، یم  تفلاخم  نیناوق  رد  نید  دورو  اب  هک  یناسک 

ریخ راک  گنهرف  قنور  مدع   2-10

نیلوئـسم فرط  زا  اهنآ  ندش  موکحم  اه و  هیریخ  نتفرگ  رارق  تیاکـش  دروم  دزمتـسد و  نودب  ندرک  راک  يدازآ  مدـع  هطـساو  هب 
يارب هنابلطواد  ریخ و  روما  ماجنا  .تسا  هدیـسر  لقادـح  هب  نونکا  تسا و  هتفر  نیب  زا  روشک  رد  ریخ  ياهراک  گـنهرف  راـک ، هرادا 

.تشاد دهاوخ  هارمه  هب  ار  يزومآ  تراهم  ندوب و  دیفم  سح  يدنمناوت ، تیاضر ، ساسحا  نوچ  یعفانم  صاخشا 

شهاک دارفا و  تغارف  تاقوا  هب  تبثم  نداد  تهج  يزرورهم و  داـجیا  و  اـه ، هنیزه  ندـش  مک  .دراد  هعماـج  يارب  یعفاـنم  نینچمه 
زا یکی  دننک و  یم  تیلاعف  هیریخ  روما  رد  اپورا  مدرم  دصرد  رامآ 30  قبط  .دوب  دهاوخ  نوناق  حالصا  جیاتن  زا  یعامتجا  تالظعم 

گنهرف نیا  يراج ، نیناوق  لیلد  هب  ام  روشک  رد  ًاـعطق  .دراد  وضع  تسه 50000  لاعف  رما  نیا  رد  رد  هک  ییاکیرمآ  ياـه  تکرش 
هناهاوخ ریخ  تاین  اب  يروشک  دـهاش  هدـش  هراشا  نآ  هب  دـلجم  نیا  رد  هک  هبناج  همه  شالت  اب  تسا  دـیما  هک  .تسا  هتفر  نیب  زا  اه 

.میشاب

96 ص :

هخروم 21/07/1395 قفا  هکبش  رد  يدغزا  روپ  میحر  رتکد  نانخس  زا  یشخب  - 1
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ریوصت
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(1)  « .دراد ناهج  رد  ار  هاگیاج  نیمشش  داتشه و  ام  روشک  هیریخ ، ياه  تیلاعف  رظنم  زا  » 

و دشاب ، هدش  هتفرگ  لادتعا  تلادع و  بناج  اه  تواضق  رد  هدش  یعـس  تسا و  هدش  میظنت  لاغتـشا  هغدغد  اب  طقف  بلاطم  نیا  همه 
غراف ناراکیب  باتک ، نیا  نیودـت  لـماع  نیرتگرزب  .تسا  هدوبن  ناـیم  رد  اـمرفراک  اـی  رگراـک و  زا  يرادـفرط  ثحب  ناونع  چـیه  هب 

لاس ات 10  .دنونش  یمن  مینک " یم  ناتربخ   " زجب یباوج  دننک و  یم  هعجارم  لاغتشا  زکارم  هب  راک  تهج  زور  ره  هک  دنا ، لیصحتلا 
تاعجارم زورما  سناـسیل و  زا  رتمک  كردـم  اـب  شیپ  لاـس  دـندش و 5  یمن  مادختـسا  لکیـس  زا  رتمک  كردـم  اب  دارفا  طقف  شیپ 

.دنوش یمن  مادختسا  مه  سناسیل  قوف  كردم  اب  هک  دراد  دوجو  يدایز 

تمدخ دننادب ، دیاب  دـننک  یم  تمدـخ  اتـسار  نیا  رد  هک  یناسک  .تسه  لاعتم  دـنوادخ  اب  يا  هلماعم  طقف  طقف و  بلاطم  نیا  جرد 
دنوشن هجوتم  هاگ  چیه  دیاش  دنرادن و  یماح  لیکو و  هنوگچیه  هدوب و  هعماج  دارفا  نیرت  دنمزاین  زا  هک  دـسر  یم  یناسک  هب  ناشیا 
رثکادـح نامولظم ، نیا  هب  کمک  تهج  رد  مییایب  ادـخ  رطاخب  طقف  سپ  .دـنیامن  رکـشت  اهنآ  زا  ات  تسا  هدـش  ناشیا  هب  یکمک  هچ 

یفوتلا ..ا  نم   ) .میئامنب ار  يراکمه 

98 ص :

يریگرامآ ساـسا  رب  (« CAF  ) هناراکوکین ياه  کمک  داینب   » طـسوت هدـش  هئارا  شـشخب ) یناـهج  صخاـش   ) WGI صخاـش - 1
لاس 2011 رد  پولاگ - هسسؤم 
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؟ دننیب یم  ررض  يراکیب  زا  نیناوق  بجوم  هب  ییاه  هورگ  هچ  موس : لصف 

هراشا

رد طلغ و  تابوصم  زا  یخرب  ندش  ءارجا  نینچمه  حیحـص و  نیناوق  یـضعب  ندشن  ارجا  هطـساوب  دـیدرگ  رکذ  ًالبق  هک  هنوگ  نامه 
تـساکوله دروم  نیا  دـسر  یم  رظن  هب   ) .دوش یم  رت  هدرتسگ  يراکیب  زور  ره  اه ، هورگ  زا  یـضعب  عفاـنم  ندروخ  مهرب  لاـح  نیع 

نیا حالـصا  دـندومن  راهظا  میتشاد ، نوناق  حالـصا  تهج  رد  سلجم  ياه  شهوزپ  نامزاس  اب  هک  يا  هسلج  رد  تسه .) راک  نوناـق 
.دشاب یم  زمرق  طوطخ  زا  نیناوق 

.دنشاب یم  حرش  نیدب  دننیب  یم  ررض  يراکیب  زا  نیناوق  هطساوب  هک  اه  هورگ  یضعب 

راکیب نایوجراک   3-1

امئاد دنیامن و  یم  لمحت  ار  راشف  نیرتالاب  یمسر  ریغ  یمسر و  تروص  هب  دزمتـسد  هنوگ  چیه  نتـشادن  لیلد  هب  دارفا  زا  هورگ  نیا 
دنراد و ییانـشآ  ای  یتراپ و  هک  تسا  يدارفا  يارب  دشاب  يراک  مه  رگا  درادن  دوجو  يراک  هک  دـنیامن  یم  تیاکـش  هلئـسم  نیا  زا 

ناـشیا هک  ینیناوق ، ندـش  بیوصت  تروص  رد  .دنـشاب  هتـشاد  تراـهم  بسک  دـنناوت  یمن  دـنوش ، یمن  مه  راـک  طـیحم  دراو  نوچ 
یم ادیپ  تفرشیپ  دشر و  ناکما  نارگراک  رگید  دننام  دنیامن ، تراهم  بسک  دنوش و  راک  طیحم  دراو  یقفاوت  دزمتسد  ره  اب  دنناوتب 
مه ترجاهم  ندش  سوکعم  هب  نآ  هطساوب  ات  ددرگ  بوصم  اهرهـش  زا  رود  زکارم  رد  ءانثتـسا  نیا  لقادح  دوش  یم  داهنـشیپ  .دننک 

.دیامن کمک 

ار يراکیب  لضعم  دـناوت  یم  يداصتقا  هعـسوت  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  تشاد : راهظا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ریزو  ماقم  مئاـق 
هب نایئاتسور  ترجاهم  دهاش  لسن  کی  لوط  رد  ام  روشک  تسین  عوضوم  نیا  لح  يارب  راکهار  اهنت  يداصتقا  هعـسوت  اما  دنک  لح 

اهرهش

99 ص :
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دصرد دودـح 70  بالقنا  زا  شیپ  .تسا  هدـش  سوکعم  بـالقنا  زا  سپ  ینیـشن  اتـسور  هب  ینیـشن  رهـش  تبـسن  هک  يروط  هب  هدوب 
(1) .دنراد ینکس  اهرهش  رد  تبسن  نیا  نونکا  هک  دندرک  یم  یگدنز  اهاتسور  رد  روشک  تیعمج 

نیا زا  نینچمه  روشک  نیا  .تسا  دـنه  ربارب  ود  زا  شیب  ینیـشن  رهـش  هجرد  ياراد  نیـشن ، رهـش  تیعمج  مراهچ  هس  تبـسن  اب  ناریا 
.دراد رارق  دنلریا  شیرتا و  لاقترپ ، ایلاتیا ، هلمج  زا  ییاپورا  ددعتم  ياه  روشک  زا  رتالاب  ظاحل 

: میئامن یم  هراشا  ینادنز  کی  زا  لمأت  لباق  یلاثم  هب  اجنیا  رد 

میـس تخرد  دنناوتب  ناینادنز  ات  دروآ  دوجوب  یتاناکما  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  لاغتـشا  رذن  هیریخ  ناهفـصا  دابآدسا  نادنز  رد 
هاگراک تسرپرـس  تسناوت  شزومآ  زا  سپ  هاگراک  نیا  دنمقالع  نارگراک  زا  یکی  .دنیامن  دـیلوت  یقرب  مزاول  تاجناخراک  تهج 
رـسمه .دیامن  یم  تفایرد  یلقادـح  قوقح  ربارب  ود  تسا و  نادـنز  زا  جراخ  رد  نارگراک  تسرپرـس  نونکا  يدازآ  زا  سپ  دوش و 
بابان ناتسود  ًاددجم  ددرگرب  نامدوخ  لحم  هب  رگا  درادن  دوجو  راک  ناکما  اجنیا  دیوگ  یم  درب ، یم  رسب  ناتـسرهش  رد  هک  ناشیا 

یم وا  تهج  نیمه  هب  .دوش  یم  هداد  قوس  دایتعا  فالخ و  ياهراک  تمـس  هب  هرابود  دـنریگ و  یم  ار  ناشیا  رود  يراکیب  لـیلد  هب 
تـسا ماجنا  لاح  رد  هاگراک  نآ  رد  هک  يراک  هتبلا  .دهد  همادا  شراک  هب  لزنم  زا  رود  هقطنم  نامه  رد  شرـسمه  مارتحا  هب  دهاوخ 
نوناق قبط  دـهاوخب  رگا  هک  دـنیامن ) یم  تفایرد  لوپ  دزمتـسد  لقادـح  زا  رتشیب  ناتـسرپرس  طقف  ، ) تسه ینوناق  طباوض  زا  جراخ 

دراو نیچ  زا  هتـشذگ  دـننام  ار  شدوخ  زاین  دروم  مزاول  دـهد  یم  حـیجرت  امرفراک  دوش و  یم  دـیلوت  نارگ  سانجا  دوش  لمع  راـک 
هدنیآ رد  هک  موش  رکذتم  دیاب  اجنیا  رد  .دننیب  یم  ررـض  يراکیب  زا  ناراکیب  نوناق ، لیلد  هب  هک  تسه  يراکـشآ  هناشن  نیا  دیامن و 

يا
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دوز  " دوشن یـساسا  يرکف  رگا  دنا ؛ هدـش  ناریا  راک  رازاب  دراو  ینیچ  نارگراک  اریز  میئامن  دراو  ینیچ  سانجا  تسین  مزال  کیدزن 
" .دوش یم  رید 

يرایسب هدیسر ، نامرک  دنرز  زا  هک  یتاعالطا  قبط  .دشاب  رسدرد  دناوت  یم  ناریا  رد  ینیچ  نارگراک  روضح  راک : هزوح  سانشراک 
دیدـج ياـه  هورگ  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  راـک  هوحن  دـنا و  هدـمآ  ناریا  هب  تدـم  ینـالوط  یگدـنز  يارب  ینیچ  راـک  ياـهورین  زا 

دیاب دـهد  یم  ار  نارگراک  نیا  هب  دورو  زوجم  هک  يراک  هرادا  نآ  تشاد : راهظا  يو  .دـنوش  یم  راک  ياـه  هورگ  رگید  نیزگیاـج 
رد اما  تسین  دایز  یلیخ  ینیچ  نارگراک  دادـعت  نونکا  مه  دـنچ  ره  تفگ : نایاپ  رد  ناـشیا  .دنـشاب  هنیمز  نیا  رد  مدرم  يوگخـساپ 

روضح هنیمز  رد  يرگید  تالکـشم  دهاش  دیاب  یتآ  ياه  لاس  رد  دـنریگن  يدـج  ار  عوضوم  نیا  راک  هزوح  نالوئـسم  هک  یتروص 
هک تسا  نآ  حیحص  هتبلا  . (1) تـشاد دهاوخن  لابند  هب  یبوخ  دمایپ  هک  میـشاب  روشک  رد  یناریا  رگراک  يراکیب  یجراخ و  رگراک 

دیآ و یم  شیپ  یناغفا  نارگراک  لکـشم  نامه  هنرگ  دنک و  راک  دـناوتب  ینیچ  رگراک  تاناکما  نامه  اب  یناریا  رگراک  میهد  هزاجا 
.دریگب ار  نآ  يولج  دناوت  یمن  ینوناق  چیه 

نایوجشناد  3-2

طیحم زاین  هب  هجوت  اب  دنتـسین و  دلب  يراک  دنوش و  یم  لیـصحتلا  غراف  هک  دنک  یم  زورب  ینامز  رد  نایوجـشناد  ندـنام  راکیب  ررض 
یتح دنشاب و  یم  راک  هب  لوغشم  نایوجشناد  اکیرما 70 % رد  .دننام  یم  راکیب  راک  یعقاو  ياه  طیحم  اب  ییانشآ  مدع  يراک و  ياه 

،(2) نآ زا  رتالاب 

دنتسه راکب  لوغشم  لیصحت  نامز  رد  هسردم  تیاده  اب  مه  نازومآ  شناد 
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.دنیامن تکرش  مه  هیریخ  ياه  راک  رد  نازومآ  شناد  دیاب  لوادتم ، راک  زا  ریغ  هب  .تسا  راک  یعقاو  طیحم  اب  ییانشآ  نآ  هجیتن  هک 
يارب ییوجـشناد  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  .دـنوش  یمن  دادـملق  هعماج  يارب  دـیفم  دارفا  یعاـمتجا  گـنهرف  رظن  زا  تروص  نیا  ریغ  رد 
.دریگ یم  رارق  یـسررب  دروم  وا  هعفنملا  ماع  ياـه  راـک  یلیـصحت ، تارمن  زج  هب  دـیامن  یم  هعجارم  یـصاخ  هاگـشناد  رد  ماـن  تبث 

؟ مینک یم  راتفر  هنوگچ  نیناوق  بجوم  هب  ام  مالـسا ، نید  ررکم  ياه  دـیکات  اـب  تسا ؟ هنوگچ  اـم  روشک  گـنهرف  رـضاح  لاـحرد 
یهاگنب اـی  هیریخ و  رد  زومآ  شناد  اـی  وجـشناد و  رگا  مینادـب  دـیاب  باوج  رد  دراد ؟ نوناـق  هب  یطبر  هچ  ریخ  راـک  دوش  یم  لاوس 
بولطم رایـسب  هعماج  شدوخ و  يارب  دنیامن  هبرجت  بسک  دنـشاب و  هدیـسر  قفاوت  هب  ناگیار  ای  مک و  قوقح  اب  دوش ، راکب  لوغـشم 

.تسه

دیامن تیاکـش  هعجارم و  راک  هرادا  هب  دناوت  یم  ندرکراک  یتدم  زا  سپ  نوناق  قبط  وجـشناد  ام  روشک  رد  هک  تساجنیا  هلئـسم  اما 
وجـشناد نایم  رارق  هب  هجوت  اب  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدوب  بوصم  لقادح  زا  رتمک  امرفراک  ای  هیریخ و  اب  نم  دادرارق  هکنیا  رب  ینبم 

هیریخ ای  امرفراک و  دـیاب  هک  دوش  یم  رداص  نیا  رب  مکح  یلو  دوش ، رداص  نآ  ندوب  لاکـشا  نودـب  رب  ینبم  مکح  دـیاب  امرفراک  و 
هب .تسا  هدوب  دلبان  راک  وجـشناد  نیا  هکنیا  هب  هجوت  نودب  دزادرپب ، وجـشناد  هب  ار  راک  هرادا  هبوصم  یلـصا و  دادرارق  توافتلا  هبام 
ای دیامن و  یم  نازیزع  نیا  شزومآ  هب  مادقا  یـسک  ایآ  نایامرفراک ، هدـیدع  تالکـشم  راک و  رازاب  فلتخم  لئاسم  نیا  اب  امـش  رظن 

یلیصحتلا غراف  زا  سپ  نایوجشناد  تیاهن  رد  دناد ؟ یم  راک  هرادا  بوصم  قوقح  اب  اناوت  رگراک  کی  مادختـسا  رد  ار  دوخ  حالص 
نیلاعف زا  یکی  .درب  مه  دنهاوخ  دنرب و  یم  جنر  يراکیب  زا  هک  دنـشاب  یم  ییاه  هورگ  ءزج  ناشیا  دننک و  ادیپ  راک  دـنناوت  یمن  مه 

هب هرواشم  ییامنهار و  ناوت  یتح  ام  تسین  ام  رایتخا  رد  هک  دـهاوخ  یم  رازبا  ینیرفآراـک  دـیوگ : یم  اـه  هاگـشناد  رد  ینیرفآراـک 
.میرادن ار  نایوجشناد 
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ریوصت
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اب طابترا  زا  ار  دوخ  مه  هاگـشناد  نوریب  زکارم  دـنرادن و  یطابترا  تامدـخ  تعنـص و  راک و  زکارم  اـب  اـه  هاگـشناد  هکنیا  لـیلد  هب 
دراو تعنص  هب  سپس  نایوجشناد و  هب  تراسخ  نیا  دش  یم  یحارط  حیحـص  نوناق  رگا  . (1) دننیب یم  زاین  یب  یلاع  شزومآ  زکارم 

.دیدرگ یمن 

(2) .ینک عمج  ار  نآ  ات  ربب  شیپ  ار  تتسد  تسا ، هتخیر  نیمز  يور  تصرف  : یسیلگنا لثم 

مدـع رب  ینبم  ار  اـمرفراک  ناـنیمطا  دـیناوت  یم  یقیرط  ره  هب  هک  تسا  نیا  دومن  زیزع  نایوجـشناد  هب  ناوـت  یم  هک  يداهنـشیپ  اـهنت 
یم ندرک  سامتلا  یتح  یتراپ و  دادرارق ، هتفـس ، کچ ، ياه  تنامـض  هئارا  نآ  جـیار  ياه  هار  لاثم  روط  هب  دـنیامن  نیمأت  تیاکش 
اهر ار  امـش  يداـصتقا  ياـه  هاـگنب  نآ  زا  سپ  .دوـش  یم  هدز  رود  ار  نوناـق  تراـهم ، ندروآ  تسد  هب  يارب  ساـسا  نـیا  رب  .دـشاب 

رد .دننک  یم  راک  تخس  يونعم  ياه  هزیگنا  اب  هک  ایند  ياهروشک  رگید  لثم  الاب  نامدنار  هقالع و  اب  راک  طرـش  هب  دومن ، دنهاوخن 
، دندرک یم  راک  لایر  200.000 هنازور دارفا  نیا  رگا  هک  میراد  راـکیب  يوجـشناد  نویلیم  لیـصحتلا و 5  غراف  نویلیم  رضاح 5  لاح 

.دور یم  نیب  زا  غلبم  نیا  زور  ره  هک  دنتـشاد  ییادز  دـمارد  ناموت  درایلیم  هنازور 200  داد  یم  راک  هزاجا  اهنآ  هب  نوناـق  رگا  ینعی 
بجعت یسب  ياج  .دوش  یم  دود  ادص  رس و  نودب  زور  ره  هک  دشاب  یم  یلعوب  یمیش  ورتپ  رد  زور  يزوس 5  شتآ  لداعم  غلبم  نیا 
فلتخم قرط  هب  نایوجـشناد  دوش  وربور  یلکـشم  اب  نایوجنـشاد  باـهذ  باـیا و  سیورـس  اـی  هاگـشناد و  ياذـغ  هک  یناـمز  دراد ،

یمن یمادـقا  ناشدوخ  هدـنیآ  يراکیب  هب  عجار  یلو  دـننک  یم  رظن  راهظا  امئاد  روشک  یـسایس  لئاسم  رد  ای  دـنیامن و  یم  تیاـکش 
تلود و هب  ررکم  ياه  همان  نتشون  طابترا و  مادقا ، يارب  شور  نیرتهب  .دنیامن 
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شزومآ هطـساو  هب  هاگـشناد  زا  دـنیامن و  نایب  یلیـصحتلا  غراف  نامز  رد  يراکیب  هب  طوبرم  ار  دوخ  ياه  هغدـغد  هک  تسه  سلجم 
.دنیامن تیاکش  هیئاضق  هوق  هب  هجیتن  نودب 

راوناخ تسرپرس  نانز   3-3

رد هورگ  نیا  اریز  دـنوش  یم  لمحتم  يراکیب  لیلد  هب  ار  يدایز  ياهررـض  هک  دنـشاب  یم  ییاه  هورگ  ءزج  راوناخ  تسرپرـس  نانز 
هب نآ  نیرتدـب  یلیمحت و  گـنج  نآ  نیرت  مهم  هک  فلتخم  لـیالد  هب  هداوناـخ  تسرپرـس  نداد  تسد  زا  رطاـخ  هب  دراوم  يرایـسب 

لئاسم رگید  دنزرف و  تیلوئـسم  دنمدرد  ناشک  تمحز  نیا  رگید  يوس  زا  دـنوش و  لوغـشمراک  هب  دـیاب  تسا  رـسمه  نتفر  نادـنز 
تقو مامت  روضح  تروص  رد  دنوش و  رضاح  راک  رـس  رب  نارگراک  هیقب  لثم  دناوت  یمن  اه  مناخ  نیا  دنراد ، هدهعرب  مه  ار  هداوناخ 
دروآ یم  دوجو  هب  امرفراک  يارب  ار  یتالکشم  راک ، رـس  رب  یفاک  مظنم و  روضح  مدع  ییوس  زا  .دننام  یم  لفاغ  نادنزرف  تیبرت  زا 
دیاب اریز  دیامن ؛ مادختـسا  یحور  رتمک  تالکـشم  اب  تقو  مامت  يرگراک  دهد  یم  حـیجرت  دوخ  هدـیدع  تالکـشم  اب  امرفراک  هک 
رـشق نیا  مادختـسا  مدـع  نآ  هجیتن  هک  دـیامن  تخادرپ  اه  مناخ  نیا  هب  دوخ  یلومعم  نارگراـک  اـب  يواـسم  يدزمتـسد  نوناـق  قبط 

هک  ) دنیامن یم  لیصحت  كرت  ناش  نادنزرف  ای  دنتسه ، راک  هب  روبجم  هناخ  هرادا  يارب  دارفا  نیا  لاحره  هب  .دوش  یم  راک  هب  دنمزاین 
راک هب  لوغشم  نیئاپ  رایسب  قوقح  اب  نوناق  تراظن  زا  رود  هب  يرگید  زکارم  رد  ناشدوخ  ای  و  دوش ) یم  راک  ناکدوک  دایدزا  ثعاب 
نیا زا  تیامح  مامت  راذگ ، نوناق  دنیامن و  هرادا  ار  دوخ  هداوناخ  دنناوتب  هک  دنوش  یم  هعماجرد  یگنهرف  تالکشم  ثعاب  ای  هدش و 

.دشاب یم  نکمم  ریغ  مه  نآ  هک  تسا  هداهن  ناشیا  يامرفراک  هدهعرب  ار  دارفا 

یمشچ هشوگ  مه  راذگ  نوناق  هک  هنوگنامه  .درک  نیودت  هناگادج  نیناوق  دارفا  زا  هورگ  نیا  يارب  ناوت  یم  لکـشم  نیا  لح  يارب 
هملک هب  هراشا  اب  هتشاد و  عوضوم  نیا  هب 
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اهراک زا  یضعب  ماجنا  یگدامآ  طقف  هورگ  نیا  تسا ، هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  راک  نوناق  هدام 41  نیودت  رد  فلتخم ،" لغاشم  "

هب نادـنز  زا  يدازآ  زا  سپ  هک  میامن  یم  رکذ  ار  يا  هلاس  مناخ 40  عوضوم  لاثم  ناونع  هب  .دـنراد  صاخ  لغاشم  اه و  نامز  رد  ار 
سپ .تشاد  ار  یطایخ  هاگراک  رد  راک  ياضاقت  و  تسه ) هلاس  رسپ 16  دنزرف  کی  ياراد  ناشیا   ) دومن هعجارم  لاغتشا  رذن  هیریخ 

لقادح دودـح 25 %  ) دـیدرگ دـقعنم  ناموت  رازه  هنازور 15  دزمتـسد  دادرارق  ناـشیا  اـب  راـک  نوناـق  فـالخرب  هیریخ ، تقفاوـم  زا 
ضرق ناونع  هب  یطایخ  خرچ  هیریخ  کمک  اب  راک ، ماجنا  ییاناوت  شزومآ و  یتدم  زا  سپ  دش ، راکب  لوغـشم  و  بوصم ) دزمتـسد 

ار دوخ  رهوش  رهاوخ  رهاوخ و  دومن و  يزادنا  هار  یطایخ  هاگراک  دوخ  هناخ  رد  دنمزاین  درف  نیمه  دش و  هیهت  ناشیا  يارب  هنـسحلا 
راک هرادا  نیلوئـسم  رگا  تنایخ ؟ ای  تسا  تمدـخ  نیا  امـش  رظن  هب  راـک .) هرادا  طـباوض  زا  جراـخ  هتبلا   ) دومن راـک  هب  لوغـشم  مه 

هچ دناد  یم  دنوادخ  دـنیامن و  همیرج  ار  مناخ  نیا  مود  هلحرم  رد  هیریخ و  لوا  هلحرم  رد  دـیاب  دـنیامن ، لمع  نوناق  قبط  دـنهاوخب 
سانـش بیـسآ  .دنتـسه  لغـش  دـقاف  راوناخ  تسرپرـس  نانز  دـصرد  ود  داتـشه و   » .دروخ دـهاوخ  مقر  هداوناخ  نیا  يارب  یتشونرس 
دصرد هک 80  راوناخ  تسرپرس  نز  رازه  نویلیم و 500  دوجو 2  تفگ : داد و  ربخ  نانز  یعامتجا  ياه  بیسآ  شیازفا  زا  یعامتجا 

نیا دروم  رد  يدـج  ياه  بیـسآ  اب  هعماج  ات  هدـش  ثعاب  دوش ، یم  هفاضا  اهنآ  هب  نز  رازه  زین 60  هنالاس  دنتسه و  لغـش  دقاف  اهنآ 
نانز شیازفا  دوجو و  رب  هوالع  نانز  شخب  رد  یعامتجا  ياه  يراجنهان  یفاکـش ، دبلاک  رد  تفگ : يو  .دوش  هجاوم  نانز  زا  هورگ 

.درک هراشا  زین  باوخ  نتراک  نانز  رامآ  دشر  داتعم و  نانز  شیازفا  هب  دیاب  راوناخ ، تسرپرس 
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داوم شورف  ییوشانز ، ارف  طباور  ات  یگداوناخ  تیانج  لتق و  زا  يراکهزب  يرگ و  يدکت  درک : دیکأت  یعامتجا  سانش  بیـسآ  نیا 
يدصرد شیازفا 33  زا  یتح  اهرامآ  » (1) .تسا » نانز  دروم  رد  هک  هجوت  لباق  سوسحم و  ياه  بیسآ  یـسنج ، يرگراک  ردخم ،

نیا تالکـشم  دوش و  یمن  كاپ  هلئـسم  دوشن  عوضوم  نیا  لح  يارب  يرکف  رگا  لاـح  ره  هب  (2) .دـهد » یم  ربخ  داتعم  نانز  گرم 
.دریگ یم  ار  هعماج  نابیرگ  هورگ 

نیلولعم  3-4

نودـب نارگراک  اب  يواسم  نامدـنار  دـنناوت  یمن  اـهراک ، یـضعب  ماـجنا  رد  تیدودـحم  نتـشاد  لـیلد  هب  هعماـج  دارفا  زا  هورگ  نیا 
ار هورگ  نیا  مادختسا  يارب  يا  هزیگنا  امرفراک  ات  دنیامن  تفایرد  يرتمک  دزمتسد  دیاب  یلقع  مکح  هب  سپ  دنـشاب ، هتـشاد  تیلولعم 

(3)« دنشاب یم  رفن  رازه  نویلیم و 18  کی  روشک  نیلولعم   » .دشاب هتشاد 

ساسارب مه  نآ  لقادح و  دزمتـسد  ناشیا  هب  دـیاب  امرفراک  دـیامن ، یم  مالعا  تحارـص  هب  راذـگ  نوناق  هک  تساجنیا  لمأت  لباق  اما 
مادختسا ار  تسا  رتمک  وا  راک  نامدنار  دراد و  يرتمک  ناوت  هک  رفن  کی  امرفراک  دیاب  ارچ  يا  هیضرف  نینچ  اب  دزادرپب ، یعسلا  قح 

مه یفاضا  راب  رگا  لاح  تسا ؛ هدرک  تمه  رایـسب  دروایب  نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  میلگ  رهام  نارگراک  اب  دناوتب  رگا  امرفراک  دـیامن ؟
: میامن یم  نایب  ار  ینیع  لاثم  کی  لیذ  رد  .دش  دنهاوخ  راکیب  مه  شنارگراک  رگید  دوخ و  میئامن  لیمحت  وا  هب 

.دندش و مادختسا  مناتسود  زا  یکی  تکرـش  رد  بناجنیا  تساوخ  رد  هطـساو  هب  دنتـشادن  ملکت  یئاونـش و  تردق  هک  يرگراک  ود 
نیا هب  کمک  يارب  یهار  مناوتب  هک  دوب  نیا  نم  فده 
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ناـش جارخا  دـیهاوخ  یمن  رگا  هک "  دوب  نیا  باوـج  مدوـمن  هعجارم  یناـگرا  ره  هب  مداد و  ماـجنا  دـش  يراـکره  .منک  ادـیپ  هورگ 
طیحم رد  یقافتا  رگا  لاثم  روطب  .دروآ  دوجوب  ار  یناوارف  تالکـشم  امرفراک  يارب  دناوت  یم  دارفا  نیا  يرادهگن  ییوس  زا  دـینک ."

هیقب زا  رترید  تارفن  نیا  ییاونش ، مدع  تلع  هب  دنوش و  یم  جراخ  رطخ  طیحم  زا  هدش و  علطم  دارفا  ادص  رـس و  اب  دتفایب ، قافتاراک 
رصقم ار  امرفراک  نوناق  دوش  ثداح  دارفا  نیا  يارب  يرطخ  هلئـسم ، نآ  هجیتن  رد  رگا  دننک و  یمن  ادیپ  عالطا  ًالـصا  ای  هدش و  علطم 

مه همیب  دنک و  مادختسا  ار  وا  دیابن  تسالاب و  رایـسب  دروم  نیا  رد  امرفراک  فرط  زا  تراسخ  تخادرپ  مهـس  دیوگ  یم  دناد و  یم 
ارچ هک  تسا  نیا  لاوس  لاح  .دـنام  یم  امرفراک  هدـهع  رب  هدراو  ناـیز  ررـض و  همه  دـنک و  یم  یلاـخ  هناـش  تراـسخ  تخادرپ  زا 

دوش و لئاق  دارفا  نیا  يارب  ییاه  تیزم  راذگنوناق  دیابن  ایآ  دیامن ؟ مادختـسا  نارگید  اب  ربارب  قوقح  اب  دیاب  ار  لولعم  کی  امرفراک 
مه نیلولعم  هب  دیاب  هتبلا  .دـنیامن  دـقعنم  داد  رارق  یقفاوت  روطب  امرفراک  اب  ناشدوخ  دـهدب  هزاجا  درادـن  هنیزه  کمک  ناکما  رگا  ای 

« تسوا دوخ  رد  لاکـشا  تسین  وا  ياهاپ  زا  بیع  دوشن ، هدـنرب  نوتارام )  ) ینالوط ود  هقباسم  رد  دازرداـم  جـلف  کـی  رگا  : » میئوگب
(1)( نیتشینا )

هقباس ءوس  ياراد  دارفا   3-5

اریز تشاد  دنهاوخن  ار  لاغتشا  ناکما  هجو  چیه  هب  يواسم  طیارـش  اب  يداع و  دارفا  اب  هسیاقم  ماقم  رد  دنراد  هقباس  ءوس  هک  يدارفا 
دارفا هنوگ  نیا  و  ریخ ؟ ای  دراد  هقباس  ءوس  مادختسا  یضاقتم  ایآ  هک  تسا  نیا  دسرپ  یم  امرفراک  ره  هک  یتالاوس  نیرتمهم  زا  یکی 

دزمتسد لقادح  زا  رتمک  اب  یمسر  ریغ  ياهراک  رد  لومعم  روط  هب  هدش  ماجنا  تاقیقحت  اب 
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نادـنز هب  ناینادـنز  تشگزاب  رامآ  هک  تسور  نیا  زا  دـندروآ  یم  يور  فالخ  ياهراک  هب  ای  دـنوش و  یم  راک  هب  لوغـشم  ینوناق 
هدرکن ءانثتـسا  هورگ  نیا  يارب  ار  قوقح  لقادح  نازیم  هکنیا  نوناق و  هب  هجوت  اب  هک  دـننام  یم  راکیب  ای  تسه و  دـصرد  دودح 50 

هدش و بکترم  ییاطخ  یتلع  ره  هب  هتشذگ  رد  يدرف  رگا  .میشاب  یم  دارفا  نیا  رب  یمـسج  یحور و  ياهراشف  دهاش  زور  ره  تسا ،
رایسب دارفا  يارب  نادنز  رد  راک  ناکما  اریز  تسه  باوث  ریغ  ییازـس  مه  نآ  هک  تسه  وا  يازـس  نادنز  دوخ  دشاب ، هداتفا  نادنز  هب 

رگا دـهد و  یمن  راک  هزاجا  وا  هب  نیناوق  اریز  دـنوش  یم  نادـنز  راتفرگ  مه  زاب  سبح ، نامز  ندـنارذگ  زا  سپ  یلو  تسا  دودـحم 
دیاش دنداد و  یم  ناشن  ار  دوخ  ییاناوت  رتمک  قوقح  اب  راک  یتدم  زا  سپ  دیدرگ ، یم  نیودت  هناگادـج  راک  نیناوق  دارفا  نیا  يارب 

یم هبرجت  ار  يرتهب  یگدـنز  ناشیا  ياهداوناخ  دنتـشگ و  یمن  زاب  نادـنز  هب  ددـجم  هدومن و  ادـیپ  یفکم  قوقح  اب  روخ  رد  یلغش 
دزمتـسد لقادح  دروم  رد  ار  هورگ  نیا  دنهاوخب  سلجم  زا  هک  میـشاب  یم  ینزیار  لاح  رد  نادنز  تاماقم  اب  هطبار  نیا  رد  .دـندومن 

.دیامن ینثتسم  نوناق  لومش  زا 

دایتعا زا  ناگتفایاهر  نیداتعم و   3-6

نیا دنتـسه و  اهراوید  اه و  هلیم  ینادـنز  یلبق  هورگ  دایتعا و  ینادـنز  هورگ  نیا  هک  تسا  راد  هقباس  دارفا  هب  هیبش  مه  نیداتعم  عضو 
یتح دیامن  یمن  مادختسا  ار  ناشیا  امرفراک  دنتسین و  یلومعم  دارفا  اب  ربارب  راک  ماجنا  هب  رداق  یمـسج  تالکـشم  هطـساوب  زین  هورگ 
نیا تارثا  تسا و  فیعض  دارفا  هب  ملظ  قادصم  نیا  هک  دهد  یمن  هزاجا  نوناق  دنوش  راک  هب  لوغـشم  مه  رتمک  دزم  اب  دنهاوخب  رگا 

.دوش یم  دراو  هعماج  لک  هب  نآ  تراسخ  و  هتفرن ، نیب  زا  ملظ 
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دیدـج رامآ  قبط  هنافـساتم  .دـنیامن  یم  التبم  ار  رگید  دارفا  هدروآ و  يور  دـمآرد  تهج  داوم  شخپ  هب  نیداـتعم  هک  تسا  هنوگنیا 
مورحم ندرک  راک  زا  ار  نارگید  هتـسشن و  نما  لحاس  رد  مینک  رکف  دـیابن  .تسا  هتفای  شهاک  لاـس  ات 17  هب 13  دایتعا  عورـش  نس 

تنـس نیا  دـش و  دـنهاوخ  دایتعا  راتفرگ  ادرف  دـنهد  یمن  ار  داتعم  ناراکیب  نیا  راک  هزاجا  هک  ینارگراک  نامه  هداوناخ ي  .مییاـمن 
دنمزاین دارفا  نیا  هب  کمک  يارب  رما  نیلوئسم  دیاب  .دراد  هدهعرب  ار  یساسا  شقن  دوخ  ياجرد  نیلوئسم  تیلوئـسم  .تسه  دنوادخ 

نیا ات  دنزادرپب  نیناوق  حالصا  هب  یتسیزهب ، دادما و  هتیمک  لثم  یتلود  ياه  هیریخ  تیوقت  ياجب  دنراد  ندرک  راک  ناوت  هک  راک ، هب 
رگا .دوش  هتخومآ  يریگیهام  نانآ ، هب  نداد  یهام  ياجب  عقاو  رد  دنوش ، لوغشم  راک  هب  نارگید  هب  زاین  نودب  يزارفارس و  اب  هورگ 

قوقح ای  دوخ  ناوت  دح  رد  يراک  دنناوت  یم  لقادح  دوش  هتشادرب  دارفا  نیا  شود  زا  رگراک ، زا  تیامح  کمک و  حالطصا  هب  نیا 
ياه تساوخ  رد  اه و  همان  اب  دارفا  زا  هورگ  نیا  دوش  یم  داهنـشیپ  .تسا  ناشیا  يارب  يراـکیب  زا  رتهب  رایـسب  هک  دـنیامن  ادـیپ  رتمک 

.دندرگ ءانثتسا  نوناق  لومش  زا  هک  .دنراد  راهظا  دنیامنب و  ار  ناشدوخ  دروم  رد  نیناوق  حالصا  تساوخرد  ینوناق  عجارم  هب  هتسویپ 

يرمتسم دقاف  نادنملاس   3-7

تـسه هورگ  نیا  ناوت  دح  رد  هک  ناسآ  ياهراک  رد  یتسیاب  دنـشاب  يدمآرد  ای  يرمتـسم و  دـقاف  رگا  تلوهک  نس  رد  نادـنملاس ،
شالت راک و  يرمع  زا  سپ  دـننام و  یم  راکیب  ناناوج ، اب  تباـقر  رد  یفاـک  ییاـناوت  مدـع  هب  هجوت  اـب  یلو  دـنوش  راـک  هب  لوغـشم 

زا جراخ  دنناوتب  دنیامن  یگدـنز  يزارفارـس  اب  یتسیاب  هک  نادـنمزاین  زا  هورگ  نیا  رگا  .دنـشاب  یتخـس  رد  شاعم  رارما  يارب  یتسیاب 
.ددرگ یم  مهارف  ناشیا  يارب  ناسآ  دازآ و  لغاشم  ندروآ  تسدب  ناکما  دنوش ، راک  هب  لوغشم  نیناوق  لومش 
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زا يرامشیب  دادعت  نونکا  مه  .ددرگ  یم  لماش  زین  ار  نالاسگرزب  میرکت  مدع  و  دوش ، یم  ناراوگرزب  نیا  لاغتـشا  عنام  یلعف  نوناق 
.میزرو تمه  نوناق  نیا  حالصا  رد  دیاب  همه  تلع  نیمه  هب  .دنشاب  یم  یگتسشنزاب  قوقح  دمآرد و  نودب  نادنملاس 

نازابرس  3-8

نیلوسم هک  دنراد  يدایز  تغارف  ياه  نامز  يزابرـس ، نامز  تدم  رد  دنـشاب  یم  روشک  تینما  تمدخ  رد  هک  ناناوج  زا  هورگ  نیا 
هفرح نیا  رگا  .دـنزومایب  ار  هفرح  کی  دوخ  تمدـخ  نامز  رد  هک  دـنا  هدـش  بلطم  نیا  ناـهاوخ  دـنا و  هدومن  هراـشا  نآ  هب  مه  رما 
ندوب يواسم  اب  یلو  .دـنیامن  ینایاش  کمک  نازابرـس  هداوناخ  داصتقا  هب  دـناوت  یم  دـشاب ، مه  يرـصتخم  دـمارد  اـب  هارمه  يزومآ 

مادختسا رد  نازابرس  رگا  .دوش  یمن  ناشیا  مادختسا  هب  رضاح  نایامرفراک  زگره  یمومع ، نارگراک  اب  نازیزع  نیا  یتعاس  دزمتسد 
رتمک شاعم  رارما  يارب  اه  هداوناخ  زاین  هطـساوب  يرارف  نازابرـس  دادـعت  دـنیامن  دـقعنم  دادرارق  نایامرفراک  اب  یقفاوت  روطب  دـنناوتب 

.ددرگ یم  مهارف  زین  ناشی  اه  هداوناخ  نازابرس و  يرکف  تینما  و  دش ، دهاوخ 

جالعلا بعص  نارامیب   3-9

یناوت و مک  لیلد  هب  نایامرفراک  فرط  زا  ندش  مادختسا  مدع  اب  يرامیب  جنر  لمحت  رب  هوالع  هک  هعماج  نادنمدرد  زا  تیعمج  نیا 
نیودت رد  هجوت  مدع  هطـساو  هب  هک  دشاب  یم  دنمزاین  هورگ  نیا  رب  فعاضم  ملظ  نیا  .دنوش و  یم  هجاوم  راک  نامدنار  ندوب  نییاپ 

.دوش نیودت  هناگادج  نیناوق  هورگ  نیا  يارب  دوش  یم  داهنشیپ  اذل  .دنا  هدمآ  دوجو  هب  نیناوق 
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نایئاتسور  3-10

عمجت زکارم  زا  اه  اتسور  يرود  هطساو  هب  اه  هنیزه  نیا  دشاب و  یم  اه  رهش  زا  رتالاب  ییاتسور  قطانم  رد  اه  هاگنب  داجیا  ياه  هنیزه 
ببس نیدب  .دشاب  یم  اه  رهش  زا  رت  نارگ  اه  اتسور  رد  اه  هاگنب  جاتحیام  هیهت  هنیزه  نینچمه  دیآ ، یم  دوجو  هب  تامدخ  تعنص و 
زکارم لاغتـشا  داجیا  رد  ضیعبت  نیا  عفر  يارب  .دوش و  یمن  هتفرگ  لکـش  اه  اتـسور  رد  روآ  دوس  ياه  هاـگنب  ـالوصا  هک  دـشاب  یم 

.میشاب هتشاد  يا  هناگادج  نیناوق  ییاتسور 

همانزور ) .تسا هنکس  زا  یلاخ  یبونج  ناسارخ  ياه  اتسور  دصرد   47 دنتفگ : سلجم  يزرواشک  نویسیمک  وضع 

رهم 1395)  10، رگراک راک و 

عیانص  3-11

ینوناق عنم  هطـساوب  دـنیامن ، یم  تفایرد  قوقح  راـک ، هرادا  بوصم  زا  رتمک  دزمتـسد  اـب  اـهنآ  نارگراـک  نونکا ، مه  هک  یعیاـنص 
تراظن مدع  نآ  هجیتن  هک  دنـشاب  یم  تیلاعف  لاحرد  کچوک  زکارم  ای  لزانم و  رد  يدارفنا  روطب  لغاشم  نیا  دنرادن و  راک  هزاجا 

هدش رکذ  ياه  تیدودـحم  رگا  .تسا  هنیزهرپ  اه  هاگراک  یگدـنکارپ  رطاخ  هب  دوش ، ماجنا  مه  یمک  تراظن  رگا  هدوب و  دـیلوت  رب 
تراظن ياه  هنیزه  رتگرزب  ياه  هاگراک  رد  دـنوش و  لیدـبت  گرزب  ياه  هاگراک  هب  دـنناوت  یم  کـچوک  زکارم  نیا  دوش  هتـشادرب 

دومن دیلوت  یللملا  نیب  تباقر  لباق  یلوصحم  ناوت  یم  ایازم  نیا  هطـساو  هب  .دبای  یم  شهاک  لقن  لمح و  هیلوا و  داوم  مجح  دیلوت ،
دنرب یم  يرتشیب  دوس  هدمآ  تباقر  هنحـص  هب  ددجم  ناناگرزاب  دریگ و  یم  لکـش  مه  لوصحم  دنرب  لوبق ، لباق  دیلوت  اب  هارمه  هک 
تمیق رازاب  رد  سانشان  لوصحم  زا  رتنارگ  دنرب ، اب  ِلوصحم  دیلوت  اریز  دنوش  یم  عفتنم  مه  نارگراک  ناشیا ، رتشیب  دوس  ببس  هب  و 

.دوش یم  يراذگ  تمیق  ربارب ، نیدنچ  هب  یتح  يدراوم  رد  هکدراد 
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نتفر نیب  زا  دـیدج و  دـنرب  لیکـشت  مدـع  اـه و  هناـخرد  شرف  دـیلوت  لـیلد  هب  .تـسا  هداـتفا  یناریا  شرف  يارب  قاـفتا ، نـیا  سکع 
، فورعم همانـسانش  نتـشادن  تلع  هب  نینچمه  دنـشاب و  یمن  رادروخرب  مزال  تیفیک  زا  يدـیلوت  ياـه  شرف  رثکا  یمیدـق  ياهدـنرب 
رد  ) .تسا هدش  دنمزاین  نادنمرنه  نیا  دزمتسد  ندش  مک  نآ ، لصاح  تسا و  هدش  فیرعت  یعقاو  دح  زا  رت  نیئاپ  رایـسب  اهنآ  تمیق 

(. تسا ناموت  طسوتم 1000  روطب  دنک ، یم  راک  شدوخ  يارب  هناخ  رد  هک  فاب  یلاق  رگراک  کی  دزمتسد  رضاح  لاح 

ناکما لمعلاروتسد و  حالصا  اب  هک  تسین  هداس  رگراک  کی  قوقح  دصرد  زا 10  شیب  تعاس  ره  هک  شرف  هدنفاب  رفن  کی  ترجا 
.دوب میهاوخ  شرف  ناگدنفاب  يارب  يرتهب  دزمتسد  تفایرد  دهاش  یناریا  شرف  رد  دنرب  داجیا 

فذـح ناشنارگراک ، دزمتـسد  ندوب  الاب  لیلد  هب  هک  لغاشم  زا  یـضعب  دزمتـسد ، لقادـح  ياه  كالم  نییعت  رد  نوناق ، حالـصا  اب 
یمئاد يارب  ینوناق  عنم  اریز  دننک ، یم  ادـیپ  تیمـسر  هرابود  رازاب  زا  هدـش  فذـح  لغاشم  دـنوش و  یم  ءایحا  ددـجم  دـندوب  هدـش 

هب هک  رتمک ، يراکیب  رتشیب و  رگراک  هب  زاین  رتشیب و  لغش  نآ ،  هجیتن  هک  درادن  دوجو  راک  رازاب  رد  لغاشم  نیا  روهظ  ندرکراک و 
.دوش یم  رجنم  دنک  یم  کمک  تعنص  قنور 

نادنمزاین لاغتشا  حرط  نیفلاخم   3-10

: تسه لیذ  حرش  هب  تسا  هدیسر  ام  هب  نونکات  هک  حرط  نیفلاخم  ياه  هغدغد 

.دومن ینثتسم  نوناق  زا  ار  هورگ  ناوت 7  یمن  درادن و  ءانثتسا  نوناق  - 1

؟ تسیچ نآ  ندوب  حیحص  تنامض  دنزب و  ررض  يرگید  ياج  هب  تسا  نکمم  - 2

.دوش یمن  هفاضا  لغش  دنوش و  یم  نیلغاش  نیزگیاج  نادنمزاین  حرط  نیا  اب  - 3

.دوش یم  رتمک  دنتسه  راکب  لوغشم  نونکا  مه  هک  دنمزاین  نیلغاش  دمآرد  - 4

.دراد یمک  دصرد  الاک ، هدش  مامت  تمیق  رد  نارگراک  دزمتسد  - 5
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.دیئامن یم  لمع  نایامرفراک  ناراد و  هیامرس  عفن  هب  امش  - 6

.دیشاب یم  يراد  هیامرس  متسیس  رادفرط  امش  - 7

.دبای شیازفا  نادنمزاین  هب  تلود  ياه  کمک  دیاب  - 8

راشقا ًالمع  یلعف  راک  نوناق  اب  هک  تسه  یلاحرد  نیا  درادـن و  ءانثتـسا  نوناق  هک  دـنیامن  یم  راـهظا  حرط  نیا  نیفلاـخم  لوا : دروم 
دندش یمن  ءانثتسا  نارگراک  زا  هورگ  نیا  دوب ، هدش  نیودت  حیحص  نوناق  رگا  دنا و  هدش  ینثتسم  ندرکراک  زا  هعماج  ریذپ  بیـسآ 

هک تسه  هعماـج  رد  رـشق  نیا  هدرتسگ  يراـکیب  اعدـم ، نیا  لـیلد  .میئاـمن  مکاـح  اـهنآ  يارب  ار  ءانثتـسا  هدـئاق  میهاوخب  نونکا  هک 
دراد و دوـجو  روسناـسآ  ناـمتخاس  کـی  رد  هک  میریگب  رظن  رد  .تسا  هدروآ  مهارف  ار  یعاـمتجا  تالـضعم  زا  يرایـسب  تاـبجوم 

روسناسآ زا  دـهاوخب  اقآ  دـنملاس  رفن  دـنچ  نآ  زا  دـعب  دـنرادن ، ار  روسناـسآ  زا  هدافتـسا  قح  ناـیاقآ  ًـالثم  هک  ددرگ  عضو  ینوناـق 
یم هتفگ  خساپ  رد  دنوش ، روسناسآ  راوس  نایاقآ  دوش  یمن  درادن و  ءانثتـسا  نوناق  تسا و  نوناق  ریخ ! دوش ، راهظا  دنیامن ، هدافتـسا 

ینوناق ضقن  دنک  هدافتـسا  روسناسآ  زا  رفن  دـنچ  رگا  لاح  تسا  هدرک  داجیا  یهورگ  فذـح  رد  ار  ءانثتـسا  نیلوا  دوخ  نوناق  دوش 
.دنیامن هدافتسا  روسناسآ  زا  يواسم  روط  هب  همه  داد  یم  هزاجا  نوناق  یتسیاب  ًاساسا  هدوب و  هابتشا  هک  تسه 

دییأـت تعنـص و  یللملا  نیب  قفوم  ياـهوگلا  هب  هعجارم  نآ  هاـتوک  خـساپ  تسه و  هچ  حرط  ندوب  حیحـص  تنامـض  هک  مود : دروم 
اجنیا هب  مینک  یم  لوبق  ار  یجراخ  يوگلا  یتعنـص  صـصخت و  ره  يارب  هک  تسا  هنوگچ  نینچمه  .تسه  راک  یللملا  نیب  ناـمزاس 

هب دنیامن ! یم  تیامح  نآ  زا  ناهج  ياهروشک  زا  دـصرد  کی  طقف  هک  تسا  هدـش  طلغ  يوگلا  کی  قلاخ  ام  روشک  دـسر  یم  هک 
.درادن ام  روشک  نوناق  لکش  هب  يراک  نوناق  ایند  رد  يروشک  چیه  ابیرقت  نوناق ، ندوب  یملع  ریغ  لیلد 
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یم نادـنمزاین  ررـض  هب  هک  میا  هدومن  عضو  ار  ینوناق  ام  سپ  میئوگب  دـیاب  دـنوش  یم  نیلغاش  نیزگیاج  نادـنمزاین  هک  موس : دروم 
نوناق حالـصا  تروص  رد  و  ...تسا ! ملظ  نیع  دشاب ، نینچ  رگا  و  ..دـننک !! یم  ررـض  نیلغاش  نوناق  نآ  نتـشادرب  اب  هک  ....دـشاب !!

يرتشیب شالت  دـیاب  دوخ  هاگیاج  ظفح  يارب  نیلغاش  دـنیامن و  یم  باختنا  ار  يرت  نیئاپ  دزمتـسد  اـب  رت  هداـس  ياـهراک  نادـنمزاین 
.دنیامن

دصرد مینادب  دیاب  دوش ، یم  رتمک  دنـشاب  یم  راک  هب  لوغـشم  نونکا  مه  هک  دنمزاین  نیلغاش  دمآرد  دیامن  یم  ناونع  مراهچ : دروم 
قافتا نیا  شزرا  هک  دنوش  راکب  لوغشم  دنناوت  یم  يرایسب  دارفا  حرط  نیا  اب  دنـشاب و  یم  راکب  لوغـشم  هورگ  نیا 7  زا  يدودحم 

.دوش مه  رت  دایز  یتح  و  دـنیامنن ، رییغت  ناشدزمتـسد  تسا  نکمم  یلبق  هقباس  رتشیب و  شالت  اب  لغاش  دارفا  لاح  نیع  رد  دراد و  ار 
ساسا رب  رالد  رازه  هنالاس 20  دمارد  ياراد  یناریا  ياه  هداوناخ  زا  دصرد  دودح 56  رضاح  رد  يرنکم ، یناهج  هسسوم  تاقیقحت 

زا شیب  تبسن ، نیا  .مینک  یم  فیرعت  هدننک " فرصم  ياه  هداوناخ  ناونع "  هب  ار  نآ  ام  هک  یحطس  دنتـسه ، دیرخ  تردق  يربارب 
اب هک  تسا  هیسور  اهنت  زین  نیچ )  دنه ، هیسور ، لیزرب ،  ) BRIC ياه روشک  رد  تسا و  دنه  نیچ و  هب  طوبرم  ياه  تبسن  ربارب  ود 

.تسا کیزکم  ای  يزلام  هیکرت  زا  رتالاب  ناریا ، هنارس  یشورف  هدرخ  دیرخ ، تردق  يربارب  ظاحل  زا  عقاو ، رد  .دنک  یم  يربارب  ناریا 

.دشاب یم  دزمتسد  الاک  تمیق  لصا  دوش  ناونع  دیاب  دراد ، یمک  دصرد  هدش  مامت  تمیق  رد  نارگراک  دزمتسد  مجنپ : دروم 
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هک تسا  هدش  مامت  تمیق  دـصرد  ناریا 11  روشک  رد  الاک و  هدـش  مامت  تمیق  دـصرد  نیچ 5  روشک  رد  دزمتـسد  دوش  یم  ناونع 
.دشاب یم  هدش  مامت  تمیق  رد  یمهم  رتماراپ  دوخ 

، يدنب هتـسب  دیلوت ، لحارم  رد  لیدبت  هیلوا و  داوم  ندرک  صلاخ  لقن و  لمح و  ات  نداعم  رد  هیلوا  داوم  تشادرب  زا  مینادـب  دـیاب  اما 
ره يارب  زاین  دروم  تالآ  نیـشام  تخاس  نینچمه  ددرگ و  یم  نیمأت  رگراـک  هب  میقتـسم  دزمتـسد  تخادرپ  اـب  همه  شورف ، عیزوت ،
یم لیخد  نآ  رد  امرفراک  دوس  رگراک و  ترجا  همه  همه و  فرصم ، لحم  ات  أدبم  زا  نآ  لاقتنا  هدش و  دیلوت  يژرنا  یتح  هلحرم و 

، لوا زا : دـنترابع  بیترت  هب  رثوم  لماوع  الاک ، هدـش  مامت  تمیق  رد  تسا ؟ هدرک  رکف  مهم  نیا  هب  راذـگ  نوناق  نونک  ات  اـیآ  .دنـشاب 
لوپ و شزرا  مراهچ  تایلام ، تلود و  مهس  موس  امرف ، راک  دوس  مود  هدننک ، فرصم  ات  نداعم  زا  دودح 40 ) %  ) نارگراک دزمتسد 

.دشاب یم  نداعم  رد  هیلوا  داوم  شزرا  مهس  دشاب ، یم  زیچان  رایسب  هک  مجنپ 

ددرگ حالصا  نوناق  رگا  ًالمع  دشاب و  یمن  نینچ  میئامن ، یم  لمع  نایامرفراک  ناراد و  هیامرـس  زا  يرادفرط  هب  ام  هک  مشـش : دروم 
نیب رتـشیب  تباـقر  نآ  هجیتـن  دـنزادرپب ، لاغتـشا  داـجیا  هب  يرتـشیب  ناـیامرفراک  نـینچمه  دـنیایب و  راکرـس  رب  يرتـشیب  نارگراـک  و 

تـسا هدـش  ثعاب  هک  دـشاب  یم  نایامرفراک  عفن  هب  ًالمع  یلعف  نوناق  ددرگ و  یم  مه  رتمک  ناشیا  دوس  دوش و  یم  ناگدـننکدیلوت 
.دنشاب لوغشم  دمآرد  بسک  هب  بیقر  یب  یلعف  نایامرفراک  دنوش و  راک  بسک و  دراو  دنناوتن  دیدج  نایامرفراک 
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ار مود  دروم  خساپ  نامه  دیاب  دنـشاب ، یم  يراد  هیامرـس  متـسیس  رادـفرط  حرط  نیا  ناگدـنهد  داهنـشیپ  دوش  یم  اعدا  متفه : دروم 
زا رت  رظن  بحاص  ار  دوخ  دروم  نیا  رد  هک  میئامن  یمن  هیهت  نوریب  يایند  زا  ار  هتفرـشیپ  تعنـص  مادک  ام  هکنیا  دومن و  نایب  ددـجم 
ایند رد  صصختم  لابند  هب  همه  همه و  نیگنس  عیانـص  امیپاوه ، هراوهام ، کشوم ، دیلوت  دروم  رد  میناد ؟ یم  ایند  نیـصصختم  همه 

يراد هیامرس  متسیس  رادفرط  ار  لباقم  فرط  یللملا  نیب  حرط  کی  ندرک  موکحم  يارب  دسر  یم  هک  هطقن  نیا  هب  لاح  میشاب و  یم 
.میئامن هدافتسا  راک  نوناق  حالصا  رد  یللملا  نیب  ياهدرواتسد  زا  دیاب  ام  .مییامن  یم  یفرعم 

، دیامن هدروآرب  ار  اه  هورگ  نیا  ياهزاین  اه ، هیریخ  تلود و  يدقن  ياه  کمک  دیاب  دـنیامن  یم  مالعا  حرط  نیفلاخم  متـشه : دروم 
رارق لاوس  دروم  اهنآ  یناسنا  تمارک  دننک و  جک  ار  ناشندرگ  ات  میهدب  هقدص  اهنآ  هب  میهدـن و  راک  هزاجا  ناشیا  هب  ام  هکنیا  ینعی 

ریغ لئاسو  اب  هضواعم  اب   ) دنداد راک  رازبا  دوب  هدرک  هقدـص  تساوخ  رد  هک  یـصخش  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  دریگ ؟
ره هب  ام   (1) .دشاب نآ  رب  هقدص  شارخ  هک  ییایب  يا  هرهچ  اب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  رتهب  وت  يارب  نیا  دنتفگ  و  شدوخ ) يرورض 

، یشاقن ملیف ، باتک ، تروصب  .میشاب  یم  هعماج  نادنمزاین  رب  یمئاد  ملظ  نیا  عفر  لابند  لاعتم ، دنوادخ  هب  لکوت  اب  نکمم  تروص 
.میشاب یم  راک  نیناوق  حالصا  ددصرد  مدرم  یعمج و  ياه  هناسر  اب  طابترا  نیلوئسم ، اب  طابترا  اهرانیمس ، ییاپرب  روتاکیراک ،
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؟ دننیب یم  ررض  يراکیب  زا  نیناوق  بجوم  هب  ییاه  نامزاس  هچ  مراهچ : لصف 

هراشا

تراسخ دوش  یم  نیمأت  یلم  هجدوب  زا  یتلود  ياه  نامزاس  هنیزه ي  هکنیا  هب  هجوت  اب  میئامن  يروآداـی  دـیاب  بلطم  عورـش  زا  لـبق 
.دشاب یم  نآ  دارفا  هعماج و  لک  شود  رب  زین  نآ 

یمالسا ياروش  سلجم   4-1

راک و هب  نداهن  شزرا  ساسارب  دیدج  نیناوق  بیوصت  نینچمه  راک و  نوناق  هدام 41  ندومن  فافش  تهج  رد  رگا  مرتحم  داهن  نیا 
سلجم رابتعا  هب  ادتبا  رد  دیامن ، مادـقا  هعماج  گنهرف  رتشیب  هچره  حالـصا  تهجرد  اه  دادرارق  رد  هدارا  تیمکاح  لصا  لاغتـشا و 

لیلد هب  سلجم  رب  هدراو  ياـه  هنیزه  یفرط  زا  دـیامن و  یم  يریگوـلج  فراـعتمان  ياـه  شور  هب  لـئاسم  لـح  زا  هدوـمن و  کـمک 
هتبلا .دوب  میهاوخ  روشک  رتشیب  هچره  تفرـشیپ  دـهاش  تیاهن  رد  دـیآ و  یم  نیئاـپ  رتمهم  لـئاسم  زا  ندـش  لـفاغ  ررکم و  تاـسلج 

هک هتـسیاش  راک  يور  رب  قیقحت  هلمج  زا  دوش ، یم  هدینـش  یلبق  تابوصم  فالخرب  راک  گنهرف  حالـصا  تهجرد  یبوخ  ياهادص 
دزمتـسد كالم  رگراک  ناوت  دـش  یم  هتفگ  ًالبق  هک  تسا  نیا  رد  ود  نیا  توافت  .تسا  هدـش  بوصم  یعـسلا  قح  نآ  ياج  هب  ًالبق 

.دشاب یم  راک  نامدنار  ثحب  نونکا  یلو  هدام 41 ) هرصبت 2   ) دایز هچ  دشاب و  مک  هچ  تسا ،

سلجم اهداهنشیپ ، نیا  هب  تسا  دیما  .دراد  یفنم  شقن  گنهرف  حالصا  رد  هک  دریگ  یم  رارق  یـسررب  دروم  مه  يرگید  دراوم  هتبلا 
همیب تخادرپ  اهنآ  زا  یکی  .دهدن  قفاوم  يأر 
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، دوش بوصم  یحرط  نینچ  رگا  .دنا  راکیب  دنا و  هدنارذگ  يا  هفرح  ینف و  نامزاس  رد  ار  هفرح  کی  هک  تسه  یناراکیب  هب  يراکیب 
تمـس هب  هعماج  دوب و  دـهاوخ  ندرکراک  زا  رت  ناسآ  رایـسب  يا  هفرح  ینف و  ناـمزاس  رد  صقاـن  روطب  مه  نآ  نف  کـی  نتفرگداـی 

هب یفرعم  ره  ءازا  هب  اما  دوش  یم  نییعت  قوقح  راکیب  درف  يارب  هتفرـشیپ  ياهروشک  زا  یـضعب  رد  .دـش  دـهاوخ  هداد  قوس  يراـکیب 
رد زکرم ، هب 10  یفرعم  زا  سپ  هدـش و  رـسک  هدـش  نییعت  قوـقح  دوشن 10 % لغاش  راـکیب  صخـش  رگا  راـک ، هرادا  فرط  زا  راـک 

قیرط هب  ام  هعماجرد  اما  ملاس ، هعماـج  کـی  رد  ندرک  راـک  گـنهرف  ینعی  نیا  .دوش  یم  فذـح  وا  قوقح  شریذـپ  مدـع  تروص 
نیا .دشاب  هتفرگن  يراکیب  همیب  هدش و  ادج  راک  طیحم  زا  هک  مسانش  یم  ار  يرگراک  رتمک  رضاح  لاح  رد  دوش ؛ یم  لمع  يرگید 
تیب زا  راکیب  ناونع  هب  دـنوش و  یم  راکب  لوغـشم  دـنرادن  همیب  هب  زاین  هک  رگید  لـغاشم  رد  تراـهم  ندروآ  تسد  هب  زا  سپ  دارفا 

؟ میتشذگ یم  نآ  زا  یتحار  نیا  هب  دوب  نامدوخ  بیج  زا  لوپ  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  لاوس  .دـنیامن  یم  تفایرد  يراکیب  همیب  لاملا 
یتحار هب  رگید  دوش  رـسک  ناشیا  قوقح  راکب 10 % یفرعم  ره  ءازا  هب  هک  دـشاب  رابجا  رگا  یلو  دـنا  راکیب  ًاـعقاو  مه  يدادـعت  هتبلا 
بوصم یقیرط  هب  نیناوق  تسا  رتهب  دـشاب ." یمن  بولطم  ام  رظن  زا  هدـش  یفرعم  راک  هک " دـنداد  یمن  خـساپ  راک  هرادا  هب  هنوگنیا 

هب مادختـسا  يارب  یمناـخ  لـبق  یتدـم  هکنیا  رگید  دروم  .دوش  هتـسب  ندرکن  راـک  گـنهرف  داـجیا  يارب  فـالخ  ياـه  هار  هک  دوش 
هنایهام هدوب و  سلجم  هدـنیامن  کی  رتفد  دـنمراک  لاس  مین  کـی و  هک  تشاد  راـهظا  هدرک و  هعجارم  نم  ناتـسود  زا  یکی  تکرش 
هعجارم تکرـش  نیا  هب  نونکا  دزمتـسد  یمک  تلع  هب  تسا و  هتـشاد  تفاـیرد  قوقح  راـک  هرادا  بوصم  موس  کـی  لداـعم  یغلبم 
حیحـص ار  نوناق  راذگ ، نوناق  هتبلا  تسین ؟ نوناق  نآ  ءارجا  هب  رداق  مه  هدنیامن  دوخ  هک  دوش  یم  بوصم  ینوناق  ارچ  تسا ! هدومن 

نآ يارجا  مدع  لباقم  رد  ارچ  هدام 41 .)  ) دوش یمن  ءارجا  یلو  هداهن  انب 
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هتشاد زور  رد  راک  هقیقد  زا 25  شیب  نامدنار  اب  رتهب  يا  هعماج  یمالسا  ياروش  سلجم  يراکمه  اب  تسا  دیما  دوش ؟ یمن  تمواقم 
هخسن کی  مهد  مهن و  هرود  ناگدنیامن  همه  يارب  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  لاغتـشا  رذن  هیریخ  فرط  زا  همان  هس  نونک  ات  .میـشاب 

.دریگ رارق  نازیزع  نیا  رظن  دروم  دیما  هک  هدش  لاسرا  يراکیب  رد  نم  شقن  باتک  زا 

.دشاب یم  مدرم  يارآ  هب  یهجوت  یب  راک ، نوناق  حالصا  هب  نداد  يار  باتک و  نیا  ندومنن  هعلاطم  بناج  نیا  رظن  هب 

لاسما هجدوب  هحیال  رد  تلود  دوش ، ینیب  شیپ  فده  نیا  ققحت  راک  زاس و  دیاب  تسیرابتعا و  عبانم  دـنمزاین  یلغـش  ياه  تصرف  » 
شیازفا لایر  درایلیم  رازه  فقـس 40  ات  ار  رابتعا  نیا  سلجم  هک  تسا  هتفرگ  رظن  رد  ناناوج  لاغتـشا  يارب  لاـیر  دراـیلیم  رازه   20
يرابتعا نینچ  لغـش ، کی  داجیا  ياه  هنیزه  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  دـنچره  دـننک  کمک  تلود  لاغتـشا  ياه  همانرب  ققحت  هب  ات  داد 

ناموت نویلیم  دودـح 80  نآ  غلبم  هک  رفن  کی  لاغتـشا  هنیزه  رب  ار  بوصم  غلبم  رگا  دـیئامن  هظحـالم   (1)« .دوب دهاوخن  وگ  خـساپ 
دادعت غلبم و  نیا  اب  دومن  داجیا  لاغتشا  رفن  رازه  يارب 50  ناوت  یم  میئامن  هسیاقم  دسر ) یم  مه  ربارب  ات 10  يدراوم  رد  هک   ) تسه

؟! دومن داجیا  راک  وجشناد  لیصحتلا و  غراف  نویلیم  تیعمج 5  يارب  ناوت  یم  هدنیآ  لاس  دنچ  ات  راک  يایوج  دارفا 

دنلاعف ریغ  رفن  رازه  نویلیم و 700  جنپ  دادعت  نیا  زا  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  لیـصحتلا  غراف  وجـشناد و  رازه  نویلیم و 200   11»
.(2)«

هدیدرگ و نارگراک  يارب  دروم  یب  عقوت  ثعاب  تسا و  هدش  مالعا  نارگراک  هدنیامن  يوس  زا  هنافسأتم  هک  ییاهدرکلمع  اهراعش و 
نیا رد  .تسا  هدش  دیلوت  رد  رتشیب  دوکر  ببس 
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نیا زا  یخرب  .تسا  هدیدرگ  دیلوت  نامدـنار  ندـش  مک  ثعاب  بلطم  نیا  تسا  هدـشن  هتفرگ  رظندـم  روشک  لاغتـشا  طیارـش  بلاطم 
 : زا دنترابع  اهراعش 

.تسا (1) نارگراک  یلغش  تینما  يارب  يدیدهت  تقوم ، ياهدادرارق 

.تسا (2) هدرک  هدروخرس  ار  نارگراک  يدزم ، تارکاذم  رد  يراعش  درکلمع 

(3) .دوش عفر  دیاب  نارگراک  تشیعم  دزمتسد و  نیب  فاکش 

.دننکن (4) اهر  ار  دزمتسد  ثحب  يرگراک  تانایرج 

.تسا هدـش  رتشیب  یگدروخرـس  ثعاب  هدومن و  داجیا  اجبان  عقوت  دنتـسین  نآ  قحتـسم  هک  یناسک  هب  قح  نداد  تاـیبدا و  هنوگ  نیا 
یم هسیاقم  هتفرشیپ  ياهروشک  نارگراک  اب  ار  دوخ  هنوگچ  دنهد  یم  ماجنا  دیفم  راک  تعاس  ات 2  هقیقد  شنامدرم 25  هک  يروشک 

تخـس هب  یگقالع  یب  ندرکن و  راک  گنهرف  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنهد و  یم  ماجنا  دـیفم  راک  تعاس  ات 7  هنازور 4  هک  دنیامن 
.دشاب یم  اج  یب  تاراهظا  نیمه  هجیتن  یشوک ،

لاقتنا دوخ  نارگراک  هب  ارنآ  دناوتب  هک  دراد  یلغش  تینما  دوخ  تکرش  يرادهگن  يارب  امرفراک  یلعف  طیارش  اب  رگم  رگید  رظنم  زا 
یلغـش تینما  ثعاـب  نارگراـک  حیحـص  درک  راـک  هتفرـشیپ  ياـهروشک  رد  تسا و  ناریا  صوـصخم  تینما  راعـش  نـینچمه  دـهد ؟

.دوش یم  امرفراک  یلغش  تینما  نآ  هجیتن  نارگراک و 

، یجراخ يراذگ  هیامرـس  دناوتب  رتهب  هک  دراد  زاین  يداصتقا  هب  ناریا  یناهج ، داصتقا  اب  ددـجم  طابترا  لماک  يایازم  زا  عافتنا  يارب 
نیا .دیامن  بذج  بلج و  ار  صصخت  يژولونکت و 
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رتایوپ تباقر  هب  بیغرت  هک  تسا  يراک  بسک و  طیحم  رتالاب و  يراک  ياه  تراهم  يریذـپ و  فاطعنا  اب  راک  يورین  کی  مزلتـسم 
هرهب ياه  صخاش  دیاب  ناریا  یلک  روط  هب  .دنبای  دوبهب  دـیاب  زین  یتکرـش  تیمکاح  نوناق و  تیمکاح  تیفافـش ، .دـیامن  يروآون  و 

لاغتـشا دـشر  ثعاب  هک  دـسر  یم  شوگ  هب  مرتحم  سلجم  فرط  زا  مه  یبوخ  ياهادـص  لاح  نیع  رد  .دـشخب  اقترا  ار  دوخ  يرو 
"(1) .يرگراک ياه  لکشت  روضح  اب  هتسیاش  راک  یلم  دنس  نیودت  : " دننام دیدرگ  دهاوخ 

ایند فلتخم  طاقن  رد  نارگید  میئامن  یسررب  درادن ، مه  رکفت  هب  زاین  یلیخ  میـشاب  زاسراک  نیناوق  رکف  هب  عبانم ، نداد  رده  ياج  هب 
.مییامن يزاس  یموب  ار  نیناوق  نامه  دنا  هداد  ماجنا  يراک  هچ 

ییاضق عجارم   4-2

شـشوپ تحت  دارفا  تواضق و  زکارم  ياه  هنیزه  .تسه  اه  نادنز  نآ  لابند  هب  یئاضق و  زکارم  تلم ، يارب  هنیزه  رپ  زکارم  زا  یکی 
دـیدج و زکارم  تخاس  نادـنز و  ياه  لحم  يرادـهگنو  ینابهگن  نیرومأـم ، اذـغ ، لـماش  ناینادـنز  يراد  هگن  ياـه  هنیزه  اـهنآ و 
زا يرایسب  نآ  عبت  هب  دوش ، رت  مک  يراکیب  لکـشم  رگا  دنیامن ، یم  دراو  هعماج  هب  هک  یتاراسخ  راکیب و  دارفا  ياه  لرتنک  نینچمه 

ياه هنیزه  زا  يرایـسب  يراکیب  ندـش  مکاـب  ددرگ و  یم  مرج  ثعاـب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  يراـکیب  اریز  دوش  یم  رتمک  مه  مئارج 
.تفای دهاوخ  شهاک  تلم 

لغـش ندرکن  ادیپ  تلع  هب  هاگـشناد  زا  اکیرمآ  رد  یلیـصحتلا  غراف  هک «  تسا  دش  رـشتنم  اه  تیاس  یخرب  طسوت  لمأت  لباق  یبلطم 
زا سپ  هکنیا  رب  لاد  تسا  هدومن  تیاکش 
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دسرب و ماجنارس  هب  بلطم  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب   (1)  « .درادن دوجو  يو  يارب  راک  رازاب  یلیـصحتلا  غراف  زا  دعب  لوپ  تقو و  فرص 
ودب رد  نایوجـشناد  يارب  اه  هاگـشناد  رد  ایآ  دیامن ؟ یگدیـسر  عوضوم  نیا  هب  دـیابن  یـسک  ایآ  .تسه  لمأت  لباق  یبلطم  دـسرن  ای 

هک تسین  یتروصب  متسیس  ارچ  تسا ؟ هنوگچ  هتـشر  نیا  راک  رازاب  دوش  یم  هتفگ  ای  دوش و  یم  هداد  راک  شزومآ  لیـصحت  عورش 
زا لبق  ییاه  شزومآ  میتشاد و  يا  هفرح  ینف و  اب  يراک  یطابترا  شیپ  لاس  ود  دنوش ؟ علطم  یلیصحت  هتـشر  رد  راک  دوبن  زا  ناشیا 
اه تساوخرد  ندش  مک  ثعاب  طابترا  نیا  دـش  مولعم  هسلج  ود  یکی  زا  سپ  .میداد  یم  بیترت  نایوجـشناد  يارب  اه  سالک  عورش 
يا هفرح  ینف و  تفلاخم  اب  هک  دوب ، شزومآ  زا  سپ  دارفا  ياهراک  ندرک  نایب  نآ  تلع  تسا و  هدـش  یـشزومآ  هرود  نتفرگ  يارب 

نامزاس نیا  زا  دـیاب  یـسک  هچ  لاح  .تفای  یم  شهاک  نآ  هجیتن  زا  غراف  شزومآ  يارب  هعومجم  نآ  تارفن  رامآ  اریز  دـش ؛ هجاوم 
مدرم يارب  یـسک  هچ  دیامن ؟ تیاکـش  نایوجـشناد  لوپ  تقو و  ندرک  فلت  لیلد  هب  هاگـشناد  زا  دیاب  یـسک  هچ  ای  دنک و  تیاکش 
زکارم زا  يرایـسب  دوش  فیرعت  هیئاضق  هوق  فرط  زا  مدرم  قوقح  رگا  دـننک ؟ تیاکـش  دـنناوتب  ات  تسا  هدرک  فیرعت  ار  ناـشقوقح 

دیابن مومعلا  یعدم  ناونع  هب  ناتـسداد  ایآ  میرادـن  یکاش  هک  لاح  دـنریگ ؛ یم  رارق  تیاکـش  دروم  اه  هاگـشناد  يا و  هفرح  ینف و 
دنیامن اوعد  حرط  نآ  رد  هک  دنرادن  یعمجم  هیداحتا و  میظع  هورگ  نیا  تسا و  نینچ  زین  ناراکیب  دروم  رد  دیامن .؟ تیاکـش  حرط 

حرط هیئاضق  هوق  رد  دـیاب  یـسک  هچ  .تسا  هدـش  لامیاپ  یئاجرد  ناشیا  قح  انئمطم  .دـیامن  عافد  ناشیا  فرط  زا  هک  يا  هدـنیامن  و 
هوق هفیظو  دنناد ، یمن  اهنآ  رگا  دوش ؟ رکذتم  ناشیا  هب  ار  ناش  قوقح  دیاب  یسک  هچ  دنـسرب ؟ ناشدوخ  قح  هب  ناشیا  ات  دیامن  اوعد 

حرط و یتابوصم  نیناوق و  تسیچ ؟ ناتسداد  هیئاضق و 
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یم رظن  هب  رـضاح  لاح  رد  .دنریگ  رارق  لاوس  دروم  هیئاضق  هوق  يوس  زا  نآ  ناگدـننک  بیوصت  ناحارط و  دـیاب  هک  دوش  یم  ءارجا 
هب هتفای و  شیازفا  هتسویپ  روط  هب  لاس 2007  زا  ناناوج  يراکیب  .دنک  یم  لمع  نانآ  لاغتشا  زا  رتهب  ناناوج  شزومآ  رد  ناریا  دسر 

يراکیب خرن  مه  زاب  دوجو  نیا  اـب  اـما  دومن  داـجیا  لغـش  نویلیم  دودـح 6  ناریا  داصتقا  ات 2006 ،  1996 .تسا هدیـسر  دصرد   30
هب رداق  تلود  هک  دوب  راک  رازاـب  هب  ياه 1970 و 1980  ههد  نیدلوتم  دورو  جوم  لیلد  هب  يدودـح  ات  نیا  تفای و  شیازفا  ناناوج 
هک تسا  هدش  داجیا  لغـش  نویلیم  مین  دودـح  نونک  ات  لاس 2006  زا  .دوبن  دـیدج  جوم  نیا  زا  ینابیتشپ  يارب  یفاک  لـغاشم  داـجیا 

دقاف الومعم  یناریا  دیدج  نالیـصحتلا  غراف  .دـندش  لیـصحتلا  غراف  لاس 2013  رد  اهنت  هک  تسا  ینایوجـشناد  دادـعت  ربارب  اـبیرقت 
رد بسانم  لغـش  نتفای  يراوشد  .تسا  یتیریدم  راک و  بسک و  ياه  تراهم  ارثکا  هک  دنتـسه ، نایامرفراک  رظن  دروم  ياه  تراهم 
یم لاغتـشا  اـی  لیـصحت  همادا  يارب  روشک  زا  جراـخ  هب  ناریا  نایوجـشناد  نیرت  شوهاـب  نیرتهب و  ترجاـهم  ثعاـب  روشک ، لـخاد 

تیعمج مهـس  هک  تفاـیرد  هعلاـطم  رد  لوپ  یللملا  نیب  قدنـص  هک  لاـس 1999  زا  اریز  .تـسا  مولعماـن  اـه ، زغم  رارف  نازیم  .ددرگ 
یلقتسم هعلاطم  .دوب  دصرد  دودح 15  هعـسوت  يداصتقا و  يراکمه  نامزاس  ياه  روشک  رد  نکاس  یلاع  تالیـصحت  ياراد  یناریا 

ياه هاگشناد  رد  یناریا  يوجشناد  نارازه  روضح  هلمج  زا  یفاک ، هنوگ  ناتساد  دهاوش  اما  .تسا  هتفرگن  تروص  صوصخ  نیا  رد 
(1) .دراد دوجو  يا  هدیدپ  نینچ  هک  تسا  دوجوم  هدحتم ، تالایا 
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ریوصت
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دزمتسد ندربالاب  ناهاوخ  دوخ ، تالکـشم  نداد  هولج  اب  هورگ  نیا  دنتـسه ، مک  دمآ  رد  اب  نیلغاش  ناراکیب ، يراکیب  یلـصا  لماع 
؟ دیامن هبلاطم  هورگ  نیا  زا  ار  ناراکیب  قح  دیاب  یسک  هچ  دنوش ، راکب  لوغـشم  دنناوت  یمن  ناراکیب  رما  نیا  ماجنا  اب  هک  دنـشاب  یم 

.دریگ تروص  يرتشیب  لمأت  بلطم  نیا  رد  تسا  رتهب  دراد ؟  تردق  تیعورشم و  هنیمز  نیا  رد  هیئاضق  هوق  زا  رتشیب  يداهن  هچ 

هک هزادـنا  ناـمه  هب  اریز  دوش ، یمن  لـح  غـلبم  نتفر  رتـالاب  اـب  دزمتـسد  یمک  لکـشم  تسا  مک  نارگراـک  دزمتـسد  رگا  نمـضرد 
سپ .دـنرب  یم  الاب  نآ  لداعت  يارب  ار  زرا  تمیق  هتـسویپ  روطب  اه  تلود  تفر و  دـهاوخ  رتالاب  ای  الاب و  مه  مروت  دورب  الاب  دزمتـسد 

؟ میشاب لکشم  لح  لابند  هب  دیاب  اجک  تساجک ؟ لکشم 

اهروشک ریاـس  اـب  ناریا  مدرم  يرو  هرهب  هسیاـقم  يریگ و  هزادـنا  اـب  دریگ و  رارق  یباـیزرا  دروم  یللملا  نیب  تروصب  ناـمراک  دـیاب 
تراسخ ایند  اریز  دـیآ ؛ یم  نیئاپ  لایر  شزرا  میـشاب  بقع  هسیاـقم  رد  میربب و  ـالاب  ار  دزمتـسد  رگا  .ددرگ  نییعت  یعقاو  دزمتـسد 

هب 5 تعاس  کی  زا  ار  نامدنار  یتقو  .میربب  الاب  ار  نامدنار  دزمتسد ، هب  نداهن  شزرا  يارب  دیاب  .دزادرپ  یمن  ار  ام  رگراک  دزمتـسد 
میهاوخ تفایرد  یعقاو  دزمتسد  نامدنار و  یلعف  ربارب  ًادودح 5  ینعی  میناسرب  تسا ، طسوتم  ياهروشکرد  نامز  لقادح  هک  تعاس 

.دش دهاوخ  نیمات  نارگراک  هافر  درک و 

تلود  4-3

، راک تمـس  هب  راکیب  نارگراک  بذـج  نیناوق و  حالـصا  اب  هک  دوش  یم  لمحتم  ار  یفلتخم  ياه  هنیزه  راـک  هرادا  زکارم  رد  تلود 
نیب طـلغ  گـنهرف  کـی  هب  رـضاح  لاـح  رد  هک  تسه  يراـکیب  همیب  تخادرپ  نآ  صخاـش  لاـثم  .دـبای  یم  شهاـک  اـه  هنیزه  نیا 

جراخ دوخ  یلعف  هدش  تبث  لغش  زا  دهاوخب  يرگراکره  تسا و  هدش  لیدبت  نارگراک  زا  يرایسب 
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هب مادـقا  یلبق  راک  زا  جورخ  زا  سپ  دـیامن ، داجیا  دوخ  يارب  یـصوصخ  يراک  حالطـصا  هب  دورب و  دازآ  لغاشم  تمـس  هب  دوش و 
لغـش مه  دریگ و  یم  يراکیب  همیب  مه  هک  یتروص  هب  دـنیامن ، یم  تفایرد  تمحز  یب  لوپ  دـنیامن و  یم  يراکیب  همیب  تساوخرد 

يا هفرح  ینف و  نامزاس  رد  ار  يا  هفرح  کی  سکره  تسا  رارق  تسه  نیودت  لاح  رد  هک  يدـیدج  نوناق  اب  هنافـسأتم  دراد و  دازآ 
.دریگب يراکیب  همیب  دناوتب  دشاب  راکیب  دومن و  تفایرد  تراهم  كردم  هدنارذگ و 

نوناق رگا  هک  تسه  رگیدـکی  هیلع  ناـیامرفراک  نارگراـک و  تایاکـش  راـک و  ياـه  هرادا  هب  ناوارف  تاـعجارم  تلود  هنیزه  رگید 
یمن امرفراک  رگراک و  تقو  نتفر  نیبزا  راک و  ياه  هرادا  هب  هعجارم  دایز  رادـقم  نیا  هب  يزاین  دـشاب  هدـش  ءارجا  فیرعت و  یبوخب 

.دشاب

دهاوخ یئوج  هفرـص  فالتخا  لح  ررکم  تاسلج  لیکـشت  راک و  ياه  هرادا  نادـنمراک  قوقح  لثم  یتلود  ياـه  هنیزه  رد  نینچمه 
نیا یعقاو  دزمتسد  نییعت  اب  هک  تسه  راک  هب  نارگراک  تیاده  فالتخا و  لح  هب  فوطعم  راک  ياه  هرادا  یلـصا  راک  هزورما  .دش 

تامدخ دـیلوت و  تالاکـشا  عفر  شزومآ و  راک  هب  دـناوت  یم  یفاضا ، نامز  نینچمه  لوپ و  دیـسر و  دـهاوخ  دوخ  لقادـح  هب  راک 
.ددرگ فوطعم 

یعقاو زکارم  رد  دـنناوت  یم  نایوجـشناد  نیناوق ، حالـصا  اب  هک  تسه  يا  هفرح  ینف و  زکارم  تخاس  تلود  ياه  هنیزه  رگید  هنومن 
ار دوخ  يراکمه  لاغتشا  رذن  هیریخ  لاس 92  .تسه  رت  هنیزه  مک  رتهب و  رایسب  شزومآ  نیا  دنوش و  راکب  لوغشم  هنیزه  نودب  راک 
هک مدـش  وربور  يزومآراک  اب  .میهد  شیازفا  ار  زکارم  نیا  تعنـص و  طابترا  میتشاد  یعـس  دومن و  زاـغآ  يا  هفرح  ینف و  زکارم  اـب 

نیا دـسر  یم  رظن  هب  .دوب  هدومن  مان  تبث  يزرواـشک  هرود  يارب  تسا و  هدـنارذگ  ناـمزاس  رد  ار  يا  هفرح  هرود  تشاد 16  ناونع 
يارب اما  درب  یم  الاب  ار  هدید  شزومآ  دارفا  رامآ  اریز  تسا ؛ بوخ  يا  هفرح  ینف و  رامآ  يارب  یشزومآ  هرود   16
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تعنـص يدورو  ناوـنع  هب  يا  هفرح  ینف و  زکارم  یجورخ  مینادـب  دـیاب  تسا ؟ هنوـگچ  دـنیامن  یم  تخادرپ  ار  هنیزه  نیا  هک  مدرم 
هکلب تسین  يا  هفرح  ینف و  زکارم  فذـح  يانعم  هب  نخـس  نیا  .دـنک  یم  ینیگنـس  هعماج  شود  رب  شیاه  هنیزه  دوش و  یمن  یقلت 
تهج فلتخم  ياه  هفرح  رد  لغاش  دارفا  هکیروط  هب  .دـشاب  یم  زکارم  نیا  يارب  تدـم  دـنلب  فادـها  نیودـت  يدـنمفده و  روظنم 
هتفرگ اهنآ  زا  شزومآ  ياه  هنیزه  زا  یتمـسق  دندشن ، راک  هب  لوغـشم  هدـید  شزومآ  دارفا  رگا  دـننیبب و  شزومآ  تاعالطا ، لیمکت 
نویلیم زا 3  شیب  رامآ ، قبط  یلعف  طیارـش  رد  .دوب «  دـهاوخ  روشک  ره  داصتقا  شود  رب  يراـب  ناـگیار  یناـسر  تمدـخ  اریز  دوش ،
.تسا هدمآ  نیئاپ  روشکرد  دایتعا  نس  .دنهد  یم  لیکشت  رـشق  نیا  ار  ناینادنز  دصرد  دنتسه 45  ردخم  داوم  هب  دایتعا  راچد  ناوج 

نویلیم و  11 دنوش ، یم  ماجنا  روشک  ناناوج  طسوت  هک  دنتـسه  یمیارج  نیرتشیب  تنوشخ  تقرـس و  ردـخم ، داوم  زا  دـعب  نینچمه 
نیا نارهت  قطانم  زا  یخرب  رد  تسا و  دـصرد  روشکرد 21  قالط  نیگنایم  دـنراد و  دوجو  روشکرد  لاس  ریز 35  درجم  رازه   240

ریز 30 هقلطم  نانز  ار  نآ  دصرد  هک 60  دوش  یم  ماجنا  روشک  رد  قالط  رازه  هنایلاس 160  .دبای  یم  شیازفا  زین  دصرد  ات 50  رامآ 
« .دنهد یم  لیکشت  لاس 

نیرت مهم  زین  نارتخد  لاغتـشا و  ار  دوخ  لکـشم  نیرتمهم  نارـسپ  تفگ : ناناوج  شزرو و  ترازو  ناناوجروما  یهدناماس  نواعم  » 
.(1)  « دننک یم  ناونع  كرتشم  یگدنز  کی  لیکشت  يارب  بسانم  درف  ندش  ادیپ  مدع  ار  دوخ  لکشم 

رد روشک  رد  رفن  رازه  دـصناپ  نویلیم و  ود  ًاعومجم  »(2) و  یهاگشناد لیـصحتلا  غراف  نویلیم  کی   » ات نونکا  مه  تروص ، ره  رد  » 
وس نآ  زا  دنرب ، یم  رس  هب  قلطم  يراکیب  طیارش 
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کی ًاتیاهن  دـنرادن و  داصتقا  نایرج  رد  يریثأت  هنوگچیه  دـنراد و  رارق  روشک  لاـعف  ریغ  تیعمج  هورگ  رد  رفن  نویلیم  یـس  دودـح 
هدـش اهنآ  يارب  یتشیعم  تالکـشم  ثعاب  اهنآ  صقان  لاغتـشا  هتفرگ و  رارق  لاغتـشا  يراـکیب و  زرم  رد  رفن  رازه  دصتـشه  نویلیم و 

(1) .تسا

(2) .دیسر » دهاوخ  رفن  نویلیم  هب 7  ناراکیب  شیازفا  رطخ  هدنیآ  لاس  ود  یکی  ات  » 

رد دصرد  لاس 94 و 30  رد  دصرد   30 ، ) دش دنهاوخ  ای  هدـش  جراخ  داصتقا  هخرچ  زا  لاس 94 و 95 و 96  رد  نیلاعف  دصرد   80"
، دـیلوت دـیدج  ياه  هویـش  يریگ  راک  هب  اب  يداصتقا  نیلاعف  هدـنام  یقاـب  دـصرد   20 لاس 96 ،  رد  یقباـم  دـصرد  و 20  لاس 95 

(3) (". درک دنهاوخ  رپ  ار  هدش  جراخ  يداصتقا  نیلاعف  دصرد  یلاخ 80  ياج  شورف  یبایرازاب و 

سلجم و هب  هحیـال  هـئارا  اـی  راـک و  نوناـق  و 191  هداـم 41  ءارجا  لاغتـشا و  تـهجرد  حیحـص  ياـه  هماـنرب  ءارجا  اـب  تـلود  رگا 
.دیامن مادقا  راک  یعقاو  ياه  لحم  رد  نایوجـشناد  لاغتـشا  تهجرد  نوناق  لومـش  زا  دـنمزاین  ياه  هورگ  ندرک  جراخ  تساوخرد 

هب زاجم  امرف  راک  تروص  نیا  رد  هک  یمسر  نارگراک  نایوجشناد و  نیب  دزمتسد  توافت  ندادرارق  اب  رگم  دشاب  یمن  رسیم  نیا  هک 
ياه طیحم  رد  هبرجت  نودب  ناناوج  هک  دوب  راودیما  ناوت  یم  .دش  دهاوخ  یمسر  نارگراک  زا  رتمک  دزمتـسد  اب  وجـشناد  مادختـسا 
یمن عناوم  زا  یـضعب  تلع  هب  تلود  رگا  هک  نیلولعم  راوناخ و  تسرپرـس  نانز  دروم  رد  نینچمه  .دـنوش  راکب  لوغـشم  راک  یعقاو 

تـسا مزال  .دـهد  رارق  راک  روتـسد  ار  لجاع  مادـقا  قوف  ياه  هورگ  دروم  رد  لقادـح  دـیامن  ارجا  ار  نوناق  تدـم  هاـتوک  رد  دـناوت 
یلوپ دوخ  يدوخب  تلود  اریز  دوش ، یم  تخادرپ  مدرم  فرط  زا  دیدرگ ، نایب  اهنامزاس  بلاق  رد  هک  اه  هنیزه  نیا  همه  مینادب 
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هک دنتـسه  مدرم  نیا  دشاب و  یم  تلم  هب  طوبرم  تلود  میقتـسمریغ  میقتـسم و  ياه  دمآرد  هیلک  دیامن و  هنیزه  دـهاوخب  هک  درادـن 
درکلمع و تلع  هب  هتبلا  دـنک ! یم  هرادا  ار  مدرم  هک  تسا  تلود  نیا  دـننک  یم  رکف  یـضعب  هکیلاح  رد  دـنیامن  یم  نیمات  ار  تلود 
، ددرگ یم  زیراو  تلود  فرط  زا  اه  هنارای  زور  نالف  رد  دوش  یم  نایب  لاثم  روطب  .تسا  هدـش  اقلا  مه  گنهرف  نیا  اه  تبحـص  عون 
میدرک و یم  نارگ  ار  يژرنا  تمـسق  نالف  دـیاب  دـنیوگ  یم  اـی  دـهد و  یم  هیدـه  مدرم  هب  هدوب و  تلود  هب  طوبرم  لاوما  نیا  ینعی 

دـش یم  ماجنا  رتهب  مه  تارادا  رد  راک  دوبن  ءاقلا  نیا  رگا  هک  دشاب  یم  مدرم  هب  تلود  هیده  نیا  میدرکن و  نارگ  مدرم  هافر  رطاخب 
.دش یم  ماجنا  نیا  زا  رتهب  تمعن  یلو  يارب  راک  ینعی  عوجر  بابرا  میرکت  و 

تلود مهزور  کی  مینک  یم  هرادا  ار  تلود  ام  هشیمه  دوب  هتفگ  حازم  هب  رگتعنـص  کی  ییاپورا  روشک  کی  سلجم  رد  زور  کـی 
هک تسا  هدش  هنیداهن  مدرم  نهذ  رد  هیرظن  کی  ناونع  هب  ام  روشک  رد  حازم  نیا  هکیلاحرد  دـندوب  هدـیدنخ  همه  دـنک و  هرادا  ارام 
زا يریگولج  زکارم  يا ، هفرح  ینف و  زکارم  اـه ، نادـنز  تلود ، سلجم ، هیئاـضق ، هوـق  ياـه  هنیزه  دـننادب  مدرم  همه  مینادـب و  رگا 
نآ ندرک  جرخ  رد  ًامتح  دوش  یم  جرخ  ناشدوخ  بیج  زا  دـنزادرپ و  یم  مدرم  ار  رگید  زکارم  يرایـسب  یـشزومآ و  زکارم  داـسف ،

.دندومن یم  يرتشیب  تقد 

یمدرم یتلود و  ياه  هیریخ   4-4

.تسه یتسیزهب  دادما و  هتیمک  لثم  یتلود  ياه  هیریخ  مدرم  يارب  هنیزهرپ  زکارم  رگید 

نیا زا  يرایـسب  دنهد و  یم  تامدخ  ناشیا  هب  دنهاوخب  ار  يراک  نایوجددـم  زا  هکنیا  نودـب  تنم و  نودـب  مئاد و  روطب  زکارم  نیا 
هک ینادنمزاین  هتبلا   ) تسه تلم  ياه  هنیزه  ءزج  تلود ، فرط  زا  اه  تخادرپ  نیا  .تسه  يراکیب  هب  نداد  هزیاج  ینعم  هب  تامدخ 

هک يرگید  هنیزه  .دنوش ) یمن  بلطم  نیا  لماش  دنرادن  ار  یتیلاعف  هنوگ  چیه  ییاناوت 
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دنتـسه و وربور  يراکیب  اب  جاودزا  زا  سپ  ناشیا  دزادرپ و  یم  یتلود  زکرم  کی  هک  تسه  ناراکیب  جاودزا  هنیزه  دور ، یم  نیب  زا 
هب ییاه  لوپ  هکنیا  رگید  .دور  یم  نیب  زا  همه  هیلوا  ياه  هنیزه  دریگ و  یم  تروص  قالط  دراوم  يرایسب  رد  لضعم  نیا  هطـساو  هب 
راک رد  هتفرگ و  ار  لوپ  وج  ددـم  دـیامن ، اپ  تسد و  ار  یلغـش  شدوخ  يارب  هک  دـنهد  یم  وجددـم  هب  لاملا  تیب  زا  هیامرـس  ناونع 

هب دراوم  بلغا  رد  هک  دوش  یم  یـصاخ  راکب  لوغـشم  ای  دیآ و  یم  دوجوب  لالخا  يداصتقا  مظن  رد  هک  دـنک  یم  فرـصم  يرگید 
کی هب  راکیب ، يوج  ددم  کی  شور  نیا  رد  ددرگ ، یم  وربور  تسکش  اب  هدش ، باختنا  راک  رد  هبرجت  نتشادن  راک و  یتخس  لیلد 

!!! تسا هدش  لیدبت  راکهدب  راکیب  يوج  ددم 

طیارش رد  هک  ییوج  ددم  هب  دسر  هچ  دنیامن  هرادا  ار  دوخ  راک  دنناوت  یمن  یتحار  هب  یلعف  تالکشم  اب  رازاب  نیا  رد  هبرجت  اب  دارفا 
.تسا هتفای  دشر  شدوخ  صاخ 

هب يدازآ ، ماگنه  هکزین  ناینادنز  يارب  دوش ؟ قفوم  ییامرفراک  هب  لیدبت  هدـش  نییعت  هیامرـس  لقادـح  نیا  اب  دور  یم  راظتنا  هنوگچ 
دوجو یلبق  لاثم  زا  ریغ  هب  يا  هجیتن  هدش ، نییعت  هیامرس  لقادح  نیا  اب  دنریگ ، یم  لیوحت  صاخ  طیارش  اب  ار  یغلبم  هیامرـس  ناونع 

هب مه  يرایـسب  هک  اهریـسم  نیا  رد  مدرم  ياـه  لوـپ  دـشاب  یمن  يزاـین  دـشاب  مهارف  راـک  طیارـش  رگا  هکیلاـحرد  تشاد ، دـهاوخن 
.دوش هنیزه  دسر  یمن  ماجنارس 

هب عقاوم  رتشیب  رد  غلاـبم  نیا  هنافـساتم  هدـش و  يروآ  عمج  ناوارف  شـالت  اـب  هک  ار  ّریخ  دارفا  لوپ  زین  یمدرم  ياـه  هیریخ  دروم  رد 
ناونع هب  تاریخ  هقدـص و  روطب  اه  لوپ  دـیاب  دـشاب و  یمن  دوجوم  نآ  ینوناـق  طیارـش  ندرکراـک و  هنیمز  اریز  دـسر ؛ یمن  فدـه 

اب اما  .دـیدرگ  یم  زاب  هعماج  هب  نآ  دوس  دـش  یم  لاغتـشا  فرـص  اـه  لوپ  نیا  رگا  .دوش  فرـص  هیزیهج  ساـبل و  غرم و  تشوگ و 
زا مدرم  همه  مه  زاب  ددرگ و  یمن  رب  مدرم  هعماج و  هب  اه  لوپ  نیا  دوس  دشاب و  یمن  ریذـپ  ناکما  مه  راک  نیا  يراج  نیناوق  دوجو 

.دنیب یم  ررض  يراکیب  نیا 
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یگنهرف یعامتجا و  عجارم   4-5

یم رگید  ياه  نامزاس  اه و  يرادرهـش  طسوت  یگنهرف  زکارم  داـجیا  دـنک ، هنیزه  نآ  رد  تسا  هدـش  فظوم  تلود  هک  يدراوم  زا 
طیحم رد  ار  تسارح  ینابهگن و  دـیاب  نآ  يرثا  مک  ناربج  هب  دوب و  دـهاوخ  رثا  مک  یگنهرف  ياه  تیلاـعف  دـشابن  راـک  رگا  .دـشاب 

لاح رد  چراق  لثم  هک  اه  هناخ  هوهق  اـب  هلباـقم  لاـثم  روط  هب  .دراد  ار  دوخ  ياـه  هنیزه  مه  نآ  هک  دروآ  دوجوب  اهاتـسور  اـهرهش و 
هنیزه .دـنزادرپب  مدرم  دـیاب  ار  اه  هنیزه  نیا  همه  دـبای و  یم  شیازفا  دایز  رایـسب  تعرـس  اب  اه  هنیزه  هک  تساـجنیا  .دنتـسه  شیور 
هنیزه یمومع و  مظن  ندـش  لتخم  ياه  هنیزه  داتعم ، دارفا  یناوتان  ياه  هنیزه  كرت ، شزومآ  ياه  هنیزه  دایتعا ، كرت  زکارم  داجیا 
شود رب  هنیزه  نیا  همه  دوش و  یم  لماک  یناریو  هقلح  اج  نیا  رد  .دـیامن  یلماـک  ار  بویعم  هخرچ  نیا  هک  اهرهـش  ینیـشن  هیـشاح 

قمع هب  دیاش  تسین  ریذپ  ناکما  دایتعا  كرت  هک  مینادب  رگا  .تسه  دایز  رایـسب  دایتعا  ياه  هنیزه  هک  مینادب  دیاب  دوب ! دهاوخ  تلم 
ناوت یم  سپ  دنوش .) یم  لماک  كرت  هب  قفوم  نیداتعم  زا  دـصرد  طقف 3  دنراد  یم  راهظا  ناسانـشراک   ) میوش فقاو  رتشیب  هعجاف 

یم دورب  رانک  ییارگ  هبناج  کی  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  دایتعا  ياه  هنیزه  رگا  لاح  .دـشاب  یمن  ریذـپ  ناکما  داـیتعا  كرت  هک  تفگ 
.میهد شهاک  ار  دنزادرپ  یم  اه  هداوناخ  مدرم و  هک  اه  هنیزه  نیا  زا  يرایسب  لاغتشا  قنور  اب  ناوت 

یشزومآ زکارم   4-6

زکارم نیا  رد  لوپ  رگا  هک  دنشاب  یم  یتلود  ياهنامزاس  نیرت  هنیزهرپ  ءزج  شرورپ  شزومآ و  اه و  هاگـشناد  لثم  یـشزومآ  زکارم 
دوش يزیر  همانرب  نیا  زا  ریغ  رگا  دش و  دهاوخ  تشگرب  ربارب  دنچ  ات  اه  هنیزه  دشاب ، حیحص  يراذگ  تسایس  دوش و  جرخ  تسرد 

هقالع هک  دوش  ذاختا  یبیترت  نایوجشناد ، مان  تبث  ماگنه  رد  رگا  .تسا  هتفر  نیب  زا  اه  لوپ 
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مه راک  یلیـصحتلا  غراف  زا  دعب  دـهد و  یم  همادا  ار  لیـصحت  هقالع  اب  هتـشر  نیا  يوجـشناد  تفگ  ناوت  یم  ددرگ ، لرتنک  صخش 
تسا و هدید  شزومآ  صاخ  هتـشر  نآ  دروم  رد  مان  تبث  زا  لبق  هک  تسه  ییاه  تراهم  نتفرگ  رظن  رد  نآ  ياه  هار  زا  یکی  .دراد 
، دـنراد مدرم  يارب  يرتـالاب  هنیزه  هک  یتلود  ياـه  هاگـشناد  رد  لقادـح  ناوت  یم  ار  شور  نیا  .دریگن  رارق  رظندـم  وا  تارمن  طـقف 

راکیب هنیزه  .دنیامن  هنیداهن  اه  هاگشناد  سپـس  اه و  هداوناخ  ادتبا  دشاب  یمن  لغـش  ییوجـشناد  هکنیا  گنهرف  .دومن  رابجا  لامعا و 
وجشناد کی  .دوش  یم  هتخادرپ  روشک  مدرم  طسوت  لیـصحت ، نامزرد  نایوجـشناد  يراکیب  ياه  تراسخ  لیـصحتلا و  غراف  ندنام 

راک يارب  اناوت  نایوجشناد  دهاش  یلیـصحتلا  غراف  زا  سپ  ات  دنارذگب  راک  یعقاو  زکارم  رد  ار  دوخ  تقو  زا  دصرد  لقادح 30  دیاب 
تـسرپرس ریدم و  هدنیآرد  دـیاب  هک  دنتـسه  يدارفا  یـضایر  هتـشر  نازومآ  شناد  .میـشاب  یناگرزاب  یتامدـخ و  دـیلوت ، زکارم  رد 

طقف هک  یسدنهم  اریز  دننیبب ؛ یلمع  شزومآ  هدیدرگ و  راک  هب  لوغشم  اه  ناتـسرنه  رد  دارفا  نیا  تسا  مزال  .دنـشاب  لاغتـشا  زکارم 
سدنهم ناونع  هب  دـناوتب  هبرجت  بسک  ندرکراک و  زا  سپ  ات  دوش  دـیلوت  هداس  رگراک  دـیاب  یلیـصحتلا  غراف  زا  سپ  دـنادب  يروئت 

.دنشاب شخبرثا  رهام 

مراد دای  هب  .تسا  هدـش  تلفغ  شزومآ  نیا  زا  لیـصحت  ناـمز  رد  اریز  تسا ، نیمه  راـکیب  نیـسدنهم  يارب  داهنـشیپ  نیرتهب  نونکا 
سالک زور  رد  تعاس  شـش  سرادم  همه  مدـناوخ ، یم  سرد  ابیز  ياهرنه  ناتـسرنه  یئامنهار ، موس  یلیـصحت  عطقم  رد  هکینامز 

ًاعمج یشاقن  سالک  تعاس  ود  هفاضا  هب  زور  رد  یفاضا  تعاس  کی  نیا  میتشاد و  سالک  تعاس  تفه  ءانثتـسا  روطب  ام  دنتـشاد و 
ینف سالک  ای  یشاقن و  سالک  هب  تعاس  راهچ  تدم  هب  رهظ  ات  حبص  زا  راب  ود  هتفه  رد  میتشاد و  هداعلا  قوف  سالک  تعاس  تشه 

یم دای  یلیصحت  لاس  لوط  رد  ار  يدایز  ياهشزومآ  سالک ، دایز  رادقم  نیا  اب  .میتفر  یم 
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نویدم ار  دوخ  تالآ ، نیشام  یحارط  تخاس و  يارب  میاه  یحارط  رد  هشیمه  مدرک و  یم  یـشاقن  ملق  هایـس  هتـشر  رد  نم  .میتفرگ 
راـک هجیتـن  نیا  .دـندوب  هداد  شزومآ  بیترت  مناتـسود  رگید  نم و  يارب  زور  نآرد  ار  یـشزومآ  متـسیس  نیا  هک  مناد  یم  یناـسک 
درک دای  رگید  یلاثم  ناونع  هب  یکشزپریغ  ياه  هتـشر  صوصخب  روشک  ياه  هاگـشناد  زا  ناوت  یم  .تسا  هسردم  رد  ینالوط  یلمع 

لیمحت زا  سپ  دارفا  نیا  دزادرپ ! یم  تلم  ار  نآ  ياه  هنیزه  مامت  دنتـسین و  تعنـص  ياه  يدورو  هنافـساتم  اهنآ ، ياه  یجورخ  هک 
مزال تراهم  اریز  دـنوش ؛ راک  هب  لوغـشم  تعنـص  رد  دـنناوت  یمن  یتلود ، ياـه  هاگـشناد  رد  صوصخب  تلم  رب  فازگ  ياـه  هنیزه 

ياهرد نتشاذگ  زاب  اهنت  نوگانوگ و  فرح  تمس  هب  یلغش  ياهاضاقت  تسرد  تیاده  رد  یناوتان  .دنرادن  ار  تعنـصرد  راک  يارب 
هجیتن رد  هوقلاب و  ياـهورین  يارب  راـکیب  رازه  اهدـص  يریگ  لکـش  رب  يرگید  لـیلد  زین  يذـغاک  كرادـمدیلوت  يارب  اـه  هاگـشناد 

(1) .تسا هعماج  دلوم  شخب  يداصتقا  تیلاعف  ناکما  زا  روشک  يرادروخرب  ناوت  شهاک 
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ریوصت
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ياه هنیزه  هک  دوب  راودیما  ناوت  یم  لیصحت ، ماگنه  نایوجشناد  يارب  یعقاو  ياه  طیحم  رد  راک  طیارش  داجیا  ناکما  تروص  رد  »
یکشزپ نایوجشناد  هکنیا  تلع  .دش  دهاوخ  هداد  تشگرب  مدرم  دوخ  هب  رتالاب  دوس  اب  یلیصحتلا  غراف  نامز  رد  هتفرن و  نیب  زا  تلم 
لیـصحت نامز  زا  یمین  دودـح  یتسیاب  نازیزع  نیا  یـشزومآ  متـسیس  نیا  رد  هک  تسه  شزومآ  هویـش  هب  طوبرم  مدومن  ءانثتـسا  ار 

دنمدوس یفاضا ، هنیزه  نودـب  یلیـصحتلا  غراف  نامز  رد  ات  دـننارذگب  اـه  ناتـسرامیب  ینعی  ناـشراک  یعقاو  ياـه  ناـکم  رد  ار  دوخ 
هعفنملا ماع  ياهراک  مان ، تبث  ودب  رد  نایوجشناد  زا  تسا ، موسرم  هتفرـشیپ  ياه  روشک  رد  هک  هنوگنامه  دیاب  اه  هاگـشناد  .دنـشاب 

هب ناناوجون  يزومآ ، شناد  نامز  رد  رگا  .دـنهد  رارق  شریذـپ  ياه  كالم  زا  یکی  ارنآ  دـنیامن و  لاوس  ار  دـنا  هداد  ماـجنا  هک  يا 
هدومزآ و ار  دوخ  هقالع  دنوش ، راکب  لوغـشم  ددرگ  یم  صخـشم  ناشیارب  شرورپ  شزومآ و  متـسیس  هک  فلتخم  رومارد  لاغتـشا 

ناشیارب هنیزه  نودـب  رگید  لـغاشم  ندرک  ناـحتما  نآ و  رییغت  يارب  یفاـک  تصرف  دـنرادن  تسود  ار  هفرح  لغـش و  نآ  ًاـعقاو  رگا 
هتـشر رد  دنناوت  یم  ندرکراک  هطـساو  هب  ییوجـشناد  نامز  رد  دنوش و  یم  انـشآ  راک  اب  ناناوجون  تیاهن  رد  .تشاد  دهاوخ  دوجو 

زا بلغا  هک  يزورما  لیـصحتلا  غراف  ناناوج  يارب  .دـنوش  راک  هب  لوغـشم  تسا  گنهآمه  نانآ  لیـصحت  هتـشر  اب  هک  دوخ  هاوخلد 
نتـشاد هطـساو  هب  نامز ، تشذگزا  سپ  دارفا  نیا  .تسه  نآ  هداس  عون  زا  داهنـشیپ ، نیرتهب  دـنا ، هرهب  یب  هبرجت  راک و  هب  یگدامآ 
حوطــس نیرتـالاب  زا  یکی  ياراد  ناریا  یملع ، شزوـمآ  .دوـمن  دـنهاوخ  یقرت  تفرــشیپ و  هداـس  نارگراـکزا  رتدوز  مـلع  شناد و 

ياه هتشر  رد  زین  دارفا  نیا  موس  کی  زا  شیب  تسا و  ناملآ  هسنارف و  ناتسلگنا ، زا  رتالاب  ایند و  رد  یلاع  شزومآ  رد  تکاشم 
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(1) .دنا هدش  لیصحتلا  غراف  یسدنهم 

نیا دهد و  یم  رارق  لاس  ره  رد  یسدنهم  ياه  هتشر  نالیصحتلا  غراف  دادعت  ظاحل  زا  ایند  لوا  روشک  نایم 5  رد  ار  ناریا  رامآ ، نیا 
دناوت یم  هک  تسا  دـنمتردق  لماع  کی  ینف  شناد  .تسا  یبونج  هرک  نپاژ و  زا  رتـالاب  اـکیرمآ و  هدـحتم  تـالایا  اـب  زارته  اـبیرقت 

داـصتقا رد  دنمـشزرا  لـغاشم  دراو  یـشزومآ  ماـظن  طـسوت  هتفاـی  شرورپ  ياـه  دادعتـسا  رگا  دـشاب ، لاغتـشا  يرو و  هرهب  كرحم 
(2) .دنوش

سلجم و تلود و  رگا  هک  دشاب  یم  اه  لمعلاروتسد  نیناوق و  ياهتراسخ  يریگ  هزادنا  جیاتن و  مالعا  اه  هاگشناد  رگید  هفیظو  هتبلا 
رتهب يا  هعماج  رامآ  نیا  یمسر  مالعا  اب  تسا  دیما  هک  دوب  یم  يرگید  روج  عضو  دنتـشاد  یم  رتشیب  ار  اه  هناوتـشپ  نیا  هیئاضق  هوق 
یعقاو طیحم  رد  ینف  شزومآ  مدـع  ریثأت  ای  و  تسیچ ؟ يراکیب  رب  راک  نوناـق  هدام 41  تارثا  دوش  قیقحت  لاثم  يارب  .میشاب  هتـشاد 

؟ دوب دهاوخ  هچ  روشک  تفرشیپ  نینچمه  يراکیب و  رب  راک 

یمن تربـع  زین  دوـخ  ياهدـلب  زا  هـلبا  صاخــشا  یلو  دـنوش  یم  هـبنتم  نارگید  ياـه  يراـتفرگ  یتخبدــب و  زا  كریز  صاخــشا  » 
(3) (. « نیلکنارف ) دنریگ

تیناحور  4-7

روشک لالقتـسا  تسا  هدـش  ثعاب  هعماج  تیادـه  يرگنـشور و  اب  ساسح  عطاقم  اه و  نامز  رد  صوصخب  هشیمه و  هک  تیناـحور 
اب دنوش و  لمع  دراو  تسه  لاغتـشا  روشک  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  نونکا  دتفاین ، ناگناگیب  تسد  هب  روشک  دوش و  ظفح 
ات دنهد  صاصتخا  لاغتشا  هب  ار  روشک  ياه  هبطخ  تیروحم  میرک ، نآرق  زا  هدافتسا  اب  تایاور و  ثیداحا و  راب  رپ  نزاخم  هب  هجوت 

تیاده تیلاعف  راک و  تمس  هب  هعماج  گنهرف 
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یتخبدب تداعس ، یتخبشوخ ، - 3
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بالقنا نامز  عاـضوا  هب  طوبرم  اـهنآ  بیوصت  هک  تسه  ینیناوق  رد  يراـکیب  هشیر  هک  دـنیامن  نشور  مدرم  يارب  نینچمه  ددرگ و 
تروص نیا  رد  .دنیامن  بلج  ار  یمدرم  تیامح  دوش و  فیرعت  یلعف  ناکم  نامز و  ساسارب  دـبای و  رییغت  دـیاب  نونکا  تسا و  هدوب 
حالصا هب  دنرب  یم  دوس  نایم  نیا  زا  هک  يدارفا  عالطا و  یب  دارفا  فرط  زا  یمومع  ياه  تفلاخم  نودب  دنناوت  یم  تلود  سلجم و 

اریز .دش  دهاوخ  جرخ  مه  یبهذم  گنهرف  يارب  لاغتشا  دوس  تیاهن  رد  .دوش  لیدبت  گرزب  یهاگراک  هب  روشک  دنزادرپب و  نیناوق 
، ندش راکیب  اب  دندرک ، یم  جرخ  یبهذـم  ینابم  تفرـشیپ  تهج  ار  دوخ  دوس  سمخ  دـنا و  هدرب  یم  دوس  ندرک  راک  اب  هک  یناسک 
ار باتک  دلج  روظنم 6  نیا  هب  کمک  تهج  لاغتـشا  رذن  هیریخ  .دنیامن  تمدخ  تیناحور  یبهذـم و  گنهرف  هب  دـنناوت  یمن  رگید 

لیوحت دـنناوت  یم  ار  يراـب  رپ  بلاـطم  باـتک  هعلاـطم  اـب  ناـشیا  هدوب و  يربـنم  نویناـحور  هدافتـسا  دروم  هک  تسا  هدومن  نیودـت 
:» درک حیرـصت  دوش ، یم  اپرب  دـجاسم  رد  هک  ییاهربنم  زا  یـضعب  زا  داقتنا  اب  یتئارق  نسحم  مالـسلا  تجح  .دـنیامنب  دوخ  نیبطاخم 

مدرم يارب  نآرق  زا  یهلا و  مالک  زا  دیاب  هک  یلاحرد  .درذگ  یم  رعـش  باوخ و  لقن  هب  رتشیب  درادن و  هیام  اهربنم  یـضعب  هنافـسأتم 
(1)« .تفگ اهربنم  رد 

هداوناخ  4-8

ررـض هعماج  ءزج  هب  ءزج  دنیبب  همدص  هداوناخ  رگا  هک  تسه  هداوناخ  دـنیب  یم  بیـسآ  يراکیب  زا  هک  یهورگ  نیرتمهم  نیرخآ و 
نانز هتبلا  دننکراک  یگمه  نادنزرف  نز و  درم ، یتسیاب  ایوپ  هداوناخ  کی  رد  دوش  یم  دراو  روشک  لک  هب  نآ  ررـض  دید و  دـهاوخ 

دنناوت یمن  دور  یم  هسردم  هب  دنزرف  هکینامز  ات  ناشنادنزرف ، دلوت  زا  لبق  هام  شش  نامز  رد 
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نامز زا  مناخ  کی  .تسین  روطنیا  رگید  عقاوم  رد  یلو  دنـشاب  هتـشاد  لاغتـشا  دنزرف  شرورپ  تیبرت و  هب  هک  رتهب  نامه  دـننکراک و 
دـشاب و لغاش  رگا  هک  دراد  ناـمز  لاـس  دودـح 35  دـشاب  یم  یگتـسشنزاب  نامز  نوناق  قبط  هک  یگلاس  ات 55  راک  ماجنا  ییاـناوت 

مناخ دوش  لاوس  عقوم  ره  دراد و  یلاخ  تقو  لاس  تدم 20  میریگب  رظنرد  لاس  دودح 15  مه  ار  نادنزرف  شرورپ  نامز  نینچمه 
یم بوسحم  لغـش  دسر  یم  لقادح  هب  شراک  هک  یـسک  يارب  مه  يراد  هناخ  ایآ  .متـسه  راد  هناخ  دنیامرف  یم  دنتـسه ؟ هراک  هچ 

؟ دوش

دوش هدیسرپ  نیلغاش  زا  رگا  دننک و  یم  راک  مه  دننک و  یم  يراد  هناخ  مه  لغاش ، ياه  مناخ  هنوگچ  سپ  تسا  تبثم  باوج  رگا 
زا 55 سپ  نمـض  رد  .دراد  يرتمک  مجح  يراد  هناـخ  دـنیوگ  یم  دـیئامن  هسیاـقم  ار  یلغـش  راـک  مجح  هب  يراد  هناـخ  راـک  مجح 

ماجنا میدق  نانز  لثم  هناخ  رد  يراک  اه  مناخ  رگا  .دشاب  یم  رت  هداس  ياهراک  ماجنا  ای  هعفنملا و  ماع  ياهراک  عورش  نامز  یگلاس 
لک رب  ررض  تراسخ و  نیا  راب  هک  دومن  دنهاوخ  لیمحت  مه  هداوناخ  رب  ار  تالکشم  دش و  دنهاوخ  یحور  تالکشم  راچد  دنهدن 
راک هب  هناخ  زا  جراخ  رد  ناتـسریبد  عطقم  زا  هناخ و  رد  ناتـسبد  زا  شیپ  نینـس  زا  دیاب  هداوناخ ، نادنزرف  .دوش  یم  تشگرب  هعماج 

: مرادیم فوطعم  لیذ  بلطم  هب  ار  زیزع  ناگدنناوخ  هجوت  .تسا  ییوجشناد  هرود  رد  اهراک  نآ  راهب  اریز  دنشاب ؛ لوغشم 

نس 65 رد  راک  هزیگنا  هعجارم و  تلع  .دومن  هعجارم  مادختـسا  تهج  ناتـسود  زا  یکی  تکرـش  هب  يا  هلاس  ياقآ 65  لاسما  لیاوا 
لیـصحت جرخ  دیاب  هک  مراد  وجـشناد  دـنزرف  ود  تفگ : مدـش ، ایوج  تسا  نیگنـس  اه  تیلاعف  مجح  هک  يا  هناخراک  رد  ار  یگلاس 

رد دیاب  دشاب  یمن  لغش  هک  ییوجشناد  متفگ : .دنتـسه  وجـشناد  ریخ  تفگ : دننک ؟ یم  مه  راک  اهنآ  مدیـسرپ : .میامن  نیمأت  ار  اهنآ 
رد دیشابن  روبجم  امش  ات  دننک  راک  لیصحت  نامز 
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شالت نیناوق  گنهرف و  حالـصا  تهجرد  تسیاب  یم  تلع  نیمه  متـسناد ! یم  ار  دوخ  خساپ  .دـیهد  ماجنا  ار  تخـس  روما  نس  نیا 
.میشابن یلئاسم  نینچ  دهاش  ات  میئامن 

تفگ و رد  ناناوج  روما  نواعم  .دـشاب  یم  ناناوج  جاودزا  مدـع  تسا ، هدـش  اه  هداوناخ  ریگ  نابیرگ  هک  يرگید  لـضعم  نینچمه 
نانآ جاودزا  عنام  لغـش  نتـشادن  يراکیب و  دننک ، جاودزا  دنناوت  یمن  ناناوج  زا  دـصرد   41 : » دـیوگ یم  ادرف  لسن  همانزور  اب  وگ 

(1) «. تسا هدش 

یلا 4 رثکادـح 3  هک  يراک  مامتا  زا  دـعب  تسه  لوغـشم  يراد  هناخروما  هب و  بش  ات  حبـص  زا  هناخ  رد  هک  یمناـخ  رگید  يوس  زا 
هدـننک و هتـسخ  يرارکت و  ياه  شدرگ  ای  هتـسویپ و  ياه  ندز  نفلت  ياج  هب  دـهد ؟ یم  ماجنا  يراک  هچ  دـشک ، یم  لوط  تعاـس 

نیرتهب مه  دـناسر و  دوس  هعماج  هب  مه  هک  دوش ، لوغـشم  هعماج  يارب  دـنمدوس  يا  هفرح  ماجنا  هب  دـیابن  ارچ  یفاضا ، ياه  ینامهم 
هب ات  حبص  زا  اریز  دوب ؛ دهاوخ  هداوناخ  نوناک  رتشیب  ندش  مرگ  نآ ، رگید  هجیتن  دشاب ؟ راک  حیرفت ، نآ  دشاب و  هتشاد  ار  یمرگرس 

یلاح رد  .دشاب  رت  هتسخ  يراکیب  طرف  زا  هتسشن و  هناخ  رد  رسمه  دیآ ، یم  هتـسخ  راکرـس  زا  وا  درم  یتقو  ات  هک  هدوبن  راکیب  رـصع 
ثعاب رما  نیا  هک  دـیامن  کمک  دوخ  نز  هب  دـیاب  ًاـمازلا  هناـخروما  ماـجنا  تهجرد  درم  دنـشاب ، هدرکراـک  رـصع  اـت  ود  ره  رگا  هک 

یمن روظنم  هناخ  زا  جراخ  راک  طقف  گـنهرف ،  نیا  رد  هتبلا  .دوش  یم  مه  نادـنزرف  هب  ندرک  راـک  شزومآ  هداوناـخ و  نیب  یلدـمه 
.درب دوس  نآ  يونعم  يدام و  عفانم  زا  داد و  ماجنا  مه  هناخرد  ار  اهراک  زا  يرایسب  ناوت  یم  هکلب  دشاب 

اهاتسور کیدزن  يدایز  ياه  تکرش  اهاتسور ، رد  نیئاپ  دزمتسد  لیلد  هب  ترجاهم ، ندش  سوکعم  اب  یئاتسور ، نانز  لاغتشا  يارب 
.دندرگ عفتنم  حیحص  گنهرف  نیا  زا  مه  اهاتسور  نانز  دنیامن و  يراپس  نورب  ار  اهراک  زا  يرایسب  دنوش و  داجیا 

146 ص :

ناناوج جاودزا  - 1

يراکیب رد  نم  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 211زکرم  هحفص 155 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14792/AKS BARNAMEH/#content_note_146_1
http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت
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حطـس نتفر  الاب  بجوم  دوش و  یم  تبحـص  يرد  ره  زا  هک  سلاجم  اه و  یناـمهم  رد  یلیماـف ، ياـه  طاـبترا  رد  دوب  بوخ  ردـقچ 
گنهرف دوبهب  نتفر و  الاب  يارب  مه  اهتـصرف  نیا  زا  .ددرگ  یم  ناتـسود  یلیماف و  نیب  ياه  طابترا  نینچمه  اه و  هداوناخ  تاـمولعم 

ثحب راک  لئاسم  رگید  اهراک و  عون  نآ و  تیمها  راک و  ماجنا  یگنوگچ  یلیماـف ، تاـعامتجا  رد  دومن و  تبحـص  روشک  رد  راـک 
لیماف راکیب  دارفا  ددرگ و  یقلت  باوثان  تشز و  ناتـسود  لیماف و  دزن  رد  يراکیب  هدرب و  یپ  نآ  تیمها  هب  ناـگمه  اـت  دـیدرگ  یم 

دینک یم  يراک  هچ  هکنیا  دروم  رد  رگیدکی  زا  دنیامن و  مرش  مراکیب "  " هملک نتفگ  زا  دنشاب  هک  یگدنز  عطاقم  زا  یحطـس  ره  رد 
راک عون  رگا  اریز  دشاب ، مهم  راک  عون  هکنیا  هن  .دوش  رگ  هولج  راک  تیمها  ات  ریخ " ای  ینک  یم  راک   " میـسرپب طقف  میئامنن و  لاوس 

دـنکن و ادـیپ  ارنآ  زگره  مه  دـیاش  ددرگب و  مدرم  هجوت  دروم  راک  لابند  هب  اـهلاس  تسا  نکمم  راـکیب  درف  کـی  ددرگ ، یقلت  مهم 
.ددرگ یم  عامتجا  لک  هجوتم  نآررض  دننکن  راک  هداوناخ  دارفا  زا  کی  ره  یتقو  تیاهن  رد  .دنامب  یقاب  هعماج  رابرس  هشیمه 

.مییامن شالت  میزیخاپب و  دیاب  همه  روما  حالصا  يارب 

زیچ کی  هب  اهنت  ار  امـش  وگب : ربمایپ ]! يا  [ ؛… يدُرف ینثَم َو  ِهِّلل  اُوموُقَت  نَأ  هَدِحاِوب  مُکُظِعَأ  امَّنإ  ُلق  دیامرف « : یم  نآرق  رد  دنوادخ 
(1)  « .دینک مایق  ادخ  يارب  رفن  کی  رفن  کی  ای  رفن و  ود  رفن  ود  هکنیا  نآ  مهد و  یم  زردنا 

دـش و دـهاوخ  هداد  تشگرب  نامدوخ  هب  لاـمعا  نیا  هجیتن  هتبلا  .میزادرپب  روما  حالـصا  هب  یعمج  تروصب  ییاـهنت و  هب  هار  نیا  رد 
.دش میهاوخ  دراو  دنوادخ  روضح  هب  صلاخ  ياه  تین  اب  کین و  لامعا  زا  ولمم  يراب  هلوک  اب  هللااشنا  تمایق  يادرفرد 
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؟ دنرب یم  دوس  يراکیب  زا  یناسک  هچ  مجنپ : لصف 

هراشا

ررـض هب  اتیاهن  یلعف  نیناوق  درک و  هراشا  گرزب  نایامرفراک  اناوت و  نارگراـک  زا  تیاـمح  هب  ناوت  یم  یلعف  راـک  نوناـق  صقاون  زا 
.دوش یم  مامت  کچوک  نایامرفراک  ناراکیب و 

هلباقم و تلع  دیاش  ات  میئامن  یم  هراشا  دنرب  یم  دوس  ناراکیب  يراکیب  زا  هک  ییاه  هورگ  ای  دارفا و  یلصا  هتسد  هس  هب  لصف  نیا  رد 
: دوش نشور  تاحالصا  اب  تفلاخم 

ناگدننک دراو  زا  یضعب   5-1

، روشک زاین  دروم  تالوصحم  دوش ، تادراو  زا  رت  نازرا  تامدـخ  ـالاک و  تمیق  هک  ددرگ  نییعت  یقیرط  هب  روشک  راـک  نیناوق  رگا 
هب زاـین  مدـع  هطـساو  هـب  ناـناگرزاب  هورگ  نـیا  هجیتـن  رد  درادـن و  دوـجو  تادراو  يارب  یلیلد  رگید  ددرگ و  یم  دـیلوت  لـخاد  رد 

.دوش یم  ررضتم  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لغش  تادراو 

نایچقاچاق زا  یضعب   5-2

تـالوصحم دورو  هنیزه  هدـش و  رتداـیز  تلود  فرطزا  تاـیلام  ذـخا  یتلود و  ياـه  لرتنک  هک  دـنوش  یم  لاـعف  یناـمز  هورگ  نیا 
هدـیدرگ و هفرــص  هـب  نورقم  تـسا ، یناوارف  تارطاـخم  اـب  هارمه  هـک  قاـچاق  قـیرط  زا  ـالاک  ندروآ  هجیتـنرد ، دـبای ؛ یم  شیازفا 

؛ دننک یم  روشک  دراو  فلتخم  قرط  هب  ار  تالوصحم  نایچقاچاق 
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قاچاق يارب  یقطنم  لیلد  هدوبن و  هفرص  هب  مه  هورگ  نیا  يارب  دشاب  هتشاد  دوجو  روشک  رد  تامدخ  الاک و  ندش  نازرا  ناکما  رگا 
یلم دـیلوت  تیوقت  يارب  تلود  هتبلا  .دـنوش  یم  ررـضتم  هدربـن و  دوس  هورگ  نیا  تادراو ، مدـع  لـیلد  هب  تشاد و  دـهاوخن  دوـجو 

.دیامن يریگولج  روشک  هب  قاچاق  يالاک  دورو  زا  ات  هدومن  شالت  هراومه 

نییعت اب  نینچمه  دـنوش » یم  روشک  دراو  قاچاق  روطب  اـهالاک  دـصرد  هک 30  دـشاب  یم  نیا  زا  یکاح  هدـش  هئارا  ياـهرامآ  یلو  »
هک تسا  يا  هبلود  ریـشمش  دـننام  تایلمع  هنوگ  نیا  اما  .تسا  هدومن  مک  مه  ار  ینوناق  روطب  الاک  دورو  دوس  فلتخم ، ياـه  هفرعت 

شهاک اب  هدـش و  تیوقت  قاچاق  يالاک  دورو  تایلام  شیازفا  اب  اریز  دـشاب ؛ یم  نارگراـک  هدـننک و  فرـصم  تمـس  هب  تیاـهن  رد 
میهاوخ هب  یقیرط  ره  هب  رگا  دوش  یم  راکیب  یناریا  رگراـک  هتفاـی و  شهاـک  اـه  تمیق  و  ددرگ ، یم  رت  ناـسآ  ـالاک  دورو  تاـیلام 

نارگراک ررض  هب  تیاهن  رد  میئامن  یفرعم  درادناتسا  زا  جراخ  نیناوق  هتفرگ و  هدیدان  ار  یللملا  نیب  حطس  رد  اضاقت  هضرع و  نوناق 
.دش دهاوخ  رجنم  لاغتشا  و 

تباقر نآ  هجیتن  هک  دوش  نییعت  یللملا  نیب  حطس  رد  هدش  ماجنا  راک  اب  هسیاقمرد  دزمتـسد  تخادرپ  ینعی  یعقاو  حالـصا  دیاب  سپ 
نیگنـس يراب  هک  یتادراو  ياه  همیرج  قاچاق و  زا  يریگولج  فازگ  ياه  هنیزه  تسا و  یجراـخ  یلخاد و  تادـیلوت  نیب  حـیحص 

: مرتحم روهمج  سیئر  .دوب  دـهاوخ  یلم  دـیلوت  شیازفا  تارداص و  همدـقم  نآ  لـصاح  هک  دوش ، یم  فذـح  تسا  تلود  شودرب 
.(1)" دوش یم  هدناکشخ  قاچاق  ياه  هشیر  دشاب  تباقر  لباق  یلخاد  دیلوت  رگا  "
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نایامرفراک زا  یضعب   5-3

طاـبترا نآ  مهم  تمـسق  هک  اـمرفراک  يارب  دـیلوت  تالکـشم  روشکرد و  راـک  بسک و  ندروآ  دوـجوب  رد  لکـشم  داـجیا  هطـساوب 
رد دنیامن و  یمن  مادقا  ندش  امرفراک  يارب  دارفا  زا  يرایسب  تسه ، یملع  ریغ  نوناق  نآ  لماع  هک  امرفراک ، رگراک و  نیب  بولطمان 

راـک بسک و  ياـه  متـسیس  دراو  یتحارب  دـیدج  هورگ  نیا  رگا  هک  ، دوش یم  رتناـسآ  یلعف  ناـیامرفراک  يارب  تباـقر  ناـکما  هجیتن 
.دش دهاوخ  مک  یلبق  ياهامرفراک  دوس  دنوش ،

تلوهـس هب  نانآ  يارب  بیقر  ندـمآ  دوجوب  هزاجا  ات  دوش  ارجا  یمتـسیس  دـیاب  نایامرفراک  دوس  ندرک  مک  يارب  مینادـب  تسا  مزال 
عفن هب  ًاقیقد  یلعف  راک  نوناق  هک  دومن  ناعذا  دـیاب  .دـبای  یم  شهاک  ناشیا  دـمآرد  حطـس  بیقر ، دوجو  هطـساوب  هک  .دوش  لـصاح 

.دشاب یم  لکشم  رایسب  نوناق  هطساو  هب  کچوک  فَرِح  لغاشم و  ندمآ  دوجوب  ناکما  اریز  تسا  هدش  میظنت  گرزب  نایامرفراک 

یم ینعم  ییاه  نامز  رد  یـشک  رهب  دـینادب  دـیاب  یلو  .تسا  رگراک  زا  یـشک  هرهب  امرفراک  یفاضا  دوس  هک  دـنرواب  نیا  رب  یـضعب 
هتـشاد دوجو  دروم  یب  ياه  تیامح  تنار و  هکنیا  ای  دوش و  ماجنا  هتـسب  ياـه  طـیحم  رد  يا و  هریزج  تروصب  تادـیلوت  هک  دـهد 
دنیامن رداص  ناهج  رسارس  هب  ار  دوخ  تالوصحم  قاچاق  ای  یمـسر و  روطب  دنناوت  یم  ایند  ياهروشک  هیلک  هک  نامز  نیا  رد  دشاب ،

.دشاب یم  ینعم  یب  یشک  هرهب  ًالمع 

رد ناناوج  زا  يرایـسب  تلع  نیمه  هب  دنوش  یتامدخ  لغاشم  بیقر  دنناوت  یمن  یجراخ  ياه  امرفراک  ًالوصا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
دیلوت رد  یجراخ  ياهامرفراک  اریز  دـنرادن  دـیلوت  يزرواشک و  هب  يا  هقـالع  دـنوش و  یم  یتامدـخ  لـغاشم  بذـج  رـضاح  لاـح 

.دنراد يرتالاب  لیسناتپ  تالوصحم 
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نارگراک زا  یضعب   5-4

اج دنوش  راکب  لوغشم  ناراکیب  نیا  رگا  هک  دنتسه  لغاش  نارگراک  زا  یـضعب  دنرب  یم  دوس  ناراکیب  يراکیب  زا  هک  يرگید  هورگ 
ناگدنیامن هورگ  نیا  لابند  هب  هدیدرگ و  وربور  دزمتـسد  ندش  رتمک  اب  ناشیا  دـش و  دـهاوخ  گنت  یلبق  نارگراک  ندرکراک  يارب 

.دش دنهاوخ  ررضتم  دوخ  نیلکوم  زا  ینابیتشپ  رد  ییاناوت  مدع  رد  ناشدوخ  تیعقوم  نداد  تسد  زا  هطساوب  مه  ناشیا 

ایآ هک  دوش  یم  حرطم  لاوس  نیا  لاح  .دـشاب  یم  شزرا  لباق  دوخ  ياـج  رد  هک  دنـشاب  یم  لـغاش  نارگراـک  نازوسلد  هورگ ، نیا 
نیا هب  يراکیب  هطساوب  هک  یفلتخم  ياه  ررـض  و  دننک ؟ یم  دراو  راکیب  هعماج  هب  ار  یگرزب  تالکـشم  هچ  دنناد  یم  نازوسلد  نیا 
یم میسقت  هتسد  هس  هب  ار  لغاش  نارگراک  هلئسم ، رتهب  كرد  بلطم و  نیا  حیضوت  يارب  دننک ؟ یم  كرد  ار  دوش  یم  لیمحت  دارفا 

: میئامن

یم تفاـیرد  قوقح  بوصم  لقادـح  زا  رتـمک  هک  يدارفا  مود  دـننک ، یم  تفاـیرد  قوقح  بوصم  لقادـح  زا  رتـالاب  هک  لوا  هورگ 
.دنراد یتفایرد  نآ  هب  کیدزن  ای  لقادح و  يواسم  هک  يدارفا  موس  دنیامن و 

لقادـح زا  رتـشیب  لغـش ، ندوب  صاـخ  اـی  يا و  هقطنم  زاـین  اـی  صـصخت و  ندوباراد  لـیلد  هب  هک  تسا  نشور  لوا  هورگ  دروـم  رد 
هورگ نیا  تیعمج   ) دراذـگ یمن  ناشیا  قوقح  رب  یمهم  ریثأت  دزمتـسد  لقادـح  تاـناسون  دـنیامن و  یم  تفاـیرد  دزمتـسد  بوصم 

(. تسا رفن  نویلیم  دودح 6 

زا رتمک  دنروبجم  دش ، هراشا  اهنآ  هب  ًالبق  هک  ییاه  تیدودـحم  لیلد  هب  دـنریگ  یم  قوقح  بوصم  لقادـح  زا  رتمک  هک  مود  هورگ 
ناسون دنیامن و  تفایرد  قوقح  دزمتسد  لقادح 
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نینچ مه  نونکا  هک  دنیامن  راک  بوصم  زا  رتمک  دزمتسد  اب  دنروبجم  هتشاد ، ناشیا  یتفایرد  نازیم  رب  يرتمک  ریثأت  دزمتسد  لقادح 
(. تسا رفن  نویلیم  دودح 7  هورگ  نیا  تیعمج   ) دننک یم 

ندوب مک  زا  هک  دنـشاب  یم  یهورگ  نیرتگرزب  دـنیامن  یم  تفاـیرد  ار  دزمتـسد  لقادـح  يواـسم  اـی  کـیدزن و  هک  موس  هورگ  اـما 
هداوناخ هرادا  يارب  یلعف  طیارـش  رد  هورگ  نیا  .دراد  ناشیا  یتفایرد  رد  میقتـسم  رثا  اریز  دـننیب ؛ یم  نایز  دزمتـسد  لقادـح  هبوصم 

نیا .دـش  دـنهاوخ  لمحتم  مه  ار  يرتشیب  راشف  دزمتـسد  ندـمآ  نیئاپ  اب  دـننک و  یم  لمحت  ار  ینوگانوگ  يداصتقا  ياـهراشف  دوخ 
راک ناکما  يرگید  دارفا  دشرکذ  مه  ًالبق  هک  هنوگنامه  دزمتسد  نتفرالاب  هطساوب  دورب و  الاب  هشیمه  دزمتسد  هک  دنـشالت  رد  هورگ 
دننک راک  رتمک  دزمتـسد  اب  دیاب  دوش و  یم  گنت  ناشیا  ياج  دنوش  لوغـشم  راکب  دنناوتب  ناراکیب  هورگ  رگا  اریز  دـننک ، یمن  ادـیپ 

(. تسه رفن  نویلیم  دودح 9  هورگ  نیا  تیعمج  )

اهدروآرب زا  یخرب   ) .دراد دوجو  روشک  رد  لغـش  دـقاف  رفن  نویلیم  رضاح 30  لاح  رد  لکـش 5-1 )  ) هدش هئارا  ياهرامآ  ساسا  رب 
هب اجنیا  رد  ام  هک  تسه  تابـساحم  يانبم  ساسا  رب  نآ  فـالتخا  هک  دـنا  هدومن  شرازگ  رفن  نویلیم  رگید 40  یخرب  نوـیلیم و   20

هرادا طـباوض  قبط  رفن  نویلیم  لغاش 15  دادـعت  نیا  زا  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  لـغاش  نویلیم   22  » و مییامن ) یم  هدنـسب  نیگنایم 
یم رد  هسیاقم  ماقم  رد  .دنشاب  یم  راک  هب  لوغشم  یمـسر  ریغ  تروص  هب  دادعت  نیا  زا  رفن  نویلیم  هدومن و 7  تفایرد  دزمتسد  راک 

(1) !« تسا یمسر  نیلغاش  تیعمج  ربارب  ناراکیب 2  تیعمج  هک  میبای 
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دادرخ 1394 هبنشکی 17  رهم - يرازگربخ  یعامتجا ) هافر  راک و  ، نواعت ریزو  - ) 1
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ریوصت

هکنیا رگید  دننامب ؟ راکیب  دیاب  ای  دننک ، راک  هک  دشاب  یم  راکیب  دارفا  قح  ایآ  هکنیا  یکی  دومن  هجوت  هلئسم  هب  رظنم  ود  زا  ناوت  یم 
لمحت دـیاب  مه  ار  يرتشیب  راـشف  ناـشیا ، یتفاـیرد  ندـش  مک  تروص  رد  هک  نیلغاـش ، هب  اـی  تسا  رتشیب  ناراـکیب  هب  راـشف  ررض و 
.دومن هجوت  نآ  هب  دیاب  تسا و  مهم  یلـصا  دهد ، یمن  ار  هداوناخ  جراخم  فافک  هداس  رگراک  کی  یتفایرد  قوقح  هکنیا  دـنیامن ؟

، يراذگ تمیق  نیا  بیقر  دوش و  یم  فیرعت  یعیبط  یعقاو و  تروصب  للملا و  نیب  حطس  رد  هدش  ماجنا  راک  ساسارب  دزمتـسد ، اما 
.دنتسه یلخاد  لغاش  نارگراک  بیقر  دزمتسد  لقادح  نییعت  رد  هک  دنشاب  یم  ایند  ياهروشک  نارگراک 

154 ص :

يراکیب رد  نم  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 211زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب تیدودحم  داجیا  یقیرط  ماجنا  اب  میئامن و  لامیاپ  ار  یلخاد  ناراکیب  قح  یجراخ ، نارگراک  اب  تباقر  ياج  هب  تسین  هتسیاش 
ناراکیب هک  دشابن  هنوگ  نیا  .میهدن  راکیب  دنمزاین  یهورگ  هب  راک  هزاجا  هدرب و  الاب  روشک  هدودـحم  رد  ار  دوخ  دزمتـسد  نارگید ،

.دراد ار  دوخ  تاعبت  ملظ  تسا و  ملظ  لمع  نیا  اریز  میهدن ؛ ناشیا  هب  راک  هزاجا  هدرک و  ینادنز  ار 

هب يدارفا  تسا  هنوگچ  .دراد  تیولوا  هافر  قح  رب  راک  نتـشاد  قح  ساـسا  نیا  رب  دـنراد ، یفلتخم  قوقح  اـه  ناـسنا  یقوقح  رظن  زا 
؟ دننک یم  بلس  ناشیا  زا  ینوناق  ياه  تسپ  هطساو  هب  ار  يدارفا  راک  نتشاد  قح  رتشیب ، هافر  نتساوخ  هطساو 

نارگراک دننام  هکنیا  یکی  دهدب ، ار  یگدـنز  هنیزه  فافک  دزمتـسد  ات  درک  لمع  دـیاب  هنوگ  ود  یجراخ  نارگراک  اب  تباقر  يارب 
هتفرـشیپ ياهروشک  ییاپورا و  نارگراک  لثم  ای  میـشاب و  شوک  تخـس  دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  ایند  نارگراک  مجنپ  کـی  هک  ینیچ 

راک زور  رد  تعاس  کی  میهاوخ  یم  اـم  . » (1)« دشاب تعاس  لقادـح 5  تعاس  تشه  رد  نامراک  نامدـنار  هک «  مینک  لمع  يروط 
!. میشاب هافر  رد  دراد  يراک  نامدنار  ام  ربارب  هک 5  يرگراک  هباشم  (2) و   « مینک

: تسا ریز  حرش  هب  روشک  يراک  متسیس  هب  يزنکم  یناهج  تاقیقحت  هسسوم  هیصوت 

يرو هرهب  دـننک و  میظنت  یللملا  نیب  ياه  تکرـش  اب  قباطم  ار  دوخ  هنیزه  ياـه  راـتخاس  دـیاب  تباـقر  يارب  یناریا  ياـه  تکرـش  "

(3)" .دنشخبب دوبهب  ار  هیامرس  راک و  يورین 
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كانبات 30/06/1392 يرازگربخ  - 1
راک 14/07/1393 یللملا  نیب  نمجنا  - 2

رویرهش 95 يزنکم  یناهج  هسسوم  - 3
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لباق یعس  دح  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  یعسلا  قح  ار  یتفایرد  كالم  نوناق  اریز  مینک ؛ یمن  راک  یعقاو  تروصب  اهراک ، ماجنا  رد  ام 
یتروص هب  راک  هکنیا  ای  تسا و  نیا  اـم  شـالت  دـح  مییوگ : یم  هدرک ، راـک  لـبق  زور  زا  رتمک  زور  ره  دـشاب و  یمن  يریگ  هزادـنا 

راک نامدـنار  ندرک ، بارخ  يراک و  هرابود  ياه  هنیزه  میزاس و  یم  ددـجم  مینک و  یم  بارخ  تخاس  زا  سپ  هک  دوش  یم  ماـجنا 
يدنچ زا  سپ  تسا و  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  تدـم  هاتوک  تروصب  لئاسم  لح  نآ  رد  هک  مینک  یم  عضو  ینیناوق  .دروآ  یم  نیئاپ  ار 

دوش یم  بوصم  يا  هقطنم  رد  لاثم  ناونع  هب  .میئامن  دیلوت  ون  زا  هدرک و  دوبان  ار  یلبق  ياه  هنیزه  هک  تسه  هفرص  هب  نوناق  رییغت  اب 
دوش یم  هفرص  هب  سپ  تسا  عنامالب  هقبط  دوش 6  یم  مالعا  لاس  دنچ  زا  دعب  دنزاس و  یم  هقبط  هس  همه  دـشاب ، هقبط  هس  نامتخاس 

يزاس نامتخاس  لرتنک  مدع  تلع  هب  ای  ددرگ و  انب  دیدج  نامتخاس  دوبان و  یلبق  ياه  هنیزه  دوش و  بارخ  یلبق  ياه  نامتخاس  هک 
نیا ربارب  هس  ای  ود  اب  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  ياه  نامتخاس  اپورا  رد  یلو  دـنوش  یم  انب  دـیدجت  هلاـس ،  30 رثکادح روشک  ياه  انب 

هن درب ، رتالاب  ار  نارگراک  دزمتـسد  ناوتیم  حیحـص  هار  زا  هک  دومن  نایب  ناوت  یم  ار  يددعتم  ياه  لاثم  .دنراد  یهدزاب  زونه  تدم 
.میوش نانطو  مه  زا  یهورگ  يراکیب  ثعاب  میئامن و  عییضت  دوش  یمن  هرادا  نم  هداوناخ  هکنیا  يارب  ار  یمولظم  قح  هکنیا 

يا هدـنیامن  ای  نابیتشپ و  هنوگ  چـیه  هک  تسا  يدارفا  اب  قح  اجنیا  ییوس  زا  درادـن  ندوب  رادـن  ندوب و  اراد  اب  یطابترا  قح ، ًـالوصا 
راک اهتمعن  نآ  زا  یکی  هک  دوجوم  یئاراد  یتمعن و  ای  دشاب و  هتـشاد  دوجو  یمک  راک  رگا  نمـضرد  .درادن  ناشدوخ  زا  عافد  يارب 

دننامب راکیب  يا  هدع  میوش  ثعاب  هکنیا  هن  مییامن و  میسقت  حیحص  روطب  رگیدکی  نیب  دیاب  تسا 
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يرتدایز رایسب  راشف  هک  مینک  یم  هدهاشم  تروص  نیا  رد  میئامن  تفایرد  يرتشیب  دزمتسد  ددرگ و  نیمأت  رتهب  ام  يارب  راک  رازاب  ات 
.دوش یم  دراو  ناشیا  هداوناخ  ناراکیب و  رب 

لقادـح ندرب  الاب  رکف  رد  مئاد  هک  دنتـسه  یهورگ  نیمه  دـنوش  یم  يراکیب  هب  دـیدهت  هک  نیلغاـش  هورگ  نیلوا  مینادـب  دـیاب  هتبلا 
يرایسبرد دراد و  رارق  يراکیب  هاگترپ  هبل  رد  دنریگ  یم  ار  دزمتـسد  لقادح  هک  یهورگ  هفرح  تعنـص و  اریز  دنـشاب  یم  دزمتـسد 

دوخ دیامن و  يدحاو  یلیطعت  هب  روبجم  دشاب و  یمن  هفرص  هب  تعنـص  نآ  رد  راک  امرفراک  يارب  دزمتـسد  لقادح  نتفرالاب  اب  دراوم 
.دننز یم  دوخ  هشیر  هب  هشیت 

دیرب یم  نب  خاش ، رس  رب  یسک  »

دید درک و  هگن  ناتسب  دنوادخ 

دنک یم  دب  درم  نیا  رگ  اتفگب 

(1)« دنک یم  دوخ  سفن  اب  هک  نم  اب  هن 

دیریگب ار  یسک  ياج  هکنآ  ياجب  تسه  یقزر  ییاج و  تاقولخم  همه  يارب  هک  تسا  عیسو  ردقنآ  ایند  دیوگ «: یم  نیلپاچ  یلراچ 
(2)« .دیبایب ار  دوخ  یعقاو  ياج  دینک  شالت 

ههبش کی  عفر  * 

نیئاپ تروص  رد  ایآ  دـنراد ؟ ار  اهدزمتـسد  ندـش  مک  تساوخرد  ًامئاد  ناـیامرفراک  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاوس  کـی  اـجنیا  رد 
؟ دور یم  امرفراک  بیج  هب  دزمتسد  توافت  نیا  رتنازرا ، لوصحم  دیلوت  يارب  نارگراک  دزمتسد  ندمآ 

رد لوصحم  یفرعم  تمیق  اب  ربارب  امرفراک  دوس  هفاضا  هب  لوصحم  کی  هدش  مامت  تمیق  هک  مینادـب  دـیاب  لاوس  نیا  هب  خـساپ  يارب 
مامت تمیق  يور  رب  میقتـسم  رثا  دـبای  شهاک  هکنیا  ای  دور و  الاب  لوصحم  دـیلوت  ياه  رتماراپ  زا  یکی  رگا  لاح  .تسا  تباقر  رازاب 

الاک هدش 
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يار ریبدت و  لدع و  رد  لوا  باب  ناتسوب / يدعس  - 1
یگدنز يارب  یتاکن  - 2
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لیخد دوخ  لوصحم  تمیق  رد  ار  غلبم  نآ  دوش  یم  روبجم  دوخ  لوصحم  شورف  رازاب و  رد  تباـقر  رطاـخب  اـمرفراک  دراذـگ و  یم 
نایز اب  تروصنیا  ریغ  رد  هک  دربب  الاب  ار  لوصحم  تمیق  تساروبجم  امرفراک  دبای  شیازفا  هیلوا  داوم  تمیق  رگا  لاثم  يارب  .دـیامن 

لوصحم تمیق  ابقر  رگید  هکنیا  لیلد  هب  دـیایب ، نیئاـپ  هیلوا  داوم  تمیق  رگا  سکعرب  دوب و  دـهاوخن  دـیلوت  هب  رداـق  هدـش و  هجاوم 
رابنا يدوجوم  اب  هجاوم  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دشاب  یم  دوخ  لوصحم  تمیق  شهاک  هب  روبجم  امرفراک  دنروآ ، یم  نیئاپ  ار  دوخ 

لوصحم شورف  رد  امرفراک ، دوسرب  يریثأت  هیلوا  داوم  تمیق  ندـمآ  نیئاپ  ـالاب و  سپ  .دـش  دـهاوخ  رازاـب  رد  لوصحم  ندـیرخن  و 
.درادن

شورف يارب  اـمرفراک  دوـسرد  يریثأـت  نآ  نتفر  نیئاـپ  ـالاب و  تسا و  نینچ  زین  نارگراـک  دزمتـسد  هـیلوا و  داوـم  يژرنا ، دروـم  رد 
.درادن لوصحم 

؟ دبای یم  لاقتنا  اجک  هب  یفاضا  دوس  تسا  نینچ  رگا  سپ 

میـسقت دنتـسه  هعماج  دارفا  هک  لوصحم  نارادـیرخ  نیب  دوش و  یم  لوصحم  تمیق  شهاک  ثعاب  دزمتـسد  شهاک  زا  یفاضا  دوس 
رتشیب ياضاقت  تمیق و  ندـمآ  نیئاپ  هب  هجوت  اب  هک  دوش  یم  راـکیب  نارگراـک  هجوتم  هک  دراد  مه  يرگید  دوس  هتبلا  .دـش  دـهاوخ 
نکمم تالوصحم  زا  يرایـسب  تمیق ، ندمآ  نیئاپ  اب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دـش  دـنهاوخ  راک  هب  لوغـشم  يرتشیب  نارگراک  رازاب ،

مادختسا هب  روبجم  تارداص  نینچمه  لخاد و  زاین  هب  خساپ  يارب  هدننک  دیلوت  دنروآ و  تسدب  تارداص  تهج  یتباقر  تمیق  تسا 
مجح هب  هجوت  اب  دش و  دـنهاوخ  هفاضا  دـیلوت  راک و  هصرع  هب  يرتشیب  ياه  امرفراک  نآ  عبت  هب  دوش ، دـیلوت  يارب  يرتشیب  نارگراک 

.دش دنهاوخ  تباقر  رازاب  دراو  زین  دیدج  ياه  امرفراک  درب و  دنهاوخ  دوس  دیلوت  دادعت  دایدزا  زا  اهامرفراک  دیلوت ، رتالاب 
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دهاوخن یقاب  يراکیب  درف  رگید  دـبای  همادا  دـنور  نیا  رگا  هک  یئاج  ات  دـنوش  یم  تباقر  رازاب  بذـج  يرتشیب  نارگراـک  ییوس  زا 
رس هب  رس  هطقن  هب  دزمتسد  لقادح  ندوبن و  راکیب  دور ، یم  رتالاب  دزمتـسد  هتفر  هتفر  راکیب ، دارفا  ندوبن  هطـساوب  سپ  نآ  زا  دنام و 
یم فذـح  نیئاپ  دزمتـسد  اب  لغاشم  یـضعب  یعیبطروطب  درادـن  دوجو  يراـکیب  رگراـک  نوچ  عقوم  نآرد  هدیـسر و  سنـالاب  اـی  و 

نییعت یعقاو  روطب  دزمتسد  لقادح  تیعضو  طیارـش  نیا  رد  اریز  تسا ، عنامالب  راکیب  دارفا  اب  ندوبن  هجاوم  تلع  هب  رما  نیا  .دندرگ 
نیا هجیتن  رگا  .درب  دنهاوخن  جـنر  ندوب  راکیب  زا  یـسک  رگید  دوب  راودـیما  ناوت  یم  .یـشیامرف و  يروتـسد و  تروصب  هن  دوش  یم 

حالـصا ءارجا و  ناـهاوخ  درک و  میهاوخن  تواـضق  هفرط  کـیو  هجوت  یب  هنوگنیا  رگید  دوش  راکـشآ  نشور و  همه  يارب  بلاـطم 
ار دزمتـسد  لقادـح  دـنیامن  یم  شالت  هراومه  دنـشاب  یم  هورگ  نیا  هدـنیامن  لیکو و  هک  يدارفا  لاح  نیع  رد  .دـش  میهاوخ  نوناق 
قح و نتفرگ  رظنرد  نودب  دیاش  دشاب و  یم  دوخ  لکوم  زا  تیامح  هدـنیامن ، لیکو و  هفیظو  هک  ارچ  دـنربب  الاب  دوخ  نیلکوم  يارب 

.میشاب هتشاد  شیپ  زا  شیب  یشالت  تلادع  ققحت  تهجرد  دیاب  هراومه  هک  مینادب  دیاب  یلو  دنهد ؛ یم  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  تلادع 

حالـصا هب  داد و  دـنهاوخ  رییغت  ار  دوخرظن  نآ  ندـشن  ءارجا  تاعبت  نوناق و  تیهاـم  ندـش  نشور  اـب  هک  دنتـسه  مه  ییـالکو  هتبلا 
دهاوخ نامزیزع  روشک  رد  راک  بسک و  قنور  يراکیب و  ندش  مک  نآ  هجیتن  هک  دنناد  یم  نوچ  دومن ؛ دـنهاوخ  تمه  نوناق  ءازجا 

.دش

، نآ يارجا  هجیتن  هک  يا  هنوگ  هب  .دش  دنهاوخ  عفتنم  نآ  دیاوع  زا  زین  هورگ  نیا  حیحص ، يارجا  تروص  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
دیرخ تردق  شیازفا  تالوصحم و  تمیق  شهاک 
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هک ینیفلاخم  ًامتح  بلطم  نیا  هب  لوصح  يارب  هتبلا  .دندرگ  یم  دنم  هرهب  نآ  جیاتن  زا  هعماج  لک  هک  هورگ  نیا  اهنت  هن  هدوب و  دارفا 
اهنآ اب  نوناق  ندشن  ءارجا  دسافم  هب  هجوت  لالدتـسا و  يرگنـشور و  تیارد و  اب  یتسیاب  هک  دنراد  دوجو  دوب ، دنهاوخ  زاس  لکـشم 

.دراد دوجوم  تیعقاو  هب  هراشا  باتک  دلج  يور  ریوصت  .دومن  هلباقم 

هقبط دارفا  طسوت  هک  نیریز  تیعمج  رگم  دـننک  دوعـص  رتالاب  تاقبط  هب  دـنناوت  یم  دارفا  همه  هک  هدـش  هداد  ناـشن  ریوصت  نیا  رد 
.دنشاب یم  هعماج  راشقا  نیرتدنمزاین  زا  هقبط  نیا  هک  دننک  یمن  ادیپ  ار  يراک  هدودحم  هب  دورو  هزاجا  مود 

مدق دز  یهاوخ  هبعک  قوش  هبرگ  نابایب  رد 

(1) روخم مغ  نالیغم  راخ  دنک  رگ  اه  شنزرس 

شیپ لاس  یـس  هک  قیرط  نیدـب  .تسا  هدـیدپ  کی  تسه ، ماجنا  لاحرد  نارگراک  ناگدـنیامن  طسوت  هک  یلعف  نوناـق  زا  تیاـمح 
ياهروشک نوناق  ياهیدـب  نامدوخ  رظن  زا  میتشاذـگ و  مه  رانک  ار  فلتخم  ياهروشک  نیناوق  نامز  نآ  رد  هدـش و  بوصم  ینوناق 

ناهج ياهروشک  دـصرد  کی  هک  میتخاس  یملع  ریغ  ینوناق  هجیتن  رد  میدومن و  فذـح  ار  یتسینومک  ياهروشک  يراد و  هیاـمرس 
یمن نآ  حالصا  هب  رضاح  زونه  میدرب و  یپ  نآ  ندوب  دمآ  راکان  هب  نایلاس  لوط  رد  دنیامن و  یم  هدافتـسا  ار  نآ  هب  هیبش  ای  ار و  نآ 

.میشاب
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.دوش یم  نایز  راچد  مه  يا  هیامرس  يدیلوت و  هعماج  تیعضو  نیا  رد  دبای  یم  شیازفا  يراکیب  ررضتم و  نارگراک  نوناق  نیا  اب 

یم ارجا  بوخ  رگا  تفگ  دیاب  خساپ  رد  .تسا  هدش  ببـس  ار  یعـضو  نینچ  هک  دشن ، ارجا  بوخ  نوناق  دنیوگ  یم  نوناق  نیعفادـم 
میتشاد ناگدنیامن  نیا  اب  هک  رایسب  ثحابم  زا  سپ  دندوب ! ناراکیب  ءزج  زورما  مه  یمسرریغ  رگراک  نویلیم  تفه  دادعت  نیمه  دش 
نیلغاش ناشفدـه  هکنیا  مود  دـنربخ ، یب  رگید  ياهرهـش  رامآ  زا  دـنناد و  یم  ناریا  ار  نارهت  ًالوا  ناـشیا  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب 

.تسه نیئاپ  رایسب  ناراکیب  هب  ناشیا  هجوت  هدوب و 

رازه هنایهام 50  ناتـسچولب  ناتـسیس و  رد  كدوک  دـهم  نایبرم  قوقح  دومن ، ناونع  یتسیزهب  ناـمزاس  دـشرا  ناسانـشراک  زا  یکی 
رد تسا و  لیطعت  دـهم  هتخادرپ و  ار  دـهم  ياه  هنیزه  دـنناوت  یمن  اه  هداوناـخ  میزادرپب  ار  غلبم  نیا  زا  رتشیب  رگا  هک  تسه  ناـموت 

نارهت رد  یلقادح  يالاب  دزمتسد  قوقح  ناشیا  یلو  تسه  ناموت  رازه  دصیس  دودح  نایبرم  نیا  دزمتسد  طسوتم  روطب  مه  ناهفصا 
، هدوب بسانم  بالقنا  لئاوا  لبق و  ياه  ههد  يارب  نیناوق  نیا  دیاش  .دریگ  یم  تئشن  اج  نیمه  زا  ناشیا  هابتـشا  لیلد  هک  دننیب  یم  ار 

.میئامن مادقا  اهنآ  حالصا  هب  يراکیب  نوزفا  زور  شیازفا  یلعف و  طیارش  رظن  رد  اب  دیاب  زورما  یلو 

روتسد گرزب  داتـسا  نیاربانب ، .دش  یم  اهنآ  زکرمت  محازم  اه  هبهار  هبقارم  ماگنه  هک  تشاد  دوجو  يا  هبرگ  يدبعم  رد  تسا : لقن 
درک و ادیپ  همادا  اه  لاس  لاور  نیا  .ددـنبب  یتخرد  هب  دربب و  غاب  هت  هب  هتفرگ و  ار  هبرگ  رفن  کی  دـسر  یم  هبقارم  نامز  تقوره  داد 
هب دندیرخ و  يا  هبرگ  دبعم  نآ  نابهار  .درم  مه  هبرگ  .تشذگ  رد  گرزب  داتـسا  دعب  اه  لاس  دـش  بهذـم  نآ  راک  لوصا  زا  یکی 

دندنبب تخرد  هب  هبقارم  ماگنه  ات  دندروآ  دبعم 
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تخرد هب  هبرگ  نتـسب  تیمها  هرابرد  يا  هلاسر  يرگید  گرزب  داتـسا  دعب  اه  لاس  .دنـشاب  هدروآ  ياجب  تسرد  ار  هبقارم  لوصا  ات 
.(1) تشون هبقارم  ماگنه  رد 

نونکات هک  راک  هرادا  لوئـسم  ره  اب  درادـن  ارنآ  اب  تفلاـخم  تأرج  یـسک  دـیاش  هتـشذگ ، ناـیلاس  رد  نیناوق  نیا  يارجا  هطـساو  هب 
روط هب  بلاطم  دـییات  اضما و  هب  رـضاح  مادـک  چـیه  ماقم  تسپ و  تلع  هب  یلو  دـنا  هتـشاد  ار  قوف  بلاطم  دـییات  ما ، هدومن  تبحص 

.تسه طلغ  ياهوگلا  نامه  زا  مه  نیا  هک  دنا ، هدشن  یمسر 

ناراـکیب اـیآ  .تسا  نارگراـک  همه  قح  یفنـص  ياـه  لکـشت  زا  يرادروخرب  دـیوگ : یم  رگراـک  هناـخ  لـک  ریبد  رگید  ییاـج  رد 
؟ دنرادن لکشت  نابیتشپ  لیکو و  یفنص ، هورگ  نیا  ارچ  سپ  دنشاب ؟ یمن  راکب  هدامآ  ياه  هورگ  نیب  هورگ  نیرتگرزب 

بلطم ندـش  نشور  تهج  رد  فـلتخم  ياـه  هورگ  همه  تسا  مزـال  ور  نیا  زا  .دوـب  رگید  يا  هنوـگ  هب  طیارـش  دنتـشاد  رگا  دـیاش 
هتفرگ و سرد  نآ  تاهابتشا  زا  هدومن و  ار  هتشذگ  ناربج  رگید  هلیسو  ره  درگزیم و  ینارنخس و  هیرشن ، باتک ، رتائت ، ملیف ، هلیـسوب 

.میئامن انب  رتشیب  تلادع  اب  يا  هعماج 
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؟ دتفا یم  قافتا  ینامز  هچ  اه  لمعلاروتسد  حالصا  مشش : لصف 

هراشا

.میئامن یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دتفا  یم  قافتا  یفلتخم  ياه  شور  هب  فلتخم  عطاقم  رد  اه  لمعلاروتسد  نیناوق و  حالصا 

یمومع لابقا   6-1

هعماـج رد  هبلاـطم  داـجیا  مدرم و  ناـهذا  ندومن  نشور  داد ، ماـجنا  ار  تاحالـصا  تعرـس  هب  نآ  اـب  ناوت  یم  هک  يدراوـم  زا  یکی 
لرتنک ًامئاد  دیاب  دشابن  نینچ  رگا  دـنیامن و  یم  حالـصا  هب  مادـقا  یمدرم  هناوتـشپ  اب  رما  نیلوئـسم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .تسه 

نیرتهب دـیامن و  داجیا  ار  یلوحت  ای  دـنیایب و  رانک  لکـشم  اـب  تسا  رتهب  اـیآ  و  دـش ؟ دـهاوخ  هچ  روشک  يارب  نآ  تاـعبت  هک  هدومن 
مدرم تکراشم  نآ  رتمهم  هنومن  دـشاب و  یم  يا  هتـسه  تامادـقا  زا  مدرم  ینابیتشپ  نآ  ینیع  لاثم  .تسا  مدرم  ندومن  هاـگآ  شور ،

.دومن ناونع  ناوت  یم  ار  هلاس  تشه  گنج  يزوریپ  رد  هاپس  جیسب و  ياه  بلاق  رد 

نیلوئسم دنلب  تمه   6-2

عـضو ندش  رتهب  رد  یتیریدم  ياه  متـسیس  ءارجا  رد  قیقحت  اب  هک  دبلط  یم  ار  نیلوئـسم  دـنلب  تمه  نیناوق ، حالـصا  لح  هار  رگید 
رتعیرـس هچ  ره  هک  تشاد  دـیما  ناوت  یم  دوش ، یم  مالعا  يربهر  فرط  زا  هلاس  ره  هک  ياه  راعـش  هب  هجوت  اب  دنـشاب و  اشوک  مدرم 

.دیامن یم  بلط  روما  دربشیپ  يارب  ار  هوق  هس  ره  تیامح  اتسار  نیا  رد  هک  دتفایب  قافتا  نیا 
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هب مدرم  دیسر  ناتسلوغم  رد  زاقفق  هقطنم  هب  دنناد  یم  ریبک  شوروک  ار  وا  يرایـسب  هک  نینرقلاوذ  یتقو  تسا  هدمآ  فهک  هروس  رد 
نینرقلاوذ دیامن و  يریگولجام  رب  اهنآ  هلمح  زا  ات  زاسب  يدـس  ام  يارب  دـننک و  یم  ملظ  ام  رب  جوجأم  جوجأی و  ياه  موق  دـنتفگ  وا 
نینرقلاوذ موش  یم  رکذتم  اجنیا  رد  .دومن  يریگولج  جوجأم  جوجأی و  ياه  موق  هلمح  زا  تخاس و  ار  یخیرات  دس  نآ  درک و  لوبق 

اب تفگ  اهنآ  هب  هکلب  دـیهد  ماجنا  رتالاب  نامدـنار  اب  يرتشیب  راک  هکنیا  ای  دـینک و  اوعد  ناتدوخ  قوقح  رـس  رب  رگیدـکی  اـب  تفگن 
راک اـی  میهد و  همادا  اـمرفراک  رگراـک و  ياوعد  هب  هچره  تسا  نینچ  مه  زورما  .میزاـسب  ماوقا  نیا  هلمح  ربارب  رد  يدـس  رگیدـکی 

تـسا هدش  هعماج  رد  ضیعبت  داجیا  ندرک و  راک  عنام  هک  نیناوق  لباقم  رد  یتسیاب  میـسر ، یم  رتمک  يا  هجیتن  هب  میهد  ماجنا  رتشیب 
هجوت هدـش  حرطم  اریخا  هک  یقطنم  یب  تالاوس  هب  .دـشاب  یم  راک  نوناـق  هدام 41  حالـصا  نیناوق ، نآ  دمآرـس  هک  میزاسب ، يدس 

یم دوخ  لاوس  یچوپ  هب  لاوس  ناـحارط  اـعقاو  میریگب ؟ هدـیدان  دـیاب  ار  دـشاب  یم  تیرثـکا  رد  هک  نارگراـک  قوقح  ارچ  دـییامرف :
تیلقا تیرثکا و  ثحب  ایآ  دراد ، دوجو  نکیزاب  کی  یبرم و  کی  لابتوف  میت  ره  رد  دننک ؟ یم  رکف  هچ  مدرم  دروم  رد  و  دنشیدنا ؟

؟ دراد دوجو 

ناجیه دح   6-3

داجیا یمومع  یتیاـضران  دوش و  گرزب  يردـق  هب  لاکـشا  هلئـسم ، لـح  هب  یهجوت  یب  رثا  رد  هک  تسه  نیا  ناـجیه  دـح  زا  روظنم 
.تسین زاسراک  یلیخ  تامادقا  عقوم  نآرد  .دشاب  دایز  تعرس  اب  تاحالصا  هب  زاین  هدش و  یناجیه  متسیس  هک  ددرگ 
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دنلب ياهراک  هک  دـشاب  یم  نکـسم  تروص  هب  عیرـس  تامادـقا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ًالوصا  دـنراد و  عیرـس  مادـقا  کی  هب  زاین  مدرم 
ییانب ریز  تالاکـشا  تسا  نکمم  یتح  دیامن و  یم  هاتوک  فیعـض و  رایـسب  ار  يراذگ  رثا  دـهد و  یم  رارق  ءاعـشلا  تحت  ار  تدـم 

.ددرگ ثداح 

زا يرایـسب  ياـیوگ  دوـخ  زیگنا  مغ  قاـفتا  نـیا  دـسر و  یم  رفن  نوـیلیم  هب 10  راـکیب  ياـه  هدرک  لیـصحت  دادـعت  لاس 1400  اـت  » 
( يراکیب یمانوس  ینعی  نیا  یلعف و  يراکیب  لیصحتلا  غراف  ربارب  راهچ  دودح  ینعی  )(1)« .تسا تالکشم 

ربخ ار  هناخ  بحاص  .درک  یم  ادص  رایسب  نآ  فقـس  ياه  بوچ  دوب ، هتفرگ  هیارک  هب  يا  هناخ  یـصخش  دیوگ : یم  یناکاز  دیبع  » 
هب رکذ  نیا  مسرت  یم  اما  تسا  کین  تفگ : .دننک  یم  دنوادخ  رکذ  فقـس  ياه  بوچ  داد : خـساپ  وا  .دـنک  شتمرم  رگم  ات  دـنداد 

(2)  « .دماجنایب دوجس 

نیب زا  يارب  شالت  يداصتقا و  تلادـع  ماظن  داجیا  نآ  ياه  هخاش  زا  یکی  تسه و  یمالـسا  ماظن  ظـفح  فورعم  هب  رما  نیرتگرزب  »
(3)« ددرگ یم  بوسحم  رکنم  نیرتگرزب  زا  يداصتقا  تلادع  ندرب 

اه لمعلاروتسد  ندش  هتفرگ  هدیدان   6-4

رد ای  دنریگ و  یم  هدیدان  ار  نوناق  مدرم  عفانم  رطاخب  دنوش  یم  نوناق  ءارجا  تالاکشا  هجوتم  تارادا  نیئاپ  هدر  نیلوئسم  هک  ینامز 
، دنیامن یمن  يریگ  تخس  نآ  ءارجا 
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يریسم ناشیا  يراکمه  اب  تسا  نکمم  هتبلا  و  دوش ؟ یم  دراو  نارگراک  هب  یلـصا  ررـض  ًالمع  نوناق  ءارجا  اب  دنناد  یم  نازیزع  نیا 
.تسه ینارگن  سرتسا و  اب  هارمه  يراک  مه  راک  نیا  هک  دوش  هدز  رود  نوناق  هک  دوش  باختنا 

.تسا راک  هرادا  زا  رتمک  نادنمرنه  نیا  رثکا  دزمتـسد  .دومن  هراشا  یتسد  عیانـص  دیلوت  ياه  هاگراک  رد  راک  هب  ناوت  یم  لاثم  يارب 
دصرد  20 دودـح مرچ  دـیلوت  يراک و  انیم  دروم  رد  بوصم و  دزمتـسددصرد  هد  دودـح  هلیلم  یفاب و  یلاـق  نارگراـک  هنومن  يارب 

اریز دنشاب ؛ یمن  یفخم  مه  نیلوئسم  مشچ  زا  اه  هاگراک  نیا  دنیامن و  یم  تفایرد  دزمتـسد  راک ، هرادا  فرط  زا  هدش  نییعت  رادقم 
لمع هب  رکـشت  ینادردق و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  رد  نیرفآراک  ناونع  هب  اه ، هاگراک  هنوگ  نیا  قفوم  ناریدم  زا 

نادجو لیلد  نیمه  هب  دنیامن ، لیطعت  ار  هاگراک  دیاب  دنیامن ، تخادرپ  ار  بوصم  دزمتـسد  لقادح  ناشیا  دـشاب  رارق  رگا  .دـیآ  یم 
فاصناو قح  هک  هدرک  روبع  هلئـسم  نیا  رانک  زا  تیاهن  رد  دـهد و  یمن  ناشیا  هب  ار  يراک  نینچ  هزاجا  هقطنم  راـک  هرادا  نیلوئـسم 

.تسا نیمه  مه 

تقد رتشیب  نامدوخ  ياه  لالدتـسا  دوخراتفر و  رد  دیاب  دسر  یم  رظن  هب  هعماج  صاخـشا و  يارب  هدش  ناونع  ياهررـض  هب  هجوت  اب 
یم یتکرح  هچ  لولعم  کی  ای  راکیب و  کی  ای  راوناخ و  تسرپرـس  نز  کـی  اـی  وجـشناد و  کـی  هاـگیاج  رد  نم  میئوگب  میئاـمن و 

رتشیب تیفافـش  تهج  رد  مراد و  يا  هفیظو  هچ  لصف  نیا  رد  هدـش  رکذ  نیلوئـسم  زا  یکی  ناونع  هب  نم  هکنیا  ای  مهد و  ماجنا  مناوت 
حالـصا هب  مادـقا  میامن  یفرعم  يرگید  ار  رـصقم  مهاوخب  هکنیا  نودـب  مهد ، ماـجنا  مناوت  یم  ار  یتکرح  هچ  راـک ، نوناـق  هدام 41 

ندرگرب ار  ریصقت  طقف  درک و  دهاوخن  یمادقا  سک  چیه  منکن  تکرح  نم  رگا  هک  مراذگب  نیا  رب  ار  ضرف  میامن ؟
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داجیا مدرم  راکرد  رتشیب  تاحالـصا  تکرب  ادخزا  تکرحوت  زا  فورعم  لثم  هب  هجوت  اب  دنوادخ و  زا  تناعتـسا  اب  .مزادـنایب  مدوخ 
.دش دهاوخ 

يریگ هجیتن   6-5

تـسا مزال  ددرگ ، یم  هدوزفا  ناراکیب  دادـعت  رب  هلاس  ره  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلبق و  ياه  شخب  رد  هدـمآ  ياه  لالدتـسا  هب  یهاگن  اب 
ياهروشک زا  يرایـسب  دـننام  میئامن ؛ هدـهاشم  ارنآ  تارثا  هتـشاذگ و  رانک  لاسکی  يارب  یتح  هدـش ، هبرجت  لاـس  هک 30  ار  ینوناـق 

.دوش نییعت  لغش  ره  زاین  ییاناوت و  ساسارب  رازاب  ياضاقت  هضرع و  ات  هدومن  بانتجا  دزمتسد  لقادح  نییعت  زا  هتفرشیپ 

نایوجددم ات  ددرگ  نییعت  یقطنم  لقادح  ینعی  میئامن ؛ لمع  مود  هورگ  نیناوق  قباطم  میشاب  یمن  هیرظن  نیا  بیوصت  هب  رضاح  رگا 
زاین اهنت  هک  یلعف  متـسیس  زا  .تسا  ود  نیا  زا  یکی  رـس  رب  ایند  رد  هیرظن  فالتخا  هزورما  اریز  دنـشاب  دزمتـسد  نآ  اب  راک  هب  رـضاح 

هب ناریا  لثم  روشک  ود  اهنت   ) تسین هتفریذـپ  ینونک  يایند  رد  نوناـق  نیا  اریز  میرادرب  تسد  دریگ  یم  رظن  رد  ار  لـغاش  نارگراـک 
.تسه روشک  رد  دوجوم  يراکیب  رامآ  نآ  هجیتن  اهنت  و  دنرادن ) ام  زا  يرتهب  عضو  زین  اهنآ  دنیامن و  یم  لمع  شور  نیا 

ات تفر  بقع  بقع  ردقنآ  وا  یتفین و  ماب  ولج  زا  شاب  بظاوم  دنتفگ  یم  وا  هب  مدرم  دوب و  هتفر  ماب  رب  نیدلارصن  الم  هک  تسا  لقن 
مه نارگراک  دـبای و  یم  شیازفا  زور  ره  ناراکیب  دادـعت  هک  تسا  نینچ  ام  روشک  رد  لاغتـشا ، تیعـضو  لاح  داتفا و  رـس  تشپ  زا 

.ددرگ یم  هفاضا  ناراکیب  هورگ  هب  هدیدرگ و  جارخا  شنارگراک  لیطعت و  یتکرش  زور  ره  دنرادن  یلغش  تینما 
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لمع نامدوخ  يراصحنا  لدـم  نیمه  هب  میهاوخ  یم  درادـن و  دوجو  یللملا  نیب  یقطنم  ياه  هیرظن  زا  مادـکچیه  ماجنا  تارج  رگا 
ناـنز نایوجـشناد ، نیلولعم ، زا : دـنترابع  اـه  هورگ  نیا  هک  .مییاـمن  نیودـت  هناگادـج  نیناوق  هعماـج  راـکیب  نادـنمزاین  يارب  مینک ،

.نایئاتسور جالعلا و  بعص  نارامیب  يرمتسم ، نودب  نادنملاس  نیداتعم ، راد ، هقباس  دارفا  نازابرس ، راوناخ ، تسرپرس 

لیـصحت تدـم  هب  ار  يزومآراک  هاـم  دـیامن و 2 حالـصا  ار  شدوـخ  نیناوـق  دـناوت  یم  موـلع  ترازو  نایوجـشناد ، دروـم  رد  هـتبلا 
ناتسا دروم  رد  نینچمه  میشاب  هتشاد  راک  يارب  دنمناوت  نالیـصحتلا  غراف  نآ ، زا  سپ  ات  دیامن  هفاضا  هناگادج  روط  هب  نایوجـشناد 
لقادح زا  رتمک  یلقادح  ای  .دومن و  نیودت  هناگادج  نیناوق  زکارم  هنوگ  نیا  يارب  ناوت  یم  ناتسچولب  ناتسیس و  دننام  مورحم  ياه 
دمآرد مک  لغاشم  رخآ  هتسد  دنشاب ) یم  ءارجا  لاح  رد  هتفرشیپ  ياهروشک  رد  هک  یمتسیس  قباطم   ) دوش نییعت  يروشک  دزمتـسد 

ماجنا لاح  رد  هتفرـشیپ  ياهروشک  رد  مه  دروم  نیا  هک   ) میئامن جراخ  راک  نوناق  لومـش  زا  ار  دنتـسین  روآدوس  هک  ییاـه  هیریخ  و 
.ددرگ یم  مه  تلود  ياه  هنیزه  ندش  مک  ثعاب  درادن و  تلود  يارب  یلام  راب  هنوگ  چیه  اه  حرط  نیا  تسا  رکذ  هب  مزال  تسه .)

تسا و دنمزاین  دارفا  يریگراکب  ناکما  نآ  هجیتن  نیمود  تسه و  راکیب  نویلیم  تفه  راک  ندش  یمسر  نوناق ، حالـصا  هجیتن  نیلوا 
تمیق و شهاک  هطـساوب  تارداص  ناکما  هجیتن  نیمراهچ  ناگدـننک و  فرـصم  عفن  هب  هدـش  مامت  تمیق  شهاـک  نآ  هجیتن  نیموس 

.دوب دهاوخ  ناراکیب  رتشیب  لاغتشا 
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ریوصت
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دوجو يریذپ  تباقر  ییاراک و  شیازفا  يزاسون و  يارب  هناگ  دـنچ  ياه  تصرف  میدرک ، یـسررب  ام  هک  ناریا  داصتقا  شخب  رد 18 
ياه دوبهب  مزلتسم  اه  لیسناتپ  نیا  ققحت  .دراد 

رانک رد  راک و  يورین  رتالاب  رایـسب  تکراشم  خرن  يرو و  هرهب  دـشر  هب  یـشخب  باتـش  هلمج  زا  ناریا  داصتقا  راتخاس  رد  ریگمـشچ 
هرک اما  .دیآ  رظن  هب  روآ  بعر  تسا  نکمم  اه  راک  نیا  مجح  هک  یلاح  رد  .تسا  شخب  رثا  يراذگ  هیامرس  میظع  مجح  دورو  نآ 
هلاس دـنچ  هرود  کی  رد  دوخ  یلخاد  صلاخان  دـیلوت  تیوقت  يارب  ار  ییاه  هار  یقرـش  ياپورا  ياه  روشک  یخرب  يزلام و  یبونج ،

، تسرد يراذگ  هیامرس  بذج  يارب  ار  هدمع  تاحالصا  دیاب  دنک ، هدافتسا  اه  تصرف  نیا  زا  دهاوخب  رگا  زین  ناریا  .دنا  هدرک  ادیپ 
.دهد شیازفا  ار  راک  يورین  رازاب  ییایوپ  دناسر و  ماجنا  هب  تالوصحم  رازاب  ییاراک  يریذپ و  تباقر  شیازفا 

قاـفتا زا  شیپ  ار  روشک  دـتفا و  رثوـم  تلود  اـب  تلم  فرط  زا  يراـکیب ) رد  نم  شقن  باـتک   ) یناـبزمه یلدـمه و  نیا  تسا  دـیما 
يوس تمـس و  هب  دیـسر ، دهاوخ  رفن  نویلیم  هد  زرم  هب  راکیب  لیـصحتلا  غراف  دادعت  هک  هدـنیآ  لاس  ات 6  لرتنک  لباق  ریغ  تاـناجیه 

.دشاب هدرک  تیاده  یقطنم  ینالقع و 
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( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  لاغتشا  رذن  هیریخ  متفه : لصف 

لاغتشا رذن  هسسوم  یفرعم   1-7

میئوگب دوخ  هعماج  نیریخ و  هب  تسا  لاغتشا  روشک  تالضعم  نیرت  یلصا  زا  یکی  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ات  میدش  نآرب  هیریخ  نیا  رد 
، نامرد يارب  هک  هنوگ  نامه  میدقتعم  نوچ  میداهن  لاغتشارذن "  " ار هیریخ  مان  .میزادرپب  لضعم  نیا  عفر  هب  رگیدکی  يرای  اب  دیئایب 

هنیمز رد  نآ  زا  رت  مهم  لاغتـشا و  هنیمز  رد  یتسیاب  مینک  یم  رذن  یبهذم  یگنهرف  روما  يزاس و  هسردم  تشادـهب ، كاشوپ ، اذـغ ،
.مینک رذن  زین  لاغتشا  گنهرف 

تفایرد صخـش  هدـش و  تداع  تروص  هب  نامرد  كاشوپ و  اذـغ ، نوچمه  ییایادـه  تفاـیرد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تسا  حـضاو 
فرط زا  ای  دشاب و  یمدرم  ياه  هیریخ  فرط  زا  تخادرپ  نیا  هاوخ  دناد ، یم  تفایرد  قحتـسم  ار  دوخ  تاروذـن ، تاریخ و  هدـننک 

هدش لیدبت  شزرا  دض  کی  هب  دنمشزرا  لمع  نیا  دراوم  زا  يرایسب  رد  لاح  ره  هب  دوش  یم  هرادا  تلود  هجدوب  اب  هک  ییاه  هیریخ 
شا يرمتسم  دنک  نینچ  رگا  هک  دنیب  یمن  دوخ  یگدنز  طیارـش  دوبهب  ندرکراکرب و  یلیلد  الاک  تامدخ و  هدننک  تفایرد  تسا و 

.دش دهاوخ  عطق 

نیمه هب  مهزاـب  تمحز ، نودـب  تخادرپ  نداد و  ناـیاپ  هب  هقـالع  مدـع  هب  هجوت  اـب  هدادـن و  شور  رییغت  مه  نیریخ  رگید  فرط  زا 
کی ندرک  هرادا  یناسآ  لاغتـشا و  هیریخ  کی  ندرک  هرادا  یتخـس  بویعم ، هخرچ  نیا  یلـصا  تلع  .دـننک  یم  لـمع  یتنـس  شور 

دنچ يزور  نیما ، رفن  ود  تسا  یفاـک  شخپ ، هیریخ  کـی  ندرک  هرادا  يارب  هک  يا  هنوـگ  هب  تسه ، اذـغ  كاـشوپ و  شخپ  هیریخ 
میسقت ییاسانش و  تیلوئسم  هدومن و  فرص  تقو  تعاس 
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ات تسا  زاین  دمآراک  تیریدم  لاغتـشا و  صـصخت  شالت و  لاغتـشا  هیریخ  کی  رارقتـسا  داجیا و  يارب  هک  یلاحرد  دنهد ، ماجنا  ار 
: دیوگ یم  دنک و  یم  تفایرد  تامدخ  تمحز ، نودب  الاک ، هدننک  تفایرد  شخپ ، هیریخ  کی  رد  .داد  ماجنا  هتسیاش  يراک  ناوتب 

ساسحا تاملک  نیا  ندینـش  زا  ریخ  یتشاذـگ و  نم  رایتخا  رد  یتحار  نیا  هب  ار  سانجا  نیا  هک  دزرمایب  ار  تردام  ردـپ و  دـنوادخ 
ياه هیریخ  رامآ  اعدم  نیا  دهاش  .دیامن  تفایرد  یغلبم  ات  دشکب  تمحز  دیاب  صخش  لاغتشا  هیریخرد  هک  یلاحرد  دنک  یم  يداش 

.دنیامن یم  تیلاعف  رگید  دراوم  رد  هیقب  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  دوجوم  ياه  هیریخ  زا  دصرد  اهنت 2  هک  تسا  لاغتشا 

وجشناد و صخش  نیا  هاوخ  ماتیا ، هداوناخ  زا  رفن  ره  ءازا  هب  مدش  هجوتم  مدرک و  یـسررب  ار  ناهفـصا  رد  فورعم  هیریخ  کی  رامآ 
غلبم نیا  هب  ار  اه  هیریخ  رگید  ياه  کمک  هنارای و  غلبم  رگا  هک  دوش  یم  هنیزه  ناموت  رازه  غلبم 100  هنایهام  دشاب ، زومآ  شناد  ای 

ناموت رازه  دودـح 600  هک  يرفن  هداوناخ 4  کی  لاـح  .تسا  ناـموت  رازه  زا 150  شیب  رفن  ره  يارب  یتفاـیرد  غلبم  مینک ، هفاـضا 
؟ دشاب راک  لابند  دیاب  ارچ  دراد  یتفایرد 

رد ار  هاگـشناد  ناـیاپ  اـت  ییادـتبا  زا  دّیـس ، نازومآ  شناد  لیـصحت  ياـه  هنیزه  درک : یم  ناونع  زین  يرگید  هیریخ ي  لـماع  ریدـم 
ای دینک و  یم  بلط  ناشیا  زا  يراک  ایآ  تامدخ ، نیا  هئارا  ءازا  رد  مدیـسرپ  ناشیا  زا  .دنا  هدومن  لبقت  ندیرف  درکرهـش و  ناهفـصا ،

هدرکن فیرعت  ار  يراک  روتسد  نینچ  هیریخ  دندومن : مالعا  ینارگن  لمات و  زا  سپ  ناشیا  دیرادیم ؟ او  هعفنملا  ماع  يراک  هب  ار  اهنآ 
يریسم يرکف  مه  اب  ات  دندرک ، تساوخرد  تسا و 
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.دنهد ماجنا  ار  کچوک  دنچره  يراک  تامدخ ، تفایرد  لباقم  رد  نایوجددم  هدومن و  فیرعت  هیریخ  يارب  ار 

(1) ( « مالسلا هیلع   ) يرگسع نسح  ماما   ) .تسا فارسا  درذگب ، نآ  زا  نوچ  هک  تسا  يا  هزادنا  ار  یگدنشخب  »

، لیامت تروص  رد  ات  مییامن  نایب  هدـمآ  تسدـب  ياه  هبرجت  هب  هجوت  اب  لاغتـشا  رذـن  هیریخ  دروم  رد  یبلاـطم  مینآرب  لـصف  نیا  رد 
تسا رکذ  هب  مزال  .دنیامن  يریگولج  یلم  ياه  هیامرس  نتفر  رده  زا  هدومن و  فوطعم  لاغتشا  تمـس  هب  ار  دوخ  ياه  هیریخ  نیریخ 

نیا رد  دـننکراک ، دـنناوتب  هک  دـنرادن  مه  ینادـنزرف  دـنرادن و  راک  ییاناوت  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  طقف  ناـگیار  تامدـخ  هک 
هرادا ییاناوت  رد  شناد  لاقتنا  رد  ار  دوخ  یگدامآ  لاغتـشا  رذـن  هیریخ  .داد  لیوحت  ناگیار  تامدـخ  دارفا  نیا  هب  ناوت  یم  تروص 

.دراد یم  مالعا  ناگیار  روطب  لاغتشا  ياه  هیریخ  ندرک 

هیریخ تراچ   2-7

ماجنا اریز  دننک ، راک  هیریخ  رد  تقو  مامت  تروص  هب  دیاب  دارفا  نیا  دنوش و  مادختسا  صـصختم  يدارفا  دیاب  اه  هیریخ  عون  نیا  رد 
ینامزاس تراچ  لاغتـشا ، ياه  هیریخ  رد  دیاب  .دوب  دـهاوخن  رثوم  تغارف  تاقوا  رد  راک  ای  تقو و  هراپ  تروص  هب  اهراک  هنوگ  نیا 

تقو ماـمت  تروص  هب  رفن  زا 100  شیب  لاغتـشا  رذـن  هیریخ  رد  .ددرگ  صخـشم  قیقد  روطب  صخـش  ره  تیلوئـسم  دوش و  فیرعت 
.دنیامن یم  يراکمه  هیریخ  اب  تقو  هراپ  تروصب  بلطواد  يورین  دصکی  زا  شیب  دنشاب و  یم  راکب  لوغشم 
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اه تیلوئسم  فیاظو و  حرش   3-7

تئیه زا  سپ  .تسه  راذگرثا  هیریخ  لکرب  اهنآ  تامیمصت  هک  دنراد  روضح  هیریخ  هریدم  تئیه  يریگ ، میمصت  حطس  نیرتالاب  رد 
.تسا هریدم  تئیه  تابوصم  يرجم  هک  هدش  فیرعت  لماع  تیریدم  تسپ  هریدم ،

روظنم هب  نیلوئـسم ، هب  کمک  ياتـسار  رد  نیناوق  قیبطت  تاـعالطا ، ندروآ  تسدـب  قیقحت و  دـحاو ، نیا  تیلوسم  یقوقح : دـحاو 
هئارا ریذپ ، بیسآ  راشقا  رگید  ناینادنز و  راوناخ ، تسرپرس  نانز  نالولعم ، نایوجشناد ، ییاز  لاغتـشا  هنیمز  رد  بسانم  رتسب  داجیا 

يا هرواشم  تامدـخ  هئارا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  نودـم  نیناوق  یعرـش و  دراوم  لئاسم و  زا  هتفرگرب  راـک  نیناوق  حالـصا  حرط 
يرارقرب دـحاو  نیا  فیاظو  زا  تسا  رکذ  هب  مزال  .دـشاب  یم  اـهدادرارق  هیلک  لوصا  نیودـت  ناـمزاس و  دـشرا  تیریدـم  هب  یقوقح 

یعـس و اب  دحاو  نیا  تسا  دیما  دشاب و  یم  تلود  تایه  یمالـسا و  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  اب  کیدزن  بوخ و  اتبـسن  تاطابترا 
.دروآ مهارف  روشک  حطس  رد  ار  رفن  نویلیم  اه  هد  لاغتشا  ناکما  شالت ،

تیریدـم هب  شرازگ  هئارا  اه و  تیلاعف  ماجنا  نسح  رب  تراظن  هب  فظوم  دـحاو  نیا  رد  لغاش  لنـسرپ  ناـشیا و  تیریدـم : هدـنیامن 
.دنشاب یم  لماع 

زا جراخ  ای  هیریخ و  ءاضعا  زا  دـنناوت  یم  دـننک و  یم  يریگ  میمـصت  اـه  حرط  اـه و  شور  دروم  رد  هک  دنتـسه  يدارفا  رکف : قاـتا 
، اه هیریخ  هنوگ  نیا  دوجو  مدع  لاغتشا و  ياه  هیریخ  هرادا  زا  یفاک  تاعالطا  دوجو  مدع  لیلد  هب  هک  نیا  مهم  هتکن  .دنـشاب  هیریخ 

یـسررب ار  ءارجا  یگنوگچ  ءارجا و  بقاوع  تسه و  اه  حرط  هب  دارفا  نیا  قیقد  هجوت  دنمزاین  هدوب و  ساسح  رایـسب  ءاضعا  نیا  راک 
دروم نیا  رد  لاغتشا  رذن  هیریخ  هتبلا  .دنشابن  هعماجرد  طلغ  گنهرف  داجیا  ءارجا و  لکـشم  راچد  شخپ  ياه  هیریخ  دننام  ات  دنیامن 

ياج هب  دناوت  یم 
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دنم هرهب  مهم  رایـسب  دحاو  نیا  تامدـخ  زا  دـنناوتب  یناسآ  هب  ات  دـهد  لیکـشت  رکف  قاتا  هسلج  اه  هیریخ  رگید  يارب  رگید و  زکارم 
.دنوش

روشک زا  جراخ  لخاد و  عبانم  زا  اه  دحاو  هدش  تساوخرد  روما  رد  شهوژپ  هب  لاغتـشا  رذـن  هیریخ  رد  دـحاو  نیا  شهوژپ : دـحاو 
یم يریگ  میمـصت  اهنآ  ییارجا  هوحن  صوصخ  رد  رکف  قاتا  اـه ، شهوژپ  جـیاتن  نتـشاذگ  راـیتخا  رد  زا  سپ  هک  دـیامن  یم  مادـقا 

.دشاب یم  دحاو  نیا  فیاظو  زا  روشک  رد  هنابلطواد  ياه  تیلاعف  جیورت  یگنوگچ  یسررب  نینچمه  .دیامن 

یـشزومآ ياـه  هماـنرب  يارجا  .دراد  هدـهع  رب  ار  شزومآ  هزوح  رد  رکف  قاـتا  تاـبوصم  ءارجا  هفیظو  دـحاو  نیا  شزوـمآ : دـحاو 
.دشاب یم  هئارا  لاح  رد  روشک  قطانم  رگید  ناهفصا و  ياهاتسور  رهش و  رد  صوصخب 

.تسا هیریخ  لاغتشا  ياه  هاگراک  هرادا  داجیا و  هب  فظوم  دحاو  نیا  لاغتشا : دحاو 

زاین نیمات  هیلوا و  داوم  نیمات  هب  تبـسن  هدومن و  تیلاعف  دحاو  ره  اب  طبترم  ياه  تیلاعف  فده  اب  هعومجم  نیا  يزیر : همانرب  دـحاو 
تیلوئـسم دهد و  ماجنا  ینامز  هچ  رد  ار  يراک  هچ  دحاو  مادک  هک  دیامن  یم  مادـقا  زاین  دروم  تاکرادـت  ماجنا  رگید و  ياهدـحاو 

زا راک  ماجنا  تساوخرد  ساسارب  اه  میمصت  نیا  هک  دراد  هدهعرب  ار  اه  ندرک  هنیزه  دیلوت و  ياه  همانرب  هیلوا و  داوم  دیرخ  روتسد 
.دشاب یم  رکف  قاتا  فرط 

تراظن اب  دحاو  نیا  نینچمه  .دراد  هدهعرب  ار  ییارجا  ياهلمعلاروتـسد  اه و  هیور  نیودت  هفیظو  دحاو  نیا  تیفیک : نیمـضت  دـحاو 
.دیامن یناسر  تمدخ  هنیمز  نیا  رد  اه  هیریخ  رگید  هب  دناوت  یم  لاغتشا  رذن  هیریخ 

.تسا يزیر  همانرب  دحاو  زاین  مالعا  ساسارب  دیرخ  دحاو ، نیا  هفیظو  دیرخ : دحاو 

.تسه هجدوب  صیصخت  اهباسح و  لرتنک  دحاو  نیا  هفیظو  يرادباسح : یلام و  دحاو 
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رد ناـیامرفراک ، تـالوصحم  شورف  قنور  اریز  تسه ، ناـیامرفراک  يارب  شورف  دـنور  هب  کـمک  دـحاو  نیا  هفیظو  شورف : دـحاو 
یم میمعت  روشک  زا  جراخ  هب  طیارـش  داجیا  تروص  رد  لخاد و  هب  دحاو  نیا  تیلاعف  هنماد.دوب  دـهاوخ  رثوم  نایوجددـم  تیعـضو 

.دبای

.دراد هدهع  رب  ار  اه  جورخ  دورو و  تبث  يدوجوم و  لرتنک  هفیظو  دحاو  نیا  رابنا : دحاو 

هدهعرب ار  صاخـشاو  یتلود  ياه  نامزاس  اب  نینچمه  رگید و  ياه  هیریخ  اب  هیریخ  طابترا  هفیظو  دـحاو  نیا  یمومع : طباور  دـحاو 
رگید زا  .تسه  دـحاو  نیا  فیاظو  هلمج  زا  روشک  تاررقم  هب  هجوت  اـب  یجراـخ  یلخاد و  تارادا  اـه و  ناـمزاس  اـب  طاـبترا  دراد ،

.دشاب یم  دحاو  نیا  هدهع  رب  بلطواد  ياهورین  یهدنامزاس  يریگراکب و  دحاو  نیا  فیاظو 

دادرارق نتسب  هنیمز  رد  يریطخ  رایسب  تیلوئـسم  درادن  يراگزاس  نیناوق  اب  هک  هیریخ  لکـش  تلع  هب  دحاو  نیا  یناسنا : عبانم  دحاو 
شزومآ یهدـنامزاس و  یلخاد و  ياهورین  مادختـسا  بذـج و  تیلوئـسم  دـسرن و  یبیـسآ  هیریخ  هب  هک  يا  هنوگ  هب  نایوجددـم  اـب 

.دراد هدهعرب  ار  ناشیا 

رد ات  هتـشاد  هدهع  رب  ار  اهدحاو  هدش  ماجنا  بوصم و  ياه  تیلاعف  لرتنک  هفیظو  دحاو  نیا  : تایلمع لرتنک  تیفیک و  لرتنک  دـحاو 
.دنهد ماجنا  بولطم  تیفیک  اب  ررقم و  نامز  رد  اهراک  هیریخ  ياهدحاو  هیلک 

لاغتشا ياه  هاگراک   4-7

هاگراک هرادا  رد  اه  هیریخ  هک  تسا  نآ  رت  بولطم  یلو  تسا ، هیریخ  ياه  تیلاعف  زا  یکی  لاغتـشا  ياه  هاگراک  داـجیا  هب  کـمک 
لوغشم یعقاو  طیارش  اب  دنا و  هدیـسر  یعقاو  راک  هب  نارگراک  مه  تروص  نیا  رد  .دنیامن  افتکا  نآ  تراظن  رب  اهنت  هدشن و  دراو  اه 

يراک ناکما  تروصرد  دـنناوتب  نایامرفراک  نیا  یتدـم  زا  سپ  ات  هدـش  دـنمناوت  اتـسار  نیا  رد  ناـیامرفراک  مه  دـنا و  هدـش  راـکب 
رذن هیریخ  زمرق  طخ  .دننک  ادیپ  هدمآ ، تسدب  يراک  هقباس  هب  هجوت  اب  لقتسم ،
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نکمم ییوس  زا  دوب و  دـهاوخ  وجددـم  راکهدـب  زور  ره  هیریخ  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، هیریخ  ندـش  امرفراک  هب  دورو  لاغتـشا ،
هعومجم زا  هیریخ  شرتسگ  ناکما  نیا  رب  هوالع  .ددرگ  وربور  یلاـم  ناـیز  ررـض و  اـب  هتـشادن و  زین  ار  هاـگراک  هرادا  تردـق  تسا 

ییامرفراک دنیامن و  هراجا  ناگیار  روطب  ناکملا  یتح  رَیخ  زا  ار  یناکم  هک  تسا  نیا  لاغتـشا  ياه  هیریخ  هفیظو  .دش  دهاوخ  بلس 
تازیهجت و تباب  امرفراک  هب  هیریخ  یئاناوت  ساسارب  یغلبم  دـیامن و  هرادا  شدوخ  لغـش  يارب  ار  هاـگراک  دـناوتب  هک  دـننک  ادـیپ  ار 
هب ناموت  نویلیم  ود  ات  کی  دودـح  لاغتـشا  داـجیا  رفن  ره  ءازا  هب  ًـالثم  دـنیامن (  تخادرپ  لـغاش  رفن  ره  ءازا  هب  شدرگرد ، هیاـمرس 

هتبلا دوش .) هداد  تدوع  هیریخ  هب  غلبم  نیا  امرفراک  طسوت  دوس  تفایرد  راـک و  ءارجا  ناـمز  رد  هک  دـنهدب  هنـسحلا  ضرق  اـمرفراک 
، ناکم تیدودـحم  تیفرظ  اب  ناوتب  ات  دـیامن  لاغـشا  رفن  ره  ءازا  هب  هاگراکرد  ار  یمک  ياـج  هک  دوش  هتفرگ  رظنرد  یلغاـشم  دـیاب 
، هاگراک هرادا  هیلوا ، داوم  دیرخ  تردق  هک  تسا  یـسک  امرفراک  لاغتـشا  رذـن  هیریخ  رظن  زا  .دومن  راک  هب  لوغـشم  ار  يرتشیب  دارفا 
اب هیریخ  تروص  نیا  رد  دشاب  هتـشاد  ار  دوخ  يدـیلوت  لوصحم  شورف  ییاناوت  رت  مهم  همه  زا  قوقح و  تخادرپ  لنـسرپ ، شزومآ 
یم رارق  ناشیا  رایتخا  رد  هنـسحلا  ضرق  طیارـش  اب  يراذـگ ، هیامرـس  هنیزه  کمک  ناگیار و  لحم  هدومن و  دـقعنم  دادرارق ، ناـشیا 

.دهد

ادـیپ تروص  رد  هتـشاد و  راک  هب  يرتشیب  زاین  هورگ  نیا  اریز  تسا  هدـش  فیرعت  نانز  يارب  طقف  یئاتـسور  يرهـش و  ياه  هاگراک 
تالکـشم یگداوناخ و  طیارـش  هب  هجوت  اب  ییوس  زا  دـنروآ و  دوجو  هب  هعماج  يارب  ار  يرتشیب  تالکـشم  دـنناوت  یم  راک  ندرکن 

داقعنا دنتسه ، دمارد  مک  هیامرس و  مک  ابلاغ  هک  هدش  یفرعم  ياه  لغش  تیهام  لیلد  هب  .دننک  ادیپ  راک  دنناوت  یم  رتمک  یتسرپرس ،
هب هجوت  اب  نانز  هک  دـتفا  یم  قافتا  تردـن  هب  .دـشاب  یمن  رـسیم  راک  هرادا  قوقح  لقادـح  اب  لغاشم  نیا  نارگراک  اـب  راـک  دادرارق 

نانز اب  صخشم  ياه  توافت  هب  هجوت  اب  نادرم  یلو  دننک  تیاکش  هیریخ  هیلع  نآ  ندوب  هعفنملا  ماع  اه و  هیریخ  صاخ  طیارش 
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ياـه لـصف  رد  نآ  هجیتـن  هک  دـنیامن  یم  تیاکـش  هیریخ  هیلع  هدرک و  شوـمارف  ار  دوـخ  هیلوا  یعرـش  دادرارق  هورگ  نیا  زا  رتدوز 
هدرکن میظنت  نوناق  ندز  رود  يارب  یفاک  كرادم  هیریخ  دنک و  تیاکـش  هیریخ  زا  يرگراک  هک  یتروص  رد  .دیدرگ  رکذ  هتـشذگ 

هدرک تفایرد  نیریخ  زا  هکلب  هدرواین  تسدب  ياه  دوس  زا  ار  غلبم  نیا  دیاب  هیریخ  دش و  دـهاوخ  رداص  وجددـم  عفن  هب  يأر  دـشاب ،
رد .دش  دهاوخ  لیطعت  وربور و  یگتـسکشرو  لکـشم  اب  هیریخ  دـنور ، نیا  رارکت  تروص  رد  هک  دـیامن  تخادرپ  ناشیا  هب  ار  تسا 

مادختـسا ینز  ملق  لغـش  يارب  ار  رفن  دصکی  دـناوت  یم  هک  درک  ناونع  هعجارم و  هیریخ  هب  ییامرفراک  لبق  یتدـم  ینیع  هنومن  کی 
ناهفـصا هکرابم  کیدزن  هک  دوخ  یگدنز  لحم  رد  ارچ  متفگ : ناشیا  هب  .دومن  دهاوخ  راک  نیا  هب  مادـقا  نادـنز  رد  طقف  اما  دـیامن 

دودح نم  هک  دنتفگ  خساپ  رد  ناشیا  .درک  میهاوخ  کمک  رما  نیا  داجیا  رد  امش  هب  زین  ام  دینک ؟ یمن  هاگراک  داجیا  هب  مادقا  تسا 
نویلیم تخادرپ 7.5  هب  روـبجم  ارم  راـک  هرادا  درک و  تیاکـش  نم  زا  دادرارق  فـالخ  رب  اـهنآ  زا  یکی  یلو  متـشاد  رگراـک  رفن   40

تخادرپ ناوت  اریز  مدرک  لیطعت  ار  هاگراک  لک  نم  و  هداس ) رگراک  کی  هاـم  قوقح 10  لقادـح  لداعم  ینعی   ) دومن يو  هب  ناموت 
نانز يارب  اه  هاگراک  نیا  يزادـنا  هار  هب  اهنت  نیناوق ، حالـصا  ات  تسا  ریزگان  هدـش  هراشا  لیالد  هب  هیریخ  .مرادـن  ار  یغلاـبم  نینچ 

صوـصخ نیا  رد  .تسه  اـه  نادـنز  رد  هاـگراک  يزادـنا  هار  هنیمز ، نیا  رد  هیریخ  رگید  تیلاـعف  .دزرو  ماـمتها  راوناـخ  تـسرپرس 
رد ار  یتراهم  ات  دریذپ  تروص  نادرم  يارب  لاغتشا  لوا  هلحرم  رد  تسا  رتهب  یتح  درادن و  دوجو  نادرم  نانز و  نادنز  نیب  یتوافت 

.دیامن یم  مهارف  ار  هداوناخ  دوخ و  شمارآ  تابجوم  هدومن و  دمآرد  بسک  دنناوتب  يدازآ  زا  سپ  هتفرگ و  ارف  سبح  تدـم  لوط 
ياه نامزاس  اب  دیاب  طقف  دوش و  یمن  یعامتجا  نیمأت  همیب  راک و  نوناق  لومـشم  نادنز  دنب  رد  ناینادنز  راک  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

.دومن دقعنم  دادرارق  نواعت  دحاو  ای  نادنز و 
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یگنهرف ياه  تیلاعف   5-7

لاغتـشا و هب  رجنم  تراـهم  شزومآ  نآ  ببـس  هب  تسا و  روشک  زاـین  نیرتـمهم ، لاغتـشا  رـضاح  لاـح  رد  دـش  رکذ  هک  هنوگناـمه 
ياه هیریخ  یتلود و  نیلوئـسم  فیاظو  نیرت  مهم  زا  یکی  .تسه  رادروخرب  ییـالاو  تیمها  زا  لاغتـشا  هب  ناـناوج  ندرک  دـنمقالع 

تقد و هب  زاین  هنیمز  نیا  رد  تیلاعف  هتبلا  .دشاب  رت  هدزابرپ  رت و  هنیزه  مک  لاغتشا  زا  دناوت  یم  هک  هدوب  راک  گنهرف  داجیا  لاغتـشا ،
نیب گنهرف  نیا  هعاشا  هب  زاین  هک  ینـس  عطاقم  تسا  رتهب  هجیتن  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دراد ، لاغتـشا  داجیا  هب  تبـسن  يرتشیب  لرتنک 

حضاو رپ  دومن و  هدافتسا  دروم  ره  رد  ناگیار  بلطواد و  ياهورین  زا  ناوت  یم  يدنب  میـسقت  نیا  اب  هک  دنوش  صخـشم  تسه  نانآ 
.دریذپ ماجنا  یتوافتم  ياهراک  دیاب  اتسور  رهش و  لثم  فلتخم  ياه  ناکم  يارب  هک  تسا 

یلیصحت ینس و  عطاقم  ساسارب  يدنب  میسقت   6-7

نیا تسه ، توافتم  فلتخم ، عطاقم  یئاناوت  هکنیا  هدوب و  شزومآ  يارب  صاـخ  یـشور  دـنمزاین  ینـس ، عطقم  ره  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
.تسا هتفرگ  رظن  رد  عطقم  نآ  اب  بسانتم  يا  همانرب  ینـس  فلتخم  عطاقم  يارب  روشک  رد  راک  گنهرف  ندرک  هنیداـهن  تهج  هیریخ 

یلاـس و ناـیم  يا ، هفرح  ینف و  يزابرـس ، هاگـشناد ، مود ،) لوا و  هرود   ) ناتـسریبد ناتـسبد ، یناتـسبد ، شیپ  كدوک ، دـهم  دـننام :
.يدنملاس

یگنهرف ياه  شور  تاناکما و  ساسا  رب  يدنب  میسقت   7-7

یضعب رد  تسا  نکمم  هتبلا  .دوش  هدافتسا  دوخ  صاخ  ياهرازبا  زا  ینـس  ره  يارب  هک  تسا  زاین  یگنهرف  فادها  هب  ندیـسر  تهج 
هب تراهم  شزومآ  یئامنیـس و  ياه  ملیف  ینویزیولت و  ياه  ملیف  دننام  دریگرارق  هدافتـسا  دروم  كرتشم  تروص  هب  رازبا  نیا  دراوم 

هدافتسا دروم  ياه  شور  تاناکما و  یکی  .دنوش  ریگرد  مه  اهردام  ردپ و  هک  یلیصحت  فلتخم  عطاقم  رد  نادنزرف 
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رد هناگادـج  هزیاـج  مادـک  ره  يارب  هدـش و  يزیر  حرط  عوـضوم  هس  رد  هک  دـشاب  یم  یگنهرف  ياـه  هقباـسم  يرازگرب  هـیریخ  رد 
: تسا هدش  يزیر  حرط  ریز  لئاسم  نوماریپ  تاقباسم ، نیا  زا  يا  هنومن  .تسا  هدش  هتفرگرظن 

دایتعا زا  يریگشیپ  روما  ماجنا  ازدمآرد 3- راک  عونره  ماجنا  ریخ 2- ياهراک  ماجنا  -1

.دییامن هعجارم  هیریخ  تیاس  هب  دیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  تاعالطا  يارب 

هک ییاه  گنهآ  لثم   ) یقیسوم یـشاقن و  باتک ، نیودت  رعـش ، زا  هدافتـسا  هب  ناوت  یم  لاغتـشا  گنهرف  هعاشا  رگید  ياه  شور  زا 
تـسه بسانم  نس  ره  يارب  هک  ییاه  يزاب  یحارط  شیامن و  دـنناوخب ،) مه  لاغتـشا  يارب  دـنناوخ  یم  اـکیرمآ  هیلع  یناـمز  ياـقآ 

هلاقم و رعـش و  یـشاقن ، سکع ، دننام : یمومع  تاقباسم  زا  هدافتـسا  یحارط و  .دـشاب  گنر  رپ  نآرد  لاغتـشا  شقن  هک  درک  هراشا 
يارب عوضوم  تهج  رد  یبلاـطم  هئارا  اـب  نویناـحور  يراـکمه  تیاـهن  رد  اـه و  هماـنزور  اـه و  هلجم  رد  جرد  تهج  تـالاقم  هئارا 
ییاه تیلاعف  عومجم  دودـحم  تروص  هب  اه  تیلاعف  نیا  عمج  هک  تسا  روشک  ناناوج  يارب  صوصخ  هب  لاغتـشا  گنهرف  شرتسگ 
رتهب رتشیب و  هچ  ره  هعاشا  هب  رجنم  یهلا  هوق  لوح و  هب  هدش و  ارجا  روشک  لک  يارب  ای  صاخ و  يا  هقطنم  يارب  دناوت  یم  هک  تسا 

.دوش لاغتشا  گنهرف 

هیریخرد هاگراک  داجیا  تسا و  لاغتشا  هاگراک  داجیا  زا  رت  مهم  رایسب  نآ  هعاشا  لاغتـشا و  گنهرف  دش  رکذ  مه  ًالبق  هک  هنوگنامه 
یناناوج لاس  دـنچ  زا  سپ  لحارم ، نیا  ءارجا  زا  سپ  دـیامن و  بذـج  ار  هیریخ  ياهورین  یلام و  ناوت  زا  دـصرد  زا 30  رتشیب  دیابن 

.تشاد میهاوخ  راک  هب  اناوت  دنم و  هقالع  هدامآ و 

اهدروخزاب نتفرگ   8-7

تئیه هب  نآ  هئارا  تاشرازگ و  اهرادومن و  یبایزرا  اهدرکلمع ، یـسررب  دراد  رایـسب  تیمها  یتامدخ  يدیلوت و  دـحاو  ره  رد  هچنآ 
تامادقا تاشرازگ ، نیا  ندید  اب  هک  تسا  رکف  قاتا  هریدم و 
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لمع هب  تعنامم  هدوهیب  تایلمع  همادا  زا  دوش و  یم  هتـشادرب  اه  تیلاعف  ندرک  راب  رپ  اه و  هنیزه  ندرک  مک  هچ  ره  تهجرد  یلمع 
یم ساسحا  زکارم  رگید  زا  شیب  متـسیس ، نیا  زا  هدافتـسا  تسا ، هدـش  هداهن  انب  نیریخ  لوپ  اـب  هک  هیریخ  دروم  رد  دـمآ و  دـهاوخ 

.دنوش لئاق  يدایز  تیمها  نآ  يارب  اه  هیریخ  ناراکردنا  تسد  تسیاب ، یم  دوش و 

نونک ات  هدش  ماجنا  ياه  راک  رامآ  یخرب   9-7

تسرپرس نانز  زا  رفن  زا 400  شیب  يارب  ییاز  لاغتشا  ناهفـصا و  رهـش  فلتخم  قطانم  رد  لاغتـشا  هاگراک  هدزاود  داجیا  لاغتـشا : 
نادنز دنب  رد  ناینادـنز  زا  رفن  زا 500  شیب  يارب  ییاز  لاغتـشا  نینچمه  لزنم ،  رد  راک  تروص  هب  ای  اه و  هاـگراک  نیا  رد  راوناـخ 

.تسا شیازفا  هب  ور  اهرامآ  نیا  هک  هدوب  هصرع  نیا  رد  اه  تیلاعف  رگید  زا  ناهفصا  ياه 

هدـش داجیا  رگید  ياه  هیریخ  يارب  تیامح  قیوشت و  اب  هاگراک  تشه  هیریخ و  هب  طوبرم  هاگراک  راهچ  لاغتـشا  هاگراک  هدزاود  زا 
.تسا

..و دایتعا  زا  يریگـشیپ  یگدـنز ، ياه  تراهم  يرورپ ، دـنزرف  ياه  هرود  رتویپماک  نابز ، یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  شزومآ :
ییاتسور و ياه  هاگراک  رد  لاغتشا  هب  رجنم  یتراهم  شزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  هارمه  هب  ناهفصا  ناتسا  حطـس  ياتـسور  139 رد

تعاس تدم 6  هب  نادنز ، ياه  دـنب  رد  یناحور  زا 25  شیب  رارقتـسا  مازعا و  ..دـشاب  یم  شیازفا  هب  ور  اهرامآ  نیا  همه  هک  يرهش 
هک .تسا  هتشاد  نانآ  شمارآ  رد....و  یگنهرف  رظن  زا  تبثم  رایسب  تارثا  هک  نای ، نادنز  اب  هرهچ  هب  هرهچ  طابترا  روظنم  هب  زور  رد 

تسا هدش  ماجنا  روشک  رد  راب  نیلوا  يارب  مهم  رما  نیا 

یـشهوژپ و ياه  حرط  يارجا  هئارا و  یـشهوژپ ، ياه  هلاقم  يزاس  هدامآ  ناـناوجون ، هژیو  تیریدـم  ياـه  هرود  يرازگرب  شهوژپ :
یتلود و ياه  ناگرا  اه و  ناـمزاس  اـب  رایـسب  تاـسلج  يرازگرب  یجراـخ ، ياـه  هلجم  رد  تـالاقم  پاـچ  اـه ، شیاـمه  رد  روضح 

لیکشت یصوصخ ،
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زکارم داجیا  نامزاس  يراکمه  اب  ریذـپ  بیـسآ  نانز  هژیو  یهار  نایم  هناخ  داجیا  جـع ،)  ) نامز ماما  ماـتیا  نمجنا  رد  لاغتـشا  هتیمک 
ياه هاگراک  یـسانش  بیـسآ  دنوش و  جراخ  یتسیزهب  ياه  تیامح  زا  دیاب  هدیـسر و  نس 18  هب  هک  یناناوج  يارب  ناکـسا  راـک و 

هتـساک دارفا  هورگ  نیا  تالـضعم  زا  اه  شور  نیا  اب  تسا  دـیما  هک  دوجوم  ياه  شور  اه و  متـسیس  دوبهب  فدـه  اب  ناـنز  لاغتـشا 
.دوش

.دییامن دیدزاب  هیریخ  تیاس  زا  دیناوت  یم  زور  هب  ياه  رامآ  ندروآ  تسدب  يارب 

ام اب  طابترا  ياه  هار   10-7

info@nazreeshteghal.com: لیمیا  www. nazreeshteghal.com: تیاس

09136599881 لاغتشا :  09136599841 یمومع : طباور 

031-33271429 نفلت :  031-33271509 سکف :

0110420583003 یلم :) کناب   ) باسح هرامش 

( . مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  لاغتشارذن  هیریخ  هسسوم  مان  هب 

(( يراکیب زا  يراع  يا  هعماج  دیما  هب  ))

مداتفا دوخ  هن  تابارخ  هب  دجسم  نم ز 

داتفا ماجرف  لصاح  لزا  دهع  زا  منیا 

راگرپ نوچ  دورن  نارود  یپ  زک  دنک  هچ 

داتفا مایا  شدرگ  هریاد  رد  هک  ره 

تسا رگد  یفطل  هتخوس  نم  اب  شمد  ره 

داتفا ماعنا  هتسیاش  هچ  هک  نیب  ادگ  نیا 

یلو زاب  رظن  دنفیرح و  هلمج  نایفوص 

داتفا ماندب  هتخوسلد  ظفاح  نایم  نی  ز 

ظفاح
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( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  لاغتشا  رذن  هیریخ  ناسانشراک 
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.دادرخ 1389 نیذآ  درخ  .یناه  روپ ، یلق  .دیجم   ، يرهبا .هلاس  نیلپاچ 88  یلراچ  همانیگدنز  .یلراچ  نیلپاچ ،

، هعماـج راـک.دزم و  هـنیمز  رد  یللملا  نـیب  نیزاوـم  ناریا و  یمالــسا  يروـهمج  راـک  نوناـق  رب  یقیبـطت  شرگن.همطاـف  ، اـه یجاـح 
ش34و35

1384 هامریت  . هرامش 63 هعماج .  راک و  هلجم  مالسا ، هاگدید  زا  راک  گنهرف  .امه  يدورد ،

1365 .یگنس پاچ  .نارهت  .مالسالا  ضیف  هغالبلا  جهن  حرش  همجرت و  .دمحم  نسحلاوبا  دیس  ، یضر

1390 رذآ .ناگریت.رهچونم  روپ ، یلع  .یناکاز  دیبع  تایاکح  .دیبع   . یناکاز

رویرهش 95. يزنکم ، یناهج  هسسوم  يرالد ؟ نویلیرت  کی  دشر  تصرف  برع ، داوج  يدمحم ، رای  هلظنح و  ینامیلس ،

رهم 1389 .نوسیدا  رشن  .بآ  ياپ  يادص  .بارهس  ، يرهپس

.كرا 1393 رشن  .ابیز  ثیداحا  ناگرزب ، نانخس  اه ، هتشون  لد  نینوخب : نیگنت  لد  یتقو  .فرش  ، یجرف

13 .نابآ  . یعامتجا نیمات  راک و  هسسوم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  راک  نوناق 

.یمالسا 1374 تاراشتنا  رتفد  .مق  .ینادمه  يوسوم  رقاب  دمحم  دیس  همجرت  میرک ، نآرق 

ق.ه .ثارتلا 1409 ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  .مق  .هعیشلا  لیاسو  رح ، خیش  یلماع 

39 ص : .هوسا ج4 . .مق  .راثآلا  مکحلا و  هنیدم  راحبلا و  هنیفس  .سابع  یمق ،

1379 ج 10 . هیمالسا .  نارهت :  یفجن .  داوجدمحم  .راونالاراحب  .رقابدمحم  یسلجم ،
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ق.ه 1408 .ثارتلا ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  .مق  .لیاسولا  كردتسم  .نیسح  ، يرون ثدحم 

1385 .باتک ناتسوب  .مق  .ناگنازرف  يامیس  .اضر  ، يراتخم

1388 رهم ، تشه.بارحم  مایپ  يدعس .  ناتسوب.يدعس  هللادبع  نب  حلصم 

1390 رهم ،  . مشش باب  میقر  يدعس .  ناتسلگ.يدعس  هللادبع  نب  حلصم 

رویرهش 1393 .درخ  يانبم.نارهت   . مالسا هاگدید  زا  راک  بسک.اضر و  ، دیحو
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یناوخباتک هقباسم 

؟ تسیچ يراکیب  لضعم  ندرک  مک  شور  نیرت  عیرس  - 1

ناراکیب عفن  هب  نیناوق  يرگنزاب  حالصا و  فلا )

مدرم هماع  نایم  رد  هنابلطواد  راک  گنهرف  جیورت  ب )

لاغتشا هیریخ  سیسات  روشک و  ياه  هیریخ  ندش  روحم  لاغتشا  ج )

نکمم شور  ره  اب  راک  یعقاو  زکارم  رد  لاغتشا  هب  ناراکیب  مادقا  د )

؟ تسا دزمتسد  لقادح  نییعت  لاکشا  نیرتگرزب  ءزج  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  - 2

روشک زا  جورخ  یلام و  تیاضر  مدع  فلا )

دشاب یم  تاناکما  لقادح  تروص  هب  یگدنز  طیارش  ب )

مک یهدزاب  ج )

يراکیب د )

؟ دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  يزیچ  هچ  رگراک  دزمتسد  كالم  ناریا  روشک  رد  - 3

مروت رگراک و  زاین  فلا )

للملا نیب  حطس  رد  الاک  شورف  ناوت  ب )

دمآرد یمومع  حطس  ج )

يرو هرهب  د)

.دوش یم  نییعت  طسوت .......  و  قیرط .......  زا  نارگراک  دزمتسد  لقادح  ، درادن دوجو  دزمتسد  لقادح  ماظن  هک  ییاهروشک  رد  - 4

راذگ نوناق  سلجم   - نارگراک زا  تیامح  نیناوق  ( فلا

امرفراکو رگراک  یصخش  هرکاذم  - یعمج ینز  هناچ  ب)

نایامرفاک اب  تلود  هرکاذم   – نارگراک زا  تیامح  نیناوق  ج)
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امرفراک رگراک و  فنص  بختنم  دارفا  هرکاذم  - یعمج ینز  هناچ  د)

- نک یم  دب  درم  نیا  هک  اتف  - گب -د  يدو درک  هگن  ناتسب  دنوادخ  *** دیرب یم  نب  هخاش ، رـس  رب  یکی   » رعـش قادصم  نیرتهب  - 5
؟ دشاب یم  هنیزگ  مادک  دنک » یم  دوخ  سفن  اب  هک  نم  اب  هن  د ***

دوش یم  لغاشم  زا  یخرب  یلیطعت  ثعاب  دزمتسد  لقادح  شیازفا  ( فلا

دناسر یم  لقادح  هب  ار  نراکیب  لاغتشا  ناکما  دزمتسد  لقادح  شیازفا  ب)

دوش یم  هعماج  رد  راک  بسک و  قنور  ثعاب  دزمتسد  لقادح  شیازفا  ج )

نیلغاش ندش  راکیب  د)

؟ تسا دروم  مادک  قادصم  نیرتهب  تسا » ناویا  شقن  دنب  رد  هجاوخ  *** تسا ناریو  دنب  ياپ  زا  هناخ  تیب «  - 6

راک نیناوق  فلا )

لاغتشا ب )

تالیصحت ج )

طرفم يراکیب  د )

؟ دننیب یم  ررض  يراکیب  زا  نیناوق  بجوم  هب  هک  یهورگ  نیرتگرزب  - 7

نیلولعم فلا )

نایوجشناد ب )

راوناخ تسرپرس  نانز  ج )

نیداتعم د )

؟ دنمادک دنرب  یم  دوس  نارگراک  يراکیب  زا  هک  یهورگ  نیرتگرزب  - 8

اه هدننک  دراو  ( فلا

نایچقاچاق ب )
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نیلغاش ج )

نایامرفراک د )

؟ دشاب یم  هنیزگ  مادک  يراکیب  ندرک  مک  يراذگ  ریثات  رد  لماع  نیرتگرزب  - 9

یمالسا ياروش  سلجم  ( فلا

تلود ب )

هیئاضق هوق  ج )

هاگشناد د )

؟ دشاب یم  حیحص  هنیزگ  مادک  رد  نیلغاش  تیعمج  دادعت  روشک  لاعف  تیعمج  نویلیم  زا 50  - 10

یمسر ریغ  رفن  نویلیم  یمسر و 7  رگراک  نویلیم   15( فلا

یمسر ریغ  رفن  نویلیم  یمسر و 30  رفن  نویلیم  ب)7 

یمسر ریغ  نویلیم  یمسر و 7  رفن  نویلیم  ج)30 

یمسرریغ رفن  نویلیم  یمسر و 15  رفن  نویلیم  د)7

.دشاب یم  زا ..........................  لصاح  روشک  رد  دوجوم  يراکیب  - 11

روشک رد  دوجوم  ياه  میرحت  ( فلا

یلخاد تاناکما  دوبمک  ب)

روشک نیناوق  گنهرف و  ج)

روشک رد  صصختم  راک  يورین  دوبن  د)
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؟ دشاب یم  هنیزگ  مادک  دنمزاین  هورگ  لاغتشا 9  حرط  زا  دوس  نیرتهب  - 1

یتسیزهب دادما و  هتیمک  ياه  هنیزه  ندش  مک  ( فلا

نادنمزاین يارب  لاغتشا  داجیا  ب)

یعامتجا تالضعم  شهاک  ج)

رهش هب  اتسور  زا  ترجاهم  ندش  سوکعم  د)

فالخرب ریز  دراوم  زا  کیمادک  - 2

؟ دشاب یم  ماجنا  لاح  رد  راک  نوناق   41 هدام

دشاب توافتم  قطانم  اب  بسانتم  دیاب  دزمتسد  لقادح  ( فلا

.دوش نییعت  ناسکی  دیاب  عیانص  نارگراک و  مامت  دزمتسد  لقادح  ب)

دوش نییعت  توافتم  دیاب  فلتخم  لغاشم  رد  نارگراک  دزمتسد  ج)

تسا دزمتسد  لقادح  نییعت  هب  فظوم  راک  یلاع  ياروش  هلاس  ره  د )

؟  دشاب یمن  روشک  رد  دزمتسد  قوقح و  هبساحم  هوحن ي  رد  هدام 41  لاکشا  لماش  ریز  دراوم  زا  کیمادک  - 3

دنوش یم  راکیب  ییاناوت  مدع  لیلد  هب  يرمتسم  دقاف  نادنملاس  ( فلا

دنشاب یمن  مادختسا  هب  رداق  رتمک  ناوت  اب  لولعم  دارفا  ب )

دوریم نیب  زا  یلیصحت  هزیگنا  نایوجشناد  يریگراکب  لیلد  هب  ج )

دننام یم  راکیب  یناوت  تالکشم  تلع  هب  نادنز  زا  ناگدش  دازآ  نیداتعم و  د)

؟ دنرادن دزمتسد  لقادح  نوناق  ییاپورا  روشک  دنچ  - 4

روشک  12( فلا

روشک  10 ب )

روشک  9 ج )
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روشک  5 د )

؟ دنراد یمسر  لغش  ناریا  مدرم  دصرد  دنچ  دزمتسد  لقادح  نوناق  هطساوب  - 5

دصرد  30 فلا )

دصرد  40 ب )

دصرد  50 ج )

دصرد  60 د )

؟ دشاب یم  يرازبا  هچ  اب  لاغتشا  گنهرف  نیناوق  حالصا  هار  نیرتهب  - 6

تالجم باتک و  فلا )

ینوناق راشف  ب)

لایرس ملیف و  ج )

ینویزیولت ياه  هرظانم  د )

؟ دنرادن لاغتشا  ناکما  نادنمزاین  راک  نوناق  هطساو  هب  ارچ  - 7

یمسج فعض  فلا ) 

نارگیداب ربارب  قوقح  يارب  يواسم  ب )

نایامرفراک عفانم  ج )

لغاش نارگراک  عفانم  د )

؟ دشاب یم  هنیزگ  مادک  دنمناوت  نادنمزاین  هب  يدقن  کمک  رثا  نیرتدب  - 8

اه هیریخ  هیامرس  نداد  رده  فلا )

سفن تزع  نتفر  نیب  زا  ب )

ییوگ غورد  ج )
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داسف شیازفا  د)

؟ دشاب یم  هنیزگ  مادک  داتفا  دهاوخ  هک  یقافتا  نیرتدب  نیناوق  حالصا  مدع  تروص  رد  - 9

نیناوق نتفرگ  هدیدان  فلا )

داسف هعاشا  ب )

يراکیب ج )

ناجیه دح  ندش  اهر  د )

هب خـساپ  يارب  باتک  قیقد  هعلاـطم  زا  سپ  تسا  دنمـشهاوخ  يراـکیب " رد  نم  شقن  " یناوخباـتک هقباـسم  رد  تکرـش  نادـنمقالع 
www.nazreeshteghal.com سردآ هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  لاغتـشا  رذـن  هـیریخ  تیاـس  بو  هـب  قوـف  تـالاوس 

.دنیامن جرد  ار  تالاوس  خساپ  .یناوخ  باتک  هقباسم  / تاقباسم / اه تیلاعف  يونم  تمسق  رد  هعجارم و 
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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
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