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لوا دلج  هفسلف  شزومآ 

باتک تاصخشم 

تنواعم ، یمالـسا تاـغیلبت  ناـمزاس  نارهت  رـشن :  تاصخـشم  يدزی  حابـصم  یقتدـمحم  فلوم  هفـسلف  شزومآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
2487662 یلم :  یسانشباتک  هرامش  لودج  ج :  يرهاظ :  تاصخشم  یگنهرف 1364 .

فلؤم همدقم 

ياههمانرب عضو  زا  هک  دوب  يزارد  نایلاس  نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلـص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
وزرآ مدربیم و  جـنر  هفـسلف  هنیمز  رد  هژیوـب  سیردـت  تیفیک  ییاـسران  یـسرد و  بتک  داوـم و  دوـبمک  هیملع و  ياـههزوح  رد  یـسرد 
میژر رابناقفخ  طیارش  رد  یلو  دیشخب  یناماس  رـس و  عاضوا  نیا  هب  تخادنارد و  ون  یحرط  ناوتب  هک  دوش  مهارف  یطیارـش  هک  مدرکیم 

دروآیم دوجو  هب  هیملع  ياههزوح  يارب  هک  ییاهانگنت  اهتیدودـحم و  درکیم و  دراو  تیناحور  رب  اصوصخم  هک  ییاـهراشف  یتوغاـط و 
شخب قح  هار  رد  هسـسؤم  رد  هک  دوب  نیا  میهد  ماـجنا  نارود  نآ  رد  میدـش  قفوم  هک  يراـک  دومنیم و  راوشد  وزرآ  نیا  ققحت  ناـکما 
ءارجا هب  هزوح  ناوج  ءالـضف  زا  یهورگ  سورد  لیمکت  يارب  یتدم  نایم  همانرب  دودحم  رایـسب  تاناکما  اب  میدرک و  سیـسات  ار  شزومآ 
يادخ هکنیا  ات  دوب  اهریغ  هجراخ و  نابز  یمالـسا  داصتقا  یقیبطت  هفـسلف  میرک  نآرق  یعوضوم  ریـسفت  دننام  يداوم  لماش  هک  میتشاذگ 
یلاعلا هلظ  دم  ینیمخ -  ماما  ترضح  يربهر  تحت  ار  ناشیا  هلاس  دنچ  ياهیراکادف  تازرابم و  داهن و  تنم  ناریا  ناملسم  تلم  رب  لاعتم 

دمآ مهارف  هدنبای  دشر  هدنزاس و  ياهتیلاعف  يارب  یبسانم  طیارش  تخاس و  نوگنرس  ار  يولهپ  یمالـسا  دض  میژر  دیناسر و  يزوریپ  هب  - 
اهدوبمک و یسانشزاب  هب  دنداتفا و  وپاکت  هب  دادبتـسا  رامعتـسا و  ياهدنب  زا  هتفای  ییاهر  ياهورین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  . 

تـشاد یـسایس  یگنهرف و  بالقنا  نیا  رد  ار  مهـس  نیرتگرزب  هک  تیناحور  هعماج  هلمج  زا  دـنتخادرپ و  اـهنآ  ناربج  عفر و  اـهییاسران و 
یلمع يرظن و  عضاوم  زا  عافد  مالسا و  قیاقح  ندناسانش  رتهب  نتخانش و  رتهب  رد  دوخ  یساسا  شقن  ءافیا  زا  تیعونمم  لاس  اههد  زا  سپ 

هب دشیم و  هدیچ  مالسا  نانمشد  فرط  زا  هک  ییاههئطوت  اههسیـسد و  یلو  تفای .  اهـششوک  اهـشالت و  ندوزفا  يارب  يدعاسم  هنیمز  نآ 
ناشدوخ یلصا  هفیظو  ماجنا  هب  هتسیاش  نایناحور  همه  هک  دادیمن  لاجم  دمآیمرد  ءارجا  هب  یلخاد  یـسایس  ياههورگ  زا  یـضعب  تسد 
یئارجا یتح  یئاضق و  يراذـگنوناق و  ياههاگتـسد  رد  ناشیا  زا  يرایـسب  هک  درکیم  باجیا  بالقنا  زا  دـعب  صاخ  طیارـش  دـنزادرپب و 
ياهورین هکنیا  ياج  هب  هجیتن  رد  ددرگن و  فرحنم  شدوخ  یمالسا  ریـسم  زا  بالقنا  دوشن و  رارکت  تیطورـشم  ناتـساد  ات  دننک  تکرش 

راک ياهورین  زا  يرایـسب  دوش  هتفرگ  راک  هب  ینید  مولع  لیـصحت  تاناکما  شرتسگ  طسب و  اههزوح و  ياـهدوبمک  عفر  تهج  رد  ناـشیا 
لیس هک  اصوصخم  تخاس  رتهتـشابنا  رتشیب و  ار  ناشیا  فیاظو  رتنیگنـس و  ار  نارگید  راب  دیدرگ و  بذج  رگید  ياهناگرا  هب  هزوح  دمآ 

ياهدومنهر زین  هنیمز  نیا  رد  هک  دـیدرگ  ریزارـس  یهلا  هفـسلف  هلمج  زا  یمالـسا و  مولع  يریگ  ارف  يارب  دـهعتم  ناـناوج  يوس  زا  اـضاقت 
هدامآ ناـناوج و  تیبرت  يارب  یتدـم  هاـتوک  ياـههمانرب  ءارجا  ترورـض  بیترت  نیدـب  تشاد .  یئازـسب  شقن  بـالقنا  ناـشلا  میظع  ربهر 

رد روظنم  نیا  هب  دیدرگ و  راکـشآ  طسوتم  ياهحطـس  رد  یگنهرف  یغیلبت و  يداشرا و  ياهتیلوئـسم  نتفرگ  هدهع  هب  يارب  ناشیا  نتخاس 
لئاسم زا  ياهدیزگ  هلمج  زا  دیدرگ  سیسات  هدرشف  ياههمانرب  اب  يرگید  ياهسالک  دمآ و  لمع  هب  يرظن  دیدجت  هسسؤم  شزومآ  همانرب 
نامزاس داهنشیپ  هب  سپس  دیدرگ .  ریثکت  هدایپ و  راون  زا  نایوجشناد  زا  یضعب  هلیـسو  هب  دش و  سیردت  نیون  ياهویـش  اب  یمالـسا  هفـسلف 

دروـم تفاـی و  يدـیدج  میظنت  دـش و  لـیمکت  شراـگن  شهوژپ و  هورگ  هسـسؤم  نایوجـشناد  زا  یهورگ  هلیـسو  هب  یمالـسا و  تاـغیلبت 
رد يرثؤم  ماگ  هکنآ  دیما  دراد  رارق  زیزع  ناگدنناوخ  امـش  يور  شیپ  نونکا  مه  هک  دـمآ  رد  یباتک  تروص  هب  تفرگ و  رارق  يرگنزاب 

هفسلف شزومآ  نیشیپ  عضو  دوش  عقاو  فیرشلا  هجرف  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضحتیانع  دروم  دیآ و  رامشب  دوجوم  ياهدوبمک  عفر  هار 
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نیا زا  اهنآ  نیرتمهم  هک  دروخیم  مشچ  هب  نآ  رد  يرتشیب  ياهیتساک  تشاد و  یئانثتـسا  صاخ و  عضو  هفـسلف  اههزوح  سورد  ناـیم  رد 
شترورض اهنت  هن  دوب و  لاؤس  ریز  اههزوح  زا  یضعب  رد  سرد  نیا  اساسا  دوب  هدش  هفسلف  زا  هک  یطلغ  ياهتـشادرب  رثا  رد  - 1 تسا : رارق 

دنناـم یناـگرزب  ياهـششوک  تکرب  هب  مق  هیملع  هزوح  رد  هتبلا  دوـب .  دـیدرت  دروـم  دارفا  زا  یـضعب  يارب  زین  شناـحجر  هک  دوـبن  نشور 
هک دوب  یـسک  رتمک  رگید  دوب و  هتفاـی  رییغت  عضو  نیا  هیلع  هللا  ناوضر  یئاـبطابط  همـالع  داتـسا  موحرم  یلاـعلا و  هلظ  دـم  ماـما  ترـضح 
زا یـضعب  رگید  يوس  زا  - 2 دـشیم .  دروخرب  هفـسلف  اب  يزیمآطاـیتحا  تروص  هب  مه  زونه  یلو  دریگ  رارق  یـسواسو  نینچ  شوختـسد 
هب تبـسن  يزیمآبصعت  ییارگ  مزج  تلاـح  کـی  هب  دـندوب  هـتفرگ  رارق  نیفلاـخم  ربارب  رد  عاـفد  عـضوم  رد  هـک  هفـسلف  هـب  نادـنمهقالع 
هب تبـسن  تلاح  نیا  دنتـسنادیم و  هفـسالف  نانخـس  همه  هیجوت  ار  ناشدوخ  هفیظو  ییوگ  دـندوب و  هدـش  یلتبم  یفـسلف  بتک  تاـیوتحم 

تروص هب  هفـسلف  هک  تفریم  تشاد و  يرتشیب  تدح  تدشتفریم و  رامـشب  هفـسالف  نانخـس  همه  خـسان  هک  نیهلاتملا  ردـص  نانخس 
شزومآ زا  فده  - 3 دورب .  نیب  زا  تسا  مولع  یئافوکـش  تفرـشیپ و  يارب  یمهم  لماع  هک  يداقن  حور  دیآرد و  يدیلقت  همین  ملع  کی 

سپ هک  دندشیم  تفای  ینایوجشناد  دیدرگیم و  نایب  تسرد  سرد  تاسلج  رد  هن  دوب و  هدش  رکذ  الماک  یسرد  ياهباتک  رد  هن  هفـسلف 
رپ ار  يـالخ  مادـک  دراد و  یموزل  هچ  هفـسلف  نتخومآ  هک  دـنتفاییمنرد  یتـسرد  هب  اـهباتک  نیا  ندـناوخ  رد  دوخ  رمع  اـهلاس  فرـص  زا 

دنتخادرپیم هفسلف  نتخومآ  هب  ناگرزب  زا  یـضعب  زا  دیلقت  ساسا  رب  اهنت  ناشیا  زا  يرایـسب  دیآیم و  راک  هب  يزاین  هچ  عفر  رد  دنکیم و 
هزادـنا هچ  اـت  یندـناوخ  سرد  نینچ  نـیا  هـک  تـسا  ادـیپ  هتفگاـن  دـندرکیم و  نـینچ  مـه  ناـشیا  دـندوب  هدرک  نـینچ  نییفرـص  نوـچ  و 

اهنآ حرط  هزیگنا  هک  دبایرد  یناسآ  هب  وجـشناد  هک  دوبن  ياهنوگ  هب  مه  اهنآ  میظنت  لئاسم و  حرط  - 4 دشاب .  هتشاد  تفرشیپ  تسناوتیم 
بتک - 5 دیآ .  دیدپ  وا  رد  رگید  ياهـشخب  ندـناوخ  قوش  باتک  زا  یـشخب  ندـناوخ  اب  ای  دراد و  دوجو  اهنآ  نیب  یطابترا  هچ  تسیچ و 

نایوجـشناد بلاغ  تسا و  ریذپ  ناکما  تسرامم  اهلاس  زا  سپ  اهنآ  حیحـص  مهف  هک  تسا  ياهدننک  جیگ  تاحالطـصا  زا  هدنکآ  یفـسلف 
هچ هدـشن  یبرغ  لفاحم  رد  ثحب  دروم  لئاسم  هب  یهجوت  اعبط  اهباتک  نیا  رد  - 6 دـنوشیمن .  قفوم  مالک  ناج  كرد  هب  لوا  ياهلاس  رد 

نیا ياهیگژیو  دوشیم  هدش و  حرطم  يداحلا  ياهبتکم  فرط  زا  رـضاح  رـصع  رد  هک  دشاب  يدیدج  تاهبـش  يوگخـساپ  هکنیا  هب  دسر 
تیاعر يدیفم  تاکن  دوش و  ناربج  اهدوبمک  نآ  رودقملا  یتح  هک  میاهدرک  یعـس  باتک  نیا  رد  هدش  دای  ياهدوبمک  هب  هجوت  اب  باتک 
وجشناد هکنیا  ات  هدش  نآ  فلتخم  ياهبتکم  یفسلف و  رکفت  ریس  هب  ارذگ  ياهراشا  تسخن  - 1 تسا : رارق  نیا  زا  اهنآ  نیرتمهم  هک  ددرگ 

-2 ددرگ .  بلج  هفسلف  خیرات  هعلاطم  هب  وا  هقالع  انمض  دوش و  هاگآ  نونک  ات  نآ  شیادیپ  زاغآ  زا  ناهج  رد  هفـسلف  عضو  هب  يدودح  ات 
دروم هداد  رارق  ریثاـت  تحت  مه  ار  یقرـش  نارکفنـشور  شیب  اـمک  هدـمآ و  شیپ  یبرجت  مولع  يارب  نیمز  برغم  رد  هک  یبذاـک  تیعقوـم 
دروم فراـعم  مولع و  رگید  اـب  هفـسلف  هطبار  نینچمه  - 3 تسا .  هدـشتیبثت  اـهنآ  ربارب  رد  هفـسلف  یعقاو  تیعقوم  هتفرگ و  رارق  یباـیزرا 

دوشیم حرطم  اهنآ  نوماریپ  هک  یتاهبش  نییبت و  هفسلف  نتخومآ  ترورـض  - 4 تسا .  هدش  تابثا  هفسلف  هب  اهنآ  زاین  هدش و  عقاو  یـسررب 
ناهج رد  مه  هزورما  تسا و  مدـقم  اقطنم  هک  هدـش  هدروآ  یـسانشتخانشثحبم  یـسانش  یتسه  لئاسم  رکذ  زا  لبق  تسا 5 - هدـش  عفر 
يارب اهنآ  دربراک  دراوم  زین  اهنآ و  حرط  هزیگنا  هک  دوش  نایب  ياهنوگ  هب  لئاسم  هک  هدش  یعس  - 6 دراد .  رارق  یناوارف  ياهوگتفگ  دروم 

ثحاـبم نتخومآ  رد  ار  وجـشناد  قوش  اـهنآ  نیب  یقطنم  هطبار  تیاـعر  رب  هوـالع  هک  دوش  میظنت  یتروص  هب  زین  ددرگ و  نشور  وجـشناد 
يداقن حور  هکلب  دهدن  قوس  يرکف  رجحت  يوس  هب  ار  وجشناد  هک  دوش  نایب  يروط  بلاطم  میاهدیـشوک  نینچمه  - 7 دنازیگنارب .  يدعب 

سرد کی  رد  هسلج  کـی  كاروخ  طـسوتم  روط  هب  هدـش و  ناـیب  هناگادـج  ياهـسرد  تروص  هب  بلاـطم  - 8 دزاـسب .  هدـنز  يو  رد  ار 
رد رتهب  ات  دریگ  رارق  رارکت  دروم  انایحا  دیکات و  دروم  يدـعب  ياهـسرد  رد  یـسرد  ره  مهم  هتکن  هدـش  یعـس  - 9 تسا .  هدش  هدـیناجنگ 
رد ار  یمهم  شقن  هک  هدش  رکذ  اهنآ  نوماریپ  ییاهـشسرپ  زین  بلاطم و  هصالخ  یـسرد  ره  نایاپ  رد  - 10 دوش .  نیزگیاج  وجشناد  نهذ 

بیع و چیه  دشابیم و  دیفم  تاکن  مزال و  طیارـش  همه  دـجاو  باتک  نیا  هک  مینکیمن  اعدا  ام  همه  نیا  اب  دـنکیم .  يزاب  نتخومآ  رتهب 
یماگ ناونعب  اهنت  ار  نآ  میراد و  فارتعا  بلاق  لکـش و  رظن  زا  مه  اوتحم و  رظن  زا  مه  نآ  ياـهدوبمک  هب  سکع  رب  هکلب  درادـن  یـصقن 
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میرادیم و هضرع  هفـسلف  هژیوب  یمالـسا و  مولع  شزومآ  رد  يداـینب  لوـحت  کـیتهج  رد  دوـجوم و  ياـهدوبمک  عـفر  هار  رد  نیتـسخن 
دوخ هفیظو  نایاپ  رد  دوش .  هتـشادرب  يرتلماک  رتراوتـسا و  تروص  هب  هتـسیاش  گرزب و  نادنمـشناد  هلیـسو  هب  يدعب  ياهماگ  میراودـیما 

تاغیلبت نامزاس  مرتحم  نیلوئـسم  زا  نینچمه  دـناهدرک و  شـشوک  باتک  نیا  شراگن  هیهت و  هار  رد  هک  ییوجـشناد  ناتـسود  زا  منادیم 
میامن یمالسا  بالقنا  ماقم  الاو  يادهـش  راثن  ار  دوخ  ساپـستسا  مزال  زین  منک .  رکـشت  دناهدومن  مهارف  ار  راک  نیا  لیاسو  هک  یمالـسا 
ءادهش نینچمه  دندروآ و  مهارف  ار  یگنهرف  ياهتیلاعف  نینچ  ناکما  دندرک و  ادف  ار  دوخ  كاپ  ياهناج  یمالـسا  ماظن  ییاپرب  هار  رد  هک 

دنگنجیم و یمالسا  تموکح  نایک  زا  عافد  بالقنا و  ياهدرواتـسد  ظفح  هار  رد  نونکا  مه  هک  یناگدنمزر  يراج و  گنج  نیلولعم  و 
رمع لوط  منکیم و  تساوخرد  ار  نیملـسم  مالـسا و  هب  نارازگتمدخ  همه  نوزفا  زور  تیقفوم  ناشیا و  یئاهن  يزوریپ  لاعتم  دـنوادخ  زا 

ناشیا و دوجو  تمعن  زا  یناد  ردـق  قیفوت  فیرـشلا و  هجرف  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  روهظ  نامز  ات  ار  بـالقنا  ریبک  ربهر  تکرب  رپ 
ماجنا هب  کچوک  نارازگتمدخ  نیا  هلمج  زا  ناریا و  ناملـسم  مدرم  همه  مراودـیما  مراد و  تلئـسم  ار  یهلا  يونعم  يدام و  ياهتمعن  همه 

اهشیاتس اهساپس و  همه  دندرگ و  بوسحم  ءادفلا  همدقم  بارتل  انحاورا  يدهم  ترـضح  نارای  زا  یگمه  دنوش و  قفوم  ناشدوخ  فیاظو 
هام 1363 ریت  يدزی  حابصم  یقت  دمحم  مق -  درادیم .  هتـشاد و  ینازرا  ام  هب  ار  رامـشیب  ياهتمعن  نیا  هک  تسا  لاعتم  راگدرورپ  نآ  زا 

یسمش

یتامدقم ثحابم  لوا -  شخب 

یفسلف رکفت  ریس  هب : یهاگن  لوا -  سرد 

یمالسا رصع  ات  زاغآ  زا 

دشر مالسا  دیشروخ  عولط  نانوی  هفـسلف  ماجنارـس  هفـسلف  ییافوکـش  نارود  ییارگ  کش  مسیفوس و  شیادیپ  یفـسلف  رکفت  زاغآ  لماش :
یمالسا رصع  رد  هفسلف 

یفسلف رکفت  زاغآ 

کی ناونع  هب  ار  هشیدـنا  رکف و  هتـسیزیم  یناـسنا  هاـگ  ره  دوریم  شیپ  خـیرات  يوسارف  اـت  ناـسنا  شنیرفآ  هارمه  هب  رـشب  رکفت  خـیرات 
رـشب هتـشونان  ياههشیدـنا  زا  تسا .  هدرب  دوخ  اب  ار  رکفت  لـقعت و  هداـهن  ماـگ  یناـسنا  اـج  ره  هتـشاد و  دوخ  اـب  ریذـپان  ییادـج  یگژیو 

دننزیم سدـحتسا  هدـمآ  تسد  هب  اهیرافح  زا  هک  يراثآ  ساسا  رب  ناسانـش  هنیرید  هچنآ  زج  تسین  تسد  رد  یقیقد  نقتم و  تاعالطا 
يرشب ياههشیدنا  عاونا  نایم  رد  تسا .  هداتفا  ریخات  هب  طخ  عارتخا  نامز  ات  اعبط  هدنام و  بقع  هلفاق  نیا  زا  یـسب  بوتکم  ياههشیدنا  اما 

تفگ ناوتیم  يور  نیا  زا  تسا و  هدوب  یبهذـم  تاداقتعا  اـب  ماوت  زاـغآ  رد  تسا  نآ  ماـجنا  زاـغآ و  یتسه و  تخانـش  هب  طوبرم  هچنآ 
هک ییاههعومجم  نیرتنهک  هک  دندقتعم  هفـسلف  نیخروم  درک .  وجتـسج  یقرـش  یبهذـم  راکفا  نایم  زا  دـیاب  ار  یفـسلف  راکفا  نیرتمیدـق 

دـالیم زا  لـبق  نرق  شـش  دودـح  رد  هک  تسا  ناـنوی  ياـمکح  هب  طوـبرم  هدوـب  بلاـغ  اـهنآ  یفـسلف  هبنج  اـی  هتـشاد  یفـسلف  هبنج  اـفرص 
ریسفت يارب  دناهدرکیم و  شالت  ناهج  ماجنا  زاغآ و  یتسه و  تخانش  يارب  رصع  نآ  رد  هک  دننکیم  دای  ینادنمشناد  زا  دناهتـسیزیم و 
ناشیا ياههشیدنا  هک  دنرادیمن  ناهنپ  لاح  نیع  رد  دناهتشادیم و  زاربا  یـضقانتم  انایحا  فلتخم و  تایرظن  تادوجوم  لوحت  شیادیپ و 

دشر و هنیمز  زور  نآ  نانوی  رد  داقتنا  ثحب و  دازآ  ياضف  لاح  ره  هب  تسا .  هدوب  یقرـش  ياهگنهرف  یبهذم و  دـیاقع  زا  رثاتم  شیب  امک 
زا نیزاغآ  ياههشیدنا  هک  تسا  یعیبط  دروآ .  رد  هفسلف  يارب  یهاگشرورپ  تروص  هب  ار  هقطنم  نآ  درک و  مهارف  ار  یفسلف  راکفا  شلاب 
زا هتـسد  ره  هکنیا  هب  دـسر  هچ  تسا  هتـشادن  یقیقد  يدنبهتـسد  قیقحت  شهوژپ و  دروـم  لـئاسم  هدوـبن و  رادروـخرب  مزـال  بیترت  مظن و 
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هدـیمان اهنآ  دـننام  تفرعم و  تمکح و  ملع و  مان  هب  اههشیدـنا  همه  ـالامجا  دـشاب و  هتـشاد  ياهژیو  شور  صاـخ و  ناونع  ماـن و  لـئاسم 
تسا هدشیم 

ییارگ کش  مسیفوس و  شیادیپ 

یلع یلو  دـناهدشیم  هدـیمان  روشناد  میکح و  ینعیتسیفوس  ینانوی  نابز  هب  هک  دوشیم  دای  ینادنمـشیدنا  زا  دالیم  زا  لبق  مجنپ  نرق  رد 
یمزج تخانش  لباق  ار  يزیچ  چیه  هکلب  دناهتشادن  رواب  تباث  قیاقح  هب  دناهتشاد  ناشدوخ  نامز  تامولعم  زا  هک  یعیـسو  تاعالطا  مغر 

يالکو دـندادیم و  میلعت  ار  هرظانم  هباـطخ و  نف  هک  دـناهدوب  ياهفرح  ناـملعم  ناـشیا  هفـسلف  نیخروم  لـقن  هب  دناهتـسنادیمن .  ینیقی  و 
ییاعدا ره  دناوتب  لیکو  صخش  هک  درکیم  اضتقا  هفرح  نیا  دنتشاد  یمرگ  رازاب  راگزور  نآ  رد  هک  دندنارورپیم  اههاگداد  يارب  عفادم 

رد ار  رکف  نیا  مک  مک  زیمآ  هطلاغم  ياهـشزومآ  هنوگ  نیا  اب  موادم  نتـشاد  راکورـس  دنک  در  ار  یفلاخم  ياعدا  ره  لباقم  رد  تابثا و  ار 
نالف رد  تفگ  یخوش  هب  هک  دیاهدینـش  ار  صخـش  نآ  ناتـساد  درادن .  دوجو  ناسنا  هشیدنا  يارو  یتقیقح  اساساهک  دروآ  دوجوب  ناشیا 

هدنیوگ دوخ  مک  مک  دندرک  ماحدزا  نآ  ولج  دنتفاتـش و  روبزم  هناخ  يوس  هب  یحول  هداس  يور  زا  ياهدـع  دـنهدیم  یناجم  ياولح  هناخ 
راچد یتشونرـس  نینچ  هب  مه  اهتـسیفوس  ایوگ  تسویپ .  ناـشیا  فص  هب  دوشن  مورحم  یناـجم  ياولح  زا  هکنیا  يارب  داـتفا و  کـش  هب  مه 

اـساسا هک  دمآ  دوجو  هب  ناشیا  دوخ  رد  یـشیارگ  نینچ  هتفر  هتفر  يواعد  در  تابثا و  يارب  زیمآ  هطلاغم  ياهـشور  نداد  میلعت  اب  دندش و 
روشناد میکح و  يانعم  هب  هک  تسیفوس  هژاو  درادن .  دوجو  ناسنا  هشیدنا  يارو  یقیاقح  هجیتن  رد  تسا و  ناسنا  هشیدنا  عبات  لطاب  قح و 
یتمالع زمر و  ناونع  هب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  يانعم  دوب  هدـمآ  رد  هدربمان  صاخـشا  يارب  یبقل  تروص  هب  هکنیا  هطـساو  هب  دوب 

زا هطـسفس  هژاو  هدمآ و  رد  یطـسفوس  تروص  هب  یبرع  نابز  رد  هک  تسا  هژاو  نیمه  دمآ  رد  زیمآ  هطلاغم  لالدتـسا  رکفت و  هویـش  يارب 
تسا هدش  هتفرگ  نآ 

هفسلف ییافوکش  نارود 

ینعی سوفوسالیف  ار  دوخ  يو  دوب  طارقستخادر  ناشیا  ءارآ  راکفا و  دقن  هب  درک و  مایق  اهتـسیفوس  ربارب  رد  هک  يدنمـشیدنا  نیرتفورعم 
 . تسا هدش  هتفرگ  نآ  زا  هفسلف  هملک  هدمآ و  رد  فوسلیف  لکش  هب  یبرع  نابز  رد  هک  تسا  هژاو  نیمه  دیمان و  تمکح  ملع و  رادتسود 

درکیم و فارتـعا  دوخ  یناداـن  هب  هشیمه  هک  طارقـس  عـضاوت  یکی  دناهتـسناد  زیچ  ود  ار  ماـن  نیا  شنیزگ  تلع  هفـسلف  ناـسیون  خـیرات 
يارب هک  امـش  دـنامهفب  اـهنآ  هب  تساوـخ  یم  بقل  نیا  باـختنا  اـب  ینعی  دـندناوخیم  میکح  ار  دوـخ  هک  اهتـسیفوس  هـب  ضیرعت  يرگید 

ياهرادنپ مکحم  لیالد  اب  هک  نم  یتح  دیتسین و  میکح  مان  راوازس  دیزادرپیم  ملعت  میلعت و  هرظانم و  ثحب و  هب  یسایس  يدام و  دصاقم 
هک نوطالفا  شدرگاش  طارقس  زا  دعب  مناوخیم .  تمکح  رادتسود  طقف  ار  دوخ  منادیمن و  بقل  نیا  راوازس  ار  دوخ  منکیم  در  ار  امش 

ییافوکش جوا  هب  ار  هفسلف  وطسرا  يو  درگاش  سپس  تشامگ و  تمه  هفسلف  ینابم  میکحت  هب  دوب  هدرک  هدافتـسا  يو  ياهـسرد  زا  اهلاس 
هب هطلاغم  شخب  تروص  هب  ار  هشیدـنا  ياههاگـشزغل  هک  نانچ  دومن  نیودـت  قطنم  ملع  تروص  هب  ار  لالدتـسا  رکفت و  دـعاوق  دـناسر و 

همه تفریم و  راک  هب  هطسفس  هژاو  ربارب  رد  هراومه  هفـسلف  هژاو  دیمان  فوسلیف  ار  دوخ  طارقـس  هک  یماگنه  زا  دروآ .  رد  ریرحت  هتـشر 
تغل دـننام  يدادرارق  تامولعم  اـهنت  و  ( 1  ) تفرگیم رب  رد  ار  تایهلا  تایـضایر و  تاـیه  بط  یمیـش  کـیزیف  دـننام  یقیقح  ياهـشناد 

ود هب  دـشیم و  یقلت  یقیقح  مولع  همه  يارب  یماع  مسا  هفـسلف  بیترت  نیدـب  دوب .  جراخ  هفـسلف  ورملق  زا  ناـبز  روتـسد  وحن و  فرص و 
دوخ هبون  هب  تاـیعیبط  دوب و  تاـیهلا  تایـضایر و  تاـیعیبط  لـماش  يرظن  مولع  تشگیم  میـسقت  یلمع  مولع  يرظن و  موـلع  یلک  هتـسد 

تایه و هسدنه و  باسح و  هب  تایـضایر  دـشیم و  یـسانش  ناویح  یـسانش و  هایگ  یـسانش و  ندـعم  یـسانش و  ناهیک  ياههتـشر  لماش 
هب یلمع  مولع  تشگیم و  مسقنم  یسانش  ادخ  دوجو و  یلک  ثحابم  ای  هعیبطلا  دعب  ام  شخب  ود  هب  تایهلا  تفاییم و  باعـشنا  یقیـسوم 
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دشیم بعشنم  ندم  تسایس  لزنم و  ریبدت  قالخا  هبعش  هس 

یلمع يرظن 2 - - 1 هفسلف :

، هسدـنه باسح ، تایـضایر : یـسانشناویح 2 - یـسانشهایگ ، یـسانشندعم ، یـسانشناهیک ، ماسجا ، یلک  ماـکحا  تاـیعیبط : يرظن 1 -
( هداوناخ هب  طوبرم   ) لزنم ریبدت  - 2 صخش ) هب  طوبرم   ) قالخا یلمع 1 - یـسانشادخ  دوجو ، یلک  ماکحا  تایهلا : یقیسوم 3 - تایه ،

( هعماج هب  طوبرم   ) تسایس - 2

نانوی هفسلف  ماجنارس 

مرگ ار  هفسلف  رازاب  شیبامک  دنتخادرپ و  دیتاسا  نانخس  حرش  میظنت و  يروآعمج و  هب  ناشیا  نادرگاش  یتدم  وطـسرا  نوطالفا و  زا  دعب 
مک نانوی  رد  شناد  ملع و  يالاک  داهن و  يداسک  هب  ور  جاور  قنور و  نآ  يدرس و  هب  ور  یمرگ  نآ  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دنتـشادهگن 

مراهچ نرق  ات  رهـش  نیا  دنتخادرپ و  شزومآ  شهوژپ و  هب  دندنکفا و  تماقا  لحر  هیردنکـسا  هزوح  رد  رنه  ملع و  بابرا  دـش و  يرتشم 
هب ار  اسیلک  دیاقع  دندیورگ و  تیحیـسم  هب  مور  ناروطارپما  هک  یماگنه  زا  یلو  دنام .  یقاب  هفـسلف  ملع و  زکرم  تروص  هب  دالیم  زا  دعب 

نینیتسوژ ماجنارـس  هکنیا  ات  دنتـشاذگ  دازآ  یملع  يرکف و  ياههزوح  اب  ار  تفلاخم  يانب  دندومن  جـیورت  یمـسر  دـیاقع  ءارآ و  ناونع 
زا نادنمشناد  درک و  رداص  ار  هیردنکسا  نتآ و  سرادم  نتـسب  اههاگـشناد و  لیطعت  روتـسد  يدالیم  لاس 529  رد  یقرـش  مور  روطارپما 
مور يروطارپما  ورملق  رد  هفسلف  ملع و  غورف  رپ  لعـشم  بیترت  نیدب  دندرب و  هانپ  اهنیمزرـس  اهرهـش و  رگید  هب  دندش و  يراوتم  ناج  میب 

تشگ شوماخ 

مالسا دیشروخ  عولط 

دهاش ناتسبرع  هریزج  هبـش  تسویپ و  عوقو  هب  خیرات  هثداح  نیرتگرزب  ناهج  زا  يرگید  هشوگ  رد  يدالیم  مشـش  نرق  نایرج  نیا  نراقم 
ورف نایناهج  شوه  شوگ  هب  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  ار  یهلا  تیاده  مایپ  هک  دیدرگ  مالـسا ص  راوگرزب  ربمایپ  ترجه  تثعب و  تدالو 

نتخومآ نتشون و  ندناوخ  يارب  ار  تلزنم  جرا و  نیرتالاب  و  ( 2  ) دناوخ ارف  شناد  ملع و  يریگ  ارف  هب  ار  مدرم  ماگ  نیتسخن  رد  دـناوخ و 
زا تمکح  ملع و  نتخومآ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  درک و  يزیریپ  ناهج  رد  ار  اهگنهرف  نیرتهدـنلاب  اهندـمت و  نیرتگرزب  هیاپ  دـیدرگ و  لئاق 

کفـسب ول  ياهنیزه و  اهب و  ره  هب  نیـصلاب و  ول  ناهج و  طاقن  نیرترود  ات  نیرتکیدزن  زا  دـحللا و  یلا  دـهملا  نم  یگدـنز  نایاپ  ات  زاـغآ 
هعـشا وترپ  رد  دوب  هدش  سرغ  ادخ ص  لوسر  ياناوت  تسد  هب  هک  یمالـسا  گنهرف  دنمورب  لاهن  دومن .  قیوشت  جـجللا  ضوخ  جـهملا و 

اب ار  یناسنا  ياههشیدـنا  ماخ  داوم  تسـشن و  راب  هب  تفای و  دـشر  رگید  ياهگنهرف  ییاذـغ  داوم  زا  هیذـغت  اب  یهلا و  یحو  شخب  تاـیح 
ياهگنهرف همه  رب  یتدم  كدنا  رد  دومن و  لیدبت  دیفم  رـصانع  هب  هدنزاس  داقتنا  هروک  رد  ار  اهنآ  درک و  بذج  یهلا  حیحـص  ياهرایعم 

دـنتخادرپ و مولع  عاونا  يریگارف  هب  شموصعم  نانیـشناج  مرکا ص و  لوسر  ياهقیوشت  هیاس  رد  ناناملـسم  دـیدرگ .  رتسگهیاـس  ناـهج 
لیمکت ناـشدوخ  تاـقیقحت  اـب  بذـج و  ار  اـهنآ  دـیفم  رـصانع  دـندرک و  همجرت  یبرع  ناـبز  هب  ار  ناریا  مور و  ناـنوی و  یملع  ثیراوم 

لئان یتاعارتخا  تاـفاشتکا و  هب  یمیـش  کـیزیف و  اـیارم و  رظاـنم و  تاـیه  تاـثلثم  ربج  دـننام  مولع  ياههتـشر  زا  يرایـسب  رد  دـندومن و 
ینب هیما و  ینب  رگمتـس  ياههاگتـسد  دوب  یـسایس  لماع  دـمآ  راک  هب  یمالـسا  گنهرف  دـشر  هار  رد  هک  يرگید  مهم  لـماع  دـندیدرگ . 

ناناملـسم ناـیم  رد  یمدرم  یهاـگیاپ  هب  زاـین  ساـسحا  تدـش  هب  دـندوب  هدرک  لاغـشا  ار  یمالـسا  تموـکح  دنـسم  قحاـن  هب  هـک  ساـبع 
یهلا یحو  رادهنازخ  ملع و  ندعم  مدرم  قح  هب  يایلوا  نامه  ینعی  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ربمایپ  تیب  لها  هک  یلاح  رد  دـندرکیم و 

نادنمشناد قیوشت  اب  ات  دندیشوک  ور  نیا  زا  دنتشادن  رایتخا  رد  عیمطت  دیدهت و  زج  ياهلیسو  دارفا  بلج  يارب  مکاح  ياههاگتـسد  دندوب 

لوا دلج  هفسلف  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


لها نایاوشیپ  ربارب  رد  نایناریا  نایمور و  ناینانوی و  مولع  زا  هدافتسا  اب  دنـشخب و  یقنور  شیوخ  هاگتـسد  هب  نارظن  بحاص  يروآعمج  و 
نمشد تسود و  هلیسو  هب  نوگانوگ و  ياههزیگنا  اب  نونف  اهشناد و  عاونا  یفـسلف و  فلتخم  راکفا  بیترت  نیدب  دنیاشگب .  یناکد  تیب ع 

ملع و ملاع  رد  یناشخرد  ياههرهچ  دـنتخادرپ و  اهنآ  دـقن  ساـبتقا و  شهوژپ و  شواـک و  هب  ناناملـسم  دـیدرگ و  یمالـسا  طـیحم  دراو 
گنهرف دـنداد و  شرورپ  ار  فراعم  مولع و  زا  ياهخاـش  دوخ  ریگیپ  ياهـشالت  اـب  مادـک  ره  دـندومن و  خر  یمالـسا  طـیحم  رد  هفـسلف 
یسررب دقن و  دروم  ار  یهلا  هفسلف  لئاسم  فلتخم  ياهیریگعضوم  اب  یمالـسا  دیاقع  مالک و  ياملع  هلمج  زا  دنتخاس .  روراب  ار  یمالـسا 

تالاؤس و حرط  اهیریگهدرخ و  تاداقتنا و  نامه  لاح  ره  هب  یلو  دنتفرگ  شیپ  ار  طارفا  هار  داقتنا  ماقم  رد  یـضعب  دنچ  ره  دـنداد و  رارق 
دیدرگ ینالقع  تارکفت  یفسلف و  هشیدنا  ندش  رتروراب  یمالسا و  هفسالف  نارکفتم و  رتشیب  شالت  بجوم  تاهبش 

یمالسا رصع  رد  هفسلف  دشر 

مالسا ورملق  رد  ناهج  یملع  زکارم  زا  يرایسب  شخب  تایح  نییآ  نیا  هب  نوگانوگ  ماوقا  شیارگ  یمالـسا و  تموکح  ورملق  شرتسگ  اب 
ینانوی یسراف و  يدنه و  فلتخم  ياهنابز  زا  اهنآ  همجرت  اههناخباتک و  نیب  اهباتک  لدابت  نادنمشناد و  نیب  تامولعم  لدابت  تفرگ و  رارق 

ار نونف  مولع و  هفـسلف و  دـشر  گنهآ  دوب  هدـش  اهناملـسم  یللملا  نیب  نابز  المع  هک  یبرع  نابز  هب  هریغ  يربع و  ینایرـس و  ینیتـال و  و 
زاغآ رد  دش .  هدنادرگرب  یبرع  هب  ربتعم  یملع  زکارم  رگید  هیردنکسا و  نانوی و  نافوسلیف  زا  يدایز  ياهباتک  هلمج  زا  دیـشخب و  تعرس 

ار هفـسلف  شزومآ  راـک  برغ  قرـش و  یفـسلف  ياـهداینب  رد  فـالتخا  نیمجرتم و  نیب  قاـفتا  دروم  تاحالطـصا  كرتشم و  ناـبز  ندوبن 
دوخ ریگیپ  شالت  اب  انیس  نبا  یباراف و  رصن  وبا  دننام  یغباون  دیشکن  یلوط  یلو  تخاسیم  رتراوشد  ار  شنیزگ  شهوژپ و  راک  راوشد و 
هدش افوکـش  ینید  نایاوشیپ  تانایب  یحو و  راونا  وترپ  رد  هک  يدادادخ  ياهدادعتـسا  اب  دنتخومآ و  ار  رـصع  نآ  یفـسلف  راکفا  هعومجم 

وطـسرا و نوطـالفا و  راـکفا  رب  هوـالع  هک  دنتـشاد  هضرع  ار  هتفایجـضن  یفـسلف  ماـظن  کـی  دـنتخادرپ و  اـهنآ  شنیزگ  یـسررب و  هب  دوب 
قرش و یفسلف  ياهماظن  زا  کی  ره  رب  یناوارف  يرترب  دوب و  يدیدج  ياههشیدنا  نمضتم  نیمز  قرشم  يافرع  هیردنکـسا و  ناینوطالفاون 

ماظن نیا  رگید  راب  تشاد .  یئاشم  ییوطسرا و  هغبص  ناشیا  هفسلف  يور  نیا  زا  دوب و  وطسرا  نآ  زا  مهس  نیرتشیب  هکنیا  وگ  تشاد  برغ 
اب يدرورهـس  رگید  يوس  زا  تفرگ و  رارق  يزار  رخف  يدادـغب و  تاـکربلا  وبا  یلازغ و  نوـچ  ینادنمـشیدنا  يداـقن  نیبهرذ  ریز  یفـسلف 

یقارشا بتکم  مان  هب  ار  يدیدج  بتکم  ناینوطالفاون  نایقاور و  نوطالفا و  راکفا  اب  اهنآ  قیبطت  ناتساب و  ناریا  ءامکح  راثآ  زا  يریگهرهب 
رتشیب دشر  جضن و  یفـسلف و  ياههشیدنا  ییورایور  يارب  يدیدج  هنیمز  بیترت  نیدـب  تشاد و  ینوطالفا  هغبـص  رتشیب  هک  درک  يزیریپ 

خیش یکتشد و  نیدلا  ردص  دیس  یناود و  ققحم  یسوط و  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  دننام  یگرزب  نافوسلیف  تشذگ و  اهنرق  دمآ .  دیدپ  اهنآ 
راکتبا غوبن و  اب  هک  دیسر  يزاریش  نیدلا  ردص  هب  تبون  ات  دندوزفا  یمالسا  هفسلف  يانغ  رب  دوخ  كانبات  ياههشیدنا  اب  داماد  ریم  یئاهب و 
بیکرت مه  اب  ینافرع  تافشاکم  یقارـشا و  یئاشم و  ياههفـسلف  زا  یگنهامه  رـصانع  نآ  رد  هک  داد  هئارا  ار  يدیدج  یفـسلف  ماظن  دوخ 

دیمان هیلاعتم  تمکح  ار  نآ  دوب و  هدش  هدوزفا  اهنآ  رب  زین  یتمیقیذ  ءارآ  فرژ و  راکفا  دندوب و  هدش 

هصالخ

نرق شـش  زا  ار  نآ  شیادیپ  زاغآ  هفـسلف  ناسیون  خیرات  - 2 دروآ .  تسد  هب  یبهذم  دیاقع  نایم  زا  دـیاب  ار  یفـسلف  راکفا  نیرتمیدـق  - 1
عقاو رد  دنتشادنپیم و  یناسنا  هشیدنا  عبات  ار  قیاقح  هک  دندوب  ینانوی  نادنمشیدنا  زا  هتـسد  کی  اهتـسیفوس  - 3 دناهتسناد .  دالیم  زا  لبق 

هفسلف هژاو  - 5 هدش .  هتفرگ  تیسفوس  یطـسفوس  زا  هطلاغم  يانعم  هب  هطـسفس  هژاو  - 4 دندوب .  ییارگ  کش  ناراذـگناینب  نیتسخن  ناشیا 
وطسرا نوطالفا و  شالت  اب  نانوی  هفسلف  - 6 دیزگرب .  دوخ  يارب  ارنآ  اهتسیفوس  ربارب  رد  طارقـس  هک  هدش  هتفرگ  فوسلیف  ینانوی  لصا  زا 

مالسا روهظ  اب  - 7 دندمآ .  درگ  هیردنکسا  رد  نادنمـشناد  هفـسالف و  داتفا و  قنور  زا  يدنچ  زا  سپ  یلو  دیـسر  دوخ  ییافوکـش  جوا  هب 
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يارب ءافلخ  - 8 دنتـشامگ .  تمه  نایناهج  نونف  مولع و  يریگارف  هب  ناناملـسم  دـیدرگ و  نشور  هناـیم  رواـخ  رد  تمکح  ملع و  لعـشم 
زا ناشدوخ  ياهیریگهدرخ  تاداقتنا و  اـب  مـالک  ءاـملع  - 9 دـندرک .  لابقتـسا  هناگیب  نادنمـشناد  زا  تفالخ  هاگتـسد  هب  ندیـشخب  قنور 

يزیریپ یباراف  هلیسو  هب  یمالسا  رصع  رد  یفـسلف  ماظن  نیتسخن  - 10 دنتخاس .  مهارف  ار  یمالسا  هفسلف  دشر  هنیمز  یتادراو  ياههفـسلف 
هب یفرط  زا  نادقتنم و  رگید  یلازغ و  هلیسو  هب  یفرط  زا  دوب  ییوطـسرا  رتشیب  هک  یفـسلف  ماظن  نیا  - 11 دش .  روراب  انیس  نبا  هلیـسو  هب  و 

ردـص تسد  هب  یمالـسا  رـصع  رد  یفـسلف  ماظن  نیرتمهم  - 12 تفرگ .  رارق  يداـقن  دروم  یقارـشا  بتکم  راذـگناینب  يدرورهـس  هلیـسو 
تمکح مان  هب  دوب و  نیهلاتم  ءافرع و  ءارآ  نییقارـشا و  هفـسلف  نیئاشم و  هفـسلف  زا  يرـصانع  عماج  هک  دـمآ  دوجو  هب  يزاریـش  نیهلاـتملا 

يدنبهدر هفسلف  ناونع  تحت  یمیش  کیزیف و  بتک  ناهج  ربتعم  ياههناخباتک  زا  يرایـسب  رد  مه  زونه  - 1 اهتشونیپ : دش  هدیمان  هیلاعتم 
 ... قلخ يذلا  کبر  مساب  ارقا   » قلع هروس  لوا  تایآ  ینعی  دش  لزان  ص )  ) مالسا ربمغیپ  رب  هک  تسا  یتایآ  نیتسخن  هب  هراشا  دوشیم 2 -

ملقلاب ملع  يذلا 

یفسلف رکفت  ریس  هب : یهاگن  مود -  سرد 

يدالیم مهدجیه  نرق  ات  یطسو  نورق  زا 

هبرجت و تلاصا  دیدج  هفسلف  ییارگ  کش  رطخ  ییارگ  کش  مود  هلحرم  ریگارف  يرکف  لوحت  سناسنر و  کیتسالوکـسا  هفـسلف  لماش :
تناک يداقتنا  هفسلف  دیدج  ییارگ  کش 

کیتسالوکسا هفسلف 

رارق همکاح  هاگتـسد  ذوفن  ریز  یملع  زکارم  مور  يروطارپما  تردق  اب  اسیلک  تردق  ندـش  ماوت  اپورا و  رد  تیحیـسم  نتفای  جاور  زا  دـعب 
رد هک  نارود  نیا  دیدرگ  لیطعت  هیردنکسا  نتآ و  سرادم  اههاگشناد و  دش  هراشا  البق  هکنانچ  يدالیم  شش  نرق  رد  هک  اجنآ  ات  تفرگ 

سرادـم و همانرب  یملع و  زکارم  رب  اسیلک  طلـست  نآ  یلک  یگژیو  هدـش و  موسوم  یطـسو  نورق  هب  تفاـی  همادا  لاـس  رازه  کـی  دودـح 
صوصخب یفسلف  ینابم  اب  ار  تیحیسم  تادقتعم  ات  دیشوک  هک  تسا  نیتسوگانس  رصع  نیا  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  تسا .  اههاگـشناد 

راکفا هب  تبـسن  یلو  دـش  هدـیناجنگ  سرادـم  همانرب  رد  یفـسلف  ثحابم  زا  یـشخب  يو  زا  دـعب  دـنک  نییبت  ناینوطالفاون  نوطـالفا و  ءارآ 
رب ناناملـسم  طلـست  اب  هکنیا  ات  دشیمن  هداد  اهنآ  سیردت  هزاجا  دیدرگیم و  یقلت  یبهذـم  دـیاقع  فلاخم  دـشیم و  يرهم  یب  وطـسرا 

تفرگ و رارق  ثحب  دروم  شیبامک  دشر  نبا  انیس و  نبا  دننام  یمالـسا  هفـسالف  راکفا  یبرغ  ياپورا  رد  یمالـسا  گنهرف  ذوفن  سلدنا و 
بات یفـسلف  جوم  نیا  ربارب  رد  نایئاسیلک  هتفر  هتفر  دـندش .  انـشآ  زین  وطـسرا  ءارآ  اب  نافوسلیف  نیا  ياـهباتک  هار  زا  یحیـسم  نادنمـشناد 

سکعنم شدوخ  ياهباتک  رد  ار  اهنآ  تفریذـپ و  ار  وطـسرا  یفـسلف  ءارآ  زا  يرایـسب  ینیوکآساموتنس  ماجنارـس  دـندرواین و  تمواـقم 
لاح رهب  دمآ .  رد  بلاغ  شیارگ  تروص  هب  یملع  زکارم  زا  یـضعب  رد  هکلب  تفای  شهاک  وطـسرا  هفـسلف  اب  تفلاخم  مک  مک  تخاس و 

هتسویپ هک  مالسا  ناهج  فالخ  رب  درک و  یط  ار  دوخ  یلوزن  ریس  هکلب  تشادن  یتفرشیپ  نیمز  برغم  رد  هفـسلف  اهنت  هن  یطـسو  نورق  رد 
تیحیـسم فیرحت  زا  یلاخ  ریغ  دـیاقع  هدـننک  هیجوت  تسناوتیم  هک  یثحابم  اهنت  اپورا  رد  دـشیم  رتروراب  رتافوکـش و  فراـعم  مولع و 

یتشونرس ياهفسلف  نینچ  هک  تسا  ادیپ  هتفگان  دشیم و  سیردت  اسیلک  هب  هتسباو  سرادم  رد  یسردم  کیتسالوکسا  هفـسلف  مان  هب  دشاب 
زا ياهراـپ  تسایـس و  قـالخا و  تاـیهلا و  قطنم و  رب  هوـالع  کیتسالوکـسا  هفـسلف  رد  دـشاب .  هتـشاد  تسناوتیمن  يدوباـن  گرم و  زج 

موهفم و رـصع  نآ  رد  هفـسلف  تروص  نیا  هب  دوب و  هدش  هدیناجنگ  زین  نایب  یناعم و  نابز و  دـعاوق  اسیلک  لوبق  دروم  تایکلف  تایعیبط و 
دوب هتفای  يرتعیسو  ورملق 
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ریگارف يرکف  لوحت  سناسنر و 

هیمـست و تلاصا  مسیلانیمون  هب  شیارگ  هسنارف  ناتـسلگنا و  رد  یفرط  زا  دـش  مهارف  یناگمه  لوحت  کی  هنیمز  يدالیم  مهدراهچ  نرق  زا 
هاگشناد رد  وطسرا  تایعیبط  رگید  يوس  زا  تشاد و  هفسلف  داینب  ندرک  تسـس  رد  يرثؤم  شقن  هک  یـشیارگ  تفرگ  جضن  تایلک  راکنا 

نید لقع و  يراگزاسان  رگید  ترابع  هب  تیحیـسم و  دیاقع  اب  هفـسلف  يراگزاسان  همزمز  رگید  يوس  زا  دـش و  عقاو  هشقانم  دروم  سیراپ 
رد یتافالتخا  زین  تیحیـسم  یبهذم  لاجر  نایم  رد  درک و  زورب  اسیلک  بابرا  نایاورنامرف و  نیب  یتافالتخا  رگید  يوس  زا  دـیدرگ و  زاغآ 

رظن فرـص  یناسنا و  یگدـنز  لـئاسم  هب  نتخادرپ  یتسیناـموا و  شیارگ  رگید  يوس  زا  دـیماجنا و  مسیتناتـستورپ  شیادـیپ  هب  هک  تفرگ 
همه لوحت  کی  درک و  طوقـس  سنازیب  يروطارپما  مهدزناپ  نرق  طساوا  رد  هرخالاب  تفرگ و  جوا  یهلا  یعیبط و  ءاروام  لئاسم  زا  ندرک 

نایرج نیا  رد  دش .  عقاو  هلمح  دروم  فرط  ره  زا  پاپ  هاگتـسد  دـمآ و  دـیدپ  اپورا  رـسارس  رد  یبهذـم  یبدا -  یفـسلف  یـسایس -  هبناج 
تدـش یبرجت  یعیبط و  مولع  هب  شیارگ  مهدزناش  نرق  رد  دیـسر .  دوخ  یئاهن  تشونرـس  هب  زین  کیتسالوکـسا  ناوتاـن  قمریب و  هفـسلف 
یناسنا نوؤش  همه  هلمج  کی  رد  تخاس و  لزلزتم  ار  وطـسرا  تایعیبط  سویملطب و  تایکلف  هلیلاگ  رلپک و  کینرپک و  تافاشتکا  تفای و 

هناهب هب  ار  نادنمشناد  درک و  تمواقم  ناشورخ  جاوما  نیا  ربارب  رد  اهتدم  پاپ  هاگتـسد  دیدرگ .  لزلزت  بارطـضا و  شوختـسد  اپورا  رد 
هتفریذپ اسیلک  فرط  زا  یبهذـم  دـیاقع  سدـقم و  باتک  ریـسفت  ناونع  هب  هک  یناهیک  یعیبط و  ءارآ  نامه  ینعی  ینید  دـیاقع  اب  تفلاخم 

اسیلک و نیا  ماجنارس  یلو  دینازوس  اسیلک  بابرا  یهاوخدوخ  روک و  بصعت  شتآ  رد  ار  ناشیا  زا  يرایسب  دیشک و  همکاحم  هب  دوب  هدش 
ینیبدـب زج  ياهدـیاف  کیلوتاک  ياسیلک  زیمآ  بصعت  نشخ و  راتفر  دـش .  ینیـشن  بقع  هب  روبجم  یگدنکفارـس  اب  هک  دوب  پاپ  هاگتـسد 

نآ جیار  هفسلف  اهنت  ینعی  کیتسالوکسا  هفسلف  طوقس  هکنانچ  تشادن  بهذم  نید و  هب  تبسن  یلک  روطب  اسیلک و  بابرا  هب  تبسن  مدرم 
شیارگ درک  تفرشیپ  نایرج  نیا  رد  هک  يزیچ  اهنت  دش و  دیدج  ییارگ  کش  ماجنارس  یفـسلف و  يرکف و  ءالخ  شیادیپ  بجوم  رـصع 

دوب تسایس  هصرع  رد  یسارکومد  یهاوخیدازآ و  هب  شیارگ  یگنهرف و  هنحص  رد  یبرجت  یعیبط و  مولع  هب  لیم  یتسیناموا و 

ییارگ کش  مود  هلحرم 

هب ار  اهنآ  مه  بهذم  یحیـسم  مدرم  دوب و  هدرک  جیورت  یبهذم  دیاقع  ناونع  هب  ار  نافوسلیف  زا  یـضعب  راکفا  ءارآ و  اسیلک  هک  دوب  اهنرق 
درک و نوگژاو  ارنآ  کینرپک  هک  دوب  یسویملطب  یئوطسرا و  یناهیک  هیرظن  اهنآ  هلمج  زا  دندوب و  هتفریذپ  سدقم  ینیقی و  يروما  ناونع 

زیمآ تنوشخ  راتفر  اسیلک و  زیمآ  بصعت  ياهتمواقم  میدرک  هراـشا  هکناـنچ  دـندرب و  یپ  نآ  نـالطب  هب  مه  ضرغ  یب  نادنمـشناد  ریاـس 
بجوم یفـسلف  يرکف و  ياههیاپ  نتخیر  ورف  اهرواب و  اههشیدنا و  ینوگرگد  نیا  دیـشخب .  سوکعم  رثا  مه  نادنمـشناد  اب  اسیلک  بابرا 

ام دیاقع  ریاس  اجک  زا  هک  دروآ  دیدپ  ناهذا  رد  ار  ياههبـش  نینچ  دیدرگ و  ناهوژپشناد  زا  يرایـسب  رد  یناور  نارحب  کی  ندمآ  دیدپ 
ات ددرگن  لاطبا  يرگید  راگزور  مه  فاشتکالا  دیدج  یملع  تایرظن  نیمه  اجک  زا  ددرگن و  راکـشآ  شنالطب  يزور  دشابن و  لطاب  مه 

هیرظن هک  تفای  نانیمطا  ناوتیم  اـجک  زا  هک  تشون  احیرـص  دـش و  شناد  ملع و  شزرا  رکنم  ینتنوم  نوچ  یگرزب  دنمـشیدنا  هک  اـجنآ 
کـش زا  تخاس و  حرطم  يدـیدج  نایب  اب  ار  نایئاطـسفوس  ناکاکـش و  تاهبـش  رگید  راب  يو  دوشن  لاطبا  يرگید  راگزور  مه  کینرپک 

دمآ دیدپ  ییارگ  کش  زا  يرگید  هلحرم  بیترت  نیدب  درک و  عافد  ییارگ 

ییارگ کش  رطخ 

راکنا اب  دراد  رب  رد  هعماج  يارب  ار  یگرزب  يونعم  يدام و  ياهرطختسا  یناور  روآجنر  تفآ  کی  هکنیا  رب  هوالع  دیدرت  کشتلاح و 
تایح رد  اهنآ  میظع  شقن  یقالخا و  ياهـشزرا  يارب  ییاج  نینچمه  تسب  فراعم  مولع و  تفرـشیپ  هب  يدیما  ناوتیمن  تخانـش  شزرا 
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دوشیم یبهذم  دیاقع  هجوتم  اههبرـض  نیرتگرزب  هکلب  دـهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  ینالقع  هاگیاپ  مه  نید  هکنانچ  دـنامیمن  یقاب  یناسنا 
ءاروام هب  قلعتم  دیاقع  اعبط  دبای  نایرج  مدرم  ياهلد  رد  کش  لیـس  هک  یماگنه  تسین و  سوسحم  يدام و  روما  هب  طوبرم  هک  يدـیاقع 
دنکیم يدوبان  هب  دیدهت  ار  یناسنا  نوؤش  همه  هک  كانرطخ  سب  تسا  یتفآ  ییارگ  کش  نیا  ربانب  دوب .  دهاوخ  رتریذپ  بیسآ  تعیبط 

یمتـس ملظ و  تیانج و  هانگ و  ره  نآ  هیجوت  اب  دوب و  دـهاوخن  ماود  لباق  ینید  یـسایس و  یقوقح و  یقالخا و  ماظن  چـیه  نآ  جاور  اـب  و 
ناربهر فیلکت  مه  تسا و  فوسلیف  دنمـشناد و  هفیظو  مه  ییارگ  کش  اب  هزرابم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دوب .  دـهاوخ  هیجوت  لـباق 

میمرت يارب  یفلتخم  ياهتیلاعف  يدالیم  مهدفه  نرق  رد  یعامتجا .  ناحلصم  نارادمتـسایس و  نایبرم و  مامتها  دروم  مه  یبهذم و  ینید و 
یگتـسباو هک  دـندمآ  رب  ددـص  رد  ابلاغ  نایئاسیلک  تفرگ  ماجنا  ییارگ  کش  ياهرطخ  اـب  هزراـبم  يارب  هلمج  زا  سناـسنر و  ياـهیناریو 

مکحم هیاپ  ات  دندیشوک  نادنمشناد  هفـسالف و  یلو  دننک  تیوقت  نامیا  لد و  هار  زا  ار  یبهذم  دیاقع  دنربب و  ملع  لقع و  هب  ار  تیحیـسم 
دزاس دوبان  ار  نآ  داینب  دناوتن  یعامتجا  ياهنافوط  يرکف و  تاناسون  هک  ياهنوگب  دنیوجب  شزرا  شناد و  يارب  يریذپان  لزلزت  و 

دیدج هفسلف 

فوـسلیف تراـکد  هنر  شـالت  تفرگ  ماـجنا  هفـسلف  تاـیح  دـیدجت  ییارگ و  کـش  زا  تاـجن  يارب  رـصع  نیا  رد  هک  یـشالت  نیرتـمهم 
ار یفـسلف  هشیدنا  هیاپ  هک  دمآ  رب  ددص  رد  ناوارف  تالمات  تاعلاطم و  زا  دعب  يو  دناهداد  بقل  دیدج  هفـسلف  ردپ  ار  وا  هک  دوب  يوسنارف 

سپ مشیدـنایم  ای  متـسه  سپ  منکیم  کش  هک  دـشیم  هصالخ  يو  فورعم  هلمج  رد  لصا  نآ  دـنک و  راوتـسا  ریذـپان  لـلخ  یلـصا  رب 
دیدرت کش و  نوچ  تفای و  دـهاوخن  هار  يدـیدرت  کـش  دوخ  دوجو  رد  هاـگچیه  دـبای  هار  کـش  يزیچ  ره  دوجو  رد  رگا  ینعی  متـسه 
یصاخ دعاوق  دیـشوک  سپـس  دوب  دهاوخن  دیدرت  لباق  مه  هدنـشیدنا  هدننک و  کش  ياهناسنا  دوجو  سپ  درادن  ینعم  هدننک  کش  نودب 

نآ رد  تراکد  ءارآ  راکفا و  دیامن .  لصف  لح و  اهنآ  ساسا  رب  ار  یفـسلف  لئاسم  دنک و  عضو  یـضایر  دعاوق  هیبش  هشیدنا  رکفت و  يارب 
ازونیپـسا و زتـین  بیـال  دـننام  يرگید  گرزب  نادنمـشیدنا  دـیدرگ و  ناـهوژپشناد  زا  يرایـسب  رطاـخ  شمارآ  هیاـم  يرکف  لزلزت  رـصع 

نقتم ینابم  ياراد  مجسنم و  یفسلف  ماظن  تسناوتن  اهششوک  نیا  لاح  ره  هب  یلو  دندیـشوک  دیدج  هفـسلف  ینابم  میکحت  رد  زین  شناربلام 
هب ياهقـالع  نادـنچ  دوب و  هدـش  فطعنم  یبرجت  مولع  هب  ناـهوژپشناد  مومع  هجوت  رگید  يوس  زا  درواـیب و  دوـجو  هب  ار  یمکحتـسم  و 

دوجوب يرادیاپ  راوتـسا و  دـنمورین و  یفـسلف  متـسیس  اپورا  رد  هک  دوب  نیا  دـندادیمن و  ناشن  یعیبط  ءاروام  یفـسلف و  لئاسم  رد  قیقحت 
شیبامک ینیعم  هدودـحم  رد  دـشیم و  هضرع  یـصاخ  یفـسلف  بتکم  تروص  هب  یفوسلیف  راکفا  ءارآ و  هعومجم  هاـگ  دـنچ  ره  دـماین و 

تسا لاونم  نیمه  هب  رما  مه  زونه  هکنانچ  تفاییمن  يرارقتسا  ماود و  مادکچیه  یلو  درکیم  ادیپ  یناوریپ 

دیدج ییارگ  کش  هبرجت و  تلاصا 

دبای زاب  قیاـقحتفرعم  رد  ار  دوختلزن  ماـقم و  لـقع  هک  تفریم  درکیم و  تاـیح  دـیدجت  اـپورا  هراـق  رد  یلقعت  هفـسلف  هک  یلاـح  رد 
نیا زاـغآ  دـش .  هدـیمان  مسیرپمآ  هفـسلف  ماـن  هب  دوب و  هبرجت  سحتلاـصا و  رب  ینتبم  هک  تفاـییم  دـشر  ناتـسلگنا  رد  يرگید  شیارگ 

تلاصا رکنم  تقیقح  رد  هیمست و  تلاصا  هب  لئاق  هک  تشگیم  زاب  یسیلگنا  فوسلیف  یماکا  مایلیو  هب  یطـسو و  نورق  رخاوا  هب  شیارگ 
هیکت هبرجت  سحتلاـصا و  رب  دـندوب  یـسیلگنا  زین  ناـشیا  هک  زباـه  مهدـفه  نرق  رد  نـکیب و  سیـسنارف  مهدزناـش  نرق  رد  دوـب و  لـقعت 

یلکراب و جرج  كال و  ناج  ياهمان  هب  رگید  یسیلگنا  فوسلیف  هس  دنوشیم  هتخانشتسیرپمآ  هفسالف  مان  هب  هک  یناسک  یلو  دندرکیم 
داقتنا نمض  دنتخادرپ و  ثحب  هب  تخانـش  لئاسم  هراب  رد  بیترت  هب  دعب  نرق  کی  دودح  ات  مهدفه  نرق  رخاوا  زا  هک  دنتـسه  مویه  دیوید 

هب رتلدتعم و  كال  ناج  ناشیا  نایم  رد  دندرمش .  هبرجت  سح و  ار  اهتخانـش  همه  همـشچرس  يرطف  ياهتخانـش  باب  رد  تراکد  هیرظن  زا 
لـصا کی  هک  تیلع  لصا  هب  هاگآدوخان  دـیاش  یلو  دوب  تسیلانیمون  هیمـست  تلاصا  رادـفرط  امـسر  یلکراب  دوب و  رتکیدزن  نایارگ  لقع 
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سحتلاصا و هب  الماک  مویه  اما  دوبن  راگزاس  هبرجت  سحتلاصا و  اـب  هک  تشاد  يرگید  ءارآ  نینچمه  درکیم و  کـسمت  تسا  یلقع 
هلحرم بیترت  نیدـب  دـیدرگ و  مزتلم  دوب  زین  یعیبط  روما  قیاقح  رد  هکلب  تعیبط  ءاروام  رد  کـش  هک  نآ  مزاول  هب  دـنام و  راداـفو  هبرجت 

تفرگ لکش  نیمز  برغم  هفسلف  خیرات  رد  ییارگ  کش  موس 

تناک يداقتنا  هفسلف 

باوخ زا  ار  وا  هک  دوب  مویه  شدوخ  لوقب  دادیم و  لیکـشت  ار  تناک  یفـسلف  ياههشیدـنا  يانبریز  هک  دوب  يراکفا  هلمج  زا  مویه  راکفا 
تلع يرورض  هطبار  دناوتیمن  هبرجت  هکنیا  رب  ینبم  دوب  هداد  تیلع  لصا  هراب  رد  مویه  هک  یحیضوت  اصوصخم  درک و  رادیب  ییارگمزج 

تشون يددعتم  ياهباتک  اههلاسر و  دیشیدنا و  هفسلف  لئاسم  هراب  رد  يزارد  نایلاستناک  دوب .  نیـشنلد  يو  يارب  دنک  تابثا  ار  لولعم  و 
هک دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ماجنارـس  یلو  دـش  عقاو  رتلوبقم  رترادـیاپ و  هباشم  بتاکم  هب  تبـسن  هک  درک  هضرع  ار  ياهژیو  یفـسلف  بتکم  و 
هک تشاد  مالعا  احیرـص  يو  تسا .  یملع  شزرا  دـقاف  هنیمز  نیا  رد  یلقع  ماکحا  درادـن و  ار  یکیزیفاتم  لئاسم  لـح  ناوت  يرظن  لـقع 

همزال اهنآ  هب  نامیا  داقتعا و  یلو  درک  تابثا  یلقع  ناـهرب  اـب  ناوتیمن  ار  دازآ  هدارا  حور و  یگنادواـج  ادـخ و  دوجو  لـیبق  زا  یلئاـسم 
ادبم هب  نامیا  هب  ار  ام  هک  تسا  قالخا  نیا  تسا و  یلمع  لقع  ماکحا  رد  هدش  هتفریذپ  لوصا  زا  رگید  ترابع  هب  یقالخا و  ماظن  شریذپ 

لزلزت شوختـسد  سناسنر  زا  دـعب  هک  تسناد  یقالخا  ياهـشزرا  هدـننک  ءایحا  دـیاب  ار  تناک  يور  نیا  زا  سکعلاب  هن  دـناوخیم  داعم  و 
باسح هب  کیزیفاتم  هفـسلف  داینب  نارگناریو  زا  یکی  دیاب  ار  وا  رگید  يوس  زا  یلو  دوب  هتفرگ  رارق  لالحمـضا  لاوز و  ضرعم  رد  هدش و 

دروآ

هصالخ

هفسلف مان  هب  دوب  زین  تایبدا  نابز و  روتسد  لماش  دشیم و  سیردت  اسیلک  هب  هتسباو  سرادم  رد  هک  یمولع  هعومجم  یطسو  نورق  رد  - 1
تیحیـسم دیاقع  مان  هب  اسیلک  هک  دوب  يدیاقع  هیجوت  يارب  رتشیب  سرادـم  نیا  رد  یلقع  ثحابم  حرط  - 2 دشیم .  هدیمان  کیتسالوکسا 

حیسم ع ترضح  هک  دوب  یقیاقح  فالخ  رب  تسرد  اهنآ  زا  یـضعب  ام  هدیقع  هب  دوبن و  فیرحت  فارحنا و  زا  یلاخ  دنچ  ره  تخانـشیم 
ناینوطالفاون نوطالفا و  تایرظن  ابلاغ  يور  نیا  زا  تشاد  اسیلک  باـبرا  رظن  هب  یگتـسب  یفـسلف  ثحاـبم  باـختنا  - 3 دوب .  هدومرف  ناـیب 

سیردت تفای و  يرابتعا  شزرا و  شیبامک  مه  وطـسرا  تایرظن  هک  دوب  هرود  نیا  رخاوا  رد  اهنت  تفرگیم و  رارق  دییات  سیردت و  دروم 
ینوگرگد یگنهرف و  لوحت  اب  هارمه  هک  دوشیم  زاغآ  اـپورا  رد  يرگید  رـصع  يدـالیم  مهدراـهچ  نرق  زا  - 4 دش .  هدرمـش  زاجم  اهنآ 

ياهدرواتسد زا  - 5 تسا .  هدـش  يراذـگمان  شیازون  دـیدج  دـلوت  ای  سناسنر  مانب  تهج  نیمه  هب  تسا و  اهـشزرا  اهرواب و  رد  يداـینب 
طاطحنا نخـس  رگید  هب  یکیزیفاتم و  یلقع و  ثحابم  زا  راجزنا  زین  بیغ و  هب  نامیا  ياـههیاپ  ندشتسـس  ناوتیم  رـصع  نیا  بولطماـن 

کـش هیحور  یفـسلف و  ینید  نارحب  کی  شیادیپ  بجوم  یتدیقع  يرکف و  ياههیاپ  نتخیر  ورف  - 6 دروآ .  باسح  هب  ار  هفـسلف  نید و 
دنناهرب و ملع  لقع و  هب  یگتسباو  زا  ار  نآ  نید  تینوصم  يارب  دندیشوک  نایئاسیلک  رطخ  نیا  اب  هزرابم  يارب  - 7 دش .  كانرطخ  ییارگ 
هب تراکد  يدالیم  مهدفه  نرق  رد  - 8 دنیوجب .  هفسلف  لقعت و  يارب  یمکحم  هاگیاپ  ات  دندیـشوک  هفـسالف  یلو  دنیامن  دیکات  لد  هار  رب 

ار نآ  دشابیم و  زین  هدننک  کش  دوجو  مزلتسم  هک  درک  دادملق  ینیقیتیعقاو  نیتسخن  ار  کش  دوجو  تشامگ و  تمه  هفـسلف  يزاسزاب 
نرق کی  یط  تفای و  جاور  ناتسلگنا  رد  ییارگ  هبرجت  بتکم  نرق  نیمه  رخاوا  رد  - 9 داد .  رارق  تایعقاو  ریاس  تابثا  يارب  یئاکتا  هطقن 
نرق مود  هـمین  رد  - 10 دـش .  یهتنم  ییارگ  کش  ینعی  شیئاـهن  تشونرـس  هب  مهدـجیه  نرق  رخاوا  رد  دومیپ و  ار  دوخ  لـماکت  لـحارم 

درکیم یفرعم  یملع  یعطق و  ار  یعیبط  یـضایر و  مولع  هک  دـیدرگ  داینب  تناک  هلیـسو  هب  ناملآ  رد  يدـیدج  یفـسلف  بتکم  مهدـجیه 
تسنادیمن یملع  لح  لباق  ار  یبرجت  ریغ  کیزیفاتم و  لئاسم  یلو 
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یفسلف رکفت  ریس  هب : یهاگن  موس -  سرد 

ریخا نرق  ود  رد 

یلامجا ياهسیاقم  مسیتامگارپ  کیتکلاید  مسیلایرتام  مسیلایسناتسیزگا  ییارگ  سح  ییارگ و  لقع  مسیوتیزوپ  ینیع  مسیلآدیا  لماش :

ینیع مسیلآدیا 

بتاکم تایرظن و  هراومه  هکلب  دـماین  دوجو  هب  نیمز  برغم  رد  يرادـیاپ  یفـسلف  ماـظن  سناـسنر  زا  دـعب  دـش  هراـشا  ـالبق  هک  ناـنچمه 
هاگن نیا  رد  داهن و  شیازفا  هب  ور  مهدزون  نرق  زا  اهمـسیا  اهبتکم و  عونت  ددعت و  دنتـسه  هدوب و  گرم  شیاز و  لاح  رد  یفـسلف  فلتخم 

ات مهدجیه  نرق  رخاوا  زا  تناک  زا  دعب  درک . میهاوخ  یعیرس  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  اهنت  تسین و  اهنآ  همه  هب  مه  ياهراشا  لاجم  ارذگ 
تفرگیم و همـشچرستناک  راکفا  زا  شیبامک  ناشیا  ياههشیدـنا  هک  دـنتفای  ترهـش  یناـملآ  هفـسالف  زا  نت  دـنچ  مهدزون  نرق  طـساوا 

ناشیا تایرظن  نایم  رد  یتافالتخا  هکنیا  اب  دننک و  ناربج  ینافرع  ياههیام  زا  يریگهرهب  اب  ار  يو  هفـسلف  فعـض  هطقن  هک  دندیـشوکیم 
شیادیپ یتسه و  نییبت  هب  هنارعاش  ینایب  اب  دندرکیم و  عورـش  یـصخش  هاگدـید  کی  زا  هک  دـندوب  کیرـشتهج  نیا  رد  تشاد  دوجو 

تخس هک  تسا  تناک  هطـساویب  درگاش  هتخیف  ناشیا  هلمج  زا  دندش .  موسوم  کیتنامور  هفـسالف  مانب  دنتخادرپیم و  تدحو  زا  ترثک 
ماـظن يرظن  لـقع  تفگیم  يو  درکیم  دـیکات  یلمع  لـقع  قـالخا و  تلاـصا  رب  تناـک  تاـیرظن  نیب  رد  دوب و  دازآ  هدارا  هب  دـنمقالع 

ار یماظن  ام  نادـجو  میباییم و  ار  يرایتخا  تیلاعف  هب  لیم  يدازآ و  نامدوخ  رد  ام  یلو  درگنیم  يرورـض  ماـظن  کـی  ناـسب  ار  تعیبط 
یقلت نآ  اب  طابترایب  لقتـسم و  يرما  هن  نم و  عبات  ار  تعیبط  دیاب  سپ  مینک  شالت  نآ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  دیاب  هک  دنکیم  میـسرت 

دندرمشیم و يدازآ  ار  نآ  یگژیو  هک  حور  تلاصا  هب  ار  گنیلـش  دننام  اهکیتنامور  ریاس  وا و  هک  دوب  يدازآ  هب  شیارگ  نیمه  مییامن . 
مسیلآدیا مانب  دمآ و  رد  مجسنم  اتبسن  یفـسلف  ماظن  کی  تروص  هب  تفای و  ناماس  لگه  تسد  هب  هک  یبتکم  داد  قوس  مسیلآدیآ  یعون 

اهنآ نایم  هک  درکیم  روصت  قلطم  حور  يارب  ییاههشیدنا  راکفا و  ناونع  هب  ار  ناهج  دوب  گنیلـش  رـصاعم  هک  لگه  دـش .  هدـیمان  ینیع 
زا اههدـیا  شیادـیپ  ریـس  يو  رظن  هب  دنتـسه .  لئاق  هفـسالف  رگید  هک  ياهنوگ  هب  یلولعم  یلع و  طباور  هن  تسا  امرفمکح  یقطنم  طـباور 

یتسین هدیا  ینعی  نآ  لباقم  هک  دراد  رارق  یتسه  هدـیا  ینعی  اههدـیا  نیرتماع  تسخن  هبترم  رد  تسا  صاخ  هب  ماع  زا  ترثک و  هب  تدـحو 
زتیتنآ یتسین  زت و  یتسه  زتنـس  عماج  هک  ندش  دیآیم  رد  ندش  هدیا  تروص  هب  هدش  بیکرت  نآ  اب  سپـس  دیآیم و  دیدپ  نآ  نورد  زا 
ققحت يدـیدج  زتنـس  نآ  اـب  ندـش  بیکرت  اـب  دوشیم و  رهاـظ  شنورد  زا  نآ  لـباقم  دریگیم و  رارق  زت  تیعقوم  رد  دوخ  هبوـن  هب  تسا 

دیمانیم کیتکلاید  ار  دایرت  يدح  هس  ریـس  نیا  لگه  دماجنیب .  میهافم  نیرتصاخ  هب  ات  دنکیم  ادیپ  همادا  نانچمه  نایرج  نیا  دباییم و 
تشادنپیم ینیع  ینهذ و  ياههدیدپ  همه  شیادیپ  يارب  یلک  ینوناق  ار  نآ  و 

مسیوتیزوپ

ماـن هب  ار  یطارفا  یبرجت  بتکم  کـیتسا  هتفاـی  بقل  یـسانشهعماج  ردـپ  هک  يوسنارف  تنک  تسوـگا  يدـالیم  مهدزوـن  نرق  لـئاوا  رد 
رظن کی  زا  دادیم و  لیکشت  ساوح  هطساویب  ياههداد  هب  ءافتکا  ار  نآ  ساسا  هک  ( 1  ) داهن داینب  یققحت ) یلصحت  یتابثال   ) مسیوتیزوپ

ریغ یکیزیفاتم و  دـیآیمن  تسد  هب  میقتـسم  هدـهاشم  زا  هک  ار  مولع  یعازتنا  میهافم  یتحتنک  تفریم .  رامـشب  مسیلآدـیا  لباقم  هطقن 
رکف يارب  تنک  تسوگا  دـمآ .  باسح  هب  ینعمیب  چوپ و  یظافلا  یکیزیفاتم  يایاضق  الوصا  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  درمـشیم و  یملع 

هک یفـسلف  هلحرم  مود  دـهدیم  تبـسن  یئارواـم  لـلع  هب  ار  ثداوـح  هـک  ینید  یهلا و  هـلحرم  تـسخن  ( : 2  ) دـش لئاق  هلحرم  هس  رـشب 
یگنوگچ هب  اههدـیدپ  ییارچ  زا  وجتـسج  ياج  هب  هک  یملع  هلحرم  موس  دـیوجیم و  ءایـشا  تعیبط  یئرماـن و  رهوج  رد  ار  ثداوحتلع 
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هب ماجنارـس  يو  هک  تسا  نیا  روآتفگـش  تسا .  یققحت  یتاـبثا و  هلحرم  ناـمه  نیا  دزادرپیم و  رگیدـکی  اـب  اـهنآ  طـباور  شیادـیپ و 
يارب یمـسارم  دـش و  نییآ  نیا  تلاـسر  رادهدـهع  شدوـخ  داد و  رارق  تیناـسنا  ارنآ  دوـبعم  یلو  درک  فارتـعا  رـشب  يارب  نید  ترورض 

ياکیرمآ دـئوس و  ناتـسلگنا و  هسنارف و  رد  تسا  مسیناموا  لـماک  هنومن  هک  یتسرپ  ناـسنا  نییآ  درک .  نییعت  یهورگ  يدرف و  شتـسرپ 
رد یمیقتـسم  ریغ  تاریثات  یلو  دنداهن  انب  ناسنا  شتـسرپ  يارب  يدباعم  دندیورگ و  نآ  هب  امـسر  هک  درک  ادـیپ  یناوریپ  یبونج  یلامش و 

تسین اهنآ  رکذ  لاجم  اجنیا  رد  هک  تشاذگ  ياجب  مه  نارگید 

ییارگ سح  ییارگ و  لقع 

مهدزوـن نرق  رد  لوا  هتـسد  زراـب  هنوـمن  ناـیارگسح  ناـیارگلقع و  دـنوشیم  میـسقت  یلک  هتـسد  ود  هب  نـیمز  برغم  یفـسلف  بتاـکم 
دراد و جاور  مه  زورما  ات  هک  دوب  مسیوتیزوپ  مود  هتسد  زراب  هنومن  درک و  ادیپ  ینارادفرط  مه  ناتسلگنا  رد  یتح  هک  دوب  لگه  مسیلآدیا 

دنتسه نایارگسح  زا  نادحلم  بلاغ  نایارگلقع و  زا  یهلا  هفـسالف  بلاغ  دنابتکم .  نیا  نارادفرط  زا  لسار  پانراک و  نیاتـشنگتیو و 
ییارگ سح  بسانت  تشاد .  يداحلا  شیارگ  هک  درب  مان  یـسیلگنا  یلگه  فوسلیف  تراگاتکم  زا  ناوتیم  بلاغ  ریغ  دراوم  نایم  رد  و 

يدام و ياهشیارگ  یتسیوتیزوپ  یسح و  ياههفـسلف  تفرـشیپ  هک  دوب  نینچ  تسا و  نشور  تعیبط  ءاروام  رد  کش  مک  تسد  راکنا و  اب 
دـش هراشا  هکنانچ  درکیم .  مهارف  اهنآ  جاور  يارب  ار  هنیمز  نایارگ  لقع  حانج  رد  دـنمورین  بیقر  ندوبن  دروآیم و  لابند  هب  ار  يداحلا 

لئاسم و تعـسو  مجـسنم و  اتبـسن  ماظن  زا  یـشان  هبذاج  مغر  یلع  هک  دوب  لگه  مسیلآدـیا  مهدزون  نرق  يارگ  لقع  بتکم  نیرتروهـشم 
دش و عقاو  هضراعم  داقتنا و  دروم  مه  نادنمهقالع  فرط  زا  یتح  هک  دیشکن  یلوط  دوب و  نقتم  ياهلالدتـسا  يوق و  قطنم  دقاف  اههاگدید 
یکراـمناد و شیـشک  دراـگکرییک  نوـس  فرط  زا  یکی  هک  دـمآ  دـیدپ  نآ  ربارب  رد  فـلتخم  یلو  ناـمزمه  شنکاو  عوـن  ود  هـلمج  زا 

ماـجنا کـیتکلاید  مسیلاـیرتام  سـسؤم  یناـملآ و  هداز  يدوهی  سکراـم  لراـک  فرط  زا  يرگید  مسیلایـسناتسیزگا و  بتکم  راذـگناینب 
 . تفرگ

مسیلایسناتسیزگا

عماج یفـسلف  ماظن  کی  تروص  هب  لگه  مسیلآدیا  رد  ماجنارـس  دوب  هدـمآ  دـیدپ  ناسنا  يدازآ  هیجوت  روظنم  هب  هک  یکیتنامور  شیارگ 
و دـباییم .  لماکت  دوریم و  شیپ  کـیتکلاید  لوصا  ساـسا  رب  هک  درک  یفرعم  یمیظع  لیـصا و  ناـیرج  ناونع  هب  ار  خـیرات  دـمآ و  رد 

يور نیا  زا  دادیم و  تسد  زا  ار  دوخ  لیـصا  شقن  يدرف  ياـههدارا  شرگن  نیا  رد  اریز  دـیدرگ  فرحنم  یلـصا  ریـسم  زا  بیترت  نیدـب 
هک دوب  دراگکری  یک  داد  رارق  داقتنا  دروم  ادیدش  ار  لگه  خیرات  هفسلف  قطنم و  هک  یناسک  زا  یکی  تفرگ .  رارق  يدایز  تاداقتنا  دروم 

يدرف تیلوئسم  زا  یهاگآ  ورگ  رد  ار  ناسنا  تیناسنا  درکیم و  دیکات  شیوخ  یگدنزاس  رد  يو  دازآ  هدارا  ناسنا و  يدرف  تیلوئـسم  رب 
نیا دزاسیم .  ناسنا  ار  یمدآ  هک  تسا  ادـخ  اب  طاـبترا  دـنویپ و  یکیدزن و  تفگیم  تسنادیم و  ادـخ  ربارب  رد  تیلوئـسم  صوصخ  هب 

ینادنمـشیدنا دیماجنا و  مسیلایـسناتسیزگا  شیادیپ  هب  دشیم  تیوقت  لرـسوه  دـنومدا  يژلونمونف  یـسانش  رادـیدپ  هفـسلف  اب  هک  شیارگ 
دندیورگ نآ  هب  يداحلا  یهلا و  فلتخم  ياههاگدید  اب  هسنارف  رد  رتراس  لپ  ناژ  لسرام و  ناملآ و  رد  سرپسای  رگدیاه و  دننام 

کیتکلاید مسیلایرتام 

زا نت  دـنچ  مهدزون  نرق  رد  تفای و  جاور  شیبامک  يرگیدام  داحلا و  دـندش  نارحب  راچد  اـپورا  رد  نید  هفـسلف و  هک  سناـسنر  زا  دـعب 
نیرتمهم یلو  دـندرک  دـیکات  تعیبط  ءارواـم  یفن  هداـم و  تلاـصا  رب  لـگه  تسنرا  رنخوب و  تگوف و  دـننام  ناکـشزپ  ناسانـشتسیز و 

لگه و زا  ار  خیرات  تلاصا  کیتکلاید و  قطنم  سکرام  دـیدرگ  يزیریپ  سلگنا  سکرام و  لراک  هلیـسو  هب  مسیلایرتام  یفـسلف  بتکم 
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ساسا رب  اصوصخم  کیتکلاید و  لوصا  قبط  يو  نامگ  هب  هک  ار  خیرات  هعماج و  تالوحت  یلصا  لماع  تفرگ و  خابریوف  زا  ار  يرگیدام 
یعامتجا و نوؤش  ریاس  درک و  یفرعم  یناـسنا  نوؤش  همه  ياـنبریز  ار  نآ  تسناد و  يداـصتقا  لـماع  دریگیم  تروص  ضقاـنت  داـضت و 

لحارم زا  بیترت  هب  دوشیم و  زاغآ  نیتسخن  یکارتشا  هلحرم  زا  هک  دوب  لئاق  یلحارم  ناسنا  خیرات  يارب  يو  درمش .  نآ  عبات  ار  یگنهرف 
دوشیم متخ  مسینومک  هب  ماجنارـس  دسریم و  يرگراک  تموکح  مسیلایـسوس و  هب  درذـگیم و  يرادهیامرـس  مسیلادوئف و  يرادهدرب و 

دوب دهاوخن  مه  تموکح  تلود و  هب  يزاین  ددرگیم و  وغل  یلک  روط  هب  تیکلام  هک  ياهلحرم  ینعی 

مسیتامگارپ

دمآ دوجو  هب  متسیب  نرق  هناتسآ  رد  یئاکیرمآ  نادنمشیدنا  هلیسو  هب  هک  یفـسلف  بتکم  اهنت  رب  مینکفیب  یهاگن  عیرـس  رورم  نیا  نایاپ  رد 
دوشیم هدـیمان  لمع  تلاصا  مسیتامگارپ  مان  هب  هک  بتکم  نیا  تسا .  فورعم  فوسلیف  سانـشناور و  زمیج  مایلیو  ناشیا  نیرتروهـشم  و 

هلیسو هب  ات  دزاسیم  نهذ  هک  ییانعم  زا  تسا  ترابع  تقیقح  نخس  رگید  هب  دشاب و  یلمع  هدیاف  ياراد  هک  دنادیم  تقیقح  ار  ياهیـضق 
هکنیا وگ  تسا  هدشن  حرطم  احیرص  يرگید  یفسلف  بتکم  چیه  رد  هک  تسا  ياهتکن  نیا  دبایتسد و  يرتهب  رتشیب و  یلمع  جیاتن  هب  نآ 

رصحنم یلمع  هبنج  هب  ار  تفرعم  شزرا  دمانیم و  ناسنا  ياهتبغر  مداخ  ار  لقع  هک  اجنآ  رد  تفای  ناوتیم  مویه  نانخس  رد  ار  نآ  هشیر 
يارب یناونع  تروص  هب  دـعب  دـش و  حرطم  یئاکیرمآ  سریپ  لراش  طسوت  راب  نیتسخن  دـش  هتفگ  هک  ییاـنعم  هب  لـمع  تلاـصا  دـنکیم . 

صلاـخ یبرجت  ار  دوـخ  شور  هک  زمیج  درک .  ادـیپ  اـپورا  اـکیرمآ و  رد  ینارادـفرط  هک  یبرـشم  دـمآ  رد  زمیج  ماـیلیو  یفـسلف  برـشم 
یناور هبرجت  لماش  يرهاظ  یـسح و  هبرجت  رب  هوالع  ار  نآ  تشاد و  رظن  فالتخا  نایارگهبرجت  رگید  اب  هبرجت  ورملق  نییعت  رد  دـیمانیم 

لیلد نیمه  هب  دیفم و  یناور  تمالـس  يارب  ار  یهلا  تمحر  تردق و  هب  داقتعا  اصوصخم  یبهذـم  دـئاقع  درمـشیم و  مه  ینید  هبرجت  و 
رب وا  تردـق  تمحر و  ادـخ و  هب  هجوت  اب  دوب  هدـش  یحور  نارحب  کی  راچد  یگلاـس  هن  تسیب و  رد  هک  يو  دوخ  تسنادیم و  تقیقح 

تـسنادیمن یهانتمان  قلطم و  لماک  مه  ار  ادـخ  یلو  درکیم  دـیکات  شیاین  زامن و  رب  يور  نیا  زا  تفای و  دوبهب  ناـسنا  تشونرـس  رییغت 
یطارفا ییارگلماکت  نیا  هشیر  تشادنپیم .  صقن  لیلد  نوکـس و  اب  يواسم  ار  لماکت  مدـع  اساسا  دوب و  لئاق  لماکت  مه  وا  يارب  هکلب 

دهتیاو نوسگرب و  همه  زا  شیب  یلو  تفای  ناوتیم  نهذ  یـسانش  رادـیدپ  همدـقم  رد  هلمج  زا  لگه  نانخـس  زا  ياهراپ  رد  ار  رگزواجت  و 
ناوریپ اـب  تـهج  نـیا  رد  تـشاد و  دــیکات  نآ  هدــنزاس  شقن  دازآ و  هدارا  رب  نـینچمه  زمیج  ماـیلیو  دــناهدیزرو .  رارــصا  نآ  رب  اریخا 

دوب اونمه  مسیلایسناتسیزگا 

یلامجا ياهسیاقم 

هچ سناسنر  زا  دعب  یبرغ  هفسلف  هک  دش  نشور  هفسلف  یلامجا  هچخیرات  اب  ندش  انشآ  نمض  رشب  یفسلف  رکفت  ریـس  رب  عیرـس  هاگن  نیا  اب 
اب دراد و  رارق  يزیمآضقاـنت  لزلزتـم و  تیعقوم  هچ  رد  نونکا  مه  هدرک و  روبع  ییاـهمخ  چـیپ و  هچ  زا  هدومیپ و  ار  ییاـهزارف  بیـشن و 

تخانـش هنیمز  رد  اصوصخم  یقیقد  لئاسم  هتفرگ و  ماجنا  ناـماس  نآ  ناـفوسلیف  زا  یـضعب  فرط  زا  یفیرظ  ياهیفاکـشوم  هاـگهگ  هکنیا 
هب يراوتسا  دنمورین و  یفسلف  ماظن  هاگچیه  یلو  تسا  هدیشخرد  اهلد  اهلقع و  زا  یخرب  رد  يرگنـشور  ياههقرج  نینچمه  هدش و  حرطم 

اهیگتفشآ هراومه  هکلب  دیامن  میسرت  نادنمشیدنا  هار  ارف  ار  يرادیاپ  تسار  طختسا  هتسناوتن  يرکف  ناشخرد  ياههطقن  هدماین و  دوجو 
هتشاد نایرج  یمالسا  هفسلف  رد  هک  تسا  یعضو  فالخ  رب  تسرد  نیا  و  تسه .  هدوب و  مکاح  نیمز  برغم  یفـسلف  وج  رب  اهیناماسبان  و 
يوس نآ  يوس و  نیا  هب  هاگهگ  هک  ییاهشیارگ  دوجو  اب  هدرک و  یط  ار  هدنلاب  میقتسم و  ریسم  کی  هراومه  یمالـسا  هفـسلف  اریز  دراد  و 

درتسگیم فلتخم  تاهج  رد  هک  یتخرد  ياههخاش  دننام  فلتخم  یعرف  ياهشیارگ  هدشن و  فرحنم  یلصا  ریـسم  زا  هاگچیه  هدرک  ادیپ 
ياهطیحم هکنیا  ات  دـبای  همادا  نانچمه  دـهعتم  نادنمـشیدنا  تمه  هب  یلماکت  ریـس  نیا  هکنآ  دـیما  تسا .  هدوزفا  شییافوکـش  دـشر و  رب 
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دنبای ییاهر  اهینادرگرس  اهتریح و  زا  دندرگ و  نشور  شکانبات  راونا  وترپ  رد  زین  رگید  یناملظ 

هصالخ

يارب ینافرع  ياههیام  زا  يریگهرهب  اب  يو و  هفسلف  رد  یلمع  لقع  تلاصا  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  یناملآ  هفسالف  زا  نت  دنچ  تناک  زا  دعب  - 1
ناتوسکشیپ زا  هدافتـسا  اب  لگه  - 2 دش .  هدـیمان  کیتنامور  مان  هب  هک  دـندرک  هئارا  ار  ياهژیو  یفـسلف  بتکم  نآ  فعـض  طاقن  ناربج 

مان هب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یمجسنم  اتبسن  عماج و  هفسلف  ناشیا  نانخس  زا  هناداقن  یسررب  اب  گنیلـش و  دننام  شنیرـصاعم  هتخیف و  دننام 
دوجو هب  کیتکلاید  قطنم  نیناوق  ساسا  رب  هک  دـناقلطم  حور  ياههشیدـنا  ناهج  ياههدـیدپ  يو  رظن  هب  - 3 دش .  دیمان  ینیع  مسیلآدـیا 

امرفمکح زین  یجراخ  ینیع و  ملاع  رب  دنتـسه  ینهذ  یقطنم و  یلوصا  هک  لاح  نیع  رد  کیتکلاید  لوصا  دـنباییم و  لـماکت  دـنیآیم و 
قلطم حور  ینهذ  ياههدیدپ  ینیع  ياههدیدپ  همه  دوشیم و  هتشادرب  نیع  نهذ و  یگناگود  یتسیلآدیا  شرگن  نیا  قبط  اریز  دنـشابیم 

یکیزیفاـتم و یفـسلف و  هلحرم  ینید  یهلا و  هلحرم  دوب  لـئاق  هلحرم  هس  ناـسنا  هشیدـنا  يارب  تنک  تسوـگا  - 4 دـنوریم .  رامـش  هب  زین 
دشیدنایم رگیدکی  اب  اهنآ  طباور  اههدیدپ و  ییارچ  هن  شیادیپ  یگنوگچ  هب  تسا و  رـشب  رکف  یئاهن  هلحرم  هک  یققحت  یملع و  هلحرم 

نآ ره  دراد و  ار  نآ  یعقاو  تخانـش  ناوـت  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  تیاـهن  نیا  تسا و  یبرجت  تاـبثا  یـسح و  كرد  لـباق  هـک  یطباور 
 . یکیزیفاتم یفسلف  ياههشیدنا  زا  ای  تسا و  یبهذم  ریطاسا  زا  ای  هکلب  دوب  دهاوخن  یملع  دشابن  یسح  هطـساو  یب  كرد  لباق  هک  يزیچ 

شیبامک طخ  ود  هلمج  زا  تفرگ و  رارق  ینوگانوگ  ياهداقتنا  دروم  شایلقع  ياههیاپ  یتسس  قطنم و  فعض  هطساو  هب  لگه  هفسلف  - 5
رایتخا مسیلایسناتسیزگا  یلصا  روحم  - 6 دـمآ .  دـیدپ  نآ  ربارب  رد  کیتکلاید  مسیلایرتام  مسیلایـسناتسیزگا و  تروص  هب  نآ  اب  فلاخم 

مان هب  یکراـمناد  شیـشک  کـی  هلیـسو  هب  یهلا و  هزیگنا  اـب  شیارگ  نیا  تسا  شیوختشونرـس  ندز  مقر  شیوخ و  نتخاـس  رد  ناـسنا 
یتسیناموا و شیارگ  کی  تروص  هب  هتفر  هتفر  یلو  دـیدرگ  داینب  لاـعتم  يادـخ  ربارب  رد  ناـسنا  تیلوئـسم  رب  دـیکات  اـب  دراـگکرییک و 
هب کیتکلاید  مسیلاـیرتام  - 7 تسا .  رتراس  يداحلا  هخاـش  ناـمه  نآ  ياـههخاش  نیرتفورعم  زورما  دـمآ و  رد  نید  هب  تبـسن  تواـفتیب 

نیناوـق ساـسا  رب  هداـم  ناـهج  یلماـکت  تکرح  زین  تعیبـط و  ءارواـم  راـکنا  ار  نآ  رهوـج  دـمآ و  دوـجو  هـب  سلگنا  سکراـم و  هلیـسو 
نادنمـشیدنا هلیـسو  هب  هک  تسا  یفـسلف  بتکم  اهنت  مسیتاـمگارپ  - 8 دـهدیم . لیکـشت  ضقانت  داضت و  نوناق  اـصوصخم  کـیتکلاید و 

يواسم ار  تقیقح  یتح  دهدیم و  لیکـشت  لقعت  هشیدنا و  ربارب  رد  راکتبا  راک و  هب  مامتها  ار  نآ  ساسا  هدـیدرگ و  يزیریپ  یئاکیرمآ 
ياههبرجت رب  هک  تسا  فورعم  سانشناور  زمیج  مایلیو  بتکم  نیا  هرهچ  نیرتفورعم  - 9 دیآ . راک  هب  لمع  ماقم  رد  هک  دنادیم  يرکف  اب 

ار نآ  ریثات  تسنادیم و  یناور  ضارما  شخبافش  يوراد  ناور و  تمالس  نماض  نیرتهب  ار  شیاین  زامن و  درکیم و  هیکت  ینید  ینورد و 
راکنا دروم  هک  يزیچ  درکیم  دیکات  ناسنا  دازآ  هدارا  رب  نانچمه  يو  یناور  نارامیب  رد  مه  دوب و  هدرک  هبرجت  شیوخ  یگدـنز  رد  مه 

هدیشخرد اهلد  اهلقع و  رد  يرگنـشور  ياههقرج  برغ  هفـسلف  خیرات  لوط  رد  - 10 تسه .  هدوب و  تسیوتیزوپ  ارگسح و  ناسانـشناور 
هک یمالـسا  هفـسلف  فالخ  رب  دـیامن  مسر  ناماس  نآ  یفـسلف  رکفت  رد  ار  يرادـیاپ  میقتـسم  طـختسا  هتـسناوتن  یگدـنکارپ  رثا  رد  یلو 

نسود تنک  البق  - 1 اهتـشونیپ : تسا  هدوزفا  نآ  جـضن  ینغ و  رب  یعرف  ياهـشیارگ  فالتخا  هدـشن و  فرحنم  یلـصا  ریـسم  زا  هاگچیه 
هناگهس لحارم  نیا  تنک  تسوگا  دنیوگ : - 2 تفای . ناوتیم  تناک  راکفا  رد  ار  نآ  هشیر  دوب و  هدرک  داهنـشیپ  ار  یبتکم  نینچ  نومیس 

. دوب هتفرگ  نادروب  رتکد  مانب  یکشزپ  زا  ار 

هفسلف ملع و  یحالطصا  یناعم  مراهچ -  سرد 

همدقم
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مود سرد  رد  دشیم و  قالطا  يدادرارق  ریغ  یقیقح  مولع  همه  رب  یماع  مسا  تروص  هب  زاغآ  زا  هفسلف  هژاو  هک  دش  هراشا  لوا  سرد  رد 
تفرگ و رب  رد  ار  نایب  یناعم و  تایبدا و  دننام  يدادرارق  مولع  زا  یـضعب  تفایتعـس و  هفـسلف  ورملق  یطـسو  نورق  رد  هک  میدرک  هراشا 
ار یبرجت  مولع  اـهنت  دـهدیم و  رارق  یکیزیفاـتم  یفـسلف و  تخانـش  لـباقم  رد  ار  یملع  تخانـش  مسیوتیزوپ  هک  میتسناد  موس  سرد  رد 

یشخب ره  هک  تسا  یفلتخم  ياهشخب  ياراد  هفسلف  تفای  جاور  زین  یمالسا  رصع  رد  هک  لوا  حالطـصا  قبط  دنادیم .  یملع  مان  هتـسیاش 
رد یطـسو  نورق  رد  مود  حالطـصا  اما  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  ملع  هفـسلف و  نیب  یلباقت  اعبط  دوشیم و  هدـیمان  یـصاخ  ملع  مانب  نآ  زا 

هفسلف و دراد  جاور  نیمز  برغم  رد  نونکا  مه  هک  موس  حالطصا  قبط  اما  و  دیدرگ .  كورتم  نارود  نآ  نتفای  نایاپ  اب  دمآ و  دیدپ  اپورا 
نوماریپ یحیـضوت  تسا  مزال  هدـشجیار  مه  یقرـش  ياهروشک  رد  شیبامک  حالطـصا  نیا  نوچ  دریگیم و  رارق  ملع  ربارب  رد  کیزیفاتم 

هب نتخادرپ  زا  شیپ  دوشب .  زین  اهنآ  يدنبهتسد  مولع و  ماسقا  هب  ياهراشا  انمض  دوش و  هداد  اهنآ  نیب  تبـسن  کیزیفاتم و  هفـسلف و  ملع و 
ياهژیو تیمها  زا  هک  میوشیم  روآدای  ظفل  کی  تاحالطـصا  یناعم و  فالتخا  اههژاو و  یظفل  كارتشا  هراب  رد  ار  ياهتکن  بلاطم  نیا 

ددرگیم یناوارف  ياهیراکهابتشا  تاطلاغم و  بجوم  نآ  زا  تلفغ  تسا و  رادروخرب 

یطفل كارتشا 

تسا يددعتم  یحالطصا  یفرع و  يوغل و  یناعم  ياراد  مادک  ره  هک  دوشیم  تفای  یتاغل  هدش  لصاح  عالطا  هک  اجنآ  ات  اهنابز  همه  رد 
راک هب  مامح  شود  هناش و  فتک  هتـشذگ و  بش  يانعم  هب  شود  هژاو  یـسراف  نابز  رد  هکناـنچ  دوشیم  هدـیمان  یظفل  كرتشم  ماـن  هب  و 

رد ار  یمهم  شقن  یظفل  تاکرتشم  دوجو  ( . 1  ) دوشیم لامعتسا  بآ  ریش  یندیشون و  ریش  هدنرد و  ریـش  يانعم  هب  ریـش  هملک  دوریم و 
یناعم هکنیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  دروآیم  راـب  هب  ار  يداـیز  تالکـشم  هفـسلف  رد  هژیوب  مولع و  رد  یلو  دـنکیم  يزاـب  رعـش  تاـیبدا و 

تاـکارتشا هنوگ  نیا  رثا  رد  تاـطلاغم  زا  يرایـسب  تسا و  راوشد  رگیدـکی  زا  اـهنآ  زییمت  هک  دـنکیدزن  مه  هب  يردـق  هب  یهاـگ  كرتشم 
نبا دننام  هفسالف  ناگرزب  زا  یضعب  يور  نیا  زا  دناهدش .  راتفرگ  ماد  نیمه  رد  نارظن  بحاص  ناگرزب و  یهاگ  یتح  هداد و  يور  یظفل 

ات دننک  نشور  ار  اهنآ  تاحالطـصا  توافت  اههژاو و  فلتخم  یناعم  تسخن  یفـسلف  قیقد  ياهثحب  رد  دورو  زا  لبق  هک  دناهدوب  دیقم  انیس 
نوگاـنوگ و ياـهدربراک  هـک  مـینکیم  رکذ  ار  یظفل  تاـکرتشم  زا  یکی  هنوـمن  يارب  دــیآ .  لــمع  هـب  يریگوـلج  هابتــشا  طــلخ و  زا 

ياـنعم هب  ادـعب  تسا  صقن  ندوـمن  فرط  رب  ندرک و  ناربـج  ياـنعم  هب  تغل  لـصا  رد  ربـج  تـسا .  ربـج  هژاو  نآ  دراد و  يزیگناهابتـشا 
يدنبهتسکش يارب  زاغآ  رد  الامتحا  تسا و  صقن  ناربج  یعون  يدنبهتـسکش  هک  هدوب  نیا  لاقتنا  هتکن  دیاش  هتفر و  راک  هب  يدنبهتـسکش 

تسا نداد  رارق  راشف  تحت  ندرک و  روبجم  هملک  نیا  موس  دربراک  تسا .  هدش  هداد  میمعت  یصقن  ره  ناربج  هب  تبـسن  دعب  هدش و  عضو 
ار هدـش  هتـسکش  وضع  هک  تسا  نیا  راک  نیا  يداع  همزال  نوچ  ینعی  دـشاب  يدنبهتـسکش  همزال  میمعت  ینعم  نیا  هب  لاقتنا  هتکن  دـیاش  و 

يراک ماجنا  هب  راداو  رایتخایب  ار  وا  دوش و  دراو  يرگید  هب  یسک  زا  هک  يراشف  ره  هب  دوشتفج  اهناوختـسا  ات  دنهدیم  رارق  راشف  تحت 
موهفم نیمه  هرخالاب  دشاب و  هتفر  راک  هب  یناور  راشف  دروم  رد  سپس  یکیزیف و  راشف  دروم  رد  ءادتبا  دیاش  تسا و  هدش  قالطا  ربج  دنک 
موهفم لوحت  اجنیا  ات  دشابن .  يرگید  صخـش  هیحان  زا  دـنچ  ره  تسا  هتفر  راک  هب  يراشف  ساسحا  هنوگ  ره  دروم  رد  هتفای و  هعـسوت  مه 

زا یکی  درک  میهاوخ  زین  هفـسلف  مولع و  رد  هژاو  نیا  یحالطـصا  یناـعم  هب  ياهراـشا  نونکا  میدرک  یـسررب  فرع  تغل و  رظن  زا  ار  ربـج 
دیاش دوشیم و  هدافتسا  فورح  زا  دادعا  ياج  هب  نآ  رد  هک  هبساحم  یعون  ینعیتسا  یضایر  یحالطصا  نامه  ربج  یملع  تاحالطـصا 

لوهجم تیمک  ای  دنوشیم  ناربج  رگیدکی  هلیسو  هب  یفنم  تبثم و  ياهتیمک  يربج  تابساحم  رد  هک  دشاب  نیا  حالطـصا  نیا  لعج  هتکن 
تسا ناربج  یعون  دوخ  نیا  هک  درک  مولعم  نآ  زا  يوضع  نداد  لاقتنا  اب  ای  رگید  فرط  هب  هجوت  اب  ناوتیم  ار  هلداعم  نیفرط  زا  یکی  رد 
تسا رایتخا  ربج و  هلاسم  نآ  هباشم  دوریم و  راک  هب  دازآ  هدارا  رایتخا و  لباقم  رد  هک  تسا  یسانشناور  هب  طوبرم  نآ  رگید  حالطـصا  . 

زا دشکیم .  ازارد  هب  اهنآ  همه  حیـضوت  هک  دراد  ییاهدربراک  زین  هقف  قوقح و  قالخا و  رد  نینچمه  دوشیم و  حرطم  مالک  ملع  رد  هک 
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يارب ار  یطلغ  دربراک  عقاو  رد  هدش و  طلخ  یفسلف  بوجو  ترورض و  تیمتح و  موهفم  اب  رایتخا  موهفم  لباقم  رد  ربج  موهفم  نامز  رید 
دوشیم و هدـهاشم  هناگیب  ياهنابز  رد  مسینیمرتد  نآ  لداعم  دروم  رد  هکنانچ  دـشاب  ترورـض  تیمتح و  نامه  هک  هدروآ  دوجو  هب  نآ 

تـشاد دهاوخن  يدروم  رایتخا  اجنآ  رد  دوش  هتفریذپ  یلولعم  یلع و  ترورـض  يدروم  ره  رد  هک  هدمآ  دوجو  هب  یمهوت  نینچ  هجیتن  رد 
اهنآ هلمج  زا  هک  هدش  رهاظ  یفـسلف  هلاسم  نیدنچ  رد  مهوت  نیا  راثآ  تسا و  رایتخا  تابثا  مزلتـسم  تیمتح  ترورـض و  یفن  سکع  رب  و 

هک دـناهدومن  مهتم  ار  هفـسالف  نآ  لابند  هب  دـناهدرک و  راـکنا  راـتخم  لـعاف  دروم  رد  ار  یلولعم  یلع و  ترورـض  نیملکتم  هک  تسا  نیا 
هک هلزتعم  لباقم  رد  دناهتـسناد و  ناشدوخ  لوق  لیلد  ار  یمتحتشونرـس  دوجو  نییربج  رگید  يوس  زا  دننادیمن  راتخم  ار  لاعتم  يادـخ 

نیا تقیقح  رد  درادـن و  ربج  هب  یطبر  تشونرـستیمتح  هک  یتروص  رد  دـناهدرک  یفن  ار  یمتحتشونرـس  دنتـسه  ناسنا  رایتخا  هب  لئاق 
هکنآ رگید  زیگنا  فسات  هنومن  تسا .  هداد  يور  ترورـض  موهفم  ربج و  موهفم  نیب  طلخ  رثا  رد  دراد  ینـالوط  ياهقباـس  هک  تارجاـشم 

زا یـضعب  لباقم  رد  دناهداد و  رارق  راکنا  ای  کیکـشت  دروم  ار  یکیزیفورکیم  ياههدیدپ  دروم  رد  یلع  ترورـض  اهنادـکیزیف  زا  یـضعب 
یفن هـکنیا  ناـمگ  هـب  دـنیامن  تاـبثا  ار  یهلا  هدارا  دوـجو  اههدـیدپ  نـیا  رد  ترورـض  یفن  زا  دناهتـساوخ  یبرغ  تسرپادـخ  نادنمـشناد 

تاکرتشم دوجو  هکنآ  لصاح  دوش .  تابثا  اجنآ  رد  يراـتخم  يورین  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دراوم  نیا  رد  مسینیمرتد  راـکنا  ترورض و 
اهیراوشد نیا  دروآیم و  شیپ  یفسلف  ياهثحب  رد  ار  یتالاکـشا  دنـشاب  هتـشاد  یبراقتم  هباشتم و  یناعم  هک  يدراوم  رد  صوصخب  یظفل 

هفـسلف و رد  لقع  هژاو  دروم  رد  هکنانچ  دـشاب  هتـشاد  ملع  کی  رد  يددـعتم  یحالطـصا  یناعم  ظفل  کی  هک  دوشیم  فعاضم  یماگنه 
ثحبم ره  رد  رظن  دروم  ياـنعم  نییعت  كرتشم و  یناـعم  حیـضوت  ترورـض  يور  نیا  زا  تسا  نینچ  قطنم  رد  یـضرع  یتاذ و  ياـههژاو 

دوشیم نشور 

ملع یحالطصا  یناعم 

رگید ياهنابز  رد  شیاهلداعم  هملک و  نیا  يوغل  موهفم  تسا  ملع  هژاو  دراد  زیگنا  هابتشا  نوگانوگ و  ياهدربراک  هک  ییاههژاو  هلمج  زا 
زا اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  یفلتخم  یحالطصا  یناعم  ملع  یلو  تسا  حیـضوت  زا  زاین  یب  نشور و  یـسراف  نابز  رد  نتـسناد  شناد و  دننام 
هک ییایاضق  هعومجم  دشاب 2 - يدحاو  هیـضق  رد  دنچ  ره  بکرم  طیـسب و  لهج  ربارب  رد  عقاو  اب  قباطم  ینیقی  داقتعا  - 1 تسا : رارق  نیا 

ثداوح نتـسناد  خـیرات  ملع  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دـشاب و  صاخ  یـصخش و  ياـیاضق  دـنچ  ره  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  اـهنآ  نیب  یتبـسانم 
هدـیمان ملع  مه  اهتیـصخش  یفارگویب  لاـجر و  ملع  نیمز و  هرک  فلتخم  قطاـنم  صاـخ  لاوـحا  نتـسناد  اـیفارغج  ملع  یخیراـت و  صاـخ 

دراوم و رب  قاـبطنا  قدـص و  لـباق  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هدـش و  ظاـحل  اـهنآ  يارب  یـصاخ  روحم  هک  یلک  ياـیاضق  هعومجم  - 3 دوـشیم . 
تغل و دننام  يدادرارق  یقیقح و  ریغ  مولع  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دشاب و  يدادرارق  يرابتعا و  يایاضق  دنچ  ره  دشابیم  ددـعتم  قیداصم 

هعومجم - 4 دوریمن .  رامـشب  ملع  رکذـلا  قوف  يایاضق  دـننام  صاخ  یـصخش و  ياـیاضق  یلو  دوشیم  هدـناوخ  ملع  مه  ناـبز  روتـسد 
دعب ام  تایهلا و  هلمج  زا  یلمع و  يرظن و  مولع  همه  حالطـصا  نیا  دـشاب  یـصاخ  روحم  ياراد  هک  يدادرارق  ریغ  یقیقح  یلک  ییایاضق 
لباق یـسح  هبرجت  هار  زا  هک  یقیقح  يایاضق  هعومجم  - 5 دوشیمن .  يرابتعا  یـصخش و  يایاضق  لـماش  یلو  دریگیم  رب  رد  ار  هعیبطلا 

دنرامشیمن ملع  ار  یبرجت  ریغ  فراعم  مولع و  نآ  ساسا  رب  دنربیم و  راک  هب  اهتسیوتیزوپ  هک  تسا  یحالطصا  نامه  نیا  دشاب و  تابثا 
لعج یلو  درادن  هشقانم  ثحب و  ياج  دشاب  حالطصا  لعج  يراذگمان و  هب  طوبرم  هک  اجنآ  ات  یبرجت  مولع  هب  ملع  هژاو  ندرک  رـصحنم  . 

هب دودـحم  ار  ناسنا  یعقاو  تخانـش  ینیقیتفرعم و  هریاد  هک  تسا  ناشیا  صاـخ  هاگدـید  رب  ینتبم  اهتـسیوتیزوپ  فرط  زا  حالطـصا  نیا 
حطس رد  حالطصا  نیا  هنافـساتم  یلو  دننکیم  دادملق  لصاح  یب  وغل و  ار  اهنآ  ءاروام  رد  ندیـشیدنا  دنرادنپیم و  یبرجت  یـسح و  روما 

یتسیوتیزوپ هیرظن  در  ینیقیتفرعم و  ورملق  هراب  رد  تواضق  ام  تسا .  هتفرگ  رارق  هفـسلف  لباقم  رد  ملع  نآ  قبط  رب  هتفای و  جاور  ناـهج 
موهفم حیـضوت  هب  کنیا  مینکیم و  لوکوم  یـسانشتخانشثحبم  هب  ار  هبرجت  سح و  ورملق  ءاروام  هب  تبـسن  یقیقحتخانـش  تاـبثا  و 
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میزادرپیم کیزیفاتم  هفسلف و 

هفسلف یحالطصا  یناعم 

زا یضعب  نآ  مود  حالطصا  دوشیم و  یقیقح  مولع  همه  لماش  نآ  لوا  حالطصا  میاهدش  انـشآ  هفـسلف  یحالطـصا  يانعم  هس  اب  نونک  ات 
( یبرجت تفرعمل   ) ملع لباقم  رد  تسا و  یبرجت  ریغ  ياهتفرعم  هب  صوصخم  نآ  موس  حالطـصا  دریگیم و  رب  رد  مه  ار  يدادرارق  مولع 

ریغل  ) يرظن یسانش  ناور  یسانش  ادخ  کیزیفاتم  یسانش  یتسه  یسانشتخانش  قطنم  لماش  حالطـصا  نیا  قبط  هفـسلف  دوریم .  راک  هب 
هب طقف  یهاگ  دراد و  دوجو  ییاهرظن  فـالتخا  شیباـمک  هنیمز  نیا  رد  دـنچ  ره  ( 2  ) دوشیم تسایس  قالخا و  یـسانش  ییابیز  یبرجت )

ياـهدربراک هفـسلف  هژاو  درک .  یقلت  یمراـهچ  حالطـصا  ار  نآ  ناوتیم  نیا  رب  اـنب  دوریم و  راـک  هب  کـیزیفاتم  اـی  یلوا  هفـسلف  ياـنعم 
مولع هفسلف  یملع و  هفسلف  دننام  دوشیم  لامعتسا  هیلا  فاضم  ایتفص  اب  هارمه  ابلاغ  هک  دراد  زین  يرگید  یحالطصا 

یملع هفسلف 

یفـسلف و رکفت  ندرک  موکحم  زا  سپ  تنک  تسوگا  یققحت  هفـسلف  هراـب  رد  فلا - دوریم : راـک  هب  ینوگهنوگ  دراوم  رد  زین  ریبعت  نیا 
ار دوخ  هژیو  نیناوق  کـی  ره  هک  درک  میـسقت  یـساسا  شخب  شـش  هب  ار  یققحت  مولع  لومـش  ناـهج  یلقع  نیناوـق  راـکنا  یکیزیفاـتم و 

مان هب  یباتک  یـسانش و  هعماج  عاـمتجالا  ملع  یـسانشتسیز و  یمیـش  کـیزیف  یـسانش  ناـهیک  تایـضایر  بیترت  نیا  هب  تشاد  دـهاوخ 
داد رارق  یسررب  دروم  یققحت  حالطصا  هب  هویش  اب  ار  هناگشش  مولع  تایلک  تشاگن و  دلجم  شش  رد  مسیوتیزوپ  هفسلف  هرابرد  ییاهسرد 
هب دهدیم .  لیکشت  یققحت  ریغ  یمزج  ياهاعدا  ار  یققحت  هفسلف  نیا  ساسا  دنچ  ره  داد  صاصتخا  یسانش  هعماج  هب  ار  نآ  دلجم  هس  و 

یملع هفـسلف  یققحت و  هفـسلف  مانب  تسا  یعاـمتجا  مولع  هژیو  هب  مولع و  یـسررب  يارب  یحرط  عقاو  رد  هک  باـتک  نیا  ياوتحم  لاـح  ره 
نیناوق دوجو  هفـسلف و  ترورـض  رب  اهتـسیوتیزوپ  فالخ  رب  اهتـسیسکرام  کـیتکلاید  مسیلاـیرتام  هفـسلف  دروم  رد  ب - دوشیم .  هدـیمان 

یلقع و ياههشیدـنا  زا  هن  دـیآیم  تسد  هب  یبرجت  مولع  نیناوـق  میمعت  زا  نیناوـق  نیا  هک  دـندقتعم  یلو  دـننکیم  دـیکات  لومـش  ناـهج 
هدـمآ تسد  هب  یبرجت  مولع  ياهدرواتـسد  زا  ناشدوخ  ياعدا  بسح  هب  هک  ار  کیتکلاید  مسیلاـیرتام  هفـسلف  يور  نیا  زا  یکیزیفاـتم و 

هک یتروص  رد  یملع  هفسلف  اساسا  تسین و  مسیوتیزوپ  هفـسلف  ندوب  یملع  زا  شیب  نآ  ندوب  یملع  دنچ  ره  دنمانیم  یملع  هفـسلف  تسا 
رارق يداقن  دروم  ار  ناشیا  نانخـس  یقیبطت  ياهثحب  رد  تسا و  نهپ  شیر  هسوک  هیبش  گـنهامهان و  ریبعت  دـشاب  یبرجت  ياـنعم  هب  یملع 
عوـن ياـضتقم  هب  یملع  ره  هک  تسا  نشور  تـسا  یـسانش  شور  يژولدـتم  اـب  فدارم  یملع  هفـسلف  رگید  حالطـصا  ج - ( 3  . ) مـیاهداد

هیزجت و هلیـسو  هب  هاگـشیامزآ و  رد  ناوتیمن  ار  یخیرات  لـئاسم  ـالثم  دـبلطیم  بلاـطم  تاـبثا  قیقحت و  يارب  ار  یـصاخ  شور  لـئاسم 
هچ رد  نوئلپان  هک  دنک  تابثا  یفسلف  ینهذ و  تاجاتنتسا  تالیلحت و  اب  دناوتیمن  یفوسلیف  چیه  هکنانچ  درک  لح  رـصانع  داوم و  بیکرت 

كرادم و دانـسا و  یـسررب  اب  ار  لئاسم  هنوگ  نیا  دیاب  هکلب  دروختسکـش  ای  دش  زوریپ  گنج  نیا  رد  ایآ  درک و  هلمح  هیـسور  هب  یلاس 
لئاسم و یـسررب  کبـس  شهوژپ و  شور  قیقحت و  بولـسا  رظن  زا  ار  ماع  يانعم  هب  مولع  یلک  روطب  درک .  تاـبثا  اـهنآ  راـبتعا  یباـیزرا 
مولع و تاـقبط  عاونا و  یـسررب  یخیراـت .  یلقن و  مولع  یبرجت  مولع  یلقع  مولع  درک  میـسقت  یلک  هتـسد  هس  هب  ناوتیم  بلاـطم  تاـبثا 

یملع هفـسلف  مان  هب  انایحا  هک  تسا  هدروآ  دـیدپ  يژولدـتم  مان  هب  ار  یملع  هناگهس  ياههتـسد  زا  کی  ره  یئزج  یلک و  ياهـشور  نییعت 
دوشیم هدناوخ  یلمع  قطنم  یهاگ  هکنانچ  دوشیم  هدیمان 

هصالخ

ملع تاحالطصا  نوماریپ  یحیضوت  تسا  مزال  هتفرگ  رارق  رگیدکی  لباقم  رد  هفسلف  ملع و  ياههژاو  اپورا  رد  ریخا  نرق  دنچ  رد  نوچ  - 1
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یملع و ثحابم  رد  یتاطلاغم  تالکـشم و  بجوم  ظفل  کی  يارب  فلتخم  یناعم  دوجو  یظفل و  كارتشا  اساسا  - 2 دوش .  هداد  هفسلف  و 
لامعتسا دروم  تاحالطصا  زا  روظنم  يانعم  ثحبم  ره  رد  دورو  زا  لبق  دراد  ترورـض  يور  نیا  زا  دوشیم و  یفـسلف  ثحابم  صوصخب 

- فلا تسا : رارق  نیا  زا  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  ینوگاـنوگ  یحالطـصا  یناـعم  ياراد  ملع  هژاو  - 3 دوش .  هداد  حیـضوت  ثحبم  نآ  رد 
هعومجم د - يرابتعا .  یقیقح و  زا  معا  یلک  يایاضق  هعومجم  ج - یلک .  یئزج و  زا  معا  بسانتم  يایاضق  هعومجم  ب - ینیقی .  داقتعا 

- فلا تسا : رارق  نیا  زا  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  یتاحالطـصا  زین  هفـسلف  هژاو  - 4 یبرجت .  ياـیاضق  هعومجم  ه - یقیقح .  یلک  ياـیاضق 
دنناـم یبرجت  ریغ  مولع  ج - ناـیب .  یناـعم و  تاـیبدا و  دـننام  يدادرارق  مولع  زا  یـضعب  هفاـضا  هب  یقیقح  مولع  ب - یقیقح .  موـلع  همه 

راـک هب  یفلتخم  دراوم  رد  زین  یملع  هفـسلف  ریبـعت  - 5 تایهلا .  هعیبطلا و  دـعب  اـم  صوصخ  د - اـهریغ .  یـسانش و  ییاـبیز  تاـیهلا  قطنم 
شور اـی  يژولدـتم  ج - کـیتکلاید .  مسیلاـیرتام  مسیـسکرام  هفـسلف  ب - مسیوتیزوپ .  هفـسلف  یققحت  مولع  یـسررب  حرط  فلا  دوریم :

نآ دروخیم و  مدآ  هک  تسا  ریش  یکی  نآ  هیداب  ردنا  تسا  ریـش  رگد  نآ  هیداب و  ردنا  تسا  ریـش  یکی  نآ  - 1 اهتشونیپ : مولع  یسانش 
دروخیم مدآ  هک  تسا  ریش  رگد 

مولع هفسلف و  مجنپ -  سرد 

مولع هفسلف 

هب نونکا  قوقح و . ...  هفـسلف  قالخا و  هفـسلف  دـننام  دوریم  راـک  هب  فاـضم  تروص  هب  هفـسلف  هملک  یهاـگ  هک  میتفگ  لـبق  سرد  رد 
یبرجت موـلع  هب  ار  ملع  هژاو  هک  دوریم  راـک  هب  یناـسک  فرط  زا  یهاـگ  تاریبـعت  هنوـگنیا  میزادرپیم : ریبـعت  نـیا  نوـماریپ  یحیـضوت 

لباق یـسح  هبرجت  هلیـسو  هب  هک  دـنربیم  راک  هب  یناسنا  تامولعم  فراعم و  زا  ییاههتـشر  دروم  رد  ار  هفـسلف  هژاو  دـناهداد و  صاصتخا 
يارب هیلا  فاضم  رکذ  ینعی  یـسانش  ادخ  هفـسلف  تفگ  دنهاوخ  یـسانش  ادخ  ملع  دـنیوگب  الثم  هکنیا  ياج  هب  یناسک  نینچ  تسین  تابثا 

ار یشزرا  یلمع و  لئاسم  هک  یناسک  نینچمه  تسا .  اهنآ  عوضوم  هب  هراشا  ثحب و  دروم  بلاطم  عون  نداد  ناشن  روظنم  هب  طقف  هفـسلف 
هنوگنیا اضعب  دنرادنپیم  مدرم  ياهتبغر  اهلیم و  عبات  افرـص  ار  اهنآ  هکلب  دنتـسین  لئاق  یعقاو  ینیع و  هاگیاپ  اهنآ  يارب  دـننادیمن و  یملع 

ملع دـنیوگب  هکنیا  ياج  هب  ای  قالخا  هفـسلف  دـنیوگیم  قالخا  ملع  دـنیوگب  الثم  هکنیا  ياج  هب  دـننکیم و  هفـسلف  ورملق  دراو  ار  لئاسم 
حالطـصاب یناـبم و  لوصا و  نییبت  نآ  دوریم و  راـک  هب  يرگید  ياـنعم  هب  ریبعت  نیا  یهاـگ  یلو  تسایـس .  هفـسلف  دـنیوگیم  تیـسایس 

رارق یـسررب  دروم  زین  ملع  نآ  لوـحت  ریـس  قـیقحت  شور  فدـه  راذـگناینب  هچخیراـت  لـیبق  زا  یبلاـطم  اـضعب  تسا و  رگید  ملع  يداـبم 
حالطـصا نیا  تسا .  هدـشیم  هدـیمان  هینامث  سوؤر  مان  هب  رکذ و  باتک  همدـقم  رد  اـقباس  هک  ياهناگتـشه  بلاـطم  ناـمه  ریظن  دریگیم 

ار اهنآ  قیقحت  یسررب و  شور  ملع و  مه  ار  یشزرا  یفـسلف و  فراعم  هک  یناسک  هکلب  درادن  ناشیا  دننام  اهتـسیوتیزوپ و  هب  یـصاصتخا 
هیلا فاضم  رد  مه  ار  ملع  هملک  دوشن  هابتـشا  یلبق  حالطـصا  اب  هکنیا  يارب  یهاگ  دنربیم و  راک  هب  ار  حالطـصا  نیا  دـننادیم  یملع  مه 

یلبق حالطصا  هب  قالخا  هفسلف  ربارب  رد  قالخا  ملع  هفسلف  ای  خیرات  هفسلف  ربارب  رد  خیرات  ملع  هفسلف  دنیوگیم  الثم  دننکیم و  هفاضا 

کیزیفاتم

: میهدب زین  هملک  نیا  هراب  رد  یحیضوت  تسا  مزال  يور  نیا  زا  تسا  کیزیفاتم  هژاو  دوریم  راک  هب  یملع  ربارب  رد  هک  ییاههژاو  زا  یکی 
رد کیزیفاتم  تروص  هب  کیزیف  هب  اکیـسوف  لیدـبت  ات و  هفاضا  فرح  فذـح  اب  هدـش و  هتفرگ  اکیـسوفاتاتم  ینانوی  لصا  زا  هک  هژاو  نیا 

یکی يارب  یمان  تروص  هب  تسخن  ظفل  نیا  هفـسلف  نیخروم  لقن  بسح  هب  تسا .  هدش  همجرت  هعیبطلا  دعب  ام  هب  یبرع  نابز  رد  هدـمآ و 
یثحابم تسا  هدرکیم  ثحب  دوجو  یلک  ثحابم  زا  هتشاد و  رارق  تعیبط  باتک  زا  دعب  بیترت  رظن  زا  هک  هتفر  راک  هب  وطـسرا  ياهباتک  زا 
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ارهاظ دناهتسناد .  بسانم  نآ  يارب  زین  ار  هعیبطلا  لبق  ام  مان  یمالـسا  هفـسالف  زا  یـضعب  دش و  هدیمان  هماع  روما  هب  یمالـسا  رـصع  رد  هک 
ماغدا رگیدکی  رد  شخب  ود  نیا  یمالسا  هفسالف  بتک  رد  یلو  تسا  یسانش  ادخ  يانعم  هب  ایجولوثا  ای  يژولوئت  شخب  زا  ریغ  شخب  نیا 

 . تسا هدیدرگ  صخشم  صخالا  ینعملاب  تایهلا  مانب  یسانش  ادخ  شخب  هکنانچ  هتفرگ  مان  معالا  ینعملاب  تایهلا  مان  هب  اعومجم  هدش و 
باب زا  ار  میدق  هفـسلف  زا  شخب  نیا  يراذگمان  دـناهتفرگ و  تعیبط  ءاروام  يانعم  هب  کیزیفسنارت و  اب  لداعم  ار  کیزیفاتم  هژاو  یـضعب 
رظن هب  اما  دوشیم  ثحب  زین  تعیبط  ءاروام  تادرجم  ادـخ و  هراب  رد  معالا  ینعملاب  تاـیهلا  رد  اریز  دناهدرمـش  ءزج  ماـن  هب  لـک  ندـیمان 

هفـسلف زا  یـشخب  هک  تسا  يرظن  یلقع  لـئاسم  زا  ياهعومجم  ماـن  کـیزیفاتم  لاـح  ره  هب  دـشاب .  حیحـص  لوا  هجو  ناـمه  هک  دـسریم 
دیدج تاحالطصا  زا  یکی  دوشیم و  هداد  صاصتخا  اهنآ  هب  هفـسلف  هژاو  یهاگ  زورما  هکنانچ  تسا  هدادیم  لیکـشت  ار  ماع  حالطـصاب 

هب تابثا  لباق  هک  تسا  نیا  دناهتـشادنپ  یملع  ریغ  ار  لـئاسم  هنوگنیا  اهتـسیوتیزوپ  هکنیا  تلع  دـشابیم و  کـیزیفاتم  اـب  يواـسم  هفـسلف 
یلدج ای  یکیتکلاید  ار  اهنآ  دوب و  هتسنادن  یفاک  لئاسم  نیا  تابثا  يارب  ار  يرظن  لقع  مه  تناک  البق  هکنانچ  تسین  یسح  هبرجت  هلیسو 

دوب هدیمان  نیفرطلا 

کیزیفاتم هفسلف و  ملع و  نیب  تبسن 

تاحالطصا بسح  رب  کیزیفاتم  هفسلف و  ملع و  نیب  تبسن  هک  دوشیم  نشور  دش  رکذ  هفسلف  ملع و  يارب  هک  یفلتخم  یناعم  هب  هجوت  اب 
لماـش اریز  دـشابیم  هفـسلف  زا  معا  دور  راـک  هب  بساـنتم  ياـیاضق  قلطم  اـی  یهاـگآ  قلطم  ياـنعم  هب  ملع  رگا  دـنکیم  تواـفت  فلتخم 
هفـسلف اـب  يواـسم  دوـش  لامعتـسا  یقیقح  یلک  ياـیاضق  ياـنعم  هب  رگا  دوـشیم و  مـه  يراـبتعا  يدادرارق و  موـلع  یـصخش و  ياـیاضق 

هب هفـسلف  اب  نیابم  میدـق و  يانعم  هب  هفـسلف  زا  صخا  دور  راکب  یبرجت  يایاضق  هعومجم  يانعم  هب  رگا  اما  دوب  دـهاوخ  میدـق  حالطـصاب 
زا یکی  بسح  رب  نآ  اب  يواسم  میدق و  حالطـصاب  هفـسلف  زا  یئزج  کیزیفاتم  هکنانچ  تسا  یبرجت  ریغ  يایاضق  هعومجم  دـیدج  يانعم 

اهتسیوتیزوپ نامگ  هب  دنچ  ره  دیدج  حالطصا  رد  هفسلف  ملع و  نداد  رارق  لباقم  هک  تسناد  دیاب  یلو  دشابیم .  نآ  دیدج  تاحالطـصا 
نآ زا  ریغ  تقیقح  اما  تسا  یلقع  تاکاردا  شزرا  لقع و  تلزنم  ردـق و  راکنا  یفـسلف و  لـئاسم  جرا  نتـساک  ياـنعم  هب  ناـشیا  لاـثما  و 

تـسین یبرجت  یـسح و  تامولعم  شزرا  زا  رتمک  اهنت  هن  یلقع  تاکاردا  شزرا  هک  دش  دهاوخ  نشور  یـسانشتخانشثحبم  رد  تسا و 
نیا رب  انب  دشابیم .  یفسلف  يایاضق  یلقع و  تاکاردا  شزرا  ورگ  رد  یبرجت  ياهـشناد  شزرا  یتح  تسا و  اهنآ  زا  رتشیب  بتارم  هب  هکلب 
دیابن تسا و  لوبق  لباق  حالطصا  کی  ناونع  هب  اهنت  یبرجت  ریغ  ياهشناد  هب  هفسلف  هژاو  یبرجت و  ياهـشناد  هب  ملع  هژاو  نداد  صاصتخا 

هکناـنچ ددرگ  دومناو  يرادـنپ  ینظ و  لـئاسم  ناونع  هب  یکیزیفاـتم  یفـسلف و  لـئاسم  دوـش و  هدافتـسا  ءوـس  حالطـصا  ود  نیا  لـباقت  زا 
هک تسا  یگنرمهاـن  هلـصو  بسچرب  ود  نیا  اـساسا  دـنکیمن و  تاـبثا  یفـسلف  شیارگ  چـیه  يارب  ار  یتـیزم  هنوگ  چـیه  یملع  بسچرب 
زا کیتکلاید  مسیلایرتام  دـننام  ياهفـسلف  لوصا  هکنیا  ياعدا  دـیآ و  باسح  هب  نآ  ناگدـننک  لعج  یبیرفماوع  ای  لهج  هناـشن  دـناوتیم 

یتسه لـک  هب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  تسین  رگید  ملع  هب  میمعت  لـباق  یملع  چـیه  نیناوق  اریز  تسا  تسرداـن  هدـمآ  تسد  هب  یبرجت  نیناوق 
مولع نیا  نیناوق  سکعلاب  تسین و  تایضایر  ای  یمیش  ای  کیزیف  هب  میمعت  لباق  یسانشتسیز  ای  یسانشناور  نیناوق  الثم  دوش  هداد  میمعت 

درادن ییآراک  ناشدوخ  ورملق  زا  جراخ  رد 

مولع يدنبهقبط  میسقت و 

فیط تخانـش  لباق  لئاسم  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسیچ  رگیدـکی  زا  مولع  يزاسادـج  هزیگنا  اـساسا  هک  دوشیم  حرطم  یلاؤس  اـجنیا  رد 
یخرب دنریگیم  رارق  رگید  یضعب  اب  گنتاگنت  طابترا  رد  لئاسم  زا  یـضعب  فیط  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دهدیم و  لیکـشت  ار  ياهدرتسگ 
فقوتم تامولعم  زا  یـضعب  نتفرگ  ارف  رگید  يوس  زا  دنرادن .  رگیدکی  اب  یطابترا  نادنچ  دنتـسه و  مه  زا  هناگیب  رود و  لئاسم  زا  رگید 
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ياههتـسد نایم  ياهطبار  نینچ  هک  یلاح  رد  دـنکیم  کمک  رگید  هتـسد  مهف  هب  هتـسد  کی  نتـسناد  مک  تسد  تسا و  رگید  یـضعب  رب 
ندوب رـسیم  ضرف  هب  تسین و  رـسیم  یهوژپ  شناد  ره  يارب  تامولعم  همه  نتفرگ  ارف  هکنیا  هب  هجوت  اب  درادـن .  دوجو  اهینتـسناد  زا  رگید 

هب هجوت  اـب  تسا و  فلتخم  لـئاسم  عاونا  يریگ  ارف  هب  تبـسن  مه  دارفا  دادعتـسا  قوذ و  هکناـنچ  درادـن  دوجو  همه  يارب  ياهزیگنا  نینچ 
رب ددص  رد  زابرید  زا  نارگشزومآ  يور  نیا  زا  تسا  يرگید  رب  فقوتم  یکی  نتخومآ  رگید و  یضعب  هب  هتسباو  اهـشناد  زا  یـضعب  هکنیا 

مولع رگید  فرط  زا  دـنزاس و  صخـشم  ار  صاخ  مولع  اهـشناد و  دـننک و  يدنبهتـسد  ار  بسانتم  طبترم و  لئاسم  یفرط  زا  هک  دـناهدمآ 
هزیگنا هک  یناسک  الوا  ات  دنیامن  نشور  يرگید  رب  ار  یکی  مدقت  هجیتن  رد  رگید و  ملع  هب  ار  یملع  ره  زاین  دننک و  يدـنبهقبط  ار  فلتخم 

دنسانشب و ار  ناشفده  هب  ندیسر  هار  دنبایب و  رامشیب  لئاسم  هوبنا  نایم  رد  ار  ناشدوخ  هدشمگ  دنناوتب  دنراد  یصاخ  دادعتـسا  قوذ و  ای 
رگید نتخومآ  يارب  ار  هار  هک  دننک  زاغآ  کیمادک  زا  دننادب  دـنریگ  ارف  ار  تامولعم  زا  یفلتخم  ياههتـشر  دـنهاوخیم  هک  یناسک  ایناث 

رد شخب  ره  دش و  میـسقت  نوگانوگ  ياهـشخب  اهتمـسق و  هب  مولع  بیترت  نیدب  دـیامن .  رتناسآ  ار  اهنآ  يریگارف  دـنک و  راومه  اههتـشر 
هب يرظن  موـلع  میـسقت  یلمع و  موـلع  يرظن و  موـلع  هب  اـهنآ  یلک  میـسقت  موـلع  تامیـسقت  هلمج  زا  تفرگ  رارق  یـصاخ  هـبترم  هـقبط و 

دش هراشا  نآ  هب  البق  هک  تسا  تسایس  لزنم و  ریبدت  قالخا و  هب  یلمع  مولع  میسقت  تایهلا و  تایضایر و  تایعیبط و 

مولع يدنبزرم  كالم 

يدنبهتـسد و دیاب  یکالم  رایعم و  هچ  ساسا  رب  ار  مولع  هک  دوشیم  حرط  يرگید  لاؤس  دش  نشور  مولع  يدنبهتـسد  موزل  هکنآ  زا  دـعب 
رب - 1 تسا : رارق  نیا  زا  اهنآ  نیرتمهم  هک  درک  يدنبهتـسد  یفلتخم  ياـهرایعم  اـب  ناوتیم  ار  مولع  هک  تسا  نیا  خـساپ  درک .  يدـنبزرم 
زین داد و  رارق  یـسررب  قیقحت و  دروم  يدـحاو  شور  اب  ناوتیمن  ار  لـئاسم  همه  هک  میدرک  هراـشا  ـالبق  قیقحت  شور  بولـسا و  ساـسا 

اب طقف  هک  یلقع  مولع  فلا - درک : میـسقت  هتـسد  هس  هب  ناوتیم  قیقحت  یلک  ياهـشور  هب  هجوت  اب  ار  مولع  همه  هک  میدرک  ناـشن  رطاـخ 
تابثا لباق  یبرجت  ياهـشور  اب  هک  یبرجت  مولع  ب - یهلا .  هفـسلف  قطنم و  دـننام  تسا  یـسررب  لـباق  ینهذ  تاجاتنتـسا  یلقع و  نیهارب 
خیرات دننام  دوشیم  یسررب  یخیرات  لوقنم و  كرادم  دانسا و  ساسا  رب  هک  یلقن  مولع  ج - یسانشتسیز .  یمیش و  کیزیف  دننام  تسا 

ياهجیتن هدیاف و  درک  يدنبهتـسد  ار  مولع  نآ  ساسا  رب  ناوتیم  هک  يرگید  كالم  تیاغ  فدـه و  ساسا  رب  - 2 هقف .  ملع  لاجر و  ملع 
يونعم و يدام و  ياهفدـه  دـننام  دریگیم  رظن  رد  اهنآ  نتخومآ  زا  ریگارف  هک  تسا  یتیاغ  فدـه و  دوشیم و  بترتم  اـهنآ  رب  هک  تسا 

صخـش هک  دراد  جایتحا  یلئاسم  هب  دسانـشب  ار  دوخ  يونعم  لماکت  هار  دهاوخیم  هک  یـسک  تسا  یهیدـب  یعامتجا .  يدرف و  ياهفدـه 
تامولعم نتـشاد  هب  دـنمزاین  یعامتجا  ربهر  کی  هکنانچ  درادـن  جایتحا  اهنآ  هب  تعنـص  ای  يزرواشک  هار  زا  تورث  لیـصحت  هب  دـنمقالع 
دناوتیم هک  یکـالم  نیموس  عوضوم  ساـسا  رب  - 3 درک .  يدنبهتـسد  نوگاـنوگ  فادـها  نیا  قبط  ار  موـلع  ناوـتیم  سپ  تسا  يرگید 

تاعوضوم زا  يدادـعت  دراد و  یعوضوم  هلاسم  ره  هکنیا  هب  هجوت  اب  ینعیتسا  اهنآ  تاعوضوم  دوش  عقاو  مولع  زیامت  كاـکفنا و  راـیعم 
ملع کـی  رتـچ  ریز  ار  نآ  هب  طوبرم  لـئاسم  همه  دـنهدیم و  رارق  روحم  ار  عماـج  ناوـنع  نآ  دوـشیم  جردـنم  یعماـج  ناوـنع  کـی  رد 

یکـشزپ ملع  عوضوم  ناسنا  ندب  هسدنه و  ملع  عوضوم  لصتم  تیمک  رادـقم  باسح و  ملع  عوضوم  ددـع  هکنانچ  دـننکیم  يروآدرگ 
اب هکنانچ  دنکیم  نیمات  ار  مولع  يزاسادج  هزیگنا  فدـه و  رگید  ياهرایعم  زا  رتهب  عوضوم  ساسا  رب  مولع  يدنبمیـسقت  دریگیم .  رارق 

هفـسالف و هجوت  دروم  زابرید  زا  يور  نیا  زا  دوشیم و  ظفح  رتهب  اهنآ  بیترت  مظن و  لـئاسم و  ینورد  یگنهاـمه  طاـبترا و  نآ  تیاـعر 
ار یملع  ناوتیم  الثم  تفرگ  رظن  رد  زین  ار  يرگید  ياهرایعم  یعرف  ياهیدنبهتسد  رد  ناوتیم  یلو  تسا  هتفرگ  رارق  گرزب  نادنمـشناد 

بعشنم ینید  ینافرع و  یفسلف و  ياههخاش  هب  ار  نآ  سپس  داد و  رارق  لاعتم  يادخ  ار  نآ  لئاسم  روحم  داد و  بیترت  یسانش  ادخ  مان  هب 
قیقحت شور  ار  یئزج  ماـسقنا  نیا  راـیعم  عقاو  رد  دـهد و  رارق  یـسررب  دروـم  ار  طوـبرم  لـئاسم  ياهژیو  شور  اـب  مادـک  ره  هک  تخاـس 

دوش صخشم  یصاخ  فده  ساسا  رب  هخاش  ره  هک  درک  بعـشنم  ینوگهنوگ  ياههخاش  هب  ناوتیم  ار  تایـضایر  نینچمه  دهد  لیکـشت 
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دیآیم دوجو  هب  فلتخم  ياهرایعم  نیب  یقیفلت  بیترت  نیدب  داصتقا و  تایضایر  کیزیف و  تایضایر  دننام 

یلک لک و 

دیآیم دـیدپ  طـبترم  لـئاسم  هعومجم  ياـنعم  هب  ملع  نآ  ساـسا  رب  دوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  لـئاسم  تاـعوضوم  نیب  هک  یعماـج  ناونع 
ای ددـع  ناونع  لوا  عون  لاثم  تسا  ددـعتم  ءازجا  ياراد  لـک و  تروص  هب  یهاـگ  ناوارف و  قیداـصم  دارفا و  ياراد  یلک و  ناونع  یهاـگ 

تسا ناسنا  ندب  مود  عون  لاثم  دهدیم و  لیکشت  ار  یصاخ  هلاسم  عوضوم  کی  ره  دراد و  ینوگهنوگ  فانـصا  عاونا و  هک  تسا  رادقم 
عون ود  نیا  نیب  یلـصا  توافت  تسا .  یکـشزپ  ملع  زا  یـشخب  عوضوم  اهنآ  زا  مادک  ره  دراد و  يددـعتم  ءازجا  ءاضعا و  تازاهج و  هک 

هب دـنکیم  قدـص  دنتـسه  نآ  تاـیئزج  دارفا و  هک  لـئاسم  تاـعوضوم  کـتکت  رب  ملع  عوضوم  ناونع  لوا  عون  رد  هک  تسنآ  عوضوم 
دوشیم لمح  ءازجا  عومجم  رب  هکلب  دنکیمن  قدص  لئاسم  تاعوضوم  کتکت  رب  عوضوم  ناونع  هک  مود  عون  فالخ 

مولع تاباعشنا 

ماجنا تیبرت  میلعت و  فادـها  رتشیب  هچ  ره  نیماـت  شزومآ و  تلوهـس  يارب  مولع  يدنبمیـسقت  هک  دـمآ  تسد  هب  هتـشذگ  تاحیـضوت  زا 
هب ار  یـسانش  ناویح  الثم  درک و  میـسقت  هتـسد  دـنچ  هب  ار  اهنآ  همه  هک  تشاد  ناکما  دوب  دودـحم  رـشب  تامولعم  هک  زاـغآ  رد  دریگیم 

تفایتعـسو و لئاسم  هریاد  هک  هتفر  هتفر  یلو  دیناجنگ  نآ  رد  زین  ار  ناسنا  هب  طوبرم  لئاسم  یتح  تفرگ و  رظن  رد  يدـحاو  ملع  ناونع 
ياههبعـش هب  یبرجت  موـلع  همه  زا  شیب  دـش  هتخاـس  یبرجت  لـئاسم  رد  قـیقحت  يارب  یفلتخم  یملع  ياـهرازبا  هـکنآ  زا  دـعب  اـصوصخم 

روطب دراد .  همادا  ياهدنیازف  لکش  هب  مه  زونه  نایرج  نیا  هکنانچ  دیدرگ  بعشنم  يرتیئزج  مولع  هب  یملع  ره  دش و  میسقت  ینوگانوگ 
ره دوش و  هتفرگ  رظن  رد  عوضوم  لـک  زا  يرتـکچوک  ءازجا  هک  تروص  نیا  هب  - 1 دریذپیم : ماجنا  تروص  دنچ  هب  مولع  باعـشنا  یلک 

صوصخم باعـشنا  عوـن  نیا  هک  تسا  نشور  یـسانش  نژ  یـسانش و  هدـغ  دـننام  دریگ  رارق  رداـم  ملع  زا  يدـیدج  هخاـش  عوـضوم  ءزج 
فانـصا رتیئزج و  عاونا  هک  تروص  نیا  هب  - 2 تسا .  ءزج  لک و  هطبار  لـئاسم  تاـعوضوم  ملع و  عوضوم  نیب  هطبار  هک  تسا  یمولع 

نیب هطبار  هک  دیآیم  دیدپ  یمولع  رد  باعشنا  نیا  یسانش  برکیم  یسانش و  هرشح  دننام  دوش  هتفرگ  رظن  رد  یلک  ناونع  زا  يرتدودحم 
ناونع هب  قیقحت  فلتخم  ياهـشور  هک  تروص  نیا  هب  - 3 ءزج .  لـک و  هن  تسا  یئزج  یلک و  هطبار  لـئاسم  تاـعوضوم  ملع و  عوضوم 

اب ملع  لـئاسم  هک  تسا  يدروم  رد  نیا  دـیآ و  دـیدپ  دـیدج  ياـههخاش  عوضوم  تدـحو  ظـفح  اـب  دوـش و  هتفرگ  رظن  رد  يوناـث  راـیعم 
نیا هب  - 4 ینید .  یـسانش  ادخ  ینافرع و  یـسانش  ادخ  یفـسلف و  یـسانش  ادخ  دننام  دشاب  دننام  تابثا  یـسررب و  لباق  فلتخم  ياهـشور 
ردام ملع  زا  یـصاخ  هخاش  مان  هب  فدـه  ره  اب  بساـنتم  لـئاسم  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  یعرف  راـیعم  ناونع  هب  ددـعتم  فادـها  هک  تروص 

دش هتفگ  تایضایر  رد  هکنانچ  ددرگ  یفرعم 

هصالخ

دروم لئاسم  عون  نداد  ناشن  يارب  افرـص  نآ  هفاضا  دوریم و  راک  هب  یبرجت  ریغ  تامولعم  دروم  رد  یهاگ  فاضم  تروص  هب  هفـسلف  - 1
یسانشتسیز ملع  دننام  دنکیم  ءافیا  ار  شقن  نیمه  یبرجت  تامولعم  دروم  رد  ملع  هفاضا  هکنانچ  یسانش  ادخ  هفـسلف  دننام  تسا  ثحب 

فده و هچخیرات و  اضعب  هک  تسا  ملع  نآ  ینابم  لوصا و  نییبت  نآ  زا  روظنم  دوشیم و  هفاضا  یصاخ  ملع  هب  یهاگ  هفـسلف  هملک  - 2 . 
شور اب  هک  تسا  یلقع  لئاسم  زا  ياهعومجم  مان  کـیزیفاتم  - 3 دریگیم .  رب  رد  زین  ار  اهنآ  دـننام  یبلاطم  لوحت و  ریـس  قیقحت و  شور 

زا یـضعب  قـبط  دراد و  تواـفت  اـهنآ  فـلتخم  یناـعم  بسح  هب  کـیزیفاتم  هفـسلف و  ملع و  نـیب  تبـسن  - 4 تـسین .  تاـبثا  لـباق  یبرجت 
یسک ره  هک  تسا  نیا  اهـشناد  يدنبهقبط  يدنبهتـسد و  زا  فده  - 5 تسا .  کیزیفاتم  زا  معا  هفـسلف  هفـسلف و  زا  معا  ملع  تاحالطـصا 
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يدنبزرم - 6 دریگ .  ماجنا  يرتدنمدوس  رتناسآ و  تروص  هب  مولع  شزومآ  دزومایب و  هناگادج  ار  دوخ  رظن  دروم  لئاسم  هعومجم  دـناوتب 
فـالتخا ساـسا  رب  ـالومعم  فورعم  تامیـسقت  دریگیم و  ماـجنا  عوـضوم  فدـه و  شور  هلمج  زا  یفلتخم  ياـهرایعم  ساـسا  رب  موـلع 

نیب تبسن  یهاگ  تسا و  ءزج  لک و  نیب  تبسن  یهاگ  لئاسم  تاعوضوم  ملع و  عوضوم  نیب  تبـسن  - 7 تسا .  هتفرگ  ماجنا  تاعوضوم 
اهـشور و فالتخا  ساسا  رب  یهاگ  نآ و  هریاد  ندرک  دودحم  اب  یهاگ  عوضوم و  ندرک  زیر  اب  یهاگ  مولع  باعـشنا  - 8 یئزج .  یلک و 

دوشیم لصاح  فادها  توافت  قبط  رب  ینامز 

؟ تسیچ هفسلف  مشش -  سرد 

لئاسم اب  عوضوم  هطبار 

حیضوت مینک و  نشور  ار  باتک  نیا  ثحب  عوضوم  هک  هدیسر  ارف  نآ  تبون  نونکا  میاهدش  انشآ  هفـسلف  فلتخم  تاحالطـصا  اب  نونک  ات 
یفرعم هفـسلف و  فـیرعت  هب  هکنآ  زا  شیپ  یلو  دوـشیم  وـگتفگ  یلئاـسم  هچ  زا  باـتک  نیا  رد  تسیچ و  هفـسلف  زا  اـم  روـظنم  هک  مـیهد 

رد میهدـب .  رگیدـکی  اب  اهنآ  طباور  مولع و  يدابم  لـئاسم و  عوضوم و  نوماریپ  يرتشیب  حیـضوت  تسبوخ  میزادرپب  نآ  لـئاسم  یلاـمجا 
هک دوشیم  قالطا  ایاضق  زا  ياهعومجم  هب  هدربمان  هناگجنپ  تاحالطـصا  زا  حالطـصا  راهچ  قبط  ملع  هژاو  هک  میتفگ  هتـشذگ  ياهـسرد 

دننکیم و زیامتم  ادج و  رگیدکی  زا  ار  مولع  هک  دنانوگانوگ  ياهتبسانم  نیا  هک  دش  نشور  انمض  دشاب و  هدش  ظاحل  اهنآ  نیب  یتبـسانم 
اهنآ تاعوضوم  تبسانم  دریگیم  رارق  مولع  زیامت  كالم  دوشیم و  ظاحل  فلتخم  لئاسم  نیب  هک  ییاهتبـسانم  نیرتهب  هک  دش  مولعم  زین 
ربانب دنیآیمرد .  يدحاو  ملع  تروص  هب  دـنهدیم  لیکـشت  ار  یلک  کی  دارفا  ای  لک  کی  ءازجا  اهنآ  تاعوضوم  هک  یلئاسم  ینعیتسا 
کی عوضوم  دـنریگیم و  رارق  یلک  ای  لک  یعماج  ناونع  رتچ  ریز  اهنآ  تاعوضوم  هک  ییایاضق  زا  تسا  تراـبع  ملع  کـی  لـئاسم  نیا 

کیتسا نکمم  هک  میوش  روآدایتسبوخ  اجنیا  رد  دریگیم .  رب  رد  ار  لئاسم  تاعوضوم  هک  یعماج  ناونع  نامه  زا  تسا  ترابع  ملع 
رود رظن  زا  دیابن  ار  يرگید  هتکن  اما  دشاب  قیقحت  ياهـشور  ای  تایاغ  بسح  هب  اهنآ  فالتخا  دریگ و  رارق  ملع  دنچ  ای  ود  عوضوم  ناونع 
عقاو رد  تسین و  ملع  نآ  عوضوم  قلطم  روطب  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ملع  کـی  عوضوم  يارب  هک  یناونع  یهاـگ  هک  تسا  نیا  نآ  تشاد و 
الثم ددرگیم  اهنآ  فالتخا  ملع و  دنچ  ندمآ  دـیدپ  بجوم  دوشیم  ظاحل  عوضوم  کی  يارب  هک  يدویق  فالتخا  دراد و  یـصاخ  دـیق 

صاوخ يرهاظ و  تارییغت  ظاحل  هب  یمیـش و  ملع  عوضوم  رـصانع  بیکرت  هیزجت و  هب  طوبرم  صاوخ  ینورد و  تاـبیکرت  ثیح  زا  هداـم 
فرص و ملع  عوضوم  دوشیم  لصاح  نآ  نامتخاس  رد  هک  یتارییغت  تهج  زا  هملک  ای  دریگیم  رارق  کیزیف  ملع  عوضوم  اهنآ  رب  بترتم 

ینیعم ملع  عوضوم  قلطم  روطب  عماـج  ناونع  اـیآ  هک  درک  تقد  دـیاب  نیا  رب  اـنب  دوشیم .  عقاو  وحن  ملع  عوـضوم  یبارعا  تارییغت  رظن  زا 
هب يدویق  ندوزفا  اب  دـعب  دوش و  هداد  رارق  یماع  ملع  عوضوم  قلطم  روطب  یعماج  ناونع  هک  تسه  اسب  یـصاختیثیح و  دـیق و  اب  ایتسا 

تسا و یعیبط  مولع  همه  عوضوم  مسج  میدق  حالطصا  هب  هفسلف  فورعم  میسقت  رد  الثم  دیآ  رد  یـصاخ  مولع  يارب  یتاعوضوم  تروص 
مولع باعـشنا  تیفیک  رد  دـیآیم و  رد  اهریغ  یـسانش و  ناویح  یـسانش  هایگ  یـسانش  ندـعم  عوضوم  تروص  هب  يدویق  ندرک  هفاضا  اب 

زا دوشیم .  لصاح  ردام  عوضوم  ناونع  هب  يدویق  ندوزفا  اب  عوضوم و  هریاد  ندرک  دودحم  هلیسو  هب  تاباعشنا  زا  یتمـسق  هک  دش  هراشا 
وگتفگ یماـکحا  زا  ملع  نآ  رد  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تسا و  قـالطا  دـیق  دوش  هدوزفا  عوضوم  ناونع  هب  تسا  نکمم  هک  يدویق  هلمج 

الثم دوب  دـهاوخ  عوضوم  دارفا  همه  لـماش  هجیتن  رد  تباـث و  شتاصخـشت  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  قلطم و  عوضوم  تاذ  يارب  هک  دوشیم 
تروص نیا  رد  ناسنا  ای  ناویح  ای  دشاب  هایگ  هاوخ  یلآ و  ای  دشاب  یندعم  مسج  هاوخ  دوب  تباث  ماسجا  قلطم  يارب  یصاوخ  ماکحا و  رگا 

لوا شخب  ءاـمکح  هکناـنچ  دومن  صخـشم  یـصاخ  ملع  ناونع  هب  ار  لـئاسم  هنوـگنیا  داد و  رارق  قـلطم  مسج  ار  اـهنآ  عوـضوم  ناوـتیم 
هب ار  ماسجا  زا  هتسد  ره  سپـس  دناهتخاس  صخـشم  نایکلا  عمـس  ای  یعیبط  عامـس  مان  هب  ارنآ  هداد و  صاصتخا  ماکحا  نیا  هب  ار  تایعیبط 
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تاباعشنا دروم  رد  ار  راک  نیا  نیع  دناهداد .  صاصتخا  یسانش  ناویح  یـسانش و  هایگ  یـسانش  ندعم  یـسانش  ناهیک  دننام  یـصاخ  ملع 
ناویح ای  قلطم  ناویح  نآ  عوضوم  هک  داد  رارق  یـصاخ  ملع  ار  تاناویح  همه  هب  طوبرم  لـئاسم  ـالثم  داد  ماـجنا  ناوتیم  زین  مولع  یئزج 
بیترت نیدـب  داد .  رارق  ثحب  دروم  يرگید  صاخ  ياهملع  رد  ار  تاناویح  زا  یعون  ره  هب  صاخ  ماـکحا  سپـس  دـشاب و  ناویح  وه  اـمب 
ماسجا زا  کی  ره  یعیبط و  عامـس  تاـیعیبط  زا  شخب  نیتسخن  عوضوم  قلطم  مسج  میدـق و  هفـسلف  زا  یعیبط  شخب  عوضوم  مسج  قلطم 

هب دنهدیم و  لیکشت  ار  یـسانشتسیز  یـسانش و  ندعم  یـسانش  ناهیک  تاعوضوم  هدنز  مسج  یندعم  مسج  یناهیک  مسج  دننام  صاخ 
هدـنز تادوجوم  همه  ماکحا  زا  هک  یملع  عوضوم  قلطم  هدـنز  مسج  ماـع و  یـسانشتسیز  ملع  عوضوم  هدـنز  مسج  قلطم  بیترت  نیمه 

نیا نآ  دوشیم و  حرطم  یلاؤس  اـجنیا  رد  دـنهدیم .  لیکـشت  ار  یئزج  یتسیز  ملع  تاـعوضوم  هدـنز  تادوجوم  عاونا  دـنکیم و  ثحب 
مادـک رد  دـیاب  ار  یماکحا  نینچ  دـشیمن  اهنآ  همه  لماش  یلو  دوب  یلک  عوضوم  عاونا  زا  عون  دـنچ  نیب  كرتشم  یماکحا  رگا  هک  تسا 
قلطم هدنز  مسج  ضراوع  زا  ار  اهنآ  ناوتیمن  دوب  هدنز  تادوجوم  زا  عون  دنچ  نیب  كرتشم  يروما  رگا  الثم  داد  رارق  یسررب  دروم  ملع 
رارکت بجوم  مه  هطوبرم  یئزج  مولع  زا  کـی  ره  رد  اـهنآ  ندرک  حرط  یفرط  زا  دوشیمن و  هدـنز  تادوـجوم  همه  لـماش  اریز  داد  رارق 
ثحب دروم  یملع  رد  زین  ار  لئاسم  هنوگنیا  الومعم  هک  تسا  نیا  خـساپ  درک .  حرط  ار  اهنآ  دـیاب  اـجک  تروص  نیا  رد  ددرگیم  لـئاسم 
يارب هک  یماـکحا  دـننکیم  فیرعت  تروص  نیا  هب  ار  قلطم  عوضوم  هیتاذ  ضراوع  ماـکحا  تسا و  قلطم  شعوـضوم  هک  دـنهدیم  رارق 

حیجرت لئاسم  رارکت  رب  ار  فیرعت  رد  هحماسم  نیا  عقاو  رد  ددرگ و  یئزج  مولع  دویق  هب  دـیقم  هکنآ  زا  لـبق  دوشیم  تباـث  عوضوم  تاذ 
يارب هک  دـنکیم  ثحب  یـضراوع  ماکحا و  زا  هک  دـناهتفگ  هعیبطلا  دـعب  ام  ای  یلوا  هفـسلف  دروم  رد  هفـسالف  زا  یـضعب  هکنانچ  دـنهدیم 

دوش یضایر  ای  یعیبط  دیق  هب  دیقم  هکنآ  زا  لبق  دوشیم  تباث  دوجوم  وه  امب  دوجوم  ای  قلطم  دوجوم 

لئاسم تاعوضوم و  اب  اهنآ  هطبار  مولع و  يدابم 

ملع نآ  ملعت  میلعت و  هزیگنا  بیرق و  فدـه  عقاو  رد  دوشیم و  ثحب  طبترم  بسانتم و  يایاضق  هلـسلس  کی  زا  یملع  ره  رد  هک  میتسناد 
یعوضوم هک  تسا  نیا  رب  ضرف  یملع  ره  رد  سپ  دـشابیم  ناشتاعوضوم  يارب  اهنآ  تـالومحم  تاـبثا  ینعی  لـئاسم  اـیاضق و  نآ  لـح 

زاین یملع  ره  لئاسم  لح  حرط و  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  نیا  ربانب  درک .  تابثا  نآ  دارفا  ای  ءازجا  يارب  ار  یتـالومحم  ناوتیم  دراد و  دوجو 
تخانش - 3 عوضوم .  دوـجو  تخانـش  - 2 عوضوم .  موـهفم  تیهاـم و  تخانـش  - 1 دـننام : دراد  دوجو  یلبق  ياهتخانـش  هلـسلس  کی  هب 

نیا رد  تسا و  باـستکا  نییبـت و  زا  زاـین  یب  یهیدـب و  یهاـگ  اهتخانـش  نیا  دوشیم .  تباـث  ملع  نآ  لـئاسم  اـهنآ  هلیـسو  هب  هک  یلوصا 
دوجو تسا  نکمم  الثم  دراد  تابثا  نایب و  هب  جایتحا  تسین و  یهیدـب  اهتخانـش  نیا  یهاگ  یلو  تشاد  دـهاوخن  دوجو  یلکـشم  تروص 
دوجو دیاب  تروص  نیا  رد  دشاب  یقیقح  ریغ  موهوم و  يرما  هک  دوش  هداد  لامتحا  ددرگ و  عقاو  دیدرت  دروم  ناسنا  حور  دننام  یعوضوم 

رارق کیکـشت  دروم  تسا  نکمم  دوشیم  لصف  لح و  ملع  کـی  لـئاسم  اـهنآ  ساـسا  رب  هک  یلوصا  نینچمه  درک  تاـبثا  ار  نآ  یقیقح 
 . دوب دـهاوخن  ینیقی  یملع و  شزرا  ياراد  دوشیم  اهنآ  رب  عرفتم  هک  یجیاـتن  هنرگ  دـندرگ و  تاـبثا  اـهنآ  ـالبق  هک  دـشاب  مزـال  دریگ و 

فیراعت و نامه  هک  يروصت  يدابم  دننکیم .  میـسقت  یقیدـصت  يروصت و  يدابم  هب  ار  اهنآ  دـنمانیم و  مولع  يدابم  ار  بلاطم  هنوگنیا 
دـنافلتخم و مولع  یقیدـصت  يدابم  یلو  دوشیم  حرطم  همدـقم  تروص  هب  ملع و  دوخ  رد  الومعم  تسا  ثحب  دروم  ءایـشا  تیهام  نایب 

راد هدهع  هک  تسا  يرگید  ملع  عقاو  رد  یملع  ره  هفـسلف  میدرک  هراشا  البق  هکنانچ  دـنریگیم و  رارق  ثحب  دروم  يرگید  مولع  رد  ابلاغ 
عقاو یسررب  ثحب و  دروم  کیزیفاتم  ای  یلوا  هفسلف  رد  مولع  يدابم  نیرتیلک  ماجنارـس  دشابیم و  ملع  نآ  يدابم  لوصا و  تابثا  نایب و 

ياهشهوژپ اساسا  و  ( 1  ) دشابیم نادنمـشناد  دانتـسا  دروم  یبرجت  مولع  همه  رد  هک  درک  دایتیلع  لصا  زا  ناوتیم  هلمج  زا  دـنوشیم . 
دوخ یلو  دهدیم  لیکـشت  اههدیدپ  نیب  یلولعم  یلع و  طباور  فشک  ار  اهنآ  روحم  اریز  دریگیم  ماجنا  لصا  نیا  یلبق  نتفریذپ  اب  یملع 

دریذپیم تروص  هفسلف  رد  نآ  هراب  رد  ثحب  تسین و  تابثا  لباق  یبرجت  ملع  چیه  رد  لصا  نیا 
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هفسلف لئاسم  عوضوم و 

دراد يدویق  رگا  ددرگ و  صخـشم  نآ  عوضوم  هک  تسا  نیا  ملع  کی  فیرعت  يارب  هار  نیرتهب  هک  دیآیم  تسد  هب  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 
 . دندرگ یفرعم  دهدیم  لیکـشت  ار  اهنآ  روحم  روبزم  عوضوم  هک  ییایاضق  ناونع  هب  ملع  نآ  لئاسم  سپـس  دریگ  رارق  هجوت  دروم  اقیقد 
ات ینعی  دـناهدش  روـظنم  ملع  کـی  رد  ندرک  حرط  يارب  هک  تسا  یلئاـسم  نییعت  ورگ  رد  نآ  دوـیق  عوـضوم و  صیخـشت  رگید  يوـس  زا 

میهاوخ میریگب  رظن  رد  تسا  یقیقح  روما  يارب  میهافم  نیرتماع  هک  ار  دوجوم  ناونع  رگا  الثم  دراد  دادرارق  عضو و  هب  یگتسب  يدودح 
مولع لـئاسم  همه  لـماش  میهد  رارق  یملع  عوضوم  ار  نآ  رگا  دریگیم و  رارق  نآ  رتچ  ریز  رد  یقیقح  لـئاسم  تاـعوضوم  همه  هک  دـید 
مولع کیکفت  فادها  اب  يریگارف  عماج و  ملع  نینچ  ندرک  حرطم  یلو  تسا .  میدق  حالطصا  هب  هفسلف  نامه  ملع  نیا  دوشیم و  یقیقح 
هتسد ود  تسخن  ناتساب  نارگشزومآ  دوش  نیمات  روبزم  فادها  ات  میریگب  رظن  رد  ار  يرتدودحم  تاعوضوم  دیاب  راچان  تسین و  راگزاس 

تایـضایر مان  هب  ار  رگید  هتـسد  تایعیبط و  مان  هب  ار  هتـسد  کی  دـناهتفرگ و  رظن  رد  دـنراد  یـصخشم  ياهروحم  هک  ار  يرظن  لـئاسم  زا 
هب ار  اهنآ  هک  هدوب  حرط  لباق  ادخ  هراب  رد  يرظن  لئاسم  زا  یموس  هتسد  دناهدرک  میسقت  يرتیئزج  مولع  هب  ار  کی  ره  سپس  دناهدیمان و 
زا رتارف  اـهنآ  عوضوم  هک  دـنام  یقاـب  يرظن  یلقع  لـئاسم  زا  هتـسد  کـی  یلو  دـناهدومن  يراذـگمان  هیبوبرلا  هفرعم  اـی  یـسانش  ادـخ  ماـن 

دندیدن و بسانم  ار  یصاخ  مان  لئاسم  نیا  يارب  ایوگ  تشادن .  صاخ  تاعوضوم  زا  کیچیه  هب  یـصاصتخا  دوب و  هدش  دای  تاعوضوم 
هب تبـسن  لئاسم  نیا  تیعقوم  دندیمان  کیزیفاتم  ای  هعیبطلا  دـعب  ام  ار  اهنآ  تفرگیم  رارق  ثحب  دروم  تایعیبط  زا  دـعب  هکنیا  تبـسانم  هب 

هدش هداد  رارق  قلطم  مسج  نآ  عوضوم  هک  هنوگنامه  تسا و  یعیبط  مولع  هب  تبسن  یعیبط  عامـستیعقوم  نامه  يرظن  مولع  لئاسم  ریاس 
مولع تاعوضوم  هب  صاصتخا  هک  ار  یلئاسم  اهنت  ات  دـناهداد  رارق  دوجوم  وه  امب  دوجوم  اـی  قلطم  دوجوم  مه  ار  هعیبطلا  دـعب  اـم  عوضوم 
دعب ام  مان  هب  یـصاخ  ملع  بیترت  نیدب  دوشن .  تادوجوم  همه  لماش  لئاسم  نیا  همه  دنچ  ره  دنیامن  حرطم  نآ  نوماریپ  رد  درادن  صاخ 

یمالـسا رـصع  رد  میدرک  هراشا  البق  هکنانچ  دش .  هدـیمان  زین  یلوا  هفـسلف  ای  یلک  ملع  مان  هب  ادـعب  دـمآ و  دوجو  هب  کیزیفاتم  ای  هعیبطلا 
لئاسم تبـسانم  هب  یهاگ  دیدرگ و  يراذگمان  معالا  ینعملاب  تایهلا  مان  هب  دـش و  ماغدا  مهرد  یـسانش  ادـخ  لئاسم  اب  کیزیفاتم  لئاسم 

رد هکنانچ  دـش  همیمـض  اهنآ  هب  زین  تماما  توبن و  لئاسم  زا  ياهراپ  یتح  ناسنا و  يدـبا  تداعـس  بابـسا  داعم و  لـئاسم  دـننام  يرگید 
تروص هب  اهنآ  زا  یضعب  دوش و  یقلت  ملع  کی  یلصا  لئاسم  ناونع  هب  لئاسم  نیا  همه  هک  دشاب  انب  رگا  دوشیم و  هظحالم  ءافش  تایهلا 

نوگانوگ لئاسم  نینچ  يارب  دحاو  عوضوم  نییعت  دیاش  تفرگ و  رظن  رد  عیـسو  یلیخ  ار  ملع  نیا  عوضوم  دـیاب  دـشابن  دارطتـسا  لفطت و 
دنتسه نآ  هیتاذ  ضراوع  زا  تالومحم  نیا  همه  هکنیا  نایب  عوضوم و  نییعت  يارب  یفلتخم  ياهـشالت  تهج  نیمه  هب  دشابن و  یناسآ  راک 

تاـیعیبط و زا  ریغ  يرظن  لـئاسم  ریاـس  هکنیا  نیب  تسا  ریاد  رما  لاـح  ره  هـب  تـسا .  هدوـبن  زیمآ  تیقفوـم  نادـنچ  هـچ  رگ  هـتفرگ  ماـجنا 
یگتسبمه و كالم  رایعم و  ای  ددرگ  روظنم  اهنآ  يارب  يدحاو  عوضوم  فلکت  اب  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  يدحاو  ملع  ناونع  هب  تایـضایر 
ددرگ و یقلت  یصاخ  ملع  دراد  یصخشم  عوضوم  هک  لئاسم  زا  هتـسد  ره  هکنیا  ای  دوش و  هداد  رارق  تیاغ  فده و  تدحو  اهنآ  تدحو 
 . تسا نیمه  مه  هفسلف  صاخ  تاحالطـصا  زا  یکی  هکنانچ  دوش  عقاو  ثحب  دروم  یلوا  هفـسلف  ناونع  تحت  دوجو  یلک  لئاسم  هلمج  زا 

حرطم تمکح  هفـسلف و  ناونع  تحت  یمالـسا  هفـسلف  رد  هک  ار  یفلتخم  لـئاسم  نیا  رباـنب  تسا و  رتبـسانم  هجو  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب 
شور رد  اهنآ  همه  هک  تشاد  میهاوخ  یفسلف  مولع  زا  ياهلسلس  نخس  رگید  هب  و  ( 2  ) مینکیم یقلت  صاخ  ملع  دنچ  تروص  هب  دوشیم 

یلو تسا  نآ  لئاسم  نییبت  مه  باتک  نیا  یلصا  فده  درک و  میهاوخ  قالطا  یلوا  هفـسلف  رب  قلطم  روطب  ار  هفـسلف  یلو  دنکیرـش  یلقعت 
یتسه لـئاسم  یـسررب  هب  سپـس  مینکیم  حرطم  ار  یـسانشتخانشثح  تسخن  دـشابیم  تخانـش  لـئاسم  رب  فقوتم  اـهنآ  تاـبثا  نوچ 

میزادرپیم کیزیفاتم  یسانش و 

هفسلف فیرعت 
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نیا هب  ار  نآ  میناوتیم  مینادب  دوجوم  قلطم  هن  قلطم  دوجوم  ار  نآ  عوضوم  کیزیفاتم و  ای  یلوا  هفـسلف  اب  يواسم  ار  هفـسلف  هک  نیا  ربانب 
هعومجم ای  دـنکیم  وگتفگ  دوجو  یلک  لاوحا  زا  هک  یملع  ای  دـنکیم  ثحب  قلطم  دوجوم  لاوحا  زا  هک  ار  یملع  مینک  فیرعت  تروص 

رارق نیا  زا  اهنآ  نیرتمهم  هک  هدش  رکذ  ییاهیگژیو  هفسلف  يارب  ( 3 . ) دوشیم حرطم  دوجوم  وه  امب  دوجوم  نوماریپ  هک  یلئاسم  ایاضق و 
ناور یـسانش  ادـخ  قطنم  رد  شور  نیا  یلو  یلقن  مولع  یبرجت و  مولع  فالخ  رب  تسا  یلقعت  شور  نآ  لـئاسم  تاـبثا  شور  - 1 تسا :
هژیو ارنآ  ناوتیمن  نیا  ربانب  دوشیم  هتفرگ  راک  هب  زین  تایضایر  رد  یتح  قالخا و  هفسلف  دننام  رگید  مولع  زا  یـضعب  یفـسلف و  یـسانش 

دشابیم و هفسلف  هب  مولع  ریاس  زاین  هوجو  زا  یکی  نیا  تسا و  مولع  ریاس  یقیدصت  يدابم  تابثا  لفکتم  هفـسلف  - 2 تسناد .  یلوا  هفسلف 
زا دیآیم و  تسد  هب  يرابتعا  یمهو و  روما  زا  یقیقح  روما  یسانش  زاب  رایعم  هفسلف  رد  - 3 دوشیم .  هدیمان  مولع  ردام  مانب  يور  نیا  زا 
ارنآ هک  تسنآ  رتهب  یلو  دوشیم  هدرمش  تایرابتعا  تایمهو و  زا  اهنآ  زییمت  یقیقح و  روما  نتخانش  هفسلف  یلصا  فده  یهاگ  يور  نیا 

تلع و میهاـفم  دـننام  دـیآیمن  تسد  هب  هبرجت  سح و  هار  زا  هک  تسا  نیا  یفـسلف  میهاـفم  یگژیو  - 4 مینادب .  یـسانشتخانش  فده 
رد اــهنآ  حیــضوت  دــنوشیم و  هدــیمان  یفــسلف  هیناــث  تــالوقعم  احالطــصا  میهاــفم  نـیا  درجم  يداــم و  نـکمم  بــجاو و  لوــلعم 

تسا تابثا  لباق  یلقعت  شور  اب  اهنت  یفسلف  لئاسم  ارچ  هک  تفایرد  ناوتیم  یگژیو  نیا  هب  هجوت  اب  دمآ .  دهاوخ  یسانشتخانشثحبم 
دیآیمن تسد  هب  یبرجت  مولع  نیناوق  میمعت  هار  زا  یفسلف  نیناوق  ارچ  و 

هصالخ

ملع عوضوم  دـنوشیم و  جردـنم  یلک  ای  لک  یعماج  ناونع  تحت  اهنآ  تاعوضوم  هک  ییاـیاضق  زا  تسا  تراـبع  ملع  کـی  لـئاسم  - 1
نآ هب  يدوـیق  ندرک  هفاـضا  اـب  دریگ و  رارق  یماـع  مـلع  عوـضوم  ناوـنع  کـیتسا  نـکمم  - 2 عماـج .  ناوـنع  ناـمه  زا  تسا  تراـبع 

یعیبط ماع  ملع  عوضوم  مسج  قلطم  الثم  تسا  قالطا  دیق  دویق  نیا  هلمج  زا  دیآ و  دیدپ  ماع  ملع  نآ  ورملق  رد  یصاخ  مولع  تاعوضوم 
رد دورو  زا  شیپ  - 3 دنهدیم .  لیکـشت  ار  یعیبط  صاخ  مولع  ریاس  تاعوضوم  دیقم  ياهمـسج  یعیبط و  عامـس  عوضوم  قلطم  مسج  و 
هک یلوصا  تسا  مزال  نینچمه  دشابن و  یهیدب  رگا  ددرگ  تابثا  نآ  دوجو  دوش و  هتخانش  ملع  نآ  عوضوم  تسا  مزال  یملع  ره  ثحابم 

يدابم نیرتیلک  - 4 دنمانیم .  ملع  یقیدـصت  يروصت و  يدابم  ار  همه  نیا  دـنوش و  هتخانـشتسا  اهنآ  رب  فقوتم  ملع  نآ  لئاسم  تابثا 
قلطم دوشیم  یقیقح  مولع  همه  لـماش  هک  یماـع  ملع  ناونع  هب  هفـسلف  عوـضوم  - 5 دـنریگیم .  رارق  ثحب  دروم  یلوا  هفـسلف  رد  موـلع 

عون هب  صاـصتخا  هک  دنتـسه  ییاـیاضق  نآ  لـئاسم  تسا و  قلطم  دوجوم  کـیزیفاتم  صخا  ياـنعم  هب  هفـسلف  عوضوم  یلو  تسا  دوجوم 
لاوحا زا  رگید  ترابع  هب  دوجو و  یلک  لاوحا  زا  هک  یملع  زا  تسا  تراـبع  صخا  ياـنعم  هب  هفـسلف  - 6 دنرادن .  تادوجوم  زا  یـصاخ 

تسد هب  یسح  هبرجت  سح و  هار  زا  هک  دنتسه  یفـسلف  هیناث  تالوقعم  لیبق  زا  هفـسلف  میهافم  - 7 دـنکیم .  ثحب  دوجوم  وه  امب  دوجوم 
هب یبرجت  مولع  نیناوق  میمعت  زا  ار  یفـسلف  نیناوق  ناوـتیمن  دنتـسین و  تاـبثا  لـباق  یبرجت  شور  اـب  نآ  لـئاسم  يور  نیا  زا  دـنیآیمن و 

ار اهتسیوتیزوپ  دیاب  هتبلا  - 1 اهتشونیپ : دیآیم . تسد  هب  تایرابتعا  تایمهو و  زا  قیاقح  یـسانشزاب  رایعم  هفـسلف  رد  - 8 دروآ .  تسد 
ییارچ فشک  هار  رد  هن  دریگیم  ماجنا  اههدیدپ  ققحت  یگنوگچ  فشک  هار  رد  طقف  یملع  شهوژپ  هک  دندقتعم  ناشیا  اریز  درک  انثتسا 

زا ناوتیم  ار  بلطم  نیا  - 2 دنروآیم . باسح  هب  یملع  ریغ  یکیزیفاتم و  یمیهافم  ار  اهنآ  دـننام  لولعم و  تلع و  میهافم  الوصا  اهنآ و 
راهظتـسا رافـسا  زا  سفنلا  ملع  مراهچ  رفـس  صخالا و  ینعملاب  تایهلا  موس  رفـس  لئاوا  رد  صوصخب  نیهلاتملا  ردص  نانخـس  زا  یـضعب 

راگزاس الماک  مه  دنتـسه  تیهام  تلاصا  هب  لئاق  هک  یناسک  لوق  اب  هک  دراد  ار  تیزم  نیا  دوجو  ياج  هب  دوجوم  هژاو  باختنا  - 3 درک .
. دزاسب لوق  ود  ره  اب  هک  دوش  هداد  رارق  يزیچ  هفسلف  عوضوم  هک  تسا  نیا  رتبسانم  دوش  تابثا  دوجو  تلاصا  هکنآ  زا  شیپ  تسا و 

هفسلف تیعقوم  متفه -  سرد 
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یفسلف لئاسم  تیهام 

رادقم نیا  یلو  دنکیم  ثحب  دوجو  یلک  لاوحا  زا  ملع  نیا  هک  دمآ  تسد  هب  الامجا  دش و  هئارا  هفـسلف  يارب  یفیرعت  هتـشذگ  سرد  رد 
یلیصفت یسررب  هب  المع  هک  دوشیم  لصاح  یماگنه  لئاسم  نیا  قیقد  تخانـش  هتبلا  میربب  یپ  یفـسلف  لئاسم  تیهام  هب  هک  تسین  یفاک 

لبق یلو  تفای  میهاوخ  رد  رتهب  ار  اهنآ  تقیقح  مییامن  ادیپ  يرتشیب  هطاحا  مینک و  روغ  اهنآ  قامعا  رد  رتشیب  هچ  ره  اعبط  میزادرپب و  اهنآ 
رتشیب و شنیب  تریصب و  اب  هدرک  كرد  ار  هفسلف  دیاوف  میناوتیم  رتهب  میشاب  هتشاد  اهنآ  زا  يرتنـشور  يامنرود  میناوتب  رگا  مه  عورـش  زا 

عورـش یفـسلف  مولع  رگید  لـئاسم  زا  ياهنومن  رکذ  اـب  تسخن  روظنم  نیا  يارب  مینک .  مادـقا  نآ  نتخومآ  هب  يرتنوزفا  هقـالع  قوش و  اـب 
يارب میزادرپیم .  نآ  لئاسم  ياهیگژیو  نیتسخن و  هفسلف  تیهام  نایب  هب  هاگنآ  مینکیم  هراشا  مولع  ریاس  لیاسم  اب  اهنآ  توافت  هب  هدرک 

شندب هدش  یشالتم  ءازجا  زج  نآ  زا  دعب  دباییم و  نایاپ  گرم  اب  وا  یگدنز  ایآ  هک  تسا  حرطم  یتایح  یـساسا و  لاؤس  نیا  یناسنا  ره 
یبرجت مولع  زا  کیچیه  هدـهع  زا  لاؤس  نیا  خـساپ  هک  تسا  نشور  تشاد .  دـهاوخ  یتایح  مه  گرم  زا  سپ  اـی  دـنامیمن  یقاـب  يزیچ 

مه يربج  تالداعم  یضایر و  تابساحم  هکنانچ  دیآیمنرب  اهنآ  دننام  یسانشتسیز و  یـسانش  هایگ  یـسانش  نیمز  یمیـش  کیزیف  دننام 
نـشور دزادرپب و  نآ  دـننام  هلاسم و  نیا  یـسررب  هب  دوخ  هژیو  شور  اب  هک  تسا  مزال  يرگید  ملع  سپ  دـنرادن  لاؤس  نیا  يارب  یخـساپ 

لباق گرم  زا  سپ  ایآ  حور  دوجو  ضرف  هب  دراد و  حور  مان  هب  يرگید  سوسحمان  تقیقح  ایتسا  يدام  ندـب  نیمه  ناسنا  ایآ  هک  دـنک 
یلقعت شور  زا  اـهنآ  لـح  يارب  دـیاب  هکلب  تسین  رـسیم  یبرجت  موـلع  شور  اـب  لـئاسم  هنوـگنیا  یـسررب  تسا  یهیدـب  هن .  اـیتسا  ءاـقب 

یـسانشناور اـی  سفنلا  ملع  نآ  دـهد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  یبرجت  ریغ  لـئاسم  نینچ  هک  دـیابیم  يرگید  ملع  اـعبط  دوش و  يریگهرهب 
دوش تابثا  ملع  نیا  رد  دیاب  دهدیم  لیکشت  ار  ناسنا  تیلوئسم  ساسا  هک  رایتخا  هدارا و  لیبق  زا  يرگید  لئاسم  نینچمه  تسا .  یفـسلف 
ملع دـیاب  سپ  تسا  ینالقع  ياهتخانـش  شزرا  لقع و  دوجو  تابثا  ورگ  رد  دـهدیم  هئارا  هک  ییاهلح  هار  شزرا  یملع و  نینچ  دوجو  . 

دناوتیم ار  یشزرا  هچ  تسیچ و  یلقع  تاکاردا  هک  دوش  مولعم  ات  دزادرپب  اهنآ  یبایزرا  تخانش و  عاونا  یسررب  هب  هک  دشاب  زین  يرگید 
هنیمز رد  دوشیم .  هدیمان  یسانشتخانش  هک  تسا  یفـسلف  مولع  زا  رگید  یکی  زین  نآ  دنک و  لح  دناوتیم  ار  یلئاسم  هچ  دشاب و  هتـشاد 
هلمج زا  دـیآیمنرب و  یبرجت  مولع  هدـهع  زا  اهنآ  لح  هک  دراد  دوجو  یمهم  یـساسا و  لئاسم  مه  تسایـس  قـالخا و  دـننام  یلمع  مولع 

مه لئاسم  هنوگنیا  یسررب  تسا  هتسیاشان  هتسیاش و  لاعفا  زییمت  نییعت و  كالم  یقالخا و  دب  بوخ و  رـش و  ریختقیقح و  نتخانـش  اهنآ 
مولعم رتشیب  تقد  اـب  دوب .  دـنهاوخ  یـسانشتخانش  هب  دـنمزاین  دوخ  هبون  هب  مه  اـهنآ  هک  تسا  یـصاخ  یفـسلف  مولع  اـی  ملع  هب  دـنمزاین 

ناسنا و ندب  حور و  هک  ییادخ  دننکیم  ادیپ  یگتسب  یـسانش  ادخ  لئاسم  اب  اعومجم  دنراد و  طابترا  رگیدکی  اب  لئاسم  نیا  هک  دوشیم 
يارب رگید  راب  دناریمیم و  ار  ناسنا  هک  ییادخ  دنکیم  هرادا  یصاخ  مظن  اب  ار  ناهج  هک  ییادختسا  هدیرفآ  ار  ناهج  تادوجوم  همه 
رایتخا هدارا و  اب  هک  يدـب  بوخ و  ياهراک  دریگیم  قلعت  دـب  بوخ و  ياهراک  هب  هک  يرفیک  شاداـپ و  دزاـسیم  هدـنز  رفیک  شاداـپ و 
تایهلا یـسانش  ادخ  ملع  رد  هک  دهدیم  لیکـشت  ار  یلئاسم  هلـسلس  وا  لاعفا  تافـص و  لاعتم و  يادختخانـش  دشاب و . ...  هتفرگ  ماجنا 

اهنآ ورملق  هک  تسا  يرتیمومع  رتیلک و  لئاسم  هلسلس  کی  رب  ینتبم  لئاسم  نیا  همه  اما  دریگیم .  رارق  یسررب  دروم  صخالا  ینعملاب 
هطبار اهنآ  نایم  دـنرگیدکی و  هب  دـنمزاین  ناشدوخ  ءاقب  شیادـیپ و  رد  تادوجوم  لیبق : نیا  زا  دریگیمرب  رد  زین  ار  يدام  یـسح و  روما 

دنریذـپ لاوز  دـنراد  رارق  ناسنا  هبرجت  سح و  سرریت  رد  هک  یتادوجوم  همه  تسا  رارقرب  تیلولعم  تیلع و  رثات و  ریثات و  لاعفنا  لعف و 
یتسه هریاد  دـباین  وا  يوس  هب  یهار  صقن  مدـع و  هجو  چـیه  هب  هکلب  دـشاب و  هتـشادن  لاوز  ناـکما  هک  دـشاب  يرگید  دوجوم  دـیاب  یلو 

زا يرگید  عاوـنا  هکلب  تسین  كرحتم  لوـحتم و  ریغتم و  تادوـجوم  هـب  رـصحنم  نـینچمه  سوـسحم و  يداـم و  تادوـجوم  هـب  رـصحنم 
ریغت و یتسه  همزال  ایآ  هکنیا  هراب  رد  ثحب  تشاد .  دنهاوخن  مه  ناکم  نامز و  هب  يزاین  دنرادن و  ار  اهیگژیو  نیا  هک  دنتـسه  تادوجوم 

یثحب هن  ای  میراد  مه  هتسباوان  لقتـسم و  ریذپان و  لاوز  تباث و  دوجوم  ایآ  نخـس  رگید  هب  هن و  ایتسا  یگتـسباو  يریذپلاوز و  لوحت و 
هنوگنیا ات  دماجنایم و  دوجولا و ...  نکمم  دوجولا و  بجاو  ریغتم  تباث و  درجم  يدام و  هب  دوجوم  میـسقت  هب  نآ  تبثم  خـساپ  هک  تسا 
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یـساسا هیاپ و  اـهنآ  دـننام  یفـسلف و  یـسانشناور  یـسانش و  ادـخ  مولع  دوشن  تباـث  تادرجم  بجاو و  دوجو  ـالثم  دوشن و  لـح  لـئاسم 
تسا ریزگان  زین  دنک  لاطبا  ار  اهنآ  دهاوخب  یسک  رگا  هکلب  تسا  یلقع  تالالدتسا  هب  جاتحم  لئاسم  نیا  تابثا  اهنت  هن  تشاد و  دنهاوخن 

اهنآ لاطبا  یفن و  ناوت  درادـن  ار  روما  نیا  تابثا  ناوت  دوخ  يدوخ  هب  هبرجت  سح و  هک  هنوگنامه  اریز  دریگ  راـک  هب  ار  یلقعت  شور  هک 
مولع زا  کیچیه  هک  تسا  حرطم  یلوصا  مهم و  لـئاسم  هلـسلس  کـی  ناـسنا  يارب  هک  دـش  نشور  بیترت  نیدـب  تشاد .  دـهاوخن  مه  ار 

کیزیفاتم نامه  نآ  دشاب و  هتشاد  دوجو  اهنآ  یسررب  يارب  يرگید  ملع  دیاب  دنتسین و  اهنآ  يوگخساپ  یفـسلف  صاخ  مولع  یتح  صاخ 
درادـن و صخـشم  نیعتم و  تایهام  تادوجوم و  عاونا  زا  کـیچیه  هب  یـصاصتخا  نآ  عوضوم  هک  تسا  نیتسخن  هفـسلف  اـی  یلک  ملع  اـی 

هتبلا تسا  دوجوم  ناونع  نآ  دشاب و  ینیع  یقیقح و  روما  همه  رب  قدـص  لباق  هک  داد  رارق  یمیهافم  نیرتیلک  ار  نآ  عوضوم  دـیاب  راچان 
ای قلطم  دوجوم  ینعیتسا  دوجوم  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  تسا  درجم  هک  تهج  نآ  زا  هن  تسا و  يداـم  ـالثم  هک  تهج  نآ  زا  دوجوم  هن 

دوش هدیمان  مولع  ردام  هک  دراد  اج  یملع  نینچ  دوجوم و  وه  امب  دوجوم 

هفسلف يدابم 

یلاؤس کنیا  دـنریگ  رارق  ییاسانـش  دروم  ملع  نآ  يداـبم  دـیاب  یملع  ره  لـئاسم  لـح  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  هک  دـش  هتفگ  لـبق  سرد  رد 
ینعی مولع  يروـصت  يداـبم  تخانـش  هک  تسا  نیا  خـساپ  دوـش .  نییبـت  دـیاب  یملع  هچ  رد  تسیچ و  هفـسلف  يداـبم  هک  دوـشیم  حرطم 

فیرعت هک  تروص  نیا  هب  دوشیم  لصاح  ملع  دوخ  رد  الومعم  نآ  لئاسم  تاعوضوم  میهافم  ملع و  عوضوم  تیهاـم  موهفم و  تخاـنش 
دوجوم و هفـسلف  عوضوم  اـما  دـننکیم  ناـیب  یثحبم  ره  همدـقم  رد  ار  لـئاسم  یئزج  تاـعوضوم  فیرعت  باـتک و  همدـقم  رد  ار  عوضوم 

دننام نآ  لئاسم  تاعوضوم  اما  درادـن و  يروصت  ادـبم  نیا  هب  يزاین  هفـسلف  يور  نیا  زا  تسا و  فیرعت  زا  زاین  یب  یهیدـب و  نآ  موهفم 
يرگید عوضوم و  دوجو  هب  قیدصت  یکیتسا  مسق  ود  رب  مولع  یقیدـصت  يدابم  اما  و  دوشیم .  فیرعت  یثحبم  ره  ردـص  رد  مولع  ریاس 

یتسه لصا  اریز  درادـن  تابثا  هب  جایتحا  هفـسلف  عوضوم  دوجو  اما  دوشیم  هدافتـسا  اـهنآ  زا  ملع  لـئاسم  نییبت  تاـبثا و  يارب  هک  یلوصا 
دنادب هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه  تسا و  هاگآ  شدوخ  دوجو  هب  یـسک  ره  مک  تسد  تسین  راکنا  لباق  یلقاع  چیه  يارب  تسا و  یهیدـب 
دیآیم دیدپ  هفـسلف  يارب  ياهلئـسم  بیترت  نیدب  دزادرپب و  قیقحت  ثحب و  هب  قیداصم  ریاس  هرابرد  هاگنآ  دراد  یقادـصم  دوجوم  موهفم 
يداـبم زا  مود  مسق  اـما  و  دـنراد .  فـالتخا  نآ  رد  رگید  يوس  زا  هفـسالف  رگید  وس و  کـی  زا  اهتـسیلآدیا  ناکاکـش و  اهتـسیفوس و  هک 

رد دیاب  هک  یهیدب  ریغ  يرظن  لوصا  یکی  دنوشیم  میسقت  هتـسد  ود  هب  زین  دنریگیم  رارق  لئاسم  تابثا  يانبم  هک  یلوصا  ینعی  یقیدصت 
یلوا هفـسلف  رد  هعوضوم  لوصا  نیرتیلک  دـش  هراشا  البق  هکنانچ  دوشیم و  هدـیمان  هعوضوم  لوصا  مان  هب  ددرگ و  تاـبثا  يرگید  مولع 
نینچ هب  يزاین  اساسا  یلوا  هفـسلف  دوخ  دـننکیم و  تابثا  ار  مولع  ریاس  هعوضوم  لوصا  هفـسلف  لـئاسم  زا  ياهراـپ  ینعی  ددرگیم  تاـبثا 

یلوصا زا  قالخا  هفسلف  یفسلف و  یسانشناور  یسانش و  ادخ  دننام  یفـسلف  مولع  رگید  رد  تسا  نکمم  دنچ  ره  درادن  ياهعوضوم  لوصا 
ياـیاضق لوصا  زا  مود  هتـسد  دـشاب .  هدـشتباث  یبرجت  مولع  رد  یتح  اـی  یفـسلف و  مولع  رگید  اـی  نیتسخن  هفـسلف  رد  هک  دوش  هدافتـسا 

نیا یلو  دنراد  یلوصا  نینچ  هب  زاین  طقف  یلوا  هفـسلف  لئاسم  ضقانت و  ندوب  لاحم  هیـضق  دننام  تسا  نییبت  تابثا و  زا  زاین  یب  یهیدـب و 
یلقعت ملع  هاوخ  درادن  یملع  چیه  هب  یجایتحا  نیتسخن  هفـسلف  نیا  ربانب  دنوش  تابثا  يرگید  ملع  رد  ات  دـنرادن  تابثا  هب  یجایتحا  لوصا 

درک ءانثتـسا  ار  یـسانشتخانش  نینچمه  قطنم و  ملع  دیاب  هتبلا  دـشابیم  ملع  نیا  مهم  ياهیگژیو  زا  یکی  نیا  یلقن و  ای  یبرجت  ای  دـشاب 
یفسلف قیاقح  هک  تسا  لصا  نیا  رب  ینتبم  زین  دریگیم و  ماجنا  یقطنم  لوصا  ساسا  رب  یفسلف  لئاسم  تابثا  يارب  لالدتـسا  هکنیا  هب  رظن 

زاین دروم  هچنآ  تفگ  ناوتیم  یلو  تسا  هنع  غورفم  یفـسلف  لئاسم  لح  رب  نآ  ناوت  لقع و  دوجو  ینعی  دشابیم  ینالقع  تخانـش  لباق 
رامـشب تابثا  هب  جاتحم  لئاسم و  ار  اهنآ  ناوتیمن  عقاو  رد  هک  تسا  یـسانشتخانش  قطنم و  یهیدـب  لوصا  ناـمه  تسا  هفـسلف  یـساسا 

دمآ دهاوخ  مهدزای  سرد  رد  بلطم  نیا  رتشیب  حیضوت  تسا  یهیبنت  تانایب  تقیقح  رد  دوشیم  اهنآ  هرابرد  هک  یتانایب  دروآ و 
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هفسلف فده 

ندرک باریـس  دوشیم و  حرطم  ملع  نآ  رد  هک  تسا  یلئاسم  زا  ناـسنا  یهاـگآ  یملع  ره  هطـساو  یب  بیرق و  تیاـغ  کـیدزن و  فدـه 
سح ای  ییوج  تقیقح  هزیرغ  ناسنا  لیـصا  زیارغ  زا  یکی  اریز  دراد  قیاقح  نتـسناد  ندـیمهف و  هب  تبـسن  هرطفلاب  رـشب  هک  تسا  یـشطع 

رد هزیرغ  نیا  دنچ  ره  دنکیم  فرط  رب  ار  يو  یناور  ياهزاین  زا  یکی  هزیرغ  نیا  ءاضرا  تسا و  سانشان  زرم  ریذپان و  يریـس  يواکجنک 
دـیاوف و یملع  ره  ـالومعم  یلو  دـشابیمن .  رثا  یب  هتفخ و  ـالماک  مه  يدرف  چـیه  رد  یلو  تسین  لاـعف  رادـیب و  ناـسکی  روطب  دارفا  همه 

يرطف یعیبط و  ياهتـساوخ  ریاس  ءاـضرا  يونعم و  يداـم و  یگدـنز  رد  يوحن  هب  دوشیم و  بترتم  نآ  رب  هطـساولا  عم  هک  دراد  یجیاـتن 
اب هطـساو  کی  اب  دـننکیم و  مهارف  يدام  یتسیزهب  تعیبط و  زا  رتشیب  يرادربهرهب  يارب  ار  هنیمز  یعیبط  مولع  ـالثم  دراذـگیم  رثا  ناـسنا 

وحنب تسا  نکمم  دنچ  ره  دنناسریم  فده  نیا  هب  ار  ام  هطـساو  ود  اب  یـضایر  مولع  دنوشیم و  طوبرم  ناسنا  یناویح  یعیبط و  یگدنز 
یبلق و تاهجوت  یهلا و  یفـسلف و  ياهتخانـش  اب  هک  تسا  یماگنه  نآ  دنراذگب و  رثا  مه  رـشب  یناسنا  دعب  يونعم و  یگدـنز  رد  يرگید 
اب یفسلف  مولع  هطبار  دنهد .  هئارا  یهلا  تمحر  تمکح و  تمظع و  تردق و  راثآ  تروص  هب  ار  تعیبط  ياههدیدپ  دنوش و  ماوت  ینافرع 

دعب اب  یفـسلف  مولع  کمک  هب  مه  یعیبط  مولع  میدرک  هراـشا  هکناـنچ  تسا و  یعیبط  مولع  هطبار  زا  رتکیدزن  رـشب  یناـسنا  يونعم و  دـعب 
اریز دنکیم  یلجت  قالخا  هفسلف  یفسلف و  یسانشناور  رد  سپس  یـسانش و  ادخ  رد  همه  زا  شیب  هطبار  نیا  دنباییم  طابترا  ناسنا  يونعم 
عبنم اب  ار  ام  طابترا  هنیمز  دزاسیم و  هاگآ  يو  لالج  لامج و  تافص  زا  ار  ام  دنکیم و  انشآ  لاعتم  يادخ  اب  ار  ام  هک  تسا  یهلا  هفسلف 

دنکیم رسیم  ارنآ  ياهیگژیو  تافص و  حور و  تخانـش  هک  تسا  یفـسلف  سفنلا  ملع  دیامنیم و  مهارف  تیاهنیب  لامج  تردق و  ملع و 
يارواـم تعیبط و  يوسارف  هب  دـشخبیم و  تعـسو  ناـمدوختقیقح  هب  تبـسن  ار  اـم  شنیب  دزاـسیم و  هاـگآ  تیناـسنا  رهوج  زا  ار  اـم  و 
کیرات گنت و  هبوچراچ  رد  روصحم  دودحم و  ناسنا  یگدنز  هک  دـنامهفیم  ام  هب  ددرگیم و  نومنهر  ناکم  نامز و  دودـحم  ياهزرم 
تداعـس بسک  لد و  حور و  نتـساریپ  نتـسارآ و  یلک  ياههار  هک  تسا  قالخا  ملع  قالخا و  هفـسلف  تسین و  يویند  يداـم و  یگدـنز 

ورگ رد  ریذپان  نیشناج  هدنزرا و  فراعم  نیا  همه  ندروآ  تسد  هب  میدرک  هراشا  البق  هکنانچ  اما  دهدیم .  ناشن  ار  یئاهن  لامک  يدبا و 
یتخبـشوخ و هک  تسا  يریذـپان  نایاپ  ناگیاش و  ياهجنگ  دـیلک  یلوا  هفـسلف  سپ  تسا  یـسانش  یتسه  یـسانشتخانش و  لـئاسم  لـح 
يونعم و نارکیب  تالامک  یحور و  یلقع و  لیاضف  عاونا  هک  تسا  ياهبیط  هرجشتکرب  رپ  هشیر  دهدیم و  دیون  ار  ینادواج  يدنمهرهب 

کمک هفـسلف  نیا  رب  نوزفا  دـیامنیم .  ءافیا  ناسنا  یلاعت  لـماکت و  هنیمز  ندرک  مهارف  رد  ار  شقن  نیرتگرزب  دروآیم و  راـب  هب  ار  یهلا 
تافارحنا اهشزغل و  اهیشیدناژک و  ربارب  رد  ار  صخش  دهدیم و  ماجنا  يداحلا  يدام و  ياهبتکم  در  یناطیـش و  سواسو  درط  هب  ینایاش 

اهـشنیب و زا  عاـفد  ناوت  يو  هب  دزاـسیم و  حلـسم  يریذـپان  تسکـش  حالـس  هب  یتدـیقع  دربـن  نادـیم  رد  ار  وا  درادیم و  نوـصم  يرکف 
ياراد ریظنیب  هدنزاس  یتابثا و  شقن  رب  هوالع  هفسلف  نیا  ربانب  دشخبیم .  تسردان  لطاب و  راکفا  رب  موجه  هلمح و  حیحص و  ياهشیارگ 

دشابیم رثؤم  هداعلا  قوف  یمالسا  دض  ياهگنهرف  یناریو  یمالسا و  گنهرف  شرتسگ  رد  تسه و  زین  یلیدبیب  یمجاهت  یعافد و  شقن 

هصالخ

اهنت دنتـسین و  اهنآ  يوگخـساپ  یـضایر  یعیبط و  مولع  هک  تسا  حرطم  يداینب  یلوصا و  لئاسم  هلـسلس  کی  یهاگآ  ناـسنا  ره  يارب  - 1
لح هدوب  یـسانش  یتسه  یـسانشتخانش و  رب  یکتم  دوخ  هبون  هب  یفـسلف  مولع  - 2 دنـشابیم .  اهنآ  نییبت  لح و  رادهدهع  یفـسلف  مولع 

ققحت رظن  زا  مـه  موـهفم و  رظن  زا  مـه  یلوا  هفـسلف  عوـضوم  - 3 دنتـسه .  کیزیفاتم  هفـسلف و  نویدـم  ار  دوخ  لـئاسم  ياهشیر  یئاـهن و 
مه اهنآ  هک  دنهدیم  لیکـشت  هیلوا  تایهیدـب  طقف  ار  هفـسلف  یقیدـصت  يدابم  - 4 تسا .  تابثا  فیرعت و  زا  زاـینیب  یهیدـب و  یجراـخ 

تـسین يرگید  ملع  چـیه  نویدـم  ار  دوخ  يدابم  هک  تسا  یملع  اهنت  کیزیفاتم  ای  نیتسخن  هفـسلف  نیا  ربانب  - 5 دـنرادن .  تابثا  هب  يزاین 
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-6 میمانب .  مولع  ردام  ارنآ  هک  تسا  اجب  يور  نیا  زا  دنـشابیم و  نآ  هب  دـنمزاین  یقیدـصت  يداـبم  تاـبثا  يارب  هک  دـنامولع  ریاـس  هکلب 
رد يوحن  هب  دناوتیم  یملع  ره  یلو  تسا  مولع  نامه  لئاسم  هدودحم  رد  ناسنا  ییوجتقیقحتساوخ  ءاضرا  یملع  ره  کیدزن  فدـه 

یتسیزهب رد  ار  یمهم  شقن  یعیبـط  مولع  - 7 دشاب .  هتـشاد  زین  ار  يرگید  هطـساو  اب  ياهفده  دـشاب و  رثؤم  ناسنا  يونعم  يدام و  نوؤش 
رد دنناوتیم  یهلا  مولع  کمک  اب  دنوریم و  رامش  هب  اهنآ  لماکت  تفرشیپ و  يارب  ياهلیـسو  یـضایر  مولع  دننکیم و  ءافیا  ناسنا  يدام 

دنتسه یلوا  هفسلف  هب  دنمزاین  اهنآ  همه  یلو  تسا  رتکیدزن  ناسنا  يونعم  دعب  اب  یفسلف  مولع  هطبار  - 8 دنشاب .  رثؤم  زین  ناسنا  يونعم  دعب 
دروآ باسح  هب  رشب  ینادواج  تداعس  يونعم و  تالماکت  دیلک  ناوتیم  ار  هعیبطلا  دعب  ام  يور  نیا  زا 

هفسلف رد  قیقحت  شور  متشه -  سرد 

یلقعت شور  یبایزرا 

هنیمز نیا  رد  یبرجت  شور  داد و  رارق  یـسررب  دروم  یلقعت  شور  اـب  دـیاب  ار  یفـسلف  لـئاسم  هک  دـش  هتفگ  اررکم  هتـشذگ  ياهـسرد  رد 
صقن هیام  یگژیو  نیا  هک  دنرادنپیم  نینچ  دناهدش  عقاو  یتسیوتیزوپ  ياههشیدـنا  ریثات  تحت  شیبامک  هک  یناسک  یلو  درادـن  ییآراک 
هجیتن چیه  هب  یلقعت  شور  اب  تسا و  روآ  نیقی  یملع و  شور  اهنت  یبرجت  شور  هکنیا  نامگ  هب  دوشیم  یفسلف  ياههشیدنا  ییاهب  مک  و 

لح يارب  ییاههیـضرف  هئارا  ار  نآ  هفیظو  دناهتـشادنپ و  موـلع  یکدوـک  نارود  ار  هفـسلف  یـضعب  ساـسا  نیا  رب  دیـسر .  ناوـتیمن  یعطق 
تسد هب  یعطق  شناد  هفسلف  دسیونیم  یناملآ  تسیلایـسناتسیزگا  فوسلیف  سرپسای  لراک  یتح  و  ( 1  ) دناهدرک دادملق  یملع  تالکشم 

بوسحم یفـسلف  یتفرعم  تخانـش  نآ  رگید  داتفا  لوبقم  تشگ و  ملـسم  همه  دزن  یعطق  لـیالد  اـب  یتخانـش  هکنیا  ضحم  هب  دـهدیمن و 
برغ یتعنص  یملع و  ياهتفرـشیپ  بوعرم  هک  يدارفا  زا  رگید  یـضعب  ( 2 . ) دـباییم لیدـبت  یملع  تفرعم  هب  لاحلا  یف  هکلب  ددرگیمن 
شور هک  دندش  لئان  نوزفا  زور  ریگمشچ و  یملع  ياهتفرـشیپ  هب  یماگنه  نیمز  برغم  نادنمـشناد  هک  دننکیم  لالدتـسا  نینچ  دناهدش 

یبرجت شور  رب  نکیب  سیـسنارف  هک  ینامز  زا  اصوصخم  دنتفرگ و  راک  هب  ار  یبرجت  یئارقتـسا و  شور  دندرک و  اهر  ار  یلقعت  یـسایق و 
زا یـضعب  هنافـساتم  تـسا .  یلقعت  شور  رب  یبرجت  شور  يرترب  رب  لـیلد  نیرتـهب  نـیا  تـفرگ و  باتـش  یلماـکت  ریـس  نـیا  درک  دـیکات 

نادنمشناد هنیـس  هب  ارنآ  راختفا  لادم  هک  دناهدمآرب  ددص  رد  دناهدرک  رواب  ار  لالدتـسا  نیا  هک  مه  ناملـسم  ناگـشیپدیلقت  ناشیدناون و 
یبرجت یئارقتسا و  شور  دنتخادرپ و  ینانوی  گنهرف  اب  هضراعم  هلباقم و  هب  میرک  نآرق  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  ایوگ  هک  دننک  بصن  یمالـسا 

نیا زا  یهاگآ  یبرغ و  نادنمـشناد  يرادیب  بجوم  اپورا  رد  یمالـسا  گنهرف  ذوفن  اهدعب  دـندومن و  یلقعت  یـسایق و  شور  نیزگیاج  ار 
هک یقیقحت  شور  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  ناهاگآان  زا  یـضعب  هک  هدـیناشک  اجنآ  هب  ار  راـک  تاـمهوت  نیا  دـیدرگ .  نیرفآيزوریپ  شور 

هقف و یـسانش و  ادـخ  لئاسم  یتح  تسا و  یتسیوتیزوپ  یققحت  یبرجت و  شور  ناـمه  دـهدیم  هئارا  لـئاسم  همه  لـح  يارب  میرک  نآرق 
تاکاردا ياروام  زا  هتخود و  یـسح  ياههداد  هب  طقف  ار  دوخ  مشچ  هک  یناسک  زا  هتبلا  درک .  یـسررب  شور  نیمه  اب  دیاب  مه  ار  قالخا 

ياج دنرمـشیم  ینعمیب  چوپ و  ار  یکیزیفاتم  یلقع و  میهافم  دناهدش و  یلقع  تاکاردا  لقعت و  يورین  رکنم  عقاو  رد  دناهتـسب و  یـسح 
رد جیار  تاحالطـصا  زا  ياهراپ  حیـضوت  ار  نآ  شقن  اهنت  دنـشابن و  لئاق  یناسنا  مولع  نایم  رد  هفـسلف  يارب  یهاگیاج  هک  تسین  یبجعت 

یلو دـننک  یفرعم  مولع  لئاسم  لح  يارب  ییاههیـضرف  هئارا  ارنآ  هفیظو  ای  دـنهد و  لزنت  یـسانشنابز  دـح  ات  ار  نآ  تلزنم  دـننادب و  اهنابز 
دنهد و تبسن  میرک  نآرق  هب  ار  يرکف  ياهطاطحنا  تافارحنا و  نینچ  نآرق  اب  انـشآ  ناملـسم و  مانب  یناسک  هک  تسا  فسات  ياج  رایـسب 
ار اهرادنپ  نیا  ساسا  هک  یتسیوتیزوپ  ياههشیدنا  يداقن  دصق  اجنیا  رد  ام  دننک .  دادـملق  ناملـسم  نادنمـشناد  مالـسا و  راختفا  هیام  ارنآ 
یلقعت و شور  نوماریپ  یحیـضوت  مینادیم  مزـال  یلو  ( 3  ) میاهتخادرپ نآ  هب  شیبامک  یقیبطت  ياـهثحب  رد  میرادـن و  دـنهدیم  لیکـشت 

دوش راکشآ  هدش  هتفگ  هنیمز  نیا  رد  هک  ینانخس  یگیامیب  ات  میهدب  یبرجت  شور 
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سایق ءارقتسا و  لیثمت و 

ود ینعی  رگید  یئزج  هــب  یئزج  زا  ریــس  - 1 دریگیم .  ماـجنا  تروص  هس  هب  رگید  موـلعم  زا  هدافتـسا  اـب  یلوـهجم  فـشک  يارب  شـالت 
ود نایم  هک  یتهابش  دانتسا  هب  مینک  تابثا  يرگید  يارب  ار  مکح  نامه  تسا  مولعم  اهنآ  زا  یکی  مکح  دنرگیدکی و  هباشم  هک  یعوضوم 

ار راک  نیا  تسا  شوهاب  مه  يرگید  نآ  مییوگب  دشاب  شوهاب  ناشیا  زا  یکی  دنـشاب و  مه  هیبش  رفن  ود  رگا  هکنانچ  دراد  دوجو  عوضوم 
كارتشا هب  نیقی  بجوم  عوضوم  ود  تهباشم  فرـص  هک  تسا  یهیدب  دـنیوگیم  سایق  یهقف  حالطـصا  هب  لیثمت و  یقطنم  حالطـصا  هب 

کی دارفا  یسررب  اب  ینعی  یلک  هب  یئزج  زا  ریـس  - 2 درادـن .  یملع  شزرا  تسین و  نیقی  دـیفم  لیثمت  يور  نیا  زا  دوشیمن و  اهنآ  مکح 
نیا دراد  ققحت  نآ  دارفا  همه  رد  تباث و  تیهام  نآ  يارب  روبزم  تیـصاخ  هک  مینک  مکح  اـهنآ  نیب  یکرتشم  تیـصاخ  نتفاـی  تیهاـم و 
ییاج رد  مات  ءارقتسا  ضرف  صقان .  ءارقتسا  مات و  ءارقتسا  دننکیم  میسقت  مسق  ود  رب  ار  نآ  دنمانیم و  ءارقتسا  قطنم  حالطصا  رد  ار  راک 

تسین رسیم  المع  يراک  نینچ  هک  تسا  نشور  دشاب و  هدش  هدید  اهنآ  همه  رد  كرتشم  تیصاخ  یـسررب و  عوضوم  دارفا  همه  هک  تسا 
داد و رارق  قیقحت  دروم  ارنآ  هدـنیآ  هتـشذگ و  دارفا  ناوتیمن  هاگچیه  دنـشاب  یـسررب  لباق  مه  تیهام  کی  ناـمزمه  دارفا  همه  رگا  اریز 
 . دـیایب دوجوب  ای  دـشاب  هدـمآ  دوجوب  تیهام  نیا  يارب  يدارفا  زین  هدـنیآ  ای  هتـشذگ  رد  هک  دـنام  دـهاوخ  یقاب  یلامتحا  نینچ  مک  تسد 

تیهام دارفا  همه  هب  اهنآ  نیب  كرتشم  تیـصاخ  دریگ و  رارق  هدـهاشم  دروم  تیهام  کـی  زا  يرایـسب  دارفا  هک  تسا  نیا  صقاـن  ءارقتـسا 
هک دراد  دوجو  دشاب  فیعـض  مه  ردق  ره  یلامتحا  نینچ  هراومه  اریز  دش  دهاوخن  نیقی  بجوم  يرکف  ریـس  نینچ  یلو  دوش  هداد  تبـسن 
ریغ ینیقی و  هجیتن  المع  دوشیمن  مه  ءارقتسا  زا  نیا  ربانب  دنشابن .  تیصاخ  نیا  ياراد  دناهتفرگن  رارق  یسررب  دروم  هک  يدارفا  زا  یضعب 

تایئزج مکح  نآ  ساـسا  رب  دوشتباـث و  یلک  عوضوم  کـی  يارب  یلومحم  تسخن  ینعی  یئزج  هب  یلک  زا  ریـس   3 تفرگ .  دـیدرت  لباق 
تامدقم هک  یتروص  رد  ینعی  دشابیم  نیقی  دیفم  یطیارش  اب  دوشیم  هدیمان  سایق  قطنم  رد  هک  يرکف  ریـس  نینچ  ددرگ  مولعم  عوضوم 

هدام و طیارـش  نایب  هب  ار  کیـسالک  قطنم  زا  یمهم  شخب  نییقطنم  دـشاب  هدـش  میظنت  یحیحـص  لکـش  هب  مه  سایق  دنـشاب و  ینیقی  نآ 
نآ توبث  دـشاب  مولعم  یلک  روطب  مکح  رگا  هک  تسه  یفورعم  لاکـشا  سایق  هراب  رد  دـناهداد .  صاصتخا  ناـهرب  ینیقی  ساـیق  تروص 

يربک رد  مکح  هک  دـناهداد  خـساپ  قطنم  ءاملع  تسین و  سایق  لیکـشت  هب  يزاین  رگید  دوب و  دـهاوخ  مولعم  مه  عوضوم  دارفا  همه  يارب 
هک دـهدیم  ناشن  اهنآ  ياهلح  هار  یـضایر و  لئاسم  رد  لـمات  و  ( 4  ) دوشیم مولعم  لیـصفت  روطب  هجیتـن  رد  تسا و  مولعم  لاـمجا  روطب 

ساسا رب  یضایر  هلئسم  چیه  تشادن  ییآراک  شور  نیا  رگا  تسا و  یسایق  شور  تایضایر  شور  اریز  دراد  ییآراک  هزادنا  هچ  ات  سایق 
سایق کی  مه  ءارقتـسا  لیثمت و  رد  هک  تسا  نیا  مینک  ناـشنرطاخ  اـجنیا  رد  تسا  مزـال  هک  ياهتکن  دوبن .  لـح  لـباق  تایـضایر  دـعاوق 

رگا دنتسین و  نیقی  دیفم  اهنآ  تهج  نیا  زا  تسین و  یناهرب  صقان  ءارقتسا  لیثمت و  رد  سایق  نیا  هک  تسا  نیا  تیاهن  دراد  دوجو  ینمض 
دحا يارب  مکح  نیا  تسا  نیا  لـیثمت  ینمـض  ساـیق  تفرگیمن  تروص  ینظ  روطب  دـنچ  ره  یجاتنتـسا  چـیه  دوـبن  ینمـض  ساـیق  نینچ 

دوشیم هظحالم  هکنانچ  دوب و  دهاوختباث  مه  يرگید  يارب  دشاب  تباث  نیهباشتملا  دـحا  يارب  هک  یمکح  ره  تسا و  تباث  نیهباشتملا 
ره هک  تسا  هتفهن  نآ  رد  ییاربـک  نینچ  ینعی  دراد  دوـجو  مه  صقاـن  ءارقتـسا  رد  ینظ  ساـیق  نیا  ریظن  تسین  ینیقی  ساـیق  نـیا  ياربـک 
مه تالامتحا  باسح  هار  زا  ار  ءارقتـسا  رگا  یتح  دوب  دـهاوختباث  نآ  دارفا  همه  يارب  دـشاب  تباث  یتیهاـم  زا  رایـسب  دارفا  يارب  یمکح 

یسایق هب  دنمزاین  دنیآرد  یلک  يایاضق  تروص  هب  هکنیا  يارب  یبرجت  يایاضق  نینچمه  دوب  دهاوخ  یسایق  هب  دنمزاین  مه  زاب  مینادب  ربتعم 
یئزج هب  یلک  زا  ریـس  تروص  هب  هشیمه  هلئـسم  کی  يارب  لالدتـسا  هکنآ  لصاح  تسا .  هدـش  هداد  حیـضوت  قطنم  بتک  رد  هک  دنتـسه 
دننام ینمـض  روطب  یهاگ  یقطنم و  سایق  دننام  دریگیم  ماجنا  ینـشور  تحارـص و  اب  یهاگ  يرکف  ریـس  نیا  هک  تسا  نیا  تیاهن  تسا 

یباطخ و یلدج و  تاسایق  دننام  تسین  روآنیقی  یهاگ  مات و  ءارقتـسا  یناهرب و  سایق  دننام  تسا  نیقی  دـیفم  یهاگ  ءارقتـسا و  لیثمت و 
صقان ءارقتسا  لیثمت و 

لوا دلج  هفسلف  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


یبرجت شور  یلقعت و  شور 

مه نآ  تامدقم  زا  کی  ره  یقطنم  طیارش  دجاو  حیحـص و  لکـش  نتـشاد  رب  هوالع  هک  تسا  روآنیقی  یماگنه  سایق  دش  هراشا  هکنانچ 
هک دنشاب  هدش  جاتنتسا  ییایاضق  زا  ینعی  دنوش  تایهیدب  هب  یهتنم  دیاب  ریزگان  دنـشابن  یهیدب  ناشدوخ  رگا  ینیقی  يایاضق  دشاب و  ینیقی 

ماسقا زا  یکی  هیوناث و  تایهیدـب  هیلوا و  تایهیدـب  دـناهدرک  میـسقت  یلک  هتـسد  ود  هب  ار  تایهیدـب  نییقطنم  دـنرادن .  لالدتـسا  هب  يزاین 
شور لباقم  رد  یـشور  هبرجت  ناشیا  رظن  قبط  تسا  هدمآ  تسد  هب  هبرجت  هار  زا  هک  ییایاضق  ینعی  دننادیم  تابرجم  ار  هیوناث  تایهیدب 

هن نیا  رباـنب  دـهد  لیکـشت  ار  رگید  ساـیق  تامدـقم  زا  یکی  دـناوتیم  تسا  یـسایق  رب  لمتـشم  شدوخ  هکنیا  رب  هوـالع  تسین و  یـسایق 
هک دراد  يرگید  ددعتم  تاحالطصا  هبرجت  هتبلا  سایق .  اب  هبرجت  نداد  رارق  لباقم  هن  تسا و  حیحص  هبرجت  ءارقتـسا و  نداد  رارق  فدارم 

صوصخم ار  یلقعت  شور  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  یلقعت  شور  اب  یبرجت  شور  نداد  رارق  لباقم  اما  تسین و  اهنآ  حیـضوت  لاجم  اجنیا  رد 
هب هن  دوـشیم  اـهنآ  هب  یهتنم  اـیتسا  هیلوا  تایهیدـب  زا  اـی  هک  یتامدـقم  دـباییم  لیکـشت  ضحم  یلقع  تامدـقم  زا  هـک  مینادـب  یـسایق 
اب نآ  قرف  دوشیم و  هتفرگ  راکب  یفسلف  مولع  لئاسم  زا  يرایسب  تایضایر و  یلوا و  هفسلف  رد  هک  یناهرب  ياهـسایق  همه  دننام  تایبرجت 

هاـگهیکت هک  تسا  نیا  هب  اـهنآ  قرف  هکلب  ءارقتـسا  زا  يرگید  رد  دوـشیم و  هدافتـسا  ساـیق  زا  یکی  رد  هک  تسین  نـیا  هـب  یبرجت  شور 
هن نیا  دوشیم و  هدرمش  هیوناث  تایهیدب  زا  هک  تسا  یبرجت  تامدقم  یبرجت  شور  هاگهیکت  یلو  تسا  هیلوا  تایهیدب  طقف  یلقعت  شور 

دوریم رامشب  نآ  زایتما  نیرتگرزب  هکلب  تسین  یلقعت  شور  يارب  یصقن  بجوم  اهنت 

يریگهجیتن

زا رود  هیامیب و  هزادـنا  هچ  ات  هدـش  لقن  نانخـس  هک  دوشیم  نشور  دـش  رکذ  راصتخا  لاـمجا و  روطب  اـجنیا  رد  هک  یتاـکن  هب  هجوت  اـب 
یـسایق شور  اـب  یبرجت  شور  نداد  رارق  لـباقم  اـیناث : تـسین .  حیحـص  ءارقتـسا  هـبرجت و  نداد  رارق  فدارم  ـالوا : اریز : تـسا  تـقیقح 
دنکیرش ندوب  یسایق  رد  ود  ره  یبرجت  شور  یلقعت و  شور  اعبار : هبرجت .  هن  تسا و  سایق  زا  ینغتسم  ءارقتـسا  هن  اثلاث : تسا .  تسردان 

ینعی دشابیم  تایبرجت  شهاگهیکت  هک  یبرجت  شور  فالخ  رب  تسا  هیلوا  تایهیدب  نآ  هاگهیکت  هک  تسا  نیا  هب  یلقعت  شور  زایتما  و 
تاحیـضوت و هب  زاـین  بلاـطم  نیا  هک  میوـشیم  روآداـی  دـسریمن .  هیلوا  تایهیدـب  شزرا  هیاـپ  هب  هاـگچیه  اـهنآ  شزرا  هـک  یتامدـقم 
زا ياهراپ  عفر  يارب  ترورـض و  هزادنا  هب  اجنیا  رد  ام  دشابیم و  هشقانم  لباق  کیـسالک  قطنم  ینابم  زا  یـضعب  دراد و  يرتشیب  تاقیقحت 

میدرک تجاح  دروم  بلاطم  هب  ياهراشا  تامهوت 

یبرجت شور  یلقعت و  شور  ورملق 

دراد ار  دوخ  صاخ  ورملق  مه  یبرجت  شور  هکنانچ  درادن  ییآراک  مولع  همه  رد  دراد  یبرجت  شور  رب  هک  یتیزم  دوجو  اب  یلقعت  شور 
لئاسم تعیبط  ياضتقم  هکلب  تسین  يدادرارق  رما  کی  اهشور  ورملق  نایم  يدنبزرم  نیا  هتبلا  درادن .  يدربراک  تایـضایر  هفـسلف و  رد  و 
تـسد هب  یـسح  هبرجت  هار  زا  هک  یتامدـقم  زا  یبرجت و  شور  زا  اـهنآ  لـح  يارب  هک  دراد  اـضتقا  یعیبـط  مولع  لـئاسم  عوـن  تسا  موـلع 

تسا یمیهافم  دهدیم  لیکـشت  ار  اهنآ  يایاضق  لومحم  عوضوم و  دوریم و  راکب  مولع  نیا  رد  هک  یمیهافم  اریز  دوش  هدافتـسا  دیآیم 
دروایب راشف  دوخ  زغم  هب  ردـق  ره  یفوسلیف  ره  الثم  دراد .  یـسح  براجت  هب  زاین  مه  اهنآ  تابثا  اعبط  دوشیم و  هتفرگ  تاـسوسحم  زا  هک 
بجوم يرـصانع  هچ  ندرک  بیکرت  دناهدش و  لیکـشت  اهمتا  اهلوکلم و  زا  ماسجا  هک  دنک  فشک  یفـسلف  یلقع و  تالیلحت  اب  دناوتیمن 

تایح دناهتفای و  لیکـشت  يداوم  هچ  زا  هدـنز  تادوجوم  ای  ددرگیم  بترتم  اهنآ  رب  یـصاوخ  هچ  دوشیم و  ییایمیـش  داوم  هچ  شیادـیپ 
هجلاعم یلیاسو  هچ  هب  نوگانوگ  ضارما  دوشیم و  ناسنا  ناویح و  يرامیب  بجوم  ییاهزیچ  هچ  تسا و  يدام  طیارـش  هچ  ورگ  رد  اـهنآ 

لوا دلج  هفسلف  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


یلئاسم رگید  يوس  زا  درک .  لح  ناوتیم  یبرجت  شور  اب  اهنت  ار  اهنآ  دـننام  هلئـسم  نارازه  لـئاسم و  هنوگ  نیا  سپ  ددرگیم  ناـمرد  و 
تسین هتخاس  یبرجت  مولع  زا  مه  اهنآ  یفن  یتح  دوشیمن و  لح  یسح  تایبرجت  اب  زگره  تسا  يدام  ریغ  روما  تادرجم و  هب  طوبرم  هک 

ار اهنآ  ندوبن  ای  فشک  ار  تادرجم  حور و  ناوتیم  یملع  رازبا  مادـک  هلیـسوب  یهاگـشیامزآ و  مادـک  رد  یـسح و  هبرجت  مادـک  اب  ـالثم 
ینهذ و ياهواکودنک  اب  هک  یمیهافم  زا  ینعی  هتفای  لیکشت  یفـسلف  هیناث  تالوقعم  زا  هک  تسا  یلوا  هفـسلف  يایاضق  رتالاب  درک و  تابثا 
اب دیاب  ار  لئاسم  هنوگنیا  سپ  تسا  ریذپ  ناکما  لقع  هلیـسوب  اهنت  مه  اهنآ  داحتا  طابترا و  یفن  تابثا و  دیآیم و  تسدب  یلقع  تالیلحت 

یلقعت و ياهشور  ورملق  نیب  هک  دوشیم  نشور  یناسک  نخس  یگیامیب  اجنیا  زا  و  درک .  لح  یلقع  تایهیدب  هب  ءاکتا  اب  یلقعت و  شور 
اهنت میدق  هفـسالف  هک  دنرادنپیم  نینچ  دـنیامن و  تابثا  یلقعت  شور  رب  ار  یبرجت  شور  يرترب  هک  دنـشوکیم  دـننکیم و  طلخ  یبرجت 
مولع رد  مه  ناینیشیپ  هک  یتروص  رد  دناهتـشادن  یملع  تافاشتکا  رد  یتیقفوم  نادنچ  يور  نیا  زا  دناهتفرگیم و  راک  هب  ار  یلقعت  شور 

شرورپ هب  هدرک و  هیهت  نتآ  رد  یگرزب  غاب  ینودقم  ردنکـسا  کمک  هب  وطـسرا  هلمج  زا  دناهدرکیم و  هدافتـسا  یبرجت  شور  زا  یعیبط 
نادنمشناد عیرستفرشیپ  دادیم و  رارق  هبرجت  هدهاشم و  دروم  ار  اهنآ  صاوخ  تالاح و  اصخـش  دوب و  هتخادرپ  تاناویح  تاتابن و  عاونا 

فاشتکا رد  ناشیا  هشیدنا  رکف و  زکرمت  يدام و  یعیبط و  لئاسم  هب  ناشیا  مامتها  دیدج و  یملع  ياهرازبا  فشک  نوهرم  دیاب  ار  دیدج 
هک يدراوم  رد  ناتـساب  هفـسالف  هک  دـنامن  هتفگاـن  یبرجت .  شور  نتخاـس  نیزگیاـج  یلقعت و  شور  زا  ضارعا  رد  هن  تسناد  عارتـخا  و 

انایحا دننک و  ناربج  ار  دوبمک  نیا  ییاههیـضرف  حرط  اب  هک  دناهدیـشوکیم  هدوبن  یفاک  ناشبولطم  هلاسم  لح  يارب  هبرجت  رازبا  لیاسو و 
ياهرازبا ییاسران  یفـسلف و  هشیدنا  یماخ  لولعم  راک  نیا  یلو  دـناهدرکیم  دادمتـسا  یلقعت  شور  زا  اههیـضرف  نآ  نییبت  ای  دـییات  يارب 

ملع هفیظو  تسا و  تایـضرف  هئارا  هفـسلف  هفیظو  هکنیا  لیلد  هن  نآ و  هب  نداد  اهب  مک  یبرجت و  شور  هب  ییانتعایب  هناـشن  هن  هدوب  یبرجت 
رامش هب  هفسلف  زا  یئازجا  مه  یبرجت  مولع  همه  هتشادن و  دوجو  هفسلف  ملع و  نیب  يزرم  رصع  نآ  رد  الوصا  یملع و  شور  اب  اهنآ  تابثا 

تسا هتفریم 

هصالخ

شور روآنیقی  یملع و  شور  اـهنت  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  دـناهدش  عقاو  یتـسیوتیزوپ  ياههشیدـنا  ریثاـت  تحت  هک  یناـسک  زا  یـضعب  - 1
زا یضعب  - 2 دوب .  دهاوخن  ینیقی  یملع و  لح  لباق  یفسلف  لئاسم  يور  نیا  زا  درادن  ییآراک  هفـسلف  رد  شور  نیا  نوچ  تسا و  یبرجت 

تابثا هار  یتح  دناهداد و  تبسن  مالسا  نآرق و  هب  ار  نآ  هدرک و  دیکات  یبرجت  شور  تیمها  رب  نانآ  زا  يوریپ  هب  زین  ناملـسم  ناشیدناون 
دریگیم ماجنا  تروص  هس  هب  لوهجم  فشک  يارب  شـالت  - 3 دـناهدرک .  دادـملق  یبرجت  شور  ار  یلمع  يداقتعا و  زا  معا  ینید  لئاسم 

تسا سایق  نمضتم  زین  مود  لوا و  هار  یلو  سایق  یئزج  هب  یلک  زا  ریس  ءارقتـسا و  یلک  هب  یئزج  زا  ریـس  لیثمت و  یئزج  هب  یئزج  زا  ریس 
لکـش هب  دشاب و  ینیقی  سایق  تامدقم  داوم  هک  یتروص  رد  - 4 دریگیمن .  ماجنا  یجاتنتسا  چیه  یئزج  هب  یلک  زا  ریـس  نودب  عقاو  رد  و 
هلیسو هب  ای  دشاب و  تایهیدب  زا  دیاب  ای  ناهرب  تامدقم  - 5 دوشیم .  هدیمان  ناهرب  مانب  دوب و  دهاوخ  نیقی  دیفم  دوش  میظنت  مه  یحیحص 

ار مود  هتـسد  هیوناث و  هیلوا و  تایهیدب  دناهدرک  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  تایهیدب  نییقطنم  - 6 دوش .  جاتنتـسا  تایهیدب  زا  يرگید  ناهرب 
هن نیا  ربانب  دنوش  عقاو  رگید  سایق  يارب  ياهمدقم  دنناوتیم  دنتسه و  یسایق  نمضتم  یبرجت  يایاضق  - 7 دناهتسناد .  مه  تایبرجت  لماش 
هک درک  میسقت  یبرجت  یلقعت و  مسق  ود  هب  ناوتیم  ار  یسایق  شور  - 8 یسایق .  شور  ربارب  رد  یشور  هن  تسا و  سایق  زا  ینغتسم  هبرجت 

شزرا - 9 دـیآیم .  رامـش  هب  هیوناث  تایهیدـب  ماسقا  زا  یکی  هک  تایبرجت  مود  مسق  هاگهیکت  تسا و  هیلوا  تایهیدـب  لوا  مسق  هاـگهیکت 
نآ زا  رتلزان  یحطـس  رد  هکلب  درادن  یلقعت  شور  رب  یناحجر  اهنت  هن  نیا  ربانب  دسریمن  هیلوا  تایهیدب  هیاپ  هب  هاگچیه  یبرجت  تامدـقم 

یبرجت شور  هکنانچ  درادـن  ییآراک  یعیبط  مولع  رد  دراد  یبرجت  شور  رب  هک  یتیزم  دوجو  اـب  یلقعت  شور  - 10 تفرگ .  دهاوخ  رارق 
رب يدـمآرد  ك : ر . - 2 رهمگرزب ص 21 . رهچوـنم  همجرت  تـسیچ  هفـسلف  ك : ر . - 1 اهتـشونیپ : تشاد  دهاوخن  يدربراک  هفـسلف  رد 
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بتک هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  - 4 مهدزناـش . مهن و  سرد  یقیبطت ، يژولوئدـیا  ك : ر . - 3 يرـشبم ص 18 . هللا  دسا  رتکد  همجرت  هفـسلف 
. دینک هعجارم  يرهطم  دیهش  داتسا  هتشون  هفسلف  قطنم و  یمالسا  مولع  اب  یئانشآ  باتک  هب  قطنم و  لصفم 

مولع هفسلف و  نایم  هطبار  مهن -  سرد 

رگیدکی اب  مولع  طابترا 

رگیدکی زا  قیقحت  ياهـشور  فادها و  تاعوضوم  لیبق  زا  یفلتخم  ياهرایعم  اب  دنچ  ره  بسانتم  لئاسم  زا  ییاههعومجم  يانعم  هب  مولع 
رگید ملع  لئاسم  لح  هب  يدودـح  ات  دـنناوتیم  مادـک  ره  دراد و  دوجو  اهنآ  نایم  یتاطابترا  لاح  نیع  رد  یلو  دـنوشیم  زیاـمتم  ادـج و 

زا یملع  يریگهرهب  هنومن  نیرتهب  دوشیم و  نایب  رگید  ملع  رد  یملع  ره  هعوضوم  لوصا  ابلاغ  دـش  هراشا  ـالبق  هکناـنچ  دـننک و  کـمک 
رد ار  نآ  هنومن  نیرتهب  تسا و  نشور  زین  رگیدـکی  اب  یفـسلف  مولع  طابترا  تفاـی .  ناوتیم  کـیزیف  تایـضایر و  ناـیم  رد  ار  رگید  ملع 
هک تسا  ناسنا  ندوب  راتخم  نتـشاد و  هدارا  قالخا  ملع  هعوضوم  لوصا  زا  یکی  اریز  تفای  ناوتیم  یفـسلف  یـسانشناور  اب  قالخا  هطبار 

سفنلا ملع  رد  دـیاب  عوضوم  لصا  نیا  تشاد و  دـهاوخن  ینعم  یـشاداپ  رفیک و  شهوکن و  شیاتـس و  یقالخا و  دـب  بوخ و  نآ  نودـب 
شیباـمک مه  یفـسلف  مولع  یعیبـط و  مولع  ناـیم  رد  دوش .  تاـبثا  دـنکیم  ثحب  یلقعت  شور  اـب  ناـسنا  حور  ياـهیگژیو  زا  هک  یفـسلف 

هک درک  هدافتـسا  یتامدـقم  زا  ناوتیم  دوشیم  هماقا  یفـسلف  مولع  لئاسم  زا  یـضعب  تابثا  يارب  هک  ینیهارب  رد  تسا و  رارقرب  یتاطابترا 
مزال یکیژولویزیف  یکیزیف و  طیارـش  دوجو  اب  یهاگ  هک  دوشیم  تابثا  یبرجت  یـسانشناور  رد  ـالثم  تسا  هدـش  تاـبثا  یبرجت  مولع  رد 
رثا رد  میـشاب و  هدرک  دروخرب  یتسود  اب  هک  دشاب  هداتفا  قافتا  ام  همه  يارب  دیاش  دـباییمن و  ققحت  تاکاردا  نیا  ندینـش  ندـید و  يارب 

بلطم نیا  میشاب  هدینشن  ار  اهنآ  دشاب و  هدرک  شعترم  ار  نامشوگ  هدرپ  ییاهادص  ای  میـشاب  هدیدن  ار  وا  یعوضوم  کی  رد  نهذ  زکرمت 
خنس زا  كاردا  هک  تفرگ  هجیتن  داد و  رارق  هدافتـسا  دروم  یفـسلف  سفنلا  ملع  لئاسم  زا  یکی  تابثا  يارب  ياهمدقم  ناونع  هب  ناوتیم  ار 
نایم ایآ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  تفاییم .  ققحت  نآ  يدام  طیارـش  دوجو  اب  هشیمه  هنرگ  تسین و  يداـم  تـالاعفنا  لـعف و 

یطابترا الصا  هدش و  هدیـشک  يریذپان  ذوفن  راوید  اهنآ  نایم  ای  دراد  دوجو  یتاطابترا  نینچ  مه  فراعم  مولع و  ریاس  کیزیفاتم و  هفـسلف 
مولع ریاس  هب  يزاین  هفـسلف  دنچ  ره  تسا و  رارقرب  یتاطابترا  زین  مولع  ریاس  هفـسلف و  نایم  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  درادـن .  دوجو  اهنآ  نیب 

دـنکیم و مولع  رگید  هب  ییاهکمک  فرط  کی  زا  یلو  تسین  دوش  تابثا  مولع  ریاس  رد  هک  ياهعوضوم  لوصا  هب  جاـتحم  یتح  درادـن و 
هطبار راصتخا  روطب  کنیا  دریگیم .  رگید  مولع  زا  ییاـههرهب  ینعم  کـیب  رگید  يوس  زا  دزاـسیم و  فرطرب  ار  اـهنآ  يداـینب  ياـهزاین 

میهدیم رارق  یسررب  دروم  شخب  ود  رد  ار  مولع  هفسلف و  لباقتم 

مولع هب  هفسلف  ياهکمک 

ریغ تاعوضوم  تابثا  ینعی  اهنآ  یقیدصت  يدابم  نییبت  رد  یفسلف  ریغ  یفسلف و  زا  معا  رگید  مولع  هب  کیزیفاتم  هفـسلف  يداینب  ياهکمک 
عوضوم ار  یملع  ره  لئاسم  روحم  هک  میتسناد  ملع  عوضوم  تاـبثا  فلا ) دوشیم .  هصـالخ  هعوضوم  لوصا  نیرتیلک  تاـبثا  یهیدـب و 

دهاوخ تابثا  هب  جاـیتحا  دـشابن  یهیدـب  یعوضوم  نینچ  دوجو  هک  یماـگنه  دـهدیم و  لیکـشت  ملع  نآ  لـئاسم  تاـعوضوم  نیب  عماـج 
ضراوع لاوحا و  رگناـیامن  هک  تسا  ییاـیاضق  رد  رـصحنم  ملع  ره  لـئاسم  اریز  تسین  ملع  ناـمه  لـئاسم  ورملق  رد  نآ  تاـبثا  تشاد و 

مولع دـننام  تسین  رـسیم  ملع  نآ  قیقحت  شور  هلیـسو  هب  عوضوم  تابثا  دراوم  زا  ياهراپ  رد  رگید  يوس  زا  نآ و  دوجو  هن  تسا  عوضوم 
هفـسلف اهنت  يدراوم  نینچ  رد  ددرگ  تابثا  یلقعت  شور  اب  دـیاب  اهنآ  تاـعوضوم  یقیقح  دوجو  یلو  تسا  یبرجت  اـهنآ  شور  هک  یعیبط 

ار مولع  هفـسلف و  نیب  هطبار  نیا  دـیامن .  تابثا  یلقع  نیهارب  اب  ار  اهنآ  تاـعوضوم  دـنک و  کـمک  مولع  نیا  هب  دـناوتیم  هک  تسا  یلوا 
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دناهدرمش و هفسلف  هب  دنمزاین  ناشتاعوضوم  تابثا  يارب  ءانثتسا  نودب  ار  مولع  همه  دناهدرک و  دادملق  یمومع  ياهطبار  ناگرزب  زا  یضعب 
دشاب هطیسب  هیله  لکش  هب  هک  ار  ياهیضق  ره  دناهتسناد و  هعیبطلا  دعب  ام  هفیظو  ار  يزیچ  ره  دوجو  تابثا  هداهن و  رتارف  ار  اپ  یـضعب  یتح 
هغلابم هچ  رگ  نخـس  نیا  رهاظ  ( . 1  ) دناهدروآ باسح  هب  یکیزیفاتم  ياهیـضق  تسا  دوجوم  ناسنا  دننام  دـشاب  دوجوم  نآ  لومحم  ینعی 

یکیزیفاتم یلک و  تامدقم  زا  هک  تسا  ینیهارب  هب  دنمزاین  مولع  یهیدب  ریغ  تاعوضوم  هک  تسین  یکش  ياج  یلو  دسریم  رظن  هب  زیمآ 
یلوا هفـسلف  رد  یقیقح  مولع  همه  زاین  دروم  لوصا  نیرتیلک  میاهدرک  هراشا  اهراب  هکنانچ  هعوضوم  لوصا  تابثا  ب ) دباییم .  لیکـشت 

همه روحم  میزادرپیم .  هراب  نیا  رد  یحیـضوت  هب  کنیا  تسا  نآ  یعرف  نیناوق  تیلع و  لصا  اـهنآ  نیرتمهم  دوشیم و  عقاو  ثحب  دروم 
زا يزارد  ياهلاس  هک  يدنمشناد  دهدیم  لیکشت  اههدیدپ  ءایشا و  نیب  یببسم  ببس و  یلولعم و  یلع و  هطبار  فشک  ار  یملع  ياهـشالت 

بجوم يرـصانع  هچ  دـبایرد  هک  تسا  نیا  يوجتـسج  رد  دـنکیم  ییایمیـش  داوم  بیکرت  هیزجت و  فرـص  هاگـشیامزآ  رد  ار  دوخ  رمع 
تلع و ینعی  ددرگیم  تابکرم  هیزجت  بجوم  یلماوع  هچ  دیآیم و  دیدپ  اهنآ  زا  یضراوع  صاوخ و  هچ  دوشیم و  يداوم  هچ  شیادیپ 

شیاـمزآ هب  نآ  يوراد  اـی  يراـمیب  کـی  برکیم  فـشک  يارب  هک  يرگید  دنمـشناد  نـینچمه  تـسیچ .  اههدـیدپ  نـیا  شیادـیپ  بـبس 
یملع ياهشالت  ندرک  زاغآ  زا  لبق  نادنمـشناد  سپ  دسانـشب .  ار  نآ  دوبهب  تلع  يرامیب و  نآ  زورب  تلع  دهاوخیم  عقاو  رد  دزادرپیم 

لئان هبذاج  نوناق  فشک  هب  تخرد  زا  یبیـس  نداـتفا  هدـهاشم  زا  هک  نتوین  یتح  دراد و  یتلع  ياهدـیدپ  ره  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناـشدوخ 
لئان یفشک  نینچ  هب  زگره  تسا  تلع  یب  یفداصت و  اههدیدپ  ندمآ  دیدپ  هک  تشادنپیم  نینچ  رگا  دوب و  رواب  نیمه  تکرب  هب  دیدرگ 

رد مولع  ریاـس  مه  یکـشزپ و  مه  یمیـش و  مه  تسا و  کـیزیف  زاـین  دروم  مه  هک  لـصا  نیا  دوخ  هک  تسا  نیا  لاؤس  نونکا  دـشیمن . 
نینچمه تسین .  هفسلف  زج  هب  یملع  چیه  روخ  رد  یلقع  نوناق  نیا  یسررب  هک  تسا  نیا  خساپ  دریگیم .  رارق  یسررب  دروم  یملع  مادک 

ءالتبا بجوم  اقیرفآ  ياهلگنج  رد  يریـش  شرغ  الثم  دراد و  ياهژیو  بسانم و  تلع  یلولعم  ره  هک  نوناـق  نیا  دـننام  تیلع  یعرف  نیناوق 
اج ره  هک  نوناق  نیا  زین  دش و  دهاوخن  وا  يدوبهب  بجوم  مه  اپورا  رد  یلبلب  ییارس  همغن  دوشیمن و  ناطرس  ضرم  هب  ایـسآ  رد  رفن  کی 

دهاوخن دوجوم  مه  نآ  ببسم  زگره  دباین  ققحت  مات  ببس  ات  دمآ و  دهاوخ  دوجو  هب  هرورـضلاب  مه  نآ  لولعم  تفای  ققحت  ياهمات  تلع 
تیلع لصا  زا  زاینیب  مه  مزـال  تاـشیامزآ  ماـجنا  زا  سپ  نادنمـشناد  تسین .  هفـسلف  زا  ریغب  یملع  چـیه  ناـش  مه  نیناوق  نیا  نییبت  دـش 
لابند هب  ای  نامزمه  یـصاخ  ياههدـیدپ  هدـش  شیاـمزآ  دراوم  رد  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  اهـشیامزآ  هطـساو  یب  ياـههداد  اریز  دنتـسین 

تاببسم و نیا  شیادیپ  بجوم  للع  بابـسا و  نیا  هشیمه  هکنیا  ياعدا  یلک و  نوناق  کی  فشک  اما  دناهتفای .  ققحت  يرگید  ياههدیدپ 
نآ هک  تسا  نیا  حیحـص  رظن  دـیآیمن و  تسد  هب  شیامزآ  هار  زا  زگره  هک  تسا  يرگید  لصا  هب  دـنمزاین  دوب  دـهاوخ  هدوب و  لـیلاعم 

لماع دوش  قفوم  هک  دـهد  هئارا  ار  یلک  نوناق  کـی  ینیقی  روطب  دـناوتیم  دنمـشناد  کـی  یماـگنه  ینعیتسا  تیلع  لـصا  ناـمه  لـصا 
دناوتیم هک  تسا  تروص  نیا  رد  درببیپ  شیامزآ  دروم  دراوم  همه  رد  هدـیدپ  تلع  دوجو  هب  دـنک و  فشک  ار  دراوم  همه  رد  كرتشم 

هب دـناوتیم  نوناق  نیا  یماگنه  زین  دـمآ .  دـهاوخ  دوجو  هب  مه  نآ  لولعم  هدـیدپ  تفای  ققحت  یتلع  نینچ  اـج  ره  رد  تقو و  ره  دـیوگب 
دهدب لامتحا  یسک  تسا  نکمم  هنرگ  دشاب و  هدش  هتفریذپ  یلع  ترورض  نوناق  هک  دوش  عقاو  لوبق  دروم  ریذپان  ءانثتسا  یلک و  تروص 

نیا رد  تسا و  نکمم  مه  مات  ببـس  دوجو  نودـب  لولعم  شیادـیپ  ای  دوشیمن  لولعم  ندـمآ  دـیدپ  مزلتـسم  هشیمه  مات  ببـس  دوجو  هک 
فشک ناوت  هبرجت  ایآ  هکنیا  هراب  رد  ثحب  هتبلا  داتفا .  دهاوختیعطق  زا  دش و  دهاوخ  رادهشدخ  روبزم  نوناق  ترورـض  تیلک و  تروص 

رد ینوناق  نینچ  رگا  یلک  نوناق  کیتیعطق  ترورـض و  لاح  رهب  یلو  تسا  يرگید  ثحب  هن  ای  دراد  ار  اههدیدپ  يراصحنا  مات و  ببس 
تـسا ییاهکمک  هلمج  زا  نیناوق  نیا  تابثا  تسا و  نآ  عورف  تیلع و  لصا  نتفریذپ  ورگ  رد  دشاب  فشک  لباق  یبرجت  شور  اب  تایعیبط 

دنکیم مولع  هب  هفسلف  هک 

هفسلف هب  مولع  ياهکمک 
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هراشا سرد  نیمه  زاغآ  رد  نیهارب  زا  یـضعب  همدـقم  تابثا  فلا ) دریگیم : ماجنا  تروص  ود  هب  مه  هفـسلف  هب  مولع  ياـهکمک  نیرتمهم 
اب كاردا  ققحت  مدع  زا  هکنانچ  درک  هدافتـسا  یبرجت  تامدـقم  زا  ناوتیم  یفـسلف  مولع  لئاسم  زا  ياهراپ  تابثا  يارب  یهاگ  هک  میدرک 
هک یتخانـشتسیز  بلطم  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  نینچمه  تسین  يداـم  هدـیدپ  كاردا  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوتیم  نآ  يداـم  طیارـش  دوـجو 

همه لاس  دـنچ  لوط  رد  هک  يروط  هب  دـنریگیم  ار  اهنآ  ياـج  رگید  ياهلولـس  دـنریمیم و  اجیردـت  ناـسنا  تاـناویح و  ندـب  ياـهلولس 
نتفر لیلحت  اب  اجیردت  مه  زغم  ياهلولس  هرکیپ  هک  بلطم  نیا  ندرک  همیمض  اب  دنوشیم و  ضوع  زغم  ياهلولس  يانثتـساب  ندب  ياهلولس 
حور تابث  یـصخش و  تدحو  اریز  درک  هدافتـسا  حور  تابثا  يارب  ناوتیم  دـنوشیم  ضوع  دـیدج  ییاذـغ  داوم  زا  هیذـغت  هیلوا و  داوم 
يرما ندب و  زا  ریغ  حور  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دشابیم  لدبت  لیدـبت و  لاح  رد  امئاد  ندـب  یلو  تسا  راکنا  لباق  ریغ  ینادـجو و  يرما 

زا ینعم  کی  هب  ثودح  ناهرب  تکرح و  ناهرب  دننام  لاعتم  يادخ  دوجو  تابثا  نیهارب  زا  ياهراپ  رد  یتح  تسا و  ریذپان  لیدبت  تباث و 
ياهطبار میناوتیم  دراد  دوجو  یفـسلف  مولع  یعیبط و  مولع  نیب  هک  ياهطبار  نیا  هب  هجوت  اب  نونکا  تسا .  هدش  هدافتـسا  یبرجت  تامدقم 

يدام تسین و  هدام  اب  يواسم  دوجو  هک  یکیزیفاتم  هلاـسم  نیا  تاـبثا  يارب  هک  تروص  نیا  هب  مینک  تاـبثا  کـیزیفاتم  اـهنآ و  ناـیم  مه 
زا دوـشیم  درجم  يداـم و  هب  مسقنم  دوـجو  رگید  تراـبع  هب  دـشابیمن و  تادوـجوم  همه  ضراوـع  زا  یتـسه و  لـک  صاوـخ  زا  ندوـب 

ماجنا یبرجت  مولع  زا  نتفرگ  کمک  اب  دوخ  هبون  هب  مه  اهنآ  تابثا  هدش و  هتفرگ  یفسلف  یـسانشناور  زا  الثم  هک  مینک  هدافتـسا  یتامدقم 
دوجو مه  دوجولا  بجاو  لقتسم  هتسباوان و  دوجوم  تسین و  یتسه  کفنیال  همزال  یگتسباو  هک  هلاسم  نیا  تابثا  يارب  زین  تسا و  هتفرگ 
يانعم هب  هفـسلف  یعیبط و  مولع  نیب  هطبار  نیا  یلو  تسا .  یبرجت  تامدقم  رب  ینتبم  هک  مینک  هدافتـسا  ثودـح  تکرح و  ناهرب  زا  دراد 

رد رـصحنم  هدربمان  لئاسم  تابثا  هار  اریز  درادـن  مولع  ریاس  زا  هفـسلف  يزاینیب  اب  یتافانم  ینعی  میدرک  نایب  ـالبق  هک  تسین  یبلطم  ضقن 
مولع زا  یکاح  يایاضق  تاینادجو  هیلوا و  تایهیدـب  زا  هک  تسه  یـصلاخ  یفـسلف  ناهرب  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  تسین و  اهناهرب  هنوگنیا 

یبرجت تامدقم  رب  لمتشم  نیهارب  هماقا  عقاو  رد  یلاعت و  هللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  نایب  شدوخ  ياج  رد  هکنانچ  دباییم  لیکـشت  يروضح 
یلقع تامدقم  زا  هک  ینیهارب  درادن  صلاخ  یفـسلف  نیهارب  لماک  كرد  يارب  یفاک  یگدیزرو  ناشنهذ  هک  تسا  یناسک  هب  قافرا  يارب 

يدادـعت زا  یملع  ره  یفـسلف  ياهلیلحت  يارب  دـیدج  ياـههنیمز  هیهت  ب ) دـباییم .  لیکـشت  تاـسوسحم  هب  انـشآ  نهذ  زا  رود  ضحم و 
دباییم شرتسگ  یئزج  صاـخ و  دراوم  حیـضوت  لیـصفت و  يارب  دـیدج  ياـههنیمز  شیادـیپ  اـب  دوشیم و  زاـغآ  یلوصا  یلک و  لـئاسم 

اب تسا و  دودعم  نآ  هیلوا  لئاسم  تسین و  ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  هفـسلف  دـیآیم .  دـیدپ  مولع  رگید  کمک  هب  یهاگ  هک  ییاههینمز 
یهاگ اههشیدنا و  راکفا و  دروخرب  ینهذ و  ياهواکودنک  اب  یهاگ  هک  ییاهقفا  دباییم  هتفای و  شرتسگ  يرتعیـسو  ياهقفا  ندـش  نایامن 
يارب ار  هنیمز  ددرگیم و  تابثا  رگید  مولع  رد  هک  یبلاطم  هلیسو  هب  مه  یهاگ  دوشیم و  فشک  ینافرع  تافشاکم  ای  یحو  ییامنهار  اب 
لئاسم نایدا و  فرط  زا  زاجعا  یحو و  تقیقح  لیبق  زا  یلئاسم  هکنانچ  دـنکیم  مهارف  يدـیدج  یلقع  ياهلیلحت  یفـسلف و  لوصا  قیبطت 

نینچمه تسا  هدرک  مهارف  يدـیدج  یفـسلف  تاقیقحت  يارب  ار  هنیمز  هدـش و  حرطم  ءافرع  فرط  زا  حابـشا  لاثم و  ملاع  لـیبق  زا  يرگید 
يارب مولع  هک  یتامدـخ  زا  یکی  نیا  رب  انب  تسا .  هدوشگ  یفـسلف  سفنلا  ملع  يور  ارف  ار  يدـیدج  لئاسم  یبرجت  یـسانشناور  تفرـشیپ 

يدیدج تاعوضوم  هک  تسا  نیا  دنوشیم  نآ  يروراب  دشر و  لئاسم و  شرتسگ  زادنا و  مشچ  تعسو  بجوم  دنهدیم و  ماجنا  هفـسلف 
لیکشت يژرنا و  هب  هدام  لیدبت  هیرظن  هک  یماگنه  دیدج  رصع  رد  الثم  دنروآیم .  مهارف  یلک  لوصا  قیبطت  یفـسلف و  ياهلیلحت  يارب  ار 

ققحت يزیچ  هدام  ملاع  رد  تسا  نکمم  ایآ  هک  دیدرگ  حرط  فوسلیف  يارب  ياهلاسم  نینچ  دش  حرطم  مکارتم  يژرنا  زا  هدام  تارذ  نتفای 
رد دوش  لیدبت  یمجحیب  ءیش  هب  يرادمجح  ءیشتسا  نکمم  ایآ  دشاب و  هتشادن  مجح  الثم  دشاب و  هدام  یساسا  تافـص  دقاف  هک  دبای 
 . دشابن تابثا  لباق  یـسح  هبرجت  اب  دنچ  ره  تسین  مجح  دقاف  يژرنا  هک  دوب  دهاوخ  نیا  هجیتن  دشاب  یفنم  اهلاؤس  نیا  خـساپ  هک  یتروص 

نکمم ایآ  هک  دـمآ  شیپ  یلاؤس  نینچ  دـیدرگ  یفرعم  تکرح  هداوناخ  مه  اهنادـکیزیف  زا  یـضعب  فرط  زا  يژرنا  هک  یماـگنه  نینچمه 
یضعب ندش  لیدبت  ای  يژرنا  هب  ندش  لیدبت  اب  ایآ  دشاب و  تکرح  خنـس  زا  هدمآ  دوجوب  يژرنا  مکارت  زا  ضرفلا  یلع  هک  مه  هدام  تسا 
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ایآ اساسا  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  یتاذ  صاوخ  هدام  تسا  نکمم  دیدج  کیزیف  ياههیضرف  زا  یـضعب  قبط  رب  نادیم  هب  یمتا  تارذ  زا 
مسج یفسلف  موهفم  اب  نادیم  يژرنا  ورین  لیبق  زا  يرگید  میهافم  یکیزیف و  هدام  نیب  یتبسن  هچ  تسا و  یفسلف  مسج  نامه  یکیزیف  هدام 

ره تسین  اهنآ  هب  هفسلف  يدنمزاین  يانعم  هب  زین  کیزیفاتم  هژیوب  یفسلف و  مولع  هب  یعیبط  مولع  تمدخ  نیا  هک  تسا  نشور  دراد .  دوجو 
دیآیم دیدپ  هفسلف  یلجت  تیلاعف و  يارب  يرتهدرتسگ  ياههنیمز  دوشیم  حرطم  رگید  مولع  تفرشیپ  رثا  رد  هک  یلئاسم  اب  دنچ 

نافرع اب  هفسلف  هطبار 

هراب رد  يرصتخم  حیضوت  میراچان  روظنم  نیا  يارب  و  ( 2  ) میشاب هتشاد  نافرع  اب  هفسلف  هطبار  هب  ياهراشا  تسا  بوخ  سرد  نیا  نایاپ  رد 
هجوت ندرک  زکرمتم  هار  زا  هک  دوشیم  قالطا  یصاخ  كاردا  هب  حالطصا  رد  تسا  نتخانش  يانعم  هب  تغل  رد  هک  نافرع  میهدب .  نافرع 
لصاح یتافشاکم  الومعم  كولس  ریس و  نیا  نایرج  رد  دیآیم و  تسد  هب  یلقع  لیلحت  هار  زا  هن  یـسح و  هبرجت  هار  زا  هن  سفن  نطاب  هب 
ینامز تسا و  ریبعت  هب  دنمزاین  یهاگ  دنکیم و  تایاکح  هدـنیآ  ای  لاح  ای  هتـشذگ  عیاقو  زا  انیع  یهاگ  تسا و  ایؤر  هب  هیبش  هک  دوشیم 

دننکیم نایب  شیوخ  ینادجو  ياههتفای  تافـشاکم و  ریـسفت و  ناونع  هب  ءافرع  هک  یبلاطم  دـیآیم .  دـیدپ  ناطیـش  تافرـصت  رثا  رد  مه 
هفـسلف و نایم  دیآیم .  رد  یفـسلف  ياهثحب  لکـش  هب  یتاجاتنتـسا  تالالدتـسا و  ندرک  همیمـض  اب  یهاگ  دوشیم و  هدـیمان  یملع  نافرع 

دوشیم یسررب  شخب  ود  رد  هک  دراد  دوجو  یلباقتم  طباور  زین  نافرع 

نافرع هب  هفسلف  ياهکمک 

درادـن ناکما  وا  تخانـش  نودـب  ادـخ  یگدـنب  دوشیم و  لصاح  وا  تاروتـسد  زا  تعاطا  ادـخ و  یگدـنب  هار  زا  اهنت  یعقاو  ناـفرع  فلا 
ماجنا عرش  لقع و  نیزاوم  رب  اهنآ  نتشاد  هضرع  اب  ینافرع  حیحص  تافشاکم  صیخشت  ب ) تسا .  یفـسلف  لوصا  هب  دنمزاین  هک  یتخانش 
تسا یصخش  الماک  ینطاب و  كاردا  کی  ینافرع  دوهـش  نوچ  ج ) دوشیم .  یهتنم  یفـسلف  لوصا  هب  هطـساو  دنچ  ای  کی  اب  دریگیم و 

زا يرایـسب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دریگیم و  ماجنا  تاحالطـصا  ظافلا و  اب  نارگید  هب  نآ  نداد  لاـقتنا  میهاـفم و  هلیـسو  هب  نآ  ینهذ  ریـسفت 
مهافت و ءوس  بجوم  هک  دوش  هتفرگ  راک  هب  یبسانم  تاحالطـصا  قیقد و  میهاـفم  دـیاب  تسا  يداـع  مهف  حطـس  زا  رتارف  یناـفرع  قیاـقح 
رد تسرامم  اب  زج  هک  تسا  ياهدیزرو  نهذ  جاتحم  قیقد  میهافم  نییعت  تسا و  هداد  خر  يدراوم  رد  هنافـساتم  هکنانچ  دوشن  يزومآدـب 

دوشیمن لصاح  یفسلف  لئاسم 

هفسلف هب  نافرع  ياهکمک 

شرتسگ هب  هک  دـنکیم  مهارف  یفـسلف  تالیلحت  يارب  ار  يدـیدج  لئاسم  ینافرع  تادـهاشم  تافـشاکم و  میدرک  هراـشا  هکناـنچ  فلا )
ياهدوهـش دنکیم  تابثا  یلقع  ناهرب  هار  زا  ار  یلئاسم  یفـسلف  مولع  هک  يدراوم  رد  ب ) دیامنیم .  کمک  هفـسلف  دـشر  زادـنا و  مشچ 

دباییم یبلق  دوهش  اب  فراع  دمهفیم  لقع  اب  فوسلیف  ار  هچنآ  عقاو  رد  دوریم و  رامش  هب  اهنآ  تحص  يارب  يدنمورین  تادیؤم  ینافرع 

هصالخ

نیا - 2 دـنبای .  دـنویپ  رگیدـکی  اب  مولع  هک  تسا  ياهلیـسو  نیا  دوشیم و  تاـبثا  يرگید  ملع  رد  ـالومعم  یملع  ره  هعوضوم  لوصا  - 1
-3 تسا .  رارق  رب  یفـسلف  مولع  اب  یعیبط  مولع  نایم  مه  رگیدـکی و  اب  یفـسلف  مولع  نایم  مه  رگیدـکی و  اب  یعیبط  مولع  نایم  مه  طابترا 
 . ینابم لوصا و  نیرتیلک  تابثا  هار  زا  يرگید  یهیدـب و  ریغ  تاعوضوم  تابثا  هار  زا  یکی  دـنکیم  کمک  مولع  هب  قیرط  ود  هب  هفـسلف 

لئاسم هئارا  هار  زا  يرگید  یفسلف و  نیهارب  زا  یـضعب  يارب  همدقم  تابثا  هار  زا  یکی  دننکیم  کمک  هفـسلف  هب  قیرط  ود  زا  زین  مولع  - 4
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-6 دوشیم .  لصاح  سفن  نطاب  هب  هجوت  ندرک  زکرمتم  هار  زا  هک  یتخانش  زا  تسا  ترابع  نافرع  - 5 ینالقع .  تالیلحت  يارب  يدیدج 
زین حیحص و  تافشاکم  صیخشت  يارب  ینیزاوم  هئارا  هار  زا  نینچمه  ینافرع و  كولس  ریس و  زا  لبق  مزال  ياهتخانش  تابثا  هار  زا  هفـسلف 
هار زا  زین  دـیدج و  لئاسم  حرط  هار  زا  ناـفرع  - 7 دـنکیم .  کمک  نافرع  هب  اهنآ  ریـسفت  يارب  قیقد  تاحالطـصا  میهافم و  نییعت  هار  زا 

رتشیب حیضوت  يارب  تاسبق ص 191 2 - ك  ر . - 1 اهتشونیپ : دنکیم  کمک  هفسلف  هب  ینالقع  ياههشیدنا  زا  هدمآ  تسد  هب  جیاتن  دییات 
. دینک هعجارم  یفسلفثحب ص 18 13  دنچ  هدیکچ  باتک  هب 

هفسلف ترورض  مهد -  سرد 

رصع ناسنا 

هدـنابات یتـشک  نانیـشنرس  هدولآ  باوـخ  ياـههرهچ  رب  ار  دوـخ  ماـفرز  هعـشا  هتـشادرب و  اـیرد  زبـس  ياـهبآ  رتـسب  زا  رـس  هزاـت  دیـشروخ 
عاونا ندـیماشآ و  ندروخ و  هب  اج  همه  زا  ربخیب  تحار و  لاـیخ  اـب  دـناهدش و  رادـیب  نیـشود  باوخ  زا  یگزاـت  هب  هک  ینانیـشنرستسا 

یکدنا دسریم  رظنب  رترایـشه  هک  رفن  کی  نایم  نیا  رد  دوریم .  شیپ  ادیپان  نارک  سونایقا  رد  نانچمه  یتشک  دناهتخادرپ و  اهیمرگرس 
هدز تریحتسا  هدـیرپ  باوخ  زا  ییوگ  هک  يرگید  میوریم  اـجک  هب  اـم  دـسرپیم  هدرک  نانیـشنمه  هب  ور  هاـگنآ  دوریم و  ورف  رکف  هب 

هب هکنیا  نودب  دنهنیمن و  نآ  هب  یعقو  هک  دنتسه  یمرگرـس  يداشتسمرـس و  نانچ  نآ  یـضعب  دنکیم و ...  نارگید  زا  ار  لاؤس  نیمه 
مه اهنآ  دسریم  مه  ادخان  ناناولم و  هب  دباییم و  شرتسگ  كدنا  كدنا  لاؤس  نیا  یلو  دنهدیم  همادا  دوخ  راک  هب  دنشیدنیب  نآ  خساپ 

بیجع و هرهلد  ددنبیم و  شقن  یتشک  ياضف  رب  یلاؤستمالع  ماجنارـس  دننکیم و  رارکت  ار  لاؤس  دنـشاب  هتـشاد  یخـساپ  هکنیا  نودـب 
رد هک  یلاح  رد  دنراوس و  نیمز  میظع  هنیفـس  رب  هک  تسین  ناهج  مدرم  ناتـساد  یلیخت  هنحـص  نیا  ایآ  دیآیم .  دیدپ  يریگارف  یناشیرپ 

تـسین روخآ  رد  رـس  نایاپراچ  لثم  ناشیا  لثم  اـیآ  دـندرونیمرد و  ار  ناـمز  نارکیب  سوناـیقا  دـنخرچیم  دوخ  رودـب  یناـهیک  ياـضف 
دیامرفیم زین  دنروخیم و  دـنریگیم و  هرهب  نایاپراچ  ناسب  ( 1 ( ) ماعنالا لکات  امک  نولکای  نوعتمتی و   ) دـیامرفیم میرک  نآرق  هکناـنچ 

(2 ( ) نولفاغلا مه  کئلوا  لضا  مه  لب  ماعنالاک  کئلوا  اهب  نوعمسی  ناذآ ال  مهل  اهب و  نورصبی  نیعا ال  مهل  اهب و  نوهقفی  بولق ال  مهل  )
ناشیا دنونشیمن  اهنآ  اب  هک  دنراد  ییاهشوگ  دننیبیمن و  اهنآ  اب  هک  دنراد  ییاهمـشچ  دنباییمن و  رد  ار  قیاقح  اهنآ  اب  هک  دنراد  ییاهلد 

فرگـشتفرشیپ اب  هارمه  هک  تسا  ام  رـصع  ناسنا  ناتـساد  نیا  يرآ ! دـننالفاغ .  نامه  ناـشیا  دـننانآ  زا  رتهارمگ  هکلب  ناـیاپراچ  دـننام 
دیاب هار  مادک  زا  دنک و  ور  دیاب  يوس  مادک  هب  دوریم و  اجک  هب  هدمآ و  اجک  زا  دنادیمن  هدش و  یمگردرـس  تریح و  راچد  يژولونکت 
حور رکف و  ناج  هب  ناطرـس  نانوچ  دـنکیم و  روهظ  مسیپیه  مسیلیهن و  ییارگ و  چوپ  بتاکم  اضف  رـصع  رد  هک  تسا  نینچ  نیا  دورب و 

حرطم ناهاگآ  يوس  زا  تالاؤس  نیا  اما  دنکیم .  تسـس  دروخیم و  ار  تیناسنا  خاک  ياههیاپ  هنایروم  دننام  هب  دتفایم و  ندـمتم  ناسنا 
يارب مزال  یگدامآ  هک  یهورگ  تسا  هتـشاداو  ندیـشیدنا  هب  خساپ  نتفای  يارب  ار  نادنمـشیدنا  هدروآ و  دوخ  هب  ار  نارایـشه  همین  هدش و 
قوش اب  دنسانشیم و  ار  یقیقح  دصقم  دنباییم و  تسد  ياهدنهد  تهج  رگنشور و  حیحـص و  ياهخـساپ  هب  دنراد  ار  ندیـشیدنا  تسرد 

يزاغآ هن  ار  ناوراک  نیا  هک  دنرادنپیم  نینچ  یناور  لماوع  رکف و  ییاسران  رثا  رد  مه  یناسک  یلو  دـنزادرپیم  میقتـسم  هار  ندومیپ  هب 
يوس نآ  يوس و  نیا  هب  فدهیب  ناشورخ و  جاوما  هلیـسو  هب  دنیآیم و  دـیدپ  سونایقا  هنهپ  رد  ییاهیتشک  هراومه  یماجنا و  هن  تسا و 

تومن و ایندلا  انتایح  الا  یه  نا  اولاق  و   ) دندرگیم قرغ  ایرد  لد  رد  دنسرب  ياهدوسآ  نما و  لحاس  هب  هکنآ  زا  شیپ  دنوشیم و  هدناشک 
ار ام  راگزور  زج  یـسک  میوشیم و  هدـنز  میریمیم و  تسین  یتایح  اـیند  یگدـنز  نیا  زج  هک  دـنتفگ  ( 3 ( ) رهدـلا الا  انکلهی  اـم  ییحن و 
هب تسار  هار  مادک و  ماجنا  تسا و  مادـک  زاغآ  هک  تسا  حرطم  هاگآ  ناسنا  يارب  هاوخان  هاوخ  اهـشسرپ  نیا  لاح  ره  هب  دزاسیمن .  دوبان 

نیا تسرد  خساپ  درک و  دیاب  هچ  سپ  دـنرادن  اهنآ  يارب  یخـساپ  یـضایر  یعیبط و  ياهـشناد  هک  تسا  یهیدـب  و  مادـک .  دـصقم  يوس 
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نیا زا  کی  ره  ینعیتسا  هدش  مولعم  اهـشسرپ  نیا  خـساپ  نتفای  هار  هتـشذگ  ياهـسرد  رد  دروآ .  تسد  هب  دـیاب  یهار  هچ  زا  ار  تالاؤس 
هب دـنمزاین  اهنآ  همه  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  یلقعت  شور  اب  دـیاب  هک  تسا  هفـسلف  زا  ياهخاـش  هب  طوبرم  هناـگ  هس  یـساسا  تـالاؤس 
ات میزادرپـب  یفـسلف  موـلع  ریاـس  هب  سپـس  مینک و  زاـغآ  یـسانش  یتـسه  یـسانشتخانش و  زا  دـیاب  سپ  تسا  یلوا  هفـسلف  کـیزیفاتم و 

میبایب ار  اهنآ  دننام  تالاؤس و  نیا  حیحص  ياهخساپ 

یعامتجا ياهبتکم 

زین ار  یعامتجا  لئاسم  هتـشگن و  روصحم  دودحم و  یـصخش  يدرف و  لئاسم  رد  هدش  اضف  رـصع  ناسنا  ریگنماد  هک  یتریح  ینادرگرس و 
اهراب رـشب  تفاـب  تسد  ياـهماظن  نیا  هکنیا  اـب  تسا و  هدـش  رولبتم  یفلتخم  يداـصتقا  یـسایس  ياهمتـسیس  اـهبتکم و  رد  هتفرگ و  رب  رد 

اهنآ زا  هک  مه  یناسک  دناهتـشادنرب و  اهنآ  زا  تسد  يرـشب  نادرگرـس  عماوج  مه  زونه  دـناهداد  ار  دوخ  یگتـسیاشان  ییاسران و  ناـحتما 
راب ره  دندرگیم و  اهـشامق  نامه  زا  يدیدج  ياهتفاب  تسد  لابند  هب  دنرادیمرب و  ماگ  یفارحنا  ياهریـسم  نامه  رد  دـناهدش  هدروخرس 
هار هب  یئاـغوغ  لاـجنج و  دـنکیم و  بذـج  دوـخ  يوـس  هب  ار  هارمگ  یهورگ  دوـشیم  رهاـظ  اهیژولوئدـیا  هنحـص  رد  ياهزاـت  مسیا  هک 

ياهدع دوش و  رهاظ  يرگید  يوب  گنر و  مان و  اب  تقو  هچ  ات  دیامنیم  طوقس  هدروختسکـش  ماکان و  هک  دشکیمن  یلوط  دزادنایم و 
ار یهلا  ناربهر  نخس  دنهدن و  ارف  شوگ  قح  يادن  هب  زگره  هک  دناهدرک  دای  دنگوستخب  نوگن  ناهارمگ  نیا  ییوگ  دبیرفب .  ار  رگید 
ارچ دـییوگیم  تسار  رگا  تـسا و  یهت  ناـهج  قرب  قرز و  میـس و  رز و  زا  امـشتسد  ارچ  هـک  دـنریگ  هدرخ  یمه  ناـشیا  رب  دنونـشن و 
رد یپ  رد  یپ  ار  ناشیاهناتساد  میرک  نآرق  هک  دنتسه  یناسک  ور  هلابند  نانیا  يرآ ، تسین .  امش  رایتخا  رد  ناهج  خرس  دیفس و  ياهخاک 
زا يراب  تسا .  اجک  اونش  شوگ  اما  تسا  هدرک  توعد  نانآ  موشتشونرـس  زا  نتفرگ  تربع  هب  ار  ناگمه  هدناوخ و  ورف  نایناهج  شوگ 

داعبا همه  ناسنا و  يرطف  تخاس  زا  یهاـگآ  ساـسا  رب  یتسیاـبیم  یعاـمتجا  ياـهماظن  تفگ  تسیاـبیم  تمکح  هویـش  اـب  توعد  باـب 
نتفای دوش و  میظنت  دـنکیم  کمک  یئاهن  فدـه  هب  ندیـسر  رد  ار  وا  هک  یلماوع  تخانـش  شنیرفآ و  فدـه  هب  هجوت  اب  يو و  يدوجو 

يداینب و لـئاسم  نتخانـشتشا  راـظتنا  ناوتیم  اـم  هشیدـنا  زا  هچنآ  تسین و  يداـع  ياـهناسنا  ياـهزغم  ناوت  رد  ياهدـیچیپ  لومرف  نینچ 
ناسنا و ناهج و  هدـننیرفآ  تخانـش  ینعی  ددرگ  يزیریپ  رتراوتـسا  رتمکحم و  هچ  ره  تسیابیم  هک  تسا  اـهماظن  نیا  یلک  ياـههدولاش 

هدوشگ رـشب  يورارف  یئاهن  فده  يوس  هب  تکرح  ریـس و  يارب  میکح  هدننیرفآ  هک  یهار  تخانـش  رـشب و  یگدنز  يرادفده  تخانش 
چیه نودب  نتشادرب و  راوتـسا  ماگ  ندرک و  يوریپ  یهلا  ياهییامنهار  زا  ندروآ و  هار  رد  رـس  تسا و  ندرپس  وا  هب  لد  تبون  هاگنآ  تسا 

یتـسه ماـجنا  زاـغآ و  هـب  دـنتفرگن و  هرهب  لـقع  يدادادــختمعن  زا  یناـسک  رگا  اـما  نـتفرگ .  باتــش  ندوـمیپ و  هار  یلزلزت  دــیدرت و 
دوخ و ياهورین  دـندروآ و  دـیدپ  یماـظن  دـندیزگرب و  یهار  دوخ  هاوخلد  هب  دـندرکن و  لـح  ار  یگدـنز  يداـینب  لـئاسم  دندیـشیدنین و 

ياهیورجک اهیـشیدناژک و  اهیتسرپيوه و  اهیدرخبان و  اهیهاوخدوخ و  ياهدمآیپ  هب  دیاب  یناسک  نینچ  دنتـشاذگ  نآ  رـس  رب  ار  نارگید 
يژولوئدـیا نتفای  يرآ ! دـننک .  شنزرـس  ناشهنادواج  ياهیتخبدـب  اـهیماکان و  رب  ار  یـسک  دـیابن  ماجنارـس  دـنوش و  مزتلم  مه  ناـشدوخ 

لحتسرد تروص  هب  نآ  يداینب  لئاسم  ددرگن و  راوتـسا  ینیب  ناهج  ياـههیاپ  اـت  تسا و  حیحـص  ینیب  ناـهج  نتـشاد  ورگ  رد  حـیحص 
میسانشن ار  اهتسه  ات  تسب و  دیما  ییاشگهار  زاسراک و  بولطم و  يژولوئدیا  نتفای  هب  ناوتیمن  ددرگن  عفد  فلاخم  ياههسوسو  دوشن و 

ناسنا هاگآ  ترطف  رادـیب و  نادـجو  هک  تسیاهناـگهس  ياهـشسرپ  ناـمه  ینیب  ناـهج  يداـینب  لـئاسم  و  میـسانشب .  ار  اهدـیاب  میناوتیمن 
یسانش ادخ  دناهدیمان  نید  لوصا  ار  اهنآ  یمالسا  نادنمشناد  هک  تسین  تهجیب  دیوجیم و  اهنآ  يارب  ياهدننک  عناق  یعطق و  ياهخساپ 

 . تسیک امنهار  تسا و  مادک  هار  خساپ  رد  یسانش  توبن  یحو و  تسا و  مادک  ماجنا  خساپ  رد  یـسانش  داعم  تسا  مادک  زاغآ  خساپ  رد 
تیمها و هب  يرگید  هار  زا  بیترت  نیدـب  تسا و  یفـسلف  یلقع و  ياههشیدـنا  نوهرم  اهنآ  یعطق  حیحـص و  لح  هک  تسا  ادـیپ  هتفگان  و 

میربیم یپ  یسانش  یتسه  یسانشتخانش و  اهنآ  شیپاشیپ  یفسلف و  لئاسم  ترورض 
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تیناسنا زار 

نیا نآ  دـنازیگنارب و  ار  وجیلاعت  تمه و  ـالاو  ياـهناسنا  دـناوتیم  هک  دراد  دوجو  هفـسلف  ترورـض  تیمها و  نتخانـش  يارب  یموس  هار 
هتخانـش یگژیو  نیا  اـب  تاـناویح  همه  تسا  نیا  شناـیب  تسا و  هفـسلف  ياهدرواتـسد  ورگ  رد  ناـسنا  یقیقحتیناـسنا  اـساسا  هـک  تـسا 
تاناویح فص  زا  درادن  يروعش  وحن  چیه  هک  يدوجوم  دنهدیم و  ماجنا  زیارغ  زا  هتساخرب  هدارا  روعـش و  اب  ار  دوخ  لاعفا  هک  دنوشیم 

یعیبط زیارغ  عبات  يو  هدارا  هن  تسا و  یـسح  كرد  هب  رـصحنم  وا  كرد  هن  هک  دراد  دوجو  يزاتمم  عون  تاناویح  ناـیم  رد  تسا  جراـخ 
هب ناسنا  زایتما  نخـس  رگید  هب  دریگیم و  لکـش  نآ  ییامنهار  وترپ  رد  شاهدارا  هک  دراد  لقع  مان  هب  يرگید  هدـننک  كرد  يورین  هکلب 

هزیگنا دریگن و  راـکب  تسرد  ار  دوخ  لـقع  يورین  دزرو و  تعاـنق  یـسح  تاـکاردا  هب  اـهنت  يدرف  رگا  سپ  تسوا  شیارگ  شنیب و  عون 
رتهارمگ مه  ناـیاپراهچ  زا  میرک  نآرق  ریبعت  هب  هکلب  تسین  شیب  یناویح  عقاو  رد  دـشاب  یناویح  زیارغ  ناـمه  مه  شتانکـس  تاـکرح و 

هار اهنآ  ساسا  رب  دریگ و  راـک  هب  زاستشونرـس  لـئاسم  نیرتمهم  هار  رد  ار  دوخ  لـقع  هک  تسا  یـسک  یقیقح  ناـسنا  نیا  رب  اـنب  تسا . 
ره يارب  هک  یلئاسم  نیرتياهشیر  هک  دش  مولعم  هتـشذگ  تانایب  زا  دزادرپب و  نآ  ندومیپ  هب  تیدج  اب  سپـس  دسانـشب و  ار  نتـسیز  یلک 

تـسا ینیب  ناهج  يداینب  لئاسم  نامه  دـیامنیم  ءافیا  ار  یتایح  شقن  رـشب  یعاـمتجا  يدرف و  تشونرـس  رد  تسا و  حرطم  هاـگآ  ناـسنا 
تداعس هن  هفـسلف  ياهدرواتـسد  زا  يریگهرهب  نودب  هکنآ  لصاح  تسا .  یفـسلف  ياهـشالت  نوهرم  اهنآ  یئاهن  یعطق و  لح  هک  یلئاسم 

یناسنا یقیقح  لامک  هب  ندیسر  هن  یعامتجا و  تداعس  هن  تسا و  رسیم  يدرف 

ههبش دنچ  باوج 

یماگنه تانایب  نیا  ش 1 . میزادرپیم : کی  ره  باوج  اهنآ و  نیرتمهم  رکذ  هب  هک  دوش  حرطم  یتاهبـشتسا  نکمم  تانایب  نیا  ربارب  رد 
رد رصحنم  ار  نآ  يداینب  لئاسم  نتخانش  هار  یفـسلف و  ینیب  ناهج  هب  رـصحنم  ار  ینیب  ناهج  هک  دنک  تابثا  ار  هفـسلف  ترورـض  دناوتیم 

ج ینافرع .  ینیب  ناهج  ینید و  ینیب  ناهج  یملع  ینیب  ناهج  دننام  دراد  دوجو  مه  يرگید  ياهینیب  ناهج  هک  یتروص  رد  مینادب  هفسلف 
حیحـص ياـنعم  هب  یملع  ینیب  ناـهج  نیا  رب  اـنب  تسین و  یبرجت  مولع  ناوت  رد  لـئاسم  هنوـگنیا  لـح  میاهداد  حیـضوت  اـهراب  هکناـنچ  . 1

رب فقوتم  تخانـش  نیا  یلو  میـشاب  هتخانـش  ار  قح  نید  ام  هک  دوب  دـهاوخ  زاـسراک  یتروص  رد  ینید  ینیب  ناـهج  اـما  درادـن و  یتیعقاو 
تابثا ارنآ  هدنریگ  هدنتسرف و  ناوتیمن  یحو  ياوتحم  دانتسا  هب  هک  تسا  نشور  تسا و  لاعتم  يادخ  ینعی  وا  هدنتـسرف  ربمایپ و  نتخانش 

هطبار رد  هکنانچ  ینافرع  ینیب  ناـهج  اـما  دوشیم و  تباـث  وا  دوجو  سپ  تسه  ادـخ  دـیوگیم  نآرق  نوچ  تفگ  ناوتیمن  ـالثم  درک و 
ساسا رب  تسیابیم  هک  تسا  كولـس  ریـس و  حیحـص  هار  تخانـش  لاعتم و  يادـخ  یلبق  تخانـش  رب  فقوتم  دـش  هراشا  نافرع  هفـسلف و 

رد هفسلف  ینیب و  ناهج  لئاسم  لح  يارب  شالت  ش 2 . ( 4 . ) دوشیم یهتنم  هفسلف  هب  تیاهن  رد  اههار  همه  سپ  دوش  تابثا  یفسلف  لوصا 
هب يدـیما  نادـنچ  لئاسم  نیا  یگدرتسگ  قمع و  هب  هجوت  اب  یلو  دـشاب  راودـیما  دوخ  شالت  هجیتن  هب  صخـش  هک  تسا  هتـسیاش  یتروص 

دیما هک  میزادرپب  یلئاسم  یسررب  هب  تسین  مولعم  نآ  نایاپ  هک  یهار  رد  رمع  فرص  ياجب  تسا  رتهب  نیا  رب  انب  تشاد  ناوتیمن  تیقفوم 
فشک رد  نادنمشناد  یملع  ياهـشالت  جیاتن  هب  دیما  زا  رتمک  هجو  چیه  هب  لئاسم  نیا  لح  هب  دیما  الوا  ج 2 . میراد .  اهنآ  لح  هب  يرتشیب 
يرگید لماع  هکلب  تسین  لامتحا  رادـقم  ینعی  لماع  کی  عبات  اهنت  لامتحا  شزرا  ایناث  تسین و  تعیبط  ياهورین  ریخـست  یملع و  رارـسا 

هب هجوت  اب  دنکیم و  نییعت  ار  لامتحا  شزرا  هک  تسا  لماع  ود  نیا  برض  لصاح  تسا و  لمتحم  رادقم  نآ  تشاد و  روظنم  دیاب  زین  ار 
لامتحا شزرا  مه  زاب  دشاب  فیعـض  مه  ردـق  ره  لامتحا  رادـقم  تسا  يدـبا  ناهج  رد  ناسنا  تیاهن  یب  تداعـس  اجنیا  رد  لمتحم  هکنیا 

نئمطم هفسلف  شزرا  هب  ناوتیم  هنوگچ  ش 3 . دشاب .  یهانتم  دودحم و  نآ  هجیتن  هک  تسا  یهار  ره  رد  تیقفوم  لامتحا  شزرا  زا  رتشیب 
هفسلف اب  تفلاخم  ج 3 . تسا .  هدش  لقن  نآ  تمذم  رد  زین  یتایاور  یتح  دناهدرک و  تفلاخم  نآ  اب  يدایز  نادنمـشناد  هک  یلاح  رد  دوب 
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هب عقاو  رد  ناملـسم  ضرغ  یب  هاگآ و  نادنمـشناد  تفلاخم  یلو  تسا  هتفرگ  ماجنا  یتوافتم  ياههزیگنا  اـب  فلتخم و  صاخـشا  فرط  زا 
هدوبن قفاوم  یمالـسا  ینابم  اب  ناشیا  رظن  هب  مک  تسد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هدوب  یجیار  یفـسلف  ياههشیدـنا  هعومجم  اـب  تفلاـخم  ياـنعم 
تسا ترابع  یفسلف  شالت  زا  ام  روظنم  اما  دوب  ینعم  نیا  رب  لمح  لباق  دوب  هدیسر  هفسلف  زا  شهوکن  رد  مه  يربتعم  تیاور  رگا  تسا و 
نآرق همکحم  تایآ  دـیکات  دروم  راک  نیا  ترورـض  تسا و  لح  لباق  یلقعت  شور  اب  اهنت  هک  یلئاسم  لح  هار  رد  لـقع  نتفرگ  راـکب  زا 
دننام دوشیم  هظحالم  میرک  نآرق  نتم  رد  یتح  تایاور و  رد  شالت  نیا  زا  یناوارف  ياههنومن  هکنانچ  دـشابیم  هفیرـش  تایاور  میرک و 

باتک و رد  یفسلف  یلقعت و  شور  اب  ینیب  ناهج  لئاسم  رگا  ش 4 . تسا .  هدشتنس  باتک و  رد  داعم  دیحوت و  باب  رد  هک  ییاهلالدتسا 
ناینانوی زا  ابلاغ  هک  یثحابم  میزادرپب  اهنآ  رد  هدـش  حرطم  ثحابم  یفـسلف و  بتک  هب  اـم  هک  تسه  يزاـین  هچ  رگید  هدـش  یـسررب  تنس 

زا هتسد  نیا  جارختسا  ایناث  دهدیمن  رییغت  ار  اهنآ  یفـسلف  تیهام  تنـس  باتک و  رد  یفـسلف  ثحابم  حرط  الوا  ج 4 . تسا .  هدـش  سابتقا 
هقباس تسا و  هتفرگ  ماجنا  یمالسا  مولع  ریاس  لوصا و  هقف و  دروم  رد  هکنانچ  درادن  یعنام  چیه  ملع  کی  لکش  رد  اهنآ  میظنت  لئاسم و 

رد اثلاث  تسا  نینچ  زین  تئیه  بط و  باسح و  هکنانچ  دهاکیمن  لئاسم  نیا  جرا  زا  اهنآ  زا  سابتقا  یتح  ناینانوی و  بتک  رد  ثحابم  نیا 
ونبون هک  یتاهبش  هب  یئوگخساپ  يارب  رادقم  نیا  تسا و  هدوب  عیاش  رصع  نآ  رد  هک  هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  یتاهبش  اهنت  تنس  باتک و 

ياهـشالت ینید  نایاوشیپ  نانخـس  میرک و  نآرق  تادـیکات  قبط  تسیابیم  هکلب  تسین  یفاـک  دوشیم  ءاـقلا  يداـحلا  ياـهبتکم  يوس  زا 
ش 5. دوش .  لصاح  اهنآ  هراب  رد  ياههبـش  هنوگ  ره  هب  یئوگخـساپ  هقح و  دیاقع  زا  عافد  يارب  یفاک  یگدامآ  ات  دـبای  شرتسگ  ینالقع 

تحـص زا  نانیمطا  بلـس  بجوم  اـهنآ  هب  هجوت  دراد و  دوجو  هفـسالف  دوخ  ناـیم  رد  هک  تسا  یتاـفالتخا  هفـسلف  صقن  رب  لـیلد  نیرتهب 
یتافالتخا یهقف  لئاسم  رد  زین  ءاهقف  هکنانچ  تسا  ریذپان  بانتجا  يرما  یملع  ره  يرظن  لئاسم  رد  فالتخا  ج 5 . دوشیم .  ناشیا  شور 

هراب رد  مه  نادیضایر  رفن  ود  فالتخا  هکنانچ  دوشیمن  نآ  هژیو  شور  هقف و  ملع  نالطب  لیلد  تافالتخا  هنوگنیا  هک  یتروص  رد  دنراد 
رب هک  دشاب  دهعتم  نادنمـشیدنا  يارب  يدنمورین  هزیگنا  دـیاب  تافالتخا  نیا  هب  هجوت  تسین و  تایـضایر  نالطب  لیلد  یـضایر  هلاسم  کی 

مولع رد  هک  دـناهدش  هدـید  یناسک  ش 6 . دـنبایتسد .  يرتنئمطم  جـیاتن  هب  ات  دـنیازفیب  دوخ  راکتـشپ  تماقتـسا و  شـشوک و  شالت و 
یعامتجا لئاسم  رد  مه  دناهدوب و  ییاهفعض  هطقن  ياراد  یقالخا  یصخش و  لئاسم  رد  مه  یلو  دناهتشاد  ینیسحت  لباق  تاقیقحت  یفسلف 

ینعم نیا  هب  هفسلف  ترورض  تیمها و  رب  دیکات  ج 6 . تسناد .  یعامتجا  يدرف و  تداعس  دیلک  ار  هفسلف  ناوتیم  هنوگچ  سپ  یـسایس  و 
هک تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  تسا  نآ  قبط  رب  یلمع  راتفر  حیحص و  يژولوئدیا  نتـشاد  يارب  یفاک  طرـش  همات و  تلع  ملع  نیا  هک  تسین 

میقتـسم هار  تخانـش  تسا و  نآ  نتخانـش  رب  فقوتم  تسار  هار  ندومیپ  ینعی  دـشابیم  بولطم  يژولوئدـیا  هب  یبایتسد  يارب  مزال  طرش 
ای داتـسیا  مود  ماگ  رد  یلو  تشادرب  تسرد  ار  لوا  ماگ  یـسک  رگا  نآ و  یفـسلف  لـئاسم  لـح  حیحـص و  ینیب  ناـهج  نتـشاد  رب  فقوتم 

هدرک ییوجیپ  مود  ماگ  رد  ار  وا  فارحنا  ای  فقوت  تلع  دیاب  هکلب  تسا  هدوب  فرحنم  مه  لوا  ماگ  رد  هک  تسین  نآ  لیلد  دش  فرحنم 

هصالخ

یگدـنز هدولاش  هک  ینیب  ناهج  يداینب  لئاسم  لح  رد  یتعنـص  یبرجت و  ياههنیمز  رد  فرگـشتفرشیپ  مغر  یلع  اضف  رـصع  ناـسنا  - 1
یهجوت الصا  دناهتخادرپ و  یناویح  زیارغ  ءاضرا  هب  اهنت  روخآ  رد  رس  نایاپراهچ  دننام  یضعب  تسا و  ناوتان  دنهدیم  لیکـشت  ار  یناسنا 
ياهماظن یعامتجا و  یـسایس  ضقانتم  ياهبتکم  - 2 دـناهدش .  ارگچوپ  دـناهدناماو و  اهنآ  لح  رد  رگید  یـضعب  دـنرادن و  لئاسم  نیا  هب 

شنیب نادقف  زا  دوخ  هبون  هب  هک  تسا  یعامتجا  لئاسم  لح  رد  ناسنا  ینادرگرس  زا  ییاههنومن  زین  مسیلایـسوس  يرادهیامرـس و  يداصتقا 
لئاسم لح  یتسه و  تخانـش  هار  رد  ار  دوخ  لقع  تسخن  هک  تسا  یـسک  یعقاو  ناـسنا  - 3 دریگیم .  تاشن  یفـسلف  لئاسم  رد  حیحص 

هب اهتـسه  نیا  تخانـش  ساسا  رب  هاگنآ  تسا و  اـجک  يوس  هب  اـجک و  رد  اـجک و  زا  تسیک و  دـمهفب  دریگ و  راـکب  ینیب  ناـهج  يداـینب 
نیا همه  - 4 دـیامیپب .  ار  هار  نآ  تیدـج  اب  سپـس  دزادرپب و  اهدـیاب  نتخانـش  ینعی  یئاهن  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  حیحـص  هار  نتخاـنش 
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يدرف و تداعـس  هلمج  کی  رد  دـنکیم و  تباث  ار  نید  لوصا  ینیب  ناهج  يداینب  لـئاسم  لـح  يارب  ینـالقع  شـالت  ترورـض  بلاـطم 
نیا رب  انب  تسا  یفـسلف  لئاسم  خنـس  زا  ینیب  ناهج  لـئاسم  - 5 تسا .  هفـسلف  ياهدرواتـسد  نوهرم  یناسنا  لامک  هب  ندیـسر  یعامتجا و 

لئاسم لح  رد  تیقفوم  دـیما  - 6 دنتـسه .  هفـسلف  هب  دـنمزاین  مه  ینافرع  ینید و  ياهینیب  ناهج  تسین و  شیب  یبارـس  یملع  ینیب  ناهج 
لامتحا ردق  ره  دراد  دودحمان  شزرا  نآ  هجیتن  نوچ  هکنیا  رب  هوالع  تسین  تعیبط  رارـسا  فشک  هب  دـیما  زا  رتمک  هجو  چـیه  هب  یفـسلف 
تفلاخم - 7 دشاب .  هتـشاد  يدودحم  هجیتن  هک  تسا  يراک  ره  رد  تیقفوم  لامتحا  زا  رتدنمـشزرا  مه  زاب  دـشاب  فیعـض  نآ  هب  ندیـسر 

یضعب هک  هدوب  یجیار  یفسلف  ءارآ  هعومجم  اب  تفلاخم  يانعم  هب  تقیقح  رد  هفسلف  اب  ناملسم  ضرغ  یب  هاگآ و  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
دهدیمن و رییغت  ار  اهنآ  یفسلف  تیهام  تنس  باتک و  رد  یفسلف  لئاسم  زا  یـضعب  حرط  - 8 تسا .  هدوبن  قفاوم  یمالسا  ینابم  اب  اهنآ  زا 

يرما رگید  ملع  ره  دـننام  یفـسلف  لئاسم  رد  فالتخا  - 9 دزاسیمن .  يداحلا  تاهبـش  همه  عفد  يارب  یفـسلف  ياهـشالت  زا  زاینیب  ار  اـم 
شـشوک شالت و  رب  نآ  هب  هجوت  اب  دیاب  هکلب  درک  دادـملق  یلقعت  یفـسلف و  شور  نالطب  رب  یلیلد  ارنآ  ناوتیمن  تسا و  ریذـپان  بانتجا 

تسین یعامتجا  يدرف و  تداعس  يارب  مزال  طیارش  همه  نیمات  يانعم  هب  هفـسلف  ترورـض  - 10 دوزفا .  رتنئمطم  جـیاتن  هب  یبایتسد  يارب 
هیثاج هروس  هیآ 179 3 - فارعا  هروس   2  - هیآ 12 دمحم  هروس  - 1 اهتشونیپ : تسا  نآ  یساسا  مزال و  طرـش  لیـصحت  يانعم  هب  هکلب 

. دینک هعجارم  یقیبطت  يژولوئدیا  زا  مود  سرد  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  هیآ 24 4 -

یسانشتخانش مود : شخب 

یسانشتخانش همدقم  مهدزای - سرد 

یسانشتخانشتیمها

هلـسلس کی  دریگیم  تاشن  یهاگآ  زا  شیاـهتیلاعف  هک  هاـگآ  دوجوم  کـی  ناونع  هب  ناـسنا  يارب  هک  دـش  نشور  یتامدـقم  ياـهثحب  زا 
هدرک جراختیناسنا  زرم  زا  ار  وا  اهنآ  حیحـص  ياهخـساپ  نتفای  يارب  شالت  زا  ندرک  یلاخ  هناش  لفاغت و  هک  تسا  حرطم  يداینب  لـئاسم 

ینارگن دنکیمن و  دنـسرخ  ار  شیوجتقیقح  نادجو  هکنیا  رب  هوالع  یلدود  کش و  لاح  رد  ندنام  یقاب  دزاسیم و  قحلم  نایاپراچ  هب 
طلغ و ياهلحهار  هکنانچ  دروآیم  راب  هب  كانرطخ  انایحا  كرحتیب و  اتـسیا و  يدوجوم  ار  يو  دـیامنیمن  عفر  ار  لمتحم  تیلوئـسم  زا 

دسافم لماع  نیرتياهشیر  دننک و  مهارف  ار  یعامتجا  یتخبـشوخ  یناور و  شمارآ  دنناوتیمن  زین  يراگناچوپ  يرگیدام و  دننام  یفارحنا 
هب ریذپان  یتسـس  خسار و  یمزع  اب  هک  تسین  نیا  زج  ياهراچ  سپ  درک  وجتـسج  اهیـشیدناژک  اهینیبژک و  رد  دیاب  ار  یعامتجا  يدرف و 
مه میزاس و  راوتـسا  ار  دوخ  یناسنا  یگدـنز  ياههیاپ  مه  ات  میزرون  غیرد  هار  نیا  رد  یـششوک  چـیه  زا  میزادرپب و  لـئاسم  نیا  یـسررب 

نونکا مینک .  يریگولج  شیوخ  هعماج  رد  فرحنم  ياهبتکم  جاور  تسردان و  ياههشیدـنا  ذوفن  زا  میهد و  يرای  هار  نیا  رد  ار  نارگید 
هدـنامن و یقاب  نآ  هب  تبـسن  ياهسوسو  دـیدرت و  کش و  هنوگچیه  ياج  هدـش و  نشور  ـالماک  یفـسلف  ینـالقع و  شـالت  ترورـض  هک 

لقع ایآ  هک  میوشیم  هجاوم  لاؤس  نیا  اب  ماگ  نیتسخن  رد  میاهدرک  ریذپان  بانتجا  يرورض و  ار  ریسم  نیا  رد  كولس  ریـس و  رب  تمیزع 
دوشن لح  شخب  نیا  لئاسم  ات  دهدیم و  لیکشت  ار  یسانشتخانش  لئاسم  يزکرم  هتسه  شسرپ  نیا  دراد .  ار  لئاسم  نیا  لح  ناوت  رشب 
ياعدا هدـشن  تباث  ینالقع  تخانـش  شزرا  هک  یماگنه  ات  اریز  دـسریمن  یفـسلف  مولع  رگید  یـسانش و  یتسه  لئاسم  یـسررب  هب  تبون 

نیا لـقع  اـجک  زا  هک  تشاد  دـهاوخ  دوجو  یلاؤس  نینچ  هراومه  تسا و  ینتفریذـپان  هدوهیب و  یلئاـسم  نینچ  يارب  یعقاو  لـح  هار  هئارا 
تناک و مویه و  دـننام  برغ  هفـسلف  سانـشرس  ياههرهچ  زا  يرایـسب  هک  تسا  اـج  نیا  رد  تسرد  و  دـشاب .  هدرک  لـحتسرد  ار  هلئـسم 

یتح دـناهتخاس و  نوگژاو  ار  یبرغ  عماوج  گـنهرف  داـینب  دوختسرداـن  تاـیرظن  اـب  دـناهدیزغل و  اـهتسیوتیزوپ  همه  تنک و  تسوگا 
اهبتکم هنوگنیا  هدننک  هابت  هدننکش و  جاوما  هنافساتم  دناهدناشک و  یهارمگ  هب  ار  ارگراتفر  ناسانشناور  اصوصخم  رگید  مولع  نادنمشناد 
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دنمورین راوتسا و  هفسلف  هانپ  رد  هک  يریذپانبیسآ  تخـسرس و  ياههرخـص  عیفر و  ياههلق  زج  هتفای و  شرتسگ  زین  ناهج  طاقن  رگید  هب 
میرادرب و يراوتـسا  اب  ار  نیتسخن  ماگ  ات  میـشوکب  دـیاب  نیا  رب  انب  تسا .  هداد  رارق  ریثات  تحت  شیباـمک  ار  نارگید  دناهتـشاد  رارق  یهلا 

رگید لحارم  لاعتم  يادخ  يرای  هب  میناوتب  ات  میراذگ  راک  هب  رتشیب  هچ  ره  ناقتا  ماکحتـسا و  اب  ار  دوخ  یفـسلف  هشیدنا  خاک  يانب  گنس 
میسرب بولطم  فده  هب  مییامیپب و  یگتسیاش  هب  زین  ار 

یسانشتخانش هچخیرات  هب  یهاگن 

هلئسم هک  تفگ  ناوتیم  یلو  درادن  مولع  خیرات  رد  يدایز  هقباس  یفسلف  مولع  زا  ياهخاش  ناونع  هب  يژولومتسیپا  یسانشتخانش  هچرگ 
نیتسخن دیاش  تسا و  هدوب  حرطم  شیبامک  هفسلف  ياهنارود  نیرتمیدق  زا  دهدیم  لیکـشت  ارنآ  لئاسم  یلـصا  روحم  هک  تخانـش  شزرا 

نداد شیاـمن  يارب  تخانـش  رازبا  نیا  ییاـسران  ساوح و  ياـهاطخ  فـشک  هدـش  هلئـسم  نیا  هب  نادنمـشیدنا  هجوـت  بجوـم  هک  یلماـع 
لباق ار  یـسح  تاکاردا  دـنهدب و  یلقع  تاکاردا  هب  يرتشیب  ياـهب  ناـیئائلا  هک  دـش  بجوم  رما  نیمه  تسا و  هدوب  یجراـخ  ياـهتیعقاو 

راکفا و دییات  تابثا و  يارب  یهورگ  ره  هک  یضقانتم  تالالدتسا  یلقع و  لئاسم  رد  نادنمـشناد  تافالتخا  رگید  يوس  زا  دننادن .  دامتعا 
هک دندرک  يور  هدایز  هنیمز  نیا  رد  يردقب  دننک و  راکنا  ار  یلقع  تاکاردا  شزرا  هک  داد  لاجم  اهتـسیفوس  هب  دندرکیم  ناشدوخ  ءارآ 

وطـسرا هکنیا  ات  دش  حرطم  يرتيدج  تروص  هب  تخانـش  هلئـسم  سپ  نیا  زا  دـنداد .  رارق  راکنا  کش و  دروم  ار  یجراختیعقاو  اساسا 
دنچ تسیب و  تشذگ  زا  دعب  مه  زونه  هک  درک  نیودت  اهلالدتسا  شجنس  ندیـشیدنا و  تسرد  يارب  یطباوض  ناونع  هب  ار  یقطنم  لوصا 
رـشب زاـین  دروم  قطنم  زا  یـشخب  ناونع  هب  ارنآ  ماجنارـس  نآ  اـب  هزراـبم  اـهلاس  زا  سپ  اهتـسیسکرام  یتـح  دـشابیم و  هدافتـسا  دروم  نرق 

رد هکناـنچ  دـمآ و  دـیدپ  یلقع  یـسح و  تاـکاردا  هب  يرازگـشزرا  رد  یتاـناسون  ناـنوی  هفـسلف  ییافوکـش  نارود  زا  دـعب  دـناهتفریذپ . 
اجیردت یبرجت  مولع  تفرشیپ  سناسنر و  دهع  زا  دعب  داد و  خر  اپورا  رد  ییارگ  کش  نارحب  رگید  هبترم  ود  میدرک  هراشا  لوا  ياهسرد 

ياههرهچ هاـگهگ  مه  ناـیارگلقع  ناـیم  رد  دـنچ  ره  تسا  نیمه  بلاـغ  شیارگ  مه  نونکا  هکناـنچ  تفاـی  يرتشیب  جاور  ییارگ  سح 
رد زتین و  بیـال  هلیـسو  هب  اـپورا  هراـق  رد  یـسانشتخانش  هراـبرد  کیتامتـسیس  ياهـشهوژپ  نیتـسخن  اـبیرقت  دـناهدومن .  خر  ياهتـسجرب 

هلیسو هب  كال  ياهشهوژپ  تفرگ  لکش  امسر  یفسلف  مولع  زا  یلقتـسم  هخاش  بیترت  نیدب  تفای و  ماجنا  كال  ناج  هلیـسو  هب  ناتـسلگنا 
هب درک  فیعـضت  ار  نایارگلقع  تیعقوم  اجیردـت  تفاـی و  ترهـش  ناـشیا  ییارگ  هبرجت  بتکم  دـش و  لاـبند  مویه  یلکراـب و  شفـالخا 

تناـک دـش .  عـقاو  موـیه  راـکفا  ریثاـت  تحت  ادـیدش  دراد  رارق  ناـیارگلقع  حاـنج  رد  هک  یناـملآ  فورعم  فوـسلیف  تناـک  هک  يروـط 
یبرجت مولع  هدودحم  رد  اهنت  ار  يرظن  لقع  تاکاردا  شزرا  یلو  درک  دادملق  هفسلف  هفیظو  نیرتمهم  ار  لقع  ناوت  تخانش و  یبایـشزرا 

البق دـنچ  ره  تخاس  دراو  کیزیفاتم  رکیپ  رب  نایارگلقع  نایم  زا  ار  نیگمهـس  هبرـض  نیتسخن  تفریذـپ و  اهنآ  تمدـخ  رد  یـضایر و  و 
تروـص هب  اهتـسیوتیزوپ  هلیـسو  هب  مه  ادـعب  دوـب و  هدرک  زاـغآ  ار  یتخـس  هـلمح  مسیرپـمآ  ییارگ  هـبرجت  بـتکم  هتـسجرب  هرهچ  موـیه 

دوشیم راکشآ  یبرغ  هفسلف  طاطحنا  زار  یفسلف و  ياههتشر  ریاس  رد  یسانشتخانش  ینیع  ریثات  بیترت  نیدب  دش  لابند  يرتيدج 

یمالسا هفسلف  رد  تخانش 

تسیب و تشذگ  زا  دعب  هک  يروط  هب  هدمآ  شیپ  یسانشتخانش  هنیمز  رد  هژیوب  یبرغ  هفـسلف  يارب  هک  ییاهنارحب  تاناسون و  فالخ  رب 
تسا هدش  مه  رتنازرل  شیاههیاپ  تفگ  ناوتیم  هکلب  هتفاین  تسد  يراوتسا  مکحم و  هاگیاپ  رب  اهنت  هن  مه  زونه  نآ  رمع  لوط  زا  نرق  جنپ 

هدیدرگن نارحب  بارطضا و  لزلزت و  شوختسد  هاگچیه  هدوب و  رادروخرب  يراوتسا  دنمورین و  عضوم  زا  هراومه  یمالسا  هفسلف  سکع  رب 
عـضوم هتـسویپ  یلو  هدرک  ریگرد  ار  یمالـسا  هفـسالف  هاگهگ  هدمآ و  دوجوب  نآ  رانک  رد  یفلاخم  ياهـشیارگ  شیبامک  هکنیا  اب  تسا و 

راکب تیمها  دنهاکب و  یـسح  براجت  جرا  زا  هکنیا  نودـب  هدوب و  ظوفحم  الماک  یکیزیفاتم  لئاسم  رد  لقع  تلاصا  رب  ینبم  ناشیا  عطاق 
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اب دروـخرب  دناهتـشاد و  دـیکات  یفـسلف  لـئاسم  لـح  رد  یلقعت  دـتم  زا  هدافتــسا  رب  دـننک  راـکنا  یعیبـط  موـلع  رد  ار  یبرجت  شور  يریگ 
ورین و رب  هکلب  هدرواین  دیدپ  ناشیا  رد  یفعض  یتسس و  اهنت  هن  ناگشیپ  لدج  نادقتنم و  اب  ندرک  مرن  هجنپ  تسد و  فلاخم و  ياهشیارگ 
رتمواـقم و نانمـشد  تـالمح  ربارب  رد  رتروراـب و  رتافوکـش و  زورب  زور  یمالـسا  هفـسلف  تخرد  هک  هدوـب  نینچ  تسا و  هدوزفا  ناـشناوت 

ادختساوخ هب  دراد و  ار  یفیرح  ره  رب  يزوریپ  شیوخ و  هقح  عضاوم  زا  عافد  رب  لماک  تردق  نونکا  مه  تسا و  هدش  رتریذپان  بیـسآ 
لک رب  ار  یمالـسا  گنهرف  هرطیـس  هنیمز  حـتف و  ار  ناهج  یفـسلف  لفاحم  دوخ  یلوصا  تاـیرظن  نییبت  هئارا و  يارب  تاـناکما  شرتسگ  اـب 

زا یکیتس  هتفرگیم  هیام  عبنم  ود  زا  ابلاغ  هتـشاد  ار  هفـسلف  اب  تفلاخم  گـنهآ  شیباـمک  هک  ییاهـشیارگ  درک .  دـهاوخ  مهارف  ناـهج 
ادابم هکنآ  میب  زا  دناهدیدیم و  راگزاسان  تنـس  باتک و  رهاوظ  اب  ار  ناشدوخ  رـصع  رد  جـیار  یفـسلف  ءارآ  زا  ياهراپ  هک  یناسک  هیحان 

رب هک  ینابرشم  فراع  هیحان  زا  يرگید  دناهتساخیمرب و  تفلاخم  هب  اهنآ  اب  دوش  مدرم  یبهذم  دیاقع  یتسس  بجوم  راکفا  نیا  شرتسگ 
ینافرع كولس  یبلق و  ریس  زا  یگدنام  بقع  تلفغ و  بجوم  یفـسلف  شیارگ  ادابم  هکنیا  سرت  زا  دناهتـشاد و  دیکات  يونعم  ریـستیمه 
مالسا نیبم  نید  دننام  یقح  نید  هک  تسناد  دیاب  یلو  دناهدرکیم .  یفرعم  نیبوچ  ار  نایلالدتـسا  ياپ  دناهدادیمن و  نآ  هب  ییاهب  ددرگ 

جضن و اب  هکلب  تفرگ  دهاوخن  رارق  دـیدهت  دروم  دـشاب  هتـشاد  مه  ییاهیژک  اهیتساک و  دـنچ  ره  نافوسلیف  ياههشیدـنا  هیحان  زا  هاگچیه 
دوشیم و رتراکـشآ  شتیناقح  رترگهولج و  نآ  هلیـسو  هب  مالـسا  قیاقح  یگتخپان  یماخ و  لحارم  زا  نآ  تشذـگ  هفـسلف و  نتفای  دـشر 

رگید يوس  زا  نییبت و  ارنآ  يالاو  فراعم  يوس  کی  زا  هک  دیآیم  رد  نآ  يارب  يریذپان  نیشناج  هتسیاش و  رازگتمدخ  تروص  هب  هفسلف 
يرتلماک تروص  هب  لاعتم  يادـختساوخ  هب  ادـعب  هدوب و  نینچ  نونک  ات  هکنانچ  دـنکیم  عافد  نآ  زا  مجاهم  یفارحنا  ياهبتکم  ربارب  رد 

هدومن و نآ  هب  ییاهکمک  هراومه  هکلب  هتشادن  یهلا  هفـسلف  اب  يداضت  هاگچیه  ینافرع  يونعم و  كولـس  ریـس و  اما  تفای .  دهاوخ  همادا 
يارب عومجم  رد  اهتفلاخم  هنوگنیا  تفگ  دـیاب  دـش و  هراـشا  ناـفرع  اـب  هفـسلف  هطبار  رد  هکناـنچ  تسا  هتـشاد  تفاـیرد  نآ  زا  ییاـههرهب 
لزلزت ماکحتـسا و  تاـبث و  هب  هجوت  اـب  تسا .  هدوب  دـیفم  کـی  ره  ياـهزرم  ظـفح  يارب  طـیرفت و  طارفا و  يرگنوسکی و  زا  يریگوـلج 
ناونع هب  کیتامتـسیس و  مظنم و  تروص  هب  تخانـش  لئاسم  یلیـصفت  یـسررب  يارب  یترورـض  یمالـسا  هفـسلف  رد  لقع  عضوم  يریذپان 

هدش ءافتکا  هفـسلف  قطنم و  فلتخم  باوبا  رد  تخانـش  نوماریپ  ياهدـنکارپ  لئاسم  حرط  هب  اهنت  هدـماین و  شیپ  هفـسلف  زا  یلقتـسم  هخاش 
نایب اهنآ  ماکحا  ملع و  ماسقا  يرگید  باب  رد  هدـش و  هراـشا  نآ  نـالطب  نایئاطـسفوس و  نخـس  هب  یتبـسانم  هب  باـب  کـی  رد  ـالثم  تسا 

تروص هب  مه  انیس  نبا  نامز  ات  دشابیم  تخانش  لئاسم  حرط  يارب  بسانم  عضاوم  زا  یکی  هک  ینهذ  دوجو  هلاسم  یتح  تسا و  هدیدرگ 
یلو تسا .  هدشن  عقاو  هبناج  همه  ریگارف و  قیقحت  یسررب و  دروم  نآ  بناوج  فارطا و  مامت  مه  ادعب  هدوبن و  حرطم  لقتسم  هلئـسم  کی 

ار یهلا  هفـسلف  تاملـسم  زا  يرایـسب  هتفای و  ذوفن  ام  یگنهرف  لفاحم  رد  شیبامک  نایبرغ  ياههشیدنا  هک  یلعف  طیارـش  هب  هجوت  اب  نونکا 
راک نیا  اریز  داد  همادا  ثحابم  میظنت  حرط و  رد  ار  یتنس  شور  تشاد و  هاگن  هتسب  ار  هفسلف  لئاسم  رداک  ناوتیمن  تسا  هدرب  لاؤس  ریز 

اب هاوخان  هاوخ  هک  مه  ار  ام  نارکفنـشور  دنکیم  يریگولج  بتاکم  رگید  اب  دروخرب  هلیـسو  هب  هفـسلف  لماکت  دـشر و  زا  هکنیا  رب  هوالع 
نیا هک  دروآیم  دیدپ  ناشیا  رد  ار  یمهوت  نینچ  دزاسیم و  نیبدب  یمالـسا  هفـسلف  هب  تبـسن  دنوشیم  هدـش و  انـشآ  یبرغ  ياههشیدـنا 

شیارگ رب  زور  هب  زور  هجیتن  رد  درادـن و  ار  یفـسلف  ياهبتکم  ریاـس  اـب  يدرواـمه  ناوت  رگید  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ییآ  راـک  هفـسلف 
رد هتـشذگ  میژر  ناـمز  رد  دـنور  نـیا  هکناـنچ  دروآیم  راـبب  ار  یمیظع  هعجاـف  دوـشیم و  هدوزفا  هناـگیب  ياـهگنهرف  يوـس  هـب  ناـشیا 
هب هدش و  راثن  نآ  هار  رد  هک  یکاپ  ياهنوخ  مارتحا  هب  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  ساپ  هب  سپ  دوب .  دوهشم  نامدوخ  روشک  ياههاگشناد 

هضرع یتروص  هب  ار  اهنآ  میئازفیب و  هفسلف  ینابم  نییبت  هار  رد  نامدوخ  شالت  رب  تسیابیم  تسا  هدمآ  ام  هدهع  رب  هک  یهلا  هفیظو  مکح 
وجقح و ناناوج  يارب  هدوب  رـصع  نیا  یتدـیقع  ياهیدـنمزاین  هدـننک  نیمات  یفارحنا و  يداحلا و  ياهبتکم  تاهبـش  يوگخـساپ  هک  مینک 
ار یمالسا  گنهرف  دبای و  شرتسگ  یعیسو  حطس  رد  یمالسا  هفسلف  شزومآ  ات  دشاب  مضه  مهف و  لباق  رتهب  رتشیب و  هچ  ره  هوژپ  تقیقح 

دنک همیب  هناگیب  ياههشیدنا  ربارب  رد  يریذپبیسآ  زا 

لوا دلج  هفسلف  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


یسانشتخانش فیرعت 

هملک لداـعم  هک  هژاو  نیا  میهدـب  تخانـش  هژاو  نوماریپ  یحیـضوت  تسا  مزـال  میزادرپـب  یـسانشتخانش  ملع  فـیرعت  هب  هکنآ  زا  شیپ 
هب یهاگ  تسا و  عالطا  یهاگآ و  ملع و  قلطم  اب  يواسم  نآ  موهفم  نیرتماـع  دراد و  یفلتخم  ياـهدربراک  تسا  یبرع  ناـبز  رد  تفرعم 

عقاو و اب  قباطم  ملع  يانعم  هب  مه  یهاگ  هکنانچ  دوریم  راک  هب  یـسانشزاب  يانعم  هب  ینامز  دوشیم و  هداد  صاـصتخا  یئزج  تاـکاردا 
اهنآ رکذ  هب  يزاین  هک  هدـش  ظفل  یبایهشیر  یـسانشتغل و  رظن  زا  ییاهثحب  زین  نآ  یجراخ  ياهلداعم  هراـب  رد  ددرگیم  لامعتـسا  ینیقی 

رد دوش و  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  زج  ای  هدش  دای  یناعم  زا  کی  ره  هب  تسا  نکمم  یـسانشتخانش  ملع  عوضوم  ناونعب  تخانـش  اما  تسین . 
هک تسا  نیا  رتهب  درادـن  نآ  زا  یـصاخ  عون  هب  صاصتخا  تخانـش  لئاسم  یـسررب  زا  فدـه  هکنیا  هب  رظن  یلو  تسا  داد  رارق  عباـت  عقاو 
هب دـنمزاین  اهنت  هن  تسا و  میهافم  نیرتیهیدـب  نیرتنـشور و  زا  یکی  ملع  موهفم  دوش .  هدارا  ملع  قلطم  اـب  يواـسم  معا و  ياـنعم  ناـمه 
هب هک  یتارابع  دوش و  عقاو  نآ  فرعم  هک  درادـن  دوجو  نآ  زا  يرتحـضاو  موهفم  اریز  درادـن  ناکما  نآ  فیرعت  اساسا  هک  تسین  فیرعت 

قادصم نییعت  ای  اهنآ  رکذ  زا  روظنم  تسین و  یقیقح  فیرعت  دوریم  راک  هب  یفـسلف  ای  یقطنم  ياهباتک  رد  تفرعم  ملع و  فیرعت  ناونع 
نآ هدـیاف  دـناهدرک و  فیرعت  نهذ  رد  يزیچ  تروص  لوصح  هب  ار  ملع  نییقطنم  هکناـنچ  تسا  یـصاخثحبم  رد  اـی  ملع  رد  رظن  دروـم 

یتخانـش یتسه  لئاسم  زا  یـضعب  هراـبرد  هدـننک  فیرعت  هیرظن  هب  هراـشا  اـی  تسا و  یلوصح  ملع  ینعی  ناـشیا  رظن  دروم  قادـصم  نییعت 
دزن یئیـش  روضح  اـی  رگید  درجم  دزن  يدرجم  روـضح  زا  تسا  تراـبع  ملع  دـنیوگیم  هفـسالف  زا  یـضعب  هکناـنچ  تسا  نآ  هب  طوـبرم 
دوش هداد  تخانش  ملع و  هرابرد  یحیضوت  دشاب  رارق  رگا  دننک .  نایب  ملاع  ملع و  درجت  هرابرد  ار  دوخ  رظن  هلیسو  نیدب  ات  درجم  دوجوم 

هفاضا دـیاب  درجم .  دوجوم  دزن  نآ  یلک  موهفم  اـی  یئزج  تروص  اـی  ءیـش  دوخ  روضح  زا  تسا  تراـبع  ملع  مییوگب  هک  تسا  نیا  رتهب 
زا سفن  یهاگآ  دننام  يدراوم  رد  تسا  نکمم  هکلب  دشاب  هدش  هتخانـش  زا  ریغ  هدنـسانش  هشیمه  هک  تسین  نیا  تخانـش  همزال  هک  مینک 
هک یحیـضوت  اب  دشابیم .  روضح  قادصم  نیرتلماک  تدـحو  دراوم  هنوگنیا  رد  تقیقح  رد  دـشابن و  مولعم  ملاع و  نیب  يددـعت  شدوخ 

ناسنا و ياهتخانـش  هرابرد  هک  تسا  یملع  مینک  فیرعت  تروص  نیا  هب  ار  یـسانشتخانش  ملع  میناوتیم  دش  هداد  تخانـش  هژاو  هرابرد 
دنکیم ثحب  اهنآ  ياطخ  تحص و  كالم  نییعت  عاونا و  یبایشزرا 

هصالخ

ياج دـشاب  لاؤس  دروم  اهنآ  لح  رب  لقع  ناوت  ات  هک  تسا  نیا  یفـسلف  لئاسم  ریاس  زا  لبق  یـسانشتخانش  لـئاسم  هب  نتخادرپ  تلع  - 1
هدوب ساوح  ياهاطخ  فشک  هدشتخانـش  شزرا  هلئـسم  هب  هجوت  بجوم  هک  یلماع  نیتسخن  دیاش  - 2 دوب .  دـهاوخن  اهنآ  هرابرد  ثحب 

شزرا رکنم  نایئاطـسفوس  سپـس  دـندرک و  هیکت  هبرجت  یـسحتخانش و  ربارب  رد  ینالقع  تخانـش  هب  ییائلا  ناـفوسلیف  نآ  ساـسا  رب  هک 
تفرگ ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهشالت  هلمج  زا  دش و  راکـشآ  لئاسم  نیا  هرابرد  ثحب  ترورـض  بیترت  نیدب  دندش و  یلقع  تخانش 

ار یبرغ  هفـسلف  لئاسم  یـساسا  ياهروحم  زا  یکی  لقع  اـی  سحتلاـصا  هراـبرد  ثحب  - 3 دوب .  وطـسرا  هلیـسو  هب  قطنم  دعاوق  نیودـت 
هک تناک  سپـس  هتفرگ و  ماجنا  كال  ناج  زتین و  بیال  هلیـسو  هب  هراـب  نیا  رد  کیتامتـسیس  ياهـشهوژپ  نیتسخن  یلو  دـهدیم  لیکـشت 

مولع هنیمز  رد  طقف  يرظن  تخانش  هک  تفرگ  هجیتن  تسناد و  تخانـش  یبایـشزرا  ار  هفـسلف  هفیظو  دوب  هدش  عقاو  مویه  راکفا  ریثات  تحت 
مولع رد  یبرجت  شور  هب  نداهن  جرا  نیع  رد  یمالـسا  هفـسالف  - 4 درادـن .  يرابتعا  کـیزیفاتم  هنیمز  رد  تسا و  ربتعم  یـضایر  یعیبط و 

ياهـشیارگ دـنچ  ره  هدـماین  دـیدپ  ناشیا  نایم  رد  یفالتخا  چـیه  هراـب  نیا  رد  دـناهدرک و  دـیکات  یلقع  كاردا  شزرا  رب  هراومه  یعیبط 
ياهراپ ربارب  رد  ینید  دـیاقع  ظفح  یکیتسا  هدوب  زیچ  ود  هفـسلف  اـب  تفلاـخم  یلـصا  هزیگنا  - 5 تسا .  هدـمآ  دوجو  هب  یبنج  فلاـخم 

رد لقع  عضوم  تابث  اب  - 6 ینهذ .  یلقع و  ریس  ربارب  رد  یبلق  يونعم و  ریس  هب  مامتها  يرگید  صاخ و  رصع  کی  رد  جیار  یفسلف  يارآ 
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يور نیا  زا  تسا و  هدمآ  دـیدپ  نیمز  برغم  رد  هک  هنوگنادـب  هدـماین  دـیدپ  یـسانشتخانش  لئاسم  هب  مامتها  هب  يزاین  یمالـسا  هفـسلف 
راکفا زا  یـضعب  عویـش  هب  هجوت  اب  یلو  - 7 دناهدرک .  هدنسب  هفسلف  قرفتم  باوبا  رد  تخانـش  لئاسم  زا  یـضعب  رکذ  هب  یمالـسا  هفـسالف 
موهفم - 8 ددرگ .  فرطرب  دوجوم  ياـهزاین  هک  ياهنوگ  هب  دوشب  لـئاسم  نیا  هب  يرتـشیب  هجوت  تسا  مزـال  رـصع  نیا  رد  یبرغ  یفارحنا 

زا تسا  ترابع  ملع  تخانـش و  - 9 دـشابیم .  عالطا  یهاگآ و  ملع و  قلطم  نآ  زا  روظنم  تسا و  فیرعت  زا  زاـینیب  یهیدـب و  تخاـنش 
هراـبرد هک  یملع  زا  تسا  تراـبع  یـسانشتخانش  - 10 درجم .  دوجوم  دزن  نآ  یلک  موهفم  اـی  یئزج  تروـص  اـی  ءیـش  دوـخ  روـضح 

دنکیم ثحب  اهنآ  ياطخ  تحص و  كالم  نییعت  عاونا و  یبایشزرا  یناسنا و  ياهتخانش 

یسانشتخانش لوصا  تهادب  مهدزاود -  سرد 

یسانشتخانش هب  هفسلف  زاین  تیفیک 

یـسانشتخانش شخب  رد  ناوتیم  ار  یناوارف  لـئاسم  دوشیم  یکاردا  یهاـگآ و  عون  ره  لـماش  هک  تخانـش  عیـسو  موهفم  هب  هجوـت  اـب 
تافـشاکم و عاوـنا  ماـهلا و  یحو و  تقیقح  هراـب  رد  ثـحب  دـننام  دوـشیمن  ناوـنع  مـلع  نـیا  رد  امـسر  اـهنآ  زا  یخرب  هـک  درک  حرطم 
ام یلو  دـنزیم  رود  لقع  سح و  روحم  رب  دریگیم  رارق  ثحب  دروم  هفـسلف  زا  هخاش  نیا  رد  الومعم  هک  یلئاسم  اـما  یناـفرع  تادـهاشم 

شور تحص  هفـسلف و  قح  رب  عضوم  تیبثت  یلقع و  كاردا  شزرا  حیـضوت  یلـصا  فده  اریز  مینکیمن  حرطم  اجنیا  رد  زین  ار  اهنآ  همه 
مولع زا  رگید  یـضعب  يارب  انمـض  یـسانش و  ادـخ  کیزیفاتم و  يارب  هک  تخادرپ  میهاوخ  یلئاسم  هب  اهنت  يور  نیا  زا  تسا و  نآ  یلقعت 

ملع یقیدـصت  يداـبم  هک  دوـش  حرطم  یلاؤـستسا  نکمم  اـجنیا  رد  دـشاب .  دـیفم  قـالخا  هفـسلف  یفـسلف و  یـسانشناور  دـننام  یفـسلف 
اهنت نآ  لئاسم  درادن و  هعوضوم  لوصا  هب  يزاین  یسانشتخانش  هک  تسا  نیا  خساپ  دوشیم و  تابثا  اجک  رد  تسیچ و  یسانشتخانش 
رگید یـسانش و  یتسه  لئاسم  لح  رگا  هک  تسا  نیا  دوش  حرطم  تسا  نکمم  هک  يرگید  لاؤس  دوشیم .  نییبت  هیلوا  تایهیدب  ساسا  رب 

دراد ار  لئاسم  هنوگنیا  لح  ناوت  لقع  ایآ  هک  تسا  هلئـسم  نیا  تابثا  رب  فقوتم  دنریگیم  رارق  یـسررب  دروم  یلقعت  شور  اب  هک  یمولع 
تابثا زین  ار  هفـسلف  یقیدصت  يدابم  دـیاب  ملع  نیا  دـشاب و  یـسانشتخانش  ملع  هب  دـنمزاین  مه  یلوا  هفـسلف  هک  تسا  نیا  شاهمزال  هن  ای 

میاهدرک و لاؤس  نیا  خـساپ  هب  ياهراشا  متفه  سرد  رد  ام  درادـن .  يرگید  ملع  چـیه  هب  زاین  هفـسلف  دـش  هتفگ  البق  هک  یتروص  رد  دـنک 
زا زاین  یب  یهیدـب و  يایاضق  عقاو  رد  تسا  یلوا  هفـسلف  زاین  دروم  امیقتـسم  هک  یئایاضق  الوا  میزادرپیم .  نآ  قیقد  خـساپ  نایب  هب  کنیا 
هن یهیبـنت  تسا  یتاـنایب  تقیقح  رد  دوـشیم  هداد  یـسانشتخانش  اـی  قـطنم  ملع  رد  اـیاضق  نیا  نوـماریپ  هک  یتاحیـضوت  تسا و  تاـبثا 

حرطم هتکن  دـنکیم و  كرد  ار  اهنآ  لالدتـسا  هب  زاین  نودـب  لقع  هک  یقیاقح  هب  نهذ  نداد  هجوت  يارب  تسا  ياهلیـسو  ینعی  یلالدتـسا 
هکنانچ تسا  هدش  یتاکیکـشت  تامهوت و  اشنم  هک  هدمآ  هدوجوب  اهنآ  هراب  رد  یتاهبـش  هک  تسا  نیا  مولع  نیا  رد  ایاضق  هنوگنیا  ندرک 

لاحم اهنت  هن  ضقانت  هک  دناهتشادنپ  یضعب  هک  اجنآ  ات  هدمآ  دیدپ  یتاهبش  نینچ  مه  ضقانت  ندوب  لاحم  ینعی  ایاضق  نیرتیهیدب  هراب  رد 
یئوگخساپ يارب  تسا و  شامق  نیمه  زا  زین  هدش  حرطم  یلقع  كاردا  شزرا  هراب  رد  هک  یتاهبش  تسا .  قیاقح  همه  ساسا  هکلب  تسین 

ای قطنم  ملع  لـئاسم  هب  اـیاضق  نیا  يراذـگمان  عقاو  رد  دوـشیم و  حرطم  ثحاـبم  نیا  هک  تسا  ناـهذا  زا  اـهنآ  ندودز  تاهبـش و  نیا  زا 
هب دنچ  ره  ار  یلقع  كاردا  شزرا  یسک  رگا  تسا و  تاهبش  نابحاص  اب  تاشامم  ای  دارطتـسا  ای  هحماسم  باب  زا  یـسانشتخانش  لئاسم 

تـسا یلقع  ینایب  دوخ  نایب  نیمه  هکنانچ  درک  لالدتـسا  وا  يارب  یلقع  ناهرب  اـب  ناوتیم  هنوگچ  دـشاب  هتفریذـپن  هاـگآ  دوخاـن  تروص 
هب ملع  لوصح  يارب  حالطـصا  هب  ملع و  ندرک  فعاضم  يارب  تقیقح  رد  یـسانشتفرعم  قطنم و  لوصا  هب  هفـسلف  زاـین  اـیناث  دوشتقد . 
مه ینیقیجیاتن  هب  دنک و  لالدتسا  لئاسم  زا  يرایـسب  يارب  دناوتیم  دشابن  تاهبـش  هب  بوشم  شنهذ  هک  یـسک  هکنآ  حیـضوت  تسا  ملع 

نایب لوا  لکـش  بلاق  رد  لالدتـسا  نیا  الثم  هک  دشاب  هتـشاد  یهجوت  هکنیا  نودب  دشاب  یقطنم  لوصا  رب  قبطنم  مه  شتالالدتـسا  دسرب و 
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ار اـهنآ  هجیتـن  تحـص  دـنکیم و  كرد  ار  تامدـقم  نیا  هک  دراد  دوجو  یلقع  هک  دـشاب  هتـشاد  یهجوـت  اـیتسیچ  نآ  طیارـش  هدـش و 
زا هاگآ  دوخان  دـننزب و  یتالالدتـسا  هب  تسد  کـیزیفاتم  اـی  لـقع  تلاـصا  لاـطبا  يارب  یناـسک  تسا  نکمم  رگید  يوس  زا  دریذـپیم و 

لاحم لاطبا  يارب  یتح  ای  دننک  لالدتـسا  یقطنم  دعاوق  ساسا  رب  قطنم  دعاوق  لاطبا  يارب  ای  دـننک  هدافتـسا  یکیزیفاتم  یلقع و  تامدـقم 
حیحص هک  لاح  نیع  رد  امـش  لالدتـسا  نیا  دوش  هتفگ  ناشیا  هب  رگا  هکنانچ  دنیامن  کسمت  لصا  نیا  دوخ  هب  هاگآ  دوخان  ضقانت  ندوب 
لوصا اـی  یقطنم  لوـصا  هب  یفـسلف  تالالدتـسا  زاـین  عـقاو  رد  سپ  دـنیامن .  ءازهتـسا  رب  لـمح  ار  نآ  دـنوشتحاران و  تسا  لـطاب  تسا 

ینعیتسا اهنآ  دوخ  هب  مولع  نیا  دعاوق  زاین  ریظن  يوناث و  يزاین  هکلب  تسین  هعوضوم  لوصا  هب  مولع  لئاسم  زاین  لیبق  زا  یسانشتخانش 
دوشیم هتفگ  زین  هیلوا  تایهیدب  دروم  رد  هکنانچ  دشابیم  تاقیدصت  نیا  هب  قلعتم  يرگید  قیدصت  لوصح  ملع و  ندـش  فعاضم  يارب 

زا لصا  نیا  هب  یهیدـب  يایاضق  زاین  هک  تسا  نشور  اریز  تسا  نیمه  نآ  حیحـص  يانعم  دـنراد و  ضقانت  ندوب  لاـحم  لـصا  هب  زاـین  هک 
لـصا تسیابیم  رثکا  دح  دنامیمن و  یقاب  يرظن  یهیدب و  يایاضق  نیب  یقرف  هن  رگ  تسین و  یهیدـب  يایاضق  هب  يرظن  يایاضق  زاین  لیبق 

درک یفرعم  یهیدب  لصا  اهنت  ناونعب  ار  ضقانت  ندوب  لاحم 

تخانش ناکما 

دروم روما  زا  عالطا  بسک  يارب  يور  نیا  زا  دنادب و  دناوتیم  ار  ییاهزیچ  دـنادیم و  ار  ییاهزیچ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یلقاع  ناسنا  ره 
ياههتـشر هک  هتفرگ  ماجنا  هفـسالف  نادنمـشناد و  هلیـسو  هب  اهـششوک  هنوگنیا  هنومن  نیرتهب  دـنکیم و  شـشوک  شاهقالع  دروم  ای  زاـین 

ياهراپ هلیـسو  هب  شنهذ  هک  یلقاع  ناسنا  چیه  يارب  هک  تسین  یبلطم  ملع  عوقو  ناکما و  سپ  دناهدروآ  دیدپ  ار  هفـسلف  مولع و  فلتخم 
لوقعم نآ  هراب  رد  فالتخا  دراد و  یـسررب  ثحب و  ياج  هچنآ  دشاب و  دیدرت  لباق  یتح  ای  راکنا و  لباق  دـشاب  هدـشن  هتفـشآ  تاهبـش  زا 

تسا اهنآ  دننام  تسردان و  زا  تسرد  ياههشیدنا  یسانش  زاب  هار  ینیقی و  ملع  هب  یبایتسد  رازبا  صیخشت  ناسنا و  ملع  ورملق  نییعت  تسا 
رد ار  یگرزب  نادنمـشیدنا  یتح  هدمآ و  دیدپ  ییارگ  کش  كانرطخ  جوم  اپورا  رد  اهراب  دـش  هراشا  هتـشذگ  ياهثحب  رد  هکنانچ  یلو  . 

یتپـس يرگییاطـسفوس و  مسیفوس  دننام  دـناهدوب  ملع  رکنم  اقلطم  هک  دربیم  مان  ییاهبتکم  زا  هفـسلف  خـیرات  تسا و  هدرب  ورف  دوخ  ماک 
نیا شهیجوت  نیرتهب  دشاب  حیحـص  یناسک  هب  قلطم  روطب  ملع  راکنا  تبـسن  رگا  يرگ و  يرداال  مسیـسیتسونگآ  ییارگ و  کش  مسیس 

خر يدارفا  يارب  لئاسم  زا  یـضعب  هب  تبـسن  یتالاح  نینچ  یهاگ  هکنانچ  دندوب  هدـش  يدـیدش  ینهذ  ساوسو  هب  یلتبم  ناشیا  هک  تسا 
نینچ دوجو  هراب  رد  یخیراـت  یـسررب  هب  هکنیا  نودـب  اـم  يراـب  دروآ .  باـسح  هب  یناور  يراـمیب  یعون  ار  نآ  دـیاب  عقاو  رد  دـهدیم و 

هب هدـش  هداد  ناـشیا  هب  هک  ییاهتبـسن  مقـس  تحـص و  نوماریپ  اـی  مینک  وجتـسج  تاراـهظا  نیا  رد  ناـشیا  هزیگنا  زا  اـی  میزادرپب  یناـسک 
رد هک  يراک  دوش  هداد  خساپ  اهنآ  هب  دیاب  هک  مینکیم  یقلت  یتالاؤس  تاهبش و  ناونع  هب  ار  نانآ  زا  هدش  لقن  نانخـس  میزادرپب  شاکنک 

میراذگیماو نارگید  خیرات و  نارگشهوژپ  هب  ار  بلاطم  ریاس  تسا و  یفسلف  ثحب  کی  روخ 

نایارگکش ياعدا  یسررب 

دـناهتفگ و یتسه  دوجو و  هرابرد  هچنآ  یکی  دوشیم  میـسقت  شخب  ود  هب  رظن  کی  زا  هدـش  لقن  ناکاکـش  اهتـسیفوس و  زا  هک  یناـنخس 
رگید هبنج  یسانش و  یتسه  هب  طوبرم  نآ  هبنج  کی  دراد  هبنج  ود  ناشیا  نانخس  ای  دناهدرک  راهظا  تخانـش  ملع و  هرابرد  هچنآ  يرگید 

رگا تسین و  دوجوم  يزیچ  چـیه  هک  هدـش  لقن  سایگرگ  اهتـسیفوس  نیرتیطارفا  زا  هک  یتراـبع  ـالثم  تسا  یـسانشتخان  هب  طوبرم  نآ 
هب طوبرم  نآ  لوا  هلمج  دوبیمن  نارگید  هب  ندناسانـش  لباق  دوبیم  نتخانـش  لباق  رگا  دوبیمن و  نتخانـش  لـباق  تشادیم  دوجو  يزیچ 

تسا و یسانشتخانش  یلعف  ثحب  هب  طوبرم  نآ  مود  هلمج  یلو  دریگ  رارق  یـسررب  دروم  یـسانش  یتسه  شخب  رد  دیاب  هک  تسا  یتسه 
ار هتکن  نیا  تسخن  داد .  میهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  یـسانش  یتسه  ثحبم  رد  ار  لوا  شخب  میزادرپیم و  مود  شخب  هب  اـجنیا  رد  اـعبط 
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یکاردا ياوق  دوجو  زین  شکـش و  دوجو  رد  شدوخ و  دوجو  رد  دـناوتیمن  دـنک  کش  يزیچ  ره  رد  سک  ره  هک  مینکیم  ناشن  رطاـخ 
مه يروما  نینچ  رد  یتح  یـسک  رگا  دـنک و  کـش  شدوخ  یناور  تـالاح  ینهذ و  ياـهتروص  دوجو  ییاونـش و  ییاـنیب و  يورین  دـننام 

هیبنت بیدات و  دیاب  هک  دنکیم  يراهظا  نینچ  یئوس  ضارغا  يارب  غورد و  هب  ای  دوش  هجلاعم  دیاب  هک  تسا  يرامیب  ای  دـیامن  کش  راهظا 
یملق ذغاک و  دوجو  رد  ای  ثحب و  فرط  دوجو  رد  دناوتیمن  دسیونیم  باتک  ای  دزادرپیم  وگتفگ  ثحب و  هب  هک  یسک  نینچمه  دوش . 
کـش اهنآ  یجراخ  دوجو  رد  اما  منکیم و  كرد  مدوخ  نورد  رد  ار  اهنآ  همه  دـیوگب  هک  تسا  نیا  تیاـهن  دـنک  کـش  دـسیونیم  هک 
نورد ياهتروص  ناونع  هب  طقف  ار  تاکردـم  همه  ناشیا  هک  تسا  نیا  اهتـسیلآدیا  زا  رگید  یـضعب  یلکراب و  نانخـس  رهاظ  هکنانچ  مراد 
لوبق دنتـسه  كاردا  نهذ و  ياراد  هک  ار  يرگید  ياهناسنا  دوجو  یلو  دناهدرکیم  راکنا  ار  اهنآ  یجراخ  دوجو  دـناهتفریذپیم و  ینهذ 

هب هدـش  لقن  یلکراب  زا  هکنانچ  يدام  تادوجوم  راکنا  هکلب  تسین  دوجو  قلطم  اـی  ملع  قلطم  یفن  ياـنعم  هب  يرظن  نینچ  یلو  دناهتـشاد 
چیه هک  دنک  اعدا  یـسک  رگا  لاح  تسا .  تامولعم  زا  یـضعب  هرابرد  کش  يانعم  هب  اهنآ  رد  کش  تادوجوم و  زا  یـضعب  راکنا  يانعم 

تسد سپ  منادیم  دیوگب  رگا  يراد  کش  نآ  هرابرد  ای  ینادیم  ار  بلطم  نیا  ایآ  هک  دوشیم  لاؤس  يو  زا  درادن  ناکما  ینیقیتخانش 
هک تسا  نیا  شیانعم  منادیمن  دـیوگب  رگا  تسا و  هدرک  ضقن  ار  دوخ  ياعدا  بیترت  نیدـب  هدرک و  فارتعا  ینیقیتخانـش  کی  هب  مک 

ناکما هرابرد  نم  دیوگب  یسک  رگا  اما  تسا .  هدومن  لاطبا  ار  دوخ  نخس  رگید  يوس  زا  سپ  دشاب  نکمم  ینیقیتفرعم  مهدیم  لامتحا 
سپ مراد  کش  هک  منادیم  دهد  خساپ  رگا  هن  ای  يراد  کش  هک  ینادیم  ایآ  هک  دوشیم  لاؤس  يو  زا  مراد  کش  یمزج  تخانش  ملع و 
تلع هب  ای  هک  تسا  ینخـس  نامه  نیا  مراد  کش  مه  مدوخ  کش  رد  دـیوگب  رگا  اما  تسا  هتفریذـپ  مه  ار  ملع  عوقو  هکلب  ناکما  اهنت  هن 

دنتـسه و اهتخانـش  همه  ندوـب  یبـسن  یعدـم  هک  یناـسک  اـب  داد .  یلمع  خـساپ  نآ  هب  دـیاب  دوـشیم و  هـتفگ  ضرغ  يور  زا  اـی  ضرم و 
ناـشیا هب  ناوتیم  ینعی  داد  ماـجنا  ار  ییوگتفگ  نینچ  ناوتیم  زین  تسین  حیحـص  یمئاد  یلک و  قلطم و  روطب  ياهیـضق  چـیه  دـنیوگیم 

هشیمه و رگا  تقوم  یئزج و  یبسن و  ایتسا  یمئاد  یلک و  قلطم و  ایآ  تسین  حیحـص  قلطم  روطب  ياهیـضق  چیه  هک  هیـضق  نیمه  تفگ 
نیا دوخ  رگا  دوشیم و  تباث  یمئاد  یلک و  قلطم و  هیـضق  کی  مک  تسد  سپ  تسا  قداص  یطرـش  دیق و  چیه  نودـب  دراوم و  همه  رد 

دنکیمن قدص  نآ  هرابرد  هیـضق  نیا  هک  يدروم  راچان  تسین و  حیحـص  دراوم  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا  یبسن  مه  ملع 
دوب دهاوخ  یمئاد  یلک و  قلطم و  ياهیضق 

نایارگکش ههبش  در 

دناهدرک نایب  یفلتخم  ياهلاثم  رکذ  اب  نوگانوگ و  ياـهتروص  هب  ارنآ  دناهتـسج و  کـسمت  نآ  هب  ناـیارگکش  اهتـسیفوس و  هک  ياههبش 
دوشیم مولعم  سپ  تسا  هدرک  اطخ  هک  دوشیم  هجوتم  ادعب  یلو  دنکیم  ادـیپ  نیقی  يزیچ  دوجو  هب  سح  هار  زا  ناسنا  یهاگ  تسا  نیا 

دشابن و اطخ  نم  یسح  تاکاردا  ریاس  اجک  زا  هک  دیآیم  شیپ  یلامتحا  نینچ  نآ  لابند  هب  درادن و  تحص  تنامـض  یـسح  كاردا  هک 
اما دـنکیم  ادـیپ  یبلطم  هب  ینیقی  داقتعا  یلقع  لیلد  هار  زا  ناسنا  یهاگ  نینچمه  مربب  یپ  مه  اـهنآ  ندوب  اـطخ  هب  هک  دـیایب  يزور  دـیاش 

تنامـض مه  یلقع  كاردا  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دوشیم  کش  هب  لدبم  شنیقی  هدوبن و  تسرد  لیلد  نآ  هک  دـمهفیم  يدـنچ  زا  سپ 
هن تسا و  دامتعا  لباق  سح  هن  هکنآ  هجیتن  دـنکیم  تیارـس  مه  لقع  تاکردـم  ریاس  هب  اطخ  لاـمتحا  بیترت  ناـمه  هب  درادـن و  تحص 

لیلد نیا  هار  زا  دیهاوخیم  امش  هک  تسا  نآ  لالدتسا  نیا  يانعم  - 1 تفگ : دیاب  خساپ  رد  دنامیمن .  یقاب  کش  زج  ناسنا  يارب  لقع و 
هلیسو نیا  هب  ار  ناتدوخ  رظن  دیهاوخب  مک  تسد  دینک و  ادیپ  ملع  نآ  هب  دیسرب و  تسا  ییارگ  کشتحص  نامه  هک  ناتروظنم  هجیتن  هب 

ملع لوصح  هک  تسا  نیا  امش  ياعدم  هک  یتروص  رد  دنک  ادیپ  امـش  ياعدا  تحـص  هب  ملع  وا  هک  دیراد  راظتنا  ینعی  دینالوبقب  فرط  هب 
سپ تسین  عـقاو  اـب  قباـطم  اـم  كاردا  میمهفب  هک  تسا  نیا  یلقع  یـسح و  تاـکاردا  رد  اـطخ  فـشک  ياـنعم  - 2 تسا .  لاـحم  اـقلطم 

كاردا هک  دراد  دوجو  یتیعقاو  مینادـب  هک  تسا  نیا  نآ  رگید  همزـال  - 3 تسا .  كاردا  ندوب  اـطخ  هب  ملع  دوجو  هب  فارتعا  شاهمزـال 
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كاردا دوـخ  هک  تسا  نـیا  شرگید  همزـال  - 4 تشاد .  دـهاوخن  یموهفم  كاردا  ندوب  اطخ  هنرگو  درادـن  تقباـطم  نآ  اـب  اـم  یئاـطخ 
زین ار  راک  اطخ  لقع  ای  سح  هدـننک و  اـطخ  دوجو  دـیاب  هرخـالاب  و  - 5 دـشاب .  مولعم  ام  يارب  عقاو  اب  فلاـخم  ینهذ  تروص  یئاـطخ و 
لقع ندرمش  ربتعم  يانعم  هب  نآ  هب  دانتسا  تسا و  هطلاغم  عقاو  رد  دنچ  ره  تسا  یلقع  لالدتسا  کی  شدوخ  لالدتـسا  نیا  - 6 میریذپب . 
ندوب اطخ  نیع  رد  یئاطخ  كاردا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  ضورفم  زین  يرگید  ملع  اجنیا  رد  اهنیا  رب  نوزفا  - 7 تسا .  نآ  تاکاردا  و 

ار ملع  ناکما  ناوتیم  هنوگچ  فصو  نیا  اب  تسا و  ملع  نیدنچ  دوجو  هب  فارتعا  مزلتسم  لالدتـسا  نیمه  سپ  دشاب .  تسرد  دناوتیمن 
بلطم و لح  اما  دوب و  نایارگکش  لالدتـسا  هب  یـضقن  ياهخـساپ  همه  اهنیا  دومن .  کیکـشت  نآ  عوقو  رد  یتح  ای  درک و  راکنا  اـقلطم 

دـش هتفگ  هکنیا  اما  مینکیم و  تابثا  یلقع  لیالد  کمک  هب  ار  یـسح  تاکاردا  ياطخ  تحـص و  هک  تسا  نیا  نآ  رد  هطلاغم  هجو  نایب 
رد اهنت  اطخ  لامتحا  اریز  تسین  حیحص  دوشیم  لقع  تاکاردا  ریاس  هب  اطخ  لامتحا  تیارـس  بجوم  یلقع  كاردا  کی  رد  اطخ  فشک 

دنتسین و اطخ  لباق  هجو  چیه  هب  دنهدیم  لیکـشت  ار  یفـسلف  نیهارب  ساسا  هک  یلقع  تایهیدب  اما  دراد و  هار  یهیدب  ریغ  يرظن  تاکاردا 
دمآ دهاوخ  مهدزون  سرد  رد  اهنآ  يریذپان  اطخ  حیضوت 

هصالخ

یـسانشتخانش زا  یلئاـسم  هب  اـهنت  يور  نیا  زا  تسا  یهلا  هفـسلف  قح  رب  عضوم  تیبثت  تخانـش  لـئاسم  یـسررب  زا  اـم  فدـه  نوچ  - 1
زاین - 3 درادن .  دوش  نایب  يرگید  ملع  رد  هک  ياهعوضوم  لوصا  هب  زاین  یسانشتخانش  - 2 دشاب .  دیفم  هار  نیا  رد  هک  تخادرپ  میهاوخ 

هفـسلف زاین  دروم  يایاضق  الوا  اریز  تسین  شاهعوضوم  لوصا  تابثا  يارب  رگید  ملع  هب  ملع  کی  زاـین  لـیبق  زا  یـسانشتخانش  هب  هفـسلف 
هب زاین  دـننام  دوشیم  عقاو  ثحب  دروم  یـسانشتخانش  رد  هک  ایاضق  هنوگ  نیا  هب  زاـین  اـیناث  تسا و  راـکنا  لـباق  ریغ  یهیدـب و  ياـیاضق 

ققحت ناکما و  - 4 دـشابیم .  تخانـش  ندـش  فعاـضم  ملع و  هب  ملع  لوصح  يارب  عقاو  رد  ددرگیم  ناـیب  قطنم  ملع  رد  هک  ییاـیاضق 
مدع ياعدا  - 5 دناهدرکیم .  راکنا  ارنآ  ناکما  اقلطم  هک  هدش  لقن  ناکاکش  اهتسیفوس و  زا  یلو  تسا  تابثا  زا  زاینیب  یهیدب و  تخانش 

لالدتسا - 6 اهتخانـش .  مولع و  همه  ندوب  یبسن  ياعدا  نینچمه  دشابیم و  شدوخ  ضقان  بلطم و  نیا  هب  ملع  نمـضتم  تخانـش  ناکما 
لیلد نیا  زا  ضرفلا  یلع  هک  یملع  تسا  ملع  نیدـنچ  مزلتـسم  زین  یلقع  یـسح و  تاـکاردا  يریذـپاطخ  هـب  تسرداـن  ياـعدا  نـیا  يارب 

هب ملع  تسین  قباـطم  نآ  اـب  یئاـطخ  كاردا  هک  یتیعقاو  هب  ملع  یلقع  یـسح و  تاـکاردا  زا  یـضعب  ندوب  اـطخ  هب  ملع  دوشیم  لـصاح 
لاحم هب  ملع  تسا و  هتفای  لیکـشت  ینالقع  ياهتخانـش  زا  هک  لالدتـسا  نیا  رابتعا  هب  ملع  هدننک  اطخ  هب  ملع  یئاطخ  كاردا  دوخ  دوجو 

نیا مینکیم و  تابثا  یلقع  لیالد  کمک  هب  ار  یسح  تاکاردا  ياطخ  تحص و  هک  تسا  نآ  ههبـش  نیا  یلح  باوج  - 7 ضقانت .  ندوب 
دوشیمن و عقاو  دـیدرت  کش و  دروم  هجو  چـیه  هب  درادـن و  هار  اهنآ  رد  یئاطخ  هک  تسا  یلقع  تاکاردا  زا  هتـسد  کی  رب  ینتبم  لیالد 

ددرگیمن اهنآ  همه  هب  اطخ  لامتحا  تیارس  بجوم  یلقع  تاکاردا  زا  یضعب  ندوب  اطخ 

تخانش ماسقا  مهدزیس -  سرد 

تخانش يانب  گنس  يوجتسج  رد 

نایارگکش هک  یلیلد  یتح  تسین و  دیدرت  کش و  لباق  هجو  چـیه  هب  تاکاردا  اهتخانـش و  زا  یـضعب  هک  دـش  هراشا  هتـشذگ  سرد  رد 
رگید يوس  زا  دوب .  ملع  نیدـنچ  مزلتـسم  نمـضتم و  دـندوب  هدرک  ناـیب  ملع  قلطم  راـکنا  رب  ینبم  ناـشدوخ  یفارحنا  هیرظن  هیجوـت  يارب 

زا یضعب  ندوب  اطخ  هب  نامدوخ  دراوم  زا  يرایسب  رد  یتح  تسین و  عقاو  اب  قباطم  تسرد و  مه  ام  تاداقتعا  اهتخانش و  همه  هک  مینادیم 
هب دراد  دوجو  ناسنا  تاکاردا  عاونا  نیب  یساسا  قرف  هچ  هک  دیآیم  شیپ  یلاؤس  نینچ  اعبط  بلطم  ود  نیا  هب  هجوت  اب  میربیم .  یپ  اهنآ 
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عون ود  نیا  دیاب  هنوگچ  دیدرت و  کش و  لباق  رادرب و  اطخ  یضعب  دنتـسه و  کیکـشت  لباق  ریغ  ریذپان و  اطخ  اهنآ  زا  یـضعب  هک  يروط 
لزلزت هفـسلف  يزیریپ  ماـقم  رد  ییارگ  کـش  اـب  هزراـبم  يارب  تراـکد  هک  میدرک  هراـشا  مود  سرد  رد  داد .  صیخـشت  رگیدـکی  زا  ار 

نآ رب  عرفتم  زین  ار  هدنـشیدنا  هدـننک و  کش  نم  دوجو  یتح  داد و  رارق  کش  دوخ  يریذـپان  کش  ارنآ  يانب  گنـس  دـمآرب و  يریذـپان 
تـسردان زا  تسرد  ياههشیدـنا  یـسانش  زاب  يارب  يرایعم  ارنآ  درک و  یفرعم  زیامت  حوضو و  ارنآ  يریذـپان  کش  كالم  سپـستخاس 

ماـقم رد  نونکا  اـم  دـهد .  هئارا  ار  يدـیدج  قـطنم  عـقاو  رد  دریگ و  راـکب  هفـسلف  رد  ار  یـضایر  شور  هک  دـمآ  رب  ددـص  رد  داد و  رارق 
هک مینکیم  ناشن  رطاخ  ار  هتکن  نیا  اهنت  میتسین  دوب  هتفرگ  هدهع  هب  هک  يراک  رد  يو  تیقفوم  هجرد  یـسررب  تراکد و  هفـسلف  یبایزرا 

یسک رگا  یلو  دش  هظحالم  قباس  سرد  رد  هکنانچ  تسا  هجوم  نایارگکش  اب  لادج  يارب  یعورش  هطقن  ناونع  هب  کش  زا  ندرک  زاغآ 
کـش دوجو  هار  زا  تسیابیم  مه  هدننک  کش  دوخ  دوجو  یتح  تسین و  ینیقی  نشور و  هزادنا  نیا  هب  يزیچ  چیه  دوجو  هک  دنک  نامگ 

نشور و دـشابیم  وا  تالاح  زا  یکی  هک  کش  دوجو  هزادـنا  هب  مک  تسد  هدنـشیدنا  هاـگآ و  نم  دوجو  هکلب  تسین  حیحـص  دوش  مولعم 
هوالع اریز  داد  رارق  تسردان  زا  تسرد  ياههشیدنا  یسانش  زاب  یلصا  رایعم  ناوتیمن  ار  زیامت  حوضو و  نینچمه  تسا .  دیدرت  لباق  ریغ 

دوریمن رامـش  هب  ياهدـننک  نییعت  عطاق و  کحم  تسین و  ماهبا  زا  یلاخ  ریغ  زیاـمتم و  حـضاو و  یفاـک  ردـق  هب  راـیعم  نیا  دوخ  هکنیا  رب 
اجنیا رد  هک  دراد  یناوارف  ياهثحب  ياج  زین  يو  نانخس  ریاس  هتبلا  دزاس  راکـشآ  ار  تاکاردا  زا  یـصاخ  عون  يریذپان  اطخ  زار  دناوتیمن 

نآ زا  يرادهدرپ  يارب  هک  دراد  يزار  لیبق  نیا  زا  يرگید  ياهزیچ  هدننک و  کش  کش و  يریذپان  کش  اما  تسین .  اهنآ  یـسررب  لاجم 
تخادرپ كاردا  ملع و  عاونا  یسررب  هب  یتسیاب 

ملع میسقت  نیتسخن 

دریگیم و قلعت  موـلعم  تاذ  هب  هطـساو  نودـب  اـی  ملع  هک  تسا  نیا  تفرگ  رظن  رد  تخانـش  ملع و  يارب  ناوـتیم  هک  یمیـسقت  نیتـسخن 
ملاع یهاگآ  دوهـش و  دروم  نآ  یجراخ  دوجو  ای  ددرگیم و  فشکنم  هدـننک  كرد  صخـش  ملاـع و  يارب  مولعم  ینیع  یعقاو و  دوجو 
هاگآ نآ  زا  دوشیم  هدـیمان  ینهذ  موهفم  ای  تروص  احالطـصا  دـشابیم و  مولعم  رگنایامن  هک  يزیچ  هار  زا  صخـش  هکلب  دریگیمن  رارق 
یفن نیب  رئاد  یلقع و  میسقت  کی  مسق  ود  نیا  هب  ملع  میـسقت  میمانیم .  یلوصح  ملع  ار  مود  مسق  يروضح و  ملع  ار  لوا  مسق  ددرگیم 

جراـخ مسق  ود  نیا  زا  ملع  ینعی  درک  ضرف  ملع  يارب  ناوـتیمن  مسق  ود  نـیا  ضرع  رد  ار  یموستلاـحت  نـیمه  هـب  تـسا و  تاـبثا  و 
ملع هب  تروـص  نیا  رد  هک  دوـشیم  لـصاح  نآ  هلیـسوب  یهاـگآ  هک  دراد  دوـجو  موـلعم  تاذ  ملاـع و  صخـش  نیب  ياهطـساو  اـیتسین 

ناسنا رد  مسق  ود  نیا  دوجو  اما  دوب  دهاوخ  يروضح  ملع  تروص  نیا  رد  درادن و  دوجو  ياهطساو  نینچ  ای  ددرگیم و  هدیمان  یلوصح 
دراد حیضوت  هب  جایتحا 

يروضح ملع 

ره سایقم  هک  ییاهتـسیفوس  یتح  راکنا و  لباق  ریغ  تسا  یملع  هدـننک  كرد  دوجوم  کی  ناونع  هب  شدوخ  زا  یـسک  ره  یهاگآ  ملع و 
ناـسنا دوخ  زا  روظنم  هتبلا  دـناهدشن .  شدوخ  زا  يو  یهاـگآ  رکنم  دـناهدرکن و  راـکنا  ار  ناـسنا  دوخ  دوجو  دناهتـسناد  ناـسنا  ار  يزیچ 

روص و هطـساو  هب  هبرجت و  سح و  هار  زا  هکنیا  هن  تسا  هاگآ  شدوخ  زا  ینورد  دوهـش  اب  هک  تسا  هدنـشیدنا  هدـننک و  كرد  نم  نامه 
ملاع و ملع و  نیب  يریاغت  ددـعت و  یهاـگآ  ملع و  نیا  رد  تسا و  ملع  نیع  شدوخ  نخـس  رگید  هب  دـنک و  ادـیپ  یهاـگآ  ینهذ  میهاـفم 
زا ناسنا  یهاگآ  اما  تسا  ملاع  دزن  مولعم  روضح  قادصم  نیرتلماک  مولعم  ملاع و  تدحو  دـش  هراشا  البق  هکنانچ  درادـن و  دوجو  مولعم 

ینهذ ياهتروص  تطاـسو  اـب  ساوح و  ریاـس  ندرک و  سمل  ندـید و  هار  زا  هکلب  تسین  نینچ  ندـب  ياـهیگژیو  ریاـس  لکـش و  گـنر و 
یپ اهنآ  دوجوب  راثآ  مئالع و  هار  زا  هکنیا  رگم  میتسین  هاگآ  اهنآ  زا  هک  تسه  يدایز  ءاشحا  ءاـضعا و  ندـب  نورد  رد  دوشیم و  لـصاح 
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نامه یهاـگآ  نیا  زا  روظنم  نینچمه  میوش .  هاـگآ  اـهنآ  زا  یتسیز  مولع  رگید  يژولویزیف و  حیرـشت و  ملع  نتخومآ  هلیـسو  هب  اـی  میربب 
هب ملع  زا  روظنم  سپ  تسا  موهفم  دنچ  زا  بکرم  هک  مراد  دوجو  مدوخ  ای  متسه  نم  هک  هیـضق  نیا  هن  تسا  ریذپان  هیزجت  طیـسب و  تفای 

ياـج رد  دـشابیم و  نآ  یتاذ  یگژیو  یهاـگآ  ملع و  نیا  تسا و  ناـمدوخ  حور  زا  هطـساو  یب  طیـسب و  يدوهـش  یهاـگآ  ناـمه  سفن 
یـسانش و یتسه  هب  طوبرم  لئاسم  نیا  تسا و  هاگآ  شدوخ  زا  يدرجم  رهوج  ره  تسا و  يدام  ریغ  درجم و  حور  هک  هدشتباث  شدوخ 

یملع نامدوخ  فطاوع  تاساسحا و  یناور و  تالاح  زا  ام  یهاگآ  زین  تسین .  اهنآ  هراب  رد  ثحب  ياج  العف  تسا و  یفسلف  یـسانشناور 
هلیسو هب  هکنیا  هن  میباییم  هطـساو  نودب  امیقتـسم و  ار  یناور  تلاح  نیا  میوشیم  سرت  راچد  هک  یماگنه  يروضح  هطـساو و  یب  تسا 

رد ار  ینورد  باذجنا  بذج و  نیا  مینکیم  ادیپ  تبحم  يزیچ  ای  یسک  هب  تبسن  هک  یماگنه  ای  میـسانشب  ار  نآ  ینهذ  موهفم  ای  تروص 
یسک هک  درادن  ینعم  میتسه و  هاگآ  هطساو  یب  نامدوخ  هدارا  میمصت و  زا  میریگیم  يراک  رب  میمـصت  هک  یماگنه  ای  میباییم  نامدوخ 
تـسا لیلد  نیمه  هب  و  دشابن .  هاگآ  شدوخ  هدارا  ایتبحم  ای  سرت  زا  یلو  دریگب  يراک  رب  میمـصت  ای  درادـب  تسود  ار  يزیچ  ای  دـسرتب 
دوجو رد  تسین و  هاگآ  شدوخ  کش  زا  هک  دـنک  اعدا  دـناوتیمن  سک  چـیه  تسین و  راـکنا  لـباق  ناـمدوخ  ناـمگ  کـش و  دوجو  هک 
سفن یهاگآ  دشابیم  شدوخ  یکیرحت  یکاردا و  ياهورین  هب  سفن  ملع  يروضح  ملع  قیداصم  زا  رگید  یکی  دراد .  کش  مه  شکش 

ای تروص  هار  زا  ار  اهنآ  هکنیا  هن  میقتـسم  يروضحتس و  یملع  ندـب  حراوج  ءاضعا و  هدـنریگ  راکب  يورین  ای  لیخت  اـی  رکفت  يورین  زا 
يورین ياجب  ار  یکاردا  يورین  ـالثم  دـنکیمن و  هابتـشا  اـهنآ  يریگ  راـکب  رد  هاـگچیه  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دسانـشب و  ینهذ  موهفم 

ملع اب  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  دزادرپیمن .  یندـب  تاکرح  ماجنا  هب  دـشیدنیب  يزیچ  هراب  رد  هکنیا  ياـج  هب  دریگیمن و  راـک  هب  یکیرحت 
لـصاح يرگید  موهفم  اـی  تروص  هلیـسو  هب  اـهنآ  زا  سفن  یهاـگآ  هک  تسا  ینهذ  میهاـفم  اـهتروص و  دوخ  دوـشیم  كرد  يروـضح 

ینهذ تروص  ره  هب  ملع  تسیابیم  دوش  لـصاح  ینهذ  موهفم  اـی  تروص  لوصح  هار  زا  يزیچ  ره  هب  ملع  هک  دوب  مزـال  رگا  دوشیمن و 
یب ملع  کی  دروم  رد  یتسیابیم  بیترت  نیدـب  يرگید و  تروص  هار  زا  مه  تروص  نآ  هب  ملع  دـبای و  ققحت  يرگید  تروص  هلیـسو  هب 

دیآیم مزال  تسا  مولعم  نیع  يروضح  ملع  رگا  هک  دوش  لاکـشا  تسا  نکمم  اجنیا  رد  دـبای .  ققحت  ینهذ  ياهتروص  اـهملع و  تیاـهن 
دنوشیم كرد  يروضح  ملع  اـب  هک  تهج  نآ  زا  اـهتروص  نیا  اریز  يروضح  ملع  مه  دنـشاب و  یلوـصح  ملع  مه  ینهذ  ياـهتروص  هک 

نکمم هنوگچ  سپ  دنتسه  یجراخ  ءایشا  هب  یلوصح  ملع  اهنآ  هک  تسا  نیا  ضرف  رگید  يوس  زا  دنتـسه و  يروضح  ملع  نیع  ناشدوخ 
نوریب تیتآرم و  تیصاخ  ینهذ  میهافم  اهتروص و  هک  تسا  نیا  باوج  يروضح .  ملع  مه  دشاب و  یلوصح  ملع  مه  ملع  کی  هک  تسا 

رامش هب  یلوصح  ملع  دنتـسه  تایجراخ  نتخانـش  يارب  يرازبا  هلیـسو و  هک  تهج  نآ  زا  دنراد و  ار  یجراخ  ءایـشا  زا  تیاکح  ییامن و 
دنوشیم بوسحم  يروضح  ملع  دوشیم  هاگآ  اهنآ  زا  امیقتسم  سفن  دنتسه و  رضاح  سفن  دزن  ناشدوخ  هک  تهج  نآ  زا  یلو  دنوریم 

ندوب یلوصحتیثیح  تسا و  اـهنآ  دوخ  زا  سفن  هطـساو  یب  یهاـگآ  اـهنآ  ندوب  يروضحتیثی  دراد  قرف  رگیدـکی  اـب  تیثیح  ود  نیا  و 
میرگنب و تروص  ود  هب  ار  هنیآ  میناوتیم  ام  مینکیم  هجوت  هنیآ  لاثم  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  تسا .  یجراخ  ءایشا  زا  اهنآ  يرگناشن  اهنآ 

جوم هتـسکش و  هک  مینکیم  هاگن  ارنآ  يور  تشپ و  میرخب و  هنیآ  میهاوخیم  هک  یماـگنه  لـثم  یلالقتـسا  رظن  یکی  مینکفیب  رظن  نآ  هب 
هاگن هنیآ  هب  هچ  رگ  تلاح  نیا  رد  هک  مینیبب  نآ  رد  ار  دوخ  تروص  میهاوخیم  هک  یماـگنه  لـثم  يرازبا  یلآ و  رظن  يرگید  دـشابن  راد 
سفن یلالقتـسا  هجوت  دروم  دـنناوتیم  مه  ینهذ  ياهتروص  هنیآ  هب  هن  تسا  نامدوخ  تروص  هب  فوطعم  اـم  یلـصا  هجوت  یلو  مینکیم 

ای ءایـشا  نتخانـش  يارب  يرازبا  هلیـسو و  دـنناوتیم  دـنوشیم و  كرد  يروضح  ملع  اب  مییوگیم  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  دـنریگب و  رارق 
نایب نیا  زا  روظنم  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هتبلا  دنتـسه  یلوصح  ملع  میئوگیم  هک  تسا  لاح  نیا  رد  دـنریگب و  رارق  یجراـخ  صاخـشا 

هک یلاـح  رد  ینهذ  تروص  هک  تسین  نیا  شاهمزـال  تسا و  تیثیح  ود  کـیکفت  روظنم  هکلب  تسین  یناـمز  رظن  زا  تلاـح  ود  کـیکفت 
دشاب هتشادن  ار  ندوب  يروضحتیثیح  دشابن و  مولعم  سفن  يارب  تسا  یجراخ  ءایشا  يارب  یلوصح  ملع 

يروضح ملع  يریذپان  اطخ  زار 
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هب ملع  سفن و  هب  ملع  ارچ  هک  دوـشیم  موـلعم  دـش  هداد  اـهنآ  قرف  یلوـصح و  ملع  يروـضح و  ملع  هراـبرد  هک  یحیـضوت  هب  هجوـت  اـب 
هب دریگیم  رارق  دوهـش  دروم  ینیع  تیعقاو  دوخ  دراوم  نیا  رد  اریز  دنریذپان  اطخ  اساسا  يروضح  مولع  ریاس  نینچمه  یناسفن و  تالاح 

ءایـشا و اـب  لـماک  تقباـطم  تسا  نکمم  دـننکیم و  ءاـفیا  ار  یجناـیم  شقن  ینهذ  میهاـفم  اـهتروص و  هک  یلوصح  ملع  دراوـم  فـالخ 
تاذ هدننک و  كرد  صخش  نیب  هک  تسا  روصت  لباق  یتروص  رد  كاردا  رد  ياطخ  نخـس  رگید  هب  دنـشاب .  هتـشادن  یجراخ  صاخـشا 

ای تروص  نیا  هک  تسه  لاؤس  نیا  ياج  یتروص  نینچ  رد  دـبای  ققحت  نآ  هلیـسو  هب  یهاگآ  دـشاب و  راـک  رد  ياهطـساو  هدـنوش  كرد 
هدنوش كرد  اقیقد  ایآ  دنکیم  ءافیا  ار  هدنوش  كرد  زا  يرگنایامن  شقن  هدش و  هطـساو  هدنوش  كرد  هدـننک و  كرد  نیب  هک  یموهفم 
هدـنوش كرد  تاذ  اـب  قباـطم  اـقیقد  موهفم  تروص و  نیا  هک  دوـشن  تباـث  اـت  هن و  اـی  دراد  تقباـطم  نآ  اـب  ـالماک  دـهدیم و  ناـشن  ار 

چیه نودـب  شدوخ و  ینیع  دوجو  اب  هدـنوش  كرد  صخـش  ای  ءیـش  هک  یتروص  رد  اما  دوشیمن  لصاح  كاردا  تحـص  هب  نیقیتسه 
درک لاؤس  ناوتیمن  تسین و  اطخ  ضرف  ياج  رگید  دشاب  هتـشاد  يداحتا  ای  تدحو  نآ  اب  ای  دشاب و  رـضاح  هدننک  كرد  دزن  ياهطـساو 

الباـقتم ندوب و  تقیقح  تحـص و  ياـنعم  انمـض  تسا .  مولعم  نیع  ملع  تروص  نیا  رد  اریز  هن  اـی  دراد  تقباـطم  مولعم  اـب  ملع  اـیآ  هک 
اطخ دزاس و  فشکنم  ار  نآ  الماک  دشاب و  عقاو  اب  قباطم  هک  یکاردا  زا  تسا  ترابع  تقیقح  ینعی  دش  نشور  كاردا  ندوب  اطخ  يانعم 

دشابن عقاو  اب  قباطم  هک  يداقتعا  زا  تسا  ترابع 

يروضح ملع  اب  یلوصح  ملع  یهارمه 

يروضح ياههتفای  زا  يراکدوخ  هاگتـسد  دـننام  هراومه  نهذ  هک  تسا  نیا  نآ  مینک و  ناشن  رطاخ  ار  یمهم  هتکن  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 
اهنآ هرابرد  ییاهریـسفت  ریبعت و  اهلیلحت و  هیزجت و  هب  سپـس  دریگیم  اهنآ  زا  ار  یـصاخ  میهاـفم  اـی  اـهتروص  دـنکیم و  يرادرب  سکع 

نآ دناوتیم  تلاح  نآ  ندش  عفر  زا  دـعب  هک  دریگیم  یـسکع  سرت  تلاح  زا  ام  نهذ  میوشیم  سرت  راچد  هک  یماگنه  الثم  دزادرپیم 
ای مسرتیم  نم  هلمج  تروص  هب  ار  نآ  يرگید  میهافم  ندرک  همیمـض  اب  دنکیم و  كرد  ار  نآ  یلک  موهفم  نینچمه  دروایب  رطاخ  هب  ار 

ياههتسناد ساسا  رب  ار  یناور  تلاح  نیا  ندمآ  دیدپ  یبیجع  تعرـس  اب  زین  دزاسیم  سکعنم  دراد  دوجو  نم  رد  سرت  ای  مراد  سرت  نم 
نتفای زا  ریغ  دریگیم  ماجنا  اعیرـس  هک  ینهذ  تالاعفنا  لعف و  نیا  همه  دهدیم .  صیخـشت  ارنآ  شیادـیپ  تلع  دـنکیم و  ریـسفت  نیـشیپ 

دوشیم و هابتـشا  بجوم  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  يروضح  ملع  اب  اهنآ  ینامزمه  تنراقم و  یلو  تسا  نآ  هب  يروضح  ملع  سرت و  تلاـح 
اب هچنآ  هک  یتروص  رد  تسا  هتخانش  يروضح  ملع  اب  مه  ارنآ  تلع  هتفای  يروضح  ملع  اب  ار  سرت  دوخ  هک  هنوگنامه  درادنپیم  صخش 
هب هدوب و  ریـسفت  ریبعت و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  نینچمه  موهفم و  تروص و  هنوگ  ره  زا  يراع  طیـسب و  رما  کـی  هدـش  كرد  يروضح  ملع 

دوخب دوخ  هک  هدوب  یلوصح  تاکاردا  لیبق  زا  نآ  نراقم  ریـسفت  هک  یتروص  رد  تسا  هتـشادن  دوجو  نآ  رد  یئاـطخ  ياـج  تهج  نیمه 
يروضح مولع  زا  ياهراپ  دروم  رد  هنوگچ  ارچ و  هک  دوشیم  نشور  حیـضوت  نیا  اب  دـنرادن .  عقاو  اب  تقباـطم  تحـص و  يارب  یتناـمض 

یبذاک ياهتـشا  هک  یتروص  رد  دراد  اذغ  هب  زاین  هک  درادنپیم  دنکیم و  یگنـسرگ  ساسحا  ناسنا  یهاگ  الثم  دـیآیم  دـیدپ  ییاهاطخ 
صاخ ساسحا  نامه  هدـش  كرد  ریذـپان  اطخ  يروضح  ملع  اب  هچنآ  هک  تسا  نیا  بلطم  رـس  درادـن  اذـغ  هب  يزاین  لاح  نآ  رد  تسا و 

نیا تلع  هک  هتفرگ  ماـجنا  یلبق  ياهـساسحا  ریاـس  اـب  نآ  هسیاـقم  ساـسا  رب  نهذ  هلیـسوب  يریـسفت  ساـسحا  نآ  هارمه  یلو  تـسا  هدوـب 
هدـمآ دـیدپ  ینهذ  ریـسفت  تـلع و  صیخـشت  رد  ییاـطخ  هلیـسو  نیدـب  هدوـبن و  حیحــص  هسیاـقم  نـیا  اـما  تـسا  اذـغ  هـب  زاـین  ساـسحا 
الماک يروضح  ملع  صیخـشت  رد  تسا  مزال  نیا  رب  انب  تسا  لیبق  نیمه  زا  زین  دـیآیم  دـیدپ  ینافرع  تافـشاکم  رد  هک  ییاـهاطختسا 

میوشن اهطلخ  هنوگنیا  زا  یشان  تافارحنا  اهشزغل و  راچد  ات  مینک  ادج  نآ  نراقم  ینهذ  ياهریسفت  زا  ارنآ  مینک و  تقد 

يروضح ملع  بتارم 
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توق و زا  يروضح  ملع  یهاگ  هکلب  دنتسین  ناسکی  فعض  تدش و  رظن  زا  يروضح  ياهملع  همه  هک  تسا  نیا  هجوت  نایاش  رگید  هتکن 
هب دوشیم و  لصاح  یگنرمک  فیعـض و  تروصب  مه  یهاـگ  یلو  دـباییم  ققحت  هناـهاگآ  تروص  هب  تسا و  رادروخرب  یفاـک  تدـش 

كرد صخـش  دوجو  بتارم  فالتخا  لولعم  یهاگ  يروضح  ملع  بتارم  فالتخا  دیآیم .  رد  هناهاگآان  یتح  هناهاگآ و  همین  تروص 
هبترم ردـق  ره  تـسا و  رتـگنرمک  رتفیعـض و  شیروـضح  موـلع  دـشاب  رتفیعــض  يدوـجو  هـبترم  رظن  زا  سفن  ردـق  ره  ینعیتـسا  هدـننک 

نینچمه دوجو و  بتارم  ناـیب  رب  فقوتم  بلطم  نیا  نییبـت  ددرگیم  رتهناـهاگآ  رتلماـک و  نآ  يروـضح  موـلع  دوـش  رتلماـک  شیدوـجو 
تدش ناکما  عوضوم  لصا  ود  نیا  ساسا  رب  میناوتیم  اجنیا  رد  دوش و  تابثا  یفـسلف  مولع  ریاس  رد  دـیاب  هک  تسا  سفن  یلماکت  بتارم 

يرامیب الثم  تسا  فعض  تدش و  لباق  يرگید  تروص  هب  زین  یناور  تالاح  هب  يروضح  ملع  میریذپب .  ار  يروضح  مولع  رد  فعـض  و 
فوطعم وا  يوس  هب  شهجوت  دـنیبیم و  ار  يزیزع  تسود  هک  یماگنه  دـباییم  يروضح  ملع  اـب  ار  دوخ  درد  دربیم و  جـنر  درد  زا  هک 

بـش رد  صوصخب  ییاهنت و  عقوم  سکع  رب  تسا  هجوت  فعـض  كاردا  نیا  فعـض  تلع  دنکیمن  كرد  ار  درد  تدـش  رگید  دوشیم 
بتارم فالتخا  تسا .  هجوت  تدش  نآ  تلع  هک  دـنکیم  كرد  يرتشیب  تدـش  اب  ار  دوخ  درد  درادـن  روما  ریاس  هب  یهجوت  هک  کیرات 
نکمم دراد  نتـشیوخ  هب  يروضح  ملع  هکنیا  اب  هیلوا  لحارم  رد  سفن  الثم  دشاب  رثؤم  اهنآ  ینهذ  ياهریـسفت  رد  دناوتیم  يروضح  ملع 

ندب نیمه  سفن  تقیقح  هک  درادنپب  هجیتن  رد  دنک و  روصت  تینیع  هطبار  تروص  هب  ندب  اب  ار  دوخ  طابترا  ملع  نیا  فعـض  رثا  رد  تسا 
رگید تراـبع  هب  دـش و  لـصاح  شیارب  يروـضح  ملع  زا  يرتلماـک  بتارم  هک  یماـگنه  یلو  تسا  نآ  هب  طوـبرم  ياههدـیدپ  اـی  يداـم 

هب تبـسن  ناسنا  هک  هدـشتباث  شدوخ  ياـج  رد  نینچمه  دـهدیمن .  خر  یهابتـشا  نینچ  رگید  تفاـی  لـماکت  سفن  رهوج  هک  یماـگنه 
تروص هب  ملع  نیا  يداـم  روما  ندـب و  هب  هجوت  رثا  رد  زین  يدوجو و  هبترم  فعـض  رثا  رد  یلو  دراد  يروـضح  ملع  شیوـخ  راگدـیرفآ 

نامه لاعتم  دـنوادخ  هب  تبـسن  یبلق  تاهجوت  تیوقت  يدام و  روما  ندـب و  هب  هجوت  شهاک  سفن و  لماکت  اب  اما  دـیآیم  رد  هناـهاگآان 
(1 ( ؟ کل سیل  ام  روهظلا  نم  كریغل  نوکی  ا  دیوگیم : هک  اجنآ  ات  دسریم  یهاگآ  حوضو و  زا  یبتارم  هب  ملع 

هصالخ

دنک تابثا  ار  ناسنا  حور  هدننک  کش  دوجو  هار  نیا  زا  تساوخ  داد و  رارق  کش  دوجو  هب  ملع  ار  ینیقیتخانش  يانب  گنس  تراکد  - 1
يارب کش  زا  ندرک  زاغآ  - 2 درک .  یفرعم  تسردان  زا  تسرد  ياههشیدـنا  یـسانشزاب  يارب  يرایعم  ناونع  هب  ار  زیامت  حوضو و  سپس 

ناوـتیمن هکناـنچ  داد  رارق  نآ  دوـجو  لـیلد  سفن و  هب  ملع  رب  مدـقم  ار  نآ  ناوـتیمن  یلو  تسا  حیحـص  ناـیارگکش  اـب  ثـحب  عورش 
ای ءیـش  زا  ینهذ  موهفم  ای  تروص  هلیـسو  هب  صخـش  یلوصح  ملع  رد  - 3 تفریذـپ .  تقیقحتخان  راـیعم  ناونع  هب  ار  زیاـمت  حوضو و 

ياوق هب  شدوخ و  دوجو  هب  سک  ره  ملع  - 4 درادن .  دوجو  ياهطـساو  نینچ  يروضح  ملع  رد  یلو  دوشیم  هاگآ  هدنوش  كرد  صخش 
يروضح هدارا  میمـصت و  دـننام  دوشیم  رداص  سفن  زا  هطـساو  یب  هک  یلعف  هب  یناور و  تالاح  ریاس  فطاوع و  تاساسحا و  یناـسفن و 

اهنآ دوخ  سفن  یلو  دنتسه  یلوصح  ملع  دننکیم  تیاکح  اهنآ  زا  هک  یصاخشا  ای  ءایـشا  هب  تبـسن  ینهذ  میهافم  اهتروص و  - 5 تسا . 
اب كاردا  هک  دراد  ققحت  ناکما  ییاج  رد  هدـنوش  كاردا  اـب  كاردا  تقباـطم  مدـع  زا  تسا  تراـبع  هک  اـطخ  - 6 دـباییم .  اروضح  ار 

ملع رد  اـما  دـشابن  موـلعم  تیعقاو  اـب  قباـطم  یکاردا  تروـص  هک  تسه  لاـمتحا  نیا  ياـج  يدروـم  نینچ  رد  اریز  دریگ  ماـجنا  هطـساو 
-7 يروضح .  ملع  يریذپان  اطخ  زار  تسا  نیمه  تسین و  یلامتحا  نینچ  ياج  دریگیم  رارق  ملاع  دوهش  دروم  مولعم  تاذ  هک  يروضح 

دنچ ای  کی  نآ  هارمه  یلو  يریـسفت  لـیلحت و  هن  دراد و  دوجو  یلومحم  عوضوم و  هن  نآ  رد  تسا و  طیـسب  دوهـش  کـی  يروضح  ملع 
ینهذ ياهریسفت  اب  هارمه  هک  یتافشاکم  بذاک و  ياهتـشا  دننام  دشاب  اطخ  اهنآ  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هک  دباییم  ققحت  یلوصح  ملع 
مدرم بلغا  يروضح  ملع  دننام  دشابن  هناهاگآ  اهنآ  زا  یضعب  تسا  نکمم  تسا و  یفلتخم  بتارم  ياراد  يروضح  ملع  - 8 تسا .  طلغ 

هب سفن  ملع  فالتخا  دننام  تسا  ملاع  تاذ  يدوجو  تاجرد  توافت  ای  يروضح  ملع  بتارم  فالتخا  تلع  - 9 لاعتم .  يادخ  هب  تبسن 
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تدـش و رثا  رد  درد  ساسحا  فالتخا  دـننام  تسا  سفن  هجوت  بتارم  توافت  ای  دـنکیم و  ادـیپ  درجت  زا  هک  یفلتخم  بتارم  رد  شدوخ 
اب ناـشحور  هک  دـنرادنپیم  یناـسک  هکناـنچ  دوش  طـلغ  ینهذ  ریـسفت  بجوم  تسا  نکمم  يروـضح  ملع  فعـض  - 10 هجوت .  فـعض 

هفرع زور  رد  ءادهشلا ع  دیس  ترضح  ياعد  ك  ر . - 1 اهتشونیپ : دنراد  نآ  هب  يروضح  ملع  هکنیا  اب  تسا  یکی  ناشندب 

یلوصح ملع  مهدراهچ -  سرد 

یلوصح ملع  یسررب  موزل 

ملع هریاد  هک  مینادیم  یلو  درادـن  هار  نآ  رد  ياههبـش  کش و  يور  نیا  زا  تسا و  ینیع  تیعقاو  دوخ  نتفاـی  يروضح  ملع  هک  میتسناد 
مولع نایم  رد  قیاقح  یـسانش  زاب  يارب  یهار  رگا  دـنک و  لح  ار  یـسانشتخان  لکـشم  دـناوتیمن  ییاـهنت  هب  تسا و  دودـحم  يروضح 

ترورـض تیعطق و  مه  هیلوا  تایهیدـب  یتـح  میریذـپب و  یملع  چـیه  رد  ار  یعطق  هیرظن  چـیه  اـقطنم  میناوتیمن  میـشاب  هتـشادن  یلوصح 
يارب ار  دوخ  شالت  تسا  مزال  نیا  رب  انب  دنام  دهاوخ  یقاب  اهنآ  يارب  یمان  اهنت  ترورض  تهادب و  زا  داد و  دنهاوختسد  زا  ار  ناشدوخ 

میزادرپیم یلوصح  عاونا  یسررب  هب  روظنم  نیدب  میهد و  همادا  اهنآ  رد  تقیقح  رایعم  ندروآ  تسدب  یلوصح و  ياهتخانش  یبایشزرا 

قیدصت روصت و 

ملع هب  ارنآ  هدرک و  دودـحم  رظن  کـی  زا  ار  ملع  یفرع  موهفم  عقاو  رد  دـناهدرک و  میـسقت  قیدـصت  روـصت و  مسق  ود  هب  ار  ملع  نییقطنم 
تروص نتـسب و  شقن  يانعم  هب  تغل  رد  روصت  دـناهداد .  شرتسگ  مه  هداس  روصت  هب  ارنآ  رگید  يوس  زا  دـناهداد و  صاصتخا  یلوصح 
دـشاب هتـشاد  ار  شدوخ  ياروام  زا  تیاکحتیناش  هک  ياهداس  ینهذ  هدـیدپ  زا  تسا  ترابع  لوقعم  لها  حالطـصا  رد  تسا و  نتفریذـپ 
هفـسلف قطنم و  حالطـصا  رد  تسا و  ندرک  فارتعا  ندرمـشتسار و  يانعم  هب  تغل  رد  قیدصت  هوک .  موهفم  دنوامد و  هوک  روصت  دننام 

لکـش هک  یقطنم  هیـضق  يانعم  هب  فلا - دوریم  رامـش  هب  یظفل  تاکرتشم  زا  رظن  نیا  زا  دوشیم و  قالطا  مه  هب  کـیدزن  ياـنعم  ود  رب 
هدـنهد ناـشن  تسا و  یطیـسب  رما  هک  مکح  دوخ  ياـنعم  هب  ب - تسا .  اـهنآ  داـحتا  هب  مکح  لومحم و  عوـضوم و  رب  لمتـشم  نآ  هداـس 

نهذ لاقتنا  زا  تسا  ترابع  قیدصت  هک  دناهتشادنپ  یبرغ  دیدج  نانادقطنم  زا  یضعب  تسا .  لومحم  عوضوم و  داحتا  هب  صخـش  داقتعا 
یناعم یعادت  تسه  یقیدصت  اج  ره  هن  اریز  تسا  تسردان  رادنپ  نیا  یلو  یناعم  یعادـت  دـعاوق  ساسا  رب  رگید  روصت  هب  روصت  کی  زا 

قرف تسا  نیمه  تسا و  مکح  هب  قیدصت  ماوق  هکلب  تشاد  دهاوخ  دوجو  یقیدصت  اترورـض  تسه  یناعم  یعادت  اج  ره  هن  تسا و  مزال 
دشاب اهنآ  نیب  يدانسا  هکنیا  نودب  ددنب  شقن  نهذ  رد  یپ  رد  یپ  ای  مه  هارمه  هک  يروصت  دنچ  هیضق و  نیب 

هیضق ءازجا 

هیضق ءازجا  هرابرد  یلو  دشابیم  ءزج  دنچ  زا  بکرم  هیضق  اب  يواسم  يانعم  هب  اما  تسا  یطیـسب  رما  مکح  يانعم  هب  قیدصت  هک  میتسناد 
اجنیا رد  اـم  دریگ و  رارق  ثحب  دروم  قطنم  ملع  رد  دـیاب  دـماجنایم و  لوط  هب  اـهنآ  همه  یـسررب  هک  تسا  هدـش  زاربا  یفلتخم  تاـیرظن 

اهنآ نیب  تبسن  رگید  یضعب  دناهتسناد  لومحم  عوضوم و  ءزج  ود  زا  بکرم  ار  هیلمح  هیضق  ره  یـضعب  مینکیم .  اهنآ  هب  یعیرـس  هراشا 
هیـضق يارب  یمراـهچ  ءزج  زین  ار  تبـسن  عوقو  مدـع  هب  ایتبـسن  عوـقو  هب  مکح  رگید  یـضعب  دـناهدوزفا و  یموـس  ءزج  ناوـنع  هب  مه  ار 

بلـس ار  اهنآ  دافم  هکلب  دـناهدشن  مکح  دوجو  هب  لئاق  هبلاس  يایاضق  رد  دـناهداهن و  قرف  هبلاس  هبجوم و  يایاضق  نیب  یخرب  دـناهدرمش . 
رد تسا و  جراخ  رد  عوضوم  دوجو  اهنآ  دافم  هک  یئایاضق  ینعی  هطیسب  هیله  يایاضق  رد  ار  تبسن  دوجو  رگید  یخرب  دناهتسناد و  مکح 

دیابن یلو  دـناهدرک .  راـکنا  تسا  قطاـن  ناویح  ناـسنا  دـننام  تسا  یکی  اـهنآ  لومحم  عوضوم و  موهفم  هک  یئاـیاضق  ینعی  یلوا  لـمح 
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تسا و مکح  هب  قیدصت  ماوق  میتفگ  هکنانچ  اریز  دشابیمن  مکح  تبسن و  دقاف  ياهیـضق  چیه  یقطنم  هاگدید  زا  هک  تشاد  اور  يدیدرت 
دش لئاق  ایاضق  نیب  ییاهقرف  یسانش  یتسه  یفسلف و  هاگدید  زا  تسا  نکمم  دنچ  ره  دریگیم  قلعت  هیضق  ءزج  ود  نیب  تبسن  هب  مکح 

روصت ماسقا 

ای ءایـشا  رگـشیامن  دـناوتب  هک  یموهفم  زا  تسا  ترابع  یلک  روصت  دوشیم  میـسقت  یئزج  یلک و  مسق  ود  هب  يدـنبشخب  کی  رد  روصت 
هک ینهذ  تروص  زا  تسا  ترابع  یئزج  روصت  دنکیم و  قدص  یناسنا  درف  اهدرایلیم  رب  هک  ناسنا  موهفم  دننام  دشاب  يددعتم  صاخـشا 
هک دندرگیم  مسقنم  يرگید  ماسقا  هب  یئزج  یلک و  تاروصت  زا  کی  ره  طارقس .  ینهذ  تروص  دننام  دشاب  دوجوم  کی  رگشیامن  اهنت 
اب یـسح  ياهمادنا  طابترا  رثا  رد  هک  ياهداس  ینهذ  ياههدیدپ  ینعی  یـسح : تاروصت  میزادرپیم .  اهنآ  نوماریپ  يرـصتخم  حیـضوت  هب 

هنوگنیا ءاـقب  میونـشیم  شوگ  اـب  هک  ییاهادـص  اـی  مینیبیم  مشچ  اـب  هک  يرظاـنم  ياـهتروص  دـننام  دوشیم  لـصاح  يداـم  ياـهتیعقاو 
 . دوریم نیب  زا  هیناث  مهد  کی  الثم  یهاتوک  هلـصاف  رد  جراخ  اـب  ساـمت  عطق  زا  سپ  تسا و  جراـخ  اـب  طاـبترا  ءاـقب  هب  طونم  تاروصت 

اهنآ ءاقب  یلو  دوشیم  لصاح  جراخ  اب  طابترا  یـسح و  تاروصت  لابند  هب  هک  یـصاخ  هداس و  ینهذ  ياههدـیدپ  ینعی  یلایخ : تاروصت 
نکمم دـنامیم و  یقاب  ام  نهذ  رد  مشچ  نتـسب  زا  دـعب  یتح  هک  یغاب  هرظنم  ینهذ  تروص  دـننام  تسین  جراخ  اب  طاـبترا  ءاـقب  هب  طونم 
طوبرم هک  دناهدرک  رکذ  یئزج  تاروصت  يارب  يرگید  عون  هفسالف  زا  يرایـسب  یمهو : تاروصت  دوش .  هدروآ  دای  هب  اهلاس  زا  دعب  تسا 

اهنآ رارف  بجوم  هک  یـساسحا  دناهدز  لاثم  دـنراد  رگید  یـضعب  زا  تاناویح  زا  یـضعب  هک  یتوادـع  ساسحا  هب  تسا و  یئزج  یناعم  هب 
موهفم کش  نودب  دناهداد .  هعسوت  مه  ناسنا  توادع  تبحم و  ساسحا  هلمج  زا  هیئزج و  یناعم  قلطم  هب  تبسن  ار  نآ  یضعب  دوشیم و 

تبحم و یئزج  كاردا  اـما  درمـش  یئزج  تاروصت  ماـسقا  زا  ار  اـهنآ  ناوـتیمن  تسا و  یلک  تاروـصت  لـیبق  زا  توادـع  تبحم و  یلک 
يرگید هب  تبسن  شدوخ  رد  هک  یتوادع  ای  دباییم  یسک  هب  تبـسن  شدوخ  رد  ناسنا  هک  یتبحم  ینعی  هدننک  كرد  دوخ  رد  ار  توادع 

هب تسا  یلوصح  ملع  یعون  هک  روصت  لیبق  زا  ارنآ  ناوتیمن  تسا و  یناسفن  تایفیک  هب  يروضح  ملع  لیبق  زا  عقاو  رد  دـنکیم  ساسحا 
یتلاح ریظن  نداد  تبسن  هکلب  تسین  ياهطساو  یب  میقتسم و  ساسحا  تقیقح  رد  رگید  صخش  رد  ینمـشد  ساسحا  اما  و  دروآ .  باسح 

تاـکاردا هراـب  رد  تواـضق  اـما  تسا و  هتفرگ  رارق  یهباـشم  تیعقوم  رد  هک  يرگید  صخـش  هب  هدوب  هتفاـی  شدوخ  رد  ناـسنا  هک  تسا 
روصت زا  یصاخ  یعون  ناونع  هب  ناوتیم  ار  هچنآ  تسین .  اهنآ  یسررب  حرط و  لاجم  اجنیا  رد  هک  دراد  يرگید  ياهثحب  هب  زاین  تاناویح 

یسح روصت  هب  تبـسن  یلایخ  روصت  هیبش  تسا و  يروآ  دای  لباق  دوشیم و  لصاح  یناسفن  تالاح  زا  هک  تسا  يروصت  تفریذپ  یئزج 
مزال تسا .  هتشاد  دوجو  یصخشم  هظحل  رد  هک  یصاختبحم  ای  هدمآ  دیدپ  ینیعم  هظحل  رد  هک  یـصاخ  سرت  يروآدای  دننام  دشابیم 

دباییم صاصتخا  مهوت  مانب  یهاگ  درادن و  تیعقاو  هک  دوشیم  هتفگ  يروصت  هب  یمهو  روصت  یهاگ  هک  تسا  رکذت  هب 

یلک تاروصت 

یگمه میداد  رارق  ثحب  دروم  نونک  ات  هک  ار  یتاروصت  ماسقا  دوشیم  مسقنم  یئزج  یلک و  شخب  ود  هب  رظن  کـی  زا  روصت  هک  میتسناد 
لیکـشت ار  یمهم  یفـسلف  ياهثحب  روحم  دوشیم  هدـیمان  تالوقعم  یلقع و  میهافم  ماـن  هب  هک  یلک  تاروصت  اـما  دوب و  یئزج  تاروصت 

مان هب  یموهفم  اساسا  هک  هتشاد  دوجو  يرظن  نینچ  میدق  ياهنامز  زا  تسا .  هتفرگ  رارق  یناوارف  ياهوگتفگ  دروم  نامز  رید  زا  دهدیم و 
روما رب  تلالد  هک  دنتـسه  یظفل  تاکرتشم  ریظن  عقاو  رد  دـنراد  یلک  میهافم  رب  تلالد  دوشیم  هتفگ  هک  یظاـفلا  میرادـن و  یلک  موهفم 

ناشنادنزرف يارب  هداوناخ  نیدـنچ  هک  تسا  یـصاخ  مسا  دـننام  دوشیم  قالطا  یناوارف  دارفا  رب  هک  ناسنا  ظفل  الثم  دـنیامنیم  يددـعتم 
نارادفرط ای  نییمـسا  مان  هب  هیرظن  نیا  نارادفرط  دنوشیم .  هدیمان  نآ  هب  هداوناخ  دارفا  همه  هک  تسا  یلیماف  مان  دننام  ای  دنـشاب  هداد  رارق 

دیورگ و هیرظن  نیا  هب  یماکا  مایلیو  یطسو  نورق  رخاوا  رد  هک  میدرک  هراشا  مود  سرد  رد  دناهتفای و  ترهشتسیلانیمون  هیمـست  تلاصا 
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هیرظن دروآ .  باسح  هب  هتسد  نیا  ءزج  دیاب  ار  رگید  ياهبتکم  زا  یـضعب  اهتـسیوتیزوپ و  رـضاح  رـصع  رد  تفریذپ و  ارنآ  یلکراب  سپس 
زا یـضعب  هک  تروـص  نیا  هب  مهبم  یئزج  روـصت  زا  تسا  تراـبع  یلک  روـصت  هک  تسا  نیا  دـشابیم  روـبزم  هیرظن  هب  بـیرق  هـک  رگید 
زا هک  يروصت  الثم  ددرگ  يرگید  صاخـشا  اـی  ءایـشا  رب  قاـبطنا  لـباق  هک  يروط  هب  دوش  فذـح  صاـخ  یئزج و  تروص  تایـصوصخ 
درف دنچ  رب  يرگید  تایصوصخ  فذح  اب  دشابیم و  مه  وا  ردارب  رب  قابطنا  لباق  شیاهیگژیو  زا  یضعب  فذح  اب  میراد  یـصاخ  صخش 

يرتـشیب دارفا  رب  قاـبطنا  لـباق  رتیلک و  دوش  فذـح  نآ  زا  يرتـشیب  ياـهیگژیو  ردـق  ره  بیترت  نیدـب  دوشیم و  قیبـطت  لـباق  مه  رگید 
ماهبا رثا  رد  مینیبیم  رود  زا  هک  ار  یحبـش  هکنانچ  دوشب  مه  تادامج  تاتابن و  یتح  تاناویح و  لماشتسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  ددرگیم 
زاـغآ رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ناـسنا و  رب  مه  ناوـیح و  رب  مه  تخرد و  رب  مه  تسا و  گنـس  رب  قاـبطنا  لـباق  مه  دراد  هک  يداـیز 

دوشیم رتدودحم  تالامتحا  هرئاد  مینیبب  رتنـشور  ارنآ  میوش و  رتکیدزن  ردق  ره  يرگید و  زیچ  ایتسا  ناسنا  ایآ  هک  مینکیم  کشتیؤر 
مدرم زا  يرایسب  روصت  هکنانچ  تشاد  ار  يرظن  نینچ  یلک  میهافم  هراب  رد  مویه  دنک  ادیپ  نیعت  یصاخ  صخـش  ای  ءیـش  رد  ماجنارـس  ات 
يارب یتح  دناهدرک و  دیکات  یلک  میهافم  تیعقاو  رب  نوطالفا  دننام  ناتساب  هفسالف  زا  یـضعب  رگید  يوس  زا  تسا .  نیمه  تایلک  هراب  رد 

ینالقع ياهلاثم  تادرجم و  هدهاشم  لیبق  زا  ار  تایلک  كاردا  دـناهدش و  لئاق  ناکم  نامز و  فرظ  زا  جراخ  ینیع و  تیعقاو  یعون  اهنآ 
هکنانچ ( 1  ) تسا هتفای  قاقتشا  نآ  زا  يرگید  یعرف  تایرظن  ای  هدش  ریسفت  ینوگانوگ  ياهتروص  هب  هیرظن  نیا  دناهتـسناد  ینوطالفا  لثم 

ندب هب  نتفرگ  قلعت  زا  دعب  تسا و  هدرکیم  هدهاشم  ار  یلقع  قیاقح  تادرجم  ملاع  رد  ندب  هب  قلعت  زا  لبق  ناسنا  حور  دـناهتفگ  یـضعب 
هک رگید  یـضعب  تسا  اهنآ  يروآدای  نیمه  تایلک  كاردا  دـتفایم و  درجم  قیاقح  دای  هب  يدام  دارفا  ندـید  اب  هدرک و  شومارف  ار  اهنآ 

تادرجم هدهاشم  هب  تبـسن  سفن  ندش  دعتـسم  يارب  ياهلیـسو  ار  یـسح  تاکاردا  دنتـسین  ندب  زا  لبق  حور  دوجو  ندوب و  میدق  هب  لئاق 
نیمه زا  تسا  ترابع  تایلک  كاردا  تسا و  رود  زا  ياهدـهاشم  دوشیم  لصاح  يدادعتـسا  نینچ  هار  زا  هک  ياهدـهاشم  اـما  دناهتـسناد 

یـضعب تسا  کیدزن  زا  ياهدهاشم  دشیم و  لصاح  يرگید  تامدقم  اب  هک  ینافرع  تادهاشم  فالخ  هب  رود  زا  هدرجم  قیاقح  هدهاشم 
باب رد  تایرظن  نیرتفورعم  یلو  دناهتفریذپ .  ار  ریـسفت  نیا  یئابطابط  همالع  داتـسا  موحرم  نیهلاتملا و  ردـص  دـننام  یمالـسا  هفـسالف  زا 
كرد دـنباییم و  ققحت  نهذ  زا  یـصاخ  هبترم  رد  تیلک  فصو  اب  دنتـسه و  ینهذ  میهافم  زا  یـصاخ  عون  اهنآ  هک  تسنیا  یلک  میهافم 

نیا تسا  هتفای  لکـش  یلک  ینهذ  میهافم  هدننک  كرد  يورین  ناونع  هب  لقع  تاحالطـصا  زا  یکی  بیترت  نیدب  تسا و  لقع  اهنآ  هدننک 
كاردا یفن  يانعم  هب  عقاو  رد  مود  لوا و  هیرظن  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـناهتفریذپ .  ارنآ  یمالـسا  هفـسالف  رثکا  هدـش و  لـقن  وطـسرا  زا  هیرظن 

مزال دوریم  رامـش  هب  ینابز  تالیلحت  یظفل و  ثحابم  دـح  هب  نآ  نداد  لزنت  کیزیفاتم و  ندرک  ناریو  يارب  یئاکتا  هطقن  تسا و  یلقع 
دوش هداهن  يدعب  ثحابم  يارب  يراوتسا  هیاپ  ات  مینک  گنرد  رتشیب  ماقم  نیا  رد  تسا 

یلک موهفم  هراب  رد  قیقحت 

هک دنتسه  نآ  مکح  رد  ای  یظفل  كرتشم  لیبق  زا  یلک  ظافلا  هک  تسا  نیا  هب  اهتـسیلانیمون  نییمـسا  نانخـستشگ  زاب  دش  هراشا  هکنانچ 
يونعم كرتشم  یظفل و  كرتشم  هراب  رد  یحیـضوت  تسا  مزال  ناشیا  هب  یعطق  خساپ  يارب  يور  نیا  زا  دننکیم  يددعتم  دارفا  رب  تلالد 

ظفل هکنانچ  تسا  هدش  عضو  ینعم  دنچ  يارب  داد  رارق  عضو و  دنچ  اب  هک  یظفل  زا  تسا  ترابع  یظفل  كرتشم  میهدب .  اهنآ  نیب  قرف  و 
دیآیم دوجوب  رادناتسپ  تاناویح  نورد  رد  هک  ییاراوگ  عیام  يارب  رگید  راب  فورعم و  هدنرد  ناویح  يارب  راب  کی  یسراف  نابز  رد  ریش 

ددعتم روما  نیب  یکرتشم  تهج  رب  تلالد  عضو  کی  اب  هک  تسا  یظفل  يونعم  كرتشم  اما  تسا .  هدـش  عضو  بآ  ریـش  يارب  موس  راب  و 
-1 تسا .  رارق  نیا  زا  يونعم  كرتشم  یظفل و  كرتشم  نیب  اـهقرف  نیرتمهم  تسا .  اـهنآ  همه  رب  قاـبطنا  لـباق  ینعم  کـی  اـب  دـنکیم و 

لباق يونعم  كرتشم  - 2 درادن .  عضو  کی  زا  شیب  هب  يزاین  يونعم  كرتشم  یلو  تسا  يددـعتم  ياهعـضو  هب  دـنمزاین  یظفل  كرتشم 
-3 دـنکیم .  قدـص  هدـش  عضو  اهنآ  يارب  هک  يدودـعم  یناعم  رب  طقف  یظفل  كرتشم  یلو  تسا  قیداصم  دارفا و  تیاـهن  یب  رب  قدـص 
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یـصاخ ياهانعم  ياراد  یظفل  كرتشم  یلو  درادن  ياهنیرق  چیه  هب  زاین  نآ  ندیمهف  هک  تسا  یماع  دـحاو  يانعم  يونعم  كرتشم  يانعم 
 . . ناویح و ناـسنا و  دـننام  یظاـفلا  یـسررب  هب  اـهقرف  نیا  هب  هجوت  اـب  نوـنکا  دراد .  هدـننک  نییعت  هنیرق  هب  زاـین  کـی  ره  نییعت  هک  تسا 
اهنآ ندینـش  ماگنه  هکنیا  ای  میمهفیم  هدننک  نییعت  هنیرق  هب  جایتحا  نودب  ار  يدـحاو  يانعم  ظافلا  نیا  زا  کی  ره  زا  ایآ  هک  میزادرپیم  .

کـش نودب  تسا  اهنآ  زا  کیمادک  هدنیوگ  روظنم  هک  مینامیم  ریحتم  دشابن  ياهدننک  نییعت  هنیرق  رگا  دیآیم و  ام  نهذ  هب  انعم  نیدنچ 
هک میوش  دـیدرت  کش و  راچد  هژاو  نیا  ندینـش  ماگنه  ات  مینکیمن  یقلت  ناسنا  ظـفل  یناـعم  ناونعب  ار  نیـسح  نسح و  یلع و  دـمحم و 

دارفا رگید  دارفا و  نیا  نیب  كرتشم  هک  دراد  يدحاو  يانعم  هژاو  نیا  هک  مینادیم  هکلب  تسا  یناعم  نیا  زا  کیمادـک  هژاو  نیا  زا  روظنم 
ای دـنهدیم  ناشن  قیداصم  هب  تبـسن  ار  یتیدودـحم  چـیه  ظافلا  هنوگ  نیا  ایآ  هک  مینیبب  نونکا  تسین .  یظفل  كرتشم  سپ  تسا  یناسنا 

قیداصم دادعت  رظن  زا  یتیدودحم  عون  چـیه  یـضتقم  ظافلا  نیا  يانعم  هک  تسا  یهیدـب  دنـشابیم  دارفا  تیاهن  یب  رب  قدـص  لباق  هکنیا 
دنتسین تیاهن  یب  ياهعضو  ياراد  ظافلا  نیا  زا  کیچیه  هک  مینکیم  هظحالم  هرخالاب  و  تسا .  یهانتمان  دارفا  رب  قدص  لباق  هکلب  تسین 
دهدیم صاصتخا  اهنآ  هب  عضو  تیاهن  یب  اب  ار  يدحاو  ظفل  دـنک و  روصت  دوخ  نهذ  رد  ار  یهانتمان  دارفا  هک  تسین  رداق  سک  چـیه  و 

تایلک سپ  دـشاب  دارفا  تیاهن  یب  رب  قابطنا  لباق  هک  مینک  عضو  ياهنوگ  هب  ار  ظفل  کی  میناوتیم  ام  دوخ  هک  مینیبیم  رگید  يوس  زا  و 
تـسا نکمم  یظفل .  تاکرتشم  لیبق  زا  هن  دنتـسه  يونعم  تاکرتشم  لیبق  زا  یلک  ظافلا  هکنآ  هجیتن  دـنرادن .  عضو  تیاهن  یب  هب  يزاـین 

کی هدـننک  عضو  تسا  نکمم  اریز  تسین  یفاک  تاـکرتشم  رد  ددـعتم  ياهعـضو  ناـکما  مدـع  يارب  ناـیب  نیا  هک  دـنک  ضارتعا  یـسک 
هک مینادیم  یلو  دـیامن .  عضو  شهباشم  دارفا  همه  نآ و  يارب  ار  ظفل  دـنک و  روصت  دوخ  نهذ  رد  ار  قادـصم  تیاهن  یب  هن  قادـصم و 

نیا دوخ  هجوتم  لاؤس  سپ  دـهد  ماجنا  ار  يدادرارق  نینچ  دـناوتب  اـت  دـنک  روصت  ار  هباـشم  درف و  همه و  ياـنعم  تسیاـبیم  یـسک  نینچ 
دناوتیم ام  نهذ  هک  میریذـپب  دـیاب  راچان  دنتـسه و  دروم  تیاهن  یب  رب  قدـص  لـباق  هنوگچ  دـناهدش و  عضو  هنوگچ  هک  دوشیم  ظاـفلا 

نتفرگ رظن  رد  اـب  یموهفم  نینچ  تسین  نکمم  تسا و  دودـحمان  قیداـصم  رب  قاـبطنا  لـباق  تدـحو  نیع  رد  هک  دـنک  روصت  ار  یموهفم 
تسین رسیم  یناسنا  چیه  يارب  يزیچ  نینچ  اریز  دشاب  هدش  عضو  یهانتمان  قیداصم  کتکت 

ههبش کی  خساپ 

کی دـبای  ققحت  ینهذ  ره  رد  یموهفم  ره  تسا  نیا  نآ  دـناهدرک و  کسمت  ياههبـش  هب  یلک  میهاـفم  تیعقاو  راـکنا  يارب  اهتـسیلانیمون 
یتقو صخش  کی  یتح  دراد و  تریاغم  دباییم  ققحت  رگید  ناهذا  رد  هک  لیبق  نامه  زا  یمیهافم  اب  هک  تسا  یصاخ  صخشم و  موهفم 

تدحو تیلک و  فصو  اب  یلک  موهفم  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دوب  دـهاوخ  يرگید  موهفم  دـنک  روصت  ار  موهفم  نامه  رگید  راب 
ماکحا یقطنم و  ماکحا  نیب  طـلخ  نخـس  رگید  هب  دوجو و  تیثیح  موهفم و  تیثیح  نیب  طـلخ  ههبـش  نیا  اـشنم  دـباییم .  ققحت  نهذ  رد 

اب قواـسم  دوجو  هفـسالف  لوق  هب  تسا و  صخـشتم  دراد  يدوجو  هک  تهج  نآ  زا  یموـهفم  ره  هک  میرادـن  کـش  مه  اـم  تسا  یفـسلف 
شدوجو ظاحل  هب  نآ  یموهفم  تدـحو  تیلک و  یلو  تشاد  دـهاوخ  يرگید  دوجو  دـش  روصت  رگید  راب  هک  یماگنه  تسا و  صخـشت 

نهذ رگید  ترابع  هب  ددعتم .  قیداصم  دارفا و  هب  تبـسن  نآ  يرگناشن  تیثیح  نامه  ینعیتسا  نآ  یموهفم  تیثیح  ظاحل  هب  هکلب  تسین 
یلک تفـص  دیامزآیم  ددعتم  قیداصم  رب  ارنآ  قابطنا  تیلباق  درگنیم و  یلالقتـسا  هن  یتآرم و  یلآ و  رظن  اب  ار  یموهفم  هک  یماگنه  ام 

تسا یصخش  يرما  هک  دنکیم  هظحالم  نهذ  رد  ارنآ  دوجو  هک  یماگنه  فالخ  هب  دنکیم  عازتنا  نآ  زا  ار 

رگید تایرظن  یسررب 

عضو داشگ  هدیرپ و  گنر  تروص  نامه  يارب  یلک  ظفل  مهبم و  یئزج  روصت  زا  تسا  ترابع  یلک  موهفم  دناهتـشادنپ  هک  یناسک  اما  و 
تـسا یمیهافم  هب  نداد  هجوت  ناشیا  هابتـشا  ندرک  نشور  يارب  هار  نیرتهب  دنبایرد و  ار  تیلک  تقیقح  دناهتـسناوتن  مه  ناشیا  تسا  هدش 
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ادخ و موهفم  دننام  دنرادن  یـسوسحم  يدام و  قادصم  ای  لاحم و  مودعم و  موهفم  دننام  دنرادن  جراخ  رد  یقیقح  قادـصم  الـصا  ای  هک 
یمیهافم نینچ  هراب  رد  اریز  لولعم  تلع و  موهفم  دننام  درجم  قیداصم  رب  مه  دناقابطنا و  لباق  يدام  قیداصم  رب  مه  ای  حور و  هتـشرف و 

موهفم دـننام  دـنکیم  قدـص  داضتم  ءایـشا  رب  هک  یمیهافم  نینچمه  دنتـسه و  هدـیرپ  گنر  یئزج  ياهتروص  ناـمه  هک  تفگ  ناوتیمن 
گنر قلطم  تروص  هب  هک  هدـش  مهبم  ردـقنآ  دیفـس  گـنر  هک  تفگ  ناوتیمن  دوشیم و  لـمح  دیفـس  رب  مه  هایـس و  رب  مه  هک  گـنر 

نیا ریظن  تسه .  مه  دیفـس  رب  قدص  لباق  هک  هدش  گنر  مک  فیعـض و  ردقنآ  هایـس  گنر  ایتسه  مه  هایـس  رب  قدـص  لباق  هدـمآرد و 
هک دوش  هتفگ  ات  درادن  ینالقع  لاثم  لاحم  مودعم و  موهفم  دننام  یلک  میهافم  زا  يرایـسب  اریز  تسا  دراو  زین  ناینوطالفا  لوق  رب  لاکـشا 

یمالـسا و هفـسالف  رثـکا  لوبق  دروم  لوق  ناـمه  حیحـص  لوق  نیا  رب  اـنب  تسا .  اـهنآ  درجم  ینـالقع و  قیاـقح  هدـهاشم  تاـیلک  كاردا 
هاوـختس یلک  ینهذ  میهاـفم  كاردا  نآ  راـک  هک  تسا  لـقع  ماـن  هب  ياهژیو  هدـننک  كرد  يورین  ياراد  ناـسنا  هک  تسا  ناـیارگلقع 

دنرادن یسح  قادصم  هک  یلک  میهافم  ریاس  هاوخ  دنراد و  یسح  قادصم  هک  یمیهافم 

هصالخ

يارب دـیاب  يور  نیا  زا  تسین و  یفاک  تخانـش  لکـشم  لح  يارب  ییاـهنت  هب  اـهنآ  يریذـپان  اـطخ  دنتـسه و  دودـحم  يروضح  مولع  - 1
هتـشاد ار  دوخ  ءارو  ام  نداد  شیامن  تیناش  هک  ياهداس  ینهذ  هدیدپ  زا  تسا  ترابع  روصت  - 2 درک .  ششوک  یلوصح  مولع  یبایشزرا 

هب تسا و  اهنآ  داحتا  هب  مکح  لومحم و  عوضوم و  رب  لمتـشم  هک  یقطنم  هیـضق  زا  تسا  ترابع  حالطـصا  کی  رد  قیدـصت  - 3 دشاب . 
 . تسین مکح  دقاف  ياهیـضق  چیه  یقطنم  هاگدید  زا  تسا و  مکح  هب  هیـضق  ماوق  - 4 دوشیم .  قالطا  مکح  دوخ  هب  اهنت  رگید  حالطـصا 

تیلک نییمسا  - 6 دندرگیم .  مسقنم  یمهو  یلایخ و  یـسح و  هب  یئزج  تاروصت  دوشیم و  میـسقت  یئزج  یلک و  مسق  ود  هب  روصت  - 5
موهفم يرگید  هورگ  - 7 دناهدروآ .  باسح  هب  یظفل  تاکرتشم  لیبق  زا  ار  یلک  ظافلا  دناهدرک و  راکنا  میهافم  يارب  یتفص  ناونع  هب  ار 

ناونع هب  ار  تایلک  كاردا  ناینوطالفا  - 8 دشابیم .  ددـعتم  روما  رب  قابطنا  لباق  ماهبا  رثا  رد  هک  دناهتـسناد  مهبم  یئزج  تروص  ار  یلک 
هب هک  دناهتـسناد  ینهذ  كاردا  زا  ياهژیو  عون  ار  یلک  كاردا  نایئوطـسرا  - 9 دناهدرک .  ریـسفت  اهنآ  يروآدای  ای  درجم  قیاقح  هدـهاشم 

مدـع عضو  تدـحو  دـننام  اهنآ  زا  یکاح  ظافلا  یلک و  میهافم  ياهیگژیو  رد  لمات  اـب  نییمـسا  هیرظن  - 10 دریگیم .  ماجنا  لقع  هلیـسو 
تسا نآ  یموهفم  تیثیح  ظاحل  هب  یلک  موهفم  تدحو  - 11 دوشیم .  لاطبا  یهانتمان  قیداصم  رب  قابطنا  تیلباق  هنیعم و  هنیرق  هب  جایتحا 

لیلد مودعم  لاحم و  دننام  یمیهافم  دوجو  - 12 درادن .  یتافانم  دحاو  نهذ  رد  نآ  ررکت  ای  فلتخم  ناهذا  رد  نآ  ياهدوجو  ددـعت  اب  و 
زین ار  لرسوه  دنومدا  یـسانش  رادیدپ  هیرظن  - 1 اهتـشونیپ : دـباییم . نیعت  مراهچ  هیرظن  بیترت  نیدـب  تسا و  موس  مود و  هیرظن  نالطب 

. دروآ باسحب  هیرظن  نیا  تاقتشم  زا  دیاب 

یلک میهافم  ماسقا  مهدزناپ -  سرد 

تالوقعم ماسقا 

موهفم دـننام  یلوا  تالوقعم  ای  يوهام  میهافم  دـندرگیم  میـسقت  هتـسد  هس  هب  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  زا  یلقع  مولع  رد  هک  یلک  میهاـفم 
هیناث تالوقعم  ای  یقطنم  میهافم  لولعم و  موهفم  تلع و  موهفم  دننام  یفسلف  هیناث  تالوقعم  ای  یفسلف  میهافم  يدیفـس و  موهفم  ناسنا و 

ملع رد  هک  دنتـسه  یلک  میهاـفم  زا  يرگید  عاونا  هک  میوـشیم  روآداـی  ضیقن .  سکع  موـهفم  يوتـسم و  سکع  موـهفم  دـننام  یقطنم 
یمالسا هفـسالف  تاراکتبا  زا  هک  هناگهس  میـسقت  نیا  مینکیم .  هراشا  اهنآ  هب  ادعب  دنوشیم و  عقاو  لامعتـسا  دروم  قوقح  ملع  قالخا و 
رگیدـکی زا  اهنآ  زییمت  یـسانشزاب و  رد  تقد  مدـع  دـش و  میهاوخ  انـشآ  اهنآ  اب  هدـنیآ  ياهثحب  نمـض  رد  هک  دراد  یناوارف  دـئاوف  تسا 
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لصاح میهافم  نیا  نیب  طلخ  رثا  رد  یبرغ  هفسالف  ياهشزغل  زا  يرایسب  دوشیم و  یفسلف  ياهثحب  رد  يدایز  تالکـشم  اهطلخ و  بجوم 
یلک موهفم  میهدب .  اهنآ  نوماریپ  یحیضوت  تسا  مزال  يور  نیا  زا  ( . 1  ) تفای ناوتیم  تناک  لگه و  نانخس  رد  ار  اهنآ  هنومن  هک  هدش 

ددرگیم لمح  نیسح و ...  نسح و  رب  هک  ناسنا  موهفم  دننام  تسا  یجراخ  نآ  فاصتا  حالطـصا  هب  تسا و  ینیع  روما  رب  لمح  لباق  ای 
هب ددرگیم و  لـمح  ینهذ  ياـهتروص  میهاـفم و  رب  اـهنت  تسین و  ینیع  روـما  رب  لـمح  لـباق  اـی  تسا و  ناـسنا  نـسح  دوـشیم  هـتفگ  و 

يارب تفص  یمود  ناسنا و  موهفم  يارب  تفص  یلوا  هک  یقطنم  حالطصا  هب  یئزج  یلک و  موهفم  دننام  تسا  ینهذ  نآ  فاصتا  حالطصا 
 . دنمانیم یقطنم  هیناث  تالوقعم  ای  یقطنم  میهافم  دوشیم  ینهذ  روما  رب  لمح  اهنت  هک  ار  مود  هتـسد  دوشیم  عقاو  نسح  ینهذ  تروص 

دراوم زا  راکدوخ  روطب  نهذ  هک  یمیهافم  هتـسد  کی  دندرگیم  میـسقت  هتـسد  ود  رب  دـنوشیم  یجراخ  ءایـشا  رب  لمح  هک  یمیهافم  اما 
موهفم لقع  اروف  دش  لصاح  ینطاب  دوهـش  ای  يرهاظ  ساوح  هلیـسو  هب  یـصخش  كاردا  دنچ  ای  کی  هکنیمه  ینعی  دنکیم  عازتنا  صاخ 

یلک موهفم  ای  دوشیم  عازتنا  گنر  دیفـس  ءیـش  دنچ  ای  کی  ندـید  زا  دـعب  هک  يدیفـس  یلک  موهفم  دـننام  دروآیم  تسد  هب  ارنآ  یلک 
 . دنمانیم یلوا  تالوقعم  ای  يوهام  یمیهافم  ار  یمیهافم  نینچ  دیآیم  تسدب  صاخ  ساسحا  راب  دنچ  ای  کی  شیادیپ  زا  دعب  هک  سرت 

لولعم تلع و  موهفم  دننام  دشابیم  رگیدکی  اب  ءایـشا  هسیاقم  ینهذ و  واکودنک  هب  دـنمزاین  اهنآ  عازتنا  هک  دنتـسه  یمیهافم  رگید  هتـسد 
یماگنه الثم  دوشیم  عازتنا  هطبار  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  يرگید  دوجو  رب  فقوتم  اهنآ  زا  یکی  دوجو  هک  يزیچ  ود  هسیاـقم  زا  دـعب  هک 

زا ار  تلع  موـهفم  لـقع  میهدیم  رارق  هجوـت  دروـم  شتآ  رب  ار  ترارح  فـقوت  مینکیم و  هسیاـقم  نآ  زا  یـشان  ترارح  اـب  ار  شتآ  هک 
تـسد هب  میهافم  هنوگنیا  زگره  دـشابن  راـک  رد  یتاـسیاقم  تاـظحالم و  نینچ  رگا  دـنکیم و  عازتنا  ترارح  زا  ار  لولعم  موهفم  شتآ و 

دریگن و ماجنا  ياهسیاقم  اهنآ  نیب  یلو  دوش  ساسحا  ترارح  راب  نارازه  نینچمه  دوش و  هدـید  شتآ  راب  نارازه  رگا  هکناـنچ  دـنیآیمن 
ای یفـسلف  میهاـفم  ار  میهاـفم  هنوگنیا  دـیآیمن  تسد  هب  لولعم  تلع و  موهفم  زگره  دوشن  عـقاو  هجوـت  دروـم  يرگید  زا  یکی  شیادـیپ 

هیناث تالوقعم  ناشفاصتا .  مه  تسا و  یجراخ  ناشـضورع  مه  یلوا  تالوقعم  دنیوگیم : احالطـصا  دـنمانیم و  یفـسلف  هیناث  تالوقعم 
نیا هرابرد  ناشفاصتا .  مه  تسا و  ینهذ  ناشضورع  مه  یقطنم  هیناث  تالوقعم  تسا .  یجراخ  ناشفاصتا  یلو  ینهذ  ناشضورع  یفـسلف 

یتاشقانم ياج  هیناث  تالوقعم  هب  یفـسلف  میهافم  ندـیمان  هراـبرد  نینچمه  یجراـخ و  ضورع  ینهذ و  ضورع  هژاو  دربراـک  فیراـعت و 
مییامنیم هیجوت  دش  هتفگ  هک  یتروصب  مینکیم و  یقلت  حالطصا  ناونع  هب  طقف  ار  اهنآ  ام  یلو  تسه 

تالوقعم ماسقا  زا  کی  ره  یگژیو 

زاب الماک  یهجوت  كدـنا  اب  يور  نیا  زا  دـندرگیم و  لمح  ینهذ  ياهتروص  میهافم و  رب  طقف  هک  تسا  نیا  یقطنم  میهافم  یگژیو  - 1
تیاکح ءایـشا  تیهام  زا  هک  تسا  نیا  يوهام  میهافم  یگژیو  - 2 دنتسه .  هتـسد  نیا  زا  قطنم  ملع  یلـصا  میهافم  همه  دنوشیم  هتخانش 

هب ار  اهنآ  ناوتیم  يور  نیا  زا  دنتسه و  تادوجوم  يارب  یلاخ  ياهبلاق  هلزنم  هب  دنزاسیم و  صخـشم  ار  اهنآ  يدوجو  دودح  دننکیم و 
نودـب هک  تسا  نیا  یفـسلف  میهاـفم  یگژیو  - 3 دـنراد .  دربراـک  یقیقح  فلتخم  مولع  رد  میهاـفم  نیا  درک  فـیرعت  یموـهفم  ياـهبلاق 

اهنآ يوهام  دودح  هن  اهنآ  دوجو  ءاحنا  زا  دـندرگیم  لمح  تادوجوم  رب  هک  یماگنه  دـنیآیمن و  تسد  هب  یلقع  ياهلیلحت  تاسیاقم و 
نآ هطبار  هوحن  زا  هکلب  دزاسیمن  صخـشم  ارنآ  صاختیهام  هاگچیه  ددرگیم  قالطا  شتآ  رب  هک  تلع  موهفم  الثم  دـننکیم  تیاکح 

ریبعت تروص  نیا  هب  یگژیو  نیا  زا  یهاگ  دراد  دوجو  مه  رگید  ءایـشا  نیب  هک  ياهطبار  دـنکیم  تیاکحتسا  ریثات  هطبار  هک  ترارح  اب 
لیوات هیجوت و  هب  جاتحم  هشقانم و  لباق  تاریبعت  نیا  دنچ  ره  تسا  ینهذ  ناشضورع  ای  دنرادن  ینیع  ءازاب  ام  یفـسلف  میهافم  هک  دوشیم 

تاروصت میهاـفم و  اـهنآ  ءازا  رد  هک  تسا  نیا  یفـسلف  میهاـفم  رگید  یگژیو  - 4 دناهتـسد .  نیا  زا  صلاخ  یفـسلف  میهافم  همه  دنتـسه 
لولعم موهفم  نینچمه  یلک و  موهفم  کی  دشاب و  هتـشاد  تیلع  زا  یئزج  تروص  کی  ام  نهذ  هک  تسین  نینچ  الثم  درادـن  دوجو  یئزج 

قرف هک  يروط  هب  تشاد  دوجو  یمهو  ای  یلایخ  ای  یـسح  روصت  کی  نآ  ءازا  رد  هک  یلک  موهفم  ره  نیا  رب  اـنب  یفـسلف  میهاـفم  رگید  و 
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یگژیو نیا  سکع  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  یفـسلف  میهافم  زا  هن  دوب  دـهاوخ  يوهام  میهافم  زا  دوب  تیئزج  تیلک و  رد  طقف  اهنآ  نیب 
یمهو ای  یلاـیخ  اـی  یـسح  تروص  کـی  يوهاـم  موهفم  ره  ءازا  رد  هک  تسین  نینچ  ینعیتسین  قداـص  یلک  روطب  يوهاـم  میهاـفم  رد 

ارنآ قادصم  طقف  درادن و  یئزج  ینهذ  تروص  یلو  دوشیم  بوسحم  يوهام  یعون و  موهفم  کی  سفن  موهفم  الثم  دشاب  هتـشاد  دوجو 
درک هدهاشم  يروضح  ملع  اب  ناوتیم 

يرابتعا میهافم 

هک تسا  یظفل  تاکرتشم  زا  عقاو  رد  دوشیم و  لامعتـسا  ینعم  دـنچ  هب  دروخیم  مشچ  هب  ناوارف  هفـسالف  نانخـس  رد  هک  يراـبتعا  هژاو 
تالوقعم همه  حالطـصا  کی  قبط  دیاین .  شیپ  ياهطلاغم  دهدن و  يور  یهابتـشا  طلخ و  ات  درک  هجوت  اقیقد  نآ  یناعم  نیب  قرف  هب  دـیاب 

رد حالطصا  نیا  دوریم  رامشب  يرابتعا  میهافم  زا  دوجو  موهفم  یتح  دنوشیم و  هدیمان  يرابتعا  یفسلف  هاوخ  دنشاب و  یقطنم  هاوخ  هیناث 
حالطـصا رد  تسا .  هدـشثحب  ینعم  نیمه  هب  یلقع  تارابتعا  هراـبرد  يو  فلتخم  بتک  رد  هتفر و  راـک  هب  داـیز  قارـشا  خیـش  تاـملک 

هدـیمان یـشزرا  میهافم  نیرخاـتم  حالطـصا  رد  هک  یمیهاـفم  دـباییم  صاـصتخا  یقـالخا  یقوقح و  میهاـفم  هب  يراـبتعا  ناونع  يرگید 
هتخاس لایخ  هوق  کمک  هب  دـنرادن و  ینهذ  یجراخ و  قادـصم  هجو  چـیه  هب  هک  یمیهاـفم  اـهنت  یموس  حالطـصا  رد  هکناـنچ  دـنوشیم 
لباقم رد  يرگید  حالطـصا  رابتعا  نینچمه  دنمانیم  زین  تایمهو  ار  میهافم  نیا  لوغ  موهفم  دننام  دندرگیم  هدیمان  تایرابتعا  دـنوشیم 
تـسا بسانم  هچنآ  دـش .  دـهاوخ  هداد  حیـضوت  شدوخ  ياج  رد  دوریم و  راک  هب  تیهام  اـی  دوجو  تلاـصا  ثحب  رد  هک  دراد  تلاـصا 
وجتسج قوقح  هفـسلف  قالخا و  هفـسلف  رد  دیاب  ار  بلطم  لیـصفت  هتبلا  تسا  یـشزرا  يانعم  هب  يرابتعا  دوش  هداد  نآ  نوماریپ  یحیـضوت 

داد میهاوخ  يرصتخم  حیضوت  تبسانم  هب  اجنیا  رد  ام  درک و 

یقوقح یقالخا و  میهافم 

دننام عونمم و  بجاو و  دـیابن  دـیاب و  لیبق  زا  یمیهافم  رب  لمتـشم  هک  دـید  میهاوخ  میریگب  رظن  رد  هک  ار  یقوقح  ای  یقالخا  تراـبع  ره 
راک هب  اهنآ  رد  تنایخ  تناما و  ملظ و  لدع و  دننام  يرگید  میهافم  نینچمه  دـهد  لیکـشت  ار  ياهیـضق  لومحم  دـناوتیم  هک  تسا  اهنآ 

دنتسین و يوهام  میهافم  لیبق  زا  مینیبیم  مینکیم  هظحالم  ار  میهافم  نیا  یتقو  دریگ .  رارق  هیضق  عوضوم  فرط  رد  دناوتیم  هک  دوریم 
يارب تفص  دنچ  ره  بصاغ  دزد و  موهفم  الثم  دنوشیم  هدیمان  يرابتعا  ینعم  کی  هب  يور  نیا  زا  دنرادن و  ینیع  ءازا  هب  ام  حالطـصا  هب 

هک یماگنه  تسا و  هدوبر  ار  یـسک  لام  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  تسا  یناسنا  تیهام  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  هن  یلو  دوشیم  عقاو  یناسنا 
زا هکلب  دنتـسه  یـصاخ  ياهزلف  هک  تهج  نآ  زا  هن  یلو  دوشیم  قالطا  هرقن  الط و  رب  دـنچ  ره  مینیبیم  میریگیم  رظن  رد  ار  لام  موهفم 

ناسنا هب  لام  هفاضا  رگید  يوس  زا  دنشاب  وا  ياهیدنمزاین  عفر  يارب  ياهلیسو  دنناوتیم  دنریگیم و  رارق  ناسنا  تبغر  دروم  هک  تهج  نآ 
ناونع ناسنا و  يارب  کلام  ناونع  ندرک  رابتعا  اب  ینعی  درادـن  یجراـخ  ءازا  هب  اـم  مه  نآ  هک  تسا  تیکلاـم  ماـنب  يرگید  موهفم  هناـشن 

یـصاخ ياهیگژیو  ياراد  تاراـبع  هنوگنیا  هکنآ  هجیتن  ـالط .  تاذ  رد  هن  دـیآیم و  دـیدپ  ناـسنا  تاذ  رد  يرییغت  هن  ـالط  يارب  كولمم 
هچ يارب  زاغآ  زا  ظافلا  هنوگنیا  ینعی  یبدا  یظفل و  رظن  هطقن  زا  یکی  دوشثحب  اهنآ  هراب  رد  دـیاب  یفلتخم  ياـهرظن  هطقن  زا  هک  دنتـسه 

یقیقح یناعم  نیا  رد  اهنآ  لامعتـسا  ایآ  دـناهدمآ و  رد  یلعف  تروص  هب  ات  هداد  خر  اهنآ  یناعم  رد  یتالوحت  هچ  دـناهدش و  عضو  ییانعم 
رب تلالد  یقوقح  یقالخا و  تارابع  ایآ  تسیچ و  ءاشنا  دافم  هکنیا  يرابخا و  یئاشنا و  تارابع  هراب  رد  ثحب  نینچمه  يزاجم و  ایتسا 

ار اهنآ  زا  يرایـسب  زین  هقف  لوصا  ءاملع  تسا و  تایبدا  یـسانش و  نابز  زا  ییاههخاش  هب  طوبرم  اهثحب  هنوگنیا  راـبخا  اـی  دـننکیم  ءاـشنا 
زا نهذ  لاقتنا  مسیناکم  میهافم و  نیا  كاردا  تیفیک  هب  طوبرم  میهافم  نیا  رد  ثحب  رگید  تهج  دناهداد .  رارق  قیقحت  شهوژپ و  دروم 

طوبرم اهنآ  هراب  رد  ثحب  رگید  تهج  هرخالاب  و  دریگ .  رارق  یـسررب  دروم  نهذ  یـسانشناور  رد  دیاب  هک  تسا  رگید  موهفم  هب  یموهفم 
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درادـن و یجراخ  ياهتیعقاو  اب  ياهطبار  چـیه  تسا و  نهذ  تاعادـبا  زا  میهافم  نیا  ایآ  هک  تسا  ینیع  تایعقاو  اب  میهاـفم  نیا  طاـبترا  هب 
ای دزاسیم  ار  اهنآ  ياهژیو  ینهذ  يورین  هک  تسا  میهافم  عاونا  رگید  زا  یلقتـسم  الماک  عون  یـشزرا  میهاـفم  ریاـس  دـیابن و  دـیاب و  ـالثم 
هب دـنراد و  ینیع  ياهتیعقاو  اب  ییاهدـنویپ  مه  میهافم  نیا  هکنیا  ای  دـنکیم  یعامتجا  ای  يدرف  ياـهتبغر  اـهلیم و  زا  تیاـکح  طـقف  هکنیا 

هکنیا ای  دنتـسه  اطخ  تحـص و  بذک و  قدص و  لباق  يرابخا و  يایاضق  یقوقح  یقالخا و  يایاضق  ایآ  دنوشیم و  عازتنا  اهنآ  زا  يوحن 
روصت اهنآ  هراب  رد  یبذـک  قدـص و  هک  یتروص  رد  درادـن و  ینعم  اهنآ  هراب  رد  یتسردان  یتسرد و  دنـشابیم و  یئاشنا  تارابع  لیبق  زا 

اب هک  تسا  ثحابم  زا  شخب  نیا  داد و  صیخشت  ار  اهنآ  ياطخ  تقیقح و  دیاب  يرایعم  هچ  اب  تسیچ و  اهنآ  بذک  قدص و  كالم  دوش 
هرابرد يرصتخم  حیضوت  اجنیا  رد  ام  دوش .  وگتفگ  اهنآ  هرابرد  هفسلف  زا  هخاش  نیا  رد  هک  دراد  اج  دنکیم و  ادیپ  طابترا  یـسانشتخان 
میهاوخ یشزرا  يایاضق  یبایـشزرا  هب  یـسانشتخانشثحابم  زا  تمـسق  نیرخآ  رد  میهدیم و  قوقح  قالخا و  يروصت  هداس و  میهافم 

درک میهاوخ  یقوقح  يایاضق  یقالخا و  يایاضق  نیب  قرف  هب  ياهراشا  انمض  تخادرپ و 

دیابن دیاب و   180

رما مال  دننام  دننکیم  ءافیا  ار  یفرح  يانعم  شقن  اهنابز  زا  یضعب  رد  دنوریم  راک  هب  یهن  رما و  دروم  رد  هک  دیابن  دیاب و  ياههژاو   180
دیاب ترابع  هکنانچ  دـنوشیم  یهن  رما و  هغیـص  تئیه و  نیزگیاج  میراد  عالطا  ام  هک  اجنآ  ات  اهنابز  همه  رد  یبرع و  نابز  رد  یهن  ـال  و 

بجاو و يانعم  هب  لقتـسم و  موهفم  تروص  هب  مه  یهاگ  یلو  دوشیم  يوگن  نیـشناج  ییوگب  دـیابن  تراـبع  يوگب و  نیـشناج  ییوگب 
 . دوریم راکب  تسا  بجاو  وت  نتفگ  ای  ییوگب  تسا  بجاو  يرابخا  هلمج  يوگب  یئاشنا  ترابع  ياج  هب  هکنانچ  دـنوریم  راـکب  عونمم 

ناوتیمن الثم  درک و  یقلت  یفـسلف  لئاسم  لح  يارب  يدـیلک  ار  اهنآ  ناوتیمن  دراد و  دوجو  فلتخم  ياـهنابز  رد  شیباـمک  تاـننفت  نیا 
ياههلمج یئاشنا  ياهترابع  ياج  هب  ناوتیم  دش  هظحالم  هکنانچ  اریز  داد  رارق  اهنآ  ندوب  یئاشنا  ار  یئاضق  یقوقح و  ياهترابع  یگژیو 
ياههژاو زین  لقتـسم و  یمـسا و  ياـنعم  تروص  هب  هچ  دور و  راـک  هب  یفرح  ياـنعم  تروص  هب  هچ  دـیاب  هژاو  تفرگ .  راـک  هب  ار  يربخ 

هب هاگشیامزآ  رد  ملعم  هکنانچ  دنرادن  یـشزرا  هبنج  هجو  چیه  هب  هک  دوریم  راکب  ییایاضق  رد  یهاگ  مزال  بجاو و  دننام  نآ  ینیـشناج 
نیا زا  دـیاب  دـیوگیم  رامیب  هب  کشزپ  ای  دـیایب  تسد  هب  ماعط  کمن  ات  ینک  بیکرت  مه  اب  ار  میدـس  رلک و  دـیاب  دـیوگیم  زومآ  شناد 

اب رـصنع  ود  بیکرت  نیب  رثات  ریثات و  تالاعفنا و  لعف و  هطبار  نایب  زج  یتارابع  نینچ  دافم  کش  نودـب  یبای  دوبهب  ات  ینک  هدافتـسا  وراد 
نیبم دراوم  نیا  رد  دـیاب  هژاو  یفـسلف  حالطـصا  هب  تسین و  يدوبهب  لوصح  وراد و  لامعتـسا  نیب  اـی  ییایمیـش  هداـم  کـی  ندـمآ  دـیدپ 

دهاوخن ققحت  لولعم  نآ  هجیتن  دـباین  ققحت  تلع  یـصوصخم  راک  ات  ینعیتسا  لولعم  تلع و  ببـسم و  ببـس و  نیب  سایقلاب  ترورض 
هک تسا  اج  نیا  رد  دـننکیم و  ادـیپ  یـشزرا  هبنج  دـنوریم  راک  هب  یقوقح  یقالخا و  تارابع  رد  اـههژاو  نیا  هک  یماـگنه  اـما  تفاـی . 

تـسا هعماج  ای  درف  يارب  يراک  تیبولطم  تبغر و  نایب  یتارابع  نینچ  دافم  هکنآ  هلمج  زا  دوشیم  حرطم  اهنآ  نوماریپ  یفلتخم  تایرظن 
یتارابع نینچ  هک  تسا  نیا  حیحـص  رظن  یلو  درادن .  تیبولطم  نیمه  زج  يزیچ  زا  تیاکح  دوش  نایب  مه  يربخ  هلمج  تروص  هب  رگا  و 

هطبار نایب  نامه  اهنآ  یلـصا  دافم  دوشیم و  هدـیمهف  یمازتلا  تلالد  اب  راک  تیبولطم  شزرا و  هکلب  درادـن  تیبولطم  رب  تلـالد  امیقتـسم 
تازاجم ار  مرجم  دیاب  دـیوگیم  نادـقوقح  کی  هک  یماگنه  الثم  دراد  دوجو  قوقح  ای  قالخا  فدـه  راک و  نیب  هک  یتیلع  تسا  تیلع 

تینما ینعی  قوقح  فادها  زا  یکی  ای  فده  تازاجم و  نیب  هطبار  دهاوخیم  عقاو  رد  یلو  دربیمن  راک  نیا  فده  زا  یمان  دنچ  ره  درک 
دهاوخیم تقیقح  رد  درک  در  شبحاص  هب  دـیاب  ار  تناما  دـیوگیم  یقالخا  یبرم  کی  هک  یماـگنه  نینچمه  دـنک .  ناـیب  ار  یعاـمتجا 

نادـقوقح زا  رگا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنک و  نایب  يدـبا  تداعـس  ای  ناسنا  یئاهن  لامک  دـننام  قـالخا  فدـه  اـب  ار  راـک  نیا  هطبار 
رگا زین  دوشیم و  جرم  جره و  راچد  هعماج  دسرن  تازاجم  هب  مرجم  رگا  اریز  داد  دهاوخ  خساپ  درک  تازاجم  ار  مرجم  دیاب  ارچ  میـسرپب 

دهاوختسا هتفریذپ  قالخا  هفـسلف  رد  هک  ییاهرایعم  اب  بسانتم  یباوج  درک  در  شبحاص  هب  ار  تناما  دیاب  ارچ  میـسرپب  یقالخا  یبرم  زا 
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رد يرگید  یناعم  انایحا  رگا  تسا و  یفـسلف  هیناث  تالوقعم  لیبق  زا  عقاو  رد  مه  یقوقح  یقالخا و  بجاو  دـیاب و  موهفم  نیا  رب  اـنب  داد . 
دوب دهاوخ  هراعتسا  ای  زاجم  یعون  ددرگ  هدارا  اهنآ  زا  يرگید  تروص  هب  ای  دوش  نیمضت  اهنآ 

یقوقح یقالخا و  تاعوضوم 

دنهدیم لیکشت  ار  ایاضق  نیا  تاعوضوم  هک  دنوریم  راک  هب  یقوقح  یقالخا و  يایاضق  رد  میهافم  زا  يرگید  هتـسد  دش  هراشا  هکنانچ 
یناعم تالوحت  اههژاو و  یبای  هشیر  یـسانشتغل و  رظن  زا  ییاهثحب  زین  میهافم  نیا  نوماریپ  رد  تیجوز  تیکلام و  ملظ و  لدـع و  دـننام 

يوهام و میهافم  زا  اهنآ  بلاغ  هک  تفگ  ناوتیم  الامجا  تسا و  یـسانش  نابز  تایبدا و  هب  طوبرم  هک  هتفرگ  تروص  يزاـجم  یقیقح و 
تسا هتفر  راک  هب  يدادرارق  یناعم  رد  یعامتجا  يدرف و  ياههنیمز  رد  ناسنا  یلمع  ياهزاین  ياضتقم  هب  هدش و  هتفرگ  تیراع  هب  یفـسلف 

اهنآ زا  جورخ  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  يدودح  یلک  روطب  راتفر  رد  ییاهتیدودحم  تیاعر  اهتـساوخ و  زیارغ و  لرتنک  موزل  هب  هجوت  اب  الثم 
رد ناسنا  تافرـصت  ندش  دودحم  موزل  هب  هجوت  اب  هکنانچ  هدیدرگ  يراذگمان  طسق  لدـع و  مان  هب  نآ  لباقم  هطقن  نایغط و  ملظ و  مان  هب 
 . تسا هدش  هدیمان  تیکلام  ظاحل و  لاوما  زا  ياهراپ  رب  يدادرارق  يرابتعا و  یطلست  هدروآ  گنچ  هب  یصاخ  يارجم  زا  هک  یلاوما  هریاد 

رارق یهورگ  ای  يدرف  ياهتـساوخ  ساسا  رب  طقف  میهافم  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  تسا  یـسررب  لباق  یـسانشتخانش  رظن  هطقن  زا  هچنآ  اـما 
لیلحت هنوگچیه  لباق  هجیتن  رد  درادـن و  یعامتجا  ياههورگ  ای  دارفا  تالیامت  زا  لقتـسم  ینیع و  قیاـقح  اـب  ياهطبار  چـیه  هدـش و  هداد 
ساسا رب  ار  اهنآ  درک و  وجتـسج  یجراخ  ياـهتیعقاو  ینیع و  قیاـقح  ناـیم  رد  یهاـگیاپ  اـهنآ  يارب  ناوتیم  هکنیا  اـیتسین  مه  ینـالقع 
یصاخ يانعم  هب  يدادرارق و  دنچ  ره  میهافم  نیا  هک  تسا  نیا  حیحص  رظن  زین  هنیمز  نیا  رد  دومن .  نییبت  لیلحت و  یلولعم  یلع و  طباور 
ساسا رب  اهنآ  رابتعا  هکلب  دنشاب  تیلع  نوناق  هزوح  زا  نوریب  یجراخ و  قیاقح  اب  طابترایب  یلک  هب  هک  تسین  نینچ  یلو  دنتسه  يرابتعا 

حیحص و یهاگ  رگید  دراوم  دننام  هک  یصیخشت  دهدیم  صیخـشت  شدوخ  لامک  تداعـس و  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  هک  تسا  ییاهزاین 
نینچ ناشدوخ  یـصخش  عفانم  بلج  يارب  افرـص  یناسک  تسا  نکمم  هکنانچ  عقاو  اب  فلاخم  اـطخ و  مه  یناـمز  تسا و  عقاو  اـب  قباـطم 

باسح هب  كالم  نودب  فازگ و  ار  اهنآ  ناوتیمن  لاح  ره  هب  یلو  دنیامن  لیمحت  مه  ياهعماج  رب  روز  هب  یتح  دـننکب و  ار  ییاهداد  رارق 
ياهراپ دـییات و  ار  اهداد  رارق  ای  تایرظن  زا  ياهراپ  تسـشن و  شاکنک  ثحب و  هب  اـهنآ  هراـبرد  ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دروآ و 

ياههقیلـس هلزنم  هب  یـصخش و  تالیامت  رگـشیامن  افرـص  اهداد  رارق  نیا  رگا  دروآ و  یناهرب  لـیلد و  مادـک  ره  يارب  درک و  در  ار  رگید 
راهظا زج  ییانعم  اـهنآ  ندرک  موکحم  اـی  دـییات  دوبیمن و  یـشهوکن  اـی  شیاتـس  راوازـس  زگره  دوبیم  ساـبل  گـنر  باـختنا  رد  يدرف 

یلوبمس ناونع  هب  یلو  تسا  داد  رارق  لعج و  ورگ  رد  هچ  رگ  میهافم  نیا  رابتعا  هکنآ  لصاح  تشادیمن .  هقیلـس  رد  تفلاخم  ایتقفاوم 
رد دوش و  فشک  تسیابیم  هک  یطباور  دـنوشیم  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  رب  بترتم  جـیاتن  یناسنا و  لاعفا  نایم  یقیقح  ینیع و  طـباور  يارب 

تسا يدادرارق  یعیرشت و  میهافم  نیا  هناوتشپ  یقیقح  حلاصم  ینیوکت و  طباور  نآ  تقیقح  رد  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  ناسنا  راتفر 

هصالخ

میهافم - 2 یقطنم .  میهافم  یفسلف  میهافم  يوهام  میهافم  دنوشیم  میـسقت  هتـسد  هس  هب  یلقع  مولع  رد  لامعتـسا  دروم  یلک  میهافم  - 1
یئزج دراوم  زا  ار  اهنآ  تالمعت  تاسیاقم و  هب  زاین  نودـب  راـک و  دوخ  روطب  ناـسنا  نهذ  هک  دنتـسه  یمیهاـفم  یلوا  تـالوقعم  يوهاـم 

هب زاین  اهنآ  عازتنا  هک  دنتـسه  یمیهافم  یفـسلف  هیناث  تالوقعم  یفـسلف  میهافم  - 3 يدیفـس .  موهفم  ناسنا و  موهفم  دننام  دـنکیم  عازتنا 
-4 دنوشیم .  عازتنا  رگیدکی  اب  اهنآ  صاخ  هطبار  اهنآ و  قیداصم  هسیاقم  زا  هک  لولعم  تلع و  موهفم  دـننام  دراد  هسیاقم  واک و  دـنک و 

دنوشیم عازتنا  اهنآ  ياهیگژیو  نتفرگ  رظن  رد  رگید و  میهافم  هظحالم  زا  هک  دنتـسه  یمیهاـفم  یقطنم  هیناـث  تـالوقعم  یقطنم  میهاـفم 
موهفم نیا  زا  ار  یلک  موهفم  تسا  رامـشیب  قیداصم  رب  قابطنا  لباق  هک  مینیبیم  میریگیم و  رظن  رد  الثم  ار  ناسنا  موهفم  یتقو  هکناـنچ 
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ناشفاصتا مه  ضورع و  مه  حالطـصا  هب  دـنوشیم و  عقاو  رگید  میهافم  يارب  تفـص  طقف  میهاـفم  نیا  تهج  نیمه  هب  مینکیم و  عازتنا 
یهابتشا طلخ و  ات  دروآ  لمع  هب  یفاک  تقد  دیاب  نآ  دربراک  ماگنه  تسا و  يددعتم  تاحالطصا  ياراد  يرابتعا  هژاو  - 5 تسا .  ینهذ 
ياههژاو دیابن و  دیاب و  - 6 دنوشیم .  هدـیمان  مه  یـشزرا  میهافم  یهاگ  هک  تسا  یقوقح  یقالخا و  میهافم  اهنآ  زا  یکی  دـیاین و  شیپ 

هـس اب  هکنیا  هن  دنوشیم  هدیمان  یـشزرا  دـنراد  ناشقلعتم  تیبولطم  رب  تلالد  امازتلا  هکنیا  ظاحل  هب  عونمم  بجاو و  دـننام  اهنآ  نیـشناج 
یفسلف هیناث  تالوقعم  لیبق  زا  لصا  رد  هکلب  دنوش  كرد  يرگید  هدننک  كرد  يورین  اب  یتح  دنشاب و  هتشاد  یلک  تنیابم  روکذم  هتـسد 
يوهام میهافم  زا  الومعم  دنهدیم  لیکشت  ار  یقوقح  یقالخا و  يایاضق  تاعوضوم  هک  یمیهافم  - 7 دنتسه .  سایقلاب  ترورض  نیبم  و 

يدادرارق ریغ  یقیقح و  روما  يارب  یلوبمـس  ناونع  هب  یلو  دنتـسه  داد  رارق  عضو و  عبات  دنچ  ره  دـنوشیم و  هتفرگ  تیراع  هب  یفـسلف  و 
نیا یقیقح  ینیع و  هناوتـشپ  لامعا  دسافم  حلاصم و  نخـس  رگید  هب  اهنآ و  جـیاتن  اهناسنا و  لاعفا  نیب  یقیقح  طباور  دـندرگیم و  ظاحل 
هلاقم کیژولوئدیا  ياهرگنس  زا  يرادساپ  مهدزای و  مهد و  سرد  یقیبطت  يژولوئدیا  ك : ر . - 1 اهتشونیپ : دنهدیم  لیکشت  ار  میهافم 

. کیتکیلاید

ییارگ سح  مهدزناش -  سرد 

مسیوتیزوپ شیارگ 

هب کنیا  میدـش  انـشآ  اهنآ  هراب  رد  اهرظن  فالتخا  زا  ياهراپ  اب  انمـض  میدرک و  رکذ  راصتخا  هب  ار  تاروصت  عاونا  هتـشذگ  ياهـسرد  رد 
زا يرایـسب  هک  میتـسناد  میزادرپیم .  تسا  هتفاـی  يریگمـشچ  ترهـش  یبرغ  لـفاحم  رد  هک  لاوـقا  زا  یـضعب  نوـماریپ  يرتـشیب  حیـضوت 
زین ار  لـقع  ماـنب  اـهنآ  يارب  ياهژیو  هدـننک  كرد  يورین  اـعبط  دــناهدرک و  راـکنا  ار  یلک  تاروـصت  دوـجو  اـساسا  یبرغ  نادنمــشیدنا 

كاردا رد  رـصحنم  ار  یقیقح  كاردا  هداهن  رتارف  ار  اپ  هکلب  دناهدرک  ذاختا  ار  برـشم  نیمه  اهتـسیوتیزوپ  رـضاح  رـصع  رد  دنریذپیمن 
تروص هب  جراخ  اب  طابترا  عطق  زا  سپ  دوشیم و  لصاح  يدام  ياههدیدپ  اب  یسح  ياهمادنا  سامت  رثا  رد  هک  یکاردا  دناهتسناد  یسح 

نتفگ نخس  ماگنه  دزاسیم و  یظفل  ياهلوبمـس  دنرگیدکی  هیبش  هک  یتاکردم  يارب  ناسنا  هک  دندقتعم  ناشیا  دنامیم .  یقاب  يرتفیعض 
دهدیم و رارق  هدافتسا  دروم  ار  یظفل  ياهلوبمس  نامه  دنک  وگزاب  ای  دروایب  رطاخ  هب  ار  نوگمه  دراوم  همه  هکنیا  ياج  هب  ندرک  رکف  ای 
زج يزیچ  ناـشیا  رظن  هب  دـنمانیم  یلقع  موهفم  یلک و  روصت  هفـسالف  ار  هچنآ  سپ  تسا  ینهذ  نتفگ  نخـس  یعون  ندرک  رکف  عقاو  رد 

هلیـسو هب  ار  اـهنآ  قیداـصم  ناوتب  دنـشاب و  یـسح  تاکردـم  رگناـشن  امیقتـسم  ظاـفلا  نیا  هک  یتروـص  رد  تسین و  ینهذ  ظاـفلا  ناـمه 
یظافلا ار  اهنآ  تروص  نیا  ریغ  رد  دنرامـشیم و  یققحت  ینعم و  اب  یظافلا  ار  اـهنآ  داد  هئارا  نارگید  هب  درک و  كرد  یـسح  ياهمادـنا 

هب مه  نآ  دـنریذپیم  ار  يوهام  میهافم  زا  یـشخب  اـهنت  تـالوقعم  زا  هتـسد  هس  ناـیم  رد  تقیقح  رد  دـننکیم و  دادـملق  ینعمیب  چوپ و 
هب یتح  ار  یکیزیفاتم  میهافم  هژیوب  هیناث و  تالوقعم  اما  دنـشابیم و  سوسحم  یئزج  قیداصم  نامه  اهنآ  یناـعم  هک  ینهذ  ظاـفلا  ناونع 
 . دنرامـشیم ینعم  دـقاف  اقلطم  هکلب  یملع  ریغ  لئاسم  ار  یکیزیفاتم  لئاسم  ساسا  نیا  رب  دـنرادن و  لوبق  مه  ینعم  اب  ینهذ  ظافلا  ناونع 

تسد دنهنیمن و  یعقو  دنتسه  يروضح  مولع  لیبق  زا  هک  ینورد  براجت  هب  دننکیم و  یسح  هبرجت  هب  رـصحنم  ار  هبرجت  رگید  يوس  زا 
يارب یـسح  تاـبثا  لـباق  هک  تسا  يروـما  هتـسیاش  اـهنت  یملع  هژاو  ناـشیا  رظن  هب  اریز  دـننکیم  دادـملق  یملع  ریغ  يروـما  ار  اـهنآ  مک 
هبرجت اب  اهنت  هک  ار  یناور  روما  رگید  اههزیگنا و  زیارغ و  زا  ثحب  دـنراد  یتسیوتیزوپ  شیارگ  هک  یناـسک  بیترت  نیدـب  دـشاب .  نارگید 

یـسررب لباق  یتخانـشناور  تاعوضوم  ناونع  هب  ار  یجراخ  ياهراتفر  طـقف  دـنرادنپیم و  یملع  ریغ  ییاـهثحب  تفاـیرد  ناوتیم  ینورد 
ای ییارگ  سح  ار  نآ  ناوتیم  هک  شیارگ  نیا  قبط  دنزاسیم .  یهت  شدوخ  یلصا  ياوتحم  زا  ار  یسانشناور  هجیتن  رد  دننادیم و  یملع 

یفـسلف لئاسم  همه  دـنامیمن و  یقاب  تعیبط  ءاروام  لئاسم  نوماریپ  روآنیقی  یملع و  شهوژپ  ثحب و  ياج  دـیمان  یطارفا  سحتلاـصا 

لوا دلج  هفسلف  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


يور نیا  زا  دشاب و  هدشن  هجاوم  شیارگ  نیا  نابحاص  زا  رتتخـسرس  ینمـشد  اب  زگره  هفـسلف  دـیاش  ددرگیم و  یقلت  شزرایب  چوپ و 
میهد رارق  یسررب  دروم  رتشیب  ارنآ  هک  تسا  اجب 

مسیوتیزوپ دقن 

هب الیذ  هک  تسا  یناوارف  تالاکشا  ياراد  تسناد  خیرات  لوط  رد  رـشب  يرکف  شیارگ  نیرتطحنم  ارنآ  دیاب  اقح  هک  یتسیوتیزوپ  شیارگ 
دوریم تسد  زا  یلقع  تایهیدب  يروضحتخانش و  ینعیتخانش  ياههیاپ  نیرتمکحم  شیارگ  نیا  اب  - 1 دوشیم .  هراشا  اهنآ  نیرتمهم 

نآ حیـضوت  هکناـنچ  داد  هئارا  عقاو  اـب  نآ  تقباـطم  تخانـشتحص و  يارب  یلوقعم  نییبـت  هنوگچیه  ناوتیمن  اـهنآ  نداد  تسد  زا  اـب  و 
تراـبع ار  تقیقح  ینعی  دـننک  فیرعت  يرگید  تروص  هب  ار  یقیقحتخانـش  هک  دناهدیـشوک  اهتـسیوتیزوپ  يور  نیا  زا  دـمآ و  دـهاوخ 

حالطصا لعج  هک  تسا  ادیپ  هتفگان  درک و  تابثا  یسح  هبرجت  اب  ار  نآ  ناوتب  دوش و  عقاو  نارگید  لوبق  دروم  هک  یتخانـش  زا  دناهتـسناد 
دنیرفایب ار  يرابتعا  شزرا و  دناوتیمن  دنرادن  لکشم  نیا  هب  هجوت  هک  یناسک  لوبق  تقفاوم و  دنکیمن و  لح  ار  تخانش  شزرا  لکـشم 

تـسا و تخانـش  رد  اـههطقن  نیرتراـبتعا  یب  نیرتـنازرل و  هـک  دـناهداد  رارق  یــسح  كاردا  رب  ار  دوـخ  ءاـکتا  هـطقن  اهتــسیوتیزوپ  - 2 . 
دباییم ققحت  ناسنا  نورد  رد  عقاو  رد  مه  یسحتخانش  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشابیم و  اطخ  ضرعم  رد  یتخانش  ره  زا  شیب  یسحتخانش 

یتسیلآدـیا تاهبـش  هب  یحیحـص  خـساپ  هنوگچیه  دـنناوتیمن  دـناهتخاس و  دودـسم  ناشدوخ  رب  جراخ  ناهج  یقطنم  تاـبثا  يارب  ار  هار 
دقاف چوپ و  یکیزیفاتم  میهافم  هکنیا  ياـعدا  - 4 تسا .  دراو  مه  ناشیا  رب  انیع  میدرک  دراو  نییمـسا  هیرظن  رب  هک  یتالاکـشا  - 3 دنهدب . 

اب یقرف  دندوب  ینعم  دقاف  یلک  هب  دنراد  میهافم  نیا  رب  تلالد  هک  یظافلا  رگا  اریز  تسا  نالطبلا  حضاو  فازگ و  ییاعدا  دنتـسه  يوتحم 
نآ سکع  اب  هاگچیه  نتـسناد  ترارحتلع  ار  شتآ  الثم  هک  یتروص  رد  دوبیم  ناسکی  اهنآ  تاـبثا  یفن و  دنتـشادیمن و  لـمهم  ظاـفلا 

ساسا رب  - 5 تسا .  هدرک  كرد  ار  نآ  موهفم  هک  تسا  ياهیـضق  رکنم  دـنکیم  راـکنا  ار  تیلع  لـصا  هک  یـسک  یتح  تسین و  ناـسکی 
چیه هب  اهیگژیو  نیا  اریز  دنامیمن  یقاب  يرورض  یعطق و  یلک و  هیضق  کی  ناونع  هب  یملع  نوناق  چیه  يارب  ییاج  یتسیوتیزوپ  شیارگ 

یلاکشا زا  رظن  فرص  تفریذپ  ار  دروم  نامه  ناوتیم  اهنت  تفرگ  ماجنا  یسح  هبرجت  هک  يدروم  ره  رد  تسین و  یسح  تابثا  لباق  هجو 
توکس دیاب  دریگن  ماجنا  یـسح  هبرجت  هک  ییاج  رد  دنکیم و  تیارـس  دراوم  همه  هب  دراد و  دوجو  یـسح  تاکاردا  يریذپاطخ  رد  هک 

هک تسا  یضایر  لئاسم  دنوشیم  راتفرگ  نآ  رد  اهتـسیوتیزوپ  هک  یتسب  نب  نیرتمهم  - 6 دومن .  يراددوخ  تابثا  یفن و  زا  اـقلطم  درک و 
نتـسناد ینعم  یب  رگید  يوس  زا  تسا و  ینعم  دقاف  ناشیا  رظن  هب  هک  یمیهافم  نامه  ینعی  ددرگیم  نییبت  لح و  یلقع  میهافم  هلیـسو  هب 

نیا زا  دنکیمن  ار  نآ  ندروآ  نابز  هب  تارج  يدنمـشیدنا  چیه  هک  تسا  هدـننک  اوسر  نانچ  اهنآ  ندرمـش  یملع  ریغ  ای  یـضایر  يایاضق 
میهافم هک  دناهدیشوک  دنریذپب و  یقطنم  میهافم  يارب  ار  ینهذ  تخانش  یعون  هک  دناهدش  راچان  دیدج  ياهتـسیوتیزوپ  زا  یهورگ  يور 

سب نیمه  نآ  لاطبا  يارب  تسا و  میهافم  رگید  یقطنم و  میهافم  نیب  طلخ  ياههنومن  زا  یکی  نیا  دنزاس و  قحلم  اهنآ  هب  مه  ار  یضایر 
یقطنم میهافم  یگژیو  هک  یلاح  رد  تسا  یجراخ  ناشفاصتا  حالطصا  هب  دنتسه و  یجراخ  قیداصم  رب  قابطنا  لباق  یـضایر  میهافم  هک 

دنتسین قابطنا  لباق  رگید  ینهذ  میهافم  رب  زج  هک  تسا  نیا 

لقع ای  سحتلاصا 

تسا نآ  زا  رتلاکـشا  مک  رتلدتعم و  هک  دراد  دوجو  یبرغ  نادنمـشیدنا  نایم  رد  ییارگ  سح  زا  يرگید  عاونا  میرذگب  هک  مسیوتیزوپ  زا 
دنوشیم لئاق  یسح  تاکاردا  يارب  تلاصا  یعون  یـسح  تاکاردا  اب  نآ  هسیاقم  ماقم  رد  یلو  دنریذپیم  ار  یلقع  كاردا  دوجو  ابلاغ  و 

ناونع تحت  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  یبلاطم  دـننادیم .  یلقع  تاـکاردا  نآ  زا  ار  تلاـصا  هک  دنتـسه  يرگید  ياـههورگ  ناـنآ  لـباقم  رد  و 
ینالقع و یـسح و  ياهتخانـش  یبایـشزرا  هب  طوبرم  هک  یبلاطم  هتـسد  کی  دوشیم  مسقنم  شخب  ود  هب  درک  حرطم  لقع  ای  سحتلاصا 
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هب طوبرم  هک  یبلاطم  يرگید  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  تخانـش  شزرا  ثحبم  رد  تسیابیم  تسا و  يرگید  رب  اـهنآ  زا  یکی  حـیجرت 
لقع كاردا  ای  دراد  يرگید  زا  لقتسم  هناگادج و  یکاردا  لقع  سح و  زا  کی  ره  ایآ  ینعیتسا  رگیدکی  زا  اهنآ  لالقتسا  ای  یگتسباو 

هب طوـبرم  يرگید  تسا و  تاروـصت  هب  طوـبرم  یکیتسا  یعرف  شخب  ود  ياراد  زین  مود  هتـسد  تـسا  سح  كاردا  هـب  هتـسباو  عباـت و 
نتفریذپ زا  دعب  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا و  تاروصت  رد  لقع  ای  سحتلاصا  مینکیم  حرطم  اجنیا  رد  هک  یثحبم  نیتسخن  تاقیدـصت . 

راک ایآ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  لقع  مان  هب  اهنآ  يارب  یـصاخ  هدننک  كرد  يورین  نتفریذـپ  تایلک و  مان  هب  میهافم  زا  ياهژیو  عون 
یـسح كاردا  رثکا  دـح  دراد و  یلقتـسم  كاردا  شدوخ  هکنیا  ایتسا  یـسح  تاکاردا  میمعت  دـیرجت و  نداد و  لکـش  رییغت  اهنت  لـقع 

دـیرجت و زج  يراک  لقع  هک  دـندقتعم  سحتلاصا  هب  نیلئاق  دـنک .  مهارف  ار  یلقع  كاردا  ققحت  طرـش  دراوم  زا  ياهراـپ  رد  دـناوتیم 
نآ عبات  یـسح و  كاردا  هب  قوبـسم  هک  تسین  یلقع  كاردا  چیه  نخـس  رگید  هب  دنرادن و  یـسح  تاکاردا  نداد  لکـش  رییغت  میمعت و 

يرطف رگید  ریبعت  هب  نآ و  دوجو  همزال  هک  تسا  یلقتـسم  تاکاردا  ياراد  لقع  هک  دندقتعم  یبرغ  نایارگلقع  ناشیا  لباقم  رد  دشابن و 
نامه هک  لقع  يروصت  تاـکاردا  هک  تسا  نیا  حیحـص  رظن  اـما  درادـن  یلبق  كاردا  چـیه  هب  يزاـین  چـیه  اـهنآ  كرد  يارب  تسا و  نآ 
تسا سح  زا  یشان  روصت  یئزج  كاردا  نآ  یهاگ  هک  تسا  يرگید  یصخش  یئزج و  كاردا  هب  قوبـسم  هشیمه  دشابیم  یلک  میهافم 

 . تسین یسح  تاکاردا  نداد  لکـش  رییغت  هب  رـصحنم  لقع  راک  لاح  رهب  یلو  تسین  تاروصت  لیبق  زا  اساسا  هک  يروضح  ملع  یهاگ  و 
یقلت یلبق  هلئسم  عبات  ار  نآ  ناوتیمن  دروآ و  رامش  هب  یلقتسم  ثحبم  ارنآ  دیاب  هک  تسا  تاقیدصت  رد  لقع  ای  سحتلاصا  مود  ثحبم 

نآ زا  لقتـسم  هاوخ  دوش و  ضرف  سح  عبات  هاوخ  یلقع  هداس  میهاـفم  لوصح  زا  سپ  هک  تسا  نآ  هلئـسم  نیا  رد  ثحب  روحم  اریز  درک 
یـسح هبرجت  هب  طونم  هشیمه  هیطرـش  هیـضق  رد  یلات  مدقم و  دـناعت  ای  مزالت  هب  هیلمح و  هیـضق  رد  لومحم  عوضوم و  داحتا  هب  مکح  ایآ 
هکنیا نودـب  دـیامن  رداص  ار  طوبرم  مکح  القتـسم  شدوخ  مزال  يروصت  میهافم  ندروآ  تسد  هب  زا  سپ  دـناوتیم  لـقع  هکنیا  اـیتسا 
راچان دش  سحتلاصا  هب  لئاق  تاروصت  هلئسم  رد  سک  ره  هک  تسین  نینچ  سپ  دشاب  هتـشاد  یـسح  براجت  زا  نتفرگ  کمک  هب  يزاین 

لئاق ثحبم  نیا  رد  یلو  دوشب  سحتلاصا  هب  لئاق  اجنآ  رد  یـسک  تسا  نکمم  هکلب  دوش  سحتلاصا  هب  مزتلم  مه  تاقیدصت  رد  دـیاب 
لقع هک  دـندقتعم  دـنوشیم  هدـیمان  اهتـسیرپمآ  نییبرجت  مان  هب  الومعم  هک  تاقیدـصت  رد  سحتلاصا  هب  نیلئاق  ددرگ .  لقع  تلاـصا  هب 
لقع هک  دننآرب  تاقیدصت  رد  لقع  تلاصا  هب  نیلئاق  یلو  دنک  رداص  ار  یمکح  چیه  دـناوتیمن  یـسح  براجت  زا  نتفرگ  کمک  نودـب 
نیا ـالومعم  یبرغ  ناـیارگلقع  دـنکیم .  كرد  یـسح  هبرجت  هب  زاـین  نودـب  القتـسم و  ار  اـهنآ  هـک  دراد  یـصاخ  یقیدـصت  تاکردـم 
رظن یلو  دـنکیم  كرد  دوخ  هب  دوخ  ار  ایاضق  نیا  هک  هدـش  هدـیرفآ  ياهنوگ  هب  لقع  هک  دـندقتعم  دـننادیم و  لقع  يرطف  ار  تاـکاردا 
هطبار ندیجنـس  يروصت و  میهافم  لیلحت  رثا  رد  ای  دریگیم و  هیام  يروضح  مولع  زا  ای  لقع  یلالقتـسا  تاقیدصت  هک  تسا  نیا  حیحص 

ار هبرجت  موهفم  هک  تسناد  هبرجت  هب  دـنمزاین  ار  یلقع  تاقیدـصت  همه  ناوتیم  یتروـص  رد  اـهنت  دوـشیم و  لـصاح  رگیدـکی  اـب  اـهنآ 
هشیمه هک  تسین  نینچ  لاح  ره  هب  یلو  دوشب  مه  یناور  براجت  ینطاب و  ياهدوهش  يروضح و  مولع  لماش  هک  ياهنوگ  هب  میهد  هعسوت 

تاـیرظن زا  مادـکچیه  هک  تسا  نآ  لـصاح  دـشاب .  یـسح  ياهمادـنا  نتفرگ  راـکب  ورگ  رد  یـسح و  هـبرجت  هـب  دـنمزاین  یلقع  قیدـصت 
باب ره  رد  حیحـص  رظن  تسین و  حیحـص  تسبرد  روطب  تاقیدـصت  هلئـسم  رد  هچ  تاروصت و  هلئـسم  رد  هچ  نایارگلقع  نایارگسح و 

تسین و هتفای  لکش  رییغت  یسح  تاروصت  نامه  یلقع  میهافم  هک  ینعم  نیا  هب  تاروصت  باب  رد  اما  تسا  یصاخ  يانعم  هب  لقع  تلاصا 
درادن یسح  هبرجت  هب  يزاین  شدوخ  هژیو  ماکحا  يارب  لقع  هک  ینعم  نیا  هب  تاقیدصت  باب  رد  اما 

هصالخ

هک دـندقتعم  ناشیا  - 2 دـننادیم .  یـسحتخان  نامه  ار  یعقاو  تخانـش  دنتـسه و  یلک  میهاـفم  یلقع و  كاردا  رکنم  اهتـسیوتیزوپ  - 1
 . تسا هدش  عضو  نوگمه  قیداصم  يارب  ییاهلوبمـس  ناونع  هب  هک  ینهذ  تسا  یظافلا  عقاو  رد  دوشیم  هدـیمان  یلک  میهافم  مان  هب  هچنآ 
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هبرجت اب  تابثا  لباق  اریز  دننادیم  یملع  ریغ  ار  یکیزیفاتم  لئاسم  دننکیم و  دادملق  ینعم  یب  چوپ و  یظافلا  ار  هیناث  تالوقعم  ناشیا  - 3
شزرا تابثا  يارب  یهار  یلقع  تایهیدـب  يروضح و  مولع  نتفرگ  هدـیدان  اب  هک  تسا  نیا  ناـشیا  رب  لاکـشا  نیتسخن  - 4 دنتسین .  یسح 

خساپ دنناوتیمن  دنرادن و  جراخ  ناهج  تابثا  يارب  یهار  اساسا  یـسح  تاکاردا  ندوب  ینورد  هب  هجوت  اب  - 5 تشاد .  دنهاوخن  تخانش 
یکیزیفاتم میهافم  نتشادنپ  چوپ  - 7 تسا .  دراو  مه  ناشیا  رب  انیع  نییمسا  رب  هدراو  تالاکـشا  - 6 دنهدب .  یتسیلآدیا  تاهبش  هب  یعطاق 

دنامیمن یقاب  يرورض  یعطق و  یملع  نوناق  چیه  يارب  ییاج  یتسیوتیزوپ  شیارگ  ساسا  رب  - 8 تسا .  نالطبلا  حضاو  فازگ و  ییاعدا 
یـضعب يور  نیا  زا  دنرادن و  ار  يراهظا  نینچ  تارج  هک  یلاح  رد  دننک  یقلت  چوپ  مه  ار  یـضایر  میهافم  یتسیابیم  اهتـسیوتیزوپ  - 9 . 
حیجرت لوا  دوریم  راک  هب  ینعم  ود  هب  لقع  اـی  سحتلاـصا  - 10 دـنزاس .  قحلم  یقطنم  میهافم  هب  ار  اهنآ  هک  دـناهدش  راچان  ناـشیا  زا 

رد یکی  دوشیم  حرطم  هلئسم  ود  رد  مود  يانعم  يرگید و  هب  یکی  یگتـسباو  ای  لالقتـسا  مود  يرگید و  رب  اهنآ  زا  یکی  رابتعا  شزرا و 
تاروصت نامه  یلقع  تاروصت  هک  تسا  نیا  تاروصت  رد  لـقع  تلاـصا  زا  روظنم  - 11 تاقیدـصت .  باب  رد  يرگید  تاروصت و  باب 

یـسح هبرجت  هب  دـنمزاین  یلقع  ماـکحا  همه  هک  تسا  نیا  تاقیدـصت  رد  لـقع  تلاـصا  زا  روظنم  - 12 تسین .  هتفای  لکـش  رییغت  یـسح 
دشابیمن

تاروصت رد  سح  لقع و  شقن  مهدفه -  سرد 

تاروصت رد  سح  ای  لقع  تلاصا 

هب دوخ  لقع  هک  دندقتعم  هتسد  کی  دنوشیم  میـسقت  هتـسد  ود  رب  تاروصت  شیادیپ  نییبت  ماقم  رد  یبرغ  هفـسالف  میدرک  هراشا  هکنانچ 
زا سفن  ادـخ و  میهافم  هرابرد  تراکد  هکنانچ  دـشاب  هتـشاد  سح  هب  يزاین  هکنیا  نودـب  دـنکیم  كرد  ار  میهافم  زا  هلـسلس  کی  دوخ 

دوشیمن تفایرد  سح  زا  امیقتـسم  هک  ار  تایدام  تافـص  هنوگنیا  دوب و  دـقتعم  يدام  روما  زا  لکـش  دادـتما و  هرابرد  يدام و  ریغ  روما 
هیوناـث تاـیفیک  ار  اـهنآ  دـنوشیم و  كرد  ساوـح  هار  زا  هک  هزم  يوـب و  گـنر و  لـیبق  زا  یفاـصوا  لـباقم  رد  دـیمانیم  هیلوا  تاـیفیک 

ساوحتکراـشم اـب  هک  ار  هیوناـث  تاـیفیک  كرد  رگید  يوس  زا  دـشیم و  لـئاق  لـقع  يارب  تلاـصا  یعون  تروص  نیا  هب  دـناوخیم و 
هب طوبرم  هک  درکیم  تابثا  لقع  يارب  تلاصا  زا  مه  رگید  یعون  بیترت  نیدب  درمشیم و  دامتعا  لباق  ریغ  رادرب و  اطخ  دوشیم  لصاح 

هلمج زا  دادیم و  تبـسن  نهذ  هب  هبرجت  زا  لبق  ای  مدقت  ام  ناونع  هب  ار  میهافم  زا  هلـسلس  کیتناک  نینچمه  تسا  تخانـش  شزرا  ثحب 
ار میهافم  نیا  كرد  تسنادیم و  همهاف  هبترم  هب  طوبرم  ار  هناگهدزاود  تـالوقم  تیـساسح و  هبترم  هب  طوبرم  ار  ناـکم  ناـمز و  موهفم 

یـشقن چیه  هک  هدش  هدیرفآ  ياهداس  حول  دننام  ناسنا  نهذ  هک  دندقتعم  رگید  هتـسد  دروآیم .  باسح  هب  نهذ  يرطف  یتاذ و  تیـصاخ 
رد ییاهشقن  اهسکع و  شیادیپ  بجوم  دریگیم  ماجنا  یـسح  ياهمادنا  هلیـسو  هب  هک  یجراخ  تادوجوم  اب  سامت  درادن و  دوجو  نآ  رد 
رد البق  هکنیا  رگم  تسین  لقع  رد  يزیچ  هک  هدـش  لقن  روکیپا  زا  هکنانچ  دـیآیم  دـیدپ  فلتخم  تاکاردا  تروص  نیا  هب  دوشیم و  نآ 

شیادـیپ هرابرد  ناشیا  نانخـس  اـما  تسا .  هدرک  رارکت  یـسیلگنا  یبرجت  فوسلیف  كـال  ناـج  ار  تراـبع  نیمه  نیع  تسا و  هدوب  سح 
دباییم و لکش  رییغت  دوشیم و  يراکتسد  لقع  هلیسو  هب  یسح  كاردا  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یضعب  رهاظ  تسا و  توافتم  یلقع  میهافم 
زیم و اـهنآ  زا  دروآیمرد و  نوگاـنوگ  ياهلکـش  هب  دربیم و  ار  بوـچ  تاـعطق  راـجن  هک  هنوگناـمه  ددرگیم  یلقع  كاردا  هـب  لیدـبت 

لباق ناشنانخـس  زا  رگید  یـضعب  تسا و  هتفای  لکـش  رییغت  یـسح  ياهتروص  نامه  یلقع  میهافم  سپ  دزاسیم  هرجنپ  برد و  یلدنص و 
موهفم هب  لیدـبت  هقیقح  یـسح  تروـص  هکنیا  هن  دـنکیم  مهارف  ار  یلقع  كاردا  هنیمز  هیاـم و  یـسح  كاردا  هک  تسه  یهیجوـت  نینچ 
تروص هب  ار  اهنآ  دنتسه و  یلقع  میهافم  دوجو  رکنم  اساسا  اهتسیوتیزوپ  دننام  یطارفا  نایارگهبرجت  هک  میدرک  هراشا  البق  ددرگ .  یلقع 
میهافم شیادیپ  بجوم  هک  ار  ياهبرجت  يوسنارف  كایدنک  دـننام  نایارگهبرجت  زا  یـضعب  رگید  يوس  زا  دـننکیم .  ریـسفت  ینهذ  ظافلا 
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مه ینورد  ياههبرجت  هب  ار  نآ  یـسیلگنا  كال  ناج  دـننام  رگید  یـضعب  هک  یلاح  رد  دـننادیم  یـسح  هبرجت  هب  رـصحنم  دوشیم  ینهذ 
راکنا ار  يدام  ءایشا  دوجو  اریز  دنادیم  ینورد  هبرجت  هب  رصحنم  ار  هبرجت  دراد و  یئانثتسا  عضو  یلکراب  نایم  نیا  رد  دنهدیم و  هعسوت 
یناسک اصوصخم  نایارگهبرجت  زا  يرایـسب  هک  مینک  هفاضا  دیاب  دنامیمن .  یقاب  یـسح  هبرجت  يارب  ییاج  رگید  ساسا  نیا  رب  دنکیم و 

هلیسو هب  مه  ار  یعیبط  ءارو  ام  روما  دننکیمن و  تایدام  هب  رصحنم  ار  تخانـش  هزوح  دننادیم  مه  ینورد  ياههبرجت  لماش  ار  هبرجت  هک 
یقطنم نادنچ  يداقتعا  نینچ  یـسح  تاکاردا  هب  یلقع  تاکاردا  لماک  یگتـسباو  سحتلاصا و  ساسا  رب  دنچ  ره  دننکیم  تابثا  لقع 
هبرجت دروم  امیقتسم  هک  ار  يروما  دوب  هدرب  یپ  هتکن  نیا  هب  هک  مویه  يور  نیا  زا  تسا و  لیلدیب  مه  تعیبط  ءارو  ام  یفن  هکنانچ  تسین 
یمجح رپ  لقتسم و  باتک  هب  دنمزاین  برـشم  ود  ره  هدرتسگ  یلیـصفت و  دقن  هک  تسا  نشور  ( 1 . ) درک یقلت  كوکشم  دنوشیمن  عقاو 

دقن هب  يور  نیا  زا  تسین  بساـنم  باـتک  نیا  عضو  اـب  يراـک  نینچ  دوش و  یـسررب  لـقن و  هناگادـج  يرظنبحاـص  ره  نانخـس  هک  تسا 
مینکیم هدنسب  لوق  ره  ياهیگژیو  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تارظن  لصا  زا  يرصتخم 

دقن

ریثات نودب  دوخب و  دوخ  يدنچ  زا  سپ  ای  دشاب  هدش  هتـشرس  اهنآ  اب  دـشاب و  یـصاخ  میهافم  ياراد  دوجو  زاغآ  زا  لقع  هکنیا  ضرف  - 1
میهافم هاوخ  دـنکیم  بیذـکت  ارنآ  یهاگآ  ناسنا  ره  نادـجو  تسین و  یلوبق  لباق  ضرف  دوش  لـئان  اـهنآ  كرد  هب  يرگید  لـماع  چـیه 

همزال میهافم  هلـسلس  کی  هکنیا  ضرف  اب  - 2 هتـسد .  ود  ره  رب  قدـص  لباق  ای  تادرجم و  هب  طوبرم  ای  دنـشاب  تایدام  هب  طوبرم  ضورفم 
لقع ترطف  ياضتقم  بلطم  نالف  هک  تفگ  ناوتیم  رثکا  دـح  درک و  تابثا  ار  اـهنآ  ییاـمن  عقاو  ناوتیمن  دـشاب  لـقع  ترطف  تشرس و 
يارب درکیم .  كرد  رگید  ياهنوگب  ار  بلاطم  دوب  هدـش  هدـیرفآ  يرگید  روط  لقع  رگا  هک  دـنامیم  یقاب  یلامتحا  نینچ  ياج  تسا و 

رد تقیقح  عقاو و  فالخ  رب  ار  میهافم  نیا  ادـخ  رگا  دـیوگیم  دـنکیم و  کسمت  ادـختمکح  هب  تراکد  هک  تسا  هصیقن  نیا  ناربج 
اب دیاب  مه  وا  يراکبیرف  مدع  لاعتم و  يادخ  تافـص  هک  تسا  نشور  یلو  دـشاب .  راکبیرف  هک  دوب  نیا  شاهمزال  دوب  هداهن  لقع  تشرس 
هار زا  نآ  تحص  نیمضت  دزیریم و  ورف  مه  لیلد  نیا  ساسا  دشاب  هتشادن  یتحـص  تنامـض  یلقع  كاردا  رگا  دوش و  تابثا  یلقع  لیلد 

یتروص هک  تسا  نیا  مزلتسم  دیآیم  دیدپ  یسح  ياهتروص  لکـش  رییغت  زا  یلقع  میهافم  هکنیا  ضرف  اما  و  - 3 تسا . رود  مزلتسم  لیلد 
اب نامزمه  هارمه و  مینیبیم  هک  یلاـح  رد  دـنامن  یقاـب  شلوا  لکـش  هب  رگید  دوشیم  لـقع  موهفم  هب  لیدـبت  دـباییم و  لکـش  رییغت  هک 

لدبت لیدـبت و  لکـش و  رییغت  نیا  رب  نوزفا  دنتـسه  یقاب  ناشدوخ  لاح  هب  مه  یلایخ  یـسح و  ياهتروص  نهذ  رد  یلک  میهافم  شیادـیپ 
میهافم زا  يرایسب  - 4 دنتـسه .  درجم  یکاردا  ياهتروص  دش  دهاوختباث  شدوخ  ياج  رد  هکنانچ  تسا و  يدام  تادوجوم  صوصخم 

 . دناهدمآ دیدپ  یسح  ياهتروص  لکش  رییغت  زا  هک  دوش  هتفگ  ات  دنرادن  یلایخ  یسح و  تروص  الصا  لولعم  تلع و  موهفم  دننام  یلقع 
مک دـنچ  ره  دـنوشیمن  اهنآ  هب  لیدـبت  هقیقح  دـننکیم و  مهارف  ار  یلقع  میهافم  هنیمز  هیاـم و  یـسح  ياـهتروص  هکنیا  ضرف  اـما  و  - 5

یلقع میهافم  هنیمز  ندرک  رصحنم  یلو  دوش  هتفریذپ  يوهام  میهافم  زا  یـشخب  دروم  رد  دناوتیم  تسا و  رتکیدزن  تقیقح  هب  رتلاکـشا و 
تـسد هب  یـسح  تاـکاردا  میمعت  دـیرجت و  زا  هک  تفگ  ناوتیمن  یفـسلف  میهاـفم  دروم  رد  ـالثم  تسین و  حیحـص  یـسح  تاـکاردا  هب 

درادن دوجو  یلایخ  یسح و  كاردا  چیه  میهافم  نیا  ءازا  رد  دش  هراشا  هکنانچ  اریز  دنیآیم 

هلئسم رد  قیقحت 

یماگنه مینکفایم .  نهذ  رد  اهنآ  شیادیپ  تیفیک  میهافم و  عاونا  هب  یهاگن  تاروصت  رد  لقع  سح و  یقیقح  شقن  ندـش  نشور  يارب 
ینوگانوگ یکاردا  ياهتروص  دـنکیم و  بلج  ار  ام  هجوت  اهگرب  اهلگ و  فلتخم  ياهگنر  مییاشگیم  هچغاـب  ياـبیز  هرظنم  هب  مشچ  هک 

عطق اب  هک  تسا  یسح  كاردا  نامه  نیا  مینیبیمن و  ار  هدننک  هریخ  ابیز و  ياهگنر  نآ  رگید  مشچ  نتـسب  اب  ددنبیم و  شقن  ام  نهذ  رد 
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نیا میروایب و  رطاخ  هب  ار  ابیز  هرظنم  نآ  مینک و  روصت  نامدوخ  نهذ  رد  ار  اـهلگ  ناـمه  میناوتیم  اـما  دوریم  نیب  زا  جراـخ  اـب  طاـبترا 
یلک میهافم  هلسلس  کیتسا  یصخشم  صاخ و  ءایـشا  رگـشیامن  هک  یلایخ  یـسح و  ياهتروص  نیا  زا  ریغ  تسا .  یلایخ  كاردا  نامه 
دوخ نینچمه  يرفولین و . ...  یناوـغرا  درز  خرـس  زبـس  میهاـفم  دـننام  دـننکیمن  تیاـکح  یـصخشم  ءایـشا  زا  هک  مینکیم  كرد  مه  ار 
اهنآ زا  یکی  زا  یمهبم  هدـیرپ و  گـنر  تروص  ارنآ  ناوتیمن  تسا و  داـضتم  نوگاـنوگ و  ياـهگنر  رب  قاـبطنا  لـباق  هک  گـنر  موـهفم 

یلایخ تروص  میتسناوتیم  هن  زگره  میدوب  هدـیدن  ار  اهنآ  گنرمه  ياهزیچ  ناتخرد و  گرب  گنر  ام  رگا  هک  تسا  یهیدـب  تشاـگنا . 
سح دـقاف  هک  یناسک  دـنرادن و  اهگنر  زا  يروصت  چـیه  نایانیبان  هکنانچ  ار  نآ  یلقع  موهفم  هن  مینک و  روصت  ناـمدوخ  نهذ  رد  ار  نآ 
یسح دقاف  هک  یسک  ینعی  املع  دقف  اسح  دقف  نم  دناهتفگ  هک  تسا  اج  نیا  زا  دنرادن و  فلتخم  ياهیوب  زا  یموهفم  چیه  دنتـسه  ییایوب 

تاکاردا ققحت  ورگ  رد  یلک  میهافم  هنوگنیا  شیادـیپ  کـش  نودـب  سپ  دوب .  دـهاوخ  مورحم  اـهیهاگآ  تاـکاردا و  زا  یعون  زا  دـشاب 
يژرنا و هب  هدام  ای  یلدنص  هب  بوچ  هکنانچنآ  دنوشیم  یلقع  كاردا  هب  لیدبت  یسح  تاکاردا  هک  ینعم  نادب  هن  یلو  تسا  اهنآ  یئزج 

هدنوش لیدبت  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  تالدبت  لیدبت و  هنوگنیا  میتفگ  هکنانچ  اریز  دوشیم  لیدبت  يرگید  عون  هب  يژرنا  زا  یـصاخ  عون  ای 
الوصا هکنیا  رب  هوالع  دنتـسه  ءاقب  لباق  مه  یلقع  میهاـفم  شیادـیپ  زا  دـعب  یئزج  تاـکاردا  هک  یتروص  رد  دـنامن  یقاـب  شلوا  لاـح  هب 

هللا ءاش  نا  دـش  دـهاوختباث  شدوخ  ياج  رد  هکنانچ  تسا  درجم  اقلطم  كاردا  هک  یلاح  رد  تسا  تاـیدام  صوصخم  لدـبت  لیدـبت و 
زا يرگید  هتـسد  تسا .  لوبق  لباق  مزـال  طرـش  هنیمز و  ناونع  هب  اـهنت  یلک  میهاـفم  هنوگنیا  شیادـیپ  رد  سح  شقن  نیا  رب  اـنب  یلاـعت . 

هبرجت يروضح و  ملع  اب  هک  یتالاح  دننکیم  تیاکح  یناور  تالاح  زا  هکلب  دنرادن  سوسحم  ءایشا  اب  ياهطبار  چیه  هک  دنتـسه  میهافم 
میتشادیمن ار  ینورد  تاساسحا  نینچ  اـم  رگا  دـیدرت  نودـب  درد .  تذـل و  توادـع  تبحم  سرت  موهفم  دـننام  دـنوشیم  كرد  ینورد 

ار غلاب  دارفا  ياهتذل  زا  ياهراپ  هدیـسرن  غولب  دح  هب  هک  یماگنه  ات  كدوک  هکنانچ  مینک  كرد  ار  اهنآ  یلک  میهافم  میتسناوتیمن  زگره 
هن یلو  دنتسه  یلبق  یـصخش  تاکاردا  هب  دنمزاین  مه  میهافم  زا  هتـسد  نیا  سپ  درادن  اهنآ  زا  مه  یـصاخ  موهفم  چیه  دنکیمن و  كرد 

درادن يوهام  میهافم  زا  هتسد  نیا  لوصح  رد  یـشقن  یـسح  هبرجت  نیا  رب  انب  دشاب  هدش  لصاح  یـسح  ياهمادنا  کمک  هب  هک  یتاکاردا 
موهفم دننام  دنباییم  ققحت  نهذ  رد  اهنآ  قیداصم  اهنت  دنرادن و  یجراخ  قادصم  الصا  هک  میراد  میهافم  زا  هلـسلس  کی  رگید  يوس  زا 

رب قدـص  لباق  موهفم  ياـنعم  هب  یلک  ارنآ  ناوتب  هک  يزیچ  نهذ  زا  جراـخ  رد  زگره  دوشیم و  قبطنم  يرگید  ینهذ  میهاـفم  رب  هک  یلک 
دنچ ره  دـیآیمن  تسد  هب  یـسح  تاکاردا  میمعت  دـیرجت و  زا  مه  میهافم  هنوگنیا  هک  تسا  نشور  درادـن .  دوجو  دـیمان  رامـشیب  دارفا 
اهنآ هرابرد  ار  یـسررب  نینچ  میناوتیمن  دـباین  ققحت  نهذ  رد  یلقع  میهافم  زا  هلـسلس  کی  اـت  ینعیتسه  ینهذ  هبرجت  یعون  هب  دـنمزاین 
نینچ ناسنا  نهذ  ینعی  میدرک  هراشا  هک  تسا  ینهذ  هبرجت  ناـمه  نیا  هن و  اـی  دنتـسه  ددـعتم  دارفا  رب  قدـص  لـباق  اـیآ  هک  میهد  ماـجنا 

دـهد و رارق  ددـجم  ییاسانـش  دروم  یجراخ  ياههژبا  دـننامه  ار  اهنآ  دـنک و  ادـیپ  تافتلا  شدوخ  نورد  میهاـفم  هب  هک  دراد  ار  یتردـق 
هنوگنیا هک  تسا  ظاحل  نیا  هب  تسا و  هیلوا  میهاـفم  ناـمه  هدـش  عازتنا  میهاـفم  نیا  قیداـصم  هک  دـیامن  عازتنا  اـهنآ  زا  یـصاخ  میهاـفم 

یلقع میهافم  زا  رگید  هلـسلس  کی  هب  میـسریم  هرخالاب  و  دـنمانیم .  یقطنم  هیناث  تالوقعم  دوریم  راک  هب  قطنم  ملع  رد  هک  ار  میهاـفم 
قوف تیمها  زئاـح  يور  نیا  زا  دـنباییم و  لیکـشت  میهاـفم  نیمه  زا  زین  هیلوا  تایهیدـب  یتـح  دنتـسه و  یفـسلف  مولع  هدافتـسا  دروم  هک 

رد ادختساوخ  هب  دماجنایم و  لوط  هب  اهنآ  یـسررب  هک  هدش  نایب  ینوگانوگ  ياهرظن  میهافم  نیا  شیادـیپ  هراب  رد  دنـشابیم  ياهداعلا 
یحیـضوت ترورـض  ردق  هب  اجنیا  رد  درک و  میهاوخ  وگتفگ  هطوبرم  میهافم  زا  کی  ره  شیادـیپ  تیفیک  هراب  رد  یـسانش  یتسه  ثحابم 
ناشفاصتا حالطـصا  هب  دـنوشیم و  لمح  یجراخ  ءایـشا  رب  هک  تهج  نآ  زا  میهاـفم  نیا  هک  میوشیم  روآداـی  میهدیم و  اـهنآ  نوماریپ 

ینهذ ناشـضورع  حالطـصا  هب  دـننکیمن و  یـصاختیهام  زا  تیاـکح  هک  تـهج  نآ  زا  دنتـسه و  يوهاـم  میهاـفم  هیبـشتسا  یجراـخ 
يارب یتاهابتـشا  نینچ  هکنانچ  دنوشیم  هابتـشا  هتـسد  نآ  اب  یهاگ  هتـسد و  نیا  اب  یهاگ  يور  نیا  زا  دنتـسه و  یقطنم  میهافم  هیبشتسا 
ینهذ روص  ای  یناور  تالاح  نینچمه  نامدوخ و  سفن  ام  هک  میاهتـسناد  البق  تسا .  هداد  خر  یبرغ  هفـسالف  هژیو  هب  گرزب  نارظنبحاص 

لوا دلج  هفسلف  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


اب ار  یناسفن  نوؤش  زا  کی  ره  دـناوتیم  ناسنا  هک  مییازفایم  نونکا  میباییم  يروضح  ملع  اب  ار  نامدوخ  هدارا  دـننام  یناـسفن  لاـعفا  اـی 
رد دهد و  رارق  هجوت  دروم  ار  اهنآ  يدوجو  هطبار  هکلب  دـشاب  هتـشاد  اهنآ  زا  کیچیه  تیهام  هب  یهجوت  هکنیا  نودـب  دجنـسب  سفن  دوخ 

هطبار نیا  هب  هجوت  اب  دباییمن و  ققحت  سفن  نودب  اهنآ  زا  مادـکچیه  یلو  دـشاب  دوجوم  دـناوتیم  اهنآ  کی  کی  نودـب  سفن  هک  دـبای 
لقتسم زاین و  یب  ینغ و  اهنآ  زا  هکلب  درادن  اهنآ  هب  یجایتحا  سفن  یلو  دراد  سفن  هب  جایتحا  یناسفن  نوؤش  زا  کی  ره  هک  دنک  تواضق 

تاکاردا هک  تسا  حـضاو  دـیامن .  عازتنا  روکذـم  نوؤش  زا  کی  ره  زا  ار  لولعم  موهفم  سفن و  زا  ار  تلع  موهفم  ساـسا  نیا  رب  تسا و 
یـسح كاردا  هب  قوبـسم  میهافم  نیا  عازتنا  دـنرادن و  لولعم  تلع و  ینغ  لالقتـسا  جاـیتحا  میهاـفم  شیادـیپ  رد  ار  یـشقن  چـیه  یـسح 
تـسین یفاک  نآ  هب  طوبرم  موهفم  عازتنا  يارب  مه  اهنآ  زا  کی  ره  هب  تبـسن  ینورد  هبرجت  يروضح و  ملع  یتح  تسین و  اـهنآ  قادـصم 

نیا هک  دوـشیم  هتفگ  هک  تسا  ظاـحل  نیا  هب  دوـش و  هتفرگ  رظن  رد  یـصاخ  هطبار  ددرگ و  هسیاـقم  اـهنآ  نـیب  دـیاب  نآ  رب  هوـالع  هـکلب 
یـصخش كاردا  هب  دـنمزاین  یلقع  موهفم  ره  هکنآ  هجیتن  تسا .  یجراـخ  ناـشفاصتا  هک  یلاـح  نیع  رد  دـنرادن  ینیع  ءازاـب  اـم  میهاـفم 

دراوـم رد  یـسح و  كاردا  دراوـم  زا  ياهراـپ  رد  كاردا  نیا  دـنکیم و  مهارف  ار  ياهژیو  موـهفم  عازتـنا  هنیمز  هک  یکاردا  تسا  یقباـس 
کی يارب  هنیمز  ندرک  مهارف  زا  تسا  ترابع  یلک  میهافم  شیادیپ  رد  سح  شقن  سپ   . دشابیم ینورد  دوهش  يروضح و  ملع  يرگید 

دنکیم ءافیا  لقع  یلک  میهافم  همه  شیادیپ  رد  ار  یساسا  شقن  سب و  يوهام و  میهافم  زا  هتسد 

هصالخ

يرطف میهافم  زا  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـنکیم  كرد  هرطفلاب  ار  میهاـفم  زا  هلـسلس  کـی  لـقع  هک  دـندقتعم  یبرغ  ناـیارگلقع  - 1
درادـن و ناکما  هبرجت  زا  نتفرگ  کـمک  نودـب  یلقع  موهفم  چـیه  هک  دـندقتعم  ناـیارگهبرجت  - 2 درک .  دایتناک  تـالوقم  تراـکد و 

شیادـیپ ای  ناسنا  دوجو  زاغآ  زا  یلقع  میهافم  دوجو  هب  ندـش  لئاق  - 3 دننادیم .  یـسح  هبرجت  هب  دنمزاین  ار  اهنآ  همه  ناشیا  زا  یـضعب 
تابثا ار  اهنآ  ییاـمن  عقاو  ناوتیمن  یلقع  میهاـفم  ندوب  يرطف  ضرف  اـب  - 4 تسا .  نادـجو  فالخ  یـصاخ  نامز  رد  اهنآ  يدوخب  دوخ 

یقاب ندش  لیدبت  زا  دعب  تاکاردا  نآ  دوخ  یتسیابیم  دشیم  لصاح  یسح  تاکاردا  نتفای  لکـش  رییغت  زا  یلقع  میهافم  رگا  - 5 درک . 
ناونع هب  یتح  ار  یـسح  تاکاردا  - 7 درادـن .  ینعم  هیناث  تالوقعم  دروم  رد  یلقع  كاردا  هب  یـسح  كاردا  نتفاـی  لیدـبت  - 6 دننامن . 

-8 درادن .  دوجو  یـسح  كاردا  یلقع  میهافم  همه  ءازا  رد  اریز  تفریذپ  ناوتیمن  دراوم  همه  رد  یلقع  میهافم  يارب  هنیمز  هدننک  مهارف 
ره دقاف  يور  نیا  زا  تسا و  مزال  طرش  قباس  یـسح  كاردا  دوجو  دنـشاب  هتـشادن  یـسوسحم  قادصم  هک  يوهام  میهافم  شیادیپ  يارب 
زا یفـسلف  میهافم  نیتسخن  - 9 هیناث .  تـالوقعم  درجم و  تاـیهام  فـالخ  هب  دـنک  كرد  ارنآ  هب  طوبرم  یلک  میهاـفم  دـناوتیمن  یـسح 

میهافم دوخ  دـعب  هلحرم  رد  دـنوشیم و  عازتنا  رگیدـکی  اب  اهنآ  يدوجو  هطبار  نتفرگ  رظن  رد  رگیدـکی و  اب  يروضح  تامولعم  هسیاـقم 
ار يوهام  میهافم  زا  هتسد  کی  شیادیپ  يارب  مزال  طرش  هدننک  مهارف  شقن  اهنت  سح  هکنآ  هجیتن  - 10 دننکیم .  ءافیا  ار  یجنایم  شقن 

. مهدزاود مهدزای و  سرد  یقیبطت  يژولوئدیا  ك : ر . - 1 اهتشونیپ : سب  دنکیم و  ءافیا 

تاقیدصت رد  سح  لقع و  شقن  مهدجیه -  سرد 

تاقیدصت نوماریپ  یتاکن 

مینک دزـشوگ  ایاضق  تاقیدصت و  نوماریپ  ار  یتاکن  تسا  مزال  میزادرپب  تاقیدصت  رد  لقع  سح و  شقن  هرابرد  ثحب  هب  هکنآ  زا  شیپ 
فیرعت رد  هکنانچ  - 1 درک : میهاوخ  نایب  راصتخا  اب  ار  اـهنآ  ثحب  زاـین  هزادـنا  هب  اـجنیا  رد  اـم  تسا و  قطنم  ملع  هب  طوبرم  هک  یتاـکن 

هب یلک  موهفم  کی  ای  صاخ  رما  کی  روصت  هاگچیه  ینعی  دراد  ار  دوخ  ءاروام  نداد  ناشن  تیناـش  طـقف  يروصت  ره  دـش  هراـشا  روصت 
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رب لمتشم  دیآرد و  قیدصت  هیضق و  کی  لکـش  هب  هک  دسریم  تیلعف  هب  یماگنه  یناش  ییامن  عقاو  نیا  تسین و  نآ  قباطم  ققحت  يانعم 
موهفم اب  هک  یماگنه  یلو  درادـن  یجراخ  ناسنا  ققحت  رب  یتلالد  ییاهنت  هب  ناسنا  موهفم  الثم  دـشاب  نآ  دافم  هب  داقتعا  رگنایامن  مکح و 

ینعی دـنکیم  ادـیپ  جراـخ  زا  لـعفلاب  تیفـشاک  دروآرد  یقیدـصت  ملع  کـی  تروص  هب  ار  اـهنآ  يداـحتا  هطبار  دـش و  بیکرت  دوـجوم 
طیسب يروضح  ياهملع  یتح  درک .  یقلت  دنکیم  جراخ  زا  تیاکح  هک  ياهیضق  ناونع  هب  تسا  دوجوم  ناسنا  هک  ار  هیـضق  نیا  ناوتیم 

مک تسد  دوشیم  سکعنم  یلوصح  ملع  فرظ  ینعی  نهذ  رد  هک  یماگنه  سرت  ساسحا  دننام  دـنرادن  يددـعت  بیکرت و  هنوگچیه  هک 
هک دباییم  ساکعنا  تروص  نیا  هب  اهنآ  بیکرت  اب  یتسه و  موهفم  يرگید  سرت و  يوهام  موهفم  یکی  دوشیم  هتفرگ  اهنآ  زا  موهفم  ود 

یهاگ هک  تشاد  هجوت  دیاب  دـیآیمرد .  مراد  سرت  نم  ای  مسرتیم  نم  تروص  هب  يرگید  میهافم  ندرک  هفاضا  اب  یهاگ  تسه و  سرت 
نیا تسا  وج  تقیقح  ناسنا  هک  هیـضق  نیا  دافم  ـالثم  دوشیم  قیدـصت  هب  لـحنم  عقاو  رد  دـسریم  رظن  هب  مکحیب  هداـس و  هک  يروصت 

روصت رهاظ  رد  هک  ناـسنا  هیـضق  عوضوم  عقاو  رد  سپ  تسا  ییوج  تقیقحتفـص  ياراد  تسا  دوجوم  جراـخ  رد  هک  یناـسنا  هک  تسا 
دوشیم تابثا  نآ  يارب  وج  تقیقح  لومحم  هاگنآ  تسا و  دوجوم  جراخ  رد  ناسنا  هک  دوشیم  هیـضق  نیا  هب  لحنم  تسین  شیب  ياهداس 
دوجوم کی  زا  یکاح  یئزج و  تسا  يروصت  یهاگ  هیـضق  عوضوم  - 2 دنمانیم .  عضولا  دقع  نییقطنم  ار  ینمض  یلالحنا و  هیـضق  نیا 
تروص رد  رامـشیب و  قیداصم  رب  قابطنا  لباق  یلک و  تسا  یموهفم  یهاگ  تسا و  نیمز  يور  هلق  نیرتعفترم  تسروا  دـننام  صخـشم 
نودـب لولعم  دـننام  تسا  یفـسلف  میهافم  زا  یهاگ  دـنوشیم و  طسبنم  ترارح  رثا  رد  تازلف  دـننام  تسا  يوهام  میهافم  زا  یهاـگ  مود 

ود هب  هیضق  کیـسالک  قطنم  رد  - 3 تسا .  هیئزج  هبجوم  هیلک  هبلاس  ضیقن  دـننام  یقطنم  تسا  یموهفم  یهاگ  دـیآیمن و  دوجوب  تلع 
رکفتم ناسنا  دننام  دشابیم  يداحتا  اهنآ  نیب  هطبار  تسا و  لومحم  عوضوم و  رب  لمتشم  یلوا  هک  هدش  میـسقت  هیطرـش  هیلمح و  تروص 

ود اب  يواسم  نآ  يایاوز  عومجم  دشاب  ثلثم  یحطس  رگا  دننام  تسا  مزالت  ای  اهنآ  هطبار  تسا و  یلات  مدقم و  رب  لمتـشم  یمود  تسا و 
جوز دشاب  درف  رگا  دوب و  دـهاوخن  درف  دـشاب  جوز  يددـع  رگا  ینعی  درف  ایتسا  جوز  ای  ددـع  دـننام  تسا  دـناعت  ای  دوب و  دـهاوخ  همئاق 

-4 دـنادرگزاب .  هیلمح  هیـضق  لکـش  هب  ناوتیم  ار  اهنآ  همه  درک و  روصت  ناوتیم  اـیاضق  يارب  مه  يرگید  ياهلکـش  یلو  دوب  دـهاوخن 
تفـص یهاگ  تسا و  رگید  درف  زا  رتگرزب  ناسنا  درف  کـی  هیـضق  نیا  دـننام  دراد  ناـکما  تفـص  یهاـگ  لومحم  عوضوم و  نیب  تبـسن 
هدروآ ظفل  رد  هک  یماگنه  دنمانیم و  هیضق  هدام  نییقطنم  ار  اهتفص  نیا  تسا  رتگرزب  شدوخ  ءزج  زا  یلک  ره  هیضق  نیا  دننام  ترورض 

ناوتیم یلو  اهنآ  يارب  ینکر  ناونع  هب  هن  دنوشیم  ظاحل  ینمـض  تروص  هب  الومعم  ایاضق  داوم  دـنناوخیم .  هیـضق  تهج  ار  اهنآ  دوش 
تفگ ناوتیم  الاب  يایاضق  رد  الثم  دروآرد  نآ  نکر  لومحم و  تروص  هب  ار  هیـضق  تهج  ای  هدام  درک و  ماـغدا  عوضوم  رد  ار  لومحم 

عقاو رد  ایاضق  هنوگنیا  تسا  يرورـض  شدوخ  ءزج  زا  یلک  ره  ندوب  رتگرزب  تسا و  نکمم  رگید  درف  زا  ناـسنا  درف  کـی  ندوب  رتگرزب 
دوشیم هتفرگ  رظن  رد  لومحم  عوضوم و  نیب  هک  يداحتا  - 5 دنتسه .  يرگید  يایاضق  رد  لومحم  عوضوم و  هطبار  یگنوگچ  رگنایامن 

نآ لومحم  عوضوم و  هک  تسا  وج  تقیقح  ناسنا  دـننام  یقادـصم  داحتا  یهاگ  تسا و  رـشب  ناسنا  دـننام  تسا  یموهفم  داـحتا  یهاـگ 
لومحم رگا  عیاش  لمح  رد  - 6 دنمانیم .  عیاش  لمح  ار  مود  عون  یلوا و  لمح  ار  لوا  عون  دندحتم  اقادصم  یلو  دـنرادن  یموهفم  داحتا 

تسا و دوجوم  ناسنا  دننام  یلوا  دنناوخیم  هبکرم  هیله  ارنآ  تروص  نیا  ریغ  رد  هطیسب و  هیله  ار  هیضق  دشاب  نآ  لداعم  ای  دوجوم  هیـضق 
لباق لقتـسم و  موهفم  کـی  ناونع  هب  دوجو  موهفم  هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  هطیـسب  هیله  نتفریذـپ  تسا .  وج  تقیقح  ناـسنا  دـننام  یمود 

دنریذپیم و لقتـسم  ریغ  یفرح و  موهفم  ناونع  هب  اهنت  ار  دوجو  موهفم  یبرغ  هفـسالف  زا  يرایـسب  یلو  دوش  لوبق  یلومحم  موهفم  لمح 
دیاـیب تسد  هب  عوضوم  موهفم  لـیلحت  زا  لومحم  موهفم  رگا  هبکرم  تاـیله  رد  - 7 دمآ .  دهاوخ  یـسانش  یتسه  شخب  رد  نآ  حیـضوت 

ار دنزرف  موهفم  یتقو  اریز  تسا  یلیلحت  دراد  ردپ  يدـنزرف  ره  هیـضق  الثم  دـنمانیم  یبیکرت  ارنآ  تروص  نیا  ریغ  رد  یلیلحت و  ار  هیـضق 
زا اریز  تسا  یبیکرت  دـنباییم  طاسبنا  ترارح  رثا  رد  تازلف  هک  هیـضق  نیا  یلو  دـیآیم  تسد  هب  نآ  زا  رادردـپ  موهفم  مینکیم  لـیلحت 

ناسنا يانعم  لیلحت  زا  اریز  تسا  یبیکرت  دراد  ردـپ  یناسنا  ره  هک  هیـضق  نیا  نینچمه  میـسریمن و  طاسبنا  موهفم  هب  زلف  ياـنعم  لـیلحت 
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 . دشابیم یبیکرت  تسا  تلع  هب  جاتحم  يدوجوم  ره  یلیلحت و  تسا  تلع  هب  جاتحم  یلولعم  ره  زین  دـیآیمن و  تسد  هب  رادردـپ  موهفم 
ار یـضایر  يایاضق  دنکیم و  میـسقت  هبرجت  زا  رخؤم  هبرجت و  رب  مدقم  مسق  ود  هب  ار  یبیکرت  يایاضق  تناک  هک  میوش  روآدایتسا  مزال 

ایاضق کیسالک  قطنم  رد  - 8 دننادرگرب .  یلیلحت  يایاضق  هب  ار  اهنآ  هک  دنشوکیم  اهتسیوتیزوپ  زا  یـضعب  یلو  درامـشیم  لوا  مسق  زا 
یلو درادن  لالدتسا  رکف و  هب  جایتحا  اهنآ  هب  قیدصت  هک  دنتسه  ییایاضق  تایهیدب  دناهدش  میسقت  یهیدب  ریغ  يرظن  یهیدب و  مسق  ود  هب 
یکی دناهدرک  میـسقت  یعرف  مسق  ود  هب  ار  تایهیدب  سپـستسا  لالدتـسا  رکف و  هب  دنمزاین  اهنآ  هب  قیدصت  هک  دنتـسه  ییایاضق  تایرظن 

عامتجا ندوب  لاحم  هیـضق  دننام  درادـن  لومحم  عوضوم و  قیقد  روصت  زج  هب  يزیچ  چـیه  هب  جایتحا  اهنآ  هب  قیدـصت  هک  هیلوا  تایهیدـب 
ياهزیچ ای  یـسح  ياهمادنا  نتفرگ  راک  هب  ورگ  رد  اهنآ  هب  قیدصت  هک  هیوناث  تایهیدب  يرگید  دـناهدیمان و  ایاضقلا  ما  ارنآ  هک  نیـضیقن 

تایبرجت تایرطف  تایسدح  تاینادجو  تایسح  دناهدرک  میسقت  هتـسد  شـش  هب  ار  اهنآ  تسا و  لومحم  عوضوم و  روصت  زا  ریغ  يرگید 
یعقاو ياـنعم  هب  یهیدـب  ناوـتیم  ار  اـیاضق  زا  هتـسد  ود  اـهنت  دنتـسین و  یهیدـب  اـیاضق  نیا  همه  هک  تسا  نیا  تقیقح  اـما  تارتاوـتم .  و 

هب بیرق  يایاضق  زا  تایرطف  تایسدح و  دنشابیم و  يروضح  مولع  ینهذ  ساکعنا  هک  تاینادجو  يرگید  هیلوا و  تایهیدب  یکیتسناد 
دهاوختخانـش شزرا  ثحبم  رد  نآ  حیـضوت  درک و  یقلت  ناهرب  هب  جاتحم  يرظن و  يایاضق  زا  دیاب  ار  ایاضق  ریاس  اما  دنتـسه و  یهیدـب 

دمآ

هلئسم رد  قیقحت 

ياهبتکم ینابم  هب  هجوت  اب  یلو  دوشیمن  حرطم  یلقتـسم  هلئـسم  تروص  هب  الومعم  دـنچ  ره  تاقیدـصت  رد  لقع  ای  سحتلاـصا  هلئـسم 
هب رـصحنم  ار  یعقاو  تخانـش  هـک  اهتــسیوتیزوپ  ـالثم  دروآ  تـسد  هـب  هـنیمز  نـیا  رد  ار  ناـشیا  ءارآ  ناوـتیم  یلقع  یــسح و  فـلتخم 
ای ینعم و  یب  ای  ار  یبرجت  ریغ  هیـضق  ره  دننکیم و  يرادفرط  سحتلاصا  زا  هناتخـسرس  مه  هلاسم  نیا  رد  اعبط  دننادیم  یـسحتخانش 
مه ار  لقع  شقن  هکنیا  نمـض  دننکیم  دیکات  یـسح  هبرجت  شقن  رب  يرتلدتعم  تروص  هب  نییبرجت  ریاس  دـنرادنپیم  یملع  شزرا  دـقاف 
الثم دـندقتعم  هبرجت  زا  لقتـسم  يایاضق  هب  شیب  امک  دـننکیم و  دـیکات  لقع  شقن  تیمها  رب  ناـیارگلقع  اـما  دـنریذپیم و  شیب  اـمک 
مدقم ار  یضایر  لئاسم  همه  هلمج  زا  یبیکرت و  يایاضق  زا  هتـسد  کی  دنادیم  هبرجت  زا  زاینیب  ار  یلیلحت  يایاضق  هکنیا  رب  هوالع  تناک 
فرص یلقع  یبرجت و  نارظنبحاص  زا  کی  ره  نانخس  یسررب  زا  دشکن  ازارد  هب  نخس  هکنیا  يارب  درامـشیم .  نآ  زا  زاینیب  هبرجت و  رب 
مکح يارب  لومحم  عوضوم و  قیقد  روصت  هیلوا  تایهیدب  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  میزادرپیم .  هلاسم  نیا  رد  حیحـص  رظن  نایب  هب  هدرک  رظن 

روصت تسا  نکمم  دنچ  ره  دنرادن  یـسح  هبرجت  هب  يزاین  تاقیدـصت  هنوگنیا  هک  دوشیم  نشور  یبوخب  دـنکیم  تیافک  اهنآ  داحتا  هب 
هاوخ دـندش  روصت  اـقیقد  لومحم  عوضوم و  هکنآ  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  اریز  دـشاب  سح  هب  دـنمزاین  اـهنآ  لومحم  عوـضوم و 

ساوح ندرب  راک  هب  يزاین  عوضوم  يارب  لومحم  توبث  هب  قیدصت  ایآ  دـشابن  ای  دـشاب  یـسح  ياهمادـنا  زا  هدافتـسا  هب  طونم  اهنآ  روصت 
 . دـیامن اـهنآ  داـحتا  هب  مکح  لـقع  هک  تسا  یفاـک  لومحم  عوضوم و  روـصت  فرـص  هیلوا  تایهیدـب  رد  هک  تسنیا  ضرف  هن و  اـی  دراد 

تـسا نشور  دـیآیم و  تسد  هب  عوضوم  موهفم  لیلحت  زا  لومحم  موهفم  ایاضق  نیا  رد  اریز  دـنراد  ار  مکح  نیمه  الک  یلیلحت  يایاضق 
هب يرورـض و  زین  دـیآیم  تسد  هب  عوضوم  دوخ  زا  هک  یلومحم  توبث  یـسح و  هبرجت  زا  زاینیب  ینهذ و  تسا  يرما  موهفم  لـیلحت  هک 

ساکعنا زا  هک  ییایاضق  نینچمه  تسا .  نایب  زا  ینغتـسم  تباـث و  زین  یلوا  ياـهلمح  يارب  مکح  نیمه  تسا .  هسفنل  ءیـشلا  توبث  هلزنم 
زا مه  يروصت  میهافم  یتح  ایاضق  نیا  رد  اریز  دنرادن  یـسح  هبرجت  هب  يزاین  چیه  تاینادجو  دنیآیم  تسد  هب  نهذ  رد  يروضح  مولع 

یـسح و هاوخ  دنـشاب  یلکـش  رهب  ینهذ  روص  هکنیا  هب  هجوت  اب  درادن .  اهنآ  هب  یهار  ادـبا  یـسح  هبرجت  دوشیم و  هتفرگ  يروضح  مولع 
تاینادجو لیبق  زا  یناسفن  تالاعفنا  ای  لاعفا  ناونع  هب  اهنآ  دوجو  هب  قیدصت  دنوشیم  كرد  يروضح  ملع  اب  یلقع  هاوخ  یلایخ و  هاوخ 

یلو دباییمن  ققحت  یسح  ياهتروص  دننام  اهنآ  زا  ياهراپ  یسح  هبرجت  نتفرگ  ماجنا  نودب  دنچ  ره  درادن  یسح  هبرجت  هب  يزاین  تسا و 
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نیا داحتا  هب  مکح  ایآ  درک  لیلحت  يوهام  يدوجو و  میهافم  هب  ار  اهنآ  نهذ  هکنآ  زا  دـعب  اـهنآ و  ققحت  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  رد  مـالک 
هک ياهطیسب  تایله  رد  مکح  هک  تسا  ادیپ  هن و  ای  دراد  یسح  هبرجت  هب  يزاین  دنهدیم  لیکـشت  ار  هیـضق  لومحم  عوضوم و  هک  میهافم 
اطخ يروضح  ملع  زا  یکاـح  یهیدـب و  تسا  یمکح  هکلب  درادـن  یـسح  ياهمادـنا  ندرب  راـک  هب  يزاـین  تسا  ینادـجو  روما  هب  طوبرم 
یلو دوشیم  لصاح  یسح  هبرجت  ققحت  ضحم  هب  یضعب  نامگ  هب  دنچ  ره  جراخ  رد  تاسوسحم  قیداصم  دوجو  هب  قیدصت  اما  ریذپان . 

نیهلاتملاردص انیس و  نبا  دننام  یمالسا  هفـسالف  ناگرزب  هکنانچ  دراد  یلقع  ناهرب  هب  زاین  مکح  نیا  تیعطق  هک  ددرگیم  مولعم  تقد  اب 
انب دنرادن .  یجراخ  قیداصم  اب  لماک  تقباطم  تحص و  يارب  یتنامض  یسح  ياهتروص  اریز  ( 1 . ) دناهدومرف حیرصت  یئابطابط  همالع  و 

ینمـض و یـشقن  هکلب  هدننک  نییعت  مات و  شقن  هن  اما  دش  لئاق  یـشقن  یـسح  هبرجت  يارب  ناوتیم  هک  تسا  ایاضق  هنوگنیا  رد  اهنت  نیا  رب 
هب هدـش  دای  زاین  رب  هوالع  دوشیم  هدـیمان  تابرجم  ای  تاـیبرجت  نییقطنم  حالطـصا  رد  هک  یلک  یـسح  ياـیاضق  رد  نینچمه  یتامدـقم . 

سرد رد  هکنانچ  دراد  دوجو  اهنآ  تیلک  تابثا  میمعت و  يارب  یلقع  ناهرب  هب  مه  يرگید  زاین  یجراخ  قیداصم  تاـبثا  يارب  لـقع  مکح 
ینعی ایاضقلا  ما  هب  دنمزاین  شضیقن  ندوب  لاحم  نآ و  دافم  ترورض  هب  ملع  هیـضق و  ره  رد  تخانـش  ندش  فعاضم  زین  دش .  هراشا  مهن 
ینیقی يایاضق  یلو  دوشیمن  لصاح  یسح  هبرجت  فرص  هب  ینیقی  یقیدصت  چیه  هکنآ  هجیتن  تسا .  نیـضیقن  عامتجا  ندوب  لاحم  هیـضق 

ددرگیم رتدکؤم  رتنشور و  یسب  یتسیوتیزوپ  هشیدنا  یگیامیب  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  ناوارف  یسح  هبرجت  زا  زاینیب 

هصالخ

لعفلاـب تیاـکح  هکلب  درک  یقلت  دـنکیم  تیاـکح  یجراـخ  تاـیعقاو  زا  هک  یتخانـش  ناوـنع  هـب  ناوـتیمن  هاـگچیه  ار  اـهنت  روـصت  - 1
تقیقح ناسنا  هیضق  نیا  عضولا  دقع  دننام  دنتسه  ینمض  قیدصت  کی  ياراد  تاروصت  زا  ياهراپ  - 2 تسا .  هیضق  قیدصت و  صوصخم 

ایاضق کیسالک  قطنم  رد  - 4 یقطنم .  ای  یفسلف  ای  يوهام  یموهفم  یهاگ  یئزج و  تسا  يروصت  یهاگ  هیـضق  عوضوم  - 3 تسا .  وج 
هب ار  اهنآ  همه  ناوتیم  زین  تفرگ  رظن  رد  ایاضق  يارب  مه  ار  يرگید  ياهلکـش  ناوتیم  یلو  دناهدش  میـسقت  هیطرـش  هیلمح و  مسق  ود  هب 

ار لومحم  ناوتیم  اهنآ  زا  کی  ره  رد  - 6 دنوشیم .  میسقت  هیرورـض  هنکمم و  مسق  ود  هب  ناشداوم  رظن  زا  ایاضق  - 5 دنادرگرب .  هیلمح 
یلوا لمح  هک  تسا  یموهفم  داحتا  ظاحل  هب  یهاگ  لمح  - 7 دروآرد .  نآ  لومحم  تروص  هب  ار  هیـضق  هدام  درک و  بیکرت  عوضوم  اب 

عوضوم دوجو  هیـضق  دافم  رگا  عیاش  لـمح  رد  - 8 ددرگیم .  هدـیمان  عیاش  لمح  هک  یقادـصم  داحتا  ظاحل  هب  یهاـگ  دوشیم و  هدـیمان 
هب عوضوم  موهفم  لیلحت  زا  لومحم  موهفم  رگا  هبکرم  تایله  رد  - 9 دنمان .  هبکرم  هیله  ارنآ  تروص  نیا  ریغ  رد  هطیسب و  هیله  ارنآ  دشاب 
هب یهیدب  يایاضق  دنوشیم و  میـسقت  يرظن  یهیدـب و  مسق  ود  هب  ایاضق  - 10 دـنناوخ .  یبیکرت  ار  نآ  هنرگ  یلیلحت و  ار  نآ  دـیآ  تسد 

يرگید تسا و  یفاک  اهنآ  داحتا  هب  مکح  يارب  لومحم  عوضوم و  روصت  فرـص  هک  هیلوا  تایهیدـب  یکی  دناهتـسد  ود  رب  یعقاو  ياـنعم 
نینچمه دنرادن  یـسح  هبرجت  هب  يزاین  هیلیلحت  يایاضق  قلطم  هیلوا و  تایهیدـب  - 11 دنوشیم .  هتفرگ  يروضح  مولع  زا  هک  تاینادـجو 
دننکیم سفن  رد  یسح  ياهتروص  دوجو  زا  تیاکح  هک  ییایاضق  - 12 تسا .  هیلوا  تایهیدب  زا  تقیقح  رد  مه  یلوا  لمح  تاینادـجو 

هبرجت هب  زاین  دنیامنیم  اهنآ  تافـص  یجراخ و  تاسوسحم  دوجو  زا  تیاکح  هک  ییایاضق  اهنت  - 13 دنوریم .  رامشب  تاینادجو  زا  زین 
 . تسا یلقع  ناهرب  هب  دنمزاین  یجراخ  سوسحم  دوجو  هب  یعطق  مکح  اریز  یفاک  یطرـش  هن  مزال  طرـش  ناونع  هب  مه  نآ  دـنراد  یـسح 

ندش فعاضم  - 15 دـنراد .  ناشتیلک  تابثا  يارب  یلقع  ناهرب  هب  مه  يرگید  زاین  لقع  مکح  هب  روکذـم  زاـین  رب  هوـالع  تاـیبرجت  - 14
هبرجت فرص  هب  ینیقی  قیدصت  چیه  هکنآ  هجیتن  - 16 تسا .  نیضیقن  عامتجا  ندوب  لاحم  هب  لقع  مکح  هب  دنمزاین  هیـضق  ره  رد  تخانش 

انیس ص 148 و 88 نبا  تاقیلعت  ك  ر . - 1 اهتشونیپ : تسا  ناوارف  یسح  هبرجت  زا  زاینیب  ینیقی  تاقیدصت  اما  دوشیمن  لصاح  یـسح 
لصف 13 هلحرم 11  همکحلا  هیاهن  رافسا ج 3 ص 498 و  و 68 و 
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تخانش شزرا  مهدزون -  سرد 

یلصا هلئسم  هب  تشگزاب 

هچ زا  دراد  رگا  هن و  ای  دراد  ار  تایعقاو  رب  عالطا  قیاقح و  فشک  ناوت  ناسنا  ایآ  هک  تسا  نیا  یسانشتخانش  یلصا  هلئـسم  هک  میتسناد 
یلـصا روحم  نخـس  رگید  هب  تسیچ و  عقاو  اب  فلاخم  تسردان و  ياهرادنپ  زا  قیاقح  یـسانشزاب  رایعم  دسرب و  اهنآ  هب  دـناوتیم  یهار 

و دنوریم .  رامـش  هب  ثحبم  نیا  عباوت  ای  تامدـقم  زا  لئاسم  ریاس  دـهدیم و  لیکـشت  تخانـش  شزرا  هلئـسم  ار  یـسانشتخانشثحابم 
تیمها هفسلف  يارب  هچنآ  یلو  تشاد  دهاوخ  یفلتخم  داعبا  مه  تخانـش  شزرا  هلئـسم  اعبط  تسا  ینوگانوگ  عاونا  ياراد  تخانـش  نوچ 

هب تسخن  ام  تسا .  هفـسلف  ياههخاش  ریاس  یـسانش و  یتسه  لئاسم  لح  رب  لقع  ناوت  تابثا  ینالقع و  تخانـش  یبایـشزرا  دراد  ياهژیو 
رگید ریبعت  هب  يروضح و  هطساویب و  ناسنا  ياهتخانش  زا  هتسد  کی  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  میتخادرپ و  تخانـش  یلک  ماسقا  یـسررب 
یملع زاین  ییاهنت  هب  اهتخانش  نیا  هکنیا  هب  رظن  یلو  درادن  دوجو  مه  اطخ  لامتحا  ياج  ییاهتخانـش  نینچ  رد  تسا و  تیعقاو  دوخ  نتفای 
تبون نونکا  میدرک .  نشور  اهنآ  رد  ار  لقع  سح و  شقن  میتشامگ و  تمه  نآ  ماسقا  یلوصح و  ملع  یـسررب  هب  دنکیمن  عفر  ار  رـشب 
يانعم هب  یلوصحتخانش  هکنیا  هب  هجوت  اب  میزادرپب و  یلوصح  ياهتخانش  شزرا  نییبت  هب  میدرگزاب و  یلصا  هلئسم  هب  هک  هدیسر  ارف  نآ 

رگا دریگیم و  ماجنا  اهنآ  هریاد  رد  مه  یلوصح  ياهتخانـش  یبایـشزرا  اعبط  تسا  ایاضق  تاقیدـصت و  نامه  تایعقاو  زا  لعفلاب  فشاـک 
دوب دهاوخ  ایاضق  هدنهد  لیکشت  ءازجا  ناونع  هب  ینمض و  تروص  هب  دیایب  نایم  هب  تاروصت  زا  ینخس 

تسیچ تقیقح   218

نیا تسا و  عقاو  اب  قباـطم  ناـسنا  تخانـش  هک  درک  تاـبثا  ناوتیم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  تخانـش  شزرا  باـب  رد  یـساسا  لکـشم   218
هب فصتم  ییاسانش  لعاف  نآ  ظاحل  هب  هک  دشاب  راک  رد  ياهطـساو  تخانـش  قلعتم  هدنـسانش و  نیب  هک  دیامنیم  خر  يدروم  رد  لکـشم 

دـشابن و راک  رد  ياهطـساو  هک  يدروم  رد  اما  دـشاب  مولعم  زا  ریغ  ملع  نخـس  رگید  هب  ددرگ و  مولعم  هب  فصتم  ییاسانـش  قلعتم  ملاع و 
اب قباطم  ینعی  ندوب  تقیقحتیناش  هک  یتخانـش  نیا  رب  انب  دوب .  دـهاوخن  مه  یلاؤس  نینچ  ياـج  اـعبط  دـبایب  ار  مولعم  ینیع  دوجو  ملاـع 

دوشتقیقح هب  فصتم  يروضحتخانش  رگا  تسا و  یلوصحتخانش  نامه  دراد  ار  ندوب  عقاو  اب  فلاخم  ینعی  ندوب  اطخ  ندوب و  عقاو 
ترابع ینعی  دش  مولعم  دوشیم  عقاو  ثحب  دروم  تخانـش  شزرا  ثحبم  رد  هک  تقیقح  فیرعت  انمـض  تسا .  نآ  زا  اطخ  یفن  يانعم  هب 

دنناـم دوشیم  تقیقح  يارب  اـنایحا  هک  يرگید  ياـهفیرعت  اـما  دـنکیم و  تیاـکح  نآ  زا  هک  یتـیعقاو  اـب  قباـطم  یملع  تروص  زا  تسا 
تسا ترابع  تقیقح  هک  نییبسن  فیرعت  ای  دشاب  دیفم  ناسنا  یلمع  یگدنز  رد  هک  يرکف  زا  تسا  ترابع  تقیقح  اهتسیتامگارپ  فیرعت 

نآ رب  مدرم  همه  هچنآ  زا  تسا  ترابع  تقیقح  دـیوگیم  هک  یموس  فیرعت  اـی  دـشاب  ملاـس  یکاردا  هاگتـسد  ياـضتقم  هک  یتخانـش  زا 
رد اهنیا  همه  درک  تابثا  یـسح  هبرجت  اب  ارنآ  ناوتب  هک  یتخانـش  زا  تسا  ترابع  تقیقح  دـیوگیم  هک  یمراهچ  فیرعت  ای  دـنراد  قافتا 

ناونع هب  ار  اهنآ  ناوتیم  تسا و  تخانـش  شزرا  ثحبم  رد  یـساسا  لاؤس  هب  خـساپ  زا  ندرک  یلاـخ  هناـش  ثحب و  عوضوم  زا  رارف  عقاو 
اهنآ زا  یـضعب  يارب  یحیحـص  هیجوت  ناوتب  هکنیا  ضرف  هب  درک و  یقلت  هلاسم  نیا  لـح  هب  تبـسن  ناگدـننک  فیرعت  زجع  زا  ییاـههناشن 

زا یـضعب  زا  یـصاخ  ياههناشن  رکذ  ناونع  هب  ینعیتسین  یحیحـص  فیرعت  هک  درک  صخا  مزاول  هب  فیرعت  رب  لمح  ار  اهنآ  ای  داد  هئارا 
هب یهار  تاهیجوت  نیا  زا  مادکچیه  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح  ره  هب  یلو  دومن  یصاخ  تاحالطـصا  رب  لمح  ای  دروآ  باسح  هب  قیاقح 

هدـنام ظوفحم  دوخ  لاح  هب  عقاو  اب  قباطم  تخانـش  يانعم  هب  تقیقح  هرابرد  لاؤس  نانچمه  دـیاشگیمن و  ثحب  دروم  هلاسم  لح  يوس 
دبلطیم يرگنشور  حیحص و  خساپ 

قیاقح یسانشزاب  رایعم 
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رد دوش و  جاتنتسا  تایهیدب  زا  یحیحص  لکـش  هب  هک  ار  ییایاضق  دننکیم و  یفرعم  لقع  ترطف  ار  قیاقح  یـسانشزاب  رایعم  نایارگلقع 
لباق یلقع  نیهارب  کمک  هب  هک  اجنآ  ات  مه  ار  یبرجت  یـسح و  ياـیاضق  دنرامـشیم و  تقیقح  دـهد  لیکـشت  ار  اـهنآ  زا  یتاـیئزج  عقاو 
لقن تراکد  زا  هچنآ  زج  هدیـسرن  ام  هب  تایعقاو  اب  تایرطف  تایهیدـب و  تقباطم  يارب  ناـشیا  زا  یناـیب  یلو  دـننادیم  ربتعم  دـشاب  تاـبثا 

رد هکنانچ  تسا  نشور  مه  نآ  فعض  دوب و  هدرک  کسمت  لاعتم  يادخ  يراکبیرف  مدع  تمکح و  هب  يرطف  راکفا  دروم  رد  هک  میدرک 
زاین نودب  دوخب و  دوخ  یهیدب  يایاضق  لومحم  عوضوم و  روصت  زا  دعب  لقع  هک  تسین  یکـش  چیه  ياج  هتبلا  تشذگ .  مهدـفه  سرد 

تـسرد ار  اهنآ  لومحم  عوضوم و  ای  دناهدرک  یتاکیکـشت  ایاضق  نیا  هرابرد  هک  یناسک  دـنکیم و  اهنآ  داحتا  هب  مکح  هناعطاق  هبرجت  هب 
عون همزال  يرطف  حالطصاب  كرد  عون  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  یلو  دناهدوب  ساوسو  يرامیب و  یعون  راچد  ای  دناهدرکن و  روصت 

ای دنک  كرد  يرگید  هنوگ  هب  ار  ایاضق  نیمه  نج  لقع  الثم  يرگید  دوجوم  لقع  تسا  نکمم  هک  يروط  هب  تسا  یناسنا  لقع  شنیرفآ 
عقاو اب  قباطم  الماک  تاکاردا  نیا  هکنیا  ای  درکیم و  كرد  يرگید  تروص  هب  ار  بلاطم  دوب  هدش  هدیرفآ  يرگید  روط  ناسنا  لقع  رگا 

تـسا حضاو  درک .  دهاوخ  كرد  تروص  نیمه  هب  دـشاب  لقع  ياراد  هک  مه  يرگید  دوجوم  ره  تسا و  يرمالا  سفن  روما  رگـشیامن  و 
هب هکنیا  رب  اـنب  نآ  ندوـب  يرطف  فرـص  یلو  تسا  مود  قـش  نیمه  ینـالقع  تخانـش  ندوـب  تقیقح  نتـشاد و  یعقاو  شزرا  ياـنعم  هـک 

نیا ار  تخانـش  ندوـب  تقیقح  راـیعم  ناـیارگهبرجت  رگید  يوـس  زا  دـنکیمن .  تاـبثا  ار  یبـلطم  نـینچ  دوـش  ریـسفت  یحیحـص  تروـص 
تسا نشور  اما  دوش .  تابثا  کیتارپ  یلمع  هبرجت  اب  دیاب  هک  دناهدوزفا  ناشیا  زا  یضعب  دشاب و  هبرجت  هلیسو  هب  تابثا  لباق  هک  دناهتسناد 
ضحم یـضایر  یقطنم و  بلاطم  یتح  دراد و  ییآراک  دنـشاب  یلمع  هبرجت  لباق  هک  يروما  تاسوسحم و  هرابرد  طقف  رایعم  نیا  الوا  هک 

ثحب دروم  لاؤس  انیع  درک و  كرد  یلوصح  ملع  هلیـسو  هب  دـیاب  ار  یلمع  یـسح و  هبرجت  هجیتن  ایناث  دیجنـس و  رایعم  نیا  اب  ناوتیمن  ار 
داد صیخشت  دیاب  يرایعم  هچ  اب  ار  نآ  ندوب  تقیقح  دراد و  یتحص  تنامض  هچ  یلوصح  ملع  نآ  هک  دوشیم  رارکت  نآ  هرابرد 

هلئسم رد  قیقحت 

هار هک  یلاح  رد  داد  صیخشت  ناشدوخ  تاقلعتم  اب  ار  اهنآ  تقباطم  ناوتیم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  یلوصح  مولع  رد  لاکشا  یلـصا  هطقن 
ییاج رد  ار  لاکشا  لح  دیلک  دیاب  نیا  رب  انب  دنهدیم .  لیکـشت  یلوصح  مولع  یکاردا و  ياهتروص  نیمه  هراومه  جراخ  اب  ار  ام  طابترا 

تطاـسو نودـب  اروضح و  ار  اـهنآ  قباـطت  میباـی و  فارـشا  كاردا  قـلعتم  رب  مه  یکاردا و  تروـص  رب  مه  میناوـتب  اـم  هک  درک  وجتـسج 
اروضحتس سرت  تلاـح  ناـمه  ـالثم  هک  ار  كاردا  قلعتم  وس  کـی  زا  هک  تسا  ینادـجو  ياـیاضق  نآ  مینک و  كرد  يرگید  تروـص 

نم ای  مسرتیم  نم  ای  متسه  نم  هیـضق  يور  نیا  زا  مینکیم و  كرد  هطـساویب  ار  نآ  زا  یکاح  ینهذ  تروص  رگید  يوس  زا  میباییم و 
تباث اهنآ  دص  رد  دص  شزرا  هک  دنتسه  ییایاضق  نیتسخن  تاینادجو  ایاضق  نیا  سپ  تسین  دیدرت  کش و  لباق  هجو  چیه  هب  مراد  کش 

رد هکنانچ  میزیماینرد  ینهذ  ياهریـسفت  اب  ار  ایاضق  نیا  هک  مینک  تقد  دـیاب  هتبلا  دـباییمن  اهنآ  يوس  هب  یهار  هابتـشا  اـطخ و  دوشیم و 
میباییم دننکیم  تیاکح  يرگید  ینهذ  میهافم  اهتروص و  زا  هک  یقطنم  يایاضق  رد  ار  فارشا  نیا  ریظن  میدش .  روآدای  مهدزیس  سرد 

هیضق نیا  الثم  دنرـضاح  هدننک  كرد  نم  سفن  دزن  نآ  هبترم  ود  ره  یلو  دناهتفرگ  رارق  نهذ  هبترم  ود  رد  یکحم  یکاح و  دنچ  ره  اریز 
ام تسا و  رـضاح  نهذ  رد  هک  یموهفم  دـنکیم  تیاکح  ناسنا  موهفم  یگژیو  زا  هک  تسا  ياهیـضق  تسا  یلک  موهفم  ناسنا  موهفم  هک 

تروص ندش  هطـساو  یـسح و  ياهمادنا  نتفرگ  راکب  نودب  ینعی  میهد  صیخـشت  نآ  رد  ار  یگژیو  نیا  ینهذ  نورد  هبرجت  اب  میناوتیم 
ناسنا موهفم  هیضق  سپ  تسا  رامشیب  دارفا  رب  قدص  لباق  هکلب  دنکیمن  یصاخ  درف  زا  تیاکح  موهفم  نیا  هک  میبایرد  يرگید  یکاردا 

صیخـشت يارب  مه  رادقم  نیا  یلو  دوشیم  هدوشگ  ایاضق  زا  هتـسد  ود  یـسانشزاب  يارب  هار  بیترت  نیدب  دوب .  دهاوخ  قداص  تسا  یلک 
میاهدیـسر لماک  تیقفوم  هب  میروایب  تسد  هب  هیلوا  تایهیدـب  يارب  یتحـص  تنامـض  میناوتب  رگا  دـنکیمن و  تیافک  یلوصح  مولع  همه 
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رد دـیاب  راک  نیا  يارب  مینک .  یبایـشزرا  یـسانشزاب و  ار  یبرجت  یـسح و  يایاضق  هلمج  زا  يرظن و  يایاضق  میناوتیم  اهنآ  وترپ  رد  اریز 
زا دنتـسه و  یمیهافم  هنوگچ  زا  هک  میهد  رارق  یـسررب  دروم  ار  اهنآ  يروصت  میهافم  يوس  کی  زا  مینک  تقد  رتشیب  اـیاضق  نیا  تیهاـم 
 . دـنکیم اهنآ  لومحم  عوضوم و  داحتا  هب  مکح  لقع  هنوگچ  هک  میـشیدنیب  اهنآ  هطبار  رد  رگید  يوس  زا  دـنیآیم و  تسد  هب  یهار  هچ 

مولع هب  هک  یمیهاـفم  دـنباییم  لیکـشت  یفـسلف  میهاـفم  زا  اـیاضق  نیا  هک  میتسناد  میدرک و  نشور  مهدـفه  سرد  رد  ار  لوا  تهج  اـما 
الب تامولعم  زا  ار  لولعم  تلع و  سپـس  لالقتـسا و  جاـیتحا و  دـننام  یفـسلف  میهاـفم  زا  هتـسد  نیتسخن  ینعی  دـنوشیم  یهتنم  يروضح 

دندرگیمزاب اهنآ  هب  مه  یفسلف  میهافم  ریاس  میباییم و  اروضح  ناشعازتنا  اشنم  اب  ار  اهنآ  تقباطم  مینکیم و  عازتنا  تاینادجو  هطساو و 
نـشور رگیدـکی  اب  ایاضق  نیا  تالومحم  تاعوضوم و  هسیاقم  اب  اهنآ  لومحم  عوضوم و  داحتا  هب  مکحتیفیک  ینعی  مود  تهج  اـما  و  . 
تـسد هب  ناشعوضوم  موهفم  لیلحت  زا  اهنآ  لومحم  موهفم  هک  دنتـسه  یلیلحت  يایاضق  لیبق  زا  اـیاضق  نیا  همه  هک  ینعم  نیا  هب  دوشیم 

هک میسریم  هجیتن  نیا  هب  میزادرپیم  لولعم  موهفم  لیلحت  هب  هک  یماگنه  دراد  تلع  هب  جایتحا  یلولعم  ره  هک  هیضق  نیا  رد  الثم  دیآیم 
ارنآ هک  دـشاب  هتـشاد  يرگید  دوجوم  هب  جاـیتحا  ینعی  دـشاب  يرگید  دوجوم  هب  هتـسباو  نآ  دوجو  هک  يدوجوم  زا  تسا  تراـبع  لوـلعم 
نیا فالخ  هب  میباییم  ینهذ  نورد  هبرجت  اب  ار  اهنآ  داحتا  تسا و  جردـنم  لولعم  موهفم  رد  تلع  هب  جاـیتحا  موهفم  سپ  میماـنیم  تلع 
يور نیا  زا  دـیآیمن و  تسد  هب  تلع  هب  جاـیتحا  موـهفم  دوـجوم  موـهفم  لـیلحت  زا  اریز  دراد  تلع  هب  جاـیتحا  يدوـجوم  ره  هـک  هیـضق 

تایهیدب هک  دوشیم  نشور  بیترت  نیدب  تسین .  مه  قداص  يرظن  يایاضق  زا  هکلب  دروآ  باسح  هب  یهیدـب  يایاضق  زا  ار  نآ  ناوتیمن 
اب ام  ار  هچنآ  هک  دوش  لاکشا  تسا  نکمم  دنباییم .  تسد  تحص  تنامـض  همـشچرس  هب  دنوشیم و  يروضح  مولع  هب  یهتنم  مه  هیلوا 
ار یلک  مکح  نینچ  میهد و  میمعت  یلولعم  ره  هراـبرد  ارنآ  مکح  میناوتیم  هنوـگچ  سپ  تسا  یـصخش  لوـلعم  میباـییم  يروـضح  ملع 
زا هن  یلو  مینکیم  عازتنا  ار  لولعم  موهفم  نامدوخ  هدارا  دننام  یـصاخ  هدیدپ  کی  زا  ام  دنچ  ره  هک  تسا  نیا  خساپ  میرامـشب .  یهیدـب 
هب هتـسباو  نآ  دوـجو  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دوریم  رامـش  هب  یناـسفن  فـیک  ماـسقا  زا  ـالثم  تسا و  یـصاختیهام  ياراد  هک  تهج  نآ 

دراوم يارب  تیصوصخ  نیا  تابثا  هتبلا  دوب  دهاوختباث  نآ  يارب  مه  مکح  نیا  دوشتفایتیصوص  نیا  اج  ره  سپ  تسا  يرگید  دوجو 
رگم دنک  تابثا  تلع  هب  ار  يدام  ياههدیدپ  يدنمزاین  دناوتیمن  ییاهنت  هب  هیـضق  نیا  يور  نیا  زا  تسا و  یلقع  ناهرب  هب  دـنمزاین  رگید 
درک میهاوخ  نایب  ار  نآ  ناهرب  لولعم  تلع و  باب  رد  ادـختساوخ  هب  هکنانچ  دوشتباث  اهنآ  يدوجو  یگتـسباو  یلقع  ناـهرب  اـب  هکنآ 

 . دوب دهاوختباث  مه  تلع  دوجو  ینعی  یگتسباو  فرط  دوشتباث  يدوجو  یگتسباو  اج  ره  هک  درک  مکح  ناوتیم  هیـضق  نیمه  اب  یلو 
تسا يروضح  مولع  رب  اهنآ  ءاکتا  هیلوا  تایهیدب  يریذپان  اطخ  زار  هکنآ  هجیتن 

ایاضق بذک  قدص و  كالم 

یشزرا ياراد  تاینادجو  هیلوا و  تایهیدب  دننام  یهیدب  يایاضق  هک  دش  نشور  میداد  قیاقح  یـسانش  زاب  رایعم  نوماریپ  هک  یحیـضوت  اب 
ار یهیدب  ریغ  يایاضق  دوشیم و  تباث  يروضح  ملع  هلیـسو  هب  مولعم  ملع و  قباطت  هک  تسا  نیا  اهنآ  يریذپان  اطخ  زار  دنتـسه و  ینیقی 

یهیدب يایاضق  زا  هدش  نایب  جاتنتسا  يارب  قطنم  ملع  رد  هک  یطباوض  قبط  رب  ياهیضق  رگا  ینعی  درک  یبایـشزرا  یقطنم  ياهرایعم  اب  دیاب 
هناشن هشیمه  لیلد  ندوب  تسردان  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دوب  دهاوخ  حیحـصان  تروص  نیا  ریغ  رد  حیحـص و  هدـمآ  تسد  هب 

دناوتیم طقف  لیلد  نالطب  نیا  رب  انب  دوش  هدافتسا  یتسردان  لیلد  زا  یحیحـص  بلطم  تابثا  يارب  تسا  نکمم  اریز  تسین  هجیتن  یتسردان 
يارب هک  یفیرعت  ساسا  رب  هک  دوش  ءاقلا  ياههبـشتسا  نکمم  اجنیا  رد  نآ .  یعقاو  ندوب  طلغ  لیلد  هن  دـشاب  هجیتن  هب  دامتعا  مدـع  لیلد 

اب ار  اهنآ  ناوتب  هک  دنکیم  ادیپ  دروم  ییایاضق  رد  اهنت  اطخ  تقیقح و  دشاب  عقاو  اب  قباطم  هک  یتخانـش  زا  تسا  ترابع  هک  دـشتقیقح 
اهنآ ناوتیمن  يور  نیا  زا  دومزآ و  ار  اهنآ  قباطت  ناوتب  هک  دنتـسین  ینیع  تیعقاو  ياراد  یکیزیفاتم  يایاضق  اما  دیجنـس  یجراـختیعقاو 

یجراختیعقاو هک  ددرگیم  یشان  اجنآ  زا  ههبش  نیا  دنتـسه .  ینعم  یب  چوپ و  ایاضق  نیا  هک  تفگ  دیاب  هکلب  تسناد  طلغ  ایتقیقح  ار 
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هب رـصحنم  ینیع  یجراختیعقاو و  الوا  هک  درک  ناشن  رطاخ  دـیاب  نآ  عفر  يارب  دوشیم و  هتـشادنپ  يدام  ياـهتیعقاو  اـب  يواـسم  ینیع  و 
تسا تایدام  هرهب  زا  شیب  تیعقاو  زا  اهنآ  هرهب  هک  دش  دهاوختباث  شدوخ  ياج  رد  هکلب  دوشیم  مه  تادرجم  لماش  تسین و  تایدام 

نآ دنچ  ره  تسا  اهنآ  میهافم  ءارو  ام  جراخ  زا  روظنم  ایاضق و  تایکحم  قلطم  دنشاب  نآ  اب  قباطم  دیاب  ایاضق  هک  یعقاو  زا  روظنم  ایناث  و 
ینهذ روما  زا  صلاخ  یقطنم  يایاضق  میداد  حیـضوت  هکنانچ  دنـشاب و  یناور  روما  زا  ای  دنـشاب  هتفای  ررقت  نهذ  رد  تاـیکحم  تاـیعقاو و 
دننام دراد  فارـشا  نآ  رب  هک  ياهبترم  هب  تسا  ایاضق  نیا  تایکحم  ررقت  ياج  هک  نهذ  زا  ياهبترم  تبـسن  دـننکیم و  تیاـکح  يرگید 

اهنآ میهافم  ءارو  ام  اب  اـهنآ  قباـطت  مدـع  قباـطت و  اـیاضق  بذـک  قدـص و  یلک  كـالم  نیا  رب  اـنب  تسا .  نهذ  هب  نهذ  زا  جراختبـسن 
ندرب یپ  يارب  الثم  میجنسب  طوبرم  يدام  ياهتیعقاو  اب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  یبرجت  مولع  يایاضق  بذک  قدص و  صیخشت  هار  ینعیتس 

ار نآ  مجح  تواـفت  میهد و  ترارح  ار  یجراـخ  نهآ  هک  تـسا  نـیا  دـباییم  طاـسبنا  ترارح  رثا  رد  نـهآ  هـک  هیـضق  نـیا  تحـص  هـب 
تحـص و صیخـشت  يارب  میجنـسب و  دـنراد  رارق  اهنآ  فارـشا  تحت  هک  يرگید  ینهذ  میهافم  اب  دـیاب  ار  یقطنم  يایاضق  یلو  مییاـمزایب 

اهنآ ینیع  تایکحم  هک  تسا  نیا  هب  اهنآ  ندوب  قداـص  ینعی  میهد  رارق  هجوت  دروم  ار  نیع  نهذ و  هطبار  دـیاب  یفـسلف  ياـیاضق  ياـطخ 
ماجنا ینادجو  يایاضق  رد  امیقتسم  شجنس  نیا  دنک و  عازتنا  اهنآ  زا  ار  هطوبرم  میهافم  نهذ  هک  دنشاب  ياهنوگ  هب  درجم  يدام و  زا  معا 

تشذگ شحیضوت  هکنانچ  ایاضق  ریاس  رد  هطساو  دنچ  ای  کی  اب  دریگیم و 

رمالا سفن 

هیقیقح يایاضق  دروم  رد  هلمج  زا  تسا  رمالا  سفن  اب  قباطم  بلطم  نـالف  هک  میروخیم  رب  ریبعت  نیا  هب  هفـسالف  تاراـبع  زا  يرایـسب  رد 
دوب دـهاوختباث  نآ  يارب  لومحم  دوش  دوجوم  تقو  ره  یلو  تسین  دوجوم  جراخ  رد  اهنآ  عوضوم  قیداصم  زا  کیچیه  اـی  یـضعب  هک 

ات تسین  دوجوم  جراخ  رد  اهنآ  قیداصم  همه  اریز  تسا  رمالا  سفن  اب  تقباطم  اهنآ  قدـص  كالم  هک  دوشیم  هتفگ  ییاـیاضق  نینچ  رد 
دنوشیم لیکشت  هیناث  تالوقعم  زا  هک  ییایاضق  رد  نینچمه  تسا .  جراخ  اب  قباطم  هک  مییوگب  میجنسب و  اهنآ  اب  ار  ایاضق  دافم  تقباطم 
تقباطم اهنآ  قدص  كالم  هک  دوشیم  هتفگ  دننکیم  تابثا  تالاحم  تامودـعم و  يارب  یماکحا  هک  ییایاضق  ای  یقطنم  يایاضق  دـننام 

دناهتفگ هفـسالف  زا  یـضعب  هکنیا  دـننام  تسا  زیمآ  فلکت  ای  هک  هدـش  هتفگ  ینانخـس  حالطـصا  نیا  يانعم  هراب  رد  تسا .  رمالا  سفن  اب 
تـسا ءیـش  دوخ  رمالا  سفن  زا  روظنم  هک  هدش  هتفگ  هکنیا  دننام  دـنکیمن  لح  ار  یلکـشم  ای  تسا و  تادرجم  ملاع  رما  هملک  زا  روظنم 

رد هک  یحیضوت  اب  دیجنس .  يزیچ  هچ  اب  ار  اهنآ  دیاب  ایاضق  نیا  یبایـشزرا  يارب  ماجنا  رـس  هک  دنامیم  یقاب  دوخ  لاح  هب  لاؤس  نیا  اریز 
تایکحم یلقع  توبث  فرظ  یجراخ  تاـیعقاو  زا  ریغ  رمـالا  سفن  زا  روظنم  هک  تشگ  نشور  دـش  هداد  اـیاضق  بذـک  قدـص و  كـالم 

توبث يدراوم  رد  یقطنم و  ياـیاضق  دـننام  تسا  نهذ  زا  یـصاخ  هبترم  يدراوم  رد  دـنکیم و  تواـفت  فلتخم  دراوـم  رد  هک  دـشابیم 
هکنانچ دوشیم  هداد  تبـسن  جراخ  هب  ضرعلاب  يدراوم  رد  نیـضیقن و  عامتجا  ندوب  لاحم  هیـضق  یکحم  دـننام  تسا  ضورفم  یجراـخ 

هب ضرعلاـب  تسا و  رارق  رب  لولعم  دوجو  تلع و  دوـجو  نیب  تقیقح  رد  تیلع  هطبار  هک  تسا  تلع  مدـع  لوـلعم  مدـع  تلع  دـنیوگیم 
دوشیم هداد  تبسن  مه  اهنآ  مدع 

هصالخ

لحم زا  جورخ  مزلتـسم  فیراعت  ریاس  دـنکیم و  تیاـکح  نآ  زا  هک  یعقاو  اـب  نآ  تقباـطم  زا  تسا  تراـبع  تخانـش  ندوب  تقیقح  - 1
اب ار  ایاضق  تقباطم  دـناوتیمن  رایعم  نیا  یلو  دـننکیم  یفرعم  لقع  ترطف  ار  قیاـقح  یـسانش  زاـب  راـیعم  ناـیارگلقع  - 2 تسا .  ثـحب 

صوـصخم راـیعم  نیا  دربراـک  هکنیا  رب  هوـالع  یلو  دـننادیم  یـسح  هبرجت  ار  تـقیقح  راـیعم  ناـیارگهبرجت  - 3 دـنک .  تابثا  تاـیعقاو 
-4 دراد .  یبایـشزرا  هب  زاـین  اددـجم  هـک  درک  كرد  سح  اـب  دـیاب  ار  هـبرجت  لـصاح  اریز  دـهدیمن  بوـلطم  هجیتـن  تـسا  تاـسوسحم 
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 . دنشابیم دص  رد  دص  شزرا  ياراد  درک  كرد  اروضح  ناوتیم  ار  اهنآ  قباطت  تسا و  يروضح  مولع  ینهذ  ساکعنا  نوچ  تاینادجو 
تاروصت - 6 دنتـسه .  یبایـشزرا  لـباق  ینهذ  نورد  هبرجت  اـب  دـنراد  يرگید  ینهذ  روـما  زا  تیاـکح  هک  یقطنم  ياـیاضق  نـینچمه  - 5

اهنآ داحتا  دنوشیم و  هتفرگ  يروضح  مولع  زا  هطساو  اب  ای  هطساو  یب  هک  دنتـسه  هیناث  تالوقعم  لیبق  زا  یهیدب  يایاضق  هدنهد  لیکـشت 
رما هب  زاین  اهنآ  داحتا  تابثا  دـیآیم و  تسد  هب  عوضوم  موهفم  لیلحت  زا  اـهنآ  لومحم  موهفم  اریز  دوشیم  تباـث  ینهذ  نورد  هبرجت  اـب 
دیاب هقداص  يایاضق  هک  یتیعقاو  - 7 تسا .  يروضح  مولع  رب  اهنآ  ءاکتا  مه  هیلوا  تایهیدب  يریذپان  اطخ  زار  نیا  رب  انب  درادن و  یجراخ 
نامه رمـالا  سفن  زا  روظنم  - 8 تسا .  ینیع  ینهذ و  ياـهتیعقاو  زا  معا  نینچمه  درجم و  يداـم و  ياـهتیعقاو  زا  مـعا  دنـشاب  نآ  قباـطم 

یبرجت مولع  ياـیاضق  رد  رمـالا  سفن  قادـصم  ـالثم  دـنکیم  تواـفت  اـیاضق  عاونا  فـالتخا  بسح  هب  نآ  دراوـم  تسا و  اـیاضق  یکحم 
ضورفم تیعقاو  دراوم  زا  ياهراپ  رد  نهذ و  زا  یـصاخ  هبترم  یقطنم  يایاضق  رد  یناـسفن و  تاـیعقاو  تاینادـجو  رد  يداـم و  تاـیعقاو 

تسا

یقوقح یقالخا و  يایاضق  یبایشزرا  متسیب -  سرد 

یقوقح یقالخا و  ياهتخانش  یگژیو 

ود هب  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  دنتـسه  ییاهیگژیو  ياراد  دـنوشیم  هدـیمان  یـشزرا  ياهتفرعم  مان  هب  یهاگ  هک  یقوقح  یقالخا و  ياـهتخانش 
لیکـشت اهنآ  زا  یقوقح  یقالخا و  تارابع  هک  تسا  یـصاخ  يروصت  میهافم  هب  طوبرم  ياهیگژیو  هتـسد  کـی  درک  میـسقت  یلک  هتـسد 
یقالخا ياهتفرعم  ینعیتسا  یشزرا  تارابع  تئیه  لکـش و  هب  طوبرم  رگید  هتـسد  دشثحب و  اهنآ  هرابرد  مهدزناپ  سرد  رد  دنباییم و 

دوـشیم و هدـید  ناوارف  میرک  نآرق  تاـیآ  رد  هکناـنچ  یهن  رما و  یئاـشنا و  لکـش  یکی  درک  ناـیب  ناوـتیم  لکـش  ود  هب  ار  یقوـقح  و 
تایآ رد  يرگید  دراوم  رد  هکنانچ  تسا  یلات  مدقم و  ای  لومحم  عوضوم و  ياراد  هک  یقطنم  هیـضق  تروص  هب  يربخ و  لکـش  يرگید 

درک لاؤس  ناوتیمن  نآ  هراب  رد  تسین و  بذـک  قدـص و  لباق  ایاضق و  لیبق  زا  یئاشنا  ترابع  هک  مینادیم  تسا .  هتفر  راکب  تاـیاور  و 
یلب تسا  ءاشنا  طقف  نآ و  هن  تسا و  نیا  هن  هک  داد  خـساپ  دـیاب  دوشب  یلاؤس  نینچ  رگا  غورد و  اـیتسا  تسار  یئاـشنا  تراـبع  اـیآ  هک 

هدـننک یهن  يارب  یهن  قلعتم  تیـضوغبم  هدـننک و  رما  يارب  رما  قلعتم  تیبولطم  رب  تلـالد  مازتلـالاب  هک  تفگ  ناوتیم  یهن  رما و  هراـبرد 
هدـننک و رما  بولطم  اعقاو  رما  قلعتم  رگا  ینعیتفرگ  رظن  رد  اهنآ  يارب  یبذـک  قدـص و  ناوتیم  یمازتلا  تلالد  نیمه  ظاـحل  هب  دراد و 

دوب دهاوخ  بذاک  تروص  نیا  ریغ  رد  قداص و  یمازتلا  تلالد  نیا  بسح  هب  یئاشنا  ترابع  دشاب  هدـننک  یهن  ضوغبم  اعقاو  یهن  قلعتم 
رگید تراـبع  هب  تسا و  ریذـحت  مازلا و  یهن و  رما و  هب  یقوـقح  یقـالخا و  دـعاوق  ماوـق  هـک  دناهتـشادنپ  یبرغ  نادنمـشیدنا  زا  یـضعب  . 

هک دـندقتعم  اعبط  دـننادیمن و  بذـک  قدـص و  لباق  ار  یقوقح  یقالخا و  ياهتخانـشتهج  نیا  زا  تسا و  یئاشنا  تیهاـم  اـهنآ  تیهاـم 
 . داد هئارا  ناوتیمن  اهنآ  ياطخ  تقیقح و  یسانش  زاب  يارب  مه  يرایعم  تفرگ و  رظن  رد  ناوتیمن  اهنآ  بذک  قدص و  يارب  مه  یکالم 

نایب ناوتیم  مه  يرابخا  تارابع  یقطنم و  يایاضق  لکش  رد  ار  یقوقح  یقالخا و  دعاوق  کش  نودب  تسا و  تسردان  يرادنپ  نیا  یلو 
ننفت یعون  ای  یئاشنا  تارابع  بلاق  رد  یقوقح  یقالخا و  ياهتخانـش  نتخیر  عقاو  رد  دنـشاب و  یئاشنا  ياـنعم  نمـضتم  هکنیا  نودـب  درک 

دریگیم ماجنا  یصاخ  یتیبرت  فادها  نیمات  يارب  ای  تسا و  ینهذ 

یشزرا يایاضق  رد  بذک  قدص و  كالم 

هکنانچ تسا  ياهژیو  ماظن  رد  یـصاخ  هدعاق  توبث  زا  تیاکح  يارب  لوا  تروص  دوشیم  نایب  تروص  ود  هب  یقوقح  یقالخا و  يایاضق 
هیقف هک  یماگنه  تسا و  بجاو  مالسا  رد  دزد  تسد  ندیرب  ایتسا  زیاج  مالـسا  رد  نیبلا  تاذ  حالـصا  يارب  نتفگ  غورد  دوشیم  هتفگ 
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دیق الومعم  يور  نیا  زا  درادن و  مالـسا  یقوقح  ای  یقالخا  ماظن  رکذ  هب  يزاین  دنک  نایب  ار  یماکحا  نینچ  دهاوخب  یناملـسم  نادقوقح  ای 
یقالخا و عبانم  كرادـم و  اب  اهنآ  تقباطم  مدـع  تقباطم و  ییایاضق  نینچ  رد  بذـک  قدـص و  كـالم  دـیآیمن .  مـالک  رد  مالـسا  رد 

مالـسا یقوقح  یقالخا و  دـعاوق  نتخانـش  هار  الثم  تسا و  نیعم  ماـظن  هب  طوبرم  عباـنم  هب  هعجارم  مه  اـهنآ  نتخانـش  هار  تسا و  یقوقح 
رد هکنیا  زا  رظن  فرـص  تسا  اهنآ  دافم  يرمالا  سفن  یعقاو و  توبث  زا  تیاکح  يارب  مود  تروص  دـشابیم .  تنـس  باتک و  هب  هعجارم 

قوقح هلمج  زا  قوقح و  قالخا و  یلک  لوصا  هرابرد  هکنانچ  دشاب  هتفریذپ  ار  نآ  ياهعماج  ای  هدش  هدرمـش  ربتعم  یـصاخ  یـشزرا  ماظن 
ره یقوقح  ياـیاضق  نیا  دـننام  درک و  ملظ  دـیابن  یناـسنا  چـیه  هب  تسا و  بوختلاد  یقـالخا  ياـیاضق  نیا  دـننام  دوـشیم  هتفگ  يرطف 

ياههفـسلف رد  اصوصخم  دش و  هداد  یفلتخم  تایرظن  هک  تسا  اجنیا  رد  تشک .  دیابن  قحان  هب  ار  یناسنا  چیه  دراد و  تایح  قح  یناسنا 
تسا هدش  اپب  یئارآ  هکرعم  یبرغ  قوقح  قالخا و 

تایرظن نیرتفورعم  یسررب 

نینچ رکنم  اساسا  یبرغ  قوقح  قالخا و  هفـسالف  زا  یـضعب  فلا - تسا : حرـش  نیدـب  هدـش  راهظا  هراـب  نیا  رد  هک  یتاـیرظن  نیرتفورعم 
ییاههشیدـنا ار  اـهنآ  دناهتـشادنپ و  هدوـهیب  وـغل و  ار  هلئـسم  نیا  هراـبرد  ثحب  اهتـسیوتیزوپ  اـصوصخم  دـناهدش و  یتباـث  یلک و  لوـصا 

ساوح ياههداد  هب  طقف  ار  دوخ  نامـشچ  هک  یققحت  حالطـصا  هب  بتکم  نارادـفرط  زا  هتبلا  دـناهدرک .  دادـملق  یملع  ریغ  یکیزیفاـتم و 
دیاب دـناهدرک  زاربا  ار  ینانخـس  نینچ  اـنایحا  هک  رگید  نادنمـشیدنا  زا  یـضعب  هراـبرد  یلو  تشاد  يراـظتنا  ناوتیمن  نیا  زج  دـناهتخود 

هب ناشیا  داقتعا  بجوم  هک  تسا  توافتم  ياـهنامز  رد  فلتخم و  عماوج  رد  یقوقح  یقـالخا و  ياهـشزرا  لوحت  رادـنپ  نیا  اـشنم  تفگ 
قالخا و تیبسن  هرابرد  هک  یحیـضوت  اب  دناهداد و  رارق  راکنا  ای  کیکـشت  دروم  ار  یـشزرا  تباث  لوصا  هدـش و  قوقح  قالخا و  تیبسن 

یعاـمتجا تاـیرابتعا  لـیبق  زا  ار  یـشزرا  ياـیاضق  هفـسالف  زا  رگید  یـضعب  ب - دوشیم .  هدـنک  رب  رادـنپ  نیا  هشیر  داد  میهاوخ  قوقح 
هزوح زا  ار  اهنآ  يور  نیا  زا  دریذپیم و  لوحت  اهنآ  رییغت  اب  دشابیم و  اهنآ  ینورد  تاساسحا  مدرم و  ياهزاین  زا  هتساخرب  هک  دناهتسناد 

نیا بذـک  قدـص و  يارب  هک  یکالم  ساسا  نیا  رب  دناهتـسناد  جراختس  يرورـض  یمئاد و  ینیقی و  يدابم  رب  ینتبم  هک  یناهرب  ثحابم 
دیاـب ناـشیا  ربارب  رد  تسا .  هدـش  اـهنآ  راـبتعا  بجوـم  هک  ییاـهتبغر  اـهزاین و  ناـمه  زا  تـسا  تراـبع  تـفرگ  رظن  رد  ناوـتیم  اـیاضق 

همـشچرس ینورد  تبغر  لیم و  یعون  زا  هک  يراتفر  تسا  ناسنا  يرایتخا  راتفر  هب  طوبرم  یلمع  ياهتخانـش  همه  هک  تسین  یکـشتفگ 
دریگیم لکشتسین  يوهام  میهافم  خنس  زا  هک  ياهژیو  میهافم  ساسا  نیا  رب  تسا و  هجوتم  یـصاختیاغ  فده و  يوس  هب  دریگیم و 

یهار ضراعتم  ياهتبغر  اهلیم و  شنیزگ  باختنا و  ماقم  رد  هک  تسا  نیا  یلمع  ياهتخانـش  شقن  یلو  دیآیم  دـیدپ  اهنآ  زا  ییایاضق  و 
یهار نینچ  دزاس  نومنهر  بولطم  لامک  تداعـس و  يوس  هب  ار  وا  ددرگ و  یهتنم  یناـسنا  يـالاو  یلـصا و  فدـه  هب  هک  دـهد  ناـشن  ار 

دهدیمن قفو  دنتـسه  يویند  يدام و  رذگدوز  ياهتذـل  یناویح و  ياهـسوه  اهاوه و  دـنب  رد  هک  مدرم  زا  يرایـسب  ياهتـساوخ  اب  هراومه 
رگا نیا  رب  انب  دـنکیم .  راداو  يویند  يدام و  ذـیاذل  زا  ياهراپ  زا  یـشوپمشچ  یناویح و  يزیرغ و  ياهتـساوخ  لیدـعت  هب  ار  ناـشیا  هکلب 

بجوم دوشیم و  عقاو  محازت  ضراـعت و  دروم  هشیمه  هک  تسا  یهورگ  یـصخش و  ياـهزاین  قـلطم  مدرم  ياـهتبغر  اـهزاین و  زا  روـظنم 
ياهتبغر صاخ و  ياهزاین  روظنم  رگا  تسا و  قوقح  قالخا و  یـساسا  فادـها  اب  فلاخم  يزیچ  نینچ  ددرگیم  عماوج  یهاـبت  داـسف و 

تیلک ماود و  تابث و  اب  یتافانم  دشابیم  یناویح  لایما  اهسوه و  بولغم  لاعف و  ریغ  هتفخ و  مدرم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  یناسنا  يالاو 
الومعم هک  یمیهافم  ندوب  يرابتعا  هکناـنچ  ددرگیمن  یناـهرب  ياهتخانـش  هزوح  زا  اـیاضق  هنوگنیا  جورخ  بجوم  درادـن و  ترورـض  و 

رد هکنانچ  تسین  ینالقع  هاگیاپ  نادقف  يانعم  هب  دنتسه  هراعتسا  زاجم و  یعون  نمضتم  دنهدیم و  لیکـشت  ار  ایاضق  هنوگنیا  تاعوضوم 
لقع تایهیدـب  دـننام  تسا و  یلمع  لقع  تایهیدـب  زا  قوقح  قالخا و  لوصا  هک  تسا  نیا  موس  هیرظن  ج - دـش .  هراشا  مهدزناـپ  سرد 

اهناسنا نادجو  اب  تفلاخم  تقفاوم و  اهنآ  بذک  قدـص و  كالم  دـشابیم و  ناهرب  لیلد و  زا  زاینیب  لقع و  ترطف  زا  هتـساخ  رب  يرظن 
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زا دناهتفریذپ و  ارنآ  مه  برغ  قرش و  هفسالف  رگید  زا  يرایسب  دراد و  ناتـساب  نانوی  هفـسالف  ياههشیدنا  رد  هشیر  هک  هیرظن  نیا  تسا . 
تسا یفیرظ  تاشقانم  لباق  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  رتکیدزن  تقیقح  هب  رتنیتم و  تایرظن  رگید  زا  تسا  هدرک  دیکات  نآ  رب  تناک  هلمج 

 . دشابیم عنم  لباق  هک  تسا  رگیدکی  زا  اهنآ  تاکردم  كاکفنا  لقع و  ددـعت  هیرظن  نیا  رهاظ  - 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک 
رد هک  هنوگنادـب  یقوقح  یقالخا و  لوصا  - 3 تسا .  دراو  مه  هیرظن  نیا  رب  دـش  يرظن  لـقع  تاکردـم  ندوب  يرطف  رب  هک  یلاکـشا  - 2
هب دـنمزاین  تسا  ملظ  حـبق  لدـع و  سح  هک  اهنآ  نیرتیلک  یتح  تسین و  لـیلعت  لـباق  ریغ  لالدتـسا و  زا  زاـینیب  هدـش  روصت  هیرظن  نیا 

دش دهاوخ  هراشا  هکنانچ  دشابیم  ناهرب 

هلئسم رد  قیقحت 

: میراذگیماو قوقح  قالخا و  هفـسلف  هب  ار  اهنآ  لیـصفت  میوشیم و  روآدای  ار  هاتوک  همدقم  دنچ  هلئـسم  نیا  رد  قح  ندـش  نشور  يارب 
دنـشابیم و بولطم  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  یلیاسو  هک  ییاهراتفر  دـناناسنا  يرایتخا  راتفر  هب  طوبرم  یقوقح  یقـالخا و  ياـیاضق  - 1

شالت اهنآ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  اهناسنا  هک  یفادها  - 2 تسا .  اهنآ  یمدقم  ياهلیـسو و  تیبولطم  نیمه  ظاحل  هب  اهنآ  ندوب  یـشزرا 
داسف و زا  يریگ  ولج  یعامتجا و  حـلاصم  عفانم و  نیمات  ایتسا  یناویح  زیارغ  ءاضرا  يویند و  یعیبط و  ياهیدـنمزاین  نیماـت  اـی  دـننکیم 

یمدقم تاکرح  يارب  یـشزرا  اشنم  یناویح  یعیبط و  ياهفدـه  اما  یحور  يونعم و  لامک  يدـبا و  تداعـس  هب  ندیـسر  ای  جرم و  جره و 
عفانم و اب  كاکطـصا  هاوخان  هاوخ  هک  یعامتجا  حلاصم  نیمات  اما  دننکیمن  ادیپ  قوقح  قالخا و  اب  طابترا  دوخب  دوخ  دـنوشیمن و  اهنآ 

یشوپمشچ مزلتسم  هک  يدبا  تداعس  نتفرگ  رظن  رد  نینچمه  دوریم  رامش  هب  شزرا  ياههاگتـساخ  زا  یکی  دنکیم  ادیپ  يدرف  ياهتذل 
راتفر هزیگنا  هک  تسا  نیا  همه  زا  رتالاب  دـشابیم و  شزرا  يارب  يرگید  هاگتـساختسا  يویند  يدام و  ياهبولطم  اهتـساوخ و  ياهراپ  زا 

هک تفگ  ناوتیم  نیا  رب  انب  تسا و  لاعتم  يادخ  برق  نامه  یمالسا  شنیب  رظن  زا  نآ  قادصم  هک  دشاب  ناسنا  یقیقح  لامک  هب  ندیسر 
نایب یفلتخم  فادها  قوقح  يارب  - 3 دزیخیم .  رب  يرتالاب  تساوخ  هب  ندیسر  يارب  یتساوخ  ندرک  رظن  فرص  زا  دراوم  همه  رد  شزرا 
يارب رگید  يوس  زا  دوشیم  بعـشنم  ینوگانوگ  ياههخاش  هب  تسا و  یعامتجا  حـلاصم  نیمات  اهنآ  نیرتعماج  نیرتیلک و  هک  دـناهدرک 

هزیگنا فده  نیا  هاگره  تسا و  لاعتم  يادخ  هب  برق  هیاس  رد  یئاهن  لامک  اهنآ  همه  قوف  هک  دـناهدرک  رکذ  یفلتخم  ياهلآدـیا  قالخا 
قوقح هب  قلعتم  ياهراتفر  نیا  رب  انب  دـش  دـهاوخ  یقالخا  شزرا  ياراد  یعامتجا  هاوخ  دـشاب و  يدرف  راتفر  هاوخ  دوش  عقاو  ناسنا  راـتفر 
دنتسه تیثیح  ود  ياراد  هدربمان  ياهفده  - 4 دریذپ .  ماجنا  یقالخا  هزیگنا  هب  هکنیا  طرش  هب  دریگب  رارق  قالخا  رتچ  ریز  رد  دناوتیم  مه 
يرطف تساوخ  اب  رظن  نیا  زا  دوشیم و  رتتسپ  ياهتـساوخ  زا  ندرک  رظن  فرـص  بجوم  هک  ياهنوگ  هب  ناسنا  يارب  اهنآ  تیبولطم  یکی 
يرگید یکاردا و  یملع و  يدابم  تخانـش و  عبات  یناور و  تسا  یتیثیح  دنکیم و  ادـیپ  طابترا  لامک  تداعـس و  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا 

فدـه اب  طابترا  رد  ار  لعف  هاگره  تسا و  دارفا  تخانـش  صیخـشت و  تبغر و  لیم و  زا  لقتـسم  ینیع و  الماک  هک  اـهنآ  ینیوکت  تیثیح 
رب بترتم  هجیتـن  اـب  يدوجو  هطبار  رظن  زا  ارنآ  هاـگره  دوشیم و  عازتـنا  نآ  زا  شزرا  موهفم  میریگب  رظن  رد  شتیبولطم  تهج  زا  بولطم 

ریبعت سایقلاب  ترورـض  هب  نآ  زا  یفـسلف  ناسل  رد  هک  دوشیم  هتفرگ  نآ  زا  یگتـسیاب  اـی  یگتـسیاش  اـی  بوجو  موهفم  مینک  ظاـحل  نآ 
یقالخا و يایاضق  رد  اطخ  تحـص و  بذک و  قدص و  كالم  هک  میریگب  هجیتن  نیا  میناوتیم  تامدـقم  نیا  هب  هجوت  اب  نونکا  ددرگیم 

طباور ریاس  دـننام  تسین و  یـسک  يار  هقیلـس و  ایتبغر  لیم و  عبات  هک  يریثات  تسا  بولطم  فادـها  هب  ندیـسر  رد  اهنآ  ریثاـت  یقوقح 
هکنانچ دوش  عقاو  هابتشا  دروم  تسا  نکمم  طسوتم  ياهفده  یئاهن و  فده  صیخشت  هتبلا  تسا  يرمالا  سفن  تایعقاو  زا  یلولعم  یلع و 

صیخـشت رد  تسا  نکمم  نینچمه  دـناهدرک  هصالخ  يویند  یتسیزهب  رد  ار  ناسنا  فدـه  ناشدوخ  هنایارگهدام  شنیب  ساسا  رب  یناـسک 
ببـس و هطبار  ندوب  یعقاو  هب  يررـض  تاهابتـشا  نیا  همه  یلو  دهد  خر  یتاهابتـشا  دـناسریم  یعقاو  ياهفدـه  هب  ار  ناسنا  هک  ییاههار 

یناـهرب لالدتـسا  لـباق  یلقع و  ثحاـبم  هزوح  زا  اـهنآ  جورخ  بجوم  دـنزیمن و  اـهنآ  رب  بترتـم  جـیاتن  يراـیتخا و  لاـعفا  نیب  یببـسم 
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نادنمشناد تافالتخا  هکنانچ  تسین و  اههشیدنا  ءارآ و  زا  لقتسم  یلقع و  تایعقاو  راکنا  يانعم  هب  هفسالف  تاهابتـشا  هکنانچ  ددرگیمن 
نیهارب اب  لالدتـسا  لباق  یفـسلف و  يایاضق  زا  قوقح  قالخا و  لوصا  هکنآ  هجیتن  دـشابیمن .  اهنآ  یفن  يانعم  هب  یبرجت  مولع  نیناوق  رد 

اهنآ هب  هطاحا  مدـع  تاریغتم و  لماوع و  ترثک  اهلومرف و  یگدـیچیپ  رثا  رد  تایئزج  عورف و  رد  يداع  ناسنا  لـقع  دـنچ  ره  تسا  یلقع 
 . تسین یحو  هب  دانتسا  زج  ياهراچ  هک  تسا  دراوم  نیا  رد  دنک و  جاتنتـسا  یلک  لوصا  زا  ار  یئزج  هیـضق  ره  مکح  دناوتن  دشاب و  اسران 

یهورگ يدرف و  ياهـشنیب  اههقیلـس و  ای  اهتبغر  اهلیم و  عباـت  ار  یقوقح  یقـالخا و  ياـیاضق  هک  تسا  حیحـص  یناـسک  لوق  هن  نیا  رب  اـنب 
ریغتم طیارش  اهزاین و  عبات  ار  اهنآ  هک  تسا  قح  یناسک  لوق  هن  دنریذپیمن و  اهنآ  يارب  ار  یتباث  یلک و  لوصا  يور  نیا  زا  دنرادنپیم و 

دننادیمن و يراج  اهنآ  دروم  رد  تسا  يرورـض  یمئاد و  یلک و  يایاضق  صوصخم  هک  ار  یناهرب  لالدتـسا  دننادیم و  یناکم  ینامز و 
ار اهنآ  يارب  لالدتسا  يور  نیا  زا  دنراگنایم و  يرظن  لقع  زا  ریغ  يرگید  لقع  هب  طوبرم  ار  ایاضق  نیا  هک  تسا  حیحص  یناسک  لوق  هن 

دنرامشیم تسردان  تسا  يرظن  لقع  هب  طوبرم  هک  یفسلف  تامدقم  اب 

ههبش کی  لح 

اریز دشابیم  مه  یمالسا  هفسالف  لوبق  دروم  هک  تسا  نییقطنم  همه  رظن  اب  فلاخم  رظن  نیا  هک  دوش  ءاقلا  ياههبـشتسا  نکمم  اجنیا  رد 
دوشیم و بیکرت  ینیقی  تامدقم  زا  هک  ناهرب  فالخ  رب  دباییم  لیکشت  هملسم  هروهشم و  تامدقم  زا  لدج  هک  دناهدرک  نایب  قطنم  رد 

نوچمه مالسا  نییقطنم  ناگرزب  تفگ  دیاب  خساپ  رد  تسا .  یقالخا  يایاضق  زا  هک  دناهدز  لاثم  قدص  نسح  هب  هروهـشم  تامدقم  يارب 
دنوریم رامش  هب  تاروهشم  زا  قلطم  یلک و  تروص  نیمه  هب  ایاضق  نیا  هک  دناهدرک  حرصت  یسوط  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  و  ( 1  ) انیس نبا 

بولطم هجیتن  اب  لعف  هطبار  زا  هک  تسا  یـصاخ  یفخ و  دویق  ياراد  اهنآ  اریز  ناهرب  رد  هن  درک  هدافتـسا  اهنآ  زا  ناوتیم  لدج  رد  اهنت  و 
اب ایاضق  هنوگنیا  رگا  نیا  رب  انب  تسین  هدیدنـسپ  دوش  یهاـنگ  یب  سوفن  لـتق  بجوم  هک  ینتفگ  تسار  تهج  نیا  زا  دـیآیم و  تسد  هب 

تـسا نکمم  یلو  دوب  دهاوخ  یلدـج  سایق  نآ  دـنوش  هتفرگ  راک  هب  یـسایق  رد  یمومع  شریذـپ  دانتـسا  هب  قلطم و  یلک و  لکـش  نیمه 
اهنآ يارب  دروآ و  رد  ینیقی  يایاضق  تروص  هب  یفخ  دویق  قیقد و  طباور  نتفرگ  رظن  رد  اب  یلقع و  ياهکالم  هب  هجوت  اب  ار  اـیاضق  نیمه 

تفرگ راک  هب  يرگید  ناهرب  رد  ار  نآ  هجیتن  دومن و  هماقا  ناهرب 

قوقح قالخا و  رد  تیبسن 

مه نتفگ  تسار  نسح  یتح  دنتسه و  یتائانثتسا  ياراد  یقوقح  يایاضق  صوصخ  هب  یشزرا  يایاضق  زا  يرایسب  دش  هراشا  هک  روطنامه 
رد دنتـسه و  داضتم  ياهمکح  ياراد  هک  دوشیم  عقاو  ناونع  ود  عاـمتجا  لـحم  يدـحاو  عوضوم  یهاـگ  رگید  يوس  زا  درادـن و  تیلک 

تحلصم ناحجر  اهکالم و  زا  یکیتیمها  تروص  رد  تسا و  ریخم  نآ  ندادن  ای  نداد  ماجنا  رد  صخش  اهنآ  ياهکالم  يواست  تروص 
زا یضعب  هک  دوشیم  هظحالم  نینچمه  دوشیم و  طقاس  رگید  مکح  المع  دنک و  تیاعر  ار  مها  كالم  هک  تسا  فظوم  يرگید  رب  نآ 
هک هدـمآ  دوجوب  يروصت  نینچ  تاـکن  نیا  هب  هجوت  اـب  دـندرگیم  خوسنم  یتدـم  زا  سپ  دنتـسه و  یناـمز  دویق  ياراد  یقوـقح  ماـکحا 

فالتخا دنراد  یتسیوتیزوپ  ياهشیارگ  هک  ییاهبتکم  زین  دنرادن و  ینامز  قالطا  يدارفا و  تیمومع  دنتسه و  یبسن  اقلطم  یشزرا  ماکحا 
ریظن هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دناهتـسناد .  یـشزرا  يایاضق  هیلک  ندوب  یبسن  لیلد  ار  فلتخم  ياـهنامز  عماوج و  رد  یـشزرا  ياـهماظن 

تامحازم عناوم و  ندوبن  طیارـش و  ققحت  ورگ  رد  مه  یبرجت  نوناق  کـیتیل  دراد و  دوجو  مه  یبرجت  مولع  نیناوق  رد  اـهتیبسن  هنوگنیا 
انب ددرگیم .  یفتنم  مه  لولعم  طرـش  کی  نادقف  اب  تسا و  اههدیدپ  للع  ندوب  بکرم  هب  دویق  نیا  تشگزاب  یفـسلف  هاگدید  زا  تسا و 
هک دـید  میهاوخ  دوش  هتفرگ  رظن  رد  الماک  اهنآ  تاعوضوم  طورـش  دویق و  دوش و  نییعت  اقیقد  یقوقح  یقالخا و  ماکحا  للع  رگا  نیا  رب 

ریاس اب  یتوافت  زین  تهج  نیا  زا  دنـشابیم و  قـالطا  تیمومع و  ياراد  هماـت  ياـهتلع  تاـکالم و  هریاد  رد  مه  یقوقح  یقـالخا و  لوصا 
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دنناـم تاـیئزج  زا  ياهراـپ  اـما  تسا  قوقح  قـالخا و  یلک  لوصا  يور  هیکت  ثحبم  نیا  رد  هک  میوشیم  روآداـی  دـنرادن .  مولع  نیناوق 
تسا جراخثحب  نیا  لحم  زا  اهنآ  ریاظن  ییامنهار و  تاررقم 

یقالخا یقوقح و  يایاضق  نیب  قرف 

ياهتوافت ایاضق  زا  هتـسد  ود  نیا  نیب  هتبلا  میـشاب  هتـشاد  یقوقح  یقالخا و  يایاضق  نیب  قرف  هب  ياهراشا  تسا  بوخثحبم  نیا  نایاپ  رد 
ام رظن  هب  هک  اـهنآ  زا  یکی  هب  اـهنت  اـجنیا  رد  اـم  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  قوـقح  قـالخا و  هفـسلف  رد  دـیاب  هک  دراد  دوـجو  يددـعتم 

مینادیم هکنانچ  تسا . فادـها  رد  توافت  نآ  مینکیم و  هراشا  تسا  یلمع  ياـیاضق  زا  هتـسد  ود  نیا  نیب  قرف  نیرتیـساسا  نیرتمهم و 
دوشیم نیمات  تلود  یئارجا  تنامض  اب  یقوقح  دعاوق  هلیـسو  هب  هک  تسا  ایند  یگدنز  رد  مدرم  یعامتجا  تداعـس  قوقح  یلـصا  فده 

تاعوضوم يور  نیا  زا  تسا و  یعامتجا  لئاسم  زا  رتعیـسو  نآ  هریاد  تسا و  يونعم  لامک  يدـبا و  تداعـس  قالخا  یئاـهن  فدـه  یلو 
تلود تیامح  دروم  تسا و  ناسنا  یعاـمتجا  تداعـس  هب  طوبرم  هک  رظن  نیا  زا  هیـضق  کـی  دـنکیم و  ادـیپ  لخادـت  یقـالخا  یقوقح و 

در بوجو  دننام  دوشیم  یقلت  یقالخا  دشاب  رثؤم  ناسنا  يونعم  لامک  يدبا و  تداعـس  رد  دناوتیم  هک  ظاحل  نیا  زا  یقوقح و  دشابیم 
ره درادـن  یقالخا  شزرا  دـشاب  تلود  تازاجم  زا  سرت  هزیگنا  هب  طقف  هدـعاق  نیا  تیاعر  رگا  يدراوم  نینچ  رد  تنایختمرح  تناما و 
مه یقالخا  يراک  دریگ  ماجنا  تسا  یقالخا  فدـه  نامه  هک  رتیلاع  فدـه  هزیگنا  هب  رگا  یقوقح و  نیزاوم  اب  قفاوم  تسا  يراـک  دـنچ 

دوجو مه  يرگید  ياهرظن  یلو  میاهتفریذپ  قالخا  هفـسلف  رد  هک  تسا  يرظن  بسح  رب  توافت  نیا  هک  میوش  روآ  دای  دیاب  دوب .  دـهاوخ 
درک هعجارم  قوقح  هفسلف  قالخا و  هفسلف  بتک  هب  اهنآ  زا  عالطا  يارب  دیاب  هک  دراد 

هصالخ

يارب ناوتیم  يور  نیا  زا  تسین و  یهن  رما و  ءاشنا و  هب  یقوقح  یقالخا و  دعاوق  ماوق  دناهتـشادنپ  نایبرغ  زا  یـضعب  هچنآ  فالخ  رب  - 1
ماظن رد  نآ  توبث  زا  تیاکح  روظنم  هب  یقوقح  ای  یقالخا  هدعاق  کی  نایب  هک  یماگنه  - 2 تفرگ .  رظن  رد  یبذک  قدص و  كالم  اهنآ 
روظنم هک  یماگنه  اما  - 3 دوب .  دهاوخ  ماظن  نآ  عبانم  كرادم و  اب  تقباطم  مدع  ایتقباطم  نآ  بذـک  قدـص و  كالم  دـشاب  یـصاخ 

هتفرگ رارق  ياهعماج  لوبق  دروم  ای  هدـش  هتخانـش  ربتعم  یـصاخ  ماظن  رد  هکنیا  زا  رظن  فرـص  اب  دـشاب  نآ  دافم  یعقاو  توبث  زا  تیاـکح 
قوقح قالخا و  يارب  یتباـث  لوصا  رکنم  اـساسا  یـضعب  - 4 دراد .  دوجو  ییاهرظن  فـالتخا  نآ  بذـک  قدـص و  كـالم  هراـب  رد  تسا 
راکنا نیا  يارب  يدنـس  ناونعب  دناوتیم  هک  يزیچ  - 5 دناهتـشادنپ .  یملع  ریغ  یکیزیفاتم و  ار  یثحب  نینچ  اهتـسیوتیزوپ  هکنانچ  دناهدش 

ار یشزرا  يایاضق  هفسالف  زا  یضعب  - 6 دش .  دهاوخثحب  نآ  هراب  رد  هک  تسا  اهنآ  ندوب  یبسن  یشزرا و  ياهماظن  فالتخا  دوش  هئارا 
جراـخ یناـهرب  ياـهثحب  هزوح  زا  ار  اـهنآ  يور  نیا  زا  دناهتـسناد و  مدرم  ریذـپ  رییغت  ياـهتبغر  اـهزاین و  عباـت  یعاـمتجا و  تاـیرابتعا  زا 

یقالخا دعاوق  اشنم  دناوتیمن  تسا  اهداسف  تافالتخا و  اشنم  هشیمه  هک  یهورگ  یصخش و  ياهتساوخ  هک  تسا  نشور  - 7 دناهدرمش . 
جورخ لیلد  ار  يریذپ  رییغت  ناوتیمن  يور  نیا  زا  دنریذپان و  رییغت  تباث و  يروما  یناسنا  يالاو  ياهتساوخ  اما  دیآ  باسح  هب  یقوقح  و 

زا لالدتـسا  دناهتـشاگنا و  یلمع  لقع  تایهیدـب  زا  ار  قوقح  قالخا و  لوصا  هفـسالف  زا  رگید  یـضعب  - 8 داد .  رارق  یناـهرب  ثحاـبم  زا 
یهیدب هکنانچ  تسا  عنم  لباق  رگیدکی  زا  اهنآ  تاکردـم  كاکفنا  لقع و  ددـعت  - 9 دناهتـسنادن .  اور  اهنآ  يارب  ار  يرظن  لقع  تامدقم 

اجنیا رد  دش  يرظن  تایهیدب  ندوب  يرطف  دروم  رد  هک  یلاکشا  هکنآ  رب  هوالع  تسین  لوبق  دروم  زین  یقوقح  یقالخا و  لوصا  همه  ندوب 
بولطم ياهفده  ناسنا و  يرایتخا  لاعفا  نیب  یببسم  ببس و  هطبار  نیبم  یقوقح  یقالخا و  لوصا  هک  تسا  نیا  قح  - 10 تسا .  دراو  مه 

ءاشنا هلیـسو  هب  هکنیا  هن  دوش  فشک  دـیاب  تسا و  يرمالا  سفن  یعقاو و  يرما  یلع  ياههطبار  رگید  دـننام  هک  تسا  قوقح  قالخا و  رد 
-11 تسا .  يرمالا  سفن  حـلاصم  یعقاو و  طباور  نآ  اب  اهنآ  تفلاخم  تقفاوم و  ییایاضق  نینچ  بذـک  قدـص و  كالم  ددرگ و  رابتعا 
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تسا نیا  رب  ینبم  ناهرب  رد  هن  دوشیم  هدافتسا  اهنآ  زا  لدج  رد  طقف  هک  دناهدرمـش  تاروهـشم  زا  ار  یقالخا  يایاضق  نییقطنم  هکنیا  اما 
رامـش هب  تاروهـشم  زا  قلطم  تروـص  هب  دـنوشیمن و  هدروآ  مـالک  رد  هک  دنتـسه  یـصاخ  ياهدـیق  ياراد  اـیاضق  هنوـگنیا  ـالومعم  هک 

همدـقم ار  ناهرب  هجیتن  ناوتیم  مه  تسا و  تابثا  لباق  ناهرب  هلیـسو  هب  مه  دوش  هتفرگ  رظن  رد  اقیقد  اهنآ  یعقاو  دویق  رگا  یلو  دـنوریم 
یتائانثتـسا اشنم  هک  تسا  یـشزرا  يایاضق  یعقاو  دویق  نیمه  یکی  قوقح  قالخا و  رد  تیبسن  مهوت  اشنم  - 12 داد .  رارق  يرگید  ناهرب 

ود بجوم  یهاگ  هک  تسا  دحاو  عوضوم  رد  فلتخم  ناونع  ود  عامتجا  يرگید  درادـن و  تیلک  مه  نتفگ  تسار  نسح  هکنانچ  دوشیم 
ماکحا و زا  رظن  فرص  - 13 دشابیم .  قوقح  یئزج  ماکحا  زا  یـضعب  ینامز  ياهتیدودـحم  نینچمه  ددرگیم و  نآ  يارب  داضتم  مکح 
دراد و دوجو  مه  یبرجت  مولع  نیناوق  رد  محازت  ضراـعت و  نینچمه  تائانثتـسا و  دوـیق و  تسا  جراـخثحب  لـحم  زا  هک  یئزج  تاررقم 

یقالخا یقوقح و  دعاوق  - 14 تسا .  یمدع  يدوجو و  طورش  یضتقم و  زا  مکحتلع  ندوب  بکرم  هب  یفسلف  هاگدید  زا  اهنآ  تشگزاب 
تداعـس نیمات  یقوقح  دـعاوق  یلک  فدـه  اریز  دریگیم  همـشچرس  اهنآ  فادـها  فالتخا  زا  اهنآ  نیرتمهم  هک  دـنراد  یفلتخم  ياـهقرف 

ناسنا یئاهن  لامک  يدـبا و  تداعـس  قالخا  یئاهن  فدـه  یلو  دوشیم  لصاحتلود  هلیـسو  هب  نیناوق  ءارجا  هیاس  رد  هک  تسا  یعامتجا 
ك ر . - 1 اهتشونیپ : دوشیم  مه  يدرف  لئاسم  لماش  دراد و  يرتشیب  تعـسو  دروم  رظن  زا  هکنانچ  دشابیم  قوقح  فده  قوف  هک  تسا 

لصف 5. هلاقم 1  نف 6  افش  تایعیبط  لصف 4 و  هلاقم 1  افش  ناهرب 

یسانشیتسه موس -  شخب 

یسانشیتسه همدقم  مکی -  تسیب و  سرد 

سرد همدقم 

نافرع اب  مولع و  اب  هفسلف  طباور  هفسلف و  ملع و  تاحالطصا  نایب  هب  سپس  میتشاد و  یفـسلف  رکفت  ریـس  رب  يرورم  تسخن  لوا  شخب  رد 
رارق یسررب  دروم  ار  تخانش  ماسقا  مود  شخب  رد  میداد .  حیضوت  ار  یفسلف  لئاسم  رد  شهوژپ  ترورض  تیمها و  نایاپ  رد  میتخادرپ و 

تخانش شزرا  ینعی  یسانشتخانش  یـساسا  هلئـسم  ماجنارـس  میتخاس و  نشور  تاقیدصت  تاروصت و  رد  ار  سح  لقع و  شقن  میداد و 
يورین نیا  کمک  هب  هک  هدیـسر  ارف  نآ  تبون  کنیا  میدومن .  تباث  یکیزیفاتم  یفـسلف و  لئاسم  لـح  رب  ار  لـقع  ناوت  میدرک و  ناـیب  ار 

زا هک  میزادرپب  کیزیفاتم  یـسانش و  یتسه  لـئاسم  یـسررب  هب  تسا  ناـسنا  يارب  یهلا  ياـهتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  يدادادـخ  میظع 
هک یلئاـسم  دـشابیم  ناـسنا  یگدـنز  رد  يداـینب  لـئاسم  نیرتـمهم  لـح  دـیلک  رگید  يوـس  زا  دوریم و  رامــش  هـب  موـلع  رداـم  ییوـس 

شخب نیا  رد  دنیامنیم .  ءافیا  يو  ینادواج  یتخبدب  تواقش و  ای  يدبا  یتخبشوخ  تداعس و  رشب و  تشونرس  رد  ار  شقن  نیرتیـساسا 
هب نتخادرپ  زا  شیپ  اما  دریگیم  رارق  شواک  ثحب و  دروم  رگیدـکی  اب  تادوجوم  یلک  طباور  نآ و  ياـههولج  عاونا و  یتسه و  تقیقح 

یناعم اب  اهنآ  طباور  ظافلا و  نوماریپ  یحیـضوت  زین  ینیع و  قیداصم  اب  اهنآ  طباور  میهافم و  نوماریپ  یحیـضوت  تسا  مزـال  ثحاـبم  نیا 
میوشن هطلاغم  شزغل و  راچد  هدنیآ  ياهثحب  نمض  رد  ات  مینک  هراشا  دراد  دوجو  اههنیمز  نیا  رد  هک  ییاههاگـشزغل  زا  یخرب  هب  میهدب و 

دناهدش راچد  نادنمشیدنا  زا  يرایسب  هکنانچنآ 

میهافم هرابرد  يرادشه 

میهافم دریگ  ماجنا  یلالدتـسا  لقعت و  ای  دبای  ققحت  ياهشیدـنا  رکف و  اج  ره  تسا و  میهافم  اب  هراومه  لقع  راک  رـس و  هک  تسا  حـضاو 
هرهب دروم  لالدتسا  رکف و  رد  دنناوتیم  یماگنه  يروضح  مولع  یتح  دننکیم  ءافیا  ار  ریذپان  نیشناج  يرورـض و  ياهرازبا  شقن  ینهذ 

ار نهذ  هجوت  مینکیم و  هراشا  یجراخ  ینیع و  دوجو  هب  هک  یماگنه  یتح  دوش و  هتفرگ  اـهنآ  زا  ینهذ  میهاـفم  هک  دـنریگ  رارق  يرادرب 
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لوبمـس و ای  تآرم  هنیآ و  شقن  هک  یمیهافم  مینکیم  هدافتـسا  یجراخ  ینیع و  میهافم  زا  مه  زاب  میرادیم  فوطعم  شدوخ  ياروام  هب 
ناسکی یلقع  مولع  همه  رد  هشیمه و  اهلالدتـسا  راکفا و  رد  میهافم  نتفرگ  راـک  هب  یلو  دـننکیم .  يزاـب  ینیع  قیاـقح  يارب  ار  تمـالع 

یفسلف و يوهام و  میهافم  نیب  هک  یفالتخا  دننام  ددرگیم  رب  میهافم  دوخ  یتاذ  توافت  هب  ییوس  زا  میهافم  زا  هدافتسا  فالتخا  تسین و 
راـک هب  تیفیک  هب  رگید  يوس  زا  دوشیم و  مولع  زا  ینیعم  هخاـش  هب  صاـصتخا  بجوم  اـهنآ  زا  هتـسد  ره  یگژیو  دراد و  دوـجو  یقطنم 
روما يارب  ياهناـشن  تآرم و  ناوتیمن  ار  یلک  موهفم  ـالثم  ددرگیم  طوبرم  اـهنآ  هب  نهذ  هجوت  تاـفتلا و  یگنوـگچ  میهاـفم و  نتفرگ 

دوـجوم کـیتسین  نکمم  دـنوشیم و  دوـجوم  یـصخش  تروـص  هب  هشیمه  یجراـخ  صاخـشا  ءایـشا و  اریز  داد  رارق  ینیع  یجراـخ و 
زا هدافتسا  مدع  سپ  تسا  صخشت  اب  قواسم  دوجو  دنیوگیم  هفسالف  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  دبای و  ققحت  تیلک  فصو  اب  یجراخ 

تـالوقعم ریاـس  دـننام  هک  تسا  موهفم  نیا  دوخ  یتاذ  یگژیو  هب  طوـبرم  یجراـخ  روـما  يارب  یتمـالع  تآرم و  ناوـنع  هب  یلک  موـهفم 
یجراخ روما  زا  دنناوتیم  یلکش  هب  هک  یفسلف  يوهام و  میهافم  فالخ  رب  دور  راک  هب  دناوتیم  رگید  ینهذ  میهافم  هرابرد  طقف  یقطنم 
هراومه یئزج  میهافم  دنوشیم  میـسقت  یئزج  یلک و  هتـسد  ود  هب  میتسناد  یـسانشتخانشثحبم  رد  هکنانچ  میهافم  نیا  دننک .  تیاکح 

هک یلک  میهافم  سکع  رب  دنرادن  ار  ناشدوخ  صخشم  قیداصم  زا  ریغ  زا  تیاکح  ناوت  دنتسه و  یصاخ  صاخشا  ءایـشا و  يارب  ياهنیآ 
نیمه یلو  تسا  اـهنآ  تیموـهفم  تیتآرم و  تیثـیح  هب  طوـبرم  یگژیو  ود  نـیا  دـنوش و  عـقاو  يرامـشیب  ءایـشا  يارب  تآرم  دـنناوتیم 

یئزج و میهافم  دوجو  دـننام  رظن  نیا  زا  نهذ و  رد  اهنآ  دوجو  تیثیح  زا  تسا  ترابع  نآ  دنتـسه و  يرگید  تیثیح  ياراد  یلک  میهافم 
هک یلک  میهافم  زا  هتسد  نآ  دش .  هتفگ  مهدراهچ  سرد  رد  هکنانچ  دنوریم  رامـش  هب  یـصخش  يروما  نهذ  زا  جراخ  ياهدوجو  دننام 

ییاهبلاق هلزنم  هب  هک  یمیهافم  هتسد  کی  دنوشیم  میسقت  هتسد  ود  رب  زین  تسا  یجراخ  ناشفاصتا  حالطصا  هب  دنراد و  یجراخ  قادصم 
طباور یتسه و  لصا  زا  هک  یمیهافم  يرگید  يوهام و  میهافم  دـنزاسیم  صخـشم  ار  اهنآ  يوهام  دودـح  دنتـسه و  یناسکی  روما  يارب 

كرتشم تیهام  اعبط  لوا  هتسد  یفسلف  میهافم  دنتسین  یصاختیهام  رگـشیامن  دننکیم و  تیاکح  یمدع  روما  صقن و  زا  زین  يدوجو و 
نوهرم اهنآ  عازتنا  نوچ  دنرادن و  ار  یناش  نینچ  مود  هتـسد  اما  دـنهدیم  ناشن  ار  یتادوجوم  ناسکی  دودـح  رگید  ترابع  هب  دارفا و  نیب 

لقع هک  تسا  یهاگدید  تدحو  هناشن  ددعتم  دراوم  رب  اهنآ  قدص  تسا  ینهذ  ناشـضورع  حالطـصا  هب  تسا و  یـصاخ  یلقع  هاگدـید 
مه دنکیم و  قدص  يدام  روما  رب  مه  هک  تلع  موهفم  دننام  دنـشاب  فلتخم  يدوجو  دودـح  تیهام و  رظن  زا  دـنچ  ره  دراد  اهنآ  هرابرد 
اما تسین  باـسح  یب  فازگ و  هقیقحلا  فلتخم  روـما  زا  تلع  موـهفم  عازتـنا  هتبلا  دـنراد .  اـهنآ  اـب  يوهاـم  فـالتخا  هک  درجم  روـما  رب 

دوجوم هک  دنشاب  کیرـشتهج  نیا  رد  اهنآ  همه  هک  تسا  یفاک  دشاب و  قیداصم  تقیقح  تدحو  لیلد  نآ  یموهفم  تدحو  دناوتیمن 
دودـح یجراخ و  تاـهج  اـب  یلقع  تاـهج  هنوگنیا  هکنیا  يارب  دـباییم و  نیعت  لـقع  تاـفتلا  اـب  هک  یتهج  دراد  فقوت  اـهنآ  رب  يرگید 

الثم میربب و  راک  هب  اهنآ  هرابرد  يدوجو  دودـح  ياج  هب  ار  يدوجو  نوؤش  ءاـحنا و  حالطـصا  هک  تسا  نیا  رتهب  دـنوشن  هابتـشا  يدوجو 
نیا رد  اـهنآ  همه  ینعیتـسا  يدـحاو  ناـش  رد  دوـجوم  دـنچ  كارتـشا  اـی  دوـجو  هوـحن  كارتـشا  هناـشن  تـلع  موـهفم  تدـحو  میوـگب 

ددعت ای  یفسلف  میهافم  ترثک و  نینچمه  تسا .  اهنآ  هب  هتـسباو  يرگید  دوجو  ای  دننکیم  ریثات  يرگید  دوجوم  رد  هک  دناکیرـشتهج 
مولع تاینادـجو و  دروـم  رد  هکناـنچ  دوـشیمن و  نآ  یجراـخ  تاـیثیح  تاـهج و  ترثـک  لـیلد  يدروـم  رد  یفـسلف  يوهاـم و  میهاـفم 

بکرم ياهیـضق  تروص  هب  ار  نآ  دریگیم و  نآ  زا  يددعتم  میهافم  نهذ  تسا  یطیـسب  دحاو و  رما  ام  مولعم  هکنیا  اب  میتسناد  يروضح 
رب تسین  نآ  لـباقم  یفن  لـیلد  یـصاخ  دروم  رب  تلع  موهفم  دـننام  یفـسلف  موهفم  کـی  قدـص  زین  دزاـسیم .  سکعنم  موـهفم  دـنچ  زا 

دهاوخن قداص  هطقن  نامه  رب  لاح و  نامه  رد  هایـس  موهفم  رگید  دوب  قداص  یمـسج  رب  دیفـس  موهفم  رگا  الثم  يوهام  میهاـفم  فـالخ 
يرگید دوجوم  يارب  لولعم  هب  فصتم  دوشیم  يدوجوم  يارب  تلع  هب  فـصتم  هک  لاـح  نیع  رد  يدـحاو  ءیـش  هکنیا  فـالخ  هب  دوـب 

رد هکنآ  لصاح  تفرگ .  رظن  رد  زین  ار  هفاضا  تهج و  تدحو  دیاب  یفسلف  میهافم  رد  لباقت  ققحت  يارب  یحالطصا  ترابع  هب  ددرگیم 
میشاب هتشاد  رظن  رد  ار  میهافم  زا  عون  ره  صاخ  یگژیو  هکنآ  یکی  میشاب  هتـشاد  هجوت  مهم  هتکن  ود  هب  دیاب  میهافم  نتفرگ  راک  هب  ماقم 
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يوهام و میهافم  زا  کی  ره  ياهیگژیو  هب  اصوصخم  میهدـن و  میمعت  رگید  عاونا  هب  ار  میهاـفم  زا  یـصاخ  عون  مکحتهج  یب  اداـبم  هک 
هکنآ يرگید  تسا و  هدمآ  دـیدپ  میهافم  نیا  نیب  طلخ  رثا  رد  یفـسلف  تالکـشم  زا  يرایـسب  اریز  میـشاب  هتـشاد  هجوت  یقطنم  یفـسلف و 
میتفین قادصم  اب  موهفم  هابتشا  هطلاغم و  ماد  رد  ات  میهدن  تیارس  میهافم  هب  ار  قیداصم  یگژیو  سکعلاب  قیداصم و  هب  ار  میهافم  یگژیو 

ظافلا هرابرد  يرادشه 

هب هراومه  مهفت  میهفت و  اههشیدـنا و  لاقتنا  لقن و  یلو  تسا  تالوقعم  میهاـفم و  ندرک  لالدتـسا  ندیـشیدنا و  یلـصا  رازبا  هک  میتسناد 
ار شقن  نیمه  زین  ظافلا  دننکیم  ءافیا  یجراخ  روما  يارب  ار  هنیآ  تآرم و  شقن  میهافم  هک  هنوگنامه  دریگیم و  تروص  ظافلا  هلیـسو 

ظافلا ندرک  رکف  ماگنه  ابلاغ  هک  دـیآیم  دوجوب  یمکحتـسم  هطبار  نانچ  نآ  میهافم  ظافلا و  نایم  دـننکیم و  يزاـب  میهاـفم  هب  تبـسن 
یقلت اـهنآ  ینهذ  دوجو  ار  میهاـفم  هکناـنچ  دـناهدیمان  ءایـشا  یظفل  دوجو  ار  ظاـفلا  ساـسا  نیا  رب  دـیآیم و  نهذ  هب  میهاـفم  زا  یکاـح 
یناـبز لـیلحت  بتکم  نارادـفرط  دناهتـسناد و  ینهذ  نتفگ  نخـس  ار  ندرک  رکف  اـساسا  هـک  دـناهدرک  هغلاـبم  نادـنچ  یـضعب  دـناهدرک و 
یتخانش نابز  ثحابم  زا  ياهخاش  هب  یفسلف  ياهثحب  تشگزاب  دنرادن و  ظافلا  يارو  یتیعقاو  یفسلف  میهافم  هک  دناهتشادنپ  کیتسیوگنیل 

دیدپ ار  یمهوت  نینچ  یهاگ  ینعم  ظفل و  هطبار  تسا .  هدش  راکشآ  یـسانشتخانشثح  رد  يدودح  ات  نآ  یگیامیب  هک  يرادنپ  تسا 
تیاکح موهفم  ینعم و  تدحو  یعون  زا  یظفل  كارتشا  ظفل و  تدحو  الثم  دنکیم و  تیارس  مه  میهافم  هب  ظافلا  تافص  هک  دروآیم 

نییبت زا  یفـسلف  تالکـشم  لح  دیلک  هکنیا  ای  دوشیم  هتـشادنپ  یظفل  كرتشم  لیبق  زا  يونعم  كرتشم  یهاگ  سکع  رب  هکنانچ  دنکیم 
کیرـش يدـحاو  حالطـصا  ظفل و  رد  هک  یمیهافم  هکنیا  ای  ددرگیم  وجتـسج  اهنآ  دـننام  هراعتـسا و  زاجم و  تقیقح و  ظاـفلا و  نوؤش 

هراشا مراهچ  سرد  رد  هکنانچ  دـهدیم  خر  یظفل  كارتشا  باب  زا  ياهطلاغم  دـنوشیم و  هتفرگ  رگیدـکی  ياج  هب  تبارق  رثا  رد  دنتـسه 
زین دوشن و  هداد  تیارـس  یناعم  هب  ظافلا  ماکحا  نینچمه  دنزیماینرد و  يونعم  لئاسم  اب  یظفل  لئاسم  هک  درک  تقد  دیاب  يور  نیا  زا  دش 

دیاین شیپ  ظفل  رد  كارتشا  تهج  زا  ياهطلاغم  ات  دوش  صخشم  الماک  رظن  دروم  يانعم  یثحبم  ره  رد 

دوجو موهفم  تهادب 

میشاب و هتشاد  نآ  زا  یحیحص  روصت  میـسانشب و  ار  نآ  عوضوم  تسخن  دیاب  ملع  ره  لئاسم  رد  عورـش  زا  لبق  هک  میتسناد  لوا  شخب  رد 
هیاپیب و دـنزیم  رود  نآ  روحم  رب  هک  یثحابم  اـت  میـشاب  هاـگآ  نآ  عوضوم  یقیقح  دوجو  زا  دـیاب  يدادرارق  ریغ  یقیقح  ملع  ره  رد  زین 

نیا الومعم  هک  دوش  تابثا  ملع  یقیدصت  يدابم  زا  یکی  ناونع  هب  دـیاب  دـشابن  یهیدـب  عوضوم  دوجو  هک  یتروص  رد  دـشابن و  ساسایب 
قیدـصت روصت و  رظن  زا  هفـسلف  دوخ  عوـضوم  مینیبـب  نوـنکا  تسا .  یفـسلف  ياـهثحب  هب  دـنمزاین  دریگیم و  ماـجنا  يرگید  ملع  رد  راـک 

اما تسا  دوجوم  وه  امب  دوجوم  ای  قلطم  دوجوم  ملع  نیا  عوضوم  هدـش  کیزیفاتم  ای  یلوا  هفـسلف  زا  هک  یفیرعت  ساسا  رب  تسا .  هنوگچ 
نینچ اـساسا  هن  دراد و  فیرعت  هب  يزاـین  هن  دـنکیم و  عازتـنا  تادوـجوم  همه  زا  نهذ  هک  تسا  میهاـفم  نیرتیهیدـب  زا  دوـجوم  موـهفم 

ملع يانعم  نیبم  ارنآ  ناوتب  هک  دوشیمن  تفای  نآ  زا  رتنـشور  یموهفم  هک  دش  هتفگ  ملع  موهفم  رد  هک  نانچمه  اریز  تسا  نکمم  يراک 
رد هـک  هنوگناــمه  تـسا  نـیا  دوـجو  موـهفم  تهادــب  رب  نـشور  دــهاوش  زا  یکی  تـسا .  لاوـنم  نـیمه  هـب  رما  مـه  اــجنیا  رد  داد  رارق 
هک دیآیمرد  هطیـسب  هیله  هیـضق  تروص  هب  دوشیم  سکعنم  نهذ  رد  يروضح  مولعم  کی  هک  یماگنه  میتسناد  یـسانشتخانشثحبم 

دهدیم و ماجنا  يدوهش  يروضح و  ياههتفای  نیرتیئادتبا  نیرتهداس و  هب  تبـسن  نهذ  هک  تسا  يراک  نیا  تسا و  دوجوم  نآ  لومحم 
دوجوم دوجو و  موهفم  نوماریپ  یتاهبـش  فصو  نیا  اب  دوبیمن .  نکمم  يراک  نینچ  تشادیمن  دوجوم  دوجو و  زا  ینـشور  موهفم  رگا 

دوشیم هراشا  اهنآ  هب  راصتخا  اب  هک  تسا  هتخیگنارب  یمالسا  یبرغ و  ياههفسلف  رد  ار  ییاهثحب  هدش و  ءاقلا 
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كاردا دوجو و  نیب  تبسن 

ندرک كرد  زج  يزیچ  دوجو  يانعم  هک  تسا  هدرک  اعدایلکراب  هک  تسا  نیا  هدـش  حرطم  دوجو  موهفم  نوماریپ  هک  ییاـهثحب  هلمج  زا 
نآ اشنم  هک  دناهتخاس  حرطم  ار  یلـصاحیب  ياهثحب  نآ  لابند  هب  دناهتفرگ و  يرگید  يانعم  هب  ار  نآ  هفـسالف  یلو  تسین  ندش  كرد  ای 

 . دـنکیم دادـملق  شدوخ  یفـسلف  هیرظن  لوصا  زا  یکی  ارنآ  درـشفیم و  ياـپ  اـعدا  نیا  رب  يو  دـشابیم  هژاو  نیا  لامعتـسا  ءوـس  ناـمه 
نابز رد  یتسه  دـننام  اهنابز  همه  رد  شیاهلداعم  هژاو و  نیا  يانعم  اریز  تسا  رتراوازـس  ماـهتا  نیا  هبیلکراـب  دوخ  هک  تسا  نیا  تقیقح 

لداعم هژاو  اهنابز  زا  یـضعب  رد  رگا  دـنامهفیمن و  ار  ندرک  كرد  ای  ندـش  كرد  يانعم  ادـبا  درادـن و  یماهبا  هنوگچیه  ياـج  یـسراف 
نالطب دـهاوش  هلمج  زا  داد .  تلاخد  هملک  نیا  فورعم  يانعم  رد  ار  نآ  دـیابن  دـشاب  هتـشاد  كرتشم  هشیر  كاردا  لداعم  هژاو  ای  دوجو 
ياـنعم زین  دـنافلتخم  ياـنعم  ود  ندـش  كرد  ندرک و  كرد  هک  یتروص  رد  درادـن  ینعم  کـی  زا  شیب  دوـجو  هک  تسا  نآ  اـعدا  نیا 

هک مه  لاعتم  يادـخ  دوجو  رب  تهج  نیمه  هب  دوشیمن و  ظاـحل  لوعفم  اـی  لـعاف  هب  یتبـسن  نآ  رد  هک  تسا  یـسفن  موهفم  کـی  دوجو 
عقاو رد  تسا .  لوعفم  لعاف و  هب  تبسن  نمضتم  هک  كاردا  يانعم  فالخ  هب  ددرگیم  قالطا  درادن  یلوعفم  یلعاف و  تبسن  مهوت  ياج 
طلخ مه  اب  ار  تابثا  توبث و  ماقم  يو  اریز  فعاضم  یهابتـشا  مه  نآ  تسا  قادـصم  هب  موهفم  هابتـشا  دراوم  زا  یکی  یلکراب  نخـس  نیا 
هداد تبـسن  اهنآ  يرمالا  سفن  توبث  هب  دـشابیم  ندـش  كرد  ای  ندرک  كرد  هک  ار  تادوجوم  يارب  دوجو  تاـبثا  همزـال  تسا و  هدرک 

تـسد هب  يرگید  موهفم  لـیلحت  زا  مادـکچیه  موهفم  دنتـسه و  نیاـبتم  موهفم  ود  كاردا  موهفم  دوـجو و  موـهفم  هکنآ  لـصاح  تسا . 
ره تفگ  ناوتیم  تادوجوم  همه  رب  وا  یملع  هطاحا  ادخ و  دوجو  تابثا  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  هک  يزیچ  اهنت  دـیآیمن و 

نیا اما  دشابیم  یهلا  ملع  قلعتم  مک  تسد  دـشابن  مه  هدـننک  كرد  يدوجوم  رگا  اریز  هدـنوش  كرد  ایتسا  هدـننک  كرد  ای  يدوجوم 
درادن كاردا  موهفم  اب  دوجو  موهفم  يواست  هب  یطبر  دشابیم  ینیهارب  هب  دنمزاین  هک  قادصم  رد  يواست 

هصالخ

ینهذ میهافم  نتفرگ  رب  فقوتم  لالدتسا  رکف و  رد  يروضح  مولع  زا  هدافتـسا  یتح  تسا و  ینهذ  میهافم  اب  هراومه  لقع  راک  رـس و  - 1
تسا میهافم  دوخ  یتاذ  فالتخا  هب  طوبرم  ای  فالتخا  نیا  دریگیم و  ماجنا  یفلتخم  ياهتروص  هب  میهافم  زا  هدافتسا  - 2 تسا .  اهنآ  زا 

رد اهنآ  يارب  هک  تسا  یتایثیح  تاهج و  فالتخا  هب  طوبرم  ای  دراد و  دوجو  یقطنم  یفـسلف و  يوهاـم و  میهاـفم  نیب  هک  یتواـفت  دـننام 
نیب ناسکی  كرتشم و  يدوجو  دودح  هناشن  يوهام  میهافم  تدـحو  - 3 يدوجو .  تیثیح  یموهفم و  تیثیح  دـننام  دوشیم  هتفرگ  رظن 

هوحن تدحو  هب  نآ  زا  ناوتیم  دشابیم و  نآ  عازتنا  رد  لقع  هاگدید  تدحو  هناشن  یفـسلف  موهفم  تدحو  یلو  تسا  یجراخ  قیداصم 
ددـعت هناشن  دـنوشیم  عازتنا  دروم  کی  زا  هک  ياهیناث  یلوا و  تالوقعم  ددـعت  اـی  یفـسلف  میهاـفم  ترثک  - 4 درک .  ریبعت  دوجو  ناـش  اـی 

رکف و ماقم  رد  - 6 تفرگ .  رظن  رد  زین  ار  هفاضا  تهج و  تدحو  دیاب  یفـسلف  میهافم  لباقت  رد  - 5 تسین .  نآ  یجراخ  ینیع و  تایثیح 
زا ياهطلاغم  هک  درک  زارتحا  قیداصم  اب  میهافم  ماکحا  طـلخ  زا  اـصوصخم  داد و  رارق  هجوت  دروم  ار  میهاـفم  ياـهیگژیو  دـیاب  لالدتـسا 

طلخ اشنم  تسا  نکمم  دراد  دوجو  یناعم  ظاـفلا و  نیب  هک  يرگـشیامن  تیاـکح و  هطبار  - 7 دهدن .  خر  قادـصم  هب  موهفم  هابتـشا  باب 
باب زا  ياهطلاغم  دوش و  هتفرگ  رگید  يانعم  ياج  هب  ییانعم  یظفل  تاکرتشم  رد  تسا  نکمم  هکنانچ  دوش  ینعم  ماکحا  اب  ظـفل  ماـکحا 

نآ دهاوش  زا  یکی  تسا و  فیرعت  زا  زاینیب  یهیدـب و  موهفم  رظن  زا  تسا  یلوا  هفـسلف  عوضوم  هک  دوجوم  - 8 دهد . خر  ظفل  كارتشا 
موهفم یلکراب  - 9 دوشیم .  هدافتـسا  دوجوم  موهفم  زا  اهنآ  رد  هک  تسا  نهذ  رد  هطیـسب  تایله  تروص  هب  يروضح  تامولعم  ساکعنا 

هب وا  دوخ  یلو  - 10 تسا .  هتخاس  مهتم  هژاو  نیا  لامعتسا  ءوس  هب  ار  هفسالف  هتـشادنپ و  ندش  كرد  ندرک و  كرد  اب  يواسم  ار  دوجو 
نآ ندوب  یلاخ  دوجو و  موهفم  تدحو  نآ  دـهاوش  زا  تسا و  نشور  كرد  موهفم  دوجو و  موهفم  نیابت  اریز  تسا  رتراوازـس  ماهتا  نیا 

درادن یموهفم  داحتا  هب  یطبر  تسا  ناهرب  هب  دنمزاین  هک  قادصم  يواست  اما  دشابیم و  لوعفم  لعاف و  تبسن  زا 
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درادن یموهفم  داحتا  هب  یطبر  تسا  ناهرب  هب  دنمزاین  هک  قادصم  يواست  اما  دشابیم و  لوعفم  لعاف و  تبسن  زا 

دوجو موهفم  مود -  تسیب و  سرد 

دوجو موهفم  تدحو 

دوشیم لمح  تادوجوم  همه  رب  يدحاو  يانعم  هب  دوجو  ایآ  هک  تسا  نیا  هدـش  حرطم  دوجو  موهفم  نوماریپ  هک  یثحابم  زا  رگید  یکی 
اج نآ  زا  ثحب  نیا  اشنم  تسا .  یظفل  تاکرتشم  لیبق  زا  دشابیم و  يددـعتم  یناعم  ياراد  هکنیا  ایتسا  يونعم  كرتشم  حالطـصا  هب  و 

تبـسن لاعتم  يادخ  هب  ناوتیمن  دوشیم  هداد  تبـسن  تاقولخم  هب  هک  ییانعم  هب  ار  دوجو  هک  دناهتـشادنپ  نیملکتم  زا  یهورگ  هک  تسا 
يانعم ناسنا  دروم  رد  الثم  تشاد  دهاوخ  ار  زیچ  نامه  يانعم  دوش  هداد  تبـسن  يزیچ  ره  هب  دوجو  هک  دناهتفگ  یـضعب  يور  نیا  زا  داد 

لاـعتم و يادـخ  صوصخم  یکی  دـناهدش  لـئاق  ینعم  ود  نآ  يارب  رگید  یـضعب  ار و  تخرد  ياـنعم  تخرد  دروـم  رد  دراد و  ار  ناـسنا 
لاعتم يادخ  دروم  رد  هچنآ  ینعیتسا  قادصم  موهفم و  ياهیگژیو  نیب  طلخ  ههبش  نیا  هاگتـساخ  تاقولخم .  همه  نیب  كرتشم  يرگید 

و دوشیمن .  موهفم  رد  فـالتخا  بجوم  قیداـصم  رد  فـالتخا  نآ و  موهفم  هن  تسا  دوجو  قادـصم  تسین  تاـقولخم  اـب  هسیاـقم  لـباق 
نیب كرتـشم  تیهاـم  هناـشن  موهفم  تدـحو  یماـگنه  ریرقت  نیا  هب  تسناد  یفـسلف  يوهاـم و  میهاـفم  نیب  طـلخ  ارنآ  هاگتـساخ  ناوتیم 

یتیثیح تدحو  هناشن  طقف  نآ  تدحو  تسا و  یفـسلف  میهافم  لیبق  زا  دوجو  موهفم  یلو  دشاب  يوهام  میهافم  لیبق  زا  هک  تسا  قیداصم 
یتانایب لوا  لوق  در  ماقم  رد  یمالـسا  هفـسالف  مدـع .  درط  تیثیح  زا  تسا  ترابع  نآ  دریگیم و  رظن  رد  نآ  عازتنا  يارب  لـقع  هک  تسا 

رد لمح  هک  دوب  نیا  شاهمزال  تشادیم  ار  عوضوم  نامه  يانعم  دشیم  لمح  هک  يزیچ  ره  رب  دوجو  رگا  هکنآ  هلمج  زا  دناهدرک  داریا 
يروط هب  دشاب  ناسکی  اهنآ  لومحم  عوضوم و  تخانش  زین  ددرگرب و  یهیدب  یلوا و  لمح  هب  تسا  عیاش  لمح  لیبق  زا  هک  هطیسب  تایله 

رگا تسا  نیا  شلـصاح  هک  دـنراد  ینایب  مود  لوق  در  يارب  و  دـمهفن .  مه  ار  لومحم  يانعم  تسنادـن  ار  عوضوم  ياـنعم  یـسک  رگا  هک 
يرگید رب  کی  ره  يانعم  ضیقن  هک  دوب  نیا  شاهمزال  دوبیم  تانکمم  دروم  رد  نآ  يانعم  زا  ریغ  لاعتم  يادـخ  دروم  رد  دوجو  ياـنعم 

يانعم ضیقن  ناسنا و  ای ال  تسا و  ناسنا  ای  يزیچ  ره  الثم  دنکن  قدص  نآ  رب  نیـضیقن  زا  یکی  هک  تسین  يزیچ  چـیه  اریز  ددرگ  قبطنم 
راگدیرفآ هب  مدع  نآ  ضیقن  دـیاب  دوشن  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  مدـع  لباقم  يانعم  نیمه  هب  دوجو  رگا  لاحتسا  مدـع  تانکمم  رد  دوجو 

ياههبش نانچ  اب  شنهذ  هک  یسک  لاح  ره  هب  دشاب .  مدع  قیداصم  زا  عقاو  رد  دوشیم  هداد  تبـسن  وا  هب  هک  يدوجو  دوش و  هداد  تبـسن 
موهفم تدحو  همزال  دوریم و  راک  هب  ینعم  کی  هب  دراوم  همه  رد  یتسه  دوجو و  هژاو  هک  تشاد  دهاوخن  يدیدرت  دشاب  هدـشن  بوشم 

دنشاب یکرتشم  تیهام  ياراد  تادوجوم  همه  هک  تسین  نیا  دوجو 

دوجو یفرح  موهفم  یمسا و  موهفم 

یطبر یفرح و  ياـنعم  لقتـسم و  یمـسا و  ياـنعم  نیب  دوجو  هژاو  كارتشا  هراـبرد  هدـش  حرطم  دوجو  موهفم  نوماریپ  هک  یثـحب  نیموس 
طبار هک  دوشیم  ظاحل  يرگید  موهفم  لومحم  عوضوم و  لقتـسم  یمـسا و  موهفم  ود  رب  هوالع  یقطنم  هیـضق  رد  هکنآ  حیـضوت  تسا . 

ناوتیم ار  هلمج  یبیکرت  تئیه  درادن و  یلداعم  یبرع  نابز  رد  یلو  دوشیم  هراشا  نآ  هب  تسا  ظفل  اب  یـسراف  نابز  رد  تسا و  اهنآ  نیب 
دیاب هکلب  تسین  روصت  لباق  الالقتـسا  هفاضا  فورح  یناعم  دـننام  تسا و  یفرح  یناعم  لیبق  زا  موهفم  نیا  دروآ  رامـش  هب  نآ  زا  یکاـح 

هک نآ  یمـسا  ياـنعم  ربارب  رد  دـنمانیم  طـبار  دوجو  اـی  یطبر  دوـجو  ار  یفرح  ياـنعم  نیا  نییقطنم  درک  كرد  هلمج  نمـض  رد  ار  نآ 
لامعتسا هک  تسا  هدرک  حیرـصت  رافـسا  رد  نیهلاتملاردص  دنناوخیم .  یلومحم  دوجو  ار  نآ  يور  نیا  زا  دوش و  عقاو  لومحم  دناوتیم 

دشابیم و لقتسم  یمسا و  ییانعم  هک  تسا  نآ  حلطصم  فورعم و  يانعم  زا  ریغ  یصاخ  حالطـصا  هب  یفرح  يانعم  نینچ  رد  دوجو  هژاو 
دناهدرکن هجوت  هتکن  نیا  هب  رگید  یـضعب  یلو  تسناد .  یظفل  كرتشم  تروص  هب  ینعم  ود  نیا  رد  ار  دوجو  هملک  دربراک  دـیاب  نیاربانب 
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تابثا زین  ار  طبار  ینیع  دوجو  یموهفم  نینچ  هار  زا  دناهتساوخ  هداهن  رتارف  ار  اپ  هکلب  دناهتسناد  يونعم  كرتشم  اقلطم  ار  دوجو  موهفم  و 
مه دنمشناد  هژاو  ءازا  رد  دنکیم و  یصاخ  صخـش  زا  تیاکح  یلع  هژاو  تسا  دنمـشناد  یلع  مییوگیم  الثم  یتقو  هک  نایب  نیا  هب  دننک 
زا تیاکح  دوشیم  هداد  ناشن  تسا  ظـفل  اـب  هک  مه  هیـضق  طـبار  موهفم  سپ  تسا  دوجوم  جراـخ  رد  مه  نآ  هک  دراد  دوجو  يو  شناد 

میهافم نیب  مه  اجنیا  رد  یلو  دوشیم .  تابثا  یطبر  دوجو  یعون  مه  جراخ  نتم  رد  نیا  رب  انب  دیامنیم  یلع  شناد و  نیب  یجراختبـسن 
قیداـصم هب  تسا  ینهذ  میهاـفم  هب  طوبرم  هک  ار  هیـضق  ماـکحا  هتفرگ و  تروـص  یطلخ  یفـسلف  ماـکحا  میهاـفم و  اـب  یقطنم  ماـکحا  و 

ءیـش و دوخ  نیب  ناوتیمن  هک  تهج  نیا  هب  دناهدرک  راکنا  ار  هطیـسب  تایله  رد  تبـسن  دوجو  ساسا  نیا  رب  دـناهداد و  تیارـس  یجراخ 
تبسن یجراخ  دوجو  مزلتسم  تسا  طیسب  رما  کی  زا  یکاح  هک  ياهیضق  رد  تبـسن  دوجو  هک  یتروص  رد  درک  روصت  یتبـسن  نآ  دوجو 

ناوتیم هک  يزیچ  تیاـهن  دروآ و  باـسح  هب  یجراـخ  ینیع و  روما  زا  ار  تبـسن  ناوتیمن  هاـگچیه  اـساسا  هکلب  تسین  نآ  قادـصم  رد 
 . تسا اهنآ  ینیع  داحتا  هناشن  هبکرم  تایله  رد  لومحم و  عوضوم و  قادصم  تدحو  هناشن  هطیسب  تایله  رد  تبـسن  هک  تسا  نیا  تفگ 
ار دوجو  موهفم  دـناهدرک و  راـکنا  ار  یلومحم  دوـجو  دوـجو  یمـسا  ياـنعم  الـصا  نیمز  برغم  هفـسالف  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  بیجع 

یقیقح هیضق  هن  دناهدرمش  هیضق  هبش  ار  هطیسب  تایله  بیترت  نیدب  دناهتشادنپ و  لومحم  عوضوم و  نیب  طبار  یفرح و  يانعم  رد  رصحنم 
تالیلحت رب  نهذ  تردق  فعـض  زا  نانخـس  هنوگنیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دنرادن .  یلومحم  عقاو  رد  ناشیا  نامگ  هب  ایاضق  هنوگنیا  اریز 

اب دیاب  هک  تسا  نآ  یفرح  يانعم  هکلب  دشاب  راکنا  لباق  هک  تسین  يزیچ  دوجو  یلالقتسا  یمسا و  موهفم  هنرگ  دریگیم و  تاشن  یفسلف 
یمسا يانعم  راکنا  اشنم  دیاش  و  دوشیمن .  تفای  نآ  يارب  یصاخ  لداعم  ناشیا  نابز  رد  هک  یناسک  يارب  اصوصخم  دوش  تابثا  تمحز 
يانعم ءازا  رد  هک  یـسراف  نابز  فالخ  رب  تسا  یکی  دوجو  یفرح  یمـسا و  يانعم  لداعم  ناگدننک  راکنا  نابز  رد  هک  دـشاب  نیا  دوجو 
يانعم هک  هدـمآ  شیپ  ناشیا  يارب  یمهوت  نینچ  اجنیا  زا  تسا و  هژاو  نآ  یفرح  يانعم  ءازا  رد  دوریم و  راـک  هب  یتسه  هژاو  نآ  یمـسا 

دوش و هیکت  یظفل  ياهثحب  يور  دـیابن  یفـسلف  ثحابم  رد  هک  مینکیم  دـیکات  اددـجم  يراب  تسا .  یفرح  یناـعم  لـیبق  زا  اـقلطم  دوجو 
ار ام  ظافلا  ياهیگژیو  هک  میشاب  بظاوم  دیاب  هراومه  دریگ و  رارق  یفـسلف  تالکـشم  لح  يانبم  دیابن  یتخانـش  نابز  يروتـسد و  ماکحا 

دزادنین هابتشا  هب  ینیع  تادوجوم  ماکحا  نتخانش  رد  ار  ام  میهافم  ياهیگژیو  زین  دزاسن و  هارمگ  میهافم  قیقد  تخانش  هار  رد 

دوجوم دوجو و 

هب دوجوم  قاقتـشا  ادـبم  هک  تهج  نآ  زا  دوجو  ظـفل  هک  تسا  نیا  تسا  رکذـت  لـباق  نآ  موهفم  دوجو و  هژاو  هراـبرد  هک  يرگید  هتکن 
هکنانچ دشابیم  ندوب  هژاو  یسراف  رد  نآ  لداعم  تسا و  لوعفم  ای  لعاف  هب  نآ  تبسن  ثدح و  يانعم  نمـضتم  ردصم و  دیآیم  باسح 
تروص هب  یلعج  ردـصم  دوـجوم  هملک  زا  یهاـگ  تسا و  تاذ  رب  لـعف  عوـقو  ياـنعم  نمـضتم  لوـعفم و  مسا  یبدا  رظن  زا  دوـجوم  هژاو 

زا یهاگ  دـنوشیم  لامعتـسا  ردـصم  تروص  هب  یبرع  نابز  رد  هک  یظافلا  دوریم  راک  هب  دوجو  اب  يواـسم  دوشیم و  هتفرگ  تیدوجوم 
دوجو يارب  نیاربانب  دراد  ثدح  لصا  رب  تلالد  هک  دنوریم  راک  هب  ردصم  مسا  تروص  هب  هدش  دیرجت  لوعفم  ای  لعاف  هب  تبـسن  يانعم 

رب تلـالد  مک  تسد  تکرح و  رب  تلـالد  هک  یثدـح  یناـعم  رگید  يوس  زا  تفرگ .  رظن  رد  ار  يردـصم  مسا  ياـنعم  نینچ  ناوتیم  مه 
رب تسا  ردـصم  مسا  هک  ار  راتفر  ایتسا  ردـصم  هک  ار  نتفر  ناوتیمن  الثم  دنتـسین  تاوذ  رب  لمح  لباق  امیقتـسم  دـنراد  یتیفیک  تلاح و 

نمضتم هک  ار  يرگید  هملک  ای  داد و  رارق  لومحم  ار  هدنور  هملک  الثم  تفرگ و  نآ  زا  یقتـشم  دیاب  ای  هکلب  درک  لمح  یـصخش  ای  ءیش 
دنمانیم وه  وذ  لمح  ار  مود  مسق  وه و  وه  لمح  احالطصا  ار  لوا  مسق  راتفر  بحاص  تفگ  الثم  درک و  هفاضا  نآ  هب  دشاب  قتشم  يانعم 
هظحالم هکناـنچ  ثحاـبم  نیا  دـنناوخیم .  وه  وذ  لـمح  وا  رب  ار  تاـیح  لـمح  وه و  وه  لـمح  ناـسنا  رب  ار  ناویح  لـمح  هنومن  باـب  زا 

زا اهنابز  زا  یضعب  دنکیم و  توافت  فلتخم  ياهنابز  رد  تسا و  يدادرارق  نآ  دعاوق  هک  تسا  نابز  روتـسد  هب  طوبرم  لصا  رد  دوشیم 
بجوم ینعم  ظفل و  هطبار  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  یلو  دنتـسه  رتدودحم  رگید  یـضعب  رتینغ و  يروتـسد  دـعاوق  تاغل و  تعـسو  رظن 
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نیا اهنت  هن  یفـسلف  ثحابم  رد  دوجوم  دوجو و  ياـههژاو  دربراـک  رد  هک  میهد  رکذـت  تسا  مزـال  ددرگ  یفـسلف  ياـهثحب  رد  یتاهابتـشا 
 . دزاـسیم فرحنم  روظنم  یناـعم  نتفاـیرد  زا  ار  نهذ  اـهنآ  هب  هجوت  اـساسا  هکلب  دریگیمن  رارق  هجوت  دروـم  یتخانـش  ناـبز  ياـهیگژیو 
هب ار  دوجوم  هژاو  هک  یماگنه  هن  دنریگیم و  رظن  رد  ار  یثدح  يردصم و  يانعم  دـنربیم  راک  هب  ار  دوجو  هژاو  هک  یماگنه  هن  هفـسالف 

ریبعت نیا  رد  ایآ  تسا  ضحم  دوجو  دـنیوگیم  لاعتم  يادـخ  هرابرد  هک  یماگنه  ـالثم  ار  یلوعفم  مسا  قتـشم و  ياـنعم  دـنریگیم  راـک 
رب ناوتیم  ایآ  تفای و  ناوتیم  تاذ  هب  نآ  تبـسن  تلاح و  تیفیک و  ییانعم  اـی  لوعفم  لـعاف و  هب  تبـسن  ثدـح و  ياـنعم  يارب  ییاـج 
ای تسین و  حیحـص  تاذ  رب  ردـصم  لمح  هک  یلاح  رد  دـینکیم  قالطا  لاعتم  يادـخ  رب  ار  دوجو  ظـفل  هنوگچ  هک  تفرگ  هدرخ  ناـشیا 

ناوتیم ایآ  دـننادیم  دوجولا  نکمم  دوجولا و  بجاو  لماش  ار  اهنآ  دـنربیم و  راک  هب  تایعقاو  همه  هرابرد  ار  دوجوم  ریبعت  هک  یماگنه 
دـشاب هتـشاد  یلعاف  هک  تسا  نآ  لوعفم  مسا  ياضتقا  هک  درک  لالدتـسا  ساسا  نیا  رب  ناوتیم  ایآ  دیمهف و  نآ  زا  ار  یلوعفم  مسا  يانعم 
تسین حیحص  دوجولا  بجاو  دروم  رد  نآ  لامعتـسا  دراد  یتلالد  نینچ  دوجوم  هملک  نوچ  سکع  رب  ای  دراد و  مزال  یلعاف  مه  ادخ  سپ 

اهنآ هب  نتخادرپ  تشاد و  دهاوخن  هفسلف  رد  ییاج  هناسانـش  نابز  ياهثحب  هنوگنیا  هک  تسا  یهیدب  تسا .  دوجوم  ادختفگ  ناوتیمن  و 
راب هب  يرکف  فارحنا  یشیدنا و  ژک  زج  ياهجیتن  دیازفایم و  نآ  تالکشم  رب  هکلب  دنکیمن  لح  ار  هفـسلف  تالکـشم  زا  یلکـشم  اهنت  هن 

يوغل و یناعم  اب  هک  يدراوم  رد  درک و  هجوت  اقیقد  اههژاو  یحالطـصا  یناعم  هب  دیاب  هطلاغم  مهف و  ءوس  زا  زارتحا  يارب  دروآ و  دهاوخن 
موهفم هکنآ : لصاح  دهدن .  خر  یهابتشا  طلخ و  ات  تفرگ  رظن  رد  الماک  ار  اهنآ  توافت  دهدیمن  قفو  مولع  ریاس  تاحالطـصا  ای  یفرع 

هتفرگ یهلا  سدقم  تاذ  زا  تسا و  نآ  ضیقن  حالطصاب  دراد و  رارق  مدع  لباقم  هطقن  رد  تیعقاو و  قلطم  اب  تسا  يواسم  دوجو  یفـسلف 
یماگنه ینیع  ياهتیعقاو  نیمه  دریگیم و  رب  رد  ار  مه  تالاح  ات  تاوذ  زا  ضارعا و  ات  رهاوج  زا  نینچمه  يدام و  درجم و  ياهتیعقاو  ات 

رارق عوضوم  فرط  رد  یکی  هک  دوشیم  هتفرگ  اـهنآ  زا  یمـسا  موهفم  ود  مک  تسد  دـندرگیم  سکعنم  هیـضق  تروـص  هب  نهذ  رد  هک 
یفـسلف میهاـفم  زا  هک  دریگیم  رارق  لومحم  فرط  رد  دـشاب  دوجوم  موـهفم  هک  يرگید  تسا و  يوهاـم  میهاـفم  زا  ـالومعم  دریگیم و 

تسا نآ  ندوب  لومحم  ياضتقم  نآ  ندوب  قتشم  تسا و 

هصالخ

يور نیا  زا  تاـقولخم  هب  مه  داد و  تبـسن  ادـخ  هب  مه  ناوـتیمن  ینعم  کـی  اـب  ار  دوـجو  هژاو  هک  دناهتـشادنپ  نیملکتم  زا  یهورگ  - 1
ینعم ود  نآ  يارب  رگید  یـضعب  تشاد و  دهاوخ  ار  زیچ  نامه  يانعم  دوش  هداد  تبـسن  يزیچ  ره  هب  دوجو  هک  دناهتفگ  ناشیا  زا  یـضعب 

ینعیتسا قادصم  موهفم و  نیب  طلخ  ناشیا  ههبـش  اشنم  - 2 تاقولخم .  همه  نیب  كرتشم  يرگید  ادـخ و  صوصخم  یکی  دـناهدش  لئاق 
یفـسلف يوهاـم و  میهاـفم  نیب  طـلخ  ارنآ  اـشنم  ناوـتیم  نآ و  موـهفم  هن  دـنکیم  قرف  تاـقولخم  ادـخ و  رد  هک  تـسا  دوـجو  قادـصم 

لیبق زا  هطیسب  تایله  هک  تسا  نیا  لوا  لوق  همزال  - 3 تسین .  نآ  دراوم  يوهام  تدحو  لیلد  یفسلف  موهفم  کی  كارتشا  ینعیتسناد 
يادخ هب  هک  يدوجو  هک  تسا  نیا  مود  لوق  همزال  - 4 دشاب .  ناسکی  اهنآ  لومحم  عوضوم و  تخانش  زین  دنشاب و  یهیدب  یلوا و  لمح 

-5 دـشاب .  مدـع  قیداـصم  زا  ینعی  دوشیم  هداد  تبـسن  تاـنکمم  هب  هک  دـشاب  يدوجو  ضیقن  قیداـصم  زا  دوـشیم  هداد  تبـسن  لاـعتم 
شفورعم یمسا  يانعم  یفرح و  يانعم  نیا  نیب  دوجو  كارتشا  دناهدیمان و  طبار  دوجو  تسا  یفرح  یموهفم  هک  ار  ایاضق  هطبار  نییقطنم 

ار یفـسلف  ماکحا  دـش  هتفگ  البق  هکنانچ  دوشیمن و  ینیع  طبار  دوجو  لـیلد  اـیاضق  رد  طـبار  دوجو  - 6 تسا .  یظفل  كارتـشا  لـیبق  زا 
هطیسب هیله  نآ  ساسا  رب  دناهدرک و  راکنا  ار  دوجو  یمسا  موهفم  یبرغ  هفسالف  زا  یـضعب  - 7 درک .  جاتنتـسا  یقطنم  ماکحا  زا  ناوتیمن 

نامه انیع  تسا  ایاضق  طبار  زا  یکاح  هک  ياهژاو  ناشیا  ناـبز  رد  هک  دـشاب  نیا  مهوت  نیا  اـشنم  دـیاش  - 8 دناهدرمشن .  یقیقح  هیـضق  ار 
درادـن هفـسلف  هب  یطبر  هک  هتفرگ  ماجنا  ییاهثحب  دوجوم  دوجو و  ظافلا  هرابرد  - 9 دنکیم .  تیاکح  یمـسا  موهفم  زا  هک  دشاب  ياهژاو 

حالطصا رد  دوجو  - 10 دوشیم .  بترتـم  اـهنآ  رب  هک  یمزاول  دوجوم و  ندوب  لوعفم  مسا  دوجو و  ندوب  ردـصم  مسا  اـی  ردـصم  دـننام 
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ياهیـضق تروص  هب  یجراختیعقاو  هک  یماگنه  تالاح و  ثادـحا و  مه  دوشیم و  تاوذ  لماش  مه  تسا و  تیعقاو  اب  يواـسم  یفـسلف 
دوشیمن ظاحل  یبدا  تاهج  مه  نآ  رد  هک  دریگیم  رارق  نآ  لومحم  دوجوم  موهفم  دوشیم  سکعنم  نهذ  رد 

ینیع تیعقاو  موس -  تسیب و  سرد 

ینیع تیعقاو  تهادب 

داقتعا ندوب  یهیدب  نایب  هب  کنیا  میداد و  نآ  موهفم  نوماریپ  یحیضوت  هتـشذگ  سرد  ود  رد  تسا  دوجوم  هفـسلف  عوضوم  هکنیا  هب  رظن 
تسا و ملع  دـننام  یجراـخ  قـقحت  رظن  زا  مه  موـهفم و  رظن  زا  مـه  دوـجو  هـک  تـسا  نـیا  تـقیقح  مـیزادرپیم .  نآ  ینیع  تـقیقح  هـب 

مه یمهوت  نینچ  یلقاع  یناسنا  چیه  تسا و  تابثا  زا  زاینیب  یهیدب و  مه  نآ  ینیع  ققحت  درادـن  فیرعت  هب  يزاین  نآ  موهفم  هکنانچمه 
ار زیچ  همه  سایقم  هک  ییاهتـسیفوس  یتح  يرگید و  دوجوم  هن  دراد و  دوجو  یناسنا  هن  تسا و  چیه  رد  چـیه  یتسه  ناهج  هک  دـنکیمن 

لقن دوریم  رامـش  هب  اهتـسیفوس  نیرتیطارفا  هک  سایگرگ  زا  هلمج  کی  اهنت  دنراد  لوبق  ار  ناسنا  دوخ  دوجو  مک  تسد  دننادیم  ناسنا 
ضرف هب  يو  دارم  هک  دوریمن  نامگ  یلو  تشذـگ  یـسانشتخانشثح  رد  هکناـنچ  تسا  يدوجو  ره  قلطم  راـکنا  نآ  رهاـظ  هک  هدـش 
یتخـس یناور  يرامیب  هب  هکنیا  رگم  دوشب  مه  شدوخ  نخـس  شدوخ و  دوجو  لماش  هک  يروط  هب  دـشاب  مالک  رهاظ  نیمه  لـقن  تحص 
نیدنچ نمضتم  نآ  دوخ  هک  میتفگ  ملع  یفن  ههبش  هرابرد  مهدزاود  سرد  رد  دشاب  هتشاد  یضرغ  مالک  نیا  راهظا  رد  ای  هدوب  هدش  یلتبم 

یسک رگا  اما  دنشابیم  هدش  دای  ياهملع  قلعتم  هک  تسا  یتادوجوم  نتفریذپ  مزلتسم  ههبـش  نامه  هک  مینکیم  هفاضا  اجنیا  رد  تسا  ملع 
ار وا  دیاب  دیامن و  راکنا  مه  ار  شکش  دوجو  هتـشذگ  هلاسم  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک  راکنا  مه  ار  شراکنا  دوجو  شدوخ و  دوجو 

هدـشن هدولآ  اهتـسیلآهدیا  ناکاکـش و  اهتـسیفوس و  تاهبـش  اب  شنهذ  هک  یلقاع  ناسنا  لاح  ره  هب  درک .  تیعقاو  نتفریذـپ  هب  راداو  المع 
هب هکلب  دریذـپیم  ار  شدوخ  یناور  تالاعفنا  لاعفا و  ینهذ و  میهاـفم  اـهتروص و  یکاردا و  ياوق  دوجو  شدوخ و  دوجو  اـهنت  هن  دـشاب 

یجراخ ياذـغ  ندروخ  هب  دوشیم  هنـسرگ  هک  یماگنه  يور  نیا  زا  دراد و  ینیقی  داـقتعا  مه  یجراـخ  ناـهج  رگید و  ياـهناسنا  دوجو 
رطخ ای  دوش  وربور  ینمشد  اب  هک  یعقوم  دیآیمرب و  یجراخ  ءایشا  زا  هدافتسا  ماقم  رد  دنکیم  امرس  ای  امرگ  ساسحا  یتقو  دزادرپیم و 

دهدیم و حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  هنرگ  دزیخیمرب و  هزرابم  هب  دـناوتب  رگا  دـتفایم و  ییوجهراچ  عافد و  رکف  هب  دـنک  ساسحا  ار  يرگید 
دـیامنیم و رارقرب  هناتـسود  طباور  وا  اب  دـیآیمرب و  یجراختسود  اب  نتفرگ  سنا  ددـص  رد  دـنکیم  یتسود  ساسحا  هک  یماـگنه  زین 

نانآ یگدـنز  هنرگ  دـندوب و  هتـشاد  يراتفر  نیا  زج  مه  اهتـسیلآهدیا  اهتـسیفوس و  هک  دوریمن  نامگ  یگدـنز و  روما  ریاس  رد  نینچمه 
داقتعا هک  دوشیم  هتفگ  يور  نیا  زا  دندشیم .  يرگید  هحناس  تفآ و  راچد  ای  دندرمیم و  یگنشت  یگنسرگ و  زا  ای  دییاپیمن و  يرید 

میزادرپیم نآ  هب  ثحبم  نیا  شیاجنگ  دودح  رد  هک  دراد  یلیـصفت  طسب و  هب  زاین  نخـس  نیا  یلو  تسا  يرطف  یهیدب و  ینیع  دوجو  هب 
یبسانم عضوم  اهنآ  زا  کی  ره  ربارب  رد  ات  میرمـشرب  ار  تیعقاو  راکنا  فلتخم  ياـههنوگ  تسا  بوخ  بلطم  نیا  هب  نتخادرپ  زا  لـبق  اـما 

مییامن ذاختا 

تیعقاو راکنا  ياههنوگ 

هب یتسه  قلطم  راـکنا  - 1 درک .  يدنبهتـسد  هورگ  جـنپ  رد  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  دوشیم  رهاـظ  یفلتخم  ياهلکـش  هب  ینیع  تیعقاو  راـکنا 
هدـش لقن  سایگرگ  زا  هک  یمـالک  رهاـظ  هکناـنچ  دـنامن  یقاـب  یقادـصم  چـیه  تسا  هفـسلف  عوضوم  هک  دوجوم  موهفم  يارب  هک  يروط 

ار دونش  تفگ و  باب  دیاب  هکلب  دنامیمن  یقاب  یملع  یفـسلف و  ياهثحب  يارب  ییاج  اهنت  هن  یـضرف  نینچ  اب  هک  تسا  حضاو  دراد  ءاضتقا 
نم زا  جراخ  یتسه  راکنا  - 2 دز .  تسد  یلمع  لیاسو  هب  دیاب  درادـن و  ییآراک  یقطنم  خـساپ  یئاعدا  نینچ  ربارب  رد  تسب و  اقلطم  مه 
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رب یلو  تسین  یلبق  ياعدا  تفاخـس  هب  هچرگ  ءاعدا  نیا  دـنامب  یقاب  قادـصم  کـی  دوجوم  موهفم  يارب  اـهنت  هک  يروط  هب  هدـننک  كرد 
نینچ رگا  دزادرپب و  هرظانم  ثحب و  هب  وا  اب  ات  دریذپیمن  ار  يرگید  صخش  دوجو  اریز  درادن  وگتفگ  ثحب و  قح  هدننک  اعدا  نآ  ساسا 
ضرف نیا  زا  جورخ  مزلتـسم  ضقن  نیا  نتفریذپ  درک و  موکحم  شدوخ  ياعدا  ضقن  هب  ار  وا  تسخن  دیاب  دـیآرب  هثحابم  ماقم  رد  یـسک 
اهناسنا رد  رـصحنم  دوجوم  قادصم  نآ  ساسا  رب  تسا و  هدش  لقن  اهتـسیفوس  زا  یـضعب  زا  هکنانچ  ناسنا  ءاروام  یتسه  راکنا  - 3 تسا . 

دوجو نتفریذـپ  لیلد  هدـننک  اعدا  زا  هک  دراد  اج  دـنکیم و  زاـب  ار  وگتفگ  ثحب و  باـب  تسا  رتلدـتعم  هبـسن  هک  ءاـعدا  نیا  دوب  دـهاوخ 
شیارب مه  ار  يرظن  لئاسم  تایهیدب  ساسا  رب  سپـس  دومن و  مزلم  تایهیدب  نتفریذپ  هب  ار  يو  درک و  لاؤس  ار  رگید  ياهناسنا  شدوخ و 

كرد هدننک و  كرد  اب  يواسم  ار  دوجوم  يو  اریز  دیآیمرب  یلکراب  نانخـس  زا  هکنانچ  يدام  تادوجوم  یتسه  راکنا  - 4 درک .  تابثا 
رصحنم ار  اههدنوش  كرد  هک  دیآیمرب  ددص  رد  سپس  دنادیم  يدام  ریغ  تادوجوم  ادخ و  لماش  ار  هدننک  كرد  درامـشیم و  هدنوش 

يارب ییاج  بیترت  نیدب  ناشیا و  زا  جراخ  هن  دنباییم  ققحت  اههدننک  كرد  دوخ  رد  هک  دیامن  تاذـلاب  تامولعم  یکاردا  ياهتروص  رد 
روصت قلطم  حور  يارب  ییاههشیدنا  تروص  هب  ار  ناهج  لگه  دننام  هک  ییاهتسیلآهدیا  ریاس  دنامیمن .  یقاب  يدام  ءایشا  یجراخ  دوجو 

ربارب رد  هک  دراد  اج  - 5 دـنوشیم .  قحلم  هورگ  نیا  هب  زین  دـننادیم  یلولعم  یلع و  نیناوق  هن  یقطنم  نیناوق  موکحم  ار  اهنآ  دـننکیم و 
ناشیا اریز  دروآ  رامش  هب  تیعقاو  نیرکنم  زا  زین  ار  اهتسیلایرتام  دننکیم  راکنا  ار  يدام  تیعقاو  ینعیتیعقاو  زا  یـشخب  هک  اهتـسیلآهدیا 

نانآ هاگهیکت  اریز  تسا  ناـشیا  زا  رتیقطنم  اهتـسیلآهدیا  نخـس  نیا  رب  نوزفا  دـننکیم  راـکنا  ار  تیعقاو  زا  يرتمیظع  شخب  تقیقح  رد 
هاـگهیکت یلو  دـنوریم  اـطخ  هب  ناشتاجاتنتـسا  رد  دـنچ  ره  دنـشابیم  قـلطم  شزرا  ياراد  هک  تسا  ینورد  براـجت  يروـضح و  موـلع 

هب تیعقاو  راکنا  فلتخم  ياههنوگ  هب  هجوت  اب  دنـشابیم .  كاردا  رد  اهاطخ  نیرتشیب  هاگتـساخ  هک  تسا  یـسح  ياـههداد  اهتـسیلایرتام 
تیعقاو زا  یشخب  راکنا  يانعم  هب  مادک  ره  رگید  ياهـضرف  تسا و  تیعقاو  قلطم  راکنا  يانعم  هب  لوا  ضرف  اهنت  هک  میـسریم  هجیتن  نیا 
تروص هب  هک  دراد  دوـجو  يرگید  ضرف  هناـگجنپ  ياهـضرف  زا  کـی  ره  ربارب  رد  رگید  يوـس  زا  دـشابیم .  نآ  هریاد  ندرک  دودـحم  و 

هوالع هدنیوگ  رگا  ینعی  دشاب  ملع  ناکما  یفن  ياعدا  اب  ماوت  رگا  اهکش  نیا  دوشیم  رهاظ  صاخ  ياهتیعقاو  رد  ایتیعقاو  قلطم  رد  کش 
هب طوبرم  عقاو  رد  یئاعدا  نینچ  دنک  ادـیپ  ملع  دـناوتیمن  سک  چـیه  اقطنم  هک  دـشاب  هتـشاد  اعدا  دـنکیم  کش  راهظا  شدوخ  هکنیا  رب 

خـساپ دناوتیم  دشابن  ملع  ناکما  یفن  اب  ماوت  کش  راهظا  رگا  اما  تسا  هدش  هداد  شدوخ  ياج  رد  نآ  خساپ  دوشیم و  یـسانشتخانش 
تسا اهههبش  اهکش و  هنوگنیا  عفد  عفر و  يارب  یفسلف  لئاسم  نییبت  الوصا  دبایب و  یسانش  یتسه  ثحابم  رد  ار  دوخ 

ینیع تیعقاو  تهادب  زار 

هناضرغ یب  هناهاگآ و  یلقاع  چیه  هک  تسین  ینخـس  ناهج  يراگناچـیه  تیعقاو و  قلطم  راکنا  میدرک  هراشا  سرد  نیا  زاغآ  رد  هکنانچ 
هب تسا و  نینچ  هدـننک  کش  کش و  دوخ  دوجو  رد  یتح  زیچ  همه  رد  کـش  راـهظا  ملع و  قلطم  راـکنا  هک  هنوگناـمه  درواـیب  ناـبز  رب 

رگید يوس  زا  داد .  یلمع  خساپ  وا  هب  دیاب  هکلب  درک  موکحم  یقطنم  لالدتـسا  اب  ار  وا  ناوتیمن  دـنک  يراهظا  نینچ  یـسک  هکنیا  ضرف 
زا یکی  دـش  هراـشا  هکناـنچ  دراد و  ناـهرب  لـیلد و  هب  زاـین  اـهنآ  زا  يرایـسب  تاـبثا  تسین و  یهیدـب  مه  صاـخ  ياـهتیعقاو  همه  دوـجو 
 . تسیچ تیعقاو  لصا  تهادـب  زار  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  تسا .  صاخ  ياهتیعقاو  عاونا  تاـبثا  هفـسلف  فیاـظو  نیرتگرزب 

نیعتم و روطب  يداـم  تیعقاو  هب  قیدـصت  هتـسبرس و  لاـمجا و  روـطب  ینیع  تیعقاو  دوـجو  هب  قیدـصت  هک  دوـش  هداد  خـساپ  تسا  نکمم 
دییات ارنآ  زین  ناشیا  یلمع  راتفر  هکنانچ  تسا  اهناسنا  همه  رد  ییاهداقتعا  نینچ  دوجو  نآ  دهاش  تسا و  لقع  ترطف  ياضتقم  صخـشم 
یفاک یقطنم  شزرا  زا  نخس  نیا  یلو  دوشیم .  لاطبا  مجنپ  هنوگ  زا  ریغ  تیعقاو  راکنا  ياههنوگ  زا  هنوگ  راهچ  بیترت  نیدب  دنکیم و 

دنک و نیمضت  ار  اهداقتعا  نیا  تحص  دناوتیمن  یبلطم  نینچ  دش  هتفگ  مهدزون  مهدفه و  سرد  رد  هک  هنوگنامه  اریز  تسین  رادروخرب 
نیا رب  نوزفا  درکیمن  كرد  يرگید  هنوگ  هب  دوب  هدـش  هدـیرفآ  يرگید  روط  اـم  لـقع  رگا  اـجک  زا  هک  دـنامیم  یقاـب  لاؤس  نیا  ياـج 
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هک دوش  هتفگ  تسا  نکمم  درادن .  دص  رد  دص  یقطنم  شزرا  هک  تسا  صقان  ءارقتسا  هب  لالدتسا  عقاو  رد  اهناسنا  راتفر  رظن و  هب  دانتسا 
تـسردان مه  اعدا  نیا  یلو  دنکیم .  تیافک  قیدـصت  يارب  اهنآ  لومحم  عوضوم و  روصت  فرـص  هک  هیلوا  تایهیدـب  زا  تاقیدـصت  نیا 

لومحم عوـضوم و  یموـهفم  تدـحو  زج  يزیچ  نآ  داـفم  هک  تسا  نشور  مینک  ضرف  یلوا  لـمح  تروـص  هب  ار  هیـضق  رگا  اریز  تسا 
زا یقطنم  حالطـصا  هب  میریگب و  یجراخ  قیداصم  هب  رظان  ار  نآ  عوضوم  مینک و  ضرف  عیاش  لمح  تروص  هب  ار  نآ  رگا  دوب و  دهاوخن 

تسا نیا  روظنم  هک  یتروص  رد  تسا  عوضوم  یجراخ  دوجو  هب  طورشم  ییایاضق  نینچ  قدص  میروآ  باسح  هب  هیتاذ  تایرورـض  لیبق 
هک تسا  نیا  اهنآ  دافم  دناهیطرش و  يایاضق  مکح  رد  هیقیقح  يایاضق  نخس  رگید  هب  دوش و  تابثا  هیضق  نیمه  اب  نآ  یجراخ  دوجو  هک 
ءزج زا  یلک  ره  فورعم  یهیدـب  هیـضق  الثم  دوب  دـهاوختباث  نآ  يارب  هیـضق  لومحم  تفای  ققحت  جراـخ  رد  عوضوم  قادـصم  هاـگ  ره 

ققحت جراخ  رد  يلک  هاگره  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  دـنک  تاـبثا  جراـخ  رد  ار  ءزج  لـک و  دوجو  دـناوتیمن  تسا  رتگرزب  شدوخ 
يدام ناهج  زا  دوجو  یفن  ضرف  اریز  تسا  رتنشور  يدام  ياهتیعقاو  هب  تبسن  اعدا  نیا  نالطب  دوب .  دهاوخ  رتگرزب  شدوخ  ءزج  زا  تفای 

ارنآ دنک  هدارا  تقو  ره  مه  نآ  ندیرفآ  زا  دعب  هکنانچ  دمآیمن  دوجو  هب  یناهج  نینچ  دوب  هتفرگن  قلعت  یهلا  هدارا  رگا  درادن و  یعانتما 
كرد ریذپان  اطخ  يروضح  ملع  اب  هک  يروما  تاینادجو و  دروم  رد  تسخن  تیعقاو  تهادـب  هک  تسا  نیا  تقیقح  درک .  دـهاوخ  دوبان 
لـصا رب  تلـالد  هک  هلمهم  هیـضق  تروص  هب  اـهنآ  تاـعوضوم  زا  تیعقاو  دوجوم و  موهفم  عازتنا  اـب  سپـس  دریگیم و  لکـش  دـنوشیم 

ددرگیم رادومن  یهیدب  هیضق  کی  تروص  هب  هتسبرس  لامجا و  روطب  ینیع  تیعقاو  لصا  بیترت  نیدب  دیآیمرد و  دراد  تیعقاو 

يدام تیعقاو  هب  داقتعا  اشنم 

ینادـجو ياهتیعقاو  هب  يروضح  ملع  نامه  ینیع  تیعقاو  لصا  هب  داـقتعا  اـشنم  هک  دوب  نیا  دـمآ  تسد  هب  هتـشذگ  ثحب  زا  هک  ياهجیتن 
سرد رد  هک  هنوگناـمه  اریز  دروآ  باـسح  هب  یهیدـب  ار  يداـم  ياـهتیعقاو  هلمج  زا  اـهتیعقاو و  ریاـس  هب  ملع  ناوـتیمن  نیارباـنب  تسا و 
دوجو تسا و  هیلوا  تایهیدب  تاینادجو و  تسناد  یلالدتـسا  هنوگ  ره  زا  ینغتـسم  یهیدـب و  ناوتیم  اعقاو  ار  هچنآ  دـش  هتفگ  مهدـجیه 

ياهتیعقاو دوجو  هب  یمزج  داقتعا  اشنم  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  يور  نیا  زا  تسین  هتـسد  ود  نیا  زا  مادکچیه  ءزج  يدام  ياهتیعقاو 
خساپ تسا .  راوتسا  ساسا  نیمه  رب  اهناسنا  همه  راتفر  دریذپیم و  ار  اهنآ  دوجو  دوخب  دوخ  یناسنا  ره  هک  تسا  هنوگچ  تسیچ و  يدام 

زا عـقاو  رد  دریگیم و  همـشچرس  هناـهاگآ  همین  يزاـکترا و  لالدتـسا  کـی  زا  يداـم  تیعقاو  هب  ناـسنا  داـقتعا  هک  تسا  نیا  لاؤـس  نیا 
ساسا رب  ناسنا  لقع  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هکنآ  حیـضوت  دوشیم .  هدـیمان  زین  تایرطف  مان  هب  یهاگ  هک  تسا  تهادـب  هب  بیرق  يایاضق 

ساکعنا جاتنتـسا  ریـس و  نیا  هکنآ  نودـب  دریگیم  ییاههجیتن  راکدوخ  تروص  هب  اـبیرقت  تعرـس و  اـب  هدروآ  تسد  هب  هک  ییاـهیهاگآ 
تسا يرتشیب  ماهبا  اب  ماوت  ینهذ  ریس  نیا  هتفاین  دشر  ناسنا  یهاگآ  دوخ  زونه  هک  یکدوک  نارود  رد  اصوصخم  دبایب و  نهذ  رد  ینشور 

هب هدش و  لصاح  تامدقم  زا  يرکف  ریـس  نودـب  هجیتن  هب  ملع  هک  دوشیم  هتـشادنپ  نینچ  يور  نیا  زا  دـشابیم و  رتکیدزن  یهاگآان  هب  و 
هاگآ رتشیب  شدوخ  ینهذ  نورد  ياـهتیلاعف  زا  دـبای و  دـشر  ناـسنا  یهاـگآ  دوخ  ردـق  ره  یلو  تسا  يرطف  يدوخب و  دوخ  نخـس  رگید 

تایرطف مان  هب  نییقطنم  هک  ار  ییایاضق  دوشیم .  رهاظ  هناهاگآ  یقطنم  لالدتسا  تروص  هب  اجیردت  دوشیم و  هتـساک  نآ  ماهبا  زا  ددرگ 
طسو دح  ای  اهعم  اهتاسایق  یتلا  ایاضقلا  دنتـسه  سایق  اب  ماوت  هک  ییایاضق  دناهدومن  فیرعت  تروص  نیا  هب  ار  اهنآ  دناهدرک و  يراذگمان 

هناهاگآ همین  تعرـس و  اب  اهنآ  يارب  لالدتـسا  هک  دنتـسه  يزاکترا  ياـیاضق  نیمه  لـیبق  زا  عقاو  رد  تسا  رـضاح  نهذ  رد  هشیمه  اـهنآ 
زا یکدوک  نارود  رد  اصوصخم  هک  دوشیم  لصاح  يزاکترا  تاجاتنتـسا  نیمه  زا  عقاو  رد  مه  يدام  تاـیعقاو  هب  ملع  دریگیم .  ماـجنا 

هدیدپ نیا  دـیآیمرد . لکـش  نیا  هب  مینک  نایب  یقطنم  قیقد  لالدتـسا  تروص  هب  ارنآ  میهاوخب  هک  یماگنه  تسا و  رترود  یهاگآ  هبترم 
يزیچ ای  تسا و  هدـننک ) كرد  نمل   ) سفن دوخ  اـی  نآ  تلع  تسا و  یتلع  لولعم  شتآ  اـب  ساـمت  ماـگنه  تسد  شزوس  ـالثم  یکاردا 

نم دوجو  زا  جراـخ  يزیچ  نآ  تلع  سپ  دزوسب  متـسد  متـساوخیمن  زگره  اریز  ماهدرواـین  دوجو  هب  ار  نآ  مدوخ  نم  اـما  نآ  زا  جراـخ 
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يدام ریغ  رما  کی  میقتسم  ریثات  لامتحا  دوش و  فعاضم  تیدام  فصو  هب  يدام  ءایشا  هب  تبـسن  ام  داقتعا  هکنیا  يارب  هتبلا  دوب .  دهاوخ 
يداـم ریغ  يداـم و  تادوـجوم  ياـهیگژیو  تخانـش  رب  ینتبم  هـک  دراد  يرگید  ياهلالدتـسا  ندرک  همیمـض  هـب  زاـین  دوـش  یفن  يرگید 
دناوتب دنک  ادیپ  ار  یفـسلف  قیقد  تالالدتـسا  هکلم  هکنآ  زا  لبق  هک  تسا  هداد  ناسنا  نهذ  هب  ار  یناوت  نینچ  لاعتم  يادـخ  یلو  دـشابیم 

دنک نیمات  ار  دوخ  یگدنز  زاین  هلیسو  نیدب  دروایب و  تسد  هب  هناهاگآ  همین  لالدتسا  اب  يزاکترا و  تروص  هب  ار  اهنآ  جیاتن 

هصالخ

زین هدـننک  كرد  نم  زا  ریغ  رگید  ینیع  تادوجوم  دوجو  - 2 تسا .  راکنا  لباق  ریغ  یهیدـب و  ملع  لصا  دـننامه  ینیع  تیعقاو  لصا  - 1
هک درک  میـسقت  هنوگ  جنپ  رب  ناوتیم  ار  ینیع  تیعقاو  راکنا  - 3 تسا .  راوتـسا  اهنآ  نتفریذـپ  ساسا  رب  اهناسنا  همه  راتفر  تسا و  یعطق 

اهناسنا هب  نآ  راصحنا  ای  هدننک  كرد  نم  رد  دوجو  راصحنا  هب  لوق  دـننام  صاخ  ياهتیعقاو  راکنا  هیقب  تسا و  تیعقاو  قلطم  راکنا  یکی 
ار يدام  تیعقاو  هب  لامجا و  روطب  ار  ینیع  تیعقاو  هب  داقتعا  یـضعب  - 4 يدام .  ریغ  دوجو  راکنا  هب  لوق  ای  يدام  دوجو  راکنا  هب  لوق  اـی 

دناوتیمن تسا  عنم  لباق  هکنیا  رب  هوالع  ینخـس  نینچ  دـش  هراشا  البق  هکناـنچ  یلو  دناهتـسناد  لـقع  ترطف  ياـضتقم  صاـخ  تروص  هب 
یلوا لمح  دافم  اریز  درمـش  هیلوا  تایهیدـب  زا  ناوتیمن  ار  ینیع  تاـیعقاو  هب  داـقتعا  نینچمه  - 5 دـیامن .  نیمـضت  ار  داقتعا  نیا  تحص 
ندوب یهیدب  زار  - 6 تسا .  عوضوم  ققحت  هب  طورـشم  مه  عیاش  لـمح  قدـص  تسین و  لومحم  عوضوم و  یموهفم  تدـحو  زج  يزیچ 

یف تیعقاو  دوجو  نآ  دافم  هک  دوشیم  هتفرگ  ياهلمهم  هیـضق  اـهنآ  زا  هک  تسا  ینادـجو  روما  هب  يروضح  ملع  ینیع  تیعقاو  هب  داـقتعا 
رب يزاکترا و  تروص  هب  ار  نآ  ناسنا  ءادتبا  هک  تسا  تهادب  هب  بیرق  يایاضق  زا  تقیقح  رد  يدام  تیعقاو  هب  داقتعا  - 7 تسا .  هلمجلا 

لکش - 8 دنکیم .  ادیپ  نآ  هب  فعاضم  هناهاگآ و  ملع  یفسلف  قیقد  لالدتـسا  اب  سپـس  دنکیم و  كرد  هناهاگآ  همین  یلالدتـسا  ساسا 
نم یلو  نم  زا  جراخ  يدوجوم  ای  متسه  نم  ای  نآ  تلع  تسا  یتلع  لولعم  یکاردا  هدیدپ  نیا  تسا  نیا  يدام  ياهتیعقاو  يارب  لالدتـسا 

تسا دوجوم  جراخ  رد  نآ  تلع  سپ  متسین  نآ  تلع 

تیهام دوجو و  مراهچ -  تسیب و  سرد 

تیهام دوجو و  لئاسم  طابترا 

تروص هب  دـباییم  ساکعنا  یلوصح  ملع  فرظ  نهذ  رد  هک  یماگنه  ینیع  تیعقاو  هک  دـش  هراـشا  اـهراب  هتـشذگ  ياهـسرد  نمـض  رد 
فرط رد  الومعم  هک  اـهنآ  زا  یکی  دـباییم و  لیکـشت  لقتـسم  یمـسا و  موهفم  ود  زا  مک  تسد  هک  دوشیم  سکعنم  هطیـسب  هیله  هیـضق 

تفرگ و رظن  رد  ینیع  دوجوم  دودـح  يارب  یموهفم  یبلاـق  ناوـنع  هب  ار  نآ  ناوـتیم  هک  تسا  يوهاـم  یموـهفم  دریگیم  رارق  عوـضوم 
ققحت رب  تلـالد  دوریم و  رامـش  هب  یفـسلف  هیناـث  تـالوقعم  زا  هک  تسا  دوـجوم  موـهفم  دوـشیم  عـقاو  لوـمحم  فرط  رد  هک  يرگید 

ماـکحا و ياراد  مادـک  ره  هـک  دوـشیم  هـتفرگ  طیـسب  تـقیقح  کـی  زا  فـلتخم  موـهفم  ود  بـیترت  نیدـب  دراد و  تیهاـم  نآ  قادـصم 
رگید تسا و  یهیدـب  یلقع  میهافم  زا  هک  دـناهدرک  ءاـفتکا  هزادـنا  نیمه  هب  هفـسالف  دوجو  دوجوم و  موهفم  هراـبرد  تسا .  ییاـهیگژیو 
نایب ددص  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یئابطابط  همالع  داتـسا  موحرم  ریخا  رـصع  رد  اهنت  دناهدشن و  موهفم  نیا  هب  نهذ  یبایتسد  تیفیک  ضرعتم 
اهنآ اب  یـسانشتخانشثحبم  رد  هک  هدش  هداد  ینوگانوگ  ياهرظن  يوهام  میهافم  شیادـیپ  هرابرد  اما  و  دـناهدمآرب .  نآ  عازتنا  تیفیک 

صاـخ تاکردـم  زا  راـکدوخ  روط  هب  ار  میهاـفم  نیا  لـقع  ماـن  هب  یـصاخ  ینهذ  يورین  هک  دوـب  نیا  لوـبق  دروـم  هیرظن  میدـش و  انـشآ 
هفـسالف زا  يرایـسب  یلو  تـسا .  رامــشیب  قیداـصم  رب  اـهنآ  قاـبطنا  تیلباـق  تـیلک و  ناـمه  یلقع  تاـساکعنا  نـیا  یگژیو  دریگیم و 

لوط رد  يدایز  ياهـشکمشک  اهثحب و  اشنم  هک  دـناهدرک  نایب  ياهنوگ  هب  ار  يوهام  میهافم  ندروآ  تسد  هب  تیفیک  نیئاـشم  اـصوصخم 
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درف دنچ  ام  هک  یماگنه  تسا  نیا  ناشیا  نایب  لصاح  تسا .  هداهن  ياج  هب  ار  یصاخ  راثآ  یفسلف  ثحابم  بلغا  رد  هدش و  هفـسلف  خیرات 
فاصوا رگید  تسوپ و  گنر  ضرع و  لوط و  رد  هک  یتافالتخا  مغر  یلع  دارفا  نیا  هک  مینیبیم  مینکیم  هسیاـقم  مه  اـب  ـالثم  ار  ناـسنا 

تاصخـشم عقاو  رد  درف  ره  صاخ  تافـص  دوشیم و  ناشیا  رد  یکرتشم  راثآ  اشنم  هک  دـنکرتشم  تقیقح  کی  رد  یگمه  دـنراد  صاخ 
ناسنا یلک  موهفم  كاردا  هب  يدرف  تاصخـشم  فذـح  هلیـسو  هب  نهذ  سپ  دزاسیم  زیامتم  دارفا  رگید  زا  ار  وا  هک  تسا  درف  نآ  صاخ 

مزال ار  نآ  زا  درف  دنچ  كاردا  یتیهام  ره  هب  میقتـسم  یبایتسد  يارب  يور  نیا  زا  دوشیم .  هدیمان  یناسنا  دارفا  تیهام  هک  دباییم  تسد 
هدرک دیرجت  هصخـشم  ضراوع  زا  ار  كرتشم  یتاذ  تهج  دناوتب  اهنآ  فذح  يدرف و  یـضرع  تایـصوصخ  هب  هجوت  اب  نهذ  ات  دننادیم 

هب يزاـین  تروـص  نیا  رد  هک  دوـش  هتخانـش  يرگید  تاـیهام  بیکرت  هـیزجت و  هار  زا  یتیهاـم  هـکنیا  رگم  دـیامن  عازتـنا  ار  یلک  تیهاـم 
بجوـم هک  تسا  ییاـهیگژیو  اـب  طوـلخم  جراـخ  رد  هراوـمه  يزیچ  ره  تیهاـم  نیارباـنب  تشاد .  دـهاوخن  شدوـخ  دارفا  یلبق  تخاـنش 

صلاخ و فرـص و  تیهام  دـنک و  دـیرجت  هصخـشم  ضراوع  عیمج  زا  ار  تیهاـم  دـناوتیم  هک  تسا  لـقع  اـهنت  دوشیم و  نآ  صخـشت 
يدرف و تایـصوصخ  اب  هارمه  جراخ  رد  هک  تسا  يرما  نامه  دباییم  دیرجت  زا  دعب  ار  هچنآ  سپ  دبایب  ار  تایـصوصخ  زا  هدـش  دـیرجت 

ددـعت لباق  رگید  درک  دـیرجت  ار  نآ  لقع  هک  یماگنه  یلو  دـباییم  رثکت  ددـعت و  ضراوع  ترثک  اـب  تسا و  دوجوم  هصخـشم  ضراوع 
فصو نامه  اب  تیهام  نوچ  و  ررکتی .  ینثتی و ال  ءیـشلا ال  فرـص  تسین  رارکت  لباق  فرـص  تیهام  هک  دناهتفگ  يور  نیا  زا  تسین و 

دوشیم و نآ  ضراع  نهذ  رد  اهنت  تیلک  فصو  هتبلا  هک  دناهدیمان  یعیبط  یلک  ارنآ  تسا  رامـشیب  دارفا  رب  قابطنا  لباق  يوهام  تدحو 
هب دـباییم .  ققحت  تایئزج  دارفا و  تروص  هب  دـشابیم و  هصخـشم  ضراوع  اب  طولخم  هشیمه  جراخ  رد  دـش  هتفگ  هک  هنوگناـمه  هنرگ 

یلک دـندارفا و  نامه  تسه  جراخ  رد  هچنآ  ای  دراد  دوجو  جراخ  رد  مه  یعیبط  یلک  دوخ  ایآ  هک  هدـش  حرطم  يرگید  هلئـسم  نآ  لابند 
یلک هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  نیققحم  رظن  هرخالاب  هتفای و  ماجنا  یناوارف  تاشقانم  اهثحب و  نآ  رـس  رب  دـباییم و  ققحت  نهذ  رد  اهنت  یعیبط 

یعیبط یلک  ققحت  رد  ار  هطـساو  شقن  دارفا  دـشابیم و  شدارفا  دوجو  هب  نآ  دوجو  هکلب  دوشیمن  دوجوم  جراـخ  رد  دوخب  دوخ  یعیبط 
رد تطاسو  ناونع  هب  یعیبط  یلک  ققحت  يارب  دارفا  تطاـسو  اـیآ  هک  دوشیم  حرطم  يرگید  قیقد  لاؤس  اـجنیا  رد  یلو  دـننکیم .  ءاـفیا 
زا ریغ  يرگید  دوجو  اب  هقیقح  یعیبط  یلک  هک  دوشیم  نیا  بجوم  دارفا  تطاسو  ایآ  نخـس  رگید  هب  ضورع  رد  تطاسو  اـیتسا  توبث 

فاصتا بجوم  دارفا  تطاسو  هکنیا  ای  دوش  دـجاو  شدوخ  يارب  یقیقحتفـص  ناونع  هب  ار  تیدوجوم  تفـص  دـبای و  ققحت  دارفا  دوجو 
هلیـسو هب  یلک  صخـشت  هـیرظن  رب  یمالـسا  هفـسالف  فرط  زا  یلاکـشا  رگید  يوـس  زا  ددرگیم .  تیدوـجوم  هـب  نآ  يزاـجم  یـضرع و 

زا دوشیم و  تیلک  هب  فصتم  نهذ  رد  هک  دنتـسه  یتیهام  ياراد  عقاو  رد  مه  ضراوع  زا  کی  ره  هکنیا  رب  ینبم  هدش  هصخـشم  ضراوع 
تسیچ و اهنآ  شخب  صخشت  هک  دوشیم  رارکت  اهنآ  دوخ  هرابرد  لاؤس  نیا  دنکیرش و  ضورعم  تیهام  اب  صخـشت  هب  زاین  رد  يور  نیا 

صخشت هک  داد  هئارا  ار  لح  هار  نیا  یباراف  ماجنارس  ددرگیم .  ضورعم  هیلک  تیهام  صخـشت  بجوم  ياهیلک  تایهام  مامـضنا  هنوگچ 
رد اهنآ  زا  کی  ره  صخشت  هک  ار  هصخشم  ضراوع  اما  دباییم و  صخـشت  دوجو  اب  عقاو  رد  یتیهام  ره  تسا و  ینیع  دوجو  یتاذ  همزال 

بجوم هقیقح  هکنیا  هن  دروآ  باـسح  هب  ناوتیم  ضورعم  تیهاـم  صخـشت  زا  ییاـههناشن  ناونع  هب  اـهنت  دـشابیم  شدوخ  دوـجو  ورگ 
رد هکنیا  ات  تفای  دشر  اجیردت  هک  تسا  دوجو  تلاصا  هب  لوق  هناوج  نیتسخن  یباراف  نخس  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  دنوشب .  نآ  صخشت 
هب انمض  میداد و  هک  يرصتخم  حیضوت  نیا  اب  دمآ .  رد  هیلاعتم  تمکح  رد  يداینب  لقتسم و  هلئسم  کی  تروص  هب  نیهلاتملا  ردص  نامز 

رارق شهوژپ  دروم  حرط و  نکاس  هب  ءادتبا  روط  هب  هک  تسین  ياهلئسم  دوجو  تلاصا  هلئسم  هک  دش  نشور  میدرک  هراشا  يددعتم  لئاسم 
یمگردرـس ماـهبا و  بجوـم  یفـسلف  هلئــسم  نیتـسخن  ناوـنع  هـب  نآ  ندرک  حرط  ارچ  هـک  دز  سدـح  ناوـتیم  اـجنیا  زا  دـشاب و  هـتفرگ 

نیا حرط  هزیگنا  هک  دـنباییمنرد  یتـسرد  هب  مه  زاـب  نآ  نوماریپ  ثحب  رد  داـیز  تقو  فرـص  زا  دـعب  هک  يروط  هب  دوشیم  نایوجـشناد 
نآ ناوتب  دبایب و  ار  دوخ  هتسیاش  ياج  دوجو  تلاصا  هلئسم  هکنیا  يارب  سپ  دنک .  لح  دناوتیم  ار  یفسلف  لکـشم  هچ  هدوب و  هچ  هلئـسم 

مینک و هراشا  دـننکیم  مهارف  ار  نآ  نییبت  هنیمز  نینچمه  حرط و  هنیمز  هک  يرگید  لئاسم  هب  ـالبق  دـیاب  درک  نییبت  ینـشور  تروص  هب  ار 
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میزادرپب و ثحبم  نیا  رد  زاین  دروم  میهافم  تاحالطصا و  حیضوت  هب  سپس  مییامن  ذاختا  ار  یـصخشم  حیحـص و  عضوم  کی  ره  هرابرد 
لح رد  نآ  نایاش  ریثات  مه  دوشیم و  لح  ینشور  لکـش  هب  مه  هک  تسا  تروص  نآ  رد  میهد و  رارق  ثحب  دروم  ار  هلئـسم  لصا  هاگنآ 

ددرگیم راکشآ  یفسلف  مهم  لئاسم  رگید 

دوجو موهفم  اب  نهذ  ییانشآ  تیفیک 

راب نیتسخن  یمالسا  هفسالف  نایم  رد  هدیسرن و  ام  تسد  هب  موهفم  نیا  عازتنا  تیفیک  هرابرد  ینایب  نیشیپ  هفسالف  زا  میدرک  هراشا  هکنانچ 
شلـصاح هک  دـنراد  ینایب  همکحلا  هیاهن  رد  نینچمه  هفـسلف و  لوصا  رد  ناشیا  دـناهتخادرپ  بلطم  نیا  هب  هیلع  هللا  ناوضر  داتـسا  موحرم 

هک دریگیم  یفرح  یموهفم  نآ  زا  نهذ  دـباییم و  اروضحتسا  سفن  لعف  عقاو  رد  هک  ار  ایاضق  رد  طبار  دوجو  ءادـتبا  ناسنا  تسا : نیا 
هفاضا دیق  اب  ار  دوجو  یمسا  موهفم  درگنیم و  یلالقتسا  تروص  هب  ار  نآ  سپـس  دوشیم  تیاکح  نآ  زا  تسا  هملک  اب  یـسراف  نابز  رد 

تـسخن تسا  دنمـشناد  یلع  هلمج  رد  الثم  دـنکیم  كرد  قلطم  تروص  هب  هدرک  فذـح  ارنآ  دـیق  دـعب  دـنکیم و  عازتنا  فاضم  دوجو 
رـسیم هـلمج  نمــض  رد  زج  نآ  روـصت  یفرحتـسا و  ییاـنعم  هـک  دریگیم  یلع  يارب  شناد  توـبث  هـب  سفن  مـکح  زا  ار  تـسا  ياـنعم 

دیامنیم و ریـسفت  ءادتبا  هب  ار  نآ  هدرک  ظاحل  القتـسم  ار  زا  یفرح  يانعم  هکنانچ  دـنکیم  ظاحل  لقتـسم  تروص  هب  ار  نآ  سپـستسین 
يانعم نمـضتم  یفاضا و  موهفم  کی  هک  ار  یلع  يارب  شناد  توبث  ياـنعم  بیترت  نیدـب  دـنکیم و  ءادـتبا  رب  تلـالد  زا  هملک  دـیوگیم 

دیاش یلو  دوشیم .  لئان  دوجو  قلطم  لقتسم و  يانعم  هب  هدرک  فذح  ارنآ  تبسن  هفاضا و  تیثیح  هاگنآ  دروآیم  تسد  هب  تسا  تبـسن 
رد مینکیم و  رکذ  اجنیا  رد  ار  نآ  هنومن  هک  داد  هئارا  یفـسلف  میهافم  ریاس  دوجو و  موهفم  اـب  نهذ  ییانـشآ  يارب  يرتهداـس  ناـیب  ناوتب 

هدـهاشم شدوخ  رد  ار  سرت  ـالثم  یناـسفن  تیفیک  کـی  سفن  هک  یماـگنه  تسا : نیا  نآ  درک و  میهاوخ  هراـشا  نآ  هب  مه  رگید  دراوم 
دوشیم دعتـسم  نهذ  دومن  هسیاقم  رگیدکی  اب  سرت  نادقف  لاح  رد  سرت و  لاح  رد  ار  دوختلاح  ود  نآ  ندـش  فرط  رب  زا  دـعب  درک و 
تبـسن هفاـضا و  دـیق  زا  اـهنآ  دـیرجت  زا  سپ  دـنک و  عازتـنا  ار  سرت  مدـع  موهفم  مود  تلاـح  زا  سرت و  دوجو  موهفم  لوا  تلاـح  زا  هک 
هسیاقم زا  دوریم و  راک  هب  مه  یفـسلف  میهافم  ریاس  عازتنا  رد  هک  تسا  ياهویـش  نیا  دروایب .  تسد  هب  ار  مدع  دوجو و  قلطم  ياهموهفم 
موهفم دـننام  ددرگیم  راکـشآ  میهافم  نیا  ندوب  تفج  زار  اـجنیا  زا  دوشیم و  عازتنا  لـباقتم  موهفم  ود  یـصاخ  هاگدـید  زا  دوجوم  ود 

اب يوهام  میهافم  ياهقرف  زا  یکی  هک  میدرک  ناـیب  مهدزناـپ  سرد  رد  ریغتم و  تباـث و  لـعفلاب  هوقلاـب و  ینهذ  یجراـخ و  لولعم  تلع و 
هسیاقم ینهذ و  نورد  تیلاعف  هب  زاین  مود  هتسد  یلو  دباییم  ساکعنا  نهذ  رد  کیتاموتا  روط  هب  لوا  هتسد  هک  تسا  نیا  یفـسلف  میهافم 

مدع دوجو و  لباقتم  موهفم  ود  عازتنا  دادعتـسا  یناسفن  تلاح  ود  هسیاقم  هلیـسو  هب  نهذ  هنوگچ  هک  میدید  مه  اجنیا  رد  دراد و  لیلحت  و 
دنکیم ادیپ  ار 

تایهام اب  نهذ  ییانشآ  تیفیک 

زا یضعب  دننکیم و  ریـسفت  اهنآ  یلبق  هدهاشم  يروآدای  ای  درجم  قیاقح  هدهاشم  هب  ار  تایهام  كاردا  هک  ناینوطالفا  لوق  زا  رظن  فرص 
رب دریذپیم و  تروص  هصخشم  ضراوع  زا  صاخ  تاکردم  دیرجت  هار  زا  تایهام  كاردا  هک  تسا  نیا  هفسالف  نیب  روهشم  رگید  لاوقا 

رصحنم عاونا  دروم  رد  هک  دنامیم  یقاب  لاؤس  نیا  ياج  الوا  یلو  دننادیم  مزال  ار  صخشم  یئزج و  دروم  دنچ  كاردا  مدقت  ساسا  نیا 
اریز تفگ  دیاب  هچ  دنتـسه  یتایهام  ياراد  ناشدوخ  لوق  هب  هک  ضراوع  دوخ  دروم  رد  ایناث  دریگیم و  ماجنا  دیرجت  نیا  هنوگچ  درف  رد 

 . دیآیم تسد  هب  یلک  تیهام  اهنآ  ریشقت  دیرجت و  اب  هک  تسا  ياهصخشم  ضراوع  ياراد  هک  تفگ  ناوتیمن  یـضرع  رما  ره  دروم  رد 
 . تسا هفـسلف  نازوـمآون  نهذ  هب  بلطم  بیرقت  يارب  یلیثـمت و  یناـیب  هفـسالف  ناـیب  نیا  هک  دـناهدومرف  ناـگرزب  زا  یـضعب  يور  نـیا  زا 

يارب یـصخش  كاردا  کی  مدـقت  اهنت  دوشیم و  لصاح  لقع  يارب  هک  تسا  یلاعفنا  كاردا  کی  يوهاـم  موهفم  هک  تسا  نیا  تقیقح 
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لایخ هوق  رد  يدحاو  یسح  كاردا  لابند  هب  هک  تسا  یـصاخ  یلاعفنا  كاردا  یلایخ  كاردا  هک  هنوگنامه  دنکیم  تیافک  نآ  لوصح 
ساکعنا لقع  رد  نآ  یلک  موهفم  لایخ و  هوق  رد  نآ  یلایخ  تروص  دـید  ار  يدیفـس  گنر  ام  مشچ  هک  یماـگنه  ـالثم  دـباییم .  ققحت 
شیادیپ بجوم  هچنآ  رگید .  یـصخش  یـسح و  تاکردم  ریاس  دروم  رد  نینچمه  دوشیم و  ریبعت  يدیفـستیهام  هب  نآ  زا  هک  دـباییم 

دننام بکرم  تادوجوم  رد  هک  تسا  نیا  دوشیم  لـصاح  ضراوع  ریـشقت  دـیرجت و  هار  زا  یلک  تیهاـم  كرد  هک  هدـش  ياهیرظن  نینچ 
هتخانـش ینهذ  تاجاتنتـسا  اهلیلحت و  هیزجت و  یملع و  ياهرازبا  کـمک  اـب  یتح  فلتخم و  ساوح  اـب  اـهنآ  فاـصوا  ءازجا و  هک  ناـسنا 
تایتاذ عماج  هک  داد  تبـسن  اهنآ  هب  ار  يدحاو  تیهام  ناوتیم  هنوگچ  ددرگیم  عازتنا  اهنآ  زا  ینوگانوگ  یلقع  میهافم  اعبط  دوشیم و 

اهنآ لاوز  لدبت و  لیدـبت و  هک  یتاهج  تخانـش  ار  اهنآ  یـضراع  تاهج  دـیاب  تسخن  هک  دناهدیـشیدنا  نینچ  دراوم  نیا  رد  دـشاب .  اهنآ 
دوشیمن و لیاز  وا  تیناسنا  دـییارگ  یهایـس  هب  يدیفـس  زا  ناسنا  تسوپ  گنر  رگا  الثم  دوشیمن  دوجوم  نآ  لـصا  نتفر  نیب  زا  بجوم 

تبـسن فاصوا  تاهج و  نیا  همه  سپ  دیآیم  دیدپ  يو  یناور  تالاح  یندـب و  تافـص  ریاس  ضرع و  لوط و  رد  هک  یتارییغت  نینچمه 
یتاذ ریغ  فاصوا  نتخانش  يارب  اههار  نیرتهب  زا  یکی  درک و  فذح  ار  اهنآ  دیاب  يو  تیهام  نتخانـش  يارب  دنتـسه و  یـضراع  ناسنا  هب 

فلتخم ضراوع  تافـص و  ياراد  هک  میریگب  رظن  رد  ار  ناسنا  درف  دـنچ  دـیاب  سپ  دـنکیم  توافت  فلتخم  دارفا  رد  مینیبب  هک  تسا  نیا 
رگید دوش  بلس  ناسنا  زا  رگا  هک  یمیهافم  هب  میـسرب  ات  تسین  ناسنا  یتاذ  اهنآ  زا  مادکچیه  هک  میربب  یپ  اهنآ  فالتخا  هار  زا  دنتـسه و 
نیدـب دوب و  دـنهاوخ  يو  تیهام  هدـنهد  لیکـشت  دارفا و  همه  نیب  كرتشم  یتاذ و  میهافم  نامه  اهنآ  دـنام و  دـهاوخن  یقاب  وا  تیناـسنا 
تیاکح بکرم  تیهام  رد  یـصاخ  یتاذ  تیثیح  زا  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هک  دناهتـسناد  یلوصف  ساـنجا و  ياراد  ار  بکرم  تاـیهام  بیترت 
یسررب دروم  هفـسلف  رد  دیاب  هک  تسا  ياهعوضوم  لوصا  رب  ینتبم  بلاطم  نیا  اما  تسا .  هدش  نایب  کیـسالک  قطنم  رد  هکنانچ  دنکیم 

تیهام تروص  هب  هک  دنتـسه  يدحاو  يدوجو  دودح  دـحاو و  دوجو  ياراد  بکرم  تادوجوم  زا  کی  ره  ایآ  هکنیا  هلمج  زا  دریگ  رارق 
هطبار دناسریمن و  ینایز  روبزم  تدحو  هب  ءازجا  ترثک  هنوگچ  تسیچ و  اهنآ  یقیقح  تدحو  كالم  دوش و  سکعنم  نهذ  رد  يدحاو 
دوجو ای  دنادوجوم  تیلعف  فصو  هب  لک  نمض  رد  ءازجا  همه  ایآ  تسا  یلکـش  هچ  هب  لک  اب  اهنآ  عومجم  هطبار  رگیدکی و  اب  ءازجا  نیب 

عقاو رد  دـنوشیم  هدـیمان  بکرم  دوجوم  تاموقم  ءازجا و  ماـن  هب  هچنآ  هکنیا  اـی  تسا و  هوقلاـب  لـک  نمـض  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  اـی  همه 
دوجوم اـهنآ  عومجم  هحماـسم  يور  زا  دـنهدیم و  لیکـشت  ار  دوجوم  نآ  تقیقح  هک  دنتـسه  يرگید  طیـسب  دوجو  شیادـیپ  زاـسهنیمز 
راگزاس الماک  لصف  سنج و  یقطنم  يروئت  اب  هک  ددرگ  لح  یتروص  هب  اهنآ  زج  لئاسم و  نیا  هکنیا  ضرف  هب  دوشیم .  هدیمان  يدـحاو 

ره هرخالاب  دومن و  هیجوت  تروص  نیا  هب  ناوتیمن  ار  طیـسب  تایهام  كاردا  دوب و  دـهاوخ  قداص  بکرم  تاـیهام  دروم  رد  هزاـت  دـشاب 
دنام دهاوخ  یقاب  دوخ  ياجب  طیاسب  تفرعم  هرابرد  لاؤس  دباییم و  لیکشت  طیسب  تیهام  دنچ  زا  یبکرم  تیهام 

هصالخ

نیمه هب  دوجو  موهفم  دروم  رد  هفسالف  - 2 دـنیآیم .  تسد  هب  نهذ  رد  یجراخ  تایعقاو  ساکعنا  زا  دوجو  موهفم  يوهام و  موهفم  - 1
تـسد هب  هصخـشم  ضراوع  دیرجت  زا  هک  دناهتفگ  يوهام  موهفم  دروم  رد  - 3 تسا .  یهیدب  ماع  میهافم  زا  هک  دـناهدرک  ءافتکا  هزادـنا 
ققحت ضراوع  اـب  طولخم  تروـص  هب  جراـخ  رد  هک  دـناهدیمان  یعیبـط  یلک  ارنآ  تسا  رامـش  یب  دارفا  رب  قدـص  لـباق  نوـچ  دـیآیم و 

یلک دوجو  هراـبرد  - 4 دـشابیم .  ضراوع  زا  صلاـخ  يراـع و  هک  تسا  نآ  ینهذ  موـهفم  هب  صوـصخم  نآ  تیلک  فـصو  دـباییم و 
رظن نیا  هرابرد  - 5 دوشیم .  دوجوم  دارفا  دوجو  تطاسو  اب  هک  تسا  نیا  نیققحم  رظن  هدـش و  زاربا  یفلتخم  ياـهرظن  جراـخ  رد  یعیبط 

صخشت نیشیپ  هفسالف  - 6 ضورع .  رد  تطاسو  ایتسا  توبث  رد  تطاـسو  لـیبق  زا  دارفا  تطاـسو  اـیآ  هک  دوشیم  حرطم  یقیقد  لاؤس 
هیلک تاـیهام  ناونع  هب  مه  ضراوع  هک  دوب  دراو  ناـشیا  رب  لاکـشا  نیا  یلو  دـندرکیم  هیجوـت  هصخـشم  ضراوـع  هلیـسو  هب  ار  تیهاـم 

رد یتیهام  ره  تسا و  دوجو  یتاذ  همزال  صخـشت  هک  درک  تباث  یباراف  هکنیا  اـت  دـندرگ  ضورعم  تیهاـم  صخـشت  بجوم  دـنناوتیمن 
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ردـص موحرم  هکنیا  اـت  درک  دـشر  اجیردـت  هک  دوب  دوجو  تلاـصا  هب  لوـق  هناوـج  یباراـف  هیرظن  نیا  - 7 دـباییم .  صخـشت  دوجو  هیاس 
رثکا يو  زا  لبق  هک  تفگ  ناوتیم  تخاس و  حرطم  هیلاـعتم  تمکح  يداـینب  لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  ار  دوجو  تلاـصا  هلئـسم  نیهلاـتملا 

هب دبایب و  یفـسلف  لئاسم  نایم  رد  ار  شدوخ  هاگیاج  دوجو  تلاصا  ثحبم  هکنیا  يارب  - 8 تشاد .  تیهام  تلاصا  گنهآ  یفسلف  لئاسم 
همالع موحرم  - 9 دوش .  هراشا  دـننکیم  مهارف  ار  نآ  نییبت  ای  حرط  هنیمز  هک  یلئاسم  هب  تسخن  تسیاـبیم  ددرگ  نییبت  ینـشور  تروص 
تروص نیا  هب  ار  نآ  دـندمآ و  رب  دوجو  موهفم  اـب  نهذ  ییانـشآ  تیفیک  ناـیب  ددـص  رد  راـب  نیتـسخن  يارب  هیلع  هللا  ناوـضر  یئاـبطابط 

فذح نآ و  هب  یلالقتسا  شرگن  اب  سپـس  دوشیم و  انـشآ  تسا  ایاضق  رد  طبار  دوجو  موهفم  اب  تسخن  ناسنا  نهذ  هک  دناهدرک  ریوصت 
اب نهذ  هک  تسا  نیا  داد  هئارا  ناوتیم  هک  يرتهداس  نایب  - 10 ددرگیم .  لئان  دوجو  قلطم  یمسا و  موهفم  كرد  هب  هفاضا  تبسن و  دیق 

جودزم میهافم  ریاس  هراب  رد  ار  نایب  نیا  ریظن  دنکیم  عازتنا  ار  مدع  دوجو و  موهفم  یناسفن  تالاح  نتفر  نیب  زا  ندـمآ و  دـیدپ  هب  هجوت 
هبنج دوشیم و  لصاح  لقع  رد  اهنآ  موهفم  ساکعنا  هلیسو  هب  طیـسب  تایهام  اب  نهذ  ییانـشآ  - 11 تسناد .  يراج  ناوتیم  زین  یفـسلف 
دیاب هک  دراد  یلوصا  هب  زاین  بکرم  تایهام  نتخانـشتیفیک  نایب  اما  تسا و  نینچ  زین  یلایخ  ياهتروص  دروم  رد  هکناـنچ  دراد  یلاـعفنا 

زا یتاذ  تاهج  صیخشت  ینهذ و  ياهیلیلحت  اب  تایهام  هک  تسا  نیا  نییقطنم  هفسالف و  نایم  روهشم  - 12 دریگ .  رارق  یسررب  دروم  ادعب 
دـشاب مامت  بکرم  تایهام  دروم  رد  نایب  نیا  هکنیا  ضرف  هب  یلو  دنوشیم  هتخانـش  یلوصف  سانجا و  ندروآ  تسد  هب  یـضرع و  تاهج 

تسناد يراج  طیسب  تایهام  دروم  رد  ار  نآ  ناوتیمن 

تیهام ماکحا  مجنپ -  تسیب و  سرد 

تیهام تارابتعا 

صلاخ فرـص و  تیهام  تسا و  هصخـشم  ضراوع  اب  طولخم  جراخ  رد  يدوجوم  ره  تیهام  هک  میدرک  لـقن  ءاـمکح  زا  لـبق  سرد  رد 
رد هک  طولخم  ای  هدـیقم  تیهاـم  یکی  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  تیهاـم  يارب  راـبتعا  ود  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  دـباییم  ققحت  نهذ  رد  اـهنت 
هب رابتعا  ار  یمود  ءیـش و  طرـشب  رابتعا  ار  لوا  رابتعا  تسا  روصت  لباق  نهذ  رد  طقف  هک  هدرجم  تیهام  يرگید  دباییم و  ققحت  جراخ 

تیجراختیثیح و هن  هک  دـنناوخیم  طرـشب  رابتعا ال  ار  نآ  دنرمـشیم و  تیهام  يارب  يرگید  رابتعا  ار  اهنآ  مسقم  دـنمانیم و  ـال  طرش 
یلک ارنآ  یجراخ و  دوجو  زا  ای  ضراوع  زا  ندوب  یلاخ  تینهذ و  تیثیح  هن  هدـش و  ظاحل  نآ  رد  دوجو  هب  دـیقت  ای  ضراوع  اب  طـالتخا 

ود ره  اب  يور  نیا  زا  دیرجت  دیق  هن  طالتخا و  دـیق  هن  درادـن  یطرـش  دـیق و  هنوگچیه  یعیبط  یلک  نوچ  هک  دـندقتعم  دـنمانیم و  یعیبط 
تبـسانم نیمه  هب  هدرجم و  تیهام  اب  هارمه  نهذ  رد  مه  تسه و  هدـیقم  تیهام  اب  هارمه  جراخ  رد  مه  ینعی  دوشیم  عمج  رگید  راـبتعا 

تیهام دوخ  هب  ام  هجوت  هک  یماگنه  ینعی  هیئزج  هیلک و ال  همودـعم و ال  هدوجوم و ال  یه ال  الا  تسیل  یه  ثیح  نم  هیهاـملا  دـنیوگیم 
هن مدع و  يانعم  هن  تسا و  دوجو  يانعم  نمـضتم  هن  هک  تشاد  میهاوخ  ار  یموهفم  اهنت  میریگن  رظن  رد  ار  يرگید  تیثیح  چـیه  دـشاب و 
مه مدـع و  هب  فصتم  مه  دوشیم و  دوـجو  هب  فـصتم  مه  تهج  نیا  زا  ار و  ندوـب  یئزج  ياـنعم  هن  درادرب و  رد  ار  ندوـب  یلک  ياـنعم 
هب فاـصوا  نیا  همه  نخـس  رگید  هب  دنـشابیم و  نآ  تاذ  زا  جراـخ  هک  یتافـص  ناونع  هب  یلو  یئزج  هب  مه  ددرگیم و  یلک  هب  فصتم 
اریز دندرگیمن  لمح  نآ  رب  یلوا  لمح  روط  هب  اهنآ  زا  مادکچیه  یلو  دنوشیم  لمح  یعیبط  یلک  طرـشب  تیهام ال  رب  عیاش  لمح  روط 

نآ دنربیم و  راک  هب  زین  يرگید  دروم  رد  ار  طرـشب ال  طرـشب و  ریبعت ال  ءامکح  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  دنرادن .  نآ  اب  یموهفم  تدحو 
تروص هدام و  زا  بکرم  یجراخ  دوجوم  هاگره  هکنآ  حیـضوت  تسا  تروص  هداـم و  موهفم  لـصف و  سنج و  موهفم  نیب  قرف  ماـقم  رد 

رگا هک  توافت  نیا  اب  دـنهد  لیکـشت  ار  تیهام  نآ  لصف  سنج و  انیع  تسا  نکمم  هک  دوشیم  هتفرگ  یموهفم  اهنآ  زا  کی  ره  زا  دـشاب 
تفگ ناوتیم  ناسنا  لصف  سنج و  دروم  رد  الثم  دـنرگیدکی و  رب  لـمح  لـباق  میریگب  رظن  رد  لـصف  سنج و  ناونع  هب  ار  اـهموهفم  نآ 
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ندب حور و  زا  مادکچیه  هکنانچ  دنتـسین  رگیدـکی  رب  لمح  لباق  میهد  رارق  تروص  هدام و  زا  یکاح  ار  اهنآ  رگا  یلو  تسا  ناویح  قطان 
سنج و هک  تسا  نیا  تروص  هدام و  موهفم  اب  لصف  سنج و  موهفم  نیب  قرف  دـنیوگیم  یماقم  نینچ  رد  تسین  رگیدـکی  رب  لمح  لباق 
 . دنراد كارتشا  یظفل  رظن  زا  طقف  درادن و  یلبق  حالطصا  هب  یطبر  حالطصا  نیا  طرشب ال .  تروص  هدام و  یلو  دنتـسه  طرـشب  لصف ال 

تسا ادیپ  نآ  ناونع  زا  هکنانچ  ینهذ و  يرما  افرـص  تیهام  تارابتعا  فالتخا  ددعت و  هک  تسا  نیا  مینک  ناشنرطاخ  دیاب  هک  ار  ياهتکن 
مه تیهام  تلاصا  رگا  هکلب  تسین  یفلتخم  ینیع  ياهدوجو  اهنآ  ءازا  رد  اهنت  هن  درادن و  یجراخ  ینیع و  اشنم  چیه  دـشابیم و  يرابتعا 

دوب دهاوخن  مه  يددعتم  تایهام  اهنآ  ربارب  رد  دوشتباث 

یعیبط یلک 

یطرشب یمسقم و ال  رابتعا  نامه  زا  تسا  ترابع  نآ  دمآ و  تسد  هب  مه  یعیبط  یلک  فیرعت  انمض  تیهام  فلتخم  تارابتعا  یسررب  زا 
هراشا یلک  هژاو  تسا و  هدشن  ظاحل  مه  یجراخ  دوجو  ای  ضراوع  زا  ندوب  یلاخ  دیرجت و  دیق  یتح  يدـیق  هنوگچیه  نآ  رد  هک  تیهام 

هک تسا  یلک  موهفم  ناـمه  یلوا  زا  روظنم  هک  تسا  یلقع  یلک  یقطنم و  یلک  زا  زارتـحا  يارب  یعیبـط  هژاو  دارفا و  نیب  نآ  كارتـشا  هب 
اهنت هک  تسا  طرـشب ال  درجم و  تیهام  هلمج  زا  ضورعم و  میهافم  نامه  یلقع  یلک  زا  روظنم  دوشیم و  رگید  میهافم  ضراع  نهذ  رد 

رد هقباـس  رپ  ياـهثحب  زا  یکی  هک  میدرک  هراـشا  ـالبق  تسا .  یقطنم  یلک  موهفم  يارب  ینهذ  قادـصم  دـباییم و  قـقحت  لـقع  فرظ  رد 
رصحنم نآ  دوجو  هک  تفگ  دیاب  ای  دراد  دوجو  مه  جراخ  رد  تفگ  ناوتیم  ایآ  هک  تسا  یعیبط  یلک  دوجو  هراب  رد  ثحب  هفسلف  خیرات 

تـسا نکمم  دشابیم .  درف  هب  رـصحنم  تایلک  ریظن  دـنکیم و  قدـص  ضراوع  زا  درجم  تیهام  ینعی  یلقع  یلک  رب  اهنت  تسا و  نهذ  هب 
فـصو هب  یجراخ  دوجوم  چیه  هک  دـش  هتفگ  البق  هک  یبلطم  اب  دراد  تافانم  جراخ  رد  یعیبط  یلک  دوجو  هب  ندـش  لئاق  هک  دوش  روصت 

دوجو هب  نیلئاق  یلو  دـشاب .  هتـشاد  دوجو  یعیبط  یلک  مان  هب  يزیچ  جراـخ  رد  هک  تفریذـپ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دـباییمن  ققحت  تیلک 
روظنم هکلب  دـبای  ققحت  جراخ  فرظ  رد  تیلک  فصو  هب  هک  تسین  نیا  جراخ  رد  نآ  دوجو  زا  روظنم  هک  دـناهداد  حیـضوت  یعیبط  یلک 

هب فـصتم  هک  تسا  اـج  نآ  رد  دـباییم و  قـقحت  مه  نهذ  رد  اـنیع  هک  تسا  دوـجوم  دارفا  نیب  كرتـشم  يرما  جراـخ  رد  هک  تسا  نیا 
طـالتخا و راـبتعا  ینعیتیها  رگید  راـبتعا  ود  مسقم  یعیبـط  یلک  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  نآ  یجراـخ  دوجو  هب  نیلئاـق  دوـشیم .  تیلک 

نز درم و  مسق  ود  هب  ار  ناـسنا  یتقو  هکناـنچ  دـشاب  دوجوم  مسق  ود  ره  نمـض  رد  هک  تسا  نیا  شندوب  مسقم  ياـضتقم  تسا و  دـیرجت 
تیهاـم رد  مه  دـیاب  زین  یعیبط  یلک  سپ  نز  مسق  رد  مه  تسا و  دوجوم  درم  مسق  رد  مه  تسا  اـهنآ  مسقم  هک  یناـسنا  مینکیم  میـسقت 

یلک سپ  تسا  جراـخ  فرظ  طولخم  تیهاـم  دوجو  فرظ  نوچ  دـیقم و  طولخم و  تیهاـم  رد  مه  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  درجم  یلقع و 
یقیقح و ریبعت  کی  هطولخم  تیهام  ریبعت  هک  تسا  نیا  هب  طونم  لالدتسا  نیا  ندوب  مامت  یلو  دوب .  دهاوخ  دوجوم  جراخ  رد  مه  یعیبط 

دـشاب دوجو  تیهام و  زا  بکرم  ای  هصخـشم  ضراوع  ضورعم و  تیهام  زا  یطولخم  هقیقح  یجراخ  دوجوم  دـشاب و  هحماـسم  زا  یلاـخ 
هدنیآ ياهـسرد  رد  نآ  رتشیب  حیـضوت  دـش و  هراشا  تایهام  اب  نهذ  ییانـشآ  تیفیک  نایب  رد  هکنانچ  تسین  تابثا  لباق  يزیچ  نینچ  یلو 

نیا زا  شیب  دوجو  ای  هصخـشم  ضراوع  اب  نآ  طالتخا  جراخ و  رد  یعیبط  یلک  دوجو  زا  روظنم  هک  دوش  هتفگ  هکنیا  رگم  دمآ .  دـهاوخ 
یعیبط یلک  موهفم  هک  تسا  نیا  روظنم  نخـس  رگید  هب  دنک و  عازتنا  ار  فلتخم  میهافم  نیا  یجراخ  دوجوم  زا  دناوتیم  لقع  هک  تسین 
ناـمگ یلو  دوشیم  لـمح  اـهنآ  رب  مه  دوجوم  موـهفم  یـضرع و  میهاـفم  هکناـنچ  تسا  یجراـخ  تادوـجوم  رب  قدـص  لـباق  تیهاـم  و 
جراـخ رد  یعیبط  یلک  دوجو  نیرکنم  رگید  يوس  زا  دـننک .  راـکنا  ینعم  نیا  هب  ارنآ  دوجو  مه  یعیبط  یلک  دوجو  نیرکنم  هک  دوریمن 

یلک مان  هب  يرگید  زیچ  دوجو  يارب  ییاـج  نیا  رب  اـنب  دوشیمن  تفاـی  تاـیهام  دارفا  زج  يزیچ  جراـخ  فرظ  رد  هک  دـناهدرک  لالدتـسا 
دوخ زا  ریغ  يرگید  ضراوع  اب  هارمه  دیریگب  رظن  رد  ار  تیهام  زا  يدرف  ره  هک  هدش  هداد  خساپ  لالدتـسا  نیا  زا  دنامیمن .  یقاب  یعیبط 

تیهاـم ءزج  روما  نیا  هک  تسین  یکـش  دـشابیم و  ضراوع  رگید  گـنر و  ضرع و  لوط و  اـب  هارمه  ناـسنا  درف  هکناـنچ  تسا  تیهاـم 
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دوجو یکرتشم  تیثیح  دارفا  همه  رد  سپ  دوشیمن  تیهام  لدـبت  ددـعت و  بجوم  اهنآ  رییغت  فالتخا و  تهج  نیمه  هب  دنتـسین و  ناـسنا 
درف هچنآ  ینعیتسا  هدـش  طـلخ  ضرعلاـب  درف  تاذـلاب و  درف  نیب  خـساپ  نیا  رد  هک  تسا  نشور  اـما  تسا .  یعیبط  یلک  ناـمه  هک  دراد 

ناونع هب  اهنآ  یگمه  هحماسم  يور  زا  هک  تسا  یـضرع  يرهوج و  فلتخم  تایهام  دارفا  زا  ياهعومجم  عقاو  رد  دوشیم  هدـیمان  ناـسنا 
ینعی دـشابیم  فلتخم  ضراوع  ضورعم  يرهوج و  درف  ناـمه  ناـسنا  تاذـلاب  یلـصا و  درف  هک  یتروـص  رد  ددرگیم  یقلت  ناـسنا  درف 
دوجو ناـسنا  یعیبط  یلک  ماـن  هب  يرگید  زیچ  نآ  زج  دوریم و  رامـش  هب  دارفا  همه  نیب  كرتشم  ناـسنا و  یتاذ  تیثیح  هک  يزیچ  ناـمه 
دوجو رانک  رد  هک  تسین  نیا  جراخ  رد  نآ  دوجو  زا  روظنم  هک  دناهتشاد  راهظا  یعیبط  یلک  دوجو  هب  نیلئاق  زا  نیققحم  ماجنارس  درادن . 

یلو دـشابیم .  شدارفا  دوـجو  هب  یعیبـط  یلک  دوـجو  هک  تسا  نیا  روـظنم  هکلب  دـشاب  هتـشاد  اـهنآ  زا  يزاـحنم  لقتـسم و  دوـجو  دارفا 
تلع یعیبط و  یلک  دوجو  توبث  رد  هطـساو  درف  دوجو  هکنآ  یکیتسا  فلتخم  ریـسفت  ود  لباق  نخـس  نیا  هدـش  هراشا  ـالبق  هکناـنچمه 
يزیچ نینچ  یلو  درک  تاـبثا  جراـخ  رد  يدوجو  یعیبـط  یلک  يارب  هقیقح  ناوتیم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دوش و  هدرمـش  نآ  قـقحت 

دوش ضرف  نآ  لوـلعم  هک  يرگید  زیچ  دـشابیم  زین  تاذـلاب  درف  رب  لمتـشم  هک  ضرعلاـب  درف  زا  ریغ  جراـخ  رد  اریز  تسین  تاـبثا  لـباق 
یلک ققحت  يارب  درف  تطاـسو  زا  روـظنم  هکنآ  رگید  ریـسفت  تسناد  درف  لوـلعم  ناوـتیمن  ار  یلک  اـساسا  هکنیا  رب  هوـالع  درادـن  قـقحت 

رد تاذـلاب  درف  یناسنا  رهوج  دوجو  ضرعلاب  درف  یجراخ  صخـش  رب  ناسنا  موهفم  لمح  كالم  ینعی  دـشاب  ضورع  رد  تطاسو  یعیبط 
هظحالم هکنانچ  دـشابیم و  ناسنا  موهفم  يارب  تاذـلاب  یقیقح و  قادـصم  يو  تیناسنا  تیثیح  نامه  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا و  نآ 

نیمه هب  یعیبط  یلک  دوجو  هب  نیلئاق  هکنیا  رگم  تسین .  ضرعلاب  درف  نمـض  رد  تاذـلاب  درف  زج  يزیچ  تابثا  ریـسفت  نیا  همزال  دوشیم 
راکنا دروم  ییانعم  نینچ  دش  هراشا  هکنانچ  تسین و  درف  رب  تیهام  لمحتحـص  زج  يزیچ  مه  ام  روظنم  دـنیوگب  دـننک و  ءافتکا  هزادـنا 

نیرکنم نیتـبثم و  نیب  عازن  بیترت  نیدـب  هک  دـناهدومرف  ناـگرزب  زا  یـضعب  يور  نیا  زا  دوب .  دـهاوخن  مه  یعیبـط  یلک  دوـجو  نیرکنم 
ددرگیم زاب  یظفل  عازن  هب  یعیبط  یلک  دوجو 

تیهام صخشت  تلع 

دـیق و ره  اب  عامتجا  لباق  یلو  دوشیمن  ظاحل  نآ  رد  يدـیق  هنوگچیه  هک  تسا  طرـشب  تیهام ال  ناـمه  دـش  ناـیب  هکناـنچ  یعیبط  یلک 
اب جراـخ  رد  ددرگیم و  تیلک  هب  فصتم  دوشیم و  عمج  تسا  ـال  طرـش  هب  هک  هدرجم  تیهاـم  اـب  نهذ  رد  يور  نیا  زا  تسا و  یطرش 

عامتجا ياـنعم  میدرک  ناـشن  رطاـخ  سرد  نیمه  رد  هک  هنوگناـمه  هتبلا  ددرگیم .  تیئزج  هب  فصتم  دوشیم و  هارمه  هطولخم  تیهاـم 
ماغدا رگیدـکی  رد  ای  دـننک  ادـیپ  عامتجا  رگیدـکی  اب  لقتـسم  تیهام  ود  هک  تسین  نیا  هطولخم  تیهام  ای  هدرجم  تیهام  اـب  یعیبط  یلک 

یکی درگنب  نآ  هب  هنوگ  ود  هب  دـناوتیم  لقع  دـباییم  ررقت  نهذ  رد  هک  یماگنه  تیهام  ینعیتسا  رابتعا  ود  عامتجا  روظنم  هکلب  دـنوش 
رابتعا ال نامه  نیا  دـنک و  ظاحل  هصخـشم  ضراوع  زا  ارنآ  ندوب  یلاختیثیح  هکنیا  نودـب  دـهد  رارق  هجوت  دروم  ار  موهفم  لـصا  هکنآ 

تـسا ییـال  یطرـشب  راـبتعا  ناـمه  نیا  دـنک و  هظحـالم  مه  ار  ضراوع  زا  ندوب  هنهرب  تیثـیح  هکنآ  مود  تسا  یعیبـط  یلک  یطرـشب و 
جراخ نهذ و  نیب  كرتشم  هک  تیهاـم  لـصا  یکی  دـهد  رارق  ظاـحل  دروم  هنوگ  ود  هب  ار  جراـخ  رد  دوجوم  تیهاـم  دـناوتیم  نینچمه 
یناسک زا  رگا  لاح  ءیـش .  طرـشب  دـیقت و  رابتعا  ینعی  ضراوع  اب  نآ  طالتخا  تیثیح  مود  یعیبط و  یلک  یطرـشب و  رابتعا ال  ینعیتسا 

رد دوشیم  تیئزج  هب  یعیبـط  یلک  فاـصتا  بجوم  يرما  هچ  هک  دوش  لاؤس  دـننکیم  ناـیب  هنوگ  نیدـب  ار  نآ  تاراـبتعا  تیهاـم و  هک 
بجوم هچنآ  هک  داد  دنهاوخ  خساپ  اعبط  تسیچ  تیهام  صخشت  كالم  نخـس  رگید  هب  درادن و  ار  یفـصو  نینچ  ءاتـضقا  اتاذ  هک  یلاح 

دـشابیم جراخ  رد  دوجوم  تیهام  همزال  هک  تسا  هصخـشم  ضراوع  اب  طـالتخا  ناـمه  دوشیم  صخـشت  تیئزج و  هب  تیهاـم  فاـصتا 
دشابیم نهذ  رد  دوجوم  تیهام  همزال  هک  تسا  ضراوع  نیا  زا  نآ  ندوب  یلاخ  دوشیم  تیلک  هب  تیهام  فاصتا  بجوم  هچنآ  هکنانچ 

تیهام رگا  نینچمه  دیدرگیم و  تیلک  هب  فصتم  دشیم  ضراوع  زا  یلاخ  اضرف  یجراخ  دوجوم  رگا  هک  تسا  نآ  خـساپ  نیا  همزال  و 
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تـسین هدننک  عناق  هجو  چیه  هب  دوشیم  هظحالم  هکنانچ  خـساپ  نیا  اما  دـیدرگیم .  تیئزج  هب  فصتم  دـشیم  ضراوع  هب  نورقم  ینهذ 
تیهاـم اـت  هدـش  اـهنآ  صخـشت  تیئزج و  بجوم  يرما  هچ  هک  دوشیم  رارکت  مه  ضراوع  زا  کـی  ره  تیهاـم  هراـب  رد  لاؤس  نیا  اریز 
ضراوع هب  نورقم  مه  ینهذ  تیهام  رگا  هک  خساپ  نیا  همزال  نیا  رب  نوزفا  ددرگ  نیعتم  صخشتم و  اهنآ  صخـشت  هیاس  رد  مه  ضورعم 

ناـمه هک  یلقع  موهفم  تیلک  اریز  تسین  لوبق  لـباق  ددرگیم  یلک  دوش  ضراوع  زا  هنهرب  یجراـختیهام  رگا  ددرگیم و  یئزج  دوـش 
زین ددرگ  بلـس  ضراوع  هب  نارتـقا  اـب  هک  تسین  يزیچ  تسا  رامـشیب  دارفا  يارب  نآ  تیتآرم  ددـعتم و  قیداـصم  رب  نآ  قاـبطنا  تیلباـق 

هک یناسک  هکنانچ  دنک  ادیپ  ار  رامـشیب  دارفا  رب  قدـص  تیلباق  دوش  ضرف  ضراوع  زا  یلاخ  رگا  هک  تسین  ياهنوگ  هب  یجراخ  دوجوم 
تفای اهنآ  رد  رامـشیب  دارفا  زا  تیاکح  یگژیو  اریز  دنوش  اهنآ  تیلک  هب  لئاق  دنناوتیمن  دـننادیم  ضراوع  زا  یلاخ  ار  تادرجم  دوجو 

نامز و هدام و  دننام  يرگید  ياهزیچ  رد  ار  تیهام  صخـشت  كالم  هک  دـناهدمآرب  ددـص  رد  هفـسالف  زا  یـضعب  يور  نیا  زا  دوشیمن . 
صخشت كالم  هک  تسا  دراو  لاکـشا  نیا  اهنآ  همه  رب  دشخبیمن و  يدوس  مه  تاثبـشت  نیا  هک  تسا  نشور  یلو  دننک  وجتـسج  ناکم 

تیهام نارازه  ندرک  همیمض  هکنآ  لصاح  دوش .  يرگید  تیهام  صخـشت  بجوم  نآ  هب  نارتقا  ات  تسیچ  ناکم  نامز و  ای  هدام  تیهام 
تایهام هاوخ  دنـشاب و  يرهوج  تاـیهام  هاوخ  دوشیمن  نآ  صخـشت  بجوم  رگید  صخـشتمان  یلک و  تیهاـم  هب  صخـشت  دـقاف  یلک و 

صخـشت كالم  هلئـسم  يارب  یحیحـص  لح  هار  یمالـسا  گرزب  فوسلیف  یباراف  میراد  عالطا  ام  هک  اجنآ  ات  راب  نیتسخن  يارب  یـضرع . 
چیه ینعی  دـباییم  نیعت  دوجو  هیاـس  رد  اـهنت  تیهاـم  تسا و  دوجو  یتاذ  همزـال  صخـشت  هک  تسا  نیا  نآ  لـصاح  داد و  هئارا  تیهاـم 

هلیسو هب  دنچ  ره  دباییمن  نیعت  صخشت و  هاگچیه  ددعتم  قیداصم  دارفا و  رب  قدص  لباق  یلک و  تسا  یموهفم  هک  تهج  نآ  زا  یتیهام 
قدص یـضورفم  ددـعتم  دارفا  رب  دـیقم  موهفم  نامه  هک  دـنادیمن  لاحم  لقع  هرخالاب  اریز  دوش  درف  رد  رـصحنم  دـیق  اههد  ندرک  هفاضا 

درک وجتسج  رگید  تایهام  نارتقا  مامضنا و  رد  ناوتیمن  ار  صخشت  كالم  سپ  دشاب .  هتشادن  درف  کی  زا  شیب  جراخ  رد  هچ  رگ  دنک 
اـساسا دـشاب و  يرگید  یـصخش  دوجوم  کی  رگا  یتح  درادـن  ار  يرگید  دوجوم  رب  قدـص  تیلباق  اـتاذ  هک  تسا  ینیع  دوجو  نیا  هکلب 
یتیهام ره  تسا و  صخـشتم  اتاذ  هک  تسا  دوجو  هکنآ  هجیتن  دنـشابیم .  میهافم  ياهیگژیو  زا  لیبق  نیا  زا  یمیهاـفم  لـمح و  قدـص و 

رد یلوحت  اشنم  یباراف  خساپ  نیا  دوشیم .  ظاحل  نآ  يارب  دوجو  اب  هک  تسا  يداحتا  هیاس  رد  اهنت  ددرگ  صخـشت  تیئزج و  هب  فصتم 
روطب دنچ  ره  یفـسلف  ياهثحب  نامز  نآ  ات  اریز  دروآ  رامـش  هب  هفـسلف  خیرات  رد  یفطع  هطقن  قح  هب  ار  نآ  دیاب  دـیدرگ و  هفـسالف  شنیب 

ثحابم یلـصا  روحم  تیهام  تقیقح  رد  تخانـش و  دـیاب  تایهام  هلیـسو  هب  اهنت  ار  یجراخ  تادوجوم  هک  دوب  نیا  رب  ینتبم  هاگآ  دوخان 
ياهژیو ماکحا  ياراد  ینیع  دوجو  هک  دنتـسناد  دـش و  فوطعم  دوجو  يوس  هب  هفـسالف  هجوت  سپ  نآ  زا  یلو  دادیم  لیکـشت  ار  یفـسلف 
یفسلف ثحابم  همه  رب  تعرـس  هب  تسناوتن  رگنـشور  هطقن  نیا  هنافـساتم  یلو  تخانـش .  ناوتیمن  يوهام  ماکحا  هار  زا  ار  اهنآ  هک  تسا 
یمالسا ریبک  فوسلیف  ماجنارس  تفای و  دشر  هناوج  نیا  ات  دیشک  لوط  اهنرق  دزاس و  نوگرگد  ار  هفـسلف  هرهچ  يدوزب  دوش و  نکفا  وترپ 

وا دنچ  ره  تخاس  حرطم  هیلاعتم  تمکح  رد  لصا  نیرتيداینب  ناونع  هب  ار  دوجو  تلاصا  هلاسم  امـسر  يزاریـش  نیهلاتملا  ردـص  موحرم 
لابند ار  ناگتـشذگ  شور  نامه  یفـسلف  نوگانوگ  لئاسم  حرط  رد  اصوصخم  درکن و  اـهر  ار  ناینیـشیپ  هویـشثحابم  زا  يرایـسب  رد  مه 

نیا ناـیاپ  رد  دادیم .  هئارا  دوجو  تلاـصا  رب  ینبم  ار  دوخ  صاـخ  رظن  هک  دوب  یئاـهن  رظن  راـهظا  يریگهجیتـن و  ماـقم  رد  اـبلاغ  دوـمن و 
یلک دوجو  هژیو  هب  تیهاـم و  تاراـبتعا  نوماریپ  سرد  نیا  رد  هک  یبلاـطم  دوجو  تلاـصا  ساـسا  رب  هک  میهد  رکذـت  تسا  مزـال  ثحبم 

دهاوخ شریذپ  لباق  یلقع  رابتعا  کی  ناونع  هب  اهنت  مه  هطولخم  تیهام  دوجو  اساسا  دباییم و  يرگید  هرهچ  دش  نایب  جراخ  رد  یعیبط 
دوجو هب  ندش  لئاق  نامه  عقاو  رد  تیهام  تلاصا  هب  لوق  هاگتـساخ  هک  دشاب  هتفایرد  سرد  نیا  بلاطم  زا  رایـشوه  هدنناوخ  دـیاش  دوب و 

تسا یعیبط  یلک  يارب  یقیقح 

هصالخ
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طرشب رابتعا ال  هدرجم و  تیهام  ای  طرشب ال  رابتعا  هطولخم  تیهام  ای  ءیش  طرـشب  رابتعا  دناهدش  لئاق  رابتعا  هستیهام  يارب  ءامکح  - 1
لصف سنج و  موهفم  نیب  قرف  نایب  ماقم  رد  هک  دنراد  يرگید  حالطصا  طرشب ال  طرـشب و  ياههژاو ال  - 2 تسا .  یعیبط  یلک  نامه  هک 
تیهام مسقم  نآ  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  جراخ  رد  یعیبط  یلک  دوجو  هب  نیلئاـق  - 3 دـنوشیم .  هتفرگ  راک  هب  تروص  هداـم و  موهفم  اـب 

یلک سپ  دراد  دوجو  جراخ  رد  هطولخم  تیهام  دشاب و  هتشاد  دوجو  ماسقا  نمض  رد  دیاب  مسقم  نوچ  تسا و  هطولخم  تیهام  هدرجم و 
ضراوع هب  نورقم  تیهام  يارب  یجراخ  دوجو  تابثا  هب  طونم  لالدتـسا  نیا  ندوب  ماـمت  - 4 دوب .  دـهاوخ  دوجوم  جراخ  رد  مه  یعیبط 

نیا رب  اـنب  دـباییمن  ققحت  تاـیهام  دارفا  زج  يزیچ  جراـخ  رد  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  جراـخ  رد  یعیبط  یلک  دوجو  نیرکنم  - 5 تسا . 
دارفا نیب  كرتشم  تیثیح  ناـمه  یعیبط  یلک  هک  دـناهداد  خـساپ  نیتبثم  - 6 تسین .  یعیبـط  یلک  ماـن  هب  يرگید  زیچ  دوجو  يارب  ییاـج 

درف دوجو  نیققحم  - 8 رگید .  زیچ  هن  تسا  تیهام  تاذلاب  درف  نامه  تیثیح  نآ  هک  تسا  دراو  ینشور  لاکـشا  خساپ  نیا  رب  - 7 تسا . 
تسین و تابثا  لباق  يزیچ  نینچ  دـشاب  توبث  رد  تطاسو  درف  تطاـسو  زا  روظنم  رگا  - 9 دناهتسناد .  یعیبط  یلک  دوجو  يارب  هطـساو  ار 

تیئزج صخشت و  تلع  نیـشیپ  ءامکح  - 10 تسین .  یعیبط  یلک  يارب  یقیقح  دوجو  نآ  همزـال  دـشاب  ضورع  رد  تطاـسو  روظنم  رگا 
لباق رظن  نیا  - 11 دناهدرمـش .  اهنآ  زا  نآ  ندوب  یلاخ  ارنآ  تیلک  تلع  هکناـنچ  دناهتـشاگنا  ضراوع  هب  نارتقا  ار  یعیبط  یلک  اـیتیهام 
نهذ رد  تیهام  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  هکنیا  رب  هوالع  دوشیم  رارکت  ضراوع  زا  کی  ره  صخـشت  هراـبرد  لاؤس  اریز  تسین  لوبق 
تیلک هب  فـصتم  دـشیم  اـهنآ  زا  کـفنم  مه  جراـخ  رد  رگا  هکناـنچ  دـیدرگیم  تیئزج  هـب  فـصتم  دـشیم  ضراوـع  هـب  نرتـقم  مـه 
همزال صخشت  اساسا  هک  تسا  نیا  هدرک  نایب  یباراف  هک  هنوگنامه  هلاسم  نیا  حیحص  لح  - 12 تسین .  نینچ  هک  یتروص  رد  دیدرگیم 

هیاس رد  اهنت  تیهام  نیا  رب  انب  تسا  یلقع  موهفم  یتاذ  همزال  رامـشیب  دارفا  رب  لـمح  قدـص و  تیلباـق  هکناـنچ  تسا  ینیع  دوجو  یتاذ 
دباییم صخشت  ینیع  دوجو  اب  داحتا 

دوجو تلاصا  همدقم  مشش -  تسیب و  سرد 

هلئسم هچخیرات  هب  یهاگن 

هاگآدوخان تروص  هب  مک  تسد  دزیم و  رود  تیهام  روحم  رب  یفـسلف  ثحابم  همه  ابیرقت  یباراف  زا  شیپ  دـش  هراشا  البق  هک  هنوگنامه 
مـشچ هب  دوجو  تلاـصا  هب  شیارگ  رب  ینـشور  هناـشن  هدـش  لـقن  ناـنوی  هفـسالف  زا  هک  ینانخـس  رد  دـشیم و  تیهاـم  تلاـصا  رب  ینتبم 

زین یتاحیرصت  هکلب  دوشیم  هدهاشم  یشیارگ  نینچ  دامادریم  راینمهب و  انیـس  نبا  یباراف  دننام  یمالـسا  هفـسالف  نایم  رد  یلو  دروخیمن 
تلاصا شیارگ  ربارب  رد  تشادیم  لوذبم  یلقع  تارابتعا  یسانشزاب  هب  یـصاختیانع  هک  قارـشا  خیـش  رگید  يوس  زا  ددرگیم .  تفای 

وا دوخ  نانخـس  رد  دنچ  ره  دـنک  لاطبا  ار  شیارگ  نآ  دوجو  موهفم  ندوب  يرابتعا  تابثا  اب  دیـشوکیم  تفرگیم و  عضوم  زین  يدوجو 
لاـح ره  هب  درادـن .  یحیحـص  هیجوـت  تیهاـم  تلاـصا  هـب  لوـق  اـب  تـسا و  راـگزاس  دوـجو  تلاـصا  اـب  هـک  دوـشیم  تفاـی  یبلاـطم  زین 
رگید لـح  يارب  ياهیاـپ  ارنآ  تخاـس و  حرطم  یـسانش  یتسه  ثحاـبم  ردـص  رد  ار  عوضوم  نیا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  نیهلاتملاردـص 
یهلا قیفوت  هب  هکنیا  ات  مدرکیم  عافد  نآ  زا  تخـس  مدوب و  تیهام  تلاصا  هب  لئاق  تسخن  مدوخ  نم  دیوگیم  يو  داد 294  رارق  لئاسم 
هجوت اب  یلو  دهدیم  تبسن  نییقارـشا  هب  ار  تیهام  تلاصا  هب  لوق  نیئاشم و  هب  ار  دوجو  تلاصا  هب  لوق  وا  ( . 1  ) مدرب یپ  رما  تقیقح  هب 

ناوتیمن یناسآ  هب  تسا  هدوب  هدشن  نایب  الماک  نآ  موهفم  هدوبن و  حرطم  یلقتسم  هلئـسم  تروص  هب  البق  دوجو  تلاصا  عوضوم  هکنیا  هب 
هب لوق  یئاشم و  بتکم  ياهیگژیو  زا  ار  دوجو  تلاصا  هب  لوق  ـالثم  درک و  يدنبهتـسد  یعطق  صخـشم و  روطب  نآ  هب  تبـسن  ار  هفـسالف 
هک درک  شومارف  دیابن  دشاب  حیحـص  مه  يدنبهورگ  نیا  هکنیا  ضرف  هب  دروآ و  رامـش  هب  یقارـشا  بتکم  صیاصخ  زا  ار  تیهام  تلاصا 
لح رد  نآ  ریثات  دبایب و  یفـسلف  لئاسم  رد  ار  دوخ  نیتسار  هاگیاج  هک  هدـشن  حرطم  ياهنوگ  هب  مه  نیئاشم  عابتا  فرط  زا  دوجو  تلاصا 
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تسا رتراگزاستیها  تلاصا  اب  هک  دناهدرک  نییبت  حرط و  یتروص  هب  ار  لئاسم  ابلاغ  مه  ناشیا  هکلب  ددرگ  نشور  لئاسم  رگید 

اههژاو حیضوت 

هک ییاههژاو  نوماریپ  یحیضوت  تسخن  تسا  مزال  ددرگ  صخشم  الماک  عازن  لحم  دوش و  نشور  تسرد  هلئـسم  نیا  موهفم  هکنیا  يارب 
ناونع تروص  نیا  هب  الومعم  هلئـسم  نیا  مینک .  نییعت  اقیقد  ار  عازن  لـحم  ناونع و  داـفم  دـعب  میهدـب و  دوریم  راـک  هب  هلئـسم  ناونع  رد 

هب ار  نآ  نیهلاتملاردـص  دوخ  یلو  يرابتعا  دوجو  تسا و  لیـصا  تیهام  هکنیا  ای  يرابتعا  تیهاـم  تسا و  لیـصا  دوجو  اـیآ  هک  دوشیم 
ياراد تیهاـم  هک  تسا  نیا  ماـقم  هنیرق  هب  نآ  یحیوـلت  داـفم  تسا و  ینیع  تقیقح  ياراد  دوـجو  هک  تـسا  هدرک  ناوـنع  تروـص  نـیا 

البق ار  دوجو  هژاو  اـما  تقیقح .  راـبتعا  تلاـصا  تیهاـم  دوجو  زا  دـنترابع  هلئـسم  نیا  يروحم  ياـههژاو  نیا  رب  اـنب  تسین  ینیع  تقیقح 
نییقطنم حالطصا  رد  مه  یهاگ  یتسه و  ردصم  مسا  تروص  هب  ینامز  دوریم  راک  هب  ندوب  ردصم  تروص  هب  یهاگ  هک  میداد  حیضوت 
يردصم يانعم  نینچمه  تسین  روظنم  نآ  یفرح  يانعم  یفـسلف  ثحب  نیا  رد  هک  تسا  نشور  دوشیم .  لامعتـسا  تسا  یفرح  يانعم  هب 

رگم دوش  هدارا  دناوتیمن  ثدح  رب  تلالد  دیق  اب  مه  يردصم  مسا  يانعم  دوشیمن  هدارا  زین  تسا  لوعفم  لعاف و  هب  تبـسن  نمـضتم  هک 
تیهام هژاو  اما  دشاب .  یهلا  سدـقم  تاذ  هلمج  زا  ینیع و  تایعقاو  رب  لمح  لباق  هک  ياهنوگ  هب  مینک  دـیرجت  روبزم  دـیق  زا  ار  نآ  هکنیا 

طرـش نامه  اـب  یلو  دوریم  راـک  هب  یتسیچ  ردـصم  مسا  تروص  هب  هفـسالف  حالطـصا  رد  دـشابیم  تسیچ  وه  اـم  زا  یلعج  ردـصم  هک 
زا معا  اهنآ  زا  یکی  هک  دوشیم  لامعتـسا  تروص  ود  هب  هفـسلف  رد  هژاو  نیا  دشاب .  تاذ  رب  لمح  لباق  هکنیا  ات  ثدـح  يانعم  زا  دـیرجت 

لاؤس زا  خـساپ  رد  هک  یموهفم  ینعی  وه  اـم  باوج  یف  لاـقی  اـم  دـننکیم  فیرعت  تروص  نیا  هب  ار  نآ  صاـخ  حالطـصا  تسا  يرگید 
دودح ياراد  حالطصا  هب  دنشاب و  ینهذ  تخانش  لباق  هک  دوریم  راک  هب  یتادوجوم  دروم  رد  اعبط  دوشیم و  هتفگ  یئیش  یتسیچ  هرابرد 
لاعتم يادـخ  دروم  رد  يور  نیا  زا  دـندرگ و  سکعنم  نهذ  رد  يوهام  میهاـفم  یلوا  تـالوقعم  تروص  هب  هک  دنـشاب  یـصاخ  يدوجو 

هک دـنیوگیم  زین  دوجو  ینیع  تقیقح  هرابرد  دوجو  تلاصا  هب  نیلئاق  هکنانچ  دوجولا  بجاول  هیهام  درادـن ال  تیهاـم  هک  دوشیم  هتفگ 
تروص نیا  هب  ار  نآ  معا  حالطـصا  اـما  درادـن .  ینـالقع  تروص  هک  دـننکیم  ریبعت  لکـش  نیا  هب  یهاـگ  درادـن و  تیهاـم  دوجو  دوخ 

حالطـصا نیا  قبط  دـننادیم و  زین  یهلا  سدـقم  تاذ  لماش  دوجو و  ینیع  تقیقح  لـماش  ارنآ  وه و  وه  ءییـشلا  هب  اـم  دـننکیم  فیرعت 
تیهام هژاو  زا  روظنم  ثحبم  نیا  رد  تسا .  وا  یتسه  نامه  ادختیهام  ینعی  هتینا  هیهام  قحلا  دنیوگیم  لاعتم  يادخ  دروم  رد  هک  تسا 

هب تیهام  ینعی  موهفم  نیا  قیداصم  هرابرد  ثحب  هکلب  یلوا  لمح  هب  تیهام  ای  هملک  نیا  دوخ  موهفم  هن  یلو  تسا  لوا  حالطـصا  ناـمه 
هب و  ( . 2  ) يرابتعا تسا  یموهفم  موهفم  نیا  دوخ  هک  دـنراد  فارتعا  مه  تیهام  تلاصا  هب  نیلئاـق  اریز  تسا  ناـسنا  دـننام  عیاـش  لـمح 

تیعرف لباقم  رد  ندوب  ياهشیر  يانعم  هب  تغل  رد  هک  تلاصا  هژاو  اما  تیهام .  موهفم  هن  تسا  يوهام  میهافم  هراـب  رد  ثحب  رگید  ریبعت 
اماوت اهنآ  قیقد  موهفم  دوشیم و  لامعتـسا  یـصاخ  يانعم  هب  يرابتعا  لباقم  رد  ثحبم  نیا  رد  دوریم  راـک  هب  ندوب  ياهخاـش  ياـنعم  هب 
دوجو موهفم  یتح  اهنآ  زا  یـضعب  قبط  رب  هک  دـش  رکذ  يرابتعا  هژاو  يارب  یحالطـصا  يانعم  دـنچ  مهدزناپ  سرد  رد  ددرگیم .  نشور 
دوجو موهفم  ندوب  يرابتعا  تسا و  يرگید  يانعم  لیصا  لباقم  رد  ثحبم  نیا  رد  رابتعا  زا  روظنم  یلو  دوب  دهاوخ  يرابتعا  یموهفم  مه 

ود زا  روظنم  درادـن  ثحبم  نیا  رد  روظنم  يانعم  هب  تیهام  ندوب  يراـبتعا  دوجو و  تلاـصا  هب  لوق  اـب  یتاـفانم  چـیه  یلبق  حالطـصا  قبط 
قیقد هطـساو  چـیه  نودـب  اتاذ و  دوجو  موهفم  يوهام و  موهفم  ود  زا  کیمادـک  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  يراـبتعا  لیـصا و  لـباقتم  موهفم 

هک دوشیم  سکعنم  هطیـسب  هیله  تروص  هب  نهذ  رد  ینیع  تیعقاو  هکنیا  لوـبق  زا  دـعب  ینعی  دـنکیم  تیاـکح  ینیع  تیعقاو  زا  یفـسلف 
دوشیم لمح  نآ  رب  دوجوم  موهفم  تروص  هب  قاقتـشا و  لمح  اب  هک  تسا  دوجو  موهفم  نآ  لومحم  يوهام و  موهفم  کی  نآ  عوضوم 

هکنانچ تسا  ناسنا  یجراخ  صخش  نیا  الثم  تفگ  ناوتیم  دوب و  دهاوخ  ینیع  تیعقاو  رب  لمح  لباق  یلکـش  هب  اهنآ  زا  کی  ره  اعبط  و 
یفـسلف قیقد  هاگدید  زا  لاح  نیع  رد  تسین  يزاجم  یبدا  یفرع و  رظن  زا  اهنآ  زا  مادـکچیه  تسا و  دوجوم  صخـش  نیا  تفگ  ناوتیم 
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هب صوصخم  تایثیح  میهافم و  نیا  ددـعت  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ینیع و  تیعقاو  تطاـسب  تدـحو و  هب  هجوت  اـب  هک  دوشیم  حرط  لاؤس  نیا 
موهفم تطاسو  اب  یلقع و  صاـختیانع  اـب  دوجو  موهفم  هک  تسناد  يوهاـم  تیثیح  ناـمه  ار  ینیع  تیعقاو  دـیاب  اـیآ  تسا  نهذ  فرظ 

زا دوجو  موهفم  اب  هک  تسا  یتیثیح  نامه  ینیع  تیعقاو  هکنیا  اـی  دراد  يوناـث  یعرف و  هبنج  يور  نیا  زا  دوشیم و  لـمح  نآ  رب  يوهاـم 
نآ دوخ  یقیقد  تیانع  اب  هک  تسا  ینیع  دوجو  تیعقاو و  بلاق  دودـح و  زا  ینهذ  یـساکعنا  اهنت  يوهام  موهفم  دوشیم و  تیاـکح  نآ 

تیعقاو میتفریذـپ و  ار  لوا  قش  رگا  لاؤس  نیا  ربارب  رد  دراد .  يوناـث  یعرف و  هبنج  هک  تسا  يوهاـم  موهفم  عقاو  رد  دوشیم و  بوسحم 
میتفریذپ و ار  مود  قش  رگا  میاهدش و  دوجو  ندوب  يرابتعا  تیهام و  تلاصا  هب  لئاق  میتسناد  تیهام  هطـساویب  یتاذ و  قادـصم  ار  ینیع 

دودـحم ياـهتیعقاو  دودـح  يارب  ینهذ  یبلاـق  ار  يوهاـم  موهفم  میتسناد و  دوجو  موهفم  هطـساویب  تاذـلاب و  قادـصم  ار  ینیع  تیعقاو 
هب هلئـسم  نیا  ناونع  رد  نیهلاتملاردـص  مالک  رد  هک  تقیقح  هژاو  اما  و  میاهدـشتیها .  ندوب  يرابتعا  دوجو و  تلاصا  هب  لـئاق  میدرمش 

هدش عضو  نآ  يارب  هک  ییانعم  رد  ظفل  لامعتـسا  يانعم  هب  تقیقح  - 1 رارق : نیا  زا  تسا  يددعتم  تاحالطـصا  ياراد  زین  دوب  هتفر  راک 
يانعم هب  ریـش  لامعتـسا  الثم  دـشاب  هتـشاد  یقیقح  يانعم  اب  بسانم  یعون  هک  تسا  يرگید  ییانعم  رد  نآ  لامعتـسا  هک  زاجم  لـباقم  رد 

رد هکناـنچ  عـقاو  اـب  قباـطم  تخانـش  ياـنعم  هب  تقیقح  - 2 تسا .  زاـجم  دـنمورین  ناـسنا  ياـنعم  هـب  تـقیقح و  فورعم  هدـنرد  ناوـیح 
هب تقیقح  - 4 دنتـسه .  هقیقحلا  قفتم  ناسنا  درف  ود  دوشیم  هتفگ  هکنانچ  تیهام  يانعم  هب  تقیقح  - 3 تشذگ .  یسانشتخانشثحبم 

دوریم و راک  هب  ءافرع  حالطصا  رد  تسا و  لاعتم  يادخ  هب  رصحنم  هک  قلطم  لقتسم  دوجو  يانعم  هب  تقیقح  - 5 ینیع .  تیعقاو  يانعم 
لباـق یهلا  تاذ  تقیقح  دوشیم  هتفگ  هکناـنچ  نطاـب  هنک و  ياـنعم  هب  تقیقح  - 6 دـنمانیم .  يزاـجم  ار  تاـقولخم  دوجو  نآ  ربارب  رد 

تسا مراهچ  حالطصا  نامه  اجنیا  رد  تقیقح  زا  روظنم  هک  تسا  نشور  تسین .  یلقع  كرد 

عازن لحم  حیضوت 

صاخـشا رب  ناـسنا  موهفم  هکناـنچ  دوشیم  لـمح  نآ  رب  طوبرم  موهفم  دـشاب  يوهاـم  موـهفم  ياراد  هک  يدوـجوم  ره  هک  تسین  یکش 
یتح ددرگیم و  لمح  یجراخ  دوجوم  ره  رب  قاقتشا  لمح  تروص  هب  دوجو  موهفم  هک  تسین  یکش  نینچمه  تسا  لمح  لباق  یجراخ 

نکمم دوـجوم  ره  یلقع  هاگدـید  زا  رگید  تراـبع  هب  تسا و  دوـجوم  تفگ  ناوـتیم  درادـن  تیهاـم  هـک  مـه  لاـعتم  يادـخ  دروـم  رد 
بکرم یبیکرت  جوز  نکمم  لک  دناهتفگ  هفـسالف  هکنانچ  دوجو  تیثیح  يرگید  تیهام و  تیثیح  یکیتسا  تیثیح  ود  ياراد  يدوجولا 
تـسا ياهیـضق  تروص  هب  نهذ  رد  یجراخ  ياهتیعقاو  ساکعنا  هک  میاهدرک  هراشا  اهراب  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  دوجو و  هیهام و  نم 

رد هک  دوش  ضرف  رگا  يدراوم  نینچ  رد  دـباییم .  لیکـشت  دوجو  موهفم  يوهام و  موهفم  کی  زا  تیهام  يذ  روما  رد  ینعی  الومعم  هک 
زا دوجو  موهفم  ینیع و  تیثیح  کـی  زا  يوهاـم  موهفم  ینعی  دراد  دوجو  یجراـخ  ینیع و  تیثیح  کـی  موهفم  ود  نیا  زا  کـی  ره  يازا 

تیهام دوجو و  زا  دوجوم  بیکرت  نخـس  رگید  هب  دـناهدش و  بیکرت  رگیدـکی  اب  جراـخ  رد  هک  دـنکیم  تیاـکح  يرگید  ینیع  تیثیح 
اریز تسین  یحیحص  ضرف  نیا  یلو  دوجو .  مه  تسا و  لیـصا  تیهام  مه  هک  تسا  نآ  ضرف  نیا  يانعم  تسا  ینیع  یجراخ و  یبیکرت 

ود رب  لمتـشم  هک  دوشیم  سکعنم  نهذ  رد  يرگید  هیـضق  تروص  هب  اـهنآ  زا  کـی  ره  دـشاب  ینیع  تیثیح  ود  ياراد  يدوجوم  ره  رگا 
نیا شاهمزال  دـباییم و  همادا  تیاهنیب  ات  نایرج  نیا  درک و  ضرف  ار  يرگید  ینیع  تیثیح  اهنآ  زا  کی  ره  ءازا  رد  دـیاب  تسا و  موهفم 
ریاغت هک  دناهتفگ  هفسالف  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  و  دشاب .  یجراخ  ینیع و  ياهتیثیحتیاهنیب  زا  بکرم  یطیسب  دوجوم  ره  هک  تسا 

یـضتقم هک  تیهام  رب  دوجو  لمح  ضورع و  ینعی  هیوه  ادـحتا  اروصت و  هیهملا  ضراع  دوجولا  نا  تسا : ینهذ  يریاغت  تیهام  دوجو و 
دندـحتم رگیدـکی  اب  یجراختیوه  رظن  زا  تیثیح  ود  نیا  هن  رگ  دوشیم و  لصاح  ینهذ  روصت  فرظ  رد  طقف  تسا  اهنآ  ریاغت  ددـعت و 

اریز تشاـگنا  يراـبتعا  ار  ود  ره  ناوـتیمن  هکناـنچ  ار  دوـجو  مه  تسناد و  ینیع  تیعقاو  ياراد  لیـصا و  ار  تیهاـم  مه  ناوـتیمن  سپ 
ینیع تیعقاو  ءازا  رد  هک  تسا  یموهفم  رب  لمتـشم  راچان  دنکیم و  تیاکح  ینیع  تیعقاو  زا  هک  تسا  هطیـسب  هیله  هیـضق  نیمه  هرخالاب 
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هک یتروص  هب  هلئـسم  حرط  نیا  رب  اـنب  سکع .  رب  اـی  يراـبتعا  دوجو  دـشاب و  لیـصا  تیهاـم  هکنیا  نیب  تسا  ریاد  رما  سپ  دریگیم  رارق 
دوجو نتفریذپ  حالطصا  هب  لقتسم و  یمـسا  موهفم  ناونع  هب  دوجو  موهفم  نتفریذپ  - 1 تسا : لصا  دنچ  رب  ینتبم  دـشاب  ضرف  ود  ياراد 

زا تیاکح  هک  تسین  نآ  هراب  رد  یـضرف  نینچ  ياج  دـشاب  ایاضق  رد  طبار  یفرح و  ياـنعم  رد  رـصحنم  دوجو  موهفم  رگا  اریز  یلومحم 
-2 دوب .  دـهاوخن  تیهام  تلاـصا  هب  لوق  زج  ياهراـچ  اـعبط  دـشاب و  ینیع  تقیقح  ياراد  نیهلاتملاردـص  لوق  هب  دـنکب و  ینیع  تیعقاو 
زج يزیچ  دوجو  موهفم  هک  درادـنپب  نینچ  یـسک  رگا  ینعی  يوهاـم  موهفم  دوجو و  موـهفم  ود  هب  یناـکما  تادوـجوم  لـیلحت  نتفریذـپ 
نآ عوضوم  هک  تسا  یتیهام  يانعم  نامه  ياهیضق  ره  رد  دوجو  يانعم  هک  هدش  لقن  نیملکتم  زا  یضعب  زا  هکنانچ  تسین  تیهام  موهفم 

دهاوخ نیعتم  تیهام  تلاصا  دنامیمن و  یقاب  دوجو  تلاصا  تیهام و  تلاصا  نیب  دیدرت  ياج  زاب  یـضرف  نینچ  رد  دـهدیم  لیکـشت  ار 
رد تسا و  ینهذ  یبیکرت  تیهام  دوجو و  بیکرت  هکنیا  نتفریذـپ  - 3 دـیدرگ .  نشور  مود  تسیب و  سرد  رد  ضرف  نیا  نالطب  یلو  دوب 

ضرف ینعی  دریگ  رارق  دوـجو  موـهفم  ءازا  رد  يرگید  يوهاـم و  موـهفم  ءازا  رد  یکی  هک  درادـن  دوـجو  زیاـمتم  تیثـیح  ود  جراـخ  نـتم 
ینیع تیعقاو  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  لکش  نیا  هب  هلئـسم  لصا  هس  نیا  ساسا  رب  دش .  نایب  هکنانچ  تسین  یحیحـص  ضرف  ود  ره  تلاصا 
رارق دوجو  موهفم  ءازا  رد  هلاصا  سکع  رب  ای  دوشیم  لمح  نآ  رب  دوجو  موهفم  ضرعلاـب  دریگیم و  رارق  يوهاـم  موهفم  ءازا  رد  هلاـصا 

رب انب  دوجو  ایتسا  تیهام  تاذلاب  قادصم  ینیع  تیعقاو  ایآ  نخـس  رگید  هب  ددرگیم و  لمح  نآ  رب  يوهام  موهفم  ضرعلاب  دریگیم و 
يانعم هب  تایهام  تخانـش  مود  ضرف  رب  اـنب  یلو  تسا  ینیع  ياـهتیعقاو  تخانـش  ناـمه  يوهاـم  ماـکحا  تاـیهام و  تخانـش  لوا  ضرف 

اهنآ ینیع  ياوتحم  تخانش  هن  دوشیم  سکعنم  نهذ  رد  هک  تسا  يدودح  تادوجوم و  ياهبلاق  تخانش 

ثحب نیا  هدیاف 

یفـسلف مهم  لئاسم  لح  رد  يریثات  تسا و  یننفت  ثحب  کیتیهام  ای  دوجو  تلاصا  هراـب  رد  ثحب  هک  دوش  هتـشادنپ  نینچ  تسا  نکمم 
تسا و یتسردان  رادـنپ  نیا  یلو  تیهام .  تلاصا  هب  نیلئاق  مه  دـناهدرک و  لح  ار  لئاسم  نیا  دوجو  تلاصا  هب  نیلئاق  مه  هکناـنچ  درادـن 
رب هک  ییاهلح  هار  تسا و  دوجو  تلاصا  ورگ  رد  یفـسلف  مهم  لئاسم  زا  يرایـسب  لح  دش  دـهاوخ  نشور  هدـنیآ  ثحابم  یط  رد  هکنانچ 

ساسا رب  هک  میدـید  تیهام  صخـشت  هلئـسم  رد  هکناـنچ  دوشیم  تسبنب  هب  یهتنم  تسین و  ماـمت  دوشیم  هئارا  تیهاـم  تلاـصا  ساـسا 
هسیاقم لباق  دوشیم  دوجو  تلاصا  رب  ینتبم  هک  یمهم  رایسب  لئاسم  لباقم  رد  هلئسم  نیا  هتبلا  درادن و  یحیحـص  لح  هار  تیهام  تلاصا 

دوجو تلاصا  اب  اهنآ  طابترا  نایب  هکنیا  رب  هوـالع  دـشکیم  ازارد  هب  نخـس  میوش  روآداـی  اـجنیا  رد  ار  دراوم  همه  میهاوخب  رگا  تسین و 
ود هب  طقف  اجنیا  رد  دوش .  نایب  شدوخ  ياج  رد  تسیابیم  هک  تسا  اهنآ  ساـسح  ياـههطقن  نداد  ناـشن  لـئاسم و  نآ  حرط  هب  دـنمزاین 

تیلع و هلئـسم  اـهنآ  زا  یکیتسا  يرگید  دنمـشزرا  لـئاسم  ياـنبم  دوخ  هبون  هب  کـی  ره  هک  مینکیم  هراـشا  یفـسلف  مهم  رایـسب  هلئـسم 
رب دشابیم و  شخب  یتسه  تلع  هب  تبسن  لولعم  لالقتـسا  مدع  دوجو  تلاصا  ساسا  رب  نآ  هجیتن  هک  تسا  تلع  اب  لولعم  هطبار  تقیقح 

يدادتـشا و يرهوج  تکرح  هلئـسم  يرگید  ددرگیم و  لح  یلاعفا  دـیحوت  ضیوفت و  ربج و  یفن  هلمج  زا  یمهم  رایـسب  لئاسم  نآ  هیاپ 
نیا رب  انب  دـش .  دـهاوخ  نایب  شدوخ  ياـج  رد  اـهنآ  لیـصفت  تسا و  دوجو  تلاـصا  نتفریذـپ  رب  فقوتم  زین  نآ  نییبت  هک  تسا  یلماـکت 

هحماـسم و نآ  هراـب  رد  دـیابن  هاـگچیه  تـسا و  ناوارف  ماـمتها  روـخ  رد  يداـینب و  يدـج و  ـالماک  هلئـسم  کـی  دوـجو  تلاـصا  هلئــسم 
تشاد اور  يراگنالهس 

هصالخ

نیـشیپ هفـسالف  نایم  رد  دـنچ  ره  هدوبن و  حرطم  یلقتـسم  هلئـسم  تروص  هب  نیهلاتملاردـص  زا  لبق  تیهاـم  اـی  دوجو  تلاـصا  هلئـسم  - 1
یفـسلف بتکم  هب  یعطق  تروص  هب  ار  لوـق  ود  زا  مادـکچیه  ناوـتیمن  یلو  دروـخیم  مشچ  هب  هلئـسم  فرط  ود  زا  یکی  هب  ییاهـشیارگ 
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ياراد تیهام  - 3 تسا .  ثدح  یگژیو  فذـح  اب  نآ  يردـصم  مسا  يانعم  ثحبم  نیا  رد  دوجو  هژاو  وا  روظنم  - 2 داد .  تبسن  یصاخ 
-4 عیاش .  لـمح  هب  تیهاـم  مه  نآ  دـشابیم  نآ  صخا  حالطـصا  نیمه  ثحبم  نیا  رد  نآ  زا  روظنم  تسا و  صخا  معا و  حالطـصا  ود 

یکی يارب  ینیع  تیعقاو  ندوب  تاذـلاب  قادـصم  ینعی  یلوا  تسا و  صاخ  لباقتم  يانعم  ود  ثحبم  نیا  رد  تیرابتعا  تلاصا و  زا  روظنم 
اجنیا رد  نآ  زا  روـظنم  تسا و  يددـعتم  تاحالطـصا  ياراد  تقیقح  - 5 نآ .  ندوب  ضرعلاـب  قادـصم  ینعی  یمود  موـهفم و  ود  نیا  زا 

نینچمه - 7 دشابیم .  لسلست  مزلتسم  تسین و  یحیحص  ضرف  مه  اب  تیهام  دوجو و  ندوب  لیـصا  ضرف  - 6 تسا .  ینیع  تیعقاو  نامه 
ینیع تیعقاو  زا  هک  دشابن  یموهفم  رب  لمتشم  هطیـسب  هیله  هیـضق  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  اریز  تسا  تسردان  ود  ره  ندوب  يرابتعا  ضرف 

نتفریذپ تسا  لصا  دنچ  رب  ینتبم  دـشاب  تیهام  تلاصا  دوجو و  تلاصا  فرط  ود  ياراد  هک  یتروص  هب  هلئـسم  حرط  - 8 دنک .  تیاکح 
تیعقاو هک  تسا  نیا  دوجو  تلاصا  يانعم  - 9 جراخ .  رد  هن  نهذ  رد  دوجو  تیهام  یگناگود  دوجو و  موهفم  تدـحو  یلومحم  دوجو 

دوشیم و لمح  نآ  رب  ضرعلاب  دـنکیم و  تیاـکحتیعقاو  دودـح  زا  اـهنت  يوهاـم  موهفم  تسا و  دوجو  موهفم  تاذـلاب  قادـصم  ینیع 
هداد تبـسن  نآ  هب  ضرعلاـب  دوجو  موهفم  تسا و  يوهاـم  موـهفم  تاذـلاب  قادـصم  ینیع  تیعقاو  هک  تسا  نیا  تیهاـم  تلاـصا  ياـنعم 
تلع هب  تبـسن  لولعم  ندوب  طبار  تیهاـم  صخـشت  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دوشیم  رهاـظ  يداـیز  لـئاسم  رد  ثحب  نیا  هجیتن  - 10 دوشیم . 

تاحراطملا تاـمواقملا ص 175 و  ر ك  - 2 رافـسا ج 1 ص 49 . ر ك  - 1 اهتـشونیپ : تسا  یلماکت  يرهوج  تکرح  شخب و  یتسه 
ص 361.

دوجو تلاصا  متفه -  تسیب و  سرد 

دوجو تلاصا  هلدا 

دودـح و رگنایامن  اهنت  تایهام  هکنیا  ای  دـننکیم  تیاکح  نآ  زا  يوهام  میهافم  هک  تسا  نامه  ینیع  تیعقاو  ایآ  هک  مینادـب  هکنیا  يارب 
هک تسا  دوجو  موهفم  دـنکیم  اهنآ  یموهفم  ياهبلاق  ياوتحم  تیعقاو و  تاذ  زا  تیاـکح  هچنآ  دنتـسه و  یجراـخ  ياـهتیعقاو  ياـهبلاق 

مینادـب هکنیا  يارب  رگید  ترابع  هب  ددرگیم و  تیعقاو  تاذ  هب  هجوتم  نآ  هلیـسو  هب  نهذ  دوریم و  رامـش  هب  تیعقاو  دوخ  يارب  یناونع 
 . تسا اهنآ  داـفم  میهاـفم و  نیا  دوخ  نوماریپ  رد  لـمات  اـهنآ  نیرتهداـس  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  ياـههار  دوجو  اـیتسا  لیـصا  تیهاـم 
زا يدادـعت  رب  دـنچ  ره  موـهفم  نیا  هک  مینیبیم  مـیهدیم  رارق  تـقد  دروـم  ار  ناـسنا  موـهفم  دـننام  يوهاـم  موـهفم  کـی  هـک  یماـگنه 

نیا یلو  ددرگیم  یقلت  زوجت  نودب  یقیقح و  هرواحم  فرع  رد  هک  یلمحتسا  اهنآ  رب  لمح  لباق  دوشیم و  قالطا  یجراخ  تادوجوم 
تـسا یبلطم  نامه  نیا  دوش و  لصاح  نآ  دافم  رد  يرییغت  هکنیا  نودـب  درک  بلـس  نآ  زا  ار  دوجو  ناوتیم  هک  تسا  ياهنوگ  هب  موهفم 

هن دراد و  دوجو  ياضتقا  هن  ینعی  مودـعم  هن  تسا و  دوجوم  هن  تسا  تیهام  هک  تهج  نآ  زا  تیهام  هک  دـنراد  قافتا  نآ  رب  هفـسالف  هک 
عقاو دوجو  يارب  عوضوم  مه  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  همودـعم و  هدوجوم و ال  یه ال  الا  تسیل  یه  یه  ثیح  نم  هیهاملا  مدـع  ياضتقا 
لمح ریظن  نآ  رب  مودـعم  لمح  هنرگو  دـشاب  یجراختیعقاو  رگنایامن  دـناوتیمن  دوخ  يدوخ  هب  تیهاـم  سپ  مدـع  يارب  مه  دوشیم و 

تسین ینیع  تیعقاو  رگنایامن  تیهام  هکنیا  رب  رگید  دهاش  تسا .  نینچ  دوجو  رب  مدع  لمح  هکنانچ  دوبیم  يرگید  رب  نیـضیقن  زا  یکی 
رب ار  دوجو  ات  دشاب و  دوجو  موهفم  رب  لمتشم  هک  مینک  هدافتسا  ياهیـضق  زا  میراچان  یجراختیعقاو  کی  زا  تیاکح  يارب  هک  تسا  نیا 
رب تلـالد  هک  تسا  دوـجو  موـهفم  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  نیرتـهب  هتکن  نیمه  میاهتفگن و  ینخـس  نآ  ینیع  قـقحت  زا  مـینکن  لـمحتیهام 
نآ دافم  هک  یلاـح  رد  دـشابن  ینیع  تقیقح  ياراد  دوجو  هنوگچ  ( 1  ) لیـصحتلا باتک  رد  راینمهب  لوق  هب 306  دـنکیم و  ینیع  تیعقاو 

دوجو و دقاف  شدوخ  تاذ  رد  تیهام  دوخ  هک  تسا  تسرد  دناهتفگ  تیهام  تلاصا  نارادفرط  زا  یضعب  تسین .  ینیع  ققحت  زج  يزیچ 
باستنا هک  یماگنه  یلو  تشاد  بوسحم  يرابتعا  ار  نآ  ناوتیم  ینعم  نیا  هب  درادن و  اهنآ  زا  مادکچیه  هب  تبسن  یئاضتقا  تسا و  مدع 
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نـشور یلو  دراد  تلاصا  تیهام  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  یلاح  نینچ  رد  دباییم و  یجراختیعقا  دنکیم  ادـیپ  هدـننک  داجیا  لعاج و  هب 
هک تسا  نآ  هناشن  نیا  تسا و  نآ  هب  ندیـشخب  دوجو  ینعی  داجیا  ورگ  رد  دـشابیم  تیهام  نتفاـیتیعقاو  اـب  ماوت  هک  یباـستنا  هک  تسا 

ینیع تیعقاو  لیلحت  اساسا  هک  تسا  نیا  تیهام  ندوب  يرابتعا  رب  رگید  لیلد  دوشیم .  هضافا  نآ  هب  هک  تسا  يدوجو  نامه  نآ  تیعقاو 
دوشیمن تفایتیهام  زا  يرثا  يروضح  مولع  رد  دـباییم و  ققحت  نهذ  فرظ  رد  یلوصح و  ملع  رد  اهنت  دوجو  تیهاـم و  تیثیح  ود  هب 

تیعقاو دوخ  هک  تسا  ملع  نیا  رد  اریز  دوش  عـقاو  زین  يروـضح  ملع  قـلعتم  تسیاـبیم  تشادیم  تلاـصا  تیهاـم  رگا  هک  یتروـص  رد 
هک دوش  لاکـشا  لیلد  نیا  هب  تسا  نکمم  دریگیم .  رارق  ینورد  هدـهاشم  كاردا و  دروم  ینهذ  موهفم  ای  تروص  تطاسو  نودـب  ینیع 

نخـس رگید  هب  دوشیمن و  هدـید  مه  دوـجو  موـهفم  زا  يرثا  دوـشیمن  تفاـی  يوهاـم  میهاـفم  زا  يرثا  يروـضح  ملع  رد  هک  هنوگناـمه 
ناوتیمن نیا  رب  انب  دباییم  ققحت  ینهذ  لیلحت  فرظ  رد  مه  دوجو  موهفم  دوشیم  لصاح  ینهذ  لیلحت  زا  يوهام  میهافم  هک  هنوگنامه 

زا نهذ  فرظ  رد  اهنت  دوجو  تیهام و  تیثیح  ود  هک  تسین  یکـشتفگ  دیاب  لاکـشا  نیا  خـساپ  رد  دراد .  تلاصا  مه  دوجو  هک  تفگ 
نآ زا  مه  دوجو  موهفم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا و  ینهذ  لیلحت  فرظ  هب  صوصخم  اهنآ  یگناگود  دنباییم و  كاکفنا  رگیدـکی 
زا تیاکح  يارب  تسا  ياهلیـسو  موهفم  نیمه  لاح  نیع  رد  یلو  درادن  یتلاصا  تسین و  یجراختیعقاو  نیع  تسا  ینهذ  موهفم  هک  رظن 

نیمه مه  نآ  نتـشاد  ینیع  تیعقاو  دوجو و  تلاصا  زا  روظنم  دوشیم و  عازتنا  نآ  زا  يوهاـم  موهفم  هک  تسه  جراـخ  رد  یتیعقاو  هکنیا 
دوجو تلاصا  تیهام  تلاصا  لاطبا  اب  تسا و  تیهاـم  اـی  دوجو  تلاـصا  نیب  ریاد  رما  هک  دـش  نشور  یلبق  سرد  رد  نیا  رب  نوزفا  تسا . 
میدرک هراشا  مجنپ  تسیب و  سرد  رد  هک  هنوگنامه  هک  تسا  نیا  تیهام  ندوب  يرابتعا  دوجو و  تلاـصا  رب  رگید  لـیلد  دوشیم .  تباـث 

رب قدص  تیلک و  زا  ءابا  صخـشت و  تیثیح  یجراخ  ياهتیعقاو  یتاذ  تیثیح  هک  یتروص  رد  تسین  صخـشت  تیثیحتیهام  یتاذ  تیثیح 
يوس زا  ددرگ  صخـشت  مدـع  تیلک و  هب  فصتم  دـناوتیمن  تسا  یجراـختیعقاو  هک  تهج  نآ  زا  یجراـختیعقاو  چـیه  تسا و  دارفا 
نامه يوهام  تیثیح  هک  دـیآیم  تسد  هب  اجنیا  زا  دوشیمن و  تیئزج  صخـشت و  هب  فصتم  دـباین  یجراخ  دوجو  ات  یتیهام  چـیه  رگید 
یتاذ قادصم  ینعی  دشابیم  دوجو  صوصخم  ینیع  تیعقاو  دراد و  ار  رامشیب  دارفا  رب  قدص  تیناش  هک  تسا  ینهذ  یموهفم و  تیثیح 

زا هزنم  یهلا  سدـقم  تاذ  هک  تسا  هفـسالف  لوبق  دروم  هچنآ  رب  ینبم  درک  هماقا  ناوتیم  زین  دوجو  تلاـصا  رب  يرگید  لـیلد  تسا .  نآ 
اهتیعقاو و نیرتلیـصا  هک  یتروص  رد  درادـن  ثحب  دروم  يانعم  هب  تیهام  ینعی  دوشتیاکح  اهنآ  زا  يوهام  میهافم  اب  هک  تسا  يدودـح 
زا یتیهام  قادـصم  مه  یهلا  تاذ  تیعقاو  یتسیاب  دوب  تیهام  یتاذ  قادـصم  یجراختیعقاو  رگا  تسا و  يدوجوم  ره  هب  شخب  تیعقاو 

نارادـفرط لوبق  دروم  نوچ  یلو  دوش  تاـبثا  یـسانش  ادـخ  شخب  رد  دـیاب  هک  تسا  ياهمدـقم  رب  ینتبم  لـیلد  نیا  هتبلا  دـشاب .  تاـیهام 
دومن جاجتحا  ناشیا  اب  نسحا  هب  لادج  ناونع  هب  مک  تسد  درک و  هدافتسا  نآ  زا  ناوتیم  مه  اجنیا  رد  تسه  زین  تیهام  تلاصا 

یفسلف زاجم 

شاهمزال تسا و  دوجو  یتاذ  قادـصم  ینیع  تیعقاو  هک  تسا  نیا  دوجو  تلاصا  يانبم  هک  دـیایب  نهذ  هب  ياههبـشتسا  نکمم  اجنیا  رد 
ضورع رد  هطـساو  اب  ضرعلاب و  شیجراخ  دارفا  رب  ناسنا  دـننام  یتیهام  لمح  ینعی  دـشاب  تیهاـم  يارب  ضرعلاـب  قادـصم  هک  تسا  نیا 

دشاب و حیحص  یجراخ  دارفا  زا  ناسنا  موهفم  بلـس  دیاب  نیا  رب  انب  تسا  بلـس  لباق  يزاجم و  یفاصتا  یموهفم  نینچ  هب  فاصتا  دشاب و 
شیجراخ دارفا  رب  یتیهام  ره  لمح  میدرک  هراشا  لوا  لیلد  ریرقت  رد  هک  هنوگناـمه  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسین .  هطـسفس  زج  يزیچ  نیا 

دیلک هکنانچ  تسین  یبدا  یفرع و  زاجم  تقیقح و  عبات  یفسلف  قیقد  ماکحا  اما  تسا  زوجت  زا  یلاخ  یقیقح و  لمح  یبدا  یفرع و  رظن  زا 
یفـسلف رظن  زا  دـشاب و  تقیقح  یبدا  رظن  زا  هک  یلامعتـسا  اسب  هچ  درک و  وجتـسج  ظافلا  هب  طوبرم  دـعاوق  نایم  زا  ناوتیمن  ار  اهنآ  لح 

هقف لوصا  تایبدا و  ءاملع  الثم  دشاب .  تقیقح  یفـسلف  رظن  زا  یلو  زاجم  یبدا  رظن  زا  هک  یقالطا  اسب  هچ  سکع  رب  دوش و  هدرمـش  زاجم 
ءدـبملا هل  تبث  تاذ  قتـشملا  ینعم  دـشاب  تباـث  نآ  يارب  قاقتـشا  ادـبم  هک  یتاذ  زا  تسا  تراـبع  تاقتـشم  یقیقح  ياـنعم  هک  دـناهتفگ 
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زا دوش  قالطا  ینیع  دوجو  دوخ  رب  دوجوم  هژاو  رگا  سپ  دراد  دوجو  هک  يزیچ  ینعی  دوجوم  دراد و  ملع  هک  یـسک  ینعی  ملاع  هکناـنچ 
دودحم دح و  نیب  یفرع  رظن  زا  ینعیتسا  لاونم  نیمه  هب  رما  مه  اجنیا  رد  تسین .  نینچ  یفـسلف  رظن  زا  یلو  دوب  دهاوخ  زاجم  یبدا  رظن 

رد ددرگیم  یقلت  ینیع  یعقاو و  يرما  مه  نآ  دـح  دوریم  رامـش  هب  یعقاو  يرما  دودـحم  دوـجوم  هک  هنوگناـمه  دوـشیمن و  کـیکفت 
يزاـجم و اـهنآ  ندرمـش  یعقاو  دـنوشیم و  عازتنا  یمدـع  روما  زا  عقاو  رد  تادوجوم  دودـح  تسین و  نینچ  یفـسلف  رظن  زا  هک  یتروص 

ییاهذغاک هراپ  میربب  عبرم و ...  ثلثم و  فلتخم  لاکشا  هب  ار  يذغاک  هحفص  رگا  میروآیم  یلاثم  نهذ  هب  بیرقت  يارب  تسا .  يرابتعا 
زا لبق  هک  یتروص  رد  تشاد  دـنهاوخ  ار  اـی ...  عبرم  اـیثلثم  ماـن  هب  يرگید  تفـص  هدوب  ذـغاک  رب  هوـالع  مادـک  ره  هک  تشاد  میهاوخ 

هدمآ و دوجو  هب  ذغاک  رد  یصاخ  تافص  لاکـشا و  هک  تسا  نآ  دروم  نیا  رد  یفرع  یقلت  تشادن .  دوجو  یتافـص  نینچ  ذغاک  ندیرب 
دوجو هب  يزیچ  دنتـسه  یمدـع  يروما  هک  اهیگدـیرب  زا  ریغ  روکذـم  ذـغاک  رد  هک  یلاـح  رد  تسا  هدـش  هدوزفا  نآ  رب  يدوجو  يروـما 

ياههراپ حطـس  هیلا  یهتنم  زج  يزیچ  دـنهدیم  لیکـشت  ار  فلتخم  لاکـشا  ياهزرم  دودـح و  هک  طوطخ  نخـس  رگید  هب  تسا .  هدـماین 
یحطس یفرع و  رظن  زا  یمدع  ياهزرم  دودح و  نیا  یلو  تسا  مجح  هیلا  یهتنم  نامه  تقیقح  رد  مه  حطس  دوخ  هکنانچ  دنتـسین  ذغاک 

هک مییازفایم  نونکا  دوریم .  رامـش  هب  تایهیدـب  راکنا  لیبق  زا  اـهنآ  زا  دوجو  بلـس  دـنوشیم و  یقلت  ینیع  یتافـص  يدوجو و  يروما 
هتبلا دـنکیم  یـصاختیعقاو  دودـح  زا  تیاکح  ینعی  دراد  ار  لاـح  نیمه  ینیع  تیعقاو  هب  تبـسن  لاـثم  ناونع  هب  ذـغاک  يوهاـم  موهفم 

ار اهنآ  ياوتحم  ینیع  تیعقاو  دنوریم و  رامـش  هب  اهتیعقاو  يارب  یهت  ياهبلاق  هلزنم  هب  هک  يدودـح  یـسدنه  دودـح  هن  یموهفم  دودـح 
دوجوم تخانش  يارب  یتآرم  هلیـسو و  نوچ  یلو  تسین  یجراختیعقاو  يارب  یموهفم  بلاق  نیمه  زج  يزیچ  تیهام  دهدیم و  لیکـشت 

ندوب يرابتعا  يانعم  تسا  نیمه  ددرگیم و  یقلت  یجراـختیعقاو  دوخ  هلزنم  هب  دوشیمن  هظحـالم  یلالقتـسا  روط  هب  تسا و  یجراـخ 
درک هیبشت  ياهنیآ  هب  ار  نهذ  ناوتیم  يور  نیا  زا  ندرمـش .  یجراخ  قادصم  نیع  ار  موهفم  ای  نتـشاگنا  تیعقاو  ار  تیهام  ینعیتیهام 
علطم دوجو  ياههنوگ  یجراـخ و  ياـهتیعقاو  دودـح  زا  اـهنآ  هلیـسو  هب  دوشیم و  رهاـظ  نآ  رد  ییاهـسکع  دـننامه  يوهاـم  میهاـفم  هک 

اهـسکع نابحاص  يوس  هب  ام  هجوت  اهنآ  هار  زا  هکلب  مینکیمن  اهـسکع  دوخ  هب  یلالقتـسا  هجوت  یتآرم  یلآ و  شرگن  نیا  رد  میوشیم و 
هکناـنچ دنتـسه  اهـسکع  ناـبحاص  ناـمه  اهـسکع  نیا  هک  میراـگنایم  نینچ  تـهج  نـیا  زا  ددرگیم و  فوـطعم  ینیع  ياـهتیعقاو  ینعی 

هنیآ رد  هچنآ  هک  یتروص  رد  میتسه  نامدوخ  ياشامت  لوغـشم  هک  میراگنایم  نینچ  مینکیم  اشامت  هنیآ  رد  ار  دوخ  سکع  هک  یماگنه 
میناوتیم یحطـس  رظن  اـب  یلو  دودـحم  تاذ  هن  دودـح و  زا  یـساکعنا  ینعیتسا  اـم  هرهچ  طوطخ  اـهگنر و  زا  یـساکعنا  دوشیم  هدـید 

یفرع رظن  زا  دـنچ  ره  تسا و  لیبق  نیا  زا  مه  ینیع  تادوجوم  رب  تایهام  لمح  تسا .  ناـمدوخ  هرهچ  مینیبیم  هنیآ  رد  ار  هچنآ  مییوگب 
نینچ اهنآ و  نیع  هن  تسا و  اهنآ  ياهبلاق  زا  یـساکعنا  اهنت  هک  ددرگیم  نشور  یفـسلف  قیقد  رظن  اب  یلو  دوریم  رامـش  هب  یقیقح  لمح 

 . تسا ینیع  تقیقح  يارب  یلقع  بلاق  ای  ینهذ  حبـشتیهام  هک  دنکیم  دیکات  شدوخ  ياهباتک  رد  اهراب  نیهلاتملاردـص  هک  تسا 310 
نامه نآ  ینیع  ققحت  تسا و  نهذ  طقف  تسا  تیهاـم  هک  تهج  نآ  زا  تاـیهام  یقیقح  هاـگیاج  هک  دـش  نشور  تاحیـضوت  نیا  اـب  ( 2)

نآ لابند  هب  هطولخم و  تیهام  دوجو  سپ  دـباییمن  ینیع  ققحت  تاذـلاب  تیهام  هاگچیه  یفـسلف  قیقد  رظن  اب  دـشابیم و  شدارفا  دوجو 
يور نیا  زا  و  دش .  هراشا  مجنپ  تسیب و  سرد  نایاپ  رد  هکنانچ  تسا  لوبق  لباق  يرابتعا  يانعم  هب  اهنت  مه  جراخ  رد  یعیبط  یلک  دوجو 
یلک دوجو  هکنیا  هب  ندـش  لئاق  تسا و  تیهام  تلاصا  هب  لوق  ناـمه  یعیبط  یلک  يارب  یقیقح  دوجو  هب  ندـش  لـئاق  هک  تفگ  ناوتیم 
ینعی دـشابیم  دوجو  تلاصا  هب  لوق  نامه  تقیقح  رد  دنتـسه  یعیبط  یلک  يارب  دوجو  ضورع  رد  هطـساو  دارفا  تسا و  ضرعلاب  یعیبط 

تسا یفسلف  زاجم  یعون  ضرعلاب و  نآ  هب  یجراخ  ققحت  دوجو و  تبسن  يرابتعا و  يرما  تسا  تیهام  نامه  هک  یعیبط  یلک 

ههبش ود  لح 

تیعقاو ياراد  لیـصا و  دوجو  رگا  ش 1 - تسا .  ههبـش  ود  نیا  اهنآ  نیرتمهم  هک  دـناهدرک  کسمت  یتاهبـش  هب  تیهام  تلاصا  هب  نیلئاق 
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دوجو نآ  يارب  دیاب  سپ  تسا  دوجو  ياراد  دوجو  هک  تسا  نیا  شیانعم  درک و  لمح  نآ  رب  ار  دوجوم  موهفم  ناوتب  یتسیاب  دشاب  ینیع 
نیا شاهمزـال  دـباییم و  همادا  تیاـهنیب  اـت  ناـیرج  نیا  دوشیم و  عقاو  دوجوم  يارب  عوضوم  دوخ  هبون  هب  هک  درک  ضرف  يرگید  ینیع 

رب دوجوم  لمح  رارکت  يرابتعا و  تسا  يرما  دوجو  هک  دـیآیم  تسد  هب  اجنیا  زا  دـشاب .  دوجو  تیاهنیب  ياراد  يدوجوم  ره  هک  تسا 
رب تلالد  تسا  قتشم  هک  تهج  نآ  زا  دوجوم  ظفل  هک  تسا  یظفل  دعاوق  هب  دانتـسا  ههبـش  نیا  يانبم  ج 1 - تسا .  نهذ  رابتعا  عباـت  نآ 

دوجو رب  دوجوم  موهفم  هک  یماگنه  سپ  تسا  ادبم  تاذ و  ددعت  نآ  همزال  دشاب و  تباث  نآ  يارب  دوجو  قاقتـشا  ادبم  هک  دنکیم  یتاذ 
اهراب اما  نینچمه . ...  دـشاب و  تباـث  نآ  يارب  تسا  يرگید  رما  هک  قاقتـشا  ادـبم  هک  درک  ضرف  یتاذ  ار  نآ  دـیاب  دوشیم  لـمح  ینیع 

رد دوجوم  موهفم  درک و  لصف  لح و  نابز  روتسد  وحن و  فرـص و  دعاوق  ساسا  رب  ناوتیمن  ار  یفـسلف  لئاسم  هک  میاهدرک  ناشن  رطاخ 
عوضوم تیثیح  زا  ریغ  ینهذ  لیلحت  فرظ  رد  یجراـخ  ققحت  تیثیح  هاوختسا  یجراـخ  ینیع و  ققحت  زا  ياهناـشن  اـهنت  یفـسلف  فرع 

روظنم يریاغت  ددـعت و  لومحم  عوضوم و  نیب  دوشیم  لمح  یتیهام  رب  موهفم  نیا  هک  یماگنه  ـالثم  دـشاب  نآ  نیع  هاوخ  دـشاب و  هیـضق 
هب و  تسا .  تیدوجوم  تیثیح  نیع  یجراخ  دوجو  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوشیم  لمح  ینیع  دوجو  تاذ  رب  هک  یماـگنه  یلو  ددرگیم 

لـصاح تسا و  اهنآ  تدحو  هناشن  یهاگ  هکلب  تسین  قاقتـشا  ادبم  اب  تاذ  ریاغت  ددعت و  هناشن  هشیمه  تاذ  رب  قتـشم  لمح  نخـس  رگید 
هن تسا  دوجوم  موهفم  عازتـنا  اـشنم  ینیع و  تیعقاو  تیدوجوم و  نیع  شدوخ  هک  تسا  نیا  ینیع  دوجو  رب  دوـجوم  لـمح  ياـنعم  هکنآ 

نیا شیانعم  دشاب  دوجو  تاذلاب  قادصم  ینیع  تیعقاو  رگا  هک  تسا  نیا  رگید  ههبش  ش 2 - دشاب .  هدش  دوجوم  يرگید  دوجو  اب  هکنیا 
دوجوم هک  یتروص  رد  دـشاب  دوجولا  بجاو  یجراـختیعقاو  ره  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  تسا و  دوـجوم  تاذـلاب  یتـیعقاو  ره  هک  تسا 

تسا یظفل  كارتشا  باب  زا  ياهطلاغم  عقاو  رد  تاذلاب و  حالطصا  ود  نیب  طلخ  ههبش  نیا  يانبم  ج 2 - تسا .  لاعتم  يادخ  اهنت  تاذلاب 
دروم رد  هکنانچ  درادـن  توبث  رد  هطـساو  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوریم و  راک  هب  ریغلاب  لـباقم  رد  یهاـگ  تاذـلاب  هژاو  هکنآ  حیـضوت  . 
ریبعت هب  درادن و  هدـننک  داجیا  تلع  تسین و  ریغلاب  ینعیتسا  تاذـلاب  دوجولا  بجاو  ای  تاذـلاب  دوجوم  هک  دوشیم  هتفگ  لاعتم  يادـخ 

دوریم و راک  هب  زین  ضرعلاب  لباقم  رد  یهاگ  هژاو  نیمه  تسین .  توبث  رد  هطساو  هب  دنمزاین  وا  رب  دوجولا  بجاو  ای  دوجوم  لمح  رگید 
تلاصا رب  انب  هکنانچ  دـشاب  توبث  رد  هطـساو  هب  دـنمزاین  دـنچ  ره  درادـن  ضورع  رد  هطـساو  هب  زاین  لومحم  لمح  هک  تسا  نیا  شیانعم 

دوجو مه  مود  حالطـصا  قبط  دشابیم .  نآ  ضرعلاب  قادصم  تیهام  یلو  تسا  دوجوم  تاذلاب  قادـصم  ینیع  تیعقاو  مییوگیم  دوجو 
تاقولخم دوجو  مه  دشابیم و  دوجو  تاذلاب  قادصم  تسا  تاذلاب  زین  لوا  حالطـصا  قبط  درادـن و  توبث  رد  هطـساو  هک  لاعتم  يادـخ 

زا ناشتیهام و  تفـص  هن  تسا  اهنآ  دوجو  یقیقحتفـص  تیدوجوم  هک  تسا  نیا  شیانعم  دراد و  توبث  رد  هطـساو  هدننیرفآ و  تلع  هک 
دنوشیم تیدوجوم  هب  فصتم  ضرعلاب  اهتیهام  یفسلف  هاگدید 

هصالخ

رگنایامن دناوتیمن  يزیچ  نینچ  درادن و  مدـع  دوجو و  هب  تبـسن  یئاضتقا  اتاذ  تیهام  هک  تسا  نیا  دوجو  تلاصا  رب  لیلد  نیرتهداس  - 1
تلاصا نارادفرط  زا  یضعب  - 2 میاهتفگن .  ینخـس  نآ  ینیع  تیعقاو  زا  مینکن  تیهام  رب  لمح  ار  دوجو  موهفم  ات  زین  دـشاب  ینیع  تیعقاو 

اب ماوـت  هک  یباـستنا  تفگ  دـیاب  ناـنآ  ربارب  رد  دـشاب  هتفاـی  لـعاج  هـب  باـستنا  هـک  تـسا  یتیهاـم  لیـصا  تیهاـم  هـک  دـناهتفگ  تیهاـم 
هـضافا تیهام  هب  هک  تسا  يدوجو  نآ  زا  تلاصا  سپ  دـنک  داجیا  ار  نآ  لعاج  هک  دوشیم  لصاح  یماگنه  دـشاب  تیهام  نتفایتیعقاو 

دریگیم رارق  دوهـش  دروم  هطـساویب  ینیع  تیعقاو  دوخ  هک  يروضح  ملع  رد  هک  تسا  نیا  دوـجو  تلاـصا  رب  مود  لـیلد  - 3 دوشیم . 
دارفا رب  قدـص  زا  ءابا  صخـشت و  تیثیح  یجراخ  ياـهتیعقاو  یتاذ  تیثیح  هک  تسا  نیا  موس  لـیلد  - 4 دوشیمن .  تفاـیتیهام  زا  يرثا 

رگا هک  تسا  نـیا  مراـهچ  لـیلد  - 5 دـباییمن .  صخـشت  دوـجو  نودـب  درادـن و  دارفا  رب  قدـص  زا  یئاـبا  تیهاـم  هک  یتروـص  رد  تسا 
ینیع تیعقاو  رگا  هک  دوش  مهوت  تسا  نکمم  - 6 دشاب .  تیهام  ياراد  مه  لاعتم  يادخ  دیاب  دوب  تیهام  یتاذ  قادـصم  یجراختیعقاو 
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حیحص یجراخ  صاخشا  زا  ناسنا  بلـس  الثم  هک  یتروص  رد  دشاب  حیحـص  نآ  زا  تیهام  بلـس  دیاب  مینادب  تیهام  ضرعلاب  قادصم  ار 
ياهبلاق دودـح و  زا  اهنت  تیهاـم  هک  تسا  نیا  تیهاـم  يارب  تیعقاو  ندوب  ضرعلاـب  قادـصم  زا  روظنم  هک  تسا  نآ  خـساپ  - 7 تسین . 

یمدع يروما  یفسلف  قیقد  رظن  زا  اما  دنتسه  تیعقاو  ياراد  یفرع  رظن  زا  دنچ  ره  دودح  نیا  اهنآ و  تاذ  زا  هن  دنکیم  تیاکح  تایعقاو 
هکنیا هب  لوق  تسا و  تیهام  تلاصا  هب  لوق  نامه  جراـخ  رد  یعیبط  یلک  يارب  یقیقح  دوجو  هب  لوق  هکنآ  هجیتن  - 8 دنوریم .  رامش  هب 
دوجو رگا  هک  تسا  نیا  تیهام  تلاصا  نارادفرط  تاهبـش  زا  یکی  - 9 دـشابیم .  دوجو  تلاصا  هب  لوق  نامه  تسا  ضرعلاب  نآ  دوجو 

دوجوم موهفم  يارب  عوضوم  دوخ  هبون  هب  هک  دوش  تابثا  نآ  يارب  يدوجو  ینعی  دشاب  حیحـص  نآ  رب  دوجوم  لمح  دیاب  دوب  ینیع  يرما 
ینیع دوجو  رب  دوجوم  لمح  هک  تسا  نیا  خساپ  - 10 تسا .  يدحاو  دوجوم  ره  يارب  یهانتمان  ياهدوجو  تابثا  نآ  همزال  دریگ و  رارق 

تاذـلاب قادـصم  ینیع  تیعقاو  رگا  هکنآ  رگید  ههبـش  - 11 تسا .  موـهفم  نیا  عازتـنا  اـشنم  ینیع  تیعقاو  دوـخ  هک  تسا  ینعم  نـیا  هـب 
لباقم رد  اجنیا  رد  تاذلاب  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  خـساپ  - 12 دشاب .  دوجولا  بجاو  يدوجوم  ره  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دـشاب  دوجوم 

ات دـشاب  هتـشادن  مه  توـبث  رد  هطـساو  هکنیا  هن  درادـن  ضورع  رد  هطـساو  هک  تسا  نیا  شداـفم  ریغلاـب و  لـباقم  رد  هـن  تـسا  ضرعلاـب 
رافسا ج 1 ص 198 و ج 2 ص ر ك  - 2 لیصحتلا ص 286 . ك  ر . - 1 اهتـشونیپ : دشاب  يدوجوم  ره  ندوب  دوجولا  بجاو  شاهمزال 
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ترثک تدحو و  متشه -  تسیب و  سرد 

يوهام ثحبم  دنچ  هب  ياهراشا 

نیابتم رگیدـکی  زا  یلک  هب  تشاد و  دـنهاوخن  یکارتشا  تهج  اعبط  طیـسب  يوهام  موهفم  ود  بکرم  ای  تسا و  طیـسب  اـی  يوهاـم  موهفم 
هتـشادن يزایتما  تهج  رگید  هک  يروط  هب  دـشاب  اهنآ  طیـسب  تیهام  نیع  هک  دوش  ضرف  اهنآ  نیب  یکارتشا  تهج  رگا  اریز  دوب  دـنهاوخ 

تهج رب  هوالع  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دوش  ضرف  رگا  دوب و  دنهاوخن  رتشیب  تیهام  کی  تشاد و  دنهاوخن  يددعت  تروص  نیا  رد  دنـشاب 
تطاسب ضرف  فالخ  نیا  دوب و  دهاوخ  يوهام  تیثیح  ود  زا  بکرم  اهنآ  زا  مادک  ره  تروص  نیا  رد  دنراد  مه  يزایتما  تهج  كرتشم 
ياهتروص دنـشاب  بکرم  موهفم  ود  ره  ای  اهنآ  زا  یکی  رگا  اما  دنتـسه  تاذـلا  مامت  هب  نیاـبتم  طیـسب  يوهاـم  موهفم  ود  سپ  تسا  اـهنآ 

ءزج کـی  دـناهدش  هتـسناد  ءزج  ود  ياراد  مک  تسد  بکرم  تاـیهام  کیـسالک  قـطنم  رد  درک .  ضرف  ناوـتیم  اـهنآ  يارب  ار  یفلتخم 
هک لصف  مان  هب  صتخم  ءزج  کی  دـیآیم و  تسد  هب  عون  دـنچ  نیب  دـیدرت  زا  نیعتمان و  مهبم و  تسا  یموهفم  هک  سنج  مان  هب  كرتشم 

سنج یلوا  هک  تسا  هتفاـی  بیکرت  قطاـن  موـهفم  ناوـیح و  موـهفم  زا  ناـسنا  تیهاـم  دـنیوگیم  هکناـنچ  دـشابیم  سنج  نـیعت  بجوـم 
سنج ياراد  بکرم و  دوخ  هبون  هب  تسا  نکمم  سنج  موهفم  دـشابیم .  ناـسنا  هب  صتخم  لـصف  یمود  تاـناویح و  عاونا  نیب  كرتشم 

ریغ طیـسب و  ار  یلـصف  میهافم  یلو  تاتابن  تادامج و  لماش  مه  دوشیم و  ناویح  لماش  مه  مسج  موهفم  هکنانچ  دشاب  يرتماع  رتیلاع و 
تیمک رهوج  رارق  نیا  زا  دـناهدش  لئاق  هلوقم  هد  ای  طیـسب  یلاـع  سنج  هد  بکرم  تاـیهام  همه  يارب  ماجنارـس  دـننادیم .  بیکرت  لـباق 
لعفنی نا  یجیردـت  ریثات  تلاح  لعفی  نا  هدـننک  هطاحا  ءیـش  هب  تبـسن  هدـج  ینامز  تبـسن  یتم  یناکم  تبـسن  نیا  عضو  هفاضا  تیفیک 

یلوا تالوقعم  يوهام  میهافم  لیبق  زا  اعقاو  اهنآ  همه  ایآ  هکنیا  هیلاع و  سانجا  تالوقم  دادـعت  هرابرد  یجیردـت .  لاـعفنا  رثاـت و  تلاـح 
نایم رد  یتافالتخا  دنشابیم  هیناث  تالوقعم  لیبق  زا  تبسن  موهفم  رب  لمتـشم  تالوقم  هفاضا و  دننام  اهنآ  زا  یـضعب  مک  تسد  ای  دنتـسه 

تایهام همه  هکنیا  ساسا  رب  یقطنم و  لصف  سنج و  هاگتـسد  قبط  مینکیم .  رظن  فرـص  اـهنآ  یـسررب  زا  ـالعف  هک  دراد  دوجو  هفـسالف 
رد نآ  دـشاب و  تاذـلا  مامت  هب  اهنآ  زیامت  هکنآ  یکی  دوشیم  لـصاح  تروص  ود  هب  اـهنآ  زیاـمت  دـنوشیم  هلوقم  دـنچ  هب  یهتنم  بکرم 

موهفم دـننام  دوب  دـهاوخن  اهنآ  نیب  مه  یکرتشم  سنج  یتح  هک  مینک  هسیاقم  رگیدـکی  اـب  ار  هلوقم  ود  زا  تیهاـم  ود  هک  تسا  یتروص 
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رگیدـکی اب  ار  هلوقم  کی  زا  تیهام  ود  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  دـشاب و  تاذـلا  ضعبب  اهنآ  زیاـمت  هکنآ  مود  يدیفـس  موهفم  ناـسنا و 
طیـسب رگا  عاونا  مات  تایهام  هکنآ  لصاح  دنکرتشم .  تیرهوج  تیمـسج و  تیناویح و  رد  هک  واگ  موهفم  بسا و  موهفم  دننام  میجنـسب 

اهنآ یگمه  هک  هیلاع  سانجا  لوصف و  زین  دنـشاب  هلوقم  ود  زا  بکرم و  رگا  نینچمه  دنزیامتم  نیابتم و  رگیدکی  اب  تاذلا  مامت  هب  دنـشاب 
دوشب تایهام  همه  لماش  هک  درک  ضرف  ار  یسنج  ناوتیمن  دنتسه و  زیامتم  رگیدکی  زا  تاذلا  مامت  هب  دنوریم  رامش  هب  یطیسب  میهافم 

تـالوقعم زا  هک  ار  دوجو  موهفم  رگید  يوس  زا  تسناد .  يوهاـم  ءزج  کـی  رد  كرتشم  یتـح  ار  تاـیهام  همه  ناوتیمن  يور  نیا  زا  و 
موهفم دباییم و  دیقت  صصخت و  یتیهام  ره  هب  ندش  هفاضا  اب  هک  دنرامـشیم  قلطم  ماع و  نیعتم و  طیـسب و  یموهفم  تسا  یفـسلف  هیناث 

تطاسب دننام  یتاحالطصا  بیترت  نیدب  دنمانیم .  دوجو  یلک  موهفم  زا  ياهصحتسا  هتفای  دیقت  صصخت و  بیترت  نیدب  هک  ار  يدوجو 
ار صخشت  حالطـصا  تسا و  هدمآ  دیدپ  هدش  دای  داوم  رد  دیقت  قالطا و  صـصخت  تیمومع و  زیامت  تکراشم و  نیعت  ماهبا و  بیکرت  و 

تدحو موهفم  زا  دنترابع  هک  دراد  دوجو  يروحم  موهفم  ود  اهنآ  نایم  رد  یلو  دوزفا .  اهنآ  رب  دیاب  زین  دش  نایب  هتشذگ  ياهسرد  رد  هک 
میزادرپیم موهفم  ود  نیا  نوماریپ  یحیضوت  هب  کنیا  ترثک و  موهفم  و 

ترثک تدحو و  ماسقا 

اهنآ نیب  مه  یکرتشم  تهج  یتـح  دنـشاب  طیـسب  تیهاـم  ود  رگا  تسا و  يرگید  تیهاـم  زا  ریغ  میریگب  رظن  رد  هک  ار  یعون  تیهاـم  ره 
رظن رد  اهنت  ناوتیم  ار  یتیهام  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنرادن  یکرتشم  تهج  مه  هلوقم  ود  زا  بکرم  تیهام  ود  هکنانچ  تشاد  دهاوخن  دوجو 

ره هب  هک  یتدـحو  دوشیم .  عازتنا  ریثک  دـحاو و  لباقتم  موهفم  ود  درک  ظاـحل  رگید  تیهاـم  دـنچ  اـی  کـی  اـب  ار  نآ  ناوتیم  تفرگ و 
روظنم اریز  دنزیمن  شتدحو  هب  ینایز  نهذ  دنچ  ای  کی  رد  نآ  روصت  رارکت  دراد و  مان  یعون  تدـحو  دوشیم  هداد  تبـسن  مات  تیهام 

رظن رد  ار  بکرم  تیهاـم  دـنچ  نیب  یتاذ  كرتـشم  تهج  هک  یماـگنه  نینچمه  نآ .  ینهذ  دوـجو  تدـحو  هن  تـسا  یموـهفم  تدـحو 
رارق يددع  تدحو  تدحو  مسق  ود  نیا  لباقم  رد  دوشیم .  هدیمان  یسنج  تدحو  هک  میهدیم  تبسن  نآ  هب  يرگید  تدحو  میریگیم 

هـصخشم ضراوع  نوهرم  ار  نآ  نیـشیپ  هفـسالف  هک  تسا  یـصخشت  نامه  نآ  كالم  ددرگیم و  لـمحتیهام  زا  يدرف  ره  رب  هک  دراد 
ددرگیم تیهام  هب  بوسنم  ضرعلاب  تسا و  درف  دوجو  تفص  اتاذ  تدحو  نیا  صخشت و  نیا  هک  تسا  نیا  حیحص  رظن  دناهتـسنادیم و 

اتاذ هک  ار  يدـحاو  سنج  رد  جردـنم  عاونا  هکنانچ  دـنمانیم  عونلاب  دـحاو  دنتـسه  يددـع  ترثک  ياراد  اتاذ  هک  ار  تیهام  کـی  دارفا  . 
هب ضرعلاب  هکلب  دنتسین  عاونا  دارفا و  یقیقحتفص  تدحو  مسق  ود  نیا  هک  تسا  نشور  دنناوخیم و  سنجلاب  دحاو  دنراد  یعون  ترثک 

دوشیم لمح  عاونا  دارفا و  رب  ضرعلاب  تسا و  سنج  عون و  تفـص  يوهام  تاذـلاب  تدـحو  هکنآ : لصاح  دـنوشیم .  هداد  تبـسن  اهنآ 
یجراخ دارفا  رگید  يوس  زا  دوشیم و  هداد  تبـسن  نآ  تیهام  هب  ضرعلاـب  تسا و  درف  دوجو  تفـص  عقاو  رد  هک  درف  تدـحو  سکعرب 

ماـن عونلاـب  دـحاو  دـنراد  هک  يدـحاو  تیهاـم  هب  هجوت  اـب  یلو  دـندرگیم  ترثک  هب  فصتم  اـتاذ  دنتـسه و  يددـعتم  ياـهدوجو  ياراد 
ره نیا  رب  انب  دنوشیم .  هدناوخ  سنجلاب  دحاو  ناشدحاو  سنج  ظاحل  هب  دنتـسه  یعون  ترثک  ياراد  اتاذ  هک  فلتخم  عاونا  ای  دنریگیم 

دندرگیم و ترثک  هب  فصتم  میریگب  رظن  رد  ار  اهنآ  زا  یکی  زا  شیب  هک  یماگنه  دنراد و  یصخش  تدحو  یجراخ  تادوجوم  زا  کی 
زا دنوشیم و  عازتنا  تادوجوم  دوجو  زا  دوجو  تلاصا  رب  انب  دنتـسه  هیناث  تالوقعم  لیبق  زا  یعازتنا و  ییاهموهفم  هک  تفـص  ود  ره  نیا 

دادـعا هک  دز  سدـح  ناوتیم  اـجنیا  زا  و  دوب .  دـهاوخ  يوهاـم  ترثـک  تدـحو و  يارو  یترثـک  تدـحو و  ياراد  مه  دوـجو  يور  نیا 
رثکا هکنانچنآ  يوهام  تالوقم  یلوا و  تالوقعم  لیبق  زا  هن  دنشابیم  هیناث  تالوقعم  لیبق  زا  دنتـسه  ترثک  زا  یقیداصم  هک  مه  فلتخم 

تیهام تلاصا  رب  اـنب  رگید : يوس  زا  مینکیم .  رظن  فرـص  اـهنآ  رکذ  زا  هک  دراد  مه  يرگید  لـیالد  بلطم  نیا  دـناهدش  لـئاق  هفـسالف 
ینیع تیثیح  کی  زا  تیاکح  ضرفلا  یلع  اـهنآ  زا  کـی  ره  اریز  تسا  یجراـخ  ینیع و  تادوجوم  ترثک  هناـشن  هشیمه  يوهاـم  ترثک 

اب یتافانم  تیهام  کی  دارفا  ترثک  هکناـنچ  تسین  يوهاـم  ترثک  مزلتـسم  هشیمه  یجراـخ  تادوجوم  ترثک  دـنچ  ره  دـنکیم  یـصاخ 
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ترثک زا  فشاک  مه  دوجو  تلاصا  رب  انب  تایهام  ترثک  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  یلاؤس  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  درادن .  اهنآ  تیهام  تدحو 
هلئـسم بیترت  نیدـب  دوش .  عازتنا  فلتخم  لـحارم  رد  مک  تسد  دوجو  کـی  زا  تیهاـم  دـنچ  تسا  نکمم  هکنیا  اـیتسا  اـهنآ  تادوجو 

لزعنم و رگیدـکی  زا  نیابتم و  مه  اب  طیـسب  تایهام  صوصخب  مات و  تایهام  هک  هنوگنامه  ایآ  هک  ددرگیم  حرط  دوجو  هراـبرد  يرگید 
صوصخم هک  تدـحو  یعون  اهنآ  نیب  تسا  نکمم  ای  دـنلزعنم  رگیدـکی  زا  نیابتم و  مه  اـب  اترورـض  مه  اـهنآ  تادوجو  دنتـسه  زیاـمتم 

دروم رد  تدحو  هژاو  دربراک  نوماریپ  یحیـضوت  تسا  مزال  میزادرپب  هلئـسم  نیا  نتم  هب  هکنآ  زا  شیپ  یلو  دشاب .  امرفمکحتسا  دوجو 
میهدب دوجو 

دوجو موهفم  رد  تدحو 

هکلب دشابیم  اهنآ  هب  صتخم  یسنج  تدحو  یعون و  تدحو  حالطصا  دنچ  ره  درادن  تایهام  هب  یـصاصتخا  یموهفم  ترثک  تدحو و 
تدـحو و هب  فصتم  اهنآ  زا  کی  ره  هدوب  رگید  موهفم  اـب  نیاـبم  دـشاب  یقطنم  اـی  یفـسلف  هیناـث  تـالوقعم  لـیبق  زا  هچ  رگ  یموهفم  ره 

يونعم تاکرتشم  رد  یموهفم  تدحو  یظفل و  تاکرتشم  رد  میهافم  ترثک  ددعت و  اصوصخم  دوشیم و  ترثک  هب  فصتم  اهنآ  عومجم 
سرد رد  هکنانچ  تسا و  میهافم  ریاس  اب  نیابم  دوریم  رامـش  هب  یفـسلف  هیناـث  تـالوقعم  زا  هک  زین  دوجو  موهفم  دراد .  يداـیز  دربراـک 

بکرم تایهام  دننام  اهنت  هن  موهفم  نیا  دنشابیم .  فلتخم  قیداصم  نیب  يونعم  كرتشم  هک  تسا  يدحاو  موهفم  تشذگ  مود  تسیب و 
ناونع هب  رگید  يوس  زا  تسا و  يربم  زین  يرگید  بیکرت  هنوگ  ره  زا  دراد  هک  یتطاسب  هطـساو  هب  هکلب  دوشیمن  لصف  سنج و  هب  لحنم 
ياراد دوجو  موهفم  دـنچ  ره  هکنآ  لـصاح  تسین .  يوهاـم  میهاـفم  لـیبق  زا  اریز  دوریمن  رامـش  هب  یتیهاـم  چـیه  ءزج  لـصف  اـی  سنج 

كارتشا ياضتقم  هکنانچ  دوشیم  یموهفم  تدـحو  هب  فصتم  هیناث  تالوقعم  ریاس  دـننام  اـما  تسین  یـسنج  تدـحو  اـی  یعون  تدـحو 
میهاـفم لـیبق  زا  هکلب  تسین  دراوم  عیمج  رد  نآ  قدـص  يواـست  یتـخاونکی و  ياـنعم  هب  دوجو  یموهفم  تدـحو  اـما  تسا .  نآ  يونعم 

یطاوتم و حالطـصا  ود  هرابرد  یحیـضوت  دیاب  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب  تسا و  توافتم  دراوم  رب  اهنآ  لمح  هک  دـشابیم  ککـشم 
میهدب ککشم 

ککشم یطاوتم و 

کی دارفا  همه  رب  نآ  قدـص  هک  تسا  یموهفم  یطاوتم  دـناهدرک  میـسقت  هتـسد  ود  هب  قیداصم  رب  قدـص  تیفیک  رظن  زا  ار  یلک  میهافم 
رب مسج  موهفم  الثم  دنـشاب  هتـشادن  موهفم  نآ  يارب  تیقادـصم  رد  يرگید  فالتخا  ایتیولوا  ای  رخات  مدـقت و  نآ  دارفا  دـشاب و  تخاون 
ره دـنچ  ره  دـشاب  هتـشاد  رگید  مسج  رب  یتیزم  تیمـسج  رظن  زا  هک  تسین  یمـسج  چـیه  دوشیم و  لمح  ناسکی  روطب  شقیداصم  همه 
اب یتواـفت  مسج  موهفم  قدـص  رظن  زا  یلو  دـنراد  رگید  یـضعب  رب  ییاـیازم  اـهنآ  زا  یـضعب  دنتـسه و  یـصاوخ  ياراد  ماـسجا  زا  مادـک 

يارب تیقادصم  رظن  زا  اهنآ  زا  یضعب  دشاب و  توافتم  شقیداصم  دارفا و  رب  نآ  قدص  هک  تسا  یموهفم  ککـشم  اما  دنرادن .  رگیدکی 
کی طختیقادـصم  دنتـسین و  ناسکی  لوط  يارب  ندوب  قادـصم  رد  اهطخ  همه  هکنانچ  دنـشاب  هتـشاد  رگید  یـضعب  رب  یتیزم  موهفم  نآ 

زا یـضعب  دوشیمن و  لمح  ناسکی  روطب  شقیداصم  همه  رب  هایـس  موهفم  ایتسا  يرتمیتناس  کی  طختیقادصم  زا  شیب  نآ  يارب  يرتم 
رخاـت و مدـقت و  اـهنآ  نیب  تسین و  ناـسکیتیدوجوم  هب  ءایـشا  فاـصتا  تسا و  لـیبق  نیا  زا  مـه  دوـجو  موـهفم  دنتـسه .  رتهایـس  اـهنآ 

لباق رگید  ياهدوجو  رب  نآ  قدـص  اب  درادـن  یتیدودـحم  هنوگچیه  هک  لاـعتم  يادـخ  رب  دوجو  قدـص  هکناـنچ  دراد  دوجو  ییاـهتیولوا 
کیکـشت لباق  تاذـلاب  مه  يوهام  میهافم  ایآ  هکنیا  تسیچ و  ککـشم  میهاـفم  قدـص  رد  فـالتخا  زار  هکنیا  هراـبرد  تسین .  هسیاـقم 

لیبق زا  کیکـشت  عون  دنچ  تیهام  تلاصا  هب  نیلئاق  تسا و  هتفرگ  ماجنا  ییاهثحب  دراد  دوجو  کیکـشت  عون  دـنچ  الوصا  هن و  ای  دنتـسه 
هب نیلئاق  یلو  دناهتفریذپ  اهتیفیک  رد  ار  گنر  دننام  تدش  فعـض و  رد  کیکـشت  اهتیمک و  رد  ار  لوط  دننام  يدایز  مک و  رد  کیکـشت 
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نیا رب  نوزفا  دـننکیم .  یفرعم  دوجو  رد  فالتخا  ار  تاـفالتخا  نیا  عجرم  دـننادیم و  ضرعلاـب  ار  تیهاـم  رد  کیکـشت  دوجو  تلاـصا 
کیکـشت دوجو  ینیع  تقیقح  يارب  دنمانیم و  یماع  کیکـشت  ار  تاکیکـشت  هنوگنیا  هیلاعتم  تمکح  ناوریپ  نیهلاتملا و  ردص  موحرم 

دنـشابن رگیدکی  زا  لقتـسم  دوجو  قادصم  ود  هک  تسا  نیا  نآ  یگژیو  دـنناوخیم و  یـصاخ  کیکـشت  ار  نآ  هک  دنتـسه  لئاق  يرگید 
دناهدرک رکذ  دوجو  رد  کیکـشت  يارب  زین  ار  يرگید  ماسقا  نابرـشم  فراع  زا  رگید  یـضعب  دیآ  رامـش  هب  يرگید  بتارم  زا  یکی  هکلب 

تسین اهنآ  نایب  هب  يزاین  هک 

هصالخ

يوهام تهج  کیسالک  قطنم  رد  - 2 تشاد .  دنهاوخن  یکرتشم  يوهام  تهج  چیه  دنتسه و  تاذلا  مامت  هب  نیابتم  طیسب  تیهام  ود  - 1
سنج ياراد  بکرم و  تسا  نـکمم  سنج  - 3 دـنمانیم .  لصف  ار  مادـک  ره  زایتما  تهج  سنج و  ار  بکرم  تیهاـم  دـنچ  نیب  كرتشم 

اهنآ زا  یکی  هک  دنتسه  ات  هد  تالوقم  سانجا  نیرتیلاع  هک  تسا  نیا  روهشم  - 4 دوب .  دهاوخ  طیسب  هراومه  لصف  یلو  دشاب  يرتیلاع 
دنـشاب هلوقم  ود  زا  هک  بکرم  تیهام  ود  - 5 دراد .  دوجو  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  لاوقا  یلو  دنـشابیم  یـضرع  تالوقم  هیقب  رهوج و 

-6 دنراد .  یکرتشم  يوهام  تهج  دنتـسه و  تاذلا  ضعبب  نیابتم  هلوقم  کی  رد  جردنم  تایهام  یلو  دوب  دنهاوخ  تاذلا  مامت  هب  نیابتم 
ياراد عون  یماـت  تیهاـم  ره  - 7 دـباییم .  صـصخت  فلتخم  تایهام  هب  ندـش  هفاـضا  اـب  هک  تسا  یماـع  طیـسب و  موهفم  دوجو  موهفم 

تدـحو ياراد  تیهاـم  زا  يدرف  ره  تسا و  یـسنج  تدـحو  ياراد  سنج  تیهاـم  دـنچ  نیب  یتاذ  یکارتـشا  تهج  ره  یعون و  تدـحو 
سنج کی  زا  ریثک  عاونا  عونلاب و  دـحاو  تیهام  کـی  زا  ریثک  دارفا  - 8 تسا .  نآ  دوجو  تفـص  تاذلاب  تدحو  نیا  دشابیم و  يددـع 

یعازتنا یمیهافم  ددع  نینچمه  ترثک و  تدحو و  - 9 دوریم .  رامش  هب  اهنآ  يارب  ضرعلاب  یفاصوا  هک  دنوشیم  هدیمان  سنجلاب  دحاو 
دوجو موهفم  دننام  هیناث  تالوقعم  زا  مادک  ره  درادن و  تایهام  هب  یصاصتخا  یموهفم  تدحو  - 10 دنشابیم .  هیناث  تالوقعم  لیبق  زا  و 

یبیکرت هنوگچیه  دوجو  موهفم  - 11 دندرگیم .  ترثک  هب  فصتم  اهنآ  زا  یکی  زا  شیب  هکنانچ  دوشیم  یموهفم  تدحو  هب  فصتم  زین 
تسا یموهفم  یطاوتم  - 12 دیآیم .  رامش  هب  یتیهام  يارب  لصف  ای  سنج  شدوخ  هن  دوشیم  روصت  نآ  يارب  یلصف  سنج و  هن  درادن و 
دارفا رب  نآ  قدـص  هک  یلک  تسا  یموهفم  ککـشم  - 13 مسج .  موهفم  دـننام  دـشاب  تخاون  کی  قیداصم  همه  رب  نآ  قدـص  هک  یلک 

ناسکی فلتخم  تادوجوم  رب  نآ  قدص  هک  تسا  یکیکشت  میهافم  زا  دوجو  موهفم  - 14 یهایس .  يدیفس و  موهفم  دننام  دشاب  توافتم 
هب نیلئاق  یلو  تیفیک  تیمک و  رد  کیکـشت  لیبق  زا  دناهتفریذپ  تایهام  رد  ار  کیکـشت  عون  دنچ  تیهام  تلاصا  هب  نیلئاق  - 15 تسین . 

دوجو يارب  کیکشت  زا  يرگید  عون  هیلاعتم  تمکح  باحـصا  - 16 دننادیم .  دوجو  رد  فالتخا  ار  تاکیکـشت  نیا  اشنم  دوجو  تلاصا 
زا یکی  دنـشابن و  لقتـسم  رگیدـکی  زا  دوجوم  ود  هک  تسا  نیا  نآ  یگژیو  دـنمانیم و  یـصاخ  کیکـشت  ار  نآ  هک  دنتـسه  لـئاق  ینیع 

دشاب يرگید  بتارم 

ینیع دوجو  رد  ترثک  تدحو و  مهن -  تسیب و  سرد 

یصخش تدحو 

دوب تایهام  صخـشتم  دارفا  زا  يدرف  ره  تدـحو  نآ  دـمآ و  نایم  هب  نخـس  ینیع  ياهتیعقاو  رد  تدـحو  عون  کـی  زا  هتـشذگ  سرد  رد 
هجوت دروم  ار  توافت  نیا  دـنکیم و  هسیاقم  تیهام  دوخ  اب  ار  نآ  دریگیم و  رظن  رد  ار  تیهاـم  کـی  زا  يدرف  لـقع  هک  یماـگنه  ینعی 

هک یماگنه  دنکیم و  عازتنا  درف  زا  ار  صخشت  ناونع  دنرادن  ار  یگژیو  نیا  دارفا  یلو  تسا  دارفا  رب  قدص  لباق  تیهام  هک  دهدیم  رارق 
دناهتفگ يور  نیا  زا  دیامنیم  عازتنا  نآ  زا  ار  تدحو  دـنیبیمن  دـحاو  درف  رد  يددـعت  دـنکیم و  هسیاقم  رگید  درف  دـنچ  اب  ار  درف  کی 
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تشاد هجوت  دیاب  هتبلا  دشابیم  دحاو  صخشتم و  تسا  دوجوم  هک  تهج  نآ  زا  يزیچ  ره  تسا و  قواسم  تدحو  اب  صخشت و  اب  دوجو 
حرطم یلاؤس  اجنیا  رد  دوشیمن .  یـسنج  یعون و  تدـحو  لماش  تدـحو و  قلطم  هن  تسا  یـصخش  تدـحو  تدـحو  نیا  زا  روظنم  هک 
روصت دـحاو  هک  ار  يدوجوم  هک  مینک  ادـیپ  نیقی  میناوتیم  اجک  زا  تخانـش و  ناوتیم  هنوگچ  ار  یجراخ  دوجوم  تدـحو  هک  دوشیم 

نوماریپ رد  یلو  دناهدرک  راذگاو  شحوضو  هب  ار  لاؤس  نیا  خساپ  ابلاغ  هفـسالف  تسا .  دوجو  کی  ياراد  دوجوم و  کی  اعقاو  میاهدرک 
هیزجت لباق  ریغ  طیـسب و  يدوجوم  رگا  دوش .  هداد  اهنآ  هراب  رد  یحیـضوت  ماقم  تیفرظ  هزادـنا  هب  دـیاب  هک  دراد  دوجو  یماهبا  طاقن  نآ 
تابثا ناهرب  اب  اهنآ  تطاسب  تادرجم و  دوجو  هتبلا  تشاد  دـهاوخ  يدـحاو  دوجو  اعبط  تادرجم  همه  یهلا و  سدـقم  تاذ  دـننام  دـشاب 

يدوجوم ره  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  روطب  یلو  تفایرد  هناـهاگآ  يروضح  ملع  اـب  ناوتیم  ارنآ  تطاـسب  سفن و  دوجو  اـهنت  دوشیم و 
رظن رد  تسین .  ياهداس  راک  اهنآ  تدحو  تابثا  هیزجت  لباق  يدام و  تادوجوم  هراب  رد  اما  تشاد .  دهاوخ  يدـحاو  دوجو  دـشاب  طیـسب 

يدـحاو دوجو  ياراد  دـحاو و  دوجوم  دنـشابن  هتـسسگ  رگیدـکی  زا  نآ  ضورفم  ءازجا  دـشاب و  لاـصتا  ياراد  هک  يدوجوم  ره  یحطس 
هچراپکی لصتم و  ام  رظن  هب  هک  یماسجا  ایآ  هکنآ  یکی  دـیامنیم  خر  ماهبا  هطقن  ود  میرگنیم  تقد  اـب  هک  یماـگنه  یلو  دوشیم  یقلت 

هکنانچ تسا و  یعیبط  مولع  هدهع  هب  لاؤس  نیا  خساپ  میرادنپیم .  لصتم  ار  اهنآ  هرصاب  ياطخ  رثا  رد  ای  دنانینچ  مه  عقاو  رد  دنـسریم 
زا دـنرادن و  ار  سوسحم  يرهاظ و  یگچراپکی  لاـصتا و  نینچ  عقاو  رد  ماـسجا  هک  تسا  هدـشتبا  یملع  ياـهرازبا  کـمک  هب  مینادیم 

دادـتما دـقاف  یمـسج  چـیه  نوـچ  هـک  مییوـگب  میناوـتیم  یفـسلف  رظن  زا  یلو  دـناهتفای  لیکـشت  رگیدـکی  زا  يادـج  زیر و  رایــسب  تارذ 
لاؤس ماهبا و  هطقن  تشاد .  دهاوخ  ار  یلاصتا  تدحو  هجیتن  رد  لاصتا و  دشاب  زیر  مه  ردق  ره  ماسجا  تارذ  زا  مادک  ره  ماجنارـستسین 

ترثـک عوـن  چـیه  اـجک  زا  دـشتباث  ینامـسج  دوـجوم  کـی  ءازجا  لاـصتا  هکنیا  ضرف  هب  هک  تسا  نیا  تسا  رتـمهم  هـک  يرگید  زیگنا 
لباق هوقلاب  دـنچ  ره  تسین  یترثک  ياراد  لعفلاب  هچراپکی  لصتم و  دوجوم  کـی  هک  تفگ  ناوتیم  خـساپ  رد  تشاد .  دـهاوخن  يرگید 

تدحو ياراد  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  تفای  دنهاوخ  ققحت  يرگید  تادوجوم  تفرگ  ماجنا  ياهیزجت  تقو  ره  یلو  دشابیم  رثکت  هیزجت و 
خـساپ ار  نآ  اما  تسا  یحیحـص  خساپ  ماسجا  یـسدنه  تیمک  رادقم و  هراب  رد  دـنچ  ره  خـساپ  نیا  دوب .  دـهاوخ  شدوخ  هب  صوصخم 

دنوش کـیدزن  رگیدـکی  اـب  فلتخم  مسج  ود  اـضرف  رگا  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤـس  نیا  یفرط  زا  اریز  تسناد  ناوـتیمن  یعماـج  لـماک و 
ناوتیم ایآ  دنوش  هداد  شوج  مهب  فلتخم  زلف  هعطق  ود  زیمآ  هحماسم  لاثم  ناونع  هب  دنامن و  یقاب  اهنآ  نایم  ياهلـصاف  چیه  هک  ياهنوگب 

نیا زا  تسا  نکمم  تسناد .  دوجو  دـنچ  ياراد  ریثک و  ار  اهنآ  دـیاب  ای  دروآ  باـسح  هب  يدـحاو  دوجو  ياراد  دـحاو و  دوجوم  ار  اـهنآ 
درف زا  ریغ  يدرف  اـهنآ  زا  مادـک  ره  اـعبط  دنتـسه و  فـلتخم  تیهاـم  ود  ياراد  ضورفم  زلف  هعطق  ود  نوـچ  هک  دوـش  هداد  خـساپ  لاؤـس 

تیهاـم ترثـک  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  خـساپ  نیا  یلو  تسناد .  يدـحاو  دوـجوم  ار  اـهنآ  ناوـتیمن  يور  نیا  زا  تـشاد  دـهاوخ  يرگید 
تباـث اـجنیا  رد  هک  یترثک  رگید  تراـبع  هب  تسا .  هدیـسرن  توبث  هب  یبلطم  نینچ  هک  یتروص  رد  تسا  ینیع  دوجو  ترثـک  زا  فشاـک 
حرطم يرتقیقد  لاؤس  رگید  فرط  زا  تسا .  ینیع  دوجو  ترثک  تدـحو و  رـس  رب  نخـس  دوجو و  هن  تسا  تیهاـم  تفـص  اـتاذ  دوشیم 

رب راوس  یکی  هک  ياهنوگ  هب  دـشابن  بکارتـم  دوـجو  ود  ياراد  تسا  یلاـصتا  تدـحو  ياراد  هک  یلـصتم  دوـجوم  اـجک  زا  هک  دوـشیم 
ياهیگژیو زا  یکی  ام  ساوح  زا  کی  ره  هک  هنوگنامه  هکنآ  حیـضوت  دـهد .  صیخـشت  ار  اهنآ  یگناـگود  دـناوتن  سح  دـشاب و  يرگید 

نودـب دـشچیم  ار  نآ  هزم  ام  ییاشچ  دونـشیم و  ار  نآ  يوب  ام  ییایوب  دـنیبیم و  ار  نآ  گنر  ام  مشچ  ـالثم  دـنکیم  كرد  ار  ماـسجا 
هب رداق  ام  سح  هک  دـشاب  دوجوم  ماسجا  رد  یترثک  تسا  نکمم  روطنیمه  دورب  نیب  زا  تسا  اهنآ  همه  ياراد  هک  یمـسج  تدـحو  هکنیا 
زا درک  یقلت  ینیع  دوجو  ترثک  تدحو و  رب  یفاک  لیلد  ناوتیمن  ار  یسح  تاکاردا  ترثک  تدحو و  نخـس  رگید  هب  دشابن  نآ  كرد 

هکنانچ دـشاب  يرگید  ترثک  ياراد  یـسدنه  رادـقم  رد  یلاـصتا  تدـحو  نیع  رد  مسج  هک  دـنامیم  یقاـب  لاـمتحا  نیا  ياـج  يور  نیا 
تروص دناهتسناد  رگیدکی  لوط  رد  تروص  دنچ  ياراد  ار  ناویح  الثم  دناهدش و  لئاق  فلتخم  يرهوج  روص  دروم  رد  هفسالف  زا  یضعب 

روطب اجنیا  رد  درک و  وجتـسج  هدنیآ  ياهـسرد  رد  دیاب  ار  لاؤس  نیا  خـساپ  یناویح .  تروص  یتابن و  تروص  یندـعم  تروص  يرـصنع 
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رثا رد  دنرادن و  دوجو  لعفلاب  هک  يرادقم  ءازجا  نیب  بیکرت  - 1 تسا : روصت  لباق  تروص  دنچ  هب  ماسجا  بیکرت  هک  مییوگیم  هتسبرس 
هدام دوجو  هکنیا  ضرف  اب  تروص  هدام و  نیب  بیکرت  - 2 درادن .  لعفلاب  تدحو  اب  یتافانم  چیه  یبیکرت  نینچ  دـنیآیم  دوجو  هب  هیزجت 
هدام نیب  بیکرت  - 3 دشابیم .  یلبق  ضرف  هیبش  رظن  کی  زا  دسریمن و  نآ  تدحو  هب  يررـض  مه  تروص  نیا  رد  دشاب  هوقلاب  يدوجو 
قوف کـی  ره  هک  ییاـهتروص  نیب  بیکرت  زین  دـشاب و  هتـشاد  تروص  دوجو  زا  ریغ  یلعفلاـب  دوـجو  مه  هداـم  هکنیا  ضرف  اـب  تروـص  و 

لک هب  ضرعلاب  تسا و  یناقوف  تروص  تدـحو  ظاحل  هب  دوجوم  ندرمـش  دـحاو  ضرف  نیا  رد  دـشاب  هتفرگ  رارق  نآ  لوط  رد  يرگید و 
عقاو مه  ضرع  رد  هک  یلعفلاب  دوجوم  دنچ  نیب  بیکرت  - 4 دحاو .  هن  میمانب  دحتم  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  رتهب  دوشیم و  هداد  تبسن  اهنآ 

ءازجا بیکرت  دننام  دشاب  رارق  رب  اهنآ  نایم  طابترا  لاصتا و  یعون  دنچ  ره  دشابن  نارگید  يارب  یناقوف  تروص  مادکچیه  دنـشاب و  هدـش 
یتح اـی  دـحاو و  یفـسلف  رظن  زا  ناوتیمن  ار  بکرم  عومجم  ضرف  نیا  رد  دـنمانیم  یعانـص  بیکرت  ار  نآ  هک  اهنیـشام  ریاـس  تعاـس و 

یعون هک  هتـسسگ  دوجوم  دنچ  نیب  بیکرت  - 5 درک .  یقلت  يرابتعا  تدحو  ياراد  ددعتم و  یتادوجوم  ار  نآ  دـیاب  هکلب  تسناد  دـحتم 
نادرگ و دنچ  زا  پیت  بیکرت  پیت و  دـنچ  زا  رکـشل  بیکرت  رکـشل و  دـنچ  زا  هاپـس  بیکرت  دـننام  دوش  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  نیب  تدـحو 
زا اهنآ  بیکرت  ماجنارس  یعامتجا و  ياههورگ  اهرشق و  اهداهن و  زا  هعماج  بیکرت  نینچمه  زابرـس و  يدادعت  زا  نادرگ  بیکرت  هرخالاب 

رگید عون  ود  دروآ .  باسح  هب  یقیقح  دحاو  ناوتیمن  ار  یتابکرم  نینچ  تسا و  يرابتعا  یفـسلف  رظن  زا  زین  بیکرت  هنوگنیا  ناسنا  دارفا 
بیکرت دـننام  کـیناگرا  يوضع  تاـبیکرت  يرگید  ییایمیـش و  تاـبیکرت  یکی  دوزفا  هدربماـن  ماـسقا  رب  ناوـتیم  ار  یجراـخ  بیکرت  زا 

رظن هب  دنرادن و  یصاخ  مکح  یفسلف  هاگدید  زا  تابیکرت  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  یندعم  یلآ و  داوم  زا  يدادعت  زا  هدنز  دوجوم 
هراب رد  اصوصخم  دشاب  رتحیحص  ریخا  رظن  دیاش  دنشابیم و  موس  مسق  لیبق  زا  رگید  یضعب  رظن  هب  مود و  مسق  لیبق  زا  هفسالف  زا  یضعب 

زا بیکرت  نآ  دـناهدش و  لـئاق  تاـنکمم  همه  يارب  ار  بیکرت  زا  رگید  یعون  هفـسالف  هک  میوشیم  روآداـی  ناـیاپ  رد  هدـنز .  تادوجوم 
یلو دوب  دهاوخ  یهلا  سدقم  تاذ  هب  رصحنم  طیسب  دوجو  حالطصا  نیا  بسح  هب  تشذگ و  نآ  هرابرد  ثحب  هک  تسا  تیهام  دوجو و 

تدـحو هب  فـصتم  تروـص  دـنچ  هب  يداـم  تادوـجوم  هکنآ  لـصاح  ینیع .  یجراـخ و  هن  تسا  ینهذ  یلیلحت و  یبـیکرت  بـیکرت  نآ 
تسا و یطیـسب  دوجو  ياراد  هک  تروص  تدـحو  تارذ و  یلاصتا  تدـحو  دـننام  تسا  یقیقح  تدـحو  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  دـنوشیم 

دوجو هدام  هک  میدـش  لئاق  رگا  تروص  هدام و  بیکرت  رد  اما  یعامتجا  یعانـص و  تدـحو  دـننام  تسا  يرابتعا  تدـحو  رگید  یـضعب 
یقیقح تدـحو  ياراد  اعبط  دـشابیم  شتروص  دوجو  ناـمه  هک  دراد  لـعفلاب  دوجو  کـی  اـهنت  ینامـسج  دوجوم  ره  درادـن و  یلعفلاـب 

میتفریذـپن هوقلاب  دوجوم  کی  ناونع  هب  ار  یلوا  يالویه  رگید  ترابع  هب  میدـش و  لئاق  لعفلاب  دوجو  مه  هدام  يارب  رگا  اـما  دوب  دـهاوخ 
یلوط و ياهتروص  هب  لئاق  هک  یتروص  رد  زین  دحاو  هن  میمانب  دحتم  ار  اهنآ  عومجم  میریگب و  رظن  رد  یـصاخ  دوجو  مادک  ره  يارب  دیاب 

ضرعلاب دحاو  ار  اهنآ  لک  میناوتیم  هک  تسا  یناقوف  تروص  تدحو  ظاحل  هب  طقف  مینادب و  ریثک  ار  اهنآ  عومجم  دـیاب  میدـش  بکارتم 
حور تدـحو  نوهرم  نآ  تدـحو  تقیقح  رد  میروآیم و  باـسح  هب  دوـجوم  کـی  ار  ناـسنا  ندـب  حور و  عوـمجم  هکناـنچ  میرامـشب 

دشابیم

ناهج تدحو 

تدـحو اـما  دـنکیمن  یفن  ار  اـهنآ  عومجم  ترثـک  هجو  چـیه  هب  تفرگ  رارق  ثحب  دروم  ینیع  دوـجوم  ره  يارب  نوـنک  اـت  هک  یتدـحو 
دحاو ار  ناـهج  هفـسالف  هک  تسا  فورعم  هکناـنچ  دـیامنیم  یفن  ار  نآ  ددـعت  ترثـک و  هـک  دوـشیم  حرطم  ناـهج  لـک  يارب  يرگید 
دـشاب تعیبط  ناهج  یلاصتا  تدحو  ناهج  تدـحو  زا  روظنم  هکنآ  - 1 درک : ریـسفت  ناوتیم  تروص  دنچ  هب  ار  نخـس  نیا  اما  دننادیم 

هک دنیامن  تابثا  ات  دناهدیشوک  یفلتخم  تانایب  اب  دناهدرک و  حرطم  ءالخ  نالطب  ناونع  تحت  یعیبط  هفسلف  رد  ار  یثحبم  هفـسالف  هکنانچ 
یفیطل قیقر و  ماسجا  عقاو  رد  تسین  دوجوم  يزیچ  دوشیم  هتـشادنپ  هک  ییاهاج  رد  تسا و  لاـحم  ضحم  ءـالخ  یعیبط  دوجوم  ود  نیب 
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هک یتروص  رد  دوش  ضرف  یعیبط  ناهج  دنچ  ای  ود  رگا  هک  دناهدرک  لالدتسا  ساسا  نیا  رب  دنتسین .  یـسح  كرد  لباق  هک  دنراد  دوجو 
اهنآ نایم  رگا  داد و  دنهاوخ  لیکـشت  ار  يدحاو  ناهج  دوب و  دـنهاوخ  یلاصتا  تدـحو  ياراد  دنـشاب  رگیدـکی  هب  هتـسویپ  لصتم و  اهنآ 

-2 تشاد .  دهاوخ  ءالخ  یفن  ياهلیلد  اب  تافانم  دـیامن  لزعنم  ادـج و  رگیدـکی  زا  الماک  ار  اهنآ  هک  يروط  هب  دوش  ضرف  یقیقح  ءالخ 
دنراد لاعفنا  لعف و  رثات و  ریثات و  رگیدکی  رد  هراومه  یعیبط  تادوجوم  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب  تعیبط  ناهج  ماظن  تدـحو  روظنم  هکنآ 

اب ناـمزمه  تادوجوم  هکناـنچ  دـشاب  رثاـتم  نآ  زا  هن  رثؤم و  يرگید  یعیبط  دوجوم  رد  هن  هک  تفاـی  ناوتیمن  ار  یعیبـط  دوجوم  چـیه  و 
انب دناهدمآ  دوجو  هب  یلبق  تادوجوم  تالعافت  زا  زین  ناشدوخ  دننکیم و  مهارف  ار  يدـعب  تادوجوم  شیادـیپ  هنیمز  ناشدوخ  تالعافت 

تـسناد يدـحاو  ماـظن  ياراد  ار  نآ  ناوتیم  يور  نیا  زا  تسا و  يداـم  تیلولعم  تیلع و  هطبار  نیا  موکحم  تعیبط  ناـهج  همه  نیا  رب 
نآ ساسا  رب  درادن و  ناهج  رامشیب  تادوجوم  زا  یلقتسم  ینیع  دوجو  هک  تسا  ماظن  تفـص  عقاو  رد  تدحو  نیا  هک  تسا  نشور  یلو 

ءازجا همه  هک  دشاب  یتروص  تدحو  هیاس  رد  ناهج  تدـحو  روظنم  هکنآ  درک 3 - تابثا  تعیبط  ناهج  يارب  یقیقح  یتدـحو  ناوتیمن 
 . دـنوشیم دـحتم  ناشدوخ  يرهوج  تروص  تدـحو  هیاس  رد  ناویح  تابن و  ءازجا  هکنانچ  دزاـسیم  دـحتم  شدوخ  رتچ  ریز  رد  ار  نآ 

راچان دریگ  ربرد  زین  ار  ناویح  ناسنا و  دننام  حور  يذ  تادوجوم  هک  يروط  هب  درک  ضرف  ناوتیم  ناهج  لک  يارب  هک  يدحاو  تروص 
ام عیمج  تادرجم و  هداهن و  رتارف  ار  اپ  هفسالف  زا  یـضعب  اما  دیمان  ناهج  حور  ای  یلک  سفن  ار  نآ  ناوتیم  هک  دوب  دهاوخ  يرگید  حور 
هب نآ  نود  اـم  يارب  یتروص  هلزنم  هب  ار  یناـکما  دوجوم  نیرتلماـک  اـی  لوا  لـقع  بیترت  نیدـب  دناهتـسناد و  نآ  لومـشم  زین  ار  هللا  يوس 

دوجوم اصوصخم  میاهتفاین و  بلطم  نیا  رب  یناهرب  نونک  ات  اما  دناهدیمان  ریبک  ناسنا  ار  ناهج  ءافرع  زا  يرایسب  هکنانچ  دناهدروآ  باسح 
یقیقح ترثک  یفن  يانعم  هب  زین  یـضرف  نینچ  لاح  ره  هب  تسین .  هحماسم  زا  یلاخ  ندیمان  ناهج  تروص  ار  لوا  لقع  دننام  یمات  درجم 

هداد تبـسن  ناهج  عومجم  هب  ضرعلاب  تسا و  ناهج  یناقوف  تروص  نامه  تفـص  عقاو  رد  تدحو  نیا  اریز  دوب  دهاوخن  ناهج  ءازجا  زا 
موس مسق  نتفریذپ  مزلتـسم  ناهج  يارب  تدحو  نیا  نتفریذپ  هک  دنامن  هتفگان  دش .  هتفگ  ندب  حور و  تدـحو  دروم  رد  هکنانچ  دوشیم 

تسین یتدحو  نینچ  نتفریذپ  مزلتسم  بیکرت  مسق  نآ  نتفریذپ  یلو  تسا  هدش  دای  تابیکرت  زا 

هصالخ

صخـشت و ياراد  تسا  یلعفلاب  دوجوم  هک  تهج  نآ  زا  يدوجوم  ره  تسا و  ینیع  دوجو  صخـشت و  اـب  قواـسم  یـصخش  تدـحو  - 1
ضرف ياج  دشابیم و  يدحاو  دوجو  ياراد  تادرجم  لاعتم و  يادخ  دننام  يریذپان  هیزجت  طیسب و  دوجوم  ره  - 2 دوب .  دهاوخ  تدحو 

دنـسریم يدرخ  تارذ  هب  تیاهن  رد  دنـشاب  یبسن  ياهءالخ  اهیگتـسسگ و  ياراد  دنچ  ره  نالک  ماسجا  - 3 تسین .  نآ  تاذ  رد  ترثـک 
تـسا روصت  لباق  تروص  دـنچ  هب  ماسجا  رد  بیکرت  دوب 4 - دـنهاوخ  یلاصتا  تدـحو  ياراد  زین  یقیقح و  لاـصتا  دادـتما و  ياراد  هک 

هدام و نتـشاد  تیلعف  ضرف  اب  تروص  هدام و  زا  بیکرت  هداـم  ندوب  هوقلاـب  ضرف  اـب  تروص  هداـم و  زا  بیکرت  هوقلاـب  ءازجا  زا  بیکرت 
زا هعماج  بیکرت  نازابرس و  زا  هاپـس  بیکرت  دننام  یعامتجا  بیکرت  تعاس  ءازجا  دننام  یعانـص  بیکرت  بکارتم  روص  بیکرت  نینچمه 

دنشابیم 5- يرابتعا  تدحو  ياراد  ریخا  مسق  ود  ضرعلاب و  تدحو  ياراد  موس  مسق  یقیقح و  تدحو  ياراد  لوا  مسق  ود  ناسنا  دارفا 
يدـحاو تروص  اـهنآ  يارب  هک  یتروص  رد  ییایمیـش  تاـبیکرت  نینچمه  دروآ و  باـسح  هب  موـس  مسق  زا  دـیاب  ار  کـیناگرا  تاـبیکرت 

يانعم هب  ناهج  تدحو  تابثا  - 7 یجراخ .  ینیع و  هن  تسا  ینهذ  یلیلحت و  یبیکرت  دوجو  تیهاـم و  زا  دوجوم  بیکرت  - 6 دوشتباث . 
تـسا لوبق  لباق  يرما  تعیبط  ناهج  رد  ماظن  تدـحو  - 8 تسا .  ضحم  ءالخ  لاطبا  هب  طونم  یعیبط  تادوجوم  ماـمت  یلاـصتا  تدـحو 

رد دحاو  ینالقع  تروص  ای  حور  نتـشاد  يانعم  هب  ناهج  تدحو  تابثا  - 9 دوریمن .  رامـش  هب  ناهج  ءازجا  يارب  یقیقح  یتدحو  یلو 
زا مسق  نآ  نتفریذـپ  دـنچ  ره  تسا  هدـش  دای  تابیکرت  زا  موس  مسق  نتفریذـپ  ياـنعم  هب  یتدـحو  نینچ  نتفریذـپ  تسا 10 - ناـهرب  ورگ 

تسین یضرف  نینچ  نتفریذپ  مزلتسم  بیکرت 
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دوجو بتارم  مایس -  سرد 

یتسه ترثک  تدحو و  هرابرد  لاوقا 

هدام ناهج  یلاصتا  تدحو  نینچمه  درادـن  تادوجوم  همه  یقیقح  ترثک  اب  یتافانم  ینیع  دوجوم  ره  رد  یـصخش  تدـحو  هک  میتسناد 
ماظن تدـحو  هک  میتسناد  زین  دوشیم  لصاح  فلتخم  ياهتروص  ددـعت  هیاـس  رد  هک  یترثک  درادـن  يداـم  تادوجوم  ترثک  اـب  یتاـفانم 

ناوتیمن ار  دـحاو  حور  ياراد  هدـنز و  دوجوم  کی  ناونع  هب  ناهج  یـصخش  تدـحو  اما  تسین و  نآ  یقیقح  تدـحو  يانعم  هب  ناهج 
ناهج هدـش  دای  ضرف  هس  نیا  رد  تدـحو  عوضوم  لاح  ره  هب  دوب و  دـهاوخ  ضرعلاـب  یتدـحو  دوشتباـث  هکنیا  ضرف  هب  درک و  تاـبثا 

مه یهلا  سدـقم  تاذ  لماش  هک  یتسه  لک  يارب  ناوتیم  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  نونکا  تسا  تاـنکمم  ناـهج  رثکا  دـح  تعیبط و 
هب رـصحنم  ار  یقیقح  دوجو  هک  هیفوص  لوق  - 1 درک : هراشا  ناوتیم  لوق  راـهچ  هب  هنیمز  نیا  رد  هن .  اـی  درک  تاـبثا  ار  یتدـحو  دوشیم 

تسا فورعم  دوجوم  دوجو و  تدحو  ناونع  هب  دنرامشیم و  يزاجم  ياهدوجو  ياراد  ار  تادوجوم  هیقب  دننادیم و  یهلا  سدقم  تاذ 
دهاوخ رکذ  هک  يرگید  لوق  هب  ار  نآ  تفرگ و  رظن  رد  یلیوات  نآ  يارب  ناوتب  دیاش  یلو  تسا  نادجو  تهادب و  فالخ  لوق  نیا  رهاظ  . 

مه دوجوم  ترثک  دوجو و  تدحو  ناونع  هب  هتسناد و  هلات  قوذ  ياضتقم  ار  نآ  هک  یناود  ققحم  لوق  - 2 دینادرگ .  زاب  مراهچ  لوق  دش 
مه تاقولخم  لماش  یقیقح  دوجوم  یلو  تسا  لاـعتم  يادـخ  هب  صوصخم  یقیقح  دوجو  هک  تسا  نیا  شلـصاح  تسا و  هدـش  فورعم 

ار ییانعم  نینچ  مه  رگید  تاقتـشم  زا  یـضعب  هکنانچ  یقیقح  دوجو  ياراد  يانعم  هب  هن  یقیقح  دوجو  هب  بوسنم  ياـنعم  هب  اـما  دوشیم 
هب دیشروخ  سمش  هدام  زا  سمـشم  هژاو  تسا و  امرخ  هب  بوسنم  شورفامرخ و  يانعم  هب  امرخ  رمت  هدام  زا  رمات  هژاو  الثم  دننکیم  هدافا 
زا رظن  فرـص  اریز  تسین  لوبق  لباق  مه  لوق  نیا  تسا .  هدرک  ادـیپ  دیـشروخ  اب  یتبـسن  هدـیبات و  نآ  رب  باتفآ  هک  تسا  یمـسج  يانعم 

هژاو هک  تسا  نآ  لوق  نیا  همزال  تفرگ  رظن  رد  ندیبات  باتفآ  نتخورف و  امرخ  يانعم  هب  ياهدام  ناوتیم  مه  سمشم  رمات و  يارب  هکنیا 
هرابرد تسین  حیحـص  دوجو  دروم  رد  یظفل  كارتشا  هکنانچمه  یلو  دـشاب  یظفل  تاکرتشم  لیبق  زا  فلتخم و  يانعم  ود  ياراد  دوجوم 

سرد رد  نآ  یتسردان  هک  تسا  لـعاج  هب  بستنم  تیهاـم  تلاـصا  رب  ینتبم  روبزم  لوق  نیا  رب  نوزفا  دوب  دـهاوخن  ینتفریذـپ  مه  دوجوم 
تسا و هدـش  فورعم  دوجوم  دوجو و  ترثـک  ناونع  هب  هدـش و  هداد  تبـسن  نیئاـشم  عاـبتا  هب  موس  لوق  - 3 دـش .  نشور  متفه  تـسیب و 

نوچ تشاد و  دـهاوخ  دوخ  هب  صاخ  يدوجو  اـهنآ  زا  مادـک  ره  راـچان  تسین و  راـکنا  لـباق  تادوجوم  ترثک  هک  تسا  نیا  شلـصاح 
لالدتـسا نینچ  ناوتیم  لوق  نیا  يارب  دوب .  دهاوخ  تاذـلا  مامت  هب  نیابتم  رگید  دوجو  اب  يدوجو  ره  سپ  تسا  یطیـسب  تقیقح  دوجو 

عاونا ياراد  ای  دـحاو  عون  دارفا  دـننامه  دنتـسه  يدـحاو  تقیقح  دارفا  اهنآ  یگمه  ای  دنتـسین  جراخ  لاح  دـنچ  زا  ینیع  ياـهدوجو  درک 
دنرادن و یتاذ  كارتشا  تهج  چیه  ای  ناویح و  سنج  رد  تاناویح  عاونا  كارتشا  دننام  دنکرتشم  يدـحاو  سنج  رد  هک  دنتـسه  یفلتخم 

نـشور مود  قش  نالطب  اما  دوشیم .  تابثا  رگید  قش  ود  لاطبا  اب  تسا و  رظن  دروم  قش  نامه  موس  قش  دنـشابیم  تاذـلا  مامت  هب  نیابتم 
نینچ دـشاب و  لصف  سنج و  زا  بکرم  ینعی  زاـیتما  تهج  كارتشا و  تهج  زا  بکرم  دوجو  تقیقح  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  اریز  تسا 
ندـش هفاضا  اب  دـشاب و  كارتشا  تهج  نامه  عقاو  رد  دوجو  هک  تسا  نیا  هب  نآ  تشگزاب  دزاسیمن و  دوجو  تقیقحتطاـسب  اـب  يزیچ 
زایتما تهج  ناونع  هب  هک  دوشیمن  تفای  دوجو  زج  يزیچ  یتسه  راد  رد  یلو  دـیآ  رد  فلتخم  عاونا  تروص  هب  نآ  هب  يرگید  ییاهزیچ 

هـصخشم ضراوع  ندـش  هفاضا  اب  هک  دـشاب  یعیبط  یلک  نوچمه  دوجو  هک  تسا  نیا  شاهمزال  لوا  قش  اما  و  ددرگ .  هفاضا  نآ  هب  ینیع 
ياراد تادوجوم  همه  ضرفلا  یلع  دندوجوم و  مه  اهنآ  هک  دوشیم  رارکت  ضراوع  هراب  رد  لاؤس  یلو  دیآ  رد  فلتخم  دارفا  تروص  هب 
دیآیم دیدپ  فالتخا  رگید  يوس  زا  ضراوع  دوخ  نیب  يوس و  کی  زا  تاضورعم  ضراوع و  نیب  هنوگچ  سپ  دنتـسه  يدحاو  تقیقح 

رد كارتشا  ای  دوش  ضرف  ینیع  ياـهدوجو  نیب  یکارتشا  رگا  نخـس  رگید  هب  دـنباییم .  ققحت  دوجو  فلتخم  دارفا  اـهنآ  فـالتخا  اـب  و 
شاهمزال تسا و  تاذ  ءزج  رد  كارتشا  ای  دـشاب و  ددـعتم  دارفا  ياراد  یعون و  تیهاـم  دوجو  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تسا و  تاذ  ماـمت 
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مییوگب هک  دـنامیمن  نیا  زج  یهار  سپ  تسا  لـطاب  ضرف  ود  ره  دـشاب و  فـلتخم  عاوـنا  ياراد  یـسنج و  تیهاـم  دوـجو  هک  تسا  نیا 
ضرف دوجو  ینیع  تقیقح  يارب  هک  ياهناگهس  قوقش  اریز  تسین  مامت  لالدتسا  نیا  یلو  دنتسه .  تاذلا  مامت  هب  نیابتم  ینیع  ياهدوجو 

زا نآ  بیکرت  یفن  نینچمه  لصف و  سنج و  زا  دوجو  بیکرت  یفن  اب  هک  هدش  شالت  تسا و  هدش  سابتقا  تیهام  ماکحا  زا  عقاو  رد  هدش 
كارتـشا هن  هک  یتروص  رد  دوـش  تاـبثا  هطیـسب  تاـیهام  نیاـبت  ریظن  تادوـجو  يارب  یتاذ  ینیاـبت  هصخـشم  ضراوـع  هیعوـن و  تعیبـط 

: هکنآ لصاح  طیـسب .  عاونا  نیابت  لیبق  زا  اهنآ  نیابت  هن  تسا و  یـسنج  یعون و  ياـنعم  رد  كارتشا  لـیبق  زا  دوجو  تقیقح  رد  تادوجو 
يدوزب دیامن و  یفن  یسنج  یعون و  يانعم  رد  كارتشا  زا  ریغ  يرگید  تروص  هب  ار  ینیع  ياهدوجو  كارتشا  دناوتیمن  یلالدتسا  نینچ 

هک تسا  یلوق  مراـهچ  لوق  - 4 درک .  تابثا  ینیع  قیاـقح  يارب  ناوتیم  ار  كارتشا  تدـحو و  زا  يرگید  هنوگ  هک  دـش  دـهاوخ  نشور 
ناونع هب  هدـمآرب و  نآ  تاـبثا  نییبـت و  ددـص  رد  هتفریذـپ و  ار  نآ  زین  يو  دوـخ  هداد و  تبـسن  ناتـساب  ناریا  ءاـمکح  هب  نیهلاتملاردـص 

مه دنراد و  رگیدکی  اب  یکارتشا  تدحو و  مه  دوجو  ینیع  قیاقح  هک  تسا  نیا  شلـصاح  تسا و  هدش  فورعم  ترثک  نیع  رد  تدحو 
ار نآ  ای  دوش و  ینیع  دوجو  تاذ  رد  بیکرت  بجوم  هک  تسین  ياهنوگ  هب  اهنآ  زایتمالا  هب  ام  كارتشالا و  هب  ام  یلو  يزیامت  فـالتخا و 

رون اب  دیدش  رون  فالتخا  هکنانچ  تسا  تدش  فعض و  هب  اهنآ  زایتمالاهبام  تشگزاب  هکلب  دیامن  یلـصف  یـسنج و  يانعم  هب  لیلحت  لباق 
ریغ يزیچ  فیعض  رون  رد  فعـض  ای  رون و  زج  يزیچ  دیدش  رون  رد  تدش  هک  ینعم  نیدب  هن  یلو  تسا  اهنآ  تدش  فعـض و  هب  فیعض 

تدـش و هبترم  رظن  زا  لاـح  نیع  رد  تسین و  رون  زا  ریغ  يزیچ  مه  فیعـض  رون  تسین و  رون  زا  ریغ  يزیچ  دـیدش  رون  هکلب  دـشاب  رون  زا 
نخس رگید  هب  دناسریمن و  یبیسآ  تسا  اهنآ  نیب  كرتشم  هک  رون  تقیقحتطاسب  هب  هک  یفالتخا  اما  دنراد  فالتخا  رگیدکی  اب  فعض 

هب دوجو  بتارم  هیبـشت  هتبلا  ددرگیم .  زاـب  ناـشکارتشالاهبام  هب  اـهنآ  زاـیتمالاهبام  دنتـسه و  یکیکـشت  فـالتخا  ياراد  ینیع  تادوـجو 
یطیسب ضرع  ارنآ  نیشیپ  هفـسالف  بلاغ  هکنانچنآ  تسین  یطیـسب  تقیقح  يدام  رون  هنرگ  تسا و  نهذ  هب  بیرقت  يارب  طقف  رون  بتارم 

قرف تسا و  یماع  کیکشت  هک  رون  بتارم  رد  کیکشت  فالخ  هب  تسا  یصاخ  کیکـشت  ياراد  دوجو  رگید  يوس  زا  دناهتـشادنپیم و 
دوجو اب  يدوجو  ره  فالتخا  هکنآ  یکی  درک  ریسفت  ناوتیم  هنوگ  ود  هب  ار  لوق  نیا  اما  دش .  نشور  متـشه  تسیب و  سرد  رد  اهنآ  نیب 
دنوـش هتـسناد  یفـالتخا  نینچ  ياراد  زین  ضرع  مه  تیهاـم  دـنچ  اـیتیهام  کـی  دارفا  هک  يروـط  هب  دوـش  ضرف  دوـجو  هبترم  رد  رگید 

اب اـی  هطـساویب  لولعم  تادوجوم  همه  نوچ  دوـش و  هتفرگ  رظن  رد  یقیقح  تـالولعم  لـلع و  ناـیم  طـقف  بتارم  فـالتخا  هکنآ  يرگید 
يرامـشیب لقتـسمان  طبار و  ياهدوجو  قلطم و  لقتـسم  دوجو  کی  زا  یتسه  ملاـع  هک  دوش  هتفرگ  هجیتن  دنتـسه  لاـعتم  يادـخ  هطـساو 

زا يرتیلاع  هبترم  ياراد  رتلماک و  تهج  نیا  زا  تشاد و  دهاوخ  یبسن  لالقتسا  شدوخ  لولعم  هب  تبـسن  یتلع  ره  هک  تسا  هتفای  لیکـشت 
دنشاب هتشادن  ار  یکیکشت  فالتخا  نینچ  دنرادن  رگیدکی  اب  یتیلولعم  تیلع و  هطبار  هک  ضرع  مه  ياهلولعم  دنچ  ره  دوب  دهاوخ  دوجو 
نانخس زا  یضعب  رهاظ  دنچ  ره  تسا  لوبق  لباق  ریغ  هکلب  دیعب  یلیخ  لوا  ریسفت  یلو  دنیآ  باسح  هب  تاذلا  مامت  هب  نیابتم  رظن  کی  زا  و 

هدرک لیوات  ینعم  نیمه  هب  ار  هیفوص  زا  قیقحت  لها  ءافرع و  نانخـس  يو  هک  دنامن  هتفگان  دراد .  تلالد  نآ  رب  شعابتا  نیهلاتملاردص و 
لقتسم و ریغ  دوجو  دوجوم و  يزاجم  دوجو  دوجوم و  زا  قلطم و  لقتـسم  دوجو  دوجوم و  یقیقح  دوجو  دوجوم و  زا  ار  ناشیا  روظنم  و 

تسا هتسناد  یطبر  یقلعت و 

دوجو یکیکشت  بتارم  رب  لوا  لیلد 

لوا لیلد  تسا  رتراگزاس  مود  ریـسفت  اـب  يرگید  لوا و  ریـسفت  اـب  اـهنآ  زا  یکی  هک  درک  لالدتـسا  ناوتیم  تروص  ود  هب  لوق  نیا  يارب 
هدافتـسا لولعم  تلع و  ثحبم  رد  ناشیا  تانایب  زا  مود  لیلد  هدمآ و  ثحبم  نیا  رد  شعابتا  نیهلاتملاردص و  نانخـس  رد  هک  تسا  نامه 

ود هب  لحنم  مراهچ  لوق  هکنآ  حیـضوت  تسا  یجراخ  ياهتیعقاو  نیب  ینیع  كارتشالا  هب  ام  تابثا  هب  رظان  عقاو  رد  لوا  لیلد  اما  دوشیم . 
ام هکنآ  رگید  بلطم  تشاد  دنهاوخ  يزایتمالا  هب  ام  راچان  دنتسه و  ترثک  فصو  ياراد  یجراخ  ياهدوجو  هکنآ  یکی  دوشیم  بلطم 
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اب یتافانم  هن  هک  دنتـسه  یکارتشالا  هب  اـم  ياراد  ترثک  نیع  رد  اـهنآ  همه  دوب و  دـهاوخن  ناـشکارتشالا  هب  اـم  اـب  ریاـغم  اـهنآ  زاـیتمالا  هب 
ددـص رد  هداد  رارق  دوختمه  ههجو  ار  مود  بلطم  تسا  راکنا  لباق  ریغ  یهیدـب و  لوا  بلطم  نوچ  ناشترثک و  اـب  هن  دراد و  ناـشتطاسب 

دوشیم و عازتنا  تسا  دوجو  موهفم  نامه  هک  يدـحاو  موهفم  ینیع  ياهتیعقاو  همه  زا  هک  تسا  نیا  لیلد  ریرقت  دـناهدمآ .  رب  نآ  تاـبثا 
دحاو موهفم  نیا  عازتنا  اشنم  هک  دراد  دوجو  اهنآ  نیب  ینیع  كارتشالا  هب  ام  هک  تسا  نآ  لیلد  ریثک  ياهتیعقاو  زا  دحاو  موهفم  نیا  عازتنا 

ود رب  ینتبم  لـیلد  نیا  دـشیمن .  عازتـنا  اـهنآ  زا  يدـحاو  موهفم  نینچ  دوبیمن  یجراـخ  ياـهدوجو  نیب  یتدـحو  تهج  رگا  دوـشیم و 
تسیب و سرد  رد  هک  تسا  یبـلطم  ناـمه  نیا  تسا و  يونعم  تاـکرتشم  لـیبق  زا  دـحاو و  موهفم  دوجو  موهفم  هکنآ  یکیتسا  همدـقم 

نآ لیلد  تسا و  اهنآ  نیب  یکرتشم  دحاو و  تیثیح  زا  فشاک  ریثک  روما  زا  دـحاو  موهفم  عازتنا  هکنآ  رگید  همدـقم  دیـسر  توبث  هب  مود 
ره ناوتب  دشاب و  كالم  نودب  نآ  عازتنا  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دشابن  مزال  دـحاو  موهفم  عازتنا  يارب  يدـحاو  تیثیح  رگا  هک  تسا  نیا 

ینیع ياـهدوجو  هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتـن  بیترت  نیدـب  تسا .  نشور  نآ  نـالطب  هک  یتروص  رد  درک  عازتـنا  يزیچ  ره  زا  ار  یموـهفم 
ياراد طیـسب و  ینیع  دوجو  هک  تسا  نیا  نآ  دوشیم و  همیمـض  نآ  هب  يرگید  همدـقم  سپـس  دنتـسه  یجراـخ  كارتشـالا  هب  اـم  ياراد 
تیثیح اب  ریاـغم  ینیع  ياـهدوجو  زاـیتما  تیثیح  سپ  تسناد  زیاـمتم  تیثیح  ود  زا  بکرم  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  يدـحاو  ینیع  تیثیح 

یلو دوب .  دهاوخ  دحاو  تقیقح  بتارم  رد  فالتخا  يانعم  هب  یکیکـشت و  اهدوجو  فالتخا  ینعی  دوب  دهاوخن  اهنآ  كارتشا  تدـحو و 
تالوقعم ترثک  تدحو و  میدرک  ناشن  رطاخ  مکی  تسیب و  سرد  رد  هک  هنوگنامه  اریز  دشاب  هشقانم  لباق  لیلد  نیا  هک  دسریم  رظن  هب 

عازتنا رد  لقع  هک  تسا  یهاگدـید  ترثک  تدـحو و  عبات  هکلب  تسین  یجراخ  ینیع و  تاـهج  ترثک  تدـحو و  رب  یعطاـق  لـیلد  هیناـث 
دوجو و میهافم  یهلا  سدقم  تاذ  زا  هکنانچ  دنک  عازتنا  ار  يددعتم  میهافم  یطیـسب  دحاو و  تقیقح  زا  هک  اسب  هچ  دراد  میهافم  هنوگنیا 
زا اسب  هچ  دوشیمن و  روصت  خـماش  ماقم  نآ  رد  ینیع  تهج  ددـعت  ترثک و  هنوگچیه  هکنیا  اب  دـنکیم  عازتنا  ار  تایح  تردـق و  ملع و 

موهفم نوگانوگ  یجراخ  ياهتیعقاو  زا  هکنانچ  دیامن  عازتنا  ار  يدحاو  موهفم  اهنآ  همه  زا  درگنب و  یفلتخم  قیاقح  هب  يدـحاو  هاگدـید 
موهفم هناگ و  هن  تـالوقم  زا  ضرع  موهفم  عازتنا  نآ  ریظن  تسا و  لـیبق  نیمه  زا  زین  دوجوم  دوجو و  موهفم  دـیامنیم و  عازتنا  ار  دـحاو 

نیب یتاذ  كارتشالا  هب  ام  هنوگچیه  مه  نیهلاتملاردـص  دوخ  رظنب  هکنیا  اب  تسا  هناگهد  تالوقم  همه  زا  یلاـع  سنج  هلوقم و  تیهاـم و 
تیثیح تدـحو  زا  هن  تسا  اهنآ  عازتنا  رد  لقع  هاگدـید  تدـحو  زا  فشاک  طقف  میهافم  هنوگنیا  تدـحو  نیا  رب  انب  درادـن .  دوجو  اهنآ 

دوشتباث يرگید  هار  زا  دیاب  دشاب  هتشاد  دوجو  یتیثیح  نینچ  رگا  اهنآ و  نیب  كرتشم  ینیع 

دوجو یکیکشت  بتارم  رب  مود  لیلد 

نیا رد  نآ  رکذ  زا  تـهج  نـیمه  هـب  دـیاش  دوـشیم و  تاـبثا  لوـلعم  تـلع و  ثـحبم  رد  هـک  دـباییم  لیکــشت  یتامدـقم  زا  مود  لـیلد 
دوش تابثا  شدوخ  ياج  رد  ات  میروآیم  عوضوم  لصا  ناونع  هب  ار  نآ  تامدقم  دراد  هک  یتیمها  هب  رظن  یلو  دناهدرک  يراددوخثحبم 

تالولعم للع و  هلـسلس  زا  هک  تسین  يدوجوم  چـیه  تسا و  رارقرب  تیلولعم  تیلع و  هطبار  تادوجوم  ناـیم  هک  تسا  نیا  لوا  همدـقم  . 
رارق هلـسلستیاهن  رد  هک  يدوـجوم  ددرگیم و  تیلع  هب  فـصتم  طـقف  دوـشیم  عـقاو  هلـسلس  سار  رد  هک  يدوـجوم  هتبلا  دـشاب  نوریب 

هتـشادن يرگید  دوجوم  اب  تیلولعم  تیلع و  هطبار  هک  تسین  يدوجوم  چـیه  لاح  ره  هب  یلو  دوشیم  تیلولعم  هب  فصتم  طـقف  دریگیم 
دوجو زا  یلالقتسا  لولعم  ینیع  دوجو  هک  تسا  نیا  مود  همدقم  يزیچ .  يارب  لولعم  هن  دشاب و  يزیچ  يارب  تلع  هن  هک  ياهنوگ  هب  دشاب 
دوجو نتم  زا  جراخ  هک  ياهطبار  کی  هلیسو  هب  دنشاب و  هتشاد  یلقتسم  دوجو  مادک  ره  هک  تسین  نانچ  درادن و  وا  هب  شخب  یتسه  تلع 
رگید ریبعت  هب  درادـن و  شاهدـننک  داجیا  تلع  ربارب  رد  یلالقتـسا  هنوگچیه  لولعم  دوجو  هکلب  دـنوش  هداد  دـنویپ  رگیدـکی  هب  تسا  اهنآ 

هظحالم سفن  اب  هدارا  هطبار  رد  هکنانچ  دـشاب  نآ  اـب  طاـبترا  ياراد  لقتـسم و  يرما  هکنیا  هن  تسا  نآ  هب  یگتـسباو  قلعت و  طـبر و  نیع 
لح يوس  هب  یهار  نآ  هلیسو  هب  هدومرف و  تابثا  ار  نآ  نیهلاتملاردص  موحرم  هک  تسا  یفسلف  بلاطم  نیرتفیرـش  زا  بلطم  نیا  دوشیم 
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مامضنا زا  دروآ .  رامش  هب  ار  یمالسا  هفسلف  تارمث  نیرتسیفن  نیرتالاو و  زا  ار  نآ  دیاب  اقح  تسا و  هدوشگ  یفسلف  تالضعم  زا  يرایسب 
هک یهلا  سدـقم  تاذ  هب  تبـسن  ماجنارـس  هدـننک و  داجیا  لـلع  هب  تبـسن  تـالولعم  همه  دوجو  هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  همدـقم  ود  نیا 

دشابیم یهلا  دوجو  زا  ییاههولج  عقاو  رد  تاقولخم  همه  تسا و  طبر  یگتسباو و  نیع  دشابیم  شدوخ  ياوسام  هب  دوجو  هدننک  هضافا 
دنراد یبسن  لالقتسا  رگید  یضعب  هب  تبسن  یـضعب  دنتـسه و  ییاهرخات  مدقت و  اهفعـض و  تدش و  ياراد  ناشدوخ  بتارم  بسح  رب  هک 

دهدیم لیکشت  ینیع  ياهدوجو  زا  ياهلسلس  ار  یتسه  رـسارس  بیترت  نیدب  تسا .  یهلا  سدقم  تاذ  هب  صوصخم  قلطم  لالقتـسا  یلو 
كالم تیدودحم  فعض و  نیمه  تسا و  رتفیعض  رتدودحم و  نآ  هب  تبـسن  يدوجو  هبترم  رظن  زا  رتالاب و  هقلح  هب  ياهقلح  ره  ماوق  هک 

اهنآ يدوجو  موقم  یناکما و  بتارم  همه  رب  طیحم  یهانتمان و  يدوجو  تدـش  رظن  زا  هک  یتسه  ادـبم  هب  دـسرب  ات  دـشابیم  نآ  تیلولعم 
وا هب  یگتـسباو  زاین و  رقف و  نیع  یگمه  هکلب  دوب  دـهاوخن  وا  زا  زاـین  یب  لقتـسم و  یتیثیح  تهج و  چـیه  زا  يدوجوم  چـیه  دـشابیم و 

تسا صاخ  یتدحو  يانعم  هب  دنکیم  یفن  یهلا  سدقم  دوجو  زا  ریغ  يدوجوم  ره  زا  ار  لالقتسا  هک  يدوجو  طابترا  نیا  دوب .  دنهاوخ 
زج یقادصم  دشاب  رظن  دروم  یلالقتـسا  یتسه  هک  یماگنه  دنکیم و  ادیپ  موهفم  دوجو  تلاصا  ساسا  رب  اعبط  ینیع و  دوجو  رد  اهنت  هک 

نیا زا  تسین و  ددـعت  لباق  هک  يدـحاو  مه  نآ  تسناد  دـحاو  ار  لقتـسم  یتسه  دـیاب  يور  نیا  زا  تشاد و  دـهاوخن  یهلا  یهانتمان  تاذ 
ترثک هب  فصتم  دنریگ  رارق  هجوت  دروم  يو  رامشیب  ياههولج  دوجو و  بتارم  هک  یماگنه  دوشیم و  هدیمان  هقح  تدحو  مان  هب  يور 

یناث ار  نآ  ناوتیمن  تسین  تلع  تاذ  نیع  لولعم  هکنیا  دوجو  اب  اریز  دش  لئاق  داحتا  یعون  اهنآ  نایم  دـیاب  لاح  نیع  رد  یلو  دـنوشیم 
تسا نیمه  اهنآ  داحتا  زا  روظنم  دروآ و  باسح  هب  يو  ياههولج  زا  ياهولج  نوؤش و  زا  یناش  تلع و  هب  مئاق  ار  نآ  دیاب  هکلب  درمـش  وا 
بسح هب  هک  تسا  ییاسران  هباشتم  ریبعت  داحتا  ریبعت  نیا  هچ  رگ  درادن  شدوخ  یتسه  نتم  رد  یلالقتسا  چیه  يرگید  هب  تبـسن  یکی  هک 

ياهدوجو ترثک  نایب  نیا  هک  تسا  ادـیپ  هتفگان  دوشیم .  یتسردان  ياهتـشادرب  بجوم  دـنکیمن و  هدافا  ار  روظنم  يانعم  یفرع  مهافتم 
مه تیهام  دـنچ  ای  کی  دارفا  هک  تسین  نیا  نآ  ياضتقم  دـنکیمن و  یفن  ار  تعیبط  ناهج  دـننام  هلـسلس  تاقلح  زا  یـضعب  رد  هبتر  مه 

تسناد اهنآ  طیسب  دوجو  مامت  هب  نیابت  ار  اهنآ  فالتخا  دیاب  هکلب  دنشاب  رگیدکی  اب  یکیکشت  فالتخا  ياراد  زین  هجرد 
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يانعم هب  تاقولخم  دروم  رد  ار  دوجوم  قالطا  هتـسناد و  ریثک  ار  تادوجوم  دحاو و  ار  دوجو  یناود  ققحم  - 2 تسا .  نادجو  تهادب و 

عابتا زا  - 3 تسا .  دودرم  دوجوم و  دروم  رد  یظفل  كارتشا  مزلتـسم  تیهاـم و  تلاـصا  رب  ینتبم  لوق  نیا  تسا  هتفرگ  دوجو  هب  بوسنم 
ینیع ياهدوجو  رگا  هک  تسا  نآ  لوق  نیا  لـیلد  - 4 دناهتـسناد .  تاذلا  مامت  هب  نیابتم  قیاقح  ار  ینیع  ياهدوجو  هک  هدـش  لقن  نیئاشم 

نیا - 5 دنـشاب .  بکرم  دوجو  ینیع  قیاقح  هک  دوب  نیا  شاهمزال  دـندشیم و  هیـسنج  هیعون و  تایهام  ریظن  دنتـشادیم  یکارتشالا  هب  اـم 
زا رگید  یعوـن  نیهلاتملاردـص  - 6 تسین .  هیـسنج  اـی  هیعون  تیهاـم  لـیبق  زا  ینیع  ياـهدوجو  یکارتشـالا  هب  اـم  اریز  تسین  ماـمت  لـیلد 
هب ار  اهنآ  زایتمالا  هب  ام  بیترت  نیدب  هتسناد و  اهنآ  بتارم  فالتخا  هب  دنتسم  ار  اهنآ  ترثک  هدش و  لئاق  ینیع  ياهدوجو  يارب  ار  تدحو 

ینیع تیثیح  زا  فشاک  دوجو  موهفم  تدـحو  هک  تسا  نیا  هدرک  رکذ  بلطم  نیا  رب  هک  یلیلد  - 7 تسا .  هدـنادرگ  زاب  كارتشالا  هب  ام 
تدـحو و تسا و  هیناث  تالوقعم  لبق  زا  دوجو  موهفم  اریز  تسا  هشقاـنم  لـباق  لـیلد  نیا  - 8 تسا .  ینیع  ياـهتیعقاو  همه  نیب  كرتـشم 
هب درک  هماقا  ناوتیم  دوجو  یکیکـشت  بتارم  يارب  يرگید  لیلد  - 9 تسین .  ینیع  تاهج  ترثک  تدـحو و  رب  یعطاق  لیلد  اهنآ  ترثک 

ياهلـسلس زا  هک  یتسه  رـسارس  سپ  تسوا  دوجو  بتارم  زا  ياهبترم  شخب و  یتسه  تلع  دوجو  هب  طبر  نیع  لولعم  دوجو  هک  ناـیب  نیا 
-10 دنیآیم .  رامش  هب  وا  تایلجت  زا  یبتارم  اهنآ  یگمه  دنرادن و  یلالقتسا  لاعتم  يادخ  هب  تبسن  دنباییم  لیکـشت  تالولعم  للع و  زا 

مامت هب  نیابتم  دیاب  ار  هبتر  مه  تالولعم  اما  تسا  هدـننک  داجیا  للع  تالولعم و  نیب  یـصاخ  کیکـشت  هب  ندـش  لئاق  لیلد  نیا  ياضتقم 
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تسناد اهنآ  طیسب  دوجو 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
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یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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