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1خیراهلل پروین
 

 ، ایران ، قشم، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قشمعمومیگروه حقوق 

 علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، دانشکده حقوق وگروه حقوق استاد و

 محمد حسن حبیبی
  ، ایران، قشم، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قشمعمومیگروه حقوق 

 اه تهران، تهران، ایرانگروه حقوق، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگ استادیار و

 80/87/8931تاریخ صدور پذیرش: 52/70/8931تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

لذاا ایذو ویژگذی بابذ  بذد ومذو   مذد          .باشد میاساسی و ثابت حقوق کار موضوع صیانت از حقوق کارگر  های یکی از ویژگی

 ارای شرایط منحصر بد فر  خویش باشد و نظذا   ا رسذی و   ، ماهیت مستقل حقوق کار شده است و سبب گشتد است  ا رسی کار

اصولی چو  سذوولت وسذربت  ر رسذیدگی و رای ذا       .سیدگی متفاوتی نسبت بد اختالفات مزایی و مدنی  اشتد باشدتشریفات ر

ایو مقالذد بذد رو     .بو    ا رسی باب  بد ومو   مد  اختالف اساسی  ر حقوق کار نسبت بد سایر موضوبات حقوقی شده است

 ر ایو مقالد ابتذداماالب از رریذف فذیش بذر اری گذر        .پر از  میتوصیفی تحلیلی بد بررسی و تبییو اصول  ا رسی  ر حقوق کار 

 ر ایذو حذوزه و    هذای   وری شده است و با تحلیل و بررسی کتابوای مومو  و منذاب  کتاباانذد ای و مقذامت مربورذد و پایذا  نامذد      

د  و متنوع  ر ایو موضوع سپس بد تبییو مسالد اصول حاکم  ر  ا رسی کار بد رو  توصیفی تحلیلی پر اختد شذده  متع های سایت

 است. 

 

 مراجع حل اختالف کار، اصول دادرسی کار، آیین دادرسی کار، حقوق کار :کلیدی کلمات
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 همدقم
 هدع .دراد دوجو ییاهرون فالتخا نیب نیا رد اما .دشاب یم تلادع زا یرادروخرب راک یسرداد رد مهم فادها زا یکی
     ار رااک قواقح رد تلاداع راگید  یا هداع و دنناد یم رگراک زا راک نوناق تیامح ار راک قوقح رد تلادع موهفم یا
   قواقح رد زوراما هک ییانعم هب امرفراک و رگراک نیب طباور .دنناد یم امرفراک ،لصا رد ای و دیلوت زا راک نوناق تیامح
  یداهعت  رابارب رد  اامرفراک  لاباقم  فراط و  رااک یورین ناونع هب رگراک دادرارق فرط کی ینعی تسا هجوت دروم راک
  یااه  نراق  یاط  رااک  طاباور زا  یانعم  نایا  ااما .تسا هدش  یرعت دننک یم تیلاعف نیعم تعفنم بسک یارب صخشم
      رد ار یامدآ رااتفر هویاش هاک تاسا ییاهدیابنو اهدیاب هعومجم نوناق .تسا هدش یدایز تالوحت شوختسد  لتخم
  نایا داجیا یلصا طرش .دوش یم شمارآ و تینما داجیا ثعاب هعماج رد هک تسا نوناق .دنک یم نییعت یعامتجا یگدنز
  هاعماج  کای  دارافا  هاک دراد ترورض تهج نآ زا هعماج یارب نوناق دوجو .دشاب یم تلادع تیاعر شیاسآ و تینما
  یااه   هراهب یگدانز زا هتسیاشو بولطم وحن هب دنناوتب همه ات دننک تیاعر ار ییاهزرمو دح ناشرادرکو راتفر رد دیاب
  هاب .    دیاسر داهاوخن دواخ فداه هب هعماج دشابن مکاح نوناق و دزیرب مه رد دودحو اهزرم رگا .دنربب یونعمو یدام
   تاسد  التخم  یااه  هانیمز رد دوخ فادها هب هعماج ،دیاین دوجو هب نآ یسرداد نییآ و نوناق رد تلادع رگا یترابع
  و رگرااک هطبار تیهام یاهدیابن و دیاب نییبت هب هک یوهام نوناق کی ناونع هب راک نوناق یسررب اب هچنآ .دنک یمن ادیپ
 .  تاسا هداد راراق شیوخ هحولرس ار رگراک زا تیامح راک نوناق هک تسا هتکن نیا ؛دیآ یم تسدب ،دزادرپ یم امرفراک
 زین اجنیا رد .دشاب یم یلکش ینوناق هک دراد دوجو راک یسرداد نییآ نوناق ،تسا یوهام ینوناق هک راک نوناق رانک رد
  هاب یگدیسر رد یلکش یاهدیابن و دیاب نییبت هب هک یلکش نوناق کی ناونع هب راک یسرداد نییآ نوناق یسررب اب هچنآ
 رگراک زا تیامح راک یسرداد نییآ نوناق هک تسا هتکن نیا ؛دیآ یم تسدب ،دزادرپ یم امرفراک و رگراک نیب تافالتخا
     یاسرداد نیایآ نونااق یلکاش نوناق نینچمه و راک نوناق یوهام نوناق مه ینعی .تسا هداد رارق شیوخ هحولرس ار
  هاک یدایز یریگرب رد لیلد هب راک یسرداد نییآ نوناق .دنا هداد رارق شیوخ هحولرس ار رگراک زا تیامح ود ره ،راک
   دداعتم یااه  تالود د اقن دروم اهراب نوناق نیا حالصا ،نوناق نیا بیوصت نامز زا .تسا تیمها زئاح دراد هعماج رد
  هاب ار یدایز تایئزج ،بیوصت لوا یاهزور نامه زا نوناق نیا .تسا هدادن ماجنا یحالصایتلود چیه یلو تفرگ رارق
    تالود هاب و دانک حالصا ار نآ دشن قفوم اما درک شالت نوناق نیا حالصا یارب یا هزادنا ات تلود ره و تشاد هارمه
 راک یسرداد نییآ نوناق رب یلوصا .تسارجا لاح رد ددعتم تالاکشا اب نوناق نامه رضاح لاح رد ،دش راذگاو یدعب
     و حیراص ترواص هاب هاچنآ . دناشاب یم رگراک قوقح زا راک یسرداد نییآ نوناق تیامح تنامض هک دنراد تیمکاح
     ترواص هاب اای حیراص و میقتسم تروص هب هک دشاب یم یلوصا دروخ یم مشچ هب راک یسرداد نییآ نوناق رد ینمض
    لواصا زا هتاسد ود ااب ،راک قوقح تیهام تلع هب راک یسرداد رد .دراد تیمکاح نوناق نیا رب ینمض و میقتسم ریم
     و رااک قواقح رد یاسرداد نیایآ کارتشا هجو هک دنشاب یم راک یسرداد ماع لوصا لوا هتسد .میراد دروخرب یسرداد
    قواقح یاسرداد نیایآ قارتفا هجو هک دنشاب یم راک یسرداد صاخ لوصا مود هتسد .دنتسه قوقح تاعوضوم ریاس
   دراوام هاب ناوت یم ،دنراد تیمکاح راک یسرداد نییآ نوناق رب هک یماع لوصا زا .دنتسه قوقح تاعوضوم ریاس و راک
  نیانچمه .یار هب ضارتعا قح لصا ،هدننک یگدیسر ماقم یفرط یب لصا ،یربارب و تاواسم لصا :دومن هراشا وربور
   رد تعراس لاصا :دومن هراشا وربور دراوم هب ناوت یم ،دنراد تیمکاح راک یسرداد نییآ نوناق رب هک یصاخ لوصا زا
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     نتام رد حیراص ترواص هاب هک یصاخ لوصا نیا .یگدیسر ندوب ناگیار لصا ،یگدیسر رد تلوهس لصا ،یگدیسر
 . دناشاب  یام   ماهم یلئااسم هدننک نییبت دنشاب یم جاتنتسا لباق نیناوق حور زا ینمض تروص هب ای و دنراد دوجو نوناق
    و ادایوه رواط هاب یگدیسر ندوب یناجم لصا رد هک دشاب یم رگراک زا راک یسرداد تیامح لئاسم نیرت مهم زا یکی
 . داشاب  یام  رواشک رد دیلوت و راک هلاسم زا راک نوناق تیامح ،زین مهم لئاسم زا رگید یکی .دروخ یم مشچ هب راکشآ
   نونااق فداه نیا هدننک نییبت میقتسم ریم و میقتسم تروص هب زین یگدیسر رد تلوهس و یگدیسر رد تعرس لوصا
 ، عاافد ،    یواعد حراط مااقم رد هاک تسا یتاررقم و لوصا هعومجم هک راک یسرداد نییآ .دنشاب یم راک یسرداد نییآ
  قواف صاخ و ماع لوصا یاراد دنور یم راک هب اهنآ یار یارجا و راک فالتخا لح عجارم رد یار رودص و یگدیسر
   .دشاب یم
 قیقحت هنیشیپ و یرظن ینابم
         نیایبت حراش نیداب ار هالاقم نایا دروام رد قایقحت هنیاشیپ هدش یروآدرگ بلاطم یروآ عمج و ینادیم تاعلاطم اب
      و نارایا رااک قواقح یاسرداد راب مکاح تافیرشت و لوصا ینابم یسررب ناونع تحت یا هلاقم رد ایک ریما .مییامن یم
  نیایبت هب یحیرصت تروص هب و مکاح لوصا نییبت هب یحیولت تروص هب 2322 هام رهم ،راک یللملا نیب نامزاس دانسا
  بیاسآ رد یراتسج ناونع تحت یا هلاقم رد یربکا ناسحا و یمتسر یلو نینچمه .تسا هتخادرپ یسرداد تافیرشت
  هاب زین 5322 راهب ،2 هرامش ،34 هرود ،یمومع قوقح تاعلاطم همانلصف رد ناریا رد راک یسرداد ماون یقوقح یسانش
  لواصا ناونع تحت یا هلاقم رد یدارم مساق نینچمه .تسا هتشاد یسرداد رب مکاح لوصا هب یا هراشا ارذگ تروص
    بااتک رد یداابق نیاسح .  تاسا هاتخادرپ ماع لوصا نییبت هب یحیرصت تروص هب زین هنالداع یسرداد دنور رب مکاح
  تایاهن رد و تسا هتخادرپ راک یسرداد نییآ تافیرشت نییبت هب یلک تروص هب زین لگنج تاراشتنا راک یسرداد نییآ
    هاب اامرفراک و رگرااک ف  التاخا رد یاسرداد نییآ باتک رد شنم یحلاص نیسحلادبع هارمه هب هداز یقت میهاربا رتکد
   ار اام رااک یسرداد نییآ لوحت ریس هعلاطم یلک روط هب .تسا هتخادرپ یسرداد صاخ لوصا نایب هب یلیصفت تروص
  یالبق هدش نییبت بلاطم هیلک هلاقم نیا رد .دیامن یم یهجوت نایاش کمک عوضوم زا تسرد و حیحص یشنیب نتفای رد
  .ددرگ یم نایب مونم یدنب هقبط و مونم یراتخاس رد دیدج بلاطم هارمه هب
 قیقحت فادها
 ناریا قوقح رد راک یسرداد رب مکاح لوصا نییبت -2
   .راک قوقح یسرداد رب مکاح صاخ لوصا زا یسرداد ماع لوصا ییاسانش و کیکفت -3
 قیقحت یاه شسرپ

 یلصا یاه شسرپ
 ؟ دنشاب یم هچ ناریا یقوقح ماون رد راک یسرداد رب مکاح لوصا -2
 یعرف یاه شسرپ
 ؟ دنشاب یم هچ ناریا قوقح رد راک یسرداد رب مکاح ماع لوصا -2
 ؟ دنشاب یم هچ ناریا قوقح رد راک یسرداد رب مکاح صاخ لوصا -3
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 ؟ دنشاب یم رثوم تلادع یرارقرب رد لوصا نیا ایآ -2
 قیقحت یاه هیضرف
   یاسرداد رد صااخ و   مااع لواصا تیمکاح ،راک یسرداد نوناق بیوصت و راک قوقح هزوح رد تالوحت هب هجوت اب
        رد رااک یاسرداد راب مکااح صااخ لواصا یالو تسا هتشاد امرفراک و رگراک تافالتخا لح رد ییازس هب ریثات ،راک
   .تسا هتشاد یفنم یشقن تلادع یرارقرب
 قیقحت یسانش شور
     یروآدراگ و تااعالطا یروآ عامج هانیمز رد نینچمه .تسا هدش هدافتسا یلیلحت – یفیصوت شور زا هلاقم نیا رد
   هراهب و یرادراب شیف شور زین تاعالطا یروآدرگ رازبا و تسا هدش هدافتسا یا هناخباتک شور زا هطوبرم تاعالطا
   .دشاب یم یتنرتنیا یاه هکبش و اه همان نایاپ و تالاقم و بتک بلاطم زا یرادرب

 قیقحت راتخاس
    و نیایبت هاب مود لاصف . دزادراپ یم راک یسرداد رد صاخ لوصا نییبت هب لوا لصف .دشاب یم لصف 3 یاراد هلاقم نیا
   .دزادرپ یم راک یسرداد رد ماع لوصا یسررب
   :ثحب

   :ناریا قوقح رد راک یسرداد رب مکاح صاخ لوصا نییبت – لوا لصف
    مااون رد رااک قواقح یسرداد رب مکاح صاخ لوصا زا یکی راتفگ ره رد .دشاب یم راتفگ جنپ لماش لصف نیا بلاطم
  نیامه  ،ااه   یاسرداد نیایآ هیقب هب تبسن راک یسرداد نییآ زراب و هتسجرب یاه یگژیو زا .ددرگ یم نییبت ناریا یقوقح
 رگی   داکی زا ار ااهنآ هاک تسا اراد ار دوخ صاخ یاه یگژیو و تایصوصخ ،یسرداد نییآ ره .دشاب یم صاخ لوصا
    تیاصوصخ ود نایا .تاسا « تافیراشت» و « هرامآ» تیصوصخ ود دجاو «یندم یسرداد نییآ» .دزاس یم زیامتم و ادج
 نیا ندوب یتافیرشت ،تقیقح رد تسا یمتح ناشدنویپ ،نانآ کیدزن طباور هب هجوت اب اما دنشاب یم زیامتم مه زا هچرگا
  اواعد باحصا عافد یدازآ نیمیت ناونع هب و یضاق یگماکدوخ ربارب رد اوعد باحصا زا تیامح تهج رد تاررقم
 :زا دنترابع راک یسرداد صاخ لوصا .تسا دوخ صاخ لوصا و اه یگژیو یاراد مه «راک یسرداد نییآ» .تسا
 یگدیسر رد تعرس -2
   یگدیسر ندوب یتافیرشتریم -3
 یگدیسر ندوب ینف و یصصخت -2
 ییارگ هبناج هس -5
   راک یسرداد ندوب ناگیار -4
   قایقحت یاعرف  یااه شسرپ هب تیاهن رد ات ددرگ یم نییبت اهنآ بیاعم و اه تیزم ،قوف هناگ جنپ لوصا زا مادک ره رد
  ندامآ دوجو هب ثعاب ای دنشاب یم رثوم تلادع یرارقرب رد صاخ لوصا نیا هک دوش یصخشم و ددرگ هداد خساپ زین
   .دندرگ یم زین تلادع مدع
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  یگدیسر رد تعرس لصا :لوا راتفگ
   نداش ینالواط ثعاب ،اه هدنورپ دایز مجح و تسا هدرتسگ ییایق عجارم یاه هدنورپ یدورو مجح هکنیا هب هجوت اب
    هییاایق هواق یااسؤر ، رایخا یاه لاس رد هکنیا دوجو اب دوش یم ییایق عجارم رد هحورطم هدنورپ هب یگدیسر دنور
  یالو ، داندومن    یام ردااص ییاایق  یااه  هدانورپ هب یگدیسر نامز ندرک مک و یگدیسر رد عیرست رب ینبم یاهروتسد
    ماه لااس دانچ ،اه هدنورپ ییعب رد یتح و هام دنچ هاگ و ینالوط یاه تدم ییایق یاه هدنورپ هب یگدیسر نانچمه
   .دشک یم لوط
  ًاالثام ،     دواش مااجنا تعراس هاب یگدیاسر دیاب یصاخ طیارش هوجو تلع هب امرفراک و رگراک یفالتخا یاه هدنورپ رد
    قواقح دایاب اامرفراک ،ددرگزاب راک هب تسیاب یم و دوش هداد صیخشت ینوناقریم ،جارخا رگا هدش جارخا هک یرگراک
 رد ،دشکب لوط دایز فالتخا لح عجارم رد تدم نیا رگا .دیامن تخادرپ راک هب تشگزاب ات جارخا نامز زا ار رگراک
   عاجارم هاک دبلط یم تسد نیا زا رگید یدراوم و دیامن  تخادرپ دزم ،رگراک هدرکن راک ربارب رد تسیاب ،امرفراک عقاو
   تاسا تالع نیمه هب .دنیامن مادقا امرفراک و رگراک تیعضو  یلکت نییعت هب تبسن رت عیرس هچره راک فالتخا لح
  هاب ،   فالتاخا لاح تائیه هبعش دنچ ای کی یعامتجا هافر و راک نواعت هرادا ره رد صیخشت تئیه بعش رانک رد هک
  هاب ،  رااک نونااق «312»      هداام لایذ رد یاتح و تاسا هداش هداد رارق صیخشت تئیه ءارآ زا روندیدجت عجارم ناونع
  یأر و یگدیاسر ،هدنورپ لوصو زا سپ هام «کی» تدم فرظ ناکمالا یتح تئیه لاح ره رد هک هدش مالعا تحارص
   .دیامن یم رداص ار مزال
   :یگدیسر رد تعرس لصا یاه تیزم – لوا دنب
  ددراگ  یام ثعاب لصا نیا .دیامن یم ینایاش کمک تلادع ققحت رد هک دشاب یم ییاهرازبا زا یکی یگدیسر رد تعرس
   زا عیراس یگدیاسر .  دانیامن سااسحا رت عیرس ار دوخ قوقح هب ندیسر و دننکن یفیلکتالب ساسحا امرفراک و رگراک
 .    دراد یدراف هاب راصحنم یراگزااس یناسنا عبانم و یدام عبانم ییوج هفرص لصا اب و دهاک یم یرالاسناوید تاریم
   یاتح و داهد یم شهاک ار ناگدننک هعجارم یارب لقن و لمح یاه هنیزه و یدام یاه هنیزه یگدیسر رد تعرس لصا
  .دراد زین یطیحم تسیز یاه یگدولآ شهاک رد میقتسم ریم تبثم تاریثات هنیمز
   :یگدیسر رد تعرس لصا بیاعم – مود دنب
  ماهم زا . دوامن هراشا زین لصا نیا یفنم طاقن و بیاعم هب ناوت یم یگدیسر رد تعرس لصا تبثم یاه تیزم ربارب رد
     تعاسو یگدرتاسگ تالع هاب . داشاب  یام   یگدیاسر دانور رد یتقد یب داجیا ،یگدیسر رد تعرس لصا بیاعم نیرت
   و تاقد ددراگ  یام ببس ،یگدیسر رد تعرس لصا تیاعر و امرفراک و رگراک تافالتخا هنیمز رد دوجوم یاه هدنورپ
 یسرداد دنور ندیسر عیرس رد تعرس لصا .دبای شهاک یهجوت لباق نازیم هب یگدیسر هنیمز رد صصخت و صحفت
   لاامیاپ ثاعاب ًااهاگ هکلب دیامن یمن یکمک اهنت هن قح هب یسرداد دنور ندیسر تسرد رد یلو دیامن یم کمک قح هب
  .ددرگ یم قح ندش
                                                                                  یگدیسر ندوب یتافیرشتریغ لصا :مود راتفگ
 نیا ،تسا هدش مالعا یگدیسر ندوب یتافیرشتریم ،راک یسرداد نییآ یاه یگژیو زا یکی ،راک یسرداد نییآ همدقم رد
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    دواخ صااخ تافیراشت یاراد ،رگید یگدیسر عجرم ره ای ،دشاب راک هب طوبرم هچ ،یسرداد نییآ هک تسا یلاح رد
   هاماقا یاتح و یگدیسر تهج ،راک یسرداد نییآ زا یفلتخم دراوم رد .تسا هدش انب تافیرشت رب یسرداد نییآ .تسا
   عوراش تاساوخداد مدقت اب ،راک فالتخا لح عجارم رد یگدیسر هک نیمه .تسا هدش هتفرگ رون رد یتافیرشت ،اوعد
 ،    رااک یاسرداد نیایآ ندواب یتافیرشتریم هب هراشا تلع .تسا راک یسرداد نییآ ندوب یتافیرشت رگنایب دوخ .دوش یم
 زا یا  هرااپ و تسا یرتمک تافیرشت یاراد یندم یسرداد نییآ هب تبسن راک یسرداد نییآ هک دشاب تلع نیا هب دیاش
   یااج هاب راک یسرداد نییآ ناگدننک نیودت .تسا هدماین راک یسرداد نییآ رد ،یندم یسرداد نییآ رد ررقم تافیرشت
  تافیراشت یاراد ،    رااک یاسرداد نیایآ داندرک   یام مالاعا هک دوب رتهب ،راک یسرداد نییآ ندوب یتافیرشت ریم هب هراشا
   .تسا یرتمک
 یسرداد ندوب یتافیرشت ریغ لصا یاه تیزم – لوا دنب
      یهااگآ زا نااش یعاامتجا طیاراش رطااخ هب ًاامومع هک نارگراک هک ددرگ یم ثعاب یگدیسر ندوب یتافیرشت ریم لصا
         و هدراک هاعجارم فالتاخا لاح عاجارم هاب رات تاحار دنناوتب ،دنرادروخرب یرتمک حطس زا یسرداد دنور هب تبسن
     لایکو هانیزه ندواب الااب نینچمه .دنیامن لح ار دوخ تافالتخا و دنیامن حرطم ار شیوخ لئاسم ییاهنت هب ناشدوخ
   هدایچیپ اای و دایز تافیرشت راک یسرداد نییآ هک ارچ .دشاب یم ندش لح لباق لصا نیا هب هجوت اب زین یسرداد یارب
     ورابور مایه لاباق رایم   و هدایچیپ و یانف لئاسم اب ار اهنآ و هتفر رتارف نارگراک یداع یهاگآ هزوح زا هک درادن یا
          و لایکو نتاشاد هاب نارگرااک یگتاسباو مداع و لالقتاسا ثاعاب رااک یسرداد تافیرشت ندوب مک و هداس اذل .دیامن
  .دومن نآ یاه هنیزه
 یسرداد ندوب یتافیرشت ریغ لصا بیاعم – مود دنب
  داسر  یام    راون هاب هاک نادنچ یگدیسر هنیمز رد یگداس .دشاب یم زین یبیاعم یاراد یسرداد ندوب یتافیرشت ریم لصا
 یتافیرشت ریم نیا رگا .دوش یم یریثک و ددعتم یواعد ندمآ دوجو هب ثعاب دوخ یگداس نیا .دشاب یمن دیفم و بوخ
   لاح یراگید قرط زا ار امرفراک اب دوخ تافالتخا ،نارگراک زا یرایسب ،تشاد یمن دوجو راک یسرداد هنیمز رد ندوب
      نایا یالااب ماجح هاک ددراگ  یام  یرایثک  یااه هدنورپ ندمآ دوجو هب ثعاب دح زا شیب یگداس نیا یلو .دندومن یم
     ثاعاب فالتاخا لاح رد هلاصوح شهاک نیا و دشاب یم فالتخا لح عجارم هلصوح زا جراخ تاعجارم و اه هدنورپ
    راه رد یرگرااک راه هک ددرگ یم ثعاب ندوب یتافیرشت ریم نیا هوالع هب .ددرگ یم نیب نیا رد یناوارف قوقح عیییت
      یگدیاسر دارافا و رااک رد ناامز هالاطا و ررض ثعاب و دنک هعجارم فالتخا لح عجارم هب زین یکچوک و درخ هنیمز
   .دشاب هدننک
 :یگدیسر ندوب ینف و یصصخت لصا :موس راتفگ
     رد هاک زومآرااک اای اامرفراک ،رگراک نیبام ینف تافالتخا هب اهنت نوچ ،راک نوناق فالتخا لح یاه تئیه رد یگدیسر
 هب یگدیسر زا و تسا ینف و یصصخت هبنج یاراد ؛دنک یم یگدیسر ،دنشاب یم راک هب لوغشم یصاخ هفرح و تعنص
       زا یاشان تاافالتخا هاب ااهنت فالتاخا لاح یاه تئیه .تسا زیامتم تسا یرتسگداد تیحالص رد هک یمومع مئارج
  هالمج زا یمومع مئارج هب نیاربانب .دنک یم یگدیسر و دزادرپ یم لیبق نیا زا یدراوم و راک دادرارق ،راک نوناق یارجا
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  داشاب هدش نآ بکترم امرفراک ای زومآراک ،رگراک هک دنچره و دتفا یم قافتا هاگراک رد هک ...و حرج و برض ،تقرس
  ندواب ماع دوجو اب .دنوش یم یگدیسر و حرطم یرتسگداد یمومع یاه هاگداد رد مئارج هنوگ نیا و دنک یمن یگدیسر
     یاصصخت ترواص هاب یرتاسگداد مکاحم بعش هک تسا نیا رب هییایق هوق یشم طخ ،یرتسگداد مکاحم تیحالص
        ماکح روداص رد رتاشیب تاقد و یگدیاسر رد عیراست ثاعاب هاگداد بعش ندش یصصخت هک ارچ .دنیامن یگدیسر
   .دوش یم
  یگدیسر ندوب ینف و یصصخت لصا یایازم - لوا دنب
   فالتاخا لاح عجارم رد راک یسرداد و راک قوقح هزوح رد یگدیسر یارب ینف طیارش و تاناکما و صصخت نتشاد
      و یگدیاسر رد تاقد نتافر الااب ثاعاب یفالتخا دراوم هب یصصخت هاگن نینچمه .دوش یم یگدیسر رد عیرست ببس
  .ددرگ یم یار رودص
 یگدیسر ندوب ینف و یصصخت لصا بیاعم - مود دنب
       دداعتم و هدرتاسگ رایاسب هاک رواشک حطاس رد امرفراک و رگراک تافالتخا هب یگدیسر روونم هب مزال یورین شزومآ
   راگا رااک یسرداد نییآ وراک نوناق ثحابم .تسا یگدیسر ندوب ینف و ندوب یصصخت تالکشم و یتخس زا دشاب یم
 هجوت اب اذل و دشاب یمن رت هدیچیپ رگید نیناوق هب تبسن یلو دشاب یم ینف و یصصخت ،یئزج و مهم تاکن یاراد هچ
  عاجارم اب یفالتخا لح عجارم مامدا هب هجوت اب ار یمومع یاه هنیزه ،سایقم هب تبسن ییوج هفرص یداصتقا لصا هب
  .داد یریگ مشچ شهاک ییایق ای یرادا
 یسرداد رد ییارگ هبناج هس لصا :مراهچ راتفگ
        رد یگدیاسر هاک راون دایدجت هالحرم رد هاچ و داشاب یم صیخشت یاه تثیه رد یگدیسر هک یودب هلحرم رد هچ
   طاسوت صیخاشت  یااه تثیه رد یگدیسر .دشاب یم هبناج هس تروص هب اه یگدیسر دشاب یم فالتخا لح یاه تثیه
   :دریگ یم تروص دنشاب یم هورگ هس هدنیامن هک رفن هس
 نارگراک تالکشم و لئاسم اب ییانشآ تلع هب نارگراک هدنیامن -2
 نایامرفراک قوقح نتفرگ رون رد تهج نایامرفراک هدنیامن -3
  زا تایامح لامعا رد یعس هک ناگدنیامن هورگ ود نیبام یف مون یرارقرب و تاسلج لیکشت تهج تلود هدنیامن -2
   .دنشاب یم دوخ هورگ
  هوراگ « هاس» ز   ا هاک فالتاخا لاح یاه تثیه یایعا طسوت ،راک نوناق فالتخا لح یاه تثیه رد یگدیسر نینچمه
  لیدابت هک توافت نیا اب دنشاب یم صیخشت تثیه یایعا هب هیبش تثیه نیا یایعا .دریگ یم تروص دنا هدش لیکشت
 :دشاب یم ریز حرش هب هک دنشاب یم رفن هن عومجم رد فالتخا لح تثیه یاضا ینعی .دندرگ یم رفن هس هب
 نارگراک تالکشم و لئاسم اب ییانشآ تلع هب نارگراک ناگدنیامن ای هدنیامن -2
 نایامرفراک قوقح نتفرگ رون رد تهج نایامرفراک ناگدنیامن ای هدنیامن -3
       رد یعاس هاک ناگدانیامن هوراگ ود نیباام یاف مون یرارقرب و تاسلج لیکشت تهج تلود ناگدنیامن ای هدنیامن -2
   .دنشاب یم دوخ هورگ زا تیامح لامعا
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     ااهنآ نواچ یالو .دنتاسه یفالتخا عوضوم رد یفاک رحبت و صصخت یاراد نایامرفراک و نارگراک ناگدنیامن عقاو رد
       هاب و دانیامن ییاایق لایلحت و هایزجت ار یافالتخا دراوم دنناوت یمن ،دنشاب یمن ییایق شناد و تاعالطا یاراد ًاابلام
 و هدرک فرطرب ار هصیقن نیا یرتسگداد ناگدنیامن ای یعامتجا هافر و راک نواعت ترازو ناگدنیامن دوجو تلع نیمه
   .دننک یم میونت دنتسم یأر تروص هب ار نایامرفراک و نارگراک ناگدنیامن یاه هداد
    دراد هداهع راب ار هااگداد هبعش تسایر هک یودب هاگداد رد ،یضاق و درادن دوجو یلصا نینچ یمومع مکاحم رد یلو
   .دیامن یم یأر رودص هب مادقا یفرط یب لصا ساسارب و هدنورپ تادنتسم و کرادم ساسارب
   :راک یسرداد رد ییارگ هبناج هس لصا یاه تیزم – لوا دنب
  رواط هب یلو تسا هتشگ داجیا تلادع تیاعر یارب رهاظ رد ییارگ هبناج هس لصا هک دومن نایب ناوت یم یلک روط هب
   .تسا قلطم یتلادع یب و ررض و بیع تسا هچنآ ره و دشاب یمن یتیزم یاراد لصا نیا یلک
   :راک یسرداد رد ییارگ هبناج هس لصا بیاعم – مود دنب
  :دومن هراشا احیولت ییارگ هبناج هس بیاعم هعومجم هب راو تسرهف تروص هب ناوت یم
   اذال و تاسا جراخ ندوب فرط یب ماقم زا و دنک یم راتفر امرفراک و رگراک هب هنارادبناج تروص هب رگراک هدنیامن -2
   .دنک یم ضقن یسرداد دنور رد ار یفرط یب لصا
  و تاسا جراخ ندوب فرط یب ماقم زا و دنک یم راتفر امرفراک و رگراک هب هنارادبناج تروص هب زین امرفراک هدنیامن -3
   .دنک یم ضقن یسرداد دنور رد ار یفرط یب لصا اذل
  هاب  وا راون هک اجنآ زا یلو دشاب فرط یب یتسیاب و دشاب یم یهد یأر یارب ویع کی ناونع هب زین تلود هدنیامن -2
   هانافرط یاب لکش هب وا شقن یلو تسا فرط یب هک نیا هب هجوت اب اذل ،دشاب یمن ارجالا مزال و یعطق ییاهنت تروص
   هاک لوا تالاح رد .   درادان یهااگ و دراد هدانورپ تشونرس رد هدننک نییعت شقن یهاگ تلود هدنیامن یأر .دشاب یمن
      تاهج رد و تاسا تابثم شا یگداننک نیایعت شقن لوا لکش رد .دریگ یم دوخ هب لکش ود دراد هدننک نییعت یشقن
  ندراک لامیاپ تهج رد و تسا یفنم شا یگدننک نییعت شقن مود لکش رد و دریذپ یم ماجنا قح یذ هب قح ندیسر
 و دور  یام   هنااشن میقتاسم ریم ار ندوب فرط یب لصا لوا تلاح رد یبسن تلاح نیا .دریذپ یم ماجنا قح یذ هب قح
     راد هاشدخ ار ندواب فراط یاب لصا میقتسم تروص هب ،زین درادن یشقن چیه هک مود تلاح رد و دنک یم راد هشدخ
  .درب یم لاوس ریز ار نآ و دیامن یم
      و رگرااک ناگدانیامن و وا نیاب یاتیحجرا و دناشاب  یام یأر کی یاراد مادک ره امرفراک و رگراک و تلود هدنیامن -5
   ود هاب فراط یب رهاظ هب ماقم کی تیحجرا دوجو مدع .درادن دوجو ،دنتسین فرط یب حضاو تروص هب هک امرفراک
  .درب یم لاوس ریز ار یفرط یب لصا زین رگید هدنیامن
 یرورض و بجاو تلود هدنیامن رویح و دوجو دنهد یم ماجنا ار یگدیسر رفن هس لک رد هک صیخشت تایه رد -4
  طراش ، تاسا هرفن هن تثیه کی هک فالتخا لح تثیه رد یلو .دریذپ یمن تروص یگدیسر وا رویح نودب و تسا
    هاچ هرافن تافه بیکرت نیا هک تسا هدشن نییعت نوناق رد و تسا رفن تفه لقادح رویح یگدیسر هسلج یرارقرب
   ناگدانیامن زا هتاسد کی یهاگ دراد ناکما و ددرگ یم لداعت ندروخ مهرب ثعاب نییعت مدع نیا .دنشاب یتسیاب یناسک



 77 ...ناریا قوقح رد راک یسرداد

     رافن شاش نیاب داشاب  یام     رافن کای تالود هدانیامن یهاگ ینعی .دنیامن تکرش هسلج رد ویع کی اب اهنت هبناج هس
  و اامرفراک و تلود یاه هدنیامن رفن شش ربارب رد دشاب یم رفن کی رگراک هدنیامن یهاگ .امرفراک و رگراک یاه هدنیامن
    هاب هاجوت ااب ،  لدااعت مداع نیا .رگراک و تلود یاه هدنیامن رفن شش ربارب رد دشاب یم رفن کی امرفراک هدنیامن یهاگ
  .درب یم لاوس ریز ار ندوب فرط یب حیرص روط هب ،ناگدنیامن نیا زا مادک ره یأر شزرا تباث نازیم
   هاب یلکاش یگدیسر یارب هدنورپ ،دشاب یم فالتخا لح تثیه هک راک یسرداد رد رون دیدجت عجرم زا دعب یهاگ -1
  .دزیر یم مهب ناگدنیامن یایعا بیکرت هرابکی اجنیا رد و ددرگ یم عاجرا یرادا تلادع ناوید
 :راک یسرداد ندوب ناگیار لصا :مجنپ راتفگ
   هانیزه و هدواب ناگیار هک هریم و تینما یرارقرب ،شرورپ و شزومآ دننام یمومع تامدخ رتشیب فالخرب «ناریا» رد
     تاخادرپ مزلتاسم لواصالا یالع ،قح قاقحا و یهاوخداد ،دنیامن یمن لیمحت نآ زا دنم هرهب صاخشا هب ار یمیقتسم
 :زا تسا ترابع یسرداد هنیزه» :یندم یسرداد نییآ نوناق «334» هدام ساسارب .تسا هنیزه
   .دوش یم میدقت هاگداد هب هک ییاه هگرب هنیزه -2
  .«هاگداد ماکحا و اهرارق هنیزه -3
   طاسوت اداتبا ،  یاسرداد هانیزه .دوش یم ماجنا هنازخ باسح هب زیراو ای و ربمت لاطبا و قاصلا تروص هب اه هنیزه نیا
        هاتفرگ ساپ هداناوخ زا نااهاوخ تاساوخرد و هااگداد ماکح ای ندش مکاح تروص رد و دوش یم تخادرپ ناهاوخ
    نونااق رد .تاسا هدوامن مالعا ار یسرداد هنیزه تخادرپ زا تقوم تیفاعم دراوم ،یندم یسرداد نییآ نوناق .دوش یم
 دیدج نوناق رد یلو ،دوب هدومن فاعم یسرداد هنیزه تخادرپ زا ار تلود و رسعم صاخشا یندم یسرداد نییآ میدق
  نیامه هب ،تسا هدشن هدرب تلود زا یمسا و هدرک فاعم یسرداد هنیزه تخادرپ زا ار رسعم اهنت ،یندم یسرداد نییآ
   .تسا یسرداد هنیزه تخادرپ هب مزلم تلود تلع
 ییاراد تیافک مدع هطساو هب هک تسا یسک ،یسرداد هنیزه زا رسعم» :یندم یسرداد نییآ نوناق «534» هدام دانتسا هب
    یتقوام یاسرداد هانیزه تخادرپ زا تیفاعم نیا .«تسین نآ هیدثت هب رداق تقوم روط هب دوخ لام هب یسرتسد مدع ای
   هال مواکحم یلصا یاوعد رد راسعا یعدم هاگره» :هدش مالعا یندم یسرداد نییآ نوناق «224» هدام رد هک ارچ ،تسا
   .«دش دهاوخ تفایرد وا زا یسرداد هنیزه ،ددرگ جراخ راسعا زا و دوش عقاو
     لایلد :یاخرب راون هاب ،درادن رب رد یا هنیزه ییایق عجارم فالخرب ،راک نوناق فالتخا لح عجارم رد یهاوخداد اما
    تیاکاش یگدیاسر عاجارم هب فالتخا دوجو نودب و لیلد نودب هاگ چیه امرفراک هن و رگراک هن هک تسا نآ ،رما نیا
   هامادا زا تایمورحم و راک نداد تسد زا رب هوالع هک دنک یمن باجیا نارگراک یگدنز و راک طیارش یهگناو دنرب یمن
 یا     هاوحالم لاباق تاخادرپ هاب ندش موکحم نمض امرفراک ای و دزادر ب یسرداد هنیزه ناونع تحت زین یغلبم لاغتشا
    دیااش ار نآ تالع یالو .دزادر ب یسرداد هنیزه ناونع هب زین یغلبم ،رگراک تابلاطم رگید و تاونس قح ناونع تحت
     هاب دایاب ار راما نایا ندوب یتیامح باب زا و زومآراک ای امرفراک ،رگراک صاخ تیعضو تلع هب هک تفگ نینچ ناوتب
  .دنریگ یمن رب رد ار یا هنیزه میقتسم تروص هب یمومع تامدخ و تفرگ رون رد یمومع تمدخ کی ناونع
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 راک یسرداد ندوب ناگیار لصا یاه تیزم – لوا دنب
  نایا . ددراگ  یام یقلت ،دشاب یم یلام ظاحل زا  یعض یرشق هک رگراک زا تیامح ناونع هب ،راک یسرداد ندوب ناگیار
      فالتاخا لاح عاجارم هاب دانناوتب قح قاقحا و شیوخ تافالتخا لح یارب نارگراک هک ددرگ یم ثعاب ندوب ناگیار
 ،   دنتاسین رادرواخرب یترداق و تیامح چیه زا هک یلام ظاحل زا دارفا نیرت  یعض یتح تلاح نیا رد .دنیامن هعجارم
 هنیزه مان هب یعنام و دس اب و دنیامن شالت دوخ قوقح قاقحا تهج رد و دننک هعجارم فالتخا لح عجارم هب دنناوتب
   .دنشاب هتشادن دروخرب یسرداد
 راک یسرداد ندوب ناگیار لصا بیاعم – مود دنب
   راه هاب انب هک نارگراک همه یارب دشاب یا هزیگنا دناوت یم زین نآ نتشادن یپ رد یا هنیزه و راک یسرداد ندوب ناگیار
 رتهب .دندرگ نارگید یاه هنیزه و نامز هلاطا ثعاب و هدرک هعجارم فالتخا لح عجارم هب زین مهم ریم و کچوک تلع
 تیریدم ار نآ موکحم طسوت ییاهن تخادرپ و راسعا مرها اب یلو دومن یم  یرعت یسرداد یاه هنیزه راذگ نوناق دوب
     هاب راما یااهتنا رد نداش رریتم تلع هب ،دنتسین قح عضوم رد دنناد یم ناشدوخ یتح هک ینارگراک نینچنیا .درک یم
  زااب ،دنشاب یمن قح عضوم رد هک دننادب رگا یتح نارگراک تلاح نیا رد یلو .دندرک یمن هعجارم فالتخا لح عجارم
  اراچ ،  دانیامن هاعجارم فالتخا لح عجارم هب هک دنشاب هتشاد دنناوت یم ار فده نیا ،یشزیگنا یاه مرها ساسا رب مه
    رد هاک داشاب نااشررض  هاب یأر ، یاسرداد یاهتنا رد رگا نارگراک زا هتسد نیا .تشاد دهاوخن اهنآ یارب یا هنیزه هک
   یفااضا دواس کی هب ،ددرگ رداص ناشفن هب یرگید هنالداعان تلع ره هب انب یأر رگا و دنا هدادن تسد زا یزیچ لصا
 یذ هب ناشدوخ هک ددرگ یم ینارگراک رد لوا چ و یرگادوس هنیمز داجیا ثعاب لصا نیا اذل .دنا هدومن ادیپ تسد زین
 باوثان لعف نیا ماجنا یارب ینوناق تیامح زا ییوگ لصا نیا دوجو رطاخ هب یلو .دنشاب یم  قاو شیوخ ندوبن قح
 .دنرادروخرب
 ناریا قوقح رد راک یسرداد رب مکاح ماع لوصا نییبت – مود لصف
        مااون رد رااک قواقح یاسرداد راب مکااح مااع لوصا زا یکی راتفگ ره رد .دشاب یم راتفگ هن لماش لصف نیا بلاطم
       زا ار ااهنآ هاک تاسا اراد ار دواخ صااخ یااه یگژیو و تایصوصخ ،یسرداد نییآ ره .ددرگ یم نییبت ناریا یقوقح
   ود نایا .تاسا « تافیراشت» و « هرامآ»   تیاصوصخ ود داجاو «  یندام یاسرداد نییآ» .دزاس یم زیامتم و ادج رگیدکی
 ،  تاقیقح رد تاسا   یامتح نااشدنویپ ،   ناانآ کایدزن طاباور هب هجوت اب اما دنشاب یم زیامتم مه زا هچرگا تیصوصخ
  یدازآ نیمایت ناونع هب و یضاق یگماکدوخ ربارب رد اوعد باحصا زا تیامح تهج رد تاررقم نیا ندوب یتافیرشت
    لاصف نایا رد یالو .   تاسا دواخ صااخ لوصا و اه یگژیو یاراد مه «راک یسرداد نییآ» .تسا اوعد باحصا عافد
 نییآ هیلک یترابع هب .دشاب یم اه یسرداد نییآ هیلک کارتشا هجو هک یماع لوصا .دریگ یم رارق یسررب دروم ماع لوصا
 :زا دنترابع راک یسرداد ماع لوصا .دنشاب یم اهنآ یاراد راک یسرداد نییآ هلمج زا اه یسرداد
 هدننک یگدیسر ماقم یفرط یب لصا -2
 نیفرط تاواسم لصا -3
 هنافصنم یرواد لصا -2
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 یربارب لصا -5
 لالقتسا لصا -4
 لیکو نتشاد قح لصا -1
 یگدیسر ندوب ینلع لصا -1
 یهاوخ رون دیدجت لصا -5
 یار هب ضارتعا قح لصا -3
  زاین قیقحت یعرف یاه شسرپ هب تیاهن رد ات ددرگ یم نییبت اهنآ بیاعم و اه تیزم ،قوف هناگ هن لوصا زا مادک ره رد
    مداع ندامآ دواجو هب ثعاب ای دنشاب یم رثوم تلادع یرارقرب رد ماع لوصا نیا هک دوش صخشم و ددرگ هداد خساپ
   رااتفگ راه رد لصف نیا رد ،دیدرگ نایب صاخ لوصا بیاعم و اه تیزم هک لوا لصف فالخ رب .دندرگ یم زین تلادع
  ناوات  یام  و دراد بایاعم زا رتشیب ییاه تیزم لک رد ماع لوصا هک ارچ .ددرگیمن حرطم ماع لوصا بیاعم و اه تیزم
 نییآ همه رد و دندرگ یم یدنب هقبط ماع لوصا زج تلع نیمه هب و دشاب یم رفص هب کیدزن اهنآ بیاعم هک دومن نایب
       زئااح رایاسب یاسرداد ناایرج و یگدیاسر دانور رد تلادع یرارقرب رد ماع لوصا نینچمه .دنراد دوجو اه یسرداد
   .دنشاب یم تیمها
 هدننک یگدیسر ماقم یفرط یب لصا – لوا راتفگ
 ،اوعد یاه فرط اب دوخ راتفر رد دیاب ،یگدیسر لوط رد یضاق هک تسانعم نیا هب یقوقح حالطصا رد یفرط یب لصا
   و تایوقت باجوم و هدوب قح فالخرب هک یتامادقا زا و زیگنا ههبش یاهراتفر زا و هدومن تیاعر ار یرهاظ یفرط یب
  و لواصا زا یکی ،یسرداد رد یفرط یب لصا .دیامن یراددوخ ،دوش رگید فرط تیعقوم  یعیت ای فرط کی  عض
   ناامز رد (مالاسلا هیلع)یلع نینماملاریما هک تسا مهم یا هزادنا ات لصا نیا .تسا هنالداع یسرداد یساسا یاه هفلام
  نایا تیاعر مالسا .دنداد یم رارق شیوخ باتع دروم ار دندومن یمن تاعارم ار لصا نیا هک یتایق ،شیوخ تموکح
    هاجوتم ار دواخ یابلق هقالع و هدارا دیابن یضاق ؛یشیدنا ناسکی ( لا :تسا هتسناد مزال هلحرم راهچ رد ار یفرط یب
  مااگنه رد :دیامرف یم شیوخ باتک رد ینیلک موحرم .دشاب نیمصاختم زا یکی یزوریپ هشیدنا رد و هدومن فرط کی
  وا ماصخ و     داشاب وا هافک رد قاح هاک دهاوخب ادخ زا دیابن رواد ،دشاب یصاخ ماوقا بناج هب مه قح رگا ،توایق
     ماکح رد طاقف یراگن نااسکی ؛یرهاظ یفرط یب ( ب .دوش لئاق توافت دیابن مه هزادنا نیا ات یتح و ددرگ موکحم
 ، نتاساخرب ،  نداد دورو هزااجا داننام مارتحا بابسا رگید و ندرک هاگن ،ندرک مالس رد دیاب یضاق هکلب دبای یمن یلجت
  لاماوع    ؛یراگداد رد یراگن نااسکی ( ج .  دایامن درواخرب یواسم روطب زین اوعد فرط ود اب ییور هداشگ و نتسشن
    داننامه مدرام :دانیامرف   یام (ص) مالاسا مرکم لوسر .دنیامن داجیا سرداد توایق رد یریثثت دیابن یبناج و ینوریب
      زا یاکی مااقم و تایعقوم ریثثات تاحت دیابن و درگنب مشچ کی هب ار اوعد نیفرط دیاب یضاق .دنناسکی هناش یاه هناد
 تسین انعم نیدب یفرط یب نیا هتبلا .دیآرب اوعد یاه فرط زا یکی هیلع ای هل ،لیلد ندروآ تسدب ددص رد ،نیمصاختم
    هامه راب تلاداع ققحت و تقیقح  شک اریز دیآرب لیلد یبایتسد ماقم رد تقیقح  شک یارب دناوتن دوخ سرداد هک
   ضیاعبت .ددراگ  یام رهاظ ماکحا یارجا رد تایق تامحز هاگ یلجت ؛مکح یارجا رد تاواسم ( د .دراد تیولوا زیچ
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     تاکاله هاب اماش زا لابق یاه تما :دنیامرف یم (ص) مرکا ربمایپ .تشاد دهاوخ یپرد ار یئوس راثآ ماکحا یارجا رد
      باکترم یفیعاض راگا ااما ؛داندرک یم شیاهر و دنتفرگ یم هدیدان ،درک یم تقرس نانآ زا یگرزب هاگره نوچ دندیسر
   روداص رد یافرط   یاب و نونااق یارجا و ریسفت رد یفرط یب دسر یم رون هب .دندومن یم هماقا وا رب دح ،دش یم تقرس
 ،   یگدیاسر لواط رد یافرط    یاب هاک تاسا تلع نیمه هب .دشاب هتشاد یرتشیب تیمها یرهاظ یفرط هب تبسن ،مکح
     و نیناواق یاراجا و ریاسفت رد یافرط یب ضقن یارجا تنامض هک یلاح رد دوش یم لرتنک یماوتنا تنامض اب الومعم
 رودص رد یو تردق ظاحل هب "سرداد" یفرط یب راثآ دنچره .دراد یرفیک هبنج الومعم و هدوب رتدیدش مکح رودص
 ،  نااعلطم و نااهاوگ) هدنورپ رد لیخد صاخشا یفرط یب راثآ زا شیب اه فرط ییایق تشونرس نییعت و ییایق مکح
   هاک اراچ دنام لفام صاخشا نیا یفرط یب زا دیابن اما ؛تسا (مجرتم و یرتسگداد ناطباض ،یریخست لیکو ،سانشراک
    عوراش ناامز زا یافرط   یاب یناامز ورملق .دشاب سرداد مکح رودص یانبم دناوت یم زین صاخشا نیا تاراهظا ای رون
 .دراد همادا مکح یارجا و رودص یتح و یسرداد نایاپ ات و تسا اوعد درگیپ

  :زا دنترابع یفرط یب هدننک نیمثت یاهرازبا
   ار رداتقم نارادامامز دناوت یم سرداد تروص نیا رد اریز .تسا سرداد یفرط یب همزال ،لالقتسا :ییایق لالقتسا -2
 .دیامن موکحم بسانتم تازاجم هب ار نانآ ،ریصقت تروص رد و هدناشک همکاحم زیم یاپ هب مرج باکترا تروص رد

  ظافح اب رگا هک دنک یم داجیا ار رطاخ تینما نیا نانآ یارب ناسرداد یرفیک ای یلغش تینوصم :ناسرداد تینوصم -3
    رد و هاتفرگن راراق یاسایس ضغب و بح دروم یتحار هب ،دننک یأر یاشنا و یگدیسر هب تردابم یفرط یب و لالقتسا
   نونااق زا یتماسق   حالاصا هاحیال 35 هدام) .دنریگ یمن رارق یرفیک درگیپ تحت ای هدادن تسد زا ار دوخ لغش ،نآ رثا
 (ا.ق 512 لصا و یرتسگداد تالیکشت
        دانیارف رد دنیااشوخان اای دنیااشوخ تااساسحا و یاناور لاماوع تلاخد عنام یراد نتشیوخ :سفن هیکزت و اوقت -2
    رهااظ هاک دواش   یام باجوم سفن هیکزت .تسا یضاق یفرط یب زا جورخ نآ هجیتن هک تسا مکح رودص و یگدیسر
     رواما ریااس نیانچمه و دواش   یام هاتفگ یو حدم رد هک ینانخس ای نانآ یعامتجا و یلغش هاگیاج ای اوعد یاه فرط
 .دوشن هداد تلاخد یضاق یریگ میمصت و توایق رد یساسحا ای یقالخا

  :زا دنترابع زین یسرداد یفرط یب لرتنک یاهرازبا
  .داهد   یام راراق یمومع راکفا ضرعم رد ار سرداد میمصت و درکلمع ،یگدیسر ندوب ینلع :یگدیسر ندوب ینلع -2
 .دیامن یرتشیب ششوک هنالداع یسرداد ماجنا و یفرط یب ظفح رد یضاق ات دوش یم بجوم لماع نیا

   نیفراط زا کایره ؛دورب یو هب هدش عاجرا یاوعد رد یفرط یب زا سرداد جورخ میب یتاهج هب هاگره :سرداد در -3
     راه دواجو ترواص رد زاین سرداد دوخ .دیامن یگدیسر اوعد هب یرگید سرداد ات دننک در ار وا هک دنراد قح اوعد
   ناایب یرافیک یسرداد نییآ 15 هدام رد هک سرداد در دراوم .تسا یگدیسر زا یراددوخ هب  لکم ،در تاهج زا کی
  راون راهظا ای اوعد یاه فرط اب سرداد یبسن و یببس یدنواشیوخ ای صاخ یقوقح طباور دوجو هب رصحنم ،هدیدرگ
 .دشاب یم سرداد نیشیپ یوهام

     و هدوامن راثا عافر نیاشیپ سرداد یفرط یب ضقن زا یعون هب ،رتالاب عجرم رد هرابود یگدیسر :ندوب یا هجرد ود -2
 .دیامن یم نیمثت یسرداد دنیآرف رد ار یفرط یب
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  یااه  شزرا اای ،  تااساسحا نداد تالاخد زا سرداد ات دوش یم بجوم رما نیا :یأر ندوب هجوم و دنتسم ،لدتسم -5
 دهدن رارق رتالاب عجرم یوس زا ضقن ضرعم رد ار دوخ یأر و هدومن یریگولج دوخ رون دروم
 نیفرط تاواسم لصا – مود راتفگ
       نیفراط هاکنیا یانعی لاصا نایا هاصالخ . داشاب  یام راک یسرداد نییآ یدربهار لئاسم زا یکی نیفرط تاواسم لصا
   قواقح هالمج زا هلدا نایب و عافد و اعدا قح .دنرادروخرب یناسکی و تباث قوقح زا فالتخا لح عجارم رد فالتخا
   .دشاب یم فالتخا لح عجارم رد فالتخا کی نیفرط نیب یواسم
 هنافصنم یرواد لصا – موس راتفگ
        رد یاساساو ماهم ناکر ود رواد ندواب فراط یاب و لالقتاسا .دشاب یم یساسا نکر ود یاراد هنافصنم یرواد لصا
       یاب هاب و تاشاد داهاوخ هنافاصنم و هانالداع یرواد ،دشاب یگژیو ود نیا یاراد هک یرواد و تسا یرواد یگدیسر
 ،   یرواد نیفراط و دانا هدراک حرطم رون یب عجرم کی دزن ار دوخ یاوعد هک دهد یم ار نانیمطا نیا رواد ندوب فرط
  مداع ،  لالقتاسا .دانریذپ  یام   رات تاحار دشاب اهنآ ررض هب رگا یتح ار رواد ندوب فرط یب و لقتسم رواد نینچ یار
     یرادابناج مداع یافرط یاب و یگدیسر نیفرط زا یکی هب یدنواشیوخ ای یراک ،یلام یگتسباو زا معا رواد یگتسباو
  یاراد یافرط یب و سوسحم و ینیع رایعم یعون لالقتسا تفگ ناوت یم عقاو رد .تسا یوعد باحصا زا یکی زا یو
     هرااشا رواد ندواب فراط یاب و لالقتسا هب میقتسم ریم ای میقتسم روط هب یرواد تاررقم و نیناوق .تسا ینهذ رایعم
  تعراس لیلد هب هکدشاب یم صاخشا تافالتخا لح یارب یشور ،ییایق یاه یگدیسر رانک رد یرواد داهن .دنا هدومن
    هاتبلا.دننک بااختنا ار یرواد دااهن ، شیواخ یواعد لصف و لح یارب دنهد یم حیجرت صاخشا نآ ندوب یصصخت و
   زا هاک دواش    یامن باجوم دانا     هدراک قافاوت یرواد دااهن راب شیوخ تافالتخا لصف و لح یارب نیفرط هکنیا فرص
      تواایق یعوان یرواد هاک دانچ راه .دنوش مورحم یرشب نیداینب قح کی ناونع هب یناهج هدش هتفریذپ یاهتیامح
 یرواد نیفر  اط عاقاو رد .تسا تیمها یاراد دشاب هنافرط یب یدنیآرف لوصحم یرواد هجیتن هکنیا اما تسا یصوصخ
    یاراب .دانیامن سااسحا هنافصنم و هنالداع ار رواد یگدیسر دیاب دوش یم هدنزاب یرواد یگدیسر رد هک یصخش یتح
    نایا اات داشاب یفاصوا و اه یگژیو یاراد دیاب هدننک یگدیسر رواد صخش دشاب هنافصنم و هنالداع یرواد دنیارف هکنیا
      ود نایا یاراد دایاب هداننک یگدیاسر رواد هاک دنتسه یساسا و مهم یگژیو ود یفرط یب و لالقتسا.ددرگ نیمثت مهم
  نآ یرواد یااه     یگدیاسر رد رواد کای لالقتاسا زا رواونم .دیامن ظفح ار اهنآ یرواد نایرج لوط رد ودشاب یگژیو
   دواجو عاقاو رد .   داشاب هتاشادن یگتاسباو فالتخا نیفرط زا یکی هب رگید تاهج زا ای یدام تاهج زا رواد هک تسا
    دراوام زا ناانآ یقواقح ی  هروااشم ای اوعد باحصا زا یکی اب رواد یعامتجا ای یا هفرح ،یراجت یلعف ای یلبق طابترا
      اای رواد هاک تاسانعم نیداب رواد لالقتاسا» :تاسا هدمآ رواد لالقتسا  یرعت رد نینچمه .دشاب یم یو لالقتسا مدع
  اای رواد .«       دناشاب هتاشادن نیفراط زا ماداک چیاه ااب عفاانم دایت ای کارتشا ،یببس ای یبسن دنویپ هنوگ چیه دیاب نارواد
 ناشیا زا یکی یارب یا هفیظو ماجنا لوغشم رضاح لاح رد ای هداد ماجنا نیفرط زا یکی یارب یتمدخ ًااقباس هک ینارواد
      نیفراط زا یاکی یداام عفاانم رد اای دشاب هتشاد یعفن فالتخا عوضوم رد رواد رگا ای دیمان لقتسم ناوت  یمن ار تسا
 یا    هاسسوم اای تکراش ماهس کلام رواد یتقو لاثم یارب .دوش یمن بوسحم لقتسم ،مه دشاب میهس ای کیرش ،یوعد
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    تاسا ناکمم لالقتاسا هژاو هب یهاگن اب .تشاد لالقتسا عقوت ناوت یمن رواد زا تساوعد نیفرط زا یکی لام هک دشاب
      رد تاسین یفااک رواد و فراط کای نیاب هطبار رب فرص زکرمت ؟تسا رون دروم یسک هچ زا لالقتسا ،دوش هدیسرپ
  یااه  فراط عقاو رد .دنراد شقن زین یرواد ناوید رد هدناوخ و ناهاوخ زج هب یصاخشا  ًاالومعم یرواد یاه یگدیسر
    و لایکو ناایم طاباور هب لالقتسا طرش ایآ لاح نیا اب ،ناشیا نالکوم ات دنتسه نیفرط یالکو  ًاالومعم یگدیسر یلصا
      لقتاسم زاین نیفراط یالاکو زا نارواد هاک دور یم راوتنا ور نیا زا .تسا تبثم  ًااتدعاق خساپ ؟دبای یم میمعت زین رواد
    تاسا هتاشاد رااک هب لاغتشا اجنآ رد زین نیفرط زا یکی لیکو هک دشاب هدرکراک یا هلاکولاراد رد یرواد رگا سپ دنشاب
 .دوش یقلت وا حرج یارب یانبم دناوت یم رما نیا

    بوچرااچ تالاخد زا یافرط یب رد .دراد طابترا فالتخا عوضوم ای نیفرط هب تبسن رواد ینهذ تالیامت ای یفرط یب
  یااههاگداد . دواش    یام داای یانهذ دراد ناتاسا کی ناونع هب نآ زا ور نیا زا ،دوش یم هتفگ نخس یرواد رد رواد ینهذ
       هاب نآ تاابثا هاک رواد یاعقاو باصعت زاراحا یکی .دنراد ور شیپ هقیرط ود ،رواد یفرط یب هب ندرب یپ یارب سیلگنا
  سااسارب هک رواد یرهاظ بصعت زارحا مود .دنوش یمن لسوتم قیرط نیا هب هاگ چیه  ًاالمع و تسین ریذپ ناکما یگداس
      راگا ؟رایخ اای دراد دواجو رواد باصعت یعامتجا یاه هنیمز ایآ دنریگ یم هجیتن طیارش و لاوحا و عاضوا و اهدادخر
     راون رد یاضاق اای رواد یافرط  یاب هب عجار کیکشت ناکما هک دنشاب یا هنوگ هب طیارش و لاوحا و عاضوا و اهدادخر
   .تشاد دهاوخ دوجو یرهاظ بصعت ،دشاب هتشاد دوجو نارگید
  رواد یافرط    یاب و لالقتاسا زا یتبحاص نوناق نیا رد :یندم روما رد بالقنا و یمومع یاه هاگداد یسرداد نییآ نوناق
       ارایز داشاب نیفراط زا لقتاسم دایاب رواد هاک دومن طابنتسا ناوت یم نآ یاهدنب و 315 ی هدام کالم زا اما تسا هدشن
    فالتاخا نیفراط ااب طابترا و یگتسباو یعون هب هک دناد یمن یرواد تمس یارب هتسیاش ار یصاخشا هدام نیا یاهدنب
    عوان نایا هاب 315   هداام یاهدانب رد .دوش یم یو لالقتسا زا عنام هاگ یوعد نیفرط و رواد نایم طابترا دوجو .دنراد
  هاب دنناوتیمن دنتسه عفنیذ اوعد رد یناسک هک دراد حیرصت مود دنب ،لاثم ناونع هب .تسا هدش هراشا یگتسباو و طابترا
   راراق ریثاات تحت یو یفرط یب هکدوش یم ثعاب اوعد عوضوم رد رواد یعفنیذ عقاو رد .دنوش بوصنم یرواد تمس
   زا یاکی ااب رواد یبسنو یببس تبارق زا قوف ی هدام راهچ و هس یاهدنب رد نینچمه .دیامن یرواد هنارادبناج و دریگ
     و یگتاسباو ثاعاب هاک تاسا هد   امآ ناایم هاب تبحص نیفرط زا یکی اب یو یمودخم و مداخ طابترا و اوعد باحصا
 یب هک هدش حرطم اوعد باحصا اب رواد هنامصخ هطبار دوجو ،متفهو مشش یاهدنب رد ای .دنوش یم رواد لالقتسا مدع
  یرواد ناایرج لوط رد و رواد ناونع هب باصتنا عقوم زا دیاب رواد نینچ مه .دهد یم رارق عاعشلا تحت ار رواد یفرط
 لالقتسا و دوجو رد دیدرت قوف ی هدام کی دنب «.دهد عالطا نیفرط هب ریخثت نودب ار یلاوحا و عاضوا نینچ زورب زین
 .تسا هتسناد حرج دراوم زا ار یفرط یب و
   لالقتاسا و یافرط  یاب رد هجوم دیدرت بجوم هک یلاوحا و عاضوا یاشفا رد رواد رمتسم  یلکت رکذتم ،روبزم نوناق
  هاک تسا نیفرط قح نیا و تسا ملاس یرواد کی مهم یگژیو رواد یفرط یب و لالقتسا اریز .تسا هدش دوش یم یو
 ،یرواد تث  ایه رد اایآ هک تسا نیا دوش یم حرطم اجنیا رد هک یلاوس .دنوش علطم نآ زا و هدوب نآ نایرج رد هراومه
  نایا دجاو دیاب روادرس طقف هک نآ ای دنتسه یفرط یب و لالقتسا لومشم مه فالتخا نیفرط یوس زا بوصنم نارواد
   دناشاب فراط  یاب و لقتسم دیاب مه فالتخا نیفرط یوس زا بوصنم نارواد هک تفگ دیاب خساپ رد ؟دشاب یگژیو ود
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   زا رود هاب و هانافرط      یاب تاسا مزال هدراک بواصنم ار ااهنآ یسک هچ هک نآ زا رود هب و تسخن ی هلهو رد اهنآ اریز
      و لالقتاسا زاراحا ااما هداش هرااشا رواد یفرط یب و لالقتسا هب دنب نیا رد .دنیامن مالعا ار دوخ رون یا هبئاش هنوگره
     تاباث نآ ساکع هاکنیا راگم دوب دهاوخ رواد تئارب رب لصا ،یلک لوصا قبط ؟دوب دهاوخ وحن هچ هب رواد یفرط یب
     یو یرادابناج و لالقتاسا مداع هاک نیا رگم تسا فرط یب و لقتسم رواد هک تسا نیا رب لصا رگید نایب هب و دوش
 .دوش زارحا
  رد نارایا یناگرزاب قاتا یرواد زکرم یرواد دعاوق 33 ی هدام  لا دنب :ناریا یناگرزاب قاتا یرواد زکرم یرواد دعاوق
  رد زاین و راکب عورش و تمس نیا هب باختنا و نییعت خیرات رد دیاب رواد»:دراد حیرصت رواد یفرط یب و لالقتسا دروم
      هامان تاقفاوم رد رراقم طیاراش و ینونااق فاصوا نتشاد رب هوالع یأر رودص نامز ات یرواد یگدیسر نایرج لوط
   ماه دایاب رواد» دراد یم نایب قوف ی هدام ب دنب نینچ مه و «.دشابن هییق رد عفنیذ و دشاب لقتسم و فرط یب ،یرواد
    زاکرم هاناخریبد هاب و ء   اایما دواخ لالقتاسا و یفرط یب دییثت رب ینبم بوتکم یا    هیمالعا ،یرواد تمس لوبق اب نامز
     ااب نیفراط دزان ار وا لالقتاسا تسا نکمم هک ار یلاوحا و عاضوا تیعقاو هنوگره تسا  لکم و دنک میلست یرواد
  هانوگره تسا  لکم رواد ،زین یرواد عورش زا سپ» ج دنب قبط و «.دیامن رکذ روکذم هیمالعا رد ،دزاس هجاوم دیدرت
 وا  لالقتاسا و  یافرط یب رد دیدرت بجوم و دوش یم ثداح یرواد نایرج رد  ًاانایحا هک ار یلاوحا و عاضوا ای تیعقاو
   .دیامن مالعا نیفرط و زکرم هناخریبد هب یبتک تروصب و ًااروف ددرگ یم
 یربارب لصا – مراهچ راتفگ 
       زا یموامع قواقح رد یرابارب لاصا تافگ ناواتب دیاش.تسا یرادا قوقح نیداینب لوصا زا رگید یکی یربارب لصا
  رابارب  ااه ناسنا هک تسا نیا دیامن یم مهم لصا نیا رونم زا هک هچنآ .تسا لوصا نیرت هدیچیپ و نیرت زیگنارب هشقانم
  یراشب قوقح یاه هیمالعا رد لصا نیا دنچره .تسا رادروخرب ربارب یقالخا شزرا زا اه نآ تایح اذل دنوش یم دلوتم
  عاقاو رد هک ضیعبت تیعونمم و یرادبناج یفن لصا رانک رد هزورما لصا نیا نکیل تسا هتفای زورب یساسا نیناوق و
   دوامن ناوات  یام هک یا هنوگ هب.دنا هتفای رایسب تیمها یرادا تامیمصت ذاختا دنیآرف رد دنتسه یربارب لصا زا هدمآرب
           ذااختا رد راذاگ ریثاات و ماهم لواصا زا یاکی یرابارب لاصا سپ.تافای یرادا و ییاایق هیور رد ار لصا نیا ینیع
     رد ضیاعبت عانم و یرابارب لاصا تیاعر اب .دوب لفام نآ یشخب رثا مسیناکم زا ناوت یمن و دشاب یم یرادا تامیمصت
  یرابارب و دنشاب دنم هرهب ناسکی یایازم و قوقح زا هعماج دارفا هک ینامز اریز دنک ادیپ ققحت دناوت یم تلادع هعماج
      هاک تاسا ااجنیا رد ساپ دواش  یام نایامن هعماج رد تلادع عقاو رد دشاب هتشادن دوجو ضیعبت و دوش تیاعر دارفا
 . دش دهاوخ هعماج رد تلادع دوجو هب رجنم ضیعبت دوجو مدع و هعماج رد یربارب لصا تیاعر هک تفگ ناوت یم

 لالقتسا لصا – مجنپ راتفگ
  .دش هتخادرپ نآ نییبت هب لیصفت هب موس راتفگ رد هک دشاب یم هنافصنم یرواد لوصا ناکرا زا یکی لالقتسا لصا
 لیکو نتشاد قح لصا – مشش راتفگ
 اب .تسا هدرمشرب یناریا هعماج دارفا یارب ار یقوقح ناریا رد یراذگ نوناق رایعم و ساسا ناونع هب ناریا یساسا نوناق
   قبااطم .دناشاب ریاغم یساسا نوناق اب دیابن ،دنوش یم بیوصت هک یرگید نودم نیناوق ،یساسا نوناق رد یقوقح نییعت
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    بااختنا لایکو دواخ یارب دنراد قح اوعد نیفرط ،اه هاگداد ی همه رد ،ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق 42 لصا
     لایذ لاصا نایا .ددراگ مهارف لیکو نییعت تاناکما اه نآ یارب دیاب ،دنشاب هتشادن ار لیکو باختنا ییاناوت رگا و دننک
 .تسا هدش هدروآ تلم قوقح ینعی ،موس لصف

 ندوب ینلع لصا – متفه راتفگ
       رد روایح قاح مدرام .تاسا یقواقح یااه  مااون یارب یداینب یلصا ،دوش یراج دیاب تلادع هک لصا نیا هب داقتعا
   هااگیاج ناوانع هب هاگداد زا یمومع کرد یعون هک تسا هدش هتخانش تیمسر هب نآ یارب قح نیا .دنراد ار اه هاگداد
 دهاوخ تیوقت ،دوش یم رداص هاگداد زا مکح و یار ناونع هب هچنآ شریذپ هب هدیقع و دیآ یم دوجو هب لدع و فاصنا
   راکذ نآ یاراب مه ار ییاهانثتسا ناراذگ نوناق هک تسا یلصا اه هاگداد ندوب ینلع هک دنامب رود نهذ زا دیابن هتبلا.دش
   ار هااگداد نداش رازگرب ینلعریم یاضاقت نیفرط و هدوب یصوصخ قح کی هعزانم دروم عوضوم هک یدراوم .دنا هدرک
      راب هاک تاسا یتائانثتاسا هالمج زا ،دشاب هتشاد تافانم یمومع مون و تفع اب هدش عقاو مرج هکنیا ای دنراد یم مالعا
       هاب زاین رااک یاسرداد رد یافالتخا لاح عجارم اذل .دریگ رارق هجوت دروم دیاب و هدش دراو اه هاگداد ندوب ینلع لصا
   .دندرگ یم رازگرب ینلع تروص هب لصا نیا زا تیعبت
 یهاوخ رظن دیدجت لصا – متشه راتفگ
     راون دایدجت قاح دانناوت  یام   یاسرداد ناایرج رد تسا هدش رداص اهنآ تیموکحم رب یأر هک یدارفا لصا نیا قبط
  .دریگ رارق یگدیسر و یسررب دروم رت یلاع یعجرم رد ناش یفالتخا دراوم ات دنشاب هتشاد یهاوخ
 یار هب ضارتعا قح لصا – مهن راتفگ
  زا هردااص یار هب ضارتعا قح فالتخا و اوعد نیفرط .دشاب یم متشه راتفگ بلاطم نییبت زا رگید یعون ،زین قح نیا
  .دنیامن مادقا یهاوخ رون دیدجت هب تبسن ضارتعا اب دنناوت یم و دنراد ار فالتخا لح عجارم
   هدانورپ هاب یگدیسر راتساوخ مزال هلدا هئارا اب و دنشاب هتشاد ضارتعا دنناوت یم صیخشت تثیه یأر هب تبسن نیفرط
  نیانچمه .دیآ یم باسح هب صیخشت تثیه یارب رون دیدجت عجرم فالتخا لح تثیه .دنشاب فالتخا لح تثیه رد
   زاین عاجرم نیا یارآ هب تبسن یفاک و مزال هلدا هئارا اب دناوت یم تسا هتشگ وا لماش تیموکحم هک نیفرط زا کی ره
   .دشاب یرادا تلادع ناوید رد هدنورپ یگدیسر ناهاوخ و هدرک ضارتعا
 یریگ هجیتن
  رااک یسرداد صاخ لوصا هک دومن نایب ناوت یم راک یسرداد ماع لوصا و راک یسرداد صاخ لوصا نتفرگ رون رد اب
  رد و درادان دوجو اهنآ زا یشوپ مشچ تیلباق هک دراد زین یبیاعم یلو ،دشاب یم یعونتم و ددعتم یایازم یاراد هچرگا
         یگدیاسر دانور رد یتلاداع یاب و یتیااضران ندامآ دواجو هاب ثعاب راک یسرداد رد صاخ لوصا تیمکاح تیاهن
         یاسرداد ناایرج و یگدیاسر دانور رد تلاداع یراراقرب هانیمز ندامآ دوجو هب ثعاب ماع لوصا ،ربارب رد .ددرگ یم
   .دندرگ یم
 :زا دنترابع راک یسرداد صاخ لوصا
 یگدیسر رد تعرس -2
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   یگدیسر ندوب یتافیرشتریم -3
 یگدیسر ندوب ینف و یصصخت -2
 ییارگ هبناج هس -5
   راک یسرداد ندوب ناگیار -4
       بایاعم هاک دایدرگ صخاشم تایاهن رد ااهنآ بیاعم و اه تیزم نایب هب هجوت اب ،قوف هناگ جنپ لوصا زا مادک ره رد
   .دیامن یم داجیا ار راک یسرداد هنیمز رد یتلادع یب و یتیاضران داجیا هنیمز راک یسرداد صاخ لوصا
 :زا دنترابع راک یسرداد ماع لوصا 
 هدننک یگدیسر ماقم یفرط یب لصا -2
 نیفرط تاواسم لصا -3
 هنافصنم یرواد لصا -2
 یربارب لصا -5
 لالقتسا لصا -4
 لیکو نتشاد قح لصا -1
 یگدیسر ندوب ینلع لصا -1
 یهاوخ رون دیدجت لصا -5
 یأر هب ضارتعا قح لصا -3
    زاین قایقحت یاعرف یاه شسرپ هب تیاهن رد و دیدرگ نییبت اهنآ بیاعم و اه تیزم ،قوف هناگ هن لوصا زا مادک ره رد
      لاک رد مااع لواصا هاک اراچ . دناشاب  یام  رثوام تلادع یرارقرب رد ماع لوصا نیا هک دش صخشم و دش هداد خساپ
 رد تلا  داع یراراقرب رد و دشاب یم رفص هب کیدزن اهنآ بیاعم هک دومن نایب ناوتیم و دراد بیاعم زا رتشیب ییاه تیزم
   .دنشاب یم تیمها زئاح رایسب یسرداد نایرج و یگدیسر دنور
 عبانم
  .شنم یحلاص نیسحلادبع و هداز یقت میهاربا رتکد – امرفراک و رگراک فالتخا رد یسرداد نییآ
  .لگنج تاراشتنا – یدابق نیسح – راک یسرداد نییآ
  .نازاس رکف تاراشتنا – نایدحوم اضرمالم – یدربراک یملع راک قوقح
  .یره س اضر دمحم رتکد – فالتخا لح عجارم
  .2322 هام رهم ،ایک ریما ،راک یللملا نیب نامزاس دانسا و ناریا راک قوقح یسرداد رب مکاح تافیرشت و لوصا ینابم یسررب هلاقم
 ،   یرابکا نااسحا و یمتاسر یلو ،یمومع قوقح تاعلاطم همانلصف رد ناریا رد راک یسرداد ماون یقوقح یسانش بیسآ رد یراتسج هلاقم

  .5322 راهب ،2 هرامش ،34 هرود
  .یدارم مساق ،هنالداع یسرداد دنور رب مکاح لوصا هلاقم
  یجرف اضریلع ،هنالداع یسرداد هلاقم
  سمش هللادبع رتکد – یندم یسرداد نییآ

 


