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 هدیکچ
   تافهلت و رفسا هدرا ذفگ يقاب يجاسجا ياه هاگتجوکس رب يبرخم تاريرأت بلغا دابدرگ و نافوت ،هلزلز و ليس ريظج ،يعيبط يايالب عوقو
  رفب يا   هف مادرپ يعافمتجا و يداصتقا ضراوع و هدرن دوباج ار اه رخاسريز و اه نامتخاس ؛رسا هتخاس دراو اه نآ نا ناس رب ي يگ س
     هدافا ج هيئافضق هوفق هدفاع رب يتيلوئسم اه نارحب راام يارب ميقتسم روط هب يساسا نوجاق د چره ورسا هدرن ليمحت اهروشن و عماوج
    يعافمتجا لکفشم کفي هب هزورما هن يياه نارحب زا يشاج تالکشم يرايسب زا يريگشيپ و ريريدم ،راام رد هوق نيا شقج اما ،رسا
     ءوفس افب هفلباقم رد يرفهين نيجاوق شقج ريمها هلاقم نيا رد ورسا ريمها زئاح رايسب ،د تسه ندش ليدبت لاح رد اي و دجا هدش ليدبت
   روفط هفب ريريدم يارب هقف رد هن يتامازلا و اه نارحب عوقو زا يشاج يقوقح تافالتخا زيج و يجارحب ريعضو زا يلامتحا ياههداهتسا

 هب و يرهين قوقح هاگديد زا هن رسا نيا هلاقم نيا يلصا لایس ودوشيم هتخادرپ رسا هدش ررقم صوصخب نارحب ريريدم و يلن
  ددفص رد يلصا لایس نيا هب ييوگخساپ يارب هن ار يا هيضرف ؟رسيچ يراش ياه نارحب ريريدم هب هجوت ترورض هيماما هقف هژيو
       نارفيا رد يقوفقح و يعافمتجا و يفسايس رفيمناح و هفقف دجويپ هجوت اب هن دسر يم رظج هب هن رسا نيا ميتسه نآ يسررب و ليلحت
 هجوت اب قيقحت نيا ماججا  ور ودجاسر يراي رايسب اه نآ ريريدم يدمآران هب دجاوت يم هيماما هقف رظ م زا يراش ياه نارحب ريريدم
 ناجادقوقح تايرظج و يجوجاق نوتم يسررب قيرط زا و يليلحت – يهيصوت تروص هب تاعالطا يروآدرگ هويش و فادها و عوضوم هب

  و هداد يافه هاگياپ هب هعجارم و يا هجاخباتن تروص هب تاعالطا يروآ عمج  اسا نيا رب ورسا رضاح عوضوم صوصخ رد يااقف و
             تروفص هفب تافعالطا يروآدرفگ رازفبا ودوفب دفهاوخ هدفش يجافسر زور هفب و رفبتعم يفملع هجرد ياراد تالاقم يتجرت يا يوجتسج
 هن هويش نيدب ودوب دهاوخ يلالدتسا و يهين تروص هب هلاقم نيا رد ليلحت و هيزجت  ور ورسا يتاعالطا ياه کجاب و يرادرب شيف
     دافعبا نيفيبت هفب دف م  مافظج تروص هب هدش يروآدرگ ياه هداد ليلحت و فيصوت نمض و هداد رارق يسررب دروم ار عوضوم ياهريغتم
 ودجريگ يم رارق لالدتسا دروم اه هداد ،دشاب دياب هنجآ هب رسه هنجآ زا راذگ اب و هتخادرپ عوضوم فلتخم

 
 .هیماما هقف ،یرفیک قوقح ،یرهش یاهنارحب ،نارحب تیریدم :یدیلک تاملک
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 همدقم
   هدراذکگ یتاکب یناسنا یاه هاگتنواس رب یبرخم تاریررت بلغا دابدرگ و نافوت ،هلزلز و لیس ریظن ،یعیبق یایتب  وتو
     تراوکع و هدرکک دوباکن ار اکه   تخاکسریز و اکه  نامتخاکس ؛تسا هتخاس دراو اه ن  نانکاس رب ینیگنس تافلت و تسا
  هکب تبسن یناسنا یاه هاگتنواس یریذپ بیس  .تسا هدرک لیمحت اهروشک و عماوج رب یا هنمادرپ یعامتجا و یدااتتا
        و ناماکسبان تیعکضو مکارکتم و عیکسو یحاوکن رد یداکاتتا یاکه تیلاعف و تیعمج زکرمت هجیتن رد ،یعیبق یایتب
 .تسا هتفای شیازفا موادم روق هب ییاتسور و یرهش یحاون دم رد مک نانکاس یاه هاگتنواس هدعات یب
   بیوکات هکب ش 1991 رد نونات نیلوا .دراد نرت کی هب کیدزن یتمدت نارحب تیریدم ةرابرد  وام نیناوت ناریا رد
 ،1991  رکیظن ،  رکگید یاکه  لاکس رد نینچمه و دوب ناریا دیشروخ و ریش تیعمج لیاشت نونات صواخ رد هک دیسر
1  لاکس ، نارکهت رهش نارحب تیریدم عماج حرق بیوات 9391 لاس ،روشک یماظنریغ  افد نامزاس لیاشت نونات 039 
    نامزاکس لیاکشت نوناکت 1391  لاکس ، هعکسوت مراهچ همانرب نونات 9391 لاس ،روشک تاجن و دادما عماج حرق نونات
 ،تیاهن رد و روشک نارحب تیریدم نامزاس لیاشت نونات یدارجا ةمان نیی  بیوات 3391 لاس ،روشک نارحب تیریدم
01 و 44 ،901 داوم ةعسوت ةلاس  جنپ ةمانرب بیوات 0391 لاس    نرکت ککی لوق رد هدش بیوات نیناوت نیا نایم رد .1
 ، دکعب لاس کی و تسا هدیسر بیوات هب 1391 رد هک دوب نارحب تیریدم نامزاس لیاشت نونات اه ن  ِینیرت مهم ،ریخا
   یلکصا  دکه و تسا هرابت 91 و هّددام 01 رب لمتشم نونات نیا .دیسر بیوات هب زین ن  ییارجا ةمان نیی  ،3391 رد
 رما رد هچراپای تیریدم داجیا :زا تسا ترابع ن  لیاشت نونات 1 ةّددام قبق رب روشک نارحب تیریدم نامزاس لیاشت
   و زککرمتم یناکسر   تکقا ،   یکشهووپ و یکیارجا یاکه هنیمز رد ماجسنا و یگنهامه داجیا ،یزیر همانرب ،یراذگ تسایس
     و تاکنااما ةکمه زا هدافتکسا و هدکید  بیکس  ققانم یزاسزاب و یهدناماس و نارحب تیریدم فلتخم لحارم رب تراظن
  و یماکظن یاهورین ،یتلود یاه همیب و اه کناب ،یمومع و یتلود یاه تکرش و تاسسرم ،اه هناخترازو زاین دروم مزاول
   نوناکت لومکش هک یتاسسرم ،یمدرم یاه لاشت ،اه یرادرهش ،یمتسا یاهاروش ،یتلودریغ یمومع تاسسرم ،یماظتنا
   راکیتخا ضیوکفت تروص رد حلسم یاهورین و یربهر مظعم ماقم رما تحت یاه هاگتسد ،تسا مان رکذ مزلتسم اه ن  رب
       حناوکس و یکعیبق ثداوکح اکب هکهجاوم رد یکلحم و یا   هکقطنم یکلم یاه یدنمناوت زا هنیهب یدنم هرهب تهج ،هل مظعم
   یکلک روکق هب ،نید  ادها زا یای هانیا رگید  رق زا .(1 ةّددام ،نارحب تیریدم نامزاس لیاشت نونات)هدشن ینیب شیپ
     نکیا ناکملاتم .تکسا ناکهیقف و ناملاتم رافتا دروم ًالابیرقت ،تسا رشب یگدنز ماظن ظفح ،صاخ روق هب هقف شخب و
   رد ار ن  ًالالوکمعم ناکهیقف و دننک یم حرطم تماما ثحبم زین و یربمایپ و یحو دوجو ترورض هیجوت هرابرد ار ثحب
   ک دکنزادرپ  یکم تاعاقیا و دقع هویو هب و یدابعریغ ثحابم هب هک   ک لوصا رد هاگ و یهقف بتک زاغ رس ای و هقف همدقم
    تکسا هدکش بکجوم ،ناهیقف یوس زا رشب یعامتجا ماظن و  وچراچ ظفح  وضوم هب هویو هجوت نیا .دننک یم ثحب
   ظکفح هکک اج ره و دنریگب راک هب یهقف یاه تشادرب رد ریذپاندیدرت ییانبم ناونع هب ار هعماج یتیریدم ماظن ظفح هک
  هکک ییاهشهووپ رد .دنهدب اوتف و دننک ماح ن  هب ،دوش رجنم یا هلئسم یمیرحت ای و یباجیا ماح ترورض هب ماظن
  یاکه   ثکحب هکب یکسیلگنا عبانم زا ماهلا اب ًالاتدمع تسا هدش ماجنا ناریا رد یرهش یاهنارحب تیریدم دروم رد نونکات
  یاکه     هدافتکسا ءوکس اکب هکلباقم رد یرکفیک نیناوت شقن تیمها هلاقم نیا رد اما تسا هدش هتخادرپ یتیریدم زین و ینف
     هکب تیریدکم یارکب هکقف رد هک یتامازلا و اه نارحب  وتو زا یشان یتوقح تافتتخا زین و ینارحب تیعضو زا یلامتحا
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 لیلحت زا تسا ترابع هلاقم نیا یلصا  ده .دوشیم هتخادرپ تسا هدش ررقم صواخب نارحب تیریدم و یلک روق
   نکیا یلکصا لارس .هیماما هقف هویو هب و یرفیک روقح هاگدید زا یرهش یاه نارحب تیریدم هب هجوت ترورض نییبت و
   یرهکش یاکه       نارکحب تیریدکم هکب هکجوت ترورکض هکیماما هقف هویو هب و یرفیک روقح هاگدید زا هک تسا نیا هلاقم
 یفیصوت تروص هب تاعتقا یرو درگ هویش و  ادها و  وضوم هب هجوت اب قیقحت نیا ماجنا شور .؟تسیچ
  .تکسا رضاح  وضوم صواخ رد یاهقف و نانادتوقح تایرظن و ینونات نوتم یسررب قیرق زا و یلیلحت –
   یکتنرتنیا یوجتکسج و هداد یاه هاگیاپ هب هعجارم و یا هناخباتک تروص هب تاعتقا یرو  عمج ساسا نیا رب
       تروکص هکب تاکعتقا یرو درکگ رازکبا .دوکب دهاوخ هدش یناسر زور هب و ربتعم یملع هجرد یاراد تالاقم
     یلالدتکسا و یکفیک تروکص هکب هلاقم نیا رد لیلحت و هیزجت شور .تسا یتاعتقا یاه کناب و یرادرب شیف
  یاکه  هداد لکیلحت و فیصوت نمض و هداد رارت یسررب دروم ار  وضوم یاهریغتم هک هویش نیدب .دوب دهاوخ
 دیاب هچن  هب تسه هچن زا راذگ اب و هتخادرپ  وضوم فلتخم داعبا نییبت هب دنم ماظن تروص هب هدش یرو درگ
 .دنریگ یم رارت لالدتسا دروم اه هداد ،دشاب
 يرظن دركيور
    تراوکع و راکر  رتکشیب هچره شهاک تهج ،هحناس  وتو زا دعب و  وتو نیح رد ، وتو زا لبت هک یتامادتا هعومجم
   هکب رتکشیب هک «کسیر تیریدم» موهفم هزورما نینچمه .دننک یم فیرعت نارحب تیریدم ناونع هب ار دریگ یم ماجنا ن 
 ،   یرهکش ققاکنم رد .تکسا نارحب تیریدم یارب یقطنم یلمام و نیزگیاج دراد دیکرت نارحب زا یریگشیپ روما ماجنا
      رکصانع درکالمع لتتکخا و یدکبلاک یاکه  یکن اریو زا یکقیفلت لماش ،یعیبق حناوس  وتو ررا رد لومعم راب نایز تاررا
 ،  یقاکبترا یاکه   هداکج و اکه   لکپ لکثم اه یسرتسد و اه هار هابش ،ینواسم یاه نامتخاس و اه هزاس مادهنا .تسا یرهش
   هکلمج ن  زا و زاکگ ،     یکشک هکلول ،    ررکب نکفلت یقاکبترا طوکطخ ، اکه  هاکگورین ،   نزاخم لثم یساسا تاسیسرت
 :9391 ،   ککبراد) یکعیبق حناوس زا هدید بیس  ققانم یزاسزاب تیریدم ؛نیسح دیس ، ینیرحب ؛ سابع ،یدنوخ )تسا
901). 
 ، درکف یارب رادیاپان و کانرطخ یتیعضو هب و دهد یم  ر هدنیازف یهاگ و یناهگان تروص هب هک تسا یدماشیپ نارحب
     تامادکتا هکب زاکین ن  ندرکک  رقرب یارب هک دوش یم یطیارش ندم  دوجو هب ثعاب نارحب .دماجنا یم هعماج ای هورگ
   هکک تکسا هویو و گرزب ییازراشف کی نارحب .دنا توافتم تدش و  ون بسح رب اه نارحب .تسا هداعلا روف و یساسا
  یاکهزاین و اهرطخ ،اهدیدهت ،اه بیس  و دوش یم هدرتسگ یاه شنکاو و  راعتم یاه هراگنا ندش هتساش مه رد ثعاب
     هکب ار نارکحب هدنزاکس یاکه هفلرم زا یرتهب ریوات ،دراد دوجو «نارحب» یارب هک ینیچ هژاو .درو  یم دوجو هب یا هزات
  لاکش ار « تکصرف» و « رکطخ»   هکک تکسا   هدکش لیاکشت یفورح نامه زا ینیچ نابز رد نارحب هژاو .دراذگ یم شیامن
    زکین لوکفا اکی د  کشر یارکب تصرف رگناشن ،تسا دیدهت ای هعیاض ،بیس  ،عنام کی رگناشن هک نانچمه نارحب .دنا هداد
 .(00 :0391 ،ینیسح)تسا
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 نارحب تيريدم ياه لدم
  ادکج ،ینامزاس نارحب شخب ررا تیریدم هک دننک یم راهفا  ارتیم و یریت : ارتیم و یریت نارحب تیریدم لدم (فلا
 :دننک یم یق اه نارحب هک تسا صخشم هلحرم جنپ ندرک هرادا لماش ،نارحب  ون زا
   اکی ییاکسانش اب لدم نیا یریگدای -0 دوبهب-4 یناریو راهم -9 یریگشیپ و یگدام  -0 مدتع یریگدر ای ییاسانش -1
    جیاکتن سپکس و دریذکپ      یکم ناکیاپ دوکبهب هکلحرم زا یریگداکی دنی رف اب سپس و دوش یم  ورش نارحب مدتع یریگدر
 .(0191 ،کیجاکت)دبای یم همادا روق نیمه هخرچ نیا و ددرگ یمرب لوا هلحرم هب یریگدای
   رکه .دوکش   یکم لماکش ار نارحب لاعف شیپ تیریدم و تسا نارحب زا لبت لحارم ءزج ،لوا هلحرم ود ،تسا حضاورپ
   رد هوقلاکب یاکه     نارکحب زا یریگوکلج اکی و یریگکشیپ ،ییاسانش هب یدایز کمک لحارم نیا لوق رد یتیلاعف ای شتت
   یکق رد یتیلاکعف ره هک دنتسه نارحب زا دعب لحارم ناونع هب مراهچ و موس لحارم ،ن  لباقم رد .دنک یم هیلوا لحارم
    لرکتنک اکی و تکمواقم تهج رد تسا یشتت هک دنتسه لعفنم ای یشنکاو یاه تیلاعف ناونع هب دریگ یم تروص اه ن 
   لاکعف شیکپ تیریدم ،یا هسیاقم تروص هب ن  یلامتحا یاه یناریو ندرک لتادح ای و هدش رهاف نارحب کی رب دیدش
     اکب ییوراکیور یارکب اکه     هکبنج زا یرایکسب رد ار نامزاکس ارکیز دراد یناگرزاب نامزاس ره یارب یا هویو تیمها نارحب
       وکتو ناکمز رد دعاکسم تکیعتوم ککی رد ار ن  و درک دهاوخ هدام  راظتنا لباتریغ و هتساوخان ینارحب یاه تیعتوم
 :دریگ تروص یلصا تیلاعف هس دیاب یتیریدم نینچ کی شیادیپ یارب .دهد یم رارت نارحب
       اکب هکهجاوم یارکب لنکسرپ مظنکم یاکه  شزوکم  -9 و نارحب تیریدم میت لیاشت-0 نارحب نودم همانرب کی داجیا-1
 .(9091 ،زر)اه نارحب
 :دنرگن یم نارحب هب شور ود زا ینارحب یاه تیعتوم رد ،اساسا :لاعف شیپ لدم لباقم رد یشنکاو لدم - 
   تبکسن نارکحب  وتو اب و دنریگب هدیدان ار هدنهدرادشه مدتع دنناوت یم مه اه نامزاس لاعف شیپ و یشنکاو یاه شور
 تلاح رد .دنزاس هدام  لبت زا ن  تیریدم و نارحب اب ییورایور یارب ار دوخ دنناوت یم  مه و دنهد ناشن شنکاو ن  هب
   مهارکف نارکحب هرادا یا رکب ار ییاه تصرف اهنت هن مود تلاح رد یلو دنوش یمن صخشم نارحب زا یشان یاهدمایپ لوا
 .(0191 ،کیجاکت)دوش رجنم نارحب عفد هب دناوت یم یتح هالب دزاس یم
 ،     لاکعف شیکپ لدکم رد یکلو دوکش     یکم ذاکختا عیاکتو زا دکعب ای نیح رد نارحب هب طوبرم تامیمات ،یشنکاو لدم رد
     لدکم رد هکلحرم نیکلوا .دکننک یم ینیب شیپ ار اه ن  اب ههجاوم یاه همانرب زین و نارحب فلتخم لااشا ناگدنریگ میمات
    رررکم لکماوع ییاکسانش یارب ار یلدم رتتسا .(0191 ،کیجاکت)تسا نارحب یسانش بیس  لیلحت و هیزجت ،لاعف شیپ
  دکنراذگ یم ریررت میمات یشخب ررا رب ینامزاس و یتیریدم یاه یگویو لدم نیا رد .تسا هداد هدارا ینامزاس نارحب رد
 .دهد یم لاش ار نارحب یوس هب تکرح نازیم ،میمات یشخب ررا هارمه هب تباتر و یطیحم یاه ریغتم سپس و
  لکماوع ،   ناگدکننک نیمرکت و ناگدکننک هضرع ،اهرازاب رد یتارییغت لماش  یحم رد یناهگان تارییغت و یطیحم یاهریغتم
 .دنتسه … و یعامتجا ،یسایس ،یدااتتا
  یاکه  هویکش ،  ناریدکم یاکه   یدکنمناوت زکین و یناسنا یورین یاه یگویو و اه یداناوت :زا دنا ترابع یتیریدم یاه یگویو
 .دراد نارحب اب ههجاوم یارب نامزاس ییاناوت و تامیمات  ون رب یدایز ریررت هک اه ن  یربهر
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       رکب هکک دنتکسه ... و لرکتنک و یکیارجا یاکه  لمعلاروتکسد ، راتخاکس ،عبانم ،نامزاس هزادنا لماش ینامزاس یاه یگویو
 .دنراذگ یم ریررت نارحب  وتو یاه  تیعتاو
 :ن  هب تبسن کیوتارتسا هاگدید و نارحب رمع هخرچ -ج
     رکمع هکخرچ ساکسا رکب نارحب یدنب هقبق .دنک یم یق ار هلحرم نیدنچ نارحب ره هک دراد یم نایب نارحب رمع هخرچ
   ندرکک فکتوتم یگنو کگچ یتح و شرمع لحارم زا کی ره رد نارحب اب ههجاوم یاه یوتارتسا ندرک صخشم رد ،ن 
 تسا دیفم ناریدم یارب نارحب
    اکب هارکمه نامزاکس یاضعا  سوت هتفای ماظن شتت :زا تسا ترابع نارحب تیریدم ریتک و نوسریپ تارظن ساسا رب
 یا         هدکع  وکتو ناکمز رد ن  شکخب رکرا تیریدکم اکی و اکه   نارکحب زا یریگکشیپ تهج رد ،نامزاس زا جراخ ناعفن یذ
1 ،کیجاکت)دنیوگ یم 019). 
 ،  دنوکش یکنیب    شیکپ راوگاکن یاکه هدیدپ دیاب تسخن مینک فیرعت نارحب لرتنک یارب یزیر همانرب ار نارحب تیریدم رگا
   و دنوکش هداد شزوکم  و لیاشت نارحب تیریدم یاه میت دیاب ن  زا سپ ،دندرگ میظنت یدااتتا یاه همانرب دیاب سپس
       ارکجا هکب یکلمع نیرکمت اکب و یکشیامز  تروص هب ار اه ن  ،اه همانرب لیمات یارب دیاب ماجنارس و دندرگ یهد نامزاس
 .درو رد
    تکفایرد یارکب یکقطنم یاه شور زا نارحب یزیمم رد :ریذپ بیس  و زیخ نارحب طاقن یسررب و نارحب ینیب شیپ -فلا
 ،  دکش دکهاوخ  هکچ» ریظن ییاه شسرپ زا هلسلس کی ناریدم هک یماگنه دوش یم هدافتسا ریذپ بیس  و زیخ ن ارحب طاقن
   وکضوم « راوگاکن ثداوح» یاهویرانس ،دننک یم حرطم ار «؟دم  دهاوخ شیپ هچ ،دوش نینچ رگا» و «؟دوش نانچ رگا
 ،    کیجاککت)دشاب رکمر رکمثم و دکیفم « اکه نارحب یدنب هقبق» زا هدافتسا تسا نامم ،هلحرم نیا رد .دنریگ یم رارت ثحب
0191). 
 کی بلات رد ،یلامتحا یاه نارحب اب ههجاوم یارب ییاضتتا یاه همانرب :نارحب اب ههجاوم یارب ییاضتتا  همانرب هیهت - 
  دکیاب ییاضتتا یاه همانرب .دریگ رارت هدافتسا دروم ،لاشم زورب تروص رد ات دندرگ یم میظنت ینابیتشپ  همانرب هعومجم
   یارکب یتامادکتا ،دننک صخشم ار حناوس و ثداوح هدنهد رادشه مدتع هیلک ،رودقملا یتح ات دنوش میظنت یا هنوگ هب
 .دننک ینیب شیپ ار یمادتا ره زا راظتنا دروم جیاتن و یحارق ینارحب تیعضو لیدعت ای یزاس یثنخ
  رد تبرکض یاه هورگ اب اه نامزاس رد نارحب تیریدم یاه میت :یناسنا یورین شزوم  و نارحب تیریدم میت لیاشت-ج
  نکیا .دنراد تهابش ،دنوش یم لیاشت (یریگ ناگورگ دننام) هداعلا روف یاه تیعضو اب دروخرب یارب هک یماظتنا یورین
     رادروکخرب یعوکنتم و ددکعتم یاکه  صکاخت زا ،     دکنراد  وکتو لاکمتحا هکک ییاکه      نارکحب  وکن بکسح رکب اکه هورگ
 .(0191 ،کیجاکت)دندرگ یم
    اکی و یکشزرو یاکه  هورکگ دننام ناوت یم ار نارحب هدننک لرتنک یاه هورگ :یشیامز  یارجا قیرق زا اه همانرب لیمات-د
  تکحت «  شنککاو رد تعرکس» و « یکشخبررا» ،«  یهورگراکک هکبرجت» شیازفا یارب و داد شزوم  قیرح یافقا یاه میت
  رایکسب «  ندرکک دکیلقت» و «  یکلمع نیرکمت» ،« یزاکس هیبش نونف» زا هدافتسا ،هلحرم نیا رد و داد رارت شیامز  و نیرمت
   دوکخ یاکه   شکقن یاکفیا یارب دارفا هزیگنا ات دنک تیامح اه نیرمت هنوگ نیا زا دیاب یلاع تیریدم هتبلا .تسا دنمدوس
  شاداکپ یارب یبسانم و یشخبررا یاه متسیس دیاب ،نیاربانب ،دنبایرد ار دوخ راک تیمها ،ناگدننک نیرمت و دبای شیازفا
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      هکتخیگنارب نارکحب اکب ییوراکیور یارکب  یدکج  نیرمت هب نان  ات دوش هدافتسا هنیمز نیا رد نانکراک یاه شتت هب نداد
 .(1391 ،ینیسح)دنوش
  هکک ییویرانس کی داجیا ،نامزاس رد نارحب تیریدم میت لیاشت رگتیامح دیاب نامزاس دشرا تیریدم هاتوک ترابع هب
 ن    ارکحب  وکتو زا لکبت یاکه تیلاعف ماجنا یارب درادناتسا ییارجا یا هیور فیرعت و دهد ناشن ار نامم تلاح نیرتدب
 .دشاب
 :دوش ماجنا دیاب یلصا تیلاعف هس نارحب  وتو نامز رد
 دشاب مومع لیامت دروم هک یتاعتقا رابخا هعاشا رب زکرمت .1
 نامزاس یوگنخس ناونع هب رفن کی ندرک صخشم .0
 اه هناسر رد یا هفرح تروص هب اه شرازگ و اه مایپ لاسرا .9
 :دریگ تروص دیاب یلصا تیلاعف ود نارحب  وتو زا دعب
 هدنی  یاه هدافتسا یارب نارحب هدننک داجیا لماوع ییاسانش .1
 .نارحب تاررا و جیاتن زا اه ن  یزاس هاگ  یارب ناعفن یذ اب طابترا یرارترب .0
 :دنشاب ردات دنتسه نارحب تیریدم یاه همانرب یاراد هک ییاهنامزاس دور یم راظتنا تیاهن رد
   یارکب راکبخا هراشا رد اه ن  هب هک دننک ییاسانش تارادا رد یدارفا و دننک رارترب یربخ یاه هناسر اب یراک  باور .1
 .دنناسر یم یرای مومع
 .دنشاب هتشاد ار مزال یگدام  یتوقح تایااش و ییاضت یاوعد یارب .0
 .دنهد هدارا عتوم هب و قیتد تاعتقا یرارطضا عتاوم رد .9
 .(1391 ،ینیسح)دننک لرتنک ار یلام یاه یداوسر .4
 .دنناسرب لتادح هب نامزاس ترهش رب ار ینارحب عیاتو ریررت .0
 .دنهد شیازفا نارحب اب ههجاوم یارب ار ینامزاس دهعت و صاخت .1
 يرفيک قوقح هاگديد زا يرهش ياه نارحب تيريدم تامازلا

     و یمکسر نتکم ککی رد هکک ینامزاس اب یراتفر دعاوت و لوصا نمضتم تسا یا هعومجم یساسا نونات ،نتک رظنم زا
    مکاکح یداکع نیناوکت و روما نایداتم و اه نامزاس و دارفا رب و هدیسر بیوات هب حلاص تاماقم هلیسو هب ،یتافیرشت
    ناکیرجم و تاررکقم و نیناوکت ریاس و تسا رترب نونات تلاخ یاراد دراد دوجو  وام نتم نیا رد هک هچن  .تسا
    یکساسا نوناکت هکمدقم .(09 :1191 ،یهانپ تعیرش یضات) دنراپسب رس نادب و دننک تیعبت ن  زا دیاب ییاضت و یرادا
 :دراد یم نایب نینچ 3091 یحتصا و 3091  وام ناریا یمتسا یروهمج
     ساکسا رکب نارکیا هکعماج یدااتتا و یسایس ،یعامتجا ،یگنهرف یاهداهن نیبم ناریا یمتسا یروهمج یساسا نونات
 .تسا یمتسا تما یبلت تساوخ سااعنا هک تسا یمتسا  باوض و لوصا
     و اکهداهن دروکم رد اکی  یداکاتتا و یسایس ،یعامتجا ،یگنهرف یاهداهن نیبم یلم راثیم نیا هک تسا نیا لارس لاح
   اکی تکسا هدومن تردابم یدربهار یلصا ای لوصا نیودت و یلک طوطخ میسرت هب یعیبق یاه نارحب لوئسم تاسسرم
 ؟هن
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  یکساسا نونات ناگربخ یارب «یعیبق یاه نارحب» مان هب یموهفم هک ددرگ یم صخشم یساسا نونات لوصا هب یهاگن اب
 زورب دیاش و یعامتجا رابفسا تیعضو و یولهپ میژر یسایس دادبتسا هک ینویبتقنا و تسا هدوب انش ان و بیرغ ًالتماک
 رد ،  دوکب اکه     ن  ناکیغق و شروکش هدکمع لکلع زا یای س مکاح میژر یاه تسایس زا یشان ددعتم یعیبق یاه نارحب
       نوناکت ناکگربخ دکید زا دیاکش .دندکش لکفاغ یعیبق یاه نارحب هب نتک و یدج هجوت زا دیدج مظن نیودت و میسرت
     هکب تکبون اکت دکبای یمن روهف و زورب نارحب ًالتصا ،یمتسا تمواح ینیزگیاج و یولهپ میژر ندش هدیچرب اب یساسا
     رد یکساسا نوناکت ناکگربخ .دوکش  یکم یقلت یعرف و یا هیشاح یا هلئسم دوش رهاف نارحب مه رگا .دسرب ن  تیریدم
 مدرم روقح زا یرادساپ اب هطبار رد ءاضت هلئسم :دنا هدومن ررقم ،یساسا نونات رد ،اضت  وضوم لیذ نونات نیا همدقم
        هکک یتاکیح تکسا یرکما یمتکسا تکما نورد رد یعکضوم تافارحنا زا یریگشیپ روظنم هب ،یمتسا تکرح لاح رد
 .الا تسا یعامتجا تتاشم و لداسم هب یا هیشاح یدرایور رگناشن
   رد هدکش یکنیب شیپ یاهداهن ریاس و هناگ هس یاوت فیافو یسررب و یساسا نونات لوصا رد هلخادم اب ،دوجو نیا اب
    هلئکسم اکب ار اکه  ن  ناوکت  یکم -    میقتکسم رکیغ روکق هب دنچره - یدودح ات هک مینک یم دروخرب یلوصا هب ،نونات نیا
 .تسناد  بترم یعیبق یاه نارحب تیریدم
  زا هکک دراد      یکم ناکیب لکاف نیکمه لکیذ 11 لصا و تسا هدش هداد صااتخا هننقم هوت هب یساسا نونات مشش لاف
 01  لکصا نینچمه .دنک عضو نونات دناوت یم یساسا نونات رد ررقم دودح رد لداسم مومع رد یمتسا یاروش سلجم
 :دراد   یکم ررکقم 44   لکصا زکین ،دراد ار روشک روما مامت رد صحفت و قیقحت قح یمتسا یاروش سلجم :دراد یم نایب
 «   .دکیامن رکظن راکهفا روشک یجراخ و یلخاد لداسم همه رد دراد قح و تسا لوئسم تلم مامت ربارب رد هدنیامن ره»
   و یکعیبق یاکه نارحب لح یارب تاررقم و نیناوت عضو قیرق زا یمتسا یاروش سلجم هک ددرگ یم هظحتم نیاربانب
 .دشاب هتشاد یعیبق یاه نارحب تیریدم رد یمهم شقن دناوت یم هنیمز نیا رد صحفت و قیقحت
  لکیبت زا یفلتخم یاه نویسیمک 31 / 1 /3191  وام یمتسا یاروش سلجم یلخاد همان نیی  ساسا رب اتسار نیا رد
 :تسا هدش ینیب شیپ یتوقح و ییاضت ،نامرد و تشادهب ،یعامتجا نویسیمک
   نویکسیمک لیاکشت ، دکی  یم شیپ روشک یارب هک ییانثتسا و مهم لداسم رد سلجم یلخاد همان نیی  00 هدام ساسا رب
  بیوکات اب و ناگدنیامن زا رفن 01 لتادح داهنشیپ هب انب و دنک یم ادیپ ترورض شرازگ هیهت و یگدیسر یارب یا هویو
    شیکپ یکعیبق یاکه  نارکحب یارب هویو نویسیمک لیاشت اب دناوت یم سلجم سپ .دوش یم لیاشت نویسیمک نیا سلجم
 .دشاب هتشاد اه ن  هب عجار شرازگ هیهت و یگدیسر رد یمهم شقن هدم 
  و دکنیوگ    یکم هکیرجم هوکت ،  یکساسا نوناکت رد ، دراد یکیارجا هبنج اه ن  هویو راک هک ییاه هاگتسد و نایداتم هیلک هب 
 :دننک یم یدنب هقبق ناونع هس ریز ار ن  فیافو
 .تامیمات کرادت و هیهت :  رگید یاوت تامیمات یارجا :فلا
 .(390 – 100 :1191 ،یهانپ تعیرش یضات) ارجالا مزال تامیمات ذاختا :ج و
   ار ن  فیاکفو و تتیاکشت ،راتخاس ،هیرجم هوت هب دوخ مهن لاف صااتخا اب ناریا یمتسا یروهمج یساسا نونات
 .تسا هدومن صخشم
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 ار هیرجم هوت تسایر و یساسا نونات یارجا تیلورسم ،یربهر زا دعب ییارجا ماقم نیرت یلاع ناونع هب روهمج سیدر
  هکب مزال ریبادت ذاختا اب و دراد تراظن اه ن  راک رب هتشاد هدهع رب ار ناریزو تئیه تسایر وا (911 لصا) دراد هدهع رب
   ار تکلود یکشم   کخ و اه همانرب ،ناریزو یراامه اب و دزادرپ یم تلود تئیه و ناریزو یاه میمات نتخاس گنهامه
91 لصا) دنک یم ارجا ار نیناوت و نییعت 4). 
     بیوکات اکی ترورکض بکسحرب ،   صاکخ دراوکم رد دکناوت   یکم یروکهمج   سیکدر :یکساسا نونات 101 لصا ساسا رب
 .لیامت نییعت صخشم تارایتخا اب هویو ناگدنیامن اب هدنیامن ناریزو تئیه
    هکب میلکست یارکب ینونات حیاول هیهت و تلود تسایس میظنت رد نینچمه هدرتسگ ییارجا داهن کی ناونع هب هیرجم هوت
       و تاکسسرم و اکهداهن دوکجو اکب .دراد هدکهع رکب ار یا هدننک نییعت شقن یراذگ نونات تیلورسم تیاده رد هننقم هوت
  تکسا  یداکهن نیرت مهم و نیرت هدمع هیرجم هوت هک دومن اعدا ناوت یم ،هیرجم هوت زا جراخ فلتخم ییارجا یاهاروش
     و میکسرت هکب هکننقم هوکت اب رمتسم طابترا رد هک تسا هوت نیا .تسا یعامتجا تتاشم و لداسم ریگرد کیدزن زا هک
 ه-  اکهحرب تاراکبتعا صیاخت و یدنب هجدوب و دزادرپ یم روشک یدااتتا و یگنهرف ،یعامتجا هعسوت یاه همانرب هیهت
  یاکه  یراذکگ  تکسایس رد مهم داهن ود ناونع هب روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس و هجدوبو همانرب نامزاس .تسوا
  هکب یساسا نونات 101 لصا رد هدش هداد رایتخا ساسا رب دناوت یم روهمج سیدر .دننک یم ییامندوخ اتسار نیا رد نتک
 .دنک تردابم یعیبق یاه نارحب دروم رد قیقحت یارب هویو یاه تئیه نییعت
   لوئکسم و یعاکمتجا و یدرف روقح نابیتشپ هک لقتسم تسا یاهوت هیداضت هوت :دراد یم نایب یساسا نونات 101 لصا 
 ، تایدکعت ،    تاکملظت دروکم رد مکاح رودکص و یگدیسر -ا :تسا ریز فیافو راد هدهع و «تلادع هب ندیشخب ققحت
 نون    اکت هکک هیبکسح روکما زا تمست ن  رد مزال مادتا و میمات ذخا و تامواخ عفر و یواعد لاف و لح ،تایااش
 نیناوت یارجا نسح رب تراظن -9  ورشم یاه یداز  و لدع شرتسگ و هماع روقح یایحا - 0 دنک یم نیعم

 ییازج نوتم تاررقم و دودح یارجا و نیمرجم ریزعت و بیقعت ،تسا زاجم و مرج فشک -
 نیمرجم حتصا و مرج  وتو زا یریگشیپ یارب بسانم مادتا و
  داکجیا -       فکلا :تکسا رکیز حرکش هکب هیداکضت هوت سیدر فیافو هک دراد یم ررقم 191 لصا ،روف لصا یاتسار رد و
 هاجنپ و داای لصا یاه تیلوئسم بسانت هب یرتسگداد رد مزال تتیاشت
 ناریا یمتسا یروهمج اب بسانتم ییاضت حیاول هیهت -  
  شکقن اما ،تسا هداهنن هیداضت هوت هدهع رب یتیلوئسم یعیبق یاه نارحب راهم یارب میقتسم روق هب یساسا نونات دنچره
   رد اکی و دکنا هدش لیدبت نارحب کی هب هزورما هک یعامتجا تتاشم یرایسب زا یریگشیپ و تیریدم ،راهم رد هوت نیا
     هدکمع لکیلد ود هکب ناوکت  یکم روف لوصا هب هجوت اب اتسار نیا رد .تسا تیمها زداح رایسب ،دنتسه ندش لیدبت لاح
 :دومن هراشا
   هتکشاد هکبلغ  تقنا زا دعب رد یعامتجا تتاشم و لداسم لح رد رادم رفیک و هنارگبوکرس هاگدید هک ییاجن  زا -1
 یعامتجا یاهراتفر نیگنایم زا ریگ هلصاف یاهراتفر زا یرایسب ،تسا
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  هار یرکفیک نونات هب و هتفرگ مرج ناونع یراگنا مرج راک و زاس قیرق زا نادنورهش یصواخ یاهراتفر و تافارحنا
    یهاکگن اکب دکنرب یم مان هب نارحب کی ناونع تحت اه ن  زا هک یعامتجا تتاشم و لداسم زا یرایسب هزورما ،دنا هتفای
 .(0091 ،تسودروشک)دنشک یم کدی دوخ اب زین ار ام یا هنامرجم ناونع یرفیک نیناوت ههایس هب
    هکب یهاکگن اکب ،دی  یم نایم هب نخس یرگیپسور هدیدپ شرتسگ و یسنج نارحب زا ناریا رد هزورما رگا لاثم ناونع هب
      داوکم هلئکسم رکگا اکی .مییاکمن یم هدهاشم  وضوم نیا دروم رد ار یا هدرتسگ یاه یراگنا مرج ،دوجوم یرفیک نیناوت
       مرکج دهاکش اکم یرکفیک رکیغ یاکه   خکساپ راکنک رد ،   تکسا هدکش لیدکبت نارحب کی هب زورما ناریا رد دایتعا و ردخم
 میتسه هطیح نیا رد یرفیک یریگ شیپ و هزرابم رد عیسو یاه یراگنا
  زا یریگکشیپ هفیفو ،یساسا نونات 001 لصا 4 دنب هب هجوت اب نارحب کی یور رب هنامرجم بسچرب ندز اب ،ناس نیدب
   لکیلد هکب زورما ناریا رد یرتسگداد داهن نیاربانب .دوش یم هدرپس ییاضت هاگتسد هب یرفیک یاهراک و زاس قیرق زا ،ن 
 .دراد هدهع رب ار اه ن  زا یرفیک یریگشیپ شقن ،یعامتجا یاه نارحب زا هنامرجم یقلت
 0     دکنب عکضو اکب یکساسا نونات ناگربخ ،دندرگ یم لامعا هنامرجم لمع  وتو زا دعب هک یرفیک یاه خساپ رب هوتع -0
 .تسا مرج  وتو زا یریگشیپ یارب بسانم مادتا ن  و دنا هداهن هیداضت هوت هدهع رب ار یرگید هفیفو 091 لصا
  رکب ار لوادتم و یملع یانعم هب مرج زا یریگشیپ تیلوت و تیلورسم هیداضت هوت هک تسانعم نیدب دنب نیا دوجو ای 
 ؟تسوا هدهع رب یراذگ تسایس و تیریدم  قف ای و ؟دراد هدهع
 کی هب ن  تیلوئسم یراذگاو ،مرج زا یریگشیپ ورملت ندوب  ونتم و یگدرتسگ هب هجوت اب هک تفگ ناوت یم خساپ رد
  و دوکش یم حرطم مرج  ااترا زا سپ هیداضت هوت فیافو نیرتشیب رگید  رق زا ؛دشاب زاسراک نادنچ دناوت یمن داهن
     کاکنرطخ رایکسب ن   اکاترا زا یریگکشیپ یارب مرج  وتو زا لبت رگبوکرس یداهن ناونع هب یرتسگداد داهن هلخادم
 .(191 :1391 .یلانیز)دهد یم رارت یدج زواجت رطخ ترعم رد ار یدرف یاه یداز  و روقح و هدوب
   یارکب سکپ ،  دوکش یرگنزاکب ینامز هچ تسین مولعم زونه هک میراد یساسا نونات مان هب یتیعتاو نونکا رگید  رق زا
   ناوکنع هکمجرت 091         لکصا هدکنب هکک تکدارت نکیا اکب بکیترت نیدکب .دشاب یملع هک تفای یلح هار دیاب دوجوم عضو
  زا هدافتکسا اب دیاب هیداضت هوت ،تسا دحتم للم نامزاس نیمرجم حتصا و مرج  وتو زا یریگشیپ هلاس جنپ یاه هرگنک
   یفجن)دکنک یراذکگ    تکسایس و تیریدکم هکعماج حطس رد ،مرج  وتو زا یریگشیپ هلاس جنپ یاه هرگنک نیا تاعلاطم
 .(93 :0191 .یداب  دنربا
  یریگکشیپ ینعی ،ن  لوادتم و یملع یانعم هب مرج زا یریگشیپ یرجم و لوئسم هیداضت هوت هک مییوگب رگا ناس نیدب
  لاکح ره هب .تسا داضت رد ن  لعفلاب و هوقلاب یاه تیفرف و هوت فیافو تیهام اب هدیا نیا ،تسا یعضو و یعامتجا
  رد هوکت   نکیا شکقن ،دراد هدهع رب ار مرج زا یریگشیپ هنیمز رد یراذگ تسایس و تیریدم هیداضت هوت هک میریذپب رگا
      اکب زورکما نارکیا یکعیبق یاکه  نارکحب دش هتفگ هک هنوگ نامه اریز دش دهاوخ هتسجرب یعیبق یاه نارحب زا یریگشیپ
      یرکگید نتفرکگ رکظن رد نودکب ککی ره یارب درجم یراذگ تسایس هک دنا هدش هدینت مه رد نانچ ن  یرااهزب هلئسم
 .دنرادروخرب هنامرجم ناونع زا یعیبق یاه نارحب زا یرایسب و تسا نامم ریغ ًالابیرقت
 ،  یکسایس یاکه    تکیلاعف ندوکمن گکنهامه ،  یکلم تکینما یلاع یاروش فیافو زا یای یساسا نونات 011 لصا قبق رب
     هکانیا زا هتکشذگ .تکسا هدکیدرگ نییعت ،یتینما  افد یلک ریبادت اب طابترا رد یدااتتا و یگنهرف ،یعامتجا ،یتاعتقا
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  یاکه     تکیلاعف و لداکسم هکب یکسایس ، یکتینما درایور زا ناشن ،یلم تینما یلاع یاروش یارب روف تیلوئسم ینیب شیپ
    تردکت و ن  رد هوکت هکس یاسور روضح هب هجوت اب یلم تینما یلاع یاروش دوجو نیا اب ،دراد یعامتجا و یگنهرف
   رکب نیکنچمه و ؛دیامن افیا ،اه ن  تیریدم و یعیبق یاه نارحب هنیمز رد ینیداینب شقن دناوت یم ،تمواح رد ن  یعتاو
         اکب هکلباقم یارکب روکشک یوکنعم و یداکم تاکنااما زا یرکیگ  هرکهب ن  فیافو زا رگید یای 011 لصا هس دنب ساسا
  یکعیبق یاه نارحب یخرب روهف و زورب هحماسم یکدنا اب ناوت یم و ؛تسا هدیدرگ نییعت یجراخ و یلخاد یاهدیدهت
 .درک یقلت یلخاد تادیدهت هلمج زا ار
  یراذکگ   نوناکت تاکیبدا رد اهنت هن هک ددرگ یم صخشم ناریا رد نارحب تیریدم هب عجار یراذگ نونات ریس هب یهاگن اب
   یکتلود رکگن نتک و ریگارف داهن کی یلوا قیرق هب هالب .تسا هدشن هتخانش تیمسر هب «نارحب» مان هب یموهفم ناریا
   اکب راذکگ  نوناکت ،   یکعیبق یاکیتب و اکه  نارکح    ب دروکم رد سکاع رکب .تکسا هتفرگن لاش یعیبق یاه نارحب راهم یارب
       هکنیمز نکیا رد لاکثم ناوکنع هکب .تکسا هدومن مادتا نتک حطس رد و صاخ یاهداهن ینیب شیپ هب یصاخ یرگن عماج
   نوناکت نکیا بجوم هب .درب مان 9191 دادرم 0  وام یعیبق یایتب تاررا شهاک یلم هتیمک لیاشت نونات زا ناوت یم
   یاکهرااهار ندرکک ادیپ و یملع تاقیقحت ،هعلاطم ،تاعتقا هلدابم روظنم هب «یعیبق یایتب تاررا شهاک یلم هتیمک»
 ،  یهاکیگ تاکف  ،یگدزامرس ،یلاس کشخ ،لیس ،نافوق زا یشان یعیبق یایتب تاررا شهاک و یریگشیپ تهج یقطنم
  رکیزو تسایر هب ن  لاثما و اه هناخدور و اه هچایرد و اهایرد    تاناسون .نیمز هیال یاه شزغل و هلزلز ،اوه یگدول 
   نامزاکس تیوکضع و (دننک یم تکرش  بر یذ نانواعم ،ارزو  ایغ رد) اه نامزاس نالوئسم و ءارزو تیوضع و روشک
 ،  یگدنزاکس داکهج ترازو ،   یاکشزپ شزوکم  و ناکمرد ،تشادهب ترازو ،یزرواشک ترازو ،ورین ترازو ،یسانشاوه
  هکسسوم ،  یزاکسرهش و ناکسم ترازو ، تکسیز   یکحم تفافح نامزاس ،هجدوبو همانرب نامزاس ،یربارت و هار ترازو
    یورکین و داکهن هکسسوم ،هناخترازو ره و یناگرزاب ترازو عتارم و اه لگنج نامزاس ،رمحا لته تیعمج ،کیزیفودژ
  هکچخیرات ، روکشک یایتب یور رب راد هنماد تاقیقحت و تاعلاطم ماجنا تهج هتیمک نیا تسایر هک یماظن ای و یماظتنا
   یکعرف یاکه   هکتیمک اکب اه تراسخ ناربج اب هلباقم هوحن و یرارطضا تیعضو متعا یارب نینچمه و یهاگ  شیپ ،اه ن 
 یا  هکناگ    هکن یکعرف یاکه     هکتیمک روکف نوناکت یارکجا همان نیی  ساسا رب .دش دهاوخ لیاشت دنک یم صخشم زایندروم
 .(0091 ،تسودروشک)تسا هدیدرگ ینیب شیپ
  یکشان یرارطضا و ینارحب یاه تیعضو هب تبسن یرگن عماج و تفارف و تتد هچ اب راذگ نونات هک ددرگ یم هظحتم
  یکعیبق یاه نارحب دروم رد هک یمادتا ،تسا هدومن ینیب شیپ ار صاخ هتیمک و هدومن یراذگ تسایس یعیبق یایتب زا
  یکعیبق یاه نارحب تیریدم هب عجار یگنهامه و مجسنم و دحاو تسایس دنچره ،دوجو نیااب .تسا هدادن ماجنا زگره
  .دکنا  هدوکب لفاغ یعیبق یاه نارحب هلئسم زا ام ناراذگ تسایس هک دومن اعدا ناوت یمن یلکروق هب اما تسا هتفرگن لاش
  روکق هب ناریا راذگ نونات ،دنا هدیسر ینارحب هلحرم هب هزورما هک یعامتجا تتاشم و لداسم زا یرایسب راهم دروم رد
    نکیا رد نارکیا یکنینقت یاه تسایس بلاغ هجو .تسا هدومن ینیب شیپ ار ییاه ن  مزاس و اهداهن هاگ دوخان و هاگ دوخ
    هدکش هکجوت رکتمک هناریگشیپ یاهدرایور هب و تسا یعامتجا یاه بیس  روهف و زورب زا دعب هب رفان رتشیب هک تسا
     یاکهداهن هکب یعاکمتجا یاکه  نارکحب لرتنک و تیریدم تیلورسم یراذگاو رد هک درک نایب ناوت یم یلک روق هب .تسا
 :دنا هدش عتاو رررم ،اه ن  هب هدمع درایور هس یتلود
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      دوکخ یور رکب زککرمت رتکشیب درکایور نیا رد یعامتجا تتاشم و لداسم هب ییاضت و یتینما ،یسایس درایور (لوا
 ،   یحتکصا درکایور (مود .دنتکسه    دوکجوم یاکهراک زاکس و ماظن ظفح لابند هب و تسا از نارحب و از لاشم «هدیدپ»
   و لاکشم هدکننک داجیا «درف» یور رب زکرمت تفایهر  ون نیا رد هک یعامتجا تتاشم و لداسم هب یاشزپ و ینامرد
          یارکب وا ندرکک یعاکمتجا زاکب و یرورپزاکب و حتکصا لاکبند هکب لوئکسم یاهداهن و تسا رامیب کی ناونع هب نارحب
       تیریدکم رد نتکک و هناریگکشیپ درکایور (موکس .دنتکسه ،   لوکبت دروکم یاکه راجنه زا یورکیپ و هعماج هب تشگزاب
   هدکیدرگ ییاروکش) یشخبارف یاهداهن هب یراذگ تسایس و تیریدم تیلورسم یراذگاو هب رجنم هک یعیبق یاه نارحب
 .تسا
 و         تاکنایرج یکسررب روکظنم هکب :روکشک تکینما یاروکش تتیاکشت و فیافو نییعت هب عجار نونات 1 هدام ساسا رب
  لداکسم اب هلباقم و یریگشیپ تهج رد گنهامه ریبادت و تامیمات ذاختا و یلخاد تینما یساسا و هدمع یا هدم  شیپ
 .دوب دهاوخ ریز فیافو راد هدهع روشک ریزو تیلورسم هب روشک تینما یاروش ن  هب طوبرم
  و یکسایس ،  یکتینما ساکسح ع    یاکتو هکب طوکبرم یاکه  لکیلحت و هیزجت و اه شرازگ ،رابخا یسررب و یدنب عمج - فلا
  هکک ددرگ یم هظحتم یت  تالوحت ینیب شیپ و دوجوم عضو میسرت روظنم هب عیرس یرادرب هرهب تهج روشک یعامتجا
 اب هلباقم و یریگشیپ تهج رد تامیمات ذاختا و هدیدرگ رکذ یتینما و یسایس عیاتو رانک رد یعامتجا ساسح عیاتو
 .تسا هدش هدرپس روشک تینما یاروش هب اه ن 
  هداکعلا    روکف تاکسلج لیاکشت ، ناتکسا تینما لوئسم ناونع هب رادناتسا فیافو ندرمش رب رد رکذلا  روف نونات 4 هدام
 ناتسا نیمرت یاروش فیافو نییبت رد 0 هدام نینچمه .تسا هدرک ینیب شیپ وا صیخشت هب ار یرورض عتاوم رد اروش
      ساکسح روکما هکب طوکبرم یاکه  لکیلحت و هیزجت و اه شرازگ و رابخا یسررب و یدنب عمج - فلا :دراد یم نایب نینچ
 تککینما یاروککش هککب ناتککسا یعاککمتجا و یککسایس ،یککتینما عککضو شرازککگ -   .ناتککسا یعاککمتجا و یککسایس ،یککتینما
 .(0091 ،یوضترم)روشک
 یماظتنا یورین لیاشت زا  ده» :10/ 0391/1  وام ناریا یمتسا یروهمج یماظتنا یورین نونات 9 هدام ساسا رب 
 یاهدرواتسد زا یرادساپ و ینابهگن و یدرف و یمومع شیاس  نیمرت و تینما و مظن رارقتسا ،ناریا یمتسا یروهمج
  و تکیرومرم :4   هداکم قکبق .«  تکسا نارکیا یمتسا یروهمج روشک ورملت رد نونات نیا  وچراچ رد یمتسا  تقنا
    و یموکمع شیاکس  نیمرکت و تینما و مظن رارقتسا -ا :زا تسا ترابع ناریا یمتسا یروهمج یماظتنا یورین فیافو
   لکخم هکک ییاه تکرح و لماوع و شروش ،مسیرورت ،یراابارخ هنوگره اب رمتسم و عقات هزرابم و هلباقم - 0 یدرف
 (...تاعتقا ترازو یراامه اب ،دشاب روشک تینما
      ناوکنع هکب نوناکت قکبق رکب هک یفیافو ماجنا :دراد یم نایب نینچ ار ورین نیا تیرومرم 4 هدام 9 هرابت 3 دنب نینچمه
     (ج راکچات اکب هزراکبم (  ردکخم داوم اب هزرابم (فلا :لیبت زا تسا لوحم یماظتنا یورین هدهع هب هیداضت هوت  باض
 .(0091 ،تسودروشک)مرج  وتو زا یریگشیپ ( د داسف و تارانم اب هزرابم
   فیاکفو هکطیح رد ،دنا هداد نارحب گنر ن  هب یدرایور ره اب هزورما هک یعامتجا لداسم زا یرایسب ددرگ یم هظحتم
  یناکمز هچ ،تسا رمتسم طابترا رد نادنورهش اب هک تسا روشک رد سیلپ داهن نیا ًالالوصا .دریگ یم رارت یماظتنا یورین
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  لکمع هید اکضت هوت  باض ناونع هب هک ینامز هچ و دراد هدهع رب ار یمومع مظن ظفح هفیفو یرادا سیلپ شقن رد هک
 .دنک یم
 هيماما هقف هاگديد زا يرهش ياه نارحب تيريدم تامازلا
   روکق هکب ای یناهگان روق هب گنج دننام رشب  سوت ای هلزلز و لیس نوچ مه یعیبق روق هب هک تسا یا هرداح 1نارحب
   ن  ندرکک  رکق    رب یارکب دکیاب هکک دکنک  یکم لیمحت هعماج ای ناسنا رب یتقشم و یتخس و دی  یم دوجو هب یا هدنیازف
    نارکحب سکپ .دوکش یم 9هعجاف و 0تب لماش هک تسا یماستا یاراد نارحب .دریگ ماجنا یا هداعلا روف و یساسا تامادتا
 متسیس ای هعماج رد گنج و هلزلز هبترتمریغ هرداح  وتو ررا رب هک رادیاپان و لداعتم ریغ تیعضو کی زا تسا ترابع
  تاکیلمع یرس کی هدنریگرب رد 4نارحب تیریدم .دوش رجنم رتدب ای رتهب تیعضو هب دناوت یم نارحب .تسا هدش داجیا
    .تکسا نارکحب لرکتنک و راهم و یربهر و تتیاشت ،یهد نامزاس ،یزیر همانرب لماش هک تسایوپ و هتسویپ تامادتا و
 یبا  کی تکسد ،  ترورکض ماکگنه هب روخ رد و یروف یاه کمک لامعا ،رطخ ناوت شهاک لماش نارحب تیریدم  ادها
      زکین نارکحب تیریدکم هکخرچ .تکسا یعیبق و  ولطم تیعضو هب تشگزاب و دوجوم عضو ناربج هب یلمع و عیرس
    دکیدج حتطکصا ککی نارحب عماج تیریدم .تسا یزاسزاب و دوبهب و ییوگخساپ ،یگدام  :یساسا هلحرم هس لماش
    هدوکب هکجاوم نارکحب و رطخ اب زاغ  نامه زا رشب اریز ؛دراد ایند و نیمز رد رشب روضح هزادنا هب یا هقباس یلو ،تسا
     کسوت هکک تکسا ییارجا یاه هاگتسد و ییارجا تامادتا و یزیر همانرب ،درالمع دنی رف ،نارحب عماج تیریدم .تسا
   تاکیلمع تیریدکم و (کسیر تیریدم)تارقاخم حطس شهاک و تخانش نوماریپ یمومع و یتلودریغ ،یتلود هاگتسد
      هدهاکشم اکب دکنی رف نکیا رد .دریذکپ     یکم تروکص (نارکحب تیریدکم) هدید بیس  هقطنم یناوتزاب و یزاسزاب و هلباقم
  و عماکج ،    هکچراپای تروکص هکب دوکش  یکم شتت سرتسد رد یتاعتقا عبانم و اه ن  لیلحت و هیزجت و اهرگناشن شیپ
  تکهج رد مزال یگدام  اب اه ن  زورب تروص رد ای هدومن یریگشیپ اه نارحب زا دوجوم یاهرازبا زا هدافتسا اب گنهامه
  و  اوکنا هب ین رت تای  رد .ددرگزاب یداع تیعضو هب  یارش ات هتخادرپ عیرس هلباقم هب یلام و یناج تاراسخ شهاک
   و یکسایس یاکه  نارکحب زین و هلزلز ،یلاس کشخ دننامه هبترتمریغ هرداح  وتو زا یشان یاه نارحب هچ اه نارحب ماستا
 تیریدم و اه نارحب هرابرد ین رت یاه شرازگ زا یخرب هب اج نیا رد .تسا هدش هداد هجوت و هراشا یدااتتا و یماظن
  رکب .تسا یگنهرب نارحب ،دشاب هدش هجاوم ن  اب ناسنا هک ینارحب نیتسخن دیاش :یگنهرب نارحب :دوش یم هراشا اه ن 
   تکخرد هوکیم زا (101 ه کی  ،  هکق)ندروخ اکی (00  هکی  ، ارعا)ندیشچ اب ( )مد  ترضح یتتو ،ن رت شرازگ ساسا
  یاکه گرب اب دوخ ندیشوپ اب و دنک تیریدم ار نارحب ات درک شتت ،دش رااش  شدسج و دش یگنهرب راتفرگ  ونمم
     یکگنهرب زا ییاکهر و دوکخ شکشوپ یارب یا هماج و سابل هشیدنا رد سپس و دنراذگب رس زا ار نارحب ًالاتتوم ناتخرد
   یارکب هژاو نکیا ، هدکدام هروس 19 هی  رد هک یلاح رد ،دنا هتسناد تروع اهنت یانعم هب ار «هاوس» هژاو هتبلا یخرب .دوش
     ؛تکسا هدوکب راکیتخالاب رارطکضا قیداام زا ینارحب یگنهرب هیلب لاح ره هب .تسا هتفر راک هب یمد  ندب و دسج نایب
 طابترا یگنهرب نارحب نیا هتبلا .دهد یم رارت یگنهرب ینارحب تیعضو رد ار دوخ شیوخ هدارا و رایتخا هب ناسنا ینعی

                                                           
1 . Crisis 
2 . Disaster 
3 . Catastrophe 
4 . Managemens Crisis  
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     ارکیز ؛درکیگ رارکت رکظن دم تسیاب یم زین نارحب یتخانش ناور یاهدمایپ هک دراد زین یتتخا تینما نارحب اب یگنتاگنت
  و تعرکس .درز    یکم ار (س)اوکح و ( )مد  ترضح ناور و حور هک تسا هتشاد یتاعبت و رار  ،بسانم ششوپ نادقف
     ن  نادکقف هکک یروکق هکب ،   تکسا یناکسنا تاذ رد هکماج و ششوپ تیمها هدنهد ناشن نارحب نیا تیریدم رد  اتش
     ییادکتبا دکنچ رکه شکشوپ یرو  مهارف هشیدنا رد  اتش هب نان  هک تسور نیا زا .دوب رو  جنر و هدنهد راز  شیارب
   .دکنبای ییاکهر ن  زا ات دنتسج لسوت ناتخرد یاه گرب هب تسخن ماگ رد و دنتشاد یگنهرب نارحب نیا زا ییاهر یارب
     هکک تکسا طوکبه نارکحب ،   دکش هکجاوم ن  اکب ناسنا هک ینارحب نیمود :طوبه نارحب .(101 هی  ،هق ؛00 هی  ، ارعا)
     ناکمرف و رکما زا یکطخت و  وکنمم تخرد زا ندیشچ و ندروخ اب ناسنا هک انعم نیا هب .تسا یناام و یماقم ینارحب
    رد .تکشادن ( )مد  تکشهب اکب یتهابش رگید هک دش رتدب ناام راتفرگ مه و درک طوبه شیوخ ماقم زا مه راگدرورپ
  و یتخکس راهچ نیا راتفرگ طوبه اب اما ؛دوب ناما رد یگنهرب و یگدز  اتف  ،یگنشت ،یگنسرگ هنوگ ره زا مد  تشهب
 .دش تاجانم و رافغتسا و اعد هب تسد نارحب نیا زا روبع یارب ( )ترضح ن  (001 ات 111 تای  ،هق) .دش تواقش
 یا     هکنوگ هکب  یارکش یکلو ، ددرگزاکب نیتسخن تشهب هب تسناوتن زگره و تفاین رییغت یلک روق هب  یارش هک دنچ ره
        هکبوت شریذکپ اکب ارکیز ؛درکیگ هلکصاف یکمک یلصا هیلب راهچ زا و دنک یگدنز ،دیدج  یحم رد دناوتب هک تفای رییغت
      تکشهب هکب تکشگزاب هار و هکنیمز اکت دش رادروخرب یهلا یاه تیاده زا ،جنر و درد شهاک رب نوزفا ( )مد  ترضح
   ناکسنا هکک ییاه نارحب رگید زا :دسج یزاس ناهن نارحب .(رگید تای  و 39 ات 49 تای  ،هرقب) .دی  مهارف شیارب یدبا
 حور   یکب نکت اب ،تشک ار لیباه شرادرب تداسح هب لیبات هک ینامز .تسا ناسنا دسج نارحب ،دش هجاوم ن  اب ییادتبا
  تکیفیک ،تعیبق یاه شزوم  زا یریگ هرهب اب لیبات هک دوب اج نیا رد .دنک هچ ن  اب تسنادن و دش هجاوم ردارب ناج و
  نارکحب .(19 و 99  تاکی  ، هدکدام) .داد تاجن نارحب نیا زا ار دوخ و تخوم  ار دسج یزاس ناهن و نفد یگنوگچ و
 .تسا رام هلاس تفه یطحت و یلاس کشخ نارحب ،هدرک شرازگ ن رت هک ییاه نارحب رگید زا :یطحت و یلاس کشخ
         لکیلد هکب ( )ترکضح ن  .تکسا هدرکک ناکیب فکسوی هروکس 00  اکت 94  تاکی  رد ار نارحب نیا شرازگ نیا دنوادخ
  یعوکن هب و دهد یم ربخ ،دوش یم رام ریگ نابیرگ هدنی  رد هک یلاساشخ زا ،ایؤر و  اوخ ریبعت ملع زا یرادروخرب
  رکام هاشداپ هب و دهد یم ماجنا ار یملع یاه ینیب شیپ نارحب تیریدم یارب سپس .دزادرپ یم ایؤر ساسا رب ییوگشیپ
  یزاکس هتخودنا و تشک اب ات دنوش جیسب یمدرم و یتلود یاه هاگتسد همه تسیاب یم نارحب تیریدم رد هک دیوگ یم
  رد ییاذکغ تینما .درک تیریدم ار  اضوا و درک روبع تمتس هب نارحب نیا زا نوگانوگ لااشا رد تالواحم رابنا و
   اکناد و میکلع ناونع هب ار دوخ هک تسور نیا زا .تسا یملع و قیتد یزیر همانرب دنمزاین یطحت و یلاس کشخ نارحب
  رذکگ رد ینیمز تالواحم همه رب تظفاحم هک ییاج ن  زا و دنک یم یفرعم نارحب تیریدم هلمج زا تیریدم ملع هب
  زا ییاکه  نارکحب زا ناوت یم هک تسا طرش ود نیا اب دیوگ یم و هدومن یفرعم ظیفح ار دوخ تسا مهم رایسب نارحب زا
   هکک تکسا یناسک اب روما ریبدت یلاس کشخ و ییاذغ نارحب نوچ ییاه نارحب رد ،رگید نخس هب .درک روبع تسد نیا
     هکب نیکنچ مکه تاکی    نکیا زا .دکشاب هدنراد هگن و ظیفح ،یناسنا و یتتخا تادهعت رظن زا و صاختم یملع رظن زا
   و تکیمها مکک ،دشاب یملع ریغ یربخ و ایور لاش هب دنچ ره ار روما نیا تسیاب یم هعماج ناربهر هک دی  یم تسد
    ؛دکی  مهارکف و هکشیدنا مزال یگدام  و تادیهمت دیاب تسا هار رد ینارحب و رطخ هک ن  لامتحا هب و دنرامشن کچوک
      ار هتکسیاش و قکیال ناریدکم و رکیگرد ار نارکبهر هشیدنا تسیاب یم ن  دننام و هلزلز و لیس  وتو مک لامتحا نیاربانب
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  ترکضح ن  .دنهد رارت دهعتم و صاختم ناریدم رایتخا رد و مهارف ار یلام و یناسنا عبانم و اهرازبا همه و  اختنا
   ککی اکب ار      ادکها هکمه و درکک تیریدکم یا  هدکش یزیر همانرب لاش هب ار تیریدم هخرچ رد لحارم مامت نینچ مه
     تیریدکم زا رادکام ککی ( )فکسوی ترضح تیریدم هک تفگ ناوتب دیاش .درک هدرو رب قیتد و یملع یزیر همانرب
     نارکحب تیریدکم رد اکج ن  اکت ناشیا هک نیا بلاج .تخوم  ن  زا ناوت یم یرایسب یاه سرد هک تسا لماک و عماج
    اکجن  تالوکاحم زا و دکنتفر رام هب شیوخ یاهزاین درو رب یارب زین رگید یاه تلم زا نارگید یتح هک هدوب قفوم
   رکگید زا : اذکع  نارکحب (01  اکت 30  تاکی  ،فسوی) .دندرب دوس یلاس کشخ و یطحت نارحب زا ییاهر و زیرگ یارب
  ییاکه  تکمعن زا رادروخرب هک ( )سنوی موت .درک هراشا ( )سنوی موت نارحب ناوت یم نارحب هرابرد ن رت ییاه شرازگ
  .دکش رااش  نارحب ،هعماج زا ربهر جورخ اب .درک دیدهت ار نان   اذع هب دنوادخ و دندیزرو نارفک و رفک دندوب یهلا
  هکبوت و رافغتسا اب ،هعماج یاملع زا یملاع یربهر زا یریگ هرهب اب ،نارحب و  اذع مدتع و اه هناشن ندید اب مدرم هتبلا
       یلاکش هکب  اذکع نارکحب اکب هکک یموت اهنت هک دیامرف یم سنوی هروس 30 هی  رد دنوادخ .دنرذگب نارحب زا دنتسناوت
  هکجاوم یرگید نارحب اب ( )سنوی ترضح دوخ هتبلا .تسا ( )سنوی موت ،دننک روبع ن  زا دنناوتب هک دندرک دروخرب
  یارکب و ا .دکعلب یم ار وا گنهن و هتخادنا    هب ناشیا ،دش هتخادنا هک یا هعرت اب .دوب گنهن هلمح و نافوت هک دوش یم
   هکک یکهلا متح  اذع زا و تیریدم ار نارحب تسناوت هبوت و رافغتسا ،حیبست اب هدوب هجاوم ن  اب هک ینارحب زا ییاهر
 (13  هکی  ، ءاکیبنا ؛90  اکت 34  تاکی  ، مکلت ؛141 ات 091 تای  ،تافاص) .دوش اهر ،دوب تمایت زور ات گنهن ماش رد اقب

    یداکاتتا و یماکظن هرکصاحم نارحب ،دنک یم شرازگ ن رت هک ییاه نارحب رگید زا :یدااتتا و یماظن هرصاحم نارحب
    داد ماکجنا یندکم تکلود و یربهر هک ینیمرت تامادتا .دندش هجاوم ن  اب  ازحا گنج رد هویو هب هنیدم مدرم هک دوب
    هدکم  شیکپ نارکح ب زا ار هکعماج ییاذغ و یدااتتا و یتینما و یناور رظن زا دناوتب هک دوب ییاه تیلاعف زا یا هعومجم
     و ناکقفانم زا یکلخاد نانمکشد دکیدهت ،    یکنکارپ هعیاکش اکب هزراکبم ،رهش رود لادوگ و ردنخ ندنک و رفح .درب نوریب
     .دوکب هکشیدنا نارکحب زا روکبع و هزرابم یارب یربهر هک دوب یتامادتا هلمج زا ،نان  یاه لد رد بعر داجیا و نایدوهی
  ییاکه سرد ن  زا و درک یسررب و ییاسانش هنیدم هرصاحم و  ازحا گنج رد نارحب عماج تیریدم ناوت یم نامگ یب
   بکعر داکجیا ،داد ماجنا  ازحا نارحب رد هک یراک نیتسخن (ص)ربمایپ (10 ات 0 تای  ، ازحا) .تخوم  یا هدنزوم 
   هکب ذاکعم نب دعس نداتسرف هلمج زا نوگانوگ لااشا اب هک یسرت .دوب یلخاد تینما نیمرت یارب یلخاد نانمشد لد رد
       هکعماج هکب ار تاعیاکش لکثم هکب هکلباقم اب یتح و داد شهاک ار یتینما دض تاعیاش تاریررت ،درک داجیا نایدوهی نایم
    نیکنچ مکه  ازکحا گنج رد .دهد رارت بعر و سرت رد ار نان  ات درب دوهی ریغ و دوهی زا یلخاد نانمشد و ناقفانم
   هکب و یرکیگدر تینما نیمرت رد هویو هب اه هعجاف و ایتب زا یشان یاه نارحب لرتنک رد ار حلسم یاهورین شقن ناوت یم
    و یندکم هکعماج تکینما نیمرت یاه هار زا یای حلسم یاهورین و شترا  سوت هنیدم رود ردنخ رفح اریز ؛درو  تسد
  دکناوتن نمشد و دنزادرپب نمشد یماظن یاهورین هیلع گنج هب یماظن ًالتماک  یحم کی رد دنناوتب ات دوب موجه زا مدرم
   اکت دکش بجوم ینیمرت مادتا نیا .دوبن رادروخرب یتفافح و تیامح زا هک دوش دراو هنیدم مدرم ییاه هناخ و تویب هب
       یارکب یکتینما و یتفاکفح تامادکتا ارکیز ؛دنوکش دوخ نایماظنریغ و هناخ یتفافح یب رگ هیجوت دنناوتن رافن یاهورگ
 (10 ات 0 ، ازحا) .دوب هدم  مهارف ردنخ رفح اب یداع مدرم و نایماظنریغ تینما نیمرت
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   ن  اکب ( )یکسوم ترضح هک ییاه نارحب زا یای .تسا یتیموت نارحب دنک یم دیدهت ار عماوج هک ییاه نارحب زا یای
  ناکبایب رد یراتفرگ و رام زا جورخ ببس هب ییاذغ تینما نیمرت نمض تسیاب یم ناشیا .دوب ماوتا نارحب ،دش هجاوم
    طابکسا و یدوکهی یاکه    تکیموت نارکحب اکب (11 و 91 و 10 تای  ،هرقب)   دوبمک ای و    نادقف نارحب نینچ مه و
 هک دهدن هزاجا و دنک ظفح ار تما تدحو ات درک شتت نوگانوگ لااشا رد ( )ترضح ن  .دیامن هلباقم هناگ هدزاود
     یتکسیزمه داکجیا یارکب همکشچ کی زا رهن هدزاود داجیا .دزاس شودخم ار تدحو نیا یا هلیبت و یموت یاه شیارگ
 .(911 هی  ، ارعا)دوب یا هلیبت یاه تباتر نارحب زا رذگ زین و زیم  تملاسم
   رکام رد ناکیدوهی هک ینامز .تسا یتینما نارحب ،دنک یم دیدهت ار عماوج هک یعیبق یاه نارحب نیرت مهم زا رگید یای
  وکرس یارب نان  ،شموت و نوعرف هیلع ( )یسوم ترضح تضهن و مایت زا سپ .دندوب راز  و هجناش دروم ،دندوب
  یدوکهی نانز یگنهرف مجاهت اب و هداد شرتسگ ار اه میرحت و دندرو  ار دوخ تشز لامعا و  اذع دیدشت هب تضهن
      ار ناککدوک ناکینوعرف .دکش هکجاوم اکه    نارکحب ماکستا و  اوکنا اب یدوهی هعماج .دنداد روس یتفع یب و ییایح یب هب ار
  تکینما (4  هکی  ، صکات ؛1  هکی  ، میهارکبا ؛141 ،  ارکعا ؛04  هکی  ،هرقب) .دندرک یم زواجت یدوهی نانز هب و دندوبر یم
          ترکضح هکک دوکب ناکمز نکیا رد .تکفرگ رارکت دکیدهت ترکعم رد هعماج یناج یتح و یتتخا و یناور و یدااتتا
    یکتینما لاکشم زا اکت دنزاسب مه یور هب ور ار ناشیاه هناخ و دنی  درگ هقطنم کی رد نایدوهی ات داد نامرف ( )یسوم
    شهاکک یدوکهی هکعماج رب ار ناینوعرف و نوعرف راشف و دنیامن تظفاحم رگید کی زا دنناوتب هنوگ نیا و دنبای ییاهر
 .(13 هی  ،سنوی) .دنهد
      زا دوکخ هکک یرماکس .تکسا یرماکس شلاچ و یربهر نارحب ( )یسوم ترضح یگدنز رد مهم نارحب زا رگید یای
  ار تکما یربهر ات درک شتت ،ن  نیشناج روضح و ربهر نادقف نامز رد ،دوب ییاناد و تریاب لها زا و دوهی یاملع
  هکب اهنت هعماج تینما و تدحو ظفح یارب ،نوراه ترضح .دنک داجیا موت رد ار یفارحنا نایرج کی و دریگ تسد هب
   ( )ترکضح ن   دکه .دیشک تسد یماظن و یایزیف داهج زا و درو  ور یملع داهج هب و درک هدنسب راذنا و رادشه
  هراکمه یدوهی نوگانوگ لیابت و طابسا .دوب هدم  تسد هب یتخس هب رام زا جورخ زا سپ هک دوب تما تدحو ظفح
     نکیا زا .درادرکب ناکیم زا ار هدنناکش داحتا نیا تسناوت یم یتکرح نیرت کچوک و دندوب رخافت و تردت شامشک رد
  ماکجنا یفارحنا نایرج زورب ماگنه رد زیم  تنوشخ و یماظن مادتا چیه یربهر نیشناج ناونع هب ( ) نوراه هک تسور
    ناوکنع هکب و درکک تسرد نیرز یا هلاسوگ نان  میس و رز و مدرم تنیز اب و درک هدافتسا تیعتوم نیا زا یرماس .دادن
   اکب هزراکبم ، ور نکیا زا ،دش بجوم ار یاهبناج دنچ یاه نارحب دوخ نایرج نیا .درک یفرعم مدرم هب ( )یسوم یادخ
   یلاکش هکب نارحب ات درک ذاختا ار یا هویش نوراه .دوب تخس رایسب جورخ و مشخ رظتنم و دهعتم ریغ و لهاج یدارفا
         تکشگزاب زا سکپ .دنااکشب رکگید ککی لکتت و نتکشک هکب ار مدرم و دنک شودخم ار تما تدحو هک دباین شرتسگ
     هکک نکیا زا سکپ یکلو ، دکنک    یکم یرکبهر نیکشناج هب یدیدش تارتعا تسخن هک دنچ ره ناشیا ( )یسوم ترضح
  اکب و دور    یکم یکفارحنا ناکیرج ربهر غارس هب ،دوب تما رد تدحو ظفح اهنت  ده هک دونش یم ار ( )نوراه لالدتسا
 رد    یرگنکشور و یرکبهر یعدکم اب یملع هثحابم ماگ نیتسخن .دنک یم راهم و تیریدم ار هدم  شیپ نارحب راتفر دنچ
 ؛دی  یمن رب نیرز هلاسوگ نوچ یلقاب یادخ زا یراک هک دهد ناشن ات نیرز هلاسوگ ندز شت  مود ماگ ،دوب هنیمز نیا
  نتکشک ، مراکهچ ؛دشاب هتشاد مدرم اب یسامت چیه دناوتن هک یروق هب دوب یفارحنا نایرج ربهر یعامتجا درق راک موس
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 ،  هرکقب) .تکسوا تسد رد هتاما و ءایحا تقیقح هک دهد ناشن ات نان  ددجم یایحا سپس و ناشدوخ تسد هب نافرحنم
 .(رگید تای  و 901 هی  ، ارعا ؛10 و 10 تای  ،هق ؛90 و 40 و 10 تای 
  نارکحب ،   تکسا هدرو  ناکیم هکب نخس ن  عماج تیریدم زا و هدرک شرازگ ار ن  ن رت هک یساسا نارحب زا رگید یای
     ارکیز ؛دوکب هدکم  دکیدپ ( ) نور اکه  ترکضح ینیشناج رد راب کی هلئسم نیا .تسا یربهر و نیشناج هرابرد یسایس
   نیکنچ اکت دوب ن  رب یوسوم  تقنا  ادها و لوصا و یلصا میهافم رییغت و یتسرپ هلاسوگ اب یرماس یفارحنا نایرج
       دوکخ روکقح زا ار قکح هکب یرکبهر هکنوگ نیا ات تسا نیرز هلاسوگ نیمه ( )یسوم ترضح یادخ هک دهد ناشن
 هب ؛درک زورب (ص)ربمایپ یارب نیشناج بان رد هرابود نایرج نیمه .دناشاب دوخ یربهر هب ار مدرم و هدرک مورحم
   .دنوکش هکعماج یربهر راد هدهع دوخ و دی  دیدپ (ص)ربمایپ زا سپ یربهر نادقف ات دنتساوخ یم یهورگ هک انعم نیا
   لاکش ار یکفارحنا نایرج ن  دننام و تفتخ ،تیالو موهفم و انعم نوچ میهافم زا یخرب رییغت اب نینچ مه هورگ نیا
       و تکفتخ یارکب یکهلا  وکانم نکیا ( )یکلع ماما ،( )نوراه هات دننامه دنتساوخ هک دنتفر شیپ ییاج ات و دنداد
         نادکقف اکی یرکبهر نادکقف نارکحب تیریدکم یارکب (ص)ربماکیپ (11  هکی  ، هدکدام ؛901 هی  ، ارعا) .دنشاب ار یربهر
      تادکیهمت ماکمت .دوکشن هکجاوم یرکما نینچ اب هعماج ات درو  مهارف ار تادیهمت همه ات دم  ن  رب یربهر تیعورشم
   نکیا و دکش هشیدنا مهارف (ص)ربمایپ و ادخ یوس زا (ص)ربمایپ نیشناج و هفیلخ ناونع هب ( )یلع ماما بان یارب
   نانمکشد هکتبلا (9 هی  ،هددام) .تفای تسد دوخ لامک تیمامت هب متسا نید زور ن  و دروخ متر مخ ریدغ رد نایرج
   هکتبلا هکک دندرک ینلع ار دوخ شتت هتان ندرک یپ اب زین ن  زا سپ و دنشاب (ص)ربمایپ بان زا لبت ات دندرک شتت
    و رکما تکیالو  افکش و حیرص روق هب هددام هروس 10 هی  رد دنوادخ (11 هی  ،هددام) .دندرک ظفح ار ناشیا دنوادخ
  تاککز ن  زراب هناشن رد هک دوب هدرپس ( )یلع نانمومریما هب (ص)ربمایپ زا سپ ار تما یربهر و ناناملسم روما یلوت
  یکنارحب اب دیباتن رب ار تیالو و یلوت نیا یفارحنا نایرج اما (00 هی  ،هددام) .دوب  وکر رد و زامن ماگنه رد یرتشگنا
      تکما یدوباکن زا تکسناوت تدکحو ظکفح تهج دوخ هلاس 00 تواس اب اهنت ( )نانمومریما هک دز متر هعماج رد ار
  هکب اهنت ( )نوراه دننام زین ناشیا و دندرک لتت هب دیدهت نوراه دننامه ار وا تقیقح رد .درو  لمع هب یریگولج متسا
  و دهاکش ،نیرت یلصا و نیرت مهم (س)همقاف ترضح یفخم ربت .درک اوسر ار یفارحنا نایرج و تخادرپ یملع داهج
 .تسا یفارحنا نایرج نیا ییاوسر رب هاوگ
    یارکب دکنوادخ .تکسا هتخادرپ نارحب تیریدم هلئسم هب هک تسا رگید یرایسب دراوم و قیداام ین رت تای  رد هتبلا
   هکک دکهاوخ یم نانمرم زا ،دبای یم ققحت یناحتما یتتبا و یرفیک یتب بلات ود رد هک اه نارحب زا یریگشیپ و ییاهر
  یکعیبق رهاف هب یایتب راتفرگ ات دننک ادا دوخ یلام روقح و دنریگ هشیپ اوقت و هدرک رافغتسا ای و دنناوخب تای  زامن
  نادکقف ،   سکفنا و لاوکما رد صکقن ، اکه گنج ،اهدوبمک نوچ یتادتتبا ای و ن  دننام و لیس و هلزلز و یلاساشخ نوچ
  تاکی  و 41 هی  ،نارمع ل  ؛011 هی  ،لحن ؛10 هی  ، ارعا) .دنوشن ن  دننام و یناور و یحور تینما و ییاذغ تینما
   اکج نکیا رد هک تساه ن  زا یریگشیپ و ییاهر و اه نارحب تیریدم هرابرد قیاقح زا یا هشوگ اهنت اه نیا (رگید رایسب
  موکهفم ،  یکنید یاکه   هزوکم  و  راکعم یتبال رد .دوش یم هدنسب نازیم نیمه هب بلطم نیا رد یلو ،تسا هدش حرطم
 و « ناکمیا» و « لککوت» و «ربص» نوچ ینید ییاه هژاو رد دسر یم رظن هب .تسا هدش حرق یددعتم تارابع اب یرو   ات
 و تیونعم و نید لماع و یراد نید هک تسا نیا ام یاعدم .تسا هدهاشم لبات یبوخ هب یرو   ات موهفم «اوقت» یتح
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     و دنوکش جتکنم هکعماج شیکپ زا شی    کب ندوکمن رو   اکت هکب دنناوت یم نامیا و لکوت و ربص نوچ یدم راک یاه هفلرم
 ،هعماج دارفا دننام یقیقح صخش ،هاگ .تسا «روبص هعماج» و «نیرباص» ینید نابز هب یرو   ات زا ام ریبعت .دماجنایب
 و یراد    نکید ناکیم دکسر یم رظن هب .دنتسه رو   ات و روبص اه نامزاس لثم یتوقح صخش هاگ و دنارو  ات و روبص
    یاکج رد ناکققحم تاکقیقحت رد بلطم نیا .دراد دوجو یرادانعم و تبثم هطبار یرو   ات و ییابیاش اب ینید شرگن
 ،  یکنید یاکه هزوم  و تاروتسد زا یوریپ (1091 ،ناراامه و دیمح ؛1990 ناراامه و فیرگ) .تسا هدش تابرا دوخ
  و ثداوکح و ایتب و اه یماکان و تتاشم اب ههجاوم رد ار صخش دناوت یم ،یگدنز رد یدنمفده و راد تهج یگدنز
  زا ناکنع و دلسگن مه زا و دیامن لمحت یناس  هب ار اه ن  دزاس ردات ار وا ،هدومن دنمتردت و ابیاش ،یگدنز یاه نارحب
  دوکخ نازیزع صخش و هداد  ر هلزلز دننام یخلت هرداح یتتو .تسا یرو   ات موهفم نامجرت ًالاقیتد نیا .دهدن تسد
   و یکنید و یبهذکم یا    هکیحور نتکشاد دوکش یم راو  وا رس رب تتاشم و جنر و درد زا یهوبنا و دهد یم تسد زا ار
  اکب هدید بیس  صخش هک دوش یم نیا هب رجنم «ادخ یاضر هب اضر» و «ادخ رب لکوت» مان هب سدقم یرانع یرگیزاب
   فکقاوع و اکه     ارطکضا رکب رتکشیب شمار  اب و دناشن راشف و جنر زا مجح نیا لباقم رد یبیجع یناسشک و  اطعنا
 هک تسا قیمع ینید موهفم کی ،ررا نیا .دبایب دوخ تتاشم اب ههجاوم یارب یرت بسانم هویش و دنک هبلغ دوخ یفنم
 .دروایب  ات و دناشن مهرد هک دیامن ماحتسم نانچ ار درف کی ناور دناوت یم
  یاکه  هزوکم  ، اکهنت .مینک یراذگ هیامرس ینید یاه هفلرم یور دیاب میتسه الاب یرو   ات اب روبص یا هعماج لابند هب رگا
       میهاکفم .دنناکشنب راکب هکب و دکنهد دکشر ،دننک داجیا درف رد ار هنارو  ات و یتیریدم دوخ یاه تراهم دنناوت یم ینید
     هتکشاد یدکم راک و هدنکشخرد دکنناوت  یکم نید هصرع رد اهنت «ربص» و سفن رب تیریدم ینعی «اوقت» دننام یدنمشزرا
   زاکمن و ىیابیاکش زا» (04 ،ةرقبلا)ِیةَتتَّصالا َوو ِیرْسبَّصالاِیب اوُانیِتعَتتْسساَوو .تسا رترو  ات و رتروبص یا هعماج ،یقتم هعماج .دنشاب
 ، رکاعلا)دنا  هدرکک هیصوت ىیابیاش هب و شرافس ّققح هب ار رگیدمه و ِیرْسبَّصالاِیب اْسوَوصاَووَتت َوو ِّققَوحْللاِیب اْسوَوصاَووَتت َوو ؛ «دییوج ىرای
     رَوبکَواف َصءتَوبکِیب نینموکوملا نکِتم ىِتلُاتبا ِینَوم :دومرف متسلا هیلع رداص ماما .تسا میظع سب ىشاداپ و رجا ربص نیا ىارب ؛(9
  ىیابیاکش ن  رب و دوش تتبم ىیتب هب ینمرم ره 494 ص ،9 ج ،تاداسلا عماج ،ىتارنَصدیهش َوفلَتا رجَتا لثِتم هل ناک هیلع
 .دوب دهاوخ شاداپ دیهش رازه نانوچ وا ىارب دزرو
  وسحم یگدام  هلحرم زا یدزج مه و نارحب تیریدم هناگراهچ لحارم زا یزاسزاب هلحرم زا یشخب مه ،یرو   ات
      حناوکس و ثداوکح هکب بکسانم ییوگخکساپ یارب هعماج یگدام  ظفح و داجیا ددص رد نارحب تیریدم رگا .دوش یم
     هکدارا ار یزاکسزاب نازکیم رثکادکح ،نامز لتادح رد و هتشاد لمع تعرس ،یزاسزاب هلحرم رد دهاوخ یم رگا ای تسا
   یکگنهرف یراذکگ   هیامرکس و یکگنهرف راک کی نیا .دشاب هدرک راک دوخ  ده هعماج یراد نید  وضوم رد دیاب ،دهد
 ، یکنید تسویپ اب هارمه و هنارادمنید یوسو تمس اب یگنهرف راک یارب .تسا نارحب تیریدم رد رررم و دم راک رایسب
 .دشاب دیفم و رررم رایسب  ده هعماج ندومن رو   ات رد دناوت یم لیذ دراوم
 تاياور و تايآ رد نارحب تيريدم -4-3
 دنی  یم دوجو هب یعیبق تتعفنا و  لعف ررا رد هک دنا ییاه هدیدپ ن  لاثما و یطحت ،لیس ،هلزلز نوچمه یعیبق  حناوس
 .دننک یم لیمحت اه ناسنا رب ار یناوارف یلام و یناج یاه بیس  و هدرو  رابب یدایز یاه یبارخ یهاگ و
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 ققحت رد مه یدامریغ لماوع هالب ،هدوبن  تالاعفنا و لعف لیلد هب اهنت یعیبق حناوس  وتو ،متسا نید یاه هزوم  ربانب
       رد هکک تکسا مدرکم ناکیم رد هاکنگ یرکیگارف ، یکعیبق حناوس  وتو رد مهم رایسب  لماوع زا یای .درازگ یم ریررت اه ن 
     حناوکس نکیا یوکنعم  ابکسا هب تایاور و تای  هجوت نیرتشیب هک اجن  ات تسا  هدش مهم  نیا رب ناوارف دیکرت تایاور
      یدوباکن هکک دکنراد دکیکرت متکسلا مهیلع  تایاور و ن رت تای  .تسا هدش  هتفگ نخس ن   یدام لماوع زا رتمک و هدوب
 اب زیتس ،کرش و رفک اه ن   یدوبان ببس و هدوب یرامیب و یطحت ،نافوق ،هلزلز هلیسو هب نیشیپ  للم و ماوتا و اه ندمت
 .مینک یم  هدنسب ن  زا ییاه هنومن رکذ هب هک تسا هدوب ناهانگ هب ارااش   و یناگمه  ااترا و ناتسرپادخ و ناربمایپ
       . روکُافَتغ ُف َور َوو ٌةةکَوبِّبیَتق ٌةةَودکْللَوب وهکَتل اوُارُااکْلشا َوو ْسمکُااِّببَور ِیرْسزِیر ْلنِتم اوُالُاک ٍإلامِتش َوو ٍإنیمَوی ْلنَوع ِیناتَّننَوج ٌةةَوی  ْسمِیهِتنَتاْسسَوم یِتف ٍإٍإَوبَوسِتل َتناک ْسدَتقَتل
     َوککِتلذ .ٍإلکیلَتت ٍإرْسدکِتس ْلنکِتم َصء  ْسیکَتش َوو ٍإلْلرَتُأ َوو َص ْسمَتخ  ٍإلُاکُاُأ ْسیَتتاوَتذ ِینْسیَتتَّننَوج ْسمِیهْسیَتتَّننَوجِیب ْسموهانْللَّصدَوب َوو ِیمِیرَوعْللا َتلْسیَوس ْسمِیهْسیَتلَوع انْللَوسْسرَترَتف اوُاضَترْسعَترَتف
 .َوروُافَتاْللا َّنالِیِإ یزاجُان ْللَوه َوو اوُارَتفَتک امِیب ْسموهانْسیَتزَوج
      زا (:میکتفگ ناکن  هکب) .ضکچ و تکسار زا ناتسغاب ود ؛دوب (یتمحر) هناشن ناشتنواس لحم رد ربس (مدرم) یارب ًالاعطت
   ناکن  رکب و دندینادرگ یور سپ هدنزرم  ییادخ و شوخ تسا یرهش .دینک راش ار وا و دیروخب ناتراگدرورپ یزور
     ککنت راکنک زا یعوکن و زکگ هروش و خلت یاه هویم هک غاب ود هب ار اه ن  ناتسغاب ود و میدرک هناور ار مزع (ّددس) لیس
        هکب ار ساپکسان زکج اکی  و مکیداد ازکج ناکن  هب دندرک نارفک هک ن  (یازس) هب ار (تبوقع) نیا میدرک لیدبت ،تشاد
 .؟میناسر یم تازاجم
  اوکومَتلَتف َتنیذَّنلا َوعَوبَّنتا َوو ْسموهْلنِتم انْسیَوجْلنَتُأ ْلنَّصمِتم ًالتیلَتت َّنالِیِإ ترألا یِتف ِتداسَتفْللا ِینَوع َتنْسوَوهْلنَوی ٍإةَّصیِتقَوب اوُالوُاُأ ْسمُااِتلْسبَتت ْلنِتم ِینوُارُاقْللا َتنِتم َتناک ال ْسوَتلَتف
 .َتنووحِتلْساوم اهُالْسهَتُأ َوو ٍإمْللُاظِیب  ىرُاقْللا َوکِتلْسهویِتل َوکُّببَور َتناک ام َوو .َتنیمِیرْسجوم اوُاناک َوو ِتهیف اوُافِیرْلتُاُأ ام
  هکک یناسک زا یکدنا زج ؟دنرادزاب نیمز رد داسف زا (ار مدرم) هک دندوبن ینادنمدرخ امش زا شیپ یاه لسن زا ارچ سپ
  ؛دکندوب رااهزب نان  و دنتفر دندوب ن  رد هک یتمعن و زان لابند هب دندرک متس هک یناسک و ؛میداد ناشتاجن نان  نایم زا
 .دنک کته متس هب ،دنرگ حتصا شمدرم هک ار ییاهرهش هک تسا هدوبن ن  رب (زگره) وت راگدرورپ و
 :نانمرم ءتتبا لماوع
 بیس  حناوس نیا رد تلع هچ هب دنا نوریب نارااهانگ و ناقساف فص زا هک نان  :میتسه وربور شسرپ نیا اب اجنیا رد
  هکتا  ن دکنچ هکب هجوت شسرپ نیا هب خساپ یارب ؟دندرگ یم راچد یلام و  یناج یاهررض هب نارگید نوچمه و دننیب یم
 :تسا یرورض
 یای هک دراد یرگید للع نانمرم ءتتبا یارب  هالب ،دوش یمن دودحم نارااهانگ بیدرت یارب اهنت یعیبق حناوس و ایتب
         ادکیپ تاکجن  زود  اذکع و یورکخا تازاکجم زا ن  یکپ رد هکک تکسایند رد ناهانگ زا ندش کاپ اه ن  نیرت مهم زا
 .دننک یم
 .تسا یهلا ردت و اضت ربارب رد نان  یرادیاپ و نانمرم نامیا شجنس یارب یشیامز  یویند یایتب
 .دیازفا یم یهلا هاگرد هب تبسن نان   رت رب و هدش یهلا ءایلوا یونعم هجرد عیفرت ببس ایتب و یعیبق  حناوس
   ناکن  هکچ  رکگا ،تسا روجف و قسف و هانگ ندش ینلع هب نان  یتوافت یب ،ناحلاص رب تب یریگارف لماوع زا رگید یای
 .دننک یم هانگ زا یرود دوخ
 :ناگدید بیس  یرای



 555 ...زا یرهش یاه نارحب تیریدم تامازلا

       مکه اکب دکب و  وکخ ناکیم نکیا رد .درو   یکم رابب مدرم لام و ناج رب یناوارف یاه بیس  دوخ لابند هب یعیبق حناوس
         ناکن  یناکج و یلاکم جکنر نتکساک زا و میباتکشب ناکن  یراکی هب هک  تسا ن  یضتقم ینید و یناسنا هفیفو .دنزوس یم
 .میزرون  یغیرد هنوگ چیه
      جیکسب دکیاب ساکسا نیکمه رکب .تسین  ناملسم دشاب توافت یب نیملسم روما هب تبسن هک یسک :دومرف هللا یلص ربمایپ
 .دنک شتت ناگدید بیس  جنر نتساک رد دوخ ناوت هزادنا هب سکره و دش یناگمه
 :زیخ هحناس ققانم زا ینیزگ یرود
  ن  زا دکیاب ،   طاکقن زا یکخرب رد حناوکس    وکتو نااما زا یهاگ  زا سپ اه ناسنا هک تسا ن  متسا یاه هیصوت زا یای
 دوخ ناج و دننان هتان نیا هب یهجوت هانانچ و دننک یراددوخ دج روق هب نادب ندش کیدزن زا و دننک یرود ققانم
 .هَتاُالْسهَتتَتلا یَتلِإ ْسمُاایِتدیَتاِیب اوُاقْللُات اَتل َوو”دنا هدرک یشکدوخ هک دوب دنهاوخ یناسک قیداام زا دنهد تسد زا ار
    زکج و  زکف اب و دنزرو ییابیاش و هدرک لمحت ار اه بیس  نیا جنر هک تسا ن  ناگدید بیس  هب متسا رگید هیصوت
 رد ،  دکشاب راگزاکس وا تماح اب هک یتروص رد ناشربص  شاداپ هب دنوادخ دننک ربص هک نان  .دننان هواِتش دنوادخ زا
    گرزکب رایکسب یاکه    شاداکپ اکب ترکخ  رد تشادن نااما ایند رد رگا و دنک یم ناربج ار نان  یاه بیس  ترخ  و ایند
 .دنک یم ار اه ن  ییایند جنر ناربج
 :ناگدنام تیفاع رد یرازگساپس
  یکلو ،   دنکشاب رازگراکش ار ادکخ         ناکگدزتب ندکید اکب هکک تکسا نکیا اکیتب هلئسم رد متسا یاه هیصوت زا رگید یای
    هکک دکننک یرازگراکش یا      هکنوگ هکب دکیاب ساکسا نیکمه رب و ددرگ ناگدید بیس  جنر بجوم دیابن نان  یرازگراش
 .دنوشن ن   هجوتم ناگدید بیس 
 :ایتب عفر و عفد لماوع
  و دنوکش  یکم  شدماشیپ زا عنام اه ن  دوجو اب ای ینعی ،دراد یعفر و یعفد هبنج هک دراد دوجو  یونعم  ابسا زا یخرب
   تکیرثکا هکچنانچ ، هکنومن روق هب .دننک یم تب عفر و هدش شنتفای تدش و یناسر بیس  زا عنام هحناس  وتو زا سپ ای
   اکی و ؛ددرکگ   یکم ناکن   اذع زا عنام و هدرک لزان ار شتمحر دنوادخ دنراد رب ماگ ادخ تعاقا و یگدنب هار رد مدرم
  نداد هتدکص .دراد تب عفر و عفد رد  یدایز رایسب ریررت اه ن  زج و لُات راهچ و یسرالا هی  نوچمه ن رت تای  توتت
    نارود رد هکک تکسا هدکش یناوارف یاه هیصوت و دراد یمهم رایسب شقن اعد نایم نیا رد ،دراد تیببس زین ندرک اعد و
      اکعد تکیمها رد .دکنان راکچد بیکس  و تب هب ار امش هک دیهاوخب وا زا و دیناوخب ار ادخ شیپاشیپ تمتس و تیفاع
 .تسا هدش هیصوت یصاخ هیعدا  یعیبق حناوس زا کی ره عفر و عفد یارب هک سب نیمه
 :تای  زامن
 هک دنتسه یحناوس هباشم یعیبق حناوس .تسا تای  زامن ندناوخ ،ناگدید بیس  یارب متسا رگید یاه هیصوت زا یای
   هیکصوت هکیاپ نیمه رب .دنا تمایت حناوس زا رت فیعض رایسب هک توافت نیا اب ،دننک یم ادیپ ققحت تمایت ییاپرب زا شیپ
 .دنشاب هتشاد دای رد ار تمایت زا شیپ عیاتو و دوش هدناوخ تای  زامن ثداوح نیا  وتو اب هک تسا هدش 
 یعیبق یایتب و حناوس -1
 هلزلز -فلا
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    َتلکَتکَوو یَتلاکعَتت و َوکَوراکبَتت َوهَّنللا َّننِإ :َتلاَتت ؟اهوبَوبس ام َوو :َتلاَتقَتف ، هی  َتلاَتقَتف َویِته ام َتةَتلَتزْللَّنزلا ِینَوع :( ) ِتهَّنللاِتدبَوعابُأ ُّبیمَتلیَّصدلا ُانامیَتلوس َتلرَوس
    َوککلذ وکَّنرکحویَتف :َتلاکَتت ، اذکَتک َوواذَتک  َتررِتع َوکَّنرَوح نُأ ِتکَتلَوملا کِتلَتذ یَتلِإ یَوحْسوُأ ًالاضرُأ  ُالِیزلَتزوی نُأ وهَّنللا َودارُأ اذٍإف ًالااَتلَوم ترألا  ِیروُاروعِیب
    ِّقلکَوص :َتلاکَتت ؟وعَتنکْسصُأ امَتف  َوکلذ  َتناَتک اذٍإَتف وتلُات :َتلاَتت .اهِتلهرِیب وکَّنرَوحَتتَتتَتف یَتلاعَتت َوو  َوکَورابَتت وهَّنللا َترَومُأ یتّقلا ترألا  َوکلِتت  َتررِتع وکَتلَوملا 
     نُأ ترألا َوو ِتتاوامکَّصسلا وککِتسموی ْلنکَوم اکی :َوکِتدووجوس یِتف ُالوقَتت َوو ،ًالادِیجاس َّنلجَووّقزَوع ِتهَّنللا َوترَترَتخ َوتغَترَتف اذٍإَتف ،ِت وسُااْللا  َتةتَوص
 ِتهِتنذٍإِیب الِإ ترألا  یَتلَوع َوعَتقَتت نُأ َوءامَوسلا َوکِتسموی ْلنَوم ای ،ًالاروُافَتغ ًالامیلَوح َتناک وهَّننِإ ِتهِتدعَوب نِتم َصدحُأ نِتم اموهَتاَوسْسمُأ  ْلنِإ اتَتلاز نِتئَتل َوو الوُازَتت
 ٌةریِتدَتت َصء یَتش َّنلُاک یلَوع َوکّقنِإ ،َوءوّدسلا اَّننَوع َوکِتسمُأ
  ن  تکلع :دیسرپ .تسا یا هناشن :دومرف ترضح ؟تسیچ هلزلز :دیسرپ ( ) رداص ماما زا هلزلز هرابرد یملید نامیلس
        دکنوادخ هاکگره اکت درکک لککوم نیکمز یاکه هشیر و گر رب ار یا هتشرف یلاعت و کرابت یادخ انامه :دومرف ؟تسیچ
 گر ،     هتکشرف ناکمه هاکگن  :دوکمرف .هد تککرح ار گر نتف هک دنک یم یحو هتشرف ن  هب دنازرلب ار نیمز هک تساوخ
  :دکیوگ یوار .درو     یکم رد تککرح هکب ار شلها نیمز و دهد یم تکرح هداد نامرف یلاعت و کرابت یادخ هک ار نیمز
 رد یدناسر ماجنا هب ار زامن هاگره .ناوخب (تای )  وسک زامن :دومرف ؟منک رااچ ،دش نینچ هاگره سپ مدرک ترع
 رگا و دراد یم هگن یدوبان زا ار نیمز و اه نامس  هک یا  :وگب تا هدجس رد و نک هدجس لجوّقزع دنوادخ تمظع ربارب
  اکت دراد یم زاب ار نامس  هک یا   .تسا هدنزرم  و رابدرب وا هک ارچ ؛دراد هگن ار اه ن  دناوت یمن یسک وا زج دنوش دوبان
 .ییاناوت یزیچ ره رب وت هک ارچ ؛راد زاب ام زا ار یدب !دزیرنورف نیمز رب وا هزاجا هب زج
 نافوق و داب - 
 وفِتصاَتقْللا َوو ومیِتقَوعْللا َوو ُارَوصْلرَّصالا َوو وفِتصاَوعْللا اَوهْلنِتم و اَتذَوعْللاَتف ٌةةَومْسحَور اَوهْلنِتم  عَوبْسرَتُأ َوو   اَتذَوع اَوهْلنِتم  عَوبْسرَتُأ ٌةناَومَتر وحاَویِّقرلا :(ص)  ِتهَّنللا ُالوسَور
      ُالکِتسْلروی َّصمکُار َو اَوحکَّصسلا ُارکیِتثُاتَتف ِتتاَتلکَوسْلرومْللا      وهکَّنللا ُالکِتسْلرویَتف وتاَویِیراَّنذکلا َوو وتاَتلکَوسْلرومْللا َوو وتاَترکِّقشَوبومْللا َوو وتاَترِتشاَّننلا اَوهْلنِتم ُاةَومْسحَّنرلا َوو
   ُالکِتسْلروی َّصمکُار وحِتتاَووَّنللا َّننوه َوو ُارُاطْسمَتت َّصمُار ُاةَوحْلقَّنللا ُّبرِتدَتت اَومَتک ُّبرِتدَتتَتف َو اَوحَّصسلا ُالِتمْسحَتتَتف ِتتاَویِیراَّنذلا ُالِتسْلروی َّصمُار َو اَوحَّصسلا وحِتقْللُاتَتف ِتتاَترِّقشَوبومْللا
 َوداَورَتُأ اَوم ُارُاشْلنَتتَتف ِتتاَترِتشاَّننلا
  اکه     ن   اذکع ؛تکسا تکمحر اکه ن   ون راهچ و ،تسا  اذع اه ن   ون راهچ :دنا  ون تشه اهداب :(ص) ادخ لوسر
  دکناترابع اه ن  تمحر و (هدنناش) فصات و (کلهم) میقع ،(شارخ شوگ) رصرص ،(نافوق) فصاع :زا دنا ترابع
      دکنوادخ سکپ .(ناگدنناکشفا) تاکیراذ و (ناگدنتکسرف ) تتکسرم ،(ناگدنهد هدوم)تارشبم ،(ناگدننکارپ)تارشان :زا
   ار تاکیراذ سپکس ،     دکنزیم  مکه رد ار اکهربا اکت دتکسرف یم ار تارشبم سپس ،دنکارپب ار اهربا ات دتسرف یم ار تتسرم
 ، دکنراب  یکم دنا هدشروراب هک یلاحرد سپس ،دنوش یم روراب رادراب ناویح دننامه اه ن  و دننک رادراب ار اهربا ات دتسرف یم
 .دننکارپب دهاوخب هک اج ره ار اه ن  ات دتسرف یم ار تارشان هاگن 
 یرامیب  ویش -ج
  و نکَوعطوی مَتل وُأ َتنِتعُاق وهنِتم ُأرَوباَتف ًالایِتصاع  َتناک نُأ :( )َتلاَتقَتف ؟  َّنذَوعوم وهَّننٍإَتف وهُاقَوحلَوی نَّصمِتم ُاُأرَوبَتنُأ ِینوعاّقطلا ِینَوع ( ) َتنیدِیباعلا ُانیَوز َتلِتئوس
  ٌةةَوعکِتساو ،َتنیرَتخ  هب ومَوحرَوی َوو ًالاموَتت ِتهِیب َو َّنذَوع َّنلجَووّقزَوع هَّنللا َّننِإ ،وهوبونُاذ (هب)وصَّصحَوموی  نَومِتم َتنووعاطلا َتنرَتف ًالاعیطوم َّنلجَووّقزَوع هَّنلل َتناک نِإ
    ًالاکموَتت اکهِیب و ِّقذکَوعویدَتت َوو مِیهِتتا  وترکِتل ًالاکغَتلبَوم َوو ، مِتهِیراکمِتثِتل ًالاجَتضنَوم َوو ،ِتهِتدابِتعِتل ًءءایِتض َوسمَّنشلا َتلَوعَوج وهَّننُأ َتنوَترَتت الُأ .وءاشَوی اَومِتل وهُاتَوردُات
 مِیهِتلامْسعُأ ِتءوسِیب اینُّبدلا یِتف َوو ،(مِیهِیبونُاذِیب) ِیةَومایِتقلا َوموَوی اهِّقرَوحِیب مِیهیلَتتبَوی
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  هکب ،     مییوکج یرکبت و یرود تکسا هتکشگ راکچد نادب هک یسک زا ای  :دندیسرپ نوعاق هرابرد ( ) نیدباعلا نیز  ماما زا
   هکچ ؛میوکج    یکم تکدارب وا زا نکم ،  دکشاب راکک هانگ وا رگا :دومرف ( ) ماما ؟تسا هدش شریگ نماد  اذع هک نیا رقاخ
  هکک تسا یسک هیحان زا نوعاق هنی ره ،دشاب لج و ّقزع دنوادخ نامرف وریپ وا رگا و ؛دشابن هچ و دشاب نوعاق راتفرگ
    .دکنک تکمحر ار رکگید موت و دهد رفیک ار یموت ن  هلیسو هب لج و ّقزع دنوادخ انامه .دنک یم کاپ ار وا ناهانگ ن  اب
     یارکب و ییانکشور هکیام شناگدکنب   یارکب ار دیشروخ وا هک دیرگن یمن ای  .دریگ یم ارف دهاوخب ار یزیچ ره وا تردت
   ار یموکت ن  هلیکسو  هکب یهاگ هک  یلاح رد ؟تسا هداد رارت یبایتسد هیام ناشیاه یزور  یارب و ندیسر هیام شیاه هویم 
 .دزاس یم راتفرگ ناشدب راتفر رقاخ هب ایند رد و ناشناهانگ رقاخ هب ن  ترارح اب تمایت زور رد ینعی ؛دهد یم رفیک
 لیس -د
 ا کنوهه َتلیَّصسلا ومُااِیب ُّللبَتتَوس اهَّننٍإَتف اهِتلوزُان  َتلبَتت اهِیب مُاتلِیجَوع ْلنٍإَتف ،اوودِّبدَوس َوو اووبِیرات َوو ،اهِتلوزُان َتلبَتت ِتهَّصیِتلَوبلاِیب اولَوجعَتت ال :(ص)  ِتهَّنللا ُالوسَور
 .انوهه َوو
      زا شیکپ رکگا .دکیدرگ راوتکسا و دیوکش کیدزن (ادخ هب) و دینان  اتش شندم  دورف زا شیپ تب هب :(ص) ادخ لوسر
 .دریگ یم ارف (اج همه) اجن  و اجنیا ار امش لیس هنی  ره دیباتشب ن  هب ندم  دورف
 یطحت و یلاساشخ -ه
 ِتهِتطَتخَوسِیب اَّنلِیِإ اوُاطِتحُات اَوم َوو ِتهِتتَومْسحَترِیب اَّنلِیِإ  مْسوَتت َترِتطوم اَوم :(ص)  ِتهَّنللا ُالوسَور
 .دوشن راچد یلاساشخ و یطحت هب یبضغ اب زج و دنیبن ناراب یتمحر اب زج یموت چیه :(ص) ادخ لوسر
 ءتب لوزن یاه تلع و اه تماح -0
   یشهوژپ یملع درواتسد و يريگ هجيتن
   اکایرم  نیکب یاشوم یریگرد  وتو لامتحا نامز رد وراماف کم تربار راب نیلوا ار نارحب تیریدم یریگ لاش رافت 
   .دکش هکتفرگ رااب کیوتارتسا تیریدم تامازلا زا یای ناونع هب 9101 ههد رخاوا زا بیترت نیدب و درک حرطم ابوک و
 نارحب تیریدم و یریگشیپ داتس یمسر تروص هب یلو دش زاغ  3491 لاس رد مادتا نیلوا هانیا هب هجوت اب ناریا رد
  دکناوت  یکم هک یلم تینما هعسوت یاهألخ زا یای .تفرگ لاش یعیبق ثداوح یاه بیس  اب هلباقم یارب 9391 لاس زا
  ییوکگلا زا یوریپ مدع ،دهد شیازفا یعامتجا یاه ینماان  وتو زا سپ و نیح ،لبت ینامز عقاقم رد ار ماظن یاه هنیزه
     یراکب هکیرظن ساکسا رکب هانیا هویو هب .تسا یتینما یاه نارحب هنایارگرازبا مرن و یدادیور شیپ تیریدم یارب مجسنم
  تاکبر      یکب یکتینما  یکحم ککی رد نارکیا یمتسا یروهمج للملا نیب تینما راتخاس :اه تردت و ققانم  اتک رد نازوب
  ظاکحل هب هک ینارگیزاب یارب یماظتنا یتینما یاه نارحب تیریدم عماج ماظن نیودت ترورض  وضوم نیا هک هتفرگرارت
  یکتینما یاه نارحب تیریدم یموب یوگلا  وچراچ .تسا هدرک رتشیب ار دنریگ یم رارت اه  یحم هنوگ نیا رد ییایفارغج
 روشک یتینما یاه تیولوا و اهزاین یوگخساپ اهنت هن هک دوش نیودت یتروص هب یتسیاب ناریا یمتسا یروهمج یسایس
 .دنک یریگولج زین نیگنس یاه هنیزه لیمحت زا هالب دشاب
   رزکی     مکل نیکمز ککی لاکثم ناونع هب ؛دوش یم هدوزفا زین نارحب تیریدم تیمها رب نیون یاه یروانف و شناد هعسوت اب 
 ،  دوکش هتخاکس یماظن ناگداپ ای تفن هاگشیالاپ ،یا هتسه هاگورین کی نیمز نیمه رد رگا یلو تسا یتینما شزرا دتاف
   هدکش ماکجنا تاعلاطم ،یعوضوم رظن زا .تسا هناریگشیپ و یتفافح ریبادت دنمزاین عبتلاب و دوش یم یتینما شزرا یاراد
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    سکپ تامادکتا و هناریگکشیپ یقایتحا تامادتا ،اهدمایپ ،شیادیپ لیالد هبنج راهچ یور رب ناوت یم ار اه نارحب نوماریپ
 .درک زکرمتم نارحب زا
    رکیز هتکسد هکس هب رشنم ظاحل زا اه نارحب .دننک یم لتخم ار ماظن لداعت هک دنتسه یجراخ ای یلخاد یلماوع اه نارحب 
 :دنوش یم یدنب هقبق
 یعیبق یاه نارحب -1
 ، هکلزلز ،   لیکس دکننام دنوکش   یکم هتخانکش یعیبق یاه نارحب ناونع تحت هک دراد دوجو یعیبق هرداح  ون 14 زا شیب 
  داتکس ، یکعیبق    ثداوکح  وکتو زا یکشان یاه نارحب اب هلباقم یارب ناریا یمتسا یروهمج رد ؛یمانوست و یلاساشخ
 .تسا هدش لیاشت نارحب تیریدم و یریگشیپ
 زاس ناسنا یاه نارحب-0 
      راکجفنا اکی ییایمیکش تاکسیسرت رد یزوکس    شکت   وکتو دکننام تسا ینمیا تاان تیاعر مدع ای دارفا روات زا یشان
 ؛یا هتسه یاه هاگورین
   دکننام دوکش    یکم داکجیا یکسایس یاه ماظن فیعضت ای راتفر رییغت ،یریگ زایتما ،یسایس  ادها اب یتینما یاه نارحب -9 
 ، یفنکص ،  یندکم یاکه      شروکش شرتکسگ و داکجیا یارکب یزرکم   نورکب یاکه تیامح ،یتسیرورت ثداوح ،گنج  وتو
 .یا هترف و یموت ،ییوجشناد
  هکب هوقلاب یاهدیدهت لیدبت زا یریگولج یارب یتادیهمت تسبراک یانعم هب یتینما تاعلاطم هزوح رد کسیر تیریدم 
   هعکسوت لاکثم ناونع هب ؛دراد دوجو هوقلاب رطخ ای دیدهت مان هب یا هنیمز شیپ ،اه نارحب  وتو زا لبت ًالالومعم .تسا لعفلاب
   اکب اکایرم  هبناجود یتینما یاه همانقفاوت داقعنا و ناریا ینوماریپ  یحم رد وتان یراتخاس و یتایلمع ،ییایفارغج هرتسگ
       هاکگورین تخاکس رد یکنمیا ریبادکت تکیاعر مدکع ای و یتینما یاه نارحب  وتو هنیمز شیپ دناوت یم هیاسمه یاهروشک
     نارکحب .درو  دوکجو هکب ار (یکطیحم   تکسیز یاکه شلاچ) زاس ناسنا نارحب  وتو هنیمز شیپ دناوت یم رهشوب یا هتسه
  یکسانش      بیکس  مدکع و  وکلطم یکسانش دکیدهت نادقف و دوش لیدبت لعفلاب هب هوقلاب رطخ هک دریگ یم لاش یماگنه
     عکتاوم رکثکا رد هکانیا هوکیو هب دیامن رت نیگنس ار اه نارحب یناسر بیس  هنزو دناوت یم هعماج نتک حوطس رب اهدیدهت
 یریگ لاش رتسب دناوت یم یتینما یاه نارحب موادت و شرتسگ هایروطب ،دراد دوجو یا هریجنز هطبار کی اه نارحب نایم
 .دنک مهارف ار ساعلاب و یعامتجا ،یدااتتا یاه نارحب
  زا ینامزاکس و یطیحم تسیز ،یتخانش ناور ،یخیرات ،یگنهرف ،یعامتجا ،یدااتتا ،یسایس ،یتینما ،یعیبق یاه نارحب 
 .دنتسه اه نارحب نیرت مهم
   رایکسب دکنریگ   یکم لاکش یا    هکلحرم و یجیردکت تروکص هب و هتشاد نمزم یهاگ و هدنزخ تلاح هک ناهنپ یاه نارحب 
 ،  یماکظن یاکتدوک ،  ککیتاملپید یاکه   شنکت شیازکفا ، یماکظن مجاهت .دنتسه سوملم و رااش  یاه نارحب زا رت کانرطخ
   یموکت تاکعزانم ،یسایس ناگبخن رورت ،یعامتجا یاه شزیخ ،مکارتم و هتسسگ یاه شنت شرتسگ ،اه تلود یشاپورف
 .دنشاب نارحب  وتو رشنم دنناوت یم مادکره یطیحم تسیز عیاجف و یا هترف
  ار اکه  ن  ناوکت       یکمن تروکص نکیا رکیغ رد دنوکش صخکشم اهدیدهت  وتو لامتحا نازیم یتسیاب نارحب تیریدم رد 
   یتاکیلمع عکناوم اب اه ن  ششوپ یارب یتاعتقا و یتینما ،یماظتنا یاهراتخاس عبطلاب و دومن یدنب هتسد و یدنب تیولوا
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  و زکیخ  نارکحب یاهروشک تایبرجت زا یریگ هرهب یماظتنا یتینما نارحب رررم تیریدم ریبادت زا یای .دش دنهاوخ وربور
 .دننک نیودت هزوح نیا رد ار یبسانم نیناوت دنا هتسناوت هک تسا هتفای هعسوت
   تیریدکم لرکتنک ،  تکسا هکجاوم یجراخ و یلخاد یتینما یاه یرادیاپان  اونا اب ناریا یمتسا یروهمج هانیا لیلد هب 
  یاکه نارحب تیریدم هوحن نوماریپ فلتخم درایور هس .تسا یلم تینما راتخاس یدربهار یاهزاین شیپ زا یای نارحب
 :دراد دوجو یمومع تینما
    لاکبت رد یلاکعفنا درکبهار زا ،دننیزگ یمرب دوخ تیریدم رد ار یدرایور نینچ هک یناریدم :یزیرگ نارحب درایور -1
      راکافا راکشف اکت و دکنرادن نارکحب اب هلباقم یارب یاخشم همانرب و یلبت یگدام  هنوگ چیه و دننک یم هدافتسا اه نارحب
 .دنزادرپ یمن شنکاو هب ،دننان ساسحا نارحب  یارش رد ار یمومع
   درکبهار یعوکن ،   یکعیبق نوناکت ناوکنع هب نارحب شریذپ اب  بر یذ یاهداهن درایور نیا رد :یزیتس نارحب درایور-0
  هکلباقم و  وتو زا لبت نارحب ینیب شیپ یارب دوخ یاه تیفرف و نات یمامت زا و دننیزگ یمرب ن  اب ههجاوم یارب ار لاعف
 .دنریگ یم هرهب  وتو تروص رد ن  اب رررم
   و یکنیب شیکپ  هکب ،اوتحم رما کی ناونع هب نارحب شریذپ رب هوتع یتیریدم درایور نیا رد :یریذپ نارحب درایور-9 
 .دوش یم هتخادرپ زین ن  زا لابقتسا
        دکصرتم دکیاب اذکل .دکشاب هتکشاد هارکمه هکب دوخ اب ار ییاه تصرف تسا نامم نارحب ره ،دربهار نیا  وچراچ رد 
  ناوکتب زورب تروص رد ات درو  دوجو هب اه ن  اب ههجاوم یارب ار مزال یاه یگدام  و اه ینیب شیپ لبت زا و دوب اه نارحب
 .درک یرادرب هرهب اه ن  زا ینیرف  تصرف یاتسار رد
    قکیبطت هکب هکالب ، دکنی   یکمنرب ن  اب رابطنا ددص رد و دنتسین ینارحب  یارش عبات اهنت هن روف دربهار هب زهجم ناریدم 
  اکه تصرف هب اه نارحب لیدبت ییاناوت یناریدم نینچ .دننک یم لمع ورشیپ و دنزادرپ یم دوخ دصاقم و  ادها اب  یارش
 .دنرادار
    هکب تکبار یناکمز هزاب کی رد و دنرااش  ،دنراد یمک ینیب شیپ تیلبات ،دنی  یم دوجو هب تعرس هب یناهگان یاه نارحب 
  زا هکنوگ نیا  ورش هطقن .دنبای یم شرتسگ و داجیا یئطب و یا هلحرم تروص هب یجیردت یاه نارحب .دندنویپ یم  وتو
  یاکه صخاش و اه یگویو نیرت مهم .دوش یم رتشیب اه ن  زورب لامتحا نامز تشذگاب و  ورش هناتس  حطس زا اه نارحب
 :زا دنا ترابع نارحب  وتو  یارش
 دوجو هب نارحب .تسا صخشمان هراومه ن  تدم لوق هچرگا تسا داح و تدم هاتوک یتیعتوم ،ینارحب تیعضو کی
 .نتشگ یهاو راقم لابند هب ای یتیافک یب ساسحا دننام ؛تسا هناسانش بیس  رتشیب هک تسا یراتفر هدنرو 
   اکی  زکح کی یارب هچن  ینعی ؛تسا یبسن یرما نارحب .دزاس یم هجاوم دیدهت اب ار ریگرد یاه  رق  ادها نارحب 
  یکایزیف) شنت زورب بجوم نارحب .دشابن نارحب رگید  رق دید زا تسا نامم دی  یم  اسح هب نارحب صخش کی
 دناد یم ترابع ار ینارحب تیعتوم کی یاه هاخاش یتراک کم .دوش یم روشک یتینما یسایس راتخاس رد ( ارطضا و
 :زا
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  دکیاب نارحب اب دروخرب و راهم یارب)؛دبلق یم ار هداعلا روف عبانم ،یریگ میمات دحاو راد تیولوا  ادها نداتفا رطخ هب 
    ناکمز رد و میکخو  یارکش تحت یریگ میمات دنمزاین ،(دنوش هتفرگ رااب و یهد نامزاس ،ینیب شیپ یا هداعلا روف عبانم
 .دنراد یکتهتسا و ینالوق یرار  و تیهام ،دنتسه صتان تاعتقا هب یااتا اب دودحم
 ؛یلم تینما هیلع ییاهدیدهت -
 اه میمات جیاتن ندوب مهبم و تاعتقا دوبمک - 
 ینامز راشف - 
 ن  راهم یارب هداعلا روف عبانم صااتخا مازلا - 
  اضوا رب لرتنک لتادح - 
 نارحب یریگ لاش لحارم :مود راتفگ 
 :زا دنا ترابع اه نارحب یریگ لاش لحارم 
    لاکش ناکهنپ تروکص  هکب نارحب  وتو هیلوا یاهرتسب و درادن ینیع دامن نارحب ،نیوات هلحرم رد :نیوات هلحرم -1 
     نکیا رد نارکحب روکهف مکدتع و اه هناشن صیخشت .دنک یم یرپس ار دوخ ینینج لحارم نارحب تقیقح رد و دریگ یم
 .تسا راوشد رایسب هلحرم
  راتخاکس رد یدم راکان و فعض یاه هنیمز دوجو ،نیوات هلحرم ،یسایس ماظن کی رد تیعورشم نارحب اب طابترا رد 
      لکضعم و لاکشم بکلات رد ن  زورکب و روکهف ،یتدم زا سپ هک تسا (یقطنمریغ یرالاس ناوید لاش هب) یرادا ماظن
 .دوش یم رادیدپ
     هکک ار دوکخ دکشر و لکماات  لکحارم ، (تکسا یگدنلاب و دشر عطقم هک) روهف هلحرم رد اه نارحب :روهف هلحرم -0 
    هکب و زورکب تروکص هب نارحب روهف هلحرم  ورش .دننک یم یرپس ،دنشاب یم کرد و هدهاشم لبات ن  مدتع و اه هناشن
  و هکیلوا یاه مادتا و دریگن رارت هناسانشراک هعلاطم و هجوتدروم یبوخ هب  وضوم رگا .تسا  وضوم کی ندم  دوجو
  و دوکش یم لیدبت لاشم کی هب سپس و هلئسم کی هب  وضوم نیا ،دیاین لمع هب  وضوم نیا هب یگدیسر تهج رررم
   و یعاکمتجا یاکه    شنککاو تکسا نکامم و هداد رارت ریررت تحت ار یعامتجا تیفرف زا یشخب لاشم نیا داعبا و رار 
 .دشاب هتشاد لابند هب ار یسایس
   لکمع دراو یتکسیاب نارحب  وتو ییازفا هرتسگ و داجیا یاه هناشن ندش رااش  و ینلع اب رما نایلوتم :مادتا هلحرم -9 
  و زاکس   نارکحب عباکنم و لماوع اب و هتفرگ رااب نارحب راهم و دیدحت تهج ار بسانم و مزال یاه مادتا و ریبادت و هدش
 ،    نارکحب شرتکسگ زا یریگوکلج نمکض و هدرک ادیپ  لست ینارحب تیعتوم رب جیردت هب و دروخرب نارحب هدننکدیدشت
       نارکحب تیریدکم یتراکبع هکب .دکنرو  دوکجو هب ار نارحب زا لبت یداع  یارش و هیلوا تیعضو هب تشگزاب یاه هنیمز
    لرکتنک و راکهم اکی یریگشیپ  دهاب هک تسا نارحب  وتو زا سپ و نیح ،لبت رد هدش یزیر همانرب یاه مادتا هعومجم
 .دریگ یم تروص نارحب زا لبت  یارش هب تشگرب و ن  رار  ندرب نیب زا و نارحب
 :زا دنا ترابع نارحب تیریدم لوصا نیرت مهم 
      یکناربج لکباتریغ تاراکسخ هکک) نارکحب لصاح یب یریگ جوا و دیدشت زا زیهرپ روظنم هب : ده تیدودحم لصا -1 
 ،  وکلطم هجیتن هب یبایتسد یارب نیفرق زا کی ره تصرف و نااما شیازفا و (درادرب رد نارحب رد ریگرد نیفرق یارب
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   هکب رکجنم  ادها نیا ققحت رب رارصا و دودحمان  ادها ذاختا اریز ،دننک دودحم ار دوخ  ادها یتسیاب ریگرد نیفرق
       رد یتخکسرس و تکمواقم شیازکفا نمکض هکک دوکش یم یا هیشاح  ادها ندش لاعف و هعسوت و نارحب هنماد شرتسگ
 .دزاس یم راوشد رایسب ار تدم هاتوک رد لتادح نارحب راهم و قفاوت هب یبایتسد نااما ،لباقم  رق
     رد نارکحب نارازگراکک و ناریدکم یدکنمناوت و تیفرف شیازفا روظنم هب تاعتقا زا هدافتسا :تاعتقا هب زاین لصا-0 
    لکصا و ترورکض ککی ،   شخبرکرا و ذکفان یاکه    میمکات ذاکختا و یکنارحب تیعتوم یاه تیساسح و یگدیچیپ کرد
 .تسا ریذپانراانا
    رازکبا زا دکیاب رکیگرد نیفرق ،نارحب زا لصاح یاه شنت شیازفا زا یریگولج روظنم هب : ده هب لین رد رازبا راهم -9 
 .دننک هدافتسا دودحم روق هب و ترورض دح رد اهنت راشف و روز
 .دراد دیکرت نارحب تیریدم رد طابترا تیمها رب لصا نیا :طابترا لصا -4 
 .دراد دیکرت نارحب اب هلباقم یاه شور و رازبا زا هدافتسا تیعورشم رب لصا نیا :تیعورشم لصا -0 
  یاکه   تراکهم یاکقترا ،نارحب اب هلباقم یتایلمع و یداتس یاهراتخاس یزاس دم راک و یحارق مزلتسم نارحب تیریدم 
     و یدادکیور شیکپ تیریدکم درکایور یزاس هنیداهن ،نیون نونف و رازبا زا هدافتسا ،نارحب ناریدم یتایلمع و یتاعتقا
        نکیا هکب یبایتکسد یارکب .تکسا نارکحب لرکتنک و ههجاوم رد یعامتجا یاه هیامرس و یمدرم یاه تیفرف زا یریگ هرهب
 :تسیاب یم یدنمناوت و تیلبات
   هکب ماکمتها (04-0   دکنب) مجنکپ همانرب نونات یلک یاه تسایس یاهروحم زا یای :یمدرم یاه تیفرف زا یریگ هرهب-1 
  ن  قکقحت هک تسا یضرا تیمامت زا  افد یارب جیسب یفیک و یمک هعسوت و یزاس تینما رد یمدرم یاهورین روضح
 .تسا یتینما یعافد نارحب تیریدم راتخاس رد ن  هاگیاج نییبت و یرازبا یبزح هاگن زا زیهرپ ،ییازفا رادتتا مزلتسم
  و روکشک زا   اکفد ،   یزاکس تکینما رد یکمدرم یاهورین مهس و روضح هب هویو هجوت رب زین زادنا مشچ دنس 19 دنبرد 
 .تسا هدش دیکرت نیفعضتسم جیسب یفیک و یمک تیوقت اب  تقنا
   بکلات رد جیکسب ،   هکعماج فکلتخم حوطکس اب ن  مداد لماعت و جیسب تمواقم یورین ییایفارغج یگدرتسگ هب هجوت اب 
  و یرهکش نت  کک تکینما بیارض یاقترا و رادیاپ ییازفا تینما دنوررد ار یمهم شقن دناوت یم حطسم ای یاییازوم  افد
  رکت  هتکسجرب یزرم یاه ناتسا ای یا هترف یموت یاه کییازوم زا رادروخرب یاه ناتسا رد ن  تیمها و دنک یم افیا یناتسا
 .دوش یم
  تروکص   هکب ناتکسا ره رد از نارحب یاه لیسناتپ یاییازوم یزاس تینما رد :یاییازوم تینما یاه هویش زا یریگ هرهب-0 
  لاکثم ناونع هب ؛دوش یم نیودت ناتسا نامه اب بسانتم یتسایس هتسب و هدش یجنسدیدهت و یدنب تیولوا ،دصر هناگادج
     و تکسا تواکفتم نارکهت ناتکسا اب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد یعیبق یاه نارحب  وتو یاه هنیمز شیپ  ون و سنج
 .درک ارجا ار یدحاو هخسن ناتسا ره یارب ناوت یمن
 :زا دنا ترابع یعیبق یاه نارحب تیریدم راتخاس رد یاییازوم تینما یزاس هنیداهن یاه تصرف یخرب 
   تکیوقت) اکه  ناتکسا تاعتقا نامزاس ،اه یرادناتسا نیمرت یاروش ،اه ناتسا هاپس یهدنامرف یاه تیفرف هنیهب ییازفا مه 
  حوطکس رد ی   عاکمتجا تکینما تادکیدهت یزاس یثنخ دنوررد ار یمهم شقن جیسب و یماظتنا یورین ،(یتاعتقا  ارشا
 ،  یکعیبق یاکه   نارکحب زا یکشان یتینما یاهدیدهت تیریدم رد نامز رانع هب هجوت ،یناتسا و یرهش نتک ییازفا تینما
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  یاکه   تکیزم زا یرکیگ  هرکهب ،روشک رد یا هترف یموت یاه کییازوم دوجو زا یشان یتینما یاه بیس   وتو زا یریگشیپ
     و یگداکم  ندرکب الاکب و نیرکمت روظنم هب نارحب هنحص یزاس هیبش تازیهجت و تانااما زا یریگ هرهب :یزاس هیبش نونف
 نارحب اب هلباقم یتایلمع رصانع و ناریدم لمع تردت
  دکنا ترابع یلم تینما تاعلاطم راتخاس رد نارحب تیریدم یاهوگلا نیرت مهم .نارحب تیریدم یاهوگلا :مراهچ راتفگ 
 :زا
 .دناد یم یشخب ناوت و یزاس یداع ،تاجن ،رطخ متعا ،راظتنا هلحرم جنپ زا لاشتم ار نارحب تیریدم هخرچ تال 
  ن  صیخکشت ، نارکحب تیریدم رد ماگ نیلوا ن  ساسا رب هک دنا هدرک هدارا ار یا هلحرم جنپ یوگلا نوسریپ و  ارتیم 
 نار        کحب زا لکبت هکلحرم رد یکساسا یماکگ هکک صیخکشت هکلحرم ود ره هب هک دراد تیمها تهج ن زا وگلا نیا .تسا
  یوکگلا .تسا هدرک هجوت ،هدش عتاو لوفغم نارحب تیریدم یاهوگلا بلغا رد هک یریگدای «هلحرم و دی  یم  اسح هب
 .تسا هدش هداد ناشن ریز لاش رد روبزم
     و موکلع صوکاخ رد مادکتا و یزکیر حرق ،یریگ میمات ،هعلاطم یاه شور و لوصا یریگدای موهفم هب یهووپ هدنی  
 ،  بکسانم ناکمز رد دناوت یم هک دنک یم یتاعتقا هب زهجم ار ماظن ،یرگن هدنی  و ینیب شیپ .تسا هدنی  اب  بترم یروانف
 .دینک ادیپ ار دوخ بسانم هاگیاج
 ، اکه  یکنیب شیپ رد ییارگ ترثک ،دوجوم عضو قیتد یسررب ،رگن هتشذگ لیلحت و رافت رب ینتبم دیاب ،رگن هدنی  تاعلاطم 
 - فکلا   .دکشاب راوتکسا اه ینیب شیپ رد تتد و تاعتقا تتد ،اه لدم رابتعا لیبت زا ییاهرایعم هب هجوت و یزاسویرانس
  تکیوقت ،     یکمدرم تاکعتقا تکیفرف زا هکنیهب یرکیگ هرهب ،یزادرپ ویرانس ،روحم تینما یهووپ هدنی  :ینیب شیپ هلحرم
   اکب بکسانتم یاهوگلا یحارق ،یعامتجا یاه هیامرس زا تنایص یارب رررم و مزال ریبادت تسبراک ،اجان لماعریغ دنفادپ
     هکک دنتکسه یریبادکت نیرکت   مکهم زا مرکن تینما هعسوت ییارجا و یتراظن ،ینینقت یاه یتساک عفر و یعامتجا تادیدهت
 .دنک یم نادنچود ار هدش ینیب شیپ یلامتحا تادیدهت اب هلباقم یارب یماظتنا یتینما یاهداهن تیفرف
       هکنماد و قکمع شرتکسگ اکب هکلباقم یارکب هدنرادزاب و رررم ریبادت تسبراک موهفم هب یریگشیپ :یریگشیپ هلحرم -  
       درکایور اکب تاکباختنا یرازکگرب هکب ندکش کیدزن اب بسانم تادیهمت ذاختا لاثم ناونع هب .تسا یمومع تینما مدارج
 .تسا یبایزرا لبات هلحرم نیا رد یلامتحا تاضارتعا یخرب یدادیور شیپ تیریدم
 ، دکشاب         یموکمع ینمااکن  وکتو یالاکب لاکمتحا رگناکیب یکتینما یماظتنا یاهراتخاس یبایزرا هاگره :یگدام  هلحرم -ج 
  لاکثم  ناوکنع    هکب .دکننک جیکسب یلامتحا تادیدهت و اه بیس  اب هلباقم یارب ار دوخ تانااما زا یشخب  بر یذ یاهداهن
 .دبای یم موهفم هلحرم نیا رد یتاعتقا یتینما یاهورین شاب هدام  نامرف ای ددرت رد اه تیدودحم یخرب داجیا
    نارکحب  ورکش تعاکس 40   رد یکتینما یماکظتنا یاهداهن تیریدم هوحن ،هدرتسگ یمومع یاه ینماان  وتو تروص رد 
      و تامادکتا لاکثم ناوکنع هکب :تینوکام و رادشه هلحرم -فلا :تسا ریز یساسا ماگ هس لماش هک هدوب تیمها زداح
  نکیا رد ،  تکسالاب یرکیگرد تدش هک نارحب زاغ  رد یمومع تاسیسرت و نکاما ،اه هزاغم زا تفافح یارب اجان ریبادت
    رد نارکحب  وکتو لوا تعاکس 40 رد هک یتامادتا :عبانم جیسب و یتامدقم یبایزرا هلحرم -  .دوش یم هدناجنگ هلحرم
   هکتخادرپ یناکسناریغ و ینا کسنا زا معا عبانم مامت جیسب هب و ماجنا اه بیس  تدش و حطس زا هیلوا یاهدرو رب اب هطبار
 هک یلاح رد دنناد یم نارحب نیح هلحرم یاه ماگ زا یای ار هلحرم نیا ،یا هدع :عیرس ییوگخساپ هلحرم -ج .دوش یم
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 ،   هکنومن یارکب .درکیگ تروص هلحرم نیمه رد دیاب عیرس ییوگخساپ «ناونع اب یرارطضا و لجاع تامادتا یرس کی
   و لرکتنک تاعیاکش رگا نارحب  ورش و یریگ لاش لحارم نامه رد و دنا تاعیاش نتسب  اه نارحب دنراد ناعذا ناگمه
   لد زا یرکگید یاکه نارحب اسب هچ و دوزفا دنهاوخ  اضوا تماخو رب و دننک یم رتدب نادنچود ار راک دنوشن تیریدم
 .درو رب رس ن 
     شنککاو درکایور اکب  بترکم یاهراتخ اکس هک تسا ییاه مادتا و ریبادت هعومجم ،نارحب نیح یتینما یماظتنا یسدنهم 
   زا یرایکسب رد :تاکجن و دادما هلحرم -فلا .دننک یم ذاختا  یارش یزاس یداع و یمومع  باور تیریدم ،رررم ،عیرس
    یماکظتنا یورکین هکیحان زا هچ و زاس نارحب لماوع هیحان زا هچ هانگ یب یا هدع هک دوش یم هدهاشم ینابایخ یاه  وش 
  .دکشاب هدرک ینیب شیپ ار مزال تانااما و اه همانرب یدارفا نینچ هب یناسر کمک یارب دیاب اجان هک دنوش یم بیس  راچد
   ناکگی و یکلحم سیلپ ناوت زا ن  لرتنک هک دسر یدح هب یمومع ینماان هک یماگنه ًالالومعم :هویو تایلمع هلحرم - 
       هوکیو تاکیلمع یرکس ککی هکب مادکتا اتسار نیا رد و دریگ یم تسد رد ار  اضوا لرتنک هویو ناگی ،دوش جراخ دادما
 .دوش یم ماجنا نارحب ندناشنورف و راهم یاتسار رد هک یتامادتا :یزاسراهم هلحرم -ج .دنک یم
       وکتو هکلحرم رد یکلو یکتینما یزاکس تیفرف و یزاس یثنخ ،لرتنک هویوراک هس ،نارحب  وتو زا یریگشیپ هلحرم رد 
    یارکب یریگکشیپ یوکنعم و یدام یاه هنیزه عبطلاب و دوش یم رت هتسجرب یتایلمع  یحم رد اهدیدهت یزاسدوبان نارحب
 .تسا نارحب راهم و  وکرس یاه هنیزه زا رتمک رایسب ماظن
    ددکجم یزاکسزاب و یناوتزاکب ، دوکبهب درایور اب هک تسا ییاه تسایس هعومجم نارحب زا دعب یتینما یماظتنا تیریدم 
   هکک هکلحرم نیا :یبایزاب هلحرم -فلا :تسا ریز لحارم لماش هک دنوش یم ذاختا نارحب زا لبت عضو هب روشک  یارش
    یارکش یزاکس       یداکع هکب هکک دراد یتامادکتا هکعومجم رکب تلالد ،دوش یم  ورش  اضوا لرتنک و نارحب راهم زا سپ
  اکت دنهد یم رارت یبایزاب  یارش رد هتعاس نیدنچ یحارج لمع کی زا سپ ار یندب مسیناگرا هک هنوگ نامه .دماجنا یم
   یباکیزاب هکلحرم رد ،  ددرکگرب دوکخ یعیبق و یداع تیعضو هب ،سفنت و بلت نابرض دادعت دننام ،یتایح مدتع یمامت
 یزاس مار  یاتسار رد یتامادتا هعومجم ،نارحب ندناشنورف و راهم زا سپ تسا یرورض زین یمومع تینما یاه نارحب
 .دریگ تروص یعیبق تلاح هب  اضوا ندنادرگرب و
   هکک دوکش یم ماجنا دهاوش و مدتع هنوگ ره زا نارحب  یحم یزاس کاپ یاتسار رد هک یتامادتا :یزاسزاب هلحرم -  
     تراکسخ نارکبج و ییوکجلد لاکثم  ناوکنع هب .دوش یم دای زین ددجم هعسوت و یشخب ناوت ،دوبهب ،میمرت هلحرم هب نیا زا
 .تسا یزاسزاب هلحرم رد مزال تامادتا زا یشخب هدید بیس  تاسیسرت و نکاما میمرت ای ناگدید بیس 
    یموکمع تکینما یاکه     نارکحب زا نارکیا یمتکسا یروکهمج یتینما یماظتنا یاهداهن هک یتایبرجت :یریگدای هلحرم -ج 
       تکسایر تاکباختنا هرود نیکمهد زا سکپ یناکبایخ یاکه    وکش  اکی 1391  هاکمریت هاگشناد یوک ثداوح دننام هتشذگ
        اکی یماکظتنا یورکین هدکنرادزاب تکینما تکیفرف  کبر یذ یاهداهن ییازفا هبرجتاب دناوت یم دنا هدرو  تسد هب یروهمج
      لتادکح اکب هباکشم ثداوکح اکب هلباقم و هداد شیازفا یمومع ینماان یدادیور شیپ تیریدم یارب ار تاعتقا ترازو
 .دوش بجوم ار هنیزه
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    رد هکک یکشقن لکیلد هب اه هناسر ،یمومع یاه ینماان  وتو زا سپ و نیح ، ورش ،لبت هناگراهچ لحارم زا مادکره رد 
  نیرکت    مکهم زا یکای ناوکنع هب ،دننک یم افیا یتیمکاح یاهراتخاس اب هعماج یزاسوسمه ای یریذپ  انتا تیفرف یاقترا
 .دنوش یم یبایزرا یمومع یاه ینماان یزاس یثنخ و لرتنک یارب یلم تینما هنایارگرازبا مرن یاهرازبا
   یفیلرکت یرکرا شراگن ،نیاربانب و  تسا راوتسا یا همجرت رار  رب  نانچمه ناریا یملع ةعماج رد نارحب تیریدم تایبدا
    زا زکین اهروکشک ریاکس رد ،  یکملع ةتکشر کی ناونع هب نارحب تیریدم .تسا راوشد رایسب ن  یتوقح داعکبا دروکم رد
 ریخا لاکس دنچ رد هدمع روق هب ، ونت و ترثک دوجو اب  ن  هب طوبرم رار  هعومجم و تسین رادروخرب ینادنچ ةقباس
     و لوا هتکسد یناکینب و یرکظن ثکحابم هک مینک میسقت هتسد ود هب ار رار  هعومجم نیا رگا .دنا هدم رد ریرحت ةتشر هب
       دروکم هتکسیاش روکق هکب تاعوکضوم نکیا زا مادک چیه ناریا رد ،دنهد لیاشت ار مود ةتسد  ینیع و  یملع تاعوضوم
 .  تکشاد     دکنهاوخ ورکشیپ رد ار یراوکشد هار ، یتاکعلاطم ةزوح نیا نارگشهووپ و هتفرگن رارت یّددج ةعلاطکم و هجوکت
    یتعنکص و یراکجت یاکه تکرش و اه نامزاس ریگ نابیرگ یاه نارحب رب رتشیب ،دنا هدش همجرت هک مه یرار  کدنا یتح
   نکیا رد ، اکه  تکمواح و عماوج یور رد ور یاه شلاچ یلک روق هکب و یتینکما ای یعیبق یاه نارحب و دنا هتشاد زکرمت
    نکیا ثکحابم زا یتکسرد کرد یارب نادنم هتتع و نایداتم هک تسانعم نادب نیا .دنرادن ینادنچ دومن اه همجرت  هنوگ
   تیریدکم یتوکقح   ةکعلاطم ،  رکما  نیا هب هجوت اب .دننکک هعجارکم هناگیب یاهنابز هب هرشتنم رار  هب دیاب نانچمه ،هزوح
   نکیا دیاکش .دوش رت یلمع و رت ینیع تاعوضوم دراو جیردت هب و دنک زاغ  ییانبم و  یرظن  ثحابم  زا تسیاب یم نارحب
  دنشاب هدوب یا هناگادکج راکر  راشتنا و نیودت دنمزاین ،ثحابم هتسد ود
   هدوکبن یکلم راذگ نونات یانتعا دروم دنکچ ،نارحب تیریدم ،ناریا  رد  هنمادرپ و ددعتم یاه شلاچ زورب و روهف دوجواب
       و روقککح طابککترا اکی تکلود یدوکجو ةفکسلف   اکب   نارکحب   تیریدکم تبسن  اب رد یرظن ثحابم زج هب ،نیاربانب و
   یکشان اکه تلود یللملا نیب تادهعکت زا هک تسا یتاررقم و دعاوت ، هنیمز  نیا  رد دوجوم نیزاوم اهنت ،نارحب تیریدکم
 .تسا هتفای  اتزاب هناتسود رشب روقح و رشب روقح  ینعی ؛ یتوقح  ةدش هتخانش ةتسد ود رد و دوش یم
 اب و عماوج ةمه رابنارگ  راجت هب تیانع اب ، اهدیدهت و  تارقاخم اب دروخرکب فلتخکم یاهراکوزاکس ،رگید یوس زا
   یمتکسیس هکب    هکک تکسا ینایلاکس ، اکه   ن  رکب رکشب یبسن  ّقلست  یارب  یعامتجا  یاه هدیدپ هب یملکع دراکیور رکب هیات
    ماکظن ککی یزاکس هنیداهن و تیبثت و رارقتسا رذگهر زا  دننک یم  یعس فلتخم عماوج و هدش  لدب هدیجنکس و هدرتسکگ
 ،      ناکیم نکیا رد .دکنرو رد دوکخ لرکتنک رد ار اکه ن  و   دنکشاب   زیمهککم  هکب ار رّدواتم یاه نارحب نوگانوگ  اونا ،دحاو
   تکدرج هکب ،    دوکخ ددکعتم داکعبا هکب   هجوککت   اککب و تسا هتفای تیمهارپ و هدش هتخانش یهاگیاج یتوقح یاهراکوزاس
 ، اکه نارحب اب هلباقم تایلمع رب رفان نیزاوم اهنکت هکن هک یماظن ؛ داهن  ن  رب  ار نارحب تیریدم یتوقح ماظن مان ناوت یم
 ،  کبر  یذ یاکهداهن تا رایتککخا و   اکه  تیحتکص ، یراذکگ  تکسایس  یاهدنیارف ،نارحب تیریدم نامزاس و راتخاس هالب
 ،     نارحککب تیریدکم روکقح ةدرتکسگ داکعبا هب یلک  یهاگن . دریگ یمرب رد زین ار...و صاخشا و دارفا فیلاات و فیافو
       هکب اکهنت رضاککح  اتککک دککش ررکقم اذل ،دریگ یمرب رد  ار  ثحابم همه دناوت یمن زین رضاح ررا هک داد ناشن هلصافتب
  رد دکناوت  یکم -تافیرشت دح رد و یبسن تروص رد یتح -ثداوح ربارب رد یگدام  . دبای  صااتخا یتامدقم ثحابم
    یور هکعجاف زورکب ماکگنه هک یعیاتو مامت زا دیاب یگدام  ظفح یارب ،دنک داجیا یتوافتم  یارش هعجاف زورب تروص
 .میشاب هتشاد یلماک و حیحص کرد ،دهد یم
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 عبانم
 .میرک ن رت
 .هغتبلا جهن

 .0391 ،4 چ ،ینیمخ ماما رار  رشن و میظنت هسسوم :نارهت ،10 ج ،ماما هفیحص ،(0391) ------
 .تاعوبطملل  راعتلا راد :توریب ،لوصتل هدیدجلا ملاعملا ،(ر 9141)-------------
 .1 رداص ماما هسسرم :مت ،1 ج ،هیمتسإلا بهذم یلع مااحالا ریرحت ،(ر 9041)-------------

 .اردص :مت ،تیناحور و تیعجرم هرابرد یثحب ک راتفگ هد ،(1391) ،-----------
 .م 1001 ،تیب لها  راعم رشن و تاقیقحت هسسرم :توریب ،یدهم نسحم قیقحت ،یرخا صوان و هّقلملا ،----------

 .9 چ ،عیزوتلا و رشنلا و هعابطلل راف لا راد :توریب ،91 ج ، رعلا ناسل ،(.ر 4141)مرام نب دمحم نیدلا لامج لضفلاوبا ،روظنم نبا
 .14 چ ،یولوم تاراشتنا :نارهت ،ینامزاس راتفر و متسیس :تیریدم و نامزاس ،(0091)دمحم یلع ،یرادتتا
 .ینیمخ ماما رار  رشن و میظنت هسسوم :نارهت ،0 ج  ،عیبلا ،(ات یب)هللا حوردیس ،ینیمخ ماما
 .یمتسالا رافلا عمجم :مت ،0 ج ،لوصالا ددارف ،(1391)یضترم ،یراانا
 :رد سرتسد لبات .نارحب تیریدم نامزاس هاگبو .3391 .روشک نارحب تیریدم نامزاس لیاشت نونات ییارجا ةمان نیی 

  ،4 چ ،1 رداالا هبتام تاروشنم :نارهت ،9 و 0 ج ،هیقفلا هغلب ،(.ر 9941)یقتدمحم نبدمحم ،مولعلا رحب
 (1391) ؛01:ص ؛یزرواشک داهج ترازو ؛ناریا یمتکسا یروهمکج رد یلاساشکخ یاهررا لیدعت و ییاز نابایب اب هلباقم یلم مادتا همانرب
 .یرظتنم هللاهی  بتام :مت ،یرظتنم یلعنیسح ریرقت ،رفاسملا و هعمجلا هتص یف رهازلا ردبلا ،(0191)نیسحدیس ،یدرجورب
 .ینابهب دیحو همتع هسسرم :مت ،هیهقفلا لداسرلا ،(ر 0141)رتابدمحم ،یناهبهب
 .یعامتجا و یناسنا مولع ةداشهووپ :نارهت .نارهت یرهش نارحب تیریدم .0391 .یهاگشناد داهج یعامتجا و یناسنا مولع ةداشهووپ

  ةیرکشن .«  یعاکمتجا و یکعیبق یاه نارحب اب بسانم ةهجاوم یارب یلم تانااما جیسب ةناماس یحارق .9391 .نارگید و رغصا یلع ،تزعروپ
 .911ک01 صص .0 و 4 ةرامش .تیریدم لامک
 یاهروشک رد نارحب تیریدم روحم  امتجا درایور ةسیاقم و هعلاطم» .0091 .یداب دعس رغصا یلع و روپ زوریف نیمر  ،رغصا یلع ،تزعروپ

 .00-19 صص .0 ةرامش .1 لاس .یتلود یاه نامزاس تیریدم ةمانلاف .«بختنم
 0 و 1 هرامش ،تینما همانلاف ،؟دوش یم فیرعت هنوگچ و تسیچ نارحب ،(0391)نیسح ،ینیسح
 .رهش رشن ةسسوم :نارهت .نارحب تیریدم .1391 .رایزام ،ینیسح
    زککرم رکشن ؛دکنمدرخروپ اضر همجرت ؛یلحم یاه تلود یلمع یامنهار و لوصا ،نارحب تیریدم ؛یج دلارج ،رمتاوه ؛یا ساموت ، کبراد

 (9391) ،901 :ص ؛یرهش یزیر همانرکب و شزادرپ تکرکش و نارهت رهش یزیر همانرب و تاعلاطم
 .یدربهار تاعلاطم ةداشهووپ :نارهت .یدمحم کلم اضردیمح ةمجرت .یا هسیاقم یمومع یراذگ تسایس ،(9091)دراچیر ،زر

 : رد سرتکککسد لکککبات .اکککیپمودژ یکککااخت نکککمجنا هاکککگبو «نکککپاژ 1190 سراکککم 11 هکککلزلز یکککسررب » .0091 .یکککلع ،یوکککضترم
http://forum.geomapia.net/index.php?/topic/6045/ [29/6/1392] 

 
  
 
 
 

 

 
 


