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 هدیکچ
    ههئارا نونکاهت ههک یایرحشدرگ یاههبرجت و اه تیباذج یمامت هک دنک نیموت دیاب یتباتر تیزم هب ندیسر یارب یرحشدرگ دصقم کی
  یاهه  تهیزم نیرهت یدهیلک زا یکی رحشدرگ هبرجت تیفیک ،نیاربانب .دشاب یم توافتم ،دراد رظن دم رحشدرگ هک یرحید دگاقم زا ،هدرک
    تاهقیقحت نونکاهت رحهشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک هنیمز رد نایم نیا رد .دشابیم یرحشدرگ دصقم کی هب رحشدرگ بذج یارب یتباتر
  ررهش نیا رد رحشدرگ یبهذم هبرجت هنیمز رد ییاهتیلاعف نونکات مت سدقم ررش یبهذم تیعتوم هب هجوت اب .تسا هتفرحن تروگ یعماج
    یارهب یبهسانتم یبهذهم هبرجت و درک هدافتسا ررش نیا یرحشدرگ اقترا ترج مت ررش ندوب یبهذم تیزم زا ناوتب ات تسا هتفرحن تروگ
    زا شهوژهپ نهیا .دهشابیم رحشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک یزادرپمورفم و ییاسانش لابندب ر اح شهوژپ اذل .درک مهارف نآ نارحشدرگ
       نارحهشدرگ ههیلک شهوژهپ یراهمآ ههعماج .دهشابیم یشیامیپ  ون زا و یفیگوت تاع طا یروآدرگ شور رظن زا و یدربراک تده رظن
   یهل و رموهک یوحلا زا یرامآ هنومن مجح نییعت یارب .دنا هدرک رفس مت هب 6392 هام تشربیدرا و نیدرورف رد هک دنا هدوب مت ررش یجراخ
 اههداد یروآعمج و دش هدافتسا یبیکرت یریگهنومن شور زا یرامآ هنومن یاوعا باختنا ترج .دش نییعت رفن 005 هنومن دادعت و هدافتسا
     یهیاور .تهفرگ ماهجنا (همانهشسرپ یروآ       عهمج و عهیزوت) ینادهیم شور و شهوژهپ تاهیبدا رورهم یارهب یاهناخباتک شور ود زا هدافتسا اب
     یلماهع لهیلحت شور اهب اهههداد لیلحت .تفرگ رارت دییأت دروم خابنورک یافلآ هلیسو هب نآ ییایاپ و دش هدیجنس ناگربخ طسوت همانشسرپ
   دهعب  نهپ لماش رحشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک هک داد ناشن شهوژپ یاههتفای و  یاتن .تفرگ تروگ SPSS رازفامرن قیرط زا یفاشتکا
 ناشن شهوژپ هعماج رد داعبا نیا یسررب .تسا یعامتجا – یحنهرف ت ماعت و یدابع – یت خا ،یترایز ،یتخانشناور ،ینید ییازفا شناد
 .دنراد رارت یبسانم تیع و رد یعامتجا – یحنهرف ت ماعت دعب زجب داعبا همه هک داد

 یبهذم هبرجت ،رگشدرگ هبرجت تیفیک ،رگشدرگ هبرجت ،یبهذم یرگشدرگ ،یرگشدرگ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
   رد یوگنهرف و یعاومتجا ،یطابترا ًههتسجرب و مهم لماوع زا و یداصتقا رثؤم و مهم لئاسم زا یکی یرگشدرگ هزورما
 تسیب نرق رد یطابترا و یتینما ،یتشادهب ،یداصتقا یاهتخاسریز شرتسگ ،عقاو رد .دوشیم  وسحم ناهج حلس
    زا یوکی یرگوشدرگ ،ور نویا زا .تسا هدرک لیدبت اهناسنا یگدنز رد ریذپان انتجا یتیعقاو هب ار یرگشدرگ مکی و
-  شوخب زا یرایوسب رب تعنص نیا اریز ،دنک بلج ار نازیرهمانرب هجوت دناوتیم هک تسا هعماج ره رد یدیلک عیانص
      داویز موجح روگید فروط زا .دراذوگ  یوم ریثأوت یلیحم تسیز و یگنهرف ،یداصتقا یاهشخب هلمج زا ،هعماج یاه
   یرووط هوب ،دوش یفرعم ایند رد عیانص نیرتگرزب زا یکی یرگشدرگ تسا هدش بجوم ریخا یاهلاس رد اهیرفاسم
    لیکوشت ار اویند یارداوص لک دصرد 10 دودح رد نارفاسم لقن و لمح هارمه هب یرگشدرگ و یدرگناهج دمآرد هک
   دادوعت ددوص رد دوخ یاه هتشاد هب هجوت اب یرگشدرگ فلتخم دصاقم اذل .(522 :9390 ،ناراکمه و یرافغ) دهدیم
 یوافتم تسا نکمم هک تساه هتشاد زا یا هعومجم یاراد یدصقم ره رگید یرابع هب .دنتسه نارگشدرگ زا یرتشیب
  دوصقم یاه هتشاد زا یوافتم هک تسا یخیرات-یگنهرف یاه هتشاد یاراد زاریش رهش لابم یارب .دشاب رگید دصاقم زا
  دراووم  لماوش هک دننک یم ییاسانش ار یرگشدرگ فلتخم عاونا (3190) یدهاز و نایربجنر .تسا شیک ریظن یرگید
        ،یناومرد یرگوشدرگ ،یوشزرو یرگوشدرگ ،هونایوجارجام یرگوشدرگ ،یخیراوت –   یوگنهرف یرگوشدرگ :تسا ریز
      ،یرهوش یرگوشدرگ ،یمووق یرگوشدرگ ،ییاتوسور یرگشدرگ ،کی لاتسون یرگشدرگ ،یحیرفت ای هوبنا یرگشدرگ
    طیوحم یاونبم روب یر  گوشدرگ ،اهدادویور رب ینتبم یرگشدرگ ،یبهذم یرگشدرگ ،راک و بسک رب ینتبم یرگشدرگ
 تسا یرگشدرگ هدمع لاکشا زا یکی یبهذم یرگشدرگ .ناگتسب رادید فده اب یرگشدرگ ،(یدرگ تعیبط) یعیبط
 لماع ناونع هب یبهذم یاداقتعا هک یدراوم رد .تسا یبهذم و ینید ضیارف  اجنا و یبهذم نکاما زا رادید لماش هک
    عوون نویا .دونریگ  یوم لکوش یبهذم درکراک اب ییاهرهش ،دننکیم شقن یافیا یرهش زکارم داجیا رد راذگ ریثأت رایسب
 یبهذم یاهرهش نیا زا هنومن ود ،مق و سدقم دهشم .دنیآیم دوجو هب هکربتم عاقب و دباعم فارطا رد ًاالومعم ،اهرهش
   هدوهع روب زین یمالسا گنهرف هصرع رد یزراب شقن ،هعماج رب مکاح ینید یاهشزرا هب هجوت اب هک دنتسه ناریا رد
 یرگشدرگ یاهنایرج لک زا دصرد 35 یبهذم یرگشدرگ ،0یدرگناهج و رفس یناهج نامزاس دروآرب ساسارب .دنراد
       نارگوشدرگ هوک توشاد هوجوت دویاب لاوح .(52 :9390  ،یروپدوک و نارگنهآ) تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار ناهج
    و ناهفوصا یاهرهوش هوب هک دنتسه یناسک هب تبسن یتوافتم رفس یاه هزیگنا یاراد دهشم و مق یاهرهش هب هدرکرفس
 وحن هب نارگشدرگ یاهزاین تسا یرورض و دنا هدش یتباقر یرگشدرگ دصاقم زا یرایسب هزورما .دننک یم رفس نامرک
 یزیر همانرب ناریدم تسا یرورض اذل .دمآ لئان تیقفوم هب و هدرک داجیا ار ناشیا تیاضر ناوتب ات دوش نیمأت نسحا
 ناشیا یرادافو و تیاضر قیرط نیا زا ات دنشاب نارگشدرگ یارب  وخ هبرجت کی داجیا ددص رد یرگشدرگ دصاقم
   رد اوب هوبرجت نیا دوبهب یارب شالت و یرگشدرگ دصقم رد 5رگشدرگ هبرجت هعلالم نیاربانب .دنهد رارق ریثأت تحت ار
 عقاو رد .دیامن یم یرورض یرما دصقم نآ هب هدرک رفس نارگشدرگ رفس یاه هزیگنا و دصقم نآ یاه هتشاد نتفرگ رظن
        اوختنا ،رفاوسم کوی یراوجت رفوس اوب هسیاقم رد .دشاب یم یرگشدرگ دصقم هبرجت یرگشدرگ رد یساسا لوصحم
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  .دوشاب      یوم زوین دوصقم دووخ اوب طبترم یو رفس هبرجت اریز ؛دراد رفاسم یذل و یشوخ هب یگتسب یرگشدرگ دصقم
  لومح ،تماقا لحم لبم یدرف یاه شخب زا یرایسب لماش هک ار یرگشدرگ دصقم هبرجت یمامت یرگشدرگ لوصحم
    رگوشدرگ هوبرجت تویمها اب هلبار رد .دنک یم ه راپکی ،دشاب یم یهافر یامدخ و یباداش ،یمرگرس ،تیباذج ،لقن و
  رگیدوکی اب ،دننک یم هئارا اه نآ هک یاهبرجت رب دیکأت اب نارگشدرگ  ذج رد یرگشدرگ دصاقم هزورما ،تفگ ناوت یم
         دوصقم ،صخوشم یرگوشدرگ دوصقم کوی رد یتباوقر یاویازم هوب ندیسر یارب .(05 :3115 ،0گنم) دننک یم تباقر
  هوک یرگید دصاقم زا هدش هئارا نونکات هک یرگشدرگ یاههبرجت و اه تیباذج یمامت هک دنک نیمضت دیاب یرگشدرگ
  زا یوکی 9    یرگوشدرگ هوبرجت تویفیک ،نیارباونب .(339 :9115 ،5میک و ریاود) دشاب یم یوافتم ،دراد رظن دم رگشدرگ
    ،رگوشدرگ نیوب یالاوعفنا و لعف هب رگشدرگ هبرجت تیفیک .دشابیم یرگشدرگ دصقم یتباقر یاهتیزم نیرتیدیلک
   دراد هراوشا یولیحم یاه تیعقوم و یتلود یاهداهن ،یرگشدرگ یامدخ ناگدنهد هئارا ،اهنآ نانکاس و نابزیم عماوج
     لوماع کوی ناوونع هوب دیاب رگشدرگ هبرجت تیفیک دننک یم نایب ناگدنسیون یخرب .(40 :3115 ،4نوسرکین و گنینج)
 یاین ،ریوصت ،یریگ میمصت رب هجیتن رد و دوش دادملق رظندم یرگشدرگ دصقم یریذپ تباقر زا اه نآ کرد رد رثؤم
 .(55 :3115 ،گنم) تشاذگ دهاوخ ریثأت یرگشدرگ دصقم هب تبسن اهنآ هدنیآ یراتفر
   روح     صووصخلا یولع ناواروف یوگنهرف زکارم دوجواب و تسا ناریا کی تارتسا و یبهذم یاهرهش زا یکی مق رهش
     رگوشدرگ  ذوج دادعتوسا و هونیمز زا ...و یخیرات یاههناخ و نارکمج دجسم و -اهیلع هللا  الس-هموصعم یرضح
  ریاوس زا ار دوخ یالوصحم یزاسزیامتم اب دننک یم شالت اه تکرش ،اهرازاب ندش رتیتباقر هجیتن رد .تسا رادروخرب
          روب دویکات لاوبند هوب دویاب یرگوشدرگ دوصاقم و توسین ینبتوسم رما نیا زا مه یرگشدرگ تعنص .دننک زیامتم ابقر
           دوصاقم ریاوس زا ار دووخ نارگوشدرگ یاروب یندونام داویب هوبرجت داوجیا اوب ای و دنشاب دوخ درفهبرصحنم یاه هتشاد
   رهوش نویا روخ رد ییاهتیلاعف نونکات دراد مق سدقم رهش هک یبهذم تیعقوم هب هجوت اب و دننک زیامتم یرگشدرگ
  یرگوشدرگ اقترا تهج مق رهش ندوب یبهذم تیزم زا ناوتب ات تسا هتفرگن یروص رگشدرگ یبهذم هبرجت هنیمز رد
       و  ووخ هوبرجت کوی ندروک مهاروف اذول درک مهارف نارگشدرگ یارب یبسانتم یبهذم هبرجت و درک هدافتسا رهش نیا
   بوجوم روما نیا هک ار  ،تسا رادروخرب ییالاب تیمها زا دننکیم رفس مق رهش هب هک ینارگشدرگ یارب درفبرصحنم
      یاوقترا بوجوم نآ لاوبند هوب و دووشیم مق رهش هب تبسن یو یرادافو و رگشدرگ تیاضر نتفرگ رارق ریثأت تحت
     هوبرجت تویفیک یاراد موق رهوش هب هدرک رفس یجراخ نارگشدرگ تسا یرورض .دوشیم مق رهش یرگشدرگ تعنص
    رهوش نویا هوب ا  ر دووخ رفوس نینچمه و دنشاب یضار رهش نیا هب دوخ رفس زا اهنآ تشاد راظتنا ناوتب ات دنشاب ییالاب
  اذول .تسا رادروخرب ییالاب تیمها زا مق رهش رد رگشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک داعبا ییاسانش ور نیا زا .دننک رارکت
 .دشابیم رگشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک یزادرپ وهفم و ییاسانش رضاح شهو پ فده
-  فالتوخا یوبرغ نادنمشیدنا نیب رد ،نآ یارب عماج یانعم هئارا و 2ینید و یبهذم هبرجت  وهفم نایب رد یرظن ینابم
    ساوسا روب سوک ره تفگ ناوتب دیاش و تسا هتسیرگن نآ هب صاخ یاهیواز زا هورگ ره .دوشیم هدید یرایسب یاه
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      ،نآ  ووهفم رد  اوهبا داوجیا روب هوالوع ،رما نیا هک هدناشوپ یسابل نآ هب ،دوخ یملع بلاغ شیارگ و یصصخت هتشر
 هب داقتعا ناکما ندروآ مهارف رب ،بهذم و نید هب یبرجت هاگن ساسا .تسا هدیدرگ نآ هرابرد یدایز یاهثحب ثعاب
   رد شالوت .دووش هتفریذپ رشب یگدنز رد یعقاو یورین ناونع هب ،نید دهاوخیم و دراد رارق نید زا لوا تسد یمهف
     یولجت و یدروف هوبرجت قویرط زا یدابع و یاجن ،یراگتسر ،هانگ ،نادجو ،نامیا ،ادخ نوچمه ،ینید میهافم ریسفت
      ،ناوسانش ناتوساب ،ناوسیون خیراوت ،ناوسانشناور یور رب ینید یاعوضوم هرابرد ار یدام یاقیقحت  اب ،یاساسحا
 نیا زا یفلتخم یاهتشادرب و دروآ دوجو هب نادنمشناد نیب رد ار یرادهلابند ثحابم و دوشگ هفسالف ،ناسانش هعماج
    رفوس اوب یبهذوم رگشدرگ .تفای تسد نآ یارب یدحاو  وهفم هب ناوتیمن هک یاهنوگ هب تشاد لابند هب ار حاللصا
 اب ار دوخ یبهذم و یرلف یاهزاین دنراد ینید یاههبذاج هک ییاهناکم رگید و اههاگترایز ،سدقم یاهناکم هب دوخ
 یاهرفس و دنتسه یونعم یاههدروارف فرصم اههاگترایز .دننکیم فرطرب هجوت لباق و بسانم ینید یاعالطا بسک
   اوب ووگتفگ و یناهج یاهدروخرب ،هبقارم ،یونعم لمع ای بهذم کی ،ههجاوم ،فشک نو  یونعم عوضوم اب یترایز
  ار یراویز ،یادرفم رد ،یناهفصا بغار .تسا هتفهن لیم و تبغر یعون یرایز رد .دوشیم  اجنا هنانمؤم یاههشیدنا
 ،دوشیمن قالطا یرایز یتاقالم و رادید هنوگره ،یحاللصا یانعم رد .تسا هتسناد «ندرک یاقالم و دصق» یانعم هب
-   قراوخ و یروترب ،تفاروش ، ارتحا یاراد ناگدننک یرایز رظن زا هک تسا ینکاما زا رادید و صاخشا اب یرایز هکلب
  ساوسحا   هدنووش یراویز هب و هدرک ادیپ یدج شیارگمه و بلق ،یسح تکرح و لیم رب روطنیمه و دشاب یگداعلا
 .(210 :0390 ،ناراکمه و یفسوی) دشاب هتشاد یحور سنا و یبلق میظعت و  ارکا
  یوحور شمارآ و یشخب  ایتلا ،یشخب اجسنا هلمج زا نید یاهدرکراک زا یدایز شخب ،یتخانشهعماج زادنا مش  زا
    توسد یرتوشیب نیوقی هب دهدیم  اجنا ار ینید کسانم هک یسک .دوشیم لصاح (یرایز) کسانم قیرط زا یونعم و
   دروم و یاومیالمان نوچمه یگدنز راوشد یاههبرجت زا یدایز شخب .دسریم شمارآ هب قیرط نیا زا و دنکیم ادیپ
   روب یوفرژ ریثأت سدقم نکاما و روبق لها یرایز ،یعیش عماوج رد .دوشیم هتفریذپ ینید کسانم رد تکرش قیرط زا
 .دور   یوم راموش هوب یعیش عماوج یترایز لامعا یلصا هتسه «یدنمتجاح» و دراد نارئاز یفطاع هیلخت و یشخب  ایتلا
   و شومارآ لوماع یترایز یدرگناهج .تسا هدش لیدبت زین یونعم و یدرف هیامرس هبابم و زاستیوه یلماع هب یرایز
   هوب یراویز هدیدپ رد هزورما و تسا هتسیرگن یناحور یاهدیدپ هبابم هب یرایز هب 0سیوید .تسا ناسنا یونعم طاشن
 .(43 :4390 ،روپیمرک) دننکیم هراشا شمارآ و «یحور نیرمت» دننام ینیماضم
 :دوشیم دنمهرهب ریز یبهذم  راجت زا هکربتم نکاما یرایز  اگنه یبهذم رگشدرگ هدش  اجنا یاعلالم قبط
   یرونه یاوه   یرلاوگ لوبم هدازماوما و  اما هاگترایز ه یو هب هعیش سدقم نکاما ربکا یمالسا یرامعم یاهییابیز (فلا
   اوب اوه  هراونم .توسا هتفر راک هب اهنآ دبنگ یور رب ینیئزت یرنه یاهراک فلتخم عاونا .دنتسه للجم و هوکشاب رایسب
  هولبار ،دوجوم رصانع و رئاز یناکم شمارآ و ییابیز نایم انعم نیدب .تسا هدش نییزت یبهذم یاهرجآ و یشاک ،الط
     و اوهیلع هللا  الوس همووصعم یروضح  رح هلمج زا هکربتم عاقب یرایز اب دارفا نیاربانب ؛دروآیم دای هب دنوادخ اب وا
    ،یروفعج و یاکوسا) دونرب یوم یذل یمالسا یرامعم کبس و اهییابیز زا اهدبنگ و اهیراکیشاک و اههرانم هدهاشم
 :ددرگ یم یفرعم ریز صخاش هجیتن رد .(310 :2390 ،ناراکمه و یدابآروپاش یدمحا ؛155 :9390

                                                                                                                                                                
1 Davis 
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 .یمالسا یرامعم کبس و اهییابیز زا ندرب یذل •
 یزع ساسحا ( 
      ار دووخ هوک حور یاروب توسا یتلاوح یزع .تسا ناراوگرزب نآ یدنمتزع یهلا یایلوا رد هتسجرب یایاجس زا یکی
 ناسنا راتفر و تیصخش رد دناوت یم یرایز هک یناور و یحور یاریثأت رگید زا .دسارهیمن یزی  زا و دنیبیم بلاغ
  ناواوک ناور و ناسانش ناور .دشاب یم هعماج  درم دزن رد یدنلبرس و یورخا و یویند یزع ندروآ تسد هب ،دنک داجیا
 و دنک یگدنز یزع اب و زارفارس دراد تسود هک تسا نیا ناسنا یزیرغ و یرلف یاهزاین زا یکی هک دنا هدیقع نیا رب
  دوشاب  هتوشادن  توسود  هوک  توفای  ناووت یمن نیمز هرک رد ار یناسنا چیه .دنوش لئاق وا یارب تیوه و شزرا نارگید
 رد .(11 :1190 ،یریما ناییابابیجاح) دشاب یم یمدآ یتاذ و ینورد لیم کی نیا اریز ،دنک یگدنز  ارتحا اب و دنمتزع
 :ددرگیم یفرعم ریز صخاش هجیتن
 .یرایز قیرط زا سفن یزع ساسحا •
 یداقتعا یارمث (ج
 زا  هوظحل  روه رد ناسنا هکار  ؛دوش یم تیببت و تیوقت  السلا مهیلع راهطا همئا یرایز اب صخش رد یداقتعا لوصا
   روح رد . ددروگ  روفک و  کروش تیاهن رد و یداقتعا لزلزت ،ههبش را د نوگانوگ لیالد هب تسا نکمم ،شیوخ رمع
       و اوملع و هدوش رازوگرب یوسیلگنا و یوبرع یاوه ناوبز هب یبهذم یاهمسارم تقو همه  السلا مهیلع تیب لها رهلم
   تویب لوها زا ینوگانوگ یایاور و یبهذم و ینید یاهشزرا و دنزادرپیم ینارنخس هب اجنآ رد یاهبترم یلاع یالضف
   هوب ًااوضعب نینچمه .دوشیم دارفا رد ههبش کش و یداقتعا لزلزت لیلقت بجوم رما نیا هک دننکیم نایب  السلا مهیلع
      الوسلا مهیولع راوهطا هومئا یرایز  اگنه رئاز و یبهذم رگشدرگ یعونتم یبهذم یاههاگشیامن فلتخم یاهتبسانم
   هدنووش یراویز هب لسوت ای و هلساو اب تیبدوبع تمس هب ار وا هک دوشیم هدنوش یرایز هداعلا قراخ یاضف  ذج
-  یوم هوجیتن رد .(155 :9390 ،یرفعج و یاکسا ؛41 :1190 ،یریما ناییابابیجاح ؛33 :4390 ،روپ یمرک) دناشکیم
 :تفرگ رظن رد ار لیذ یاهصخاش ناوت
 ؛هکربتم عاقب یرایز اب ضئارف رتهب  اجنا •
 ؛یبهذم یاهشزومآ زا یرادروخرب •
 ؛یگدنز یارب یبهذم همانرب میسرت •
 ؛ینید یاههزوم و یبهذم یاههاگشیامن زا دیدزاب •
 .یبهذم یاههظعوم و اهدنپ زا یدنمهرهب •
 یبهذم یتاغوس (د
     یبهذوم نکاوما اوی اوههره  ،اههزومآ روآدای اهنآ لکش ای اوتحم هک دنتسه ایشا زا یهورگ یبهذم یتاغوس زا روظنم
 هدافتسا اهنآ زا یبهذم کسانم اذل و دناهدرک ادیپ یبهذم یانعم هک دنراد دوجو ایشا نیا زا یدایز دادعت .دشاب صاخ
  رد و دونراد   یوم هوگن ناوشیاههناخ هب تشگزاب زا دعب یتح یتاغوس ناونع هب ار اهنآ یبهذم یاهتسیروت و دوشیم
- یوم  السلا مهیلع تیب لها رهلم  رح و هکربتم عاقب رد .دننکیم هدافتسا اهنآ زا دوخ یبهذم کسانم یارجا  اگنه
    یاذوغ ناروئاز دووخ طسوت ای و  رح تیلوت طسوت نآ زا ریغ مه و صاخ یاهتبسانم رد مه هک درک هظحالم ناوت
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   ناویم و هدروب دوخ لزنم هب کربت ناونع هب ار یرذن یاذغ یرایسب دارفا و دوشیم عیزوت رهش نآ یتاغوس ای و یرذن
  دوشاب     یوم روهلم  روح و رهوش نآ روآداوی دوخ نیا و دنوشیم دنمهرهب نآ زا دوخ ای و دننکیم میسقت شیوخ  اوقا
  ناویب ریز صخاش هجیتن رد .(155 :9390 ،یرفعج و یاکسا ؛420 :3190 ،یتمعن و یدنواهن ؛142 :1115 ،یرفعج)
 :دوشیم
 ؛ رح کربتم یاذغ زا یدنمهرهب •
 .دوبدای ناونع هب هریغ و م رپ ،رهم لبم یبهذم یالوصحم یرادیرخ •
 نآ تیوقت و اعد هیحور زا یرادروخرب (ه
  .توسا یهلا یدابع زغم و هللا یلا  رق هلیسو اعد .دوشگ ناوتیم ار یهلا شیاشخب هنیجنگ نآ اب هک تسا یدیلک اعد
   دونوادخ یبهذوم و ینید نارگشدرگ و نارئاز .تسا یهلا یاکرب شزیر ببس و دنوادخ هیمیحر تمحر رد دیلک اعد
       و قوشع یاوبثا و زاروبا و دونوادخ اوب یوعقاو طابترا یرارقرب یارب یاهنزور ار یرایز و هتسناد دوخ لامآ تیاغ ار
  ناوهج هک تسا ینید کولس و ریس یرایز .دناهتسناد رتشیب بتارم هب یدام و یویند لئاسم هب تبسن نآ یراذگریثأت
    اوب روئاز .دزاوس یوم رادیاپ ار ربهر و ورهر هلبار و دهدیم دنویپ نانمؤم تعامج هب ار ورهر و الاب ملاع هب ار تعیبط
   هدومآ زوین ینید یاههزومآ رد هک ار  دنکیم نامیپ دیدجت اعد قیرط زا وا اب ، وبحم هاگیاج هب دوخ نتخاس کیدزن
  دووجو . دوشاب ی وم   زوین ناوشیا دای هب دوخ ناکیدزن و نارگید یارب دوخ یاعد اب و دشابیم اعد نمؤم حالس هک تسا
     نارگوشدرگ صووصخلا یولع دونک  یوم بولج دوخ هب ار رئاز و رگشدرگ نارازه مق رهش رد نارکمج سدقم دجسم
 هللا جع یدهم یرضح یبحتسم زامن زا و دنوشیم فرشم سدقم دجسم نیا هب مق رهش رد روضح  اگنه هب یجراخ
        نآ زاومن ندوناوخ یاروب یولحم ار ناروکمج دجوسم هوک ار  دنوشیم دنمهرهب نآ زا و هدناوخ فیرشلا هجرف یلاعت
0   ،یدونوکیردریم و یناحبوس ؛13 :4390 ،روپیمرک) .دننادیم تیودهم رکفت و رواب تیوقت و یرضح  رد .(55 :939
 :ددرگیم یفرعم هکربتم عاقب یرایز و رهلم  رح رد روضح رثا رد لیذ یاهصخاش هجیتن
 ؛یگدنز رد تیقفؤم یارب اعد •
 ؛ناکیدزن و ناتسود یارب اعد •
 .یبحتسم یاهزامن ندروآاج هب •
 ناهانگ شزرمآ و هبوت  اب حاتفنا (و
  ناوسنا  یوتقو . توسا  هاونگ زا  توعجر  یاونعم  هوب هبوت .تسا «هبوت  اب» لعج ،راک هنگ رشب هب دنوادخ فاللا زا یکی
 و  هتوشگ یو  لاوح  لماوش  ادوخ  تویانع ،دور ی وم ( السلا مهیلع)  وصعم یرایز هب ،یصاعم رد روهطون و نادرگرس
   ،یرویما ناوییاباب  یجاوح) درویگ  یرووص رئاز هبوت یپ رد دناوت یم یرفغم نیا .دوش یم هدیشخب وا ناهانگ زا یرایسب
 :درک ناونع ناوتیم ار لیذ یاهصخاش نیاربانب .(33 :4390 ،روپیمرک ؛2190 ،یداوج ؛31 :1190
 ؛یقالخا لئاضف تیوقت رب میمصت •
 .یقالخا لئاذر زا یرود رب میمصت •
 یاعالطا و شناد شیازفا (ز
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     وولع و شوناد یووجوتسج هب ار ناناماسم میرک نآرق .تسا  السا رد یرگشدرگ فادها یکی شناد یوجوتسج
 رد یبهذم رگشدرگ .تسا  السا رد یرگشدرگ یعون شناد یوجوتسج و یریگدای نیاربانب ،دنکیم قیوشت دنمدوس
 هچخیرات زا هک تسا قاتشم یبهذم رگشدرگ اذل دشابیم یبهذم یاهرفس زا یریگدای و هبرجت بسک یوج و تسج
    ،ناراوکمه و ناوییاجزوریف) دووش انشآ ،دبای شیازفا یو یاعالطا دوشیم رجنم هک یعبانم ریاس و یرگشدرگ دصقم
 :دومن نایب ار ریز صخاش ناوتیم اذل .(14 :9390 ،یرفعج و یاکسا ؛120 :9390
 ؛مق رهش یبهذم – یخیرات هقباس اب ندش انشآ •
 ؛(اهیلع هللا  الس هموصعم یرضح هناخ) رونلا تیب یخیرات هقباس اب ندش انشآ •
 .املع لئاضف اب ندش انشآ •
 دنوادخ هب  رقت (ح
  .دونک   یوم لویامتم یونورد یاهدایرف و اهراشف نتخاس جراخ هب ار ناسنا هک دراد روآ ازلا زاین و ششک یعون یرایز
   هاوگرد هوب  رقت اب ناشرهلم حاورا زا دادمتسا و نانآ اب وگوتفگ و اعد قیرط زا ادخ یایلوا فیرش دقارم رگشدرگ
   ،یرویما ناوییابابیجاح) دزاسیم راومه دوخ رب اهنادب لسوت اب ار اهیناماسبان و دریگیم رگید ییورین لاعتم دنوادخ
 :درک نایب ار ریز صخاش ناوتیم هجیتن رد .(53 :4390 ،روپ یمرک ؛51 :1190
 .لاعتم دنوادخ هب  رقت سح داجیا •
 یناور تینما و یرایز (ط
  کوی وا زا  دوناوت  یوم و  دونک  یوم  داوجیا یمدآ ناور و حور رد سدقم نکاما یرایز هک یمهم یناور یاریثأت زا یکی 
  یراویز  اوب  ناوسنا . دوشاب یم رئاز یناور و یبلق شیاسآ و شمارآ هلأسم ،دزاسب هتسیاش یاهراتفر اب لآ هدیا تیصخش
 و  یکیزیفاوتم  یوروین کی هب لصتم ار دوخ هک دبای یم رد ،( السلا مهیلع) نیموصعم رهلم  رح ه یو هب سدقم نکاما
 و  یوونعم  یاهاوضف  نیون  هب کسمت هلساو هب ،دوشن لح یعیبط و یداع هار زا وا یالکشم رگا و تسا هدومن یهلا
     و یونارگن و  ارلوضا هوک یناومز رد .دزاس عفترم ار دوخ یور شیپ یالکشم دناوت یم ،سدقم یاوذ نآ هب لسوت
   اوهنت ،دراد شیازوفا هب ور هراومه دنور نیا ،یژولونکت تفرشیپ مغر هب و تسا هدش یریگارف یرامیب رطاخ شیوشت
   ،یرویما ناوییاباب یجاوح) تسا حور شمارآ بجوم و ناور  الآ شخب ایتلا و مهرم ، ارک نایلاو فیرش دقارم یرایز
  لویذ یاهصخاش هجیتن رد .(140 :3190 ،یتمعن و یدنواهن ؛43 :4390 ،روپ یمرک ؛11 :4390 ،یریشهد ؛51 :1190
 :ددرگیم یفرعم
 ؛یناور و یحور شمارآ زا یرادروخرب •
 ؛یناور و یحور یالکشم زا ییاهر •
 .هرمزور یگدنز سرتسا شهاک •
 دوخ رد نآ زا یریذپریثأت و  ادخ راتفر هدهاشم (ی
  هتوسیاش  لوماعت  ،دونک  داوجیا  ناوسنا تیصخش و راتفر رد دناوت یم سدقم نکاما یرایز هک یرگید یاریثأت زا یکی 
   هونامرتحم و هونابدؤم راتفر هدهاشم قیرط زا ریثأت نیا .دشاب یم نارگید قوقح هب  ارتحا و هعماج دارفا اب رئاز صخش
  یاوضف رد نتفرگ رارق رب هوالع دارفا هک ار  دریگیم یأشن دنتسه یرازگتمدخ لوغشم رهلم  رح رد هک ینیمداخ



 1397 ناتسبات ،موس هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 17

  کوی  یایوصوصخ ه ولمج زا .دهدیم رارق وگلا ار نآ و هدش رثأتم نانآ راتفر زا ،نیمداخ راتفر هدهاشم اب  رح یونعم
  اوب  هوک  دونک  یوم یعس هشیمه و دشاب یم ساسح رایسب نارگید قوقح هرابرد هک تسا نیا  السا رظن زا لآ هدیا ناسنا
   و یناحبوس) دویامن  فروط  روب ار  نادونمزاین  یاوهزاین و  اوه  هتوساوخ زین و دشاب راتفر شوخ ادخ قلخ اب دوجو  امت
 :دوشیم نایب ریز ریز یاهصخاش هجیتن رد .(11 :1190 ،یگرزبناج ؛20 :9390 ،یدنوکیردریم
 ؛نارگید هب تبسن شرگن رییغت و ناناملسم رگید اب طابترا •
 .ییاهنت و تبرغ سح شهاک و نیمداخ هنابدؤم و هنانابرهم راتفر •
 یریذپوگلا و یرایز (ک
    اوب یراویز قویرط زا هک یاهنوگ هب تسا  السلا مهیلع نیموصعم اب یونعم و یحور طابترا یرارقرب عقاو رد یرایز
   روقت هنیمز اهنآ نداد رارق وگلا اب و دوشیم انشآ رتشیب نانآ یقالخا و یحور تمظع و ناراوگرزب نآ شنم و هریس
  یناگدونز  کوی  نتوشاد  یاروب  ناوسنا  یوساسا  یاوهزاین  زا .دویآ   یوم دووجو هوب وا رد ناراوگرزب نآ زا ندرک یوریپ و
 چیه دنک یعس و دهد  اجنا هتسیاش و بسانم یوگلا کی اب هارمه ار دوخ یاهراک هشیمه ،هک تسا نیا هنادنمتداعس
 و یملع و یناسنا هیلاع یاماقم هب ،یرشب خیرات لوط رد هک ییاه ناسنا .دهدن  اجنا وگلا نآ زا سابتقا نودب ار یراک
 نآ هلساو هب ار دوخ یگدنز یاه همانرب و دنا هدوب صخشم یوگلا کی یاراد دوخ یناگدنز رد یگمه ،دنا هدیسر هریغ
  نیون  یرایز هب ناسنا یتقو .تسا ( السلا مهیلع) نیموصعم همئا اب ناسنا هدنهددنویپ یرایز .دندرک یم میظنت ،وگلا
  کوی ناونع هب دیاب دوشیم انشآ ناراوگرزب نیا یگدنز کبس و هریس اب یتقو ،دوش یم لئان فیرش و درزب یاه ناسنا
 ،دزاس قبلنم ناراوگرزب نآ یایصوصخ ریاس اب ار دوخ لامعا و راتفر ،قالخا و هدرک ضیف بسک اهنآ زا رترب یوگلا
  ،یداووج ؛01 :1190  ،یرویما ناییابابیجاح) دنک یم ادیپ ار دوخ یعقاو یانعم یرایز هک تسا یروص نیا رد هکار 
 :دوشیم نایب ریز یاهصخاش هجیتن رد .(2190
 ؛ السلا مهیلع راهطا همئا هریس نداد رارق وگلا •
 ؛یمالسا یگدنز کبس اب ندش انشآ •
 .املع هاگمارآ یرایز •
 یگدرسفا عفر و یگدنز هب دیما (ل
     دووجو زا ار یدویمون سوح و دونکیم راودیما یهلا تمحر هب ار یمدآ هک یرایز زاتمم یاهشقن و یاکرب زا یکی 
  یولیخ  ،یاراویز رد  هوتکن  نویا و تسا یسک ره حالصا یاه  دق نیرت یلصا و نیرت مهم زا یکی دیما .دیادزیم ناسنا
   اوما  هوک  دوناد یم و درگن یم ،یلاعت قح هضافا و ششخب و تمحر رهظم ناونع هب ، اما هب رئاز هک هدش حرلم  وخ
  هوب و  دونک هیلخت ار دوخ یاه ناجیه دناوت یم هدرسفا صخش یرایز رد .دنک تیاده هار نیرتهب هب ار رئاز تسا رداق
  هوب وا رد  تولاجخ  ساوسحا  ،ًااویناث و  دوش دهاوخن هدافتسا وا هیلع ،یالکشم ندرک نایب زا ،ًاالوا هکار  .دسرب شمارآ
 و  فاوکتعا  ،اوعد   ،نتوسیرگ ،نزوح  نوو  یتالاح ،دوش یم لئان یماما یرایز هب ناسنا یتقو نینچمه .دیآ یمن دوجو
   اذول ؛دووش  یوم وا بیصن هک تسا یا هیده و هجیتن ،(روزم) راوگرزب نآ رظن و یدنوادخ فلل و دهد یم  اجنا شیاین
      نویا یراویز زا یروفاو یذول ،دووش  یوم دونم  روهب روهلم  رح یونعم و یناحور یاضف زا هکربتم عاقب یرایز اب درف
     رد یمگردروس شهاوک ثوعاب و درویگ یوم سنا هکربتم نکاما اب ،دنکیمن تبرغ و ییاهنت ساسحا ،دربیم ناراوگرزب
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 رد (150 :4390  ،روف  لداوع و ناینادموص ؛32 :4390 ،روپیمرک ؛11-11 :1190 ،یریما ناییابابیجاح) دوشیم یگدنز
 :ددرگیم یفرعم ریز یاهصخاش هجیتن
 ؛رهلم  رح یونعم و یناحور یاضف زا یدنمهرهب •
 ؛ناشیا ناگداون و راهطا همئا یرایز زا ندرب یذل •
 ؛تبرغ و ییاهنت ساسحا  دع •
 ؛هکربتم نکاما اب نتفرگ سنا •
 .یگدنز رد اهیمگردرس شهاک •
 هنیشیپ
    سموش و هونگنز .توسا هدش هراشا اهنآ جیاتن و شهو پ عوضوم هنیمز رد هدش  اجنا یاهشهو پ زا یخرب هب همادا رد
        زویربت رهوش رد یرگوشدرگ تعنوص هعوسوت رد دوصقم ریووصت شقن لیلحت و یسررب هب یشهو پ رد (0390) هداز هللا
 رهش نیا زا نارگشدرگ ینهذ ریوصت رد یتببم رییغت ثعاب زیربت رهش هب رفس دهد یم ناشن اهنآ شهو پ جیاتن .دنتخادرپ
  ددوجم رفس هب اهنآ لیامت نازیم و رفس زا دعب نارگشدرگ هدش طابنتسا ههجو نیب یتببم یگتسبمه نین مه .تسا هدش
    داوجیا روب رثؤوم لماوع ییاسانش هب دوخ شهو پ رد (5390) شنمهب و ینجورب  اغرض .تسا هتشاد دوجو رهش نیا هب
   داوعبا هوک داد ناشن جیاتن و دنتخادرپ ناریا زا هدننک دیدزاب یگنهرف نارگشدرگ هاگدید زا یندنام دای هب یرگشدرگ هبرجت
        یاروب یندونامدای هوب یرگوشدرگ هوبرجت قولخ رد یروت   گونررپ شوقن بویترت هب یروآدای و هجیتن ،یاراظتنا ،ساسحا
  روب یرگشدرگ دصاقم هب قلعت ساسحا ریثأت یسررب هب یشهو پ رد (4390) ناراکمه و یمظاک .تسا هتشاد نارگشدرگ
      دوصاقم هوب قولعت ساوسحا دوهد  یوم ناشن اه نآ شهو پ جیاتن .دنتخادرپ ناهفصا رهش رد رگشدرگ یرادافو و تیاضر
   .دوهد راروق   ریثأوت توحت یراد    یونعم و توببم یرووص هوب ار رگشدرگ یرادافو و تیاضر دناوت یم ناهفصا یرگشدرگ
   راروق ریثأوت تحت یرگشدرگ دصقم نیا هب ار رگشدرگ یرادافو دناوت یم ناهفصا یرگشدرگ دصقم زا تیاضر نینچمه
   هوب یفطاوع یرادافو نینچمه و یدارا و یفطاع یرادافو دناوت یم یرگشدرگ دصقم هب یتخانش یرادافو تیاهن رد .دهد
 .دهد رارق ریثأت تحت ناهفصا یرگشدرگ دصقم نآ هب ار یدارا یرادافو دناوت یم یرگشدرگ دصقم
 هبرجت تیفیک نیب طابترا و دنتخادرپ ثاریم یرگشدرگ زا رگشدرگ هبرجت یسررب هب یشهو پ رد (1015) ن  و ن 
   تویفیک دوهد     یوم ناوشن ناونآ شهو وپ جیاتن .دندرک یسررب ار یراتفر یاین و تیاضر ،هدش کاردا شزرا ،رگشدرگ
    جیاوتن نویا زا یروگید شخب .دراد یرادینعم و تببم ریثأت رگشدرگ تیاضر و هدش کاردا شزرا رب رگشدرگ هبرجت
      نویا تیاوضر و هدوش کاردا شزرا قویرط زا و هتوشاد میقتسم ریغ ریثأت یراتفر یاین رب هبرجت تیفیک دهدیم ناشن
   هوب یو تیاوضر و    رگوشدرگ هوبرجت ریثأوت یسررب هب یشهو پ رد (2015) 0یوکرا و لنوتلا .دنک یم لیدعت ار لماع
     نیریاوس هوب یرگوشدرگ دوصقم هب رفس هیصوت هب لیامت و رگشدرگ ینهذ یریگرد نیب هلبار رد یجنایم ریغتم ناونع
  رفوس هیصوت هب لیامت و ینهذ یریگرد نیب هلبار تیاضر و هبرجت تیفیک دهد یم ناشن اهنآ شهو پ جیاتن .دنتخادرپ
 .دنک یم لیدعت ار نیریاس هب یرگشدرگ دصقم هب

                                                                                                                                                                
1 Altunel & Erkut 
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  هوعماج .تسا یشیامیپ-یفیصوت عون زا اه هداد یروآ عمج شور رظن زا و هدوب یدربراک فده رظن زا رضاح شهو پ
 سدقم رهش هب 3390 تشهبیدرا و نیدرورف رد هک تسا یجراخ نارگشدرگ زا هتسد نآ لماش رضاح شهو پ یرامآ
 و یرموک .دش هدافتسا (9015) یل و یرموک طسوت هدش هئارا یوگلا زا هنومن مجح نییعت روظنم هب .دناهدرک رفس مق
   رایوسب هونومن 12    دادوعت هوک دوننک یوم نایب یلماع لیلحت  اجنا یارب زاین دروم هنومن مجح اب طابترا رد (9015) 0یل
   ووخ رایسب هنومن 112 دادعت ، وخ هنومن 119 دادعت ،بسانم هنومن 115 دادعت ،فیعض هنومن 110 دادعت ،فیعض
   ووخ رایسب هنومن دادعت اه نآ رظن ساسا رب هک ییات 112 هنومن دادعت ور نیا زا .دشابیم یلاع هنومن 1110 دادعت و
 هدافتسا یبیکرت یریگهنومن شور زا شهو پ نیا رد .دش  اختنا هنومن مجح ناونع هب تسا یلماع لیلحت  اجنا یارب
     رد و دوش  اوختنا یتواوضق یرووص هب یرامآ هعماج یاضعا عمجت زکرم یلصا یاهلته لوا هلحرم رد .تسا هدش
 .دیدرگ عیزوت اهلته نیا رد دنتشاد یراکمه هب لیامت هک یدارفا نیب یفداصت یروص هب همانشسرپ دعب هلحرم
       هوبرجت تویفیک هونیمز رد شهو وپ هنیوشیپ روروم اب لاؤس 02 یواح یا همانشسرپ ،شهو پ یاههداد یروآدرگ یارب
  تویعمج یاهریغتم هب طوبرم زین لاؤس 1 و شهو پ یلصا ریغتم هب طوبرم لاؤس 94 هک دش یحارط رگشدرگ یبهذم
 ناگربخ رایتخا رد همانشسرپ ،ناگربخ رظن ساسا رب همانشسرپ ییاوتحم و یروص ییاور یبایزرا یارب .تسا یتخانش
 .تفرگ رارق

 ناگربخ همانشسرپ یلک بلاق .1 لودج

 (شسرپ) هیوگ هرامش ریغتم

سانم
سا ب

 ت

سانم ًااتبسن
سا ب

 ت

سانمان
سا ب

 ت

      

 0 ،5  دادوعا بیترت هب «تسا بسانمان» و «تسا بسانم ًااتبسن» ،«تسا بسانم» یاه هنیزگ هب قوف لودج قبالم سپس
      و توفرگ راروق یوسررب درووم کویکفت هب ناگربخ رظن ساسا رب هیوگ ره لسکا رازفا  رن رد .دش هداد صاصتخا 1 و
   روب سپوس .دش یدنب عمج نکمم ی هجیتن ربکادح عومجم رب میسقت ناگربخ طسوت یباختنا یاه هنیزگ یددع عومجم
   هدروک بوسک ار 3/1 زا رتمک ناگربخ رظن قبط هک ییاه هیوگ ،یجنس هربخ یازایتما یدنب عمج زا لصاح جیاتن ساسا
      و .دندوش حالوصا ًااوضعب یولو ، وفح 11/1 ات 3/1 زایتما یاراد یاه هیوگ نینچمه .دندش فذح لماک روط هب ،دندوب
    ووهفم روظن زا   هوک یالاؤوس یخرب ناگربخ یخرب رظن قبط نینچمه .دندش  فح 11/1 یالاب زایتما یاراد یاههیوگ
    روظن اوب اوه  هویوگ ددجم ینیبزاب نینچمه و یحیرشت رظن قبط ،نیا رب نوزفا .دندش  اغدا رگیدکی اب دنتشاد تهباشم
 یافلآ بیرض زا همانشسرپ ییایاپ یسررب تهج .دندش حالصا رتشیب دوبهب فده اب زین اه هیوگ زا یخرب امنهار دیتاسا
    زا روظن درووم همانوشسرپ هک دهد یم ناشن و تسا 11/1 همانشسرپ لک یارب بیرض نیا .تسا هدش هدافتسا  ابنورک
  یاوه       یوگ یو صیوخلت یاروب) یفیوصوت راومآ زا شهو وپ یاههداد یسررب روظنم هب .تسا رادروخرب یبسانم ییایاپ
 .تسا هدش هدافتسا SPSS یرامآ رازفا  رن رد یطابنتسا و (یرامآ هنومن یاضعا یتخانش تیعمج

 یجنس هربخ تازایتما یدنب عمج 2 لودج

 هیوگ
 رب میسقت زایتما عمج
 زایتما ربکادح عمج

 هیوگ هجیتن
 رب میسقتزایتما عمج
 زایتما ربکادح عمج

 هجیتن

                                                                                                                                                                
1 Coumery and Lee 
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 فذح %29 45 هیوگ  %11 0 هیوگ 

 دش حالصا %13 25 هیوگ  %21 5 هیوگ

  %11 35 هیوگ فذح %22 9 هیوگ
 دش حالصا %11 15 هیوگ فذح %22 4 هیوگ

  %21 15 هیوگ  %11 2 هیوگ
  %21 35 هیوگ 90 و 1 اب  اغدا %12 3 هیوگ
 فذح %22 19 هیوگ  %11 1 هیوگ

 فذح %22 09 هیوگ فذح %14 1 هیوگ

 دش حالصا %13 59 هیوگ دش حالصا %13 3 هیوگ

 فذح %14 99 هیوگ 3 اب  اغدا %12 10 هیوگ

 دش حالصا %11 49 هیوگ 39 اب  اغدا و فذح %22 00 هیوگ

  %23 29 هیوگ 30 اب  اغدا %23 50 هیوگ
 دش حالصا %23 39 هیوگ 1 لاؤس اب  اغدا %11 90 هیوگ

 فذح %22 19 هیوگ  %11 40 هیوگ

 فذح %29 19 هیوگ 94 لاؤس اب  اغدا %11 20 هیوگ

 فذح %29 39 هیوگ دش حالصا %23 30 هیوگ

  %21 14 هیوگ دش حالصا %21 10 هیوگ
 94 اب  اغدا و فذح %14 04 هیوگ فذح %19 10 هیوگ

 فذح %12 54 هیوگ  %11 30 هیوگ

 دش حالصا %11 94 هیوگ 35 لاؤس اب  اغدا %22 15 هیوگ

 فذح %24 05 هیوگ

 39 اب  اغدا و فذح %24 55 هیوگ

 39 لاؤس اب  اغدا و فذح %13 95 هیوگ

 اههداد لیلحت و هیزجت
      هونومن یاوضعا یتخانوش تویعمج یاوه یگ یو ادتبا روظنم نیا هب .تسا هدش هئارا تمسق نیا رد شهو پ یاه هتفای
 .تسا هدش هئارا 9 لودج رد یرامآ

 یرامآ ونومن یاضعا یتخانش تیعمج یاه یگژیو .1 لودج

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شهو پ یاه هتفای :عبنم

      لویلحت کوینکت زا ؟توسی  رگوشدرگ یبهذوم هبرجت تیفیک  وهفم هکنیا رب ینبم شهو پ یلصا شسرپ هب خساپ یارب
    یبهذوم هوبرجت تویفیک داعبا و ناهنپ یاهریغتم یزاسراکشآ روظنم هب و اتسار نیا رد .تسا هدش هدافتسا یفاشتکا یلماع
  نوومز  آ ،یفاوشتکا یلماوع لیلحت  اجنا زا لبق .تسا هدش هدافتسا یفاشتکا یلماع لیلحت زا ،مق رهش یجراخ نارگشدرگ
 :دش داجیا ریز یرامآ یاه ضرف نومزآ نیا  اجنا یارب .دش ارجا یلماع لیلحت  اجنا یارب هنومن تیافک
 .تسین  زال تیافک یاراد یلماع لیلحت یارب هنومن :رفص ضرف

 قلطم یناوارف اههورگ اهریغتم

 نونکات مق هب رفس یاعفد دادعت

 19 رفص

 تیسنج
 33 5-0 315 درم
 310 4 -9 430 نز

 یالیصحت

 050 راب 2 زا شیب 25 ییادتبا
 13 هلسوتم

 ناهارمه دادعت

 21 سک چیه
 110 رفن ود یلا کی 93 سناسیل
 93 رفن 4 یلا هس 93 رتالاب عطاقم

 140 رفن 2 زا شیب 11 درجم لهأت تیعضو
 115 لهأتم

 مق هب رفس یزیرهمانرب
 220 درف دوخ طسوت

 نس

 41 یترفاسم سناژآ طسوت 1 15 زا رتمک
 320 نارگید طسوت 12 19 -15
19- 14 23 
14- 12 250 
 000 12 زا رتشیب



 1397 ناتسبات ،موس هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 87

 .تسا  زال تیافک یاراد یلماع لیلحت یارب هنومن :کی ضرف
 KMO و تلتراب یاه هرامآ .4 لودج

  هنومن تیافک نومزآ جیاتن ریغتم

 نارگشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک

 KMO 151/1 هنومن تیافک صخاش

 131/4104 رئوکسا یاک رادقم تلتراب نومزآ

 130 یدازآ هجرد

 111/1 یرادانعم حلس

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

  هدونهد    ناوشن ،دوشاب روتکیدزن کی هب ددع نیا ه ره .دمآ تسد هب 151/1 اب ربارب ریام -نزیاک صخاش رادقم ،لودج یانبم رب
  ناووت ی وم  قووف لودج رد هدش هئارا جیاتن ساسا رب نیاربانب .تسا یفاشتکا یلماع لیلحت  اجنا یارب اه هداد رتشیب ندوب بسانم
    نوومزآ نیونچمه .دنتوسه بسانم رایسب یفاشتکا یلماع لیلحت یارب نارگشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک هب طوبرم یالاؤس تفگ
   بوسانم یلماوع لیلحت یارب یراکشآ یاهریغتم ًاالوصا .دهد یم رارق شجنس دروم ار اه هیوگ نایم ینورد  اجسنا نازیم تلتراب
 نیا یرادانعم حلس تسا هدش هداد ناشن لودج رد هک هنوگنامه .دنشاب هتشاد رگیدمه اب یدایز ینورد  اجسنا نازیم هک دنتسه
 هجیتن رد .دوش یم در رفص ضرف %23 نانیمطا حلس رد ،تسا رتمک دصرد 2 یالخ حلس زا نو  هک تسا رفص اب ربارب نومزآ
   کارترشا نازریم     .دنتوسه بوسانم یفاوشتکا یلماوع لیلحت  اجنا یارب و دنراد ییالاب ینورد  اجسنا اه هیوگ درک اعدا ناوت یم

 .تسا هدش هداد ناشن ریز لودج رد اهریغتم یلماع کارتشا نازیم اب لک سنایراو ای اهریغتم
 اه هیوگ یارب اه لماع جارختسا زا دعب و هیلوا کارتشا نازیم 5 لودج

 

 هدش نییعت یاه لماع ییاناوت هدننک نایب و تسا دصرد 12 زا رتشیب اه کارتشا نازیم همه دوش یم هدهاشم هک روط نامه
 .دوش یم هدهاشم زین ییاه یوافت ،کارتشا ریداقم نیب رد نیا دوجو اب .تسا هعلالم دروم یاهریغتم سنایراو نییبت رد
  هوک تسا 052/1 اب ربارب 30 هیوگ کارتشا نازیم و دراد ار کارتشا نیرتشیب هک 101/1 اب ربارب 10 هیوگ کارتشا رادقم
 .تسا 2/1 زا شیب اه هیوگ همه کارتشا ،لک رد اما دراد اه هیوگ نایم رد ار کارتشا نازیم نیرتمک

 اه لماع جارختسا زا دعب کارتشا هیلوا کارتشا هیوگ

 591/1 0 0 هیوگ

 013/1 0 5 هیوگ

 143/1 0 9 هیوگ

 143/1 0 4 هیوگ

 342/1 0 2 هیوگ

 493/1 0 3 هیوگ

 131/1 0 1 هیوگ

 111/1 0 1 هیوگ

 142/1 0 3 هیوگ

 953/1 0 10 هیوگ

 392/1 0 00 هیوگ

 411/1 0 50 هیوگ

 493/1 0 90 هیوگ

 511/1 0 40 هیوگ

 222/1 0 20 هیوگ

 052/1 0 30 هیوگ

 101/1 0 10 هیوگ

 592/1 0 10 هیوگ

 132/1 0 30 هیوگ

 103/1 0 15 هیوگ
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  ناوشن سیرتام نیا رد شخر  زا دعب اه لماع رد اه  هیوگ مهس .دهد یم ناشن ار هتفای نارود لماع سیرتام ریز لودج
 .تسا رادانعم تفگ ناوت یم ،دشاب هتشاد الاب یگتسبمه لماع اب هیوگ اج ره .تسا هدش هداد

 لماع رد اه هیوگ مهس نییعت یارب هتفای نارود لماع سیرتام .6 لودج
 اهریغتم یارب هدش هتفرگ رظن رد یاه لماع

 هیوگ هرامش
 لوا  ود  وس  راه  مجنپ
 0 هیوگ 315/1 140/1 111/1 110/1 910/1
 5 هیوگ 315/1 -350/1 101/1 450/1 133/1
 9 هیوگ 115/1 043/1 491/1 139/1 101/1
 4 هیوگ 911/1 211/1 120/1 531/1 -551/1
 2 هیوگ 440/1 101/1 -031/1 551/1 350/1
 3 هیوگ 011/1 301/1 331/1 459/1 341/1
 1 هیوگ 010/1 350/1 031/1 191/1 511/1
 1 هیوگ 311/1 015/1 140/1 311/1 311/1
 3 هیوگ 020/1 201/1 -301/1 143/1 409/1
 10 هیوگ 531/1 020/1 945/1 991/1 911/1
 00 هیوگ 230/1 954/1 150/1 522/1 421/1
 50 هیوگ 340/1 411/1 211/1 010/1 130/1
 90 هیوگ 130/1 039/1 011/1 033/1 310/1
 40 هیوگ -301/1 050/1 020/1 230/1 041/1
 20 هیوگ 953/1 931/1 110/1 115/1 525/1
 30 هیوگ 913/1 -091/1 110/1 350/1 141/1
 10 هیوگ 190/1 210/1 930/1 201/1 221/1
 10 هیوگ 012/1 -115/1 054/1 335/1 121/1
 30 هیوگ 392/1 235/1 590/1 194/1 -551/1
 15 هیوگ 233/1 355/1 130/1 951/1 110/1

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 ،1  یاوه هیوگ ،بیترت هب هک تسا ییاسانش لباق هیوگ 15 زا لماع جنپ ،دهد یم ناشن 00-4 لودج جیاتن هک روط نامه
 ،10 ،3  یاوه  هویوگ ، وس لماع ،50 و 1 ،0 یاه هیوگ ، ود لماع ،3 ات 9 یاه هیوگ ،لوا لماع ،15 و 30 ،10 ،30 ،20
 .دنهد یم لیکشت ار مجنپ لماع ،10 و 40 ،5 یاه هیوگ ،تیاهن رد و  راه  لماع ،90 و 00
     یبهذوم هوبرجت تویفیک یاوه لماع یارب سنایراو دصرد یعمجت یناوارف و ه یو رادقم سنایراو دصرد و ه یو رادقم
 .تسا هدش هداد ناشن ریز لودج رد .تسا هدش هداد ناشن لیذ لودج رد نارگشدرگ

 (هتفای شخرچ) هدش جارختسا یاه لماع یعمجت سنایراو دصرد  و  سنایراو دصرد ،هژیو رادقم .7 لودج
  ابنورک یافلآ سنایراو دصرد یعمجت یناوارف ه یو رادقم سنایراو دصرد ه یو رادقم  (دعب) لماع
 211/1 114/40 114/40 111/5 لوا
 321/1 331/15 333/90 141/5  ود
 251/1 499/14 295/50 144/5  وس
 531/1 912/52 110/50 494/5  راه 
 111/1 113/93 210/00 055/5 مجنپ

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

  یبهذوم هبرجت تیفیک سنایراو %113/93 عومجم رد هدش ییاسانش لماع جنپ تفگ ناوت یم 50-4 لودج هب هجوت اب
      نیویبت ار نارگوشدرگ یبهذوم هوبرجت تویفیک سنایراو زا یزی ان دصرد زین لماوعریاس .دننک یم نییبت ار نارگشدرگ
 .دندشن هتفرگ رظن رد ،دنتشاد شخر  زا لبق کی نازیم زا رتمک ه یو رادقم هکنیا لیلد هب هک دننک یم
   هوک دونراد 1/1  زا شیوب یافلآ داعبا یمامت داد ناشن هجیتن و دش هبساحم فلتخم داعبا یارب  ابنورک یافلآ ،یفرط زا
 .تسا بسانم داعبا ینورد یگتسبمه دهد یم ناشن
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   رادوقم .دووش  یوم نییبت لماع طسوت هک تساهریغتم لک سنایراو زا یتبسن لماع ره ه یو ریداقم هک تشاد هجوت دیاب
 نیا ندوب نییاپ ،تسا هبساحم لباق لماع نآ رد اه هیوگ همه هب طوبرم یلماع یاهراب یاروذجم عومجم قیرط زا ه یو
   هوک رووط نامه .تسا هتشاد اهریغتم سنایراو نییبت رد یمک شقن لماع نآ هک تسا انعم نیا هب لماع کی یارب رادقم
     سکاومیراو شور هوب ار هدومآ توسد   هوب یاوه لماع رگا .دنراد ار اه سنایراو نییبت تیلباق لماع جنپ دوش یم هدهاشم
  سناویراو زا  دوصرد 210/00 و ،110/50 ،295/50 ،11/90 ،14/40 ،بیترت هب ،مجنپ ات لوا یاه لماع ،میهد شخر 
 .دوش ییاسانش داعبا زا کیره تسا هدش یعس همادا رد .دننک یم نییبت ار رگشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک ریغتم
 زا :(1) هیوگ :تسا ریز روما هب طوبرم هدش هدافتسا نآ شجنس یارب 15 و 30 ،10 ،30 ،20 ،1 یاه هیوگ هک لوا دعب
  هدهاوشم  اوب :(20) ه ویوگ  . دوش دنم هرهب اه هظعوم و اهدنپ و (ع) تیب لها یایاور لبم ینید یاه شزرا و اه شزومآ
  رهوش  یخیراوت  یبهذوم  نکاوما زا دیدزاب نمض :(30) هیوگ . دش انشآ یمالسا یرامعم کبس اب رهلم  رح رد اه هینبا
   تویب لوها هریس و یگدنز کبس اب :(10) هیوگ . دش انشآ نآ هچخیرات اب (...و  اما هناخ ،هموصعم یرضح هناخ لبم)
  اوب :(15) هیوگ . دش انشآ تیودهم رواب و گنهرف اب :(30) هیوگ . داد رارق یگدنز رد وگلا ناونع هب و  دش انشآ (ع)
 . دش انشآ املع هریس و راثآ
 زا  دوعب :(9) ه ویوگ  .توسا ریز روما هب طوبرم ،تسا هدش هدافتسا نآ شجنس یارب 3 و 2 ،4 ،9 یاه هیوگ هک  ود دعب
  توسد  نوم هب یدنیاشوخ ساسحا (...و کربتم یابن ،کمن ، آ ،اذغ دننام)  رح رد یاروذن و یاکربت زا یدنمهرهب
  یاوه  سرتوسا :(2) ه ویوگ  .دروک مهارف میارب ار دنوادخ هب  رقت سح تصرف هکربتم نکاما رد روضح :(4) هیوگ .داد
     یروضح  روح یراویز اوب :(3) ه ویوگ       . دوش رادرووخرب یوحور شومارآ زا و دوش هتوساک یرایز اب یگدنز هرمزور
 . دش رتنیبشوخ نآ هب تبسن و هدش رتراودیما یگدنز هب اهیلع هللا  السهموصعم
  یراویز هب :(0) هیوگ :تسا ریز روما هب طوبرم ،تسا هدش هدافتسا نآ شجنس یارب 50 و 1،0 یاههیوگ هک  وس دعب
 و  یوویند  تویقفوم  یاروب :(1) ه ویوگ .  دروک بسک یونعم هرهب و هدرب یذل و هدش فرشم هکربتم عاقب و ناگدازماما
 :(50) ه ویوگ .  دروک  اوعد  ناروگید و  دووخ (...و ناگتشذگ یارب شزرمآ بلط ،نارامیب یافش ،یالکشم لح) یورخا
 . درب یونعم  ح و هدروآ اج هب ار ...و (جع) نامز  اما زامن لبم یبحتسم لامعا
  اوب :(3) هیوگ :تسا ریز روما هب طوبرم ،تسا هدش هدافتسا نآ شجنس یارب 90 و 00 ،10 ،3 یاههیوگ هک  راه  دعب
 یرود  یوقالخا  لوئاذر زا  اوت متسب دهع دوخ اب :(10) هیوگ .منک تیوقت دوخ رد ار یقالخا لئاضف ات متسب دهع دوخ
 :(90 ) هویوگ .مشاب هتشاد دوخ یگدنز یارب تیونعم اب  أوت یرت یدج و دیدج همانرب متفرگ میمصت :(00) هیوگ .منک
 .مهد ناشن دوخ زا یرتشیب هجوت ینید ضئارف یادا هب تبسن هدنیآ رد متفرگ میمصت
 زا :(5       ) هویوگ :توسا رویز رووما هوب طووبرم ،توسا هدش هدافتسا نآ شجنس یارب 10 ،40 ،5 یاههیوگ هک مجنپ دعب
 رد :(40   ) هویوگ . دروک یرادویرخ دوبدای ناونع هب (...و زامناج ،ردا  ،حیبست ،رتشگنا ،رهُچم دننام) یبهذم یالوصحم
 دندرک یم راتفر ینابرهم اب هکربتم نکاما  ادخ :(10) هیوگ . درک رارقرب یبسانم طابترا ناناملسم رگید اب یبهذم نکاما
 . درکن ییاهنت و تبرغ ساسحا هک یروط
    روه زاویتما رووظنم نیا هب .دش هدافتسا هنومن کت یت نومزآ زا ،نارگشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک تیعضو یسررب یارب
 ساسا رب .دش هبساحم یریگنیگنایم زا هدافتسا اب همانشسرپ قیرط زا هدش یروآ عمج یاه هداد هب هجوت اب داعبا زا کی
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      ،دوشاب راداونعم هوک یترووص رد رویغتم ره نیگنایم یارب 9 زا رتالاب رادقم یرکیل یا هجرد جنپ فیط رد ،ناگربخ رظن
 9   نازویم اوب ربارب ربکادح ریغتم کی زایتما هچنان  ،نیاربانب .دراد رارق بسانم تیعضو ردریغتم نآ هک تسا نیا رگنایب
 .تسا هدش نایب ریز لودج رد یت نومزآ جیاتن .دوش یمن هتخانش بسانم نآ تیعضو ،(ندوبرادانعم یروصرد) دشاب

 نارگشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک تیعضو یسررب یارب یت نومزآ جیاتن .3 لودج
 9 =یت ضورفم رادقم

 نیگنایم
 

 %23 نانیمطا حلس
 یرادانعم بیرض نیگنایم یوافت

 هوووووووجرد
 یدازآ

 یت رادقم
 دعب / ریغتم

  نییاپ دح الاب دح
 یبهذم هبرجت تیفیک 141/9 511/35 334 111/1 341/1 533/1 011/1
 لوا دعب 111/9 913/05 334 111/1 111/1 311/1 021/1

  ود دعب 544/4 243/14 334 111/1 544/0 419/0 112/0
  وس دعب 534/9 532/3 334 111/1 034/1 339/1 122/1
  راه  دعب 921/9 924/30 334 111/1 921/1 113/1 351/1
 مجنپ دعب 351/9 553/1 334 292/1 351/1 -931/1 550/1

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

     رد نییاوپ و الاوب دوح و دوشاب (21/1 ) نوومزآ یالخ حلس زا رتمک یرادانعم بیرض هچنان  یت نومزآ لیلحت یارب
    .دراد راروق بوسانم تیعوضو رد رظن دروم ریغتم ،دشاب 9 ددع زا شیب رظن دروم ریغتم نیگنایم و هدوب تببم هدودحم
  نارگوشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک لک یارب و ، راه  ، وس ، ود ،لوا داعبا یارب یرادانعم بیرض ،90-4 لودج قبط
   ودراد راروق توببم هد ودوحم رد دراوم نیا یمامت رد نییاپ و الاب دح هک اجنآ زا و ،تسا 21/1 زا رتمک و رفص اب ربارب
     راوه  ، ووس ، ود ،لوا داوعبا و رگشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک ،نیاربانب .تسا 9 ضورفم ددع زا شیب نیگنایم ددع
 رد ،تسا 21/1 زا شیب ،هدش ییاسانش مجنپ دعب یارب یرادانعم بیرض ،یفرط زا .تسا بسانم نایوگخساپ رظن زا نآ
   نویا زا .توسا بسانمان نایوگخساپ رظن زا دعب نیا تیعضو ،نیاربانب تسا رفص ددع لماش نییاپ و الاب دح ،نیب نیا
 .تسا هتشادن تیمها مق رهش هب هدرکرفس یجراخ نارگشدرگ یارب نادن  مجنپ دعب تفگ ناوت یم ور
 تاداهنشیپ و یریگهجیتن
   شهو وپ یاوهشسرپ هب خساپ یارب .دوب رگشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک یزادرپ وهفم و ییاسانش رضاح شهو پ فده
    هوبرجت هزووح اوب طبترم یایبدا ،مق رهش یجراخ نارگشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک داعبا و اهصخاش ییاسانش تهج
    یبهذوم هوبرجت اوب طبترم یاهصخاش و نیوانع و دش رورم هتفای  اظن روط هب یبهذم یرگشدرگ و رگشدرگ یبهذم
      زاوین درووم یالیدوعت و یاحالوصا و دوش هداد رارق ناگربخ رایتخا رد اهصخاش نیا سپس .دش ییاسانش رگشدرگ
 هچخیرات اب ییانشآ .0 :دمآ تسد هب نارگشدرگ نایم همانشسرپ عیزوت تهج لیذ یاهصخاش تیاهن رد و دش لامعا
    کبوس اوب ییانوشآ .4  ؛اوملع هریس و راثآ اب ییانشآ .9 ؛تیودهم گنهرف و رواب اب ییانشآ .5 ؛یبهذم و یخیرات نکاما
   لاومعا  اوجنا .3   ؛یگدونز رد نآ نداد راروق وگلا و   الوسلا مهیلعتیب لها هریس و کبس اب ندش انشآ .2 ؛یمالسا یرامعم
  و ناوگدازماما یرایز .1 ؛نارگید و دوخ یورخا و یویند تیقفؤم یارب اعد .1 ؛یونعم یذل زا یدنمهرهب و یبحتسم
   هرومزور یاوهسرتسا شهاک .10 ؛یرایز اب دنوادخ هب  رقت سح ندش مهارف .3 ؛یونعم  ح بسک و هکربتم عاقب
 .50 ؛ رح رد یاروذن و یاکربت زا یدنمهرهب لیلد هب یدنسرخ ساسحا .00 ؛یحور شمارآ زا یرادروخرب و یگدنز
 .40  ؛یگدونز رد تیونعم اب  أوت و یدج یزیرهمانرب یارب یریگمیمصت .90 ؛یگدنز هب ندش رتنیبشوخ و رتراودیما
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 ؛یقالخا لئاذر زا یرود یارب نتسب دهع .20 ؛یگدنز رد ینید ضئارف یادا رد رتشیب هجوت صوصخ رد یریگمیمصت
    اوب بوسانم طاوبترا .10  ؛یونید یاهشزرا و اهشزومآ زا یدنمهرهب .10 ؛یقالخا لئاضف تیوقت یارب نتسب دهع .30
 . ادخ هنانابرهم راتفر .15 ؛یبهذم یالوصحم یرادیرخ .30 ؛ناناملسم رگید
     لویلحت زا رگوشدرگ یبهذوم هوبرجت تیفیک داعبا ییاسانش تهج اههمانشسرپ یروآ عمج و عیزوت اب ،دعب هلحرم رد
 :دش ییاسانش دعب جنپ تیاهن رد و هدافتسا یفاشتکا یلماع

 رگشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک یاهصخاش و داعبا .3 لودج
 اه صخاش داعبا

 ینید ییازفا شناد

 یبهذم و یخیرات نکاما هچخیرات اب ییانشآ

 تیودهم گنهرف و رواب اب ییانشآ

 املع هریس و راثآ اب ییانشآ

 یمالسا یرامعم کبس اب ییانشآ

   رد نآ نداد راروق ووگلا و    الوسلا مهیولع تیب لها هریس و کبس اب ندش انشآ
 یگدنز

 ینید یاهشزرا و اهشزومآ زا یدنمهرهب

 یتخانشناور

 دنوادخ هب  رقت سح ندش مهارف

 یحور شمارآ زا یرادروخرب و یگدنز هرمزور یاه سرتسا شهاک

  رح رد یاروذن و یاکربت زا یدنم هرهب لیلد هب یدنسرخ ساسحا

 یگدنز هب ندش رت نیب شوخ و رتراودیما

 یترایز

 یونعم  ح بسک و هکربتم عاقب و ناگدازماما یرایز

 نارگید و دوخ یورخا و یویند تیقفؤم یارب اعد

 یونعم یذل زا یدنمهرهب و یبحتسم لامعا  اجنا

 یدابع - یقالخا

 یگدنز رد تیونعم اب  أوت و یدج یزیرهمانرب یارب یریگمیمصت

 یگدنز رد ینید ضئارف یادا رد رتشیب هجوت صوصخ رد یریگمیمصت

 یقالخا لئاذر زا یرود یارب نتسب دهع

 یقالخا لئاضف تیوقت یارب نتسب دهع

 -  یوگنهرف یالماعت
 یعامتجا

 ناناملسم رگید اب بسانم طابترا

 یبهذم یالوصحم یرادیرخ

  ادخ هنانابرهم راتفر

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 ینید ییازفا شناد .1
  هوچخیرات اب ییانشآ (0) :زا تسا یرابع دش ییاسانش دعب نیا یارب هک ییاهصخاش اههداد لیلحت و هیزجت یانبم رب
 کبس اب ییانشآ (4) ،املع هریس و راثآ اب ییانشآ (9) ،تیودهم گنهرف و رواب اب ییانشآ (5) ،یبهذم و یخیرات نکاما
 و    الوسلا مهیولعتیب لها هریس و کبس اب ندش انشآ (3) ،ینید یاهشزرا و اهشزومآ زا یدنمهرهب (2) ،یمالسا یرامعم
 .یگدنز رد نآ نداد رارق وگلا
    راوک هوب اوههرانم و اهدبنگ یور رب ییابیز و عونتم ینییزت و یرنه یاهراک  اوهیلع هللا  السهموصعم یرضح رهلم  رح رد
     حیروض فاروطا یاوهراوید .توسا هدش نیزم یمالسا یرامعم کبس هب ییاهرجآ و یشاک ،الط اب اههرانم .تسا هتفر
    و هتوسدلگ و دوبنگ ،اوه هراونم هدهاشم اب رگشدرگ اذل تسا هدش یراک یشاک نآرق یایآ هب شقنم یاهیشاک اب رهلم
     یروضح هاوگتماقا موق رهوش یبهذم -یخیرات یاههبذاج رگید زا .دوشیم انشآ یمالسا یرامعم کبس اب  رح یاهانب
    تویب زا نارگوشدرگ دویدزاب یرگشدرگ و یترایز یاهروت یاههمانرب زا یکی .دشابیم «رونلا تیب» اهیلع هللا  الس هموصعم
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  یاوه   هومانرب هولمج زا .دونک یوم انشآ یرضح همانیگدنز و یخیرات هناخ نیا هچخیرات اب ار نارگشدرگ هک تسا رونلا
      هوب یجراوخ نارگوشدرگ یاروب عوونتم یبهذم یاههمانرب و تفرعم یاههقلح لیکشت نارکمج سدقم دجسم تیلوت
   تیودوهم گونهرف و تیودهم اب طبترم ثحابم تفرعم یاههقلح نیا یاوتحم .دشابیم دجسم رد نانآ روضح  اگنه
    یوسیلگنا و ودرا ،یوبرع یاوه   ناوبز هوب رگوشدرگ عون اب بسانتم نارکمج سدقم دجسم یبهذم یاههمانرب .دشابیم
  دجوسم و   اوهیلع هللا  الوس     همووصعم یروضح  روح هوک یبهذم یاهتسشن و تفرعم یاههقلح ،اههمانرب .دوشیم رازگرب
   یجراوخ ناروئاز و نارگشدرگ یارب   الوسلا مهیلعراهطا همئا دالیم لبم ه یو یاهتبسانم رد صوصخ هب نارکمج سدقم
   یاویاور ناویب لبم یبهذم یاهشزومآ زا ار نانآ نینچمه ،دنکیم انشآ تیب لها هریس و کبس ار نانآ دننکیم رازگرب
-  هوبذاج زا دووخ هک دنتسه نفد یگرزب ینید ریهاشم و املع رهلم  رح رد .دزاسیم دنمهرهب ناشیا یبهذم و یقالخا
 همالع ،یدرجورب ،تجهب ،یرهلم دیهش ،ینیدلاءاهب یایآ یارضح هلمج زا ؛دشابیم مق رهش یبهذم – یخیرات یاه
     نارگوشدرگ یاروب هوک توسا یدرگ  رح یاهروت رهلم  رح للملا نیب هرادا یاههمانرب زا یکی .درک هراشا ییابطابط
    زا یلاومجا یوفرعم و دوشاب  یوم اوملع همانیگدنز اب نارئاز ییانشآ روت نیا یاههمانرب زا یکی .دنکیم رازگرب یجراخ
- یوم ار رگشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک زا دعب نیا نیاربانب .دشابیم رهلم  رح رد نوفدم درزب یاملع یگدنز کبس
   و راوثآ ،تیودوهم گنهرف و رواب ،تیب لها هریس و کبس اب ار رگشدرگ دعب نیا .داهن  ان ینید ییازفا شناد دعب ناوت
  و اوه  شزوومآ زا و دزاوسیم انشآ یبهذم -یخیرات نکاما همانیگدنز و هچخیرات و یمالسا یرامعم کبس ،املع هریس
 یجراخ نارگشدرگ روضح تصرف زا هک دوشیم داهنشیپ دعب نیا هعسوت تهج اذل .دزاسیم دنمهرهب ینید یاهشزرا
     و یونیمخ  اوما لوبم نوید ناگرزب یفرعم تهج ییاهروشورب عیزوت و شخپ هب تبسن و دوش هدافتسا رهلم  رح رد
  یلوصمظعا ربمایپ ریسم نیب رد درزب یاهدروبیب و اهولبات زا ؛دوش  ادقا دنتسه نفد رهلم  رح رد هک ییاملع زا رایسب
 زا یبلالم ای و تیودهم اب طبترم ثیداحا و ینید – یقالخا ثیداحا نتشاذگ شیامن هب و بصن تهج ملس و هلآ و هیلع هللا
     ریبادوت یوناریا رویغ ناروئاز هرادا هعسوت و شرتسگ هب تبسن ؛دوش هدافتسا ودرا ،یسیلگنا ،یبرع نابز هب نید ناگرزب
 هرادا  نویا یاهراوید رد بصن تهج ینید و یقالخا یانایب لماش ییاهرتسوپ و اهشرفولبات زا و دوش هدیشیدنا  زال
      ثارویم نامزاوس طوسوت یجراوخ یاوه  ناوبز هوب مق ناتسا یبهذم یرگشدرگ رازفا  رن ؛دریذپ یروص  زال یامادقا
    نارگوشدرگ هوب و دووش یحارط نارکمج سدقم دجسم و رهلم  رح للملا نیب روما یراکمه اب رگشدرگ و یگنهرف
  یاروب ه یو یاههمانرب هب تبسن دنهدیم لیکشت ناوناب ار نارگشدرگ زا یعیسو مجح هک نیا هب هجوت اب ؛دوش یفرعم
   روح کیدزن یاهلته و دوش ریبدت دوخ یارظن و یاهبش نایب تهج نانآ صتخم یاههورگراک ،یاقباسم لبم ناوناب
 .دوش هتخاس و یحارط یمالسا یرامعم ساسا رب
 یتخانشناور .5
   سوح ندوش مهارف (0) :زا تسا یرابع دش ییاسانش دعب نیا یارب هک ییاهصخاش اههداد لیلحت و هیزجت یانبم رب
  هوب یدنسرخ ساسحا (9) ،یحور شمارآ زا یرادروخرب و یگدنز هرمزور یاهسرتسا شهاک (5) ،دنوادخ هب  رقت
       هوبرجت رد رگوشدرگ .یگدونز هوب ندوش روتنیبشوخ و رتراودیما (4) ، رح رد یاروذن و یاکربت زا یدنمهرهب لیلد
   الوسلا هیلعتجح یرضح و اهیلع هللا  الس هموصعم یرضح هب یهاگآ و لاعتم رداق  اقم رد دنوادخ هب یهاگآ ،دوخ یرایز
  ،شومارآ ساسحا و دنک فصو ار نآ دناوتیم یو هک دراد دوجو دنوادخ هلساو ناونعهب   الوسلا مهیلعراهطا همئا ریاس و
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    شومرآ هوب ار وا یراویز و دهدیم همتاخ دوخ یگتشگرس هب یرایز اب رگشدرگ .ددرگ رهاظ وا رد عوشخ و عوضخ
         و شومارآ زا یناوغمرا ،دنیاوشوخان و راووشد طیاروش رد ه ویو هوب یراویز هبرجت و یبهذم هبرجت نیاربانب ،دناسریم
 .دنکیم مهارف رئاز و رگشدرگ یارب تیاضر
  و ناویناریا  نیوب یا       ه ویو راوبتعا یبهذوم روظن زا ناروکمج سدوقم دجوسم و اهیلع هللا  الس هموصعم یرضح رهلم  رح
 رئاز .دشابیم یناور و یحور شمارآ یارب یبسانم یاهناکم ناراوگرزب نیا فیرش عجضمو دراد یجراخ نارگشدرگ
  هوک ییاضف ،تسا یناحور یاضف  رح یاضف .درگنیم یلاعت قح ششخب و تمحر رهظم ناونع هب ناراوگرزب نیا هب
   فالوخ یاوه  لومعلا سوکع یالکشم ربارب رد دزاسیم راداو ار رئاز و رگشدرگ و دنکیم کیرحت ار یناسنا فطاوع
    ندروک ناویب زا روئاز یرایز رد .یراز و هیرگ ای و زاین و زار نوچمه ییاهلمعلا سکع دهد زورب دوخ یداع یگدنز
   نآ روظن و یدونوادخ فلل و دمآ دهاوخن دوجو هب وا رد تلاجخ ساسحا و دش دهاوخن هدافتسا وا هیلع ،یالکشم
  اوهنآ زا یرادهگن و  فح یارب رترب یتردق هکنیا هب دیما اب و دوشیم یو بیصن هک تسا یاهیده و هجیتن ،راوگرزب
    رد ناروکمج سدوقم دجوسم و   اوهیلع هللا  الوس  همووصعم یرضح ناتسآ تیلوت .دهدیم همادا دوخ یگدنز هب دراد دوجو
  و نارگوشدرگ ًااملسم .دزاسیم دنمهرهب  رح کربتم یاذغ زا ار اهیلع هللا  الس هموصعم یرضح نارئاز هبنشراه  یاهبش
 یاذغ کی ناونع هب دنکیم هئارا اهنآ هب رهلم  رح هک ییاذغ هب یجراخ نارئاز و نارگشدرگ صوصخلا یلع نارئاز
   زا یوصاخ سوح کی نآ هب تبسن هکلب ؛دوشیمن هتسیرگن دننکیم فرصم دوخ یاههاگتماقا و اهلته رد هک یلومعم
   کروبت یاذوغ نارگشدرگ هک تسا هدش هدهاشم رایسب نیاربانب .دراد دوجو هریغو یشخبافش سح ،کربت سح هلمج
      و ناتوسود و  اووقا ریاوس اوت هدونادرگزاب دوخ راید و رهش هب ار نآ و هداد رارق بسانم یدنبهتسب کی رد ار یترضح
   دوعب ناووت    یوم ار رگوشدرگ یبهذوم هوبرجت تیفیک زا دعب نیا نیاربانب .دنوش دنمهرهب کربت یاذغ نیا زا زین نایانشآ
-  سرتوسا یراویز اب ،دنکیم هبرجت ار دنوادخ هب  رقت سح یرایز اب رگشدرگ هک یدعب ینعی ،داهن  ان یتخانشناور
 دوشیم رتنیبشوخ نآ هب تبسن و هدش رتراودیما یگدنز هب ،دسریم یناور شمارآ هب و هتفای شهاک یگرمزور یاه
  دووشیم داهنشیپ دعب نیا هعسوت تهج اذل .دش دهاوخ دنسرخ و دنمهرهب  السلا مهیلعتیب لها هنامیرک یاهتفایض زا و
  نارگوشدرگ یارب نارکمج سدقم دجسم و رهلم  رح یکربت کمن و یابن ءادها و هنامیرک تفایض نو  ییاههمانرب
  رح للملا نیب روما طسوت  السلا مهیلع تیب لها تبقنم و حدم رد یناوخرعش یاقباسم ؛دبای شرتسگ و هعسوت یجراخ
  یگنهاومه اب  رح للملا نیب روما طسوت دیاب رما نیا هب تبسن تسا رکذ هب  زال ؛دوش رازگرب نارگشدرگ یارب رهلم
     زا ؛دریذوپ یرووص نارگوشدرگ یاوه  هاوگتماقا رد یناوسر عالطا ،دریگیم یروص یرگشدرگ و ثاریم نامزاس اب هک
 .دیآ لمع هب یوعد ه یو یاهمسارم و شیامه یرازگرب تهج هدش ناملسم هزات نارتخد
 یترایز .9
 و ناگدازماما یرایز (0) :زا تسا یرابع دش ییاسانش دعب نیا یارب هک ییاهصخاش اههداد لیلحت و هیزجت یانبم رب
 و یبحتسم لامعا  اجنا (9) ،نارگید و دوخ یورخا و یویند تیقفؤم یارب اعد (5) ،یونعم  ح بسک و هکربتم عاقب
 .یونعم یذل زا یدنمهرهب
       نیوب هوولج کوی هوک دنتوسه یوسدقم یاهناکم هلمج زا نارکمج سدقم دجسم و اهیلع هللا  الس هموصعم یرضح  رح
  اوفیا هریغ و اعد ،زامن دننام یبهذم لامعا  اجنا رد ار یساسا شقن سدقم ناکم ود نیا .دنراد عیشت ناهج رد یللملا



 13 ...یبهذم هبرجت تیفیک یزادرپموهفم و ییاسانش

       روح یوناریا رویغ ناروئاز هرادا اوی و ناوراک ریدم طسوت رهلم  رح هب دورو  اگنه یجراخ رگشدرگ و رئاز .دننکیم
  ابحتسا لیلد هب زین نارکمج سدقم دجسم .دهدیم  اجنا نآ قبط ار یرایز لمع و هدش انشآ یرایز  ادآ اب رهلم
 ییالاو هاگیاج زا هدش نایب سدقم ناکم نآ رد تسا هدش نایب  السلا هیلعنامز  اما فیرش زامن ندناوخ یارب هک یدکؤم
 ندناوخ هوحن هک تسا هدش هداد رارق ییاهرنب و اهولبات اهراوید یور رب دجسم یاهنحص لخاد رد .تسا رادروخرب
  روبارب هک زامن نیا ندناوخ تلیضف نینچمه و یسیلگنا و یبرع هلمج زا فلتخم یاهنابز هب ار  السلا هیلعنامز  اما زامن
 سپ زامن تلیضف زا یهاگآ اب یجراخ رئاز و رگشدرگ .تسا هدش نایب ،ادخ هناخ رد زامن تعکر ود ندناوخ اب تسا
 هب تبسن هاگآ ار اهیلع هللا  السهموصعم یرضح یجراخ رگشدرگ و رئاز .دوشیم رادروخرب یونعم  ح زا نآ ندناوخ زا
-  یوم اوعد تباجا هلساو و دراد ناشیا هنامیرک رظن هب هدیقع .دنادیم یهلا ضیف هلساو ار ناشیا و دنیبیم دوخ لاح
  یبهذوم هبرجت تیفیک زا دعب نیا نیاربانب .دنکیم اعد دوخ نایانشآ و ناتسود و هداوناخ ،دوخ یارب روظنم نیدب دناد
 و دوخ یورخا و یویند رد تیقفؤم یارب یرایز اب رگشدرگ هک یدعب ینعی ،داهن  ان یترایز دعب ناوتیم ار رگشدرگ
  دووشیم رادروخرب یونعم  ح زاو هداد  اجنا ار یبحتسم یاهزامن و یرایز لبم یبحتسم لامعا ،دنکیم اعد نارگید
  دووش    یوم داهنوشیپ دوعب نویا هعسوت تهج اذل .دنکیم بسک یونعم هرهب و هدرب یذل هکربتم عاقب یرایز اب لک رد و
   یوحرط ؛درویگ رارق همانترایز صتخم یاههسقق رد و دوش هیهت یرذآ ،ودرا ،یسیلگنا نابز هب همجرت اب ییاههمانترایز
  دووخ   رووشک هوب تشگزاب و رفس زا دعب یجراخ نارگشدرگ صتخم یزاجم یرایز  اجنا یارب تیاس ای و رازفا  رن
   رد صووصخلا یولع یجراخ ناوناب ه یو نآرق هسلج یرازگرب تهج نوتاخ همجن ناتسبش زا ؛دوش یفرعم و یحارط
 .دریذپ یروص  زال هدافتسا ناضمر کرابم هام
 یدابع-یقالخا .4
  یاروب یریگمیمصت (0) :زا تسا یرابع دش ییاسانش دعب نیا یارب هک ییاهصخاش اههداد لیلحت و هیزجت یانبم رب
  رد یونید ضئارف یادا رد رتشیب هجوت صوصخ رد یریگمیمصت (5) ،یگدنز رد تیونعم اب  أوت و یدج یزیرهمانرب
 .یقالخا لئاضف تیوقت یارب نتسب دهع (4) ،یقالخا لئاذر زا یرود یارب نتسب دهع (9) ،یگدنز
    روبارب رد شیاوهدوبمک و صقاوون یمامت اب هک دنکیم ساسحا دوخ رد اهیلع هللا  السهموصعم یرضح یرایز  اگنه رئاز
  قوللم لامک هب ار دوخ دنکیم شالت و دشابیم ارگلامک دوجوم کی ناسنا نو  و تسا هتفرگ رارق لماک ناسنا کی
    هوب هوک یوسک .دزاسیم ایهم یو یارب ار دوعص نیا  ابسا و دنکیم مهارف وا یارب ار هبرجت نیا یرایز ،دنک کیدزن
   زا یدووس چیوه ییوگ دنکن هبرجت و سح یحور لوحت چیه دوخ نورد رد و دوریم  السلا مهیلع تیب لها یرایز
 یتخس اب رود هار زا هک یجراخ رگشدرگ لاح دشاب لبق زا رتهب دیاب یرایز زا سپ ناسنا .تسا هدشن نآ دیاع یرایز
  یوتیبرت یاریثأت دناوتیم شروضح نیا دیآیم یرایز هب ناوارف قوش و روش اب و هدرک لمحت ار رفس جنر ،تقشم و
 .دشاب هتشاد یرتشیب
   یدویدج هومانرب   هوک درویگ یوم میمصت دهدیم تسد یو هب هک یونعم لاح نآ و یرایز اب یجراخ رئاز و رگشدرگ
 تئارق لبم رهلم  رح یاههمانرب و یرایز هک تفگ ناوتیم هنومن یارب دشاب هتشاد دوخ یگدنز رد تیونعم اب هارمه
    رد ناوسنا .دونک ادویپ  السلا مهیلعتیب لها و نآرق اب رتشیب سنا رگشدرگ دوشیم ببس ناضمر کرابم هام رد میرک نآرق
  دووخ زا یراتفر و لامعا هک دنکیم طرش دوخ اب هنارایشوه ،دنکیم ادیپ روزم اب هک یطابترا هب هجوت اب ،یرایز نیح
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      هوب دووخ توکرح یاروب ار هونیمز و دنک بلج دوخ هب ار  السلا مهیلع راهطا همئا و لاعتم دنوادخ تیاضر هک دهد ناشن
   داوی و بولق تقر ،یرایز هیاس رد .دنک تبقارم تسا هتفرگ هک یمیمصت زا ،زور یط رد و دنک مهارف ار لامک تمس
  .دووش یوم رتهب نآ زا سپ اهیدم یتح ای و یارایز رد یادابع تیفیک و تیمک هک یروط هب ،دباییم شیازفا یرخآ
  یبهذوم یاههمانرب رد تکرش و نارکمج سدقم دجسم رد روضح اب و  اوهیلع هللا  الس هموصعم یرضح یرایز اب درف اذل
        یبهذوم هوبرجت تویفیک زا دوعب نویا اذول ؛دونکیم ادیپ یدج  زع ینید ضئارف یادا هب تبسن یادابع  اجنا و عونتم
  دونکیم دهع دوخ اب یرایز زا سپ رئاز و رگشدرگ هک یدعب ینعی ،داهن  ان یدابع - یقالخا دعب ناوتیم ار رگشدرگ
 دوخ یارب تیونعم اب نامأوت یزیرهمانرب هب میمصت ،دریگب هلصاف یقالخا لئاذر زا و دنک تیوقت ار یقالخا لئاضف هک
  یاوهینارنخس دوشیم داهنشیپ دعب نیا هعسوت تهج اذل .دهد ناشن یرتشیب هجوت ینید یادا هب تبسن و دشاب هتشاد
    و یمیموص و یتریوصب یاوهتسشن نآ ضوع رد و هتفای شهاک دوشیم رازگرب یجراخ نارگشدرگ یارب هک یبهذم
 .دوش هتفرگ رظن رد ناناوج یارب صخالاب دازآ ثحب

 یعامتجا -یگنهرف تالماعت .5
    اوب بوسانم طاوبترا (0) :زا تسا یرابع دش ییاسانش دعب نیا یارب هک ییاهصخاش اههداد لیلحت و هیزجت یانبم رب
 . ادخ هنانابرهم راتفر (9) ،یبهذم یالوصحم یرادیرخ (5) ،ناناملسم رگید
 .دروآ یوم      دووجو هوب ار یوصاخ یوگنهرف یاوهراتفر نینچمه و یگنهرف یارییغت یناکم ره رد یبهذم نکاما دوجو 
         و یادواروم روثا روب دراد توماقا موق رهوش رد یو هوک یناومز یدم یط و مق رهش هب دورو  اگنه یجراخ رگشدرگ
      ووسر و  ادآ و گونهرف اوب دراد عاوقب    ریاوس و ناروکمج دجوسم و  رح  ادخ اب ًااربکا و  درم اب ًااضعب هک یتالماعت
     اوب طاوبترا یعوون ،دوننکیم هعجارم اههاگترایز هب هک یمدرم و نارگشدرگ .دنکیم هبرجت ار نآ و هدش انشآ یعامتجا
   یالووصحم و یاغووس  .دووشیم رجنم یعامتجا – یگنهرف یالماعت هب طابترا نیا هجیتن هک دننکیم رارقرب رگیدکی
- یوم لمع بهذم و رهش کی گنهرف نداد ناشن رد یگنهرف هتسب کی ناونع هب هریغو م رپ ،رهم ،ردا  لبم یبهذم
 هموصعم یرضح  رح ،مق نآ قیرط زا هک تسا ءیش کی هدنهد ناشن لصا رد یبهذم یالوصحم و اهیاغوس .دنک
    لووصحم کوی ناوونع   هوب ار حیبوست هک یرگشدرگ هنومن ناونع هب دیآیم دای هب نارکمج سدقم دجسم و اهیلع هللا  الس
  یاروب   الوسلا هیلع نامز  اما زامن دای حیبسن هدهاشم اب نآ زا دعب ای و رفس نیح رد تسا نکمم دنکیم یرادیرخ یبهذم
 هللا  الس هموصعم یرضح  رح هرطاخ و دای نآ هدهاشم اب دنکیم یرادیرخ ردا  هک یمناخ رگشدرگ ای و دوش هدنز وا
    یاغووس نیارباونب .دروب دهاوخ یذل یونعم هبرجت نیا زا و دوشیم هدنز وا یارب وناب نیا یراوگرزب و تمارک و اهیلع
  لاد یدهاووش هب ،دوخ رفس هبرجت  فح یارب دارفا .دوشیم  وسحم رگشدرگ یبهذم هبرجت زا یمهم شخب یبهذم
 هب رگشدرگ یجراخ نارگشدرگ .درک دنهاوخ افیا ار دهاوش نآ شقن یالوصحم نیا و دراد زاین صاخ یاظحل نآ رب
  موق رهش هب هک دوشیم بیغرت دوخ ناکیدزن و  اوقا یارب دوخ هبرجت ندرک نایب و یالوصحم نیا نداد ناشن هلیسو
      رد موق سدوقم رهوش رد دوعب نویا   داد ناوشن قویقحت نیا جیاتن .دننک کرد ار یبهذم هبرجت نیا زین اهنآ و دنک رفس
 هتشادن یبسانم راتفر یجراخ نارگشدرگ اب  ادخ اههداد لیلحت و هیزجت ساسا رب هک ار  .درادن رارق یبسانم تیعضو
  موق رد یرتمک تماقا یدم نارگشدرگ هک دوشیم ببس رما نیمه و دننکیمن راتفر نانآ اب تسا هتسیاش هک روطنآ و
    نیوب یونغ یزاوس  گونهرف هب زاین نیا و دشاب هتشادن دعب یاعفد رد رهش نیا زا ددجم دیدزاب هب لیامت و دشاب هتشاد
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    ًااوضعب زوین یاغووس و یبهذم یالوصحم هنیمز رد .دراد دوجو ،دنراد رارق یجراخ نارگشدرگ ضرعم رد هک یمادخ
   نویا زا توسا هدرک هعجارم دیرخ یارب یو هزاغم هب یجراخ یدرف هکنیا هدهاشم اب ناگدنشورف و نایرازاب زا یخرب
     هوبرجت رد یدوش هوب روما نیا و دهدیمن رارق یجراخ رگشدرگ رایتخا رد یبوخ یالاک و هدرک هدافتساءوس تیعقوم
   نویا اوب رگا و دوشیم ضوع یبهذم نامدرم ناونع هب مق رهش  درم هب تبسن یو شرگن و دراد ازسب یشقن رگشدرگ
     دوهاوخ راروق دویدرت درووم یدش هب ضرف شیپ نیا تسا ورهبور یبهذم یرهش اب هک دشاب هدمآ مق هب ضرف شیپ
-  یومن روهلم  رح رد روضح  اگنه یجراخ رگشدرگ دنک یریگهرانک اوزنا زا دراد تسود ًااترلف ناسنا نو  .تفرگ
  و دنوشاب هتشاد تییانشآ یسراف نابز اب هک دنناوتیم یناسک طقف ،دنک رارقرب طابترا رگید نارگشدرگ و نارئاز اب دناوت
    دنوشاب هتوشاد طاوبترا رگیدکی اب و دشاب طلسم یسیلگنا نابز هب لابم ناونع هب  رح نورد دارفا مه و رگشدرگ مه ای
  ،ناوبز  رع ،نابز ودرا  ادخ و نانکراک نآ رد هک دشابیم رهلم  رح رد یناریا ریغ نارئاز هرادا یطابترا هار اهنت یلو
 د جوسم للملا نیب روما نینچمه ،دننک رارقرب طابترا یجراخ نارگشدرگ اب هک دراد دوجو نابز یسیلگنا و نابز یرذآ
   عوونتم یاوههمانرب یرازگرب و ییامنهار تهج دنتسه طلسم یسیلگنا نابز هب هک  ادخ نیدن  زا زین نارکمج سدقم
  ثارویم نامزاس هک تسا  زال جیاتن رد دعب نیا تیعضو ندوب بسانمان هب هجوت اب و تسا رادروخرب نارگشدرگ یارب
    هوب موق رهوش هک ار  دنیامن ذاختا ار  زال ریبادت نارکمج دجسم و رهلم  رح للملا نیب روما ،یرگشدرگ و یگنهرف
     نوفد موق رد هوک یروهوشم ناگدازماما زا یرایسب و نارکمج سدقم دجسم و اهیلع هللا  السهموصعم یرضح دوجو نمی
 یتح یجراخ نارگشدرگ زا یعیسو هرتسگ  ذج یارب یرایسب هوقلاب یاهتیفرظ ناوارف یخیرات یاههبذاج و دنتسه
    اون یوگنهرف -  یعاومتجا یالماعت دعب ناوتیم ار رگشدرگ یبهذم هبرجت تیفیک زا دعب نیا اذل .دراد ار ناملسم ریغ
   دوبداوی ناوونع هب ار هریغ و حیبست ،رهم ،ردا  ،زامناج ،رتشگنا لبم یبهذم یالوصحم رگشدرگ هک یدعب ینعی ،داهن
     رهوش یروشاعم و  ادآ رد  ووخ گونهرف هدنهدناشن هک دوشیم ورهبور  ادخ هنانابرهم راتفر اب ،دنکیم یرادیرخ
  هوب دوشیم داهنشیپ دعب نیا هعسوت تهج اذل .دنک رارقرب طابترا هکربتم عاقب رد ناناملسم رگید اب دناوتیم و دشابیم
 بسانم یزاسگنهرف هنیمز نیا رد و دوش هداد شزومآ یجراخ نارگشدرگ اب بسانم دوخرب تهج  رح  رتحم  ادخ
  هوقردب یناحور  ادخ طسوت نارکمج دجسم و رهلم  رح هب دورو  اگنه یجراخ نارگشدرگ و نارئاز ؛دریگ یروص
      و اوب توسشن توهج یوناریا رویغ نارئاز هرادا رد یراختفا  داخ ناونع هب یفلصملا هعماج یجراخ  الط زا ؛دنوش
    اوب طاوبترا توهج یعامتجا یاه هکبش تیفرظ زا هدافتسا ؛دیآ لمع هب یوعد دوخ یرهشمه نارگشدرگ اب ینیشنمه
  ناتوسآ دامن هب شقنم ندرگ لاش و حیبست ،ناوناب یارب یرسور و ردا  لماش یگنهرف یاههتسب ؛یجراخ نارگشدرگ
   طوسوت ییاوه   کوسویک ؛ددروگ میدوقت یجراخ نارگشدرگ هب دوبدای ناونع هب و دوش هیهت اهیلع هللا  الس هموصعم یرضح
    عالوطا توهج ناروکمج سدقم دجسم یلصا  رد و  رح هدفه  رد و کی  رد لباقم رد یگنهرف ثاریم نامزاس
   درووم یاوههزاغم ؛دریگ رارق یگنهرف یاههتسب هئارا و یدرگتعیبط و یدرگ رح یاهروت نو  یروما تبسن یناسر
  ادقا دوخ یاهدیرخ هب تبسن رطاخ نانیمطا اب نارگشدرگ ات دوش یفرعم یجراخ نارگشدرگ و اهناوراک هب نانیمطا
  دووش یحارط لاتسپ یراک یروصب رهلم  رح هزوم یاهطیلب لاتسپ یراک هب نارگشدرگ رفاو هقالع لیلد هب ؛دنیامن
    و یرذآ و ودرا ،یوسیلگنا ،یوبرع یاوهنابز هب تیاس یحارط ؛دنک یرادهگن دوخ دزن یراگدای یروصب ار نآ درف ات
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    هوهد لوبم صاوخ یاهتبسانم رد هک همیرک ناریفس همانرب رد تیاس نیا یفرعم نینچمه و نارگشدرگ هب نآ یفرعم
 .دریذپ یروص  زال یامادقا ،دوشیم رازگرب دنله و اکیرمآ ،اداناک لبم ییاهروشک رد تمارک
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132-022. 

    زا یولیلحت اروف) نارویا رد یبهذم یرگشدرگ یدرکراک لیلحت» .(9390) .دمحا دیس ،رابتدمحمریم .یلع ،یفسوی .رغصا یلع ،ناییاجزوریف
 .940-230 ،1 هرامش ، وس لاس .یرگشدرگ هعسوت و یزیرهمانرب هلجم .«(دوجوم یاقیقحت

  روب یرگشدرگ دصاقم هب قلعت ساسحا ریثأت یسررب» .(4390) .نیما ،یلباب یمیلست .اضر ریما ،درفنم واکجنک .دمحم ،یرافغ .یلع ،یمظاک
   هعوسوت و یزویر هومانرب .« (ناهفوصا        رهوش هوب هدروک رفوس یجراوخ نارگوشدرگ :یدرووم هعلالم) رگشدرگ یرادافو و تیاضر
 .49-52 ،50 هرامش .یرگشدرگ

 .92-01 ،90 هرامش ،متفه لاس .یعامتجا  ولع و  السا .«درکراک و تیهام :ینید یرگشدرگ» .(4390) . رکهللا ،روپیمرک
    یاوعلالم یوناریا ننومجنا هما نلوصف .«  نارویا رد یراویز یرگشدرگ یاهتصرف و اهدیدهت» .(3190) .همطاف هدیس ،یتمعن .میرم ،یدنواهن

 .240-510 ،15 هرامش ،مشش لاس .یاطابترا و یگنهرف
  هولجم .«(ع) اضر  اما یرایز یبرجت یسانش رادیدپ» .(0390) .همیهف ،هدازیرکم .اضریلع ،لاسنهک .اضرمالغ ،یعروا قیدص .یلع ،یفسوی

 .110-130 ،4 و 9 هرامش ،مشش هرود .ناریا یعامتجا یاعلالم
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