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  يندم نوناق 963 ةدام ورملق رد يلمأت
  يجراخ درم اب يناريا نز حاكن راثآ هب تبسن نآ لومش و

  
  

  هوژپشناد يفطصم
 )قم (هاگشناد و هزوح هاگشهوژپ قوقح هورگ رايداتسا
  )2/10/1394: بيوصت خيرات  -  24/5/1394 :تفايرد خيرات(

  هديكچ
ـ بت هك ار ينيجوز يلام و يصخش طباور ،»ضراعت لح ةدعاق «كي ناونعهب يندم نوناق 963 ةدام        ةع
ـ ظ ،تسخن هاگن رد. دناديم رهوش عوبتم تلود نوناق عبات ،دنتسين تلود كي ـ  روه ـ ا يودب ـ  ني  هدام
 ار نآ و دوشيم لماش ،تسا هدرك جاودزا يجراخ يدرم اب هك ار يناريا ينز يلام و يصخش طباور
ـ ح طابنتسا نييآ و قطنم اما. دناديم شايجراخ رهوش عوبتم تلود نوناق عبات ـ عي ،قوق ـ د ين  رد تق
ـ ع قطنم زين و يندم نوناق 7 و 6 داوم اب هدشداي ةدام تبسن ـ  يموم ـ نوناق ـ بثت (يراذگ ـ عت و تي  ميم

 روهظ صوصخ رد )دوخ عِابتا زا راذگنوناق ينوناق تيامح زين و يلخاد نِوناق تيمكاح و تيحالص
 هب يسابتقا يهاگن ،نآ رب نوزفا .تسا هدرك راكنا ار نآ يتح و ،ديدرت و لمأت هدشداي يودب لومش و
 و ديدرت ،لمأت نيا نايب هب رضاح ةلاقم. دراذگيم راذگنوناق يور شيپ ار يرگيد لح هار يمالسا هقف
ـ  يحالصا داهنشيپ دنچ ناياپ رد و دزادرپيم يمالسا هقف لح هار نييبت و راكنا ـ  هب ـ نوناق ـ ارا راذگ  هئ
 هار ،مود و دوشـ يم هدودز نوناق ةرهچ زا لامجا و ديدرت رابغ الًوا ،نآ ماجنا تروص رد هك دهديم
  .ددرگيم دوجوم لح هار نيشناج يمالسا هقف و يناريا عابتا حلاصم اب رتگنهامه يلح

  
  
  يديلك ناگژاو

  .يلم نوناق تيحالص ،هاگداد رقم نوناق تيحالص ،رهوش نوناق تيحالص     

                                                            
 02532803090:  فاكس                                                                            mdanesh@rihu.ac.ir Email: 
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  همدقم. 1
 هكـ  ار ينيجوز يلام و يصخش طباور ،»ضراعت لح ةدعاق «كي ناونعهب يندم نوناق 963 ةدام
ـ  روهـ ظ ،تسخـ ن هاگن رد. دناديم رهوش عوبتم تلود نوناق عبات ،دنتسين تلود كي ةعبت  يودب
 لماشـ  ،تسـ ا هدركـ  جاودزا يجراخ يدرم اب هك ار يناريا ينز يلام و يصخش طباور هدام نيا
 طابنتسـ ا نييـ آ و قطـ نم اما. دناديم شايجراخ رهوش عوبتم تلود نوناق عبات ار نآ و دوشيم
ـ  رد تقـ د و قوقح ـ  هدشـ داي ةدامـ  تبسن  يمومـ ع قطـ نم زيـ ن و يندمـ  نوناقـ  7 و 6 داومـ  اب
 ينوناقـ  تيـ امح زيـ ن و يدوخـ  نِوناقـ  تيـ مكاح و تيحالصـ  ميمـ عت و تيبثت (يراذگنوناق
ـ درت و لمـ أت ،لومشـ  و روهظ نيا صوصخ رد) دوخ عِابتا زا راذگنوناق  ار نآ يتـ ح و دراد دي
 راذگنوناق يورارف ار يرگيد لح هار يمالسا هقف هب يسابتقا يهاگن ،نآ رب نوزفا. دنكيم راكنا
  .دهديم رارق

ـ يمـ  يمالسـ ا هقف لح هار نييبت و راكنا و ديدرت ،لمأت نيا نايب هب رضاح ةلاقم  رد و دزادرپ
 و ديـ درت رابـ غ ،نآ ماجنا تروص رد هك دهديم هئارا راذگنوناق هب يحالصا داهنشيپ دنچ ناياپ
ـ اريا عابـ تا حلاصم اب رتگنهامه يلح هار هكنيا رگيد. دوشيم هدودز نوناق ةرهچ زا لامجا  و ين
  .دنكيم دوجوم لح هار نيشناج ،يمالسا هقف

 زا ديـ دج يياضق ريسفت ةئارا و دوجوم نيناوق ليلحت و دقن اب تسخن ماگ رد روظنم نيا هب
 رب و دزاسيم جراخ 963 ةدام لومش زا ار شايجراخ رهوش اب يناريا نز ةطبار ،ثحب عوضوم
 تلود نوناق تيحالص (حلاص نوناق نيييعت يارب راذگنوناق رايعم هب تبسن دبعت اب و نآ ساسا
 ماگـ  رد و دنـ كيم ميدقت راذگنوناق هب رييغت نيرتمك اب ار يحالصا داهنشيپ دنچ ،)رهوش عوبتم
ـ  يقطنم نييبت و هدشداي رايعم يارب يقطنم ةناوتشپ دوبن هب هراشا اب مود  نوناقـ  تيحالصـ  ندوب
 هكـ  دنكيم حرطم ار يرتيداينب ياهداهنشيپ ،يمالسا هقف هب يسابتقا يهاگن اب زين و هاگداد رقم
 رد زجـ  ،نيجـ وز طباور مكتسد و ـنيفرط تيعبات فالتخا دراوم رد يلك روطهب نآ ساسا رب
  .دشاب مكاح و حلاص ناريا نوناق ـصاخ يدراوم

  
  نآ ياهانثتسا و هيصخش لاوحا رب مكاح يلصا دعاوق. 2
ـ  ناريـ ا قوقـ ح رد هيصخـ ش لاوحا رب مكاح نوناق نييعت يارب يلصا ةدعاق هس ـ ترت نيـ ا هب  بي
  :تسا هدش ينيبشيپ

 ينيمزرسـ  نوناقـ  تيحالصـ  لصـ ا رب هك تسا يندم نوناق 5 ةدام ،هدعاق نيرتيلصا )فلا
: دراديم ررقم و دنكيم ديكأت] يناريا [هاگداد رقم نوناق تيحالص لصا رگيد ترابع هب و ناريا
 يدراوم رد رگم ،دوب دنهاوخ ناريا نيناوق عيطم ،هجراخ و هلخاد عابتا زا معا ،ناريا ةنكس ةيلك«
  .»دشاب هدرك انثتسا نوناق هك
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 نآ ورمـ لق ةدنهدميمعت رگيد يوس زا و لوا ةدعاق رب يديكأت ،وسكي زا هك مود ةدعاق )ب
 ينـ عي ،ناريـ ا نوناق عبات ار نآ هك تسا نايناريا ةيصخش لاوحا ةرابرد يندم نوناق 6 ةدام ،تسا
 و حاكن ليبق زا ،هيصخش لاوحا هب طوبرم نيناوق«: دراديم ررقم و دنكيم مالعا اهنآ يلم نوناق
 ،دنشـ اب هجـ راخ رد ميقـ م هكـ نيا ولو ،ناريا عابتا ةيلك دروم رد ،ثراو صاخشا تيلها و قالط
  .»دوب دهاوخ يرجم

ـ تا هكـ  تسا يندم نوناق 7 ةدام ،تسا لوا ةدعاق رب ييانثتسا عقاورد هك موس ةدعاق )ج  عاب
 نيناوق لومشم ،هتخاس جراخ يناريا هاگداد رقم و ينيمزرس نيناوق ورملق زا ار ناريا ميقم هناگيب
 لئاسمـ  ثيـ ح زا ،ناريـ ا كاخـ  رد ميقـ م ةجراخ عابتا«: دراديم ررقم و دهديم رارق اهنآ يلم
 ،تادهـ اعم دودح رد ،هيثرا قوقح ثيح زا نينچمه و دوخ تيلها و هيصخش لاوحا هب طوبرم
  .»دوب دنهاوخ دوخ عوبتم تلود تاررقم و نيناوق عيطم

 هاگـ داد رد يلـ ك و هيلوا ةدعاق دنچره: درك يدنبعمج هنوگنيا ناوتيم ار هدام هس نيا دافم
 صوصخـ  رد امـ ا ،تسـ ا يواعد ةيلك رب) ناريا (هاگداد رقم نوناق تموكح و تيحالص ،يناريا
ـ  مه و) 6 ةدام (نايناريا هب تبسن مه ،يلم نوناق هك تسا نآ هيلوا لصا ،هيصخش لاوحا  تبسن
 دشـ اب هدرك انثتسا راذگنوناق هك يدراوم رگم ؛دراد تموكح و تيحالص ،)7 ةدام (نايجراخ هب
 لاحـ  هس زا هيصخش لاوحا يجراخ قيداصم نوناق يارجا ماقم رد. دش دهاوخ هراشا نآ هب هك
  :دنتسين جراخ

ـ  و تسـ ا يعـ طق دراوم ياهراپ رد يلم نوناق تموكح و تيحالص. 1  مكـ ح نآ ساسـ ا رب
 داومـ  قادصمـ  و دنشاب كرتشم و دحاو تيعبات ياراد اوعد نيفرط هك اجنآ لثم ،دوشيم رداص

  .دنشاب يناتسكاپ ود ره اي يناريا ود ره هكنيا دننام ؛دنريگن رارق يندم نوناق 975 و 973
ـ  و يلم نوناق تموكح و تيحالص مدع ،دراوم زا رگيد ياهراپ رد اما .2  صخشمـ  روطـ هب

  : تسا هنوگ ود دوخ نياو تسا يعطق يجراخ يلم نوناق
 نيفرطـ  دنـ چره ،دوشـ يمـ ن ارجا يجراخ عابتا ةرابرد يلك روطهب يجراخ يلم نوناق) فلا

 ةعماج يمومع مظن اب فلاخم يجراخ نوناق هك اجنآ لثم ؛دنشاب كرتشم و دحاو تيعبات ياراد
  .)973 ةدام (دشاب هدش هلاحا ناريا نوناق هب اي و) 975 ةدام( دشاب يناريا

 يجراخـ  ينز هكنآ دننام ؛دوشيمن ارجا فرط كي هب تبسن لقادح يجراخ يلم نوناق) ب
ـ  هن ،شحاكن راثآ هك ،دنك جاودزا شعوبتم تلود ريغ عابتا زا يدرم اب  هكـ  ،وا يلـ م نوناقـ  عبات
  ).963 ةدام (دوب دهاوخ شرهوش يلم نوناق عبات

 و تسـ ا كوكشمـ  و تسيـ ن يعـ طق يلـ م نوناق ندشن اي ندش ارجا ،دراوم زا ياهراپ رد. 3
ـ ا زا يكي يناوخزاب و يواكاو زين هلاقم نيا فده  و 963 ةدامـ  ورمـ لق نييـ بت ينـ عي ،دراومـ  ني
 رد هكـ نيا و تسا هدرك جاودزا يجراخ درم اب هك تسا يناريا نز حاكن راثآ هب تبسن نآ لومش
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 نوناقـ  (ناريـ ا نوناقـ  ايـ  تسا مكاح) درم عوبتم تلود نوناق (يجراخ نوناق ايآ صوصخ نيا
  ).نز عوبتم تلود

 فلـ تخم ياهـ هاگديد ةئارا هب تسخن ،هلئسم حرط زا سپ ،حيحص يخساپ هب يبايتسد يارب
 يهاگـ ن همادا رد و تخادرپ ميهاوخ اهنآ يسررب و هاگديد ره ةلدا نييبت هب سپس و ميزادرپيم
ـ  تيـ اهنرد و دنـ كفا ميهاوخـ  يمالسا هقف لح هار هب مه ـ ارا اب ـ  يحالصـ ا داهنشيـ پ دنـ چ ةئ  هب
  .درب ميهاوخ ناياپ هب ار ثحب ،راذگنوناق

  
  963 ةدام لومش ورملق. 3
 نوناق 6 ةدام دانتسا هب وا حاكن راثآ هلمجزا و يناريا ره ةيصخش لاوحا ،دش هراشا هك روطنامه
ـ  7 ةدامـ  دانتسا هب يجراخ ره حاكن راثآ و ناريا نوناق عبات يندم ـ ود نوناقـ  عبات ـ تم تل  وا عوب
ـ  ،دنشـ اب يقارع اي ينانبل اي يناريا ود ره نيجوز هك اجنآ رما نيا. دوب دهاوخ  يلاكشـ ا چيهـ يب
 رد. دنشاب هتشاد يتوافتم ياهتيعبات نيجوز هك تساجنآ لاكشا ةمه اما ،تسا يراج و قداص
 مادكـ  ؟تسا مكاح يلم نوناق نانچمه مه اجنيا رد ايآ هك ديآيم ديدپ شسرپ نيا تروص نيا
 تمـ وكح زا دياب الًوصا هكنآ اي ؟ليلد هچ هب و ؟رهوش يلم نوناق اي نز يلم نوناق ؟يلم نوناق
 ار ،هاگـ داد رقم نوناق اي كرتشم هاگتماقا نوناق الًثم ،يرگيد نوناق و درك رظن فرص يلم نوناق
  ؟تخاس يلم نوناق نيشناج

 تموكح و تيحالص مالعا اب يندم نوناق 963 ةدام ،يرظن ياهخساپ و اههاگديد زا يادج
 ةعـ بت نيجوز رگا«: تسا هداد شسرپ نيا هب يياضق و يلمع يخساپ ،رهوش عوبتم تلود نوناق
 .»دوب دهاوخ رهوش عوبتم تلود نيناوق عبات ،اهنآ نيب يلام و يصخش طباور دنشابن تلود كي
ـ  ،يجراخ ود ره نيجوز هك يتروصرد هدام نيا يارجا رد  يرگـ يد و ينانـ بل يكـ ي لاثـ م يارب
 يجراخ ةجوز و يناريا جوز هك اجنآ هك نانچمه. تسين يديدرت هنوگچيه ياج ،دنشاب ،يقارع
ـ اوتيمـ  هچـ رگ (تسـ ا هدشن زاربا يفلاخم رظن اي ديدرت هنوگچيه لقادح ،دشاب  لمـ أت لحـ م دن
 يجراخـ  نوناق يارجا هب مكح ،دشاب يجراخ جوز و يناريا هجوز هك اجنآ دروم رد اما ،)دشاب
ـ يمـ  نآ يسررب هب هلاقم نيا هك تسا لمأت و ديدرت ياج تدشهب ـ  امـ ا ،دزادرپ  مزال نآ زا شيپ
  :ميزادرپب اههاگديد لقن هب تسا

  
   اههاگديد. 1. 3
 اًعـ بط و حاكـ ن راثآ رب مكاح نوناق ثحب هب الًوصا يندم نوناق ناحراش و نانادقوقح زا يخرب 
 ينايـ جراخ حاكن ةقلع و داجيا رب مكاح نوناق نييعت يارب اهنت ،هتخادرپن نآ فلتخم ياهضرف
 درمـ  عوبتم تلود نوناق ،يندم نوناق 963 ةدام هب اجبان دانتسا اب ،دنراد توافتم ياهتيعبات هك
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 الًومعم ،دناهدركن توكس هراب نيا رد هك نانآ اما ،)275ص ،1378 ،يندم( دناهتسناد حلاص و مكاح ار
 رظـ ن ،تسا هدرك جاودزا يجراخ درم اب هك يناريا نز حاكن راثآ هب تبسن هدشداي ةدام لومش هب
ـ  هكـ  تسـ ا دقن لباق تهج دنچ زا هاگديد نيا دسريم رظنهب. دنراد  ،اهدقـ ن يتسـ رد ضرفـ  اب
 ،همـ ادا رد روطـ نيمـ ه .درك حرطم ،تسا هلاقم نيا ياعدم هك زين ار لومش مدع هاگديد ناوتيم
ـ يمز ات ميزادرپيم نآ دقن و نايارگلومش هاگديد نييبت هب تسخن ـ  هن  مدعـ  هاگديـ د حرطـ  يارب
  .دوش مهارف لومش

  لومش هاگديد .1. 1. 3
ـ  شيارگ هدشداي ةدام لومش هب ليذ حرش هب نييبت ود اي و شور ود اب دوخ ،نايارگلومش  ناشن
  :دناهداد

 هدركـ  جاودزا يجراخ درم اب هك يناريا نز هب هكنآ نودب نانادقوقح زا يخرب .قالطا) فلا
ـ اريا نز هك دناهتفگ نخسرهوش يلم نوناق تموكح زا ياهنوگهب ؛دننك حيرصت ،تسا  زيـ ن ار ين
ـ  الًومعم هكنيا دوجواب رگيد يخرب. دوشيم لماش ـ  و ليصفـ ت هب ـ  رادومـ ن ميسـ رت اب  ضورفـ  هب
: دناهتشاد راهظا نكمم اي دوجوم ياهليصفت هب هراشا نودب اجنيا رد ،دنزادرپيم هلئسم فلتخم
ـ ] يضـ اق ،دشـ اب [يجراخـ  نيجوز ةطبار راثآ زا يشان يوعد هاگره ،ناريا قوقح رد«  نوناقـ  هب
  .)277ص ،1385 ،يودف(» ديامنيم عوجر رهوش عوبتم تلود

 دقـ ع داقـ عنا زا دعـ ب رهوشـ  و نز يواعد ،فلتخم ضورف هب هراشا نودب مه رگيد يخرب 
ـ نعفرا( دنناديم رهوش عوبتم تلود نوناق عبات ار جاودزا  ةدامـ  هك دننكيم حيرصت و) 58ص ،1376 ،اي

 ،هديـ درگن عقاو جاودزا دقع زونه هك ينامز هب يرست لباق« و دراد صاصتخا حاكن راثآ هب 963
  .)نامه(» دشابيمن

ـ  يندمـ  نوناقـ  963 ةدامـ  لومشـ  زا تحارصهب رگيد يخرب اما .حيرصت) ب ـ  تبسن  نز هب
 نيـ ا هيـ جوت ماقم رد نانيا زا يخرب. دناهتفگ نخس ،تسا هدرك جاودزا يجراخ درم اب هك يناريا
ـ  هتـ فاي ساكعنا هدام نيا رد بيترت نيا هب هك ياهدعاق«: دنيوگيم هاگديد  ياهـ هدعـ اق رگـ يد اب
 و تيـ عبات ليمحت و يناريا ياههداوناخ رد رهوش و نز طباور دروم رد يندم نوناق رد سكعنم
 رد ناريـ ا راذگنوناق تفگ ناوتيم بيترت نيا هب. تسا گنهامه و وسمه ،نز هب رهوش هاگتماقا
 جياتـ ن زا. تسـ ا هدنام رادافو هراومه هقف زا سبتقم لوصا هب هداوناخ رد درم و نز طباور ميظنت
 ناريا تيعبات ياراد نز رگا هك تسا نآ ،هديدرگ سكعنم هرابنيا رد هدشداي بيترت هب هك هدعاق
ـ  يناريا يضاق ،هدعاق نيمه ساسا رب ،دشاب هناگيب تيعبات ياراد رهوش و  نوناقـ  ،تسـ ا ريزگان
 نامـ ه و دهد حيجرت ناريا نوناق هب نانآ يلام و يصخش طباور دروم رد ار رهوش عوبتم روشك
  .)254ص ،1386 ،2ج ،يقوجلس(» دنادب مكاح يياههطبار نينچ ةرابرد ار نوناق
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 طسـ وت جوز يلـ م نوناقـ  باختنا رد«: دناهدرك نييبت هنوگ نيا رگيد يخرب ار هيجوت نيمه
 رهوشـ  تيريدم عبات ار نيجوز طباور هك مالسا هقف زا يناريا راذگنوناق ،يندم نوناق 963 ةدام
 ،1384 ،يمالسـ الا خيشـ (» ...تسا هدرك يوريپ ،دناديم درم اب ار هداوناخ تساير و دراديم بوسحم

ـ ود تيـ عبات ياراد نز رگا«: دنكيم حيرصت سپس و )144ص  تيـ عبات ياراد رهوشـ  و ناريـ ا تل
 ات دشابيم فلكم يناريا يضاق ،رهوش يلم نوناق تيحالص ةدعاق ساسا رب ،دشاب هناگيب تلود
  .)نامه(» ديامن ارجا نيجوز يلام و يصخش طباور دروم رد ار رهوش عوبتم روشك نوناق

 ياراد هكـ  ار يناريا نز ،فلتخم ياههاگديد نايب و هلئسم حرط زا سپ مه يرگيد ةدنسيون
: دسيونيم و دناديم شرهوش عوبتم تلود نوناق عبات 963 ةدام دانتسا هب ،تسا يجراخ رهوش
 رهوشـ  و نز طباور هب عجار ،دوشيم حرطم نيجوز تيعبات فالتخا دروم رد هك يرگيد ةلئسم
 هاگـ ره هك دندقتعم يضعب. تسا فلتخم دياقع زين هراب نيا رد ،تسا جاودزا دقع داقعنا زا دعب
 نيناوق دياب رودقملايتح اههاگداد ،دنك دانتسا دوخ عوبتم تلود نوناق هب يتلود عابتا زا رفن كي
 رگـ يد يضعـ ب. دننك يراددوخ يجراخ نوناق يارجا زا و دنيامن لامعا وا ةرابرد ار دوخ عوبتم
ـ  دوجـ و يرگيد يلم نوناق رب نيجوز زا يكي يلم نوناق حيجرت رب يليلد نوچ دنيوگيم  ،درادن
 نوناقـ  ،كرتشمـ  هاگتماقا دوبن تروص رد و نيجوز كرتشم هاگتماقا نوناق هك تسا نيا بسانم
ـ ود نوناقـ  حيجرت هب لئاق صوصخ نيا رد ناريا يندم نوناق. ددرگ ارجا هاگداد رقم  عوبـ تم تل
ـ ود كي ةعبت نيجوز رگا«: دراديم ررقم تحارصهب هدشداي نوناق 963 ةدام اريز ،تسا جوز  تل
 رگـ ا نياربانـ ب. »دوب دهاوخ رهوش عوبتم تلود نيناوق عبات اهنآ يلام و يصخش طباور ،دنشابن
ـ  همـ ه رد زاجـ م ار دوخـ  ناريا نوناق هب دانتسا اب تسا يجراخ رهوش ياراد هك يناريا نز  عون
ـ تم تلود نوناق هك يلاحرد ،دنادب دوخ لاوما رد فرصت ـ  رد زاجـ م ار نز رهوشـ  عوب  تافرصت
ـ ود نيناوقـ  لومشمـ  ار نز دياب اجنيا رد ،دنادن دوخ يياراد هب تبسن لقتسم  رهوشـ  عوبـ تم تل
  .)174ص ،1386 ،يساملا( تسناد

  
   لومش هاگديد ةلدا يسررب و دقن. 2. 1. 3
 هيـ جوت لقادح اي تابثا يارب ،دناهدركن هدنسب هاگديد حرط هب اهنت هك يناگدنسيون و نانادقوقح
ـ ارگهقـ ف (نييبت ود اي ليلد ود هب ،دوخ هاگديد  دامـ تعا) 963 ةدامـ  تحارصـ  و راذگـ نوناقـ  يي
 هب ـمادكچيه هتبلا هك دوزفا ناوتيم هلدا نيا هب زين ار هدام روهظ و قالطا هب دانتسا هتبلا. دناهدرك
ـ  ار هار هكـ  يتاشقـ انم ؛تسين هشقانم و هظحالم زا يلاخ ـدمآ دهاوخ هك يحرش ـ  يارب  شريذپ
  .دنكيم راومه لومش مدع هاگديد
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  ييارگهقف. 1. 2. 1. 3
 ار راذگـ نوناق ييارگهقف و هقف هب يرادافو ،يندم نوناق ناحراش زا يخرب ،تشذگ هك روطنامه
 هك يمالسا هقف زا هدام نيا عضو رد راذگنوناق«: دناهدرك حيرصت و هتسناد 963 ةدام عضو ليلد
ـ  ار هداوناخ تساير و دراديم بوسحم رهوش تيريدم عبات ار نيجوز طباور ـ اديمـ  درمـ  اب  ،دن
  .)144ص ،1384 ،يمالسالا خيش(» تسا هدرك يوريپ

  :تسا مزال هتكن دنچ هب هجوت هرابنيا رد
ـ لد ربارب رد و تسا يملع سدح كي اًفرص راذگنوناق هب ييارگهقف دانسا) فلا  فلاخـ م لي

ـ د ود ضراعـ ت ماگـ نه رد هك تسا نآ رثكادح و درادن تمواقم بات  شزرا هكـ  يفـ لتخم هاگدي
ـ گنـ هامه هقف اب هك دوش يهاگديد حيجرت ببس دناوتيم ،دنراد يدننامه و ناسكي  و تسـ ا رت
ـ  تبون و تسا هاگديد نيا زا رتيوق يسب فلاخم هاگديد ،دمآ دهاوخ هك نانچ هتبلا ـ  هب  حيجرت
  .دسريمن هدشداي

 ياهمـ زالم ،دشـ اب درم اب هداوناخ تساير و تيريدم قلطم روطهب هقف رد هكنيا ضرف اب )ب
 چيهـ  يقـ طنم روطـ هب و درادن دوجو رهوش عوبتم تلود نوناق تيحالص و يهقف مكح نيا نيب
ـ  ،تيريدمـ  نيـ ا ياهرايعم و طباوض اما ،دشاب رهوش نِآ زا تيريدم هك درادن دوجو يلاكشا  رب
ـ ود نوناقـ  قلطم تيمكاح هكنآ رب نوزفا ؛دوش نيعم هجوز نوناق ساسا  رد رهوشـ  عوبـ تم تل
 تسـ ا يتـ لود نوناق عبات نز مينك ضرف رگا لاثم يارب. تسا دوصقم فالخ اهضرف زا يخرب
ـ  رهوشـ  و دناديم رهوش نِآ زا ار هداوناخ تيريدم و تساير هك  هكـ  تسـ ا يتـ لود نوناقـ  عبات
ـ اديم كرتشم اي نز نِآ زا ار هداوناخ تساير و تيريدم ـ اد مكاحـ  ،يضـ رف نينـ چ رد ،دن  نتسن
 زا تيريدمـ  بلسـ  بجـ وم و تسـ ا دوصقم فالخ و ضرغ ضقن ،رهوش عوبتم تلود نوناق
  .دوشيم رهوش

ـ اور هكـ  يمالسـ ا هقـ ف هب مكح نيا دانسا ،هتفگشيپ ةمزالم رد لاكشا زا رظن فرص) ج  طب
 ،يمالسـ ا هقـ ف رد هكـ نآ حيضـ وت. تسيـ ن تسـ رد ،تسا رهوش نوناق عبات قلطم روطهب نيجوز
 نيجـ وز» نيـ د «رظنم زا رتشيب ،حاكن راثآ هلمجزا و هيصخش لاوحا -دش دهاوخ هراشا هكنانچ
 ود ره نيجوز رگا. دوشيم يسررب ،دباييم قابطنا يتح اي و طابترا زين اهنآ» تيعبات «اب هاگ هك
ـ رز و يحيسمـ  ،يدوهـ ي ،ينس ،هعيش زا معا ،دنشاب يدحاو بهذم اي نيد ياراد  نيناوقـ  ،يتشت
 ود اي نيد ود وريپ نيجوز رگا اما ،دوب دهاوخ مكاح ـتسا يدحاو نوناق هك ـناشدوخ يبهذم
 يتـ ح و ينسـ  يرگيد و هعيش يكي اي و يدوهي يرگيد و يحيسم يكي ؛دنشاب فلتخم بهذم
ـ  هكلب ،تسين مكاح رهوش بهذم و نيد نوناق هشيمه ،ناملسم ريغ يرگيد و ناملسم يكي  هب
 حلاص ،نز بهذم و نيد نوناق هاگ و رهوش بِهذم و نيد نوناق هاگ ،»مازلا «يهقف ةدعاق دانتسا
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ـ  يمالسـ ا هقـ ف نامـ ه اي يمالسا تلود يمسر نوناق هاگ هكنانچ ؛دوب دهاوخ مكاح و  ناونـ عهب
  .دش دهاوخ مكاح هاگداد رقم نوناق

  
  963 ةدام تحارص. 2. 2. 1 . 3
ـ اهتسناد رهوش عوبتم تلود نوناق عبات ار يناريا نز تحارصهب هك يناسك زا رگيد يخرب ـ  ،دن  هب

» ...دراديم ررقم اًحيرص ،روبزم نوناق...«: دناهتفگ و هدرك دانتسا يندم نوناق 963 ةدام »حيرصت«
 963 ةدامـ  رگا اريز ،تسين ينتفريذپ حماست باب زا و روهظ تدش ليلد هب زج نخس نيا هتبلا. 
ـ  يياج يقطنم روطهب ،دشاب هتشاد تحارص» يجراخ جوز ـيناريا ةجوز« ةرابرد ـ رد يارب  و گن
 نوناق زا شسرپ ،963 ةدام دوجو مغرهب هكنيا. دسرب نآ خساپ هب تبون ات دناميمن يقاب شسرپ
 ،نآ خسـ اپ دنـ چره (تسيـ ن يقـ طنمريغ» يجراخ جوز ـ يناريا ةجوز «طباور رب مكاح و حلاص
ـ د ،)دشـ اب نشور يليخ مرتحم هدنسيون رظنم زا لقادح ـ رد هدامـ  نيـ ا هكـ  تسـ ا نآ شليل  ةراب
ـ  دانتسا و دراد» روهظ «هك تسا نآ رثكادح هكلب ،درادن» تحارص «ثحب دروم عوضوم  ليـ لد هب
 ــ ضورفـ م هكـ  دشـ اب هتشادن دوجو رهاظ فالخرب رتيوق يليلد هك تسا يياج رد مه» رهاظ«
 هكـ  دراديمن ررقم يندم نوناق 963 ةدام رگيد ترابع هب .تسا نآ دوجو ـدمآ دهاوخ هك نانچ
ـ  ،»تسا رهوش عوبتم تلود نوناق عبات ،يجراخ جوز و يناريا ةجوز يصخش و يلام طباور«  ات
 تيـ عقاو هكـ لب ،دشاب هتشاد تحارص يناريا نز يجراخ رهوش عوبتم تلود نوناق تيحالص رد
 يجراخ هب و» ...دنشابن تلود كي ةعبت نيجوز رگا «:تسا هدمآ نينچ هدام نيا رد هك تسا نيا
 جوز ندوب يجراخ و هجوز ندوب يناريا هب هژيوهب و ود نآ زا يكي ندوب يناريا اي ،ود ره ندوب
 ار ثحب عوضوم ،هدام نيا قالطا تفگ ناوتيم هك تسا نآ رثكادح سپ. تسا هدركن يحيرصت
  .تسا مالك و ثحب زاغآ ـدمآ دهاوخ هك يحرش هب ـنخس نيا هتبلا هك دوشيم لماش زين

  
  طوبرم داوم رگيد اب نآ تبسن و 963 ةدام روهظ و قالطا. 3. 2. 1. 3
 ةدامـ ) مومـ ع اي قالطا (روهظ زا تحارصهب ،يندم نوناق 963 ةدام ناحراش زا كيچيه مالك رد

 مامـ تان ضرف اب. تسا هدماين نايم هب ينخس ،طوبرم داوم رگيد اب نآ تبسن و يندم نوناق 963
 هب نايارگلومش هاگديد زا عافد رد ،963 ةدام» تحارص «و» راذگنوناق ييارگهقف «ليلد ود ندوب
ـ  ،يندم نوناق 6 ةدام ،وسكي زا هك تفگ نينچ و درك دانتسا ناوتيم هدشداي ةدام روهظ  روطـ هب
 ،حاكـ ن زا يشـ ان يلام و يصخش طباور هلمجزا و هيصخش لاوحا رد ار يناريا ره ،قلطم و ماع
ـ اريا وا رسمـ ه هچـ  و نز اي دشاب درم يناريا نآ هچ ؛تسا هتسناد ناريا نوناق عبات ـ  دشـ اب ين  اي
ـ  ،قلـ طم و ماعـ  روطـ هب ار يجراخره زين نوناق نيا 7 ةدام ،رگيد يوس زا. يجراخ  نوناقـ  عبات
 و دشاب شنطومه وا رسمه هچ و نز اي دشاب درم يجراخ نآ هچ ؛تسا هتسناد شعوبتم تلود
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 963 ةدامـ  رگـ يد يوسـ  زا. يجراخـ  هچـ  و دشـ اب يناريا هچ نطومهريغ نآ و نطومهريغ هچ
ـ ود نوناقـ  عبات) ماع اي و (قلطم روطهب ار تيعبات فالتخا اب نِيجوز يلام و يصخش طباور  تل
 رد و يجراخـ  يرگـ يد و يناريا يكي اي دنشاب يجراخ ود ره نيجوز هچ ؛دناديم رهوش عوبتم
ـ  ايـ  دشـ اب يجراخ هجوز و يناريا جوز هچ زين ريخا تروص  هجـ وز و يجراخـ  جوز سكعرب
ـ ن نيجـ وز يلامـ  و يصخش طباور رب مكاح نوناق ةرابرد هدشداي داوم عمج زا. دشاب يناريا  جيات
  :دوشيم لصاح ريز

  ).6 ةدام دانتسا هب (تسا مكاح ناريا نوناق ،دنشاب يناريا ود ره نيجوز رگا. 1
) نانـ بل (يجراخـ  نوناقـ  ،)ينانبل هنومن يارب (دنشاب نطومه يجراخ ود ره نيجوز رگا. 2

  ).7 ةدام دانتسا هب (تسا مكاح
  :نطومهريغ و دنشاب يجراخ ود ره نيجوز رگا. 3
ـ  هك 963 ةدام مه و 7 ةدام دانتسا هب مه (تسا مكاح شايلم نوناق جوز هب تبسن) فلا  رب

  ).دنكيم ديكأت نآ
 ييانثتسـ ا عقـ اورد هك 963 ةدام دانتسا هب (تسين مكاح شايلم نوناق ،هجوز هب تبسن) ب

  ).7 ةدام رب تسا
  :دشاب يجراخ هجوز و يناريا جوز رگا. 4
 و 6 ةدامـ  دانتسا هب مه (تسا مكاح ،ناريا نوناق ينعي ،شايلم نوناق ،جوز هب تبسن) فلا

  ).دنكيم ديكأت نآ رب هك 963 ةدام مه
 ييانثتسـ ا عقـ اورد هك 963 ةدام دانتسا هب (تسين مكاح شايلم نوناق ،هجوز هب تبسن) ب

  ).7 ةدام رب تسا
  :دشاب يناريا هجوز و يجراخ جوز رگا. 5
 مه و 7 ةدام دانتسا هب مه (تسا مكاح) يجراخ نوناق (شايلم نوناق ،جوز هب تبسن) فلا

  ).دنكيم ديكأت نآ رب هك 963 ةدام دانتسا هب
ـ  (تسيـ ن مكاح) ناريا (شايلم نوناق ،يناريا ةجوز هب تبسن) ب  هكـ  963 ةدامـ  دانتسـ ا هب

  ).6 ةدام رب تسا ييانثتسا اجنيا رد عقاورد
ـ عبات هكـ  يياهـ جوز يلامـ  و يصخش طباور صوصخ رد هكنآ هجيتن  كرتشمـ  و دحـ او تي

 و تسـ ا مكاحـ ) يجراخ اي يناريا (نيجوز يلم نوناق ،يندم نوناق 7 اي 6 ةدام دانتسا هب ،دنراد
 مهـ  جوز ،تيعبات فالتخا اب نيجوز طباور رد اما. درادن 963 ةدام اب يطابترا چيه عوضوم نيا
ـ  هجـ وز امـ ا ،تسهـ  شدوخـ  يلم نوناق عبات 963 ةدام دانتسا هب مه و 7 اي 6 ةدام دانتسا هب  هب
ـ . ددرگـ يمـ  شرهوشـ  يلـ م نوناق عبات ،هدش جراخ شايلم نوناق لومش زا 963 ةدام دانتسا  هب
 7و 6 داوم اب )صاخ اي ديقم (963 ةدام تبسن ،رهوش صوصخ رد ،تفگ ناوتيم رگيد ترابع
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 7و 6 داومـ  رد هدشداي ماع اي و قلطم مكح نامه رب ينعي ؛تسا يدييأت تبسن ،)ماع اي قلطم(
 لومشـ  زا ار نز ينـ عي ؛تسـ ا يصيـ صخت اي و يدييقت تبسن ،نز صوصخ رد اما ،دراد ديكأت
 و دهديم رارق رهوش يلم نوناق عباتو دزاسيم جراخ)نز يلم نوناق تموكح (7و 6 داوم مكح
 دييقت (يناريا اي) 7 ةدام صيصخت اي دييقت (دشاب يجراخ هجوز هك دنكيمن يقرف تهج نيا رد
  ). 6 ةدام صيصخت اي

  
  لومش مدع هاگديد. 2 . 3
ـ ا ثحـ ب عوضوم و لمأت و ثحب لحم ،مجنپ ةجيتن زا) ب (دنب ،نيشيپ ةناگجنپ جياتن نايم زا  ني
  :تسا وربور يدج ياهشسرپ نيا اب هك تسا هلاقم

 لومشمـ  ار يناريا نز صوصخ نيا رد حرصمريغ ييارگهقف دانتسا هب ناوتيم ايآ هكنيا لوا
 جراخـ ) ناريـ ا (شايلـ م نوناقـ  تيـ مكاح و 6 ةدام لومش زا اروا هجيتنرد و تسناد 963 ةدام
   ؟تسناد

ـ  كسمت ابو تسناد قلطم ار يندم نوناق 963 ةدام ناوتيم ايآ ،مود  6 ةدامـ  ،نآ قالطـ ا هب
ـ اريا نز ،نايـ ارگلومش نوچمه و دز صيصخت ايو دييقت ار يندم نوناق  نوناقـ  لومشـ  زا ار ين
   ؟داد رارق) يجراخ نوناق (شرهوش يلم نوناق عبات و تخاس جراخ) ناريا (شايلم

 زجـ  ،لمأت و گنرد يكدنا اما ،دناهداد تبثم يخساپ شسرپ ود نيا هب نايارگلومش دنچره
  .دماجنايم لومش مدع هاگديد شريذپ هب ريز ةلدا اب هك دهديمن رارق ام يورارف يفنم يخساپ

  
  963 ةدام قالطا مدع. 1. 2. 3
ـ اريا ةجـ وز «و درادن لومش و قالطا اما ،تسا ديقيب دنچره 963 ةدام رد نيجوز ترابع  ــ ين
ـ  ياهنيرق هك تسا نآ قالطا طيارش زا يكي اريز ،دوشيمن لماش ار» يجراخ جوز  ايـ  فالخرب
 نيـ ا ياراد هدامـ  نيـ ا هكـ  يلاحرد ،دشاب هتشادن دوجو قيداصم اي ميهافم زا ياهراپ هب يفارصنا
ـ » نيجوز «ديق نودب ترابع رد راذگنوناق هچرگا دسريم رظنهب اريز ،تسين طرش  تحارصـ هب
ـ  اًفرصـ  ،وا ديـ قيب ترابع اما ،هدركن ديقم» يجراخ «ديق هب ار نيجوز ـ  يجراخـ  نيجـ وز «هب  اب
ـ اريا اهـ نآ زا يكي هك ار ينيجوز و تسا فرصنم» توافتم ياهتيعبات  يجراخـ  يرگـ يد و ين
  . دوشيمن لماش ار» يجراخ جوز ـيناريا هجوز« هلمجزا و دشاب

 عابتا اًفرص ،962 و 961 داوم ينعي ،نيشيپ داوم عوضوم وسكي زا هك تسا نآ رما نيا ليلد
 تسـ ا ينيجوز ينعي يجراخ عابتا زين 963 ةدام عوضوم هك تسا ياهنيرق نيا و تسا يجراخ
ـ  دنـ چره ،دنشـ اب يجراخ ود ره هك ـ  نآ هب ـ  حيرصت  و 962 ةدامـ  رگـ يد يوسـ  زا. تسـ ا هدشن
 فالتخـ ا زا يشـ ان لكشمـ  دهـ اوخيم و تسا 7 ةدام هب رظان زين 965 ات 963 داوم هدعاقلايلع
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 يندمـ  نوناقـ  7 ةدام يتقو ينعي. دنك لح ار تيعبات رب ينتبم يقوقح ةطبار كي نيفرط تيعبات
 رگا ،دناديم دوخ عوبتم تلود نوناق عبات ار نيجوز زا كيره هلمجزا و يجراخ عابتا زا كيره
 963 ةدام اجنيا رد. دوشيم وربور لكشم اب 7 ةدام يارجا ،دنشاب توافتم تلود ود ةعبت نيفرط
 نوناقـ  لومشـ  زا هجـ وز نتخاسـ  جراخـ و يجراخ ةجوز هب تبسن 7 ةدام دييقت اي صيصخت اب
 تسا هتخادرپ لكشم لح هب ،رهوش عوبتم تلود نوناق هب نديشخب تيمكاح و شعوبتم تلود
 جراخـ  ناريا نوناق لومش زا ار يناريا ةجوز ات تسين ناريا عابتا و 6 ةدام هب رظان هجوچيههب و
ـ تم تلود نوناق لومشم ،هدرك ـ  و يراذگـ نوناقـ  قطـ نم. دزاسـ  شايجراخـ  رهوشـ  عوب  شالت
ـ ب هچـ ره يارجا و رابتعا زين و شيوخ تلود عابتا زا تيامح رد راذگنوناق  دوخـ  نوناقـ  رتشي
ـ  دراد يجراخ رهوش هك يناريا نز هب تبسن ار 963 ةدام لومش تدشهب ،)هاگداد رقم نوناق(  هب
 ار 6 ةدامـ  ،قالطا نيا اب ناوتب اًضرف ات درادن يقالطا 963 ةدام تقيقح رد سپ. دنكفايم ديدرت
  .تخاس ديقم اي دز صيصخت

ـ رد 1312 هامـ ريت هبوصم ةدحاو هدام هب هيبش يزيچ 963 ةدام عقاورد  ةيصخـ ش لاوحـ ا ةراب
 فرطـ  ود رهـ  هكـ  اجـ نآ ،نيفرطـ  بهذم و نيد فالتخا تروص رد هك تسا هعيشريغ نايناريا
 لماش ،دشاب هعيش نيفرط زا يكي هك ار يياج و دنكيم صخشم ار حلاص نوناق ،دنشاب هعيشريغ
 ييانثتسا دراوم رد زج ،»يعيشريغ ـيعيش «نايناريا هيصخش لاوحا هك روطنامه ينعي. دوشيمن
 لاوحـ ا ،تسـ ا ناريـ ا يمسـ ر نوناقـ  عبات ،)1390 ،يحاتف (مازلا ةدعاق هب دانتسا صوصخ رد اي
  .دشابيم ناريا نوناق عبات ،مازلا ةدعاق و ييانثتسا دراوم رد زج زين »ينارياريغـيناريا «هيصخش

  
  963 ةدام اب يندم نوناق 6 ةدام دييقت اي و صيصخت ناكما دوبن. 2. 2. 3
  :هلمجزا ،تسناد 6 ةدام ديقم اي صصخم ار 963 ةدام ناوتيمن ليلد دنچ هب

 و تسـ ا ـمومع هنو ـقالطا عون زا ،لومش نتشاد ضرف اب 963 ةدام لومش ديدرتيب )فلا
 زا يكـ ي اريـ ز ،تسـ ا راكـ نا يتح و لمأت لحم 963 ةدام قالطا ةليسوهب ،6 ةدام ماع صيصخت
ـ يوق ماع روهظ زا صصخم روهظ هك تسا نآ صيصخت يلصا طيارش  هكـ  يلاحـ رد ،دشـ اب رت
ـ يوقـ  ،دراد» قالطا «هك 963 ةدام روهظ زا دراد» تيمومع «هك 6 ةدام روهظ ـ . تسـ ا رت  رد سپ
  .دشاب 6 ةدام مومع صصخم دناوتيمن 963 ةدام قالطا ،ديدرت تروص

 نوناقـ  ود ةطـ بار هكـ  تسـ ا نآ صيصخت طيارش زا رگيد يكي ،تشذگ هچنآ رب نوزفا) ب
ـ  زا 963 و 6 ةدامـ  ةطـ بار هكـ  يلاحـ رد ؛دشـ اب قلطم صوصخ مومع عون زا دياب  و مومـ ع عون
ـ  ـرـ وهظ رد يواست تروص رد ـهدام ود عامتجا لحم رد هجيتنرد و ،تسا هجونم صوصخ  اب
 يرگيد ـخسان عقاورد و ـصصخم يكي هكنآ هن ؛دنوشيم طقاس ود ره ،هتفاي ضراعت رگيدكي
ـ  وسكي زا ،دراد يجراخ رهوش هك يناريا ةجوز ،رگيد ترابع هب. دشاب ـ اريا ليـ لد هب ـ  ين  ،ندوب
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 يوس زا و ،تسا مكاح وا حاكن راثآ رب ناريا نوناق هجيتنرد و تسا يندم نوناق 6 ةدام لومشم
ـ آ رب شايجراخرهوش عوبتم تلود نوناق هجيتنرد و تسا 963 ةدام لومشم رگيد  وا حاكـ ن راث
 نآ روهظ رتشيب تردق ليلد هب 6 ةدام هدعاقلايلع و لوا ةجرد رد ،ضراعت نيا رد. تسا مكاح
 و طقاس هدام ود ره ،يواست ضرف اب و مود ةجرد رد و دراد حيجرت و تسا مدقم 963 ةدام رب
ـ  نآ بجوم هب هك درك دانتسا يندم نوناق 5 ةدام هب دياب هجيتنرد و هدش دانتسا لباقريغ  مهـ  زاب
  .درك دهاوخ تموكح دراد يجراخ رهوش هك يناريا ةجوز حاكن راثآ رب ناريا نوناق

 ،دشاب 6 ةدام صصخم دناوتيمن 963 ةدام مه زاب ،دش هتفگ هچنآ ةمه زا يشوپمشچ اب) ج
 زا مهـ  لامـ جا و لمـ جم و لصفنم ،صصخم رگا هك تسا هدش هتفگ صيصخت ثحبم رد اريز
 يدرومـ  رد هجيتنرد و دنكيمن تيارس ماع هب صاخ زا لامجا ،دشاب رثكا و لقا نيب نارود عون
 كش هك يدروم رد اما ،دوشيم ماجنا صيصخت ،صاخ هب دانتسا اب ميراد صيصخت هب نييقي هك
ـ  ماع هب دانتسا اما ،تسا عونمم صاخ هب دانتسا ،ميراد صيصخت رد ـ  لاكشـ ا نودب  درومـ  ،هدوب
 عومـ جم ،ام ثحب عوضوم رد .)95ـ86ص،1365 ،داماد ققحم( دوب دهاوخ ماع مكح لومشم كوكشم
ـ آ هلمجزا و ـشاهيصخش لاوحا رد ار صخش ره هك تسا يماع نوناق مكح رد 7 و 6 داوم  راث
 ينز هك تسا يلصفنم صاخ نوناق مكح رد 963 ةدام و دناديم شدوخ يلم نوناق عبات ـحاكن
 نيـ ا. دزاسـ يمـ  جراخـ  شايلـ م ينوناق لومش زا ،تسا هدرك جاودزا دوخ نطومهريغ اب هك ار
 ،هدركـ  جاودزا شنطومـ هريغ درم اب هك يجراخ ينز دروم رد يلم نوناق لومش زا يزاسجراخ
 لومشـ  زا يزاسجراخ نيا اما. دنزيم صيصخت ار 7 ةدام ،963 ةدام سپ ،تسا ينييقي و يعطق
 كوكشمـ  و تسيـ ن يعطق ،هدرك جاودزا يجراخ يدرم اب هك يناريا نز صوصخ رد يلم نوناق
ـ اريا نز و دز صيصخـ ت ار 6 ةدام هب دانتسا و درك دانتسا 963 ةدام هب ناوتيمن سپ. تسا  ار ين
 توق هب 6 ةدام ،سكعرب هكلب ،تخاس جراخ) ناريا (شايلم نوناق تموكحو 6 ةدام لومش زا
ـ . دوب دهاوخ ناريا نوناق عبات نز نيا هجيتنرد و تسا يقاب دوخ ـ يمـ ن تسـ ا يهيدب  نيـ ا ناوت
 7 ةدام لومشم ار وا و تسناد قداص زين ثحب عوضوم يجراخ نز هب تبسن ار ديدرت و نخس
ـ  و وغـ ل 963 ةدامـ  عضو ،تروص نيا رد هكارچ ،داد رارق شدوخ يلم نوناق هجيتنرد و ـ ايب  رث
 ينـ عي صاخـ  هب ،يجراخ نز ينعي لقا دروم رد دياب تيوغل نيا زا رارف يارب سپ. دوب دهاوخ
ـ  ناوتيمن يناريا ةجوز ينعي رثكا دروم رد اما ،درك دانتسا 963 ةدام  963 ةدامـ  ينـ عي صاخـ  هب
  .تسج دانتسا 6 ةدام ينعي ماع هب دياب هكلب ،درك دانتسا

  
  يندم نوناق 5 ةدام لومش زا يجراخ رهوش جورخ رد ديدرت. 3. 2. 3
 ،يندم نوناق 5 ةدام مومع دانتسا هب هكنيا نآ و ديسر هجيتن نيمه هب ناوتيم زين رگيد يهاگن زا
 نوناقـ  7 ةدامـ  امـ ا. تسـ ا ناريا نوناق عبات ،نايجراخ هلمجزا ،ناريا نانكاس ةمه يقوقح طباور
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ـ ود نوناق عبات و هدرك انثتسا ار نايجراخ هيصخش لاوحا يندم . تسـ ا هداد رارقـ  ناشعـ وبتم تل
ـ  يجراخ درم هك تسا يياج صيصخت نيا ملسم ردق ـ ز اب  هچـ  و نطومـ ه هچـ  ــ يجراخـ  ين
. تسـ ا كوكشم انثتسا و صيصخت ،دنك جاودزا يناريا ينز اب رگا اما ،دنك جاودزا ـ نطومهريغ
ـ  و هاگداد رقم نوناق ناونعهب هچرگا ناريا نوناق و تسا يقاب دوخ توق هب 5 ةدام مومع سپ  هن
  .دوب دهاوخ مكاح ،يناريا نز عوبتم تلود نوناق ناونعهب

  
  خسن مدع لصا. 4. 2 . 3
 هتفگ 963 ةدام ةليسوهب يندم نوناق 7 و 6 ةدام صيصخت ناكما مدع اي ناكما باب رد هچنآ ةمه
 صاخـ  و ماعـ  ةطـ بار هدامـ  ود نيـ ا نيب يقطنم ةطبار هك تسا راوتسا ضرف نيا ساسارب ،دش
ـ  «مهـ  نآ ،خوسنم و خسان عون زا ود نآ هطبار و تسين نينچ تقيقحرد هك يلاحرد ؛دشاب  خسن

 نامـ زمهـ  نوناقـ  ود رهـ  اي دياب صيصخت رد هك تسا نآ رما نيا ليلد. تسا »يئزج و ينمض
ـ  مدقم ماع نوناق ،دنشابن نامزمه رگا اي و) يندم نوناق 7 و 5 داوم لثم (دنشاب هدش عضو  ،هدوب
 ،22 ياهلصا نوچمه ،يساسا نوناق لوصا زا يخرب لثم (دشاب هدش صيصخت ينيبشيپ نآ رد

 دشاب مدقم صاخ هكنآ اي و) هدشداي ياهلصا طيارش نييبت هب طوبرم يداع نيناوق و 33 و 25
 7 و 6 ةدامـ  صوصخـ  رد هكنآ لاح .)245ــ 238ص ،1385 ،يتعيرش و يفاق ؛223 و 222ص ،1389 ،هوژپشناد(
ـ  و مدقت لاس شش زا شيب هك) 1313 بوصم (963 ةدام و) 1307 بوصم( ـ راد رخأت  رد و ،دن
ـ  ار 6 ةدامـ  دياب اي ،دراد يجراخ رهوش هك يناريا ينز صوصخ ـ  يوقـ ا و رهـ ظا ليـ لد هب  ندوب
 رد نز نيا هجيتنرد و دشابيم 963 ةدام قالطا اي ماع ديقم اي صصخم هك تسناد مدقم صاخ
 لاس شش زا شيب ينامز توافت ليلد هب هكنآ اي و دوب دهاوخ ناريا نيناوق لومشم شحاكن راثآ
  . تسناد خسان ار ريخا ةدام ،963 ةدام اب 7 و 6 داوم

ـ اب ،هتفگشيپ داوم نيب يخوسنم و خسان ةطبار شريذپ ضرف اب  ردقـ  هكـ  تشـ اد هجـ وت دي
 و ينمضـ   خسن اما ،تسا 963 ةدام ةليسوهب 7 ةدام يئزج و ينمض خسن ،خسن نيا دروم ملسم
 تسا لصا فالخ خسن الًوصا وسكي زا اريز ،تسين ينتفريذپ 963 ةدام ةليسوهب 6 ةدام يئزج
 لصـ ا فالخـ  زين و يراذگنوناق يمومع قطنم فالخ ،6 ةدام صوصخ رد و رگيد يوس زا و
ـ  6 ةدام خسن مدع رگا ،نياربانب. دشابيم دوخ تلود عابتا زا راذگنوناق تيامح  ةدامـ  ةليسـ وهب

 خسن نوچ و دراد دوجو ديدرت تدشهب خسن نيا ققحت رد مكتسد ،دشابن ينيقي و يعطق 963
 مدع لصا دانتسا هب – ار كوكشم دروم و درك هدنسب نآ نقيتم رادقم هب دياب تسا لصا فالخ
ـ زج و ينمضـ  خسـ ان طقـ ف 963 ةدام هكنآ هجيتن. تسناد جراخ خسان نوناق لومش زا ـخسن  يئ
ـ اريا نز هجـ يتنرد و تسـ ا يقاب دوخ توق هب 6 ةدام و تسا يندم نوناق 7 ةدام  رهوشـ  هكـ  ين
  .دوب دهاوخ ناريا نوناق عبات نانچمه شحاكن راثآ رد ،دراد يجراخ
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  نوناق يعقاو نادقف ضرف رد يقوقح قطنم ياضتقم. 5. 2 . 3
ـ  ياهلاس رد يناريا يضاق رگا هك تسا نيا شسرپ ـ زا شيپ  و يندمـ  نوناقـ  مود دلـ ج بيوصت
 و يجراخ ود ره هچ (تيعبات فالتخا اب يياهجوز ةدنورپ اب ،)ش1312لاس (963 ةدام هلمجزا
 و 6 ،5 داوم اًفرص هك وا ؟دركيم هچ دشيم وربور) يجراخرگيد فرط و يناريا فرط كي هچ
ـ آ ؟دركيم ليدبت نخس هب هنوگچ ار نوناق توكس ،تشاد تسد رد ار يندم نوناق 7  اًمـ وزل اي
 رارق دوخ يگديسر يانبم ار رهوش عوبتم تلود نوناقو دركيم ييارگرهوش راذگنوناق نوچمه
 ،دشـ اب هچـ ره خسـ اپ ؟داديمـ  رارقـ  وا يورارف يرگيد هار الامتحا يقوقح قطنم هكنآ اي داديم
ـ قت رد ار راذگـ نوناق دناوتيم هك نانچمه ،دنك كمك يضاق هب 963 ةدام ريسفت رد دناوتيم  نين
  .دناسر يراي نوناق حالصا اي ديدج

 نيناوقـ  مهـ  و دراد دوجـ و هاگديـ د فالتخـ ا يرظـ ن ظاحـ ل هب مه شسرپ نيا هب خساپ رد
ـ ادقوقـ ح و تاضقـ  مه و دننكيم حرطم ار يتوافتم ياهلح هار اهروشك  رد يروشكـ  رهـ  نان
 ،ناريـ ا يقوقـ ح ماظن رد بلطم رتهب نييبت يارب. دنيوگيم نخس فالتخا هب دوخ نيناوق ريسفت
  :مينكيم يسررب كيكفت هب ار »يجراخ ود ره نيجوز« و »يجراخ ـيناريا نيجوز« ضرف ود

  
  يجراخ ـيناريا نيجوز. 1. 5. 2 . 3
 ةدام لومشم نايجراخ ةيصخش لاوحا و 6 ةدام لومشم نايناريا ةيصخش لاوحا هكنيا هب هجوت اب

ـ  طوبرم يواعد رد دياب يقطنم روطهب ،دشابيم يندم نوناق 7 ـ اريا (نيجـ وز هب  ،)يجراخـ  -ين
 دنتسمـ  يندم نوناق 7 ةدام يجراخ فرط هب تبسن و يندم نوناق 6 ةدام يناريا فرط هب تبسن
   :تسا ريز تلاح ود زا يكي دانتسا نيا هجيتن. دريگ رارق حلاص نوناق نييعت

 نوناقـ  تيـ مكاح اًصخـ شم و –يدحـ او ةجيتن هب ار يضاق  هدام ود نيا هب دانتسا رگا) فلا
 يارب. دنك يگديسر ناريا نوناق ساسا رب هدام ود نيا دانتسا هب دياب يضاق ،دوش نومنهر-ناريا
ـ  ار هاگـ تماقا نوناقـ  هكـ  دشـ اب يتـ لود عابتا زا و ناريا ميقم يجراخ فرط رگا ،لاثم  لاوحـ ا رب
ـ  مكاح قطنم و 7 ةدام دانتسا هب يضاق ،)كي هجرد هلاحا (دناديم مكاح هيصخش ـ ذ رب  ةدامـ  لي

ـ اريا فرطـ  هب تبسن و دناديم حلاص يجراخ نيا هب تبسن ار ناريا نوناق ،يندم نوناق 973  ين
 يضراعت چيه نودب هجيتن رد سپ ،تسا هتسناد حلاص ار ناريا نوناق ،يندم نوناق 6 ةدام هك مه
 ناريـ ا يدامـ  نيناوقـ  ،يندمـ  نوناق 7 و 6 داوم دانتسا هب ،)يجراخ -يناريا (نيجوز ياوعد رد
  .هجوز اي دشاب جوز يناريا فرط هكنيا زا معا ؛تسا هيضق رب مكاح

 نوناق ،6 ةدام ينعي ،دناسرب توافتم ةجيتن ود هب ار يضاق هدام ود نيا هب دانتسا رگا اما )ب
   :تشاد دهاوخ تروص ود دوخ ،دنك مالعا حلاص ار يجراخ نوناق ،7 ةدام و ار ناريا
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 تروصـ  نيـ ا رد. دنشاب عمج لباق اي دننامه ،روشك ود يدام نيناوق ياوتحم و نومضم .1
 شايرصمـ  رهوش و يناريا نز ياوعد دننام ؛درك دهاوخ يگديسر نوناق ود ره دانتسا هب يضاق
 رد نياربانب. ناشتيعباتيب ردپ ثاريم رسرب شايقارع ردارب و يناريا رهاوخ ياوعد اي هقفن رس رب
 نوناق رد ثرا ماهس نييعت هب طوبرم داوم سپس و 6 ةدام دانتسا هب ثاريم موس كي ،ريخا دروم
 رد ماهسـ  نييعت هب طوبرم داوم سپسو 7 ةدام دانتسا هب ثاريم موس ود و رهاوخ هب ناريا يندم
  .تفاي دهاوخ صاصتخا ردارب هب يجراخ فرط عوبتم تلود نوناق

 هجـ و رگـ ا ،تروص نيا رد. دنشاب عمج لباقريغو دننامهان ،نوناق ود ياوتحم و نومضم .2
ـ  رمـ ا نارود رد هدعـ اقلايلـ ع هكـ  (دشـ اب هتشـ ادن دوجـ و نوناقـ  ود زا يكي يارب يحيجرت  نيب
 رد و -روشكـ  نامـ ه يلـ خاد نوناق ،روشك ره هاگن زا يجراخ نوناق و يلخاد نوناق تيحالص
ـ اذ ضراعت ليلد هب هدشداي نوناق ود ،)دراد حيجرت -ناريا نوناق ،ام ثحب عوضوم صوصخ  يت
 دنـ هاوخ دانتسا لباقريغو هدومن طقاست يضراع ضراعت ليلد هب ،)7و6( هتفگشيپ ةدام ود زين و
 ناريـ ا يدام نيناوق هك يندم نوناق 5 ةدام هب دانتسا و لصا هب تشگزاب زج يهار هجيتنردو دش
  .دناميمن يقاب ،دناديم رادتيحالص ار

  
  تيعبات فالتخا اب يجراخ ودره نيجوز. 2. 5. 2 . 3
 نييعت يارب ينعي ؛تسا قداص زين فلتخم ياهتيعبات اب يجراخ نيجوز ةرابرد ،دش هتفگ هچنآ
ـ  ود عومجم ردو ( لقتسم روطهب راب كي دياب ،فرط ره ةيصخش لاوحا رب مكاح نوناق ـ ) راب  هب
ـ ا ةجيتن رگا ،درك دانتسا يندم نوناق 7 ةدام ـ ود نوناقـ  تيـ مكاح و تيحالصـ  اهدانتسـ ا ني  تل
 يانبم تلود نامه يدام نيناوق ،)نيفرط عوبتم تلود ود زا يكي هچ و ناريا هچ( دشاب يدحاو
 ود دوخـ  ،دشـ اب فلتخم روشك ود نوناق تيحالص ،هجيتن رگا اما ،تفرگ دهاوخ رارق يگديسر
  :تشاد دهاوخ تروص

 دهـ اوخ دانتسا نوناق ود ره هب ،تروص نيا رد. دشاب نكمم يدام نوناق ود نيب عمج )فلا
  ،)ناشتيعباتيب ردپ ثاريم رس رب شايندرا رداربو يقارع رهاوخ ياوعد دننام( دش

 يقطنم حيجرت هجو چيه نوچ ،تروص نيا رد. دشابن نكمم يدام نوناق ود نيب عمج) ب
ـ  دانتسا و يجراخ نوناق ود طقاست زج يهار ،درادن دوجو نوناق ود زا كيچيه يارب  5 ةدامـ  هب
  .تشاد دهاوخن دوجو ناريا يدام نيناوق تيحالص هجيتنرد و ناريا يندم نوناق

  :درك صيخلت نينچ ناوتيم ار دنب نيا ةجيتن
 ،نيفرطـ  تيعبات فالتخا تروص رد ،يناريا هاگداد رد هيصخش لاوحا هب طوبرم يواعد رد

 ايـ  ود نيا رگا ،درك دانتسا يندم نوناق 7 اي 6 ةدام هب دياب رگيد فرط زا لقتسم فرط ره يارب
 رادتيحالصـ  يدحـ او تلود نوناق ينعي ،دزاس نومنهر يدحاو ةجيتن هب ار يضاق دانتسا دنچ
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 دشـ اب ناريـ ا نوناقـ  ،نوناق نآ هچ ؛دنك يگديسر نوناق نامه دانتسا هب دياب يضاق ،دوش هتخانش
 ةجيتن رگ اما. نيفرط زا يكي عوبتم تلود نوناق اي) هاگداد رقم اي هاگتماقا اي يلم نوناق ناونعهب(
ـ  يهـ ار رگا تروص نيا رد ،دشاب روشك دنچ اي ود نوناق تيحالص اهدانتسا نيا ـ  يارب  حيجرت
 راكـ  نيمه دياب دشاب هتشاد دوجو اهنآ يارجا و نوناق ود ره عمج اي نوناق ود زا يكي يقطنم
 نيناوق دياب ،يندم نوناق 5 ةدام هب دانتسا اب ،هدش طقاس نوناق ود ره ،تروصنيا ريغرد ؛درك ار
  .تسناد مكاح ار ناريا يدام

ـ  دعـ ب ةرامشـ  رد هكـ  تسـ ا هدهاشم لباق زين يمالسا هقف رد لح هار نيا هيبش  هراشـ ا نآ هب
  :دش دهاوخ

  
  يمالسا هقف ياضتقم .6. 2 . 3
ـ آ و نوناقـ  عضو رد قوقح يمومع قطنم ساسا رب ،دش هتفگ هچنآ ةمه ـ  طابنتسـ ا نيي  امـ ا ،دوب
 ار هتـ فگ نآ زين ،يمالسا بالقنا زا سپ ناريا هژيوهب ،ناريا قوقح صوصخ رد ينوريب يدهاش
ـ اور رد يمالسا قوقح و هقف رد دسريم رظنهب. دنكيم دييأت ـ  طب ـ ر هاگـ  هكـ  ــ ينايـ دالانيب  گن
 هيـ لوا لصا ،دشاب ناملسمريغ رگيد فرط و ناملسم فرط كي هك اجنآ ـدريگيم زين يللملانيب
ـ  هكـ نآ رگـ م ،تسا) هاگداد رقم نوناق ،ناملسم فرط يلم نوناق (يمالسا نوناق تيحالص رب  رب
ـ  و هدنرادربرد هك مازلا ةدعاق ساسا ـ ود عابـ تا حلاصمـ  ةدنـ نكنيمأت  نوناقـ  ،تسـ ا يمالسـ ا تل
 هراشا رتشيپ هك روطنامه -زين و ددرگ مالعا حلاص) ناملسمريغ فرط يلم نوناق (يمالساريغ
 ةدعـ اق صوصخـ  رد زج ،هدوبن هدحاو هدام لومشم مه يعيشريغ -يعيش نيجوز ياوعد -دش
  .دنكيم تموكح نآ رب ،يندم نوناق ينعي ،يروشك يلصا نوناق ،مازلا

 هقـ ف هب رادافو و ارگهقف ار ناريا راذگنوناق رگا ،نانادقوقح زا يخرب ريبعت هب ،ساسا نيا رب
ـ  نآ زا هدننكسابتقا و يمالسا ـ اب ،مينادب ـ  ار لصـ ا ،ثحـ ب عوضـ وم ةلئسمـ  صوصخـ  رد دي  رب

ـ اريا فرط حلاصم رتشيب يجراخ نوناق هك يدراوم رد رگم ؛ميهد رارق ناريا نوناق تيحالص  ين
  .دنك نيمأت ار

 فالتخـ ا ناناملسمـ ريغ ةيصخش لاوحا رب مكاح نوناق ةرابرد يمالسا هقف رد هكنآ حيضوت 
 ار يمالسا تعيرش ناناملسم يواعد نوچمه زين دروم نيا رد ناهيقف زا يخرب .دراد دوجو رظن
ـ  ،ييابـ طابط ؛378ص ،ق1385 ،دادقـ م لضاف ؛684ص ،اتيب ،يليبدرا ؛318ص ،21ج ،1362 ،يفجن( دنناديم مكاح  ،اتـ يب

 هچـ  ؛)336ص ،4ج ،ق1407 ،يسوط و 189 و 188ص ،1380 ،ينارعش ؛381ص ،4ج ،1370 ،يزاريش مراكم ؛341ص ،5ج
 يبهذمـ  نوناقـ  الًامـ جا ناهـ يقف زا رگـ يد ياهتسـ د اما. دنشاب شيكمهان اي شيكمه اوعد نيفرط
 يتروص رد مه هتسد نيمه اما. دنناديم ـارجالازئاج مكتسد و ـمكاح و حلاص ار ناناملسمريغ
ـ و ،دنشاب شيكمه اوعد نيفرط هك دنناديم حلاص ار نانآ يبهذم نوناق  فالتخـ ا تروصـ  رد يل
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ـ  تشگـ زاب الًوصـ ا ــ دشـ اب يدوهي يرگيد و يحيسم يكي هكنآ دننام ـنيد رد نيفرط  لصـ ا هب
ـ  »ييارگرهوشـ  «اب هكنآ نودب ؛دنناديم مكاح ار يمالسا تعيرش ،هدومن  نوناقـ  ،»ييـ ارگنز «اي
 ،زارد ؛351ص ،1ج ،ق1413 ،يناگـ ياپلگ ؛318 و 271ص ،21ج ،1362 ،يفـ جن( دننادب مكاح ار نز اي رهوش ينيد

  . )593 و 592ص ،ق1412 ،ناديز و 282 و 280ص ،م2004
 ،شيكـ مهان يرصم ناناملسمريغ ةيصخش لاوحا هب طوبرم يواعد رد مه رصم يندم نوناق

  .)89ص ،م2002 ،لامجلا( تسا هتفريذپ ار لح هار نيمه
 ،مهـ  ناريـ ا قوقح رد تفگ ناوتيم ،هتفگشيپ يقطنم ريسفت زين و لح هار نيا زا هدافتسا اب

 ياراد اوعـ د نيفرطـ  هكـ  تسـ ا يجراخـ  يلـ م نوناق عبات ناگناگيب هيصخش لاوحا يتروص رد
 دنشاب يجراخ فرط ود ره هچ (تيعبات فالتخا تروص رد اما ،دنشاب كرتشم و دحاو تيعبات
  :دشاب هتشاد دوجو دناوتيم ضرف ود ،)يجراخ فرط كي و يناريا فرط كي اي

 تياهنرد و هتفر نيب زا ديدرت و شسرپ ،هتفگشيپ لئالد هب هاگره. ديدرت مدع ضرف) فلا
 مكاحـ  نوناقـ  نامه ،دوش هداد صيخشت رادتيحالص يجراخ يدام نوناق اي ناريا يدام نوناق
  .دوب دهاوخ

 ايـ  رهوش يلم نوناق (حلاص مكاح نوناق نييعت رد ديدرت ياقب تروصرد .ديدرت ضرف) ب
 رقـ م نوناقـ  ناونعهب ناريا نوناق ،يندم نوناق 5 ةدام ينعي ،لصا هب تشگزاب اب ،)نز يلم نوناق
ـ  لحـ  هار نيـ ا ،دشـ  هراشـ ا رتشيپ هك روطنامه و تفاي دهاوخ يراصحنا تيحالص هاگداد  اب
ـ  يندمـ  نوناقـ  7 ات 5 داوم يياضق ريسفت ـ  زا شيپ  اريـ ز ،تسـ ا راگزاسـ  نآ مود دلـ ج بيوصت
 زا ييانثتسـ ا) ناگناگيب هيصخش لاوحا رب يجراخ نوناق تموكح (يندم نوناق 7 ةدام ديدرتيب
 ديآيم رامشهب) هاگداد رقم نوناق ناونعهب هحورطم يواعد هيلك رب ناريا نوناق تموكح (5 ةدام
 رد امـ ا ،دنشـ اب دحـ او تيـ عبات ياراد ود رهـ  و يجراخ ،نيفرط هك تسا يياجنآ ملسم ردق هك
 و) يجراخـ  يرگيد و يناريا يكي اي دنشاب يجراخ ود ره هچ (نيفرط تيعبات فالتخا تروص
ـ  تبسن 7 ةدام يانثتسا لومش رد ديدرت هجيتنرد و حلاص نوناق باختنا رد يضاق ينادرگرس  هب
 نوناقـ  5 ةدامـ  مومـ ع هب كسمت اب ،هدومن لصا هب تشگزاب تسيابيم يقطنم روطهب ،دروم نيا
  .تسناد مكاح و حلاص ،هاگداد رقم نوناق ناونعهب ار ناريا نوناق ،يندم

  
   راذگنوناق هب داهنشيپ و هجيتن. 4
ـ  يندمـ  نوناقـ  963 ةدام زا قلطم ييارگرهوش رب ينتبم ريسفت اهنتهن ،دش هتفگ هچنآ ساسا رب  اب

 ةدامـ  رد هدشـ داي ييارگرهوش رب ينبم لح هار طقفهن و ،تسين راگزاس حيحص طابنتسا طباوض
ـ  دئاز هدام نيا عضو الًوصا ،تسا يقطنم تهاجو دقاف 963  ريسـ افت هكـ ارچ ،دسـ ريمـ  رظـ نهب

ـ  هك تسا يضاق شسرپ و ينادرگرس يارب يخساپ هتفگشيپ يياضق  رد ار وا ديـ درت تعرسـ هب
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ـ بلا هكـ نآ زجـ  ،دنكيم فرطرب تيعبات فالتخا اب نيجوز ياوعد رب مكاح حلاص نوناق نييعت  هت
ـ گ رارقـ  يضـ اق دنتسم دناوتب هك حلاص نوناق زا يكاح ينوناق صن دوجو  نآ دوبـ ن زا رتـ هب ،دري
 هكـ  تسـ ا نيـ ا تقيقح. دنك نيعم ار حلاص نوناق ،يياضق ريسفت اب دوش ريزگان يضاق هك تسا
 ،تسـ ا يضـ اق ديـ درت و تريـ ح عفـ ار و ديفم يلمع ظاحل هب ،)963 ةدام (طوبرم صن دنچره
 رد يرگنزاب ،ور نيا زا ؛تسين رادروخرب يعافد لباق يقطنم هناوتشپ زا يرظن ظاحل هب هنافسأتم
ـ  ،يرورض رما نيا ققحت ياتسار رد. دباييم ترورض اهنآ حالصا و طوبرم داوم ـ  هجـ وت اب  هب
ـ اگشش ياهداهنشيپ ناوتيم ،هقف رد هدشداي مازلا ةدعاق زا هدافتسا زين و هتفگشيپ تاحيضوت  ةن
   :درك ميدقت راذگنوناق هب ار ريز ياهلحرم دنچ و يحالصا

ـ  ينـ عي ،963 ةدامـ  جيـ ار ريسفـ ت و ينونك تيعضو هب ،)1( لوا ةلحرم ياهداهنشيپ  شريذپ
  .دوشيم طوبرم ،لومش هاگديد اب ييارگرهوش ةيرظن

ـ  ييارگرهوشـ  ةيـ رظن شريذپ هب ،)4،3،2( مود ةلحرم ياهداهنشيپ  لومشـ  مدعـ  هاگديـ د اب
  . ددرگيم طوبرم

 مزلتسم هك يمالسا هقف ياضتقم زا سابتقا يعون شريذپ هب ،)6،5( موس ةلحرم ياهداهنشيپ
ـ  ييارگيناريا يعون شريذپ نآ ةجيتن هك دوشيم طوبرم ،تسا ييارگرهوش ةيرظن يفن  ياجـ هب
ـ  تيحالص لصا شريذپ زين و ،يمالسا هقف رد ييارگناملسم نوچمه ،تسا ييارگرهوش  يوناث
 زجـ  ،اهداهنشيپ نيا. دشابيم ،يمالسا تعيرش يوناث تيحالص لصا نوچمه ،هاگداد رقم نوناق
  :دنرادروخرب ريز تازايتما زا ،لوا داهنشيپ

ـ مكاح لصـ ا و يراذگـ نوناقـ  يمومع قطنم اب رتشيب قابطنا: كي  نيناوقـ  تيحالصـ  و تي
  ؛يلخاد

  ؛شيوخ تلود عابتا زا راذگنوناق تيامح لصا اب رتشيب قابطنا: ود
  ؛يمالسا هقف اب رتشيب قابطنا و يكيدزن: هس
  .هرداص ماكحا و نيناوق يارجا و يسرداد رتشيب تلوهس: راهچ
  

  لوا ةلحرم هب طوبرم داهنشيپ .1 . 4
 يحالصـ ا دياب ،دراد رواب قلطم روطهب 963 ةدام رد »ييارگرهوش «رب نانچمه راذگنوناق رگا .1
ـ . دهـ د نايـ اپ دوجـ وم ياهرظن فالتخا و اهديدرت ،اهشسرپ هب هك دروآ ديدپ نآ رد ـ ا يارب  ني
 الثم ؛دنك حيرصت ار بلطم نيا »هيلك «و» ره «،»همه «دننام ،مومع تادا زا هدافتسا اب دياب روظنم
ـ راد تيـ عبات فالتخا هك يياهجوز ةيلك يلام و يصخش طباور«: ديوگب ـ  ،دن ـ ود نوناقـ  عبات  تل
ـ  هكـ  ار يناريا نز ،تحارصهب اًبيرقت ات »دوب دهاوخ رهوش عوبتم  هدركـ  جاودزا يجراخـ  درمـ  اب
 . دوش لماش ،تسا
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  مود ةلحرم هب طوبرم ياهداهنشيپ. 2 . 4
ـ اريا نز ،ييارگرهوشـ  رايعم ظفح نيع رد راذگنوناق رگا .2  جراخـ  نآ لومشـ  ورمـ لق زا ار ين
ـ  ار بلطم نيا ،نيجوز ةژاو زا سپ »يجراخ «ةملك ندوزفا اب دياب ،دناديم  ار وا و دنـ ك حيرصت
ـ ود كي ةعبت يجراخ نيجوز رگا«: ديوگب الثم ؛دزاس جراخ هدام لومش زا يصصخت روطهب  تل
ـ  دهاوخ رهوش عوبتم تلود نيناوق عبات اهنآ نيب يلام و يصخش طباور ،دنشابن ـ  .»دوب  نيـ ا هب
ـ اريا ةجوز اي جوز و دباييمصاصتخا يجراخ نيجوز هب تحارصهب 963 ةدام ،لكش  هكـ  ار ين
ـ آ و دوشيمن لماش ،دراد يجراخ رسمه ـ  دنـ هاوخ نوناقـ  6 ةدامـ  لومشمـ  نانـ چمه نان  و دوب
 ،6 ةدام اب 7 ةدام ضراعت ضرف اب و درك دهاوخ تموكح ناشحاكن راثآ رب ناريا نوناق هجيتنرد
ـ اييم نيعت و حيجرت 5 ةدام اب شتقفاوم ليلد هب 6 ةدام اي  و طقاسـ  هدامـ  ود رهـ  هكـ نآ ايـ  و دب
 يلامـ  و يصخـ ش طباور رب ناريا نوناق مه زاب 5 ةدام هب دانتسا اب سپ ؛دنوشيم دانتسا لباقريغ
  ).هاگداد رقم نوناق (دوب دهاوخ مكاح اهنآ

: درك حالصا زين هنوگنيا ار هدام ناوتيم رتشيب حيرصت يارب دسريم رظنهب ،لاح نيع رد .3
 عوبـ تم تلود نيناوق عبات اهنآ نيب يلام و يصخش طباور ،دنشابن تلود كي ةعبت نيجوز رگا«
  .»دشابيم مكاح ناريا نوناق هك دشاب يناريا فرط كي هكنآ رگم ،دوب دهاوخ رهوش

 حالصا،ثحب عوضوم صوصخ رد نآ نايرج و» مازلا ةدعاق «ندوب مامت تروص رد هتبلا .4
 و يصخـ ش طباور ،دنشابن تلود كي ةعبت نيجوز رگا«: درك لماك ناوتيم هنوگنيا ار هتفگشيپ
 رد هكـ  دشـ اب يناريا فرط كي هكنآ رگم دوب دهاوخ رهوش عوبتم تلود نيناوق عبات اهنآ يلام
ـ ود نوناقـ  ساسـ ا رب يجراخ فرط هك يدروم زج ،دشابيم مكاح ناريا نوناق تروص نيا  تل
  . »دشاب دهعتم يناريا فرط عفن هب شعوبتم

 
   موس ةلحرم هب طوبرم ياهداهنشيپ. 3 . 4
ـ  طوبرم ياهداهنشيپ نايب زا لبق ـ  هجـ وت ،هلـ حرم نيـ ا هب ـ ا هب ـ چره هكـ  تسـ ا مزال هتـ كن ني  دن
 تيعبات فالتخا هك ينيجوز هب طوبرم يواعد رد ،يندم نوناق 963 ةدام رد هدشداي ييارگرهوش
 ينادرگرسـ  زا ار يضـ اق هكـ  تهج نآ زا ،يداهنشيپ تاحالصا لامعا تروص رد هژيوهب ،دنراد
ـ  هك روطنامه ،يرظن ظاحل هب اما ،دسريم رظنهب ديفم يلمع ظاحل هب ،دشخبيم تاجن ـ شيپ  رت
 راذگـ نوناقـ  تاركاذمـ  رد هن و تفاي ناوتيم نآ يارب يعافد لباق يقطنم ةناوتشپ هن ،دش هتفگ
 هقـ ف رد هباشم لح هار اب هكنآ رب نوزفا ،)368 و 203ص ،1386 ،ينيئان( تسج ناوتيم نآ يارب يليلد
 هار دياب نياربانب ؛تسين راگزاس ،تسا ناريا قوقح رب مكاح حور نينچمه و انبم هك زين يمالسا
  . دشاب رادروخرب زين يقطنم ياهناوتشپ زا ،تحارص رب نوزفا هك درك داهنشيپ يلح
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 دنشـ ابن تلود كي ةعبت نيجوز رگا ،ريز دروم ود رد زج«: تسا نينچ 963 ةدام حالصا .5
 نيناوق دانتسا هب يجراخ فرط .1: دوب دهاوخ ناريا نوناق عبات اهنآ نيب يلام و يصخش طباور
 ود رهـ  ضراعـ ت لح دعاوق دانتسا هب. 2. دشاب دهعتم يناريا فرط هب تبسن ،دوخ عوبتم تلود
  .»دشاب حلاص روشك ود نآ زا يكي نوناق طقف ،يجراخ روشك

 يقوقح طباور ةيلك و درادن صاصتخا نيجوز طباور ةلئسم هب هتفگشيپ قطنم هك اجنآزا .6
 ردپ اب نادنزرف طباور هلمجزا ،دنشاب هتشاد تيعبات فالتخا هطبار نيفرط هك ار تيعبات رب ينتبم
 لماشـ  مهـ  ار )965 ةدامـ  عوضـ وم (ميقـ  بصن و ينوناق تيالو و) 964 ةدام عوضوم (ردام و
 ياهرصبت ندوزفا اب ار يندم نوناق 7 ةدام و داد ميمعت ار يحالصا داهنشيپ نيا ناوتيم ،دوشيم
 و 964 داومـ  هكـ لب ،963 ةدامـ  هب اهنتهن يزاين الًوصا رگيد هك دومن ميمتت ياهنوگهب ،نآ ليذ هب

ـ رم لئاسم رد ،ريز دروم ود رد زج «:دماجنيب اهنآ فذح هب و دشاب هتشادن دوجو زين 965  طوب
 فرطـ . 1: دوب دهاوخ مكاح ناريا نوناق ،نيفرط تيعبات فالتخا تروص رد ،هيصخش لاوحا هب
ـ . 2. دشـ اب دهـ عتم يناريا فرط هب تبسن ،دوخ عوبتم تلود نيناوق دانتسا هب يجراخ  دانتسـ ا هب
  . »دشاب حلاص روشك ود نآ زا يكي نوناق طقف ،يجراخ روشك ود ره ضراعت لح دعاوق

 و نيرتهب ،)963 ةدام (هلاقم نيا عوضوم صوصخ رد مجنپ داهنشيپ ،اهداهنشيپ نيا نايم رد
ـ  ،تسا راتشون نيا ثحب عوضوم زا رتارف هك مشش داهنشيپ دنچره ؛تسا داهنشيپ نيرتلماك  هب
ـ اور( صخشم يدروم هب نتشادن صاصتخا و تيمومع ليلد ـ بسـ انم ،)نيجـ وز طب ـ  رت  رظـ نهب
  .دسريم

  ذخĤم و عبانم
  .هيوضترملا هبتكم ،نارهت .نايبلا هدبز .)اتيب (دمحا الم ،يليبدرا. 1
  .باتهب ،نارهت ،2ج .يصوصخ للملانيب قوقح .)1376 (ديشهب ،اينعفرا. 2
  .يهاگشناد رشن زكرم ،نارهت .نيناوق ضراعت .)1386 (يلعداجن ،يساملا. 3
  .هيقوقحلا هيبلحلا تاروشنم ،اجيب .مالسالاراد يف نيملسملا ريغل هيصخشلا لاوحالا .)م2002 (يفطصم ،لامجلا. 4
 و هزوحـ  هاگشهـ وژپ ،مق و تمس ،نارهت .مالسا و ناريا قوقح هب دركيور اب قوقح ملع ةمدقم .)1389 (يفطصم ،هوژپشناد. 5

  .هاگشناد
  .رشنلل هيلبجلا هعماجلاراد ،هيردنكسالا .يمالسالا هقفلا يف نيناوقلا عزانت هركف .)م2004 (يلعدمحم يزمر ،زارد. 6
  .انيب ،اجيب .مالسالا يف نينماتسملا و نييمذلا ماكحا .)م1999-ق1412 (ميركلادبع ،ناديز. 7
  .نازيم يقوقح داينب ،نارهت ،2ج .يصوصخ للملانيب قوقح .)1386 (دومحم ،يقوجلس. 8
  .شناد جنگ ةناخباتك ،نارهت .يصوصخ للملانيب قوقح .)1384 (نسحمديس ،يمالسالا خيش. 9

  . هيمالسا ،نارهت. يبوط رثن .)1380 (نسحلاوبا ،ينارعش. 10
  .هيملعلا هزوحلا يف نيسردملا هعامج تاروشنم ،مق ،5ج .نآرقلا ريسفت يف نازيملا .)اتيب (نيسحدمحمديس ،ييابطابط. 11
ـ او ،يمالسا تاراشتنا رتفد ،مق ،4ج .فالخلا .)ق1407 (نسحلا نب دمحم رفعجيبا خيش ،يسوط. 12 ـ  هتسب  نيسـ ردم هعـ ماج هب

  .مق هيملع هزوح
  .هيوضترملا هبتكم ،نارهت .نآرقلا هقف يف نافرعلازنك .)ق1385 (دادقم لضاف. 13
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  .نايدا رشن ،مق و نارهت .مازلا هدعاق يقوقح و يهقف يسررب .)1390 (نسحمديس ،يحاتف. 14
  .هشيدنا نيون حرط ،نارهت .نيناوق ضراعت .)1385 (ناميلس ،يودف. 15
  .هاگشناد و هزوح هاگشهوژپ ،مق و تمس ،نارهت ،1ج .يدربراك هقف لوصا .)1385 (ديعس ،يتعيرش و نيسح ،يفاق. 16
 ،مقـ  ،يمـ رهج يمـ يرك يلع هتشاگن و تاريرقت ،1ج .دودحلا ماكحا يف دوضنملا ردلا .)ق1413 (اضردمحمديس ،يناگياپلگ. 17

  .ميركلا نآرقلاراد
  .رادياپ ،نارهت .يصوصخ للملانيب قوقح .)1378 (نيدلالالجديس ،يندم. 18
  .يمالسا ملع رد ون ياههشيدنا ،نارهت ،لوا رتفد .هقف لوصا .)1365( يفطصمديس ،داماد ققحم. 19
  .هيمالسالا بتكلاراد ،نارهت ،4ج .هنومن ريسفت .)1370 (ناراكمه و رصان ،يزاريش مراكم. 20
  .يمالسا ياروش سلجم يقوقح تاعلاطم رتفد ،نارهت .يندم نوناق تاركاذم حورشم .)1386 (اضردمحا ،ينيئان. 21
 .هيمالسالا بتكلاراد ،نارهت ،21ج .مالكلا رهاوج .)1362 (نسحدمحم ،يفجن. 22

                                                            


