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نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  سرد 
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يربکا همطاف 

: یپاچ رشان 

ۀیملاعلا هلآو )  هیلع  هللا  یلص  یفطصملا (  ۀعماج 

: یلاتیجید رشان 
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تسرهف
5تسرهف

نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  13سرد 

باتک 13تاصخشم 

13هراشا

رشان 17نخس 

19تسرهف

33راتفگشیپ

یجراخ ياه  نابز  شزومآ  ینابم  لوصا و  لوا : 41شخب 

41هراشا

يدربراک میهافم  تاحالطصا و  -143

43همّدقم

؟  تسیچ 44نابز 

راتفگ نابز و  45توافت 

ینابز شناوت  46شنک و 

نابز 47راتخاس 

نابز 49عاونا 

49هراشا

یمسر 49نابز 

یّلم 50نابز 

رایعم 50نابز 

50یگنابزود

50هراشا

یعیبط ریغ  یگنابزود  ، یعیبط 51یگنابزود 

هیاپ مهان  هیاپ و  مه  51یگنابزود 
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لماک ، یبتک ، یهافش 52یگنابزود 

یجراخ نابز  ، مود 53نابز 

53هراشا

مود نابز  يریگارف  ، یجراخ نابز  53يریگدای 

يریگارف ، 54يریگدای

اه نابز  شزومآ  يریگدای و  رد  ّرثؤم  56لماوع 

زومآ نابز  56ّنس 

زومآ نابز  یتخانش  ناور  ياه  58یگژیو 

زومآ نابز  طیحم  یگنهرف  یعامتجا و  60لماوع 

زومآ نابز  يردام  61نابز 

نابز شزومآ  رد  ّرثؤم  ياه  شناد  -263

63همّدقم

یسانش نابز  نابز و  63روتسد 

هلباقم يا یسانش  65نابز 

نابز یسانش  67ناور 

نابز شزومآ  لئاسم  یسانش و  69بصع 

نابز شزومآ  ملع  يدربراک و  یسانش  75نابز 

يدربراک یسانش  نابز  هب  طوبرم  77هزوح 

يدربراک یسانش  نابز  78لوصا 

80هصالخ

نابز شزومآ  رد  شور  درکیور و  تیهام  -383

83همّدقم

کینکت ، شور ، 83درکیور

ینابز 84درکیور 

يریگدای 85درکیور 

سرد 87حرط 
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اهدرکیور نیب  زا  87باختنا 

اهنآ یخیرات  ریس  هب  هّجوت  اب  نابز  شزومآ  ياه  شور  -491

91همّدقم

همجرت - روتسد 91شور 

میقتسم 93شور 

شترا هدرشف  95شور 

يراتفگ - يرادینش 97شور 

شوماخ سیردت  98شور 

يریذپ نیقلت  100شور 

نابز یعمج  101يریگدای 

لماک یکیزیف  خساپ  102شور 

یطابترا نابز  104شزومآ 

روحم اوتحم  نابز  106شزومآ 

هناگدنچ ياه  107شوه 

نابز شزومآ  ياه  شور  110دقن 

نابز شزومآ  ياه  شور  نیب  زا  112باختنا 

شوراسپ رصع  یطاقتلا و  112شور 

نابز شزومآ  شخب  نیرت  مهم  113مّلعم 

نانابز یسراف  ریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  مود : 115شخب 

115هراشا

ناریا رد  نانابز  یسراف  ریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  هچخیرات  -1117

117همّدقم

یسراف نابز  شزومآ  هب  یملع  درکیور  زاغآ  117ههد 

دعب هب  ههد 1350  زا  یسراف  نابز  118شزومآ 

یسراف نابز  شزومآرب  نآ  ریثأتو  نایجراخ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  هتشر  119سیسأت 

یسراف نابز  شزومآ  رد  یللملا  نیب  یلخاد و  لاّعف  زکارم  120یضعب 
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( یمالسا مولع  یناهج  زکرم  ) هیملاعلا یفطصملا  هعماج  -1120

یسراف نابز  شزومآ  یللملا  نیب  زکرم  -2121

( ادخهد همان  تغل  هسّسؤم  ) یسراف نابز  شزومآ  یللملا  نیب  زکرم  -3122

ناریا نابز  نوناک  -4123

یسراف نابز  شزومآ  ياه  123باتک 

123هراشا

یسیلگنا قیرط  زا  یسراف  -1124

( دلج  2) یجراخ نایوجشناد  يارب  زورما  یسراف  -2125

( افزآ ) یسراف نابز  شزومآ  -3128

یسراف هب  یسراف  نابز  شزومآ  -4131

یجراخ نازومآ  یسراف  يارب  یسراف  سرد  -5132

ناریا نابز  ، یسراف -6134

نانابز یسراف  ریغ  يارب  یسراف  نابز  شزومآ  -7136

هداس نابز  کی  یسراف  -8137

( دلج 4) یسراف نابز  شزومآ  هرود  -9137

( یسراف نابز  ياه  تراهم  يریگارف  ) نابز اب  يزاب  -10139

مینزب فرح  یسراف  -11140

( يدلج جنپ  هرود  ) میزومایب یسراف  -12142

یسراف هب  یسراف  شزومآ  -13146

( دلج  2) یسراف نابز  شزومآ  -14150

( نانابز برع  يارب  یسراف  شزومآ  ) یسراف هداس  هلمج  -15152

هیسرافلا هغّللا  یف  همّدقم  -16153

هیسرافلا صوصّنلا  دعاوقلا و  -17154

یسراف بدا  نابز و  شزومآ  ینابم  -18155

ناسآ یسراف  -19156

يریگ 158هجیتن 
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اهراک 161هار 

يروتسد ياه  تخاس  ناگژاو و  رب  هیکت  اب  مالک و  یقطنم  یهد  نامزاس  شور  اب  یسراف  نابز  شزومآ  -2165

165همّدقم

یسراف نابز  ياهاوآ  166شزومآ 

اه هناشن  166تخانش 

یسراف نابز  ییاوآ  شخب  شزومآ  رد  مهم  167تاکن 

نازومآ یسراف  هب  ییاوآ  شخب  بلاطم  هئارا  168شور 

یسراف ياهادص  فورح و  عاونا  اب  ییانشآ  يارب  نومزآ  169شیپ 

یسراف نابز  ناگژاو  170شزومآ 

170هراشا

یسراف نابز  ناگژاو  شزومآ  یّلک  171لوصا 

یسراف نابز  رد  هژاو  172تامیسقت 

انعم يراتخاس  ياه  هزوح  یعوضوم و  يدنب  173هتسد 

یعازتنا ناگژاو  رب  مّدقم  ینیع  175ناگژاو 

يریوصت یعوضوم و  ياه  176گنهرف 

یعوضوم ياه  هطیح  ندوب  176دودحمان 

زومآ نابز  تدمدنلب  هظفاح  رد  ناگژاو  يراپسدای  هب  177یگنوگچ 

ساوح ندرک  178لاّعف 

يرادید 178ّسح 

يریوصت ياه  تراک  180هئارا 

هدرشف حول  ، دیالسا ، كّرحتم ياه  180ملیف 

میسرت 181یحاّرط و 

كّرحتم تباث و  ياه  182هتخت 

ریواصت ندرک  184یناگیاب 

يرادید ّسح  کیرحت  سالک و  رد  185تکرح 

یسراف نابز  ناگژاو  يریگدای  ییاونش و  186ّسح 
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یسراف نابز  ناگژاو  يریگدای  هسمال و  ، ییاشچ ، ییایوب ّساوح  188کیرحت 

یسراف نابز  روتسد  189شزومآ 

ارگراتخاس روتسد  هیاپ  رب  یسراف  نابز  روتسد  190شزومآ 

؟ دوش یم  عورش  اجک  زا  نایجراخ  هب  یسراف  روتسد  190سیردت 

یئزج ود  تالمج  191شزومآ 

هلمج شرتسگ  یئزج و  هس  تالمج  191شزومآ 

يزومآ یسراف  رد  هابتشا  نیلّوا  « تسا » 192سیردت

لاعفا فرص  یلعاف و  ياه  194هسانش 

یسراف ياه  هلمج  195شرتسگ 

رتشیب یئزجراهچ و  195تالمج 

طبر فورح  اب  هیاپ  مهان  هیاپ و  مه  196تالمج 

 )( ِتسب هژاو  زا  سپ  ناگژاو  197شرتسگ 

یسراف تالمج  شرتسگ  ياه  هویش  شزومآ  زا  198فده 

تفص اب  نآ  ياه  تهابش  دیق و  198شزومآ 

نابز شزومآ  رد  نآ  شقن  یسراف و  نابز  يدنویپ  199راتخاس 

یسراف نابز  رد  يزاس  هژاو  200ياهدنیارف 

لاعفا هتشذگ  لاح و  201هشیر 

لعف تفص و  ، مسا زا  زاس  هژاو  202ياهژاوکت 

یسراف روتسد  رد  گنهآ  تخاون و  ، 205هیکت

يروتسد ياه  سرد  206لیمکت 

یسراف نابز  رد  نآ  شزومآ  ییانعم و  ياه  208هزوح 

ییانعم ياه  209یلاوت 

انعم یلاوت  رد  ریثأت  اه و  هژاو  210تخاس 

انعم یلاوت  رد  ریثأت  یفرص و  ياه  211تروص 

انعم یلاوت  رد  ریثأت  تاملک و  بیترت  211عاونا 

ییانعم 212تیمک 
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یبای شزرا  نومزآ و  -3214

214همّدقم

یبای شزرا  ، شجنس ، 214نومزآ

نومزآ 215عاونا 

نومزآ تخاس  رد  فده  216نییعت 

یشزومآ فادها  يدنب  217هقبط 

مولب هاگدید  زا  شزومآ  فده  يدنب  217هقبط 

تالاؤس حرط  یشزومآ و  ياه  224فده 

لاؤس ره  يارب  هرمن  نییعت  ياه  225كالم 

شجنس ياه  شور  ساسا  رب  اه  نومزآ  يدنب  225هقبط 

عجرم كالم  ياه  226نومزآ 

عجرم راجنه  ياه  226نومزآ 

یسراف نابز  ياه  نومزآ  عجرم  226هرابرد 

فده ارجا و  نامز  هب  هّجوت  اب  شجنس  ياه  شور  يدنب  227هتسد 

227هراشا

يدورو 227شجنس 

ینیوکت 228شجنس 

یصیخشت 228شجنس 

یمکارت 229شجنس 

تالاؤس عون  يانبم  رب  اه  نومزآ  يدنب  229هتسد 

229هراشا

ینیع ياه  230نومزآ 

ینیع تالاؤس  حرط  231شور 

هنیزگدنچ يا 232تالاؤس 

یندرک روج  232تالاؤس 

( ییاشنا ) خساپ هتخاس  233تالاؤس 
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خساپ هاتوک  234تالاؤس 

نایجراخ يارب  یسراف  نابز  شزومآ  هب  درکیور  اب  اه  نومزآ  يدنب  235عمج 

تسویپ موس : 238شخب 

238هراشا

یسراف نابز  شزومآ  يارب  سرد  حرط  هنومن  -1240

اوه بآ و  : سرد 240عوضوم 

240هراشا

.دیهد خساپ  تالاؤس  هب  دیناوخب و  ار  اه  241نتم 

یفرب مدآ  (: فلا 241ندناوخ 

241هراشا

اه لغش  : سرد 246عوضوم 

کشزپ ِبَطَم  رَد  (: 249ندناوخ ب

249هراشا

ناسنا ِندب  ياضعا  : 250عوضوم

ینوریب ياه  مادنا  (: فلا 250ندناوخ 

ام ِنََدب  ینورد  ياه  مادنا  (: 250ندناوخ ب

هداوناخ : 258عوضوم

عبانم 264تسرهف 

زکرم 271هرابرد 
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نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  سرد 

باتک تاصخشم 

 - 1355 همطاف ، يربکا ، : هسانشرس

.يربکا همطاف  باتک /]  ] نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  سرد  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1391 (ص ،) یفطصملا رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  مق :  : رشن تاصخشم 

.لودج روصم ، .ص :  247: يرهاظ تاصخشم 

8-622-195-964-978: لایر  56000: کباش

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.تسا یسیلگنا  نابز  هب  رثا  هدیکچ  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  247 ؛ [- 241  ] .ص همانباتک : : تشاددای

نایجراخ يارب  یسرد  ياه  باتک  یسراف --  : عوضوم

شزومآ یسراف --  : عوضوم

نایجراخ یشزومآ --  يامنهار  یسراف --  : عوضوم

(ص) یفطصملا رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  .هیملاعلا  (ص ) یفطصملا هعماج  : هدوزفا هسانش 

7د4 1391 فلا /PIR2827: هرگنک يدنب  هدر 

4/24 اف 8: ییوید يدنب  هدر 

2757082: یلم یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  یللملا  نیب  هاگشهوژپ 

ص:2
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نانابز یسراف  ریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  سرد 

يربکا همطاف 

ص:3

نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


نانابز یسراف  ریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  سرد 

يربکا همطاف  : فلؤم

:1391ش/1433ق لوا پاچ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  : رشان

2000: ناگرامش لایر   43000: تمیق رثوک  لالز  : پاچ

تسا ظوفحم  رشان  يارب  پاچ  قح 

: شورف زکارم 

هیلع و هللا  یلـص  یفطـصملا  رـشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  هاگـشورف  ، هیتجح هسردـم  يور  هبور  ، هیتجح نابایخ  ، ادهـش نادـیم  ، مق
02517839305-9: نفلت.هلآ

هیلع و هللا  یلـص  یفطـصملا  رـشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  هاگـشورف  ، موـلعلا هعماـج  بنج  ، هیرـالاس هار  هس  ، نیمادـمحم راوـلب  ، مق
02512133146: سکف -02512133106: نفلت.هلآ

www.eshop.miup.ir www.miup.ir

Root

miup.ir E-mail:Admin

miup.ir

ص:4
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رشان نخس 

ياه هتـشر  داجیا  ، اهنآ هب  ییوگ  خـساپ  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  ییاـهزاین  اـه  شناد  دـیدپون  تایـضتقم  یعاـمتجا و  تـالّوحت 
نیا اب  گنهامه  دـیاب  زین  یـشزومآ  ياـه  باـتک  ، ور نیازا.دـیامن  یم  يرورـض  ار  صّـصختم  ياـهورین  تیبرت  دـیدج و  یلیـصحت 

.دبای ناماس  اه  ینوگرگد 

اب ثحابم , نیا  هب  نادـنم  هقالع  ناهوژپ و  شناد  هک  دراد  اضتقا  ، اه هناسر  هیاس  رد  برغ  گـنهرف  هطلـس  شرتسگ  ندـش و  یناـهج 
نتم ندروآ  دیدپ  یصصخت و  ياه  هتـشر  داجیا  اب  زج  مهم  نیا  هک  تسا  ادیوه  دنوش  انـشآ  یلاعتم  ياه  شزرا  دنلب و  ياه  هشیدنا 

.دیسر دهاوخن  ماجنارس  هب  نایوجشناد  هتفای  نامزاس  شرورپ  شزومآ و  هنماد  شرتسگ  ، رابرپ ون و  ياه 

یشزومآ و ياه  هویش  اه و  نتم  يرگنزاب  نینچمه.تسایوپ  دنمنوناق و  ، مجـسنم یـشزومآ  ماظن  ورگ  رد  یـشزومآ  زکارم  یگدنلاب 
.دیماجنا دهاوخ  یشزومآ  زکارم  یملع  طاشن  شیازفا  هب  اهنآ  ندرک  زور  هب 

هک تسا  ینایلاس  ، یمالسا دنمهوکش  بالقنا  تکرب  هب  ینید  مولع  ياه  هزوح 

ص:5

نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


یشخب ناونع  هب  « هیملاعلا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  هعماج  » .دنا یـسرد  نوتم  يرگنزاب  یـشزومآ و  راتخاس  حالـصا  هشیدنا  رد 
هحولرس ار  بسانم  یـسرد  ياه  نتم  شراگن  ، دراد هدهع  رب  ار  یناریا  ریغ  بالط  تیبرت  میلعت و  گرزب  تلاسر  هک  هعومجم  نیا  زا 

.تسا شالت  نیا  دنیآرب  ، ینید مولع  نوگانوگ  تاعوضوم  رد  یشزومآ  ياه  نتم  رشن  نیودت و  هک  هداد  رارق  دوخ  ياه  شالت 

رازگ ساپس  دنا  هتشاد  شقن  رثا  نیا  شیادیپ  رد  هک  یناگنازرف  زا  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطـصملا  رـشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  »
.دنک یم  شکشیپ  یمالسا  بان  هشیدنا  گنهرف و  ناگدنیوج  هب  ار  نآ  تسا و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم 

ص:6

نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


تسرهف

راتفگشیپ 15

یجراخ ياه  نابز  شزومآ  ینابم  لوصا و  : لوا شخب 

يدربراک 25 میهافم  تاحالطصا و  .1

همّدقم 25

؟26 تسیچ نابز 

راتفگ 27 نابز و  توافت 

ینابز 28 شناوت  شنک و 

نابز 29 راتخاس 

نابز 31 عاونا 

یمسر 31 نابز 

یّلم 32 نابز 

رایعم 32 نابز 

یگنابزود 32

یعیبط 33 ریغ  یگنابزود  ، یعیبط یگنابزود 

هیاپ 33 مهان  هیاپ و  مه  یگنابزود 

لماک 34 ، یبتک ، یهافش یگنابزود 

یجراخ 35 نابز  ، مود نابز 

ص:7

نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


مود 35 نابز  يریگارف  ، یجراخ نابز  يریگدای 

يریگارف 36 ، يریگدای

اه 38 نابز  شزومآ  يریگدای و  رد  ّرثؤم  لماوع 

زومآ 38 نابز  ّنس 

زومآ 40 نابز  یتخانش  ناور  ياه  یگژیو 

زومآ 42 نابز  طیحم  یگنهرف  یعامتجا و  لماوع 

زومآ 43 نابز  يردام  نابز 

نابز 45 شزومآ  رد  ّرثؤم  ياه  شناد  .2

همّدقم 45

یسانش 45 نابز  نابز و  روتسد 

يا 47 هلباقم  یسانش  نابز 

نابز 49 یسانش  ناور 

نابز 51 شزومآ  لئاسم  یسانش و  بصع 

نابز 54 یسانش  هعماج 

نابز 57 شزومآ  ملع  يدربراک و  یسانش  نابز 

يدربراک 59 یسانش  نابز  هب  طوبرم  هزوح 

يدربراک 60 یسانش  نابز  لوصا 

هصالخ 62

نابز 65 شزومآ  رد  شور  درکیور و  تیهام  .3

همّدقم 65
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کینکت 65 ، شور ، درکیور

ینابز 66 درکیور 

يریگدای 67 درکیور 

سرد 69 حرط 

اهدرکیور 69 نیب  زا  باختنا 

اهنآ 73 یخیرات  ریس  هب  هّجوت  اب  نابز  شزومآ  ياه  شور  .4

همّدقم 73

ص:8
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همجرت 73 - روتسد شور 

میقتسم 75 شور 

شترا 77 هدرشف  شور 

يراتفگ 79 - يرادینش شور 

شوماخ 80 سیردت  شور 

يریذپ 82 نیقلت  شور 

نابز 83 یعمج  يریگدای 

لماک 84 یکیزیف  خساپ  شور 

یطابترا 86 نابز  شزومآ 

روحم 88 اوتحم  نابز  شزومآ 

هناگدنچ 89 ياه  شوه 

نابز 92 شزومآ  ياه  شور  دقن 

نابز 94 شزومآ  ياه  شور  نیب  زا  باختنا 

شوراسپ 94 رصع  یطاقتلا و  شور 

نابز 95 شزومآ  شخب  نیرت  مهم  مّلعم 

نانابز یسراف  ریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  : مود شخب 

ناریا 99 رد  نانابز  یسراف  ریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  هچخیرات  .1

همّدقم 99

یسراف 99 نابز  شزومآ  هب  یملع  درکیور  زاغآ  ههد 

دعب 100 هب  ههد 1350  زا  یسراف  نابز  شزومآ 
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یسراف 101 نابز  شزومآرب  نآ  ریثأتو  نایجراخ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  هتشر  سیسأت 

یسراف 102 نابز  شزومآ  رد  یللملا  نیب  یلخاد و  لاّعف  زکارم  یضعب 

102( یمالسا مولع  یناهج  زکرم  ) هیملاعلا یفطصملا  هعماج  .1

یسراف 103 نابز  شزومآ  یللملا  نیب  زکرم  .2

104( ادخهد همان  تغل  هسّسؤم  ) یسراف نابز  شزومآ  یللملا  نیب  زکرم  .3

ناریا 105 نابز  نوناک  .4

یسراف 105 نابز  شزومآ  ياه  باتک 
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یسیلگنا 106 قیرط  زا  یسراف  .1

107( دلج  2) یجراخ نایوجشناد  يارب  زورما  یسراف  .2

110( افزآ ) یسراف نابز  شزومآ  .3

یسراف 113 هب  یسراف  نابز  شزومآ  .4

یجراخ 114 نازومآ  یسراف  يارب  یسراف  سرد  .5

ناریا 116 نابز  ، یسراف .6

نانابز 118 یسراف  ریغ  يارب  یسراف  نابز  شزومآ  .7

هداس 119 نابز  کی  ، یسراف .8

119( دلج 4) یسراف نابز  شزومآ  هرود  .9

121( یسراف نابز  ياه  تراهم  يریگارف  ) نابز اب  يزاب  .10

مینزب 122 فرح  یسراف  .11

124( يدلج جنپ  هرود  ) میزومایب یسراف  .12

یسراف 128 هب  یسراف  شزومآ  .13

132( دلج  2) یسراف نابز  شزومآ  .14

134( نانابز برع  يارب  یسراف  شزومآ  ) یسراف هداس  هلمج  .15

هیسرافلا 135 هغّللا  یف  همّدقم  .16

هیسرافلا 136 صوصّنلا  دعاوقلا و  .17

یسراف 137 بدا  نابز و  شزومآ  ینابم  .18

ناسآ 138 یسراف  .19

يریگ 140 هجیتن 
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اهراک 143 هار 

يروتسد 147 ياه  تخاس  ناگژاو و  رب  هیکت  اب  مالک و  یقطنم  یهد  نامزاس  شور  اب  یسراف  نابز  شزومآ  .2

همّدقم 147

یسراف 148 نابز  ياهاوآ  شزومآ 

اه 148 هناشن  تخانش 

یسراف 149 نابز  ییاوآ  شخب  شزومآ  رد  مهم  تاکن 
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نازومآ 150 یسراف  هب  ییاوآ  شخب  بلاطم  هئارا  شور 

یسراف 151 ياهادص  فورح و  عاونا  اب  ییانشآ  يارب  نومزآ  شیپ 

یسراف 152 نابز  ناگژاو  شزومآ 

یسراف 153 نابز  ناگژاو  شزومآ  یّلک  لوصا 

یسراف 154 نابز  رد  هژاو  تامیسقت 

انعم 155 يراتخاس  ياه  هزوح  یعوضوم و  يدنب  هتسد 

یعازتنا 157 ناگژاو  رب  مّدقم  ینیع  ناگژاو 

يریوصت 158 یعوضوم و  ياه  گنهرف 

یعوضوم 158 ياه  هطیح  ندوب  دودحمان 

زومآ 159 نابز  تدمدنلب  هظفاح  رد  ناگژاو  يراپسدای  هب  یگنوگچ 

ساوح 160 ندرک  لاّعف 

يرادید 160 ّسح 

يریوصت 162 ياه  تراک  هئارا 

هدرشف 162 حول  ، دیالسا ، كّرحتم ياه  ملیف 

میسرت 163 یحاّرط و 

كّرحتم 164 تباث و  ياه  هتخت 

ریواصت 166 ندرک  یناگیاب 

يرادید 167 ّسح  کیرحت  سالک و  رد  تکرح 

یسراف 168 نابز  ناگژاو  يریگدای  ییاونش و  ّسح 

یسراف 170 نابز  ناگژاو  يریگدای  هسمال و  ، ییاشچ ، ییایوب ّساوح  کیرحت 
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یسراف 171 نابز  روتسد  شزومآ 

ارگراتخاس 172 روتسد  هیاپ  رب  یسراف  نابز  روتسد  شزومآ 

؟172 دوش یم  عورش  اجک  زا  نایجراخ  هب  یسراف  روتسد  سیردت 

یئزج 173 ود  تالمج  شزومآ 

هلمج 173 شرتسگ  یئزج و  هس  تالمج  شزومآ 

يزومآ 174 یسراف  رد  هابتشا  نیلّوا  « تسا » سیردت

لاعفا 176 فرص  یلعاف و  ياه  هسانش 

یسراف 177 ياه  هلمج  شرتسگ 

ص:11
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رتشیب 177 یئزجراهچ و  تالمج 

طبر 178 فورح  اب  هیاپ  مهان  هیاپ و  مه  تالمج 

179 )( ِتسب هژاو  زا  سپ  ناگژاو  شرتسگ 

یسراف 180 تالمج  شرتسگ  ياه  هویش  شزومآ  زا  فده 

تفص 180 اب  نآ  ياه  تهابش  دیق و  شزومآ 

نابز 181 شزومآ  رد  نآ  شقن  یسراف و  نابز  يدنویپ  راتخاس 

یسراف 182 نابز  رد  يزاس  هژاو  ياهدنیارف 

لاعفا 183 هتشذگ  لاح و  هشیر 

لعف 184 تفص و  ، مسا زا  زاس  هژاو  ياهژاوکت 

یسراف 186 روتسد  رد  گنهآ  تخاون و  ، هیکت

يروتسد 187 ياه  سرد  لیمکت 

یسراف 189 نابز  رد  نآ  شزومآ  ییانعم و  ياه  هزوح 

ییانعم 190 ياه  یلاوت 

انعم 191 یلاوت  رد  ریثأت  اه و  هژاو  تخاس 

انعم 192 یلاوت  رد  ریثأت  یفرص و  ياه  تروص 

انعم 192 یلاوت  رد  ریثأت  تاملک و  بیترت  عاونا 

ییانعم 193 تیمک 

یبای 195 شزرا  نومزآ و  .3

همّدقم 195

یبای 195 شزرا  ، شجنس ، نومزآ
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نومزآ 196 عاونا 

نومزآ 197 تخاس  رد  فده  نییعت 

یشزومآ 198 فادها  يدنب  هقبط 

مولب 198 هاگدید  زا  شزومآ  فده  يدنب  هقبط 

تالاؤس 205 حرط  یشزومآ و  ياه  فده 

لاؤس 206 ره  يارب  هرمن  نییعت  ياه  كالم 

شجنس 206 ياه  شور  ساسا  رب  اه  نومزآ  يدنب  هقبط 
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عجرم 207 كالم  ياه  نومزآ 

عجرم 207 راجنه  ياه  نومزآ 

یسراف 207 نابز  ياه  نومزآ  عجرم  هرابرد 

فده 208 ارجا و  نامز  هب  هّجوت  اب  شجنس  ياه  شور  يدنب  هتسد 

يدورو 208 شجنس 

ینیوکت 209 شجنس 

یصیخشت 209 شجنس 

یمکارت 210 شجنس 

تالاؤس 210 عون  يانبم  رب  اه  نومزآ  يدنب  هتسد 

ینیع 211 ياه  نومزآ 

ینیع 212 تالاؤس  حرط  شور 

يا 213 هنیزگدنچ  تالاؤس 

یندرک 123 روج  تالاؤس 

214( ییاشنا ) خساپ هتخاس  تالاؤس 

خساپ 215 هاتوک  تالاؤس 

نایجراخ 216 يارب  یسراف  نابز  شزومآ  هب  درکیور  اب  اه  نومزآ  يدنب  عمج 

تسویپ : موس شخب 

یسراف 221 نابز  شزومآ  يارب  سرد  حرط  هنومن  .1

اوه 221 بآ و  : سرد عوضوم 

اه 227 لغش  : سرد عوضوم 
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ناسنا 230 ِندب  ياضعا  : عوضوم

هداوناخ 235 : عوضوم

هطّسوتم 237 یتامّدقم و  هرود  يارب  یسراف  نابز  ییاهن  ياه  نومزآ  زا  ییاه  هنومن  .2

عبانم 241 تسرهف 
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راتفگشیپ

ياه لاس  ِسپ  زا  هک  تسا  ینایناریا  رابرپ  نّدـمت  گنهرف و  هناشن  ، یـسراف نابز  تسا و  موق  ره  یگنهرف  یلم و  تیوه  هناـشن  ، ناـبز
هرتسگ لـیلد  هب  یـسراف  نابز.دـنا  هداد  همادا  دوخ  تاـیح  هب  تردـق  اـب  هدرب و  رد  هب  ملاـس  ناـج  ناـگناگیب  ّطلـست  موجه و  ِراوشد 

زا ، کیدزن رواخ  ياهروشک  زا  يرایـسب  یمـسر  یبدا و  ، یملع ِنابز  ، ینـالوط هرود  ود  رد  لقاّدـح  ، رود ياـه  لاـس  رد  نآ  دربراـک 
.دمآ یم  رامش  هب  يزورما  هیکرت  قارع و  ناتسکاپ و  دنه و  زا  ییاه  شخب  ، ناتسناغفا ، رهّنلاءاروام ات  ینونک  ناریا 

ياه گنهرف  هشیمه  اّما  ؛ دروآ یم  راب  هب  زین  یعامتجا  يداصتقا و  ، یگنهرف ّطلست  ، للم ریاس  رب  روشک  کی  یسایس  هطلس  ، مّلسم ردق 
ماظن یـسایس  ّطلـست  یّتح  ، دوخ یگنهرف  هبلغ  اب  دنا  هتـسناوت  هدرک و  بذج  دوخ  رد  ار  ّطلـسم  ياه  تردق  هک  دـنا  هدوب  يا  هیامرپ 

ياه بیشن  زارف و  شوخ  تسد  ، نامز یط  رد  هچرگا  اریز  ؛ تساه نابز  نیمه  هتسد  زا  یسراف  نابز  دننک و  گنر  مک  ار  هطلس  ياه 
رد ار  مصاختم  ِللم  یّتح  تسا و  هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  داژن  لکش  تیوه و  هاگ  چیه  ، هتفرگ رارق  نوگانوگ  ماوقا  مجاهت  یسایس و 

هدرک بذج  ّلح و  دوخ  ینغ  ِگنهرف  نورد 
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هدیـشوپ سک  چـیه  رب  هدـش و  نایب  رارکت  هب  خـیرات  رد  نـالوغم  يونزغ و  ناـکرت  ، بارعا ، ناـینانوی رب  یناریا  گـنهرف  ریثأـت  ) .تسا
(. تسین

نایلاس نیا  زا  رذـگ  زا  سپ  ، زورما اـّما  ؛ لـلم ریاـس  ناـیم  رد  یناریا  ِگـنهرف  ناـبز و  يدـنمناوت  رب  تسا  یمکحم  لـیالد  ، همه اـهنیا 
نابز زا  یکی  ، یـسراف نابز  يزور  دوش  یم  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یمالـسا  ِناریا  ِناناد  یـسراف  نادنمـشناد و  زا  یـسک  رتمک  ، راوشد

.دشاب ایند  رترب  ياه 

رد ، یناریا یمالسا و  ِگنهرف  یسراف و  نابز  نتخومآ  ِناقاتـشم  ِلیـس  اب  ، یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هژیو  هب  ، ریخا ياه  ههد  رد 
نابز شزومآ  ياه  سالک  رد  هناقاتـشم  ، ناـهج ِطاـقن  نیرترود  زا  رفن  نارازه  لاـس  ره.میا  هدـش  ور  هبور  ناریا  زا  جراـخ  لـخاد و 
هرود کی  يرازگرب  يارب  ناوخارف  کی  هب  خـساپ  رد  اهنت  ، لاـثم يارب.دـننک  یم  یـسیون  ماـن  روشک  زا  جراـخ  لـخاد و  رد  یـسراف 

.دنا (1) هدرک  مان  تبث  يزلام  ياه  هاگشناد  زا  یکی  رد  رفن  دودح 300  يزلام  رد  یسراف  نابز  شزومآ 

؟ میا هدرک  هچ  ایند  مدرم  دامتعا  لابقتسا و  قوش و  همه  نیا  يارب  ام  : تسا نیا  لاؤس  لاح 

باتک يرامش  تشگنا  دادعت  ، میزادنیب يرظن  نامروشک  ياه  هناخباتک  رد  یسراف  نابز  شزومآ  هب  طوبرم  ياه  باتک  هسفق  هب  رگا 
ییاه شور  ای  دنا و  هدش  هتـشاگن  شور  نودـب  ای  ناشرثکا  ،و  درذـگ یم  لاس  نیدـنچ  اهنآ  شراگن  خـیرات  زا  هک  تفای  میهاوخ  ار 

هدرتسگ و یـشناد  ناونع  هب  یجراخ  ياه  نابز  ِشزومآ  ِشناد  تساه  لاس  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  ؛ دـنراد يدربراـک  ریغ  صقاـن و 
.تسا زاب  وس  همه  زا  ، نآ رد  شهوژپ  قیقحت و  ياهرد  هدمآرد و  دنمشور  ایوپ و  یتروص  هب  يا و  هتشر  نایم 
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رد هک  ارچ  ؛ درک وجو  تسج  دـیاب  لومعم  ياه  شور  رد  ار  ناـبز  يریگداـی  رد  تسکـش  اـی  تیقّفوم  ّتلع  دـسیون (1): یم  یک  هم 
دراد یم  نآ  رب  ار  يراجت  زکارم  هک  تسا  شور  مه  زاب.دـنک  یم  نییعت  ار  شزومآ  یگنوگچ  اوتحم و  هک  تسا  شور  نیا  ، تیاـهن

.تسا رادروخرب  ییالاب  رایسب  تیّمها  زا  شزومآ  شور  اریز  « هام دنچ  رد  طقف  نابز  هب  لماک  ّطلست  :» دننک مالعا  دوخ  نایرتشم  هب  ات 

یم وا  يریگدای  رد  تیقّفوم  ّتلع  ار  زومآ  نابز  یگتـسیاش  هزیگنا و  هک  دراد  دوجو  يرگید  یطارفا  هاگدـید  ، شرگن نیا  لباقم  رد 
رد ، زومآ نابز  ياه  هزیگنا  هک  تسا  نشور.درامش  یمرب  یجراخ  نابز  شزومآ  رد  مهم  ِرصنع  اهنت  ار  مّلعم  زین  موس  شرگن  دناد و 

بلغا اّما  ، تخومآ وا  هب  ار  یجراخ  نابز  زا  هملک  کی  یّتح  ناوت  یمن  ، دهاوخن « دوخ » یسک ات  تسا و  مهم  رایسب  نابز  يریگدای  رما 
.دشاب شنادرگاش  رد  يریگدای  يارب  هزیگنا  أشنم  دناوت  یم  دََلبراک  هبرجتاب و  مّلعم  کی 

رد تعرـس  ثعاب  سیردـت  رد  يدنمـشور.تسا  « شور » نامه هک  تسه  مه  یموس  لـماع  ( مّلعم هزیگنا و  ) قوف لـماع  ود  رب  هوـالع 
.دنک یم  گنهامه  رگیدکی  اب  دنمفده  تروص  هب  زین  ار  رگید  لماع  ود  ره  هدش و  يریگدای  شزومآ و 

.تسا هدش  هّجوت  هنیهب  ِشور  موهفم  هب  رتمک  نونکات  ، یسراف نابز  شزومآ  هرابرد  هتبلا 

نابز شزومآ  ،و  یـصّصخت هن  ، تسا یبنج  يراک  ناشیارب  یـسراف  سیردت  ، دـنزادرپ یم  یـسراف  نابز  شزومآ  هب  هک  یناسک  رتشیب 
یمن ار  یجراخ  نابز  سیردـت  ياه  شور  اـی  دنـسانش  یمن  بوخ  ار  یـسراف  اـی  هک  صّـصختم  ریغ  يدارفا  تسد  هب  بلغا  یـسراف 

.تسا هدش  هدرپس  ، دنناد
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ییایوپ دشر و  ینعی  ، گرزب يوزرآ  نیا  هب  ندیسر  هار  رد  یماگ  ، دوخ ِشناد  ناوت و  ردق  هب  سک  ره  ات  هدیسر  ارف  نآ  ِتقو  نونکا 
شور زا  يریگ  هرهب  اـب  مینک و  تیوقت  ار  شور  مّلعم و  ، هزیگنا لـماع  هس  ره  تسا  مزـال  هار  نیا  رد.درادرب  یـسراف  ناـبز  شزوـمآ 

.میهد رارق  نآ  ِناقاتشم  رایتخا  رد  ، دنمشور یملع و  تروص  هب  ار  یسراف  نابز  ایند  ِزور  هتفرشیپ  ياه 

رد یلمع  هـبرجت  لاـس  هب 10  کـیدزن  هک  هدـنراگن.تسا  هار  نیا  رد  کـچوک  رایـسب  یماـگ  نتـشادرب  ، رثا نـیا  شراـگن  زا  فدـه 
یسراف نابز  شزومآ  دّدعتم  ياه  هار  ات  تسا  هتـشاد  ار  تصرف  نیا  ، دراد فلتخم  حوطـس  رد  ار  نایجراخ  هب  یـسراف  نابز  شزومآ 

.دهد رارق  هعلاطم  یسررب و  دروم  دنا  هتشاد  رارق  سرتسد  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  ییاه  باتک  دیامزایب و  ار 

هب یّلک و  روط  هب  نابز  شزومآ  نایوجشناد  ناسّردم و  ، نامّلعم ییانـشآ  فده  اب  هک  تسا  دنمـشزرا  هبرجت  نیا  ِلصاح  ، باتک نیا 
هب دـیدج  يدرکیور  اب  نایجراخ و  هب  نابز  شزومآ  لوصا  اهزاین و  شیپ  نتفرگ  رظن  رد  اب  ، نایجراخ هب  یـسراف  نابز  شزومآ  هژیو 

.تسا هدمآرد  شراگن  هب  یسراف  نابز  شزومآ 

اه و همان  نایاپ  ، تاّلجم ادتبا  هدنراگن.تسا  هدوب  یبرجت  ياه  شور  ینادیم و  تاقیقحت  ، يا هناخباتک  شهوژپ  تروص  هب  راک  هویش 
ناریا لخاد  رد  نابز  شزومآ  ربتعم  زکارم  یخرب  زا  ؛ تسا هداد  رارق  هعلاـطم  دروم  ار  اـه  هناـخباتک  رازاـب و  رد  دوجوم  ياـه  باـتک 

نداد رارق  مه  راـنک  اـب  سپـس  ؛ هتـشگ علّطم  ناـنابز  یـسراف  ریغ  هب  یـسراف  ناـبز  شزومآ  تیعـضو  فیک  ّمک و  زا  هدرک و  دـیدزاب 
.تسا هتخادرپ  رثا  نیا  شراگن  هب  ، دوخ یبرجت  تاقیقحت  هعومجم 

تاحالطـصا یخرب  حیـضوت  هب  ، رـصتخم روط  هب  لّوا  لصف.تسا  هدـش  میظنت  لصف  هس  رد  لّوا  شخب  : تسا شخب  ود  لماش  باـتک 
كرد هک  یسانش  نابز  دربراکرپ 
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نابز مود و  نابز  ِنایم  توافت  ، نآ عاونا  یگنابزود و  : نوچمه یثحابم.دزادرپ  یم  تسا  راذـگریثأت  ناـبز  شزومآ  یـسررب  رد  اـهنآ 
.تسا لصف  نیا  ثحابم  نیرت  مهم  زا  ، نابز شزومآ  يریگدای و  رب  ّرثؤم  لماوع  یجراخ و 

نیا نوگانوگ  ياه  هبنج  ندرک  نشور  ، فدـه.دوش یم  یفّرعم  رـصتخم  روط  هب  نابز  شزومآ  رد  لیخد  ياه  شناد  مود  لـصف  رد 
ریثأت هب  ناوت  یم  لصف  نیا  ثحاـبم  نیرت  مهم  زا.تساـه  سیردـت  شور  رد  مولع  نیا  ياهدرواتـسد  ِندرک  يدربراـک  اـه و  شناد 
هــــس نـــینچمه.درک  هراـــشا  يریگداـــی  یناـــبز و  ِدرکیور  ود  ِبلاــــق  رد  یــــسانش  ناور  یــــسانش و  ناــــبز  ياــــه  شناد 

.درک میهاوخ  یسررب  سرد  حرط  کی  داجیا  رد  ار  اهنآ  ریثأت  ، هدرک فیرعت  ار  « کینکت »و« شور «،» درکیور » حالطصا

- روتسد یتّنس  شور  اب  هک  لصف  نیا.دوش  یم  یسررب  نابز  شزومآ  ياه  شور  داجیا  رد  فلتخم  ياهدرکیور  ریثأت  ، موس لصف  رد 
رد ار  شناد  نیا  لماکت  یجیردـت  دـنور  اّما  ، تسا برغ  رد  نابز  شزومآ  ياه  شور  ریـس  رب  ینتبم  هچرگا  ، ددرگ یم  زاغآ  همجرت 

.دهد یم  ناشن  هتشر  نیا 

هب یـسراف  نابز  شزومآ  ياه  شور  اـهدرکیور و  هب  صاـخ  روط  هب  هدـش و  هئارا  همیمـض  ِلـصف  کـی  لـصف و  هس  رد  ، مود شخب 
.دزادرپ یم  نایجراخ 

ناریا رد  یـسراف  نابز  شزومآ  زکارم  نیرت  مهم  سپـس.دراد  ناریا  رد  یـسراف  نابز  شزومآ  هقباس  رب  رـصتخم  يرذـگ  ، لّوا لـصف 
هدـش رـشتنم  روشک  زا  جراخ  ای  لخاد  رد  هک  یـسراف  نابز  شزومآ  ياه  باتک  یخرب  ، يداقتنا یهاگن  اـب  نینچمه.دوش  یم  یفّرعم 

هب نایجراخ  هب  یـسراف  نابز  شزومآ  یهد  ناماس  يارب  بسانم  ياهراکهار  داهنـشیپ  دقن و  هئارا  اب  لصف  نیا.دوش  یم  یـسررب  ، دنا
.دسر یم  نایاپ 

یهاگن دراد  یعس  دزادرپ و  یم  « يروتسد ياه  تخاس  ناگژاو و  رب  هیکت  اب  ، مالک یقطنم  یهد  نامزاس  » شور یفّرعم  هب  ، مود لصف 
کینکت شور و  هلئسم  هب  ون 
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یسررب ار  یسراف  نابز  شزومآ  ، ییانعم يوحن و  ، یناگژاو ، ییاوآ شخب  راهچ  رد  لصف  نیا.دشاب  هتـشاد  یـسراف  نابز  شزومآ  رد 
.دزادرپ یم  عوضوم  نآ  رد  سیردت  ياه  کینکت  هئارا  هب  عوضوم  ره  رد  دنک و  یم 

رتشیب.دـشاب یـسراف  نابز  سیردـت  يارب  یلمع  یحرط  دـناوت  یم  هک  تسا  هلاسر  نیا  ِشراگن  یلـصا  فدـه  ، تقیقحرد مود  لصف 
.تسا يراکتبا  دیدج و  ًالماک  تسا و  هدنراگن  یبرجت  راک  ِلصاح  ، قیقحت رب  هوالع  لصف  نیا  بلاطم 

یـسراف زا  حیحـص  يریگ  نومزآ  يارب  دزادرپ و  یم  زومآ  ناـبز  ياـه  هتخومآ  زا  یبایـشزرا  نوـمزآ و  مهم  هلئـسم  هب  ، موـس لـصف 
کی ، لـصف نیا  ناـیاپ  رد.دـهد  یم  هئارا  يا  هدـنزرا  تاداهنـشیپ  « عجرم كـالم  » يروشک ياـه  نومزآ  نتخاـس  نینچمه  نازومآ و 

نامزاس » شور اب  یعوضوم  تروص  هب  هدـش  نیودـت  نوتم  زا  ییاـه  هنومن  هفاـضا  هب  ، سرد حرط  کـی  لـماش  هک  دراد  رارق  همیمض 
.تسا هدیدرگ  هئارا  نآ  همادا  رد  زین  نومزآ  هنومن  دنچ  تسا و  « يروتسد ياه  تخاس  ناگژاو و  هیاپ  رب  مالک  یقطنم  یهد 

رایتخا رد  هک  نآ  ییاهن  لکش  هچ  هدوب و  بناج  نیا  دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ  هک  راک  ییادتبا  لکـش  هب  هچ  ، رثا نیا  شراگن  رد 
ياقآ بانج  ، مدـنمدرخ هتخیهرف و  رـسمه  زا.میامن  يرازگ  ساپـس  ناشیا  زا  دراد  اج  هک  دـنا  هدرک  يرای  ار  هدـنب  يدارفا  ، تساـمش
یملع کمک  يریگ و  یپ  زا.مرازگ  ساپـس  ، دنا هدوب  میاه  هتـشون  تسد  دقتنم  هدـنناوخ و  نیلّوا  ، لحارم همه  رد  هک  یناهرب  دـمحا 

ار نانتما  ساپـس و  لامک  یـسایلا  دومحم  رتکد  مّدـقم و  يولع  رایهم  رتکد  ، يریگناهج ردان  رتکد  ياـقآ  باـنج  ، مراوگرزب ناداتـسا 
ریغ هب  یـسراف  نابز  شزومآ  ، ناـشیا یمرگلد  يراـی و  هب  هک  يداـبآ  جـنگ  مناـخ  راکرـس  ، مدـنمجرا زیزع و  مّلعم  زا  نینچمه.مراد 

زا مالسلا  اهیلع  سجرن  هیملع  هسردم  یناریا  ریغ  باّلط  هیّلک  زا  مدرک و  زاغآ  ار  نانابز  یسراف 
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ِگرزب ِحور  هب  متـسرف  یم  دورد  مالـس و  ، زین.مرازگ ساپـس  ، دندرک يرای  یمّلعم  گرزب  نومزآ  رد  ارم  هک  نونکات  لاس 1375ش 
ناوناب تیبرت  میلعت و  فرـص  ار  دوخ  دنمـشزرا  رمع  زا  نرق  مین  زا  شیب  هک  ییاهاط  مناخ  موحرم  ، هیاـمرپ ِداتـسا  هنازرف و  دنمـشناد 

.داب دنوادخ  تمحر  نیرق  داش و  شدادجا  راوج  رد  شحور  ؛ درک ایند  رسارس  زا  ، یناریا ریغ  ناهوژپ  شناد  یناریا و 
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یجراخ ياه  نابز  شزومآ  ینابم  لوصا و  لوا : شخب 

هراشا
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يدربراک میهافم  تاحالطصا و  -1

همّدقم

ار دوخ  زاین  دروم  یملع  ياه  هنیمز  دـیاب  ( یـسراف نابز  شزومآ  هژیو  هب  ) ناـیجراخ هب  ناـبز  شزومآ  هنیمز  رد  قّقحم  سّردـم و  ره 
.دنادب صاخ  روط  هب  ، دراد هدهع  رب  ار  نآ  شزومآ  هک  ینابز  یّلک و  روط  هب  نابز  هرابرد  ار  فلتخم  تارظن  دسانشب و 

یم لدب  ینابز  شنک  هب  ، راتشون راتفگ و  هلیسو  هب  دراد و  دوجو  نابز  ِلها  ِنهذ  رد  هک  هدرتسگ  یشناد  ناونع  هب  نابز  ، لصف نیا  رد 
تسا و ّرثؤم  باـتک  بلاـطم  ِمهف  رد  هک  تاحالطـصا  زا  یـضعب  دوش و  یم  فیرعت  یناـبز  راـتخاس  سپـس  ؛ ددرگ یم  حرطم  دوـش 

.دوش یم  هداد  حیضوت  ، تسا نکممریغ  اهنآ  نتسناد  نودب  ثحابم  رتشیب  كرد 

هژیو هـب  ؛ تـسا هدــش  یفّرعم  هاـتوک  رایــسب  ( مود ناـبز  ) یجراـخ ناـبز  شزوـمآ  رد  ّرثؤـم  ياــه  شناد  ، شخب نـیا  ِمود  لــصف  رد 
.تسا هدش  فیرعت  لماک  روط  هب  نایجراخ  هب  نابز  شزومآ  ملع  يارب  نآ  میمعت  »و  يدربراک یسانش  نابز  » حالطصا
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رد يا  هتـشر  نایم  ياـه  هنیمز  تخانـش  شناد و  نیا  رد  جـیار  تاحالطـصا  اـب  ناگدـنناوخ  ییادـتبا  ییانـشآ  ، لـصف نیا  زا  فدـه 
.تسا نایجراخ  هب  نابز  شزومآ 

؟  تسیچ نابز 

يدوـجوم یمدآ  هک  اـج  نآ  زا.تسا  راوـشد  رایـسب  ، هدـمآ دوـجو  هب  هنوـگچ  اـجک و  زا  تسیچ و  ناـبز  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ 
زا لکــش  ره  اـب  یتـیعقوم و  ره  رد  وا.دور  یم  رامــش  هـب  یناـسنا  هعماـج  رد  طاـبترا  يرارقرب  رازبا  وا  يارب  ناـبز  ، تـسا یعاـمتجا 

هنافوسلیف و تالالدتـسا  ات  هتفرگ  هّرمزور  يّداع و  یگدنز  زا  ) یفدـه راک و  عون  ره  يارب  یکاخ و  هرک  نیا  ياجک  ره  رد  ، یگدـنز
فیرعت وا  اب  ناسنا  يدوجو  تیهام  هک  رشب  رنه  نیرت  هتفرشیپ  رازبا و  نیرتانـشآ  نیا  اّما.درب  یم  هرهب  نابز  زا  ( هنارکفنـشور تایرظن 
فیرعت هرابرد  یـسراف  نابز  يروتـسد  نامتخاس  فیـصوت  باتک  رد  ینطاب.تسا  هدنام  یقاب  ریذـپان  فیرعت  نونکات  دوخ  ، دوش یم 

: دیوگ یم  نابز  يریذپان 

رودقم ، دنراد راکورس  نآ  هعلاطم  نابز و  اب  هک  دشاب  ینادنمشناد  رگید  ناسانـش و  نابز  همه  لوبق  دروم  هک  يوحن  هب  نابز  فیرعت 
کی هب  ناوت  یمن  ار  نآ  هعلاطم  هک  تسا  يا  هدـیچیپ  رایـسب  هدـیدپ  ناـبز.دوش  یم  یـشان  ناـبز  دوخ  تعیبط  زا  لاکـشا  نیا.تسین 
دحاو کی  هجیتن  رد  ددـنویپب و  مه  هب  ار  هعماـج  دارفا  دـناوت  یم  هک  تسا  يا  هلیـسو  اـهنت  ناـبز.درک  دودـحم  صاـخ  یملع  ورملق 

قح دوخ  هب  ناسانش  مدرم  ناسانـش و  هعماج  نیاربانب.تسا  یعامتجا  داهن  نیرت  مهم  نابز  رگید  ترابع  هب.دروآ  دوجو  هب  یعامتجا 
ناور نیاربانب...تسام  تاساسحا  راکفا و  نایب  هلیـسو  ناـبز  ، رگید يوس  زا.دـننک  فیرعت  ناـشدوخ  هاگدـید  زا  ار  ناـبز  دـنهد  یم 
دوـخ هاگدـید  زا  ناـبز  هب  هک  دـهد  یم  هزاـجا  دوـخ  هـب  دـناد  یم  دوـخ  صاـخ  ورملق  ار  ناـسنا  نورد  ياـیند  هعلاـطم  هـک  ساـنش 

هاگتـسد هلیـسو  هب  توص  لاقتنا  هک  ریخا  ياه  لاس  رد...دـنرگن  یم  دوخ  صاخ  هاگدـید  زا  نابز  هب  زین  نایقطنم  نافوسلیف.درگنب و 
هزات هورگ  هعلاطم  دروم  نابز  ، تسا هدش  رّسیم  ینورتکلا  ياه 
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ورملق ار  نابز  هعلاطم  هک  دنتسه  يرگید  هورگ  ، قوف نادنمـشناد  رب  هوالع.تسا  هتفرگ  رارق  تاطابترا  ناسدنهم  مان  هب  يرگید  دراو 
نابز دوخ  رطاخ  هب  هکلب  ، رگید تاعوضوم  اب  نآ  طابترا  رطاخ  هب  هن  ار  نابز  هک  دنتـسه  ناسانـش  نابز  نانیا  ، دـنناد یم  دوخ  صاـخ 

.دنهد (1) یم  رارق  هعلاطم  دروم 

: زا دنا  ترابع  هک  درامش  یمرب  ار  یکرتشم  لوصا  يرشب  ياه  نابز  همه  يارب  لاه (2) تربار 

ریسم رد  ندنامن  تباث  ؛6. صّخشم ورملق  نتشاد  ؛5. انعم ندوب  اراد  ؛4. تروص نتشاد  ؛3. ادص نتشاد  ؛2. اه نابز  همه  ندوب  راد  ماظن  .1
.ناکم (3) هدودحم  نامز و 

راتفگ نابز و  توافت 

هتفای نامزاس  یماظن  دراد و  يا  هناگود  هوجو  نابز  دش  روآدای  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  ، یـسیوس سانـش  نابز  روسوس (4) ود  نانیدرف 
: دوب دقتعم  يو.دراد  دوجو  نابز  لها  نهذ  رد  هک  تسا 

ناـــبز دـــننام.تسا  درف  فّرـــصت  لـــخد و  زا  رود  ًـــالماک  هـــک  تـــسا  یعازتـــنا  ینهذ و  ماـــظن  هاگتــــسد و  کـــی  ناـــبز 
دعاوق یگمه  ، نآ ناگدنریگارف  تسا و  ناسکی  نآ  اب  نایانشآ  همه  نهذ  رد  هاگتسد  ای  ماظن  نیا...و  یکرت  ، ینپاژ ، یسیلگنا ، یسراف

.دنک (5) داجیا  نآ  رد  يرییغت  دناوت  یمن  دوخ  یصخش  تساوخ  لیم و  هب  درف  دنزومآ و  یم  ار  یناسکی  نیناوق  و 

دراد و یـصخش  هبنج  ًالماک  راتفگ.تسا  ناـبز  سوملم  ینیع و  هبنج  هک  دراد  رارق  « راـتفگ ،» ناـبز ینهذ  یعازتنا و  تروص  ربارب  رد 
يانبم رب  دناوت  یم  سک  ره 
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،ص59. یسانش نابز  نابز و  ، لاه نسردنا  تربار  ( . 3 - ) 3
.Ferdinand de Saussure ( . 4 - ) 4
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دشاب وا  دوخ  هب  رصحنم  هک  دهد  هئارا  یلمع  یتروص  ، نابز یّلک  هعومجم  زا  دوخ  درف  هب  رـصحنم  ياه  یگژیو  تاساسحا و  ، شناد
.دور (1) راک  هب  هورگ  کی  دارفا  نیب  ، كرتشم يا  هنوگ  هب  ای 

ینابز شناوت  شنک و 

رد تشون و  ار  دوخ  يوحن  ياه  تخاس  باتک  ییاکیرمآ  ناد  یضایر  فوسلیف و  ، سانـش نابز  یکسماچ (2) مآون  لاس 1957  رد 
.درک هراشا  ینابز  شناوت  شنک و  ِّمهم  هبنج  ود  ینعی  ، نابز ِّمهم  تیلباق  ود  هب  دوخ  یشیاز  - يراتشگ هیرظن  نمض  نآ 

يراتخاس و نیناوق  زا  یهاگتسد  موهفم  هب  دوخ و  نابز  زا  ناسنا  شناد  زا  ترابع  ینابز  شناوت  ، یکـسماچ « يراتـشگ ایاز  » هیرظن رد 
دناوت یم  هک  يروط  هب  ؛ دـبای یم  تسد  نآ  هب  دوخ  يردام  ِنابز  ِبسک  ِفلتخم  ِلحارم  رد  ناسنا  هک  تسا  ناگژاو  زا  يا  هعومجم 

ار دوخ  نابز  تالمج  همه  دزاسب و  ، تسا هدرکن  دـیلوت  ًالامتحا  هک  يا  هزات  ياه  هلمج  هژیو  هب  ، هلمج تیاهن  یب  ، ینابز شناد  نیا  اب 
تـسا رداق  وا  ینابز  شناد  نیا  ساسارب.دـمهفب  ، تسا هدینـشن  زونه  ًالامتحا  هک  ار  یتالمج  یّتح  ، دوخ نابز  تالمج  همه  دزاـسب و 

شنک لباقم  رد  ینابز  شناوت.دـنک  صّخـشم  ار  ماهیا  ياراد  تالمج  ماهیا  دـهد و  زیمت  تسرداـن  تـالمج  زا  ار  تسرد  تـالمج 
.دریگ (3) یم  رارق  دماجنا  یم  راتفگ  هب  هک  ینابز 

رد هک  ناگژاو  زا  يدایز  دادـعت  اب  تسا  رداق  ( نابز عون  رد  تواـفت  نودـب  ) ناـبز ربراـک  ره  هک  تسا  نیا  « اـیاز » زا یکـسماچ  روظنم 
رد هچنآ.دزاسب  هلمج  يدودحمان  دادعت  ، يروتسد دعاوق  یمک  دادعت  )و  دنتسین تیاهن  یب  هتبلا  هک  ) دراد رایتخا 
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،ص9. هشیدنا گنهرف و  ، نامز باتزاب  نابز  ، يریگناهج ردان  ( . 3 - ) 3
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رد نابز  ناربراک  هچنآ  دوش و  یم  هدـیمان  « ینابز شناوت  ،» دراد دوجو  هّوقلاب  نآ  ناـگژاو  یناـبز و  ياـهراتخاس  زا  ناـبز  لـها  نهذ 
یم دعب  هبترم  رد  دبای و  یم  یّلجت  رادانعم  ياه  « اوآ » تروص هب  لّوا  هبترم  رد  ینابز  شنک.تسا  ینابز  شنک  ، دـنهد یم  ماجنا  عقاو 

مّدقم ، راتفگ شیادیپ  هک  نیا  هلمج  زا  يدایز  لیالد  هب  انب  ناسانـش  نابز.درک  يراتـشون  تروص  طخ و  هب  لیدبت  ار  اهاوآ  نیا  ناوت 
لکــش هـب  اـّما  ، دــنراد ( يراـتفگ ) ظوـفلم تروـص  هـک  دــنراد  دوـجو  اـیند  رد  اـه  ناـبز  زا  يرایــسب  زین  تـسا و  هدوـب  راتــشون  رب 

نابز ره  یلـصا  ياهراتخاس  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  دنهد و  یم  راتفگ  هب  ینابز  شنک  رد  ار  تلاصا  ، دنا هدماینرد  ( يراتـشون ) بوتکم
.تسا مدرم  نابز  زا  اهراتخاس  نیا  جارختسا  سانش  نابز  کی  هفیظو  تسا و  یّلجتم  نابز  نآ  لها  راتفگ  رد 

نابز راتخاس 

هـسیاقم لیلحت و  لباق  یتخاسور  لـیلحت  هیزجت و  رد  هک  دـنراد  یکرتشم  طاـقن  دوخ  نیداـینب  راـتخاس  رد  یناـسنا  ياـه  ناـبز  همه 
انـشآ ًالماک  میالع  نیا  اب  دـیاب  هدنونـش  مه  هدـنیوگ و  مه.تسا  راوتـسا  ینابز  میالع  هیاپ  رب  راـتفگ  ، دـندقتعم ناسانـش  ناـبز.تسا 
هتـشر کـی  لـماش  یناـبز  میـالع  هعومجم  نیا.تفرگ  دـهاوخن  تروص  هجو  چـیه  هب  یمـالک  طاـبترا  ، تروص نیا  ریغ  رد  ؛ دنـشاب
رـصنع ود  اه  نابز  يا  هزاس  حطـس  رد.تسا  هدش  هداد  شیامن  رادومن  رد  دنا و  هدش  ّبترم  یبتارم  هلـسلس  روط  هب  هک  تساهدـحاو 

ار هلمج  ، يوحن يازجا  ریاس  لعف و  ، مسا.دـنناسون رد  هزاس  ود  نیا  نایم  رگید  يوحن  طباور  دراد و  دوجو  لعف  مسا و  یلـصا  مهم و 
.دیسر (1) نتم  هب  ناوت  یم  تالمج  بیکرت  زا  دنروآ و  یم  دوجو  هب 

ص:29

،ص52 و 53. يدربراک یسانش  نابز  ، سلا ناووئت  ( . 1 - ) 1
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: تسا دقتعم  اه  هلمج  نیب  طباور  هرابرد  یکسماچ 

هیجوت ار  نابز  ياه  هلمج  نیب  طباور  دناوتب  دیآرب و  ینابز  تایعقاو  فیـصوت  هدهع  زا  یبوخ  هب  دناوتب  نابز  روتـسد  دشاب  رارق  رگا 
رد هک  يا  هتفهن  طباور  فشک  هب  دـیاب  هکلب  ؛ دزادرپب ینیع  راکـشآ و  طباور  اـه و  هناـشن  هب  طـقف  هک  دوب  دـهاوخن  یفاـک  نیا  ، دـنک

تخاس فرژ  یکی  : دوش یم  لیاق  تخاس  عون  ود  يا  هلمج  ره  يارب  وا  ، ور نیازا.دـنک  هّجوت  دراد  دوجو  ینیع  ياه  هلمج  ياـنبریز 
ناشن ار  هلمج  ینیع  یجراخ و  لکـش  هک  تخاسور  يرگید  تسا و  هلمج  يازجا  یقطنم  ییانعم و  طباور  هدننک  نییعت  عقاو  رد  هک 
دادـعت هار  زا  هلمج  تخاـس  فرژ  هـک  تـسا  دـقتعم  رگید  يوـس  زا.دـشاب  یمن  هـلمج  تخاـس  فرژ  اـب  قـبطنم  ًاـمازلا  دـهد و  یم 
شیازفا ، ضیوعت ، فذح هار  زا  يراتشگ  دعاوق.دوش  یم  لیدبت  تخاسور  هب  دنمان  یم  « يراتـشگ دعاوق  » ار اهنآ  هک  هدعاق  يدودحم 

.دنک (1) یم  لیدبت  یتخاسور  طباور  هب  ار  یتخاس  فرژ  طباور  ، ییاج هباج  ای 

یناعم تـالاح و  رد  هلمج  تیاـهن  یب  دـناوت  یم  ، هژاو يدودـحم  دادـعت  هدـعاق و  يدودـحم  دادـعت  زا  ناـبز  ، یکـسماچ رظن  رب  اـنب 
نیرت مهم  رب  يو  تقیقح  رد.دزاسب  نوگانوگ 
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نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 48 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15010/AKS BARNAMEH/#content_note_30_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیا ون  زا  ار  نابز  ناوتب  دیاش  ، یکسماچ يراتشگایاز  هیرظن  هب  هّجوت  اب.دزرو  یم  دیکأت  ، تسا نآ  یـشیاز  هبنج  هک  ناسنا  نابز  هبنج 
(1) دوش .» یم  هتفگ  نابز  ، دنک دیلوت  ای  دنایازب  دناوت  یم  نابز  روتسد  هک  ییاه  هلمج  دودحمان  هعومجم  هب  :» درک فیرعت  هنوگ 

رد هلمج  زا  فلتخم  مولع  رد  نانآ  ياهدرواتسد  هک  دنتخادرپ  نابز  لیلحت  فیصوت و  هب  رگید  ناسانـش  نابز  زین  یکـسماچ  زا  سپ 
.داهن مولع  نیا  رب  يداینب  یتاریثأت  تفرگرارق و  نابز  نامّلعم  نازادرپ و  هیرظن  هدافتسا  دروم  يزومآ  نابز  ملع 

نابز عاونا 

هراشا

.دوش یم  میسقت  رایعم  نابز  یّلم و  نابز  ، یمسر نابز  هتسد  هس  هب  ، هعماج رد  نآ  دربراک  عون  تهج  زا  نابز 

یمسر نابز 

همه رد  ینابز  ینگمهان  یعون  ، دوش یم  هدرب  راـک  هب  قطاـنم  نآ  مدرم  طّـسوت  يدّدـعتم  ياـه  ناـبز  ، نیمزرـس ره  رد  هک  اـج  نآ  زا 
تردـق و زا  هک  نابز  کی  ، تموکح ره  هرطیـس  ریز  ِفلتخم  ماوقا  نایم  یگناگی  داجیا  يارب  ، زابرید زا.دروخ  یم  مشچ  هب  اهروشک 
رد یـسور  ناـبز  ، هنومن يارب.دوش  یم  باـختنا  یمـسر  ناـبز  ناونع  هب  ، تسا هریچ  هقبط  ناـبز  اـی  تسا  رادروخرب  يرتشیب  تیلوبقم 

ناونع هب  نآ  دـیدج  ياه  يروهمج  زا  یخرب  رد  زین  رـضاح  لاح  رد  تسا و  هدوب  یمـسر  نابز  قباس  يوروش  ریهامج  داـّحتا  هرود 
نابز .دراد (2) ار  تلاح  نیمه  زین  ناتـسکاپ  رد  ودرا  نابز  تسا و  یمـسر  نابز  ناریا  رد  یـسراف  نابز.دور  یمراک  هب  یمـسر  نابز 

.دور یم  راک  هب  یمسر  ياهدتس  داد و  يراذگ و  نوناق  عماجم  ، اه هناسر  ، يرادا روما  رد  یمسر 
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یّلم نابز 

نابز هاگ  اّما  ، دور یم  راک  هب  روشک  کی  رد  فلتخم  دارفا  نیب  طابترا  يرارقرب  يارب  هک  تسا  یمـسر  نابز  ناـمه  یّلم  ناـبز  ًاـبلاغ 
یم هدـید  رتشیب  ، درادـن بوتکم  تروص  اهنآ  جـیار  یّلم و  نابز  هک  ییاـهروشک  رد  هلئـسم  نیا  ؛ تسا یمـسر  ناـبز  زا  يادـج  یّلم 

یسراف ، ناریا رد.تسا  یلیحآوس  یّلم  نابزو  یـسیلگنا  یمـسر  نابز  ، تسا ییاقیرفآ  روشک  کی  هک  اینک  روشک  رد  لاثم  يارب.دوش 
.دور یم  راک  هب  یّلم  نابز  مه  یمسر و  نابز  ناونع  هب  مه 

رایعم نابز 

باختنا رایعم  هنوگ  ناونع  هب  اهنآ  زا  یکی  اهنت  هک  دـنرب  یم  راک  هب  ار  جـیار  ناـبز  زا  یفلتخم  ياـه  هنوگ  مدرم  اـهروشک  رتشیب  رد 
روشک یسایس  یگنهرف و  زکارم  رد  ، دوش یم  هدافتسا  داوساب  هدرک و  لیـصحت  دارفا  طّسوت  بلغا  هک  نابز  ِرایعم  هنوگ  نیا.دوش  یم 

نیا ، تسا یکی  اهنآ  تایّلک  نوچ  اّما  ، تسا توافتم  روشک  کی  فلتخم  طاقن  رد  ، رایعم هنوگ  ناگژاو  ظّفلت.دوش  یم  هتفرگ  راک  هب 
.دوش (1) یمن  نآ  نارونخس  طابترا  يرارقرب  زا  عنام  ، یئزج ياه  توافت 

یگنابزود

هراشا

یگنابزود ، رصاعم هاگدید  زا  مه  یخیرات و  هاگدید  زا  مه.دنشاب  هنابزدنچ  ایند  تیعمج  دودح %60 هزورما  ، تسا هدش  هدز  نیمخت 
هراومه یجراخ  نابز  يریگدای  ، خـیرات لوط  رد  ، تفگ ناوت  یم  دوش و  یم  هدرمـش  فراـعتم  لومعم و  رما  کـی  یگناـبز  دـنچ  اـی 

؟ تسیک هنابزود  ؟و  تسیچ یگنابزود  اّما  .تسا (2) هتشاد  موادت  هدوب و  صاخ  هّجوت  دروم 

ص:32

،ص15. نامه ( . 1 - ) 1
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ياه تیعقوم  هب  هّجوت  اب  ) بوانتم روط  هب  نارگید  اب  طابترا  يرارقرب  يارب  صخـش  نآ  رد  هک  یتیعقوم  زا  تسا  تراـبع  یگناـبزود 
.میمان یم  هنابزود  ار  یسک  نینچ  یگنابزود و  ار  یتلاح  نینچ.دنک  یم  هدافتسا  نابز  دنچ  ای  ود  زا  ( صاخ

یعیبط ریغ  یگنابزود  ، یعیبط یگنابزود 

اه هناـسر  قـیرط  زا  اـی  طـیحم  رد  دوـخ  هـب  دوـخ  ار  ناــبز  ینعی  ، دوـش هناــبزود  شزوـمآ  زا  ریغ  یقیرط  زا  هناــبزود  صخــش  رگا 
هب.تسا جیار  اهنآ  رد  شیوگ  نابز و  دنچ  ای  ود  هک  دهد  یم  خر  یعماوج  رد  رما  نیا.دـیآ  یم  دوجو  هب  یعیبط  یگنابزود  ؛ دزومایب

ناتـسود و اب  طابترا  يارب  يرذآ و  یکرت  شیوگ  ًالثم  دوخ  هداوناخ  دارفا  اب  طابترا  داـجیا  يارب  يا  هعماـج  نینچ  دارفا  یعیبط  روط 
نیا هب  ، دریگب دای  یـشزومآ  ياه  همانرب  هار  زا  ار  دوخ  يردام  نابز  زا  ریغ  یـصخش  رگا  اّما  ؛ دـنزومآ یم  ار  یـسراف  نابز  ، ناراکمه
نابز يریگدای  هک  ارچ  ؛ تسا يدارا  ، یعیبط یگنابزود  فالخرب  تلاح  نیا.دوش  یم  هتفگ  یعونصم  ای  یعیبط  ریغ  یگنابزود  تلاح 

.دریگ (1) یم  ماجنا  هناهاگآ  نآ  رد 

هیاپ مهان  هیاپ و  مه  یگنابزود 

طیحم رد  یصخش  تیعقوم  هیبش  ظاحل  ره  زا  هک  درک  مهارف  زومآ  نابز  يارب  یطیارـش  ناوت  یمن  زگره  یجراخ  نابز  شزومآ  رد 
مهان هیاپ و  مه  تروص  ود  هب  ، يریگدای عون  رب  انب  ، صخش يردام  نابز  هب  تبسن  مود  نابز  يریگدای  نیاربانب.دشاب  نابز  نآ  یعیبط 

رد.دراد ناسکی  ًابیرقت  یطّلست  شداعبا  مامت  رد  نابز  ود  ره  رب  صخـش  مود  نابز  طیحم  رد  نابز  شزومآ  رد.دوش  یم  میـسقت  هیاپ 
تلاح نیا 
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،ص195. یسراف نابز  سیردت  شور  ، يدنز نمهب  ( . 1 - ) 1
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مه رد  ماظن  ود  نیا  ًالومعم  هک  يروط  هب  ؛ دراد نهذ  رد  لماک  دـعاوق  رـصانع و  زا  یماـظن  ، مود ناـبز  يرداـم و  ناـبز  يارب  صخش 
اراد ار  اه  نابز  زا  مادک  ره  اب  هشیدنا  رّکفت و  ییاناوت  ، صاخ ياه  تیعقوم  هب  هّجوت  اب  یتحار و  هب  یّتح  دارفا  نیا.دننک  یمن  لخادت 
هتفای تسد  ، تسا نابز  کمک  هب  رّکفت  دنیآرف  انامه  هک  ، نابز ود  ره  زا  دربراک  تخانـش و  حطـس  نیرتالاب  هب  هک  انعم  نیدب  ؛ دنتـسه

.دنمان یم  « هیاپ مه  یگنابزود  » ار تسا  مود  نابز  يریگدای  نامه  هک  یگنابزود  عون  نیا.دنا 

یعونصم یطیحم  رد  زومآ  نابز.درک  مهارف  زومآ  نابز  يارب  ار  يریگدای  یعیبط  تیعقوم  ناوت  یمن  زگره  « هیاپ مهان  یگنابزود  » رد
لخادـت يردام  نابز  ياهوگلا  اب  موادـم  روط  هب  یجراخ  نابز  ، يریگارف عون  نیا  رد.دزومآ  یم  ار  یجراخ  نابز  ، مّلعم کمک  اـب  و 

هیاپ مهان  یگناـبزود  هک  دروم  نیا  رد.دـنک  یم  مّلکت  شا  يرداـم  ناـبز  هجهل  اـب  ار  یجراـخ  ناـبز  هشیمه  زومآ  ناـبز  دـنک و  یم 
رگید ياه  تراهم  ای  ، نتـشون ای  ندـناوخ  رد  ًالثم  ؛ دوش یمن  ّطلـسم  ینابز  ياه  ییاناوت  همه  رب  ًاـبلاغ  زومآ  ناـبز  ، دوش یم  هدـناوخ 

.دنک (1) یمن  تفرشیپ  ناسکی  ، ینابز

لماک ، یبتک ، یهافش یگنابزود 

راتشون ای  راتفگ  ینعی  نابز  ياه  هبنج  زا  یکی  رب  هکلب  ؛ دشاب هتـشادن  ّطلـست  لماک  تروص  هب  مود  نابز  هب  تسا  نکمم  هنابزود  درف 
ار بوتکم  راثآ  همجرت  ندناوخ و  ینعی  ، نابز راتشون  رب  ّطلـست  ، یهافـش یگنابزود  ار  مود  نابز  راتفگ  رب  ّطلـست.دوش  ّطلـسم  ینابز 

.دنیوگ (2) یم  لماک  یگنابزود  ار  نتشون  ندناوخ و  ، ندینش ، نتفگ ینعی  ینابز  تراهم  راهچ  ره  رب  ّطلست  یبتک و  یگنابزود 

ص:34
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یجراخ نابز  ، مود نابز 

هراشا

اج نآ  رد  شزومآ  دروم  یجراخ  نابز  هک  ییاهروشک  : دوش یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  یّلک  روط  هب  یجراـخ  ياـه  ناـبز  هب  درکیور 
یم هک  ، ناریا ياه  برع  اه و  كرت  يارب  یسراف  نابز  ای  ناتسکاپ  دنه و  رد  یسیلگنا  نابز  دننام  ؛ تسا يرادا  یملع و  ، یمسر نابز 

اب طابترا  هلیـسو  ًافرـص  درادـن و  يدربراک  یجراخ  نابز  اـهنآ  رد  هک  ییاـهروشک  دور و  یم  رامـش  هب  اـهنآ  مود  ناـبز  تفگ  ناوت 
دوخ روشک  زا  جراخ  رد  نابز  نآ  تاناکما  زا  هدافتـسا  ، نابز يریگدای  زا  فدـه  دـنیوگ و  یم  نخـس  نابز  نآ  هب  هک  تسا  یمدرم 

.تسا

هب شرگن  ود  نیا  تـسا  یهیدـب.دنمان  یم  « یجراـخ ناـبز  » ار نآ  دوـش و  یم  هدافتـسا  « مود ناـبز  » حالطـصا زا  رتـشیب  ، لّوا دروـم  رد 
ياه شزومآ  نمـض  رد  ای  هتخیگنادوخ  تروص  هب  مود  نابز  ًالومعم.دـهد  یم  رارق  ریثأـت  تحت  زین  ار  نآ  یـشزومآ  لـیاسم  ، ناـبز
ینعی لّوا  نابز  دـننامه  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نآ  اب  دروخرب  عون  دوش و  یم  هتخومآ  زومآ  نابز  هب  جـیردت  هب  ، یلاسدرخ زا  ییادـتبا 

.تسا زومآ  نابز  يردام  نابز 

مود نابز  يریگارف  ، یجراخ نابز  يریگدای 

: دریذپ ماجنا  ینوگانوگ  ياه  هویش  هب  تسا  نکمم  مود  نابز  يریگدای 

نابز يریگدای  تسا  نکمم  مود  تلاح  رد.دوش  ماجنا  هتسویپ  روط  هب  ای  نامز  مه  روط  هب  تسا  نکمم  مود  لّوا و  نابز  يریگدای  .1
.دنریگارف ار  نآ  نالاسگرزب  ای  ناناوجون  ، ناکدوک تسا  نکمم  ًالثم  ، دریگ تروص  یفلتخم  نینس  رد  مود 

يریگدای ًالومعم  تسخن  تلاح  رد.دوش  ماجنا  مود  نابز  طیحم  رد  ای  لوا  نابز  طیحم  رد  مود  ناـبز  يریگداـی  هک  دراد  لاـمتحا  .2
یمالک سامت  قیرط  زا  مود  نابز  يریگدای  مود  تلاح  رد  هک  یلاح  رد  ؛ دریگ یم  تروص  شزومآ  قیرط  زا 

ص:35
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.تسا هارمه  مود  نابز  شزومآ  اب  بلغا  دریذپ و  یم  تروص  « یعیبط » طیحم رد  نانابز  یموب  اب 

ياه تراهم  لباقم  رد  يراـتفگ  ياـه  تراـهم  ًـالثم  ) ناـبز نوگاـنوگ  ياـه  تراـهم  دـشر  اـب  مود  ناـبز  يریگداـی  تسا  نکمم  .3
.دشاب (1) طابترا  رد  ( یتفایرد ياه  تراهم  لباقم  رد  يدیلوت  ياه  تراهم  ای  هیاپ  مهان  هیاپ و  مه  یگنابزود  ، يراتشون

.دهد (2) یم  ناشن  ار  مود  نابز  يریگدای  نوگانوگ  طیارش  ، ریز لودج 

مود نابز  یجراخ  نابز 

مود نابز  طیحم  رد  مود  نابز  يریگدای  لّوا  نابز  طیحم  رد  مود  نابز  يریگدای 

هدشن تیاده  يریگدای  هدش  تیاده  يریگدای 

مّلعم کمک  نودب  يریگدای  مّلعم  کمک  هب  يریگدای 

هتخیگنادوخ يریگدای  یمسر  شزومآ  نودب  يریگدای  یمسر  شزومآ  هار  زا  يریگدای 

مود نابز  يریگدای  یجراخ  نابز  يریگدای 

يریگارف يریگدای 

يریگارف ، يریگدای

شزومآ نینچمه.دنمان  یم  يریگارف  مود  نابز  طیحم  رد  يریگدای و  لّوا  نابز  طیحم  رد  ار  مود  نابز  شزومآ  ، تسادـیپ هک  نانچ 
ینادــنچ شقن  نآ  رد  شزوـمآ  تـسا و  هتخیگنادوـخ  ًاـبیرقت  هـک  ارچ  ؛ دــنیوگ یم  يریگارف  زین  ار  يرداــم  ناــبز  اــی  لّوا  ناــبز 

: دیوگ یم  لوی  جروج.درادن 

ص:36

،ص85. يدربراک یسانش  نابز  ( . 1 - ) 1
،ص87. نامه ( . 2 - ) 2
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هب یناـبز  ییاـناوت  یجیردـت  لـماکت  هب  فطع  يارب  يریگارف  حالطـصا.دراد  دوـجو  يریگداـی  يریگارف و  نیب  رت  مهم  زیاـمت  کـی 
یلو.دور یم  راک  هب  ، دنتـسه دلب  ار  نابز  هک  ینارگید  اب  یطابترا  ياه  تیعقوم  رد  یعیبط  تروص  هب  نابز  نآ  يریگراک  هب  هطـساو 

دوش یم  قالطا  نابز  کی  روتـسد  ناگژاو و  لیبق  زا  ، ینابز ياه  شخب  شناد  يروآ  عمج  هاگآدوخ  دـنیارف  هب  يریگدای  حالطـصا 
(1) دوش .) یمن  هتفرگارف  دوش و  یم  هتفرگ  دای  تایضایر  لاثم  يارب  ) دوش یم  ثداح  یشزومآ  طیحم  کی  رد  ًامومع  هک 

زاــیتما نـیا  زا  یکدــنا  رایــسب  هّدــع  درادــن و  دوــجو  مود  ناــبز  يریگارف  ناــکما  مدرم  هــمه  يارب  هــک  تــسا  نــشور  هــتبلا 
مود نابز  يریگارف  هب  يا  هنوگ  هب  هک  یناسک.تسین  ناسکی  یجراخ  نابز  مود و  نابز  يریگدای  ياهدـنیارف  نینچمه.دـنرادروخرب 

هک یناسک  ات  دننک  یم  ادیپ  نابز  راک  رد  يرتشیب  ّطلـست  ، تسا هدـش  زاغآ  یکدوک  هیلّوا  ياه  لاس  زا  اهنآ  شزومآ  دـنزادرپ و  یم 
.دننک یم  يریگدای  هب  عورش  یشزومآ  ياه  متسیس  رد  یلاس  گرزب  رد 

یکدوک و نینـس  رد  نابز  اب  یلماعت  طابترا  يارب  هک  ینامز  يریگداـی و  ياـه  شور  زا  یـشان  ار  تواـفت  نیا  ناـقّقحم  زا  يا  هّدـع 
: دیازفا یم  همادا  رد  لوی.دنناد  یم  ، دوش یم  فرص  یلاس  گرزب 

نابز يریگراک  هب  رد  یموب  هبـش  تراهم  ّطلـست و  هب  لاس  گرزب  دارفا  زا  یمک  دادعت  زین  لآ  هدیا  يریگارف  ياه  تیعقوم  رد  یّتح 
رد هژیو  هب  ینادنچ  تیقّفوم  يراتفگ  نابز  رد  یلو  ؛ دنوش رهام  رایسب  يراتشون  نابز  رد  دنناوت  یم  دارفا  یضعب.دنبای  یم  تسد  مود 

.دنروآ (2) یمن  تسد  هب  هجهل  ظّفلت و  هنیمز 

دنیآرف رد  ناکدوک  هک  دنتسه  ینابز  شناوت  زا  ییاه  هبنج  ، گنهآ راتفگ و  ياون 

ص:37

،ص224. نابز یسررب  ، لوی جروج  ( . 1 - ) 1
،ص225. نامه ( . 2 - ) 2
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یناـبز تاـعالّطا  نیرخآ  ، گـنهآ راـتفگ و  ياون  ، رگید يوـس  زا  دـننک و  یم  بسک  ار  نآ  اـه  هبنج  هیقب  زا  رت  شیپ  يزوـمآ  ناـبز 
.دنهد (1) یم  تسد  زا  یشیرپ  نابز  رثا  رد  نابز  لها  هک  دنتسه 

یسیلگنا تایبدا  کیسالک  ياه  نامر  وزج  هک  تشون  یسیلگنا  نابز  هب  ییاه  نامر  وا.تسا  دارنک  فزوج  ، دارفا نیا  زا  هنومن  کی 
هک دـهد  یم  ناشن  دروم  نیا.دوب  شلّوا  نابز  زا  ّرثأتم  هک  تشاد  یناتـسهل  ظیلغ  هجهل  وا  يراتفگ  یـسیلگنا  اّما  ، دـنور یم  رامـش  هب 
رت ناسآ  ، ظّفلت دـننام  رگید  ياه  یگژیو  زا  یخرب  اب  هسیاـقم  رد  ناـبز  روتـسد  ناـگژاو و  دـننام  ، مود ناـبز  ياـه  یگژیو  زا  یخرب 

.تخادرپ میهاوخرتشیب  یجراخ  نازومآ  یسراف  يارب  يریگدای  نوگانوگ  طیارش  هب  مود  شخب  رد.دنوش  یم  هتخومآ 

اه نابز  شزومآ  يریگدای و  رد  رّثؤم  لماوع 

تیفیک اـی  تعرـس  زا  یعوـن  هب  دـنناوت  یم  لـماوع  نیا  زا  کـی  ره.دراد  یگتـسب  یفلتخم  لـماوع  هب  دـیدج  ناـبز  کـی  يریگداـی 
: درک يدنب  هتسد  ریز  لکش  هب  ناوت  یم  ار  لماوع  نیا.دنیازفیب  نآ  رب  ای  دنهاکب و  يریگدای 

؛ زومآ نابز  ّنس  .1

؛ زومآ نابز  یتخانش  ناور  ياه  یگژیو  .2

؛ زومآ نابز  یگدنز  طیحم  یگنهرف  یعامتجا و  لماوع  .3

.زومآ (2) نابز  يردام  نابز  ياه  یگژیو  .4

زومآ نابز  ّنس 

رتهب و رایسب  ، نالاس گرزب  اب  هسیاقم  رد  ناکدوک  هک  تسا  هداد  ناشن  اه  یسررب 

ص:38

،ص4. یسراف نابز  گنهآ  ماظن  لیلحت  یسانش  جاو  ، یمالسا مرحم  ( . 1 - ) 1
،ص180. یسراف نابز  سیردت  شور  ( . 2 - ) 2
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يارب ناوارف  شالت  دوجو  اب  تدم  نامه  رد  اهنآ  نیدلا  هک و  یلاح  رد  ؛ دـنریگ یم  ارف  ار  دـیدج  نابز  ، مود نابز  طیحم  رد  رت  عیرس 
دلیفنپ (1)و ياه  مان  هب  سانش  بصع  دنمشناد  ود  .1959 لاس رد.دنوش  یم  لیان  يریگمشچ  تیقّفوم  هب  رتمک  ، دیدج نابز  يریگارف 
هد دودح  ات  یکدوک  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  ؛ دراد يا  هداعلا  قراخ  يریذپ  فاطعنا  ناکدوک  زغم  هک  دندرک  لالدتسا  نینچ  زتربار (2)

مّلکت هب  یلالتخا  هنوگ  چیه  ، دسرب - دوش یم  یّقلت  ینابز  زکرم  هک  پچ  هرکمین  ًالثم  - شزغم هرک  مین  ود  زا  یکی  هب  یبیسآ  یگلاس 
يارب قافّتا  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  ؛ دـنک یم  لقتنم  زغم  رگید  هرکمین  هب  ار  دوخ  یناـبز  درکراـک  كدوک  عقاو  رد.دوش  یمن  دراو  وا 

هک دنتفرگ  هجیتن  نینچ  تادهاشم  نیا  زا  زتربار  دیلفنپ.داد و  دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  مّلکت  تردق  یّلک  هب  ، دتفیب غلاب  صخـش  کی 
یگلاس 10 ات  4 نیب نینـس  ، دـشاب گنهامه  زغم  یناور  ياهزاین  اب  هک  مود  ناـبز  يریگداـی  يارب  یمومع  شزومآ  کـی  زاـغآ  ناـمز 

درک یم  لالدتــسا  نـینچ  يو.درک  حرطم  ار  ینارحب  هرود  هیــضرف  لاـس 1967. رد  سانـش  تسیز  گربنل (3) کیرا  اهدـعب.تسا 
ات یگلاسود  نیب  ًابیرقت  هک  « نابز يریگارف  ینارحب  هرود  » لوط رد  دـناوت  یم  اهنت  « هضرع هار  زا  ًارـصحنم  ناـبز  یعیبط  يریگداـی  » هک

: دسیون یم  يو.دریگب  تروص  ، تسا غولب  هرود 

ندش هیوس  کی  ، غولب هرود  ات  هک  یلاح  رد.تسین  ریذپ  ناکما  زغم  لماکت  دـشر و  مدـع  ببـس  هب  یگلاسود  زا  لبق  نابز  يریگدای 
يرورـض ناـبز  یعیبط  يریگداـی  يارب  هک  زغم  يریذـپ  فاـطعنا  هجیتن  رد  دوش و  یم  لـماک  رترب  هرکمین  تمـس  هب  ناـبز  درکراـک 

اب مأوت  دیاب  ار  اه  نابز  ، غولب هرود  زا  دعب  هک  دیسر  تقیقح  نیا  هب  ناوت  یم  یتسیز  صّخشم  ور  نیمه  زا.دور  یم  نیب  زا  ، تسا

ص:39

.Penfield ( - . 1 - ) 1

.Roberts ( - . 2 - ) 2
.Eric Lenneberg ( - . 3 - ) 3
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ناکما یگداس  هب  غولب  زا  سپ  مود  نابز  یلـصا  هجهل  هب  ندیـسر  ، هک نیا  تفرگ و  دای  درک و  سیردـت  هناهاگآ  تخـس و  یـشالت 
.تسین (1) ریذپ 

يرتشیب تیقّفوم  ناکدوک  رد  یشزومآ  نابز  دنچره.دننک  یمن  دییأت  ار  ینارحب  نارود  هیـضرف  یبرجت  دهاوش  همه  تفگ  دیاب  هتبلا 
رتهب مهف  هب  رداق  ، زغم یعازتنا  كرد  تفرـشیپ  يرکف و  ياه  تردـق  دـشر  لیلد  هب  نالاس  گرزب  اّما  ، تسا هتـشاد  نـالاس  گرزب  زا 
لیالد دیاب  سپ.دنزومایب  يرت  هاتوک  تدـم  رد  ار  ینابز  شناد  زا  يدایز  شخب  دـنرداق  زین  دنتـسه و  دـیدج  نابز  تیهام  دـعاوق و 

.دشاب ّرثؤم  يزومآ  نابز  رد  مه  نس  زا  ریغ  يرگید 

زومآ نابز  یتخانش  ناور  ياه  یگژیو 

رد ّرثؤم  لماوع  زا  ، زومآ نابز  تیـصخش  عون  یجراخ و  نابز  هب  شرگن  عون  ، يریگداـی ياـه  هزیگنا  ، یمـالک شوه  ، ینهذ دادعتـسا 
رد ینهذ  دادعتسا  دندقتعم  یخرب.دنشاب  یّنس  لماع  زا  رت  مهم  رایـسب  لماوع  نیا  دسر  یم  رظن  هب  تسا (2)؛ یجراخ  نابز  يریگارف 
زا دنیآ و  یم  ایند  هب  نابز  يریگدای  یتاذ  ییاناوت  اب  اه  ناسنا  همه  اّما  ؛ تسین ریثأت  یب  ، دادعتسا هتبلا  ؛ تسا ّرثؤم  رایـسب  نابز  شزومآ 

ییاناوت ؛ تسا « یمـالک شوه  » دوش یم  تواـفت  بجوم  هچنآ.دوش  یمن  هدـید  فلتخم  دارفا  نیب  يا  هظحـالم  لـباق  تواـفت  رظن  نیا 
زا دارفا  هک  تسا  هداد  ناشن  یبرجت  تاقیقحت.دراد  یگتسب  صخش  یمالک  یطابترا و  ياه  یگژیو  زا  يا  هریاد  هب  هک  نتفگ  نخس 

ار زومآ  نابز  ، یمالک شوه.تسا  ّرثؤم  رایسب  نابز  شزومآ  رد  الاب  یمالک  شوه  تسا  یهیدب.دنرادروخرب  یتوافتم  یمالک  شوه 
ترابع اه  هنیمز  نیا.دربب  الاب  ار  وا  يزومآ  نابز  تیلباق  هک  دـهد  ناشن  دوخ  زا  يزراب  ياه  ییاناوت  هنیمز  راهچ  رد  دزاـس  یم  رداـق 

: زا دنا 

ص:40

،ص214 و 215. يدربراک یسانش  نابز  ( . 1 - ) 1
،ص7. نابز ناسردم  يارب  یسانش  ناور  ، ندرب تربار  زمایلیو و  نویرام  ( . 2 - ) 2

نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 58 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15010/AKS BARNAMEH/#content_note_40_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15010/AKS BARNAMEH/#content_note_40_2
http://www.ghaemiyeh.com


ار اهنآ  هیناث  دـنچ  فرظ  ًادودـح  ناوتب  هک  يا  هنوگ  هب  ، يرادینـش ییاوآ  بلاطم  يزیر  بلاق  ییاناوت  : ییاوآ يزیر  بلاق  ییاـناوت  .1
؛ دروآ دای  هب  تخانش و  ، داد صیخشت 

؛ تالمج تفاب  رد  اه  هژاو  يروتسد  شقن  صیخشت  ییاناوت  : يروتسد تیساّسح  .2

نیرتمک اب  ینابز  دـیدج  نوتم  ياوتحم  زا  ینابز  ياهوگلا  دـعاوق و  ، لاکـشا طابنتـسا  ییاناوت  : نابز ییارقتـسا  يریگداـی  ییاـناوت  .3
؛ ییامنهار ای  تراظن 

.هاتوک (1) ًاتبسن  ینامز  رد  اه  یعادت  يریگدای  : راو یطوط  ندرک  ظفح  ییاناوت  .4

نابز رد  ار  زومآ  نابز  تیقّفوم  نازیم  نآ  هلیـسو  هب  دـنریگ و  یم  رارق  شجنـس  دروم  یمالک  دادعتـسا  ياـه  نومزآ  رد  قوف  دراوم 
.دننک یم  یسررب  مود 

یجراخ نابز  هب  شرگن  عون  هزیگنا و  نوچ  یلماوع  هاگ  دوش و  یمن  يزومآ  نابز  ثعاب  یمالک  شوه  نتشاد  ، اهنت هک  تسا  حضاو 
زین.دـتفا یم  قافّتا  رت  عیرـس  يریگداـی  ، دـشاب رت  ساّـسح  رت و  يروف  ، رتشیب يریگداـی  ياـه  هزیگنا  هچره.دـنا  هدـننک  نییعت  یلماوع 

دنراذگریثأت و رایـسب  هاگ  یعامتجا  یفطاع و  ، یلغـش ياه  هزیگنا.دوش  یم  نآ  رت  عیرـس  يریگدای  ثعاب  مود  نابز  هب  تبثم  شرگن 
.دننک (2) یم  يزومآ  نابز  رد  ندیشخب  تعرس  هب  راداو  ار  صخش 

یناـبز و كرد  دـنچره.دراد  ناـبز  يریگداـی  رد  يا  هدـمع  مهـس  زین  یعاـمتجا  اـی  دـشاب  ارگ  نورد  هک  نیا  درف و  تیـصخش  عون 
هتفهن طاـبترا  يرارقرب  رد  ، نهذ رد  ناـبز  ندـش  راگدـنام  زمر  اـّما  ، درادـن دارفا  ییارگ  نورب  اـی  ییارگ  نورد  هب  یگتـسب  يریگداـی 

.دنتسه مه  يرتهب  نازومآ  نابز  ، دننک یم  رارقرب  طابترا  نارگید  اب  رتشیب  هک  ییاه  نآ  نیاربانب.تسا 
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زومآ نابز  طیحم  یگنهرف  یعامتجا و  لماوع 

یعامتجا و لئاسم  ریگرد  لاس  گرزب  نازومآ  نابز  ، لّوا نابز  طیحم  رد  هچ  مود و  نابز  طـیحم  رد  هچ  ، دـیدج ناـبز  يریگداـی  رد 
تالکـشم لـئاسم.دروآ و  رامــش  هـب  اـهنآ  ینهذ  هغدـغد  اـهنت  ناوـت  یمن  ار  ناـبز  نتخوـمآ  هـک  يا  هنوـگ  هـب  ؛ دنرایــسب یگنهرف 

زا ناکدوک  هک  یلاح  رد  ؛ دنتسه يزومآ  نابز  دنور  رد  راذگریثأت  لماوع  زا...و  یگداوناخ  ، یگنهرف ياهّداضت  ، شاعم نیمأت  ، يراک
.دنزادرپ یم  دیدج  نابز  نتخودنا  هب  یگدوسآ  اب  دنرود و  هب  اه  هغدغد  نیا 

يوحن و دعاوق  ، یفرـص رـصانع  ، اهاوآ كرد  دیلوت و  شناوت  هلمج  زا  ، ضحم ینابز  شناوت  رب  هوالع  دـیاب  زومآ  نابز  اهنیا  رانک  رد 
رـصانع و زا  هدافتـسا  شناد  زا  تسا  ترابع  عقاو  رد  یطابترا  شناوت.دـبای  تسد  مه  یطابترا  شناوت  هب  مود  ناـبز  ییاـنعم  طـباور 

(1) ینابزارف .) تفاب  ) ینوریب ياه  تیعقوم  اب  بسانتم  ینابز  دعاوق 

یهیدـب.تساهنآ یعامتجا  نیناوق  گنهرف و  اب  ندـش  گـنهامه  دـیدج و  ناـبز  لـها  اـب  طاـبترا  يرارقرب  تردـق  ، یطاـبترا شناوت 
هدش و هقالع  یب  نابز  هب  ، دشاب هتـشاد  داّضتم  فلاخم و  هیحور  نآ  ربارب  رد  دنکن و  كرد  ار  دـیدج  نابز  گنهرف  هک  یـسک  ، تسا
رد تراهم  تبثم و  ياه  شرگن  نایم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  :» دـیوگ یم  سلا.دوش  یم  فّقوتم  هاگو  دـنک  شا  يریگدای  دـنور 
مه تّدـش  هک  تسا  هداد  ناـشن  رگید  تاعلاطم.دـشاب  هتـشاد  دوجو  میقتـسم  ریغ  دـنچره  ، مکحم ًـالماک  يا  هطبار  ، ناـبز يریگداـی 
یم يو  (2) دـنک .» یم  رییغت  يریگدای  تفاـب  زومآ و  ناـبز  ّنس  هب  تبـسن  ناـبز  يریگداـی  رد  تراـهم  اـه و  شرگن  ناـیم  یگتـسب 

زا ناهگان  ار  یکدوک  رگا  : دیوگ
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.دریگ یم  ارف  ار  یناملآ  نابز  ، اه یناملآ  زا  دوخ  تارّوصت  هب  هّجوت  نودب  كدوک  ، میهد لاقتنا  نیلرب  هب  وتنروت 

نتفریذپ لاح  نامه  رد  ؛و  تسا یّلجتم  لّوا  نابز  رد  هک  یلکش  هب  درف  یگنهرف  تیوه  نداد  تسد  زا  يانعم  هب  مود  نابز  يریگدای 
هب تسا  نکمم  دوخ  هبون  هب  هک  دوش  یعامتجا  ینماان  ساسحا  هیام  دـناوت  یم  عوضوم  نیا.تسا  مود  ِناـبز  ِگـنهرف  ياـه  یگژیو 

.ددرگ (1) رجنم  مود  ِنابز  زا  هدافتسا  هب  تبسن  یفنم  تاساسحا 

زومآ نابز  يردام  نابز 

ِنابز ِدشر  دنور  ِفشک  اب  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  نادنمشناد  یخرب.دزومآ  یم  ار  يردام  نابز  دوخ  ِدشر  ِلحارم  نیلّوا  رد  یناسنا  ره 
اب كدوک  ، هاگدـید نیا  زا.درک  ینیب  شیپ  یجراخ  ياه  نابز  شزومآ  يارب  تسرد  یحرط  ناوت  یم  نآ  زا  يرادربوگلا  يرداـم و 
یم ارف  لاّعف  روط  هب  ار  نابز  ، دـنک یم  نایب  هچنآ  رد  ، مّظنم ِدـعاوق  نیا  ِلاـمعا  سپـس  دونـش و  یم  هچنآ  رد  ، مّظنم ِدـعاوق  ِصیخـشت 

نتخومآ ددصرد  زومآ  نابز  هک  یجراخ  ياه  نابز  ای  مود  ِنابز  يراتخاس  دعاوق  هب  هیبش  يراتخاس  دـعاوق  نیا  رگا  لاح  .دریگ (2)
زا نابز  ود  رگا  اّما.دش  دهاوخ  ور  هبور  شزومآ  رد  یلاکـشا  نیرتمک  اب  يدعب  نابز  هدش و  عیرـست  يریگدای  ِدنور  ، دـشاب تساهنآ 

يولج هاگ  دنک و  یم  هلخادم  يریگدای  ِدنور  رد  لّوا  ِنابز  ِشناد  ، دنـشاب توافتم  ییاوآ  ياه  تروص  یّتح  يراتخاس و  دعاوق  رظن 
.دریگ یم  ار  زومآ  نابز  يریگدای 
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نابز شزومآ  رد  رّثؤم  ياه  شناد  -2

همّدقم

نوریب یبرجت  یناسنا و  مولعزا  یفلتخم  ياه  هخاش  لد  زا  اّما  ، تسا لقتـسم  شناد  کی  دوخ  هک  نیا  اب  ناـیجراخ  هب  ناـبز  شزومآ 
شناد هلمج  زا  زغم  یسانش  بصع  شرورپ و  شزومآ و  مولع  ، یسانش ناور  ، یـسانش هعماج  ، یـسانش نابز  ، نابز روتـسد.تسا  هدمآ 

اه شناد  نیا  زا  یخرب  یفّرعم  هب  لصف  نیا  رد.دنا  هتشاد  يراکنا  لباق  ریغ  شقن  هتشر  نیا  یملع  يریگ  لکش  رد  هک  دنتـسه  ییاه 
.تخادرپ میهاوخ  اهنآ  ریثأت  یگنوگچ  و 

یسانش نابز  نابز و  روتسد 

هک دـهد  یم  ناشن  تاقیقحت.دـنا  هداد  ناـشن  هّجوت  نآ  هب  یعون  هب  ناـهج  نادنمـشناد  همه  نیارباـنب.تسا  ناـسنا  رّکفت  رازبا  ناـبز 
یتّنس و شرگن  نارود  نیا  رد  نابز  روتسد  هب  شرگن  عون.ددرگ  یمزاب  ناینانوی  ِرصع  هب  اپورا  رد  یتّنـس  ِروط  هب  نابز  هعلاطم  ِخیرات 

: دسیون یم  دلیفمولب.دوب  یفسلف 
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نابز نایم  يراتخاس  ياه  توافت  هب  دندرک و  یم  نایب  یفسلف  ِتاحالطصا  ِبلاق  رد  ار  نابز  روتسد  ياه  یگژیو  یتّنـس  نایروتـسد 
راتفگ و ات  دوب  هدش  ثعاب  نیمه  دـندوبن و  لیاق  يزیامت  چـیه  ابفلا  يراتـشون  ياه  هناشن  راتفگ و  ياهاوآ  نیب.دنتـشادن  یهّجوت  اه 
رد هک  دـندید  یم  اهنآ.دوب  تسردان  شوشغم و  زین  نابز  ِخـیرات  هرابرد  نانآ  يارآ  راکفا و  نیاربانب.دـننادب  یکی  مه  اـب  ار  راتـشون 
هک نآ  لاح  دنیوگ و  یم  نخس  دنسیون و  یم  حّقنُم  نیتال  ِنابز  هب  هتخیهرف  رایسب  ِصاخشا  ، دیدج ِرصع  رد  نینچمه  اطـسو و  ِنورق 

دننیبب دنتسناوت  یمن  نوچ  ، یطیارش نینچ  رد.دنوش  یم  يرایـسب  تاهابتـشا  ِبکترم  ، دنا ّتقد  یب  ای  دنا و  هتخومآ  رتمک  هک  ینابتاک 
ِمدرم ِلامعتـسا  ار  نابز  هک  دـنتفرگ  یم  هجیتن  ریزگان  ، تسا یناتـسگنهرف  یگتخاس و  يرما  نیتـال  ِناـبز  هب  شرگن  هوحن  نیا  ًالـصا 

.دهد (1) یم  رییغت  یماع  ِمدرم  ياه  فیرحت  دنک و  یم  ظفح  ، قیقد هتخیهرف و 

ياه هبنج  رب  اهنآ  دـیکأت.دندرک  زاغآ  ار  ناـبز  ِنورد  ياـه  هژاو  اـه و  ناـبز  ِخـیرات  هعلاـطم  ، ناسانـش تغل  ، مهدـجه ِنرق  ِزاـغآ  رد 
یقیمع تاریثأـت  مولع  همه  رد  ، تفریذـپ یم  ار  دوـب  تیؤر  لـباق  هچنآ  اـهنت  هک  ییارگ  هبرجت  هفـسلف.دوب  ناـبز  یخیراـت  تـالّوحت 
نیاربانب ؛ دـشاب هتـشاد  تقباطم  زور  یملع  ياه  شور  اب  ناشتاقیقحت  دنتـساوخ  یم  زین  ناسانـش  ناور  ناسانـش و  نابز.دوب  هتـشاذگ 

.دندرک زاغآ  ، دندید یم  هچنآ  یملع  ِفیصوت  يارب  ار  دوخ  شالت 

ییانشآ اه  نابز  نیا  اب  بلغا  هک  اج  نآ  زا  دندرک و  عورش  ییاکیرمآ  ِناتسوپ  خرس  نابز  یسررب  اب  ار  دوخ  ِتاقیقحت  ناسانش  نابز 
ِساسارب.دنهد صیخشت  نابز  رد  ار  هتفای  ماظن  انعم و  ِلماح  ِرـصانع  ، يراتفگ ياه  هنومن  هب  نداد  شوگ  اب  ات  دندرک  یعـس  ، دنتـشادن

.دندرک (2) کیکفت  اه  كژاو  اهژاوکت و  ، اه جاو  ، اهاوآ هب  ار  مالک  هریجنز  اهنآ  ، تادهاشم نیا 
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يدنمشناد ، سانش نابز  ییوگ  هک  نانچ  ؛ دنک یم  کیدزن  رایـسب  یبرجت  مولع  هب  ار  یـسانش  نابز  شناد  ، دیدج ینابز  ياه  یـسررب 
زا ار  شناد  نیا  هک  دیدج  یسانش  نابز    ّ ِمهم یگژیو  هس.دنک  یم  یسررب  پوکسورکیم  ِریز  ار  يا  هنومن  هاگـشیامزآ  رد  هک  تسا 

ِربارب رد  راتفگ  هب  نداد  تلاصا  ، نابز ینامز  مه  هعلاطم  رب  دـیکأت  ، نآ ِندوب  یفیـصوت  ناوت  یم  ، دـنک یم  ادـج  یتّنـس  ناـبز  ِروتـسد 
.درک ناونع  ، ینابز ياه  یناگمه  رب  دیکأت  راتشون و 

ياه نابز  شزومآ  رد  ار  یـسانش  ناـبز  ِشناد  راـب  نیلّوا  يارب  هک  ، یجراـخ ناـبز  ِشزومآ  هنیمز  رد  يدربراـک  ِسانـش  ناـبز  نیلّوا 
درانوئل ، درک يراذـگ  هیاپ  ار  « ناـیجراخ هب  شزومآ  رد  يدربراـک  یـسانش  ناـبز  » دـنادب دوخ  هک  نیا  نودـب  درب و  راـک  هب  یجراـخ 

هرهب یـسانش  نابز  ياه  هتفای  زا  نابز  شزومآ  رد  رتشیب  هچره  ات  دندرک  یعـس  ، ناسانـش نابز  رگید  وا و  ِناوریپ  ، اهدعب.دوب دلیفمولب 
هب وا  یـشیاز  - يراتـشگ هیرظن  ، نیادوجواب ؛ تسا هدادـن  ماجنا  نابز  ِشزومآ  يارب  يراک  ، یـسانش ناـبز  دوب  دـقتعم  یکـسماچ.دنربب 

هدرتسگ و ِروط  هب  نایجراخ  هب  نابز  شزومآ  یـسانش و  نابز  ِملع  هزورما.دـش  هتفرگ  راک  هب  ناـبز  شزومآ  رد  شنادرگاـش  هلیـسو 
.تسا هدروخ  هرگ  رگیدکی  هب  هدیچیپ 

يا هلباقم  یسانش  نابز 

زا نابز  سّردم  ، شزومآ زا  شیپ  تسا  مزال  یجراخ  ياه  نابز  يریگدای  یلامتحا  ِتالاکـشا  ندرک  ادیپ  يارب  ، دش هتفگ  هچنآ  ربانب 
یّتح ییاوآ و  ، يروتسد ياه  تخاس  ِلخادت  زا  ات  دشاب  هاگآ  ، سیردت دروم  یجراخ  نابز  يردام و  ِنابز  ياه  تهابش  اه و  توافت 

.دنک يریگولج  دیدج  ِنابز  يریگدای  رد  ییانعم 

« يا هلباقم  لیلحت  » زا اه  نابز  ياه  توافت  اه و  تهابش  نتفای  يارب  ناسانش  نابز 
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ياه شهوژپ.دنا  هدرک  فیرعت  « نابز دنچ  ای  ود  صاخ  ینابز  ياه  یگژیو  دنم  ماظن  هسیاقم  » ار يا  هلباقم  لیلحت.دـننک  یم  هدافتـسا 
مه اب  ار  تیرکسناس  نیتال و  ، ینانوی ياه  نابز  زنوج (1) مایلیو  لاس 1786  رد.دراد  یخیرات  یسانش  نابز  ّتنس  رد  هشیر  يا  هلباقم 

هزوح رد  يرایـسب  ِتاعلاطم  ، مهدزون ِنرق  ِلوط  رد.دـش  اه  نابز  نیا  نایم  دـنم  ماظن  ییاـه  تهابـش  فشک  هب  ّقفوم  درک و  هسیاـقم 
هرهب اهدرواتسد  نیا  زا  دوخ  هبون  هب  زین  يدربراک  یسانش  نابز  هک  تفرگ  تروص  یقیبطت  یـسانش  نابز  ای  يا  هلباقم  یـسانش  نابز 

.تسا هتفرگ  ناوارف 

: زا دنا  ترابع  يا  هلباقم  لیلحت  فادها  نیرت  مهم 

؛ اه نابز  نایم  ياه  توافت  اه و  تهابش  هب  تبسن  نداد  یهاگآ  ( فلا

؛ مود ِنابز  يریگدای  هب  طوبرم  ِتالکشم  ینیب  شیپ  حیرشت و  ب)

.نابز (2) ِشزومآ  يارب  یسرد  ّداوم  ِشرتسگ  ج)

ناش یقیبطت  تیهام  اه  نابز  زا  يرایـسب  مه  زونه  اّما  ؛ تسا هتفرگ  ماجنا  يا  هلباقم  ِتاقیقحت  ایند  مهم  ياه  نابز  رتشیب  يارب  هزورما 
يردام و ِنابز  ياه  توافت  اه و  تهابـش  هسیاقم  اب  ات  دنک  یم  کمک  نابز  سّردم  هب  يا  هلباقم  لیلحت.تسا  هدـنام  یقاب  هتخانـشان 
وا ، تخانش نیا  اب.دربب  دوس  اهنآ  زا  دوخ  سیردت  رد  دسانشب و  ار  نابز  ود  ِتوافتم  كرتشم و  رـصانع  ، شزومآ ِدروم  یجراخ  نابز 

تاهابتـشا دـنک و  يریگولج  شنادرگاش  يریگدای  رد  اـهنآ  ِلخادـت  زا  هتخانـش و  ار  شزومآ  ِرما  رد  هدـنرادزاب  ِرـصانع  دـناوت  یم 
.دنک ینیب  شیپ  ار  زومآ  نابز  یلامتحا 

ص:48

.William Jones ( - . 1 - ) 1
،ص91. يدربراک یسانش  نابز  ( . 2 - ) 2
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نابز یسانش  ناور 

هّجوت دروم  نابز  شزومآ  ثحب  رد  مهم  ِفرط  کی  ناونع  هب  زومآ  نابز  شقن  هک  تفاـی  تیّمها  ناـمز  نآ  زا  یـسانش  ناور  شناد 
رایـسب شزومآ  دـنور  رد  زین  نادرگاش  مّلعم و  تیقّفوم  ، یـشزومآ ّداوم  رب  هوـالع  هک  دـنتفایرد  شزومآ  نازادرپ  هیرظن.تفرگ  رارق 

یمن هجیتـن  هـب  زوـمآ  ناـبز  مـّلعم و  فرط  زا  یفاــک  شزیگنا  نودــب  ، هدــش يزیر  هماــنرب  قـّفوم و  یــشزومآ  ّداوـم.دراد  تـیّمها 
لحارم زا  ار  زغم  دشر  ریـس  درک و  یفّرعم  یلاس  گرزب  ات  یکدوک  زا  ار  دـشر  لحارم  هژایپ (1) نوچ  یناسانش  ناور  تایرظن.دسر 

ره يارب  دنتسناوت  نابز  نیمّلعم  ، هژایپ ياه  هاگدید  زا  هدافتـسا  اب.درک  ینیب  شیپ  فلتخم  نینـس  يارب  یعازتنا  كرد  ات  ینیع  كرد 
ندـش رادانعم  ثعاب  زین  خـساپ  رب  كّرحم  ریثأت  ییارگراتفر و  باب  رد  رنیکـسا  تارظن.دـننک  نیودـت  بساـنم  یـشزومآ  داوم  یّنس 
هارمه هب  یتخانـش  یـسانش  ناور  تارظن  نایاپ  رد  دش و  نابز  شزومآ  لوصا  زا  یناعم  یعادـت  ِلصا.دـیدرگ  هیبنت  قیوشت و  میهافم 

.درک (3) نییعت  یجراخ  ياه  نابز  شزومآ  يارب  ار  ّرثؤم  نیون و  یهار  رندراگ (2) دراواه  هناگدنچ ي  ياه  شوه  يروئت 

سیردت و ياه  هویش  رد  یـسانش  ناور  شقن  اّما  ، هدیدرگ راوتـسا  یـسانش  نابز  تایرظن  هیاپ  رب  هچرگا  ، یجراخ ياه  نابز  شزومآ 
هب « نابز یـسانش  ناور  » مان هب  يا  هخاش  ات  هدـش  ثعاب  قوف  دراوم  همه.تسا  هدوب  یـسانش  نابز  زا  رتشیب  رایـسب  شزومآ  ّداوم  كرد 

.دهد هئارا  ار  يراذگریثأت  صاخ و  ياه  همانرب  یسرد  ّداوم  درگاش و  ، مّلعم يارب  دیآ و  دوجو 

ص:49

.Piaget ( - . 1 - ) 1
.Howard Gardner ( - . 2 - ) 2

،ص41. كدوک یفطاع  یناور  دشر  ، شولب كرام  ،ص49 و  یمومع یسانش  ناور  ، یجنگ هزمح  ( . 3 - ) 3
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ناـبز ِناسانـش  ناور  هّجوت  دروم  هدـمع  لـئاسم  زا  ، زغم رد  تـالمج  يزیر  حرط  تاـغل و  يزاـس  هریخذ  یگنوـگچ  یـسررب  هلئـسم 
دروم نیا  رد  دراوراه  هاگشناد  داتسا  رلیم  جرج  تاقیقحت  هک  دنا  هدرک  ارجا  هراب  نیارد  ییاه  شیامزآ  یبرجت  ِناسانش  ناور.تسا 
نتخاس يارب  زغم  رد  نابز  يزیر  همانرب  دـنیآرف  يارب  مزال  نامز  هک  تفایرد  ، يراتـشگ روتـسد  زا  هدافتـسا  اـب  يو.تسا  هّجوت  لـباق 

دییأت هیرظن  نیا.دنتـسه  یماهفتـسا  ای  یفنم  ، لوهجم هک  تسا  یتالمج  نتخاس  يارب  زاین  ِدروم  ِنامز  تدـم  زا  رتمک  ، هتـسه ِتالمج 
رد .ددـنب (1) یم  راک  هب  ار  يرایتخا  ياهراتـشگ  ، هلمج نیا  يور  رب  دـنک و  یم  زاغآ  هتـسه  هلمج  کـی  ِدـیلوت  اـب  زغم  هک  دـنک  یم 
دح هچ  ات  ینابز  تانیرمت  ساسا  هک  دید  میهاوخ  ، میزادرپ یم  یـسراف  نابز  شزومآ  يارب  سرد  حرط  کی  هئارا  هب  هک  مود  شخب 

.تسا تایفشک  نیا  نویدم 

ياه شیامزآ  قیرط  زا  ًاتدمع  ار  دوخ  تایضرف  نابز  ِناسانش  ناور  هک  تسا  نیا  رد  ناسانش  نابز  نابز و  ِناسانش  ناور  نیب  ِتوافت 
یم هیکت  دارفا  ینآ  ياهراتفگ  رب  دوخ  ياه  هیـضرف  ّدر  ای  تابثا  يارب  ناسانـش  نابز  هک  یلاحرد  ؛ دـنیامزآ یم  هدـش  لرتنک  ّتقد  هب 

.دزاس یم  رابتعا  یب  ار  هلصاح  جیاتن  یهاگ  ، هدش لرتنک  ياه  شیامزآ  رد  ناوارف  ياه  ّتقد  يریگ و  تخس  دندقتعم  نانآ.دننک 

یسانش ناور  مهم  لئاسم  زا  نآ  ِدنور  مود و  ِنابز  يردام و  نابز  يریگارف  ، يراتفگ ياه  یگتفشآ  ، راتفگ لمع  ، يزغم ياه  بیـسآ 
هتـشذگ ِنابز  هن  ، دهد یم  رارق  هّجوت  دروم  ار  زورما  نابز  ینعی  ؛ تسا یخیرات  ریغ  یملع  ، نابز یـسانش  ناور  : تفگ دـیاب.تسا  نابز 

.عامتجا (2) ِمدرم  نابز  هن  ، تسا مهم  شیارب  يدرف  ِنابز  نینچمه.ار  رشب 

ص:50

،ص218. یسانش نابز  تاحالطصا  گنهرف  ، نایناورغاس لیلج  دیس  ( . 1 - ) 1
،ص219. نامه ( . 2 - ) 2
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نابز شزومآ  لئاسم  یسانش و  بصع 

ناسانش ناور  نیاربانب.یهافـش  تسا  يراتفر  ، مّلکت.تسا یناسنا  ياهراتفر  یـسررب  ، یـسانش ناور  ِملع  رد  مهم  تاعوضوم  زا  یکی 
دیدج ِتایفشک  هب  اهنآ  هّجوت  ، متسیب نرق  مود  همین  زا  ، نیادوجواب.دنا هتخادرپ  (1) ینابز » راتفر  » هرابرد شهوژپ  هعلاطم و  هب  هراومه 

.تسا هدش  نابز (2) یسانش  بصع  ِمان  هب  يدیدج  هتشر  ِشیادیپ  ثعاب  ، کیژولویزیفورونو یسانش  ناور 

: زا دنا  ترابع  ، دزادرپ یم  اهنآ  هب  نابز  یسانش  بصع  هک  یلئاسم  یّلک  روط  هب 

؛ دوش یم  طوبرم  هرواحم  ِنابز  صاخ  ِتاوصا  ِتفایرد  هب  هک  یلئاسم  ( فلا

؛ تسا مّلکت  یلصا  زکارم  هک  زغم  یفلخ (4) ِرشق  یماُدق (3)و  ِرشق  رد  کیرحت  ِدنیارف  هژیو  هب  ، مّلکت ِکیژولویزیفورون  دوجو  ب)

؛ مّلکت هکّرحم  ياه  مسیناکم  ج)

.مّلکت (5) هشیدنا و  نایم  ِطباور  راکفا و  یگتسویپ  مه  هب  لیکشت و  رد  مّلکت  ياه  مسیناکم  د)

يزورما ناسنا  زغم  (7) میراد .» يدرف  هب  رـصحنم  زغم  ام  زا  کی  ره  نوچ  ؛ دـندرف هب  رـصحنم  اه  ناـسنا  ماـمت  :» دـیوگ یم  رکیتو (6)
تسا (8)و دنوپ  هس  دودح  رد  ناسنا  زغم  یعیبط  نزو.تسا  هتشاد  يا  هظحالم  لباق  شیازفا  شا  هیلّوا  دادجا  هب  تبسن 

ص:51

.verbal behaviour ( - . 1 - ) 1
.Linguistics Neuro ( - . 2 - ) 2

.Broca ( - . 3 - ) 3
.Wernicke ( - . 4 - ) 4

،ص245. نابز یسانش  ناور  ، مّدقم دق  ورس  نسحلاوبا  ( . 5 - ) 5
.Whitaker ( - . 6 - ) 6

،ص4. مود نابز  شزومآ  ياه  تراهم  شرتسگ  ( . 7 - ) 7
.دنوپ اب 2/2  تسا  ربارب  ولیکره  مرگ و  اب 453/56  تسا  ربارب  دنوپ  ره  ( . 8 - ) 8
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هک دنک  یم  دروآرب  تیاو (1) تیئوک  تناه.دراد  دوخ  یلخاد  تمـسق  رد  نویلیم  داتـشه  يزغم و  رـشق  رد  یبصع  هتخای  نویلیم  هد 
.تساکیرمآ (2) ّلک  نفلت  متسیس  زا  رت  هدیچیپ  ربارب  تصش  زغم  یکیرتکلا  ياهرادم  ماظن  نیگنایم 

ياضف زغم  ینوریب  رـشق  هک  تسا  هدـش  ثعاب  نآ  هدروخ  نیچ  حطـس.تسا  هدـش  لیکـشت  تسار  پچ و  هرک  مین  ود  زا  ناـسنا  زغم 
یم ربارب  هماـنزور  قرو  کـی  اـب  نآ  هزادـنا  ، مینک نهپ  یگدروخ  نیچ  نودـب  فاـص و  ار  زغم  هتـسوپ  رگا.دـنک  لاغـشا  ار  يرتـمک 

زا شیپ  اـت.تسا  رارقرب  زغم  یماـمت  هرک و  مین  ود  فلتخم  ياـه  تمـسق  نیب  موادـم  تروص  هب  يا  هدـیچیپ  هتـسویپ و  طاـبترا.دوش 
هنیمز رد  ار  ماـگ  نیلّوا  نادنمـشناد   1886 رد.دوب ینیلاـب  ریغ  یـضرف و  یتروـص  هب  ناـسنا  زغم  زا  نادنمـشناد  ياـه  تشادرب   1886

اب اکورب.دنتشادرب  اکورب (3) لوئاـپ  يوسنارف  ناوج  سانـشدبلاک  دنمـشزرا  فشک  اـب  زغم  فلتخم  ياـه  تمـسق  درکلمع  ِتخاـنش 
هک دنک  تباث  تسناوت  ، دوب یتکرح  راتفگ  رد  دیدش  لالتخا  راچد  هتفر و  نیب  زا  شزغم  یتشپ  شخب  زا  یتمسق  هک  يرامیب  یـسررب 
هرک مین  ياهدرکلمع  نیب  يداینب  ياه  توافت  راب  نیلّوا  يارب  رگید  يوس  زا.دراد  یتوافتم  ياهدرکراک  ناـسنا  زغم  فلتخم  قطاـنم 

هب هک  تـسا  ّطلـسم  هرک  مـین  ، تـسد تـسار  دارفا  رد  پـچ  هرک  مـین  هـک  دـیدرگ  صّخـشم  دـش و  هداد  ناـشن  خـم  پـچ  تـسار و 
.دوش یم  طوبرم  راتفگ  یلاع  ياهدرکلمع 

شخب هب  هدراو  هعیاض  نآ  رد  هک  درک  حیرـشت  ار  يدراوم  هکینرو (4) لراک  ، یناملآ کشزپ  ناور  ، ههد کی  اهنت  تشذـگ  زا  سپ 
یفلخ تمسق  نیموس  ، زغم رگید 

ص:52

.Hunt Quotes White ( - . 1 - ) 1
،ص39. نامه ( . 2 - ) 2

.Paul Broca ( - . 3 - ) 3
.Carl wernicke ( - . 4 - ) 4
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.تسا (1) راتفگ  كرد  زکرم  وا  دوخ  لوق  هب  ای  « تاملک یّسح  ریواصت  زکرم  ،» پچ نیربز  یهاگجیگ  جنکش 

يارب نادنمـشناد  دروآ و  دوجو  هب  یـسانش  بصع  ملع  رد  یلّوحت  ، دش تبث  زین  نادنمـشناد  نیا  دوخ  مان  هب  هک  هدش  فشک  یحاون 
شزوـمآ هژیو  هـب  ، شزوـمآ هـصرع  رد  نادنمـشناد  نـیا  ياهدرواتـسد.دنتخادرپ  فعاـضم  یــشالت  هـب  زغم  رگید  یحاوـن  تخاـنش 

.دننک (2) یم  ریبعت  شزومآ  هنیمز  رد  یبالقنا  هب  نآ  زا  هک  اج  نآ  ات  ، تشاد يا  هژیو  ریثأت  ، نابز

هاگیاج رگنایامن  ریوصت  نیا  رد  راد  هیاس  ياه  شخب.تسا  هدش  هداد  ناشن  راتفگ  هب  طوبرم  فلتخم  قطانم  دعب  هحفـص  ریوصت  رد 
.دنراد یلاّعف  شقن  نداد  شوگ  تبحص و  رد  هک  تسا  ینابز  ياهدرکلمع  نآ  ياه 

يراتفگرـشق ) ود هرامـش.دور  یم  رامـش  هب  راتفگ  زکرم  شخب  نیا.تسا  ( یماّدـق يراـتفگ  رـشق  ) اـکورب هیحاـن  ناـمه  کـی  هراـمش 
درک و دییأت  ار  زغم  پچ  هرک  مین  رد  نابز  هاگیاج  هتفای  نیا.دـش  فشک  هکینرو  طّسوت  هک  دوش  یم  هدـیمان  هکینرو  هیحان  ای  ( یفلخ
دهد و یم  ناشن  ار  زغم  یتکرح  رشق  هس  هرامش.دراد  یّمهم  رایـسب  شقن  راتفگ  كرد  رد  هکینرو  هیحان  هک  دیماجنا  هاگدید  نیا  هب 

اکورب هیحان  یکیدزن  رد.دـنک  یم  لرتنک  ار  ( ...و اهوزاب  اهاپ و  ، اه تسد  نداد  تکرح  يارب  ) اه هچیهام  تاکرح  هک  تسا  يا  هیحان 
هرامـش ریوصت  رد.دـنک  یم  لرتـنک  ار  هرجنح  ناـبز و  ، هراورآ ینعی  توص  دـّلوم  ياـه  هچیهاـم  هک  تسا  یتـکرح  رـشق  زا  یـشخب 

.تساکورب (3) هکینرو و  یحاون  نیب  طابترا  داجیا  نآ  شقن.دوش  یم  هدیمان  ینامک  هار  هک  تسا  یبصع  ياه  هتشر  زا  يا  هتسد  ،4
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،ص20. زغم ياهدرکراک  ، ایرول چیوونامور  ردناسکلا  ( . 1 - ) 1
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: دیوگ یم  هراب  نیارد  يریگناهج  ردان 

هیرظن رد  يا  هدـمع  تیمها  ياراد  ، دراد هّجوت  نابز  دربراـک  یعقاو  ینیع و  ياـه  یگژیو  رب  یعاـمتجا  سانـش  ناـبز  هک  اـج  نآ  زا 
لئاسم قیمع  كرد.تسا  هدرک  هئارا  يدّدـعتم  ياـه  هیـضرف  ناـبز  راـتخاس  هراـبرد  یعاـمتجا  یـسانش  ناـبز.تسا  ناـبز  یناـگمه 

شنک قیقد  ریوصت  میسرت  يارب  رگید  ترابع  هب.تسا  ینابز  ياهریغتم  عوضوم  هب  هّجوت  دنمزاین  راچان  هب  مود  لّوا و  نابز  يریگدای 
رییغت ِلاح  رد  نامز و  رد  ياه  یگژیو  هدننک  سکعنم  عقاو  رد  هک  اهریغتم  بلاق  رد  ار  ینابز  ياه  هنوگ  دـیاب  ، نامز مه  ینابز  ياه 
دیاب ار  ناـبز  يا  هنوگ  فیط  نیا  راـچان  هب  مود  ِناـبز  شزومآ  يریگداـی و  نیارباـنب.تشاد  رظن  ّدـم  ًاـقیقد  ، دـنا یناـمز  شُرب  ره  رد 
ناشن يارب  ، دـندش یم  یّقلت  ینابزارف  ینامز  هک  ، یموق ياه  یگژیو  یعامتجا و  رـصانع  دـننام  ینوریب  ياهریغتم  هزورما...دریگربرد 

روط هب  مود  ناـبز  شزومآ  يریگداـی و  رد  «، یتـیعقوم هچرد  »و« یـسک هچ  اـب  «،» تقو هچ  «،» هنوگچ » دـننام یناـبز  ياـه  شزرا  نداد 
.دنریگ (1) یم  رارق  لیلحت  دروم  يا  هدنیارف 

لخد لخادت و  چیه  نودب  ، نانآ یعامتجا  هقبط  راتفگ  یعقاو  هدنیامن  هک  مدرم  جیار  هدـنز و  ِراتفگ  زا  ییاه  هنومن  ندروآ  تسد  هب 
رادروخرب ییـالاب  رایـسب  تیمها  زا  مود  ناـبز  شزومآ  رد  يراـتفگ  تواـفت  نیا  كرد.تسا  راوشد  رایـسب  يرما  ، دـشاب یفرّـصت  و 

قیقد لماک و  ینامز  ، نابز يریگدای.دزومایب  دیاب  هک  تسین  ناگژاو  نابز و  روتـسد  اهنت  نیا  هک  دناد  یم  ّقفوم  زومآ  نابز  ره.تسا 
نیناوق »و« هدنونـش هدـنیوگ و  نایم  هطبار  «،» يراتفگ ِلمع  ِتفاـب  » هب هک  ، تسا کـیدزن  ( دنتـسه ناـبز  لـها  هک  ) نآ یعقاو  هنومن  هب  و 

نابز يراتخاس  شناوت  اب  هارمه  ، یطابترا شناوت  بسک  نابز  يریگدای  نیاربانب.میـشاب  هتـشاد  هّجوت  « نآ ِتالاح  راـتفگ و  رب  مکاـح 
.میروآ (2) تسد  هب  ، دوش یم  هداتسرف  مایپ  کی  نآ  رد  هک  ار  ینابز  طابترا  رب  مکاح  یعامتجا  ياه  تیعقوم  دیاب  راچان  هب  تسا و 
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،ص179. هشیدنا گنهرف و  ، نامز باتزاب  نابز  ( . 1 - ) 1
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لکش رد  لاعفا  زا  يرایـسب.تسا  یطابترا  ياه  هطیح  رد  ناگژاو  دربراک  عون  ، نابز یـسانش  هعماج  رد  بلاج  مهم و  لئاسم  زا  یکی 
: دنراد « هناعضاوتم »و« هنابّدؤم «،» یثنخ » ِتروص هس  ریز  ِلاعفا  یسراف  نابز  رد  ًالثم.دنوش  یم  هدرب  راک  هب  یتوافتم  ياه 

هناعضاوتم هنابّدؤم  یثنخ 

ندش فرص  ندرک  لیم  ندروخ 

ندش صّخرم  ندرب  فیرشت  نتفر 

ندرک ضرع  ندومرف  نتفگ 

هدننک سکعنم  اریز  ؛ دـنا هّجوت  روخ  رد  رایـسب  نابز  سانـش  هعماج  رظن  زا  دـنوش و  یم  هدـیمان  دربراک (1) ، ینابز ياـه  تروص  نیا 
تسانـشآ و اهنآ  اب  شیب  مک و  سک  ره  دراد و  دوجو  هعماج  کی  فلتخم  ِتاقبط  نیب  هک  دنتـسه  یفیرظ  هتفهن و  یعامتجا  طباور 

يـالاب رد  ناـمهیم  ندـناشن  ، هدروخلاـس دارفا  هب  سوـبوتا  رد  دوـخ  ياـج  نداد.دریگ  یم  راـک  هـب  دوـخ  تیعقوـم  بـسحرب  ار  اـهنآ 
یم ار  راتفگ  اـه و  هژاو  ياـج  راـتفر  لاـمعا و  ، تلاـح نیا  رد.تسا  نیزاوم  نیا  هلمج  زا...و  زیچ  ره  ندروخ  زا  لـبق  فراـعت  ، قاـتا

.تسا (2) توافتم...و  داوس  نازیم  ، تسا هتسباو  نآ  هب  هک  يا  هقبط  ، درف تنوکس  ّلحم  بسحرب  دربراک  نیا  ًاتعیبط.دنریگ 

: درمشرب ریز  هنوگ  هب  ناوت  یم  ار  یعامتجا  یسانش  نابز  ثحابم  نیرت  یساسا 

؛ نابز لباقم  رد  شیوگ  ،و  شیوگ لباقم  رد  يدرف  شیوگ  .1

؛ یشیوگ دنچ  یشیوگ و  ود  .2

؛ یگنابز دنچ  لباقم  رد  یگنابزود  .3
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.Etiquette ( - . 1 - ) 1
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؛ یگنهرف دنچ  یگنهرفود و  .4

؛ شزومآ .5

؛ یلاقتنا - هناشن .6

؛ یطاقتلا ینابزدنچ  .7

.نیج (1) یپ  نابز  .8

نابز یـسانش  هعماج  ّمهم  ثحابم  رگید  زا  ینابز  ِسلطا  هیهت  ینابز و  زرم  ّطخ  نییعت  ، نابز ياـیفارغج  ، ناـبز یموق  ثحاـبم  هعلاـطم 
.تسا

نابز شزومآ  ملع  يدربراک و  یسانش  نابز 

ینامز یملع  ياه  هیرظن.تسا  ناـسنا  یگدـنز  هنهپ  رد  مولع و  ریاـس  رد  نآ  يرظن  ياهدرواتـسد  دربراـک  ، شناد ره  ییاـهن  فدـه 
کی.دنک یم  یسررب  ار  نآ  اب  دنویپ  رد  لئاسم  نابز و  هک  تسا  یشناد  زین  یـسانش  نابز.دنروآ  راب  هب  یلمع  دیاوف  هک  دندنمـشزرا 

هدافتسا رشب  ياه  ییاناوت  شرتسگ  هار  رد  نآ  هدش  هتخانش  رصانع  زا  سپـس  ؛ دبایرد ار  نابز  دهاوخ  یم  لّوا  هجرد  رد  سانـش  نابز 
رد هک  اج  نآ  ات  ؛ تشاذگن نابز  شزومآ  رب  يریثأت  هنوگ  چیه  دیدم  ياه  تدم  ، دیدج یسانش  نابز  یساسا  لوصا  ، لاح نیا  اب.دنک 
یم رارق  هدافتـسا  دروم  همجرت  - روتـسد یمیدق  شور  ، مود یناهج  گنج  ات  زین  اکیرمآ  رد  دـش و  یم  افتکا  میقتـسم  شور  هب  اپورا 

یگرزب شهج  ارگراتخاس  یسانش  نابز  دلیفمولب (3)، ریپاس (2)و  نوچ  یگرزب  ناسانش  نابز  شـشوک  هب  ناهگان  هک  نیا  ات  تفرگ 
تایرورض هتبلا.تفرگرب  هرهب  یسانش  نابز  تاقیقحت  زا  زین  نابز  شزومآ  درک و  ادیپ 
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،ص126. مود نابز  شزومآ  ياه  تراهم  شرتسگ  ( . 1 - ) 1
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نابز ياه  شهوژپ  زا  يدـنچ  ، ییاکیرمآ سانـش  ناـبز  دلیفمولب.دیـشخب  تعرـس  اـه  ناـبز  زا  یـضعب  عیرـس  شزومآ  هب  مه  گـنج 
سانـش ناـبز  نیتـسخن  ، دـشاب هاـگآدوخ  هکنآ  نودـب  تخادرپ و  اـه  ناـبز  نیا  زا  یکی  شزوـمآ  هب  دیـشک و  تـسد  دوـخ  یـسانش 

.دروآ (1) دوجو  هب  ار  اه  نابز  شزومآ  رد  يدربراک  یسانش  نابز  دیدرگ و  يدربراک 

هفرح اهنت  يزومآ  نابز  ، دوش هتفرگ  راک  هب  یجراخ  نابز  شزومآ  رد  ّرثؤم  یشناد  ناونع  هب  يدربراک  یسانش  نابز  هک  نآ  زا  شیپ 
دنور دوـبهب  يارب  اـّما  ، تسا رنه  نداد  سرد  دـنچ  ره  هـک  دـش  موـلعم  ناـمز  رورم  هـب  اّما.دـش  یم  یّقلت  رنه  یعوـن  دوـب و  ناـمّلعم 

یسانش نابز.دنتسه  زین  يرگید  يدربراک  ياه  شناد  دنمزاین  نازیر  همانرب  نامّلعم و  ، یجراخ ياه  نابز  شزومآ  هژیو  هب  ، یشزومآ
نابز ناونع  هک  اج  نآ  ات  داهن  تفرـشیپ  هب  ور  رما  نیا  هتفر  هتفر  درک و  زاب  نابز  سیردـت  هصرع  هب  اـه  شناد  دورو  يارب  ار  هار  نیا 

رد هزورما  تفر و  راک  هب  مود  نابز  شزومآ  نایجراخ و  هب  نابز  شزومآ  صوصخم  ملع  ناونع  هب  ( هتـسبراک ای  ) يدربراـک یـسانش 
.دوش یم  سیردت  مولع  ریاس  یسانش و  نابز  زا  اّزجم  يا  هتشر  تروص  هب  اه  هاگشناد 

بلطم نیا  نایب  « یجراخ ياه  نابز  شزومآ  يریگدای و  »و« يدربراک یـسانش  ناـبز  » حالطـصا ود  نتـشاذگ  مه  راـنک  زا  روظنم  اـّما 
نورد رد  هزوح  نیرت  مهم  هدـنریگرب  رد  یجراخ  ياه  نابز  شزومآ  همه  نیااب  ، دنتـسین فدارتم  حالطـصا  ود  نیا  هچرگا  هک  تسا 

نابز ، تسا يا  هتـشر  نایم  یتیهام  ياراد  هراومه  هک  يدربراک  سانـش  نابز  راـک  رد.تسا  يدربراـک  یـسانش  ناـبز  هدرتسگ  هزوح 
.دوب (2) دهاوخ  عبنم  هتشر  نیرت  مهم  ًالومعم  یسانش  نابز  دریگ و  یم  رارق  روحم  رد  هشیمه 
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،ص60. يزومآ نابز  ملع  هتسبراک و  یسانش  نابز  ، نوسیلاگ ربور  راریژ و  یند  ( . 1 - ) 1
،ص24 و 39. يدربراک یسانش  نابز  ( . 2 - ) 2
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هب ار  زغم  یسانش  بصع  شرورپ و  شزومآ و  ، یسانش ناور  ، یتیبرت مولع  ، یسانش هعماج  دننام  نوگانوگ  مولع  ياهدرواتسد  هزورما 
روظنم هک  دـنمان  یم  « یجراخ ياه  نابز  شزومآ  » ای « يدربراک یـسانش  نابز  ،» نابز شزومآ  رد  ّرثؤم  یـسانش  ناـبز  تاـیرظن  هارمه 

.تسا نایجراخ  هب  نابز  شزومآ  ملع  نیمه 

يدربراک یسانش  نابز  هب  طوبرم  هزوح 

حطـس هس  ًالومعم  ، نابز شزومآ  راک  رد.تسا  نآ  دودـح  نییعت  « یجراخ ياه  ناـبز  شزومآ  » هب طوبرم  لـیاسم  نیرت  مهم  زا  یکی 
: تخاس صّخشم  ریز  عون  زا  ییاه  شسرپ  اب  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  یحوطس.دنسانش  یمزاب  رگیدکی  زا  ار  يریگ  میمصت  فلتخم 

؟ یناسک هچ  هب  داد و  شزومآ  دیاب  ار  ینابز  هچ  ؟ دوش هداد  شزومآ  ینابز  دیاب  ایآ  ( فلا

؟ داد شزومآ  دیاب  ینامز  هچ  رد  هزادنا و  هچ  ات  ار  يزیچ  هچ  ب)

؟ داد شزومآ  دیاب  هنوگچ  ج)

هک نیا  دوش و  سیردت  روشک  ره  رد  دیاب  هک  ار  يا  یجراخ  نابز  عون  هک  دنیاهنآ.تسا  نارادمتـسایس  هدهع  رب  ( فلا ) لاؤس خـساپ 
کی يوسنارف و  ، نانبل رد  یبرع و  یـسیلگنا و  ياه  نابز  ناریا  رد  لاـثم  يارب.دـننک  یم  مولعم  ، دوش هداد  میلعت  دـیاب  یناـسک  هچ  هب 

هب خـساپ  تسا و  يدربراـک  یـسانش  ناـبز  یـصّصخت  هزوـح  (ب) لاؤـس.تسا هدـش  ینیب  شیپ  سیردـت  يارب  رگید  ییاـپورا  ناـبز 
.دنراد (1) هدهعرب  نامّلعم  ار  (ج) لاؤس

اهنآ هزادنا  ّدح و  ، نایجراخ يارب  یسراف  سرد  ّداوم  نییعت  ینعی  (ب)و(ج) حطس ود  رد  ار  نایجراخ  هب  یـسراف  نابز  شزومآ  زین  ام 
طوبرم یلمع  راک  عون  نییعت  و 
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ار نایجراخ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  سیردت و  ياه  شور  نیرتهب  درک و  میهاوخ  یـسررب  لوقعم  ینامز  هرود  کی  يارب  ار  نآ  هب 
.درک میهاوخ  داهنشیپ  هئارا و 

يدربراک یسانش  نابز  لوصا 

هتفرگ راک  هب  ( ...و ینامردراتفگ  ، راکدوخ همجرت  ، هنایار یسیون  همانرب  ، تاطابترا هلمج  زا  ) فلتخم ِمولع  رد  یـسانش  نابز  ياه  هتفای 
ِسانـش نابز  راریژ  یند  ؟ دوش یم  هتـسب  راک  هب  ًـالمع  ، ناـبز شزومآ  رد  شناد  نیا  ياهدرواتـسد  زا  تمـسق  مادـک  اـّما.تسا  هدـش 
یسانش نابز  ياه  هصّخشم  زا  هک  ار  يدربراک  یسانش  نابز  ِلوصا  ، نابز شزومآ  ملع  هتـسبراک و  یـسانش  نابز  ِباتک  رد  يوسنارف 

: مینک یم  لقن  ار  وا  ياه  هتفگ  صیخلت  یکدنا  اب  ام  هک  درامش (1) یمرب  ، دوش یم  ّجَتنم  دیدج 

ار نابز  یهافـش  تروص  نیمه  ًالومعم  ناسانـش  نابز  همه.يراـتفگ  ناـبز  ینعی  ؛ ناـبز یهافـش  تروص  هب  نداد  تیولوا  : لّوا لـصا 
.دنتوافتم ًالماک  ماظن  ود  درکراک  رظن  زا  يراتشون  نابز  یهافش و  نابز  هک  دندقتعم  دننک و  یم  فیصوت 

نابز ) هنیترام هردـنآ.دراد  یطابترا  شقن  تسا و  نابز  مه  هعماج  کی  ناـیوگ  نخـس  نیب  طاـبترا  يرارقرب  هلیـسو  ناـبز  : مود لـصا 
یتروص رد  یجراخ  نابز  سرد  نیاربانب.دـنک  یم  ناسآ  ار  طابترا  يرارقرب  لکـشم  ناـبز  : دـیوگ یم  هراـب  نیارد  ( يوسنارف ساـنش 

يارب هک  وگو  تفگ  دربراک  هرابرد  تسیا  هزات  هیجوت  هلئسم  نیا.دشاب  ناسنا  زاین  لکشم و  نیمه  يوگ  خساپ  هک  دوب  دهاوخ  ّرثؤم 
.دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  نابز  شزومآ  زاغآ  هطقن  ناونع  هب  نایدتبم 

هجرد رد  هچرگا  ؛ دوش یم  طوبرم  درف  راتفر  ّلک  هب  مّلکت  زا  هدافتسا  : موس لصا 
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اّما ؛ دنا ینایب  مه  يرادینـش و  مه  ، نابز شزومآ  دـیدج  ياه  شور  بلغا  ، نیاربانب.تسا طوبرم  ناهد  شوگ و  هب  نتفگ  نخـس  لّوا 
یم تیلّاعف  هب  دونـش  تفگ و  نیح  رد  هتـسویپ  ندـب  تروص و  ياه  هچیهام  مامت.دـیآ  یم  راک  هب  نتـشون  يارب  طـقف  ناـسنا  تسد 
ِدرف ِتیـصخش  مامت  تقیقح  رد.دنراد  هدهع  رب  يا  هدمع  شقن  مادک  ره  مه  اه  هراشا  امیا و  تاکرح و  ، نتفگ نخـس  رد  دنزادرپ و 

.دربب دای  زا  ار  نآ  دیابن  زگره  نابز  مّلعم  هک  دوش  یم  لمع  دراو  مّلکت  عقوم  رد  وگ  نخس 

هلوقم ًالثم.تسا  يرایتخا  ّلقتسم و  ، ینابز ماظنره  ؛ ددرگ یمرب  نابز  تایصوصخ  هب  هتـسب  راک  یـسانش  نابز  لصا  نیا  : مراهچ لصا 
نیا هار  نیرتهب  ، دورب شیپ  هداس  ناسآ و  نابز  يریگدای  هکنآ  يارب  اـّما  ؛ تسین تخاونکی  ناـسکی و  یـسیلگنا  هسنارف و  ناـبز  ياـه 

مه هب  رایـسب  یجراخ  نابز  يردام و  نابز  ماظن  ود  هچنانچ  دـندرگ و  رو  هطوغ  یجراخ  نابز  ماظن  رد  ًامیقتـسم  نادرگاش  هک  تسا 
هلوقم هسیاقم  ًالوصا.دـهد  یم  شیازفا  ار  ماهبا  رطخ  طقف  اریز  ؛ تسین زیاج  نادرگاش  يردام  نابز  زا  نتفرگ  کمک  ، دنـشاب کیدزن 

نیودـت هیهت و  عقوم  رد  ّفلؤم  مّلعم و  يارب  مه  نآ  هتبلا  ؛ دـشاب دـیفم  راگزاس و  دـناوت  یم  يوناث  هلحرم  کی  رد  زین  نابز  ود  ياـه 
.نابز سرد 

اّما ؛ دنور یم  رامش  هب  یجراخ  نابز  شزومآ  نازادرپ  هیرظن  نیرت  مهم  ناسانـش  نابز  ، یتخانـش نابز  ینابم  نیمه  هب  هّجوت  اب  هزورما 
توافتم مه  اب  مه  رایـسب  هاگ  هک  یـسانش  نابز  فلتخم  تایرظن  نایم  زا  دـناوت  یم  ناـبز  مّلعم  کـی  هنوگچ  هک  تساـج  نیا  لاؤس 

تاعالّطا عیسو  هنماد  هب  نابز  مّلعم  تسا  یهیدب  ؟ دنک هدافتـسا  اهنآ  زا  هدرک و  ادج  ، تسا دیفم  سیردت  رما  رد  هک  ار  ییاهزیچ  ، دنا
یملع ياه  هاگدید  ياج  هب  دنک و  يدرس  لد  راچد  ار  وا  تسا  نکمم  نآ  هدیچیپ  ياه  هیرظن  یّتح  تسین و  دنم  هقالع  سانش  نابز 

.دهد قوس  شا  « ینابز ّمش  » يوس هب 
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نوریب بآ  زا  ار  دوـخ  مـیلگ  دـنناوتب  لاـح  ره  رد  اـت  دـهد  یم  هـئارا  داهنـشیپ  هـس  نـیمّلعم  يارب  دوـخ  باـتک  زا  یتمـسق  رد  راریژ 
تسرد دربراک  دسانشب و  ار  نابز  دیاب  اهنت  وا  نیاربانب  ؛ تسین یسانش  نابز  ملع  هب  نتخادرپ  مّلعم  فده  : دنک یم  هراشا  يو.دنـشکب 

وا هکلب  ؛ دـهد رارق  دوخ  راک  كالم  ار  ینابز  هیرظن  کی  ، نابز مّلعم  تسین  يزاین.دزومایب  دوخ  نادرگاـش  هب  ار  یناـبز  ياـهراتخاس 
ياه شور  نداد  ناشن  یـسانش  نابز  ملع  هفیظو  لاح  ره  رد.ددنب  راک  هب  دنیزگرب و  ار  اهنآ  نیرتهب  اه  هیرظن  همه  نایم  زا  دناوت  یم 
ياه تمـسق  نیرت  مهم  زا  دوخ  هاگیاج  رد  هتبلا  هک  دـنکب  کمک  مّلعم  هب  دـناوت  یم  دروم  نیا  رد  اهنت  تسا و  یناـبز  رـصانع  هئارا 

.دیآ (1) یم  باسح  هب  نابز  شزومآ 

هصالخ

نایم نیمز  هرک  رسارس  رد  يدایز  ياه  نابز  دنچ  ره.دوش  یمن  طوبرم  یّصاخ  ورملق  هب  هک  تسا  یعازتنا  هدیچیپ و  يا  هدیدپ  نابز 
تسد هب  جیاتن  درک و  یسررب  ناسکی  روط  هب  ، یملع هنافاکشوم  قیقد و  هاگن  کی  اب  ار  اهنآ  همه  ناوت  یم  اّما  ، تسا هدنکارپ  نایمدآ 

نهذ رد  مّظنم  تروص  هب  هک  درک  دادـملق  ینهذ  یماظن  ار  نابز  ناوت  یم  رگید  تراـبع  هب.داد  میمعت  اـه  ناـبز  همه  يارب  ار  هدـمآ 
.درک دای  « ینابز شناوت  » ناونع هب  نآ  زا  رد 1957  یکسماچ  راب  نیلّوا  هک  تسا  يزیچ  نامه  ینهذ  ماظن  نیا  ؛ دراد دوجو  نابز  لها 

هّدام ناونع  هب  هچنآ  ، ناسانـش نابز  رظن  زا.دوش  لیدبت  ینابز  شنک  هب  نابز  لها  راتـشون  ای  راتفگ  هلیـسو  هب  دـناوت  یم  ینابز  شناوت 
رب راتفگ  رشب  نایم  رد  هشیمه  هکارچ  ؛ تسا نابز  یهافش  تروص  ای  راتفگ  نامه  ، تسا یسررب  لباق  یسانش  نابز  تاقیقحت  رد  هیلّوا 

نابز ، روشک یمسر  نابز  هک  یناسک  زا  ریغ.تسا  هدوب  مّدقم  راتشون 
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ربراک یعون  ، نابز نآ  هب  تبـسن  ، دنوش دراو  تکلمم  نآ  هب  جراخ  زا  ای  دننک و  یگدـنز  لخاد  رد  هچ  دارفا  ریاس  ، تسا ناش  يردام 
لها طیحم  رد  ار  مود  نابز  هک  یتروص  رد  ، دنتسه دوخ  يردام  نابز  زا  ریغ  ینابز  ناربراک  هک  یناسک.دنوش  یم  هدرمـش  ود  هجرد 

.تسا یجراخ  نابز  درکیور  ، دیدج نابز  هب  اهنآ  درکیور  يریگدای و  اهنآ  شزومآ  عون  ، دنشاب هتخومآ  یکدوک  زا  نابز و  نآ 

رب ّرثؤم  لماوع  زا  یخرب.تسا  توافتم  فلتخم  لیالد  هب  ، یجراخ ناـبز  ناگدـنریگدای  اـب  ، مود ناـبز  ناریگارف  يارب  شزومآ  شور 
نابز یطیحم و  یگنهرف و  لماوع  ، نانآ یتخانـش  نابز  ياه  یگژیو  ، زومآ نابز  ّنس  : زا دـنا  تراـبع  یجراـخ  ياـه  ناـبز  يریگداـی 

.دنک یم  مّلکت  نآ  اب  هک  يردام 

اهنآ هلمج  زا  هک  دراذـگ  یم  ریثأت  ، نامّلعم هلیـسو  هب  اهنآ  شزومآ  زومآ و  نابز  طّسوت  ، یجراخ نابز  يریگداـی  رد  زین  مولع  یخرب 
يریگداـی و یگنوگچ  باـب  رد  شنوگاـنوگ  ياـه  هاگدـید  یـسانش و  ناور  ، نآ فلتخم  ياـه  هزوح  یـسانش و  ناـبز  زا  ناوت  یم 
اب ناـبز  یـسانش  هعماـج  ، یـشزومآ بلاـطم  یهد  ناـمزاس  هوحن  شورپ و  شزوـمآ و  موـلع  ، تدـمدنلب هظفاـح  رد  ناـبز  يراپـسدای 

يدـنب هقبط  متـسیس  زغم و  هراـبرد  شدنمـشزرا  ياهدرواتـسد  اـب  ناـبز  یـسانش  بـصع  هناـیارگ و  شقن  یطاـبترا و  ياـهدرکیور 
.درک دای  ناسنا  نهذ  رد  تاعالّطا 

اب ، دوب هتفرگ  هلـصاف  دوخ  یتّنـس  ياـه  هاگدـید  زا  یـسانش  ناـبز  روـهظون  شناد  هاـنپ  رد  هک  ناـیجراخ  هب  ناـبز  شزوـمآ  نیارباـنب 
یـسانش ناـبز  تفرگ و  باعـشنا  یناـگمه  یـسانش  ناـبز  هتـشر  زا  یملع  دـیدج  هخاـش  کـی  ناونع  هب  يا  هتـشر  ناـیم  يدرکیور 

اب ار  نایجراخ  هب  نابز  شزومآ  لّوحت  ریـس  ، دعب ياه  لصف  رد.دروآ  دوجو  هب  ار  نایجراخ  هب  نابز  شزومآ  ملع  نامه  ای  يدربراک 
.درک میهاوخ  یسررب  ملع  نیا  هچخیرات  رب  يرورم 
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نابز شزومآ  رد  شور  درکیور و  تیهام  -3

همّدقم

نیا هب  هّجوت  اب  سپـس  ؛ دراد نآ  هب  طوبرم  لئاسم  يریگداـی و  ، ناـبز هراـبرد  یلوصا  يدـیاقع  هب  زاـین  سیردـت  يارب  ، ناـبز مّلعم  ره 
قّقحم ای  : دنا هتسد  ود  ًابلاغ  نامّلعم.تسوا  دوخ  صاخ  ياه  هویش  هاگ  هک  دریگ  یم  شیپ  سیردت  رد  ار  ییاه  شور  ، یلوصا دیاقع 

یم رّکفت  صّحفت و  ، قـیقحت هـب  ناشــسیردت  دروـم  عوـضوم  هراـبرد  یلــصا  دـیاقع  ندرک  ادـیپ  يارب  قّـقحم  نامّلعم.دـّلقم  اـی  دـنا 
نییعت شیپ  زا  ياه  شور  ساسارب  هدرک و  بسک  ، دنا هدش  هداد  میلعت  نآ  يارب  هک  ار  يا  هدیقع  دّلقم  نامّلعم  هک  یلاحرد  ؛ دنزادرپ

یـضعب رد  تفگ  ناوتب  دـیاش  هکلب  ؛ تسین ام  ثحب  عوضوم  دـنرت  ّقفوم  ای  رتهب  کـی  مادـک  هک  نیا.دـنزادرپ  یم  سیردـت  هب  هدـش 
.تسا نابز  شزومآ  رد  « شور درکیور و  تیهام  » هب هلحرم  نیا  رد  ام  نخس  يور.دنراد  ناسکی  يدرکلمع  ود  ره  اه  تیعقوم 

کینکت ، شور ، درکیور

یهد نامزاس  فلتخم  حوطس  یفّرعم  رد  ییاکیرمآ  سانش  نابز  ینوتنآ (1) دراودا 
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: دسیون یم  يو.دیمان  کینکت  شور و  ، درکیور ار  اهنآ  ، دوخ هک  درک  نییعت  حطس  هس  ، نابز یشزومآ 

ِلصا هب  طوبرم  درکیور.دراد  راکورـس  نابز  يریگدای  شزومآ و  تیهام  اب  هک  تسا  هتـسب  مه  تاضورفم  زا  يا  هعومجم  ، درکیور
ینابز بلاطم  ّبترم  هئارا  يارب  یّلک  یحرط  ، شور.دـنک یم  فیـصوت  ، دوش هتخومآ  دـیاب  هک  ار  یعوضوم  ِتیهاـم  تسا و  یهیدـب 
لخاد رد...تسا  راوتـسا  بختنم  درکیور  کی  ساسا  رب  اه  شخب  یمامت  درادـن و  داـضت  رگید  شخب  اـب  نآ  شخب  چـیه  هک  تسا 

رد عقاو  رد  هک  یلامعا  نامه  ینعی  ؛ تسارجا قّقحت و  نامه  ، کینکت.دشاب هتـشاد  دوجو  دناوت  یم  يدایز  ياه  شور  درکیور  کی 
.دوش یم  هدربراک  هب  ینآ  فده  کی  هب  یبای  تسد  يارب  هک  تسا  صاخ  ریبدـت  کی  درگـش و  کی.دـهد  یم  يور  سرد  سالک 

(1)

ینابز هیرظن  ، دراد یـشیپ  اهدرکیور  رگید  رب  زین  یخیرات  رظن  زا  هک  لّوا  درکیور  : دراد دوجو  یـساسا  درکیور  ود  نابز  شزومآ  رد 
لیلد هب  هک  دـنا  يریگداـی  هب  طوـبرم  ياـهدرکیور  ، رگید.دزادرپ یم  یـسانش  ناـبز  شناد  هاگدـید  زا  ناـبز  شزوـمآ  هب  هک  تـسا 

.دنراد تلالد  دوش  یم  ثداح  نابز  يریگدای  نآ  رد  هک  یکیزیف  تفاب  ناسنا و  تشرس  تیهام و  هب  دوخ  یتخانش  ياوتحم 

ینابز درکیور 

یماظن ، نابز هاگدـید  نیا  رد.تساـه  نآ  نیلّوا  ییارگ  تخاـس  یتّنـس  هاگدـید  هک  دراد  دوجو  یلـصا  هاگدـید  هس  درکیور  نیا  رد 
طابترا هوحن  ینابز و  رصانع  رب  نتفای  ّطلـست  اب  زومآ  نابز.تسانعم  يزیر  بلاق  يارب  مه  اب  طبترم  يراتخاس  رـصانع  زا  هدش  هتخاس 

نیا اب.دوب  دهاوخ  یجراخ  نابز  كرد  دیلوت و  هب  رداق  اهنآ  نیب 

ص:66

،ص25. نابز شزومآ  رد  اه  شور  اهدرکیور و  ( . 1 - ) 1
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.دندمآ دوجو  هب  شوماخ  شور  )و  یکیزیف ًالماک  ای  ) لماک یکیزیف  خساپ  ، يراتفگ - يرادینش ياه  شور  ، هاگدید

رب ینتبم  يراتخاس و  ًافرص  یلکش  زا  نابز  ، هاگدید نیاربانب.تسا  نابز  ( یشقن ) يدرکراک هاگدید  ، ینابز درکیور  رد  هاگدید  نیمود 
سپ هک  هاگدید  نیا  ناوریپ.تسه  زین  یطابترا  ییانعم و  دعب  ياراد  اهنیا  رب  هوالع  هکلب  ؛ تسا هدـشن  هتخاس  نابز  روتـسد  ناگژاو و 

اه نابز  یناعم  میهافم و  هب  ، ینابز ياهراتخاس  رب  هوالع  نآ  رد  هک  دنداد  هئارا  یـسرد  حرط  ، دمآ دوجو  هب  ییارگ  تخاس  هیرظن  زا 
.دش حرطم  صاخ  دصاقم  يارب  یسیلگنا  هلئسم  هاگدید  نیمه  هب  هّجوت  اب.دوب  هدش  هّجوت  زین 

یم عاـمتجا  دارفا  نیب  یطاـبترا  رازبا  ناونع  هب  ناـبز  هب  یلماـعت  هاگدـید.دیمان  یلماـعت  هاگدـید  ناوت  یم  ار  یناـبز  هاگدـید  نیموس 
یهد و نامزاس  ار  اهوگلا  نیا  ناوت  یم  هک  دنـسیردت  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوگلا  ، تکرح لمع و  ، هرواـحم هاگدـید  نیا  رد.دزادرپ 

.دزاسب ار  اهوگلا  ات  درک  راذگاو  ، تسا لماعتم  کی  هلزنم  هب  هک  ، زومآ نابز  ِدوخ  لیم  هب  ای  درک  صّخشم 

یتخانـش بصع  يزیر  همانرب  «،» ارگ لـک  ناـبز  » ياـه شور  زین.تسا  هدـش  نّودـم  هاگدـید  نیارباـنب  « روحم فیلکت  ناـبز  شزومآ  »
.دنراد (1) رظن  زین  درکیور  نیا  هب  دوخ  لوصا  رد  « روحم اوتحم  شزومآ  »و« یعمج يریگدای  «،» نابز

يریگدای درکیور 

مّلعم ، زومآ نابز  هک  نیا.درک  هّجوت  زین  يریگدای  ياهدنیارف  هب  دیاب  سیردـت  شور  کی  يارب  ینابز  ياه  شناد  تخانـش  رب  هوالع 
هچ ِلیخد  ، يریگدای ياه  تیعقوم  و 

ص:67
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شزومآ هلئسم  هب  يدیدج  درکیور  ؛ درک لاّعف  ار  يریگدای  ياهدنیارف  دوش  یم  هنوگچ  دنتـسه و  یتخانـش  یتخانـش و  ناور  لماوع 
یتخانـش ناور  لئاسم  نیرید  دنویپ.تسا  موسوم  یتخانـش  ناور  درکیور  ای  « يریگدای » درکیور هب  هک  دهن  یم  ام  يور  شیپ  ار  نابز 

.تسا (1) هدش  شناد  نیا  رب  یسانش  ناور  ياه  هیرظن  ناوارف  يراذگریثأت  ثعاب  نابز  شزومآ  و 

هب دـنتفرگ  میمـصت  اکیرمآ  ياـینرفیلاک  رد  ، دوب یلویناپـسا  ناـبز  مّلعم  کـی  یمود  سانـش و  ناـبز  یلّوا  هک  لرت (3) نشارک (2)و 
رد هک  ) يریگارف دـنیارف  نیب  نشارک.دـنروایب  دوجو  هب  يریگدای  ینابز و  تایرظن  رب  ینتبم  دـیدج  درکیور  کـی  رگیدـکی  کـمک 

ینعم هب  ) يریگداـی )و  دزادرپ یم  طاـبترا  يرارقرب  يارب  ناـبز  دربراـک  قیرط  زا  یناـبز  دـعاوق  بسک  هب  هدـنریگدای  یعیبـط  طـیارش 
دندرک يراذـگ  هیاپ  ار  يرظن  حرط  مه  کمک  هب  ، ود نیا.دوش  یم  لیاق  توافت  ( هاگآدوخ یتلاح  رد  ینابز  دـعاوق  یمـسر  هعلاـطم 

زا یلاخ  ار  سرد  طیحم  دـنک  یم  شالت  هک  ناروک (4) يا  زلراچ  « يا هرواشم  يریگداـی  شور  » .تسا فورعم  « یعیبط شور  » هب هک 
ساسارب مود  نابز  يریگدای  دنیآرف  هب  هک  رشآ (5) زمیج  یکیزیف  ًالماک  خساپ  شور  ، دنک سفن  هب  دامتعا  اب  هارمه  ینماان و  سرت و 

زا هدافتسا  هاگآدوخ و  يریگدای  هب  هک  ونگتاگ (6) بلاک  شوماخ  شور  دراد و  هّجوت  كدوک  طّسوت  لّوا  ناـبز  يریگارف  لـحارم 
.دنتسه (7) يریگدای  هیرظن  رب  ینتبم  ییاه  شور  ، دراد هّجوت  زومآ  نابز  شوه 

ص:68

ناسردم يارب  یسانش  ناور  : ك.ر ، یجراخ ياه  نابز  يریگدای  رب  نآ  ریثأت  یـسانش و  ناور  ياهدرکیور  اب  ییانـشآ  يارب  ( . 1 - ) 1
.نابز

.Krashen ( - . 2 - ) 2
.Terrell ( - . 3 - ) 3

.Charles A Curran ( - . 4 - ) 4
.James Asher ( - . 5 - ) 5

.Caleb Gattegno ( - . 6 - ) 6
،ص30 و 257. نابز شزومآ  رد  اه  شور  اهدرکیور و  ( . 7 - ) 7
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سرد حرط 

سرد حرط  دـنمزاین  دـیفم  شور  کی  هیهت  يارب.تشاد  شور  کی  ناوت  یمن  يرظن  درکیور  کی  نتـشاد  اب  اهنت  هک  تسا  راکـشآ 
حرط.دوش هداـهن  اـنب  یـشزومآ  ماـظن  يارب  سرد  حرط  کـی  تسا  مزـال  ، دوـش یهتنم  شور  هب  درکیور  کـی  هک  نیا  يارب.میتـسه 

: میراد رظن  ّدم  ار  دراوم  نیا  نآ  رد  هک  تسا  شور  لیلحت  زا  یحطس  ، یسرد

؛ دنمادک شور  کی  فادها  ( فلا

؛ دنا هدش  یهد  نامزاس  شور  نورد  رد  هدش و  شنیزگ  هنوگچ  ینابز  ياوتحم  ب)

؛ دنک یم  زیوجت  ار  اهنآ  شور  نآ  هک  یسیردت  ياه  تیلاّعف  يریگدای و  فیلاکت  عاونا  ج)

؛ زومآ نابز  شقن  د)

؛ مّلعم شقن  ه)

.یشزومآ (1) بلاطم  شقن  و)

اه کینکت  همه  سرد  حرط  ره.تسا  دنمزاین  نادب  ندـش  یلمع  يارب  سیردـت  درکیور  ره  هک  تسا  يزیچ  ، سرد حرط  کی  داجیا 
راک هب  هک  دوش  یحاّرط  يا  هنوگ  هب  دوش و  لماش  دـیاب  ار  ینایاپ  لحارم  ات  هلحرم  نیزاغآ  زا  سرد  کی  هئارا  يارب  مزال  نیزاوم  و 

.دشاب تیقّفوم  هب  لین  مزلتسم  نآ  نتسب 

اهدرکیور نیب  زا  باختنا 

رب یجراخ  ياه  نابز  شزومآ  نازادرپ  هیرظن  همه  هزورما.درادن  یصّخشم  خساپ  هک  تسا  یلاؤس  ، تسا رتهب  درکیور  مادک  هک  نیا 
راک هب  نتسناد و  نودب  تخادرپ و  نآ  شزومآ  هب  ناوت  یمن  نابز  هرابرد  ییاه  شناد  نتشاد  نودب  هک  دنا  هدیقع  نیا 

ص:69

،ص32. نامه ( . 1 - ) 1
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زا يرایسب  ، هاگدید نیمه  رب  انب.درک  لامعا  یـشزومآ  طیحم  هدنریگ و  دای  رب  ار  مزال  لرتنک  ناوت  یمن  ، یتخانـش ناور  لوصا  نتـسب 
یکی « يراتفگ - يرادینـش » شور.دـنا هدـمآ  نوریب  یتخانـش  ناور  يریگدای  ینابز و  ياـهدرکیور  لد  زا  يزومآ  ناـبز  ياـه  شور 
دوجو هب  يدـیدج  شور  ، فـلتخم ياـه  هاگدـید  رب  هیکت  اـب  ، دوـخ سیردـت  يارب  دـنناوت  یم  نیمّلعم  نینچمه.تساـه  شور  نیازا 

.دنک هدروآرب  یشزومآ  طیحم  رد  ار  نانآ  ياهزاین  هک  دنروایب 

: دسیون یم  نابز  شزومآ  ياه  شور  نیب  زا  باختنا  هرابرد  نسرال (1)

دوخ طیحم  زا  جراخ  اه  شور  هک  میـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  دـیاب  ، تسا نیرتهب  ًاعطق  ، شور کی  هک  مینک  ادـیپ  داـقتعا  هک  نآ  زا  لـبق 
دـنراد و راکورـس  ارچ  هنوگچ و  ، زیچ هچ  اب  اهنآ.دـنهد  یم  حرـش  نیعم  تاداقتعا  ساسارب  ار  یبولطم  طیارـش  اهنآ.دـنا  هتفرگ  رارق 

ناـبز ، مـّلعم طّـسوت  لقاّدـح  ، دـیآ یم  رد  ارجا  هـب  هـک  یـشور  ره.دـننک  یمن  ناـیب  اـجک  تـقو و  هـچ  ، یــسک هـچ  دروـم  رد  يزیچ 
يزیوجت هخـسن  دـناوت  یمن  صاخ  یـشور  نیاربانب.دریذـپ  یم  لکـش  یگنهرف  - یعامتجا رت  عیـسو  طیحم  شزومآ و  طیارـش  ، زومآ

.دشاب (2) ناگمه  تیقّفوم  يارب 

نم يارب  ، دراد ییآراک  وا  يارب  هک  یـشور  موش  یم  هّجوتم  ، دـنک یم  تبحـص  فلا  صخـش  هک  یماگنه  :» تسا هتفگ  رملاپ  كراپ 
(3) تسا .» هدشن  يزیر  حرط  متسه  یسک  هچ  نم  هک  ساسا  نیارب  نوچ  ؛ دوب دهاوخن  دیفم 

نوگانوگ ياه  هویـش  نایم  زا  ات  دـنک  کمک  وا  هب  دـناوت  یم  مّلعم  کی  یفـسلف  يرکف و  ياه  هیاـپ  اـه و  شزرا  تخانـش  ، نیارباـنب
اب هک  ار  اهنآ  ، یجراخ نابز  سیردت 

ص:70

.Larsen Freeman ( - . 1 - ) 1
،ص177. نابز شزومآ  نونف  لوصا و  ، نمیرف نسرال  نایاد  ( . 2 - ) 2

،ص178. نامه ( . 3 - ) 3
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.دروآ دوجو  هب  ار  یقیفلت  یشور  ای  دنک و  باختنا  تسا  رتراگزاس  اهنآ  یعامتجا  یگنهرف و  طیحم  نادرگاش و  وا و  طیارش 

یم یفّرعم  یخیرات  رظن  زا  اهنآ  يریگ  لکـش  دـنور  هب  هّجوت  اب  ار  ناـبز  شزومآ  ياـه  شور  نیرتراذـگریثأت  نیرت و  مهم  ، همادا رد 
.نایجراخ هب  یسراف  نابز  شزومآ  يارب  دنمفده  سیردت  شور  کی  هئارا  يارب  دشاب  يا  همّدقم  ات  مینک 

ص:71
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اهنآ یخیرات  ریس  هب  هّجوت  اب  نابز  شزومآ  ياه  شور  -4

همّدقم

هّجوت نابز  شزومآ  هب  ، هّراق جـنپ  مدرم  ِنیب  دـمآ  تفر و  ندـش  ناسآ  يرـشب و  تاطابترا  شرتسگ  لـیلد  هب  ، دـعب هب  مهدزون  نرق  زا 
اهنآ همه  رد  اّما  ؛ دش شیامزآ  داهنشیپ و  یجراخ  ياه  نابز  يریگدای  يارب  یفلتخم  ياه  شور  نونکات  نامز  نامه  زا.دش  یّـصاخ 

تسد یجراخ  نابز  نابلطواد  زا  یعیسو  فیط  شزومآ  ینعی  دوخ  فده  هب  دنتسناوتن  لمع  رد  کی  چیه  دش و  یم  هدید  یـصیاقن 
هدوبن ایند  رد  هدـش  هبرجت  ياه  شور  اب  قبطنم  ًـالماک  ناـیجراخ  هب  یـسراف  ناـبز  هژیو  هب  ناـبز  شزومآ  اـم  ِناریا  رد  دـنچره.دنبای 

.میسانشب ار  ایند  لاح  هتشذگ و  هدش  هبرجت  ياه  شور  ، نامدوخ یشزومآ  ياه  شور  تخانش  يارب  دراد  اج  اّما  ، تسا

همجرت - روتسد شور 

(1)

نیا رد.دوب  « همجرت - روتسد » شور اب  ، نابز میقتسم  سیردت  رد  مدق  نیلّوا 

ص:73

.Grammar-Translation Method ( - . 1 - ) 1
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فدـه ، تفرگ لکـش  ییاپورا  ياهروشک  نایم  رد  یملع  یمـسر و  نابز  ناونع  هب  نیتال  نابز  نداـتفا  تیمـسر  زا  زا  سپ  هک  شور 
یم میـسقت  شخب  ود  هب  شور  نیا  رد  شزومآ  ياه  باتک.دوب  يردام  نابز  رتهب  كرد  نیتال و  بوتکم  تایبدا  اب  ییانـشآ  یلـصا 

درک و یم  ظفح  ار  اهنآ  دیاب  وجـشناد  هک  تخادرپ  یم  ناگژاو  هارمه  هب  نآ  تائانثتـسا  نابز و  دـعاوق  حیـضوت  هب  لّوا  شخب  : دـش
زا ار  اهنآ  دیاب  وجشناد  هک  يروتـسد  صّخـشم و  يوحن  راتخاس  ياراد  يا و  هشیلک  تالمج.دوب  همجرت  يارب  یتانیرمت  ، مود شخب 
یم رارق  يا  همجرت  نومزآ  رد  ناـگژاو  روتـسد و  يزاـس  هیبـش  بلطم و  كرد.دـنادرگ  یمرب  دوـخ  يرداـم  ناـبز  هب  یلـصا  ناـبز 

تانیرمت ندرک  همجرت  يارب  ار  يدایز  بلاطم  دننک و  همجرت  لّوا  نابز  هب  ار  یتئارق  نوتم  دنتسناوت  یم  نایوجشناد  نیا  رگا.دنتفرگ 
.دوب (1) یفاک  ، دننادرگرب مود  نابز  هب  لّوا  نابز  زا  ار  ینتم  دننادب و 

: زا دنا  ترابع  همجرت  - روتسد شور  یلصا  ياه  یگژیو 

.دوش یم  هدرمش  مود  نابز  يریگارف  يارب  عجرم  ماظن  ناونع  هب  يردام  نابز  .1

.دوش یمن  هداد  ییاهب  وگو  تفگ  ندینش و  هب  تسا و  حرطم  نآ  رد  نتشون  ندناوخ و  اهنت  .2

یم سیردت  هنابز  ود  ياه  تغل  گنهرف  کمک  اب  هک  تسا  يرادـناوخ  هدافتـسا  دروم  ياه  نتم  يانبم  رب  ًافرـص  ناگژاو  باختنا  .3
.دوش

.دوش یم  هدرمش  يریگدای  رما  يزاس  ناسآ  يارب  یشالت  ، نآ رب  دیکأت  تسا و  نابز  نیرمت  شزومآ و  یلصا  دحاو  ، هلمج .4

.دنبای تسد  همجرت  رد  ییالاب  ياهدرادناتسا  هب  دور  یم  راظتنا  نازومآ  نابز  زا  .5

ص:74

،ص10. نابز شزومآ  نونف  لوصا و  ،ص137 و  مود نابز  شزومآ  ياه  تراهم  شرتسگ  ( . 1 - ) 1
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.دوش یم  سیردت  یسایق  تروص  هب  يروتسد  دعاوق  .6

تیعبت نتم  رساترس  رد  يروتسد  ِتاکن  يزاس  یلاوت  يارب  یسرد  همانرب  کی  زا  همجرت  - روتـسد شور  هب  ّقلعتم  ياه  نتم  رتشیب  رد 
.دوش سیردت  هتفای  نامزاس  دنم و  ماظن  تروص  هب  نابز  روتسد  دوش  یم  شالت  ینعی  ؛ دوش یم 

.دوش (1) یم  هدافتسا  ًامیقتسم  سیردت  رد  زومآ  نابز  يردام  نابز  زا  .7

نرق رخاوا  طساوا و  رد.دوب  اپورا  رد  یجراخ  ناـبز  شزومآ  هدرتسگ  شور  ات 1940  1840 ياه ههد  یط  رد  همجرت  - روتـسد شور 
شزومآ رد  ینیون  ياهدرکیور  داجیا  هب  رجنم  هک  دش  زاربا  ییاپورا  ياهروشک  رد  شور  نیا  اب  ییاه  تفلاخم  جـیردت  هب  مهدزون 

.دیدرگ نابز 

میقتسم شور 

(2)

یجراخ نابز  يریگدای  رد  ار  یشور  ، یـسانش نابز  یـسانش و  ناور  مولع  ییادتبا  تایرظن  زا  هدافتـسا  اب  نادنمـشناد  ِلاس 1950  زا 
نرق نایارگ  حالـصا.دیدرگ  فورعم  « میقتـسم شور  » هب اهدعب  دوب و  يزومآ  نابز  یعیبط  ياه  شور  زا  هدمآرب  هک  دندرک  داهنـشیپ 
يارب شالت.دـش  فورعم  « یعیبـط شور  » هب هک  دـندروآ  دوجو  هب  ار  یـشور  ، ناـکدوک رد  يزومآ  ناـبز  شور  زا  ماـهلا  اـب  مهدزون 
همادا نابز  شزومآ  هچخیرات  رـساترس  رد  مود  نابز  يریگدای  رد  اهنآ  نتـسب  راک  هب  لوا و  نابز  يریگارف  یعیبط  ياه  لاور  فشک 

یم رگید  ياهروشک  رد  ییاه  هداوناخ  هب  نابز  کی  یعیبط  يریگداـی  يارب  ار  دوخ  ناـکدوک  اـه  هداوناـخ  ، هرود نیا  رد.درک  ادـیپ 
لوصا یناملآ  قّقحم  هکنارف.دنزومایب (3) ار  دیدج  نابز  میقتسم  یعیبط و  روط  هب  ات  دندرپس 

ص:75

،ص7 و 8. نابز شزومآ  رد  اه  شور  اهدرکیور و  ( . 1 - ) 1
.The Direct Method ( . 2 - ) 2

.Franke ( - . 3 - ) 3
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: دوب دقتعم  هکنارف.درک  نیودت  ار  « میقتسم یعادت  » یتخانش ناور 

هب نیمّلعم.دـننک  هدافتـسا  نآ  زا  هنالاّعف  سرد  سالک  رد  زومآ  ناـبز  هک  دوش  یم  هداد  شزومآ  وحن  نیرتهب  هب  یناـمز  ، ناـبز کـی 
میقتسم شوجدوخ و  دربراک  دیاب  ، دراد سرد  سالک  رد  يروتسد  دعاوق  حیـضوت  رب  دیکأت  هک  لیلحت  ياه  هویـش  زا  هدافتـسا  ياج 

طابنتـسا ناـشدوخ  ار  ناـبز  روتـسد  هک  دوب  دـنهاوخ  رداـق  زومآ  ناـبز  سپـس  دـننک و  بیغرت  سرد  سـالک  رد  ار  یجراـخ  ناـبز 
زا.دوش یم  عورـش  ظّفلت  هب  دـنم  ماظن  هّجوت  اب  ندرک  تبحـص.دریگ  یم  ار  باـتک  ياـج  يریگداـی  تسخن  لـحارم  رد  مّلعم.دـننک 

.ریواصت شیامن و  ، دیلقت زا  هدافتسا  اب  هتبلا  ؛ دوش یم  هدافتسا  دیدج  ناگژاو  سیردت  يارب  ، تسا دلب  شیپ  زا  زومآ  نابز  هک  یتاملک 
(1)

نیرمت (، انعم نتـسناد  زا  شیپ  ) دنلب يادص  اب  نتم  ندـناوخ.تسا  همجرت  ندوب  عونمم  نآ  دراد و  يداینب  هدـعاق  کی  میقتـسم  شور 
نیرمت ، ناشدوخ هلیـسو  هب  تاهابتـشا  حالـصا  هب  زومآ  نابز  ندرک  راداو  ، نادرگاش مّلعم و  طّسوت  دـصقم  نابز  هب  خـساپو  شـسرپ 

کینکت زا  ، نتفرگ هتکید  یلاخ و  ياهاج  ندرکرپ  نیرمت  ، دوش هتـسب  راک  هب  رارکت و  يروتـسد  ياهراتخاس  هک  یتروص  هب  هملاکم 
.تسا (2) شور  نیا  یلمع  ياه 

یگبرجت یب  لیلد  هب  اّما  ، تشاد يریگمشچ  تیقّفوم  ( زتیلرب سرادم  دننام  ) يزومآ نابز  یصوصخ  زکارم  یـضعب  رد  میقتـسم  شور 
ثعاب دوخ  هک  دندش  نآ  رد  ییاه  یتساک  هّجوتم  یـشزومآ  ياه  متـسیس  يدوز  هب  ، دوب شور  نیا  رد  هک  يراتخاس  للع  نامّلعم و 

شور رـس  رب  رظن  فالتخا.دوب  شور  ِموهفم  ِدوخ  ، میقتـسم شور  راگدنام  ياهدرواتـسد  زا  یکی.دـش  يرگید  ياه  هویـش  شیادـیپ 
هب رجنم  ، میقتسم

ص:76

،ص15. نامه ( . 1 - ) 1
،ص30. نابز شزومآ  نونف  لوصا و  ( . 2 - ) 2
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متـسیب نرق  رد  ار  اه  شور  اهدرکیور و  زا  يرایـسب  طوقـس  روهظ و  دش و  مود  نابز  سیردـت  یگنوگچ  هرابرد  يدایز  ياه  ثحب 
.دز مقر 

شترا هدرشف  شور 

(1)

هجاوم تسکـش  اب  اکیرمآ  رد  ، بسانم یطیحم  طیارـش  دوبن  یجراخ و  نابز  رهام  نامّلعم  هب  یـسرتسد  مدع  لیلد  هب  ، میقتـسم شور 
دوجو هب  ییاکیرمآ  نازابرـس  يارب  یجراخ  ياه  نابز  شزومآ  يارب  يدـیدش  زاین  مود  یناهج  گـنج  عوقو  ههد 40  لوط  رد.دش 

ياهدرواتـسد نیرتدـیدج  هب  هّجوت  اب  ییاه  باتک  نیودـت  هیهت و  يارب  یهورگ  دـش و  ناسانـش  ناـبز  ناـماد  هب  تسد  شترا.دروآ 
.دوب (2) دلیفمولب  درانوئل  ناسانش  نابز  نیا  نیرتروهشم.دندش  رومأم  ارگتخاس  یفیصوت و  یسانش  نابز 

ناوت یم  ار  شترا  شور  یلـصا  ياه  یگژیو.دوب  هدش  هتـشاذگ  هبناج  همه  تدم و  هاتوک  ياه  شزومآ  رب  ، شترا ياه  سالک  هیاپ 
: درمشرب ریز  تروص  هب 

ره.دنتفرگ یم  رارق  سامت  رد  یجراخ  نابز  اب  تعاس  يا 17  هتفه  دـیاب  زومآ  نابز  : نامز نیرت  هاتوک  رد  سرد  ياوتحم  نیرتشیب  .1
.دوب هاگشناد  رد  سالک  کی  ربارب  جنپ  ، تعاس دادعت  نیا.دوب  نیرمت  شزومآ و  تعاس   612 عومجم رد  هتفه و  هرود 36 

ياهرایعم اب  شنیزگ و  قیقد  رایـسب  روط  هب  شریذـپ  ماگنه  نایوجـشناد  : ییارجا همانرب  وجـشناد و  شنیزگ  رد  اـهرایعم  نیرتـالاب  .2
همه نیااب.دنشاب  هتشاد  ییالاب  یلیصحت  تفرشیپ  دنریگب و  دای  عیرـس  رایـسب  هک  تفر  یم  راظتنا  اهنآ  زا.دندش  یم  باختنا  يا  هژیو 

.دنوشب یلوبق  طیارش  دجاو  دنتسناوت  یم  ، دندش یم  هرود  مامتا  هب  ّقفوم  هک  ینازومآ  نابز  ّلک  زا  اهنت %29

ص:77

.The Army or Intensive Method ( - . 1 - ) 1
،ص303. يدربراک یسانش  نابز  ،ص77 و  نابز شزومآ  يریگدای و  لوصا  ، نوارب سالگاد  ( . 2 - ) 2
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هـشیمه ، نطو هب  نید  يادا  یتسرپ و  نطو  لیلد  هب  ، دـندوب اکیرمآ  شترا  نازابرـس  زا  یگمه  هک  نازومآ  نابز  : ـالاب رایـسب  هزیگنا  .3
.درک یم  کمک  رایسب  نانآ  تفرشیپ  هب  نیا  هک  دنتشاد  یم  هگن  یلیصحت  رظن  زا  ییالاب  حطس  رد  ار  دوخ 

يارب ، نآ اب  میقتـسم  سامت  یجراخ و  نابز  يریگدای  تعاس   17 رب هوالع  : يزومآ نابز  اب  رگید  یلیـصحت  ياه  هزوح  یگچراپکی  .4
لیبـق زا  ، شزوـمآ دروـم  یجراــخ  ناــبز  اــب  طــبترم  تاــعوضوم  زین  تعاــس  يا 10  هـتفه  يراــبجا  تروــص  هــب  نازومآراــک 

.دش یم  هداد  شزومآ  لیصحت  دروم  هقطنم  داصتقا  ایفارغج و  ، تسایس ، خیرات

دروـم ناـبز  راـتفگ  رب  ، صّخـشم روـط  هـب  دـنناوتب  هـک  تساوـخ  یم  دوـخ  نازابرـس  زا  شترا  : نـشور قـیقد و  یـشزومآ  فادـها  .5
ياه تیعقوم  رد  دـننک و  تبحـص  نابز  نآ  یموب  مدرم  دزن  لوبق  لباق  ظّفلت  اب  ناور و  حیحـص و  ندرک  تبحـص  ّدـح  رد  ، شزومآ

.دنشاب هتشاد  نانآ  نانخس  زا  یلماک  طابنتسا  يرادینش و  كرد  دنناوتب  یموب  دارفا  اب  یطابترا 

رارکت نیرمت و  تصرف  ات  دش  یم  رازگرب  زومآ  نابز  يدودحم  دادـعت  اب  هشیمه  ، يزومآ نابز  ياه  سالک  : کچوک ياه  سالک  .6
.دوب (1) هرفن  هشیمه 10  اه  سالک  نیا.دشاب  هتشاد  دوجو  هزادنا  کی  هب  نانآ  همه  هب  یگدیسر  و 

نیا اهروشک  رگید  اه و  هاگـشزومآ  ریاس  رد  اّما  ، دروآ تسد  هب  يرایـسب  ياه  تیقّفوم  هاتوک  یناـمز  هرود  کـی  رد  هچرگا  شترا 
نیرت يدربراک  زا  یکی  هک  يراتفگ  - يرادینـش شور  داجیا  يارب  دـش  يا  همّدـقم  دوخ  اّما  ؛ دوش هدایپ  لماک  روط  هب  تسناوتن  هویش 

.تسایند نابز  شزومآ  ياه  شور 

ص:78

،ص11 و 12. یسیلگنا نابز  يریگدای  رد  ناگژاو  يزاس  ینغ  ، یقوثو نیسح  ( . 1 - ) 1
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يراتفگ - يرادینش شور 

(1)

یجراخ ياه  نابز  يریگدای  هب  ، دـندوب هداهن  رـس  تشپ  ار  يزومآ  نابز  زا  یبوخ  هبرجت  هک  ناییاکیرمآ  ، مود یناهج  گنج  زا  سپ 
قنور رایـسب  ، یجراخ نابز  ياه  سالک  رد  مان  تبث  دندش و  دنم  هقالع  ( ...و یگنهرف  ، یـسایس طباور  ، تراجت ) یللملا نیب  فادها  اب 

ارگراتفر و یـسانش  ناور  تاـیرظن  هب  هّجوت  شزومآ و  رت  عیرـس  دـشر  يارب  یـصوصخم  سرادـم  ، ناـبز شزومآ  نالوئـسم.تفرگ 
یم يراتفگ  - يرادینـش شور  يداینب  لوصا  هرابرد  نیتسچ.دـندروآ  دوجو  هب  ار  يراـتفگ  - يرادینـش شور  ، خـساپ كّرحم  يروئت 

: دسیون

راـک هب  هناـهاگآریغ  راـکدوخ و  تروص  هب  ار  ناـبز  دـنناوتب  هک  دـنناسرب  یـشنیب  هب  ار  زومآ  ناـبز  هک  دوـب  نیا  فدـه  اـج  نیا  رد 
نداد رد  زومآ  نابز  يزاس  یطرـش  اب  فدـه  نیا.دـننک  یم  لـمع  تروص  نیمه  هب  هک  یلـصا  ناـبز  نیمّلکتم  دـننام  تسرد  ؛ دـنربب

يوگلا تانیرمت  تروص  هب  اهوگو و  تفگ  اـب  ، دـیلقت يراپـس و  رطاـخ  هب  لـالخ  رد  رّکفت  نودـب  راـکدوخ و  روط  هب  ییاـه  باوج 
ات دـندرک  یم  ارجا  ار  نیـشیپ  یهافـش  ياه  نیرمت  دـندرک و  یم  ظـفح  ار  اـهوگو  تفگ  نازومآ  ناـبز.دوب  زیمآ  تیقّفوم  ، یهاـفش
دای لّوا  نابز  بیترت  مظن و  نامه  رد  ار  نابز  ياه  تراهم  زومآ  نابز.دننک  بسک  ار  اهنآ  رد  لیخد  يروتسد  ياهراتخاس  حیـضوت 

.نتشون (2) ندناوخ و  ، ندرک تبحص  ، يرادینش كرد  : زا دندوب  ترابع  هک  دنتفرگ  یم 

هدرک ظـفح  ار  اـهنآ  هک  یتـالمج  اـب  وا  دیـسرپ و  یم  یتـالاؤس  زومآ  ناـبز  زا  مّلعم.دـش  یم  زاـغآ  وـگو  تفگ  کـی  اـب  سرد  ره 
لوصا اب  هک  دوب  یمّلـسم  ياه  هویـش  ، اه هلمج  راتخاس  رد  تارابع  تاملک و  يزاس  نیزگ  ياج  ، رارکت ، نیرمت.تفگ یم  خساپ  ، دوب

شور نیا.دوب  هتخیمآرد  ( يزاس یطرش  ) رنیکسا يارگراتفر  یسانش  ناور 

ص:79

.The Audio Lingual Method ( - . 1 - ) 1
،ص140. مود نابز  شزومآ  ياه  تراهم  شرتسگ  ( . 2 - ) 2
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.دوش ارجا  تسناوتن  اج  همه  رد  اّما  ، دروآ راب  هب  زین  یناشخرد  جیاتن  دوب و  زیمآ  تیقّفوم  رایسب  تدم  هاتوک  هرود  کی  رد 

شوماخ سیردت  شور 

(1)

تاداع يرس  کی  هب  نداد  لکش  ، نابز کی  يریگدای  » هک ار  هدیقع  نیا  ، ییاکیرمآ سانش  نابز  یکسماچ  ماون  ههد 1960  لیاوا  رد 
هکارچ ؛ دهد يور  تداع  لیکـشت  قیرط  زا  دناوت  یمن  نابز  يریگارف  :» تشاد راهظا  یکـسماچ.دیشک  شلاچ  هب  يّدج  روط  هب  « تسا

هکلب ؛ تسناد تداع  يریگ  لکـش  هجیتن  دـیابن  ار  نابز  : تفگ يو  «. دنتـسه ، دـنا هدینـشن  ًالبق  هک  هچنآ  كرد  تخاس و  هب  رداق  مدرم 
ات تسا  نکمم  یجراخ  لماوع  هچرگا  هک  درک  هیبشت  هویم  دشر  هب  ار  نابز  دـشر  يو  .تسا (2) دعاوق  يریگ  لکش  لوصحم  نابز 

ره.دناسرب بولطم  لامک  هب  ار  هویم  هراصع  دیاب  هک  تسا  تخرد  تیـصاخ  ینورد و  يورین  نیا  اّما  ، دننک تکراشم  نآ  رد  يّدـح 
هدـش هدـهاشم  ِدربراـک  ِباـتزاب  هک  یتالیدـعت  حرج و  اـب  ، دوـش یم  نییعت  یتاذ  روـط  هب  يّدـح  اـت  هـک  یناـیرج  یط  رد  زین  یناـبز 

.دسر (3) یم  غولب  هب  دنک و  یم  دشر  ، دوش یم  نییعت  ، هدنهد لکش  كّرحم و  یطیحم و  لماوعریثأت  تحت  ، تسا

قوس نابز  تخاس  فرژ  تمـس  هب  ار  نابز  ناـمّلعم  دروآ و  دوجو  هب  یـسانش  ناـبز  رد  یبـالقنا  ، دوخ تاـیرظن  هئارا  اـب  یکـسماچ 
يارب ار  يدیدج  تیعقوم  درکرییغت و  یتخانـش  ياه  هاگدـید  هب  ، ضحم ییارگراتفر  زا  زین  یـسانش  ناور  لوصا  نامز  نیمه  رد.داد 

، یگتفشآ نیع  رد  ههد.دز 1970  مقر  یجراخ  ياه  نابز  شزومآ 

ص:80

.The Silent Way ( - . 1 - ) 1
،ص53. نابز شزومآ  نونف  لوصا و  ( . 2 - ) 2
،ص30. نابز شناد  ، یکسماچ ماون  ( . 3 - ) 3
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هدرـشف هرود  نیا  لصاح  رگید  شور  دـنچ  تماص و  شور.دوب  یجراخ  نابز  مود و  ناـبز  يریگداـی  تاـیرظن  يارب  راـبرپ  ینارود 
رد دـیاب  مّلعم  هک  دوب  نیا  رب  ینبم  ، شور نیا.دـش  حرطم  ونگتاگ  بلاک  طّسوت  هک  تسا  یـشور  مان  شوماخ  ای  تماص  شور.تسا 
زا زومآ  نابز  ، دـنور نیا  رد.دوش  مهارف  زومآ  نابز  يارب  مود  نابز  هب  نتفگ  نخـس  تصرف  ات  دـشاب  تکاس  ناکما  ّدـح  اـت  سـالک 

زدراچیر.دراپـسب و رطاخ  هب  ار  دـیدج  ناـبز  دـنک و  تیوقت  ار  دوخ  هظفاـح  هک  دریگ  یم  داـی  تیلاّـعف  فشک  هلئـسم و  ّلـح  قیرط 
: دنسیون یم  هراب  نیارد  زرجار 

ناگژاو نیرت  مهم.دوش  یم  هدرمش  مهم  رایسب  ناگژاو  باختنا  هجیتن  رد  دناد و  یم  نابز  يریگدای  یلـصا  هبنج  ار  ناگژاو  ونگتاگ 
میقتسم ياه  لداعم  ياراد  اهنآ  زا  يرایسب  تسا و  هراک  دنچ  يدرکراک و  هداعلا  قوف  نابز  رد  هک  تسا  ییاه  نآ  ، زومآ نابز  يارب 

.تسا (1) نابز  « حور » ندیمهف يارب  يدیلک  ونگتاگ  لوق  هب  « يدرکراک ناگژاو  » نیا.تسین زومآ  نابز  یموب  نابز  رد 

شزومآ يارب  هک  يراوید  ياهرادومن  فلتخم و  ياه  لوط  اب  کچوک  هدـش  گنر  ياه  هلیم  دـننامه  یـشزومآ  کـمک  ياـهرازبا 
هب سیردـت  هیلّوا  هرود  ریذـپان  ییادـج  يازجا  زا  ، دوش یم  هدافتـسا  ( ...و نتـشادرب  ، نتفرگ ، نداد ) لاعفا دادـعا و  تافـص و  ، اه گنر 

راتخاس کـی  مّلعم  .دـنزادرپ (2) یم  نآ  لاثما  يروتـسد و  ياـهرادومن  ، ظّـفلت ياـهوگلا  یفّرعم  هب  اـهرادومن.تسا  شوماـخ  شور 
زا مّلعم.دوش  یم  حیحـصت  ناشیاه  یـسالک  مه  قیرط  زا  نازومآ  نابز  ياهاطخ  دنک و  یم  توکـس  سپـس  هدرک و  داجیا  ار  ینابز 

دوجو هب  مّلعم  يارب  هک  ییاه  يراوشد  لیلد  هب  شور  نیا.دنک  یم  لابقتسا  سرد  هسلج  ره  زا  سپ  ، سالک رد  زومآ  نابز  تاداقتنا 
دروآ و یم 

ص:81

،ص115. نابز شزومآ  رد  اه  شور  اهدرکیور و  ( . 1 - ) 1
،ص11. نابز شزومآ  يریگدای و  شزومآ  ( . 2 - ) 2
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.تفاین (1) یناگمه  لابقتسا  ، يریگدای دنور  همادا  يارب  نانآ  ياه  هزیگنا  ندش  مک  جیردت  هب  نینچمه  ، نادرگاش نتشادن  تداع 

يریذپ نیقلت  شور 

(2)

ناسنا هب  زیچ  ره  زا  شیب  ، دوب ناسنا  زغم  یسانش  بصع  یسانش و  ناور  هنیمز  رد  رـشب  دیدج  ياه  شناد  زا  هتـساخرب  هک  شور  نیا 
.تسا هدروخ  هرگ  يریذپ  نیقلت  شور  اب  متسیب  هدس  متفه  ههد  رد  (3) فونازول » » مان.داد ناشن  هّجوت  شا  ینورد  ياه  تلاح  و 

يوروش ریهامج  بـالقنا  زا  سپ  نارود  لوصحم  هک  شور  نیا  یفّرعم  هب  ناـبز  يریگداـی  یـسانش و  ناور  باـتک  رد  فیتنوئل (4)
: دسیون یم  وا.دزادرپ  یم  تسا 

یگزاـت شزوـمآ  رد  نیقلت  موـهفم.تسا  نیقلت  زا  یلمع  هدافتـسا  ، تـفرگ ماو  یناـمرد  ناور  زا  ینیقلت  شور  هـک  يا  هدـمع  رـصنع 
ییاه شیامزآ  ، باوخ رد  تاعالّطا  بذج  هرابرد  رادمان  رگ  نامرد  ناور  کشزپ و  ناور  چشودایوس  ، میناد یم  هک  نانچ.تشادـن 

درگاـش هـب  » ناــبز شزوـمآ  يارب  يا  هویــش  هـب  ینعی  باوـخ  نمــض  شزوـمآ  هـب  اــه  شیاــمزآ  نـیا  اهدــعب.درک  زیمآ  تیقّفوـم 
.دیماجنا (5) « هدیباوخ

رد شزومآ  تعاـس  ات 120   100 نایرج رد  اهنآ.دوب  هّجوت  لباق  رایـسب  يراغلب  ناـیبرم  ناـیم  رد  يریذـپ  نیقلت  شور  ياهدرواتـسد 
: دنتفای تسد  ریز  فده  هس  هب  هتعاس  تاسلج 4-5 

.تفای شیازفا  ، دراپسب دای  هب  ینامز  دحاو  کی  رد  تسناوت  درگاش  هک  یتاملک  رامش  ، ینیقلت یشزومآ  طیحم  رد  .1

ص:82

،ص70-68. نابز شزومآ  نونف  لوصا و  ( . 1 - ) 1
.Suggestopdia Method ( - . 2 - ) 2

.Lozanow ( - . 3 - ) 3
.Leontiev ( - . 4 - ) 4

،ص88. نابز يریگدای  یسانش و  ناور  ، فیتنوئل یسکلا  ( . 5 - ) 5
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.تفای شیازفا  نایجراخ  اب  طابترا  ماگنه  ، هدش هتفرگارف  ینابز  ياهدحاو  زا  هدافتسا  رد  زومآ  نابز  یطابترا  ياه  تراهم  .2

هدـید روفو  هب  اهنآ  رد  رطاخ  شمارآ  اب  مأوت  هزیگنا  تفر و  الاب  نابز  يریذـپ  نیقلت  ياه  سالک  رد  تکرـش  هب  زومآ  ناـبز  لـیم  .3
.دش (1)

فیتنوئلو فنازول  ياهاعّدا  تّحـص  رد  هتبلا  ؛ دـش هتفریذـپ  یقرـش  ناملآ  ناتـسراجم و  ، قباس يوروش  ریهامج  داـّحتا  رد  شور  نیا 
يریثأت ینابز  تامولعم  يریگارف  رد  نادرگاش  ناور  یتحار  رطاخ و  شمارآ  هک  دهد  یم  ناشن  اّما  ، دراد دوجو  يرایـسب  ياهدیدرت 

.دراد ازسب 

نابز یعمج  يریگدای 

(2)

ناور روسفورپ  هرواشم و  صّـصختم  هک  يو.درب  مان  ناوت  یم  ار  ناروک (3) زلراچ   1970 ههد سیردت  ياه  هویـش  ناحاّرط  رگید  زا 
ناور زرجار (4) لراک  یـشزومآ  هیرظن  ریثأت  تحت  دوخ  یتروشم  یـشزومآ  لدـم  رد  ، دوب وگاکیـش  يالولوی  هاگـشناد  رد  یـسانش 

.تفرگ (5) رارق  سانش 

هولج قمحا  زا  يریگولج  يارب  دـننک و  یم  ینادان  سرت و  ساـسحا  یعون  ، دـیدج ياـهطیحم  رد  نـالاس  گرزب  هک  درب  یپ  ناروک 
سرت اب  هلباقم  ياه  هار  زا  یکی  نامّلعم  يارب  هک  تشاد  هدـیقع  ناروک  » .دـنزیرگ یم  اه  سالک  رد  هنـالاّعف  تکرـش  زا  ، دوخ ندرک 

(6) تسا .» ندش  نابز  رواشم  ، زومآ نابز  ياه 

ص:83

،ص89. نامه ( . 1 - ) 1
.Community Language Learning ( - . 2 - ) 2

.Charles Curran ( - . 3 - ) 3
.Carl Rogers ( - . 4 - ) 4

،ص126. نابز شزومآ  رد  اه  شور  اهدرکیور و  ( . 5 - ) 5
،ص87. نابز شزومآ  نونف  لوصا و  ( . 6 - ) 6
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شقن ناـنآ  ناـیم  رد  مّلعم  دـنیآ و  یم  مه  ِدرگ  ، دنتـسه زین  يدـتبم  هاـگ  هک  نازوـمآ  ناـبز  هک  تـسا  تروـص  نـیا  هـب  راـک  شور 
یم يردام  نابز  هب  ، دراد تسود  هک  ار  يا  هلمج  ، لّوا زومآ  نابز.دـنک  یم  يزاـب  دـصقم  ناـبز  هب  يرداـم  ناـبز  زا  ار  « مجرتم » کـی

همجرت هلمج  مّلعم  ، دنهاوخب هک  ردق  ره  ) دننک یم  رارکت  ار  نآ  نازومآ  نابز  دنک و  یم  همجرت  دصقم  نابز  هب  ار  نآ  مّلعم  دیوگ و 
یگمه تیاهن  رد  ات  دنک  یم  ادیپ  همادا  مّلعم  اب  مه و  اب  نادرگاش  هلیسو  هب  باوج  لاؤس و  دنور  (. دنک یم  رارکت  اهنآ  يارب  ار  هدش 

.دننک (1) یم  هدافتسا  مه  توص  طبض  زا  اهوگو  تفگ  رارکت  يارب  شور  نیا  رد.دننک  ظفح  ار  هدش  هتفگ  تالمج 

هک دـهد  یم  زومآ  ناـبز  هب  ار  ناـکما  نیا  کـچوک  ياـه  هورگ  «؛ تسا کـچوک  ياـه  هورگ  رد  شزومآ  ، ناـبز یعمج  يریگداـی 
(2) ددرگ .» یم  سالک  ياضعا  نیب  رد  يا  هعماج  يریگ  لکش  ببس  رما  نیا  هک  دنسانشب  رتهب  ار  رگیدکی 

يرما ار  نابز  يو.دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  ناسنا  یعامتجا  تیـصخش  نأش و  نآ  رد  تسا و  هنایارگ  ناسنا  یهاـگن  ، ناروک هاگدـید 
نیا.درامـش یمرب  دارفا  طّسوت  خـساپ  شـسرپ و  هملاکم و  ماود  رب  ینتبم  ار  نآ  ماود  دـناد و  یم  هعماج  کی  مدرم  نایم  رد  یلماـعت 

.دوش یم  هتسب  راک  هب  یعمج  يریگدای  ياه  کینکت  رد  یبوخ  هب  هیرظن 

لماک یکیزیف  خساپ  شور 

(3)

یم یعس  ادتبا  نامه  زا  ، نابز شزومآ  ياه  شور  رتشیب.تسا  « یکاردا درکیور  » كرد هب  هتـسباو  ، لماک یکیزیف  خساپ  شور  كرد 
نخس هب  ار  زومآ  نابز  دننک 

ص:84

،ص107. نابز شزومآ  يریگدای و  لوصا  ( . 1 - ) 1
،ص103. نابز شزومآ  نونف  لوصا و  ( . 2 - ) 2

.Total Physical Response ( - . 3 - ) 3
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هک هچنآ  كرد  هب  ، نتفگ نخس  زا  شیپ  دننک و  توکـس  هک  دوش  یم  تساوخرد  نازومآ  نابز  زا  ، یکاردا درکیور  رد  اما  ، دنراداو
.دنیوگب نخس  ، دندیسر لماک  یگدامآ  هب  هک  ینامز  دنزادرپب و  دنونش  یم 

شور يور  زا  نابز  يریگدای  ، تاـقیقحت نیا  رد.دوب  ياه 1960 و1970  لاس  دودـح  رد  ینابز  هدرتسگ  تاـقیقحت  هجیتن  شور  نیا 
: دیوگ یم  هیضرف  نیا.دوب  هدش  يرادربوگلا  كدوک  ندمآ  فرح  هب  یعیبط 

يرپس شنایفارطا  هب  نداد  شوگ  اب  ار  يدایز  ياه  هام  ، هملک کـی  یّتح  يادا  زا  لـبق  وا.دریگ  یم  ارف  ار  شا  يرداـم  ناـبز  كدوک 
هک یماگنه  وا  ؛ دنزب فرح  دیاب  هک  دیوگ  یمن  وا  هب  سک  چیه.دراد  تقو  ، دونـش یم  هک  ییاهادـص  كرد  يارب  كدوک.دـنک  یم 

.دنزب (1) فرح  هک  دریگ  یم  میمصت  ، تشاد ندز  فرح  يارب  یگدامآ 

هیاپ رـشآ (2) زمیج.تسا  لماک  یکیزیف  خساپ  شور  نامه  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دمآ  دوجو  هب  شور  راهچ  مک  تسد  درکیور  نیازا 
رد ار  یفطاع  لماوع  شقن  ، تسیرگن یم  نابز  شزومآ  هب  هنایارگ  ناسنا  یسانش  ناور  يرکف  شیارگ  اب  هک  وا.دوب  شور  نیا  راذگ 

نابز سرتسا  شهاک  ثعاب  ، يزاب یـشیامن و  تاکرح  اب  مأوت  یـشور  اب  ات  تشاد  یعـس  يو.تسناد  یم  مهم  رایـسب  نابز  يریگدای 
نتشون ندناوخ و  دنونـش و  یم  ار  یلاؤس  ای  تبثم  ، یفنم يرما  تالمج  رتشیب  نالاس  گرزب  اب  ههجاوم  رد  ناکدوک  .دوش (3) زومآ 

یم اهنآ  ماـن  ندینـش  اـب  زومآ  ناـبز  هک  دوب  هدرک  هیهت  ار  يریواـصت  يو.دـبای  یم  صاـصتخا  يزومآ  ناـبز  رت  هتفرـشیپ  لـحارم  هب 
.تسج یم  هرهب  اهنآ  زا  دوخ  سیردت  رد  رشآ  هک  دوب  ییاه  کینکت  نامه  اهنیا.دننک  هراشا  نادب  يا  هملک  نتفگ  نودب  دنتسناوت 

ص:85

،ص105. نامه ( . 1 - ) 1
.James Asher ( - . 2 - ) 2

،ص101. نابز شزومآ  رد  اه  شور  اهدرکیور و  ( . 3 - ) 3
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یطابترا نابز  شزومآ 

(1)

اهدرکیور و همه  هّجوت  دروم  فدـه  نیا.تسا  نابز  نآ  ِلـها  اـب  طاـبترا  يرارقرب  ، يزومآ ناـبز  ره  يارب  ناـبز  نتخومآ  زا  فدـه 
نایم رد  تسا  هتـسناوت  ّدـح  هچ  ات  اه  شور  نیازا  کـی  ره  هک  نیا  اـّما  ؛ تسا هدوب  میا  هدرک  یفّرعم  نونکاـت  هک  یناـبز  ياـه  شور 

دعاوق بسک  هب  ّقفوم  يرایسب  نازومآ  نابز.دراد  رایسب  لّمأت  ياج  هک  تسا  يرما  ، دنک تیوقت  ار  یطابترا  درکیور  ، دوخ نارادفرط 
توعد کـی  نتفریذـپن  ، ندرک توـعد  ، نداد لوـق  : دـننام یفلتخم  ياـه  تیعقوـم  رد  طاـبترا  يرارقرب  هب  رداـق  اـّما  ، دـنوش یم  ناـبز 

: دیوگ یم  زمیاه.دنتسین...و (2)

ینعی ؛ دراد زاین  زین  یطابترا  شناوت  نتشاد  هب  رما  نیا.تسا  ینابز  شناوت  زا  شیب  يزیچ  نتشاد  مزلتسم  ندرک  رارقرب  طابترا  ییاناوت 
.مییوگب (3) یسک  هچ  هب  ار  يزیچ  ، هنوگچ تقو و  هچ  مینادب 

یگژیو دنناوت  یمن  نامز  نآ  رد  نابز  جیار  درادناتسا  يارگتخاس  ياه  هیرظن  هک  داد  ناشن  يوحن  ياهراتخاس  باتک  رد  یکسماچ 
لاـس 1971 رد  اهدــعب.دننک  هیجوـت  ار  دارفا  طّـسوت  هدــش  ناـیب  تـالمج  ندوـب  درف  هـب  رــصحنم  تیقاـّلخ و  ینعی  ناـبز  نیداــینب 
لـیلحت و دروم  ، تشاد زاـین  اـهنآ  هب  ناـیب  كرد و  يارب  زومآ  ناـبز  کـی  هک  ار  یطاـبترا  یناـعم  يا  هلاـقم  رد  زنیکلیو.يا.يد (4)

.داد رارق  یسررب 

دهد ناشن  ار  یناعم  ياه  ماظن  نآ  ات  درک  یعس  ، ناگژاو نابز و  روتسد  یتّنس  میهافم  قیرط  زا  نابز  هتسه  فیصوت  ياج  هب  زنیکلیو 
یمیهافم ) یموهفم تالوقم  : درک فیصوت  ار  انعم  عون  ود  وا.دنتشاد  رارق  نابز  یطابترا  دربراک  يارو  رد  هک 

ص:86

.Communicative Language Teaching ( - . 1 - ) 1
.Hymes ( - . 2 - ) 2

،ص118. نابز شزومآ  نونف  لوصا و  ( . 3 - ) 3
.D.A.Wilkins ( - . 4 - ) 4
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(1) اه .) هیالگ  ، اهداهنشیپ ، اهراکنا ، اه تساوخرد  ) یطابترا ِشقن  تالوقم  )و  یناوارف ، ناکم ، تیمک ، یلاوت ، نامز نوچ 

شزومآ هعـسوت  داـجیا و  رب  يداـیز  ریثأـت  هک  درک  هئارا  یموهفم  یـسرد  ياـه  هماـنرب  باـتکرد  رد 1972  ار  دوـــخ  حرط  زنیکلیو 
گنهرف رد  یطابترا  داعبا  تخانـش  اهدعب.دش  عقاو  هّجوت  دروم  نابز  شزومآ  يدـعب  ياه  شور  همه  رد  تشاذـگ و  نابز  یطابترا 
فلتخم ياـه  کبـس  ، تیـسنج ناـبز و  دـننامه  یلئاـسم  هب  هدرمـش و  مود  ناـبز  شزوـمآ  یـساسا  رایـسب  لـئاسم  زا  فـلتخم  ياـه 

ینیئزت تاعونصم  ءایشا و  ، وگو تفگ  ماگنه  رد  یسانش  هلصاف  ، یمشچ ياهدروخرب  ، مادنا یسانش  تکرح  ، یمالک ریغ  طابترا  ، نایب
زین ینوگانوگ  ياه  باتک  دـش و  یّـصاخ  هّجوت  یناسنا  ياـهطابترا  رد  ییاـیوب  داـعبا  ندرک و  سمل  ، دارفا رهاـظ  رد  هدافتـسا  دروم 

.دش هتشون 

یم مالک  يانعم  كرد  رد  یتامهافت  ءوس  ثعاب  ، یتیسنج ِمالک  نحل  ای  صاخ  تاملک  ، ریامض اه  گنهرف  زا  یـضعب  رد  هنومن  يارب 
ور نیازا  ؛ ددرگ یم  زیامتم  یمالکریغ  تاحالطـصا  ادص و  یمب  ریز و  ، يوحن ياه  هنوگ  اب  نادرم  نانز و  نابز  ، ینپاژ نابز  رد.دوش 
یم نز  کی  لثم  ار  ییاهزیچ  ًاوهـس  ینپاژ  نادرم  اب  ییورایور  رد  ، دنزومآ یم  نز  کی  زا  ار  ینپاژ  نابز  هک  ییاکیرمآ  نادرم  ًالثم 

زا يرایسب  رد.درادن  دوجو  ًالصا  یتیسنج  هغبـص  نیا  یـسراف  نابز  رد  هک  یلاحرد  ؛ دوب دهاوخ  نانآ  یگدنمرـش  بجوم  هک  دنیوگ 
نیب ، نییاپ فرط  هب  رـس  نداد  ناکت.دوش  یم  هدافتـسا  كرتشم  ییاـنعم  ندـناسر  يارب  اـه  مادـنا  تواـفتم  تاـکرح  زا  اـه  گـنهرف 
نایم رد  «. يرآ » ینعی نیفرط  هب  رـس  تکرح  دور و  یم  راک  هب  « هن » ینعم هب  اهومیکـسا  ناـبز  رد  اـّما  ، تسا « هلب » ياـنعم هب  اـه  ییاـپورا 

موهفم نپاژ (2)، ياهونیا 

ص:87

،ص221. نابز شزومآ  رد  اه  شور  اهدرکیور و  ( . 1 - ) 1
گنهرف نابز و  دـننکاس و  ( نپاژ هیـسور و  نایم  ) نیلاـخاس لـیروک و  ، ودـیاکوه ریازج  رد  هک  یموق  هورگ  کـی  ؛  Aino ( . 2 - ) 2

.دنراد ار  دوخ  صاخ 
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رفن ود  يارب  رگیدکی  مشچ  رد  ندز  لُز  اه  ییاکیرمآ  نایم  رد.دوش  یم  نایب  نآ  نداد  ناکت  هنیس و  يور  رب  اه  تسد  ندروآ  اب  هلب 
رد هژیو  هب  تلاح  نیا  یناریا  ینپاژ و  دننام  یقرـش  ياه  گنهرف  رد  اّما  ؛ تسا یفرع  يرما  ، دـنراد ربارب  یتیعقوم  یعامتجا  رظن  زا  هک 

ییاتـسور يرهـش و  ياه  گنهرف  نایم  رد  یّتح  دراوم  نیا  هاگ.دور  یم  رامـش  هب  یقالخا  ریغ  هناـبّدؤم و  ریغ  يرما  سنج  ود  ناـیم 
.دریگ (1) رارق  هّجوت  دروم  دیاب  هک  تسا  توافتم  زین  روشک  کی 

شناوت زا  یّمهم  شخب  ناوت  یم  ( ...و يرتویپماک  ياهرازفا  مرن  ، تنرتنیا ، توص طبـض  ، وئدیو ، ملیف ) زور يژولونکت  کمک  هب  هزورما 
.داد (2) لاقتنا  یتحار  هب  ار  فلتخم  ياه  گنهرف  نایم  یطابترا 

روحم اوتحم  نابز  شزومآ 

(3)

دیدـج نابز  زا  يدربراک  هدافتـسا  هک  دوخ  فدـه  هب  رتمک  اّما  دـننک  یم  فرـص  تقو  اه  لاـس  ، ناـبز نتخومآ  يارب  نازومآ  ناـبز 
اه لاس  يارب.تسین  يدیدج  هدیا  ، نابز شزومآ  ياه  هرود  يارب  یملع  ياه  هنیمز  ریاس  زا  ییاوتحم  هدافتـسا.دنبای  یم  تسد  ، تسا

نیا ییاوتحم  شزومآ  هژیو  شقن.تسا  هدوب  صاخ  یلیصحت  هتشر  کی  ای  لغش  اب  طبترم  یبلاطم  لماش  ، نابز یـصّصخت  ياه  هرود 
.دزاس یم  هارمه  دنتسه  یملع  تاعوضوم  بلغا  هک  يرگید  بلاطم  يریگدای  اب  ار  نابز  يریگدای  هک  تسا 

: زا دنا  ترابع  زرجار (4) زدراچیر و  هاگدید  زا  روحم  اوتحم  شزومآ  لوصا 

ص:88

،ص268. نابز شزومآ  يریگدای و  لوصا  ( . 1 - ) 1
.یطابترا هویش  هب  نابز  شزومآ  هب  یلخدم  ، دوو لتیل  مایلیو  : ك.ر ( . 2 - ) 2

.Content-Based ( - . 3 - ) 3
،ص301. نابز شزومآ  رد  اه  شور  اهدرکیور و  ( . 4 - ) 4
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هک نیا  هن  ، دـنرب راـک  هب  تاـعالّطا  بسک  رازبا  هباـثم  هب  ار  ناـبز  نآ  هـک  دـنزومآ  یم  رت  قـّفوم  ار  مود  ناـبز  کـی  یناـمز  مدرم  (1
.دشاب نابز  دوخ  ِشزومآ  ، فده

.تسا مود  نابز  کی  يریگدای  يارب  ناگدنریگدای  ياهزاین  زا  يرتهب  رگنایامن  ، روحماوتحم شزومآ  (2

قاّفتا رت  عیرس  رایـسب  نآ  شزومآ  دنور  ، ندوب يدربراک  ببـس  هب  ، دریگب دای  دوخ  زاین  اب  طبترم  یتهج  رد  ار  نابز  ، زومآ نابز  یتقو 
ناونع هب  ، رگید یخرب  اب  هسیاقم  رد  ییاوتحم  تاعوضوم  زا  یـضعب  هتبلا.دوش  یم  یهتنم  نابز  ّرثؤم  يریگدای  هب  راک  نیا  دتفا و  یم 
سالک نیا  رد  رادـفرطرپ  تاعوضوم  زا  یـسانش  ناور  ایفارغج و  ، یعامتجا تاعوضوم.دـنرتّرثؤم  نابز  يریگداـی  يارب  يا  هدولاـش 

.دنیاه

ياـه تراـهم  هارمه  هب  نیعم  یبلاـطم  يریگداـی  ، دنتـسه اراد  ًاـکرتشم  روحماوتحم  شزومآ  ياـه  حرط  همه  هچنآ  » هک نیا  هصـالخ 
ریت کی  اب  نازومآ  نابز  هک  دوش  یم  هتفگ  روحم  اوتحم  شزومآ  يا  هویش  هب  ، نابز شزومآ  رد  ، رگید ترابع  هب  ؛ تسا طبترم  ینابز 

(1) ینابز .» نوزفا  زور  ییاناوت  بلطم و  ياوتحم.دننز  یم  ناشن  ود 

درکیور هب  یکیدزن  لـیلد  هب  هک  تسا  حرطم  هلحن  نـیا  رد  زین  یتکراـشم  روحمراـک و  درکیور  ود  ، روـحماوتحم درکیور  رب  هوـالع 
.مینک یم  يراددوخ  اهنآ  حیضوت  زا  ، روحماوتحم یطابترا و 

هناگدنچ ياه  شوه 

(2)

هنیب (3) درفلآ  یتسرپرس  هب  يوسنارف  ناسانش  ناور  رد 1904 راب  نیلّوا  يارب 

ص:89

،ص140. نابز شزومآ  نونف  لوصا و  ( . 1 - ) 1
.Multiple Intelligences ( - . 2 - ) 2

.Alfred Binet ( - . 3 - ) 3
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نامه شوه  نیا.دـمآ  یم  مهارف  دارفا  شوه  نازیم  ینیع  يریگ  هزادـنا  ناـکما  ، نآ ياـنبم  رب  هک  دـندرک  هیهت  یـشوه  ياـه  نومزآ 
دراواه مان  هب  دراوراه  هاگشناد  ناسانـش  ناور  زا  یکی  ، دعب لاس  داتـشه  دودح.دوش  یم  هدناوخ   « IQ راـصتخا « هب  هک  تسا  يزیچ 

شوه تشه  مک  تسد  هب  ، ناسنا يارب  یحور  تلاح  عون  تشه  نییعت  اب  تخادرپ و  شوه  شجنس  هیرظن  اب  تفلاخم  هب  رندراگ (1)
» ياهزرم يوس  نآ  هب  ار  ناسنا  ياهدادعتسا  هزوح  ات  تسا  هدرک  یعس   « MI هناگدنچ « ياه  شوه  هیرظن  رد  يو.درک  هراشا  یلصا 

ییاه ییاناوت  یشوه  هلوقم  دنچ  ای  کی  رد  تسا  نکمم  سک  ره  هکلب  ؛ تسین شوه  مک  سک  چیه  رندراگ  هیرظن  رد.دناشکب   « IQ
.دشاب هتشاد 

شوه اج  نیا  رد.داهن  نامّلعم  سیردـت  دـنور  رب  یفرگـش  ریثأت  دروآ و  دوجو  هب  یـشزومآ  لـئاسم  رد  یمیظع  لّوحت  هاگدـید  نیا 
سرد ياـه  سـالک  رد  هناگدــنچ  ياـه  شوـه  باـتک  زا  گـنارتسمرآ (2) شدرگاـش  زا  لـقن  هـب  ار  رندراـگ  هناـگ  تـشه  ياــه 

: مینک یم  لقنًامیقتسم  (3)

هب ای  ( رادمتـسایس ای  بیطخ  ، وگ ناتـساد  يوس  زا  ًالثم  ) یهافـش تروص  هب  ، تاغل تسرد  يریگراک  هب  ییاناوت  ینعی  : یناـبز شوه  .1
هنارهام يریگراک  هب  ییاناوت  شوه  نیا  (. راـگن هماـنزور  اـی  راتـساریو  ، سیون هماـن  شیاـمن  ، رعاـش يوس  زا  ًـالثم  ) يراتـشون تروص 

یم لماش  ار  ( نابز یلمع  ياهدربراک  ) یلمع ياه  هبنج  )و  نابز يانعم  ) یتخانـشانعم (، نابز ياهادص  ) یـسانشاوآ (، نابز راتخاس  ) وحن
.دوش

سانـشراک ای  یتایلام  رادباسح  ، ناد یـضایر  يوس  زا  ًالثم  ) ماقرا دادعا و  زا  تسرد  هدافتـسا  ییاناوت  ینعی  : یـضایر ، یقطنم شوه  .2
یقطنم و تالالدتسا  نایب  )و  رامآ

ص:90

.Howard Gardner ( - . 1 - ) 1
.Armstrong ( - . 2 - ) 2

،ص12. سرد ياه  سالک  رد  هناگدنچ  ياه  شوه  ، گنارتسمرآ ساموت  ( . 3 - ) 3
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طباور اـهوگلا و  ییاسانـش  مزلتـسم  شوـه  نـیا  (. قـطنم سانــشراک  اـی  رتویپماـک  سیوـن  هماـنرب  ، دنمــشناد يوـس  زا  ًـالثم  ) تـسرد
دربراـک شوـه  هلوـقم  نـیا  رد  هـک  یفلتخم  ياــه  شور.تـسا  طوـبرم  یعازتـنا  روـما  رگید  عـباوت و  ، اــیاضق اــه و  هرازگ  ، یقطنم

.هیضرف نومزآ و  ، هبساحم ، میمعت ، طابنتسا ، يدنب هدر  ، يدنب هقبط  : زا دنا  ترابع  ، دنراد

داجیا )و  امنهار ناب و  هدید  ، یچراکش يوس  زا  ًالثم  ) يرادید - یناکم تروص  هب  ناهج  تسرد  كرد  ییاناوت  ینعی  : یناکم شوه  .3
اضف و ، مرف ، لکش ، ّطخ ، گنر ییاسانـش  مزلتـسم  شوه  نیا  (. عرتخم ای  شاّقن  ، رامعم ، یلخاد حاّرط  يوس  زا  ًالثم  ) كاردا نیا  رد  رییغت 

یم لـماش  ار  يرادــید  - یناـکم راـکفا  یکیفارگ  ییاـمنزاب  مّـسجت و  ییاـناوت  دراد و  دوـجو  لـماوع  نـیا  ناـیم  هـک  تـسیا  هـطبار 
.دبای یم  طابترا  ییاضف  سیرتام  کی  رد  دوخ  حیحص  قیبطت  يارب  درف  تیلباق  هب  نینچمه.دوش 

هـشیپرنه يوس  زا  لاثم  يارب  ) تاساسحا راـکفا و  ناـیب  يارب  ندـب  ّلـک  يریگراـک  هب  رد  تراـهم  ینعی  : ینامـسج - یتکرح شوه  .4
کیناکم و ، زاس همّسجم  ، رگتعنص يوس  زا  ًالثم  ) ءایشا رییغت  ای  داجیا  يارب  اه  تسد  يریگراک  هب  رد  تلوهـس  )و  راکـشزرو ، میموتناپ

نینچمه تعرـس و  ، يریذـپ فاطعنا  ، تردـق ، یکالاچ ، یگنهاـمه ، لداـعت لـیبق  زا  صاـخ  یکیزیف  ياـه  تراـهم  شوه  نیا  (. حاّرج
.دوش یم  لماش  ار  یسمل  ياه  تیلباق 

گنهآ ناونع  هب  ) لیدبت (، یقیسوم دقتنم  يوس  زا  ًالثم  ) صیخشت ( زاس گنهآ  يوس  زا  ًالثم  ) كرد ییاناوت  ینعی  : ییاقیسوم شوه  .5
کی هیاس  گنر  ای  نینط  يدولم و  ای  عاـفترا  ، متیر ییاسانـش  مزلتـسم  شوه  نیا.ییاقیـسوم  لاکـشا  ( هدـنزاون ناونع  هب  ) ارجا )و  زاـس

.تسا یقیسوم  هعطق 

، دصاقم ، یحور تالاح  زیامت  كرد و  ییاناوت  ینعی  : يدرف نایم  شوه  .6

ص:91
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فلتخم عاونا  صیخـشت  ییاناوت  ، تاراشا امیا و  ، اهادـص ، هرهچ تالاح  ییاسانـش  مزلتـسم  شوه  نیا.نارگید  تاساسحا  اه و  هزیگنا 
زا یهورگ  نداد  رارق  ریثأت  تحت  دننام  ) .تسا یلمع  شور  اب  اه  هناشن  نیا  هب  حیحـص  ییوگ  خـساپ  ییاناوت  يدرف و  نیب  ياه  هناشن 

(. صاخ يدرکلمع  يوگلا  کی  زا  يوریپ  يارب  مدرم 

زا نشور  يریوصت  نتـشاد  مزلتـسم  شوه  نیا.نآ  ساـسا  رب  بساـنم  درکلمع  ییاـناوت  دوخ و  تخانـش  ینعی  : يدرف نورد  شوه  .7
نتــشیوخ تردــق  ، تـالیامت ، وـخو قـلخ  ، اـه هزیگنا  ، دــصاقم ، ینورد تـالاح  زا  یهاـگآ  ، يدرف ياـه  تیدودــحم  اـه و  ییاـناوت 

.تسا سفن  تّزع  كاردا و  ، يدرف طابضنا  ، يراد

نیا.يدرف طـیحم  ناروناـج و  ناــهایگ و  فـلتخم  ياــه  هنوـگ  يدــنب  هـقبط  تخانــش و  رد  تراــهم  ینعی  : ارگ تعیبـط  شوـه  .8
ریغ لاکـشا  زیمت  صیخـشت و  ییاناوت  )و  اه هوک  اهربا و  لیکـشت  دـننام  ) یعیبط ياه  هدـیدپ  رگید  ییاسانـش  ییاناوت  نینچمه  ، دروم

.دوش (1) یم  لماش  ار  ( دننک یم  یگدنز  رهش  رد  هک  یناسک  دروم  رد  ) اهرتسوپ یشزرو و  ياه  شفک  ، اه نیشام  دننام  ، هدنز

نابز شزومآ  ياه  شور  دقن 

تاکن اّما  ، دراد دوجو  ییاه  توافت  اه  شور  نیا  نیب  هچرگا  هک  میبای  یمرد  نابز  شزومآ  فلتخم  ياه  شور  هب  قیقد  یهاـگن  اـب 
اّما ، دنراد رت  یمیدق  يا  هنیشیپ  رگید  ياه  شور  هب  تبـسن  اه  شور  یـضعب  دنچره  تسین و  مک  زین  دروم  ره  نیب  هباشم  كرتشم و 
نابز شزومآ  بلاغ  شور  مه  زونه  همجرت  - روتـسد شور  ًالثم  ؛ دـنراد ار  دوخ  صاـخ  نارادـفرط  اـیند  راـنک  هشوگ و  رد  مه  زونه 

زا يرایسب  ناریا و  رد  یجراخ 

ص:92

،ص12. سرد ياه  سالک  رد  هناگدنچ  ياه  شوه  ( . 1 - ) 1
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هب هدرک و  یسررب  دوخ  باتک  رد  ار  نابز  شزومآ  فلتخم  ياه  شور  هک  نمیرف (1) - نسرال (. دور یم  رامش  هب  ناهج  ياهروشک 
نیب تهابـش  نیرت  مهم  ، تسا هتخادرپ  يزومآ  نابز  شور  ره  رد  شزومآ  يراد و  سالک  عون  یفّرعم  هب  یلمع  ياـه  نیرمت  هلیـسو 

نآ هلیـسو  هب  طابترا  يرارقرب  فدـه  اب  یجراخ  نابز  نتخومآ  یپ  رد  همه  هک  ارچ  ؛ دـناد یم  اهنآ  كرتشم  فدـه  ار  اه  شور  نیا 
.دراد دوجو  زین  گنهرف  شزومآ  اهنآ  همه  ِنمض  رد  دریذپ و  یم  ماجنا  هسردم  طیحم  رد  اه  شزومآ  نیا  مامت.دنتسه 

ناـبز زا  هدافتـسا  نوـچمه  یتاـفالتخا.دروخ  یم  مشچ  هب  ناـبز  شزوـمآ  ياـه  شور  نیب  رد  زین  یـصقان  لّـمکم و  تاـفالتخا  هتبلا 
هئارا بلاــطم  رب  لرتــنک  ( هـمجرت - روتــسد شور  میقتــسم و  شور  دــننام  ) شزوــمآ رما  رد  نآ  زا  هدافتــسا  مدــع  اــی  يرداــم و 

مدع ای  نآ و  عقوم  هب  حیحـصت  ینابز و  ياهاطخ  هب  هّجوت  ( ییاوتحم ، یتکراشم ، روحمراک ) لرتنک مدـع  )و  يراتفگ - يرادینـش ) هدـش
اه شور  نـیا  ناـیم  زراـب  ياـه  تواـفت  ار  اـهنآ  ناوـت  یم  هـک  ( لـماک یکیزیف  خـساپ  ) دــعب ياـه  هرود  هـب  يراذــگاو  حیحــصت و 

: دیوگ یم  نابز  شزومآ  ياه  شور  دقن  رد  نیتسچ.تسناد 

هک دنک  رّوصت  دناوت  یم  درف  ، دـنک سکعنم  يدربراک  رظن  زا  يّداع  روط  هب  ار  نابز  نتم  عون  ، یـسالک ياه  تیلاّعف  اه و  شور  رگا 
فرص سالک  تقو  رتشیب.تسا  ینابز  - یعمـس يا و  همجرت  - روتـسد ياه  شور  زا  یبیکرت  ، یتامّدقم ياه  هرود  رثکا  ساسا  هیاپ و 

ای یتخانـش  تاـنیرمت  اـهنآ  ، مود ؛ دـننک یم  شوگ  سّردـم  يروتـسد  تاحیـضوت  هب  نازومآ  ناـبز  ، لّوا : دوش یم  یلـصا  تیلاّـعف  هس 
یم لـماک  دـنک  یم  حیحـصت  ار  اـهنآ  تاهابتـشا  سّردـم  هـک  یناـمز  تدـم  رد  ار  یناـبز  یعمـس  يروتــسد و  ، یهافــش تاـنیرمت 

حیحـصت دوخ و  ياه  باوج  يروتـسد و  لاکـشا  هب  نداد  شوگ  ماگنه  رد  سّردـم  یـشیامن  تالاؤس  هب  نازومآ  نابز  ، موس ؛ دـننک
دننک یم  تکرش  یطابترا  ياه  تیلاّعف  زا  یخرب  رد  ، دنامب یقاب  یتقو  رگا  ؛ دنهد یم  خساپ  ناشتاهابتشا 

ص:93

،ص175. نابز شزومآ  نونف  لوصا و  ( . 1 - ) 1
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یطابترا تالدابم  ای  یلعف  ياه  تروص  ای  ناگژاو  دننام  ینابز  ماسقا  لماش  تسا  نکمم  هک  دنهد  یم  ماجنا  ار  نابز  ياه  يزاب  ای  و 
.دشاب (1)

نابز شزومآ  ياه  شور  نیب  زا  باختنا 

یمن لـمع  ناـسکی  هشیمه  دوـخ  طـیحم  زا  جراـخ  ، ناـبز شزوـمآ  ياـه  شور  هک  مـیدرک  هراـشا  بـلطم  نـیا  هـب  زین  نـیا  زا  شیپ 
هیرظن نیب  ار  يدیدج  يریگ  عضوم  هلئـسم  نیا.دـشاب  ناگمه  يارب  ناسکی  يا  هخـسن  دـناوت  یمن  صاخ  شور  کی  نیاربانب.دـننک 

ییاناوت دوخ  شزومآ  هطیح  رد  نابز  سّردم  ره.دـیمان  مه  ییارگ (2) تیبسن  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  هدرک  داـجیا  ناـبز  نازادرپ 
نیا هب  سّردـم  زین  هاگ.دـنک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  دـبای و  یم  دوخ  يراک  هویـش  اب  قباطم  ار  شور  کی  لوصا  زا  یخرب  دراد و  ییاه 

.درادن ییاراک  وا  يارب  ًالصا  صاخ  هویش  کی  هک  دسر  یم  هجیتن 

شور ره  اهنآ.دنوش  یم  ور  هبور  اه  شور  اب  ، دیمان ییارگ (3) ترثک  ار  نآ  ناوت  یم  هک  يرگید  لکش  هب  زین  ناسّردم  زا  يرایـسب 
اّما ، تسا توافتم  اه  سالک  رگید  اب  هچرگا  یجراخ  نابز  سرد  سالک  ره  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  دنناد و  یم  ییاه  شزرا  ياراد  ار 

.دنک (4) تشادرب  نابز  شزومآ  خیرات  رد  هدش  هبرجت  ياه  شور  زا  ار  شیاهزاین  دناوت  یم  هک  دراد  یکرتشم  هوجو 

شوراسپ رصع  یطاقتلا و  شور 

نامّلعم يارب  دـناوت  یم  نابز  شزومآ  ياه  شور  رد  ّتقد  اهدرکیور و  تخانـش  هعلاطم و  هک  دـندقتعم  یناـبز  نازادرپ  هیرظن  همه 
هب تخانش  نیا.دشاب  دیفم  رایسب 

ص:94

،ص179. مود نابز  شزومآ  ياه  تراهم  شرتسگ  ( . 1 - ) 1
.Relativism ( - . 2 - ) 2

.Pluralism ( - . 3 - ) 3
،ص301. نابز شزومآ  يریگدای و  لوصا  ،ص178 و 179 و  نابز شزومآ  نونف  لوصا و  ( . 4 - ) 4
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هعلاطم و دروم  دوخ  یسیردت  تیعقوم  هب  تبسن  دنسانشب و  ار  شزومآ  رما  رد  هشقانم  ثحب و  دروم  بلاطم  ات  دنک  یم  کمک  اهنآ 
.دنبایب دوخ  يارب  يدربراک  ییاه  هار  ، هتشذگ یلمع  يرظن و  ياه  لمعلاروتسد  نیب  زا  نینچمه.دنهد  رارق  شجنس 

اهنآ زا  هدافتسا  اب  دنیزگرب و  دوخ  يارب  دوجوم  ياه  شور  نیب  زا  ار  یطاقتلا  یـشور  دناوت  یم  نابز  مّلعم  کی  دندقتعم  اهنآ  رتشیب 
داجیا يوس  هب  دنناد  یم  یهار  مّلعم  يارب  ار  نابز  شزومآ  هچخیرات  اب  ییانشآ  ، زرجار زدراچیر و  اّما  ؛ دنک هرادا  ار  شسرد  سالک 

اهنآ.تسا « مّلعم یـصخش  لوصا  اهرواب و  » يواح ، ناگتـشذگ تایبرجت  زا  يدـنم  هرهب  رب  نوزفا  هک  یـصخش  شور  درکیور و  کی 
شیوخ دیاقع  شناد و  رب  ینتبم  ار  دوخ  یـصخش  درکیور  دـناوت  یم  مّلعم  ره  هک  يرـصع  ؛ دـنمان یم  « شوراسپ رـصع  » ار هرود  نیا 

: دننک یم  داهنشیپ  ار  ریز  ياه  یگژیو  یصخش  درکیور  کی  يارب  نانآ.دنک  دیلوت 

؛ سالک رد  مّلعم  شقن  .1

؛ رثؤم يریگدای  سیردت و  تیهام  .2

؛ تالکشم نیا  ّلح  یگنوگچ  زومآ و  نابز  تالکشم  .3

؛ ّقفوم يریگدای  ياه  تیلاّعف  .4

ّرثؤم (1) سرد  کی  راتخاس  .5

نابز شزومآ  شخب  نیرت  مهم  مّلعم 

یم رامـش  هب  نابز  سالک  یلـصا  ناگدـننادرگ  نازومآ  نابز  تسا و  روحمدرگاش  ، نابز شزومآ  ياـهدرکیور  زا  یـضعب  دـنچ  ره 
رد يدربراک  ياه  شور  لوصا و  هدننک  نییعت  ، لاحره رد  مّلعم  هک  دراد  دوجو  تسرد  هتبلا  نیرید و  يرواب  اّما  ، دنور

ص:95

،ص367. نابز شزومآ  رد  اه  شور  اهدرکیور و  ( . 1 - ) 1
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.تسوا سیردت  هویش  مّلعم و  ِدوخ  ، نابز شزومآ  يارب  یلصا  هزیگنا  ، دراوم رتشیب  رد.تسا  سرد  سالک 

سیردـت يارب  ار  دوخ  شناد  رنه و  یمامت  دوش و  هداد  شزومآ  هنوگچ  زیچ و  هچ  سالک  رد  دریگ  یم  میمـصت  هک  تسا  مّلعم  نیا 
رما ، ّطلـسم دـنمناوت و  ، اناد مّلعم  کی  هک  تسا  ّقفوم  ینامز  ات  اهنت  شور  ره  هک  دـهد  یم  ناشن  اـه  یـسررب.ددنب  یم  راـک  هب  ناـبز 

ناتـسراجم هیـسور و  رد  باوخ  لاح  رد  شزومآ  شور  تیقّفوم  اکیرمآ و  رد  زتیلرب  سرادم  تیقّفوم.دـشاب  راد  هدـهع  ار  سیردـت 
.تسا ّقفوم  نامّلعم  درکلمع  زا  ییاه  هنومن 

راب ره  اب  مّلعم.داد  ماجنا  نامّلعم  شزومآ  يارب  يا  هژیو  يراذگ  هیامرس  دیاب  نابز  شزومآ  رد  یتفرشیپ  هنوگره  يارب  تسا  یهیدب 
هدرکن هـبرجت  زگره  نآ  زا  شیپ  دـیاش  هـک  دـنیب  یم  دوـخ  لـباقم  رد  ار  دـیدج  ییاـضف  ، ناـبز شزوـمآ  سـالک  اـب  ندــش  هجاوـم 

ار دوخ  دسیون و  یم  ون  زا  ار  شناتـساد  لاس  ره  ، دنراذگ یم  وا  سالک  هب  مدق  دیدج  زومآ  نابز  يدادعت  لاس  ره  هک  یمّلعم.دشاب 
.دزاس یم  ون  زا 
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نانابز یسراف  ریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  مود : شخب 

هراشا
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ناریا رد  نانابز  یسراف  ریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  هچخیرات  -1

همّدقم

هّجوت زین  ریخا  هدس  رد.تسا  هدوب  ناهج  مدرم  زا  يرایسب  هّجوت  دروم  هشیمه  ، نآ یبدا  یگنهرف و  ياه  هبذاج  لیلد  هب  یـسراف  نابز 
هدـش ثعاـب  ار  ناـیناریا  یّلم  بدا  گـنهرف و  ، ناـبز هراـبرد  یملع  تاـقیقحت  هدـنیازف  دـشر  ، ناریا هـب  یبرغ  ناسانــشرواخ  صاـخ 

اه هبذاج  نیا.تسا  هدناشک  دوخ  يوس  هب  ار  يرایسب  ناقاتشم  عیـشت  بهذم  زکرم  ناونع  هب  ناریا  زین  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ.تسا 
هچخیراـت اـت  مینآرب  لـصف  نیا  رد.دـبلط  یم  ار  یـسراف  ناـبز  شزوـمآ  صاـخ  روـط  هب  یگنهرف و  لـئاسم  هب  رتـشیب  هّجوـت  ّتقد و 

هاگدـید ات  مینک  لابند  رگید  ياهروشک  زا  یخرب  ناریا و  رد  ار  یجراخ  نابز  ناونع  هب  یـسراف  شزومآ  ياه  تیلاّعف  زا  يرـصتخم 
.میشاب هداد  تسد  هب  یسراف  نابز  شزومآ  تیعقوم  تیعضو و  زا  ینشور 

یسراف نابز  شزومآ  هب  یملع  درکیور  زاغآ  ههد 

یسمش ههد 1340  ناوت  یم  ، مینک ضرف  اپورا  رد  یجراخ  نابز  شزومآ  هنیمز  رد  تالّوحت  عورش  نامز  ار  يدالیم  ههد 1950  رگا 
يارب يزاغآ  زین  ار 

ص:99
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هب کیدزن  اب  ، ناریا رد  تالّوحت  نیا  ریثأت  دـنچره.دروآ  رامـش  هب  ناریا  رد  نایجراخ  هب  یـسراف  نابز  شزومآ  هب  نیون  ياه  شرگن 
زاغآ ، اه لاس  نآ  رد  ناهج  ياهروشک  رگید  ناریا و  صاخ  تیعـضو  نتفرگ  رظن  رد  اب  تفگ  ناوت  یم  اّما  ، داد يور  ریخأـت  ههد  ود 

.تسا هدوب  یبوخ 

دنمشزرا باتک  ، میبایب نانابز  یسراف  ریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  هرابرد  میناوت  یم  هک  ار  یباتک  نیتسخن  ، يا هناخباتک  شهوژپ  رد 
رد هک  باتک  نیا.تسا  هدش  هتـشون  میقتـسم  شور  هب  هک  تسا  يداگرازاپ  نیدلاءالع  هتـشون  یـسیلگنا  قیرط  زا  یـسراف  - شزومآ

نابز نوچمه  ، یجنایم ياه  شناد  ياهدرواتـسد  رب  ینتبم  یـسراف  نابز  یملع  شزومآ  يارب  يا  همّدـقم  ، هدـش پاچ  لاس 1346ش 
.دوب یسانش  ناور  یسانش و 

نیمه رد  یـشزومآ  ياه  باـتک  یفّرعم  رد  هک  دـش  هتـشون  ناـیجراخ  يارب  یـسراف  سرد  فلتخم  ياـه  هرود  ، يداـگرازاپ زا  سپ 
.دش دهاوخ  هراشا  اهنآ  نیرت  مهم  هب  شخب 

دعب هب  ههد 1350  زا  یسراف  نابز  شزومآ 

هتـشادرب نایجراخ  هب  یـسراف  نابز  شزومآ  رد  ییاه  مدـق  ، یـسراف شزومآ  باتک  دـنچ  اب  هاجنپ  ههد  رد  ، یمالـسا بالقنا  زا  شیپ 
یّتح ، یـسانش ناریا  ياه  تیلاّعف  زا  يرایـسب  فّقوتم و  اپون  تکرح  نیا  ، نآ زا  یـشان  تالکـشم  یلیمحت و  گنج  عورـش  اب  اّما  ، دش
ّداوم دوبمک  ، یشزومآ دیدج  ياه  هویش  اب  انشآ  هبرجتاب و  ناداتسا  دوبمک  نینچمه.دیدرگ  یفیلکتالب  راچد  یلیمحت  گنج  زا  سپ 

یسراف نابز  فیعضت  لیالد  رگید  زا  ناوت  یم  ار  ناریا  هب  یجراخ  نایوجشناد  ناداتـسا و  دمآو  تفر  شهاک  دمآزور و  یـشزومآ 
.درمشرب اه  لاس  نآ  رد 

ماگ هداد و  ناشن  روشک  زا  جراخ  رد  نآ  جیورت  یسراف و  نابز  شزومآ  رما  هب  يا  هژیو  هّجوت  ، تبـسن هب  تلود  ، ریخا ههد  ود  رد  اّما 
تسا هتشادرب  هار  نیا  رد  زین  یّمهم  ياه 

ص:100

نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا ناریا  ربتعم  ياه  هاگشناد  زا  یخرب  رد  « نایجراخ هب  یسراف  نابز  شزومآ  » دیدج هتـشر  سیـسأت  هب  ناوت  یم  اهنآ  هلمج  زا  هک 
نابز شزومآ  موزل  ناریا و  هب  تدم  ینالوط  ياهرفس  زا  یجراخ  ناداتسا  نایوجشناد و  ، نارگشدرگ لابقتسا  لیلد  هب  نینچمه.درک 

هک دنتخادرپ  تیلاّعف  هب  یسراف  نابز  شزومآ  هنیمز  رد  یتلود  یصوصخ و  ، یهاگشناد ، يوزوح فلتخم  تاسّسؤم  ، نانآ هب  یـسراف 
.تسا هدش  نایجراخ  لابقتسا  اه و  باتک  فیلأت  ، یسراف شزومآ  تفرشیپ  دشر و  بجوم  دوخ 

یسراف نابز  شزومآرب  نآ  ریثأتو  نایجراخ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  هتشر  سیسأت 

یلاع ياروش  رد  یناگمه  یسانش  نابز  هعومجمریز  ناونع  هب  « نایجراخ هب  یـسراف  نابز  شزومآ  » هتـشر سیـسأت  لاس 1370ش  رد 
رد وجـشناد  بذج  هب  هخاش  نیا  رد  ناریا  یتلود  مهم  ياه  هاگـشناد  زا  يدادـعت  ، نآ یپ  رد  هک  دیـسر  بیوصت  هب  یگنهرف  بالقنا 

شزومآ بولطم  تیعـضو  هب  ندیـسر  يارب  گرزب  یماگ  ناوت  یم  ار  یملع  هخاش  نیا  سیـسأت.دنتخادرپ  دشرا  یـسانشراک  عطقم 
.دروآ رامش  هب  یسراف  نابز 

شش ًاعومجم  ات 1370 ش  ياه 1350  لاس  هلـصاف  رد  ، هراب نیارد  یـشهوژپ  ياهراک  رامـش  ، دهد یم  ناشن  ینادیم  ياه  شهوژپ 
لاـس رد  مقر  نیا  ، دوـجوم راـمآ  رباـنب  هکنآ  لاـح  ؛ تسا هدـش  هئارا  طـبر  يذ  یـشزومآ  ياـه  هورگ  رد  هک  تسا  هدوـب  هماـن  ناـیاپ 

هدیـسر اهنیا  زا  رتشیب  رایـسب  یمقر  هب  زین  ریخا  ياه  لاس  رد  دـشرا و  یـسانشراک  هلاـسر  داتـشه  زا  شیب  هب  ات 1383ش   1371 ياه
هتشاد يریگمشچ  دشر  ، هدش همجرت  ای  هتفای و  شراگن  هتـشر  نیا  رد  هک  یملع  یهاگـشناد و  ياه  باتک  رامـش  نینچمه  .تسا (1)

ههد ي 80 ياه  لاس  نیب  هتشر  نیا  اب  طبترم  ياه  باتک  بلغا  هک  يروط  هب  ؛ تسا

ص:101

.نایجراخ هب  یسراف  نابز  شزومآ  ياه  همان  نایاپ  ، حصان نیمادمحم  ( . 1 - ) 1
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تالاقم زین  اه و  همان  نایاپ  ، یفیلأت ، يا همجرت  راثآ  رد  ار  يدشر  هب  ور  دنور  داتـشه  ههد  مود  همین  رد  دـنا و  هدـش  فیلأت  ای  همجرت 
.میا هدوب  دهاش  یشهوژپ 

یسراف نابز  شزومآ  رد  یللملا  نیب  یلخاد و  لاّعف  زکارم  یضعب 

( یمالسا مولع  یناهج  زکرم  ) هیملاعلا یفطصملا  هعماج  -1

ینیمخ ماما  ناـمرف  هب  روشک  جراـخ  لـخاد و  رد  یناریا  ریغ  باـّلط  یهد  ناـمزاس  بذـج و  روظنم  هب  لاـس 1358ش  رد  زکرم  نیا 
يزیر همانرب  ناهج و  رـسارس  رد  ناملـسم  دـنم  هقـالع  ّدعتـسم و  ياـهورین  ییاسانـش  ، نآ لیکـشت  زا  فدـه.دش  سیـسأت  هللا  همحر 

ار یجراخ  باّلط  تیادـه  شنیزگ و  راک  هک  دراد  یلاّعف  رتافد  ناریا  جراخ  لخاد و  رد  زکرم.تسا  ناریا  رد  اـهنآ  يارب  یـشزومآ 
شریذپ مان و  تبث  هب  ّقفوم  هک  یجراخ  دارفا.داد  مان  رییغت  « هیملاعلا یفطـصملا  هعماج  » هب زکرم  نیا  لاس 1387ش  رد.دنراد  هدهعرب 

هام دودح 6  هک  هیدیهمت  هرود  رد  هدش و  لیـصحت  هب  لوغـشم  ناریا  لخاد  رد  دّدعتم  هیملع  ياه  هزوح  رد  ، دنوش یم  زکرم  نیا  رد 
یم تـسا  یبرع  ماـکحا و  ، نآرق شزوـمآ  لـماش  هـک  ار  یتامّدـقم  سورد  یــضعب  سپــس  یــسراف و  ناـبز  ، دـماجنا یم  لوـط  هـب 

زا ؛ تسا هداد  صاصتخا  دوخ  سرادم  زا  یـضعب  یهد  نامزاس  يارب  ار  یهّجوت  لباق  تاناکما  یمالـسا  مولع  یناهج  زکرم.دننارذگ 
نوچمه شزومآ  تاناکما  نیرت  هتفرـشیپ  زا  ، دراد رارق  مق  رهـش  رد  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  هیملع  هسردم  هلمج 

يرادـید و لـیاسو  عاونا  هب  زَهجم  هملاـکم  ياـه  سـالک  ، یتامّدـقم ياـه  هرود  رد  یـسراف  شزوـمآ  صوـصخم  ياـه  هاگـشیامزآ 
.تسا دنم  هرهب  رگید  دّدعتم  تاناکما  رفن و  ره  يارب  ( يد یس  ویدیو  هنایار و  هلمج  زا  ) يرادینش

هـشوپ ، هنازور تاناحتما  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  میظنت  دوخ  نایوجـشناد  يارب  ار  ینّودم  یـشزومآ  دنور  هسردـم  نیا 
همانراک ، وجشناد ره  يارب  راک 
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یکی رد  مادکره  تسا و  دایز  رایسب  ناسّردم  دادعت.درمشرب  ار  زومآ  نابز  هب  هرود  نایاپ  كردم  هئارا  يا و  هرود  هناهام و  ، یگتفه
نابز يریگدای  هب  هیدیهمت  هرود  رد  ( رصع حبص و  ) تقو مامت  تروص  هب  نایوجـشناد.دنزادرپ  یم  سیردت  هب  ینابز  ياه  تراهم  زا 

.دنا لوغشم  یسراف 

یـسراف ياه  باتک  یفّرعم  شخب  رد  هک  نانچ  ؛ دـننک یم  هدافتـسا  زکرم  نامه  رد  هدـش  فیلأت  ياه  باـتک  زا  زکرم  نیا  ناسّردـم 
رد يدـهملا  هسردـم  نازیر  همانرب  اّما  ؛ تسا هجاوم  يراتخاس  يا و  هیاپ  تالاکـشا  اب  اـه  باـتک  نیا  تفگ  میهاوخ  ناـیجراخ  يارب 

.دننک فرطرب  بوخ  یشزومآ  تاناکما  هدرشف و  راک  اب  ار  اه  باتک  نیا  بویع  دنا  هتسناوت  لمع 

رد هژیو  هب  تسا و  هداد  رارق  دوخ  شـشوپ  تحت  ناریا  ياه  هزوح  رد  ار  یجراـخ  باـّلط  ماـمت  ًاـبیرقت  ، هیملاـعلا یفطـصملا  هعماـج 
یم افیا  ینید  مولع  باّلط  شزومآ  رد  یگنررپ  شقن  تسا و  هدرک  ریاد  ار  دوخ  تباث  رتاـفد  ، نارهت ناـگرگ و  ، دهـشم ، مق ياـهرهش 

شیب نونکاـت  (. تسا هدـشن  هداد  صاـصتخا  ناـسکی  تروـص  هب  شـشوپ  ریز  ياـه  هزوـح  همه  هب  زکرم  نـیا  تاـناکما  هـتبلا  ) دـنک
مه هدـش و  لیــصّحتلا  غراـف  اـهنآ  زا  رفن  زا 10.000  شیب  هـک  دـنا  هدـش  هتفریذـپ  زکرم  رد  ناـهج  روـشک  زا 103  رفن   20.000 زا

ندـنارذگ زا  سپ  باّلط.دـنهد  یم  لیکـشت  ناوناب  ار  باّلط  زا  رفن  زا 1000  شیب.دنلیـصحت  هب  لوغـشم  نآ  رد  رفن   10.000 نونکا
تایبدا نابز و  ، یمالـسا فراعم  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  ، داهتجا ارتکد و  ، دشرا یـسانشراک  ، ینادراک عطاقم  رد  هیدـیهمت  ياه  هرود 

.دنوش یم  لیصحت  هب  لوغشم  تاطابترا  مولع  یبرع و  یسراف و 

یسراف نابز  شزومآ  یللملا  نیب  زکرم  -2

یللملا نیب  هاگشناد  رد  لاس 1370 ش  رد  یسراف  نابز  شزومآ  زکرم 

ص:103

نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


دندوب لیام  هک  دوب  ینانابز  یـسراف  ریغ  هب  یـسراف  نابز  شزومآ  ، زکرم نیا  هیلّوا  فدـه.دش  سیـسأت  نیوزق  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
هرود اهنآ  یلیصحت  هتشر  اب  بسانتم  ، یسراف نابز  ياه  هرود  رب  هوالع  ور  نیا  زا  ؛ دنوش لیصحت  هب  لوغـشم  ناریا  ياه  هاگـشناد  رد 

.تسا هدرک  رازگرب  زین  یهاگشناد  شیپ  ياه 

نیا ، یـصخش یلیـصحت و  ریغ  فادها  يارب  یـسراف  نابز  يریگدای  زا  نادنم  هقالع  ریگمـشچ  لابقتـسا  ببـس  هب  نامز و  تشذگ  اب 
نابز دـنراد  تسود  هک  دـندش  یناسک  هیّلک  ، نآ نابطاخم  بیترت  نیا  هب  دیـشخب و  يرتشیب  عّونت  ار  دوخ  یلیـصحت  ياه  هرود  زکرم 

.تسا افزآ  زکرم  نیا  یسراف  شزومآ  یسرد  باتک.دنزومایب  هژیو  یمومع و  فادها  يارب  ار  یسراف 

( ادخهد همان  تغل  هسّسؤم  ) یسراف نابز  شزومآ  یللملا  نیب  زکرم  -3

هک تسا  یهاگشناد  داهن  نیتسخن  ، زکرم نیا.تسادخهد  همان  تغل  هسّسؤم  یشزومآ  شخب  ، یسراف نابز  شزومآ  یللملا  نیب  زکرم 
.تسا هدش  سیسأت  یحاّرط و  یسراف  نابز  شرتسگ  شزومآ و  يارب  ًافرص 

مولع ترازو  دییأت  اب  ادخهد و  همان  تغل  هسّسؤم  تقو  سیئر  ، يدیهش رفعج  دیس  رتکد  موحرم  داهنـشیپ  هب  لاس 1368ش  رد  زکرم 
هتخومآ یـسراف  تایبدا  نابز و  ، زکرم نیا  رد  ناـهج  رـسارس  زا  رفن  زا 7000  شیب  لاس 1386ش  ات.دـش  سیـسأت  یلاع  شزومآ  و 

هب رصع  حبص و  هدرشف  هرود  ود  هب  ، دش یم  رازگرب  مین  هام و  هس  لوط  رد  حطـس و  رد 4  اهنت  زاغآ  رد  نآ  یشزومآ  ياه  هرود.دنا 
شیازفا ، لاسمین رد 3  یسراف  تایبدا  نابز و  یلاع  هرود  حطـس و  ود  رد  نتـشون  ندناوخ و  ياه  هرود  ، حطـس رد 6  هتفه و  تدم 6 

.دنریگ یم  ارف  ار  یسراف  تایبدا  نابز و  ، زکرم نیا  رد  ناهج  رسارس  زا  وجشناد  زا 500  شیب  لاس  ره.تسا  هتفای 
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مان اب  ار  یتامّدـقم  حطـس  رد  یـسراف  شزومآ  باتک  نیتسخن  ، نارهت هاگـشناد  تاراشتنا  يراـکمه  اـب  لاـس 1384ش  رد  زکرم  نیا 
اب سیسأت  لاس  زا  نآ  تسایر.تسا  هسّسؤم  نیا  یملع  تأیه  وضع  « يدیهش هفوکش  » هتشون باتک  نیا.درک  رشتنم  یسراف  هب  یـسراف 

ببـس زکرم  نیا  ادخهد و  همان  تغل  هسّـسؤم  یناکم  يرادا و  تدحو  زین  یملع و  فده  تدحو.تسا  هدوب  يدیهـش  رتکد  موحرم 
بیوصت اب  لاس 1386ش  زا  دوش و  داهنـشیپ  نارهت  هاگـشناد  هب  تایبدا  هدکـشناد  زا  نآ  لالقتـسا  داهن و  ود  ماغدا  حرط  ات  دـیدرگ 

تیلاّعف هب  « یسراف نابز  شزومآ  یللملا  نیب  زکرم  »و« ادخهد همان  تغل  هسّسؤم  ِدحاو  » ناونع تحت  داهن  ود  هاگشناد  نیا  هسیئر  تأیه 
.دهد یم  همادا  دوخ 

ناریا نابز  نوناک  -4

هـسّسؤم ، نوناک يزکرم  هرادا.دیدرگ  سیـسأت  یجراخ  ياه  نابز  شزومآ  هعـسوت  فده  اب  لاس 1358ش و  رد  ناریا  نابز  نوناـک 
رگید رهش  رد 25  نارهت  رب  هوالع  تسا و  نارهت  رد  ناناوجون  ناکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناک  هب  هتـسباو  یعافتناریغ  یتلود و  يا 

یم هئارا  یبرع  یناملآ و  ، هسنارف ، یـسیلگنا ، یـسراف ياه  نابز  هب  ار  دوخ  یـشزومآ  ياه  هرود  ، ناریا ناـبز  نوناـک.دراد  تیلاّـعف  زین 
نابز شزومآ  هتشر  سیـسأت  هب  مادقا  لاس 1380ش  رد  نوناک.تسا  يا  هرود  تروص  هب  نابز  نوناک  یـشزومآ  ياـه  سالک.دـنک 

شزومآ هطّـسوتم  یتامّدقم و  هرود  يارب  ار  یعّونتم  یـشزومآ  ياه  هعومجم  اتـسار  نیمه  رد  درک و  نانابز  یـسراف  ریغ  هب  یـسراف 
نانابز یسراف  ریغ  هب  یـسراف  نابز  شزومآ  شیامه  نیلّوا  هام 1387  يد  رد  هسّـسؤم  نیا  تّمه  هب.تسا  هدرک  هدامآ  یـسراف  نابز 

.دش رازگرب  نارهت  رد 

یسراف نابز  شزومآ  ياه  باتک 

هراشا

هس ره  رگا  هک  تسا  یلماوع  زا  ، بسانم يدنب  نامز  بوخ و  مّلعم  ، بوخ باتک 
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نابز شزومآ  هچخیراـت  مظعا  شخب.دروآ  یم  دوجو  هب  ار  یلماـک  یـشزومآ  هریاد  ، دریگ رارق  اـشوک  زومآ  ناـبز  کـی  راـیتخا  رد 
تخانـش روظنم  هب.داد  رارق  یـسررب  دروم  ، هدش هتـشون  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  یـسررب  اب  ناوت  یم  ار  نآ  تالّوحت  یـسراف و 

روهـشم و ياه  باتک  زا  يدادعت  یفّرعم  هب  ، نایناریا ریغ  هب  یـسراف  شزومآ  دشر  هب  ور  ریـس  زا  یـسراف  نابز  ناسّردـم  رتشیب  هچره 
.میزادرپ یم  دنا  هدش  هتشون  یسراف  نابز  يریگدای  شزومآ و  فده  اب  هک  رگید  ياه  باتک  یخرب 

یسیلگنا قیرط  زا  یسراف  -1

يداگرازاپ نیّدلاءالع  : ّفلؤم

1346، لّوا پاچ 

.هحفص  284: انیس نبا  هناخباتک  ، نارهت

دادـملق نانابز  یـسرافریغ  هب  یـسراف  نابز  شزومآ  يارب  هدـش  پاـچ  یمـسر  ِباـتک  نیلّوا  ناوت  یم  ار  یـسیلگنا  قیرط  زا  یـسراف 
هتــشون « میقتــسم شور  » هـب هدنــسیون  ِدوـخ  هـتفگ  هـب  هـک  باـتک  نـیا  (. متفاـین نآرب  قباـس  یباـتک  يا  هناــخباتک  شهوژپ  رد  ) درک

حرط داجیا  يارب  یملع  شور  کی  زا  هدافتسا.تسا  هدوب  نانابز  یسیلگنا  هب  یسراف  نابز  شزومآ  ِرما  رد  يو  شالت  لوصحم  ، هدش
.تسا باتک  نیا  هدنسیون  یملع  حور  زا  ناشن  ، لهچ ههد  رد  بولطم  سرد 

نارهت هاگـشناد  رد  ناـبز  ِسیردـت  هب  ، همجرت رب  هوـالع  رتـسچنم  هاگـشناد  زا  ارتـکد  كردـم  ذـخا  زا  سپ  يداـگرازاپ  نیدـلاءالع 
نیا رد  تشون و  ، تسا یـسیلگنا  قیرط  زا  یـسراف  ناـمه  هک  ار  دوخ  باـتک  نیلّوا  لاس 1346ش  رد  ، راـب نیلّوا  يارب  يو.تخادرپ 

رد راب و  کی  اهنت  یـسیلگنا  قیرط  زا  یـسراف  ًارهاظ  ، هنافّـسأتم.تشاد زاربا  نآ  يدـعب  ياهدـلج  پاچ  يارب  ار  دوخ  يوزرآ  باـتک 
نیا همادا  دش و  هضرع  رازاب  هب  ( یتامّدقم هرود  ) دلج کی 
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هب دوخ  ياج  رد  هک  ، دیسر پاچ  هب  ناسآ  یسراف  مان  اب  يدلج  جنپ  هرود  کی  رد  لاس 1385  رد  ینعی  دعب  لاس   40 دودح ، ششوک
.تخادرپ میهاوخ  نآ  یفّرعم 

: درامش یمرب  هنوگ  نیا  ار  باتک  نیا  یلصا  ياه  فده  هدنسیون 

؛ تاغل هنازخ  یجیردت  ندش  هدوزفا  لوادتم و  ياه  هژاو  نتخومآ  .1

؛ هاتوک یتدم  رد  هملاکم  نتشون و  ندناوخ و  هویش  نتخومآ  .2

؛ طلتخم بّکرم و  هداس و  تالمج  نتخاس  كرد و  رد  یفاک  نیرمت  .3

؛ دشاب مهف  لباق  هک  يا  هنوگ  هب  یسراف  نابز  روتسد    ّ ِمهم دعاوق  نتخومآ  .4

؛ هداس تاعطق  نتشون  ندناوخ و  يارب  ییاه  تصرف  داجیا  .5

.سکعلاب یسراف و  هب  یسیلگنا  زا  همجرت  يارب  ییاه  تصرف  داجیا  .6

یم هدـیمهف  سیردـت و  یـسراف  نآ  هطـساو  هب  هک  يا  هیاپ  نابز  ، تسادـیپ نآ  ِمان  زا  هک  نانچ  ، یـسیلگنا قیرط  زا  یـسراف  باـتکرد 
اب بسانم  تاـغل  : تسا تمـسق  راـهچ  لـماش  سرد  ره.دوش  یم  هداد  شزومآ  باـتک  نیارد  تغل  دودح.تسا 900  یـسیلگنا  ، دوش

هطقن نیرت  مهم  ناوت  یم  ار  ریواصت  زا  هدافتـسا.هطوبرم  ِنتم  يارب  بساـنم  ياـه  نیرمت  یـسرد و  ِنتم  ، يروتـسد تاحیـضوت  ، سرد
اه گنر  تعاس و  ، ددع میهافم  هک  يا  هنوگ  هب  ؛ تسا هّجوت  لباق  يرما  ، یـسرد بلاطم  يدـنب  عوضوم  نینچمه.تسناد  باتک  تّوق 

.تسا هدش  هّجوت  مک  رایسب  دعب  ياه  هرود  ياه  باتک  رد  رما  نیا  هب  هک  دنا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یسرد  کی  ره 

( دلج  2) یجراخ نایوجشناد  يارب  زورما  یسراف  -2

يزاریش دیؤم.ج  : ّفلؤم

1371، مود پاچ 

.زاریش هاگشناد  تاراشتنا  ، زاریش
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دیدجت لاس 1371ش  رد  دیدج  شیاریو  اب  مود  راب  يارب  هدش و  هتشون  لاس 1351ش  رد  يزاریش  دیؤم  رتکد  طّسوت  هک  باتک  نیا 
دلج.تسا 1 هدش  هتـشاگن  ( ریذپلد یـسراف  ) هتفرـشیپ هرود  )و  ناسآ یـسراف  ) یتامّدقم هرود  نیوانع  اب  دـلج  ود  رد  ، تسا هدـش  پاچ 

.تسا هدش  نآ  همیمض  یسراف  هب  یسیلگنا  یسیلگنا و  هب  یسراف  همان  هژاو  هک  تسا  هحفص   242 رد سرد  لماش 20 

هدـش هداد  حیـضوت  ، یـسراف يابفلا  رد  هباشم  ياهظّفلت  درادـن و  دوجو  یـسیلگنا  رد  هک  یـسراف  ياـبفلا  فورح  هراـبرد  ، همّدـقم رد 
نآ رد  هک  تسا  ندـناوخ  لـماش  و 3  ياه 2  سرد.تسا  هدـمآ  نآ  یـسیلگنا  ِلداعم  اب  یـسراف  ياـبفلا  فورح  سرد 1  رد.تـسا 

: دننام.تسا هدمآ  نآ  ِلباقم  رد  مه  یسیلگنا  هب  هملک  يانعم  هدش و  هتشون  مه  رانک  رد  ادج  ِفورح  ِتروص  هب  تاملک 

horse ا س ب

hand َد س ت

اب سرد  نـیلّوا  هدـش و  هداد  شزوـمآ  ( هـملک رخآ  طـسو و  ، لّوا يارب  ) یـسراف ِفورح  ِشراـگن  فـلتخم  لاکـشا  ، مراـهچ سرد  رد 
کی تسا و  ینیزگ  ياج  شور  هب  اه  نیرمت  (. یـسیلگنا همجرت  نودب  ) تسا هدش  هئارا  یئزج  هس  تالمج  ِبلاق  رد  دـیدج  ِتاملک 

رد هک  توافت  نیا  اب  ؛ دراد همادا  متفه  ِسرد  ات  دنور  نیا.تسا  هدش  هدروآ  يراگناوآ  یسراف و  ِندناوخ  نیرمت  يارب  زین  هاتوک  نتم 
یـسراف تائانثتـسا  ِندناوخ.دسر  یم  زین  رتشیب  یئزج و  شـش  ، جنپ ، راهچ هب  یئزج  هس  زا  هدـش و  رتگرزب  تالمج  هزادـنا  سرد  ره 

.دوش یم  هداد  شزومآ  یلودج  تروص  هب  نآ  ِعاوناو  «و» فرح دننام 

ندناوخ

two ُدود  To read ندناخ
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یسیلگنا لکـش  اب  تقباطم  تروص  هب  مه  لعف  ریمـض و  ، ددع ، یتفـص ، يدیق ياه  شقن  تالمج و  يروتـسد  ياه  تروص  شزومآ 
.تسا هدمآ  نآ 

.تسا هدش  هداد  شزومآ  ( شتاّقتشم اب  هارمه  ) هژاو دودح 530  باتک  ّلک  رد 

ِلوح دنا و  هدش  رت  مجسنم  اه  نتم  هک  توافت  نیا  اب  ؛ دوش یم  لابند  نیشیپ  ِلاور  نامه  زین  ریذپلد  یسراف  ینعی  ، باتک مود  دلج  رد 
هب سرد 16  زا.دـنا  هدـش  هتـشون...و  یناـمهیم  کـی  زا  يا  هنوگ  شرازگ  ، تیاـکح ، ناتـساد کـی  : دـننام ، ماـع ِعوضوم  کـی  ِروحم 

يّداع مدرم  هرواحم  ِنابز  اب  ییانـشآ  ِفدـه  اب  هک  هدـش  یحاّرط  تاملاکم  نوتم و  ِبلاق  رد  نابز  يراـتفگ  هناـیماع و  دربراـک  ، دـعب
.تسا هدش  يور  هدایز  رایسب  نآ  رد  تسا و 

هدش و پیات  ِتروص  ود  هب  نتم  کی  سپـس  هدش و  هداد  شزومآ  یـسراف  هتـسکش  ّطخ  هویـش  ، یلودـج تروص  هب  ، باتک نایاپ  رد 
دودح 630 ، ریذپلد یسراف.دنوش  انشآ  ، تسا هدافتسا  دروم  راتشون  رد  هک  یسراف  هتسکش  ّطخ  اب  زومآ  نابز  ات  هدش  هدروآ  هتـسکش 

.دوش یم  هداد  شزومآ  ههام  هرود 6  کی  رد  تغل  دودح 1000  يزاریش  دیؤم  باتک  رد  هتفر  مه  يور  دریگ و  یم  رب  رد  ار  هژاو 

يدنمـشزرا ياه  ینیب  هتکن  دوش و  یم  هدرمـش  هتفرـشیپ  یباتک  ، نآ ياه  بلاـق  یـسراف و  ناـبز  روتـسد  شزومآ  رظن  زا  باـتک  نیا 
شور زا  هدش و  هدنسب  مالک  هب  اهنت  باتک  نیا  رد.تسا  هدشن  هتفرگ  رظن  رد  یفاک  هزادنا  هب  نیرمت  شالت و  وجـشناد  يارب  اّما  ، دراد

يرادینـش ياه  شور  رب  باتک  دیکأت.تسا  هدـشن  هدافتـسا  هجو  چـیه  هب  «، ریوصت » دـننام ، دوش یم  رجنم  همجرت  فذـح  هب  هک  ییاه 
نابز هب  اـه  شـسرپ  تاحیـضوت و  ، دـلج ود  ره  رد.دـنبای  یمن  لقتـسم  قاـّلخ و  راتـشون  يارب  یلاـجم  زومآ  ناـبز  تسا و  يراـتفگ 

یگدـنکارپ.دننک هدافتـسا  باتک  نیا  زا  دـنرداق  دنتـسه  یـسیلگنا  هب  ّطلـسم  هک  يزومآ  ناـبز  اـهنت  لـیلد  نیمه  هب  ؛ تسا یـسیلگنا 
یسراف نابز  ِدربراکرپ  هّرمزور و  ِناگژاو  هب  ار  زومآ  نابز  یمومع  زاین  هدش و  ناگژاو  ندش  يرارکت  بجوم  سرد  ره  رد  ناگژاو 

.دزاس یمن  هدروآرب 
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( افزآ ) یسراف نابز  شزومآ  -3

هرمث هللادی  : ّفلؤم

1384: مراهچ پاچ 

.هحفص  1261، يدُهلا یللملا  نیب  تاراشتنا  ، نارهت

دلج.تسا سیردت  يامنهار  ِباتک  ، نآ مجنپ  دلج  هک  تسا  يدلج  جنپ  يا  هعومجم  ، دش پاچ  1369ش  لاس رد  راب  نیلوا  هک  افزآ 
یتامّدقم هرود.دوش  یم  لماش  ار  یـسراف  نابز  شزومآ  هتفرـشیپ  هرود  مراهچ  دلج  هطّـسوتم و  هس  دـلج  ؛ یتامّدـقم هرود  ود  کی و 

هّرمزور یلمع  ياه  يدـنمزاین  ّدـح  رد  ، يراتـشون يراتفگ و  یـسراف  اب  نآ  قیرط  زا  زومآ  نابز  هک  تسا  راون  هد  باتک و  ود  ِلماش 
ِنابز يروتـسد  ياـهراتخاس  دـمهفب و  دـناوخب و  ییادـتبا  ّدـح  رد  ار  یـسراف  نوتم  دـناوت  یم  هرود  نیا  ناـیاپ  رد  دوش و  یم  انـشآ 

.دراد یتوص  راون  هتفرشیپ 3  هرود  راون و   7، باتک رب  هوالع  هطّسوتم  هرود.ددنب  راک  هب  دبایرد و  ار  يراتفگ 

ارتکد دشرا و  یسانشراک  عطقم  رد  یـسراف  نابز  شزومآ  هنیمز  رد  ار  همان  نایاپ  نیدنچ  تسا و  نارهت  هاگـشناد  داتـسا  هرمث  هللادی 
.تسا رادروخرب  يرایسب  تایبرجت  زا  نابز  شزومآ  ِرما  رد  دوخ  هدرک و  ییامنهار 

یسراف ریغ  هب  یسراف  نتفگ  نخـس  نتـشون و  ندناوخ و  میلعت  » ار هعومجم  نیا  فادها  ( سیردت يامنهار  ) افزآ مجنپ  باتک  رد  يو 
.درامش یمرب  « ینایاپ هلحرم  ات  زاغآ  زا  نانابز 

فورح.تسا نآ  نتشون  ندناوخ و  هویش  یـسراف و  يابفلا  شزومآ  1 و 2  سرد.تسا هدـش  میظنت  سرد  تشه  رد  افزآ  لّوا  باتک 
جرد یـسیلگنا  لداعم  هاگ  هتبلا  هک  ) تسا هدـش  هتـشون  نآ  رانک  رد  هملک  ره  یـسیلگنا  لداعم  هدـش و  پاچ  زمرق  گـنر  اـب  دـیدج 

تروص هب  یسراف  ياه  هژاو  سیردت  ًالمع  موس  سرد  زا  (. هدشن
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نیرمت ، يروتسد تاکن  ، ناگژاو شزومآ  هک  هدش  لیکشت  شخب  نیدنچ  زا  سرد  ره.دوش  یم  زاغآ  رتشیب  یئزج و  ود  ياه  ترابع 
.تسا هدش  هداد  شزومآ  زین  ینارهت  هجهل  رب  ینتبم  یشیوگ  تروص  اه  نتم  همه  رد.دریگ  یمربرد  ار  دونشو  تفگ  اه و 

:1 دلج هحفص 86  زا  دونشو  تفگ  هنومن 

«. هِشلاس هَدزای  نومِرَتخد  ، لاس هَدویه  یکی  نوا  هراد و  لاس  سیب  نوش  یکی  ، نومارسپ »

هک تسا  هدش  نیودـت  سرد  لصف و 21  تفه  رد  باـتک  مود  دـلج.دوش  یم  هداد  شزومآ  یـسراف  هژاو  دودح 350  لّوا  دـلج  رد 
اهنآ یـسیلگنا  لداعم  هارمه  هب  لصف  نآ  ناگژاو  تسرهف  لصف  ره  زاـغآ  رد  ، يروتـسد ثحاـبم  رد  هژیو  هب  ؛ تسا کـی  دـلج  همادا 

ییادـتبا هرود  ياه  باتک  زا  ًابلاغ  یـسرد  نوتم.دوش  یم  هدـید  اهنآ  هب  طوبرم  ياه  نیرمت  يروتـسد و  بلاطم  سپـس.تسا  هدـمآ 
هرواحم نابز  اب  ییانـشآ  هک  هدـش  هداد  بیترت  ییاهوگو  تفگ  زین  اـه  لـصف  زا  یخرب  ناـیاپ  رد.تسا  هدـش  هتفرگ  ناریا  رد  میدـق 
تارابع ، تالمج تسرهف  ، اه نیرمت  دیلک  ، ناگژاو تسرهف  نوچمه  ییاه  همیمـض  زا  زین  باتک  نیا.دنک  یم  لیمکت  ار  يّداع  مدرم 

.تسا رادروخرب...و  یحالطصا 

یب یسیلگنا  ياه  لداعم  زا  کنیا  ، هتخومآ ار  یسراف  نتشون  ندناوخ و  هک  زومآ  نابز.دراد  صاصتخا  هطّسوتم  هرود  هب  ، موس باتک 
رب یساسا  هّجوت  هطّـسوتم  هرود  رد.دوش  یمن  هدافتـسا  یـسیلگنا  نابز  زا  ، يدراوم كدنا  رد  زج  هب  موس  لصف  رد  نیاربانب.تسا  زاین 

اهنآ دربراک  داضتم و  فدارتم و  ياه  هژاو.تسا  زکرمتم  شراگن  يزاس و  هلمج  ، نوتم ندـناوخ  ، میهاـفم ناـگژاو و  هنماد  شرتسگ 
رت ینغ  ناـبز  ياراد  هک  رت  هدـیچیپ  ياـه  نتم.تسا  هدـیدرگ  يزیر  حرط  فادـها  نیمه  تـهج  رد  اـه  هـلمج  یـسیونزاب  قـیرط  زا 
زین یـسراف  هداس  ياهرعـش  باتک  نیا  رد.دزاس  یم  انـشآ  شراگن  نییآ  يراتـشون و  نابز  تایـصوصخ  اـب  ار  نازومآ  ناـبز  ، دنتـسه

.تسا یسراف  تایبدا  اب  نازومآ  نابز  ییانشآ  يارب  يا  هّمدقم  هک  هدش  هدناجنگ 
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اهدنوسپ ، بّکرم ياه  هژاو  ، تفص عاونا  ، دیق عاونا  دننام  رت  یئزج  لئاسم  تاکن و  لماش  تسا و  یتامّدقم  هرود  لّمکم  ، نابز روتسد 
رداصم هداد و  ياج  دوخ  همان  هژاو  رد  ار  یحالطـصا  ياه  هژاو  ترابع و  تغل و 56  زا 700  شیب  موس  دلج.تسا...و  اهدنوشیپ  و 

.دنا هدش  تسرهف  هناگادج  تروص  هب 

زومآ نابز  هرود  نیا  رد  » باتک راتفگـشیپ  رد  هدنـسیون  دوخ  هتفگ  هب.دراد  صاصتخا  هتفرـشیپ  هرود  هب  ، افزآ هعومجم  مراهچ  باتک 
هنیمز رد  عّونتم  ياه  نتم  ؛ دزومآ یم  ار  نابز  لیلحت  هیزجت و  شور  ؛ دریگ یمارف  ار  یسراف  نابز  روتسد  ياه  يراک  هزیر  تایئزج و 

زنط ، فیصوت ، ناتساد فلتخم  ياه  کبـس  اب  ؛ دناوخ یم  ار  نآ  زج  يرنه و  ، یگنهرف ، یـسایس ، یعامتجا ، یبدا ، یملع ِنوگانوگ  ياه 
زا یّلک  یتخانش  ماجنارس  ؛و  دریگ یم  دای  ار  یسیون  هصالخ  شراگن و  نییآ  ؛ دوش یم  انشآ  نآ  ياه  یگژیو  یسراف و  رعـش  اب  زین  و 

«. دروآ یم  تسد  هب  نیمز  نیا  یخیرات  هتشذگ  یناریا و  نّدمت  گنهرف و 

تسرهف راتفگـشیپ و  هفاضا  هب  هحفـص  هتفرگ و 352  رارق  نازومآ  یـسراف  رایتخا  رد  سرد  هدزناپ  اب  ًاـعومجم  اـفزآ  مراـهچ  باـتک 
نوتم اب  زومآ  نابز  نتخاسانـشآ  هدنـسیون  فدـه  هدـش و  باختنا  ناریا  یلخاد  ياه  همانزور  تایرـشن و  زا  سورد  ماـمت  نتم.دراد 
نیمه هب  تسا و  یسراف  شراگن  نییآ  ندناوخ و  رب  ، باتک رتشیب  هّجوت.تسا  یـسراف  تمیق  نازرا  لاح  نیعرد  دربراکرپ و  ، هّرمزور

.دنا هدش  هئارا  فلتخم  ياه  کبس  اب  اه  نتم  لیلد 

مراهچ پاچ  هب  لاـس  تدـم 15  رد  هک  تسا  هدوب  ناـیجراخ  هب  یـسراف  ناـبز  شزومآ  ياـه  باـتک  نیرت  ّقفوم  زا  اـفزآ  هعومجم 
سیردت ناریا  زا  جراخ  رد  هک  تسا  یـسراف  باتک  نیرتربتعم  نونکا  مه  تسا و  هدش  همجرت  ایند  هدـنز  نابز  نیدـنچ  هب  هدیـسر و 

تاکن نایب  لکشم و  هب  ناسآ  زا  هویش  ، ثحابم باختنا  رد  ّتقد.دوش  یم 

ص:112

نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


یلمع هبرجت  یملع و  ّتقد  زا  ناشن  ، دنک یم  يرای  یسراف  نوتم  ندناوخ  ّطخ و  هویش  كرد  رد  ار  زومآ  یسراف  هک  يروتسد  قیقد 
.دراد هدنسیون 

تروص رب  دایز  هیکت  لیلد  هب  اّما  ، هدش يروآدرگ  يروتسد  ثحابم  رب  هیکت  اب  يراتفگ و  - يرادینش شور  هیاپرب  ، باتک نیا  دنچره 
یّتح یتامّدـقم و  ياه  هرود  يارب  نآ  سیردـت  ، باتک كرد  يارب  یـسیلگنا  نابز  لماک  نتـسناد  هب  زاـین  یـسراف و  يراـتفگ  ياـه 

هک ارچ  ؛ تسناد باتک  هدـمع  فعـض  ناوت  یم  ار  ریوصت  نتـشادن.تسا  هارمه  يدایز  تالکـشم  اب  یـسراف  نابز  شزومآ  هطّـسوتم 
هب هژیو  هب  ؛ هدـش هئارا  یمک  ياـه  نیرمت  ، باـتک بلاـطم  تبـسن  هب.دریگ  یم  تروص  يرادـید  كرد  هار  زا  ، شزوـمآ زا %80 شیب 

.تسا هدشن  هتفرگ  رظن  رد  یتامدقم  هرود  رد  قاّلخ  يزاس  هلمج  نتشون.تسا و  هداد  اهب  رتمک  يراتشون  ياه  نیرمت 

.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  دیدج  زومآ  یسراف  ياه  باتک  شراگن  يارب  يا  هیاپ  ناونع  هب  دناوت  یم  افزآ  ياه  باتک 

یسراف هب  یسراف  نابز  شزومآ  -4

يرعشا دّمحم  : ّفلؤم

1373

.هحفص  280، رینم رشن  ، نارهت

زا يرامـش  ، سرد ره  هرامـش  يولج  ، تسرهف رد  هک  دراد  سرد   44 .تسا هدش  هتـشون  نابز  هب  هنارادمروتـسد  یهاگن  اب  باتک  نیا 
روتسد ریثأت  تحت  يّدح  ات  تاحالطصا  ناونع  باختنا  باتک و  بلاطم  بیترت  رد  هدنسیون.تسا  هدمآ  سرد  نآ  يروتـسد  بلاطم 

یم زاغآ  نتم  اب  اه  سرد  زا  یضعب.تسا  هداد  حرش  لاثم  اب  ار  يروتسد  هتکن  دنچ  ای  کی  ، سرد ره  رد  يرعشا.تسا  یسیلگنا  نابز 
.دوش

ص:113

نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


باتک ّلک  اه و  سرد  يارب  صوصخم  همان  هژاو  نتشادن  ، سرد ره  رد  بلاطم  ِدایز  مجح  لیلد  هب  تسا و  یتّنـس  رایـسب  باتک  هویش 
.تسین سالک  رد  هدافتسا  لباق  ًالمع  ، یجراخ نابز  شزومآ  یلوصا  ياه  شور  رب  ندوبن  ینتبم  و 

یـسراف و نابز  ناسّردـم  يارب  اهنت  هک  تسناد  یتّنـس  شور  هب  یـسراف  نابز  روتـسد  زا  مکارتم  يا  هعومجم  ناوت  یم  ار  باتک  نیا 
یمن یملع  رظن  زا  ار  يرعـشا  باتک.دشاب  هدافتـسا  لباق  ، دـنا هدرک  یط  ار  هتفرـشیپ  لحارم  هک  یناگتخومآ  یـسراف  يارب  مه  دـیاش 

ار یفاک  ّتقد  تسا و  هدـش  هتـشون  هدزباتـش  زین  روتـسد  هنیمز  رد  یتح  هک  هژیو  هب  ؛ درک دادـملق  یـسراف  نابز  شزومآ  ِباـتک  ناوت 
ناگژاو و يانعم  قیقد  مهف  ، تالمج بلاق  رد  ناگژاو  زا  هدافتـسا  مدـع  يروتـسد و  تاـنیرمت  رد  یـسیوناوآ  هب  یهّجوت  یب.درادـن 

: دسیون یم  «و» يادص هرابرد  ، یسراف فورح  يادص  شزومآ  رد  لاثم  يارب.دنک  یم  هجاوم  لکشم  اب  ار  اهنآ  ظّفلت  یّتح 

.تسادص هس  ياراد  «و» فرح

.ناود ، ومن ، تاود ، هژاو ، واو ، واگ ، وان : ياه هژاو  رد  «و» يادص .1

.وش ، وج ، ور ، وت ، ود ، ون : ياه هژاو  رد  «و» يادص .2

.شوگ ، روک ، دوس ، دوب ، دود ، ور ، وم : ياه هژاو  رد  «و» يادص .3

.تسین رّسیم  (2) فیدر تاملک  قیقد  كرد  هلمج  رد  دربراک  مدع  یسیوناوآ و  مدع  لیلد  هب  هک 

یجراخ نازومآ  یسراف  يارب  یسراف  سرد  -5

نایرادمان روپ  یقت  : ّفلؤم

1373، لّوا پاچ 

.هحفص  475، یگنهرف تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  ، نارهت
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هب یـسراف  ناـبز  شزوـمآ  رد  دوـخ  یـصخش  هبرجت  هـب  هّجوـت  اـب  نایرادـمانروپ  ار  یجراـخ  نازوـمآ  یـسراف  يارب  یـسراف  باـتک 
.تسا هدش  هتشاگن  شخب  راهچ  رد  باتک  نیا.تسا  هتشون  یشزومآ  ياه  باتک  ریاس  رد  ّتقد  اب  يا و  هرک  نایوجشناد 

ياه ثحب  هارمه  هب  دیدج  ناگژاو  اب  ییانشآ  ، سرد ره  رد  هدش و  هدافتسا  هطـساو  نابز  ناونع  هب  یـسیلگنا  نابز  زا  باتک  همه  رد 
ِلکـش شزومآ  هب  لّوا  لصف.تسا  هدش  هدروآ  رتشیب  زکرمت  هّجوت و  يارب  یتانیرمت  هارمه  هب  ، لکـشم هب  ناسآ  زا  ِنوتم  يروتـسد و 

یسیلگنا و ياه  لاثم  هارمه  هب  یسراف  فورح  زا  کی  ره  يراتشون  ياه  لکش  عاونا  هک  ؛ دراد صاصتخا  یسراف  فورح  يراتـشون 
: هنومن.تسا هدش  هداد  شزومآ  نآ  یسیلگنا  يراگناوآ 

ab بَاب ا + 

ba َب -+-- ب

ub بواب وا +

bu وبو ب +-

: دنوش یم  هداد  دای  عیطقت و  تروص  نیمه  هب  تاملک  سپس 

sabet تباثت ب +- ا +  ث + 

pokht تُخپت خ +- پ +-

هداد شزومآ  لاثم  هارمه  هب  هزمه  ّدم و  ، دیدشت ، نیونت ، نآ لاکشا  «ع»و  يادص دننام  ، یسراف نابز  تائانثتسا  میالع و  ، موس سرد  رد 
.دوش یم 

هدـمآ بلطم  كرد  يارب  ییاـه  شـسرپ  اـب  هارمه  ، هداـس تـالمج  زا  بّکرم  ییاـه  نتم  ، يروتـسد سرد  ره  زا  لـبق  ، مود شخب  رد 
هدـش هدـناجنگ  ، هـتفر راـک  هـب  روتـسد  تمـسق  رد  هـک  یتاـغل  اـه و  سرد  نـتم  دـیدج  تاـغل  ، یناـگژاو شخب  رد  نـینچمه  ؛ تـسا

نابز رت  یصّصخت  ناگژاو  اب  زومآ  نابز  ییانشآ  ار  رما  نیا  ّتلع  نایرادمانروپ.دنا 
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.دنک یم  یفّرعم  ( يروتسد ياه  باتک  ) یسراف نابز  یملع  نوتم  هعلاطم  رد  نانآ  ییافکدوخ  روظنم  هب  یسراف 

ره رد  ، بلطم كرد  ندناوخ و  سالک و  رد  هدافتسا  روظنم  هب  ییاه  نتم  ، رتراوشد يروتسد  بلاطم  رب  هوالع  ، باتک موس  شخب  رد 
.دوش یم  لماش  زین  ار  یناتساد  نتم  هدزای  دودح  هک  هدش  هدناجنگ  سرد 

سالک رد  ناشیاه  همجرت  دننک و  همجرت  جـیردت  هب  دـیاب  نایوجـشناد  هک  تسا  یـسیلگنا  هاتوک  ياه  ناتـساد  لماش  ، مراهچ شخب 
نایاپ رد  ، دوش یم  لـماش  ار  هژاو  دودح 1300  هک  زین  یـسراف  هب  یـسیلگنا  یـسیلگنا و  هب  یـسراف  همان  هژاو  ود.ددرگ  لاکـشا  عفر 

.تسا هدش  هدناجنگ  باتک 

يارب یـسراف  هتـسکش  طخ  هویـش  مهف  رد  ار  نازومآ  یـسراف  «، طختـسد » ناونع اب  یناـیاپ  سورد  رد  یـسراف  هتـسکش  ِّطـخ  هب  هّجوت 
.تسا یناریا  یسیونشوخ  رنه  اب  ییانشآ  يارب  يا  همّدقم  نینچمه.دهد  یم  يرای  نوگانوگ  نوتم  اه و  سیون  تسد  ندناوخ 

نابز هب  ّدـح  زا  شیب  هیکت  لـیلد  هب  اـّما  ، دراد یبوخ  یـشزومآ  ياـه  ینیب  هتکن  ، یـسراف ناـبز  روتـسد  هنیمز  رد  دـنچره  ، باـتک نیا 
.دور یم  رامش  هب  باتک  نیا  تالکشم  رگید  زا  ، نیرمت دوبمک.تسین  هدافتسا  لباق  نازومآ  نابز  همه  يارب  لمع  رد  ، یسیلگنا

ناریا نابز  ، یسراف -6

فیرش ینیمی  سابع  : ّفلؤم

1374، مود پاچ 

.ون شور  ، نارهت
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روشک و جراـخ  میقم  یناریا  نازوـمآون  ، یـسراف شزوـمآ  فدـه  اـب  ، فیرـش ینیمی  ساـبع  ، یناریا رعاـش  هدنـسیون و  ار  باـتک  نیا 
30 هبرجت فیرش  ینیمی  ، تسا هدمآ  زین  باتک  همّدقم  رد  هک  نانچ.تسا  هتشون  ، دنریگ ارف  ار  یسراف  نابز  دنراد  دصق  هک  ینایجراخ 

هتسب راک  هب  باتک  نیا  شراگن  رد  ار  ناکدوک  يارب  يرعاش  یگدنـسیون و  رد  هلاس  هبرجت 50  یسراف و  نابز  شزومآ  رما  رد  هلاس 
.تسا

ِزاغآ زا  ، ناکدوک يزومآ  نابز  یعیبط  ناـیرج  هب  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  یـشور  باـتک  نیا  رد  :» دـیوگ یم  دوخ  شور  هراـبرد  يو 
(1) تسا .» کیدزن  رایسب  اهادص  ءایشا و  هب  هّجوت 

ِنودب نآ  ِکمک  اب  دناوت  یم  نابز  یسیلگنا  كدوک  مه  نابز و  یسراف  ِزومآ  نابز  ِكدوک  مه  هک  هدش  هتـشون  يا  هنوگ  هب  باتک 
هارمه یــسیلگنا  ظّـفلت  ریوـصت و  اــب  يزوـمآ  هژاو.دزادرپـب  یــسراف  نتخوـمآ  هـب  ، مـّلعم کــمک  نیرتـمک  اــب  اــی  مـّلعم  ِتیادــه 

.دزادرپ یم  فورح  نتخومآ  هب  ( دعب هب  22 هحفص زا  ) نآ زا  سپ  دزومآ و  یم  ار  تاملک  ، فورح نتخومآ  زا  شیپ  ، كدوک.تسا

همجرت هارمه  هب  ، نآ ِناـبز  یـسراف  مدرم  رعـش و  ، گـنهرف ، ناریا هراـبرد  ییاـه  نـتم  ، فورح اـه و  هژاو  یتامّدـقم  شزوـمآ  زا  سپ 
.تسا باتک  نیا  هدننک  لماک  ، یسیلگنا هب  یسراف  ییابفلا  همان  هژاو  ، نایاپ رد  هدش و  هدروآ  شلباقم  هحفص  رد  یسیلگنا 

باتک نیا  تفگ  ناوت  یم  نیقی  هب.تسا  باتک  نیا  زا  زومآ  یـسراف  ناکدوک  لابقتـسا  رگناشن  مود  پاـچ  رد  هخـسن  ژاریت 10000 
جراخ نازومآون  يارب  باتک  نیا.تسا  هدش  هتـشون  ناکدوک  يارب  يزومآ  یـسراف  هنیمز  رد  هک  تسا  یباتک  اهنت  يّدـح  ات  نیلّوا و 

.تسا دیفم  يدربراک و  رایسب  ، دنراد ییانشآ  یسیلگنا  نابز  هب  هک  روشک  زا 
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نانابز یسراف  ریغ  يارب  یسراف  نابز  شزومآ  -7

نایقداص ناناب  لیلج  : ّفلؤم

1376

.هحفص  268، یسراف تایبدا  نابز و  شرتسگ  ياروش  ، نارهت

ِنازومآ یسراف  يارب  یسراف  شزومآ  فده  اب  لاس 1376ش  رد  ار  دوخ  یشزومآ  باتک  ، ییابطابط هماّلع  هاگشناد  داتـسا  ، نایقداص
هک تسا  هدرک  ییامنهار  یـسراف  نابز  شزومآ  هنیمز  رد  ار  دـشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ  نیدـنچ  يو.تسا  هتـشون  ناریا  زا  جراخ 

: دیوگ یم  دوخ  شور  هرابرد  باتک  نیا  هدنسیون.دوش  یم  یسراف  نابز  ِشزومآ  ياه  باتک  ِفیصوت  دقن و  ِلماش  رتشیب 

یب ، دهد یم  هئارا  اج  کی  رد  ار  يدّدعتم  ياه  هتخانـشان  نامز  کی  رد  هک  یـشزومآ  : هتـشاذگن یقاب  دیدرت  ياج  شهوژپ  هبرجت و 
هدـنریگارف مهف  ِروـخ  رد  كرد و  لـباق  شزوـمآ  هـک  نـیا  يارب  باـتک  نـیا  رد.دوـب  دـهاوخن  كرد  لـباق  هدـنریگارف  يارب  کـش 

ناـبز ، ریوـصت زا  روـظنم  نـیمه  هـب  مـینک و  ور  هـبور  اـه  هتخانــشان  نیرتـمک  اـب  ار  زوـمآ  ناـبز  ، ناــمز ره  رد  هدــش  یعــس  ، دــشاب
.میا (1) هتفرگ  هرهب  نیشیپ  ياه  هتفرگدای  زا  هدافتسا  حیضوت و  (، یسیلگنا ) طساو

يابفلا هدنـسیون  ، يدـعب ياـه  سرد  رد  تسا و  هدـش  هدافتـسا  سورد  شراـگن  يارب  راـگناوآ  ياـبفلا  زا  اـهنت  ، تسخن سرد  ود  رد 
طـساوا ات.تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  همان  خـساپ  اه  نیرمت  يارب.درادـن  یتباث  يوگلا  اه  سرد  راتخاس.دـهد  یم  شزومآ  ار  یـسراف 

هدـش هتـشون  یـسیلگنا  هب  تالاؤس  تروص  یّتح  ؛ دوش یم  هتخومآ  یـسیلگنا  کمک  هب  یـسراف  تسا و  یـسیلگنا  بلاغ  ّطخ  باتک 
اه سرد.تسا  هدش  پاچ  دیفس  هایس و  تروص  هب  هدنکارپ و  كدنا و  رایسب  ریواصت.تسا 
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يراتفگ تالمج  رتشیب  نحل.دراد  دیدج  هژاو   30 ات سرد 20  ره.دنرادن  یّصاخ  مظن  دنا و  هدنکارپ  تاعوضوم  اّما  ، تسا یعوضوم 
.تسا هدش  هیهت  زین  یتوص  يراون  ، باتک نیا  هارمه.تسا 

هداس نابز  کی  یسراف  -8

يدسا هرهاط  : ّفلؤم

1375

.هحفص  120، نیتم ، نارهت

ار يرصتخم  رایسب  ییانشآ  یسیلگنا  نابز  ناگدنناد  يارب  هک  تسا  رفس  رد  یـسراف  ِباتک  يا  هنوگ  هداس  نابز  کی  یـسراف  ِباتک 
ره يادــتبا  رد.تـسا  هدــش  يروآدرگ  يا  هحفــص  هــس  ود  ِهاــتوک  سرد  رد 53  باـتک  نیا.دــنک  یم  مـهارف  یــسراف  ناـبز  اـب 
زا یکی  هراـبرد  ، سرد ره  ياـه  هژاو.تـسا  هدـمآ  اـهنآ  یـسیلگنا  ياـنعم  يراـگناوآ و  اـب  یـسراف  ناـگژاو  زا  يا  هعوـمجم  ، سرد

تالمج تالاؤس و  ، ناگژاو زا  سپ.تسا  هدـش  میظنت  ( ...و لته  رد  ، هاگـشورف ، راـطق اـمیپاوه و  رد  ) رفـس رد  زاـین  دروم  تاـعوضوم 
.تسا هدروآ  بیترت  هب  ، دنار یم  نابز  رب  ( امیپاوه رد  ًالثم  ) رظن دروم  طیارش  رد  رفاسم  کی  هک  ار  یّصاخ 

.تسا یجراخ  نارفاسم  يارب  دیلک  کی  اهنت  درادن و  نابز  شزومآ  رد  ینادنچ  شزرا  باتک  نیا 

( دلج 4) یسراف نابز  شزومآ  هرود  -9

نایماغرض يدهم  : ّفلوم

1377، مود پاچ 

.یسراف بداو  نابز  شرتسگ  ياروش  هناخریبد  ، نارهت
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هنوگ چیه  هک  ینازومآ  یسراف  يارب  ، تسا هدش  رـشتنم  دلج  رد 4  ، باتک همّدقم  رد  رـشان  ناعذا  هب  هک  یـسراف  نابز  شزومآ  هرود 
ظّفلت نداد  ناشن  يارب  دوش و  یمن  هدافتـسا  هطـساو  نابز  زا  باتک  نیا  رد  ) .تسا هدـش  هیهت  ، دـنرادن یـسراف  نابز  اـب  هیلّوا  ییانـشآ 

ياهراتخاس يریگدای  يارب  هدش و  میظنت  سرد  رد 10  باتک  ره.تسا  هدش  هدافتسا  ( IPA یللملا ( نیب  راگناوآ  يابفلا  زا  تاملک 
.تسا هدش  ینیب  شیپ  يزاس  نیزگیاج  ینیشناج و  تانیرمت  ، ینابز

میسقت لکشم  هداس و  هتـسد  ود  هب  یـسراف  فورح  هدش و  هتـشون  پچ  تمـس  رد  اه  تّوصم  ابفلا  فورح  نوتـس  رد  لّوا  سرد  رد 
هداس و ياه  یـشاّقن  ياراد  باتک.دوش  رارکت  زومآ  نابز  طّسوت  یهافـش  تروص  هب  دـیاب  هک  دراد  وگلا  کی  سرد  ره.تسا  هدـش 

.تسا گنر  نودب 

رد دوش و  یم  عورـش  دنـسم  اب  یئزج  هس  زا  اه  هلمج.تسا  هدـش  يرادربوگلا  یـسیلگنا  نابز  ياه  باتک  يور  زا  ًـالماک  اـه  سرد 
ار دوخ  باتک  ات  تسا  هدرک  شالت  نایماغرـض  هچرگا.دوش  یم  هداد  سرد  یفنم  تبثم و  خساپ  یلاؤس و  تالمج  ، لّوا سرد  نامه 
ات تسا  هدـش  ثعاب  ( یـسیلگنا هژیو  هب  ) رگید ياه  نابز  سیردـت  شور  زا  وا  يرادربوگلا  اّما  ، دراـگنب یـسانش  ناـبز  لوصا  هیاـپ  رب 
هب ابفلا  فورح  يدنب  هتسد  «، تسا » لعف اب  یئزج و  هس  هلمج  اب  سیردت  عورش  ناوت  یم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوش  بکترم  ار  یتاهابتشا 

نیا 3 و 4  دلج هب  یـسرتسد  مدـع  لیلد  هب  ) .درب مان  ار  سورد  همه  رد  ، اه هژاو  سیردـت  رد  یقطنم  مظن  نتـشادن  ناسآ و  لکـشم و 
تـسرهف رد  هک  هدش  هداد  شزومآ  ، هژاو مود 1130 دـلج  رد  هژاو و  دودح 216  لّوا  دلج  رد  (. متـسین اهنآ  فیـصوت  هب  رداق  ، باتک

.تسا هدش  هتشون  يزاریش  دیؤم  شور  هیبش  رایسب  باتک  نیا.تسا  هدیدرگ  جرد  باتک  نایاپ  تاغل 
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( یسراف نابز  ياه  تراهم  يریگارف  ) نابز اب  يزاب  -10

نایماغرض يدهم  : ّفلؤم

1375

.ین رشن  ، نارهت

بلاق رد  ، باتک نیا  رد  نایماغرض.تسا  زومآ  یسراف  ناکدوک  ینابز  ياه  تراهم  شزومآ  يارب  یلیمکت  باتک  کی  نابز  اب  يزاب 
اب ، دـهد یم  خر  « يو يو  » مان هب  یلایخ  هّچب  رـسپ  کی  يارب  هک  ار  یتاقاّفتا  ، دـتفا یم  قافتا  شخب  ُهن  رد  هک  راد  هلابند  ناتـساد  کـی 

ناتـساد نتم  زا  ، شوه یتخانـش  هطیح  هب  طوبرم  یتـالاؤس  شخب  ره  ناـیاپ  رد  دـنک و  یم  لـقن  لاـیخ  ِملاـع  رد  هناـکدوک و  یناـبز 
: دنک یم  لابند  ار  ریز  فادها  باتک  نیا  رد  هدنسیون.دهد  خساپ  اهنآ  هب  دهاوخ  یم  كدوک  زا  ، هدرک جارختسا 

؛ ندناوخ تراهم  شیازفا  -

؛ ناگژاو هنازخ  شیازفا  -

؛ تاملک نامتخاس  اب  ییانشآ  -

؛ تالمج نورد  طباور  اب  ییانشآ  -

؛ ناکدوک شوه  لیخت و  ، ینهذ تیلاّعف  هنماد  هب  کمک  -

.نتشون قیرط  زا  طابترا  يرارقرب  شراگن و  هب  قیوشت  -

دودـح ، تغل ره  يارب  رارکت  راب  راهچ  تروص  هب  یلـصا  هملک  رارکت 1260  اب  باـتک  نیا  هک  تسا  هتفگ  باـتک  همّدـقم  رد  ّفلؤم 
نیا.دوش یم  ناتـساد  همادا  هب  زومآ  نابز  هقالع  نتخیگنارب  بجوم  ، تسا مهف  لباق  هداس و  نوچ  دـهد و  یم  شزومآ  ار  هژاو   4720

.دیآ رامش  هب  یسراف  نابز  كرد  یلیمکت  عبانم  ءزج  نینچمه  يزومآ و  نابز  ياه  باتک  يارب  یبناج  راک  کی  دناوت  یم 
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مینزب فرح  یسراف  -11

دابآ فجن  يرذآ  يدرو  هللا 

1379

.هشیدنا هنییآ  ، دهشم

نبروـس هاگـشناد  زا  يدربراـک  یـسانش  ناـبز  رد  قـیقحت  ياـه  شور  اـه و  ناـبز  شزوـمآ  هتـشر  رد  دوـخ  هک  داـبآ  فـجن  يرذآ 
هیهت زاوها  هاگـشناد  رد  دوخ  یجراخ  ناراکمه  هب  یـسراف  نابز  سیردت  يارب  ار  باتک  نیا  ، تسا هدش  لیـصّحتلا  غراف  سیراپ  (1)

.تسا هدرک 

هک ار  يرامش  یب  ياه  نیرمت  ، یطابترا يدرکیور  اب  ات  دشوک  یم  هدنـسیون.تسا  یـسراف  شزومآ  عبانم  نیرتهب  زا  یکی  باتک  نیا 
: دسیون یم  يو.دهد  هئارا  دنا  هدش  دیلوت  یفیصوت  روتسد  یسانش و  نابز  لوصا  يانبم  رب 

دوخ جوا  هب  تعاـس  هاـجنپ  دودـح  لوط  رد  شزومآ  دـیماجنا و  لوط  هب  يدـنا  هاـم و  هس  ، هیاـپ یـسراف  يریگداـی  شزوـمآ و  راـک 
یپ شالت و  هناخ و  ياـه  نیرمت  زا  رظن  فرـص.میتشاد  یـسراف  ، تعاـس تدـم 10  هب  هتفه  رد  زور  جـنپ  تعاـس و  يزور.دیسر 2 

زومآ نابز  نیا  هک  اج  نآ  ات  تفای  همادا  هدرشف  نانچمه  يزومآ  یسراف  ، دندوب نابز  شزومآ  ّنف  ِلها  همه  هک  ناداتـسا  دوخ  يریگ 
شزومآ نابز.دندرک  یم  لیدبت  يراتشون  نابز  هب  تحار  یلیخ  نآ  ياه  هدعاق  فشک  زا  دعب  دوخ  ، ار یسراف  یهافـش  ياه  تخاس 

.دوب یسراف  ، سالک رد 

نابز هیاپ  ياه  تخاس  اـت  تسا  هدرک  شـالت  هدنـسیون.تسا   2 ناسآ یـسراف  1 و  ناسآ یـسراف  دلج  ود  لماش  ، مینزب فرح  یـسراف 
روط هب  تعاس  ات 200  لوط 150  رد  یسراف  هیاپ  ناگژاو  نورد  يراتشون  یمسر  یـسراف  ياه  تخاس  رانک  رد  ار  هرواحم  یـسراف 

.دنک سیردت  هاتوک  ياهوگو  تفگ  اب  هارمه  هدرشف و 
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هملاـکم مین  يراـتخاس و  ياـه  نیرمت  وـگو  تفگ  ره  يارب  هدـش و  میظنت  وـگو  تفگ  رد 15  ناسآ 1  یـسراف  باـتک  لّوا  شخب 
لّوا شخب.تسا  هدـش  يراگناوآ  هدـمآ و  سرد  ره  رد  زین  اهنآ  ظّفلت  هزات و  ياه  بیکرت  اه و  هملک.تسا  هدـش  هدـناجنگ  هرّمزور 

ناوارف رارکت  نیرمت و  ساسا  رب  ، يرادینـش ياه  شمرن  هار  زا  نازومآ  یـسراف  ییاونـش  شرورپ  يارب  ًافرـص  تسا و  یهافـش  ًالماک 
.تسا هرواحم  نابز  وگو و  تفگ 

نیا نوچ  تسا و  یـسراف  ناـبز  ياـه  جاو  ياـه  هصیـصخ  اـبفلا و  راد  ماـظن  شزوـمآ  هدـنریگربرد  لوا  باـتک  موـس  مود و  شخب 
هدـش میظنت  يراتـشون  هرواحم و  یـسراف  دربراـکرپ  ياـه  لـثملا  برـض  یلبق و  ياـه  هتخومآ  اـه و  هتـسناد  هیاـپ  رب  رتشیب  ، شزومآ

دنک یم  فشک  ار  یـسراف  ّطخ  مامت  قایتشا  اب  وا  ، هدنـسیون هتفگ  هب  دـنک و  یم  داجیا  ناوارف  هقالع  قوش و  زومآ  یـسراف  رد  ، تسا
یهافـش و تروص  يور  زا  رادانعم  فشک  نیمه  قیرط  زا  زین  ناـبز  روتـسد  باـتک  نیا  رد.تسا  راداـنعم  يریگداـی  یعون  ، دوخ هک 

.دوش یم  هداد  شزومآ  نابز  یبتک 

نوتم زا  ییاه  هدیزگ  یـشزومآ و  فلتخم  ياه  نتم  لماش  ، لوا دـلج  همّدـقم  رد  هدنـسیون  هتفگ  هب  ناسآ  یـسراف  باتک  مود  دـلج 
یـــسراف دــننام  ، یـــسراف ناــبز  فــلتخم  ياــه  هــجهل  هــب  تــسا و  ناتـــسکیجات  ناتـــسناغفا و  ، ناریا رـــصاعم  یـــسراف  یبدا 

(. منک ادیپ  متسناوتن  ار  باتک  مود  دلج  ) تسا هدش  هّجوت  زین...و  يزاریش  ، یناهفصا ، يدهشم

تعرس بجوم  هک  تسا  ینابز  حیحص  دنمشزرا و  تانیرمت  يواح  هدش و  هتشون  یلوصا  رایـسب  مینزب  فرح  یـسراف  باتک  هچرگا 
درد هب  هک  تسا  يرما  ، یفشک ياه  لاور  هار  زا  یسراف  روتسد  ابفلا و  شزومآ  اّما  ، دوش یم  یـسراف  نابز  يریگدای  رما  هب  ندیـشخب 

شور نیا  هک  ارچ  ؛ دروخ یمن  دـنرادن  ار  یجراخ  نابز  نتخومآ  هبرجت  یـسانش و  نابز  شناد  هک  يدـتبم  اـی  داوس  مک  زومآ  ناـبز 
تسا هدیچیپ  رایسب 
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شزومآ ، دـنناد یمن  یـسراف  ناـبز  زا  يزیچ  زومآ  ناـبز  هک  یـسراف  شزومآ  ِرما  يادـتبا  رد  دراد و  شزومآ  هب  زاـین  شور  ِدوـخ  و 
.تسا نکممریغ  مه  شور 

( يدلج جنپ  هرود  ) میزومایب یسراف  -12

يرایتخب يدومحم  زرورهب  ، يراّفغ دبهم  ، يراقفلاوذ نسح  : ناّفلؤم

1383: مود پاچ 

.هحفص  1130، هسردم تاراشتنا  ، نارهت

هب مود  نابز  ناونع  هب  یـسراف  نابز  شزومآ  خـیرات  لوط  رد  يزومآ  یـسراف  رثا  نیرت  ینغ  ناوت  یم  ار  میزوماـیب  یـسراف  هعومجم 
شزومآ روظنم  هب  ، یشزومآ مولع  ناسانشراک  ناسانش و  نابز  رظن  ریز  هاگـشناد و  ناداتـسا  زا  یعمج  طّسوت  باتک  نیا.دروآ  رامش 

نانآ رتدـعب  لسن  هب  ناریا  یبدا  ثاریم  لاـقتنا  روشک و  زا  جراـخ  میقم  یناریا  ياـه  هداوناـخ  نادـنزرف  هب  یـسراف  گـنهرف  ناـبز و 
حطـس هس  رد  ، راک ِباتک  جنپ  سرد و  باتک  جنپ  لماش  ، هعومجم نیا.تسا  هتفای  راشتنا  شرورپ  شزومآ و  ترازو  طّسوت  نیودت و 

حرـش و ؛ تسا مّلعم  يامنهار  ّلقتـسم  باتک  همان و  هژاو  ، يریوصت یتوص و  راون  ياراد  باتک  ره.تسا  هتفرـشیپ  یناـیم و  ، یتامّدـقم
مّلعم يامنهار  باتک  رد  سرد  ره  هرابرد  یلیمکت  تاحیـضوت  هفاـضا  هب  اـه  نیرمت  هیّلک  ّلـح  سیردـت و  شور  لـماک  تاحیـضوت 

.تسا هدمآ 

رد 145 تسا  ناـبز  شزوـمآ  یتامّدـقم  هرود  هـک  تـسخن  دـلج.تسا  هدـش  هدـناجنگ  سرد  باـتک 30  دـلج  جـنپ  زا  کـی  ره  رد 
ياه نیرمت  يارب  یتصرف  راک  ِباتک.دـهد  یم  شزومآ  ار  نابز  لـها  جـیار  هّرمزور و  تاـملاکم  یـسراف و  ياـبفلا  فورح  ، هحفص

مه هـب  تاـملک  ندرک  بـّترم  ، تاــملک عـیطقت  ، اــه هژاو  نتــشون  ، فورح يور  زا  نتــشون.دروآ  یم  مـهارف  ار  هدرــشف  يراتــشون 
تالاؤس وگو و  تفگ  یهافش  نیرمت  ، هتخیر
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یناگژاو ، سرد ره  رد  هدش  سیردت  ِفرح  ِتخانـش  يارب.تسا  هدـش  هئارا  سرد  نامه  ياضتقم  هب  سرد  ره  يارب  یندرک  لیمکت 
لیـصحت نایم  جیار  يراتفگ  ِنابز  زا  ، اهوگو تفگ  رد.دـشکب  طخ  ار  رظن  دروم  ِفرح  ِرود  دـیاب  نازومآ  نابز  هک  تسا  هدـش  هداد 

.دراد ار  تاملک  رد  یگتسکش  نیرتمک  هک  هدش  هدافتسا  اه  هدرک 

ار نابز  شزومآ  هنایم  هرود  دـلج  ود  نیا.تسا  هتفای  شراگن  هحفـص  رد 244  زین  نآ  موس  دلج  هحفـص و  رد 251  باتک  مود  دلج 
یگنهرف و یخیرات و  ياهانب  راثآ و  ، ناگرزب ریهاشم و  ، یـسراف رنه  بدا و  ، نابز ، گنهرف هراـبرد  ینیماـضم  اـب  دـنوش و  یم  لـماش 

روشک زا  جراخ  نازومآ  یـسراف  يارب  ار  بلاج  يرورـض و  ياـه  ینتـسناد  زا  يا  هعومجم  ، مالـسا ناریا و  هب  طوبرم  لـئاسم  یخرب 
هب اهوگو  تفگ  یحاّرط  ، ناـّفلؤم هتفگ  هب.تسا  ناـبز  جـیار  ياـهوگتفگ  یلومعم و  رثن  رب  باـتک  ود  نیا  رد  هیکت.دـننک  یم  مهارف 

كرد زین  تاـنیرمت  رد.دـنریگ  یم  ارف  باـتک  هـس  نـیا  رد  ار  ناـبز  يدربراـک  تیعقوـم   60 دودـح ، زومآ ناـبز  هک  تسا  يا  هنوـگ 
.تسا هتفرگ  رارق  هّجوت  دروم  شراگن  يزاس و  هلمج  ، بلطم

یسراف نابز  شزومآ  هدنهد  هئارا  ، هحفص رد 230  مراهچ  دلج.دراد  صاصتخا  هتفرـشیپ  هرود  هب  هعومجم  نیا  مجنپ  مراهچ و  دـلج 
زا هعومجم  نیا  ياهرثن.تسا  ناریا  رصاعم  هتسجرب  گرزب و  ناگدنسیون  زا...و  ینارنخس  ، يا همانزور  ، یبدا ، یملع ياهرثن  ِبلاق  رد 
اریز ؛ هدش هتفرگ  رظن  رد  %20 یبدا نوتم  ینابز 80%و  نوتم  ، دلج نیا  رد.تسا  زومآ  نابز  يارب  عجرم  زاتمم و  هتفرشیپ و  ياهرثن  عون 

.تسا زورما  یسراف  ِرایعم  نابز  رصاعم و  ياهرثن  شزومآ  رب  باتک  نیا  رد  یلصا  هیکت 

نوتم هب  رتشیب  مراهچ  باـتک  ، دـتفا یم  قاـفّتا  تاـیبدا  يوس  هب  ناـبز  زا  ، تکرح هک  اـج  نآ  زا  ، هعومجم نیا  ناگدنـسیون  داـقتعا  هب 
باتک هتفای و  صاصتخا  ینابز 
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ریـس يرعـش و  ياه  کبـس  ، یـسراف تایبدا  اب  ییانـشآ  هدرـشف  هرود  ار  نآ  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  ؛ تسا یبدا  نوتم  يواـح  مجنپ 
.تسناد ناریا  رد  یبدا  هشیدنا 

رعـش ، شراگن ، وگو تفگ  ، بلطم كرد  ، نیرمت ، يزومآ هژاو  ، اه هتکن  : لماش هک  تسا  هدش  هدناجنگ  یـسرد  نتم  ره  زا  سپ  یبلاطم 
زا توافتم  يا  هنوگ  هب  مجنپ  باتک  رد  تاـیبدا  شزومآ.تسا  رورم  يارب  یناـیاپ  سرد  دراد و4  سرد   26، مراهچ باتک.تسا...و 

تاــیبدا نوــجمه  ، تاــیبدا يداــینب  تاــعوضوم  هحفــص  لــــصف و291  هد  رد  باــــتک.دوش  یم  هــــئارا  نیــــشیپ  ياهدــــلج 
.دریگ یم  رب  رد  ار...و  ینافرع  ، يداقتنا ، یفیصوت ، یناتساد ، ییانغ ، یمیلعت ، یسامح

نوتم كرد  زاس  هنیمز  ، یلخدم ِناونع  هب  ات  هدـش  هتـشاگن  عوضوم  نآ  رّوطت  لّوحت و  ریـس  رب  هاتوک  يدـمآرد  ، لصف ره  يادـتبا  رد 
.تسا هدش  هئارا  وا  ِراثآ  رگید  رعاش و  ای  هدنسیون  هرابرد  هاتوک  یلاح  حرش  زین  سرد  ره  زاغآ  رد.ددرگ  يدعب 

: دنا هنوگ  نیا  مجنپ  باتک  نیوانع  زا  یخرب 

همّدقم

؛ هیدیمحت : لّوا سرد 

؛ یهلا

؛ اِکلَم

؛ یسامح تایبدا  : لّوا لصف 

؛ یسامح تایبدا  رب  يدمآرد 

؛ یسامح ياه  هموظنم  عاونا 

؛ هسامح ياه  یگژیو 

؛) 1) رایدنفسا متسر و  : مود سرد 

؛) 2) رایدنفسا متسر و  : موس سرد 
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؛ ریگنامک شرآ  : مراهچ سرد 

؛ یسراف تایبدا  : مود لصف 

؛ مایخ زا  یعابر  دنچ  / رهاطاباب ياه  هنارت  : مجنپ سرد 

؛ نامچ ورس  / تسود يوم  هلسلس  : مشش سرد 

؛ نادنخ حبص  / قشع زاوآ  : متفه سرد 

؛ وق ِگرم  /؟ ارچ الاح  : متشه سرد 

؛ دوش یم  باتفآ  / كدصاق : مهن سرد 

رد ذـخآم  عبانم و  تسرهف  ناگژاو و  ییابفلا  گنهرف  اب  سرد  ِباتک  نامه  رد  اه  نیرمت  درادـن و  راک  باتک  ، جـنپ راـهچ و  باـتک 
بـسانم ياه  یـشاّقن  یگنر و  ریواـصت  ، بساـنم طّـخ  ، باـتک نیا  هتـسجرب  ياـه  یگژیو  زا.تسا  هتفرگ  رارق  نادـنم  هقـالع  راـیتخا 

يریگراـک هب  هطـساو و  ناـبز  فذـح  اـب.تسا  بلاـج  وـکین و  رایـسب  نآ  یحاّرط  تسا و  یگنر  ، تادـّلجم همه  رد  تاحفـص.تسا 
رد ار  دوخ  هویـش  «، میزومایب یـسراف  » سرد ِباـتک  مود  دـلج  همّدـقم  رد  ناگدنـسیون.تسا  هدـش  رت  عیرـس  شزومآ  دـنور  ، ریواـصت
هک دور  یم  راظتنا  زومآ  نابز  زا.دننک  یم  یفّرعم  « نتشون رد  یلیلحت  شور  ندناوخ و  رد  یّلک  شور  زا  يریگ  هرهب  ،» نابز شزومآ 

.دننک هیزجت  اه  جاو  اهاجه و  هب  ار  اهنآ  سپس  ؛ دننک رارکت  دنناوخب و  راون  ای  مّلعم  هارمه  هب  ار  ناگژاو  ادتبا  ، ریواصت هب  هّجوت  اب 

هتـشاذگ نیا  رب  انبم.دراد  دربراک  زین  رتگرزب  نابطاخم  يارب  اّما  ، هدـش هتـشون  ناتـسبد  یّنـس  هورگ  بطاخم  يارب  دـنچره  ، باتک نیا 
هن ، دوش یم  زاغآ  هملک  اب  فورح  شزومآ  ، لّوا ياهدلج  رد  نیاربانب  ؛ دنراد یسراف  راتفگ  رب  یبسن  ّطلـست  نازومآ  یـسراف  هک  هدش 
یم هدافتـسا  روشک  لـخاد  رد  ییادـتبا  هرود  یـسراف  شزومآ  بتک  رد  تسا  یلاـس  دـنچ  هک  ءزج  هب  لـک  یـشزومآ  هویـش.ابفلا  اـب 

رب هک  یناسک  يارب  ، دوش
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هب ؛ تسین دیفم  ، دنتـسین نابز  لها  هک  ینازومآ  یـسراف  هب  شزومآ  رد  اّما  ؛ تسا حیحـص  یملع و  درکیور  کی  ، دـنراد ّطلـست  راتفگ 
.درک هدافتسا  يزومآ  یسراف  بلطواد  ره  شزومآ  يارب  ناوت  یمن  باتک  نیا  تادّلجم  همه  زا  لیلد  نیمه 

زومآ یسراف  هک  يا  هنوگ  هب  ؛ هدش هدناجنگ  سرد  نوتم  اه و  نیرمت  لالخ  رد  میقتـسم و  ریغ  تروص  هب  ، يروتـسد تاکن  شزومآ 
.دریگ یم  ارف  دنک و  یم  كرد  ینمض  تروص  هب  ار  يروتسد  تاکن  ، یسراف ياه  هلمج  راتخاس  رارکت  نیرمت و  اب 

یسراف هب  یسراف  شزومآ  -13

یمالسا فراعم  نابز و  شزومآ  زکرم  : ّفلؤم

1384، موس پاچ 

.یمالسا مولع  یناهج  زکرم  ، مق

باـّلط هوبنا  اـب  هک  زین  هیملع  ياـه  هزوح  ، یمالـسا بـالقنا  زا  سپ  ، یـسراف ناـبز  شزومآ  يارب  یهاگـشناد  ياـه  شـالت  راـنک  رد 
باتک هلوقم  نیا  رد.دنتخادرپ  یناریا  ریغ  باّلط  زاین  هب  ییوگ  خساپ  روظنم  هب  یـسراف  نابز  سیردت  هب  ًالمع  ، دندوب هجاوم  یجراخ 

نابز ناسّردـم  زا  یعمج  هلیـسو  هب  لاس 1375ش  رد  هک  تسا  بالقنا  ِنابز  باـتک  اـه  نآ  ِنیرت  مهم.تسا  رکذ  لـباق  دـنچ  ییاـه 
رت لماک  یتروص  هب  یسراف  هب  یـسراف  شزومآ  ناونع  اب  دیـسر و  موس  پاچ  هب  لاس 1384ش  رد  هعومجم  نیا.دش  فیلأت  یـسراف 

یسررب ار  لاس 84  پاچ  نامه  ام  ، میدق ياه  پاچ  هب  دیدج  پاچ  تهابش  لیلد  هب.تفرگ  رارق  يوزوح  نازومآ  یـسراف  رایتخا  رد 
رد زین  نیرمت  باتک  دلج  کی  یسرد  باتک  ره  يارب  تسا و  یسرد  باتک  دلج  لماش 6  یسراف  هب  یسراف  شزومآ  هرود.مینک  یم 

.تسا هدش  هتفرگ  رظن 

رد ار  یکدنا  تاحیضوت  ناگدنسیون  یسراف  هب  یسراف  شزومآ  کی  دلج  رد  اهنت 
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یم حیضوت  نینچ  ار  باتک  شراگن  زا  فده  ناگدنـسیون.دنرادن  باتک  يامنهار  ای  همّدقم  ، رگید تادّلجم  دنا و  هدرک  رکذ  همّدقم 
رد شرپ  ینیگنـس و  ای  تبارغ  ساسحا  چیه  هکنآ  نودب  ادـتبا  زا  هک  دوب  نآ  رب  هعومجم  نیا  رد  ام  ِناتـسود  شالت  یعـس و  :» دـنهد

نابز ياه  تخاسریز  هب  دـننک و  یط  ار  ناگژاو  نادـیم  هعـسوت  مهف و  لحارم  ماگ  هب  ماـگ  ، دـهد تسد  اـهنآ  هب  یـشزومآ  ياوتحم 
«. دنوش ّطلسم  انشآ و  یبوخ  هب  یسراف 

: دنا هدرمشرب  هنوگ  نیا  ار  سرد  ره  نیودت  شور  ، هعومجم نیا  ناگدنسیون 

؛ دیدج تاغل  شزومآ  ( فلا

؛ دیدج يانبم  شزومآ  ب)

؛ دیدج يانبم  رد  لبق  دیدج و  تاغل  دربراک  ج)

؛ لبق ینابم  زا  هدافتسا  اب  دیدج  يانبم  شرورپ  د)

.شزومآ نابز  ياه  هتفرگ  دای  یبایزرا  هب  طوبرم  یهافش  ياه  نیرمت  ه)

گنر ، لغـش ، باوـج لاؤـس و  ، هراـشا ، یـسرپ لاوـحا.تسا  هدـش  هتـشون  هحفــص   252 رد تـــــسا و  سرد  ِلــماش 14  لّوا  باــتک 
.تسا سورد  نیا  نیوانع  ، تفر دمآ و  تفص و  ، نتشون ندناوخ و  ، اذغ ، نامز یبیترت و  دادعا  ، عمج درفم و  ، تعاس ، ددع ، ناکم ، اه

حرطم لقتسم  لکش  هب  ابفلا  شزومآ.دوش  یم  طارفا  رایسب  نآ  رد  هاگ  تسا و  يا  هرواحم  شیوگ  اهوگو  تفگ  رد  شزومآ  يانبم 
نیا هب  -- يادـص آ و لاثم  يارب.دوش  یم  زاغآ  ابفلا  فورح  « دـینک رارکت  دـینک و  شوگ  ًافطل  » ناونع ریز  مود  سرد  زا.تسا  هدـشن 

: تسا هدمآ  لکش 

ا،آ

اث َث،

اب -، ب
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اج -، ج

اپ -، پ

اخ -، خ

ات -، ت

اد َد،

لّوا باتک  دنور  نامه  همادا  زین  مود  ِباتک  رد.دوش  یم  رارکت  زین  « وا »-، »و يا »-، ياهادص يارب  مراهچ  موس و  سورد  رد  دنور  نیا 
هداس ياه  نتم  بلاق  رد  یبهذـم  ِتاـعوضوم  باـتک  نیا  رد.تسا  هتفاـی  شراـگن  هحفـص  و90  سرد  رد 9  مود  دــلج.میدهاش  ار 

اب هک  تسا  هلمج  کی  اهنآ  يانعم.دـنوش  یم  انعم  یـسراف  هب  دـیدج  تاـملک  اـه  نیرمت  رد  ، نتم ره  زا  سپ.دوش  یم  هداد  شزومآ 
.تسا هدش  هتخاس  هملک  نامه 

یندرک لماک  تالاؤس.دنهد  خساپ  یبتک  تروص  هب  اهنآ  هب  زومآ  نابز  ات  دوش  یم  حرط  سرد  ره  میهافم  رب  ینتبم  یتالاؤس  سپس 
حیـضوت و اب  هاگ  اه  سرد  لالخ  رد  زین  يروتـسد  ینابم.تسا  سرد  ره  ياـه  نیرمت  زا  یـشخب  یبتک  یهافـش و  رارکت  نیرمت و  و 

دنا ترابع  موس  باـتک  یـسرد  نیواـنع  یخرب.دراد  سرد  هحفـص و 19  موـس 99  باـتک.دوش  یم  حرطم  نیرمت  تروـص  هب  هاـگ 
....و یگنهرف  بالقنا  ، یمالسا ياروش  سلجم  ، یگدنزاس داهج  ، نمهب مودو  تسیب  ، تروشم ، نآرق : زا

شیادـخ ، هدـید دـنیب  هک  هـچ  ره  » فورعم رعـش  هـک  « ادـخ تردـق  » سرد اـب  یـسراف  هـب  یـسراف  شزوـمآ  هعوـمجم  ِمراـهچ  باـتک 
سورد شراگن  لاور.دزادرپ  یم  یتیبرت  یبهذم و  یقالخا  ياه  نتم  هب  رتشیب  هحفص  سرد و 126  رد 27  دوش و  یم  زاغآ  «، هدیرفآ

لاور نامه  ًاقیقد  هحفـص  و 109  سرد  اب 20  مشـش  دلج  هحفـص و  رد 90  سرد  اب 17  مجنپ  دلج.تسا  نیـشیپ  تادّلجم  دـننامه 
ياه باتک  مراهچ و  باتک 
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.تسا هدش  هتفرگرب  ییادتبا  هرود  ياه  باتک  زا  اه  باتک  نیا  رد  هدش  هدیزگ  نوتم  رتشیب.دنک  یم  لابند  ار  یلبق 

زا ار  هبلط  اهدـص  هنالاس  « هیملاعلا یفطـصملا  هعماـج  ،» دـش حرطم  ناریا  رد  یـسراف  ناـبز  شزومآ  لاّـعف  زکارم  شخب  رد  هک  ناـنچ 
یـسراف نابز  يارب  یـشزومآ  ياه  هرود  مّظنم  یهد  نامزاس  ، رما نیا  همزال.دـهد  یم  شزومآ  هدرک و  شنیزگ  فلتخم  ياـهروشک 

اّما ؛ دور یم  رامـش  هب  ناریا  رد  اـه  شخب  نیرتراـکرپ  زا  ، یـسراف ناـبز  شزوـمآ  رد  تیلاّـعف  ههد  ود  هبرجت  اـب  زکرم  نیا  هـک  تـسا 
يرایسب تاداریا  « یسراف هب  یسراف  شزومآ  » ياه باتک  ، یـسراف نابز  شزومآ  يارب  مزال  یملع  هناوتـشپ  نتـشادن  لیلد  هب  هنافّـسأتم 

: مینک یم  رکذ  راو  تسرهف  ار  تسا  دراو  هعومجم  نیا  هب  هک  یتالاکشا  نیرت  مهم  زا  یخرب.دراد 

رظن هب  دنچره.دنک  یمن  یفّرعم  دوخ  يارب  هناوتـشپ  ناونع  هب  ار  يا  هیرظن  چـیه  هدـشن و  هتـشون  یملع  شور  کی  ساسارب  باتک  .1
دنبیاـپ زین  شور  نیا  لوصا  هب  یّتح  سورد  زا  يرایـسب  رد  اـّما  ، دـشاب اـه  نیرمت  بلاـغ  شور  يراـتفگ  - يرادینـش شور  دـسر  یم 

.تسین

ياجک چیه  رد  اّما  ؛ تسا هدش  هداد  ناگژاو  شزومآ  هب  تیولوا  ناگدنسیون  رظن  رد  ایوگ  ، لّوا باتک  همّدقم  رد  یهاتوک  هراشا  اب  .2
هدشن نیودت  مجـسنم  ِرکف  کی  ساسارب  تسا و  دایز  رایـسب  يرارکت  سورد  ناگژاو.درادن و  یقطنم  ِمظن  اه  هژاو  سیردـت  ، باتک

.تسا

زا یّتح  تسا و  یتّنس  ثحابم  يانبم  رب  نابز  روتسد  ؛ تسا هدش  هدنکارپ  سورد  نایم  رد  مجسنم  ریغ  تروص  هب  يروتسد  ثحابم  .3
ماظن قبط  يروتـسد  ثحابم.تسا  هدـش  هدافتـسا  ، میراد مه  يرت  ناسآ  یـسراف  ياه  لداعم  هک  ییاج  رد  یبرع  جـیار  تاحالطـصا 

ياه نامز  لعف و  هک  یلاحرد  هنومن  يارب.دنا  هدشن  ّبترم  یّصاخ 
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لّوا سرد  مراهچ  دلج  رد  ( نا )و( اه ) اب یـسراف  تاملک  عمج  ، هدش هدناجنگ  مود  دلج  رد  اهنآ  عاونا  )و  لبقتـسم ، عراضم ، یـضام ) نآ
عمج میالع  اب  یلمع  تروص  هب  ( اه باتک  نیا  دوخ  رد  یّتح  ) یتامّدـقم هرود  رد  ، زومآ نابز  هک  تسا  یهیدـَب.تسا  هدـش  سیردـت 

رد هدیجنسن  تروص  هب  یتّنس  هاگدید  نتشاد  رب  هوالع  ، يروتسد ثحابم  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نیاربانب.تسا  هدش  انشآ  یسراف 
.تسا هدش  هدناجنگ  سرد  ره 

ریغ زومآ  یـسراف  چیه  هک  تسا  راکـشآ.دراد  يداقتعا  یـسایس و  يوب  گنر و  ّدح  زا  شیب  موس  دـلج  رد  هژیو  هب  بختنم  نوتم  .4
جیسب اب  ییانشآ  ای  « یگنهرف بالقنا  » یخیرات موهفم  نتسناد  هب  يزاین  ، نابز شزومآ  هیلّوا  لحارم  رد  ( ناملسمریغ ای  ناملـسم  ) یناریا

.دنادب...و كاشوپ  ، اه هویم  ، یگدنز طیحم  ، تعیبط هرابرد  ار  تاغل  يرایسب  تسا  مزال  اّما  ، درادن یگدنزاس  داهج  و 

.تسا هدش  هدیچ  مه  رانک  مشش  ات  لّوا  تادّلجم  رد  بیترت  مظن و  نودب  هدشن و  میظنت  لکشم  هب  ناسآ  زا  یسرد  ياه  نتم  .5

همـشچرس یجراخ  نابز  شزومآ  رد  مزال  شناد  نتـشادن  زا  یگمه  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  هعومجم  نیا  رد  زین  يرگید  تالکـشم 
دنمـشور انامه  هعومجم  نیا  بیع  نیرتگرزب  نیاربانب  ؛ قیقحت هن  دـنا  هدـش  هتـشون  هبرجت  ساـسارب  اـه  باـتک  نیا  هک  ارچ  ؛ دریگ یم 

.تسا نآ  ندوبن 

( دلج  2) یسراف نابز  شزومآ  -14

ارهّزلا هعماج  : ّفلؤم

1385، لّوا پاچ 

.هحفص  302  ، مالسلا اهیلع  ارهّزلا  هعماج  تاراشتنا  ، مق

شزومآ روما  ناسّردم  زا  یعمج  تّمه  هب  ، دلج ود  رد  یسراف  ِنابز  شزومآ 
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نینچ نآ  فیلأت  دـنور  هرابرد  باتک  همّدـقم  رد.تسا  هدیـسر  پاچ  هب  فیلأت و  مق  رهـش  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهّزلا  هعماج  لـلملا  نیب 
اهیلع ارهّزلا  هعماج  للملا  نیب  روما  ياهزاین  اب  ، هنیمز نیا  رد  دوجوم  ياـه  باـتک  رگید و  شزومآ  زکارم  ياـه  هبرجت  :» هدـش هراـشا 

لاس نیدنچ  هبرجت  زا  سپ  نونکا.دـش  هدامآ  لاس 78  رد  یـسراف  نابز  شزومآ  باتک  زا  دّلجم  ود  تفرگ و  رارق  مه  رانک  مالـسلا 
«. تفرگ رارق  رظن  دیدجت  یبایزرا و  دروم  رگید  راب  شالت  نآ  لصاح  ، سیردت

يابفلا فورح  لوا  دلج  رد.تسا  یسراف  يابفلا  شزومآ  نآ  عوضوم  تسا و  هحفص  رد 106  سرد  هدزاود  لماش  باتک  لوا  دلج 
هدـش ّبترم  ناتـسبد  لّوا  یـسراف  باـتک  رد  فورح  سیردـت  شور  بیترت  هـب  لوادـج و  رد  تاـملک  عـیطقت  تروـص  هـب  یـسراف 

هـس ادتبا  ، فرح ره  رد  (. آ-ب-ن-د-ر :) لاثم يارب.تسا  هدش  شیپ  سپ و  هکلب  ، هدـشن تیاعر  بیترت  نامه  ًاقیقد  یهاگ  هتبلا.تسا 
فورح هب  عیطقت  ، لودج رد  هژاو  سپـس  ؛ تسا هدش  هتـشون  يریوصت  تروص  هب  ، دراد دوجو  نآ  رد  سیردـت  دروم  فرح  هک  هملک 
تاـکن اـه  سرد  يـال  هبـال  رد.تـسا  باـتک  نـیا  جــیار  تاـنیرمت  زا  فورح  بـیکرت  عـیطقت و  ، رارکت ياــه  نـیرمت.تسا  هدــش 

سرد و رد 12  زین  باتک  مود  دـلج.تسا  هدـش  هدـناجنگ  زین...و  هاتوک  یلاؤس  تالمج  «، نیا »و« نآ » هراشا ریامـض  دـننام  ، يروتـسد
لاوـــــــحا : زا دـــــــنا  تراـــــــبع  بــــــیترت  هـــــــب  اـــــــه  سرد  نیواـــــــنع.تسا  هتفاـــــــی  شراـــــــگن  هحفـــــــص   266

.هتشذگ ياه  سرد  رب  يرورم  تفص و  (، 3) لعف (، 2) لعف (، 1) لعف (، 2) نامز (، 1) نامز ، لیاسو ، ناکم ، گنر ، لغش ، هراشا ، یسرپ

یم شزومآ  ار  ناگژاو  دیفـس  هایـس و  ریواصت  ساسارب  باتک.دوش  یم  هتخیمآ  مه  هب  یناـگژاو  يروتـسد و  ثحاـبم  مود  دـلج  رد 
هتفای رییغت  یکدـنا  هک  تسناد  یناهج  زکرم  ياـه  باـتک  يود  کـی و  دـلج  زا  يرادربوگلا  یعون  هب  ناوت  یم  ار  باـتک  نیا.دـهد 

.تسا
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سرد هب  هملک  نآ  دورو  ِزاوج  ، يا هملک  رد  ادص  کی  دوجو  اهنت  تسین و  یّصاخ  مظن  ساسا  رب  نآ  رد  یـسراف  ياه  هژاو  شزومآ 
رد دی  هملک  دننام  ) دیـشک يریوصت  اهنآ  يارب  دوش  یمن  هک  یناگژاو  ای  یعازتنا  تاملک  هاگ  هک  تسا  هدش  ثعاب  هلئـسم  نیا.تسا 

تبث يریوصت  چـیه  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ، ریواـصت هب  طوبرم  هناـخراهچ  رد  هک  دـیایب  زین  هحفـص 89) رد  ددـع  هلیح و  هحفص 88 و 
تاحیـضوت هب  زاین  تسا و  لکـشم  لّوا  مدـق  رد  اهنآ  ياـنعم  سیردـت  هک  یعازتنا  تاـملک  اـی  یبرع  تاـملک  نینچمه.تسا  هدـشن 

(. هحفص 50 رد  ّرثَدم  دومث و  دننام  ) تسا هدمآ  اه  سرد  رد  ، دراد يدایز 

باتک ياهتنا  رد.دراد  یناوارف  تاداریا  هکلب  ؛ تسین نآ  هب  دـنبیاپ  ًاقیقد  اّما  ، هدـش کـیدزن  میقتـسم  شور  هب  دـنچره  ، زین باـتک  نیا 
یملع شزرا  باتک  نیا  هتفر  مه  يور.تسا  هدشن  هدافتـسا  نآ  شراگن  رد  يا  هطـساو  نابز  چـیه  زا.تسا  هدـماین  ناگژاو  تسرهف 

.دنک یم  ور  هبور  یناوارف  تالکشم  اب  ار  زومآ  نابز  مّلعم و  ، سیردت دنور  رد  درادن و 

( نانابز برع  يارب  یسراف  شزومآ  ) یسراف هداس  هلمج  -15

بشرذآ یلعدّمحم  : ّفلؤم

1383، موس پاچ 

.هحفص  160، يدُهلا یللملا  نیب  تاراشتنا  ، نارهت

رد هطـساو  ناـبز.تسا  هتـشون  يروس  ِنازومآ  یـسراف  زاـین  هب  هّجوـت  اـب  ار  باـتک  نیا  ، نارهت هاگـشناد  داتـسا  ، بشرذآ یلعدـمحم 
.تسا هدش  هداد  قیبطت  يزاوم  تروص  هب  ، نآ یبرع  ياه  لداعم  اب  یسراف  تالمج  ِتخاس  ِنیناوق  هیّلک  تسا و  یبرع  ، نآ

تراظن هب  زاین  ، يریگدای لحارم  مامت  رد  هدش و  هتشون  زجوم  هنوگ  هب  باتک 
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- روتسد یتّنس  هویـش  هدشن و  هدافتـسا  نآ  رد  يریوصت  چیه.دراد  یـسراف  هب  یبرع  هنابز  ود  تغل  گنهرف  زا  هدافتـسا  مّلعم و  لماک 
ناوـنع سرد  ره  رد.تسا  هدـمآ  یبرع  لکـش  هب  ، یـسراف لداـعم  نتـشاد  دوـجو  اـب  تاـغل  رتـشیب.تسا  نآ  يدربراـک  شور  همجرت 

تفـص و ، هیلا فاـضم  فاـضم و  ، هیمـسا هـلمج  (2) سرد ؛ هیمـسا هلمج  (: 1) سرد : ًـالثم ؛ تسا يروتـسد  ِثحبم  ناوـنع  ناـمه  ، سرد
....و فوصوم 

سرد باتک.تسا 27  نتم  هب  طوبرم  ناونع  ، اه سرد  نیوانع  مهدـجه  سرد  زا  دوش و  یم  مامت  مهدـفه  سرد  ات  يروتـسد  تاکن 
تفگ يوگلا  دنچ  دراد و  يا  هملاکم  نتم  ، ینایاپ سورد.دنا  هدش  سابتقا  ناتسبد  یـسراف  یـسرد  بتک  زا  اه  نتم  همه  ًابیرقت.دراد 
تسا هدش  یحارط  همجرت  يروتـسد و  شخب  ود  رد  یبرع  نابز  شزومآ  ياه  باتک  هویـش  هب  همه  اه  نیرمت.دهد  یم  هئارا  ار  وگو 

.دزادرپ یم  هاتوک  ياه  نتم  تالمج و  همجرت  يروتسد و  ثحابم  نیرمت  هب  هک 

ای سرد  لّوا  ، دیدج تاغل  يانعم  هاگ.تسا  هدـمآ  اهنآ  یبرع  لداعم  اب  بلغا  تاغل  يانعم  تسا و  ناگژاو  تسرهف  دـقاف  باتک  نیا 
هـضرع رازاب  هب  هتفرـشیپ  ات  يدتبم  زا  دلج  جنپ  رد  باتک  نیا  ًارهاظ.تسا  هدش  هئارا  زتنارپ  لخاد  سرد و  لالخ  رد  هملک  يولج  رد 

.متفای ار  نآ  دلج  کی  اهنت  نم  هک  هدش 

هیسرافلا هغّللا  یف  همّدقم  -16

یثار نسحم  : ّفلؤم

1379، لوا پاچ 

.هحفص  220، یسراف تایبدا  نابز و  شرتسگ  ياروش  ، نارهت

يروتـسد یهاگدید  اب  باتک.دراد  لصف   8، هدـش هتـشون  یبرع  ياهروشک  رد  یـسراف  نابز  ناگتخومآ  شناد  يارب  هک  باـتک  نیا 
رثن رعش و  زا  نآ  ِنوتم  هدش و  هتشون 
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تسا یبرع  هب  همه  اه  سرد  حیضوت.تسا  سرد  ره  رد  ثحب  دروم  ثحبم  نامه  اه  سرد  نیوانع.تسا  هدش  باختنا  یسراف  یبدا 
.تسا هدمآ  یسراف  هب  اه  لاثم  اهنت  و 

هیسرافلا صوصّنلا  دعاوقلا و  -17

دایصلا یطعملادبع  داؤف  روتکدلا  : ّفلؤم

.م 1986 .ق  1406

.هحفص  360، هیبرعلا هضهنلاراد  ، توریب

اه تهابش  دنک و  یم  زاغآ  ناملسم  نانابز  برع  يارب  « یسراف نتخومآ  موزل  » هرابرد لّصفم  يا  همّدقم  اب  ار  دوخ  باتک  دایص  رتکد 
ادتبا زا  ، نانابز برع  هب  یسراف  شزومآ  ياه  باتک  رگید  قایس  هب  باتک.درامـش  یمرب  ار  برع  ناریا و  یگنهرف  لباقتم  ياهزاین  و 

شخب ود  هب  باتک.تسا  یبرع  هب  همه  ، تانیرمت ناونع  اه و  سرد  نتم  رد  يروتسد  تاحیـضوت  ، همّدقم.تسا هدش  هتـشون  یبرع  هب 
.تسا هدش  میسقت 

نآ توافتم  ظّفلت  طّخلا و  مسر  ياه  توافت  ، فرح ره  دروم  رد  تسا و  یسراف  يراتـشون  ياه  هناشن  طّخلا و  مسر  رد  « لّوالا مسق  »
مود شخب  رد  نآ  زا  سپ  ؛ هدـش هدروآ  زین  ییاه  لاثم  ، دروم ره  يارب.تسا  هدـش  نایب  نآ  ظّفلت  هویـش  یبرع و  يابفلا  اب  هسیاـقم  رد 

ناونع هب  دـناوت  یم  هک  تسا  هدروآدرگ  ، تسا فلتخم  تاعوضوم  نیواـنع و  لـماش  هک  ار  ناـگژاو  زا  يا  هعومجم  « لوـالا مسق  » زا
ندـب : تسا ریز  رارق  هب  اـه  سرد  نیا  نیواـنع.دریگرارق  برع  نازومآ  ناـبز  هدافتـسا  دروـم  یبرع  هب  یـسراف  زا  ییادـتبا  هماـن  تغل 

یـسراف روتـسد  تاکن  همه  ، همادا رد.تاناویح  تاج و  هویم  ، اه يزبس  ، اهاذـغ ، تیبرت میلعت و  ، هناـخ ، هداوناـخ ، ناـسنا تافـص  ، ناـسنا
.تسا هدش  هتفرگرب  هّرمزور  نابز  زا  روتسد  هب  طوبرم  ياه  لاثم  ؛ تسا هدش  هداد  شزومآ  یبرع  نابز  هب  یتّنس  روتسد  ساسارب 
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هدش و هدیزگرب  روثنم  موظنم و  یـسراف  نتم   109، دراد مان  « هیـسرافلا صوّصنلا  دوش و« یم  زاغآ  هحفص 173  زا  هک  « یناّثلا مسق  » رد
رد هک  تسا  یبولطم  همان  هژاو  « صوصنلا یف  هدراولا  ظافلألا  مجعم  » .تسا هدـش  انعم  یبرع  هب  نآ  راوشد  تاـغل  ، نتم ره  يادـتبا  رد 

.تسا هدش  هداد  بیترت  اهنآ  ياه  هشیر  لاعفا و  ،و  فورح تافص و  ءامسا و  لماش  ، اّزجم شخب  ود 

یسراف بدا  نابز و  شزومآ  ینابم  -18

وجمزر نیسح  : ّفلؤم

2000م .ش  1378

.هحفص  296، باجنپ هاگشناد  یسانشرواخ  هدکشناد  یسراف  هورگ  ، روهال

تساوخرد هب  ناتسکاپ  روهال  رد  یسودرف  هاگشناد  داتسا  ، وجمزر نیسح  تماقا  هرود  رد  یسراف  بدا  نابز و  شزومآ  ینابم  باتک 
رویز هب  ، یماظن نیّدلا  نیعم  رتکد  رغصا و  باتفآ  رتکد  مامتها  یعس و  هب  تسا و  هدمآ  رد  شراگن  هب  باجنپ  هاگشناد  یسراف  هورگ 

اب نابز  ودرا  ناگتخومآ  یـسراف  ییانـشآ  ، نآ زا  فدـه.دراد  لصف  تشه  تسا و  یـسراف  نابز  هب  باتک.تسا  هتـشگ  هتـسارآ  عبط 
یـسانش کبـس  یبدا و  عاونا  ياه  باتک  عون  زا  صاخ  یتروص  ار  نآ  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  ؛ تسا یـسراف  تایبدا  نابز و  ینابم 

یفرعم يارب  نآ  یلصا  نیوانع  ، اج نیا  رد  هک  تسا  هدرک  رکذ  ار  لصف  ره  تاعوضوم  ، تسرهف رد  هدنسیون.دروآ  رامش  هب  یـسراف 
: دوش یم  رکذ  باتک  ياوتحم  ندش  نشور  و 

؛ نآ شزومآ  لحارم  شور و  ، یسراف نابز  : لّوا لصف 

؛ هّراق هبش  ياه  هاگشناد  رد  نآ  میلعت  شور  یسراف و  نابز  : مود لصف 

؛ هّراق هبش  رد  هژیو  هب  ، نیمز قرشم  رد  نآ  هنیشیپ  رابتعا و  ، یسراف تایبدا  : موس لصف 
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؛ ناهج یبدا  رومان  نارظن  بحاص  رظن  زا  نآ  ناگرزب  یسراف و  تایبدا  تمظع  : مراهچ لصف 

؛ رضاح هنمزا  ات  میدق  زا  ناریا  تایبدا  خیرات  يامنرود  : مجنپ لصف 

؛ يرعش ياه  بولسا  اب  اوتحم  کبس و  ظاحل  زا  یسراف  رعش  : مشش لصف 

؛ بلاق اوتحم و  ، عون ظاحل  زا  یسراف  رثن  : متفه لصف 

(. رصاعم میدق و  ) نانآ راثآ  یسراف و  بدا  ناگرزب  : متشه لصف 

.تسا بسانم  ، یلاع شزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد  رد  یسراف  نابز  شزومآ  یلاع  ياه  هرود  يارب  اهنت  باتک  نیا 

ناسآ یسراف  -19

يداگرازاپ نیدلاءالع  : ّفلؤم

1385: لّوا پاچ 

.هحفص  530، امنهر ، نارهت

لاس لهچ  درک و  رشتنم  لاس 1346ش  رد  ار  نآ  يداگرازاپ  هک  تسا  یسیلگنا  قیرط  زا  یسراف  باتک  یلیمکت  تروص  ، باتک نیا 
.دیسر پاچ  هب  امنهر  تاراشتنا  طّسوت  هتسارآ  رایسب  یلکش  هب  ناسآ  یسراف  مان  اب  نآ  يدلج  جنپ  هرود  ، دعب

پاچ رد  ریخأت  اّما  ، دوش یم  زاغآ  یسیلگنا  قیرط  زا  یسراف  باتک  اب  ، نانابز یـسراف  ریغ  هب  یـسراف  نابز  شزومآ  هچخیرات  دنچره 
يارب یملع  يزیر  همانرب  مدـع  یهّجوت و  یب  هدـنهد  ناـشن  ( دوب هداد  لاس 1346ش  رد  ار  نآ  لوق  هدنـسیون  هک  ) نآ ياهدـلج  همه 

میقتسم و شور  ار  باتک  نیا  شور  ، همّدقم رد  هدنسیون.تسا  بالقنا  زا  شیپ  ياه  لاس  رد  یـسراف  نابز  شزومآ  شرتسگ  دشر و 
نابز هب  تاغل  همه  همجرت  هدشن و  تیاعر  بلطم  نیا  لاس 1385ش  پاچ  رد  اّما.درادن  هطساو  نابز  هک  دنک  یم  یفّرعم  یعیبط 
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هدش هتشون  یـسیلگنا  نابز  هب  هک  دراد  مّلعم  يامنهار  دلج  کی  تسا و  يدلج  جنپ  هرود  کی  ناسآ  یـسراف.تسا  هدمآ  یـسیلگنا 
يانغ ،و  پاچ تیفیک  رظن  زا.تسا  نآ  هارمه  هب  زین  یتوص  هدرـشف  حول  راون و  دراد و  هحفـص  هتفر 530  مه  يور  باـتک  نیا.تسا 

.دروآ رامش  هب  یسراف  نابز  شزومآ  باتک  نیرتهب  ار  نآ  ناوت  یم  ریواصت 

تالمج یفنم و  تبثم و  يربخ  هداس  تالمج  ، هسلج جنپ  رد  يراتفگ  - يرادینـش شور  هب  نامّلعم  دـنک  یم  داهنـشیپ  لّوا  باتک  رد 
همّدـقم رد  نآ  تاحیـضوت  هدـشن و  هدرمـش  اه  سرد  رامـش  رد  لّوا  هسلج  جـنپ.دنهد  شزومآ  ءایـشا  هب  هراشا  تروص  هب  ار  یلاؤس 

.دنراد یسیلگنا  يراگناوآ  ، یسراف تالمج.تسا  هدش  هدروآ  مّلعم  يارب  یسیلگنا و  هب  باتک 

: لاثم

man yek ketab daram مراد. باتک  کی  نم 

?to chand ketab dari يراد ؟ باتک  دنچ  وت 

to do ketab dari يراد. باتک  ود  وت 

اه سرد  ًالمع  کی  سرد  زا.تسا  هدش  هداد  شزومآ  زین  شش  ات  کی  دادعا  یلعاف و  ریامض  ، تسا یهافـش  هک  لّوا  هسلج  جنپ  رد 
هملک ، تـــسار هـــب  پـــچ  زا  ، سرد ره  رد  دوـــش و  یم  هـــئارا  تاـــغل  فورح و  شزوـــمآ  یهافـــش و  راـــک  ِتمــــسق  ود  رد 

.دوش یم  هئارا  هملک  یسیلگنا  لداعم  ریوصت و  ، يراگناوآ ، یسراف

ربا --- cloud-abr هنومن :

هـسلج جنپ  (و  سرد رد 7  دراد و  هحفــص  باتک 73  نیا.دـبای  یم  همادا  (1) باتک ّلک  رد  نآ  ياهادـص  یـسراف و  ياـبفلا  شزومآ 
هدش هداد  ياج  یـسیلگنا  نابز  هب  يروتـسد  هتکن  کی  اه  سرد  زا  یـضعب  رد  (2)و(3) باتک رد.تسا  هدش  هئارا  ( یتامّدـقم یهافش 

اه گنَر  (3) سرد ، ردصم (2) سرد ، هنازور همانرب  (1) سرد.تسا
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....و تفص  (6) سرد ، لابتوف (5) سرد ، ییاذغ هدعو  راک و  (4) سرد یشاقن  و 

هدـش هداد  یـسیلگنا  هب  تاغل  هنماد  نوتـس  رد  ناگژاو  ياـنعم  دـیآ و  یمن  ناـیم  هب  ینخـس  ناـبز  روتـسد  زا  رگید  و 5، دـلج 4  رد 
یعوضوم و تروص  هب  ناگژاو  شزومآ  هب.تسا  هتفر  راک  هب  لّوا  باتک  هس  زا  رتمک  یسیلگنا  هطساو  نابز  ، باتک ود  نیا  رد.تسا 

.تسا هدش  رارکت  سرد  ره  رد  نتم  كرد  يروتسد و  تالاؤس.تسا  هدش  هّجوت  اه  نتم  رد  یناریا  تیموق  گنهرف و  شزومآ 

مّلعم يامنهار  باتک  رد  يداگرازاپ.تسناد  دوخ  يداهنشیپ  شور  هب  هدنـسیون  ندوبن  دنبیاپ  ناوت  یم  ار  باتک  نیا  داریا  نیرت  مهم 
دنمزاین هک  تسا  میقتـسم  شور  رب  ینتبم  ًاتدـمع  هرود  نیا  :» دـیوگ یم  باـتک  سیردـت  هویـش  هراـبرد  ، تسا یـسیلگنا  ناـبز  هب  هک 

«. تفرگ کمک  يرگید  نابز  چیه  ای  یسیلگنا  زا  دیابن  سیردت  دنیارف  رسارس  رد  تسا و  یسراف  نابز  زا  هدافتسا 

دنادب دنبیاپ  ار  دوخ  مّلعم  هک  مه  دنچره  اریز  ؛ دشاب هدماین  نآ  رانک  رد  تاغل  يانعم  هک  دوب  دهاوخ  يدربراک  یلاح  رد  نخـس  نیا 
هدش و هتـساک  ریواصت  تیمها  زا  ، باتک نتم  رد  همجرت  نتـشاد  اب  اّما  ، دـیوگن نخـس  یـسیلگنا  زا  ریغ  ینابز  چـیه  هب  سالک  رد  هک 

.تسا هدیسرن  ، تسا میقتسم  شور  هب  سیردت  هک  دوخ  فده  هب  هدنسیون 

يریگ هجیتن 

نابز شزومآ  شرتسگ  دـشر و  هب  ریخا  ياه  لاس  رد  اـم  روشک  ناراکردـنا  تسد  ناداتـسا و  صاـخ  هّجوت  هناـشن  ، دـش هتفگ  هچنآ 
نابز شزومآ  ياه  باـتک  هسفق  هب  یهاـگن  رد  هک  ارچ  ؛ میا هچوک  نیلّوا  مخ  رد  هار و  زاـغآ  رد  زونه  ، همه نیااـب  اـّما.تسا  یـسراف 

اب (. دینک هسیاقم  یسیلگنا  شزومآ  ياه  باتک  اب  ) دنا همجرت  زین  اهنآ  رتشیب  هک  مینیب  یم  ار  ییاه  باتک  كدنا  ، نایجراخ هب  یـسراف 
قیقد هاگن  کی 
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: درمشرب ناوت  یم  نینچ  ار  نانابز  یسراف  ریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  تالکشم 

چیه نودـب  دـناوت  یمن  سّردـم  کی  ، لمع نادـیم  رد  هک  دـنراد  یملع  يداینب و  ییاه  بیع  ، هدـش هتـشون  ياه  باتک  زا  کی  ره  .1
.دنک مادقا  نآ  سیردت  هب  دوخ  ياه  تراهم  اب  دنیزگرب و  ار  هنومن  کی  يرطاخ  هغدغد 

نابز هب  یکانرطخ  رایـسب  ّدـح  رد  ، دـنا هدـش  هتـشون  هدـش  هبرجت  شور  کی  ساـسارب  دنتـسه و  رت  یملع  هک  ییاـه  باـتک  بلغا  .2
یم مـهارف  سیردـت  هـصرع  رد  ار  یناوارف  تالکـشم  هلئــسم  نـیا  دـنراد و  هـیکت  ( یبرع هـب  اـه  ناـبز  برع  يارب  هاـگو  ) یــسیلگنا

اج نیا  رد  ) شزومآ دروم  نابز  زا  یتایّلک  يریگدای  هب  ، دوخ نابز  هب  هّجوت  اب  وجشناد  دوش  یم  بجوم  هطساو  نابز  زا  هدافتسا.دروآ 
یناوارف يرامآ  تاقیقحت  هبرجت.دنک و  هدافتسا  طابترا  يارب  هطـساو  نابز  زا  ، سیردت رما  رد  هتـساوخان  زین  مّلعم  دزادرپب و  ( یـسراف

یم دـصقم  نابز  ناسآ  عیرـس و  شزومآ  زا  عنام  ، یجراخ نابز  سالک  رد  زومآ  نابز  یلـصا  نابز  ندرب  راک  هب  هک  دـنا  هداد  ناـشن 
(. تسا بلطم  نیا  رب  يدییأت  زین  ناریا  سرادم  رد  یسیلگنا  نابز  شزومآ  هلاس  هد  دنچ  هبرجت  ) دوش

ياه باتک  نیودـت  هب  یملع  تاسّـسؤم  ناراکردـنا و  تسد  زا  يرایـسب  ، یـشزومآ تالوصحم  مک  هضرع  ناوارف و  زاین  لـیلد  هب  .3
هتشر نایم  تاعالّطا  دنمزاین  یملع و  یصّصخت و  ًالماک  يا  هلئسم  رما  نیا  نوچ  هک  دنا  هدز  تسد  دوخ  زاین  دروم  یـسراف  شزومآ 

ییـالاب ناگرامـش  هچرگا  هک  تسا  هدـش  يدّدـعتم  راـثآ  شراـگن  بجوـم  یملع  یناـبم  لوـصا و  نیا  هـب  یهاـگآ  مدـع  ، تـسا يا 
.دنتسه يداینب  هدمع و  ياه  فعض  ياراد  اّما  ، دنراد

گنهرف ، لاثم يارب.دـنک  فرطرب  ار  نازومآ  یـسراف  زاین  هک  هدـشن  هتـشون  یباتک  زونه  ، نابز شزومآ  ياـه  هنیمز  زا  يرایـسب  رد  .4
يریوصت ياه  گنهرف.میرادن  ، دشاب نازومآ  یسراف  زاین  يوگ  باوج  ، هتفرشیپ ینایم و  ، یتامّدقم حوطس  رد  هک  یتغل  ياه 
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یسراف نابز  يارب  ، دنیآ یم  رامش  هب  نابز  ناگژاو  زومآدوخ  یعون  ، همجرت هطساو و  نابز  فذح  اب  یشاّقن و  ای  سکع  هلیسو  هب  هک 
.تسا هدشن  نیودت 

زونه.تسا هدـشن  يزیر  همانرب  هتـشون و  ( دـنهد یم  رارق  مه  رانک  رد  ار  ییانعم  هطیح  کی  تاـملک  هک  ) یعوضوم ياـه  گـنهرف  .5
هتــشاد هّجوـت  زوـمآ  یــسراف  ره  هقـالع  راـک و  هـب  هـک  نوگاـنوگ  ياـه  هـنیمز  رد  یــسراف  یــصّصخت  ناــگژاو  گــنهرف  کــی 

تغل ات 3000  دودـح 1500  ًابلاغ  هک  نابز  کی  یمومع  ناگژاو  نتـسناد  رب  هوـالع  ، زومآ ناـبز  ره  : هک نیا  حیـضوت.میرادن  ، دـشاب
ًالثم.تسا دوخ  هقـالع  هفرح و  هنیمز  رد  يا  هژیو  ياـه  تغل  گـنهرف  دـنمزاین  ( تسا ریغتم  مقر  نیا  فلتخم  ياـه  ناـبز  يارب  ) تسا

شزومآ گنهرف و  يانغ  بجوم  دوخ  اه  باتک  عون  نیا  نیودت  هک...و  يرگشیارآ  ، یطایخ ، يرامعم ، یکشزپ ، يزپشآ همان  گنهرف 
.دوش یم  نابز 

هدش هتشون  نایجراخ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  يارب  ًافرص  یـسراف و  نابز  يراتخاس  ياه  ماظن  رب  ینتبم  هک  يروتـسد  ياه  باتک  .6
.تسا هدماین  دوجو  هب  ، دیوگ خساپ  هناگادج  روط  هب  ار  نایوجشناد  ناسّردم و  زاین  هک  يا  هنوگ  هب  ؛ دشاب

هدشن دیلوت  ، دشخب باتـش  ار  شزومآ  رما  دناسرب و  يرای  زومآ  نابز  يرادینـش  يرادید و  مهف  هب  هک  یـشزومآ  کمک  ياهرازبا  .7
حول راون و  ياراد  ، میزومایب یـسراف  ناسآ و  یـسراف  افزآ و  دننام  هدـش  فیلأت  ياه  باتک  زا  هعومجم  دـنچ  طقف  هراب  نیارد  ) تسا

(. دنا یتوص  هدرشف 

مه و راک  زا  بلغا  ، هدرک لمع  ّلقتـسم  روط  هب  کی  ره  ، نآ زا  جراخ  ناریا و  رد  ، یـسراف نابز  شزومآ  تاسّـسؤم  اه و  ناـمزاس  .8
رادرب و هنیزه  ياهاطخ  نومزآ و  هدـش و  رارکت  لصاح  یب  هدـش و  هبرجت  ياهراک  هاگ  نیاربانب.دـنربخ  یب  رگیدـکی  دوجو  زا  هاگ 

نیب یلمع  یملع و  تالماعت  ، رگیدکی هب  تبسن  تخانش  نتشادن  یگنهامه و  مدع  لیلد  هب  دتفا و  یم  قاّفتا  اهراب  اهراب و  ریگ  نامز 
.دوش یمن  رارقرب  تاسّسؤم  نیا 
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رد گنهامه  روط  هب  ات  دـنک  یـسانشزاین  نییبت و  ار  یـسراف  نابز  شزومآ  لئاسم  صاخ  روط  هب  هک  یـصّخشم  یـشزومآ  نوناـق  .9
نـشور بجوم  یـشزومآ  نوناـق  دوجو.درادـن  دوجو  ، دوش يزیر  هماـنرب  نآ  يارجا  يارب  ناریا  زا  جراـخ  رد  یّتح  روشک و  رـسارس 

.دنک دنمفده  رادانعم و  ار  ینامزاس  یتلود و  ، يدرف ياه  شالت  همه  دناوت  یم  دوش و  یم  مهم  راک  نیا  هوجو  ندش 

شزومآ دنیارف  نیب  یگنهامه  هنوگ  چیه  ، یسراف نابز  شزومآ  تاسّسؤم  نایم  رد  دّحتم  دحاو و  ینامزاس  راتخاس  دوبن  لیلد  هب  .10
ناـبز هّسـسؤم  کـی  اـی  هاگـشناد  کـی  رد  هـک  مـیا  هدـید  رایـسب.درادن  دوـجو  نآ  زا  جراـخ  ناریا و  رد  یـسراف  ناـبز  يریگداـی  و 

ود ندنارذگ  اب  ًالثم  نابز و  رب  تسرد  یفاک و  ّطلـست  نودـب  زومآ  یـسراف  تسا و  هدرک  هئارا  ار  صقان  یـشزومآ  سّردـم  ، يزومآ
ای هاگشناد  رد  یلیصحت  رتالاب  عطاقم  هب  یتسرد  نومزآ  چیه  نودب  ، لاسمین دنچ  ای  کی  یط  رد  یسرد  دحاو  رد 6  یتامّدقم  باتک 

فده ندشن  نیمأت  زومآ و  نابز  سّردم و  يدعب  ياه  يراگنا  لهس  بجوم  تسین و  ینتفریذپ  ناونع  چیه  هب  هک  هتشاذگ  اپ  هزوح 
.دوش یم  سرد  نیا  یشزومآ  ياه 

ربتعم ياه  هاگـشناد  رد  نایجراخ  هب  یـسراف  نابز  شزومآ  هتـشر  رد  لیـصّحتلا  غراف  يدایز  دادـعت  ، ریخا ياه  لاـس  رد  دـنچره  .11
روط هب  شخب  نیا  ناسّردـم  ناداتـسا و  بلغا  دوش و  یم  هدافتـسا  اـهنآ  دوجو  زا  رتـمک  ، سیردـت هصرع  رد  ، دـنا هدـش  تیبرت  ناریا 

.دنا هدشن  تیبرت  راک  نیا  يارب  دنزادرپ و  یم  راک  نیا  هب  یقوذ 

اهراک هار 

نابز ناسّردـم  يارب  تسا  مزال  ، تسا نتخومآ  ِدـنمزاین  دوخ  ، دـشاب هک  صّـصخت  زا  یعون  حطـس و  ره  رد  « شزومآ » هک اج  نآ  زا  .1
اب هک  یناسک  همه  یسراف و 
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میلعت و یناـبم  ، یـسانش ناور  : دـننام ، نوگاـنوگ ياـه  هـنیمز  رد  یموـمع  یتـیبرت  یـشزومآ و  ياـه  هرود  ، دـنراد طاـبترا  ناـیجراخ 
هلئسم نیا.ددرگ  رازگرب...و  یشزومآ  يرو  هرهب  ياه  شور  ، للم گنهرف  اب  ییانشآ  ، یـشزومآ يژولونکت  ، يراد سالک  ّنف  ، تیبرت

.دوش یم  لماش  زین  ار  « نایجراخ هب  یسراف  نابز  شزومآ  » هتشر نالیصّحتلا  غراف 

هب نایجراخ  هب  یـسراف  نابز  شزومآ  هب  طوبرم  ياه  تیلاّعف  هدنهد  نامزاس  هدـننک و  گنهامه  ياروش  کی  هک  دراد  ترورـض  .2
ات ، دنک تراظن  روشک  زا  جراخ  رد  یّتح  ناریا و  رد  یسراف  نابز  شزومآ  لحارم  همه  رب  ینوناق  یمـسر و  تروص  هب  ات  دیآ  دوجو 

.دوش یتاعالّطا  یملع و  ینابیتشپ  ، هدرک یشزومآ  ياهدرادناتسا  تیاعر  هب  فّظوم  ار  دوخ  ، یشزومآ زکرم  ره  ، لالقتسا نیع  رد 

دـمآراکان و ياهورین  يریگراک  هب  زا  ات  دـشاب  هتـشاد  تراظن  یـشزومآ  ياضف  باتک و  ، داتـسا باـختنا  رما  رب  دـیاب  ، قوف ياروش  .3
.دوش يریگولج  صقان  شزومآ 

یـسراف دـنا  هتـسناوت  هک  یتاسّـسؤم  سرادـم و  يارب  ار  يزوـمآ  ناـبز  هرود  ناـیاپ  هب  طوـبرم  كرادـم  دـیاب  اروـش  نیا  نینچمه  .4
بولطم ریـس  زا  ناـنیمطا  زا  سپ  هیهت و  درادناتـسا  ناـسکی و  تروـص  هب  ، دـننک تیبرت  یناـبز  بوـلطم  ياـه  ییاـناوت  اـب  ینازوـمآ 

.دوش رداص  مزال  كردم  اهنآ  ّطلست  رادقم  رد  ّتقد  اب  زومآ  نابز  یبایشزرا  یشزومآ و 

یسراف نابز  زا  همجرت  ای  سیردت  هب  دوخ  روشک  رد  ، دنزومآ یم  یسراف  ناریا  رد  هک  یناسک  رتشیب  هک  تسا  نیا  داهنشیپ  نیا  لیلد 
یفاک مزال و  یگنهرف  ینابز و  شناد  ناگتخومآ  یـسراف  نیا  زا  يرایـسب  هک  یتقو  تسا  نکمم  هنوگچ  رما  نیا  ؛ دنوش یم  لوغـشم 

عون یـشزومآ و  زکارم  رابتعا  یعون  هب  دـناوت  یم  درادناتـسا  ربتعم و  كرادـم  رودـص  نایجراخ و  شزومآ  رب  تراـظن  !؟ دـنرادن ار 
.دهد ناماس  میقتسم  ریغ  تروص  هب  ار  روشک  زا  جراخ  ياه  تیلاّعف  دنک و  دییأت  ار  اهنآ  یملع  كردم 

نابز شزومآ  شرتسگ و  ياروش  دننام  ، طوبرم ياهداهن  ، دراد ترورض  .5
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ار شقن  نیرتشیب  هک...و  هیملاعلا  یفطصملا  هعماج  ، یلاع شزومآ  تاّسسؤم  اه و  هاگشناد  ، یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  ، یسراف
هدرشف ياه  حول  هیهت  هنیمز  رد  هژیو  هب  ، یشزومآ تالوصحم  عاونا  دیلوت  يارب  ، دننک یم  افیا  نایجراخ  هب  یـسراف  نابز  شزومآ  رد 

ار یّـصاخ  ریبادـت  ، یـسراف نابز  شزومآ  نوگانوگ  فادـها  فلتخم و  حوطـس  يارب  نشیمینا  ملیف و  تروص  هب  يریوصت  یتوص و 
.دننک نیمأت  ار  یگنهرف  يراذگ  هیامرس  نیا  یلام  عبانم  دنشیدنیب و 

اب ، تصرف نیرت  هاتوک  رد  ات  دوش  هتـساوخ  ، دـنراد ار  مزـال  هبرجت  شناد و  هنیمز  نیا  رد  هک  یـسراف  ناـبز  ناسّردـم  ناداتـسا و  زا  .6
دـشاب یجراخ  ياه  نابز  شزومآ  زور  شناد  اب  قباطم  هتـشاد و  ییاراک  لمع  هطیح  رد  هک  ییاه  باتک  دوخ  تامولعم  زا  هدافتـسا 
دهاوخ ناسآ  سیردت  فلتخم  فادها  يارب  اهنآ  نایم  زا  باختنا  ، دشاب رامشرپ  شزومآ  يارب  دوجوم  ياه  باتک  رگا.دننک  فیلأت 

.دوش یم  هدرمش  اه  تیلاّعف  هنوگ  نیا  رد  تفرشیپ  ياه  هار  نیرت  عیرس  زا  یکی  ، اه باتک  يانغ  هک  ارچ  ؛ دوب

دیآ و دوجو  هب  يا  هژیو  تیساّسح  دیاب  نازومآ  یـسراف  ینابز  ِشناد  ِشجنـس  ياه  شور  يزاس و  نومزآ  ّمهم  هلئـسم  هب  تبـسن  .7
یـشزومآ ِحطـس  یبایزرا  يارب  بسانم  « عجرم كالم  » ياه نومزآ  یـشزومآ و  تاسّـسؤم  يارب  « عجرم راجنه  » فلتخم ياه  نومزآ 

فرط زا  بوـخ  راـک  يارب  بساـنم  تباـقر  داـجیا  نمـض  اـت  دوـش  مـهارف  يزوـمآ  یـسراف  ِتاسّـسؤم  زکارم و  نازوـمآ و  یـسراف 
.میوش رادروخرب  زین  یللملا  نیب  يا  ههجو  زا  ، سرادم
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يروتسد ياه  تخاس  ناگژاو و  رب  هیکت  اب  مالک و  یقطنم  یهد  نامزاس  شور  اب  یسراف  نابز  شزومآ  -2

همّدقم

شخب راــهچ  رد  یناــبز  رــصانع  رتــهب  هـچ  ره  هـئارا  يارب  ار  یــشور  ، ریگارف يدــنب  هتــسد  کــی  اــب  اــت  مـینآرب  شخب  نـیا  رد 
ییاراک فلتخم  حوطس  رد  نازومآ  نابز  رتشیب  يارب  شور  نیا  هچ  رگا.میهد  هئارا  یـسراف  نابز  ییانعم  يروتـسد  ، یناگژاو ، ییاوآ

ره رد.میا  هـتفرگ  رظن  رد  مـلپید  شناد  حطـس  اـب  لاـس و  یّنـس 15  لقاّدـح  اب  نازومآ  یـسراف  ار  دوخ  كالم  اـج  نیا  رد  اـّما  ، دراد
نایم مولع  فلتخم  ثحابم  یسانش و  ناور  شناد  ياهدرواتسد  زا  هدافتسا  اب  سپـس  ؛ دوش یم  یـسررب  سیردت  ياهزاین  ادتبا  ، شخب
هدش یعـس.تخادرپ  میهاوخ  ثحبم  ره  يارب  هنیهب  سیردت  ياه  شور  هئارا  هب  ، شرورپ شزومآ و  یـسانش و  نابز  دننام  يا  هتـشر 

شخب دـننام  ، ثحاـبم زا  یـضعب  هب.ددرگ  يریگولج  ههبـش  داـجیا  ماـهبا و  زا  اـت  دوـش  هدز  لاـثم  هنوـمن  دـنچ  دروـم  ره  يارب  تسا 
سرد حرط  هنومن  کی  زین  لصف  نیا  نایاپ  رد.تسا  هدوب  شور  نیا  رد  نآ  ناوارف  تیمها  لیلد  هب  هک  هدـش  هتخادرپ  رتشیب  ، ناگژاو

يا هنومن  هک  هدش  هئارا 
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.دهد یم  هئارا  ار  يروتسد  ياه  تخاس  ناگژاو و  رب  هیکت  اب  ، یعوضوم تروص  هب  مالک  یقطنم  یهد  نامزاس  شور  زا  لماک 

یسراف نابز  ياهاوآ  شزومآ 

هلحرم رد  هچ  ار  اوآ  کـی  یّتـح  زوـمآ  ناـبز  رگا  هک  ارچ  ؛ دور یم  رامـش  هب  ناـبز  شزوـمآ  رد  شخب  نـیرت  مـهم  اـهاوآ  شزوـمآ 
هب یـسراف  نابز  رد.دوب  دـهاوخن  یجراخ  نابز  ندـناوخ  تسرد  هب  رداق  رگید  ، دریگب دای  طلغ  هب  ، نتـشون هلحرم  رد  هچ  ندـناوخ و 
اب ینعی  ) رظن دروم  یّنس  هورگ  يارب  تسا  مزال  نیاربانب.تسا  لکـشم  يا  هزادنا  ات  اهاوآ  شزومآ  راک  ، یبرع ياه  هناشن  دوجو  لیلد 

يراتفگ و لکش  رد  مه  ، یسراف نابز  ياهاوآ  نیرمت  هب  هسلج  هس  مک  تسد  (، یسراف يابفلا  اب  ییانـشآ  نودب  ملپید و  شناد  حطس 
: زا دنا  ترابع  یسراف  نابز  ییاوآ  شخب  فادها.دوش  هداد  صاصتخا  يراتشون  تروص  هب  مه 

؛ یسراف يابفلا  يراتشون  ياه  هناشن  تخانش  ( فلا

؛ اهادص فورح و  همه  لماک  قیقد و  ظّفلت  ب)

؛ اه نآ  ندینش  ماگنه  هب  تاوصا  تخانش  ج)

.ندناوخ نتشون و  هلحرم  رد  یسراف  نابز  ياه  هناشن  اهاوآ و  بیکرت  ییاناوت  د)

اه هناشن  تخانش 

طسو ، لّوا رد  یخرب  دنراد و  يراتشون  لکش  کی  اهنت  «د،ذ،ر،ز،ژ» دننام اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  فرح   32 یسراف نابز  ياه  هناشن 
هدش یسراف  دراو  یبرع  زا  فورح  زا  يدادعت  یسراف  نابز  رد  «. «ب»و«ع دننام : دنوش یم  هتشون  یتوافتم  ياه  لکش  هب  ، هملک رخآ  و 

هدافتسا اهنآ  زا  یبرع  ياه  هملک  نتشون  يارب  هک  تسا 

ص:148

نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


نابز دراد  ترورـض  نیاربانب.دنوش  یم  هتـشون  لکـش  نامه  هب  طخ  رد  اّما  ، تسین یبرع  ظّفلت  ِدننام  اهنآ  ظّفلت  هک  نیا  اب  دوش و  یم 
صیخشت ، یسراف ّطخ  اه و  هژاو  یسیون  تسرد  رب  هوالع  هک  ارچ  ؛ دنشاب انشآ  یسراف  نابز  رد  اهنآ  يادص  فورح و  نیا  اب  نازومآ 

.دوش (1) یم  زین  یسراف  رد  لیخد  یبرع  تاملک  تخانش  بجوم  اهنآ 

یسراف نابز  ییاوآ  شخب  شزومآ  رد  مهم  تاکن 

زا سپ  زومآ  نابز  دوش و  ظّفلت  مّلعم  فرط  زا  هناگادج  تروص  هب  فورح  همه  دیاب  یسراف  نابز  ییاوآ  ياه  تروص  شزومآ  رد 
هارمه نتشون  اب  ار  يریگدای  دیاب  ، شزومآ لحارم  همه  رد.دنزومایب  ار  نآ  نتـشون  شور  سپـس  هدرک و  رارکت  ار  اهنآ  ، قیقد ندینش 

.درک

نینچمه.تخاس هملک  اهنآ  اـب  درک و  نیرمت  ، ندرک بیکرت  نوگاـنوگ  ياـه  شور  هلیـسو  هب  ار  اهادـص  دـیاب  رتشیب  نیرمت  يارب  .1
.دنوش انشآ  نیونت  هزمه و  ، دیدشت دننام  يراتشون  رگید  میالع  اب  نآ  زا  سپ  دیاب  نازومآ  نابز 

یفلتخم ياه  لکش  ًالثم.دوش  هداد  شزومآ  زین  اهطختسد  رد  فرح  ره  يراتـشون  فلتخم  ياه  هنوگ  ، شراگن رد  دراد  ترورـض  .2
بلغا هک  «س»و«ش» دننام يراد  هنادند  فورح  نینچمه  «. «ك فرح نتـشون  ياه  هویـش  ای  دوش و  یم  لصاح  اه  هطقن  لاصّتا  زا  هک 

.دنوش یم  هتشون  هنادند  نودب 

دیدـج طّخلا  مسر  اب  دـیاب  دوش  یم  ظّفلت  «ي» تروص هب  تکرح  ناـیب  «ه» هب موتخم  ِتاـملک  لاـصتا  رد  هک  هفاـضا  هرـسک  يادـص  .3
.نم هناخ  : نم هناخ  : ًالثم.دوش هداد  شزومآ 

ص:149

یبرع هـب  یـسراف  ناـبز  شزوـمآ  ، ییاـقب نیرــسن  : ك.ر ؛ یبرع یــسراف و  طـخلا  مـسر  ياـه  تواـفت  اـه و  تهابــش  يارب  ( . 1 - ) 1
،ص27. نانابز
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ار ندناوخ  دناوت  یم  «ي» نتـشون ، زین ؛ تسین زاجم  ناسیون  یـسراف  طّسوت  نآ  فذح  لیلد  هب  ، هملک يور  رب  «ء» شراگن ، دراوم نیا  رد 
.دنک ناسآ  رایسب  نازومآون  يارب 

: لاثم.دوش هداد  شزومآ  زین  (ه ه) ینعی ادص  نیا  رگید  ياه  هناشن  )( هرسک يادص  رانک  رد  دراد  ترورض  .4

.َن هَن  ، ِدنرپ هدنرپ  ، ِنال هنال  ، ِناخ هناخ 

شزومآ ار  « شیوخ »و« رهاوخ » ياه هملک  رد  «و» دـننام ، یـسراف طخ  تائانثتـسا  یـضعب  دـیاب  زین  یـسیوناوآ  رت  هتفرـشیپ  لحارم  رد  .5
رایتخا رد  تسرهف  تروص  هب  تسا  مزال  ندوب  مک  لیلد  هب  ، دراد قرف  ناش  يراتـشون  لکـش  اب  اـهنآ  ندـناوخ  هک  اـه  هملک  نیا.داد 

.دریگ رارق  زومآ  نابز 

نازومآ یسراف  هب  ییاوآ  شخب  بلاطم  هئارا  شور 

انـشآ نآ  ندـناوخ  یـسراف و  يابفلا  اب  ، دـنوش یم  اـه  سـالک  نیا  دراو  یتقو  یـسراف  ناـبز  شزومآ  ناـبلطواد  زا  يرایـسب  دـنچره 
ياهادـص اه و  هناشن  هرابرد  ار  مزال  تاکن  اهنآ  هک  دوش  نئمطم  دـشاب و  هاگآ  اهنآ  شناد  نازیم  زا  سّردـم  تسا  مزال  اـّما  ، دنتـسه

رارق شجنـس  دروم  تهج  ره  زا  ار  زومآ  یـسراف  هک  دوـش  هیهت  ییاـه  نوـمزآ  شیپ  تسا  مزـال  ور  نیازا.دـنناد  یم  یـسراف  ناـبز 
نومزآ ای  نومزآ  شیپ  لحارم  نیا  زا  یکی  دناوت  یم  توافتم  ياهطخ  اب  فلتخم  ياه  نتم  يور  زا  ندـناوخ  یهافـش  نومزآ.دـهد 

یم هئارا  یسراف  يابفلا  يراتشون  يرادناوخ و  تراهم  يارب  نیرمت  هنومن  کی  ، همادا رد.دشاب  یسراف  نابز  ياه  سالک  رد  يدورو 
.دریگ رارق  یسراف  نابز  ناسّردم  هدافتسا  دروم  ، هیلّوا هنومن  ناونع  هب  ات  دوش 

ص:150
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یسراف ياهادص  فورح و  عاونا  اب  ییانشآ  يارب  نومزآ  شیپ 

.نک لماک  ار  لودج  اهادص  فورح و  کمک  هب  : فلا نیرمت 

فرح

(1) لودج

ادص

لودج 2) )

سیونب نک و  ادج  ار  هملک  ره  ياهادص  فورح و  نیرمت ب:

ص:151
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یم زین  نابز  نتـسناد  نودب  وجـشناد  ، هدش هئارا  هنومن  اب  هارمه  تسا و  لودـج  تروص  هب  اه  نیرمت  نیا  هک  اج  نآ  زا  ، تسا ینتفگ 
.دنور یم  رامش  هب  هلحرم  نیا  رد  نومزآ  عون  نیرتهب  « یلودج ياه  نیرمت  » نیاربانب.دنک لح  ار  اهنآ  دناوت 

یم زومآ  نابز  هک  تساـه  هماـنزور  هلمج  زا  ، يراتـشون نوتم  رد  فورح  صیخـشت  ، هلحرم نیا  يارب  بساـنم  ياـه  نومزآ  رگید  زا 
لماک يریگدای  زا  نانیمطا  يارب  تسا  مزال.دـشکب  طخ  اهنآ  رود  ای  دـهدب  ناشن  همانزور  يور  تسا  هتخومآ  هک  ار  یفورح  دـناوت 

.دریگ رب  رد  ار  یسراف  يابفلا  فورح  همه  ، نیرمت لوادج  اهنآ  ندناوخ  بیکرت و  هوحن  فورح و  همه 

یسراف نابز  ناگژاو  شزومآ 

هراشا

هوحن بیترت و  ، دادـعت ، شور ره  تبـسن  هب  هک  تسا  ناـبز  سیردـت  لـحارم  نیرت  مهم  زا  یکی  ، يزومآ ناـبز  رد  ناـگژاو  شزوـمآ 
نتفگ اـب  اـهنت  لاـثم  يارب.دوـش  یم  رارقرب  ناـگژاو  هلیـسو  هـب  ناـبز  لـها  اـب  اـم  طاـبترا  مـظعا  شخب.دـنک  یم  رییغت  نآ  شزوـمآ 
دادـم کی  نام  ياـه  یـسالک  مه  ریاـس  زا  میناوت  یم  « دادـم » هملک نتفگ  اـب  مینک و  بآ  ياـضاقت  نارگید  زا  میناوت  یم  « بآ » هملک
بلاق رد  هک  دنتـسه  ناگژاو  نیا  نینچمه.تسا  ناگژاو  يریگدای  هب  هتـسباو  زیچ  ره  زا  شیب  ینابز  طابترا  نیارباـنب.مینک  تفاـیرد 

.دنزاس یم  رّسیم  ار  لماک  طابترا  دنریگ و  یم  رارق  هلمج 

ار تاعالّطا  بلاطم و  زا  يدایز  مجح  ناوت  یم  ، میدرک هراشا  رت  شیپ  هک  نانچ 

ص:152
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يدنب هقبط  ياراد  هدش و  یهد  نامزاس  بلاطم  نیا  هک  یطرش  هب  ؛ داد شزومآ  ناگدنریگدای  هب  هدش  يزیر  همانرب  ًالماک  تروص  هب 
: دیوگ یم  لبوزآ.دشاب 

هب ؛ ّرثؤم راداـنعم و  يا  هویـش  هب  تاـعالّطا  راـکفا و  هضرع  هئارا و  ملع  رنه و  زا  تسا  تراـبع  شزوـمآ  ملع  هدـمع  یلـصا و  هفیظو 
نهذ رد  هتفای  نامزاس  شناد  تروص  هب  ینالوط  یتدم  يارب  دوش و  لصاح  نآ  زا  ماهبا  نودب  تابث و  اب  ، حضاو ياهانعم  هک  يوحن 

.دنامب (1) یقاب 

: دنک مهارف  ار  طرش  ود  دیاب  مّلعم  ، رما نیا  قّقحت  يارب  تسا  دقتعم  لبوزآ 

؛ دهد هئارا  رادانعم  یلکش  هب  ار  یسرد  بلاطم  .1

هدامآ یتروص  هب  ار  يو  نهذ  دنک و  لصّتم  زومآ  نابز  یلبق  تامولعم  هب  ار  دـیدج  بلاطم  هک  دـشاب  ییاه  هار  يوجو  تسج  رد  .2
شزومآ هک  ارچ  ؛ دراد دربراک  رایـسب  هیرظن  نیا  ، زین یجراخ  نابز  شزومآ  رما  رد  (. نامه ) دوشب دـیدج  تاعالّطا  ياریذـپ  هک  دزاس 

نابز ینیع  ياه  هبرجت  هب  ناوت  یم  ار  یـشزومآ  ثحبم  ره  نیاربانب.تسا  نام  يردام  ناـبز  رد  اـم  ياـه  هبرجت  رارکت  ، دـیدج ناـبز 
.درک هدافتسا  نابز  رتهب  سیردت  يارب  لصا  نیا  زا  دز و  دنویپ  ناشدوخ  یلصا  ِنابز  رد  نازومآ 

یسراف نابز  ناگژاو  شزومآ  یّلک  لوصا 

چیه اـم  شور  رد  هـک  ارچ  ؛ مـینک رورم  ار  یـسراف  ناـبز  ياـه  هژاو  رت  عیرـس  رتـشیب و  شزوـمآ  ياـه  هار  اـت  مـینآرب  شخب  نـیا  رد 
نابز تاغل  ضرعم  رد  نکمم  ّدـح  ات  دـیاب  زومآ  یـسراف  هک  میدـقتعم  اـم  عقاو  رد.درادـن  دوجو  ناـگژاو  دادـعت  يارب  یتیدودـحم 

تاـغل نتـسناد  اـّما  ، دـنک یمن  هدافتـسا  راـتفگ  رد  دوخ  يوغل  شناد  همه  زا  سک  چـیه  یکروی  هتفگ  هب  هچرگا  ؛ دریگ رارق  یـسراف 
هنماد هعلاطم و  ، تالیصحت هناشن  ، رتشیب

ص:153

،ص198. سیردت نونف  اه و  شور  تایلک  ، يوفص هللا  ناما  ( . 1 - ) 1
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يرتشیب ّطلست  ، دنکن هدافتسا  نآ  زا  راتفگ  رد  هچرگا  ، دمهفب دنادب و  ار  يرتشیب  تاغل  هک  یـسک  نیاربانب  تسا (1)؛ سک  ره  قیالع 
.تسا ّطلست  نیمه  داجیا  زین  نابز  شزومآ  فده.دراد  نابز  رب 

رّخأت میدقت و  یگنوگچ  نییعت  ناگژاو و  يدـنب  هتـسد  رب  هوالع  هک  يا  هنوگ  هب  ، یـسراف نابز  ناگژاو  شزومآ  یهد  نامزاس  يارب 
رطاخ هب  ار  ناگژاو  یتحار  هب  دـناوتب  وجـشناد  مه  دـشاب و  بساـنم  یـسراف  ناـبز  يروتـسد  ياـه  یگژیواـب  مه  ، اـهنآ سیردـت  رد 

.مینک یم  هراشا  اهنآ  هب  بیترت  هب  هک  دراد  دوجو  ییاه  شور  ، دراپسب

یسراف نابز  رد  هژاو  تامیسقت 

؛ اه مسا  .1

؛ اه لعف  .2

؛ اه تفص  .3

؛ اهدیق .4

؛ فورح .5

؛ ریامض .6

.دادعا .7

شزومآ ار  نابز  رصانع  ریاس  دعب  اه و  لعف  سپـس  اه  مسا  همه  ناوت  یمن  تسا  یهیدب  ؟ درک باختنا  اهنیا  نایم  زا  ناوت  یم  هنوگچ 
ار کـی  ره  زا  يرادـقم  ، سرد عوـن  بسحرب  ، هسلج ره  رد  زوـمآ  ناـبز  هک  درک  يدـنب  هتـسد  ار  داوـم  نیا  یعوـن  هب  دـیاب  هکلب  ؛ داد

.دزومایب

ص:154

،ص69. تساهنآ مود  نابز  یسیلگنا  هک  ینایوجشناد  يارب  نابز  شزومآ  نونف  ، یکروی دراچیر  ( . 1 - ) 1
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ار سرد  ره  تاغل  نیرتشیب  نیاربانب  ، دنتـسه اه  مسا  یـسراف  نابز  رد  یناگژاو  هتـسد  نیرتگرزب  نیرتدـماسبرپ و  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب 
زاـین مـسا  کـی  لـعف و  کـی  هـب  مـک  تـسد  ، یـسراف یئزج  ود  هداـس  تـالمج  تخاـس  يارب.دـنهدب  لیکــشت  اـه  مـسا  دـیاب  مـه 

رـصانع ، دویق تافـص و  ، فورح ، ریامـض.دوش هداد  شزومآ  لعف  مه  يدادعت  مسا و  يدایز  دادعت  دـیاب  سرد  ره  رد  نیاربانب.میراد 
.دنوش سیردت  هلمج  رد  ناش  يروتسد  شقن  اب  هارمه  اهنآ  تیمها  بیترت  هب  دیاب  هک  دنتسه  ینابز  رگید 

انعم يراتخاس  ياه  هزوح  یعوضوم و  يدنب  هتسد 

ياـج هقبط  دـنچ  اـی  کـی  رد  ، تـسا هتـسباو  نآ  هـب  هـک  ییاـنعم  هزوـح  عوـضوم و  رظن  زا  ار  هژاو  ره  ناوـت  یم  ناـبز  ره  نورد  رد 
دراد و ّقلعت  تاجیزبس  هورگ  هب  مه  جانفـسا  ًالثم  ؛ دشاب ییانعم  هزوح  دنچ  ای  ود  هب  ّقلعتم  دحاو  ِنآ  رد  هملک  کی  تسا  نکمم.داد 

طوبرم ییایرد  ناروناج  هتـسد  هب  مه  هک  « یهام » نینچمه ؛ ناهایگ گرزب  هورگ  هب  مه  تسا و  يزپشآ  رد  هدافتـسا  دروم  تاملک  زا 
.دوش (1) یم  یفرّعم  ریز  رد  ، یلصا ییانعم  ياه  هزوح  زا  یضعب  هنومن  يارب.ییاذغ  داوم  هتسد  هب  مه  دوش و  یم 

ص:155

هاگدید زا  یسراف  نابز  روتسد  هلمج  زا  ؛ درک هعجارم  یسانش  هدر  ياهروتـسد  هب  ناوت  یم  يدنب  هتـسد  عون  زا  عالّطا  يارب  ( . 1 - ) 1
رخآ لصف  :1378، نایتوهام ؛ یسانش هدر 
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هژاو هورگ  ًالثم  ؛ تسین مه  ناسآ  اهنآ  شرامـش  هاگ  هک  دریگ  یم  رارق  هژاو  يدایز  دادـعت  ، ییانعم هزوح  ره  رد  ، دـینیب یم  هک  نانچ 
درک و میسقت  يرتکچوک  ياه  هتسد  هب  ار  گرزب  یلـصا و  هورگ  ره  ناوت  یم  اّما  ؛ تسا شرامـش  لباق  ریغ  تاناویح  هب  طوبرم  ناگ 

ناوت یم  ار  هتـسد  ره  سپـس  هنت و  نییاپ  هنت و  ، رـس ياه  مادنا  هب  ، هیلّوا میـسقت  کی  رد  ار  ندـب  ياه  مادـنا  ، هنومن يارب.داد  شزومآ 
هدیفـس ، کـلپ ، هژم لـماش  هک  دوش  یم  هدرمـش  وضع  کـی  دوخ  مشچ  ، رـس مادـنا  رد  هنومن  يارب  : درک میـسقت  نآ  يازجا  هب  هراـبود 
مادـنا ای  تسا و  حرطم  زین  ( ...و رامخ  ، هدیـشک ، یماداب ) نآ لکـش  مشچ و  گنر.تسا  مشچ  هساـک  اـی  هقدـح  ، هیبنع ، کـمدرم ، مشچ

هورگ لکـش  نیا  هب  ناگژاو  هک  یتروص  رد.دوش  یم  هراورآ  ییاشچ و  ياهزرپ  ، کچوک نابز  ، نابز ، نادـند ، بل : لماش دوخ  ، ناـهد
.دوب دهاوخ  ناسآ  رایسب  اهنآ  يراپسدای  هب  شزومآ و  ، دنوش يدنب 

زین ار  هژاو  هورگ  نامه  سرد و  نامه  هب  طوبرم  دویق  تافـص و  یّتح  لاعفا و  ناوت  یم  سرد  ره  اـب  هک  تسا  نیا  شور  نیا  یبوخ 
رد ناوت  یم  ار  ندـش  هریخ  ندز و  لُز  ، ندرک هاگن  ، ندرک اشامت  ، ندـید : ياه لعف  ، مشچ مادـنا  شزومآ  رد  ، لاـثم يارب.داد  شزومآ 

.درک هئارا  یشیامن  تکرح  کی  تروص  هب  ار  کی  ره  داد و  شزومآ  هلحرم  کی 

یعازتنا ناگژاو  رب  مّدقم  ینیع  ناگژاو 

سوملم ینیع و  ناگژاو  ادتبا  اهنآ  ییانعم  ياه  هزوح  هب  ناگژاو  يدنب  هتسد  رد 
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ًالثم.دنتـسه تاینیع  ِلصاح  ، یعازتنا ناگژاو  رتشیب.داد  شزومآ  ناوت  یم  زین  ار  یعازتنا  ناـگژاو  ، یلیمکت لـحارم  رد  دراد و  ياـج 
شزومآ رد.تساه  ینتخپو  تاجیزبس  ، اه هویم  دننام  اه  یکاروخ  زا  یسمل  لباق  هعومجم  ِدنیآرب  ، تسانعم مسا  کی  هک  اذغ  موهفم 

داد رارق  مه  رانک  رد  ار  ییاذـغ  داوم  زا  يا  هعومجم  ًالثم  ؛ تفرگ کمک  ینیع  تاذ و  ياه  مسا  نامه  زا  ناوت  یم  تاملک  عون  نیا 
شزومآ رد  یّتح  تسا و  قداص  يروتـسد  زین  یناگژاو و  ياه  هطیح  همه  دروم  رد  تایعازتنا  رب  تاینیع  مّدقت.دیمان  اذـغ  ار  اهنآ  و 

.تخادرپ میهاوخ  راتفگ  نیا  هب  رتشیب  يروتسد  شخب  رد.ددرگ  تیاعر  دیاب  زین  لاعفا 

يریوصت یعوضوم و  ياه  گنهرف 

رد ار  اهنآ  ناوت  یم  ، دنجنگ یم  یّسح  ییانعم  ياه  هتسد  رد  دنتسه و  ینیع  ناگژاو  ، نابز رد  دربراکرپ  ناگژاو  رتشیب  هک  اج  نآ  زا 
زین ریوصت  هیهت  ناکما  ، ناگژاو رتشیب  ندوب  ینیع  لـیلد  هب.درک  نیودـت  یعوضوم  تغل  گـنهرف  تروص  هب  دروآ و  درگ  اـج  کـی 
نابز رد  اّما  ، هدـش ماجنا  اه  ناـبز  زا  يرایـسب  يارب  مهم  راـک  نیا.دـنک  یم  ریذـپلد  ناـسآ و  رایـسب  ار  شزومآ  راـک  هک  دراد  دوجو 
همان گنهرف  کـی   Lexicon of Contemporary English گنهرف.تسا هدـشن  رـشتنم  یباتک  هراب  نیارد  زونه  یـسراف 

زا زین   Picture Dictionary Oxford ای  Oxford Photo Dictionary نینچمه.تسا یـسیلگنا  نابز  رد  یعوضوم 
.دریگ یم  رب  رد  ار  هژاو  زا 2400  شیب  هک  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یعوضوم  لخدم   93، دروفسکآ يریوصت  گنهرف.دنا  هتسد  نیا 

یعوضوم ياه  هطیح  ندوب  دودحمان 

ام خـساپ  ؟ میهد شزومآ  دـیاب  ار  هژاو  دـنچ  عوضوم  ره  سرد و  هسلج  ره  يارب  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  اـج  نیا  رد  تسا  نکمم 
یتیدودحم چیه  هک  تسا  نیا 
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دوخ سالک  ییاناوت  تیفرظ و  تبـسن  هب  دـهد  یم  صیخـشت  هک  تسا  مّلعم  نیا  تقیقح  رد  درادـن و  دوجو  ناگژاو  شزومآ  يارب 
.دهد شزومآ  دیاب  ار  هژاو  دنچ  ، یعوضوم هطیحره  رد 

رد ار  اهنآ  همه  دـیاب  نکمم  ّدـح  ات  میدـقتعم  انعم  مه  ناگژاو  دروم  رد  هژیو  هب.میتسه  تاملک  هدرـشف  دایز و  شزومآ  رادـفرط  اـم 
.داد شزومآ  نامز  مه  زین  ار  « موب »و« فوب » ناوت یم  « دغُج » هملک يارب  تاناویح  سرد  رد  لاثم  يارب  ؛ داد شزومآ  هلحرم  کی 

هس اب  ، ریوصت کی  ات  دنک  یم  کمک  اهنآ  هب  تسا و  نازومآ  یسراف  ِنهذ  رد  تاغل  نیا  « یهد نامزاس  شیپ  » راک نیا  هدیاف  نیرتمک 
موهفم ، راتفگ رد  یّتح  رثن و  مظن و  نوتم  اه و  باتک  رد  هژاو  نیا  ياه  فدارتم  اب  دروخرب  رد  ات  دنـشاب  هتـشاد  دوخ  نهذ  رد  ار  ماـن 

70 ات رثکادح  20 و  لقاّدح ناوت  یم  هسلجره  رد  هدـنراگن  هبرجت  رب  انب.دـننک  كرد  ، ددرگ یمرب  ریوصت  کی  هب  هک  ار  تغل  هس  نیا 
عوضوم زومآ و  نابز  شـشوک  شـشک و  ، مّلعم سیردت  عون  هب  مات  یگتـسب  ، هژاو دادـعت  نیا  هک  تسا  حـضاو.داد  شزومآ  ار  تغل 

.دراد یسرد 

زومآ نابز  تدمدنلب  هظفاح  رد  ناگژاو  يراپسدای  هب  یگنوگچ 

یم لکش  ییاهدروخزاب  ، تسا زومآ  نابز  هک  نآ  هدنریگ  تسا و  نابز  سّردم  هک  مایپ  هدنتسرف  نیب  یطابترا  لماک  يوگلا  کی  رد 
.دش دهاوخ  تفایرد  یبوخ  هب  مایپ  ، دشاب عنام  هفقو و  نودب  اهدروخزاب  نیا  رگا  هک  دریگ 

لقتنم تسرد  ؛ طیحم رد  هدنکارپ  ِفلتخم  ياهادص  : زا دـنا  ترابع  ، دـنوش یم  طابترا  نیا  زا  يریگولج  ثعاب  هک  یعناوم  نیرت  مهم 
يزادرپ لایخ  ندـش و  ییاـیؤر  ؛ نادرگاـش كاردا  تاـعالّطا و  حطـس  زا  رتـالاب  اـی  موهفماـن  ناـیب  اـب  نادرگاـش  هب  عوضوم  ندرکن 

زا ، رگید یکیزیف  لماوع  ،و  اهنآ یترپ  ساوح  ای  سرد  ماگنه  نادرگاش 
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دنناوت یم  یگمه  هک...و  سالک  ياوه  یمرگ  يدرـس و  ای  مک  رون  لثم  ؛ بساـنمان یطیحم  لـماوع  اـی  یمـسج  ياـه  يراـمیب  : هلمج
عناوم ندرک  رود  اب  زومآ  نابز  بذـج  بلج و  ، سیردـت ره  رد  لّوا  مدـق  ، نیاربانب.دـننک ّلتخم  ار  زومآ  ناـبز  مّلعم و  ناـیم  طاـبترا 

.تسا نادرگاش  مّلعم و  نیب  یطابترا 

یم ناـیب  ار  رگید  ياـهراکهار  یخرب  وا و  هناـگ  جـنپ  ّساوـح  ندرک  لاّـعف  هار  زا  زوـمآ  ناـبز  بذـج  فـلتخم  ياـه  هار  ، هـمادا رد 
دیاب هک  تسا  هاگـشزومآ  ریدم  مّلعم و  فیاظو  زا  ، یطیحم یکیزیف و  عناوم  ندرک  مک  وجـشناد و  بذج  ، مینک يروآدای  دیاب.مینک 

.دوشب يا  هژیو  هّجوت  نآ  هب 

ساوح ندرک  لاّعف 

يرادید ّسح 

یم لکــش  ار  اــم  تیــصخش  هــک  دنتـــسه  نوریب  ملاــع  زا  اــم  تاــکاردا  ساوــح و  نــیا.تسا  دوــخ  ّساوــح  دــنزرف  ناــسنا 
زا.دـنزاس یم  روراب  نامزغم  رد  ار  هشیدـنا  ، دـنروآ یم  مهارف  نامیارب  هک  یبراجت  اب  ام  ياه  تسد  نابز و  ، ینیب ، شوگ ، مشچ.دـنهد

ياه هدنریگ  زا  %70 هب کیدزن  اه  مشچ  » .دور یم  رامش  هب  یتسه  ناهج  زا  ام  كرد  دیلک  هاش  ، دوخ ییانیب  تردق  اب  « مشچ » نایم نیا 
(1) دنتسرف .» یم  زغم  رد  ریوصت  شزادرپ  زکارم  هب  ییانیب  بصع  قیرط  زا  هیناث  ره  رد  ار  مایپ  اه  نویلیم  دنتسه و  اراد  ار  ندب  یسح 

هتبلا یمیدق و  نونف  زا  یکی.ددرگ  هئارا  يرادید  نوگانوگ  ياه  هار  زا  زین  سیردت  زا  يدایز  شخب  تسا  مزال  ، هتکن نیا  هب  هّجوت  اب 
هب ِّقفوم  نَقتُم و 
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هک درب  یم  مان  يدارفا  زا  متـسیس (1) کی  هباثم  هب  زغم  دوخ  باتک  رد  زر  نویتسا.تسا  ینهذ  ریواصت  هب  اه  هداد  لیدبت  ، يراپـسدای
.دنا هدرپس  دای  هب  هدرک و  يزاسریوصت  دوخ  ِنهذ  رد  ناتساد  کی  کمک  هب  ار  یطبر  یب  ینالوط و  یضایر  ياه  لومرف 

میـالع زا  هدافتــسا  دـنک و  یم  يدــنب  هتــسد  یناـکم  شوـه  هاـگیاج  رد  ار  ریوـصت  هلیــسو  هـب  يرادــید  كرد  گـنارتسمرآ (2)
.دناد یم  یناکم  شوه  کیرحت  هار  ار  یکیفارگ  ياه  لبمس  ،و  ینهذ یحاّرط  ، يراعتسا ریواصت  ، یگنر

يرادـید هظفاـح  شقن  ِتاـبثا  هب  اـهنآ  همه  هجیتـن  هک  تسا  هدـش  ماـجنا  ینوگاـنوگ  ياـه  شیاـمزآ  يریوصت  هظفاـح  تاـبثا  يارب 
هک داد  ناـشن  ار  دیالــسا  بلطواد 10000  دارفا  هـب  ، اداـناک باـشیب  هاگـشناد  رد  گنیدنتـسا (3) لنویل  ، لاـثم يارب.تسا  هدـیماجنا 

هداد ناشن  نابلطواد  هب  هیناـث  تدـم 5  هب  زور  جـنپ  تدـم  رد  اه  سکع  نیا  زا  مادـک  ره.دـنتفرگ  یم  رب  رد  ار  یفلتخم  تاعوضوم 
هب ار  ریوصت  ود  راب  ره  ، ناقّقحم ؛ دـش هداد  ناـشن  اـهنآ  هب  یفداـصت  روط  هب  ریوصت  زا 10000  ریوـصت   160، مجنپ زور  نایاپ  رد.دـش 

فلو .دندرک (4) باختنا  ار  تسرد  ریوصت  دارفا  ، دراوم رد.دوب %73 يرارکت  يرگید  دیدج و  یکی  هک  دنداد  یم  شیامن  نابلطواد 
.تسا یتسرد  رایسب  نخس  نیا  دنک و  یم  نییعت  هژاو  لقادح 10000  اب  ربارب  ار  ریوصت  کی  شزرا  ، باتک نامه  رد 

یفّرعم هب  ام  هلحرم  نیا  رد.دنیوج  دوس  دوخ  سرد  هئارا  يارب  يرادید  فلتخم  ياه  کینکت  زا  دـنناوت  یم  یـسراف  نابز  ناسّردـم 
.میزادرپ یم  يرادید  ّسح  هلیسو  هب  یعوضوم  ناگژاو  رتهب  سیردت  يارب  راکهار  دنچ 
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يریوصت ياه  تراک  هئارا 

هب هک  يریوصت  ياـه  تراـک  اـم  روشک  رد  زونه  دـنچره  ؛ درک هدافتـسا  يریوصت  ياـه  تراـک  زا  ناوت  یم  هژاو  ره  شزوـمآ  يارب 
هناگ هد  هعومجم  زا  ناوت  یم  راک  نیا  يارب  اّما  ، هدشن هیهت  ، دشاب هدش  هدامآ  نایجراخ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  يارب  صاخ  تروص 
لیلد هب  هعوـمجم  نیا.درک  هدافتـسا  ، هدـش هیهت  یگداـمآ  هرود  يارب  شزوـمآ  رـشن  طّـسوت  هـک  زومآدـید  یـشزومآ  ياـه  تراـک 

یگنهرف هسّـسؤم  » طّسوت هک  تسا  اه  هناشن  اه و  هراگن  ، يریوصت ياه  تراک  ، رگید هعومجم.تسا  هدـیافرپ  رایـسب  ، ندوب یعوضوم 
ییادتبا لّوا  هیاپ  « میناوخب میسیونب و  » ياه باتک  ریواصت  هیّلک  هک  ، تسا هدش  هیهت  شرورپ  شزومآ و  رظن  ریز  « باتفآ حیرـض  يرنه 

يانغ زا  اّما  ، هدش هیهت  ناتسبد  لّوا  لاس  یسراف  باتک  يانبم  رب  درادن و  یّـصاخ  يدنب  هتـسد  دنچره  ، ریواصت نیا.دوش  یم  لماش  ار 
.داد شزومآ  اهنآ  هلیسو  هب  ناوت  یم  ار  ناریا  یگنهرف  یبهذم و  ، یعامتجا میهافم  زا  يرایسب  تسا و  رادروخرب  یناوارف  یناگژاو 

تاراشتنا طّسوت  ( یسیلگنا لثم  ) یجراخ ياه  نابز  يارب  یـشزومآ  ياه  باتک  هارمه  هب  هک  تسا  يریوصت  ياه  تراک  موس  هتـسد 
تراک نیا.درک  هیهت  یسیلگنا  نابز  شزومآ  ياه  یـشورف  باتک  زا  ار  اهنآ  ناوت  یم  تسا و  هدش  پاچ  یجراخ  یلخاد و  فلتخم 

.تسا هدافتسا  لباق  لقن  لمح و  رد  یتحار  یکچوک و  لیلد  هب  اّما  ؛ درادن یعوضوم  يدنب  هتسد  بلغا  زین  اه 

هدرشف حول  ، دیالسا ، كّرحتم ياه  ملیف 

هب مه  نآ  ، یـسراف نابز  يارب  زونه  هتبلا  هک  تفرگ  کمک  سیردت  يارب  ناوت  یم  زین  كّرحتم  ياه  ملیف  هدرـشف و  حول  ، دیالـسا زا 
رازفا مرن  زا  هدافتسا  اب  هداس  تروص  هب  دناوت  یم  مّلعم  دنچره  ؛ تسا هدشن  هئارا  هیهت و  يراک  ، یعوضوم تروص 
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ناونع هب  دناوت  یم  یـسراف  ياه  ملیف  ، رت هتفرـشیپ  لحارم  رد.دراذـگب  شیامن  هب  سرد  ره  اب  دـنک و  هیهت  ار  دوخ  زاین  دروم  ریواصت 
نیا هب  ؛ دریگ رارق  هدافتـسا  دروم  شزومآ  رد  دـناوت  یم  زین  نویزیولت.دـنک  يزاب  ار  یـشریذپ  لباق  لاّعف و  شقن  يرادـید  يا  هناسر 

تروص هب  نازومآ  یـسراف  اـت  دوش  مـالعا  اـهنآ  تعاـس  ، هدـش باـختنا  نویزیولت  هداـس  بساـنم و  ياـه  هماـنرب  یخرب  هک  تروص 
یسرد ياه  تعاس  رد  درک و  طبض  ار  اه  همانرب  نیا  ناوت  یم  ؛ دننک هدافتـسا  اهنآ  زا  يدرف  تروص  هب  ای  داتـسا و  هارمه  هب  ، یهورگ

.تشاذگ شیامن  هب  سالک  رد 

میسرت یحاّرط و 

ملق زا  هدافتسا  اب  دنناوت  یم  اهنآ  ؛ دنشاب هتشادن  رایتخا  رد  ریوصت  هئارا  يارب  ار  قوف  تاناکما  نابز  ناسّردم  زا  يرایـسب  تسا  نکمم 
درک و هداس  ناکما  ّدح  ات  ار  حرط  ره  دیاب  ینابز  ّداوم  میسرت  رد.دننک  قلخ  ار  دوخ  زاین  دروم  ریواصت  ، هایـس هتخت  چگ و  ای  ذغاک  و 

يارب هک  درک  هدافتسا  یتاعوضوم  زا  دیاب  هک  تسا  نیا  لاکـشا  میـسرت  رد  مهم  هتکن.دروآ  رظن  رد  ار  نآ  هتـسجرب  تاصّخـشم  اهنت 
ار ناسنا  تاساسحا  هب  طوبرم  ریواصت  زا  یضعب.دشاب  انشآ  كرد و  لباق  ، تالیصحت حطس  گنهرف و  هنوگره  اب  نازومآ  نابز  همه 

.دینیب یم  ریز  رد 
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: هیلقن لیاسو 

: دننک کمک  لاعفا  شزومآ  رد  مّلعم  هب  دنناوت  یم  ، تسا تحار  رایسب  اهنآ  ندیشک  هک  هداس  ياه  کمدآ  نینچمه 

كّرحتم تباث و  ياه  هتخت 

هک یشزومآ  كّرحتم  ياه  هتخت.دنراد  يزومآ  نابز  يارب  هژیو  هب  سرد  هئارا  رد  يرایسب  شزرا  ، یشزومآ کمک  ياهرازبا  یخرب 
هب ناوت  یم  ار  اه  هتخت  نیا  زا  یـضعب.دننک  يرای  سیردت  دـنور  رد  ار  مّلعم  دـنناوت  یم  ، دـنا هدـش  هتخاس  نوگانوگ  ّداوم  هلیـسو  هب 

: درک هیهت  ریز  هنوگ 
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زا ناوت  یم  اه  هتخت  نیا  هیهت  رد.دـنوش  یم  هیهت  يدـمن  یتوهام و  ياه  هچراپ  عاونا  زا  ، رتشیب هک  : كّرحتم يا  هچراـپ  ياـه  هتخت  .1
لمح لباق  کبس و  حطس  کی  يور  ار  هچراپ  ناوت  یم.درک  هدافتسا  زین  دنابـسچ  يزیچ  اهنآ  يور  دوش  یم  هک  رادزُرپ  ياه  هچراپ 

ای میخض  ياوماک  خن  کی  هلیسو  هب  نآ  يالاب  زا  درک و  راهم  درگ  بوچ  کی  اب  ار  نآ  نییاپ  الاب و  ای  هدنابـسچ و  هبنپ  بوچ  دننام 
.درک داجیا  ندرک  نازیوآ  يارب  ییاج  ، بانط

ویـساکآ و ياه  شـشوپ.درک  هیهت  ، دنتـسین لقن  لمح و  لـباق  یتحار  هب  هک  يّداوم  زا  ناوت  یم  ار  اـه  هتخت  نیا  : تباـث ياـه  هتخت  .2
یم ، هدـش هدنابـسچ  هداس  تکوم  ای  رادزرپ و  ياه  هچراـپ  اـهنآ  يور  هک  ( ـال هس  هتخت  ربیف و  دـننام  ) یبوچ ياـه  هتخت  مرن و  جنفـسا 

.دندرگ بصن  سالک  راوید  يور  تباث  تروص  هب  دنناوت 

تکوم يا و  هچراپ  ياه  هتخت  يارب  اّما  ، درک بصن  یخیم  نزوس  اب  ار  رازبا  ریواصت و  ناوت  یم  یجنفسا  يویـساکآ و  هتخت  يور  رب 
هتخت يور  ریواصت  ات  دنابسچ  ار  تسا  دوجوم  رازاب  رد  هک  کبـسچ  ياهراون  ای  هچراپ و  نامه  زا  يا  هّکت  ریواصت  تشپ  هب  دیاب...و 

.درک هدافتسا  اهنآ  زا  فلتخم  عقاوم  رد  هیهت و  نوگانوگ  ياه  گنر  رد  ناوت  یم  ار  اه  هتخت  نیا.دتفین  دنامب و  تباث 

: زا دنا  ترابع  ، دربراک هب  اه  هتخت  يور  دوش  یم  هک  یشزومآ  ّداوم 

.تسا هدش  هدیرب  نآ  لکش  رود  ای  هدش  مسر  اه  تراک  يور  هک  مّلعم  هلیسو  هب  هدش  یشاّقن  ریواصت  ( فلا

شزومآ ماگنه  درک و  هیهت  ار  اه  سابل  لکـش  ، عّونتم ياه  هچراپ  زا  ناوت  یم  اه  سابل  شزومآ  يارب  ًالثم  ؛ فلتخم ياـه  هچراـپ  ب)
هچراـپ دوخ  زا  ناوت  یم...و  هداـس  ، یلاـخ لاـخ  ، هار هار  ، راد لـگ  : اـه هچراـپ  حرط  یفّرعم  يارب  یّتح.درک  بصن  هتخت  يور  ار  اـهنآ 

.درک هدافتسا 
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هک يریواصت  زا  « ءاشنا » ای « وگو تفگ  » تعاس رد  هژیو  هب  ، سرد عوضوم  تبـسن  هب  دـناوت  یم  مّلعم  ؛ اه هّلجم  اه و  همانزور  ریواصت  ج)
یـشیامن روط  هب  ار  دوخ  سرد  ای  تبحـص  عوضوم  ، ولبات يور  رب  اهنآ  بصن  اب  دنک و  هدافتـسا  تسا  هدیرب  تاّلجم  اه و  همانزور  زا 

.دنسیونب ای  دنیوگب و  ار  یبلاطم  نآ  هرابرد  دهاوخب  زومآ  نابز  زا  ای  دهد  حیضوت 

هّراق ای  ناریا  هشقن  فلتخم  ياه  تمـسق  ای  ناسنا  ندب  ياه  مادنا  ًالثم  ، دـنا هدـش  هدـیرب  لزاپ  نیچروج و  لکـش  هب  هک  يریواصت  د)
ولبات يور  ار  يوضع  مّلعم  ، لاثم يارب.دراد  دربراک  رایـسب  هدـش  سیردـت  عوضوم  یلمع  یبایـشزرا  يارب  راک  عون  نیا.ناـهج  ياـه 

یم بصن  دوخ  ياج  رد  ولبات  يور  ار  نآ  زومآ  نابز  دیوگ و  یم  ار  وضع  مان  ای  دـسرپ  یم  زومآ  نابز  زا  ار  شمان  دـهد و  یمرارق 
.دنک

ار ناتـساد  کی  ، دنتـسین ای  دنتـسه  مه  هب  طبترم  هک  هتخت  يور  ِریواصت  اب  دـناوت  یم  زومآ  نابز  ؛ راد هلابند  ناتـساد  کـی  ریواـصت  ه)
داـجیا رب  هوـالع  راـک  نـیا  هـک  دزاـسب  ار  یناتـساد  ، ریواـصت کـمک  اـب  دـهاوخب  زوـمآ  ناـبز  زا  دـناوت  یم  مـّلعم  اـی  ؛ دـنک فـیرعت 

.دوش اهنآ  يوگو  تفگ  تردق  تیوقت  بجوم  ، تیقاّلخ

هزادـنا مه  ِكزاـن  یکیتسـالپ  ياـهاّوقم  يور  ار  اـهنآ  درک و  یـشاقن  مه  ِرـس  تشپ  هزادـنا و  مه  تروـص  هب  ار  ریواـصت  ناوـت  یم 
نیا هب  درک و  لـصّتم  رگیدـکی  هب  یکیتسـالپ  ياـه  شـشوپ  اـی  يراوـن  بسچ  هلیـسو  هب  مـه  رـس  ِتـشپ  ار  اـهنآ  سپـس  دنابـسچ و 
دیاب راک  نیا  يارب  ریواصت.درک  هئارا  فلتخم  ياه  تبسانم  هب  سالک  رد  هیهت و  يریوصت  لکـش  هب  ار  فلتخم  ياه  ناتـساد  ، قیرط

.دشاب تیؤر  لباق  نادرگاش  همه  يارب  ، ولبات يور  رب  بصن  زا  سپ  ات  دشاب  گرزب  یفاک  هزادنا  هب 

ریواصت ندرک  یناگیاب 

هعجارم اهنآ  هب  موزل  عقوم  رد  ات  دراد  زاین  ریواصت  زا  يا  هعومجم  هب  یمّلعم  ره 
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ياه لکـش  هب  ای  یناگیاب و  صوصخم  دـمک  ای  ییاّوقم  هبعج  کـی  رد  دـناوت  یم  يا  هعومجم  نینچ.ددـنب  راـک  هب  ار  اـهنآ  دـنک و 
مگ زا  يریگولج  بجوم  دناوت  یم  ، مّظنم يا  هعومجم  تروص  هب  ریواصت  يرادهگن.دوش  يرادهگن  يدـنب و  هقبط  رگید  نوگانوگ 
هب نینچمه.دـنک  کمک  مّلعم  هب  ناشدّدـجم  نتفای  رد  دـناوت  یم  اهنآ  يدـنب  هتـسد  ددرگ و  اهنآ  یگتخیر  مه  هب  اهریوصت و  ندـش 

.دشخب (1) انغ  ، شنادرگاش ای  دوخ  هلیسو  هب  ار  دوخ  هعومجم  اه  لاس  یط  رد  ات  دنک  یم  کمک  مّلعم 

يرادید ّسح  کیرحت  سالک و  رد  تکرح 

تکرح.تسا روآ  لالم  هدننک و  هتسخ  رایـسب  ، دشاب هارمه  درگاش  مّلعم و  يراتفر  نوکـس  اب  هک  یـشزومآ  ، میا هدرک  هبرجت  ام  همه 
بلق دننک و  یم  تفایرد  يرتشیب  نژیـسکا  ندـب  ياه  مادـنا  ، تکرح ماگنه  هب.دوش  یم  سرد  سالک  ییایوپ  یگدنزرـس و  بجوم 

ار اهنآ  دوش و  یم  دارفا  ییانیب  ّسح  کیرحت  بجوم  تکرح.دتـسرف  یم  اـه  مادـنا  ریاـس  زغم و  هب  ار  يرت  ناوارف  رت و  ملاـس  نوخ 
.دنک یم  زکرمتم  سرد  يور  رب  رتشیب 

دناوت یم  یجراخ  نابز  سیردت  ماگنه  هب  نآ  زا  هدافتسا  دنتسه (2)، ینامسج  یتکرح و  شوه  ياراد  اه  ناسنا  رتشیب  هک  اج  نآ  زا 
.دنکب نابز  میهافم  ظفح  يریگدای و  هب  ینایاش  کمک 

زا شیاـمن  یعون  ، یتکرح شزومآ  ًالومعم.دـشاب  یـشزومآ  ِقیقد  ًـالماک  شور  کـی  دـناوت  یم  لاـعفا  شزومآ  رد  هژیو  هب  ، تکرح
ناوـــــت یم  ، دریگ یم  ماــــــجنا  ناــــــهد  اــــــب  هـــــک  یلاــــــعفا  شزوــــــمآ  يارب  : لاــــــثم يارب.تـــــسا  یقیقح  راــــــتفر 

دروخ و ار  ینان  هّکت.تشاذگ  شیامن  هب  لمع  رد  ار...و  ندز  زاگ  ، ندیشچ ، ندیکم ، ندیسیل ، ندیوج ، ندروخ
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هار سالک  رد  هتسهآ  ناوت  یم  اپ  هب  طوبرم  لاعفا  نداد  ناشن  يارب  ای  ؛ دز زاگ  ار  بیس  کی  ای  دیـسیل  ار  یبوچ  تابنبآ  ؛ دیوج ار  نآ 
.دز دگل  یپوت  هب  اپ  اب  یّتح  داتسیا و  دش و  دنلب  ، تسشن ونازراهچ  نیمز  يور  ، دز مدق  ، دیود ، تفر

یم اهنآ  ّتقد  هّجوت و  نتخیگنارب  زومآ و  نابز  یناکم  یتکرح و  شوه  بذج  رد  نازیم  هچ  ات  یشزومآ  هویش  نیا  هک  تسا  حضاو 
.دنک لمع  ّقفوم  دناوت 

یسراف نابز  ناگژاو  يریگدای  ییاونش و  ّسح 

تسا نیگنهآ  نابز  کی  زین  یـسراف  نابز.تسا  نابز  ره  رد  هیکت  يوگلا  زا  ّرثأتم  هک  دنتـسه  دوخ  صاخ  ِنزو  ياراد  اه  نابز  مامت 
هناکدوک تایبا  ، میشاب هک  ینس  ره  رد  همه  ام.دوب  دنهاوخ  یباّذج  ریذپلد و  نزو  ياراد  ، دنوش ادا  تسرد  رگا  ، نآ تالمج  ِبلغا  و 

هدرک مهِرـس  یبرع  دـعاوق  یـضایر و  ياه  لومرف  ظـفح  يارب  هک  ار  يراعـشا  میراد و  داـی  هب  میا  هتخومآ  یلاـسدرخ  رد  هک  ار  يا 
دنراد و رگیدکی  اب  یکیدزن  طابترا  یقیـسوم  نابز و  هک  دـنراد  رواب  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هچرگا.مینک  یمن  شومارف  زگره  ، میا

ناوت یم  تسا و  دنمدوس  رایسب  يروآدای  يارب  ، دراد یقیسوم  هک  ینزو  ای  یقیـسوم  اّما  ، تسا ناسکی  زغم  رد  اهنآ  یبصع  ياهرادم 
یم فلو.تسُج  دوس  یـسراف  نابز  يراپـس  دای  هب  يریگدای و  رد  یـشزومآ  ياه  تیلاّـعف  یحاّرط  يارب  ، زغم یعیبط  شیارگ  نیا  زا 

: دسیون

یقیـسوم هک  دنا  هداد  ناشن  دـیدج  يرادرب  سکع  ياه  شور  ، تسا تسار  هرک  مین  هب  ّقلعتم  یقیـسوم  هک  طلغ  تارّکفت  فالخرب 
یم زاـس  ، دـیناوخ یم  ار  یقیــسوم  امــش  هـک  نـیا  هـب  هتــسب  ، تـقیقح رد.دوـش  یم  میــسقت  هرک  مـین  ود  ره  رد  يا  هژیو  قطاـنم  رد 

ییاونـش و ، ییانیب ، یتخانـش ياه  متـسیس  يدایز  ییاقیـسوم  براجت  ، دینک یم  شوگ  گنهآ  هب  طقف  ای  دیـسیون  یم  گنهآ  ، دـیزاون
.دنک (1) یم  لاّعف  ار  یتکرح 
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شخب ریاس  ، يرادینـش شخب  رب  هوالع  ، هدـش زغم  رد  نآ  رتشیب  يراگدـنام  بجوم  ، مالک ِگنهآ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نیاربانب 
يارب لاّـعف  یـشور  دـناوت  یم  زغم  رد  دوـجوم  ياـهریوصت  میونـش و  یم  هـک  ییادـص  نـیب  طابترا.دـنک  یم  لاّـعف  زین  ار  زغم  ياـه 

دنناـــــمه ياـــــهاجه  ياراد  هـــــک  نزو  مـــــه  گــــــنهآ و  مـــــه  تاملک.دــــــشاب  ناــــــبز  شزوـــــمآ  يراپــــــسدای و 
هب طوبرم  رگا  هژیو  هب  ) دنوش هدرپس  دای  هب  رت  ناسآ  دنناوت  یم  ، ناتـسکات ، ناتـسغاب ، ناتـسوب ، ناتـسلگ ، هنایـشآ ، هنال ، هناخ : دننام ، دنـشاب

(. دنشاب زین  یکرتشم  ییانعم  هزوح 

نامّلعم دراد  اج  هک  تسا  نابز  نیا  رد  نیگنهآ  یناگژاو  ياه  هشوخ  داجیا  يارب  یّمهم  لماع  دوخ  ، یسراف نابز  يدنویپ  تیـصاخ 
.دنربب ار  هرهب  تیاهن  یگژیو  نیا  زا  یسراف  نابز 

شقن ناگژاو  يراپسدای  رد  هک  مالک  یقیسوم  فلتخم  لماوع  زا  ، یسیلگنا نابز  يریگدای  رد  ناگژاو  يزاس  ینغ  باتک  رد  یقوثو 
: دنک یم  يدنب  هتسد  ریز  تروص  هب  ار  لماوع  نیا  زا  یخرب  يو.درب  یم  مان  دننک  یم  افیا 

.هملک رخآ  طسو و  ، لّوا رد  فلتخم  یتوص  ياه  هشوخ  رد  صاخ  یعادتم  رایدای  لماوع  .1

.يراتخاس كرتشم  یناعم  كرتشم و  ياهدنوسپ  دنوشیپ و  رد  یعادتم  رایدای  لماوع  .2

....رایدای راعشا  (، اه هژاو  رس  ) لّوا فورح  نتسویپ  مه  هب  : رایدای فلتخم  ياهوگلا  .3

نتم كرد  ندـناوخ و  لحارم  رد  يرادینـش  لماوع  مهم  شقن  هب  ناوت  یم  ناگژاو  يراپـسدای  هب  ظفح و  رد  گنهآ  ریثأت  رب  هوالع 
بلطم كرد  ، نتم یقیـسوم  دوجو  اب  » هک دـش  صّخـشم  مهن  متـشه و  سالک  نازومآ  نابز  هرابرد  یقیقحت  ساسا  رب.درک  هّجوت  زین 

(1) دبای .» یم  دشر  يریگمشچ  هنوگ  هب  نازومآ  نابز 

ص:169
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تسین مه  مک  یسراف  نابز  رد  هک  نیگنهآ  ناور و  ياه  نتم  زا  يزومآ  یسراف  نوتم  هیهت  يارب  تسا  رتهب  دسر  یم  رظن  هب  نیاربانب 
دنتسه مه  نیگنهآ  بلغا  هک  یسراف  تاحالطصا  تارابع و  ، اه لثملا  برض  ، هناکدوک هداس و  راعشا  زا  دیاب  نینچمه.درک  هدافتـسا 

.درب هرهب  ، دننک مهارف  زین  ار  یناریا  یسراف  گنهرف  اب  ییانشآ  طیارش  ، مالک ییانعم  كرد  شیازفا  رب  هوالع  دنناوت  یم  و 

ّتقد و مزلتسم  يرما  ، تاملک ظّفلت  يراتشون و  ياه  نتم  ندناوخ  ، سیردت ماگنه  هب  دوخ  مالک  گنهآ  هب  ناسّردم  هّجوت  هجیتن  رد 
يریگدای رما  هدش و  نایوجشناد  يزومآ  یسراف  ياه  هزیگنا  تیوقت  بجوم  ، دوش هتـسب  راک  هب  یبوخ  هب  رگا  هک  تسا  رایـسب  هّجوت 

.دنک (1) یم  رت  ناسآ  ار  نابز  يراپسدای  و 

یسراف نابز  ناگژاو  يریگدای  هسمال و  ، ییاشچ ، ییایوب ّساوح  کیرحت 

اب ار  يدرـس  یمرگ و  ًالثم.درک  لمع  هویـش  نیمه  هب  ناوت  یم  مه  هناـگجنپ  ّساوح  هب  طوبرم  لاـعفا  دـننام  یّـسح  ناـگژاو  هراـبرد 
.داد شزومآ  ناوت  یم  تاج  هویم  ای  رطع و  ، لگ کی  ندییوب  اب  ار  بوخ  يوب  ،و  هکنپ ِداب  يراخب و  ندرک  سمل 

دشاب یسک  منک  یمن  نامگ.داد  دای  اه  یکاروخ  ندیشچ  هلیسو  هب  ناوت  یم  ار  اهنآ  هب  طوبرم  تاملک  فلتخم و  ياه  هّزم  نینچمه 
ار یناریا  نارفعز  بالگ و  مان  ای  دنک  شومارف  ار  اهنآ  هّزم  مسا و  ، غاد ياچ  ناویل  ای  هتسپ  ددع  کی  ، بیس کی  ندروخ  زا  سپ  هک 

تفاطل بوچ و  یتخـس  ، هدابنـس کی  يربز  ، یمـشیربا يرـسور  کی  یمرن  ِندرک  سمل.دربب  دای  زا  اهنآ  ندیـشچ  ندـییوب و  زا  سپ 
يارب.دشاب هسمال  هار  زا  نابز  سوملم  ياه  هژاو  نداد  دای  يارب  یشور  دناوت  یم  بآ 

ص:170
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نازومآ نابز  ات  دربب  سالک  هب  ار  دوخ  زاین  دروم  مزاول  لیاسو و  ، سیردت عوضوم  تبـسن  هب  مّلعم  ، سرد ره  رد  تسا  رتهب  ، راک نیا 
.دنزومایب ار  نآ  هب  طوبرم  ِناگژاو  دننک و  هبرجت  ار  اهنآ  ، ندرک سح  اب 

یسراف نابز  روتسد  شزومآ 

هتخیگنارب زین  ار  يرایـسب  ياـه  ثحب  هدوـب و  یجراـخ  ناـبز  سیردـت  ياـهدرکیور  نیرت  مـهم  زا  هراوـمه  ، ناـبز روتـسد  شزوـمآ 
میهافم دـناوت  یم  هزادـنا  هچ  ات  يو  هک  دراد  یگتـسب  نیا  هب  ، نابز هب  زومآ  نابز  کی  تراهم  نازیم  هک  تسا  یعّدـم  نیآوس.تسا 
طابترا يرارقرب  ناکما  ، نابز روتسد  نتسناد  نودب  هک  ارچ  ؛ دنک نایب  نابز  رد  دوجوم  بسانم  يروتسد  ياهراتخاس  اب  ار  دوخ  ینهذ 

ای تخومآ  زومآ  نابز  هب  دیاب  ار  نابز  روتـسد  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  .تسین (1) نکمم  نآ  ییادتبا  ّدـح  زا  رتارف  نابز  لها  اب 
؟ تفای دهاوخرد  ار  نآ  دعاوق  ، دوخ ، نابز ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  اب  وا  هک  نیا 

هبرجت و يارب  ینادـنچ  تصرف  ، زومآ نابز  ًاعطق  ، هلاـس کـی  اـت  ههاـم  هدرـشف 6  هرود  کـی  یط  رد  یـسراف  ناـبز  شزومآ  شور  اـب 
تروص هب  ار  روتـسد  دـیاب  نیاربانب  ؛ درادـن ، ینابز تفاب  زا  میقتـسم  ریغ  تفایرد  كرد و  تروص  هب  مه  نآ  ، نابز روتـسد  يریگداـی 

.داد شزومآ  اه  سرد  لالخ  رد  میقتسم و 

نیا هب  ات  درک  سیردت  یهد و  نامزاس  دیاب  یمظن  هچ  هیاپ  رب  هویـش و  مادک  ساسا  رب  ار  یـسراف  نابز  روتـسد  : تسا نیا  لاؤس  لاح 
خـساپ شـسرپ  ود  نیا  هب  يدـعب  ياه  شخب  رد  ؟ تفای تسد  ، تسا كدـنا  یتصرف  رد  ناـبز  یقطنم  حیحـص و  شزومآ  هک  فدـه 

.داد میهاوخ 

ص:171
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ارگراتخاس روتسد  هیاپ  رب  یسراف  نابز  روتسد  شزومآ 

تـسا نشور  تسا و  ناگمه  يارب  لوبق  لباق  یهیدب و  يرما  ، یـسانش نابز  ياه  هتفای  رب  ینتبم  یفیـصوت و  روتـسد  هب  هّجوت  ، هزورما
هک یفیـصوت  ياهروتـسد  نایم  رد.دـنک  فرطرب  یجراخ  زومآ  نابز  يارب  هژیو  هب  ار  ینابز  ياـهزاین  دـناوت  یمن  یتّنـس  روتـسد  هک 

نایجراخ هب  یسراف  نابز  شزومآ  رد  نآ  زا  ناوتب  هک  روتسد  نیرتهب  نیرت و  ناسآ  ، رضاح لاح  رد  ، هدش هتشاگن  یـسراف  نابز  يارب 
هلیـسو هب  نابز  فیـصوت  شور  مه  تسا و  ناسآ  یـسراف  نابز  سّردـم  يارب  نآ  مهف  مه  هکارچ  ؛ تسا ارگتخاـس  روتـسد  ، درب هرهب 
روتسد هب  هّجوت  اب  ار  نایجراخ  هب  یسراف  نابز  روتسد  شزومآ  شور  ، همادا رد.دیآ  یم  نایجراخ  هب  نابز  شزومآ  راک  هب  رتشیب  ، نآ

.مینک یم  نایب  ارگتخاس 

؟ دوش یم  عورش  اجک  زا  نایجراخ  هب  یسراف  روتسد  سیردت 

هدیقع نیا  رب  ناسانش  نابز  زا  يرایسب.تسا  نابز  روتـسد  راتخاس  رب  ینتبم  تسرد و  تالمج  نتخاس  ، روتـسد شزومآ  ِفده  نیلّوا 
دوش فیـصوت  نآ  تخاس  یگنوگچ  تسا  مزال  اهنت  هکلب  ؛ درادـن زاین  فیرعت  هب  هک  اـنعم  نیا  هب  ؛ تسا هیلّوا  یموهفم  ، هلمج هک  دـنا 

.دور یم  رامش  هب  نآ  يروتسد  ِلصا  نیرت  مهم  ، یسراف نابز  ياه  هلمج  راتخاس  شزومآ  ، نیاربانب .(1)

لحارم دیاب  نایجراخ  هب  یسراف  هلمج  ِتخاس  شزومآ  يارب.دوش  یم  لیکشت  هرازگ  داهن و  یلـصا  تمـسق  ود  زا  یـسراف  هلمج  ره 
: مینک یط  بیترت  هب  ار  ریز 

رد هک  يا  هنوگ  هب  ) مه ینیع  یّـسح و  لاعفا.داد  شزومآ  ار  نابز  ینیع  ناـگژاو  زا  يرادـقم  ، یعوضوم تروص  هب  دـیاب  ادـتبا  ( فلا
.دوش هداد  شزومآ  دیاب  یماسا  ریاس  هارمه  هب  ( دش هراشا  ناگژاو  شزومآ  شخب 
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صخــش موـس  هتــشذگ و  ناـمز  هـب  هداـس  لـعف  دــنچ  اــی  کــی  اــه و  مـسا  نـیلّوا  شزوـمآ  زا  سپ  ، هـسلج نـیلّوا  ناــمه  رد  ب)
.دوش زاغآ  دیاب  زین  یسراف  هلمج  نیلّوا  شزومآ  (، ...و تسشن  ، دروخ ، تفر : ًالثم ) درفم

یئزج ود  تالمج  شزومآ 

: دوب دهاوخ  نینچ  یسراف  یئزج  ود  تالمج  نیلّوا  تخاس  نیاربانب  (1) دراد .» ءزج  راهچ  رثکادح  ود و  لقاّدح  ، هداس هلمج  »

یئزجود هلمج 

.تفر یلع 

.دمآ ردام 

ًالومعم لعف  ، یـسراف نابز  رد  هک  دـمهفب  دـناوت  یم  ، تسین انـشآ  نادـنچ  یـسراف  اب  هک  يدـتبم  يوجـشناد  ، هنومن نیا  نداد  ناشن  اب 
اهنآ زا  دـسیونب و  یـسراف  هب  ار  دوـخ  ياـه  هلمج  نیلّوا  دـناوت  یم  وا  نیارباـنب  ؛ دریگ یم  رارق  هلمج  لّوا  داـهن  تسا و  هملک  نیرخآ 

هب مه  لاعفا.مینک  عورش  اه  مسا  اب  دیاب  ، دناد یمن  ار  هتسویپ  ادج و  یلعاف  ریامض  زونه  زومآ  یسراف  نوچ  هلحرم  نیا  رد.دربب  تّذل 
ار اه  لعف  داد و  شزومآ  لماک  روط  هب  ار  ریامـض  ناوت  یم  مود  هسلج  رد.دـنوش  یم  هئارا  درفم  صخـش  موس  بلاق  رد  لیلد  نیمه 

.درک فرص  اه  صخش  همه  يارب  هداس و  هتشذگ  نامز  هب 

هلمج شرتسگ  یئزج و  هس  تالمج  شزومآ 

ار نابز  تالمج  نداد  شرتسگ  ياه  شور  دیاب  سّردم  ، تسه زین  رت  ینالوط  ِتالمج  ِتخاس  ، نابز روتـسد  زا  فده  هک  اج  نآ  زا 
نیا رد.دهد  شزومآ 
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: دراد دوجو  یئزج  هس  هلمج  عون  هس  ، یسراف نابز  رد.دوش  یم  زاغآ  نابز  يازجا  رگید  ِشزومآ  ، هلحرم

؛ لوعفم اب  یئزج  هس  .1

؛ مّمتم اب  یئزج  هس  .2

.دنسم اب  یئزج  هس  .3

يزومآ یسراف  رد  هابتشا  نیلّوا  « تسا » سیردت

دیاب.دنا هدرک  عورش  دنسم  اب  یئزج  هس  تالمج  زا  ار  هلمج  سیردت  ، هدش هتشون  نایجراخ  يارب  هک  یسراف  ياه  باتک  همه  ًابیرقت 
ییالاب دماسب  زا  ، دنسم اب  یئزج  هس  تالمج  دنچره  اریز  ؛ تسا نایجراخ  هب  یسراف  روتسد  سیردت  رد  هابتـشا  ماگ  نیلّوا  نیا  : تفگ

نابز رد  ًالثم  ) درادن دوجو  اه  نابز  همه  رد  ، یطبر لاعفا  هک  لیلد  نیا  هب  اّما  ، دنرادروخرب ( رگید ياه  نابز  یخرب  (و  یسراف نابز  رد 
نکمم یتحار  هب  مه  نآ  شزومآ  ، دنور یم  رامش  هب  یعازتنا  لاعفا  هتـسد  زا  )و  ییاقیرفآ ياه  نابز  زا  یخرب  ینیچ و  ، یـسور ، یبرع
تروص هک  اـیند  ياـه  ناـبز  زا  ییاـه  هنوگ  رد  هک  تسا  هداد  ناـشن  دّدـعتم  ياـه  ناـبز  رد  فلتخم  ياـه  شهوژپ  نینچمه.تسین 

فذح ار   is یطبر لعف  بلغا  نابز  یسیلگنا  ناتسوپ  هایس  » لاثم يارب  ؛ دوش یم  فذح  لعف  نیا  ، تسا یطبر  لعف  ياراد  اهنآ  یمسر 
(1) دوش .» یم  فذح  « تسا » یطبر لعف  هّرمزور  دربراک  رد  ناکدوک و  یفارگلت  راتفگ  رد  زین  یسراف  نابز  رد.دننک  یم 

هـس تالمج  ( ییاپورا ياه  نابز  رتشیب  دننام  ) دراد دوجو  اهنآ  نابز  رد  « دش »و« دوب «،» تسا » ِلاعفا ِلداعم  هک  ینازومآ  نابز  يارب  هتبلا 
زج ، دشابن یطبر  لاعفا  يارب  یلداعم  ، زومآ یسراف  نابز  رد  رگا  اّما  ؛ داد شزومآ  یتحار  هب  ناوت  یم  ار  دنسم  اب  یئزج 
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زا سپ  دنـسم  اـب  یئزج  هس  تـالمج  شزوـمآ  رگا  ، نیارباـنب.دروآ دـهاوخن  راـب  هب  یلـصاح  ، شزوـمآ ِراـک  يادـتبا  رد  یمگردرس 
يریگدای یـسراف و  تالمج  تخاس  اب  نازومآ  یـسراف  ییانـشآ  لیلد  هب  ، دریگ رارق  مّمتم  لوعفم و  اـب  یئزج  هس  تـالمج  شزومآ 

.دریذپ یم  ماجنا  رت  هداس  رایسب  ، یطبر ياه  لعف  مهف  ، نابز زا  يرتشیب  رادقم 

زین « ...و يارب  ، اب ، هب ، زا » دـننام دـماسبرپ  هفاضا  فورح  ، مّمتم اب  ياه  یئزج  هس  رد  »و  ار » ياـمن شقن  ، لوعفم اـب  یئزج  هس  تـالمج  رد 
.دوش یم  هئارا  یئزج  هس  تالمج  زا  ییاه  هنومن  همادا  رد.دنوش  هداد  شزومآ  جیردت  هب  دیاب 

لوعفم اب  یئزج  هس  هلمج  (1

(1)

مّمتم اب  یئزج  هس  هلمج  (2

ص:175
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دنسم اب  یئزج  هس  هلمج  (3

ار تالمج  دـیاب  اهنت  تسین و  هرازگ  داهن و  دـننام  ، يروتـسد تاحالطـصا  نتفگ  ای  نتـشون  هب  يزاین  ، تالمج راـتخاس  سیردـت  رد 
.دنک یم  کمک  رایسب  بلطم  ندرک  ناسآ  رد  ، دوش مسر  هداس  تروص  هب  رادومن  رگا  تشون و 

لاعفا فرص  یلعاف و  ياه  هسانش 

زاین ساسحا  یسراف  نابز  رد  داهن  عاونا  نتسناد  هب  ، رتشیب ِتالمج  نتخاس  يارب  دوخ  هبدوخ  ، زومآ یسراف  يوجـشناد  هلحرم  نیا  رد 
رد.تسا یئزج  هس  تـالمج  شزومآ  زا  سپ  ، هتـسویپ ادـج و  داـهن  اـب  لاـعفا  فرـص  شزومآ  ناـمز  نیرتهب  نیارباـنب  ؛ درک دـهاوخ 

شزومآ دوش و  سیردـت  نازومآ  یـسراف  هب  يرابخا  عراضم  هداس و  هتـشذگ  نامز  طقف  ادـتبا  رد  تسا  رتهب  ، لـعف فرـص  شزومآ 
نابز همه  رد  ًاقیقد  اریز  ؛ تسا لکـشم  ، يرما ياه  تخاس  يانعم  میهفت  هک  ارچ  ؛ ددرگ راذگاو  يدعب  ياه  تیعقوم  هب  اه  نامز  ریاس 

مهارف نآ  طیارـش  ، ناـبز شزوـمآ  يادـتبا  رد  هک  دراد  یطوـسبم  لـماک و  تاحیـضوت  هـب  زاـین  نیاربانب.درادـن  تقباـطم  مـه  اـب  اـه 
ثحابم رگید  زا  ، ندرک یـشسرپ  شور  )و  يدنوشیپ بّکرم و  ) یئزج دـنچ  لاعفا  شزومآ  ، تبثم یفنم و  يرما  لاعفا  شزومآ.تسین 

.دوش حرطم  شخب  نیا  رد  نابز  سّردم  صیخشت  ربانب  دیاب  هک  تسا  یسراف  ياه  هلمج  لاعفا و  هب  طوبرم 

ص:176
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یسراف ياه  هلمج  شرتسگ 

دوخ نهذ  رد  ار  اهنآ  داجیا  لکـش  یـسراف و  نابز  تالمج  زا  یبولطم  تسرد و  راتخاس  زومآ  ناـبز  تفگ  ناوت  یم  هلحرم  نیا  رد 
.داد شرتسگ  دیدج  ياه  شزومآ  اب  ار  يا  هیاپ  راتخاس  نیا  ناوت  یم  سپ  ؛ دراد

رتشیب یئزجراهچ و  تالمج 

هب.تسا دنـسم  مّمتم و  ای  مّمتم  لوعفم و  نداد  رارق  مه  رانک  اـب  ، رتشیب یئزجراـهچ و  تـالمج  نتخاـس  ، هلمج شرتسگ  شور  نیلّوا 
: دینک هّجوت  اه  هنومن 

ص:177
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طبر فورح  اب  هیاپ  مهان  هیاپ و  مه  تالمج 

ار طبر  فرح  لاتسیرک (1) دیوید.دنک  یم  رارقرب  هلمج  ود  ای  ترابع  ود  نایم  ار  یگتسباو  ای  یگتسویپ  هطبار  زا  یعون  طبر  فرح 
رگیدـکی هب  يروتـسد  ياـهراتخاس  رگید  اـی  تاـغل  ، تاـملک نداد  طاـبترا  نآ  هیلّوا  شقن  هـک  دـناد  یم  يرـصنع  ، يروتـسد رظن  زا 

دنک یم  قرف  ود  نآ  نیب  طبر  فورح  دوجو  مدـع  ای  دوجو  ساسا  رب  ، مه هب  لصّتم  ترابع  ود  نایم  یموهفم  هلـصاف  نینچمه.تسا 
ار لّوا  هلمج  فدـه  نایب  ای  هلمج  ود  نیب  یلولعم  یّلع و  هطبار  ، دـعب هلمج  يارب  يزاـس  هنیمز  ، یببـس هطبار  دـننام  یفلتخم  طـباور  و 

.دهن یم  ناینب 

نیرت مهم  زا  نینچمه  .دراد (2) يا  هدـننک  نییعت  شقن  زین  یـسراف  نابز  تالمج  موهفم  كرد  رد  طـبر  فورح  شزومآ  ، نیارباـنب
.دور یم  رامش  هب  یسراف  هلمج  يریذپ  شرتسگ  لماوع 

: هنومن.تساه هلمج  نیبام  تاملک و  نیب  رد  «و» طبر فرح  زا  هدافتسا  ، یسراف تالمج  شرتسگ  لماوع  نیرت  مهم  زا 

ص:178

.David Crystal ( - . 1 - ) 1
،ص3. میهافم لاقتنا  رد  طبر  فرح  شقن  ، یقشع یلع  یچناپق و  ماغرض  ( . 2 - ) 2
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.دنتفر هسردم  هب  میرم  یلع و  -

.دندناوخ زامن  دجسم  رد  دنتفر و  امنیس  رازاب و  كراپ و  هب  ناشردام  اب  اهنآ  سپس  -

طبر فورح  ناوـت  یم  هـلحرم  نـیا  رد.داد  شرتــسگ  رایــسب  «و» هلیــسو هـب  ار  یــسراف  تــالمج  دوــش  یم  ، مـیناد یم  هـک  ناــنچ 
: هنومن.دوش یم  هیاپ  مهان  هیاپ و  مه  بّکرم  ِتالمج  تخانش  هب  رجنم  هک  داد  شزومآ  زین  ار  « ات »و« هک » دننام ، دربراکرپ

.مینک هعلاطم  مه  اب  ات  دیایب  هک  متفگ  متسود  هب  -

.دریگب ار  ناتباتک  دیایب و  امش  ندید  هب  هک  متفگ  متسود  هب  -

ات دوش  هتفرگ  رظن  رد  نیرمت  ردـق  نآ  ، فرح ره  يارب  دـیاب  دروـم  ره  رد.داد  جرخ  هب  هلجع  دـیابن  طـبر  فورح  عاوـنا  سیردـت  رد 
هب دیاب  ، دننک یم  هدیچیپ  رایسب  ار  هلمج  ِتخاس  هک  تالمج  رد  یلیلعت  طبر  فورح.ددرگ  تیبثت  زومآ  یسراف  نهذ  رد  نآ  هاگیاج 

قداص زین  هفاضا  فورح  هرابرد  هدـعاق  نیا.دوش  هداد  شزومآ  دربراکرپ  طبر  فورح  اهنت  دوش و  راذـگاو  سیردـت  رتدـعب  لحارم 
.تسا

 )( ِتسب هژاو  زا  سپ  ناگژاو  شرتسگ 

شور ، هناگادـج یثحبم  رد  دراد  اج  نیاربانب  .درک (1) هفاضا  هلمج  هب  هرـسک  ِتسب  هژاو  هلیـسو  هب  ناوت  یم  ار  اه  تفـص  اـه و  مسا 
: دینک هّجوت  ریز  ياه  هنومن  هب.داد  شزومآ  زومآ  نابز  هب  تسب  هژاو  نیا  هلیسو  هب  ار  یسراف  تالمج  يریذپ  شرتسگ 

.دور یم  سالک  هب  وجشناد  -

.دور یم  سالک  هب  یسراف  يوجشناد  -

.دور یم  سالک  هب  یسراف  ياشوک  يوجشناد  -

.دور یم  سرد  ِسالک  هب  یسراف  ِنابز  ِناوخ  باتک  ياشوک  يوجشناد  -

ص:179

،ص18. يراتشگ هیرظن  هیاپ  رب  یسراف  نابز  روتسد  : ك.ر ، تسب هژاو  موهفم  يارب  ( . 1 - ) 1
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زین ار  فیرظ  ِگنهآ  یعون  دهد و  یم  یـسراف  نابز  تالمج  هب  يا  هداعلا  قوف  يریذپ  شرتسگ  تیلباق  ، هرـسک دـینیب  یم  هک  نانچ 
.دروآ یم  دیدپ  یسراف  هلمج  يازجا  نایم  رد 

یسراف تالمج  شرتسگ  ياه  هویش  شزومآ  زا  فده 

یـسراف يراتـشون  يراتفگ و  ياه  ییاناوت  ندرب  الاب  هب  کـمک  ، یـسراف تـالمج  يریذـپ  شرتسگ  ياـه  هویـش  شزومآ  زا  فدـه 
ياـه يدـنمناوت  زا  ندـش  هاـگآ  رب  هوـالع  ، دـنیب یم  دـیدج  ِتـالمج  ِتخاـس  رد  ار  دوخ  تردـق  یتـقو  زومآ  ناـبز.تسا  نازوـمآ 

هک تسا  یشاداپ  نیرت  مهم  ، شزومآ رما  رد  يزوریپ  ساسحا.دش  دهاوخ  نادنچود  یسراف  نابز  نتخومآ  يارب  شا  هزیگنا  ، شیوخ
.دشخب یم  شنادرگاش  هب  مّلعم  کی 

تفص اب  نآ  ياه  تهابش  دیق و  شزومآ 

ناونع هب  ، یتخاس دنویپ  ظاحل  هب  دننک و  یم  هراشا  یتلاح  ای  یگژیو  هب  ییانعم  ظاحل  هب  هک  دنتسه  اه  هژاو  زا  یهورگ  ، دیق تفص و 
فده اب  دیاب  هک  تسا  يروتـسد  ّمهم  دراوم  زا  ، تافـص شزومآ  زا  سپ  اهدیق  شزومآ  .دنیآ (1) یم  لعف  ای  مسا  هارمه  هب  هتـسباو 

هلمج رد  دربراک  تروص  هب  ار  تفـص  اـب  كرتشم  دویق  ادـتبا  ناوت  یم  ، دـیق يارب.دوش  هداد  شزومآ  تـالمج  رد  حیحـص  دربراـک 
: زا دنا  ترابع  تفص  اب  كرتشم  دویق  یخرب.داد  شزومآ 

....و کیدزن  ، رود ، الاب ، ریز ، شیپ ، مک ، دایز ، رایسب ، نوریب ، دوز ، عیرس ، دنت ، هتسهآ ، دب ، ابیز ، مارآ ، بوخ ( فلا

؛ ...و هناکدوک  ، هناعاجش ، هنالقاع ، هنارهام : دننام دوش  یم  هتخاس  « هنا » دنوسپ اب  هک  يدویق  ب)

ص:180

،ص97. نامه ( . 1 - ) 1
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(1) موس ....، ، مود ، مکی ؛ یبیترت دادعا  ج)

: دننام ، درک حرطم  ناوت  یم  ار  دندیق  هراومه  هک  یناگژاو  ، دعب هلحرم  رد 

،.... ًاحور ، ًاعیرس ، ًامتح ، ًاعقاو : دنریگ یم  نایاپ  ًا»  » an ) ) نیونت اب  هک  یبرع  یضرق  ياه  هژاو  ( فلا

تـسد ، هتفر مه  يور  ، ییوـگ ، اـیوگ ، دـیاش ، زین ، زگره ، مـه ، طـقف ، نوـنکا ، زوـنه ، هـشیمه ، ناـهگان : یـسراف دـیق  هـشیمه  ياـه  هژاو  ب)
(2) هن ....، ، يرآ ، هلب ، ارچ ، چیه ، مک

عاونا ، ینطاب رتکد.تخادرپ  میهاوخ  نآ  هب  ییانعم  شخب  رد  هک  تساه  نآ  یموهفم  شزومآ  ، دویق عیرـس  شزومآ  ياه  هار  زا  یکی 
دناوت یم  زین  يدنب  هتـسد  نیا  هک  دنک  یم  يدنب  میـسقت  يروص  تمالع  نودـب  دویق  يروص و  راد  تمالع  دویق  تروص  هب  ار  دویق 

.دشاب (3) یسراف  دیق  شزومآ  ثحبم  هدننک  لماک 

نابز شزومآ  رد  نآ  شقن  یسراف و  نابز  يدنویپ  راتخاس 

هتفگ هب.تسایند  رد  ینابز  ياهراتخاس  نیرتایاز  ءزج  هک  تسا  نآ  يدـنویپ  راتخاس  یـسراف  نابز  ياـه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی 
هسنارف و ، یناملآ ، ینیتال ، ینانوی دننام  ، ییاپورا دنه و  ياه  نابز  ریاس  نوچمه  نابز  نیا  یباسح  گنهرف  همدـقم  رد  یباسح  دومحم 
هب یللملا  نیب  يایوپ  نابز  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  ؛ دراد ار  هزات  یناعم  نایب  یملع و  ياه  هژاو  نتفای  ییاناوت  ، یـسیلگنا

هرود نایاپ  رد  هدرک و  لیمکت  ار  یسراف  نابز  شزومآ  ثحبم  ، ینابز تیلباق  نیا  زا  هدافتسا  اب  هک  دراد  اج  ، نیاربانب.دوش هتفرگ  راک 
.میزاس انشآ  یسراف  نابز  رد  ناگژاو  نتخاس  شور  اب  ار  نازومآ  یسراف  ، یتامّدقم

ص:181

.نامه ( . 1 - ) 1
،ص209. نامه ( . 2 - ) 2

،ص172. یسراف نابز  يروتسد  نامتخاس  فیصوت  ( . 3 - ) 3
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نابز ییادـتبا  لحارم  رد  نآ  زا  نابز  لها  هک  تسا  یتیلباق  نامه  اه  « دـنو » نامه اـی  یقاقتـشا  ياـهژاوکت  زا  هدافتـسا  اـب  يزاـس  هژاو 
تـسرد تروص  نتفای  هب  ّقفوم  ، ینابز ياهاطخ  نومزآ و  اب  دـنهد و  شرتسگ  ار  دوخ  ناـگژاو  هریاد  اـت  دـننک  یم  هدافتـسا  يزومآ 

هب دنناوت  یم  ینابز  تیلباق  نیا  زا  هدافتـسا  اب  یـسراف  نابز  ناربراک  ، یملع هخاش  ره  رد  یـصّصخت  ِلحارم  رد  نینچمه.دـنوشب  هژاو 
.دنزاسب (1) ار  یملع  نیون  ناگژاو  ای  یجراخ  ِتاملک  يارب  نیزگیاج  ناگژاو  ، نوتم همجرت  ماگنه 

یسراف نابز  رد  يزاس  هژاو  ياهدنیارف 

کی ره  دـنناوت  یم  دـنیارف  ود  نیا.بیکرت  قاقتـشا و  : دـنوش یم  هتخاس  يزاـس  هژاو  دـنیارف  ود  جـیاتن  زا  اـه  هژاو  ، یـسراف ناـبز  رد 
هب یقاقتـشا  ياهدنو  ، قاقتـشا دنیارف  درکلمع  هجیتن  رد.دنماجنیب  یـسراف  نابز  ياه  هژاو  دـیلوت  هب  نامز  مه  تروص  هب  ای  هناگادـج 

.دیآ (2) یم  دیدپ  قتشم  هژاو  دوش و  یم  هدوزفا  هیاپ  ژاوکت 

ای « دـنو ،» دـنور یم  راک  هب  یّـصاخ  ياه  هژاو  هیاپ  هارمه  هب  ، دـنونایم ای  دـنوسپ  ، دـنوشیپ ناونع  هب  دودـحم  روط  هب  هک  ییاهژاوکت  هب 
هب هک  دنروآ  یم  دوجو  هب  ار  يدیدج  يروتسد  ياه  هلوقم  ، اه هژاو  هیاپ  هب  نتـسویپ  اب  ، اهژاوکت نیا.دوش  یم  هتفگ  یقاقتـشا  ژاوکت 

.دوش (3) یم  دیدج  يانعم  کی  شیاز  بجوم  تسا و  توافتم  هیلّوا  هژاو  اب  ، يروتسد شقن  ییانعم و  ظاحل 

« ناد » هژاو هیاپ  : هنومن

ردصم مسا  شناد  ش:  +- ناد
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رادیاپ تفص  اناد  ا: ناد + 

یلعاف تفص  دنمشناددنم  ش +   +- ناد

يرابخا عراضم  لعف  مناد  یمم   +- ناد یم +

نابز ناگژاو  نامتخاس  هب  تبـسن  هک  نیا  رب  هوالع  ، دسانـشب ار  نآ  ییانعم  ياهدربراک  نابز و  یقاقتـشا  ياهدنو  ، زومآ یـسراف  رگا 
ای تسرد  ، مدرم نابز  رب  هضرع  اب  دزاسب و  ار  شزاـین  دروم  دـیدج  ناـگژاو  ، دوخ تسناوت  دـهاوخ  ، دـنک یم  ادـیپ  تخانـش  یـسراف 

.دربب هرهب  زین  دوخ  ِدیلوت  شزومآ و  زا  دهد و  صیخشت  ار  نآ  یتسردان 

لاعفا هتشذگ  لاح و  هشیر 

موهفم ادـتبا  هک  بیترت  نیا  هب.تسا  تاملک  یلعف  هشیر  تخانـش  ، یـسراف نابز  رد  یقاقتـشا  یفرـص و  ياهدـنو  شزومآ  زاین  شیپ 
یـضام عراضم و  هشیر  سپـس.مینک  یم  یفّرعم  ، تسا «ن» فرح هک  ار  یـسراف  رداصم  هناشن  هدرک و  فیرعت  لاـعفا  يارب  ار  ردـصم 

يارب.میهد یم  شزومآ  ( یناسآ ندوب و  مهفدوز  لیلد  هب  ) یتّنـس روتـسد  ياـه  شور  رب  ینتبم  ار  نآ  ندروآ  تسد  هب  شور  لـعف و 
: دینک هّجوت  ریز  لعف  هب  هنومن 

.تسا ردصم  « نتسناد (» فلا

يارب : مــینک یم  ادـــیپ  هماــن  هژاو  زا  اـــی  مدرم  ناـــبز  زا  ار  لـــعف  نــیا  يرما  تروــص  ادـــتبا  ، عراـــضم نــب  نتخاـــس  يارب  ب)
.تسا نتسناد  ردصم  زا  عراضم  نب  « ناد » .دنام یم  یقاب  « ناد «؛ مینک یم  فذح  نآ  زا  ار  تسا  رما  فرح  هک  «ب» سپس ؛» نادب » لاثم

زا یـضام  نب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  « تسناد «؛ مینک فذـح  ار  يردـصم  «ن» تسا یفاک  اهنت  ، لعف نیا  زا  یـضام  نب  نتخاـس  يارب  ج)
.تسا « نتسناد » ردصم

رد یلودج  تروص  هب  ار  یسراف  لاعفا  یضام  نب  عراضم و  نب  ، ردصم ناوت  یم 

ص:183
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ناگژاو ، نآ نوگانوگ  ياهژاوکت  بیکرت  یـسراف و  نابز  یلعف  ناگژاو  اب  دـنناوت  یم  نانآ  ، لاح.تشاذـگ نازومآ  یـسراف  راـیتخا 
.دنزاسب يا  هزات 

لعف تفص و  ، مسا زا  زاس  هژاو  ياهژاوکت 

سیردـت زوـمآ  ناـبز  هب  لاـثم  اـب  ار  یـسراف  ناـبز  ياهدـنو  همه  ، لاـعفا هشیر  شزوـمآ  زا  سپ  یـسراف  ناـبز  سّردـم  تـسا  مزـال 
انب ار  اهدنو.تسا  یسراف  نابز  ناگژاو  عیرس  كرد  تخانش و  زومآ و  یسراف  يزاس  هژاو  تردق  ندرب  الاب  ، راک نیا  زا  فده.دنک 

.دننک یم  میسقت  دنونایم  دنوسپ و  ، دنوشیپ هتسد  هس  هب  ، دنریگ رارق  هژاو  ياجک  رد  هک  نیا  رب 

: مسا اب  يدنویپ  ياهدنوشیپ  ( فلا

شوهب ، مانب ، تعرسب ، اجب : دیق / تفص مسا  هب +  -/ ب

تعرس اب  ، هلجعاب ، داوساب ، شوهاب : دیق مسا  اب + 

بدا یب  ، راک یب  ، داوس یب  : تفص مسا  یب + 

هدیجنسن ، هدیدن ، مهفن : دیق / تفص تفصو  مسا  ن +-

هتسنادان ، تسردان ، ساپسان : دیق / تفص تفصو  مسا  ان + 

گنهامه ، رسمه ، هیاسمه ، راکمه : تفص / مسا مسا  مه + 

: اهدنوسپ ب)

یباتک ، یلگ ، یناهفصا : یبسن تفص  ي  مسا +  : تبسن ي 

يدرمناوج ، يدرم ، یبوخ : ردصم لصاح  ي  مسا +  / تفص : يردصم ي 

ینتفگ ، ینتفر ، یندید : تقایل تفص  ي  ردصم +  : تقایل ي 

يرگ یغای  ، يرگ ّیبرم  ، يرگ یشحو  : ردصم مسا  / مسا يرگ  تفص +  : يرگ

تیرومأم ، تیعقوم ، تیلوئسم : مسا تی  تفص +  / مسا : تی

ص:184
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راتفر ، راتفگ ، رادرک : ردصم مسا  را  یضام +  نب  ، ردصم مسا  رد  : را

راتفرگ ، راتساوخ ، رادیرخ : یلعاف تفص  ا  یضام +  نب  : یلعاف تفص  رد 

اونش ، اریگ ، ایوگ ، انیب : رادیاپ یلعاف  تفص  ا  یضام +  نب  ، یلعاف تفص  رد 

امرگ ، انهپ ، ازارد : مسا ا  تفص +  ، مسا رد 

شرگن ، شنیزگ : ردصم مسا  ش   +- عراضم نب  ، ردصم مسا  رد  -ش 

شیوگ ، ششوپ ، شروخ : مسا ش   +- عراضم نب  ، مسا رد 

نادنخ ، نایرگ (: لاح نایب  ) یلعاف تفص  نا  عراضم +  نب.نا 

هدنخ ، هلان ، هیرگ : ردصم مسا  ه   +- عراضم نب.ه  /- ،ه ردصم مسا  رد 

هشوپ ، هلام : رازبا مسا  ه/ه   +- عراضم نب  : رازبا مسا  رد 

هدروخ ، هتفر ، هتشک ، یلوعفم تفص  ه/ه   +- یضام نب  : یلوعفم تفص  رد 

رگتروص ، رگرز ، رگ هزوک  ، رگنهآ : یلغش تفص  رگ  مسا.رگ + 

یچ ندعم  ، یچاشامت ، یچ هکشرد  : یلغش تفص  یچ  مسا.یچ + 

نابزرم ، نابیتشک ، نابساپ : یلغش تفص  ناب  مسا.ناب + 

نادکمن ، ناد هنیچ  ، نادعمش : مسا ناد  مسا.ناد + 

هدننیب ، هدنور ، هدنونش ، هدنیوگ : یلعاف تفص  هدن   +-- عراضم نب  : هدن -

راگزومآ ، راگدیرفآ ، راگدرورپ : یلعاف تفص  راگ  لعف +  نب.راگ 

: دنونایم پ)

.دوش یم  ادیپ  يدیدج  تاملک  ، دنونایم هلیسو  هب  اه  هژاو  نتسویپ  مه  هب  زا  ؛ دنریگ یم  رارق  اه  هژاو  نیب  رد  ًالومعم  اهدنونایم 

...شکاشک ، اپارس ، بیشارس ، شوگانب ، مدامد ، بلابل ، یپایپ ، رسارس : فلا

،... اپاترس ، شوگات شوگ  ، رساترس : ات
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...ورردور ، چیپرد چیپ  ، یپرد یپ  : رد
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راکو تشک  ، كاشاخو سخ  ، وگو تفگ  ، دمآو تفر  ، دیدزابودید ، دروخودز و:

.دوزفا (1) زین  ار  رگید  ياهدنو  زا  یناوارف  دادعت  ناوت  یم  تسرهف  نیا  هب 

ياه هژاو  ات  دننیـشن  یم  مه  رانک  رد  یـسوماق  ياهژاوکت  ، بیکرت دنیارف  رد.تسا  بیکرت  ، نابز ناگژاو  شرتسگ  ياه  هار  رگید  زا 
هتفر راـک  هـب  یــسوماق  ژاوـکت  دـنچ  اـی  ود  ، نآ ناـمتخاس  رد  هـک  تـسا  يا  هژاو  بّـکرم  هژاو  نیارباـنب  ؛ دــنروآ دــیدپ  ار  بّـکرم 

زا هدـمآرب  يانعم  هشیمه  هتبلا.دراد  دربراک  ایند  ياه  ناـبز  همه  رد  هک  تسا  يدـنیارف  بیکرت...و  هباـت  یهاـم  ، اـمیپاوه : دـننام.دشاب
هژاو رد  زین  يرگید  ياه  شور....و  غرمرتش  ، شیمواگ ، هزبرخ ، سگمرخ : دـننام : تسین نآ  يازجا  يانعم  اب  يواـسم  ، بّکرم ناـگژاو 

هک تسا  بیکرت  قاقتشا و  نیمه  رت  مهم  اهنآ  همه  زا  اّما  ؛ تسا هدش  هراشا  اهنآ  هب  یـسانش  نابز  شناد  رد  هک  دنراد  تلاخد  يزاس 
.داد صاصتخا  نآ  هب  ار  يا  هژیو  هاگیاج  دیاب  نایجراخ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  رد 

یسراف روتسد  رد  گنهآ  تخاون و  ، هیکت

بجوم هاگ  ، نایب گنهآ  لکش  هلمج و  رد  هیکت  ّلحم  ییاج  هباج  ، یّلحم ياه  هجهل  يراتفگ و  یسراف  رد  هژیو  هب  یـسراف  نابز  رد 
هلمج گنهآ  يارب  هدرک و  هّجوت  هلئـسم  نیا  هب  یـسراف (2) رد  راتفگ  ياون  باتک  رد  رایماک  نایدـیحو.دوش  یم  هلمج  يانعم  رییغت 

رد هکنآ  اب  نیا  تسا و  هدـنیوگ  دـید  ناـیب  ( یـسراف رد  زین  (و  یـسیلگنا رد  گـنهآ  یلـصا  شقن  » .تسا هدـش  لـیاق  يروتـسد  شقن 
، یشسرپ ، يربخ يروتسد  تالوقم  اب  گنهآ  هطبار  لثم  ؛ تسا طوبرم  ، دراد مان  « هدنونش » ای « هجو ،» روتسد

ص:186

،ص149-145. یسراف نابز  روتسد  ، يرونا نسح  ،ص64-66 و 120-122 و  یسراف رد  راتفگ  ياون  ( . 1 - ) 1
،ص191. یسراف رد  راتفگ  ياون  ( . 2 - ) 2

نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 205 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15010/AKS BARNAMEH/#content_note_186_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15010/AKS BARNAMEH/#content_note_186_2
http://www.ghaemiyeh.com


هک دنک  یم  یسررب  زین  رگید  دروم  جنپ  رد  قوف  هلئسم  زا  ریغ  ار  یسراف  نابز  رد  گنهآ  تاریثأت  يو  «. هریغ یطرش و  ، یبّجعت ، يرما
: زا دنا  ترابع  بیترت  هب 

raftan نتفر / raftan نتفر : اجک دننام  يراد  هتسه  هژاو  زا  دعب  یلقن  یضام  قلطم و  یضام  لباقت  نتفر  نیب  زا  .1

: هتسباو ياه  هلمج  رد  یلقن  یضام  قلطم و  یضام  لباقت  نتفر  نایم  زا  .2

( قلطم یضام  ) xundi يدنوخ

( یلقن یضام   ) xundi يدنوخ

.تسا هیکت  ّلحم  رد  طقف  ناشفالتخا  ( ندرک تعجارم  ) تشگزاب )و  تعجارم ) تشگزاب : لعف مسا و  لباقت  نتفر  نایم  زا  .3

هیکت ّلحم  رد  هملک  ود  فالتخا  ( رهاظ هب  ) ایوگ تسه و  زین  صاخ  مسا  هک  ( قطان ) ایوگ هملک  رد  : دـیق مسا و  لباقت  نتفر  ناـیم  زا  .4
.تسا

)؟ تسا باتک  (؟ هباتک : دننام .تسا  هیکت  یب  یمود  راد و  هیکت  یلّوا  هک  ، هملک فّفخم  فیرعت و(ه) فرح  (ه) لباقت نتفر  نایم  زا  .5

(1) تسا .) باتک  نآ  ) .هباتک

سیردت و هطوبرم  مّلعم  طّسوت  دراد  ترورض  ، يروتسد هلوقم  رد  هک  تسا  يدراوم  زا  ، یـسراف گنهآ  هیکت و  رد  یناعم  تافالتخا 
نیرمت ســالک  رد  دروآ و  مـهارف  ار  ییاــتود  ياــه  هژاو  زا  یتــسرهف  ناوـت  یم  یگژیو  نـیا  شزوـمآ  يارب.دوـش  هّجوــت  نآ  هـب 

،...(. يزاغ / یضاق ؛ يزار / یضار ) درک

يروتسد ياه  سرد  لیمکت 

سرد ياهزاین  ربانب  هک  تسا  يروتسد  ثحابم  زا  یّلک  ییامن  ، دش هتفگ  نونکات  هچنآ 

ص:187
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هک دراد  دوجو  یـسراف  نابز  روتـسد  شزومآ  يارب  زین  يرتهب  ياـهراتخاس  ، تسا یهیدـب.تسا  هدـش  میظنت  یـسراف  ناـبز  شزومآ 
رایسب دناوت  یم  سالک  حطس  ربانب  ، روتسد شزومآ.دنزادرپب  اه  هویش  نآ  هب  دوخ  سالک  ياضاقت  شناد و  رب  انب  دنناوت  یم  ناسّردم 
هچره یئزجدـنچ و  ياـه  هلمج  نتخاـس  ، روتـسد ِفدـه  نیرت  مـهم  ، یتامّدـقم هرود  رد  ، تروـص ره  هب.دوـش  حرطم  یئزج  اـی  یّلک 

.تسا يراتشون  يراتفگ و  رت  ینالوط 

تافـص و ، تدحو هرکن و  ي» ،» یـسراف عمج  ياه  هناشن  دننام  ، دربراکرپ يروتـسد  ثحابم  زا  يرایـسب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ 
شزومآ هب  زاین  مدـع  ای  یتیّمها  مک  لـیلد  هب  نیا  هک  دـندشن  هدرب  ماـن  یّلک  حرط  نیا  رد  ندوب  یئزج  لـیلد  هب...و  يا  هسیاـقم  دویق 

عون رب  انب  هک  دـنک  یم  یفّرعم  نایجراخ  يارب  ار  یـسراف  ناـبز  شزومآ  لـحارم  زا  یلک  راـتخاس  کـی  حرط  نیا  هکلب  ؛ تسین اـهنآ 
.تسا هفاضا  فذح و  ، رییغت لباق...و  نازومآ  یسراف  ینابز  شناد  حطس  ، سالک

هب يروتـسد  ثحابم  ، یلاع ینایم و  هرود  رد  ددرگ و  سیردت  روتـسد  ، دش هتفگ  هک  یفده  ربانب  یتامّدقم  هرود  رد  دوش  یم  هیـصوت 
دوش و ماـجنا  ناوارف  یبتک  یهافـش و  ياـه  نیرمت  ، يروتـسد ثحبم  ره  يارب  دراد  ترورـض.ددرگ  حرطم  لـماک  یئزج و  تروص 

روط هب  ، يروتسد ثحبم  ره  رد  یـسراف  نابز  نایوجـشناد  ات  دوش  هداد  صاصتخا  نیرمت  هب  سیردت  نامز  ربارب  هس  ای  ود  مک  تسد 
نابز ات  دوش  هداد  بیترت  لعف  مسا و  ياه  هتسباو  زا  یتسرهف  ، هلحرم نیا  رد  تسا  رتهب.دنسرب  يدربراک  ياه  تراهم  حطس  هب  يّدج 

.دنک (1) يرای  یسراف  نابز  رد  هملک  ماسقا  تیفرظ  كرد  رد  ار  زومآ 

ص:188

یـسراف رد  هلمج  نیداـینب  ياـه  تخاـس  لـعف و  تیفرظ  ، هداز بـیط  دـیما  : ك.ر ؛ یگتـسباو روتـسد  هـملک و  تـیفرظ  يارب  ( . 1 - ) 1
،ص86. یسراف نابز  تخاس  ؛ زورما
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یسراف نابز  رد  نآ  شزومآ  ییانعم و  ياه  هزوح 

نیرتشیب ، سیردـت هئارا و  هلحرم  رد  هک  تسا  نابز  شخب  نیرت  عیـسو  ، ییانعم ياـه  هزوح  ، میدرک هراـشا  زین  نیا  زا  شیپ  هک  ناـنچ 
شنیزگ هلئـسم  ، میوش رت  کـیدزن  يدـتبم  حطـس  هب  هچره  هک  دراد  هدـیقع  ، یک هم.درک  لاـمعا  نآ  رد  ناوـت  یم  ار  فذـح  رادـقم 

دنک یم  شالت  رتشیب  هژاو  کی  نوگانوگ  یناعم  نایم  زا  باختنا  رد  ، تسا شور  هدننک  عادبا  هک  یـسک  دوش و  یم  رت  قیقد  ییانعم 
فلتخم یناعم  نتفای  هب  نازومآ  نابز  هدـش و  رت  گنر  مک  باختنا  هلئـسم  ، دـهن یم  تفرـشیپ  هب  ور  نابز  يریگدای  هک  نانچمه  (1)؛

.دنهد یم  ناشن  يرتشیب  تبغر  هژاو  کی 

ناـبز رد  دربراـک  ظاـحل  زا  اـه  هژاو  هدوب و  رتمک  شزومآ  دروم  ياـه  هژاو  دادـعت  رگا  هک  تسا  نیا  رب  داـقتعا  اـه  شور  رتشیب  رد 
همه « دور » هملک کی  اب  ناوت  یم  یتقو  ، لاثم يارب.دتفا  یم  قافّتا  رت  عیرس  نآ  يریگدای  هدوب و  رت  حیحص  شزومآ  ، دنشاب رتدماسبرپ 

شزومآ ار  « دور » هملک دـیاب  طقف  تسین و  اهنآ  همه  شزومآ  هب  يزاین  سپ  ، درک نایب  ار  « راـبیوج »و« يوج «،» رهن «،» هناـخدور » میهاـفم
زا دناوتب  زومآ  نابز  ، هدـنیآ رد  هک  دـیما  نیا  اب  ؛ دـننز یم  ناگژاو  شنیزگ  هب  تسد  ، ییانعم ياه  هطیح  هب  هّجوت  اب  اه  شور  نیا.داد 

.دهد شیازفا  ار  شیوخ  ناگژاو  هریاد  ، يدرف راک  ای  سالک  قیرط 

يارب ؛ تـسا رت  ناوـخ  مـه  يرگید  هورگ  اـب  ، تاـملک زا  یخرب  ياـنعم  ینعی  ؛ تـسا ییاــنعم  ياــه  ییآ  مهاــب  هراــبرد  رگید  هـتکن 
يانعم ود  هب  « نوچ » طبر فرح.دراد  یناوخ  مه  رتشیب  ، ناکم دویق  اب  « رد » هفاضا فرح  نامز و  موهفم  اب  « ات »و« زا » هفاـضا فورح  ، هنومن

مهاب نیا  رد  ّتقد  اب.دنور  یم  راک  هب  وریپ  هیاپ و  تالمج  رد  ًالومعم  « هک اریز  »و« هک نیا  يارب  دور و« یم  راک  هب  لیلعت  يدـننامه و 
اه ییآ 

ص:189

،ص93. نابز شزومآ  شور  لیلحت  ( . 1 - ) 1

نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 208 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15010/AKS BARNAMEH/#content_note_189_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یم  اه  سرد  رتشیب  یهد  نامزاس  بجوم  اهنآ  نامز  مه  سیردت  هک  درک  داجیا  ار  ییانعم  ياه  هتسد  ناوت  یم 

هب ینعی  ) دوش یم  لقتنم  نابز  ِراتخاس  هلیـسو  هب  لامعا  ءایـشا و  نیب  طابترا  ای  ناـمز  ، صخـش تیـسنج و  هلمج  زا  ، یناـعم زا  یـضعب 
نامزاس ار  یناعم  نیا  كرد  دناوت  یم  يروتـسد  بلاطم  هدش  باسح  دنم و  ماظن  سیردت  ور  نیازا  ؛) يروتـسد ياه  تخاس  هلیـسو 

هراشا هتـشذگ  لاح و  یناعم  زا  يرایـسب  هب  ناوت  یم  هلحرم  نیلّوا  رد  هداس  هتـشذگ  يرابخا و  لاح  نامز  اـب  ، هنومن يارب.دـنک  یهد 
ار هداس  نامز  ود  نامه  دـیاب  اهنت  هکلب  ؛ تسین هتـسویپ  تروص  هب  اه  نامز  همه  سیردـت  هب  يزاین  لّوا  ياه  سرد  رد  نیارباـنب.درک 

(. دوش هعجارم  روتسد  شخب  هب  ) داد شزومآ  ار  صخش  لّوا  صخش و  موس  تسا  یفاک  یلعف  ياه  هسانش  همه  نیب  زا  ای  داد  سرد 

يروتـسد ياه  تخاس  هچرگا.مینز  یم  تسد  زین  ییانعم  شنیزگ  هب  ، دـنم ماظن  روط  هب  يروتـسد  ياه  تخاس  شنیزگ  اـب  نیارباـنب 
نکممریغ دــعاوق  نـیا  هـمه  نتــسناد  نودــب  ، ناـبز رد  اـنعم  دــیلوت  اـّما  ، دــهد یم  اـم  هـب  ار  سیردــت  دــنور  رد  شنیزگ  ناـکما 

ياه تخاس  همه  دیاب  تسین و  نکمم  ، نآ زا  یـشخب  یّلک  فذح  ِتروص  هب  يروتـسد  ياه  تخاس  نایم  زا  شنیزگ  ، نیاربانب.تسا
.داد شزومآ  زومآ  نابز  هب  لماک  روط  هب  ار  نابز  يروتسد 

ییانعم ياه  یلاوت 

درک (1): يدنب  هتسد  شخب  هس  رد  ناوت  یم  ار  نابز  يراتخاس  یناعم  یّلک  روط  هب 

؛ اه هژاو  تخاس  ( فلا
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؛ یفرص ياه  تروص  ب)

.تاملک بیترت  عاونا  ج)

انعم یلاوت  رد  ریثأت  اه و  هژاو  تخاس 

رد يدّدـعتم  یناعم  دراد  ناکما  اهنآ  زا  مادـک  ره  اّما  ، دـنرادنپ یم  انعم  یب  ياه  هملک  ار  اه  هژاو  نیا  ، بلغا هچرگ  : اـه هژاو  تخاـس 
زا دروم  دـنچ  همادا  رد  هک  دـهد  یم  شـشوپ  ار  يا  هدرتسگ  یناعم  ، یگداس نیع  رد  « زا » هفاضا فرح  لاثم  يارب.دنـشاب  هتـشاد  دوخ 

: مینک یم  رکذ  ار  اهنآ 

زا یشخب  ای  ءزج  عون و  ای  یعیبط  سنج  موهفم  اب  یمسا  هورگ  رد  ، يا هفاضا  فرح  مّمتم  يروتسد  هطبار  نایب  يارب  « زا » هفاضا فرح 
: هنومن ؛ دور یم  راک  هب  توافتم  میهافم  اب  دیق  يروتسد  هطبار  یلعف و  هورگ  مّمتم  ، یتفص هورگ  مّمتم  ، دنسم ، ّلک

.یعیبط سنج  نایب  : دندوب هداد  رارق  غاب  نایم  رد  گنس  زا  یسیدنت  -

.أدبم يانعم  دیفم  : درک هئارا  ار  یبلاج  هلاقم  دهشم  هاگشناد  زا  ییوجشناد  -

.ّلک زا  یشخب  ءزج  موهفم  نایب  : دش ناریو  نمشد  تسد  هب  ناریا  ياهرهش  زا  یخرب  -

.عون موهفم  نایب  : تسا ناروناج  زا  رپ  لگنج  -

.هسیاقم موهفم  نایب  : تسا رتاناد  شتسود  زا  یلع  -

.ّتلع (1) هطبار  نایب  : دوش یم  هتسخ  دایز  راک  زا  ناسنا  -

هب « زا » یناعم شرتسگ  هب  سرد  هب  سرد  تشادرب و  ار  توافتم  یناعم  نیا  نایم  قیمع  فاکـش  ناوت  یم  ییاـنعم  ياـه  لـپ  داـجیا  اـب 
.درک مادقا  یجیردت  لکش 

ص:191

،ص200. يراتشگ هیرظن  هیاپ  رب  یسراف  نابز  روتسد  ( . 1 - ) 1
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انعم یلاوت  رد  ریثأت  یفرص و  ياه  تروص 

رد عمج  تمالع  هک  « نا »و« اه » دروم رد  لاثم  يارب  ؛ دنتـسه يدّدعتم  یناعم  ياراد  اه  لعف  اه و  مسا  يروتـسد  ياه  لکـش  زا  یـضعب 
دنک یم  رداـبتم  نهذ  هـب  ار  شرامـش  ياـنعم  یعوـن  « اـهرتخد » اـّما ، دنتـسه عـمج  ود  ره  « نارتـخد »و« اـهرتخد «؛ دنتـسه یـسراف  ناـبز 
نینچ ناوت  یم  هچرگا  ) دنور یم  راک  هب  ناسکی  دربراک  رد  ود  ره  دنتسه و  عمج  ود  ره  دنچره  ؛ ار تیسنج  يانعم  یعون  « نارتخد و«

هتسشن نازومآ  یـسراف  نانابز و  یـسراف  نهذ  رد  « هنارتخد » هژاو هب  یکیدزن  لیلد  هب  نارتخد  هژاو  رد  تیـسنج  يانعم  هک  درک  ضرف 
دز و شنیزگ  هب  تسد  دیاب  زین  دـنزاس  یم  ار  مه  هب  کیدزن  اّما  دّدـعتم  یناعم  ، یفرـص ياه  تخاس  هک  دراوم  هنوگ  نیا  رد  (. دـشاب

.داد شرتسگ  ییانعم  ياه  تفاب  رد  جیردت  هب  ار  یناعم 

انعم یلاوت  رد  ریثأت  تاملک و  بیترت  عاونا 

: ًالثم.دوش مالک  رد  دّدعتم  یناعم  داجیا  بجوم  تسا  نکمم  ، هلمج رد  اه  هژاو  نتفرگ  رارق  بیترت 

.دیود ایرد  يوس  هب  یلع  -

یلع ، دیود ایرد  يوس  هب  -

.ایرد يوس  هب  دیود  یلع  -

.ایرد يوس  هب  یلع  دیود  -

رایـسب هک  یتوافتم  یناعم  ، تالمج يادا  ماگنه  هب  مالک  گـنهآ  نحل و  هتبلا  هلمج و  يازجا  بیترت  رب  اـنب  ، ـالاب هنومن  راـهچ  ره  رد 
ِنحل اب  ار  تالمج  نیا  زا  کـی  ره  ، گـنهآ هیکت و  قبط  مینک  ضرف  رگا  لاـح.دوش  یم  رداـبتم  نهذ  هب  ، دنتـسه زین  ساّـسحو  قیقد 

زین ییانعم  ياه  توافت  ، میناوخب يربخ  ای  یبجّعت  ، یشسرپ

ص:192
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انعم هئارا  رد  هک  یشقن  یـسراف و  تالمج  رد  تخاون  گنهآ و  ، هیکت هب  طوبرم  ياه  هطیح  ینعی  ، هطیح نیا.دوش  یم  راکـشآ  رتشیب 
نآ هب  داد و  صاصتخا  نآ  هب  يا  هناگادج  مهـس  ، سیردـت رد  دـیاب  اّما  ، دـش نایب  ، نآ عاونا  تاملک و  بیترت  لیذ  رد  هچرگا  ، دـنراد

.تشاد هژیو  هّجوت 

ییانعم تیمک 

هب دیاب  ، دنک یم  داهنشیپ  ( یسراف نابز  هژیو  روط  هب  اج  نیا  رد  ) یجراخ نابز  سیردت  يارب  ار  یـشور  هک  نابز  سّردم  ره  ، نایاپ رد 
هتخادرپ دـیاب  نازیم  هچ  هب  ، يراـتخاس اـی  یناـگژاو  یناـعم  زا  ّمعا  ، ییاـنعم ياـه  هطیح  زا  کـی  ره  هـب  هـک  دـهد  خـساپ  لاؤـس  نـیا 

هژاو تخاس  : ینعی ) ینابز ياهراتخاس  زا  هورگ  مادـک  )و  اهدـیق اـه و  تفـص  ، اـه لـعف  ، اـه مسا  ینعی  ) ناـگژاو زا  هتـسد  مادـک  ؟ دوش
لحارم رد  دـیاب  اه  مادـک  دـنوش و  سیردـت  ادـتبا  دـیاب  ( ینابز ياه  لومرف  هورگ و  تخاس  ، دـنب تخاس  ، هلمج تخاس  ، تافیرعت ، اه
شزومآ شخب  رد  دوخ  ناوت  ّدـح  رد  هدـنراگن  ؟ دوش سیردـت  دـیاب  نازیم  هچ  هلحرم  ره  رد  هتـسد  ره  زا  زین  ؟و  دـنریگ رارق  يدـعب 

.تسا هداد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  مالک  یقطنم  یهد  نامزاس  شور  هب  یسراف 
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یبای شزرا  نومزآ و  -3

همّدقم

هک تسا  هدمآ  رد  دنم  ماظن  نّودم و  یملع  تروص  هب  زومآ  نابز  ياه  هتخومآ  زا  یبایـشزرا  شجنـس و  ياه  شور  ایند  رد  هزورما 
هتفرگ رارق  شرورپ  شزومآ و  یتیبرت و  مولع  هعومجمریز  رد  ، يریگ هزادنا  ای  یبایـشزرا  شجنـس و  نیوانع  اب  ییاه  باتک  رد  ًابلاغ 

سح رایسب  نایجراخ  هب  یـسراف  نابز  شزومآ  شخب  رد  هژیو  هب  ام  یـشزومآ  ياه  هاگتـسد  رد  شناد  نیا  یلاخ  ياج  کنیا.تسا 
اب یـشزومآ  ياه  فده  یفّرعم  هب  ادتبا  لصف  نیا  رد.میتسه  یبایـشزرا  دـنمزاین  یلیـصحت  تفرـشیپ  يریگ  هزادـنا  يارب  ام.دوش  یم 

نومزآ سپس  ؛ میزادرپ یم  نایجراخ  يارب  یـسراف  شزومآ  هب  درکیور  اب  ، یتخانـش فادها  زا  مولب  هناگ  شـش  يدنب  هقبط  هب  هّجوت 
تروص هب  زین  ثحب  نایم  رد  ؛ مینک یم  يدـنب  هقبط  تالاؤس  عاونا  ،و  نآ فدـه  ارجا و  ناـمز  ، شجنـس ياـه  شور  ياـنبم  رب  ار  اـه 

.مینک یم  داهنشیپ  نایجراخ  هب  یسراف  نابز  ياه  نومزآ  يارب  ار  تایرظن  نیا  قیبطت  ياه  هویش  ، هدرشف

یبای شزرا  ، شجنس ، نومزآ

، یتیبرت مولع  رد  هدش  هتخانش  يدربراک و  هژاو  هس  یبایشزرا  شجنس و  ، نومزآ
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دهاوخ زاین  زین  يریگ  هزادـنا  هب  ، دـشاب یـشزومآ  هک  اـجک  ره.دنتـسه  يریگ  هزادـنا  ینعم  هب  شرورپ و  شزومآ و  یـسانش و  ناور 
«. تسا دادـعا  تروص  هب  اهنآ  نداد  ناشن  تیمک و  هب  يریگ  هزادـنا  دروم  تافـص  لیدـبت  دروآرب و« ، تقیقح رد  يریگ  هزادـنا.دوب 

تـسا رظن  دروـم  يریگ  هزادـنا  زا  یّـصاخ  عاوـنا  ، شزوـمآ رما  رد  اـّما.دوش  یم  میهاـفم  زا  یعیـسو  هـطیح  لـماش  يریگ  هزادـنا  (1)
.تساهنآ نیرت  مهم  « نومزآ » هک

نومزآ عاونا 

: دنوش یم  میسقت  یّلک  هتسد  ود  هب  اه  نومزآ 

.دوش یم  یلیصحت  تفرشیپ  شوه و  : شخب ود  لماش  هک  ، ییاناوت ياه  نومزآ  .1

.دوش (2) یم  يدنب  میسقت  شرگن  جازم و  ، يراگزاس ، شنم ، هقالع عاونا  هب  هک  ، تیصخش ياه  نومزآ  .2

.تسا یلیصحت  تفرشیپ  هخاش  رد  ییاناوت  يریگ  هزادنا  ینعی  ، لّوا عون  ياه  نومزآ  اهنت  ، نومزآ زا  ام  روظنم  اج  نیا  رد 

يریگ هزادـنا  لـباق  ، دـشاب تیمک  ياراد  هک  يزیچ  ره.تسا  رتدودـحم  يریگ  هزادـنا  موهفم  زا  ، نومزآ موهفم  ، تسادـیپ هک  ناـنچ 
زا يا  هعومجم  هب  ًاـمومع  « نوـمزآ » اـّما ؛ دوـش یم  هدرب  راـک  هب  نآ  هب  طوـبرم  يریگ  هزادـنا  صاـخ  دـحاو  یتـیمک  ره  يارب  تسا و 
هک تسا  یکّرحم  نومزآ.تسا  هدش  یحاّرط  یّصاخ  طیارـش  رد  ، زومآ شناد  دنچ  ای  کی  هب  هئارا  يارب  هک  دوش  یم  هتفگ  تالاؤس 

.دوش (3) یم  هداد  خساپ  نآ  هب 

یهافش ياه  نومزآ  هکلب  ؛ دوش یمن  دودحم  یبتک  تاناحتما  هب  اهنت  اه  نومزآ 
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هسیاقم مه  اب  ریز  حرش  هب  ار  یبایـشزرا  يریگ و  هزادنا  میهافم  « نگیه »و« کیادنرث » .ددرگ یم  لماش  زین  ار  هدهاشم  هبحاصم و  ریظن 
اّما ؛ تسا کیدزن  رایـسب  يریگ  هزادـنا  موهفم  هب  ، میا هدربراک  هب  اج  نیا  رد  ار  نآ  اـم  هک  یقیرط  هب  « یبایـشزرا » حالطـصا : دـنا هدرک 

زومآ نابز  تفرشیپ  هرابرد  ار  ینهذ  یمسر و  ریغ  ياه  تواضق  یبایشزرا  اریز  ؛ تسا يریگ  هزادنا  زا  رت  عماج  یتاهج  زا  یبایـشزرا 
دناوت یم  دـنچره  هک  تسا  یلیـصحت  تفرـشیپ  دروم  رد  تواضق  اـی  یـشزرا  يرواد  یعون  یبایـشزرا  ، تقیقح رد.دوش  یم  لـماش 

.تسین (1) اهنآ  زا  هدمآرب  ًامیقتسم  اّما  ، دشاب اه  نومزآ  دنیآرب 

دوخ حوطـس  همه  يارب  اه  هتـشر  یمامت  تسا و  هدمآرد  نّودم  عماج و  یملع  تروص  هب  ، یلیـصحت تفرـشیپ  يریگ  هزادـنا  هزورما 
.تسا هدش  هّجوت  رتمک  ، اهدرواتسد نیا  هب  نایجراخ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  رما  رد  ، نیادوجواب ؛ دندرگ دنم  هرهب  نآ  زا  دنناوت  یم 

هاتوک یهاگن  اهنآ  دربراک  تخاس و  لکش  رظن  زا  اه  نومزآ  عاونا  یسررب  يزاس و  نومزآ  ياه  هویش  هب  میراد  یعـس  لصف  نیا  رد 
.میهد هئارا  نایجراخ  يارب  یسراف  نابز  نومزآ  یحاّرط  رد  ییاهراک  هار  ، نایاپ رد  مینکفیب و 

نومزآ تخاس  رد  فده  نییعت 

ره رد  عّقوت  حطـس  ناوت  یم  فدـه  نییعت  اب.تسا  فدـه  نییعت  ( يزاـس نومزآ  ) یلیـصحت تفرـشیپ  يریگ  هزادـنا  يارب  ماـگ  نیلوا 
هرود فادها  نامه  یّلک  ياه  فده.دنوش  یم  میسقت  یئزج  ياه  فده  یّلک و  ياه  فده  هتـسد  ود  هب  فادها.دیجنـس  ار  سرد 

فادها.دزاس یم  ار  هنالاس  ای  يا  هرود  سرد  حرط  تفگ  ناوت  یم  دهد و  یم  لیکـشت  ار  یـشزومآ  هرود  ّلک  دنیآرب  هک  تسا  يا 
میسقت ، تقیقح رد  یئزج 
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فادـها هب  دـناوت  یم  دوخ  دوش و  یم  سیردـت  بیترت  هب  هرود  لوط  رد  هک  تسا  رت  یعرف  ياهدـحاو  هب  سرد  ره  یلـصا  ثحاـبم 
.دوش میسقت  يرت  یئزج  رتزیر و 

.نایجراخ يارب  یسراف  نابز  روتسد  سرد  : لاثم

.یسراف ياه  هلمج  يازجا  تخانش  : یّلک فده 

نب تخانـش  : لعف يارب  رت  یئزج  فده.هلمج  رد  کی  ره  نتفرگ  رارق  هاگیاج  و...و  دویق  ، تفـص ، لعف ، مسا تخانـش  : ییزج فادـها 
.اهنآ زا  نامز  تخاس  عراضم و  یضام و 

حرط » کی میظنت  رب  هوالع  ، یـسرد دـحاو  ره  زیر  یئزج و  فادـها  زین  یـشزومآ و  هرود  ره  فادـها  نییعت  اـب  ، دـینیب یم  هک  ناـنچ 
يریگ هزادنا  یـسرد  تمـسق  ره  نایاپ  ای  هرود  نایاپ  رد  دیاب  هک  هچنآ  زا  قیقد  نشور و  یهاگدید  ناوت  یم  ، مجـسنم قیقد و  « سرد

.دروآ تسد  هب  ، دوش

یشزومآ فادها  يدنب  هقبط 

هطیح ره  زا  شیب  ، نابز شزومآ.دنک  یم  يدنب  هقبط  یتکرح  - یناور یفطاع و  ، یتخانش هطیح  هس  رد  ار  یـشزومآ  ياه  فده  مولب 
مولب هناگشش  يدنب  هقبط  هتخادرپ و  یتخانـش  هطیح  یفّرعم  هب  طقف  ام  شخب  نیا  رد  نیاربانب.دوش  یم  طوبرم  یتخانـش  هطیح  هب  ، يا

.مینک یم  یفّرعم  نایجراخ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  فادها  هب  هّجوت  اب  ار 

مولب هاگدید  زا  شزومآ  فده  يدنب  هقبط 

؛ شناد .1

بسانم شناد  یبایزاب  دنا (1) هتفگ  زین  « یسانشزاب يروآدای و  » ار نآ  هاگ  هک  شناد 
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ياهراتفر.دوش یم  لماش  ار  یّلک  ات  یئزج  دعاوق  تاغل و  ، تاحالطصا ، میهافم دننام  ییاه  هتخومآ  يروآدای  تدمزارد و  هظفاح  زا 
.دنریگ یم  رارق  شناد  ورملق  رد  یسراف  نابز  شزومآ  سرد  رد  ریز 

: دناوت یم  زومآ  نابز 

؛ دنک ادیپ  یسرد  باتک  ای  همانزور  کی  رد  ، هدید شزومآ  هک  ار  ییابفلا  فورح  -

؛ دنک نایب  ظفح  زا  ، هتخومآ هک  ار  يدیدج  تاغل  -

؛ دنک رکذ  ار  ( یئزج دنچ  ياه  هلمج  ) یسراف نابز  ياه  هلمج  راتخاس  -

؛ دنک يراذگ  مان  ار  ( ناسنا ندب  ًالثم  ) لکش کی  فلتخم  ياه  شخب  -

.دناوخب رب  زا  ، هدرک ظفح  هک  ار  یسراف  رعش  کی  -

دنیآرف نیا  فّرعم  هقبط  ، تسا زومآ  نابز  يوس  زا  هیلّوا  تروص  نامه  هب  هدش  هداد  شزومآ  بلاطم  ظفح  ، شزومآ فده  هک  یتقو 
یسانشزاب هقبط  هدرخ  ود  زا  هقبط  نیا.تسا  تدمزارد  هظفاح  زا  تاعالّطا  نتفای  مزلتسم  يروآدای  ؛ دراد مان  « يروآدای » ندروآدای هب 

.تسا (1) هتفای  لیکشت  یناوخزاب  و 

؛ كاردا .2

دوش یم  هتـساوخ  زومآ  نابز  زا  ، هقبط نیا  رد.بلطم  کی  رد  رتتـسم  میهافم  يریگارف  كرد و  زا  تسا  ترابع  ندـیمهف  اـی  كاردا 
: دناوت یم  زومآ  نابز  لاثم  ناونع  هب.دمهفب  ار  اهنآ  ، بلاطم يروآدای  ظفح و  رب  هوالع  هک 

.دهد حیضوت  دوخ  نابز  هب  دمهفب و  ار...و  یتسار  ، تلادع ، تدابع : دننام یعازتنا  تاملک  موهفم  -

.دسیونب هصالخ  رطس  دنچ  رد  ار  یسراف  يرعش  يانعم  -
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.دیوگب ار  یئزجدنچ  تالمج  توافت  دناوتب  دسانشب و  ار  یسراف  نابز  راتخاس  -

.دنک هصالخ  ، تسا هدناوخ  هک  ار  ینتم  -

.دسیونب رادانعم  تالمج  ، هدش سیردت  تاغل  اب  -

نابز » دوش یم  هتفگ  یتقو.دور  یم  رامـش  هب  ندـیمهف  حطـس  نیرت  نییاپ  تسا و  بلاطم  هداس  يروآداـی  زا  رتارف  یماـگ  هلحرم  نیا 
زومآ نابز  هک  دریذپ  یم  تروص  ینامز  ندیمهف.دننک  انعم  بسک  ، يریوصت ای  یبتک  ، یهافش داوم  زا  دنناوتب  هک  « دنمهف یم  نازومآ 

.دنک (1) رارقرب  طابترا  دوخ  یلبق  ياه  شناد  هزات و  شناد  نیب  دناوتب 

؛ ندرک طابنتسا  (5 (؛ ندرک هصالخ  (4 (؛ ندرک يدـنب  هقبط  (3 (؛ ندروآ لاثم  (2 (؛ ندرک ریسفت  (1) هقبط هدرخ  شـش  ندـیمهف  هلحرم 
.دننک (2) یم  فیصوت  ار  كاردا  حطس  رد  يریگدای  ، میدرمشرب هچنآ  ریظن  یلاعفا.دوش  یم  لماش  ار  ندرک  هسیاقم  (6)

؛ دربراک .3

لومعم حالطـصا.تسا  صّخـشم  دـیدج و  ياه  تیعـضو  رد  هدـش  هتخومآ  بلاطم  زا  هدافتـسا  ییاـناوت  ، نتـسب راـک  هب  اـی  دربراـک 
راک هب  اّما  ، تسا « كاردا ،» هدش ماجنا  سالک  رد  نآ  هباشم  هک  يروتسد  نیرمت  کی  ّلح.تسا  « هلئسم ّلح  » هقبط نیا  يارب  یـشزومآ 

.تسا « دربراک » دیدج يروتسد  تالمج  نتشون  يارب  نیرمت  نیا  ماجنا  شور  نتسب 

: دهد ماجنا  ار  ریز  ياهراک  دناوت  یم  زومآ  نابز  هلحرم  نیا  رد  لاثم  يارب 

.دنک هدافتسا  نابز  لها  اب  طابترا  يرارقرب  يارب  دوخ  ینابز  شناد  زا  -

.دنک لمع  لاکشا  نودب  ، یسراف نابز  هب  ناور  هداس و  نتم  کی  نتشون  رد  -

.درب راک  هب  تسرد  هلمج  رد  لوعفم  هاگیاج  رد  ار  یمسا  ره  دناوت  یم  -
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.دهدب یسراف  نابز  هب  ار  هاتوک  همانشیامن  کی  بیترت  -

شناد حطـس  رد  هک  ار  یتاـمولعم  دـناوتب  دـیاب  زومآ  ناـبز  هکارچ  ؛ تسا ناـبز  يریگارف  رد  مهم  ماـگ  کـی  تقیقح  رد  هلحرم  نیا 
هتخومآ لوصا  دعاوق و  نتـسب  راک  هب  رد  دوخ  ناوت  تیقاّلخ و  مامت  زا  درب و  راک  هب  یلمع  ياه  هصرع  رد  ، تسا هدیمهف  هتفرگارف و 

جیاتن نایب  يارب  هدافتـسا  دروم  لاـعفا  یخرب.تسا  « نداد ماـجنا  »و« ندرک ارجا  » هقبط هدرخ  ود  لـماش  هلحرم  نیا.دـنک  هدافتـسا  هدـش 
یم فشک  ، دـهد یم  جرخ  هب  تراهم  ، دـنک یم  هدافتـسا  ، دـهد یم  ناشن  ، دـهد یم  رییغت  : زا دـنا  ترابع  هلحرم  نیا  يریگدای  صاخ 

....و (1) دنک  یم  لح  ، دنک

؛ لیلحت .4

بلطم و کی  فلتخم  ياه  تمـسق  نیب  طباور  نایب  نآ و  هدـنهد  لیکـشت  يازجا  هب  یّلک  بلاطم  میـسقت  ییاناوت  ياـنعم  هب  لـیلحت 
: دناوت یم  هقبط  نیا  رد  زومآ  نابز  لاثم  يارب.تسا  بلطم  نآ  تخاس  رب  مکاح  لوصا  تخانش 

.درامشرب ار  نآ  تالاکشا  دنک و  هیزجت  يروتسد  رظن  زا  ار  یسراف  تالمج  -

.دنک يروآدای  ار  نآ  تسرد  دهدب و  صیخشت  یسالک  تاملاکم  رد  ار  شناتسود  تاهابتشا  -

.دنک نایب  شناتسود  دوخ و  ياشنا  رد  ار  تالمج  یتسردان  ّتلع  -

.دنک لیلحت  نآ  یقالخا  جیاتن  ساسارب  ار  یسراف  ناتساد  کی  -

.درب راک  هب  لیلد  رکذ  اب  ار  اهنآ  حیحص  تروص  دسانشب و  ، دنراد كرتشم  ّطخلا  مسر  ای  ظّفلت  هک  ار  یناگژاو  -

ندیمهف و زا  رت  یلاع  يرکف  حطس  رگ  نایب  يریگدای  جیاتن  ، هلوقم نیا  رد 
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.نامه ( . 1 - ) 1
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ناـمزاس «،» ندرک زیاـمتم  » هقبط هدرخ  هس  هـب  لـیلحت.تسا  بـلطم  يراـتخاس  لکـش  اوـتحم و  ندـیمهف  مزلتـسم  اریز  ؛ تـسا دربراـک 
یم تیعـضو  نییعت  ، دـهد یم  زیمت  ، دراذـگ یم  قرف  ، دـنک یم  کیکفت  : نوجمه یلاـعفا  .دوش (1) یم  میـسقت  « نداد تبـسن  »و« نداد

.دننک (2) یم  فیصوت  یبوخ  هب  ار  هلحرم  نیا...و  دنک  یم  باختنا  ، دنک یم  هصالخ  ، دنک

؛ بیکرت .5

زومآ نابز.تسا  تامولعم  زا  هناقاّلخ  دیدج و  لکـش  کی  شنیرفآ  روظنم  هب  ازجا  نتخیمآ  ییاناوت  يانعم  هب  ، یگدننیرفآ ای  بیکرت 
.دنزب هتفرشیپ  ینابز  ياه  تروص  شنیرفآ  قلخ و  هب  تسد  ، دوخ ینابز  شناد  هلیسو  هب  دناوت  یم  هلحرم  نیا  رد 

: دناوت یم  زومآ  نابز  لاثم  يارب 

.دسیونب یعیدب  زا  هدافتسا  اب  یبدا  نتم  کی  -

.دیوگب یسراف  رعش  دناوت  یم  -

.دنک هئارا  ار  هتفای  نامزاس  ینارنخس  کی  دناوت  یم  -

.دنک داهنشیپ  نایجراخ  هب  یسراف  سیردت  يارب  دیدج  یحرط  -

.دنک فیلات  یسراف  هب  قیقحت  کی  ، هقالع دروم  ياه  هنیمز  زا  یکی  رد  -

ار يدیدج  ياه  تروص  اهنآ  دربراک  اب  تسا  رداق  دراد و  هدش  سیردـت  ثحابم  همه  رب  یلماک  فارـشا  زومآ  نابز  ، هلحرم نیا  رد 
.تسا شنیرفآ  هدمع  ثحبم  هس  « ندروآ دیدپ  »و« يزیر حرط  «،» دیلوت » .دنکب هناقاّلخ  هدافتسا  هدش  هتخومآ  نابز  زا  دنیرفایب و 
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یبای شزرا  يریگ و  هزادنا  ،ص29 و  زومآ نابز  ياه  هتخومآ  زا  یبای  شزرا  ياه  هویش  ، شنمایک اضریلع  یفیرش و  نسح  ( . 1 - ) 1
،ص49. یلیصحت تفرشیپ 

،ص90. یسانش ناور  یتیبرت و  مولع  رد  يریگ  هزادنا  شجنس و  ( . 2 - ) 2
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یم دوـجو  هـب  ، دـنک یم  بـیکرت  ، دـنک یم  يدـنب  هـقبط  : زا دـنا  تراـبع  دـننک  یم  فیـصوت  ار  تیعـضو  نـیا  هـک  یلاـعفا  زا  یخرب 
....و (1) دسیون  یم  ، دنک یم  نایب  ، دهد یم  ون  مظن  ، دشک یم  هشقن  ، دروآ

؛ یبایشزرا .6

دوخ یتخانش  هطیح  رد  زومآ  نابز  ، هلحرم نیا  رد.دنیوگ  یم  یبایـشزرا  ار  بلطم  کی  يدنمـشزرا  حطـس  نییعت  تواضق و  ییاناوت 
نآ بویع  نساحم و  ای  یتسردان  ای  یتسرد  دهد و  رارق  تواضق  دروم  ار  نارگید  دوخ و  راثآ  دناوت  یم  هک  دـسر  یم  یهاگیاج  هب 
ریز روما  ماجنا  هب  دـناوت  یم  زومآ  نابز  حطـس  نیا  رد.تسا  یلقع  ییاناوت  حطـس  نیرت  هدـیچیپ  مولب  رظن  زا  یبایـشزرا.دنک  نایب  ار 

: دوش اناوت 

.دنک رظن  راهظا  ، هدش هتشون  نایجراخ  يارب  هک  یسراف  ياه  باتک  هرابرد  دناوت  یم  -

.دنک يدنب  هدر  ار  یسراف  تایبدا  ياه  باتک  دناوت  یم  -

.دنک تواضق  ( ینابز رظن  زا  ) شناتسود ینارنخس  یتسردان  ای  یتسرد  هرابرد  دناوت  یم  -

.دنک حیحصت  يراذگ و  هرمن  ار  شدوخ  زومآ و  نابز  ریاس  يالما  دناوت  یم  -

.دنک رظن  راهظا  داقتنا و  داتسا  سیردت  ياه  هویش  هرابرد  -

یتخانـش بتارم  هلـسلس  رد  حطـس  نیرت  یلاع  ، هلحرم نیا  جیاتن.دنزب  رایعم  نییعت  هب  تسد  دوخ  دناوت  یم  زومآ  نابز  ، هلحرم نیا  رد 
هدـش فیرعت  ینـشور  هب  هک  تسا  ییاهرایعم  رب  ینتبم  یـشزرا  تواضق  هفاضا  هب  ، رگید ياـه  هلوقم  هیّلک  رـصانع  لـماش  اریز  ؛ تسا

يرواد دقن و  ندومزآ و  نامه  ای  ندرک  یسراو  لماش  یبایشزرا  .تسا (2)
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ندرک یـسراو  هلیـسو  هب  ، دراد نراقت  یناوخمه و  دوخ  يازجا  رد  حرط  کی  ای  لوصحم  کی  ، راک کی  ایآ  هک  نیا.دوش  یم  ندرک 
یناوخمه هدـش  ینیب  شیپ  ياهدرادناتـسا  اهرایعم و  اب  حرط  ای  لوصحم  ای  راک  ناـمه  اـیآ  هک  نیا  ؛و  دوش یم  صّخـشم  ندومزآ  و 

یم يریگ  هجیتن  ، دنک یم  هسیاقم  ، دـنک یم  یبایزرا  : ریظن ینوگانوگ  لاعفا  .ددرگ (1) یم  راکـشآ  نآ  دقن  ندرک و  يرواد  اب  ، دراد
.دنهد (2) یم  حرش  ار  هلحرم  نیا...و  دنک  یم  نایب  ، دنک یم  صیخلت  ، دنک یم  دقن  ، دنک

دیاب سیردت  ياهدرادناتـسا  اه و  فده  ، سیردت ياه  شور  ، سرد حرط  رد  هکلب  ، اه نومزآ  رد  اهنت  هن  ، دـش هتفگ  هچنآ  هب  هّجوت  اب 
ره رد  یـسرد و  ره  رد  ) زومآ ناـبز  هک  تسا  ینتفریذـپ  يدربراـک و  یناـمز  سیردـت  دـنور.دوش  لاـمعا  یتخانـش  يدـنب  هقبط  نیا 

ینومزآ.دوش هدیجنس  حوطس  نیا  همه  دیاب  زین  اه  نومزآ  رد.دسرب  یبایشزرا  شنیرفآ و  ، لیلحت ، دربراک هب  شناد  هلحرم  زا  ( یحطس
حطـس رد  شتالاؤس  همه  هک  ینومزآ  دجنـس و  یم  ار  زومآ  نابز  تاظوفحم  اهنت  ، دوش حرط  شناد  حطـس  رد  نآ  تالاؤس  همه  هک 

مهم و رایـسب  نومزآ  تالاؤس  حرط  رد  دودح  نتـشاد  هگن  نیاربانب.تسا  هدش  یحاّرط  شوهاب  زومآ  نابز  يارب  اهنت  ، دـشاب تواضق 
رد رتدایز و  هیلّوا  حوطـس  رد  ، تبـسن هب  اهنآ  يدـنب  هرمن  تالاؤس و  دادـعت.دنک  یم  توافت  ، سرد ره  تبـسن  هب  تسا و  هّجوت  لـباق 
هب هرمن   3، دربراک هب  هرمن   4، كرد ای  ندیمهف  هب  هرمن   5، شناد هب  هرمن  يا 5  هرمن   20 ناحتما کی  رد  ًالثم  ؛ تسا رتمک  الاب  حوطس 

دوش یم  توافتم  یلیلحت  ای  يدربراک  سورد  رد  يراذـگ  شزرا  نیا.دراد  صاصتخا  تواضق  هب  هرمن  بیکرت و1  هب  هرمن   2، لیلحت
.دنهد یم  صاصتخا  لیلحت  یبایشزرا و  هب  ار  هرمن  نیرتشیب  هاگ  ، یهاگشناد یلاع  عطاقم  دننام  الاب  حوطس  رد  و 
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تالاؤس حرط  یشزومآ و  ياه  فده 

یشزومآ و ياه  فده  ادتبا  دیاب  درادناتـسا  نومزآ  کی  داجیا  يارب  نامّلعم.دیآ  یمن  دوجو  هب  یفداصت  زگره  بوخ  نومزآ  کی 
سرد زا  شخب  ره  تیمها  اوتحم و  ، فده اب  بسانتم  ار  يدـنب  هجدوب  دـننک و  صّخـشم  ار  شجنـس  يارب  زاین  دروم  ياوتحم  سپس 

لاح نیا  رد  ؛ دوش یم  حضاو  ًالماک  نومزآ  ياوتحم  ، دنرب یم  راک  هب  ار  یشزومآ  هژیو  ياه  فده  نامّلعم  هک  یماگنه.دننک  نییعت 
.دیآ (1) یم  رد  نومزآ  تالاؤس  تروص  هب  اه  فده  زا  ًامیقتسم  زومآ  نابز  بولطم  ياهراتفر 

تسا یشزومآ  يدنب  هقبط  رد  شور  نیرتهب  مولب  يدنب  هقبط.دنوش  يدنب  هقبط  ، زاین دروم  یکاردا  عون  ساسارب  دنناوت  یم  اه  فده 
دروم فادها  اب  ار  نآ  ياوتحم  ، لاؤس ره  حرط  ماگنه  ناوت  یم  عقاو  رد.دنک  نییعت  ار  تالاؤس  حطـس  ات  دـنک  یم  کمک  مّلعم  هب  و 

.دز کحم  مولب  هناگشش  يدنب  هقبط  رد  شجنس 

اه و فده  نایم  رد  یتروص  هچ  هب  ار  دوخ  نومزآ  تالاؤس  هک  دنک  نییعت  دیاب  زاس  نومزآ  ، فده اوتحم و  ياهدُعب  ِلیمکت  زا  دعب 
صاصتخا اه  فدـه  زا  هتـسد  ره  یـسرد و  ياه  عوضوم  زا  کی  ره  هب  هک  ار  یتالاؤس  دادـعت  ینعی  ؛ دـنک عیزوت  سرد  ياه  ناونع 

دراو لودـج  ياه  هناخ  رد  ، دـصرد تروص  هب  ای  ، تـالاؤس یعقاو  دادـعت  تروص  هب  اـی  ار  دادـعت  نیا  دـنک و  نییعت  ، تشاد دـهاوخ 
هتکن ود  ، دنریگ یم  ّقلعت  یـشزومآ  نوگانوگ  ياه  فده  اوتحم و  فلتخم  ياه  شخب  هب  هک  ییاه  لاؤس  دـصرد  نییعت  يارب.دـنک 
بلطم نآ  شزومآ  فرـص  هک  ینامز  رادقم  ، رگید نآ و  ياه  فده  یـسرد و  بلطم  تیمها  هب  هّجوت  یکی.تفرگ  رظن  رد  دیاب  ار 

ماجنا زا  دعب.تسا  هدش  نآ  فادها  و 
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،ص68. تیبرت میلعت و  رد  نومزآ  يریگ و  هزادنا  ( . 1 - ) 1
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هتـشون دـیاب  اه  فدـه  زا  هتـسد  ره  شخب و  ره  يارب  هک  یتالاؤس  دادـعت  ندرک  صّخـشم  نومزآ و  حرط  هیهت  ینعی  ، ـالاب ياـهراک 
.تسا (1) نومزآ  تالاؤس  عون  نییعت  يدعب  ماگ  ، دوش

لاؤس ره  يارب  هرمن  نییعت  ياه  كالم 

: دراد ریز  ياه  كالم  هب  یگتسب  ، دبای یم  صاصتخا  لاؤس  ره  يارب  هک  يا  هرمن  شزرا 

؛ هدش سیردت  بلاطم  زا  کی  ره  یبسن  تیّمها  -

؛ تسا هدش  هداد  صاصتخا  بلطم  هب  هک  یسرد  باتک  تاحفص  دادعت  ای  مجح  -

؛ تسا هدش  فرص  بلاطم  زا  کی  ره  سیردت  رد  هک  یتقو  نازیم  -

.الاب ياه  كالم  زا  یبیکرت  -

فده ، زومآ نابز  یلیصحت  هیاپ  نس و  (، ییاشنا ای  ینیع  ) اه شسرپ  عون  دننام  یلماوع  هب  هّجوت  اب  زین  نومزآ  ياه  شسرپ  ّلک  دادعت 
.دوش (2) یم  نییعت  ، هدش هتفرگ  رظن  رد  ناحتما  يارب  هک  یتقو  رادقم  هرخألاب  ناحتما و  ماجنا 

شجنس ياه  شور  ساسا  رب  اه  نومزآ  يدنب  هقبط 

ای دنریگرارق  یبایـشزرا  تواضق و  دروم  هدش  نییعت  شیپ  زا  ياهرایعم  اه و  كالم  اب  اه  نومزآ  هک  نیا  رب  انب  شجنـس  ياه  شور 
يراجنه ای  « عجرم راجنه  » ياه نومزآ  یکـالم و  اـی  « عجرم كـالم  » ياـه نومزآ  هتـسد  ود  هب  ، زومآ ناـبز  دوخ  درکلمع  هسیاـقم  اـب 

.دنوش (3) یم  میسقت 

ص:206

،ص60. یلیصحت تفرشیپ  یبای  شزرا  يریگ و  هزادنا  ( . 1 - ) 1
،ص64. نابز ياه  هتخومآ  زا  یبای  شزرا  ياه  هویش  ( . 2 - ) 2

،ص39. تیبرت میلعت و  رد  نومزآ  يریگ و  هزادنا  ،ص87-88 و  یلیصحت تفرشیپ  یبای  شزرا  يریگ و  هزادنا  ( . 3 - ) 3
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عجرم كالم  ياه  نومزآ 

ضرف رب  دراد و( دوجو  يزاـس  نومزآ  يارب  یللملا  نیب  اـی  يروشک  ًاـبلاغ  درادناتـسا و  راـیعم  کـی  ، عجرم كـالم  ياـه  نومزآ  رد 
رد.تسا هدروآ  ار  سرد  رد  یلوبق  هرمن  ، دهدب حیحـص  خـساپ  نومزآ  تالاؤس  زا  هب %70 ًالثم  یـسک  رگا  هک  دوش  یم  نییعت  ( لاـثم

شالت زومآ  نابز  درکلمع  رب  هوالع  هدوب و  درادناتـسا  یلوبق  حطـس  ، دراد دوجو  یبایـشزرا  يارب  یـصّخشم  رایعم  هک  ییاـه  نومزآ 
سرادـم و ، عجرم كالم  ياه  نومزآ  یلوبق  راـمآ  ساـسا  رب  اـهروشک  زا  یـضعب  رد  ) درک یباـیزرا  ناوت  یم  زین  ار  هسردـم  مّلعم و 

(. دننک یم  يدنب  هبتر  زین  ار  نامّلعم 

عجرم راجنه  ياه  نومزآ 

تسا و زوـمآ  ناـبز  یباـیزرا  رد  اـهنت  نآ  شزرا  دوـش و  یم  یحاّرط  سـالک  حطـس  رد  تـالاؤس  ، عـجرم راـجنه  ياـه  نوـمزآ  رد 
هداد خـساپ  ار  تالاؤس  هک %50 دـشاب  یـسک  نآ  زا  هرمن  نیرتالاب  رگا  ًالثم.دوش  یم  هدیجنـس  سالک  ناـمه  حطـس  رد  اـهنت  ، تارمن

تـسد هب  ار  یلوبق  هرمن  ، دـشاب رت  کیدزن  سالک  رتـالاب  هرمن  هب  هک  سکره  دـنوش و  یم  هدیجنـس  وا  اـب  نازومآ  ناـبز  یقاـب  ، تسا
یبوخ رایسب  تارمن  مه  ياه 14،15 و 13  هرمن  ، دروآ یم  هرمن 17  ، یـضایر سرد  رد  لّوا  هبتر  زومآ  نابز  کی  یتقو.تسا  هدروآ 

.دنوش یم  بوسحم 

یسراف نابز  ياه  نومزآ  عجرم  هرابرد 

همه اه  نومزآ  نونکات.درادـن  دوجو  نایجراخ  هب  یـسراف  شزومآ  يارب  عجرم  كالم  ياـه  نومزآ  اـم  روشک  رد  رـضاح  لاـح  رد 
هسردم هاگ  مّلعم و  يارب  اهنت  مه  جیاتن.تسا  هدش  یم  هدیجنس  حطس  نامه  سالک و  نامه  نازومآ  نابز  اب  نآ  جیاتن  یسالک و 
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نابز شزومآ  يارب  روشک  رـسارس  رد  رایعم  ياه  نومزآ  يرازگرب  ترورـض  اّما.تسا  هدـش  يریگ  هجیتن  يدـنب و  هتـسد  رظن  دروم 
فلتخم ياه  شخب  نایم  ناوت  یم  ، روشک حطـس  رد  رایعم  ياه  نومزآ  داـجیا  اب.دـشاب  هدیـشوپ  یـسک  رب  هک  تسین  يزیچ  ، یـسراف

ياهرایعم ، نازومآ نابز  هب  یـسراف  نابز  ربتعم  كردـم  ياـطعا  يارب  نینچمه  ؛ دیـسر يرتشیب  یگنهاـمه  هب  یـسراف  ناـبز  شزومآ 
.تفرگ رظن  رد  ار  درادناتسا  یملع و 

فده ارجا و  نامز  هب  هّجوت  اب  شجنس  ياه  شور  يدنب  هتسد 

هراشا

هتـسد راهچ  هب  ساسا  نیارب  اه  نومزآ.تسا  نومزآ  نآزا  هدافتـسا  فدـه  ارجا و  نامز  بسحرب  اه  نومزآ  يدـنب  هتـسد  رگید  عون 
.یمکارت ، یصیخشت ، ینیوکت ، يدورو : دنوش یم  میسقت 

راب کی  مک  تسد  یـشزومآ  هرود  ره  رد  هک  تسا  مزال  دـنراد و  يا  هداعلا  قوف  تیّمها  شزرا و  دوخ  هاگیاج  رد  اهنیا  زا  کی  ره 
.میهد یم  هئارا  کی  ره  زا  يرصتخم  یفّرعم  اج  نیا  رد.دنوش  ارجا  راب  کی  زا  رتشیب  دراوم  یخرب  رد  و 

يدورو شجنس 

يارب نییعت و  ار  دوخ  نایوجـشناد  سالک و  حطـس  دـناوت  یم  هک  ارچ  ؛ دراد یناوارف  تیّمها  مّلعم  يارب  نیزاـغآ  اـی  يدورو  شجنس 
دروم ریز  شـسرپ  ود  هب  نداد  خـساپ  يارب  ینعی  ، روظنم ود  هب  شجنـس  عون  نیا.دـنک  يزیر  همانرب  شا  يراـک  هرود  کـی  سیردـت 

: دریگ یم  رارق  هدافتسا 

؟ دنطّلسم هزات  سرد  زاین  شیپ  ياه  تراهم  اه و  شناد  رب  شیپاشیپ  ناگدنریگدای  ایآ  .1

(1) دنا ؟ هتفرگدای  ًالبق  ار  هزات  سرد  ياوتحم  اه و  فده  زا  رادقم  هچ  ناگدنریگدای  .2
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هیاپ هک  یماگنه  هژیو  هب  ؛ تسا دـیدج  یـشزومآ  همانرب  ره  زاغآ  ای  یلیـصحت  لاس  يادـتبا  ًالومعم  يدورو  یبایـشزرا  يارجا  ناـمز 
.دشاب هدش  سیردت  يرگید  مّلعم  طّسوت  سالک  نامه  رد  ای  رت  نییاپ  سالک  رد  رظن  دروم  سرد  یلبق  ياه 

ینیوکت شجنس 

هک قیقد  ياه  نومزآ  ، هرود یط  رد  نایوجشناد  تیلاّعف  اب  هارمه  ینیوکت  شجنـس  رد.تسا  يا  هلحرم  ای  ینیوکت  شجنـس  ، مود عون 
ناگدنریگدای هک  دوش  یم  مولعم  نآ  جـیاتن  ساسارب  دوش و  یم  هیهت  ، تسا یـسرد  دـحاو  نامه  رد  شزومآ  یئزج  فادـها  يواح 

دیدـج دـحاو  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  مّلعم  ات  ، دنتـسه فیعـض  اه  مادـک  رد  دـنا و  هتفرگ  دای  ار  یـشزومآ  ياه  فدـه  زا  کـی  مادـک 
.دنک سیردت  هرابود  ای  لاکشا  عفر  ار  یلبق  شخب  ، یسرد

تاظوفحم و حطس  زا  یپایپ  رگا  تسا و  راّرف  یشناد  ، یجراخ نابز  هک  ارچ  ؛ تسا مهم  رایـسب  نابز  شزومآ  رما  رد  ینیوکت  شجنس 
تروص هب  ًامتح  ینیوکت  شجنـس.دش  نئمطم  سیردـت  رد  تیقّفوم  زا  ناوت  یمن  ، دـیاین لمع  هب  نومزآ  ، نایوجـشناد ياـه  ییاـناوت 

.دوش یم  زین...و  یهورگ  ياهراک  ، یسالک فیلاکت  ، یهافش ياه  شسرپ  لماش  هکلب  ؛ تسین یبتک  ناحتما 

یصیخشت شجنس 

هک تسا  نآ  يراذگ  مان  نیا  ّتلع.دراد  مان  یـصیخشت  شجنـس  ، دریگ یم  ماجنا  شزومآ  نایرج  رد  زین  نآ  هک  شجنـس  رگید  عون 
یمرارق هدافتـسا  دروم  ینامز  یـصیخشت  شجنـس.دور  یم  راک  هب  زومآ  نابز  يریگدای  تالکـشم  صیخـشت  فده  اب  شجنـس  نیا 

اب هک  دشاب  هتشاد  زومآ  نابز  دنچ  ای  کی  اب  يرّرکم  هدننک و  هتسخ  تالکشم  مّلعم  هک  دریگ 
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ياه هشیر  نتفای  روظنم  هب  یصیخشت  نومزآ  کی  يارجا  ، لاح نیا  رد.دوشن  عفر  ، ینیوکت شجنس  رد  لومعم  یحالـصا  ياه  شور 
.تسا (1) يرورض  لکشم 

یمکارت شجنس 

یم نوسکیلوگ.دریگ  یم  تروص  زومآ  نابز  ياه  هتخومآ  عومجم  زا  هرود و  ره  ناـیاپ  رد  ، یناـیاپ یبایـشزرا  اـی  یمکارت  شجنس 
.تسا (2) زومآ  نابز  درکلمع  قیفوت  ای  شزرا  هب  طوبرم  جیاتن  هئارا  نآ  فده  هک  تسا  یبایشزرا  یعون  ، یمکارت شجنس  : دیوگ

ياـهزایتما نداد  ، رتـالاب سـالک  هـب  زوـمآ  ناـبز  ياـقترا  ) فـلتخم ياـه  میمـصت  ذاـّختا  نداد و  هرمن  مـه  ، یمکارت شجنـس  فدـه 
ياه فده  یشزومآ و  حرط  یشخبرثا  نییعت  مه  )و  هریغ یلیصحت و  سروب  ياطعا  ، یلیصحت رت  یلاع  ياه  هرود  هب  مازعا  ، یلیصحت

.تسا (3) شزومآ  حرط  فلتخم  لحارم  ندرک  هدایپ  رد  وا  قیفوت  نازیم  مّلعم و 

تالاؤس عون  يانبم  رب  اه  نومزآ  يدنب  هتسد 

هراشا

هاـتوک » ياـه نوـمزآ  »و  خـساپ هتخاـس  » اـی ییاـشنا  «، خـساپ هدـیزگ  » اـی ینیع  هتـسد  هس  هب  اـهنآ  تـالاؤس  عوـن  تهج  هـب  اـه  نوـمزآ 
ترابع هب.دریگ  یم  ماجنا  هدننک  حیحصت  یصخش  تواضق  رظن و  اب  لقتسم  يراذگ  هرمن  ، ینیع تالاؤس  رد.دنوش  یم  میسقت  « خساپ

همه ، دوش هداد  هرمن  ، دـنراد یناسکی  تیحالـص  هک  فلتخم  دارفا  طّسوت  ، ینیع ياه  شـسرپ  عاونا  زا  نومزآ  کـی  هب  هاـگره  رگید 
.داد دنهاوخ  يواسم  هرمن  نآ  هب  اهنآ 
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تسرد خساپ  هکلب  ؛ دنک یمن  هیهت  ار  اه  شسرپ  خساپ  هدنوش  شیامزآ  هک  تسا  نیا  ینیع  ياه  شسرپ  ياه  یگژیو  زا  رگید  یکی 
شسرپ ره  تسرد  خساپ  هک  تسا  نآ  هدنوش  شیامزآ  هفیظو.دوش  یم  نییعت  شسرپ  هدنسیون  طّسوت  نآ  نتشون  ماگنه  شسرپ  ره 

.دنک (1) ادیپ  لاؤس  ياه  هنیزگ  نایم  زا  ار 

نایم زا  تسرد  ياه  خساپ  یسانشزاب  ياج  هب  هدنوش  ناحتما  ، ییاشنا ياه  شسرپ  رد  ، ینیع ياه  شسرپ  عاونا  زا  يرایـسب  فالخرب 
هب نداد  خساپ  رد  نازومآ  نابز.دنک  نایب  دـشخب و  نامزاس  ؛ دـنک مّظنم  ار  اهنآ  ؛ دروآ دای  هب  ار  تاعالّطا  دـیاب  ، یلامتحا ياه  خـساپ 
رت هدـیچیپ  ياهدـنیآرب  يریگ  هزادـنا  يارب  ناوت  یم  ار  ییاـشنا  ياـه  لاؤس.دـنراد  لـمع  يدازآ  يداـیز  ّدـح  اـت  ییاـشنا  تـالاؤس 

.دربراک (2) هب  بلاطم  نداد  طسب  ندرک و  قیفلت  ، نداد نامزاس  ، رکف میظنت  ، یبایشزرا ، یگدننیرفآ ای  بیکرت  دننام  ، يریگدای

ًابلاغ هک  تسا  رـصتخم  ياه  لاؤس  زا  يا  هعومجم  ، خـساپ هاتوک  نومزآ  زا  روظنم.دـنراد  مان  خـساپ  هاتوک  ياـه  نومزآ  ، موس هتـسد 
هتساوخ هدنوش  نومزآ  زا  خساپ  هاتوک  ياه  نومزآ  ياه  لاؤس  رد.دنوش  یم  حرط  نییاپ  حطس  یشزومآ  ياه  فده  شجنـس  يارب 

.دنسیونب هلمج  کی  لیمکت  ای  لاؤس  کی  هب  خساپ  رد  ار  یتمالع  ای  ددع  ، هلمج ، ترابع ، هملک ات  دوش  یم 

ینیع ياه  نومزآ 

رد يریثأت  چیه  حّحـصم  یـصخش  رظن  ای  هقیلـس  هدش و  صّخـشم  لاؤس  حاّرط  طّسوت  لبق  زا  ، لاؤس ره  خـساپ  ، ینیع ياه  نومزآ  رد 
میسقت يا  هنیزگدنچ  یندرکروج و  ، طلغ - حیحص هتسد  هس  هب  عومجم  رد  ار  ینیع  ياه  نومزآ.درادن  خساپ  رییغت 
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- حیحص نومزآ.دنتسه  یکی  نومزآ  عون  هس  ره  ، تیفیک تیصاخ و  رظن  زا  تسا و  يروص  میسقت  کی  يدنب  میـسقت  نیا.دننک  یم 
یم دودـحم  باختنا  ود  هب  باـختنا  جـنپ  اـی  راـهچ  ياـج  هب  اـه  هنیزگ  دادـعت  هک  تسا  يا  هنیزگدـنچ  نومزآ  یعون  عقاو  رد  طـلغ 

.داد رییغت  يا  هنیزگدنچ  تالاؤس  تروص  هب  ار  طلغ  - حیحص تالاؤس  لکش  ناوت  یم  ًابلاغ  هک  هژیو  هب  ؛ دوش

ناحتما کی  رد  نآ  عون  هس  ره  زا  ناوت  یم  هک  تسا  نیا  رد  تالاؤس  نیا  يرترب.تسا  هنوگ  نیمه  زین  یندرکروج  تالاؤس  هدـعاق 
.دننک يریگ  هنومن  قیقد  روط  هب  سرد  هطیح  ياوتحم  زا  دنناوت  یم  تالاؤس  نیا  .دید (1) كرادت  همان  خساپ  کی  درک و  هدافتسا 

ینیع تالاؤس  حرط  شور 

هب ار  ناگدنوش  نومزآ  تسا  نکمم  هناکریز  ياه  يدـنب  ترابع.دـشاب  ماهبا  زا  یلاخ  هتـشون و  حـضاو  روط  هب  دـیاب  ینیع  تالاؤس 
هک یمالک  تاراشا  زا  دیاب.دشاب  سرد  ياوتحم  زا  هدمآرب  دیاب  هکلب  ؛ دنـشاب باتک  نتم  دننامه  ًاقیقد  دیابن  تالمج.دزادـنیب  هابتـشا 

زیهرپ دیاب  دنهد  یم  تهج  ار  لاؤس  موهفم  یعون  هب  هک...و  همه  ، دـیاش ، زگره : تارابع زا.دوش  بانتجا  دنتـسه  خـساپ  هدـننک  نییعت 
ياه لاؤس  دادـعت.تشاد  رظن  رد  زین  ار  یتخانـش  رتالاب  حوطـس  دـیاب  هکلب  ؛ دوش دودـحم  یظفح  بلاطم  هب  اهنت  دـیابن  تالاؤس.دوش 

نومزآ ، تالاؤس عون  نیا  رد.دشاب  ربارب  مه  اب  دیاب  زین  تالاؤس  لوط.دشاب  ربارب  طلغ  خساپ  ياه  لاؤس  دادعت  اب  دـیاب  تسرد  خـساپ 
شزومآ رد  هملاکم  كرد  نتم و  كرد  نومزآ  يارب  تالاؤس  عون  نیا.دـنزب  سدـح  لاؤس  يور  زا  ار  خـساپ  دـناوتب  دـیابن  هدـنوش 

.تسا دیفم  رایسب  نابز 
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يا هنیزگدنچ  تالاؤس 

اه هنیزگ  همه  لوط.دنزب  سدح  ار  تسرد  باوج  دناوتب  يرمارگ  تاراشا  قیرط  زا  دیابن  هدنوش  نومزآ  ، يا هنیزگدـنچ  تالاؤس  رد 
زین لاؤس  هنت  رد  يدـیلک  ياه  هژاو.دـنوش  هدز  سدـح  دوز  ای  دنـشاب  لوقعم  ریغ  دـیابن  تسردان  ياه  هنیزگ.دـشاب  ربارب  مه  اب  دـیاب 

هتـشاد تسرد  خساپ  کی  اهنت  شـسرپ  ره  دنک و  حرطم  ار  شـسرپ  یلـصا  هشیدـنا  دـیاب  لاؤس  هنت.دـنوشرارکت  اه  هنیزگ  رد  دـیابن 
دیاب ناحتما  کی  رد  لاؤس  ره  ياه  هنیزگ  دادعت  هک  دـنوش  یم  لیکـشت  هنیزگ  جـنپ  ات  هس  زا  ًالومعم  يا  هنیزگدـنچ  تالاؤس.دـشاب 

زا کـی  چــیه  اـی  ، قوـف دراوـم  هـمه  ریظن  ییاـه  هـنیزگ  زا  تـسا  رتهب.دــنرت  جــیار  يا  هنیزگراـهچ  تــالاؤس  ًالومعم.دــشاب  ربارب 
مهارف ار  یـصیخشت  ياـه  خـساپ  دنجنـسب و  ار  یتخانـش  يـالاب  حوطـس  دـنناوت  یم  يا  هنیزگدـنچ  تـالاؤس.دوشن  هدافتــسا  ، دراوـم

شیپ ، دنوش بکترم  هلئـسم  ّلح  لحارم  رد  تسا  نکمم  زومآ  نابز  هک  ار  یتاهابتـشا  عاونا  اه  هنیزگ  ینعی  یـصیخشت  خساپ  ) دنروآ
هنوگ کی  دناوت  یم  تسا و  یـسراف  نابز  فلتخم  ياه  نومزآ  يارب  یبسانم  رایـسب  شور  يا  هنیزگدـنچ  تالاؤس  (. دـننک یم  ینیب 

ياهراتخاس ، اهداضّتم فدارتم و  ، تغل موهفم  كرد  ، نتم كرد  ياه  نومزآ  رد  دراد و  زین  یلماک  ییاراک  هک  دـیآ  رامـش  هب  رایعم 
.تسج هرهب  نومزآ  عون  نیا  زا  ناوت  یم...و  تسرد  يروتسد 

یندرک روج  تالاؤس 

دناوت یم  تاـعالّطا  نیا.دـنوش  یم  هتـشون  مه  راـنک  نوتـس  ود  رد  ، مه هب  طوبرم  تاـعالّطا  زا  يا  هتـسد  ، یندرک روج  تـالاؤس  رد 
لـصو مه  هب  ای  دـسیونب  مه  رانک  رد  ار  تسرد  ياه  خـساپ  دـیاب  هدـنوش  نومزآ  هک  دـشاب  سرد  نوگانوگ  ییاوتحم  لئاسم  لماش 

: ًالثم.دنک
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یلزنا ناریا  تختیاپ 

رهشوب ناریا  یبهذم  رهش  نیرتگرزب 

نارهت رزخ  يایرد  رانک  رد  يردنب 

دهشم ناریا  یبونج  رهش  کی 

خساپ دناوتن  هدنوش  نومزآ  هک  يروط  هب  ؛ دشاب موهفم  کی  ای  شناد  کی  زا  سناجتم  ییاوتحم  ياراد  دیاب  یندرکروج  لاؤس  کی 
: ًالثم.دنزب سدح  یفاک  تاعالّطا  نتشاد  نودب  ار  حیحص 

اکیرمآ نفلت  عرتخم 

لب ماهارگ  یپ  یس  یس  یم  دور 

اه خساپ  اه و  شـسرپ  دادعت  نینچمه.دنوش  حیحـصت  دیاب  هدوب و  هابتـشا  تالاؤس  ، دنوش هدز  سدح  تالاؤس  يور  زا  اه  خساپ  رگا 
ّبترم ییابفلا  تروص  هب  ار  اه  خساپ  ناوت  یم.دوش  باختنا  راب  ود  زا  شیب  دناوتب  هک  دشاب  يا  هنیزگ  دیاب  هکلب  ؛ دشاب يواسم  دیابن 

.دوش يریگولج  اهنآ  بیترت  ندوب  یفداصت  زا  ات  درک 

هدافتـسا نومزآ  کی  رد  ار  لاؤس  عون  هس  ره  ناوت  یم.دـشاب  داـیز  تـالاؤس  دادـعت  دـیاب  ینیع  خـساپ و  هدـیزگ  تـالاؤس  هیّلک  رد 
زا لقتـسم  دـیاب  اه  نومزآ  تـالاؤس.داد  بیترت  خـساپ  هتوک  اـی  ییاـشنا  ینیع و  شخب  ود  رد  ار  اـه  نومزآ  ناوت  یم  نینچمه  ؛ درک

خساپ يارب  یخنرس  دیابن  اه  هنیزگ  زا  کی  چیه.دشاب  رگید  تالاؤس  هب  نداد  خساپ  زاین  شیپ  دیابن  لاؤس  کی  نتم.دنـشاب  رگیدکی 
.دشاب (1) تسرد 

( ییاشنا ) خساپ هتخاس  تالاؤس 

دوخ ، خساپ باختنا  ياج  هب  زومآ  نابز  هک  تسا  نیا  خساپ  هتخاس  تالاؤس  همزال 
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ود هب  ، نومزآ تالاؤس  هب  نداد  خساپ  رد  هدـنوش  نومزآ  لمع  يدازآ  نازیم  تبـسن  هب  ییاشنا  ياه  نومزآ.دـنزادرپب  خـساپ  هیهت  هب 
.دنوش یم  میسقت  خساپدودحم  یحیرشت  نومزآ  خساپ و  هدرتسگ  یحیرشت  نومزآ  هتسد 

ریزگان ، تسرد خـساپ  رب  هوالع  هدـنهد  نومزآ  دـنراد و  يرتمک  دادـعت  ینیع  ياه  شـسرپ  عاونا  هب  تبـسن  ًالومعم  ییاشنا  تالاؤس 
نودب تالاؤس  عون  نیا  حیحصت  يراذگ و  هرمن.دهدب  یشراگن  يروتـسد و  بویع  زا  يراع  یقطنم و  یلکـش  دوخ  باوج  هب  تسا 

یمن ماجنا  یبوخ  هب  زین  اوتحم  زا  يریگ  هنومن  ، تـالاؤس مک  دادـعت  لـیلد  هب.دراد  ریثأـت  رایـسب  نآ  رد  حّحـصم  رظن  تسین و  هابتـشا 
.دوش

لابقتـسا نآ  زا  نابز  شزومآ  نامّلعم  دراد و  یکدـنا  ییاراک  ، نابز شزومآ  رد  اّما.تسا  نیمّلعم  هقـالع  دروم  رایـسب  لاؤس  عون  نیا 
.درک هدافتسا  یعوضوم  تروص  هب  یسیون  یسراف  نیرمت  یگدنسیون و  شخب  رد  ناوت  یم  ییاشنا  تالاؤس  زا.دنا  هدرکن 

؟ تسیچ ناریا  رد  ینامهیم  بادآ  هرابرد  امش  رظن  : ًالثم

.دشاب يزومآ  یسراف  رد  وا  تراهم  هفاضا  هب  زومآ  نابز  ياهرظن  زا  یشجنس  دناوت  یم  خساپ  هک 

خساپ هاتوک  تالاؤس 

خـساپ هاتوک  تالاؤس.دنرت  کیدزن  ینیع  تالاؤس  هب  تقیقحرد  تالاؤس  عون  نیا.دوش  یم  هدـیمان  خـساپ  هاتوک  ، تالاؤسرگید عون 
.دنوش یم  لماش  ار  یندرک  لماک  یندرک و  یعادت  ، یشسرپ : لکش هس 

ار اهنآ  شیپ  زا  دیاب  هدنوش  نومزآ  تسا و  صّخـشماهنآ  خـساپ  دـنراد و  يا  هملک  ود  ای  کی  هاتوک  ياه  خـساپ  یـشسرپ  تالاؤس 
.دهدب باوجدناوتب  ات  دشاب  هدرک  هعلاطم 
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-؟ تسا رهش  مادک  امش  روشک  تختیاپ  : لاثم

-؟ تسا رهش  مادک  ناریا  تختیاپ 

.تسا یندرک  یعادت  تالاؤس  رگید  عون 

.تسا ناریا  تختیاپ  -

.تسا ناریا  یبرغ  لامش  رهش  نیرتگرزب  -

.تسا -- رهش رد  نارکمج  دجسم 

ماـهبا نودـب  ًـالماک  دـیاب  هکلب  ؛ دـننک یعادـت  نهذ  هب  ار  لاؤـس  زا  ریغ  ییاـهزیچ  دنـشاب و  زیگنارب  هابتـشا  دـیابن  تـالاؤس  عوـن  نـیا 
.دنشابن باتک  تالمج  نیع  نینچمه  ؛ دنشاب

هملک دـنچ  ای  کی  لکـش  هب  لاؤس  زا  یـشخب  ، عون نیا  رد.تسا  نآ  یندرک  لماک  لکـش  ، خـساپ هاـتوک  تـالاؤس  زا  يرگید  لـکش 
نییاپ عطاقم  يارب  خساپ  هاتوک  تالاؤس.دـسیونب  ار  هداتفااج  تغل  ات  دوش  یم  هتـساوخ  وا  زا  ، هدـش هضرع  هدـنهد  نومزآ  هب  هداتفااج 

.تسا دربراکرپ  رایسب  نابز  شزومآ  یلیصحت و 

.تسا همانهاش  باتک  هدنیارس  مراهچ  نرق  یناریا  رعاش  -

.تشون متفه  نرق  رد  ار  -- و -- باتک ود  يدعس 

نایجراخ يارب  یسراف  نابز  شزومآ  هب  درکیور  اب  اه  نومزآ  يدنب  عمج 

نوچمه یتالاکشا  هب  لاؤس  حرط  رد  بلغا  نابز  ناسّردم.تسا  یـسیردت  عون  ره  همزال  ، يزاس نومزآ  ياه  شور  عاونا  اب  ییانـشآ 
شخب رد  دـش  هتفگ  هک  نانچ.دـنروخ  یمرب  حیحـصت  بویع  اـی  هنـالداعان  يدـنب  هجدوب  ، تاـمولعم لخادـت  ، تـالاؤس عوـن  لخادـت 
یعیـسو هطیح  ناوـت  یم  دـنرتدمآراک و  رایـسب  خـساپ  هاـتوک  ییاـشنا  ینیع و  ياـه  نوـمزآ  ، یـسراف ناـبز  هژیو  هب  ناـبز  شزوـمآ 

رد ناوت  یم  ینالوط  لماک و  خساپ  اب  ییاشنا  ياه  نومزآ  زا  دنچره.دیجنس  اهنآ  اب  ار  یتخانش  فلتخم  حوطس  تاعالّطازا 
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.درک هدافتسا  بوتکم  ياهوگو  تفگ  اشنا و  سرد 

شجنـس یعون  ناونع  هب  ار  بش  فـیلکت  تفرگ و  هرهب  زوـمآ  ناـبز  بش  فـیلکت  نیودـت  رد  ناوـت  یم  اـه  نوـمزآ  عاوـنا  همه  زا 
راک هشوپ  کی  رد  ار  ناشیاه  نومزآ  زومآ و  نابز  ياهراک  ناوت  یم.تفرگ  رظن  رد  یـسرد  هسلج  ره  نایاپ  رد  ( يا هلحرم  ) ینیوکت

.تشاد رایتخا  رد  سّردم  راک  زین  زومآ و  نابز  دشر  دنور  زا  يرتهب  یبایشزرا  اهنآ  درکلمع  تفرشیپ و  هسیاقم  اب  ات  درک  يرادهگن 

نآ ماجنا  يارب  دـیاب  هک  تسا  يرورـض  مزال و  يرما  ، روشک ّلک  رد  زکارم و  حطـس  رد  عجرم  كـالم  ياـه  نومزآ  يرازگرب  موزل 
يزیر همانرب  يراذگ و  فده  یلاع  ياروش  کی  لیکشت  اب  رگم  ، دوش یمن  رّـسیم  راک  نیا  درک و  يزیر  همانرب  دیـشیدنا و  يا  هراچ 

دنک و يزیر  همانرب  ار  اه  شخب  ریاس  ًالامتحا  هاگشناد و  هزوحزا و  ّمعا  ، نابز شزومآ  زکارم  همه  درکلمع  هک  نابز  شزومآ  رما  رد 
اهنت زین  ار  یـسراف  نابز  شزومآ  فلتخم  حوطـس  كرادم  نینچمه.دشاب  هتـشاد  تراظن  اه  نومزآ  نیمه  قیرط  زا  نآ  يارجا  يارب 

.دشاب رادروخرب  یللملا  نیب  يروشک و  رابتعا  زا  ات  دنک  رداص  اروش  نیمه 

ییاناد نیا  هکارچ  ؛ مینک دـیکأت  نایجراخ  هب  یـسراف  نابز  ناسّردـم  نامّلعم و  شزومآ  ترورـض  رب  رگید  راب  تسا  مزـال  ناـیاپ  رد 
.دناسر یم  يرای  تسرد  هار  همادا  باختنا و  رد  ار  وا  دهد و  یم  تهج  مّلعم  هب  هک  تسا 
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تسویپ موس : شخب 

هراشا
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یسراف نابز  شزومآ  يارب  سرد  حرط  هنومن  -1

اوه بآ و  : سرد عوضوم 

هراشا

هام هیّلک  مان  اوه  بآ و  سرد  يارب.دنک  یم  زاغآ  ار  دـیدج  سرد  ، لبق سرد  فیلاکت  هب  یگدیـسر  سالک و  هب  دورو  زا  سپ  مّلعم 
.درک سیردت  دیاب  ار  ییاوه  بآ و  ياه  هدیدپ  ییایفارغج و  قطانم  عاونا  ، یسمش لاس  لوصف  اه و 

میـسرت ار  نیمز  هرک  ناوت  یم  ) دـنک یم  بصن  ولبات  يور  ار  نیمز  هرک  زا  يا  هشقن  مّلعم  ادـتبا  : تسا تروص  نیا  هب  سیردـت  شور 
ياـچ ، خـی ، هکنپ ، يراـخب زا  ناوـت  یم  ،... لادـتعا ، يدرـس ، یمرگ میهاـفم  يارب.دـهد  یم  ناـشن  ار  درـس  مرگ و  قطاـنم  سپـس  (. درک

مّلعم.دنیوگب دنلب  ار  نآ  مان  دننک و  سمل  ار  لدتعم  درس و  ، مرگ ّداوم  نازومآ  نابز  همه  تسا  مزال.درک  هدافتـسا...و  مرلو  بآ  ، غاد
هئارا یهافـش  تروص  هب  زین  ار  یتالمج  دـیاب  مّلعم  ، هملک ره  نایب  رد.دـسیونب  هتخت  يور  حیحـص  تروص  هب  ار  ناگژاو  ماـمت  دـیاب 

ای ریوصت  نداد  ناشن  اب  زین  ار...و  داب  ، گرگت ، ناراـب ، فرب ، ربا : دـننام یناگژاو.دـسیونب  هتخت  يور  ، ندوب لکـشم  تروص  رد  دـنک و 
.داد شزومآ  یّسح  تروص  هب  ناوت  یم  هتخت  يور  میسرت 
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سیردـت مامتا  زا  سپ.دوش  یناوخدـنلب  زومآ  نابز  طّـسوت  سپـس  مّلعم و  هلیـسو  هب  ادـتبا  تاـملک  همه  ، تسا مزـال  دـعب  هلحرم  رد 
يادتبا رد  دـیاب  مّلعم.دوش  هتـشون  صوصخم  رتفد  رد  ( بش فیلکت  ناونع  هب  ) هلمج هس  مک  تسد  هژاو  ره  يارب  تسا  مزال  ناگژاو 

.دنک دزشوگ  ار  نآ  يدنب  هلمج  يراتشون و  تالاکشا  ینیبزاب و  ار  هتشذگ  زور  فیلکت  ، هسلج ره 

تسا یهیدب.تسا  دیدج  هملک  ره  اب  نتشون  نیرمت  نازومآ و  یـسراف  نهذ  رد  یناگژاو  ياه  هتخومآ  تیبثت  ، فیلکت نیا  زا  فده 
رد هدـش  هتخومآ  ياه  هژاو  دربراک  نینچمه  ؛ تسا یـسراف  تالمج  راتخاس  اب  ییانـشآ  يارب  یهار  ، هلمج نتم  رد  هملک  دربراک  هک 

.دنک یم  رت  عیرس  ار  راتفگ  رد  نآ  زا  هدافتسا  ، هلمج

نادرگاش مّلعم و  تساوخ  ناوت و  هب  یگتـسب  سرد  ره  رد  سیردت  لباق  هژاو  دادعت  ، دش هتفگ  ناگژاو  شزومآ  شخب  رد  هک  نانچ 
عوضوم ، نامه زین  شراگن  تعاس  رد  دـشاب و  هدـش  سیردـت  عوضوم  نامه  وگو  تفگ  عوضوم  دـیاب  وگو  تفگ  تعاـس  رد.دراد 

هرابرد ار  ییاه  نتم  دناوت  یم  مّلعم  ، سرد لیمکت  يارب  نایاپ  رد.دوش  نیرمت  زین  ندناوخ  نتشون و  ، نتفگ ياه  تراهم  ات  دشاب  اشنا 
هسلج دنچ  ، نتم هئارا  تسا  رتهب.دهد  رارق  نازومآ  یـسراف  رایتخا  رد  دنک و  باختنا  فلتخم  نوتم  زا  ای  هیهت  سیردت  دروم  عوضوم 

هب هک  ار  نتم  دـنچ  همادا  رد.دـیآ  رامـش  هب  زین  تاـغل  يریگداـی  نازیم  زا  یبایـشزرا  يارب  نومزآ  یعوـن  اـت  دـشاب  سیردـت  زا  سپ 
.میروآ یم  ، تسا هدش  هیهت  یعوضوم  تروص 

.دیهد خساپ  تالاؤس  هب  دیناوخب و  ار  اه  نتم 

یفرب مدآ  (: فلا ندناوخ 

هراشا

.دننک یم  تسرد  یفرب  مدآ  هتشرف  هنازرف.تسین و  یباتفآ  نامسآ.دَراب  یم  فرب 
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هتـشرف اب  دیـشوپ و  ار  شَمرگ  ياه  همکچ  هنازرف.مَتفَر  یم  هسردـم  هب  متـشاد و  شفک  فیک و  مه  نم  شاک  : دـیوگ یم  یفرب  مدآ 
.دنام یفرب  مدآ  شیپ  هتشرف.تفر  هسردم  هب  اهنت  هنازرف.درک  یظفاحادخ 

؟ تسا هنوگچ  اوه  .1

یفَرب ینافوط د: یباتفآ ج: یناراب ب: : فلا

؟ دننک یم  تسرد  يزیچ  هچ  هتشرف  هنازرف و  .2

فیک یفرب د: مدآ  کَسرَتَم ج: کسورع ب: : فلا

؟ تشادن یفرب  مدآ  هک  دنتشاد  هچ  هتشرف  هنازرف و  .3

همکچ هسردم د: هلیسو  هسردم ج: سابل  هسردم ب: : فلا

.دینک لماک  ار  اه  هلمج  -

.تسا..........اوه زورما  .1

.تسا.........اوه یباتفآ  ياهزور  .2

.تسا...........اوَه دَراب  یم  ناراب  یتقو  .3

.دوش یم  هدید.................اوه  رد  ، دنشاب نامسآ  رد  مه  اب  باتفآ  ناراب و  یتقو  .4

.درک تسُرُد  ناوت  یم.............لصف  رد  طقف  ار  یفرب  مدآ  .5

یناریا لاس  (: ندناوخ ب

ناتخرد.دوش یم  بآ  اه  هوک  فَرب.دوش  یم  مرگ  مک  مک  اوه  راهب  رد.ناتـسمز  زییاـپ و  ، ناتـسبات : راـهب ، دراد لـصف  راـهچ  لاـس  ره 
؟ دنَراد مان  هچ  راهب  لصف  ياه  هام  یناد  یم  ایآ.تسا  راهب  ِلّوا  ِزور  زورون  دیع.دنَهَد  یم  هفوکش  گرب و 

.دنتسه راهب  لصَف  ياه  هام  ، دادرخ تشهبیدرُآ و  ، نیدرورف

.دننک یم  ورد  ار  وُج  مدنگ و  نازرواشک  ، لصَف نیا  رَد.تسا  ناتسبات  َِتبون  راهب  زا  سپ 

ص:223

نانابز یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  همان  www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 242 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ ناتسبات  لصف  ياه  هام  ِمان  وگب  الاح.دنَراد  تسود  ار  ناتسبات  رد  ندرک  انش  اه  هّچب 

.دنتسه ناتسبات  لصف  ياه  هام  ِمان  ، رویرهش دادُرم و  ، ریت

زاب اه  هسردم  هام  نیا  رَد.تسا  زییاپ  لصف  لّوا  هام  ، رهم.دزیر یم  دوش و  یم  درز  ، ناتخرد یـضعب  گرب.تسا  لاس  موس  لصف  ، زییاپ
؟ تسیچ زییاپ  لصف  ياه  هام  مان  یناد  یم  ایآ.دوش  یم 

.تسا زییاپ  ِلصف  ياه  هام  مان  رذآ  نابآ و  ، رهم

؟ یناد یم  ار  لصف  نیا  ياه  هام  مان  ایآ.میسانش  یم  امرس  فَرب و  اب  ار  ناتسمز.تسا  ناتسمز  ، لاس ِلصف  نیرخآ 

.دنتسه ناتسمز  لصف  ياه  هام  دنفسا  نمهب و  ، يِد.هلب

.دیهدب لماک  خساپ  ریز  تالاؤس  هب  -

.دیربب مان  بیترت  هب  ار  لاس  لصف  راهچ  .1

؟ دوش یم  هدیمان  هچ  راهب  لَوا  زور  .2

؟ دننک یم  راک  هچ  ناتسبات  رد  نازرواشک  .3

؟ دهد یم  تعیبط  رد  یتارییغت  هچ  زییاپ  .4

؟ درک تسرد  یفرب  مدآ  ناوت  یم  یلصف  هچ  رد  .5

.دیسیونب بیترت  هب  ار  ناتسمز  لصف  ياه  هام  مان  .6

.دینک لماک  ار  تالمج  هدش  هداد  ياه  هملک  اب  -

( ناتسبات ، لدتعم ، امرس ، بوطرم ، نیمود )

.میسانش یم................و  فرب  اب  ار  ناتسمز  .1

.تسا..............و............اوه راهب  رد  .2
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.دنهَد یم  هویم  ناتخرد............لصف  رد  .3

.تسا ناتسمز  لصف  زا  هام............هام  نمهب  .4

ناردنزام هب  رفس  (: ندناوخ ج

درک و دـنلب  تـسد  رذآ  ؟ دـیا هـتفر  ترفاـسم  هـب  هتـشذگ  ناتــسبات  امــش  زا  کـی  مادـک  : دیــسرپ راـگزومآ  مناـخ.دوب  رخآ  گـنز 
تّذـل اهرازیلاش  اه و  هوک  ، اه همـشچ  ، اه لگنج  ندـید  زا.میتفر  ناردـنزام  هب  مردارب  ردام و  ، ردـپ اب  هتـشذگ  ناتـسبات  ؟ هزاجا : تفگ

.تشاد يریذپلد  بوخ و  ياوه  اج  نآ.میدرب 

هب ایرد  جوم  يادص.تسا  هدنکارَپ  اج  نآ  اج و  نیا  ایرد  رانک  رد  دیفس  ياه  فدص.تسا  یندید  یلیخ  ایرد  یبآ  فاص و  ِنامسآ 
رد اپ  تشهو  یهام  هّرا  ، هسوک ، گنهن دننام  یناروناج.دننک  یم  راکـش  ار  تشُرُد  زیر و  ياه  یهام  ، ایرد ِناگدـنرپ.دسر  یم  شوگ 

.دننک یم  یگدنز  ایرد 

.دیهدب لماک  خساپ  -

؟ دوب هتفر  ترفاسم  هب  هتشذگ  لاس  رد  نازومآ  شناد  زا  کی  مادک  .1

؟ یناسک هچ  هارمه  ؟ دوب هدرک  رفس  اجک  هب  وا  .2

؟ تسا هنوگچ  ایرد  نامسآ  .3

؟ دننک یم  یگدنز  ایرد  رد  یناروناج  هچ  .4

.دینک صّخشم  * اب ار  تسُرُد  خساپ  -

؟ تسا هدمآ  تسرد  ِبیترت  هب  هنیزگ  مادک  رد  یناریا  ياه  لصف  .1

.رویرهش ، دادرخ ، نیدرورف ، راهب : ب.ناتسمز ، نابآ ، ناتسبات ، راهب : فلا

.راهب ، زییاپ ، ناتسمز ، ناتسبات : د.ناتسمز ، زییاپ ، ناتسبات ، راهب ج:

؟ هچ ینعی  « رازیلاش .» 2
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جنرب هعرزم  راز د: فلع  راز ج: نش  مدنگ ب: هعرزم  : فلا

؟ هچ ینعی  « هدنکارپ .» 3

هدش شخپ  هدرتسگ د: دنک ج: یم  زاورپ  دراد ب: لاب  : فلا

اه یباغرم  تُشپ و  كال  (: ندناوخ د

روبجم اه  یباغُرم.دُـش  کشُخ  مه  ریگبآ  اوه  ِندـش  مرگ  اب.دـنَدرک  یم  یگدـنز  يریگبآ  ِرانک  رد  تُشپ  كال  کی  یباـغُرم و  ود 
كال.ینک زاورپ  ام  لثم  یناوت  یمن  هک  وت  : دـنتفگ اه  یباـغُرم.میآ  یم  امـش  اـب  مه  نَم  : تفگ تُشپ  كال.دـنورب  اـج  نآ  زا  دـندش 

.دننک ادیپ  یهار  ات  دندرک  رکف  مه  اب  اه  یباغرم.دش  نیگمغ  تُشپ 

دـندز و غیج  اهنآ.دـنََرب  یم  دوخ  اب  ار  یتُشپ  كال  دـنا و  هتفرگ  راقنم  هب  ار  یبوچ  یباـغُرم  ود  هک  دـندید  دـغُج  غـالک و  دـَعب  زور 
باوج دـنکن و  شوـگ  ، تفگ هچره  سک  ره  هار  رد  هک  دـندوب  هتفگ  تُشپ  كـال  هب  اـه  یباـغُرم  ! هدـش هدـنرپ  تُشپ  كـال  : دـنتفگ

.داتفا نیمز  هب  الاب  زا  ، درک زاب  ار  شناهد  ات  اّما  «. مَدیرَپ هک  مدیرَپ  » .دَز دایرف  دعب  دنام و  تکاس  یتدم  وا.دهدن 

.دیهدب لماک  خساپ  تالاؤس  هب  -

؟ دننکب چوک  دنتساوخ  اه  یباغرم  ارچ  .1

؟ دنَدیشیدنا يا  هراچ  هچ  تشپ  كال  ندرب  يارب  اه  یباغرم  .2

؟ دندوب هتشاذگ  يرارق  هچ  تشپ  كال  اب  اهنآ  .3

؟ دوب هچ  تشپ  كال  تبقاع  .4

.دینک صّخشم  * تمالع اب  ار  تسرد  خساپ 

: ینعی ریگبآ  .1

هکرب هناخور ب) ( فلا

ّدَس ههار د) بآ  ج)
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؟ دهد یم  ار  انعم  مادک  « غیج .» 2

هلان دایرف ب) داد و  ( فلا

دنلب يادص  اغوغ د) ج)

: ینعی راقنم  .3

بوچ رادرب د) نامرف  خاروس ج) كون ب) ( فلا

اه لغش  : سرد عوضوم 

ام ناتسود  (: فلا ندناوخ 

بوخ و ِنان  هچ.تسام  ِتسود  هک  اشوک  زرواشک  ناـمه  ، زرواـشک ؟ تسا هتـشاک  یـسک  هچ  ار  اهنیا.یگنـشق  ِدرز  ياـه  مدـنگ  هچ 
.تسام ِتسود  هک  يزیخرحس  ياونان  نامه  ، اونان ؟ تسا هتخپ  ار  نآ  یسک  هچ.يا  هزم  شوخ 

ِتـسود هک  ینابرهم  رگتفر  ناـمه  ، رگتفر ؟ تسا هدرک  هزیکاـپ  زیمت و  ار  اـهنآ  یـسک  هچ.يا  هزیکاـپ  ياـه  ناـبایخ  اـه و  هچوک  هچ 
.تسام

.تسام ِتسود  هک  يراکُرپ  ياّنب  نامه  ، اّنب ؟ تسا هتخاس  یسک  هچ  ار  اه  هناخ  نیا.ییابیز  تحار و  ياه  هناخ  هچ 

نامه ؛ نابغاب ؟ تسا هتـشاک  یـسک  هچ  اه  غاب  نیا  رد  ار  اه  لگ  اه و  تخرد  نیا.یگنر  شوخ  ياه  لگ  هچ  زبسرـس و  ياه  غاب  هچ 
.تسام ِتسود  هک  یشک  تمحز  نابغاب 

ییامنهار و رومأم  ؟ تسا هدرک  داجیا  یـسک  هچ  ، اه نابایخ  رد  ار  بیترت  مظن و  نیا.یبّترم  دـمآو  تفر  هچ.یمّظنم  ياه  نابایخ  هچ 
.تسام ِتسود  هک  يرومأم  نامه  ، یگدننار

نامه ؛ مّلعم ؟ تسا هداد  شرورپ  یـسک  هچ  ار  باداش  ياه  لگ  نیا.ینابرهم  شالترپ و  زومآ  نابز  هچ.یطاشناب  داـش و  سـالک  هچ 
.تسام ِتسود  هک  ییاناد  مّلعم 
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.دیهد لماک  خساپ  نتم  هب  هّجوت  اب  -

؟ دنک یم  راک  هچ  اونان  .1

؟ دَزاس یم  ار  اه  هناخ  یسک  هچ  .2

؟ تسا یسک  هچ  راک  هجیتن  اه  نابایخ  رد  بیترت  مظن و  .3

؟ تسیک نابغاب  .4

.دینک لماک  ار  ریز  تالمج  -

.دوش یم  هتفگ.........ای........دزادرپ  یم  نارامیب  هجلاعم  هب  هک  یسک  هب  .1

.دوش یم  هتفگ............دنک  یم  تیاده  ار  امیپاوه  هک  یسک  هب  .2

.دوش یم  هتفگ  ،............ دزاس یم  هرجنپ  رد و  ، دمک ، بوچ اب  هک  یسک  هب  .3

.دوش یم  هتفگ..........ای  ،.............. دنک یم  ارجا  همانرب  نویزیولت  رد  هک  یسک  هب  .4

.دوش یم  هتفگ...............دنار  یم  ار  لیبموتا  هک  یسک  هب  .5

.دوش یم  هتفگ  ،............ دَزادرَپ یم  نارامیب  زا  يرادهگن  تبقارم و  هب  هک  یسک  هب  .6

.دینک صّخشم  * تمالع اب  ار  تسرد  خساپ  -

.دنیوگ یم................هچراپ  هدنشورف  هب  .1

شاّقن راّجن د) زاّزب ج) لاَّقب ب) ( فلا

.دنیوگ یم.........دنک  یم  تیاده  ار  یتشک  هک  یسک  هب  .2

نابساپ ادخان د) ناولم ج) نابلخ ب) ( فلا

.دنیوگ یم..........دهد  یم  سرد  ناتسریبد  رد  هک  یسک  هب  .3

ریبد ّیبرم د) داتسا ج) راگزومآ ب) ( فلا

.دنیوگ یم............دنک  یم  يرادهگن  یلها  تاناویح  زا  هک  یسک  هب  .4
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راکراوس راک د) تشک  رادماد ج) رادغاب ب) ( فلا

.دنیوگ یم............نویماک  سوبوتا و  لثم  گرزب  ياه  نیشام  هدننار  هب  .5
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کیناکم راکداتسا د) رفوش ج) هدننار ب) ( فلا

کشزپ ِبَطَم  رَد  (: ندناوخ ب

هراشا

هدنام ياذَغ  وا.تشاد  « درَد لِد  » هک دوب  یکَچوک  رَتخُد  اهنآ  زا  یکی.دنَدَمآ  مَنَدید  هب  يدایز  ِنارامیب  زورِما.مَتـسَه  کشزپ  کی  نم 
.مَداد درَد  لد  َِتبرَش  وا  هب  نَم.دوب  هدروخ  دساف  و 

ینیب ِشزیر  بآ  دَز و  یم  هسطع  ، درک یم  هفرُـس  مادُم  وا.دوب  هدروخ  امرَـس  تّدش  هب  هک  دوب  لاس  نایم  ِنَز  کی  نَم  ضیرَم  نیمود 
.دَروخب مغلَش  هزات و  هویم  بآ  مدرک  هیصوت  وا  هب  مَدرَک و  هخُسن  « نیلیس ینپ  » لوپمآ وا  يارب  نم.تشاد 

هب ار  وا  متـَسب و  « ِلتآ » اب ار  وا  ِتسَد  نَم.دوب  هتـسکش  شتـسَد  ، هسردَـم رَد  لابتوف  يزاب  رَد  هک  دوب  هلاـس  يا 10  هّچبرَِـسپ  يدَعب  ِرَفَن 
.مَداتسِرف ناتسرامیب 

ضیرَم ًاعقاو  وا  اـّما.دَراد  یتخَـس  یـضیرم  هک  درک  یم  رکف  وا.درک  یم  درَد  شنَدـَب  همه  هک  دوب  یناوجون  ِرَتخد  ، نَم ِراـمیب  نیرخآ 
.مَدرک هخُسن  نیماتیو  یمک  یتالکش و  ياه  صرق  وا  يارب  نم.تسا  رامیب  هک  درک  یم  لایخ  طقف  دوبن و 

.منک کمک  مُدرم  هب  ما  هتسناوت  هک  َملاحشوخ 

.دیهدب لماک  باوج  -

؟ تشاد يرامیب  هچ  ؟ دوب هک  رتکُد  ِرامیب  نیلّوا  .1

؟ دَروخب هویم  بآ  تفگ  لاس  نایم  ِنز  هب  ُرتکُد  ارچ  .2

؟ درک هچ  دوب  هتسکش  شیاپ  هک  يا  هّچبرسپ  نامرد  يارب  ُرتکد  .3

؟ دوب ضیرَم  ًاعقاو  ناوَجون  ِرتخد  ایآ  .4

؟ درک هچ  ، تسا رامیب  درک  یم  رکف  هک  یسک  اب  رتکد  .5

.دیسیونب ار  دوخ  يرامیب  ياه  تمالع  ؟ دیا هدش  رامیب  لاح  هب  ات  امُش  ایآ  .6

؟ درک زیوجَت  ییوراد  هچ  امُش  يرامیب  ياَرب  رتکد  .7
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ناسنا ِندب  ياضعا  : عوضوم
ینوریب ياه  مادنا  (: فلا ندناوخ 

رارق ندــب  يــالاب  رد  هـک  تـسا  ندــب  وــضع  نـیرت  مــهم  ، رـَـس.تسا هدــش  لیکــشت  ینوگاــنوگ  ياــه  مادــنا  زا  ناــسنا  ندــب 
.دنتسه رَس  ياضعا  زا  نَدرگ  ناهد و  ، ینیب ، شوگ ، مشچ.دَراد

هار ، تکرَح هلیـسَو  اپ.دنَتـسه  اهاپ  رمک و  ، هنَت نییاپ.تسا  هنتالاب  وضع  نیرت  مهم  بلَق.تسا  مکـش  هنیـس و  ، اـه تسَد  ِلـماش  هنَتـالاب 
.میوَدب مینیشنب و  میناوت  یم  اپ  قاس  نار و  ياه  هچیهام  وناز َو  ياه  لصفَم  هلیسو  هب.تسا  نَدیوَد  نتفَر و 

.دیرفآ بسانتُم  نوزوم و  ِمادنا  اب  تمالَس و  رد  ار  ام  هک  میرازگ  ساپس  اناوت  دنوادخ  زا 

.دیهَد خساپ  تالاؤس  هب  الاب  نتم  هب  هّجوت  اب  -

؟ دنتسین رَس  ياضعا  زا  ریز  ياه  مادنا  زا  کی  مادک  .1

نخان َبل د: زغم ج: مشچ ب: : فلا

؟ دنتسین هنَتالاب  ياضعا  زا  ریز  ياه  مادنا  زا  کی  مادک  .2

جنرآ وناز د: هناش ج: فتِک ب: : فلا

.دنتسه نََدب  یلصا  نوتُس  .3

فلا و ب اه د: تسَد  اه ج: ناوُختُسا  تلکسا ب: : فلا

.دینک لماک  ار  اه  هلمج  .4

..................ار ایند  میاه  مشچ  اب  .1

...................ار اهادِص  میاه  شوگ  اب  .2

.................ار اه  لگ  ینیب  اب  وا  .3

...............ار اذَغ  نابز  اب  رَدام  .4

..................ار اهزیچ  شیاه  تشگنا  اب  دازون  .5

ام ِنَدَب  ینورد  ياه  مادنا  (: ندناوخ ب
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دوجو ییاوَه  ياـه  هسیک  ، اـه شُـش  رَد.دَوَش  یم  اـه  شُـش  ِدراو  « ياـن » ماـن هب  یکیراـب  هلوـل  هار  زا  اوَـه  ، میـشک یم  سَفَن  هک  یتـقَو 
.دَنُک یگدنز  دناوت  یمن  يا  هدنز  دوجوم  چیه  ، نَدیشک سَفَن  نوِدب.دنَراد 

زاین ِدِروم  ّداوَم  هب  هدش  مضَه  ياذَغ.دَوَش  مضَه  بوخ  ات  دَوَش  یم  تیاده  هدـعم  ِتمَـس  هب  هدـش و  « يِرم » ِدِراو ناهَد  ِهار  زا  مَه  اذَـغ 
.دنک یم  هیذغت  ار  نََدب  ياه  لّولس  یمامَت  هتفر و  اه  مادنا  همه  هب  نوخ  هلیسو  هب  هدش و  لیدبَت  نََدب 

اه لّولس  همه  هب  اه  « گر خرُـس  » هلیـسو هب  هدرک و  روبع  « اهزیلهَد اه و« « نَطب » زا نوخ.دَهَد  یم  ماجنا  ار  نََدب  ِنوخ  شدرگ  ِراک  « بلَق »
نآ ِنَدیپَت  هب  اه  ناسنا  یگدنز  دَـپَت و  یم  بلق.دوش  شیالاپ  هیفـصت و  ات  ددرگ  یمرب  بلَق  هب  هرابود  اه  گر  هایـس  ِنوخ  دَوَر و  یم 

.دَراد یگتسب 

نیرت مهم  زغم.دنک  یم  میظنت  گنهامه و  ار  اه  مادـنا  همه  ِراک  زغم.دـنَوَش  یم  طوبرَم  « زغَم » هب باصعا  هلیـسو  هب  نَدـَب  ياضعا  همه 
.تسا نََدب  ِوضُع 

.دیهد لماک  خساپ  تالاؤس  هب  -

؟ تسیچ « يان » ِراک .1

؟ دَوَش یم  مضَه  اجُک  رَد  اذَغ  .2

؟ دنَسِر یم  نََدب  ياه  لّولس  هب  هنوگچ  مزال  ّداوم  .3

.دیربب مان  ار  بلَق  فلتخم  ياضعا  .4

؟ تسیچ بلَق  راک  .5

؟ دَهَد یم  ماجنا  نََدب  رَد  يراک  هچ  زغم  .6

؟ دییوگب ار  مادُکرَه  راک  دیربب و  مان  ار  یلخاد  ياه  مادنا  ِرگید  ِوضع  دنَچ  دیناوت  یم  ایآ  .7
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.دینک ُرپ  ار  یلاخ  ياهاج  -

.دینک هعِجاُرم.........................هب  دیاب  ، دَنُک درَد  امُش  مشچ  رگا  .1

.دینک هعجاُرم............هب  دیاب  ، دنیبب مک  دوش و  فیعض  امش  مشچ  رگا  .2

.دَنُک هدافتسا................زا  دیاب  ، تسا فیعَض  شیاه  مشچ  هک  یسک  .3

.دَنُک هعجاُرم..................رتکد  هب  دیاب  وا  ؛ دَنُک یم  درَد  شنادنَد  یلَع  .4

.دنیوگ یم  ،............ دَنُک یم  تبقاُرم  اه  ضیرم  زا  ناتسرامیب  رد  هک  یسک  هب  .5

.تشِون..................وا يارب  ، درَک.............ار رامیب  هک  نیا  زا  دعب  ُرتکد  .6

.تسا.................ِکشزپ ، دَنُک یم  لَمَع  ار  نارامیب  لَمَع  ِقاتا  رد  هک  یسک  .7

.هلمج رد  بسانم  لعف  دربراک  ییامزآدوخ  -

.دیهد رارق  ار  لعاف  ای  بسانم  لعف  هلمج  ره  نایاپ  رد  -

( نَدید ، نتفر ) ..............ار ارهَز  و.............هسِردَم  هب  زورید  نم  .1

( نتشاد ) ...............نان تسَد  رَد  نیمَا  .2

( نَدَمآ ) .......................ناراب رَد  رَدام  .3

( ندیراب ) ...................ناراب ، مارآ مارآ  .4

( نتفر ) .........ینامهیم هب  یلع  زورما  .5

( نَدرَک ) ...........انِش بآ  رد  اه  یباغُرم  .6

( نتفر ) ..................رازاب هب  ادرف  هدازآ  .7

( نَدوب ) .....................ابیز ام  ياتسور  .8

( نَدرک فراعت  ) .................وا هب  ار  توت  نَم  .9

( نَدُش ) .............امیپاوه راوَس  اهنآ  .10
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( نَدیشوپ ) ...................ابیز ِسابل  امُش  .11
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( ندرک ) ..............نشور ار  نامسآ  باتفآ  .12

( نَدوب ) ..................هناخدور ِرانِک  تخَرِد  .13

( نتشاد رارق  ) .........نیمَز يور  شوگرخ  هناخ  .14

.دینک ُرپ  بسانم  ياه  هملک  اب  ار  ریز  تالمج  -

( رینپ ، دیوش یم  ، هرفُس ، دنَق ، دََرب یم  ، نان )

.........ار باقُشب  قُشاق و  رَدام.دَنُک  یم............زا  ُرپ  ار  نادنَق  هدازآ  : فلا

.دَنُک یم  نهَپ  نیمَز  يور  ار.............یلَع...........قاتا  هب  ار  ناکتسا  يروق و  ردپ 

.دَراذگ یم  هرفس  ِرَس  ار..............و..............رَدام 

( اه تسَد  ، یباتفآ ، مَرَدام ، تَعاس ، مور یم  ، كاوسم ، تروص ، باوخ )

.مَدُش رادیب...............زا  دوز  نم.تسا..............نامسآ.تسا  هدمآ  حبُص  ب:

هب  30:7 ...............نَم.مَروخ یم  هناحبُص............و  رَدپ  اب.مَنَز  یم..................نَم.میوش  یم  ار  دوخ...............و.............نونکا 
.................هسردَم

(. درادن ار  امش  لباق  ، دیرَخ ، شتمیق ، هدنشورف ، یسراف ، یشورف باتک  ، تشادَرب ، باتک ، رازاب ، تشاد دوجو  )

هاــگن ار  اــه  باــتک  هــمه.تفر...............هب  هتــشرف..............یناوارَف  ياــه  هزاــغم  اــجنآ.تفَر...............هب  هتـــشرف  زورید  ج:
نیا : تفگ................ياـقآ هـب  ، .................ار باـتک  هتـشرف.دوب...............ِباتِک  نآ.داـتفا  یکچوـک..............هب  شَمـشِچ.درک 

؟ تسا دنَچ...........باتک 

...................ار باتک  داد و  ار  لوپ  هتشرف.ناموت   2000 :..................،............ تفگ شورف  باتک  ياقآ 

يرهاظ ياه  یگژیو  (: ندناوخ ج

، غاب رد  ناکدوک.دنا  ینتشاد  تسود  نیریش و  ، دنا هدمآ  ایند  هب  هزات  هک  ینادازون 
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دنُلب هایـس و  ياـهوم  ارهَز.دَراد  نَـشور  ِتسوـپ  روـب و  يوـم  وا.دَـنُک  یم  يزاـب  مَـه  الیل.دنتـسه  يزاـب  لوغـشم  لاحــشوخ  داـش و 
.تسا رَغال  دنَُلب و  دَق  ارهَز  الیل و  مّلعم.تسا  هزبَس  وا  ِتسوپ.دَراد 

یم بات  يور  ار  وا  ، هدُـش هتـسَخ  هک  مّلعم.تسا  ُلُپت  قاچ و  یمک  الیل.دَـنُک  یم  لََغب  ار  الیل  وا.دَراد  يا  هوهق  ياه  مشچ  مّلعم  مناخ 
.دَنُک يزاب  بات  ات  دَراذُگ 

.دیهد خساپ  تالاؤس  هب  الاب  نتم  هب  هّجوت  اب  -

؟ دنا هنوگچ  ، دنا هدمآ  ایند  هب  هزات  هک  ینادازون  .1

باّذَج ینتشاد د: تسود  نیریش و  ابیز ج: لپت و  کَمَناب ب: : فلا

؟ دنتسه يزاب  ِلوغشم  اجُک  رد  ناکوک  .2

غاب رَد  شحَو د: ِغاب  رَد  كَدوک ج: دهم  رَد  كراپ ب: رَد  : فلا

؟ تسا هنوگچ  ارهز  ياهوم  .3

يِرفِرف دنُلب و  فاص ب: روب و  : فلا

هایس دنلب و  راد د: تلاح  هاتوک و  ج:

.تسا.............ارهز تسوپ  و...............الیل  تسوپ  .4

نشور ، نوگمدنگ نوگلگ ب: ، نشور : فلا

هزبس ، نشور هزبس د: ، يا هوهق  ج:

.دینک لماک  ار  اه  هلمج  -

.تسا.....................وا ؛ درادن رَس  يوم  نَم  رَدپ  .1

.تسا ُلُپت  و............هنازرف  ِرَدام  .2

.تسا مادنا  کیراب  و.....................الیل  مّلعم  .3

.تسا............وا ، رغال هن  ، تسا قاچ  هن  ارهز  .4

.دَراد............و دنلب  ياهوم  انیم  .5
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هداوناخ : عوضوم

تشگنا جنپ  ام  (: فلا ندناوخ 

هداوناخ رَه  ، تسا تسَد  ِدننام 

هداوناخ رَد  ، تشگنا کی  سکرَه 

تسا تسَش  ِتشگنا  ، تسَد نیا  رَد  اباب 

تسا تسَد  ِتشگنا  ، نیتسخن هک  وا 

هناِشن ینعی  ، رگید تشگنا 

.هناخ مناخ  ، تسام رَدام  وا 

رَداَرب ینعی  ، رگید ِتشگنا 

.رَدام يولهَپ  ، هتسشن اج  نیا 

رگید تشگنا  ،؟ تسیک یکی  نیا  سَپ 

رَهاوخ تسَه  وا  ، تسا تسُرُد  يرآ 

کچوک تشگنا  ، رخآ مَتسَه  نَم 

کَت کَت  میدید  ، ار اه  تشگنا 

مَه اب  میتسَه  ، تشگنا جنَپ  ام 

مَغ يداش و  رَد  ، میکیرش مَه  اب 

تشگنا جنَپ  ام  ، مییادج هچرگ 

تشُم کی  میتسه  ، میدرگ عمج  نوچ 
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2

هطّسوتم یتامّدقم و  هرود  يارب  یسراف  نابز  ییاهن  ياه  نومزآ  زا  ییاه  هنومن 

.دیسیونب تسُرُد  ار  نآ  مان  لکش  ره  ریز  -
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.دیهدب بسانم  خساپ  تالاؤس  هب  سپس  ، دیناوخب ار  ریز  ياه  نتم 

دنک یم  رکف  وا.تسا  هدـش  رامیب  اه  هدازریما  زا  یکی.میوگب  وت  هب  ار  يزار  مهاوخ  یم  :» تفگ یلعوب  هب  هلوّدـلاءالع  ریما  يزور  .1
دنب شیپ  دراک و  روطاس و  اب  انیس  یلعوب.دیآ  یمن  رب  يراک  مه  یبیبط  چیه  تسد  زا.دربب  ار  شرس  دیایب و  دیاب  یـسک  تسا و  واگ 

یلعوب.دیـشک غام  دید  ار  باّصق  ات  هدازریما  ؟ منک حبذ  ار  وا  ات  تساجک  واگ  نیا  :» دز دایرف  تفر و  رامیب  هدازریما  شیپ  ، دولآ نوخ 
اذـغ بآ و  وا  هب  دـیاب  ، تسا رغـال  یلیخ  واـگ  نیا  :» تفگ دیـشک و  شیوزاـب  َرب و  هب  یتسد.دُرِبب  ار  شرـس  دـهاوخ  یم  درک  دومناو 
اذــغ دیــشک و  غاـم  هراـبود  دینــش  ار  باّـصق  ياـه  فرح  هـک  راــمیب.منک  یم  شحبذ  مـیآ و  یم  دــعب  ؛ دوـش قاــچ  اــت  دــیهدب 
هتفه دنچ  زا  سپ  ات  دندناروخ  وا  هب  اذغ  اب  هارمه  ، دوب هدرک  زیوجت  یلعوب  هک  ییاهوراد  زا  دـندرب و  اذـغ  شیارب  ناکیدزن.تساوخ 

.تفای دوبهب  ًالماک 

؟ دوب هک  یلعوب  -

؟ تفگ نخس  یلعوب  اب  یبلطم  هچ  هرابرد  هلودلاءالع  ریما  -

؟ تفر هدازریما  ندید  هب  باّصق  ارچ  -

؟ تساوخ اذغ  دیشک و  غام  رامیب  ارچ  -

؟ دوب هچ  یلعوب  راک  هجیتن  -

: ینعی « دوبهب -»

وراد تسا د: هویم  کی  مسا  یتمالس ج: رتهب ب: : فلا

هرهب یب  یگدنز  يایازم  رتشیب  زا  هدوب و  رود  هب  نّدمت  زا  نیـشنرداچ و  ًابلاغ  هک  تیلهاج  نامز  برع  هک  دهد  یم  یهاوگ  خیرات  .2
ابیز و نانخس  نانآ.دنا  هتشاد  رگید  ياه  ّتلم  نایم  رد  ار  نیرتگرزب  ِماقم  ، مالک تغالب  تحاصف و  نایب و  تردق  رد  هنوگچ  ، دندوب

دنداهن یم  جرا  یسب  ، دوب نیُزم  یبدا  قیقد  نیناوق  اب  هک  ار  هنابیدا 
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یم هبعک  راوـید  هب  ار  روهـشم  نارونخـس  بلاـج  راعـشَا  ، دـنَدرک یم  بصن  هبعک  هناـخ  رد  ار  شیوـخ  ياـه  تب  هک  هنوـگ  ناـمه  و 
.دنتخیوآ

؟ تسا یعبانم  هچ  زا  یلهاج  برع  هرابرد  ام  تاعالّطا  -

؟ تسا هدش  فیصوت  هنوگچ  هتشون  نیا  رد  یلهاج  برع  تیعضو  -

؟ تسا هتشاد  ار  ماقم  نیرتگرزب  يزیچ  هچ  رد  یلهاج  برع  -

؟ دندرک یم  هچ  روهشم  نارونخس  راعشا  اب  اهنآ  -

.............................ینعی نداهن  جرَا  -

( تسایس ، داصتقا ، ملع ، تایبدا (؟ دوش یم  طوبرم  یعوضوم  هچ  هب  ریز  ياه  ناونع  زا  کی  ره  .3

).................( .درک دهاوخ  رداص  قارع  هب  دیفس  تفن  هکُشب  رازه  دصکی  هنازور  ناریا  -

)......................( .دراد رارق  ایلاتیا  ناملآ و  هب  « ترمُلا » رفس همانرب  سأر  رد  نانبل  ناریا و  لئاسم  -

).............( .درک جّنشتم  ار  ناملراپ  ، ناناملسم هرابرد  دنه  ریزو  تسخن  تاراهظا  -

)................( .تخادنا رد  ون  یحرط  یسراپ  ون  نخس  هصرع  رد  جیشویامین  -

)...........................( .تفای دلوت  یسراف  هداس  رثن  ، تیطورشم زا  لبق  یکدنا  -

)....................( تسا نامرد  لباق  ینآرق  ّبط  يریگراک  هب  اب  ناسنا  ریگ  نابیرگ  ياه  يرامیب  رتشیب  -

.دینزب تمالع  ار  بسانم  يانعم  مه  هملک  .4

: ینعی ثاریم  -

ثوروم ثرا ج) هثَرَو ب) ( فلا
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: اب تسا  ربارب  ریپ  -

درگاش دیرم ج) داُرم ب) ( فلا

: ینعی بهذم  -

نید ههار ج) بآ  هار ب) ( فلا

: ینعی وسیگ  -

ریجنز فلُز ج) هسیک ب) ( فلا

: ینعی رواخ  -

قرش برغ ج) دیشروخ ب) ( فلا

: ینعی اسراپ  -

ریقف راگزیهرپ ج) خیش ب) ( فلا
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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