
 

 

 ؽی٤ٟ ١بی اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اص ْٙٞش دسٙسیظ داٝؾگبٟ

١بخش ٙشادی
1

 

 

 چكيذٍ 

سیظ  ْش دس ٙ ٢ي اص ٙٞ قش٣ه ٣ ٝ ث٠ ٙ ٙش  ١بي ا ؽی٤ٟ  عي  ثشس

 داٝؾگگگبٟم ٙغگگب٠ٕ اقگگٜ َٙبٕگگ٠ ٙگگي ثبؽگگذم   گگب ثشاعگگبط  ٛ

س٣ػ ١ب ثت٤اٝی٘ صٙی٠ٞ ث٢تش ثشاي  بثیش گزاسي اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ 

 .٢ٝي اص ْٙٞش سا ىشا١٘ ٝٚبقی٘ 

دس اثتذا م ثب  قشقو ٣اژگبٛ ّٖیذي ٣ ثب ّؾو ٤ٍاٝیٜ ٣ ٤ٍافذ  

ثشاي  عت  ١بي ٙٞب ث٠ إگ٤ ق٤ٙیٜ )ؿ(  عیشٟ ٙق ٍش ٛ ٣  زبّ٘ دس 

فْٖٚشد دس صٙبٛ زبضش دعت پیذاّشدق٘ س٣ػ ١بي پیؾ٢ٞبدي ث٠ د٣ 

١بي  ؽی٤ٟ  ٠ّ دس  ؽذٟ  غی٘  تبسي  َ تبسي ٣ سى ١بي گي عت٠ س٣ػ  د

عب ؽی٤ٟ ثبص یش  ١بقی ٝؾ تبسي س٣ػ  ق٠ ايم گي ؽی٤ٟ ّٞب ٝيم  صي س٣ا

١بي  ؽی٤ٟ  عت ٣ دس  ؽذٟ ا ىي  عو ٣ .... ٙقش قِ ف٤ا ؽی٤ٟ  سش

سىتبسي س٣ػ ٝؾیش اىضاقؼ ٍذست ٣خذاٛ خٚقيم ٕض٣ٗ ىش١ٞگ عبصي ٣ 

غ٠  خبٙقي دس ساث عشذ  ئ٠  ثب اسا  ٠ٙ عت دس ادا ؽذٟ ا ىي  .... ٙقش

ثب قْي اص ٙقبدقٌ اٙش ث٠ ٙقش٣ه )زدبة ٣ فيبه ( إگ٤قي فٖٚي 

 بسثشدي ٙخق٤ؿ خ٤اٙـ داٝؾگب١ي اسائ٠ ؽذٟ اعت . ٣ س٣ؽي ّ

 

 ٙقش٣ه ٣ ْٙٞشم اٙش ٣ ٢ٝيم ؽی٤ٟ ّاژگبى كليذي: 

 

 هقذهَ :
ؽبقو  زذ٣د ٣ ٣ ث٠  گب١ي  ق٠   عقبدت خبٙ فالذ ٣  ؽشط  عي  شقٜ  اعب

اعت ٣ اگش خبٙق٠ اي اص ث٢تشقٜ ٤ٍاٝیٜ ٣ َٙشسات ١ش چٞذ ّبٙٔ 

ق٠ اص  ىشاد خبٙ ٕي ا ؽذ ٣ خ٤سداس ثب ؾشىت٠ ثش گب١ي ٣ پی   ٛ 

٤ٍَي ٣  ٚبفي ٣ ز ١بي اخت قذ  قذ ٣ ٝجب ث٠ ثب ؽٞذ ٣  ؽت٠ ثب ٝذا

عقبدت ٣  ؽب١ذ  ٞذ  ٚي  ٤اٝ ؽٞذ ٝ ؽت٠ ثب ؽٞبخت ٝذا ٍي  ٛ  اخال

غت  ّبىي ٝی ٤ٍاٝیٜ  ؽتٜ  فشه دا گش  جبست دق ث٠ ف ؽٞذ  ؽجختي ثب خ٤

ث٠ْٖ دس ٙشز٠ٖ ا٣ٓ ٠ٚ١ اىشاد خبٙق٠ ثبقذ ث٠  ٛ  گب١ي داؽت٠ 

 گب١ي ٣ ؽٞبقي ث٠ فٚٔ ثیٞدبٙذ ثبؽٞذ ٣ دس ٙشز٠ٖ د٣ٗ ثبقذ  ٛ 

د٠ ٣  ثي ٝتی ف٤ست  قٜ  یش ا ؽذ دسم ؾ٤٢د ثب گبٛ ٙ تبس ١ٚ ٣ دس سى

ىبٍذ اثش ٙغ٤ٖة خ٤ا١ذ ث٤د پظ  گب١ي ث٠ ٣ؽبقو ٣ ٤ٍاٝیٜ ٣ فٚٔ 

ق٠  ؾشىت خبٙ د٠ پی ق٠ ٣ دس ٝتی عقبدت خبٙ ؽشط الصٗ دس  ث٠  ٛ د٣ 

ؽ٤د  ٢ي  ٚٔ ٙٞت ث٠ ف َشسات  ٤ٍاٝیٜ ٣ ٙ  ٠ْ ثشاي اقٞ ث٤د  ١ذ  خ٤ا

ٙٞذ ضٚبٝت اخشاقي اعت ٣ اقٜ ضٚبٝت اخشاقي گبٟ دس٣ٝي اعت ٝیبص

٣ گبٟ ثیش٣ٝي ضٚبٝت اخشاقي دس٣ٝي ٤ٍاٝیٜ ١ٚبٛ اقٚبٛ ث٠ خذا 

٣ ٍیبٙت اعت اگش اٝغبٛ خذا٣ٝذ سا ٝبؽش افٚبٓ خ٤د ثذاٝذ ث٠ 

ٙي   ٍ٘ خ٤د سا س عقبدت  ؽجخٞي ٣  ٠ّ خ٤ ٞذ  ٙي ّ  ٔٚ ٠ٝ اي ف گ٤

ب ضٚبٝت اخشاقی دس٣ٝی صٝذ٣ٕی دس ٠ٚ١ ؽشاقظ ٣ثشای ٠ٚ١ اٝغبٛ ١

قٜ  ؽذ. اص ا یض ثب ٝی ٝ قی ثیش٣ ضٚبٝت اخشا قذ  ٝذاسد ٣ثب کبساقی 

ث٠  ضبئی٠ ٣ ...  ٍ ٟ٤ٍ ؾبٙي  یش٣ي اٝت یب اص ٝ ١بي دٝ ؾبٗ  س٣ ٝ

 (1)ف٤ٞاٛ ضبٜٙ اخشاقي ٤ٍاٝیٜ اعتيبدٟ ٙي ّٞٞذ .

اٙب اعالٗ فال٣ٟ ثش ضٚبٝت اخشاقي دس٣ٝي ٣ ضٚبٝت اخشاقي ثیش٣ٝي 

.. ٠ٚ١  زبد خبٙق٠ سا ٝبؽش ٣ ضبٜٙ اخشاي ٙبٝٞذ ٤ٍٟ ٍضبئی٠ . 

ّلتكي هٌكن اقَ يذػْى »٤ٍاٝیٜ ٙي داٝذ ٍش ٛ ّشق٘ ٙي ىشٙبقذ: 

                                                 
1

 داٝؾد٤ی کبسؽٞبعی اسؽذ ٙذقشقت ىش١ٞگی - 



 

 

الي الخيز ّ يبهزّى ببلوؼزّف ّ يٌِْى ػي الوٌكز ّ اّلئك ُن 

 (2)«.الوفلحْى

اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اص ْٙٞش ٣ؽیي٠ اي اعت ٠ّ اگش فٖٚي گشددم  

ق گي ٣ اخشا غتشدٟ ىش١ٞ ؽج٠ْ گ ث٠ قِ  ٖت  ىشاد ٙ ف٠ ا ي اص ٙد٤ٚ

٣خ٤د ٙي  قذ ٠ّ دس  ٛ ١ش ىشدي دس َٙبثٔ  ٝچ٠ دس اعشاىؼ ٙي 

 گگگگگگزسد ثگگگگگي  يگگگگگب٣ت ٝخ٤ا١گگگگگذ ثگگگگگ٤د . صقگگگگگشا 

ٙي داٝذ دس پش ٤ اقٜ ٣ؽیي٠ ١٘ خ٤د سعتگبس ٙي ؽ٤د ١٘ خبٙق٠ 

ٙبٗ  ٤ٙدٟ ا ث٠ ىش  ٠ّ ؾگبٟ  ٙي داسد ٣ داٝ ثش  گبٗ  ؾشىت  ث٠ پی

عت عبصي ا غبٛ  ٠ٝ اٝ ٞي )سٟ( ّبسخب ٠ّ  خٚی عت  ّضي ا ْي اص ٙشا ق

٤ٞي  ٚي ٣ ٙق ؾشىت فٖ ث٠ پی ؽ٤د   ٠ٞ ض٠ دس  ٛ ٢ٝبدق قٜ ىشق گش ا ا

 ثیؾتشي ٙي سعذ. 

 

 هؼٌبي هؼزّف ّ هٌكز: 

٠ّٖٚ ٙقش٣ه دس ٕنت اص ٙبدٟ فشه ث٠ ٙقٞبي ؽٞبخت٠ ؽذٟ ٣ ٝیِ ٣ 

ْٙٞش اص ٙبدٟ  )اْٝبس ٣ ْٝش(ث٠ ٙقٞبي ٝبؽٞبخت٠ ٣ صؽت ٣ پٖیذ 

ْشات  ٚـ  ٛ اص )ٙٞ ٠ّ خ عت  فغالذ ا ؽذ ٣ دس ا ٙي ثب ٞبّش(  ٙ ٣

ْش  ٞذ ٣ ٙٞ غیٜ ّ ؽشؿ  ٛ سا  س قب   َٔ ٠ّ ف ّبسي  ١ش  ٝبٗ  قش٣ه  ٙ

 ٝبٗ ّبسي ٠ّ ؽشؿ ٣ فَٔ  ٛ سا ٝبپغٞذ ؽٚبسد . 

ث٠ ٙقش٣ه اص  ٛ خ٢ت ٙقش٣ه گيت٠ ٙي ؽ٤د ٠ّ ىغشت  دٙي ثب  ٛ 

 ؽٞب ٣ ٙب٤ٝط اعت ٣  ٛ سا ٙي پزقشد ٣ ْٙٞش چ٤ٛ ثب ىغشت  دٙي 

٣ ٝبٙب٤ٝط اعت ْٙٞش ٣ ٝبؽٞبخت٠ ٝبٙیذٟ ؽذٟ  ثیگب٠ٝم ٝب ؽٞب

 (3)اعت .

 

 هؼٌبي اهز ّ ًِي: 

 اٙش ث٠ ٙقٞبي دعت٤س دادٛ ٣ ٢ٝي ث٠ ٙقٞبي ثبص داؽتٜ اعت . 

اعتبد ؽ٢یذ ٙش ضي ٙغ٢شي ٙقش٣ه ٣ْٙٞش سا اقٜ گ٠ٝ٤  قشقو ّشدٟ 

اعت ٠ّٖٚ ٙقش٣ه ؽبٙٔ ٠ٚ١ ١ذه ١بي ٙثجت اعالٙي ٣ ٠ّٖٚ ْٙٞش 

 َٙٞي میشاعالٙي اعت .  ؽبٙٔ ٠ٚ١ ١ذه ١بي

 ٛ چ٠ فَالً قب ؽشفًب ٣اخت اعت اٙش ث٠ »زضشت اٙبٗ ٙي ىشٙبقٞذ: 

ٙقش٣ه  ٛ ٣اخت اعت ٣  ٛ چ٠ ٠ّ فَالً صؽت قب ؽشفًب زشاٗ اعت ٢ٝي 

اص  ٛ ٣اخت اعت ٣  ٛ چ٠ ٙغتست اعت اٙش ث٠  ٛ چ٠ ْٙش٣ٟ اعت 

 4.« ٢ٝي اص  ٛ ْٙش٣ٟ اعت 

 

 هؼٌبی شيٍْ:

  ٍبفذٟ, ٍب٤ٝٛ, خ٤ی, فبدت٣س٣ػ, سق٠َ,   ساٟ

 (5). خ٤ی فبدت - 2ساٟ ٣ س٣ػ ٍبفذٟ ٍب٤ٝٛ عشق٠َ  - 1 

 شيٍْ ُبي اهز بَ هؼزّف ّ ًِي اس هٌكز: 

اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اص ْٙٞش ث٠ ١ٞشٙٞذي ؽجی٠ اعت ٠ّ دس ١ش 

٤ٍٙیقت ٣ ؽشاقغي ٙي ثبقغت ث٠ گضقٞؼ ث٢تشقٜ ؽی٤ٟ ثپشداصد اص 

داة اعت ثیؼ اص فٖ٘ ى٠َ ث٠ اقٜ س٣ دس فٖ٘ اخالً ٠ّ داٝؼ  

 داة اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ؽی٤ٟ ١بي  ٛ پشداخت٠ ؽذٟ اعت ٣ ثشاي 

 ٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٝب١ي اص ْٙٞش ٣قژگي ١بقي سا ثشؽٚشدٟ ٠ّ ث٠ 

 ع٤س اخٚبٓ ٙي  ٤اٛ ث٠ ٤ٙاسد صقش اؽبسٟ ٙي ؽ٤د. 

 

ّيژگي ُبي اهز بَ هؼزّف ّ ًِي اس هٌكز در كالم پيبهبز 

 )ص(:



 

 

 خ٤د سا ىشا٤ٙػ ْٝٞذ ٣ داساي فذإت ٣  ٤َا ثبؽذ.  (1

 فبٙٔ ث٠ گيتبس خ٤د ثبؽذ.  (2

ٙشاٍت ثبؽذ  ب ثذفت گزاسي ْٝٞذ ٣ اص پیؼ خ٤د زالٕي سا زشاٗ ٣  (3

 زشاٙي سا زالٓ ٝغبصد. 

اخالؿ دس فٚٔ داؽت٠ ثبؽذ ٣ دس اٝدبٗ ٣ؽیي٠ فج٤س ثبؽذ صقشا  (4

ش ٣ صٙبٛ ْٙٞش ث٠  ذسقح سقؾ٠ داس ؽذٟ پظ صد٣دٛ  ٛ ١٘ ث٠ فج

 ٝیبص داسد. 

 ٛ ٠ّ ثب دقگشاٛ سىیٌ اعت عخٞؼ دس دٓ ١ب ٙي ٝؾیٞذ ٣ اٙش  (5

٢ٝ٣یؼ ٤ٙثش ٣اٍـ ٙي ؽ٤د پظ ١ش ٠ّ ٙؾتبً افالذ دقگشاٛ اعت 

ثبقذ صزٚت سىٌ ٣ ٙذاساي ثب ٙشدٗ سا ثپزقشد ٣ خٌٖ خ٤د سا خ٤ػ 

 (6.)ّٞذ
 

 آداة اهز بَ هؼزّف ّ ًِي اس هٌكز در ديذگبٍ پيبهبز)ص( :

خٌٖ خذا ٢ٙشثبٛ ٣ ٝبفر ٣ ثب  ٝبٛ سىیٌ ثبؽذ ثب ٕغو ٣ ثشاي 

ثیبٛ خ٤د  ٝبٛ سا دف٤ت ّٞذ اخالً  ٝبٛ سا ثؾٞبعذ  ب ثب ١شقِ 

ٙٞبعت ؽبٛ  ٢ٝب سىتبس ّٞذ ث٠ ْٙش ٝيظ ٣ ٝیشٝگ ١بي ؽیغبٛ 

ثیٞب ٣ ثش  ٛ چ٠ ث٠ ا٣ ثشعذ ؽْیجب ثبؽذ ٣  ٝبٛ سا عجت  ٛ چ٠ 

ت ْٝٞذ خؾ٤ٝت ٤ٝسصد ٣ ثذ٣ سعیذٟ اعت ْٙبىبت ٣ اص  ٝبٛ ؽْبق

ثشاي ٝيظ خ٤د خؾٚگیٜ ٝؾ٤د . ٝیت خ٤د سا ثشاي خذا خبٕـ ّٞذ ٣ 

اص ا٣ قبسي ثخ٤ا١ذ ٣ دس پي سضبقت ا٣ ثبؽذ پظ اگش ثب ا٣ 

ٙخبٕيت ٣ دس زَؼ خيب ؽذ فجش ّٞذ ٣ اگش ثب ا٣ ٤ٙاىَت ؽذ ٣ 

عخٞؼ سا ثپزقشٝذ عپبعگضاسي ّٞذ ٣ ّبس خ٤د سا ث٠ خذاقؼ 

  (7)خ٤قؼ ثٞگشد.٣اگزاسد ٣ ث٠ فیت 

رّش ُبي اهز بَ هؼزّف ّ ًِي اس هٌكز بب تْجَ بَ آيبت قزآى ّ 

٣ ٙجبزث فٖٚي قب فَالٝي ث٠ د٣ رّايبت ّ سيزٍ هؼصْهيي )ع( 

دعت٠ س٣ػ ١بي گيتبسي ٣ سىتبسي  َغی٘ ٙي ؽ٤د ٠ّ دس اقٜ ٍغٚت 

 ث٠  ٤ضیر ١ش قِ اص اقٜ س٣ػ ١ب خ٤ا١ی٘ پشداخت: 

ٙشز٠ٖ اي اص اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اص الف( رّش ُبي گفتبري: 

ْٙٞش اعتيبدٟ اص گيتبس اعت ٠ّ دس اقٜ ٙشز٠ٖ ٝیض ٙشا جي ٣خ٤د 

 داسد ٠ّ دس صقش ث٠  ٛ اؽبسٟ خ٤ا١ذ ؽذ. 

 . رّش ُبي گفتبري در قزآى 1

 ٜثب ا١ٔ  (8)٣ ال  دبد ٤ٕا١ٔ إکتبة اال ثبٕٖتي ١ي ازغ (

 ّتبة خض ث٠ ؽی٤ٟ ٝی٤ْ ش ٙدبد٠ٕ ْٝٞیذ (

  ٍٜٔاي پیبٙجش ث٠ ثٞذگبٝ٘  (9)ٕقجبدي ق٤َ ٤ٕإتي ١ي ازغ (

 ثگ٤  ٝچ٠ ٠ّ ٝی٤ْ ش اعت ثگ٤قٞذ( 

 ث٠ ع٤ي ىشف٤ٛ  (11)ار١جب إي ىشف٤ٛ ...... ٤ٕ٤ٍٕیٞب (

ثش٣قذ ٠ّ ا٣ عنیبٛ ّشدٟ اعت ٣ ثب گيتبس ٝشٗ ثب ا٣ عخٜ 

 ثگ٤قیذ.( 

  ٘ادؿ إي عجیٔ سثِ ثبٕس٠ْٚ ٣ ا٤ٕٚفؾ٠ إسغ٠ٞ خبد٢ٕ

)ث٠ ٣عی٠ٖ زْٚت ٣ ٤ٙفؾ٠ ٝی٤ْ ث٠ ع٤ي  (11)ي ١ي ازغٜثبإٖت

 پش٣سدگبست ىشاخ٤اٛ ٣ ثبؽی٤ٟ ٝی٤ْ ش ثب  ٝبٛ خذآ ّٜ (

 ثشخي اص ٙيغشاٛ ٙشدٗ سا ث٠ ع٠ دعت٠  َغی٘ ّشدٟ اٝذ.

 .ثش شقٜ گش٣ٟ زْٚب ٣ ا١ٔ فٖ٘ ١غتٞذ 

  پغت  شقٜ گش٣ٟم ا١ٔ ٙخبف٠ٚ ٣ ٙدبد٠ٕ ١غتٞذ ٠ّ دس پي زَیَت

 ٝٚي ثبؽٞذ.



 

 

  ثیٜ اقٜ د٣عت٠م دعت٠ اي اعت ٠ّ ٠ٝ ث٠ دسخ٠ ى٢٘ ٙغبٕت

 فبٕٚب٠ٝ سعیذٟ اٝذ ٣ ٠ٝ دس پي ٙدبد٠ٕ اٝذ.

ٍش ٛ ثشاي گش٣ٟ ا٣ٓ زْٚت ٣ اٝذقؾ٠ ثش١بٛ ققٞي ثشا١یٜ فَٖي ٣ 

ثشاي گش٣ٟ ع٤ٗ ٤ٙفؾ٠م ققٞي ثشا١یٜ ؽٞي ٣ اٍٞبفي ٠ّ دف٤ت ثب 

ث عت ٣  ت٠ ا ثٔ پزقشى عشه َٙب چ٠  ٕضاٗ ٣  ٝ ٠ٕ ٣ ا گش٣ٟ ٙدبد شاي 

د٣ٙدبد٠ٕ ازغٜ ٠ّ اعتيبدٟ اص ف٤اعو ٣ ازغبعبت ٣ اعتيبدٟ اص 

ٞذٟ  ٝضد گ٤ق  ّ٘ عت  قب د ؾ٤٢س  ٝضد ٙ غٖ٘  ج٤ٓ ٣ ٙ ٤ٙسد ٍ َذٙبت  ٙ

 اعگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگت ىشٙگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگبٛ

قذ   ؽت ٣  ٢ذ ٞذ٣ دس عخٜ ٣   ثت  قذي ٤ٝ ٠ٖ ث ١ذ ٣ دس ٙشز ٙي د

عت يب٣ت  (.12)ا زي ٙت ْشي ٣ س٣ یت ى ض٤ؿ ؽشى قٜ ٤ٙ ٚي ا یٔ فٖ دٕ

ٙشدٗ ٙي ثبؽذ ثٞبثشاقٜ ثبقذثب سفبقت ؽشىیت اىشاد ؽی٤ٟ ٙٞبعت 

 سا اٝتخبة ّشد ٣ث٠ افالذ گشی پشداخت.

 

 رّش ُبي گفتبري در سيزٍ پيبهبز )ص(:

قْي اص عیشٟ ١بي پیبٙجش )ؿ( اقٜ ث٤د ٠ّ اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي 

اخشا ٙي ّشدٝذ ققٞي اص ّ٘  مبص ٙي اص ْٙٞش سا ثب ٙشازٔ  ٛ 

٤ٚٝدٝذ ٣  ٝگبٟ ؽذت ٙي ثخؾیذٝذ ٣ اص  ٛ خب ٠ّ اٙش ث٠ ٙقش٣ه 

ث٠ ف٤ٞاٛ قِ اٙش اختٚبفي دس ٤ٙسد گ٤ٝبگ٤ٛ خٞج٠ اسؽبدي داسد 

پظ قِ س٣ػ  شثیتي اعبعي اعتم اٝغبٛ عجیقتًب اسؽبد سا ث٢تش اص 

 دعگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگت٤س دادٛ  سٚگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگٔ 

سؽبدي ث٤دٛ سا دس عیشٟ اػ ٙي ّٞذ پیبٙجش ث٠ ٝس٤ٟ ؽبقغت٠ اي ا

ٝؾبٛ ٙي داد ٠ّ ٠ٝ٤ٚٝ  ٛ دس  بسقخ ثغیبس اعت ٠ّ دس صقش ث٠ 

 ٠ٝ٤ٚٝ اي اص  ٛ اؽبسٟ ٙي ؽ٤د . 

ٙشد فسشا ٝؾیٞي اص پیبٙجش دسخ٤اعت ِّٚ ّشد ٣ چ٤ٛ پیبٙجش ث٠ 

 ا٣ َٙذاسي ِّٚ ّشدٟ ث٤د ٠ّ دس ٝؾش ٝبچیض

ث٠ خؾ٘ ٙي  ٙذ ٕزا ث٠ پیبٙجش ا١بٝت ّشد ٣ افسبة زضشت سا  

 ٣سد ٣ٕي سع٤ٓ اّشٗ ا٣ سا ث٠ خب٠ٝ ثشد ٣ د٣ثبسٟ ِّٚ ّشد ٣ 

دس ضٜٚ اقٜ ّبس سا ّشد ب ٙشد ٣ضـ صٝذگي  ٛ زضشت سا اص ٝضدقِ 

ثجیٞذ پظ اص  ٠ْٝ ٣ضـ پیبٙجش سا  ٚبؽب ّشد ٣ داٝغت ٠ّ ث٠ 

ؽب١بٛ ؽجب١ت ٝذاسد ث٠ دٕیٔ ا١بٝتؼ ٙقزست خ٤اعت ٣ پیبٙجش ث٠ 

فسبة فزسخ٤ا١ي سا  ْشاس ّٞذ  ب ّی٠ٞ ا٣ اٙش ّشد  ب دس زض٤س ا

١ب ثشعشه ؽ٤د پیبٙجش ثب اقٜ ّبس ا٣ سا ساٗ ّشد ٣ دس دٓ ا٣ 

ٙسجت اقدبد ّشد ٣ ث٠ عقبدت ٝضدقِ ٤ٚٝد ٣ ث٠ افسبة ىش٤ٙد 

٤ٚ١اسٟ ٙذاسا ٣ ثشدثبسي ثیؼ اص خؾ٤ٝت ّبسّشد  شثیتي داسد 

.(13)  

 

 داًشگبٍ ّجبيگبٍ آى در کالم اهبم خويٌی )رٍ(:

ث٠ ثب   ٙش  ١بي ا ؽی٤ٟ  جبٓ  ث٠ دٝ  ٠ٕ قٜ َٙب ٠ْ دس ا ث٠ اقٞ خ٠  ٤

ثشاي  ٕزا  ؽی٘  ٙي ثب ؾگبٟ  سیظ داٝ ْش دس ٙ ٢ي اص ٙٞ قش٣ه ٣ ٝ ٙ

سذ٣دٟ  بثیش  ٛ دس  ؾگبٟ ٣ ٙ گبٟ داٝ ث٠ خبق ض٤ؿ  تش ٤ٙ عي ث٢ ثشس

خبٙقگگ٠ ٣ پگگي  ٣س١گگبي اٝسگگشاه داٝؾگگگبٟ دس خبٙقگگ٠ ٣ ١ٚچٞگگیٜ 

اٝسشاىبت اص  سا١ْبس١بي فٖٚي ثشاي پیؾگیشي ٣ ث٠ عبٙبٛ  ٣سدٛ

ٙي  عالٙي  َالة ا یش اٝ گزاس ّج ٞي )سٟ( ثٞیبٝ ٙبٗ خٚی قذگبٟ ا د

 پشداصق٘ . 

 : الف( جبيگبٍ داًشگبٍ در جبهؼَ

ٙي  عت  ث٠ د ٞیٜ  ٞي )سٟ( چ ٙبٗ خٚی ٤ٝساٝي ا ٚبت  پژ١٣ؼ دس ّٖ اص 

 قذ ٠ّ دس سّٜ اعبعي  شٍي ٣  قبٕي قِ ىش١ٞگم قِ ّؾ٤س ٣ ٖٙتم 



 

 

عت ؾگبٟ ا ٞذٟ داٝ ضش ٣  ق ١بي زب غٔ  ق٠ ٝ قِ خبٙ ٞگ  قشا ىش١ م ص

ق٠ داساي اسصػ  ٠ّ دس  ٛ خبٙ عت  قبسىي ا ٙ ٤ٖٗ ٣ ث٠ ف غت٠  ٣اث

ثگگ٤دٟ ٣  شعگگی٘ ّٞٞگگذٟ اي  داة ٣ س٣عگگ٤ٗ خبٙقگگ٠ اعگگت ّگگ٠ دس 

زٔ )سٟ(  ٙبٗ سا ٠ّ ا عت  ٚیٜ س٣ ؽ٤د . اص ١ ٙي  ؾگبٟ  ذسقظ  داٝ

داٝؾگبٟ سا ٙبق٠ عقبدت ٣ قب ؽَب٣تم  شٍي قب اٝسغبط ٣  قییٜ 

اص داٝؾگبٟ ثبقذ » داٝغت٠ ٣ ٙي ىشٙبقٞذ  ّٞٞذٟ عش٤ٝؽت ْٖٙٚت

 شٍي قِ ْٖٙٚت ث٠ داٝؾگبٟ اعت .« »عش٤ٝؽت قِ ٖٙت  قییٜ ؽ٤د 

٠ّ اص »  (14)« ٢بقي  ؾگبٟ ٣  ٝ عت داٝ ث٠ د ؾ٤سي  ١ش ّ َذسات  ٙ

تشقٜ ٣  ؾگبٟ ث٢ ٞبثشاقٜ داٝ غت ث ٞذ ١ ٙي  ق یش٣ٛ  ؾگبٟ ث داٝ

ث ١ب  غئ٤ٕیت  تشقٜ ٙ عت ٣ ثضسگ ؾ٤س ا ٤ٙثش دسّ غ٠  تشقٜ ٤ٙع ٠ ثضسگ

 (15)«  .ف٢ذٟ داٝؾگبٟ اعت

 ة ( هحذّد تبثيز داًشگبٍ بز جبهؼَ: 

ٝبگيت٠ پیذاعت ٠ّ ٙسذ٣دٟم  بثیشداٝؾگبٟ دس ٙغیش عقبدت ٣ ساٟ 

 ٠ٚ سشاه ١ ؽَب٣ت ٣ اٝ غیش  قب دس ٙ عت  ٖتم » سا ٞگم ٙ ٚش٣ ىش١ ٍٖ

ثٞبثشاقٜ اٝسشاه داٝؾگبٟ ٤ٙخت اٝسشاه ٣ « ّؾ٤س ٣ خبٙق٠ اعت 

ٖت ٣ اعبست ٣ ثشدگي  ٝبٛ دس َٙبثٔ فَت ٙبٝذگي ٣ ثذثختي قِ ٙ

ث٤قژٟ  غبٝي  ١بي اٝ عشٙبق٠  ىتٜ  ثیٜ س خت اص عتقٚبسگشاٛ ٣ ٤ٙ ا

خ٤اٝبٛ ٣ فذٗ ؽ٤ْىبقي اعتقذاد١ب ٣ عشاٝدبٗ ٤ٙخت اص ثیٜ سىتٜ 

 ٝغٔ ١بي زبضش ٣  قٞذٟم دقٜم ٙز١تم اسصػ ١ب اعت . 

ٞذ:  ٙي ىشٙبق ٞي )سٟ (  ٙبٗ خٚی ؾ٤س » ا ؾگبٟم ّ سشاه داٝ ثب اٝ

اگش اقٜ د٣ ٍؾشم ز٤صٟ ٣ داٝؾگبٟ اٝسشاه (16).«ؽ٤د  ٙٞسشه ٙي

سشاه  ث٠ اٝ عالٗ  ْبٗ ا ؾ٤س ٣ از ّ ٠ّ ؽیذ  ٚئٜ ثب ٞذ ٙغ یذا ّٞ پ

  (17)ّؾیذٟ ٙي ؽ٤د .

 ج ( ػلل اًحزاف داًشگبٍ اس ديذ گبٍ اهبم )رٍ( :

 ٝچ٠ دس ثشسعي فٖٔ اٝسشاه اص ّٖٚبت ٣ عخٞبٛ اٙبٗ )سٟ( ثذعت 

عتْجبس  عتم ا عتْجبس ا سشاه ا فٖي اٝ ؾ٠ ا ٠ّ سق غت  قذ اقٞ ٙي  

ٚبٛ  يظ ١ ٤١اي ٝ ٝي ٣  عتْجبس دس٣ ٝيم ا عتْجبس دس٣ خبسخي ٣ ا

 اعگگگگگگگبست ؽگگگگگگگیغبٛ اعگگگگگگگت ّگگگگگگگ٠ اٙگگگگگگگبٗ سٟ 

ٝيظ اٝغبٛ عشّؼ اعت اگش قِ  ٛ اص  ٛ مبىٔ ؽ٤ق٘ »ٙي ىشٙبقٞذ: 

» ٣ اعگگتْجبس خگگبسخي (18)« سا ثگگ٠ ّيگگش ٙگگي ّؾگگذ اٝغگگبٛ 

٠ّ ٙبق٠ ثذثختي « اعتقٚبسگشاٛم چپب٣ٕگشاٛ ٣ خ٢بٝخ٤ساٛ عتٚگش

  (19)٣ فَت ٙبٝذگي ٣ ٣اثغتگي  ٚبٗ ٖٙٔ اعالٙي اعت.

قذ اص  ثبسي ٍ ٞذ ٣  ثي ث ٞگ  ؾب ٣ ىش١ غبد ٣ ىس ؽبف٠ ى قٌ ا اص عش

٠ ثیٜ ثشدٛ دقٜ ٣ اقٚبٛ ٖٙت ١ب سا داسٝذ ٠ّ دس اقٜ صٙی٠ٞ ث

دبٗ  ؾگبٟ اٝ سیظ داٝ قش سا دس ٙ ١بي ص ٙبٗ )سٟ(  الػ  ضشت ا ٤ٍٓ ز

 دادٟ اٝذ. 

  (21)٣اسا٠ٝ ٙقشىي ّشدٛ اعالٗ .1

  (21)ثذثیٜ ّشدٛ ٙشدٗ ٝغجت ث٠ س٣زبٝیت .2

  (22)ٝي٤ر دس داٝؾگبٟ ٣ اقدبد ٣اثغتگي س٣زي ٣ .... .3

 (23)اقدبد  يش٠ٍ ٣ خذاقي ثیٜ ز٤صٟ ٣ داٝؾگبٟ .4

ث٠  زٔ )سٟ(  ٙبٗ سا ضشت ا ٙي ٠ّ ز ؽبسٟ  قش ا ٖي ص ١بي فٚ سا١ْبس

 ّٞٞذ.

  (24) ٢زقت ٝيظ ٣  شثیت فسیر اعالٙي .1

  (25)ؽٞبخت ٤ٙاضـ اعتْجبسي .2

  (26)ا سبد ز٤صٟ ٣ داٝؾگبٟ .3

 ( 27)اعالٙي ّشدٛ داٝؾگب٢١ب .4



 

 

  (28)ٙٞبؽشٟ ٣ ثسث ٣ زٔ ؽج٢بت .5

  (29)پش١یض اص اختالىبت ٣ گش٣ٟ ثبصي ١ب .6

  (31)ؽغتؾ٤ي ٙنضي اص ٣اثغتگي .7

  (31)خ٤دّيبقي .8

  (32)ّبس ثشاي خذا .9
 ٠ّ جشي سا  ؾ٘ س١ َبٗ ٙق عخٞبٛ ٙ قذٟ اي اص  زث گض قٜ ٙجب یش٣ ا .پ

دس ثبة ؽی٤ٟ ١بي اٙش ث٠ ٙقش٣ه دس خٚـ خ٤اٝبٛ داٝؾگب١ي ٙغشذ 

 ؽذٟ سا دس اقٜ ٍغٚت ٙي  ٣سق٘ . 

خ٤اٝبٛ دس ٙسیظ خ٤دؽبٛ اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اص ْٙٞش ّٞٞذ چشا 

بي خ٤ة ٤ٞ١ص دس خبٙق٠ اقٜ ٣اخت اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ اٙش ث٠ ّبس١

ٝذ  ٚي  ٤ا ٝ ٘١ چشا ٣   ٜٙ ث٠  یذ  عت ٝگ٤ق ؾذٟ ا ٝ ٠ٙ عالٙي اٍب ا

ثگ٤قیذ ث٠  ٤ چ٠ ! اگش ١٘ گيتم ؽٚب افتٞب ْٝٞیذ ثقضي خیبٓ 

ٙي ّٞٞذ  ب ْٙٞشي دقذٟ ؽذ ثبقذ ثب ٙؾت ث٠ عشامؼ ثش٣ٝذ ٠ٝ ٙب 

 عالزي داسق٘ ٠ّ اص ٙؾت ّبسگش  ش اعت  ٛ چیغت ؟

ثبٛ عتم ص ثبٛ ا عالذ ص ىز ش ٣   ٛ  ّبسگش  ش ٣ ٝب ٖي  ؾت خی اص ٙ

ٙي   ٠ٙ ٙب ٝب ث٠  ٝبٛ  ضي خ٤ا ٞذ ثق ٚي ّ ّبسي ٝ ؾت  عت ٙ ٤ٙثش ش ا

٤ٝقغٞذ ٠ّ اخبصٟ ثذ١یذ ٙب ثب اقٜ  ؾب١شات ْٙٞشا يم َٙبث٠ٖ ٣ 

 ٙجبسصٟ ّٞی٘ خیٖي خ٤ة َٙبث٠ٖ ّٞیذ اٙب چغ٤س ! 

ثشقضقذ عشه َٙبثٔ سا  ٠ْ پبسٟ ّٞیذم ٠ٝ اقٜ ٝیغت زشه ثضٝیذ 

قِ یذ  عخٞشاٝي  ثگ٤ق قِ  غت  ١ذ الصٗ ٝی ٚي خ٤ا ٝ ٘١ ؾتش  ٠ٚ ثی ّٖ

جتم  ؽ٤د. دس٣كم می ٙي  ْت  ىي سا ٙش  ٞذ خال ٙي ثی  ٠ّ غي  یذ ّ ْٞٝ

 ٢ٚت ٣ ّی٠ٞ ٣سصي ٝغجت ث٠ ثشادس ٤ٜٙٙم ثي افتٚبدي ث٠ ٙسشٙبت 

دقٜ  ب ثي افتٞبقي ث٠ َٙذعبتم ا١بٝت ث٠ پزقشىت٠ ١بي اقٚبٝي 

  ٠ٚ قِ ّٖ ؽتم  ّت ص عتم زش ؽؼ ٝبٙٞب ٚي ٙشدٗم پ٤ ؾتش ٝ عبٛ ثی

خ٤ا١ذم ثگ٤قیذ اقٜ ّبس ؽٚب خاله اعت . ْٝٞیذ الصٗ ١٘ ٝیغت ٠ّ 

ثب خؾ٘ ١ٚشاٟ ثبؽذ ؽٚب ١٘ ثگ٤قیذ گٞبٟ دس خبٙق٠ خ٤ا١ذ خؾْیذ 

 . 

چشا ّغبٝي اص گيتٜ اثب ٙي ّٞٞذ ؟ قِ فذٟ ثش اثش ضقو ٝيظ اص 

گيتٜ اثب ٙي ّٞٞذم قِ فذٟ ١٘ خیبٓ ٙي ّٞٞذ ٠ّ گيتٜ ىبقذٟ اي 

٢٘  ش ٝذاسد.ث ٖي ٙ عت خی ثبٛ اص د ٠ٝ ص ٝذٟ  ٤ٖ س٣ عت خ ثب د قذ  ب

اعت . اٙش ث٠ ٙقش٣ه سا اٍب٠ٙ ّٞیذ . ٝگزاسقذ دس خ٤اٙـ خ٤اٛ 

چ٠ ٙذسع٠ ١ب ٣ چ٠ دس داٝؾگبٟ ١ب ّبس ث٠ ىغبد ّؾذ . اقٜ ٙشّض 

 (33)ثشاي دؽٜٚ ١ذه اعت.

 

ظبرت  وبػي ّ ً حذت اجت كز، ّ ِي اس هٌ ؼزّف ّ ً بَ ه هز  ا

 ُوگبًي: 

غت  ْش اقٞ ٢ي اص ٙٞ قش٣ه ٣ ٝ ث٠ ٙ ٙش  ٤ٙثش دس ا قبدقٌ  ٙ ٠ٖ اص خٚ

٠ّ دعت٠ خٚقي  ٤عظ ٙغٖٚبٛ اقٞغت ٝی٤ْ ثشگضاس ؽ٤د ثب  ٤خ٠ ث٠ 

ٝذ  ٢ب پی٤ ثیٜ  ٝ ٞذ ٣  ٙي ّٞ ٝذگي  ٚبؿ ص غب٢ٝب دس اخت ٠ْ اٝ اقٞ

غ٠  ث٠ َٝ غبٝي  ٚبؿ اٝ ّبسثشي دس اخت ١یچ  عت  ٍشاس ا ٚبفي ثش اخت

ؽذ ١ٚبٝٞذ   ؾي ْٜٙٚ اعت خبفي ٙسذ٣د ٝٚي ؽ٤د ث٠ْٖ ١ش چ٠ ثب

ث٠ َٝبط دقگش عشاقت ّٞذ پظ ث٠ زْ٘ فَٔ ثبقذ خ٤ٖي اقٜ عشاقت 

سا گشىت  ب دقگشاٛ ث٠  ثبس ع٤ء  ٛ ٙجغال ٝؾ٤ٝذ . پظ ث٠ زْ٘ 

ٚبقي  غ٤صي سا١ٞ ثب دٕ گشاٛ سا  عت دق غبٝي الصٗ ا ١ش اٝ ثش   َٔ ف

ّشدٟ ٣  ٢ٝب سا ث٠ ّبس خیش  ؾ٤قٌ ٣ اص خغش ٣ اٝسشاه خ٤ٖگیشي 

ثٞبثشاقٜ زيؼ ٣زذت اختٚبفي ثذ٣ٛ ٝؾبست ف٤ٚٙي ْٜٙٚ ٝیغت ّشد. 



 

 

اص اقٜ ٣ؽیي٠ دس ٙسیظ ١بي داٝؾگب١ي ث٠ فٖت زغبعیت ١بي خبؿ 

ٝؾیش )ٙسیظ فٖٚيم ٙق٤ٞيم اختٚبفي ٣ ...( ٠ّ ٣خ٤د داسد پشسٝگ 

  گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگش 

ٕزا  ؽذ ٣  ٙي ثب ثبال ش  ىشاد  ْش ا ؾ٠ ٣ ى عغر اٝذق قشا  ؽ٤د ص ٙي 

َالة ٣ چؾ٘ اٝذاص  قٞذٟ ٝؾبٗ خ٢ت سعیذٛ ث٠  سٙب٢ٝبي افیٔ اٝ

ثبقذ ٙسیظ عبٕ٘ ٣ ٣زذت اختٚبفي ثشٍشاس ثبؽذ ٕزا ضٜٚ اق٠ْٞ 

٠ٚ١ اىشاد ثبقذ اقٜ ىشقض٠ سا اٝدبٗ د١ٞذ عجٌ  قبت ٍش ٛ گش٣ٟ 

غتشػ ٣  ٕزا گ ؽ٤ٝذ .  ؽت٠  ٙش گٚب قٜ ا ق٤ؿ ا قذ ٙخ یض ثب في ٝ خب

ٖي ٣  فضٗ ٙ قِ  ٞذ  َت ٝیبصٙ ٢ي دس زَی ض٠ إٖ قٜ ىشق یٌ ا  قٚ

گبٝي ا ٤ٙس ١ٚ فضٗ اال ث٠  ٙش  قٜ ا ٚبٛ ا ع٤سٟ َٕ چ٠ دس  عت چٞبٝ

 ؾجی٠ ؽذٟ اعت ٣ فضٗ اال٤ٙس ث٠ خ٠ٖٚ ّبس١بي گيت٠ ٙي ؽ٤د ٠ّ 

 ثش س٣ي  ٛ  قٚی٘ ٣ فضٗ داؽت٠ ٣ ث٠ ١ٚب١ٞگي ٙغتٚش ٝیبص داسد. 

 

شگبُِب در  كز در داً ِي اس هٌ ؼزّف ّ ً بَ ه هز  ُبي ا شيٍْ 

 ببة گفتبري: 

قْي اص ٙغبئٔ ٢ٙٚي ٠ّ دس اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اص ْٙٞش ثبقذ  

تشقٜ  عت ٣ ث٢ َذط ا ٙش ٙ قٜ ا ١بي ا ؽی٤ٟ  یشد  ٍشاس گ خ٠  ٤ٙسد  ٤

ؽی٤ٟ ثشاي اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اص ْٙٞش ١ٚبٛ ؽی٤ٟ ١بي اعت ٠ّ 

ٙي  ٤اٛ  ٕزا  ٞذ  پیؼ گشىت ٢ي دس  یبء إ ٙٔ ٣ اٝج غب٢ٝبي ّب اٝ

 دس ثبة گيتبسي ٝبٗ ثشد.  ٍبٕت ١بي صقش سا ث٠ ف٤ٞاٛ إگ١٤بي

 ؽی٤ٟ ثبصعبصي س٣اٝي )اٙیذ دادٛ( .1

گب١ي اٝغبٛ گ٢ْٞبس ثب خ٤د ٙي گ٤قذ دقگش اص ٙب گزؽت٠ اعت اقٜ 

گ٠ٝ٤ اىشاد ١ش س٣ص ث٠ گٞبٟ دقگشي دچبس ٙي ؽ٤ٝذ . پظ ثبقذ ث٠ 

ث٠  ٝذ  ٠ّ خذا٣ يي  ث٠ ٣ ٕغ پزقشىتٜ  ٤ ٢ي ٣ اص  ي٤ إ ٢ب اص ف ٝ 

 سا ث٠ قبط ْٝؾبٝذ. ثٞذگبٛ داسد گيت  ب گٞبٟم  ا٣ 

 ؽی٤ٟ ّٞبق٠ ای:  .2

ق٤اس  گ٤ د ث٠ دس ث  ( ٠ّ عت  ثٔ ا ضشة إٚ قٜ  ثبة ا ؽی٤ٟ اص  قٜ  ا

 ثؾگگگ٤ٞد( دس ٍگگگش ٛ ٝیگگگض خذا٣ٝگگگذ ثگگگ٠ زضگگگشت فیغگگگي

ٙي گ٤قذ:  قب  ٤ث٠ ٙشدٗ گيتي ٜٙ ٣ ٙبدسٗ سا خذا ثذاٝٞذ دس  

اقٞدب د٣ گب٠ٝ پشعتي ٢ٝي ؽذٟ اعت اٙب دس ٍبٕجي ٠ّ ٙخبعت دس 

 غتٞذ . ٣اٍـ دقگشاٛ ١

 ؽی٤ٟ اقدبد ٙسجت:  .3

عت  ٙذٟ ا قت   ٢ي دس س٣ا ٙش ٣ ٝ عپظ ا جتم  غو ٣ ٙس تذا ٕ ٞي اث قق

٠ّ: ٙشدٗ ؽبٙي ث٠ اٙبٗ زغٜ خغبست ّشدم زضشت ا٣ سا ث٠ ٙٞضٓ 

ثشد ٣ چٞبٛ ٤ٙسد  يَذ ٍشاس داد ٠ّ ا٣ اص زشه ١بي خ٤د ؽشٙٞذٟ 

 ؽذ. 

 ؽی٤ٟ ٙختقش گيتٜ:  .4

 ؾ٠ ٙي ّٞي خالف٠ ثگ٤ دس زذقث ٙي خ٤اٝی٘ پظ ١ش گبٟ ّغي سا ٤ٙف

 ؽی٤ٟ ٙخيیب٠ٝ ث٤دٛ : .5

دس زذقث ٙي خ٤اٝی٘ ١ش ّظ ثشادس دقٞي خ٤د سا ٙخيیب٠ٝ ٤ٙفؾ٠ 

ٞذ  ؾ٠ ّ ؽْبسا ٤ٙف ّظ ا٣ سا   ١ش  ٕي  عت ٣ عت٠ ا ٞذ ا٣ سا  سا ّ

  (34)ؽشٙٞذٟ اػ ّشدٟ اعت.

 ؽی٤ٟ اعتٚذاد اص ٣خذاٛ:  .6

ؽخقي ٝضد پیبٙجش  ٙذ ٣ گيت ٜٙ ىشدي صٝب ّبسٗ پیبٙجش ىش٤ٙد 

٠ٝ پیبٙجش »  قب زبضشي ّغی ثب ٝب٤ٙط  ٤ اقٜ چٞیٜ ّٞذم گيت 

 گيت پظ  ٤ ١٘ اقٜ ّبس سا ْٜٝ . 



 

 

 ؽی٤ٟ ٙٚبؽبت:  .7

داعتبٛ زضشت اثشا١ی٘ ثشاي ٢ٝي اص ؽشُ دس اقٜ صٙی٠ٞ خبٕت ٙي 

ؽیذ  ٝذ: خ٤س ؾشّبٛ ىش٤ٙد ث٠ ٙ ثبس ا٣ٓ  ثشا١ی٘ )ؿ(  ضشت ا ؽذ ز ثب

سا د٣عگت ٝگذاسٗ . ثگبس د٣ٗ  –مش٣ة ٙي ّٞذ ٣ ٙگٜ مگش٣ة ؽگذٝي 

 ٜٙ ٝذ:  ع٤ٗ ىش٤ٙد ثبس  عت .  سشاه ا عتي اٝ ٙبٟ پش ٝذ:  ىش٤ٙد

 ثیضاسٗ اص ١شچ٠ ؽشقِ خذا ٙي داٝیذ . 

 ؽی٤ٟ  ْشاس: .8

چ٤ٛ ثشٝب٠ٙ اعالٗ  ٢ٞب  ٤ٙصػ ٝیغت ث٠ْٖ  شثیت ١٘ ١غت ا٣ اٙش 

 ٣ ٤ٝا١ي ثبقذ  ْشاس ؽ٤د صقش ثشاي ١ش ميٖت قِ  زّش الصٗ اعت . 

 فت ١بي صٙبٝي: اعتيبدٟ اص ىش .9

اقبٗ ٙسشٗم ٙبٟ سٙضبٛم اقبٗ افتْبهم ١يت٠ پژ١٣ؼم ١يت٠ ٣زذتم 

١بي  ٙبٛ  ٤ٝ ٣ ... ص عبٓ  ؾ٠  دبةم ٕس ؾو ز ٢ذ٣قتم س٣ص ّ ٙ ٠١ د

ثغیبس ٙٞبعجي اعت ٠ّ ثب  ٤خ٠ ث٠ ٙب٤ٝط ؽذٛ ٤ٍٖة ٣ ث٠ ٙٞؾ٤س 

پبط داؽت اسصؽ٢بي ٝؾیش اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اص ْٙٞش ث٠ اقٜ 

 یؼ  ٤خ٠ ٤ٚٝد . ٢ٙ٘ ثبقذ ثیؼ اص پ

 ؽی٤ٟ  سشقِ ف٤اعو:  .11
ؽخقي ث٠ ٙبدسػ  ٞذي ّشد س٣ص ثقذ اٙبٗ فبدً ا٣ سا دقذ ث٠ ا٣ 

ٙبدست  ٙبٛ  ٝي دا ٚي دا گش ٝ ّشدي ٙ ٞذي  ٙبدست   ثب  چشا  ٤ٙد:  ىش

 گ٤٢اسٟ  ٤ ث٤دٟ اعت ؟ پظ ثب ا٣ خؾٜ ٙجبػ 

 ؽی٤ٟ  ذسقح : .11

قذ  پظ ثب ؽذ  دبٗ  ٠ٖ اٝ ٞذ ٙشز ثب دس چ سشق٘ س غئ٠ٖ   ٍش ٛ ٙ دس 

 اي اقٜ اٙش ٢ٙ٘ ١٘ گبٗ ث٠ گبٗ ٣ ثب فجش ٣ ز٤ف٠ٖ پیؼ سىت .ثش

 ؽی٤ٟ ٙخبعت ؽٞبعي:  .12
اخالً ٣ س٣زیبت اىشاد ثب قْذقگش ٙتيب٣ت ٙي ثبؽذ. ٕزا ثبقذثب 

ثب  ٞي  ٤ٚد قق خ٤سد ٝ قشىتؼ ثش یضاٛ ٙ ؽبٛ ٣ ٙ ثب  عت  ّظ ٙتٞب ١ش 

خ٤د  یش  عت ٝؾ گزاس ا ثش  ىشاد ا ٠ّ دس ا ىشدي   ٔٙ ؽٞبخت ف٤ا

ٞيم خ٤دٝٚبقيم خٖت  ٤خ٠ ّشدٛ ٣ ٙغشذ ؽذٛم ؽیيتگيم خ٤د ّ٘ ثی

زَبست ٣  سَیش ؽذٛ ٣ ضقو خ٤د ّٞتشٕي ٣ ثب عج٠َ ثٞذي ٣ ؽٞبخت 

 ا٤ٝاؿ ؽخقیت ١ب ثب ٙخبعت ١ب ثشخ٤سد ٤ٚٝد . 

 س٣ػ  نبىٔ : .13
گب١ي اٝغبٛ ثبقذخ٤د سا ث٠ ميٖت ثضٝذ ققٞي ٜٙ ٙت٤خ٠ خاله  ٤ 

ٝؾذٗ  ب اص اقٜ عشقٌ ؽخقیت اىشاد ؽْغت٠ ٝؾ٤د إجت٠  نبىٔ دس 

 ٤ٙسد خالى٢بي ؽخقي ٣ خضي اعت . 

 ؽی٤ٟ اعتيبدٟ اص عٞض ٣ ١ٞش:  .14

عت  ٙشدٗ ا خزة  ثشاي  ١شٗ  تشقٜ ا مت ث٢ قبزت ٣ ثال گ٤قي ٣ ى جب  صق

ٙ جب ٣  ى٠ صق ٠ّ ٍیب  ٠ٝ ّالٗ ١ٚبٝگ٤ ٚي دس  بثیش  َؼ ٢ٙ ٤ص٣ٛ ٝ

١بس٣ٛ  چ٤ٛ  ؽذ ٣  ٖظ  ٤ٖٓ ٣اسد ٙد ثبٓ س٣صي ث٢ ٤ٞاٛ ٙ ث٠ ف داسد. 

ٞذ  دب ثٖ ٙبٛ ا٣ سا اص  ٝ غت . خبد ١بس٣ٛ ٝؾ خبي  ج٤د  ٖظ ٝ دس ٙد

ّشدٝذ ٣ ّتِ صدٝذ ١ٚیٜ ٠ّ ١بس٣ٛ ٣اسد ٙدٖظ ؽذ ث٠ ا٣ گيت: ٜٙ 

چٞذ دٍی٠َ خبي  ٤ ٝؾغت٘ ّتِ خ٤سدٗ ٣اي ث٠ زبٓ  ٤ ٠ّ فٚشي دس 

خبي ا١ٔ ثیت ٝؾغت٠ اي ٣ ا٣ ثب اقٜ عٞض ث٠ ١بس٣ٛ گيت: ٠ّ ساٟ 

  ٤ ثبعٔ ٣ ز٤ْٙت  ٤ مقجي اعت. 

 

شگبُِب در  كز در داً ِي اس هٌ ؼزّف ّ ً بَ ه هز  ُبي ا شيٍْ 

 ببة شيٍْ رفتبري :



 

 

دس ٙد٤ٚف٠  ثبس ؽ٢یذ ٙغ٢شي دس ثیٜ ٙد٤ٚؿ ىشً ٣ ٙزا١ت اعالٙي 

ش٣ه ٣ ٢ٝي اص ْٙٞش ث٠ دقذگبٟ ع٠ گش٣ٟ دس ساثغ٠ ثب اٙش ث٠ ٙق

پشداخت٠ ؽذٟ اعت ؽیق٠ خ٤اسج ٙقتض٠ٕ ٣ ث٠ اقٜ اٙش اؽبسٟ ٙي 

ّٞذ ٠ّ اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اص ْٙٞش ٠ّ اص اف٤ٓ ٙغٖ٘ ٍش ٝي 

دس ٙیبٛ ٙغٖٚبٝبٛ اعت ٣ اص ىش٣ؿ دقٜ دس ىش١ٞگ ؽیقي ؽٚشدٟ ٙي 

ؽ٤د٣ٙتيکشاٛ ٤ٝ٣قغٞذگبٛ مشثی ٝؾیش  ٍبی ٙبقکٔ ک٤ک ٝگبٟ ٙز١ت 

غ عبقش ؽیق٠ سا ٝ ث٠  غجت  کش ٝ ٢ی اص ٙٞ قش٣ه ٣ٝ ث٠ ٙ ٙش  ث٠ ا جت 

ثش خاله دقذگبٟ  .(35)ٙزا١ت ٙٞغد٘  ش ٣ٝؾبٗ ٙٞذ ش قبىت٠ اٝذ

ٞي  عت قق سض ا جذ ٙ قش٣ه  ق ث٠ ٙ ٙش  ٝذ ا َبد داس ٠ّ افت خ٤اسج 

قذ  ٠ْ ثب ٞذ ثٖ غٌ سا دس  ٛ ٣اسد ّ غبة ٣ ٙٞ ٝذاسد ز زٌ  غبٛ  اٝ

٠ قَیٜ داسد ٤ّس ٤ّسا٠ٝ اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اص ْٙٞش ّٞذ گش چ

ث٠  عب٠ٝ  عیت ؽٞب گب١ي   ٢شي دس ٝ عتبد ٙغ ثشد .ا ٚي  ع٤دي ٝ  ٠ّ

ٍضی٠ اٙش ث٠ ٙقش٣ه ثش اقٜ اٙش  بّیذ ٙي ّٞذک٠. د٣ ٍضی٠ دس 

اقٜ اٙش ٤ٙسد  ٤خ٠ ٙی ثبؽذ قْي گيتٜ ٣ دقگشي افٚبٓ ص٣س ٣ ث٠ 

ؽشط  ْش د٣  ٢ي اص ٙٞ قش٣ه ٣ ٝ ث٠ ٙ ٙش  ٠ّ ا ٞذ  ٙي ّ ؽبسٟ  قٜ ا ا

قٜ  قیشت دس د ْي ث ٞي داسد ق قٜ قق قیشت دس د ٚٔم ث قیشت دس ف ٣ ث

اعالؿ ّبٙٔ ٣ فسیر اصا٤ٙس دقٞي داؽت٠ ثبؽی٘ ٣ ٣اخت سا اص میش 

قٜ  ١ی٘ ا ٚبٓ د ٠ْ ازت ٞي اقٞ ٚٔ قق قیشت دس ف عی٘ ٣ ث خت ثؾٞب ٣ا

ّبس اثش داؽت٠ ثبؽذ ٣ اگش ٙي داٝی٘ ٠ّ ٍغقًب ثي اثش اعت ٣اخت 

اعت ٠ّ ٝیغت ٣ ٕزا د٣ سّٜ اعبعي دس اقٜ ٍضی٠  گب١ي ٣ ٍذست 

  (36)١ش د٣ سا ثبقذ ث٠ دعت  ٣سد.

  شيٍْ رفتبري پيبهبزاى 

ؽی٤ٟ سىتبسي دسخبت ٙختٖيي داسد ٠ّ ثشخي ٙشا ت  ٛ ٝؾیش ٍتٔ ٣ 

زشج دس اختیبس زبّ٘ ؽشؿ اعت ٣ٕي ٙشا ت پبقیٜ  ش ثب زيؼ زذ٣د 

ضشت  عت . ز خبقض ا غٖٚبٝي  غبٛ ٙ ١ش اٝ ثشاي  ؽشاقظ  فبت  ٙشا

خ٤د ثش ؽْغتٜ ثت ١ب پشداختٞذ  اثشا١ی٘ ثشاي ٢ٝي اص ْٙٞش ٤ٍٗ

ث٠  تي  ١بي  شثی  ٠ٙ ١ب ٣ ٝب یِ  عتبدٛ پ ثب ىش ّشٗ )ؿ(  ع٤ٓ ا . س

ٙبٗ  ٝذ ٣ ا ٙي داد دبٗ  ض٠ سا اٝ قٜ ىشق فبٕ٘ ا ٞبه  عشاه ٣ اّ ا

زغیٜ ثب ٝثبس خبٛ خ٤د ٣ فضقضاٝؾبٛ ا٢ٕبٗ ثخؼ ثغیبسي اص اٙش 

 ث٠ ٙقش٣ه ١بي دقگش دس صٙبٛ ١بي دقگش ؽذٝذ .

 

 

 

 

 در داًشگبٍ :يٍْ ُبي رفتبري 

 ؽی٤ٟ ٕض٣ٗ ىش١ٞگ عبصي:  .1

٤ٚٙي سا  ١بي ف ١ب ٣ ثب٣س ف٠ اي اص اسصػ  ق٠م ٙد٤ٚ ١ش خبٙ ٞگ  ىش١

ثب خ٤د داسد ٠ّ ث٠ ع٤س عجیقي ثش سىتبس ١بي اىشاد خبٙق٠ اثش 

١بي  ٚبقي  ؽبد ٣ سا١ٞ عتَجبٓ اص اس ی٠ ا گش س٣ز گزاسد. ا ٙي 

 داٝبقبٛ س٣زی٠ اٝتَبد پزقشي ٣ زٌ گشاقي ىش١ٞگ ساقح قِ ٖٙت

ثبؽذ  ٝگبٟ ؽب١ذ ٙؾبسّت گغتشدٟ اىشاد دس فٌٚ  سٙب٢ٝبي دقٞي 

ْشات  ثب ٙٞ جبسصٟ  ١ب ٣ ٙ قش٣ه  ث٠ ٙ ٢بدٛ  ٠ٖ اسصػ ٝ ٣ اص خٚ

 خ٤ا١ی٘ ث٤د ثشاي اٝدبٗ اقٜ ى٢٘ ثبقذ ىش١ٞگ عبصي ّشد . 

ٙتقذقبٛ ىش١ٞگ خبٙق٠م اىشاد  بثیش گزاس ٣ إگ١٤بي ٙشدٙي دس 

اسٝذ  ٝبٛ ٙي  ٤اٝذ ثب اقٜ صٙی٠ٞ ٣ؽیي٠ اي ٙؾتشُ دس پیؼ س٣ د

خ٤د  ٞذ ٣  یب ّ پزقشي سا از زٌ  ٚيم اسصػ ٣االي  ٖي ٣ فٖ یل فٚ  جٖ



 

 

عيم  ٚبفيم عیب ٝبگ٤ٛ اخت ١بي گ٤ یذاٛ  َبد دس ٙ پزقشػ اٝت ثب 

ث٤قژٟ  ٝذ  ٚت گٚبس قت  ٛ ١ غتشػ ٣  ٤َ ث٠ گ ٚالً  ؽي ف گيم ٣سص ىش١ٞ

 ١ٞشٙٞگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگذاٛ ّگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ٠

جذ  ٞشيم دس ّبٕ ٤ٞؿ ١ ١بي ٙت ٕت  ٢ذ سا دس ٍب ٞذ س٣ذ  ق  ٙي  ٤اٝ

اٝغب٢ٝب ثذٙٞذ دس ٝتید٠ ىش١ٞگ عبصي ٣ پشّشدٛ اسصػ ١بي ٙبٝٞذ 

ثش  غئ٤ٕیت دس ثشا غبط ٙ پزقشي ٣ از زٌ  عي ٣  زٌ ؽٞب فذإت ٣ 

 خبٙق٠ اعالٙي ٣ ... اص سا١ْبس١بي ٙيیذ دس اقٜ صٙی٠ٞ ٙي ثبؽذ. 

 افتالي عغر ثیٞؼ اختٚبفي:  .2

ق٤ؿ  ق٠ دس خ ٤ٚٙي خبٙ ىت ف عغر ٙقش ثشدٛ  ثبال  ؾیذٛ ٣  گب١ي ثخ  

ٌَ ا١ٚ ٤ٙثش دس  س  ٔٙ ْي اص ف٤ا ٢ي ق ض٠ إ قٜ ىشق خشاي ا یت ٣ ا

اقٜ دعت٤س ا٢ٕي اعت إجت٠  ٤خ٠ ث٠ ٝیبص١بي س٣اٝي داٝؾد٤قبٛ 

٢ت  ٚي دس خ ٢ٙ ٔٙ ٝذ فب ٙي  ٤ا ؾگب١ي  ق٠ داٝ عٞدي خبٙ یبص  ٝ ٣

اىضاقؼ  گب١ي ١بي اختٚبفي ثبؽذ اص  ٝدبئی٠ْ ٠ّ زظ خغتد٤ گشي 

ضبقٔ ٣ ١ب ٣ ى ْي  ١ب ٣ ٝی خ٤ثي  ث٠  قٔ  غٜ   ٚب ٍيم ز غبئٔ اخال ٙ

 ٠ٖ ٝذ اص خٚ ثب خذا٣ ٤ٙثش  جبط  ْی٘ ا س  قت  س خذاخ٤ئي ٣ دس ٢ٝب

خق٤فیبت ٝغٔ خ٤اٛ اعت ٕزا ثب ثشٝب٠ٙ سقضي فسیر ٣ اعتيبدٟ اص 

ؽٞبخت ٣  عغر  ثشدٛ  ثبال  ٙي  ٤اٛ دس  ٍي        قبقـ اخال قٜ خ ا

 سٌَ ثخؾیذٛ ث٠ ىشقض٠ اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اص ْٙٞش دس خبٙق٠ 

 ٠ ف٤ست اٙش ١ٚگبٝي ٤ّؽب ث٤د. داٝؾگب١ي ث

 اىضاقؼ ٍذست ٣خذاٛ اختٚبفي:  .3

ق٠ ٣  عتي ساٟ خبٙ عت ٝبدس في ا ٤ٍاٝیٜ خب ؾبٗ ٣  عالٗ داساي ٝ ا

یش٣ي  قذ . ا٣الً ٝ ضٚیٜ ٝٚب ١ذاه ٣االي  ٛ سا   ث٠ ا عیذٛ  غیش س ٙ

ضٚبٝت  غتیٜ  ٝذ ٝخ ٙي  ٤ا ٤َي  ٞي   غبٛ قق ٝذٟ دس٣ٛ اٝ ثبصداس

خذاٛ دق ٤ٞاٛ ٣ ست ف   ٠ّ ؽذ  قي ثب ٝذٟ اخشا ثبص داس  ٔٙ قب فب ٞي 

ٞي ٣  ١بي دق یٌ ثب٣س ثب  قٚ ٕزا  عت .  غبٛ ا ٍت اٝ ٤ٚاسٟ ٙشا ١

٢ٝبدق٠ٞ ّشدٛ اقٜ ثب٣س١ب اص ٤ّدّي ٣  بّیذ ثش سفبقت ٣اخجبت 

٤ٙثشي سا  ١بي  گبٗ   ٠ٞ قٜ صٙی ٙي  ٤اٛ دس ا ٙبت  ٣  شُ ٙسش

  (37.)ثشداؽت

 اقدبد ثغتش ١بي اختٚبفي ٙٞبعت ثشاي إگ٤ پزقشي خ٤اٝبٛ:  .4

إگ٤ ٣ ٙغب٠ٕ َٝؼ پزقشي اص  ٢ٝب قْي اص ٙغبئٔ ٢ٙ٘ دس اسائ٠ 

 شثیت اٝغبٛ اعت چٞبٝچ٠ ٍش ٛ ّشق٘ پیبٙجش اعالٗ سا ث٠ ف٤ٞاٛ 

ىي  ٕزا ٙقش قذ  ٙي ٝٚب ىي  ق٠ ٙقش عقبدت خبٙ ثشاي  گ٤  تشقٜ إ ث٢

عت  ١بي ٝبٙٞب پ٤چي  جبت  ٝبٛ ٣ اث ث٠ خ٤ا غت٠  خ٤ة ٣ ؽبق ١بي  إگ٤

ٚبفي اص س٣ػ تبس اخت ؾ٠ ٣ سى ز٤صٟ اٝذق ٙي  دس  ٤ٙثش  غیبس  ١بي ث

ثبؽذ. ث٠ گيت٠ س٣اٝؾٞبعبٛ  شثیتي ٣قژگي َٝؼ پزقشي خ٤اٝبٛ اص 

ست  بثیش  ٖي ص٣د ا٣ سا   ٝذ خی ٙي  ٤ا  ٠ّ عت  یبصا ي ا ٠ٖ اٙت خٚ

قذ:  ٙي ىشٙب  ٠ٞ قٜ صٙی فبدً )ؿ( دس ا ٙبٗ  ١ذ. ا ثش ٤ » ٍشاس د

ٙي  َبقٌ سا ص٣د  ٢ب ز قشا  ٝ ثش٣ي ص ٝبٛ  عشاك خ٤ا ث٠   ٠ّ ثبد 

ٝذ ثب ٝ« پزقش ٢بس ٣ پظ  ٠ٚ اع یبٙجشاٛ ٣ ائ ْشد پ ؾبٛ دادٛ فٖٚ

فٖٚب ٣ ؽ٢ذا ٣ داٝؾٚٞذاٛ ٣ ٝخج٠ گبٛ دس صٙی٠ٞ اٙش ث٠ ٙقش٣ه 

١بي   ٠ٙ ىیٖ٘م ثشٝب عتبٛم  یش دا ١بي ٝؾ ٕت  ْش دس ٍب ٢ي اص ٙٞ ٝ ٣

 ٙغتٞذ٣ ... ٙي  ٤اٛ گبٙي دس اقٜ صٙی٠ٞ ثشداؽت .

اعتيبدٟ فسیر اص اثضاس١ب ٣ ّیيیت ثخؾي ٝي٤ر سعب٠ٝ ١بي  .5

 ي:  جٖین

عٞگیٞي  ي٠  نيم ٣ؽی ثضاس  جٖی ث٠ س٣ص اص ا ؾش٣ؿ ٣  یشي ٙ ٢شٟ گ ث

 اعت ٠ّ ث٠ د٣ سّٜ ٢ٙ٘ دس ؽخقیت ٙجٖل ٝیبصٙٞذ اعت.



 

 

  گب١ي ٣ اعالؿ سعبٝي  (1

ٝبت (2 ١بي  (38)ٍذست ٣ اْٙب عب٠ٝ  قي دس س جبط خٚ عبقٔ اس  ٕزا ٣

تشٓ ٣  ست ّٞ ًٚب   ٠ّ دائ ؽذ  ٠ٝ اي ثب ث٠ گ٤ قذ  ني ٝجب  جٖی

یًب  ؽذ ٣ ثبٝ تي ثب ٤ٙس  شثی گبٛ ا ؾبست ٝخج غتٚش ٣ ٝ ؽیبثي ٙ اسص

ٙش جًب ثب اْٙبٝبت ٣ ٝشٗ اىضاس١بي خذقذ ث٠ س٣ص سعبٝي ؽ٤ٝذ اص 

خٖٚگگ٠ اقگگٜ ٣عگگبقٔ اس جگگبط خٚقگگي دس ٙسگگیظ داٝؾگگگبٟ ٝؾگگشقبت 

ؾ ٙي داٝ ١ب  ٢ت اسصػ  فسیر دس خ ١ي  خظ د ثب   ٠ّ ؽ٤د  ٙي  د٤قي 

ٝذٟ  خ٤ة ٣ ثبصداس ١بي  یبٗ  عبٝذٛ پ ثشاي س یذ  ثضاسي ٙي ٞذ ا  ٤اٝ

 ثبؽٞذ. 

 ث٢شٟ گیشي اص ؽی٤ٟ ١بي صقش ثٞبقي:  .6

ٍبثٔ  ٤خ٠ اعت ٠ّ دس ٙجسث ؽی٤ٟ ؽٞبعي دس ٙغبئٔ ٝؾبست ف٤ٚٙي 

ي اص دس داٝؾگبٟ دس ٍبٕت اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اصْٙٞش ث٢شٟ ٙٞذ

ؽی٤ٟ ١بي س٣ ثٞبقي ٣ ث٤قژٟ صقش ثٞبقي ثغیبس ٍبثٔ  ٤فی٠ اعت 

قش٣ه ٣  ث٠ ٙ ٙش  ؾگبٟ ٣ ا ؽب١شي داٝ تشٓ  ٞبقي ّٞ ؽی٤ٟ س٣ ث . دس 

٢ٝي اص ْٙٞش دس ٍبٕت گيتبس ٤ٙسد  ٤خ٠ ٍشاس ٙي گیشدم اٙب دس 

عت  ؾش ا ٙذ ٝ ٚبفي  عبختبس١بي اخت ث٠  خ٠  ٞبقي  ٤ قش ث ؽی٤ٟ ص

گي ا قضي ىش١ٞ ٠ٙ س ٞبثشاقٜ ثشٝب ١بي ث قضي  ٠ٙ س تي ٣ ثشٝب ص خ٢

ثشاي  عجي سا  ١بي ٙٞب  ٠ٞ ٝذ صٙی ٙي  ٤ا گش  ٢ت دق قبدي اص خ اٍت

 سٌَ ا١ذاه اٙش ٣ ٢ٝي ث٤خ٤د  ٣سد ث٠ ف٤ٞاٛ ٙثبٓ ّٞتشٓ مشقضٟ 

خٞغي ثب اصد٣اج ٣  ش٣قح د٣ ٠ٕ٤َٙ اصد٣اج دس داٝؾگبٟ ٣  ٤ٙصػ 

٢ٙبست ١بي صٝذگي ث٠ داٝؾد٤قبٛ ٣  بّیذ ثش  شثیت خب٤ٝادگي ٣ 

ی غیبس  شث خ٤اقض ث ١ذاي  ؾ٤قٌ ٣ ا ١بي   ؽی٤ٟ  ٝذاٛ ٣  فسیر ىشص ت 

  (39)ّبسگؾب ٣ ٤ٙثش ٙي ثبؽذ.

 اعتيبدٟ اص ٍبٕت ١بي ٙختٖو ىش١ٞگي دس ٙسیظ داٝؾگبٟ:  .7

   ٢ی٠ ٙٞؾ٤س دس ساثغ٠ ثب اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اصْٙٞش  

  اٝتؾبس ىقٔ ٝب٠ٙ ١بي فٖٚي ٣ پژ١٣ؾي دس ساعتبي  ٤عق٠ اٙش

 ْش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اص ٙٞ

  عبخت ٣ ٝقت  بث١٤ٖبي ثب اقٜ ٤ٙض٤ؿ ٣ ا١ٚیت  ٛ دس  قبت ٣

 س٣اقبت 

  ثشپبقي ٝٚبقؾگبٟ ١بي ٙت٤ٞؿ ثب مشى٠ ١بي ٝؾیش ) بسقخچ٠

 اٙش ث٠ ٙقش٣هم اٙش ث٠ ٙقش٣ه دس ٙیبٛ ٖٙٔ ٙختٖو ٣ ...( 

  پبقي ٠ٕم ثش خ٤اٛ َٙب تبثخ٤اٝي م ىشا غبثَبت ّ پبقي ٙ ثش

 عٚیٞبس ٣ ... 

 ب ١ذه  ٤َقت س٣زی٠ افتٚبد ث٠ ٝيظ ثشپبقي ٝؾغت ١بي فٖٚي ث

 ٣فضت ٝيظ 

  اسائ٠ ؽقبس١ب ٣ ضشة إٚثٔ ١ب ٣ ٝٚبد ١بي ثب اقٜ ٤ٙض٤ؿ 

  اٝقْبط اخجبس ٙغتٚش ٣ فسیر پیشا٤ٙٛ گضاسػ ٝب ١ٞدبسي ١ب

ث٠  ؾذاس  ٢ب ٣ ١ قبثي  ٝ ؾ٠  ٍي ٣ سق ٚبفي ٣ اخال ىبت اخت ٣ اٝسشا

 خبٙق٠ داٝؾگب١ي 

  ٜثی ٞشي  گي ١ ٚي ىش١ٞ ٞبؽشات فٖ گضاسي ٙ َذٙبت ٣ ثش ی٠ ٙ ٢ 

 ّبسؽٞبعبٛ 



 

 

  اعتيبدٟ اص  ٤اٛ داٝؾد٤قي ثشاي  ٤فی٠ ٣ اٝتَبٓ ٙيب١ی٘م

 اسصؽ٢ب ٣ ض٤اثظ اٝغبٝي ثب س٣ػ ١بي فٖٚي ٣ خزاة ث٠ ف٤ٚٗ ٙشدٗ 

  ٟؽٞبعبقي ثبٝذ١بي خاله ٣ سقؾ٠ ١بي ىغبد دس داٝؾگب 

 ق٤قش ؾد٤قي ٣   ؾبست داٝ ؽج٠ْ ٝ ؾْیٔ  ثشاي    ٤ٍاٝیٜ الصٗ 

پؾتیجبٝي اص اٙشاٛ ٣ ٝبزقیبٛ دس فشف٠ فٚٔ ث٠ ٝس٤ي ٠ّ اعتَالٓ 

ْبٛ  ت٠ اٙ ؽٞذ ٣إج ؽت٠ ثب ٙبٕي دا عتَالٓ  ؾْیال ي ٣ ا عي ٣   عیب

ثبصسعي ٣ ٝؾبست ٣ ثشاقٜ اىشاد ٝیض ٣خ٤د داؽت٠ ثبؽذ صقشا قْي 

اص ٙؾْال ي ٠ّ ثش عش ساٟ اقٜ ىشقض٠ ا٢ٕي اعت اقدبد ٙقق٤ٙیت 

اي ٙب٤ٙساٛ اخشاقي اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اص ْٙٞش اعت ّبرة ثش

خبؿ ٣ اص  ىشاد  ؽذٛ  ٛ دس ا قبسي  ؽذٛ ٣ اٝس ى٠  قِ عش خت  ٠ّ ٤ٙ

 ٝتید٠ ٤ٙخت اٝسشاه ٙي ؽ٤د . 

 ثشخ٤سد ٍب٤ٝٝي ثب فٞبفشم ف٤اٙٔ ٣ٙش٣خیٜ افٖي ْٙٞشات 

  ثبص ٝگشي دس پیبٗ ١بي ّتبة ١بي دسعي ث٤قژٟ دس٣ط ٙقبسه ٣

ٝذٛ اقٜ ٠ٕ٤َٙ ٢ٙ٘ ث٠ ف٤ست اٙش ١ٚگبٝي اٝذقؾ٠ اعالٙي ٣ گٞدب

 دس ٙت٤ٛ دسعي 

  عشازي ٣ ٙقٚبسي ىضبي ىیضقْي داٝؾگبٟ ٙغبثٌ ثب  ٤ٙصٟ ١بي

 دقٞي ٣ اعالٙي 

  ضب١ب ٣ ْش دس ى یبٛ اص ٙٞ قش٣ه ٣ٝب١ ث٠ ٙ ٙشاٛ  ؾ٤قٌ ا  

 گشد١ٚبقي ١بي ف٤ٚٙي 

ؽیق٠ 8 تت  ْش دس ْٙ ٢ي اص ٙٞ قش٣ه ٣ ٝ ث٠ ٙ ٙش  يب١ی٘ ا ٤ٙصػ ٙ   .

 ١بي  ٛ ث٠ گش٢١٣بي ٙختٖو داٝؾد٤قي : ث٠ ١ٚشاٟ س٣ػ

ثب  ٤خ٠ ث٠ اق٠ْٞ قْي اص ٙؾب١ش اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٢ٝ٣ي اص ْٙٞش 

ٙغب٠ٕ پ٤ؽؼ ٣ ٙجبسصٟ ثب ثذزدبثي دس ٙسیظ داٝؾگبٟ اعت . ٕزا 

ّبسثشدي  ٚي ٣  ّض فٖ ی٠ ٣ دس ٙش ٠ٞ  ٢ قٜ صٙی زي دس ا ٞذٟ عش ث

عي ٣ قذاد  ث٠   َذٙب ي  ٙ ٠ٝ ف٤ست ٤ٚٝ ث٠  في٢بٛ  ٞش ا ٞگ ٣ ١  ىش١

ٙبٟ  ؾد٤قبٛ دس  یش يش اص داٝ قٜ  1388پٞح ٝ ٠ّ ا ٤ٚدٗ  خشا ٝ ا

في  ١بي خب یبس  عبط ٙق قیٖي ثشا ٖو  س ١بي ٙخت ؽت٠  ىشاد اص س ا

اٝتخبة ٣  ٤ٙصػ دقذٝذ . ٠ّ ث٠ پی٤عت َٙب٠ٕ اسائ٠ ٙي گشدد. 

قیٖيم  گش  س ١بي دق ؾد٤قبٛ دس  شٗ  عتَجبٓ داٝ ث٠ ا خ٠  ٕي ثب ٤ ٣

ضاس ؽذ ٣ خ٤ا١ذ ؽذ ٣ اقٜ  ٤ٙصػ ثب ٙست٤اي  ٤ٙصؽي ٤ٍقتش ثشگ

ٝتبقح  ٛ ٝٚبقٞگش اقٜ ٙغٖت ٙي ثبؽذ ٠ّ  ٤ٙصػ ٣  گب١ي دادٛ ٣ 

 ؽٞب عبختٜ اىشاد ثب ٙيب١ی٘ ٣ س٣ػ ١بي اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي 

ّشدٛ  ٛ  گبٝي  ٢ي ٣ ١ٚ ض٠ إ قٜ ىشق ث٠ ا ّشدٛ   ٔٚ ْش دس ف اص ٙٞ

ٖي  ّض فٚ قٜ ٙش ؾد٤قبٛ ا ٠ّ داٝ س٤ي  ث٠ ٝ ث٤دٟ  ٤ٙثش  غیبس  ث

خ٤د خ٤ػ ث٠ سفبقت زدبة پشداخت٠ ٣ اص ٕسبػ ّبسثشدي ث٠ ف٤ست 

 فٖٚي ١٘ ؽب١ذ سؽذ چؾٚگیشي ث٤دق٘. 
 

 پيْست:

 ؽی٤ٟ ٣ صٙبٛ اخشا ا١ذاه ف٤ٞاٛ عشذ سدقو

 ١ضق٠ٞ ١بي پیؼ ثیٞي ؽذٟ

 ٙجٖل ث٠ لاير ف٤ٞاٛ ١ضق٠ٞ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٞب٣قٜ عشذ دسع٢ب ثشاي کبسگبٟ ١بي پیؼ ثیٞي ؽذٟ :

 ىٖغي٠ زدبة:  -1

 –ىٖغي٠ ٣ پ٤ؽؼ دس اعگالٗ  –فٖت پیذاقؼ زدبة  – بسقخچ٠ اخٚبٕي زدبة 

 ٣قژگي ١بي پ٤ؽؼ اعالٙي  –ساثغ٠ زدبة ٣ فيبه  –زدبةم  گب١ي ٣ اٝتخبة 

خگگگگ٤د  -                                                      

 ؽیيتگي

ک٘  -                                                       خ٤د 

 ثیٞي

1 
 شثیت 

 ٙشثي ١ذي

ازیبي اسصؽ٢بي اعالٙي دس  -

يت ٣  یبم ف فًب ز کض خق٤ ٙش

 زدبة

ٙش  - قش٣ه ٣  ش٣قح ا ث٠ ٙ

 ٢ٝي اص ٙٞکش

غٖظ  - ثب   یبٝي  یت ٙشث  شث

دبة ٣  یبدقٜ ز زث ثٞ ث٠ ٙجب

 فيبه

 ٤َقگگت کیيیگگت ٣ ٝگگ٤ؿ  -

 قگگگگبٙالت ٣ اس جبعگگگگبت 

اختٚگگگبفي داٝؾگگگد٤قبٛ دس 

اٝتَبٓ ٙيب١ی٘ ٣ اثشگزاسي 

 ث٢تش

ث٢گگشٟ گیگگشي اص ٝیگگش٣م  -

 ٤اٛ ٣ ؽشىیت داٝؾد٤قي دس 

  ٤عق٠ ىش١ٞگ فيبه ٣ زدبة

خ٤ا١ ثیٜ  خبعجیٜ: اص  شاٛ ٙ

% خٚقیت ٙشکض 51ک٠  َشقجًب 

ىشادي  ٞذ ا ٙي د١ ؾکیٔ  سا  

جبط  ثشاي اس  ک٠  خبة  اٝت

ث٢تگگش ثگگب ١ٚگگ٠ گش٢١٣گگبي 

ؽي اص  قیٖي  7 ٤ٙص ؽت٠  س س

ٝيش )اص ١ش سؽت٠  35 قذاد 

 ٝيش( ٙؾخـ گشدقذٟ اٝذ .5

ؾد٤قبٛ:  خبة داٝ یبس اٝت ٙق

ث٠  ٖي  جي ٣ فٚ َبد ٍٖ افت

داسا ثگگ٤دٛ زدگگبة  –اعگگالٗ 

٣ ىگٜ  س٣اثظ ف٤ٚٙي –ثش ش 

 ثیبٛ ٤ٍي 

١بي  گبٟ  ٕت کبس عشذ دس ٍب قٜ  ا

 ٤ٙصؽگگي ثگگب ٙس٤سقگگت  ٤عگگق٠ 

ٕت  دبة دس ٍب يبه ٣ ز ٞگ ف ىش١

ؽشذ  12 ث٠  ؽي  کالط  ٤ٙص عبفت 

 صقش ٙي ثبؽذ:

  11/5/88کبسگبٟ ا٣ٓ :

٤ٙض٤ؿ: ىٖغي٠ زدبة  8-11عبفت 

 )اعتبد اسصاٝي(

٤ٙضگگ٤ؿ: ٙخبعگگت  11-12عگگبفت 

 ؽٞبعي )اعتبد داعتبٝپ٤س( 

دبة اص  12-13عبفت  ض٤ؿ: ز ٤ٙ

ٙٞؾش اختٚبفي ٣ اٙٞیتي )دف٤ت 

 اص ٙؾب٣سقٜ ٝیش٣ي اٝتؾبٙي(

 18/5/88کبسگبٟ د٣ٗ: 

عخگ٤قي  8-11عبفت  ض٤ؿ: پب ٤ٙ

ثگگ٠ ؽگگج٢بت زدگگبة )اعگگتبد 

 اسصاٝي(

٤ٙضگگ٤ؿ: خبٙقگگ٠  11-12عگگبفت 

ؽٞبعي زدبة دس خ٤اٙـ اس٣پبقي 

٣  ٙشقکگگگبقي ٣ پذقگگگذٟ ٙگگگذ 

 )اعتبد َٙیٚي(

٤ٙضگگ٤ؿ: ازکگگبٗ  12-13عگگبفت 

زدبة ٣ ٙشا ت اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ 

٢ٝگگگي اص ٙٞکگگگش )دفگگگ٤ت اص 

 ٙؾب٣سقٜ عتبد ازیبء(

ىي  ١بقي فش  ٠ٙ ث٠ ثشٝب ٞیٜ  ١ٚچ

ض٤فبت  ثب ٤ٙ تبة  ئ٠ ک چ٤ٛ اسا

٣ .. ٙي  ٤اٛ اؽبسٟ  cdٙش جظم 

ٝٚگگ٤د ٣ دس پبقگگبٛ اص کٖیگگ٠ 

 ٔٚ ث٠ ف  ٛ٤ٙ ٞذگبٛ  ص ؽشکت کٞ

قذگبٛ  ث٠ ثشگض ٙذ ٣  ١ذ   خ٤ا

 خ٤اقضي ا١ذا خ٤ا١ذ ؽذ . 

 

 إضز٠ٚ اعتبدزٌ 

 لاير ١151.111ضق٠ٞ ١ش خٖغ٠ 

 خٖغ٠( 6)  قذاد 

911.11 

ثغت٠ ىش١ٞگي ١ضق٠ٞ ١ش 

 (35لاير ) قذاد  41.111ثغت٠ 
1.411.111 

اقبة ٣ ر١بة داٝؾد٤قبٛ 

 ١311.111ضق٠ٞ ٣ازذ 

 (2) قذاد 

611.111 

اقبة ٣ر١بة اعب یذ ١ضق٠ٞ 

 (5) قذاد  ٣81.111ازذ 
411.111 

پزقشاقي ١ضق٠ٞ ٣ازذ 

 (81لاير ) قذاد  11.111
811.111 

١ضق٠ٞ ٙکبٛ ١ضق٠ٞ ٣ازذ 

 (2) قذاد  251.111
511.111 

خ٤اقض ثشگضقذگبٛ ١ضق٠ٞ 

  ٣151.111ازذ 

 ٝيش( 3) قذاد 

451.111 

خبٙق٠ ٣ ث٠ خق٤ؿ کالع٢بي دسعي ؽذٟ ٣ ثب ثشٍشاسي ٝتبقح عشذ: اىشاد اٝتخبة ؽذٟ ثب ىشاگیشي ٢ٙبست ١بي ٙختٖو دس صٙی٠ٞ زدبة ٣ فيبه ٣اسد ىضبي 

م داساي س٣اثظ ٝبدسعت ٣ ...(  ٢ٝب سا  ست  بثیش ٍشاسدادٟ ٣  گبٟ عبصي ٙي ٝٚبقٞذ . دس  اس جبط د٣عتب٠ٝ ثب اىشاد ٤ٙسد ٝؾش )ثذزدبة ٣ ک٘ زیبء

 کض ثبؽی٘ .اٝت٢ب اٙیذ ثش  ٛ اعت ک٠ ثب اىضاقؼ اىشاد  گبٟ ٣  ٤ٙصػ دقذٟ ؽب١ذ ث٢ج٤د ٣ضقیت ٙش



 

 

ف٤اٙٔ ىشدي  بثیش گزاس دس  -                    ٙخبعت ؽٞبعي : -2

 ثذ زدبثي ٣ ثي زدبثي   

خگگگ٤د  -                                                       

 ٝٚبقي

خٖگگگگت  -                                                      

  ٤خ٠ کشدٛ ٣ ٙغشذ ؽذٛ 

زَگگبست  -                                                      

 ٣  سَیش ؽذٛ 

ضگگگگقو  -                                                      

 خ٤د کٞتشٕي ٣ .....

عجَگگگ٠  -                                                      

 ثٞذي ا٤ٝاؿ ؽخقیت ١ب 

دعگگگت٠  –                                                      

 ثٞذي ا٤ٝاؿ ٝیبص١ب 

 

 :ازکبٗ زدبة ٣ ٙشا ت اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اص ٙٞکش  -3

ازکبٗ س٣اثظ صٛ ٣  –ازکبٗ زدبة دس صٝبٛم ازکبٗ زدبة دس ٙشداٛ  -

 ازکبٗ اس جبط اعتبد ٣ داٝؾد٤ ٣ ... –ٙشد ٝبٙسشٗ 

 ٤ضگیر چگگ٤ٝگي اٙگش ثگ٠  – قشقو اٙش ث٠ ٙقش٣ه ٣ ٢ٝي اص ٙٞکش  -

 ٙقش٣ه ٣  ؽٞبقي ثب ٙشا ت  ٛ ٣ ...

 پبعخ گ٤قي ث٠ ؽج٢بت زدبة:  -4

سا٢١گبي َٙبثٖگ٠  –٠ ؽج٠٢ پبعخ ث – سٖیٔ ؽج٠٢  –ؽٞبعبقي ؽج٠٢  -

 ثب ؽج٢بت ٣ ...

 زدبة اص ٙٞؾش اختٚبفي ٣ اٙٞیتي -5

 

 

 ؽٞبعبقي ف٤اٙٔ اختٚبفي  بثیش گزاس دس ثذزدبثي ٣ ثي زدبثي ؽبٙٔ  -6

  

 

 

 

 
 ٝٚبقؼ ىیٖ٘ ١بي ٙش جظ ثب ٤ٙض٤ؿ -

 خبٙق٠ ؽٞبعي پذقذٟ زدبة دس خ٤اٙـ اس٣پبقي ٣ پذقذٟ ٙذ:  -7
ٝٚبقؼ ىیٖ٘ ىت٠ٞ ٣ َٝذ ىیٖ٘ ث٠ ١ٚشاٟ  سٖیٔ فسجت َٙبٗ ٙقؾ٘ س١جشي 

زدبة دس خ٤اٙـ  پیشا٤ٙٛ ٙذ ٣  ذسقظ کتبة خبٙق٠ ؽٞبعي پذقذٟ

 اس٣پبقي

 
 :هٌببغ ّهبخذ

 .عخٞشاٝی خ٤ادی  ٖٙی/ عبقت ز٤ص1ٟ

 114.ٍش ٛ کشق٘ /آ فٚشاٛ /اق٠ 2
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 .١ٚب7ٛ

 . ٍش ٛ کشق8٘

 .١ٚب9ٛ

 .١ٚب11ٛ

 .١ٚب11ٛ

کگگگ٤چکتشقٜ ٢ٝگگگبد -

 اختٚبفي )خب٤ٝادٟ(

 گش٣ٟ د٣عتبٛ -

َٝگگؼ سعگگب٠ٝ ١گگبي -

  دٚقي

فگگذٗ ٝؾگگبست دٍیگگٌ -

 اختٚبفي

٣ضگگگقیت ىش١ٞگگگگي م -

 اختٚبفي ٣ اٍتقبدي 



 

 

 139/ؿ21.  يغیش کجیش ساصی/ج12

 . فال٠ٙ عجبعجبئی /عٜٞ إٞجی13
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