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( ترایز جح و  نارازگراک  هژیو   ) یناوخهشقن ینابم 

باتک تاصخشم 

نیمادمحم هدازفراع ، هسانشرس : 
نامزاس شرافـس ] هب  [ ؛ هدازفراع نیمادمحم  هدنروآدرگ  ( ترایز / جح و  نارازگراک  هژیو   ) یناوخهشقن ینابم  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

. نارازگراک شزومآ  هرادا  ، ترایز جح و 
.1388 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. هشقن روصم ، . 48 ص : يرهاظ :  تاصخشم 
 : 978-964-540-195-3 لایر  4000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.48 ص . همانباتک : تشاددای : 

یناوخهشقن عوضوم : 
جح عوضوم : 

نارازگراک شزومآ  هرادا  ترایز . جح و  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 
GA151/ع2م2 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

912/014 ییوید :  يدنب  هدر 
1796262 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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هیروس قارع و  ناتسبرع ، ياهروشک  يایفارغج  رد  یناوخهشقن  سرد  نیودت  ترورض  - 1

ص:8
، ادـتبا رد  شـشوک  نیا  تسا . هتخادرپیم  تاـعالطا  بسک  هب  دوخ  فارطا  طـیحم  ییاسانـش  اههتخانـشان و  فشک  يارب  زاـبرید  زا  رـشب 
، هارمه یمیقم ،  ) تفای ياهدرتسگ  داعبا  نیمز  يور  ياههدیدپ  یگدیچیپ  عماوج و  شیادـیپ  اب  نکیل  تشاد . ار  هیلوا  ياهزاین  عفر  يهبنج 

نـساحم هب  هک  یناسک  همه  رب  هشقن  هیهت  ترورـض  تسا . هشقن  یعیبط  طیحم  زا  تاعالطا  تفاـیرد  ینیع  ياـههولج  زا  یکی  (. 1 : 1373
يرگـشدرگ و یناداـبآ ، یتاـعلاطم ، حرط  ره  يارجا  هک  درک  اـعدا  ناوتیم  دـیدرت  نودـب  تسا و  نشور  دـنافقاو  يریوـصت  تاـعالطا 

. تشاد دهاوخ  هارمه  هب  ار  یتالکشم  ای  دوب و  دهاوخن  رسیم  هشقن  زا  يریگهرهب  نودب  ترایز 
رد هشقن  ناربراک  ناسانـشراک و  مامت  دـشخبیم و  تعـسو  ار  هشقن  دربراک  رما ، نیمه  تسا و  عونتم  دـجنگیم  هشقن  رد  هک  یتاعوضوم 

نتخاـس هدروآرب  يارب  یبساـنم  يهلیـسو  ار  هشقن  هدرب و  يرتـشیب  هرهب  يریوصت  تاـعالطا  زا  هک  دنتـشاد  نآ  رب  یعـس  ریخا  يههد  دـنچ 
. دننادب دوخ  ياهزاین 

نکمم میقتسم  روط  هب  زین  کچوک  رهـش  کی  یتح  هچراپکی  هدهاشم  اذل  تسا  دودحم  ناسنا  دید  ییاناوت  نادیم و  هک  اجنآ  زا  نینچمه 
یتح اریز  تسین 
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ص:9
نادـیم هچرگا  مینک  یـسررب  رود  هلـصاف  زا  ار  هعلاطم  دروم  هنهپ  رتپوکیله  امیپاوه و  ریظن  يزورما  یکینکت  تاناکما  زا  هدافتـسا  اب  رگا 

نیا رب  هوالع  دش . دهاوخ  صیخشت  لباقریغ  زادنامشچ  زا  يرتشیب  تایئزج  هلصاف  شیازفا  تبسن  هب  لباقم ، رد  یلو  دوشیم  رتعیـسو  دید 
اوه بآ و  یگدنکارپ  ریظن  رتیلک  طوطخ  ندید  یتح  تسا ، ثحب  دروم  ییایفارغج  دـحاو  کی  ناونع  هب  نیمز  هرک  یمامت  هک  یماگنه 

. تسین رودقم  اهروشک  اوه و  یکشخ  و 
دوشیم هدافتسا  عیسو  روط  هب  شزومآ  هلیسو  کی  ناونع  هب  هشقن  زا  رگید  ياهدرکراک  یخرب  ینیمز و  مولع  ياههتـشر  مامت  رد  هچرگا 

جح و نارازگراک  يارب  هیروس  قارع و  ناتـسبرع ، نوچ  یترایز  ياهروشک  هژیوهب  فلتخم  ياهروشک  هب  رفـس  يرگـشدرگ و  يارب  یلو 
. دراد یصاخ  تیمها  ترایز 

قارع و رد  فجن  ارماس ، البرک ، ای  ناتـسبرع  ياههشقن  يور  رب  هکم  هنیدـم و  نوچ  سدـقم  یترایز و  ياهرهـش  ندرک  ادـیپ  ییاـسانش و 
هتفگ ياهرهش  ياههشقن  رد  هشقن  دربراک  رتگرزب  سایقم  رد  دوریم . رامـش  هب  يرورـض  ياهزاین  زا  هیروس  رد  قشمد  بلح و  ماش ، رهش 

، مهم ياهرازاب  اهلته ، اههارگرزب ، ینابرق ، لحم  انم ، اـهیناریا ، ياـههمیخ  لـحم  ندرک  ادـیپ  لاـثم  روط  هب  تسا . راـکنا  لـباقریغ  هدـش 
رد زین  مهم  نیا  دهدیم . ناشن  روکذم  ياهروشک  رد  ار  یناوخهشقن  هشقن و  سیردت  تیمها  هنیدم  هکم و  ياهرهـش  رد  یمیدق  دـجاسم 

نابایخ اهلته ، سدقم ، ياهناکم  ندرک  ادیپ  روشک و  هشقن  يور  رب  رظن  دروم  ياهرهش  ندرک  ادیپ  هیروس و  قارع و  ياهروشک  هب  رفس 
. دنکیم ادیپ  قادصم  يرهش  هشقن  يور  رب  و ...

: هشقن فیرعت  - 2

هدش و کچوک  ینیعم  سایقم  هب  تبسن  هب  هک  تسا  يوتسم  حوطس  کی  يور  نیمز  هرک  حطس  زا  یتمـسق  ای  یمامت  زا  مئاق  ریوصت  هشقن 
ضراوع و
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ص:10
روط هب  رگا  هک  ياهلیـسو  هشقن  نیاربانب  تسا . هدش  هداد  ناشن  نآ  يور  صاخ  یمئالع  اب  یباختنا و  روط  هب  فلتخم  ضراوع  اههدیدپ و 

یطابترا و ياههار  اهناکم ، تاعافترا ، تیعقوم  تحاسم ، لیبق  زا  يدـنمدوس  تاـعالطا  دـناوتیم  دریگ  رارق  يرادربهرهب  دروم  حـیحص 
(. 5 : 1378 هدازفراع ،  ) دهد رارق  هدننکهدافتسا  ای  ربراک  رایتخا  رد  ار  هریغ 

هراوهام ریواصت  ییاوه و  ياهسکع  هشقن : هیهت  شور  - 3

يرادربسکع نیلوا  ناریا  رد  دنوریم . رامـش  هب  هشقن  هیهت  يارب  ییانبم  دنوشیم  هیهت  صوصخم  يامیپاوه  طسوت  هک  ییاوه  ياهسکع 
يارب یملع  ياههتـشر  رثـکا  رد  ییاوـه  ياهـسکع  ( 5 : 1378 یکلاد ، يریبز ،  ) تـفرگ تروــص  لاـس 1335  تشهبیدرا  رد 22  ییاوـه 

، یعیبـط عباـنم  يزرواـشک و  روما  هشقن ، هیهت  ییاوـه و  يرادربهشقن  دـنوشیم . هدرب  راـک  هب  يریگهزادـنا  ییاسانـش و  تاـیلمع  دربشیپ 
یسانشناتساب يرگشدرگ و  اههار ، یحارط  يرهش ، هعسوت  یسررب  اهیگدولآ ، صیخشت  یتسیز ، تاعلاطم  يرادزیخبآ ، كاخ و  تظافح 

هب اـههراوهام  ریواـصت  هزورما  دریگیم . تروـص  پوکـسرتسا  طـسوت  ییاوـه  سکع  ریـسفت  تـسا . ییاوـه  سکع  ياـهدربراک  زا  و ... 
. تسا رادروخرب  زین  یهجوت  لباق  تقد  زا  هک  هتخاس  رسیم  زین  ار  هشقن  هیهت  هتفرشیپ  ياههراوهام  صوصخ 

: تسیچ یناوخهشقن  - 4

هراشا

لماش هشقن  هیـشاح  تاعالطا  هک  هشقن  نتم  تاـعالطا  مود  هشقن و  هیـشاح  تاـعالطا  لوا  تسا : راوتـسا  لـصا  ود  رب  یناوخهشقن  ساـسا 
: دوشیم ریز  دراوم 

. ییایفارغج ضرع  لوط و  - 1
نیب هک  دنشابیم  چیونیرگ  ای  أدبم  راهنلافصن  تازاوم  هب  ییایفارغج  لوط 
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ص:11
يهرک بطق  ود  زا  هک  دنتـسه  ییاههریاد  تاراـهنلافصن  رگید  تراـبع  هب  دـنراد . رارق  یبرغ  هجرد   0 یقرـش و 180 /- هجرد   0 -/ 180

. دنیامنیم میسقت  یبرغ  یقرش و  هرکمین  ود  هب  ار  نیمز  دننکیم و  روبع  نیمز 
. دنریگیم رارق  نآ  بونج  هجرد   0 لامش و 90 /- هجرد   0 نیب 90 /- هک  دنتسه  اوتسا  طخ  تازاوم  هب  يریاود  ییایفارغج  ضرع 

. دریگیم ربرد  هشقن  لیطتسم  ًاتدمع  لکش  هب  هک  هشقن  رداک  - 2
. دوشیم هتشون  رداک  يالاب  رد  هک  هشقن  ناونع  - 3

. اهتهج - 4
ناـشن نآ  ریاـظن  بقع و  ولج ، پچ ، تمـس  تسار ، تمـس  تاحالطـصا  اـب  ار  اههدـیدپ  اـی  لـماوع  زا  یـضعب  تهج  هرمزور  روط  هب  اـم 
ناکم ای  رظان  صخـش  تسا  نکمم  ءادبم  هطقن  نیا  مینکیم . صخـشم  ءادـبم  هطقن  کی  هب  تبـسن  اههدـیدپ  نآ  تهج  عقاورد  میهدیم .

تهج و دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  ءادـبم  ناونع  هب  ییایفارغج  لامـش  هطقن  دادـتما  ییایفارغج ، ياـههشقن  يور  رد  اـما  دـشاب . ینیعم 
هب لامش  دادتما  تاراهنلافصن ، ساسا  نیا  رب  ددرگیم . هسیاقم  ءادبم  ناونع  هب  لامش  دادتما  هب  تبسن  نیمز  حطس  رد  ياهطقن  ره  دادتما 
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ص:12
. دنهدیم ناشن  ار  برغم  هب  قرشم  دادتما  تارادم ، بونج و 

تمـس هب  تسار  تسد  رگا  هک  تروص  نیا  هب  تسا  یلمع  یلو  هداس  یـشور  ییایفارغج  ياهتهج  ندرک  ادـیپ  يارب  هار  نیرتهداـس  اـما 
. دهدیم ناشن  ار  برغم  تمس  پچ  تسد  قرشم و  تمـس  تسار  تسد  دشاب  دیـشروخ  بورغ  تهج  رد  پچ  تسد  دیـشروخ و  عولط 

. ددرگیم باختنا  ءادبم  ناونع  هب  لامش  تمس  هک  دنکیم  نییعت  ار  بونج  رس  تشپ  لامش و  لباقم  تمس  بیترت  نیا  هب 

لامش عاونا  - 4 - 1

هراشا

هب دوشیم . هتفرگ  رظنرد  ءادبم  دادتما  ناونع  هب  لامـش  دادتما  اهتیعقوم ، طاقن و  دادتما  تهج و  نییعت  رد  دـیدرگ  هراشا  هک  هنوگنامه 
: دراد دوجو  ریز  حرش  هب  انبم  دادتما  هس  اهدادتما ، شجنس  يارب  ییایفارغج  ياهراک  رد  یلک  روط 
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True North ییایفارغج لامش  ای  یقیقح  لامش  فلا :

تـسا یهیدـب  درذـگیم . هطقن  نآ  زا  هک  تسا  يراهنلافصن  دادـتما  دـیدرگ ، هراشا  اًلبق  هک  هنوگنامه  هطقن  ره  یقیقح  لامـش  دادـتما 
ناشن هشقن  هیـشاح  رد  هراتـس ، تمالع  ای  شلف  کی  اـب  ار  یقیقح  لامـش  دادـتما  دـندرگیم . متخ  یقیقح  لامـش  بطق  هب  اـهراهنلافصن 

. دنهدیم

Magnetic North: یسیطانغم لامش  ب :

، لکشم نیا  عفر  يارب  ًامومع  تسا و  لکشم  نیمز  يور  رد  یقیقح  لامش  دادتما  ندومن  صخـشم  نآ ، هیجوت  هشقن و  زا  هدافتـسا  ماگنه 
لامـش دادتما  رب  دادتما ، نیا  دشابیم . یـسیطانغم  لامـش  دهدیم  ناشن  امنبطق  هبرقع  هک  یلامـش  تهج  دـننکیم . هدافتـسا  امنبطق  زا 

« یـسیطانغم فارحنا   » ار نآ  هـک  تـسا  فارحنا  يرادـقم  ياراد  یقیقح ، لامـش  هـب  تبـسن  یــسیطانغم  لامــش  تـسین و  قـبطنم  یقیقح 
(. 33 : 1382 ینامی ،  ) دنیوگیم

: هکبش لامش  ج :

Gride North
( اهضرع  ) اهرادم تاراهنلافصن و  تقیقحرد  دنمانیم . هکبـش  لامـش  ياهیوازلامئاق  تاصتخم  رد  ار  هکبـش  ياهروحم  یلامـش  دادـتما 

. دنریگیم رارق  بونج  نآ  لباقم  لامش و  نآ  يالاب  دندومع و  مهرب 

: ییایفارغج لامش  ندرک  ادیپ  شور  - 4 - 2

هراشا

نتفای زین  هنازور  ياهراک  رد  بلغا  هشقن  هیجوت  رب  هوالع  تسا . یناوخهشقن  تایرورـض  زا  یکی  لامـش  تهج  نتفای  دـش  هتفگ  هک  نانچ 
. دزاسیم حرطم  ار  ینوگانوگ  لئاسم  لامش  تمس 
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کتسدرس هیاس  دیشروخ و  کمک  هب  لامش  تمس  نتفای 

دشاب رتمیتناس  دودح 120  نآ  يازا  رد  هک  ار  یکتسد  هک  تسا  حرش  نیا  هب  دشابیم  نتفای  ياههویـش  نیرتهداس  زا  یکی  هک  هقیرط  نیا 
هب دنکیمن ) قرف  زور  زا  عقوم  ره  رد   ) ار کتـسدرس  هیاس  لحم  دیرب و  ورف  يراومه  حطـسم و  ریگباتفآ  نیمز  رد  ار  نآ  هدرک و  باختنا 

تمالع اب  ار  کتـسد  رـس  هیاس  لحم  هرابود  هدرک و  ربص  هقیقد  هد  دودـح  دـیراذگب . تمالع  نیمز  يور  یگنـس  هعطق  ای  خـیم و  هلیـسو 
مهب یمیقتـسم  طخ  هلیـسو  هب  دیاهدرک  يراذگهناشن  هک  ار  ياهطقن  ود  لاح  دینک . يراذگهناشن  نیمز  يور  خیم  ای  بوچ  دـننام  يرگید 
يوس مکی  هطقن  هک  بیترت  نیدب  دزاسیم  صخـشم  ار  قرـش  هب  برغ  تهج  عقاورد  طخ  نیا  دیهد . همادا  يردـق  ار  نآ  هتخاس و  لصتم 

. دهدیم شیامن  ار  قرش  مود  هطقن  برغم و 
دیاب دیآ . تسدب  بونج  لامش و  دادتما  ات  دیزاس  دومع  دشاب  ناترظن  دروم  هک  برغم  قرـشم  طخ  زا  هطقن  ره  رب  ار  یمیقتـسم  طخ  لاح 

(30 : 1363 يرفعج ،  ) درادن یلاکشا  دشاب  هک  مه  بروم  درادن و  یترورض  نیمز  حطس  رب  کتسد  ندوب  دومع  هک  تشاد  هجوت 
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کتسد ياههیاس  يربارب  زا  هدافتسا  اب  لامش  نتفای 

: دشابیم ریز  حرش  هب  نآ  راک  زرط  تسا و  يرتشیب  تقد  ياراد  کتسدرس ) هیاس   ) لبق شور  هب  تبسن  هقیرط  نیا 
دیربب و ورف  دـنک  داجیا  رتمیتناس  دودح 30  يازارد  هب  ياهیاس  لقادح  دـناوتب  هک  يراومه  ریگباتفآ  نیمز  رد  مئاق  روط  هب  ار  یکتـسد 

ياپ زکرم  هب  ینامک  لاح  دیزاس . صخشم  نیمز  يور  یگنس  هعطق  ای  خیم  هلیـسو  هب  رهظ  زا  شیپ  هقیقد  هد  ات  جنپ  نامز  رد  ار  هیاس  لحم 
. دینک مسر  نیمز  يور  نامسیر  کمک  هب  نآ  هیاس  يازارد  عاعش  کتسد و 

رب هرابود  دعب  هب  رهظ  زا  دسریم و  لقادح  هب  رهظ  رد  نآ  يازارد  هدش و  هتـساک  هیاس  لوط  زا  میوش  کیدزن  رهظ  هب  هچره  تسا  یهیدب 
ار روبزم  نامک  اب  کتـسد  هیاس  دروخرب  لحم  دـیامن . عطق  ار  هدـش  مسر  نامک  روبزم  هیاـس  هک  یماـگنه  اـت  دوشیم  هدوزفا  نآ  يازارد 
. دیآ تسدب  برغم  قرشم - ات  دیزاس  لصتم  مهب  یتسار  طخ  هلیسو  هب  ار  روبزم  هطقن  ود  دینک و  يراذگهناشن  نیمز  يور  گنرد  نودب 

دیاب ددرگ . صخشم  لامش  دادتما  دیامن و  عطق  ياهطقن  رد  ار  روبزم  نامک  ات  دیزاس  دومع  برغم  قرشم - طخ  هب  کتـسد  ياپ  زا  یطخ 
هک تشاد  هجوت 

کتسد ياههیاس  يربارب  زا  هدافتسا  اب  لامش  www.Ghaemiyeh.comنتفای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:16
. دراد هریاد  نامک  هیاس و  ددجم  دروخرب  ماگنه  رد  لماع  تقد  لمع و  تعرس  هب  شور  نیا  تقد 

بش رد  لامش  نتفای 

ربکا بد  یکلف  لاکـشا  زا  ناوتیم  یلامـش  هرکمین  رد  روظنم  نیا  يارب  دوشیم . هدافتـسا  ناگراتـس  زا  یبایلامـش  يارب  بش  ماـگنه  رد 
هدش هتفرگ  کمک  یبونج  بیلص  مان  هب  يرگید  ناگراتس  زا  زین  یبونج  هرکمین  رد  درک . ادیپ  یناسآ  هب  ار  یبطق  هراتـس  تفرگ و  کمک 

. دنروآیم تسد  هب  ار  بونج  بطق  لحم  لکش  قباطم  و 
هراتـس هب  مینک  ربارب  جنپ  هب 7  تهج 6  زا  ار  گرزب ) سرخ   ) ربـکا بد  یکلف  تروـص  زا  ناگراتس 7 و 6  نایم  هلصاف  رگا  لکـش  قباطم 
لامش زارف  رب  نیمز  یشخرچ  روحم  دادتما  رد  هراتس  نیا  دنیوگیم . يدج  هراتـس  ای  یبطق  يهراتـس  نآ  هب  هک  میـسریم  یناشخرد  ًاتبـسن 

. دهدیم ناشن  ار  ییایفارغج  لامش  دادتما  هتفرگ و  رارق  نیمز  يهرک 
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هب مینک  ربارب  مین  راهچ و  هب 3  تهج 2  زا  ناگراتس 2 و 3  نایم  هلصاف  رگا  یبونج  بیلـص  یکلف  تروص  لکـش  قباطم  بونج  بطق  رد 

. تسا هتفرگ  رارق  نیمز  يهرک  بونج  بطق  زارف  رب  نیمز و  شخرچ  دادتما  رد  هک  میسریم  ياهطقن 
. دهدیم ناشن  ار  ییایفارغج  بونج  دادتما  هطقن  نیا 

: تعاس کمک  هب  یبایلامش 

هراشا

: دروآ تسدب  ریز  حرش  هب  تعاس  کمک  هب  ناوتیم  ار  بونج  لامش و  یبیرقت  دادتما 

یلامش هرکمین  رد  فلا :

لاـح نیا  رد  دریگ . رارق  رامـشتعاس  هبرقع  ریز  رد  تسرد  نآ  هیاـپ  هک  دـیزاسب  دیـشروخ  هجوتم  يروط  ار  رامـش  تعاـس  هبرقع  كون 
. دهدیم ناشن  ار  لامش  نآ  رگید  يوس  بونج و  رگشیامن  ددع 12  رامشتعاس و  هبرقع  زا  لصاح  هیواز  زاسمین 
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یبونج هرکمین  رد  ب :

زاسمین دادتما  لاح  نیا  رد  دینک . مسر  يرظن  ار  ددع 12  رامش و  تعاس  هبرقع  هیواز  زاسمین  هدرک و  دیشروخ  هجوتم  ار  تعاس  ددع 12 
. دهدیم ناشن  بیرقت  روطهب  ار  بونج  نآ  رگید  يوس  لامش و  فرعم 
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هلبق ندرک  ادیپ  شور   4 - 3

امنبطق فلا -

هکم تومیزآ  ب -

هراشا

عقاورد هک  هکم  ییایفارغج  تومی  زا  هبـساحم  يهوحن  هب  ور  نیا  زا  تسا ، اههناخزامن  دـجاسم و  لـئاسم  زا  یکی  هلبق  تمـس  نییعت  نوچ 
: دوشیم هراشا  ریز  حرش  هب  تسا  هلبق  تمس  نامه 

هکم رهـش  ییایفارغج  تاصتخم  نینچمه  میربیم و  رـس  هب  نآ  رد  هک  يرهـش  ییایفارغج  تاـصتخم  هلبق ، تمـس  يهبـساحم  يارب  اـًلوصا 
. تسا يرورض 

ضرع فـالتخا  سپـس  مینکیم  باـسح  هکم  رهـش  اـب  ار  رظن  دروم  رهـش  اـی  رظن  دروـم  هطقن  ییاـیفارغج  لوـط  فـالتخا  راـک  نیا  يارب 
ددـع مینکیم و  میـسقت  اهضرع  فالتخا  رب  ار  اهلوط  فالتخا  دـعب  میروآیم و  تسدـب  زین  ار  هکم  رهـش  اب  رظن  دروم  هطقن  ییایفارغج 

میقتـسم تومیزآ  نیا  هک  مینکیم  باسح  ار  نآ  تناژنات  باسح  نیـشام  ای  یتاـثلثم  لوادـج  هب  هعجارم  اـب  دوشیم  لـصاح  هک  ياهیواز 
. تسا نارهت  هب  هکم 

هویش نیرتهداس  اب  هلبق  تمس  نییعت 

يرما تاداـبع  زا  يرایـسب  رد  هلبق  تمـس  نتـسناد  تسا و  یمالـسا  موـجن  تئیه و  ملع  نیداـینب  ثحاـبم  زا  هلبق  تمـس  نییعت  یباـیهلبق و 
دادرخ ياهزور 6  رد  همظعم  هکم  رهظ  لاوز  ماگنه  هب  صخاش  هیاس  زا  هدافتسا  هلبق ، یبایتهج  قیقد  ياههویـش  زا  یکی  تسا . يرورض 

رد ار  یناکم  ره  هلبق  قیقد  تمس  زور ، ود  نیا  رد  خصاش  هیاس  نییعت  صخاش و  کی  زا  هدافتـسا  اب  دیناوتیم  هیاپ  نیا  رب  تسا . ریت  و 24 
. دییایب یگداس  هب  یلامش  هرکمین 

هجرد و 27 ییایفارغج 21  ضرع  یقرش و  هقیقد  هجرد و 54  ییاـیفارغج 39  لوط  رد  تسا ، عقاو  نآ  رد  ناناملـسم  هلبق  هک  همظعم  هکم 
یلامش هقیقد 
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هکم ییایفارغج  ضرع  اب  يوامس ) ياوتسا  ات  دیشروخ  زکرم  هلـصاف   ) دیـشروخ لیم  لاس ، ره  ریت  دادرخ و 24  ياهزور 6  رد  دراد . رارق 
هکم رد  صخاش  هجیتنرد  دریگیم ؛ رارق  هکم  سأرلاتمس  رد  تسرد  دیشروخ  یعرـش ، رهظ  ماگنه  رد  رگید ، ترابع  هب  دوشیم و  ربارب 
هکنآ يارب  دهدیم . ناشن  ار  هلبق  حیحص  تمس  امش ، يهیاس  تهج  فالخ  دیـشاب ، هداتـسیا  هک  یناکم  ره  رد  اذل  تشاد و  دهاوخن  هیاس 

ود نیا  رد  ار  نآ  يهیاس  تهج  فالخ  درک و  هدافتـسا  لوغاش  ای  نیمز  رب  دومع  يهلیم  کی  زا  ناوتیم  دریذـپ ، ماجنا  تقد  هب  لمع  نیا 
نیا هب  دومن . صخـشم  ریت ) زور 24  هقیقد  تعاـس 13 و 57  دادرخ و  زور 6  هقیقد  و 48  تعاس 13   ) هکم رهظ  ماـگنه  رد  لاـس  زا  زور 

. دیآیم تسد  هب  رظن  دروم  لحم  رد  هلبق  حیحص  تهج  بیترت 
ناریا تقو  هب  هقیقد  تعاس 13 و 48  دادرخ ،  6

ناریا تقو  هب  هقیقد  تعاس 13 و 57  ریت ،  24
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GPS هاگتسد زا  هدافتسا 

تهج عافترا و  ضرع ، لوط ، فلتخم ، ياههراوهام  اب  طابترا  اـب  هک  تسا   GPS هلبق ییایفارغج و  تاصخشم  نییعت  يهلیسو  نیرتدیدج 
. تسا ریذپناکما  هطقن  ره  يهلبق 

: سایقم - 5

هراشا

. تسا نیعم  تبـسن  هب  ضراوع  ندـش  کچوک  فیرعت  هک  دوب  نآ  سایقم  هشقن ، ناـکرا  زا  یکی  میراد  هشقن  فیرعت  رد  هک  روط  ناـمه 
هب ار  یعیبـط  ضراوـع  دـیاب  ریزگاـن  تسین و  ریذـپناکما  یعیبـط  هزادـنا  ناـمه  هب  نیمز  حطـس  ضراوـع  میـسرت  تسا  ملـسم  هـک  هـچنآ 

. دوش رسیم  هشقن  يور  رب  اهنآ  میسرت  لاقتنا و  ات  درک  کچوک  ینیعم  ياهتبسن 
هب هشقن  يور  رد  نیعم  هطقن  ود  میقتسم  هلـصاف  تبـسن  زا  تسا  ترابع  سایقم  هک  درک  فیرعت  نینچ  ار  هشقن  سایقم  ناوتیم  یترابع  هب 

ار نیمز  يور  هطقن  زور  نامه  هلصاف  هب  هشقن  يور  هطقن  ود  هلصاف  ندش  کچوک  تبسن  ای  نیمز ، يور  رب  هطقن  ود  نامه  میقتسم  هلـصاف 
(. 41 : 1382 ینامی ،  ) دنیوگیم سایقم 

ود هلصاف   d، سایقم  E، سایقم لومرف  رد  دوش . صخشم  نآ  سایقم  دیاب  اههشقن  مامت  رد  تسا و  هشقن  يور  روتکاف  نیرتیـساسا  سایقم 
. تسا نیمز  يور  رب  هطقن  ود  هلصاف   Dهشقن و يور  رب  هطقن 

E d/ D

: سایقم عاونا 

یظفل سایقم  فلا -

ياههشقن رد  سایقم  ینعی  اههلصاف  ای  طوطخ  لوط  ندش  هاتوک  تبسن 
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نایب رتمولیک  کی  رب  رتمیتناس  کی  ای  تسا  رتمولیک  کی  ربارب  رتمیتناس  کی  لیبق : زا  یتالمج  اب  هدوب و  یظفل  تروص  هب  بلغا  یمیدق 

(. 33 : 1369 یضویع ، يرادج   ) دشیم

يرسک سایقم  ب -

تبـسن بیترت  نیا  هب  دـشابیم و  دـحاو )  ) کی ددـع  هشیمه  رـسک  تروص  دوشیم . نایب  هداس  رـسک  کـی  تروص  هب  اـههشقن  بلغا  رد 
دـش هداد  رـسک  تروص  هب  هک  يدـحاو  ره  دوشیم . هداد  ناشن  دوخ  لکـش  نیرتنشور  نیرتقیقد و  هب  طوطخ  اـی  لـصاوف  ندـش  هاـتوک 

. تشاد دهاوخ  ار  دحاو  نامه  زین  جرخم 
400 نـیمز 000 / يور  رب  اـهنآ  هلـصاف  تـسا و  رتمیتناـس  کـی  هـشقن  يور  رب  يداـبآ  ود  هلــصاف  ، 1400 ساـیقم 000 / رد  لاـثم  يارب 

. رتمیتناس
دحاو کـی  دـیاب  جرخم  تروـص و  رـسک  رد  یلو  دـننکیم  ناـیب  رتـمولیک  رتـم و  هب  ار  نیمز  يور  هلـصاف  ًاتدـعاق  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب 

ای 4 رتم  ای 4000  رتمیتناس   400 لداعم 000 / هشقن  يور  رتمیتناس  کیره  هک  تفگ  ناوتیم  الاب  يرسک  سایقم  رد  دنـشاب . يریگهزادنا 
. تسا نیمز  يور  رب  رتمولیک 

؟ تسا ردقچ  نیمز  يور  رب  اهنآ  هلصاف  تسا . رتمیتناس  راهچ  سایقم 150000 ، هب  ياهشقن  يور  رب  اتسور  ود  هلصاف  هلأسم 1 :
ناوتیم هداس  ياهلداعم  هک  تسا  نیمز  يور  رب  رتمیتناس  رازه  هاجنپ  لداـعم  هشقن  يور  رتمیتناـس  ره  ، 150 رسک 000 / هب  هجوت  اب  لح :

 .. دروآ تسدب   E d /D لومرف يور  زا  نیمز  يور  رب  ار  اهنآ  هلصاف 
E

0000 / 51
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ار هشقن  سایقم  دنـشاب  رتمولیک  هلـصاف 50  هب  رهـش  ود  نیا  نیمز  يور  رب  رتمیتناـس و  ياهشقن 5  يور  رب  رهـش  ود  هلـصاف  رگا  هلأسم 2 :

. دیروآ تسدب 
 .. دوشیم هبساحم  هشقن  سایقم   ، E d /D لومرف قباطم  لح :

 d رتمیتناس  5
 D رتمیتناس  50

رتمیتناس هب  تسا  نیمز  يور  هلـصاف  هک  ار   D نیاربانب تسا  رتمیتناس  تروص 5  دنـشاب و  دحاو  کی  دیاب  رـسک  جرخم  تروص و  نوچ 
: مینکیم لیدبت 

: یمیسرت ای  یطخ  سایقم 

ود ياراد  یطخ  سایقم  دناهدش . لیدبت  ینیمز  لداعم  ياهدحاو  هب  هک  دوشیم  میـسرت  یجردـم  طوطخ  تروص  هب  ًالومعم  هشقن  سایقم 
. تسا تمسق 
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. تسا فورعم  سایقم  يهنشاپ  هب  هک  تسا  رفص  پچ  تمس  یئزج  تامیسقت  مود  تمسق  رفص و  تسار  تمس  تامیسقت  لوا  تمسق 

. دیئامن لیدبت  یطخ  سایقم  هب  ار   1500 سایقم 000 / هلأسم :
رارق ار  دادـعا  لکـش  هب  مینکیم و  میـسقت  يرتمیتناـس  کـی  ياهدـحاو  هب  ار  نآ  مینکیم و  مسر  رتمیتناـس  جـنپ  لوـط  هـب  یطخ  لـح :

. میهدیم
جنپ لداعم  يرتمیتناس  کی  دحاو  ره  رفص  تسار  تمس  تامیسقت  رتم و  رازه  مادک  ره  هک  یئزج  تامیسقت  رفـص  پچ  تمـس  تمـسق 
جنپ هک  تسا  رتم  لداعم 5000  رتمیتناس  کی  رفص  پچ  تمس  ینعی  یئزج  تامیسقت  دوشیم  هظحالم  هک  روط  نامه  دشابیم . رتمولیک 

. دوش میسقت  زین  رتم  رتیئزج 500  دحاو  هد  هب  تسناوتیم  یئزج  دحاو  تسا . هدش  میسقت  يرتم  رازه  رتیئزج  دحاو 

: هشقن سایقم  قیرط  زا  تحاسم  لوط و  هبساحم  - 6

هراشا

. درک يریگهزادنا  ار  اههنهپ  تحاسم  زین  طاقن و  لصاوف  ناوتیم  نیاربانب  تسا ، سایقم  ياراد  هشقن 
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میقتسم طوطخ  يریگهزادنا 

يرسک سایقم  زا  هدافتسا  اب  فلا :

؟ تسا ردقچ  نیمز  يور  رب  اهنآ  هلصاف  تسا . رتمیتناس   5 سایقم 120000 ، هب  ياهشقن  يور  رب  ییاتسور  اب  يرهش  هلصاف 

ینحنم طوطخ  لوط  يریگهزادنا  ياهشور  ب :

خن اب  يریگهزادنا  - 1

لیدبت میقتـسم  دادتما  کی  هب  ار  نآ  خن  رـس  ود  ندیـشک  اب  سپـس  هدومن ، قبطنم  يریگهزادنا  دروم  ریـسم  رب  جـیردت  هب  ار  خـن  هکت  کی 
. مینکیم تئارق  هشقن  یطخ  سایقم  ای  شکطخ  اب  ار  نآ  لوط  سپس  مینکیم و 
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ذغاک هبل  اب  يریگهزادنا  - 2

اب سپس  دنشاب . هتشاد  یمیقتسم  ًاتبسن  دادتما  اهطخهراپ  نیا  هک  مینکیم  ییاهطخهراپ  هب  لیدبت  دادم ، اب  ار  يریگهزادنا  دروم  ریـسم  لوط 
زا هدافتـسا  اب  تیاهنرد  میئامنیم و  میقتـسم  دادتما  کی  هب  لیدبت  ار  ریـسم  هداد و  لاقتنا  ذغاک  يور  هب  ار  طخهراپ  ذـغاک ، هبل  نداد  رارق 

. میروآیم تسدب  ار  رظن  دروم  هلصاف  یطخ ، سایقم  ای  شکطخ 

رتمیوروک هلیسو  هب  يریگهزادنا  - 3

يارب تسا . هدش  هیبعت  یکچوک  خرچ  نآ  ياهتنا  رد  هک  ریوصت ) قباطم   ) جردم هحفص  کی  اب  تسا  یهاگتسد  جنسینحنم  ای  رتمیوروک 
زا یکی  ای  سایقم  بسحرب  هدش  یط  ریـسم  لوط  داد . تکرح  يریگهزادنا  دروم  ریـسم  يور  قیقد  روط  هب  ار  خرچ  نیا  دیاب  يریگهزادـنا 

رد ددرگیم . هبساحم  هشقن  سایقم  هب  هجوت  اب  هدش و  تئارق  رتمیوروک  جردم  هحفص  يور  زا  کیرتم  ياهدحاو 
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. تسا رتشیب  همه  زا  نآ  تعرس  رتمیوروک و  تقد  هدش  هتفگ  ياهشور  نایم 

حوطس تحاسم  سایقم و  نیب  هطبار 

يور يرتمیتناس  کی  هلـصاف  کی  لاثم ، يارب  اهتحاسم ، هن  تساههلـصاف ، ندش  کچوک  تبـسن  رگنایب  سایقم ، هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
ره اریز  دـشابیم . عبرم  رتم  ربارب 250000  هشقن ، نیمه  يور  یعبرم ، رتمیتناس  کی  هنهپ  کـی  اـما  تسا ، رتم  ربارب 500   1 هشقن 50000 :

کچوک سایقم  تبسن  هب  نآ  دعب  ود  ره  دوشیم ، میسرت  هشقن  يور  رب  حطـس  کی  هاگره  و  ضرع ) لوط و  ، ) تسا دعب  ود  ياراد  حطس 
ود ریز  ریوصت  رد  دوجوم  هشقن  سایقم  تسا . بسانتم  هشقن  سایقم  روذجم )  ) مود ناوت  اب  حوطـس ، ندـش  کچوک  ور  نیا  زا  ددرگیم .

. تسا هدش  گرزب  ربارب 
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هن تساههلـصاف ، ندش  کچوک  تبـسن  رگنایب  سایقم  دیدرگ ، هراشا  هک  هنوگنامه  اریز  تسا . رتگرزب  ربارب   4 نآ ، داعبا  هک  یتروص  رد 

. اهتحاسم
علض نوچ  دش . دهاوخ  رتگرزب  ربارب  لمع 4  رد  ریوصت ، دننامه  نآ  داعبا  مینک ، گرزب  ربارب  ود  ار  هشقن  عالضا  زا  مادک  ره  رگا  نیاربانب 

. تسا هلصاف  کی  عقاورد  هشقن 

هشقن يور  اههنهپ  تحاسم  هبساحم  شور 

ار هشقن  يور  زا  هدمآ  تسدـب  تحاسم  رگا  نیاربانب  تسا . بسانتم  سایقم  روذـجم  اب  هشقن  يور  تحاسم  دـیدرگ ، رکذ  هک  هنوگنامه 
. دیآیم تسد  هب  نیمز  يور  نآ  لداعم  تحاسم  مینک ، برض  يرسک  سایقم  جرخم  روذجم  رد 

كرهش کی  يزاسهدامآ  يارب  هدش  یحارط  نالپ  زا  یتمسق 
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سایقم نوچ  دوب . دـهاوخ  عبرم  رتمیتناس  ربارب 6  هشقن  يور  نآ  تحاـسم  هک  تسا  رتمیتناـس   2 نیمز 3 * داعبا  ریز  نالپ  رد  لاـثم ، يارب 

. دوب دهاوخ  عبرم  رتم  نیمز 2400  يور  رد  نآ  یعقاو  تحاسم  سپ  تسا ،  1 هشقن 2000 :
. دشابیم عبرم  رتم   400 ( 20 * 20 / 40  ) ربارب هشقن  عبرم  رتمیتناس  ره  اریز 

: نیاربانب
سپـس هدرک و  لیدـبت  نیمز  يور  لداعم  دـحاو  هب  ار  يریگهزادـنا  دروم  هنهپ  عالـضا  لوط  ياهدـحاو  هبـساحم ، ماجنا  زا  لبق  تسا  رتهب 

: رگید لاثم  داد . ماجنا  ار  هبساحم 
. تسا هدش  يریگهزادنا  رتمینالپ  اب  هک  تسا  عبرم  رتمیتناس  ربارب 3  هشقن  يور  رد  دنرم  رهش  تحاسم  - 

کی سپ  تسا . رتم  ربارب 1000  هشقن  رتمیتناس  ره  سایقم  ساسارب  - 
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(. رتم 1000 رتم 1000 * / 1000000  ) عبرم رتم  دشابیم . عبرم  رتم   1000000 نآ ، عبرم  رتمیتناس 

عبرم رتم  عبرم 3000000 / رتم  ، ) دوب دـهاوخ  عبرم  رتم  لداعم 3000000  نیمز  يور  رد  هشقن ، يور  تحاـسم  عبرم  رتمیتناـس  نیاربانب 3 
(. عبرم 3 رتمیتناس  * 1000000

اههنهپ تحاسم  يریگهزادنا 

هراشا

هب هجوت  اب  شور ، ره  يور  رب  راک  يهنیمز  تسا  یهیدـب  دراد . دوجو  یتوافتم  ياهـشور  فلتخم ، ياـههنهپ  تحاـسم  يریگهزادـنا  يارب 
: زا دنترابع  اهشور  نیا  دنکیم . توافت  شور ، تقد  هنهپ و  لکش 

مظنم یسدنه  لکش  ياراد  حوطس  يریگهزادنا  فلا -

: لوا تلاح 

. دهدیم ناشن  ار  يدابآ  کی  سایقم  گرزب  هشقن  زا  یتمسق  ریز  هشقن 
. دیروآ تسد  هب  ار  هبساحم  لباق  یسدنه  ياههصرع  تحاسم 
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سیاقم مظنم و  یـسدنه  لاکـشا  هبـساحم  شور  اب  هدومن و  يریگهزادنا  ار  هدودحم  ره  یگداس  هب  ناوتیم  شکطخ  کی  زا  هدافتـسا  اب 

. دیروآ تسدب  ار  اهنآ  تحاسم  هشقن ،

: مود تلاح 

دنچ هب  لیدبت  ار  نآ  دادم ، شکطخ و  اب  تسا  رتهب  عالـضا ، يریگهزادنا  زا  لبق  دهدیم . ناشن  ار  یعارز  نیمز  کی  هدودـحم  ریز  هشقن 
. میئامن هبساحم  يریگهزادنا و  سپس  هدومن ، مظنم  یسدنه  لکش 

. دشاب میقتسم  طوطخ  نآ  عالضا  هک  تسا  بسانم  ییاههنهپ  يارب  شور  نیا 

: مود www.Ghaemiyeh.comتلاح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:32

مظنمان لکش  ياراد  ياههنهپ  تحاسم  يریگهزادنا  ب -

هراشا

، دنشاب هتشادن  یمظنم  یسدنه  لکش  نآ ، ریاظن  یهایگ و  ششوپ  تحت  یضارا  بیش ، يراومهان و  حوطـس  اههچایرد ، ریظن  اههنهپ ، رگا 
: زا دنترابع  اهشور  نیا  دراد . دوجو  اهنآ  تحاسم  يریگهزادنا  يارب  یتوافتم  ياهشور 

عبرم يدنبهکبش  شور  - 1

کی يور  رب  كزان ، دادم  کی  اب  سپـس  هداد و  رارق  رون  زیم  کی  يور  رب  ریز  ریوصت  دننام  ار  يریگهزادـنا  دروم  هنهپ  شور ، نیا  رد  - 
. دنیامنیم لقتنم  تقد  هب  يرتمیلیم  ذغاک 
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تیاهنرد یعبمر و  رتمیتناس  ياههکبش 14  سپس  یعبرم و  رتمیتناس  ياههکبش 1  ادتبا  دنیامنیم . شرامش  ار  اههکبـش  مود ، هلحرم  رد  - 

. دنیامنیم شرامش  ار  هدودحم  نوماریپ  يرتمیلیم  کی  ياههکبش 
ریاس هب  تبـسن  شور  نیا  دننکیم . يراذـگتمالع  شرامـش ، ره  رد  ار  اهنآ  لخاد  اههکبـش ، شرامـش  رارکت  اطخ و  زا  يریگولج  يارب 
اجنآ زا  دنوشیم . عبرم  رتمیتناس  هب  لیدبت  هدش ، شرامش  ياههکبش  هیلک  تیاهنرد  تسا . رادروخرب  یبوخ  ًاتبسن  تقد  زا  یتسد  ياهشور 
عمج نیاربانب  ددرگیم ، عبرم  رتمیتناس  ربارب 1  یعبرم  رتمیتناس  مراهچکی  هکبش  ره 4  عبرم و  رتمیتناس  ربارب 1  عبرم  رتمیلیم  ره 100  هک 

، دشابیم عبرم  رتم  ربارب 400   1 سایقم 2000 : رد  هشقن  عبرم  رتمیتناس  ره  هکنیا  باستحا  اب  دـشابیم و  عبرم  رتمیتناس   4 ربارب 8 / اههکبش 
. دوب دهاوخ  عبرم  رتم  ربارب 1920  يریگهزادنا  دروم  هنهپ  تحاسم 
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يراون شور  هب  تحاسم  يریگهزادنا  - 2

(. ریز ریوصت   ) دومن يدنبمیسقت  هلصاف  مه  يزاوم و  یطوطخ  هلیسوب  ار  يریگهزادنا  دروم  هنهپ  شکطخ  دادم و  هلیسو  هب  دیاب  ادتبا 
قبطنم طوطخ  رب  يریگهزادـنا  دروم  هنهپ  طیحم  ياهانحنا  یفرط ، زا  دـشاب و  هشقن  سایقم  اـب  بساـنتم  يزاوم ، طوطخ  هلـصاف  تسا  رتهب 

. دنوش هتفرگ  رظنرد  رتمک  دیاب  اهراون  يانهپ  دشاب ، رتشیب  اهانحنا  ردق  ره  اریز  دندرگ .
. دـندرگ لیطتـسم  هب  لیدـبت  اهراون  هک  ياهنوگ  هب  دوش . هتـسب  همئاق  هیواز  کی  اب  ریز ، ریوصت  قباطم  دـیاب  اهراون  ياهتنا  مود ، هلحرم  رد 

هدوب رتمیتناس  اهراون 1  يانهپ  مود  ریوصت  رد  ددرگ . میسرت  نیبانیب ، تلاح  کی  رد  طخ  اهراون ، ياهتنا  نتسب  عقوم  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
رد رتمیتناس  داعبا 1  اب  لیطتسم  کی  هلصاح  لکش  مینک ، لصتم  مه  هب  ار  اهراون  هچنانچ  تسا . رتمیتناس   4 ربارب 88 / اهنآ  عومجم  لوط  و 

. دشابیم عبرم  رتم  ربارب 1952  نآ  تحاسم  هشقن ، سایقم  هب  هجوت  اب  دوب و  دهاوخ  رتمیتناس   4 / 88
بـسانم شور  نیا  تسا ، يرتدایز  تقد  دـنمزاین  هک  ییاهراک  رد  نکیل ، دـشابیم . يرتعیرـس  رتناـسآ و  ًاتبـسن  شور  کـی  يراون  شور 

تقد زا  هدوبن و 
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. ددرگیمن قبطنم  اًلماک  یعاسم ، تحت  هدودحم  زرم  داعبا و  ای  اهراون  دودح  اریز  تسین . رادروخرب  یفاک 

رادهطقن هکبش  شور  هب  تحاسم  يریگهزادنا  - 3

يهلیـسو تسا . راوتـسا  يدنبهکبـش  شور  نامه  ساسارب  راک  لوصا  دومن . هبـساحم  ار  ياهنهپ  تحاسم  تعرـس  هب  ناوتیم  شور  نیا  اب 
هطقن ره  تسا . هدش  میسرت  يواسم  هلصاف  اب  ياههطقن  اب  هارمه  دماعتم ، هکبش  کی  نآ  يور  هک  تسا  یفافش  ذغاک  ای  قلط  يریگهزادنا ،
کی تحاسم  يریگهزادنا  يارب  ریوصت 1 .)  ) تسا هطقن  ود  ره  هلصاف  يهزادنا  هب  نآ  عالـضا  لوط  هک  دراد  رارق  یعبرم  زکرم  رد  عقاورد 

شرامـش رطـس  رطـس  تروص  هب  ار  هدودحم  لخاد  طاقن  هیلک  دتبا  ریوـصت 2 .)  ) داد رارق  رظن  دروـم  هنهپ  يور  ار  هطقن  هکبـش  دـیاب  هنهپ 
هدـش شرامـش  اًلبق  هک  یطاقن  هب  ار  اهنآ  فصن  هدرمـش و  هناگادـج  دـنراد  رارق  هنهپ  نوماریپ  طخ  يور  رد  هک  ار  یطاقن  سپـس  هدومن و 

هفاضا هب  اهنآ  فصن  هک  هتفرگ  رارق  نوماریپ  طخ  يور  هطقن  دادعت 4  زکرم و  رد  هطقن  دادعت 16  عومجمرد  ریوصت 1  رد  مینکیم . هفاضا 
دنشابیم و رتمیتناس   0 هلصاف 5 / اب  هکبش  طاقن  هک  اجنآ  زا  ددرگیم . هطقن  ًاعومجم 18  یلصا ، طاقن 

رادهطقن هکبش  شور  هب  تحاسم  يریگهزادنا  - 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:36
. دـشابیم عبرم  رتم  رظن 1800  دروم  هدودـحم  تحاـسم  هشقن ،  1 سایقم 2000 : ساسارب  نیاربانب  دنتـسه ، دـعب  نیمه  اب  ياهکبـش  رگنایب 

. دراد فالتخا  عبرم  شور  هب  تبسن  رتم  دودح 120  دهدیم ، ناشن  هبساحم  هجیتن  هک  هنوگنامه 
. تسا يریگهزادنا  تلوهس  تعرس و  نآ  تیزم  اهنت  تسین و  تحاسم  يریگهزادنا  يارب  یبسانم  شور  ياهطقن ، هکبش  شور  نیاربانب 

رتمینالپ اب  تحاسم  يریگهزادنا  - 4

. دوریم راک  هب  هشقن  يور  رد  تحاسم  يریگهزادنا  يارب  هک  تسا  یکیناکمورتکلا  ای  یکیناکم  هاگتسد  کی  جنـستحاسم ، ای  رتمینالپ 
. تسا فورعم  یبطق  رتمینالپ  هب  نآ  یکیناکم  عون 
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یلاتیجید یکیناکم و  همین  ياههنومن  تسا . رگیدکی  هب  هیبش  اهنآ  یلـصا  راک  زرط  ًامومع  نکیل  دنراد ، یتوافتم  عاونا  یبطق  ياهرتمینالپ 

هارمه تسا . یکیناکم  ياـهرتمینالپ  زا  رتهداـس  بتارم  هب  اـهنآ  اـب  يریگهزادـنا  هدوب و  يرتشیب  تقد  ياراد  بیترت  هب  هک  دراد  دوجو  زین 
سایقم و ره  يارب  رتمینالپ  بیرض  هشقن ، سایقم  ياههداد  لودج  نیا  تسا . هاگتـسد  نامه  صوصخم  هک  دراد  دوجو  یلودج  رتمینالپ ،

. دهدیم ناشن  ار  رتمینالپ  يوزاب  هزادنا 

نآ ندناوخ  شور  هشقن و  نتم  تاعالطا 

هب هشقن  هیـشاح  تاـعالطا  زا  سپ  هک  تسا  هشقن  نتم  تاـعالطا  هیـشاح و  تاـعالطا  شخب  ود  لـماش  یناوخهشقن  میتـفگ ، هک  ناـنچمه 
. میزادرپیم نآ  نتم  تاعالطا 
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يدادرارق مئالع  امنهار و  لودج  - 7

هراشا

نیا امنهار  لودج  زا  هدافتـسا  زا  فده  دراد . رارق  هشقن  پچ  تمـس  نییاپ و  رد  لکـش  لیطتـسم  ًابلاغ  يرداک  تروص  هب  امنهار  لودـج 
ماـن میهاوـخب  رگا  هک  تسا  نیا  اـمنهار  لودـج  مسر  تلع  مینک . هیجوـت  ار  نآ  مینک و  ادـیپ  یـسرتسد  هشقن  نتم  تاـعالطا  هب  هک  تسا 

هکنیا وگ  تسین  هدافتـسا  لباق  همه  يارب  هک  نیا  مه  دوشیم و  غولـش  مه  هشقن  میـسیونب ، ار  هشقن  لخاد  ياههدـیدپ  ضراوع و  مئالع و 
رد درک و  مادقا  امنهار  لودج  میسرت  نیودت و  هب  دیاب  درادناتـسا  نیا  قبط  تسا و  درادناتـسا  ناهج  مامت  رد  یفارگوتراک  یـشکهشقن و 

. مینکیم هدافتسا  يدادرارق  مئالع  زا  هنیمز  نیا 
هک دوشیم  باختنا  يروط  تمالع  لکـش  دیاب  هک  دنوشیم  باختنا  يروط  اههدیدپ  هضراع و  گنر  هزادنا و  لکـش ، امنهار  لودج  رد 
هب تبـسن  مئالع ، دروم  رد  درک . هدافتـسا  امیپاوه  کی  لکـش  زا  ناوتیم  هاگدورف  نداد  ناشن  يارب  اًلثم  دشاب  یلـصا  هضراع  هدنهدناشن 

دروم يهقطنم  تعـسو  ضراوع ، تیمها  سایقم ، اب  طابترا  رد  هزادنا  نیا  دنوشیم . رهاظ  رتگرزب  نیمز  يور  رد  ضراوع  یعقاو  يهزادنا 
. دوشیم نییعت  هشقن  رد  دوجوم  تاعالطا  مکارت  رظن و 

. دنوشیم ایوگ  ناشگنر  يهلیسو  هب  ًالومعم  مئالع  تسا . رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  مئالع  نداد  ناشن  يارب  گنر  باختنا  دروم  رد  اما 
. دنوشیم باختنا  عرازم و ... یهایگ و  ششوپ  يارب  زبس  گنر  اهبآ ، يارب  یبآ  گنر  اًلثم 
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مئالع يدنبهقبط 

هراشا

يزاجم مئالع  یقیقح و  مئالع  هورگ  ود  هب  ار  مئالع  يدـنبهقبط ، نیرتهداس  نایم  نیا  رد  تسا . هدـش  هئارا  یتواـفتم  يدـنبهقبط  نونکاـت 
. دناهدومن يدنبهقبط  یحطس  یطخ و  عقوم ، ای  یناکم  مئالع  هتسد  هس  هب  اهنآ  زا  کیره  سپس  میسقت و 

بوـسحم یقیقح  مئـالع  ءزج  دـنهدیم  ناـشن  ار  تـیؤر  لـباق  یکیزیف و  ياههدــیدپ  رــصانع و  هـک  یمئـالع  ماـمت  یقیقح : مئـالع  - 1
. دندرگیم

هدـهاشم لباق  لکـش  ذـفان  ای  هتـشادن  یجراخ  دوجو  اـی  اـهنآ  شیاـمن  دروم  عوضوم  هک  تسا  یمئـالع  هیلک  لـماش  يزاـجم : مئـالع  - 2
(. دوس نازیم  ای  تیعمج  مکارت  دننام   ) دشابیم

: میزادرپیم مئالع  يدنبهقبط  رد  يدادرارق  مئالع  عاونا  حیضوت  هب  لاح 

يدادرارق مئالع  عاونا  - 7 - 1

یناکم يدادرارق  مئالع  - 

هشقن رد  توافتم  ياهرطق  اب  رگید  کچوک  لاکشا  ای  عبرم  ثلثم ، هریاد ، تروص  هب  هک  دنتسه  یناکم  مئالع  زا  هتسد  نآ  ياهطقن  مئالع 
دادعت ناوتیم  ياهطقن  مئالع  گنر  هزادنا و  لکش ، رییغت  اب  دنهدیم . شیامن  ار  هدیدپ  ای  هضراع  کی  تیعقوم  ًالومعم  دنوشیم و  رهاظ 

رهـش کی  تیعمج  شیامن  يارب  هریاد  يدـنبثلثم و  هاگتـسیا ، شیامن  يارب  ثلثم  رهـش ، شیامن  يارب  هطقن  دروآ . دوجوب  مئالع  يدایز 
تاعالطا یفیک  تایصوصخ  شیامن  يارب  مه  یمک و  تایصوصخ  نداد  ناشن  يارب  مه  ياهطقن  مئالع  دوریم . راکب 
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. داد شیامن  ناشتیمها  بسحرب  ار  اهرهش  ناوتیم  هریاد  کی  رطق  رییغت  اب  لاثم ، ناونع  هب  دریگیم . رارق  هدافتسا  دروم 

یطخ يدادرارق  مئالع  - 

دوجوب يددعتم  یطخ  مئالع  ناوتیم  طوطخ  گنر  تماخض و  لکش ، رییغت  اب  دراد . هشقن  رد  يدایز  رایسب  لامعتسا  دراوم  یطخ  مئالع 
. دهدیم ناشن  نیمز  يور  رد  ار  هضراع  کی  دادتما  ًالومعم  یطخ  مئالع  دروآ .

یحطس مئالع  - 

هراشا

هب هشقن  يور  رد  هیحان  کی  داعبا  لکش و  نوچ  دنـشاب . هدرک  لاغـشا  ار  هشقن  زا  یتحاسم  هک  دنتـسه  مئالع  زا  هتـسد  نآ  یحطـس  مئالع 
راکب یطخ  ياهطقن و  مئـالع  رد  هک  هزادـنا  مرف و  تیـصوصخ  تهج  نیا  زا  دراد ، یگتـسب  نیمز  يور  رد  نآ  یعیبط  يهزادـنا  لـکش و 

. دوشیمن حرطم  یحطس  مئالع  دروم  رد  دوریم ،
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روط هب  دنشاب . کیدزن  تیعقاو  هب  دیاب  مئالع  باختنا  رد  هکنیا  لوا  درک . تیاعر  دیاب  امنهار  لودج  رد  مئالع  يهرابرد  ار  مهم  هتکن  ود 

رد یباختنا  لکـش  هزادـنا  هکنیا  رگید  دـشاب . هیبش  امیپاوه  هب  ام  لکـش  مینکیم ، هدافتـسا  هاگدورف  نداد  ناشن  يارب  امیپاوه  زا  رگا  لاثم 
. دشاب هتشاد  بسانت  هشقن  يهزادنا  اب  هشقن  لخاد 

اهگنر

. تسا هیجوت  لباق  ینعی  دراد ، ار  دربراک  نیمه  زین  اهگنر  زا  هدافتسا  مینکیم ، هدافتسا  امنهار  لودج  هیجوت  يارب  مئالع  زا  هک  نانچمه 
، اهگنر رد 

اهربا اهفرب و  نداد  ناشن  يارب  دیفس  گنر  - 
تاعافترا نداد  ناشن  يارب  ياهوهق  گنر  - 

اهتشد شیامن  يارب  درز  گنر  - 
... اههگلج یهایگ ، شیور  شیامن  يارب  زبس  گنر  - 

اهدور یبآ و  ياههنهپ  نداد  ناشن  يارب  یبآ  گنر  - 
اههداج اهنامتخاس و  شیامن  يارب  زمرق  گنر  - 

اهمان یماسا و  نتشون  يارب  هایس  گنر  - 
: تشاد هجوت  دیاب  یساسا  دروم  ود  هب  اهگنر  زا  يریگهرهب  رد 

شیامن يارب  لاثم : روط  هب  دشاب . ياهلپ  اهگنر  هکنیا  رگید  درز . ياهوهق و  گنر  زا  هدافتسا  لثم  دنشاب ، هداوناخ  مه  اهگنر  هکنیا  تسخن 
قمع هب  مک  قمع  زا  افرژ  ای  قمع  دروم  رد  ای  دوشیم  مامت  گنر  رپ  ياهوهق  هب  عورـش و  گنرمک  زا  ياهوهق  گنر  داـیز ، هب  مک  عاـفترا 

گنرمک و یبآ  گنر  دایز ،
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. دریگیم دوخ  هب  گنر  رپ  یبآ  تیاهنرد 

لامش تهج  - 

. میهدیم شیامن   N فرح ای  شلف  اب  ار  لامش  تهج  هشقن  نییاپ  رد  نآ و  جراخ  رد  یهاگ  ای  امنهار و  لودج  رد 

نیمز يور  رب  هژیوهب  هشقن  زا  هدافتسا  يهوحن 

ادیپ ار  رظن  دروم  لحم  دـناوتب  هک  ياهنوگ  هب  نآ  زا  تسرد  هدافتـسا  دراد ، تسد  رد  رگید  یناکم  ای  رهـش  زا  ياهشقن  ربراک  کی  ینامز 
رد ار  بالقنا  نادیم  دـهاوخب  دنـشاب و  هتـشاد  تسد  رد  ار  نارهت  زا  ياهشقن  رگا  هنومن  روط  هب  راک  نیا  يارب  دراد . تیمها  رایـسب  دـنک ،

ار تسا ) ياهشقن  ره  يالاب  نامه  هک   ) هشقن لامش  دیاب  لوا  هک  تسا  نیا  یفاک  مزال و  طرش  دنک ، ادیپ  هداتسیا  نارهت  رهـش  زا  هک  یلحم 
نارهت رد  هک  یلحم  زا  دـهاوخب  هک  ياهطقن  ره  هب  دـناوتیم  یناسآ  هب  تروص  نیا  رد  دـنک . قبطنم  نارهت  یعقاو  ای  ییاـیفارغج  لامـش  رب 

ًانیقی هشقن  برغ  قرـش و  بونج ، ناکم ، ییایفارغج  ای  یعقاو  لامـش  رب  هشقن  لامـش  قابطنا  اب  نیاربانب  دنک . ادیپ  ار  نآ  تکرح و  هداستیا 
يور رب  رظن  دروم  ياهلحم  ندرک  ادـیپ  هشقن و  زا  هدافتـسا  تروصنیا  ریغ  رد  دـش . دـهاوخ  قبطنم  ییاـیفارغج  برغ  قرـش و  بونج ، رب 

. دوب دهاوخ  لکشم  نیمز 

اههشقن يدنبهقبط 

نیا تلع  تسا . رادروخرب  يرایسب  عونت  زا  رازبا  نیرتمهم  ناونع  هب  هشقن 
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اههدیدپ نیا  شیامن  يارب  ور  نیا  زا  داد . ناشن  هشقن  کی  رد  ار  اهنآ  یمامت  ناوتیمن  تسا و  نیمز  حطس  ياههدیدپ  یناوارف  عونت و  رما 

شیامن هشقن  يور  رد  ییاههدـیدپ  اهنت  ددرگیم و  فذـح  اهنآ  زا  يرایـسب  هشقن  فدـه  هب  هجوت  اب  هشقن و  یغولـش  زا  زیهرپ  يارب  زین  و 
يوتحم ای  سایقم و  عوضوم ، بسحرب  هک  هدـمآ  لـمع  هب  هشقن  زا  یتواـفتم  ياهيدـنبهقبط  نونکاـت  دنـشاب . زاـین  دروم  هک  دوشیم  هداد 

. تسا هتفرگ  ماجنا  اههشقن 

عوضوم ساسارب  اههشقن  يدنبهقبط  فلا -

: دنوشیم میسقت  هورگ  تفه  هب  ییایفارغج  ياههشقن  يدنبهقبط  نیا  رد 
 .... يژولوفروموئژ و یسانشنیمز ، یفارگوپوت ، دننام  دنهدیم  شیامن  ار  موس  دعب  هک  ییاههشقن  هیلک  اهیراومهان : هشقن  - 1

. نیمز يربراک  بآ ، عبانم  یهایگ ، ششوپ  كاخ ، ياههشقن  لماش  یضارا : تیلباق  ياههشقن  - 2
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. تلپوزیا يرتموزیا ، ییاوه ، بآ و  یمیلقا و  ياههشقن  دننام  یمیلقا : ياههشقن  - 3

. یتامدخ یتعنص و  يزرواشک ، ياههشقن  دننام  يداصتقا : ياههشقن  - 4
. تیعمج ینس  ياههورگ  دشر و  مکارت ، یگدنکارپ ، ياههشقن  دننام  یتیعمج : ياههشقن  - 5

. عماج ياههشقن  يداه و  ياههشقن  ینامتخاس ، ياههشقن  یهاگتنوکس ، ياههشقن  دننام  یهاگتنوکس : ياههشقن  - 6
. یبهذم یگنهرف و  یسایس ، ياههشقن  یتسیروت ، ياههشقن  دننام  یگنهرف : ياههشقن  - 7
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سایقم ساسارب  هشقن  يدنبهقبط  ب -

: دندرگیم میسقت  هورگ  جنپ  هب  تسا و  نآ  سایقم  هب  هتسباو  هشقن  تقد  نازیم 
(10 زا 000 / رتمک  گرزب  یلیخ  سایقم  - 1

10 / 000 -/ 50 گرزب 000 / سایقم  - 2
50 / 000 -/ 500 طسوتم 000 / سایقم  - 3

500 / 000 -/ 1000 کچوک 000 / سایقم  - 4
3035  ) 1000 زا 000 / رتشیب  کچوک  یلیخ  - 5

دربراک هنیمز  يوتحم و  عون  ساسارب  اههشقن  يدنبهقبط  ج -

هک اههداج ) اهرهش ، دننام   ) یناسنا و  اهلگنج ) اههوک و  دننام   ) یعیبط تباث  ًاتبسن  یکیزیف  ياههدیدپ  ًارصحنم  هک  یمومع  ياههشقن  - 1
ياههشقن يروشک و  ياههشقن  ياهقطنم ، ياههشقن  ياهراق ، ياههشقن  تمـسق  جنپ  هب  اههشقن  نیا  دوشیم . هدـید  دـنراد  صخـشم  لکش 

. دوشیم میسقت  یفارگوپوت 
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يدرونایرد ياههشقن  يدروناوه ، تراچ  ای  ییاوه  يربوان  ياههشقن  لماش : هک  دنتسه  یعوضوم  ياههشقن  نامه  هک  هژیو  ياههشقن  - 2

ياههشقن و  رتساداک )  ) یکالما تبث  هشقن  يرهـش و  ياههشقن  يرگـشدرگ ، یتسیروت و  ياههشقن  هار ، ياههشقن  ییایرد ، ياهتراچ  اـی 
. تسا هدش ) ینیبشیپ  رگنهدنیآ و  ياههشقن   ) وگلا

هیکرت یتسیروت  هشقن  هار  هشقن  کی  زا  یتمسق 
یمیدق رباعم  ضیرعت  دیدج و  رباعم  ثادحا  دندرگیم . میسرت  يرهش  قطانم  يارب  اهیرادرهـش  طسوت  هک  تسا  ییاههشقن  اهنآ  نیرتمهم 

. دریگیم ماجنا  رهش  هدودحم  رد  اهنآ  داجیا  هنیمز  رد  یمادقا  هکنآ  زا  لبق 
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عبانم

. لّوا پاچ  یسانشاتیگ ، تاراشتنا  نارهت ، یسانشاتیگ ، یناوخهشقن  ، 1363 سابع ، يرفعج ، - 1
. مود پاچ  حلسم ، ياهورین  ییایفارغج  نامزاس  نارهت ، یناوخهشقن ، ، 1380 سابع ، يرفعج ، - 2

. لوا پاچ  رون ، مایپ  هاگشناد  تاراشتنا  ایفارغج ، رد  یناوخهشقن  هشقن و  ، 1369 دیشمج ، یضویع ، يدادح  - 3
پاچ نارهت ، هاگـشناد  تاراشتنا  یعیبط ، عبانم  رد  دربراک  اب  ییاوه  ياهـسکع  ریـسفت  لوصا  ، 1378 دـمحا ، یکلاد ، دومحم ، يریبز ، - 4

. متشه
. یسرد هوزج  ایفارغج ، رد  نآ  ياهدربراک  هشقن و  ، 1380 نیمادمحم ، هدازفراع ، - 5

. مود پاچ  یسانشاتیگ ، یفارگوتراک  ییایفارغج و  نامزاس  نارهت ، یفارگوتراک ، ، 1373 دیجم ، هارمه ، رفعج ، دیس  یمیقم ، - 6
. مود پاچ  نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  یناوخهشقن ، ینابم  ، 1382 یبتجم ، ینامی ، - 7
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زکرم هرابرد 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَلَْعت ْمُْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاوْمَِأب  اوُدِهاج 
دریگ دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّسلا :) هیلع   ) اضر ترضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  و 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

نب یلع  ترضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا  رهـش  هتـسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمـش  هللا  تیآ  دیهـش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
شوماخ نآ  غارچ  تقو  چیه  هک  دش  یهار  زکرم و  راذگناینب  یسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذل  هدوب و  هرهش  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم 

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و 
ناگتخیهرف زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و 
بلاطم ندرک  نیزگیاج  ینید ، لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

نیققحم و هب  یهد  سیورس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالـّسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داجیا  اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دنمدوس 
: یعامتجا تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبش  ماهبا و  عفر  تلوهس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بالط ،

حطس رد  ار  یناریا  یمالسا  گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب 
. دیشخب تعرس  ناهج 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

رگید یبهذم  تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

 ... نارکمج و دجسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراکمه  ح)
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com لیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاس : بو 

ناربراک 2333045(0311) روما  شورف 09132000109  یناگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
رـضاح و یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 
ار ینوزفازور  قیفوت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  میراودیما  هتشاد و  دیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا  یلصا  بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش 
کناب دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت 
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

داشرا و ات  دهد  یمهس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
، رازه رازه  تسا ، هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرـش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دـنک ، شتیادـه 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک 
ای یناهَریم ، شتسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعض  ییاونیب  نتشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

مـصخ لاعتم ، يادـخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ 

رفک زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندـناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام  يرجا  دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیز : دنسم 
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ص:43
اههدیدپ نیا  شیامن  يارب  ور  نیا  زا  داد . ناشن  هشقن  کی  رد  ار  اهنآ  یمامت  ناوتیمن  تسا و  نیمز  حطس  ياههدیدپ  یناوارف  عونت و  رما 

شیامن هشقن  يور  رد  ییاههدـیدپ  اهنت  ددرگیم و  فذـح  اهنآ  زا  يرایـسب  هشقن  فدـه  هب  هجوت  اب  هشقن و  یغولـش  زا  زیهرپ  يارب  زین  و 
يوتحم ای  سایقم و  عوضوم ، بسحرب  هک  هدـمآ  لـمع  هب  هشقن  زا  یتواـفتم  ياهيدـنبهقبط  نونکاـت  دنـشاب . زاـین  دروم  هک  دوشیم  هداد 

. تسا هتفرگ  ماجنا  اههشقن 

عوضوم ساسارب  اههشقن  يدنبهقبط  فلا -

: دنوشیم میسقت  هورگ  تفه  هب  ییایفارغج  ياههشقن  يدنبهقبط  نیا  رد 
 .... يژولوفروموئژ و یسانشنیمز ، یفارگوپوت ، دننام  دنهدیم  شیامن  ار  موس  دعب  هک  ییاههشقن  هیلک  اهیراومهان : هشقن  - 1

. نیمز يربراک  بآ ، عبانم  یهایگ ، ششوپ  كاخ ، ياههشقن  لماش  یضارا : تیلباق  ياههشقن  - 2
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ص:44
. تلپوزیا يرتموزیا ، ییاوه ، بآ و  یمیلقا و  ياههشقن  دننام  یمیلقا : ياههشقن  - 3

. یتامدخ یتعنص و  يزرواشک ، ياههشقن  دننام  يداصتقا : ياههشقن  - 4
. تیعمج ینس  ياههورگ  دشر و  مکارت ، یگدنکارپ ، ياههشقن  دننام  یتیعمج : ياههشقن  - 5

. عماج ياههشقن  يداه و  ياههشقن  ینامتخاس ، ياههشقن  یهاگتنوکس ، ياههشقن  دننام  یهاگتنوکس : ياههشقن  - 6
. یبهذم یگنهرف و  یسایس ، ياههشقن  یتسیروت ، ياههشقن  دننام  یگنهرف : ياههشقن  - 7
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سایقم ساسارب  هشقن  يدنبهقبط  ب -

: دندرگیم میسقت  هورگ  جنپ  هب  تسا و  نآ  سایقم  هب  هتسباو  هشقن  تقد  نازیم 
(10 زا 000 / رتمک  گرزب  یلیخ  سایقم  - 1

10 / 000 -/ 50 گرزب 000 / سایقم  - 2
50 / 000 -/ 500 طسوتم 000 / سایقم  - 3

500 / 000 -/ 1000 کچوک 000 / سایقم  - 4
3035  ) 1000 زا 000 / رتشیب  کچوک  یلیخ  - 5

دربراک هنیمز  يوتحم و  عون  ساسارب  اههشقن  يدنبهقبط  ج -

هک اههداج ) اهرهش ، دننام   ) یناسنا و  اهلگنج ) اههوک و  دننام   ) یعیبط تباث  ًاتبسن  یکیزیف  ياههدیدپ  ًارصحنم  هک  یمومع  ياههشقن  - 1
ياههشقن يروشک و  ياههشقن  ياهقطنم ، ياههشقن  ياهراق ، ياههشقن  تمـسق  جنپ  هب  اههشقن  نیا  دوشیم . هدـید  دـنراد  صخـشم  لکش 

. دوشیم میسقت  یفارگوپوت 
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يدرونایرد ياههشقن  يدروناوه ، تراچ  ای  ییاوه  يربوان  ياههشقن  لماش : هک  دنتسه  یعوضوم  ياههشقن  نامه  هک  هژیو  ياههشقن  - 2

ياههشقن و  رتساداک )  ) یکالما تبث  هشقن  يرهـش و  ياههشقن  يرگـشدرگ ، یتسیروت و  ياههشقن  هار ، ياههشقن  ییایرد ، ياهتراچ  اـی 
. تسا هدش ) ینیبشیپ  رگنهدنیآ و  ياههشقن   ) وگلا

هیکرت یتسیروت  هشقن  هار  هشقن  کی  زا  یتمسق 
یمیدق رباعم  ضیرعت  دیدج و  رباعم  ثادحا  دندرگیم . میسرت  يرهش  قطانم  يارب  اهیرادرهـش  طسوت  هک  تسا  ییاههشقن  اهنآ  نیرتمهم 

. دریگیم ماجنا  رهش  هدودحم  رد  اهنآ  داجیا  هنیمز  رد  یمادقا  هکنآ  زا  لبق 
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عبانم

. لّوا پاچ  یسانشاتیگ ، تاراشتنا  نارهت ، یسانشاتیگ ، یناوخهشقن  ، 1363 سابع ، يرفعج ، - 1
. مود پاچ  حلسم ، ياهورین  ییایفارغج  نامزاس  نارهت ، یناوخهشقن ، ، 1380 سابع ، يرفعج ، - 2

. لوا پاچ  رون ، مایپ  هاگشناد  تاراشتنا  ایفارغج ، رد  یناوخهشقن  هشقن و  ، 1369 دیشمج ، یضویع ، يدادح  - 3
پاچ نارهت ، هاگـشناد  تاراشتنا  یعیبط ، عبانم  رد  دربراک  اب  ییاوه  ياهـسکع  ریـسفت  لوصا  ، 1378 دـمحا ، یکلاد ، دومحم ، يریبز ، - 4

. متشه
. یسرد هوزج  ایفارغج ، رد  نآ  ياهدربراک  هشقن و  ، 1380 نیمادمحم ، هدازفراع ، - 5

. مود پاچ  یسانشاتیگ ، یفارگوتراک  ییایفارغج و  نامزاس  نارهت ، یفارگوتراک ، ، 1373 دیجم ، هارمه ، رفعج ، دیس  یمیقم ، - 6
. مود پاچ  نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  یناوخهشقن ، ینابم  ، 1382 یبتجم ، ینامی ، - 7
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَلَْعت ْمُْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاوْمَِأب  اوُدِهاج 
دریگ دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّسلا :) هیلع   ) اضر ترضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  و 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

نب یلع  ترضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا  رهـش  هتـسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمـش  هللا  تیآ  دیهـش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
شوماخ نآ  غارچ  تقو  چیه  هک  دش  یهار  زکرم و  راذگناینب  یسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذل  هدوب و  هرهش  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم 

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و 
ناگتخیهرف زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و 
بلاطم ندرک  نیزگیاج  ینید ، لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

نیققحم و هب  یهد  سیورس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالـّسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داجیا  اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دنمدوس 
: یعامتجا تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبش  ماهبا و  عفر  تلوهس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بالط ،

حطس رد  ار  یناریا  یمالسا  گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب 
. دیشخب تعرس  ناهج 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

رگید یبهذم  تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

 ... نارکمج و دجسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراکمه  ح)
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com لیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاس : بو 

ناربراک 2333045(0311) روما  شورف 09132000109  یناگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
رـضاح و یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 
ار ینوزفازور  قیفوت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  میراودیما  هتشاد و  دیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا  یلصا  بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش 
کناب دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت 
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

داشرا و ات  دهد  یمهس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
، رازه رازه  تسا ، هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرـش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دـنک ، شتیادـه 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک 
ای یناهَریم ، شتسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعض  ییاونیب  نتشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

مـصخ لاعتم ، يادـخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ 

رفک زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندـناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام  يرجا  دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیز : دنسم 
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