
هاگشناد یمارگ  نانکراک  هیلک  یملع و  تایه  مرتحم  ياضعا  هجوت  لباق 

مارتحا مالس و  ضرع  اب 
اب ناهفصارنه  هاگشناد  يدارم  زورهب  دیهش  هنسحلا  ضرق  قودنص  دناسر  یم  عالطا  هب  هلیـسونیدب 

دانتسا هب  و  جع ) ) نامز ماما  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  هصاخ  تایانع  مالـسا و  هیلاع  میلاعت  زا  ماهلا 
هرامش تسویپ  هدام 6  یملع و  تایه  ریغ  ياضعا  یمادختسا  همان  نییآ  هرامش 5  تسویپ  هدام 7 

عفر هب  کمکو  هعفنملا  ماع  تامدخ  ماجنا  روظنم  هب  یملع  تایه  ياضعا  یمادختـسا  همان  نییآ   4
يرارطـضا یلام  ییاشگ  هرگ  ناهفـصا و  رنه  هاگـشناد  یملع  تایه  ياضعا  ناـنکراک و  ياـهزاین 

هدـیدرگ لیکـشت  دزمراک  دوس و  تفایرد  نودـب  هدرپس و  تیوضع و  قح  تخادرپ  نودـب  ناـشیا 
.تسا

دنراد يرورض  ماو  هب  زاین  هک  هاگشناد  یمارگ  نانکراک  یملع و  تایه  مرتحم  ياضعا  ساسا  نیا  رب 
نتشاد تروص  رد  تسا ، هدش  لاسرا  تسویپ  هب  هک  قودنص  ییارجا  همان  نییآ  هعلاطم  اب  دنناوت  یم 

زا تالیهست ، زا  هدافتسا  تساوخرد  هئارا  صوصخ  رد  ترورض  رب  انب  همان و  نییآ  رد  جردنم  طیارش 
.دنیامن مادقا  نویساموتا  قیرط 

زورهب دیهـش  هنـسحلا  ضرق  زا  ماو  تساوخرد  مرف   » مان اـب  ضرف  شیپ  يوگلا  تسا  رکذ  هب  مزـال 
، تسا هدـش  هداد  رارق  نانکراک  یملع و  تایه  ياضعا  همه  لباتراک  رد  یمومع  تروص  هب  يدارم »

هتفرـشیپ پیات  تمـسق  هب  دوخ ، تساوخرد  هیلوا  تبث  زا  سپ  دنناوت  یم  مرتحم  نایهاگـشناد  اذل 
« يدارم زورهب  دیهش  هنسحلا  ضرق  زا  ماو  تساوخرد  مرف  ، » ضرف شیپ  يوگلا  تمسق  رد  هتفر و 
رب هوالع  .دـنیامن  لاسرا  لیمکت و  ار  دوخ  تساوخرد  مزال ، تارییغت  ماجنا  اـب  هدومن و  باـختنا  ار 

.تسا هدش  هداد  رارق  هیعالطا  نیا  طبترم  همان  رد  مه  ماو  تساوخرد  هنومن  کی  نیا 
مرف  ) ماو ياـضاقت  مرف  دـنناوت  یم  دوخ  تالیهـست  بیوصت  زا  عـالطا  زا  سپ  یمارگ  نایهاگـشناد 

قودنـص لماع  ریدـم  لباتراک  هب  ار  نآ  ریوصت  هدومن و  لـیمکت  دوخ  نماـض  هارمه  هب  ار  تسویپ )
.دنیامن لاسرا 

ردقنارگ ياه  هزومآ  مالسا و  هیلاع  میلاعت  هب  لمع  ملع و  قیفوت  هک  میهاوخ  یم  لاعتم  راگدرورپ  زا 
ناراکمه هب  رتشیب  یناسر  تمدخ  رد  ار  ام  هدومن و  تیانع  ام  همه  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا 

.دیامرف يرای  مرتحم ،

ناهفصا رنه  هاگشناد  يدارم  زورهب  دیهش  هنسحلا  ضرق  قودنص  هریدم  تایه        
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