
 ،یفابلایخ ،يزاس ینامرآ ، فیرحت ،راکنا ،يزاس مین ود : زادنا ترابع هک دش هداد قیبطت نآرق تایآ اب یعافد مزیناکم7 شهوژپ نیا رد
 :مینک یم افتکا یعافد مزیناکم ود رکذ هب ،هنومن يارب .يزاس ینالقع و یشارت لیلد
:يزاس ینامرآ
. زیچ همه رب طلسم و رایتخا بحاص )نوعرف( :)تاعزان هروس24 هیآ (یلع الامکبر انا
.دننک یم تیعبتراو هدنب ار توغاط يا هدع : ) هدئام هروس60 هیآ(توغاطلادبع
 دراد دوجو تب عون2 .دنزاس یم تب اهنآ زا و دننک یم يزاس ینامرآ ار نارگید ای و دوخ دارفا ینعی دراد يزاس ینامرآ هب هراشا تایآ نیا
.دامج تب و یناسنا تب
الامنودبعت مل :رگید ترابع هب .تسا ررض و عفن ، نآرقهکیلاحرد. دناسر یم ررض و عفن ،تب هک تسا نیاناتسرپ تب ساسحا :دامج تب
 .مکعفنی ال ومکرضی
 ،دورمن دننام یناسنا تب .دننک یم توعد ادخ ربارب رد نایغط هب ار ناسنا هک دنتسه يدارفا یناسنا تب زا روظنم عقاو رد :یناسنا تب
 هروس24 هیآ(یلعالامکبر انا :نوعرف :زادنا ترابع هک تسا هدش هراشا یناسنا تب هب میرک نآرق زا یتایآ رد . ... و ناطیش ،نوعرف
. متسه امش راگدرورپ نم تفگ و:)تاعزان
 ات تشاد نوبز و لیلذ ارشموق )لطاب و غورد تاغیلبت نیا اب و ( :)فرخز هروس54 (نیقسافاموق اوناکمهناهوعاطاف ،هموقفختسا و
.دندوب راکب ان و قساف یمدرم اهنآ هک دندش يو نامرف عیطم همه
.هدرک توغاط یگدنب هک سک نآ و:)هدئام هروس60 هیآ (توغاطلا دبع
:یفابلایخ
 هک ارچ رادم رب ماگ رس کبسناتسمرس نوچمه نیمز رد و باتم رب خر مدرم زا ربکت هب :)نامقل18 (روخفلاتخم لکبحی ال هللا نا
.درادیمن تسود ار یشورف رخف وربکتمفابلایخ چیه دنوادخ
دننک هدافتسا دوخ لایماياضرا ياربیفابلایخ زا دیابن ودنزرو ربکت و دنوش رورغم دوخ هب اهیفابلایخ اب دیابن اهناسناعقاورد

 یسانشناور ملع سوئر زا هک تسا یلئاسم هدش نایب نآرق رد هک یبلاطم هلمجزا .تسا رشب تیبرت و يزاس ناسنا نآرق لوزن ییاهن فده
 وتاساسحارب میقتسم روط هب درف ره رکفت هوحن هکارچ تسا ندیشیدنا هنوگچ ناسنا یگدنز مهم روما زا یکی .دور یم رامش هب
 یعافد ياه مزیناکم زا رگید ترابع هب .دهد یم رارق دوخعاعشلا تحت ار ناسنا تیصخش بیترت نیدب و دراذگ یم ریثات وا ياهدرکلمع
 نیرترثوم زا ، هتفای میمعت و یصاصتخا ياه شزرا زین واهدیابن واهدیاب ، تاداقتعا زا يا هعومجم ناونع هب بهذم .دننک یم هدافتسا
 يزاس مهارف اب زین صاخ طیارش رد و دنک مهارف رمع ياه هظحل رد ار یگدنز يانعم تسا رداق و دور یم رامش هب یناور ياه هاگ هیکت
گنتاگنت طابترا یبهذم شرگن اب میقتسماهاگ هک هکییاههفلوم زا و .دهد تاجن ییانعم یب و قیلعت زا ار درف ،ینییبت ياه هاگ هیکت

 .درک هراشا اه ناسنا یگدنز رد *موهفم و انعم * هلئسم هب ناوت یم دراد

 رب ینتبم ، یقطنم هشیمه ناسنا رکفت هک میبای یم رد مینک یم هعلاطم ناسنا هطیح رد یعافد ياه مزیناکم دروم رد هک یماگنه
 ياه متسیس ریثات تحت ، دنراد هدهع رب ار بارطضا ربارب رد تظافح هفیظو هک یعافد ياه مزیناکم . تسین دنمفده و ینیع ، تیعقاو
 .دشاب هتشاد راجنهبان ای راجنهب درکراک تسا نکمم يراتفر فلتخم

 اب بهذم نتشاد دنهد یم ناشن هکدنا هدش ماجنا ناور تمالس رب بهذم یلامتحا تارثا یسررب فده اب یتاعلاطم ریخا ياهلاس رد
  .دراد سوکعم هطبار نالاسگرزب و ناناوج رد مرج ، لکلا و ردخم داوم فرصم ءوس

 و راگزاسان تالیامت نیب شزاس داجیا ،اه يدنمزاینياضرا ،تیصخش تیمامت ظفح يارب و دنراد یفلتخم عاونا یعافد ياه مزیناکم
 لسوتم یعافد ياه مزیناکم هب دیاب راچان هب یناسنا ره .دنور یم راک هب دنسپان ياه كرحم زا لصاح بارطضا و راشف شهاک و فلاخم
.دنک ظفح ار دوخ تمرح ات دوش

 ناسنا راتفر ،میرک نآرق هاگن زا .تسا هدش ماجنا )تقباطم یسررب ( نآرق تایآ و یعافد ياه مزیناکم نداد قیبطت اب شهوژپ نیا
 زا لیلحت کی هئارا نآ روحم دوش یم ناسنا زا ثحب نآرق رد هک یماگنه دراوم رتشیب رد.تسوا یلیلحت داعبا نیرت مهم زا یکی
 ، دزادرپ یم ناسنا راتفر لیلحت هب میرک نآرق هکیماگنه. تسا ناسنا راتفر رب ) یعافد ياه مزیناکم( رثوم لماوع و تیهام ، یگنوگچ
.دراد ناسنا راتفر فلتخم داعبا هب )یمتسیس(دنم ماظن یهاگن
 یفیک ياوتحم لیلحت .دش هدافتسا یفیک ياوتحم لیلحت زا دوب هارمهییاه تیدودحم اب یمک لیلحت شهوژپ نیا رد هک ییاجنآ زا
 مت و يدنب دک ،يدنم ماظن ،يدنب هقبطياهدنیارف قیرط زا ینتبم ياه هداد ییاوتحم ینهذ ریسفت يارب یقیقحت شور ناوت یم ار
 .تسا هیرظن نومزآ ياج هب يزادرپ هیرظن ،یفیک ياه یگژیو زا یکی نینچمه .تسناد هدش هتخانش ياهوگلا یحارط ای يزاس
 لیلحت .دننک ریسفت یملع شور اب یلو ، ینهذ هنوگ هب ار اه هداد تقیقح و تلاصا دهد یم هزاجا ناققحم هب یفیک ياوتحم لیلحت
 تروص هب دنتسه ناهنپ ای راکشآ هک ارییاهوگلا ای اه مت و دور یم نوتم ینیع ياوتحم ای تاملک زاییوسارف هب یفیک ياوتحم
.دیامزآ یم راکشآ ياوتحم

 يارب مالسا نیبم نید و میرک نآرق هک دوبییاهراکهار و اه هزومآ ، اه هویش زا يا هعومجم ، قیقحت نیا رد هدش رکذ بلاطم
 و هدش هتخادرپ نآ هباهدنیارف ریاس رد نآ میمعت و تایآ رتهب هچره میهفت رد مهم ياهراکهار هلمجزا و الاو رایسب یفادها
 ود یتمالس نیا ، انعم و فده رب ینتبم یگدنز کی نتشاد هارمه هب اهنآ هب لمع و ناور و مسج تشادهب تمالس رب نینچمه
 نیا ، نآرق ياه هزومآ هب هنیمز نیا ردنادنم هقالع و نایوجشناد تسا دیما .درک دهاوخ نیمضت ار ) یناور و ینامسج(یهجو
. دنیامن هدافتسا مولع قیبطت رد دنمشزرا هنیجنگ و عبنم

.1383 ،میرک نآرق فراعم و مولع رشن زکرم ؛دحوم یجلخ هللا ناما ،میرک نآرق رد یسانشناور
.146 ص ،2 ج ،مجنپ پاچ ،1384 ،دنمجرا رشن ،نارهت ،ناراکمه و یعیفر ،یسانشناور هنیمز ؛ ناراکمه ولاتیر،نوسنیکتا
هورگ،يرتکد همان نایاپ ،ناور تشادهب اب تایصوصخ نیا هطبار و یبهذم دارفا ياه یگژیو شجنس سایقم تخاس،)1379(،م،يرازلگ
.ییابطابط همالع هاگشناد ، یناسنا مولع و تایبداهدکشناد،یسانشناور
.ییابطابط همالع هاگشناد تاراشتنا ،مراهچ پاچ ،بتاکم هاگدید زا لماک ناسنا يامیس،)1376(،هللادبع،يرصن

نآرق رد یعافد ياه مزیناکم یخرب زا يدهاوش یسررب
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