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 چكيدُ 

١ب ًٝٞيشصداي ٗؼٜٞي خبٗؼ٠ ٝخبٙ ًؼبٛی اػت ٠ً اص  اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اصٌٜٗشاكضايؾ كوبي ػجض خب٠ٛ ي دّ

 . ٛيٌی ١ب كبك٠ٔ ُشكت٠ اٛذ

٢ٛی اص ٌٜٗش ثبسؽ هٌشات صالّ ثبساٙ ث٠ ػشصٗيٚ خبٙ ٢ٌُٜبس اػت ٠ً ؿؼ٠ٔ ١بي ٗؼليت سا خبٗٞؽ ٗی ػبصد ٝث٠ 

 . ُؼتشؽ تيشُی ١بي هٔجؾ پبيبٙ ٗی ثخـذ

ػبيش كشاين اٗتيبصي ثضسٍ ثخـيذٟ اػت ٠٘١ٝ ي  چٜيٚ ٝيظُی ١بي اػت ٠ً ايٚ دٝ كشيو٠ ي ٛٞساٛی سا ثش

ؿ٢شٝٛذاٙ خبٗؼ٠، ث٠ خلٞف هـش داٛـِب١ی، ٗؼئٜٞٓذ ٠ً ثشاي احيبي ايٚ دٝ كشيو٠ ث٠ پبخيضٛذ ٝث٠ ٗشح٠ٔ ي اخشا 

ايٚ ٗوب٠ٓ ثب ١ذف آٗٞصؽ تشؿيت، تشٝيح ٝتٞػؼ٠ ي كش١َٜ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اصٌٜٗش دس ٗحيي ١بي .دس آٝسٛذ

 داٛـِبٟ ١ب ٝثخؾ ١بي تأثيش ُزاس دس خبٗؼ٠ ٝ دس پبيبٙ ايٚ ٗوب٠ٓ پظ١ٝـی ٛحٟٞ ي كش١ِٜی اص خ٠ٔ٘ 

ٗؼئٞٓيت پزيشي دس صٛذُی ٝ ؿشايي پزيشكتٚ آٙ دس ٗحيي ١ب ٝ ٌٗبٙ ١ب اص خ٠ٔ٘ داٛـِبٟ ٝ آداة تشٝيح ٝ تئيؾ 

 . ٝظيل٠ ي اػالٗی اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش سا اسائ٠ ٛ٘ٞدٟ اػت
  

 اي  خب٠ًٛتبث: رٍش تحقيق

 
 

 : خالصِ

ٗب اٛؼبٙ ١ب دس صٛذُی خٞد ٝٗـبسًت ١ب ي٘بٙ الص٠ٗ ي خٞد ٗی داٛيٖ ٠ً ٛحٞي اداسٟ ًشدٙ آٙ سا ث٠ خٞثی ثذاٛيٖ  

٠ً آٙ ١ٖ يي اكْ صيش ثٜبيی سا ٗی ًٔجذ ٝ ٗحتٞاي ايٚ ٗوب٠ٓ پظ١ٝـی ٛحٟٞ ي ٗؼئٞٓيت پزيشي دس صٛذُی ٝ 

ص خ٠ٔ٘ داٛـِبٟ ٝ آداة تشٝيح ٝتجٔيؾ ٝظيل٠ ي اػالٗی اٗش ث٠ ٗؼشٝف ؿشايي پزيشكتٚ آٙ دس ٗحيي ١ب ٝ ٌٗبٙ ١ب ا

 . ايٖ ٢ٛٝی اص ٌٜٗش سا تٜظيٖ ٛ٘ٞدٟ

 

 

 

 

 :هقدهِ

                                                
1
ـِبٟ آصاد اػالٗی ٝاحذ كالٝسخبٙ -   دٛا
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ٗوذ٠ٗ ي ُؼتشؽ تٞحيذٝ تحليْ ٗؼشكت كحيح اص خذا . . ثؼثت پيبٗجشاٙ ٝ دػٞت اٝٓيبءخذا ٝ ؿ٢بدت ٗشداٙ حن

 . ٝػبٖٓ اػت

ت٘بٗی تؼبٓيٖ اٛجيبءٝ ت٢زيت ١ب ثشاي ٛدبت ثـش اص تبسيٌی ١ب ٝ ٝسٝد اٛؼبٙ ث٠ ٛٞساػت ٝٛٞس خض حن تؼبٓی ٛيؼت، 

 اػبع خ٢بد سا اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش اػتٞاس . پبي٠ ديٚ سا اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش ٗحٌٖ ٗی ًٜذ

 . شدٕ ثبؿذی ًٜذ، ٠٘١ ي تالؽ ١ب ثبيذ دس خ٢ت تل٢يٖ ايٚ ٢ٖٗ ث٠ ٗٗ 

١ذف اص اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اص ٌٜٗش هذيت ثب ػ٠ٌٔ ي ٛبكبٓحبٙ ٝثذاٙ اػت ٝتشٝيح ايٚ ٝاخت ا٢ٓی دس خبٗؼ٠ 

ٗبٛغ اص تؼٔي آٛبٙ خٞا١ذ ؿذ ٝثشاي ايٚ ٜٗظٞس ثبيذ ثب ث٢شٟ ُشكتٚ اص دسى ٝثيٜؾ ػ٘ين ديٜی ٝػيبػی، ٌٜٗشات 

 . خٌش ٛبى ؿٜبػبيی ؿذٟ ٝ ث٠ ٗشدٕ ٗؼشكی ؿٞد

ا١٘يت ايٚ كشيو٠ ي . ث٢تشيٚ خٟٔٞ ١بي اخالم اخت٘بػی دس اػالٕ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش اػت يٌی اص

ٗوذع دس اػالٕ، ث٠ دٓيْ ٛوؾ پبي٠ ايی ٝاػالٗی آٙ دس تحون ػبيش احٌبٕ ٝدػتٞسات ديٜی اخشاي آٙ، تحون ديٚ 

 . ٝتشى آٙ، كشاٗٞؿی ًٖٝ سِٛی آٗٞصٟ ١بي ديٜی سادس پی داسد

ٌی اص ٗؼبئْ ٢ٖٗ ٝاػبػی اٗشٝصٟ ثبص خٞاٛی ٝ تٌجين ٗجبٛی اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش دس دٛيبي اص ايٚ سٝ ي

 . ٗذسٛيت٠ ٝاخشاي آٙ دس ٗشاًض ػٔ٘ی ٝ داٛـِب١ی اػت

اص آٛدبيی ٠ً ايٚ كشيو٠ ٛوؾ ٢ٗ٘ی دس كشايٜذ سؿذ ػٔ٘ی ٝٗز١جی داٛـدٞيبٙ داسدٝٓزا دس ساػتبي ؿٜبػبيی 

ی ػذٕ اخشاي ٗٞكن  بصي اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش دس داٛـِبٟ ١ب ٝ آػيت ؿٜبػسا١ٌبس١بي ػ٘ٔی پيبدٟ ػ

ٝتالؽ ثشاي سػيذٙ ث٠ يي هبٓت اخشا ًٝؼت ٛظشيبت ٝ تدشثيبت كبحت ٛظشاٙ ٝؿٜبػبيی ؿيٟٞ ١بي استجبًی ٝ 

 . ٝيظُی ١بي اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اص ٌٜٗش دس داٛـِب ٟ ١ب سا ٗٞسد ١ذف هشاس دادٟ ايٖ

ٞاْٗ ٗذيشيتی داٛـِبٟ ١ب ٝ تـٌْ ١بي تبثيش ُزاس دس كشايٜذ حشًت داٛـدٞيی دس احيبي اٗش ث٠ ٗؼشٝف تل٘ي٘بت ػ

 . ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش، سا١ِـبي ٜٗبػجی ثشاي دػتيبثی ػ٘ٔی اخشاي اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش خٞا١ذ ثٞد

ٗی ؿٞد ٝ حوبين سا سٝؿٚ  سػبيت ايٚ ٝظيل٠ ٗٞخت ثشپبيی ٝاخجبت، ثوبي ديٚ، ُشكتٚ حن ػت٘ذيذٟ اص ػتِ٘ش

 . ػبخت٠، ثذػت ١ب سا اص ثيٚ ٗی ثشد ٝ ثذػت ُزاساٙ سا سػٞا ًشدٟ ٝ ٗبٛؼی ثشاي تحشيق حوبين ديٚ ٗی ُشدد

 : دس خٌج٠ ٢ٛح آجالؿ٠ ٗی كشٗبيذ( ع)اٗيشآٜ٘ٞٗيٚ ػٔی

 . اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اص ٌٜٗش دس ٗويبع ٝػيغ ٝ ػ٘ٞٗی حتی اص خ٢بد ثبالتش اػت

 . ٗش ث٠ ٗؼشٝف، تٌٔيق ١٘يـِی ٗؼٔ٘بٙ ١بػتٗؼئ٠ٔ ي ا

خبٗؼ٠ ي اػالٗی ثب ػْ٘ ث٠ آٙ اػت ٠ً صٛذٟ ٗی ٗبٛذ، هٞإ ٝ دٝإ حٌٞٗت اػالٗی ث٠ آٙ ٝاثؼت٠ اػت ٝ ٝظيل٠ ي 

ٝدس ايٚ ثبسٟ ٗؼئٞٓيت ١بيی ثش ػ٢ذٟ . دػتِبٟ حٌٞٗتی ايٚ اػت ٠ً اص آٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٛب١ی اص ٌٜٗش دكبع ًٜذ

 . ذ ٠ً ثبيذ ثب آٙ ١ب آؿٜب ؿذؿ٢شٝٛذاٙ ٗی ثبؿ

 . اثتذاثشاي ؿ٢شٝٛذ ٗؼئّٞ ثبيذ ثب ٝاطٟ ي ٗؼئٞٓيت پزيشي آؿٜب ؿذ
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 هسئَليت پذيزي چيست؟ 

. پزيشي پبػخِٞثٞدٙ كشد دس ثشاثش اؿخبف ٝ ٗحيي اػت ٗؼٜبي ٗؼئٞٓيت. پزيشي پبػخِٞيی اػت ٜٗظٞساصٗؼئٞٓيت

د١ذ  بدي، كش١ِٜی ٝ ػيبػی ثبيذ دس ثشاثش ًبس١بيی ٠ً اٛدبٕ ٗی١ش اٛؼبٛی دس ١ش ػٚ، ٗوبٕ، ٗٞهؼيت اخت٘بػی، اهتل

سكتبس١بًٝبس١بي خٞدٗؼئٞٓيت ٛـبٙ ٛ٘ی د١ٜذ   ًؼبٛی ٠ً دس ثشاثش. د١ذ پبػخِٞ ثبؿٜذ ٝ سكتبس١بيی ٠ً ٛـبٙ ٗی

تلبٝت ؿذٙ دس ثشاثش  ٗؼئٞٓيتی يب ثی ثی يٌی اصػٞاْٗ ػ٘ذٟ . ؿٞٛذ يبثی تلبٝت خٞاٛذٟ ٗی اؿخبف ؿيش ٗؼئّٞ

ٛبپزيشي ثبيذساٟ  ثشاي دٝسي ًشدٙ اص ثی تلبٝت ٝ ٗؼئٞٓيت . پزيشي اػت سكتبس١ب ٝ ًبس١ب يبد ِٛشكتٚ ٗؼئٞٓيت

 . ثشاي ٗؼئّٞ ؿذٙ دسثشاثشًبس١بٝسكتبس١بي٘بٙ الصٕ اػت ايٚ ؿشايي ساثذاٛيٖ. ٗؼئّٞ ٝپبػخِٞ ؿذٙ سا آٗٞخت
 

 : شٌبخت خَد

 . ٜٗظٞساصؿٜبخت خٞدتٞخ٠ ث٠ ٝيظُی ١بيی اػت ٠ً ١شكشد داساي آٙ اػت
 

 : شٌبخت هَقعيتْب

 . ٗولٞد اصؿٜبخت ٗٞهؼيت٢ب آٙ اػت ٠ً ١شكشد ثبيذ ؿٜبخت ٝآُب١ی اص ٗٞهؼيتی ٠ً دسآٙ هشاس داسد ث٠ دػت آٝسد
 

 : شٌبخت كبر يب رفتبر

٠ ث٠ ؿٜبخت خٞد ؿٜبخت ٗٞهؼيت٢ب، ًبس يب سكتبسي سا ٜٗظٞس اص ؿٜبخت ًبس يب سكتبسآٙ اػت ٠ً ١ش ؿخق ثبيذثبتٞخ

 . ٠ً ٜٗبػت اػت تـخيق دادٟ ٝاٛدبٕ د١ذ

اُش١شيي اصاكشاد، چ٠ اكشاد ًٖ ػٚ ٝػبّ ٝاكشاد ثضسُؼبّ ثتٞاٜٛذ خٞدؿبٙ سا ثـٜبػٜذ ٝثذاٜٛذ ٠ً دس چ٠ ٗٞهؼيتی 

ٕ د١ٜذ ٛـبٙ ٗی د١ذ ٠ً ٗؼئّٞ ثٞدٟ هشاس داسٛذ ٝ سكتبسًٝبس ٗٞسد ٛيبص يب ٗشثٞى ث٠ ١٘بٙ ٗٞهؼيت خٞد سا اٛدب

 . ٗؼئٞٓيت پزيش ١ؼتٜذ

صٛذُی ًشدٙ اٛؼبٙ ١ب دس ًٜبس ١ٖ يي خبٗؼ٠ سا تـٌيْ ٗی د١ذ ١ٝش كشد سا ٠ً دس يي ؿ٢ش صٛذُی ٗی ًٜذ سايي 

 . ٝثشاي ث٢تشٝ ساحت صٛذُی ًشدٙ دسًٜبس ١ٖ ثبيذ ٗؼئٞٓيت پزيش ثبؿذ. ؿ٢شٝٛذ ٗی ٛبٜٗذ

١شًغ ث٠ ًشيوی ثبيذ ث٠ ٝظبيق ؿـٔی ٝاٛؼبٛی خٞد ث٠ خٞثی ػْ٘ ًٜذ ٝ ثبيذ دس هجبّ خبٗؼ٠، اًشاكيبٙ، ٗحيي 

خذاٝٛذ ١ٖ دس ايٚ ٗٞسد ث٠ ١ش كشد ُٝش١ٝی ٗؼئٞٓيت ١بيی ٝاُزاس . صٛذُی ٝسكتبس١بي خٞد احؼبع ٗؼئٞٓيت ًٜذ

 : ٛ٘ٞدٟ اص خ٠ٔ٘
 

 : داًبيبى ٍداًشوٌداى هسئَليت

 . خذا اص ٗشدٕ ٛبداٙ ػ٢ذ ِٛشكت ٠ً ثيبٗٞصٛذ تب آ٠ٌٛ اص داٛبيبٙ ػ٢ذ ُشكت آٗٞصؽ د١ٜذ 
 

 : هسئَليت عْد ٍ ٍعدُ دادى
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 . ًؼی ٠ً چيضي اص اٝ خٞاػت٠ ٗی ؿٞد تب صٗبٛی ٠ً ٝػذٟ ٛذادٟ اػت آصاد اػت
 

 : هسئَليت تَاًگزاى

ديِشاٙ ػٞد ثشػبٜٛذ، تب آِٛبٟ ٠ً ثجخـٜذ ٛؼ٘ت٢ب خذا ث٠ ػذٟ ايی اص ثٜذُبٙ خٞد ٛؼ٘ت ١بي خبكی ثخـيذٟ، تب ث٠ 

 . ٗبٛذ ٝ ١ش ُبٟ اص ثخـؾ دسيؾ ًٜٜذ، ٛؼ٘ت٢ب سا اص دػتـبٙ ُشكت٠ ٝ ث٠ ديِشاٙ خٞا١ذ داد دس دػتـبٙ ثبهی ٗی
 

 : هسئَليت رّبزي

دس٠٘١ ٗٞاهغ حبً٘بٙ اػالٗی پبػجبٙ خذادسصٗيٚ ١ؼتٜذ ٝثبيذ ث٠ ت٘بٕ ُشٟٝ ٝاهـبس ٗشدٕ سػيذُی ٛ٘بيٜذ ٝػذآت سا 

 . ثشهشاس ٛ٘بيٜذ

١شًؼی ث٠ ػٜٞاٙ ػوٞي اص خبٛٞادٟ ي اٛؼبٛی دس هجبّ ػبيش اٛؼبٙ ١بٝ ١ٜ٘ٞػبٙ ٝظبيق ٝٗؼئٞٓيت٢بي اخالهی 

 . خبكی ثشػ٢ذٟ داسد

اػالٕ ثب تبًيذ ثش ايٚ ٠ُٛٞ اص ٗؼبؿشت ١ب حذٝد ٝچبس چٞث٠ ي ًٔی سٝاثي ٝاخالم ٗؼٔ٘بٛبٙ سا ٗـخق ًشدٟ 

 . اػت
 

 :ت هسئَليت پذيزي درداًشگبُاّويت رسبل

١ش چ٠ آِٟٞ ١بي تذسيغ داٛـدٞ حّٞ ٗحٞس ثبؿذ ٝداٛـدٞ ؿشايي ٗٞخٞد دس داٛـِبٟ سا ثشاي ػوٞيت دس تـٌْ 

١بي ٗثجت اسصيبثی ًٜذ ١ٝشچ٠ ثيٚ ديذُبٟ ١بي خٞد ثبٛظبٕ ػيبػی ٝاخت٘بػی احؼبع يٌپبسچِی ثيـتشي داؿت٠ 

 . ٗی يبثذثبؿذ ٗـبسًت ٝٗؼئٞٓيت پزيشي ١ٖ اكضايؾ 

ٗـبسًت داٛـدٞيی ٛوؾ ٢ٗ٘ی دس دًٗٞشاتيي ؿذٙ حيبى اخت٘بػی داٛـِبٟ ايلب ٗی ًٜذ ٝ ث٠ تجغ آٙ دس سؿذ ٝ 

اػتالي دًٗٞشاػی دس ٛظبٕ اخت٘بع ثضسُتش ٗٞثش اػت ٝ ٓزا ثبيذ ث٢بي ثيـتشي ث٠ آٙ دادٟ ؿٞد ٝ ثبيذ ثشاي اص اٛضٝا 

ی ٝٗؼئٞٓيت پزيشي ثيٚ داٛـدٞيبٙ سا داساي ا١٘يت ٝيظٟ خبسج ًشدٙ هـش تحليْ ًشدٟ خبٗؼ٠ ٗـبسًت اخت٘بػ

 . هٔ٘ذاد ًشد

دًٗٞشاػی دس ٗؼٜب ١٘بٙ آصادي ثيبٙ ٝآصادي سكتبس اػت، آٔخلٞف . اٗشٝصٟ داٛـدٞيبٙ ًبٓت دًٗٞشاػی ١ؼتٜذ

ٞا١ی خٞ دؿٜ٘بٙ اػالٕ ث٠ داٛـِبٟ ١ب ثب ؿيٟٞ ١بي ٗختٔلی ساٟ، پيذا ٗی ًٜٜذ ٝثب ٛبٕ دًٗٞشاػی ٝكشيبد آصادي خ

 . تب اصايٚ ًشين ٛظبٕ اػالٗی سا دس ار١بٙ ػٕ٘ٞ ًـٞس١ب ثذ خٟٔٞ د١ٜذ. داٛـِبٟ ١ب سا ٗتـٜح ٗی ًٜٜذ

سٝئؼبي داٛـِبٟ ١ب ثشاي خُٔٞيشي اص ايٚ ٗـٌالت ثبيذ آُب١ب٠ٛ سكتبس ًٜٜذ، تبٗبٛغ ٝسٝد ٜٗبكويٚ دس ثيٚ داٛـدٞيبٙ 

 . ؿٞٛذ

، اػتبداٙ، داٛـدٞيبٙ ٝت٘بٗی اٛؼب٢ٛب ث٠ اٗشث٠ سؤػبذيِش ثبيذ ثشاي ث٢تش ؿذٙ ؿشايي ٝحلظ آساٗؾ دس ثيٚ يٌ

 . ٗؼشٝف ٢ٛٝی اصٌٜٗش ثيـتشاص پيؾ ا١٘يت د١ٜذ
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 :اهز بِ هعزٍف ٍ ًْی اس هٌكز

اٗش ث٠ ٗؼشٝف ث٠ ٗؼٜبي اٗش ًشدٙ يٌذيِش ث٠ خٞثی ٝٛيٌی ١ب اص خ٠ٔ٘ ٝظبيق ديٜی ١٘بٜٛذ ثشپبداؿتٚ ٛ٘بص، 

تب خذاٝٛذ ث٠ ٗٞخت اٛدبٕ ايٚ اػ٘بّ ٗب سا ٗٞسد سح٘ت خٞيؾ . . پشداختٚ صًبت، اًبػت اص خذا ٝ سػٞٓؾ ٝ

 . هشاسد١ذ

 . اػت. . ضًشدٙ اص ًلش، كؼبد، كحـب ٌٜٝٗشات ٢ٛٝٝی اصٌٜٗش١ٖ ث٠ ٗؼٜبي دٝسي ًشدٙ اصُٜبٟ ٝثذي ١ب ٝ پش١ي

 

 :اّويت ٍ جبيگبُ اهز بِ هعزٍف ًٍْی اس هٌكز

اهتوبي اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اص ٌٜٗشايٚ اػت ٠ً ١ش چ٠ ثشاي خٞد ٗی پؼٜذيذ ثشاي ديِشاٙ ٛيض ثپؼٜذيذ ٝثبيذ ث٠ 

يبد داؿت٠ ثبؿيذ ٠ً اٛؼبٙ دس اٛدبٕ ٗؼشٝف ٝػْ٘ ث٠ آٙ خٞد خٞاٟ، خٞد ثيٚ ٝٗـشٝس ٛـٞد خٞثی ١ب ٝ كوبيْ سا 

د ٛذاٛذ ث٠ٌٔ ثٌٞؿذ خٞثی ١ب سا دس ػٌح خبٗؼ٠ ت٢ٜب ثشاي خٞد ٛخٞا١ذ ٝدٝسي ٝپش١يض اص صؿتی ١ب سا ٗختق خٞ

 . ٝخ٢بٙ ُؼتشؽ د١ذ ٝصؿتی ١ب ٝثذي ١ب سادس خبيی ٠ً ٗی ثيٜذ اص ثيٚ ثجشد

١يچ ٗؼٔ٘بٛی ٛ٘ی تٞاٛذ كوي ث٠ دٛجبّ خيش خٞد ثبؿذ ث٠ٌٔ ثشاٝ ٝاخت اػت ٠ً ديِشاٙ سا ٛيض ث٠ خيش كشاخٞاٛذ ٝاص 

 . ؿش آُبٟ ػبصد

 . ٢تشيٚ ٝصيجبتشيٚ ٛـب٠ٛ ا١ت٘بٕ ث٠ اٗٞس خٔن ٝتٞخ٠ ث٠ ٗؼبئْ ٗؼٔ٘بٛبٙ اػتاٗشث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اص ٌٜٗش ث

اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اص ٌٜٗش، يؼٜی دس ثشاثش ديِشاٙ احؼبع ٗؼئٞٓيت ًشدٙ ٝ دؿذؿ٠ ١ذايت ٝاسؿبد ديِشاٙ سا 

 . ٜـيٜيٖداؿتٚ ١ِٜٝبٗی ٠ً ٗی ثيٜيٖ ديِشاٙ دس حبّ اكتبدٙ دس چبٟ هالٓت ٝ ؿوبٝت اٛذ، ػبًت ٝ خبٗٞؽ ٛ

 . اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اص ٌٜٗش ١٘بٙ احؼبع ٗؼئٞٓيت دس ثشاثش حويوت اػت

 : هشآٙ ًشيٖ اص صثبٙ حوشت ٓو٘بٙ خٌبة ث٠ كشصٛذؽ ٗی كشٗبيذ

 . ٛ٘بص سا ثشپب داس ٝ اٗشث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اص ٌٜٗش ًٚ ٝدس ثشاثش ٗلبئجی ٠ً ث٠ تٞ ٗی سػذ ؿٌيجب ثبؽ! پؼشٕ 

ت ٗتؼذد ٝٗتٜٞػی، ايٚ ٝظيل٠ اخت٘بػی ديٜی ٝػيبػی سا ٗٞسد تأًيذ هشاس دادٟ، اثؼبد آيبت ٝسٝايبت ثؼيبسي اص خ٢ب

 . ٗختٔق آٙ سا ُٞؿضد ًشدٟ اٛذ، ػٔت ثشتشي اٗت اػالٗی ثش ػبيش اٗت ١ب ػْ٘ ث٠ ١٘يٚ كشيو٠ داٛؼت٠ ؿذٟ اػت

ی ١ؼتٜذ٠ً ث٠ ايٚ دٝ ػْ٘ ًؼبٛی ٠ً اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش ٗی ًٜٜذ، ٛضد خذاٝٛذ، ؿشيلتش ٝ ػضيضتش اصًؼبٛ

 . ٛ٘ی ًٜٜذ

ًؼبٛی ٠ً اص ٠٘١ ثيـتش اٗشث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اصٌٜٗش ًٜٜذ ًٝؼبٛی ٠ً اص ٠٘١ ثيـتش دس ثشاثش : كشٗٞدٟ( ف)پيبٗجش اًشٕ 

 . خذاٝٛذ توٞا داسٛذ ٝٛؼجت ث٠ ٗـيئت اٝ ساهی تشاص ديِشاٙ اٛذ ث٢تشيٚ ٗشدٗبٙ ١ؼتٜذ

ًؼی ٠ً ٗؼشٝف ٝ . ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اص ٌٜٗش ؿٜبخت ٗؼشٝف ٌٜٝٗش اػتيٌی اص ٢ٗ٘تشيٚ ٝسٝؿٚ تشيٚ ؿشايي اٗش

ٌٜٗش ساٛـٜبػذ ٛ٘ی تٞاٛذ ث٠ ٗؼشٝف اٗش ٝاص ٌٜٗش ٢ٛی ٛ٘بيذ، دٝٗيٚ ؿشى آٙ احت٘بّ تأثيش آٙ اػت، صيشا ١ذف 
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ًجيؼی اػت ٠ً اُش دس خبيی . ١ب ٝخُٔٞيشي اص ٝهٞع ٌٜٗش١ب ٝيب سكغ آ٢ٛبػت اكٔی ايٚ كشيو٠ تحون ٗؼشٝف

 . ت٘بّ تأثيش ُزاسي ٛذاؿت٠ ثبؿذ ٗبٛجبيذ ث٠ دٓيْ آٙ ٠ً ثؼوی ٗٞاهغ اثش ٗثجت ٛذاد ايٚ ٝظيل٠ سا تشى ًشداح

اُشكشد يب ػبصٗبٛی خٞدؽ ٗتٞخ٠ خٌب ٝاؿتجبٟ خٞيـتٚ ؿذ ٝدس كذد اكالح ثش آٗذ ٛيبص ث٠ اٗشث٠ ٗؼشٝف ديِشاٙ 

ٗؼشٝف ًشدٟ اٛذ ٝٛيبص ث٠ اٗش ديِشاٙ ٛذاسٛذ، ٛيؼت چٞٙ دس حويوت دس چٜيٚ ٗٞاسدي آٙ اكشاد خٞدؿبٙ سا اٗشث٠ 

 . اٛذ حتی ثشخی اص كو٢ب ٛظيش كبحت خٞا١ش دس چٜيٚ ٗٞاسدي حٌٖ ث٠ حشٗت اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اصٌٜٗش دادٟ

ث٠ تؼجيشي ديِشايٚ كشيو٠ ٗشثٞى . اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اصٌٜٗش يٌی اص ٝظبيق ؿ٢شٝٛذي ٝاخت٘بػی ٗؼٔ٘بٛبٙ اػت

ث٠ حيبت اخت٘بػی اػت ٠ٛٝ صٛذُی خلٞكی ٝكشدي، ثٜبثشيٚ ثبيذ اص ًـبٛذٙ آٙ ث٠ حشيٖ خلٞكی اكشاد ث٠ ؿذت 

 . ٗشتٌت ٌٜٗش ؿذٟ ٝٗؼشٝف سا ثبص ُزاسيٖ ٢ٛبيت خ٢ْ اػت ٠ً ثشاي اٗشث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اص ٌٜٗش خٞد. پش١يض ًشد

ًؼبٛی ٠ً ث٠ حشيٖ خلٞكی اكشاد تدبٝص ًشدٟ ٝ ٢ٛبٛخب٠ٛ ر١ٚ ٝصٛذُی آٛبٙ سا اكـبء ٗی ًٜٜذ، ثبيذ ثذاٜٛذ ٠ً خٞد 

اػالٕ ٠ٛ ت٢ٜب ث٠ ٗب اخبصٟ ي ايٚ ًبس ساٛذادٟ ث٠ٌٔ تٞكي٠ ١بي كشاٝاٛی ث٠ پشدٟ پٞؿی . ٗشتٌت ٌٜٗشي ثضسٍ ؿذٟ اٛذ

 . تًشدٟ اػ
 

 :فَايد اهز بِ هعزٍف ٍ ًْى اس هٌكز

١ش ًؼى ٌٗبثن ٝػؼت دايشٟ اًالػبت ٝ ٗيضاٙ ٗؼٔٞٗبتى ٠ً داسد، كٞائذ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛى اص ٌٜٗش سا دسيبكت٠ ٝ 

توشّة ث٠ دسُبٟ ا٢ٓى ٝ آٗشصؽ ُٜب١بٙ ٝ اخش ٝ ثٞاة : اُخشٝى ٝ دٛيٞى آٙ ٗبٜٛذاُش ثخٞا١يٖ ٠٘١ ث٘شات . ٗى ك٢٘ذ

كشاٝاٙ، ٛظبست دس اخشاى حذٝد ٝ هٞاٛيٚ، ح٘بيت اص حوٞم هؼلب ٝ ثيٜٞايبٙ، ِٛب١ذاسى ثيچبسُبٙ ٝ اكتبدُبٙ، 

٠ ٝ ػبٕ ت٢زيت اخالم ٝ ثؼي ٝ تٞػؼ٠ ػٖٔ ٝ كش١َٜ، پيـشكت كٜبيغ ٝ اختشاػبت، تأػيغ ػبصٗب٢ٛبى خيشيّ

آٜ٘لؼ٠، ػ٘شاٙ ثالد ٝ ؿ٢شػتب٢ٛب، تأٗيٚ ػذآت اخت٘بػى ٝ خذٗبت ٛٞػى، ٛيًٌٞبسى ٝ احيبء حغ تؼبٝت ٝ 

١ٌ٘بسى، ػؼى دس هوبى حٞائح ٝ اٛتظبٕ اٗٞس ًؼت ٝ ٗؼبٗالت، دادسػى ث٠ ػت٘ذيذُبٙ ٝ ٜٗغ صٗبٗذاساٙ ٝ اسثبة 

خُٔٞيشى اص كحـبء ٝ ٌٜٗشات ٝ كذ١ب كبيذٟ ديِش  ٜٗبكت ٝ ٗـبؿْ اص تدجّش ٝ ػتٌ٘بسى ٝ توييغ حوٞم اكشاد ٝ

 سا احلبء ٛ٘ٞدٟ

 : ذبيكشٗٗی ٠ً ( ع)اص اٗبٕ ثبهش  سٝايت ؿذٟ حذيث 

اّٙ األٗش ثبٓ٘ؼشٝف ٝا٢ٜٓى ػٚ آٌٜ٘ش ػجيْ األٛجيبء ٢ٜٗٝبج آلٔحبء كشيوة ػظي٘ة ث٢ب توبٕ آلشائن ٝتأٗٚ آ٘زا١ت »

 . «ٝتحّْ آٌ٘بػت ٝتشدّ آ٘ظبٖٓ ٝتؼّ٘ش األسم ٝيٜتلق ٗٚ األػذاء ٝيؼتويٖ األٗش

ٝاخت ثضسُى اػت ٠ً . ؼتِبٙ اػتاٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛى اص ٌٜٗش، ساٟ پيـ٘جشاٙ ٝ ًشيو٠ سٝؿٚ كٔحب ٝ ؿبي»: يؼٜى

پبى داؿت٠ ٗى ؿٞد ٝ سا٢١ب اٗٚ، ٝ ًؼج٢ب حالّ ٗى ُشدد ٝ اٗٞاّ ٝ حوٞهى ٠ً ث٠ ػتٖ ٠ ث٠ ػجت آٙ ٝاخجبت ديِش ث

ٝ ؿلت ُشكت٠ ؿذٟ ث٠ كبحجبٛؾ سدّ ٗى ؿٞد ٝ صٗيٚ، ٗؼ٘ٞس ٝ آثبد ٗى ُشدد ٝ اص دؿٜ٘بٙ اٛتوبٕ ُشكت٠ ٗى ؿٞد ٝ 

 . «شددًبس١ب ساػت ٝ ٗؼتويٖ ٗى ُ

http://www.saafi.net/node/253
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 :شزايط آهزيي بِ هعزٍف ًٍبّيبى اس هٌكز

 : بصيزت ٍ آگبّی -

 . ًؼی ٠ً اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش ٗی ًٜذ ثبيذ ٗؼشٝف سا ثـٜبػذ ٝ ؿيٟٞ آٙ سا ١ٖ ثذاٛذ

 : بب ارادُ ببشد -

ًؼی ٠ً ثٜب داسد ث٠ ٝظيل٠ ي ٢ٖٗ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش ػْ٘ ًٜذ ٛجبيذ ًبس خٞد سا ثش اػبع ه٢ش ٝكٔح 

 . ٗشدٕ تٜظيٖ ًٜذ

 . اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش ٛيبص ث٠ ػضٕ ٝ اسادٟ هٞي داسد: هشآٙ ٗی كشٗبيذ

 : بزاي خدا ببشد -

 هشآٙ . ة ػيبػی، ػوذٟ ي دسٝٛی ٝ ًي٠ٜ ٝ اٛتوبٕ ٛجبؿذاُش آٗش اٛتوبدي ٗی ًٜذ ثش اػبع ػٔيو٠ ي ؿخلی، حض

 (85ػٞسٟ تٞث٠ آي٠ . )سيـ٠ ي ثؼوی اص اٛتوبد١ب ٗؼبئْ ؿخلی اػت: ٗی كشٗبيذ

اُش اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اص ٌٜٗش ثشاي خذا ثبؿذ ٝ ٗؼبئْ هجي٠ٔ اي، ٗحٔی، كٜلی، حضثی، اهٔي٘ی، ٛظادي ٝ صثبٛی دس 

 . آٙ ٛجبؿذ ٗٞثشتش اػت

كبف ثش دّ كبف ٗی ٛـيٜذ ٝٓی اُش حشف ١٘شاٟ ثب اؿشام ديِشي ثبؿذ ٝيب ؿٜٞٛذٟ سٝح ػبٓ٘ی  صيشا حشف

ٛـب٠ٛ ي اخالف آٙ اػت ٠ً تٞهغ پبداؽ ٝ تـٌش اص . ٛذاؿت٠ ثبؿذ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش اثش ٛخٞا١ذ داؿت

 . ًؼی ٛذاؿت٠ ثبؿيٖ ٝ ٛخٞا١يٖ دس ثشاثش ًبس اص ٗب ػتبيؾ ؿٞد

 :حيِ ي قَي داشتيسعِ صدر ٍ رٍ -

١٘يٚ ٠ً حوشت ٗٞػی ٗبٗٞس تجٔيؾ ؿذ اص خذاٝٛذ سٝح ثضسٍ ٝ ػؼ٠ ي كذس خٞاػت خذاٝٛذ دػبي اٝ سا 

 . ٗؼتدبة ًشد ٓزا ٗٞػی ثب سٝحي٠ اي هٞي ث٠ ػشاؽ كشػٞٙ سكت

ٕ ايؼتبدٟ ًؼی ٠ً اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش ٗی ًٜذ دس ثشاثش ت٘بيالت ٗشد. اٗش ٝ ٢ٛی ثذٝٙ سٝحي٠ اٌٗبٙ ٛذاسد

آٗش اُش ػؼ٠ ي كذس ٛذاؿت٠ ثبؿذ ثب يٌی . اػت ٝ ه٢شا اص ٛبحي٠ ي ثؼوی ٗشدٕ ٗٞسد ٛب ٢ٗشثبٛی هشاس خٞا١ذ ُشكت

: هشآٙ دس ٛـب٠ٛ ي ثٜذُبٙ خٞة خذاٝٛذ ٗی كشٗبيذ. دٝ ثشخٞسد تٜذ اص ٗشدٕ، اص اٛدبٕ ٝظيل٠ دػت ثشخٞا١ذ داؿت

دػٞت ث٠ حن ٝ اٗش ث٠ . ثشخٞسد ًٜٜذ ثب ػالٕ ٝٗؼبٓ٘ت سد ٗی ؿٞٛذ آٛبٙ ًؼبِٛی ١ؼتٜذ ٠ً ١ش ُبٟ ثب اكشاد ٛبآُبٟ

اٛجيب ت٢٘ت ١ب سا ثب كجش ٝ ػؼ٠ ي كذس . ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش ًبس اٛجيبػت ٝٗـٌالت اٛجيب سا ٛيض خٞا١ذ داؿت

 . پـت ػش ٗی ُزاؿتٜذ

 : حسي خلق ٍ ًزم خَيی -

تٞ ًٝيْ ٗشدٕ ٛيؼتی تٞ ثش ٗشدٕ ػيٌشٟ ٛذاسي : ٗی كشٗبيذ خذاٝٛذ ث٠ پيبٗجشؽ. دس اٗش ٢ٛٝی ث٠ ٗشدٕ ٛشٕ خٞ ثبؿيٖ

 . تٞ ٛؼجت ث٠ اي٘بٙ ٗشدٕ حن اخجبس ٛذاسي حن اًشاٟ ١ٖ ٛذاسي



 (اصفهبن)واحد خىراسگبن یشهروند مسئىل دانشگبه آزاد اسالم شیمجمىعه مقبالت همب           

 

 

 . ًؼی ٠ً اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اص ٌٜٗش ٗی ًٜذ ثذي ١ب سا ثب خٞثی دكغ ٗی ًٜذ

ِٛبٟ ٗب ث٠ ُٜب١ٌبس . ثبؿيٖ ٠ٛ ثب خب١ْثب خ٢ْ ٗخبٓق . ثبيذ ثب ٌٜٗشات ٝ ًبس ثذ ٗشدٕ ٗخبٓق ثبؿيٖ ٝ ٠ٛ ثب خٞد آٛبٙ

١بي اٝ سا دس ٛظش ثِيشيٖ ٌٗ٘ٚ اػت اٛؼبٙ  ثبيذ خٞثی. ِٛبٟ پضؿي ثبؿذ ثشاي ثي٘بس ٝ ٠ٛ ِٛبٟ اٛؼبٙ ث٠ دؿ٘ٚ

اُش اثتذا خٞثی ١بي اٝ سا ثيبٙ ًٜيٖ ٝ اٝ احؼبع ًٜذ ٠ً ٗب . ُٜب١ی اٛدبٕ د١ذ ٝٓی خٞثی ١بيی ٛيض داؿت٠ ثبؿذ

ً٘بالت اٝ ١ؼتيٖ ًٞسي ٠ً تزًش ٗب ث٠ اٝ ثشاي تٌ٘يْ خٞثی ١بي اٝػت ث٠ ًٞس حتٖ ث٠  دٝػت اٝ ٝ هذس داٙ

 . ي ٗتٌجشا٠ٛ ثِيشيٖ ٠ً اص ٛـب٠ٛ ١بي ٗشداٙ خذا، تٞاهغ دس حشًت اػت دس ثشخٞسد ٛجبيذ هيبك٠. ٛتيد٠ خٞا١يٖ سػيذ

 

 :ّزگش خَد را بْتز ًداًين

١ش ًغ خٞدؽ سا : كشٗٞد( ع)اٗبٕ كبدم . سا ث٢تش ٗپٜذاسدًؼی ٠ً اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش ٗی ًٜذ خٞدؽ 

اُش اٗشٝص اص ًؼی : ؿٜٞٛذٟ ثب تؼدت دٓيْ ايٚ ًالٕ سا اص اٗبٕ پشػيذ اٗبٕ كشٗٞد. ث٢تش اص ديِشاٙ ثذاٛذ ٗؼتٌجش اػت

 . ٠ً خالكی ٗی ًٜذ ث٢تش ١ؼتيٖ ٝٓی خجش اص آيٜذٟ ٛذاسيٖ

ػبحشاٛی سا ٠ً كشػٞٙ ثشاي ٗجبسصٟ ثب : ي اص هشآٙ آٝسد، ٝ كشٗٞدػپغ اٗبٕ ثشاي سٝؿٚ ًشدٙ اكٌبس ػ٘ٞٗی ٠ٛٞ٘ٛ ا

ٗٞػی ثب تـٞين ٝ ت٢ذيذ اص ت٘بٕ ؿ٢ش ١ب خ٘غ ًشدٟ ثٞد ١٘يٚ ٠ً ٗؼدضٟ ي ٗٞػی سا ديذٛذ يٌؼشٟ اي٘بٙ آٝسدٛذ ٝ 

بٙ سٝص ايٚ ػبحشاٙ ١ِٜبٕ كجح ًبكش ٝ اص ًشكذاساٙ كشػٞٙ ثٞدٛذ ٝٓی ؿشٝة ١٘. ت٢ذيذات كشػٞٙ سا ٛبديذٟ ُشكتٜذ

 . ث٠ خذاي ٗٞػی اي٘بٙ آٝسدٛذ ٝ ث٠ دػتٞس كشػٞٙ ؿ٢يذ ؿذٛذ

ٌٗ٘ٚ اػت اكشادي اٗشٝصٟ ساٟ خالف سٝٛذ، ٝ يب ًبس خالكی اٛدبٕ د١ٜذ ٠ً دس ايٚ كٞست ٝظيل٠ ي ٗب اٗش ث٠ 

ٖ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش اػت ٝٓی ٗب چٞٙ اص ػبهجت ًبس خٞد ٝآٛبٙ خجش ٛذاسيٖ ه٘ٚ آ٠ٌٛ ث٠ ٝظيل٠ ػْ٘ ٗی ًٜي

 . ٛجبيذ خالكٌبس سا ثشاي ١٘يـ٠ كبػذ ٝ خٞد سا ثشاي ١٘يـ٠ ٗٞٗٚ ثذاٛيٖ

ًؼی ٠ً اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝی اص ٌٜٗش ٗی ًٜذ ٗبٜٛذ پضؿٌی اػت ٠ً ث٠ ٗذاٝاي ثي٘بس ٗی پشداصد چ٠ ثؼب ثي٘بس ث٢جٞد 

ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ثٜبثشايٚ اٛدبٕ ٝظيل٠ ي اٗش . يبثذ ٝ ػبّ ١ب ػ٘ش ًٜذ ٝٓی خٞد پضؿي دس حبدث٠ اي خبٙ د١ذ

 . ٌٜٗش ث٠ ٗؼٜبي خٞد ثشتشثيٜی ٝ حؼٚ ػبهجت يٌی ٝسٝػيب١ی ديِشي ٛيؼت

 

 :هزاتب ٍ شيَُ ّبي اهز بِ هعزٍف ٍ ًْی اس هٌكز

 :اظْبر تٌفز قلبی: هزتبِ اٍل

اي٠ٌٜ ثب ؿخق ٗؼليت ًبس ًٞسي ػْ٘ ؿٞد ٠ً ثل٢٘ذ ثشاي ُٜبٟ اٝػت ٠ً ايٚ ٠ُٛٞ ثب ٝي سكتبس ؿذٟ اػت ٗثْ 

ايٚ ٠ً اص اٝ سٝ ثشُشداٛذ يب ثب چ٢شٟ ي ػجٞع ٗالهبت ًٜذ يب تشى ٗشاٝدٟ ٛ٘بيذ ٝ اص اٝ اػشام ًٜذ تب ٗؼليت سا 

 . تشى ُٞيذ

 :ی لسبًی اهز ًٍْ: هزتبِ دٍم
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١ذف ثب ٗٞػظ٠ ٝ اسؿبد ٝ ػخٚ ٛشٕ ثشآٝسدٟ ٗی ؿٞد ٝاخت اػت اٗش ٝ ٢ٛی صثبٛی ؿٞد ٝ ث٠  اُش احت٘بّ د١ذ ٠ً

اؿخبكی ٠ً اهذإ ث٠ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش ٗی ًٜٜذ ثب اؿخبكی ٠ً ٗٞسد اٗش ٝ ٢ٛی . ثيؾ اص آٙ تؼذي ٌٜٛذ

٘شاٟ ثبؿذ تبثيش ثيـتشي خٞا١ذ اٗش ٝ ٢ٛی ٠ً ثب ٛشٕ خٞيی ٝ سٝي ُـبدٟ ١. هشاس ٗی ُيشٛذ تلبٝت ثؼيبسي داسٛذ

 . داؿت ٝ ً٘تش ثبػث ٛبساحتی اؿخبف ٗی ؿٞد

 :اهز ٍ ًْی بب قدرت: هزتبِ سَم

دس اٛدبٕ ٝاخت ٝ تشى ُٜبٟ ٗٞثش ٛجبؿذ ثبيذ اص ايٚ ٗشتج٠ ( اظ٢بس تٜلش هٔجی ٝاٗش ٝ ٢ٛی ٓؼبٛی)اُش ٗشتج٠ اّٝ ٝ دٕٝ 

 . ثشاي خٔٞ ُيشي ػ٘ٔی اص ُٜبٟ كٞست ُيشد

اكشاد، سيـ٠ دس خ٢ْ، ؿلٔت، هؼق اي٘بٛی يب ١ٞاي ٛلغ آٙ ١ب داسد ٝ اٗش ٝ ٢ٛی ٓؼبٛی تٞاٙ آٙ سا داسد ُٜب١ٌبسي 

٠ً خ٢ْ سا صدٝدٟ ٝ ؿلٔت سا ثشًشف ػبصد اٗب اُش سيـ٠ ٗؼليت، هؼق اي٘بٛی يب ١ٞاي ٛلغ ثبؿذ دسكذ تبثيش 

دسٗٞسد چٜيٚ ًؼبٛی ث٠ ٗشتج٠ ػٕٞ اٗش  ٓؼبٛی ٛبچيض خٞا١ذ ثٞد ث٠ ٝيظٟ اُش خ٢ْ ٝ ١ٞاي ٛلغ دس ١ٖ آٗيخت٠ ثبؿذ

آجت٠ دس ػلش حبً٘يت اػالٕ ٗشتج٠ ػٕٞ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص . ٝ ٢ٛی ٠ً اػ٘بّ هذست اػت ػْ٘ خٞا١ذ ؿذ

 . ي اّٝ ٝ دٕٝ ٗحذٝد ٗی ؿٞد ٌٜٗش ث٠ ػ٢ذٟ ي دػتِبٟ ١بي حٌٞٗتی اػت ٝ ٝظيل٠ ي ٗشدٕ ث٠ ٗشتج٠
 

 :عَاهل ًپذيزفتي اهز ًٍْی

ٛپزيشكتٚ آٙ ٗتؼذد ١ؼتٜذ ٠ً آٙ ١ب سا ٗی تٞاٙ ث٠ دٝ ٛٞع توؼيٖ ًشد يٌی ػٞاْٗ دسٝٛی ٝديِشي ػٞاْٗ ػٞاْٗ 

 ثيشٝٛی
 

 

 : عَاهل درًٍی شبهل

ثؼيبسٛذ ًؼبٛی ٠ً اص ٛظش ٗذسى ػٔ٘ی ثب ػٞادٛذ ٝٓی ٛؼجت ث٠ اٛدبٕ ثؼوی اص ٗؼشٝف ١ب ٝ يب تشى : جْل -

 . ٝ ٌٜٗش آُب١ی الصٕ سا ٛذاسٛذچٞٙ ٛؼجت ث٠ آٙ ٗؼشٝف . ٌٜٗشات ثی تلبٝتٜذ

تؼلت ُب١ی ٗليذ ٝٗثجت اػت . يٌی اص ػٞاْٗ ٛپزيشكتٚ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش، تؼلت اػت: تعصب -

تؼلت دٝد ٝ تبسيٌی اػت ٠ً . ٝآٙ ١ٖ صٗبٛی اػت ٠ً پبكـبسي ثش ا١ذاف ٝ آسٗبٙ ١بي ٗوذع ٝ ٗؼتذٓی ثبؿذ

 . ساٟ ٝ سػٖ خٞد ٛ٘ی پزيشدخٔٞي چـٖ سا ٗی ُيشد ٝ ١يچ حويوتی سا خض 

ػش چـ٠٘ تٌجش، ػٚ، ػٖٔ، ٗبّ، . يٌی اص داليْ ٛپزيشكتٚ اٛتوبد ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش، سٝحي٠ ي اػتٌجبس اػت: تكبز -

 . ي تٌجشآٙ اػت ٠ً حشف حن سا ٛپزيشٛذ ؿٌْ، هجي٠ٔ، ٗوبٕ، حضة، كشصٛذ ٝ اٗثبّ آٙ ١بػت ٝ ٛـب٠ٛ

 دٓيْ آ٠ٌٛ ٢ٛی اص ٌٜٗش ٗٚ دس ؿ٘ب اثش : سٝص ػبؿٞسا ث٠ ًشكذاساٙ يضيذ كشٗٞد( ع)اٗبٕ حؼيٚ : ي حزام لقوِ -

 . ٓو٠٘ حشإ ٗبٛغ پزيشكتٚ حن ٗی ؿٞد. ٛ٘ی ُزاسد آٙ اػت ٠ً ؿٌٖ ١بي ؿ٘ب اص حشإ پش ؿذٟ اػت
 

 : عَاهل بيزًٍی شبهل
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اُش اكشاد يب ُشٟٝ ١بيی ػٔي٠ آٗشيٚ ث٠ ٗؼشٝف دػت ث٠ تجٔيـبت ػٞء ثضٜٛذ ٗی تٞاٜٛذ ٗبٛغ تبثيش : تبليغبت سَء -

 . ًالٕ آٛبٙ ؿٞٛذ

 : يٌی اص ٗٞاٛغ پزيشكتٚ حن ٝ اٗش ث٠ ٗؼشٝف، تؼبسهبت اػت اص خ٠ٔ٘: تعبرضبت -

ي ثی حؼبة تؼبسم ٗيبٙ ػلبسؽ ١بيی ٠ً دسثبسٟ ي ػشك٠ خٞيی ٝحلظ ثيت آ٘بّ ٗی ؿٞد ٝ ٝٓخشخی ١ب

 . ١بي دٝٓتی دػتِبٟ

 . ايٚ هجيْ تؼبسهبت اػتوبد ؿٜٞٛذٟ سا ٛؼجت ث٠ ُٞيٜذٟ ثی اػتوبد ٗی ًٜذ

١ب ١ؼتٜذ يب  ٠ً ٗؼ٘ٞال يب ًبؿٞت. اكشادي ١ؼتٜذ ٠ً ٗبٛغ ٗی ؿٞٛذ ٗشدٕ ساٟ خذا سا دس پی ُيشٛذ: ّب طبغَت -

ثشاي ٗثبّ خٞاٛی ٠ً ثٜب داسد ث٠ . تبد ٝاكشاد ٛبثبةداساٙ، ٗوبٗبت ٌٗ٘ٔتی، دٝػتبٙ كبػذ، ٝآذيٚ، ١٘ؼش، اػ ػشٗبي٠

 . ُشاٛی حن ٗؼٖٔ، ًتبة، ٗؼٌٚ ٝ ١ضي٠ٜ صٛذُی ٗی تٞاٛذ ٗبٛغ اٝ ؿٞد. تحليْ ادا٠ٗ د١ذ

 : عولكزد ٍ سببقِ گَيٌدُ -

 ٟيٌی اص ٗٞاٛغ پزيشكتٚ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ػبثو٠ ُٞيٜذٟ اػت ٠ً دس ايٚ ؿشايي ُٞيٜذٟ اص ػٌ٘ٔشد ٝ ؿيٟٞ ايی اػتلبد

 . ٗی ًٜذ ٠ً هجال اص آٙ ٛتيد٠ ِٛشكت٠ ٝ ٗذإ آٙ سٝؽ سا تٌشاس ٗی ًٜذ 

 : حل ًشدى هشكالت اقتصبدي -

اُش ٗب ٗـٌالت اهتلبدي ٗشدٕ سا حْ ًٜيٖ، ٗشدٕ ث٠ ساحتی ث٠ ػبيش ػخٜبٙ ٗب ُٞؽ خٞا١ٜذ داد ٝدس هشآٙ دس 

خذا ثبؿٜذ صيشا خذا آٛبٙ سا اص ُشػِٜی ٝ دػٞت ٗشدٕ ث٠ ػجبدت ث٠ ايٚ ٗؼئ٠ٔ اؿبسٟ ًشدٟ ٠ً ٗشدٕ ثبيذ ثٜذٟ ي 

 . ٛباٜٗی ٛدبت دادٟ يؼٜی ػيش ًشدٙ ٗشدٕ سا صٗي٠ٜ ي دػٞت ث٠ ػجبدت هشاس دادٟ اػت
 

 : ًتيجِ گيزي

دٝ كشيو٠ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش ١ٖ داساي سيـ٠ كٌشي ٝ ١ٖ داساي سيـ٠ ػؤی ثٞدٟ ٝ ثب ػٜبيت ث٠ ا١٘يت ٝ 

ا٢ٓی اػت ٠ً خذاٝٛذ آٙ دٝ سا خض ٝظيل٠ ٝ تٌٔيق اٛجيبء هشاس دادٟ، صيشا ػْ٘ ث٠ آ٢ٛب تحون خبيِبٟ ايٚ دٝ كشيو٠ 

 ثخؾ ً٘بّ كشد ٝ خبٗؼ٠ ٝ تشى ٝػ٢ْ اِٛبسي دس آ٢ٛب ١ٖ ٗٞخت ػوٞى كشد ٝ ١ٖ ػجت ١الًت ٝ ٗشٍ خبٗؼ٠

ب ١ٖ خٔٞي ٗلؼذٟ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش ثبيذ ثش اػبع سٝؿ٢ب ٝ ؿي٢١ٞبي خبف خٞد ثبؿذ ت. ٗی ُشدد 

ثش اػبع اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش اػت ٠ً ٝاخجبت ا٢ٓی ث٠ پب داؿت٠ . ُشكت٠ ؿٞد ٝ ١ٖ اػشاس ٗشدٕ كبؽ ِٛشدد

اٛدبٕ ايٚ دٝ كشيو٠ ٗٞخت ػوت ٛـيٜی دؿٜ٘بٙ ديٚ ٝ ػجت ح٘بيت اص . ٝ ٗشدٕ ث٠ اػالٕ كشا خٞاٛذٟ ٗی ؿٞٛذ

ٗت آخشت سا ثشاي اٛؼبٙ ث٠ اسٗـبٙ آٝسدٟ ٝ آدٗی سا دس خٞاس سح٘ت دٛيب، ػال ايٚ ػالٟٝ ثش ػالٗت. اػت ديٜذاساٙ

اٗب ثبيذ تٞخ٠ داؿت، خ٢ت دػٞت ديِشاٙ . ا٢ٓی هشاس ٗی د١ذ ٝ ١ذف اص خٔوت اٛؼبٙ ٛيض چيضي ؿيش اص آٙ ٛيؼت

پيـوذٕ ث٠ ٗؼبسف ٝ ٛيٌی ١ب، الصٕ اػت خٞد اٛؼبٙ ث٠ توٞي ٝ اخالم آساػت٠ ثبؿذ، يؼٜی خب٠ٗ پبى ثش تٚ داؿتٚ ٝ 

الصٕ ث٠ يبد . ؿذٙ دس اٗٞس ٝ اػ٘بّ خيش، يٌی اص ؿشايي الصٕ ٝ هشٝسي تبثيش اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش ٗی ثبؿذ

آٝسي اػت خ٢ت ثبصتبة ث٢تش ٝ ُؼتشؽ تبثيش اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛی اص ٌٜٗش ثبيذ ايٚ دٝ كشيو٠ ا٢ٓی ث٠ ؿٌْ 

 اثيش ػ٘ٔی ٝ ًبسثشدي ؿبكْ ثٞد، صيشا ثب ًشح ٝ سكتبس ػ٘ٔی خ٘ؼی ٝ ُش١ٝی اٛدبٕ ُيشٛذ ػالٟٝ ثش آٙ ٛجبيذ اص تذ



 (اصفهبن)واحد خىراسگبن یشهروند مسئىل دانشگبه آزاد اسالم شیمجمىعه مقبالت همب           

 

 

اػالٕ دس ؿيٟٞ ١بي اخشايی ايٚ دٝ كشيو٠، آ٢ٛب . ٗی تٞاٙ ٗشدٕ سا ث٠ ًبس ٛيي تـٞين ٝ اص ًبس صؿت ثشحزس داؿت

٠ ايٚ دػتٞس ؿشع كٞست ٗی پزيشد، ً سا ث٠ ػوْ ٝ تذثيش ٝا٢ٛبدٟ، ثش خالف ٝاخجبت ػجبدي ٗثْ ٛ٘بص ٠ً اٛدبٕ آٙ ث٠

اٗشٝصٟ ثبثت ُشديذٟ اػت ٠ً . ُيش تذاثيش ػ٘ٔی ٝ سٝؿ٢بي ػؤی ٝ ٌٜٗوی اػت خٞد ثيبٙ ًٜٜذٟ ي تبثيش چـٖ

ث٠ خلٞف تشٝيح ػوالٛيت ٝ ٌٜٗن ٝ تذاثيش ػ٘ٔی ٝ ١ٖ اػتلبدٟ اص سٝؿ٢بي ػؤی ٝ ٌٜٗن ٗی تٞاٛذ كشد ٝ خبٗؼ٠ 

 . ٙ ُشددسا ث٠ ً٘بّ سػبٛذٟ ٝ ػبْٗ تشهی ٝ پيـشكت آٛبهـش داٛـِب١ی 
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