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 و فیلاکت ماجنا ھب نازوما شناد تبغر شیازفا بجوم ،سرادم رد بسانم رازفا تشون زا هدافتسا:	هدیکچ
 ناریا یشزومآ متسیس رد سیوندوخ زا هدافتسا ھک درک میھاوخ تابثا	حرط نیا رد .ددرگیم لیصحت نینچمھ
	.درک دھاوخ افیا یشزومآ تیفیک اقترا رد یدایز رایسب شقن ،ییادتبا موس سالک زا
 
	
	
	

	ھمدقم
 

 ار یدایز رایسب یراذگ هیامرس ات دنیامن یم شالت یملع یاه هنیمز رد ایند هتفرشیپ یاهروشک 
 رد ملع ندش هنیداهن و لیصحت یارب مزال یاهرتسب ات دنهد ماجنا یشزومآ و یملع یاه هنیمز رد
 هعماج کی ندروآ دوجوب یارب زاین دروم یاهرتسب داجیا اب اهروشک نیا .دنیامن مهارف ار روشک
 بسک هب ار هعماج دارفا ات دنیامن یم شالت نردم یاه هاگشناد ،دنمشوه سرادم هلمج زا یملع
  .دنیامن بیغرت شناد و ملع
 
  یراتشون مزاول هب هجوت تیمها ،دنا هتخادرپ نآ هب اهروشک نیا ناگبخن هک یرگید دراوم هلمج زا
 رگا متح روطب اتسار نیا رد .دشاب یم نایوجشناد و نازوما شناد هدافتسا دروم یاهرازبا و
 ،دشاب شخبتذل نانآ یارب هک دننک هدافتسا ییاهرازبا زا نتشون رد نایوجشناد و نازومآ شناد
 شناد یارب بسانم رازفا تشون زا هدافتسا .تشاد دنهاوخ نتشون هب یرتشیب تبغر نانآ هاگنآ
 دهاوخ ثعاب نیا و .دنیامن یرتشیب تقد نتشون ماگنه رد هک دش دهاوخ ببس نایوجشناد و نازومآ
 شناد یلیصحت تفرشیپ رد ییالاب رایسب ریثات نیا هک دندرگ رتبغار شزومآ و سرد هب اهنآ هک دش
هجرد زا نانآ همادا رد و ،تشاد دهاوخ نایوجشناد و نازومآ ی  ارب یل   صحت هک دش دهاوخ بجوم  

دهاوخ هن  دی اهن هعماج رد ی  ناوخبات ک گنهرف ین  نچمه و ددرگ دهاوخ رادروخرب ی  رتالاب یت  مها  
تشاد دهاوخ هعماج ی  عامتجا و ی  گنهرف ماجسنا رد یی  ازسب یر  ثات هک ید   .درگ
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  ناریا یشزومآ متسیس رد سیوندوخ زا هدافتسا

 
 .دریگ رارق هدافتسا دروم اراک و نردم تروصب زورما ات دومن یط ار ینالوط ریسم سیوندوخ
 ناد کیزیف  Daniel Schwenter ردووش لیناد درک فشک ار هیلوا سیوندوخ هک یناسک زا یکی
 دیلوت هنیمز نیا رد ورشیپ روشک ناونعب ناملآ روشک .دشابیم ١٦٣٦ لاس رد یناملآ نادیضایر و
 راک هب عورش ١٨٧٠ ههد رد Koch-Weber و  Friedrich Soennecken  یاهتکرش ،سیوندوخ
 سیوندوخ لاغز ای و سیوندوخِ ربشیپ Waterman یاقآ ،سیوندوخ ندش لماک دنور رد .  دندومن
 نایرج مه ات دنکیم تیریدم ار سیوندوخ کون هب نزخم زا رهوج نایرج ریسم هک دومن عارتخا ار
 .ددرگ لرتنک رهوج نازیم مه و ددرگن عطق یهد رهوج
 هیاپ رووناه رد ١٨٣٨ لاس رد ناکیلپ یناملآ تکرش هنیمز نیا رد ورشیپ و لاعف یاهتکرش هلمج زا
 دیلوت رد صوصخب دیامنیم دیلوت ار یزورما یاه سیوندوخ ١٩٢٩ لاس زا و دیدرگ یراذگ
		(Goteh).	دشابیم لاعف رایسب نازوما شناد یارب سیوندوخ
	

	
 
 ،یناهج حطس رد یلیصحت و یشزومآ ،یملع یاه هنیمز رد ورشیپ و هتفرشیپ روشک کی ناونعب ناملآ
 هجوت اتسار نیا رد هک تسا هدومن یشزومآ متسیس ندومن نردم یاتسار رد یدایز رایسب شالت
 رد یملع ناگبخن .تسا هتشاد لوذبم سرادم رد یراتشون و یشزومآ مزاول دیلوت هب یدایز رایسب
 شناد یارب ار نتشون تذل ،اراک و کیش ،نردم یاهرازفا تشون دیلوت اب دنیامن یم شالت ناملآ
 زا یراتشون مزاول دیلوت رد یناهج حطس رد یناملآ گرزب یاهتکرش دوجو. دنهد شیازفا نازومآ
     هلمج

Pleikan, Lamy, Faber-Castle, Diplomat, Rotring, Schneider, stabilo  
 

 یراتشون مزاول هک دنیامن یم شالت اهتکرش نیا .دشاب یم ناملآ رد عوضوم نیا تیمها یایوگ
 زا هدافتسا تذل شیازفا ثعاب ات دنیامن دیلوت نازومآ شناد یارب عونتم نینچمه و الاب تیفیکاب
  .دنیامن داجیا نازوما شناد رد ار یراتشون مزاول
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 دروم ریرحت مزاول زا یضعب هدافتسا هک تسا هدرک یعس ناملآ یشزومآ ماظن ،اتسار نیا رد و
 ،ناملآ روشک رد لاثم ناونعب .دزاس هنیداهن هعماج حطس رد و هدیشخب تهج ار سرادم رد هدافتسا
 طساوا زا نازومآ شناد همادا رد و ،دننکیم هدافتسا دادم زا ییادتبا موس سالک ات نازومآ شناد
   .دنیامن یم هدافتسا راتشون یارب دادم نیزگیاج رازبا ناونعب سیوندوخ زا ییادتبا موس سالک

  (Schrift und Schreibgerät 2004, Page 4) 
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  (Jamejamonline)  دشاب یم راکدوخ اب نتشون زا رت شخبتذل سیوندوخ اب نتشون هکنیا هب هجوت اب
 بجوم نیا و درب دنهاوخ یرتشیب تذل سیوندوخ اب نتشون زا هعماج رگید دارفا ای نازومآ شناد
 .دنهد صاصتخا نتشون یارب ار یرتشیب نامز دارفا نیا هک دش دهاوخ
 
 نیا هک دبسچ یم ذغاک هب ،راکدوخ رهوج هب تبسن یرتمک یگدنبسچ اب سیوندوخ رهوج یفرط زا
 رایسب ینالوط تدم کی یارب سیوندوخ اب نتشون هک دوشیم ذغاک یور راشف لقادح اب نتشون ثعاب
 	ددرگیم نتشون تذل ندرب الاب ثعاب دوخ نیا هک ،دشاب یم یلومعم یاه ملق زا هدافتسا زا رت هداس

(Hmotahari 1398) .  
 
 ار نتشون نامز هک دنیامن یم یعس دارفا نیا ،سیوندوخ اب نتشون تذل شیازفا هب هجوت اب نیربانب
 هدیا هک دنیامن یم شالت همادا رد دارفا نیا و .دنزاس عونتم ار نتشون تاعوضوم و هداد هعسوت
 راک نیا ماجنا یارب دارفا نیا .دنروارد راتشون هب زین ار دوخ ینهذ تاشووارت ای و اهناتساد ،اه
 دنیامنیم یعس روظنم نیا یارب و دنشخبب  تعسو ار دوخ یاهینتسناد هطیح ات درک دنهاوخ شالت
 بلاطم ات هداد شرتسگ ار دوخ تامولعم هطیح ات دنیامن هعلاطم ار یرتشیب  بلاطم و اهباتک هک
  .دنشاب هتشاد نتشون یارب یرتشیب
 
 ناکرا زا هک دیدرگ دهاوخ هعماج حطس رد یناوخباتک گنهرف داجیا ثعاب ریسم نیا رد رارمتسا
 نادنمشیدنا هک یمهم تاعوضوم زا یکی . ددرگ یم بوسحم هعماج کی یگنهرف و یرکف تفرشیپ
 متح روطب .دشاب یم هعماج رد یناوخباتک گنهرف شرتسگ و داجیا ،دنا هتخادرپ نآ هب اهروشک نیا
 هعماج نآ یمومع گنهرف شیازفا ثعاب  ،دشاب رتشیب هعماج دارفا یناوخباتک نازیم هزادنا ره
 ربانب .دیدرگ دهاوخ  زین روشک رد تالکشم و مرج نازیم ندمآ نییاپ ثعاب یفرط زا و دیدرگ دهاوخ
 اب نآ یپ رد و یلیصحت و یشزومآ تیفیک شیازفا اب اهروشک نیا نادرمتلود عوضوم نیا تیمها
 حطس رد اهروشک نآ ناگبخن هعماج ندش هدرتسگ ثعاب ،هعماج رد یناوخباتک گنهرف شیازفا
 اهروشک نآ یعامتجا ماجسنا و لداعت ظفح رد ییالاب رایسب ریثات هک دیدرگ دهاوخ هعماج یمومع
  .دیدرگ دهاوخ بجوم ار یناهج و یلم حطس رد
 ریغ روطب ،سرادم رد سیوندوخ زا هدافتسا درکیور زا یوریپ اب ناملآ یشزومآ متسیس نیربانب
 .تسا هدومن داجیا ار هعماج حطس رد یناوخباتک گنهرف ندش یناگمه و شیازفا تابجوم میقتسم
 
 ددرگیم ببس ،رهوج نایرج و سیوندوخ کون راتخاس هب هجوت اب هک دشابیم تیمها زئاح زین هتکن نیا
 لکش ثعاب هک دیامن لامعا ار یرتشیب تقد سیوندوخ زا هدافتسا رد دارفا رگید و زوما شناد هک
 نهذ هعسوت و یتکرح یاه تراهم دوبهب ثعاب نینچمه و نازومآ شناد یرکف راتخاس رد مظن یریگ
 رتشیب زکرمت ثعاب داد جرخب یرتشیب زکرمت دیابیم نتشون رد هکنیا هب هجوت اب نینچمه و ددرگیم
   ( Prnewswire 2015) .دیدرگ دهاوخ دنتسه راتشون لاح رد هک یتاعوضوم دروم رد
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 رد سیوندوخ زا هدافتسا ندرک یناگمه یاتسار رد یهدرتسگ یاه شالت ریخا یاهلاس لوط رد
 و نارهت رد سیوندوخ داینب ،ملق زور اب نامز مه ١٣٩٩ لاس ریت ۱۴ . تسا هتفرگ تروص روشک
 رد سیوندوخ داینب هریدم تئیه سیئر ،یمئاق یدهم تبسانم نیمه هب .درک تیدوجوم مالعا ناریا
 هک تسا یراجتریغ ناگرا کی سیوندوخ داینب هک تسا هتشاد نایب نیالنآرنه اب یاه هبحاصم
 .تسا هتفرگ لکش هرمزور یاهشراگن رد سیوندوخ زا هدافتسا گنهرف جیورت یارب

 
 رتمک و دوشیم هدافتسا وداک ناونع هب رتشیب ناریا رد سیوندوخ هک دنتشاد نایب یمئاق یاقآ
 راتفر نیا رییغت یارب شالت ام فده .دریگیم رارق هرمزور شراگن رما رد یلمع هدافتسا دروم
 نایناریا ،لبق یاههدس زا یطاطخ هب نایناریا رطاخ قلعت هک تسا رکذ هب مزال نینچمه هتبلا !تسا
 .تسا هتشاد هاگن سیوندوخ زا هدافتسا هب قاتشم ار
 شوخ اب میقتسم هطبار سیوندوخ هک درادیم نایب سیوندوخ زا هدافتسا تیمها دروم رد ناشیا
 رتهب یتح ،سیوندوخ زا هدافتسا ندرک هنیداهن یاههار زا یکی  و دراد یطخ شوخ و یسیون
 رد سیوندوخ زا هدافتسا هب نازومآ شناد رابجا ،سیوندوخ اب نتشون اب نتفرگ سنا :میوگب تسا
 .) ١٣٩٩ نیالنآرنه( تسا هیاپ یاهلاس
 
 

 لاتیجید تاناکما دوجو اب اھزور نیا :ھک دنرادیم نایب ناریا یسیونشوخ مانب دیتاسا زا یناھارف یناقشاو دمحا
 تسین راک رد سیونتسد یاھھمان ھتشذگ لثم رگید و میوریم تسد اب نتشون غارس ھب رتمک نتشون یارب
 زا یسک دوشیم رگم اما .تسا هدش تشاددای یاھرتفد و اھذغاک یور ملق اب شراگن نیزگیاج پیات و
 ذغاک یور نتشون قوش مدرم ھک تسین انعم نیا ھب اما ؟دنکن ادیپ یبوخ سح و دربن تذل ذغاک یور نتشون
 ھک تسا هدوب لیلد نیمھ ھب دیاش و تسا راثآ و راکفا ظفاح ،طخ تسد .دنروآیمن دای ھب ار نآ تذل و

 زا یکی بوخ طخ ھک دندقتعم یخرب .تسا طختسد یناھج زور ،هام نمھب موس اب ربارب ھیوناژ23
 تروص نیا ریغ رد دوش ھتخومآ نازومآ شناد ھب یگدامآ هرود زا ینعی مک نس زا دیاب ھک تسا ییاھتراھم
 ،انمیا یرازگربخ()1372 ،داژن یراعش و یماج(دش دھاوخ صقن راچد یریگدای و یھددای دنیارف زا یشخب

 ینوریب و ینورد طیارش ھتسد ود ،یریگدای یارب تسا دقتعم ھیناگ .)407113 ربخ دک ،1389 نمھب موس
 لماوع رب هوالع ییادتبا	هرود نازومآ شناد یطخ یزومآ دب و یطخدب للع یسررب رد ھتبلا ؛دراد دوجو
 زا هدافتسا نایم نیا رد و دنتسھ ینوریب طیارش ءزج ،هدافتسا دروم رازبا و ملعم راک ،یتیبرت و یشزومآ

 سیوندوخ زا هدافتسا اریز .تسا رادروخرب یا هژیو تیمھا زا یراتشون رازبا عاونا نایم رد سیون دوخ
 یرایسب فذح و نتشون رتشیب لرتنک ثعاب ،تسد و زغم باصعا نیب طابترا رت هداس یرارقرب تھج ھب
 ساسحا تیوقت و سیون ابیز رد ییازسب ریثات تباب نیا زا و دوش یم ناریگارف رد یراتشون تالالتخا زا

 )یناھارف یناقشاو دمحا (.دراد ناگدنسیون یتخانش ییابیز



                          یپ کین دماح                                                                                                                                                                       

 

 یباستکا یرما نتشون ابیز :ھک دنا ھتشاد نایب زین ناریا یسیونشوخ مانب دیتاسا زا یرھپس اضرمالغ داتسا
 ناگدنسیون رد تبغر داجیا ثعاب دوخ ھب دوخ ،دراد دوجو یسیونشوخ رازبا زا هدافتسا رد ھک یقوذ و تسا
 تسین یثرا یسیونشوخ ھک تفگ دیاب نیاربانب .دنزومایب یرتشیب ھقالع اب ار یسیونشوخ درف کی ات دوشیم
 یسیونشوخ رازبا ناونع ھب سیوندوخ زا هدافتسا .دراد ریثأت یریگدای یارب هزیگنا داجیا رد ھقیلس و قوذ و
 فعاضم هزیگنا داجیا ثعاب ،دنک یم فرص نتشون یارب رازبا نیا زا هدافتسا رد هدنراگن ھک یاھلصوح و
 تسا ھلضع ھب زغم نامرف ھک ارچ دراد یسیونشوخ رد یدایز تیمھا تکرح تردق .دوشیم نتشون ابیز و
 مھ صخش نآ ندش دنمرنھ و راکشزرو ھب کیتنژ نیا و تسا یکیتنژ بصع و ھلضع یگنھامھ نیا و
 تسا رثوم رایسب ییاھ ییاناوت نینچ ییافوکش ای و تیوقت و ییایوپ رد سیوندوخ زا هدافتسا .دنکیم کمک
 بسانم میظنت رطاخب و تسا رثوم ناکدوک یراتشون تالالتخا زا یرایسب عفر رد سیون دوخ زا هدافتسا و
 دادم لیبق زا رگید رازبا ھب تبسن نتشون رد رتشیب لرتنک ثعاب ،بسانم کاکطصا داجیا و ذغاک اب رھوج
  )یرھپس اضرمالغ داتسا (.دوش یم راکدوخ و

 
 هدش نیجع یسراف راتشون رد قرعم و بیهذت دننام یمسجت یاهرنه هعومجم رد یسیونشوخ رنه
 رد ار راتشون رد یرنه و یطاطخ ،یسیونشوخ تلاح هک یسراف طخلا مسر هکنیاب هجوت اب .تسا
 نتشون یارب رازبا نیرتهب ناونعب سیوندوخ هک دومن نایب تیعطاق اب ناوتیم ،تسا هداد یاج دوخ
 ناونعب هتشذگ یاه نامز زا ابیز طخ تسد و یسیونشوخ. دیامن یم ییامندوخ یسراف راتشون رد
 گنهرف شرتسگ سیوندوخ اب یسیون ابیز و تسا هتشادیم جاور نایناریا نیب رد تلیضف کی
	.ددرگ دهاوخ یسیونشوخ نهک ثاریم ظفح نینچمه و هعماج دارفا نیب رد یسیونابیز

	;	 Honaryab)	١٣٩٨:١٥١ هدازیدھم (	
 
 
 هدافتسا دادم زا راتشون یارب ناتسبد موس سالک طساوا ات نازومآ شناد ،ناریا شزومآ متسیس رد
 هدافتسا رد هدش نایب دیاوف هب هجوت اب نیربانب .ددرگیم دادم نیزگیاج راکدوخ همادا رد و دننکیم
 زا هدافتسا درکیور نتفرگ شیپ رد اب ناریا شرورپ و شزومآ ترازو ،راتشون رد سیوندوخ زا
 نتشون زا یناریا نازومآ شناد هک دیدرگ دهاوخ بجوم ییادتبا موس یلیصحت لاس رد سیوندوخ
  .دندرگ رتبغار فیلاکت ماجنا هب و هدرب یرتشیب تذل
 ندرب تذل نازیم شیزفا ،هعماج حطس رد سیوندنوخ زا هدافتسا ندش یمومع و دنور نیا همادا اب
 رد یناوخباتک گنهرف هعسوت بجوم همادا رد هک دیدرگ دهاوخ بجوم ار نتشون زا هعماج دارفا
 هعماج یعامتجا و یگنهرف ماجسنا رد یدایز رایسب ریثات هک دیدرگ دهاوخ هعماج یمومع حطس
  .درک دهاوخ افیا
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 ،تسا هدش هداد صاصتخا یطاطخ ای و یسیونشوخ مانب یسرد ناریا سردم رد هکنیا هب هجوت اب
 هداوناخ ینارگن ثعاب عوضوم نیا هک دنشاب یم )ملق( ین و )رهوج( تاود هیهت هب مزلم نازوما شناد
 یفرط زا .تسا هدیدرگ نانآ سابل ندش فیثک تهجب نازوما شناد یارب رازبا نیا زا هدافتسا رد اه
 هدافتسا دروم هناخ رد یطاطخ فیلکت ماجنا ای و سرادم رد یسیونشوخ تعاس رد طقف ین و تاود
 .ددرگیم رارق
 یانهپ اب ییاه ملق کون اب دارفا رگید و نازوما شناد یارب ار ییاه سیوندوخ ناوتیم اتسار نیا رد
 ینامز و اج ره رد هعماج فلتخم دارفا ای و ،هسردم رد نازومآ شناد هک دومن دیلوت رتیمیلیم ٣ و ٢
 هب یزاین رگید و ،دنیامن یطاطخ و یسیونشوخ یلکشم هنوگ چیه نودب دنناوتب دنیامن تصرف هک
 .دشاب یمن تاود و ین نتشاد هارمهب هلمج زا یتافیرشت ماجنا
 

 
 و نتشون هب هک یناسک یمامت ات دیدرگ دهاوخ ثعاب ،روشک رد حرط نیا ندرک یناگمه اب
 چیه نودب ،بسانم یانهپ اب ییاه ملق کون اب و سیوندوخ اب هیهت اب ،دنتسه دنمقالع یسیونشوخ
 هب دنشاب ناهاوخ هک ینامز ره رد ،ین و تاود لمح هب زاین نودب هلمج زا ،یتیدودحم هنوگ
 .ددرگ هنیداهن روشک رد یسیونشوخ رنه ددرگیم ثعاب نیا هک ،دنزادرپب یسیونشوخ
 
 شالت رد هیاسمه یاهروشک زا یضعب روشک هک دشابیم رادروخرب ییالاب تیمها زا هتکن نیا نایب
 khabaronline).دیامن تبث وکسنوی رد ،دوخ مانب سوملمان ثاریم ناونعب ار یسیونشوخ ات تسا

1399) 
 یدج بیسآ کی ،رگید یاهروشک مانب نآ تبث و تسا یناریا لیصا رنه کی یسیونشوخ رنه
 ناونعب سیوندوخ زا هدافتسا و ناریا یشزومآ متسیس رد حرط نیا ماجنا اب  .دشابیم یگنهرف
 رنه ناونعب نانچمه یسیونشوخ هک مییامن تابثا میناوتیم ،ییادتبا موس سالک زا نتشون رازبا
 ثاریم ناونعب یسیونشوخ رنه ددرگیم ثعاب نیا و دراد دوجو نانچمه ناریا نامدرم نیب رد جیار
 مانب ار ناریا یسیونشوخ ثاریم دناوتن یروشک چیه هکنیا ات ددرگ دوهشم نایناهج یارب ناریا
 .دربب امغی دوخ
 
 ناسنا کی یلک تیصخش و تیصخش اب نآ دنویپ و طخ تسد تیمها زا طخ تسد ناسانشراک
 یتیریدم راتشون ای و یاضما یارب رتشیب سیوندوخ زا هدافتسا هکنیا هب هجوت اب. دنزرو یم دیکات
 زا هدننک هدافتسا صاخشا رکفت رد یتیریدم ژیتسرپ ندمآ دوجوب ثعاب دوخ نیا ،ددرگیم هدافتسا
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 سیوندوخ زا هدافتسا حرط ندرک ییارجا اب نیربانب (Park, 2013: 336). ددرگ یم سیوندوخ
  .ددرگ یم اقلا نازومآ شناد ھب زین یتیریدم ژیتسرپ و هاگیاج ،ینهذ رظن زا  ،ناریا سرادم رد
 
 رهوج دیلوت یارب یتفن داوم و سیوندوخ تخاس یارب یندعم هیلوا داوم نتشاد رظن زا ناریا روشک
 دیلوت رهوج یتالوصحم ناریا رد ١٣٤٥ لاس زا ناکیلپ تکرش اسب هچ هک دشاب یم افکدوخ
 ،وکپاپ هلمج زا یناریا رازفا تشون دیلوت یاه تکرش اتسار نیا رد .	(Tolidtahrir) تسا هدومنیم
  هلمج زا یناملآ یاه تکرش اب دنناوتیم دادم سراپ ،ریرحت زر ، لادتعا ،نایک

Pleikan, Lamy, Faber-Castle, Diplomat,	Stabilo 
 نیا رد .دندرگ یراکمه دراو رهوج و سیوندوخ هلمج زا تیفیکاب یراتشون مزاول دیلوت تهج رد  
 رد ناملآ یراتشون مزاول دیلوت یاهتکرش یراکمه اب ناریا رد ریرحت مزاول دیلوت یاهتکرش اتسار
 .دنیامن دیلوت یناهج درادناتسا و الاب تیفیک اب زین ار یراتشون مزاول رگید دنناوتیم همادا
 
 تمیق شهاک دهاش متح روطب لخاد رد رهوج و سیوندوخ نینچمه و رازفا تشون دیلوت هب هجوت اب
 هعماج دارفا رگید و نازوما شناد یمامت ددرگیم ثعاب هک دوب میهاوخ روشک رد تالوصحم نیا
 .دنیامن هدافتسا و هیهت بسانم تمیق و الاب تیفیک اب ار یراتشون تالوصحم نیا دنناوتب
  
 تشون دیلوت تکرش کی و یبود رد یراتشون مزاول شخپ تکرش کی زا ریغب هک تسا رکذ هب مزال
 یاهتکرش اب یراکمه اب رطاخ نیمهب ،درادن دوجو هقطنم رد یرگید یدیلوت تکرش ،دنه رد رازفا
 هنایمرواخ ینویلیم ٤٠٠ هقطنم لک یراتشون مزاول ناوتیم یلخاد ناگدننک دیلوت ،ناملآ رازفا تشون
 ثعاب ناهج طاقن رگید هب ناریا رازفا تشون تالوصحم تارداص اب همادا رد هک .دنیامن نیمات ار
 رد یمهم شقن هک دیدرگ دهاوخ روشک یارب یزرا یاهدمارد نینچمه و لغش ندمآ دوجوب
   .دومن دهاوخ افیا ناریا یداصتقا ییافکدوخ
 
  :تفای میهاوخ تسد ریز فادها هب  ،روشک یشزومآ ماظن رد حرط نیا ماجنا اب

  نتشون رد هعماج دارفا رگید و نایوجشناد نازوما شناد تذل شیازفا- 
  رتشیب تقد اب فیلاکت ماجنا هب نازومآ شناد بیغرت  - 
  ینهذ تاشوارت و اه هدیا نتشون هب هعماج دارفا بیغرت- 
 یناوخباتک گنهرف اقترا- 
 ین ملق و تاود هب زاین نودب نامز ره رد ،سیوندوخ اب یسیونشوخ و یطاطخ- 
  سیوندوخ اب یراتشون لیاتسا هب هجوت اب نهذ هب یهد مظن - 
  هعماج دارفا رد یتیریدم ژیتسرپ شیازفا  -

 مزاول یاه هناخراک هعسوت ای و داجیا اب روشک رد یراتشون تالوصحم دیلوت رد ییافکدوخ - 
  یراتشون
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 تشون تالوصحم هیهت رد اه هداوناخ دیرخ تردق شیازفا و رازفا تشون یاه هنیزه شهاک- 
  رازفا

 ناهج و هقطنم یاهروشک رگید هب یراتشون تالوصحم تارداص- 
  روشک رد یروآ زرا و لغش داجیا- 
 وکسنوی رد ناریا یگنھرف راگدنام رنھ ناونعب یسیونشوخ تبث- 
 
 
 سالک زا نازوما شناد هک تسا ناهج رد یروشک اهنت ناملآ هکنیا هب هجوت اب هک تسا رکذ هب مزال
 هنیداهن ناملآ یشزومآ متسیس رد سیوندوخ زا هدافتسا و دنزادرپیم راتشون هب سیوندوخ اب موس
 ناریا نیب یشزومآ و یگنهرف تالماعت ببس ناریا یشزومآ متسیس رد حرط نیا یارجا ،دشابیم
 نیب یراجت و یداصتقا طباور هعسوت  ثعاب ،اهیراکمه عون نیا رمتسم همادا هک ،ددرگیم ناملآ و
 تارداص شرتسگ ثعاب متح روطب ناملآ اب یداصتقا طباور هعسوت .دیدرگ دهاوخ روشک ود نیا
 نیا هدش یسدنهم و رمتسم همادا هک دیدرگ دهاوخ ایند طاقن رگید هب یناریا تیفیک اب تادیلوت
  . دیدرگ دهاوخ بجوم ار ناهج و هقطنم رد ناریا یداصتقا ییافکدوخ ثعاب اه تیلاعف
 دناوتب ناریا ات دیدرگ دهاوخ بجوم ،ناملآ اب ناریا یشزومآ و یراجت ،یداصتقا طباور هعسوت اب
 یداصتقا هاگیاج اقترا رد ییازسب ریثات متح روطب هک دشخب اقترا ار لخاد رد یداصتقا یاهرتسب
 .هللاشنا ،تشاد دهاوخ یپ رد ار للملا نیب ماظن و هقطنم رد ناریا یسایس و
 سالک زا سیوندوخ هدافتسا ،نازوما شناد لیصحت رب بسانم ریرحت مزاول ریثات هب هجوت اب:		ھجیتن

 ندرک یناگمه تروص رد .دیدرگ دهاوخ نتشون زا نازوما شناد تذل شیازفا بجوم ییادتبا موس
 همادا رد هک ددرگیم زین یناوخباتک گنهرف شرتسگ بجوم ،هعماج رد سیوندوخ زا هدافتسا گنهرف
 اب نینچمه.  دومن دهاوخ افیا هعماج کی گنهرف و یهاگآ حطس شیازفا رد یدایز رایسب ریثات
 ناشن هک دیدرگ دهاوخ هعماج رد یسیونشوخ رنه ندش یناگمه ثعاب ،روشک رد حرط نیا ماجنا
  .دشابیم رادروخرب ییالاب هاگیاج زا ناریا رد نانچمه یناریا رنه نیا هک دهدیم
 ار ناملآ و ناریا یاصتقا و یراجت ,یشومآ تالدابم شیازفا بجوم ،حرط نیا ماجنا اب یفرط زا
 ددرگیم ثعاب ،هنایمرواخ هقطنم یاهروشک ندوب یفرصم رکفت هب هجوت اب هک دیدرگ دهاوخ بجوم
 یسایس و یداصتقا هاگیاج شیازفا بجوم نیا هک دریگ تسد رد ار هقطنم داصتقا دناوتب ناریا ات
 .دیدرگ دهاوخ للملا نیب ماظن رد ناریا
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