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 :خیرات رد اھتیصخش شقن

 

 !ناش دوخ ار اھتیصخش و دنزاسیم اھتیصخش ار خیرات
==================================== 

 

 !امش رب دورد و مالس ،یمارگ و دنمجرا ناتسود

 تمواقم هروطسا ای گرزب دوعسم تیصخش هراب رد ات میاهدمآ مھ درگ اجنیا رد زورما

 و دنزاسیم ار خیرات نایرج ھک دنا اھتیصخش نیمھ اریز .میشاب ھتشاد ینخس و فرح

 یھاتوک رورم« زا سپ ھلاقم نیا رد ،لیلد نیمھ ھب .دننکیم نییعت ار نامدرم تشونرس

 تیصخش« ،»یزاس تیصخش« ،»خیرات رد اھتیصخش شقن« ھب »دوعسم ھمانیگدنز رب

 .ما ھتخادرپ »ینونک طیارش رد دمحا شقن« و »یربھر و تیصخش« ،»ھمانرب و

 

 دوعسم ھمانیگدنز رب یھاتوک رورم
 

 ریز گرزب دوعسم زادگناج تداھش زورلاس نیمشش رد شیپ لاس ١۵ ھک یھلاقم رد نم

 ھب ار دوعسم تازرابم و یگدنز ،مدرک داریا ندنل رد ،»دراد ھمادا تھار دوعسم« ناونع

  :مدومن میسقت هرود ھس
 

 کینختیلوپ« ١٣۵٢ لاس رد ھک ناوج دوعسم – )»شکودنھ هدنامرف« دوعسم( لوا هرود

 رد دواد یدادبتسا میژر ھیلع یمالسا تیعمج تاکوچ رد ١٣۵۴ رد و درک کرت ار »لباک

  .دیماجنا تسکش ھب مایق نیا اما ،تساخرب مایق ھب ریشجنپ
 

 و تخادرپ ریشجنپ رد یک هرت یدادبتسا میژر دض رب ھناحلسم دربن ھب المع ١٣۵٨ رد وا

 وا .داد شرتسگ ار یوروش لاغشا دض رب شیوخ ھناحلسم دربن ،یوروش شترا دورو اب
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 ناھج حطس رد و مدرم نایم رد »ریشجنپ ریش« ھب »بحاص رمآ« زا لاس هد یانزارد رد

 .تفرگ رارق ناھج رد یکیرچ یاھگنج گرزب »ناھدنامرف« فیدر رد و دش روھشم

 .دش لباک دراو ھنانامرھق و تخاس نوگنرس ار بیجن میژر ١٣٧١ روث ۵ رد ماجنارس
 

 تلود داجیا و نیدھاجم یزوریپ زا سپ رایتمکح – )»عافد ریزو« دوعسم( مود رود

 ،لباک یابیز رھش ندومن ناریو اب و درک عورش رھش ناراب تکار ھب ،لباک رد یمالسا

 ینوتشپریغ تابث اب تموکح کی داجیا زا دوخ ناوت مامت اب ،تفگ شدوخ ھک ھنوگنآ

 یراکمھ بلج رد ھک تسا نارود نیمھ دوعسم یگدنز نارود نیرت خلت .دومن یریگولج

 یجراخ یاھروشک رثوم یاھکمک زا ،دشن قفوم نیدھاجم یاھمیظنت ناربھر و نارس

 .دوب ضاران تخس نارود نیا رد نیدھاجم یرابودنبیب زا و دنام هرھبیب
 

 نیدھاجم یپردیپ یاھگنج و رایتمکح یماکان – )»تمواقم ربھر« دوعسم( موس هرود

 یجراخ و یلخاد عاضوا یبایزرا اب دوعسم .دیدرگ نابلاط مان ھب یدیدج یورین داجیا ثعاب

 .دندش لباک دراو ١٣٧۵ نازیم رد نابلاط و درک ینیشن بقع لباک لامش ھب دوخ یاوق اب

 ربھر و یرادیاپ یوگلا ناونع ھب – دوعسم ییانثتسا تیصخش ھک تسا نارود نیا رد

 کرت ار روشک ،دنتشادنپ هدوھیب ار تمواقم ،ناھدنامرف و ناربھر ھمھ .درک ُلگ – تمواقم

 رگا« :درک دایرف دنلب یادص اب وا اما .دنک کرت ار روشک ھک دنتساوخ مھ وا زا و دندرک

 !»منکیم تمواقم ھکلب ،منکیم رارف ھن و موشیم میلست ھن ،منامب یقاب رفن کی
 

 روشک فلتخم ماوقا و اھهورگ ناربھر و ناھدنامرف نیرتشیب دوعسم ھک تسا نارود نیا رد

 نایرکشل لباقم رد »یلم دحتم ھھبج« مان ریز یراتخاس رد دوخ لورتنک ریز قطانم رد ار

 .دش لیدبت »روشک رد لیدبیب ربھر و دیما ھناگی« ھب و تخاس دحتم بلاط تملظ و لھج

 و دش حرطم ناھج حطس رد یتیصخش ناونع ھب ٢٠٠١ لیرپا رد اپورا ھب رفس زا سپ وا

 دیشون تداھش ماج لاس نامھ ربمتپس ٩ رد هام دنچ زا سپ اما ،تفرگ رارق شریذپ دروم

 !)داب داش شحور(
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 ناھدنامرف مامت زا ندرگ و رس کی ار وا ھک مدرک هراشا دوعسم یگژیو ھس ھب ھلاقم نآ رد

 ھتخاس صاخ و ماع بولقلابوبحم و زیامتم نآ یزورما نایعدم و یزورید ناربھر و

 :تسا

 ؛)داسف و یگدولآ ھن( یصوصخ و یصخش یگدنز رد ینمادکاپ و اوقت .١
 

 و لوپ لباقم رد شزاس و ھلماعم ھن( لاغشا و دادبتسا لباقم رد یگداتسیا و تمواقم .٢

 ؛)یکوچ
 

 .)یگدناشن تسد و یشنمرودزم ھن( یگتسباوریغ و لالقتسا .٣
 

 سدقم ای یزاس موصعم ،فاصوا ھغلابم ام روظنم ،مییوگیم نخس گرزب دوعسم زا یتقو

 تشاد زین یتاھابتشا یرگید درف رھ دننام دوخ یگرزب مامت اب وا .تسین وا تیصخش یزاس

 وا رب )لباک رد نیدھاجم تموکح نارود هژیو ھب( دراوم یخرب رد یایدج تاداقتنا و

 نییاپ یانعم ھب زگرھ ناگرزب و ناربھر تاھابتشا رکذ ھک دوب ھجوتم دیاب اما .دراد دوجو

 اھنآ رارکت مدع و خیرات یاھسرد زا نتفرگدنپ یارب ھکلب ،ھن اھنآ ترھش و ماقم ندروآ

 ھک یسک رھ« اریز ،تسا »ناوج دمحا« ینونک تمواقم ربھر هژیو ھب و ناوج لسن یارب

 !»دنکیم مھ هابتشا ،دنکیم راک
 

 الماک هابتشا ود« دروم رد ،ندنل رد یرازم دیھش دوبدای لفحم رد شیپ لاس ۴ ھچنانچ

 :متفگ نینچ نآ زا ھلصاح جیاتن و خیرات عطقم نآ رد »یرازم و دوعسم ھباشم
 

 رایتمکح رانک رد یرازم و فایس رانک رد دوعسم ،»کیژتارتس دید« مادک ساسا ھب .١

 ھب ار دوعسم ،یکی ناتسود ھکنیا و اھنآ »تیروبجم« ھیجوت زا ادج( تفرگ رارق
 و ییارگگنج« ھب ار یرازم ،یرگید ناتسود و »یھاوختیمامت و ییارگراصحنا«

 ؟)دننکیم مھتم »یھاوخھفاضا
 

 ولد ٢٢( رھش نادیم رد نابلاط هاگرارق ھب دوعسم ،»دامتعا و نیمضت« مادک ساسا ھب .٢

 ھیجوت زا ادج( تفر )٧٣ توح ٢٢( بایسآراھچ رد نابلاط هاگرارق ھب یرازم و )٧٣
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 نیرت عیجف اب یرگید و تفای تاجن اسآهزجعم تروص ھب یکی ھکنیا و »اھنآ نتفر تلع«

 ؟)دیسر تداھش ھب یلکش
 

 کبزوا و هرازھ ،کیجات ناربھر یساسا »یاھفعض« رانک رد« :مدرک ھفاضا اجنآ رد

 روما رد ای و دندوب ھتخانشن تسرد ار یولیبق مزیشاف ای ،دندوب ھتخوماین خیرات زا ای ھک

 ھسیسد و »تلود نوریب رد رایتمکح« راکشآ یاھتسد ،دندوب ھبرجتیب یرادتموکح

 و ماوقا لباقت ،لباک یاھگنج یلصا لماوع زا ار »تلود نورد رد فایس« ناھنپ یاھ

 ،نابلاط دوجو رد ھلیبق مزیشاف هرابود روھظ ،تیاھن رد و اھنآ تموکح یریگھشیر مدع

  .»منادیم یزدمحا و یزرک
 

 رد گرزب دوعسم رگید »تاھابتشا« زا یکی ھب ،رتشیب تحاضو اب میناوتب زورما دیاش

 هدنیامن ار وا ھک مینک هراشا »نیتسآ رام« نیا یزاستیصخش و »هللادبع رتکاد« ندربالاب

 نیتسآ رام نیا هدنشک رھز ھکیلاح رد ،دوب هدرک نییعت جراخ یایند اب دوخ رگیبال و صاخ

 میدیشچ تاباختنا رود ھس رد یمیلست ات )نوتشپ ربھر زاین( نب رد یزرک یفرعم زا ار

 !)دنکیم یزاب ار لباک رد نابلاط میژر تیعورشم رگشیارآ شقن یزرک رانک رد مھ الاح(
 

 سیدقت و اھیزاسموصعم ،اھییامنگرزب ضوع ھب ھک تسا نیا ناتسود یارب نم یلصا مایپ

 یسررب ھب ،)اھنآ مسارم رد یناوخھیثرم/یراوگوس ای( اھتیصخش و ناربھر زا اھییارگ

 بسک ،تمواقم ،تلادع ،یدازآ دروم رد اھنآ یاھھشیدنا و راکفا ای اھھمانراک ،اھھمانرب

 ینادرگدوخ داینب رب( »کیتارکومد ھعماج« کی داجیا و )تردق هاگتسد( تیمکاح/رادتقا

 و هراچ ھک میزادرپب دوخ روشک رد )نادنورھش یربارب و تاماقم ییوگخساپ ،تایالو

 !)دوش هدید ١ لکش( تسا ام ھعماج و مدرم یاھدرد ھمھ نامرد
 

 یاھراعش نانچ زا گرزب دوعسم تمظع و تیصخش فیصوت رد ام ناتسود زا یرامش

 شرورپ/شزومآ یارب ھنادیمون/ھناسویام نومضم/تیھام اما ،ابیز رھاظ ھک دننکیم هدافتسا

 رارکت دوعسم ،دوشیمن هداز یرگید دوعسم :دوشیم ھتفگ لاثم ھنوگ ھب .دراد ام نادنزرف

 ...و دوشیمن دوعسم یسک چیھ ،تسا خیرات یانثتسا دوعسم دوشیمن
 



 5 

 یرگید دوعسم دیاب ام رھاوخ/ردام رھ :داد اھراعش نینچ ناوتیم اھنآ یاج ھب ھکیلاح رد

 جیورت ،غیلبت ار ھیحور نیا ام ارچ ای .دوش یرگید دوعسم دیاب ام دنزرف رھ ای و دروآراب

 ،ناوج دمحا ھک مینکن زورآ ارچ ای و دشاب ام دنزرف رھ یوگلا دیاب دوعسم ھک مینکن نیقلت و

 و لیاصخ شرورپ و دوعسم زا یوریپ ینعی ندش یناث دوعسم اریز( دوش یناث دوعسم

 !)تسا یشرورپ/یشزومآ الماک رما کی ھک تسا نامدوخ تیصخش رد وا یاھیگژیو
 

 
 

 )رالاسمدرم و ھنالداع( کیتارکومد ھعماج کی یاھداینب یامیش .١ لکش

 

 خیرات رد اھتیصخش شقن
 

 ینابیش اب یوفص لیعامسا هاش طباور ھک ١۵١٠ لاس رد :تسا هدمآ نینچ ھتشرف خیرات رد

 تسد ضرعت زا ھک داتسرف شیارب یھمان ،دش هریت ناکبزوا ضرعت رثا رد کبزوا ناخ

 :درک جرد نآ رد تیب نیا و رادرب
  

 درآ راب ھب لد ماک ھک ناشنب یتسود تخرد

 درآ رامشیب جنر ھک نک رب ینمشد تخرد
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 شیارب .دشاب هاشداپ وا دادجا و ابآ ھک دنک یسک تنطلس یوعد :تشون خساپ رد ناخ ینابیش

 رس ،یھن رتارف یماگ رگا .تسا نیا وت ناکاین و ردپ ثاریم ھک داتسرف یلوکجک و اصع

  !داد یھاوخ دابرب دوخ
 

 ناینایک ھب نایدادشیپ زا ،دوبیم ثاریم ھب تنطلس رگا :تشون خساپ رد لیعامسا هاش

 :دومن جرد ار تیب نیا و دیسریم اجک زا وت ھب و ناخزیگنچ ھب و دیسریمن
 

 تسُچ دریگ رانک رد یسک کلم سورع

 دنز رادبآ ریشمش بل رب ھسوب ھک
 

 .تسا وت یھتسیاش و قیال ھک ورب یراک یپ و ریگ رب ار نآ ،مداتسرف کود و خرچ تیارب

  .دش دھاوخ ھتفگ هاگمزر رد رگید نانخس ھک یآ نورب گنج ھب ،ھنرو
 

 و درک رود ناسارخ کلامم زا ار کبزوا ماکح ،دش ناور ھمان بقاعتم لیعامسا هاش

 !تخاس کالھ شمدرم اب ار ناخ کبیش
+  +  + 

 دیپس یوم اب ھک دنیبیم ار یدرمریپ اھگنج زا یکی رد راشفا هاشردان« :دنیوگ نانچمھ

 !دنزیم ریشمش و دگنجیم ریش دننام

 مارتحا یادا و دیآیم درمریپ .دناوخیم ارف دوخ رداچ ھب ار درمریپ ،گنج زا سپ هاشردان

 ؟ینزیم ریشمش نینچ ھک یتسھ اجک لھا :دسرپیم وا زا ردان .دنکیم

 !متسھ ناھفصا لھا :دیوگیم درمریپ 

 رد ؟یدوب اجک وت ،دش لاغشا ناغفا دومحم طسوت ناھفصا ھک ینامز :دسرپیم وا زا ردان 

 ؟یدوبن ناھفصا

 !»یدوبن وت اما ،مدوب نم :دیوگیم درمریپ
+  +  + 

 رد ار »یناھفصا درمریپ« نآ و »یوفص لیعامسا هاش« یهدومرف میناوتیم زورما ام

 لاس ٢٠ نایرج رد وا تداھش زا سپ گرزب دوعسم رادمان ناوریپ و نامزرمھ دوجو

 دنمرواب شیپ زا رتشیب ،خیرات رد اھتیصخش هدننک نییعت شقن ھب و مینک هدھاشم ھتشذگ
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 یدروم رتمک !تسا اھتیصخش درکلمع نادیم ،اھھصرع ھمھ رد رشب خیرات اریز( میوش

 ھکنآ رگم ،دنشاب هدرک ضوع ار ھعماج و ھتساخرب یمدرم ھک تفای ناوتیم رشب خیرات رد

 .دناهدرک ضوع ار ھعماج و دناهدیناشک دوخ لابند ھب ار مدرم ،دناھتساخرب یاھتیصخش

 یاھتیصخش دیاب ھکلب ،دننک ضوع ار ھعماج و دنزیخرب مدرم ھک دوب رظتنم دیابن ،نیاربانب

 ھشیمھ مدرم ھکنآ اب .دننک ضوع ار ھعماج ات دنناشکب دوخ لابند ھب ار مدرم و دنزیخرب

  :)دنا بایمک و ردان زاسخیرات یاھتیصخش ،دراد دوجو
 

 ھب ناوارف تمرح اب( درکیم یربھر ار دنفسوگ یھلگ کی ھک دوب یریش ،دوعسم ایوگ

 ھیاس ریز رد اھنآ ؛)دندرک ادف وا هار رد ار دوخ نیریش یاھناج ھک هدنامرف و رداک اھدص

 ناھارمھ و نارای اما .دندیشخردیم تمواقم و هزرابم نادیم رد و دندیمزریم دوعسم

 ،یساسا نوناق رد ھلماعم و نب رد یسایس رادتقا شورف رب دوزفا ،وا تداھش زا سپ دوعسم

 تباقر ھب یزدمحا/یزرک تینواعم و ترازو یکوچ ھب ندیسر یارب لاس ٢٠ نایرج رد

 ھک دندیسرپن مھ رابکی ،دندوب یتلود یلاع یاھماقم یاراد ھکنآ اب و دنتخادرپ رگیدکی اب

 یاھیگژیو« اھنآ زا یکی رگا ،ینعی ؟دندش ھتشک ھنوگچ و ارچ اھیمظاک و یلیخدیس ،دواد

 »تمواقم هزوح« ھن ،)درکیم بسک ای( تشادیم ار »یربھر« لیاصخ لقادح ای »دوعسم

  .دیدرگیم راتفرگ یزورما تشونرس ھب روشک ھن و دشیم ھچراپ و ھکت
 

 زا یرکشل زا رتھب ،ریش کی یھدنامرف ھب نادنفسوگ زا یرکشل« ھک دناھتفگن هدوھیب

 .)دوش هدید ٢ لکش( »تسا دنفسوگ کی یھدنامرف ھب ناریش

 
 دنفسوگ و ریش یاھھلگ یربھر یامیش .٢ لکش
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 تسار و پچ یاھنامزاس مامت ابیرقت لماش ،»شوپرس یب گید« تشونرس نیا ،ھنادنمگوس

 :تسا هدوب روشک رد یزورید
 

 دش شوم و اھھبرگ لامیاپ / دش شوپرس یب گید ینامز رھ

 سگم و روبنز جامآ دوشیم / سخ و راخ نیب ،شوپرس یب گید

 
 )دوشیم ھتخاس ھنوگچ و تسیچ تیصخش( یزاس تیصخش

 

 :دنا )»ھتسجرب یاھیگژیو« موھفم ھب( »تیصخش« عون ود یاراد ،لک رد دارفا ھمھ
 

 ،سنج دننام( دارفا ینامسج/ینوریب یاھیگژیو نآ :)Personality( یرھاظ تیصخش .١

 ھنازور لیاسم و اھنآ هرھچ رد ھک )هریغو راتفگ ،راتفر ،تاکرح ،وم/دلج گنر ،مادنا

 بذج ای یشخبرثا ثعاب ھک دارفا )Charisma( یوبذاج یاھیگژیو[ دوشیم هدھاشم

 ؛]تسا یرھاظ )تیصخش( یاھیگژیو زا زین ،دوشیم )هدنونش/هدننیب( نارگید
 

 ،ھیحور/رواب دننام( دارفا یرکف/ینورد یاھیگژیو نآ :)Character( یعقاو تیصخش .٢

 .دوشیم هدھاشم صاخ طیارش و اھنآ نھذ رد ھک )هریغو تنایخ/تقادص ،ییاناوت/دادعتسا
 

 ،)میریگیم ثرا ھب نیدلاو قیرط زا ھک ھچنآ رھ( کیتنژ یاشنم ،عومجم رد تیصخش 

 لورتنک رد و دریگیم لکش ام دوجو رد عامتجا و هداوناخ قیرط زا ھک ھچنآ رھ( یطیحم

  .دراد )طیحم و کیتنژ لباقتم ریثات( ود رھ زا یبیکرت ای و )دراد رارق ام
 

 ام لورتنک رد ھک( دشاب کیتنژ لماوع لوصحم یهزادنا ات تسا نکمم یرھاظ تیصخش

 لوصحم یدایز هزادنا ات یعقاو تیصخش اما ،)تسا هدش نکمم زین نژ رییغت الاح ،تسین

 شزادرپ زا سپ ھک یندیشون و یندروخ عاونا( ییاذغ/یدام ھیذغت ینعی[ یطیحم لماوع

 و یھاگآ( ینھذ/یرکف ھیذغت و )دنکیم نیمات ار ام ینامسج یاھزاین ،هدور/هدعم رد

 شزادرپ زا سپ و هدش ام زغم/هاگآدوخان ریمض دراو ساوح قیرط زا ھک شرورپ/شزومآ

 .تسا ])دزاسیم ار ام ھیحور و اھرواب متسیس ،اجنآ رد
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 اھتراھم و اھییاناوت ،اھدادعتسا زا یرایسب ھیلوا/ماخ داوم کیتنژ ھیذغت ،دسریم رظن ھب

 رثا رد ھک دنکیم مھارف توافتم یاھهزادنا اب یدرف رھ زغم یاھنورون ای اھنژ رد ار

 جوا ھب و هدومن ھعسوت و دشر )شرورپ و شزومآ( یطیحم تسرد ھیذغت و اھنآ تخانش

 فشک و ندیشیدنا شزومآ دیاب ناراگزومآ یساسا ھفیظو ،لیلد نیمھ ھب( دنسریم لامک

 یزاس تالامکلاعماج ای اھھشیدنا ندومن رابنا ھن ،دشاب نازومآشناد یاھییاناوت/دادعتسا

 شرورپ و شزومآ ،دشابن دوجوم ام )نورون/نژ( تاذ رد اھدادعتسا یخرب رگا اما[ )اھنآ

 و دادعتسا چیھ ،ددرگن مھارف بسانم شرورپ/شزومآ ھنیمز رگا ای و تشاد دھاوخن یرثا

  :]دش دھاوخن نافوگش یتراھم
 

 تشھب غاب سواط ریز یھن / تشرس تملظ غاز ھضیب رگا

 غاب سواط ،هدوھیب جنر درب / غاز غاز ھضیب ،تبقاع دوش
 

 رییغت ار نآ میناوتن و میوشیم هداز نآ اب ھک تسین یزیچ نآ یعقاو تیصخش ،نیاربانب

 و میھدیم شرورپ دوخ نھذ رد ار اھنآ نامدوخ ھک تسا یاھیگژیو نآ ھکلب .میھد

 یاھھنیزگ باختنا« اھدص و اھهد یھجیتن تیصخش نیا اریز .میراد هدھع رب ار نآ تیلوئسم

 هداوناخ اب لماعت یگنوگچ( یگدنز نوگانوگ طیارش/ثداوح ھب شنکاو/خساپ رد ام »ھنازور

ُ َھنَسَْحأ َنُوعِبََّتَیف َلَْوقْلا َنُوعَِمتَْسی َنیِذَّلا ِدَابِع ْرَِّشَبف( تسا )اھیراوشد و اھتلوھس ای ھعماج و

 »یریگمیمصت« ای »باختنا« ھسورپ رگا .)ِبَابَْلْألا ُولُوأ ُْمھ َكَِئلُوأَوُ َّ�ا ُُمھَادَھ َنیِذَّلا َكَِئلُوأ

 توافت« نوچ( یعقاو تیصخش ھن ،میراد یرھاظ تیصخش و میاهدنز زونھ ،دشابن نایم رد

 !)»تسا هار باختنا رد تراسا و یدازآ
 

 ام یگدنز رد هدننک نییعت و هدنامرف شقن ھک تسا ام ینھذ/یعقاو تیصخش نیمھ ،نیاربانب

 و رواب( نھذ لوصحم ام لامعا و راکفا مامت اریز .دزاسیم ار ام تشونرس و دراد

 و ملع یاھدرواتسد نیرخآ زا مزال یھاگآ نتشاد زا ترابع تبثم رواب .تسا ام )ھیحور

 ام یھفطن .تسا اھنآ ققحت یارب مزال تعاجش نتشاد زا ترابع تبثم ھیحور و یروانف

 )عامتجا و هداوناخ( یطیحم ھیذغت اب سپس و دریگیم لکش ردام مکش رد کیتنژ ھیذغت اب ھک
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 میتسھ یزیچ نآ ام ،سپ .دزاسیم یگدنز یانزارد رد ار ام تیصخش ،دنکیم ومن و دشر

 !)تسا وا رد ھک دوارت نامھ هزوک زا( مینکیم ھیذغت ھک
 

 نتشاک دننام .دوشیم ھتخاس نامدوخ ینورد یاھیگژیو زا یعقاو تیصخش ،رگید هرابع ھب

 نھذ رد ھک یھمسجم داجیا یارب گنس کی »یراکشارت« ای کاخ رد ھناد کی شرورپ و

 نھذ رد ھک میشاب ھتشاد ار یھاوخلد تیصخش نامھ میھاوخب ام رگا .مینکیم میسرت دوخ

َ ال َهللا َّنِإ( میزاسب نامدوخ نورد ماخ داوم زا ار اھیگژیو نآ دیاب ،مینکیم روصت دوخ

ّیَُغی ّیَُغی ىَّتَح ٍمَْوقِب اَم ُرِ  تسا یزیچ نامھ یعقاو تیصخش ،تروص نیا رد .)ْمِھُِسفَْنأِب اَمْ اوُرِ

 .)دوش هدید ٣ لکش( دیآیم تسدب یرورضریغ داوم نتخادنا رود و یراکشارت زا سپ ھک
 

 
 

 یزاس-دوخ ھسورپ یامیش .٣ لکش

 

 ھمشچرس ام )ھیحور/رواب ماظن زکرم( زغم زا ھظحل رھ رد ام لامعا و راکفا نوچ

 یاھرواب قرز اب اھنت ،دوشیم هدرمش ام تسکش و یزوریپ رد یساسا لماع و دریگیم

 باختنا« .دباییم نایرج ام زغم رد یهزات نوخ ھک تسا تبثم/دیدج ھیحور و تبثم/دیدج
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 زا یوریپ و )دوعسم و یناماس لیعامسا ،ملسموبا نوچ( یراگدنام و کانبات ی»اھوگلا

 .)یریذپرثا( تسا ام ھیحور و اھرواب فاشکنا و دشر یاتسار رد یرگید مھم ماگ ،اھنآ
 

 ھک هدعم یارب( یدام ھیذغت »تسرد باختنا« یاھهویش اھنت ھن ھک تسام ھفیظو نیاربانب

 ھکلب ،میریگ ارف ار )دزاسیم ھیحور/رواب ھک زغم یارب( ینھذ و )دزاسیم وبرچ/تشوگ

 یگدنز یابیز »ھچغاب/ھعرزم« ناونع ھب تیصخش عبنم ود نیا »تبقارم و ظفح« رد

 ھچنآ رھ اریز( مینک لیدبت »ینادھلابز« ای »رابنا« ھب ار اھنآ ھکنیا ھن ،مینک شالت دوخ

 رھ ام ھچغاب/ھعرزم نیا ھک میشاب بقارم دیاب و مینکیم ورد ار نامھ ،میراکیم اھنآ رد

 .)دوش هدید ۴ لکش( )دراد رارق نوگانوگ ثداوح و ضارما ،تافآ ضرعم رد ھظحل
 

 دشن یزیت رجنخ نھآ چیھ    دشن یزیچ دوخ شیپ زا سک چیھ

 دشن یزیررکش درگاش ھک ات          تشگن یدانق داتسا سک چیھ

 دشن یزیربت سمش دیرم ات           مور یالوم دشن انالوم چیھ
 

 
 

 ام یاھتیصخش عبنم ای زغم و هدعم یامیش .۴ لکش

 

 دراو ھک )یندیشون/یندروخ( یدام ھیذغت یرورض/دیفم داوم دایز شخب ھک تسا رکذ لباق

 داوم و »وبرچ/تشوگ« ،هدش بذج راکدوخ ھنوگ ھب اھهدور و هدعم رد ،دوشیم ندب

  .)راکدوخ عفد/بذج( دوشیم عفد نآ یفاضا/رضم داوم و دزاسیم ار ندب یرورض
 

 ریمض دراو ھناگجنپ ساوح قیرط زا ھک ینھذ ھیذغت :تسا توافتم زغم درکلمع اما

 راکدوخ ھنوگ ھب اجنآ رد یفنم/تبثم ای رضم/دیفم داوم صیخشت نودب ،دوشیم هاگآدوخان
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 ار ام )تاعالطا و تاساسحا ،لامعا ،راکفا( »ھیحور/رواب« نزخم و دوشیم هریخذ/تبث

  .)درادن راکدوخ عفد/بذج اما ،تسا لاعف ھشیمھ( دزاسیم
 

 طقف ار )تاعالطا رابنا ای( هاگآدوخان ریمض رد تافارخ ای رضم ،یفنم تینھذ ،نیاربانب

 دنکیم ارجا ار ھیفصت و رتلف ای شیالاپ/شزادرپ ھفیظو ھک هاگآدوخ ریمض طسوت ناوتیم

 رییغت ،بیترت نیا ھب( درک حالصا و داد رییغت )یزاس تینھذ و شرورپ ،شزومآ کمک ھب(

 تمالم ھن ؛دوشیم زاغآ تیلوئسم شریذپ زا تینھذ رییغت و تینھذ رییغت زا تیصخش

 !)ریدقت/تمسق ای نارگید یزاس
 

 ییوداج یاصع دننام ابیرقت دارفا بذج رد ھک کیتامزیراک ای یوبذاج تیصخش یدنمرثا

 روضح عبات یعقاو تیصخش ھکیلاح رد .تسا »نارگید روضح« ھب ھتسباو ،دنکیم لمع

 یارب ،دیریگ رارق هداتفارود هریزج کی رد و اھنت ھک یطیارش رد یتح و هدوبن نارگید

 رد( »دیزاسیم یھار ای و دیباییم یھار« ھک دھدیم تمواقم و ھمانرب ،هدارا یورین امش

 .)دنکیمن یکمک چیھ ،یتلاح نینچ رد یوبذاج تیصخش ھکیلاح

 

 ھمانرب و تیصخش
 

 »ھبرجت و شناد« زا ھک دنا یناسک الومعم )»ھتسجرب دارفا« موھفم ھب( »اھتیصخش«

 هدوب رادروخرب هریغو یگنھرف ،یداصتقا ،یعامتجا ،یسایس فلتخم یاھ ھصرع رد مزال

  .دنکیم تیلاعف و راک اھھصرع نیا زا یکی رد نیعم »فادھا/ھمانرب« اب و
 

 نیعم فدھ/راک کی ھب ندیسر یارب »ینامز صخشم تامادقا لودج« ای تسرھف ،ھمانرب

 ندیسر لیاسو و اھهار ،)کیدزن /رود( صخشم فادھا نییعت ای )تدمزارد و تدمهاتوک(

 یاراد یایور کی زا ترابع ھمانرب ،رگید هرابع ھب .تسا )نیعم نامز کی رد( نآ ھب

 !تسا ارجا نامز نودب ھمانرب زا ترابع ایور ھکیلاح رد ،تسا )لجالا برض( ارجا نامز

 زج یزیچ دناوتیمن ھمانرب نآریغرد( دنشخبیم ققحت و دنزاسیم اھتیصخش ار ھمانرب

 رفس ینعی( دوریم ھھاریب ھب ھمانربیب تیصخش .)دشاب »ذغاک یور رب ابیز تالمج«
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 )ذغاک یور رب ابیز تالمج نامھ ای( ارجا نودب تیصخشیب ھمانرب و )دراد دصقم نودب

  .دنبای ھمادا دیاب و دننامیم اھھمانرب اما ،دنوریم و دنیآیم اھتیصخش .دنامیم
 

 میھاوخ نارگید ھمانرب رد ،میشاب ھتشادن دوخ یارب یھمانرب ام رگا« ھک دراد دوجو یھتفگ

 نامرھق کی توافت دننام )فدھیب( ھمانربیب و )دنمفدھ( ھمانرب اب صخش توافت .»داتفا

 یلباقم صخش ھن ،دراد لاج ھن ھک تسا ینادیم رد سنیت یزاب مرگرس کدوک کی و سنیت

  !دریگب ار یزاب باسح ھک یسک ھن و دنادرگرب ار پوت ھک
 

 شزرا ھمانرب و دنا هراکھمھ اھربھر/تیصخش ،کیژولویدیا/یبھذم یایند رد الومعم

 راتفگ و »موصعم« ار دوخ ناربھر/ناریپ الومعم اھنآ ناوریپ/نادیرم نوچ( درادن یدایز

  .)دننکیم یوریپ ھنادلقم اھنآ رادرک/راتفگ رھ زا و دنرادنپیم لزنم یحو ار اھنآ
 

 الومعم اھنآ نارادفرط( دنا مھم ود رھ ھمانرب و تیصخش ،یسایس/یملع یایند رد اما

 ھناھاگآ ار اھنآ رادرک/راتفگ رھ و دنرادنپیمن »موصعم« ار دوخ ناربھر و اھتیصخش

  .)دنزاسیمن ُتب یتیصخش چیھ زا و دشاب ناشیاھھمانرب اب راگزاس ھک دننکیم یبایزرا

 

 یربھر و تیصخش
 

 اھنآ جیسب و مدرم نایم رد راک ھب یتیصخش رھ ای و یدنمشناد ،یرکفنشور ،یدرف هاگرھ

 یربھر« یور رتشیب دیکات( دریگیم شود رب ھناربمایپ ای ھناربھر تلاسر ،دزادرپب

 لیدبت ربھر ھب مدرم نایم رد و دنزیخیم رب مدرم نیب زا الومعم ناربھر .)تسا »یسایس

 تھج رد ار اھنآ ،دنا مدرم یارآ/راکفا دیق رد ھکنانچمھ ،ناربھر تلع نیا ھب .دنوشیم

 ققحت تھج رد ات دنزاسیم لکشتم و جیسب ،یزاسرادفرط و یزاسدامتعا ،یرگنشور

  !)تسا بآ و یھام نیب ھطبار دننام مدرم و ربھر نیب ھطبار( دنھد قوس دوخ فادھا
 

 ،تردق اب و دنراد هدھع رب ار اھداھن/ماظن/ھعماج یگدننادرگ و یگدننار ھفیظو ناربھر

 یزوریپ رد هدننک نییعت و یساسا شقن ،دوخ ناوریپ مارتحا بلج رد یرادافو و تعاجش
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 کی تراھم نیرتگرزب .دنراد )یروتاتکید ای کیتارکومد( اھماظن رارقتسا و تابالقنا

  .تسا مدرم ھب ندیشخب ماھلا و یراذگریثات ،ربھر
 

 ،دنکیم )یفنم ای تبثم( رییغت لمع نادیم و نامز نایرج رد یتیصخش رھ ھکنانچمھ

 بیرفمدرم/ارگماوع ،)روز/رز رکون و رگھلماعم( راک ھظفاحم/وسرت ھب زین ناربھر

 ای و )تورث/تردق ای ترھش بسک رطاخ ھب نیشتآ یاھراعش نداد اب اتسدوخ/کوفال(

 .دنوشیم لیدبت )مدرم عفانم/نامرآ ھب رادافو و دھعتم( قداص/یبالقنا
 

 دیلوت :دراد زاین ریز نیداینب تامادقا ھب دوخ مدرم/ھعماج رییغت یارب یسایس ربھر رھ

 دیلوت و ھیامرس/لوپ دیلوت ،ھشیدنا/رکف دیلوت ،ھمانرب/تالیکشت دیلوت ،تیصخش/رداک

  .)دوش هدید ۵ لکش( )یرگیبال( رازاب/تسود
 

 
 

 یسایس ناربھر نیداینب تامادقا یامیش .۵ لکش
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 رداک رھ توق و نآ یاھرداک رد )تالیکشت( نامزاس رھ توق« ھک تسا یروھشم یھتفگ

 یدام داینب ھیامرس/لوپ .»تسا ھتفھن )ناربھر/ربھر طسوت یھدنامزاس( نآ تالیکشت رد

 ھعسوت و دشر داینب )یرگیبال( رازاب/تسود و نامزاس یونعم داینب ھشیدنا/رکف ،نامزاس

 تقادص و توق ،شقن دروم رد ناوتیم اھصخاش نیا اب( دنکیم نیمضت/نیمات ار نامزاس

 .)درک تواضق نامزاس/ربھر رھ
 

 تلود ای داھن ،نامزاس کی دارفا نیرت لاعف و نیرترھام ،نیرت هاگآ ای تارقف نوتس اھرداک

 یامزیراک و راک اب و دنراد هدھع رب ار نآ زا یاھشخب لورتنک و هرادا تیلوئسم ھک دنا

 ،دنا رگیدکی موزلم و مزال ناربھر و اھرداک ھکنآ اب .دنوشیم ربھر لمع نادیم رد دوخ

 رب )تیحالص/تارایتخا قیرط زا( ناریدم ای اھرداک ،ھچنانچ .دنراد یوھام توافت اما

 ناوریپ رب )ماھلا/ذوفن قیرط زا( ناربھر و )Managing( تیریدم/هرادا دوخ نادنمراک

 راک متسیس یور ناربھر و متسیس رد اھرداک ؛دننکیم )Leading( تیادھ/یربھر دوخ

 اما ،تسا تیقفوم نابدرن زا نتفرالاب رد اھرداک ییآراک ای ؛)دنزاسیم متسیس( دننکیم

 شقن اھرداک ؛ریخ ای دنراد ھیکت یتسرد راوید ھب اھنابدرن ھک دننکیم نییعت ناربھر

 !دنراد ار ندب رد »رس« سقن ناربھر و »ساوح«
 

 نیع رد اھنآ ھک دوشیم نشور و راکشآ یبوخ ھب ینامز فلتخم ناربھر و اھرداک تیھام

 کی رھ ھک دوشیم هدید هاگنآ و دنریگ رارق )راوشد هژیو ھب( طیارش ای ثداوح ،تیعقوم

 ھتفگ تلع نیمھ ھب .دنھدیم ناشن دوخ زا یهرظتنمریغ یتح و توافتم الماک یاھشنکاو

 !»درک تواضق نآ یرھاظ تیصخش داینب رب دیابن ار سک چیھ« ھک دوشیم
 

 اب امش :داد حیضوت زین ریز هداس لاثم رد ناوتیم ار ناربھر و اھرداک نیب رد توافت

 نایم زا ار دوخ هار دیھاوخیم و دیاهدش »یھوبنا لگنج« دراو اھرداک و دارفا زا یھورگ

 و تالآ اب ار ھمھ و دننکیم رداص دارفا یارب مزال ریتاسد »اھرداک« .دینک زاب لگنج

 ،نایم نیا رد اما .دننک زاب لگنج نایم زا ار دوخ ریسم ات دنزاسیم هدامآ دوخ لیاسو

 یبایزرا ار تیعضو ،دوشیم الاب لگنج نیا تخرد نیرتدنلب رب ھک تسا یسک »ربھر«

  !دھدیم ناشن ار هورگ ریسم و تکرح تمس ،دنکیم
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 نامز شترا اما ،دھد ھمادا دوخ یاقب ھب »تیریدم« اب دناوتیم یبوخ ھب حلص نامز شترا

 .تسا ھتسیاش و قیال ناربھر دنمزاین حوطس مامت رد و دراد توافتم الماک تیعضو گنج

 دیاب ھنوگچ دارفا تیریدم ،دربن ماگنھ ھک دنک نایب تسا ھتسناوتن سکچیھ نونکات اریز

 مود یناھج گنج رد اپورا رد دحتم یاھورین یھدنامرف سار رد رواھنزیا باختنا .دشاب

 ناجیھ و ھبذج اب ناربھر دایز دادعت ھکیلاح رد( دوب وا ییاناوت و تماقتسا ،یتخس لیلد ھب

 زا یھورگ اب ١٩۴۴ رد وا .)دنتشاد دوجو نوتاپ و لگود ،یرمگتنوم ،لیچرچ دننام زیگنا

 اب و درک نھپ یزیم یالاب ار ینامسیر وا .تشاد رادید ،دنتفریم گنج ھب ھک ینارسفا

 رات نیا دننام دننام شترا :داد ناشن اھنآ ھب دوخ تشگنا اب رات ندرک شک و ھلیت شیامن

 نازابرس ،نیاربانب .دوشیم رتهدوشگان و هدش هدیچیپ و مھرد ،دینک ھلیت تشپ زا رگا ،تسا

 !دنوش ھلیت رس تشپ زا ھکنیا ھن ،دنوش یربھر ولج زا دیاب
 

 رد ار ام هزوح ناربھر و ناگرزب ،اھتیصخش تیھام و تیعضو یبوخ ھب اھلاثم نیا

 یساسا نوناق بیوصت ات نب رد یسایس رادتقا یمیلست زا( دھدیم ناشن ھتشذگ لاس ٢٠

 و زابرس رازھ ١٠٠ دودح ھک )اھدامن ریاس و مچرپ ،تیوھ/نابز فذح و یھاش/یتسایر

 ارھاظ ار دوخ نیریش یاھناج ،»یزدمحا/یزرک یربھر« ریز رد ام ناھدنامرف نیرتھب

 تیمکاح موادت یارب ،تیعقاو رد و )»اھنآ یضاران ناردارب«( بلاط اب هزرابم رد

 هراتس لثم دوعسم نامز رد ھک یناگرزب و ناھدنامرف ای ؛دندرک نابرق اھنآ یتسیشاف

 دروم رد اھنآ ینلع نانخس ،یزدمحا/یزرک طسوت نابلاط شرتسگ و تیوقت ،دندیشخردیم

 اھنآ ناوخرتسد یاکرش ھب و دنتفرگ هدیدان ار نارگنشور و نادنمشناد یاھرادشھ و نابلاط

 نیا !)»دش شوپرس یب گید« و دوبن نادیم رد یرگید دوعسم/ربھر نوچ( دندش لیدبت

 تیرثکا و نیاخ تیلقا« دروم رد لیچرچ فورعم ھتفگ نامھ زا یقیقد ریوصت تیعضو

  !دراذگیم شیامن ھب ار روشک رد »نادان
 

 میمصت ناوتیم نتفگنخس ماگنھ اما ،دنا شخب ماھلا ناربھر و هدنھد هزیگنا اھرداک الومعم

 ،دیناوخ ارف یروف تامادقا ھب ار مدرم دیھاوخیم رگا .تسا رتبسانم کی مادک ھک تفرگ

 ھبتر/ناشن/لادم ،تمدخ ،ترھش ،تورث ،تردق :هزیگنا عبانم( دیھد هزیگنا ار اھنآ
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 )افک-دوخ و نادرگ-دوخ ،رواب-دوخ ،هاگآ-دوخ( اناوت ار اھنآ دیھاوخیم رگا اما .)هریغو

 ھلمج/رعش/دورس کی ،باتک/ناتساد کی ،صخش کی :هزیگنا عبانم( دیھد ماھلا ،دیزاس

 یارب ار ام ھک تسا )یونعم/یدام شاداپ ای قوشم( ینوریب یورین کی هزیگنا .)هریغو

 ،هار نایرج رد رگا ،میربیم ار هزیگنا ام( دنکیم )Push( ھلیت نیعم فدھ کی یارجا

 نیعم فدھ کی یارجا یارب ار ام ھک تسا ینورد یورین ماھلا اما ،)دوشن شوماخ و درس

 ار ماھلا و هزیگنا توافت .)دوشیمن شوماخ/درس و دربیم ار ام ماھلا( دنکیم )Pull( شک

 و تعرس/تردق ای )ماھلا( رتوم و )هزیگنا( لکسیاب کی »ییآراک« ھسیاقم زا ناوتیم

 ییاضرا/یعانقا-دوخ زج ،یشاداپ ماھلا .)دوش هدید ۶ لکش( درک کرد اھنآ تحار/تمحز

 یتمھدنلب اھنت .مینکیم راختفا و رورغ ساسحا نآ اب ھک درادن ینادجو/ینورد شمارآ ای

)Ambition( ھب ار هزیگنا ھک تسا گرزب فادھا نتشاد ای یلاع ھیحور/رواب یورین ای 

  :)تسا یتمھدنلب دض تعانق( دشخبیم ققحت ار ماھلا و دناریم شیپ
 

 دنا هدیسر ییاج ھب دنلب تمھ زا / راگزور نادرم ھک راد دنلب تمھ
 

 
 

 ماھلا و هزیگنا یورین اب تھباشم رد رتوم و )ھخرچود( لکسیاب یامیش .۶ لکش

 
 یگدنز رد ھک تسا یسک یعقاو ربھر« :تسا نیا »یربھر« دیدج یاھفیرعت زا یکی

 دراد دوجو ھلوقم نیا رد یگرزب زار( »)Duplication( دنکیم ھیبرت رتشیب ناربھر دوخ

 دوبن ای یربھر تشذگرد زا سپ اھنامزاس یشاپورف لیلد و یربھر شقن یهدنھد ناشن ھک

 !)تسا نآ
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 ینونک طیارش رد دمحا شقن
 

 رظتنم مدرم .تسا ھتفرورف نابلاط یبھذم/یموق مزیشاف هایس تملظ رد رگید راب ام روشک

 اھنآ تازرابم یگنھاشیپ تلاسر ھک دنک روھظ یناربھر و ناھدنامرف ،اھتیصخش ات دنا

 دمحا« ھناتخبشوخ .دھد تاجن یناملظ و هایس بش نیا زا ار اھنآ و دریگ شود رب ار

 نارادرگنس اب اجکی ار »یلم تمواقم ھھبج« مچرپ و ھتفرگ شیپ رد ار ردپ هار »ناوج

  .تسا ھتشارفارب شکودنھ یاھھیاپھوک رد دوخ
 

 رادروخرب مدرم نیب رد تیبوبحم و کیتامزیراک تیصخش ،مزال یسایس شناد زا دمحا

 لیوحت ار یناسک الومعم یناھج ھعماج و مدرم اما( دسانشیم ار وا یناھج ھعماج و تسا

 ار اھنایز و دوس ای اھشلاچ و اھتصرف راھم و داجیا ییاناوت لمع نادیم رد ھک دنریگیم

 دوخ ھمانرب رد وا .دیشخرد بوخ یس یب یب اب دوخ ریخا یوگتفگ رد دمحا .)دنشاب ھتشاد

 روشک رسارس رد ماوقا ھمھ یارب یھاوختلادع/یربارب و زکرمتمریغ یناملراپ راتخاس زین

 ،ناھاوخلاردف ،نایارگزکرمت ھب ینشور مایپ ھک درک میسرت یمالسا یروھمج کی رد ار
 ھب دمحا ھک داد ناشن وگتفگ نیا .دوب تاھبج/اھتیصخش ریاس و نابلطھیزجت ،نایرگموق

 عیسو ھھبج کی داجیا ددص رد و دراد رظن ریز ار زیچ ھمھ ،تسا هدیسر یلماک یگتخپ

 یزاسنمشد ،تفگن فازگ و دزن فال ،دادن یھتنایم یاھراعش وا .تسا روشک حطس رد

  ...تشاذگ زاب ناگمھ یور رب ار تمواقم و هزرابم یاھهزاورد و درکن
 

 هار اما ،تسا هدومن لمع بوخ نونک ات و دراد ار دوخ ردپ دایز یاھیگژیو دمحا ھکنآ اب

 »یناث دوعسم« ھک دنک تباث لمع نادیم و نامز نایرج رد ات دراد شیپ رد یزارد و رود

 :)یماخ دوش ھتخپ ات ،دیاب رفس رایسب( تسا
 

 یشاب نونجم ھک تسا نآ مدق لوا طرش / نآ رد تساھرطخ ھک یلیل لزنم هر رد

 یشاب نودیرف و دیشمج ھمخت زا دوخ رو / یامنب یتاذ رھوگ ،یبلط یھاش جات
 

 رگھلماعم و رودزم یرارف یاھتیصخش زا یرامش ھک دراد دوجو یاھشیوشت ،ھچنانچ

 ،»یوق رکف قاتا کی دوبن« رد ھک دنراد رارق وا رانک رد )»یزدمحا/یزرک یاکرش«(
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 ار اھنآ یعقاو هرھچ دمحا ھک تسا نیا یراودیما اما .دوش اھنآ تسد یهرھُم تسا نکمم

 دیاش( دنکیم زاب »هوبنا لگنج« نیا نایم زا گرزب دوعسم دننام ار دوخ هار و دسانشیم

 دوخ تاھابتشا ھب ھک دشاب نیا زین اھتیصخش نیا ناھانگ یبسن ناربج یاھهار زا یکی

 یاھ فازگ/فال و یربھر یالابدنلب یاھاعدا زا ،دنھاوخب شزوپ مدرم زا ،دنیامن فارتعا

 ھب یونعم/یدام یاھکمک و دمحا ھب مزال یاھهروشم ھیارا زا ،دنزیھرپب دوخ یزورید

 :)دننکن غیرد »یلم تمواقم ھھبج«
 

 ؛میرذگب دیاب تسب نب نیا زا اما ،تسا لکشم

 !میرذگب دیاب تسم یاھوید نایم زا        
+  +  + 

 »ردپ هار ھمادا یارب دمحا یگدامآ زاربا« تبسانم ھب شیپ لاس ھس ھک یھاتوک هرصبت رد

  :مدوب هدرک ناشنرطاخ نینچ شیارب ،مدوب ھتشون
 

 هار دھاوخیم و هدش هداتسیا لمع نادیم رد ،هدرک ھتسب ار دوخ رمک ھک ناوج دمحا«

 :ھک دنادب دیاب وا !دنک لمع ھنادوعسم و دنک رکف ھنادوعسم دیاب ...دھد ھمادا ار ردپ دوعسم

 ؛تسا وا »لامعا و راکفا« ھکلب ،»لامتسد و لوکپ« ھن ،دوعسم ثاریم *    

 ؛تسا وا »تقادص و اوقت« ھکلب ،»یزاس لزنمدنلب و یزودنارز« ھن ،دوعسم ثاریم *    

 ؛تسا وا »تمواقم و هزرابم« ھکلب ،»تیاکح و ناتساد« ھن ،دوعسم ثاریم *    

 ؛تسا وا »تماقتسا و یرادیاپ« ھکلب ،»تیاکش و هوکش« ھن ،دوعسم ثاریم *    

 !»تسا وا »تیمکاح و رادتقا« ھکلب ،»تینواعم و ترازو« ھن ،دوعسم ثاریم *    
+  +  + 

 ماگشیپ یلاع ھیحور/رواب اب ھک دنا یناسک اھنآ !دازردام ھن ،دنا دازمدرم یعقاو ناربھر

 ھتسیاش ھک دنھدیم ناشن لمع نادیم و نامز نایرج رد و دنوشیم مدرم تازرابم/رازراک

 و تخس طیارش زا روبع اب طقف ،رگید هرابع ھب .دنا مدرم ینابیتشپ و تیامح ،یربھر

 دندرگیم ھنادواج و دنوشیم هدیدبآ ،دنباییم شیالاپ یعقاو ناربھر ھک تسا راوشد یاھزور

 !)دنکیم لیدبت ساملا ھب ار نبراک و دالوف ھب ار نھآ ،الاب ترارح و راشف ھک ھنوگنآ(
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 روشک یتح و ام مدرم دیما ھناگی ،ینونک طیارش رد دمحا ،اھراوشد/شیوشت ھمھ دوجو اب

 !تسا ناھج و ھقطنم یاھ
 

 ...اداب رابُرپ شیاھشالت و نشور شھار ،زارد شرمع

 
 اھ ھمشچرس

 

 .١٣٩۶ ھلبنس ٢٠ ،راگدنام ھمانزور .دراد ھمادا تھار دوعسم .داز لعل
https://mandegardaily.com/?p=62232 

 

 .ندنل .یرازم تداھش زورلاس نیم ٢٣ تبسانم ھب .دراد ھمادا تنامرآ :یرازم .داز لعل

 .)٢٠١٨ چرام ١١
khorasanzameen.net/php/read.php?id=4152http://www. 

 

  .٢٠١٨ چرام .)نور میج( شخب ماھلا یگدنز .داز لعل
https://archive.org/details/20210111_20210111_2256/mode/2up 

 

 .١٣٨۵ .نارھت .رکف یژولونکت .نایدنمزآ
 

 .١٣٨٢ .نارھت .)رتاک( لوحت یربھر .ھلسلس و یزیراپ
 

 .٢٠١٨ نوج .ھیذغت و تیصخش .داز لعل
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad35.pdf 

 

 .٢٠١٨ چرام .ھمانرب ای تیصخش .داز لعل
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?&id=4163 

 

 .٢٠١۶ ربمتپس .یسایس یاھ ماظن ندوب کیتارکومد یاھرایعم .داز لعل
w.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad21.pdfhttp://ww 

 

 .٢٠١٩ ربمسد .روشک رد یزاس تلم/تلود تالکشم .داز لعل



 21 

https://archive.org/details/20210518_20210518_2041 
 

 .٢٠٢٢ یرونج .روشک نارحب لوقعم لح هار .داز لعل
https://archive.org/details/20220120_20220120_2032/mode/2up 

 

 .٢٠٢٠ ربتمپس .موس پاچ .ناکیجات رادتقا و تیوھ هرابود دلوت .نیسراپا
https://archive.org/details/20210417_20210417_0721/page/n1/mode/2up 
 

 .١٩٩٠ ؟تسیچ ناربھر یعقاو شقن .یربھر و تیریدم توافت .یدابانگ
https://jmfr.srbiau.ac.ir/article_7142_71846d9c38c5d1ece68a6a125e927509.pdf 

 

 .٢٠٢٢ یالوج .یس یب یب اب دوعسم دمحا یوگتفگ هراب رد .داز لعل
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?&id=5087 

 

 .نآ زا سپ و تاباختنا زا شیپ هللادبع نانخس
qXJs-https://www.youtube.com/watch?v=tLTKuP 

 

  .یزرک و رایتمکح ،یزدمحا نانخس
pw1JKag-https://www.youtube.com/watch?v=lUh 

 

 .٢٠٢٢ تسگا .شترا داتس نیشیپ سیئر یزیلع هللا تبیھ اب یوگتفگ
A-https://www.youtube.com/watch?v=vdTWyUDgB 

 

 .نانز قوقح و یسارکومد ،مالسا :دوعسم
Y&t=86s-https://www.youtube.com/watch?v=bYljq6j0G 

 

 .٢٠٢٢ تسگا ٢۶ ...اھکیجات تیعضو یسررب :ینامثع دمحا یلع اب وگتفگ
https://www.youtube.com/watch?v=7WkPaHGRGK4&t=4s 

 

 لداع ات رباب زا ،)٢۵ ص( مود دلج .ھتشرف خیرات .هاشودنھ مساق دمحم ،یدابآرتسا

 .١٣٨٨ .نارھت .نایھاش


