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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ثشتبثیش وشٚ٘ب »تحت ػٙٛاٖ « وشٚ٘ب ٚ ػجه ص٘ذٌی»تمشیش ػخٙشا٘ی ػیذ حؼیٗ ؿشف اِذیٗ دس ٚثیٙبس 

 27/8/99دس تبسیخ « استجبعبت اجتٕبػی

 مقدمه

وٙٙذٜ حیبت ٚ ٚ تٟذیذ جؼٕی ػالٔت  اختالَثٝ ػٙٛاٖ یه ػبُٔ ثیـتش اٌشچٝ ، وشٚ٘بٌؼتش جٟبٖ ٚیشٚع

 ٔیذاٖ داسی حٛصٜ ثٟذاؿتػْٕٛ ؿٟشت یبفتٝ ٚ ػبُٔ اكّی ایٗ ا٘لشاف، اتخبر سٚیىشد كشفب  دس افٛاٜ ثمب

 ٕٞٝوٝ  چٙذ سؿتشی ٚ ٕٔتذی اػتصِضِٝ وشٚ٘ب   ،بٍ٘شپٟٙ  یه افكاص أب ثٝ ٔٛضٛع ثٛدٜ اػت؛  ٚ دسٔبٖ

ثـشسا دس سٚاثظ ٚ ٔٙبػجبت ٚ حبوٓ ثش جٟبٖ صیؼت سٚصٔشٜ  ػبختبسیٚ ٘ظٓ اٍِٛیی اسوبٖ ص٘ذٌی ٚ 

     ٔؼتمیٓ ٚ غیش ٔؼتمیٓ ٔتبثش ػبختٝ اػت. ،ٚ ثٝ ٘ؼجت ٞبی ٔتفبٚتػغٛح ٔختّف 

   ،ٟ٘بدیٙٝ لٛاػذ اٍِٛیی، ٔؼَٕٛٞٙجبسٞبی سٚیٝ ای، ػبدت ٚاسٜ ٞبی ٕٞٝ فشایٙذٞبی صیؼتی،  ثبِتمشیتوشٚ٘ب 

تغییش  دس ٔؼشمسا اجتٕبػی  ٚ تىشاس پزیش ص٘ذٌی ٚاسآییٗ ٞبی ٔٙبػه   ،ٚ ٔتؼبسف ساٜ ٚ سػٓ ٞبی ٔبِٛف

 .لشاس دادٜ ٚ اٚضبع جٟبٖ سا دٌشٌٖٛ ػبختٝ اػت

تٛا٘ؼتٝ ثبؿذ دس جٟبٖ پظٚان وٙذ، ٚ ٕٞٝ ؿبیذ ٞیچ سخذادی دس جبٔؼٝ ثـشی  ٘تٛاٖ یبفت وٝ تب ایٗ حذ 

 ٞٙجبسٞب، احؼبػبت، خّمیبت، ػیبػت ٞب، ثش٘بٔٝ ٞب، ػبختبسٞب، ٚ  دا٘ؾ ٞب، ثیٙؾ ٞب، اسصؽ ٞب، ٍ٘شؿٟب،

 . خشد ٚ والٖ سا ثٝ خٛد ٔـغَٛ داسدوٙؾ ٞبی  ثـشی سا دس ػغٛح 

ػذْ ثی اػتٙبیی ٚ ٚ ٞضیٙٝ  دس لذ ٚ لٛاسٜ یه ثّیٝ ػبِٓ ٌیش ٚ ظبٞشا چبسٜ ٘بپزیش آؿىبس ؿذوشٚ٘ب چٖٛ 

ثٝ تٕىیٗ ٚ  ٕٞٝ چیض سا دس ٞٓ ػٛیی ثب خٛد لشیٗ اػت؛ٔشي سػبیت التضبئبتؾ، ثب پیبٔذ ٚحـتٙبن 

ٞشچٙذ ، احتٕبَ ٔشي٘یض ٔؼتٙذ اػت؛ چٖٛ لبعؼی ػمال٘ی  دِیُثٝ  ، اِجتٝایٗ تٕىیٗ  .ٝ اػتا٘ؼغبف ٚاداؿت

 ٔی عّجذ. ٚ ساٜ ٘جبت چبسٜ ا٘ذیـی ٔؼمَٛ  ثبالخشٜ ثبؿذ،ٞٓ داؿتٝ أىبٖ ٚلٛػی ا٘ذن 

سا ثٝ تؼغیّی  ٔشػْٛاص ػبدات ٚ سٚیٝ ٞبی ثشخی : ٜتحٕیُ وشدسا ٔختّفی ٔحذٚدیت ٞبی وشٚ٘ب 

ثشخی سا فشْ ٚ كٛست ٚلٛػی  (،ٚ.. ٔشاػٓ حجٕٞچٖٛ ٕ٘بصٞبی جٕؼٝ، : ثشخی ٔٙبػه ٔزٞجی)ٔثُ وـب٘ذ

ٔیٟٕب٘ی ٞب (، ثشخی سا ثٝ ِحبػ وٕیت ٚلٛع تمّیُ داد)ٔثُ احٛاِپشػی ٞب دیذ ٚ ثبصدیذٞب ٚ ٔثُ  )تغییش داد

سا ثبة وشد ٚ ٔتؼیٗ  ػبخت)ٔثُ فبكّٝ ٌضیٙی  ثشخی سفتبسٞبی غیش ٔؼَٕٛ ٚ غیشٔتؼبسف  ٔؼبفشت ٞب(،ٚ 

ٌبٜ ٚ سا پشإٞیت ٌضیٙٝ ٞبی سفتبسی غیشٔؼَٕٛ ثشخی اص فیضیىی، ؿؼتٗ ٔشتت دػتٟب، ٔبػه صدٖ(؛ 

ٞب ػٛق ٚ جبیٍضیٗ یبثی ثذیُ ػشكٝ ٞب، ثٝ ثشخی  دس(، دٚسوبسی ٚٔب٘ذٖ دس خب٘ٝ ٔثُ ػبخت) ضشٚسی
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ٚ تـذیذ سا ضؼیف  داؿت ٞبیثشخی ثبٚس(، فؼبِیت ٞبصأجبصی ؿذٖ ثشخی سػب٘ٝ ای ؿذٖ ٚ ٔثُ )داد

غیش اخاللی ثـش سا تؼذیُ  ٚ تلحیح وشد) سٚحیبت )ٔثُ خذاثبٚسی ٚ ٔشي ا٘ذیـی(، ثشخی تمٛیت وشد

 ٚ...احؼبع ػجض ٚ ٘بتٛا٘ی(  ثٝ دِیُ ثـش یٌشدٖ فشاصاػتىجبسی ٚ تؼذیُ سٚحیٝ 

ٔٙفی اسصیبثی وشد. ثی ؿه، ایٗ آثبس  ٜٔثجت یب یه ػش ٜٕ٘ی تٛاٖ یه ػشوشٚ٘ب سا آثبس ٚ پیبٔذٞبی دس وُ، 

  دسٞٓ آٔیختٝ ای داسد وٝ دس ٔمبْ تحّیُ ثبیذ ثذاٟ٘ب تٛجٝ وشد.  ٔثجت ٚ ٔٙفیٚجٜٛ 

 یؼٙیٌفت ٚ ٌٛٔٛضٛع ٚ أب 

   «اجتٕبػی بتتبثیش وشٚ٘ب ثش فشایٙذٞبی استجبع»

 ٔمذٔٝ

ص٘ذٌی اجتٕبػی ثؼتش ٚلٛع ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔختّف استجبعبت ا٘ؼب٘ی اػت)ثخـی اص ایٗ استجبعبت وٝ ثب ٔیب٘جی 

 ثٝ استجبعبت سػب٘ٝ ای ٔٛػْٛ اػت(  كٛست ٔی پزیشد،جٕؼی ٚ اجتٕبػی،  ای اػٓ اصسػب٘ٝ فٙبٚسی ٞبی 

ػت ٚ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ دسٌیش ا ٔتىثش ٚ ٔتٙٛػیا٘ؼبٖ اجتٕبػی دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ دس چشخٝ ٞبی استجبعی 

)یؼٙی ٔٛجٛدی وٝ استجبعی ثٛدٖ ِمت دادٜ ا٘ذٔٛجٛدی استجبعی سا  ا٘ؼبٖاستجبعبت،  ا٘ذیـٕٙذاٖ حٛصٜ

ایٗ ٚیظٌی دس ػلش ٚ صٔبٖ حبضش ثٝ غبیت فؼّیت یبفتٝ ٚ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ، ػلش  .ٔؼشف ٞٛیت اٚػت(

 حبضش سا ٞٓ ػلش استجبعبت ٘بْ ٟ٘بدٜ ا٘ذ. 

اص ٔؼشٚف تشیٗ آٟ٘ب تمؼیٓ وٝ یىی  ٔختّفی داسد ٚ ٌٛ٘ٝ ؿٙبػی ٞبی ثٙذیٟباستجبعبت ا٘ؼب٘ی دػتٝ 

 ٔثُ)ثشخی استجبط ثب پذیذاسٞبی دیٍش  اػت. فشد ثب خٛد، ثب دیٍشاٖ، ثب خذا ٚ ثب عجیؼت استجبعبت ثٝ استجبط

بی جٕؼی ٚ استجبط ثب سػب٘ٝ ٞاستجبط ثب تىِٙٛٛطی   ،استجبط ثب جبٔؼٝ یؼٙی ٟ٘بدٞب ٚ ػبختبسٞبی اجتٕبػی

 سا ٘یضاضبفٝ وشدٜ ا٘ذ(ثٛیظٜ سػب٘ٝ ٞبی جٟبٍ٘ؼتش

 دس ایٗ ٌفت ٚ ٌٛ ػؼی داسیٓ ثشاستجبعبت اجتٕبػی تٕشوض یبثیٓ. 

  اػت.تبثیش ٚ تبثش ؿٙبختی، ػبعفی ٚ سفتبسی یب تجبدَ ٔؼٙب، تجبدَ پیبْ،  چیؼت؟ استجبط فشایٙذ ٔشاد اص استجبط

ٔثُ  : خٛاٜ ػیٙی  ثی ٚاػغٝا٘ؼبٟ٘بػت اٖ یب ٔؼغٛف ثٝ دیٍشدیٍشفشد ثب استجبط  اجتٕبػی، استجبطٔشاد اص 

(؛ ٚ... ؿجىٝ ٞبی اجتٕبػی ،استجبط ثب ٔیب٘جی تّفٗٔثُ  ػیٙی ثب ٚاػغٝ)خٛاٜ ؛ ٌفت ٚ ٌٛی افشاد ثب ٞٓ

ٌشٟٚٞبی ثب٘ٛی: ٔحیظ  دسٖٚ ؛ یب دس ٚ دٚػتبٖ ٌشٟٚٞبی اِٚیٝ)ٔثُ خب٘ٛادٜ، خٛیـبٚ٘ذیدسٖٚ استجبط دس 
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؛ ]ػبیش ٌٛ٘ٝ ٞب سا ثٝ دِیُ ایٙىٝ استجبط وٕی ثب ثحث ٔب یب ٔتمبثُ یٝاستجبط یه ػٛ؛ ػبصٔب٘یٚ اداسیٞبی 

    داس٘ذ، اؿبسٜ ٕ٘ی وٙٓ[

ٕٞٛاسٜ ثب  ٚ جٟت داس،  اسادی، للذ ؿذٜثب دیٍشاٖ، ثٝ ػٙٛاٖ یه وٙؾ اجتٕبػی یب ٕٞبٖ استجبط استجبط 

 فؼّیت یبفتٝ كٛست ٔی ٌیشد. اغشام ٚ پبػخ دٞی ثٝ ثشخی ٘یبصٞبیثشخی ٞذف ٘یُ ثٝ 

٘یبصٞبی ٔحشن، غبیبت ٔملٛد ٚ ٘تبیج ٔٛسد تؼذد ٚ تٙٛع ثب تٛجٝ ثٝ افشاد اجتٕبػی  بتاص ایٗ سٚ، استجبع

 :   )اِجتٝ حلش آٖ اػتمشایی اػت(تمؼیٓ ٔی ؿٛد ا٘ٛاػیا٘تظبس ثٝ 

ٔیٟٕب٘ی، ٌفت ٚ ٌٛ، )اص ٔجشای دیذ ٚ ثبصدیذ، دادٚ ػتذ ػٛاعف  ثب ٞذف یب استجبط ػبعفی بتاستجبع(1

 (؛...ػٛوٛاسیٟب ٚ ؿشوت دس جـٗ ٞب ٚ ػیبدت ثیٕبساٖ،  كّٝ اسحبْ، 

ٚ خشیذ ٚ فشٚؽ دس ٔبدی الالْ دادٚ ػتذ یب استجبط ثب ٞذف  ٔؼیـتی( –ٔبدی  التلبدی)یب استجبعبت(2

 ی(؛ٚ احیب٘ب تجّٕ ثیِٛٛطیه، سفبٞیسفغ ٘یبصٞبی ثٝ ٔٙظٛسػشكٝ ثبصاس)

)ٔثُ  اسائٝ ٚ دسیبفت خذٔبتثب ٞذف ٔختّف  ی سػٕیاستجبعبت اداسی ٚ ػبصٔب٘ی: استجبط ثب ػبصٔبٟ٘ب(3

 ٚ...( خبفثشای دسیبفت خذٔبت  ؿٟشداسی، وتبثخب٘ٝ ٔشاجؼٝ ثٝ ثب٘ه، ثیٕبسػتبٖ، 

وبسٌشاٖ،   وبسٔٙذاٖ،غیش سػٕی ٔثُ استجبط سػٕی ٚ دس فضبٞب ٚ ٔحیظ ٞبی افشاد (استجبعبت ؿغّی 4

ثب  ٔیذاٟ٘بی وٙـی ٔشثٛط ٚػبیش ػشكٝ ٞبی ؿغّی دسكٙؼت ٌشاٖ وـبٚسصاٖ، ثبصاسیبٖ، ٔحممبٖ، 

 [ٚ ٔشاجؼبٖ ٘ٝ اسائٝ خذٔبت ثٝ ٔـتشیبٖخٛد اػضبػت ]ػٕذتب ٔشاد استجبعبت دسٚ٘ی یىذیٍش

دس چبسچٛة ٘ظبْ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ) یب استجبط ثب ٞذف تجبدَ دا٘ؾ ٚ ٟٔبست تؼّیٕی ٚ تشثیتی بتاستجبع(5

 (، ٚ... )ٔذاسع، دا٘ـٍبٟٞب، حٛصٜ ٞبی ػّٕیٝسػٕی 

ٚ ؿجىٝ ٞبی اجتٕبػی ثشای اعالع  ، فضبی ػبیجش(استجبعبت سػب٘ٝ ای یب ثٟشٜ ٌیشی اص سػب٘ٝ ٞبی جٕؼی6

ثبس ٔغبِؼٝ آ ؛، فشٍٞٙی، ثٟذاؿتیاداسی ،یبثی اص اٚضبع جٟبٖ، دسیبفت ٚ اسائٝ خذٔبت ػّٕی، آٔٛصؿی

٘شْ افضاسٞبی ٔختّف )ػی دی، دی ٚی دی،  دس لبِتثؼتٝ ثٙذی ؿذٜ سػب٘ٝ ای ٔلشف الالْ ٔىتٛة، 

     فّؾ ٕٔٛسی، ٞبسد ػیبس ٚ...(  

 یب استجبط ثب ٞذف تبٔیٗ ٘یبصٞبی ٔؼٙٛی ٚ سٚحی)اص عشیك ؿشوت دس ٔٙبػه جٕؼی استجبعبت ٔؼٙٛی(7

دػب ٚ تالٚت لشآٖ، صیبست أبوٗ لذػی، ٔشاػٓ  ٔثُ ٕ٘بصٞبی جٕبػت، جٕؼٝ، ٔجبِغ ػخٙشا٘ی، ٔشاػٓ

 ٚ...(حج ٚ ػٕشٜ، اػتىبف، ساٜ پیٕبیی اسثؼیٗ 
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)اص عشیك ؿشوت دس ٚ ػشٌشٔی یب استجبط ثب ٞذف تبٔیٗ ٘یبصٞبی فشاغتی تفشیحی -فشاغتیاستجبعبت (8

وتبثخب٘ٝ، پبسن، سفتٗ ثٝ ػیٕٙب، ، ػشٌشٔی ٞبی سػب٘ٝ ای اػتفبدٜ اصٌؼذٜ ٞبی دٚػتب٘ٝ، ٔؼبثمبت ٚسصؿی، 

  ٚ... ٔؼبفشت عجیؼت،

ؼی داسد ٔثُ تٕبع ٞبی اجتٙبة ٘بپزیش یاستجبعبت ٘بؿی اص ضشٚست ٞبی سٚصٔشٜ: وٝ خٛد ٌؼتشٜ ٚػ(9

 خیبثبٖ، ثبصاس، اداسات، تبوؼی، اتٛثٛع، ٔتشٚوٛچٝ، افشاد ثب یىذیٍشدس 

بی فشٍٞٙی ٚ جٟبٖ ٞبی فشٍٞٙی ٚاثؼتٝ ثٝ ػبیش حٛصٜ ٞ( استجبعبت ٔیبٖ فشٍٞٙی یب استجبط ثب افشاد 10

دیٍش. ایٗ استجبط ٌبٜ اص عشیك اؿخبف ٚ غبِجب اص عشیك دِٚت ٞب ثشلشاس ٔی ؿٛد: ٔثُ استجبط اص عشیك تجبدَ 

 ٞبی جٟبٍ٘ؼتش ٔثُسػب٘ٝ اص عشیك  تٛسیؼٓ، دا٘ـجٛ، تیٓ ٞبی ٚسصؿی، سٚاثظ تجبسی ٚ ثبصسٌب٘ی،  استجبط

  ٚ... جبدَ ٔحلٛالت فشٍٞٙیٔبٞٛاسٜ ٞب ٚ ایٙتش٘ت ثٛیظٜ دس ثخؾ ت

ثٝ عٛسوّی، تبثیشات ٔؼتمیٓ ٚ ثب ٚاػغٝ وشٚ٘ب ثشچشخٝ استجبعبت اجتٕبػی سا ٔی تٛاٖ دس : تاثیرات کرونا

 ثشخی اص ایٗ آثبس ٔثجت ٚ ثشخی ٔٙفی اسصصیبثی ٔی ؿٛ٘ذ:  ٔٛاسد ریُ فٟشػت وشد،

تمٛیت  ،سٚیٝ ٞبی ثذیُاٍِٛٞب ٚ ٚ  فؼبَ ػبصی اػتؼذادٞب ٚخاللیت ٞب ثشای وـف ظشفیت ٞبی پٟٙبٖ

احؼبع ٔؼئِٛیت اجتٕبػی، ٔذ٘ی ٚ اخاللی افشاد دس لجبَ یىذیٍش)ٞشیه اص ٔب ثب ثی ٔجبالتی ٔی تٛا٘یٓ 

)اػغبی فشكت ثیـتش ثشای ثب دس ثشخی ػغٛح تمٛیت فشدٌشاییتـذیذ ٚ  لبتُ یب ٔمتَٛ یىذیٍش ثبؿیٓ(، 

سی فشد ٘ؼجت ثٝ وٕیت ٚ ویفیت استجبعبت اجتٕبػی، تمٛیت ٞٛؿیب ،(ٚ یحتُٕ خٛد ؿىٛفبیی خٛد ثٛدٖ

)ثٝ دِیُ ٕٞجؼتٍی اجتٕبػیٔیضاٖ  تضؼیفتمٛیت اٍ٘یضٜ ٚ حؼبػیت دس سػبیت اكَٛ ثٟذاؿت فشدی، 

)تٛػُ ثٝ سػب٘ٝ ٞب ص٘ذٌیػشكٝ ٞبی ٔختّف  ٞشچٝ ثیـتش، سػب٘ٝ ای ؿذٖ تؼغیّی ثشخی ٔٙبػه جٕؼی(

تمٛیت ٚ دسٔب٘ی ٚ...؛ ،ػّٕی، آٔٛصؿی، پظٚٞـی، اداسیذٔبت ثٛیظٜ فضبی ػبیجش ثشای اسائٝ ٚ دسیبفت خ

 تمٛیت ػٛاد سػب٘ٝ ای،  ،( ٕٞشاٜ، تّفٗ ٘ٛؿتبسیٚ  ، تلٛیشییكٛتپیبْ ٞبی اص ثیـتشصٔیٙٝ ثشای اػتفبدٜ 

ثشخی ػبدات ٚ سٚیٝ ٞبی تغییش تشن یبثٝ افشاد ٚاداؿتٗ ضشٚست ایجبد دِٚت اِىتشٚ٘یه، تـذیذ ٚ تؼشیغ 

تمّیُ ثشخی استجبعبت ٔتمبثُ ، (ثشحضٛس ٔؼتمیٓ دس ثشخی ػشكٝ ٞبی ؿغّی دٚسوبسیتشجیح )ٔثُ ٔبِٛف

خب٘ٝ ٔحٛسی ٚ تمٛیت ثشخی استجبعبت ٔثُ جـٗ ٞب ٚ ػٛوٛاسیٟب، وـب٘ذٖ تؼغیّی ثٝ ٔثُ ٔیٟٕب٘ی ٞب، 

بدٜ ٔٛسد اػتفِٛاصْ ٞشچٝ ثیـتش اختلبكی وشدٖ  اٍ٘یضٜ ثشایتمٛیت ایجبد حؼبػیت ٚ خب٘ٛادٜ ٌشایی، 

تٛجٝ یبفتٗ ثٝ اسصؽ ٚ    ؿىٛفبیی ظشفیت ٞبی أذادٌشی ٚ وٕه ٔٛٔٙب٘ٝ ثٝ الـبس ٘یبصٔٙذ،ؿخلی،  

إٞیت فشكت ٞبیی وٝ دس ؿشایظ ػبدی  اص آٖ ثشخٛسداس ثٛد٘ذ)ٔثُ دیذٚ ثبصدیذ ٞب، ٔجبِغ، صیبست، 

ستجبط ثب أبوٗ صیبستی یب تـذیذ تٕبیُ ثٝ ا٘جبْ آ٘چٝ دس ایٗ ایبْ اص آٖ ٔحشْٚ ٔب٘ذٜ ا٘ذ)ٔثُ أؼبفشت(، 
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صیبست اُٞ لجٛس(، ضشٚست تذٚیٗ پشٚتىُ ٞبی استجبعی ٔتٙبػت ثب ؿشایظ خبف اص ػٛی ػّْٛ اجتٕبػی 

   ٚ... ٚ استجبعبت

وٝ ؿبیذ آٖ ثٝ دِیُ ثشجؼتٍی خبف ٘یبص ثٝ ٔغبِؼٝ ٚیظٜ داسد آػیت ٞب، ػٛاسم ٚ چبِؾ ٞبی ثشخی 

افت احتٕبِی تحلیّی یب وبٞؾ  ٔثُ .ذاثؼبد ٔختّف آٖ فشاٞٓ آی ٚ تحّیُ ثشسػیثؼذٞب أىبٖ ثیـتشی ثشای 

ٍ٘شا٘ی اص  ؛ سٚی آٚسی ٚػیغ ثٝ فضبی سػب٘ٝ ٚ اػتفبدٜ ٌؼتشدٜ اصآٖ؛ویفیت آٔٛصؽ)وٝ ثشخی ادػب داس٘ذ(

ػٛاسم جؼٕی، سٚحی ٚ رٞٙی ٘بؿی اص ٔلشف ثبالی سػب٘ٝ ٚ اثتالی اوثشی ثٝ اػتیبد سػب٘ٝ ای ٚ ٔجبصی؛ 

وبٞؾ فشًٞٙ ػٛوٛاسی دس ؿشایغی وٝ افشاد ثٝ ؿذت ٘یبص ثٝ تخّیٝ ٞیجب٘بت سٚحی  ؛ٝ ایاستجبعبت سػب٘

٘بؿی اص دسخب٘ٝ ٔب٘ذٖ صیبد)ٔثُ اثتال ثٝ اضبفٝ ٚصٖ ٘بؿی اص وٓ تحشوی، جؼٕی ٚ سٚحی ػٛاسم  ؛داس٘ذ

اتالف ٚلت، اكغالوٟبی سفتبسی، خؼتٍی ٚ ٔالِت ثٛیظٜ ثشای وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ ٚ ثبالخق ثشای 

ثٟب٘ٝ یبثی ثشای لغغ  ٘یضدیٍشاٖ ٚ  ٚ ٘ضدیه ؿذٖ ثٝاستجبط ثشلشای اص ٚ ٞشاع ؛ تشع آپبستٕبٖ ٘ـیٙبٖ، ٚ...(

؛ ٔحذٚد ؿذٖ تجبدَ پیبْ اص عشیك سٔضٌبٖ چٟشٜ ثٝ دِیُ صدٖ یب ٔحذٚد ػبصی غیش ٔٛجٝ ثشخی استجبعبت

خی خـٛ٘ت ٞبی ٕ٘بدی ٚ افضایؾ آٔبدٌی ثشای اثشاص ثشٔبػه ٚ پٛؿیذٖ ثخؾ لبثُ تٛجٟی اص كٛست؛ 

ثٝ دِیُ پبییٗ آٔذٖ آػتب٘ٝ تحُٕ)دس اثش دس خب٘ٝ ٔب٘ذٖ، اص دػت دادٖ وؼت ٚ وبس، تٍٙذػتی،  فیضیىی

تمٛیت دیٙذاسی فشدی  ثیىبسی، ثبالسفتٗ ٞضیٙٝ ٞبی ٔؼَٕٛ ص٘ذٌی، ٘ٛٔیذی، ػذْ حٕبیت دسخٛس ٔؼئِٛیٗ(؛

)چشا خذا وبسی ثشخی ؿجٟبت اػتمبدی ثشای اثتال ثٝ صٔیٙٝ یبثی  ٚ دسٚ٘ی ثٝ جبی دیٙذاسی ثیشٚ٘ی ٚ ٟ٘بدی،

ٕ٘ی وٙذ؟ چشا ائٕٝ اعٟبس ٚ ثٛیظٜ أبْ صٔبٖ)ع( ػٙبیتی ٕ٘ی وٙٙذ؛ اػبػب فشق ثیٗ ٔب ٚغیشؿیؼیبٖ 

وٓ  ٔثُ دصدی، ٌشا٘فشٚؿی،  ثشٚص ثشخی آػیت ٞب ٚ ا٘حشافبت اجتٕبػیثشای صٔیٙٝ یبثی ثیـتش چیؼت؟

  ٚ...وبسی 

 

 


