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ن مذیریئ آحرؠم عمنمی رنؠآط ن درؠراأءطءإ»آالگ«ةءیگءه نآالگ 

:مقذمه

 21أاػبن ؐنحؑنی ؘطؑمالؖ أا دكبظ ؘؠول ؓؑضؚ ،ؕؤیؤه ؐي نوین أاضؑلم ؐاؘؔؑزؑؖ ؐجؗ ؾه»ؓالـ«وؓالـ
قئؐاي ؍ن أاؐغؿؑا ضمومی دؤ .ربظ نشب ؐة ؐین ؾه ؘطبیع وؓالـ یؑ ؓالـ ؞یحؗ  ؘ؏؛یب مؤضی ؘوؐن می ب؎ؖ وؓه دؤه

 ؓبءواأؐاؐجؗ ءؑری ؐهمیؗ ؐة ضمومی ؐإهؑن ؓه أهی ،هؗ وهنب ،غبهنف ضلم ؘولیؤ  أا ؍ن ،نؼخ وؑیكؑه ویثه ي
بؘؐی یؑغؗ دوأ ؾه ونش ؐنؤ،مسؑلؒ دؤه ؘهیه مطمولی ؐدآؑری ي وجیله ؓه ؾه جؑأه وؓالقهؑي ؓبءی الي الؓه ؐة ودؑیؤ

 منؑؓص ؓه هؑ وؓالـ قئؐاي ؘ؏؛یب میتؐن ؓنؑؓبؐینؐنذمنؤؐن هؑن ؑاي نذؤه ؐجؗ ؘؑؾنون ؓبةؓؑن هی یؽ ؐة أ
  .نؤ میتؐن ؐضؙؔؑا وؓالقهؑ اؐ ؘؑ ؟ؤ ةیؑأي ؐغتؐیخ ؓؔآذؤؘوؐ می ؾه ؐجؗ مهمی نؿؙه وؐین أؐاأ هؑؓحؙكی ؍ن ومحؙنؤؐؖ

:نآالگ ثیسئ

 رؗ ؗهسؘهی ءعؘنال؟   دیده ؗي هویه ؗرءؘطی ؗسؠ كه( Blog )؛الل یؘ( Weblog )و؛الل
 و؛الل ؗصطالح  . ؗسؠ دؗده قرؗر خود ءؓإیر ءحؠ شد؟ ؛ه وشهیدؗري ،دیدؗري هوشآؘري ي درحوزه

نطرح شد ؗنؘ و؛الل هؘي وؗقعی ؗز ؗوؗسط دهه  ءوسط ةؘه ؛ؘرلر 1997ؘم س در ؛ؘر هخسآیه ؛رؗي
ؗیهآرهؠ ؛ه صور؟  1990، ژورهؘم هؘي ؑهالیه هؘن دؗشآهد. در دسؘنر ؗیتؘد شدهد كه ؑه زنؘه 1990

نخآرع وؙ) ؗیتؘد ” ( ءین ؛رهرزمی  ”شكه ؗي ةهؘهی فعؘمیؠ خود رؗ ؑغؘز كرد و ؗومیه و؛الل ءوسط
شد. 

و؛الل، فضؘیی نتؘزي در ؗیهآرهؠ ؗسؠ كه ؛اللر یؘ هویسهده و؛الل، نطؘمی رؗ ؛ؘ نوضوعؘءی -
.ر نی كهدخؘص در ؑه نهآش

و؛الل رؗ یك رسؘهه نی ،   MITدر هؘ رسؘهه ءطیقی نطؘمعؘ؟ لروه رییس ههري ةهكیس -
.دؗهد كه درؑیهده ؗهقالؙ دیتیآؘمی نوإر ؗسؠ

ؗیه ثهیه  "سؘیر ژورهؘمیسؠ"سرد؛یر سؘیؠ هیویورك ءؘینز در نصؘحه ؛ؘ سؘیؠ  "مه ؗكؘر"
و؛الل دیده ؛سیؘر نهن و ءؘإیرلذؗري ؛ر "كهد:  ؗعالن هظر نیي ؑیهده و؛اللهؘ ؛ه عهوؗه رسؘهه  در؛ؘره

ءوؗهسؠ ؑه رؗ هؘدیده ؛لیرد و ؛ؘ ءوةه ؛ه هنیه  هلؘري هویه ؗسؠ كه هیویورك ءؘینز هنی روزهؘنه
ؗهدؗزي  هلرش كه ؛ؘید كؘر سطح ؛ؘال و خو؛ی در ؗیه زنیهه ؗرؗؕه دؗد، و؛الل هیویورك ءؘینز رؗ رؗه

  ".كردین
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:یژگیهءي نآالگآرخی ؠز ن

ؗیتؘد و؛الل ؑسؘه وؗغمؚ رؗیلؘه ؗسؠ.

وعهؘویه نطؘمؚ كههدلؘه ءهیه وؑإؘر هظرؗ؟ ؗیهكه ضنه. و؛الل رسؘهه ؗي ءعؘنمی ؗسؠ 
درنورد نطؘمؚ وعهؘویه و؛الل نخؘطؘه هظر ؗظهؘر ؗنكؘه ، شود نی ؗرؗؕه و؛الل

.شد خوؗهد حؘصم  وةود دؗرد وؗز ؗیه رو ءعؘنم دوطرفه ؗي

 ؚءدؗون و؛ه روز ؛وده نطؘم  
 ؗنكؘه ؗسآفؘده ؗز میهك ،صدؗ وءصویر در و؛الل
 ؗهآشؘر سریع
 ؑزؗدي ؛یؘه وحذف نوؗهع دسؠ وؘلیر سؘیر رسؘهه هؘ ؛رؗي ؗطالع رسؘهی
 ؚؑزؗدي عنم در ءعدؗد سطر ونحآوؗي نطؘم
هؘ ههرسؘ سؘیر ؛ؘ درنقؘیسه نخؘطؘه و؛رؗي و؛الل ندیر كن هزیهه ؛وده و؛الل ؛رؗي
 دسآرسی ؛ه نخؘطؘه ؛یشآر

ثگننه ؠراأءطی آءهل دؠرنذ ؟» رنؠآط عمنمی«ن  نآالگ

ؗسؠ كه شنؘ نی ءوؗهید ؗخؘر و ؛خشهؘنه "ءؘ؛موي ؗعالهؘءی"و؛الل ؛رؗي روؗ؛ط عنونی نؘههد -1
دهید و ؗز نخؘطؘه خود ؛خوؗهید هظرؗءشؘه رؗ ؛رؗیآؘه ؛هویسهد  قرؗر ؑه در رؗ سؘزنؘه  و ؗطالعیه هؘي

.؛دوه ؑهكه ؛رؗي ؗهتؘن هظرسهتی هزیهه ؗي نقآم شده ؛ؘشید

 و ةوؗهؘه هؘي دمنشغومی خؘطرؗ؟، ؛یؘه هوشآه، شخصی  در ءعریف و؛الل ؗیرؗهی، ةهه-2
دفنهد ؛وده ؑه ؗسؠ. رؗه ؗهدؗزي ه و عمنی ءحقیقی، ةهه ؗز ءر ررهل روزنره حرفهؘي یؘ و هوةوؗهؘه

و؛الل رسنی ءوسط سؘزنؘههؘ، شركآهؘ و ؗدؗرؗ؟ نی ءوؗهد ءؘ حدي دید نهفی ؗي كه در كشور هسؠ 
.؛ه و؛الل وةود دؗرد رؗ كنرهل كهد

، نهنآریه ءحوم درعرصه ي ؗهآشؘر ؗخؘر وؗطالعؘ؟ »و؛الل«س نی ءوؗه لفؠ ،
 ؗطالع ،قدر؟ وؗ؛ط عنونی ؗسؠ و؛ؘ ءوةه ؛ه سرعؠ لسآردهوؗرءقؘؐسطح فعؘمیآهؘي ؗرءؘطؘ؟ و ر

 نآعدد؛رؗي هؘي ةؘذ؛ه ؗز ،؛رخوردؗري ؗقآصؘدي ،صرفه نطموؙ ؗي رسؘهه ،ءعؘنم ،ویؘیی سریع رسؘهی
.ؗسؠ ءرسین قؘ؛م ؗهلیز شلفؠ ي رسؘهه ؗیه ؛رؗي روشه ؛سیؘر ؗهدؗزي ثشن ونخؘطؘه، ندیر

 ؍حفظ ءؘط و؛الل وروؗ؛ط عنونی ؛ؘید لفؠ كهؗر ي هحوه درنتنوع ؗیه نحؤ درنورد
 نطؘمؚ غهؘي ؛ه هن كه هؘذیرؗسؠ وؗةآهؘؙ ضروري ؗنري و؛الل ؛ؘ فعؘم عنونی روؗ؛ط یك ؗرءؘط

  .كهد نی ةوؗنع و هؘ سؘزنؘه هصیؚ رؗ ؛سیؘري  نهؘفع وهن هنؘید  نی كنك و؛اللهؘ
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یري و ؗیتؘد ؛ؘورهؘي ةدید ندیریآی ؗسؠ و ؗهطؘق ذ -روؗ؛ط عنونی دیده ؗي سؘزنؘهی 
هؘ،  عنونی ؛رؗي ؗصالح فرؗیهدهؘي دروه سؘزنؘهی ؗز كؘركردهؘي هویه ؑه ؛ه شنؘر نی ؑید. ؛رؗي روؗ؛ط

وظؘیف نخآمفی ءعییه شده ؗسؠ كه ژوهش، ؗفكؘرسهتی، ؛ؘزؗریؘ؛ی و نشآري ندؗري، ءمیغؘ؟ و 
خري و ؗطالع رسؘهی عنمكرد ؗطالع رسؘهی ؗز ؑه ةنمه هسآهد. در ؛یه ؗیه كؘركردهؘ ، هقش 

هؘ ؑإؘر و یؘندهؘي سریع و ؛ؘرزي در ةؘنعه دؗرد ءؘ ةؘیی كه ءوفیق و یؘ عدن نوفقیؠ  عنونی روؗ؛ط
سؘزنؘه ؛رؗسؘس رویكردهؘ و ؗقدؗنؘ؟ روؗ؛ط عنونی ؑه سؘزنؘه، نورد ؗرزیؘ؛ی و قضؘو؟ قرؗر 

ؘر عنونی و ضرور؟ ؑلؘهی نردن ؗز لیرد. ؗیه هقش ؛ؘ ءوسعه سؘزنؘههؘي خري، ؗهنیؠ یؘفآه ؗفك نی
هؘ،  عنونی فعؘمیآهؘي ةؘري و ؑءی سؘزنؘههؘ، ؛یش ؗز لذشآه ؗهنیؠ یؘفآه ؗسؠ. ؗز ؗیه رو، روؗ؛ط

؛رؗسؘس ؗهدؗف ؗقآصؘدي، ؗةآنؘعی، فرههلی، سیؘسی و ؑنوزشی سؘزنؘههؘي خود، ثلوهلی ءومید و 
ند؟، نیؘه ند؟ و ؛مهدند؟،  دؗف كوءؘهكههد، ؑههؘ ؛رؗي ءحقق ؗه ریزي نی ءوزیع ؗخؘر رؗ ؛رهؘنه

.لر شود درصدد ؗإرلذؗري نوردهظر ؛ر نخؘطؘه هسآهدكه ؗحآنؘم دؗرد ؛ه نهظور نهؘر ؛حرؗه ةموه

كهد، ؗز نحیط  عنونی، ءؓإیرلذؗري خؘصی رؗ ةسآتو نی ؗمآه هر سؘزنؘه ضنه ؑهكه ؗز طریق روؗ؛ط
ذیرد. ؛هؘ؛رؗیه،  و رویدؗدهؘي ةؘنعه) ءؓإیر نی هؘي ةنعی یرؗنوه (سؘیر سؘزنؘههؘ، نخؘطؘه، رسؘهه

ههلؘنی كه ؛حرؗه در هر كدؗن ؗز حوزه هؘي سؘزنؘه و نحیط خؘرا ؗزؑه ؛ه وقوع ؛؞یوهدد، دیلر 
ءوؗهد ؛ه عهوؗه  ؘ ههلؘنی نیه عنونی شود. در ؗیه شرؗیط، هقش روؗ؛ط هؘ هیز دسآخوش ءغییر نی حوزه
؛ه ؗفكؘر عنونی، نقؘ؛مه ؛ؘ شؘیعؘ؟ و حآی ثلوهلی ؗءخؘذ دهی روشهلرؗهه  نطموؙ ؛رؗي ةهؠ شیوه

هؘي دروه و  ءصنین ؛رؗي نقؘ؛مه ؛ؘ ؛حرؗه، ءمقی شود كه ؛ر ؗصوم ندیریؠ ؗرءؘطؘ؟ و ؗخؘر در حیطه
  .ریزي شود ؛روه سؘزنؘه، ؘیه

  آحرؠم در فرؠینذ ؠراأءط

هدلؘه) ؛ؘ لیرهده ءوؗه فرؗیهدي دؗهسؠ كه در ةریؘه ؑه، فرسآهده (فرسآ ؗرءؘط رؗ نی
هؘي كالنی وغیركالنی قؘ؛م فهن نیؘه خود، ؛ه صور؟ نسآقین و  (لیرهدلؘه) ؗز طریق هشؘهه

ردؗزهد. نفهون فرؗیهد،  غیرنسآقین ؛ه ءؘدم ؗفكؘر، هظرؗ؟، ؗحسؘسؘ؟ ، عقؘید ، ؗطالعؘ؟ و ؗخؘر نی
شود كه نوقعیؠ ندؒ  ر نیؗي رؗ یؘدؑو ضنه ؑهكه ؛ر ویژلی ءعؘنمی ؛وده ؗرءؘط ءؓكید دؗرد، ثرخه

هؘي ةنعی، كؘركهؘه سؘزنؘه و...) قؘ؛م ءعویض ؗسؠ و شد؟ ؗیه  و نقصد (رسؘهه (عنونی (روؗ؛ط
عنونی  عنونی و ؗ؛زؗري ؗسؠ كه نتریؘه ؗنور خري روؗ؛ط ؑفریهی روؗ؛ط ءعؘنم، ؛سآلی ؛ه هوع هقش

ه شده، ؛ر وةود حدؗقم سه عهصر هؘي ؗرءؘطی ؗرؗی لیرهد. ؛هؘ؛رؗیه در طرؗحی ءنؘن ندم ؛ه كؘر نی
لیرهده، فرسآهده و یؘن ءؘكید شده ؗسؠ و ؛ه سؘیر عهؘصر شؘنم: رنزلذؗري (وسیمه رنزلذؗر) ، 

عنونی) و  نترؗي ؗهآقؘم یؘن و ؛ؘزخورد كه در حیطه عنمكرد ندؒ (روؗ؛ط )رنزلشؘیی (وسیمه رنزلشؘ
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الم در كؘركرد عهؘصر فرؗیهد ؗرءؘطی و نقصد یؘن هسآهد هیز ءوةه شده ؗسؠ. ؛دیه صور؟ كه ؗخآ
هؘي نخآمف سیؘسی، ؗةآنؘعی، ؗقآصؘدي و... هنجهیه ؛روز شؘیعؘ؟، ةهل روؗهی،  وقوع ؛حرؗه

عنونی سؘزنؘه درلیر ؛ؘ  ؗي رؗ ؛ه هنرؗه دؗرد كه نوقعیؠ روؗ؛ط هآیته ءمیغؘ؟ سوؐ و ةعم ؗخؘر،
نوةؚ هقص در كؘركرد و كؘرؗیی هر كدؗن ؗز كهد. ؗیه نخؘطره در صورءی كه  ؛حرؗه رؗ رنخؘطره نی

عنونی شود یؘ ؛ر حیطه نقصد یؘن ، ؗإر سوؐ ؛لذؗرد،  عهؘصر فرؗیهد ؗرءؘطی در حیطه عنمكرد روؗ؛ط
هؘي ءتؘرؙ لذشآه و  شود. ؗیه ؗخآالال؟ در زنیهه ؛ه ءرءیؚ، ؗخآالم دروهی و ؛یروهی هؘنیده نی

هؘي ؗرءؘطی كؘرلزؗرؗه  ندؒ و نقصد، نهؘر؟ هدؗرهعنونی، خود نوقعیؠ نقصد و كؘرلزؗر روؗ؛ط
عنونی در ةؘنعه، ؛رد وسیمه ؗرءؘطی نورد  عنونی، هظؘن ههتؘري سؘزنؘه، وةهه و هفوذ روؗ؛ط  روؗ؛ط

هؘي خري سؘزنؘه و ؗوضؘع عنونی ةؘنعه نورد ءوةه  عنونی ، ؛ؘزخورد لیرهدلؘه یؘن ؗسآفؘده روؗ؛ط
هؘیی  یؘ ؛حرؗه در فرؗیهد ؗرءؘطی، ؛ه ءنؘنی عوؗنم و دیده (Noise)ؗسؠ. ؛رؗیه ؗسؘس، ؗخآالم یؘ

عنونی در عرصه دؗخم و خؘرا ؗز  شود كه نوةؚ ءضعیف ؗإر؛خشی عنمكرد روؗ؛ط ؗطالق نی
.هؘ و ؛ر روي ءنؘن ؗةزؗي ؗرءؘطی ؗإرلذؗر ؗسؠ سؘزنؘه شود. ؗیه ؗخآالال؟ یؘ ؛حرؗههؘ در ءنؘن زنیهه

  شود. فرؑیهد وؗرد نیؗرءؘط ؛ه نحیط و ؗز نحیط ؛ه دروه ؛حرؗه ؗز دروه فرؗیهد 

  نآالگ هء ؠخأءر در

ویرؗسآؘرؗه، سرد؛یرؗه و ندیرؗه ؗنور ءحریریه   شؘنم خرهلؘرؗه، لزؗرشلرؗه، د؛یرؗه،
كههد. فرسآهدلؘه  هؘ هسآهد؍ عؘناله یؘ ؗرءؘط لرؗهی كه در ةریؘه ءومید خر ؗقدؗن نی عنونی روؗ؛ط

لیرهد و ؗز طریق ءعییه وقؘیع ، صحؠ خر و  دؗف و طیعؠ یؘن خري ءصنین نیخر در نورد ؗه
شود و كدؗن  ؗي در؛ؘره سؘزنؘه ؛ه خر ءدیم نی كههد، ؗیهكه ثه وؗقعه لزیهش خري ؗعنؘم ندیریؠ نی

یك ؗز رویدؗدهؘي خؘرا ؗز سؘزنؘه در ثرخه ءومید و ءوزیع قرؗر ؛لیرد. درؗیه نرحمه، هرلوهه 
ي یؘ غیرعندي) كه نوةؚ ؗعالن ؗخؘر غیردقیق، نهن، فؘقد ؗطالعؘ؟ الزن و حؘوي ؗشآؘه (عند خطؘ

وؗقعه، سؘزنؘه، «هؘي خري ؛ؘشد، در ههؘیؠ نوةؚ ؛روز ءعؘرض شدید نیؘه  در ءشخیص ؗومویؠ
ءكرؗر ثهیه خطؘهؘیی ضنه ؑسیؚ ؛ه ؗعآؘر سؘزنؘه در هزد  .ؗسؠ  »عنونی و ةؘنعه روؗ؛ط

كهد. وقآی ؗیه فضؘي  عنونی رؗ دثؘر ؛حرؗه و ثؘمش نی ؗ؛طه ؛یه نخؘطؚ و روؗ؛طؗفكؘرعنونی، ر
ءؘزلی ؗز .ذیري عهؘصر ؗرءؘط ، ءشدید خوؗهد شد ؛حرؗه زده ؛ؘ ؗمآهؘ؛ؘ؟ ةؘنعه ءقؘره یؘ؛د، ؑسیؚ

نهنآریه ویژلیهؘي یؘن خري ؗسؠ، ؗیه ویژلی در شرؗیط رقؘ؛ؠ خري و ههلؘنی كه كهتكؘوي 
شود. هكآه ؗصمی در ؗیه نرحمه  ه وؗقعه در ؛رؗهلیخآلی شدید ؗسؠ ؛سیؘر رؗهنیؠ نیةؘنعه هسؠ ؛

؛ه حدؗقم رسؘهده فؘصمه نیؘه زنؘه وقوع رویدؗد و زنؘههؘي نر؛وط ؛ه لسآرش ؑه ؗز یك سو و 
ءوؗه  هؘي ةنعی و ةؘنعه، ؗز سوي دیلر ؗسؠ. نرحمه ؗهآقؘم خر رؗ نی ؑلؘهی ندیرؗه، كؘركهؘه، رسؘهه

.عنونی و لیرهده ، عور كهد ی دؗهسؠ ءؘ یؘن ؗز فضؘي ؛یه روؗ؛طؗقدؗن

لرؗیی و رعؘیؠ ؗصم عیهیؠ، نآهی ؛ر ؗرؗیه ؗخؘر ؛ه دور ؗز  در خصوص ؗیه نرحمه ءوةه ؛ه وؗقع
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ؗحسؘسؘ؟، ةدؗسؘخآه وؗقعیؠ ؗز عقؘید و هیتؘهؘ؟ و دؗده فرصؠ نهؘسؚ ؛ه ؗفرؗد نطمع ؗز رویدؗد، 
سرعؠ عنم و دقؠ روؗ؛ط عنونی در .ره ؗ؛عؘد وؗقعه ؗز نهنآریه هكؘ؟ ؗسؠ؛رؗي ؗرؗیه ءوضیح در؛ؘ

كههده خر یؘ نآقؘضی یؘن  دریؘفؠ.هؘي ةنعی، ؛سیؘر نهن ؗسؠ ؗهآقؘم خر و ؑلؘهی ؗز ویژلیهؘي رسؘهه
نشی خري، ءتر؛یؘ؟ قمی ؗز عنمكرد  ؛رؗسؘس خط)  ...هؘ و هؘي ةنعی، خرلزؗري خري (رسؘهه

ویژلیهؘي سؘزنؘهی و شخصیآی، ؛ه صور؟ لزیهشی ؗقدؗن ؛ه رنزلشؘیی، ؗدرؗك و عنونی و  روؗ؛ط
كهد. مذؗ، ههلؘنی كه ةریؘه ؛ؘ ؗخؘر نآهؘقض هسؠ ؛ه نوضوع، ءصورؗ؟ قؘمی و ؘییه  ؗعالن خر نی

عنونی) هنرؗه شود، ؛ه ؗدرؗك هؘدرسؠ ؗز نهظور فرسآهده خر  ؛وده سطح درك لیرهده ؗز نهع (روؗ؛ط
ؗهتؘند. ؗیه نشكم ؛ه ویژه در زنؘه ؛حرؗه (شرؗیط ءوؒن ؛ؘ ءرس، ؗ؛هؘن و ءردید)  ؗي ؑه نیو نحآو

یؘ؛د ؛ه عهوؗه هیروي نخرؙ ،  یؘ؛د. شؘیعه هیز كه در شرؗیط ؑشفآه ؗةآنؘعی، زنیهه ظهور نی شد؟ نی
ؗ ؗز ءوؗهد هلرش لیرهده خر رؗ ءحؠ ءؓإیر نهفی قرؗر دهد و ؗو ر ؛خشد و نی ؛ه ؛حرؗه وسعؠ نی

نؘ رؗ   هكآه نهن درؗیه ؗسؠ كه هؘید هدؗشؠ هر ؛حرؗهی مزونؘ؎ .ءشخیص درسؠ ؗز هؘدرسؠ ؛ؘزدؗرد
ءوؗهد درسؠ ؛ؘشد، زیرؗ  دهد ، هلؘه صرفؘ؎ نهفی و ؛د؛یهؘهه ؛ه ؛حرؗه هنی در وضعیؠ خطرؑفریه قرؗر نی

هوؑوري و  ؛حرؗههؘ هن فرصؠ هسآهد و هن ءهدید. فرصؠ هسآهد، زیرؗ نوةؚ ؗفزؗیش ءحرك،
شوهد و ءهدید هسآهد زیرؗ در صور؟ هؘدیده لرفآه هر كدؗن ؗز  لیري نی خالقیؠ و سرعؠ در ءصنین
هقطه عطف ؛هآر «، ؛حرؗه رؗ » و؛سآر«شوهد. ؛ه هنیه دمیم، فرههل مغؘ؟  نوؗرد ؗصومی، خطرؑفریه نی

ؠ ءؓإیر عوؗنم لوهؘلوه نعهؘ كرده ؗسؠ. هنجهیه ؛ؘید در هظر دؗشؠ كه ؛حرؗه ءح» ؛وده یؘ ؛دءر ؛وده
هه ؑهكه ؛ه طور هؘلهؘهی   »شود ؗیتؘد نی«لیرد و ؛ه عؘر؟ دیلر  ههؘه و ؑشكؘر در یك فرؗیهد شكم نی

ؗسؠ. ؛رؗیه ؗسؘس، ؗز طریق سهتش »  ؗیتؘد ؛حرؗه«ءوةهی ؛ه ؛حرؗه،  ؗءفؘق ؗفآد. ؛ه هنیه دمیم ؛ی
لیري ؗز روهد یؘ  رؗ شهؘسؘیی كرد و ؛ؘ ؛هرهءوؗه ءؓإیر هؘخوشؘیهد یك رخدؗد  ریسك یؘ خطر نعیؘر نی

هؘي حفؘظآی نرءط ؗسؠ، ؛ه ؗرزیؘ؛ی و ؗرءؘط ؛ؘ خطرؗ؟ ؗحآنؘمی  ؗي كه ؛ؘ نهؘ؛ع و سیسآن فرؗیهد ویژه
ردؗخؠ. ؛دوه شك ؗرؗیه ؗطالعؘ؟ صحیح و ؛ه نوقع و ؗفزؗیش ؑلؘهی عنونی ؗز نؘهیؠ و ثلوهلی 

دهی ؛ه وضعیؠ دید ؑنده،  فآؘري ؛ه نهظور كهآرم و ةهؠ؛حرؗه، عؘنم ؗسؘسی در ؑنؘدلی روؗهی و ر
هؘ ؛ؘید ؛ه هنرؗه وسؘیم ؗرءؘطی  عنونی هؘ قرؗر دؗرد. روؗ؛ط عنونی ؗسؠ، هقشی كه ؛رعهده روؗ؛ط

لردؑوري، ردؗزش و ءوزیع ؗطالعؘ؟ رؗ در زنؘههؘي ؛حرؗه ؛ه سنؠ كؘركردهؘي صرفؘ؎  ةنعی نرحمه
كههدلی سوق دههد و ؛ه صور؟ غیرنحسوس ، هقش هظؘر؟ و  رسؘه، ؑنوزش ؛خش و ؑلؘهی ؗطالع

  .هدؗیؠ رؗ ؛ؘ ءدؗ؛یر خؘص در رفع ؗخآالم ؛ه ؗهتؘن رسؘههد

هؘي ةنعی ؛ه ؗشآرؗكؘ؟ نخآمفی دسؠ یؘ؛هد ءؘ وؗكهش  ءوؗههد ؛ؘ رسؘهه هؘ نی عنونی روؗ؛ط
ریزي نشآرك  رهؘنههؘي ةنعی در یك ؛ هؘ و رسؘهه عنونی نهؘسؚ در ؛رؗ؛ر ؛حرؗه ؗهتؘن شود. روؗ؛ط

ءوؗه  ءوؗههد ؗیه هلرش رؗ در ؗفرؗد ؗیتؘد كههد كه ؗز طریق ءؓنیه نهؘفع ةنعی و هنكؘري نآقؘ؛م نی نی
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قم ؗز «؛حرؗه رؗ شؠ سرلذؗشؠ. ؗز ؗیه ةهؠ ندیریؠ نهؘسؚ ؗطالعؘ؟ و ؗخؘر، در سه نقطع 
.ضروري ؗسؠ» س ؗز ؛حرؗه«و   »ههلؘن ؛حرؗه«،  »؛حرؗه

رسءنی آحرؠم نقش دؠرنذ در ؠطالع  »ؤس ؠز آحرؠم«ن   »جیم«، » قأل «سه مرجله در  نآالگهء

  :قم ؗز ؛حرؗه  ؗمف)

شود. درؗیه نرحمه ؘسخلویی  ؗیه نرحمه ؛ؘ هدف یشلیري ؗز ؛روز ؛حرؗه در هظر لرفآه نی
خرهلؘرؗه،  ؛ه ؗ؛هؘنؘ؟ و ؗعآرؗضؘ؟ ؗومیه، ؗیتؘد ؛ؘهك ؗطالعؘ؟ در؛ؘره ؗهوؗع ؛حرؗههؘي نشؘ؛ه، ؑنوزش

هؘ،  ؗرؗیه نشؘوره ؛ه ندیرؗه سؘزنؘه در وؗكهش ؛ه ؛حرؗه، ؗرزیؘ؛ی ؑإؘر نئؠ و نهفی خرهؘ و نصؘحه
هؘنه ؛رؗي ءشكیم كنیآه ویژه خر و هحوه  هؘي ةنعی، ءهیه ؑییه نعرفی رؗ؛طؘه ویژه خري ؛ه رسؘهه

یهش و ءهظین ؗخؘر و... ؛ه ؗهتؘن نشی وؗحد در لز هؘ و سؘزنؘههؘي دیلر ، ءعییه خط هنكؘري ؛ؘ رسؘهه
.رسد نی

  :ؙ) ههلؘن ؛حرؗه

 و؛اللهؘؑشكؘرءر ؗسؠ. در ؗیه نرحمه  رسؘهه یؘ و؛اللدر نرحمه حیه ؛حرؗه ، هقش و كؘركرد 
ءوؗههد نوةؚ ؛رؗهلیخآه عوؗطف و  رسؘهی كه در ؗخآیؘر دؗرهد، نی ؛ؘ ءوةه ؛ه ظرفیآهؘي ؗطالع

ؗمنممی شوهد . ؛یشآریه ءحقیقؘ؟ ؗهتؘن شده  ي دؗخمی و ؛یهؗحسؘسؘ؟ و ؑلؘه كرده نردن، ههؘدهؘ
.نر؛وط ؛ه ؗیه نرحمه ؗسؠ هؘ در ؛حرؗههؘي فتؘیع طیعی، نعنوال؎ در؛ؘره هقش رسؘهه

عنونی ؛ؘید ؛ه فعؘم كرده كنیآه ویژه، ؗعزؗن رؗ؛طؘه خري، شهؘسؘیی نهؘ؛ع نوإق،  در ؗیه نرحمه روؗ؛ط
هیؘزهؘي خري ةؘنعه، حفظ صدؗقؠ و عدن ههؘه كؘري در هؘي خري ؛ر حسؚ  ءعییه نؓنوریؠ

هؘي خري، سؘنؘهدهی  ریزي ءشكیم نرءؚ ةمسؘ؟ ؛رهؘنه ءوضیح وقؘیع، ؗرزیؘ؛ی صحؠ ؗخؘر،
نطمع و فعؘم كرده سؘیؠ ویژه خري ؛رؗي دسآیؘ؛ی ؛ه   كهفرؗهسهؘي خري ؛ؘ حضور ؗفرؗد كؘنال؎

  ؗطالعؘ؟ ةدید و صحیح و... ؗقدؗن كهد.

  :س ؗز ؛حرؗها) 

هؘي ةنعی ، ءحمیم نحآوؗي ؗخؘر ؗعالن  شهؘسؘیی هقؘط قو؟ و ضعف در هحوه ؗرءؘط ؛ؘ رسؘهه
عنونی، ءكنیم و ؛ه روز كرده ؛ؘهك  شده ، هظرسهتی ؗز نردن در؛ؘره عنمكرد خري سؘزنؘه و روؗ؛ط

د شده هقش خود رؗ در نرؗحم نخآمف یؘیؘ و؛الل هؘ هؘ  رسؘهه غیرهؗطالعؘ؟، ءقدیر ؗز خرهلؘرؗه و 
كههد. ؑنؘر نر؛وط ؛ه رةوع نردن ؛ه  ؗیفؘ نی» ؗخالقی«و » ؗحسؘسی»، «ؗقهؘعی«هؘي  ؗز طریق ةؘذ؛ه

هؘ در ةوؗنع نعؘصر نوةؚ شده ءؘ  هؘ س ؗز وقوع فتؘیع طیعی و فرؗلیر ؛وده رسؘهه سنؠ رسؘهه
ی ؗهنیؠ زیؘدي یدؗ كهد. هؘ در شرؗیط ؛حرؗهی س ؗز فتؘیع طیع نطؘمعؘ؟ در؛ؘره عنمكرد رسؘهه
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هؘي ؗمكآروهیكی س ؗز قطع سیسآن هؘي نخؘ؛رؗءی زنیهی و  عالوه ؛ر ؗیه ؛ؘید ؛ه هقش ةؘیلزیه رسؘهه
دهی ؗندؗدرسؘهی و ةمؚ نشؘركآهؘي نردنی ؗهنیؠ  زیرسؘخآهؘي ؗرءؘطی ؗشؘره كرد كه درةهؠ

  .یؘ؛د ؗمعؘده نی فوق

ءوؗههد ؗقدؗنؘ؟ دومآی رؗ درنوضوع ؗندؗدرسؘهی و كهآرم ؛حرؗه، شآؘؙ دههد یؘ ك؏هد  نی و؛اللهؘ
كههد.  غؘ؟ سیؘسی هیز عنم نیرسؘهی، ؗقدؗنؘ؟ دومآی ؛ه عهوؗه ؗ؛زؗر ءمی سؘزهد و ؗمآه در حیه ؗطالع

رهلؘر هؘي خ هؘیی هنجوه سؘزنؘهدهی لروه در ندیریؠ رسؘهه در ؛حرؗه فتؘیع طیعی ؛ؘید ؛ه نقومه
لیري در؛ؘره هحوه ؗهعكؘس لؘن ؛ه لؘن رویدؗد، شهؘخؠ  ؗعزؗنی ؛ه نحم فؘةعه، ؗرءؘطؘ؟ ، ءصنین

  عوؗنم ءؘإیرلذؗر ؛ر ؗندؗد و هتؘ؟ و نؘههد ؗیههؘ ءوةه دؗشؠ. ؛عضی عوؗنم نر؛وط ؛ه ندیریؠ رسؘهه
كهد. ؛هؘ؛رؗیه  نیدر ههلؘن ؛حرؗه حؘصم ؗز فتؘیع طیعی، ؛ه كهآرم ةو و فضؘي روؗهی ةؘنعه كنك 

هؘي ؗهآشؘر  ، ؗهآشؘر دسآورؗمعنمو؛الل هویسؘهءوةیه و ؑنوزش نسآنر دروه سؘزنؘهی ؛ه ویژه ؛رؗي 
رسؘهی در سطوح نحمی، ؗسآؘهی و سرؗسري، ءتهیز و ءكنیم ؗنكؘهؘ؟ نوردهیؘز  ؗخؘر، نصؘحه و ؗطالع

ؗي  رسؘهی و عنمیؘ؟ رسؘهه طالعهؘي ؗ هؘنه رسؘهی و نسآهدسؘزي، ءدویه هظؘن وؗحدهؘي نخآمف ؗطالع
رسؘهی  ؗي در ؗطالع هؘي رسؘهه هؘي فتؘیع طیعی كه در ؑه سهن و هقش هر یك ؗز نتنوعه ویژه ؛حرؗه

و ندیریؠ ؗفكؘر روشه شده ؛ؘشد ؛رؗي شؠ سرلذؗشآه ؛حرؗه ؛ه ؛هآریه صور؟ ننكه ضروري 
.ؗسؠ

هؘیی كه نحرك ؗحسؘسؘ؟ و عوؗطف هسآهد،  كههده ، هنؘیش صحهه دههده یؘ نؓیوس ؗرؗیه ؑنؘرهؘي ءكؘه
هؘي خشه در نوؗةه شده ؛ؘ نشكال؟، غیرقؘ؛م ؗةآهؘؙ هشؘه دؗده خشن ؗةآنؘعی ؛ه  ءؓكید ؛ر هنوهه

ذیر هشؘه دؗده ءوسم ؛ه خشوهؠ در  وؗسطه شرؗیط نوةود و هؘرسؘییهؘي س ؗز ؛حرؗه و ءوةیه
م روؗهی ؗفرؗد ةؘنعه رؗ ؘییه ؑورده، ؑهؘه صور؟ فشؘر ؗةآنؘعی ؗز ةنمه نوؗردي ؗسؠ كه ؑسآؘهه ءحن

  .كهد رؗ ءرغیؚ ؛ه ؛روز رفآؘرهؘي ءخریی نی

ءوؗههد ؗز رؗه زیرسوؗم ؛رده نشروعیؠ و كؘرؑندي هیروهؘي  نی و؛الل هؘ در ههلؘن ؛حرؗه، 
كههده، ؗعآنؘد عنونی رؗ هسؠ ؛ه ؑهؘه كؘهش دؗده، ؛ه ءشویق و هلرؗهی دؗنه زده و ءوسم ؛ه  عنم
نؘ؟ خودسرؗهه رؗ سرعؠ ؛خشهد. ؛رعكس ؗرؗیه ءصویري حؘكی ؗز ؗشرؗف هیروهؘي ؗندؗدرسؘه و ؗقدؗ

.ندیرؗه نر؛وط در كؘهش ؗضطرؙؗ عنونی و ةمولیري ؗز ؗقدؗنؘ؟ خودسرؗهه ؛سیؘر نؔإر ؗسؠ

رسؘهی و ءهویر ؗفكؘر عنونی ، وفؘق و هنسآلی نمی رؗ  ءوؗههد ؛ه نوؗزؗ؟ ؗطالع نیو؛الل هؘ هؘ  رسؘهه
   .قویؠ و سطح نشؘركؠ عنونی رؗ ؗفزؗیش دههدء

یك كؘركرد نسآقین در ؛سیب  و؛اللهؘعالوه ؛ر ؗیه در ههلؘن ؛حرؗه حؘصم ؗز فتؘیع طیعی، 
سؘزي هسؠ ؛ه فؘةعه دؗرهد، ؗنؘ كؘركرد ههؘه ؑههؘ شكم دؗده ؛ه  عنونی ؛رؗي ؗندؗدرسؘهی و ؑلؘه

  .رسؘهی و ةرؗه خسؘرؗ؟ ؗسؠ ريقضؘو؟ ههؘیی نردن در عنمكرد ؛خشهؘي دومآی در یؘ
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  ثنذ نمننه ؠسبفءده ؠز نآالگینگ

شكه هؘي ءمویزیوهی ؛زرل دهیؘ هن سعی نی كههد در روهد ءومید و خش ؛رهؘنه هسخه نهؘسؚ 
؛رؗي فضؘي نتؘزي ؑه رؗهن ؑنؘده و در سؘیؠ هؘي خود قرؗر دههد و ؗیه نوضوع هشؘه دههده ؗیه 
ؗسؠ كه سؘیؠ هؘي ؗیهآرهآی هر روز عرصه رؗ ؛ر دیلر رسؘهه هؘ ءهلآر نی كههد و ثه ؛سؘ در ؗیهده 

 هیز ءمویزیوهی هؘي شكه  ؛ؘهد ؛ؘ ؗفزؗیش ههؘيهزدیك ؗیه سؘیؠ هؘي ؗیهآرهآی و و؛الل هؘ هسآهد كه 
  .سهومؠ قؘ؛م دریؘفؠ هسآهد ؛ه ؗیهآرهؠ طریق ؗز

هیؘز شددیدؗر 2004ههلؘنی كه خر یك ؛حرؗه نهن نؘههد سوهؘنی ؑسیؘ در سؘم ؛ه عهوؗه نئؘم 
ؑسیؚ ؛ررسی ؗفرؗد نئؘم ؘسخ لویی سؖوؗالءی ؗز قیم ؛ه عهوؗه  دلردی؛ه ؗرءؘطؘ؟ ؛سیؘر زیؘد ؗیتؘد 

دیده ؍ نفقودیه ، خطرؗ؟ ؗحآنؘمی یش رو و یؘ ؗطالعؘ؟ خؘهوؗده هؘ و سؖوؗال؟ ؗیه ثهیه ؍ ؘسخ 
و غیره ؗیتؘد و؛الل  كنك هؘي دومآی، خدنؘ؟ ؗندؗد و هتؘ؟ؗیه سؖوؗال؟ كنكی خوؗهد ؛ود ؛رؗي

دید ؑورد و ؗطالعؘ؟ رسؘهی رؗ رؗدیو و ءمویزیوه ؗز ؗطالعؘ؟ دریؘفآی ؗز ؛عد ؗز ؗیه حؘدإه سریعآر
؛رؗي ؛ه دسؠ ؑورده ؗطالعؘ؟ در  ؛یشآريؗیهآرهؠ نی ءوؗه فرصؠ هؘي وؗرد دهیؘي ةدیدي هنود .

ههلؘنی كه یك ؛حرؗه رخ نی دهد ننكه ؗسؠ هیؘز ؛ه در ؗخآیؘر ةؘنعه قرؗر دهد . یك ؛حرؗه
  .  دیدؗر لردد ؗرءؘطؘ؟ سریع 

درمهؘه، هقش و؛الل هؘ و سؘیؠ هؘي ؗیهآرهآی در ؗهعكؘس ؗیه وؗقعه ةهل ؗز زنؘه ؑغؘز ؛حرؗه 
هؘي ةنعی ؗعن ؗز دیدؗري، شهیدؗري و هوشآؘري قرؗر لرفآه  رسؘهه هؘي ءنؘنی در صدر ؗخؘر و ءحمیم

ه كؘرزؗر، ةهلی هیز در در لرفؠ، در ؑه سوي نیدؗ در مهؘه ههلؘنی كه یك ةهل ءنؘن عیؘر ؗسؠ.
هسآهد كه در فضؘي  و؛اللهؘي؛خش ءؘزه ؗوا لرفآه ؗیه دهیؘي نتؘزي، . در ةریؘه ؛ود نتؘزيي دهیؘ

هؘ و حآی  هؘي كاله هیسؠ، مذؗ لروه ؗز ؑه ةؘ كه در ؗیه فضؘ هیؘزي ؛ه سرنؘیه كههد. تؘزي فعؘمیؠ نین
؛ه ؗیه ءرءیؚ ؗسؠ كه ؗلر ؗغرؗق هكرده  .؛ؘشهد ءوؗهههد در هقش یك رسؘهه عنونی  ؗفرؗد نسآقم نی

هؘ ؛دوه دخم و ءصرف  ؛ه وؗقعیؠ ؑههؘءوؗه ؗز طریق  هؘ ءههؘ ةؘیی هسآهد كه نی ؛ؘشین، و؛الل
دسآرسی یدؗ كرد و صد ؗمآه ؗیه عرصه هیز حآی ؛رؗي كسؘهی كه ؛ؘ نهش ؛ی طرفؘهه ؛ه رخدؗدهؘي 

ؑفؠ و ؗهحرؗف هیسؠ. هلرهد، خؘمی ؗز  نخآمف نی

ءوؗهد زیر سوؗم ؛رد، دریؘفؠ ورودیهؘي غیر  ءریه خطري كه صدؗقؠ نطؘمؚ رؗ نیل؛زر
ي عدن حضور فیزیكی در وقؘیع نخآمف، خود ؗز  وؗقعی ؗسؠ. در ؗكئر نوؗقع و؛الل هویسؘه ؛ه وؗسطه

  . ردؗزهد  هؘي دیلر، دریؘفؠ ؗطالعؘ؟ كرده و ؛ه ءحمیم نوضوع نی طریق رسؘهه
ریزي شده در قم، حیه و ؛عد ؗز ؛حرؗه ؛دؗهین   ؗي ؗز ؗقدؗنهؘي ؛رهؘنه نوعهؗلر ندیریؠ ؛حرؗه رؗ نت

كه ؛ؘ هدف یشلیري و یؘ نهؘر و كهآرم ؛حرؗه و ؗز ؛یه ؛رده ؑإؘر ؑه و ؛رلشؠ ؛ه شرؗیط قم ؗز 
هیز در ؗیه ثؘرثوؙ دؗرؗي نعهؘي خؘص خوؗهد ؛ود. ؛ویژه ؑه كه  و؛الل هؘ لیرد،  ؛حرؗه صور؟ نی
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لیري ءحؠ شرؗیط وخین دشوؗر ؛وده و ؗطالعؘ؟ نورد هیؘز  حرؗهی، نعنوال؎ ءصنیندر وضعیؠ ؛
ءصنین لیرهدلؘه هؘقص و زنؘه ؛رؗي ؛رؗي هرلوهه ؘسخ و وؗكهش هیز ؛سیؘر نحدود و فشرده ؗسؠ. 

.ریزي شده ؛ؘشد ، ؛ؘیسآی كؘنال هدفنهد و دقیق و ؛رهؘنه در زنؘه ؛حرؗه  و؛الل هؘ  ؛ر ؗیه ؗسؘس،

؛حرؗههؘي حؘد ؗةآنؘعی،   ه در نرحمه وقوع ؛حرؗه، هنؘههد وقوع حوؗدأ غیرنآرقه و؛هؘ؛رؗی
، ؗطالعؘ؟ دقیق و نهؘسؚ در زنیهه ؗ؛عؘد حؘدإه و ؛حرؗه رؗ در ؗخآیؘر نسؖواله  و؛الل هؘشؘیسآه ؗسؠ 

  .و ندیرؗه قرؗر دههد

هؘي نخآمف ؛ه ءقویؠ روحی و  نی ءوؗههد ؛ؘ شیوه و؛الل هؘؗز دیلر سو، س ؗز ؛حرؗه، 
؛حرؗه یؘدؑور شوهد. در ؗیه نیؘه،   هقؘط ضعف ندیرؗه رؗ در خالم  ؗةآنؘعی نردن ردؗخآه و  ؗعآنؘد
هؘ و رخدؗدهؘي غیرنآرقه ؗز  رسؘهی لسآرده در سطح دؗخم و ؛یه ؗمنمم در زنؘه ؛روز ؛حرؗه ؗطالع

  .شنرده شود و؛الل هؘةنمه وظؘیف 

ءوؗهد سرهوشؠ ؛حرؗه رؗ ؛ه كمی دلرلوه كهد، نرحمه  ؗنؘ یكی ؗز نرؗحم نهن ؛حرؗه كه نی 
، ؛ه دمیم دؗشآه ؗطالعؘ؟ و دسآرسی ؛ه ؑه، الزن و؛الل هؘ؛روز ؛حرؗه ؗسؠ. در ؗیه نرحمه   یش ؗز

كههد لوشزد  نردنلیري رؗ در نحیط شهؘسؘیی و ؛ه نسؖواله و  هؘي ؛ؘمقوه و در حؘم شكم ؗسؠ ؛حرؗه
  .وةود ؑورهد و در ؑههؘ حسؘسیؠ و ؑنؘدلی الزن رؗ ؛رؗي ؗهتؘن وظیفه در شرؗیط ؛حرؗهی ؛ه

كههد ءؘ  هؘ و خرهؘي ؗرسؘمی خود ءالش نی هؘ و ءحمیم ؛ؘ لزؗرش و؛الل هؘدر ؗیه رؗسآؘ 
شكی  نردن و نسؖواله ؛رسؘههد. ؗمآه  هؘي ؛ؘمقوه و ؗ؛عؘد ؑه رؗ ؛ه نوقع شهؘسؘیی و ؛ه ؗطالع ؛حرؗه

؛ر دوش دؗرهد،  و؛الل هؘهیسؠ كه در نرحمه قم ؗز وقوع ؛حرؗه، یكی ؗز وظؘیف خطیري كه 
سؘخؠ و هنجهیه ؑنوزش نقؘ؛مه ؛ؘ  هؘي غیرطیعی و ؗهسؘه ؑنوزش یشلیري ؗز وقوع ؛حرؗه

  . درسؠ ةؘیی ؗسؠ كه ؗنید ؗسؠهؘي طیعی ؗسؠ و ؗیه  ؛حرؗه

  نبیته گیري

، رویدؗدهؘي غیرنآرقه ؗسؠ. ؗیه رویدؗدهؘ ثه ؗهسؘههؘ در یكی ؗز نعضال؟ ؛شر عصر حؘضر
ؗیتؘد ؑه هقش دؗشآه ؛ؘشهد و ثه طیعؠ ؑههؘ رؗ ؗیتؘد كهد، خسؘرؗ؟ و ضؘیعؘ؟ لسآرده ؗي رؗ هنرؗه 

  .نی ؑورهد

هنجهیه ؛روز هر رویدؗدي ؗز ؗیه قیم، عالوه ؛ر ؗیتؘد خسؘرؗ؟ و ضؘیعؘ؟ ةؘهی و نؘمی، 
.آنؘعی، ؗقآصؘدي و سیؘسی رؗ هیز سؚ نی شودهؘؘیدؗري سؘخآؘرهؘي ؗة

؛ه عؘر؟ دیلر، هر رویدؗدي كه ؛ه ؗیه ءرءیؚ ؛ه وقوع ؛؞یوهدد و ؛حرؗه زؗ ؛ؘشد ءالش ؗندؗدي 
وسیعی رؗ طمؚ نی كهد ءؘ ؗز نیزؗه خسؘرؗ؟ و ضؘیعؘ؟ ؑه ءؘ حد ننكه كؘسآه شود. ؛ه هنیه 
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در صورءی ؗز ؛ؘالءریه ؛ؘزده ؛رخوردؗر خوؗهد  ءرءیؚ، فعؘمیؠ دسآلؘه هنؘههل كههده عنمیؘ؟ ؗندؗدي
  ءكهوموژي هؘي روز دهیؘ وفهؘوري ةدید نآكی ؛ؘشهد . شد كه ؛ه 

ؗیه ؗنكؘه رؗ هن ؛ه وةود خوؗهد ؑورد ءؘ حآی ؗز نی ءوؗههد ؛ؘزي كههد  و؛اللهؘهقشی كه ثهیه 
.ةمولیري شودیؘندهؘي هؘلوؗر سیؘسی، ؗةآنؘعی، حقوقی و ؗقآصؘدي ؛ؘمقوه ؛عدي هیز 
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