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حسابتسَیِ:عٌَاى

عبذیپَریا:ًَیسٌذُ

 978-622-7326-35-2:شابک

اٍل:چاپًَبت

1401سال:چاپتاریخ

 ًسخ300ِ:تیراژ

جزئتییتاکلتی،برداشتتآااد،اسکيٍهیکرٍفیلن،برداریّرگًَِکپی

هوٌَعبَدٍُپیگردقاًًَیداردیاهَلفًشرآهارُبذٍىاجااُهکتَب

باشتذٍهستلَلیتهتیّایپذیذآٍرًذُیشِاًذکتاببااتابیهحتَایاصل

.باشذیایشاىهیدرستیآىبِعْذُ
تْراى،هیذاىاًقالب،خیاباىاًقتالب،ابتتذایخیابتاى:دفترهرکزیًشرآهتارُ
09368764391تلفي4،ٍاحذ316دٍاادُفرٍردیي،پالک

 

 :سایتًشرآهتارُهراجعِکٌیذبرایآگاّیااهراکزفرٍشٍسایراطالعاتبٍِب
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 یادداضت ناضش
 

چْبس سبل پیص، ضبیذ ٌَّص ّن، ٍلتی دس  -تب سِ 
ّبی ایشاًی  ّب سشاغ ًوبیطٌبهِ ّب ٍ وتبثخبًِ فشٍضی وتبة
ّبی وتبة  سفتن، اص ووی آثبس داخلی ٍ خبلی ثَدى لفسِ هی

لشیحِ ٍ ثبرٍق عشصِ  اص ًبم ًَیسٌذگبى جَاى ٍ خَش
ای ادثی  ضذم. گًَِ ادثیبت ًوبیطی، دچبس یأس ٍ ًباهیذی هی

تشیي صهبى  صدُ ٍ دس ثحشاًی تشیي ضشایظ جَاًِ وِ دس سخت
ثبلیذُ ٍ سضذ وشدُ ثَد، حبال دچبس سوَد ٍ فشاهَضی ضذُ 

 ثَد!
ّبی صیبدی ٍجَد  حل وشدى آثبس، ساُ ثشای احیب ٍ جوع
عضیضاى اّل ّب توبس ٍ استجبط گشفتي ثب  داضت. یىی اص آى

للن ٍ صبحت سجه ثَد وِ تعذادی اص اسبتیذ داًطگبّی ٍ 
ساُ دیگش   للن ثَدًذ. تعذادی ّن اص دٍستبى تئبتشی ٍ ّن

ّبی جَاى  ایجبد اًگیضُ ٍ دست دساص وشدى ثِ عشف هؤلف
 79ثَد وِ ّویي وبس ّن اًجبم ضذ. اٍلیي وتبة سا دس سبل 

ٍ ثعذ ثِ تشتیت چبح وشدین وِ ثب استمجبل خَثی ّوشاُ ثَد 
ًبم وِ ثش هب  عی ّوبٌّگی ثب ًَیسٌذگبى ثضسي ٍ صبحت

هٌت گزاضتٌذ تب دس خذهتطبى ثبضین. تعذاد صیبدی اثش ثِ 
ضذ. ثْتشیي  دستن سسیذ. خت ثبیذ اص ایي استمجبل لذساًی هی

ادثی ٍ هٌصفبًِ ثب  -ضىل لذسداًی، ثشخَسد علوی
وشدم آى ّن  ة هیّب سا اًتخب ّب ثَد. ثبیذ ثْتشیي ًوبیطٌبهِ

ثب اصَل ٍ هعیبسّبی لبثل لجَل. ثشای ایٌىِ ایي ثشخَسد 
ادثی هٌصفبًِ صَست گیشد، اص هیبى ّوِ  -علوی



 



وشدُ ثَدًذ. تعذاد چطوگیشی سا   ّب وبس ًَیسٌذگبى وِ سبل
اًتخبة وشدم وِ ضبیستِ چبح دس ایي په ادثی ثَدًذ. تب 

اّن وشدُ ی هخبعت اّل تئبتش سا فش ّش خَاستِ ٍ سلیمِ
پسٌذ وِ چٌذیي اثش گَاُ  گیش ٍ هطىل ثبضن. ثسیبس سخت

 ایي ادعبست.  
ًَیسبى  اًتطبسات آهبسُ ثِ ًیت ّوشاُ ضذى ثب ًوبیطٌبهِ
ّب دس ایي  ٍ اسج ًْبدى ثِ ضَس ٍ ضَق آفشیٌطگشاًِ آى

ٍضعیت عجیت ٍ تشسٌبن التصبدی ثِ یبسی ٍ خَاست خذا 
سا اداهِ خَاّذ داد.  ٍ ّوت ضوب ًَیسٌذگبى عضیض ایي هسیش

ّب هَسد پسٌذ خَاًٌذگبى  اهیذٍاسین وِ هجوَعِ ًوبیطٌبهِ
 ای ثبضذ ثشای خلك آثبس ثْتش. عضیض لشاس ثگیشد ٍ اًگیضُ

پبیبى اص هذیشهسئَل هحتشم اًتطبسات آهبسُ جٌبة آلبی  دس
پشست وِ صحوت ثسیبس صیبدی وطیذًذ ٍ اص تین  فشّبد ًَع

ات وِ اهىبًبت گشم وشدى صحوتىص ایي ًطشیِ ٍ اًتطبس
 ایي فضب سا هْیب سبخت، ثسیبس هتطىشم.
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پیص اص هرش ییرض درود سا هوبر  بره تطر ش اص       

دانررن  رره دس سرریش ت اهرر  ایررن   عضیضانرری هرری

نوایطناهه هشا  وک نوودنذ. ابتذا هعصوهه علیپوس 

نرذ و نررشات   دوا هرای هرن سا هری     ه باسها هتن

فشستذ. سپس بهراس   تأثیشگزاسش سا به یاسین هی

حسینی  ه نرشات تخصصری درود سا دس تهرت    

های دسام دس ادتیاس هن گزاضت و دس  ت وی  حفشه

اداهه نیوا را ش، غضل هیشصایی، هحوذ هوال، هانیره  

صاده، هانیه سحوانی، بهنرام   هوضونذ، ضبنن صادق

جضا، ی ری  بضسگی و سضا ضفایی  ه دس دو گشوه ه

ایررن  5933و دیگرشی دس سرال    5931دس سرال  

دروانی اترشا    نوایطناهه سا به صوست نوایطرناهه 

 شدنذ تا به نقاط ضع  و قوت دسام آگاه ضروم و  

 دس تهت تقویت نوایطناهه  وضص نواین.

 

 



 



 

 

 نویس گفتاس نوایطناهه پیص
 

ی هجتٌیی   ًفشُ یه تشاطدی سِ« حسبة تسَیِ»ی  ًوبیطٌبهِ
ِ  ثییش هَلعیییت چیییض سا  اسییت. هییَلعیتی پییشتٌص وییِ ّویی

دّذ. ایي هَلعیت است وِ دسام سا پیص  الطعبع لشاس هی تحت
وٌیذ.   ّبی سخت ًویبیص سا ًوبییبى هیی    ثشد ٍ ضخصیت هی

چیض دس جْت هٌبفع ضخصی ثشایطبى  ّبیی وِ ّوِ ضخصیت
ضَد. دسٍالع ّیچ ضخصیت هثجتی ٍجَد ًذاسد ٍ ایي  هعٌب هی

ام ثیفضایییذ. هوىییي اسییت وییِ ضییبیذ ثییش جییزاثیت یییه دس
داضتٌی ثبضٌذ اهب ّشگض سٍیىشدی هثجیت   ّب دٍست ضخصیت

 ًخَاّین یبفت. ّب آىدس 
ِ  خَد سا دس یه هَلعیت عزاة ّب آى اًیذ ٍ   آٍس گیش اًذاختی

یبثٌذ. ثیشای خیَد دضیوٌی خغشًیبن ایجیبد       ساُ فشاسی ًوی
اًذ ٍ ثِ دًجبل فشاس اص ایي ثحشاى ّسیتٌذ اهیب فبفیل اص     وشدُ
 وسی ًیست جض خَدضبى. ّب آىدضوي اصلی  ٌىِیا

دّین تیب ثیب دییذگبُ      ثیطتش دس ایي خصَظ تَضیح ًویی 
خَدتبى ًوبیطٌبهِ سا ثشسسیی وٌییذ. اهیب دس خصیَظ فیشم      
ی  ًگبسضی ًوبیطٌبهِ ثبیذ ثگَین ویِ تی ش ضیذُ اسیتفبدُ    

دس ّوییي   .ولییذ اصیلی ًوبیطیٌبهِ ثبضیذ    هیٌیوبل اص صثبى، 
ّیبی هىیشس،    ّب، هىث ض، اًمغبعثٌذی هَج خصَظ اص عجبست

ای، تىییشاس ٍ ضییتبة ًبگْییبًی دس  جولییِ ّییبی هیییبى تَلییف
خصَصیبت ضخصیت، اسیتفبدُ ضیذُ اسیت. ثیِ      یضیس ثشٍى



 



ثییشای اجییشای  ّییب آىٍ سعبیییت  ّویییي جْییت پیییذا وییشدى
 ای اهشی ضشٍسی است. صحٌِ

ی  ّبی ضوبلیِ اییبالت هتحیذُ   ایي دسام دس یىی اص ایبلت
فتذ ٍ صهبى ثیِ ٍلیَع پیَسیتي آى حیذٍدا      ا آهشیىب اتفبق هی

هیی دی اسیت. دٍساًیی ویِ      ۰۸۸۱ی  ّبی پبیبًی دِّ سبل
اوثش آثبس ٍستشى ثِ آى صهبى اضبسُ داسًذ. آثیبسی ویِ ثیطیتش    

ِ    ّبیطبى سا وبثَی ضخصیت ی آهشیىیبیی   ّیبی پیش اص جبرثی
داًیییذ ثبیییذ ثگییَین وییِ  ثییِ  دادًییذ. اگییش ًوییی تطییىیل هییی

یىب ٍ وبًبدا وبثَی یب گیبٍچشاى گفتیِ   ّبی سٌتی آهش ثبى گلِ
 ۰۸۸۱تب دّیِ   ۰۸۸9ّب اص سبل  ضَد. دٍساى اصلی وبثَی هی

 هی دی ثَد.
وییٌن ایییشاد  ثییب تَجییِ هختصییبت اسا ییِ ضییذُ فىییش هییی 

تَضیحبتی جْت ضیٌبخت ثیطیتش هخبعجیبًی ویِ آضیٌبیی      
 چٌذاًی ثب ایي جغشافیب ًذاسًذ الصم ثبضذ.

ایبلت است ویِ   ۰۱هتطىل اص  ی آهشی ا ایاالت هتحذه
هیلیَى ویلیَهتش هشثیع     7٫۸هجوَعب  داسای هسبحتی هعبدل 

ضَد ٍ ثب جوعیتی  چْبسهیي وطَس پٌْبٍس جْبى هحسَة هی
  سیَهیي وطیَس   ]۰۱۰۱آهیبس سیبل   [ یلییَى ه ۳۳۱ثیص اص 

 ٍاضییٌگتي دی. »ثبضذ. پبیتخت آهشیىیب   پشجوعیت جْبى هی
لییت دس ایب« ًیَیییَسن»تییشیي ضییْش آى  ٍ پشجوعیییت« یسیی

 ًیَیَسن است.
 


