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 کار فرٌّگی در اردٍی جْادی

 اساس ٍ هْوتریي پایِ ی اردٍی جْادی بعد فرٌّگی آى است

 :وبس فشٌّگی دس جْبدی سِ ثؼذ ػوذُ داسد

 الف( ثؼذ اثش سٍی هشدم سٍستب

 ة( ثؼذ اثش سٍی جَاًبى داًطجَ 

 ج( ثؼذ آثبس اجتوبػی ٍ سسبًِ ای

 

داًطگبّی دس هحل صًذگی لطش هحشٍم سٍستبیی اصلی تشیي وبس فشٌّگی حضَس لطش فشّیختِ ی 

. ایي ثذیي هؼٌبست وِ ثب ّویي حشوت جوغ وشدى یه ػذُ داًطجَ ٍ ثشدى آًْب دس دل یه ست

 سٍستبی هحشٍم اصلی تشیي وبس فشٌّگی دس حبل اًجبم است.

ثیطتش ثٌب ثش ایي هسئَلیت ٍ فؼبلیت  هؼبًٍت فشٌّگی اص ّویي جبّب ضشٍع هیطَد. یؼٌی یه ًفش 

ثب ایي ًگبُ وِ اصل وبدس  ثشدى ّن جضٍ هبهَسیت ّبی فشٌّگی لجل اص سفش اٍ هحسَة هیطَد.

سبصی ثشای اداهِ ی حیبت اسدٍی فشٌّگی داًطگبُ ثش پبیِ ی حضَس ثیطتش ًیشٍّبی داٍعلت دس 

اسدٍ ّست. گبّی هب ضشٍع هیىٌین ٍ ثشای سبل ثؼذ ثشًبهِ سیضی هیىٌین وِ فالًی هسئَل ثطَد 

لی هیجیٌی یه ًفش دیگش وِ آدم فىشش سا ّن ًویىشد ثخبعش ایٌىِ دس اسدٍ ضشوت وشدُ ٍ ٍ

هحشٍهیت سا اص ًضدیه لوس وشدُ ٍ هطتؼل ضذُ ثذٍى ّیچ ثشًبهِ ی لجلی هی آیذ ٍ یىی اص پبیِ 

 ّبی حشوت جْبدی هی ضَد....

وِ اگش حجن وبس  ثٌبثش ایي اسبس ٍ هْوتشیي پبیِ ی اسدٍی جْبدی ثؼذ فشٌّگی آى است. چشا

ػوشاًی یب آهَصضی اًجبم ضذُ هذًظش لشاس گیشد ضبیذ ثِ لحبػ ثْشُ ٍسی ٍ ویفیت ٍ ّضیٌِ ّبی 

اجشایی هٌبسجت خَثی ًذاضتِ ثبضذ ٍ ثلىِ ثب پیوبًىبسی  ثْتش اًجبم ضَد اهب چیضی وِ سٍح وبس سا 

 تطىیل هیذّذ اًگیضُ ٍ ًیت ول حشوت ٍ اسدٍ ّست.

اص ایي جب ثِ ثؼذ پیچیذُ تش هیطَد ٍ ًیبص ! ٍ لسوتْبی ًسجتب سبدُ تش وبس ثَدخَة تب ایٌجبی وبس جض

 ثِ سیض ثیٌی ثیطتش ّست.

سبل پیص ضشٍع ضذُ   5411وبس فشٌّگی اسالم اص . فشصت داسیذسٍص  55تب     7ضوب دس سٍستب 

ت. ه وبس صهبى ثش ٍ عَالًی هذت ّسٍ ٌَّص اداهِ داسد. هٌظَس ایي ّست وِ وبس فشٌّگی ی



سختی ٍ پیچیذگی وبس ّن  سٍص ثتَاى ضشٍع ٍ توبم وشد هطىل ّست.  55دسٍالغ وبسی وِ دس 

 ّویي است.

اٍال الصم ّست سبػبتی سا هؼبٍى فشٌّگی دس خلَت ثِ ایي هَضَع فىش وٌذ. هبّیت تشثیت 

فشٌّگی ٍ هلضٍهبتص دس اثتذا  ٍ آثبسش دس اًتْب....ایي هَضَع چیضیست ثب فىش وشدى ٍ تبهل 

 ضَد ٍ توشوض ٍ تفىش جبى هبیِ ی اجشای وبسّبیص خَاّذ ثَد.وشدى هیَُ ّبی آى سسیذُ هی

 چٌذ پیطٌْبد ثِ صَست ػولی 

 ثشای اّبلی سٍستب:

 دػَت اص اّبلی ثشای یه ضبم یب ًبّبس ٍ سخٌشاًی ثؼذش 

o اًگیضُ ّبی ایي حشوت  تَی ایي سخٌشاًی وبهال ثبیذ ثچِ ّبی جْبدی ٍ اّذافطَى ٍ

 ّب هؼشفی ثطي

o سَاالت ارّبى هشدم ٍ تحشیفبتی وِ دس هَسد ثچِ ّب ٍجَد داسُ پبسخ دادُ ثطَد ٍ 

o  ِاص هشدم پیوبى ّوىبسی گشفتِ ضَد)تؼبسف وشدى وبفی ًیست ثبیذ پیوبى گشفت ٍ

 ضَد(

  اص ثچِ ّبی سٍستب ثشای اسدٍی صیبستی سیبحتی هیٌی ثَسیه 

o  ٍ ثِ لن ٍ هطْذ سفتِ این؟ خیلی اص ثچِ ّبی سٍستب ّبی هحشٍم چٌذ ثب  ضوبهب

 آسفبلت ضْش ّب سا ّن ًذیذُ اًذ. 

o  دس اسدٍ فشصت سفیك ضذى ثب ثچِ ّب ٍ یبد گشفتي ّضاساى ًىتِ ػولی اص هشثی ّب

 ٍجَد داسد وِ فشصت هٌحصش ثفشدی ّست

o ؼذ اص خَد اسدٍ هیتَاًذ لضٍهب دس تبسیخ خَد جْبدی ًجبضذ ٍ ضبیذ یىی دٍ هبُ ث

 جْبدی ثبضذ.

 یه دٍسُ والسْبی هؼبسفی هْبستی ثشای ثچِ ّبی سٍستب 

o دٍ سٍص اٍل اص ثچِ ّبی سٍستب ثجت ًبم هیطَد ٍ ثشًبهِ سیضی همتضی اًجبم هیطَد 

o  سٍصُ ثشلشاس وشد 55سٍصُ هیتَاى یه دٍسُ ی آهَصضی هؼبسفی   55دس یه اسدٍی 

 2 سٍص اٍل ثجت ًبم ٍ سبهبًذّی 

 55 ْبسٍص والس 

  ّن  اختتبهیِ ٍ جَایض ًفشات ثشتش   54سٍص 

o یه یب دٍ ًفش اص داًطجَیبى هسئَل والسْب هیطًَذ 

o هسئَل ّب ّش سٍص دس هحل اسىبى هیوبًٌذ ٍ ثب ثچِ دٍ دستِ والس وبس هیىٌٌذ 

 :والسْبی هؼبسفی 



 احىبم 

 سجه صًذگی 

 :والسْبی هْبستی 

 وبهپیَتش 

 فَتجبل 

 ًمبضی 

 خظ خَدوبسی 

 ... 

o  دٍسُ جَایض اّذا هیطَد.دس پبیبى 

o  ًفش ّن هیتَاًذ ثبضذ.  4یب    3حذ الل ضشوت وٌٌذگبى 

  دػَت اص اّبلی ثشای ضشوت دس ػولیبت ػوشاًی  اص وبسّبی فشٌّگی ثسیبس هْن ّست

هسئَل فشٌّگی اگش هیجیٌذ وِ هسئَالى جْبدی دس ایي صهیٌِ تَجِ وبفی ًذاسًذ ثب ًگبُ 

 هِ سیضی وٌذ.فشٌّگی دس ایي ثبسُ تالش ٍ ثشًب

  ٍ حبئض  ٍ ثسیبس دس عَل دٍسُ حضَس دس سٍستب ثسیبس ػطبءالبهِ ی ًوبص جوبػت هغشة

 اّویت است

o ٍ جْذ دس ایي هَضَع دس ًگبُ اّبلی ثسیبس تبثیش داسد ثشگضاسی ًوبص جوبػت ٍ جذ 

o  ٍ ثِ هٌضلِ ی جلسبت دیذاس سٍصاًِ ٍ استجبط هستوش ثب  ػطبءًوبص جوبػت هغشة

 اّبلی ست

o ّن  ص جوبػت دٍس ّوی هٌبست ثشای ثشلشاسی استجبط ّبی ثیطتش سا فشاّن هیىٌذًوب

ثشای استجبط ثب اّبلی ٍ ّن ثشای خَد ثچِ ّب. ًىتِ ای وِ لجل تش ّن گفتِ ضذ ایٌجب 

خَدش سا ًطبى هیذّذ ٍ آى  ایٌىِ هب ثِ سٍستب فمظ ثشای ثیل صدى ًویشٍین ٍ 

سٍستب اّویت خیلی ووی داسد.) داًطگبُ  ثْتشیي وبس ػوشاًی ثذٍى استجبط ثب اّبلی

هب ّشچٌذ پشٍطُ ػوشاًی خَة اًجبم هیذّذ ٍلی دس استجبط ثب اّبلی هَفك 

ًجَدُ...توشوض ثشای ایي هَضَع ًویگزاضتِ ٍ هتبسفبًِ ثِ یه سٍال تجذیل ضذُ 

 است(

 

 فشٌّگی داًطجَیبى

ثشای داًطجَیبى هْوتشیي وبس فشٌّگی آى ست وِ حس حضَس دس یه اهش همذس جْبدی 

هذام ثشای ثچِ ّب صًذُ ثبضذ. ایي ًجبضذ وِ دس هحل اسىبى دس هَثبیلْب هَسیمی ثبضذ ٍ 

دس حیبط سیگبس وطیذى ثبضذ ٍ دٍس ّوی ّبی ثچِ ّب لَْ لؼت ٍ ضَخی ّبی سجه ثبضذ. 



گ جْبدی ّوِ ثیل ثضًٌذ. خَة ایي دسجِ اٍل فضب سبصی فشدا ّن فبسؽ اص هؼٌَیت ٍ فشٌّ

فشٌّگی جْبدی ّست ٍ ًیبص ثِ یه ضخصیت هحىن اص عشف هؼبٍى فشٌّگی ٍ هسئَالى 

جْبدی ّست. ثبیذ داًطجَیبى ّش لحظِ هؼٌَیت ٍ ادة ٍ هؼشفت فضبی جْبدی سا لوس 

وِ فضبی وٌٌذ. ّشچٌذ ّویطِ حسبة اخشاجی ّب ! جذاست ٍلی یىی دٍ ًفش اخشاجی 

 فشق هیىٌذ ثب ایي وِ ول اسدٍ پیبدُ ثبضذ!هؼٌَی ًذاسًذ 

ثبلی ثشًبهِ ّب ٍ دٍس ّوی ّبی فشٌّگی داًطجَیبى ّن ًسجت ثِ ایجبد ایي فضب دس دسجِ 

 فشػی لشاس هیگیشًذ حبال هوىي است اصال ثشًبهِ ای ثشای ایجبد ایي فضب تذاسن دیذُ ضَد.

اّویت دادى ثِ ًوبص ّب، اّویت دادى ثِ حك الٌبس ٍ سػبیت حمَق دیگشاى، اّویت دادى 

ثِ ًگبُ جْبدی دس تصوین گیشی ّب ٍ.... ایٌْب چیضّبیی ست وِ ٍلتی هسئَالى جْبدی 

 سػبیت وشدًذ دس دیگشاى ّن تجذیل هیطَد ثِ یه سٍیِ...

ِ ثبیذ وشد؟ تىلیف سا اهبم حسیي هثال داسد اراى هیضًذ ٍ وبس ّن همذاسی هبًذُ... خَة چ

ػلیِ السالم هطخص وشدًذ...جٌگ سٍص ػبضَسا تؼغیل ضَد تب ًوبص البهِ ضَد حتی ثِ 

 لویوت ضْیذ ضذى یىی دٍ ًفش ثب ایٌىِ دس آى سٍص تؼذاد ًیشٍّب خیلی هْن ثَد.

ٍلتی رات وبس جْبدی فشٌّگی ّست ٍ رات آى اّویت دادى ثِ تىلیف دیٌی ّست ٍاضح 

ِ صهیي هبًذى وبس دس همبثل صهیي هبًذى ًوبص اٍل ٍلت اّویت ًذاسد ٍ دس ایي ّست و

تصوین گیشی ثذٍى ّیچ ضىی حتی دس حسبس تشیي لحظِ )تبویذ هیىٌن حسبس تشیي 

لحظِ( ثشگضاسی ًوبص جوبػت اٍل ٍلت اّویت داسد. ٍلتی ایٌجَس ضذ هیجیٌی وِ دیگشاى 

هوىي است غش ثضًٌذ ّشچٌذ هوىي ّست ّن سٍح ایي تصوین سا دسن وشدُ اًذ ّشچٌذ 

اخشاجی ّب ّن ضىبیت ثىٌٌذ ٍلی سٍح تصوین ثِ جوغ سشایت هیىٌذ ٍ ایٌغَسی فضبی 

 فشٌّگی ٍ هؼشفتی جبى هیگیشد.

یب هثال تصوین گیشی ثشای اجشای وبسّب ثبیذ جْبدی ثبضذ یؼٌی ایي وِ حذ الل دس ایي چٌذ 

س فضبی جْبدی ثبیذ ّضن ثطَد. سٍصُ ی سٍستب حس ػبفیت علجی ٍ ساحت علجی د

اهیشالوَهٌیي ػلیِ السالم فشهَدًذ اگش دٍ وبس ثشاین یىسبى ثبضذ آى سا اًتخبة هیىٌن وِ 

 سخت تش است.....

خَة ٍلتی ایي سٍح ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ ضوب جلسِ دػب ٍ لشآى ٍ احىبم ٍ پشسص ٍ پبسخ 

 ...ّن وِ ثشگضاس وٌی هیجیٌی دس پَستِ ی وبس گیش افتبدُ ای.

 

 التوبس دػب-ثب پَصش اص وبستی ّبی ًَضتِ

 

 


