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شجویان جدید الورودویژه دان مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تفرش ویژه نامه

 

ٞبی ػٕذٜ در سزٌذضت  جٛا٘بٖ ػشیش! ایٟٙب ثخطی ٔحذٚد اس سزفصُ

ی ا٘مالة اسالٔی است، ا٘مالة ػظیٓ ٚ پبیذار ٚ درخطب٘ی وٝ ضٕب  سبِٝ چُٟ

 .را در پیطجزد آٖ ثزداریذ ٌبْ ثشري دّْٚثٝ تٛفیك اِٟی ثبیذ 

 امام خامنه ای )مدظله العالی(
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 رایحٝ فزًٞٙٚیژٜ ٘بٔٝ 

 8:31 ٟٔزٔبٜ

 ٚیژٜ دا٘طجٛیبٖ جذیذاِٛرٚد

 

 تفـزش دا٘طٍبٜ اجتٕبػـی ٚ فزٍٞٙـی ٔذیزیت أتیبس: صبحت

 ػسىزی اػظٓ ٔسئَٛ ٚ سزدثیز: ٟٔٙذس ٔذیز

 ػسىزی اػظٓ آرایی: ٟٔٙذس صفحٝ ٚ حیطزا

 ػسىزی اػظٓ تحزیزیٝ: ٟٔٙذس ٞیبت

 

http://cultural.tafreshu.ac.ir 
http://mehr.tafreshu.ac.ir 
https://telegram.me/farhangitaut 

@gmail.com39farhangitaut 

eitaa.com/farhangitaut  :ایتب                                                                                                                         

 farhangitaut@ سزٚش:

 farhangitaut@ ایٙستبٌزاْ:

mailto:farhangitaut92@gmail.com
mailto:farhangitaut92@gmail.com


ـهسیطیت فطٌّگی ٍ اجتوبػی زاًكگبُ تفط  

4 
 

 رایحه فرهنگ  ویژه نامه

 ویژه دانشجویان جدیدالورود

 

 

 دا٘طجٛ ٚ ٖ ٔمبْ ٔؼظٓ رٞجزی درثبرٜ دا٘طٍبٜفزاسٞبیی اس سخٙب 

 .ايذ  ػتبسگبى دسخـبًى ّؼتيذ وِ آػوبى آيٌذُ ايي وـَس سا ًَسثبساى وشدُ  ؿوب داًـجَيبى

هبى اًتظبض زاضین، پیكطفت ػلن، پیكطفت اًسیكِ ؾیبؾى، ػوك اًسیكِ زیٌى ٍ ایوبى زیٌى، ػوك هؼطفت زیٌى ٍ   آى چیعى وِ هب اظ هحیػ زاًكجَیى

یبفتي ثِ للوطٍّبى جسیس، ّن زض ظهیٌِ ػلن، ّن زض ظهیٌِ ؾیبؾت، ّن زض ظهیٌِ هؼطفت زیٌى زض هحیػ زاًكجَیى اؾت،   ثیٌى زیٌى، زؾت  ضٍقي

بؾت ّن ض ؾیالجتِ ثِ ووه ضاٌّوبیبى ّط ثركى. قوب ثطاى وبض ػلوى ثبیس اؾتبز زاقتِ ثبقیس، ثطاى وبض هؼطفت زیٌى ثبیس اؾتبز زاقتِ ثبقیس، ثطاى وب

ّب پیكطفتْبى حمیمى ٍ  وٌس. زاًكگبُ هب ٍ هحیػ زاًكجَیى هب ثبیؿتى زض ّوِ ایي ػطصِ  وٌیس، اٍ ضاٌّوبیى هى ّویٌجَض اؾت. وبض ضا قوب هى

  .قبءاهلل ذَاّس وطز چكوگیطى وٌس ٍ ایي پیكطفتْب ضا اى

  تَجِ ثِ هؼٌَيت دس وٌبس ػلن

زازى ثِ ػلن اؾت. الجتِ زض وٌبض آى، ایي اهط ثسیْى ضا ّن ثبیس زض   ى ثبظوطزى لفل ّبى گًَبگَى، اّویتػعیعاى هي! ثِ ػلن اّویت زّیس. ولیس اصل 

تَاًٌس هعط ّن ثبقٌس. اگط وؿى وِ ػلن زض ٍجَز اٍ ّؿت، تمَا ٍ  تَاًٌس هفیس ثبقٌس، هى ًظط زاقتِ ثبقیس وِ ػلن ٍ ػبلن، ّوبى لسض وِ هى

تَاًس ػلیِ وكَض ٍ هصبلح وكَض، ػلن ذَزـ ضا هَضز اؾتفبزُ لطاض زّس.  تَاًس هَجَز هعطى ثبقس، هى ًجبقس، هىپطّیعگبضى ٍ اهبًت ٍ صسالت زض اٍ 

زٌّس ثطاى   طذى اًجبم هىثضاوِ  ، زض ایي ّیچ قجِْ ًىٌیس. حطوتْبیىدس وٌبس ػلن، فشٌّگ ٍ تضويِ ٍ اخالق ٍ هؼٌَيت ّن الصم اػتثٌبثطایي، 

هؼٌَیتى وٌٌس، ثِ ًظط هي گطچِ یه همساضـ اظ ضٍى غفلت اؾت، اهب یه همساضـ ّن  زیٌى ٍ ثى   جَ ضا هحیػ ثىوِ هحیػ زاًكگبُ ٍ زاًك ایي

 .ّب همصطًس  قسُ اؾت. زض ایي لعیِ ذیلى  حؿبة

  ثذتشيي اؿىبل هحيظ داًـجَيى 

َثى اؾت. ثستطیي اقىبل ٍ اقىبلِ ٍاضز ثط هحیػ وبضى ًكَز، چیع هؽل  وِ زاًكجَ حطفف ضا ضٍقي ٍ صطیح ٍ آقىبض ثعًس ٍ زچبض ؾیبؾى اصل ایي

وبضى قَز ٍ حطفف ضا ثب هالحظِ هَلغ ٍ هصلحتِ ذیبلى ثیبى وٌس، ًِ، زاًكجَ ثبیس حطفف ضا صطیح   زاًكجَیى ایي اؾت وِ زاًكجَ زچبض هحبفظِ

ض اٍ، ؾطػت زض پصیطـ ذؽب؛ اگط ثبثت قس وِ ذؽب اؾت. ثعًس. الجتِ زض وٌبض ایي صطاحت زض ثیبى، صسالت زض ًیت ّن ثبیس ٍجَز زاقتِ ثبقس ٍ زض وٌب

وبس ثبيذ دس ّويي ثبؿذ، حشفتبى سا صشيح ثضًيذ، آًچِ سا وِ  دل، ثب يه آدم ػيبػى فشق ؿوبى جَاى ٍ داًـجَ ٍ صبدق ٍ پبويضُ 

ّبى   ى اص ثْتشيي ؿبخصِصًيذ، اص دل ثضًيذ ٍ اگش چٌبًچِ هؼلَم ؿذ وِ اؿتجبُ اػت، ػشيغ پغ ثگيشيذ. ايي، ثِ ًظش هي يى هى

 .داًـجَيى اػت
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پیبْ تجزیه ٔؼبٚ٘ت دا٘طجٛیی ٚ فزٍٞٙی دا٘طٍبٜ تفزش 

 ثٝ ٔٙبسجت سبَ تحصیّی جذیذ

 داًـجَيبى ٍيظُ ثِ فشٌّگ، ٍ داًؾ ٍ ػلن آغبص ػبل تحصيلی جذيذ سا ثِ ّوِ داًـگبّيبى، تالؿگشاى ػشصِ        

 وبًِ تجشيه ػشض هی وٌن ٍ اهيذٍاسم ثِ فضل الْی ٍ تحت تَجْبت حضشت ٍلی صوي تفشؽ داًـگبُ ػشافشاص        

 جذيذ تَأم ثب سؿذ ٍ ثبلٌذگی دس توبم ػشصِ ّبی ػلوی ٍ فشٌّگی ثبؿذ. تحصيلی ػصش )ػج( ػبل         

  ٍ جَؿؾ فىشیجبيگبُ سفيغ داًـگبُ ثِ ػٌَاى ًْبدی اجتوبػی، فشٌّگی، آهَصؿی، پظٍّـی ٍ وبسآفشيٌی ٍ وبًَى تفىش    

 َيظُ وشػی ّبی آصاد اًذيـی، ايجبد فضبی بى دس صهيٌِ ّبی هختلف فشٌّگی ثجبهؼِ، لضٍم هـبسوت ًخجگبى ٍ داًـگبّي دس

 دس داًـگبُ ّب ٍ ايجبد اتبق ّبی فىش دس ساػتبی استمبی ػغح هؼٌَی، اخاللی ٍ فشٌّگی ٍ ًيض اػتفبدُ  ٍگَ گفتٍ ًمذپزيشی 

 لوی، ٌّشی ٍ اجتوبػی داًـجَيبى سا ايجبة هی وٌذ، دس ايي ساػتب ثش يىبيه اػضبی جبهؼِ داًـگبّیػ ثْيٌِ اص ظشفيت ّبی

 ػلوی، فشٌّگی، ثيٌؾ اػالهی ٍ سػبيت هَاصيي اػالهی دس هحيظ داًـگبّی ّوشاُ ثب ًـبط، پَيبيی اػت وِ ثب ايجبد فضبيی 

 داًـجَيبى ػضيض اًتظبس هی سٍد ثب اتىبل ثِ خذاًٍذ هتؼبل دس ايي آغبصيي سٍصّبی خجؼتِ ػبل تحصيلی اص ؿوب تالؽ وٌٌذ. 

 هؼيش ثِ هذاسج ثبالی ػلوی ٍ هؼٌَی دس همبم هؼظن سّجشی، اػتَاستش ٍ ثب ًـبط تش اص لجل دس سػيذى سٌّوَدّبی ٍ ثب تأػی ثِ

 گبم ذُ هيْي اػالهیتَليذ ػلن ٍ داًؾ ثب ؿتبة ثيـتشی حشوت وشدُ ٍ دس تحمك اّذاف هتؼبلی ٍ ػبصً سًٍك ٍ ؿىَفبيی

  تالؿگش ٍ دلؼَص وبسوٌبى ّوِ ٍ ػلوی ّيبت اػضبی داًـجَيبى، دس پبيبى ثب اػتؼبًت اص خذاًٍذ هتؼبل، ثشای توبهی.ثشداسيذ 

 تبسم.خَاػ ّب ػشصِ توبهی دس سٍصافضٍى تَفيك آسصٍی داًـگبُ،

 ثب آرسٚی تٛفیك اِٟی                                                                                                                           

دوتز ػّی پبرسیبٖ                                                                                                                             
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 اجتٕبػی دا٘طٍبٜ تفزشپیبْ تجزیه ٔذیزیت فزٍٞٙی ٚ 

ثٝ ٔٙبسجت آغبس سبَ تحصیّی جذیذ 

لؼن ثِ للن ٍ آًچِ هی ًَيؼذ ٍ ػپبع صبحت آًشا وِ ثِ ثـش لذست تفىش ٍ اًذيـِ ػٌبيت فشهَد ٍ صهيٌِ پيـشفت ٍ تؼبلی اٍ سا 

ؽ داًـجَيبى ٍ صبحجبى وؼت ػلن ٍ اص ساُ سػيذ ٍ صحيفِ ًَساًی داًؾ ثب اًگـت تىبپَ ٍ تال« هْش» ديگش فصل  ثبس  فشاّن ًوَد.

 ثبل خَد سا ثشای حضَس آًبى گؼتشاًيذُ ٍ تَفيك خذهت سا ثِ تٌی اص ثٌذگبى خَد ػٌبيت فشهَدُ اػت. هالئه  ووبل ٍسق خَسد ٍ

َيبى داًـج ُآغبس ػبل تحصيلی ٍ ؿشٍع دلٌـيي دسع ٍ داًـگبُ سا ثِ جبهؼِ داًـگبّی ٍ داًـجَيبى ػضيض داًـگبُ تفشؽ ٍ ثِ ٍيظ

جذيذ الَسٍد، صويوبًِ تجشيه گفتِ ٍ ثشای ّوگبى اص دسگبُ خذاًٍذ هتؼبل، دػتيبثی ثِ هذاسج ػبلی ػلوی، ديٌی ٍ اخاللی، تَاًم ثب 

ُ هحشم، هبُ حوبػِ، هب ٍ« دفبع همذع» همبسى ؿذى ؿشٍع ػبل تحصيلی ثب ّفتِ ؿىَّوٌذ هَفميت، ثْشٍصی ٍ ػؼبدت خَاّبًين.

ٍ دسع آهَختگبى هىتت اهبم حؼيي ) ع ( ٍ  گبُ سا ثِ يبد ٍ خبعشُ ی ؿْيذاىی ًيىَػت وِ فضبی داًـتمبسً، ؿجبػت ٍ سؿبدت

ٍ وشثالی يبدآٍس ػصبسُ ّبی پبن اًمالة « ػٌگش داًـگبُ »  بػذاسی اص حشهت خَى ؿْيذاى سا دسپهتجشن ػبختِ ٍ يبساى ثبٍفبيؾ 

ُ پيشٍی اص هٌَيبت سّجش اًمالة سا ػش لَحِ صًذگی خَد لشاس هی دّين تب ثتَاًين ّوَاس ايي ايبم،ٍ هب ًيض ثب گشاهيذاؿت  هی ًوبيذهؼلی 

ٍ ثش اػبع ػٌذ اػالهی ؿذى تحَلی ثٌيبديي دس حَصُ تؼلين ٍ تشثيت ايجبد ًوَدُ ٍ آسهبًْبی ثلٌذ اًمالة اػالهی سا دس لبلت داًـگبُ 

ت ٍلی ػصش )ػج( دس ػشآغبص فصل ػلن آهَصی دس جْت اهيذ اػت ثِ فضل الْی ٍ تحت تَجْبت حضش هحمك ػبصين.داًـگبّْب 

يش ػلن ٍ هؼشفت ثشای پيـشفت وـَس ظون ً ای اص گَّشّبیگٌجيٌٍِ دس آيٌذٍُ ًـبط گبم ثشداؿتِ ثِ آيٌذُ ّوذلی، ّوضثبًی، اهيذ 

 ثبؿيذ. دس پبيبى آسصٍی ػضت ٍ ػشثلٌذی ثشای يىبيه ؿوب آيٌذُ ػبصاى ايشاى اػالهی داسم.

َفميتثب آسصٍی ه

 داًـجَيبى ايشاى اػالهی ثشای توبهی داًـگبّيبى ٍ
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 ٔؼبٚ٘ت دا٘طجٛیی ٚ فزٍٞٙیدوتز ػّی پبرسیبٖ 

 99>8;9=:=21تّفٗ تٕبس: 

 هذيشيت داًـجَيیٍ   ت فشٌّگی ٍ اجتوبػیيهذيش: ايي هؼبًٍت داسای دٍ هذيشيت هی ثبؿذ

 سػبلت:

 اض لكط آیٌسُ ؾبظ هولىت ثَزُ ٍ ثب ایي ثبٍض وِ ًیطٍی پطٍضـ یبفتِ زاًكگبُ ثبیس فطزی هؼبًٍت زاًكجَیی ٍ فطٌّگی اظ آًجبئی وِ ذسهتگع

 هتسیي ، هتؼْس ، هتفىط ، ذالق ثب لسضت تجعیِ ٍ تحلیل هؿبئل هحیؽی ثب تفىطی اًتمبزی ٍ احؿبؼ هؿئَلیت ًؿجت ثِ ؾطًَقت ذَز 

 ، هؼٌَی ٍ فىطی ثطپبیِ تؼلین ٍ تطثیت اؾالهی زض اثؼبز جؿویت پطٍضـ زاًكجَیبى ٍ زیگطاى ثبقس تالـ هی وٌس ثؿتطی هٌبؾت جْ

 هی ًوبیس ثِ ّویي هٌظَض فؼبلیت ذَز    فطاّن آٍضز . اظ ایٌطٍ زضجْت ثطآٍضزى ًیبظّبی ضفبّی ، هؼكیتی ، فطٌّگی ٍ ٍضظقی تالـ 

 تأهیي ذَاثگبّْبی هٌبؾت ، هٌبثغ ٍ اهىبًبتبؾی ٍ صٌؼتی یضا زض لبلت ایجبز وبًًَْبی ػلوی ، ٌّطی ، فطٌّگی ، حوبیت اظ تكىلْبی ؾ

 فطٌّگی ، ثطپبیی ّوبیف ٍ جكٌَاضُ ّب ، والؾْبی فَق ثطًبهِ ، اضزٍّب ، تأهیي ٍاهْب ٍ ثیوِ ّبی زاًكجَیی اهىبًبت ٍضظقی ٍ ذسهبت  

 زّس . ، ضػبیت ػسالت اجتوبػی ٍ ضظبیتوٌسی زاًكجَیبى اًجبم هیثب تىیِ ثطاصَل اذاللی ٍ اؾالهی هكبٍضُ ای

 اّذاف والى هؼبًٍت داًـجَيی ٍ فشٌّگی:

 ، ٍضظقی ٍ هكبٍضُ ایبُ تأهیي اهىبًبت ضفبّی، فطٌّگیایجبز ثؿتط جْت تؼویك ٍ تَؾؼِ فطٌّگ ٍ اضظقْبی اؾالهی زض زاًكگ

 وٌس ثِ فؼبلیتْبی " اؾتبًساضزّبی وكَضی جْت ولیِ زاًكجَیبى ایجبز ظهیٌِ هٌبؾت ثِ هٌظَض هكبضوت زاًكجَیبى ػالل 09هتٌبؾت ثب  

 " اؾتبًساضزّبی وكَضی.09تجَع تب ؾیبؾی ، فطٌّگی ٍ اجتوبػی ؼجك قبذصْبی ٍظاضت ه

 طجٛیی ٚ فزٍٞٙیٔؼزفی حٛسٜ ٔؼبٚ٘ت دا٘
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 ٟٔٙذس اػظٓ ػسىزی 

 2;>8;9=:=21ضٕبرٜ تٕبس: 

ثَدُ وِ دس عَل صهبى  تفشؽفؼبليت ّبی داًـجَيی دس صهيٌِ ّبی ػلوی ٍ فشٌّگی يىی اص هـخصِ ّبی ثبسص داًـگبُ 

داًـگبُ ثش اػبع ػيبػت ّبی والى فشٌّگی داًـگبُ ٍ  اجتوبػیتش ٍ هتٌَع تش ؿذُ اػت . هذيشيت فشٌّگی ٍ  گؼتشدُ

ثْشُ گيشی اص ًيشٍّبی هؼتؼذ داًـگبّی ٍ ّوىبسی هتَليبى فشٌّگی داًـگبُ اص جولِ ًْبد ًوبيٌذگی همبم هؼظن سّجشی 

يذ ، وبسوٌبى ٍ داًـجَيبى ٍ اػوبل ًظبست ٍ حوبيت بتح اػدس داًـگبُ ٍ ... ٍظيفِ هذيشيت فؼبليت ّبی فشٌّگی دس ػغ

  . ّبی الصم سا ثش ػْذُ داسد

        ،هی تَاى ثِ وبًَى ّبی فشٌّگی، ٌّشی، اًجوي ّبی ػلوی داًـجَيی هذيشيتاص جولِ فؼبليت ّبی صيش هجوَػِ 

 ،لشآًی ٍ ٌّشی  ،بی فشٌّگی ثشگضاسی ًوبيـگبُ ّ ،وبسگبُ ّبی آهَصؿی ،ًـشيبت داًـجَيی ،تـىل ّبی اػالهی

 . اؿبسُ ًوَد ، جـٌَاسُ سٍيؾ، حشوت ٍ ًـشيبت ٍ ...اسدٍّب ٍ ثبصديذّبی ػلوی، هؼبثمبت ٍ جـٌَاسُ ّبی فشٌّگی ٌّشی

 ٔذیزیت فزٍٞٙی ٚ اجتٕبػی
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 رایحه فرهنگ  ویژه نامه

 ویژه دانشجویان جدیدالورود

 

 

 

 

 

 

 تعاریف:

وبًَى ّبی فشٌّگی داًـجَيبى ًْبدّبيی ّؼتٌذ وِ دس لبلت ضَاثظ آييي ًبهِ دس صهيٌِ ّبيی اص 

ًوبص ٍ ًيبيؾ، اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش، ػفبف ٍ حجبة،  ٍ هزّجی )اػالم ؿٌبػی،لجيل ديٌی 

) ادثيبت، فيلن ٍ ػىغ، ٌّش ّبی ادثی ٍ ٌّشی لشآى ٍ ػتشت، هشاػن، اػيبد ٍ ٍفيبت هزّجی ٍ ... (

ًوبيـی، ٌّش ّبی تجؼوی، صٌبيغ دػتی ٍ ... (، فشٌّگ ٍ اًذيـِ )هغبلؼبت فشٌّگی ٍ ....( ٍ 

هحيظ صيؼت، آػيت ّبی  جْبد يبٍسی، ػبصًذگی، ايشاى ؿٌبػی، گشدؿگشی، )ػیاجتوب

 اهذاد ٍ ّالل احوش ٍ ... ( فؼبليت هی وٌٌذ . اجتوبػی،
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 رایحه فرهنگ  ویژه نامه

 ویژه دانشجویان جدیدالورود

 

 

 اتحبد ٍ ّوذلی، دس ػبيِ ػبس ٍاليت

 

 

 داسد صهبى آهذى هب، ديش هی ؿَد

ثيبيذ لشآى سا اص هْجَسيت ٍ 

ػتشت)ػليْن الؼالم( سا اص 

 هظلَهيت دس آٍسين
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 رایحه فرهنگ  ویژه نامه

 ویژه دانشجویان جدیدالورود

 

 

سػبًِ ٍ تىٌَلَطی اثضاسی ثشای 

ثْتش صيؼتيؿىَفبيی ٍ   

 

يه جْبى ؿؼش اص ػش اًگـت ّش ٍاطُ 

 جبسيؼت

 

 خَاّشم حجبة تَ ثْب اػت ًِ ثْبًِ
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 رایحه فرهنگ  ویژه نامه

 ویژه دانشجویان جدیدالورود

 

 ّيچ وغ سا خَد ص آدم تبوٌَى 

غٌَىچَى اسصذوی ثذػت آٍاص   

 

 ثب ّن ثشای ثـشيت

وؼی هی تَاًذ اص ػين خبسداسّبی 

 دؿوي ػجَس وٌذ

وِ دس ػين خبس داسّبی ًفغ خَد  

 گيش ًىشدُ ثبؿذ

که در سیم خار دارهای  

باشدنفس خود گیر نکرده   
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 رایحه فرهنگ  ویژه نامه

 ویژه دانشجویان جدیدالورود

 

 

 

 

 

 

 

 تعاریف:

ثِ هٌظَس حوبيت، تمَيت ًـبط ػلوی دس هيبى داًـجَيبى ٍ حوبيت اص فؼبليت ّبی جوؼی ٍ خَدجَؽ 

         ثبلٌذگی ػلوی ٍ فشٌّگی داًـگبُ، ت وٌذ دس جًْپظٍّـی ٍ هـبسوت داًـجَيبى هؼتؼذ ٍ تَا

اًجوي ّبی ػلوی داًـجَيی دس سؿتِ ّبی هختلف تحصيلی تحت حوبيت داًـگبُ ّب ٍ هشاوض آهَصؽ 

 :ػبلی ثب اّذاف ريل تـىيل هی گشدد

  ايجبد صهيٌِ هٌبػت ثشای تجلی اػتؼذاد ّب ٍ ثش اًگيختي خالليت ٍ ؿىَفبيی ػلوی

داًـجَيبى 

 ًي فؼبليت ّبی فَق ثش ًبهِ ػلوی ٍ پظٍّـی داًـجَيبىْبدهٌذ ػبخت

  ثْشُ گيشی اص تَاى ػلوی داًـجَيبى دس جْت تمَيت پيًَذ ّبی داًـگبُ ثب ثخؾ ّبی

هختلف اجتوبػی ٍ اجشايی
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 رایحه فرهنگ  ویژه نامه

 ویژه دانشجویان جدیدالورود

 

 

اػت. ًـشيبت َيی داًـج –شٌّگی ٍ اجتوبػی فّبی  اًتـبس ًـشيبت داًـجَيی يىی اص جزاة تشيي فؼبليت

ٌذ ٍ ًيض جبی هٌبػجی داًـجَيی ثْتشيي هىبى ثشای اًؼىبع آساء ٍ ًظشات ٍ دغذغِ ّبی جبهؼِ داًـجَيی ّؼت

ٍاحذ ِ هغجَػبتی هی ثبؿذ.حشفِ ای ٍ جبهؼ ٍ ًَؿتي ٍ آهبدُ ؿذى ثشای ٍسٍد ثِ ػشصِ سٍصًبهِ ًگبسیثشای توشيي 

داًـگبُ تفشؽ ثب ّذف صهيٌِ ػبصی جْت فؼبليت ّبی ًـشيبت داًـجَيبى  ٍ اجتوبػی فشٌّگی تيهذيشًـشيبت 

هجَص اًتـبس ًـشيِ داًـجَيی صبدس ًوَدُ اػت وِ ثيؾ اص  83 ، تؼذاد4898 هْشهبُ یال 4881اص ػبل تحصيلی 

ؿبهل ًـشيبت  بثمیاص ًـشيبت هٌتـش ؿذُ دس صهيٌِ ّبی ػلوی, فشٌّگی، اجتوبػی، ػيبػی ٍ .... هػٌَاى  02

 .اػت تخصصی –ػلوی 

 ًـشيِ ثِ عَس فؼبل هـغَل ثِ وبس هی ثبؿذ. 04ّن اوٌَى تؼذاد 

 اّذاف ٍاحذ ًـشيبت

هی وٌذ ايجبد فضبی هٌبػت ٍ صهيٌِ ػبصی ثِ ػٌَاى اّذاف ولی خَد دًجبل  آًچِ ٍاحذ ًـشيبت داًـگبُ تفشؽ

 گًَبگَى ػلوی، فشٌّگی، ػيبػی ٍ ... آًبى اػت. ّبی ًـشيبتی تَػظ داًـجَيبى دس حَصُ ّبی جْت فؼبليت

اػت وِ ثشای سػيذى ثِ ايي ّذف ولی ثبيذ اّذاف ديگشی ّوچَى ًظن ٍ ػبهبى دّی داخلی ٍاحذ ًـشيبت  ٍاضح

 ّذف،ٍ تؼشيغ ٍ تؼْيل فشآيٌذ اًتـبس ًـشيِ، اص صذٍس تب چبح، تَصيغ ٍ پيگيشی ّبی ثؼذی سا هَسد تَجِ لشاس داد. 

آگبّی ٍ تَاًبيی داًـجَيبى ًؼجت ثِ فؼبليت ّبی ٍاحذ ًـشيبت هی ثبؿذ، وِ ػؼی هی ؿَد دس ايي استمبء ػغح 

يىی ديگش اص اّذاف اػبػی ايي ٍاحذ تغييش ديذگبُ ی آهَصؿی الصم دس ًظش گشفتِ ؿَد.ساػتب والع ّب ٍ وبسگبُ ّب

ديذی  ،ت وًٌَی ًؼجت ثِ ًـشيبتداًـجَيبى ٍ هؼئَليي داًـگبُ ًؼجت ثِ ًـشيبت داًـجَيی اػت. ديذگبُ غبل

ديذگبُ حذاللی  ،ّبی خَد سا اثشاص وٌذ. اهب ايي ديذگبُ اص عشيك آى ثتَاًذ خَد ٍ تَاًوٌذی تب داًـجَ اثضاسی اػت

اػت وِ ثبيذ ثِ ديذگبُ اػتجبسی تغييش يبثذ ٍ داًـجَيبى فؼبل دس حَصُ ًـشيبت ٍ هؼئَليي داًـگبُ ثِ ًـشيبت 

ذ تب ّن ًَيؼٌذگبى ٍ تْيِ وٌٌذگبى ًـشيبت ٍ ّن خَاًٌذگبى ًؼجت ثِ ٌبی ػلوی الصم ساثذّداًـگبّی اػتجبس ٍ ثْ

جتِ سػيذى ثِ ايي ّذف هؼتلضم استمبء ًـشيبت دس دٍ ثؼذ هحتَای ػلوی التْيِ ٍ اػتفبدُ اص ًـشيبت تـَيك ؿًَذ.

ی فؼبالى ٍاحذ ًـشيبت ثب ّذف ثشًبهِ ّبی تشغيجی ثشا ٍ ويفيت گشافيىی اػت وِ ثِ آى اؿبسُ ؿذ.دس ًظش گشفتي

ثذٍى چـن داؿت ايجبد اًگيضُ ی ثيـتش دس ايي ػضيضاى ٍ ّوچٌيي لذس ؿٌبػی اص صحوبت ٍ تالؽ ّبی ثی دسيغ ٍ 

 اين . ِ سيضی ّبی خَد دس ًظش گشفتٍِ ٍظبيفی اػت وِ دس ثشًبه آًبى ًيض اص اّذاف
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 رایحه فرهنگ  ویژه نامه

 ویژه دانشجویان جدیدالورود

 

 ٘طزیبت فؼبَ دا٘طجٛیی              

 دا٘طٍبٜ تفزش                

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ًبم ًـشيِ سديف

 هذيش هؼئَل

 هجتجی جوبلی تجبض قبًعزُ آشض 4

 اوجط صبزلی ذبتَى آثبزی لمٌَؼ 0

 هبئسُ حؿیي آثبز هكىبت 8

 فبئعُ ؾبزات اهیٌی اضغَاى 1

 ػلی لطثبًی ویویبی تفطـ 3

 حسیثِ غبظاى اًسیكِ هؽْط 6

 هحوس لبؾوی ؾفیط جَاى 7

 ؾیسهحوسصبزق هیطهحوسی ضٍیف 8

 اهیي احوسی ًین ًگبُ 9

 هطتعی فتَحی ؾالهت 42

 یبقبض فیبظی ولرَضاًی چطخ زًسُ 44

 قبزی حؿیٌی تب ثطیب 40

 هطین اثطاّیوی ًمؽِ ؾط ذػ 48

 ػلیطظب یؼمَثی زٌَّی ثیت االحعاى 41

 آضـ گعی جَاًِ 43

 هْسی پبقبظازُ ؼبّب 46

 بؼجبیی هجسؾیسهحوسضظبؼج ػوطاى 47

48 Bullseye ػلی ػجسلی 

 اثَالفعل زالٍضی پَیبى 49

 احوس ضظب قفیؼی ًبًَ پالؼ 02

04 Sequence counter اهیس تفطقی 
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 تطىُ ٞبی اسالٔی 

 

 

 

 

 

 

 آلبی اثٛاِفضُ ٔؼصٛٔی
 

 رٜ خٛاثٍبٟٞبوبرضٙبس تطىّٟب ٚ رییس ادا

 
 

 

 

 

 

 

ّب ٍ ًيض يىی اص  ّبی لذيوی ٍ لَام يبفتِ دس هيبى داًـجَيبى، يىی اص ثؼتشّبی سؿذ ٍ ؿىَفبيی آى تشديذ ٍجَد تـىل ثی

ّبی داًـجَيی ثَدُ اػت. اص آًجب وِ دٍساى داًـجَيی ثشای توشيي ػيبػی ٍ وؼت  ػلل پبيذاسی ٍ تأثيشگزاسی حشوت

ّب ػوذتبً پغ اص دٍساى داًـجَيی ًيض ثِ ػٌَاى  گًَِ تـىل فيذ ٍ ػَدهٌذ اػت فؼبالى اييتجشثِ دس ايي ػشصِ ثؼيبس ه

 پشداصًذ. ّبی ؿبخص ػيبػی وـَس ثِ اسائِ خذهبت هؤثش دس ساػتبی پيـشفت ٍ تؼبلی جبهؼِ هی چْشُ

اػالهی داًـجَيبى ّبی  ثبؿذ. فؼبليت تـىل دس ّويي ساػتب داًـگبُ تفشؽ داسای تـىل اػالهی ٍ ثؼيج داًـجَيی هی

فشٌّگی، تشيجَى آصاد، ثشگضاسی  -اجتوبػی -دس داًـگبُ ؿبهل ثشگضاسی هشاػن هختلف ػيبػی ٍ ثؼيج داًـجَيی

هزّجی،  –ّبی آصاد اًذيـی، ثشگضاسی ػخٌشاًی ٍ هٌبظشُ، ثشگضاسی اسدٍّبی فشٌّگی، ثشگضاسی هشاػن هختلف هلی  وشػی

 ثبؿذ. ّبی ديگش هی ّب ٍ ثؼيبسی اص فؼبليت لبلت ثيبًيِ ّبی ػيبػی دس گيشی اًتـبس ًـشيبت، هَضغ

ّبی اػالهی( پغ اص پش ًوَدى فشم دسخَاػت ثشًبهِ آى سا اص عشيك  ّبی اػالهی )ثؼيج ٍ اًجوي ّش يه اص تـىل

ّب پغ اص ثجت دس دثيشخبًِ ّيبت  ّب دادُ ٍ وبسؿٌبع تـىل اتَهبػيَى ٍ يب ثِ صَست دػتی تحَيل وبسؿٌبع تـىل

گيشی دس جلؼِ ّيبت ًظبست تحَيل دثيشخبًِ ّيبت ًظبست  ت، فشم دسخَاػت ثشًبهِ سا جْت ثشسػی ٍ تصوينًظبس

دّذ. پغ اص ثشسػی ٍ هصَثِ جلؼبت ّيبت ًظبست، ًتيجِ ثشسػی دسخَاػت ثِ صَست هىتَة ثِ دثيش اًجوي  داًـگبُ هی

 . ؿَد ٍ يب سئيغ ثؼيج داًـجَيی دادُ هی
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 فؼبِیتٟبی فزٍٞٙی ٚ اجتٕبػی اٞٓ 

  در لبة تصبٚیز                                    

 تٛسط ا٘جٕٟٙبی ػّٕیٞبی ٔختّف وبری در صٙؼت ٘فت، ٌبس ٚ پتزٚضیٕی  ٞبی ضغّی ٚ ٟٔبرت سٕیٙبر آضٙبیی ثب فزصت

 ٔحفُ ا٘س ثب لزآٖ وزیٓ

 یبدٚارٜ ضٟذا ٌٕٙبْ دا٘طٍبٜ تفزش
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 رٔضبٖٔجبرن ثزٌشاری ٔزاسٓ احیبی ٔبٜ 

 آییٗ ٌزأیذاضت حٕبسٝ سْٛ خزداد ٚ سبِزٚس آساد سبسی خزٔطٟز

 اردٚی جٟبدی دا٘طجٛیبٖ
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 ٕٞبیص ػفبف ٚ حجبة

 

 ثزٌشاری ٕٞبیص اسدٚاج در دا٘طٍبٜ
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 آییٗ اختتبٔیٝ اِٚیٗ ٞفتٝ ٟٔٙذسی در دا٘طٍبٜ تفزش

 ثزٌشاری تزیجٖٛ آساد دا٘طجٛیی

 چٟبرٔیٗ ثبسارچٝ خیزیٝ دا٘طجٛیی
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 ثزٌشاری ٌزدٕٞبیی ٔبدراٖ سٞزایی ٚ س٘بٖ فبطٕی در دا٘طٍبٜ

 

 ٕٞبیص دا٘طٍبٜ پبن

 

 سٚج دا٘طجٛی دا٘طٍبٜ تفزش =9جطٗ اسدٚاج 

http://tafreshu.ac.ir/fa/news/4229/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DB%B2%DB%B6-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 حزوت دستٝ ػشاداری دا٘طٍبٞیبٖ دا٘طٍبٜ تفزش

 

 

 ثزٌشاری ٔسبثمٝ آضپشی دا٘طجٛیی در دا٘طٍبٜ

 جطٙٛارٜ داخّی حزوت ٚیژٜ ا٘جٕٟٙبی ػّٕی
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 اسالٔی در دا٘طٍبٜٕ٘بیطٍبٜ ػزضٝ وتبة ٚ ٘ٛضت افشار ایزا٘ی 

 

 

 ثزپبیی ٕ٘بیطٍبٜ استىجبر ستیشی در دا٘طٍبٜ

 

 ثزٌشاری اردٚی پیبدٜ رٚی حزْ تب حزْ ٚیژٜ دا٘طجٛیبٖ
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 ثزٌشاری ٔب٘ٛر سِشِٝ ٚ اطفبی حزیك در دا٘طٍبٜ

 

 

 ٔزحّٝ درٖٚ دا٘طٍبٞی ٞفتٕیٗ جطٙٛارٜ رٚیص

 

 ٞبی دا٘طجٛیی ٔٙبظزٜ
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 آییٗ ٌزأیذاضت رٚس دا٘طجٛ در دا٘طٍبٜ تفزش

 

 ثزٌشاری ٕ٘بیطٍبٜ وتبة ٞبی آٔٛسش سثبٖ اٍّ٘یسی

 

 ثزٌشاری ٔسبثمبت سبسٜ ٞبی ٔبوبرٚ٘ی در دا٘طٍبٜ
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 ٔسبثمٝ ٘جبت تخٓ ٔزؽ در دا٘طٍبٜ تفزش

 

 

 یی ٚ اوزاٖ ضذدردا٘طٍبٜ تفزش رٕٚ٘ب« ضزٚع ثی پبیبٖ »فیّٓ 

 

 

 حضٛر دا٘طٍبٜ تفزش در ٕ٘بیطٍبٜ دستبٚردٞبی چُٟ سبٍِی ا٘مالة اسالٔی ایزاٖ
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 ٞبی وبغذی در دا٘طٍبٜ تفزش ٔسبثمٝ ٔٛضه

 ػّٕىزد ٔؼبٚ٘ت دا٘طجٛیی ٚ فزٍٞٙی دا٘طٍبٜ تفزش
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 !خَد سا گن ًىٌين« َّيت»ی  ثشگِ

هبؾت.ًجبیس ثِ ایي ظٍزی ٍ ؾبزگی، قرصیت ٍ  َّیت«  اذالق »ٍ « فطٌّگ »قبیس لجبؼ ضا ظٍز ثِ ظٍز ثكَز ػَض وطز یب ذبًِ ضا فطٍذت ٍلی 
ظز ٍ اظ هطظ ػمیسُ ٍ ٍ اذالل ٍ فطٌّگ حجبة « ؾسّ ایوبى »ثطای همبٍهت زض ثطاثط ؾیل تْبجن فطٌّگی ثبیس  َّیت ذَز ضا ثفطٍقین ٍ ػَض وٌین.

 خَد سا گن ًىٌين!«  َّيت »ی  گِثش ثبظًس. ضا ّن هی« ذسا»ٍ ػفبف ًگْجبًی وطز.ذَزثبذتگبى زض ثطاثط فطٌّگ ثیگبًِ، ثِ ضاحتی 

   !ون ؿذى

« قَز. ٍلتی هثالً ضغین ثگیطز ٍظًف ون هی »یىی گفت:  «قَز؟ ّب چِ هَلغ اظ اًؿبى، چیعی ون هی ثچِ»گفت:  اؾتبز زض حبل صحجت ثَز ٍ هی
آیب فمػ زض هبزیبت اؾت وِ اظ اًؿبى چیعی ون  »ٍ اؾتبز گفت: ...« ٍلتی »آى زیگطی گفت: « سٍلتی هثالً پَلف ضا گن وٌ »زیگطی گفت: 

 ّب ؾبوت هبًسًس ٍ ثِ فىط فطٍ ضفتٌس. ثچِ« قَز؟ هی

 ًوبیین هؽطح ًباّل ثب ضا ذَز هْن ضاظّبی اظ یىی اگط قَز؟ هثالً آیب اگط ضفتبضی ًبقبیؿت ٍ ذالف اجتوبػی اظ هب ؾطثعًس آثطٍیوبى ون ًوی»اؾتبز: 
 .. . اگط ؾتبیی وٌین؛ َزذ وٌین؛ فطٍقی فرط ثَضظین؛ طوج ٍ حؿبزت اگط ثگَیین؛ زضٍؽ اگط قَز؟ ًوی ون هب اظ چیعی

ی  ّب ثب والم یب ػالهت ؾط ثِ ًكبًِ ی ثچِ ای ػوَهی قىل گطفت ٍ تمطیجبً ّوِ ظهعهِ« قَز؟ آیب ثِ ًظط قوب زض ایي حبالت چیعی اظ اًؿبى ون ًوی

آى دختشخبًوی وِ ثب ظبّشی ثذ ٍ ثب حجبثی ًبلص دس خيبثبى ظبّش ػعیعاى! »ثب اؾتبز ّوطاُ قسًس ٍ ایٌجب ثَز وِ اؾتبز گفت:  تبییس

ؿذىِ ٍلبس ٍ ػٌگيٌی،  ؿذى اػت؛ ون دّذ ًيض دس حبل ون آلَد لشاس هی ّبی هؼوَم ٍ َّع ؿَد ٍ خَد سا دس هؼشض ًگبُ هی

 ًگبُ ثب هگِ »: گَیین هی گبُ چطا پؽ . تؼبلی ٍ ... ؿذى اػتجبس دس ًضد حضشت حك ْوتش، ونداهٌی ٍ اص ّوِ ه ؿذى ػفت ٍ پبن ون

 فمظ وبػتِ ؿذى اص ٍصى يب ثشٍتِ اًؼبى ًيؼت.« ون ؿذى»یبزهبى ثبقس:  «.قَز؟ عی اظ هب ون هیچی چِ هطزم

  آفتبة حجبة صيٌت)ع( ،

اوٌَى وِ ایي چٌس ذػ ضا هی ًَیؿن احؿبؼ هی وٌن زض جلؿِ ی ّیبتوبى ضٍظِ هی ذَاًن اًگبض یبزهبى ضفتِ اؾت اظ صسض اؾالم تب ّویي جٌگ 
تحویلی ذَزهبى چمسض ذَى ضیرتِ قسُ تب احىبم حفظ ثوبًس، ًبهَؼ زض اهبى ثبقس ٍلی ایي ضٍظّب ثؼعی چمسض ذَة جَاة ایي ّوِ ذَى ضیرتِ 

 آیب قٌیسُ ای ٍلتی ذبًن ظیٌت ؾالم اهلل ػلیْب ٍاضز قبم قس ًرؿتیي ذَاؾتِ ٍ ًگطاًیف چِ ثَز؟ .زٌّس قسُ ضا هی

، اگط ؾىَت وٌس ثغعف زض گلَ هی قىٌس ٍ اگط گطیِ وٌس زـ زاغساض اؾت ٍ هًَؽ زیگطاى قسُ، ذَظیٌت وبًَى هصیجت قسُ اؾتزض فعبیی وِ 
ؿیٌف ًیؿت ػلوساض ٍ ػلی اوجطـ ّن قْیس قسُ اًس اظ تكٌگی جبى ثِ لت ضؾیسُ اؾت ٍلی ظیٌت وَزوبى ّن ثی تبثی هی وٌٌس، زض فعبیی وِ ح

ذَاّطم تَ ضا چِ قسُ  .چكن ًب هحطم اٍ ضا ثجیٌسٍلیي زغسغِ ی اٍ ایي ثَز وِ ًىٌسی ذَاؾت ًِ ؾطاغی اظ ثطازضـ ٍ فطظًساًف گطفت اثآًِ اظ وؿی 
 زضّویي ثؿیبضی ّؿتٌس زاًی هی آیب ؟قَز ظبّط ثطازضـ جلَی بّی ذَاّط قطهف هی قَز آًگًَِوِ گ ِ ایٌگًَِ زض ذیبثبى ظبّط هی قَیاؾت و

ذبوی اظ زذتطاى ٍ ظًبًی وِ ثطای زاقتي حجبة اؾالهی اظ اهىبًبت ػوَهی هحطٍم هبًسُ اًس؟ قٌیسُ ای زض وكَض آشضثبیجبى زذتطاًی ّؿتٌس  ی وطُ
ثِ زٍـ گیطًس؟ آًَلت اهطٍظ زض هیْي اؾالهین وِ ًْبل آى ثب ذَى ّعاضاى قْیس آثیبضی قسُ اؾت زض وِ گطیِ هی وٌٌس تب اجبظُ زٌّس اضثیِ ی ظیٌت 

ای ٍای اص يَم تجلی الؼشائش وِ ثفْوين ثب ّويي حفظ ًىشدى حجبة .، ؾطگطزاى هی ثیٌینثیي ؾطٍ گطزىاٍج آضاهف، ضٍؾطی ثؼعی ضا 

هی گَيٌذ ثی حجبثی هؼلَل جبهؼِ اػت ٍلی دليمب ثی حجبثی  چِ جٌبيبتی هشتىت ؿذُ اين ثِ لَل يىی اص دٍػتبى ثشخی

ػلت ثؼيبسی اص عاللْب، تجبٍصّب ٍ خيبًت ّب .ای وبؽ اص خَف سٍصی وِ وَدن  ػلت اػت ػلت ثؼيبسی اص گٌبّبى،

 .خشدػبل اص ّيجتؾ ثِ يه هشتجِ پيش هی ؿَد لذسی ثِ فىش فشٍ سٍين

 

 

http://gholehejab.blogfa.com/post/38
http://gholehejab.blogfa.com/post/64
http://gholehejab.blogfa.com/post/42
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  چمذس اهبم صهبى ثشات اسصؽ داسُ؟

 تبى اتفبق افتبزُ وِ تَی ذیبثبى هَلغ ضاُ ضفتي ثِ هغبظُ ّبیی ثطذَضز وطزیس وِ بضّب ثطایحتوبً ث

 ّط وسام فطٍقٌسُ ثطذی اجٌبؼ ضا وِ لیوت ووتطی زاضز ثیطٍى هغبظُ اـ گصاقتِ اؾت. اظ آى ؼطف

 ی هحفظِ ّب فطٍقی ّب ضز قسُ این زیسُ این وِ ؼالّب ضا زض چِ اظ هب وِ اظ جلَی ؼال ٍ جَاّط 

 ثلِ، ّط چیعی وِ ثِ ضاحتی زض زؾتطؼ ػوَم ثبقس هؼوَالً اضظـ ووتطی زاضز .هحىوی لطاض زازُ اًس

 ٍ ثطای ّویي صبحجبًف زغسغِ آى چٌبًی ثطای ًگْساضی اـ ًساضًس، ٍلی اقیبء گطاى لیوت ٍ 

ٍجَز ظى ایي گًَِ اؾت ٍ ثطای ّویي ذساًٍس ثطای  .ون یبة ثطای حفظ قسى اظ قطّ زظزاى ثب پیكطفتِ تطیي اهىبًبت ضٍظ زًیب هحبفظت هی قًَس

  .هٌبؾت ضا لطاض زازُ تب هٌعلتف ثِ ذَثی حفظ قَز حجبةپبؾساقت اضظـ ٍ قرصیت اٍ، ثطایف 

ز وِ یبزـ ثریط... تب ّویي چٌس ؾبل لجل، یىی اظ چیعّبیی وِ ّط ظى هؿلوبًی ثِ آى قٌبذتِ هی قس، حجبثف ثَز. آًمسض ظیجب چبزضـ ضا ؾط هی وط
ًوی  ؽ هحجّجِ ثَز ثِ ذبؼط حجبةِ لكٌگف ثْف احتطام هی گصاقتٌس ٍ ثب افطاز ثسحجبة، ذیلی گطمزیگطاى اظ ٍلبضـ ویف هی وطزًس. ّطو

ضفتِ ضفتِ ثب تْبجن فطٌّگی ٍ جبیگعیي قسى الگَّبی غطثی زض جبهؼِ، االى هی ثیٌین تَی زاًكگبُ، هحلّ وبض ٍ وَچِ پؽ وَچِ ّبی ثبظاض .گطفتٌس
وت ثسی ضفتِ. ثطذی ظًبى ٍ زذتطاى هب ثب ایي ثسحجبثی ّب َّیّت ٍ اضظـ ٍجَزی قبى ضا فطاهَـ ٍظؼیت پَقف ظًبى ػجیت تغییط وطزُ ٍ ثِ ؾ

لجَل زاضم ظهبًِ ای وِ هب زض آى ثِ ؾط هی ثطین زٍضاى حؿّبؾی  .فطٍذتٌس« ثَوٓيٍ ثٓرْؽٍ؛ لیوت ذیلی ون»وطزًس ٍ زٔضّ گطاًجْبی ٍجَزقبى ضا ثِ 

ظًسگی  غيجت اهبم هْذیط ؼطف ضٍی ؾطهبى ؾطاظیط هی قَز. گصقتِ اظ ّوِ ایي ّب هب زض ػصط اؾت. قجْبت زیٌی ٍ ّجوِ ّبی هرتلف اظ ّ

 .ْب زلیل هَجْی ثطای ؾؿت قسى زض حفظ حجبثوبى ًیؿتط حعَض اهبم ّن هحطٍهین، ٍلی ایٌهی وٌین ٍ اظ فی

ِ ضا چمسض اهبم ظهبى ثطات اضظـ زاضُ؟ چمسض ثطات هْوِّ وِ ثتًَی یه لجرٌس اظ اهبم ظهبى ثطا ذَزت ثرطی؟ چیعی وِ هَالیوبى هْسیِ فبؼو
ذَقحبل یب ًبضاحت هی وٌس، اػوبل ٍ ضفتبضّبی هبؾت. ؾبل ّبؾت زض زٍضاى غیجت اهبم ظهبى ثِ ؾط هی ثطین. ّویكِ تَی ضٍظِ ّب یب صجح ّبی 

اظ اصلی  جوؼِ تَی زػبی ًسثِ ظجِّ هی ظًین وِ یب اهبم ظهبى ثیب، تب وِی هی ذَاّی زض پؽ پطزُ غیجت ثبقی اهّب آیب ثِ ایي فىط وطزُ این وِ یىی
ِ ضا تطیي زالیل ؼَالًی قسى ایي غیجت، ذَز هب هٌتظطاى ّؿتین؟!! اهبم ّویكِ ٍ زض ّط لحظِ، قبّس اػوبل ٍ افىبض هب ّؿتٌس. اگط ّویي یه ًىت

ب هی ذَاّس، ثبٍض زاقتِ ثبقین یه لسم جبهؼِ ضا ثِ ظَْض ًعزیه هی وٌین ٍ لجرٌس ضظبیت اهبم ظهبى ضا ثِ زؾت هی آٍضین. آًچِ اهبم ظهبى اظ ه
 .تطن گٌبُ اؾت

 :هؼشفی وتبة                                               

 ضًگی وِ ثب ازثیبتی ضٍاى ٍ اهطٍظی، ثیؿت زلیل ػملی ٍ ضٍاًكٌبؾی ثطای  تطگل وتبثی اؾت توبم

 اهلل ؾیس اثَالحؿي هْسٍی هعیي قسُ اؾت. وٌس، ایي وتبة ثِ همسهِ حعطت آیت حجبة ثیبى هی

 ضًگی ثَزى آى اؾت وِ  ّبی هْن ایي وتبة ػالٍُ ثط للن ضٍاى، تصَیطی ٍ توبم یىی اظ ٍیػگی 

  ذَاًین؛ زض اثتسای وتبة هی .زّس ًكٌبؾی زض هَضز حجبة پبؾد هیؾَال ػملی ٍ ضٍا ۰9ثِ  تطگل.جصاثیتی زٍچٌساى ثِ هتي ثركیسُ اؾت

هي صيجب .هي يه دختشم! صيجب ٍ جزاة! احؼبػی دس هي ًْفتِ اػت ثِ ًبم دلشثبيی، اًگبس ثبيذ اٍلبتی اص سٍصم سا دلشثبيی وٌن

! هي اصالً وبسی ثِ ديي ًذاسم، هي دّبى ؿًَذ ثِ خَاّن ثب ديذًن اًگـت خَاّن ػبلن ٍ آدم صيجبيين سا ثجيٌٌذ، هی ّؼتن، هی

 ػمل داسم، چشا ثبيذ خَدم سا ثب يه چبدس هـىی ثپَؿبًن؟

 

https://razavi.aqr.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=0b91fffa-e31b-4908-9526-cee8dacd5e11&LayoutID=2f22f39a-6a8c-42aa-91dd-0cf46346a215&CategoryID=1547fb3f-2195-49d4-87a7-d24133cb128b&SearchKey=
https://razavi.aqr.ir/portal/home/?news/114496/299090/1520874/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%C2%AB%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA%C2%BB
http://hamedan.iqna.ir/fa/news/3729137/ترگل-به-۲۰-سوال-عقلی-و-روانشناسی-در-مورد-حجاب-پاسخ-میدهد
http://hamedan.iqna.ir/fa/news/3729137/ترگل-به-۲۰-سوال-عقلی-و-روانشناسی-در-مورد-حجاب-پاسخ-میدهد
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 ......تٛ ٔذافغ حزْ ٔٗ ٔذافغ حجبة                        

 ثزادراٖ ٔذافغ ا٘سب٘یت                             ثزادراٖ ٔذافغ حزْ 

 ٔذافغ ػشت                                             ٔذافغ ضزف

 سخت ثٛد             ٔزدا٘ٝ در ٘جزد حك ػّیٝ ثبطُ جبٖ دادی 

 ضٛخی است اٌز ثٍٛییٓ وٝ سبدٜ ثٛدٜ

 تبسٜ ٘یستی ثجیٙی پطت سزت چٝ ٞب وٝ ٕ٘ی ٌٛیٙذ

 خٛثی ٔی داد٘ذ  ٔی ٌٛیٙذ پَٛ

                                                                                                                                 أب ا٘مذر ٘بداٖ ٞستٙذ وٝ ثب خٛد ٕ٘ی ا٘ذیطٙذ چٝ وسی در اسای

                                                                                                                             فزس٘ذ ٘ٛ پب ٚ ٕٞسزش ٚ تبسٜ ػزٚسص را، جٛا٘ی اش را، پَٛ خٛة

 جبٖ ػشیشش را فذا ٔی وٙذ

 در ٞجْٛ طؼٙٝ ٞب            ٔٗ ٞٓ چبدرْ را حفظ خٛاٞٓ وزد

 در ٘یص ٚ وٙبیٝ ٚ تٕسخز ٞب                           در رٌجبر تّخ تٟٕت ٞب

 ی ػطك جبٖ ٔی دٞیٓٔب ثزا                                             تٛ رفتٝ ای 

 جّٜٛ ٌزی در ٔب ٞست ٌزچٝ جٛا٘یٓ ٚ رٚیبی

                                                                                                                                    أب تزجیح ٔی دٞیٓ ثٝ جبی پٛضیذٖ ِجبس ضیطبٖ ِجبس سٞزا را

 ثٝ تٗ وٙیٓ

                                                                                                                          زجیح ٔی دٞیٓ ثٝ جبی تحسیٗ ٔطتی جٛاٖ ثی غیزت ٚ غبفُ ٚ غزقت

 در ٌٙبٜ تحسیٗ ارٚاح پبن ضٟذا را داضتٝ ثبضیٓ

 داریٓ وٝ غیزت در آ٘بٖ ٕ٘زدٜ ثبضذسیجبیی ٔبٖ را ثزای ٔزدا٘ی ٍ٘بٜ ٔی 

 ٍ چبلكْب ثب جسی همبثلِ زٍم ٍ اؾت آى زؾتبٍضزّبی اظ حطاؾت ٍ حفبظت زض ًرؿت ، ًظبم یه ثبلٌسگی ثسٍى تطزیس زٍام ٍ 
زِّ اظ ػوط ًظبم اؾالهی زض ایطاى ٍ ثجت تجطثِ ّبی  چْبضٍ ایٌه پؽ اظ گصقت  ت ّبیی وِ ثٌیبى آى ضا تْسیس هی وٌسآؾی

 ضاّىبضّبی تكطیح ٍ همبصس تَظیح ٍ ثیٌف ثِ ذَز آضهبًْبی ٍ اّساف تحمك ثطای ّطچیع اظ ثیف ٍ وبضآهس، ایي ًظبم هثجت 

اّساف ٍ آضهبًْبی ًظبم ضا ثیف اظ پیف قفبف ٍ ثِ ػَاهل ًبوبضآهسی تَجِ جسی ًوَز ٍ زض  ثبیس وِ چٌبى زاضز ًیبظ آًْب ثِ ًیل
ضظقْبی زیٌی ٍ آضهبًْبی هلی ٍ اؾالهی ٍ ًیع ًؿل جَاى ضا وِ ؾطهبیِ ػظین هؼٌَی ٍ آى ّؿتٌس تب زیي ٍ ا ثطاثط آًبى وِ ثط

 هبزی ایي وكَض ثِ قوبض هی ضًٍس زچبض ذلل وٌٌس ٍ ثب وبؾتی ضٍثطٍ ؾبظًس ثِ همبثلِ ثطذبؾت.

ی، فطٌّگی ٍ زض ضاؾتبی تحمك ایسُ ّب ٍ اضظقْبی ٍاالی ًظبم ٍ ثِ ػٌَاى هىبى ٍ هحلی ثطای تطثیت ػلو زاًكگبُ تفطـ

اذاللی ًیطٍّبی زاًكجَ تبؾیؽ قسُ اؾت ٍ ثب ًگبُ وبضقٌبؾبًِ ثِ ًیبظّبی اٍ ٍ فطاّن آٍضزى ظهیٌِ ّبی ضقس ٍ قىَفبیی 
 .وٌس هی احؿبؼ ذَز زٍـ ثط ضا ؾٌگیٌی هؿئَلیت ضاؾتب ایي زض ٍ وٌس هی آفطیٌی ًمفاؾتؼسازّبی ٍی، 

ظ هْوتطیي قیَُ ّبی احتطام ثِ زاًف هَضز تحصیل ٍ هىبًی همسؼ اؾت وِ اظ آًجب وِ پَقف آضاؾتِ ٍ تَام ثب ٍلبض یىی ا
هی ضٍز اظ ولیِ اؾبتیس، زاًكجَیبى ٍ پطؾٌل اظ پَقف ظبّطی  اًتظبض قًَس، هی هٌس ثْطُ زاًف وؿت ًؼوت افطاز زض آى اظ 

ٍ ٍظغ ظبّطی زض توبم هست  فپَق همطضات ٍ ظَاثػ ضػبیت ثِ ًؿجت ٍ هتٌبؾت ثب قرصیت ٍ هحیػ زاًكگبُ ثطذَضزاض ثبقٌس
ثِ قطح شیل هؿبػست ٍ  زاًكگبُذَاثگبُ ّب ٍ ّوچٌیي ولیِ اهبوي هطثَغ ثِ  تحصیل،وبضآهَظی، ثبظزیس ّبی ػلوی، اضزٍّب،

 س.ٌّوىبضی الظم ضا هجصٍل ًوبی
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 ػلَم ٍصاست ػفبف ٍ حجبة ًبهِ آييي ثش تبويذ ثب  ّب خبًن  ضَاثظ پَؿؾ ظبّشی

 زاقتي پَقف اؾالهی ، حعَض ؾبزُ ٍ ثی آضایف ذَاّطاى زض هحیػ زاًكگبُ هَضز ضػبیت ؾبزگی ، -1

 . ثبقس هی تبویس 

 اظ یىی پَقف اؾالهی ذَاّطاى زض ضًگْبی هكىی ، ؼَؾی ، ؾطهِ ای، لَُْ ای، قىالتی زض -۰

 قَز:  لبلت ّبی ظیطتبویس هی

  هتؼبضف  ُ ٍچبزض، هبًتَ ، قلَاض، همٌؼِ ثلٌس، جَضاة ٍوفف ؾبز -          

    ، ّس ّوبٌّگ ،جَضاة ٍ وفف ؾبزُ ٍهتؼبضف هبًتَ ، قلَاض، همٌؼِ ثلٌس -          

 .ثبقس ًوی هجبظ اؾتفبزُ اظ هبًتَّبی تٌگ، چؿجبى ٍ یب وَتبُ تط اظ هؼوَل ٍ غیط هتؼبضف  -3          

                                                                                             $هبًتَ ثبیس تب ظیط ظاًَ ثبقس. #           

 .اؾتفبزُ اظ قلَاضّبی تٌگ ٍچؿت ، وَتبُ ٍ غیط هتؼبضف هوٌَع هی ثبقس - 4         

 .هجبظ ًوی ثبقس...# ٍ اظ لجیل $الن ، ثطق ًبذي  اًَاع ٍؾبیل آضایكیاؾتفبزُ اظ  -5          

 .  ٌؼِ وَتبُ ٍگكبز اقىبل زاضز پَقیسى هم -6         

ػلَم ٍصاست ػفبف ٍ حجبة ًبهِ آييي ثش تبويذ ثب آلبيبى ضَاثظ پَؿؾ ظبّشی      

 .ثبقس آهَظقی هحیػ ػطف هؽبثك ٍ آضاؾتِ پَقف ٍ ٍظغ ظبّطی ثبیؿتی  -1

 پَقیسى پیطاّي تٌگ ، چؿجبى ، وَتبُ تط اظ هؼوَل هجبظ ًوی ثبقس. -۰

 ًوبزّبی ظ لجبؼ یب پَقكی وِ ًكبى زٌّسُ ٍ زض ثطگیطًسُ ػجبضات، تصبٍیط ، هجبظ ًجَزى اؾتفبزُ ا -3

 . ثبقس اؾالهی اضظقْبی ذالف ٍ ًبهٌبؾت 

 اؾتفبزُ اظ ظیَضآالت صطفب زض حس حلمِ ٍ ؾبػت هچی هجبظ هی ثبقس.  -4

 ، آقفتِ هَّب ثبیس ثِ ؾجه هطؾَم ٍ هَضز لجَل جبهؼِ ثبقس اظ ایي جْت زاقتي هَّبی غیط هتؼبضف  -5

 .ثبقس ًوی هجبظ، ثطّن وِ هٌبؾت هحیػ آهَظقی ًیؿت ٍ زضّن ٍ

 هوٌَع اؾت.ٍ ذَاثگبّْب یب اهبوي ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُ ؾیگبضوكیسى زض اهبوي ٍ حطین زاًكگبُ  -6

 زاضز. اًعجبؼی پیگطز، بغ غیطهتؼبضف ٍ ًبصحیح ثب ًبهحطمایجبز هعاحوت ٍ زاقتي اضتج -7
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