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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 طلیعه

ٔتٗ پیؾ سٚ ثٝ ٔقشفی اخٕبِی حىٕت ػشای ِمٕبٖ ٔی پشداصد. تفصیُ ٞش یه اص ٔحٛسٞبیی وٝ دس ادأٝ 

روش ٔی ٌشدد دس دیٍش ضٕبئٓ وتبة ٔقشفی حىٕت ػشا لبثُ ٔـبٞذٜ اػت ِٚی ثٝ خبعش پشاوٙذٌی ٚ 

ثٝ ت ٘ؼجت شاد فاللٝ ٔٙذ ثٝ ؿٙبخٌؼتشدٌی فقبِیت ٞبی حىٕت ػشای ِمٕبٖ ایٗ ضٕیٕٝ تٙؾیٓ ؿذٜ تب اف

 اعالفبت وّی سا دسیبفت ٕ٘بیٙذ.حىٕت ػشای ِمٕبٖ 

دس فصُ اَٚ حىٕت ػشای ِمٕبٖ تقشیف ٔی ؿٛد ٚ خبیٍبٜ حىٕت ػشای ِمٕبٖ ٘ؼجت ثٝ دیٍش فقبِیت ٞب 

 تجییٗ ٔی ٌشدد. ٔب٘ٙذ حىٕت ػشای ػّٕبٖ ٚ وٛثش

 دس فصُ دْٚ تبسیخچٝ ی ٔختصشی اص حىٕت ػشای ِمٕبٖ اسائٝ ٔی ؿٛد.

 ػْٛ ٚؽبیف حىٕت ػشای ِمٕبٖ حذالُ دس ٞـت ٔحٛس تٛضیح دادٜ ٔی ؿٛد.دس فصُ 

 د.تجییٗ ٔی ٌشد 59ػشای ِمٕبٖ دس ػبَ دس فصُ چٟبسْ ٔٛلقیت فقّی ٚ ٚؽیفٝ ای حىٕت 

ثش٘بٔٝ ٞبی آیٙذٜ ی  ثٝ دس فصُ پٙدٓ عجك ػٙذ ساٞجشدی ٚ ثش اػبع ٚؽبیفی وٝ حىٕت ػشای ِمٕبٖ داسد،

 ؿٛد. ٔی اؿبسٜحىٕت ػشای ِمٕبٖ 

دس فصُ ؿـٓ ثٝ آفت ؿٙبػی حىٕت ػشای ِمٕبٖ پشداختٝ ٔی ؿٛد ٚ سٚؿٗ ٔی ؿٛد وٝ دس صٛست ثی 

 تٛخٟی ثٝ ایٗ آفت ٞب ٕٔىٗ اػت اص ٚیظٌی ٞبی حىٕت ػشا چٝ ػٛء اػتفبدٜ ٞبیی ؿٛد.
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 حکمت سرای لقمان و جایگاه تعریف -1

 ٚ فّت ٘بْ ٌزاسی آٖ اؿبسٜ ٔی ؿٛد: "حىٕت ػشای ِمٕبٖ"دس آغبص ثٝ ٚاطٌبٖ 

 حىٕت ػشا: اص دٚ وّٕٝ ی حىٕت ٚ ػشا تـىیُ ؿذٜ اػت. 

ؿٙبػبیی ٚ حشوت ثٝ ػٛی حمبیك ٚ ٞٙدبسٞبیی اػت وٝ خذاٚ٘ذ حىیٓ تقییٗ ٕ٘ٛدٜ  "حىٕت"ٔٙؾٛس اص 

اٖ دس اػت. ٔقشفی ٚاطٜ ی حىٕت دس ِغت ٚ اصغالح اص دیذٌبٜ لشآٖ ٚ فتشت ٚ ثب تٛضیح ٔختصش دا٘ـٕٙذ

 آٚسدٜ ؿذٜ اػت. 01ضٕیٕٝ ی 

    دس ِغت ٘بٔٝ ی فبسػی روش ؿذٜ اػت وٝ دس ریُ ثٝ ثقضی اص آٖ ٞب اؿبسٜ  "ػشا"ٔقب٘ی ٔختّفی ثشای 

 ٔی ؿٛد:

 فشًٞٙ ِغت ٔقیٗ: خب٘ٝ، ٔىبٖ،ثٙبی فبِی -

 ِغت ٘بٔٝ ی دٞخذا: ثبسٌبٜ، ٔٙضٍِبٜ، ا٘ذسٖٚ ٚ حشْ، وٛؿه، لصش، ثیت -

 خب، ٔىبٖ، ٔٙضَفشًٞٙ ِغت ٔقیٗ: خب٘ٝ،  -

ٔی ثبؿذ. ثٝ عٛس خالصٝ  "خبیٍبٜ"دس حىٕت ػشا ؿذٜ اػت دس ٔقٙی  "ػشا"اػتفبدٜ ای وٝ اص ٚاطٜ ی  

 اػت ٚ اِضأب ثٝ یه ٔىبٖ فیضیىی اعالق ٕ٘ی ؿٛد. "خبیٍبٜ حىٕت"ثٝ ٔقٙی  "حىٕت ػشا"ٚاطٜ ی 

وٝ عجك احبدیث ٔقصٛٔیٗ  ِمٕبٖ: ػٛسٜ ی ػی ٚ یىٓ لشآٖ ثٝ ٕٞیٗ ٘بْ ٔی ثبؿذ. ِمٕبٖ ؿخصیتی اػت

 فّیٟٓ اِؼالْ اص پیبٔجشاٖ ٘جٛدٜ ٚ ؿبخصٝ ی اصّی ِمٕبٖ دس دادٜ ؿذٖ حىٕت ثٝ ٚی ٔی ثبؿذ.
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ثٝ فجبست دیٍش ٔی تٛاٖ ٌفت  ٚاطٜ ی ِمٕبٖ ثشای ٔٛضٛفبت پظٚٞـی حىٕت ػشا ا٘تخبة ٌشدیذٜ اػت.

ٝ ی فقبِیت ٞبی حىٕت ػشای ِمٕبٖ ٞش ٘ٛؿ ٔغبِقٝ، تحمیك ٚ فقبِیتی وٝ خٙجٝ ی پظٚٞـی داسد صیش ٔدٕٛف

 لشاس ٔی ٌیشد.

ٔٛضٛؿ ٔحٛسی ایٗ پظٚٞؾ حىٕت خٛیی اػت ٚ أىبٖ فّٕیبت ایٗ فقبِیت ٞبی پظٚٞـی دس وـٛس 

فضیض خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ اص ػٗ ثقذ اص ثّٛك ثٝ عٛس حذاوثشی لبثُ اخشاػت. خذٔبت حىٕت خٛیی لجُ اص 

بی ٔٛخٛد تقّیٓ ٚ تشثیتی حبوٓ ثش دثؼتبٖ ٞبػت ِزا ایٗ پظٚٞؾ ثٝ ثّٛك ٔٙٛط ثٝ تغییش لٛا٘یٗ دس ػبختبسٞ

ؿٙبػبیی ٚ عشاحی اٍِٛی تقّیٓ ٚ تشثیت ثشای ثقذ اص ػٗ ثّٛك پشداختٝ اػت ٚ اص آٖ خب وٝ حىٕت دس ػشاػش 

ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ اص لجُ تِٛذ تب لجُ ٔشي حبئض إٞیت اػت ٔی تٛاٖ ٌفت ٔذخُ ٚ ٘مغٝ ی ٚسٚد پظٚٞؾ ثشای 

ی حىٕت خٛیب٘ٝ اص ػٗ ثّٛك آغبص ٌشدیذٜ اػت. دس ایٗ ساػتب ٔی تٛاٖ ٌفت ؿٙبػبیی تقّیٓ ٚ یه ص٘ذٌ

تشثیت حىیٕب٘ٝ ثشای ثقذ اص ػٗ ثّٛك دس حمیمت ؿٙبػبیی ساٜ ٞبی تقّیٓ ٚ تشثیت حىیٕب٘ٝ اص ػٗ لجُ اص تِٛذ 

ؼتٙذ وٝ دس ٔقشض اػت چشا وٝ ٔخبعجیٗ حىٕت ػشای ِمٕبٖ وٝ افشاد دس ػٗ ثّٛك ٞؼتٙذ اِٚیٗ وؼب٘ی ٞ

تـىیُ خب٘ٛادٜ ٚ تِٛیذ ٘ؼُ لشاس ٔی ٌیش٘ذ تِٛیذ ٘ؼّی وٝ تقّیٓ ٚ تشثیت حىیٕب٘ٝ آٖ اص لجُ تِٛذ ٔذ٘ؾش لشاس 

 ٌشفتٝ اػت.
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 حکمت سرای لقمان تاریخچه -2

٘فش اص  01دس ایٗ صٔبٖ حذٚد  ٘مغٝ ی فغفی دس تـىیُ حىٕت ػشای ِمٕبٖ ٔی ثبؿذ. 0831ثٟٕٗ ػبَ 

اصالح ػبختبسٞبی سػٕی تقّیٓ ٚ  ی تقّیٓ ٚ تشثیت داؿتٙذ ٚ دغذغٝ ٔٙذافشادی وٝ ػٛاثك استجبعی دس فشصٝ 

ی فغف حىٕت ػشای ثٛد٘ذ ٌشدٞٓ آٔذ٘ذ، ِزا ایٗ صٔبٖ سا ٘مغٝتشثیت ثٝ خصٛف دس دثیشػتبٖ ٚ دا٘ـٍبٜ سا 

 .ِمٕبٖ ٔی دا٘یٓ

فغب ٕ٘ٛد ایٗ وٝ ػٛاثك استجبعی ایٗ افشاد ثبفث ؿذ وٝ ثٟٕٗ ذاٚ٘ذ ثٝ ایٗ خٕـ ثضسٌی وٝ خٞبی ٘قٕت اص 

فقبِیت ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ٌزؿتٝ ای وٝ ثب  ادأٝ ی فمظ ثٝ فٙٛاٖ یه ؿشٚؿ ٘جبؿذ ثّىٝ تدذیذ ثیقتی ثبؿذ دس 31

 اص خّٕٝ: ؿذٜ ثٛدفٙبٚیٗ ٔختّف ا٘دبْ 

 چٟبسؿٙجٝ ٚ پٙح ؿٙجٝ ؿت ٞبتـىیُ خٕـ ٞبیی ثب ٔحٛسیت لشآٖ ٚ فتشت دس ؿٙجٝ،  -

 وبٖ٘ٛ تشثیت اخالق ٚ ا٘ذیـٝ -

 فقبِیت ٞبی ٔشدٔی دس لبِت عشح صائش، عشح ٔضغشیٗ ٚ... -

ثب ٘یت عشاحی ٚ ٟ٘بیتب فّٕیبت یه فشآیٙذ تقّیٓ ٚ تشثیتی وٝ ثتٛا٘ذ خبیٍضیٗ  31دس ػبَ ایٗ خٕـ 

دثیشػتبٖ ٚ دا٘ـٍبٜ ؿٛد ثب ٞٓ ثیقت وشد٘ذ ٚ وبسٞبی ٔختّفی ا٘دبْ ؿذ وٝ دس ٞش ػبَ ثٝ ِغف خذاٚ٘ذ 

 ثٝ صٛست اخٕبِی ثٝ ایٗ فقبِیت ٞب اؿبسٜ ٔی ؿٛد. دس صفحٝ ثقذ فقبِیت ٞبی چـٓ ٌیشی صٛست ٌشفت وٝ 
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 ثیبٖ ٌشدیذٜ اػت. 00تفصیُ فقبِیت ٞبی ٔزوٛس دس ضٕیٕٝ ی 

 فعالیت ها سال

78 
٘فش ٕٞىبساٖ حىٕت ػشا ٔقبسفٝ صٛست ٌشفت وٝ ثتٛا٘ٙذ تمؼیٓ وبس اِٚیٝ دس صٔیٙٝ ٞبی  01ثیٗ 

 تحمیمبتی سا ؿشٚؿ وٙٙذ.

77 
اص ثیٗ ٕٞىبساٖ افشادی ثٝ فٙٛاٖ ؿٛسای ساٞجشدی ا٘تخبة ؿذ٘ذ ٚ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ دیٍش ٕٞىبساٖ ثیؾ 

 اص لجُ ا٘دبْ ؿذ.

78 
لشاس دادٜ ؿذ ٚ حذٚد ثیؼت ٌشٜٚ  أب٘ت دس خیبثبٖ فؼٍشیٝ دس اختیبس حىٕت ػشا ٔىب٘ی ثٝ صٛست

 تحمیمبتی ٔٛضٛفبت ٔختّف ٔشثٛط ثٝ عشاحی حىٕت ػشا سا آغبص ٕ٘ٛد٘ذ.

89 
ا ػش٘یشٚی ا٘ؼب٘ی دس حىٕت تشیٗ سوٗوٝ ٟٔٓ)٘فش فشٞیختٝ ٚ ٔؼتقذ خٟت ثبصٌٚیشی 81حذٚد 

 آٔٛصؿی سا ؿشٚؿ وشد٘ذ.( ؿٙبػبیی ؿذ٘ذ ٚ دٚسٜ ٞبی ػتا

 عشاحی اِٚیٝ ی آ٘چٝ ثبیذ ثٝ ٔخبعجیٗ آٔٛصؽ دادٜ ؿٛد دس لبِت ػبحبت آغبص ٌشدیذ. 89

89 
ثبصٌٚیشاٖ ٚ ٔذیشاٖ ػبحبت وٝ دس حىٕت ػشای ػّٕبٖ ثٝ صٛست فّٕیبتی فقبِیت خٛد سا ؿشٚؿ 

 وشدٜ ثٛد٘ذ ، پـتیجب٘ی ؿذ٘ذ.

 فقبِیت ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ تٟیٝ ؿذ.ٔىبٖ ثیت اِٙٛس خٟت تٕشوض ثخـی ثٝ  89

89 
 "ػشا٘مؾ ٔشدْ دس تحَٛ ثٙیبدیٗ دثیشػتبٖ ٚ دا٘ـٍبٜ دس لبِت ٔقشفی ٔشوض پظٚٞـی حىٕت "وتبة

 ٔٙتـش ٌشدیذ.

89 

٘مؾ ٔشدْ دس تحَٛ ثٙیبدیٗ دثیشػتبٖ ٚ دا٘ـٍبٜ دس لبِت ٔقشفی ٔشوض " ضٕیٕٝ ی وتبة  31تذٚیٗ 

دس لبِت حذالُ فبیُ صٛتی ٚ حذاوثش ٔىتٛثبت لبثُ فشضٝ آٔبدٜ ٌشدیذٜ  "ػشاپظٚٞـی حىٕت

 اػت .
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 نوظایف حکمت سرای لقما -3

اصّی تشیٗ ٚؽیفٝ ی حىٕت ػشای ِمٕبٖ پظٚٞؾ ٚ ٔغبِقٝ خٟت عشاحی ٚ ٔقشفی ٕ٘ٛ٘ه پیـٟٙبدی 

ٚ حىٕت ػشای  ٌٛییٓعشاحی ٔیثٝ ایٗ ٚؽبیف ٔقٕٛال ؿتغبَ اػت تب اصدٚاج ٚ اتقّیٓ ٚ تشثیت اص ػٗ ثّٛك 

ِمٕبٖ سا یه ٚاحذ عشاحی ٔی دا٘یٓ وٝ دس وٙبس حىٕت ػشای ػّٕبٖ ٚ وٛثش وٝ سٚیىشد فّٕیبتی داس٘ذ، لشاس 

 ٔی ٌیشد.

ا٘فىبن عشاحی ٚ فّٕیبت دس یه وبس پظٚٞـی غیش ٕٔىٗ اػت ِٚی ثشای ٘ؾبْ ثخـی ثٝ فقبِیت ٞب، ٞش 

٘ـبٖ دادٖ ساٜ ٔشثٛط ٔی ؿٛد عشاحی ٔی ٌٛییٓ وٝ صیشٔدٕٛفٝ ی ٚؽبیف حىٕت ػشای ثٝ سا وٝ آٖ چٝ 

حىتؼشاٞبی  ِمٕبٖ اػت ٚ ثٝ آٖ چٝ وٝ ٔشثٛط ثٝ سفتٗ ساٜ اػت فّٕیبت ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ صیش ٔدٕٛفٝ ی

 ػّٕبٖ ٚ وٛثش ٔی ثبؿذ.

 استجبط عشاحی ٚ فّٕیبت اص چٙذ ٔٙؾش لبثُ ثشسػی اػت:

ٔقٕٛال ٘یشٚٞبیی وٝ وبس عشاحی سا فٟذٜ داس ٞؼتٙذ فقبِیت فّٕیبتی ٞٓ داس٘ذ ٚ دس ثیـتش ٔٛاسد ٘یشٚٞب  .0

ی ثبؿٙذ ٞٓ دس حبَ تِٛیذ پظٚٞؾ ٚ ٔغبِقٝ ٞؼتٙذ ٚ ٞٓ خذٔت ٌضاس حىٕت ػشاٞبی ػّٕبٖ ٚ وٛثش ٔ

 ثیٗ عشاحی ٚ فّٕیبت ٔی ؿٛد.ایٗ ٔٛضٛؿ ػجت ٚحذت ثخـی 

ؿٛد. ٔحؼٛة ٔی ٞبی ٟٔٓ عشاحیٌیشد ثٝ فٙٛاٖ یىی اص لؼٕتی آ٘چٝ دس فّٕیبت صٛست ٔیٔغبِقٝ .2

خ ٘ذادٜ اػت س (ثٝ فٙٛاٖ یه اتبق فىش دٚس اص صحٙٝ ی اخشاٚ عشاحی) ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ا٘فىبن فّٕیبت

ی یه عشح ثٝ ٚاحذ فّٕیبت ٘یؼت ثّىٝ ٔـبٞذٜ ٚ عشاحی فمظ اسائٝی ثٝ فجبست دیٍش ٚؽیفٝ

دس  عشح ٞبی ٔٛسد ٘یبص ٚ ثبصخٛسدٌیشی عشح ٞبی اسائٝ ؿذٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ٘یبص ػٙدی ٚ ثشسػی ؿشایظ

 عشاحی ٔٙفه اص فّٕیبت ٘جبؿذ.فّٕیبت، ثبفث ؿذٜ تب 
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لؼٕتی اص عشاحی  ٚ... ٚاِذیٙـبٖعشح ػٛاالت، ٔقشفی دیذٌبٜ ٞب ، اػتفبدٜ اص فمُ خٕقی ٔخبعجبٖ ٚ  .8

صٛست تمؼیٓ وبس دس ثیٗ فّٕیبت ٚ عشاحی ثٝ فجبست دیٍش اػت دس حىٕت ػشاٞبی ػّٕبٖ ٚ وٛثش 

 ٔی ٌیشد ِٚی دس فُٕ ثٝ ٞٓ تٙیذٜ اػت.

 ٚؽبیف حىٕت ػشای ِمٕبٖ سا دس ٞـت ٔحٛس ٔی تٛاٖ خالصٝ ٕ٘ٛد:

ت ػٗ ثّٛك ثٝ ثقذ ٔشثٛط ٔی ؿٛد ٚ ثٝ ٚػیّٝ ی ٔغبِقٝ، تحمیك ٚ پظٚٞؾ ٘ؼجت ثٝ آ٘چٝ ثٝ تقّیٓ ٚ تشثی .0

 آٖ ٔی تٛاٖ یه ػبختبس خبیٍضیٗ ثشای دثیشػتبٖ ٚ دا٘ـٍبٜ عشاحی وشد.

ػبختبس ٚ ساٞجشد ایدبد ٔی وٙذ. ثشای فقبِیت ٞب  ،تِٛیذ ٔحتٛاٞبیی وٝ اص عشیك ٔغبِقبت صٛست ٌشفتٝ .2

 ب ٚ ... ثبؿذ.اسوبٖ، اصَٛ، ؿیٜٛ ٞ ایٗ تِٛیذ ٔی تٛا٘ذ ؿبُٔ ٔجبحث ٔجٙبیی،

٘مذ ٚ ثبصثیٙی فقبِیت ٞبیی وٝ دس حىٕت ػشاٞبی ػّٕبٖ ٚ وٛثش صٛست ٔی ٌیشد وٝ ثتٛا٘ذ اص  .8

 تِٛیذات ٚ پظٚٞؾ ٞبی صٛست ٌشفتٝ ثبصخٛسدٌیشی وٙذ.

ؿٛد. ثبصٌٚیشی خبیٍبٞی تحت فٙٛاٖ ثبصٌٚیش ٔغشح ٔی وٝتضویٝ ٚ تشثیت  پیشأٖٛتِٛیذ ٔحتٛاٞبیی  .0

یبٚسی ٚ حٕبیت اص حىٕت خٛیبٖ اػت. ایٗ ٔٛضٛؿ اص صیش ٔدٕٛفٝ ٞبی  پـتیجب٘ی، سٞیبسی، ثشای

ثٝ فٙٛاٖ یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ٚؽبیف پظٚٞؾ ثٝ ؿٕبس ٔی آیذ ِٚی ثٝ فّت إٞیت ٚ ٌؼتشدٌی آٖ 

 ثٝ تٛضیح پیشأٖٛ ثبصٌٚیشی پشداختٝ اػت. 08ضٕیٕٝ ی  حىٕت ػشای ِمٕبٖ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد.

یه ٘ٛخٛاٖ ٚ خٛاٖ اػت. ػبحبت ثٝ ٔثبثٝ یه ؿٟش فّٓ ثٝ  دس اصُ فّْٛ ٔشتجظ ثبتِٛیذ ػبحبت  .9

 حىٕت خٛ ٔقشفی ٔی ؿٛد ٚ ٔیذاٖ ٞبی آٖ ؿٟش ثٝ ٚی فشضٝ ٔی ٌشدد.
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ٞشچٙذ ایٗ ٔٛسد ٘یض صیشٔدٕٛفٝ پظٚٞؾ اػت ِٚی ثٝ فّت إٞیت فٙٛاٖ خذاٌب٘ٝ ای سا ثٝ خٛد 

 ت.تٛضیح دادٜ ؿذٜ اػ  05اختصبف دادٜ اػت. تِٛیذ ػبحبت دس ضٕیٕٝ ی 

 ٚ ... ٔی ثبؿذ.استجبعبت وٝ ؿبُٔ فقبِیت ٞبی سٚاثظ فٕٛٔی اص لجیُ ػبیت، ٔقجش، اعالؿ سػب٘ی  .6

فقبِیت آٖ ایدبد فضبی ٔٙبػت خٟت پـتیجب٘ی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚ ٔٙبثـ ٔبِی وٝ دس ٔدٕٛؿ اصّی تشیٗ  .1

 ٔدٕـ خیشیٗٔشتجظ ٕ٘ٛدٖ افشاد ثب یىذیٍش ٚ ایدبد تقبُٔ ثب حىٕت ػشاػت وٝ دس لبِت فقبِیت ٞبی 

 89 ) ٔتـىُ اص افشادی اػت وٝ اص ِحبػ فىشی ٚ ٔبِی ثٝ حىٕت ػشا وٕه ٔی وٙٙذ. دس ضٕیٕٝ ی

 ثٝ تٛضیحبت ثیـتشی دسثبسٜ ٔدٕـ خیشیٗ پشداختٝ اػت.(

اسائٝ ی خذٔبت ٔحتٛایی وٝ ثٝ ػٗ ثّٛك ٔشتجظ ٘یؼت ٔب٘ٙذ سصذوشدٖ ٚ استجبط ثب ٔخبعجیٙی وٝ دس  .3

 حىٕت ػشا ثبؿٙذ.  آیٙذٜ ٔی تٛا٘ٙذ ٔخبعجیٗ

 وؼب٘ی وٝ دس ٚاحذ فّٕیبت پبػخٍٛی ٔخبعجیٗ ٞؼتٙذ ثٝ عٛس دائٕی ثب حىٕت ػشای ِمٕبٖ ٔشتجغٙذ.

ست ایٗ ثٝ ٔقٙبی ٚاثؼتٍی ٚ تحت ٘ؾش ثٛدٖ ٚاحذٞبی فّٕیبتی ٘یؼت ثّىٝ ٚاحذٞبی فّٕیبت ثٝ صٛ

افضایی  ٓٞٓ ا٘ذیـی، ٕٞٞبٍٞٙی، ٞٓ فىشی،  ٚ ٔؼئِٛیتْ ٔی دٞٙذ ٔؼتمُ فقبِیت ٞبی خٛد سا ا٘دب

 ثٝ فٟذٜ ی حىٕت ػشای ِمٕبٖ اػت.ثیٗ چٙذ ٚاحذ فّٕیبت 

 آٔبدٜ ػبصی عشح ثشای اسائٝ ثٝ وـٛس) ٔشتجظ ؿذٖ ثب اسٌبٖ ٞب خٟت اسائٝ ی عشح( .5

 اسصیبثی ٚ تصذیك ٌشی ثش٘بٔٝ ٞب ٚ فقبِیت ٞب .01

 ثش٘بٔٝ سیضی خٟت سػیذٖ ثٝ ػٙذ چـٓ ا٘ذاص .00
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وٝ دسخٛاػت خذٔبت ٔی وٙٙذ ٚ ثٝ وٕه ٞبی فّٕی ٚ پظٚٞـی  اسائٝ ی ٔحتٛا ٚ سٚؽ ثٝ ٔشاوضی .02

 ٘یبص داس٘ذ.
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 موقعیت فعلی حکمت سرای لقمان -4

دس حبَ حبضش ٚؽبیف ٞـت ٌب٘ٝ وٝ دس فصُ لجُ تٛضیح دادٜ ؿذ دس یه ػبختبس ػبصٔب٘ی لشاس ٌشفتٝ 

حىٕت ػشاٞبی ػّٕبٖ ٚ اػت. حىٕت ػشای ِمٕبٖ دس وٙبس ٕٞبٍٞٙی ٚ استجبعی وٝ ثب پٙح ٚاحذ فّٕیبت 

ِمٕبٖ ٚ حىٕت ػشاٞبیی وٝ دس ػبَ ٞبی آیٙذٜ حىٕت خٛ ٔی پزیش٘ذ ٚ وٛدن ػشا داسد داسای پٙح ثخؾ 

 غیش فّٕیبتی اػت وٝ دس چبست صیش آٚسدٜ ؿذٜ اػت.

اص ٘ؾش ٔىب٘ی ثیؾ تشیٗ تقبٔالت دس ثیت اِٙٛس صٛست ٔی ٌیشد ٚ دس وٙبس ثیت اِٙٛس ٞٓ ٔىبٖ ٞبی 

 ی خٟت ٔاللبت ثیٗ افشاد ٕٞىبس لبثُ اػتفبدٜ اػت.دیٍش
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 برنامه های آینده حکمت سرای لقمان -5

ثٝ ػٝ دػتٝ ی وٛتبٜ ٔذت، ٔیبٖ ٔذت ٚ  0018ثش اػبع ػٙذ ساٞجشدی حىٕت ػشا ثش٘بٔٝ ٞبی آیٙذٜ تب ػبَ 

 ٔی ؿٛد.ثٝ صٛست ٔفصُ تٛضیح دادٜ  00ثّٙذ ٔذت تمؼیٓ ؿذٜ وٝ دس ضٕیٕٝ ی 

ٔٙدش ٔی ؿٛد وٝ ثتٛا٘ذ یه ثٝ صٛست ٔختصش ٔؼیشی وٝ حىٕت ػشای ِمٕبٖ عی ٔی وٙذ ثٝ خبیی 

تی ٚ اخشا ؿذٜ سا دس اختیبس وـٛس فضیض خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٚ ٞٓ چٙیٗ وـٛسٞبی فاللٝ ٔٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ ی فّٕیب

دس حبَ  )ثٝ اخشای چٙیٗ عشحی لشاس دٞذ وٝ ٔذیشیت خذٔت سػب٘ی ثٝ افشاد ػٗ ثّٛك تب ػٗ اؿتغبَ ٚ اصدٚاج

پیٛػتٝ ٚ ٔجتٙی ثش اصَٛ سا ثٝ فٙٛاٖ یه ٔدٕٛفٝ ی ثٝ ٞٓ  (حبضش دس لبِت دثیشػتبٖ ٚ دا٘ـٍبٜ فشضٝ ٔی ؿٛد

 دیٙی ٚ فّٕی فشضٝ ٔی وٙذ.

حىٕت خٛیبٖ دس ٔی افتذ وٝ  شایٗ ثش٘بٔٝ ٞب دس وٙبس اتفبلبتی اػت وٝ دس حىٕت ػشاٞبی ػّٕبٖ ٚ وٛث

حیٗ خذٔت سػب٘ی وٝ ثٝ ایـبٖ ٔی ؿٛد، ثبیذ ثٝ آٖ ثّٛغی ثشػٙذ وٝ حذالُ تقذادی اص آٖ ٞب ثتٛا٘ٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ ی 

  ا ثشای دیٍش افشاد دس آػتب٘ٝ ی ػٗ ثّٛك فشضٝ وٙٙذ.فّٕیبتی حىٕت ػشا س
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 آفت شناسی حکمت سرای لقمان -6

اص آٖ خبیی وٝ ٞش فقبِیتی دس ٔقشض آفت ٚ آػیت لشاس ٔی ٌیشد الصْ اػت سٚص٘ٝ ٞبی احتٕبِی ثشای 

 آفت ٞب ؿٙبػبیی ٚ پیـٍیشی ؿٛد.

 ٌیشد فجبستٙذ اص:آفت ٞبیی وٝ حىٕت ػشای ِمٕبٖ ٕٔىٗ اػت دس ٔقشض آٖ لشاس 

حىٕت ػشای ِمٕبٖ تجذیُ ثٝ اتبق فىشی ؿٛد وٝ ثذٖٚ استجبط یب استجبط حذالّی ثب ٚاحذ ٞبی فّٕیبت  .0

ٚ فمظ عشح دٞذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ عشح ٞبیؾ ثش اػبع ٘یبصٞب ٚ تٛإ٘ٙذی ٞبی ٚاحذٞبی فّٕیبت  ثبؿذ

 ٘جبؿذ ٚ ثٝ فجبستی تجذیُ ثٝ یه اتبق فىش ثذٖٚ دس ٚ پٙدشٜ ؿٛد!

ثشای خٌّٛیشی اص ایٗ آفت ثبیذ تذاثیشی ا٘ذیـیذٜ ؿٛد وٝ استجبط ثیٗ فّٕیبت ٚ عشاحی ضٕٗ ایٙىٝ 

 ٔؼتمُ اص یىذیٍش٘ذ ٔشتجظ ثب یىذیٍش ثبؿٙذ یقٙی ثب حفؼ اػتمالَ یه استجبط حذاوثشی داؿتٝ ثبؿٙذ.

حىٕت ػشای ٚاحذٞبی فّٕیبت ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثٝ حىٕت ػشای ِمٕبٖ ٚاثؼتٝ ؿٛ٘ذ وٝ ثٝ خبی ایٙىٝ اص  .2

ِمٕبٖ عشح، ایذٜ ٚ ٘ؾش دسیبفت وٙٙذ، فمظ ثخٛاٞٙذ دػتٛس ثٍیش٘ذ ٚ ٔٙفقُ ٘ؼجت ثٝ ثش٘بٔٝ ٞبی 

حىٕت ػشای ِمٕبٖ ثبؿٙذ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی وبسٞبیی وٝ خٛدؿبٖ ٔی تٛا٘ٙذ ا٘دبْ دٞٙذ سا ثشٖٚ ػپبسی ٚ 

 ٚاػپبسی وٙٙذ.
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سا وٝ خٛد ٚاحذٞبی فّٕیبت ٔی تٛا٘ٙذ خٟت پیـٍیشی اص ایٗ آفت ثبیذ تٛخٝ داؿت آٖ ٔمذاس خذٔبتی 

ثٝ ٔخبعجیٙـبٖ فشضٝ وٙٙذ الصْ ٘یؼت اص حىٕت ػشای ِمٕبٖ دسیبفت وٙٙذ ٚ ثٝ ایٗ تشتیت اػتمالِـبٖ سا 

 حفؼ وٙٙذ.

ٌؼتشدٌی فقبِیت ٞب ثٝ ٔیضا٘ی ثبؿذ وٝ تىّیف ٔبالیغبق ایدبد وٙذ. اص آٖ خبیی وٝ ػٗ ثّٛك تب اؿتغبَ  .8

ٔٝ ی یه ٘ؼُ دا٘ؼت ٔغبِت ٔشثٛط ثٝ حىٕت ػشای ِمٕبٖ آٖ لذس ٌؼتشدٜ ٚ اصدٚاج سا ٔی تٛاٖ ٔمذ

اػت وٝ ٔٛضٛفی ٘یؼت وٝ ثٝ ٔؼبئُ ا٘ؼب٘ی ٔشثٛط ثبؿذ ِٚی دس ریُ حىٕت ػشای ِمٕبٖ لشاس 

داسد ایٗ وٝ حىٕت ػشای ِمٕبٖ صشفب یه ایذٜ پشداص ٘ؾشی ٚ غیش فّٕیبتی ؿٛد ٚ ٍ٘یشد. آفتی وٝ 

 ٚٞـی ثٝ حذی ثبؿذ وٝ اص أىبٖ عبلت افشاد فشاتش سٚد.ٌؼتشدٌی ٔغبِت تِٛیذی ٚ پظ

ثشای پیـٍیشی اص ایٗ آفت الصْ اػت ثٝ ٔیضاٖ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚ أىب٘بت ٔٛخٛد ٚ أىب٘بتی وٝ ٘یشٚی 

ا٘ؼب٘ی خذیذ داسد، ٚاسد فشصٝ ٞبی پظٚٞـی ؿٛد ٘ٝ ثٝ حذی وٝ ٘یبص اػت! چشا وٝ ٘یبص چٙیٗ فقبِیت ٞبیی 

 ٕٞىبساٖ اػت.خیّی ثیـتش اص عبلت 

 تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ ٔقبدَ ٘یبص، أىب٘بت ٚ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی تٟیٝ ؿٛد ٚ ػپغ خذٔبت دادٜ ؿٛد إٞیت داسد. 


