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ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  تاحالطصا : 

باتک تاصخشم 

 - 1343 لیعامسا ، رورپ ، هسانشرس : 

.رورپ لیعامسا  / ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  تاحالطصا :  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1380 یمالسا ، ياه  شهوژپ  زکرم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  179 يرهاظ :  تاصخشم 

7-5-93835-964  : : کباش

یفیصوت یسیون  تسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هلباقم  ياه  هار  تاحالصا : دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  179 ؛ .ص 178 -  همانباتک : تشاددای : 

.ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هلباقم  ياه  هار  تاحالصا : دلج :  يور  ناونع 

.ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  رگید :  ناونع 

.مق ناتسا  .یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

1137816 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:2

ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  www.Ghaemiyeh.comتاحالطصا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:3

ینادردق اب 

: دنا هتشاد  شقن  رثا  نیا  دیلوت  رد  هک  یناراکمه  زا 

ینایتشآ روپ  مارهب  دمحا  راتساریو :

یلگدیب یناحور  یلع  یتحالفروپ و  اضردمحم  یناوخ : هنومن 

يردان دمحم  یخیاشم و  دیجم  راگن : فورح 

یخیاشم دیجم  ارآ : هحفص 

يدجاس دمحمدیس  دلج : حارط 

ییانیم ربکا  یلع  پاچ : يریگ  یپ 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

دنفسا 1380
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ص:4

همّدقم

همّدقم

ياه تیـصخش  اه و  هورگ  بازحا ، زا  کیره  دوش و  یم  هدینـش  روشک  يوسراـچ  زا  اـهزور  نیا  یبلط » حالـصا  حالـصا و  راعـش  »
.دناد یم  تاحالصا  عماج  هخسن ي  ار  دوخ  ياه  همانرب  هدرک ، یفرعم  بلط  حالصا  ار  دوخ  یسایس ،

لماـک يوـگلا  هک  يوـلع _  تموـکح  ياـه  بوچراـچ  لوـصا و  هب  هراـشا  اـب  يا » هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح   » يربـهر مظعم  ماـقم 
.دنا هدش  نآ  ییارجا  ياهراک  زاس و  نییبت  زین  تاحالصا و  موهفم  هرابرد ي  نادنمشیدنا  رتشیب  لّمأت  راتساوخ  تسا _  تاحالصا 

دوجو هب  روشک  رد  ار  حالـصا  هملک ، تسرد  ياـنعم  هب  مییادزب و  ار  اـهداسف  مینک ، فرطرب  ار  صقاون  بیاـعم و  میناوت  یم  هنوگچ 
هقـالع ّتلم  نیا  روـشک و  نیا  تشونرـس  هب  هک  یناـسک  همه ي  ياـه  نهذ  هک  دراد  اـج  تسا و  یمهم  رایـسب  لاؤـس  نیا  .میرواـیب 

دننز و یم  تاحالصا  زا  مد  يدایز  دارفا  .تسا  حرطم  روشک  رد  تاحالـصا  هلأسم ي  زورما  .دوشب  زکرمتم  لاؤس  نیا  يور  دندنم ،
اهنیا تسیچ »؟ تاحالـصا  ياه  تیولوا  تسا ؟ مادـک  تاحالـصا  هب  ندیـسر  هار  تسیچ ؟ تاحالـصا   » .دـننک یم  شـالت  نآ  يارب 

(1) .تسا یمهم  رایسب  لیاسم 

مهم لضعم  هس  نیا  اب  هزرابم  تسا ، بالقنا  يورارف  کنیا  مه  هک  یتالکـشم  هب  هراشا  اـب  رگید  ینانخـس  رد  بـالقنا ، هنازرف  ربهر 
: دنیامرف یم  دنناد و  یم  یعقاو  تاحالصا  ار  ضیعبت  داسف و  رقف ، ینعی  یعامتجا 

.22/4/79 ناهیک ، - 1
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ص:5

دهاوخ ادیپ  ققحت  یمالسا ) یبالقنا و  تاحالصا   ) یقیقح يانعم  هب  تاحالصا  دوش ، هزرابم  روشک ، رد  ضیعبت  داسف و  رقف ، اب  رگا 
(1) .تسا بّرخم  رصنع  هس  نیا  زا  موش و  هیاپ ي  هس  نیا  زا  ام  تالکشم  .درک 

هعماج یعامتجا  یقالخا _  رتشیب  حالـصا  تلادع و  هافر ، داجیا  یلمع ، تدـهاجم  یملع و  شالت  هب  تاحالـصا ، مچرپ  نتـشارفارب 
داسف و رقف ، یساسا  لضعم  هس  یسررب  اب  ات  دنا  هدیشوک  رورپ  لیعامسا  ياقآ  بانج  دنمجرا  رگـشهوژپ  نایم  نیا  رد  .تسا  هتـسباو 

امیـس ادـص و  نازاس  همانرب  نازیر و  همانرب  لوبقم  ناشیا  یملع  شالت  هک  تسا  دـیما  .دـنیامن  هئارا  یحالـصا  ياـهراکهار  ضیعبت ،
.دریگ رارق 

« قیفوتلا ّیلو  ّهنا  »

« امیس ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  یشهوژپ  تیریدم  »

.14/5/79 ناهیک ، - 1
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ص:6

رقف لّوا : شخب 

هراشا

رقف لّوا : شخب 

فیرعت

قیداصم

اهدمآ یپ  راثآ و 

لماوع للع و 

اهراک هار 
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ص:7

رقف

هراشا

رقف

اه لصف  ریز 

فیرعت

رقف عاونا 

قیداصم

اهدمآ یپ  راثآ و 

لماوع للع و 

اهراک هار 

فیرعت

فیرعت

ياهزاین نیمأـت  زا  ناـسنا  یناوتاـن   » ياـنعم هب  حالطـصا  رد  تسا و   (1)« يدـنمزاین یتسدـیهت و  یتسدـگنت ،  » ياـنعم هب  تغل  رد  رقف 
.دشاب یم  نامرد ) تشادهب و  شزومآ ، هانپرس ، كاشوپ ، كاروخ ، « ) دوخ یگدنز  یساسا 

ار تاکز  تفایرد  قاقحتـسا  هک  دـنناد  یم  ییاـه  هورگ  زا  یکی  ار  اـهنآ  دـیآ  یم  ناـیم  هب  نخـس  ریقف  رقف و  زا  هاـگره  هقف  ملع  رد 
یسک نینچ  .دشاب  هتشادن  هوقلاب  ای  لعفلاب  وحن  هب  ار  شلایع  دوخ و  هلاس ي  کی  جراخم  هک  تسا  یـسک  یعرـش  ریقف   » سپ .دنراد 

(2) «. دیامن نیمأت  تاکز  قیرط  زا  ار  شلایع  دوخ و  هلاس ي  کی  جراخم  دناوت  یم  دراد و  ار  تاکز  زا  هدافتسا  قح  اعرش 

رقف عاونا 

رقف عاونا 

.دنوش یم  میسقت  نیکسم »  » و ریقف »  » هورگ ود  هب  دنمزاین  ِصاخشا  ینآرق ، مولع  رد 
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یـسک شیپ  زاین  تسد  زگره  دـشاب و  يراک  بسک و  لوغـشم  دـنچره  دراد ، یلام  دوبمک  دوخ  یگدـنز  رد  هک  تسا  یـسک  ریقف  »
یم ییادگ  هب  تسد  تهج  نیمه  هب  تسا و  هاتوک  راک  زا  شتسد  هدوب و  رتدیدش  شزاین  هک  تسا  یـسک  نیکـسم ، اّما  .دنکن  زارد 

، رقف تّدش  رثا  رب  یـسک  نینچ  ایوگ  .هدـش  هتفرگ  نوکـس »  » هدام ي زا  هک  تسا  نیکـسم  هملک ي  هشیر  عوضوم ، نیا  دـهاش  .دـنز 
هدش ریگ  نیمز  نکاس و 

.نیعم گنهرف  - 1
ص 306. ج 2 ، يدزی ، مظاکدمحمدیس  یقثولا ، هورع  - 2
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ص:8

(1) «. تسا

: تسا عون  ود  رب  زین  داصتقا  ملع  هاگدید  زا  رقف 

قلطم رقف   _ 1

.تسا قلطم » رقف   » راچد دشاب  ناوتان  شا  یتسرپرس  تحت  دارفا  دوخ و  یگدنز  هیلوا ي  ياهزاین  نیمأت  زا  صخش  هاگره 

یبسن رقف   _ 2

دمآرد طسوتم  زا  نانآ  دـمآرد  اما  دنـشاب ، رادروخرب  یگدـنز  هیلوا ي  ياهزاین  نیمأت  ییاناوت  زا  روشک  کـی  دارفا  زا  یهورگ  رگا 
(2) .دنرب یم  رس  هب  یبسن » رقف   » رد دشاب ، رت  نییاپ  هعماج 

(3) .تسا هعماج  يدمآ  رد  نیگنایم  لداعم 32  ناریا  رد  یبسن  رقف  رایعم 

رقف طخ 

زا دـنا  هدوب  رقف  شجنـس  يارب  یتباث  ياهرایعم  یپ  رد  تسا ) هدـش  زاغآ  رقف  هتفای  ماظن  هعلاـطم  هک  ینرق   ) مهدزون نرق  زا  ناـققحم 
ای يرادروـخرب  ظاـحل  هب  هعماـج  ياـه  هورگ  لـصاف  ّدـح  رقف ،» طـخ   » .تسا ( Poverty Line « ) رقف طـخ   » اـهرایعم نیا  هـلمج 

طخ .دـنوش  یم  بوسحم  ریقف  دـنریگ  یم  رارق  طخ  نیا  ریز  هک  ییاه  هورگ  نیاربانب  .تسا  یـساسا  ياهزاین  لقادـح  زا  تیمورحم 
.ددرگ یم  نییعت  دارفا  یگدنز  یـساسا  ياهیدـنمزاین  يراذـگ  تمیق  اب  رقف  طخ  .تسا  قلطم » رقف   » و یبسن » رقف   » یبایزرا رایعم  رقف 

نینچمه .تسا  یبسن » رقف  طخ   » رایعم اهاتـسور  رد  ناـموت  اهرهـش و 500/83  رد  ناموت  رازه  يدمآرد 132  حطس  رـضاح  لاح  رد 
يدمآرد حطس 

ص 6. ج 8 ، يزاریش ، مراکم  رصان  هنومن ، ریسفت  - 1
راهب 78، لّوا ، پاچ  رصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسؤم  درف ، یناهارف  دیعس  مالسا ، هاگدید  زا  ییادزرقف  رقف و  هب  یهاگن  - 2

ص 26.
هامرهم 79. يزیر ، همانرب  تیریدم و  نامزاس  رقف ، اب  هزرابم  همانرب  یلامجا  شرازگ  - 3
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ص:9

(1) .تسا قلطم » رقف  طخ  ، » اهاتسور رد  ناموترازه  اهرهش و 48  رد  ناموت  رازه   71

نآ و هزادـنا ي  مه  لثم و  ینعی  یـش ء » فاـفک   » .تسا یمالـسا  گـنهرف  رد  فاـفک »  » حالطـصا هب  کـیدزن  رقف » طـخ   » صخاـش
نودب ینعی  تسا ؛» فافک  صخـش  دـمآرد )  ) يزور  » ساسا نیا  رب   (2) .دـنک زاین  یب  ار  ناسنا  هک  يزیچ  نآ  ینعی  يزور » فاـفک  »

زا تساوخرد  لاؤس و  زا  عنام  دـنک و  یم  زاین  یب  مدرم ، زا  ار  صخـش  هکنآ  رطاـخ  هب  دـشاب و  یم  شزاـین  رادـقم  هب  داـیز و  مک و 
(3) .دوش یم  هدیمان  فافک »  » دوش یم  نارگید 

هزادنا هب  وا  یگدنز  ناملسم و  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  : » دندومرف هک  هدش ، لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا 
تقیقح رد  دـنک ، افتکا  يزور ) زا   ) فاـفک رادـقم  هب  هک  یـسک  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نینچمه   (4) .دشاب فافک 

(5) .تسا هدرک  مهارف  ار  یگدنز  رد  تحارتسا 

زا شیب  يدمآرد  زا  هک  تسا  یصخش  دنمتورث »  » ای ینغ  تسین و  فافک  دح  رد  وا  ِيزور  دمآرد و  هک  تسا  یسک  ریقف »  » نیاربانب
.تسا رادروخرب  فافک  دح 

قیداصم

هراشا

قیداصم

.دنراد ار  دوخ  صاخ  لیالد  مادکره  هک  تسا  هدش  لیکشت  یفلتخم  ياه  هورگ  زا  روشک  ریقف  تیعمج 

.27/1/80 ناهیک ، يزیر ، همانرب  تیریدم و  نامزاس  نواعم  - 1
ص 306. ج 9 ، برعلا ، ناسل  - 2

ص 225. یناث ، ءزج  رینملا ، حابصم  - 3
ص 210. ج 3 ، یفاک ، لوصا  - 4

ص 35. يروکش ، تاراشتنا  مق ، یناجنز ، تایب  ...ا  تیب  يزیتسرقف ، - 5
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ص:10

ناناوتان

ناناوتان

، یناور نارامیب  ناگداتفاراک ، زا  نیلولعم ، درادـن ؛ دـمآرد  بسک  راک و  ماـجنا  ناوت  اـهنآ  تسرپرـس  هک  دنتـسه  یهورگ  ناـناوتان ،
.دنتسه هورگ  نیا  ءزج  جالعلا  بعص  نارامیب  نادنملاس و 

ياهتیامح زا  ریذپ  بیسآ  راشقا  زا  رفن  نویلیم  يداع و 5/1  يوجددم  رفن  نویلیم  لماش 5/4  رفن  نویلیم  زا 6  شیب  رضاح  لاح  رد  »
(1) «. دنرادروخرب دادما  هتیمک 

نامورحم

نامورحم

.دنتسرپرس یب  ای  دزادرپ و  یمن  ار  اهنآ  قوقح  قح و  هداوناخ  تسرپرس  ای  هک  دنتسه  ییاه  هداوناخ 

دصرد مقر 5/8  نیا  .دنوش  یم  هرادا  نانز  طسوت  دنتسه و  درم  تسرپرـس  دقاف  هداوناخ  رازه  نویلیم و 37  کی  ینونک  طیارش  رد  »
اب قالط  دصرد ، اب 83  رـسمه  توف  اه  هداوناخ  نیا  رد  نز  یتسرپرـس  هدمع  تلع  هک  دهد ، یم  لیکـشت  ار  روشک  ياهراوناخ  ّلک 

.تسا نآ  هباشم  دراوم  ندش و  رثالادوقفم  ندش ، ینادنز  رسمه ، دایتعا  نوچ  يرگید  لماوع  دصرد و   7/6

نایم نیا  رد  هک  دهد ، یم  لیکشت  ار  راوناخ  ره  رد  رفن  دعب 1/3  اب  راوناخ  رازه  یتسیزهب 103  نامزاس  ششوپ  تحت  ياه  هداوناخ 
(2) .دنشاب یم  داوس  یب  نیشناتسور  تسرپرس  نانز  دصرد  اهرهش و 70  نکاس  تسرپرس  نانز  دصرد   55

رد نانآ  دصرد  هک 70  دنتسه  هداوناخ  تسرپرس  ناینادنز ، زا  رفن  رازه  رضاح 108  لاح  رد  : » اه نادنز  نامزاس  سییر  هتفگ ي  هب 
(3) .دنراد يّدج  لکشم  شاعم  نیمأت 

.26/4/80 ناهیک ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  تسرپرس  - 1
.23/2/80 مج ، ماج  یتسیزهب ، نامزاس  نانز  هداوناخ و  روما  نواعم  - 2

.24/6/80 ناهیک ، اه ، نادنز  نامزاس  سییر  - 3
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ص:11

ناگدید بیسآ 

ناگدید بیسآ 

رقف و هب  یعاـمتجا  اـی  یعیبـط  حـناوس  ثداوح و  زورب  لـیلد  هب  اـّما  هدوـب ، رادروـخرب  یفاـک  دـمآرد  زا  هک  دنتـسه  ییاـه  هداوناـخ 
.دنا هدش  راچد  یتسدگنت 

للم نامزاس  هک  یشرازگ  قبط  .تسا  بآ  دوبمک  نارحب  یلاسکشخ و  هیحان ي  زا  روشک  حطس  رد  بیسآ  نیرتشیب  رـضاح  لاح  رد 
يارب تسا  نکمم  تسور و  هبور  هلأـسم  نیا  اـب  ناریا  هک  تسا  یلاوـتم  لاـس  هس  هدرک ، هـیارا  ناریا  رد  یلاسکـشخ  عیـسو  داـعبا  زا 

رد .دنا  هجاوم  بآ  دوبمک  یلاسکشخ و  اب  ناتـسا   25 روشک ، ناتسا  زا 28  نونکا  مه  .دبای  همادا  لکـشم  نیا  زین  هدـنیآ  لاس  راهچ 
اهدروآرب 90 ساسارب  .تسا  هتـشاد  شهاک  دـصرد  هتشذگ 80  لاس  هب  تبسن  لاسما  یگدنراب  نازیم  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا 

اهاتسور یلاها  دنتسه و  ور  هبور  ندش  فلت  رطخ  اب  ماد  سأر  نویلیم  دنا و 75  هجاوم  یندیماشآ  بآ  دوبمک  اب  ناریا  مدرم  دصرد 
نیا فارطا  نانکاس  هدـش و  کـشخ  ًـالماک  نوماـه  هچاـیرد ي  نونکا  مه  .دـننک  یم  چوک  اهرهـش  فرط  هب  بآ  دوبمک  رطاـخ  هب 

رد شحو  تاـیح  ناـکما  مدرم و  نیب  بآ  عـیزوت  يارب  رکناـت  رازه  تلود 14  هتـشذگ  لاس  .دـنا  هدرک  كرت  ار  اهاتـسور  هچایرد ،
.تسا جایتحا  زین  رگید  رکنات  رازه  هب 12  لاسما  تسین و  یفاک  اه  يدـنمزاین  اب  هسیاقم  رد  هک  داد  صاصتخا  هدـش  تظافح  قطانم 

(1) .تسا هدوب  لایر  درایلیم  رازه و 700  هتشذگ 2  لاس  رد  یلاسکشخ  زا  یشان  تراسخ  نازیم 

(2) .دنراد ار  تاکز  تفایرد  قاقحتسا  هک  دنک  یم  دای  یناسک  ناونع  هب  ناگدنام ،» هار  رد   » و ناراکهدب »  » هورگ ود  زا  میرک  نآرق 
.تسناد ناگدید  بیسآ  ءزج  زین  ار  هورگ  ود  نیا  ناوت  یم 

.20/4/80 ناهیک ، - 1
.60 هبوت ، - 2
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ص:12

ناراکیب

ناراکیب

یعطقم ًالومعم  هورگ  نیا  رقف  هک  دنچره  دنوش ؛ یم  بوسحم  ناریقف  هرمز ي  رد  زین  تسا  راکیب  نانآ  تسرپرـس  هک  ییاه  هداوناخ 
.دشاب یم 

بیترت هب  78 و 79  ، 77 ياـهلاس 76 ، یط  مقر  نیا  .تسا  هدوب  رفن  نویلیم  دودح 456/1  لاس 75  رد  روشک  یمـسر  ناراکیب  دادعت 
،4/11 ، 4/13 بیترت 14 ، هب  ات 77  لاس 69  زا  يراکیب  خرن  .تسا  هتفای  شیازفا  رفن  نویلیم  935/2 و 041/3  ، 552/2 زرم 957/1 ، هب 

.تسا هدوب  ینعی 2/16 % ّدح  نیرتالاب  رد  ياهلاس 78 و 79  رد  دصرد و  7/11 و 6/14  ، 1/9 ، 4/9 ، 8/9 ، 5/10

هب 45/6 و بیترت  هب  ياهلاس 77 و 78  رد  مقر  نیا  اما  دنا  هدوب  یلاع  تالیـصحت  ياراد  ناراکیب  دـصرد  دادعت 38/4  لاس 76  رد 
بیترت هب  و 78   77 ياهلاس 76 ، ّیط  یهاگـشناد ، شیپ  ملپید و  تالیـصحت  ياراد  ناراـکیب  نینچمه  .تسا  هدیـسر  دـصرد   90/7

(1) .تسا هتفای  شیازفا  دصرد  20/25 و 86/26  ، 70/19

نافیعض

نافیعض

، هعماج طسوتم  حطـس  اب  هسیاقم  رد  نّیعم  دمآرد  زا  يرادروخرب  اهنآ و  تسرپرـس  لاغتـشا  مغر  یلع  هک  دنیاه  هداوناخ  زا  یهورگ 
.دنراد يرت  نییاپ  هافر  دمآرد و 

نیا زا  يرایـسب  .روشک  تیعمج  زا  یمین  دودـح  ینعی  تسا ؛ رفن  نوـیلیم  اهنآ 30  ياه  هداوناخ  نارگراک و  دادـعت  رـضاح  لاح  رد 
زا شیب  هنازور  ناریا  نارگراک  دصرد  رگراک 54  هناخ  ّلکریبد  هتفگ ي  هب  .دنوش  یم  بوسحم  دـمآرد  مک  ياه  هورگ  ءزج  دارفا 

(2) .تسا نانآ  مک  دمآرد  زا  یشان  نیا  هک  دننک  یم  يراک  هفاضا  تعاس   4

تشهبیدرا 1380. تلاسر ، يداصتقا  همان  هژیو  - 1
11/2/80 ناهیک ، - 2
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ص:13

نایامن ریقف 

نایامن ریقف 

لـضعم هب  و  دـنناد ، یم  ریقف  ار  دوـخ  مهزاـب  بساـنم ، اتبـسن  دـمآرد  راـک و  زا  يرادروـخرب  مغر  هـب  هـک  دنتـسه  مدرم  زا  یهورگ 
.دنراچد يرادنپ » ریقفدوخ  »

اب دوخ  یگدـنز  تیعـضو  هسیاقم  هلمج  زا  یفلتخم ، لیالد  هب  هدوب و  راتفرگ  لضعم  نیا  هب  روشک  مدرم  زا  يدایز  هورگ  نونکا  مه 
.دنراد رقف  ياعدا  نادنمتورث ،

: دنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .تسا  هتشاد  دوجو  زابرید  زا  يرادنپ » ریقفدوخ   » لضعم

: دنیامرف یم  يرگید  ثیدح  رد  و  دوش ؛ یم  ریقف  دنزب  يدنمزاین  رقف و  هب  ار  دوخ  هک  یسک   (1): رقتفا رقافت ، نم 

هک دـنک  یم  زاـب  وا  يور  هب  ار  رقف  زا  رد  داـتفه  لاـعتم  دـنوادخ  دـنک ، زاـب  دوخ  يور  هب  ار  مدرم  زا  لاؤس  يّدـکت و  ِرد  هک  یـسک 
(2) .تسب ناوت  یمن  مهم  هلیسو  کی  اب  ار  اهنآ  نیرت  کچوک 

ناهج رد  رقف  تیعضو 

ناهج رد  رقف  تیعضو 

لضعم کی  زونه  رقف »  » دروخ یم  مشچ  هب  نآ  ياج  ياج  رد  روما  ندش  یتعنـص  لماکت و  هعـسوت ، ياه  هناشن  هک  زورما  ناهج  رد 
ناریقف دادـعت  دریگ ، رارق  كالم  یبسن  رقف  هک  یتروص  رد  تسا و  فلتخم  ناریقف  دادـعت  یناـهج  راـمآ  .دوش  یم  هتخانـش  یـساسا 

، دـنرب یم  جـنر  یگنـسرگ  زا  هک  ییاه  ناسنا  دادـعت  و  قلطم » رقف   » دروم رد  هک  ییاـهرامآ  .تسا  ینونک  ياـهرامآ  زا  شیب  رایـسب 
: درک مالعا  للم  نامزاس  يزرواشک  رابوراوخ  نامزاس  لک  ریبد  فویض » كاژ   » لبق يدنچ  .تسا  كاندرد  رایـسب  دوش  یم  رـشتنم 

رفن نویلیم  زا 824  شیب  ناهج  رد  رضاح  لاح  رد  »

ص 316. ج 76 ، راونالاراحب ، - 1
ص 306. ج 6 ، هعیشلا ، لیاسو  - 2
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(1) «. دنرادن رایتخا  رد  دوخ  مکش  ندرک  ریس  يارب  یفاک  كاروخ  دنا و  هنسرگ 

زا ًالبق  يراد  هیامرس  ماظن  .دنا  هتـشاد  توافتم  يدروخرب  یناهج  رقف  هلأسم ي  اب  گرزب  ياهروشک  هتـشذگ ، ههد ي  دنچ  لوط  رد 
نارود رد  اما  تشادن ، ارقف  زا  تیامح  يارب  ییارجا  همانرب ي  چـیه  درک و  یم  يرادـبناج  تسا » ناریقف  ّقح  رقف ،  » هک هاگدـید  نیا 

 _ للملا نیب  حطـس  رد  مه  لخاد و  رد  مه  دـندش _  راچان  اه  یبرغ  تفای و  یـسایس  هبنج ي  ناهج  رد  رقف  هلأسم ي  درـس ، گـنج 
.دنهد رییغت  هلأسم  نیا  اب  ار  دوخ  دروخرب 

داصتقا  » راب نیلوا  .تفای  همادا  یناهج  مود  گنج  زا  شیپ  ات  نآ  نامرد  ياه  هار  رقف و  هدـیدپ ي  هب  کیـسالک  داـصتقا  یهجوت  یب 
سیردـت اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  ياه  هاگـشناد  زا  یکی  رد  تیاربلاگ » تنک  ناج   » طسوت لاس 1935 ، رد  يداصتقا » هعـسوت  رقف و 

، مسینومک هعـسوت  زا  سرت  هلمج  زا  یـسایس  لـیاسم  یـضعب  لـیلد  هب  یلو  دوبن ، تیاـنع  دروم  نادـنچ  عوضوم  نیا  ادـتبا ، رد  .دـش 
ار ریقف  ياهروشک  ناوتن  رگا  هک  دوب  هدـش  حرطم  هنوگ  نیا  ههد 1950 ، رد  اریز  داد ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  یهجوت  نایاش  تفرـشیپ 

(2) .دروآ یم  رد  دوخ  هطلس  تحت  ار  نانآ  مسینومک  داد ، تاجن  رقف  ماد  زا 

ای رقف ،» اب  گنج   » ههد ار  ههد 1990  تسا ، رفن  درایلیم  ناهج 1/1  ناریقف  دادعت  هک  ربخ  نیا  مالعا  اب  یناهج  کناب  لاس 1990 ، رد 
نارظن بحاص  زا  یخرب  ههد ، نیا  نایاپ  رد  .دـیمان  ییادزرقف » ياهدربهار   » هب دـشر » ياـهدربهار   » زا هعـسوت  ياـهدربهار  رییغت  ههد 

اب نارظن  بحاص  نیا  .تسا  هتفای  دوبهب  نیمز  هرک  نانکاس  یتشیعم  تیعـضو  هدـش و  رتمک  ناـهج  يارقف  دادـعت  هک  دـندش  یعدـم 
دوبهب هب  هراشا 

.13/5/80 ناهیک ، - 1
، نارهت ، موس پاـچ  تاـعالطا ، تاراـشتنا  یلداـع ، نیـسحدمحمدیس  رتکد  همجرت  تیاربلاـگ ، تنک  ناـج  یمومع ، رقف  تیهاـم  - 2

ص 35. ، 1371
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شیازفا «، » یندیماشآ ملاس  بآ  هب  يرتشیب  هورگ  یسرتسد  «، » یگدنز هب  دیما  طسوتم  شیازفا   » ریظن هعـسوت  ياه  صخاش  زا  یخرب 
«. تسا ندشریقف  لاح  رد  یناهج  رقف   » هک دنتشاد  مالعا  ناکدوک » ریم  گرم و  شهاک   » و ناداوساب » دادعت 

ههد ي ّیط  اریز  درادـن ، قباطت  یناـهج  ياـه  تیعقاو  اـب  روکذـم  ياـهاعّدا  هک  دـنرواب  نیا  رب  نارظن  بحاـص  زا  يرگید  هورگ  اـما 
یتعنـص ياهروشک  هب  هداتفا  بقع  عماوج  يراکهدـب  هدـش و  رتشیب  دـنمتورث  ریقف و  ياهروشک  نیب  فاکـش  وس  کـی  زا  هتـشذگ ،

زرم هب  زین  دـنراد ، دـمآرد  زور  رد  رالد  کی  زا  رتمک  هک  یناسک  ینعی  ناهج ، يارقف  تیعمج  رگید  يوس  زا  تسا و  هتفاـی  شیازفا 
(1) .تسا هدیسر  رفن  درایلیم   2/1

ياتـسار رد  يزنودنا  نیچ و  ياهروشک  هتـشذگ  ههد ي  رد  لاثم  يارب  تسا ؛ نوگانوگ  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  رقف  تیعـضو  هتبلا 
ياکیرمآ ییاقیرفآ و  ياهروشک  یخرب  ناتـسناغفا و  قارع ، ياهروشک  ضوع  رد  اما  دـنا ، هتـشادرب  يدـنلب  ياهماگ  رقف  اـب  هزراـبم 

.دنا هتفر  ورف  رقف  قالتاب  رد  رتشیب  یبونج 

ناهج یهافر  يداصتقا و  راتخاس  هیلع  يزاس » یناهج  دض  شبنج   » ناونع تحت  اه  نامزاس  اه و  هورگ  زا  یخرب  ریخا ، ياه  لاس  رد 
ياهروشک رامـش  تشگنا  دادـعت  نیب  فاکـش  نوزفا  زور  شیازفا  دـندقتعم ، يزاس  یناهج  ناـفلاخم  .دـنا  هداد  رـس  ضارتعا  داـیرف 

يزاس یناهج  نافلاخم  زا  یکی  .دنوش  رتراکهدب  رتریقف و  زور  هب  زور  ریقف  عماوج  ات  هدـش  بجوم  ریقف ، ياهروشک  هوبنا  یتعنص و 
: دیوگ یم 

زا رتشیب  ربارب  دنمتورث 40  ياهروشک  هنارس ي  دمآرد  لاس 1970  رد  هنومن ، يارب  .دوش  یم  رتشیب  لاس  ره  یناهج  ياه  يربارباـن  »
هورگ هب  موسوم  ياهروشک  هب  ام  ضارتعا  تسا و  هدیسر  هب 170  تبسن  نیا  لاح  هدوب و  ریقف  ياهروشک  هنارس 

.رقف اب  هزرابم  همانرب ي  یلامجا  شرازگ  - 1
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(2) «. دوش یم  عورش  اج  نیمه  زا  عقاو  رد   (1) تشه

ياه یهدـب  زا  یـشوپ  مشچ  دوخ و  يداصتقا  ياه  تسایـس  رد  دـنمتورث  ياهتلود  رظن  دـیدجت  راتـساوخ  يزاـس  یناـهج  ناـفلاخم 
.دنمّوس ناهج  ياهروشک 

ناریا رد  رقف  تیعضو 

ناریا رد  رقف  تیعضو 

هدـمع ي تـالّوحت  یخرب  اـب  دـمآ ، دـیدپ  ناریا  روشک  رد  یمالـسا  بـالقنا  عبت  هب  هک  يا  هدرتـسگ  یگنهرف  یـسایس _  تـالّوحت 
يداصتقا يایازم  زا  ار  روشک  ییاتسور  هعماج  دیـشخب و  اقترا  ار  دمآرد  مک  راشقا  یگدنز  حطـس  هلمج  زا  دوب ؛ هارمه  زین  يداصتقا 

.تخاس دنم  هرهب  شیپ  زا  شیب  ییانبریز ، روما  رد  تلود  میظع  ياه  يراذگ  هیامرس  یعامتجا  و 

نونکا مه  اهرامآ  نیرخآ  قبط  .تسا  هتفای  ینارحب  یتیعـضو  اهراوناخ ، دمآرد  دوبمک  رقف و  لضعم  ریخا  ياهلاس  رد  دوجو ، نیا  اب 
روشک 15 رد  قلطم  رقف  نیگنایم   ) .دنرب یم  رـسب  قلطم » رقف   » رد اهاتـسور  هنکـس  دصرد  نیـشنرهش و 8/16  تیعمج  دصرد   6/14»
هک دنیآ  یم  رامـش  هب  یبسن ) رقف   ) دمآرد مک  ياه  هورگ  ءزج  دصرد   25 روشک ، تیعمج  لک  عومجم  زا  نینچمه  تسا .) دـصرد 

(3) «. دسر یم  دصرد  هب 40  روشک  ریقف  تیعمج  اهنآ  عومجم  باستحا  اب 

.دریگ یم  رارق  هجوت  دروم  رتمک  ثحابم  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  حرطم  زین  قطانم » رقف   » مان هب  يا  هلأسم  اـم  روشک  رد  نیا  رب  هوـالع 
ناتـسا يزکرم و  قطانم  اب  هسیاقم  رد  دنتـسه و  مورحم  قطانم  ءزج  روشک  يزرم  ياهناتـسا  هداـتفارود و  قطاـنم  زا  يرایـسب  هزورما 

تالیهست یتامدخ و  یهافر ، تاناکما  دمآردرپ ، ياه 

، سیلگنا اکیرما ، زا : دنترابع  اهروشک  نیا  .دنهد  یم  لیکشت  ناهج  دنمتردق  یتعنـص و  روشک  دنچ  ار  تشه  هورگ  ياهروشک  - 1
.هیسور نپاژ و  اداناک ، ایلاتیا ، ناملآ ، هسنارف ،

.18/5/80 ناهیک ، - 2
.27/1/80 ناهیک ، يزیر ، همانرب  تیریدم و  نامزاس  نواعم  - 3
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.دنراد يدودحم  ییانبریز 

اهدمآ یپ  راثآ و 

هراشا

اهدمآ یپ  راثآ و 

.دراد یناوارف  یـسایس  یقـالخا و  یگنهرف ، یعاـمتجا ، راـثآ  اـما  تسا ، یتـشیعم  يداـصتقا و  یلـضعم  رهاـظ  رد  تـیمورحم ، رقف و 
.دنا هتسناد  یم  كرابمان  موش و  ار  نآ  هدرب ، یم  هانپ  ادخ  هب  رقف  زا  نید  نایاوشیپ  نیاربانب 

یهابت داسف و  شرتسگ  ینید و  ياهرواب  فعض 

یهابت داسف و  شرتسگ  ینید و  ياهرواب  فعض 

ياه هار  نیرت  مهم  زا  یکی  ناسانـشراک  .دروآ  یم  مهارف  ار  داسف  شرتسگ  ياه  هنیمز  دـنک و  یم  فیعـضت  ار  ینید  ياهرواب  رقف ،
.دنناد یم  رقف » ندرک  نک  هشیر   » ار دسافم  رامآ  شهاک 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؛ نیّدلل هصقنم  رقفلا  ّنا 

(1) .دهاک یم  ناسنا  يرادنید  زا  رقف ،

ناریقف تسین و  اه  يراجنهان  نیا  لیلد  اهنت  رقف  هتبلا  .تسا  نشور  ینماان  تقرـس و  دایتعا ، اـشحف ، داـسف ، اـب  رقف  گـنتاگنت  طاـبترا 
.تسا ریذپانراکنا  یعامتجا  دسافم  شرتسگ  رد  یمومع  رقف  شقن  لاح  ره  هب  .دنروهشم  ینمادکاپ  هب  هک  دنتسه  يرایسب 

ینامسج فعض  هیذغت و  ءوس 

ینامسج فعض  هیذغت و  ءوس 

نیا .دنیالتبم  ینامسج  فعض  هیذغت و  ءوس  هب  یـساسا ، ياهزاین  نیمأت  زا  یناوتان  دمآرد و  دوبمک  لیلد  هب  ریقف  ياه  هداوناخ  رتشیب 
مجحرپ و ياهالاک  فرصم  هب  رتشیب  دننک و  یم  هدافتسا  رتمک  دیفس  زمرق و  تشوگ  ریش ، هویم ، زا  ًالومعم  هورگ 

راصق 319. تاملک  هغالبلا ، جهن  - 1
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شهاک اه  يرامیب  ربارب  رد  اهنآ  تمواقم  تردـق  دوش و  یمن  نیمأت  ناشندـب  مزال  نیماتیو  نیارباـنب  دـنروآ ، یم  يور  تمیق  نازرا 
.تسا رت  نایامن  ناکدوک  یگراوخریش  ناردام و  يرادراب  نارود  رد  هژیو  هب  هلأسم  نیا  دبای ؛ یم 

یناور ياه  يرامیب 

یناور ياه  يرامیب 

.دریگ یم  ناسنا  زا  ار  شمارآ  عقاو  رد  هدز  مهرب  زین  ار  یناور  لداعت  دـنک ، یم  دراو  ناسنا  مسج  هب  هک  ییاـه  ناـیز  رب  هوـالع  رقف 
رفن نویلیم  دودـح 10  رد  ینعی  روشک  تیعمج  زا  دـصرد  نونکا 23  مه  : » دـیوگ یم  تشادـهب  ترازو  تشادـهب  نامرد و  نواعم 

(1) .تسا اه  يرامیب  نیا  هب  دارفا  نیا  ندش  التبم  لماوع  هلمج  زا  يراکیب  رقف و  هک  دنتسه  یناور  فلتخم  ياه  يرامیب  راچد 

يریگ و میمصت  رد  لداعت  مدع  لکشم  هب  ار  وا  قیرط  نیا  زا  (2) و  .دنک یم  نادرگرس  ار  ناسنا  لقع  رقف ،  » هدمآ ینید  تایاور  رد 
«. دنک یم  التبم  راتفر 

یعامتجا یگنهرف و  یگدنام  بقع 

یعامتجا یگنهرف و  یگدنام  بقع 

رمع دـبای و  یمن  ار  دوخ  ینورد  ياهدادعتـسا  نتخاس  افوکـش  لیـصحت و  ناکما  تسا ، نابیرگ  هب  تسد  رقف  لضعم  اب  هک  یناـسنا 
.دنک یم  نان  همقل  کی  بسک  فرص  ار  زیزع 

: دنیامرف یم  ناشدنزرف  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هراب  نیا  رد 

شیاهاطخ دشاب  هتشادن  ار  دوخ  توق  هک  یـسک  اریز  نکم ، شنزرـس  تسا  هنازور  كاروخ  لیـصحت  یپ  رد  هک  ار  یـسک  مدنزرف ،
(3) .دوش یمن  هتخانش  شتبترم  ماقم و  درادن و  رادیرخ  شنخس  .تسا  ریقح  ریقف ، ناسنا  مدنزرف  .دوش  یم  رایسب 

هب مدرم  هقالع  و  رتشیب ، مورحم  قطانم  رد  يداوس  یب  دصرد  رگید  يوس  زا 

.10/6/80 ناهیک ، - 1
راصق 319. تاملک  هغالبلا ، جهن  - 2

ح 5994. ص 4662 ، ج 10 ، همکحلا ، نازیم  - 3
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.تسا رتمک  ناهج ، هقطنم و  یگنهرف  یسایس _  رابخا  يریگ  یپ 

لماوع للع و 

هراشا

لماوع للع و 

«، يداـصتقا  » هورگ هس  هب  ناوت  یم  ار  ازرقف  لـماوع  هعوـمجم  هاگدـید ، کـی  زا  .دنـشاب  یم  رثؤـم  رقف  زورب  رد  ینوگاـنوگ  لـماوع 
، امیـس ادـص و  هژیو  هب  اه ، هناسر  رظن  زا  اّما  تسا  تواـفتم  لـماوع  نیا  زا  کـیره  ریثأـت  نازیم  .درک  میـسقت  یـسایس »  » و یگنهرف » »

.دنرادروخرب يرتشیب  تیساسح  تیمها و  زا  یگنهرف  لماوع 

يداصتقا للع  _ 1

هراشا

يداصتقا للع  _ 1

اهدـمآرد و حطـس  شیازفا  زا  هدـش  يداصتقا  ماظن  بولطم  هعـسوت ي  دـشر و  زا  عنام  هک  دنتـسه  یلماوع  هعومجم  يداصتقا ، للع 
ار ازرقف  لماوع  زا  هورگ  نیا  ياه  هناشن  فرـصم  عیزوت و  دیلوت ، شخب  هس  رد  .دـننک  یم  يریگولج  مدرم  یتشیعم  تیعـضو  دوبهب 

.درک هدهاشم  ناوت  یم 

يدیلوت ناوت  فعض 

يدیلوت ناوت  فعض 

هدافتسا بسانم  وحن  هب  اه  لیسناتپ  عبانم و  تاناکما ، زا  هک  يا  هعماج  رد  .دراد  میقتسم  طابترا  دیلوت  ناوت  تیعضو و  اب  هافر ، حطس 
.تسا هدرتسگ  رقف ، طخ  نییاپ و  یمومع ، دمآرد  دوشن ،

رد هنافـسأتم  .دراد  یناوارف  یعیبط  یناسنا و  ياه  هیامرـس  تسا و  ینغ  رایـسب  لیـسناتپ ، ياهورین  عبانم و  ظاحل  زا  ام  یمالـسا  نهیم 
فیعض رایسب  روشک  دیلوت  ناوت  دوش و  یمن  هدافتسا  تسرد  اه  هیامرـس  نیا  زا  يرو ، هرهب  حطـس  ندوب  نییاپ  لیلد  هب  رـضاح  لاح 

.دنشاب یم  راچد  قلطم  یبسن و  رقف  هب  روشک ، تیعمج  زا  دصرد  زا 40  شیب  تسا و 

نوچ ییاهروشک  هک  یطیارـش  رد  .دشاب  كدنا  رایـسب  یللملا  نیب  یناگرزاب  رد  ناریا  شقن  ات  هدش  ببـس  يدیلوت ، تردـق  فعض 
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رالد درایلیم  دودـح 4  اـهنت  ناریا  رواـنهپ  ینویلیم و  روشک 65  دـنریگ ، یم  راک  هب  ناـش  يداـصتقا  ياـه  تخاـس  ریز  تیوقت  يارب 
.تسا یعیبط  ًالماک  هنارس  دمآرد  هافر و  حطس  ندوب  نییاپ  یطیارش  نینچ  رد  دراد ؛ یتفنریغ  تارداص 

، لامجا وحن  هب  تمسق  نیا  رد  هک  دنناد  یم  ینوگانوگ  لیاسم  زا  یشان  ار  يدیلوت  تردق  فعـض  يداصتقا ، لیاسم  نارظن  بحاص 
.دوش یم  رکذ  اهنآ  زا  یخرب 

هدوب كدنا  رایسب  ّدلوم ، تامدخ  يزرواشک و  تعنص ، يدیلوت  ياه  شخب  رد  مدرم  يراذگ  هیامرـس  هتـشذگ  ههد ي  ود  ّیط   _ 1
هتفرگ ماجنا  يدایز  يراذـگ  هیامرـس  هیاس ) رد  داصتقا   ) ینوناقریغ ياه  تراجت  يزاـب و  لّـالد  بذاـک ، لـغاشم  رد  نآ  ياـج  هب  و 

يرتشیب جاور  دوسرپ ، تمحز و  مک  ياهراک  نآ  ياج  هب  هدش و  فیعض  دیفم ، تخس و  ياهراک  دیلوت و  گنهرف  نینچ  مه  .تسا 
.تسا هتفای 

هنیزه اذل  هدوب ، رت  نیگنس  رایـسب  تامدخ  شخب  هب  تبـسن  دیلوت  شخب  زا  یتفایرد  ضراوع  تایلام و  هتـشذگ ، ياه  لاس  ّیط   _ 2
شخب و 78 ، لاـس 67  رد  هرـشتنم  ياـهرامآ  ساـسا  رب  .تسا  هدـش  رتمک  نآ  يروآدوس  هتفاـی ، شیازفا  روشک  رد  ـالاک  دـیلوت  ي 

اب 4/17 و 1/16 ربارب  یمهـس  اهنت  تسا ، هدوب  دصرد  دصرد و 7/60  یلم 3/61  صلاخان  دیلوت  بیکرت  رد  نآ  مهـس  هک  تامدـخ 
مهـس 5/14 و زا  یلم  صلاخان  دـیلوت  بیکرت  رد  هک  تعنـص  شخب  اه  لاس  نامه  رد  اّما  .تسا  هتـشاد  تایلام  تخادرپ  رد  دـصرد 

(1) .تسا هتشاد  دصرد  لداعم 8/39 و 5/39  یمهس  تایلام  تخادرپ  رد  هدوب ، رادروخرب  دصرد   5/16

هدش و دـیدج  يدـیلوت  ياهدـحاو  داجیا  هب  ناراذـگ  هیامرـس  یلیم  یب  بجوم  نارگراک ، زا  يراد  بناج  رد  راک  نوناق  طارفا   _ 3
یکی راک ، یلعف  نوناق  ناسانشراک ، رظن  زا  .تسا  هدروآ  دیدپ  اه  هناخراک  اه و  هاگراک  رد  ار  يددعتم  تالکشم 

.5/2/80 ناهیک ، - 1

ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  www.Ghaemiyeh.comتاحالطصا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 34 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13132/AKS BARNAMEH/#content_note_20_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:21

(1) .تسا روشک  رد  لاغتشا  نارحب  یلصا  لیالد  زا 

نونکا مه  .تسا  هدرک  دراو  روشک  يدـیلوت  ياه  هاگنب  هب  يریذـپان  ناربج  تامطل  يداصتقا ، نالک  ياه  تسایـس  تابث  مدـع   _ 4
هب يدـیلوت ، ياهدـحاو  يزادـنا  هار  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .درادـن  دوجو  ناگدـننکدیلوت  زا  تیامح  يارب  یـصخشم  يژتارتسا  زین 

، ینالوط دنیآرف  کی  زا  سپ  اهنت  شخب  نیا  رد  يراذگ  هیامرس  دراد و  زاین  فلتخم  ياه  هاگتـسد  يراکمه  نیگنـس و  ياه  هنیزه 
.دسر یم  هجیتن  هب  هدننک  هتسخ  راوشد و 

ندـش یناهج  دـنور  باتـش  اـب  هکلب  تسا  هتفاـین  هعـسوت  دـش  یم  ینیب  شیپ  هک  هنوگ  نآ  روشک  یتفنریغ  تارداـص  رگید  يوس  زا 
دـنا و هدرک  رت  هدرتسگ  یللملا  نیب  ياهرازاب  رب  ار  دوخ  هطلـس ي  یبرغ  گرزب  ياه  یناپمک  یتیلم و  دـنچ  ياـه  تکرـش  داـصتقا ،

.تسا هدمآ  رد  اهنآ  فرصت  هب  زین  روشک  لخاد  فرصم  ياهرازاب  زا  یخرب  یتح 

لیمحت هعماج  هب  تسا ، دیدرت  دروم  نآ  يدمآراک  تسا و  يراد » هیامرـس  داصتقا   » زا هتفرگرب  هک  ار   (2)« زکرمتم دیلوت  ماظن   _ » 5
سایقم رد  دیلوت  اهنت  دنریگ و  یمن  رارق  تیامح  دروم  يدیلوت  کچوک  ياهدحاو  اه و  هاگراک  زکرمتم ، دیلوت  ماظن  رد  .دنا  هدرک 

یم دیدپ  دـیلوت  زا  يدـیدج  موهفم  اتـسار  نیا  رد  .دـنناد  یم  شخب  نیا  هعـسوت ي  راک  هار  ار ، گرزب  ياه  هناخراک  داجیا  هوبنا و 
اذـل .تسا  ققحت  لباق  یکناب  تارابتعا  نیگنـس و  ياه  ماو  رب  هیکت  اب  اهنت  دراد و  توافت  ًالماک  نآ  قباس  هداس و  موهفم  اب  هک  دـیآ 

زین دـیلوت  رد  يروآون  دوش و  یم  ریذـپ  ناکما  نیـصصختم  ناراد و  هیامرـس  زا  صاخ  یهورگ  يارب  اـهنت  دـیلوت  هصرع ي  هب  دورو 
.دبای یم  انعم  یبرغ  ياهدرادناتسا  بوچراچ  رد  افرص 

تشهبیدرا 80. تلاسر ، همانزور ي  يداصتقا  همان ي  هژیو  - 1
.دنا هدش  ارجا  یحاّرط و  دیلوت ، شخب  هعسوت ي  يارب  هک  ییاه  مزیناکم  اهوگلا و  - 2
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یلوپ و تاسـسؤم  هدش ، جراخ  دیلوت  رادم  زا  کچوک  ياه  هاگراک  درُخ و  ناگدننکدیلوت  زکرمتم ،» دـیلوت  ماظن   » داجیا اب  نیاربانب 
ناراد ماهس  ناراد و  هیامرس  بیج  هب  يدیلوت  ياهدحاو  هدوزفا  شزرا  یتیعضو  نینچ  رد  .دنریگ  یم  تسد  هب  ار  روما  مامز  یکناب ،
لصاح دوس  يدیلوت  کچوک  ياهدحاو  تیلاعف  اب  هک  یلاح  رد  .دننام  یم  بیـصن  یب  نآ  زا  مدرم  مومع  دوش و  یم  هتخیر  گرزب 

رد .دـیآ  یمن  دـیدپ  راـشقا  رگید  عیانـص و  ناـبحاص  نیب  یتاـقبط  فاکـش  دوش و  یم  عیزوت  مدرم ، مومع  نیب  رد  اـهنآ  درکلمع  زا 
، دراذـگ یم  ياجرب  یعامتجا  یگدـنز  فلتخم  ياه  شخب  رد  یبرغ  ياهوگلا  جاور  هک  يراب  نایز  راثآ  عوضوم و  نیا  اب  طاـبترا 

.دش دهاوخ  نایب  يرگید  تاکن  ضیعبت ، داسف و  رقف ، كرتشم  للع  حیرشت  نایرج  رد  دعب و  ياه  شخب  رد 

تورث عیزوت  رد  ییاسران 

تورث عیزوت  رد  ییاسران 

يدایز نادـنچ  یلم  دـمآرد  اـم  روشک  .تسا  یلم  تورث  هنـالداعان ي  عیزوت  ضیعبت و  هعماـج ، حطـس  رد  رقف  زورب  رگید  لـیالد  زا 
هافر زا  یطـسوتم  حطـس  دوش  نکـشرس  میـسقت و  مدرم  راشقا  همه ي  نایم  هنالداع  ًـالماک  يوحن  هب  دـمآرد ، نیمه  رگا  اـّما  درادـن 

.تفای دهاوخ  دوبهب  يدودح  ات  ینونک  كاندرد  تیعضو  دش و  دهاوخ  یناگمه  يدام ،

هب لماع  نیا  هک  یتیمورحم  رقف و  دوش و  یم  هتخانـش  يا  هقطنم  رقف  شیادیپ  رد  یـساسا  یلماع  ناونع  هب  رتشیب  عیزوت ، رد  ییاسران 
یطابترا یحیرفت و  ینامرد ، یشزومآ ، تاناکما  هب  یـسرتسد  مدع  دراد و  دمآرد  دوبمک  زا  رتارف  یموهفم  دنک ، یم  لیمحت  هعماج 

ریاس ياهراوناخ  دـمآرد  طسوتم  زا  رت  نیئاپ  اهراوناخ  دـمآرد  طسوتم  اهنت  هن  مورحم ، ناتـسا  کی  رد  ینعی  دریگ ؛ یم  رب  رد  زین  ار 
یعامتجا یعیبط و  ياه  بیسآ  زورب  لامتحا  تسا و  رتمک  زین  یعامتجا  بهاوم  زا  اهنآ  يدنم  هرهب  هافر و  حطس  هکلب  تسا ، قطانم 

.دشاب یم  رتشیب 
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طلغ فرصم 

طلغ فرصم 

عون ود  دشاب  تباث  دمآرد  هک  نآ  ضرف  هب  .تسا  فرصم  هوحن ي  زا  رثأتم  هشیمه  هعماج ، ای  درف  ره  هافر  حطس  تشیعم و  تیعضو 
.دناشک یم  تیمورحم  رقف و  ماد  هب  ار  دنمتورث  عماوج  دارفا و  یتح  طلغ ، فرصم  اذل  .دراد  لابند  هب  ار  هافر  زا  حطس  ود  فرصم ،

یسررب و یلاع  ياروش   » مان هب  ییاروش  هعسوت ، مود  همانرب  نوناق  هرصبت 29  قبط  يداصتقا و  ماظن  رد  فرصم  شقن  تیمها  لیلد  هب 
نونکات سیـسأت  ودب  زا  اروش  نیا  .دنک  یهدناماس  حالـصا و  ار  هعماج  یفرـصم  ياهراتفر  ات  هدش  لیکـشت  فرـصم » يوگلا  نییعت 

رودص اب  هلمج  زا  تسا ؛ هدرک  لابند  یـساسا ، عبانم  اهالاک و  هژیو  هب  فرـصم ، تیعـضو  يزاس  هنیهب  يارب  ار  يددـعتم  ياه  همانرب 
ار دوخ  يراجت  زکارم  اه و  هزاـغم  برغم  ناذا  زا  سپ  هک  تسا  هتـساوخ  روشک  گرزب  ياهرهـش  هبـسک  فانـصا و  زا  يا  هیعـالطا 

.دریگ یم  تروص  يا  هداعلا  قوف  ياه  ییوج  هفرص  قرب ، فرصم  رد  راک  نیا  اب  اریز  دننک  لیطعت 

لباق فرـصم » یقطنمریغ  يوگلا   » و یفرـصم » بسانمان  ياهراتفر   » هیواز ود  زا  دیآ ، یم  دیدپ  طلغ  فرـصم  هیحان  زا  هک  یتالظعم 
.تسا یسررب 

یفرصم بسانمان  ياهراتفر 

یفرصم بسانمان  ياهراتفر 

هب یفرـصم  بسانمان  ياهراتفر  قادصم  ریذـبت  فارـسا و  هنوگره  اذـل  دـشاب ، یقطنم  لداعتم و  دـیاب  تاناکما  اهالاک و  زا  هدافتـسا 
ناوارف هدوهیب  ياه  شاپ  تخیر و  هناشن ي  تسین و  لداعتم  هنیهب و  ام  روشک  رد  یفرصم  ياهراتفر  رـضاح  لاح  رد  .دیآ  یم  رامش 

قبط .دـنا  هدـش  روآداـی  ار  نآ  حالـصا  ترورـض  هدرک ، داـقتنا  فرـصم  هویـش  نیا  زا  هراومه  یناـگرزاب  روـما  ناسانـشراک  .تسا 
تالوصحم يژرنا ، تخوس و  عاونا  یندیماشآ ، ملاس  بآ  نان ، فرصم  نیگنایم  هرشتنم  ياهرامآ 
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(1) .تسا رتالاب  یللملا  نیب  ياهدرادناتسا  زا  كاشوپ  وراد و  يزرواشک ،

هدننک ي فرصم  کی  ناونع  هب  زین  تلود  هکلب  دوش ، یمن  دودحم  اهراوناخ  ای  دارفا  فرصم  هزوح ي  هب  اهنت  لضعم ، نیا  هنماد ي 
یهاگن اب  هلأسم  نیا  .دوش  یم  هدید  روفو  هب  اهنامزاس  تارادا و  رد  ریذبت  فارسا و  تسا و  راچد  یفرصم » یطابضنا  یب   » هب گرزب 

يرازگرب هویـش ي  یتلود ، لقن  لمح و  لـیاسو  لاـملا ، تیب  تاـناکما  لاوما و  زا  تلود  ناـنکراک  هدافتـسا ي  هوحن ي  هب  یلاـمجا 
رد لضعم  نیا  هتبلا  .تسا  كرد  لباق  یجراـخ ، ياـه  ترفاـسم  یمـسر و  ياـه  یناـمهیم  عیدوت ، هفراـعم و  تاـسلج  اـه ، شیاـمه 

بجوم یفرـصم  ياهراتفر  ندوب  بسانمان  .تسا  هدـهاشم  لـباق  دوخ  هبون ي  هب  زین  یـصوصخ  ياـه  تکرـش  اـهنامزاس و  اـهداهن ،
اهنآ دـیلوت  لاصحتـسا و  هنیزه  هدوب و  دودـحم  تاناکما  عبانم و  نیا  هک  ییاجنآ  زا  دوش و  یم  روشک  تاـناکما  عباـنم و  نتفرردـه 

.دوش یم  رجنم  ینارگ  دوبمک و  يداصتقا و  یناماسبان  هب  تسا ، نیگنس 

، دـنک یم  عیاض  ار  ییاذـغ  تـالوصحم  رگید  ناـن و  هک  يدرف  دـنک ، یم  فارـسا  بآ  فرـصم  رد  هک  يا  هداوناـخ  ساـسا  نیا  رب 
رد هک  دنچره  دهد ، یم  رده  ار  تخوس  هک  يا  هدننار  تسا و  لایخ  یب  يژرنا ، عبانم  رگید  ای  قرب و  زا  هدافتـسا  رد  هک  يدـنمراک 
هب دنهد ، یم  رده  ار  یلم  ياه  هیامرس  نالک  هاگن  رد  اما  دننک  یم  لیمحت  نامزاس  دوخ و  هب  ار  يرصتخم  هنیزه ي  اهنت  درخ ، هاگن 

.دنزاس یم  مهارف  ار  رقف  شیادیپ  ياه  هنیمز  دننز و  یم  همطل  روشک  يداصتقا  ناوت 

هیلع قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  زین  تاـیاور  زا  یخرب  رد  دوبمک  رقف و  طـلغ و  فرـصم  نیب  طاـبترا 
: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا 

؛ هکربلا هّلق  فارسالا  َعَم  ّنا 

(2) .تسا هارمه  تکرب  یمک  اب  فارسا ، انامه 

دنفسا 77. هرامش 139 ، یناگرزاب ، ياه  یسررب  همانهام  - 1
ص 41. ج 12 ، هعیشلا ، لیاسو  - 2
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: دنیامرف یم  يرگید  ثیدح  رد  و 

؛ ینِغلا ُثِرُوی  َدصقلا  َّنِا  َرقَفلا َو  ُثِروی  فوَّسلا  َّنا 

(1) .تسا يزاین  یب  بجوم  يور  هنایم  و  رقف ، هدنروآدیدپ ي  فارسا ، انامه 

فرصم یقطنمریغ  يوگلا 

فرصم یقطنمریغ  يوگلا 

رادقم و هک  تسا  يا  هدش  هتفریذپ  يراتفر  تاشیارگ  فرصم ، يوگلا  زا  روظنم  .تسا  فرصم  یلک  يوگلا  عبات  فرصم  تیعـضو 
ياه یلاق  میلگ و  يور  ام  روشک  مدرم  لبق  اهتدـم  لاثم  يارب  دـنک ؛ یم  نییعت  ار  تلود  اهراوناخ و  هدافتـسا ي  دروم  ياهالاک  عون 

اذغ یـسم  فورظ  رد  .دنتـشاد  اپ  هب  هویگ  دندرک و  یم  نت  هب  سابرک  ياه  هچراپ  زا  ییاه  سابل  دـندرک ، یم  یگدـنز  تفاب  تسد 
ینادنچ شقن  یبلط  عونت  فرـصم ، يوگلا  نآ  رد  .دمآ  یم  رامـش  هب  اهنآ  ییاذـغ  داوم  نیرت  یلـصا  ءزج  تابوبح  دـندروخ و  یم 

دنتـشاد و يرتشیب  لالقتـسا  دوخ  يدنمزاین  نیمأت  رد  فلتخم  قطانم  دش ، یم  هدافتـسا  يرت  ینالوط  تدم  يارب  اهالاک  زا  تشادـن ،
.دندرک یم  یتخبشوخ  هافر و  ساسحا  مدرم  مومع  لاح  نیع  رد 

فرـصم راب  کی  ياهالاک  هدرک ، ادیپ  يرت  هدرتسگ  جاور  یجراخ  ياهالاک  زا  هدافتـسا  هدش و  لوحتم  فرـصم  يوگلا  هزورما  اما 
یم يرتدایز  تیمها  دنوش  یم  هدامآ  رتشیب  تعرس  اب  ای  هدش و  يدنب  هتسب  ًالبق  هک  ییاهاذغ  هب  دریگ ، یم  رارق  هدافتسا  دروم  رتشیب 
هزم دـنچ  ای  الاک  کی  ییآراک  عونت  تسا و  هتفای  يرت  یـساسا  شقن  اهنآ  ندوب  قرب  قرزرپ و  تالوصحم و  يرهاظ  لکـش  دـنهد ،

.تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  اذغ  کی  نتشاد 

، ینالوط ياه  ترفاسم  رد  هژیو  هب  لقن ، لمح و  هلیسو ي  ناونع  هب  ناکیپ  زا  دنتسین  رضاح  دشرا ، ناریدم  یسایس و  ياه  تیصخش 
هداس لدم  .دننک  هدافتسا 

ص 41. ج 12 ، هعیشلا ، لیاسو  - 1
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، اهکناب اصوصخ  تارادا ، نامتخاس  .تسا  هتفرگ  ار  نآ  ياج  راد  خرچ  يرنف و  ياه  یلدنص  هدش و  ضوع  نادنمراک  ياه  یلدنص 
اههد زین  زور  لوط  رد  یتح  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اه  نلاس  اه و  قاتا  يزادرپرون  .دـنک  یم  یـساسا  تارییغت  راب  کی  لاـس  دـنچره 

.دنک یم  هریخ  ار  نیعجارم  نامشچ  ناریدم  رتفد  هژیو  هب  اه ، نامتخاس  نویساروکد  تسا و  نشور  رونرپ  غارچ 

یفرصم ماظن  لوحت  نیققحم  زا  یخرب  .تسا  يداصتقا  یگنهرف و  لیاسم  زا  رثأتم  دوخ  راذگریثأت ، یلماع  ناونع  هب  فرـصم  يوگلا 
زا .دروآ  دـیدپ  ناریا  مدرم  رد  یمالـسا  تکربرپ  بـالقنا  هک  دـنناد  یم  يراد  هلاـبند  فرژ و  تـالوحت  رییغت و  زا  یـشان  ار  روشک 
اما داد ، یگدنز  لومعم  ياه  بلاق  نتسکش  مهرد  يارب  يا  هداعلا  قوف  تأرج  تراسج و  ام  مدرم  هب  یمالسا  بالقنا  نانآ  هاگدید 

ار یحور  تردق  نیا  بسانم ، ياهتسایس  نیناوق و  عضو  اب  دنتـسناوتن  روشک  نارادمتـسایس  نیلوؤسم و  هتـشذگ  ههد ي  ود  لوط  رد 
نیا یقطنمریغ ، ياه  يریگ  میمـصت  اب  هکلب  دنروآ  مهارف  ار  روشک  يدیلوت  ماظن  رد  شهج  هنیمز ي  دننک و  لقتنم  دـیلوت  شخب  هب 

.دندرک نوگرگد  ار  روشک  یفرصم  ماظن  هتساوخان  دندناشک و  فرصم  شخب  هب  ار  هیحور 

رد لّوحت  باتـش  صاوخ  زا  یـضعب  یقطنمریغ  درکلمع  و  امیـس ، ادـص و  هژیو  هب  اه ، هناسر  یناگرزاب  تاغیلبت  ریخا  لاـس  دـنچ  رد 
هدروآ ناغمرا  هب  هعماج  يارب  فرـصم » نیون  ياهوگلا   » ناونع هب  ار  يدیدج  ياهوگلا  هدیـشخب و  تعرـس  ار  روشک  یفرـصم  ماظن 

.تسا

ناوت هملک  کی  رد  اریز  درادـن ، حیـضوت  هب  زاـین  تسا و  نشور  ًـالماک  رقف  هنماد  شرتسگ  اـب  فرـصم  نیون  ياـهوگلا  نیا  طاـبترا 
نینچ يوگخساپ  روشک  يدیلوت 
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(1) .تسین یفرصم 

هعسوت يداصتقا  اب  دنه  نیچ و  مدرم  .دراد  دوجو  یصاخ  یفرـصم  طباوض  هدوب و  لرتنک  تحت  یمومع  فرـصم  اهروشک ، رثکا  رد 
همه نآ  اـب  اـه  ینپاژ  .دـننک  یم  هدافتـسا  یموـمع  لـقن  لـمح و  لـیاسو  اـی  هخرچود  زا  دـمآ  تـفر و  يارب  اـم  داـصتقا  زا  رت  هتفاـی 
دوخ دمآرد  هزادـنا ي  هب  ًالومعم  اه  یبرغ  دـنا و  هدرک  ظفح  ار  دوخ  كاروخ  كاشوپ و  یتنـس  ياهوگلا  زونه  يزرا  ياهدـمآرد 

.دننک یم  جرخ 

عونت ییارگ و  لمجت  یعون  اب  هکلب  درادـن ، يراگزاس  روشک  تاناکما  عباـنم و  يدـیلوت و  ناوت  اـب  اـهنت  هن  فرـصم » نیون  يوگلا  »
هارمه یبلط  عونت  ییارگ و  لّـمجت  اـب  فرـصم  يوگلا  رگا  .تسا  هتخیمآ  مهرد  تسا ، ریذـبت  فارـسا و  نشور  قادـصم  هک  یبـلط 

ریقف دوخ   » ای هافر  مدـع  ساسحا  دـهد و  یم  رارق  رقف  طخ  ریز  ار  يرتشیب  راشقا  دـنک و  یم  ضوع  تعرـس  هب  ار  رقف  فیرعت  دـشاب 
دنتـشاد تیاضر  دوخ  یتشیعم  تیعـضو  زا  لبق  لاس  دنچ  ات  هک  اهراوناخ  زا  یخرب  اذل  دنک ، یم  رت  هدرتسگ  هعماج  رد  ار  يرادـنپ »

نیا .دنرب  یمن  تذـل  دوخ  یگـشیمه  یگدـنز  زا  دـننک و  یم  یگدـنام  بقع  رقف و  ساسحا  دـیدج ، فرـصم  يوگلا  جاور  یپ  رد 
اما دنا ، هدش  دنم  هرهب  يرتهب  یهافر  تاناکما  زا  لبق  هب  تبـسن  هچرگا  ناییاتـسور  .تسا  دوهـشم  ًالماک  اهاتـسور  رد  هژیو  هب  هلأسم 

.تسا رت  سوسحم  نانآ  یگدنز  رد  تیمورحم  یناور  راثآ  دنراد و  يرتمک  تیاضر  ساسحا  فرصم » نیون  يوگلا   » بوچراچ رد 

یگنهرف للع   _ 2

هراشا

یگنهرف للع   _ 2

ود نیا  ءازجا  زا  کیره  هک  يوحن  هب  دراد ، دوجو  یگنتاگنت  تاطابترا  اهنآ  نیب  دـنا و  یعامتجا  گرزب  ماظن  ود  داصتقا  گنهرف و 
لکش رگیدکی  اب  لماعت  رد 

زا رتراکفارـسا  هک  يریقف  اسب  هچ  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  فرـصم ، دمآرد و  نیب  بسانت  ترورـض  اب  طابترا  رد  - 1
دنک یم  جرخ  هدـشن  هداد  وا  هب  هچنآ  زا  ریقف  یلو  دـنک  یم  جرخ  هدـش  هداد  وا  هب  هـچنآ  زا  رگناوـت  صخـش  اریز  تـسا ، يرگناوـت 

ص 263. ج 15 ، هعیشلا ، لیاسو 
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.تسا یگنهرف  لماوع  زا  رثأتم  تدش  هب  يداصتقا ، يا  هدیدپ  ناونع  هب  رقف  طخ  هنماد  مدرم و  یتشیعم  یهافر و  تیعضو  .دریگ  یم 
قالخا فرـصم و  يوگلا  یعاـمتجا ، ياـه  یهاـگآ  داوس و  حطـس  ریظن  یگنهرف  لـماوع  زا  یخرب  نیب  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت 
تیعضو هافر و  حطـس  یگنهرف ، لماوع  نیا  ياقترا  تازاوم  هب  هراومه  دراد و  دوجو  میقتـسم  طابترا  یتشیعم ، تیعـضو  اب  یمومع 

.دبای یم  دوبهب  زین  مدرم  یتشیعم 

بادآ و اهرواب ، تسا و  رت  گنررپ  یعامتجا ، يداـصتقا و  روما  رد  یگنهرف  لـیاسم  شقن  ناریا ، روشک  هژیوب  یمالـسا ، عماوج  رد 
بیـسآ رد  ور  نیا  زا  .دراد  يرت  قـیمع  ریثأـت  ناـنآ  یتـشیعم  تیعـضو  یعاـمتجا و  درکلمع  رد  مدرم  هشیدـنا ي  هـیحور و  موـسر ،

.درک ییاسانش  زین  ار  هدیدپ  نیا  یگنهرف  ياه  هشیر  للع و  دیاب  رقف ، لضعُم  یسانش 

ینامز ات  تسا و  یگنهرف  للع  يازـسب  تیمها  رگنایب  عوضوم ، نیا  اب  طبترم  تایاور  تایآ و  یـسررب  یبهذـم و  نوتم  رد  شاـکنک 
رهاظ هب  یگنهرف  للع  دنچره  نیاربانب  .دیـسر  دهاوخن  یبولطم  هجیتن ي  هب  ییادزرقف  ياه  همانرب  دـنوشن  عفر  للع  زا  هتـسد  نیا  هک 

.تسا یساسا  يدج و  رایسب  نالک  حطس  رد  نانآ  یعامتجا  ریثأت  اّما  دنبای ، یم  روهظ  مدرم  داحآ  راتفر  رد  دنراد و  يدرف  دعب 

ینامرفان هانگ و 

ینامرفان هانگ و 

نآرق .تسا  تیمورحم  رقف و  زورب  یگنهرف  للع  هلمج  زا  ینامسآ ، نیناوق  ماکحا و  نتشاذگاپریز  رگید  ریبعت  هب  ای  ینامرفان  هانگ و 
نیا هک  دهد  یم  رادشه  دـنزادرپ ، یم  هانگ  باکترا  هب  تلفغ  یکیرات  رد  دـننادرگ و  یم  رب  يور  ادـخ  دای  زا  هک  یناسک  هب  میرک 

.دراد يداصتقا  كاندرد  بقاوع  یگنهرف  درکیور 

؛ اکنض ًهشیعَم  َُهل  َّنِاَف  يرکِذ  نَع  ضرعأ  نَم  َو 
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(1) .تسا یتخس  تشیعم  یگدنز و  وا  يارب  انامه  دنادرگب  يور  نم  دای  زا  هک  سکره  و 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  زین  ثیداحا  رد  هانگ » ندوب  روآرقف   » ینعی مهم  هتکن ي  نیا 
(2) «. دوش یم  یتسدگنت  رقف و  هب  التبم  هک  تسا  نیا  شهانگ  رفیک  دش  هانگ  بکترم  یتقو  نمؤم  ناسنا  : » تسا هدمآ  ملسو  هلآ  و 

هنیمز نیا  رد  .ددرگ  یم  یتسدیهت  رقف و  ببس  اهنآ  ماجنا  هک  هدش  هدرب  مان  یناهانگ  زا  تحارص  هب  ینید  ياهدومنهر  زا  یخرب  رد 
: دندومرف هک  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا 

؛ رقفلا ُِبلَجت  ُهَنایِخلاَو  ءانِغلا ، ُِبلَجت  ُهَنامألَا 

(3) .دوش یم  رقف  بجوم  تناما ) رد   ) تنایخ دروآ و  یم  يرگناوت  يرادتناما ،

: دنیامرف یم  ثیدح  نیا  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  و 

؛ قافِّنلاَو رقَفلا  ِناِبلجَی  ُبذِکلاو  ُهَنایِخلَا 

(4) .دوش یم  ناسنا  ییورود  رقف و  ثعاب  غورد ، تنایخ و 

زا یثیدـح  رد  .تسا  تفع  فالخ  طباور  انز و  تشز  رایـسب  لمع  دـنز ، یم  همطل  مدرم  یتشیعم  تیعـضو  هب  هک  یناهانگ  هلمج  زا 
: میناوخ یم  هراب  نیا  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هک تسا  نآ  ایند  ررـض  هس  نآ  اّما  .دراد  ترخآ  رد  ررـض  هس  ایند و  رد  ررـض  هس  امـش  يارب  انز  هک  دیزیهرپب  انز  زا  ناناملـسم  يا  »
(5) ...دنک یم  هاتوک  ار  رمع  دروآ و  یم  یتسدگنت  رقف و  درب ، یم  نیب  زا  ار  هرهچ  ینشور 

.124 هط ، - 1
ص 199. ج 81 ، راونالاراحب ، - 2

ح 6. ص 114 ، ج 75 ، راونالاراحب ، - 3
ص 320. ج 4 ، هایحلا ، - 4

ح 2. ص 504 ، لاصخ ، - 5
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يراک مک  یلبنت و 

يراک مک  یلبنت و 

رامـش هب  تیمورحم  رقف و  للع  هلمج  زا  تسا ) مهارف  دـیلوت  راک و  ياه  هنیمز  همه ي  هک  یطیارـش  رد  هژیو  هب   ) يراک مک  یلبنت و 
الط زاگ و  تفن ، ریظن  گرزب  یعیبط  عبانم  نداعم و  زا  هک  ییاهروشک  رد  رتشیب  یلبنت  يراک و  مک  ياـه  هناـشن  هنافـسأتم  .دـیآ  یم 

.دوش یم  هدهاشم  دنتسه ، رادروخرب 

نیب نامزاس   » ریخا ياه  شرازگ  زا  یکی  .تسا  يراک  مک  یلبنت و  دوجو  میالع  زا  یکی  يرو ، هرهب  نازیم  ندوب  نییاپ  ام  روشک  رد 
(1) .دراد ناهج  رد  ار  يرو  هرهب  حوطس  نیرت  نییاپ  زا  یکی  ناریا  رد  لغاش  راک  يورین  هک  دهد  یم  ناشن  راک » یللملا 

تـسا یلاح  رد  نیا  .تسا  هدـیناود  هشیر  ام  هعماج ي  رد  ددـعتم  لیالد  هب  تسا و  یگنهرف  ًالماک  یلـضعم  عقاو  رد  یلبنت »  » لضعم
ور نیا  زا  تسا و  تدابع  لالح  يزور  بسک  يارب  شالت  راک و  درادن و  دوجو  یلبنت  يارب  ییاج  یمالـسا ، لیـصا  گنهرف  رد  هک 

انامه دینکن ، یلبنت  یهاتوک و  دوخ  شاعم  بلط  رد   » هدش دیکأت  یمالسا  تایاور  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  قیوشت  هجوت و  دروم  ادیدش 
(2) «. دندرک یم  بلط  ار  نآ  دندیود و  یم  نآ  یپ  رد  ام  ناردپ 

(3) «. دوش یمن  باجتسم  راکیب  صخش  ياعد   » هک هدش  هداد  رادشه  و 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد 

؛ رقَفلا امُهنِم  َجَتَنَف  زجَعلاو ، َلَسَکلا  َجَوَدِزا  تَجَوَدزا ، اَّمل  َءایشألا  َّنِا 

(4) .دش دلوتم  اهنآ  زا  رقف  دندش و  رگیدکی  تفج  یناوتان  یلبنت و  دندش ، تفج  مه  اب  ءایشا  هک  هاگ  نآ 

.نارهت راداهب  قاروا  سروب  نامزاس  یقیقحت ، شرازگ  درک ، هبلغ  يراکیب  نارحب  رب  ناوت  یم  هنوگچ  - 1
ح 8. باب 18 ، ج 12 ، هعیشلا ، لیاسو  - 2

ح 2. باب 5 ، تراجت ، تامدقم  باوبا  ج 12 ، هعیشلا ، لیاسو  - 3
ص 220. لوقعلا ، فحت  - 4
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ضرع یلوغـشم ؟ يراک  هچ  هب  دندیـسرپ : نم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يزور  : » دـیوگ یم  راسی  نب  لیـضف  يرگید  تیاور  رد  و 
(1) .دندرک دروخرب  يدنت  اب  دور و  یم  نیب  زا  امش  لاوما  هنوگ ، نیا  دندومرف : مرادن ، لاغتشا  يراک  هب  زورما  مدرک :

ای یتـلود  زا  مـعا  روـشک ، ياـه  ناـمزاس  تارادا و  رثـکا  هزورما  اریز  تـسا ، يرادا  یلـضعم  رتـشیب  يراـک » مـک   » رـضاح لاـح  رد 
ای ناهنپ  يراک  مک  هک  يا  هعماج  رد  تسا ؛ نشور  زین  تیمورحم  رقف و  اب  يراـک  مک  طاـبترا  .دـنراچد  بیـسآ  نیا  هب  یـصوصخ ،

دوب دهاوخ  هجاوم  یّمک  یفیک و  تفا  اب  اه  هصرع  همه  رد  دیلوت  دشاب  نیئاپ  اه  نامزاس  تارادا و  يرو  هرهب  هتشاد و  دوجو  راکشآ 
یعدـم نارظن  بحاص  یخرب  هچ  نانچ  دـش ، دـهاوخن  هدافتـسا  نآ  یعقاو  تیفرظ  اب  بسانتم  هنیهب و  وحن  هب  تاناکما  اهرازبا و  زا  و 

هراب نیا  رد  سلجم  ناگدنیامن  زا  یکی  نینچمه   (2) .تسا یلاخ  روشک  يدیلوت  ياهدحاو  تیفرظ  زا  دصرد  نونکا 52  مه  هک  دنا 
فقوت اب  هناخراک  مقر 150  نیا  زا  هک  تسا  لاـعف  همین  اـی  هدوب  فقوت  لاـح  رد  روشک  هناـخراک  رـضاح 500  لاح  رد  دیوگ : یم 

(3) .تسوربور لماک 

رد .دنک  یم  ینالوط  رایـسب  ار  ییانبریز  تاسیـسأت  ای  یتامدخ  يدیلوت و  ياه  هژورپ  زا  يرادرب  هرهب  سیـسأت و  دنیآرف  يراک ، مک 
54 ورین ، ترازو  ياـه  حرط  دـصرد  طقف 59  لاس 1378  رد   » .تسا یـساسا  ًالماک  یلـضعم  اه » هژورپ  لـیوطت   » لـضعم اـم  روشک 

نداعم عیانـص و  ترازو  ياـه  حرط  دـصرد  و 31  یندـب ، تیبرت  نامزاس  ياـه  حرط  دـصرد   38 تفن ، ترازو  ياـه  حرط  دـصرد 
نایز اه  هژورپ  لیوطت  هیحان  زا  ناموت  درایلیم  هنالاس 86  ام  روشک  هدش  ماجنا  تابساحم  قبط  .تسا  هدش  ققحم 

ح 2. باب 2 ، تراجت ، تامدقم  باوبا  ج 12 ، هعیشلا ، لیاسو  - 1
.18/1/80 ناهیک ، راک ، یمالسا  بزح  هینایب  - 2

.27/4/80 بوجحم ، ناهیک ، - 3
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(1) .تسا ینارمع  هجدوب  ثلث  لداعم  نیا  دنیب و  یم 

یسایس للع   _ 3

هراشا

یسایس للع   _ 3

کی هک  هداتفا  قافتا  رایـسب  .دنتـسین  ادج  رگیدکی  زا  يداصتقا  یـسایس و  لیاسم  اریز  دراد  زین  یـسایس  لیاسم  یخرب  رد  هشیر  رقف ،
مدرم یعامتجا  رقف  دندقتعم  نارظن  بحاص  همه  .تسا  هتخاس  لّوحتم  ار  يروشک  يداصتقا  تشونرـس  یـسایس ، تکرح  میمـصت و 
ماـظن یعاـمتجا ، یـسایس ، لّوـحت  رب  هوـالع  یمالـسا  بـالقنا  تشاد و  راـبرد  یـسایس  دـسافم  رد  هـشیر  توغاـط  نارود  رد  ناریا 

لالقتـسا یـسایس  تاکرحت  ریثأت  تحت  روشک  داصتقا  سدـقم ، عافد  نارود  رد  نآ  زا  سپ  .تخاـس  لّوحتم  زین  ار  روشک  يداـصتقا 
تلود ياه  همانرب  سأر  رد  یندم  ياهداهن  بازحا و  لیکشت  یسایس و  هعسوت  هک  هزورما  تیاهن  رد  تفرگ و  رارق  نیلوؤسم  هنابلط 

.تسا هدش  هدز  تسایس  ًالماک  زین  روشک  داصتقا  هتفرگ  رارق 

هار هب  اهتردـق  نیا  هک  تسا  ییاه  هئطوت  ریاس  اتدوک و  گنج و  گرزب و  ياهتردـق  یـسایس  هطلـس  زین  یناهج  رقف  تلع  نیرت  مهم 
.دنا هتخادنا 

تیریدم فعض 

تیریدم فعض 

دوجو روشک  نالک  يزیر  همانرب  رما  رد  هک  تسا  يددـعتم  ياه  ییاـسران  تیریدـم و  فعـض  رقف ، هنماد  یگدرتسگ  رگید  لـلع  زا 
ار دمآرد  دوبمک  رقف و  نارحب  هک  تسا  هدوب  یصیاقن  ياراد  روشک  یتیریدم  راتخاس  هتشذگ  لاس  دنچ  رد  درک  فارتعا  دیاب  .دراد 

.تسا هدناشک  تیمورحم  رقف و  ماد  هب  ار  تیعمج  زا  دصرد  زا 40  شیب  هدرک ، دیدشت 

هتفاین شهاک  اهنت  هن  یتفن  ياهدمآرد  .تسا  هدوبن  ور  هبور  يداصتقا  ياسرف  تقاط  لضعم  چـیه  اب  روشک  هتـشذگ ، لاس  دـنچ  یط 
شیازفا يریگمشچ  وحن  هب  هک 

نمهب 79. هرامش 110 ، ریبدت ، یشزومآ  یملع ، همانهام  يرارحا ، سدنهم  - 1

ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  www.Ghaemiyeh.comتاحالطصا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 46 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13132/AKS BARNAMEH/#content_note_32_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:33

دادعت یناهگان  شیازفا  اذل  .تسا  هتفای  دوبهب  اهروشک  رگید  اب  ام  يداصتقا  طباور  هدش و  هتـساک  تیعمج  دـشر  خرن  زا  .تسا  هتفای 
.تسناد رما  نیا  هب  طوبرم  ياه  ییاسران  تیریدم و  فعض  زا  یشان  يدایز  دح  ات  دیاب  ار  یبسن  رقف  ناراکیب و 

هب قیالان  دارفا  ندرامگ  يرالاس و  هتـسیاش  لـصا  تیاـعر  مدـع  دـنک ؛ روهظ  یفلتخم  ياـه  هنوگ  هب  تسا  نکمم  تیریدـم  فعض 
هوحن ي فیعـض ، راشقا  یتشیعم  تیعـضو  زا  ندـش  لفاغ  یحانج و  یـسایس و  لـیاسم  هب  ّدـح  زا  شیب  نتخادرپ  يدـیلک ، ياهتـسپ 

تیریدم رد  فعض  همه  روشک ، يراجت  يدیلوت و  ياهتیلاعف  یهدناماس  يارب  يداصتقا  قفومان  ياهوگلا  زا  هدافتـسا  يزیر و  همانرب 
.دنوش یم  بوسحم 

هتفرگ رارق  هجوت  دروم  ینید  تایاور  یهلا و  باتک  رد  نالک ) ای  درخ  حطـس  رد  هچ   ) رقف شیادـیپ  تیریدـم و  فعـض  نیب  طابترا 
.تسا هتشادزاب  قیالان  صصختم و  ریغ  دارفا  هب  يداصتقا  روما  تیلوؤسم  ندرپس  زا  ار  نانمؤم  میرک ، نآرق  هلمج  زا  .تسا 

؛ امایق مَُکل  ُهّللا  َلَعَج  یتَّلا  ُمَُکلاومَا  َءاهَفُّسلا  ُوتُؤت  َو ال 

(1) .دیهدن رارق  نادرخ  مک  رایتخا  رد  تسا ، هداد  رارق  امش  یگدنز  یبای  ناماس  هیام ي  ادخ  هک  ار  ناتلاوما 

همانرب تیریدم و  رب  هدـمآ و  نایم  هب  نخـس  يور » هنایم  داصتقا و  تیاعر   » و تشیعم » ریدـقت   » نوچ یلیاسم  زا  تایاور  رد  نینچمه 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتیاور  رد  .تسا  هدش  دیکأت  يداصتقا  حیحص  يزیر 

(2) .دوشن ریقف  زگره  دنک ، تیاعر  ار  داصتقا  دوخ  یگدنز  رد  هک  سکره  منک ، یم  نیمضت 

لماع ار  یگدنز  رد  همانرب  نتشادن  ریبدت و  ءوس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرگید  تیاور  رد 

.80 ءایبنا ، - 1
ص 321. ج 4 ، هایحلا ، - 2
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(1) .دنا هدرک  یفرعم  رقف 

موس ناهج  هب  یبرغ  ياهروشک  زا  رقف  رودص 

موس ناهج  هب  یبرغ  ياهروشک  زا  رقف  رودص 

مولع ناسانـشراک  رظن  زا  .تسا  هدـش  لیمحت  اهنآ  هب  اهزرم  يوس  نآ  زا  موس ، ناـهج  ياـهروشک  تیمورحم  رقف و  زا  یّمهم  شخب 
.تسا ریذپانراکنا  مّلسم و  يرما  ناهج  طاقن  ریاس  هب  يراد  هیامرس  ياهروشک  زا  مّروت  رقف و  رودص  يداصتقا ،

ضوع رد  دـنرب و  یم  اـمغی  هب  تمیق  نیرت  لزاـن  اـب  ار  ریقف  ياـهروشک  شزرا  اـب  عباـنم  هیلوا و  داوم  نارگرامعتـسا ، هک  تساـهلاس 
رد یتح  تفن  تمیق  یلیمحت ، گنج  ینایاپ  ياه  لاس  رد  .دنشورف  یم  نانآ  هب  فازگ  تمیق  اب  ار  اهروشک  نیا  زاین  دروم  ياهالاک 
اب نازابناج ، ناگدـنمزر و  زاین  دروم  یجراخ  ياهوراد  ماّیا  نامه  رد  اّما  دوبن ، زین  اه  یتشک  هب  نآ  لاقتنا  جارختـسا و  جراـخم  ّدـح 

.دیسر یم  شورف  هب  روآ  ماسرس  ییاه  تمیق 

ياهروشک رترادلوپ و  زور  هب  زور  یتّیلم ، دنچ  گرزب  ياه  تکرش  يراد و  هیامرس  ماظن  هک  تساه  يرگ  لواپچ  نیمه  رذگهر  زا 
.دنوش یم  رتریقف  موس  ناهج 

نامه تسا ؛ یبرغ  گرزب  ناراد  هیامرـس  يزودـنا  تورث  زا  یـشان  زین  اـم  مدرم  ّتیمورحم  رقف و  زا  يا  هدـمع  شخب  ساـسا  نیا  رب 
داسف و جاور  اب  دـندرب و  جارات  هب  ار  روشک  عبانم  لاوما و  يولهپ ، تموکح  ینالوط  نایلاس  ّیط  هک  يا  هشیپ  تناـیخ  ناـشک  ندرگ 

هلمج زا  رگید ، ياه  مزیناکم  اب  زین  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياه  لاس  رد  دنتشاد و  هاگن  ربخ  یب  ناشیرگ  لواپچ  زا  ار  مدرم  لاذتبا ،
.دنتشاد هاگن  رود  دوخ  ملسم  قوقح  هب  نتفای  تسد  زا  ار  ناریا  تلم  یعیبط ، عبانم  رگید  تفن و  تمیق  نتشاد  هاگن  نییاپ 

ص 321. ج 4 ، هایحلا ، - 1
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اهراک هار 

هراشا

اهراک هار 

ياـه حرط  نآ ، قـقحت  يارب  هدـمآ و  رامـش  هب  تـلود  فادـها  نـیرت  مـهم  زا  یکی  رقف » اـب  هزراـبم   » هتـشذگ هـهد ي  ود  لوـط  رد 
طخ کی  ناونع  هب  ییادزرقف »  » زین هعسوت  موس  مود و  لّوا ، ياه  همانرب  رد  .تسا  هدش  هتشاذگ  ارجا  هلحرم ي  هب  هیهت و  ینوگانوگ 

.تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یساسا  یشم 

رقف و اب  هزرابم  رما  رد  تلود  تیقفوم  مدع  رگنایب  نیا  دنراد و  رارق  رقف  طخ  ریز  روشک  تیعمج  دـصرد  زا 40  شیب  دوجو ، نیا  اب 
.تسا هدش  ارجا  ياه  حرط  رد  رظن  دیدجت  ترورض 

دنم ماظن  دروخرب  و  يرگن » عماج   » ددص رد  دیاب  هعماج ، هرهچ ي  زا  رقف  رابغ  درگ و  ندودز  يارب  دندقتعم  ناسانشراک  زا  يرایسب 
، يدعب کت  اه  همانرب  لمع  رد  اّما  تسا ، هتفر  نخس  ییادزرقف  هعماج  حرط  زا  هک  دنچره  هتـشذگ ، رد  .دوب  رقف  زورب  للع  یمامت  اب 

تیعـضو تسیاب  یم  هک  یلاح  رد  لاثم  يارب  تسا ؛ هدش  تلفغ  لماوع  زا  یخرب  حالـصا  زا  دـنا و  هدـش  ارجا  گنهامهان  یلاعفنا و 
يارب اهنت  يدعب  کت  هتفرگ  تروص  ياه  تکرح  دنوش  تیوقت  حالـصا و  رگیدکی  اب  ماگمه  فرـصم ، عیزوت و  دـیلوت ، شخب  هس 

هب فوطعم  نیلوؤسم  تمه  یلیمحت  گـنج  راوشد  ینـالوط و  اتبـسن  نارود  رد  ینعی  دـنا ؛ هدوب  شخب  کـی  رد  تبثم  لوحت  داـجیا 
روشک يدیلوت  ماظن  یهدناماس  يارب  ینادنچ  تصرف  هدوب و  مدرم  يرورض  ياه  يدنمزاین  رگید  یـساسا و  ياهالاک  عیزوت  هیهت و 

.دنا هتشادن 

اه هنارای  یجیردت  فذح  يزاس و  یـصوصخ  لیدعت _  تسایـس  يریگ  یپ  هعـسوت و  ياه  همانرب  يارجا  گنج ، زا  سپ  نارود  رد 
نیا هک  اجنآ  زا  اّما  دش ، دیلوت  زین  يرتدیدج  تالوصحم  الاک ، تیفیک  ءاقترا  رب  هوالع  تخاس و  لوحتم  ار  روشک  يدـیلوت  ماظن  _ 

زا یکدنا  هورگ  رایتخا  رد  اهنت  دیلوت  دشر  زا  لصاح  دمآ  رد  تفرگ ، ماجنا  يراد  هیامرس  داصتقا  زکرمتم  ياهوگلا  بلاق  رد  لّوحت 
هب اهدمآرد  عیزوت  ماظن  رب  دیلوت ، دشر  هوحن ي  نیا  عقاو  رد  ینعی  تفرگ ؛ رارق  گرزب  ناراد  هیامرس 
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.درک رت  قیمع  هعماج  رد  ار  یتاقبط  فاکش  تشاذگرثا و  ریذپ  بیسآ  تاقبط  نایز 

دز مه  رب  ار  هعماج  فرـصم  شخب  رب  مکاح  لداعت  مظن و  یفرـصم ، طلغ  ياهوگلا  جیورت  یناگرزاب و  بسانمان  تاغیلبت  نینچ  مه 
رد  (1) رالد درایلیم  هقباس ي 2/25  یب  زرم  هب  ار  روشک  تادراو  یتلود ، شخب  رد  ییارگ  لّـمجت  فارـسا و  هنماد ي  شرتسگ  اـب  و 

.دناسر لاس 1370 

لابند هب  یهجوت  لباق  درواتـسد  رقف ، زورب  يداصتقا  لماوع  اب  يدـعب  کت  هزرابم ي  دـهد  یم  ناشن  زین  اهروشک  ریاـس  ياـه  هبرجت 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  مادرتن  هاگشناد  زا  نوسیماج  روسفورپ  .تشاد  دهاوخن 

هـشیمه .تسا  هدشن  یناگمه  عفانم  شیازفا  هب  رجنم  اموزل  دشر  نیا  یلو  هتفای ، شیازفا  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  يداصتقا  دشر  »
گرم و نازیم  شهاک  یگدنز ، هب  دیما  دوبهب  شزومآ ، تشادهب ، اذغ ، ریظن  یتامدخ  اهالاک و  هب  یـسرتسد  ناکما  شیازفا  اب  دشر 

صلاخان دـیلوت  شیازفا  ناتـسکاپ ، ریظن  هعـسوت  لاح  رد  ياـهروشک  یخرب  رد  عقاو  رد  .تسا  هدوبن  هارمه  يداوس  اـب  شیازفا  ریم و 
لاح رد  ياهروشک  هبرجت ي  .تسا  هدوب  هارمه  هیذغت ، تیعـضو  دوبهب  مدع  يداوساب و  نازیم  شهاک  رقف ، هنماد ي  شیازفا  اب  یّلم 

(2) «. تشاد رود  رظن  زا  ناوت  یمن  ار  اهدمآرد  عیزوت  هک  تسا  هتخومآ  ییاکیرمآ  نانادداصتقا  هب  هعسوت 

دیلوت زا  تیامح 

هراشا

دیلوت زا  تیامح 

هرهب زا  عنام  يدیلوت ، ناوت  فعـض  .دنیآ  یم  باسح  هب  رقف  زورب  لیالد  زا  يدـیلوت  ناوت  فعـض  هلمج  زا  يداصتقا ، ياه  ییاسران 
عبانم و زا  بسانم  يرادرب 

هامرذآ 75. یمالسا ، ياروش  سلجم  هب  لاس 76  هجدوب ي  هئارا  ماگنه  هب  یناجنسفر  یمشاه  مالسالا  تجح  قطن  - 1
ص 75. هام 75 ، يد  لّوا ، پاچ  یناگرزاب ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  رقف ، يداصتقا  یسررب  لیلحت و  - 2
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.دوش یم  يراکیب  یگدنام و  بقع  رقف ، بجوم  هدش و  تاناکما 

، روشک دـّلوم  تامدـخ  يزرواشک و  تعنـص ، شخب  رد  كرحت  داجیا  يدـیلوت و  ناوت  يزاسزاب  لـضعم ، نیا  حالـصا  عفر و  يارب 
رد اریز  دوب ، دـهاوخ  ریذـپ  ناکما  يدـیلوت ، ياههاگنب  ناگدـننکدیلوت و  زا  هدرتسگ  تیامح  اب  اـهنت  يزاـسزاب  نیا  .تسا  يرورض 
هب رداق  تلود ، تیامح  نودب  ام ، ياپون  عیانص  یتّنـس و  يزرواشک  تسا ، نتفرگ  لکـش  لاح  رد  یناهج  داصتقا  هک  ینونک  طیارش 

.دنتسین مزال ، هدوزفا ي  شزرا  بسک  یللملا و  نیب  ياهرازاب  رد  رثؤم  روضح  ناهج و  يدیلوت  ياه  بطق  اب  تباقر 

.دزاس یم  ناشنرطاخ  ار  ناگدننکدیلوت  زا  تلود  هبناج ي  همه  تیامح  ترورض  دیلوت ، شخب  ددعتم  تالکشم  رگید  يوس  زا 

دیلوت شخب  هبذاج ي  شیازفا 

دیلوت شخب  هبذاج ي  شیازفا 

دیاب هک  یّلم  ياه  هیامرس  زا  يا  هدمع  شخب  يزاب ، لالد  تالماعم و  يراجت ، ياه  تیلاعف  ندوب  روآدوس  لیلد  هب  رـضاح  لاح  رد 
.تسا هدـش  ینیمزریز  يداصتقا  ياه  تیلاعف  بذاک و  لغاشم  بذـج  دـش ، یم  هنیزه  يدـیلوت  ياه  هاگنب  يزادـنا  هار  هنیمز ي  رد 

ياه کناب  ای  يراجت  يدیلوت و  زکارم  دازآ ، قطانم  رد  هتفای و  لاقتنا  اهزرم  زا  جراخ  هب  اه  هیامرس  زا  يرگید  شخب  نیا ، رب  هوالع 
.تسا هدش  سیسأت  اهروشک  رگید 

دیلوت شخب  هب  ار  نادرگرس  درخ و  ياه  هیامرس  ریاس  زین  اه و  هیامرس  عون  نیا  مزال ، تادیهمت  ذاختا  اب  دیاب  تلود  طیارـش  نیا  رد 
.تسا يرورـض  يراـجت  ياـه  تاـیلمع  عیزوت و  شخب  رب  رت  يدـج  لرتنک  تراـظن و  مهم ، فدـه  نیا  ققحت  يارب  .دـنک  تیادـه 

.دنا هتخادرپ  يرتمک  رایسب  تایلام  اّما  هدرب  يرتشیب  دوس  دیلوت ، شخب  هب  تبسن  روشک  يراجت  یعیزوت و  ياه  شخب  هتشذگرد 

رارق ناراد  هیامرـس  هجوت  دروم  ناـهگان  نیمز  زرا و  ـالط ، دـننام  اـهالاک  یـضعب  هدرتسگ ي  شورف  دـیرخ و  يدراوم  رد  نینچ  مه 
ندز بیج  هب  ببس  هتفرگ و 
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.تسا هدش  نانآ  يوس  زا  هبش  کی  ناوارف و  ياهدوس 

يارجا يریگ و  یپ  اتـسار  نیا  رد  .دوش  یم  یقطنمریغ  دـنور  نیا  موادـت  زا  عنام  عیزوت  شخب  رت  يدـج  لرتنک  تراظن و  کـش  یب 
يا هدننک  نییعت  شقن  اهالاک ، شورف  دیرخ و  يراصحنا  ياه  هکبـش  ندمآ  دیدپ  زا  يریگولج  زین  و  يداصتقا » دـک   » حرط رت  قیقد 
هژیو هب  اه ، هناسر  حیحـص  تاغیلبت  نینچ  مه  .تشاد  دـهاوخ  اهنآ  يروآدوس  ندـش  لداعتم  يراجت و  ياه  تیلاـعف  یهدـناماس  رد 

زا ار  اهنآ  دنک و  تیاده  دیلوت  ياه  هصرع  رد  يراذگ  هیامرـس  يوس  هب  ار  كدنا  ياه  هیامرـس  نابحاص  دـناوت  یم  امیـس ، ادـص و 
.دراد زاب  ینیمزریز  يداصتقا  ياه  تیلاعف  ماجنا 

یتالیهست ياهانگنت  عفر 

یتالیهست ياهانگنت  عفر 

.تسا راوشد  رایسب  ناگدننکدیلوت  يارب  یکناب ، ياه  ماو  یلام و  تالیهست  هژیو  هب  یتلود ، تالیهست  زا  هدافتسا  ینونک  طیارـش  رد 
زا هداشگ  يور  اب  زین  اه  هبعـش  ناریدـم  دنتـسه و  ناگدـننکدیلوت  هب  تالیهـست  هیارا ي  هب  فظوم  اه  کـناب  ینوناـق  ظاـحل  زا  هتبلا 

هکلب تسین  ناگدننکدیلوت  زا  تیامح  دتفا  یم  قافتا  لمع  رد  هک  هچ  نآ  اما  دننک ، یم  لابقتـسا  اه  هناخراک  اه و  هاگراک  نابحاص 
.تساه کناب  عفانم  نیمأت  اهنت 

ياهدادرارق نینچ  ایند  ياج  چیه  رد  اما  .دـننک  یم  اضما  تکراشم  دادرارق  نانآ  اب  ناگدـننکدیلوت ، هب  ماو  تخادرپ  يارب  اه  کناب 
ره رد  رگید  کیرش  دشاب و  هدننکدیلوت  يارب  اه  نایز  ررض و  تالکشم و  تامحز ، مامت  هک  درادن  جاور  يا  هبناج  کی  یتکراشم 

.دنک بلط  ار  دوخ  هدش ي  نیمضت  دوس  اهنت  یتیعضو ، طیارش و 

نتفرگ اب  هک  تسا  ناگدـننکدیلوت  هب  ماو  تخادرپ  يارب  اه  کناب  دایز  رایـسب  يریگ  تخـس  دراد  بجعت  ياج  هچ  نآ  لاح  نیا  اـب 
نیا نکشرمک  ياهدوس  زین  نایاپ  رد  دریگ و  یم  تروص  ماو _  نازیم  لصا  رباربود  ات  هاگ  نیگنس _  ياه  هقیثو  ناوارف و  كرادم 

ماهبا و زا  يا  هلاه  رد  ار  ناگدننکدیلوت  هدنیآ ي  هک  تسا  حرطم  اه  ماو 

ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  www.Ghaemiyeh.comتاحالطصا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:39

.درب یم  ورف  ینارگن 

یعقاو و کیرـش  دیاب  اه  کناب  ینعی  دروآ ؛ لمع  هب  ار  یعقاو  تیامح  دیلوت  زا  ناوت  یم  اهدرکلمع  طیارـش و  نیا  ندرک  ضوع  اب 
نینچ مه  .دنوش  میهـس  هدننکدیلوت  نایز  دوس و  رد  دننک و  رت  ناسآ  ار  ماو  تخادرپ  طیارـش  .دنـشاب  ناگدـننکدیلوت  زوسلد  یماح 
نیمأت يارب  يا  هژیو  يدیلوت  ياه  حرط  دیاب  زین  هاگ  دراد ، تدم  زارد  يراذگ  هیامرس  هب  زاین  اهالاک ، یضعب  دیلوت  دراوم  یخرب  رد 

رد .درادن  نآ  نایرجم  يارب  ینادـنچ  دوس  يداصتقا ، رظن  زا  هک  دوش ، ارجا  مورحم  يا  هقطنم  رد  لاغتـشا  داجیا  ای  روشک  یلم  عفانم 
.دننک نییعت  ناگدننکدیلوت  اب  تکراشم  يارب  ار  يرت  ناسآ  طباوض  دنروآ و  لمع  هب  يرتشیب  يراکمه  دیاب  اه  کناب  دراوم  نیا 

یگنهرف یملع و  ياه  تیامح 

یگنهرف یملع و  ياه  تیامح 

یملع و تیامح  يدـیلوت _  ياهوگلا  اه و  هویـش  عیانـص  اـهرازبا ، يزاـسون  هنیهب و  روشک _  يدـیلوت  ماـظن  رد  لّوحت  داـجیا  يارب 
رایـسب دیلوت ، دـنیآرف  رد  یّنف  شناد  یهاگآ و  تاعالطا ، شقن  هزورما  اساسا  .تسا  يرورـض  اه  هناخراک  اههاگراک و  زا  یگنهرف 

زا هک  دریگ ، یم  ماجنا  اه  هنیزه  شهاک  تالوصحم و  تیفیک  ياقترا  يارب  رتشیب  یناسر  عالطا  شیامزآ و  قیقحت ، هتفای و  شیازفا 
تـسد رد  ار  یتآ  ياه  ههد  رد  تردـق  رترب  ياهرازبا  نازادرپ ، هیرظن  یخرب  هک  اـجنآ  اـت  .تسا  هدـش  رادروخرب  نادـنچود  یتیمها 

.دنهد یم  ربخ  يروآ  نف  مولع و  هزوح ي  رد  هدرتسگ  ياه  گنج  زا  دنناد و  یم  ماگنه  هب  دمآراک و  تاعالطا  هب  نتفای 

، تردـق رترب  رازبا  نیا  هب  نتفای  تسد  يارب  دـهد  یم  لیکـشت  ار  ناـش  یگدـنز  ياـنبریز  داـصتقا ، هک  یبرغ  ياـهروشک  نونکا  مه 
دیلوت بیکرت و  دـیدج  ياه  لومرف  تالداعم و  تقرـس  هنیمز و  نیا  رد  تیلاعف  هب  ار  دوخ  یـسوساج  ياه  ناـمزاس  ناوت  زا  یـشخب 

.دنا هداد  صاصتخا  اهروشک  رگید  یشهوژپ  يدیلوت و  زکارم  زا  اهالاک 

زاس و نیا  هلمج ي  زا  .دراد  رت  یقطنم  نئمطم و  ییاهراک  زاس و  هب  زاین  ناگدـننکدیلوت  زا  یگنهرف  یملع و  تیامح  اـم  روشک  رد 
نیب رت  کیدزن  طابترا  داجیا  اهراک 
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يارب مه  ار  يا  هیوسود  عفانم  طاـبترا ، نیا  تیوقت  میکحت و  .تسا  یهاگـشناد  یـشهوژپ و  یملع ، عماـجم  يدـیلوت و  ياـه  هاـگنب 
.تشاد دهاوخ  لابند  هب  نارگ  شهوژپ  يارب  مه  ناگدننکدیلوت و 

ياه هنیزه  تخادرپ  ناوت  يزرواشک ) شخب  رد  هچ  تعنـص و  شخب  رد  هچ   ) يدـیلوت زکارم  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  زا  نیا  رب  هوالع 
ناققحم و زا  تیامح  هژیو و  ياه  هجدوب  صاصتخا  اب  دـیاب  تلود  دـنرادن ، ار  يروآون  يارب  يراذـگ  هیامرـس  یـشهوژپ و  نیگنس 

.دزاس مهارف  ار  اه  يروآون  نیا  هنیمز  نردم ، ياه  هاگشیامزآ  يزادنا  هار  ای  نارکتبم 

شخب نیلغاش  هب  يرتشیب  تالیهست  هدش ، هتـشادرب  یناسر  عالطا  ياه  هکبـش  شرتسگ  يارب  ییاه  ماگ  هتـشذگ  لاس  دنچ  یط  هتبلا 
تالدابم هعسوت ي  ناناگرزاب و  ياه  يدنمزاین  نیمأت  بوچراچ  رد  تالیهست  نیا  يریگ  تهج  اما  تسا ، هدش  هیارا  يداصتقا  ياه 

رد يدربراک  تاعالطا  هب  زیچره  زا  شیب  ناگدـننکدیلوت  .درادـن  دـیلوت  شخب  اب  یکیدزن  طابترا  هدوب و  جراـخ  ناـهج  اـب  يراـجت 
شهوژپ و قیرط  زا  اهنت  تاعالطا  هنوگ  نیا  دنراد و  جایتحا  اهالاک  يراد  هگن  يدنب و  هتسب  دیلوت ، یحارط  متسیس  حالصا  هنیمز ي 

.دنیآ یم  تسد  هب  شیامزآ 

راک نوناق  حالصا 

راک نوناق  حالصا 

هاگدـید زا  .تسا  راک  نوناق  حالـصا  دوش  هتـشادرب  دـیاب  روشک  يدـیلوت  ماـظن  رد  لّوحت  داـجیا  ياتـسار  رد  هک  يرگید  مهم  ماـگ 
هزیگنا ي نایامرفراک ، هب  هتـساوخان  ياه  هنیزه  لیمحت  اب  درادـن و  يدـیلوت  يریگ  تهج  راک  یلعف  نوناق  ناسانـشراک ، زا  يرایـسب 

.دنک یم  فیعضت  رتشیب  يراذگ  هیامرس  يارب  ار  نانآ 

اجنآ زا  رـضاح  لاح  رد  .دوش  میظنت  نیفرط  تیاضر  هیاپ ي  رب  دیاب  نایامرف  راک  نارگراک و  نیب  راک  دادرارق  زین  یهقف  ماکحا  قبط 
هب اهنآ  دـیامن ، یمن  نیمأت  ار  نانآ  یعقاو  تیاضر  دـنک و  یم  لیمحت  ناـیامرفراک  هب  ار  يا  هتـساوخان  ياـه  هنیزه  راـک ، نوناـق  هک 

.دنهد یم  اهدادرارق  نیا  ياضما  هب  نت  رابجا 
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.تسین روشک  يرگراک  هعماج ي  تالکـشم  لح  هار  نارگراک  هب  یفاضا  ياـیازم  قوقح و  تخادرپ  هب  ناـیامرفراک  نتخاـس  راداو 
یعقاو هنیزه ي  شهاک و  ار  یناسنا  يورین  يرو  هرهب  تسا ، هداد  ناشن  هتـشذگ  لاـس  دـنچ  هبرجت ي  هک  هنوگ  ناـمه  درکیور  نیا 

.دهد یم  شیازفا  ار  دیلوت 

؛ دننک اضما  ار  راک  ياهدادرارق  لماک  تیاضر  اب  امرفراک ، رگراک و  نآ  رد  هک  درک  تکرح  یتمس  هب  دیاب  راک  نوناق  حالصا  يارب 
ياه تصرف  رگا  .تسا  یفاک  یلغـش  ياـه  تصرف  دوجو  راـک و  یمومع  طیارـش  زا  رثأـتم  هراومه  نارگراـک  تیاـضر  حطـس  هتبلا 

زا نتساک  اب  دناوت  یم  تلود  رضاح  لاح  رد  .دنهد  یم  تیاضر  دمآرد  مک  راوشد و  راک  عون  ره  هب  نارگراک  دشاب  دودحم  یلغش 
دیاب رما  نیا  ققحت  يارب  .دریگب  هدـهعرب  دوخ  ار  اه  تیلوؤسم  نیا  زا  یـشخب  نارگراک ، لابق  رد  نایامرفراک  تیلوؤسم  اـه و  هنیزه 

.دوش ارجا  يرت  ناسآ  طباوض  اب  يراکیب  همیب  دبای و  میمعت  یعامتجا ، نیمأت  نوناق 

تورث عیزوت  نالک  ياهوگلا  حالصا 

تورث عیزوت  نالک  ياهوگلا  حالصا 

حطس نیرتالاب  ضیعبت )  ) تورث هنالداعان ي  عیزوت  .تسا  هعماج  رد  رقف  شیادیپ  لیالد  نیرت  یـساسا  زا  تورث ، هنالداعان ي  عیزوت 
یم رقف  هایـس  كاخ  هب  ار  مدرم  زا  يدایز  هورگ  ضوع  رد  دروآ  یم  ناـغمرا  هب  كدـنا  یهورگ  يارب  ار  يّداـم  يدـنم  هرهب  هاـفر و 

.دوش یم  رجنم  یتسدگنت  رقف و  زورب  هب  زین  دمآرد  رپ  هتفرشیپ و  عماوج  رد  یّتح  ضیعبت ، دوجو  .دناشن 

ياه تسایـس  راتخاس و  نتخاس  لداعتم  تورث و  عیزوت  نالک  ياهوگلا  حالـصا  رقف ، اب  هزرابم  ِیلـصا  ياهراک  هار  زا  یکی  نیاربانب 
رگا هک  درک  شومارف  دـیابن  .دوش  یناـگمه  يّداـم ، يرادروخرب  هاـفر و  زا  ینّیعم  حطـس  هک  يا  هنوـگ  هب  تسا ؛ هجدوـب  صیـصخت 

رد  ) .دـش دـهاوخن  رقف  عفر  بجوم  روشک  يدـیلوت  ماظن  رد  لّوحت  اهنت  دوشن  حالـصا  هجدوب ، صیـصخت  تورث و  عیزوت  ياـهوگلا 
( دمآ دهاوخ  یبلاطم  ضیعبت »  » ناونع لیذ  يدعب و  ياه  شخب  رد  راک  هار  نیا  اب  طابترا 
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یفرصم ياهراتفر  وگلا و  يزاس  هنیهب 

هراشا

یفرصم ياهراتفر  وگلا و  يزاس  هنیهب 

شهاک ار  یمومع  هافر  حطس  یفرصم ، طلغ  راتفر  وگلا و  جاور  .دراد  دوجو  میقتسم  طابترا  هافر » حطس   » و فرـصم » هوحن ي   » نیب
.دوش یم  تیمورحم  رقف و  بجوم  هداد ،

رازبا و دـنمزاین  روشک  یفرـصم  ماظن  يزاس  هنیهب  .درک  هنیهب  حالـصا و  ار  فرـصم  تیعـضو  دـیاب  ازرقف  لـماع  نیا  اـب  هلباـقم  يارب 
ینامزاس یعامتجا و  يدرف ، یگدنز  داعبا  همه ي  هدوب ، هدرتسگ  رایسب  یفرـصم  ياهراتفر  هنماد ي  اریز  تسا ، ینوگانوگ  تامادقا 

.دریگ یم  رب  رد  ار  مدرم 

غیلبت داشرا و 

غیلبت داشرا و 

نتخاس انـشآ  يارب  ناوت  یم  رازبا  نیا  زا  .تسا  یمومع  ياه  تیـساسح  یهاگآ و  حطـس  شیازفا  يارب  هنادنمرنه  یتکرح  تاغیلبت ،
، یمالسا گنهرف  رد  .درک  هدافتسا  یقطنمریغ ، فرـصم  هنوگره  ندرک  یفرعم  شزرادض  ریذبت و  فارـسا و  راب  نایز  راثآ  اب  مدرم 

.تسا هدمآ  رامش  هب  مهم  يا  هفیظو  يور ، هدایز  زا  زیهرپ  و  تعانق »  » هب رمتسم  هیصوت ي  رکذت و 

يرو و هرهب  ءاقترا  يارب  شالت  ای  ندرک » فرـصم  حیحـص   » هکلب تسین  عبانم  الاک و  زا  هدافتـسا  مدع  تضایر و  يانعم  هب  تعانق » »
يداصتقا دودـحم  عبانم  يورزره  زا  يریگولج  هدافتـسا و  تعانق ، هب  توعد  .تسا  يداصتقا  دودـحم  عباـنم  يورزره  زا  يریگولج 

رد يربهر  مظعم  ماقم  .دنک  یم  لیدبت  یعامتجا  یگنهرف و  یـشزرا  هب  ار  عبانم  اهالاک و  زا  هنیهب  هدافتـسا  تعانق ، هب  توعد  .تسا 
: دنیامرف یم  هراب  نیا 

.مناوخ یم  ارف  تعاـنق  هب  هکلب  منک ، یمن  توعد  تضاـیر  هب  ار  ناریا  تلم  نم  .دـنریگب  يّدـج  ار  ییوـج  هفرـص  هلأـسم  دـیاب  همه 
ار روشک  يداصتقا  لاور  یگدنز و  دنک و  نیمأت  تعانق  اب  ار  دوخ  هدنیآ  دناوت  یم  هک  يدنمدرخ  ناسنا  تعانق  هنازارفارـس ، تعانق 

ار حیحص  ریبادت  دناوتب  ات  دنک  یم  کمک  نیلوؤسم  هب  لیهست و 
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(1) .دننک لامعا  تکلمم  هرادا ي  راک  رد 

زا هنیهب  هدافتسا ي  تعانق و  گنهرف  يایحا  ياتسار  رد  اهنت  هن  اه ، هناسر  یناگرزاب  تاغیلبت  يریگ  تهج  رضاح  لاح  رد  هنافـسأتم 
یمومع يوگلا  تمالس  هب  یجراخ ، هاگ  یتافیرشت و  يرورضریغ ، ياهالاک  فرصم  هب  مدرم  قیوشت  اب  هکلب  تسین ، اهالاک  عبانم و 

.دنهد یم  قوس  رازاب  زور  ياهدم  زا  يوریپ  یبلط و  لّمجت  ییارگ ، فرصم  تمس  هب  ار  هعماج  دننز و  یم  همطل  فرصم 

تبثم ياه  صخاش  ناونع  هب  ار  ریز  ياه  كالم  ناوت  یم  فرـصم ، ملاـس  يوگلا  رارقتـسا  یناـگرزاب و  تاـغیلبت  یهدـناماس  يارب 
: دومن نآ  هب  قیوشت  ار  مدرم  درک و  حرطم  اهالاک 

رد  ) و دشاب ، بسانم  نآ  تمیق  دـشابن ، یتالمجت  هدوب و  زاین  دروم  يرورـض و  دـشاب ، ماود  اب  دـشاب ، هدـش  دـیلوت  روشک  لخاد  رد 
هتـشادن نایز  ینامـسج  تمالـس  تسیز و  طیحم  يارب  دشاب و  هدش  هیهت  یعیبط  داوم  زا  یـشیارآ ) یتشادـهب و  ییاذـغ ، داوم  دروم 

.دشاب

فرصم راب  کی  ياهالاک  ای  تسا ، هدمآ  رامش  هب  اهالاک  يارب  ّتیزم  یعون  ندوب ، یجراخ  هک  تسا  یگنهرف  فعـض  زا  کش  یب 
یـشورفرخف لماع  تمیق ، نارگ  ياـهالاک  فرـصم  هتفرگ و  رارق  هدرتسگ  هدافتـسا ي  دروم  دـننک ، یم  هدولآ  ار  تسیز  طـیحم  هک 

مدرم یتنـس  یعیبط و  ییاذـغ  داوم  نیزگیاج  اهازتیپ ، يزتناف و  نان  ینیریـش ، عاونا  یعیبطریغ و  ییاذـغ  داوم  فرـصم  ای  هدـیدرگ و 
.تسا هدش 

یناسر عالطا  شزومآ و 

یناسر عالطا  شزومآ و 

رد رکـش  ناگدـننکدراو  نیرت  هدـمع  زا  ناریا  لاثم  يارب  تسا ؛ یفرـصم  طـلغ  ياـهراتفر  زورب  بجوم  یهاـگآان  دراوم ، یخرب  رد 
تادراو لاس 1375  رد  .تسا  ناریا  دیرخ  نازیم  زا  رثأتم  هراومه  لوصحم  نیا  یناهج  تمیق  تسا و  ناهج  حطس 

.1/1/77 يربهر ، مظعم  ماقم  يزورون  مایپ  - 1
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يدیلوت رکش  دصرد  ات 2  اّما 3/1  .دش  دیلوت  لخاد  رد  رکش  نت  رازه  لاس 647  نیا  رد  نینچ  مه  .دیسر  نت  رازه  زرم 950  هب  رکش 
هنالاس دنق ، ياج  هب  رکش  فرـصم  ینیزگیاج  اب  هدش  ماجنا  تابـساحم  ساسا  رب  .دوش  یم  عیاض  دنق ، هب  لیدبت  هلحرم ي  رد  روشک 

(1) .دش دهاوخ  ییوج  هفرص  ناموت  درایلیم   13

شزرا هک  نیا  نمـض  دـسر ؛ یمن  رظن  هب  یقطنم  نادـنچ  رکـش ، دـنق و  هب  راوناخ  هنیزه ي  زا  یهجوت  لباق  مهـس  صاصتخا  ًـالوصا 
هداد اهراوناخ  هب  مزال  ياه  شزومآ  دیاب  هنیمز  نیا  رد  اذل  .تسا  دنق  زا  رت  یتشادهب  رکـش ، فرـصم  ناسکی و  رکـش  دنق و  ییاذـغ 

رتدیفم تمالس  يارب  دوب ، موسرم  رتشیب  هتـشذگ  رد  هک  ...و ) توت  شمـشک ، امرخ ،  ) یعیبط ياهدنق  فرـصم  رگید  يوس  زا  .دوش 
.داد رارق  یمومع  هیذغت  يوگلا  رد  ار  اهنآ  ناوت  یم  تسا و 

تاکن زین  ناگدـننکدیلوت  هب  دـیاب  يرایـسب  دراوم  رد  هکلب  تسین  ناگدـننک  فرـصم  هژیو ي  اـهنت  یناـسر ، عـالطا  شزومآ و  هتبلا 
هب نان  روآ  ماسرس  تاعیاض  زا  یـشخب  نونکا  مه  .دنک  یم  کمک  الاک  هنیهب ي  فرـصم  هب  اهنآ  تیاعر  هک  داد  شزومآ  ار  یمهم 

هوحن ي رب  دـناوت  یم  ناگدـننکدیلوت  شزومآ  زین  یکدـی  تاـعطق  یتعنـص و  ياـهالاک  دروـم  رد  .تسا  نآ  بساـنمان  تخپ  لـیلد 
.دشاب رثؤم  فرصم 

يزاسوگلا يزیر و  همانرب 

يزاسوگلا يزیر و  همانرب 

نیا .تسا  هعماج  رد  اهنآ  جاور  يارب  يزاس  هنیمز  هژیو و  یفرـصم  ياه  لدـم  ای  حرط  هیهت ي  يانعم  هب  يزاـسوگلا  يزیر و  هماـنرب 
يارب هـک  ییاـهوگلا  .دراد  يرتـشیب  ترورــض  تشادـهب ، يژرنا و  لـقن ، لـمح و  نکــسم ، هیذــغت ، كاـشوپ ، شخب  رد  تـکرح 

، یتسیز هداس  ییافکدوخ ، نوچ  ییاهرایعم  اب  دـیاب  دوش  یم  جـیورت  هیهت و  اه ، شخب  نیا  رد  مدرم  یفرـصم  ياهراتفر  یهدـناماس 
.دشاب هتشاد  میقتسم  طابترا  مدرم  ینید  گنهرف  یناور و  شیاسآ  نیمأت 

دنفسا 77. هرامش ي 139 ، یناگرزاب ، ياه  یسررب  همانهام ي  - 1
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هدهعرب ار  يزاسوگلا  يزیر و  همانرب  ینعی  مهم  تیلوؤسم  نیا  ماجنا  فرصم ، يوگلا  نییعت  یسررب و  یلاع  ياروش  رضاح  لاح  رد 
ترورض رب  روکذم  ياروش  هک  یطیارش  رد  اریز  تسا  هتـشادن  لابند  هب  یمهم  درواتـسد  اروش ، نیا  ياه  شالت  لمع  رد  هتبلا  .دراد 

ره یتلود ، شخب  رد  فرـصم  تیعـضو  اما  .دنک  یم  دـیکأت  یلخاد  تالوصحم  زا  هدافتـسا  ییارگ و  لمجت  زا  زیهرپ  یتسیز ، هداس 
ماظن لرتنک  يارب  يا  هنیمز  دراد و  همادا  ناـنچ  مه  روشک  لـخاد  هب  جراـخ  زا  قاـچاق  ياـهالاک  لیـس  دوش و  یم  رت  ناـماسبان  زور 

.تسا هدنامن  یقاب  هعماج ، یفرصم 

: تسا يرورض  ریز  روما  ماجنا  هنیمز ، نیا  رد  تیقفوم  يارب 

.دوش جیورت  هیهت و  کیژتارتسا ، یساسا و  ياهالاک  فرصم  هژیو  هب  فرصم ، يارب  ینیون  ياهوگلا  _ 

.دوش لیدعت  حالصا و  رتشیب ، تیدج  تقد و  اب  یتلود ، شخب  رد  یفرصم  ياهراتفر  _ 

يزاسدودحم دروخرب و 

يزاسدودحم دروخرب و 

یبلس ياهراک  هار  زا  هدافتسا  شخب ) یهاگآ  هدنزاس و  تامادقا   ) یباجیا ياهراک  هار  رب  هوالع  روشک ، یفرصم  ماظن  حالـصا  يارب 
.تسا يرورض  زین  فرصم ) لاکشا  زا  یضعب  يزاسدودحم  دروخرب و  )

لرتنک شهاک و  يارب  بآ  نامزاس  لاثم  يارب  دنا ؛ هداد  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یتامادقا  یتلود  ياه  نامزاس  زا  یخرب  رـضاح  لاح  رد 
باعشنا هاگ  يدعاصت ، وحن  هب  اه  تمیق  هبـساحم  رب  هوالع  دنک و  یم  دروخرب  فرـصمرپ  نیکرتشم  اب  یتایح ، يالاک  نیا  فرـصم 

.دنک یم  عطق  زین  ار  نانآ 

نونکا مه  لاثم  يارب  دشاب ؛ دیفم  زین  رگید  ياهالاک  یخرب  هیور ي  یب  فرـصم  اب  دروخرب  رد  تامادقا  هنوگ  نیا  دـسر  یم  رظن  هب 
نارفک فارسا و  نیا  .دننک  یم  عیاض  ار  نان  يدایز  ریداقم  هنازور  اه  ناگداپ  اه و  ناتسرامیب  اه ، هاگـشناد  يرادا ، زکارم  زا  یخرب 

ماجنا تلود  ناسرزاب  نارومأم و  مشچ  لباقم  رد  تمعن 
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، یفرـصم طلغ  ياهراتفر  عون  نیا  اب  دروخرب  نیرت  هداس  .دریگ  یمن  تروص  اـهنآ  يزاسدودـحم  يارب  یتکرح  چـیه  اـما  دوش ، یم 
.تسامیس ادص و  هژیو  هب  يربخ ، ياه  هناسر  يوس  زا  روکذم  ياه  هاگتسد  یناسر  نایز  نازیم  مان و  ياشفا 

رارما الاک  قاچاق  قیرط  زا  مدرم  زا  يا  هدع  هک  تسا  تسرد  .دسر  یم  رظن  هب  يرورـض  تامادـقا  نیا  زین  الاک  قاچاق  اب  طابترا  رد 
جاور نارگراک و  يراکیب  اه و  هناخراک  یلیطعت  یلم و  داصتقا  هب  ندروخ  هبرـض  تمیق  هب  نانآ  درکلمع  نیا  اما  .دـننک  یم  شاـعم 

، تسا هدرک  هلأـسم  نیا  يریگ  یپ  لوؤسم  ار  تاـعالطا  ترازو  تلود ، رـضاح  لاـح  رد  .دوش  یم  ماـمت  یگنهرف  ياـهداسف  عاوـنا 
.دوش لح  یبسانم  لکش  هب  راد  هشیر  یساسا و  لضعم  نیا  دیاش 

یگنهرف ماظن  يزاسون  حالصا و 

هراشا

یگنهرف ماظن  يزاسون  حالصا و 

نیا رب  .تسا  یمومع  تشیعم  تیعـضو  اب  یگنهرف  لماوع  هدرتسگ ي  قیمع و  طاـبترا  رگناـیب  ینید  تاـیاور  تاـیآ و  رد  شاـکنک 
شقن زا  نینچ  مه  رما  نیا  .درک  وجتـسج  هعماـج  یگنهرف  ماـظن  يزاـسزاب  حالـصا و  رد  دـیاب  ار  يزور  قزر و  ياـه  جـنگ  ساـسا 

یم رب  هدرپ  مدرم  یتشیعم  تیعضو  دوبهب  ای  ییاسران  رد  امیس  ادص و  هلمج  زا  روشک  یغیلبت  یگنهرف ، ياه  هاگتـسد  زاس  تشونرس 
.دوش یم  هراشا  اهراک  هار  نیا  زا  یخرب  هب  تمسق  نیا  رد  .دراد 

یبهذم تاشیارگ  تیونعم و  جیورت 

یبهذم تاشیارگ  تیونعم و  جیورت 

، درک وجتـسج  دیابن  يدام  ياهرازبا  اه و  هویـش  رد  افرـص  ار  اه  یناماسبان  تالکـشم و  همه ي  لح  دـیلک  ینید ، هعماج ي  کی  رد 
هعماج حطـس  رد  اهنآ  جـیورت  يارب  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  اهرازبا  نیا  رانک  رد  زین  تاـیونعم  هب  درکیور  اـعد و  رکذ و  هکلب 
تیاعر اعد و  رکذ و  ندـناوخ  ماکحا ، هب  يدـنب  ياپ  اوقت ، نامیا ، هک  تسا  ملـسم  دـقتعم ، ناملـسم  کـی  يارب  .دوش  يزیر  هماـنرب 

.تسا رثؤم  ناسنا  يزور  قزر و  شرتسگ  رد  تسا  هدش  نایب  ینید  میلاعت  رد  هک  رگید  فیرظ  تاکن  زا  يرایسب 
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دـمآرد و حطـس  رب  میقتـسم  وحن  هب  اه  نآ  ماجنا  هک  یتادابع  هیعدا و  راکذا ، راتفر ، لامعا ، زا  یخرب  هب  ینید  تاـیاور  تاـیآ و  رد 
: دنا هلمج  نآ  لیذ ا ز  روما  هک  هدش  هراشا  دراذگ ، یم  ریثأت  ناسنا  يدام  هافر 

هب یکین  قلخ ، نسُح  هداوناخ ، لیکـشت  جاودزا و  تاـکز ، تخادرپ  هقدـص ، تخادرپ  قاـفنا و  لـکوت ، يرازگرکـش ، يراـکزیهرپ ،
هب دوز  حبـص  دنفـسوگ ، يرادهاگن  تراجت ، یناگرزاب و  نارگید ، ماعطا  نامهیم و  زا  ییاریذپ  ردام ، ردـپ و  هژیو  هب  نادـنواشیوخ 

تناما مدرم ، دزن  ندرک  يزاین  یب  راهظا  ناگیاسمه ، اب  کین  دروخرب  داصتقا ، تیاعر  نتـشاد ، شوخ  ابیز و  ّطخ  نتفر ، راک  لاـبند 
رافغتسا و رکذ  میظعلا ، یلعلا  هّللاب  ّالا  هوق  الو  لوحال  رکذ  مالسلااهیلع ، ارهز  ترـضح  تاحیبست  ندناوخ  تنایخ ، زا  زیهرپ  يراد و 

ندناوخ یـسرکلا ، هیآ  زین  نآرق و  ياه  هروس  زا  یخرب  ندناوخ  باّهو ، ای  رکذ  تاولـص ، رکذ  هللاالا ، هلاال  هللادمحلا و  هللا و  ناحبس 
هوک ود  رب  ینالوط  فقوت  هرمع ، جـح و  ماجنا  هجحلا ، يذ  هام  لّوا  زور  رد 9  نتفرگ  هزور  نابعـش ، هام  رد  نتفرگ  هزور  بش ، زامن 
 _، ندوب وضو  اب  هشیمه  تراهط _  تلاح  یمیاد  ظفح  هعمج ، رـصع  رد  تارـشع  ياـعد  ندـناوخ  یعـس ، ماـگنه  رد  هورم  اـفص و 
برد يولج  ندرک  بوراج  ندرک ، زیمت  ار  اذغ  فرظ  دیـشروخ ، بورغ  زا  لبق  غارچ  ندرک  نشور  ندرک ، تسد  هب  قیقع  رتشگنا 

لبق و اه  تسد  نتسش  هعمج ، زور  رد  براش  ياهوم  ندرک  هاتوک  هعمج ، زور  رد  نتفرگ  نخان  ندز ، كاوسم  ندرک و  هناش  هناخ ،
(1) .اهنآ ندرکن  اهر  فیثک  فورظ و  نتسش  اذغ ، زا  دعب 

راثیا قافنا و  نواعت ، گنهرف  تیوقت 

راثیا قافنا و  نواعت ، گنهرف  تیوقت 

ماجنا هب  قفوم  ییاهنت  هب  تلود  هک  تسا  ینیگنس  رایسب  تلاسر  رقف ، اب  هزرابم 

، حور رـشن  مق ، یـسابلک ، نیمالا  حور  رقف ، نامرد  زا : لقن  هب   ) نیمالادـلبلا نایبلا و  عمجم  یفاک ، بیذـهتلا ، راونالاراحب ، ك.ر : - 1
(. 1378
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.تفرگ هرهب  مهم  نیا  ماجنا  يارب  یمدرم  ریذپان  نایاپ  ياه  هناوتـشپ  يداصتقا و  ناوت  زا  ات  درک  شالت  دیاب  ور  نیا  زا.دوش  یمن  نآ 
: دیامرف یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  ارقف  زا  نادنمتورث  تیامح  ترورض  میرک  نآرق 

؛ مورحَملا لئاّسلل و  ٌّقح  مِهلاومَا  یف  و 

(1) .تسا ینیعم  مهس  نیمورحم  ارقف و  يارب  اوقتاب ) نادنمتورث   ) اه نآ  لاوما  رد  و 

تیمها ترورـض و  رگناـیب  هدـش ، ناـیب  نآ  دـننام  هبه و  تاـکز ، هقدـص ، سمخ ، ناونع  تحت  هک  یماـکحا  هعومجم ي  نینچ  مه 
.تسا نیمورحم  ارقف و  زا  یمدرم  ياه  تیامح 

هب دـنمزاین  راشقا  نیب  نآ  عیزوت  یمدرم و  ياه  کـمک  بذـج  يارب  ار  يا  هدرتسگ  ياـه  حرط  لوؤسم ، ياـهداهن  رـضاح  لاـح  رد 
ماما دادـما  هتیمک  طسوت  مدرم  يدـقن  کمک  لایر  دراـیلیم  زا 400  شیب  لاس 1379 ، رد  هک  اجنآ  اـت  دـنا  هتـشاذگ  ارجا  هلحرم ي 

ناتسدیهت هب  یگدیسر  رما  رد  يراختفا  نارگدادما  زا  رفن  رازه  نینچ 54  مه  لاس  نیا  لوط  رد  .دـش  يروآ  عمج  هللا  همحر  ینیمخ 
(2) .دندرک يراکمه  داهن  نیا  اب 

رد .دسر  یم  رظن  هب  يرورـض  یمدرم  ياه  کمک  شیازفا  يارب  يزیر  همانرب  رقف ، طخ  ندش  هدرتسگ  لیلد  هب  هزورما  دوجو  نیا  اب 
نانآ هناهاوخریخ ي  هزیگنا ي  درک  رت  سوملم  مدرم ، مومع  يارب  ار  نیمورحم  یگدنز  تالکـشم  ناوتب  هک  نازیم  ره  هب  اتـسار  نیا 

اما .درک  هدافتسا  يرت  قیقد  وحن  هب  دیاب  تهج  نیا  رد  يربخ  یغیلبت و  يرنه ، ياهرازبا  زا  اذل  .دش  دهاوخ  رتشیب  ارقف  زا  تیامح  رد 
ياـه هداوناـخ  نیب  هطبار  داـجیا  حرط  داد  رارق  هدافتـسا  دروم  رثؤـم  يراـکهار  ناوـنع  هب  دـناوت  یم  زورما  طیارـش  رد  هکار  هچ  نآ 

هب یـشکرس  تیلوؤسم  دـنمتورث  ياه  هداوناخ  زا  کی  ره  حرط ، نیا  بوچراچ  رد  .تسا  ریقف  ياـه  هداوناـخ  اـب  بلطواد  دـنمتورث 
کی

.19 تایراذ ، - 1
.21/5/80 ناهیک ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  سلجم  روما  يزیر و  همانرب  نواعم  - 2
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ياهداهن نایم  نیا  رد  .دور  یم  اهنآ  رادـید  هب  رمتـسم  مظنم و  يا  هماـنرب  قبط  دریگ و  یم  هدـهع  رب  ار  مورحم  هداوناـخ ي  دـنچ  اـی 
روکذم ياه  هداوناخ  سامت  هوحن ي  رب  یلامجا  وحن  هب  دـنروآ و  یم  مهارف  ار  طابترا  نیا  میکحت  لیهـست و  ياه  هنیمز  زین  لوئـسم 

تالکـشم اب  کیدزن  زا  هک  نآ  لیلد  هب  دـنمتورث  ياه  هداوناخ  یطیارـش ، نینچ  رد  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  .دـننک  یم  تراـظن 
ياـه هداوناـخ  تالکـشم  همه ي  هک  نآ  نمـض  .دـنهد  یم  ناـشن  دوخ  زا  کـمک  يارب  يرتشیب  تبغر  دـنوش  یم  انـشآ  نیمورحم 

ّلح هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  یعامتجا  یگنهرف و  تالکـشم  ًالومعم  هکلب  دوش  یمن  هصالخ  اهنآ  یلام  يدنمزاین  رد  تسدـیهت ،
.تسا ناسآ  نادنمتورث  يارب  اهنآ  زا  يرایسب 

و رود ) نادـنواشیوخ  سپـس  کـیدزن و  نادـنواشیوخ  ادـتبا   ) نادـنواشیوخ هـب  یگدیـسر  یمالــسا ، میلاـعت  رد  هـک  اـجنآ  زا  هـتبلا 
.داد رارق  رظن  دروم  ار  تیولوا  نیا  دیاب  هدش  دای  هویش ي  رد  تسا ، رادروخرب  تیولوا  زا  ناگیاسمه 

شالت راک و  گنهرف  يایحا 

شالت راک و  گنهرف  يایحا 

.تسا يراک  مک  لضعم  تسور ، هبور  نآ  اب  ینونک  طیارش  رد  روشک  يدیلوت  يرادا و  ماظن  هک  ییاه  بیسآ  هلمج  زا 

هافر شیازفا  ریـسم  رد  يا  هدـمع  عنام  هدوب و  رثؤم  رقف  هنماد ي  شرتسگ  رد  تبـسن  هب  دـش  هراشا  ًـالبق  هک  هنوگ  ناـمه  هلأـسم  نیا 
راک و گنهرف  دـیاب  تسا  یگنهرف  یتیریدـم _  لضعم  کی  عقاو  رد  هک  بیـسآ  نیا  اـب  هلباـقم  يارب  .دـیآ  یم  رامـش  هب  یعاـمتجا 

.دومن لابند  يرت  يدج  وحن  هب  ار  يدمآراک  ياقترا  درک و  ایحا  هعماج  رد  ار  شالت 

ياهزور هژیو  هب  يراک  ياهزور  همه ي  زا  هنیهب  هدافتـسا ي  لقادح  ای  روشک » یمـسر  تالیطعت  شهاک   » ریـسم نیا  رد  ماگ  نیلوا 
ماـیا نیا  زا  هنیهب  هدافتـسا ي  يارب  یتیّدـج  عون  چـیه  هتـشذگ  ههد ي  ود  لوـط  رد  هنافـسأتم  .تسا  ینـالوط  تـالیطعت  هب  کـیدزن 

رد نیا  .تسا  هدشن  هدهاشم  نآ  یلاع  حوطس  هژیو  هب  تلود  هندب ي  رد  صاخ ،
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نیا اب  هلباقم  ياه  هنیمز  ناوت  یم  روکذـم ، ياهزور  رد  یـصخرم  تیعونمم  رب  ینبم  همانـشخب  کی  رودـص  اب  اهنت  هک  تسا  یلاـح 
.دومن کمک  هعماج  رد  شالت  راک و  گنهرف  يایحا  هب  دروآ و  مهارف  ار  يرادا  یناماسبان 

یمادقا روشک ، یتیریدـم  ماظن  تیبثت  يزاسزاب و  زین  یتلود و  ناریدـم  ندوب  یلغـش  دـنچ  تیعونمم  نوناق  يریگ  یپ  رگید  يوس  زا 
رد اه ، نامزاس  تارادا و  ناریدم  زا  يرایسب  رضاح  لاح  رد  تساه ؛ نامزاس  يرو  هرهب  شیازفا  يرادا و  ماظن  حالصا  يارب  یساسا 

.دنبای یم  روضح  دوخ  راک  قاتا  رد  تعاس  دنچ  اهنت  هتفه  لوط 

دودحم هتـسب و  يا  هعومجم  نایم  زا  روشک  ناریدم  هزورما  هک  هتکن  نیا  هب  هراشا  اب  يزیر  همانرب  تیریدـم و  ناسانـشراک  زا  یخرب 
ار دوخ  تیقالخ  تردق و  ات  داد  نادیم  اهنآ  هب  درک و  رواب  ار  سفن  هزات  ناوج و  ناریدم  دیاب  دـننک  یم  دـیکأت  دـنوش ، یم  باختنا 

.دوب دهاوخن  نکمم  ناریدم ، ندوب  یلغش  دنچ  تیعونمم  نوناق  يارجا  تروص  نیا  ریغ  رد  دنناسرب  روهظ  هصنم ي  هب 
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یحالصا ياهراکهار  هدنرادزاب و  لماوع  للع و  داسف ، مود : شخب 

هراشا

یحالصا ياهراکهار  هدنرادزاب و  لماوع  للع و  داسف ، مود : شخب 

فیرعت

داسف ندوبن  یبسن 

قیداصم

اهدمایپ راثآ و 

لماوع للع و 

اهراک هار 
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داسف

هراشا

داسف

اه لصف  ریز 

فیرعت

داسف ندوبن  یبسن 

قیداصم

اهدمآ یپ  راثآ و 

لماوع للع و 

اهراک هار 

فیرعت

هراشا

فیرعت

یتـسین و یلاسکـشخ ، یگدـیدنگ ، يراـمیب ، يراکدـب ، متـس ، بوـشآ ، هنتف ، يدوباـن ، یناریو ، یهاـبت ،  » ياـنعم هب  داـسَف »  » هژاو ي
لباقم هطقن ي  دایز و  ای  دشاب  مک  تسا ؛ لادـتعا  تلاح  زا  اهزیچ  ندـش  جراخ  داسف ، : » هدـش هتفگ  نینچ  مه  .تسا   (1)« یگدیسوپ

(2) .دراد دربراک  دنوش ، یم  جراخ  لادتعا  زا  هک  ییاهزیچ  ندب و  سفن ، رد  داسف  .تسا  حالَص »  » نآ

نیابم هک  ییاهراک  نآ  همه ي  باکترا  يزادـنا و  مه  تشپ  يزاب و  هّقح  يراک و  لـغد   » ینعی داـسف ، یمومع ، يزورما و  ناـیب  هب 
(3) .میراذگب نآ  هیبش  ای  بذاک  زیچ  کی  نآ  ياج  هب  میرادرب و  ار  يزیچ  هک  نیا  ینعی  داسف  تسا ، تارّرقم  نوناق و 

ضقن ای  دنکـش  یم  يزیچ  داسف ، رد  نیاربانب  .تسا  نتـسکش »  » يانعم هب  هک  دیآ  یم   Rumpere نیتال لعف  زا  داسف »  » حالطـصا
(4) .دشاب يرادا  تاررقم  ابلاغ  ای  ینوناق  ای  یقالخا  راتفر  هویش ي  کی  تسا  نکمم  زیچ  نیا  .دوش  یم 

نآرق هاگدید  زا  داسف 
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نآرق هاگدید  زا  داسف 

مدرم لاـم  وربآ و  ناـج ، هب  ندـناسر  ناـیز  تیاـنج و  لـتق ، عون  ره  رب  دراد و  هدرتسگ  يا  هنماد  یهاـبت ، داـسف و  نآرق ، هاگدـید  زا 
، نآرق اریز  .درک  هجوت  زین  حالص »  » موهفم هب  دیاب  نآرق  رد  داسف »  » يانعم زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  .دوش  یم  قالطا 

ص 84. ج 9 ، يوفطصم ، نسح  میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  - 1
.نانبل هفرعملاراد ، ص 379 ، یناهفصا ، بغار  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 2

.ریما تاراشتنا  مدقم ، نردم ، داسف  - 3
 _ هرامـش 152 یعامتجا ، يداصتقا _  لیاسم  هدـیزگ  دـنوایک ، زیزع  همجرت ي  وتیو ، يزنات  رازاب ، یتلود و  ياه  تیلاعف  داـسف ، - 4

.153
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.دنک یم  حرطم  مه  ربارب  رد  ار  حالصا  داسفا و  ای  حالص  داسف و 

رد ود  هبود  هک  یعامتجا  يداقتعا و  ناگ  هژاو  نآ  ینعی  راگزاسان  ياه  جوز  .تسا  نآرق  راگزاسان  ياه  جوز  زا  داسفا » حالصا و  »
لدع و تلالض ، تیاده و  رفک ، نامیا و  كرش ، دیحوت و  دننامه : .دنوش  یم  هتخانش  رتهب  مه  کمک  هب  دنا و  هدمآ  رگیدکی  ربارب 

(1) ...و قوسف  اوقت و  تداهش ، بیغ و  ملظ ،

رد .تساـه  یکاـپان  اـه و  یتشز  وحم  ياـنعم  هب  حالـصا  تسا و  ییوکین  یتسار و  یتسرد ، ياـنعم  هب  حالـص  ینآرق ، گـنهرف  رد 
موق هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  بیعـش  ترـضح  هک  نانچ  .تسا  هدش  دای  حلـصم »  » ناونع هب  یهلا  ناربمایپ  زا  نآرق ، تایآ  زا  يرایـسب 

: دیامرف یم  دوخ 

(2) .بینُا هیلا  تلّکوت و  هیلع  هّللاب ، ّالا  یقیفوت  ام  تعطتسا و  ام  حالصالا  ِّالا  دیُرا  نا 

زاب وا  يوس  هب  مدرک و  لکوت  وا  رب  .تسین  ادـخ  تسد  هب  زج  نم  قیفوت  مهاوخ و  یمن  مراد ، ییاناوت  هک  اج  نآ  اـت  حالـصا  زج  نم 
.مدرگ یم 

يوس زا  و  دـنا ، هدودز  دوخ  دوجو  قمع  زا  ار  اه  یکاپان  سفن ، ياوه  اب  رمتـسم  تدـهاجم  شـالت و  اـب  وس  کـی  زا  یهلا  ناربماـیپ 
.دنا هدروآ  مهارف  ار  ناسنا  تداعـس  دشر و  دعاسم  ياه  هنیمز  نایوگروز ، ناشک و  ندرگ  اب  هزرابم  لامک و  ياههار  نییبت  اب  رگید 

.درادن يرگید  يانعم  ایبنا  میلاعت  زا  فلخت  زج  داسف ، ور  نیا  زا 

« تسا رتاناد  ناراک  هابت  هب  تراـگدرورپ  و  نیدـسفملِاب ؛ ُملعَا  َکـّبر  َو   » هیآ نیا  حرـش  رد  هک  تسا  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 
(3) .تسا لوسر  ادخ و  زا  ینامرفان  يراک ، هابت  داسف و  زا  روظنم  دندومرف :

: دش لاؤس  هیآ  نیا  ریسفت  هرابرد ي  ترضح  نآ  زا  نینچمه 

.مق رصع ، رشن  ص 6 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  ریخا ، هلاسدص ي  رد  یمالسا  ياه  تضهن  - 1
.88 دوه ، - 2

ص 312. ج 1 ، میهاربا ، نب  یلع  ریسفت  - 3
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.اعمط افوخ و  هوعدا  اهحالصا و  دعب  ضرالا  یف  وُدسُفت  و ال 

.دیناوخب دیما  سرت و  يور  زا  ار  ادخ  دیزیخنرب و  یهابت  داسف و  هب  زگره  حالصا ، نآ  زا  سپ  نیمز  يور  رد 

: دندومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

داسف نآ  حالـصا  زا  سپ  نیمز  رد  دومرف : سپـس  .درک  حالـصا  ار  نآ  شربمایپ  هلیـسو ي  هب  دـنوادخ  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  نیمز  داسف 
(1) .دینکن

هنیمز لحارم و  همه ي  رد  ار  اه  ناسنا  لامک  حالـص و  دـشر و  مسر  هار و  یهلا  ناربماـیپ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  فیرعت  نیا  زا 
، اهنآ اب  تفلاخم  هنوگره  اذـل  دـنا ، هدومرف  نایب  ار  يرـشب  عماوج  شیاسآ  تداعـس و  هافر ، يارب  زاین  دروم  ماکحا  هدرک ، وگزاب  اه 

.دش دهاوخ  یهابت  داسف و  بجوم 

نیدـسفم و هرهچ ي  رگید  تایآ  رد  دزادرپ و  یم  داسف  قیداصم  نییبت  هب  تایآ  یخرب  رد  داسف ، اب  هزراـبم  ياتـسار  رد  میرک  نآرق 
.دیامن یم  اشفا  ار  ناراک  هابت 

،(7) ءاشحف ، (6) يدزد ، (5) یشورف مک  ، (4) فارسا ، (3) محر عطق  ، (2) نیملـسم ماـما  هیلع  جورخ  نوچ  يروما  نآرق ، هاگدـید  زا 
اب رتشیب  یهاـگآ  يارب  .دنتـسه  داـسف  زراـب  قیداـصم   (9) مدرم نداد  بـیرف  ندرک و  رحــس  ، (8) نارگید قوـقح  هب  يزادـنا  تسد 

توافت .درب  مان  دسفم  دارفا  ناونع  هب  نیقفانم  زا  دیاب  ادتبا  نیدسفم  تیعضو 

ص 58. ج 8 ، یفاک ، - 1
.33 هدئام ، - 2

.22 دمحم ، - 3
.151 ءارعش ، - 4

.85 دوه ، - 5
.73 فسوی ، - 6

.16 ءاسن ، - 7
.220 هرقب ، - 8
.81 سنوی ، - 9
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ص:55

یبلط حالـصا  ياعّدا  دنربخ و  یب  شیوخ  ندوب  دسفم  زا  دوخ  نانیا  هک  تسا  نآ  رد  راک  هابت  ياه  هورگ  ریاس  اب  نیقفانم  هدـمع ي 
: دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  نآرق  .دننک  یم 

(1) .نورعشیال نکل  نودسفملا و  مه  مّهنا  الا  نوحلصم  نحن  اّمنا  اولاق  ضرالا  یف  ودسفتال  مهل  لیق  اذا  و 

یلو دننادسفم  اهنآ  هک  دیشاب  هاگآ  .میرگ  حالصا  ام  دنیوگ : یم  دینکن ، داسف  نیمز  رد  دوش : یم  هتفگ  نیقفانم )  ) نانآ هب  هاگره  و 
.دنبای یمن  رد  ار  تیعقاو  نیا  دوخ 

: تسا هدش  دای  راک  هابت  ناونع  هب  زین  نوعرف  ینعی  رصم  گرزب  توغاط  زا  نینچ  مه 

(2) .نیدسفملا َنِم  تنک  ُلبق و  تیصع  دق  نآلاء و 

.يدوب نادسفم  زا  يدرک و  هانگ  ًالبق  هک  یلاح  رد  يروآ  یم  نامیا  نونکا  مه 

ادا ار  شیوخ  يداـصتقا  یلاـم و  بجاو  قوقح  تخادرپ و  یم  تورث  يروآ  عمج  هب  اـهنت  هک  نوراـق »  » زا دارفا  نیا  راـنک  رد  نآرق 
رد هک  دوهی  موق  (4) و  دندوب راچد  یـسنج  فارحنا  هب  هک  طول  موق  زا  وا  رب  هوالع   (3) .تسا هدرک  دای  دـسفم  ناونع  هب  درک ، یمن 
هک یملاظ  هاشداپ  کلم و  ره  زا  نینچمه   (5) تخادرپ دنهاوخ  يراک  هابت  هب  زین  هدنیآ  رد  دنروهشم و  ینکارپ  داسف  هب  خیرات  لوط 

.تسا هدش  دای  راک  هابت  ناونع  هب  زین  ، (6) دوش یم  دراو  اه  نیمزرس  هب 

تسا هدمآ  ضرالا » یف   » هژاو ي اب  داسف  تایآ ، زا  يرایسب  رد  هک  اجنآ  زا 

.12 هرقبلا ، - 1
.91 سنوی ، - 2
.77 صصق ، - 3

.29 توبکنع ، - 4
.4 ءارسا ، - 5
.34 لمن ، - 6
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.دوش یم  رشتنم  نیمز  رسارس  رد  تعرس  هب  یهابت  هانگ و  راثآ  دراد و  یعامتجا  دربراک  هژاو  نیا  هک  تفایرد  ناوت  یم 

اشحف و يدزد ، ریظن  اهداسف  یخرب  يارب  هدش و  دیکأت  نآ  رب  ینآرق  تایآ  رد  هک  تسا  نیدسفم  تازاجم  ترورـض  رگید  هتکن ي 
.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  یصخشم  تازاجم  نیملسم ، اب  هبراحم 

تایاور هاگدید  زا  داسف 

تایاور هاگدید  زا  داسف 

قیداصم هب  هراشا  اب  تایاور  یخرب  هلمج  زا  .تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  ینوگانوگ  يایاوز  زا  داسف  هلأسم ي  یمالسا  تایاور  رد 
زا هتسد  ود  نیا  ياه  یگژیو  نایب  زا  سپ  هدرک ، میسقت  هریغص »  » و هریبک »  » هتـسد ي ود  هب  ار  یقالخا  ياه  يراجنهان  داسف ، هانگ و 

.دنا هدش  روآدای  ار  اه  یگدولآ  نیا  زا  نینمؤم  ناماد  ندنام  كاپ  ترورض  ناهانگ ،

هدرپ یمومع  ياه  يراجنهان  شیادـیپ  رد  صاوخ  شقن  زا  هدرک و  هراشا  هعماج  رد  داسف  زورب  لیالد  هب  تایاور ، زا  يرگید  شخب 
متّما دنوش  تسرد  اهنآ  رگا  هک  دننم  تما  زا  هورگ  ود  دنیامرف : یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  نانچ  .دنراد  یم  رب 

ناهیقف و دومرف : دنمادک ؟ هورگ  ود  نآ  ادخ ، لوسر  يا  دش : ضرع  .دوش  یم  هابت  متما  دندرگ  دساف  اهنآ  رگا  دـنوش و  یم  تسرد 
(1) .نارادمامز

: دنیامرف یم  مدرم  مومع  یقالخا  تیعضو  دروم  رد  یلاؤس  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  هدش  لقن  هطبار  نیمه  رد 

، ناـناگرزاب نادـهاز ، نادنمـشناد ، دـنوش : یم  میـسقت  هورگ  جـنپ  هب  صاوـخ  تسا و  صاوـخ  داـسف  زا  یـشان  مدرم  هدوـت ي  داـسف 
(2) .نارادمامز نایوجگنج و 

رظنم زا  .دنزادرپ  یم  هانگ  ياهدمآ  یپ  راثآ و  نایب  هب  تایاور ، زا  يرگید  هتسد ي 

ص 37. لاصخ ، - 1
ح 106. ص 542 ، يراصنا ، یلعدمحم  همجرت ي  مکحلاررغ ، - 2

ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  www.Ghaemiyeh.comتاحالطصا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 71 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13132/AKS BARNAMEH/#content_note_56_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13132/AKS BARNAMEH/#content_note_56_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:57

هب هک  يدارفا  وس  کـی  زا  ینعی  دراد ؛ لاـبند  هب  یکاـندرد  بقاوـع  ترخآ ، رد  مه  اـیند و  رد  مه  داـسف  هاـنگ و  یمالـسا ، تاـیاور 
ییایند يدام و  یگدـنز  رگید  يوس  زا  (1) و  .دنوش یم  روشحم  ناویح  تروص  هب  تمایق  يارحـص  رد  دـنزادرپ  یم  داسف  باکترا 

.ددرگ یم  لالتخا  راچد  نانآ 

: دنیامرف یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هراب  نیا  رد 

تاـکز نوچ  دریگ و  ورف  یلاسکـشخ  یطحق و  هب  ار  مدرم  دـنوادخ  دـبای ، جاور  یـشورف  مک  دوش و  داـیز  اـشحف  نوچ  نم  زا  دـعب 
ینمـشد ملظ و  رب  دننک و  زواجت  ماکحا  زا  نوچ  و  دراد ، غیرد  مدرم  زا  نداعم  هویم و  عرز ، زا  ار  دوخ  تاکرب  نیمز  دوشن  تخادرپ 

رد لاوما  دننک  محر  عطق  نوچ  و  دنادرگ ، طلـسم  نانآ  رب  ار  نانمـشد  دـنوادخ  دـننک  نامیپ  ضقن  هک  یماگنه  دـنیامن و  يراکمه 
دنوادـخ دـننکن  يوریپ  ارم  تیب  لها  زا  ناگدـیزگرب  دـننکن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  دریگ و  رارق  ناـنآ  رارـشا  تسد 

(2) .دوشن باجتسم  دننک و  اعد  اهنآ  ناکین  سپ  دنادرگ ، طلسم  اهنآ  رب  ار  ناشرارشا 

: دنیامرف یم  هدرک ، هراشا  یگداوناخ  یگدنز  رد  عورشمان  ياهدمآرد  راثآ  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  تیاور  رد 

.هّیرّذلا یف  نیبی  مارحلا  بسک 

(3) .دوش یم  راکشآ  نادنزرف  رد  مارح  بسک  رثا 

ناونع هب  ار  ابر  ًالثم  دنک ؛ رییغت  ناهانگ  يرهاظ  لکـش  مان و  تسا  نکمم  هدـنیآ  رد  هک  هدـش  دـیکأت  تایاور  زا  یخرب  رد  نینچمه 
(4) .دننک تفایرد  هیده  ناونع  هب  ار  هوشر  و  دوس ،

أبن هروس  زا  هیآ ي 20  لیذ  ص 423  ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ك.ر : - 1
ح 94. ص 459 ، ج 2 ، یناجنز ، یسوم  خیش  هغالبلا ، هنیدم  - 2

ص 53. ج 12 ، هعیشلا ، لیاسو  - 3
هبطخ 156. هغالبلا ، جهن  ك.ر : - 4
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هب کین  ياهراک  ماجنا  رافغتـسا ، اعد و  رکذ و  زا  هتخادرپ ، یعامتجا  دـسافم  لح  هار  حرـش  هب  تایاور  زا  يرگید  هورگ  هرخـالاب  و 
رد یمومع  ياه  یهاگآ  حطـس  شیازفا  نآ ، یلـصا  نابحاص  هب  هدـش  بصغ  قوقح  ندـنادرگزاب  نادـنواشیوخ ، هب  یـشکرس  هژیو 

بتک و هب  ییانتعا  یب  توغاط ،)  ) رگمتس بصاغ و  نامکاح  اب  يراکمه  زا  زیهرپ  لهاان ، ناتـسود  اب  تبحاصم  مدع  ناهانگ ، دروم 
هار ناونع  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف ي  ماجنا  نارگید و  هانگ  زا  تیاضر  مدع  هدـننک ، هارمگ  یگنهرف  يرنه و  راثآ 

(1) .تسا هدش  دای  دسافم  حالصا  ياه 

تاررقم نیناوق و  رد  داسف  هدنرادزاب ي  ياه  مرها 

تاررقم نیناوق و  رد  داسف  هدنرادزاب ي  ياه  مرها 

نوناق لصا  نیلوا  رد  .تسا  هدـش  بیوصت  نآ  اب  هزرابم  ترورـض  داسف و  دروم  رد  ینوگانوگ  نیناوق  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  رد 
طیحم داجیا  اب  ات  هدـش  فظوم  تلود  موس  لصا  رد  .تسا  هدـش  فیرعت  ینآرق  میلاعت  لدـع و  قح ، ساـسا  رب  تموکح ، یـساسا ،

رود ترورـض  رب  یـساسا  نوناق  متـشه  لصا  رد  .دـیامن  هزرابم  یهابت  داسف و  رهاظم  یمامت  اب  یقالخا  لـیاضف  دـشر  يارب  دـعاسم 
لباـقتم یناـگمه و  يا  هفیظو  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما  « ) ریخ هب  توـعد   » لـصا هدـش و  دـیکأت  داـسف  زا  تـلم  داـحآ  ندـنام 

.تسا تلود  هب  تبسن  مدرم  مدرم و  هب  تبسن  تلود  رگیدکی ، هب  تبسن  مدرم  هدهع ي  رب  هک  هدش  هدرمش 

رارضا  » موس لهچ و  لصا  زا  مجنپ  دنب  رد  هلمج  زا  .تسا  هدش  نایب  یلام  داسف  اب  طابترا  رد  یتاکن  یـساسا ، نوناق  مراهچ  لصف  رد 
رد ریذـبت  فارـسا و  عنم  زا  نآ  مشـش  دـنب  رد  و  تسا » هدـش  عونمم  مارح ، لطاب و  تالماعم  رگید  ابر و  راکتحا ، راـصحنا ، ریغ ، هب 

.تسا هدمآ  نایم  نخس  هب  يداصتقا  نوؤش  مامت 

زا هدافتـسا  ءوس  رامق ، تقرـس ، سالتخا ، هوشر ، بصغ ، ابر ، زا : یـشان  ياه  تورث  اـت  هدـش  فظوم  تلود  مهن ، لـهچ و  لـصا  رد 
زا هدافتسا  ءوس  تافوقوم ،

.1375 باتفآ ، تاراشتنا  یتئارق ، نسحم  هدنرادزاب  ياه  مرها  مراهچ : شخب  یسانش  هانگ  ك.ر : - 1
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هب هتفرگ و  ار  عورـشم  ریغ  دراوم  ریاس  داسف و  نکاما  ندرک  ریاد  تاوم ، ياه  نیمز  شورف  یتلود ، تـالماعم  اـه و  يراـک  هعطاـقم 
ینیب شیپ  يا  هژیو  یتراظن  ياه  هاگتسد  داسف ، اب  يدج  هزرابم ي  هدش و  دای  لوصا  ققحت  روظنم  هب  .دیامن  در  نآ  یلـصا  نابحاص 

: زا دنترابع  اه  هاگتسد  نیا  .تسا  هدش 

روشک لک  یسرزاب  نامزاس   _ 1

هاگتسد رد  نیناوق  حیحص  يارجا  روما و  نایرج  نسح  هب  تبسن  هییاضق  هوق  تراظن  قح  هب  هجوت  اب  یساسا و  نوناق  لصا 174  قبط 
نامزاس سیسأت  نوناق  .ددرگ  یم  لیکشت  هییاضق  هوق ي  سییر  رظن  ریز  روشک » لک  یسرزاب  نامزاس   » مان هب  ینامزاس  يرادا ، ياه 

نآ رد  مزال  تاحالـصا  دادرم 1375  رد  دیـسر و  یمالـسا  ياروـش  سلجم  بیوـصت  هب  خـیرات 19/7/60  رد  روشک  لک  یـسرزاب 
: دشاب یم  ریز  حرش  هب  نامزاس  نیا  فیاظو  .تفرگ  تروص 

اه و يرادرهـش  یتلود و  ياهتکرـش  تاسـسؤم و  یماظتنا ، یماظن و  ياهورین  تارادا ، اه ، هناخترازو  هیلک  رمتـسم  یـسرزاب  فلا _ 
اهنآ هب  هتسباو  تاسسؤم 

سییر تساوخرد  اـی  هییاـضق و  هوق  سییر  روتـسد  هب  اـی  يربهر  مظعم  ماـقم  رمـالا  بسح  هداـعلا  قوف  ياـه  یـسرزاب  ماـجنا  ب _ 
ییارجا ياه  هاگتـسد  لوؤسم  ای  ریزو  ياضاقت  هب  انب  ای  یمالـسا و  ياروش  سلجم  یـساسا  نوناق  نویـسیمک 88 و 90  ای  روهمج و 

: طبر يذ 

طبر يذ  نیلوؤسم  هب  اه  ییاسران  فلخت و  دراوم  مالعا  ج _ 

ییاهن هجیتن ي  لوصح  ات  هدـش ، لاسرا  ییاضق  عجارم  هب  فلخت  كرادـم  لیالد و  دـشاب ، مزال  ییازج  بیقعت  هک  يدراوم  رد  د _ 
.دوش يریگ  یپ 

يرادا تلادع  ناوید   _ 2

نیرومأم هب  تبسن  مدرم  تاضارتعا  تاملظت و  تایاکش و  هب  یگدیسر  روظنم  هب   » لصا رد  تسا و  هییاضق  هوق  هب  هتسباو  ناوید  نیا 
نیا هفیظو ي  .تسا  هدیدرگ  سیسأت  اهنآ  قوقح  قاقحا  یتلود و  ياه  همان  نییآ  ای  اهدحاو  ای 
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.تسین نآ  هدهع ي  رب  یسرزاب  تراظن و  تسا و  تایاکش  هب  یگدیسر  اهنت  ناوید ،

یمالسا ياروش  سلجم  لصا 90  نویسیمک   _ 3

نویـسیمک .تسا  رادروخرب  روشک  روما  ماـمت  رد  صحفت  قیقحت و  قح  زا  یمالـسا  ياروش  سلجم  یـساسا ، نوناـق  لصا 76  قبط 
هب هییاضق  هوق ي  ای  هیرجم  هوق ي  ای  سلجم  راک  زرط  زا  هک  یتایاکـش  هب  دراد  هفیظو  نوناق  ربانب  یمالـسا  ياروش  سلجم  لصا 90 

هییاـضق اـی  هیرجم  هوق ي  هب  تیاکـش  هک  يدراوم  رد  دـهد و  خـساپ  هدرک و  یگدیـسر  دوـش ، یم  هضرع  یمالـسا  ياروـش  سلجم 
.دناسرب هماع  عالطا  هب  دشاب  یم  طوبرم  مومع  هب  هک  يدراوم  رد  دهاوخب و  خساپ  اهنآ  زا  تسا  طوبرم 

روشک تابساحم  ناوید   _ 4

هفیظو دـنک و  یم  لمع  هجدوب  يارجا  رد  سلجم  یتراظن  يوزاب  هلزنم ي  هب  یمالـسا و  ياروش  سلجم  رظن  ریز  تابـساحم ، ناوید 
یتلود هجدوب ي  زا  يوحن  هب  هک  ییاه  هاگتـسد  ریاس  یتلود و  ياه  تکرـش  تاسـسؤم و  اـه ، هناـخترازو  ياـهباسح  هیلک   » هب دراد 
شرازگ طوبرم  كرادـم  دانـسا و  اهباسح ، يروآ  عمج  اب  دراد  هفیظو  نامزاس  نیا  نینچ  مه  .دـیامن  یگدیـسر  دـننک  یم  هدافتـسا 

(1) .دهد رارق  زین  مومع  سرتسد  رد  دنک و  میلست  سلجم  هب  دوخ  ياهرظن  هارمه  هب  ار  هجدوب  غیرفت 

روشک یلاع  ناوید   _ 5

سییر هک  یطباوض  ساسا  رب  ییاضق » هیور ي  تدـحو  داجیا  مکاحم و  رد  نیناوق  حیحـص  يارجا  رب  تراـظن   » روظنم هب  ناوید  نیا 
(2) .دوش یم  لیکشت  دنک ، یم  نییعت  هییاضق  هوق 

یسر باسح  نامزاس   _ 6

.یساسا نوناق  لصا 54 و 55  ك.ر : - 1
.یساسا نوناق  لصا 161  ك.ر : - 2
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ترازو هعومجم ي  ریز  هک  نامزاس ، نیا  فیاظو  زا  یکی  یسر ، باسح  نامزاس  همان ي  ساسا  لیکـشت و  هدحاو ي  هدام  ساسا  رب 
رب هوالع  دوخ ، هفیظو ي  نیا  ماجنا  يارب  نامزاس  .تسا  یتلود  ياـه  تکرـش  نوناـق  یـسرزاب  ماـجنا  تسا ، ییاراد  داـصتقا و  روما 

ساـسا رب  طـقف  یگدیــسر  نـیا  .دــهد  یم  ماـجنا  زین  ار  یلاـم  ياـه  تروـص  یــسر  باـسح  تراـجت ، نوناــق  رد  ررقم  فیاــظو 
رد نامزاس  رگا  .دریگ  یم  تروص  تکرـش  تیعـضو  اـب  یلاـم  ياـه  شرازگ  قاـبطنا  يارب  ًـالمع  یـسر و  باـسح  ياهدرادناتـسا 

، یـسرباسح نامزاس  رب  هوالع  .دنک  شرازگ  طبریذ  عجارم  هب  ار  اهنآ  دناوت  یم  دنک  هدهاشم  ار  یفالخ  دراوم  دوخ  ياه  یگدیـسر 
یلام درکلمع  اه و  هنیزه  تارابتعا ، رب  زین  یتلود  ياه  تکرـش  رد  رقتـسم  ياه  باسح  يذ  قیرط  زا  ییاراد  داصتقا و  روما  ترازو 

.دنک یم  تراظن  یتلود  ياه  تکرش 

یم دای  یتیبرت  ینیمأت و  ياه  مادقا  اه و  تازاجم  ناونع  تحت  اهنآ  زا  هک  هدش  ینیب  شیپ  یتادـیهمت  نینچ  مه ، یمالـسا  نیناوق  رد 
هب نآ  نازیم  نییعت  ای  یعرـش ) ّدـح   ) تسا هدـش  نییعت  عرـش  ماکحا  رد  نآ  نازیم  عون و  ای  دـنا : هنوگ  هس  رب  اه  تازاـجم  نیا  .دوش 

عامتجا تحلصم  تاعارم  ظفح و  روظنم  هب  تموکح  فرط  زا  هک  یتبوقع  بیدأت و  ای  ریزعت )  ) تسا هدش  هتـشاذگ  مکاح  هدهع ي 
( هدنرادزاب ياه  تازاجم  ) .ددرگ یم  نییعت  تاررقم  نیناوق و  زا  فلخت  لابق  رد 

هدـش عضو  نافلختم  اب  دروخرب  يرادا و  ماظن  رد  داـسف  زا  يریگـشیپ  يارب  صخـشم  روط  هب  طاـبترا و  نیا  رد  هک  ینیناوق  زا  یخرب 
: زا دنترابع  تسا ،

بوصم 29/9/1315 ینوناق ، تاررقم  قح و  فالخ  رب  ذوفن  لامعا  تازاجم  نوناق  _ 

بوصم يروشک ، یتلود و  تالماعم  رد  تلود  نادـنمراک  سلجم و  ناگدـنیامن  ارزو و  هلخادـم ي  عنم  هب  عجار  ینوناـق  هحیـال  _ 
24/10/1377

بوصم 19/3/1348 یتلود ، تالماعم  رد  ینابت  تازاجم  نوناق  _ 

بوصم يرادرب ، هالک  سالتخا و  ءاشترا ، نیبکترم  تازاجم  دیدشت  نوناق  _ 
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ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  یمالسا و 15/9/67  ياروش  سلجم   28/6/64

بوصم 1372 ...و ، تناسروپ  عونره  ذخا  تیعونمم  نوناق  _ 

بوصم 2/3/1375 هدنرادزاب ) ياه  تازاجم  تاریزعت و  شخب   ) یمالسا تازاجم  نوناق  _ 

(1) ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  بوصم  یتموکح ، تاریزعت  نوناق  _ 

داسف ندوبن  یبسن 

داسف ندوبن  یبسن 

زا .تسا  یبسن  يرما  داسف  مرج و  دـنا ، هدـش  یعدـم  فلتخم ، عماوج  رد  داسف  قیداصم  توافت  هب  هراـشا  اـب  ناسانـش  هعماـج  یخرب 
ناونع هب  داسف ) و   ) مرُج موهفم  دـنراد  یتوافتم  نیناوق  فلتخم ، نایدا  اه و  تموکح  اـه ، نیمزرـس  هک  اـجنآ  زا   » دارفا نیا  هاگدـید 
رابتعا هب  دـنراد و  صاخ  ییاهراجنه  کیره  اه  گـنهرف  نوچ  دـندقتعم  نرب » گآ   » و فوک » مین   » .دوش یم  رهاـظ  یبسن  یموهفم 

همه ي رد  یعامتجا  ياه  يور  جک  دننک ، یم  يدنب  هدر  يراذـگ و  شزرا  ار  نانآ  دنجنـس و  یم  ار  صاخـشا  راتفر  اهراجنه ، نآ 
(2) «. دنتسین ناسکی  عماوج 

هب .درادـن  تیعقاو  اـب  یطاـبترا  هدوب و  يراـبتعا  يا  هعماـج  ره  رد  داـسف  هزب و  هک  تساـنعم  نیدـب  داـسف  مرج و  موهفم  ندوب  یبسن 
و راجنه »  » يراتفر عون  هچ  دنک  یم  صخـشم  هک  تسا  ناراذگ  نوناق  نامکاح و  ياه  هاگدید  قیالـس و  قیالع ، نیا  رگید  ترابع 

.درادن دوجو  يدنبزرم  نیا  يارب  یقیقح  یهاگیاپ  جراخ  ملاع  رد  اما  .تسا  راجنهان »  » يراتفر عون  هچ 

ص 178. تشهبیدرا 80 ، يزیر ، همانرب  تیریدم و  نامزاس  يرادا ، ماظن  رد  تمالس  ياقترا  داسف و  اب  هزرابم  همانرب  - 1
ص ، 1375 نارهت ، یبیج ، ياه  باتک  یماهـس  تکرـش  روپ ، نایرآ.ح.ا  سابتقا  یـسانش ، هعماـج  هنیمز  فوک ، مین  نرب و  آ گ  - 2

.261
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اب هعماـجره  نادنمـشیدنا  ناـگبخن و  ینعی  تسا ؛ يدادرارق  یعقاوریغ و  یطاـبترا  زین  هـمیرج  مرج و  نـیب  طاـبترا  هاگدـید ، نـیا  زا 
هب يا  هلأسم  یعمج ، رارق  نیا  زا  ادج  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  یتازاجم  هچ  يراک ، هابت  مرج و  عون  ره  يارب  دنا  هدرک  قفاوت  رگیدـکی 

.تسین راک  رد  تازاجم ، نازیم  مرج و  نیب  یعقاو  بسانت  مان 

راک هزب  لتاق و  دارفا  هک  اهروشک  یخرب  تسا و  صاصق  رگید  یخرب  رد  تسا و  دبا  سبح  دمع ، لتق  تازاجم  اهروشک ، یخرب  رد 
.تسا رت  کبس  اه  تازاجم  دنناد  یم  یناور  رامیب  ار 

ای مرج  موهفم  رد  فرـصت  لـخد و  هتبلا  .تسا  رییغت  لـباق  یناـسآ  هب  تازاـجم ، نازیم  مه  داـسف و  مرج و  موهفم  مه  ساـسا  نیا  رب 
یتاغیلبت و ياه  هاگتـسد  رگا  لاثم  يارب  دـشاب ؛ رادروخرب  مدرم  یعمج  هدارا ي  تردـق و  زکارم  یناـبیتشپ  زا  دـیاب  تازاـجم  نازیم 

نآ دـنربب و  نیب  زا  دوش  یم  یقلت  راـجنهان  روشک ، نآ  مدرم  رظن  رد  هک  ار  يراـتفر  یتشز  دـنناوتب  روشک  کـی  يربخ  ياـه  هناـسر 
راـتفر نآ  موهفم  رد  فرـصت  يارب  هنیمز  دـننک ، یفرعم  رادـیاپ  هعـسوت ي  همزـال ي  دنمـشزرا و  اـبیز ، یموـمع  راـکفا  رد  ار  راـتفر 

.دوش یم  مهارف  راجنهان 

تباث و روما  رد  هشیر  میهافم ، نیا  هکلب  ددرگ  رییغت  شوختـسد  نامز  ره  ات  تسین  یبسن  يراجنهان ، و  هزب ، داـسف ، مرج ، موهفم  اـّما 
.دنراد یعامتجا  یخیرات و  ریذپانرییغت  ننس  ناسنا و  ترطف  نوچ  یلقتسم 

هب يزادـنا  تسد  و  تقرـس »  » مان هب  یموهفم  اب  تخانـش  تیمـسر  هب  درک و  كرد  ار  تیکلام »  » هلأسم ي هک  يزور  زا  رـشب  اـساسا 
نز طابترا  يارب  بسانم  یبوچراچ  ار  جاودزا »  » هک نامز  نامه  زا  درک و  يریگ  عضوم  نآ  لباقم  رد  دش و  انشآ  زین  نارگید  لاوما 

يارب هک  يزور  نامه  زا  درک و  موکحم  ار  نآ  دـش و  وربور  زین  اشحف »  » مان هب  يا  هلأـسم  اـب  تسناد  اـه  لـسن  موادـت  زمر  و  درم ، و 
.تخادرپ هلباقم  هب  زین  سفن » لتق   » اب دش  لیاق  تایح » قح   » دوخ

زین تقرس »  » موهفم تسا ، هدرکن  رییغت  تیکلام »  » موهفم هک  هنوگ  نامه  اذل 

ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  www.Ghaemiyeh.comتاحالطصا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:64

ًالثم دنشاب ؛ هتشاد  رظن  فالتخا  رگیدکی  اب  تقرس »  » یجراخ قادصم  دروم  رد  فلتخم  عماوج  تسا  نکمم  هتبلا  .تسا  هدنام  تباث 
، رگید يا  هعماج  رد  اّما  دیآ  رامـش  هب  تقرـس  قادصم  دنزرف ، لاوما  رد  ردـپ  ای  رهوش ، لاوما  رد  نز  یناهنپ  فرـصت  يا  هعماج  رد 

قادـصم روشک  کی  رد  ندـب ، مادـنا  زا  یـضعب  ندرک  هنهرب  ای  .ددرگن  نییعت  نآ  يارب  یتازاجم  دوشن و  هدـیمان  تقرـس  راتفر ، نیا 
تقرـس و هک  نیا  ِلصا  رد  اّما  .دوشن  هتخانـش  اشحف ، قادصم  راک  نیا  رگید  يروشک  رد  دـیآ و  رامـش  هب  اشحف  همدـقم ي  ای  اشحف 

.درادن دوجو  يدیدرت  چیه  تسا ، داسف  اشحف 

ماظن مظن و  دوش  هدرمـش  زاجم  سفن ، لتق  ریظن  اه ، يراـجنهان  دـسافم و  زا  یخرب  رگا  هک  هدـش  دـیکأت  ینید  تاـیاور  زا  یخرب  رد 
.دوش یم  لتخم  اه  ناسنا  یعمج  یگدنز  دزیر و  یم  مه  رد  هعماج 

لالح سفن  لتق  رگا  : » دسیون یم  نانـس  نبدمحم  مان  هب  دوخ  نارای  زا  یکی  تالاوؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هلمج  زا 
، دـش یم  لـالح  اـنز  رگا  .هعماـج و  ماـظن  مظن و  ندروخ  مه  رب  دوب و  ناـنآ  يدوباـن  مدرم و  داـسف  نآ ، ندـش  لـالح  رد  دـش ، یم 
رد ار  نآ  دـننام  ثاریم و  ثرا و  هلأسم ي  ندروخ  مه  هب  ناـکدوک و  تیبرت  كرت  بسن و  نتفر  نیب  زا  سفن ، لـتق  نوچ  يدـسافم 

(1) .تشاد یپ 

زیچره زا  لبق  دوش  هدرمـش  زاجم  تقرـس ، اشحف و  سفن و  لتق  يا  هعماـج  رد  دـشاب و  یبسن  میهاـفم  نیا  هک  یتروص  رد  یفرط ، زا 
.دریگ یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  هعماج  نآ  یعامتجا  تایح 

هنماد ي هک  هناهب  نیا  هب  اه  نآ  زا  یخرب  رد  تسا و  توافتم  یعامتجا ، دـسافم  فلتخم  قیداصم  اب  نوگاـنوگ  عماوج  دروخرب  هتبلا 
.دریگ یم  تروص  لهاست  حماست و  اشحف ، قیداصم  زا  یضعب  اب  دروخرب  رد  تسا ، هدرتسگ  اه  ناسنا  يدرف  ياه  يدازآ 

ص 4615. ج 10 ، یخیش ، اضردیمح  همجرت ي  يرهش ، ير  يدمحم  همکحلا ، نازیم  - 1
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اب دـننک ، نییعت  يرـشب  ياه  یجنـس  تحلـصم  قبط  دوخ و  هشیدـنا ي  اب  ار  میارج  تازاجم  دـنهاوخب  اه  ناـسنا  رگا  رگید  يوس  زا 
مرج ره  يارب  ناحبس  دنوادخ  هک  ار  ییاه  تازاجم  رگا  اما  دوب ، دهاوخ  يرورـض  اه  تازاجم  نازیم  رد  رظن  دیدجت  نامز  تشذگ 
مزال زگره  اه  نآ  رد  رظن  دیدجت  دراد  یعقاو  بسانت  میارج ، عون  اب  اه  تازاجم  نیا  نازیم  هک  اجنآ  زا  دـنریذپب  تسا ، هدومرف  نایب 

.دوب دهاوخن 

قیداصم

هراشا

قیداصم

يرتشیب تیمها  زا  دـنراد ، يرت  هدرتسگ  یعامتجا  دومن  هک  هتـسد  نآ  اه  نآ  نایم  زا  .دراد  يددـعتم  نوگاـنوگ و  قیداـصم  داـسف ،
يرورض اه  نآ  اب  هزرابم  هک  ار  اه  یهابت  دسافم و  زا  یخرب  تاحالـصا ، موهفم  نییبت  ياتـسار  رد  يربهر  مظعم  ماقم  .دنرادروخرب 

: دنا هدرمشرب  هنوگ  نیا  تسا 

داسف دوب  رگا  دشاب ، هتـشادن  دوجو  ءاشترا  هوشر و  دیاب  ...دوشب  حالـصا  دیاب  هک  دراد  دوجو  يدراوم  هعماج  رد  هک  تسا  یهیدـب  »
نیا دندرک ، تورث  بسک  عورـشمان  ياه  هار  زا  یناسک  رگا  دشاب ، عورـشم  دیاب  تورث  بسک  ياه  هار  .دوش  حالـصا  دـیاب  تسا و 

هب ار  نارگید  دندرک و  ادیپ  هدروآداب  ياه  تورث  دندرک ، هدافتـسا  اج  یب  تازایتما  زا  یناسک  رگا  .دوش  حالـصا  دـیابو  تسا  داسف 
هب يراصحنا  تازایتما  هعماج  رد  رگا  .دوش  حالـصا  دـیاب  تسا و  داسف  نیا  دـندرک ، ریقف  دـنوشب ، دـنمتورث  ناشدوخ  هک  نیا  تمیق 

تابث یلغـش و  ّتینما  رگا  .دوش  الـصا  دیاب  تسا و  داسف  نیا  دننک ، هدافتـسا  ربارب  ياه  تصرف  زا  دنتـسناوتن  همه  دـندروآ و  دوجو 
، دندادن تصرف  وا  هب  ندرک  شالت  يارب  دنتـسب و  ار  شیاپ  تسد و  دنک ، راک  هعماج  رد  دـهاوخ  یم  هک  یناسنا  رگا  دوبن ، تاررقم 

ياه شالت  رد  رگا  .تسا  داـسف  نیا  تسا ، دـشر  هب  ور  یفرـصم  شیارگ  هعماـج  رد  رگا  .دوش  حالـصا  دـیاب  تسا و  داـسف  اـه  نیا 
هرادا ياه  شخب  نالوؤسم  صوصخ  هب  دنا ، یطابـضنا  یب  راچد  مدرم  رگا  .تسا  داسف  نیا  دراد ، حیجرت  دیلوت  رب  یلّالد  يداصتقا ،

دنطابضنا و یب  روشک ، ي 
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ینعی یناسنا  تاکلم  ناناوج ، رد  رگا  .تسا  داـسف  نیا  تسین ، تیلوؤسم  ساـسحا  رگا  .تسا  داـسف  نیا  تسین ، یعاـمتجا  طابـضنا 
، تسه هعماج  رد  ملاسان  یـسنج  طباور  رگا  .تسا  داسف  نیا  دنک ، یمن  ادـیپ  دـشر  راک ، تیلاعف و  طاشن ، قدـص ، افـص ، تعاجش ،

داسف نیا  تسین ، بولطم  ّدـح  رد  یمومع  روعـش  تفرعم و  حطـس  رگا  .تسا  داسف  نیا  تسه ، هعماجرد  دایتعا  رگا  .تسا  داسف  نیا 
نماان ار  اهاتسور  اه و  هداج  اه ، نابایخ  اهرهش ، هک  دنتسه  یناسک  رگا  دننک ، یم  نماان  ار  اه  هداوناخ  هک  دنتسه  یناسک  رگا  .تسا 

ياه یگدیـسر  رگا  تسین ، هنالداع  تواضق  هب  یـسرتسد  رگا  تسه ، تیاـنج  مرج و  رگا  .تسا  داـسف  روشک  يارب  نیا  دـننک ، یم 
شیپ تیانج  مرج و  زا  دیاب  ددرگ ، حالـصا  دیاب  تسا و  داسف  اه  نیا  دنام ، یم  اه  تدم  اه  هدنورپ  رگا  دوش و  یم  ینالوط  ییاضق 

(1) .دهد یم  نامرف  دنک و  یم  رما  تاحالصا  نیا  ماجنا  هب  ار  ام  بالقنا ، .درک  يریگ 

هداد يرتشیب  تیمها  یلام  ياهداسف  هب  اه ، يدنب  هتـسد  زا  یخرب  رد  .دراد  دوجو  داسف  قیداصم  يارب  ینوگانوگ  ياه  يدـنب  هتـسد 
رادروخرب يا  هژیو  تیمها  زا  هزورما  یتلود ، يرادا و  شخب  رد  داسف  هک  اجنآ  زا  اـّما  .یقـالخا  ياـهداسف  هب  رگید  یخرب  رد  دـنا و 

رارق هجوت  دروم  یعامتجا » داسف   » ناونع تحت  اهداسف  ریاس  نینچ  مه  .درک  یسررب  لقتسم  وحن  هب  ار  يرادا » داسف   » دیاب تسا  هدش 
.تفرگ دنهاوخ 

يرادا داسف 

هراشا

يرادا داسف 

یم نییعت  ار  نانکراک  زاجم  ياه  تیلاـعف  بوچراـهچ  هک  دراد  دوجو  نّودـم  طـباوض  نیناوق و  زا  يا  هعومجم  يرادا  ماـظن  ره  رد 
ای نامزاس  لاوما  هب  ندز  همطل  نیا  رب  هوالع  .تسا  یـصخش  عفانم  بلج  هزیگنا ي  اب  نیناوق  نیا  نداهن  اـپ  ریز  يرادا ، داـسف  دـنک و 

ندرک یضاران  ای  نآ  ياه  تیلاعف  رد  لالتخا  هنوگره 

.28/1/79 یمالسا ، يروهمج  همانزور ي  - 1
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.دیآ یم  رامش  هب  يرادا  فّلخت  ای  داسف  یعون  عوجر  بابرا 

یب وحن  هب  روـشک  هیاپدـنلب ي  نارـس  ناریزو و  نارود  نآ  رد  .ددرگ  یم  زاـب  هیراـجاق  نارود  هب  روـشک  رد  يرادا  داـسف  هنیـشیپ ي 
نیا يولهپ ، نارود  رد  نآ  زا  سپ  .دنتخادرپ  یسایس  تردق  یمومع و  لاوما  زا  یصخش  هدافتـسا ي  سالتخا و  اشترا ، هب  يا  هقباس 
عبانم رد  .دروآ  دـیدپ  ار  تموکح  ناکرا  یمامت  رد  داسف  شرتسگ  ياـه  هنیمز  راـبرد  داـسف  دیـسر و  دوخ  جوا  هطقن ي  هب  لـضعم 
تبث روشک  یمومع  لاوما  هب  يولهپ  تموکح  يالاب  هدر  ناریدم  يزادنا  تسد  هرابرد ي  يروآ  ماسرس  تاعالطا  رامآ و  یخیرات ،

لاس رد  زین  تلود و  هنازخ ي  هب  یتفن  ياهرالد  ندش  ریزارس  یتفن و  مویسرسنکاب  دادرارق  داعقنا  زا  سپ  لاس 1332  رد  .تسا  هدش 
.تفرگ تدش  ناهگان  زین  روشک  رد  يرادا  داسف  تمیق ، ندش  ربارب  راهچ  کپوا و  نامزاس  رد  لّوحت  داجیا  زا  سپ   1352

هب اهداهن  ناکرا و  زا  يرایسب  رد  يرگراثیا  هیحور ي  تفای و  شهاک  يریگمـشچ  وحن  هب  يرادا  داسف  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب 
تیعضو نیا  جیردت  هب  یگدنزاس ، نارود  زاغآ  یلیمحت و  گنج  نایاپ  زا  سپ  اما  .دش  رگ  هولج  رتمک  عقوت  رتشیب و  تمدخ  لکش 
هدافتـسا ءوس  هدنورپ ي  دادعت  هدـش  هیارا  ياهرامآ  قبط   » .تشاذـگ شیازفا  هب  ور  هرابود  يرادا  تافّلخت  داسف و  رامآ  درک و  رییغت 

هدیسر هدنورپ  هب 5020  لاس 1372  رد  هتـشاد و  دشر  دـصرد  لاـس 38  ره  ات 1372 ، لاس 1367  زا  یتلود  ماـظن  رد  گرزب  ياـه 
(1) .تسا

نیا ققحت  رد  تلود  هک  تسا  دوهشم  ًالماک  دوش ، یم  هداد  ییارگ  نوناق  دروم  رد  هک  ییاهراعـش  مغر  یلع  زین  ریخا  ياه  لاس  رد 
هب .تسا  هتفای  شرتسگ  ادـیدش  يرادا  تاـفلخت  داـسف و  اـی  تاررقم  نیناوق و  ضقن  هدوب و  قفوماـن  دوخ  ییارجا  هندـب ي  رد  راـعش 

نیا زا  ار  دوخ  ینارگن  اهراب  اهراب و  بالقنا  مظعم  ربهر  هک  يوحن 

ص 190. يرادا ، ماظن  رد  تمالس  ياقترا  داسف و  اب  هزرابم  همانرب ي  - 1
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(1) .دنا هدومرف  دیکأت  داسف  اب  هزرابم  یحالصا  ياه  همانرب  عیرست  ترورض  رب  هدرک ، مالعا  تیعضو 

تافلخت دصرد   7/60 تسا : هدش  تبث  وحن  نیا  هب  نادنمراک »  » و ناریدـم »  » هورگ ود  نیب  رد  هدـش  ماجنا  تافلخت  نازیم  یلعف  رامآ 
نایم نیا  رد  .تسا  هدش  ماجنا  نادنمراک  طسوت  دصرد  اه و 9/22  تکرش  ناریدم  طسوت  دصرد   3/16 اه ، هاگتسد  ناریدم  طسوت 

دصرد  14/24 ناریدم ، عومجم  رد  هک  يوحن  هب  دنا  هتشاد  ار  مهس  نیرتشیب  هرادا ) سییر  لک و  ریدم   ) ناتـسرپرس ینایم و  ناریدم 
یم لیکـشت  ناتـسا  ناریدم  ار  لک  ناریدم  دـصرد  هک 8/62  دـنوش  یم  لماش  تارادا  ياـسؤر  ار  دـصرد  لک و 6/14  ناریدـم  ار 

.دنهد

زادرپراک رادـباسح و  یلام ، يرادا و  ریدـم  ای  لوؤسم  باسح ، يذ  لماع  ای  باسح  يذ  ریظن  یلام  روما  اب  طبترم  لغاشم  نینچ  مه 
(2) .دنا هدوب  بیسآ  ضرعم  رد  لغاشم  ریاس  زا  شیب 

يراک نادجو  فعض  یطابضنا و  یب 

يراک نادجو  فعض  یطابضنا و  یب 

كرت نوچ : ییاهراتفر  رد  ار  داسف  عون  نیا  نشور  دومن  .تسا  يرادا  داسف  رگید  قادصم  يراک ، نادـجو  فعـض  یطابـضنا و  یب 
، هلّوحم ِفیاظو  ماجنا  رد  یهاتوک  ای  لامها  ناـمزاس ، زا  جورخ  رد  لـیجعت  دورو و  رد  ریخأـت  يرادا ، فظوم  تاـعاس  رد  تمدـخ 
زا یچیپرـس  نامزاس ، طیحم  رد  ینیبدـب  ّوج  داـجیا  ینکارپ و  هعیاـش  ینکـشراک و  یتلود ، دانـسا  لاوما و  ظـفح  رد  يراـگنا  لـهس 

تاروتسد يارجا 

.10/2/80 داسف ، اب  هزرابم  صوصخ  رد  هناگ  هس  ياوق  ياسؤر  هب  يربهر  مظعم  ماقم  يا  هدام  نامرف 8  ك.ر : - 1
، يزیر همانرب  تنواعم  روشک ، لک  یسرزاب  نامزاس  یـسرزاب ، لومـشم  ياه  هاگتـسد  رد  یلام  يرادا و  ياه  يور  جک  یـسررب  - 2

نیدرورف 79. تاقیقحت ، یسررب و  رتفد 
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.درک هدهاشم  ناوت  یم  نآ  دننام  قوفام و 

ناـمز ندـش  ینـالوط  عوجر و  باـبرا  یتیاـضران  تـالوصحم ، درکلمع و  تیفیک  ندوـب  نییاـپ  تقو ، فـالتا  يراـک ، مک  لـضعم 
.تسا دوهشم  ًالماک  یتلود  ياه  نامزاس  تارادا و  رد  کنیا  مه  اه ، تساوخرد  اه و  هدنورپ  هب  یگدیسر 

رد دوخ  زارط  مه  ياهروشک  نایم  رد  یناسنا  يورین  يرو  هرهب  صخاش  رظن  زا  ناریا   » يرو هرهب  یّلم  نامزاس  سییر  هتفگ ي  هب  انب 
رد هک  تسا  هدوـب  دـصرد  روشک 2/1  رد  یناسنا  يورین  دـشر  يرو  هرهب  صخاـش  هتـشذگ  لاـس  ّیط 10  .دراد  رارق  ینییاـپ  حـطس 

دایز هلـصاف ي  دـنا ، هدوب  رادروخرب  دـصرد  اـت 6  لداـعم 5  يدـشر  زا  هک  زارط  مه  ییایـسآ و  ياـهروشک  زا  يرایـسب  اـب  هسیاـقم 
(1) «. میراد

اشترا

اشترا

عوجر بابرا  زا  هفیظو  كرت  ای  راک و  ماجنا  رد  عیرـست  قح ، ییاج  هباج  نوناق ، ضقن  يارب  هک  تسا  ییالاک  اـی  هجو  ذـخا  اـشترا ،
.دوش یم  تفایرد 

: دنک یم  فیرعت  نینچ  ار  هوشر  یمومع ، تازاجم  نوناق  هدام ي 139 

يارب هک  يدلب  ییاروش و  تارادا  نارومأم  زا  کیره  نینچ  مه  يرادا و  ییاضق و  زا  معا  تلود  نارومأم  نامدختـسم و  زا  کیره  »
ای هدوب  تیناقح  قبط  رب  نآ  ماجنا  هدادـن و  ای  هداد و  ماجنا  ار  راک  نآ  هاوخ  دـنک ، لوبق  ار  یلام  ای  هجو  نانآ  فیاظو  زا  يرما  ماجنا 
زین دـش و  دـهاوخ  موکحم  تسا  هتفرگ  هچنآ  هیدأت  هوالع  هب  دّرجم  سبح  لاس  ات 5  هب 2  ددرگ و  یم  بوسحم  یـشترم  دشاب  هدوبن 

یـشترم دزرو ، عانتما  تسا  ناشیا  هفیظو ي  هک  يرما  ماجنا  زا  یلاـم  اـی  هجو  ذـخا  لـباقم  رد  هاـگره  روکذـم  صاخـشا  زا  کـیره 
.دیدرگ دهاوخ  موکحم  قوف  تازاجم  هب  بوسحم و 

هدیمان یشترم »  » دریگ یم  هوشر  هک  یسک  و  یشار »  » دهد یم  هوشر  هک  یسک 

ناهیک 2/7/80. يرو ، هرهب  یّلم  نامزاس  سییر  - 1
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.دشاب 2 تلود  مدختسم  دیاب  مهتم   _ 1 هک ، تسا  نآ  داسف  نیا  ققحت  طرش  .دنیوگ  یم  شئار »  » ار یلامتحا  هطـساو ي  دوش و  یم 
مدختـسم يرادا  فیاظو  زا  هک  دـشاب  يرما  زا  يراددوخ  اـی  ماـجنا  يارب  هجو  نآ  ذـخا  .دـشاب 3 _  هتفرگ  ای  دـهاوخب  ار  یهجو  _ 

.تسا

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  .هدش  هدرمش  گرزب  یهانگ  ءاشترا »  » ینید گنهرف  رد 

نوُمَلعَت ُمتنَا  ِمثالِاب َو  ِساّنلا  ِلاومَا  نِم  اقیرَف  اُولُکاَِتل  ِماّکُحلا  َیِلا  اِهب  اُولُدت  ِلِطابلِاب َو  ْمُکَنَیب  مَُکلاومَا  اُولُکأت  َو ال 

هب  ) ار نآ  زا ) یتمـسق   ) هانگ هب  مدرم  لاوما  زا  یـشخب  ندروخ  يارب  دیروخن و  دوخ  نایم  رد  قحان ) و   ) لطاب هب  ار  رگیدکی  لاوما  و 
(1) (. تسا هانگ  راک  نیا   ) .دیناد یم  هک  یلاح  رد  دیهدن ، تاضق  هب  هوشر ) ناونع 

هک تسا  ییاـبیز  ریبعت  نیا  تسا و  بآ  ندروآ  نوریب  يارب  هاـچ  رد  ولد  نداتـسرف  ینعم  هب  لـصا  رد  و  ءـالِدا »  » هداـم ي زا  اُولدـُت » »
.تسا هدرب  راک  هب  هوشر  تخادرپ  يارب  نآرق 

: دندومرف ترضح  نآ  هدش  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یفورعم  ثیدح  رد 

امُهَنَیب یشاملا  یشَترُملا َو  یشاّرلا و  ُهّللا  َنََعل 

(2) .دنادرگ رود  دوخ  تمحر  زا  تسا  ود  نآ  نایم  هطساو  هک  ار  سک  نآ  هوشر و  هدنهد ي  هدنریگ و  دنوادخ 

: دنیامرف یم  دوش ، یم  تخادرپ  مکح  رییغت  يارب  هک  يا  هوشر  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.188 هرقبلا ، - 1
.مکحلا یف  اشّرلا  باب  ح 11  ص 274 ، ج 101 ، راونالاراحب ، - 2
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میظعلا ِهّللِاب  ُْرفُکلا  َوُهَف  مکُحلا  ِیف  اشَّرلا  اّما  َو 

(1) .تسا گرزب  دنوادخ  هب  رفک  تواضق ، رد  هوشر  اما 

رد یتح  دنناد و  یم  مارح  دوش  لطاب  هب  مکح  هدنهد  هوشر  يارب  هک  یتروص  رد  ار  هوشر  نتفرگ  نتخادرپ و  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
ندـنادرگزاب دـنناد و  یم  راـک  نیا  كرت  رد  ار  طاـیتحا  زین  تسا  هوشر  تخادرپ  رب  فقوتم  درف  کـی  ّقح  نتفرگ  هک  تروـص  نآ 

(2) .دنرامش یم  بجاو  ار  شا  یلصا  باص  هب  هوشر ) ناونع  هب   ) هدش هتفرگ  لاوما 

: دسیون یم  هوشر  دروم  رد  یمالسا  نادنمشیدنا  زا  یکی 

.حابم رما  هب  ندیسر  يارب  هوشر  و  مارح ، رما  هب  ندیسر  يارب  هوشر  مکح ، ماقم  رد  هوشر  تسا : مسق  هس  رب  هوشر  »

دنچره دهد ، دای  وا  هب  ار  فرط  رب  هبلغ  هار  ای  دـنک  مکح  هدـنهد  هوشر  عفن  هب  ات  دـنهد  یم  یـضاق  هب  هک  تسا  نآ  مکح  رد  هوشر 
روبجم راچان و  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسا ، هریبک  ناهانگ  زا  لمع  نیا  .دنک  مکح  قح  هب  مه  یضاق  دشاب و  هدنهد  هوشر  اب  قح  هک 

يارب دـنچره  تسا  زیاج  مه  زاب  دـشابن  نداد  هوشر  زج  يا  هراچ  دوخ  قح  هب  ندیـسر  يارب  هاگره  نینچ  مه  درادـن و  یعنام  دـشاب 
دایز ای  مک  رد  ندش  هطـساو  ای  هدنریگ ، هوشر  هب  ندناسر  هوشر و  نتفرگ  رد  ندش  هطـساو  هچ  نانچ  تسا ، مارح  شنتفرگ  هدنریگ 

.تسا مارح  زین  نداد 

دننام دـشاب  لمع  هک  نیا  ای  نآ  ریاظن  هزاغم و  هناخ و  تعفنم  ای  کلم  دـقن و  هجو  دـننام  دـشاب  لام  هک  تسین  هوشر  رد  یقرف  زین  و 
رظن ات  دیوگب  یضاق  يانث  حدم و  هکنیا  لثم  تسا  نتفگ  نخس  لیبق  زا  هوشر  هاگ  دنک و  یطایخ  یـضاق  يارب  هوشر  ناونع  هب  هکنیا 

.دهدب مکح  وا  عفن  هب  هجیتن  رد  دنک و  شدوخ  هجوتم  ار  وا 

ح 2. باب 5 ، ج 12 ، هعیشلا ، لایسو  - 1
ص 83. اضق ، باتک  ج 4 ، هلیسولاریرحت ، ك.ر : - 2
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نیا دهد ، ماجنا  یتیصعم  ای  دنک  یملظ  یسک  هب  وا  يرای  هب  دناوتب  ات  دهدب  يزیچ  ملاظ ، ای  مکاح  هب  هک  تس  نآ  هوشر  زا  مود  عون 
.تسا مارح  مه  هوشر  زا  مسق 

هک نیا  ای  دنک  عفد  ار  یملظ  ای  دسرب  شدوخ  قح  هب  دناوتب  وا  تیامح  اب  ات  دهد  یم  یصخش  هب  ار  دوخ  لام  هک  تسا  نآ  موس  عون 
هوـشر هب  هک  تسا  يا  هیدـه  نوـچ  تسین  تهارک  زا  یلاـخ  نآ  نتفرگ  اـّما  تسا  لـالح  هوـشر  زا  مسق  نیا  .دـسرب  یحاـبم  رما  هـب 

(1)« .دراد تهابش 

، ترـضح نآ  نارادنامرف  زا  یکی  هک  دـندروآ  ربخ  يزور  میناوخ : یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یگدـنز  خـیرات  رد 
وت قح  هک  ار  هچ  نآ  ارچ  دندومرف : وا  هب  دنتفـشآرب و  نخـس  نیا  ندینـش  زا  ترـضح  .تسا  هتفریذـپ  هیدـه  لکـش  رد  ار  يا  هوشر 

امـش رگا  دندومرف : وا  هب  ربمایپ  .دوب  هیدـه  متفرگ  هک  هچ  نآ  ادـخ ، ربمایپ  يا  تفگ : درک و  یهاوخ  ترذـعم  وا  يریگ ؟ یم  تسین 
ار هیده  دنداد  روتسد  ترضح  سپس  دنهد ؟ یم  يا  هیده  امش  هب  مدرم  ایآ  دیشابن  یّلحم  رادنامرف  نم  فرط  زا  دینیـشنب و  هناخ  رد 

(2) .دندرک رانکرب  راک  زا  زین  ار  درف  نآ  دنتسرفب و  لاملا  تیب  هب  دنریگب و  سپ  وا  زا 

یفرظ بش  همین  یـصخش  : » دـنیامرف یم  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  یناتـساد  هطبار  نـیمه  رد 
ار نآ  ایوگ  مدش  رفنتم  نآ  زا  نم  هک  دوب  ینوجعم  اولح  نیا  یلو  .دروآ  ام  هناخ ي  رد  هب  ذیذل ، معط و  شوخ  ياولح  زا  هدیشوپرس 

مارح تیب  لها  ام  رب  ود  نیا  هک  هقدـص ؟ تاکز و  ای  تسا ، هیدـه  متفگ  وا  هب  .دـندوب  هدرک  ریمخ  شغارفتـسا  ای  رام  ناـهد  بآ  اـب 
.تسا هیده  هکلب  نآ ، هن  تسا و  نیا  هن  تفگ : .تسا 

دراو ادخ  نییآ  قیرط  زا  ایآ  دننک ، هیرگ  وت  رب  هدرم  هچب  نانز  متفگ : وا  هب 

.یمالسا تاراشتنا  رتفد  ص 387 ، ج 1 ، بیغتسد ، نیسحلادبعدیس  هّللا  تیآ  دیهش  هریبک ، ناهانگ  - 1
.1374 لّوا ، پاچ  ص 8 ، ج 2 ، يزاریش ، مراکم  هّللا  تیآ  هنومن ، ریسفت  - 2
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میلقا رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ییوگ ؟ یم  نایذـه  ای  يا ؟ هدـش  هناوید  ای  هتخیر  مه  هب  تکاردا  هاگتـسد  ایآ  یبیرفب ؟ ارم  هک  يا  هدـش 
منک ینامرفان  هچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  نتفرگ  اب  ار  دـنوادخ  هک  دـنهد  نم  هب  تساهنامـسآ  ریز  رد  هچنآ  اـب  هناـگ  تفه  ياـه 

(1) .تسا رت  شزرا  یب  نم  دزن  دشاب  یخلم  ناهد  رد  هک  يا  هدیوج  گرب  زا  امش  يایند  نیا  درک و  مهاوخن  زگره 

سالتخا

سالتخا

یم يرگید  لام  هب  يزادـنا  تسد  ندز و  دربتـسد  ندوبر ، يانعم  هب  لاعتفا و  باب  ردـصم  زا  یبرع  يا  هژاو  يوغل ، رظن  زا  سـالتخا 
(2) .دوش یم  قالطا  نارگید  لام  رب  يزادنا  تسد  فرصت و  زا  یصاخ  لکش  هب  ازج  قوقح  حالطصا  رد  نکل  دشاب ،

: دنک یم  فیرعت  نینچ  ار  سالتخا  یمومع  تازاجم  نوناق  هدام 152 

ماهس و ای  تاجلاوح  ای  تابلاطم  ای  يدقن  هوجو  نادنمراک )  ) رفیک ناوید  لیکـشت  نوناق  هدام ي 2  رد  روکذم  صاخشا  زا  کیره  »
رب هک  ار  صاخـشا  ای  هدام  نآ  رد  جردـنم  تاسـسؤم  اه و  نامزاس  زا  کیره  هب  قلعتم  لاوما  ریاـس  اـی  راداـهب  قاروا  دانـسا و  ریاـس 
یم بوسحم  سلتخم  دیامن ، فلت  ادمع  ای  هدرک  بحاصت  تشادرب و  يرگید  ای  دوخ  عفن  هب  دـشاب  هدـش  هدرپس  وا  هب  هفیظو  بسح 

.دوش

رد اّما  دـننک  یم  تفایرد  نادنورهـش  زا  ار  یغلبم  تلود  نادـنمراک  اشترا ، رد  هک  تسا  نآ  رد  سالتخا  ءاشترا و  هدـمع ي  توافت 
مه ءزج  نادـنمراک  تسا و  ریگارف  يداسف  هوشر »  » هک نآ  رگید  هتکن  .دوش  یم  هدرب  امغی  هب  تلود  ياه  ییاراد  لاوما و  سـالتخا ،

عیـسو يرادا  تارایتخا  تردـق و  زا  هک  دریگ  یم  تروص  یناسک  يوس  زا  ًالومعم  سالتخا »  » اّما دـنوش ، ـالتبم  نآ  هب  تسا  نکمم 
.تسا مهارف  نانآ  يارب  یتلود  لاوما  رد  هدرتسگ  فرصت  ناکما  دنرادروخرب و 

هبطخ 224. هغالبلا ، جهن  - 1
.1348 تاعوبطم ، تکرش  تاراشتنا  یعیمس ، رتکد  ازج ، قوقح  - 2
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ترـضح .دنا  هدز  سالتخا  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  نارازگراک  زا  یخرب  هک  میروخ  یم  رب  يدراوم  هب  خـیرات  رد 
: دنیامرف یم  دنا ، هتشون  دوخ  فلختم  نارازگراک  زا  یکی  هب  هک  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

زا مناسرب و  رفیک  هب  ارت  دـیاشگ  وت  رب  ارم  تسد  ادـخ  ینکن و  نینچ  رگا  هک  هدـب ، سپ  ناـنآ  هب  ار  مدرم  لاـم  سرتب و  ادـخ  زا  سپ 
نآ رگم  ما  هدزن  نآ  اب  ار  سک  چیه  هک  منز  ندرگ  يریـشمش  هب  ارت  انامه  .مشاب و  روذعم  ادخ  دزن  متفگ  هک  اهراک  نیا  هب  وت  رفیک 
زا ار  مدرم  قح  ات  دـندوب ، هدرک  يدرک  وت  هک  ار  راک  نیا  نیـسح  نسح و  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  .تسا  هداتفا  شتآ  رد  راسنوگن  هک 
اب هن  دـنتف و  ای  یم  تسد  مراوتـسا  هدارا ي  رد  هن  مدرک  یمن  ناربج  دوب  هتفر  نانآ  هب  متـس  زا  هک  ار  یقحان  مدناتـس و  یمن  زاب  نانآ 

(1) .متشاد شیارگ  رهم  رس  زا  ناشیا 

هتفرگ تروص  روشک  حطـس  رد  لـعج  اـشترا و  سـالتخا ، دروـم  زا 667/163  شیب  لاس 1378 ، رد  هرـشتنم  ياـهرامآ  ساـسا  رب 
(2) .تسا

هک هدوب  ناموت  درایلیم  دودح 1/2  هتفرگ  تروص  لاس 79  موس  ههام  هس  رد  هک  یـسالتخا  ّلک  روشک ، یکناـب  ماـظن  رد  نینچ  مه 
(3) .دراد همادا  هدنام  یقاب  ناموت  درایلیم  کی  لوصو  يارب  شالت  هدش و  هدنادرگزاب  نآ  ناموت  درایلیم  دودح 1/1 

يراوخ تنار 

يراوخ تنار 

لوپ هدروآداب ، تورث  هب  .تسا  یـصخش  عفانم  نیمأت  يارب  نامزاس  تاناکما  اـه و  تصرف  زا  هدافتـسا  ءوس  ياـنعم  هب  يراوخ  تنار 
دوخ عفن  هب  ار  مدرم  ای  تلود  لاوما  امیقتـسم  فلختم  درف  يراوخ  تنار  رد  .دـنیوگ  یم  تنار  مه  قحاـن  هدرکن و  راـک  لوپ  تفم ،

هب شا ، ینامزاس  رابتعا  تیعقوم و  لیلد  هب  هکلب  دنک ، یمن  بحاصت 

همان ي 41. هغالبلا ، جهن  - 1
.1378 ناریا ، رامآ  زکرم  روشک ، يرامآ  همانلاس  - 2

.12/7/80 ناهیک ، يزکرم ، کناب  ّلک  سییر  تاراهظا  - 3
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تاررقم نیناوق و  شـشوپ  رد  تسا  نکمم  تامادـقا  نیا  هتبلا  تسین ؛ نکمم  نارگید  يارب  نآ  ماـجنا  هک  دـنز  یم  تسد  یتامادـقا 
.دریگ ماجنا 

دح زا  شیب  ياـه  تفاـیرد  .دوش  یم  قـالطا  دـشاب ، تمدـخ  اـی  لوصحم  یعقاو  شزرا  زا  رتـشیب  هک  یتـخادرپ  ره  هب  تنار  هزورما 
بـسک .دـیآ  یم  رامـش  هب  تنار  یعون  دوش ، لصاح  نارگید  زا  رایتخا  بلـس  هضرع و  ندرک  دودـحم  اب  تسا  نکمم  هک  یفراعتم 

ای تازاـیتما  قـیرط  زا  نآ  ندروآ  تـسد  هـب  یلو  تـسا  لوـمعم  لوـقعم و  يرما  هعماـج ، رد  دـّلوم  راـک  دـیلوت و  قـیرط  زا  دـمآرد 
.دوش یم  بوسحم  تنار  صاخ ، ياهزوجم 

يازا هب  روشک ، داـصتقا  لاـح  هب  رـضم  یتـح  دـیفم و  راـک  ماـجنا  نودـب  هک  دنتـسه  یقوقح  اـی  یقیقح  دارفا  ناراوخ  تفم )  ) تنار
بـسک يا  هناسفا  هدروآداب و  ياه  تورث  دـنبای و  یم  یـسرتسد  یتلود  يراصحنا  ياه  همان  زایتما  هب  يزاب  یتراپ  هوشر و  تخادرپ 

.تسا يراوخ  تنار  شا  هجیتن  ینوناق ، قاچاق  ای  یمومع  عبانم  لوصحم  زا  يراصحنا  يرادرب  هرهب  .دننک  یم 

ياهدـحاو یلوصا  تقفاوم  شورف  دـیرخ و  یتادراو ، ياـه  هیمهـس  يدروم  زوـجم  لاـقتنا  هب  ناوـت  یم  يراوـخ  تنار  قیداـصم  زا 
زرا صیصخت  یلام ، تاعالطا  شورف  یعقاو ، يزاس  یصوصخ  ياج  هب  یتلود  عیانص  عبانم و  يزاس  یـصاصتخا  يراجت ، یتعنص و 
یم راذـگاو  فافـش  ریغ  روـط  هب  یمـسر و  هدـیازم ي  جارح و  هصقاـنم ، يرازگرب  نودـب  هک  ...و  یکناـب  تاراـبتعا  تمیق و  نازرا 

(1) .دوش

تنار قیداصم  زا  یکی  : » دـیوگ یم  یتلود  ياه  هاگتـسد  رد  يراوخ  تنار  قیداصم  هرابرد ي  روشک  لک  یـسرزاب  نامزاس  سییر 
، دنوش یم  یقلت  یصوصخ  رهاظ  رد  هک  ییاه  تکرش  .تسا  يرامقا » ياه  تکرش   » یتلود ياه  هاگتسد  رد  يراوخ 

.21/5/80 مج ، ماج  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يادص  هعسوت  قیقحت و  لک  هرادا  زا  یشهوژپ  راصحنا ، هدییاز  تنار : - 1
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دنرب یم  اه  نآ  نابحاص  ار  اه  تکرش  نیا  دوس  .تسا  هدش  هیهت  یتلود  ياه  نامزاس  اه و  هناخ  ترازو  زا  اه  نآ  لاوما  عقاو  رد  اّما 
رارق ناراوخ  تنار  نیمک  رد  هک  دوب  يدراوم  زا  يزاس  یصوصخ  نینچ  مه  .تسا  تلود  هدهع ي  هب  شتالضعم  تالکـشم و  یلو 

اب یتلود  ناسر  دوس  ياه  تکرـش  دش ، یم  تیاعر  دیاب  هک  روط  نآ  يزاس  یـصوصخ  نوناق  رگا  .دمآرد  نانآ  راکـش  هب  تفرگ و 
(1) .دوشن تفایرد  زین  یعقاو  ریغ  تمیق  نامه  شورف ، عقوم  رد  نآ  رب  هوالع  هک  دش  یمن  يراذگ  تمیق  یعقاو  ریغ  خرن 

هراشا اه ، نآ  هب  هدرتسگ  تازایتما  ياطعا  لیماف و  دارفا  يریگراک  هب  ینعی  نیفلختم  دیدج  درگـش  هب  يرگید  هبحاصم ي  رد  ناشیا 
: دیوگ یم  هدرک و 

ناریزو اه و  تیصخش  نالوؤسم ، یخرب  ناگتـسباو  هب  اه  نیمز  زا  يدایز  شخب  هک  دش  نشور  یعیبط  عبانم  شخب  زا  یـسرزاب  رد  »
(2) .تسا رثؤم  لاغتشا  دیلوت و  رما  رد  اه  نیمز  نیا  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  راذگاو  لزان  رایسب  ياه  تمیق  اب 

تناسروپ ذخا 

تناسروپ ذخا 

يا هدرتسگ  وحن  هب  هزورما  هک  تسا  هدش  ماجنا  تالماعم  هنیزه ي  زا  يدـصرد  ای  تناسروپ  ذـخا  يراوخ ، تنار  رگید  قیداصم  زا 
بجوم هب  یمالـسا  ماظن  رد  اما  دـیآ ، یم  رامـش  هب  يداع  يرما  نارگ  هلماـعم  نـالالد و  يوس  زا  تناـسروپ  ذـخا  هتبلا  .هتفاـی  جاور 
تسیاب یم  تلود  نانکراک  اذل  تسا ، هدش  عونمم  تناسروپ  ای  هیده  هنوگره  تفایرد  دیسر  بیوصت  هب  لاس 1371  رد  هک  ینوناق 

.دنیامن زیراو  هنازخ  هب  دنراد  یم  تفایرد  یتلود  نالک  ياهدیرخ  ماگنه  هک  ار  یغلابم 

رایتخا رد  ًـالومعم  تاـعالطا ، تنار  .دنتـسه  دـنم  هرهب  تاـعالطا » تنار   » زا هک  تسا  يدارفا  فلخت  يرادا ، فلخت  زا  يرگید  عون 
اه نآ  کیدزن  ناگتسباو  ناریدم ،

.17/4/79 ناهیک ، - 1

.31/6/80 ناهیک ، - 2
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، نآ يارجا  یمومع و  مالعا  ات  میمـصت  کی  ذاختا  نیب  ینامز  هلـصاف ي  زا  تاعالطا ، تنار  رد  .تساهرتفد  ياـسؤر  نارواـشم و  و 
...و تادراو  نارداص و  تسیل  نییعت  زرا ، خرن  تارییغت  هلمج  زا  یلام ، نالک  تامیمصت  رد  تاعالطا ، تنار  .دوش  یم  هدافتسا  ءوس 

.دبای یم  قادصم 

یعامتجا داسف 

یعامتجا داسف 

همطل هعماج ، یمومع  تمالـس  تینما و  هب  هک  تسا  ییاه  يزیرگ  تنـس  اه و  ینکـش  نوناق  زا  هتـسد  نآ  یعامتجا ، داسف  زا  روظنم 
نامزاس تارادا و  طـیحم  هب  یعاـمتجا  داـسف  هنماد ي  یلک  روط  هب  .دزیر  یم  مه  رد  ار  روشک  یقـالخا  یگنهرف و  بوچراـچ  هدز ،

.دریگ یم  رب  رد  ار  یهابت  فّلخت و  هنوگره  هکلب  دوش ، یمن  دودحم  یتلود  ياه 

دایتعا

هراشا

دایتعا

هتـشادن ار  نآ  كرت  تردق  هدش و  هتـسب  او  نآ  هب  ًالماک  درف  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  ردخم  يا  هدام  هب  ندرک  تداع  يانعم  هب  دایتعا 
داتعم درف  دـیدش  لیم  .دـشاب  هتـشاد  يراتفر _  یمـسج و  یناور ، یفلتخم _  ياه  هبنج  دـناوت  یم  ردـخم  داوم  هب  یگتـسباو  .دـشاب 
تـسد هار  رد  ار  وا  ساوح  هشیدنا و  شالت ، مامت  هدش و  يو  دوجو  رد  ریذپان  نایاپ  يزاین  شیادیپ  بجوم  ردـخم ، داوم  هب  تبـسن 

.دریگ یم  راک  هب  فده  نیا  هب  یبای 

دودح دادعت  نیا  زا  هک  دنتسه  ردخم  داوم  هدننک ي  فرصم  رفن  نویلیم  دودح 6  روشک  حطس  رد  نونکا  مه  هرشتنم  ياهرامآ  قبط 
(1) .دنهد یم  لیکشت  ینّنفت  ناداتعم  ار  نانآ  نویلیم  جنپ  هب  کیدزن  یمسر و  ناداتعم  ار  نانآ  رفن  رازه  تسیود  نویلیم و  کی 

ناهیک 4/4/80. روشک ، یتسیزهب  نامزاس  سییر  - 1
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هتفرگ یم  رب  رد  ار  روـشک  ناینادــنز  زا  یمین  زا  شیب  هـک   ) لاس 1377 رد  ردـخم  داوم  ناینادـنز  هرابرد  هدـش  ماجنا  ياه  یـسررب 
لاس و يالاب 18  اه  نآ  دصرد  زین 99  ینس  رظن  زا  .دنتسه  نز  نانآ  دصرد  درم و 4  دارفا ، نیا  دصرد  هک 96  دهد  یم  ناشن  تسا )

زرم هب  هتـشاذگ و  شیازفا  هب  ور  لاس  ریز 18  دارفا  نیب  ردخم  داوم  هب  شیارگ  هنافسأتم  اما  .دنتـسه  لاس  ریز 18  نانآ  دصرد  کی 
تالیصحت دصرد  داوس و 36  یب  دـصرد   29  ) ناداوس مک  ناداوـس و  یب  ار  دارفا  نیا  دـصرد  نینچ 65  مه  .تسا  هدیـسر  لاس   15

ّلک دصرد  هک 22  نیا  نمـض  .دنهد  یم  لیکـشت  ملپید  يالاب  دصرد  ملپید و 2  دـصرد   11 لکیـس ، دح  رد  دصرد   22 ییادتبا ،)
دصرد نایچ و 41  قاچاق  ار  ناـنآ  دـصرد  دادـعت 59  نیا  زا  هک  دنـشاب  یم  گرزب  نارهت  هب  طوبرم  روشک  رد  هدـش  ریگتـسد  دارفا 

ياه ناتسا  هاگیاج و  نیلّوا  نارهت  ناتسا  روشک  ياه  ناتـسا  نایم  زا  هرـشتنم  ياهرامآ  ساسا  رب  .دنهد  یم  لیکـشت  ناداتعم  ار  نانآ 
(1) .دنا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  دایتعا  اب  طابترا  رد  ار  يدعب  ياه  هاگیاج  بیترت  هب  ناگزمره  نامرک و  سراف ، ناسارخ ،

(2) .تسا رفن  رازه  رضاح 100  لاح  رد  ردخم  داوم  ناینادنز  دادعت   » اهرامآ نیرخآ  ساسا  رب 

یگنهرف یقالخا و  ياه  يراجنهان 

یگنهرف یقالخا و  ياه  يراجنهان 

حالـصا يارب  دنیآ و  یم  رامـش  هب  داسف  نشور  قادـصم  هک  ینونک  طیارـش  رد  یگنهرف  یقالخا و  يراجنهان  ياه  هنومن  نیرتزراب 
: دشاب یم  دراوم  نیا  دوش  هدیشیدنا  يّدج  يا  هراچ  دیاب  اه  نآ 

یتارکنم میارج 

یتارکنم میارج 

ناهیک 4/4/80. روشک ، یسرزاب  نامزاس  سییر  نارهت و  ردخم  داوم  اب  هزرابم  داتس  لاس 1377 ، يرامآ  شرازگ  - 1
.17/7/80 ناهیک ، اه ، نادنز  نامزاس  سییر  - 2
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ملیف و لذـتبم  ياـهراون  یلکلا و  تابورـشم  عـیزوت  هیهت و  اـشحف ، داـسف و  زکارم  ییاـپرب  طاوـل ، رمخ ، برـش  تفع ، یفاـنم  لـمع 
اذل تسا ، نکمم  ریغ  ابیرقت  لکـشم و  رایـسب  روشک ، رد  یتارکنم  میارج  رامآ  ندروآ  تسد  هب  .دنتـسه  یتارکنم  میارج  یقیـسوم ،

رد اجان »  » یعامتجا تنواعم  طسوت  هدـش  رـشتنم  رامآ  .درک  افتکا  هدـش  ریگتـسد  دراوم  هب  ناوت  یم  اهنت  میارج  نیا  هعلاـطم ي  يارب 
نارهت گرزب  هیحان ي  دادعت  نیا  زا  .تسا  هداتفا  قافتا  لاس 1378  رد  یتارکنم  مرج  دادعت 118976  هک  دهد  یم  ناشن  لاس 1379 
ناسارخ ناتسا  تسا و  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  اه  يریگتسد  لک  دصرد  دراد و 12  رارق  لّوا  هدر ي  رد  يریگتسد  رفن  اب 13728 

هتـشاد ار  يریگتـسد  نیرتمک  دـمحاریوب  هیولیکهک و  ناتـسا  نینچ  مه  .دـنراد  رارق  موس  مود و  ياه  هدر  رد  هطبار  نیا  رد  سراف  و 
.دنا

هک تسا  هدـمآ  تسد  هب  یلکلا  تابورـشم  رتیل  دودح 255659  هک  دـهد  یم  ناشن  لاس 1378  رد  یماظتنا  يورین  تایفـشک  رامآ 
.دنتسه يدعب  ياه  هبتر  رد  ناردنزام  نارهت و  دراد و  رارق  لّوا  هبتر ي  رد  رتیل  اب 56132  هاشنامرک 

لذتبم و هلجم ي  دـلج   1339 تساک ، راون   140858 لذتبم ، ییویدـیو  ملیف  هقلح  زا 43924  شیب  لاـس 1378  رد  رگید  يوس  زا 
(1) .تسا هدش  فشک  لذتبم  سکع  هعطق   336756

ینماان تیانج ، يدزد ،

ینماان تیانج ، يدزد ،

ینارگن بارطـضا و  هداـتفا و  رطخ  هب  يدودـح  اـت  یمومع ، شیاـسآ  تینما و  تیاـنج  يدزد و  شرتسگ  لـیلد  هب  رـضاح  لاـح  رد 
عاونا یتظفاحم و  ياـهرازبا  زا  هدافتـسا  نازیم  لـیلد  نیمه  هب  .تسا  هتفاـی  شیازفا  بش ، کـیرات  تاـعاس  رد  هژیو  هب  اـه ، هداوناـخ 

.تسا هدش  رتشیب  يریگمشچ  وحن  هب  ددعتم ، ياه  لفق  ریگدزد و 

.1379 یعامتجا ، روما  تنواعم  روشک ، یتسیزهب  نامزاس  یعامتجا ، ياه  بیسآ  يرامآ  شرازگ  هصالخ  - 1
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دـمع 916/3 لتق  دروم ، یمومع 828/207  ياه  هاگداد  رد  تقرـس  هموتخم ي  ياه  هدـنورپ  لاس 1379 ، رد  رـشتنم  ياهرامآ  قبط 
.تسا هدوب  دروم  لافطا 469/8  میارج  دروم و  حرج 587/310  برض و  داریا  دروم ، تفع 667/66  یفانم  لامعا  دروم ،

ام روشک  رد  میارج  نازیم  اریز  .تسا  ینماان  زا  رتشیب  تینما ، مدـع  ساسحا  هک  تسا  دـقتعم  گرزب  نارهت  یماظتنا  هدـنامرف ي  هتبلا 
لتق کی  نارهت  رد  زور  راهچ  یلا  هس  ره  رد  لاس 80 ، لّوا  ههام  رد 6  لاثم  يارب  تسا ؛ رتمک  رگید  ياهروشکزا  يرایسب  هب  تبسن 

، رفن هنازور 8  ناملآ  روشک  رد  لاس 1998  رد  هک  یلاح  رد  دنا  هدیسر  لتق  هب  رفن  روشک 1/5  لک  رد  تدم  نیمه  رد  هداد و  يور 
.دنا هدیسر  لتق  هب  رفن  هیسور 80  رفن و  هسنارف 8/5  رفن ، ایلاتیا 9/6 

هاگتسد هب 5/7  لاس 80  لوا  ههام  رد 6  نازیم  نیا  هک  دوب  هتفر  تقرـس  هب  لیبموتا  هاگتـسد  هنازور 44/11  لاـس 78 ، رد  نینچ  مه 
هاگتسد هب 5/17  زین  نازیم  نیا  هک  هتفر  تقرـس  هب  تلکیـسروتوم  هاگتـسد  هنازور 6/29  لاس 78  رد  نیا  رب  هوالع  .تفاـی  شهاـک 

لیاسم یخرب  لیلد  هب  یپاـق  فیک  دـننام  درخ ، میارج  راـمآ  هنافـسأتم  نیگنـس ، میارج  شهاـک  مغر  یلع  اـّما  .تسا  هتفاـی  شهاـک 
(1) .تسا هتفای  شیازفا  يداصتقا  یعامتجا و 

اه هداوناخ  نوناک  یشاپورف  قالط و 

اه هداوناخ  نوناک  یشاپورف  قالط و 

هداوناخ نایک  هکلب  تسین ، درم  نز و  ییادج  هب  دودـحم  نآ  تاعبت  تسا و  یناسنا  تعیبط  فالخ  جاودزا و  لباقم  هطقن ي  قالط ،
شیپ ینامز  يارب  هدش و  بوسحم  اه  لالح  نیرت  ضوغبم  زا  یکی  قالط  مالـسا ، رد  ور  نیمه  زا  .دـنک  یم  لزلزتم  زین  ار  هعماج  و 

.دشاب هتشادن  دوجو  درم  نز و  كرتشم  یگدنز  موادت  يارب  يرگید  هار  چیه  هک  تسا  هدیدرگ  ینیب 

.7/7/80 ناهیک ، گرزب ، نارهت  یماظتنا  هدنامرف  - 1
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دادعت اذل  تسا و  شیازفا  لاح  رد  ادیدش  گرزب ) ياهرهش  رد  اصوصخ   ) روشک رد  قالط  رامآ  دنور  ریخا  ياه  لاس  رد  هنافـسأتم 
ناتسا رد  جاودزا  هب  قالط  تبسن  لاس 1377  رد  .تسا  هتـشاذگ  شرتسگ  هب  ور  زین  ینابایخ  ناکدوک  ینیدلاو و  کت  ياه  هداوناخ 

(1) .تسا هدیسر  دصرد  هب 2/15  رییغت ، دصرد  اب 8/7  لاس 1378  رد  هدوب و  دصرد  نارهت 1/14 

هتفرگ تروص  قالط  دروم  یکی  جاودزا ، دروم  ره 09/6  يازا  هب  لاس 79  رد  نارهت ، رد  هداوناخ  ییاضق  عمتجم  سییر  هتفگ ي  هب 
کی جاودزا ، ره 5  يازا  هب  رهـش  نیا  رد  هک  يروط  هب  هدوب  رادروخرب  يرت  عیرـس  دـنور  زا  نارهت  رهـش  رد  تیعـضو  نیا  اما  تسا 
رارق یگدیـسر  دروم  لافطا  ياه  هاـگداد  رد  لاـس 79  رد  هک  يا  هدـنورپ  رازه  زا 10  شیب  تیعـضو  هب  رگا  .مـیا  هتـشاد   (2) قالط

، نیدلاو ییادـج  راکهزب ، رـسپ  و 951  رازه  رتـخد و 8  رازه و 206  کـی  هدـمع ي  لکـشم  هک  میباـی  یمرد  مینک  هجوـت  تـفرگ 
(3) .تسا هدوب  يردپان  يردامان و  دوجو  ای  هناخ و  رد  یمارآان  هداوناخ ، یگدنکارپ 

هبتر هتشاد و  ار  قالط  رامآ  نیرتشیب  ناگزمره  مق و  ناتسدرک ، هاشنامرک ، نارهت ، ياه  ناتسا  لاس 1377 ، رد  هرشتنم  ياهرامآ  قبط 
ار قالط  نازیم  نیرتمک  بیترت  هب  زین  مالیا  يرایتخب و  لاحمراهچ و  دزی ، ناتـسا  .دـنا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  مجنپ  اـت  لّوا  ياـه 

(4) .دنا هتشاد 

(5) .تسا هدوب  ددع  زیگنا 170/110  تفگش  مقر  لاس 1378 ، رد  هدیسر  تبث  هب  ياه  قالط  ّلک  دادعت 

.یعامتجا ياه  بیسآ  يرامآ  شرازگ  هصالخ  - 1
.1/7/80 مج ، ماج  همانزور ي  - 2
.1/7/80 مج ، ماج  همانزور ي  - 3

.یعامتجا ياه  بیسآ  يرامآ  شرازگ  هصالخ  - 4
.1378 ناریا ، رامآ  زکرم  روشک ، يرامآ  همانلاس  - 5
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یطابترا یشیارآ و  یششوپ ، ياه  يراجنهان 

یطابترا یشیارآ و  یششوپ ، ياه  يراجنهان 

نارتخد و نیب  طابترا  و  نادرم ) نانز و  شیارآ  شـشوپ و  هوحن ي   ) باجح تیعـضو  ظاحل  زا  ام  هعماج ي  هک  تسا  ینامز  تدـم 
، نانز زا  یخرب  تسا و  هتفای  يا  هدرتسگ  جاور  هاتوک ، هدـننز و  ياـه  ساـبل  زا  هدافتـسا  هتفرگ ، رارق  یبولطماـن  طیارـش  رد  نارـسپ ،

.دنزادرپ یم  دوخ  هرهچ ي  رس و  شیارآ  هب  یبرغ  ياهوگلا  ساسا  رب  ناناوج  نادرم و 

ياهرارق نتشاذگ  تسود و  باختنا  یمالسا و  ماکحا  بوچراچ  زا  جراخ  یلکش  رد  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  نیب  طابترا  نینچ  مه 
نیا یگداوناخ  یعامتجا و  هدنیآ ي  یقالخا و  تمالـس  اهراتفر ، نیا  هک  تسا  یهیدـب  .تسا  هتفای  جاور  ادـیدش  نانآ  نیب  تاقالم 

.دنک یم  ریذپ  بیسآ  اشحف  داسف و  عاونا  یگنهرف و  مجاهت  جاوما  لباقم  رد  ار  نانآ  هداد و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  ناناوج 

اهدمآ یپ  راثآ و 

هراشا

اهدمآ یپ  راثآ و 

هراپ هب  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  نانخـس  نآرق و  تایآ  زا  یخرب  رد  .دراد  ینوگانوگ  ياهدمآ  یپ  راثآ و  هعماج ، ره  رد  داسف  جاور 
: تسا هدش  هراشا  اه  یهابت  داسف و  راثآ  زا  يا 

اه تما  يدوبان 

اه تما  يدوبان 

، داع موق  .تسا  هدـناشک  تکاله  هطرو ي  هب  ار  ناـنآ  داـسف ، هک  تسا  هدـش  وگزاـب  ییاـه  تما  ماوقا و  تشونرـس  میرک  نآرق  رد 
: تسا هدمآ  رجف  هروس ي  رد  هراب  نیا  رد  .دنتسه  اه  تما  نیمه  هلمج ي  زا  حلاص  موق  طول و  موق  دومث ،
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اب و  دوب ؟ هدشن  هتخاس  اهرهش  رد  ناشدننام  هک  مِرا  راد  نوتـس  ياه  ترامع  اب  درک ؟ هچ  داع  اب  تراگدرورپ  هک  يا  هتـسنادن  رگم  »
اهرهش رد  هک  نانامه  دنلب ؟) ياهانب  و   ) اه هاگرخ  بحاص  نوعرف ، اب  و  دندیرب ؟ یم  ار  اه  گنس  هتخت  اه  هّرد  رد  هک  نانامه  دومث ،

(1) .داتسرف ورف  اه  نآ  رب  ار  باذع  هنایزات ي  وت  راگدرورپ  و  دندرک ؟ يراک  هبت  رایسب  اه  نآ  ردو  دنتشادرب  نایغط  هب  رس 

تیونعم و رارقتـسا  هلأـسم ي  : » دـننک یم  حیرـشت  نینچ  ار  راـک  هاـبت  ياـه  تما  يدوباـن  رب  ینبم  یهلا  تنـس  يربـهر ، مظعم  ماـقم 
يادـخ .تسا  بجاو  ياهراک  وزج  انعم ، نیا  هب  رهاظت  صوصخ  هب  ینید و  یب  عویـش  ای  داسف  عویـش  اـی  داـسف  رهاـظم  زا  يریگولج 

زاس مینک _  دوبان  ار  يا  هعماج  میهاوخ  یم  یتقو  اهیف » اوقـسفف  اهیفرتم  انرما  هیرق  کلهن  نا  اندرا  اذا  و  : » دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم 
دعب اریمدـت » اهانرمدـف  لوقلا  اـهیلع  قحف   » دـننک یم  قسف  ناشیاهرادـلوپ  نیفرتـم و  تسا _  نیا  یهلا  تنـس  رد  شا  یعیبـط  راـک  و 

راک زاس و  نیا  ینعی  .درادـن  مه  درگربورب  .تسا  یهلا  باذـع  دورو  اه ، نآ  قسف  همزال ي  .دوش  یم  لزاـن  اـه  نیا  رب  یهلا  باذـع 
نیب زا  .تفر  دنهاوخ  نیب  زا  دوز  دنوش  دراو  داسف )  ) رازنجل بادـنگ و  نیا  رد  رگا  عماوج  سپ  ...دـنک  یم  رثا  عماوج  همه ي  يور 
یم دوبان  شا  یّلم  ّتیوه  اب  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  .دنریم  یم  ناهگان  مدآ  نویلیم  دـنچ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  مه  ناشنتفر 
یم یناوارف  ياـه  تکـالف  تاـئالتبا و  راـچد  دریگ و  یم  رارق  ییاـنتعا  یب  دروم  دوش ، یم  روخ  يرـسوت  دوش ، یم  فیعـض  دوـش ،

(2) .دوش

اهنت صاخ ، هانگ  کی  عویـش  اما  دبای ، جاور  اه  نآ  نیب  رد  داسف  هانگ و  عاونا  هک  دریذپ  یم  ققحت  هاگ  نآ  تلم ، کی  يدوبان  سپ 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  داسف ، هانگ و  راثآ  هرابرد ي  .دوش  یم  صخشم  باذع  عون  کی  روهظ  بجوم 

.13  _ 6 رجف ، - 1
.8/6/80 ناهیک ، - 2
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: میناوخ یم 

.درد یم  ار  اه  هدرپ  يراوخ ، بارش  .دروآ  یم  راب  هب  ینامیشپ  یشک ، مدآ  دنک ، یم  نوگرگد  ار  اه  تمعن  یـشکرس ، ییوگروز و 
ردـپ و ندرزآ  دـشخب و  یم  باتـش  ار  یتسین  گرم و  محر ، عطق  .دریگ  یم  ار  يزور  يولج  انز ، درب ) یم  ار  اـه  تیثیح  وربآ و  (و 

(1) .دنک یم  هریت  ار  اضف  دوش و  یم  اعد  تباجتسا  عنام  ردام ،

اه يرامیب  جاور 

اه يرامیب  جاور 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  .تسا  هعماج  حطـس  رد  اه  يرامیب  عاونا  جاور  یهابت ، داـسف و  رگید  راـثآ  هلمج  زا 
: تسا هدمآ  ملسو 

اه نآ  ناگتشذگ  نایم  رد  هک  ییاه  يرامیب  اهدرد و  نوعاط و  هک  نیا  رگم  دشن ، عیاش  یمدرم  نایم  رد  زگره  يراکتـشز  اشحف و  »
(2) .تفای عویش  اه  نآ  نیب  رد  تسا ، هتشادن  هقباس 

لماوع للع و 

هراشا

لماوع للع و 

نیا رد  .تسا  يرورـض  داسف  زورب  لماوع  للع و  زا  یهاـگآ  یعاـمتجا ، يرادا و  ياـه  يراـجنهان  حالـصا  داـسف و  اـب  هلباـقم  يارب 
.دسر یم  رظن  هب  يرورض  ریز  تاکن  هب  هجوت  داسف ، لماوع  للع و  حرط  زا  لبق  تمسق 

ییاه هنیمز  طیارش و  دوجو  رب  یکتم  رگید  يوس  زا  تسا و  يدرف  هناهاگآ  میمـصت  لیلد  هب  وس  کی  زا  داسف ، مرج و  عون  ره  زورب 
و يدرف » للع   » هتـسد ود  اه ، یهابت  دـسافم و  زا  کـیره  يارب  اذـل  .دـنروآ  یم  مهارف  داـسف  زورب  يارب  یعاـمتجا  لـماوع  هک  تسا 

.دش دهاوخ  داسف  یسانش  بیسآ  ِثحبم  ندنام  مامتان  بجوم  هتسد  ره  زا  تلفغ  هک  تسا  حرط  لباق  یعامتجا » لماوع  »

دهاوخن نک  هشیر  هعماج  حطس  زا  لماک  وحن  هب  هاگ  چیه  یهابت  داسف و  کش  یب 

ح 11. ص 374 ، ج 73 ، راونالاراحب ، - 1
ص 4616. ج 10 ، یخیش ، اضردیمح  همجرت ي  يرهش ، ير  يدمحم  همکحلا ، نازیم  - 2

ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  www.Ghaemiyeh.comتاحالطصا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 99 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13132/AKS BARNAMEH/#content_note_84_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13132/AKS BARNAMEH/#content_note_84_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:85

رد داسف  جاور  هب  دـنناوت  یم  یعامتجا  لماوع  ینعی  تسا ؛ نآ  ریگمـشچ  شهاک  ای  دـح  زا  شیب  شرتسگ  زا  نخـس  اـهنت  اذـل  .دـش 
.ددرگ دودحم  داسف ، هنماد ي  اه  نآ  حالصا  عفر و  اب  ای  دننزب ، نماد  هعماج 

يرادا داسف  للع 

هراشا

يرادا داسف  للع 

هب عقاو  رد  دـنا و  یگنهرف  یقالخا و  لماوع ، نیا  زا  یخرب  .دراد  ینوگانوگ  لماوع  للع و  داسف ، قیداصم  ریاس  دـننام  يرادا  داـسف 
ياه هاگتسد  درکلمع  نیناوق و  راتخاس ، رد  هشیر  رگید  یخرب  دندرگ و  یم  زاب  تلود  نانکراک  یحور  تاشیارگ  رکفت و  هوحن ي 

.دنراد یتلود 

یتلود شخب  رد  یگنهرف  یقالخا و  ياه  هیاپ  فعض 

یتلود شخب  رد  یگنهرف  یقالخا و  ياه  هیاپ  فعض 

شیازفا هب  ور  ناـهگان  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ  ياـه  لاـس  زا  اـهداسف ، زا  هنوگ  نیا  هک  اـجنآ  زا  يرادا ، داـسف  هب  یّلک  هاـگن  کـی  رد 
دیدپ گنج و  نارود  يراکادف  راثیا و  اب  هتخیمآ  یگنهرف  ياضف  يونعم و  ّوج  لوفا  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  تسا  هتشاذگ 
هتـشاد روشک  رد  لـضعم  نیا  شرتسگ  رد  یمهم  شقن  نآ ، زا  سپ  یگدزاـیند  یبـلط و  لّـمجت  ییارگ ، فرـصم  هیحور ي  ندـمآ 

نیا نادنورهـش  ءزج  تسا _  رفن  رب 000/250/2  غلاب  نانآ  دادـعت  رـضاح  لاـح  رد  هک  تلود _  نادـنمراک  لاـح  ره  هب  اریز  .تسا 
ياه هیاپ  یمومع ، گنهرف  ناکرا  ندش  تسـس  اب  یعیبط  وحن  هب  اذل  دننک  یم  سفنت  روشک  نیمه  یگنهرف  ياضف  رد  دـنا و  هعماج 

.ددرگ یم  مهارف  ینامزاس  يرادا و  ياهداسف  هب  نانآ  یگدولآ  ياه  هنیمز  هدش ، فیعض  زین  دارفا  نیا  یقالخا 

اه يراجنهان  دسافم ، تسا  هدرک  عیرست  ار  یتلود  شخب  رد  یگنهرف  یقالخا و  ياه  هیاپ  ندش  تسـس  دنیآرف  هچ  نآ  دوجو  نیا  اب 
هب هتـسباو  ای  یتلود  ياه  تکرـش  اه و  نامزاس  تارادا ، يدـیلک  بصاـنم  یتیریدـم و  ياـه  هزوح  رد  هک  تسا  ییاـه  يور  جـک  و 

.تسا هدمآ  دیدپ  تلود 
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هچ ناـنچ  .تسا  صاوخ  داـسف  زا  یـشان  ماوع  داـسف  یمالـسا ، تاـیاور  هاگدـید  زا  هک  دـش  هراـشا  هتکن  نیا  هب  نیـشیپ  ثحاـبم  رد 
(1) «. تسا صاوخ  داسف  زا  یشان  مدرم ، هدوت ي  داسف  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ره هب  اذـل  تسـالاب ، هدر  نابـصنم  بحاـص  ناریدـم و  يداـع و  نادـنمراک  صاوخ ، ماوع و  يدـنب  هقبط  زا  روظنم  یتلود ، شخب  رد 
ياهدمآ یپ  راثآ و  دنزغلب ، یهابت  داسف و  بادرگ  هب  ینایم  حوطس  ناریدم  لوا و  هدر  نالوؤسم  ینعی  شخب  نیا  صاوخ  هک  نازیم 

.دش دهاوخ  رهاظ  تلود  نانکراک  هدرتسگ  داسف  لکش  هب  نآ 

رد هژیو  هب  تلود ، نارازگراک  زاو  دوش  یم  بوسحم  تدابع  مدرم ، هب  تمدـخ  شالت و  راک و  ینید ، گنهرف  رد  دـنچره  نیاربانب 
تحاـس هب  برق  دـصق  هب  رتشیب و  تبغر  قوش و  اـب  هک  دور  یم  راـظتنا  دراد ، هدـهع  هب  ار  روما  یتسرپرـس  لداـع  ماـما  هک  یطیارش 

، راک هب  تلود  نانکراک  دوش و  گنر  مک  ینید  ياه  شزرا  هک  ینامز  اّما  دـنهد ، ماـجنا  ار  شیوخ  یناـمزاس  فیاـظو  یهلا  سدـق 
علو صرح و  اب  دنیآ ، یم  رامـش  هب  نیریاس  يوگلا  هک  یتلود ، ناریدـم  نایم  نیا  رد  دـننک و  رظن  يداصتقا  يدام و  هبنج ي  زا  اهنت 

.دوب دهاوخ  ریذپان  بانتجا  اه  نامزاس  تارادا و  رد  فّلخت  زورب  دنزادرپب ، ایند  لام  يروآ  عمج  هب  يرتشیب 

دزمتسد قوقح و  حطس  ندوب  نییاپ 

دزمتسد قوقح و  حطس  ندوب  نییاپ 

مک و دـمآرد  ینعی  تسا ؛ تلود  ناـنکراک  دزمتـسد  قوقح و  حطـس  ندوب  نییاـپ  زا  یـشان  يرادا ، ياـهداسف  تاـفلخت و  زا  یخرب 
یصخش هدافتسا ي  ای  مدرم  زا  هوشر  ذخا  يرادا و  تیعقوم  ماقم و  زا  هدافتـسا  ءوس  هزیگنا ي  یگدنز ، ياه  هنیزه  نیمأت  زا  یناوتان 

.دروآ یم  دیدپ  دنتسین ، رادروخرب  یفاک  دهعت  نامیا و  زا  هک  نادنمراک  زا  یهورگ  رد  ار  لاملا  تیب  لاوما  زا 

رازه تلود 98  نادنمراک  قوقح  نیگنایم  لاس 1379 ، رد  اهرامآ  نیرخآ  قبط 

ص 4619. ج 10 ، همکحلا ، نازیم  - 1
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اهدـمآرد نیا  هک  تسا  نـشور   (1) .تسا هدوب  رمتـسم  ریغ  ياهدـمآرد  باستحا  اـب  ناـموت  رازه  رمتـسم و 130  تروص  هب  ناـموت 
.درادن تسا ، ناموت  رازه  هک 132  یبسن  رقف  طخ  صخاش  اب  ینادنچ  هلصاف ي 

یم ماجنا  دنراد ، یم  تفایرد  نالک  ياه  قوقح  هک  هبتر  یلاع  نادنمراک  ناریدم و  طسوت  يرادا  داسف  زا  يا  هدمع  شخب  هکنیا  اب 
دوبمک لیلد  هب  زین  نآ  زا  یـشخب  دراد و  جاور  تلود  يداع  ناـنکراک  ناـیم  رد  هک  ییاـه  فلخت  داـسف و  زا  لاـح  ره  هب  اـّما  دوش ،

.دیشوپ مشچ  ناوت  یمن  تسا ، دارفا  نیا  دمآرد 

یفاک تراظن  نادقف 

یفاک تراظن  نادقف 

.تسا یسرزاب  لرتنک و  یبایزرا ، ياه  متسیس  رد  ییاسران  یفاک و  تراظن  نادقف  يرادا ، داسف  فلخت و  زورب  للع  نیرت  مهم  زا 

هنماد ي شرتسگ  رد  ار  اه  نآ  تراسج  دـنک و  یم  نما  فلختم ، دارفا  يارب  ار  اه  نامزاس  تارادا و  طیحم  وس  کـی  زا  هلأـسم  نیا 
نامه دنک و  یم  درسلد  ار  شالت  رپ  زوسلد و  طبـضنم ، دهعتم ، نانکراک  رگید  يوس  زا  دشخب و  یم  تدش  ینکـش  نوناق  فلخت و 

یتـموکح ناـمرف  رد  ترـضح  نآ  .دـندوب  هداد  رادـشه  نآ  هب  تبـسن  ًـالبق  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  دروآ  یم  شیپ  ار  یتیعـضو 
: دنا هدومرف  رتشا  کلام  هب  شیوخ 

ناراک و هابت  رتشیب  تراسج  بجوم  وس  کی  زا  رما  نیا  اریز  دنشاب ، هتـشاد  يواسم  تلزنم  وت  دزن  رد  ناراکوکین  ناراک و  هابت  دیابن 
(2) .دش دهاوخ  ناراکوکین  يدرسلد  ثعاب  رگید  يوس  زا 

هفیظو ي يددعتم  ياه  هاگتسد  نونکا  مه  دش  هراشا  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  هتبلا 

ناتسبات 80. نامزاس ، نیا  یناتسا  ياسؤر  ییآ  مهدرگ  يزیر ، همانرب  تیریدم و  نامزاس  یناسنا  يورین  تیریدم و  روما  نواعم  - 1
همان ي 53. هغالبلا ، جهن  - 2
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رد ییاسران  اه و  مزیناکم  يدـمآراکان  هلمج  زا  ینوگانوگ  لماوع  اما  دـنراد ، هدـهع  رب  ار  یتلود  ياه  نامزاس  رب  تراـظن  لرتنک و 
رایسب تافلخت  زا  يریگـشیپ  رد  ار  نانآ  شقن  هدش ، اه  هاگتـسد  نیا  درکلمع  ندش  یلاعفنا  بجوم  یناسنا ، يورین  راتخاس و  شخب 

.تسا هتخاس  گنر  مک 

دننام لوا  هتسد ي  .دنوش  یم  میسقت  هدمع  هتـسد ي  ود  هب  دش ، هراشا  ًالبق  نانآ  فیاظو  مان و  هب  هک  روشک ، یتراظن  ياه  هاگتـسد 
یگدیسر اهنت  ناش  یلصا  هفیظو ي  هک  دنتسه  ییاه  نامزاس  یمالسا ، ياروش  سلجم  دون  لصا  نویـسیمک  يرادا و  تلادع  ناوید 

.درادن يرگید  تلاسر  نیا  زا  رتارف  تسا و  تایاکش  هب 

یمامت درکلمع  رب  میقتـسم  ییادـتبا و  تراظن  هفیظو ي  تایاکـش ، هب  یگدیـسر  رب  هوالع  هک  دنتـسه  ییاه  ناـمزاس  مود  هتـسد ي 
.دنراد هدهع  رب  ار  یتلود  تاسسؤم  تارادا و 

، اه هناخترازو  هیلک ي  درکلمع  رب  تراـظن  یـسرزاب و  هب  مظنم  رمتـسم و  وحن  هب  دـیاب  روشک » لـک  یـسرزاب  ناـمزاس  ناـیم « نیا  زا 
دهد یم  ناشن  دـهاوش  هک  هنوگ  نامه  اما  .دزادرپب  تلود  هب  هتـسباو  ای  یتلود  ياه  تکرـش  تاسـسؤم و  یماظتنا و  يورین  تارادا ،

لد رد  هک  تسین  دـمآراک  يدـج و  ّدـح  نآ  ات  هدوبن و  سوسحم  نادـنچ  یتلود  زکارم  تارادا و  رد  نامزاس  نیا  درکلمع  هوحن ي 
.دربب الاب  نانآ  يارب  ار  داسف  فلخت و  ماجنا  هنیزه ي  هدرک ، سرت  داجیا  نانکش  نوناق  نافلختم و 

هاجنپ زا  شیب  ات 1365  لاس 1362  زا  اهنت   ) دهد یم  ناشن  نامزاس  نیا  رد  هدش  لیکشت  ياه  هدنورپ  تایاکـش و  رامآ  هک  نانچ  اذل 
هدش نآ  لاعف  درکلمع  زا  عنام  يراتخاس ، ياه  ییاسران  تایاکش و  ترثک   (1)( .تسا هدیدرگ  لصاو  نامزاس  نیا  هب  تیاکش  رازه 

.تسا

.یسرزاب لومشم  ياه  هاگتسد  رد  یلام  يرادا ، ياه  يور  جک  یسررب  - 1
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اب دیاب  دنشاب و  یم  اه  هناخترازو  یلام  ياه  باسح  هب  یگدیسر  هب  فظوم  یسر ، باسح  نامزاس  تابساحم و  ناوید  نیا  رب  هوالع 
نانیمطا هنیمز  نیا  رد  اهنآ  درکلمع  تحـص  زا  اه ، باسح  تروص  كرادـم و  دانـسا و  لرتنک  تارادا و  يرادـباسح  رتافد  یـسررب 

.دننک لصاح 

ياـه تروـص  هب  نیفلختم  تسین و  سوـسحم  نادـنچ  یتـلود ، تارادا  رد  زین  ناـمزاس  ود  نیا  یتراـظن  شقن  دـسر  یم  رظن  هـب  اـّما 
راثآ ندـش  هنهک  زا  سپ  هک  اه  تراظن  عون  نیا  اساسا  .دـنا  هتـشاد  ناهنپ  اه  نامزاس  نیا  ناـسرزاب  دـید  زا  ار  تاـفلخت  نوگاـنوگ ،
هدـید شزوـمآ  صـصختم و  ياـهورین  هناوتـشپ  زا  هک  یماـگنه  هژیو  هب  دریگ ، یم  تروـص  اـه  باـسح  تروـص  هیهت ي  مـیارج و 

یم وربور  نآ  اب  روکذـم  ياه  نامزاس  هک  تسا  یلکـشم  ناـمه  نیا  تشاد و  دـهاوخن  یپ  رد  يداـیز  درواتـسد  دـشابن ، رادروخرب 
.دنشاب

اه شور  يدمآراکان 

اه شور  يدمآراکان 

نامزاس زا  تاعالطا  يروآ  عمج  یـسرزاب و  يارب  هک  تسا  ییاه  شور  يدـمآراکان  روشک ، یتراظن  ياـه  هاگتـسد  رگید  لکـشم 
یتافلخت فشک  لابند  هب  دراوم  رثکا  رد  یتراظن  ياه  هاگتسد  ناسرزاب  رـضاح  لاح  رد  .دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  لومـش  تحت  ياه 

نآ لاح  .دنیآ  یم  رامش  هب  حیرـص  ینکـش  نوناق  یعون  عقاو  رد  .هدوب  ضراعت  رد  يرادا  طباوض  نیناوق و  اب  حوضو  هب  هک  دنتـسه 
هدافتـسا ي يراوـخ و  تنار  هژیو  هـب  يرادا  تاـفلخت  اـهداسف و  رثـکا  هدـش و  هدـیچیپ  رایـسب  داـسف  ماـجنا  ياـه  هویـش  هزورما  هـک 
رد دراوم  لیبق  نیا  رد  دـنریگ ؛ یم  تروص  يرادا  ياه  مخ  چـیپ و  نیناوق و  بوچراچ  رد  رهاظ  هب  یتلود ، تازایتما  زا  یـصاصتخا 
یم رظن  هب  راگزاس  طباوض  نیناوق و  اب  ًالماک  اهنآ  رهاظ  اما  تسا ، يدرف  عفانم  نیمأت  يارب  اـهدرکلمع  فدـه  تقیقح و  لاـح  نیع 

.دسر

مدـع هکلب  دوش ، یمن  دودـحم  یمومع  لاوما  زا  یـصخش  هدافتـسا ي  ءوس  هب  اـهنت  يرادا ، داـسف  فلخت و  هنماد ي  رگید  يوـس  زا 
تاناکما هجدوب و  زا  هنیهب  هدافتسا ي 
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یم لاملا  تیب  هب  نایز  ندمآ  دراو  عبانم و  فالتا  هب  رجنم  دنرادن و  یقطنم  هیجوت  هک  هدشن  یسانشراک  تامیمـصت  ذاختا  یتلود و 
نامتخاس کی  هک  یماگنه  لاثم  يارب  دریگ ؛ رارق  یـسررب  دروم  تقد  اب  دیاب  و  دیآ ، یم  رامـش  هب  يرادا  داسف  قادـصم  زین  ددرگ ،

صقن راچد  یتلود  هناخراک ي  کی  یتعنص  تالوصحم  هک  ینامز  ای  دزیر ، یم  ورف  ناهگان  هامدنچ  تشذگ  زا  سپ  يرادا ، زاسون 
يرادا داـسف  یعون  عقاو  رد  دـماجنا ، لوط  هب  هدـش  ینیب  شیپ  ناـمز  زا  شیب  ینارمع  يا  هژورپ  رگا  یتح  دوش ، یم  راکـشآ  ِبیع  و 

هیحان ي زا  هک  ار  یتافلخت  یـسرزاب ، لرتنک و  نیون  ياه  شور  زا  هدافتـسا  اب  دـیاب  یتراـظن  ياـه  ناـمزاس  نارومأـم  هک  هداد  يور 
.دنیامن یفرعم  ار  رصقم  رصانع  هدرک ، فشک  هدش ، اهداسف  نیا  زورب  هب  رجنم  هداد و  يور  یناسنا  يورین 

نیفلختم اب  يدج  دروخرب  مدع 

نیفلختم اب  يدج  دروخرب  مدع 

ییاه شرازگ  هک  دـتفا  یم  قافتا  رایـسب  اذـل  .درادـن  انعم  نادـنچ  دـساف ، دارفا  تازاجم  فلختم و  اب  دروخرب  یلعف ، ِيرادا  ماظن  رد 
يارب یتکرح  هاگ  چـیه  اّما  دـسر ، یم  اه  نامزاس  تارادا و  نیلوؤسم  تسد  هب  نیفلختم  ماـن  هارمه  هب  فلخت  داـسف و  عوقو  رب  ینبم 

چیه هب  دوش  یم  لامعا  هک  یتازاجم  دـشاب  هتـشاد  دروخرب  دـصق  نامزاس  لوؤسم  مه  رگا  دریگ و  یمن  تروص  دارفا ، نیا  تازاجم 
هدرک لیم  فیح و  ار  لاملا  تیب  لاوما  زا  یهجوت  لباق  غلبم  هک  يدرف  لاثم  يارب  درادن ؛ بسانت  هتفرگ ، تروص  هک  یفلخت  اب  يور 

هب زیچ  همه  یهاـتوک  ناـمز  تدـم  زا  سپ  دوـش و  یم  موـکحم  يرگید  يرادا  زکرم  هب  لاـقتنا  اـی  یناـمزاس و  تُسپ  رییغت  هب  تسا 
هک نامزاس  فیاـظو  هچره  هک  نآ  روآ  تفگـش  .ددرگ و  یم  مهارف  درف  ناـمه  هبتر ي  ياـقترا  يارب  هنیمز  هدـش  هدرپس  یـشومارف 

.دوش یم  رتمک  یهیبنت  ياهدروخرب  دادعت  دشاب ، رتشیب  کیژتارتسا  لیاسم  اب  اه  نآ  طابترا  رت و  ساسح 

ار مزال  تارایتخا  طـباوض ، نیناوق و  وس  کـی  زا  .دراد  ینوگاـنوگ  لـیالد  روشک ، يرادا  ماـظن  رد  هیبنت  دروخرب و  هاـگیاج  ِفعض 
نیفلختم و اب  يّدج  دروخرب  يارب 
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تارایتخا ناـمه  زا  هدافتـسا  يارب  یفاـک  تأرج  ناریدـم  زا  یخرب  رگید  يوس  زا  .تسا  هدادـن  ناریدـم  هب  ناـمزاس  زا  ناـنآ  جارخا 
تفأر نید  مالـسا ، نوـچ  هک  دـننک  یم  روـصت  نـینچ  زین  ناریدـم  زا  یخرب  .دـنرادن  فـلختم  دارفا  اـب  دروـخرب  رد  مـه  ار  دودـحم 

هنماد ي هک  اعدا  نیا  حرط  اب  زین  یخرب  .تسین  راگزاس  یمالـسا  ماظن  یلک  فادـها  اـب  دـساف  نادـنمراک  تازاـجم  تسا ، تمحرو 
.دنور یم  هرفط  نافلختم  تازاجم  رب  ینبم  دوخ  هفیظو ي  زا  دـنک  یمن  لح  ار  یلکـشم  رفن  کی  اب  دروخرب  تسا و  عیـسو  تافلخت 

يا هناهب  ار  نادنمراک  دزمتسد  قوقح و  حطس  ندوب  نییاپ  هداد و  ّقح  نافلختم ، هب  هک  دنتسه  یناریدم  زا  هتسد  نآ  رتدب  همه  زا  اّما 
هدید ي هب  نامزاس  رد  یهیبنت  ياه  مزیناکم  لامِعا  ترورض  هب  ساسا  زا  يریبعت  هب  دننک ؛ یم  هتفرگ  تروص  ياهداسف  هیجوت  يارب 

.دنرگن یم  دیدرت 

هبتر یلاع  دنمتردق و  نیفلختم  اب  دروخرب  مدع 

هبتر یلاع  دنمتردق و  نیفلختم  اب  دروخرب  مدع 

دهاش رتمک  ام  مدرمو  هتفرگ  تروص  يراگنا  لهس  اه ) تشرد  هناد   ) دنمتردق نیفلختم  اب  دروخرب  رد  هتـشذگ ، ههد ي  ود  لوط  رد 
یـصخش هدافتـسا ي  اشترا و  سالتخا ، هب  هک  يا  هبتر  یلاـع  نادـنمراک  سانـشرس و  ياـه  تیـصخش  ـالاب ، هدر  ناریدـم  تازاـجم 

.دنا هدوب  دنا ، هدز  تسد  لاملا  تیب  لاوما  زا  هدرتسگ 

هرکیپ ي رب  یناربج  ِلباق  ریغ  تاراسخ  و  دریگ ، یم  تروص  هجوت  لباق  دایز و  ماقرا  اـب  ًـالومعم  هک  نادـنمتردق  زا  هورگ  نیا  داـسف 
هوحن ي دـنوش ، یم  بوسحم  هعماج  صاوخ »  » ءزج اه  تیـصخش  زا  هورگ  نیا  هک  اجنآ  زا  رگید  يوس  زا  .دزاـس  یم  دراو  عاـمتجا 

.دنک یم  افیا  روشک  يرادا  ماظن  دوبهب  رد  یمهم  شقن  نانآ  اب  لوؤسم  ياه  هاگتسد  دروخرب 

تازاجم بیقعت و  زا  يدایز  دودـح  ات  رارف » ناکما   » و تیاـمح » «، » هیجوت ناوت   » زا يرادروخرب  لـیلد  هب  هعماـج  ره  صاوخ  اـساسا 
همکاحم زیم  ياپ  رد  زگره  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ناـنآ  اـب  دروخرب  يارب  يوق  یـسایس  هدارا ي  هک  یتروص  رد  دـننام و  یم  نوصم 

.دش دنهاوخن  رضاح 
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تازاـجم لاـثم  يارب  .تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  ییاـضق  هاگتـسد  يارب  هژیو  هب  يداـیز  ياـه  هنیزه  صاوـخ ، زا  هورگ  نیا  اـب  دروـخرب 
هک هچ  نآ  اب  هلباقم  دیآ  دیدپ  ییارجا  ییاضق و  یغیلبت ، ياه  هاگتسد  نیب  مزال  یگنهامه  یّلم و  مزع  هک  هاگره  اّما  .نارهت  رادرهش 

.دش دهاوخ  ناسآ  اتبسن  دوش ، یم  هدیمان  صاوخ » داسف   » ای نالک » داسف   » حالطصا رد 

یعامتجا داسف  للع 

هراشا

یعامتجا داسف  للع 

دیدـپ هعماج  یمومع  گنهرف  هزوح ي  رد  هک  تسا  ییاـه  یناـماسبان  زا  یـشان  زیچره  زا  شیب  یعاـمتجا ، داـسف  هنماد ي  شرتسگ 
ریثأت شیازفا  هب  كّرحم ، لماع  کـی  ناونع  هب  هک  دراد  دوجو  زین  رگید  یعاـمتجا  لـماوع  زا  یخرب  ناـیم  نیا  رد  هتبلا  .تسا  هدـمآ 

.دنک یم  کمک  یگنهرف  لماوع 

یمومع ياهرواب  دیاقع و  فعض 

یمومع ياهرواب  دیاقع و  فعض 

حلاص راتفر  هراومه  ناسنا ، نآ ، ماکحتـسا  تمالـس و  تروص  رد  اذل  .دـنهد  یم  لیکـشت  ار  ناسنا  راتفر  يانبریز  اهرواب ، دـیاقع و 
هب یتسـس  نیا  دیامن ، تسـس  ار  دارفا  نامیا  ياه  هیاپ  اهرواب ، دـیاقع و  ژد  نورد  هب  ذوفن  اب  ناطیـش  هک  هاگ  نآ  اّما  .تشاد  دـهاوخ 

.دش دهاوخ  رهاظ  يراتفر  ياه  يراجنهان  يور و  جک  تروص 

ییارگایند هیحور ي  هدمآ و  دیدپ  هعماج ، یمومع  ياهرواب  دیاقع و  رد  یتسس  فعـض و  هوحن  کی  یلیمحت ، گنج  نایاپ  زا  سپ 
.تسا هتفای  تدش  مدرم  نایم  رد 

، اه ناسنا  نادجو  ترطف و  يادـن  ندرک  شوماخ  یلخاد و  ياز  تینوصم  لماوع  نتـسسگ  مهرد  قیرط  زا  اهرواب ، دـیاقع و  فعض 
شیازفا ار  یهابت  داسف و  هب  اه  نآ  ندروآ  يور  لامتحا  دزاس و  یم  ریذـپ  بیـسآ  اه  یگدولآ  تارطاخم و  لیـس  لباقم  رد  ار  اهنآ 

.دهد یم 

یم هداد ، رادشه  هلأسم  نیمه  هب  عجار  ترـضح  نآ  هدش ، لقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  هک  یثیدـح  رد 
: دنیامرف

اُهترثَک اینُّدلا و  ُهَرهَز  یتَُّما  یلَع  ُفاخَا  ام  ُفوَخَا 
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(1) .تسا نآ  یهاوخ  هدایز  ایند و  ياه  هولج  متما ، رب  نم  سرت  نیرتشیب 

تایح میلاعت  ماکحا و  هب  ناناوج ، هژیو  هب  مدرم ، زا  يرایـسب  هزورما  ات  هدـش  ببـس  یمومع  ياهرواب  دـیاقع و  فعـض  ییارگایند و 
ینکـش و تنـس  هب  هورگ  نیا  اذل  .دنرادنپب  دوخ  يویند  عفانم  هب  یبای  تسد  عنام  ار  اهنآ  دنرگنب و  دیدرت  هدـید ي  هب  مالـسا  شخب 

یگدـنز هحولرـس ي  ار  ربمایپ  ادـخ و  زا  ینامرفان  یـصاعم و  باکترا  و  هدروآ ، يور  یعامتجا  یقالخا و  ياهراجنه  نداهن  اـپریز 
.دنا هداد  رارق  شیوخ 

هعماج رد  داسف  رتشیب  جاور  هبو  هدش  تیعـضو  نیا  دـیدشت  ببـس  هدرتسگ ، يراکیب  هلمج  زا  یعامتجا ، بسانمان  طیارـش  هنافـسأتم 
.تسا هدز  نماد 

هدنزاس داقتنا  رکذت و  هیحور ي  ندش  درس 

هدنزاس داقتنا  رکذت و  هیحور ي  ندش  درس 

لصا ود  تسا ، هدید  كرادت  یمومع ، دسافم  حالصا  یعامتجا و  ماظن  یهدناماس  يارب  مالـسا  هک  يا  هژیو  ياهراک  زاس و  نایم  زا 
یمهم هاگیاج  زا  دوش  یم  هدیمان  رکنم » زا  یهن   » و فورعم » هب  رما   » حالطـصا رد  هک  هچ  نآ  ای  هدـنزاس » داقتنا   » و رّکذـت »  » یـساسا

.تسا رادروخرب 

رگنایب دزادرپ  یم  اه  نآ  نایب  هب   _ (2) تبس باحصا  تشذگرـس  نوچ  مه  يدراوم _  رد  زین  میرک  نآرق  هک  یخیرات  ياه  هبرجت 
اب لصا  ود  نیا  میقتسم  طابترا 

ص 155. ج 1 ، همکحلا ، نازیم  - 1
زور هورگ  نیا  .دوب  يداّیص  اهنآ  رتشیب  لغش  دندرک و  یم  یگدنز  ایرد  رانک  رد  هک  دندوب  دوهی  موق  زا  یهورگ  تبَس  باحصا  - 2

نآ ناحتما  يارب  دنوادخ  .دنتخادرپ  یمن  يریگ  یهام  راک  هب  زور  نآ  رد  دـندرک و  یم  لیطعت  دوخ  نییآ  قبط  ار  هبنـش  ینعی  تبَس 
.دـنتفرگ یم  رارق  سرتسد  رد  یناسآ  هب  هک  يوحن  هب  دـنوش  کیدزن  لحاس  هب  ات  داد  یم  روتـسد  ایرد  ياه  یهام  هب  هبنـش  زور  اه ،
يدادعت داجیا  اب  هدش و  لّسوتم  گنرین  هلیح و  هب  نانآ  زا  یخرب  اّما  دنتـشادن  ار  هبنـش  زور  رد  یهام  نتفرگ  تأرج  ادـتبا  هورگ  نیا 

نیا نمؤم  مدرم  زا  يدادعت  .دندرک  یم  دیص  ار  اه  نآ  هبنشکی  زور  رد  سپس  هتخادنا و  ماد  هب  هبنش  زور  رد  ار  اه  یهام  هچـضوح ،
رثؤم ار  اه  تحیـصن  دـنپ و  هک  یماگنه  زین  تیاهن  رد  دـندرک و  عنم  ناـشراک  زا  ار  نارگ  هلیح  هدرک و  ضارتعا  راـتفر ، نیا  هب  موق 
چیه دـندوب و  توافت  یب  زین  مدرم  زا  یهورگ  ناـیم  نیا  رد  .دـندیزگ  تنوکـس  رهـش  زا  نوریب  رد  هدـش و  جراـخ  رهـش  زا  دـندیدن 

هب هدش و  خسم  اه ، توافت  یب  هورگ  هارمه  هب  نارگ  هلیح  دش و  لزان  موق  نیا  رب  یهلا  باذع  تیاهن  رد  .دـنداد  یمن  ماجنا  یتکرح 
زا یهن  هک  هدـع  نآ  اهنت  دندیـسر و  تکاله  هب  اه  نآ  یگمه  زور  هس  زا  سپ  دـندمآرد و  كوخ  نومیم و  نوچ  یتاناویح  لـکش 

(. فارعا هروس ي  ات 166  تایآ 163  لیذ  نازیملا ، ریسفت  ك.ر :  ) .دنتفای تاجن  دندوب  هدرک  رکنم 
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داقتنا ای  کین ، راک  ماجنا  يارب  رگیدـکی  هب  نداد  رکذـت  زا  مدرم  مومع  هک  هاگره  ینعی  تسا ؛ یعامتجا  ياه  يراـجنهان  دـسافم و 
ّلحم هک  يدـیلک  بصانم  دوش و  یم  هدرتسگ  یهابت  داسف و  هنماد ي  دـننک ، يراددوخ  تسیاشان ، ياهراک  ماجنا  هب  تبـسن  ندرک 
هاگره : » تسا هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  هک  نانچ  .دریگ  یم  رارق  نیدسفم  رایتخا  رد  تسا ، کیژتارتسا  یساسا و  تامیمصت  ذاختا 

کین و  » »(1) و .دش دـنهاوخ  مکاح  مدرم  رب  هعماج  نآ  رارـشا  اعطق  ددـنب  رب  تخر  يا  هعماج  زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک 
(2)« .تخوس دنهاوخ  اه  ترارش  اهداسف و  نیا  شتآ  هب  دب 

يوق ادیدش  نآ  رد  داقتنا  رکذت و  هیحور ي   ) بالقنا يزوریپ  تسخن  ياه  لاس  لاح  روشرپ و  ياضف  زا  نتفرگ  هلـصاف  اب  هنافـسأتم 
، هدـمآ راتفرگ  یناگمه  تیـساسح  مدـع  یمومع و  یتوافت  یب  شلاچ  هب  اه ، يراجنهان  دـسافم و  اب  دروخرب  رد  ام  هعماج ي  دوب .)

.تسا هدرپس  یشومارف  هب  ار  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ریطخ تلاسر 

هراشا ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  هدش  ام  هعماج ي  رد  داقتنا  رکذت و  هیحور ي  ندش  درس  بجوم  يددعتم  لیاسم  هتبلا 
: درک

رد نیدـقتنم  اب  دـنت  دروخرب  یمدرم و  ياه  تراظن  تاداقتنا و  زا  هیاپدـنلب  نـالوؤسم  زا  يرایـسب  لابقتـسا  تیاـمح و  مدـع  فلا _ 
روشک رد  ییوگ  ّقلمت  گنهرف  جیورت  و  دراوم ، یخرب 

زا نایهان  فورعم و  هب  نیرمآ  زا  ینوناق  یسایس ، ياه  تیامح  نادقف  ب _ 

ص 463. ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  - 1

ص 463. ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  - 2
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يربخ ياه  هناسر  ییاضق و  یماظتنا ، یماظن ، ياه  هاگتسد  هلیسو ي  هب  رکنم 

داقتنا رکذت و  حیحص  ياه  هویش  اب  یمدرم  نارظان  زا  یهورگ  ییانشآ  مدع  ج _ 

روشک یگنهرف  نیلوؤسم  زا  یهورگ  يوس  زا  لهاست  حماست و  گنهرف  جاور  د _ 

برغ یگنهرف  مجاهت 

برغ یگنهرف  مجاهت 

نامرآ ندرب  نیب  زا  فده  اب  دوخ و  هدرتسگ ي  عفانم  نداد  تسد  زا  لیلد  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یناهج  رابکتسا 
يداصتقا و هرـصاحم ي  نوچ  ینوگانوگ  ياه  هویـش  درک و  زاغآ  یمالـسا  نهیم  هب  ار  يا  هبناـج  همه  ياـه  شروی  بـالقنا ، ياـه 
« یگنهرف مجاهت   » تفرگن يا  هجیتن  اه  هار  نیا  زا  کی  چـیه  زا  نوچ  تفرگ و  راک  هب  ار  اتدوک  هئطوت و  یماـظن ، هلمح ي  یـسایس ،

.داد رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  زاسراک  هدنام و  یقاب  هار  اهنت  ناونع  هب  ار 

سکع و  لذتبم ، ياه  سابل  ردخم ، داوم  ياه  هلومحم  سکول ، ياهالاک  عاونا  كانرطخ ، دیدج و  حرط  نیا  بوچراچ  رد  نمـشد 
، برغ گـنهرف  ياـهدامن  نداد  هولج  شزرا  اـب  قیرط  زا  درک و  ریزارـس  روشک  نورد  هب  ار  رگناریو  نجهتـسم و  ياـهراون  ملیف و  و 

.تخاس مهارف  روشک  رد  ار  يرابودنب  یب  داسف و  جیورت  ياه  هنیمز 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم 

هرـصاحم ي اب  دندید  روط  نیمه  ...درب  نیب  زا  دوش  یمن  یماظن  مجاهت  اب  ار  یمالـسا  يروهمج  هک  دیمهف  هبـساحم  کی  اب  نمـشد 
اب ناریا  ّتلم  هزرابم ي  رد  ام  هبقع ي  .دـننک  ناراـبمب  ار  اـم  هبقع ي  دـیاب  هک  دـندیمهف  اذـل  ...درک  يراـک  دوش  یمن  مه  يداـصتقا 

هقالع نامیا و  ادخ ، هب  لّکوت  یمالـسا ، قالخا  زا  ترابع  ام  هبقع ي  هقطنم ي  .دوب  ام  گنهرف  زا  ترابع  یناهج ، رابکتـسا  يردـلق 
(1) .دوب مالسا  هب  ي 

تـشذگ نآ  رانک  زا  ناسآ  ناوت  یمن  هک  تسا  هعماج  حطـس  رد  داسف  شرتسگ  للع  نیرت  مهم  زا  برغ ، یگنهرف  مجاهت  کش  یب 
رد هژیو  هب  ار  نآ  كاندرد  راثآ  و 

.22/5/71 یمالسا ، يروهمج  همانزور ي  - 1
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.تفرگ هدیدان  ناناوج  نانز و  نایم 

یعامتجا بسانم  ياه  هنیمز  ندشن  مهارف 

یعامتجا بسانم  ياه  هنیمز  ندشن  مهارف 

زا يریگ  هرهب  ینید ، بان  گنهرف  رد  ور  نیا  زا  .دـنک  یم  نیمأت  ناهج  ود  ره  رد  ار  ناسنا  تداعـس  هک  تسا  یلماـک  نییآ  مالـسا ،
نیا زا  هدافتـسا  هب  ار  مدرم  یعامتجا ، بسانم  ياه  هنیمز  ندرک  مهارف  اب  دیاب  یمالـسا  ماظن  تسا و  زیاج  يویند  عورـشم  ياه  تذل 

.دبای شهاک  هعماج  رد  یهابت  داسف و  هب  ندروآ  يور  هزیگنا ي  ات  دنک  قیوشت  اه  تذل  عفانم و  عون 

ترورـض رب  نآ  زا  لبق  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  نخـس  اشحف ، داسف و  نالماع  اب  نشخ  دـنت و  ياهدروخرب  زا  نید  ماـکحا  رد  رگا  اذـل 
هک تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ور  نیا  زا  .تسا  هدـش  دـیکأت  درم  نز و  عورـشم  طاـبترا  ناـسآ و  جاودزا  يارب  مزـال  رتسب  ندرک  مهارف 

داسف شرتسگ  لماوع  زا  یکی  دوخ  يویند ، ياه  تذل  زا  مدرم  عورـشم  هدافتـسا ي  يارب  یعامتجا  بسانم  ياه  هنیمز  ندشن  مهارف 
.تسا یقالخا  ياه  يراجنهان  و 

جک دـنا و  هتـشادن  ینادـنچ  قیفوت  یعامتجا  بساـنم  ياـه  هنیمز  ندرک  مهارف  رما  رد  ماـظن  نیلوؤسم  هتـشذگ ، ههد ي  ود  لوط  رد 
ناش ِيویند  عورـشم  عفانم  هب  مدرم  زا  یهورگ  یبای  تسد  زا  عنام  اه  یـسدقم  کشخ  دروم و  یب  ياه  يریگ  تخـس  اـه ، یـشیدنا 

.تسا هدش 

یگنهرف و تیعـضو  کنیا  مه  .دراد  يرتشیب  دومن  نادرم ، نانز و  عورـشم  ناـسآ و  طاـبترا  جاودزا و  دروم  رد  هژیو  هب  هلأـسم  نیا 
.تسین مهارف  جاودزا  ناکما  روشک ، ناناوج  زا  رفن  اه  نویلیم  يارب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  روشک  یعامتجا 

دوجو يداـیز  ناـنز  نارتـخد و  نینچ  مه  .دوش  یمن  ارجا  مه  تقوم  جاودزا  ماـکحا  تسا و  هتفر  ـالاب  یعیبـط  روـط  هب  جاودزا  نس 
.دنرادن جاودزا  هنیمز ي  ندش  مهارف  هب  ینادنچ  دیما  دوخ ، رسمه  نداد  تسد  زا  ای  نس  نتفر  الاب  لیلد  هب  هک  دنراد 

شیازفا تعرس  هب  اشحف  داسف و  رامآ  یطیارش ، نینچ  رد  هک  تسا  یهیدب 
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یساسا حلاصم  ناناوج و  يدرف  عفانم  نیب  نوچ  تیعـضو  نیا  رد  رگید  يوس  زا  .دشاب  یمن  رثؤم  نادنچ  یقالخا  ياه  هظعوم  هتفای ،
.دبای یم  جاور  ناناوج  نیب  رد  ماظن  هب  تبسن  ینیبدب  یعون  دیآ  یم  دیدپ  ضراعت  یمالسا ، ماظن 

اهراک هار 

هراشا

اهراک هار 

رد یتـح  هزورما  .تـسا  يرورـض  رایـسب  لاـح  نـیع  رد  لکـشم و  اتبـسن  يرما  یعاـمتجا ، يرادا و  داـسف  زا  مـعا  داـسف ، اـب  هزراـبم 
داسف هژیو  هب  داسف ، اـب  هلباـقم  يارب  يا  هدرتسگ  ياـه  حرط  دنتـسین ، دـنب  ياـپ  یـصاخ  ینامـسآ  نییآ  هب  نآ  مدرم  هک  ییاـهروشک 
مادقا راک  نیا  هب  هک  ییاهروشک  زا  ( IT « ) یللملا نیب  تیفافـش  نامزاس   » و یناهج » کناب   » دیآ و یم  رد  ارجا  هلحرم ي  هب  يرادا ،

.دنیامن یم  تیامح  دننک ، یم 

يارب دـیاب  شیوخ  یهاگآ  ناوت و  دـح  رد  دارفا  همه ي  دـیآ و  یم  رامـش  هب  یناگمه  یتلاسر  يزیتس  داسف  یمالـسا ، هعماج ي  رد 
تساوخ نینچمه  داسف و  زا  يریگشیپ  هزرابم و  يارب  ماظن  یلاع  نالوؤسم  يدج  مزع  کنیا  مه  .دننک  شالت  اه  يراجنهان  حالـصا 
تمالـس ياقترا  يارب  ریگارف ، یـساسا و  یتکرح  يریگ ، لکـش  ياه  هنیمز  اه ، يراجنهان  اـب  هلباـقم  يارب  مدرم  یـسایس  هدارا ي  و 

.تسا هدروآ  مهارف  ار  یعامتجا  يرادا و 

یگنهرف و ياـه  هناوتـشپ  نیدـسفم ، اـب  دروخرب  هنیمز ي  رد  ددـعتم  تاررقم  نیناوق و  ینید و  ياـهرواب  دـیاقع و  دوـجو  نینچ  مه 
هرهب اه  نآ  زا  بولطم  وحن  هب  دـیاب  هک  تسا  هدرک  داجیا  داسف  اب  هزرابم  ياـهراک  هار  ندـناسر  ناـماس  هب  يارب  ار  یبساـنم  ییارجا 

.تفرگ

زا هتـسد  ره  .تسا  یبلـس » ياهراک  هار   » و یباجیا » ياهراک  هار   » هتـسد ود  لماش  تسا  حرطم  داسف  اب  هزرابم  يارب  هک  ییاهراک  هار 
يارجا هب  طونم  داسف ، اب  هزرابم  حرط  ندوب  لماک  عماج و  هک  تسا  ینوگاـنوگ  تامادـقا  اـه و  تیلاـعف  رب  لمتـشم  اـهراک  هار  نیا 

.تساهنآ یمامت 
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یباجیا ياهراک  هار 

هراشا

یباجیا ياهراک  هار 

یم تروص  داسف  فلخت و  زورب  زا  يریگـشیپ  یعامتجا و  تینوصم  داجیا  روظنم  هب  هک  تسا  یتامادقا  هعومجم  یباجیا ، اهراک  هار 
ياپ نید و  ماکحا  زا  تیعبت  هب  ار  اهنآ  دراد و  یم  زاب  داسف  باکترا  زا  ار  مدرم  میقتـسم  ریغ  روط  هب  اـهراک  هار  زا  هتـسد  نیا  .دریگ 

.دنک یم  قیوشت  یگنهرف  هدیدنسپ ي  ياه  تنس  یعامتجا و  تاررقم  نیناوق ، هب  يدنب 

، یبلـس ياهراک  هار  اب  هسیاقم  رد  تسا و  يریگ  یپ  ارجا و  لباق  هعماج ، حطـس  رد  مه  تارادا و  حطـس  رد  مه  یباجیا  ياهراک  هار 
.تسا رادروخرب  يرتشیب  تیولوا  تیمها و  زا  دوش ، یم  ارجا  نیفلختم  اب  دروخرب  روظنم  هب  هک 

یگنهرف تامادقا 

یگنهرف تامادقا 

يارب يرنه  یملع و  یتکرح  یگنهرف ، تامادقا  .دـهد  یم  لیکـشت  یگنهرف » تامادـقا   » ار یباجیا  ياهراک  هار  زا  يا  هدـمع  شخب 
.تسا مدرم  دزن  اه  يراجنهان  نیا  نداد  ناشن  شزرا  دض  داسف و  راب  نایز  راثآ  زا  یمومع  ياه  یهاگآ  حطس  شیازفا 

هـشیمه دـننز  یم  فلخت  هب  تسد  هعماج ، رب  مکاح  ّوج  عبت  هب  هناهاگآان و  داسف ، مرج و  نالماع  زا  یهورگ  دـیاش  هک  لاـمتحا  نیا 
هعلاطم ي .دنکش  یم  مه  رد  ار  هعماج  مومسم  ّوج  دنک و  یم  فرطرب  ار  اه  یهاگآان  عقاو  رد  یگنهرف  تامادقا  .تسا  هدوب  حرطم 

حالـصا ياه  شالت  سأر  رد  یگنهرف  تامادـقا  هک  دـهد  یم  ناشن  یهلا _  يایبنا  خـیرات _  گرزب  نارگ  حالـصا  مایق  یگدـنز و 
.تسا هتشاد  رارق  اهنآ  هنابلط ي 

هژیو هب  اه ، هناسر  یغیلبت و  یـشزومآ ، ياه  هاگتـسد  ناگدنـسیون ، ناگدـنیوگ ، هدـهع ي  رب  یگنهرف  تامادـقا  ماـجنا  يریگ و  یپ 
باذـج و يوحن  هب  رگا  داـسف ، يورخا  يوـیند و  یعاـمتجا و  یگداوناـخ ، يدرف ، كاـنرطخ  راـثآ  ییوگزاـب  .تسا  امیـس  ادـص و 

هزیگنا شهاک  مدرم و  یحور  لّوحت  رد  یفرگش  شقن  دریگ ، تروص  یخیرات  دهاوش  راعشا و  تایاور ، تایآ ، رکذ  اب  هنادنمرنه و 
باکترا يارب  نانآ  ي 
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روشک نادنمرنه  هدش و  فیعـض  رایـسب  هعماج  رد  زردنا  دـنپ و  ای  ظعَو  گنهرف  ینونک  طیارـش  رد  هنافـسأتم  .تشاد  دـهاوخ  داسف 
.دنا هدشن  شیوخ  يرنه  راثا  رد  گنهرف  نیا  ندرک  يراج  هب  قفوم 

نیناوق و یگدـنز ، رد  مارح  دـمآرد  ءوس  راثآ  لالح ، راـک  بسک و  هفـسلف ي  اـب  دـیاب  تلود  نادـنمراک  زا  کـیره  ساـسا  نیا  رب 
ثحابم تایاور ، تاـیآ ، دـنوش و  انـشآ  يدودـح  اـت  تاـفلخت  عون  نیا  تازاـجم  ناـمزاس و  رد  یلاـم  تاـفلخت  هب  طوبرم  تاررقم 

.دوش نایب  اهنآ  يارب  هراب  نیا  رد  ییاه  ناتساد  رعش و  يریسفت و 

ضقن قیرط  زا  زج  اه  همانرب  فادـها و  دربشیپ  نامزاس و  يرو  هرهب  شیازفا  هک  دـنرواب  نیا  رب  تارادا  ناریدـم  زا  یخرب  کنیا  مه 
يارب .دـنروآ  یمن  رامـش  هب  فّلخت  ًالـصا  ییآراـک  شیازفا  روـظنم  هب  ار  طـباوض  نداـهن  اـپریز  تسین و  نکمم  تاررقم  نیناوـق و 

نایب لدتسم  یملع و  ینابز  اب  نانآ ، يارب  ار  بیسآ  نیا  ندش  ریگارف  رطخ  ینکـش و  نوناق  راب  نایز  راثآ  دیاب  شرگن ، نیا  حالـصا 
.تشاد رذح  رب  دنسپان  ياه  ّتنس  جاور  يزیرگ و  نوناق  گنهرف  ندرک  هنیداهن  زا  ار  اهنآ  دومن و 

، رما نیا  تیوقت  حالصا و  يارب  .دوش  یمن  تیاعر  نادنچ  یعامتجا  طابـضنا  تسا و  فیعـض  ینامزاس  گنهرف  ام  روشک  رد  اساسا 
يرورض ناناوجون ، ناناوج و  يارب  هژیو  هب  يریذپ ، تکراشم  ییوج و  تکراشم  ياه  هویش  یعمج و  راک  دعاوق  لوصا و  شزومآ 

.تسا

یجیورت تامادقا 

یجیورت تامادقا 

رت ناسآ  ققحت  ياه  هنیمز  تخادرپ و  یجیورت  تامادقا  ماجنا  هب  دیاب  فلخت ، داسف و  حـیبقت  یگنهرف و  تامادـقا  ماجنا  تازاوم  هب 
، ینوناق عفانم  عورشم و  ياه  تذل  لالح ، ياهدمآرد  هب  یسرتسد  هک  ینامز  ات  کش  یب  .دروآ  مهارف  ار  تاررقم  نیناوق و  ماکحا ،

.دیسر دهاوخن  بولطم  ماجنارس  هب  داسف  اب  هزرابم  همانرب ي  دشاب  لاحم  يدراوم  رد  هکلب  لکشم و 

، لاغتشا داجیا  روشک ، ینونک  طیارش  رد  یجیورت  تامادقا  زا  هنومن  نیرت  نشور 
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و نادـنمراک ، قوقح  شیازفا  ملاس ، ياه  یمرگرـس  تاحیرفت و  شرتسگ  رـسمه ، نودـب  نانز  ناناوج و  يارب  جاودزا  يزاس  ناسآ 
ماگ هب  يزاین  هدش و  ریگرد  یگدنز  یلـصا  لیاسم  اب  مدرم  روما ، نیا  ماجنا  اب  .تسا  شالترپ  دـهعتم و  دارفا  تشادـگرزب  میرکت و 

.دننیب یمن  یهابت  داسف و  ياه  هصرع  رد  نداهن 

جاور .تسا  یمومع  فراصم  ریاس  هیذغت و  نکسم ، شیارآ ، شـشوپ و  ملاس  ياهوگلا  غیلبت  یحارط و  یجیورت ، تامادقا  رگید  زا 
رد ار  اهنآ  یگدنز  دـهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  مدرم  زا  يرایـسب  یعامتجا  يدرف و  ياهراتفر  اه ، هنیمز  نیا  رد  یقطنم  ياهوگلا 

.دشخب یم  ناماس  ینالقع ، حیحص و  لوصا  بوچراچ 

ییارجا تامادقا 

ییارجا تامادقا 

مزال ییارجا  تامادـقا  دـیاب  هک  دوش ، یم  هعماج  رد  داسف  دـیدشت  بجوم  اهراتخاس )  ) تاررقم نیناوق و  ییاـسران  دراوم  یخرب  رد 
راچان ناگدننک  هعجارم  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  تارادا  رد  راک  شدرگ  متـسیس  رگا  لاثم  يارب  دریگ ؛ تروص  اه  ییاسران  عفر  يارب 

شیف و رودـص  اب  ناوت  یم  دراوم  نیا  رد  .تسا  رتدایز  يدام  تافلخت  زورب  لامتحا  دنـشاب ، نادـنمراک  هب  لوپ  میقتـسم  تخادرپ  هب 
.داد شهاک  ار  فلخت  لامتحا  کناب ، قودنص  هب  مدرم  نداد  عاجرا 

نیناوق و ییاسران  زا  یـشان  دـهد ، یم  يور  روشک  رد  يراوخ » تنار   » ناونع تحت  هک  یتافلخت  رتشیب  ناسانـشراک ، هتفگ ي  هب  اـنب 
نیا یلـصا  لح  هار  اذـل  تسا ، صاخ  ياهالاک  یخرب  شورف  دـیرخ و  دـیلوت و  تادراو ، تارداـصرد و  راـصحنا  داـجیا  تاررقم و 

.ددرگ یم  زاب  یجراخ ، تراجت  هزوح ي  رد  هژیو  هب  روشک ، يداصتقا  راتخاس  يزاسهب  نیناوق و  حالصا  هب  لضعم 

تکرـش تارادا و  ناریدـم  طسوت  کی ، هجرد  ناکیدزن  نادـنواشیوخ و  يریگراـک  هب  زا  يریگولج  يارب  يریبادـت  دـیاب  نینچ  مه 
.دوش هدیشیدنا  یتلود  ياه 

تیلوؤسم هک  يریدم  کش  یب  .تسا  يرادا  ماظن  رد  يرالاس » هتـسیاش   » یـساسا لصا  ققحت  يارب  يزاس  هنیمز  رگید  مهم  هتکن ي 
رب ار  گرزب  نامزاس  کی  هرادا ي 
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شخب رد  دـنچ  ینامز  تدـم  لقادـح  هک  دوب ، دـهاوخ  رادروخرب  تسپ  نیا  زارحا  يارب  مزال  یگتـسیاش  زا  ینامز  دریگ  یم  هدـهع 
.دشاب هتشاذگ  رس  تشپ  يداع  یعیبط و  وحن  هب  ار  تَمِس  ءاقترا  بتارم  هدرک ، تیلاعف  نامزاس  نآ  فلتخم  ياه 

یبلس ياهراک  هار 

هراشا

یبلس ياهراک  هار 

نادسفم هّبنت  هیبنت و  نافّلختم ، رامآ  ِشِهاک  فده  اب  میقتسم و  روط  هب  هک  دوش  یم  قالطا  یتامادقا  هعومجم  هب  یبلس  ياهراک  هار 
.دوش یم  ماجنا  هعماج ، ای  هرادا  طیحم  رد  تافلخت  رارکت  زا  يریگولج  و 

هب زاین  اهراک  هار  زا  هتـسد  نیا  يارجا  دنچره  .تسین  يدـیدرت  کش و  هنوگ  چـیه  ياج  یبلـس ، ياهراک  هار  یهدزاب  ترورـض  رد 
.تسین اور  نآ  ماجنا  رد  یگدز  باتش  دراد و  يرتشیب  یشیدنا  فرژ  لّمأت و  هلصوح ،

رد مزال  ِیگنهرف  ياه  شالت  زا  سپ  ینعی  تسا ؛ یباجیا  ياهراک  هار  زا  سپ  یبلس  ياهراک  هار  هاگیاج  داسف ، اب  هزرابم  دنیآرف  رد 
هب .دـیآ  یم  مهارف  اه  نآ  تازاجم  نیدـسفم و  اـب  دروخرب  يارب  هنیمز  یعاـمتجا  يراـجنهان  اـی  يرادا  فلخت  عون  کـی  اـب  طاـبترا 

.تسین حیحص  تساوخزاب  تّجح ، مامتا  زا  لبق  رگید  ترابع 

فّلخت ریسم  رد  عنام  داجیا 

فّلخت ریسم  رد  عنام  داجیا 

: درکیور ود  رب  لمتـشم  هدنرادزاب  مادـقا  نیا  .تسا  نافّلختم  ریـسم  رد  عنام  داجیا  یبلـس ، ياهراک  هار  زا  هلحرم  نیرت  هداس  نیلّوا و 
لقادـح هب  ای  یکیزیف » عناـم  داـجیا   » و ناراـک ، هاـبت  نادـسفم و  هب  تبـسن  یمومع  راـکفا  مشخ  نتخیگنارب  اـی  یحور » عناـم  داـجیا  »

.تسا جراخ  ملاع  رد  داسف  مرج و  عوقو  ناکما  ندناسر 

يارب ناـنآ  اـب  هلباـقم  دـنوش ، هتخانـش  مولظم »  » یتح اـی  ناـمرهق »  » ناونع هب  مدرم  یمومع  راـکفا  رد  راـک  هبت  دارفا  يدراوم  رد  رگا 
کیرحت صاخ  ِيراجنهان  کی  هیلع  یمومع  راکفا  رگا  رگید  يوس  زا  .دـش  دـهاوخ  لکـشم  ییاضق  هاگتـسد  یماـظتنا و  ياـهورین 

.دوب دهاوخ  راوشد  هعماج  رد  داسف  عون  نآ  باکترا  دوش ،
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یم نیمأت  یتینما  نارومأم  رترثؤم  رتشیب و  روضح  اـب  یکیزیف  عناـم  ینمااـن ، تیاـنج و  يدزد ، داـیتعا ، نوچ  يدـسافم  اـب  هزراـبم  رد 
.دناسر یم  لقادح  هب  ار  مرج  عوقو  ناکما  راک  نیا  اریز  دوش ،

اه هنیزه  یخرب  زا  هدافتـسا  قح  يراذـگاو  ای  اه ، میمـصت  یخرب  نتخاس  عونمم  قیرط  زا  یکیزیف  عنام  داجیا  روشک ، يرادا  ماظن  رد 
ياه فلخت  لابق  رد  عنام  داجیا  یعون  ینوناق ، ياه  هاـگزیرگ  ندرک  دودـسم  ییاسانـش و  نینچ  مه  .دوش  یم  ققحم  اروش  کـی  هب 

اه هناخ  ترازو  طسوت  يراجت  ياه  تیلاعف  يداصتقا و  ياه  تکرش  لیکـشت  زا  يریگولج  رگید  دراوم  رد  .تسا  یـساسا  نالک و 
هطیح ي زا  جراخ  هک  یناگرزاب  يراجت و  ياه  هصرع  هب  اه  ناـمزاس  نیا  دورو  اـب  اریز  دـیآ ، یم  رامـش  هب  عناـم  داـجیا  تارادا ، و 

یم شرتسگ  يرگید  ياه  هنوگ  هب  يرادا  داسف  دـیآ و  یم  دـیدپ  نوگانوگ  تاـفلخت  زورب  ياـه  هنیمز  تساـهنآ ، ینوناـق  فیاـظو 
.دبای

تراظن یسرزاب و 

تراظن یسرزاب و 

تاعالطا رابخا و  بسک  .دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  داسف  اـب  هزراـبم  رد  هک  تسا  یمادـقا  نیرت  مهم  تراـظن ، لرتنک و  یـسرزاب ،
رد هک  ییاه  يراجنهان  تافلخت و  نازیم  زا  یهاگآ  روشک و  زیخداسف  طاقن  ییاسانـش  یعاـمتجا ، يرادا و  ماـظن  تیعـضو  زا  قثوم 

.تسا داسف  اب  هزرابم  یساسا  طرش  شیپ  دهد  یم  يور  شخب  ره 

باسح یتراظن و  ياه  هاگتـسد  فعـض  روشک ، یتیریدـم  ماظن  رد  شلاچ  نیرت  هدـمع  نونکا  مه  هک  دـش  حرطم  لبق ، ثحاـبم  رد 
ياه هاگتـسد  فیاظو  يدراوم  رد  .تسا  یناسنا  يورین  يراـتخاس و  نوگاـنوگ  لـماوع  لـلع و  زا  یـشان  فعـض  نیا  .تسا  یـسر 

تافلخت و موادـت  بجوم  تراظن ، رما  هب  نالوؤسم  ندادـن  اهب  هاگ  ناسرزاب و  تراهم  مدـع  هاگ  .دراد  لخادـت  رگیدـکی  اب  یتراظن 
، نانکـش نوناق  نادـسفم و  اب  نانآ  یتسد  مه  یـسرزاب و  نارومأم  ندـش  هدولآ  زین  يدراوم  رد  .تسا  هدـش  نافلختم  ندـنام  نوصم 

.تسا هدش  روشک  یتراظن  متسیس  تیقفوم  زا  عنام 
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هاگتـسد نیا  یتراظن  شقن  تیوقت  روظنم  هب  یتراظن ، ياه  هاگتـسد  ياه  تیلوؤسم  فیاظو و  رد  يرگنزاب  لـضعم ، نیا  لـح  يارب 
مه .تسا  يرورـض  تایبرجت ، تاعالطا و  عیرـس  لدابت  اه و  نآ  نیب  طابترا  یلمع  ياهراک  زاس و  نییبت  فیاظو ، لخادـت  عفد  اـه ،

یتراظن متـسیس  يدـمآراک  بجوم  اه ، نآ  صـصخت  ییاناوت و  ياقتراو  یتراظن  ياه  هاگتـسد  ناسرزاب  نانکراک و  شزومآ  نینچ 
.دوش یم  روشک 

شرتسگ یمومع و  ياه  یهاگآ  حطس  شیازفا  قیرط  زا  هک  تسا  یتلود  ياهداهن  رب  یمدرم  تراظن  شرتسگ  رگید ، یـساسا  مادقا 
مک و يرادا ، طباوض  نیناوق و  زا  مدرم  تخانـش  نازیم  رـضاح  لاح  رد  .دریگ  یم  تروص  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گـنهرف 

تروص تلود  نادنمراک  تارادا و  درکلمع  رب  ینادنچ  تراظن  مدرم  يوس  زا  لمع  رد  اذل  .تسا  فیعـض  داقتنا ، رکذـت و  گنهرف 
.دریگ یمن 

تازاجم دروخرب و 

هراشا

تازاجم دروخرب و 

دح نآ  ات  هلحرم  نیا  تیـساسح  ّتیمها و  .تسا  داسف  اب  هزرابم  تایلمع  دنیآرف  زا  هلحرم  نیرخآ  ناراک ، هزب  نادسفم و  اب  دروخرب 
.دش دهاوخ  رجنم  تامادقا  ریاس  ندنام  مامتان  تسکش و  هب  نآ  يارجا  رد  یهاتوک  هک  تسا 

هراـشا اـه  نآ  هب  تسمق  نیا  رد  هک  تسا  ییاـه  یگژیو  طیارـش و  ياراد  ناـنآ ، تازاـجم  نادـسفم و  اـب  دروخرب  حیحـص  هویش ي 
.دش دهاوخ 

یهابت داسف و  يدنب  هقبط   _ 1

یهابت داسف و  يدنب  هقبط   _ 1

اب زین  اه  نآ  زا  کیره  نایز  حـُبق و  نازیم  هدوبن  ریذـپ ، ناکما  يراجنهان  داسف و  قیداصم  همه ي  اب  ناـمز  مه  دروخرب  هک  اـجنآ  زا 
اب دروخرب  نآ ، بوچراچ  رد  اـت  تسا  يرورـض  یعاـمتجا  يرادا و  دـسافم  نوگاـنوگ  عاونا  يدـنب  هقبط  تسا ، تواـفتم  رگیدـکی 

ناداتعم يریگتـسد  زا  لبق  دایتعا ، موش  هدـیدپ ي  اب  دروخرب  رد  لاثم  يارب  دریگ ؛ رارق  تیولوا  رد  اهداسف  نیرتراب  ناـیز  نیرتدـب و 
يرادا ماظن  يزاس  ملاس  يارب  ای  درک  دروخرب  روشک  حطـس  رد  ردخم  داوم  عیزوت  یلـصا  لماوع  ناگدـننکدیلوت و  اب  دـیاب  یلومعم 

، ناریدم ياه  يور  جک  اب  هلباقم  هب  ادتبا  روشک ،
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یگنهرف مجاهت  اب  هلباقم  رد  نینچ  مه  .تفر  يداع  نادنمراک  غارـس  هب  نآ  زا  سپ  تخادرپ و  هبتر  یلاع  نادـنمراک  ناسانـشراک و 
رد ار  باذج  ملاس و  ياهوگلا  سپـس  درک و  دودسم  ار  روشک  لخاد  هب  لذتبم  تالوصحم  الاک و  دورو  ياه  هار  دیاب  ادـتبا  برغ ،

.درک شالت  راشقا  رگید  زا  شیب  نازاس  هدنیآ  ناناوج و  تینوصم  يارب  دیاب  یلک  روط  هب  .تشاذگ  ناناوج  رایتخا 

بـسانتم تسخن  هک  انعم  نیدب  .دوش  میظنت  توافتم  ددعتم و  لحارم  بوچراچ  رد  دـیاب  زین  داسف  اب  دروخرب  تایلمع  نیا ، رب  هوالع 
يریگ تخس  جیردت  هب  سپس  دوش و  هداد  جرخ  هب  يرتمک  لمع  تدش  تلود ، نارومأم  هبرجت ي  ناوت و  مدرم و  یهاگآ  حطـس  اب 

.دوش هدرب  رتالاب  داسف ، فّلخت و  باکترا  هنیزه ي  رتشیب و  اه 

یم هاـنگ  بکترم  راـب  نیلوا  يارب  هک  تسا  یناـمرجم  نیب  نداـهن  تواـفت  تسا ، حرطم  یمالـسا  هقف  رد  هک  يرگید  مـهم  هـتکن ي 
دنا هدرک  فّلخت  راب  نیلوا  يارب  هک  يدارفا  اب  دروخرب  رد  .دـننز  یم  تسد  داسف  هانگ و  هب  راـب  نیمدـنچ  يارب  هک  یناـنآ  اـب  دـنوش 

.درک یقلت  نیگنس  دیاب  دنا ، هدز  داسف  هب  تسد  راب  نیمدنچ  ای  نیمّود  يارب  هک  ار  يدارفا  مرُج  اّما  .تسین  مزال  دایز  يریگ  تخس 

تازاجم مرج و  نیب  بسانت  تیاعر   _ 2

تازاجم مرج و  نیب  بسانت  تیاعر   _ 2

یب .تساه  يراجنهان  دـسافم و  زا  کیره  يارب  حیحـص  تازاجم  نییعت  مدـع  روشک ، رد  داسف  ریگ  مشچ  شرتسگ  لـیالد  زا  یکی 
یبتک راطخا  رودـص  دزادرپ ، یم  یتلود  تاناکما  زا  یـصخش  هدافتـسا ي  ای  لاملا  تیب  لـیم  فیح و  هب  هک  يدرف  تازاـجم  کـش 

يو یناـسر  ناـیز  همادا ي  زا  يا  هنوـگ  هب  دـیامن و  ناربـج  ار  هدراو  تاراـسخ  هک  تسا  نآ  درف  نیا  تازاـجم  لقادـح  هکلب  تسین 
.دوش يریگولج 

رگا .تسا  يرورـض  گرزب ، میارج  يارب  نیگنـس  ياـه  تازاـجم  نییعت  دـسافم و  يدـنب  هـقبط  مـهم  لـصا  نـیا  يارجا  روـظنم  هـب 
رگا اما  .تخومآ  دـنهاوخ  یبوخ  تربع  سرد  زین  نارگید  دـنوش  وربور  نیگنـس  ياه  تازاجم  اب  هشیپ ، تنایخ  گرزب و  نیدـسفم 

رظن رد  هانگ  ماجنا  دنوش  یبتک  ای  یظفل  خیبوت  اهنت  دارفا  نیا 
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يربهر مظعم  ماقم  .دراد  تعاجـش  تیعطاق و  هب  زاین  يا ، هنالداع  رثؤم و  درکیور  نینچ  ققحت  هتبلا  .دیآ  یم  هنیزه  مک  مه  نارگید 
: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد 

تنایخ و نایم  ناـسکی  هلماـعم ي  اـی  ناـهانگ ، یب  ندرک  مهتم  .دـشاب  فیرظ  قیقد و  لاـح  نیع  رد  عطاـق و  دـیاب  تلادـع  هبرض ي 
(1) .تسین زیاج  گرزب ، ناهانگ  اب  کچوک  ناهانگ  نتفرگ  ناسکی  ای  هابتشا ،

یمالسا دودح  يارجا   _ 3

یمالسا دودح  يارجا   _ 3

تافلخت شهاک  يارب  تامادقا  نیرترثؤم  زا  یکی  یعامتجا ، يرادا و  دـسافم  عاونا  اب  دروخرب  رد  یمالـسا  ماکحا  دودـح و  يارجا 
باتزاب دراد و  دـسافم  نآ  اب  یعقاو  بساـنت  هدرک ، نییعت  دـسافم ، ناـهانگ و  زا  کـیره  يارب  مالـسا  هک  یتاریزعت  دودـح و  .تسا 

ندـنام رود  رد  يریگمـشچ  شقن  هعماج ، رد  اه  نآ  يارجا  ظاـحل  نیدـب  .دراذـگ  یم  ياـج  رب  يا  هداـعلا  قوف  یناور  یعاـمتجا و 
ماکحا دودح و  يارجا  هب  مادقا  رمتـسم  يّدج و  وحن  هب  نونک  ات  هک  ییاهروشک  هبرجت ي  .تشاد  دهاوخ  داسف  باکترا  زا  نارگید 

.دراذگ یم  نیلوؤسم  يور  شیپ  هدننک  راودیما  يزادنا  مشچ  دنا ، هدرک  یمالسا 

بّرخم راثآ  دـنناد و  یمن  اه  يراـک  هزب  زا  يرایـسب  يارب  یبساـنم  تازاـجم  ار  سبح  نادـنز و  یعاـمتجا ، لـیاسم  نارظن  بحاـص 
شور زا  هدافتسا  ترورض  ناینادنز ، زا  يرادهگن  نیگنـس  ياه  هنیزه  نیا  رب  هوالع  .دنرامـش  یمرب  تازاجم  عون  نیا  يارب  یناوارف 

.دنک یم  راکشآ  ار  رگید  یهیبنت  ياه 

یبوخ هب  تاریزعت ، دودح و  يارجا  هویش ي  اب  یلعف  تازاجم  ياه  هویش  مک  ِیهدزاب  هوبنا و  تالکشم  نیب  یلامجا  هسیاقم ي  کی 
.تسا رادروخرب  يرایسب  تازایتما  زا  یمالسا  تاریزعت  دودح و  يارجا  هک  دهد  یم  ناشن 

، هزورما دـنک ، یم  لـیمحت  روـشک  داـصتقا  هب  هک  يروآ  ماسرـس  ياـه  هنیزه  مغر  هـب  نادـنز ، سبح و  ِتازاـجم  رگید  تراـبع  هـب 
ناشن هتخاس و  رهاظ  ار  دوخ  يدمآراکان 

.11/2/80 ناهیک ، - 1
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لاس 80 تسخن  ههام ي  شـش  رد  ناینادـنز  رامآ   » هک دوش  یم  هدـهاشم  اذـل  .درادـن  یـشقن  اه  یهابت  داسف و  شهاـک  رد  هک  هداد 
هدروآ دـیدپ  یناوارف  يداصتقا  یعامتجا و  يرادا ، ياـه  يراـتفرگ  تالکـشم و  هتـشاد و  شیازفا  دـصرد   25 لبق ، لاس  هب  تبـسن 

(1) .تسا

نیا دوش ، یم  لامعا  سبح  تازاجم  مرج ، عون  يارب 300  روشک  ییازج  نیناوق  رد  نونکا  مه   » اه نادنز  نامزاس  سییر  هتفگ ي  هب 
رطاخ هب  هک  يدارفا  هدـش  ببـس  اه  نادـنز  رد  اضف  دوبمک  .دوش  هدافتـسا  ردان  دراوم  رد  دـیاب  تازاـجم  نیا  زا  هک  تسا  یلاـح  رد 

(2) .دنوش سبح  ناکم  کی  رد  راد  هقباس  دارفا  حّلسم و  ناقراس  لتاق ، نامرجم  اب  دنا  هدش  موکحم  یهدب  کچ و 

.17/7/80 ناهیک ، اه ، نادنز  نامزاس  سییر  - 1
.24/6/80 ناهیک ، - 2
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اهدمآ یپ  اه و  هشیر  ضیعبت ، موس : شخب 

هراشا

اهدمآ یپ  اه و  هشیر  ضیعبت ، موس : شخب 

فیرعت

قیداصم

اهدمآ یپ  راثآ و 

لماوع للع و 

اهراک هار 
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ضیعبت

هراشا

ضیعبت

اه لصف  ریز 

فیرعت

قیداصم

اهدمآ یپ  راثآ و 

لماوع للع و 

اهراک هار 

فیرعت

هراشا

فیرعت

؛ نداد زایتما  ار  یضعب  ای  یکی  يواسم ، سکدنچ  ای  ود  نیب  یضعب ؛ زا  ار  یضعب  ندرک  ادج  میسقت و   » يانعم هب  تغل  رظن  زا  ضیعبت 
.تسا  (1)« حّجرم نودب  یضعب  رب  یضعب  ناحجر  و 

زا یخرب  هب  نداد  اوران  زایتما  رگیدـکی و  اب  نوگانوگ  قطانم  راشقا و  دارفا ، نیب  نداهن  هنالداعان  توافت  ضیعبت ، یحالطـصا  يانعم 
، یحیجرت تواـفت و  هنوـگره  هک  تساـنعم  نیا  رب  دـیکأت  يارب  اوراـن »  » و هنـالداعان »  » فـصو .تسا  نیریاـس  ندرک  مورحم  اـهنآ و 

تمکح هیاپ ي  رب  تلادع و  اب  قباطم  تسد _  کی  ناتشگنا  فالتخا  دننام  يرباربان _  اه و  توافت  زا  يا  هراپ  هکلب  تسین  ضیعبت 
.تسا تحلصم  و 

قیداصم زا  ضیعبت »  » یلک یهاگن  رد  اریز  دـش ، انـشآ  لدـع »  » و طسق »  » ياه هژاو  اـب  دـیاب  ضیعبت »  » موهفم زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب 
.تسا لدع » طسق و   » لباقم هطقن ي  و  روج » ملظ و  »

بیصن مهس و   » ینعم هب  لصا  رد  هژاو  نیا  .تسا   (2)« رگداد لداع و  زیچره ، زا  يا  هرهب  يرگداد ، لدع و   » يانعم هب  تغل  رد  طسق 

ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  www.Ghaemiyeh.comتاحالطصا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 123 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13132/AKS BARNAMEH/#content_note_108_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13132/AKS BARNAMEH/#content_note_108_2
http://www.ghaemiyeh.com


تخادرپ سکره  هنـالداع ي  بیـصن  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  دـیآ و  یم  تلادـع »  » ینعم هب  هاـگ  تهج  نیمه  هب  تسا ، هنـالداع »
.دوش

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ..تسا   (3)« دوخ ياج  هب  يزیچ  ره  نداهن   » يانعم هب  زین  لدع » »

اهُعِضاوَم َرُومُالا  ُعَضَی  ُلدَْعلَا 

.نیعم گنهرف  - 1
.ادخهد گنهرف  - 2
.نیعم گنهرف  - 3
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(1) .دریگ رارق  شدوخ  ياج  رد  زیچره  هک  تسا  نآ  لدع 

.دـنوش یم  عقاو  مه  رانک  رد  هاگو  دـنراد  لداعم  ابیرقت  یموهفم  دـنور و  یم  راک  هب  هناگادـج  هاگ  لدـع »  » و طسق »  » تسناد دـیاب  »
: تسا هدش  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یفورعم  ثیدح  دننام 

: املُظ اروَج و  تَِئُلم  امَک  اطِسق  ًالدَع و  اهُأَلمَیَف  يدلُو  نِم  ٌلُجَر  َجُرْخَی  یّتَح  َموَیلا  َِکلذ  ُهّللا  َلَّوََطل  ٌدِحاو  ٌموَی  ّالا  اینُّدلا  َنِم  َقبَی  َمل  َول 

زا ار  نیمز  دیامن و  مایق  نم  نادنزرف  زا  يدرم  ات  دنک  یم  ینالوط  ار  زور  نآ  دنوادخ  دـنامن ، یقاب  زور  کی  زج  ناهج  رمع  زا  رگا 
(2) .دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نآ  دنک  رپ  داد  لدع و 

رد .دـنرگیدکی  ربارب  رد  ملظ »  » و روج »  » هک هنوگ  ناـمه  دـنا ، هتفرگ  رارق  مه  ربارب  رد  طـسق »  » و لدـع »  » نآ ریظن  تیاور و  نیا  رد 
میـسقت « ) ضیعبت  » نآ لباقم  هطقن ي  هک  تسا  هنـالداع » میـسقت   » ینعم هب  طـسق »  » دـنیوگب تسا  نکمم  ود  نیا  ناـیم  تواـفت  ناـیب 

(3) .تسا هنالداعان )

تیب زا  دارفا  مامت  مهـس  اریز  تسا  كرتشم  ناـسکی و  عیزوت  هب  طونم  تلادـع  ققحت  لاـملا ، تیب  اـی  یمومع  لاوما  اـب  دروخرب  رد 
.دوب دهاوخ  ضیعبت  شیادیپ  زاس  هنیمز  فالتخا ، هنوگره  هزوح  نیا  رد  اذل  .تسا  يواسم  لاملا 

زا یهورگ  هب  خـساپ  رد  لاـملا ، تیب  لاوـما  عـیزوت  ماـگنه  رد  ترـضح  نآ  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  هراـب  نـیا  رد 
: دندومرف دندوب ، یمومع  ياه  ییاراد  یّلم و  ياه  هیامرس  رد  رتشیب  زایتما  ناهاوخ  هک  نیرجاهم 

دَحأ َو یلَع  ٍدَحِأل  هیف  َلضَف  هیوَّسلِاب ال  مُهَنَیب  ُمِّسَُقی  ِهّللا  ُلام  ُلاملا  ِهّللا َو  ُدابِع  ُمتنَاَف 

تمکح 437. هغالبلا ، جهن  - 1
ص 247. رثالا ، بختنم  - 2

ص 401. ج 4 ، يزاریش ، مراکم  رصان  نآرق ، مایپ  - 3
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ص:110

.باّوثلا ُلَضفَا  َءآزَجلا و  ُنَسحأ  ادَغ  ِهّللا  دنِع  َنیقَّتُّمِلل 

هتبلا .درادن  يرترب  يرگید  رب  یـسک  .دوش  یم  میـسقت  ربارب  وحن  هب  همه  نایم  رد  .تسادـخ  لام  مه ، لام  نیا  ادـخ و  ناگدـنب  امش 
(1) .دنراد ار  شاداپ  نیرترب  نیرتوکین و  ناحبس  يادخ  دزن  رد  ارس ، نآ  رد  راگزیهرپ ، ياه  ناسنا 

زا کـیره  هب  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تبث  هنوگ  نیا  لاـملا  تیب  عـیزوت  رما  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هویـش ي  یخیراـت ، عباـنم  رد 
.دندرک یم  تخادرپ  یتباث  رادقم  اه ، نآ  نامداخ  یتح  ناناملسم و 

دَحَا یلَع  ادحَا  لَّضَُفی  َمل  ٍرینانَد َو  ُهَثالَث  امُهنِم  ٍدحاو  َّلُک  یطعَاَف 

(2) .داد یمن  يرترب  يرگید  رب  ار  سک  چیه  درک و  یم  تخادرپ  رانید  هس  نانآ  زا  کیره  هب 

هجوت مزلتـسم  تلادع ، تیاعر  دسر ، یم  دزمتـسد  شاداپ و  تخادرپ  دارفا و  ِدرکلمع  یبایزرا  هب  تبون  هک  یماگنه  رگید  يوس  زا 
دهاوخ ضیعبت  زورب  بجوم  دارفا  همه ي  اب  ناسکی  دروخرب  دراوم  نی  ارد  اذـل  .تسا  نوگانوگ  ياه  یگتـسیاش  اـه و  فـالتخا  هب 

.دش

: دنیامرف یم  دیکأت  رصم  رادنامرف  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هراب  نیا  رد 

راداو يدب  هب  ار  راکدـب  دـنک و  مک  ار  یکین  ماجنا  رد  ناراکوکن  تبغر  رما  نیا  هک  دنـشاب  ربارب  وت  رظن  رد  راکدـب  راکوکن و  ادابم 
(3) .تسا هتفرگ  هدهع  رب  دوخ  وا  هک  شاب  راد  هدهع  ار  نآ  نانآ  زا  کیره  هرابرد ي  .دیامن 

: دنیامرف یم  حیرشت  نینچ  ار  نارازگراک  اب  مکاح  دروخرب  ندوب  توافتم  ترورض  رگید  ینایب  رد  و 

.یمالسا داشرا  ترازو  ص 17 ، ج 32 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 1
ص 18. ج 32 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 2

همان ي 53. هغالبلا ، جهن  - 3
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ص:111

هزادنا ي هب  وا  شاداپ  رد  راذگم و  يرگید  باسح  هب  ار  یکی  جنر  و  شاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  نارازگراک  زا  کیره  جنر  هزادـنا ي 
يدورف دنک و  هولج  گرزب  وا  كدنا  جنر  هک  دوش  بجوم  یسک  یگرزب  ادابم  .نکم  یهاتوک  هدید ، هک  یجنر  هدرک و  هک  یشالت 

(1) .دیآ باسح  هب  مک  راوخ و  وا ، گرتس  ششوک  هک  دوش  ببس  یسک  هبتر 

، دراوم نیا  رد  .دـبای  یم  انعم  ضیعبت »  » و تلادـع »  » زین مدرم ، اب  تموکح  نارازگراک  دروخرب  نوناق و  يارجا  ماگنه  نیا  رب  هوالع 
هداد يرترب  رگید ، هورگ  رب  یهورگ  رگا  دوش و  یم  قـقحم  تلادـع  دـشاب ، ناـسکی  مدرم ، راـشقا  همه ي  اـب  نارازگراـکراتفر  رگا 

.دریگ یم  تروص  ضیعبت  دنوش 

: دنسیون یم  دوخ ، نارادنامرف  زا  یکی  هب  نایعیش  رتسگ  تلادع  ياوشیپ  عوضوم ، نیا  اب  طابترا  رد 

نمشد دنزودن و  عمط  مشچ  متس  هب  تناکیدزن  ات  نک ، راتفر  تاواسم  هب  نتسشن  نتفگ و  نخس  ندرک ، هاگن  رد  ناناملـسم  نایم  رد 
(2) .ددرگن دیماان  وت  تلادع  زا 

: دنیامرف یم  هتسناد و  مکاح  هفیظو ي  ار  ناسکی  يا  هنوگ  هب  نوناق  يارجا  هب  دهعت  رگید  يا  همان  رد  و 

مُهدیَعب ساّنلا و  ِبیرَق  یف  ِهّللا  َْرمَا  َمیُقن  نَأ  َو 

(3) کیدزن هچ  رود و  هچ  دنک ، هماقا  نامدرم  رب  ار  ادخ  رما  هک  نیا  و 

ملظ زا  يا  هنوگ  ضیعبت ،

ملظ زا  يا  هنوگ  ضیعبت ،

تغل و لـها  دزن  ملظ   » .تسا ملظ »  » هوـحن کـی  عـقاورد  نوگاـنوگ ، ياـه  هورگ  دارفا و  نـیب  نداـهن  هنـالداعان  تواـفت  و  ضیعبت » »
نامز و رد  ار  نآ  ای  و  رتشیب ، ای  رتمک و  ای  نآ  هژیو ي  ياج  ریغ  رد  يزیچ  نداهن  زا  تسا  ترابع  نادنمشناد  زا  يرایسب 

همان ي 53. هغالبلا ، جهن  - 1

همان ي 46. هغالبلا ، جهن  - 2
ص 254. ج 27 ، راونالاراحب ، - 3
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ص:112

، تفرگ رارق  هاگیاج  ّدـح و  نآ  رد  رگا  هک  دراد  يا  هژیو  ّدـح  هاگیاج و  زیچ  ره  شنیرفآ ، ماظن  رد  .تسا  ندادـن  ماجنا  دوخ  ناکم 
(1) .تسا ملظ  تفرگن ، رارق  رگا  لدع و 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یتیاور  رد  .تسا  عون  هس  ملظ »  » یمالسا تایاور  هاگدید  زا 

یم هدوشخب  هک  یملظ  و  دوش ، یم  تساوخزاـب  هک  یملظ  دوش ، یمن  هدیـشخب  زکره  هک  یملظ  تسا : هنوـگ  هس  رب  ملظ  هک  دـینادب 
.تسادخ هب  ندیزرو  كرش  دوش  یمن  هدیشخب  زگره  هک  یملظ  اّما  .دوش 

هک یملظ  اما  و  دراد ، یم  اور  دوخ  هب  کچوک  ناهانگ  یـضعب  باـکترا  اـب  هدـنب  هک  تسا  یمتـس  دوش  یم  هدوشخب  هک  یملظ  اـّما 
(2) .تسا رگیدکی  رب  ناگدنب  متس  دوش ، یم  تساوخزاب 

هک یملظ  هب  تبـسن  تسا و  رگید  یهورگ  رب  مدرم  زا  یهورگ  متـس  بجوـم  اریز  تسا  ملظ ، زا  يا  هنوـگ  ضیعبت »  » ساـسا نـیا  رب 
.تسناد یهورگ  ای  یعامتجا » ملظ   » هوحن کی  دیاب  ار  ضیعبت »  » یترابع هب  .تسا  رت  كاندرد  رتدب و  دراد  یم  اور  دوخ  هب  ناسنا 

ضیعبت هاگره  اریز  .تسا  ملظ » هنوگ ي  نیرت  تشز   » نیرتدـب و ضیعبت ، هک  تفایرد  ناوت  یم  زین  رگید  تایاور  یخرب  رد  لّمأت  اب 
قلعت نایوگروز  نادـنمتردق و  هب  ییاوران  تازایتما  دوش و  یم  لام  ياپ  نامورحم  نافیعـض و  زا  يا  هدـع  قوقح  دریگ  یم  تروص 

.دریگ یم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هراب  نیا  رد 

ملُّظلا ُشَحفأ  َفیعَّضلا  ُملُظ 

ص 316. یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  تخانش ، ینابم  - 1
هبطخ ي 176. هغالبلا ، جهن  - 2
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ص:113

(1) .تسا ملظ  عون  نیرت  تشز  نافیعض ، رب  ندرک  ملظ 

ناریا رد  ضیعبت 

ناریا رد  ضیعبت 

نوگانوگ ياه  هصرع  رد  هنالداع  ریغ  ياه  يرباربان  اـه و  ضیعبت  جاور  دـهاش  ناـهاشداپ ، تیمکاـح  اـه  نرق  ّیط  اـم  روشک  مدرم 
زا نایرابرد  نادـنمتردق و  نایوگروز ، ياجبان  هدافتـساو ي  دـنا  هدوب  لاـملا  تیب  لاوما  عیزوت  تیفیک  هژیو  هب  یعاـمتجا ، یگدـنز 

رسارس یتلادع  یب  دوب و  هدیـسر  جوا  هب  يولهپ  نارود  رد  لضعم  نیا  .دنا  هدرک  كرد  کیدزن  زا  ار  هژیو  ياه  تصرف  تازایتما و 
اب دوب  هتفاـی  هار  تردـق  مره  سأر  هب  هراـبکی  يا  هثداـح  رثا  رب  دوخ  هک  يولهپ  اضردـمحم  رخآ  رـسمه   » .دوـب هتفرگ  ارف  ار  روـشک 

هعجارم وا  رتفد  خاک و  هب  ابید »  » یبّلقت ای  یعقاو  یلیماف  دنوسپ  اب  صخش  ره  روشک  رسارس  زا  ات  درک  ایهم  ار  يا  هنیمز  دوخ  درکلمع 
دندرک و یم  هعجارم  همانرب  نامزاس  هب  هناوتـشپ  نیمه  اب  اهابید  بلاغ  .دربب  دوس  يدایز  تاناکما  اه و  تصرف  زا  تلوهـس  هبو  دـنک 

تـسا دوهـشم  ًالماک  يولهپ  هرود  ناراگن  خیرات  رگید  تسودرف و  دبـشترا  تارطاخ  زا  .دنتفرگ  یم  رایتخا  رد  گرزب  ياه  هعطاقم 
دارفا یناهنپ  تاطابترا  یلیماف و  هتـسب  ياهرادـم  رد  لیماف  رازه  نامه  لوپ  يراذـگریثأت و  بسانت  هب  يدـیلک  ياـه  تسپ  ماـمت  هک 

(2) .تسا هدش  یم  راذگاو 

ماگ اتـسار  نیا  رد  تفرگ و  رارق  نیلوؤسم  راک  روتـسد  رد  یتلادـع  یب  ضیعبت و  ملظ ، اب  هزرابم  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
یعامتجا تلادع  ققحت  ضیعبت و  عفر  يارب  يددعتم  لوصا  یمالسا ، يروهمج  یساسا  نوناق  رد  هلمج  زا  .دش  هتشادرب  يدنلب  ياه 

یعاـمتجا و یــسایس و  يدازآ  ناـگیار ، یندـب  تـیبرت  شرورپ و  شزوـمآ و  دـننام : تامدـخ  قوـقح و  زا  یخرب  دـش و  بیوـصت 
نییعت رد  تکراشم 

همان ي 31. هغالبلا ، جهن  - 1
ص 162. تشهبیدرا 80 ، يزیر ، همانرب  تیریدم و  نامزاس  يرادا ، ماظن  تمالس  ياقترا  داسف و  اب  هزرابم  همانرب ي  - 2
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ص:114

، یـساسا نوناق  موس » لصا   » رد لاثم  يارب  دش ؛ هتفرگ  رظن  رد  ناسکی  وحن  هب  ناگمه  يارب  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس ، تشونرس 
: تسا هدش  یفرعم  یمالسا  يروهمج  تلود  فیاظو  ءزج  ریز  روما 

.یلاع شزومآ  میمعت  لیهست و  حوطس و  مامت  رد  همه ، يارب  ناگیار  یندب  تیبرت  شرورپ و  شزومآ و  _ 

يونعم يّدام و  ياه  هنیمز  مامت  رد  همه ، يارب  هنالداع  تاناکما  داجیا  اوران و  تاضیعبت  عفر  _ 

رد تیمورحم  عونره  نتخاس  فرطرب  رقف و  عفر  هافر و  داجیا  تهج  یمالسا  طباوض  قبط  رب  هنالداع  حیحـص و  داصتقا  يزیر  یپ  _ 
همیب میمعت  تشادهب و  راک ، نکسم ، هیذغت ، ياه  هنیمز 

(1) .نوناق ربارب  رد  مومع  يواست  همه و  يارب  هنالداع  ییاضق  ّتینما  داجیا  درم و  نز و  زا  دارفا  هبناج ي  همه  قوقح  نیمأت  _ 

: تسا هدمآ  مهدزون  لصا  رد  و 

دهاوخن زایتما  ببـس  اه  نیا  دـننام  نابز و  داژن ، گـنر ، دـنرادروخرب و  يواـسم  قوقح  زا  دنـشاب  هک  هلیبق  موق و  ره  زا  ناریا  مدرم  »
(2) .دوب

ماظن تاراختفا  زا  یکی  هدـش  حرط  یـساسا  نوناق  رد  نآرق ، ینامـسآ  میلاعت  زا  ماهلا  اـب  هک  دارفا  همه ي  قوقح  يواـست  کـش  یب 
ضیعبت  » هلأسم ي دراذگ ، یم  اپ  خیرات  موس  هرازه ي  هب  ناهج  هک  یطیارش  رد  زورما  هنافـسأتم  .تسا  ناریا  هاگآ  مدرم  یمالـسا و 

لـصا شریذـپ  هب  رـضاح  ییاپورا  ییاکیرمآ و  ندـمتم  رهاظ  هب  ياهروشک  زونه  هدـش و  لیدـبت  یندـشان  ّلـح  ییاـمعم  هب  يداژن »
.دنتسین یناگمه  قوقح  يواست 

.مّوس لصا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یمالسا  نوناق  - 1
.مهدزون لصا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  - 2
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یبوخ هب  یـساسا  نوناق  متـشه  لهچ و  لصا  رد  هک  تسا  روشک  ياه  ناتـسا  قطانم و  نیب  تلادع  لصا  تیاعر  رگید  مهم  هتکن ي 
.تسا هتفای  ساکعنا 

اه و ناتسا  نایم  يداصتقا  ياه  تیلاعف  عیزوت  اه و  ناتـسا  حطـس  رد  یّلم  ياهدمآرد  زا  هدافتـسا  یعیبط و  عبانم  زا  يرادرب  هرهب  رد 
تاناکما هیامرس و  دوخ ، دشر  دادعتسا  اهزاین و  روخارف  هقطنم  ره  هک  يروط  هب  .دشابن  راک  رد  ضیعبت  دیاب  روشک ، فلتخم  قطانم 

(1) .دشاب هتشاد  سرتسد  رد  ار  مزال 

یلمع ییارجا و  دـعبزا  اّما  درادـن ، دوجو  یتلادـع  یب  ضیعبت و  يارب  يا  هنیمز  ینوناق ، رظن  زا  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  رد  نیاربانب 
نیلوؤسم هدنام و  راگدای  هب  توغاط  نارود  زا  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  میتسه  ینوگانوگ  ياه  يرباربان  ضیعبت و  جاور  دهاش  هنافـسأتم 

هب رباربان  تامدخ  هیارا ي  اهرهش ، بونج  لامش و  نیب  هلصاف ي  لاثم  يارب  دنا ؛ هدرواین  تسد  هب  نآ  عفر  لح و  رد  یقیفوت  نونکات 
هنالداعان ي ياه  توافت  یخرب  دنمتورث و  مورحم و  راشقا  نیب  اه  تصرف  تاناکما و  هنالداعان ي  عیزوت  نانیـشنرهش ، ناییاتـسور و 

.تسالتبم نآ  هب  ام  یمالسا  هعماج ي  زین  نونکا  مه  هک  تسا  ییاه  بیسآ  تالضعم و  هلمج  زا  رگید 

یب اـه و  ضیعبت  عاونا  اـب  هلباـقم  ترورـض  تاحالـصا و  يریگ  یپ  ياتـسار  رد  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربهر  حیرـص  ياهرادـشه 
.تسا یعامتجا  ماظن  فلتخم  حوطس  رد  لضعم  نیا  ندناود  هشیر  رگنایب  اه ، یتلادع 

رد هک  دنتـسه  یناسک  هچ  نانچ  تسا ، مدرم  همه ي  هب  قلعتم  تامعن  تاکرب و  هک  ییا  هعماج  رد  یمالـسا و  ماظن  رد  میدـقتعم  ام  »
هک یناسک  نآ  مینیبب  الاح  لصا ، نیا  لوبق  اب  .تسا  هدشن  هداد  ناشقوقح  هدش و  عییضت  نانآ  قح  امّلسم  دنرب ، یم  رس  هب  تیمورحم 

دصرد دنچ  دنراد و  رارق  راجک  رد  دنتسه ، یناسک  هچ  دنرب  یم  رـس  هب  یتسدگنت  یتحاران و  ترـسع و  رد  یگدنز ، روما  ظاحل  زا 
ار ام  هعماج ي 

.متشه لهچ و  لصا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  - 1
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(1) .دشاب ام  ياه  تسایس  همه ي  روحم  دیاب  نیا  مینادرگرب ، اه  نآ  هب  ار  نانآ  قح  دیاب  دنهد ، یم  لیکشت 

قیداصم

هراشا

قیداصم

.دوش یم  لماش  ار  يددـعتم  قیداصم  دراوم و  دراد و  ریگارف  يا  هنماد  ملظ » عون  نیرت  تشز   » اـی یعاـمتجا  یملظ  ناونع  هب  ضیعبت 
.تسا ضیعبت  قیداصم  نیرت  نشور  نیرت و  مهم  زا  لاملا ، تیب  عیزوت  ماگنه  رد  هژیو  هب  يداصتقا ، یلام و  ضیعبت 

زیهرپ ادیدش  ضیعبت  عون  نیا  ماجنا  زا  ترضح  نآ  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یگدنز  داد  لدع و  رـسارس  خیرات  رد 
.دنتشاد

.برع ریغ  يرگید  دوب و  برع  نز  ود  نآ  زا  یکی  دندمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدخ  لاملا  تیب  زا  دوخ  مهـس  نتفرگ  يارب  نز  ود  »
ناـیم اـیآ  تفگ : درک و  ضارتعا  برع  نز  .دـندرک  تخادرپ  ناـسکی  ار  ودره  مهـس  دوخ ، یگـشیمه  مسر  قبط  مالـسلا  هیلع  ماـما 

(2) .منیب یمن  مجع  برع و  نیب  یتوافت  نم  دندومرف : ترضح  ینک ؟ یم  میسقت  ناسکی  وحن  هب  مجع  برع و 

: دنک یم  لقن  هطبار  نیمه  رد  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  نادرگاش  زا  یکی 

ینیمخ ماما  هک  ینامز  زا  اّما  .دوب  توافتم  یناغفا  یناریا و  برع ، ياه  هبلط  هیرهش ي  فجن ، هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دورو  زا  لبق 
تـسا مزال  طیارـش  دجاو  هک  يا  هبلط  دشاب و  ناسکی  دیاب  دوش  هداد  يا  هیرهـش  تسانب  رگا  دـندومرف : دـندمآ ، فجن  هبهللا  همحر 

نازیم کی  هب  یناتسکاپ ، ای  یناریا  ای  یناغفا  ای  دشاب  برع  هک  نیا  زا  معا 

ص 49. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  - 1
ص 81. ج 11 ، هعیشلا ، لیاسو  - 2
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(1) .دنک تفایرد  هیرهش 

ياه تسپ  هب  دارفا  باصتنا  اه و  تصرف  تاناکما و  عیزوت  اهدرکلمع ، یباـیزرا  نوناـق ، يارجا  ماـگنه  دـش  هراـشا  رتشیپ  هک  ناـنچ 
.دبای یم  عوقو  ضیعبت »  » ای اوران  ياه  توافت  یتموکح  مهم 

لـضعم نیا  رگید  ياه  هنومن  ناونع  هب  ناوت  یم  زین  ییاضق  ای  یقوقح  ضیعبت  یگنهرف و  ضیعبت  یـسایس ، ضیعبت  زا  نیا  رب  هوـالع 
.درب مان 

: میناوخ یم  یخیرات  عبانم  رد  ییاضق  ای  یقوقح  ضیعبت  اب  طابترا  رد 

هاگ نآ  دومن و  راضحا  ار  اوعد  نیفرط  هفیلخ  .درک  تیاکش  هفیلخ  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یـصخش  مّود ، هفیلخ ي  نامز  رد  »
راثآ ماگنه  نیا  رد  .تسیاب  تدوخ  مصخ  راـنک  رد  نسحلاـبا ، اـی  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باـطخ  دـندش  رـضاح  رفن  ودره  هک 

یم تمـصخ  راـنک  رد  هک  نیا  زا  درک : ضرع  ناـشیا  هب  هفیلخ  .دـش  رادومن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  كراـبم  هرهچ ي  رد  یتحاراـن 
اب ارم  وت  اریز  متحاران ، يدرکن  تیاـعر  ار  تاواـسم  وا  نم و  نیب  هک  تهج  نیا  زا  هکلب  هن ، داد : خـساپ  ترـضح  یتحاراـن ؟ یتسیا ،

(2) .يدرکن راتفر  نینچ  وا  اب  یلو  یتشاذگ ، مارتحا  نم  هب  راک  نیا  اب  يدرک و  ادص  هینُک 

.دنتـسه یعامتجا  یگدـنز  زا  یفلتخم  ياه  هصرع  رد  هنالداعریغ  ياه  يرباربان  ضیعبت و  دوجو  دـهاش  ام  مدرم  ینونک  طیارـش  رد 
.تخاس صخشم  يرت  نشور  وحن  هب  ار  نآ  قیداصم  دیاب  ادتبا  یعامتجا ، بیسآ  نیا  اب  هلباقم  يارب 

هدع قوقح  نتفر  تسد  زا  بجوم  عقاو  رد  دنراد و  يرت  هدرتسگ  یعامتجا  ریثأت  هک  هتـسد  نآ  ضیعبت ، نوگانوگ  قیداصم  نایم  زا 
رگا لاثم  يارب  دنریگ ؛ رارق  یسررب  دروم  یساسا ، یبیسآ  ناونع  هب  دیاب  دنرت و  مهم  دنوش ، یم  مدرم  زا  يدایز  ي 

.1/8/79 ناهیک ، یناهفصا ، يدجاس  دمحم  مالسالا  تجح  - 1
ص 78. انب ، رادرس  دمحماطع  همجرت ي  قادرج ، جروج  رشب ، قوقح  یلع و  - 2
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رد اما  تسین ، یعامتجا  گرزب  ضیعبت  کی  نیا  تشاذـگ  اجبان  تواـفت  شنادرگاـش  زا  رفن  ود  نیب  سرد  سـالک  رد  داتـسا  کـی 
زا شیب  صاخ  رـشق  کی  يارب  ار  تفرـشیپ  دـشر و  ياه  هنیمز  درک و  میـسقت  هنالداع  ریغ  ار  یمومع  تاـناکما  تلود ، هک  یتروص 

.تسا هتفای  ققحت  نآ  لکش  نیرت  هدرتسگ  رد  ضیعبت  تخاس ، مهارف  نارگید 

: درمشرب ناوت  یم  وحن  نیدب  ار  هنالداع  ریغ  يرباربان  ضیعبت و  مهم  قیداصم  زا  يا  هراپ  ساسا  نیا  رب 

روشک یمومع  هجدوب ي  نوگمهان  صیصخت   _ 1

روشک یمومع  هجدوب ي  نوگمهان  صیصخت   _ 1

هبناج کی  ضیعبت و  زا  یلاخ  هنالداع و  يوحن  هب  دیاب  نآ  صیصخت  تسا و  مدرم  داحآ  همه ي  هب  قلعتم  روشک  یمومع  هجدوب ي 
يرگید شخب  دوش و  یم  میسقت  روشک  فلتخم  ياه  ناتسا  قطانم و  نیب  یمومع  هجدوب ي  زا  یشخب  رـضاح  لاح  رد  .دشاب  يرگن 

.دبای یم  صاصتخا  نآ  دننام  فرصم و  هنارای ي  عافد ، شرورپ ، شزومآ و  نوچ  يروما  هب  نآ  زا 

ناتسا ره  يارب  ناسکی  تارابتعا  نییعت  تاواسم و  يانعم  هب  هچرگا  روشک ، فلتخم  ياه  ناتسا  نیب  هجدوب  صیصخت  ندوب  هنالداع 
هک روط  نامه  صیـصخت ، هوحن  نیا  اریز  تسین ، راگزاس  زین  رگید  ناتـسا  اب  ناتـسا  کی  مهـس  نیب  دایز  توافت  داجیا  اب  اّما  تسین ،
یم رگید  ياه  ناتسا  یخرب  هافر  حطـس  شیازفا  اه و  ناتـسا  یخرب  یگدنام  بقع  تیمورحم و  بجوم  مینک ، یم  هدهاشم  لمع  رد 

.دروآ یم  ناغمرا  هب  روشک  فلتخم  قطانم  يارب  نوگمهان  يا  هعسوت  دوش و 

يرباربان یعون  هک  رگیدکی  اب  روشک  فلتخم  ياه  ناتـسا  هافر  حطـس  يدنم و  هرهب  رد  شحاف  فالتخا  ینعی  نوگمهان ، هعـسوت ي 
.تسا هدمآ  دیدپ  یمومع  هجدوب ي  نوگمهان  صیصخت  لیلد  هب  هک  تسا  ضیعبت  نشور  قیداصم  هلمج  زا  هنالداع و  ریغ 

یگدنز فلتخم  روما  هب  یمومع  هجدوب ي  صاصتخا  رد  نیا  رب  هوالع 
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نوگانوگ داعبا  همه ي  هک  دریگ  تروص  يا  هنوگ  هب  دیاب  صیصخت  نی  ینعی ا  تسا ؛ يرورـض  يرما  تلادع  تیاعر  زین  یعامتجا 
.دوشن هجاوم  يدعب  کت  دشر  اب  هعماج  دبای و  هعسوت  گنهامه  لداعتم و  يوحن  هب  یعامتجا  یگدنز 

یـشخب ددرگ و  یم  میظنت  تامدخ » يزرواشک و  تعنـص ،  » ِیـساسا روحم  هس  رب  یمومع  هجدوب  نالک  ِراتخاس  میناد  یم  هک  نانچ 
.دبای یم  صاصتخا  یتامدخ  روما  هب  زین  یشخب  يزرواشک و  روما  هب  یشخب  یتعنص ، روما  هب  هجدوب  نیا  زا 

يدام و هبنج ي  زین  یتامدخ  روما  زا  يا  هدمع  شخب  نینچ  مه  دنا ، يداصتق  او  يدام  یلیاسم  عقاو  رد  يزرواشک ، یتعنـص و  روما 
دوخ هب  ار  یکدنا  رایـسب  مهـس  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  رتمک  هک  هچ  نآ  هجدوب ، صیـصخت  راتخاس  نیا  رد  اذـل  .دـنراد  يداصتقا 

.تسا یشرورپ  یتیبرت و  یقالخا ، روما  و  گنهرف »  » هداد صاصتخا 

هب هراشا  اب  تسا  یمالسا  ياروش  سلجم  یگنهرف  نویسیمک  وضع  هک  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  زا  یکی  هطبار  نیمه  رد 
شلاچ نیا  دوجو  هب  دوش ، یم  هعماج  ياه  شخب  ریاس  يدنمناوت  اقترا و  ثعاب  گنهرف ، هنیمز ي  رد  يراذگ  هیامرس  هک  هتکن  نیا 

(1) .تسا هدرک  هراشا  هجدوب  صیصخت  راتخاس  رد 

راثآ و اما  دوش  یمن  هتفگ  ضیعبت  هجدوب  نوگمهان  صیـصخت  عون  نیا  هب  يزیر  همانرب  ناسانـشراک  تایبدا  رد  هک  دـنچره  نیاربانب 
هوـحن نـیا  یعطق  همزـال ي  ینعی  .تـسین  راـکنا  لـباق  زین  یعاـمتجا  یگدـنز  فـلتخم  داـعبا  لداـعتمان  دـشر  رد  نآ  ياهدــمآ  یپ 
ترابع هب  .تسا  یگنهرف  روما  هعومجم  زا  يداصتقا  تامدخ  يزرواشک و  تعنص ، زا  معا  داصتقا  شخب  نتفرگ  یـشیپ  صیـصخت ،

هعسوت ي دهد و  یم  رارق  نیلوؤسم  مدرم و  هجوت  نوناک  رد  ار  يراجت  يدیلوت و  ياه  تیلاعف  هجدوب ، صیـصخت  يوگلا  نیا  رگید 
.دزاس یم  مدقم  یگنهرف  هعسوت ي  رب  ار  يداصتقا 

.19/4/80 مج ، ماج  - 1
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یتفگنه ياه  هجدوب  روشک  نیلوؤسم  نونکا  مه  .درک  هراشا  زین  رگید  زیمآ  ضیعبت  ياهراتفر  زا  یضعب  هب  ناوت  یم  اتسار  نیمه  رد 
یفرعم یّلم  نانامرهق  ناونع  هب  ار  هتـشر  نیا  ناراک  شزرو  دنهد و  یم  صاصتخا  لابتوف  دـننام  یـشزرو  ياه  هتـشر  زا  یخرب  هب  ار 

.دننک یم 

نهیم بیـصن  هک  یگرزب  راـختفا  اـب  هسیاـقم  رد  دـنریگ و  یم  رارق  يرهم  یب  دروـم  اـم  روـشک  رد  یملع  ياـهدایپملا  ناـنامرهق  اـّما 
.دوش یمن  ادا  نانآ  قوقح  دننک ، یم  یمالسا 

فلتخم قطانم  رد  اه  تصرف  تازایتما و  تاناکما ، هنالداعان ي  عیزوت   _ 2

فلتخم قطانم  رد  اه  تصرف  تازایتما و  تاناکما ، هنالداعان ي  عیزوت   _ 2

قطانم یخرب  رد  .دـنرادن  یگنهامه  ناسکی و  ییانبریز  تاسیـسأت  یتامدـخ و  یهافر ، تاـناکما  نونکا  مه  روشک  فلتخم  قطاـنم 
رایـسب ینامرد  یتشادهب و  زکارم  .درادن  دوجو  یتشادهب  مامح  یتح  تسین و  سرتسد  رد  یندـیماشآ  ملاس  بآ  هداتفارود ، يزرم و 

لیـصحت يارب  یـشزومآ  یملع و  تاـناکما  .تسا  هدـشن  هتخاـس  یبساـنم  هار  زکارم  نـیا  هـب  ناراـمیب  لاـقتنا  يارب  تـسا و  كدـنا 
.تسا زیچان  رایسب  مدرم  مومع  دمآرد  تسین و  مهارف  ناناوجون 

ياتسور ناسارخ 1315  ناتسا  ياتسور  عومجم 4070  زا  يزرواشک  داهج  نامزاس  ییاتسور  عیانص  نارمع و  نواعم  هتفگ ي  هب  انب  »
(1) .دننک یم  هدافتسا  یتشادهب  ریغ  يا و  هنیزخ  ياه  مامح  زا  اهاتسور  نانکاس  دصرد  تسا و 70  مامح  دقاف  نآ 

یتالوحت اب  دنرادروخرب و  یهجوت  لباق  یتامدخ  یهافر و  تاناکما  زا  روشک  يزکرم  قطانم  نارهت و  ناتسا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
.دوش یم  هدهاشم  قطانم  نیا  يامیس  رد  یگتفای  هعسوت  ياه  هناشن  هدمآ  دیدپ  اه  نآ  رد  ریخا  لاسدنچ  ّیط  هک 

رارق هجوت  دروم  ار  روشک  یلعف  راتخاس  یعامتجا  يداصتقا و  ياـه  تصرف  تاـناکما و  عیزوت  ناـیرج  رد  مه  تلود  رگید  يوس  زا 
ناوت اب  بسانتم  دهد و  یم 

.12/6/80 مج ، ماج  - 1

ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  www.Ghaemiyeh.comتاحالطصا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 136 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13132/AKS BARNAMEH/#content_note_120_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:121

دیدج ِیهافر  یتامدخ و  زکارم  اه و  ناتسرامیب  اه ، هناخراک  اه ، هاگشناد  اذل  دریگ ؛ یم  میمـصت  قطانم  یتیریدم  یتعنـص و  یملع ،
قطانم رد  زکارم ، نیا  هرادا ي  سیـسأت و  يارب  مزال  طیارـش  هک  تسا  نآ  رب  ضرف  اریز  دـیامن  یم  داجیا  هتفرـشیپ  قطاـنم  رد  زین  ار 

.تسین مهارف  مورحم 

يداع نادنمراک  الاب و  هدر  ناریدم  يایازم  قوقح و  شحاف  فالتخا   _ 3

يداع نادنمراک  الاب و  هدر  ناریدم  يایازم  قوقح و  شحاف  فالتخا   _ 3

راعـش ار  یتسیز  هداس  رنهاب ، ییاجر و  دیهـش  نوچ  یناگرزب  روشک و  لّوا  زارط  نالوؤسم  بالقنا ، يزوریپ  نیتسخن  ياـه  لاـس  رد 
فیعـض هیحور ، نیا  هک  تسا  یتدم  اما  دندرک ، یم  جیورت  تلود  هندب ي  رد  ار  تعانق  دـهز و  هیحور ي  دـندوب و  هداد  رارق  دوخ 

یم تفایرد  هک  ییایازم  قوقح و  رگید  يوس  زا  .دـنا  هدروآ  يور  ییارگ  لمجت  هب  اه  نامزاس  تارادا و  نانواعم  ناریدـم و  هدـش ،
.تسا هدرک  ادیپ  یشحاف  فالتخا  يداع ، نادنمراک  يایازم  قوقح و  اب  دننک 

: تسا هدمآ  یتاعوبطم  شرازگ  کی  رد  هطبار  نیا  رد 

قوقح اّما  تسا  ناموت  رازه  دـصکی  ریز  هقباس  لاـس  اب 10  دنمراک  کی  هنایهام  قوقح  يداصتقا ، فورعم  رایـسب  تکرـش  کی  رد 
کی اهنت  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یماقرا  رگید  فورعم  تکرش  کی  تسیل  رد  .تسا  ناموت  نویلیم  تکرش 6/3  نیمه  ریدم  هناهام 

(1) .دشاب یم  دنمراک  هناهام ي 19  قوقح  يواسم  لاس  رخآ  شاداپ  دروم 

.تسا هدـش  نالک  ياه  شاداپ  قوقح و  تفایرد  يارب  يا  هناهب  عقاو  رد  یتلود ، ياـه  تکرـش  هریدـم  تأـیه  رد  ناریدـم  تیوضع 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  روشک  لک  یسرزاب  نامزاس  سییر 

دنریگ یم  راک  هب  رواشم  ناونع  هب  ار  وا  دـنهدب ، يرتشیب  شاداپ  قوقح و  ریدـم  کی  هب  دـنناوتب  هک  نیا  يارب  یتلود  ياه  تکرـش  »
یخرب شاداپ  اهراتفر ، هنوگ  نیا  اب  هک 
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تکرش یمومع 50  عمجم  وضع  ریزو ، کـی  نونکا  مه  .دور  یم  رتارف  مه  ماـظن  دـشرا  نـالوؤسم  قوقح  زا  هریدـم  تئیه  ياـضعا 
(1) .تسا

: دنیامرف یم  تافلخت  عون  نیا  اب  طابترا  رد  بالقنا  مظعم  ربهر 

یم تروص  ییاهراک  اـه  تکرـش  نیا  زا  یـضعب  رد  ...تسا  هتـسباو  ياـه  تکرـش  زا  اـبلاغ  دوش ، یم  شرازگ  نم  هب  هک  یتاـفلخت 
یم اه  نآ  هب  ار  وردوخ  راب  کی  هیجوت ، نودب  هنالداع و  ریغ  تاناکما  عیزوت  يداصتقا ، هیجوت  نودب  نالک ، ياهدـیرخ  لثم  دریگ ؛

اه نآ  هب  ینامزاس  هناخ ي  ای  دـننک ، نهر  هناخ  هک  دـنهد  یم  لوپ  راب  کی  دـنهد ، یم  اهنآ  هب  یتلود  يوردوخ  راب  کـی  دنـشورف ،
رایـسب ياهراک  زا  یکی  دوش ، یم  هدـید  مه  دروم  یب  زیاوج  ایادـه و  نالک و  ياه  تخادرپ  .دـنراد  هناـخ  هک  یلاـح  رد  دـنهد  یم 

یتیلوؤسم زا  دهاوخ  یم  یـسک  .دوب  ایاده  هلأسم ي  .دش  هتفرگ  نآ  يولج  يوحن  هب  هناتخبـشوخ  دش و  یم  جـیار  تشاد  هک  يدـب 
هچ هب  .لاملا  تیب  زا  هن  شدوخ ؟ بیج  زا  دهد ؟ یم  اجک  زا  دهد  یم  هیدـه  هک  یـسک  .دوش  یم  هداد  وا  هب  یناوارف  يایادـه  دورب ،

؟(2) تسیچ هیده  نیا  تبسانم ؟

یمن دودحم  نالک ، يایاده  ایازم و  قوقح ، تفایرد  هب  اهنت  روشک ، نانواعم  ناریدم و  زا  يدودـحم  هورگ  هنالداعان ي  يدـنم  هرهب 
لیاسو رب  هوالع  بلط  هافر  ناریدـم  زا  یخرب  ینعی  دریگ ؛ یم  رب  رد  زین  ار  ناـمزاس  یهاـفر  یتامدـخ و  تاـناکما  ریاـس  هکلب  دوش ،

تفر سیورـس  ریظن  تامدـخ  زا  يرادروخرب  عقوت  دـنراد ، زاین  دوخ  شـشوپ  تحت  هعومجم ي  رتهب  هرادا ي  يارب  هک  یـصاصتخا 
ار نامزاس  نانکراک  طسوت  لزنم  یـصخش  ياهراک  ماجنا  یتح  تحارتسا و  ییاریذپ و  هژیو ي  لیاسو  یـصاصتخا ، ياذغ  دـمآو و 

.تسا یتلود  ياه  نامزاس  تاناکما  زا  هدافتسا  عیزوت و  هوحن ي  رد  یتلادع  یب  ضیعبت و  زا  ناشن  عومجم  رد  هک  دنراد ، زین 

.29/1/80 مج ، ماج  روشک ، لک  یسرزاب  نامزاس  سییر  - 1
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اه نامزاس  تارادا و  یهافر  تامدخ  رد  يرباربان   _ 4

اه نامزاس  تارادا و  یهافر  تامدخ  رد  يرباربان   _ 4

گنهامه و ماظن  نونکا  مه  دـننک  یم  هئارا  دوخ  ناـنکراک  هب  یتلود  ياـه  ناـمزاس  تاردا و  هک  يا  هداـعلا  قوف  یهاـفر  تامدـخ 
یهافر تامدـخ  دـنرادروخرب ، يرتشیب  یلام  تردـق  زا  نوگانوگ  لـیالد  هب  هک  اـه  ناـمزاس  تارادا و  زا  یخرب  درادـن و  یناـسکی 

بآ و شوخ  طاقن  رزخ و  يایرد  راـنک  رد  اـهداهن  زا  یـضعب  لاـثم  يارب  دـنهد ؛ یم  رارق  دوخ  نادـنمراک  راـیتخا  رد  يرت  هدرتسگ 
لوط رد  ای  دننیب ، یم  كرادت  اه  نآ  يارب  ددعتم  یتحایس  یترایز و  ياهرفـس  ای  دنا ، هتخاس  الیو  دوخ  نانکراک  يارب  روشک  ياوه 

زا اهنت  هن  رگید  ياهداهن  رد  اّما  دـنهد ، یم  هزیاج  يدازآ  راهب  هّکـس ي  اضعا ، زا  یخرب  هب  نوگانوگ  ياه  مسارم  يرازگرب  اب  لاس 
یصخرم زا  هدافتـسا  تصرف  یتح  دنتـسه و  مورحم  زین  یهافر  تاناکما  نیرتمک  زا  نادنمراک  هکلب  تسین  يربخ  هژیو  تامدخ  نیا 

.تسین مهارف  نانآ  يارب  زین  ینوناق  ياه 

: دیوگ یم  قیداصم  نیمه  زا  یکی  هرابرد ي  روشک  ییاضق  هاگتسد  سییر 

هکلب یصوصخ  هن  تسا و  یتلود  هن  فرصت  نیا  هک  تسا ، یتلود  شخب  رایتخا  رد  ایرد  یلحاس  ياه  هصرع  دصرد  نونکا 70  مه  »
(1) .تسا یفیاوطلا  كولم 

دنمتورث مورحم و  راشقا  هب  تامدخ  هیارا ي  رد  یگنهامهان   _ 5

دنمتورث مورحم و  راشقا  هب  تامدخ  هیارا ي  رد  یگنهامهان   _ 5

دـنمتورث و مورحم و  رـشق  ود  اب  دروخرب  رد  یتلادـع  یب  یگناگود و  یعون  روشک ، رد  يراد  هیامرـس  طلغ  گنهرف  جاور  لـیلد  هب 
لاثم يارب  تسا ؛ هتفرگ  دوخ  هب  ینوناق  یمسر و  لکش  يدراوم ، رد  رما  نیا  هنافـسأتم  دوش و  یم  هدهاشم  نانآ  هب  تامدخ  هیارا ي 

هب دوب و  هداهن  اـجبان  تواـفت  دـنمتورث ، مورحم و  رـشق  ود  نادـنزرف  نیب  هک  دوب  ینیناوق  هلمج  زا  يزابرـس » تمدـخ  شورف   » نوناـق
یناگمه ماع و  يا  هفیظو  هک  يزابرس ، سدقم  تمدخ  ماجنا  زا  ار  دوخ  نادنزرف  لوپ ، تخادرپ  اب  ات  داد  یم  هزاجا  تورث  نابحاص 

نیا وغل  اب  هّللادمحب ؛ هک  دنراد ، فاعم  تسا ،

.14/7/80 ناهیک ، يدورهاش ، هّللا  تیآ  - 1
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.دش هتشادرب  تاواسم  نیمأت  ياتسار  رد  يا  هدنزرا  ياه  ماگ  نوناق 

تخاس ِماع  ِنیناوق  زا  فّلخت  هزاجا ي  نادـنمتورث  هب  لوپ ، يرادـقم  تفاـیرد  اـب  یتلود  ياـه  ناـمزاس  تارادا و  زا  یخرب  نینچمه 
.دننک یم  لامعا  ار  يرتشیب  يریگ  تخس  دمآرد  مک  مورحم و  راشقا  هب  تبسن  ضوع  رد  دنهد و  یم  ار  مکارت  زاسو 

اب نادنمراک  دروخرب  یتلود ، ياهداهن  زا  يرایسب  رد  ینعی  تسا ؛ هدیناود  هشیر  يدودح  ات  زین  روشک  يرادا  گنهرف  رد  هلأسم  نیا 
، هدرک لابقتسا  وا  زا  هداشگ  يور  اب  دشاب  روشک  دنمتردق  هّفرم و  راشقا  زا  هدننک  هعجارم  هک  یتروص  رد  تسین و  ناسکی  نیعجارم 

هعجارم هرادا  هب  ریقف  فیعـض و  يرهاظ  اب  صخـش  هک  یتروص  رد  اما  دنهد ، یم  ناشن  دوخ  زا  يدایز  ّتیدـج  شیاهراک  ماجنا  رد 
.دوش یمن  يّدج  هجوت  شتساوخرد  هب  دریگ و  یمن  تروص  وا  اب  يا  هتسیاش  دروخرب  دنک ،

یم هدهاشم  زین  روشک  ياه  نادـنز  یتح  اهارـسداد و  اه ، هاگداد  ییاضق و  هاگتـسد  رد  اضعب  هناگود ، دروخرب  عون  نیا  ياه  هنومن 
هب رتمک  نانآ ، هیلع  هدش  لیکـشت  ياه  هدنورپ  دوش و  یم  یگدیـسر  رتدوز  نادنمتورث ، يواعد  تایاکـش و  هب  زکارم  نیا  رد  .دوش 
دنم هرهب  نآ  زا  زگره  ناینادنز  ریاس  هک  دنوش  یم  رادروخرب  یتالیهست  زا  دنمتردق  سانشرس و  ياه  ینادنز  هاگ  دسر و  یم  هجیتن 

.دنا هدوبن 

یمن تروص  یموب  ریغ  صاخـشا  یموب و  مدرم  اـب  یناـسکی  دروخرب  روـشک ، يا  هیـشاح  يزرم و  طاـقن  زا  یخرب  رد  نیا  رب  هوـالع 
.دوش یم  داجیا  یموب  ریغ  یموب و  مدرم  نیب  ییاه  ضیعبت  دوش  یم  عیزوت  هک  ییاه  تصرف  تاناکما و  عون  اب  بسانتم  دریگ و 

اهدمآ یپ  راثآ و 

اهدمآ یپ  راثآ و 

نازیم رد  یموـمع  نزاوـت  لداـعت و  ندروـخ  مـه  رب  .دراد  لاـبند  هـب  ینوگاــنوگ  ياهدــمآ  یپ  هنــالداع ، ریغ  يربارباــن  ضیعبت و 
دیدپ یعامتجا و  بهاوم  زا  يرادروخرب 
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تاناکما هدـش و  هدرپس  یـشومارف  هب  داد  لدـع و  هک  يا  هعماج  رد  .تسا  ضیعبت  راثآ  نیرت  مهم  زا  یکی  یتاقبط ، فاکـش  ندـمآ 
.دوب دهاوخ  یعطق  دنمتورث  مورحم و  بطق  ود  شیادیپ  ددرگ ، عیزوت  هنالداعان  یمومع ،

لـضعم نیا  اریز  تشاذـگ ، نآ  رانک  زا  ناوتب  ناسآ  هک  تسین  يا  هلأسم  هعماـج ، ندـش  یبطق  ود  یتاـقبط و  فاکـش  ندـمآ  دـیدپ 
یترابع هب  دنک ؛ یم  لیمحت  هعماج  هب  ار  يرایـسب  ياه  بیـسآ  تسا و  رگید  لضعم  اهدص  اه و  هد  هدنریگرب ي  رد  دوخ  یعامتجا 

لیلدمالـسلا هیلع  یلع  ماما  اذـل  .تسا  یتلادـع  یب  ضیعبت و  كاندرد  راثآ  زا  یکی  اهنت  نآ  یگدرتسگ  همه ي  اب  تیمورحم  رقف و 
: هک دیامرف  یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  تفالخ  شریذپ 

راهم نامـسیر و  هنیآ  ره  دنهد  تیاضر  مولظم ، یگنـسرگ  ملاظ و  يریـس  رب  دیابن  هک  دوبن  نایاناد  زا  اتکی  يادخ  نامیپ  دهع و  رگا 
(1) .مدرک یم  باریس  نآ  نیلّوا  ماج  هب  ار  شنیرخآ  ماج  متخادنا و  یم  نآ  ناهوک  رب  ار  تفالخ  رتش 

تبیصم كاندرد و  نانچ  دوش ، یم  نایامن  نامولظم  یگنسرگ  ناملاظ و  یگرابمکش  لکش  رد  هک  یتاقبط  فاکـش  ضیعبت و  سپ 
.دنرادن ار  نآ  لباقم  رد  توکس  هزاجا ي  نید  ناملاع  هک  تساز 

يا هنوگ  هب  .تسا  هدـش  راچد  یتلادـع  یب  ضیعبت و  ِلَضعُم  هب  زین  ام  هعماج ي  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  هرـشتنم  ياهرامآ  هنافـسأتم 
هدوب ربارب   6/20 نآ ، يدمآرد  کهد  نیرتریقف  اب  روشک  يدـمآرد  کهد  نیرتدـنمتورث  يدـمآرد  فاکـش  لاـس 1377 ، رد   » هک

(2) «. تسا

تسا و نادـنمتورث  نادـنمتردق و  كدـنا  هورگ  راصحنا  رد  تاـناکما  تازاـیتما و  ماـمت  یبطقود ، هعماـج ي  کـی  رد  یلک  روط  هب 
رد .دنتسه  یتسدگنت  راچد  تیرثکا 

هبطخ 3. هغالبلا ، جهن  - 1
تشهبیدرا 80. تلاسر ، همانزور  يداصتقا  همان  هژیو  - 2
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یهارمه و دوش و  یم  رهاظ  تسا ، نیلوؤسم  هب  تبـسن  مدرم  يدامتعا  یب  ینیبدـب و  زا  تراـبع  هک  ضیعبت  ِیناور  راـثآ  طیارـش  نیا 
.ددرگ یم  گنر  مک  تلود ، اب  یمومع  یماگمه 

رد ار  یـشتآ  دروآ و  یم  دیدپ  مورحم  ياه  ناسنا  دوجو  رد  ار  يزوت  هنیک  نابیـصع و  حور  یتلادع ، یب  ضیعبت و  رگید  ترابع  هب 
.دنازوسب ار  یعامتجا  یگدنز  ناکرا  هدرک ، تیارس  هعماج  ياهراتخاس  هب  تسا  نکمم  نآ  ره  هک  دزاس  یم  لعتشم  نانآ  هنیس ي 

لماوع للع و 

هراشا

لماوع للع و 

يرورـض نآ  لماوع  للع و  يواکزاب  نآ  لح  يارب  هک  دراد  ددـعتم  لماوع  للع و  تسا و  یعاـمتجا  ِگرزب  لـضعم  کـی  ضیعبت ،
.تسا

ییاه ضیعبت  اذل  تسا ، هدش  هداهن  انب  داد  لدـع و  هیاپ ي  رب  یمالـسا  ماظن  ِینوناق  راتخاس  ناکرا و  هک  دـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  ًالبق 
یهانگ هلزنم ي  هب  عقاو  رد  دراد و  نیلوؤسم  زا  یخرب  راتفر  رد  هشیر  يدراوم  رد  دوش  یم  هدـهاشم  ماظن  نیا  رانک  هشوگ و  رد  هک 

.دراذگ یم  ياج  رب  يا  هدرتسگ  بولطمان و  باتزاب  هک  تسا  يدرف 

ینعی دـیآ ؛ یم  دـیدپ  داد  لدـع و  ییارجا  ياه  كالم  دروم  رد  هک  تسا  ییاـهرظن  فـالتخا  لـیلد  هب  ضیعبت  زورب  رگید  يوس  زا 
یبولطم یعامتجا  راثآ  دنتسین و  هیجوت  لباق  یقطنم و  نادنچ  هک  دریگ  یم  تروص  ییاه  كالم  رب  هیکت  اب  تاناکما  عبانم و  عیزوت 

.دنرادن لابند  هب  مه 

.دوش یم  هراشا  ضیعبت  زورب  لماوع  للع و  زا  يا  هراپ  هب  تمسق  نیا  رد 

صیصخت نالک  ياهوگلا  ییاسران 

صیصخت نالک  ياهوگلا  ییاسران 

هب هک  يدراوم  رد  هژیو  هب  عبانم ، صیصخت  عیزوت و  عون  ره  اذل  تسا و  ریگارف  یساسا و  لصا  کی  تلادع  لصا  یمالسا ، ماظن  رد 
یمومع ياهدمآرد  عبانم و 
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یساسا نوناق  رد  لماک  تحارـص  اب  هلأسم  نیا  .دشاب  راشقا  دارفا و  همه ي  قوقح  تیاعر  رب  ینتبم  هنالداع و  دیاب  دوش ، یم  طوبرم 
.تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم 

، یّلم ياهدـمآرد  عباـنم و  عیزوت  تاـیلمع  یعاـمتجا ، ياـهراتخاس  یگدرتسگ  تیعمج و  شیازفا  لـیلد  هب  ینونک  طیارـش  رد  هتبلا 
تیفیک رد  یلـصا  شقن  اذـل  .دریگ  یم  تروص  صیـصخت  ِنالک  ياهوگلا  همانرب و  حرط ، بلاق  رد  هتفای ، يا  هدـیچیپ  اتبـسن  لـکش 

نیا ندوـب  یقطنم  هـب  طوـنم  زین  یعیزوـت  ياـهدرکلمع  ندوـب  هنـالداع  دـنراد و  صیــصخت  نـالک  ياـهوگلا  ار  اهدــمآرد  عـیزوت 
هناچ تارظن و  یـسایس و  ياهراشف  ریثأت  تحت  هک  نآ  زا  شیب  ناتـسا ، ره  ینارمع  هجدوب ي  ِفقـس  نییعت  لاثم  يارب  تساـهوگلا ؛

نییعت رما  نیا  يارب  يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هک  تسا  ییاهوگلا  اه و  صخاش  زا  رثأتم  دشاب ، ناتسا  نآ  نیلوؤسم  ياه  ینز 
.تسا هدرک 

يریگ تهج  رـضاح  لاـح  رد  .تساـهنآ  یـصیصخت  يریگ  تهج  صیـصخت ، نـالک  ياـهوگلا  صخاـش و  دروـم  رد  مهم  هتکن ي 
ياه ناتسا  يزکرم و  قطانم  هب  ار  تاناکما  عبانم و  یمومع ، هجدوب ي  زا  يدایز  مجح  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اهوگلا  نیا  یصیصخت 

.دریگ یم  رظن  رد  مورحم  ياه  ناتسا  يزرم و  قطانم  يارب  ار  يرتمک  رایسب  ِمهس  دهد و  یم  صاصتخا  روشک  دمآردرپ 

هنالداع ًالماک  روشک  رد  عیزوت  ینونک  لکـش  دندقتعم  دنا ، هدرک  یحاّرط  ار  صیـصخت  ياهوگلا  نیا  هک  ناسانـشراک  زا  هورگ  نآ 
هرهب ناکما  زین  ییارجا  یتیریدم و  یملع ، ناوت  ظاحل  زا  دنرادن و  ار  رتشیب  تارابتعا  بذج  تردق  مورحم ، ياه  ناتـسا  اریز  تسا ،

هب رتشیب  تارابتعا  صیـصخت  زج  يا  هراچ  اذـل  تسین ، مهارف  قطانم  نیا  رد  یتامدـخ  يدـیلوت و  هتفرـشیپ ي  ياه  هژورپ  زا  يرادرب 
عقاو رد  قطانم ، نیا  هعـسوت ي  باتـش  هکنیا  نمـض  .دوب  دهاوخن  قطانم  نیا  رد  دـیدج  ياه  هژورپ  يارجا  دـمآردرپ و  ياه  ناتـسا 
عفر هب  تدمزارد  رد  دزاس و  یم  مهارف  ار  ییادزرقف  ياه  حرط  رتهب  يارجا  ياه  هنیمز  هدش و  روشک  ّلک  دـمآرد  نتفر  الاب  بجوم 

.دنک یم  کمک  زین  مورحم  ياه  ناتسا  زا  تیمورحم 
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متشه لهچ و  لصا  اب  اهنت  هن  اه  نآ  یـصیصخت  يریگ  تهج  دنتـسه و  ییاسران  راچد  صیـصخت  ینونک  ياهوگلا  دسر  یم  رظن  هب 
رد دزاس ، یم  عونمم  ار  یّلم  ياهدمآرد  زا  هدافتـسا  یعیبط و  عبانم  زا  يرادرب  هرهب  هوحن ي  رد  ضیعبت  هنوگره  هک  یـساسا ، نوناق 

هعـسوت ي دنیآرف  دنک  یم  داجیا  هعماج  حطـس  رد  هک  يا  هدرتسگ  یتاقبط  فاکـش  لیلد  هب  زین  تدـمزارد  رد  هکلب  تسا ، ضراعت 
لداعت مظن و  ماـظن ، فلتخم  ياـه  شخب  رد  يربارباـن  ضیعبت و  ندرک  هنیداـهن  اـب  دـهد و  یم  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  روشک  رادـیاپ 

.دنز یم  مه  رب  ار  یعامتجا 

ایازم قوقح و  تخادرپ  ياه  هویش  رد  ییاسران 

ایازم قوقح و  تخادرپ  ياه  هویش  رد  ییاسران 

ماظن رد  ضیعبت  قیداصم  زا  یکی  اه ، ناـمزاس  يداـع  نادـنمراک  اـب  ناـنواعم  ناریدـم و  زا  یخرب  ياـیازم  قوقح و  قیمع  فـالتخا 
.تسا روشک  يرادا 

يایازم قوقح و  اه ، تکرـش  هریدم ي  تئیه  رد  تیوضع  ّقح  ای  شاداپ  ناونع  تحت  نیلوؤسم ، زا  یخرب  دـش  هراشا  ًالبق  هک  نانچ 
ِیتعاسدنچ مظنمان و  روضح  يارب  دـیابن  یقطنم  رظن  زا  ینعی  درادـن ؛ يراگزاس  نانآ  شالت  نازیم  اب  هک  دـنراد  یم  تفایرد  ینالک 
يدزمتـسد لداعم  مقر  نیا  اریز  دوش ، تخادرپ  یناموترازهدصدنچ  قوقح  تکرـش ، کی  هریدـم ي  تئیه  تاسلج  رد  ریدـم  کی 

.دراد یم  تفایرد  يزور  هنابش  شالت  هام  کی  يارب  زوسلد  ریدم  کی  هک  تسا 

ياـه تکرـش  رد  هژیو  هب  اـیازم ، قوقح و  تخادرپ  ياـه  هویـش  رد  دوجوم  ییاـسران  هب  ناوت  یم  عوـضوم  نیا  رت  قـیقد  یـسررب  زا 
هجو چـیه  هب  دـننک و  یم  لمع  تخادرپ  گنهامه  ماظن  بوچراچ  زا  جراخ  يدایز  دراوم  رد  اه  تکرـش  نیا  اریز  .درب  یپ  یتلود ،

.دننک یمن  تیاعر  ار  وا  قوقح  اب  درف  شالت  راک و  نیب  یقطنم  بسانت 

ییارگ حانج  يزابدناب و 

ییارگ حانج  يزابدناب و 

حانج يزابدـناب و   » ینعی یـسایس  مهم  لماع  کی  رد  هشیر  يدراوم  رد  یمومع ، تاـناکما  هنـالداعان ي  عیزوت  يربارباـن و  ضیعبت ،
لیلد هب  لماع  نیا  .دراد  ییارگ »
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ار ضیعبت  زورب  ياه  هنیمز  حانج ، کی  ناراداوه  ای  دـناب  کی  ياضعا  نیب  كرتشم  عفانم  ساـسحا  ناـهنپ و  هقـالع ي  یعون  دوجو 
.دنک یم  قیوشت  دوخ  حانج  بزح و  نارادفرط  هب  صاخ  تازایتما  ياطعا  هب  ار  نیلوؤسم  زا  یخرب  دروآ و  یم  مهارف 

.درب یم  توغاط  تیمکاح  نارود  بالقنا و  يزوریپ  زا  لبق  ياه  لاس  ياضف  هب  ار  ام  لماع ، نیا  روهظ  یخیراـت  هنیـشیپ ي  یـسررب 
زا سپ  .دوب  یعاـمتجا  يداـصتقا و  گرزب  تازاـیتما  زا  يدـنم  هرهب  زاـس  هنیمز  راـبرد ، هب  یگتـسباو  نیرت  کـچوک  نارود  نآ  رد 

، یـسایس ياضف  زین  یلیمحت  گنج  لاس  تشه  لوط  رد  دش و  عطق  اه  ضیعبت  ملظ و  عون  نیا  ياه  هشیر  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ 
یبلط و هدایز  ناکما  هک  دوب  هتفرگ  رارق  مالـسا  ناوترپ  ناگدـنمزر  هنابلط ي  تداهـش  هیحور ي  ریثأـت  تحت  ناـنچ  روشک  یگنهرف 

.تشادن دوجو  یسایس  ياه  هورگ  بازحا و  ای  اه  تیصخش  زا  کی  چیه  يارب  یتلادع  یب  ضیعبت و 

راکـشآ یتلادـع  یب  ضیعبت و  زورب  ياه  هناشن  نیتسخن  روشک ، رد  لیدـعت  ياه  تسایـس  يارجا  یگدـنزاس و  ياه  همانرب  زاغآ  اـب 
بوچراچ زا  جراخ  هناهاوخریخ و  ياه  هزیگنا  اـب  تاـناکما ، صیـصخت  عیزوت و  ناـیرج  رد  نیلوؤسم  زا  یخرب  ناـمز  نآ  رد  .دـش 

دندرک و هیریخ  زکارم  هعفنملا و  ماع  تاسسؤم  یمالـسا ، ياه  نمجنا  زا  یخرب  هب  هژیو  تازایتما  ياطعا  هب  مادقا  تاررقم ، نیناوق و 
.دنداد رارق  تیولوا  رد  نآ  دننام  دجسم و  يرنه ، یگنهرف و  زکارم  هناخباتک ، هاگ ، نامرد  هاگشزومآ ، تخاس  رد  ار  اهنآ 

سیـسأت زاـیتما  يراذـگاو  تروص  هب  ناـهنپ و  هدـیچیپ و  لکـش  رد  دـش و  رت  هدرتسگ  اـه  تیلاـعف  عون  نیا  هنماد ي  یتّدـم  زا  سپ 
ياهدادرارق داقعنا  رد  تکراشم  يا ، هرداصم  كالما  زا  يرادرب  هرهب  هزاجا  صاخ ، يالاک  کـی  تادراو  زوجم  ياـطعا  هناـخراک ،

ياه حانج  بازحا و  راکشآ  شالت  لکش  هب  تیاهن  رد  تفای و  همادا  نآ  دننام  تایناخد و  نامزاس  هیامرس ي  رد  ندش  میهس  یتفن ،
رد يارب  یسایس 
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.دش رولبتم  يداصتقا  یگنهرف و  نوگانوگ  تازایتما  بسک  تردق و  ياهرازب  ندروآرد ا  راصحنا 

رد ناریدـم  بصن  لزع و  ینعی  یناـسنا ، يورین  یتح  اهدـمآرد و  تاـناکما ، عیزوت  دـنیآرف  دراوم  یـضعب  رد  رـضاح  لاـح  رد  اذـل 
اب دراوم  رثـکا  رد  هک  تسا ، ناـنآ  یحاـنج  عفاـنم  نیمأـت  ياتـسار  رد  تسا و  دـنمتردق  بازحا  ذوفن  نازیم  زا  رثأـتم  روشک ، رـسارس 

.دراد ضراعت  یمومع  حلاصم 

یهاوخ هدایز  یبلط و  تردق 

یهاوخ هدایز  یبلط و  تردق 

دوخ یعیبـط  قوقح  هب  هک  دـنراد  دوجو  نادـنمتردق  زا  يا  هتـسد  هشیمه  نیلوؤسم ، مدرم و  فلتخم  ياـه  هورگ  راـشقا و  ناـیم  رد 
نیرتـهب و راتـساوخ  هراومه  تاـناکما ، عباـنم و  عیزوت  ماـگنه  هک  يوـحن  هب  دـنراد ، نارگید  قوـقح  هب  عـمط  مشچ  هدوـبن ، یـضار 

ياهرازبا نیرت  هتفرشیپ  اه و  هاگشزومآ  دیتاسا ، نیرتهب  تسا  یشزومآ  تاناکما  زا  تبحـص  رگا  ینعی  دنتـسه ؛ اه  هیمهـس  نیرتشیب 
.دوش نیمأت  دیاب  نانآ  تینما  ادتبا  هک  دنا  یعدـم  تسا  یعامتجا  تینما  زا  تبحـص  رگا  .دریگ  رارق  نانآ  رایتخا  رد  دـیاب  یـشزومآ 
هتفات ار  دوخ  هصالخ ، دننک و  یم  تساوخرد  دوخ  يارب  نالک  رایـسب  ياه  ماو  دوش  بیوصت  یکناب  ماو  تخادرپ  يارب  ینوناق  رگا 

.دنناد یم  نارگید  زا  هتفابادج  ي 

رـس رب  ار  زیچ  همه  دنـشک و  یم  رانک  ار  دوخ  دـسر ، یم  نیفلختم  اب  دروخرب  طـباوض و  نیناوق و  يارجا  هب  تبون  هک  یماـگنه  اـّما 
دارفا نیا  زا  یکی  اب  دروخرب  دصق  یماظتنا  یماظن و  نیرومأم  ییاضق و  هاگتـسد  رگا  اذل  .دننک  یم  بارخ  نیفعـضتسم  نیمورحم و 

زا يریگولج  يارب  دنهد و  یم  رارق  راشف  تحت  ار  ییاضق  هاگتـسد  تردـق ، ياهرازبا  لیاسو و  عاونا  زا  هدافتـسا  اب  دنـشاب  هتـشاد  ار 
.دننک یم  شالت  تلادع  ققحت 

: تسا یندینش  ابیز و  رایسب  هک  دنک  یم  لقن  ار  یناتساد  هللا  همحر  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا  هطبار  نیمه  رد 
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دـش رارق  یتقو  دوب ، هدرک  يدزد  شیرق  لّوا  زارط  فارـشا  گرزب و  ياه  هداوناـخ  زا  یکی  ناگتـسباو  زا  ینز  هّکم ، حـتف  لاـس  رد  »
ار گنن  نیا  هنوگچ  ام  ياو ، يا  هک  دش  دـنلب  نامـسآ  هب  نز  نآ  نادـناخ  دایرف  ددرگ ، عطق  شتـسد  هدـش و  ارجا  ّدـح  وا  هرابرد ي 

تازاجم زا  هک  دندرک  تساوخرد  ناشیا  زا  دنتفر و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  یعمج  هتـسد  نیاربانب  .مینک  لمحت 
رثا بیترت  ربمایپ  دـندرک ، یـشارت  هطـساو  نانآ  هک  هچره  تفریذـپن و  ار  نانآ  تساوخرد  نیا  ترـضح  .دـنک  یـشوپ  مشچ  نز  نآ 
نیا رد  هک  دوب  نیا  شلیلد  دـندش ؟ كـاله  هتـشذگ  ياـه  تما  ارچ  دـیناد  یم  دومرف : درک و  عمج  ار  مدرم  ضوـع  رد  هکلب  .دادـن 

هطساو عیفش و  دوبن و  گرزب  هداوناخ ي  کی  هب  هتـسباو  دوب  هدش  ریگتـسد  هک  یمرجم  رگا  .دنتـشاد  یم  اور  ضیعبت  لیاسم ، هنوگ 
هب دنوادخ  .دش  یمن  ارجا  وا  هرابرد ي  نوناق  تشاد ، هطـساو  عیفـش و  مرجم ، نآ  رگا  یلو  دندرک  یم  تازاجم  دوز  ار  وا  تشادـن ،

(1) .موش لیاق  ضیعبت  سک  چیه  قح  رد  متسین  رضاح  زگره  نم  دنک و  یم  كاله  ار  یماوقا  نینچ  ببس  نیمه 

اهراک هار 

هراشا

اهراک هار 

ياعدا هک  یتموکح  ماظن و  يارب  کش  یب  .تسا  یمالـسا  ماظن  کیژتارتسا  مهم و  فادها  زا  یکی  یتلادع ، یب  ضیعبت و  اب  هزرابم 
.دـشاب هتـشاد  نایرج  نآ  ياه  شخب  داعبا و  همه ي  رد  یقطنم  ریغ  ياـه  يربارباـن  هک  تسین  هدـنبیز  دراد ، يولع  نیمارف  زا  يوریپ 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم 

هیاس ي رد  هتفای ، تاجن  لیمحت  ضیعبت و  ملظ و  راشف  زا  مدرم  هکدوب  نیمه  يارب  یهلا  نازیم  باـتک و  لوزن  ادـخ و  ناربماـیپ  ماـیق 
همه ي دیاب  یمالسا  ماظن  رد  .دنیآ  لیان  یناسنا  تالامک  هب  هنالداع ، ماظن  نآ  وترپ  رد  دننک و  یگدنز  لدع  طسق و 

ص 122. اردص ، تاراشتنا  يرهطم ، یضترم  یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  - 1
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لداعتم تایح ، بهاوم  زا  يدـنم  هرهب  رد  ناسکی و  یمالـسا ، نهیم  دادادـخ  تاناکما  زا  هدافتـسا  رد  نوناق و  ربارب  رد  هعماج ، دارفا 
نارگید هب  ار  دوخ  هدارا ي  لیم و  نوناق ، فـالخ  رب  دـناوتن  سک  چـیه  دـشابن و  ییوگروز  هب  رداـق  یتردـق  بحاـص  چـیه  .دنـشاب 

.دنک لیمحت 

، نادـنمتردق ربارب  رد  نانآ  زا  عافد  تیمورحم و  عفر  دنـشاب و  تموکح  صاخ  تیاـنع  دروم  هعماـج ، ناـگنهرباپ  مورحم و  تاـقبط 
یسایس روما  رد  هک  دباین  ار  نآ  تردق  یلام ، نّکمت  رطاخ  هب  سک  چیه  .دوش  بوسحم  ییاضق  هاگتـسد  تلود و  گرزب  هفیظو ي 

اینغا ارقف و  ناـیم  فاکــش  شیازفا  هـب  هعماـج ، رد  یتـکرح  ریبدـت و  چـیه  دـنک و  ذوـفن  تلاـخد و  هعماـج ، تیریدـم  رد  روـشک و 
(1)« .دماجنین

يّدج يریگ  یپ  هک  تسا  حرطم  يا  هژیو  ياهراک  هار  دوش ، یم  هتخانش  یعامتجا  یـساسا  بیـسآ  کی  هک  ضیعبت ، اب  هلباقم  يارب 
.دشاب هتشاد  لابند  هب  یهجوت  لباق  ياهدرواتسد  دناوت  یم  اه  نآ  رمتسم  و 

یعامتجا تیریدم  رما  رد  داد  لدع و  ياه  كالم  نییبت  ییادز و  ماهبا 

یعامتجا تیریدم  رما  رد  داد  لدع و  ياه  كالم  نییبت  ییادز و  ماهبا 

تموکح و هرادا ي  ینابم  رد  ماهبا  يرایسب ، دراوم  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  ضیعبت ، یسانش  بیسآ  ياتسار  رد  هدش  ماجنا  تاعلاطم 
يارب اذـل  تسا ، هدـش  هعماج  حطـس  رد  يرباربان  ضیعبت و  هتـساوخان ي  جاور  بجوم  يزیر ، همانرب  نـالک  ياـهوگلا  رد  ییاـسران 

.دوب اه  ییاسران  عفر  ییادز و  ماهبا  رکف  هب  دیاب  اه  ضیعبت  هنوگ  نیا  اب  هلباقم 

یملع و تدـمزارد  تکرح  تسخن ، قیرط  تسا : ریذـپ  ناـکما  قـیرط  ود  زا  اـه  ییاـسران  عـفر  ییادز و  ماـهبا  ینعی  رما  نیا  ماـجنا 
ماکحا ینید ، نوتم  رد  واک  دنک و  هب  هیملع  هزوح ي  هبرجت ي  اب  نارگشهوژپ  زا  یهورگ  دیاب  نآ  بوچراچ  رد  هک  تسا  یشهوژپ 

ياه كالم  دنزادرپب و  مالسا  يداصتقا  یعامتجا و  ياه  ماظن  یهقف و 

ص 254. ج 4 ، تیالو ، ثیدح  - 1
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نارظن بحاـص  يراـکمه  اـب  سپـس  دـننک و  جارختـسا  هعماـج  هرادا ي  رما  رد  داد  لدـع و  موهفم  رت  قـیقد  نییبـت  يارب  ار  ینـشور 
یخرب هب  قیرط  نیا  زا  دننک و  لیدبت  ییارجا  ياه  صخاش  طباوض و  هب  ار  هدش  دای  ياه  كالم  یتلود ، ياه  هاگتسد  اه و  هاگشناد 

.دنهد نایاپ  يریگ  میمصت  یلصا  حوطس  رد  لدع  طسق و  نیزاوم  ندوبن  نشور  رب  ینبم  اه ، هناهب 

اه ماظن  رد  يا  هدرتسگ  يراتخاس  تارییغت  تسا  مزال  ساسا  نیا  رب  .تسا  هنیمز  نیا  رد  تدـم  هاتوک  ياه  حرط  يارجا  مّود ، قیرط 
ياه ضیعبت  دوش  یم  ارجا  رـضاح  لاح  رد  هک  هچ  نآ  اریز  .دوش  داجیا  تلود  تخادرپ  صیـصخت و  عیزوت ، ییارجا  ياـه  هویـش  و 

.تسا هدروآ  دیدپ  تلود  هندب ي  رد  ار  يا  هدرتسگ 

.دشاب فلتخم  ياه  هیاپ  ِیتفایرد  فالتخا  شهاک  لداعت و  يرارقرب  ياتـسار  رد  دـیاب  ایازم  قوقح و  تخادرپ  ماظن  رد  لّوحت  داجیا 
دارفا و ییآراـک  ندـمآ  نییاـپ  بجوم  ار  اـیازم  قوقح و  تخادرپ  ماـظن  رد  لّوـحت  هوـحن  نیا  ماـجنا  نارظن  بحاـص  زا  یخرب  هتبلا 

يارب ناگبخن  ناریدـم و  کیرحت  قیوشت و  روظنم  هب  عقاو  رد  رـشب  قوقح  تخادرپ  اریز  دـنناد ، یم  اه  ناـمزاس  يرو  هرهب  شهاـک 
هرهب تفا  يدرـسلد و  ببـس  دارفا  نیا  یتفایرد  نازیم  شهاک  اذـل  دریگ ، یم  تروص  نامزاس  رد  رتهب  رتشیب و  شـالت  راـک و  ماـجنا 

.دش دهاوخ  نانآ  يرو 

رجنم ییآراک  يرو و  هرهب  شهاک  هب  اموزل  تاـناکما ) صیـصخت  ياـه  هویـش   ) اـیازم قوقح و  تخادرپ  ماـظن  رد  لّوحت  داـجیا  اـّما 
هب افرـص  دنا ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  تلود  يالاب  هدر  نانکراک  زا  یخرب  هک  ینالک  تازایتما  عفانم و  تسخن ، اریز  دـش ، دـهاوخن 

تئیه رد  يراختفا  تیوضع  ای  ندوب  یلغش  دنچ  تکرب  هب  دراوم  رثکا  رد  هلکب  تسین ، نانآ  درکلمع  تیفیک  ییآراک و  حطس  لیلد 
نآ رد  ینکـش  نوناق  رت  قیقد  ریبعت  هب  ای  يزابدناب  يرادا و  داسف  ياپدر  عقاو  رد  هک  تسا  يداصتقا  گرزب  ياه  تکرـش  هریدـم ي 

.دوش یم  هدهاشم 

ناوت یم  صیصخت ، عیزوت و  گنهامه  لداعتم و  ماظن  کی  رد  رگید ، يوس  زا  و 

ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  www.Ghaemiyeh.comتاحالطصا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:134

ینادردـق يارب  ار  هار  قیرط  نیا  زا  درک و  تخادرپ  هبـساحم و  دارفا ، يدـمآراک  نازیم  هب  هجوت  اب  ار  ایازم  قوقح و  زا  یمهم  شخب 
هیحان ي زا  هک  تافالتخا  زا  هتـسد  نآ  هب  هنالداع ، ریغ  ياه  يرباربان  اـساسا  هک  نیا  نمـض  .تشاذـگ  زاـب  شـالترپ  ياـه  ناـسنا  زا 

دیاب یعیبط  وحن  هب  راکرپ  قّالخ و  رصانع  ناریدم و  تازایتما  قوقح و  هکلب  دوش ، یمن  قالطا  دیآ ، یم  دیدپ  دارفا  راکتبا  شالت و 
هیجوت لباق  ریغ  يدـعاصت و  لکـش  هب  ناهگان  دـیابن  تیریدـم  یلاع  حوطـس  رد  فـالتخا  نیا  اـّما  دـشاب  رتشیب  نادـنمراک  ریاـس  زا 

.دنز مهرب  ار  تخادرپ  ماظن  ّلک  لداعت  یگنهامه و  دبای و  شیازفا 

هجدوب هنالداع ي  عیزوت 

هجدوب هنالداع ي  عیزوت 

زا دـیاب  هک  تسا  روشک  یمومع  هجدوب ي  هنالداع  عیزوت  يارب  شالت  یتلادـع ، یب  ضیعبت و  اب  هلباـقم  ياـه  هار  نیرت  مهم  زا  یکی 
ره يزرا  یلایر و  هیمهـس ي  رد  لداعت  داجیا  يارب  رت  یقطنم  ياهوگلا  میظنت  هجدوب و  نالک  راتخاس  اـه و  تسایـس  حالـصا  قیرط 

.دریذپ تروص  نامزاس ، ای  هقطنم 

هرهب نآ  زا  لداـعتم  وحن  هب  ناـگمه  هک  دوش  عیزوت  يا  هنوگ  هب  دـیاب  تسا و  روشک  دارفا  همه ي  هب  قلعتم  یّلم  ياهدـمآرد  اـساسا 
هویـش ي هچرگا  زورما  تسا و  يولع  تموکح  ياه  یگژیو  زا  لاـملا  تیب  يواـسم  هنـالداع و  عیزوت  ینعی  هتکن  نیا  .دـندرگ  دـنم 

ناوت یم  زین  هجدوـب  صیـصخت  جـیار  ياـهوگلا  میظنت  يارب  اـّما  دریگ  یمن  رارق  هدافتـسا  دروـم  یّلم  ياهدـمآرد  ِهنارـس ي  عـیزوت 
ياهدمآرد زا  نآ  مهس  هدرک و  فیرعت  يرت  یعقاو  لکـش  هب  ار  نامزاس  هقطنم و  ره  يدنمزاین  هک  تفرگ  راک  هب  ار  ییاه  صخاش 

.دزاس رت  یقطنم  ار  یّلم 

دوش و رتمک  یمومع  هجدوب ي  صیـصخت  عیزوت و  دـنیآرف  رب  یـسایس  ياـه  تیـصخش  بازحا و  ذوفن  هک  ینازیم  هب  اتـسار  نیا  رد 
نانیمطا دریگ ، رارق  هجوت  دروم  يرت  يدج  وحن  هب  اه  ناتسا  یگدنام  بقع  ای  هعسوت  حطـس  تحاسم و  تیعمج ، نوچ  ییاه  هلوقم 

.دیآ یم  دیدپ  هجدوب  راتخاس  ندوب  هنالداع  زا  يرتشیب 
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اه تخادرپ  ماظن  ندرک  فافش 

اه تخادرپ  ماظن  ندرک  فافش 

دهد یم  رارق  دوخ  نانکراک  زا  کیره  راـیتخا  رد  تلود  هک  یتاـناکما  قوقح و  نازیم  یمالـسا ، داد  لدـع و  نیناوق  بوچراـچ  رد 
زا یخرب  هک  یطیارـش  رد  ساسا  نیا  رب  .دـننک  یم  هیارا  تلود  هب  نانکراک  هک  دـشاب  یتام  دـخ  حطـس  ییآراک و  اب  بساـنتم  دـیاب 

تخادرپ ماظن  ندرک  فافش  حرط  يارجا  هب  ناوت  یم  تسا ، هتفای  هار  تلود  هندب ي  رد  ضیعبت  داسف و  ریظن  یعامتجا  ياه  بیـسآ 
ینلع دراذـگ  یم  نانکراک  زا  کیره  رایتخا  رد  تلود  هک  ار  يا  هژیو  تاـناکما  اـیازم و  قوقح ، تامدـخ ، نازیم  دروآ و  يور  اـه 

.دنوش هاگآ  نآ  زا  ناگمه  ات  تخاس 

فافـش دشاب ، هتـشاد  بسانت  دارفا  ییآراک  نازیم  اب  دوش  یم  تخادرپ  نانکراک  هب  نامزاس  هرادا و  ره  رد  هک  هچ  نآ  رگا  کش  یب 
.تشاد دهاوخن  لابند  هب  ینارگن  چیه  اه  تخادرپ  ماظن  ندش 

ماـظن ندـش  فافـش  دـشاب ، هتـشادن  يراـگزاس  دارفا  یعقاو  ییآراـک  اـب  هدوبن و  هیجوت  لـباق  اـه  قوقح  زا  یخرب  تخادرپ  رگا  اـما 
هبـساحم هب  طوبرم  طباوض  ندوب  یقطنم  رد  دیدرت  داجیا  ای  نیلوؤسم  يریگ  میمـصت  تحـص  نتفر  لاوؤس  ریز  هب  رجنم  اه  تخادرپ 

.دش دهاوخ  اه  قوقح  اهدرکلمع و 

دهاوخ رارق  ضارتعا  داقتنا و  ضرعم  رد  هیجوت  لباق  ریغ  ياهدرکلمع  طـباوض و  اـی  اـه و  میمـصت  ریـسم ، نیا  رد  هک  تسا  یهیدـب 
.دش دهاوخ  هجاوم  تلود  نانکراک  یفنم  لمعلا  سکع  اب  تعرس  هب  هنالداعریغ  ياه  يرباربان  تفرگ و 

نینواعم و هبتر و  یلاع  نادـنمراک  هژیو  هب  نادـنمراک ، هب  هک  یتازایتما  ایازم و  قوقح ، زا  يرایـسب  ندوب  هناـمرحم  رـضاح  لاـح  رد 
اذل تسا ، هدش  تخادرپ  هوحن  نیا  ندوبن  ای  ندوب  هنالاع  هب  عجار  یمومع  راکفا  رظن  راهظا  زا  عنام  دوش ، یم  تخادرپ  ّلک  ناریدـم 

، دننک یم  لمع  دندید  حالص  هک  هنوگره  هب  دننیب و  یمن  وگخـساپ  ار  دوخ  نادنمراک ، زا  کیره  قوقح  نازیم  نییعت  رد  نیلوؤسم 
یمومع راکفا  تراظن  تحت  زین  نیلوؤسم  ياهراتفر  زا  شخب  نیا  اه ، تخادرپ  ماظن  ندش  فافش  اب  اّما 
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.دبای یم  شیازفا  نآ  ندوب  هنالداع  تّحص و  هب  تبسن  نانیمطا  دریگ و  یم  رارق 

اه نامزاس  رد  تامدخ  هیارا ي  ندش  دنم  هطباض 

اه نامزاس  رد  تامدخ  هیارا ي  ندش  دنم  هطباض 

هنیمز نیا  رد  هک  ییاه  يرباربان  تسین و  ناسکی  فلتخم ، ياه  ناـمزاس  تارادا و  رد  تامدـخ  هیارا ي  هوحن ي  ینونک  طیارـش  رد 
هوحن ي ندرک  دنم  هطباض   » لضعم نیا  اب  دروخرب  رد  .دـیآ  یم  رامـش  هب  ضیعبت  زا  ینـشور  هنومن ي  دراوم  یخرب  رد  دراد  دوجو 

.تسا یساسا  يراک  هار  تامدخ » هیارا ي 

تکاس اه  نامزاس  تارادا و  زا  کیره  رد  هداعلا  قوف  تازایتما  یهاـفر و  تامدـخ  هیارا ي  هوحن ي  دروم  رد  نوناـق  هک  یناـمز  اـت 
ياه یشیدنا  تحلصم  یصخش ، ياه  هقیلس  تسا و  مهارف  رباربان  تامدخ  هیارا ي  توافتم و  ياهدرکلمع  يارب  هنیمز  .تسا  هدنام 

شقن تاناکما ، تامدـخ و  نازیم  نییعت  رد  نامزاس  ره  لوؤسم  ینز  هناچ  طابترا و  تردـق  یـسایس و  یبزح و  تاظحالم  یحانج ،
، رتمک یگتـسیاش  ییآراک و  دوجو  اب  یتح  دـنرت ، کـیدزن  یـسایس  تردـق  زکارم  هب  هک  یناریدـم  اذـل  .دـبای  یم  يا  هدـننک  نییعت 

یتح دنرادروخرب  رت  فیعض  یسایس  تاطابترا  زا  هک  نانآ  دنریگ و  یم  ناش  تیریدم  تحت  نامزاس  دوخ و  يارب  يرتشیب  تازایتما 
.دنوش یمن  مه  ناشنانکراک  دوخ و  مّلسم  قوقح  يافیتسا  هب  رداق 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم 

نالف ییاضق و  لوؤسم  نالف  ریزو و  ریزو و  نواعم  لـک و  ریدـم  قاـتا  نویـساروکد  رییغت  زا  تراـبع  تلود ، جراـخم  زا  یغلبم  رگا 
نیـشام دادـعت  نالف  هک  دـشاب  نیا  تلود  جراخم  زا  یکی  رگا  .تساطخ  مرج و  نیا  دـشاب ، رگید  نوگانوگ  ياه  شخب  رد  لوؤسم 

زا نآ  باـسح  هب  مینک و  باـسح  تـلود  جراـخم  وزج  ار  نـیا  میرادـن  قـح  اـم  مـینک ، میـسقت  اـه  هاگتـسد  نـیب  میرواـیب و  دـیدج 
.تسا فالخ  نیا  هن ، .مینزب  مدرمدیسبوس 

ياه جرخ  اه و  هناخ  رییغت  اه و  نویـساروکد  رییغت  نیا  دروم  رد  دننک و  همانـشخب  دیاب  اه  هاگتـسد  دیراذگب ، ّدـح  اهراک  نیا  يارب 
نم .دننکب  نیعم  يّدح  یفاضا 
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ترازو دوـش ، یمن  دجـسم  رد  هن  مینک ، ترازو  مینیـشنب و  دجـسم  رد  دـنیوگ  یم  هک  میـشاب  اهوردـنت  زا  یـضعب  لـثم  میوـگ  یمن 
یم هک  ییاقآ  نآ  یگدـنز  يارب  تاناکما  هرخالاب  مه  رادـقم  کی  لوؤسم و  يدادـعت  قاـتا و  اـت  راـهچ  ناـمتخاس و  کـی  ندرک ،

(1) .دشاب يّدح  رد  دیاب  اما  دهاوخ ، یم  دنکب  تمدخ  دهاوخ 

یگنهرف ياه  هاگدید  حالصا 

یگنهرف ياه  هاگدید  حالصا 

تیـصخش زا  یخرب  ياجیب  تاعقوت  دنراد ؛ یعامتجا  طلغ  ياه  هاگدـید  یگنهرف و  ياه  یناماسبان  رد  هشیر  اه ، ضیعبت  زا  يا  هراپ 
نیا زا  ییاه  هنومن  دراوم ، یـضعب  رد  يا  هدع  طسوت  نارتخد  نانز و  قوقح  ندش  لامیاپ  تورث و  تردق و  نابحاص  ذوفنرپ و  ياه 

قوقح و زا  یقطنم  ریغ  تاروصت  طلغ و  ياه  ّتنـس  جاور  داد ، لدـع و  نیزاوم  زا  یهاگآان  لـیلد  هب  هک  دنتـسه  اـه  ضیعبت  هنوگ 
.دنیآ یم  دیدپ  فلتخم ، تاقبط  ياه  یگتسیاش 

تلادـع یهاوخ و  تلادـع  هک  ینامز  ات  اریز  تسا ، هتـسباو  هعماج  یگنهرف  ماظن  حالـصا  هب  اه ، یتلادـع  یب  زا  هتـسد  نیا  اب  هلباـقم 
نیا حالـصا  ّلح و  راظتنا  دیابن  دباین ، شرتسگ  هعماج  رد  يولع  گنهرف  هملک  کی  رد  دوشن و  یّقلت  ینید  یّلم و  يا  هفیظو  ییوج 

.تشاد ار  یعامتجا  بیسآ 

ص 261. ج 7 ، تیالو ، ثیدح  - 1
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ضیعبت داسف و  رقف ، كرتشم  یسانش  بیسآ  مراهچ : شخب 

هراشا

ضیعبت داسف و  رقف ، كرتشم  یسانش  بیسآ  مراهچ : شخب 

ینید میلاعت  زا  یعامتجا  ياه  ماظن  زا  یخرب  نتفرگ  هلصاف 

داصتقا روحم  هب  هعسوت  ياه  همانرب  میظنت 

اهراک هار 
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ضیعبت داسف و  رقف ، كرتشم  یسانش  بیسآ 

هراشا

ضیعبت داسف و  رقف ، كرتشم  یسانش  بیسآ 

تسخن .داد  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار  ضیعبت  داسف و  رقف ، نوچ  يراد  هنماد  مهم و  یعامتجا  ياه  بیسآ  ناوت  یم  هیواز  ود  زا 
.دنتسه طابترا  رد  اه  بیسآ  نیا  اب  امیقتسم  هک  یلماوع  یسررب  تساه و  هدیدپ  نیا  زا  کیره  هب  لقتسم  ییانبور و  یشرگن 

ياـه یناـماسبان  رد  ار  تالـضعم  نیا  هشیر ي  درک و  هـیارا  یعاـمتجا  ياـه  بیـسآ  زا  ییاـنبریز  یـساسا و  یلیلحت  دـیاب  نـینچمه 
هک دومن  یفرعم  اه  یناماسبان  عون  نیا  يارب  یکرتشم  للع  وجتـسج و  یعاـمتجا  نیداـینب  تابـسانم  طـلغ  يریگ  تهج  يراـتخاس و 

.تسین ریذپ  ناکما  یگداس  هب  اه  نآ  حالصا  ّلح و 

ینید میلاعت  زا  یعامتجا  ياه  ماظن  زا  یخرب  نتفرگ  هلصاف 

هراشا

ینید میلاعت  زا  یعامتجا  ياه  ماظن  زا  یخرب  نتفرگ  هلصاف 

کین تداعس و  زمر  هیضرف ، نیا  رد  .دریگ  یم  لکش  هیضرف  کی  هیاپ ي  رب  روشک ، یعامتجا  تالضعم  هب  ییانبریز  یساسا و  هاگن 
اه تخاسریز  هزوح ي  رد  هژیو  هب  میلاعت ، نیا  زا  نتفرگ  هلصاف  تسا و  هتـسباو  ایبنا  میلاعت  زا  اه  نآ  لماک  تیعبت  هب  اه  ناسنا  یتخب 

.دوش یم  هتخانش  یعامتجا  ياه  بیسآ  اه و  شلاچ  یمامت  أشنمرس  یعامتجا ، ياه  ماظن  و 

ماکحا و هیاپ ي  رب  یعامتجا  ماـظن  یحارط  اـیآ  هک  هدوب  حرطم  اـم  يرکفنـشور  هعماـج ي  رد  هراومه  زیمآدـیدرت  لاوئـس  نیا  هتبلا 
هب اه  هزوح  نیا  یتسرپرـس  ای  تسا ، نید  رایتخا  رد  یعامتجا  یگدنز  فلتخم  داعبا  تیریدم  ایآ  اساسا  تسا و  نکمم  نید  فراعم 

؟ تسا هدش  هدرپس  اه  ناسنا  یعمج  لقع 

هرتسگ ي دنا ، هدرک  حرطم  ار  لقادح » نید   » هدیا ي هک  یناسک  هطبار  نیا  رد 
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لیاسم هزوح ي  رد  نید  تلاخد  هدومن ، دودـحم  یقالخا ، يدابع و  ماکحا  يا  هراپ  نایب  يدرف و  یگدـنز  یتسرپرـس  هب  ار  تعیرش 
لباق اساسا  ینید  میلاعت  زا  یعامتجا ، ياه  ماظن  نتفرگ  هلـصاف  مان  هب  يا  هلأسم  اه  نآ  هاگدید  زا  اذل  دـننک و  یم  راکنا  ار  یعامتجا 

.تسین حرط 

زا یخرب  هماـنرب ي  نودـب  صقاـن و  يارجا  زا  هتـشذگ  ههد ي  ود  ّیط  هک  نارظن  بحاـص  ناسانـشراک و  زا  یهورگ  نـیا  رب  هوـالع 
لیاـسم هزوح ي  رد  نید  ماـکحا  قـقحت  ناـکما  رد  دـنا ، هتفرگ  یبولطماـن  رهاـظ  هب  جـیاتن  عاـمتجا ، هنحـص ي  رد  یمالـسا  میلاـعت 

یعاـمتجا ماـکحا  ِیلیطعت  ترورـض  رب  دـننز و  یم  مد  يژوـلونکت ) هقف و   ) نّدـمت نید و  يراـگزاسان  زا  هدرک ، دـیدرت  یعاـمتجا ،
.دنراشف یم  ياپ  دشاب ، ندمت  اب  زاس  مه  هک  نید  زا  يدیدج  ياه  تئارق  جاور  لقادح  ای  مالسا ،

نید تلاخد  رب  ینبم  هللا  همحر  لحار  ماما  ياه  هشیدـنا  نامه  دراد ، رارق  ناـهوژپ  نید  رثکا  لوبق  دروم  هک  يا  هیرظن  دوجو  نیا  اـب 
ِینابم هیاپ ي  رب  ییارجا  یتیریدـم و  ياه  ماـظن  تابـسانم و  اـهراتخاس ، هیلک ي  میظنت  ترورـض  یعاـمتجا و  یگدـنز  هزوح ي  رد 

.تسا نید  یقالخا  یتفرعم و 

ماظن نتخاس  راوتسا  ینید و  میلاعت  رت  قیقد  رتهب و  تخانش  يارب  يا  هدرتسگ  ياه  شالت  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياه  لاس  لوط  رد 
هب هعماج  ناـکرا  داـعبا و  ندـش  رت  یمالـسا  رد  هزورما  نآ  تارمث  هک  تسا  هتفرگ  تروص  میلاـعت  نیا  هیاـپ ي  رب  روشک  یعاـمتجا 

شیادیپ أشنمرس  دراد ، دوجو  ینید  میلاعت  اب  روشک  یعامتجا  ياه  ماظن  زا  یشخب  نیب  زونه  هک  يا  هلـصاف  اّما  تسا ، دوهـشم  یبوخ 
.دوش یم  هراشا  رما  نیا  قیداصم  زا  یخرب  هب  تمسق  نیا  رد  .تسا  هدش  ضیعبت  داسف و  رقف ، نوچ  ییاه  بیسآ  تالضعم و 

یکناب ماظن 

یکناب ماظن 

مجح لرتنک  اه و  هیامرس  يروآ  عمج  اب  ماظن  نیا  .دراد  يراذگریثأت  مهم و  رایسب  یـشقن  روشک ، يداصتقا  متـسیس  رد  یکناب  ماظن 
کیره دشر  ياه  هنیمز  تارابتعا ،
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عیزوت ندب ، حطس  رد  ار  نژیسکا  اذغ و  نوخ ، شدرگ  متسیس  قیرط  زا  هک  بلق  دننام  دروآ و  یم  مهارف  ار  يداصتقا  ياه  شخب  زا 
مک ای  هدافتـسا  یب  ياه  تمـسق  زا  نآ  بذـج  نینچ  مه  دـنمزاین و  ياه  شخب  هب  تارابتعا  هیامرـس و  ژاـپمپ  اـب  دـنک ، یم  لرتنک  و 

کی رد  ار  روشک  يداصتقا  متـسیس  حالطـصا  هب  هدومن ، رارقرب  نآ  ياه  شخبریز  متـسیس و  لـک  رد  ار  يداـصتقا  نزاوت  هدافتـسا ،
.دنک یم  تیاده  صاخ  تهج 

ماو صیصخت  ياهوگلا  یلام ، یلوپ و  ياه  تسایس  لامِعا  قیرط  زا  هکلب  میقتسم  تلاخد  اب  هن  ار  مهم  رایـسب  شقن  نیا  یکناب  ماظن 
.دهد یم  ماجنا  تسا ، لوادتم  اهروشک  یمامت  رد  هزورما  هک  هرهب ، خرن  تاناسون  رت  مهم  همه  زا  و  تارابتعا ، و 

عّمجت رد  نآ  لاعف  شقن  و  تسا ، هدش  يرادرب  یپک  برغ  يراد  هیامرس  ماظن  زا  عقاو  رد  هک  راذگریثأت ، داهن  نیا  رت  قیمع  یـسررب 
ماظن هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  نآ ، يریگ  سپزاب  ياه  هویـش  زین  تارابتعا و  ماو و  صیـصخت  ياه  مزیناـکم  هیامرـس و  زکرمت  و 

رد نید  ماکحا  اب  راکـشآ  ًالماک  يا  هنوگ  هب  ماظن  نیا  درکلمع  هکلب  هدـشن ، یحاّرط  اـیبنا ، میلاـعت  هیاـپ ي  رب  اـهنت  هن  روشک  یکناـب 
ماظن رد  هک  تساراد  ار  يدرکراـک  شقن و  ناـمه  هدـش ، داـجیا  نآ  رهاوظ  رد  هک  یتارییغت  مغر  هب  داـهن ، نیا  اریز  .تسا  ضراـعت 

.تسا هدش  نایب  نآ  يارب  يراد  هیامرس 

لاوما هرداـصم ي  عـقاورد  دریذـپ ، یم  تروـص  هرهب  خرن  هب  دـیدش  ءاـکتا  اـب  هک  يراد ، هیامرـس  ماـظن  رد  کـناب  یلـصا  درکراـک 
.دنا هتفرگ  ياج  مره  نیا  سأر  رد  هک  تسا  نادنمتردق  ناراد و  هیامرس  عفن  هب  هعماج  مره  هدعاق ي  زا  نافیعض  نامورحم و 

سپ دوس   » يزیچان هجو  تخادرپ  لابق  رد  يداع  دارفا  کچوک  ياه  هیامرـس  يروآ  عمج  قیرط  زا  لواپچ  اـی  هرداـصم  نیا  دـنیآرف 
شخب نادـنمزاین  ای  رابتعا  تردـق و  ناـبحاص  هب  هدـش  عمج  ياـه  هیامرـس  زا  یهوبنا  نداد  رارق  راـیتخا  رد  اـب  هدـش ، عورـش  زادـنا »

.دوش یم  لیمکت  ناگدنریگ  ماو  نیا  زا  نالک  ياهدوس  نتفرگ  اب  سپس  دبای و  یم  همادا  دیلوت  فرصم و 
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ساسحا دنا ، هدرک  تفایرد  کناب  زا  هک  يزیچان  دوس  لیلد  هب  كدنا ، ياه  هیامرـس  نابحاص  يداع و  ناراذـگ  هدرپس  نایم  نیا  رد 
، تسا هتفر  امغی  هب  هعماج  فیعض  راشقا  ریاس  نانآ و  بیج  زا  دوس  نیا  ربارب  اه  هد  لمع ، رد  هک  نآ  زا  لفاغ  اّما  دننک ، یم  تیاضر 

تامدخ ای  الاک  هب  ار  نآ  هدرک ، تفایرد  ماو  ناونع  هب  ار  کناب  رد  هدش  مکارتم  ياه  هیامرس  هک  یناناگرزاب  ناگدننکدیلوت و  اریز 
مدرم زا  هدرک ، هبـساحم  ناشتامدخ  اهالاک و  خرن  نییعت  ماگنه  رد  دنزادرپ ، یم  اه  کناب  هب  هک  ار  يدوس  اهنت  هن  دنا ، هدومن  لیدبت 
ییاهن هدـننک ي  فرـصم  هب  مه  ار  نآ  هتفرگ ، رظن  رد  دوخ  يارب  زین  دوس  يدـصرد  نآ  رب  نوزفا  هکلب  دـنراد ، یم  تفاـیرد  يداـع 

(1) .دننک یم  لیمحت 

نادـنمتردق و عفن  هب  ییاهن  ناگدـننک  فرـصم  اـی  ناـمورحم  نافیعـض و  لاوما  هرداـصم ي  زج  يا  هجیتن  هخرچ ، نیا  درکلمع  اذـل 
یب دشاب ، هدرک  رییغت  هخرچ ، نیا  رهاوظ  ام  روشک  يرادکناب  ماظن  رد  هک  دوش  ضرف  رگا  لاح  .درادن  گرزب  ياه  هیامرس  نابحاص 

رذـگ رد  زین  یکناب  ماظن  نیا  درکلمع  هجیتن ي  ینعی  تسا ؛ هتفرگن  تروص  یلّوحت  رییغت و  هنوگ  چـیه  نآ  درکراک  لصا  رد  کـش 
هعماج هب  يداصتقا  یلام و  داسف  یتاقبط و  فاکـش  رقف ، لیمحت  نادنمتورث و  بیج  هب  فیعـض  راشقا  دمآرد  تورث و  لاقتنا  نامز ،

.تسا

رد ار  يرگید  لامتحا  يراد ، هیامرـس  ماظن  رد  یبرغ  ياه  کناب  درکراک  اب  روشک  یکناـب  ماـظن  درکراـک  ِیخنـس  مه  هباـشت و  نیا 
، دوشب زین  ام  هعماج ي  ریگ  نماد  هدش ، نایب  ابر »  » يارب هک  یکانرطخ  ءوس و  بقاوع  راثآ و  همه ي  دیاش  هک  دنک  یم  تیوقت  نهذ 

ماظن درکلمع  اّما  تسین  اـبر  قادـصم  دـننک ، یم  تخادرپ  اـه  نآ  هب  اـی  هدرک ، تفاـیرد  مدرم  زا  اـه  کـناب  هک  يدوس  هچرگا  اریز 
ياه کناب  درکلمع  اب  روشک  یکناب 

هب یلیهـست  ياـه  ماو  هرهب ي  اـّما  دـننک  یم  تخادرپ  دوس  دـصرد  ناراذـگ 8  هدرپس  هب  روشک  ياـه  کـناب  ینونک  طیارـش  رد  - 1
ناگدننکدیلوت هب  ناراذگ  هدرپس  زا  هیامرـس  لاقتنا  ّقح  دـصرد  اه 10  کناب  ناـیم  نیا  رد  ینعی  تسا ؛ دـصرد  ناگدننکدیلوت 18 

.دوش یم  دراو  هدننک  فرصم  هب  تیاهن  رد  زین  روکذم  هرهب ي  دصرد  زا 18  یشان  راشف  دننک و  یم  تفایرد 
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.دنک یم  افیا  ار  شقن  نامه  اقیقد  هکلب  هتشادن و  یساسا  يرهوج و  توافت  برغ  يوبر 

نامه اریز  درادن ، یهیجوت  چـیه  يداصتقا  رظن  زا  دوش ، یم  اج  هباج  دـنیآرف  نیا  رد  هک  ینالک  ياهدوس  کناب و  درکلمع  دـنیآرف 
، دراد يداـصتقا  هیجوـت  هک  ار  دوـخ  درکلمع  هدوزفا ي  شزرا  هب  طوـبرم  دوـس  ناـگرزاب ، ناگدـننکدیلوت و  دـش  هراـشا  هـک  روـط 
تبثم و تیلاعف  چـیه  رب  یکتم  هک  لـیلد  نیا  هب  یکناـب  دوس  اذـل  .دـنراد  یم  ظوحلم  اـهالاک  تمیق  رد  هدرک و  هبـساحم  هناگادـج 

تمیق اه ، کناب  درکلمع  موادت  اب  ینعی  دنک ؛ یم  لیمحت  روشک  يداصتقا  راتخاس  هب  ار  يا  هدـنیازف  یمیاد و  مّروت  تسین ، يدـّلوم 
دیرخ تردق  شهاک  هب  نداد  نت  مّروت و  نیا  شریذپ  زج  يا  هراچ  مدرم  دبای و  یم  شیازفا  هراومه  تالوصحم  تامدخ و  هّیلک ي 

.دنرادن دوخ  یعقاو 

، یجراخ یناگرزاب  تالدابم  هدرتسگ ي  مجح  یتارداص و  تردـق  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  یبرغ  ياـهروشک  هک  تسا  هجوت  لـباق 
نیا رد  مّروت  خرن  اذل  دنا ، هدنام  نوصم  دنزگ  نیا  زا  يدایز  دودح  ات  دوخ  هدرک ، لقتنم  رگید  ياهروشک  هب  ار  يراتخاس  مّروت  نیا 

.تسا یمقر  کی  ًالومعم  اهروشک 

زا یهورگ  هب  رگید  تالیهـست  یخرب  کـچ و  هتـسد  تخادرپ  و  يراـبتعا » تـالماعم   » نیمـضت حرط و  اـب  اـه  کـناب  نیا  رب  هوـالع 
دنناوت یم  لوپ » شدرگ  تردق   » رب هیکت  اب  دارفا  هک  دـنا  هداد  شرتسگ  يوحن  هب  ار  يداصتقا  تالماعم  هدودـحم ي  دوخ ، نایرتشم 
رابتعا ناوت و  مامت  نایم  نیا  رد  دنهد و  ماجنا  تسا ، رتالاب  رایـسب  نانآ  یعقاو  يداصتقا  ناوت  دـح  زا  هک  ار  ینالک  رایـسب  تالماعم 

هک نآ  نودـب  قیرط  نیا  زا  دوش و  یم  جیـسب  رابتعا  ياراد  ِنایرتشم  هناوتـشپ  هجو و  نودـب  تالماعم  نیمـضت  تهج  رد  اـه  کـناب 
یم رارق  هدافتـسا  دروم  يدایز  تامدـخ  ای  هدـش و  اج  هباج  یناوارف  ياهالاک  کچ  کی  هیارا ي  اب  اهنت  دـشاب  راـک  رد  يا  هیاـمرس 

.دریگ

یصاخ هورگ  هب  کچ  هتسد  تخادرپ  ینعی  مادقا  نیا  اب  اه  کناب  رگید  ترابع  هب 
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ار لوپ  یعقاو  شزرا  دـنا و  هدومن  مادـقا  هناوتـشپ  نودـب  سانکـسا  پاچ  هب  عقاو  رد  يراـبتعا ، تـالماعم  زا  تیاـمح  ناـیرتشم و  زا 
.دنا هتخاس  دراو  نیمورحم  يداصتقا  ناوت  هرکیپ ي  رب  يرگید  هبرض ي  عقاورد  دنا و  هداد  شهاک 

هیاس و رد  ِداصتقا  لیکـشت  للع  نیرت  مهم  زا  یکی  نینچ  مه  دـنروآ ، یم  تسد  هب  کچ  هتـسد  نابحاص  هک  يا  هداعلا  قوف  تردـق 
چیه اه ، تیلاعف  زا  هتـسد  نیا  اریز  .تسا  هدروآداب  ياه  تورث  هب  نتفای  تسد  يرگ و  هلماعم  يزاب ، لالد  هدرتسگ ي  ياه  تیلاـعف 

هلدابم ي زج  يا  هدوزفا  شزرا  ياراد  تبثم و  تیلاعف  چـیه  اب  درادـن و  يراج  ياه  باسح  نابحاص  بذاک  راـبتعا  زج  يا  هناوتـشپ 
.دشاب یمن  هارمه  کچ  ياه  هگرب 

حوضو هب  نالک  همین  نالک و  تالماعم  همه ي  رد  کناب  ياپّدر  هزورما  ات  هدـش  ببـس  روشک  داصتقا  رد  يرالاس » کـناب   » ناـیرج
دوس زا  يدایز  شخب  دنتـسه و  میهـس  روشک  گرزب  نکاما  یمامت  ریمعت  تخاس و  دـیرخ ، رد  اه  کناب  لاـثم  يارب  دوش ؛ هدـهاشم 

.دریگ یم  قلعت  اه  کناب  هب  تادراو  تارداص و  عون  ره  زا  لصاح 

نیمأت اهنت  هک  دـنیامن  یم  لامعا  ار  یطورـش  طباوض و  تکراشم ، ِدادرارق  عون  ره  داقعنا  نایرج  رد  اه  کناب  هک  نآ  رگید  هتکن ي 
یم دقعنم  يدیلوت  دحاو  کی  ثادـحا  يارب  هدـننک  دـیلوت  کی  کناب و  نیب  هک  يدادرارق  لاثم  يارب  دـشاب ؛ یم  اهنآ  عفانم  هدـننک 
همه ماو و  لصا  دیاب  زین  يدیلوت  حرط  يارجا  رد  تیقفوم  مدع  تروص  رد  یتح  هدننک  دـیلوت  هک  دوش  یم  میظنت  يا  هنوگ  هب  دوش 

رد وحن  چـیه  هب  ار  ناگرزاب  تیقفوم  مدـع  ای  تیقفوم  دـهد  یم  ماو  ناگرزاب  کی  هب  کناب  هک  هاگ  نآ  اـی  .دزادرپب  ار  نآ  دوس  ي 
.دناد یمن  رثؤم  هدش  هبساحم  دوس  ماو و  لصا  تخادرپزاب 

يدیلوت ماظن 

يدیلوت ماظن 

يدـیلوت ياهدـحاو  زکرمتم ، يوگلا  رد  .تسا  هتفاـی  ناـماس  زکرمتم  يوگلا  کـی  بوچراـچ  رد  نونکا  مه  روـشک  يدـیلوت  ماـظن 
گرزب رایسب  اه ) هناخراک  اه و  هاگراک  )
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ییوج هفرص  اب  هوبنا ، سایقم  رد  دیلوت  دندقتعم  يراد  هیامرس  ماظن  نانادداصتقا  .دریگ  یم  تروص  هوبنا  سایقم  رد  دیلوت  دنتـسه و 
، دـیلوت نلاس  هب  زاین  اه  نآ  زا  کیره  میریگب ، رظن  رد  ار  دالوف  دـیلوت  کچوک  هناخراک ي  دـنچ  رگا  هک  ارچ  تسا ، هارمه  يرتشیب 

دوش داجیا  دالوف  دیلوت  گرزب  هناخراک ي  کی  هک  یتروص  رد  اما  دـنراد ، رگید  هقرفتم ي  ياه  هنیزه  لقن و  لمح و  لیاسو  رابنا ،
.دیآ یم  نییاپ  دالوف  ییاهن  تمیق  دریگ و  یم  تروص  اج  کی  اه  هنیزه  نیا  یمامت 

تخادرپزاب اریز  دننک ، یم  لابقتسا  يدیلوت ، گرزب  ياه  هاگنب  هب  ماو  تخادرپ  زا  زین  يرابتعا  تاسسؤم  اه و  کناب  رگید  يوس  زا 
.دراد يرتشیب  نیمضت  اه  هاگنب  نیا  يوس  زا  ماو 

لاناک زا  اه  نآ  زاین  دروم  یگنیدقن  هیامرـس و  دـنرادن و  یکناب  تارابتعا  هب  ینادـنچ  جایتحا  کچوک ، ياه  هاگراک  هک  نیا  نمض 
.تسا نیمأت  لباق  زین  رگید  ياه 

يا هنوگ  هب  اه  کناب  تارابتعا  صیـصخت  ياه  هویـش  اتـسار  نیا  رد  .يدـیلوت  ماظن  يارب  تسا  کـناب  ناـغمرا  زکرمتم ، يوگلا  اذـل 
.دوش سیسأت  يدیلوت  گرزب  ياهدحاو  کچوک ، ياه  هاگراک  ياج  هب  هک  دنوش  یم  میظنت 

هناخراک ماظن ، نیا  رد  هک  اجنآ  زا  .تسا  هعماج  رد  تورث  عیزوت  نالک  ياه  هویـش  رد  دـیلوت ، زکرمتم  ماـظن  یفنم  ریثأـت  نیرت  مهم 
یم قلعت  كدـنا  هورگ  نیمه  هب  اهنت  دـیلوت  شخب  تفگنه  دوس  دنتـسه ، ناراد  هیامرـس  زا  كدـنا  یهورگ  رایتخا  رد  گرزب  ياـه 

لـصاح دوس  دنوش  لاّعف  کچوک  ياه  هاگراک  رگا  هک  یلاح  رد  .دوش  یم  مهارف  یتاقبط  قیمع  فاکـش  داجیا  يارب  هنیمز  دریگ و 
.دبای یم  اقترا  یمومع  هافر  حطس  دوش و  یم  عیزوت  مدرم  زا  يدایز  هورگ  نایم  رد  اه  نآ  درکلمع  زا 

ار يدیلوت  رب  هیامرس  ياه  هویش  ینعی  دننک ؛ یم  تکرح  ندش » نویـساموتا   » تمـس هب  هراومه  گرزب  ياه  هناخراک  رگید  يوس  زا 
هاگراک رد  .تسا  دـیلوت  زکرمتم  ماظن  راثآ  زا  رگید  یکی  لاغتـشا ) نارحب  « ) يراکیب  » اذـل .دـنیامن  یم  ربراک  ياه  هویـش  نیزگیاج 

، دوش نارگراک  يراکیب  بجوم  هک  وحن  نآ  هب  ندش  نویساموتا  کچوک ، ياه 
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نردم دنتـسه و  تیلاعف  لوغـشم  رگراک  ای 4  اب 3  روشک  رد  نان  تخپ  کچوک  ياهدـحاو  هک  تسا  ینالوط  ناـیلاس  .درادـن  اـنعم 
رد نان ، تخپ  يارب  یگرزب  ياه  هناخراک  نونکا  مه  اما  درادن ، اهدحاو  نیا  نارگراک  شهاک  رد  یـشقن  زین  تخپ  ياهرازبا  ندـش 

شیپ ناوت  یم  ساسا  نیا  رب  .دننک  یم  دیلوت  نان  رهـش ، کی  زاین  هزادنا ي  هب  هنازور  رگراک ، دادعت  نامه  اب  هک  تسا  ثادحا  لاح 
کی ییاونان ، کچوک  دحاو  نیدنچ  دمآرد  نینچ  مه  .درک  دهاوخ  تیارـس  زین  ییاونان  ياهدحاو  هب  لاغتـشا  نارحب  هک  درک  ینیب 

.دش دهاوخ  ریزارس  اه  هناخراک  نیا  نابحاص  بیج  هب  اج 

هب ار  يراکیب  رقف و  یکناب ، ماظن  اب  ماگمه  هک  تسا  يراد  هیامرـس  داـصتقا  هریجنز ي  زا  يرگید  هقلح ي  دـیلوت  زکرمتم  ماـظن  اذـل 
.دروآ یم  مهارف  ار  يداصتقا  دسافم  عاونا  زورب  ياه  هنیمز  هدرک ، لیمحت  هعماج 

فرصم عیزوت و  ماظن 

فرصم عیزوت و  ماظن 

، دوش یم  دـیلوت  هوبنا  لکـش  هب  ییالاک  هک  یماگنه  .دـبلط  یم  ار  دوخ  اب  گنهامه  فرـصم  عیزوت و  ماظن  دـیلوت ، زکرمتم  يوگلا 
هب امیقتـسم  دـنناوت  یم  ناگدـننک  فرـصم  یمامت  هن  اریز  دراد ، شورف  يراصحنا  ياه  هکبـش  هب  زاین  هعماـج ، حطـس  رد  نآ  عیزوت 
رد شورف  نیلماع  زا  کیره  اب  هک  تسا  هناخراک  حالـص  هب  هن  دـننک و  يرادـیرخ  ار  هدـش  دـیلوت  يالاک  هدرک و  هعجارم  هناخراک 

سپ تامدـخ  هیارا ي  زین  دوخ و  يالاک  تمیق  لرتنک  يارب  گرزب  ياه  هناخراک  هکلب  .دـنک  رارقرب  يراجت  هطبار ي  روشک  حـطس 
یم شورف  هب  زاجم  ياه  یگدـنیامن  قیرط  زا  ار  هدـش  دـیلوت  تالوصحم  هراومه  ناگدـننک ، فرـصم  هب  زیاوج  ياطعا  ای  شورف  زا 

.دنناسر

زا يرـس  کی  اب  اهنت  دوخ  هبون ي  هب  دـننک و  یم  تیلاعف  يراـصحنا  هکبـش  کـی  بوچراـچ  رد  افرـص  زین  زاـجم  ياـه  یگدـنیامن 
ياه هناخراک  تالوصحم  اذـل  .دـنیامن  یم  يراکمه  دنتـسه  مزال  طیارـش  رگید  رابتعا و  ياراد  اـهنآ  رظن  زا  هک  شورف  ياهدـحاو 

رب زین  رابره  دنک و  یم  رذگ  لقن ، لمح و  عیزوت و  هکبش  نیدنچ  زا  دسرب  ییاهن  هدننک ي  فرصم  تسد  هب  هک  یماگنه  ات  گرزب 
.دوش یم  هدوزفا  نآ  تمیق 
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كدـنا مهـس  اب  هسیاقم  لباق  زاجم  ياه  یگدـنیامن  نالک  ياهدـمآرد  زین ، یعیزوت  ياه  تیلاعف  ندوب  روآدوس  ظاـحل  زا  نیارباـنب 
رد هک  ییاهالاک  شورف  زا  مک  رایسب  دصرد  کی  رگا  یتح  زاجم  ياه  یگدنیامن  ینعی  تسین ؛ شورف  عیزوت و  کچوک  ياهدحاو 

یتاقبط و فاکـش  ساـسا  نیا  رب  .تشاد  دـنهاوخ  هبـساحم  لـباق  ریغ  ییاهدـمآرد  دـننک ، بسک  ار  دـنا ، هتـشابنا  گرزب  ياـهرابنا 
.دنک یم  زورب  زین  یعیزوت  ياهدحاو  نایم  رد  ناگدنشورف و  هعماج ي  رد  یتح  اهدمآرد  قیمع  فالتخا 

دننک یم  الاک  هوبنا  دیلوت  هب  مادقا  اه  یناپمک  هک  دیلوت  زکرمتم  ماظن  رد  اذـل  .دراد  هوبنا  فرـصم  هب  زاین  هوبنا  دـیلوت  رگید  يوس  زا 
، دـیلوت زکرمتم  ماـظن  رد  رگید  تراـبع  هب  دـبای ؛ یم  ترورـض  دـیرخ  هب  مدرم  قیوشت  اـهالاک و  یفرعم  يارب  یناـگرزاب » تاـغیلبت  »

.دیآ یم  رامش  هب  دیلوت  زا  هلحرم  نیرخآ  وزج  تاغیلبت 

رتشیب فرصم  هب  مدرم  هزیگنا  کیرحت  و  یناور » زاین  داجیا   » هکلب الاک  یفرعم  هن  یناگرزاب ، تاغیلبت  زا  یلـصا  فده  ماظن ، نیا  رد 
هوبنا دـنهد ، شیازفا  ار  یمومع  فرـصم  مجح  بذاک ، ياهزاین  داجیا  اب  دـنناوتن  اه  یناپمک  عیانـص و  ناـبحاص  رگا  هک  ارچ  .تسا 

.درک دهاوخ  داب  نانآ  تسد  يور  هدش  دیلوت  ياهالاک 

هک هلـصاف  نیا  .دیآ  یم  دیدپ  بذاک  زاین  ساسحا  اب  مدرم  یعقاو  دیرخ  تردق  نیب  هک  تسا  يا  هلـصاف  مهم ، هتکن ي  نایم  نیا  رد 
نیقلت مدرم  مومع  هب  ار  يرادان  ساسحا  یناور و  رقف  وس  کی  زا  دـنک  یم  داجیا  قیمع  فاکـش  کی  نآ ، ياضرا  زاین و  داـجیا  نیب 

تاسـسؤم تارادا و  رد  يراک  هفاضا  ای  اه  کناب  زا  یفرـصم  ياه  ماو  نتفرگ  نوچ  یتامادقا  هب  ار  اه  نآ  رگید  يوس  زا  دنک و  یم 
.دنز یم  مه  رب  ار  هعماج  يداصتقا  یناور و  لداعت  مظن و  قیرط  نیا  زا  دراد و  یم  او  نآ  دننام  و 

لمع رد  دریگ ، یم  تروص  رترثؤم  ون و  يرازبا  اـب  رتدـیدج و  لکـش  رد  زورره  هک  یناـگرزاب  تاـغیلبت  هدرتسگ ي  عونت  موادـت و 
نیا دـیدشت  اب  یفرط  زا  .دراذـگ  یمن  یقاب  یقطنم  تامیمـصت  ذاـختا  هدراو و  یناور  ياـه  بیـسآ  يزاـسزاب  رّکفت و  يارب  یتصرف 

ّوج ریثأت  تحت  زین  ناسانشراک  نیلوؤسم و  هعماج ، تیریدم  دنور ،
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هژیو تالیهـست  هیارا ي  رتماراپ و  نیا  هب  نداد  اهب  هب  راچان  دنریگ و  یم  رارق  بذاک ) ياهزاین  ساسحا  ندش  یناگمه   ) هدمآ دـیدپ 
یم ریثأت  زین  هعماج  يزیر  همانرب  تیریدـم و  ماظن  رب  یتح  تیاهن  رد  یناگرزاب  تاغیلبت  ینعی  دـنوش ؛ یم  بذاک  ياهزاین  عفر  يارب 

 . دهد یم  رییغت  ار  نالک  حطس  رد  تالیهست  تاناکما و  صیصخت  يوگلا  دراذگ و 

، دوش یم  ضوع  رقف  فیرعت  دروخ ، یم  مه  رب  فافک  ّدـح  رد  یگدـنز  شمارآ و  تّذـل ، یتّنـس  كرتشم و  موهفم  دـنیآرف  نیا  رد 
تیعـضو رد  هک  يروآ  تفگـش  تـالوحت  همه ي  مغر  یلع  زورما  هک  دـسر  یم  اـجنآ  هـب  راـک  ددرگ و  یم  رت  هدرتـسگ  رقف  طـخ 

مدرم زا  دصرد  يالتبا 40  زا  نخـس  مه  زاب  هدمآ ، دـیدپ  نایئاتـسور ، هژیو  هب  روشک ، مدرم  مومع  يدام  ياه  يدـنم  هرهب  یهافر و 
.تسا تیمورحم  رقف و  هب  هعماج 

زا شیب  هرـشتنم  ياهرامآ  قبط  هک  میتسه  وربور  یناور » لداعت  مدـع   » مان هب  يرگید  هدرتسگ ي  لکـشم  اب  کنیا  مه  نیا  رب  هوـالع 
رظن هب  اّما  دننک ، یم  یفرعم  يراکیب  رقف و  ار  لکشم  نیا  زورب  یلـصا  ّتلع  ناسانـشراک  هچرگا  .دنیالتبم  نآ  هب  مدرم  زا  دصرد   23
نیا زورب  رد  يا  هدمع  شقن  هدمآ ، دیدپ  نآ  ياضرا  مدع  بذاک و  ياهزاین  داجیا  نیب  هک  یفاکـش  یناگرزاب و  تاغیلبت  دـسر  یم 

.دراد لکشم 

نیصصختم رگا  یّتح  هک  دنا  هدرک  دامتعا  یتاغیلبت  ياهرازبا  هب  نانچ  يداصتقا ، ياه  تردق  عیانص و  نابحاص  هزورما  یلک  روط  هب 
نیا دیلوت  هب  اه  نآ  مه  زاب  دـننک ، مالعا  كانرطخ  ار  یکمن _  کفپ  دـننام  الاک _  عون  کی  فرـصم  یتشادـهب ، یکـشزپ و  روما 

.تسا هدرک  نیمضت  ار  ناشیاهالاک  شورف  یتاغیلبت ، ياهدرگش  اریز  دنهد  یم  همادا  الاک 

یشزومآ ماظن 

یشزومآ ماظن 

حطـس دنک و  یم  تیبرت  ار  هعـسوت  نالک  ياه  همانرب  فادـها و  يارجا  يریگ و  یپ  يارب  زاین  دروم  یناسنا  يورین  یـشزومآ ، ماظن 
ماظن ینونک  طیارش  رد  اّما  دشخب ، یم  اقترا  اه  همانرب  فادها و  نیا  ققحت  ياتسار  رد  ار  هعماج  يرکف  یملع و 
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ناوت یم  یشزومآ  عطاقم  حوطس و  یمامت  رد  ار  نآ  ياه  هناشن  هک  تسور  هبور  يریگارف  ددعتم و  ياه  شلاچ  اب  روشک  یشزومآ 
دیدپ ینید » يداقتعا و  ینابم   » و یـشزومآ » داوم   » نیب هک  تسا  یقیمع  تسـسگ  اه ، شلاچ  نیا  نیرت  مهم  هلمج  زا  .دومن  هدهاشم 

.تسا هدمآ 

ملع و ناوـنع  تـحت  هـک  یتاـیرظن  اـه و  يروـئت  سورد ، ياوـتحم  یـشزومآ ، ماـظن  یلاـع  حوطـس  رد  هژیو  هـب  يرایـسب ، دراوـمرد 
هکلب هتشادن ، ناهوژپ  شناد  يداقتعا  ینابم  اب  ینـشور  طابترا  چیه  دوش  یم  اقلا  ناهوژپ  شناد  هب  يرـشب  لقع  نیون  ياهدرواتـسد 

.درب یم  لاوئس  ریز  ار  ینابم  نیا  مقس  تحص و 

کی ناونع  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هک  تسا  ریگارف  حـضاو و  نانچ  مولع ، یـصصخت  ياه  هتـشر  اه و  هاگـشناد  دروم  رد  هلأـسم  نیا 
یملع و تیعـضوو  اـه  هاگـشناد  ندـشن  یمالـسا  زا  ار  دوخ  يّدـج  ینارگن  اـهراب  یـشزومآ ، یملع و  لـیاسم  هربـخ ي  سانـشراک 

نامیا اب  زوسلد و  دـهعتم ، ياه  ناسنا  تیبرت  هب  رداق  روشک  یملع  زکارم  هک  نیا  زا  دـنا و  هدرک  دای  عماـجم  نیا  یـشزومآ  ياوتحم 
.دنا هدرک  فسأت  راهظا  دنتسین 

هنیمز دنرادن ، یفاک  ّطلست  نید ، يداقتعا  ینابم  رب  زونه  هک  یناوج  نایوجشناد  هب  اه  يروئت  مولع و  زا  هنوگ  نیا  شزومآ  کش  یب 
یملع و ریغ  ناـنآ  رظن  رد  ار  بتکم  شزرا  اـب  ياـه  هزومآ  دروآ و  یم  مهارف  ار  ناـنآ  ناـمیاو  دـیاقع  ياـه  هیاـپ  ندـش  تسـس  ي 
، شـشوپ ياه  لدم  یمالـسا و  ریغ  ياهوگلا  زا  ینید ، ياه  شزرا  هب  ندرک  تشپ  اب  نانآ  زا  يرایـسب  اذـل  دـهد ، یم  هولج  یفارخ ،

.دنهد یم  رارق  دوخ  ياه  همانرب  راتفر و  هحولرس ي  ار  ییارگ  برغ  دننک و  یم  تیعبت  یبرغ  یگدنز  شیارآ و 

طلغ و درکلمع  رد  هشیر  روشک ، ياه  يراجنهان  دسافم و  زا  یشخب  هک  دوب  تووافت  یب  مهم  هلأسم ي  نیا  هب  تبـسن  دیابن  نیاربانب 
، یهاگـشناد یملع و  عماجم  یّمک  شرتسگ  اب  ریخا  ياه  لاس  رد  هژیو  هب  رما  نیا  دراد و  یـشزومآ  ماظن  یمالـسا  ریغ  يریگ  تهج 

.تسا هتفای  يرت  هدرتسگ  داعبا 

یلصا لیالد  زا  یکی  لضعم  نیا  هک  تسا  نآ  رگنایب  هدش  ماجنا  ياه  یسررب 
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رد هدمآ  راب  ارگ » برغ   » ام دوخ  طلغ  ریبدـت  اب  هک  یهوژپ  شناد  اریز  دوش ، یم  دای  اهزغم » رارف  نارحب   » هب نآ  زا  هک  تسا  ینارحب 
تیاهن رد  تسا ، هدینـش  دوخ  دیتاسا  نابز  زا  ار  یبرغ  مولع  يرترب  تّحـص و  نید ، میلاعت  اب  یبرغ  ياه  يروئت  مولع و  نیب  ضراعت 

شمارآ و ساـسحا  اـجنآ  رد  اریز  دـنیزگ  یم  ینکـس  راـید  نآ  رد  درب و  یم  هاـنپ  نـیمز  برغم  ینعی  دوـخ  یملع  رداـم  ناـماد  هـب 
.دنک یم  يرتشیب  شیاسآ 

لاوئس ریز  ار  نآ  يدمآراک  هک  تسا  یتالکشم  راچد  زین  شزومآ  ياه  هویش  شور و  ظاحل  زا  روشک  یشزومآ  ماظن  نیا  رب  هوالع 
زا ییاـه  شخب  هب  دنمـشزرا  تامدـخ  هیارا ي  يارب  یفاـک  تردـق  دـنوش ، یم  تیبرت  ماـظن  نیا  رد  هک  يرـصانع  ینعی  تسا ؛ هدرب 

.دنرادن ار  اه  شخب  نیا  هنیهب  هرادا ي  ای  هعماج 

حوطـس رد  ییآراـک  يارب  ار  ناـهوژپ  شناد  ینعی  تسا ؛ يرورپ » هبخن  شور   » کـی ماـظن ، نیا  ِیـشزومآ  شور  هـک  نـیا  هـلمج  زا 
شیپ یلیصحت  ِیلاع  كرادم  ِبسک  شناد و  ملع و  هلق ي  كون  هب  نداهن  ماگ  يوس  هب  ار  ناگمه  هکلب  دنک ، یمن  تیبرت  فلتخم ،

تسا و رتالاب  حوطس  رد  لیصحت  يارب  يا  همدقم  اهنت  دوش ، یم  سیردت  یشزومآ  ماظن  نییاپ  حوطـس  رد  هک  یـسورد  اذل  .درب  یم 
هب ار  ناوت  نیا  اهنت  تسا  هتفرگ  ملپید  كردم  یـشزومآ ، ماظن  نیا  رد  هک  يدرف  لاثم  يارب  درادن ؛ یـصاخ  ییآراک  نآ  زا  لقتـسم 

ییآراک زا  زگره  درف  نیا  اّما  دـنک ، كرد  یناسآ  هب  ار  رت  یلاـع  حوطـس  سورد  دـشاب و  بوخ  يوجـشناد  کـی  هک  هدروآ  تسد 
، تسا هتخومآ  هک  يدنم  ماظن  ياه  یهاگآ  تاعالطا و  هعومجم ي  نآ  رب  هیکت  اب  ات  تسین  رادروخرب  يا  هدش  فیرعت  صخـشم و 

.دشاب یعامتجا  بصانم  زا  یخرب  يارب  يدیفم  رصنع  دناوتب 

ریغ هدـنکارپ و  تاـعالطا  زا  يا  هعومجم  هک  نآ  لـیلد  هب  دـنهد ، همادا  دوـخ  تالیـصحت  هب  دـنناوتن  هک  یناـهوژپ  شناد  ور  نیا  زا 
یحور و ياه  نارحب  زین  يراکیب و  لکـشم  اب  ادیدش  دنرادن ، ار  تاعالطا  نیا  زا  یلمع  هدافتـسا ي  ناکما  دنا و  هتخومآ  يدربراک 

یبذاک یعامتجا  رابتعا  هاگیاج و  هک  نیا  نمض  .دنوش  یم  ور  هبور  یناور 
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.دنهد نت  تمحزرپ  راوشد و  ياهراک  ماجنا  هب  هک  دوش  یم  نآ  زا  عنام  دننک  یم  روصت  دوخ  يارب  دارفا  نیا  هک 

یهدـناماس هعماج ، رد  نز  هاگیاج  شقن و  زا  یـصاخ  فیرعت  هیاپ ي  رب  روشک  یـشزومآ  ماظن  رد  یلیـصحت  ياـه  شور  نینچ  مه 
.دنک یم  لیمحت  روشک  هب  ار  يددعتم  ياه  شلاچ  تدمزارد  رد  هک  هدش 

دادـعت هک  ریخا  ياه  لاس  رد  هژیو  هب  هدرک و  نایب  يرایـسب  بلاطم  نونکاـت  روشک  یگنهرف  یـسایس ، ياـه  تیـصخش  هراـب  نیا  رد 
.دنا هداد  یلاع  شزومآ  نیلوؤسم  هب  ار  ییاهرادشه  تسا ، هتشاد  يریگمشچ  شیازفا  رسپ ، نایوجشناد  هب  تبسن  رتخد  نایوجشناد 

دروآ یم  دیدپ  لاغتشا  مدع  يراک و  یب  لکشم  دنتسه ، هداوناخ  روآ  نان  تسرپرـس و  هک  نادرم  يارب  دنور  نیا  همادا ي  کش  یب 
یم دـیدهت  ار  روشک  یگنهرف  تمالـس  جاودزا ، هب  نارتخد  لیامت  شهاک  جاودزا و  نس  ّدـح  زا  شیب  ندرب  الاب  اب  رگید  يوس  زا  و 

.دیامن یم  تسس  ار  هداوناخ  داهن  ناکرا  دنک و 

داصتقا روحم  رب  هعسوت  ياه  همانرب  میظنت 

داصتقا روحم  رب  هعسوت  ياه  همانرب  میظنت 

روشک يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس ، فلتخم  ياه  شخب  شرتسگ  هوحن ي  یعامتجا و  ماـظن  یهدـناماس  رد  هعـسوت ، ياـه  هماـنرب 
يزوریپ زا  سپ  ياه  لاس  ات  دش  نیودـت  روشک  رد  هعـسوت  همانرب ي  نیلوا  هک  یـسمش  لاس 1325  زا  .دنک  یم  افیا  یساسا  یـشقن 

هعـسوت ي دـشر و  گنهآ  دـیدرگ ، میظنت  مّوس  مّود و  لّوا ، هلاس ي  جـنپ  هعـسوت ي  ياه  همانرب  هک  یلیمحت  گنج  نایاپ  بالقنا و 
.تسا هدش  هتخاون  اه  همانرب  نیا  یّلک  يریگ  تهج  اه و  یشم  طخ  اه ، تسایس  بوچراچ  رد  هراومه  روشک 

زا يرایـسب  رد  هک  يا  هعـسوت  ياه  همانرب  نوچ  مه  روکذم  ياه  همانرب  نالک  راتخاس  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـش  ماجنا  ياه  یـسررب 
رد هتبلا  .تسا  هتفرگ  لکش  يدام  روما  هب  نداد  تیولوا  داصتقا و  روحم  رب  دنا ، هدش  ارجا  نیودت و  رگید  ياهروشک 
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زا یلصا  فده  دش و  یم  میظنت  یحاّرط و  یجراخ ، ناسانـشراک  يوس  زا  هعـسوت  ياه  همانرب  هک  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ياه  لاس 
رما کی  هعسوت ، ياه  همانرب  يداصتقا  يدام و  يریگ  تهج  دوب ، یبرغ  ياهوگلا  فادها و  تمـس  هب  روشک  نداد  قوس  نآ  يارجا 

.دراد لاوئس  ياج  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  ياه  لاس  رد  درکیور  نیا  موادت  اّما  دش ، یم  یّقلت  يداع 

یتعنـص يدنب  هقبط   » ساسا رب  یعامتجا  ياه  تیلاعف  روما و  يدـنب  هتـسد  روشک ، هعـسوت ي  ینارمع و  ياه  همانرب  رد  یلک  روط  هب 
شخب هس  هب  اه  تیلاـعف  هّیلک ي  يدـنب  هقبط  نیا  رد  .دریگ  یم  ماـجنا  ( I.S.I.C)(1) يداصتقا » ياه  تیلاعف  یللملا  نیب  درادناتـسا 

هب تسیاب  یم  هک  يا  هجدوب  نازیم  اه و  تیلاعف  تالوحت  رییغت و  هوحن ي  سپس  دنوش و  یم  میسقت  تامدخ » يزرواشک و  ، یتعنص »
.ددرگ یم  نییعت  يدنب  هقبط  نیمه  بوچراچ  رد  دبای ، صاصتخا  اه  نآ  زا  کیره 

هتـسد نیا  رد  اریز  .تسا  يدنب  هتـسد  نیمه  شریذـپ  هعـسوت ، ياه  همانرب  يریگ  تهج  ندوب  يداصتقا  ياه  هناشن  لیالد و  زا  یکی 
یخرب هک  دـنچره  زین  تامدـخ  شخب  رد  تسا و  يداصتقا  ياـه  تیلاـعف  رب  لمتـشم  اـهنت  يزرواـشک ، تعنـص و  شخب  ود  يدـنب 
شرگن کی  دراد  دوجو  اه  تیلاعف  نیا  هب  تبسن  هک  یشرگن  عون  اّما  دنریگ ، یم  رارق  هجوت  دروم  یعامتجا  یگنهرف و  ياه  تیلاعف 

رد ینعی  دنک ؛ هیارا  تالیهست  يزرواشک ، تعنص و  رگید  شخب  ود  هب  دیاب  زین  تامدخ  شخب  حالطصا  هب  تسا و  يداصتقا  ًالماک 
ّتیمها دوش ، یم  یعامتجا  یگدـنز  زا  دـُعب  نیا  شرتسگ  تیوقت و  بجوم  هک  هچ  نآ  يداصتقا و  يدام و  لیاسم  اهنت  راتخاس  نیا 

.دوش یم  نّیعم  نآ  يارب  هعسوت  فادها  دبای و  یم 

هعسوت اذل  دشاب ، یم  نآ  عبات  هکلب  هدوبن ، يداصتقا  لیاسم  زارط  مه  یعامتجا  یگنهرف و  لیاسم  تیعضو ، نیا  رد  هک  تسا  یهیدب 
نیا يارجا  رذگهر  زا  هک  يا 

.Inter national standard Industial classifiication of all economic Activities  _ 1 - 1
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بـسانت هب  ار  شخب  ره  شرتسگ  هک  تسا  روحم  داصتقا  يا  هعـسوت  هکلب  تسین ، هبناـج  همه  يا  هعـسوت  دـیآ  یم  دـیدپ  اـه  هماـنرب 
.دزاس یم  ققحم  هدرک و  فیرعت  يداصتقا ، ياه  يدنمزاین 

نیمه دـیؤم  زین  دوش  یم  یبایزرا  روشک  هعـسوت ي  دـشر و  نازیم  نآ  هیاپ ي  رب  هک  هعـسوت  نالک  ياه  صخاش  هب  یلامجا  یهاگن 
.تسا روحم  داصتقا  يدعب و  کت  هعسوت ي  کی  ینونک  هعسوت ي  هک  تساعدا 

کی هک  یّلم  صلاخان  دـیلوت  دـشرنازیم  صخاش  نیا  هب  هجوت  اـب  .تساـه  صخاـش  نیا  زا  یکی  ( G.N.P)(1) یلم صلاخان  دـیلوت 
یم آ رامـش  هب  مه  يداصتقا ) یگنهرف و  یـسایس ، ياه  شخب  زا  معا   ) هعماج ّلک  دـشر  نازیم  رگنایب  تسا ، يداصتقا  ًالماک  راـیعم 

.دی

حرطم زین  ( N.E.W « ) يداصتقا صلاخ  هاـفر   » G.N.H)و « ) یّلم یتـخب  شوخ  دـشر   » نوچ يرگید  ياـه  صخاـش  نیا  رب  هوـالع 
هب دـیما   » نوـچ ییاـه  صخاـش  زا  یللملا ، نیب  عماـجم  رد  یناـسنا » هعـسوت ي   » ثحب حرط  اـب  ریخا  ياـه  لاـس  رد  نینچ  مه  .تـسا 

شقن ندرک  گنررپ  روظنم  هب  عقاو  رد  اه  صخاش  زا  هتـسد  نیا  .دیآ  یم  نایم  هب  نخـس  تشادـهب »  » و يداوساب » نازیم  «، » یگدـنز
يداصتقا تاناکما  افرـص  زین  لیاسم  نیا  یبایزرا  يارب  هک  اجنآ  زا  اّما  دنا ، هدـش  حرط  یعامتجا ، ماظن  رد  یناسنا  یگنهرف و  لماوع 

روما هزوح ي  زا  ییاهن  ياه  تواضق  يدنب و  عمج  دنریگ  یم  رارق  هجوت  دروم  یعامتجا ، یگنهرف و  ياه  شخب  هب  هتفای  صیصخت 
زین تسا  یناسنا  ینورد  تلاح  کی  هک  یتخب  شوخ  يراودیما و  زا  یبرغ  نارظن  بحاص  هک  نآ  هژیو  هب  .دور  یمن  رتارف  يداصتقا 

.دننک یم  وجتسج  ینامسج  ياه  تعفنم  اه و  تذل  یخرب  زا  يرادروخرب  بوچراچ  رد  ار  نآ  هدرک و  هیارا  يدام  يریسفت 

دروم ًالماک  هزورما  هک  هچ  نآ  يرشب ، عماوج  لماکت  هعسوت و  دنیآرف  رد  اساسا 

.Gross National product  - 2 - 1
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رد .دـننک  یم  دای  تیونعم » نارحب   » هب نآ  زا  يربهر  مظعم  ماـقم  هک  تسا  یگنهرف  یقـالخا و  باـن  ياـه  شزرا  هدـش  عقاو  تلفغ 
مدرم يونعم  هیحور ي  تیوقت  يارب  يددعتم  ياه  هاگتـسد  تسین و  حرطم  تروص  نآ  هب  نارحب  نیا  هک  دنچره  ام  یمالـسا  نهیم 

، تسا هدیـسر  ثرا  ام  هب  اه  یبرغ  زا  ارثکا  هک  تیریدـم ، يزیر و  همانرب  نالک  ياهوگلا  اه و  لدـم  رد  نوچ  اّما  دـننک ، یم  شـالت 
دـنا و هتفرگ  دوخ  هب  يا  هیـشاح  یعطقم و  یتلاـح  اـه  شـالت  هیلک ي  .درادـن  دوجو  لـیاسم  هنوـگ  نیا  هب  نداد  اـهب  يارب  يا  هنیمز 

.دنراد يدودحم  مک و  رایسب  یهدزاب 

، رازبا هتفاـی و  لزنت  ادـیدش  ناـسنا  یعقاو  هاـگیاج  تسا ، روحم  داـصتقا  يدـعب و  کـت  هک  هعـسوت ، راـتخاس  نیا  رد  رگید  يوـس  زا 
اب يراگزاس  بسانت و  رد  هک  هتفای  يدـیدج  موهفم  زین  یناسنا » هعـسوت ي   » اذـل .تسا  هدز  هیکت  يو  ياج  رب  يروانف ، يژولونکت و 

تاشیارگ قالخا و   » هعومجم ي هک  تسا  هتفای  هعـسوت  یناـسنا  دـیدج ، موهفم  نیا  بلاـق  رد  .دریگ  یم  لکـش  يژولونکت ، رازبا و 
گنهامه ًالماک  فرـصم ، رازاب  دـیلوت و  يژولونکت  اب  وا  یلمع » ياهراتفر  تراهم و   » و ینهذ » ياه  یهاگآ  تاعالطا و  «، » یحور

دشاب و رادروخرب  رازاب  تالوصحم  زا  هدافتـسا  يدیلوت و  ياه  هاگنب  رد  راک  يارب  مزال  یلمع  ینهذ و  یحور ، ناوت  زا  ینعی  دشاب ؛
.دشاب ژراش  لباق  هنابش ) ياه  یتراپ  یقیسوم و  ملیف ،  ) زور يرنه  ياهرازبا  اب  وا  هتفر ي  تسد  زا  طاشن  یهاگ  زا  ره 

اهراک هار 

هراشا

اهراک هار 

تمسق نیا  رد  .دش  یفرعم  اه  بیسآ  زورب  ییانبریز  لماوع  للع و  زا  یخرب  یعامتجا ، ياه  بیسآ  هب  نیداینب  یـساسا و  شرگن  رد 
.دومن حرطم  ار  لماوع  نیا  حالصا  لح و  ياهراک  هار  دیاب 

یمامت هشیر ي  هک  دش  حرطم  تفرگ ، ماجنا  یعامتجا  تالضعم  هب  ییانبریز  یساسا و  هاگن  رد  هک ، ییاه  یسانش  بیسآ  هیاپ ي  رب 
ققحت مدع  هب  تالضعم  نیا 
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هک نازیم  ره  هب  اذـل  .ددرگ  یم  زاب  یهلا  ریغ  یبرغ و  هعـسوت ي  ياـهوگلا  زا  يوریپ  عاـمتجا و  هصرع ي  رد  نید  لـماک  حـیحص و 
ياه تیلاعف  دـش و  دـهاوخ  رت  هدرتسگ  زین  تالـضعم  هنماد ي  دوش  رتدایز  ینید  میلاـعت  زا  روشک  یعاـمتجا  ياـه  ماـظن  هلـصاف ي 

.تشاد دهاوخ  لابند  هب  يرتمک  هرمث ي  اه ، بیسآ  یعطقم  لح  يارب  شالت  ییانبور و 

راکب یعامتجا  تالـضعم  اب  هلباقم  يارب  ار  يا  هدرتسگ  ییاـنبور  ياـه  هماـنرب  هک  نآ  مغر  هب  یبرغ  ياـهروشک  هک  مینکن  شومارف 
.دنا هدروآ  تسد  هب  يرتمک  قیفوت  ییانبریز ، یساسا و  للع  هب  هجوت  مدع  لیلد  هب  اّما  دنا ، هتفرگ 

رب یعامتجا  ياه  ماظن  هیلک ي  نتخاس  راوتسا  بتکم و  رهم  رپ  ناماد  هب  هرابود  تشگزاب  تالکشم ، نیا  یـساسا  لح  هار  ور  نیا  زا 
ییاهدرکیور هچ  ذاختا  اب  تسا و  ریذـپ  ناکما  هنوگچ  مهم  نیا   » هک تسا  نیا  یـساسا  لاؤس  اّما  .تسا  نید  یـشزرا  میلاعت  هیاپ ي 

»؟ ددرگ یم  مهارف  یعامتجا  ياه  ماظن  يزاسزاب  حالصا و  يارب  هنیمز 

یسانشراک ياه  صخاش  اه و  شور  ینابم ، حالصا 

یسانشراک ياه  صخاش  اه و  شور  ینابم ، حالصا 

( یقالخا یهقف و  ياهدـیابن  دـیاب و   ) ینید ياه  شزرا  لوصا و  رب  هوـالع  یعاـمتجا ، ياـه  ماـظن  زا  کـیره  تخاـس  یحارط و  رد 
هب دنک ، یم  افیا  یمهم  رایسب  شقن  اه  ماظن  نآ  يریگ  لکش  رد  هک  تسا  حرطم  زین  يا  هژیو  یسانشراک  یـصصخت و  ياه  هاگدید 

ياه هاگدـید  نیمه  هب  زین  اـیبنا  میلاـعت  اـب  یعاـمتجا  ياـه  ماـظن  يراـگزاسان  یگنهاـمهان و  لـیالد  زا  يا  هدـمع  شخب  هک  يوحن 
صخاش اه و  شور  ینابم ، حالـصا  یعامتجا ، ياه  بیـسآ  اب  هلباقم  ياه  هار  نیرت  یـساسا  زا  یکی  اذل  .ددرگ  یم  زاب  یـسانشراک 

.تسا روشک  رد  یسانشراک  ياه 

ات هدـش  بجوم  تسا  مکاح  روشک  یـسانشراک  یـصصخت و  ماظن  زا  ییاه  شخب  رب  نونکا  مه  هک  یتاضراعت  صیاقن و  اه ، فعض 
دوش و هیارا  اهنآ  ياهدمآ  یپ  راثآ و  ای  یعامتجا  ياه  هدیدپ  زا  طلغ  ياه  فیرعت  ریسفت و  يرایسب  دراوم  رد 
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.ددرگ نییعت  فلتخم  ياه  شخب  هعسوت ي  يارب  بسانمان  یفادها 

يدرف و ياه  هدـیدپ  تاعوضوم و  عماج  حیحـص و  تخانـش  هب  طونم  یمالـسا  فراعم  ماکحا و  لماک  قیقد و  يارجا  یلک  روط  هب 
ور هبور  لکشم  اب  زین  ماکحا  يارجا  دهد  يور  یلکشم  اه ، هدیدپ  فیصوت  تخانش و  هوحن ي  رد  هک  هاگره  اذل  تسا و  یعامتجا 

.دوش یم 

هیحان ي زا  ام  یسانشر  اک  ماظن  لکشم  هک  تفای  تسد  تیعقاو  نیا  هب  ناوت  یم  روشک  یـسانشراک  ماظن  هب  رت  قیمع  یهاگن  اب  هتبلا 
ددص رد  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  يزوسلد  دـهعتم و  ياه  تیـصخش  ار  روشک  ناسانـشراک  رثکا  اریز  تسین ، نیـصصختم  رـصانع و 

اه و شور  ینابم ، ینعی  دریگ ؛ یم  رارق  ناسانشراک  نیا  هدافتـسا ي  دروم  هک  يرازبا  اّما  دنتـسه  بتکم  مدرم و  هب  هناقداص  تمدخ 
هتـساوخان تسا و  ضراعت  رد  ینید  ياه  شزرا  لوصا و  اب  اهنآ  صـصخت  شناد و  ملع و  رگید  ریبعت  هب  ای  یباـیزرا  ياـه  صخاـش 

.دناشک یم  یعامتجا  ياه  هدیدپ  لیاسم و  زا  یعقاو  ریغ  ياه  لیلحت  هیارا ي  هب  ار  نانآ 

هب ینید ، میلاعت  اب  نآ  ياهدربهار  اه و  هدیا  يراگزاسان  روشک و  یسانشراک  ماظن  زا  ییاه  شخب  يدمآراکان  زمر  رگید  ترابع  هب 
ندوب یعطق  يانعم  هب  مولع  يراد  تهج  .ددرگ  یم  زاب  یتیریدـم  نالک و  ثحاـبم  یناـسنا و  مولع  هژیو  هب   (1)« مولع يراد  تهج  »

کی رد  یملع  ياه  يروئت  ینالقع و  ياه  هشیدـنا  يدـمآراک  تسا و  دـیاب  تسه و  و  شزرا ، شناد و  ملع ، هفـسلف و  نیب  طاـبترا 
دننک یم  حرطم  ار  ییاهاگدید  اه و  يروئت  روشک ، ناسانـشراک  دراوم  یخرب  رد  ساسا  نیا  رب  .دـنک  یم  دزـشوگ  ار  صاخ  تهج 

یمالـسا ماظن  تالـضعم  لح  ردو  تسا  برغ  يدام  هفـسلف ي  زا  رثأتم  عقاو  رد  اّما  تسا  یـصصخت  یملع و  اهنآ  رهاـظ  هچرگا  هک 
.درادن ییآراک 

ادـص و یمالـسا  ياه  شهوژپ  زکرم  تدـحو ،» لالز   » هوزج ك.ر : مولع ، يراد  تهج  لـیالد  موهفم و  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  - 1
.هاگشناد هزوح و  تدحو  عناوم  لصف  امیس ،
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شزرا لوصا و  هیاپ ي  رب  یـصصخت  ياه  هشیدـنا  مولع و  دـیلوت  و  یـسانشراک ، ياه  صخاش  اه و  شور  ینابم ، رد  يرگنزاـب  اذـل 
ياه ماظن  رییغت  حالـصا و  قیرط  زا  عقاو  رد  هک  تسا  یعامتجا  ياـه  بیـسآ  اـب  هلباـقم  یـساسا  ياـهراک  هار  هلمج  زا  ینید ، ياـه 

رد تیونعم  شرتسگ  تلادـع و  ققحت  يارب  مزـال  رتسب  درب و  یم  نیب  زا  ار  اـه  يراـجنهان  شیادـیپ  یمومع  ياـه  هنیمز  یعاـمتجا ،
.دزاس یم  مهارف  ار  هعماج  حطس 

طابنتسا قطنم  لماکت  هعسوت و 

طابنتسا قطنم  لماکت  هعسوت و 

فاکـش و داجیا  لیالد  نیرت  مهم  زا  یکی  یـصصخت ، ياه  شناد  مولع و  ندوب  راد  تهج  یـسانشراک و  ماظن  ییاسران  هک  دنچره 
جارختـسا رما  رد  هک  یـصیاقن  اه و  فعـض  زا  نایم  نیا  رد  اّما  تسا ، یحو  میلاـعت  اـب  یعاـمتجا  ياـه  ماـظن  زا  یخرب  نیب  ضراـعت 

هیاپ ي رب  هاگ  نآ  یعامتجا  ياه  ماظن  اریز  .دـش  لفاغ  دـیابن  زین  دراد  دوجو  هعماج  هب  نآ  هئارا ي  هوحن ي  نید و  فراعم  ماکحا و 
دنوش و جارختسا  یمالسا  عبانم  زا  اه  شزرا  لوصا و  نآ  ادتبا  هک  دنوش ، یم  یهدناماس  هتفرگ و  لکش  ینید ، ياه  شزرا  لوصا و 

.دریگ رارق  ناسانشراک  رایتخا  رد  دعب 

ياه هویـش  یعامتجا و  تیریدم  ياهوگلا  هک  هدوب  جیار  هیملع  ياه  هزوح  زا  یخرب  رد  هشیدـنا  نیا  رود  ياه  هتـشذگ  زا  هنافـسأتم 
اذل .درادن  ینید  فراعم  اب  یطابترا  چیه  هتفرگ و  رارق  تاحابم  هصرع ي  رد  هک  تسا  یلیاسم  هلمج  زا  يزاس ، ماظن  يزیر و  همانرب 

تروص تاعوضوم  نیا  اـب  طـبترم  فراـعم  ماـکحا و  جارختـسا  مالـسا و  یعاـمتجا  میلاـعت  هب  نتفاـی  تسد  يارب  يا  هدـمع  شـالت 
.تسا هدش  افتکا  يدرف  يدابع و  ماکحا  طابنتسا  هب  هتفرگن ،

یهقف و زکارم  هیملع و  ياـه  هزوـح  هک  تفر  یم  راـظتنا  نید ، میلاـعت  بوچراـچ  رد  تموـکح  لیکـشت  بـالقنا و  يزوریپ  زا  سپ 
دنزادرپب يددعتم  تالاوؤس  هب  نتفگ  خساپ  مالسا و  یعامتجا  ماکحا  طابنتسا  هب  يرتشیب  تیدج  تقد و  اب  نآ  هب  هتـسباو  یـشهوژپ 

اّما دش ، یم  حرطم  ینید  تموکح  فلتخم  داعبا  اب  طابترا  رد  هک 

ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  www.Ghaemiyeh.comتاحالطصا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:158

حرط و يارب  مزال  ینهذ  هقباس ي  هبرجت و  مدـع  یتموکح و  ریغ  ياـه  هاگدـید  هدرتسگ ي  جاور  هلمج  زا  تالکـشم  یخرب  دوجو 
.دوش لصاح  يریگمشچ  ياهدرواتسد  هک  دش  نآ  زا  عنام  ثحابم  هنوگ  نیا  يدنب  عمج 

رب ینید  تموکح  زا  یلمع  یملع و  تیاـمح  هنیمز ي  رد  هک  يریطخ  تلاـسر  ماـجنا  يارب  هیملع  ياـه  هزوح  دـسر  یم  رظن  هب  اذـل 
دروم یعامتجا  فراعم  ماکحا و  هیارا ي  هب  طابنتـسا ، قطنم  لماکت  هعـسوت و  ابو  دنهد  ماجنا  يرت  هدرتسگ  شالت  دیاب  دنراد  هدهع 

.دنزادرپب زاین 

هب هعجارم  هویـش ي  نتخیر  مه  رد  لوصا و  ملع  رد  لّوحت  داـجیا  ياـنعم  هب  طابنتـسا  قـطنم  لـماکت  هعـسوت و  زا  نتفگ  نخـس  هتبلا 
ياهقف املع و  طسوت  يدامتم  نورق  ّیط  هک  تسا  هدش  فیرعت  دنم و  هدعاق  یـشور  طابنتـسا ، قطنم  هک  ارچ  تسین ، ّتنـس  باتک و 

.تسا هتفای  بیترت  مظن و  هدش و  لیمکت  سیسأت و  مالسا ، گرزب 

هویش ي رد  هک  یتبثم  تارّوطت  نیققحم و  هشیدنا ي  لقع و  تردق  ییافوکش  بسانت  هب  هتشذگ  ياه  نرق  لوط  رد  رگید  ترابع  هب 
جارختـسا مهف و  تایلمع  رب  يرت  هدیچیپ  طباوض  دعاوق و  هتفای ، لماکت  لوصا  ملع  هدـمآ ، دـیدپ  يرظن  میهافم  يدـنب  عمج  حرط و 

، فرـص نوچ  یمولع  رب  طلـست  رب  هوالع  عبانم ، زا  ماکحا  طابنتـسا  يارب  اهقف  هک  يوحن  هب  تسا  هدـش  مکاح  ینید  نوتم  زا  ماکحا 
ار یصاخ  یشهوژپ  دنیآرف  تایاور ، تایآ و  زا  هتسدره  اب  دروخرب  رد  تسیاب  یم  هقف ، لوصا و  لاجر ، ریسفت ، نایب ، یناعم و  وحن ،

نایب اوتف  ای  مکح  ناونع  تحت  ار  نوتم  زا  دوخ  ییاهن  تشادرب  یهلا ، هاگرد  هب  لاـهتبا  عّرـضت و  اـب  ناـیاپ  رد  هتـشاذگ و  رـس  تشپ 
.دنراد

رد نآ  يریگراـکب  شهوژپ و  لـحارم  رت  قیقد  یهدـناماس  یملع ، طابـضنا  مظن و  نیمه  شیازفا  طابنتـسا ، قطنم  لـماکت  زا  روظنم 
لماکت مدـع  هیحان  زا  هزورما  هک  ییألخ  .تسا  مالـسا  یتموکح  یعامتجا و  فراعم  ماـکحا و  جارختـسا  ینعی  دـیدج  ياـه  هصرع 

زا یخرب  يدراوم  رد  ات  هدش  ببس  هدمآ ، دیدپ  طابنتسا  قطنم 
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شلاچ ندمآ  دیدپ  بجوم  هتخاس ، حرطم  ینید  فراعم  ناونع  هب  ار  دوخ  یصخش  ياه  هاگدید  تارظن و  هبرجت ، مک  نارگـشهوژپ 
کی زا  نید ، یعامتجا  ياه  هزومآ  ناونع  هب  یلوصا  ریغ  دنتسم و  ریغ  نقتم ، ریغ  تارظن  هیارا ي  .دنوش  عامتجا  هصرع ي  رد  ییاه 
يوس زا  دروآ و  یم  دیدپ  یتدیقع  یناماسبان  جرم و  جره و  یعون  هتخاس و  دـیدرت  راچد  ار  بتکم  هب  تبـسن  یمومع  ياهرواب  وس 
لاوئس ریز  ار  هعماج  هرادا ي  هصرع ي  رد  نید  يدمآراک  دزاس و  یم  وربور  لکـشم  اب  ار  ینید  میلاعت  هیاپ ي  رب  يزاس  ماظن  رگید 

.درب یم 

قطنم هب  ندیـشخب  هعـسوت  دوش  هتـشادرب  دـیاب  یعامتجا  تالـضعم  اب  یـساسا  هلباقم ي  ياتـسار  رد  هک  يرگید  مهم  ماـگ  نیارباـنب 
ات تسا  یعامتجا  لماکت  یسدنهم  ياه  تخاسریز  یتموکح و  لیاسم  ینعی  زاین  دروم  ياه  هزوح  رد  ینید  فراعم  هیارا  طابنتسا و 

.ددرگ مهارف  ینید  يزاس  ماظن  يارب  مزال  یگنهرف  یملع و  ياه  هنیمز 
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نازاس همانرب  اب  هارمه  مجنپ : شخب 

هراشا

نازاس همانرب  اب  هارمه  مجنپ : شخب 

یلک ياه  هیصوت 

وگ تفگ و  ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

ناسانشراک یفرعم 
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یلک ياه  هیصوت 

هراشا

یلک ياه  هیصوت 

نایم نیا  رد  .دنراد  هدـهع  رب  یمهم  شقن  یگنهرف  ياهداهن  ضیعبت ، داسف و  رقف ، هلمج  زا  یعامتجا ، مهم  تالـضعماب  دروخرب  رد 
زا یخرب  عفر  لح و  تالضعم و  نیا  اب  هلباقم  يارب  مزال  ییاناوت  تاناکما و  زا  راذگریثأت  یگنهرف  داهن  کی  ناونع  هب  امیـس  ادص و 

يریگ شیپ  روکذـم  تالـضعم  هنماد ي  شرتسگ  زا  دـناوت  یم  بسانم  ياه  همانرب  يارجا  تروص  رد  تسا و  رادروخرب  اهنآ  لـلع 
.دسر یم  رظن  هب  يرورض  ریز  تاکن  هب  هجوت  اتسار  نیا  رد  .دیامن 

تاحالصا موهفم  نییبت 

هراشا

تاحالصا موهفم  نییبت 

اب دیاب  امیس  ادص و  دنک  یم  یفرعم  تاحالصا  رما  یلوتم  ار  دوخ  یسایس  ياه  تیصخش  بازحا و  زا  کیره  هک  ینونک  طیارش  رد 
نامه تاحالصا ، موهفم  نیرت  لماک  .دزادرپب  تاحالـصا  حیحـص  موهفم  نییبت  اصوصخ  هلأسم و  نیا  يریگ  یپ  هب  يرتشیب  ّتیدج 

، رقف مهم  لضعم  هس  هژیو  هب  یعامتجا ، ياه  بیـسآ  عفر  ّلح و  يارب  شالت  دـنا ، هدومرف  دـیکأت  اهراب  يربهر  مظعم  ماقم  هک  هنوگ 
تاحالصا و زا  كرتشم  موهفم  کی  شیادیپ  زاس  هنیمز  هعماج ، حطس  رد  نآ  غیلبت  حرط و  انعم و  نیا  حیرشت  .تسا  ضیعبت  داسف و 

یعامتجا ياه  بیـسآ  اب  هلباقم  يارب  یبساـنم  یمومع  ياـه  هناوتـشپ  تسا و  یعقاو  ناـبلط  حالـصا  اـب  مدرم  رتشیب  ییانـشآ  بجوم 
.دروآ دهاوخ  مهارف 

دناوت یم  یبلط ، حالـصا  حیحـص  موهفم  تمـس  هب  یمومع  راکفا  تیاده  تاحالـصا و  رونت  نتـشاد  هاگن  غاد  اب  امیـس  ادـص و  اذـل 
ینعی .تسا  یگدز  تسایـس  ییارگ و  حانج  زا  زیهرپ  رما  نیا  رد  ّتیقفوم  زمر  هتبلا  .دـشاب  یعامتجا  ياه  بیـسآ  اب  هزرابم  ماگـشیپ 

دروم تاحالصا  ثحب  يریگ  یپ  يارب  هک  ییاهدربهار  اه و  همانرب  اه ، حرط 
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رولبتم نآ  رد  ار  دوخ  ياه  نامرآ  فادها و  فلتخم  ياه  حانج  بازحا و  هک  دوش  یحارط  يا  هنوگ  هب  دیاب  دریگ  یم  رارق  هدافتسا 
یّلم و شرگن  رب  ینتبم  ردـص و  حرـش  اب  دـیاب  اه  همانرب  نیا  رگید  تراـبع  هب  دـننکن ؛ ساـسحا  دوخ  یهارمه  يارب  یعناـم  دـننیبب و 

.دنیامن نیمأت  یبوخ  هب  ار  ناگمه  عفانم  دنوش و  میظنت  یحانجارف 

یعامتجا ياه  شنیب  قیمعت  يارب  يزاس  هنیمز 

یعامتجا ياه  شنیب  قیمعت  يارب  يزاس  هنیمز 

یـساسحا ییانبور و  ياه  هاگدـید  تارظن و  حرط  يارب  ار  هنیمز  ًالومعم  یعامتجا ، ياـه  بیـسآ  زا  هتـسد  نیا  هنماد ي  یگدرتسگ 
دیدـشت یگدز و  ماوع  زا  زیهرپ  نمـض  دـیاب  داـمتعا ، دروم  دـمآراک و  هناـسر ي  کـی  ناوـنع  هب  امیـس  ادـص و  .دزاـس  یم  راوـمه 

شالت اهبیـسآ  نیا  نامرد  ياه  هار  شیادـیپ و  للع  هب  تبـسن  یعامتجا  ياه  شنیب  قیمعت  يارب  هیاپ ، یب  یقطنم و  ریغ  ياهدروخرب 
هب یّکتم  دنم و  ماظن  یـصصخت ، ياه  ثحب  بوچراچ  رد  ار  تالـضعم  نیا  هراچ ي  هار  هک  دزاس  دعاقتم  ار  یمومع  راکفا  دـنک و 

.دنکن تلفغ  ییانبریز  كرتشم و  للع  زا  هژیو  هب  هدومن ، وجتسج  دنتسم ، ماقرا  رامآ و 

یعامتجا داهن  ای  نوناق  نالف  رد  هشیر  اـه  ضیعبت  همه ي  اـی  درک ، لـح  ار  رقف  لـضعم  ناوت  یم  هبـش  کـی  هک  اـعدا  نیا  کـش  یب 
ادص و رد  حرط  لباق  تسا و  دنـسپ  ماوع  یـصصخت و  ریغ  یتارظن  دراد ، یـسایس  لیالد  اهنت  هعماج ، رد  داسف  جیورت  هکنیا  ای  دنراد 

.دشاب یمن  امیس 

هعماج رد  طاشن  دیما و  حور  تیوقت 

هعماج رد  طاشن  دیما و  حور  تیوقت 

، هعماج یمومع  راکفا  هک  درک  لمع  يا  هنوگ  هب  دـیابن  اهنآ ، هنماد ي  لماوع و  للع ، حیرـشت  یعامتجا و  تالـضعم  اـب  دروخرب  رد 
اب هلباقم  میمـصت  دـننک  ساسحا  دـیاب  نابطاخم  هکلب  دـیامن ، هعماج  ناکرا  رد  نارحب  زورب  ساسحا  هدـش و  يدـیماان  سرت و  راـچد 

رارقتـسا يارب  نیلوؤسم  خـسار  مزع  زا  ربخ  تسا و  یمالـسا  ماظن  تابث  تّوق و  ياه  هناـشن  زا  رگید  یکی  اـه ، بیـسآ  تالـضعم و 
.دهد یم  هعماج  رد  تلادع 
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اب هک  رگید  ياـهروشک  زا  يرایـسب  اـب  روشک  تیعـضو  یلاـمجا  هسیاـقم ي  فاـصنا و  اـب  مأوت  دروخرب  يرگن ، عـقاو  هطبار  نیا  رد 
دناوت یم  نوناق ، بوچراچ  رد  اه  تکرح  یمامت  ماجنا  رب  دـیکأت  زین  و  دنتـسه ، وربور  رت  كانرطخ  رتدـب و  بتارم  هب  ییاه  شلاچ 
.دشاب هتشاد  یپ  رد  یبسانم  یگنهرف  یسایس ، ياهدرواتسد  دربب و  شیپ  يراودیما  نانیمطا و  اب  مأوت  مارآ و  ییاضف  رد  ار  اه  ثحب 

راد تهج  ماگنه و  هب  یناسر  عالطا 

راد تهج  ماگنه و  هب  یناسر  عالطا 

شالت دیاب  امیس  ادص و  اتسار  نیا  رد  .دراد  یفرگـش  ریثأت  یعامتجا  تالـضعم  اب  دروخرب  رد  اه  هناسر  یناسر  عالطا  ياه  تسایس 
ینعی دنک ؛ لمع  راد  تهج  ماگنه و  هب  یعامتجا ، ياه  بیسآ  زا  شرازگ  رابخا و  هیهت  یناسر و  عالطا  هنیمز ي  رد  هراومه  ات  دنک 

شرازگ نیلوؤسم  مدرم و  يارب  ار  هعماج  رد  ضیعبت  داسف و  رقف ، یلک  تیعـضو  تاعالطا ، رابخا و  نیرخآ  هیارا ي  اـب  وس  کـی  زا 
يزاس هاگآ  اب  رگید  يوس  زاو  دنک  داجیا  اهنآ  هب  تبـسن  یمومع  ترفن  یعون  اه ، هدـیدپ  نیا  بّرخم  راثآ  ییامن  گرزب  اب  دـنک و 

لوؤسم ياهداهن  اب  مدرم  رتشیب  يراکمه  يارب  ار  هنیمز  دریگ  یم  تروص  اه  بیـسآ  نیا  اـب  هلباـقم  يارب  هک  ییاـه  شـالت  زا  مدرم 
.دروآ مهارف 

یمدرم تاساسحاو  فطاوع  ای  دـهد  ناشن  باذـج  ابیز و  ار  یعامتجا  ياه  بیـسآ  قیداصم  هک  یناسر  عالطا  عونره  ساسا  نیا  رب 
لکـشم اب  ار  یعامتجا  دـسافم  اب  هزرابم  رد  نیلوؤسم  درکلمع و  عقاو  رد  دـنک و  کیرحت  ناـمرجم  نادـسفم و  زا  تیاـمح  يارب  ار 

.دیآ یم  رامش  هب  یّلم  حلاصم  فالخ  رب  یتکرح  دزاس ، ور  هبور 

یحالصا ياه  همانرب  اب  هناسر  یلمع  يراکمه 

یحالصا ياه  همانرب  اب  هناسر  یلمع  يراکمه 

یگنهرف یـشزومآ و  یغیلبت ، فیاظو  یحالـصا ، ياه  هماـنرب  فادـها  ندیـسر  رمث  هب  يارب  یّلم  يا  هناـسر  ناونع  هب  امیـس  ادـص و 
هناسر یلخاد  هزوح ي  رد  اه  نآ  رب  نوزفا  اّما  دش ، هراشا  هتشذگ  ثحابم  نمـض  رد  اه  نآ  زا  یـشخب  هب  هک  دراد  هدهع  رب  يددعتم 

یمامت رد  ینعی  .تسا  يرورض  یحالصا  ياه  همانرب  اب  یلمع  يراکمه  زین 
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هب دوش ، تیاعر  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  یعامتجا  ياه  بیـسآ  اب  هزرابم  دـعاوق  لوصا و  اه ، همانرب  شخپ  دـیلوت و  لـحارم 
.دوشن مهتم  یتسرپ  لّمجت  يرگ و  یفارشا  گنهرف  غیلبت  هب  هناسر  نیا  هک  يا  هنوگ 

وگ تفگ و  ياه  شسرپ 

وگ تفگ و  ياه  شسرپ 

؟ تسانعم هچ  هب  رقف  طخ   _ 1

؟ دوش یم  هتفگ  ریقف  ییاه  هداوناخ  ای  دارفا  هچ  هب   _ 2

؟ دنک یم  دای  دنسپان  موش و  هدیدپ ي  کی  ناونع  هب  رقف  زا  مالسا  ارچ   _ 3

؟ دننک یم  کمک  اه  نآ  هب  دح  هچ  ات  لوؤسم  ياهداهن  دنراد ؟ دوجو  ریقف  ياه  هداوناخ  امش ، ناگیاسمه  ماوقا و  نایم  رد  ایآ   _ 4

یم یبایزرا  هنوگچ  ار  اهنآ  درکلمع  دـننک ؟ یم  تیلاعف  ریقف  ياه  هداوناخ  زا  تیامح  هنیمز ي  رد  ییاهداهن  هچ  دـیناد  یم  ایآ   _ 5
؟ دینک

؟ تسیچ تیمورحم  رقف و  یلصا  تلع  امش  رظن  هب   _ 6

یتیلاعف نونک  ات  تسد  یهت  نارامیب  نازومآ و  شناد  زا  تیامح  يارب  ای  دـینک و  یم  یـشکرس  ریقف  ياه  هداوناخ  هب  امـش  اـیآ   _ 7
؟ دیا هداد  ماجنا 

دراذگ یم  ریثأت  ناشروشک  ای  اه  نآ  دوخ  يداصتقا  تیعضو  رب  دح  هچ  ات  مدرم  فرصم  هوحن ي  امش  رظن  هب   _ 8

هب ادخ  هک  ار  ییاه  تمعن  عقاو  رد  دـهد و  ناشن  تسد  یهت  ار  دوخ  دـنک و  تیمورحم  رقف و  ياعّدا  هشیمه  ناسنا  هک  نیا  ایآ   _ 9
؟ تسا یحیحص  راک  دنک ، راکنا  هدومرف  اطع  وا 

؟ تسا مادک  هدش  ینیب  شیپ  رقف  اب  هزرابم  يارب  مالسا  نید  رد  هک  ییاه  همانرب   _ 10

؟ دیناد یم  ییاهزیچ  هچ  ار  ناهج  حطس  رد  رقف  شیادیپ  للع  نیرت  یلصا  دینیب و  یم  هنوگچ  ار  ناهج  رد  رقف  تیعضو  امش   _ 11
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؟ تسانعم هچ  هب  دننک  یم  رداص  موس  ناهج  ياهروشک  هب  ار  رقف  یتعنص ، ياهروشک  دنیوگ  یم  هک  نیا   _ 12

ياهروشک یگداـتفا  بقع  ندـش و  ریقف  بجوم  دـح  هچ  اـت  هیلوا  داوم  عباـنم و  ریاـس  تفن و  تمیق  ندوب  نییاـپ  امـش  رظن  هب   _ 13
؟ تسا موس  ناهج 

؟ دراد طابترا  یتسدگنت  رقف و  هلأسم ي  اب  تاناکما  عبانم و  نداد  رده  ریذبت و  فارسا و  ایآ   _ 14

؟ تسیچ تسد  یهت  ياه  هداوناخ  دوجو  تیمورحم و  رقف و  هلأسم ي  لابق  رد  یناریا  ناملسم و  درف  ره  هفیظو ي  امش  رظن  هب   _ 15

؟ دـیا هدرک  رفـس  قطانم  نیا  هب  نونکات  اـیآ  دنتـسه و  هداـتفا  بقع  مورحم و  قطاـنم  ءزج  روشک ، زا  یقطاـنم  هچ  امـش  رظن  هب   _ 16
؟ دیا هدید  هنوگچ  ار  اجنآ  تیعضو 

؟ دهد ماجنا  دیاب  ییاهراک  هچ  مورحم  قطانم  تیعضو  دوبهب  يارب  تلود  دینک  یم  رکف   _ 17

ریاس هب  نآ  زا  سپ  ناگیاسمه و  هب  سپس  دنمزاین ، ماوقا  هب  ادتبا  هک  دنک  یم  شرافـس  نادنمزاین ، هب  کمک  يارب  مالـسا  ارچ   _ 18
؟ تسیچ راک  نیا  یفطاع  یناور و  ریثأت  دینک ؟ کمک  نادنمزاین 

؟ دیربب مان  ار  نآ  قیداصم  نیرت  مهم  زا  یخرب  تسانعم ؟ هچ  هب  يرادا  داسف   _ 19

هدرک تخادرپ  هوشر  امـش  نایانـشآ  ناتـسود و  هک  دیراد  غارـس  ار  يدراوم  ای  دیا  هدش  هوشر  تخادرپ  هب  راچان  نونک  ات  ایآ   _ 20
؟ تسا هدوب  یتارادا  هچ  رد  رتشیب  دراوم  نیا  دنشاب ؟

؟ تسا هتفای  يرتشیب  جاور  روشک  حطس  رد  يرادا  فّلخت  داسف و  لیلد  هچ  هب  ریخا  ياه  لاس  رد   _ 21

طوبرم لوؤسم  هب  ار  نآ  اـی  دـیهد  یم  رکذـت  فـّلختم  درف  هب  اـیآ  دـیوش ، ور  هبور  فـّلخت  داـسف و  اـب  يا  هرادا  رد  امـش  رگا   _ 22
؟ دینک یم  شرازگ 
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هنوگچ ار  اـهنآ  درکلمع  دـنراد ؟ هدـهع  رب  ار  يرادا  داـسف  اـب  هزراـبم  تیلوؤسم  ییاـه  ناـمزاس  اـهداهن و  هچ  دـیناد  یم  اـیآ   _ 23
؟ دینک یم  یبایزرا 

؟ دنا هدوب  ریگرد  ناراک  هابت  نادسفم و  اب  هراومه  یهلا  ناربمایپ  ارچ   _ 24

؟ دنک یم  دای  راک  هابت  دسفم و  ناونع  هب  ییاه  هورگ  هچ  زا  میرک  نآرق  دیناد  یم  ایآ   _ 25

؟ دهد جاور  یمالسا  عماوج  رد  ار  یعامتجا  یقالخا و  داسف  ات  دنک  یم  شالت  برغ  ارچ   _ 26

؟ دیسانش یم  ار  هدرک  تیارس  یمالسا  عماوج  هب  ییاپورا  یبرغ و  ياهروشک  زا  هک  ییاه  یهابت  دسافم و  ایآ   _ 27

؟ درک دیاب  هچ  راشقا  نیا  هب  یشخب  تینوصم  يارب  تسا ؟ هداد  رارق  فده  رتشیب  ار  يراشقا  هچ  هزورما  برغ  یگنهرف  مجاهت   _ 28

حالصا ّلح و  يارب  امش  یلک  داهنـشیپ  تسا ؟ ریگرد  یگداوناخ  یعامتجا و  یقالخا ، مهم  دسافم  هچ  اب  ام  روشک  نونکا  مه   _ 29
؟ تسیچ دسافم  نیا 

مزال مه  لمع  تّدـش  دروخرب و  ای  تخادرپ  اهنآ  هظعوم ي  دـنپ و  هب  دـیاب  افرـص  ناراک ، هابت  نیدـسفم و  اب  دروخرب  رد  اـیآ   _ 30
؟ تسا

همانرب رد  يا  هدـمع  ياه  صقن  فعـض و  هچ  تسا ؟ هدوب  قفوم  دـح  هچ  ات  دایتعا  لـضعم  اـب  دروخرب  رد  تلود  امـش  رظن  هب   _ 31
؟ دینیب یم  لضعم  نیا  اب  هلباقم  يارب  تلود  ياه 

دراد ناناوج  يارب  نادنز  هک  ییاه  يزومآدب  دنک و  یم  لیمحت  تلود  هب  ینادنز  درف  ره  هک  ینیگنـس  ياه  هنیزه  هب  هجوت  اب   _ 32
؟ دشاب نادسفم  ندرک  نادنز  سبح و  زا  رتهب  یمالسا  دودح  يارجا  ِتازاجم  دینک  یمن  رکف  ایآ 

؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  نیمرجم  نیدسفم و  اب  دروخرب  رد  ییاضق  هاگتسد  یلعف  درکلمع   _ 33

یتلادع یب  يرباربان و  ضیعبت و  دهاش  دوخ  فارطا  طیحم  رد  ایآ   _ 34
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؟ دیا هدوب 

؟ دینک هراشا  دراد  جاور  هعماج  حطس  رد  هک  ییاه  یتلادع  یب  زا  هنومن  دنچ  هب  دیناوت  یم  ایآ   _ 35

دراوم رد  ضیعبت  عفر  تلادـع و  هلأـسم ي  یمالـسا ، يروهمج  یـساسا  نوناـق  نینچ  مه  ینید و  میلاـعت  رد  ارچ  امـش  رظن  هب   _ 36
؟ تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  هجوت و  دروم  يا  هدرتسگ 

؟ تشاد جاور  روشک  رد  ییاه  یتلادع  یب  عون  هچ  توغاط ، نامز  رد   _ 37

یم لمع  بوخ  هدش  لام  ياپ  ناش  قوقح  هک  یناسک  نیمولظم و  زا  عافد  رد  هزورما  روشک  ییاضق  هاگتـسد  ایآ  امـش  رظن  هب   _ 38
؟ دنک

؟ دنک یم  کمک  داسف  شهاک  هب  دح  هچ  ات  روشک  دنمتردق  سانشرس و  نیفلختم  اب  ییاضق  هاگتسد  هناعطاق ي  دروخرب   _ 39

ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزراـبم  يارب  شـالت  هب  ار  نآ  هدومن و  ناـیب  تاحالـصا  زا  يربهر  مظعم  ماـقم  هک  یفیرعت  هب  هجوت  اـب   _ 40
؟ دنتسه یناسک  هچ  یعقاو  نابلط  حالصا  امش  رظن  هب  دنا ، هدرک  انعم 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ تسیچ ضیعبت  داسف و  رقف ، زورب  للع  نیرت  یلصا  امش  رظن  هب   _ 1

؟ تسیچ یعامتجا  ياه  بیسآ  نیا  زا  کیره  ياهدمآ  یپ  راثآ و   _ 2

؟ دیربب مان  ار  روشک  رد  یتلادع  یب  ضیعبت و  نشور  قیداصم  زا  یخرب   _ 3

؟ تسا مادک  دراد ، جاور  روشک  حطس  رد  هک  ییاهداسف  نیرت  هدمع   _ 4
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؟ تسا مادک  روشک  یتراظن  ياه  متسیس  ییآراک  مدع  لیالد   _ 16
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ناسانشراک یفرعم 

ناسانشراک یفرعم 

یتّنج دمحا  هّللا  تیآ   _ 1

يزاریش يریاح  هّللا  تیآ   _ 2

یحابصم اضر  مالغ  مالسالا  تجح   _ 3

یسیئر مالسالا  تجح   _ 4

هداز یلع  مالسالا  تجح   _ 5

يا هژا  ینسحم  مالسالا  تجح   _ 6

يراصنا دیجم  مالسالا  تجح   _ 7

يوسوم نیسحریم  سدنهم   _ 8

تخبون رقابدمحم  رتکد   _ 9

یّلکوت دمحا  رتکد   _ 10

يدغزاروپ میحر  رتکد   _ 11

یناتسورس یعیفش  لیعمسا   _ 12

يرقابریم يدهم  مالسالا  تجح   _ 13

يوبن یضترمدیس  سدنهم   _ 14

نونکم ایرث  رتکد   _ 15

نایناینب سدنهم   _ 16

ناّیبحم ریما   _ 17
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نیمرآ نسحم   _ 18

يورم مالسالا  تجح   _ 19

یقداص دمحمریم   _ 20

درف يروفغ  رتکد   _ 21

لداع دادح  یلع  مالغ  رتکد   _ 22
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غورفا دامع  رتکد   _ 23

یناحبس نسح  رتکد   _ 24

ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  www.Ghaemiyeh.comتاحالطصا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:171

عبانم تسرهف 

عبانم تسرهف 

میرک نآرق   _ 1

هغالبلا جهن   _ 2

.توریب ءافولا ، هسسؤم  110 ج ، رقابدمحم ، یسلجم ، راونالاراحب ،  _ 3

.ثیدحلاراد دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  همکحلا ، نازیم   _ 4

یمالسا بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  تاراشتنا  هللا ، حور  ینیمخ ، ماما  رون ، هفیحص ي   _ 5

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  يربهر ،) مظعم  ماقم  ياهدومنهر  هعومجم   ) تیالو ثیدح   _ 6

يزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  يرادا ، ماظن  رد  تمالس  ياقترا  داسف و  اب  هزرابم  همانرب   _ 7

، يزیر همانرب  تنواعم  روشک ، ّلک  یسرزاب  نامزاس  یـسرزاب  لومـشم  ياه  هاگتـسد  رد  یلام  يرادا و  ياه  يور  جک  یـسررب   _ 8
نیدرورف 79 تاقیقحت ، یسررب و  رتفد 

1378 حور ، رشن  مق ، یسابلک ، نیمالا  حور  رقف ، نامرد   _ 9

هامید 75 لوا ، پاچ  یناگرزاب ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  رقف ، يداصتقا  یسررب  لیلحت و   _ 10

1348 تاعوبطم ، تکرش  تاراشتنا  یعیمس ، رتکد  ازج ، قوقح   _ 11

نارهت راداهب  قاروا  سروب  نامزاس  یقیقحت ، شرازگ  درک ، هبلغ  يراکیب  نارحب  رب  ناوت  یم  هنوگچ   _ 12

يروکش تاراشتنا  مق ، یناجنز ، تایب  هللا  تیب  يزیتسرقف ،  _ 13
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ص:172

1371 نارهت ، تاعالطا ، تاراشتنا  یلداع ، نیسحدمحم  رتکد  همجرت  تیاربلاگ ، تنک  ناج  یمومع ، رقف  تیهام   _ 14

هامرهم 79 يزیر ، همانرب  تیریدم و  نامزاس  رقف ، اب  هزرابم  همانرب ي  یلامجا  شرازگ   _ 15

یمالسا تاراشتنا  رتفد  بیغتسد ، نیسحلادبع  دیهش  هریبک ، ناهانگ   _ 16

مق رصع ، رشن  يرهطم ، یضترم  ریخا ، هلاسدص ي  رد  یمالسا  ياه  تضهن   _ 17
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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