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ام رصع  رابگرم  هدیدپ  راگیس 

باتک تاصخشم 

 - مساقلاوبا 1343 يداژن  نایلع  هسانشرس : 

.يداژن نایلع  مساقلاوبا  نیودت  ام / رصع  رابگرم  هدیدپ  راگیس : روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ع 1384.  ) بلاط یبا  نبا  یلع  مامالا  هسردم  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 11×21/5 س  .ص ؛   60 يرهاظ :  تاصخشم 

9789645330123 کباش : 

.يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.Ciqratte: the ominous event of our time یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

راگیس عوضوم : 

دایتعا تایناخد --  عوضوم : 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  هسردم  هدوزفا :  هسانش 

ع8س9 1384  /HV5740 هرگنک :  يدنب  هدر 

613/85 ییوید :  يدنب  هدر 

1579839 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

(1) .دش رشتنم  لاس 1382  لّوا  همین  رخاوا  رد  هّلظ ) ّدم   ) دیلقت مرتحم  عجارم  زا  یکی  طسوت  راگیس ، ِحیرص  ِمیرحت  ياوتف 

ثحب و دروم  راـنک  هشوگ و  رد  یهقف ، دـیدج  هّیرظن  غاد و  ربـخ  کـی  ناونع  هب  و  درک ، داـجیا  هعماـج  رد  يدـیدج  جوم  اوـتف  نیا 
لفاحم و  دش ، حرطم  ناشیا  رـضحم  زا  هنیمز  نیا  رد  یتائاتفتـسا  فلتخم ، لاکـشا  هب  رّرکم و  تروص  هب  اذـل  .تفرگ و  رارق  وگتفگ 

هزوح بّالط  زا  یعمج  خساپ  رد  خیرات 16/7/82 ، رد  هل  مّظعم  تهج  نیدب  .دندوب  هّیرظن  نیا  ّهلدا  ینابم و  زا  عالّطا  قاتشم  یملع ،
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: دندومرف موقرم  نینچ  دندوب ، نآ  ّهلدا  قوف و  ياوتف  نوماریپ  يرتشیب  حیضوت  ناهاوخ  هک  هّیملع ،

دمحلا هل  هللا و  مسب 

: هک تسا ، دوجوم  لئاسملا  حیـضوت  هلاـسر  رد  و  مدوب ، هدرک  رکذ  طورـشم  تروص  هب  ار  اوتف  نیا  شیپ  لاـس  دـنچ  زا  بناـج  نیا  »
تداهش و اب  ًاریخا  یلو  ( 2 «.) تسا مارح  دشاب ، هتشاد  یّمهم  ررض  عالّطا  لها  تداهش  هب  تایناخد ) ریاس  و   ) راگیـس ندیـشک  رگا  »

یهاوگ
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و راگیـس ، زا  یـشان  ریم  گرم و  زا  هک  يا  هدنهد  ناکت  ياهرامآ  هب  هّجوت  اب  و  هاگـشناد ، دّهعتم  دیتاسا  هاگآ و  ناکـشزپ  زا  یعمج 
ّتیعقاو کی  راگیـس  دود  ّمهم  تارطخ  هک  دـش  مّلـسم  تباث و  دیـسر ، ام  هب  دریگ ، یم  تأـشن  نآ  زا  هک  یکاـنرطخ  ياـه  يراـمیب 

ادخ زا  و  میداد ، ار  قلطم  روط  هب  ِمیرحت  ِياوتف  اذل  .دنتسین  ناما  رد  نآ  زا  اهنآ  نارـشاعم  يراگیـس و  دارفا  نادنزرف  یّتح  هک  تسا ،
ظفح نآ  ّرـش  زا  دنتـسه ، زوسنامناخ  يالب  نیا  ناینابرق  نیتسخن  هک  ار ، زیزع  ناناوج  ًاصوصخم  ناهج ، ناناملـسم  همه  میهاوخ  یم 
ثول زا  ام  هعماج  هک  مینیبب  مینامب و  هدنز  هللاءاش  نإ  .دنشاب و  دوخ  ناتـسود  نایفارطا و  شیوخ و  بقارم  مامت  يرایـشوه  اب  و  دنک ،
ینابم كرادم و  زا  يا  هدرشف  هب  سپس  هّلظ ) ّدم  ) يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  تسا .» هدش  كاپ  هدولآ  دود  نیا  دوجو 

ریاس راگیس و  تارطخ  نوماریپ  ار  هربخ  لها  ناسانشراک  تارظن  زا  یهّجوت  لباق  شخب  نمض  رد  و  هدرک ، هراشا  یعرـش  مکح  نیا 
ار دوخ  ياج  هتفر  هتفر  راگیس  میرحت  ياوتف  .دمآ  دهاوخ  دنتسم  حورـشم و  روطب  هدنیآ  ثحابم  رد  هک  دندوب ، هدرک  لقن  تایناخد 

قرط زا  هک  نینمؤم ، رّرکم  تالاؤس  زا  بلطم  نیا  .درک  یم  زاب  روشک  زا  جراخ  ناناملـسم  یّتح  و  هعماـج ، فلتخم  راـشقا  ناـیم  رد 
هک درک  یم  اضتقا  نآ ، نوماریپ  ناوارف  ياه  شسرپ  و  اوتف ، نیا  شرتسگ  .دوب  راکشآ  نشور و  دیسر ، یم  هل  مّظعم  رتفد  هب  فلتخم 

ّدم  ) يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  اذل  .ددرگ  نایب  رتشیب  حیضوت  لیصفت و  اب  و  رت ، یّنف  تروص  هب  نآ  ّهلدا  ینابم و 
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نیا هب  دـش ، یم  حرطم  یناوارف  يالـضف  بّالط و  عمج  رد  هک  ار ، شیوخ  هقف  جراـخ  سرد  هبنشراهچ 14/10/1384  زور  رد  هّلظ )
امـش میدـقت  رگید ، لصف  ود  مامـضنا  هب  نآ ، كرادـم  دانـسا و  رکذ  و  حـیقنت ، زا  سپ  روکذـم  ثحابم  .دـنداد  صاصتخا  عوضوم 

ِتداع نیا  اب  هزرابم  رد  مه  امـش  نارگید ، هب  نآ  ندـناسر  و  ثحابم ، نیا  قیقد  هعلاطم  اـب  هک  نآ  دـیما  .دوش  یم  زیزع  ناگدـنناوخ 
هّیملع هزوح  .هللاءاش  نإ  .میشاب  تایناخد  هنوگره  زا  يراع  كاپ و  يا  هعماج  دهاش  هدنیآ  رد  و  هدوب ، میهس  هیجوت  ِلباق  ریغ  ِدنسپان 

، یلبق ياه  پاچ  هل ، مّظعم  لئاسملا  حیـضوت  . 2 رویرهش 1382 .   25 مج ، ماج  يداژن 20/10/1384 1 . نایلع  مساقلاوبا  مق  هسّدـقم 
 . هلأسم 2262

راگیس تمرح  هّلدا  : لّوا لصف 

تخانش عنام  تداع ،

یگدنز نآ  رد  هک  يا  هعماج  ای  ناسنا ، دوخ  ندوب  هدولآ  تخانش ، تفرعم و  عناوم  هلمج  زا  رگید  ریبعت  هب  و  داهتجا ، عناوم  زا  یکی 
، دشاب یلیئارسا  ییاکیرمآ و  ياهالاک  ِرجات  الثم  یـصخش  هاگره  .دیامن  قیقحت  نآ  هرابرد  دهاوخ  یم  هک  تسا  يزیچ  هب  دنک ، یم 

يو يارب  شا ، یعرـش  مکح  ندرک  رداص  و  نآ ، ياهررـض  تخانـش  دشاب ، هتـشاد  يدایز  جاور  يو  هعماج  رد  اهالاک  هنوگ  نیا  ای 
هتـشاد یتسرد  هعلاطم  راگیـس  دروم  رد  دناوت  یمن  دـشاب ، راگیـس  هب  هدولآ  یـسک  رگا  هک  هنوگ  نامه  .دوب  دـهاوخن  يا  هداس  راک 

.دهد هّیرظن  و  هتفگ ، نخس  نآ  نوماریپ  یتحار  هب  دناوت  یمن  دنک ، یم  یگدنز  تایناخد  هب  هدولآ  طیحم  رد  هک  یسک  ای  دشاب ،

(1 «) رئب تاحوزنم   » نوماریپ دریگ  یم  میمصت  هللا ) همحر  ) یّلح همّالع  هک  یماگنه  تسا  فورعم 

رپ ار  ناشلزنم  لخاد  یندیماشآ  بآ  هاچ  دهد  یم  روتسد  ادتبا  دهد ، اوتف  نآ  دروم  رد 
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! ددرگ عوضوم  نیا  یعرش  ماکحا  رد  وا  حیحص  يریگ  میمصت  عنام  هاچ ، نآ  دوجو  ادابم  ات  دنیامن ،

هدـیدان ای  درب ، نیب  زا  ار  هلأسم  نآ  هب  ياـه  یگتـسباو  تاـقّلعت و  دـیاب  يا ، هلأـسم  نوماریپ  قیقحت  ثحب و  ماـگنه  هب  هک : نیا  هجیتن 
، دوش یم  حرطم  ًامومع ، تایناخد  عاونا  و  ًاـصوصخ ، راگیـس  تمرح  دروم  رد  هک  يداـیز  تالاکـشا  أـشنم  لـیلد ، نیمه  هب  .تفرگ 

يرتدودحم سایقم  رد  ای  درادن ، دوجو  یگدولآ  نیا  هک  هباشم  دراوم  رد  اذـل  .تسا و  نآ  هب  هعماج  زا  يا  هدرتسگ  فیط  یگدولآ 
.تسا رتمک  تبسن  نامه  هب  زین  نآ  دروم  رد  تمواقم  وگتفگ و  تسا ،

دادعت تاحوزنم »  » و بآ ، هاچ  يانعم  هب  رئب » . » 1 مینک : یم  یـسررب  ار  تایناخد  ریاس  راگیـس و  تمرح  ّهلدا  همّدقم ، نیا  هب  هّجوت  اب 
كاپ هاچ  ات  دوش ، یم  هدیـشک  هاچ  زا  یناویح ) رادرم  الثم   ) یتساجن هب  هاچ  بآ  ندـش  هدولآ  ماـگنه  هب  هک  تسا  بآ  ياـه  لـطس 

زیچ عوقو  ببـس  هب  نآ ، ِبآ  معط  ای  گنر  اـی  وب  رییغت  اـب  اـهنت  هاـچ  بآ  هک  تسا  نیا  زورما  ياـهقف  ناـیم  رد  فورعم  یلو  ددرگ ،
.تسا كاپ  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دوش ، یم  سجن  سجن ،

راگیس تمرح  هّلدا 

راگیس تمرح  هّلدا 

هک ارچ  دروخ ، یمن  مشچ  هب  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ثیداحا  و  نآرق ، تایآ  زا  یّـصاخ  لیلد  تایناخد  تمرح  نوماریپ  دنچ  ره 
دوجو مالـسلا ) مهیلع  ) نیموـصعم تارـضح  یگدـنز  نآرق و  لوزن  رـصع  رد  هک  تسا  يا  هثدحتـسم  لـئاسم  هلمج  زا  عوـضوم  نیا 
ناوـت یم  تسا ، نآ  راکـشآ  نشور و  قیداـصم  زا  یکی  عوـضوم  نیا  هک  (1) تسا هدوـمن  زورب  يربـک  تبیغ  نارود  رد  و  هتـشادن ،

: دییامرف هّجوت  .درک  رداص  لوقعمان  تشز و  تداع  نیا  تمرح  هب  مکح 

هدنسیون . 1
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زا ار  یّمس  هایگ  نیا  نمورک »  » مان هب  یصخش  شیپ  لاس  هک 500  تسا  دقتعم  راگیس » اب  یشکرگید  یجیردت و  یشکدوخ   » باتک
رب شتآ  دـبا  ات  مه  یّمـس  هایگ  نیا  دندیـشک ، نوخ  كاخ و  هب  ار  اکیرمآ  هراق  ناییاپورا  هک  هنوگ  نامه  ات  دروآ ، اپورا  هب  اـکیرمآ 

! دنک دوبان  دنازوسب و  و  هدز ، نایناهج  هّیقب  هناشاک 

ررضال هدعاق   1

ررضال هدعاق 

ینشور هب  تایاور  زا  يدادعت  و  نآرق ، تایآ  زا  یخرب  و  تسا ، ّتنس  لها  هعیش و  زا  ّمعا  مالسا ، هقف  مّلسم  دعاوق  زا  هک  هدعاق ، نیا 
زا رظن  عطق  اب  ناهج  يالقع  شریذپ  دروم  و  دنراد ، رظن  قافّتا  نآ  رب  یمالسا  قَِرف  مامت  ياهقف  نادنمـشناد و  و  دراد ، نآ  رب  تلالد 

هدعاق ایآ  لاؤس : .دـشاب  هتـشاد  یپ  رد  یّمهم  ررـض  هک  دراد  يراک  ره  تمرح  رب  تلالد  حوضو  هب  تسا ، یبهذـم  شیارگ  عون  ره 
نیا ایآ  رتهاتوک ، ترابع  هب  دهد ؟ یمن  زین  ار  دوخ  هب  ندز  ررض  هزاجا  ای  دنک ، یم  عنم  نارگید  هب  ندز  ررـض  زا  ار  ام  طقف  ررـضال 

هب رارضإ  هدعاق  نیا  دراوم  زا  یضعب  دنچ  ره  خساپ : دوش ؟ یم  مه  سفن  هب  رارضإ  لماش  ای  دراد ، ریغ  هب  رارضإ  هب  صاصتخا  هدعاق 
ار بدنج  نب  هرمس  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا (1) تسا هدعاق  نیا  یلـصا  عبنم  هک  بدنج ، نب  هرمـس  تیاور  قبط  اریز  ، ) تسا ریغ 

یمن ریغ  هب  ررـض  هب  رـصحنم  و  درادن ، روکذم  دروم  هب  صاصتخا  نآ  تلالد  اّما  درک .) یهن  يراصنا  صخـش  نآ  هب  ندز  ررـض  زا 
: هلمج زا  .دنا  هدرک  لالدتسا  نآ  هب  سفن  هب  رارضإ  تمرح  يارب  هقف ، فلتخم  باوبا  رد  مالسا  ياهقف  تهج  نیدب  .دوش 

هک رامیب ، هزور  ثحب  رد   1
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: دنا هدومرف  دراد ، ررض  رامیب  دوخ  يارب 

(2 «.) تسین زیاج  یصخش  نینچ  يارب  هزور  ررض ، هدعاق ال  ياضتقم  هب  »

.ددرگ یم  مه  سفن  هب  رارضا  لماش  و  تسا ، عیسو  روکذم  هدعاق  لومش  هریاد  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا 

: دنا هدومرف  زین  مّمیت  ثحب  رد  اهقف   2

هکلب دریگب ، وضو  درادن  قح  ررض  هدعاق ال  ياضتقم  هب  دراد ، ررـض  شیارب  اّما  دراد ، رایتخا  رد  بآ  یفاک  هزادنا  هب  یـصخش  رگا  »
«. تسا مّمیت  شا  هفیظو 

نم وضع  وا  هسفن ، یلع  هلامعتـسا  نم  فوـخلا  ثلاـثلا : : » دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  یقثوـلا  هورع  باـتک  رد  يدزی ، قّـقحم  موـحرم 
، هداع هلمحت  رسعی  امم  کلذ  وحن  وا  هجالع  هبوعص  وا  هئرب  ءوطب  وا  هتدم  لوط  وا  هتّدش  وا  ضرم  ثودح  وا  بیع  وا  فلتب  هئاضعا ،

ققـشتل هبجوملا  وا  هقلخلل ، ههوشملا  هنوشخلا  نم  هرـشبلا  اولعی  ام  هب  دارملا  .ممیت و  ًاقاش  هلمحت  نوکی  يذلا  نیـشلا  نم  فاخ  ول  لب 
زا یشان  ياهررض  زا  سرت  دنک  یم  زیوجت  ار  (3 ;) فوخلل بجوملا  لامتحالا  وا  تاروکذملاب  نظلا  یفکی  .مدلا و  جورخ  و  دلجلا ،

بویعم اضعا  زا  يوضع  ای  دـشاب ، گرم  لامتحا  فوخ ، نیا  أشنم  هچ  تسا ; ناـسنا  ياـضعا  زا  يوضع  اـی  ناـج ، رب  بآ  لامعتـسا 
هجلاعم ای  دوش ، دنُک  نآ  نامرد  ای  دوش ، رت  ینالوط  ای  دنک ، ادـیپ  تّدـش  دوجوم  يرامیب  ای  دـیآ ، دوجو  هب  يا  هزات  يرامیب  ای  دوش ،

لامعتـسا رگا  یّتح  هکلب  .دشابن  ناسآ  نآ  لّمحت  هک  دیآ ، دوجو  هب  روکذم  تالکـشم  دننام  يرگید  لکـشم  ای  ددرگ ، تخـس  نآ 
ربز و ار  تروص  اهتـسد و  تسوپ  هک  نیا  لثم  دوش ، ناسنا  ياه  تسد  اـی  هرهچ ، رد  یـصقن  بجوم  یّـصاخ  طیارـش  رد  وضو  بآ 

تسوپ یگدیکرت  ثعاب  ای  دنک ، نشخ 
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نیا ماـمت  رد  دـشاب ، تخـس  روما  نیا  لّـمحت  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، وضو  ياـضعا  رد  يزیرنوخ  ببـس  اـی  ددرگ ، تروـص  تسد و 
مزـال روبزم  تالکـشم  هب  ناـنیمطا  نیقی و  لوصح  دـش ، هتفگ  هک  يدراوم  ماـمت  نمـض  رد  .دوش  یم  وضو  نیزگیاـج  مّمیت  دراوـم 

«. دنک یم  تیافک  دشاب ، روکذم  ياهررض  فوخ  أشنم  هک  یلامتحا  یّتح  و  نامگ ، نظ و  فرص  هکلب  تسین ،

: تسا هدومرف  هنیمز  نیا  رد  زین  رهاوج  دنمشزرا  باتک  هدنسیون 

عم امیس  عامجا  وه  لب  هیف  هدجا  فالخ  الب  هبرش ، كرتب  وا  هیلا ، یضملاب  وا  هلامعتساب ، دیدشلا  ضرملا  لوصح  یشخ  ول  ...اذک  «و 
وجتـسج ای  بآ ، لامعتـسا  ببـس  هب  دـیدش ، ضرم  زا  سرت  تروص  رد  تسا  (4) ررـضلا جرحلا و  رـسعلا و  یفنل  هعم ، فلتلا  فوخ 

وضو هفیظو  اریز  دشاب ; فلت  فوخ  اب  هارمه  رگا  ًاصوصخم  تسا ، یعامجا  بلطم  نیا  و  بآ ، ندیماشآ  كرت  ای  بآ ، نتفای  يارب 
«. دوش یم  مّمیت  هب  لیدبت  جرح  ررضال و ال  هدعاق  ياضتقم  هب  تروص  نیا  رد  نتفرگ 

زا .تسا  هدش  میرحت  ررـضال  هدعاق  مکح  هب  روآ  نایز  ياهاذـغ  زین  هبرـشالا ) همعطالا و   ) اه یندیـشون  اه و  یکاروخ  باتک  رد   3
نیا تایاور  زا  یخرب  قبط  هک  ارچ  .دنتـسه  نآ  هب  يالتبم  مدرم  زا  یخرب  هنافّـسأتم  هک  درک ، هراـشا  لِـگ  ندروخ  هب  ناوت  یم  هلمج 

ثروی نیطلا  نا   » دنک یم  ییاه  يرامیب  هب  التبم  ار  ناسنا  مسج  هتفر  هتفر  و  هدیدرگ ، ناسنا  ندـب  رد  ییاه  یتحاران  همـشچرس  راک 
(5 «.) ءادلا جیهی  دسجلا و  یف  مقسلا 

: دیامرف یم  لِگ  ندروخ  تمرح  لیلد  نایب  ماقم  رد  ماهفالا ، کلاسم  ریظن  مک  باتک  رد  هللا ) همحر  ) یناث دیهش  موحرم 

نایز اهررض و  نآ  ّتلع  (; 6) ندبلل رهاظلا  رارضالا  نم  هیف  امب  »
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«. دیآ یم  دوجو  هب  لگ  ندروخ  رثا  رب  هک  تسا  يراکشآو  نشور  ياه 

هدعاق نیا  زا  مالسا  ياهقف  هچنآ  و  دمهف ، یم  هژاو  نیا  زا  فرع  هچنآ  و  دوش ، یم  هدافتسا  ررـض  هملک  زا  هچنآ  قبط  هک : نیا  هجیتن 
تسا نشور  هّتبلا  ( 7) .دوش یم  مه  سفن  هب  رارضإ  لماش  هکلب  درادن ، ریغ  هب  رارضإ  هب  صاصتخا  ررضال  هدعاق  دنا ، هدرک  تشادرب 

كـالم هکلب  دراد ; یئزج  ياهررـض  رـشب  هدافتـسا  دروم  ياـهزیچ  زا  يرایـسب  نوچ  تسین ، یئزج  كدـنا و  ياهررـض  روـظنم  هک 
عامجا و ثیدـح و  نآرق و  هناگراهچ  ّهلدا  هب  هک  ررـضال ، هدـعاق  ياضتقم  هب  : » هک نیا  هصالخ  .تسا  هّجوت  لباق  یّلک و  ياهررض 

«. تسا مارح  دشاب ، هتشاد  یهّجوت  لباق  نایز  ررض و  ناسنا  یتمالس  يارب  هک  يزیچ  ره  هدش ، تباث  لقع 

لـصف رد  دـیلقت ، ماـظع  عجارم  ياـه  هلاـسر  رد  تهج  نیدـب  تساـم ، ياـهقف  ماـمت  لوـبق  دروـم  یّلک  یلوـصا و  رظن  زا  بلطم  نیا 
: تسا هدمآ  اه  یندیماشآ  اه و  یندروخ 

(8 «.) تسا مارح  دراد ، ررض  ناسنا  يارب  هک  يزیچ  ندروخ  »

راگیس ناوارف  ياه  نایز 

: هک تخادرپ  عوضوم  نیا  هب  دیاب  الاب ، بلطم  ندش  نشور  زا  سپ 

تمرح هب  مکح  و  هدیدرگ ، ررضال  یّلک  هدعاق  لومشم  ات  دراد ، یهّجوت  لباق  نایز  ررض و  هک  تسا  ییاهزیچ  هلمج  زا  راگیس  ایآ  »
ررـضال هدـعاق  لومـشم  هک  تسین  يّدـح  رد  و  تسارذـگ ، ّتقوم و  یئزج و  دوش  یم  هتفگ  نآ  يارب  هک  ییاهررـض  اـی  دوـش ، نآ 

.»؟ دوش

رظن و  میور ، یم  رما  نیا  ناسانـشراک  ناهاگآ و  هربخ و  لها  غارـس  هب  (، 9) تاعوضوم ریاس  نوچمه  عوضوم ، نیا  صیخـشت  يارب 
.میوش یم  ایوج  ار  اهنآ 

عامجا و دنوش ، یم  بوسحم  راگیس  ِياهررض  ِصیخشت  هربخ  لها  هک  ناکشزپ ، اّبطا و  زا  يدایز  هورگ 
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اه و نایز  تارطخ و  نوماریپ  يدّدـعتم  ياه  باتک  و  دراد ، یهّجوت  لباق  ياه  نایز  مهم و  ياهررـض  راگیـس  هک  دـنراد  رظن  قافّتا 
زا دروم  ود  یکی  صوصخ  رد  هکلب  دـنا ، هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  راگیـس ، ًاصوصخم  تایناخد ، لامعتـسا  زا  یـشان  ياه  يراـمیب 

تارطخ نیا  زا  يا  هشوگ  هب  ار  نازیزع  امش  هّجوت  اجنیا  رد  هک  ( 10) .تسا هدش  هتشون  یّلقتسم  باتک  نآ ، زا  یشان  ّمهم  ياهیرامیب 
: مینک یم  بلج  اه  يرامیب  اه و  نایز  و 

ابطا زا  یـضعب  هکلب  .دـشاب  یم  ندـب  رد  ناطرـس  عون  يراـمیب و 20  عون  زا 50  شیب  شیادـیپ  یکمک ، ای  یلـصا ، لـماع  راگیـس   1
راگیس زا  یـشان  ياه  يرامیب  ّتلع  هب  رفن  نویلیم  هنایلاس 5   2 ( 11 !«.) تسا دنـسپان  تداع  نیا  تاغوس  يرامیب  عون   120 : » دندقتعم

هتشک رفن  نویلیم   10 لّوا ، یناهج  گنج  لاسراهچ  لوط  رد  اریز  لّوا ! یناـهج  گـنج  تاـفلت  زا  شیب  ینعی  ( 12) .دنراپس یم  ناج 
! دسر یم  رفن  نویلیم  هب 20  لاسراهچ  رد  ایند  رد  راگیس  تافلت  هک  یلاح  رد  دندش ;

لاـس ره  رد  رفن  نویلیم  ینعی 10  یلعف ، راـمآ  ربارب  ود  هـب  يدـالیم  لاس 2025  رد  راگیـس  زا  یـشان  تافلت  مقر  دـینکن  بّجعت  رگا 
(13) .دیسر دهاوخ 

.تسا هتفرـشیپ  ياهروشک  هب  ّقلعتم  رگید  نویلیم  طقف 3  و  تفرشیپ ، لاح  رد  ياهروشک  مهـس  نآ  نویلیم  هک 7  توافت  نیا  اب  هّتبلا 
؟ رتالاب رطخ  نیا  زا  يرطخ  هچ  و  هتفرگ ، ینابرق  ردق  نیا  ایند  رد  گنج  مادک  یتسار  ( 14)

یشان ضراوع  اه و  يرامیب  هنیزه  فرص  دیاب  دوش ، یم  راگیس  هّیهت  فرص  هک  یغلبم  ربارب  ود  زا  شیب  طّسوتم  روط  هب  اه  تلود   3
ره رد  ناموت  درایلیم  هب 6  کیدزن  یمقر  ینعی  .دنیامن  راگیس  زا 
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هب اه ، يراگیس  نارسمه  ناکدوک و  هژیو  هب  يراگیـس ، ریغ  دارفا   4 ( 15 !) لاس رد  ناموت  دراـیلیم  رازه  ود  زا  شیب  و  ناریا ، رد  زور 
یم تسد  زا  ار  شیوـخ  یتمالـس  يراـبجا  روـط  هب  هاـنگ  یب  دارفا  نیا  ( 16) .دنتـسه راگیـس  دود  تاّرـضم  ضرعم  رد  هزادنا  نامه 

! دنهد

البق رّدخم  ّداوم  هب  نیداتعم  دندقتعم 80 % یخرب  هک  اجنآ  ات  .تسا  دایتعا  هب  دورو  هچیرد  ًابلاغ  ناناوجون  رد  راگیـس  کش  نودب   5
(17 !) دنا هدوب  يراگیس 

جراخ زا  درایلیم  و 9  لخاد ، دیلوت  نآ  خـن  درایلیم  هب 12  کیدزن  هک  دوش ، یم  فرـصم  ناریا  رد  راگیـس  خن  درایلیم  هنایلاس 88   6
زا جراخ  هب  راگیـس  لوپ  دصرد  زا 75 % شیب  ینعی  ( ) 18) ددرگ یم  عیزوت  دراو و  قاـچاق  قـیرط  زا  ًاتدـمع  هّیقب  و  دوـش ، یم  دراو 

تاجناخراک و هّیلّوا  ّداوم  زاگ و  تفن و  ریظن  هعماج ، يرورض  جاتحیام  هّیهت  فرص  ار  شیوخ  روشک  زرا  نارگید  دور .) یم  روشک 
! ناشنایفارطا دوخ و  يدوبان  فرص  ار  نآ  اه  يراگیس  و  دننک ، یم  نآ  دننام  و  تعنص ، ملع و  تفرشیپ 

ّتیدودـحم هب  هّجوت  اب  و  ییاکیرمآ ، ياه  تکرـش  هژیو  هب  یتّیلم ، دـنچ  ياه  یناپمک  يارب  تایناخد  تعنـص  يروآدوس  ّتلع  هب   7
لاح رد  زور  هب  زور  اهروشک  نیا  رد  فرصم  نازیم  اکیرمآ ، هژیو  هب  یبرغ ، ياهروشک  رد  راگیس  فرصم  هضرع و  رد  يّدج  ياه 
لاح رد  ریقف و  ياهروشک  يوس  هب  فرصم  رازاب  قاچاق )  ) یمـسر ریغ  یمـسر و  روط  هب  فلتخم  ياهدنفرت  اب  اذل  و  تسا ، شهاک 

(19 !) تسا هدش  هداد  قوس  هعسوت 

رد نآ  دـصرد  هب 3  کیدزن  هک  دـننک ، یم  دـیلوت  راگیـس  خـن  رب 000/000/000/000/6  غلاب  هنایلاس  ییاـکیرمآ  ياـه  یناـپمک   8
و دوش ، یم  فرصم  اکیرمآ 
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رذگهر نیا  زا  .دوش و  یم  هداد  هعـسوت  لاح  رد  ریقف و  ياهروشک  هژیو  هب  اهروشک ، ریاس  مدرم  دروخ  هب  دـصرد )  97  ) نآ یقب  ام 
راگیس  9 تسا ! ناریا  تفن  شورف  لاس  هد  زا  شیب  لداعم  هک  تسا ، ییاکیرمآ  ياه  تکرش  دوس  رالد  درایلیم  زا 300  شیب  هنالاس 

(20) .دشاب یم  زین  یعامتجا  ياه  يراک  هزب  ریاس  هب  دورو  هچیرد  قوف ، تاّرضم  رب  هوالع 

هب دایتعا  و  دایتعا ، لاکشَا  رگید  رب  تسا  يا  همّدقم  ندیشک  راگیس  : » تسا دقتعم  یعامتجا  راکددم  سانشناور و  احیسم  رتکد  مناخ 
(21 «.) ناناوج ناناوجاون و  يراجنهان  يراک و  هزب  رب  تسا  يا  همّدقم  رّدخم  ّداوم 

نیا تاّرـضم  هک  تسا  نشور  هّتبلا  .دوب و  تاـیناخد  ریاـس  راگیـس و  راـکنا  لـباق  ریغ  و  مهم ، ياهررـض  زا  هنومن  ُهن  تشذـگ  هچنآ 
رظن فرـص  نآ  رکذ  زا  راصتخا  تیاـعر  تهج  هک  (، 22) تسا ناوارف  رایـسب  هکلب  تسین ، روکذم  دراوم  هب  رـصحنم  دنـسپان  تداع 

(23) .دنیامرف هعجارم  هدش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  هب  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  .دش 

ياهررـض هب  نانیمطا  ملع و  ناسنا  اـیآ  راگیـس ، كاـنرطخ  هدرتسگ و  ياهررـض  نوماریپ  ناوارف  ناسانـشراک  تداهـش  هب  هّجوت  اـب 
؟ دنک یمن  ادیپ  راگیس 

مّمیت فّلکم  هفیظو  و  دنک ، یم  رییغت  ررضال  هدعاق  ياضتقم  هب  عرش  مکح  بآ ، زا  هدافتسا  رطاخ  هب  تسوپ  یئزج  بیسآ  رثا  رب  ایآ 
هب نابرهم  دـنوادخ  هک  تفریذـپ  ناوت  یم  ایآ  داد ؟ راگیـس  ّتیلح  هب  اوتف  ناوت  یم  نانچمه  نایز ، ررـض و  همه  نیا  اب  اّما  دوش ، یم 

یناج ياهررض  همه  نیا  اب  ار  تایناخد  اّما  دشاب ، ناما  رد  یلامتحا  ررـض  زا  ات  هدرک ، مارح  ناسنا  رب  ار  هزور  ضرم ، فوخ  فرِص 
؟ تسا هدرکن  مارح  یعامتجا  یلام و  و 

رگا
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مایپ هک  تایناخد  ریاس  راگیـس و  یلو  مینادـب ، مارح  تسا  يرامیب  زاس  هنیمز  درد و  جـییهت  ببـس  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  لِـگ  ندروخ 
؟ میا هدشن  ضقانت  راچد  ایآ  مییامنن ، میرحت  ار  تسا  یتسین  گرم و  روآ 

تایناخد عاونا  مامت  هدـعاق  نیا  ياضتقم  هب  و  دوش ، یم  تایناخد  ریاس  راگیـس و  لماش  ررـضال  هدـعاق  کـش  نودـب  هک : نیا  هجیتن 
.تسا مارح 

؟ دندرک یم  هدافتسا  نآ  زا  یّتح  و  هتسناد ، یمن  مارح  ار  راگیس  هتشذگ  ياملع  ناگرزب  زا  یخرب  ارچ  لاؤس :

.تسا هدوبن  نشور  ناراوگرزب  نآ  يارب  هدش ، تباث  ام  يارب  نونکا  هک  هدرتسگ ، لکش  نیا  هب  راگیـس  تاّرـضم  کش  نودب  خساپ :
روتـسد هجلاعم  ماگ  نیلّوا  ناونع  هب  جلاعم  بیبط  و  دندرک ، يرتسب  یبلق  يرامیب  رطاخب  ار  هزوح  ناگرزب  زا  یکی  هک  یماگنه  اذل  و 
راگیـس هک  درک  ادـیپ  نیقی  هربخ  لها  هتفگ  هب  هک  ینامز  دوب ، راگیـس  هب  التبم  ًادـیدش  هک  ناشیا  ( 24 ،) درک رداص  ار  راگیـس  كرت 

، دندش ور  هبور  لکشم  نیمه  اب  هک  میسانش  یم  زین  ار  يرگید  دارفا  .درک و  كرت  ار  نآ  گنرد  یب  تسا ، رضم  شا  یتمالـس  يارب 
.دندوب هتسباو  نآ  هب  ًادیدش  هک  یلاح  رد  دندرک ، كرت  ار  راگیس  هلصافالب  و 

، دنوش ناطرس  عاونا  یبلق و  ياه  يرامیب  دننام  نآ ، كانرطخ  رایـسب  ضراوع  راتفرگ  هک  نآ  زا  شیپ  زین  نایالتبم  ریاس  شاک  يا  و 
.دننک كرت  ار  نآ 

اهتشون یپ 

، هّیهقفلا دعاوقلا  رد  نآ  حرـش  هک  تسج ، دانتـسا  روکذم  هدعاق  يارب  ناوت  یم  زین  رگید  تایاور  هب  قوف ، ثیدـح  رب  هوالع  هّتبلا  . 1
.تسا هدمآ  دعب ، هب  هحفص 26  دلج 1 ،

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  هللا ) همحر  ) رهاوج بحاص  . 2

نم ررضلا  فوخ  یلع  راطفالا  یف  رادملا  ّنا  »
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روهظل و  بجاو ...» هل  راـطفالاف  موصلا  هبرـضا  اـم  لـک  (: » مالـسلا هیلع  ) هلوق قـالطال  کـلذ ، یف  حیحـصلا  ضیرملا و  نیب  قرف  ریغ 
ررض زا  سرت  راطفا  زوجم  كالم و  هعم ; ضیرملا  حیحـصلا و  نیب  توافتی  الف  ررـضلا ، ضیرملا  یف  رطفلل  حیبملا  نا  یف  صوصنلا 
هزور هک  سک  ره  : » دـیامرف یم  هک  مالـسلا ) هیلع  ) ماما مالک  اریز  تسین ، رامیب  ملاـس و  ناـسنا  نیب  هلأـسم  نیا  رد  یتواـفت  و  تسا ،
هدراو تایاور  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  ود  ره  ملاس  رامیب و  لماش  تسا و  قلطم  دنک » راطفا  ار  شا  هزور  دیاب  دشاب ، ّرـضم  شیارب 

«. تـسین راـمیب  ملاـس و  ناـسنا  نـیب  یتواــفت  كــالم  نـیا  رد  و  هتــسناد ، ررــض  ار  كــالم  ضیرم  يارب  راــطفا  زیوـجت  دروـم  رد 
(. هحفص 349 دلج 16 ، مالکلارهاوج ، )

 . هحفص 472 دلج 1 ، یقثولا ، هورع  . 3

 . هحفص 104 دلج 5 ، رهاوج ، . 4

 . هحفص 392 دلج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  . 5

هحفص 165. دلج 12 ، هحفص 315 و  دلج 8 ، ماهفالا ، کلاسم  . 6

، دننک یم  سّفنت  اضف  نآ  رد  هک  يدارفا  ریگنماد  هکلب  درادن ، يراگیس  یصخش  هب  صاصتخا  راگیـس  ياهررـض  هک  هنوگ  نامه  . 7
زا رت  هدنشک  ربارب   40 دننک ، یم  قاشنتسا  يراگیس  درف  ناکیدزن  هک  يدود  دندقتعم  ناسانشراک  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  .دوش  یم  زین 

(. دادرخ 1382 قفا ، هیرشن   ) دنک یم  فرصم  ار  نآ  يراگیس  صخش  دوخ  هک  تسا  يدود 

 . هحفص 531 دلج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 8

کشزپ هچنانچ  دنک ، یم  هعجارم  دامتعا  دروم  کشزپ  هب  دشابن ، ررـض  صیخـشت  رب  رداق  صخـش  دوخ  رگا  هزور  دروم  رد  الثم  . 9
بآ هک  دهد  صیخشت  دناوتن  و  دوش ، حورجم  یسک  ندب  رگا  ای  .دریگب  هزور  دیابن  دراد ، ررض  هزور  هک  دهد  صیخشت 
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هب دنک ، نبغ  ياعّدا  يا  هلماعم  رد  رادیرخ  رگا  ای  .دـنک  یم  لمع  وا  رظن  قباطم  و  هدومن ، عوجر  صّـصختم  هب  دراد ، ررـض  وا  يارب 
لیبق نیا  زا  يرگید  دراوم  .تشاد و  دهاوخ  خسف  ّقح  دنک ، دییأت  ار  رادـیرخ  ندوب  نوبغم  وا  هچنانچ  دوش ، یم  هعجارم  سانـشراک 

.تسا اهقف  قافّتا  دروم  رما  نیا  و  تسا ، تّجح  تاعوضوم  رد  هربخ  لها  هّیرظن  دهد  یم  ناشن  هک 

.تسا بتک  نیا  هلمج  زا  ناطرس » هتکس ، راگیس ،  » باتک . 10

يراگیس رد  يرامیب  عون  و 80  هتکس ، عون   2 ناطرس ، عون  زورب 14  : » هک تسا  دقتعم  ناطرس » هتکس ، راگیس ،  » باتک هدنسیون  . 11
!« دور یم  رامش  هب  اهنآ  یناهگان  سردوز و  ریم  گرم و  یلصا  للع  زا  اه ،

 . دادرم 1382  13 ناهیک ، . 12

 . هحفص 134 ناطرس ، هتکس ، راگیس ، . 13

هتفای هعـسوت  ياـهروشک  هب  ّقلعتم  نآ  و 31  دنتـسه ، هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  یلاها  ناـهج ، رد  يراگیـس  دارفا  هـک 32  ارچ  . 14
حالـصا و  ) دراد رارق  اـکیرمآ  صوصخ  هب  یبرغ و  ياـهروشک  رد  يزاسراگیـس  ياـه  یناـپمک  دـص  رد  دـص  هک  یلاـح  رد  .تسا 

 . دادرم 1382  4 ون ، سای  . 15 هرامش 16 .) مود ، لاس  تیبرت ،

یـشکدوخ  » باتک رد  ار  نآ  لصاح  و  هدرک ، یناوارف  تاقیقحت  راگیـس  تاّرـضم  هنیمز  رد  هک  یفراع ، نسح  دیـس  رتکد  ياقآ  . 16
: دیوگ یم  روکذم  باتک  هحفص 3  رد  هدومن ، هضرع  مدرم  هب  راگیس » اب  یشکرگید  یجیردت و 

: دنوش یم  التبم  لیذ  ياه  يرامیب  هب  دعب  یتّدم  هتسنادن ، ای  هتسناد  هداوناخ ، دارفا  کی  کی  یّمس ، هایگ  نیا  هب  ندش  داتعم  اب  »

.يویر مزیفما  .یکرچ 5  طلخ  .هفرس 4  .سفن 3  یگنت  .نمزم 2  تیشنورب   1

اهتسد و ياهگر  نتسب  .یشراوگ 7  هاگتسد  ياه  مخز   6
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.اهاپ

.يزغم ياه  هتکس  .بلق 9  ياهگر  نتسب   8

.اه تنوفع  هب  دادعتسا  .یبلق 11  ياه  هتکس   10

.یمومع فعض  .ییاهتشا 13  یب   12

ار اهبنارگ  رمع  و  هتفر ، ناتسرامیب  نآ  هب  ناتسرامیب  نیا  زا  و  رگید ، کشزپ  بطم  هب  بطم  نیا  زا  اه ، يرامیب  نیا  هب  التبا  زا  سپ  و 
اه ناتـسربق  یهار  هناثم ، و  هیلک ، هدـعم ، يرم ، هرجنح ، قلح ، هیر ، ياه  ناطرـس  عاونا  هب  ندـش  راتفرگ  اب  تیاهن  رد  و  هدرک ، يرپس 

، دنوش داتعم  هک  نآ  زا  لبق  نانآ  دصرد  زا 90  شیب  هدش ، ریگتـسد  ناداتعم  زا  هدمآ  تسد  هب  رامآ  ساسا  رب  هکلب  . 17 دنوش .»! یم 
 . دادرم 1382  6 تلاسر ، . 18 ریت 1382 )  17 راربا ،  ) .دنا هدوب  يراگیس 

رد هدّحتم  تالایا  رد  نآ  فرصم  دراد ، دشر  لاس  رد  دصرد  هعسوت 4/3  لاح  رد  ياهروشک  رد  راگیس  فرصم  هک  یلاح  رد  . 19
يراگیس رامآ  راگیس ، تایلام  شیازفا  یپ  رد  زین  اداناک  رد  .تسا  هتشاد  شهاک  دصرد  زا 13  شیب  ات 2000 ، ياهلاس 1997  هلصاف 

نیمه ییایـسآ و  ياهرازاب  رد  يراذگ  هیامرـس  هب  ناهج  رد  يزاسراگیـس  هدمع  ياه  یناپمک  اذل  .تسا و  هتفای  شهاک  ًادـیدش  اه 
اداناک و رد  تکرـش  نیا  هناخراک  ود  ندرک  لیطعت  اب  وکابوت ، نکیرمآ  شیتیرب  تکرـش  و  هدرک ، مادـقا  قباـس  يوروش  راـمقا  روط 
.20 دادرم 1382 .)  12 يرهـشمه ،  ) دـنک لقتنم  هّیرجین  هرک و  هب  ار  دوخ  يدـیلوت  ياه  هناخراک  زا  یـشخب  دراد  دـصق  ناتـسلگنا ،
هب داتعم  ناناوج  : » هک دیـسر  هجیتن  نیا  هب  يراگیـس  ناناوج  يور  هدرتسگ  تاقیقحت  زا  سپ  اکیرمآ ، رد  ناطرـس  اب  هزرابم  ناـمزاس 

ار راگیس  یگلاس  نیب 13-19  يدرف  رگا  و  دنتسه ، قالخادب  و  شّوشم ، رارق ، یب  يدارفا  راگیس 
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(. هحفص 172 ناطرس ، هتکس ، راگیس ، « ) دریم یم  دارفا  ریاس  زا  رتدوز  دصرد  لامتحا 70  هب  دنک ، عورش 

رویرهش 1382.  11 راربا ، . 21

نخس راگیس ، ياهررض  دروم  رد  شباتک ، همدقم  هحفص ب  رد  راگیس » اب  یشکرگید  یجیردت و  یـشکدوخ   » باتک هدنـسیون  . 22
هحفص ناطرس ، هتکس ، راگیس ، باتک  رد  .تسا 23 . هدروآ  نایم  هب  نوتوت  نتخوس  زا  لصاح  دود  یّمس  ریغ  یمس و  ّداوم  زا 4000 

.تسا هدش  هراشا  تایناخد  لامعتسا  يداصتقا  یتشادهب و  ياه  نایز  زا  رگید  یشخب  هب  دعب ، هب   294

تایناخد هب  التبم  رامیب  رگا  و  تسا ، تایناخد  هب  نانآ  يالتبا  زا  لاؤس  یبلق  نارامیب  تیزیو  ماگنه  هب  ناکشزپ  شسرپ  نیتسخن  . 24
دنا هدرک  توف  یبلق  ياه  يرامیب  رثا  رب  هک  یناـسک  زا  دـصرد  دودح 90  هک  ارچ  .تسا  راگیس  كرت  کشزپ  روتـسد  نیلّوا  دشاب ،

(. هحفص 45 ناطرس ، هتکس ، راگیس ،  ) دنا هدوب  راگیس  هب  داتعم 

فارسا  2

فارسا

لقع ثیدح ، نآرق ،  ) یهقف هناگراهچ  ّهلدا  و  تسا ، یمالسا  قَِرف  همه  تامّلسم  زا  لاوما  هدوهیب  ندرک  هنیزه  ینعی  فارـسا  تمرح 
(1) .دوش هتخیر  رود  ناویل  هدروخ  مین  بآ  یّتح  هک  دهد  یمن  هزاجا  مالسا  تهج  نیدب  .دراد  تلالد  نآ  رب  عامجا ) و 

؟ دوش یمن  بوسحم  فارسا  راگیس ، ًاصوصخم  تایناخد ، عاونا  لامعتسا  ایآ 

: ددرگ نشور  قوف  لاؤس  خساپ  و  عیسو ، گرزب و  فارسا  نیا  هعجاف  ات  دینک ، هّجوت  ریز  هدنهد  ناکت  شرازگ  هب 

راگیـس جرخ  ناموت  دراـیلیم  هس  زا  شیب  هنازور  هک  دراد ، دوجو  يراگیـس  رفن  نویلیم  هب 10  کیدزن  ناریا ، ام  روشک  رد  هنافـسأتم 
ماقرا نیا  اب  نارگید  ( 2) .دوش یم  ناموت  درایلیم  رازه  زا  شیب  نآ  لصاح  مینک ، برض  لاس  ياهزور  رد  ار  مقر  نیا  رگا  دننک ! یم 

، یتارباخم یتاقیقحت ، یتاعالّطا ، ياه  هراوهام  یموجن ،
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اه يراگیس  و  دننک ، یم  کمک  شیوخ  هعماج  رابتعا  عیانـص و  داصتقا و  هب  عومجم  رد  و  هدومن ، باترپ  اضف  هب  نآ  دننام  یماظن و 
هبرـض و  هداتـسرف ، اـضف  هب  ار  نآ  زا  لـصاح  دود  و  هدز ، شتآ  ار  شیوـخ  هعماـج  هداوناـخ و  تورث  و  ناـیفارطا ، دوـخ و  یتمـالس 

؟! اجک هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  نیبب  دنروآ ! یم  دراو  شیوخ  هعماج  رابتعا  داصتقا و  هب  یکلهم 

هنــالاس فرــص  هـک  درک  رّوــصت  ناوــت  یم  اــیآ  دراد ، فارــسا  كرت  هـب  تبــسن  مالــسا  هــک  يدــیدش  دــیکأت  هــب  هّجوــت  اــب 
یگتـسباو ناوارف ، تافلت  اهیرامیب ، عاونا  روآ  مایپ  هک  (، 3) هیجوت لباق  ریغ  دنـسپان  تداع  کی  يارب  ناموت   000/000/000/000/1

نییآ شریذپ  دروم  تسا ، رّدخم  ّداوم  هب  اهنآ  نداد  قوس  و  ناوج ، لسن  دیدهت  مالـسا ، نانمـشد  هب  میقتـسم  ریغ  کمک  يداصتقا ،
بوسحم فارـسا  راگیـس  رگا  یتسار  .دوش  یم  زین  تایناخد  ریاس  راگیـس و  لـماش  فارـسا ، تمرح  ّهلدا  کـش  یب  دـشاب ؟ مالـسا 

؟ تفای دیهاوخ  فارسا  يارب  يرتنشور  قادصم  هچ  دوشن ،

.دشاب یم  فارسا  هلأسم  ررضال و  هدعاق  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا ، مارح  دّدعتم  ّهلدا  هب  تایناخد  عاونا  رگید  راگیـس و  هک  نیا  هجیتن 
(4)

!؟ دنک یمن  فّقوتم  ار  تایناخد  دیلوت  تلود  ارچ 

يّدج ریگیپ و  هزرابم  یمالسا  تلود  ارچ  نآ ، تمرح  هجیتن  رد  و  راگیس ، دایز  رایسب  ِدسافم  و  ناوارف ، ياهررـض  هب  هّجوت  اب  لاؤس :
و تاـیناخد ، هرادا  یلیطعت  روتـسد  ماـگ  نیلّوا  رد  و  دـنک ، یمن  عورـش  ار  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یتشادـهب ، ِگرزب  لـضعم  نیا  اـب 
و هبناج ، همه  يّدج ، هزرابم  دـیاب  تلود  هک  هلأسم ، لصا  خـساپ : دـنک ؟ یمن  رداص  ار  یناخد  ّداوم  عاونا  شخپ  دـیلوت و  ّتیعونمم 

دروم دشاب ، هتشاد  داسفلا  ّما  نیا  اب  ییارگ  عقاو 
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رتدنت نآ  گنهآ  دیاب  اذل  و  دریگ ، یم  تروص  يدـنک  هب  دـنچ  ره  ( 5 ،) دوش یم  ماجنا  راـک  نیا  مه  نونکا  .تسا و  ناـگمه  لوبق 
قاـچاق اریز  تسین ; یتـحار  نیا  هب  نآ  شخپ  دـیلوت و  ّتیعونمم  تاـیناخد و  هرادا  ندرک  لـیطعت  اـّما  .رتریگارف  نآ  هنماد  و  دوـش ،

دراو رتکاـنرطخ  بتارم  هب  ییاهراگیـس  و  دوش ، یم  زاـغآ  رتشیب  یگدرتسگ  اـب  اـم  روشک  ياـهزرم  هب  رگید  ياـهروشک  زا  راـگیس 
زا یفراع  رتکد  ياقآ  اذـل  .دوش و  یم  هدوزفا  نآ  رب  زین  يا  هزات  تالـضعم  هک  دوش ، یمن  لـح  لـضعم  اـهنت  هن  و  ددرگ ، یم  روشک 

شباتک فیلأت  ياه  هزیگنا  ندرک  هرامـش  ماگنه  هب  یجیردـت ،» یـشکدوخ   » باتک همّدـقم  رد  ییاجر ، دیهـش  تلود  هنیباک  ياضعا 
: دیوگ یم 

لئاسم و  عقوم ، نآ  یتکلمم  طیارـش  ّتلع  هب  یلو  دش ، حرطم  تایناخد  تاّرـضم  ییاجر  دیهـش  ردارب  تلود  تأیه  رد  راب  نیدـنچ  »
ندومن هاگآ  یملع و  بلاطم  يروآ  عمج  تایناخد  يزادنارب  هار  اهنت  و  دوبن ، رّسیم  یمادقا  هنوگ  چیه  نامز ، نآ  یعامتجا  یـسایس 
بحاص کشزپ  دنمـشناد و  نارازه  هّیرظن  هعومجم  هکلب  تسین ، یـصخش  بّصعت  زا  یـشان  باتک ، نیا  نتـشون  .دش  هتخانـش  مدرم 

(6 «.) دشاب یم  هتشر  نیا  رد  رظن 

كرت يوس  هب  ًاجیردت  ار  راگیـس  هب  نایالتبم  تشز ، تداع  نیا  نداد  ناشن  شزرا  ّدـض  ًاصوصخم  یگنهرف ، قرط  زا  دـیاب  نیاربانب 
.داد قوس  نآ 

: تسا دقتعم  زین  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب و  ترازو  ِتشادهب  شزومآ  ّلک  ریدم 

(7 «.) دوشن یّقلت  شزرا  کی  تروص  هب  ناناوج  ناناوجون و  نایم  رد  ًاصوصخم )  ) راگیس ندیشک  هک  مینک  يراک  دیاب  ام  »

اهتشون یپ 

; يونلا ءاقلا  و  نوصلا ، بوث  لاذـتبا  و  ءانالا ، لضف  هقاره  فارـسالا  یندا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا  یثیدـح  رد  . 1
ّدح نیرتمک 
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دلج راونالاراحب ، « ) تسامرخ هتسه  نتخیر  رود  و  لزنم ، رد  لزنم  نوریب  سابل  ندیشوپ  و  ناویل ، هدنامیقاب  بآ  نتخیر  رود  فارـسا 
(. توریب پاچ  هحفص 303 ، ، 72

 . دادرم 1382  7 باختنا ، و  دادرم 1382 ،  4 ون ، سای  . 2

دوجو زیگنا  مغ  از و  يداش  روآ ، هیرگ  هدننک و  دنـسرخ  بلطم  اه  نویلیم  يرـشب  خـیرات  هلاس  رازه  دـنچ  راموط  رطـس  رطـس  رد  . 3
یـسررب رد  هچنآ  اّما  ...تسا  هیجوت  لباق  يدودـح  ات  اه ، لولعم  للع و  اه ، شنکاو  اـه و  شنک  ماـمت  یناور  رظن  هطقن  زا  هک  دراد ،

هحفص راگیس ، اب  یشکرگید  یجیردت و  یشکدوخ   ) تسا تایناخد  فرصم  تسا ، هدننک  توهبم  هیجوت و  لباق  ریغ  يرـشب  راموط 
(. ب

يارب لیلد  هدزاود  مکی ، هاجنپ و  هدئاف  هیسوطلا ، دئاوف  باتک  رد  هعیشلا ، لئاسو  دنمشزرا  باتک  ّفلؤم  یلماع ، ّرح  خیش  موحرم  . 4
.تسا فارسا  هلأسم  ررضال و  هدعاق  اهنآ  نیرتمهم  زا  لیلد  ود  هک  دنک ، یم  رکذ  تایناخد  لامعتسا  تمرح 

(، 2/4/82 باختنا ،  ) اه هاـگدورف  رد  اـه  يراگیـس  هژیو  قاـتا  داـجیا  (، 2/4/82 ناـهیک ،  ) یناـخد ّداوم  عون  ره  غـیلبت  ّتیعوـنمم  . 5
نکاما رد  تایناخد  لامعتـسا  ّتیعونمم  (، 9/4/82 شنیرفآ ،  ) ییاذـغ ّداوم  هّیهت  زکارم  اههاگـشورف و  رد  راگیـس  هضرع  ّتیعونمم 

(1/4/82 باختنا ،  ) راگیس ياه  تکاپ  يور  رب  راگیس  ررض  رادشه  جرد  رب  راگیس  ناگدننکدیلوت  مازلا  (، 21/4/82 راربا ،  ) یمومع
رد .تسام  روشک  رد  تامادـقا  نیا  هلمج  زا  ( 9/4/82 شنیرفآ ،  ) دنشورفب راگیس  لاس  زا 18  رتمک  دارفا  هب  هک  یناسک  تازاـجم  و 

نامزاس فلا ) دوش : یم  هراشا  نآ  دروم  شـش  هب  هک  هتفرگ ، تروص  يا  هتـسیاش  تامادـقا  زین  یللملا  نیب  عماجم  اهروشک و  رگید 
تایناخد لامعتسا  لرتنک  هنیمز  رد  یللملا  نیب  هدهاعم  کی  ندیناسر  اضما  هب  لاح  رد  تشادهب  یناهج 
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.تسا

صخـش هدـش و  بوسحم  مرج  لاـس  زا 18  رت  نییاـپ  دارفا  هـب  تاـیناخد  لوـصحم  شورف  هتفرـشیپ ، ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  ب )
.دریگ یم  رارق  ینوناق  درگیپ  تحت  هدنشورف 

هنیمز رد  هرکاذم  دوخ ، یمومع  سالجا  نیمّود  هاجنپ و  رد  یناهج  تشادـهب  نامزاس  تایناخد ، یناهج  لرتنک  ّتیمها  ظاحل  هب  ج )
لامعتـسا یّلم ، نیناوق  بیوصت  اب  ات  دـنک  یم  کمک  اـهروشک  هب  هدـهاعم  نیا  .دومن  بیوصت  ار  تاـیناخد  یناـهج  لرتنک  هدـهاعم 

.دننک لرتنک  يرت  ّقفوم  لکش  هب  دوخ  روشک  رد  ار  تایناخد 

تالوصحم نیا  شورف  زّوجم  ياراد  ياه  هاگشورف  طّسوت  اهنت  تایناخد  تالوصحم  شورف  هتفرـشیپ ، ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  د )
.دریگ یم  تروص 

.ددرگ یم  تفایرد  تلود  فرط  زا  تایلام  ناونع  هب  راگیس  هتسب  تمیق  موس  ود  هتفرشیپ ، ياهروشک  زا  يرایسب  رد  ه ) 

رظن زا  فّقـسم  نکاما  رد  تایناخد  لامعتـسا  اه ، يراگیـس  ریغ  قوقح  زا  تظافح  روظنم  هب  ناـهج ، ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  و )
(. هرامش 2531 مهن ، لاس  ناریا ،  ) .تسا عونمم  نوناق 

.ج هحفص  راگیس ، اب  یشکرگید  یجیردت و  یشکدوخ  . 6

 . هرامش 16 مود ، لاس  تیبرت ، حالصا و  . 7

تسا شزرا  ّدض  راگیس 

و یمالـسا ، ياروش  سلجم  تابّوصم  یـضعب  و  تاـیناخد ، اـب  هزراـبم  زکارم  ّتیلاـعف  و  ثحب ، دروم  ياوتف  هب  هّجوت  اـب  هناتخبـشوخ 
هّیلقن لـیاسو  اـهامیپاوه و  اـهراطق و  رد  راگیـس  ندیـشک  ّتیعونمم  و  روشک ، دـیارج  یخرب  یمومع و  ياـه  هناـسر  ّرثؤـم  تاـغیلبت 
ناهنپ ار  دوخ  راگیس  ندیشک  ماگنه  دارفا  زا  يرایسب  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  هدمآرد  شزرا  ّدض  کی  تروص  هب  لمع  نیا  یمومع ،

.تشاد دهاوخ  راگیس  كرت  رد  يا  هظحالم  لباق  ریثأت  دبای ، شرتسگ  عوضوم  نیا  رگا  .دننک و  یم 

راگیس كرت  ّمهم  لماع  ود  یبهذم  تاداقتعا  تیوقت  قیوشت و 

هزرابم رانک  رد  تهج  نیدب  .تسا  ناسنا  یّقرت  تفرـشیپ و  لماع  مه  رانک  رد  ءاجر  فوخ و  یفنم ، تبثم و  هزرابم  ریـشبت ، راذـنإ و 
رثا یبهذـم  تاداقتعا  هک  ارچ  .دـش  لفاغ  دـیابن  اهیراگیـس  قیوشت  یبهذـم و  تاداـقتعا  تیوقت  ّمهم  لـماع  ود  زا  راگیـس ، اـب  یفنم 

: دینک هّجوت  هدیسر ، ام  تسد  هب  هطبار  نیمه  رد  هک  ییاه  لیمیا  زا  یکی  هب  هنومن  ناونع  هب  .دراد  راگیس  كرت  رد  یقیمع 

عماج هیقف  زا  تسا ، یمالـسا  ماکحا  هب  دقتعم  هک  يدرف  .دناد  یمن  ار  شردـق  یـسک  هک  دراد ، یّـصاخ  ّتیعقوم  ام  هعماج  رد  نید  »
راب نیدنچ  و  دوب ، يراگیس  تخس  هک  مسانش  یم  ار  يدرف  نم  الثم  .دهد  یم  نت  وا  ياواتف  هب  یتحار  هب  و  دنک ، یم  دیلقت  طئارـشلا 

«. درک كرت  ار  راگیس  هلـصافالب  دیدرک  مارح  ار  راگیـس  امـش  هک  ینامز  اّما  دشن ، ّقفوم  یلو  دنک ، كرت  ار  نآ  هک  درک  شالت  مه 
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میب و  دندوب ، راگیـس  راتفرگ  ًادیدش  هک  اه  ّتیـصخش  زا  يا  هّدع  .تسا  ّرثؤم  زاسراک و  زین  راگیـس  كرت  هب  قیوشت  هک  هنوگ  نامه 
هلیسو هب  دنوش ، ینیگنس  ياه  يرامیب  راچد  هک  تفر  یم  نآ 
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رارق مه  يا  هزیاج  راک  نیا  يارب  هل  مّظعم  یّتح  و  دندش ، راگیس  كرت  هب  قیوشت  هّلظ ) ّدم  ) يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح 
.دنتفرگ مه  ار  هزیاج  و  دندرک ، كرت  ار  راگیس  اهنآ  .داد 

راگیس میرحت  ياوتف  هدرتسگ  باتزاب  مود :  لصف 

همدقم

مولع هاگـشناد  یتشادـهب  نواعم  ياتفتـسا  هب  خـساپ  رد  یلاـعلا ) هّلظ  ّدـم  ) يزاریـش مراـکم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  هک  نآ  زا  سپ 
: هک دندومرف  دیکأت  زاریش  یکشزپ 

رد اوـتف  نیا  و  ( 1 «،) دـننک كرت  ار  نآ  دـیاب  نایالتبم  و  تسا ، مارح  نآ  ندیـشک  راگیـس ، ّمهم  ياهررـض  ندـش  یعطق  هب  هّجوت  اب  »
دیدج هّیرظن  نیا  زا  لابقتـسا  ینامداش و  زا  یکاح  ًابلاغ  هک  ییاه  لمعلا  سکع  دـش ، رـشتنم  یجراخ  یلخاد و  یهورگ  ياه  هناسر 

: دوش یم  هراشا  نآ  هنومن  دنچ  هب  هک  دش ، زاربا  دوب ، یهقف 

 . 25/6/1382 مج ، ماج  . 1

ناریا تایناخد  لامعتسا  اب  هزرابم  تّیعمج  ینادردق  فلا )

نمحرلا هللا  مسب  درک : ینادردق  یخیرات  ياوتف  نیا  هل و  مّظعم  زا  ریز  حرش  هب  يا  همان  ّیط  خیرات 29/1/83  رد  ( 1) روکذم ّتیعمج 
میرحت اب  هطبار  رد  یلاعترضح ، حیرص  فاّفش و  هناملاع ، هّیرظن  نوزفازور ، تاقیفوت  يوزرآ  تدارا و  ضرع  نمض  ًامارتحا  میحرلا 

مهارف ار  یمدرم  ّتیعمج  نیا  يانما  تأیه  هریدـم و  تأیه  ياضعا  یمامت  تیاضر  يدنـسرخ و  تابجوم  تایناخد ، لامعتـسا  قلطم 
دهاوخ راومه  نشور و  ییاهن  يزوریپ  هب  ندیـسر  ات  ار  ام  سّدـقم  هزراـبم  ریـسم  هک  تسا  يدـیما  هقراـب  یخیراـت  ياوتف  نیا  .دومن 

زا هدرک ، لیـصحت  هقبط  نایهاگـشناد و  هعماج  نایم  رد  هک  یلاعترـضح ، ياشگهار  رگنـشور و  تاّیرظن  يدیدرت  چیه  نودـب  .دومن 
دیما هب  .دومن  دهاوخ  ینازرا  ام  یمالسا  نهیم  هب  ار  شمارآ  طاشن و  یتمالـس و  ياه  هفوکـش  دیتسه ، رادروخرب  یّـصاخ  ّتیبوبحم 

رد ّتیعمج  نیا  .دوشن 1 . نشور  يراگیـس  زگره  ناریا ، روانهپ  روشک  رد  و  هتـسشن ، رمث  هب  هناـصلخم  ياـه  شـالت  نیا  هک  يزور 
نیرخآ زا  هدافتـسا  اب  ناهج ، ناریا و  رد  تاـیناخد  هیلع  يداـینب  يا و  هشیر  هزراـبم  نآ  یلـصا  فدـه  و  دـش ، سیـسأت  لاس 1359 

و اهدرواتسد ،
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اه و باتک  اه ، هّیعالّطا  اهرتسوپ ، قیرط  زا  مدرم  مومع  هب  یناسر  عالّطا  .تسا  تایناخد  لامعتسا  زا  یشان  ضراوع  اب  مدرم  ییانشآ 
دیلوت شهاک  ای  ّتیعونمم و  يارب  سلجم  تلود و  هب  ییاهداهنـشیپ  اه و  حرط  هئارا  و  دیارج ) امیـس و  ادص و   ) یهورگ ياه  هناسر 

(. هحفص 293 ناطرس ، هتکس ، راگیس ،  ) دشاب یم  ّتیعمج  نیا  فیاظو  رگید  زا  روشک ، رد  تایناخد 

قارع دود  نودب  یگدنز  تّیعمج  رّکشت  ب )

مّظعم هب  باطخ  يزیمآرّکشت  همان  یط  ق  یناثلا 1426 ه .  يدامج  رد  زین  قارع ، دود » نودب  یگدنز   » ّلک ریبد  نمؤملا ، اضردمحا 
ياه شالت  ساـپ  هب  و  مارتحا ، بدا و  تیاـهن  رد  ار  دوخ  رّکـشت  ریدـقت و  نیخدـت ) ـالب  هاـیح   ) ّتیعمج نیا  : » تسا هدروآ  نینچ  هل 
ياه نایز  اهررـض و  نایب  رد  يزاریـش  مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يـالاو  ياـه  هشیدـنا  یعاـمتجا و  یلوصا ، یهقف ، یملع ،

نآ جـیورت  ياتـسار  رد  یعون  هب  ای  دنتـسه ، نآ  هب  هدولآ  هک  یناسک  اب  هطبار  رد  مالـسا  نیبم  نید  هّیرظن  نییبت  و  تاـیناخد ، هدـیدپ 
درف و رب  تایناخد  يداصتقا  یحور و  یمـسج و  ياه  نایز  اهررـض و  نتخاس  نشور  رد  هک  یناسک  دروم  رد  ای  دـننک ، یم  ّتیلاـعف 

ریخ تهج  رد  هّیملع  ياه  هزوح  نید و  ياملع  همه  هب  لاعتم  دنوادخ  .دیامن  یم  نالعا  دـننک ، یم  یهاتوک  لهاست و  نید  هعماج و 
«. دهد قیفوت  اهنآ  يایند  نید و  روما  رد  نیملسم  حالص  و 

یبهذم ناربهر  زا  راگیس  یللملا  نیب  سناژآ  تساوخرد  ج )

ظفح يارب  ات  تساوخ  ناهج  ياهروشک  یبهذم  ناربهر  هّیلک  زا  تسا ، رقتـسم  ندنل  رد  هک  تمالـس ، راگیـس و  یللملا  نیب  سناژآ 
تمرح رد  يزاریـش  مراـکم  یمظعلا  هللا  هـیآ  ياوـتف  هباـشم  یتامادـقا  راگیـس ، راـکنا  لـباق  ریغ  ياـه  ناـیز  ربارب  رد  مدرم  یتمـالس 
نمجنا اـه و  ناـمزاس  و  یملع ، زکارم  هب  هّیهت و  ّبترم  روـط  هب  ار  يا  هماـنهام  روکذـم  سناژآ  ( 1) .دنهد ماجنا  تایناخد  لامعتـسا 
ربماتپس خیرات 11  رد  و  دراد ، مان  ( IATH  ) هراشا دروم  هیرشن  .دراد  یم  لاسرا  ناهج  رسارس  رد  تایناخد  لامعتـسا  اب  هزرابم  ياه 

.تسا هدرک  لقن  ار  تایناخد  میرحت  دنمشزرا  یبالقنا و  ياوتف  يدالیم   2003

.2/10/1382 باتزاب ، تیاس  . 1

! فراعتم ریغ  ياهشنکاو  د )

كرت هب  ّقفوم  ریگیپ ، رمتـسم و  یـشالت  نینهآ و  یتّمه  اب  و  هدومن ، مزج  ار  دوخ  مزع  راگیـس  تمرح  زا  عالّطا  زا  سپ  يدایز  دارفا 
.تسا هدوب  زاسراک  هللادـمح  هب  اوتف  نیا  داد  یم  ناشن  هک  دیـسر  هل  مّظعم  رتفد  هب  زین  يدایز  ياه  همان  اـهمایپ و  و  ( 1) .دنا هدش  نآ 

: دندومرف دارفا  نیا  زا  یکی  خساپ  رد  ناشیا  هک  دندشن ، لاحشوخ  اوتف  نیا  زا  هک  دندوب  يرامش  تشگنا  دارفا  اّما 

هّتبلا .دیـشاب  دارفا  نیا  ءزج  مه  امـش  میراودیما  دندرک ، ادـیپ  تاجن  گرم  يرامیب و  زا  اوتف  نیا  هب  لمع  رطاخ  هب  مدرم  زا  يرایـسب  »
«. تسین یتخس  راک  نیا  هک  دیراذگب ، رانک  ار  نآ  جیردت  هب  هکلب  دینک ، كرت  ار  راگیس  هبش  کی  تسین  مزال 

نیا قّـقحت  يارب  هلحرم  هد  خروم 19/4/82  يرهـشمه ، همانزور  رد  هلمج  زا  دراد ; دوجو  راگیـس  كرت  يارب  یتوافتم  ياـه  هار  . 1
ثحب نیا  هب  ناطرس » هتکـس ، راگیـس ،  » شباتک هحفـص 215  رد  زین  یمظاکروپ  یلعفطل  رتکد  .تسا  هدش  داهنـشیپ  نیریـش  يوزرآ 

، هتخادرپ مهم 
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.دنیامن هعلاطم  ار  روکذم  ياه  شور  راگیس  كرت  هب  نادنم  هقالع  .تسا  هدرک  داهنشیپ  راگیس  كرت  يارب  شور  هدزیس  و 

هعمج زامن  ياه  هبطخ  رد  راگیس  میرحت  دییأت  ه )

يزاریـش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  ياوتف  زا  لیلجت  اب  هعمج  زامن  مّود  هبطخ  رد  سراف ، ناتـسا  رد  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  يرئاح ، هللا  هیآ 
مراـکم یمظعلا  هللا  تیآ  مادـقا  نیا  يو  .دـننک  دـییأت  ار  اوـتف  نیا  تساوـخ  زین  اـّبطا  ناکـشزپ و  زا  تاـیناخد ، لامعتـسا  مـیرحت  رد 

، قارع گـنج  وکاـبنت و  مـیرحت  رد  مود  يزاریـش  يازریم  گرزب و  يزاریـش  يازریم  تاـیآ  تارـضح  ياواـتف  اـب  هارمه  ار  يزاریش 
ثحب ياج  چـیه  درب ، یم  نیب  زا  ار  ناسنا  تفارـش  هک  يزیچ  یعرـش  هلأسم  رد  تفگ : و  تسناد ، زاریـش  مدرم  يارب  یگرزب  راختفا 

هللا تیآ  مادـقا  نیا  میراودـیما  هک  تسا ، هعیـش  هقف  ییاـیوپ  و  هّیملع ، ياـه  هزوـح  ندوـب  هدـنز  رگناـیب  اوـتف  نیا  یفرط  زا  .تسین و 
ناتنادـجو تفارـش و  یتقو  تفگ : ناکـشزپ  ناصّـصختم و  نادنمـشناد ، هب  باطخ  يو  .دـشاب  اهاوتف  ریاس  رگزاغآ  مراـکم  یمظعلا 

زا ناشنادنزرف  رطاخ  هب  تساوخ  نیداتعم  زا  نینچمه  يو  .دـینک  لقتنم  مدرم  هب  و  هدرک ، اضما  ار  رواب  نآ  دـنک ، یم  رواب  ار  يزیچ 
(1) .دننک يراددوخ  رّدخم  داوم  راگیس و  لامعتسا 

: تسا هدمآ  نینچ  خّروم 1/8/82  زاریش  ربخ  همانزور  رد  و 

، درک رّکشت  ریدقت و  تایناخد  لامعتسا  میرحت  دروم  رد  يزاریش  مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  ياوتف  زا  مود  هبطخ  رد  زاریش  هعمج  ماما 
: تفگ و 

میرحت هب  تسد  سیلگنا  ناریا و  هلماـعم  ندز  مهرب  يارب  گرزب  يزاریـش  يازریم  .دیـسر  رفن  هس  هب  اـم  يزاریـش  يازریم  هرخـالاب  »
ام موس  يازریم  .تشادزاب و  تسکش  زا  ار  قارع  و  تشاد ، روضح  قارع  لالقتسا  گنج  رد  مود  يزاریش  يازریم  .دز و  وکابنت 
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ناشدوخ راموط  اب  هک  منک  یم  اعدتسا  ناکـشزپ  زا  نونکا  .دنا و  هداد  ییاشگراک  ياوتف  هک  تسا  يزاریـش  مراکم  یمظعلا  هللا  هیآ 
و تسا ، داهتجا  هّیملع و  ياه  هزوح  ندوب  هدـنز  زا  ناـشن  نیا  .درب  یم  نیب  زا  ار  اـه  ناـسنا  تفارـش  داـیتعا  .دـننک  دـییأت  ار  اوتف  نیا 

یم گرزب  ياملع  زا  نیدّلقم  دارفا و  يرود  بجوم  اواتف  نیا  دـنیوگ ، یم  یـضعب  .دـشاب  رگید  ياواتف  رگزاغآ  اوتف  نیا  میراودـیما 
«. دش دنهاوخ  لصّتم  نید  هب  يدایز  دارفا  دنوش ، رود  رفن  ود  یکی  رگا  .دوش و  یمن  لیلد  نیا  اّما  دوش ;

 . نابآ 82 لّوا  زاریش ، رصع  همانزور  . 1

راگیس میرحت  ياوتف  ناکشزپ و  و )

مالعا راگیس  میرحت  زا  ار  دوخ  عطاق  تیامح  سراف ، ناتسا  ناکشزپ  زاریـش و  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  دیتاسا  زا  نت  دصکی  زا  شیب 
: تسا هدمآ  هّلظّدم )  ) يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ردقیلاع  عجرم  هب  باطخ  نازیزع  نیا  همان  رد  .دندرک 

مود لّوا و  يازریم  فلـس ، ماـظع  عجارم  ياوتف  روآداـی  راگیـس ، لامعتـسا  قلطم  تمرح  صوصخ  رد  یلاـعبانج  ياـشگهار  ياوتف  »
ناکشزپ زاریش و  یکشزپ  مولع  هاگـشناد  دیتاسا  ام  .تسا  نارگرامعتـسا  اب  داهج  تایناخد و  میرحت  رد  امهیلع ) هللا  همحر   ) يزاریش

ریاس میراودـیما  .مییامن و  ریدـقت  هناشیدـنارود  مهم و  ياوتف  نیا  زا  میناد  یم  دوخ  هفیظو  سراـف ، ناتـسا  رد  لـغاش  ناصّـصختم  و 
، یـسانشراک تاّیرظن  ندرک  ظاحل  اب  و  ینامرد ، یتشادهب و  لئاسم  ریاس  و  هلأسم ، نیا  هب  دّدجم  یـشرگن  رد  زین  دیلقت  ماظع  عجارم 

«. میراتساوخ ناّنم  دزیا  هاگرد  زا  ار  دنمشزرا  دوجو  نآ  ياقب  .دنشاب  دوخ  فیلاکت  هب  لمع  رد  رضاح  لسن  ياشگهار 

نخس نیریش  رعاش  کی  هدورس  مه  نیا  ز )

تهج يزاریـش ، مراکم  یمظعلا  هّللا  هیآ  ترـضح  نامز ، دـهتجم  هیقف و  دنمـشناد ، لـضاف ، كراـبم  رـضحم  هب  مالـس  ضرع  نمض 
.ددرگ یم  میدقت  ریز  هدورس  رظن ، مالعا  یهاگآ و  بسک 

اناوت نیسحمالغ  هاشنامرک  زا 

 * زارفرـس يدرم  وت  نوچ  دراد  مالـسا » بتکم   » ماقم هاج و  تعفر و  لاـمک و  ّزع و  همه  يا   * ماـن کـین  هیقف  يا  مراـکم ، هّللا  تیآ 
مارم نآ  رب  ابحرم  عبط و  قوذ و  رب  نیرفآ  ناهج *  رد  دش  رـصحنم  هنومن » ریـسفت   » نتم مالک  هقف و  قذاح  یتیگ ، هب  لداع  لضاف و 
رهب دراد  هچ  نآ  یناد  کین  ماع  يور  تمحر  باب  نکاو  ياشگب و  هرِگ  نیا  دوب ***  لضعم  نیا  ّلح  نیگنس ، هتشگ  نونکا  هچنآ 

شفرصم ناهیقف  ياوتف  قبط  ررض ***  اه  ناسنا 
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هدنشک سب  مومس  نیا  مادک ؟ دشاب  ررض  سپ  ینایز ، نآ  درادن  رگ  یپ ***  ار ز  اهررض  سب  دراد  راگیـس »  » فرـصم مارح  دشاب 
یم نوزف ***  مجنا  زا  دـشاب  شتادـیاع  هک  نآ  ضرف  ( 1) مامتها لامک  اب  اـج  نآ  اـج و  نیا  دوش  یم  ارـش ***  عیب و  بش  زور و 

لُغ و نیا  ددنـسپ  یک  ملاس  لقع  ادـف ***  دزاس  دوخ  ناج  ناسنا  هک  اـت  دزراـین  یم  مادـم ! يراـمیب  گرم و  دراد  هچ  نآ  دزراـین 
هناـیلاس مادـم ؟ شعیزوـت  رهب  تلود  هتـشگ  رـضاح  هچ  زا  رـش ***  روـش و  رـس  اـت  ياـپ  دراد  هک  يزیچ  نـینچ  نـیا  ماد ؟ ریجنز و 

مان داد  دیاب  هچ  سپ  تمقن ، تسین  رگ  متس ، نیا  قیرط ***  نیا  زا  دنا  هدرم  نارازهدص 

نک دوخ  يأر  تلیـضفاب ! هیقف  يا  ماـیق ؟ اـت  ار  نآ  عنم  دـیامن  يروتـسد  هچ  اـی  داـسفلا *** ؟» ّما   » نیا وحم  رد  امـش  ياوتف  تسیچ 
رد رادیاپ و  تمالس  رد  لازیال ***  ِّیَح  هاگرد  زا  مهاوخ  ترمع  لوط  ماکداش ! ددرگ  هک  ای  هایسور و  ددرگ  هک  ره  راکشآ *** 

دورد و دص  تبانج  رب  متـسرف  یم  مالک ***  نیا  نونکا  زاغآ ، قح  مان  اب  منک  یم  اناوت  ياقآ  هب  هل  مّظعم  خـساپ  مادتـسم ! تداعس 
ران زا  يا  هلعش  ماد ! تسه  ناوید ، رهب  حالس و  دش  ناطیش  رهب  ررـض ***  دص  دراد  راگیـس »  » فرـصم یتفگ ، تسار  مالـس ! دص 

زا ناهج ***  رد  ثئابخلا » ّما   » نیا هب  ددنب  لد  هک  نآ  مانالاریخ ! بهذم  زا  نکن  کش  شداسف  رد  ّبر ***  رهق  زا  یشتآ  خزود ،
لکش هب  نیا  داسفلا *** » ّما   » هنب شمان  ْیِم »  » وچمه یهاوخب  رگ  ماخ ! تسه  تقیرط  رد  دشاب ، رود  تقیقح 
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ّصاخ و زا  دَُوب  نکمم  اطخ  مدآ  ینب  رب  تسا ***  هدرمـشب  شزیاج  ناگرزب  زا  یگرزب  رگ  ماج  هب  يرهز »  » یکی ناو  دـشاب  دود » »
يزیچ بلطم ، نیا  دهاش  . 1 مالّـسلاو ! یفاک ، تسه  تراشا  کی  ار  نالقاع  هلأسم ***  نیا  رد  دوب  تراشا  کی  متفگ  هچ  نآ  ماع !

، هتـشاد ناریا  رد  لاس  تسیب  تّدم  رد  ار  اکیرمآ  ياهراگیـس  زا  یکی  شخپ  یگدنیامن  هک  یـصخش  زا  ناتـسود  زا  یکی  هک  تسا 
: دینک هّجوت  .دنک  یم  لقن 

هدرک لیطعت  بشید  دابآرهم  هاگدورف  رد  راّیـس  شورف  راگیـس  نالف  ارچ  هک  دـندز  گنز  نم  هب  ییاـکیرمآ  تکرـش  زا  زور  کـی  »
و هدوب ، تسرد  دندوب ، هداد  اهنآ  هب  هک  یـشرازگ  هک  مدـش  هّجوتم  مدرک  قیقحت  نم  درک »؟ یمن  هضرع  نایرتشم  هب  راگیـس  و  دوب ،

.دوب هدرک  لیطعت  روکذم  نامز  رد  تشادن ، مه  تباث  یگدنیامن  هک  صخش  نآ 

رادشه لهچ  هتکن ، لهچ  : موس لصف 

راگیس تّیلوبقم  اب  هزرابم   1

هب داتعم  درف  هک  یلاح  رد  درادـن ، يراگیـس  دارفا  هب  يراک  یـسک  تسا ، لوبقم  ام  هعماج  رد  راگیـس  : » دـیوگ یم  سانـشراک  کی 
ّتیلوبقم رگا  میربب ، نیب  زا  ار  راگیـس  ّتیلوبقم  دـیاب  اـم  .دـنک  فرـصم  نیئوره  ناـبایخ  هچوک و  رد  دـناوت  یمن  یتحار  هب  نیئوره 

 . دادرم 82  7 ون ، سای  . 1 ( 1 «.) دوش یم  مک  نآ  هب  داتعم  دیشاب  نئمطم  میربب  نیب  زا  ار  راگیس 

! راگیس فیرعت   2

(2) .تساه ناسنا  ناطرس  یگدنریم و  یناهج  تراجت  راگیس ،

 . دادرم 82  13 ناهیک ، . 2

! دهاک یم  ناترمع  زا  هقیقد  راگیس 10  خن  ره   3

یم ناـسنا  رمع  لوط  زا  هقیقد  ًادودح 10  راگیـس  خن  ره  ندیـشک  هک  ارچ  دـنریم ; یم  رتدوز  لاس  طّسوتم 15  روط  هب  اه  يراـگیس 
(3) .دهاک

 . هحفص 110 ناطرس ، هتکس ، راگیس ، . 3

نادازون گرم  لماع  يراگیس  ناردام  ناردپ و   4

(1) .دنشاب یم  يراگیس  ناردام  ناردپ و  زا  دنریم  یم  یناهگان  روط  هب  هک  ینادازون  دصرد   70 شیرتا ، تشادهب  ترازو  رامآ  قبط 

 . هحفص 111 ناطرس ، هتکس ، راگیس ، . 1

گرم نیتوکین و  هطبار   5
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(2) .دوش ناسنا  گرم  بجوم  دناوت  یم  نیتوکین  مرگ  یلیم  .تسا 60  نیتوکین  مرگ  یلیم  مین  يواح  راگیس  خن  ره 

دادرم 1382.  14 ناهیک ، . 2

راگیس هب  نایالتبم  ّنس  شهاک   6

.دوش یم  عورش  ناتسریبد  ییامنهار و  هسردم  نینس  زا  هک  يوحن  هب  تسا ، هدمآ  نییاپ  ناریا  رد  عیاش  روط  هب  راگیـس  ندیـشک  ّنس 
ناناوجون يارب  رطخ  مالعا  نیا  دـنراذگب ، رانک  ار  نآ  دـنناوت  یمن  رگید  دنـشک  یم  راگیـس  راب  نیلّوا  يارب  هک  یناسک  دـصرد   85

(3) .تسا زیزع 

راگیس كرت  ياههار   7

فلتخم ياهرـشق  ندرک  هاگآ  يزاس و  گنهرف  زین  و  تاغیلبت ، زا  يریگولج  تایناخد ، لامعتـسا  اب  هزرابم  ياهراک  هار  نیرت  هداـس 
(4) .تسا راگیس  ندرک  دود  تاّرضم  هرابرد  ناناوجون  نالاهنون و  هّصاخ  مدرم ،

دادرم 1382.  15 ناهیک ، 3 و 4 . 

دنوش مدقشیپ  اهرتگرزب   8

لاس دنچ  رد  هناتخبـشوخ  .دنراذگب  رانک  ار  راگیـس  دیاب  اهرتگرزب  ادـتبا  دنـشکن ، راگیـس  ام  ناناوجون  ناکدوک و  میهاوخ  یم  رگا 
(1) .دوش یم  يراددوخ  تاغیلبت  اه و  ملیف  رد  ندیشک  راگیس  شیامن  زا  هک  هدش  هّجوت  هتکن  نیا  هب  ریخا 

راگیس فرصم  شهاک  رد  تاغیلبت  فرگش  رثا   9

زا اپورا  رسارس  رد  تایناخد  میقتسم  ریغ  میقتسم و  غیلبت  عون  ره  ّتیعونمم  صوصخ  رد  ار  دوخ  داهنشیپ  شیپ  لاس  اپورا 5  هّیداّحتا 
ّتیلاعف هب  عورـش  اکیرمآ  سیلگنا و  رد  راگیـس  كرت  ياه  کینیلک  شیپ  ههد  هس  دودح  .دناسر و  بیوصت  هب  يدالیم  لاس 2003 

(2) .دشاب یم  تایناخد  هدننک  فرصم  نادنورهش  نیب  رد  تایناخد  لامعتسا  يدصرد  شهاک 50  نونکات  مادقا  نیا  هجیتن  .دندرک 

دادرم 1382.  16 ناهیک ، 1 و 2 . 

« راگیس  » و لس »  » طابترا  10

رد دـنا  هدـش  التبم  لس  ضرم  هب  هک  ییاه  يراگیـس  مراهچ  هس  و  دـنک ، یم  فلت  ناـهج  حطـس  رد  ار  رفن  هنالاس 000/600/1  لس 
(3 !) دندش یمن  راچد  يرامیب  نیا  هب  دندیشک  یمن  راگیس  هک  یتروص 

 . رویرهش 1382  2 یمالسا ، يروهمج  . 3

تایناخد فرصم  شهاک  رد  اه  هناسر  شقن   11
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شزومآ ياه  همانرب  اه و  تایلام  شیازفا  لیبق  زا  ییاه  تیلاعف  دربشیپ  رد  تالخادـم  ریاس  اب  ماگمه  یهورگ  ياـه  هناـسر  ّتیلاـعف 
(1) .تسا ّرثؤم  تایناخد  فرصم  كرت  ای  فرصم و  شهاک  هنیمز  رد  یمومع 

 . دادرم 1382  26 يرهشمه ، . 1

! رفن هیناث 1  ره 8   12

(2) .دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  تایناخد  لامعتسا  ّتلع  هب  رفن  کی  هیناث  تشه  ره  تشادهب ، یناهج  نامزاس  تاقیقحت  قبط 

 . رویرهش 1382  19 تاعالّطا ، . 2

تایناخد زا  لصاح  يرامیب  هدراهچ   13

.اه نادند  داسف  .ییاونش 5  تاعیاض  .كورچ 4  نیچ و  .دیراورم 3  بآ  .اهوم 2  نداد  تسد  زا   1

.نادرم رد  یسنج  لولس  لکش  رییغت  .ناتشگنا 11  گنر  رییغت  .هدعم 10  مخز  .یبلق 9  ياه  يرامیب  .ناوختسا 8  یکوپ  .مزیفمآ 7   6
.رگرب يرامیب   12

(3) .اه ناطرس  عاونا  .فدصلا 14  ءاد   13

 . رویرهش 1382  9 تاعالّطا ، . 3

: دسرپ یم  ناهج  یتشادهب  لفاحم  زا  ربدوگ »  » 14

یم ضارتعا  اهنآ  ریم  گرم و  هب  تبسن  یّصاخ  تنوشخ  اب  ناهج  یتشادهب  زکارم  دنریمب ، ابو  ای  هبصح و  ّتلع  هب  رفن  دنچ  رگا  ارچ 
نیا هب  یتشادهب  زکرم  چیه  و  دـنریم ، یم  تایناخد  فرـصم  ّتلع  هب  يدایز  دادـعت  هنازور  رهـش  ره  تکلمم و  ره  رد  یلو  ...دـننک 

(1 (؟ تسین ضرتعم  حیحصان  شور 

تسین راگیس  ياهنایز  رکنم  سک  چیه   15

نیا رد  .دـش  ثحب  تاـیناخد  یّمـس  هدنـشک و  تارثا  هب  عجار  ناـهج  گرزب  روـشک  تکرـش 25  اب  یـسنارفنک  رد  لاـس 1970  رد 
(2) .دشن ناسنا  يارب  تایناخد  ءوس  تارثا  رکنم  ینارنخس  چیه  سنارفنک 

 . هحفص 23 و 28 ...و ،  یجیردت  یشکدوخ  1 و 2 . 

تشادهب تارابتعا  راگیس و  يداصتقا  ياهررض  تبسن   16

نودب ّتیلاعف  .تسا  روشک  نامرد  تشادـهب و  شخب  تارابتعا  ربارب  ود  زا  شیب  تایناخد  فرـصم  زا  یـشان  يداصتقا  هنایلاس  ررض 
(3) .دشاب یم  روآ  نایز  هعماج  يارب  روشک  رد  تایناخد  هدننک  دیلوت  گرزب  ياه  تکرش  لرتنک 
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 . دادرم 82  13 ناهیک ، . 3

ناریا رد  راگیس  تافلت  رامآ   17

(4) .دسر یم  رفن  رازه  هب 50  لاس  رد  و  رفن ، هنازور 140  ناریا  رد  يراگیس  دارفا  ریم  گرم و  دادعت 

هحفص 18. ناطرس ، هتکس ، راگیس ،  . 4

تایناخد لامعتسا  اب  یشکدوخ  توافت   18

: دیوگ یم  دلاب » باکاج   » یحیسم شیشک 

یـشکدوخ کی  نوتوت  هب  دایتعا  اـّما  تسا ، یناـهگان  گرم  کـی  یـشکدوخ  هک  تسا  نیا  رد  نوتوت  هب  داـیتعا  اـب  یـشکدوخ  قرف 
(1) .تسا یجیردت 

تایناخد فرصم  یگناوید و   19

(2) .تسا تباث  تّدم و  زارد  یگناوید  کی  نوتوت  فرصم  اّما  تسا ، تّدم  هاتوک  یگناوید  کی  قشع 

هحفص 25. ناطرس ، هتکس ، راگیس ، 1 و 2 . 

راگیس ضراوع  رثا  رب  ناکدوک  ریم  گرم و   20

نیب زا  راگیـس  دود  زا  یـشان  ضراوـع  ّتلع  هب  ناـهج  رد  كدوـک  نوـیلیم   250 دـبای ، همادا  بیترت  نیمه  هـب  راگیـس  فرـصم  رگا 
(3) .تفر دنهاوخ 

 . دادرم 82  9 تاعالّطا ، . 3

رمع شهاک  راگیس و   21

(4) .تسا يراگیس  ریغ  دارفا  زا  رتمک  لاس  ات 22  نیب 15  يراگیس  دارفا  رمع  رامآ ، ساسا  رب 

 . دادرم 82  13 ناهیک ، . 4

هیر ناطرس  يراگیس و  نانیشن  مه   22

(1) .دنراپس یم  ناج  و  هدش ، التبم  هیر  ناطرس  هب  يراگیس  دارفا  اب  ینیشنمه  رثا  رد  يراگیسریغ  درف  رازه  راهچ  هنالاس 

اپورا رد  اه  يراگیس  ریم  گرم و  رامآ   23
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ریغ دارفا  ار  اهنآ  زا  رفن   4000 دنراپس ، یم  ناج  تایناخد  لامعتسا  زا  یشان  ياه  يرامیب  رثا  رد  رفن  رازه  هنالاس 450  اپورا  رد  اهنت 
(2) .دننک یم  یگدنز  راک  طیحم  ای  لزنم  رد  يراگیس  دارفا  اب  هک  دنهد ، یم  لیکشت  يراگیس 

راگیس یلصا  ینابرق  یسّفنت ، هاگتسد   24

(3) .تسا یسّفنت  هاگتسد  رب  تایناخد  تارثا  نیرت  هدنشک  نیرتشیب و 

هیر ناطرس  راگیس و   25

رد اکیرمآ  هدّحتم  تالایا  رد  نز  رازه  و 50  درم ، رازه  زا 100  شیب  هلاس  ره  .تسا و  راگیس  هیر ، ناطرس  زورب  زا 90 % شیب  لماع 
(4) .دننک یم  توف  لاس  کی  تّدم  رد  اهنآ  رثکا  هک  هدومن ، هعجارم  هطوبرم  ياه  ناتسرامیب  هب  هیر  ناطرس  رثا 

 . هحفص 112 و 115 و 155 ناطرس ، هتکس ، راگیس ، 1 و 2 و 3 و 4 . 

ناناوج هب  يراگیس  کی  مایپ   26

: میوگب مهاوخ  یم  دنا  هتفرن  راگیس  فرط  هب  زونه  هک  یناناوج  هب  مراد  هبرجت  هک  یسک  ناونع  هب  نم 

هب ار  راگیـس  دود  هک  نیا  ات  دیوجب ، سمادآ  شمارآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دیناوت  یم  الـصا  .دیورن  راگیـس  فرط  هب  مسق  ادخ  هب  »
(1 !«.) دیرخب ناج 

! تسین یگرزب  هناشن  ندیشک  راگیس   27

اّما دنرادن ; رسالاباقآ  هب  جایتحا  و  دنا ، هدش  گرزب  هک  دننامهفب  نارگید  هب  ندیـشک  راگیـس  اب  دنهاوخ  یم  يراگیـس  ناناوج  رثکا 
(2) .تسین ندش  درم  هناشن  ندیشک  راگیس 

 . دادرم 82  7 ون ، سای  1 و 2 . 

رگید ياه  یگدولآ  راگیس و   28

(3) .دشاب زاس  هلأسم  و  رگید ، ياه  یگدولآ  بادرم  هب  يدورو  دناوت  یم  ندش  يراگیس 

: دوش یم  نازیزع  امش  میدقت  نآ  تیب  ود  هک  هدورس ، يراعشا  دروم  نیا  رد  الضف  زا  یکی 

تسا داصتقا  عضو  هدنبوک  تسا ***  دایتعا  هب  يرد  راگیس 

تسا داسف  شا  هویم  هک  تسا  یمخت  تسا ***  دالب  روشک و  رگناریو 

 . دادرم 82  13 ناهیک ،  . 3
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یتمالس نمشد  راگیس   29

تلفغ و تسد  اـب  ار  دوـخ  یتسردـنت  و  مینک ، یم  داـجیا  ناـمتایح  فـیرظ  هلاـه  رد  يا  هرفح  مینز ، یم  راگیـس  هب  هک  یکپ  ره  اـب 
(1) .مینک یم  غاد  هرقن  نامدوخ  یهاگآان 

 . دادرم 82  13 ناهیک ،  . 1

راگیس هب  یگدولآ  بسانمان و  ياهوگلا   30

یم راگیـس  اه  ملیف  رد  هک  دنا  هدوب  یناگراتـس  ّتیبوبحم  ترهـش و  ریثأت  تحت  دنا  هدـش  يراگیـس  ًادـعب  هک  یناکدوک  دـصرد   52
(2) .دنشک

ناناوجون نیب  رد  تایناخد  عویش   31

(3) .تسا هدیسر  دصرد  هب 46  هلاس  ات 15  ناناوجون 13  نیب  تایناخد  فرصم  عویش  نازیم  هقطنم  ياهروشک  یخرب  رد 

يراگیس نایوجشناد  رامآ   32

دودح نارتخد  رد  و  هدوب ، شیازفا  هب  ور  هاگشناد  رخآ  ات  لّوا  لاس  زا  نازیم  نیا  هک  دنتسه ، يراگیس  نارهت  نایوجشناد  دصرد   16
(4) .تسا هدش  ربارب   3

 . دادرم 82  9 تاعالطا ، 2 و 3 و 4 .

هدنیآ رد  اه  يراگیس  ریم  گرم و   33

(1 !) دش دهاوخ  ربارب  هس  هدنیآ  ههد  ود  لوط  رد  تایناخد  لامعتسا  زا  یشان  ریم  گرم و 

اه يراگیس  ناکدوک   34

(2 !) دنا هدیشک  راگیس  ددع  هنالاس 80  هک  تسا  نیا  لثم  دننک ، یم  یگدنز  يراگیس  دارفا  لزنم  رد  هک  یناکدوک 

 . دادرم 82  9 تاعالطا ، 1 و 2 . 

دود سّفنت  ضرعم  رد  ناکدوک   35

راگیـس یلیمحت  دود  هب  هدوـلآ  ياوـه  سّفنت  ضرعم  رد  اـیند ، ناـکدوک  زا  یمین  یتراـبع  هب  اـی  كدوـک ، نوـیلیم  هب 700  کـیدزن 
(3) .دنتسه

 . دادرم 82  13 ناهیک ،  . 3

ام رصع  رابگرم  هدیدپ  www.Ghaemiyeh.comراگیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


ناطرس راگیس و   36

، دنیآ یم  دوجو  هب  راگیس  فرـصم  زا  هک  ییاه  ناطرـس  درک : مالعا  دوخ  هرـشتنم  شرازگ  رد  ناطرـس  یللملا  نیب  تاقیقحت  زکرم 
، هیلک هدعم ، ياه  ناطرس  راگیس )  ) تایناخد لامعتسا  .تسا  هتخانش  یکـشزپ  ملع  نونکات  هک  دنتـسه  ییاه  ناطرـس  زا  رتارف  رایـسب 

راگیس هطبار  صوصخ  رد  ناهج  روشک  زا 12  قّقحم  طّسوت 29  هک  شرازگ  نیا  .دراد  یپ  رد  ار  نوخ  ناوختسا و  زغم  محر ، دبک ،
هب دنا ، هتشاد  راگیس  زا  هنالعفنم  هدافتسا  ای  و  دنا ، هدوب  راگیس  دود  ضرعم  رد  هک  يدارفا  دهد  یم  رادشه  زین  هدش ، هّیهت  ناطرس  اب 

(1) .دنا هدش  التبم  هیر  ناطرس 

 . دادرم 82  13 ناهیک ،  . 1

اه یقارع  هب  اه  ییاکیرمآ  لمعلاروتسد   37

(2 !) دینک رداص  ناریا  هب  هحلسا  راگیس و  یلکلا ، تابورشم  طقف 

 . رویرهش 1382  16 ناهیک ، . 2

راگیس هبدایتعاو  ، جاودزا ّنس  نتفر  الاب  38

ّنـس نتفر  ـالاب  دریگ ، رارق  یـسررب  دروم  مهم  لـیلد  کـی  ناونع  هب  دـیاب  اـّما  دوش ، یم  هّجوت  نآ  هب  رتـمک  ـالوصا  هک  رگید  لـماع 
، هاگـشناد هب  دورو  زا  ّتیمورحم  ریظن  یلماوع  راـنک  رد  دـناوت  یم  نارتـخد  ندوـب  ریذـپ  بیـسآ  لـیلد  هب  هلأـسم  نیا  .تسا  جاودزا 
تسرد و ریـسم  زا  فارحنا  ببـس  یفطاـع ، ياـه  تسب  نب  اـب  ههجاوـم  زین  و  هاگـشناد ، هـب  دورو  زا  سپ  تاراـظتنا  ندـشن  هدروآرب 

(1) .دشاب راگیس  اهنآ  سأر  رد  روآدایتعا و  ّداوم  يارب  درف  شیازفا 

 . رویرهش 1382  11 راربا ، . 1

دنق يرامیب  راگیس و   39

: دیوگ یم  اکیرمآ  رد  كود  هاگشناد  زا  یلخاد  ّبط  روسفرپ  ندراگ » نیو  یبز  میج  »

يدنق تباید  هب  التبم  صخش  رد  تایناخد  فرـصم  عنم  نیاربانب ، .دنک  یم  دیدشت  ار  دنق  يرامیب  بّرخم  تارثا  تایناخد  فرـصم  »
(2 «.) تسا تابجاو  زا 

 . هحفص 29 ...و ، یجیردت  یشکدوخ  . 2

! دشک یمن  راگیس  يزاسراگیس  تکرش  نیرتگرزب  سیئر   40

يراگیس ناهج ، رد  راگیس  هدنزاس  گرزب  تکرش  نیمود  وکابوت ، نکیرما  شیتیرب  تکرـش  هلاس  لماع 56  ریدم  نوتفارب » نیترام  »
(3 !) تسین
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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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