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هداوناخ نز و  ثحابم  تاّیلک  لوا : 63شخب 

63هراشا

نز عوضوم  هب  نتخادرپ  ترورض  لّوا : 65لصف 

هعماج ره  لئاسم  نیرت  یساسا  زا  نز  هلأسم ي  - 1-1-165

يزرو هشیدنا  رد  عّسوت  لباق  مهم و  هلأسم يا  نز ، هلأسم ي  - 1-1-265

نآ هب  یهّجوت  مک  هطساو ي  هب  یعطق  تراسخ  نز و  هلأسم ي  هداعلا  قوف  تّیمها  - 1-1-365

نز هب  تبسن  طلغ  شنیب  دوجو  اب  عیسو  حطس  رد  یقیقح و  يانعم  هب  يزاسزاب  ناکما  مدع  - 1-1-466

؛ نز دروم  رد  مالسا  رظن  هب  تبسن  یمالسا  عماوج  یهاتوک  - 1-1-566

ناسنا خیرات  تکرح  رد  اه  شقن  نیرت  ّرثؤم  نیرت و  راگدنام  نیرت ، فیرظ  نیرت ، ساّسح  اب  ام ؛ تیعمج  زا  یمین  هدنهد ي  لیکشت  ناوناب ؛ - 1-1-667

یخیرات هنیشیپ ي  مود : 69لصف 

مالسا روهظ  زا  لبق  - 1-2-169

تیلهاج نارود  رد  نانز  هب  يافج  ملظ و  . 1-1-2-169

تیرشب خیرات  رد  نانز  هاگیاج  هرابرد ي  طلغ  تارکفت  لیلحت و  تشادرب ، . 2-1-2-169

قباس ناهاشداپ  اه و  يروتارپما  رد  نانز  هب  تناها  هناشن ي  اهارسمرح ؛ . 3-1-2-170

ایند همه  رد  لکش  نیرتزیمآریقحت  نیرت و  تشز  رد  نانز  اب  هلماعم  هعماج و  رد  نانز  روضح  . 4-1-2-170

مالسا روهظ  زا  دعب  - 2-2-170

یعامتجا یسایس و  یساسا  ياه  هصرع  رد  نز  روضح  تیکلام و  تعیب ، قح  تیبثت  - 1-2-2-170

باجح ظفح  نادنزرف و  یمالسا  تیبرت  رانک  رد  مالسا ،  ردص  رد  مزر  ياه  نادیم  رد  رثؤم  روضح  - 2-2-2-171
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یملع يالاو  جرادم  هب  نانز  ندیسر  - 3-2-2-171

برغ رد  - 3-2-172

اپورا خیرات  رد  ییاپورا  عماوج  رد  نانز  قوقح  هب  تبسن  ضیعبت  عییضت و  - 1-3-2-172

متسیب نرق  لیاوا  ات  يرشب  قوقح  نیرت  یلّوا  زا  تیمورحم  - 2-3-2-172

هتشذگ نرق  مین  ات  يأر  قح  تیکلام و  ّقح  نتشادن  - 3-3-2-172

« نانز يدازآ   » هدیدپ ي ندش  حرطم  يارب  یلماع  نازرا ، راک  يورین  هب  جایتحا  دیدج و  عیانص  ندمآدوجو  هب  - 4-3-2-174

لبق لاس  دودح 150  زا  يرشب  تّفع  زا  نانز  جورخ  اشحف و  داسف ، هعاشا ي  ياتسار  رد  یتسینویهص  يزیر  همانرب  - 5-3-2-175

متسیب نرق  لئاوا  رد  راهم  یب  تیاهن و  یب  یسنج  طالتخا  بیجع و  باجح  فشک  - 6-3-2-175

لبق لاس  هاجنپ  دودح  زا  دنزرف  تیبرت  هداوناخ و  هب  یهّجوت  یب  - 7-3-2-175

هتشذگ لاس  دنچ  ات  هدرک  لیصحت  نانز  هب  یلیصحت  كردم  هئارا ي  مدع  - 8-3-2-176

( يولهپ نارود   ) بالقنا زا  لبق  - 4-2-176

نز تراهط  تسادق و  تمرح ، ندرب  نیب  زا  - 1-4-2-176

یباجح یب  يرابودنب و  یب  داسف ، جاور  رد  برغ  زا  نتفرگ  یشیپ  - 2-4-2-177

فرصم هلیسو ي  کی  هب  ندش  لیدبت  ییارگ و  فرصم  لّمجت و  تمس  هب  نانز  نداد  قوس  - 3-4-2-177

داسف بالجنم  رد  اه  نآ  ندرک  قرغ  هداوناخ و  فیفع  شوغآ  زا  نارتخد  نانز و  ندیشک  نوریب  - 4-4-2-178

درم نز و  نیب  هلصاف ي  فافع و  باجح و  ندرب  نیبزا  تکلمم و  یقالخا  ياه  هیاپ  ندرک  لزلزتم  - 5-4-2-179

وا ندرک  لوغشم  يرگ و  هولج  قیرط  زا  بذاک  تیصخش  نتخاس  هب  نانز  ندرک  راداو  ندناشک و  طاطحنا  هب  - 6-4-2-179

نوگانوگ ياه  طیحم  رد  نانز  راتفر  ششوپ و  ندوب  یمالسا  ّدض  - 7-4-2-180

یمالسا راقو  فافع و  اوقت ، نید ، نتشاذگ  رانک  تمیق  هب  ملع  يداو  رد  دورو  - 8-4-2-180

اه نآ  اب  یناسناریغ  دروخرب  رخسمت و  ءازهتسا ، هبّجحم و  ياه  مناخ  ندوب  دودعم  - 9-4-2-181

روشک تشونرس  هب  نانز  زا  يریثک  عمج  هقالع ي  مدع  یعامتجا و  لئاسم  زا  عالطا  مدع  يداوس ، یب  - 10-4-2-182

یمالسا نّدمت  مالسا و  رد  نز  موس : 83لصف 

نز تلزنم  هاگیاج و  - 1-3-183

یمالسا تارّرقم  ماکحا و  تیاعر  اب  یناسنا  توکلم  جوا  هیلاع و  بتارم  هب  كولس  ییاناوت  تیلباق و  - 1-1-3-183

طلغ یفارحنا و  هاگن  اب  هلباقم  نز و  هب  نداد  تیصخش  هعماج ، ّلک  يارب  نز  نتسنادوگلا  - 2-1-3-184

فیلکت ساسحا  هنانمؤم و  تّزع  اب  ایحو ، بجح  نتخیمآ  قیرطزا  نز ، هب  یشخب  تمظع  - 3-1-3-185
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يونعم لماکت  تیناسنا و  هنحص ي  رد  هتسجرب  ینآرق  ياه  هنومن  نانز ؛ - 4-1-3-185

نادرم هب  هّبشت  زا  زیهرپ  نز و  تلاصا  هب  يراذگشزرا  عماج و  هاگن  - 5-1-3-186

تفاطل تیساسح و  ییابیز ، تفارظ ، يوگلا  رهظم و  نز  - 6-1-3-186

هدنیآ ياه  لسن  هداوناخ و  نورد  ّرثؤم  یشقن  نتشاد  - 7-1-3-187

وا هب  دنزرف  يراذگتمدخ  رد  درم  رب  نز  حیجرت  - 8-1-3-187

وا ضحم  عبات  هن  درم  یگدنز  کیرش  نز  - 9-1-3-187

یناسنا تاجرد  يونعم و  تاماقم  هب  ندیسر  رد  درم  اب  نز  يربارب  - 10-1-3-188

يونعم یسایس و  يرکف و  دشر  يالعا  ّدح  هب  نانز  ندیسر  موزل  - 11-1-3-189

درم نز و  نایم  تلادع  تیاعر  قوقح و  يربارب  - 12-1-3-189

یعامتجا ماظن  هعومجم ي  یمالسا و  هعماج ي  تفرشیپ  هرادا و  ظفح ، رد  نادرم  نانز و  يربارب  - 13-1-3-190

نز یعقاو  میرکت  - 14-1-3-190

ینمادکاپ تّفع و  قیمع ، نامیا  هنانز ، تّوق  طاقن  رب  هیکت  اب  درف ، هب  رصحنم  ياه  شقن  يافیا  ییاناوت  - 15-1-3-190

یسایس یعامتجا و  فیاظو  اب  يدرف  يدابع و  فیاظو  نتشادن  تافانم  - 16-1-3-191

نز ریقحت  يارب  یلماع  نانارسوه ، سوه  اهدرم و  مشچ  بلج  - 17-1-3-191

دوخ یقیقح  هاگیاج  رد  نز  ندادرارق  نز ؛ هب  ملظ  زا  رّفنت  - 18-1-3-191

درم طسوت  هنالهاج  ياه  تردق  لامِعا  يور و  هدایز  یفن  - 19-1-3-192

نانز يداصتقا  لالقتسا  زا  تیامح  - 20-1-3-193

رسمه باختنا  رد  نانز  يدازآ  - 21-1-3-193

یناریا یمالسا -  نز  - 2-3-193

اه یگژیو  - 1-2-3-193

.دنیب یم  تسا ، نآ  جوا  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  هک  هّلق يا  هنماد ي  رد  ار  دوخ  ناملسم  یناریا  نز  - 1-1-2-3-193

نادرم اب  ترشاعم  طالتخا و  یگنهرب ، زا  زیهرپ  دوخ و  نأش  نتشاد  زیزع  - 2-1-2-3-194

تسایس ملع و  نادیم  رد  روضح  اب  هارمه  باجح  نید و  ظفح  رد  ناملسم ؛  نز  تمظع  - 3-1-2-3-194

نآ هار  رد  يراکادف  فده و  تسرد  صیخشت  - 4-1-2-3-195

یفسلف یهقف و  یملع ، یلاع  تاماقم  هب  لوصو  - 5-1-2-3-195

اهراک نیرتهب  باختنا  اه و  تیعقوم  كرد  رد  يرایشوه  تسرد ، مهف  رد  مالّسلاامهیلع ) ) يربک بنیز  ارهز و  همطاف ي  زا  يریگوگلا  - 6-1-2-3-196
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اه یبرغ  یصخش  یسایس و  دصاقم  رابتراسا و  رگناریو و  ياه  تسایس  ربارب  رد  ندشن  میلست  - 7-1-2-3-196

یناهج هعماج  رد  ریثأت  - 2-2-3-196

لمع رد  ایند  نانز  هب  ملع ، لیصحت  اب  یمالسا  نیزاوم  لماک  تیاعر  نتشادن  تافانم  میهفت  - 1-2-2-3-196

یناریا ناملسم  نز  زا  تیعبت  هب  ناهج  رد  باجح  شرتسگ  یناریا و  نانز  باجح  ندش  وگلا  - 2-2-2-3-197

یناریا هعماج ي  یمالسا و  عماوج  رد  صقاون  تالکشم و  - 3-3-198

یمالسا عماوج  رگید  ناریا و  رد  ناملسم ، نز  تلاسر  شقن و  ِتخانش  هب  تبسن  یهاتوک  - 1-3-3-198

نز نأش  هاگیاج و  هنیمز ي  رد  یمالسا  عماوج  نهذ  رد  ِیبرغ  طلغ  ياه  گنهرف  اهرواب و  خوسر  - 2-3-3-199

نادرم لباقم  رد  شیامن  شیارآ و  رد  طارفا  یبلط و  هزات  ییارگدم ، ییارگ ، لّمجت  تمس  هب  شیارگ  - 3-3-3-199

یمالسا عماوج  رگید  ام و  هعماج ي  رد  درم  نز و  یگداوناخ  تاطابترا  رد  یتلادع  یب  - 4-3-3-1100

روشک قطانم  زا  یضعب  رد  نز  تمارک  تمرح و  مارتحا ، تیاعر  مدع  - 5-3-3-1101

تارادا لخاد  رد  نانز  بسانم  راتفر  ششوپ و  تیاعر  مدع  - 6-3-3-1101

یناریا هعماج ي  یمالسا و  عماوج  يارب  ییاهراکهار  - 4-3-1102

نآ میهافم  كرد  نآرق و  اب  نانز  سنا  - 1-4-3-1102

مالسا رظن  یحو و  مایپ  یهلا و  ّلح  هار  غارس  هب  نتفر  - 2-4-3-1102

...تسا شمارآ  هنیکس و  سنا و  هیام ي  تسا ؛ هداوناخ  دارفا  عمج  عمش  نز ]  ] مالسا رظن  رد  نز  تمارک  شزرا و  ینیبزاب  ییوگزاب و  یسیونزاب ، - 3-4-3-1102

مالسا رظن  نییبت  نیناوق و  حالصا  یقالخا ،» يونعم و  ظاحل  زا  نانز  دشر  موزل   » رکف جیورت  - 4-4-3-1103

نآ نایب  ءاقلا و  و  (س ) ارهز همطاف  لئاضف  اب  نآ  حالصا  نانز و  یقالخا  یتفرعم و  ياهألخ  نتفای  - 5-4-3-1103

یمالسا قالخا  نوناق و  رد  درم  نز و  دروخرب  تیفیک  نییبت  - 6-4-3-1104

مالسا هتساوخ ي  قّقحت  يارب  مزال  ییارجا  تنامض  ینوناق و  هناوتشپ ي  یحاّرط  - 7-4-3-1104

نز هب  ملظ  زا  يریگولج  يارب  تخس  نیناوق  ندادرارق  نیناوق و  حالصا  - 8-4-3-1104

نانز هرابرد ي  یتلادع  یب  زا  يریگولج  يارب  نادرم  بیذهت  تحیصن و  - 9-4-3-1105

یمالسا ياهراک  اه و  ثحب  هئارا ي  اب  یناریا  نز  نهذ  زا  یبرغ  طلغ  ياهرواب  ندودز  - 10-4-3-1105

ناشعضاوم حالصا  يارب  اه  نآ  زا  يراکبلط  هکلب  برغ  عضوم  هب  تبسن  ندشن  لعفنم  - 11-4-3-1106

دیلقت ِفرِص  هن  نارگید و  تاّیبرجت  زا  هنادنمدرخ  هدافتسا ي  - 12-4-3-1106

یمالسا شور  اب  تارادا ؛ رد  نانز  ششوپ  درم و  نز و  راتفر  حالصا  لابق  رد  تیلوئسم  - 13-4-3-1107

برغ طسوت  هدش ي  لیمحت  ِفارسا  ییارگ و  فرصم  زا  زیهرپ  - 14-4-3-1107

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 344زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


يّدام نّدمت  برغ و  رد  نز  مراهچ : 109لصف 

نز هاگیاج  تلزنم و  - 1-4-1109

مود هجرد ي  يدوجوم  - 1-1-4-1109

یبرغ گنهرف  رد  اه  نآ  رب  نادرم  يَرورس  نانز و  یعبت  تّیوه  - 2-1-4-1109

درم رد  يرشب  ياه  تلصخ  نیرت  يّدام  نیرت و  یکاخ  زا  یکی  هدننک ي  عابشا  - 3-1-4-1110

ییارگ فرصم  ییارگدم و  جاور  سنج و  ود  نیب  یسنج  لئاسم  ندادرارق  هبعلم  - 5-1-4-1111

یمور یناتساب و  يوگلا  زا  هتساخرب  زورما  یبرغ  نز  يوگلا  - 6-1-4-1111

درم نز و  طباور  رد  ینکش  زرم  يانعم  هب  یسنج  يدازآ  - 7-1-4-1112

نز هب  زیمآ  تناها  يرازبا و  طلغ و  هاگن  - 8-1-4-1113

يدام نّدمت  برغ و  رد  نز  تالکشم  - 2-4-1113

برغ رد  زیگنا  ترفن  تشز و  ياه  هّیلب  زا  یکی  ناونع  هب  نانز  نتشک  - 1-2-4-1113

ینامسج نوگانوگ  ياهراشف  نانز و  یحور  رازآ  - 2-2-4-1114

نانز قاچاق  تراجت و  - 3-2-4-1114

یبرغ نادرم  هیحان ي  زا  نانز  هب  تبسن  يّدعت  ضّرعت و  متس ، - 4-2-4-1114

برغ رد  نانز  تّفع  هب  نادرم  زواجت  يّدعت و  - 5-2-4-1115

نارگید طسوت  نز  ندش  ریقحت  - 6-2-4-1116

هعماج رد  تیصخش  ندرک  ادیپ  يارب  یسنج  ياه  تیباذج  زا  نانز  هدافتسا  - 7-2-4-1116

مدرم ءارآ  يدازآ و  یسارکومد ، هب  ییاپورا  ياهروشک  ِنتشاذگن  مارتحاو  باجح  تیعونمم  - 8-2-4-1116

نانز لابق  رد  يدام  نّدمت  برغ و  درکلمع  دقن  - 3-4-1117

یبرغ فیعض  رایسب  قطنم  - 1-3-4-1117

دندش رادیب  باوخ  زا  رید  نز  هلأسم ي  رد  - 2-3-4-1117

نز سنج  اب  دروخرب  یگنوگچ  نز و  تعیبط  تخانش  هنیمز ي  رد  طیرفت  طارفا و  - 3-3-4-1117

نز هب  ملظ  زا  يریگولج  رد  اه  یبرغ  ینهذ  ياه  هتفاب  اهراعش و  ییاناوت  مدع  - 4-3-4-1118

یصخش عفانم  نازرا و  رگراک  هب  زاین  تّلع  هب  نانز  هب  تیکلام  قح  نداد  - 5-3-4-1118

یناسنا لیاضف  هریاد ي  زا  تیناسنا  جورخ  اه و  ناسنا  داسف  يارب  درمو ؛ نز  طرشودیق  یب  طالتخاو  یگنهرب  گنهرف  - 6-3-4-1118

تسینویهص نادنمشیدنا  ياه  لکتورپ  زا  هتفرگرب  هعماج ، رد  نز  نأش  هب  تبسن  یمهف  جک  طلغ و  هاگن  - 7-3-4-1119
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یتاغیلبت يداصتقا و  یسایس و  لئاسم  عاعشلا  تحت  یناسنا  میهافم  نداد  رارق  - 8-3-4-1120

دوخدصاقم دربشیپ  يارب  نانز  زا  هدافتسا  ءوس  - 9-3-4-1120

نز يارب  زیمآ  تناها  طلغ و  هاگیاج  تیبثت  يارب  دربهار  تسایس و  کی  دوجو  - 10-3-4-1121

لاذتبا يرابودنب و  یب  تمس  هب  نداد  قوس  قیرط  زا  نز  هب  برغ  تنایخ  - 11-3-4-1122

یبرغ نانز  هب  طحنم  ياهوگلا  هئارا ي  - 12-3-4-1122

« نز يدازآ   » ناونع تحت  نز  هب  هقباس  یب  هبناج و  همه  متس  ملظ و  - 13-3-4-1122

يرامعتسا ياه  هاگتسد  اه و  تسینویهص  هطساو ي  هب  وا  شزرا  نداد  لزنت  نز و  قوقح  هب  زواجت  - 14-3-4-1123

ینامسج نوگانوگ  ياهراشف  یحور و  ياه  رازآ  ریقحت ، نیع  رد  وا ،- زا  ذّذلت  يانعم  هب  برغ -  رد  نز  هب  مارتحا  - 15-3-4-1123

هعماج رد  مظن  یب  نوناق و  یب  یسنج  ياه  يور  هدایز  شتآ  نتخورفارب  - 16-3-4-1124

یسنج يدازآ  جیورت  قیرط  زا  نز  هب  ملظ  - 17-3-4-1124

یسنج لئاسم  رد  هنارد  هدرپ  تاّیبدا  نز و  هب  يرازبا  هاگن  ببس  هب  ییارگ  سنجمه  هب  ءالتبا  - 18-3-4-1124

نز هب  یمارتحا  یب  يرد و  هدرپ  تهج  رد  یباجح  یب  ندرک  يرابجا  - 19-3-4-1125

نز هن  تسا  درم  يدازآ  يارب  يدازآ ، مسا  هب  شیارآ  هب  نانز  توعد  - 20-3-4-1125

نز تیصخش  زا  تاوهش  تاّذل و  ِيزاسادج  رد  یناوتان  - 21-3-4-1126

يرگ هولج  هطساو ي  هب  نز  ریقحت  - 22-3-4-1127

یساملپید هصرع ي  رد  روضح  دوجو  اب  نز  ریقحت  ندشن  ناربج  - 23-3-4-1127

نز ترطف  یهلا و  ياه  تّنسرب  هیکت  نودب  تلاهج و  رب  ینتبم  قطنم ، یب  یتکرح  نانز ، زا  عافد  تضهن  - 24-3-4-1127

نز هب  تبسن  درم  یسنج  نشخ  تابلاطم  تنوشخ و  دوجو  - 25-3-4-1128

يّدام نّدمت  برغ و  ربارب  رد  یمالسا  يروهمج  عضوم  - 4-4-1128

دوش هدیشک  شلاچ  هب  ناهج  یمومع  راکفا  لباقم  رد  یلمع ، يرظن و  ظاحل  هب  دیاب  برغ  - 1-4-4-1128

یبرغ هناملاظ ي  هلداعمان ي  یبرغ و  هاگن  هب  هلماجم  چیه  نودب  حیرص و  ضارتعا  - 2-4-4-1128

یللملا نیب  نایوگروز  اب  هلباقم  رد  یمجاهت  عضوم  هّیحور و  - 3-4-4-1129

میراکبلط نز  ریقحت  ملظ و  هلأسم ي  رد  برغ  زا  - 4-4-4-1130

ًاصوصخ نز  ًامومع و  تیرشب  هب  برغ  تنایخ  - 5-4-4-1131

یبرغ عماوج  اب  طبترم  راکهار  - 5-4-1131

یمالسا تارظن  اب  نآ  ندرک  هجاوم  نز و  هلأسم ي  رد  برغ  لطاب  طلغ و  ياهرظن  هطقن  حیحصت  - 1-5-4-1131
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طیرفت طارفا و  نودب  مالسا  ياه  هاگدید  هئارا ي  كرد و  - 2-5-4-1131

ندید لماکتم  الاو و  یناسنا  ار  وا  نز و  هب  تبسن  هاگن  رییغت  - 3-5-4-1132

نادرم بیذهت  نوناق و  قالخا و  هیاس ي  رد  نانز  تیمولظم  زا  يریگولج  - 4-5-4-1132

يدرف ِدعُب  رد  نز  يامیس  مود : 133شخب 

133هراشا

اه نآ  ياه  یگژیو  یمالسا و  ینآرق - ياهوگلا  لّوا : 135لصف 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترضح  - 1-1-2135

وگلا تّیمها  هاگیاج و  - 1-1-1-2135

ناملسم ریغ  مدرم  یّتح  ناملسم و  نمؤم و  رویغ ، نانز  نادرم و  همه ي  يارب  ییوگلا  - 1-1-1-1-2135

اه لسن  همه ي  خیرات و  لوط  رد  نانز  يوگلا  لماک و  ناسنا  هنومن ي  - 2-1-1-1-2136

وگلا ياه  یگژیو  - 2-1-1-2137

نآ هب  یبایهار  يارب  ملاع  نانز  همه ي  توعد  و  يونعم ، تاماقم  جوا  هب  ندیسر  - 1-2-1-1-2137

یسایس يداهج و  فیاظو  اب  يدرف  يدابع و  فیاظو  نایم  عمج  - 2-2-1-1-2138

هناخ تیریدم  هنادهاز و  یگدنز  تفرعم و  ملع و  نایم  عمج  - 3-2-1-1-2140

شقن يافیا  یعامتجا و  یسایس  ثداوح  همه ي  زکرم  رد  روضح  - 4-2-1-1-2140

دوخ ینوماریپ  لئاسم  هب  تبسن  عیرس ، طاشن  ساسحا  تیلؤسم و  ساسحا  - 5-2-1-1-2141

خسار مزع  يراکادف و  تشذگ و  يوق و  هدارا ي  - 6-2-1-1-2141

رابکتسا ملظ و  يایند  زا  ندیسرتن  قح و  قاقحا  تهج  رد  شالت  - 7-2-1-1-2142

ادخ هار  رد  يراکادف  نامورحم و  هب  کمک  ارقف ، هب  تبسن  راثیا  ادخ ، تدابع  تهج  رد  شالت  - 8-2-1-1-2142

یبالقنا شالت  داهج و  رانک  رد  تیونعم  تیدوبع و  - 9-2-1-1-2143

یگدنز تخس  طیارش  رد  نامیا  تیوقت  يزاسدوخ و  نیع  رد  ردپ  تیاضر  بلج  يرادرهوش و  نادنزرف , حیحص  تیبرت  - 10-2-1-1-2144

یگنازرف تمکح و  زا  ندوب  رادروخرب  نیع  رد  یهلا  فادها  هب  ندیسر  يارب  داهج  تیالو و  زا  عافد  نادنمتسم ، هب  ناسحا  - 11-2-1-1-2146

اه یتخس  رقف و  ربارب  رد  ربص  - 12-2-1-1-2147

هداس هیزهج يا  ندوب  اراد  يویند و  تالّمجت  زا  يرود  - 13-2-1-1-2147

يرهاظ ِياوتحم  یب  ِتافیرشت  زا  هناگیب  ِیهلا  يونعم و  جاودزا  - 14-2-1-1-2148

ندرکاعد رد  نارگید  نتشاد  مّدقم  - 15-2-1-1-2149
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اهراک نیرتهب  باختنا  اهتیعقوم و  كرد  رد  يرایشوه  تسرد , مهف  زا  يرادروخرب  - 16-2-1-1-2150

( اهیلع هللا  مالس   ) يربک بنیز  ترضح  - 2-1-2150

وگلا تّیمها  هاگیاج و  - 1-2-1-2150

ناملسم درم  نز و  لباقم  رد  هدنز  هشیمه  يوگلا  - 1-1-2-1-2150

خیرات يارب  ییوگلا  - 2-1-2-1-2150

وگلا ياه  یگژیو  - 2-2-1-2151

هبناج همه  یتیصخش  نتشاد  - 1-2-2-1-2151

یهلا فیلکت  هب  لمع  یسانش و  تیعقوم  - 2-2-2-1-2152

ماما زا  تیامح  تریصب و  نتشاد  - 3-2-2-1-2152

اه تفرعم  نیرت  یفاص  اه و  ملع  نیرتالاب  نتشاد  - 4-2-2-1-2152

تالکشم اه و  یتخس  جوا  رد  لاعتم  يادخ  هب  یگتسبلد  طابترا و  موادت  - 5-2-2-1-2152

یخیرات ثداوح  نتم  رد  ریثأت  - 6-2-2-1-2153

حور يراوتسا  اب  نابز  تحارص  یفطاعروش و  تعاجش ، تردق و  تناتم ، لقع و  نایم  عمج  - 7-2-2-1-2154

ناملاظ لباقم  رد  یگداتسیا  يولع و  يوبن و  بالقنا  یسانش  بیسآ  - 8-2-2-1-2154

ناشیا هنانز ي  تمظع  لباقم  رد  گرزب  ثداوح  نانمشد و  ندش  زیچان  ریقح و  - 9-2-2-1-2155

تالکشم بئاصم و  لباقم  رد  ریظن  یب  لّمحت  یگداتسیا و  میظع و  ربص  - 10-2-2-1-2156

نشور حیرص و  نابز  تفرعم و  نامیا و  اب  هنانز  هفطاع ي  ندرک  هارمه  - 11-2-2-1-2157

( اهیلع هللا  مالس  ) يربک هنیکس  ترضح  - 3-1-2157

وگلا ياه  یگژیو  - 1-3-1-2157

شناد تفرعم و  لعشم  - 1-1-3-1-2157

( اهیلع هللا  مالس  ) میرم ترضح  - 4-1-2158

وگلا تّیمها  هاگیاج و  - 1-4-1-2158

نانمؤم يارب  ینآرق  لَثَم  هنومن و  - 1-1-4-1-2158

وگلا ياه  یگژیو  - 2-4-1-2158

اوران ياه  تمهت  لباقم  رد  یگداتسیا  - 1-2-4-1-2158

ینمادکاپ تّفع و  ظفح  - 2-2-4-1-2159
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نوعرف رسمه  هیسآ  - 5-1-2160

وگلا تّیمها  هاگیاج و  - 1-5-1-2160

نانمؤم يارب  ینآرق  لثم  هنومن و  - 1-1-5-1-2160

اه یگژیو  - 2-5-1-2160

نوعرف ياه  یهارمگ  ربارب  رد  ندشن  میلست  یبلط و  لالقتسا  هّیحور ي  ظفح  اب  قح  هار  باختنا  - 1-2-5-1-2160

ادخ هب  نامیا  هار  رد  يرهاظ  تّزع  هافر و  زا  يرادروخرب  نیع  رد  يویند  ياه  هتساوخ  تالّمجت و  نداهن  رانک  - 2-2-5-1-2161

یهلا یبن يا  هدنهد  شرورپ  - 3-2-5-1-2161

وا يرای  هنامز و  ربمایپ  هب  نامیا  - 4-2-5-1-2162

اه نآ  ياه  یگژیو  طحنم و  ياهوگلا  مود : 163لصف 

نآرق رد  طحنم  ياهوگلا  تخانش  - 1-2-2163

طحنم ياهوگلا  ياه  یگژیو  - 2-2-2164

طلغ تهج  رد  تکرح  يراتفر و  جک  - 1-2-2-2164

يداقتعا تنایخ  دنوادخ و  ياه  تمعن  نارفک  - 2-2-2-2164

رسمه هب  تنایخ  - 3-2-2-2164

يدرف دعُب  رد  نز  فیاظو  موس : 167لصف 

دوصقم هب  ِندیسر  تسرد و  هار  ندومیپ  يارب  يراکزیهرپ  اوقت و  بسک  - 1-3-2167

یگدنز رد  نآرق  مّسجت  نآرق و  اب  ندش  نیجَع  - 2-3-2167

هنانز تایصوصخو  تّیوه  ظفح  نیع  رد  یعامتجا  یسایس و  ياه  هصرعو  يونعم  ياه  شزرا  نادیم  رد  يورشیپ  - 3-3-2168

ندوب نز  تمظع  كرد  دوخ و  شقن  نتفای  - 4-3-2168

فراعم تامولعم و  بسک  یهاگآ و  هعلاطم ، ملع ، تفرعم ، تمس  هب  تکرح  هلأسم ي  هب  نداد  تّیمها  - 5-3-2169

فلتخم ياه  هتشر  رد  صصخت  ملع و  بسک  - 6-3-2169

اه نآ  رگ  ناریو  ياه  تسایس  ربارب  رد  ندشن  میلستو  یبرغ  رگ  هابت  گنهرف  زا  ندش  اهر  يارب  تدهاجم  - 7-3-2169

يونعم يزاسدوخ  - 8-3-2170

مرحمان لباقم  رد  عوضخ  مدع  رّبکت و  - 9-3-2170

یمالسا گنهرف  مکحتسم  راصحزا  تظفاحمو  ندشن  نارگید  تسد  هبعلم ي  یسنجو  یناوهش  لئاسم  رد  - 10-3-2170

نمشد هتخاس ي  هنوگ ي  ماد  ياهدم  شزرا و  مک  تالّمجتو  تالآرویز  نتسناد  گننو  ییانتعا  یب  - 11-3-2171
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یبالقنا ریغ  ياه  لّمجت  فرصم و  هب  تشگزاب  مدع  مکحم و  نیتم و  ياه  ماگ  نتشادرب  - 12-3-2171

درم نز و  نایم  ياه  توافت  اه و  يربارب  مراهچ : 173لصف 

اه يربارب  - 1-4-2173

تیرشب هّلق ي  جوا  هب  ندیسر  یناسنا و  تالامک  یعقاو و  ياه  شزرا  رد  - 1-1-4-2173

یناسنا تاجرد  يونعم و  یلاع  تاماقم  هب  ندیسر  رد  - 2-1-4-2174

یگدنز روما  هب  طوبرم  قوقح  رد  - 3-1-4-2175

اه نامرآ  تمس  هب  تکرح  رد  - 4-1-4-2176

ناهج نیا  هرادا ي  یعامتجا و  یملع و  ياه  تفرشیپ  هنیمز ي  رد  - 5-1-4-2176

یعامتجا نوگانوگ  ياه  تیلاّعف  هصرع ي  رد  - 6-1-4-2176

بالقنا بحاص  هدنرادهگن و  ناونع  هب  - 7-1-4-2177

یمالسا هعماج ي  تفرشیپ  هرادا و  رد  - 8-1-4-2177

يدیلک ياه  تیریدم  اه و  تیلؤسم  شریذپ  رد  - 9-1-4-2178

روشک یگدنزاس  تهج  رد  ادخ  هار  رد  شالت  تکرح و  - 10-1-4-2178

سومان ظفح  تماقتسا و  ربص و  نامیا و  رد  - 11-1-4-2178

ملع لیصحت  هنیمز ي  رد  - 12-1-4-2178

اه توافت  - 2-4-2179

دامتعا اکّتا و  رهظم  درم  تیساّسح ، تفاطل و  تفارظ ، يوگلا  نز  - 1-2-4-2179

قوقح هن  ماکحا  رد  توافت  - 2-2-4-2179

هعماج رد  نز  درف  هب  رصحنم  شقن  ءافیا  يارب  یلماع  ینمادکاپو  نامیااب  هارمه  هنانز  تاساسحا  تّبحم و  ندوب  نامأوت  - 3-2-4-2180

نانز رد  طاطحنا  لماوع  مجنپ : 181لصف 

رذگدوز ياه  سوه  اه و  ینارذگشوخ  ربارب  رد  ندش  میلست  - 1-5-2181

هناخ طیحم  زا  نوریب  باجح  ظافح و  ندرکن  تیاعر  - 2-5-2181

یناسنا رهوگ  زا  يرود  یقالخا و  لاذتبا  هب  ندش  راتفرگ  - 3-5-2182

یطارفا هدوهیب و  ياه  شیارآ  ییارگ و  لّمجت  ییارگ , فرصم  ییارگدم , تمس  هب  شیارگ  - 4-5-2182

دوخ يارب  بذاک  تیصخش  نتخاس  يرگ و  هولج  - 5-5-2184

درم نز و  طباور  رد  يرابودنب  یب  طرش و  دیق و  یب  طابترا  - 6-5-2184
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یگدنز یلصا  هلغشم  ناونع  هب  رهاظ  هب  ندیسر  يزاسابیز و  - 7-5-2184

هنارظن هتوک  يرهاظ و  ياهزیچ  هب  نهذ  لد و  مشچ و  ندش  لوغشم  - 8-5-2185

رسپ رتخد و  درم و  نز و  هیور ي  یب  شزیمآ  یسنج و  تاوهش  جیورت  - 9-5-2185

يرابودنب یب  جیورت  -10-5-2186

یگداوناخ دعُب  رد  نز  يامیس  مّوس : 187شخب 

187هراشا

یمالسا گنهرف  مالسا و  رد  هداوناخ  لّوا : 189لصف 

یمالسا گنهرف  مالسا و  رظنم  زا  هداوناخ  هاگیاج  - 1-1-3189

هعماج هرکیپ ي  هعومجم ي  یقیقح  لوّلس  - 1-1-1-3189

دوخ نوماریپ  رد  تاکرب  شوارت  لماع  هبّیط ، هملک يا  ناونع  هب  هداوناخ  - 2-1-1-3189

گرزب نکر  کی  ناونع  هب  هداوناخ  هب  مامتها  اب  هاگن  لیصا و  شرگن  - 3-1-1-3190

يدعب لسن  هب  هتشذگ  لسن  زا  اه  تّنس  ثیراوم و  لاقتنا  اب  هداوناخ  ندوب  راد  هشیر  ماود و  - 4-1-1-3190

هداوناخ ياضعا  نهذ  رکف و  حور ، دشر  نتشاد و  هگن  ملاس  يارب  دامتعا  لباق  نما و  یطیحم  - 5-1-1-3190

یگدنز ياه  تیلاّعف  موادت  تهج  اوق  دیدجت  ناسنا و  یگدنز  میظنت  يارب  یّلحم  - 6-1-1-3191

رگیدکی اب  ناسنا  ود  لماکت  سنا و  یناور ، شمارآ  تنوکس ، ّلحم  - 7-1-1-3192

هداوناخ هب  تبسن  یمالسا  گنهرف  مالسا و  درکلمع  - 2-1-3192

هداوناخ لیکشت  تهج  رد  یبلط  جوز  هزیرغ ي  یسنج و  هزیرغ  ندروآ  رد  تمدخ  هب  - 1-2-1-3192

هداوناخ ظفح  رطاخ  هب  هعماج  رد  درم  نز و  هطبار ي  زرم  دح و  ندرک  صخشم  - 2-2-1-3193

هداوناخ رد  درم  نز و  يارب  لداعتم  صّخشم و  قوقح  نداد  رارق  - 3-2-1-3194

هداوناخ نورد  رد  تافالتخا  ّلح  يارب  یتاروتسد  نداد  رارق  - 4-2-1-3194

مالسا تامّلسم  تانّیب و  ساسا  رب  هداوناخ  رد  درم  نز و  قوقح  نیب  نزاوت  داجیا  - 5-2-1-3195

یبرغ گنهرف  برغ و  رد  هداوناخ  مود : 197لصف 

یبرغ گنهرف  برغ و  رظنم  زا  هداوناخ  هاگیاج  - 1-2-3197

هداوناخ لزلزتم  تسس و  هاگیاج  - 1-1-2-3197

هداوناخ ندوب  انعم  یب  یتافیرشت و  یلیمحت ، - 2-1-2-3198

هداوناخ مان  هب  هلأسم يا  نتشادن  تیعقاو  - 3-1-2-3198
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ینوناق تقوم  دادرارق  کی  طقف  هداوناخ ، - 4-1-2-3199

نآ رد  دوجوم  یمیمص  طباور  هداوناخ و  طیحم  ندش  شومارف  - 5-1-2-3199

هداوناخ هب  تبسن  یبرغ  گنهرف  برغ و  درکلمع  - 2-2-3200

نآ ظفح  رد  ییاناوت  مدع  هداوناخ و  ریقحت  یهّجوت و  یب  - 1-2-2-3200

مدرم مشچ  رد  هداوناخ  لیکشت  جاودزا و  ندرک  کبس  - 2-2-2-3200

نآ ندش  مدهنم  دوز  هداوناخ و  ندش  لیکشت  رید  - 3-2-2-3201

هداوناخ ندرک  لزلزتم  تسس و  - 4-2-2-3201

برغ رد  هداوناخ  تالکشم  لزلزت و  تّلع  - 3-2-3201

اه نآ  یتسیزمه  عون  سنج و  ود  طابترا  نتفرگرارق و  هسدنه ي  هب  تبسن  طلغ  شرگن  - 1-3-2-3201

یطارفا طلغ و  ياهراک  اب  هداوناخ  هشیر ي  قمع و  ندرب  نیب  زا  - 2-3-2-3202

مرحمان مرحم و  طالتخا  یتّفع و  یب  يرابودنب ، یب  یسنج ، يدازآ  - 3-3-2-3202

يزاب سنجمه  ندش  ینوناق  یمسر و  - 4-3-2-3203

هداوناخ تیوقت  لیکشت و  موس : 205لصف 

تارمث - 1-3-3205

اه نآ  تیصخش  مامتا  لامک و  هیام ي  درم و  نز و  شمارآ  لماع  - 1-1-3-3205

یناور یفطاع و  یحور ، راتخاس  ظاحل  زا  اه  ناسنا  لماک  ملاس و  حیحص ، تیبرت  حالصا و  - 2-1-3-3205

نآ دارفا  یحور  يرکف و  دشر  هعماج و  تداعس  هیاپ ي  روشک و  کی  رد  یعقاو  تاحالصا  همه ي  ساسا  - 3-1-3-3206

یناسنا یعامتجا و  ياه  تیبرت  همه ي  ساسا  هداوناخ ، لیکشت  - 4-1-3-3207

هعماج یلعف  عضو  هدنیآ و  رب  ریثأت  - 5-1-3-3208

هعماج يونعم  یقالخا و  تالکشم  ندش  فرطرب  - 6-1-3-3208

دعب ياه  لسن  هب  اه  نآ  لاقتنا  لماع  گنهرف و  نّدمت و  کی  یلصا  رصانع  لوصا و  ظفاح  - 7-1-3-3208

هعماج ندنام  ملاس  - 8-1-3-3208

دوخ هتشذگ ي  زا  هعماج  ندرب  دوس  يدعب و  ياه  لسن  هب  يرکف  ینهذ و  ياه  هدروآرف  لاقتنا  - 9-1-3-3209

تیناسنا هرادا ي  روشک و  هرادا ي  هب  کمک  - 10-1-3-3209

لماوع  2-3-3209

209هراشا
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قح ربص و  هب  یصاوت  هنیمز و  نیا  رد  رگیدمه  ظفح  یهلا و  تاروتسد  زا  تعاطا  ادخ و  هب  هّجوت  - 1-2-3-3209

اه هداوناخ  نیب  رد  یمالسا  تیبرت  تاهج و  اه ، ور ش  جاور  - 2-2-3-3214

رهوش نز و  نیب  زیگنارب  تّبحم  راتفر  یفطاع و  هطبار ي  دوجو  - 3-2-3-3214

 ... تقادص و يریگ ، داریا  یبلط و  هدایز  مدع  دامتعا ، يرادافو ، بسانم ، راتفر  قالخا و  دودح ، تیاعر  اه ، هاگیاج  تخانش  تّبحم ؛ ياه  هصخاش  هب  هّجوت  - 4-2-3-3215

هداوناخ طیحم  رد  جّنشت  لماوع  زا  بانتجا  یگدنز و  رد  درم  نز و  لباقتم  كرد  مهافت و  شزاس ، - 5-2-3-3219

لیمحت تناها و  ملظ ، زا  زیهرپ  ندش و  لئاق  تمرح  قیرط  زا  رگیدکی  هب  رهوش  نز و  یبلق  مارتحا  - 6-2-3-3221

دئاز تالّمجت  تادّیقت و  زا  يرود  یگدنز و  رد  فافع  فافک و  تیاعر  - 7-2-3-3223

هداوناخ طیحم  رد  حیحص ، وحن  هب  تنوکس  شمارآ و  نتفای  ققحت  - 8-2-3-3224

رگیدکی هب  يرکف  يونعم و  یحور ، کمک  - 9-2-3-3224

رگیدکی يارب  درم  نز و  یگتسارآ  - 10-2-3-3226

ّرضم ملاسان و  ياه  ترشاعم  هاگن و  زا  زیهرپ  باجح و  مرحمان ، مرحم و  هلأسم  هب  نداد  تّیمها  - 11-2-3-3227

سرتادخ هداوناخ  رد  ماکحتسا  لماع  یسنج ؛ هزیرغ ي  - 12-2-3-3229

رگیدکی یگدنز  تشونرس  رد  نتسناد  کیرش  - 13-2-3-3229

حیحص روط  هب  تایقلُخ  زا  هدافتسا  - 14-2-3-3230

نادنزرف هداوناخ و  نوناک  ظفح  - 15-2-3-3230

رگیدکی رارسا  ظفح  - 16-2-3-3231

نوناق هعماج و  نیفرط ، طسوت  ییوشانز  دادرارق  هب  مارتحا  - 17-2-3-3231

هداوناخ دوبن  لزلزت و  مراهچ : 233لصف 

بقاوع - 1-4-3233

یگدنز ّمهم  هیاپ ي  کی  ندوب  صقان  - 1-1-4-3233

اه ناسنا  یحور  ياهزاین  همه ي  يرشب و  ياه  تیبرت  همه ي  ندنام  ماکان  - 2-1-4-3233

هعماج رد  قالخا  حلاص و  ناسنا  دوجو  مدع  يرواب و  نید  نامیا و  دیلوت  زکرم  نتفر  نیب  زا  - 3-1-4-3234

نیحلصم نیرت  گرزب  دوجو  اب  یّتح  هعماج  حالصا  مدع  - 4-1-4-3234

تّیوه یب  ياه  لسن  دیلوت  هدنیآ و  ياه  لسن  ندوب  ظفاحم  نودب  - 5-1-4-3234

هعماج رد  یبصع  یناور و  تالکشم  یقالخا و  یگنهرف و  تالالتخا  هب  ندشراچد  - 6-1-4-3235

رگیدکی هب  اه  لسن  دیاقع  يرکف و  یگنهرف و  ثیراوم  لاقتنا  مدع  نئمطمان و  هتفشآ و  هعماج يا  نتشاد  - 7-1-4-3236
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بناجا لباقم  ندنام  عافد  یب  یگنهرف و  تّیوه  نداد  تسد  زا  - 8-1-4-3236

تّیندم ياه  هیاپ  نتخیر  ورف  - 9-1-4-3236

لماوع - 2-4-3236

ییاپورا ياه  گنهرف  دورو  - 1-2-4-3236

نتسنادن ار  رسمه  ردق  لاعتم و  دنوادخ  زا  تلفغ  - 2-2-4-3237

هعماج رد  یسنج  ياه  يدازآ  دوجو  درم و  نز و  نیب  دودح  تیاعر  مدع  دنب ، دیق و  یب  هطبار ي  هداوناخ ؛ کلهم  ّمس  - 3-2-4-3237

هداوناخ رد  درم  نز و  فیاظو  شقن و  ییاج  هباج  - 4-2-4-3238

دنزرف تیبرت  رنه  يردام و  رنه  هب  ییانتعا  یب  - 5-2-4-3239

تّبحم ياه  هصخاش  هب  هّجوت  مدع  - 6-2-4-3239

رهوش نز و  یگدنز  رد  اهرتگرزب  طسوت  يروخلد  داجیا  ییوگدب و  تلاخد ، - 7-2-4-3240

هداوناخ رد  یگدنز  ياه  هویشو  اه  شور  مجنپ : 243لصف 

هداوناخ یگدنز و  فیرعت  - 1-5-3243

اه نآ  هب  ندیسر  يارب  تدهاجم  شالت و  اه و  شزرا  فادها و  میسرت  - 1-1-5-3243

دوخ سفن  اب  هزرابم  یعامتجا و  عناوم  یعیبط ، لماوع  اب  تدم  دنلب  هزرابم ي  کی  - 2-1-5-3243

هداوناخ لیکشت  یگدنز و  زا  فده  - 2-5-3244

یناسفن يونعم و  لماکت  يارب  شنوماریپ  تادوجوم  دوخ و  دوجو  زا  ناسنا  هدافتسا ي  - 1-2-5-3244

تداعس شمارآ و  نوکس ، هب  یبایتسد  - 1-2-5-3244

هداوناخ رد  یگدنز  حیحص  ياه  شور  - 3-5-3245

يونعم ياهزاین  ترخآ و  هب  هّجوت  رانک  رد  تایح ، بهاوم  يدام و  ياهزاین  هب  هّجوت  - 1-3-5-3245

یگدنز رد  تلادع  تیاعر  هداوناخ و  هب  هّجوت  زا  تلفغ  مدع  - 2-3-5-3246

« هداس یگدنز   » تیاعر لادتعا و  بسحرب  یگدنز  ییاپرب  - 3-3-5-3247

هناعضاوتم شور  يور و  هنایم  تعانق ، هب  شیارگ  - 4-3-5-3248

هداوناخ هب  طوبرم  لئاسم  اب  هطبار  رد  یعامتجا  ياهداهن  فیاظو  مشش : 251لصف 

نآ رد  نز  هاگیاج  هداوناخ و  داهن  تیوقت  - 1-6-3251

اه نآ  عفر  يارب  تّدم  دنلب  ياه  حرط  یحاّرط  هداوناخ و  ياه  یناماسبان  ياه  هشیر  نتفای  -2-6-3252

اه هصرع  رگید  ات  جاودزا  ات  يدازون  زا  هداوناخ ؛ اب  دجسم  هطبار ي  ماکحتسا  يرارقرب و  - 3-6-3252
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رهوش نز و  نیب  طباور  هداوناخ و  هب  طوبرم  لئاسم  هئارا ي  تیفیک  رد  یعامتجا  ياه  هناسر  اهداهن و  تّقد  - 4-6-3253

یماظتنا يورین  طسّوت  صوصخ  هب  یگدنز ؛ ياه  طیحم  همه ي  رد  یناور  يونعم و  يرکف ، تّینما  يرارقرب  - 5-6-3253

هنافرسم هنالّمجتم و  یگدنز  زا  یمالسا  تموکح  نیلوئسم  زیهرپ  - 6-6-3254

هداوناخ رد  نز  متفه : 257لصف 

هداوناخ رد  نز  هاگیاج  - 1-7-3257

یمالسا هداوناخ ي  - 1-1-7-3257

هناخ زادرپراک  هن  یگدنز ، طیحم  رد  یلگ  دننامه  - 1-1-1-7-3257

هداوناخ رد  عیفر  یساسا و  هاگیاج  ياراد  یلصا و  وضع  - 2-1-1-7-3258

هداوناخ یگدنز و  يونعم  یحور و  لئاسم  يارب  ءاکّتا  هطقن  - 3-1-1-7-3259

هداوناخ دارفا  عمج  عمش  - 4-1-1-7-3259

هداوناخ ینورد  تیریدم  روحم  هناخ و  گرزب  نز ؛ - 5-1-1-7-3259

هعماج حطس  رد  يونعم  یقالخا و  ياضف  شرتسگ  لماع  مدرم و  تیبرت  هیاپ ي  - 6-1-1-7-3260

یبرغ هداوناخ  رد  نز  هاگیاج  - 2-1-7-3261

هعماج هزره ي  تکرحو  هاگن  لباقمرد  وا  نتشاذگ  هانپ  یب  زیمآ و  مّهوت  ياه  هدعو  اب  نز  ندیشک  نوریب  - 1-2-1-7-3261

هناخ رد  نز  هب  ملظ  و  هعماج ، رد  نز  هب  مارتحا  نز ؛ اب  دروخرب  رد  ییور  ود  - 2-2-1-7-3261

نادنزرف نارسمه و  فرط  زا  ناردام  نانز و  ریقحت  - 3-2-1-7-3262

قالط ییادج و  زا  یبرغ  ياه  هداوناخ  ندید  جنر  - 4-2-1-7-3262

نانز طسوت  هداوناخ  نوناک  یشاپورف  هب  مادقا  - 5-2-1-7-3263

هداوناخ رد  نز  تلاسر  شقن و  - 2-7-3263

تافارحنا زا  تاجن  لماع  اه و  ناسنا  ندش  یتشهب  هیاپ ي  - 1-2-7-3263

هدنزاس یشقن  ياراد  الاو و  ياه  ناسنا  تیبرت  - 2-2-7-3263

هداوناخ يارب  یتایح  ياضف  ظفح  یگدنز و  نتشاد  هگن  اپرس  - 3-2-7-3264

فیاظو نیرت  یلصا  نیلوا و  ناونع  هب  يرسمه  يردام و  شقن  - 4-2-7-3265

گرزب ياه  نادیم  رد  دورو  يارب  نارهوش  یحور  تیوقت  - 5-2-7-3265

نادنزرف رهوش و  مارالد  یگدنز و  طیحم  يونعم  شیارآ  شمارآ و  لماع  - 6-2-7-3266

هدنیآ ياه  لسن  شرورپ  هتسیاش و  ینادنزرف  تیبرت  - 7-2-7-3266
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نادنزرف هب  هعماج  موق و  کی  یقالخا  ياه  یگژیو  نّدمت و  تفرعم ، گنهرف ، هدننک ي  لقتنم  - 8-2-7-3267

درم نز و  لباقتم  تلاسر  شقن و  - 3-7-3268

هداوناخ ناینب  ماکحتسا  ظفح و  - 1-3-7-3268

رگیدکی ندرک  دنمتداعس  یتشهب و  - 2-3-7-3268

يراگزاس يوقت و  لامک ، ملع ، لیصحت  هار  رد  رگیدکی  هب  کمک  - 3-3-7-3269

ءاکّتا دامتعا و  ّلحم  درم ، يونعم ؛ شیارآ  شمارآ و  لماع  نز ، - 4-3-7-3269

هداوناخ رد  نز  قوقح  - 4-7-3271

رسمه باختنا  رد  يدازآ  - 1-4-7-3271

ردام لباقم  رد  دنزرف  يرازگتمدخ  ندوب  رت  مزال  - 2-4-7-3271

درم طسوت  نز  تاساسحا  مهف  اه و  ترورض  كرد  - 3-4-7-3271

نز هب  لیمحت  هناملاظ و  راتفر  ییوگروز ، مادختسا ، مدع  - 4-4-7-3272

درم طسوت  مناخ  یحور  ياهزاینورظن  يأر ، تارایتخا ، تیاعر  - 5-4-7-3273

هداوناخ رد  نز  فیاظو  - 5-7-3273

273هراشا

هداوناخ نتفرگ  تیریدم  ریبدت و  تراظن ، تحت  هناخ و  طیحم  هرادا ي  تهج  ششوک  شالت و  - 1-5-7-3273

( نادنزرف رسمه و  اب  دروخرب  عون   ) هناخ لخاد  راک  حیحص  ياه  شور  نتخومآ  - 2-5-7-3274

وا ندرک  هرادا  يارب  رسمه  اب  يراتفر  شوخ  ییور و  شوخ  میالم ، دروخرب  - 3-5-7-3274

یعامتجا تّیلاّعف  يارب  رسمه  هب  نداد  هّیحور  يارب  هناخ  ياضف  ندرک  دعاسم  - 4-5-7-3275

یگدنز ياه  نادیم  رد  یگداتسیا  هب  قیوشت  وا و  ندرکن  لصأتسم  درم ، ياه  ترورض  كرد  - 5-5-7-3275

یگدنز لئاسم  هّیلک ي  رد  نادرم  هب  يریگتخس  مدع  - 6-5-7-3275

رسمه شزاون  درم و  تاساسحا  هب  هّجوت  - 7-5-7-3276

اه نآ  يارب  یگنهرف  ياه  هقوذآ  هیهت ي  دنزرف و  تیبرت  هب  نداد  تّیمهاو  هداوناخ  هب  لماک  يدنبیاپ  - 8-5-7-3276

گرزب راک  رنه و  کی  ناونع  هب  يراد  هچب  - 9-5-7-3276

یعامتجا دعُب  رد  نز  يامیس  مراهچ : 279شخب 

279هراشا

هعماج رد  نز  هاگیاج  لوا : 281لصف 
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نز يارب  بولطم  هاگیاج  صیخشت  ترورض  - 1-1-4281

یصخشو یسایس  دصاقم  يارب  يرازباو  هلیسو  ّدح  ات  طاطحناو  لّزنت  اب  یعامتجا  تلزنمو  صّخشت  نایم  کیکفت  - 1-1-1-4281

هعماج رد  نز  هاگیاج  دروم  رد  برغ  طلغ  هاگن  هناملاظ  هلداعمان ي  لباقم  رد  یگداتسیا  - 2-1-1-4281

هعماج رد  نز  تلزنمو  نأش  - 2-1-4282

یمالسا هعماج ي  رد  - 1-2-1-4282

بالقنا میظع  هعومجم ي  زا  يوضع  - 1-1-2-1-4282

یمالسا يروهمج  راختفاو  تاهابم  هیام ي  - 2-1-2-1-4282

هعماج رد  نانز  ییانثتسا  شقن  يافیا  - 3-1-2-1-4283

یلمع یملع و  عیفر  تاجرد  هب  دوخ  ینوماریپ  طیحمو  دوخ  نداد  قوس  - 4-1-2-1-4283

هعماج تفرشیپ  ببس  - 5-1-2-1-4283

نارسمه راختفا  هیام ي  - 6-1-2-1-4284

یبرغ هعماج ي  رد  - 2-2-1-4284

ینار توهش  ذاذتلا و  هلیسو ي  نز ، - 1-2-2-1-4284

يرگادوس يارب  هلیسوو يا  يدام  هیامرس ي  ناونع  اب  نز  زا  هدافتسا  - 2-2-2-1-4284

نز یعامتجا  روضح  مود : 285لصف 

مالسا رظنم  زا  نز  یعامتجاروضح   - 1-2-4285

نز تیکلامو  تعیب  نتفریذپ  - 1-1-2-4285

یعامتجا ياه  تیلاّعف  يرشب و  هعماج  ياه  هصرع  همه ي  رد  درم  نز و  ندوب  ناسمه  - 2-1-2-4285

هعماج رد  لّوا  هجرد  ياه  شقن  يافیا  ییاناوت  - 3-1-2-4286

ناهجو ناسنا  شنیرفآ  يانبرد  اه  يراک  هزیرو  فیرظ  ياهراک  راد  هدهع  نانز  - 4-1-2-4286

یعامتجا روضح  تارمث  ترورض و  - 2-2-4286

فلتخم ياه  نادیم  رد  تفرشیپ  ندش  رباربدنچ  - 1-2-2-4286

یعامتجا ياه  تیلاّعف  رد  اه  نآ  هداوناخ  روضح  يواسم  نانز  روضح  - 2-2-2-4287

صّصختمو لاّعف  یناسنا  يورین  ندش  فعاضم  - 3-2-2-4287

یبرغ طلغ  گنهرفرب  هبلغو  داتساو  دنمشناد  نانز  روهظ  - 4-2-2-4287

یعامتجا روضح  ياه  تیلباق  - 3-2-4288
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هعماج یّقرتو  تفرشیپ  رد  نز  ینیرفآ  شقن  تیفرظ  دوجو  - 1-3-2-4288

ناهج نیا  هرادا ي  یعامتجا و  ياه  تفرشیپ  رد  شالت  يارب  نانز  ندوب  رداق  - 2-3-2-4288

یمالسا ماظن  رد  تیلوئسم  شریذپ  رد  نز  یگدامآ  - 3-3-2-4289

هعماج لاّعف  يورین  زا  یمین  نیمأت  - 4-3-2-4289

یعامتجا روضح  ياه  هرتسگ  - 4-2-4290

یمومع هرتسگ ي  - 1-4-2-4290

رگید فلتخم  ياه  هصرع  رد  روضحو  هعمج  زامنو  ییامیپهار  يریگ ، يأر  رد  تکرشو  یسایس  عضوم  مالعا  - 1-1-4-2-4290

ترورضو اهزاینو  ینامسج  ناوت  ردق  هب  نز  يارب  هصرع  یمامت  رد  تیلاّعف  نادیم  ندوب  زاب  - 2-1-4-2-4290

يداصتقا یگدنزاس و  ياه  تیلاّعفو  یبالقنا  ياهداهنو  جیسب  رد  روضح  - 3-1-4-2-4290

یصاصتخا هرتسگ  - 2-4-2-4291

لاغتشا 291فلا )

مالسا رظنم  زا  - 1291

طورشم تروص  هب  نز  يارب  راک  نتسناد  مزال  - 1-1291

فلتخم ياه  هصرع  رد  نانز  تیلاّعف  يارب  مالسا  تیعنام  مدع  - 2-1291

نز يارب  یلغش  تّیولوا  - 2292

یکشزپ ياه  هتشر  ماسقاو  یکشزپ  - 1-2292

ینآرق ياه  تیلاّعف  - 2-2292

یملع تیلاّعف  - 3-2293

نز لاغتشاو  یعامتجا  روضح  تامازلا  - 3293

دشاب یفانت  رد  نز  یناسنا  يونعم  شزراو  تمارکابدیابن  لغشو  راک  - 1-3293

ییوشانز دنویپ  هب  ندزن  همطل  - 2-3293

یترشاعم قالخا  یهلا و  ماکحا  دودح و  تیاعر  - 3-3294

اه نآ  هقالعو  قوش  ینامسج و  ناوت  اب  ندوب  بسانتمو  يراد  هچب  اب  تّیعنام  مدع  - 4-3294

نیگنس راک  لیمحت  مدع  - 5-3295

نادرم اب  جازتماو  طالتخا  مدع  فافعو و  تّفع  تیاعر  - 6-3295

یسنجو یناوهش  لئاسم  رد  نارگید  هلیسو ي  هب  ندش  هبعلم  زا  زیهرپ  - 7-3295
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طباور رد  اهزرمو  ّدح  ظفحو  نزو  درم  طالتخا  عونو  طباور  هب  تبسن  یمالسا  ياه  تیساّسح  تیاعر  - 8-3296

راک طیحم  رد  مالسا  روضح  ساسحا  - 9-3296

يزومآ ملع  297ب -

مالسارظنمزا نز  يزومآ  ملع  - 1297

يزومآ ملع  هلئسمرد ي  رسپو  رتخد  نیب  توافت  مدع  - 1-1297

درمو نز  يارب  يزومآ  ملع  بوجو  - 2-1297

نز يزومآ  ملع  ترورض  - 2298

روشک یگدنزاس  رد  تکراشم  - 1-2298

نز هب  تبسن  یناهج  رابکتسا  ساساو  هیاپ  یب  تاغیلبت  هب  تبسن  یهاگآودوخ  نأش  هب  ندش  فقاو  - 2-2298

ییارگ برغو  دیلقت  زا  زیهرپو  یبوخو  تقیقحو  قح  اب  نآ  قیبطتو  راتفر  لرتنک  يارب  لماع  - 3-2298

نارتخد لیصحت  هب  هعماج  يدنمزاین  - 4-2299

نز يارب  لیصحت  طیحمو  يزومآ  ملع  تامازلا  - 3299

یهلا ماکحاو  یهلا  دودح  ظفح  - 1-3299

لیصحت طیحم  رد  يرکفو  یقالخا  تّینما  ندوب  اراد  - 2-3299

نانز صوصخم  ییاه  هاگشناد  سیسأت  - 3-3300

لیصحت يارب  یمالسا  طیحم  داجیا  - 4-3300

نز يزومآ  ملع  تارمث  - 4301

نز يارب  تفرشیپو  یمالسا  يروهمج  ياربراختفا  هیام ي  - 1-4301

ندش لاذتبا  راچد  رت  مک  - 2-4301

ایند نانز  هب  مالسا  یناهج  مایپ  نداد  ناشن  - 3-4301

بالقنا يارب  وربآ  بسک  ایند و  رد  میظع  تارثا  داجیا  يارب  لماع  - 4-4302

اه یگدنام  بقع  ناربج  - 5-4302

نز يزومآ  ملع  ياه  تّیولوا  - 5303

یناسناو ینید  فراعم  اب  ییانشآ  - 1-5303

یکشزپ هتشر ي  رد  صّصخت  ملع و  بسک  - 2-5303

نانز اب  یلیمحت  گنجو  یمالسا  بالقنا  لماعت  موس : 305لصف 
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یلیمحت گنجو  بالقنا  رد  نانز  ریثأت  - 1-3-4305

بالقنا لحارم  همه ي  رد  يزوریپ  لماوع  زا  یکی  نانز  تیامحو  ینابیتشپ  - 1-1-3-4305

بالقنا مّدقم  طخ  زابرس  - 2-1-3-4305

گنجو بالقنا  رد  هتسجرب  لّوا و  شقن  ياراد  نانز  - 3-1-3-4306

گنجو بالقنا  ياشگ  لکشم  نانز ، روضح  - 4-1-3-4306

دش یمن  زوریپ  بالقنا  دندوبن  رضاح  نانز  رگا  - 5-1-3-4306

نز یعقاو  شزرا  تیاعر  طرش  هب  هدنیآ  نارودردو  یلیمحت  گنجو  بالقنا  رد  هدننک  نییعت  شقن  ياراد  - 6-1-3-4307

تضهن هماداو ي  یهد  لکش  لماوع  زا  فلتخم  ياه  نادیم  رد  نانز  یعامتجا  روضح  - 7-1-3-4307

نمشد یناور  تایلمع  ربارب  رد  یگداتسیا  - 8-1-3-4307

بالقنا يزوریپ  تامدقم  رد  نانز  ریثأتو  تکرش  - 9-1-3-4307

بالقنارد نادرم  تکرح  هناوتشپ ي  - 10-1-3-4308

یلیمحت گنجرد  نادرم  روضح  يارب  هزیگنا  داجیا  - 11-1-3-4308

یبالقنا تازرابم  هصرع  رد  روضح  يارب  هداوناخ  ياضعارب  دایز  یگنهرف  ریثأت  - 12-1-3-4308

بالقنا دصاقم  تفرشیپو  بالقنا  يزوریپ  يارب  نانز  یگداتسیاوربص  - 13-1-3-4308

گنج يزوریپ  رد  رثؤم  لماع  نانز  ینیب  نشور  تفرعم و  یگداتسیا ، ربص ،  نامیا ،  - 14-1-3-4309

هداوناخ ياضعا  ندروآ  هزرابم  نادیم  هب  رد  نز  هتسجرب ي  شقن  - 15-1-3-4309

اه نآ  یحور  ینابیتشپو  تیوقتو  زرابم  نادرم  ندرک  جیسبرد  نانز  یساسا  شقن  - 16-1-3-4310

یلیمحت گنجو  بالقنا  نارود  رد  نادنزرفو  نارسمه  يارب  تمواقمو  تعاجش  هّیحور ي  داجیا  - 17-1-3-4310

نانز كاپ  نماد  هتفای ي  شرورپ  ادهش ، - 18-1-3-4311

هزرابمو گنج  ياهنادیم  هب  نازیزع  نداتسرف  - 19-1-3-4311

نارهوش ندرک  یتشهب  - 20-1-3-4311

نانز رب  یلیمحت  گنجو  بالقناریثأت  - 2-3-4312

الاو هتسجرب و  نز  زا  ینیون  زارط  هدننیرفآو ي  نز  هرابرددیدج ي  هاگرظن  هدنهد  هئارا  بالقنا  - 1-2-3-4312

باجحو فافع  ظفح  نیع  رد  نانز  هب  بالقنا  مچرپ  ندرپسو  یسایس  ياه  تیلاّعف  زکرم  رد  نز  نتفرگرارق  - 2-2-3-4312

فافعو نید  ظفح  اب  یملع  جرادم  ندرک  یط  ملع و  نادیمرد  نانز  دورو  - 3-2-3-4312

یعامتجا تّیصخش  یهاگآدوخ و  ساسحا  دوجو  - 4-2-3-4313
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روشک یگدنزاسو  تسایس  داهج ، هنحص ي  رد  نانز  يراذگریثأتو  روضحو  مالسا  دنمشزرا  ياه  ییامنهارو  حیحص  تالّمأت  - 5-2-3-4313

نانز فعاضم  تفرشیپ  دشر و  - 6-2-3-4314

یسایس دشر  یهاگآ و  زا  نانز  ندش  رادروخرب  - 7-2-3-4314

نارگید هب  ناملسم  نز  یحور  تمظع  نداد  ناشنو  دوخ  یقیقح  تّیصخش  نتفای  - 8-2-3-4314

رظنو يأر  هشیدنا و  بحاصو  هنازرف  نانز  شرورپ  - 9-2-3-4315

نادرم اب  نانز  لماعت  مراهچ : 317لصف 

ینابم - 1-4-4317

درمو نز  طالتخا  مدع  - 1-1-4-4317

فافع تیاعر  - 2-1-4-4317

درمو نز  نایم  یمالسا  طباور  باجح و  هب  نداد  تّیمها  - 3-1-4-4318

درم اب  نز  حیحص  ریغ  لماعت  هنیمز  رد  اهرادشه  - 2-4-4318

تلم کی  هدننک ي  دوبان  لماعو  برغ  دساف  گنهرف  نیداینب  هعاشا ي  بجوم  درمو  نز  هیور ي  یب  شزیمآو  توهش  جیورت  - 1-2-4-4318

هداوناخ ناینب  نتخاس  لزلزتمو  نارسمه  یگتسبلد  هدنرب ي  نیب  زا  - 2-2-4-4318

اه نآ  تیانج  دشر  باوخ و  نابایخ  ناکدوک  ترثک  - 3-2-4-4319

درمو نز  نیب  باجح  ندرب  نیب  زا  - 4-2-4-4320

نانز هب  تبسن  اهداهن  فیاظو  مجنپ : 321لصف 

یّلک فیاظو  - 1-5-4321

ناملسم نز  يوگلا  هئارا ي  نیناوق و  حالصا  حیحصت و  - 1-1-5-4321

یمالسا ياهراکو  اه  ثحب  هئارا ي  اب  یناریا  نز  نهذ  زا  یبرغ  گنهرف  طلغ  ياهرواب  ندودز  - 2-1-5-4321

یصاصتخا فیاظو  - 2-5-4322

هناسر فلا ) - 1-2-5-4322

عامتجا رد  نز  نأش  درمو و  نز  طباور  صوصخ  هب  اه  هنیمز  همه ي  رد  یمالسا  گنهرف  ياه  یگدنشخرد  میهفت  - 1-1-2-5-4322

نانز یعامتجا  یگنهرف  ياروش  ب ) - 2-2-5-4322

نانز تالکشم  صیخشتو  ییاسانش  - 1-2-2-5-4322

هنانز فیلاکت  ساسا  رب  نیناوق  عضو  رد  شالت  تیاده و  یجنس ، زاین  - 2-2-2-5-4323

اه نآ  ندرک  داوسابو  نانز  نیب  رد  یناوخباتک  گنهرف  داجیا  - 3-2-2-5-4323
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هناخ لخاد  راک  حیحص  ياه  شور  يارب  هرواشمو  شزومآ  - 4-2-2-5-4324

اه ناتسرامیبو  اه  هناخراک  ، تارادا یمالسا  ياه  نمجنا  - 3-2-5-4324

یمالسا تانوئش  ظفح  ترورض  - 1-3-2-5-4324

باجح مشش : 325لصف 

یخیرات هنیشیپ ي  - 1-6-4325

يولهپ موش  نادناخ  نامز  رد  طالتخاو  يزرمو  ّدح  یبو  یباجح  یب  گنهرف  لیمحت  - 1-1-6-4325

يولهپ نارود  رد  باجح  نتفرگ  هرخُس  هب  - 2-1-6-4325

هعماج رد  هبّجحم  دارفا  ندوب  راشف  تحت  - 3-1-6-4326

یمالسا يروهمجو  باجح  - 2-6-4326

تسین یئزجو  یعرف  هلئسم ي  کی  باجح  - 1-2-6-4326

یملعو یعامتجاو  یسایس  ياه  تیلاّعف  اب  باجح  تمحازم  مدع  - 2-2-6-4327

یمالسا يروهمج  اب  یبرغ  ياه  تلود  دیدش  تفلاخم  للع  نیرت  مهم  زا  - 3-2-6-4327

باجح تّیمها  هفسلف و  - 3-6-4327

نز میرکت  - 1-3-6-4327

درمو نز  طرش  دیق و  یب  ّرضم و  شزیمآو  طالتخا  زا  يریگولج  - 2-3-6-4328

یلاع يونعم  هبتر ي  هب  ندیسر  رد  نز  هدننک ي  يرای  - 3-3-6-4328

باجح هلئسم ي  ندوب  یشزرا  - 4-3-6-4328

هعماج یعامتجا  تمالسو  تّینما  يارب  هلیسو يا  - 5-3-6-4329

نز فافع  ظفح  يارب  یلماع  - 6-3-6-4329

نانز یعامتجا  تکراشم  سابلو  شیاسآ  بجوم  باجح ؛ - 7-3-6-4330

هعماج رد  برغ  سوحنم  گنهرف  ندش  هدایپ  زا  يریگولج  - 8-3-6-4330

نیجوز ندنام  رادافو  نابرهم و  - 9-3-6-4331

نیجوز نتفرگن  رارق  تداسح  عضوم  رد  يرادافو و  رطاخ  هب  هداوناخ  نوناک  ظفحو  ماکحتسا  - 10-3-6-4331

هطقن کی  يور  نارسمه  ياه  زکرمت د ل  - 11-3-6-4332

باجح هلئسم  هب  نانمشد  همجه  هفسلف  - 4-6-4332

نانز زا  نادرم  عورشمان  ِيرو  هرهب  اب  نآ  تافانم  لیلد  هب  باجح  اب  ینلع  تفلاخم  - 1-4-6-4332
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باجح هب  نانز  شیارگ  - 2-4-6-4332

ییاپورا نز  کبس  جاور  هب  لیامت  ییاپورا و  گنهرف  شریذپ  مدع  - 3-4-6-4333

نز زا  درم  عورشمان  يرو  هرهب  - 4-4-6-4333

تسا باجحو  فافع  میرح  هداوناخ و  نامه  هک  یناریا  هلاس ي  نارازه  ثاریم  ندرب  نیب  زا  - 5-4-6-4334

نز ندش  هزرهو  ندش  هضرع  رب  برغ  یناینب  ِیساسا  ِيدربهار  تسایس  اب  باجح  تفلاخم  - 6-4-6-4334

برغ هدش  هتفریذپ  گنهرف  اب  باجح  نتشاد  تافانم  - 7-4-6-4334

باجح هب  يدنبیاپ  ریثأت  - 5-6-4335

یمالسا باجح  تمس  هب  برغ  يایند  لیامت  - 1-5-6-4335

ناهج طاقن  رگیدو  یمالسا  ياهروشک  نانز  يارب  وگلا  یناریا  ناملسم  نز  باجح  - 2-5-6-4335

باجح تیاعر  مدع  بقاوع  - 6-6-4336

اه شزرا  تمس  هب  تکرح  رد  يزاتشیپ  مدع  یبرغ و  کبس  هب  لاذتبا  - 1-6-6-4336

نانز فارحنا  هعماج و  فارحنا  لماوع  نیرت  گرزب  زا  یکی  - 2-6-6-4336

برغ رد  نانز  تّفع  هب  زواجت  يّدعت و  - 3-6-6-4336

رترب باجح  - 7-6-4337

تسا باجح  عون  نیرتهب  رداچ  - 1-7-6-4337

تسا یلم  سابلو  یناریا  باجحدشاب  یمالسا  ششوپ  هک  نیا  زا  شیپ  رداچ  - 2-7-6-4338

یباجح یب  اب  هلباقم  باجح و  جیورت  ياهراکهار  - 8-6-4338

نانز نهذ  رد  هدرک  هنخر  ِیبرغ  طلغ  ياه  گنهرف  اهرواب و  ندودز  - 1-8-6-4338

اه ملیف  رد  تبثمو  باذج  تیصخش  يارب  باجح  تیاعر  - 2-8-6-4338

یباجح یب  لباقمرد  رکنم  زا  یهن  - 3-8-6-4339

تارادا لخاد  رد  نانز  ششوپ  راتفر و  حالصا  - 4-8-6-4339

زکرم 341هرابرد 
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یقیقح تیوه  یبایزاب  نز و 

باتک تاصخشم 

 - 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  هسانشرس : 

( یلاعلا هلظ  دم   ) يا هنماخ  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  تانایب  هدیزگ  یقیقح  تیوه  یبایزاب  نز و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.نیققحم زا  یعمج  رظن و  ییالبرک  نسحم  ششوک  هب  باتک -]  ] یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر 

.1390 یمالسا ، بالقنا  نارهت :  رشن :  تاصخشم 

.ص  311 يرهاظ :  تاصخشم 

پاچ ) لایر  80000 متشه ؛ ) پاچ   ) لایر  80000 موس ؛ ) پاچ   ) لایر  55000 978-964-2951-36-9 ؛  لایر :  55000 کباش : 
( مهدزای پاچ  ) لایر  140000 مهد ؛ )

( مود پاچ   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

مود پاچ  تشاددای : 

ناتسمز 1390. موس : پاچ  تشاددای : 

.1392 مهد :  متشه و  پاچ  تشاددای : 

زییاپ 1394. مهدزای : پاچ  تشاددای : 

.تسا هدش  پاچدیدجت   1397 ياهلاس 1390 - رد  باتک  نیا  تشاددای : 

نز هرابرد  هاگدید   - -- 1318 ناریا ،  یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  عوضوم : 

اه ینارنخس  اه و  مایپ   - -- 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  عوضوم : 

نانز عوضوم : 

هدنروآدرگ  -، 1353 نسحم ، رظن ، ییالبرک  هدوزفا :  هسانش 

یمالسا بالقنا  یگنهرف  یشهوژپ  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

ز9 ز93 1390  - DSR1692 هرگنک :  يدنب  هدر 
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0844-955 ییوید :  يدنب  هدر 

2589506 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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یقیقح ّتیوه  یبایزابو  نز 

تانایب هدیزگ 

( یلاعلا هّلظّدم  ) يا هنماخ  یلع  دیس  یمظعلا  هللااتیآ  ترضح 

یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر 

ص:3
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ریوصت
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تسرهف

ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ص:17

یقیقح تیوه  یبایزاب  www.Ghaemiyeh.comنز و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 344زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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همّدقم

تسا يراتفر  تاضقانت  تاضراعت و  ارپ ز  دیدج ، رـصع  ّتیلهاج  ردو  میدق  ّتیلهاج  رد  نانز  هبرجت ي  صوصخب  يرـشب  تِایبرجت 
راچد تاضراعتم ، يرواد  یتسرد و  صیخـشت  ماقم  رد  نانز  نآ ، ياهدـمایپ  راثآ و  دّدـعت  عوضوم و  ِندوب  یهجو  دـنچ  لـیلد  هب  و 

ریوصت فیرعت و  اّما  دراد  ینییبت  فیرعت و  یگدـنز ، روما  همه ي  يارب  زورما  ناهج  .دـنا  دـش ه  یفیلکت  الب  یمگردرـس و  تریح ،
، تیصخش تخانش  نودب  هتشادن و  تایح -  هعماج و  يانب  گنـس  ناونعب  نز -  مانب  یناسنا  هاگیاج  یتسیچ و  ّتیوه و  زا  یحیحص 
هب زین  ار  نارگید  هتفر و  ههاریب  هب  دوخ  .دـبلط  یم  زرابم  نِم  له  هدیـشک و  شلاـچ  هب  ار  ناـهج  يو ، تاراـیتخا  فیاـظو و  قوقح ،

.دناشک یم  ههاریب 

هعوضوم ي نیناوق  دـشیدنا و  یم  وا  مسج  يزاـساهر  هب  اـهنت  شحور ، ندیـشک  دـنب  هب  فدـه  اـب  نز و  هلوقم ي  رد  زورما  ناـهج 
نت صاخ و  یگدـنز  ياه  هوحن  هب  قیوشت  قـالط و  قیرط  ندومن  لوصولا  لهـس  يّداـم و  لـئاسم  نوماریپ  ًافرـص  زین ، زورما  ناـهج 

.تسین زورما  ناهج  شالت  بلط و  دروم  زگره  شیقالخا ، یحور -  ياهدـنویپ  نز و  .تسا  یگداوناـخ  ياـه  تیلوؤسم  هب  ندادـن 
یحور و ياهدنویپ  يارب  دنیب و  یم  گرزب  ار  نز  مالسا ، يادخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

ص:29
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.دراد نشور  يریوصت  فیرعت و  شا ، یفطاع 

زا ار  قالط  و  مالعا ، شنیرفآ  رهاظم  نیرتابیز  زا  ار  یگدنز  دنویپ  دبلط و  یم  نآ  يارو  يا  هشیدـنا  هداوناخ ، لیکـشت  يارب  مالـسا 
زا اه  ناسنا  عماج  قوقح  يافیتسا  ددـص  رد  هناریگـشیپ و  مالـسا ، ياه  لمعلاروتـسد  هّیلک  هراومه  درامـش و  یم  زاجم  ِلامعا  ِهرکُم 

.تسا نانز  هلمج 

یم اوقت  هب  ار  يزایتما  هنوگره  (1)و  دناد یم  دحاو  سفن  زا  هدیرفآ  ار  ود  ره  هدوب و  یعطق  مّلـسم و  ضرف  شیپ  درم ، نز و  يربارب 
سفن رد  یهلا  لـیاضف  لـیاصخ و  ندوـمن  هکلم  يدادتـشا و  تکرح  قـیرط  زا  درم و  نز و  هدارا ي  اـب  اـهزایتما  نیا  هک   (2) درامش

.(3) تـسین رگافیا  یناسفن  يالاو  تمارک  بتارم  هب  لوصو  رد  یـشقن  چـیه  ندوب ، درم  ای  نز  دننیـشن و  یم  راب  هب  یناسنا  هقطاـن ي 
مالک نآرق و  اب  ییانشآ  یعامتجا - یگداوناخ و  يدرف ، تایح  رد  نز -  هلأسم ي  هب  دورو  صوصخ  رد  نیتسخن  ياه  مدق  زا  دیاش 

.برغ راوگان  تاّیبرجت  اه و  هتفای  هب  هّجوت  اب  اّما  ینید  نورد  یتفایهر  اب  تسا و  ینید  گنهرف  اب  ییانشآ  مالسلا و  مهیلع  موصعم 

ار یعوضوم  هّماع ، راکفا  طیارـش و  نامز ، بسانت  هب  یهاگ  زا  ره  نعرفت ، رابکتـسا و  ناـهج  هکنیا  رب  تسا  یقداـص  دـهاش  خـیرات 
هژاو .تسا  هتخاس  شیوخ  کسمتسم  اه ، ّتلم  رامعتـسا  یناسنا و  فلتخم  راشقا  زا  ییوج  هرهب  عیمطت و  ریقحت و  فافختـسا ، يارب 

(4)، يدازآ ياه 

رازبا کـی  تروصب  هک  یلاـعتم  ناـسنا  کـی  ناوـنعب  هن  نز ، هزورما  .تسا و  دراوـم  نیا  هلمج ي  زا  یـسارکومد  نز ، رـشب ، قوـقح 
تاّین و نیمه  تسا و  یناهج  رابکتسا  راک  روتسد  رد  زور و  تاعوضوم  نیرت  یشلاچ  زا  يداصتقا  یسایس و 

30 ص :

.هدحاو ٍسفن  نِم  مکقلخ  يّذلا  مّکبر  اوقّتا  سانلا  اهّیا  ای  هیآ 1  ءاسن : هروس  - . 1
.مکیقتا هللادنع  مکمرکا  ّنا  ...و  یثنا  وا  ٍرکذ  نِم  مکانقلخ  ّانا  سانلااهّیا  ای  هیآ 13  تارجح : هروس  - . 2

، تایآ نیا  رد  .تسا  نز  لالقتسا  و  تمظع ، صوصخ  رد  نخس  نیرت  ییاهن  دیاش  نیرتابیز و  تایآ 10 و 11 . میرحت ، هروس  - . 3
همه ي يارب  هنومن  وگلا و  ور ، نیا  زا  تمواقم و  رفک ، همّسجم ي  هرطیس ي  رد  شیوخ  هدارا ي  نامیا و  اب  نامز ، ِنوعرف  نز  هیسآ 

نارفاک همه ي  يوگلا  مالـسلا ،  مهیلع  طول  حون و  نوچ  یحلاص  ناربمایپ  نانز  دوش و  یم  یفّرعم  درم  نز و  زا  ّمعا  ناهج  ناـنمؤم 
.دندرگ یم  مالعا 

تسانگنت رد  زین  اه  هژاو  يریگراکب  مهف و  رد  هک  تسا  تیناحور  انعم و  زا  ندش  یهت  طقف  هن  زورما ، ناهج  لکشم  هنافّـسأتم  - . 4
[ ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یـشخی  اّمنا   ] هناملاع هناهاگآ و  میلـستو  عوضخ  نیب  توافت  زین  یگدازآ و  يدازآ و  نیب  یقیقح  زیامت  مهف  و 

.تسین نکمم...و  یگدرب  یگدنکفارس و  ّتلذ و  اب 
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یلومـش ناهج  زین  هدوب و  برغ  رد  يداصتقا  یعامتجا و  یناور ، یتفرعم ، ياه  هنیمز  ياراد  هک  ار  یتسینمف  نایرج  شیادیپ  عماطم ،
هزاجا رایسب ، تاعزانم  تارهاظت و  زا  دعب  يدالیم  مهدزون  نرق  زاغآ  رد  هک  نانز  تسا و  هدیـشخب  تعرـس  تّدش و  ار ، نایرج  نیا 

ّتیمـسر هب  هعماج  رد  ار  دوخ  دوجو  دندیـشوک  یم  شیوخ ، یعامتجا  روضح  اب  (1) و  هتفای تاباختنا  يریگ  يأر  رد  تکراـشم  ي 
اب نآ  لباقت  ینید و  تموکح  يریگ  لکش  یمالسا و  بالقنا  عوقو  اب  .دنتفرگ  رارق  نارگرامعتسا  همعط  فده و  هاگانب  دنناسانـشب ،

، نارتخد نانز و  هژیوب  ناوج و  رشق  رب  یگنهرف  مجاهت  عوضوم  ینید ، هدیدپ ي  نیا  هب  نانز  هلمج  زا  نایناهج  هّجوت  هطلـس و  ناهج 
تفرگ و رارق  يرابکتـسا  نازیر  همانرب  راک  روتـسد  رد  ور  نیمه  زا  دش و  نآ  هّجوت  نوناک  یمالـسا ، ناریا  تفرگ و  يرتشیب  باتش 
رد نید  يدـمآراکان  مالـسا و  رد  نانز  یتسدورف  ياقلا  اب  دـیدرگ و  روظنم  مجاهت  نیا  فدـه  نیرتمهم  يرکف ، ياه  ناینب  بیرخت 

یتیـصخش يدوجو و  شزادرپ  هیلحت و  ِّتیلعاف  دندیـشوک ، عقاورد  اه  نآ  یناور  یحور  هیلخت ي  اب  نانز و  هژیو  هب  یگدنز و  روما 
هنحـص نادـیم ، نیا  رد  هّلعلا  کیرـش  تروصب  مه  عوضوم و  ِلباق  تروصب  دوخ  زین ، ناـنز  هنافّـسأتم  دـندرگ و  راد  هدـهع  ار  ناـنآ 

اب لقع  بلق و  نیب  یقیمع  عاطقنا  لمع و  نامیا و  هزوح ي  نیب  یمیظع  تسسگ  دوب  هتـسناوت  یبوخ  هب  رابکتـسا  اریز  دندرک  ییارآ 
دـشاب مالک  نیا  قادصم  ناشلعف ، تکرح و  هدارا ، قوش ، أدبم  بتکم ، نیا  ناگدش  تیبرت  هک  يا  هنوگب  دـیامن  داجیا  نانآ  ساوح 
هتشادن دوجو  دوش ، یم  هضرع  وا  ساوح  هب  هک  هچ  نآ  يارو  ینالقع ، یلّمأت  هشیدنا و  زگره  و  دای » دنک  لد  دنیب ، هدید  هچره   » هک

.دندش ینیگنس  هفیظو ي  نینچ  هب  زّهجم  فّظوم و  رایسب  ياه  تیاس  دّدعتم و  ياه  لاناک  روظنم ، نیا  قّقحت  يارب  دشاب و 

، ار دحاو  کچوک و  يا  هدکهد  هب  ملاع  همه  لیدبت  ینعی  يزاس  یناهج  ياقلا  یتسینمف ، ياه  شبنج  زا  تیامح  رانک  رد  رابکتـسا 
هتـساوخ اه و  يروئت  یلومـش  ناهج  شیوخ و  بولطم  ِیتّیوه  راتخاس  یحاّرط  رب  رت  عیرـس  هچره  ات  تخاـس  شیوخ  ِّتیلعاـف  ِمّمتم 

شنیزگ مالسا ، يدمآراکان  ياقلا  يارب  رابکتسا  رگید  درگش  .دیآ  لیان  شیاه 

ص:31

.دشاب نایناهج  هشیدنا ي  هیامتسد ي  دیاب  شیپ ، لاس  زا 1400  شیب  دودح  نانز ، اب   � مظعا لوسر  یسایس  تعیب  - . 1
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« نانز هیلع  مالسا  ِندوب  هناملاظ  هنالداعان و   » مکح رودص  ًاتیاهن  اه و  نآ  يأر  هب  ریسفت  لیلحت و  (1) و  مالسا ماکحا  يا  هرازگ  کت 
زا برغ  ياه  ییامنهایـس  غیلبت و  هنوگ  هنوگ  مغریلع  دهد  یم  ناشن  هقطنم ، ناهج و  رد  یمالـسا  ياه  يرادـیب  تاقیقحت و  اّما  دوب 

ياه سنارفنک  اهرانیمـس و  يرازگرب  اب  نز و  قوقح  ياـیحا  رد  دوخ  يارب  هناـهاوخریخ  یتوکلم و  هرهچ ي  هئارا ي  مالـسا و  نید 
نیا رد  رابکتـسا  یگدـنز ،» نیمز ، نز ،  » و ّتیرـشب » قوقح  نانز ، قوقح   » هدـنبیرف ي ياه  مان  اـب  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  يروشک ،

لاجَمو هداتفارب  رابکتـسا  هرهچ ي  زا  ریوزت  باـقن  ضقاـنتم ، ياـهراتفگ  لاـمعا و  اـب  هک  ارچ  تسا  هتـشادن  يداـیز  قیفوت  صوصخ 
.دهد یمن  نآ  هب  ار  رت  شیب  نالوج 

، گنج قوقح  رد  ناـکدوک  ناـنز و  هب  ینوکـسم و  قطاـنم  هب  هلمح  ِینوناـق  ياـه  تیعونمم  مغریلع  هک  دـندوب  نآ  هاوگ  ناـیناهج 
هـیئوژ 1932 و ربتکا 1907 و  و 28  هیئوژ 1899  رد 29  ههـال  هیمـالعا ي  لاـس 1868 ، رد  گروبزرتپ » نس   » هیمـالعا ي نوچمه 
لاس 1977، رد  ونژ  هناگراهچ ي  نویـسناونک  هب  یقاحلا  ياـه  لـکتورپ  لاس 1949 و  رد  یماظن  ریغ  دارفا  زا  تیاـمح  نویـسناونک 

ریغ میقتـسم و  ار  اهراتـشک  اـه و  بیـسآ  نیرتشیب...و  یبیل  ناتـسکاپ ، قارع ، ناتـسناغفا ، ناریا ، رد  اـه  نآ  لـماوع  وتاـن و  اـکیرمآ ،
.دندرک هّجوتم  نارتخد  نانز و  هب  میقتسم 

نآ رازآ  ءاذـیا و  نانز و  قح  تیاعر  مدـع  ِقیداصم  ِیناوارف  عیزوت  یـسارکومد ، یناسل  ياهاعدا  مغریلع  دـندوب  نآ  هاوگ  ناـیناهج 
ناکدوک نانز و  زکارم ،...  رد  نز  هب  تبـسن  راب  هعجاف  یتمرح  یب  يداصتقا ، ياـهالاک  غیلبت  رد  نز  زا  زیمآ  ریقحت  هدافتـسا ي  اـه ،

، ناتـسلگنا رد  ناکدوک  زا  مّوس  کی  ندوب  عورـشمان  اـکیرما ، رد  هقیقد  ره  رد  زواـجت  کـی  ماـجنا  يرارف ، نارتخد  تسرپرـس ، یب 
راکفا لزلزتم  ياه  هیاپ  رب  هک  یتکرح  تسا ، یتسینمف  ياـه  تضهن  راوگاـن  ياهدـمایپ  زا  هراوآ ، كدوک  نویلم  زا 20  شیب  دوجو 

نیب هک  دـندوب  نآ  هاوگ  ناـیناهج  .تسا  راوتـسا  ینید  ماـکحا  یحو و  هب  هّجوت  مدـع  و  قلطم » يدازآ   » و يرادـم » سوه   » رـالوکس
اب سپ ، نیا  زا  هک  هدیـسر  نآ  ِنامز  تسا و  هدـش  هتـسیرگن  ناهج  هب  هنادرم  یـسدع  اـب  نونک  اـت  تسا  دـقتعم  هک  یتسینمف  شرگن 

هنابلط قح  هاگن  بلاط  هک  یمالسا  شنیب  اب  میشاب ، رگ  هراظن  ار  ناهج  هنانز ، یسدع 

32 ص :

...و نانآ  هید  نانز و  ثرالا  مهس  ندوب  فصن  نوچ  - . 1
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یم یگرزب  ياطخ  ار  اه  يرظن  گنت  سفق  رد  قح  ندیـشک  دـنب  هب  دـناد و  یم  قح  ار  شجنـس  یبایزرا و  كالم  تسا و  یتسه  هب 
هنیمز رد  مالسا  عماج  يرکف  ماظن  نیودت  ترورـض  هتـسخ ، ییاه  ناج  هدولآ و  ییاضف  نینچ  رد   (1) .تسا یقیمع  توافت  درامش ،

ياه هشیدنا  ات   (3) تـسا هدـیدرگ  هدامآ  رـضاح  باتک  ساسحا و  طبترم ، لیاسم  (2) و  یعامتجا یگداوناخ ، يدرف ، تیـصخش  ي 
هب زج  یتلاسر ، نینچ  ماـجنا  تیلوؤسم و  هّتبلا  ددرگ و  قیرزت  ناـنز ، عماوج و  ناـج  هب  رّرکم  نید ، مّسجم  ياـهوگلا  مالـسا و  دـنلب 

ِتماقتسا زبس  حور  ریوزت ، ایر و  زا  گنتلد  اه و  ناسنا  هدیمر  ناج  هب  هک  یتلاسر  .دیامن  یم  نکممان  تماما ، قحب  نانیـشناج  تسد 
يامظع ماقم  ناسل  زا  باتک  نیا  رد  هدش  يروآ  درگ  ياه  مایپ  هعومجم  .دمدب  ار  ندومن  خرس  عافد  شیارب  ندنام و  هدیقع  ياپ  رب 

.تسا نآ  زا  قداص  ینادرگرب  � و  نیموصعم نخس  یحو و  مالک  یناوخزاب  یعون  عقاو  رد  یلاعلا ، هّزع  ماد  تیالو 

ینورد طابترا  یگنهامه و  کی  زا  اّما  هتشگ  داریا  هضافا و  فلتخم  ياه  نامز  طیارش و  تائاضتقا و  رد  هچرگا  باتک  نیا  ياوتحم 
هب یهاگآ  نیلقث و  رد  یهلا  شناد  هشوت ي  هر  اب  هک  تسا  يراج  یناسنا  ناـبز  زا  تاـملک  نیا  زین  تسا و  دـنم  هرهب  دـحاو  حور  و 

ناج و زا  اه  مایپ  نیا  .تسا  راد  هدهع  ار  يرگتیاده  یناسنا و  زاین  هب  ییوگخـساپ  نیگنـس  هفیظو ي  هعقاو ، ثداوح  نامز و  لئاسم 
تکرح اذل  .تسا  هتخاس  هکلم  دوخ ، رد  ار  لمع  يرظن و  تفرعم  ّتیثیح  ود  هک  هتساخرب  یناسنا  هشیدنا 

33 ص :

.تسا مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  اب  نادان  لئاس  يوگتفگ  هب  هراشا  - . 1
رد ینآرق  ثحابم  رد  ینامتفگ  لیلحت  هاگدید  زا  یتخانـش و  نابز  هیواز ي  زا  نآ  هدـنهد  لیکـشت  رـصانع  باطخ و  هلوقم ي  - . 2

لـیلحت و تیلباـق  شخب ، ره  هکداد  رارق  یـسررب  دروم  میـسقت و  شخب  نیدـنچ  هب  ناوـت  یم  تسا و  زیگنا  تفگـش  نز ، صوـصخ 
ناسنا و قلاخ  هدننک  باطخ  هک  تفگ  نخس  دعب  نیا  زا  دیاب  ادتبا  .دراد  نز  صوصخ  رد  مالسا  عماج  شرگن  رب  ّلاد  یئابیز  ریسفت 

هعماج ّیبرم  دـّلوم و  تسا ، نز  هدـنوش  باطخ  ًایناث  .اه  ناسنا  تقلخ  ياـیاوز  همه ي  هب  انـشآ  میکح و  میلع و  تسا و  ناـهج  ّبر 
ًاعبار .دنـشاب  یم  اه  نامز  همه ي  رد  اه و  ناسنا  همه ي  هک  ناگدنونـش  ًاثلاث  .ناهج  ّیبرم  قلاخ و  نوچ  یتیلوؤسم  هدنراد ي  ینعی 

، صاـخ ماـع و  تخا ، هشیر ، ّما و  هجوز ، ءاـسن ، هأرم ، نوچ  نآ  هرتسگ ي  ناـیب و  هوحن ي  باـطخ و  نیا  رد  هتفر  راـکب  ياـه  هژاو 
دهع دب  قوثو و  دروم  رفاک ، نمؤم و  دسفم ، حلـصم و  نوچ  باطخ  يایاوز  ًاسماخ  .ناهنپ  ادـیپ و  میقتـسم ، ریغو  میقتـسم  تروصب 

...و
فیلاکت و طیارش ، فیاظو ، هنیـشیپ ، یعامتجا ، یگداوناخ ، يدرف ، دُعب  رد  هک  باتک  نیا  ياوتحم  اه و  لصفرـس  هب  هعجارم  اب  - . 3

.دوش یم  هدهاشم  تیعماج ، نیا  دراد ، هتسیاش  دورو  اه ، تیلوؤسم 
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، يدرف يدوجو ، تیـصخش  فلتخم  داـعبا  رد  عماـج  يوـگلا  نیودـتو  یـسرتسد  يارب  هک  دراد  اـضتقا  یقطنم ، تیریدـم  لوـقعم و 
هـس رد  ینید  ياه  هاگدـید  هعماج ، يازجا  رگید  اب  شطابترا  نز و  ياـه  تیلوؤسم  تاراـیتخا و  فیاـظو ، یعاـمتجا ، یگداوناـخ ،

يراج همـشچ  کی  زا  ودره  هک  رـضاح » باتک   » و زادـنا » مشچ  دنـس   » عبنم ود  زا  ار  فیلاکت  اه و  شزرا  تافیـصوت ، ِماظن  هزوح و 
هدوب و مهاب  طبترم  دنم و  ماظن  هک  ییاه  هزومآ  ماکحا و  ددرگ ، جارختـسا  فیرـشلا ، هّرـس  سدـق  ماما  ترـضح  تاشیامرف  تسا و 

يزاوم زا  تسا  هتـسیاش  زین  دراد و  رظن  متـسیس ، کی  رد  نز  يدوجو  داعبا  همه ي  هب  دنـشاب و  یمن  مهاـب  طاـبترا  یب  ياـه  هرازگ 
هار هتـسج ، يرود  ، ، عماج يوگلا  هشقن و  هناوتـشپ ي  نودب  يریگ  میمـصت  راکهار و  قیرط و  هئارا  يزاس ، هرهچ  هنوگ  ره  يراک و 

.دومن راوشد  دساف  تانایرج  بّرخم و  راکفا  ذوفن  يارب  ار 

ینامرک یبوط  رتکد 

نارهت هاگشناد  یملع  تأیه  وضع 

34 ص :
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هداوناخ نز و  ثحابم  تاّیلک  لوا : شخب 

هراشا

هداوناخ نز و  ثحابم  تاّیلک  لوا  شخب 

35 ص :
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نز عوضوم  هب  نتخادرپ  ترورض  لّوا : لصف 

هعماج ره  لئاسم  نیرت  یساسا  زا  نز  هلأسم ي  - 1-1-1

يا و هعماج  ره  یندمت ، ره  لئاسم  نیرت  یساسا  زا  یکی  دیمان -  ار  نآ  نز » نارحب   » ناونع هب  دیاب  ایند  رد  زورما  هک  نز -  هلأسم ي 
دینک و ادیپ  تسد  یّمهم  ياه  لصفرـس  هب  ییاه ، ّتقد  هب  یئاه ، يراک  هزیر  هب  دیا  هتـسناوت  امـش  دروم ، نیا  رد  .تسا  يروشک  ره 

(1) .دیشیدنیب هلأسم  نیا  هرابرد ي 

يزرو هشیدنا  رد  عّسوت  لباق  مهم و  يا  هلأسم  نز ، هلأسم ي  - 1-1-2

لباق مهم و  هلأسم ي  کی  نانچ  مه  دنا -  هدرک  نارگید  دیا ، هدرک  امش  تسا -  هدش  هک  يراک  همه ي  اب  هداوناخ ، نز و  هلأسم ي 
(2) .تسا يزرو  هشیدنا  رد  عّسوت  لباق  ثحب و 

نآ هب  یهّجوت  مک  هطساو ي  هب  یعطق  تراسخ  نز و  هلأسم ي  هداعلا  قوف  تّیمها  - 1-1-3

ياه ثحب  دایز و  ياه  فرح  نز  هب  عجار  نم  .دـنمولظم  ام  ياـه  نز  .تسا  رتهب  یلیخ  دوش ، هتـسجرب  هچره  نز  شقن  نم ، رظن  هب 
هلأسم ي ًاعقاو  نز  هلأسم ي  .مراد  یناوارف 

37 ص :

هبخن 1390-3-1. ناوناب  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
.نامه - . 2

یقیقح تیوه  یبایزاب  www.Ghaemiyeh.comنز و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 344زکرم  هحفص 65 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_37_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_37_2
http://www.ghaemiyeh.com


؛ بوخ .دـننز  یم  فرح  تسا ، زور  دـم  ـالاح  هک  یـشیامن  هلأـسم ي  کـی  ناوـنع  هب  دـننک و  یمن  هّجوـت  هدـع  کـی  .تسا  یّمهم 
، هداوناخ رد  نز  شقن  لصا  اّما  تسا ؛ ظوفحم  دوخ  ياـج  هب  هک  مه  نز  دروم  رد  یبرغ  صاـخ  شیارگ  یتسینیمف و  ياـه  شیارگ 

مک نیا  زا  میا و  هتخادرپ  مک  اـه  نآ  هب  ًاـتقیقح  اـم  هک  تسا  ییاـه  زیچ  لـیبق ، نـیا  زا  يروـما  نز و  تـّیمها  شزرا و  عاـمتجا ، رد 
(1) .مینیب یم  مه  تراسخ  نتخادرپ 

نز هب  تبسن  طلغ  شنیب  دوجو  اب  عیسو  حطس  رد  یقیقح و  يانعم  هب  يزاسزاب  ناکما  مدع  - 1-1-4

يورین ناسنا و  هب  شهّجوت  هاگن و  نیرت  شیب  و  هیکت ، نیرتشیب  دـیاب  دـنک ، يزاسزاب  یعقاو  يانعم  هب  دـهاوخ  یم  رگا  روشک  کـی 
ناوناب یناسنا ، يورین  زا  یمین  روشک و  تیعمج  فصن  هک  مینک  هّجوت  دیاب  تسا ، یناسنا  يورین  زا  تبحص  هک  یتقو  .دشاب  یناسنا 

مه .تسین  یندش  نآ ، عیـسو  حطـس  رد  یقیقح و  يانعم  هب  يزاسزاب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  نز  دروم  رد  یطلغ  شنیب  رگا  .دـنروشک 
نید يالاو  رظن  هب  اکّتا  اب  دنناوتب  ات  دنشاب ، مزال  یفاک و  یهاگآ  ياراد  مالسا ، رظن  زا  نز  عوضوم  هب  تبسن  دیاب  روشک  ناوناب  ِدوخ 
رظن هک  دننادب  دیاب  یمالـسا  روشک  رد  نادرم  هعماج و  دارفا  همه ي  مه  و  دننک ، عافد  لماک  روط  هب  دوخ  قوقح  زا  مالـسا ، سدقم 

يداصتقا و یسایس ، یعامتجا ، شالت  راک و  نانز ، لیصحت  نانز ، تیلاّعف  یگدنز ، ياه  هصرع  رد  نز  روضح  نز ، دروم  رد  مالـسا 
(2) .تسیچ هداوناخ  زا  نوریب  رد  نز  شقن  هداوناخ و  رد  نز  شقن  نانز ، یملع 

؛ نز دروم  رد  مالسا  رظن  هب  تبسن  یمالسا  عماوج  یهاتوک  - 1-1-5

ياهروشک یضعب  رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  یمالسا -  هعماج ي  زا  یشخب  رد  رگا  هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم ! نارتخد  زیزع و  نارهاوخ 
ناوناب ِدوخ  ریصقت  مه  يردق  نادرم و  ریصقت  يردق  دریگ ، یم  تروص  ییاه  یهاتوک  ناملسم ، نز  هب  تبسن  رگید - 

38 ص :

.1381-11-15 امیس ادص و  ناریدم  رادید  رد  تانایب  - . 1
.1375-12-20 ناتسزوخ ناوناب  عامتجا  رد  تانایب  - . 2
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دننادب دیاب  .دنتـسه  ناوناب  ِدوخ  لّوا  هجرد ي  رد  دنک ، عافد  نآ  زا  دسانـشب و  ار  نز  یمالـسا  نأش  دیاب  هک  یـسک  نآ  نوچ  تسا ؛
یم نّیعم  يزیچ  هچ  ار  اه  نآ  تیلوؤسم  دـهاوخ ، یم  هچ  اه  نآ  زا  دراد ، یتواضق  هچ  اه  نآ  هرابرد ي  مالـسا ، نآرق و  ادـخ و  هک 

هب دنتـسین ، دنبیاپ  یـشزرا  چیه  هب  هک  یناسک  دنهاوخن ، رگا  .دنهاوخب  دننک و  عافد  هتـساوخ ، هدومرف و  مالـسا  هک  هچ  نآ  زا  دنک و 
(1) .دننک متس  نز  هب  هک  داد  دنهاوخ  هزاجا  دوخ 

خیرات تکرح  رد  اه  شقن  نیرت  رّثؤم  نیرت و  راگدنام  نیرت ، فیرظ  نیرت ، ساّسح  اب  ام ؛ تیعمج  زا  یمین  هدنهد ي  لیکشت  ناوناب ؛ - 1-1-6
ناسنا

هاگن رگا  هک  یمین  مه  نآ  دـنهد ؛ یم  لیکـشت  ار  رـشب  تیعمج  زا  یمین  هک  نانز ، هب  قطنم  رب  ینتبم  تسرد و  هاـگن  ینعی  نز ، زور 
 ، نیرت فیرظ  نیرت ، ساّسح  مین ، نیا  شقن  هک  دید  دهاوخ  دنک ، هسیاقم  رگید  ياه  شقن  اب  ار  نآ  شقن  دهاوخب  ناسنا  رگـشواک 

(2) .تسا لامک  يوس  هب  تیرشب  ریس  رد  ناسنا و  خیرات  تکرح  رد  اه  شقن  نیرتّرثؤم  نیرتراگدنام و 

39 ص :

.نامه - . 1
.1384-05-05 س )  ) ارهز همطاف  ترضح  تدالو  زورلاس  رد  تانایب  - . 2
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یخیرات هنیشیپ ي  مود : لصف 

مالسا روهظ  زا  لبق  - 1-2-1

تیلهاج نارود  رد  نانز  هب  يافج  ملظ و  . 1-1-2-1

یم افج  نارتخد  نانز و  هب  تبسن  اج  نآ  رد  مدرم  هک  دش  ثوعبم  تّوبن  هب  يا  هعماج  رد  مّلـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 
(1) .دربب مدرم  ِنایم  زا  ار  تشز  تداع  نیا  درک  شالت  فلتخم  ياه  نابز  هب  نآرق ، همیرک ي  تایآ  .دندرک 

تیرشب خیرات  رد  نانز  هاگیاج  هرابرد ي  طلغ  تارکفت  لیلحت و  تشادرب ، . 2-1-2-1

هدرک رکف  جک  درم ، نز و  هلأسم ي  هرابرد ي  هراومه  تیرشب  ارچ  تسا ؟ هدوب  هنوگ  نیا  ارچ  اهانثتـسا -  زج  منک -  یم  بّجعت  نم 
، يرشب تارّکفت  اه و  لیلحت  اه و  تشادرب  همه ي  رد  دیرذگب ، هک  ایبنا  تامیلعت  زا  امش  .دتـسیاب  نیا  لباقم  رد  دهاوخ  یم  تسا و 

يایند هیاپ ي  دنلب  یلیخ  ياه  ندمت  رد  یّتح  .دـشاب  یم  یطلغ  تبـسن  درم ، نز و  تبـسن  تسا و  یطلغ  هاگیاج  درم ، نز و  هاگیاج 
(2) .تسا طلغ  تشادرب  کی  نز ، زا  تشادرب  ناریا -  ای  مور  نّدمت  لثم  ناتساب - 

41 ص :

جوسای 1373-03-17. مدرم  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
روشک 1368-10-26. رسارس  کشزپ  ناوناب  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2
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قباس ناهاشداپ  اه و  يروتارپما  رد  نانز  هب  تناها  هناشن ي  اهارسمرح ؛ . 3-1-2-1

درم کی  .نز  هب  تناها  نامه  ینعی  يراد  ارسمرح  هچ ؟ ینعی  يراد  ارسمرح  .دیا  هدینش  یبلاطم  یناساس  ناهاشداپ  ياه  ارسمرح  زا 
مه هاـشداپ  نآ  ِتلم  همه ي  رگا  درادـهگن ! شدوخ  يارـسمرح  رد  نز  رفن  رازه  هک  دـهد  یم  قح  شدوخ  هب  دراد ، تردـق  نوـچ 
نیا دنتـشاد ! یم  هگن  نز  رفن  تسیود  ای  رفن  دصراهچ  رفن ، دصناپ  رفن ، رازه  ناشدوخ  ردق  هب  مادک  ره  دنتـشاد ، تردق  روط  نامه 

(1) !؟ تسا نز  هب  یشرگن  هچ  زا  یکاح 

ایند همه  رد  لکش  نیرتزیمآریقحت  نیرت و  تشز  رد  نانز  اب  هلماعم  هعماج و  رد  نانز  روضح  . 4-1-2-1

یناـساس و ناریا  يروتارپـما  ینعی  زور -  نآ  مـیظع  يروتارپـما  ود  رد  .دوـب  مکاـح  ّتیلهاــج  هـک  دوـبن  یبرع  هـقطنم ي  رد  طــقف 
نیمه رد  .دوب  ضیعبت  مه  قطانم  نآ  رد  دوبن ؛ يربخ  تلادـع  زا  مه  قطانم  نآ  رد  تشاد ؛ دوجو  ّتیلهاـج  نیمه  مور -  يروتارپما 

هب يراد  هدرب  .دـنناوخب  سرد  دنتـشادن  قح  مدرم  هماـع ي  دوب و  یتاـقبط  هب  صوصخم  نتخوـمآ ، تفرعم  ندـناوخ و  سرد  ناریا ،
نیرت و تشز  رد  نانز  اب  هلماعم  هعماج و  رد  نانز  روضح  نز و  هلأسم ي  لکـش ، نیرتدـب  هب  افعـض  اب  هلماـعم ي  شلکـش ، نیرتدـب 

نهذ اه و  لد  رب  یمالسا  تفرعم  دیشروخ  دمآ و  مالسا  .دوب  بیرغ  تفرعم  اج  همه  دوب ؛ ّتیلهاج  اج  همه  .لکـش  نیرتزیمآریقحت 
(2) .تفر شیپ  تعرس  اب  یناسنا  ِیّقرت  دشر و  ِناوراک  نیا  لاوحا ، عاضوا و  ندوب  دعاسمان  ملاع و  تلاهج  دوجو  اب  دیبات و  اه 

مالسا روهظ  زا  دعب  - 2-2-1

یعامتجا یسایس و  یساسا  ياه  هصرع  رد  نز  روضح  تیکلام و  تعیب ، قح  تیبثت  - 1-2-2-1

یسایس یساسا  ياه  هصرع  نیا  رد  نز  روضح  نز ، ّتیکلام  نز ، تعیب  مالسا  رد 

42 ص :

هرگنک ي نالوئـسم  صـصختم و  کـشزپ  ناوناـب  زا  یعمج  ناـنز ، یعاـمتجا  یگنهرف ، ياروش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 1
.1370-10-4 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  یمالسا  باجح 

(ص)1378-08-15. مرکا ربمایپ  تثعب  زورلاس  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب  - . 2
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یم تعیب  ربمغیپ  اب  دـندمآ  یم  اه  نز   (1)« هللاِاب َنْکِرُْـشی  نأ ال  یلَع  َکَنِْعیاُبی  ُتانِمؤملا  َکَئاج  اذا  : » تسا هدـش  تیبثت  یعامتجا ، و 
، دنتفریذپ اه  نآ  هک  هچره  دنداد ، يأر  اه  نآ  هک  هچره  اه ، نآ  عبت  هب  دننک و  تعیب  دنیایب  اهدرم  هک  دومرفن  مالسا  ربمغیپ  .دندرک 

مظن نیا  لوبق  رد  تموکح ، نیا  لوبق  رد  مه  اه  نآ  دـننک ؛ یم  تعیب  مه  اـه  نز  دـنتفگ  .هن  دـننک ؛ لوبق  دنـشاب  روبجم  مه  اـه  نز 
رد دننک ! یم  ار  اهاعّدا  نیا  دـنبقع و  مالـسا  زا  هنیمز  نیا  رد  لاس  دصیـس  رازه و  اه  یبرغ  .دـننک  یم  تکرـش  یـسایس  یعامتجا و 

(2) .تسا یسایس  یعامتجا و  لئاسم  هب  طوبرم  هک  يرگید  ياه  هنیمز  رد  و  روط ؛ نیمه  زین  ّتیکلام  هنیمز ي 

باجح ظفح  نادنزرف و  یمالسا  تیبرت  رانک  رد  مالسا ،  ردص  رد  مزر  ياه  نادیم  رد  رثؤم  روضح  - 2-2-2-1

یهاگ یّتح  دوب -  نانز  هدهع ي  رب  رت  شیب  راک  نیا  هک  ناحورجم -  مخز  نتـسب  رب  هوالع  گنج ، نادیم  رد  نز  مالـسا ، ردص  رد 
رد مه  ار  دوخ  نادـنزرف  هناخ ، لخاد  رد  لاح  نیعرد  دز ! یم  مه  ریـشمش  زور ، نآ  راوشد  ياه  مزر  گنج و  نادـیم  رد  باقن ، اـب 

(3) .درادن مه  اب  یتافانم  اه  نیا  نوچ  درک ؛ یم  ظفح  مه  ار  دوخ  باجح  درک ، یم  مه  یمالسا  تیبرت  تفرگ ، یم  شوغآ 

یملع يالاو  جرادم  هب  نانز  ندیسر  - 3-2-2-1

كردم دیابن  نز  هک  دـنتفگ  یم  دـنداد و  یمن  یلیـصحت  كردـم  دـندرک ، یم  لیـصحت  هک  ینانز  هب  ناتـسلگنا ، رد  لاس 1947  ات 
نینچ هک  ییاه  لاس  نامه  رد  دنا ! هدش  نز  قوقح  یعّدم  یمالسا ، يروهمج  لباقم  رد  دنا و  هدمآ  زورما  اه  نیا  دریگب ! یلیـصحت 
ِلّوا هجرد ي  نادهتجم  زا  داهتجا  هزاجا ي  یناهفصا » يوناب  ، » یمالـسا ناریا  رد  دش ، یم  هدهاشم  یبرغ  گنهرف  رد  ییاه  تراقح 

(4) .تسا نیا  مالسا ، دوب ! ریاد  شهقف  هفسلف و  سیردت  هزوح ي  ناهفصا ، رد  تشاد و  مالسا  زور  نآ 

43 ص :

هیآ ي 12. هنحتمم ، هروس ي  - . 1
ناوناب 1379-06-30. زا  يریثک  هورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2

.1375-12-20 ناتسزوخ ناوناب  عامتجا  رد  تانایب  - . 3
.1376-03-14( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  رهطم  دقرم  نارئاز  هوکش  اب  عامتجا  رد  تانایب  - . 4
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برغ رد  - 3-2-1

اپورا خیرات  رد  ییاپورا  عماوج  رد  نانز  قوقح  هب  تبسن  ضیعبت  عییضت و  - 1-3-2-1

ای لیماف  کی  نانز  نز و  کی  مکح  اّما  تشاد ؛ دوجو  دـندوب ، یفارـشا  ای  دـندش و  یم  هکلم  هک  ییاه  مناخ  اـپورا ، خـیرات  رد  هتبلا 
الاب حوطـس  رد  هک  دـنا  هدوب  مه  ییاه  مناخ  .تسا  هدوب  هشیمه  اه  ضیعبت  نیا  .تسا  نز  هلأسم ي  زا  ریغ  هقبط ، کـی  اـی  هریت  کـی 

« نز  » اّما تسا ؛ هدش  یم  هداد  اه  نآ  هب  ثاریم  هداوناخ و  قیرط  زا  زایتما ، نیا  دندش و  یم  يروشک  هکلم ي  ًالثم  دنتفرگ و  یم  رارق 
هاگدید نیمه  ًانیقی  مه  نایدا  رگید  تسا و  مالـسا  شا  هدروخن  تسد  ملاس و  هک  نایدا -  ياه  هاگدید  فالخ  رب  هدوبن و  روط  نیا 

(1) .تسا هدوبن  رادروخرب  یقوقح  زا  هعماج  رد  هجو  چیه  هب  دنراد -  ار 

متسیب نرق  لیاوا  ات  يرشب  قوقح  نیرت  یلّوا  زا  تیمورحم  - 2-3-2-1

زور هبزور  برغ  رد  هک  یبیرغ  بیجع و  باجح  فشک  نآ  اب  تسا ، هدـش  هک  ییاه  اعدا  نآ  همه ي  اب  متـسیب ، نرق  لیاوا  اـت  ًـالثم 
 - تسا نز  هب  نداد  شزرا  ندرک و  مارتحا  نیا  دننک  یم  لایخ  هک  راهم -  یب  تیاهن و  یب  یسنج  طالتخا  نآ  اب  هدش ، رت  شیب  مه 

ییاراد کـلام  رهوش ، ِلـباقم  رد  دـنک ! هدافتـسا  هنادازآ  هدوب ، شدوخ  هب  قـّلعتم  هک  یتورث  زا  هتـشادن  قـح  یبرغ  نز  لاـح  نیعرد 
تبـسن تشادن  قح  شدوخ  دوب ؛ شرهوش  هب  ّقلعتم  شکلم  ییاراد و  تورث و  درک ، یم  جاودزا  هک  ینز  ینعی  .تسا  هدوبن  شدوخ 

هک یی  هلأسم  نیا  ینعی  .دش  هداد  نانز  هب  متـسیب  نرق  لیاوا  ات  راک ، ّقح  ّتیکلام و  ّقح  جـیردت  هب  هک  نیا  ات  دـنکب ؛ یفّرـصت  نآ  هب 
(2) .دنتشاد غیرد  نز  زا  تسا ، يرشب  قوقح  نیرت  یلّوا  وزج 

هتشذگ نرق  مین  ات  يأر  قح  تیکلام و  ّقح  نتشادن  - 3-3-2-1

نز هب  شیپ  نرق  مین  ات  تسا ، دازآ  اج  نآ  رد  نز  دنک  یم  اعّدا  زورما  هک  ییاپورا 
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زا لبق  لاس  تصـش  هاجنپ ، ات  ییاکیرما ، ای  ییاپورا  نز  کی  ًالثم  ینعی  دنک ! فّرـصت  شدوخ  یـصخش  لام  رد  هک  داد  یمن  هزاجا 
رایتخا رد  دیاب  دـنک ؛ هدافتـسا  شدوخ  هدارا ي  لیم و  هب  تورث ، نیا  زا  هک  تشادـن  قح  شدوخ  تشاد ، تورث  اه  نویلیم  رگا  نیا ،

 - ناشدوخ يارب  اـی  وا و  يارب  اـی  مناـخ -  نآ  تورث  زا  ناـشدوخ  لـیم  هب  مه  اـه  نآ  تشاذـگ و  یم  شردارب  اـی  ردـپ و  اـی  رهوش 
(1) .دندرک یم  هدافتسا 

یقیقح يانعم  هب  ّتیکلام  ناـنز  یبرغ ، ياـهروشک  رد  يدـالیم -  نرق  نیمه  موس  مود و  ياـه  ههد  اـت  ینعی  هدـس -  نیا  لـیاوا  اـت 
ماـکحا اـب  ار  نیا  .دـنک  فّرـصت  دوخ  تورث  رد  تسناوت  یمن  شرهوـش  هزاـجا ي  نودـب  درک ، یم  رهوـش  هک  ینز  ینعی  دنتـشادن !

(2) .دناد یم  لقتسم  ار  نانز  هک  دینک  هسیاقم  یمالسا 

ابیرقت هک  دنتـسه -  نانز  قوقح  زا  عافد  یعّدـم  همه  نیا  هک  ییاپورا  ياهروشک  نیمه  برغ و  يایند  رد  هک  دـینک  هظحـالم  اـمش 
باختنا نتفگ و  ّقح  طقف  هن  دنتـشادن ، يأر  ّقح  طقف  هن  نانز  دـش ، مامت  هک  ینرق  نیا  لّوا  ياه  ههد  اـت  تسا -  غورد  مه  شا  همه 

(3)! دوب رهوش  رایتخا  رد  وا  لاوما  دوبن ؛ مه  شدوخ  یثوروم  لاوما  کلام  نز  ینعی  .دنتشادن  مه  ّتیکلام  ّقح  دنتشادن ، ندرک 

هرطیـس ي رد  طقف  نز  یبرغ ، ياهروشک  اپورا و  مامت  رد  نیا ، زا  لبق  لاس  داتفه  تصـش ، ات  .دناشک  لاذـتبا  هب  ار  نز  برغ ، يایند 
کی ِیلـصا  قوقح  زا  یّقح  چـیه  دـشاب و  تسناوت  یم  هعرزم -  هناخراک و  بحاص  لـثم  رگید  درم  کـی  اـی  دوخ و  ِدرم  اـی  درم - 

راک و نادـیم  هب  ار  نز  دـندمآ  دـعب  .تشادـن  هلماعم  ّقح  ّتیکلام و  ّقح  يأر و  ّقح  .تشادـن  ار  نّدـمتم  هعماج ي  کی  رد  ناـسنا 
، هعماج نتم  رد  ار  وا  دندرک و  مهارف  نز  شزغل  يارب  ار  لیاسو  مامت  لاح ، نامه  رد  اّما  دندناشک ؛ یعامتجا  تیلاّعف  یگدنز و 
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(1) .دنتشاذگ هانپ  یب  اهر و 

نز دوب ، یـسارکمد  هک  مه  ییاه  اج  نآ  .تشادن  يأر  ّقح  اپورا ، ياج  چیه  رد  ینز  چیه  نرق ، نیا  مود  ياه  ههد  ات  هک  دـیناد  یم 
ياهروشک رد  مارآ  مارآ  دعب -  هب  ای 1918  ياه 1916  لاس  زا  ینعی  مود -  ههد ي  زا  .تشادـن  ار  شدوخ  لام  ندرک  فرـص  ّقح 

.دـنهدب درم  اـب  يواـستم  ِیعاـمتجا  قوقح  دوخ و  هیامرـس ي  رد  فرـصت  رظن و  لاـمعا  قـح  نز  هب  هک  دـنتفرگ  میمـصت  ییاـپورا ،
زا نیغورد ، ياه  لاجنج  اب  دـهاوخ  یم  هک  نیا  لثم  .دـیمهف  ار  هلأـسم  رید  یلیخ  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  رید  یلیخ  اـپورا  نیارباـنب ،

(2) .دنکب ار  یگداتفا  بقع  نیا  ناربج  نامز  ظاحل 

« نانز يدازآ   » هدیدپ ي ندش  حرطم  يارب  یلماع  نازرا ، راک  يورین  هب  جایتحا  دیدج و  عیانص  ندمآدوجو  هب  - 4-3-2-1

گرزب ياه  هناخراک  یبرغ  ناراد  هیامرس  هک  مهدزون  نرق  لیاوا  رد  دندروآ -  دوجو  هب  ار  دیدج  عیانص  اه ، ییاپورا  هک  يزور  زا 
؛ دـندرک دـنلب  ار  نز » يدازآ   » همزمز ي دنتـشاد ، رـسدرد  مک  عّقوت و  یب  نازرا و  راک  يورین  هب  جایتحا  و  دـندوب -  هدرک  عارتخا  ار 

بیج دـننک ، هدافتـسا  وا  زا  نازرا  رازگراک  کی  ناونع  هب  دـنناشکب ؛ اه  هناخراک  نورد  هب  اه  هداوناخ  لخاد  زا  ار  نز  هک  نیا  يارب 
حرطم برغ  رد  نز » يدازآ   » ناوـنع هب  هک  هچ  نآ  زورما  .دـنزادنیب  دوـخ  تلزنم  تمارک و  زا  ار  نز  دـننک و  رپ  ار  ناـشدوخ  ياـه 

رد نز  زا  هک  یطلغ  تشادرب  تسا و  هدش  نز  هب  یبرغ  گنهرف  رد  هک  یملظ  اذل  .تسارجام  نامه  ناتساد و  نامه  هلابند ي  تسا ،
، تسا هدش  ملظ  نز  هب  اج  همه  رد  مه  هتشذگ  رد  .تسا  هقباس  یب  خیرات  نارود  مامت  رد  دراد ، دوجو  برغ  تاّیبدا  گنهرف و  راثآ 

(3) .تسا برغ  نّدمت  زا  یشان  ریخا و  نارود  صوصخم  هبناج ، همه  ریگارف و  یمومع و  ملظ  نیا  اّما 
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لبق لاس  دودح 150  زا  يرشب  تّفع  زا  نانز  جورخ  اشحف و  داسف ، هعاشا ي  ياتسار  رد  یتسینویهص  يزیر  همانرب  - 5-3-2-1

اـشحف داسف و  هعاشا ي  يزیر و  همانرب  هب  عورـش  شیپ ، لاس  هاجنپ  دص و  دودح  زا  رـشب ، لسن  داسف  يارب  یتسینویهـص ، تالیکـشت 
لاس هاجنپ  ِتّدـش  هب  مه ، اکیرما  اپورا و  ياه  نز  یّتح  هک  يروط  هب  دـنتخاس ؛ جراخ  يرـشب  تّفع  زا  ار  اـه  نز  اـه  نآ  .دـنا  هدرک 

(1)! دنا هدوبن  یناسنا  لیاضف  زا  يرود  داسف و  اشحف و  راچد  ریخا 

متسیب نرق  لئاوا  رد  راهم  یب  تیاهن و  یب  یسنج  طالتخا  بیجع و  باجح  فشک  - 6-3-2-1

رد وا  مسج  طقف  هن  تفر ، یم  رهوش  هناخ  هب  درک و  یم  جاودزا  دوخ  كالما  يدوجوم و  همه ي  اب  نز  یتقو  ییاپورا ، گنهرف  رد 
هب ّقلعتم  دوب ، هدیسر  وا  هب  شا  هداوناخ  ردپ و  زا  هک  مه  وا  ياه  ییاراد  كالما و  لاوما و  مامت  هکلب  تفرگ ، یم  رارق  رهوش  رایتخا 
مه طیرفت  لـباقم  رد  نینچ ، نیا  ِطارفا  کـی   (2) ...دـننک راکنا  ار  نآ  دـنناوت  یمن  اـه  یبرغ  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دـش ! یم  رهوش 
یم امـش  اذل  .دوش  یم  لباقم  فرط  زا  ییاه  طیرفت  راچد  ًاعبط  دیآ ، یم  دوجو  هب  ییاضف  نانچ  رد  نانز  عفن  هب  یتضهن  یتقو  .دراد 

هک درک  ادیپ  جاور  داتفا و  هار  هب  نانز  يدازآ  هلیـسو ي  هب  برغ  رد  يراب  دنب و  یب  داسف و  نانچ  نآ  لاس ، هد  دـنچ  لوط  رد  دـینیب 
زا یبرغ ، ياهروشک  رد  هزیگنااب  دـنمدرخ و  ياه  ناـسنا  ناحلـصم ، نازوسلد و  زورما  درک ! تشحو  راـچد  ار  یبرغ  نارّکفتم  دوخ 

(3) .دنریگب ار  نآ  ِولج  مه  دنناوت  یمن  هتبلا  دنتحاران و  شّحوتم و  تسا ، هدمآ  شیپ  هچ  نآ 

لبق لاس  هاجنپ  دودح  زا  دنزرف  تیبرت  هداوناخ و  هب  یهّجوت  یب  - 7-3-2-1

زا یضعب  اکیرما و  رد  صوصخ  هب  یبرغ -  نانز  عضو  لبق ، لاس  هاجنپ  لهچ ، یس ، زا  .دوبن  روط  نیا  یبرغ  نانز  عضو  هتشذگ ، رد 
رتدب زور  هبزور  ییاپورا -  ياهروشک 

ص:47

روشک ینامرد  یلاع و  شزومآ  زکارم  نانکراک  ناراتـسرپ و  ناکـشزپ ، زا  یعمج  مدرم و  فلتخم  راشقا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 1
.1368-9-15

هب تسا ، هدـش  هدـناجنگ  يددـعتم  ياهروحم  تاعوضوم و  يربهر  مّظعم  ماقم  تانایب  زا  زارف  کی  رد  هاگ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  - . 2
 »...« تمالع اب  اه  عیطقت  نیا  هک  تسا  هتفرگ  تروص  ییاه  عیطقت  دوجوم ، میهاـفم  زا  هدـنناوخ  رت  شیب  هچره  يرادرب  هرهب  ظاـحل 

.تسا هدش  هداد  ناشن 
.1376-07-30 رثوک دالیم  نشج  تبسانم  هب  يدازآ  هاگشزرو  رد  ناوناب  گرزب  شیامه  رد  تانایب  - . 3
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یس هک  دندرک  یمن  رکف  دندومن ، عورش  ار  دنزرف ] تیبرت  هداوناخ و  هب  ندادن  ّتیمها   ] طلغ هار  نیا  یبرغ  نانز  هک  يزور  نآ  .دش 
، هلاس هدزاود  ناوجون  هک  دوش  یعـضو  نینچ  راچد  اه ، نآ  هعماـج ي  روشک و  رگید ، لاـس  هاـجنپ  رگید ، لاـس  لـهچ  رگید ، لاـس 

، ددنبب ریت  تفه 

هیقب ي ای  ندـنل  ای  كرویوین  ياه  نابایخ  رانک  هشوگ و  رد  زور ، ای  بش  ماگنه  هب  دراذـگب و  دوخ  بیج  رد  راد  نماض  يوقاـچ  اـی 
زا هداوناخ  یتقو  .تسا  هدیـسر  اج  نیا  هب  ناشعـضو  دشکب ! يا  هظحالم  چیه  نودب  دشُکب ، ار  یـسک  تسناوت  رگا  یبرغ ، ياهرهش 

(1) .دوش یم  هنوگ  نیا  تیعضو  دیشاپ ، مه 

هتشذگ لاس  دنچ  ات  هدرک  لیصحت  نانز  هب  یلیصحت  كردم  هئارا ي  مدع  - 8-3-2-1

قح دندرک ، یم  لیـصحت  یلاع  شزومآ  زکارم  رد  هک  ینانز  دایز -  یلیخ  هن  نیا -  زا  لبق  لاس  دنچ  ات  یبرغ ، ياهروشک  نیمه  رد 
رد هلمج  زا  یبرغ -  ياـهروشک  زا  یـضعب  رد  رخاوا ، نـیمه  رد  دـنریگب ! ار  ناـشدوخ  یلاـع  تالیـصحت  یبـتک  كردـم  دنتـشادن 

ار ینزریپ  مرواـیب -  مسا  هّلجم  نآ  زا  روـشک و  نآ  زا  مهاوـخ  یمن  هـک  یبرغ -  ياـهروشک  زا  یکی  تـالّجم  زا  یکی  ناتـسلگنا - 
وا هب  نکیل  تسا ؛ هدرک  هیلاـع  تالیـصحت  ارتکد  ّدـح  رد  لـبق -  لاـس  داـتفه  ًاـبیرقت  ینعی  لاـس 1917 -  رد  هک  دوـب  هدرک  یفرعم 
هب ناتسلگنا ، رد  لاس 1947  ات  نوچ  هک  دیوگ  یم  دنا ؟ هدادن  لیصحت  كردم  ارچ  دنک ، یم  لاؤس  دعب  دنا ! هدادن  لیصحت  كردم 

هدمآ زورما  اه  نیا  دریگب ! یلیصحت  كردم  دیابن  نز  هک  دنتفگ  یم  دنداد و  یمن  یلیصحت  كردم  دندرک ، یم  لیصحت  هک  ینانز 
(2)! دنا هدش  نز  قوقح  یعّدم  یمالسا ، يروهمج  لباقم  رد  دنا و 

( يولهپ نارود   ) بالقنا زا  لبق  - 4-2-1

نز تراهط  تسادق و  تمرح ، ندرب  نیب  زا  - 1-4-2-1

تموـکح ناـمز  نز  زورما و  نز  ناـیم  اـم  رـضاح  لاـح  رد  هک  دراد ، دوـجو  زور  نآ  عـضو  دوـجوم و  عـضو  نیب  هلـصاف  همه  نـیا 
يزیچ زور ، نآ  مینک ! یم  هدهاشم  یهاشمتس 

ص:48

ناتسزوخ 1375-12-20. ناوناب  عامتجا  رد  تانایب  - . 1
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؛ دنامب یقاب  نز  تراهط  تسادق و  ظافح و  باجح و  تمرح و  مان  هب  يزیچ  هک  دندوب  هتـشاذگن  زور ، نآ  .دوب  هدـنامن  یقاب  نز  زا 
اّما دوشب ؛ رتهب  نیا  زا  دیاب  هک  تسین  یّکش  هتبلا  .تسین  زور  نآ  اب  هسیاقم  لباق  زورما ، تیعـضو  .گرزب  ياهرهـش  رد  صوصخ  هب 

(1) .تسین راگزور  نآ  اب  هسیاقم  لباق  تسه ، زورما  هک  هچ  نآ 

یباجح یب  يرابودنب و  یب  داسف ، جاور  رد  برغ  زا  نتفرگ  یشیپ  - 2-4-2-1

يارب هک  ییاه  ینارنخـس  رد  اهراب  هاجنپ -  ههد ي  لـیاوا  لـهچ و  ههد ي  رخاوا  ياـه  لاـس  ناـمه  بـالقنا -  زا  شیپ  هرود ي  رد 
رد اشحف  یباجح و  یب  يرابودـنب و  یب  ظاحل  زا  ام  هک  یتیعـضو  نیا  متفگ  یم  نئارق  دـهاوش و  يور  زا  دـش ، یم  لیکـشت  ناناوج 

(2) .متشاد عالّطا  نم  دوبن ؛ مه  ًاعقاو  تسین ! ییاپورا  ياهروشک  رد  میراد ، نامروشک 

تیعـضو دنتخات ، یم  نآ  تمـس  هب  ام  نانز  ام و  هعماج ي  ام و  روشک  زور  نآ  هک  یعـضو  .میدـید  کیدزن  زا  ار  بالقنا  زا  لبق  ام 
رد ام  هک  هچ  نآ  زا  نانز  رهاظ  تیعـضو  یهاگ  اج ، نیا  رد  راک  ندوب  يدیلقت  تیـصاخ  رطاخ  هب  .دوب  یکانرطخ  كانلوه و  رایـسب 

دنتـشاد ار  یعـضو  نینچ  کی  دوب ! رتدـب  مه  میدـناوخ  یم  ای  میدـید  یم  ییاپورا  ياه  نز  زا  اـه  شرازگ  اـه و  لـقن  اـه و  سکع 
(3) .دندرک یم  جیورت 

فرصم هلیسو ي  کی  هب  ندش  لیدبت  ییارگ و  فرصم  لّمجت و  تمس  هب  نانز  نداد  قوس  - 3-4-2-1

تقیقح رد  اّما  تسین ، متس  مه  شمسا  هک  ییاه  متـس  هچ  و  تسا ، متـس  شمـسا  هدش و  هتـشاد  اور  نز  ّقح  رد  هک  ییاه  متـس  هچ 
کی هب  ندـش  لیدـبت  نیگنـس و  جراـخم  هدوهیب و  ياـه  شیارآ  ییارگ و  فرـصم  لّـمجت و  هب  نداد  قوس  نیمه  لـثم  تسا ؛ متس 

زا یّلکب  ار  وا  هک  اریز  تسین ؛ نیا  زا  رتـالاب  یملظ  چـیه  هک  تفگ  دوشب  دـیاش  .تسا  نز  رب  یگرزب  متـس  نیا ، .فرـصم  هلیـسو ي 
لفاغ شدوخ  یلماکت  فادها  اه و  نامرآ 

ص:49

روشک 1370-6-25. رسارس  هعمج ي  همئا ي  ییامهدرگ  نیمتفه  زاغآ  رد  تانایب  - . 1
.1378-07-09 نارهت هعمج ي  زامن  ياه  هبطخ  رد  تانایب  - . 2

خیراترد 1390-3-1. هبخن  ناوناب  رادید  رد  تانایب  - . 3
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ماجنا یهاشداپ  ملاظ  میژر  رد  هک  هدوب  يراک  نیا ، .دـیامن  یم  مرگرـس  ریقح  کچوک و  یلیخ  ياهزیچ  هب  دـنک و  یم  فرـصنم  و 
، تسا هدش  ییاه  تلفغ  زاب  اهدعب  نکیل  دوب ؛ بوخ  مه  یلیخ  بالقنا ، لیاوا  رد  هتبلا  .دش  یم  هتفرگ  نآ  يولج  دیاب  الاح  و  هدـش ،

(1) .درک يزیر  همانرب  یباسح  نآ ، هب  تبسن  دیاب  هک 

یب ياه  تنیز  تالّمجت ، شیارآ ، هب  ناـنز  روشک ، نیا  رد  توغاـط  تموکح  نارود  رد  هک  دـش  بجوم  یبرغ  طـلغ  تیبرت  ناـمه 
(2) .دننک ادیپ  لیامت  ییامندوخ  جّربت و  يدوخ ،

داسف بالجنم  رد  اه  نآ  ندرک  قرغ  هداوناخ و  فیفع  شوغآ  زا  نارتخد  نانز و  ندیشک  نوریب  - 4-4-2-1

ینارـسوه و يارب  .دوب  یتافیرـشت  اّما  دنتفر ؛ یم  ینوگانوگ  ياه  ترفاسم  هب  فلتخم  ياه  تأیه  اب  نانز  توغاط ] نارود   ] زور نآ 
نوگاـنوگ ياـه  سنارفنک  رد  یناـهج ، عماـجم  رد  زورما ، ناملـسم  نز  نکل  .دوـب  نآ  نیا و  هب  ناـشدوخ  لوـک  رـس و  نداد  ناـشن 

هب ار  ینارتخد  زور  نآ  .دراد  شزرا  اه  نیا  .دراد  یتامدـخ  ای  یـسایس  ای  یملع  روضح  اه ، هاگـشناد  رد  یملع و  زکارم  رد  یناهج ،
یم ورف  داـسف  بـالجنم  ردو  دندیـشک  یم  نوریب  اـه  هداوناـخ  فیفع  مرگ و  شوـغآ  زا  هتـسیاش ،» رتـخد   » و هنوـمن » رتـخد   » ناوـنع

(3) .دندرک

مه نآ  دوب ؛ باجح  عفر  سابل و  زا  ترابع  دروآ ، هک  يزیچ  نیلوا  دروایب ، تاغوس  ام  يارب  برغ  زا  تساوخ  یتقو  ردـلق  ناخاضر 
ار نامه  دعب  دشاب ؛ يروط  نیا  دیاب  هالک  دشاب ؛ هاتوک  دیاب  دشاب ؛ دنلب  دیابن  اه  سابل  شدوخ ! یقاّزق  يردلق  نامه  هزین و  رس  روز  اب 

ناونع نیا  اب  عقوم  نآ  هک  یهالک  يولهپ -  هالک  زا  ریغ  درک  یم  تأرج  یسک  رگا  دشاب ! وپاش  هالک  دیاب  ًالصا  دندرک : ضوع  مه 
نیا .دـش  یم  درط  دروخ و  یم  کتک  دـیاب  ، دـشوپب يزیچ  هاتوک  سابل  زا  ریغ  ای  دراذـگب ، شرـس  يرگید  هالک  دـش -  یم  هتخاـنش 

هدش هتشادرب  هک  رداچ  رداچ -  طقف  هن  دننک ؛ ظفح  ار  ناشباجح  دنتشادن  قح  اه  نز  دنتفرگ ! برغ  زا  ار  اهزیچ 

ص:50

نانز 1369-10-16. یعامتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
.1376-07-30 رثوک دالیم  نشج  تبسانم  هب  يدازآ  هاگشزرو  رد  ناوناب  گرزب  شیامه  رد  تانایب  - . 2

ناراتسرپ 1373-07-20. زا  یهورگرادید  تانایب  - . 3
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رد هک  نیا  يارب  ارچ ؟ دندروخ ! یم  کتک  دنتفرگ ، یم  ار  ناش  هناچ  يولج  يرادقم  دندرک و  یم  ناشرـس  مه  يرـسور  رگا  دوب - 
(1) .دندروآ برغ  زا  ار  اه  نیا  دنیآ ! یم  هنهربرس  اه  نز  برغ ،

درم نز و  نیب  هلصاف ي  فافع و  باجح و  ندرب  نیبزا  تکلمم و  یقالخا  ياه  هیاپ  ندرک  لزلزتم  - 5-4-2-1

باسح اب  ًادمع و  تکلمم  نیا  رد  یقالخا  ياه  هیاپ  هنوگچ  لاس  هاجنپ  لوط  رد  دوب ؟ هنوگچ  تکلمم  نیا  بالقنا  زا  لبق  دیناد  یم 
ناوج هقبط ي  دیدیمهف  یم  هاگ  نآ  دیتسناد ، یم  رگا  دندناشک ؟ یعضو  هچ  هب  ار  ناناوج  نارتخد و  نانز و  دش ؛ لزلزتم  يریگیپ  و 

(2) .دنراد شزرا  ردقچ  دنتسه -  هعماج  فلتخم  ياه  شخب  رد  هک  نارسپ  هچ  نارتخد و  هچ  ینارون -  حلاص و 

هتشر رد  هک  نز  ناگدنسیون  نیرّکفتم و  فلتخم ، ياه  هتشر  رد  نز  نادنمشناد  نز ، دیتاسا  نز ، نیقّقحم  یبسن  قلطم و  ددع  زورما 
، اهرعاش اه ، سیون  هصق  نز -  نادـنمرنه  نز ، يارعـش  نز ، يابدا  دـننز ، یم  ملق  دـنرظن و  بحاص  دـننک ، یم  رکف  نوگانوگ  ياه 

دوجو فافع و  باجح و  نز ، زا  يرادـفرط  ماـن  هب  هک  يا  هرود  نآ  ینعی  تسا ؛ توغاـط  هرود ي  زا  رت  شیب  بتارمب  اـه -  شاّـقن 
زا يدراوم  رد  یّتح  دندرک ؛ یم  جیورت  ار  يرابودنب  یب  نیا  مه  زور  هبزور  دـندوب و  هدرب  نیب  زا  یّلکب  ار  درم  نز و  نیب  هلـصاف ي 

(3) .دندرک یم  لمع  رتدنت  رتدب و  مه  ییاپورا  ياهروشک 

وا ندرک  لوغشم  يرگ و  هولج  قیرط  زا  بذاک  تیصخش  نتخاس  هب  نانز  ندرک  راداو  ندناشک و  طاطحنا  هب  - 6-4-2-1

تسرد بذاک  تیـصخش  کی  شیوخ  يارب  دوخ ، تمـس  هب  اه  مشچ  بلج  يرگ و  هولج  هلیـسو ي  هب  هک  دندرک  یم  راداو  ار  نز 
دوب طاطحنا  نز  يارب  نیا ، .دنک 

ص:51

تشر 1380-02-12. يالصم  رد  نایگنهرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب  - . 1
یتشهب 1382-02-22. دیهش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج ي  رد  تانایب  - . 2

.1386-04-13 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  زورلاس  هناتسآ ي  رد  هبخن  ناوناب  زا  يریثک  هورگ  رادید  رد  تانایب  - . 3
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سابل و يرگ و  هولج  دـُم و  شیارآ و  اب  ار  وا  رـس  دـنیایب  هک  دراد  دوجو  نز  هب  تبـسن  نیا  زا  رتگرزب  یتیانج  ایآ  .دوبن  تفرـشیپ  و 
نادـیم رد  دـنراذگن  دـننک و  هدافتـسا  نوگانوگ  دـصاقم  هار  رد  هلیـسو ، رازبا و  کی  ناونع  هب  وا  زا  دـننک و  دـنب  تالآرویز  الط و 

(1) .تفرگ یم  ماجنا  همانرباب  ًاقیقد و  هتشذگ ، میژر  رد  هک  تسا  يراک  نآ  نیا ، دوشب ؟ دراو  تیبرت  قالخا و  تسایس و 

نوگانوگ ياه  طیحم  رد  نانز  راتفر  ششوپ و  ندوب  یمالسا  ّدض  - 7-4-2-1

کی هب  .تسا  مالـسا  ّدـض  زیچ  همه  طیحم ، نآ  رد  درک  یم  ساسحا  تفر ، یم  یطیحم  لـخاد  هب  یتقو  ناـسنا  هک  توغاـط  نارود 
؛ نانز راتفر  .دوب  ییانتعا  یب  يور  زا  يدرـس و  يور  زا  ضغب ، يور  زا  اـه  هاـگن  دندیـسر ، یم  هک  نّیدـتم  مدآ  کـی  هب  ناملـسم و 

(2) .دوب یمالسا  ریغ  زیچ  همه  دندرک ؛ یم  نانز  نادرم و  زا  یضعب  یهاگ  هک  ییاه  يرگ  فلج  نادرم ؛ دروخرب  نانز ؛ ششوپ 

یمالسا راقو  فافع و  اوقت ، نید ، نتشاذگ  رانک  تمیق  هب  ملع  يداو  رد  دورو  - 8-4-2-1

هلوقم ي دراو  تساوخ  یم  نز  رگا  .دوب  مولظم  بناوج  همه ي  زا  ًاتقیقح و  یهاشداپ ، دـیلپ  ِماـظن  هتخاـبدوخ ي  هعماـج ي  رد  نز ،
زکارم یـشزومآ و  ياه  طیحم  اه و  هاگـشناد  رد  ناملـسم ، مناـخ  کـی  رگم  .دز  یم  ار  فاـفع  اوقت و  نید و  دـیق  دـیاب  دوشب ، ملع 

نز کـی  دـش  یم  رگم  دوب ؟ نکمم  رگم  دـنک ؟ ظـفح  ار  دوخ  راـقو  تناـتم و  باـجح و  یناـسآ  هب  تسناوت  یم  یگنهرف  یملع و 
دورب هار  تحار  هراک ، همین  باجح  اب  یّتح  ای  یمالسا  راقو  تناتم و  اب  رگید ، ياهرهش  زا  یضعب  نارهت و  ياه  نابایخ  رد  ناملسم ،

نیا رد  هک  دندوب  هدرک  يراک  دـنامب ؟ نوصم  برغ ، تاغوس  ياشحف  داسف و  هب  ِناگتخابلد  ناگزره و  تکرح  نابز و  دـنزگ  زا  و 
، بلاغ روط  هب  .مرادن  يراک  ار  ییانثتسا  دراوم  .دش  یمن  نکمم  ًابلاغ  اه  نز  يارب  ملع  بسک  تکلمم ،

ص:52

مق 1368-10-26. ناهفصا ، زیربت ، نارهت ، ياهرهش  ناوناب  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
روشک 1371-6-4. رسارس  ياه  ناتسرامیب  اه و  هناخراک  تارادا ، یمالسا  ياه  نمجنا  ياضعا  رادید  رد  تانایب  - . 2
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(1)! یمالسا راقو  اوقت و  زا  ندش  فرصنم  باجح و  نتشادرب  اب  رگم  دش ؛ یمن  رّسیم  ملع  يداو  هب  نانز  نتفر 

یعامتجا و بصانم  زا  یبصنم  تساوخ  یم  ینز  رگا  .دوب  روط  نیمه  مه  یعامتجا  ياه  تیلاّـعف  هنیمز ي  رد  تسایـس و  نادـیم  رد 
نیا هب  هتسب  هتبلا ، .دز  یم  ار  یمالسا  نز  تناتم  راقو و  فافع و  باجح و  دیق  دیاب  دشاب ، اراد  یهاشداپ  نارود  ِناریا  رد  ار  یـسایس 

.دشاب (2) هنوگچ  شدادعتسا  رهوج و  نز ، نیا  دوخ  هک  دوب 

اه نآ  اب  یناسناریغ  دروخرب  رخسمت و  ءازهتسا ، هبّجحم و  ياه  مناخ  ندوب  دودعم  - 9-4-2-1

رخـسمت و دروم  هک  دنتـشاد  باجح  اه  هاگـشناد  رد  اـه  مناـخرتخد  اـه و  مناـخ  زا  يدودـعم  دارفا  توغاـط ،] میژر   ] نارود نآ  رد 
نجل هب  ار  نآ  درادن ، لوبق  شدوخ  هک  ار  يزیچ  ناسنا  هک  دوب  یطلغ  فلج و  ِیناسناریغ  دروخرب  کی  دروخرب ، نآ  .دندوب  ازهتـسا 

(3) .دنهد یم  ماجنا  ًانیع  یبرغ  ياه  هناسر  زورما  هک  يراک  دریگب ؛ ازهتسا  داب  هب  دناشکب و 

ار اه  نآ  زا  یضعب  مروایب ، مسا  رگا  هک  دندوب  نّیدتم  ناوج  دنچ  بالقنا  زا  لبق  یتشهب ، دیهش  هاگشناد  نیمه  رد  اه و  هاگشناد  رد 
 - دوب یلم  هاگشناد  شمسا  نامز  نآ  هک  اج -  نیا  زا  دندمآ  یم  دندوب ؛ دنواشیوخ  تسود و  هدنب  اب  اه  نآ  زا  یضعب  .دیـسانش  یم 

.دنتـشادن ندـناوخ  زامن  يارب  مه  کچوک  طیحم  کـی  یتح  چـیه ، هک  یبهذـم  مسارم  ًـالّوا  .دـندرک  یم  لـقن  هدـنب  يارب  یبلاـطم 
؟ داد یم  هزاجا  هاگتسد  رگم  .دندرک  تسرد  هناخزامن  ناونع  هب  ار  یکچوک  ياج  یـصخش  لوپ  اب  دندش و  عمج  مه  رود  ناشدوخ 

اهرادلوپ هچب  فارشا و  نایعا و  لحم  ًاتدمع  هک  هاگشناد -  نیمه  زور  نآ 

ص:53

...مق 1368-10-26. ناهفصا ، زیربت ، نارهت ، ياهرهش  ناوناب  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
.نامه - . 2

روشک 1368-10-26. رسارس  کشزپ  ناوناب  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 3
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رد نّیدـتم  يوجـشناد  داتـسا و  ًاعقاو  .دوب  هنوگ  نیمه  مه  رگید  ياه  هاگـشناد  ییاهداسف ! عیاـجف و  هچ  زکرم  دوب ؛ هنوگ  نیا  دوب - 
رداچ و اب  هک  نیا  هن  دنک -  ظفح  ار  شباجح  دوب  لیام  هک  ینز  .دوب  لئاسم  نیمه  مه  هعماج  حطـس  رد  .دـندوب  راشف  ریز  هاگـشناد 

(1) !؟ دورب هار  هعماج  رد  تسناوت  یم  رگم  لوقعم -  باجح  کی  اب  هکلب  يریگور ،

روشک تشونرس  هب  نانز  زا  يریثک  عمج  هقالع ي  مدع  یعامتجا و  لئاسم  زا  عالطا  مدع  يداوس ، یب  - 10-4-2-1

ینعی دش -  یمن  ناشرـس  يزیچ  یعامتجا  لئاسم  زا  مه  دـندوب و  داوس  یب  مه  اه ، نز  زا  يریثک  عمج  هک  نیا  اب  هتـشذگ ، میژر  رد 
رد دـناوت  یم  نز  هک  دنتـسناد  یمن  ًالـصا  دـندوب و  هقـالع  یب  روـشک  تشونرـس  هـب  مـه  و  دوـشب -  ناشرـس  يزیچ  دنتـشاذگ  یمن 

یبرغ و ياه  نز  تسد  يور  مه  یهاگ  ییاپورا و  هبـش  رهاظ ، ظاـحل  زا  اـه  نیا  دوجو  اـب  دـشاب ، هتـشاد  تلاـخد  روشک  تشونرس 
طیحم کی  زا  ییاپورا و  روشک  کـی  زا  نـالا  نز  نیا  هک  درک  یم  لاـیخ  درک ، یم  ناـشهاگن  یـسک  یتقو  دـندوب و  هدز  ییاـپورا 
يداوـس مک  اـی  داوـس و  یب  مناـخ  کـی  هک  يدـید  یم  يدرک ، یم  تبحـص  هملک  ود  وا  اـب  رگا  اـّما  تسا ؛ هدـش  ناریا  دراو  یبرغ 

(2)! تسا

ص:54

یتشهب 1382-02-22. دیهش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج ي  رد  تانایب  - . 1
مق 1368-10-26. ناهفصا ، زیربت ، نارهت ، ياهرهش  ناوناب  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2
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یمالسا نّدمت  مالسا و  رد  نز  موس : لصف 

نز تلزنم  هاگیاج و  - 1-3-1

یمالسا تارّرقم  ماکحا و  تیاعر  اب  یناسنا  توکلم  جوا  هیلاع و  بتارم  هب  كولس  ییاناوت  تیلباق و  - 1-1-3-1

دیایب ادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  ادـیپ  ار  نآ  یگتـسیاش  رتخد ، نیا  هک  دـنک  یم  تیبرت  يرتخد  مرکا  ربمایپ  ییایند ، نینچ  رد  تقو  نآ 
طلغ یلیخ  نیا  .درک  یفطاع  يانعم  کی  رب  لمح  دیابن  زگره  ار ، ربمایپ  فرط  زا  ارهز  همطاف ي  تسد  رب  هسوب  دـسوبب ! ار  وا  تسد 

نآ هب  یتیصخش  رگم  .دیـسوب  یم  ار  شتـسد  تشاد ، یم  شتـسود  دوب و  شرتخد  نوچ  هک  مینک  لایخ  ام  رگا  تسا  ریقح  یلیخ  و 
تـسد دوـش و  یم  مخ  تسا ، یهلا  ماـهلا  یحو و  هب  شیاـکتا  تسه و  ربماـیپ  رد  هک  یتـمکح  لدـع و  نآ  اـب  مـه  نآ  يدـنمجرا ،

هک ینز  نیا  ناوج ، رتخد  نیا  هک  تسا  یکاـح  نیا  تسا ؛ يرگید  ياـنعم  کـی  رگید و  زیچ  کـی  نیا  هن ، دـسوب ؟ یم  ار  شرتـخد 
 - دنا هتفگ  مه  لاس  جـنپو  تسیب  دـنا ، هتفگ  مه  لاس  هدـجه  هتـشاد -  نس  لاس  جـنپو  تسیب  ات  لاس  هدـجه  نیب  هتفر ، ایند  زا  یتقو 

؛ دیورب نیا  غارس  تسا ؛ نز  هب  مالسا  شرگن  نیا ، .تسا  هدوب  هداعلا  قوف  صخش  کی  هتـشاد و  رارق  یناسنا  توکلم  جوا  رد  ًالـصا 
، یگنهرف ياروش  وضع  ياهمناخ  نیا  هک  اهشرگن -  یعامتجا و  لئاسم  گنهرف و  هب  طوبرم  ياهیسررب  رد  مه 

ص:55
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(1) .دیورب نیا  غارس  دیتسه -  شلابند  دنمشناد  ياه  مناخ  امش  هک  یملع -  شرورپ  رد  مه  و  دنتسه -  شلوؤسم  نانز  یعامتجا 

تارّرقم و اه و  يراذگشزرا  اب  ار  نآ  هار  هدرمش و  مزال  ار  نآ  يوس  هب  كولس  هتسناد و  نز  یمتح  هاگیاج  ار  هبتر  ّولع  نآ  مالسا ،
هتبلا هک  دـنک -  نز  ینازرا  زین  ار  تلزنم  نآ  رگا  تـسا ، نآ  هیاـپ ي  هـک  یـشنیب  برغ و  گـنهرف  .تـسا  هتخاـس  راوـمه  یماـکحا 

یمرگرـس تاوهـش و  تاّذل و  زا  یگتـسراو  هک  درادن  نآ  يارای  تسا -  يونعم  ياهزادنا  مشچ  هرتسگ ي  نآ  دقاف  يّدام  هاگدـید 
یم رارق  دـیاقع  عماوج و  هرابرد ي  دوخ  تواضق  هیاـپ ي  هدرمـش ، لـصا  ار  نیا  هکلب  دزاـس ؛ ادـج  نز  تیـصخش  زا  ار  ریقح  ياـه 

(2) .دهد

طلغ یفارحنا و  هاگن  اب  هلباقم  نز و  هب  نداد  تیصخش  هعماج ، ّلک  يارب  نز  نتسنادوگلا  - 2-1-3-1

، دندرک یم  هاگن  نز  هب  ًالصا  يرگید  مشچ  اب  هک  تسا  هتشاد  دوجو  یتوغاط  ياه  ماظن  رد  هشیمه  هک  يروج  نآ  فالخرب  مالـسا 
َبَرَض َو   » .دننک یم  نّیعم  نز  هنومن ي  دننکب ، صّخـشم  دنهاوخ  یم  هنومن  نمؤم  يارب  یتقو  مالـسا  رد  .دهد  یم  تیـصخش  نز  هب 
يارب هنومن  .نز  ود  اونمآ ، نیذّلل  يارب  هنومن  مود ؛ رفن  َنارمِع ،» َتَْنبا  َمَیْرَم  َو  ، » لوا رفن  نیا  »(3) ؛ نوَعرف َتأرِما  اونَما  َنیذِّلل  ًالثَم  ُهللا 

روحم و طـقف  هن  ار  نز  ینعی   (4)« امُهاتَناخَف انِدابِع ...  ْنِم  ِْنیَدـْبَع  َتْحَت  اتَناک  ٍطول  َتأرما  ٍحون َو  َتأرما  : » نز ود  مه  اورفک  نیذـلل 
نآ اب  هلباقم ي  رد  نیا  هن ، .دـننکب  باختنا  درم  کی  دـش  یم  .دـهد  یم  رارق  هعماـج  لـک  يارب  هکلب  ناـنز ، يارب  يا  هنیئآ  تربع و 

(5) .هدوب طلغ  هشیمه  اّما  هدوبن ؛ زیمآریقحت  مه  هشیمه  هاگن ، نیا  .هتشاد  دوجو  نانز  هب  تبسن  هک  تسا  یطلغ  یفارحنا و  هاگن 

ص:56

هرگنک ي نالوئـسم  صـصختم و  کشزپ  ناوناـب  زا  یعمج  ناـنز ، یعاـمتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 1
.1370-10-4 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  یمالسا  باجح 

.1368-8-3 هرس ) سّدق   ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  نز  تیصخش  یسررب  رانمیس  هب  مایپ  - . 2
هیآ ي 11. میرحت ، هروس ي  - . 3
هیآ ي 10. میرحت ، هروس ي  - . 4

روشک 1388-07-28. هوژپ  نآرق  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  - . 5
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فیلکت ساسحا  هنانمؤم و  تّزع  اب  ایحو ، بجح  نتخیمآ  قیرطزا  نز ، هب  یشخب  تمظع  - 3-1-3-1

دزیمایب ار  نیا  دنک ؛ ظفح  تسا ، هداهن  هعیدو  نز  ّتلبج  رد  ادخ  هک  ار  هنانز  فافع  ایح و  بجح و  دناوتب  هک  تسا  نآ  نز  تمظع 
ار نامیا  یگدـنرب  يزیت و  نآ  ، دربب راک  هب  دوخ  ياج  رد  ار  تفاطل  نآ  هفیظو ؛ فیلکت و  ساسحا  اب  دزیمایب  ار  نیا  هنانمؤم ؛ تّزع  اب 
نز صوصخم  یگدـنرب ، تفاطل و  فیرظ  هزیمآ ي  نیا  تساه ؛ نز  لام  طـقف  فیرظ  بیکرت  نیا  .دربب  راـک  هب  دوخ  ياـج  رد  مه 

(1) .تسا هداد  نز  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  يزایتما  نیا  تساه ؛

يونعم لماکت  تیناسنا و  هنحص ي  رد  هتسجرب  ینآرق  ياه  هنومن  نانز ؛ - 4-1-3-1

نمؤم ناسنا  يارب  هنومن  هک  مدرک  ضرع  ًارّرکم  نم  .میتفگ  اهراب  مه  ام  تسا ، هدش  يدایز  ياه  ثحب  نز  هب  مالـسا  هاگن  دروم  رد 
(2) .تسا یبلاج  زیچ  نیا  هدش ؛ حرطم  نز  نآرق ، رد  راگدرورپ  هاگرد  دودرم  رفاک و  ناسنا  و  یهلا ، ّیضرم  و 

ینعی .دنک  یم  رکذ  هتـسجرب -  نانز  زا  هن  نمؤم -  هتـسجرب و  ياه  ناسنا  زا  هنومن  ود  ناونع  هب  ار  نز  ود  اج ، نیا  رد  لاعتم  يادـخ 
نادرم ناربمایپ و  زا  نخـس  دـنک ، نایب  يزاتمم  هنومن ي  دـهاوخ  یم  یتقو  لاعتم  يادـخ  يونعم ، لـماکت  تیناـسنا و  هنحـص ي  رد 

(3) .دروآ یم  نایم  هب  نز  ود  زا  نخس  هکلب  دنک ؛ یمن  ینید  یملع و  ياه  تیصخش  گرزب و 

طقف مه  یحو  .دـیوگ  یم  هچ  هراب  نیارد  یحو  مینیبب  میورب  تسا ؛ یّمهم  لئاسم  يواح  یحو  مایپ  درم ، نز و  هلأسم ي  هراـبرد ي 
ياه ناـسنا  يارب  دـهاوخ  یم  لاـعتم  يادـخ  هک  یتقو  دـینیبب  امـش  .تسا  هدرک  يزاـس  هنومن  هکلب  هدرکن ، هدنـسب  ندرک  هظعوم  هب 

َنیذِّلل ًالثَم  ُهللا  َبَرَض  َو  : » دیامرف یم  دنزب ، یلاثم  نآرق  رد  اه  توبن  خیرات  لوط  رد  نمؤم 

ص:57

.1389-02-01 (س ) يربک بنیز  ترضح  دالیم  زورلاس  تبسانم  هب  روشک  هنومن  ناراتسرپ  زا  يریثک  هورگ  رادید  رد  تانایب  - . 1
خیراترد 1390-3-1. هبخن  ناوناب  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2

.1375-12-20 ناتسزوخ ناوناب  عامتجا  رد  تانایب  - . 3
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نآ اّما  دـندرک ؛ يراکادـف  شالت و  ناـمیا  هار  رد  یناـسک  همه  نیا  دـندوب ، نمؤم  همه  نیا  یـسوم ، ناـمز  رد  نوَعرف .» َتأرِما  اونَما 
؟ تسا يرگید  زیچ  هلأسم  هن ، ای  دنک ؛ يرادبناج  نانز  زا  هتـساوخ  لاعتم  يادـخ  ایآ  تسیچ ؟ زا  یـشان  نیا  .دروآ  یم  مسا  ار  هنومن 
زا لـبق  نیا  ـالاح  .ریغـال  دز و  لاـثم  دوش  یم  ار  وا  طـقف  هک  هدیـسر  ییاـج  هب  يونعم  تکرح  جوا  رد  نز  نیا  هک  تسا  نیا  هلأـسم 
هن نوعرف ، نز  .تسا  نامز  نآ  هب  ّقلعتم  نیا  تسا ؛ اهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک میرم  زا  لبق  نیا  تسا ؛ اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف ي 

یگدنلاب دشر و  يونعم و  تیبرت  .تسا  هدوب  يربمایپ  چیه  هداوناخ ي  رد  هن  تسا ، ربمایپ  رسمه  هن  تسا ، هدازربمایپ  هن  تسا ، ربمایپ 
(1) .دناسر یم  اج  نیا  هب  ار  وا  نز ، کی 

نادرم هب  هّبشت  زا  زیهرپ  نز و  تلاصا  هب  يراذگشزرا  عماج و  هاگن  - 5-1-3-1

، نز تلاصا  هب  يراذگـشزرا  هلأسم ي  .تسه  مالـسا  رد  عماج  هاگن  نیا  و  میـشاب ، هتـشاد  عماج  هاگن  نز  هلأسم ي  دروم  رد  دیاب  ام 
مه دـیآ ؛ یمن  باسح  هب  شزرا  نز  يارب  نادرم  هب  هبـشت  هجو  چـیه  هب  .تسا  لصا  کی  تسالاو ؛ شزرا  کـی  نز  يارب  ندوب ، نز 

دنراد و یهاگیاج  دنراد ، ییاج  مادک  ره  دنراد ، یـشقن  مادک  ره  .دـیآ  یمن  باسح  هب  شزرا  نانز  هب  هبـشت  اهدرم  يارب  هک  نانچ 
هدروآرب دـیاب  دوصقم  نیا  هک  هدوب  رظن  دروم  یهلا  هنامیکح ي  شنیرفآ  رد  اه  نآ  صاـخ  تیعـضو  زا  يدوصقم  دـنراد و  یتعیبط 

(2) .تسا مهم  هلأسم  نیا  دوش ؛

تفاطل تیساسح و  ییابیز ، تفارظ ، يوگلا  رهظم و  نز  - 6-1-3-1

هب نز  هب  درم  .درادـن  مه  يداریا  دـشاب ، فلتخم  مه  دـیاب  تسا ، فلتخم  یعیبـط  روط  هب  نز  هب  درم  هاـگن  اـب  درم  هب  نز  هاـگن  عوـن 
دیکأت ار  نیمه  مه  مالـسا  .دـنیب  یم  فیطل  ار  وا  دـنک ، یم  هاگن  تیـساسح  يوگلا  تفارظ ، يوگلا  ییاـبیز ، يوگلا  کـی  تروص 

، شرگن نیا  رد  .تسا  لُگ  نز  ینعی   (3)« ٌهَنامَرهَِقب ْتَْسَیل  ٌهَناْحیَر َو  ُهَأْرَْملَا  : » هدرک

ص:58

هرگنک ي نالوئـسم  صـصختم و  کشزپ  ناوناـب  زا  یعمج  ناـنز ، یعاـمتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 1
.1370-10-4 (س ) ارهز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  یمالسا  باجح 

.1386-04-13 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  زورلاس  هناتسآ ي  رد  هبخن  ناوناب  زا  يریثک  هورگ  رادید  رد  تانایب  - . 2
ص 215. ج 74 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - . 3
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بلاـق نیا  رد  ار  وا  ّتبحم  .درگن  یم  وا  هب  مشچ  نیا  هب  درم  و  تـقر ، تفاـطل و  ییاـبیز و  رهظم  قـیقر ، تـسا  يدوـجوم  کـی  نز ،
بلاـق نیا  رد  وا  هب  ار  شدوـخ  ّتبحم  تسا و  داـمتعا  اـکتا و  هطقن ي  داـمتعا ، رهظم  نز ، مشچ  رد  درم  .دـنک  یم  مسجم  میـسرت و 

(1) .دنک یم  میسرت 

هدنیآ ياه  لسن  هداوناخ و  نورد  رّثؤم  یشقن  نتشاد  - 7-1-3-1

هقالع دش ، دنبیاپ  هداوناخ  هب  رگا  نز  هک  تسا  نیمه  دهد ، یم  ّتیمها  هداوناخ  لخاد  رد  نز  شقن  هب  ردق  نیا  مالـسا  هک  نیا  ّتلع 
يارب درک ، گرزب  دوخ  شوغآ  رد  ار  اه  نآ  داد ، ریـش  ار  اه  نآ  دیـسر ، دوخ  ياه  هچب  هب  داد ، ّتیمها  دـنزرف  تیبرت  هب  داد ، ناـشن 

نادنزرف هب  یتصرف  ره  رد  درک و  مهارف  هدنزومآ -  ياهارجام  ینآرق ، ياه  تیاکح  ماکحا ، صصق ، یگنهرف -  ياه  هقوذآ  اه  نآ 
سرد اب  مه  یتافانم  تسا و  نز  رنه  نیا ، .دش  دنهاوخ  دیـشر  هدنلاب و  هعماج ، نآ  رد  اه  لسن  دـیناشچ ، ینامـسج  ياذـغ  لثم  دوخ 

(2) .درادن اه  نیا  لاثما  تسایس و  رد  دورو  ندرک و  راک  نتفگ و  سرد  ندناوخ و 

وا هب  دنزرف  يراذگتمدخ  رد  درم  رب  نز  حیجرت  - 8-1-3-1

، دنراد يدنزرف  هک  دنتـسه  يردام  ردپ و  نز ، درم و  هک  اج  نآ  ًالثم  .تسا  هداد  حـیجرت  درم  رب  ار  نز  یتح  اهاج  یخرب  رد  مالـسا 
رت شیب  دنزرف ، ندرگ  رب  ردام  ّقح  .تسا  رتمزال  ردام ، لباقم  رد  دنزرف  يرازگتمدخ  اّما  تسا ، رفن  ود  ره  دنزرف  هچرگا  دـنزرف  نیا 

(3) .تسا رت  نیگنس  ردام  هب  تبسن  دنزرف  هفیظو ي  و 

وا ضحم  عبات  هن  درم  یگدنز  کیرش  نز  - 9-1-3-1

نینچ .ریخن  دنک ؛ تیعبت  اقآ  زا  دیاب  مناخ  اج  همه  مییوگب  هک  تسین  مه  روط  نیا 

ص:59

هخروم ي 1381-6-6. دقع  هبطخ ي  - . 1
.1375-12-20 ناتسزوخ ناوناب  عامتجا  رد  تانایب  - . 2

.1373-07-20: ناراتسرپزا یهورگرادید  - . 3

یقیقح تیوه  یبایزاب  www.Ghaemiyeh.comنز و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 344زکرم  هحفص 87 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_59_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_59_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_59_3
http://www.ghaemiyeh.com


عبات روما  همه ي  رد  یتسیاب  نز  هک  تسین  نیا  شیاـنعم   (1)« ءاسِّنلا َیلَع  َنوماّوَق  ُلاجّرلا   » .عرـش رد  هن  میراد و  مالـسا  رد  هن  يزیچ 
درم دـشاب و  هراک  همه  یتسیاب  نز  هک  مییوگب  اپورا ، دـّلقم  اپورا و  زا  رتدـب  ياه  هدـیدناپورا  نیا  زا  یخرب  لثم  ای  هن ! .دـشاب  رهوش 

هاتوک نز  اج  کی  دـیایب ، هاتوک  درم  اج  کی  .دـیتسه  قیفر  ات  ود  کیرـش و  ات  ود  هرخالاب  .تسا  طلغ  مه  نیا  هن ! .دـشاب  عبات  دـیاب 
(2) .دینک یگدنز  رگیدکی  اب  دیناوتب  ات  رگید ، ياج  رد  يرگید  درذگب ، دوخ  تساوخ  هقیلس و  زا  اج  نیا  یکی  .دیایب 

یناسنا تاجرد  يونعم و  تاماقم  هب  ندیسر  رد  درم  اب  نز  يربارب  - 10-1-3-1

نامیا و ثحب  هک  ییاج  نآ  ...دنتسه  اه  تفرـشیپ  يوس  هب  ناسنا  يونعم  تکرح  ناماگـشیپ  وزج  نانز  يونعم ، لئاسم  هنیمز ي  رد 
َّنِإ : » دـیامرف یم  تـسا ، يوـنعم  یمالـسا و  یناـسنا و  ياـه  شزرا  ندروآ  تـسد  هـب  هار  رد  تدـهاجم  قدـص و  ربـص و  مالـسا و 
نیا رد   (3) «. ِتاِرباّصلا َنیِرباّصلا َو  ِتاقِداّصلا و  َنیقِداّصلا َو  ِتاِتناْقلا َو  َنیِتناْقلا َو  ِتانِمْؤُْملا و  َنینِمْؤُْملا َو  ِتاِملْسُْملا َو  َنیِملْسُْملا َو 
نیا رد  درم  نز و  .اهزیچ  رگید  عوشخ و  ربص ، قدص ، تونق ، نامیا ، مالسا ، دوش ؛ یم  رکذ  يونعم  ياه  شزرا  يارب  ناونع  هد  هیآ 

اه تیلهاـج  رد  هک  ار  ییارگدرم  تب  نـیا  .دـنک  یم  رکذ  ار  ود  ره  دـنور ؛ یم  شیپ  دـننک و  یم  تـکرح  شود  هـب  شود  نادـیم ،
یسایس و لئاسم  نادیم  رد  .دنکش  یم  تایآ  نیا  رد  مالـسا  دش ، یم  هدیتسرپ  نانز  هلیـسو ي  هب  یتح  نادرم و  هلیـسو ي  هب  هشیمه 

(4) .دنک یم  یفرعم  هدنز  هلأسم ي  کی  مزال و  رما  کی  ار  نز  تعیب  یعامتجا ،

رد .دّجهتم  نز  دّجهتم ، درم  .دباع  نز  دباع ، درم  .ناملسم  نز  ناملسم ، درم  ِتانِمْؤُْملا »...  َنینِمْؤُْملا َو  ِتاِملْسُْملا َو  َنیِملْسُْملا َو  َّنِإ  »
اب نز  درم و  دراوـم ، نیا  رد  .تسا  هدـش  میـسقت  هیوّسلاـب  درم  نز و  نیب  یناـسنا ، تاـجرد  يوـنعم و  تاـماقم  نـیا  هـمه ي  مالـسا 

هچ یْثنُأ ؛» ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ، » دنک راک  ادخ  يارب  هک  سک  ره  .دنربارب  يواسم و  رگیدکی 

ص:60

هیآ ي 34. ءاسن ، هروس ي  - . 1
هخروم ي 1377-1-19. دقع  هبطخ ي  - . 2

هیآ ي 35. بازحا ، هروس ي  - . 3
ناوناب 1379-06-30. زا  يریثک  هورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 4
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(2) «. (1) ًهَبِّیَط ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ، » نز هچ  دشاب و  درم 

؛ تسین حرطم  درم  سنج  ای  نز  سنج  مالـسا ، يارب  .درادـن  یقرف  چـیه  درم  نز و  مالـسا ، يارب  .تسا  رـشب  لماکت  رادـفرط  مالـسا 
هب دوش ، یم  لیلجت  نز  زا  تبسانم  کی  هب  .نز  زا  نخس  اج  کی  دوش ، یم  هتفگ  درم  زا  نخس  اج  کی  .تسا  حرطم  یناسنا  لماکت 

، یهلا هبنج  يرـشب و  هبنج ي  ظاحل  زا  .دنتـسه  يرـشب  دوجو  شخب  ود  دنرـشب ، هرکیپ ي  هّصح ي  ود  نوچ  درم ؛ زا  تبـسانم  کـی 
(3) .دنرادن رگیدمه  اب  یتواقت  چیه 

يونعم یسایس و  يرکف و  دشر  يالعا  ّدح  هب  نانز  ندیسر  موزل  - 11-1-3-1

دسرب و یلعا  ّدح  هب  نانز ، يونعم  یتلیضف و  همه -  زا  رتالاب  یـسایس و -  یعامتجا و  یملع و  يرکف و  دشر  هک  دهاوخ  یم  مالـسا 
مالسا میلاعت  همه ي  .دشاب  هتـشاد  ار  هرمث  هدیاف و  يالعا  ّدح  وضع -  کی  ناونع  هب  يرـشب -  هداوناخ ي  هعماج و  يارب  ناشدوجو 

(4) .تسا ساسا  نیا  رب  باجح ، هلأسم ي  هلمج  زا 

درم نز و  نایم  تلادع  تیاعر  قوقح و  يربارب  - 12-1-3-1

نز و سنج  نایم  هلمج  زا  رـشب ، دارفا  نایم  ضحم  تلادع  تیاعر  ینعی  لداعت ؛ زا  تسا  ترابع  تسا ، حرطم  هک  هچ  نآ  مالـسا  رد 
تعیبط هک  نانچ  مه  دشاب ؛ توافتم  درم  ماکحا  اب  نز  ماکحا  تسا  نکمم  ییاج  رد  اّما  تسا ، حرطم  قوقح  رد  يربارب  .درم  سنج 

تنیط ترطف و  ياه  تیعقاو  نیرت  شیب  قیاقح و  نیرت  شیب  نیاربانب ، .تسا  توافتم  تایـصوصخ  زا  یـضعب  رد  درم  تعیبط  اب  نز 
(5) .تسا یمالسا  فراعم  رد  درم ، نز و  دروم  رد  يرشب 

ص:61

هیآ ي 97. لحن ، هروس ي  - . 1
.1373-07-20: ناراتسرپ زا  یهورگرادید  رد  تانایب  - . 2

.1376-07-30 رثوک دالیم  نشج  تبسانم  هب  يدازآ  هاگشزرو  رد  ناوناب  گرزب  شیامه  رد  تانایب  - . 3
روشک 1368-10-26. رسارس  کشزپ  ناوناب  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 4
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یعامتجا ماظن  هعومجم ي  یمالسا و  هعماج ي  تفرشیپ  هرادا و  ظفح ، رد  نادرم  نانز و  يربارب  - 13-1-3-1

ینعی ، (1)« ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْـهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َنوُُرمْأـی  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاـنِمْؤُْملا  َنوـُنِمْؤُْملا َو  َو  : » دـیوگ یم  هک  یتـقو  مالـسا 
ءانثتـسا ار  نز  دنکیرـش ؛ میهـس و  همه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یعاـمتجا و  ماـظن  هعوـمجم ي  ظـفح  رد  تاـنمؤم  نینمؤـم و 

همه شود  رب  یمالـسا  هعماج ي  تفرـشیپ  یمالـسا و  هعماج ي  هرادا ي  تیلوئـسم  .مینک  ءانثتـسا  ار  نز  میناوت  یمن  مه  اـم  .هدرکن 
(2) .ناشدوخ ياه  ییاناوت  بسح  رب  يوحن  هب  مادک  ره  درم ؛ شود  رب  نز ، شود  رب  تسا ؛

نز یعقاو  میرکت  - 14-1-3-1

يور ای  دـنک ، یم  هیکت  هداوناخ  نورد  رد  رداـم  تمرح  رداـم و  شقن  يور  رگا  .تسا  هدرک  میرکت  ار  نز  یعقاو  ياـنعم  هب  مالـسا 
نیا يانعم  هب  هجو  چـیه  هب  دـنک ، یم  هیکت  هداوناخ  لخاد  رد  نز  ياه  تیدودـحم  فیاظو و  نز و  قوقح  نز و  ریثأـت  نز و  شقن 

(3) .دنک عنم  مدرم  یمومع  ياه  تیلاّعف  تازرابم و  رد  تلاخد  یعامتجا و  لئاسم  رد  تکرش  زا  ار  نز  هک  تسین 

ینمادکاپ تّفع و  قیمع ، نامیا  هنانز ، تّوق  طاقن  رب  هیکت  اب  درف ، هب  رصحنم  ياه  شقن  يافیا  ییاناوت  - 15-1-3-1

، قیمع نامیا  اب  هارمه  تسا -  نز  صوصخم  هتـشاذگ و  هعیدو  هب  وا  دوجو  رد  لاعتم  يادـخ  هک  دوخ -  هنانز ي  تّوق  طاقن  اـب  نز 
یم دـشخب -  یم  تینارون  ار  وا  نوماریپ  ياضف  هک  ینمادـکاپ -  تّفع و  اب  هارمه  و  دـنوادخ ، هب  ءاـکتا  زا  یـشان  رارقتـسا  اـب  هارمه 

، نامیا زا  يراوتسا  هوک  لثم  .تسین  یشقن  نینچ  يافیا  هب  رداق  يدرم  چیه  دنک ؛ افیا  هنوگ  نیا  ییانثتسا  شقن  کی  هعماج  رد  دناوت 
هفطاع و زا  یناشوج  همشچ ي  لثم  لاح  نیعرد 

ص:62

هیآ ي 71. هبوت ، هروس ي  - . 1
.1386-04-13 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  زورلاس  هناتسآ ي  رد  هبخن  ناوناب  زا  يریثک  هورگ  رادید  رد  تانایب  - . 2

.1384-05-05 س )  ) ارهز همطاف  ترضح  تدالو  زورلاس  رد  تانایب  - . 3
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اه ناسنا  .دنک  یم  باریس  دوخ  هفطاع ي  هلصوح و  ربص و  همـشچ ي  زا  ار  شزاون  ناجاتحم  ناگنـشت و  هنانز ، تاساسحا  ّتبحم و 
یمن ادـیپ  اـنعم  ّتیناـسنا  دوبن ، دوـجو  ملاـع  رد  تایـصوصخ  نیا  اـب  نز  رگا  .دـنوش  تیبرت  دـنناوت  یم  یتـکربرپ  شوـغآ  نینچ  رد 

(1) .درک

یسایس یعامتجا و  فیاظو  اب  يدرف  يدابع و  فیاظو  نتشادن  تافانم  - 16-1-3-1

ناسنا کی  دناوت  یمن  تسا و  رکذ  اعد و  لها  عّرضتم و  دباع و  کی  دشاب ، یم  تدابع  لوغـشم  هک  یناسنا  دننک  یم  لایخ  یـضعب 
روضح هللا  لیبس  یف  داهج  نادیم  رد  و  درم -  هچ  نز و  هچ  تسا -  تسایس  لها  هک  یسک  دننک  یم  لایخ  یضعب  ای  .دشاب  یـسایس 

دناوت یمن  تسا ، درم  رگا  دـشاب و  ییونابدـک  يرـسمه و  يردام و  فیاظو  اب  هناخ  نز  کی  دـناوت  یمن  تسا ، نز  رگا  دراد ، لاّعف 
اب زیچ  هس  نیا  مالـسا ، رظن  زا  هک  یلاح  رد  دراد ؛ تافانم  مه  اب  اه  نیا  دـننک  یم  لایخ  .دـشاب  یگدـنز  ناـکد و  هناـخ و  درم  کـی 

(2) .تسا مه  هدننک  کمک  لماک ، ناسنا  تیصخش  رد  درادن ؛ هک  تیّدض  تافانم و  رگیدکی 

نز ریقحت  يارب  یلماع  نانارسوه ، سوه  اهدرم و  مشچ  بلج  - 17-1-3-1

؛ تسین نز  کی  يارب  يراختفا  نیا  دنک ؛ بلج  شدوخ  هب  ار  نانارـسوه  سوه  ار ، اهدرم  مشچ  دـناوتب  هک  تسین  نیا  هب  نز  تمظع 
(3) .تسا نز  ریقحت  نیا  تسین ؛ نز  لیلجت  نیا 

دوخ یقیقح  هاگیاج  رد  نز  ندادرارق  نز ؛ هب  ملظ  زا  رّفنت  - 18-1-3-1

ملاع مدرم  همه ي  هب  يرادـشه  و  هدومن ، يریگولج  طـیرفت  طارفا و  زا  هدرک ؛ باـختنا  نیب  نیا  رد  ار  هتـسجرب  عضوم  کـی  مالـسا 
هک ار  ینادرم  مالسا ، .تسا  هداد 

ص:63

مدرم 1384-03-25. فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب  - . 1
سلجم و یی  هرود  نایم  تاباختنا  ییارجا  تایه  ناـبهگن و  ياروش  نارظاـن  ناـسرزاب و  تراـظن ، تاـیه  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 2

نادمه 1368-9-22. سراف و  ياه  ناتسا  نازابناج  نادوقفم و  ءارسا ، ءادهش ، هداوناخ 
.1389-02-01 (س ) يربک بنیز  ترضح  دالیم  زورلاس  تبسانم  هب  روشک  هنومن  ناراتسرپ  زا  يریثک  هورگ  رادید  رد  تانایب  - . 3
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رارق ریقحت  ًانایحا  رازآ و  دروم  ار  نز  دـنتفرگ و  یم  تمدـخ  هب  ار  نادرم  نانز و  یلام ، ییاناوت  ای  یمـسج  ندوب  دـنمتردق  رطاخ  هب 
رارق درم  فیدر  رد  ار  نز  یتاهج ، زا  یّتح  داد و  رارق  شدوخ  یقیقح  هاگیاج  رد  ار  نز  دناشن و  دوخ  ياجرـس  یّلک  هب  دنداد ، یم 

نز دّجهتم ، درم  .دباع  نز  دـباع ، درم  .ناملـسم  نز  ناملـسم ، درم   (1)« ...ِتانِمْؤُْملا َنینِمْؤُْملا َو  ِتاِملْـسُْملا َو  َنیِملْـسُْملا َو  َّنِإ  : » داد
(2) .دّجهتم

یم تشز  دنک ، ملظ  شدوخ  رتخد  ای  نز  هب  هک  ار  يدرم  ادخ ، ِربمغیپ  .تسا  رازیب  رّفنتم و  دنک ، ملظ  نز  هب  هک  يدرم  نآ  زا  مالـسا 
(3) !؟ دنک ملظ  وا  هب  ینامسج  تردق  رب  هیکت  اب  درم  هک  دوش  یم  زّوجم  نیا  ایآ  تسا ، رتفیعض  یمسج  ظاحل  زا  نز  نوچ  .درامش 

درم طسوت  هنالهاج  ياه  تردق  لامعِا  يور و  هدایز  یفن  - 19-1-3-1

.درک هاگن  یمـسج  یحور و  ياه  تفاطل  ياراد  دوجوم  نیا  هب  دـیاب  مشچ  نیا  اب  .درک  تبقارم  ار  وا  دـیاب  هک  تسا  یلگ  دـننام  نز 
، تسا یگنانز  تیصوصخ  نیا  ساسا  رب  وا  ياهتساوخ  تاساسحا و  همه ي  هک  نز  یگنانز  تیـصوصخ  مه  .تسا  مالـسا  رظن  نیا 

راک درم  لثم  دنک ، رکف  درم  لثم  تسا ، نز  هک  یلاح  رد  هک  تسا ، هدشن  هتساوخ  وا  زا  تسا ، هدشن  لیمحت  وا  رب  تسا ، هدش  ظفح 
ياهشالت تاساسحا و  همه ي  روحم  يرطف و  یعیبط و  تیـصوصخ  کی  هک  ندوب  نز  تیـصوصخ  ینعی  دهاوخب -  درم  لثم  دنک ،

زاب وا  يور  رب  یسایس ، نادیم  اوقت ، نادیم  ّتیونعم ، نادیم  ملع ، نادیم  لاح ، نیعرد  مه  هدش -  ظفح  یمالـسا  دید  رد  تسا ، هنانز 
رد تقو  نآ  .یـسایس  یعاـمتجا و  نوگاـنوگ  ياهنادـیم  رد  روضح  هب  مه  تسا ، هدـش  قـیوشت  ملع  بسک  هب  مه  وا ، تسا و  هدـش 
نآ نیا ، .درادـن  ینوناق  ریغ  هنالهاج و  ياهتردـق  لامعا  يور ، هدایز  لیمحت ، فیلکت ، ّقح  هک  دـنا  هتفگ  درم  هب  مه  هداوناخ  لخاد 

(4) .تسا یمالسا  هاگن 

ص:64

هیآ ي 35. بازحا ، هروس ي  - . 1
.1373 - 07-20 ناراتسرپزا : یهورگرادید  - . 2

.1373-03-17: جوسای مدرمابرادید  - . 3
ناوناب 1379-06-30. زا  يریثک  هورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 4
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نانز يداصتقا  لالقتسا  زا  تیامح  - 20-1-3-1

یمن یقرف  دشابن -  یضار  ای  دشاب ، یضار  شردپ  دشابن ؛ یضار  ای  دشاب ، یضار  شرهوش  .تسا  دوخ  تورث  کلام  نز  مالـسا ، رد 
رد .تسا  نیا  مالـسا ، رظن  .درادن  يرگید  سک  هب  یطبر  دـنک و  فرـصم  ار  دوخ  هتخودـنا ي  لام و  تورث و  دـناوت  یم  وا  دـنک - 

یلو تسا ؛ هتفگ  لبق  نرق  هدزیس  ار  نیا  مالسا  .تسا  بقع  مالسا  زا  هک  تسا  نرق  هدزیـس  ایند  نانز ، يداصتقا  لالقتـسا  زا  تیامح 
هک دنهد  هزاجا  نز  هب  دنا  هدرک  عورـش  هزات  هک  تسا  تّدـم  نیا  زا  رتمک  اهروشک  زا  یـضعب  رد  لاس و  هاجنپ  لهچ ، هزات  اپورا  رد 

(1) .تسا ولج  مه  تهج  نیا  زا  مالسا ، دنک ! فّرصت  لخد و  دوخ ، کلم  لام و  رد 

رسمه باختنا  رد  نانز  يدازآ  - 21-1-3-1

، لّوا هجرد ي  رد  .دراد  رارق  یمالـسا  هژیو ي  تیاـنع  هّجوت و  دروم  فلتخم  لـحارم  رد  رـسمه ، کـی  هجوز و  کـی  ناونع  هب  نز 
رب رسمه ، باختنا  دروم  رد  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا و  دازآ  رـسمه  باختنارد  نز  مالـسارظن ، هب  .تسا  رـسمه  باختنا  هلأسم ي 
وا رب  دنهاوخب  رگا  دنراد -  دوخ  ياج  هک  رترود  نادنواشیوخ  نز -  ِردپ  نز ، ناردارب  یتح  ینعی  .دنک  لیمحت  ار  يزیچ  ینز  چـیه 

(2) .تسا مالسا  رظن  نیا ، .دنرادن  ار  یّقح  نینچو  دنناوت  یمن  ینک ، جاودزا  رظندروم  صخش  اب  دیاب  ًامتح  وت  هک  دننک  لیمحت 

یناریا یمالسا -  نز  - 2-3-1

اه یگژیو  - 1-2-3-1

.دنیب یم  تسا ، نآ  جوا  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  هک  يا  هّلق  هنماد ي  رد  ار  دوخ  ناملسم  یناریا  نز  - 1-1-2-3-1

رد هک  دناد  یم  يا  هلق  هنماد ي  رد  ار  دوخ  هک  ینز  ...دننادب  ار  ناملسم  ِیناریا  نز  ردق  دننک  یعـس  ام  هعماج ي  رد  نمؤم  ياه  نز 
نز نیا  .تسا  یناریا  ناملسم  نز  نز ، نآ  دراد ؛ رارق  رشب -  خیرات  نز  نیرت  گرزب  اهیلع - ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف ي  نآ ، جوا 

ص:65

.1375-12-20 ناتسزوخ ناوناب  عامتجا  رد  تانایب  - . 1
.نامه - . 2
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(1) .دنک ییانتعا  یب  نآ  هب  دنادرگب و  ور  نآ ، زیمآ  هئطوت  ياه  شور  یبرغ و  نّدمت  هدمآ ي  مهارف  ياه  هچیزاب  نیا  زا  رگید  دیاب 

نادرم اب  ترشاعم  طالتخا و  یگنهرب ، زا  زیهرپ  دوخ و  نأش  نتشاد  زیزع  - 2-1-2-3-1

يارب نیا   » هک دوش  رکنم  دـناوت  یمن  یفاصنا  اب  دنمـشیدنا  ناسنا  چـیه  هک  تسا  يزیچ  مینک ، یم  هضرع  نز  يارب  اـم  هک  ار  هچ  نآ 
ظفح هب  درم ، نز و  نایم  زرم  دـح و  یب  شزیمآ  طـالتخا و  مدـع  هب  باـجح ، هب  تمـصع ، هب  تّفع ، هب  ار  نز  اـم  .تسا » بوخ  نز 

نیا تسا ؟ دـب  نیا  .مینک  یم  توعد  دربن -  تّذـل  وا  مشچ  هک  نآ  يارب  هناگیب -  درم  لباقم  رد  ندرکن  شیارآ  هب  یناسنا ، تمارک 
(2) .تسا نز  تمارک  نیا  .تسا  ناملسم  نز  تمارک 

بلج يارب  يا  هلیـسو  ار  دوخ  دوش و  یمن  یطاق  درم  اب  ترـشاعم ، طالتخا و  رد  هک  ینز  .دینادب  ار  ناملـسم  یمالـسا و  نز  شزرا 
اب دـنک و  ناـیرع  ار  دوخ  هک  درامـش  یم  نیا  زا  رتزیزع  ار  شنأـش  هک  ینز  دـناد ؛ یم  نیا  زا  رتـالاب  ار  دوخ  دـناد و  یمن  درم  مشچ 

(3) .دیامن عابشا  ار  اه  نآ  سوه  دنک و  بلج  شیوخ  تمس  هب  ار  ناگدنور  مشچ  دوخ ، ندب  يوم و  تروص و 

تسایس ملع و  نادیم  رد  روضح  اب  هارمه  باجح  نید و  ظفح  رد  ناملسم ؛  نز  تمظع  - 3-1-2-3-1

اه و تفارظ  ار ، دوخ  یگنانز  ار ، دوخ  باـجح  ار ، دوخ  نید  مه  هک  تسا  ینز  ناملـسم  نز  دـنیوگب  دـنهدب ؛ ناـشن  ار  نز  يوگلا 
هب بّرقت  قیقحت و  ملع و  ّتیونعم و  نادـیم  رد  مه  دـنک ؛ یم  عافد  دوخ  ّقح  زا  مه  دـنک ؛ یم  ظفح  ار  دوخ  ياه  تفاطل  اه و  ّتقر 

نادیم رد  مه  دهد و  یم  ناشن  ار  يا  هتسجرب  ياه  ّتیصخش  دنک و  یم  يورشیپ  ادخ 

ص:66

مق 1368-10-26. ناهفصا ، زیربت ، نارهت ، ياهرهش  ناوناب  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
نز 1371-9-25. زور  و  س )  ) ارهز ترضح  دالیم  هدنخرف  تبسانم  هب  ناوناب  زا  یهورگ  رادید  رد  تانایب  - . 2

مق 1368-10-26. ناهفصا ، زیربت ، نارهت ، ياهرهش  ناوناب  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 3
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(1) .نانز يارب  ییوگلا  دوش  یم  نیا  .دراد  روضح  یسایس 

روج نیا  ام  ناملـسم  نز  .دـینک  كرد  هنانمؤم ، هناناملـسم و  تّزع  اب  هنانز  فاـفع  اـیح و  بجح و  نتخیمآ  رد  ار  ندوب  نز  تمظع 
(2) .تسا

نآ هار  رد  يراکادف  فده و  تسرد  صیخشت  - 4-1-2-3-1

.تسا و يراکادف  هب  رضاح  هار  نیا  رد  دهد و  یم  صیخـشت  تسرد  ار  فده  دور ؛ یم  تسرد  ار  هار  هک  تسا  ینز  یمالـسا ، نز 
(3) .تسین فراعت  اه  نیا  دندیرفآ ؛ تمظع  ناریا  نانز  هک  نانچ  مه  دنیرفآ ؛ یم  تمظع  ینز  نینچ 

یفسلف یهقف و  یملع ، یلاع  تاماقم  هب  لوصو  - 5-1-2-3-1

جرادـم نیرتالاب  رد  ار  مولع  نیرتهب  اه ، هاگـشناد  رد  ای  دنلیـصحت و  لوغـشم  ای  هک  یناوخـسرد  ِنمؤم  ِناملـسم  ِداوساب  ياـه  مناـخ 
ار اه  صّـصخت  نیرتالاب  هللادمحب  هک  دنتـسه  ییاه  مناخ  .تسا  راختفا  هیام ي  یمالـسا  ماظن  يارب  نیا  دندایز و  دننک ، یم  سیردت 

رگید ِنوگاـنوگ  ِموـلع  هنیمز ي  رد  یبرجت و  موـلع  هنیمز ي  رد  یناـسنا ، موـلع  هـنیمز ي  رد  نوگاـنوگ -  موـلع  رد  یکـشزپ و  رد 
رد راوگرزب  مناخ  کی  زور  کی  .دنا  هدیسر  الاب  بتارم  هب  هدرک و  تفرـشیپ  ینید  مولع  هنیمز ي  رد  هک  دنتـسه  ییاه  مناخ  .دنراد 

.دوب وا  طقف  اّما  .دوب  هیقف  فراع و  هدهتجم و  .دوب  یماقم  یلاع  رایسب  مناخ  هک  یناهفصا » يوناب   » مان هب  دوب ، ناهفصا -  رد  ناریا - 
اه نیا  .دنرایسب  دنسر ، یم  یفسلف  یهقف و  یملع ، یلاع  تاماقم  هب  رود  نادنچ  هن  هدنیآ ي  رد  هک  یناوج  نارتخد  هللادمحب  زورما ،

(4) .نیا ینعی  نز  تفرشیپ  و  دنتسه ؛ یمالسا  ماظن  راختفا 
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باختنا اه و  تیعقوم  كرد  رد  يرایـشوه  تسرد ، مهف  رد  مالّـسلاامهیلع ) ) يربک بنیز  ارهز و  همطاف ي  زا  يریگوگلا  - 6-1-2-3-1
اهراک نیرتهب 

رد يرایـشوه  تسرد ، مهف  زا  تسا  ترابع  شراک  دنـشاب ، ارهز  همطاف ي  بنیز و  وا  يوگلا  رگا  .دـهاوخ  یم  وگلا  ایند  زورما  نز 
شودرب ادخ  هک  یگرزب  فیلکت  ماجنا  يارب  زیچ  همه  ياپ  نداتـسیا  يراکادـف و  اب  ولو  اهراک ؛ نیرتهب  باختنا  اه و  تیعقوم  كرد 

(1) .تسا نیا  دشاب ، مالّسلاامهیلع ) ) يربک بنیز  ای  ارهز  همطاف ي  شیوگلا  هک  یناملسم  نز  .دشاب  هارمه  تسا ، هتشاذگ  اه  ناسنا 

اه یبرغ  یصخش  یسایس و  دصاقم  رابتراسا و  رگناریو و  ياه  تسایس  ربارب  رد  ندشن  میلست  - 7-1-2-3-1

اب برغ ، رگهابت  گنهرف  هداهن ي  هار  رد  هتخادرپ و  ياـه  ماد  زا  ندـش  اـهر  يارب  دوخ  تدـهاجم  هب  ناملـسم ، نز  یناریا و  نز  ... 
رگناریو و ياـه  تسایـس  دربـشیپ  يارب  يرازبا  ار  نز  هک  اـه ] یبرغ   ] ناـنآ ياوغا  میلـست  ور  چـیه  هب  دـهد و  همادا  خـسار  يا  هدارا 
يرنه و یعامتجا و  یگنهرف و  یملع و  تلزنم  صّخـشت و  نایم  هک  تسا  مزـال  هنادنمـشوه  یتفارظ  .دوشن  دـنا ، هتـساوخ  راـبتراسا 

نآ اب  کی ، نیا  دوش و  هتشاذگ  قرف  یـصخش  یـسایس و  دصاقم  يارب  يرازبا  هلیـسو و  حطـس  ات  وا  طاطحنا  لّزنت و  اب  نز ، یـسایس 
(2) .ددرگن هبتشم  تسا ، هاگآ  هدازآ و  ناسنا  ره  بوبحم  بولطم و  هچ 

یناهج هعماج  رد  ریثأت  - 2-2-3-1

لمع رد  ایند  نانز  هب  ملع ، لیصحت  اب  یمالسا  نیزاوم  لماک  تیاعر  نتشادن  تافانم  میهفت  - 1-2-2-3-1

مایپ طقف  مه  مایپ  .دیهدب  ایند  هب  دینک و  لجسم  قیقد و  ار  مایپ  نیا  .دیراد  یمایپ  ایند  يارب  اه  مناخ  امـش  هک  میوگب  مهاوخ  یم  نم 
؛ تسین یبتک  یهافش و  ینابز و 
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مالـسا و بوچراچ  رد  شناد و  ِنوگانوگ  ياه  هتـشر  رد  هک  یناـسک  صوصخ  هب  ناریا ، ياـه  نز  .تسا  یلمع  ماـیپ  رت  شیب  هکلب 
ایند نز  نایوجـشناد  نارتخد و  نانز و  هب  یتسیاب  دـننکب ، تکرح  دـنا  هتـسناوت  باجح  هلأـسم ي  همه  زا  رت  مهم  یمالـسا و  ماـکحا 

دروم رد  یقالخا  نیزاوم  هب  تبـسن  يدـیق  یب  ملع ، لیـصحت  همزال ي  تسین و  يرابودـنب  یب  يانعم  هب  ملع  هک  دـننک  میهفت  ًـالمع 
دوجو دیسر و  ییالاب  ياهاج  هب  درک و  لیصحت  مه  ار  ملع  نیزاوم ، نیا  لماک  تیاعر  اب  ناوت  یم  هکلب  تسین ؛ درم  نز و  ترشاعم 

(1) .دوشب هداد  ناشن  مالسا  یناهج  مایپ  زا  هنومن  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  امش 

یناریا ناملسم  نز  زا  تیعبت  هب  ناهج  رد  باجح  شرتسگ  یناریا و  نانز  باجح  ندش  وگلا  - 2-2-2-3-1

یضعب رد  دینیب  یم  هک  نیا  .دنریگ  یم  دای  امش  زا  دننک و  یم  هاگن  امش  هب  زورما  ایند  طاقن  زا  يرایسب  رد  ناملسم  نانز  دینادب  امش 
مجاهت دروم  یمالـسا  باجح  روط  نیا  یمالـسا ، ریغ  ياه  تموکح  اب  اّما  ناملـسم  ياهروشک  زا  یـضعب  رد  یبرغ ، ياـهروشک  زا 

هب هک  ییاه  اج  نآ  ام ، هیاسمه ي  ياهروشک  رد  .تسا  باجح  هب  نانز  شیارگ  هدـنهد ي  ناشن  نیا  دریگ ، یم  رارق  نید  نانمـشد 
نآ رد  باجح  زا  یمسا  زگره  هک  مدید  ار  اهاج  یضعب  کیدزن  زا  مدوخ  هدنب  هک  یمالسا  ياهروشک  رد  دش ؛ یمن  مامتها  باجح 
هب وجشناد ، نارتخد  صوصخ  هب  رکفنـشور و  نانز  صوصخ  هب  نانز ، بالقنا ، زا  دعب  هلاس ي  تسیب  تدم  رد  دش ؛ یمن  هدروآ  اج 
رد اه  نیا  رب  هوالع ي  شیاه  هنومن  هک  دندرک ؛ ظفح  ار  باجح  دندروآ و  ور  دـندرک ؛ ادـیپ  هقالع  دـندرک ؛ ادـیپ  شیارگ  باجح 

(2) .دیا هنومن  امش  دییوگلا ، امش  .تسا  هدش  هدهاشم  مه  یبرغ  ياهروشک 

یمالسا ياهروشک  هچ  نوگانوگ -  ياهروشک  رد  ناناملسم  نانز و  هک  دینیب  یم 
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ور باجح  تمـس  هب  ییاپورا -  ياهروشک  یّتح  هچ  دـندوب و  هدـش  قرغ  یبرغ  تامیلعت  رد  دوبن و  باجح  زا  يربخ  اه  نآ  رد  هک 
تحت هک  یتسدرود  ياهروشک  هک  میدید  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  ام  دنداد و  ناشن  ار  دوخ  شیارگ  ناناملـسم  ْلوا  هتبلا ، .دننک  یم 

دندرک و یم  شیامزآ  دوخ  نیب  رد  ار  ناریا  نانز  امـش  ِباجح  کبـس  هب  باجح  دندوب ، ییاپورا  یبرغ و  گنهرف  بوذجم  ریثأت و 
(1) .تسامش تفرشیپ  نیا ، .دندروآ  دندوب و  هدروآ  ور  نآ  هب 

یناریا هعماج ي  یمالسا و  عماوج  رد  صقاون  تالکشم و  - 3-3-1

یمالسا عماوج  رگید  ناریا و  رد  ناملسم ، نز  تلاسر  شقن و  ِتخانش  هب  تبسن  یهاتوک  - 1-3-3-1

ياهروشک یضعب  رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  یمالسا -  هعماج ي  زا  یشخب  رد  رگا  هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم ! نارتخد  زیزع و  نارهاوخ 
؛(2) تسا ناوناب  ِدوخ  ریصقت  مه  يردق  نادرم و  ریصقت  يردق  دریگ ، یم  تروص  ییاه  یهاتوک  ناملسم ، نز  هب  تبسن  رگید - 

ام ياـه  نز  .تسا  رتـهب  یلیخ  دوـش ، هتـسجرب  هچره  نز  شقن  نم ، رظن  هب  ًـالّوا  .تسا  مـهم  مـه  درم  نز و  طاـبترا  نز و  هلأـسم ي 
هّجوت هّدـع  کی  .تسا  یّمهم  هلأسم ي  ًاعقاو  نز  هلأسم ي  .مراد  یناوارف  ياه  ثحب  دایز و  ياـه  فرح  نز  هب  عجار  نم  .دـنمولظم 

شیارگ یتسینیمف و  ياه  شیارگ  بوخ ؛ .دـننز  یم  فرح  تسا ، زور  دـم  الاح  هک  یـشیامن  هلأسم ي  کی  ناونع  هب  دـننک و  یمن 
نز و ّتیمها  شزرا و  عامتجا ؛ رد  هداوناخ ، رد  نز  شقن  لصا  اّما  تسا ؛ ظوفحم  دوخ  ياـج  هب  هک  مه  نز  دروم  رد  یبرغ  صاـخ 

(3) .مینیب یم  مه  تراسخ  نتخادرپ  مک  نیا  زا  میا و  هتخادرپ  مک  اه  نآ  هب  ًاتقیقح  ام  هک  تسا  ییاه  زیچ  لیبق ، نیا  زا  يروما 
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نز نأش  هاگیاج و  هنیمز ي  رد  یمالسا  عماوج  نهذ  رد  ِیبرغ  طلغ  ياه  گنهرف  اهرواب و  خوسر  - 2-3-3-1

دوشب هطقن  ود  نیا  هرابرد ي  رگا  هک  تسا  یـساسا  هطقن ي  ود  تسا ؛ زیچ  ود  لکـشم ، ساسا  هعماـج ، رد  نز  هلئـسم ي  هراـبرد ي 
ای تّدـم  نایم  نامز -  لوط  رد  هک  دوب  راودـیما  ناوت  یم  داد ، ماجنا  يرمتـسم  ریگیپ و  راـک  تخادـنا و  رد  ون  یحرط  درک ، يرکف 
زا تسا  ترابع  یکی  زیچ ، ود  نآ.دوش  لح  تسناد ، ایند  رد  نز  هلئـسم ي  نارحب  ار  نآ  ناوت  یم  زورما  هک  يزیچ  نآ  تّدمدنلب - 

یمیدق و مه  یلیخ  هدش و  عورـش  برغ  زا  یمهفدب  نیا  هاگن و  نیا  هک  هعماج ؛ رد  نز  نأش  نز و  هاگیاج  ندـیمهف  دـب  طلغ و  هاگن 
دوش یم  هتـشاد ، دوجو  هلئـسم  نیا  تسینویهـص  نادنمـشیدنا  ياه  لکتورپ  رد  هک  دـندش  یعّدـم  هک  یناسک  نآ  .تسین  راد  هشیر 
نأش هنیمز ي  رد  یمهفدب  یمهف و  جـک  نیا  طلغ ، هاگن  نیا  مینیب  یم  مینک ، هاگن  رگا  ینعی  .تسین  عقاو  فالخ  نیا ، هک  دز  سدـح 

عماوج هب  تسا  هدش  زیررـس  برغ  زا  درادن و  هقباس  برغ  رد  رت  شیب  لاس  هاجنپ  دص و  لاس ، دص  دودح  رد  دـیاش  هعماج ، رد  نز 
لمعدب هداوناخ و  هلأسم ي  ندیمهفدب  تسا ، لکشم  ساسا  هک  مود  هطقن ي  .تسا  هطقن  کی  نیا  .یمالـسا  عماوج  هلمج  زا  رگید ،

(1) .تسا هداوناخ  لخاد  ياهراتفر  رد  ندرک 

نادرم لباقم  رد  شیامن  شیارآ و  رد  طارفا  یبلط و  هزات  ییارگدم ، ییارگ ، لّمجت  تمس  هب  شیارگ  - 3-3-3-1

هب اه  مناـخ  ًـالثم  بـالقنا  لـیاوا  رد  اـی  دوب ، هدـش  مک  شاوی  شاوی  اـم  هعماـج ي  رد  دوب  اهتدـم  هک  ییارگ  لّـمجت  هب  شیارگ  نیا 
دشر دراد  ام  هعماج ي  رد  دوش -  یم  هدینـش  هک  روط  نآ   - اهزیچ نیا  زاب  هنافّـسأتم  دندرک ، یمن  ییانتعا  اهرویز  رز و  تالّمجت و 
ادیپ قوس  ییارگ  لّمجت  تمـس  هب  نانز  دیابن  .دـننادب  رطخ  ار  نیا  دـیاب  ام  هعماج ي  تفرعماب  رکفاب و  دنمـشیدنا و  نانز  .دـنک  یم 

دراوـم رد  هّیـضق ، نیا  رد  یهگناو  .تسا  رتداـیز  شناـکما  رت و  شیب  ناـنز  رد  اـهتنم  تسه ؛ مه  نادرم  يارب  رطخ  نیا  هـتبلا  .دـننک 
هّیضق نیا  اب  دیاب  ًاعقاو  اهامش  .دنریگ  یم  رارق  ناشنانز  ریثأت  تحت  نادرم  يرایسب ،
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(1) .دییامن تبقارم  مه  ناتدوخ  دینک ؛ هزرابم 

تقیقح رد  اّما  تسین ، متس  مه  شمسا  هک  ییاه  متـس  هچ  و  تسا ، متـس  شمـسا  هدش و  هتـشاد  اور  نز  ّقح  رد  هک  ییاه  متـس  هچ 
کی هب  ندـش  لیدـبت  نیگنـس و  جراـخم  هدوهیب و  ياـه  شیارآ  ییارگ و  فرـصم  لّـمجت و  هب  نداد  قوس  نیمه  لـثم  تسا ؛ متس 

زا یّلکب  ار  وا  هک  اریز  تسین ؛ نیا  زا  رتـالاب  یملظ  چـیه  هک  تفگ  دوشب  دـیاش  .تسا  نز  رب  یگرزب  متـس  نیا ، .فرـصم  هلیـسو ي 
يراک نیا ، .دیامن  یم  مرگرس  ریقح  کچوک و  یلیخ  ياهزیچ  هب  دنک و  یم  فرـصنمو  لفاغ  شدوخ  یلماکت  فادها  اه و  نامرآ 

؛ دوب بوخ  مه  یلیخ  بالقنا ، لیاوا  رد  هتبلا  .دـش  یم  هتفرگ  نآ  يولج  دـیاب  الاح  و  هدـش ، ماجنا  یهاشداپ  ملاظ  میژر  رد  هک  هدوب 
(2) .درک يزیر  همانرب  یباسح  نآ ، هب  تبسن  دیاب  هک  تسا ، هدش  ییاه  تلفغ  زاب  اهدعب  نکیل 

زا یکی  نادرم ، لباقم  رد  شیامن  شیارآ و  راک  رد  طارفا  یبلط و  هزات  ییارگ ، لّمجت  ییارگدـُم ، تمـس  هب  شیارگ  نم ، داقتعا  هب 
(3) .دننک تمواقم  یتسیاب  اه  مناخ  اه ، نیا  لباقم  رد  .تسام  نانز  فارحنا  هعماج و  فارحنا  لماوع  نیرت  گرزب 

یمالسا عماوج  رگید  ام و  هعماج ي  رد  درم  نز و  یگداوناخ  تاطابترا  رد  یتلادع  یب  - 4-3-3-1

هنافّـسأتم ام -  دوخ  ِیناریا  هعماج ي  یمالـسا و  عماوج  ینعی  مه -  ام  عماوج  رد  میوگ ؛ یم  مه  نالا  ما ، هتفگ  اهراب  نم  ار  نیا  هتبلا 
نیا تسا ؛ هداوناخ  لخاد  هب  طوبرم  مه  هدمع  هتـشاد ؛ دوجو  درم  نز و  یگداوناخ  تاطابترا  رد  یتلادع  یب  کی  یبرغ  عماوج  لثم 

؛ تسا ریذپ  ناکما  تحیصن  اب  يرادقم  کی  .دوش  هتفرگ  شیولج  دیاب 
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درم .دنوشیم  عقاو  مولظم  نانز ، .دوش  هتفرگ  شیولج  دیاب  نوناق  روز  برـض و  اب  تسین ، نکمم  تحیـصن  اب  مه  شا  يرادـقم  کی 
یم هدافتـساءوس  اه  یئاناوت  نیا  زا  يدراوم  رد  دراد ، يرتشیب  ياه  یئاناوت  رگید  تایـصوصخ  زا  یخرب  ینامـسج و  ظاحل  زا  نوچ 

، میدرک ضرع  هک  روط  نامه  هتبلا  تسا ؛ ریذپ  ناکما  نوناق  اب  راک  نیا  .دوش  هتفرگ  شیولج  دیاب  نیا  دـنک ؛ یم  ییوگروز  دـنک و 
(1) .تسا ریذپ  ناکما  مه  نادرم  قالخا  بیذهت و  اب 

روشک قطانم  زا  یضعب  رد  نز  تمارک  تمرح و  مارتحا ، تیاعر  مدع  - 5-3-3-1

تمرح و مارتحا ، هک  نیا  هب  تسه  زاین  هقطنم ، نیمه  رد  هلمج  زا  اـم  روشک  قطاـنم  زا  یـضعب  رد  منک  ضرع  دـیاب  اـج  نیا  رد  هتبلا 
يارب تصرف  مدـع  یلیمحت و  دـنزرف  یلیمحت ، جاودزا  دایز ، دـنزرف  تسا ؛ یمولظم  نز  چولب ، نز  .دوش  ظـفح  رت  شیب  نز  تمارک 
چولب ياهدرم  .مدوب  دهاش  کیدزن  زا  ناتـسچولب  رد  تماقا  تّدم  رد  نم  هک  تسا  ییاه  زیچ  هلمج  زا  دوخ  ّتیوه  دوخ و  نتفایزاب 

ناشکاپ ناماد  رد  ار  دیـشر  ناناوج  نیا  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  چولب  ياـه  نز  .دـننک  هظحـالم  رت  شیب  ار  دوخ  ياـه  نز  دـیاب 
دیاب تّزع  نیا  تسا و  تّزع  تعاجش و  تمارک و  ياراد  یناتسیس  درم  لثم  یناتسیس  نز  چولب و  درم  لثم  چولب  نز  .دنداد  شرورپ 

(2) .دوش ظفح 

تارادا لخاد  رد  نانز  بسانم  راتفر  ششوپ و  تیاعر  مدع  - 6-3-3-1

.دـنراد هلِگ  دـنراد ؛ هوکِـش  یـضعب  .تارادا  لخاد  رد  نانز  شـشوپ  درم و  نز و  راـتفر  هب  تبـسن  منک ، یم  دـیکأت  صوصخ  هب  نم 
رّرکم دننیب ، یم  هک  ار  ام  ای  دنسیون ، یم  همان  دننک ، یم  نفلت  اج  نیا  هب  .دننک  یم  تیاکـش  ام  هب  نمؤم  نانز  ادهـش و  ياه  هداوناخ 

(3) .تسین ناملسم  نز  نأش  هتسیاش ي  بسانم و  راتفر  ام ، هعماج ي  نانز  زا  یضعب  راتفر  هک  دنیوگ  یم 
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یناریا هعماج ي  یمالسا و  عماوج  يارب  ییاهراکهار  - 4-3-1

نآ میهافم  كرد  نآرق و  اب  نانز  سنا  - 1-4-3-1

شرورپ نز  نماد  رد  دعب  لسن  ياه  ناسنا  نوچ  دش ؛ دهاوخ  لح  هعماج  تالکـشم  زا  يرایـسب  دـنوشب ، سونأم  نآرق  اب  اه  نز  رگا 
هتـشاد یتاریثأت  دنزرف  تیبرت  رد  دناوت  یم  یلیخ  نآرق ، میهافم  اب  مهافتم  نآرق و  اب  سونأم  نآرق و  اب  يانـشآ  نز  دـنک و  یم  ادـیپ 

(1) .دشاب رت  ینآرق  زورما  زا  بتارم  هب  ام  هعماج ي  يادرف  اهامش ، میظع  تکرح  نیا  تکرب  هب  هللاءاش  نا  میراودیما  دشاب و 

مالسا رظن  یحو و  مایپ  یهلا و  ّلح  هار  غارس  هب  نتفر  - 2-4-3-1

ای دـنک -  یمن  یتوافت  تسین -  تسرد  درم  هلأسم ي  هب  شرگن  تفگ  ناوت  یم  تسین ؛ تسرد  نز  هلأـسم ي  هب  شرگن  مییوگ  یم 
ناوارف تالکـشم  داـیز و  اـه  ییاـسران  .تسا  یطلغ  شرگن  سنج ، ود  نتفرگ  رارق  هسدـنه ي  ینعی  سنج ، ود  تـیفیک  هـب  شرگن 

، درم نز و  هلأسم ي  هرابرد ي  نوچ  مینک ؛ ادـیپ  ار  نآ  میورب و  یهلا  ّلح  هار  غارـس  اـم  هک  تسا  نیا  جـالع  تسیچ ؟ جـالع  تسا ؛
، هدرکن هدنـسب  ندرک  هظعوم  هب  طقف  مه  یحو  .دیوگ  یم  هچ  هراب  نیارد  یحو  مینیبب  میورب  تسا ؛ یّمهم  لئاسم  يواح  یحو  مایپ 

(2) «. َنْوَعِْرف َهَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  اًلَثَم  ُهللا  َبَرَض  َو   » ...تسا هدرک  يزاس  هنومن  هکلب 

ناشدوخ بولطم  عضو  هب  دـنناوتب  ناـنز  اـت  مینکب ، یـساسا  یقیقح و  تکرح  کـی  ناـمروشک ، ناـنز  يارب  میهاوخب  زورما  اـم  رگا 
(3) .دنک یم  نّیعم  مالسا  ماکحا  ار  شور  ام ، يارب  .میریگب  ماهلا  نآ  زا  میشاب و  هتشاد  رظن  یمالسا  ماکحا  هب  دیاب  دنسرب ،

سنا و هیام ي  تسا ؛ هداوناخ  دارفا  عمج  عمش  نز ]  ] مالـسا رظن  رد  نز  تمارک  شزرا و  ینیبزاب  ییوگزاب و  یـسیونزاب ، - 3-4-3-1
...تسا شمارآ  هنیکس و 
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(1) .درک ینیبزاب  ییوگزاب و  یسیونزاب و  مالسا ، رظن  رد  نز  تمارک  شزرا و  هنیمز ي  رد  دیاب  ًاتقیقح  نیاربانب 

مالسا رظن  نییبت  نیناوق و  حالصا  یقالخا ،» يونعم و  ظاحل  زا  نانز  دشر  موزل   » رکف جیورت  - 4-4-3-1

کی یتسیاب  یقالخا ، يونعم و  ظاحل  زا  نانز  دشر  رکف  ًالّوا  منک : یم  ضرع  دـشاب ، هّجوت  دروم  دـیاب  هک  ار  یـساسا  هتکن ي  دـنچ 
هک تسا  نیا  تسا ، مزال  ياهراک  زا  زاب  هک  رگید  هلأسم ي  کی  .تسا  نیناوق  حالـصا  مود ، ...دشاب  نانز  ِدوخ  نایم  رد  جـیار  رکف 

یناسک دیاب  رت  شیب  اّما  دننک ؛ راک  دیاب  هنیمز  نیا  رد  مه  ناوناب  ِدوخ  .دوش  نییبت  دیاب  درم  قوقح  نز و  قوقح  دروم  رد  مالسا  رظن 
، تسا توافتم  درم  نز و  قوقح  هک  ییاه  اج  نآ  رد  ار  مالـسا  رظن  دنناوتب  دـننک و  شالت  دـنراد ، یهاگآ  یمالـسا  فراعم  رد  هک 

هعماج حلاصم  قبط  رب  درم و  نز و  یناسنا  ترطف  تعیبط و  ساسارب  ًاقیقد  نیا  هک  دـنک  قیدـصت  یـسک  ره  ات  دـنیامن ، نییبت  تسرد 
(2) .تسا

نآ نایب  ءاقلا و  و  (س ) ارهز همطاف  لئاضف  اب  نآ  حالصا  نانز و  یقالخا  یتفرعم و  ياهألخ  نتفای  - 5-4-3-1

بیسآ دنرب و  یم  جنر  تفرعم  مادک  ألخ  زا  امش  هعماج ي  و  ناتاهرـسپ -  هچ  ناتاهرتخد ، هچ  امـش -  ناوج  لسن  زورما  دینیبب  امش 
( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز همطاف ي  دوجو  رد  ار  یقالخا  رصنع  نآ  دنرب ، یم  جنر  یقالخا  هدنزاس ي  رصنع  مادک  دوبمک  زا  دننیب ؛ یم 
رد ام  دینیبب  .دینک  نایب  اقلا و  ار  نآ  رنه - نابز  هک  رعـش -  نابز  هب  دینک و  ادیپ  سّدـقم  ياهدوجو  نیا  راوگرزب و  نآ  لیاضف  رد  و 
هب راوـگرزب  نیا  ناراوـگرزب و  نیا  یگدـنز  زا  ار  نآ  میراد ، جاـیتحا  تیب  لـها  سرد  مادـک  هب  ناـم  یعاـمتجا  یـسایس و  یگدـنز 

(3) .تسا مهم  مزال و  اه  نیا  دینک ؛ نایب  رعش  نابز  اب  دینک و  جارختسا  صوصخ 
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یمالسا قالخا  نوناق و  رد  درم  نز و  دروخرب  تیفیک  نییبت  - 6-4-3-1

یـضعب .دوش  راـک  شیور  رت  شیب  یتسیاـب  اـم  رظن  هب  مه  یمالـسا  نوناـق  یمالـسا و  قـالخا  رد  درم  نز و  دروخرب  تیفیک  ریوصت 
یمن تسرد  مالسا  رد  ار  درم  نز و  طباور  اب  طبترم  تایقالخا  دنتسین و  انشآ  تسرد  یمالسا  میهافم  اب  نوچ  اّما  دنتسه ، مه  نّیدتم 

مّکحت نآ  مه  دن ، نّیدتم ا  مه  هن ، دهاکب ؛ ناش  یئوگروز  مّکحت و  زا  دوش ، مک  ناشتظلغ  زا  هک  دوش  یمن  بجوم  ناشنّیدت  دنناد ،
 - هداوناخ لخاد  رد  صوصخ  هب  درم –  نز و  طباور  رد  یمالـسا  قالخا  .دوش  حالـصا  دـیاب  مه  نیا  دـنراد ؛ ار  اه  ییوگروز  اه و 

(1) .دریگب رارق  هّجوت  دروم  دیاب 

مالسا هتساوخ ي  قّقحت  يارب  مزال  ییارجا  تنامض  ینوناق و  هناوتشپ ي  یحاّرط  - 7-4-3-1

رد مالـسا  هتـساوخ ي  قّقحت  لاح  نیع  رد  یلو  ...تسا  ینـشور  یلیخ  رظن  هداوناخ ، رد  نز  هاگیاج  هداوناخ و  باـب  رد  مالـسا  رظن 
ییارجا و هناوتـشپ ي  ینوناق ، هناوتـشپ ي  هب  جایتحا  دوش ؛ یمن  لح  دوش ، یمن  ماـمت  تاـنایب  نیا  اـب  هک  تسا  يرما  کـی  هداوناـخ ،
؛ دـنیولج ام  زا  هنیمز  نیا  رد  اه  یبرغ  مینک  رکف  ام  هک  تسین  روج  نیا  هتبلا  ...دریگب  ماجنا  دـیاب  راـک  نیا  و  دراد ؛ ییارجا  تناـمض 
هک اه  نآ  مینک ، یمن  هاگن  هک  اه  نآ  هب  ام  دـندرک ... ؛ رکذ  ار  ییاه  رامآ  مه  مرتحم  مناخ  نیا  مراد ، يداـیز  ياـهرامآ  هدـنب  .ًادـبا 

نیمضت هب  ینوناق ، نیمضت  هب  ینوناق ، هناوتشپ ي  هب  دراد  جایتحا  میراد ؛ يدایز  ياهدوبمک  هداوناخ  طیحم  رد  ام  .دنتـسین  ام  يوگلا 
مک هنیمز  نیا  رد  روشک  لخاد  رد  هک  تسا  ییاه  نادـیم  اه و  هصرع  هلمج ي  زا  هلئـسم  نیا  .دـنک  ادـیپ  قّقحت  دـیاب  نیا  و  یئارجا ؛

(2) .دوش راک  دیاب  هدش و  راک 

نز هب  ملظ  زا  يریگولج  يارب  تخس  نیناوق  ندادرارق  نیناوق و  حالصا  - 8-4-3-1

يّدعت هک  یناسک  اب  دیاب  یقالخا ، ظاحل  زا  مه  ینوناق و  ظاحل  زا  مه  هعماج ،
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اّما ....دنک  ینیب  شیپ  ار  یتخس  ياه  تازاجم  هنیمز  نیا  رد  دیاب  مه  نوناق  دنکب ؛ تخس  دروخرب  دنناد ، یم  ناشدوخ  ّقح  ار  نز  هب 
هنیمز نیا  رد  ات  دوش ، هجاوم  یتخـس  رایـسب  دروخرب  اب  دیاب  نز ، هب  تبـسن  يا  ینامـسج  يّدعت  هنوگره  متـس و  هنوگ  ره  لاحره  هب 

حالصا هب  جایتحا  درم  اب  نز و  اب  دروخرب  رد  نیناوق  زا  یضعب...دسرب  تسا ، هتساوخ  مالسا  هک  یحطس  نآ  هب  ام  یمالـسا  هعماج ي 
(1) .دننک تسرد  ار  نیناوق  نآ  دننک و  یسررب  دننک ، هعلاطم  دنتسه ، اهراک  نیا  لها  هک  یناسک  دیاب  .دراد 

نانز هرابرد ي  یتلادع  یب  زا  يریگولج  يارب  نادرم  بیذهت  تحیصن و  - 9-4-3-1

هنافّـسأتم ام -  دوخ  ِیناریا  هعماج ي  یمالـسا و  عماوج  ینعی  مه -  ام  عماوج  رد  میوگ ؛ یم  مه  نالا  ما ، هتفگ  اهراب  نم  ار  نیا  هتبلا 
نیا تسا ؛ هداوناخ  لخاد  هب  طوبرم  مه  هدمع  هتـشاد ؛ دوجو  درم  نز و  یگداوناخ  تاطابترا  رد  یتلادع  یب  کی  یبرغ  عماوج  لثم 

(2) .تسا ریذپ  ناکما  مه  نادرم  قالخا  بیذهت و  اب  تسا ... ؛ ریذپ  ناکما  تحیصن  اب  يرادقم  کی  .دوش  هتفرگ  شیولج  دیاب 

یمالسا ياهراک  اه و  ثحب  هئارا ي  اب  یناریا  نز  نهذ  زا  یبرغ  طلغ  ياهرواب  ندودز  - 10-4-3-1

یم راک  فلتخم  ياه  فدـه  اب  اه و  لکـش  رد  هک  ناـنز -  زا  یی  هعومجم  ره  امـش و  هعومجم ي  زورما  هک  يزیچ  نآ  نم ، رظن  هب 
دراو یناریا  نز  نهذ  رد  ریخا  لاس  اه  هد  نیا  رد  ییاپورا  یبرغ و  گنهرف  هک  ار  یطلغ  رواب  هک  تسا  نیا  دنراد ، هدهع  رب  دـننک - 

زا لّمجت ، فرـصم و  طلغ  ياه  لکـش  زا  یخرب  هب  شیارگ  ینعی  تسا ؛ هدوب  هتـشذگ  رد  مه  یطلغ  رواب  هتبلا  .دـیادزب  تسا ، هدرک 
اب .تسا  هتشاد  دوجو  مه  هتشذگ 
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هدش ینیب  شیپ  هدش و  هبـساحم  نیا ، .دش  دیدشت  یبیجع  لکـش  هب  فرـصم ، رد  ییارگون  ییارگدم و  نیا  ییاپورا ، گنهرف  دورو 
.دندرک ار  راک  نیا  یتّین  اب  يدصق و  هب  دندوب -  نارگرامعتـسا  اه و  تسینویهـص  ًابلاغ  هک  یبرغ -  ياه  تسایـس  نارادمدرـس  .دوب 

نیا هشیر ي  دوشب ، راک  نیا  رگا  .یمالـسا  ياهراک  اه و  ثحب  هئارا ي  اب  رگم  دوش ، یمن  نیا  و  دییادزب ؛ دیاب  ار  طلغ  ياهرواب  نیا 
.دش دـهاوخ  هدـنک  دوخ  يدوخ  هب  اهزیچ -  نیا  اشحف و  داسف و  جاور  یباجحدـب و  دوش -  یم  حرطم  تاقوا  یهاگ  هک  یتالکـشم 

(1) .دوشب راک  اه  نآ  يور  دیاب  هک  دنتسه  اه  گنهرف  اهرواب و  نامه  للع ، دنلولعم ؛ ًابلاغ  اه  نیا 

ناشعضاوم حالصا  يارب  اه  نآ  زا  يراکبلط  هکلب  برغ  عضوم  هب  تبسن  ندشن  لعفنم  - 11-4-3-1

هطقن اب  ار  نامدوخ  میـشوکب  دیاب  ام  ییوگ  هک  دـننزب  فرح  يروط  رـشب ، قوقح  هنیمز ي  رد  ای  نز ، هنیمز ي  رد  یناسک  دـیاب  ارچ 
دیاب اه  نآ  .دننک  کیدزن  ام  هب  ار  دوخ  ياهرظن  هطقن  دیاب  اه  نآ  .دننک  یم  هابتشا  اه  نآ  مینک ؟ انـشآ  کیدزن و  اه  یبرغ  ياهرظن 

تارظن اب  دـننک و  حیحـصت  ار  ناشدوخ  لطاب  طلغ و  ياـهرظن  هطقن  یـسارکمد ، يدازآ و  رـشب و  قوقح  نز و  هلأـسم ي  هب  تبـسن 
(2) .دنوش لاعفنا  راچد  فرط  نیا  زا  يا  هّدع  هک  نیا  هن  دنیامن ؛ هجاوم  یمالسا 

دیلقت ِفرِص  هن  نارگید و  تاّیبرجت  زا  هنادنمدرخ  هدافتسا ي  - 12-4-3-1

هبرجت رگا  .دراد  لوبق  ددنـسپ و  یم  مالـسا  مه  ار  ییالقع  هنادنمدرخ ي  شور  ره  .دنک  یم  نّیعم  مالـسا  ماکحا  ار  شور  ام ، يارب 
زورما اذل  .طلغ  دیلقت ، اّما  تسرد ؛ نارگید  تاّیبرجت  زا  هنادنمدرخ  هدافتـسا ي  .هن  دـیلقت  اّما  تسا ؛ لوبق  دروم  دـشاب ، ییاج  رد  يا 

نیا دـیاب  مه  هّتبلا  هک  دـننک -  یم  شالت  اـم  روشک  رد  ناـنز  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  دـشر و  يارب  نز و  قوقح  يارب  هک  یناـسک 
(3) .دنیامن حرطم  دیاب  ار  ییاه  راعش  هچ  دننک و  یم  لابند  ار  یفده  هچ  دننادب  دیاب  دریگب -  ماجنا  شالت 
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یمالسا شور  اب  تارادا ؛ رد  نانز  ششوپ  درم و  نز و  راتفر  حالصا  لابق  رد  تیلوئسم  - 13-4-3-1

تارادا رد  هک  ینانز  نیا  حالـصا  اب  .تارادا  لخاد  رد  نانز  شـشوپ  درم و  نز و  راتفر  هب  تبـسن  منک ، یم  دـیکأت  صوصخ  هب  نم 
، ناش سابل  ناشراتفر ، دیاب  دنتارادا ، رد  هک  یناملسم  ناوناب  نیا  .دوش  یم  حالصا  عوضوم ، نیا  زا  يا  هدمع  شخب  دنراک ، لوغشم 
هک يا  هویش  نامه  اب  یمالسا ؛ شور  اب  هتبلا  .دیراد  تیلوؤسم  فیلکت و  هنیمز  نیا  رد  امش  و  دشاب ؛ یناملسم  ناش  شنم  ناش و  ّيز 

(1) .تسردان ياه  تنوشخ  یمالساریغ و  ياه  شور  اب  هن  دراد و  یمالسا  رکنم  زا  یهن 

برغ طسوت  هدش ي  لیمحت  ِفارسا  ییارگ و  فرصم  زا  زیهرپ  - 14-4-3-1

لثم برغ  هک  ییارگ  فرـصم  نیا  غارـس  منک : یم  ضرع  راد  هناخ  ياه  مناخ  هب  ناوج و  ياه  مناخ  هب  ناملـسم ، ياه  مناخ  هب  نم 
هتخادـنا ام  روشک  هلمج  زا  تفرـشیپ و  هب  ور  ياهروشک  هعـسوت و  لاح  رد  ياهروشک  عماوج  هلمج  زا  ایند و  عماوج  ناـج  هب  هروخ 

(2) .فارسا ّدح  رد  هن  دشاب ، مزال  ّدح  رد  دیاب  فرصم  .دیورن  تسا ،
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يّدام نّدمت  برغ و  رد  نز  مراهچ : لصف 

نز هاگیاج  تلزنم و  - 1-4-1

مود هجرد ي  يدوجوم  - 1-1-4-1

تاّیبدا اب  هک  یناـسک  .درک  وجتـسج  یبرغ  تاـّیبدا  رد  دـیاب  ار  یبرغ  گـنهرف  .دـیمهف  دوش  یمن  اهراعـش  نیا  زا  ار  یبرغ  گـنهرف 
زا ییاپورا ، گنهرف  مشچ  رد  هک  دنناد  یم  دنتـسه ، انـشآ  ییاپورا  ياه  همانـشیامن  ناتـساد و  نامر و  اب  ییاپورا ، رعـش  اب  ییاپورا ،

، دـننک اـعّدا  نیا  فـالخ  رب  هچ  ره  تسا ! هدوب  مود  هجرد ي  دوـجوم  نز  یلعف ، نرق  طـساوا  اـت  نآ  زا  دـعب  یطـسو و  نورق  نارود 
(1) .دنیوگ یم  فالخ 

یبرغ گنهرف  رد  اه  نآ  رب  نادرم  يرَورس  نانز و  یعبت  تّیوه  - 2-1-4-1

ماـن دوـش و  یم  ضوـع  وا  یگداوناـخ  ماـن  یّتـح  دور ، یم  رهوـش  هناـخ ي  هـب  دـنک و  یم  جاودزا  يدرم  اـب  ینز  یتـقو  مـه  زورما 
ماـن درک ، رهوش  یتـقو  تسا ؛ هدرکن  رهوش  هک  دراد  ار  دوخ  یگداوناـخ  ماـن  یتـقو  اـت  نز  .دراذـگ  یم  دوخ  رب  ار  درم  یگداوناـخ 

نز .تسین  مه  زونه  هدوبن ، روط  نیا  ام  روشک  رد  تساه ؛ یبرغ  مسر  نیا  .دوش  یم  لیدـبت  درم  یگداوناـخ  ماـن  هب  نز  یگداوناـخ 
دعب ولو  دنک ؛ یم  ظفح  شدوخ  اب  ار  شدوخ  یگداوناخ  ّتیوه 
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(1) .تسا نز  رَورس  درم  هک  تسا  یبرغ  یمیدق  گنهرف  نامه  هناشن ي  نآ ، .جاودزا  زا 

رد وا  مسج  طقف  هن  تفر ، یم  رهوش  هناخ  هب  درک و  یم  جاودزا  دوخ  كالما  يدوجوم و  همه ي  اب  نز  یتقو  ییاپورا ، گنهرف  رد 
هب ّقلعتم  دوب ، هدیسر  وا  هب  شا  هداوناخ  ردپ و  زا  هک  مه  وا  ياه  ییاراد  كالما و  لاوما و  مامت  هکلب  تفرگ ، یم  رارق  رهوش  رایتخا 

(2) .دننک راکنا  ار  نآ  دنناوت  یمن  اه  یبرغ  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دش ! یم  رهوش 

درم رد  يرشب  ياه  تلصخ  نیرت  يّدام  نیرت و  یکاخ  زا  یکی  هدننک ي  عابشا  - 3-1-4-1

عبت هب  یبرغ و  ییاپورا و  گنهرف  ياپ  ات  رـس  رب  هک  هچ  نآ  زورما  ینعی  .تسا  یمور  گنهرف  نامه  ییاپورا ، زورما  نّدـمت  هیاـپ ي 
؛ هتـشاد دوجو  مور  يروتارپما  رد  هک  تسا  یطوطخ  لوصا و  نامه  تسا ، مکاح  برغ  ياهزیر  هدرخ  ییاکیرما و  گـنهرف  اـه  نآ 
هب دـندرک و  یم  ناشمارتحا  دـندناسر ، یم  ماقم  نیرتالاب  هب  ار  نانز  مه  ناـمز  نآ  .تسا  راـیعم  كـالم و  زورما  هک  تساـه  ناـمه 
رد يرشب  ياه  تلـصخ  نیرت  يّدام  نیرت و  یکاخ  زا  یکی  عابـشا  يارب  هچ ؟ يارب  اّما  دندرک ؛ یم  ناش  نییزت  اهرویز  اه و  شیارآ 

(3)! تسا نز  سنج  هب  تبسن  ناسنا و  هب  تبسن  ریقحت  ردق  هچ  نیهوت و  ردق  هچ  نیا ، درم !

مـشچ رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  نز  رابتعا  شزرا و  دـنک  یم  لاـیخ  هک  تسا  هابتـشا  رد  تیلهاـج ، زا  راشرـس  يرابکتـسا  ياـیند 
(4) .دنیامن نیسحت  ار  وا  دنریگ و  عّتمت  وا  زا  دننک و  هاگن  وا  هب  هزره  ياه  مشچ  ات  دنک  شیارآ  نادرم 

ات دنک  شیارآ  ار  شدوخ  دیاب  درادن ؛ شزرا  شیارآ  نودب  نز  هک  دندقتعم  اه  نآ 
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ارهز 1370-10-4.

نز 1371-9-25. زور  و  س )  ) ارهز ترضح  دالیم  هدنخرف  تبسانم  هب  ناوناب  زا  یهورگ  رادید  رد  تانایب  - . 4

یقیقح تیوه  یبایزاب  www.Ghaemiyeh.comنز و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 344زکرم  هحفص 110 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_82_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_82_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_82_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_82_4
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تسا نز  هب  تناها  نیرت  گرزب  نیا  دندنسپب ؛ ار  وا  اهدرم 

مشچ شزاون  يارب  ار  نز  .تسا ...  روج  نیمه  مه  برغ  رد  زورما  هدش ؛ هاگن  نز  هب  یتوغاط  ياه  ماظن  رد  یطلغ  لکـش  هب  هشیمه 
؛ تسا نز  هب  تناها  نیرت  گرزب  نیا ، .دوشب  رهاـظ  هعماـج  رد  یـصاخ  لکـش  هب  دـنهاوخ  یم  درم ، عورـشمان  يرو  هرهب  يارب  درم ،

(2) .دنراذگب شیور  يرگید  ياه  مسا  دنناشوپب و  ار  نیا  زیمآ  فراعت  فافل  نیدنچ  اب  ولو  الاح 

ییارگ فرصم  ییارگدم و  جاور  سنج و  ود  نیب  یسنج  لئاسم  ندادرارق  هبعلم  - 5-1-4-1

؛ دنروط نیا  اه  ییاپورا  .درادـن  لوبق  ار  نیا  اه  نآ  گنهرف  نوچ  ...وا  باجح  اب  دـنا ؟ نمـشد  رت  شیب  ناملـسم  نز  زیچ  هچ  اب  اهنآ 
هبلغ ملاع  تفرعم  رب  ار  ناشدوخ  ّتیلهاج  هک  دـنلیام  دـنک ! دـیلقت  ام  زا  دـیاب  ایند  میا ، هدـیمهف  اـم  هک  ار  هچره  دـنیوگ  یم  اـه  نآ 

رد شیارآ  فرصم و  دم و  کبس  زا  تسا  ترابع  هک  دنهدب ؛ جاور  هعماج  رد  ار  ییاپورا  کبـس  هب  نز  دنهاوخ  یم  اه  نآ  .دنهدب 
(3) .دنهدب جاور  نانز  هلیسو ي  هب  ار  اهزیچ  نیا  دنهاوخ  یم  سنج ؛ ود  نیب  یسنج  لئاسم  نداد  رارق  هبعلم  مومع و  راظنا 

یمور یناتساب و  يوگلا  زا  هتساخرب  زورما  یبرغ  نز  يوگلا  - 6-1-4-1

نز هک  دوب  روط  نیا  مه  زور  نآ  .تساه  نآ  ینانوی  یمور و  یناتـساب  يوگلا  زا  هدـییاز  هتـساخرب و  ییاـپورا ، ِزورما  ِیبرغ  يوگلا 
اه یبرغ  یلـصا  فرح  دـنهاوخ ؛ یم  ار  نیا  مه  زورما  دوب ، نیا  عاعّـشلا  تحت  زیچ  همه  دوب و  درم  ذاذـتلا  فیکت و  يارب  یی  هلیـسو 

(4) .تسا نیا 

ص:83

روشک 1383-05-25. زا  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ياه  یگدنیامن  ياسور  هجراخروما و  ترازو  نالووسم  رادید  - . 1
روشک 1388-07-28. هوژپ  نآرق  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  - . 2

راتسرپ 1370-8-22. زور  و  س )  ) بنیز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  ناراتسرپ  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 3
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درم نز و  طباور  رد  ینکش  زرم  يانعم  هب  یسنج  يدازآ  - 7-1-4-1

؛ زیچ هس  ود ، اب  زج  دـنیآ ، یم  رانک  زیچ  همه  اب  اه  نآ  .تساپورا  زورما  رب  مکاح  یمور  گنهرف  نامه  تسرد  نیا ، لـباقم  هطقن ي 
رد يرادنتـشیوخ  ینعی  تسا ؛ درم  نز و  سنج  ود  نایم  طبـضنم  ظافح  تلاح  نیا  ظـفح  شنیرت -  مهم  دـیاش  و  اـه -  نآ  زا  یکی 

رظن زا  .تسین  مهم  دننکب ، يرگید  راک  ره  دنتخسرس ؛ تّدشب  نیا ، لباقم  رد  .دوش  یم  هتفگ  یسنج  يدازآ  نآ  هب  هک  يزیچ  لباقم 
یم نیا  دندش ، اّزجم  نادرم  زا  يدودـح  کی  اب  نانز  يروشک ، رد  رگا  .دـنکب  هیکت  هلأسم  نیا  يور  هک  تسا  عجترم  یـسک  اه  نآ 
اّما تسین ؛ نیا  زج  يزیچ  هدش ، انب  یمور  نّدمت  نامه  ياه  هناریو  رب  هک  اه  نآ  نّدـمت  دـنیوگ ؛ یم  مه  تسار  نّدـمت ! فالخ  دوش 

(1) .تسا تسرد  شسکع  تسا ؛ طلغ  یشزرا  ظاحل  زا  نیا 

رترادنادیم رتلاّعف و  یـسب  هتـشذگ  زا  یعامتجا ، ياه  تیلاّعف  نوگ  هنوگ  رد  رنه و  تسایـس و  ملع و  هنحـص ي  رد  ناریا ، زورما  نز 
مود هبترم ي  رد  هتخاس ، نآ  زا  رامعتسا  مسینویهص و  ياه  تسد  هک  ینییآ  مسر و  زین  یبرغ و  شنیب  نهذ و  يارب  اه  نیا  اّما  تسا ؛

درم و نز و  طباور  رد  ینکشزرم  ینعی  دنک ؛ یم  در  هناعطاق  ار  نآ  یمالـسا  ناریا  هک  تسا  مهم  يزیچ  نآ  لوا ، هبترم ي  رد  .تسا 
(2) .قرب قرز و  رپ  تاعونصم  فرصم  يارب  یهاگتسد  ای  ذاذتلا  يارب  یی  هلیسو  هب  نآ  لیدبت  نز و  ِیناسنا  تمرح  کته 

، اه ترشاعم  رد  درم  نز و  نیب  يا  هلصاف  هطـساو و  باجح و  مدع  تسا و  جیار  راک  کی  درم ، نز و  رابودنب  یب  طابترا  برغ ، رد 
نینچ مینک ، یمن  ییاعّدا  نینچ  هن ، .دـندساف  نانز  ای  نادرم  همه ي  یبرغ ، ياهروشک  رد  هک  مییوگ  یمن  .تسا  یلومعم  راک  کـی 
عماوج رد  یـسنج  يدازآ  اّما  دنتـسه ؛ مه  بیجن  بوخ و  نانز  نادرم و  ًانیقی  نانآ ، ناـیم  رد  .درادـن  مه  تیعقاو  مینز ؛ یمن  یتمهت 

اج نآ  رد  نیا ، .تسا  مکاح  یبرغ 

ص:84

باجح هرگنک  نالوئـسم  صـصختم و  کشزپ  ناوناب  زا  یعمج  نانز ، یعامتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
.1370-10-4 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  یمالسا 

.1368-8-3 هرس ) سّدق   ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  نز  تیصخش  یسررب  رانمیس  هب  مایپ  - . 2
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(1) .تسا طرش  دیق و  یب  زاجم و  حابم و  رما  کی  یسنج ، تاوهش  يدازآ  یبرغ ، گنهرف  رد  .تسا  گنهرف  کی 

نز هب  زیمآ  تناها  يرازبا و  طلغ و  هاگن  - 8-1-4-1

لثم نانز -  زا  يا  هدع  الاح  .تسا  روج  نیمه  مه  برغ  رد  زورما  هدش ؛ هاگن  نز  هب  یتوغاط  ياه  ماظن  رد  یطلغ  لکـش  هب  هشیمه 
هاـگن نکیل  دـنیایب ، رد  تسا  نکمم  يا  هزیکاـپ  مرتحم و  هتـسجرب و  ياـه  تیـصخش  یبرغ  ياـه  ماـظن  نیمه  رد  نادرم -  زا  یلیخ 

(2) .تسا زیمآ  تناها  هاگن  تسا ، يرازبا  هاگن  تسا ؛ یطلغ  هاگن  هدش ، هنیداهن  یبرغ  گنهرف  رد  هک  نز  هب  یمومع 

يدام نّدمت  برغ و  رد  نز  تالکشم  - 2-4-1

برغ رد  زیگنا  ترفن  تشز و  ياه  هّیلب  زا  یکی  ناونع  هب  نانز  نتشک  - 1-2-4-1

یم ناشدوخ  ّقح  ار  نز  هب  يّدـعت  هک  یناسک  اب  دـیاب  یقالخا ، ظاـحل  زا  مه  ینوناـق و  ظاـحل  زا  مه  هعماـج ، هک  نیا  رخآ  هتکن ي 
رد منک ، ضرع  نم  اج  نیمه  زاب  .دنک  ینیب  شیپ  ار  یتخـس  ياهتازاجم  هنیمز  نیا  رد  دیاب  مه  نوناق  دنکب ؛ تخـس  دروخرب  دـنناد ،

ینانز اه ، هداوناخ  لخاد  رد  ینعی  .دننک  نیمأت  ار  نیا  دنا  هتسناوتن  زونه  دنهد ، یم  هک  يراعش  همه  نیا  مغر  یلع  یبرغ  ياهروشک 
.دـنناوارف دـنوش ، یم  حورجم  دـننیب و  یم  همدـص  ناشناردـپ  تسد  زا  هک  ینارتخد  دـنروخ و  یم  کتک  ناـشنارهوش  تسد  زا  هک 

سفن ِلتق  نآ  تسه و  مه  رگید  زیچ  کی  اج  نآ  رد  اهتنم  .دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  مه  يروآ  تشحو  هدـنهد و  ناکت  ياـهرامآ 
زا هک  ییاـهطیحم  نآ  رد  دراد ، یمالـسا  طـیحم  رد  هک  ار  یحبق  نآ  نتـشُک ، .دنـشُک  یم  تحار  دـنزیر ، یم  نوـخ  تـحار  .تـسا 
رد هک  تسا  يزیگنا  ترفن  تشز و  رایـسب  ياـه  هـّیلب  زا  یکی  ناـنز ، نتـشک  .درادـن  هنافّـسأتم -  دـنا -  هدربـن  ییوـب  یهلا  فراـعم 

، ییانثتسا دراوم  زج  تسین و  تّدش  نآ  هب  ام  روشک  رد  هناتخبشوخ  اهراک  نیا  .تسا  جیار  اکیرما -  هژیو  هب  یبرغ -  ياهروشک 

ص:85

نارهت 1369-1-10. هعمج  زامن  ياه  هبطخ  - . 1
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، دوش هجاوم  یتخس  رایسب  دروخرب  اب  دیاب  نز ، هب  تبسن  يا  ینامسج  يّدعت  هنوگره  متس و  هنوگ  ره  لاحره  هب  اّما  دوش ؛ یمن  هدید 
(1) .دسرب تسا ، هتساوخ  مالسا  هک  یحطس  نآ  هب  ام  یمالسا  هعماج ي  هنیمز  نیا  رد  ات 

ینامسج نوگانوگ  ياهراشف  نانز و  یحور  رازآ  - 2-2-4-1

زا بتارمب  دـنهد ، یم  دـنراد  نالا  هک  ییاهرامآ  برغ ، رد  نانز  رب  یحور  ياهرازآ  ینامـسج و  نوگاـنوگ  ياـهراشف  ناـنز ، رازآ 
(2) .تسا رت  شیب  میراد ، عالطا  ام  هک  ییاه  اج  زا  ام و  دوخ  روشک 

نانز قاچاق  تراجت و  - 3-2-4-1

یمسر زکرم  کی  شرازگ  تسا ؛ للم  نامزاس  شرازگ  مرظن  هب  شرازگ  نیا  هک  تسا -  هدش  هداد  هک  یشرازگ  قبط  ایند  رد  زورما 
ات دـنچ  هنیمز ، نیا  رد  مه  اـهروشک  نیرتدـب  .تسا  ناـنز  قاـچاق  ناـنز و  تراـجت  اـیند ، ياـه  تراـجت  نیرتدـشّرلا  عیرـس  تسا - 
زا اـه ، فرح  نیا  جاودزا و  ناوـنع  راـک و  ندرک  ادـیپ  ناوـنع  اـب  ار  نارتـخد  ناـنز و  .تسا  یتسینویهـص  میژر  هلمج  زا  دـنروشک ؛

ار اه  نآ  دنرب  یم  دننک و  یم  عمج  اپورا  ریقف  ياهروشک  یخرب  زا  ایسآ ، ياهروشک  یخرب  زا  نیتال ، ياکیرمآ  زا  ریقف ، ياهروشک 
(3) .دزرل یم  شنت  اه  نآ  مان  اه و  نآ  رّوصت  زا  ناسنا  هک  دنهد  یم  يزکارم  لیوحت  یتخس  رایسب  طئارش  رد 

یبرغ نادرم  هیحان ي  زا  نانز  هب  تبسن  يّدعت  ضّرعت و  متس ، - 4-2-4-1

رد نادرم  .تسین  یتیساسح  رهوش ، هلیسو ي  هب  نز  ندروخ  کتک  يور  اّما  .تسه  تیساّسح  یصاخ  ياهزیچ  يور  ایند ، رد  زورما 
یلیخ هداوناـخ ، رد  نز  هب  درم  ندرک  ملظ  يور  .دـننز  یم  کـتک  ار  ناـشنانز  تـحار  یلیخ  ناـنآ - هـمه ي  هـن  اـکیرما -  اـپورا و 

تسا نیا  هدنهد ي  ناشن  دننک ، یم  هئارا  هک  ییاه  رامآ  .تسین  ایند  رد  یتیساّسح 

ص:86

.1376-07-30 رثوک دالیم  نشج  تبسانم  هب  يدازآ  هاگشزرو  رد  ناوناب  گرزب  شیامه  رد  تانایب  - . 1
.1386-04-13 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  زورلاس  هناتسآ ي  رد  هبخن  ناوناب  زا  يریثک  هورگ  رادید  رد  تانایب  - . 2

خیراترد 1390-3-1. هبخن  ناوناب  اب  رادید  رد  تانایب  - . 3
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(1) .دننک یم  ملظ  ناشنارسمه  نادنزرف و  هب  تحار  یلیخ  ییاپورا ، ییاکیرما و  ياه  هداوناخ  رد  نارهوش  ناردپ و  هک 

؛ دـیآ یم  رد  ناسنا  کشا  نم  رظن  هب  دـنروخیم ! کتک  اهدرم  تسد  زا  ایند  ياه  نز  موس  کی  هک  تسا  لبق  هتفه  کی  لاـم  راـمآ 
(2) .تسا یگنرف  ياهروشک  رد  تسا ؛ یتعنص  ياهروشک  رد  رت  شیب  نیا  .تسا و  روآ  هیرگ  نیا 

ملظ نیرت  شیب  دنهد ، یم  نز  هب  تبسن  هک  ییاه  راعش  دوجو  اب  راید ، نآ  يّدام  ياه  ماظن  هیاس ي  ریز  رد  برغ و  يایند  رد  زورما 
هب تبسن  يّدعت  ضّرعت و  متس و  نیرت  شیب  .شنز  هب  رهوش  شرهاوخ ، هب  ردارب  شرتخد ، هب  ردپ  دننک ؛ یم  نانز  هب  یبرغ  نادرم  ار 

ياه ماظن  رد  هک  تسا  ینادرم  يوس  زا  تسه -  ایند  رد  هک  ییاه  رامآ  قبط  ناـشنارتخد -  یّتح  اـی  نارهاوخ و  نارـسمه و  ناـنز و 
(3) .دننک یم  یگدنز  یبرغ 

برغ رد  نانز  تّفع  هب  نادرم  زواجت  يّدعت و  - 5-2-4-1

هدّحتم ي تالایا  روشک  رد  صوصخ  هب  برغ ، يایند  رد  نانز  تالکـشم  زا  یکی  دـینیب  یم  دـینک ، هاگن  ایند  رد  هک  مه  زورما  امش 
يوس زا  هدـش  رـشتنم  رامآ  .دـننک  یم  زواجت  يّدـعت و  نز  تّفع  هب  ناشدوخ ، يدـنمروز  هب  هیکت  اب  نادرم  هک  تسا  نیمه  اـکیرما ،
.دوب يرگید  ماـقم  کـی  هب  طوبرم  مه  یکی  اـکیرما و  يرتـسگداد  هب  طوبرم  یکی  هک  مدـید  نم  ار  اـکیرما  دوخ  یمـسر  تاـماقم 
هلأسم ردقچ  دـینیبب  دریگ ! یم  تروص  اکیرما  روشک  رد  فنع  هب  زواجت  کی  هیناث ، شـش  ره  رد  .تسا  زیگنا  تشحو  ًاعقاو  اهرامآ 

، نز لیامت  فالخرب  فنع ! هب  زواجت  کی  هیناث ، شـش  ره  .دسر  یم  اجک  هب  هّیـضق  دندرک ، ییانتعا  یب  یتقو  تسا و  مهم  تّفع  ي 
(4) .دنک زواجت  يّدعت و  نز  تّفع  میرح  هب  دناوتب  تّفع  یب  رابودنب و  یب  ملاظ ، وگروز ، ِدرم 

ص:87
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نارگید طسوت  نز  ندش  ریقحت  - 6-2-4-1

یم ریقحت  رهوش  فرط  زا  هداوناخ ، ِنز  .دوش  یم  ریقحت  نز  اـج  نآ  رد  هک  دـید  دـیهاوخ  دـینک ! هاـگن  ییاـکیرما  عماوج  هب  دـیورب 
انعم اج  نآ  رد  تسه ، یمالـسا  زکارم  رد  هک  یلکـش  نیا  هب  يردام ، ّقح  .دوش  یم  ریقحت  نادـنزرف  فرط  زا  هداوناـخ ، ِرداـم  .دوش 

(1) .درادن

هعماج رد  تیصخش  ندرک  ادیپ  يارب  یسنج  ياه  تیباذج  زا  نانز  هدافتسا  - 7-2-4-1

نآ زا  دوش  یم  دینک ، حرطم  دیهاوخ  یم  هک  يریبعت  ره  اب  تسا -  هعماج  رد  یگدنز و  رد  نز  هاگیاج  هک  لوا ، هلئـسم ي  دروم  رد 
؛ عافتنا دروم  فرط  کی  عفن ، يذ  فرط  کی  دنا ؛ هدروآ  دوجو  هب  جـیردت  هب  ار  يا  هلداعمان  کی  هک  تساجنیا  لاکـشا  درب -  مسا 
اب مارآ ، روـط  هب  نیا  .نز  زا  تسا  تراـبع  عاـفتنا  دروـم  ِفرط  تسا ، درم  عـفن  يذ  ِفرط  .دـنا  هدرک  میـسقت  يروـجنیا  ار  تیرـشب 
نم هک  دسرب ، لاس  هاجنپ  دص و  لاس ، دص  هب  دیاش  هک  لاس -  اه  هد  لوط  رد  فلتخم ، تاغیلبت  اب  نوگانوگ ، ياه  هویـش  اب  جیردت ،
نأش .هداتفا  اج  رگید  عماوج  رد  دعب  و  لوا ، هجرد ي  رد  یبرغ  عماوج  رد  تسا -  قیقحت  لباق  هلئـسم  نیا  میوگب و  مناوت  یمن  قیقد 
رارق دـیاب  درم  عافتنا  دروم  هک  يدوجوم  کی  ناونع  هب  نز  دـندرک : فیرعت  يروج  نیا  دـندرک ، یفرعم  يروجنیا  ار  نز  یعاـمتجا 

ِیـسنج ياه  تیباّذج  زا  دیاب  ًامتح  دنک ، ادیپ  تیـصخش  دنک ، ادیپ  دومن  هعماج  رد  دـهاوخب  نز  رگا  یبرغ  گنهرف  رد  اذـل  .دریگب 
ینعی عفتنم -  عفن و  يذ  فرط  يارب  هک  دشاب  يروج  دیاب  نز  ششوپ  عون  یمـسر ، سلاجم  رد  یّتح  .دهدب  هئارا  ار  يزیچ  شدوخ 

(2) .دشاب زاون  مشچ  درم -  فرط 

مدرم ءارآ  يدازآ و  یسارکومد ، هب  ییاپورا  ياهروشک  ِنتشاذگن  مارتحاو  باجح  تیعونمم  - 8-2-4-1

رد باـجح  ّتیعوـنمم  شا  هنوـمن  دـنراذگ ؛ یمن  مارتـحا  مدرم  ءارآ  يدازآ و  یــسارکمد و  هـب  ًاـقلطم  دـنیوگ و  یم  غورد  اـه  نآ 
ییاپورا ياهروشک  یخرب  سرادم 

ص:88

.1373-7-20: ناراتسرپزا یهورگرادید  - . 1
خیراترد 1390-3-1. هبخن  ناوناب  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2
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(1) .دناوخب سرد  دورب و  سالک  هب  يرسور  اب  لّصحم  رتخد  دنهد  یمن  هزاجا  .تسا 

نانز لابق  رد  يدام  نّدمت  برغ و  درکلمع  دقن  - 3-4-1

یبرغ فیعض  رایسب  قطنم  - 1-3-4-1

کچوک ریقحت و  ار  نز  هک  دنا  هدرک  یعـس  متـسیب -  نرق  ّتیلهاج  رد  هچ  میدق و  ّتیلهاج  رد  هچ  خـیرات -  لوط  رد  هک  ییاه  نآ 
دننک تالآرویز  الط و  شیارآ و  سابل و  دُم و  دنبیاپ  دنیامن و  یفرعم  يرهاظ  ياه  تنیز  فراخز و  نیمه  هب  هتـسبلد  ار  وا  دننک و 

یقطنم اه  نآ  قطنم  دـنرادرب ، مدـق  هار  نیا  رد  ًالمع  دـنیامن و  دومناو  یگدـنز  ياه  ینارذگـشوخ  يارب  یی  هیام  تسد  هلیـسو و  و 
یم نیب  زا  دوـش و  یم  بوذ  مالّـسلااهیلع ) ) ارهز همطاـف ي  يوـنعم  ماـقم  ِدیـشروخ  ياـمرگ  لـباقم  رد  خـی ، فرب و  لـثم  هک  تسا 

(2) .دور

دندش رادیب  باوخ  زا  رید  نز  هلأسم ي  رد  - 2-3-4-1

نز دوب ، یـسارکمد  هک  مه  ییاه  اج  نآ  .تشادن  يأر  ّقح  اپورا ، ياج  چیه  رد  ینز  چیه  نرق ، نیا  مود  ياه  ههد  ات  هک  دـیناد  یم 
مارآ دـعب -  هب  هدـجیه  ای  هدزناش  دـصهن و  رازه و  ياه  لاس  زا  ینعی  مود -  ههد ي  زا  .تشادـن  ار  شدوخ  لام  ندرک  فرـص  قح 

اب يواستم  ِیعامتجا  قوقح  دوخ و  هیامرس ي  رد  فّرصت  رظن و  لامعا  ّقح  نز  هب  هک  دنتفرگ  میمصت  ییاپورا ، ياهروشک  رد  مارآ 
ياه لاجنج  اب  دـهاوخ  یم  هک  نیا  لثم  .دـیمهف  ار  هلأسم  رید  یلیخ  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  رید  یلیخ  اـپورا  نیارباـنب ، .دـنهدب  درم 

(3) .دنکب ار  یگداتفا  بقع  نیا  ناربج  نامز  ظاحل  زا  نیغورد ،

نز سنج  اب  دروخرب  یگنوگچ  نز و  تعیبط  تخانش  هنیمز ي  رد  طیرفت  طارفا و  - 3-3-4-1

راچد نز ، سنج  اب  دروخرب  یگنوگچ  نز و  تعیبط  تخانش  هنیمز ي  رد  اه  یبرغ 

ص:89

نادمه 1383-04-15. ناتسا  نویناحور  املع و  رادید  رد  تانایب  - . 1
مق 1368-10-26. ناهفصا ، زیربت ، نارهت ، ياهرهش  ناوناب  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2

روشک 1368-10-26. رسارس  کشزپ  ناوناب  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 3
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راعـش هب  امـش  .تسا  لداعت  مدـع  يربارب و  مدـع  رب  ینبم  شرگن  کی  نز ، هب  تبـسن  یبرغ  شرگن  ًاساسا  .دـنا  هدوب  طیرفت  طارفا و 
(1) .تسین تیعقاو  زا  یکاح  تسا و  چوپ  اهراعش  نیا  دینکن ؛ هاگن  دوش ، یم  هداد  برغ  رد  هک  ییاه 

نز هب  ملظ  زا  يریگولج  رد  اه  یبرغ  ینهذ  ياه  هتفاب  اهراعش و  ییاناوت  مدع  - 4-3-4-1

هب خیرات  لوط  رد  هداوناخ  نوریب  هداوناخ و  رد  هک  ار  یملظ  يولج  هتسناوتن  چیه  نز ، دروم  رد  اه  یبرغ  ینهذ  ياه  هتفاب  اهراعش و 
(2) .دریگب دوش –  یم  مه  زونه  هک  هدش -  یم  اه  نز 

یصخش عفانم  نازرا و  رگراک  هب  زاین  تّلع  هب  نانز  هب  تیکلام  قح  نداد  - 5-3-4-1

تسا نیا  مهم  هتکن ي  .دننک  هّجوت  تسرد  دنشیدنیب ، رکف  اه  هنیمز  نیا  رد  دنهاوخ  یم  هک  ناوج  نانز  صوصخ  هب  یمارگ ؛ ناوناب 
نیا رطاخ  هب  اپورا -  ِدوخ  ناسانـش  هعماج  هنافاکـشوم ي  یـسررب  قبط  دـش -  نّیعم  ّتیکلام  ّقح  نز  يارب  اـپورا  رد  یتقو  یّتح  هک 

مک رگراک  اّما  دنتـشاد ؛ رگراک  هب  جایتحا  دندوب ، هدرتسگ  ار  برغ  رد  تعنـص  نردم و  يرواّنف  طاسب  هزات  هک  اه  هناخراک  هک  دوب 
هدافتـسا ناشراک  يورین  زا  دـنناشکب و  تاجناخراک  هب  ار  نانز  هک  نیا  يارب  اذـل  .دـش  یم  ساسحا  داـیز  ِرگراـک  هب  جاـیتحا  دوب و 

متـسیب نرق  لیاوا  رد  تسا ! ّتیکلام  ّقح  ياراد  نز  هک  دـش  نالعا  دـنداد -  یم  ناـنز  هب  هشیمه  مه  يرت  مک  دزم  هتبلا  هک  دـننک - 
(3) .تساپورا رد  برغ و  رد  نز  هب  تبسن  هناملاظ  طلغ و  یطارفا و  شرگن  نآ  نیا ، .دنداد  نز  هب  ار  ّتیکلام  ّقح  ناییاپورا  هک  دوب 

یناسنا لیاضف  هریاد ي  زا  تیناسنا  جورخ  اه و  ناسنا  داسف  يارب  درمو ؛ نز  طرشودیق  یب  طالتخاو  یگنهرب  گنهرف  - 6-3-4-1

ینمشد و گنهرف  تسا ، ناسنا  داسف  يارب  يزیر  همانرب  گنهرف  برغ ، گنهرف 

ص:90

.1376-07-30 رثوک دالیم  نشج  تبسانم  هب  يدازآ  هاگشزرو  رد  ناوناب  گرزب  شیامه  رد  تانایب  - . 1
.1386-04-13 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  زورلاس  هناتسآ ي  رد  هبخن  ناوناب  زا  يریثک  هورگ  رادید  رد  تانایب  - . 2
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رز روز و  نادنوادخ  رایتخا  رد  رازبا  نوچمه  هک  تسا  یگنهرف  تسا ، یناسنا  ياه  تلیضف  اه و  یگدنـشخرد  اه و  شزرا  اب  ضغب 
هب ار  اه  ناسنا  دننک و  تسد  یهت  یناسنا  لیاضف  همه ي  زا  ار  مدآ  ینب  لسن  دنددصرد  گنهرف ، نیا  اب  .تسا  تردـق  ناروتارپما  و 

نیمأت گنهرف  نیا  شرتسگ  قیرط  زا  زج  اه ، نآ  عفانم  .دننک  لیدبت  ّتیونعم  ادخ و  دای  زا  لفاغ  میلست و  عیطم و  دساف و  تادوجوم 
گنهرف یلـصا  ياه  هیاپ  زا  یکی  هک  تسا  مه  اب  درم  نز و  طرـش  دـیق و  یب  جازتما  طالتخا و  یگنهرب و  گـنهرف ، نیا  .دوش  یمن 

ناشلد هک  اه  نآ  .دش  يراذگناینب  یناسنا  لیاضف  هریاد ي  زا  تیناسنا  جورخ  اه و  ناسنا  داسف  يارب  لّوا ، زور  زا  دـشاب و  یم  یبرغ 
(1) .تسا هتخوسن  تیناسنا  يارب 

، یگنهرب نیا  هک  منک  ضرع  امـش  هب  هتبلا  .تسا  یگنهرب  برغ ، گنهرف  .دنک  مکاح  اج  همه  رب  ار  دوخ  گنهرف  دهاوخ  یم  برغ 
ِدوخ رد  هللادمحب  دنراد ، یبرغ  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  نانز  زا  یضعب  هک  يزیمآ  تحاضف  لکش  نیا  يرابودنب و  یب  داسف و  نیا 

(2) .تسین ریگ  همه  زین  برغ 

تسینویهص نادنمشیدنا  ياه  لکتورپ  زا  هتفرگرب  هعماج ، رد  نز  نأش  هب  تبسن  یمهف  جک  طلغ و  هاگن  - 7-3-4-1

ندـیمهف دـب  طلغ و  هاگن  زا  تسا  ترابع  یکی  زیچ ، ود  نآ  تسا ... ؛ زیچ  ود  لکـشم ، ساسا  هعماـج ، رد  نز  هلئـسم ي  هراـبرد ي 
نآ .تسین  راد  هشیر  یمیدـق و  مه  یلیخ  هدـش و  عورـش  برغ  زا  یمهفدـب  نیا  هاگن و  نیا  هک  هعماـج ؛ رد  نز  نأـش  نز و  هاـگیاج 

، نیا هک  دز  سدـح  دوش  یم  هتـشاد ، دوجو  هلئـسم  نیا  تسینویهـص  نادنمـشیدنا  ياه  لـکتورپ  رد  هک  دـندش  یعّدـم  هک  یناـسک 
دیاش هعماج ، رد  نز  نأش  هنیمز ي  رد  یمهفدب  یمهف و  جک  نیا  طلغ ، هاگن  نیا  مینیب  یم  مینک ، هاگن  رگا  ینعی  .تسین  عقاو  فالخ 

ص:91

روشک ینامرد  یلاع و  شزومآ  زکارم  نانکراک  ناراتـسرپ و  ناکـشزپ ، زا  یعمج  مدرم و  فلتخم  راشقا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 1
.1368-9-15

ناراتسرپزا 1373-07-20. یهورگرادید  رد  تانایب  - . 2
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عماوج هلمج  زا  رگید ، عماوج  هب  تسا  هدش  زیررـس  برغ  زا  درادن و  هقباس  برغ  رد  رت  شیب  لاس  هاجنپودص  لاس ، دص  دودح  رد 
(1) .یمالسا

یتاغیلبت يداصتقا و  یسایس و  لئاسم  عاعشلا  تحت  یناسنا  میهافم  نداد  رارق  - 8-3-4-1

ناربج ار  نز  هلأسم ي  دروم  رد  دوخ  زیگنا  تمالم  رایـسب  ِیگداتفا  بقع  نآ  دهاوخ  یم  برغ  نّدمت  يایند  هک  مه  زورما  دینیب  یم 
لئاـسم عاعّـشلا  تحت  ار  نز  دروم  رد  یناـسنا  میهاـفم  بناـج  اـه  نآ  هک  تسا  نیا  نم  رّوصت  .دـنک  یم  ناربج  يرگید  روط  دـنک ،

نانز هب  هک  ماگنه  نامه  زا  تسا و  هدوب  روط  نیمه  اپورا  رد  مه  لّوا  زا  هک  نیا  امک  دنهد ؛ یم  رارق  يداصتقا  یسایس و  یتاغیلبت و 
(2) .تسا هدوب  راوتسا  طلغ  ینابم  نیمه  رب  ًابلاغ  دش ، هداد  یقوقح 

رد ملاع ، یعمج  ياه  هناسر  رد  ایند و  رد  .تسا  هدش  یناسنا  ياه  شزرا  همه ي  نارگادوس  تسد  رد  يا  هیامتسد  مه  نز  عوضوم 
لوپ اب  هبـساحم ي  رد  زج  یناسنا ، ياه  تمارک  يارب  هن  ناسنا و  سنج  يارب  هن  نز ، يارب  هن  هک  یناسک  يداـمتم ، ياـه  لاـس  لوط 

ار نز  هلأسم ي  دننک -  یم  افیا  اه  هصرع  همه ي  رد  ار  یّمهم  شقن  برغم ، ینونک  نّدمت  رد  هنافّـسأتم  هک  دنتـسین -  لئاق  یـشزرا 
یم ثحب  نآ  يور  دـندروآرد ؛ يرگادوس  هلیـسو ي  کی  هیامرـس و  کی  تروص  هب  فلتخم  ياـه  نادـیم  رد  ناـشدوخ  يارب  مه 

یهارمگ هسوسو و  کی  یهار  ود  رـس  رد  ار  ایند  همه ي  نز  درم و  ياه  نهذ  دـننک و  یم  غیلبت  دـننک ، یم  يزاس  گـنهرف  دـننک ،
(3) .دنهد یم  رارق  گرزب 

دوخدصاقم دربشیپ  يارب  نانز  زا  هدافتسا  ءوس  - 9-3-4-1

دروم هک  دنروایب  دوجو  هب  يدوجوم  نانچ  نآ  نز ، زا  هک  نیا  يارب  اه ] یبرغ   ] اه نآ 
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يرهاظ و ياهزیچ  نیمه  هب  ار  اه  نهذ  اه و  لد  اه و  مشچ  دـننک و  تسرد  دـم  ًامیاد  هک  دنتـسه  نیا  جاـتحم  تسا ، ناـشدوخ  رظن 
؟(1) دیسر دهاوخ  یعقاو  ياه  شزرا  هب  یک  دش ، لوغشم  اهزیچ  نیا  هب  هک  یسک  .دننک  لوغشم  هنارظن  هتوک 

جیورت هفـسلف  رد  یّتح  تاغیلبت ، رد  نابز ، رد  لمع ، رد  ار  یـسنج  يدازآ  دـندرب ، نیب  زا  یّلکب  ار  سنج  ود  ياهزرم  هک  ییاـه  نآ 
، دراد نز  هب  تبـسن  درم  هک  يا  یعیبط  تّوق  یعیبط و  يرگزواجت  يوخ  هب  هّجوت  اب  هک  دش  نیا  هجیتن  .دنهدب  خـساپ  دـیاب  دـندرک ،

کی لـثم  دـنهدب ؛ رارق  ناـشیاهالاک  شورف  يارب  يا  هلیـسو  ار  نز  .دریگب  ماـجنا  یـشک  قح  نز  هب  تبـسن  دوشب و  عقاو  مولظم  نز 
رخآ دـنهد ! یم  ناشن  ار  نز  کی  تخل  رکیپ  عاتم ، کی  شورف  يارب  دـینک ؛ هاگن  ار  یگنرف  تاّلجم  نیا  امـش  عاتم ! کی  لثم  الاک ،

(2) .دنهدب باوج  دیاب  اه  نآ  تسا ؟ نکمم  نز  کی  يارب  رتالاب  نیا  زا  یتناها 

نز يارب  زیمآ  تناها  طلغ و  هاگیاج  تیبثت  يارب  دربهار  تسایس و  کی  دوجو  - 10-3-4-1

دهاوخ دنلب  لاجنج  دوش ، موکحم  یمومع  ياه  طیحم  رد  نانز  جّربت  نانز و  شیارآ  هلئـسم ي  يا  هعماج  کی  رد  رگا  مینک  ضرف 
دنلب ایند  رد  ییادـص  رـس و  چـیه  دوش -  حرطم  نانز  ینایرع  يا  هعماج  کی  رد  ینعی  دریگب -  ماـجنا  نآ  لـباقم  هطقن ي  رگا  .دـش 

رـس ایند  یتاغیلبت  ّطلـسم  ياه  هاگتـسد  دوش ، حرطم  هعماج  رد  نز  ندرکن  شیارآ  نز ، جّربت  مدع  نز ، شـشوپ  یتقو  اّما  .دوش  یمن 
هک دراد  دوجو  يدربهار  کی  یتسایـس ، کی  یگنهرف ، کی  هک  تسا  نیا  هدـنهد ي  ناشن  نیا  دـننک ؛ یم  لاجنج  دـننک ، یم  دـنلب 

يارب ار  زیمآ  تناها  طلغ و  تیعقوم  نیا  نأش ، نیا  هاگیاج ، نیا  هک  تسا  نیا  شا  هیاپ  دوش و  یم  لاـبند  تسا  يداـمتم  ياـه  لاـس 
(3) .دوش یم  تفلاخم  دراد  ینلع  تروص  هب  ًاجیردت  باجح  اب  برغ  رد  دینیب  یم  امش  اذل  .دندرک  هنافّسأتم  و  دننک ؛ تیبثت  نز 
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لاذتبا يرابودنب و  یب  تمس  هب  نداد  قوس  قیرط  زا  نز  هب  برغ  تنایخ  - 11-3-4-1

رگا .تسا  هدادن  چیه  نز  هب  یبرغ  نّدـمت  .دـندرک  تنایخ  نز  هب  اه  نآ  نوچ  دنـشاب ؛ وگخـساپ  دـیاب  نز  سنج  هرابرد ي  اه  یبرغ 
نانز بیصن  ییاه  تفزشیپ  نینچ  يروشک  ره  رد  .تساهنز  دوخ  لام  دوش ، یم  هدید  نانز  رد  مه  يرکف  یسایس و  یملع ، تفرشیپ 

دندز و نماد  نآ  هب  اه  یبرغ  هک  هچ  نآ  .تساهنز  دوخ  لام  تسا -  هدـش  مه  رگید  ياهروشک  رد  یمالـسا و  ناریا  رد  هک  دوش - 
لخاد دنا و  هدناشک  لاذـتبا  هب  ار  نز  .تسا  هنانز  لاذـتبا  يرابودـنب و  یب  دوب ، شجک  يانب  جـک و  تشخ  راذـگ  هیاپ  یبرغ  نّدـمت 

(1) .دنا هدرکن  حالصا  مه  ار  وا  هداوناخ ي 

یبرغ نانز  هب  طحنم  ياهوگلا  هئارا ي  - 12-3-4-1

.دـنروآ یم  ایند  همه ي  رد  رـشب  ياه  لسن  مشچ  يولج  وگلا  مئاد  اه  ناسنا  ندرک  هارمگ  يارب  ایند  یتاـغیلبت  ياـه  هاگتـسد  زورما 
يوهایهرپ ياه  مدآ  دـنروآ ، یم  هدنـسیون  دـنروآ ، یم  هشیپرنه  دنتـسین ؛ رادرب  تسد  اّما  تسا ، قفوماـن  هبذاـج و  مک  اـهوگلا  هتبلا 

نیا هلیسو ي  هب  دنناوتب  ات  دنهد ، یم  شیامن  بترم  دنروآ و  یم  ار  انعم  یب  چوپ و  ياه  لکیه  دنروآ ، یم  نطاب  نودب  رهاظ  شوخ 
ياـه ملیف  دـننک و  یم  جرخ  اـه  لوـپ  راـک ، نیا  يارب  اـه  نآ  .دنـشکب  یهار  هب  دـنهدب و  تکرح  یتمـس  هب  ار  اـه  ناـسنا  اـهوگلا ،

(2) .تسا راد  تهج  شبلغا  دیناد ، یم  دیونش و  یم  دینیب و  یم  هک  تسد  نیا  زا  ییاه  زیچ  يدوویلاه و 

« نز يدازآ   » ناونع تحت  نز  هب  هقباس  یب  هبناج و  همه  متس  ملظ و  - 13-3-4-1

مامت رد  دراد ، دوجو  برغ  تاّیبدا  گنهرف و  راـثآ  رد  نز  زا  هک  یطلغ  تشادرب  تسا و  هدـش  نز  هب  یبرغ  گـنهرف  رد  هک  یملظ 
، هبناـج همه  ریگارف و  یموـمع و  ملظ  نیا  اـّما  تسا ، هدـش  ملظ  نز  هب  اـج  همه  رد  مه  هتـشذگ  رد  .تـسا  هقباـس  یب  خـیرات  نارود 

يدازآ  » ار شمـسا  دندرک و  یفرعم  نادرم  ذاذتلا  هلیـسو ي  ناونع  هب  ار  نز  .تسا  برغ  نّدـمت  زا  یـشان  ریخا و  نارود  صوصخم 
يدازآ عقاو  هب  هک  یلاح  رد  دنتشاذگ ! نز »
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رنه هصرع ي  رد  هکلب  نآ ، لاثما  یتعنـص و  تیلاّعف  راک و  هصرع ي  رد  طـقف  هن  .دوب  نز  يدازآ  هن  نز و  زا  عّتمت  يارب  هزره  نادرم 
دینیبب دینک ، هاگن  يرنه  ياهراک  عاونا  رد  اه ، یشاقن  رد  اه ، نامر  رد  اه ، ناتـساد  رد  زورما ، امـش  .دندرک  ملظ  نز  هب  مه  تاّیبدا  و 

؟(1) دوش یم  هتسیرگن  نز  هب  يدید  هچ  اب 

يرامعتسا ياه  هاگتسد  اه و  تسینویهص  هطساو ي  هب  وا  شزرا  نداد  لزنت  نز و  قوقح  هب  زواجت  - 14-3-4-1

نرق رد  هک  هچ  نآ  اب  دراد  توافت  ًاقلطم  دـینیبب ؛ ار  نز  هب  ناشهاگن  هدزون و  هدـجه و  نورق  رد  ار  ییاپورا  ياهروشک  تاّیبدا  اـمش 
هنابیجن هاگن  ناشهاگن ، زور  نآ  .دنا  هدرک  يریگیپ  اه  نآ  نز ، هب  تبسن  دنیب  یم  ناسنا  متسیب ، نرق  تاّیبدا  اه و  هتشون  رد  متـسیب و 

زا هدوب ، اه  تسینویهـص  فرط  زا  ـالاح  یـسایس  راـک  نیا  دوش  یم  مولعم  .دوب  درم  نز و  تعیبط  اـب  رت  بساـنتم  رتدولآ و  مرـش  رت ،
هدرک ادیپ  تّدش  زور  هبزور  جیردت  هب  روط  نیمه  نیا  .دراد  راک  قیقحت و  هب  جایتحا  اه  نیا  هدوب ؛ رگرامعتسا  ياه  هاگتـسد  فرط 
قوقح هب  دنا ؛ هدز  هبرض  نز  هب  نوچ  دشاب ؛ وگخساپ  دیاب  برغ  يایند  نیاربانب  .هدیـسر  دینک ، یم  هظحالم  زورما  هک  یعـضو  هب  ات 

(2) .دنا هدرک  تنایخ  وا  هب  يرادفرط ، مسا  هب  دنا ؛ هداد  لّزنت  ار  نز  شزرا  دنا ؛ هدرک  زواجت  نز 

ینامسج نوگانوگ  ياهراشف  یحور و  ياه  رازآ  ریقحت ، نیع  رد  وا ،- زا  ذّذلت  يانعم  هب  برغ -  رد  نز  هب  مارتحا  - 15-3-4-1

یم .دـنراتفرگ  اج  نیمه  دـنروآ ، یم  رد  يزاب  ردـق  نیا  نز  هلأسم  رـس  دـننک و  یم  لاجنج  ردـق  نیا  دـینیب  یم  هک  ییاه  یبرغ  نیا 
نآ دنراد ؛ یم  هگن  اه  نابایخ  اه و  هاگـشورف  يوت  یمـسر و  سلاجم  رد  ار  نز  مارتحا  هلب ، .میراد  یم  هگن  ار  نز  مارتحا  ام  دنیوگ :
هب اه  نز  ِندز  کتک  ردـق  هچ  يرازآ ، نز  ردـق  هچ  تسا ؟ روط  نیمه  شنز  اب  رهوش  مه  هداوناخ  رد  اّما  وا ، زا  ذّذـلت  ياـنعم  هب  مه 

رد ینیرفآ  هعجاف  ردق  هچ  اهدرم ، تسد 
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(1)  .... یبآم و ردُلق  هناخ ، لخاد 

هعماج رد  مظن  یب  نوناق و  یب  یسنج  ياه  يور  هدایز  شتآ  نتخورفارب  - 16-3-4-1

تیرـشب هب  امـش  میئوگیم : مینک و  یم  باطخ  ایند  هب  هک  میتسه  ام  .برغ  يایند  ینعی  منک ، یم  ضرع  هک  ایند  .میراکبلط  ایند  زا  ام 
شتآ هب  ندز  نماد  نتخورفارب و  یـسنج و  تائالتبا  يداو  هب  درم  نز و  ندـناشک  اـب  دـیا ؛ هدرک  تناـیخ  ًاـصوصخ  نز  هب  ًاـمومع و 

(2) .نادیم طسو  هب  جربتم  لکش  هب  نز  ندروآ  اب  هعماج ، رد  مظن  یب  نوناق و  یب  ِیسنج  ياه  يور  هدایز 

یسنج يدازآ  جیورت  قیرط  زا  نز  هب  ملظ  - 17-3-4-1

هن تسا ، برغ  تسه ، ریگ  شنابیرگ  هک  نآ  دـهدب ، باوج  دـیاب  هک  نآ  نز ، هّیـضق ي  رد  هک  منک  یم  ضرع  تیّدـج  اب  مه  نـالا 
رد نابز ، رد  لـمع ، رد  ار  یـسنج  يدازآ  دـندرب ، نیب  زا  یّلکب  ار  سنج  ود  ياـهزرم  هک  ییاـه  نآ  .یمالـسا  يروهمج  هن  مالـسا ،

یعیبط تّوق  یعیبط و  يرگزواجت  يوخ  هب  هّجوت  اب  هک  دش  نیا  هجیتن  .دنهدب  خساپ  دیاب  دـندرک ، جـیورت  هفـسلف  رد  یّتح  تاغیلبت ،
(3) .دریگب ماجنا  یشک  قح  نز  هب  تبسن  دوشب و  عقاو  مولظم  نز  دراد ، نز  هب  تبسن  درم  هک  يا 

یسنج لئاسم  رد  هنارد  هدرپ  تاّیبدا  نز و  هب  يرازبا  هاگن  ببس  هب  ییارگ  سنجمه  هب  ءالتبا  - 18-3-4-1

هک تسا  نیا  هّیـضق  تقیقح  اّما  دـنروآ ؛ یمن  ور  هب  هتبلا  .تسا  تاـئالتبا  زا  یکی  برغ  ياـیند  رد  ییارگ  سنجمه  هلأـسم ي  نـالا 
تکرح روـطنآ  .دـنرادن  مه  يا  هراـچ  تسا ؛ هدـش  جـالع  لـباقریغ  گرزب و  ياـهدرد  زا  یکی  اـه  نآ  نادنمـشیدنا و  يارب  زورما 

نز طابترا  یسنج و  لئاسم  هنیمز ي  رد  نایرع  هنارد و  هدرپ  ِتایبدا  روطنآ  ندرک ،
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، لغش يارب  ار -  رشب  دوجو  هدرپ ي  رد  روتسم و  فیطل و  ابیز و  شخب  نامه  ینعی  ار -  نز  سنج  روطنآ  ندروآ ، نایم  هب  ار  درم  و 
سنج نالف  جـیورت  يارب  وا  هرهچ ي  زا  وا ، مسج  زا  وا ، ياه  یئابیز  زا  وا ، دـنخبل  زا  ندـناشک ؛ نادـیم  هب  راک ، يارب  تاغیلبت ، يارب 

ار اـهراک  نیا  .تسا  یعیبط  دراد ؛ شدوخ  لاـبند  مه  ار  اـهزیچ  نیا  ندرک ، هدافتـسا  لوپ  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسپ ، شزرا و  یب 
مه تیدوهی  تیحیـسم و  هب  طوبرم  تسین ، مه  نایدا  هب  طوبرم  دـنا ؛ هدرک  یبرغ  ياـه  تسایـس  ار  اـهراک  نیا  هدرک ، برغ  ياـیند 
ایند رد  منک -  ضرع  مناوت  یمن  قیقد  الاح  شیپ -  لاس  هاجنپ  دص و  دودـح  زا  هک  تسا  يدـیدج  ياه  تسایـس  هب  طوبرم  تسین ؛

(1) .هدش جیار 

نز هب  یمارتحا  یب  يرد و  هدرپ  تهج  رد  یباجح  یب  ندرک  يرابجا  - 19-3-4-1

اه نآ  دوخ  .دیدرک  يرابجا  ار  باجح  امـش  دننک : یم  ثحب  نز  هب  عجار  تقو  نآ  تسا ؛ نز  دروم  رد  اه  نآ  ياه  يرگیچوه  نیا 
یم ام  هب  تقو  نآ  دراد ، يرـسور  هک  نیا  رطاخ  هب  دنهد ، یمن  هار  هاگـشناد  هب  ار  وجـشناد  رتخد  دـننک ، یم  يرابجا  ار  یباجح  یب 

.تسا و نز  هب  یمارتحا  یب  يرد و  هدرپ  تهج  رد  نآ  تسا ، نز  تمارک  تهج  رد  نیا  دیدرک ! يرابجا  ار  باجح  امش  ارچ  دنیوگ 
(2) .تسا برغ  ياه  يرگیچوه  اه  نیا  هک  تسه  يدراوم  لیبق  نیا  زا 

نز هن  تسا  درم  يدازآ  يارب  يدازآ ، مسا  هب  شیارآ  هب  نانز  توعد  - 20-3-4-1

، يدوخ یب  ياه  تنیز  تالّمجت ، شیارآ ، هب  نانز  روشک ، نیا  رد  توغاط  تموکح  نارود  رد  هک  دـش  بجوم  یبرغ  طـلغ  تیبرت 
نیمه اه  یبرغ  ِيرالاسدرم  ياه  هناشن  زا  یکی  .تسا  يرالاسدرم  ياه  هناشن  زا  مه  نیا  هک  دـننک ، ادـیپ  لیامت  ییاـمندوخ  جّربت و 

نز يدازآ  نیا  تسا ، يرالاسدرم  نیا  دربب ! ذاذتلا  درم  ات  دنک ، شیارآ  نز  دنیوگ  یم  اذـل  دـنهاوخ ؛ یم  درم  يارب  ار  نز  هک  تسا 
رد جّربت  شیارآ و  باجح و  فشک  هب  ار  نز  اذل  يرصب ؛ ذاذتلا  يارب  یّتح  .تسا  درم  يدازآ  تقیقح  رد  نیا  تسین ؛

ص:97

.1386-04-13 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  زورلاس  هناتسآ ي  رد  هبخن  ناوناب  زا  يریثک  هورگ  رادید  رد  تانایب  - . 1
دزی 1386-10-13. ناتسا  ياه  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب  - . 2
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(1)! دننک یم  قیوشت  درم  لباقم 

هک تسا  نیا  هیاپ ي  رب  تسا ، هدـش  نهپ  یبرغ  طحنم  گنهرف  يوس  زا  ایند و  رد  نز » يدازآ   » ناونع هب  زورما  هک  يزیچ  نآ  طاسب 
نادرم ذاذتلا  هلیـسو ي  اه  نز  دنربب و  تذل  اه  نآ  زا  نادرم  .دـنربب  یـسنج  تاعّتمت  وا  زا  ات  دـنهد  رارق  درم  دـید  ضرعم  رد  ار  نز 

رد دنرـشب ، قوقح  رادفرط  دننک  یم  اعدا  یبرغ  نّدمت  هارمگ  لفاغ و  لهاج و  يایند  رد  هک  یناسک  تسا ؟ نز  يدازآ  نیا ، .دـنوش 
گنهرف و راثآ  رد  نز  زا  هک  یطلغ  تشادرب  تسا و  هدـش  نز  هب  یبرغ  گـنهرف  رد  هک  یملظ  ...دنتـسه  نز  هب  نارگمتـس  تقیقح 

ملظ نیا  اّما  تسا ، هدـش  ملظ  نز  هب  اج  همه  رد  مه  هتـشذگ  رد  .تسا  هقباس  یب  خـیرات  نارود  مامت  رد  دراد ، دوجو  برغ  تاـّیبدا 
یفرعم نادرم  ذاذتلا  هلیسو ي  ناونع  هب  ار  نز  .تسا  برغ  نّدمت  زا  یشان  ریخا و  نارود  صوصخم  هبناج ، همه  ریگارف و  یمومع و 

طقف هن  .دوب  نز  يدازآ  هن  نز و  زا  عّتمت  يارب  هزره  نادرم  يدازآ  عقاو  هب  هک  یلاح  رد  دنتشاذگ ! نز » يدازآ   » ار شمسا  دندرک و 
، اه ناتساد  رد  زورما ، امش  .دندرک  ملظ  نز  هب  مه  تاّیبدا  رنه و  هصرع ي  رد  هکلب  نآ ، لاثما  یتعنص و  تیلاّعف  راک و  هصرع ي  رد 

؟(2) دوش یم  هتسیرگن  نز  هب  يدید  هچ  اب  دینیبب  دینک ، هاگن  يرنه  ياهراک  عاونا  رد  اه ، یشاقن  رد  اه ، نامر  رد 

نز تیصخش  زا  تاوهش  تاّذل و  ِيزاسادج  رد  یناوتان  - 21-3-4-1

تارّرقم و اه و  يراذگشزرا  اب  ار  نآ  هار  هدرمش و  مزال  ار  نآ  يوس  هب  كولس  هتسناد و  نز  یمتح  هاگیاج  ار  هبتر  ّولع  نآ  مالسا ،
هتبلا هک  دـنک -  نز  ینازرا  زین  ار  تلزنم  نآ  رگا  تـسا ، نآ  هیاـپ ي  هـک  یـشنیب  برغ و  گـنهرف  .تـسا  هتخاـس  راوـمه  یماـکحا 

یمرگرـس تاوهـش و  تاذل و  زا  یگتـسراو  هک  درادن  نآ  يارای  تسا -  يونعم  ياهزادنا  مشچ  هرتسگ ي  نآ  دقاف  يّدام  هاگدـید 
یم رارق  دـیاقع  عماوج و  هرابرد ي  دوخ  تواضق  هیاـپ ي  هدرمـش ، لـصا  ار  نیا  هکلب  دزاـس ؛ ادـج  نز  تیـصخش  زا  ار  ریقح  ياـه 

(3) .دهد

ص:98

.1376-07-30 رثوک دالیم  نشج  تبسانم  هب  يدازآ  هاگشزرو  رد  ناوناب  گرزب  شیامه  رد  تانایب  - . 1
نز 1371-9-25. زور  و  س )  ) ارهز ترضح  دالیم  هدنخرف  تبسانم  هب  ناوناب  زا  یهورگ  رادید  رد  تانایب  - . 2

.1368-8-3 هرس ) سّدق   ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  نز  تیصخش  یسررب  رانمیس  هب  مایپ  - . 3
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يرگ هولج  هطساو ي  هب  نز  ریقحت  - 22-3-4-1

هب تسا ، نز  سنج  ریقحت  اب  هارمه  هک  یفارحنا  طلغ و  ياه  شور  رد  ار  نز  تیـصخش  ار ، نز  روز  هب  دنتـساوخ  برغ  دساف  يایند 
دـش نیا  .دـشاب  زاون  مشچ  نادرم  يارب  یتسیاـب  دـهدب ، ناـشن  ار  شدوـخ  تیـصخش  هک  نیا  يارب  نز  دـننک : ورف  اـیند  نهذ  هب  روز 

نز میظعت  نیا  .دـیایب  ناشـشوخ  اهدرم  ات  دـنک  يرگ  هولج  دراذـگب ، رانک  ار  فافع  باجح و  یتسیاـب  نز !؟ کـی  يارب  تیـصخش 
زا لیلجت  ناونع  هب  ار  نیا  یتسینویهـص ، ياه  تسد  ریثأت  تحت  ربخ ، یب  اـج  همه  زا  هناوید ي  ِتسم  ِبرغ  نیا  نز ؟ ریقحت  اـی  تسا 

(1) .دندرک رواب  مه  هدع  کی  درک ؛ ملع  نز 

یساملپید هصرع ي  رد  روضح  دوجو  اب  نز  ریقحت  ندشن  ناربج  - 23-3-4-1

زیم تشپ  رد  درم  نز و  هک  نیا  .تسا  هدـش  تناـها  وا  هب  هدـش و  ریقحت  هدـش ، هدـناشک  لاذـتبا  هـب  یبرغ  ياـیند  گـنهرف و  رد  نز 
هب نز  زا  .دنک  یمن  دنا ، هدرک  دراو  نز  هب  اه  یبرغ  هک  ار  یی  همطل  نآ  ناربج  دننیـشنب ، هناش ، هب  هناش  رگیدمه ، رانک  یـساملپید و 

(2) .دنا هدرک  هدافتسا  ینار  توهش  ذاذتلا و  هلیسو ي  کی  ناونع 

نز ترطف  یهلا و  ياه  تّنسرب  هیکت  نودب  تلاهج و  رب  ینتبم  قطنم ، یب  یتکرح  نانز ، زا  عافد  تضهن  - 24-3-4-1

نودـب تلاهج ، رب  ینتبم  تکرح  کی  قطنم ، یب  تکرح  کی  هچاپتـسد ، تکرح  کی  برغ ، رد  نانز  زا  عافد  تضهن  تقیقح ، رد 
، نانز ررـض  هب  مه  دـش ؛ مامت  همه  ررـض  هب  تیاهن  رد  هک  دوب  درم  نز و  تنیط  ترطف و  هب  هیکت  نودـب  یهلا و  ياه  ّتنـس  هب  هیکت 

هاگن نآ  هب  یـسک  یمالـسا  روشک  رد  هک  تسین  یگنهرف  نیا  .تسین  دیلقت  لباق  نیا  .نانز  ررـض  هب  رت  شیب  و  نادرم ، ررـض  هب  مه 
(3) .درک درط  دیاب  ار  نیا  دریگب ؛ دای  يزیچ  نآ  زا  دهاوخب  دنک و 

ص:99

.1389-02-01 س )  ) بنیز ترضح  دالیم  زورلاس  رد  روشک  هنومن  ناراتسرپ  زا  يریثک  هورگ  رادید  رد  تانایب  - . 1
روشک 25- زا  جراخ  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياه  یگدـنیامن  ياسؤر  هجراخروما و  ترازو  نالوؤسم  رادـید  رد  تانایب  - . 2
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نز هب  تبسن  درم  یسنج  نشخ  تابلاطم  تنوشخ و  دوجو  - 25-3-4-1

یم رد  ناسنا  کشا  نم  رظن  هب  دـنروخ ! یم  کتک  اهدرم  تسد  زا  ایند  ياه  نز  موس  کـی  هک  تسا -  لـبق  هتفه  کـی  لاـم  راـمآ 
ياه تنوشخ  نامه  زا  یشان  تسا و  یگنرف  ياهروشک  رد  تسا ؛ یتعنـص  ياهروشک  رد  رت  شیب  نیا  .تسا و  روآ  هیرگ  نیا  دیآ ؛

نز هب  عجار  تقو  نآ  تسا ؛ نز  دروم  رد  اه  نآ  ياه  يرگیچوه  نیا  .دراد  نز  زا  درم  هک  تسا  یـسنج  نشخ  تاـبلاطم  یـسنج و 
یمن هار  هاگشناد  هب  ار  وجشناد  رتخد  دننک ، یم  يرابجا  ار  یباجح  یب  اه  نآ  دوخ  .دیدرک  يرابجا  ار  باجح  امش  دننک : یم  ثحب 

نز تمارک  تهج  رد  نیا  دـیدرک ! يرابجا  ار  باجح  امـش  ارچ  دـنیوگ  یم  ام  هب  تقو  نآ  دراد ، يرـسور  هک  نیا  رطاخ  هب  دـنهد ،
برغ ياـه  يرگیچوـه  اـه  نیا  هک  تـسه  يدراوـم  لـیبق  نـیا  زا  .تـسا و  نز  هـب  یمارتـحا  یب  يرد و  هدرپ  تـهج  رد  نآ  تـسا ،

(1) .تسا

يّدام نّدمت  برغ و  ربارب  رد  یمالسا  يروهمج  عضوم  - 4-4-1

دوش هدیشک  شلاچ  هب  ناهج  یمومع  راکفا  لباقم  رد  یلمع ، يرظن و  ظاحل  هب  دیاب  برغ  - 1-4-4-1

یمومع راـکفا  ربارب  رد  دوـش و  هدیـشک  شلاـچ  هب  تاـعوضوم  نیا  رد  یلمع  يرظن و  ظاـحل  هب  دـیاب  هک  تسا  برغ  ناـهج  زورما 
، وا تمارک  ظفح  نز و  قوقح  هرابرد ي  نیطسلف ، رد  لاسدرخ  ناکدوک  راتشک  هرابرد ي  دیاب  برغ  ناهج  .دشاب  وگخـساپ  ناهج 

يدازآ هرابرد ي  یّتح  دوخ و  ياه  تورث  زا  يریگ  هرهب  رد  اه  تلم  قح  هرابرد  دوخ ، تشونرـس  نییعت  رد  اه  تلم  قح  هراـبرد ي 
(2) .دشاب وگخساپ  دوخ  نادنورهش 

یبرغ هناملاظ ي  هلداعمان ي  یبرغ و  هاگن  هب  هلماجم  چیه  نودب  حیرص و  ضارتعا  - 2-4-4-1

یم ملظ  نز  هب  دـنراد  هک  دنتـسه  اه  نآ  ...داتـسیا  دِـج  هب  یبرغ  هنارگیچوه ي  قطنم  لباقم  رد  درک و  فیرعت  ار  نز  هاـگیاج  دـیاب 
نز هاگیاج  دننک ، یم  ریقحت  ار  نز  دننک ،

ص:100
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یفطاع و یناور ، یحور ، ياهراشف  دروم  ار  اـه  نآ  نداد ، تیلوئـسم  مسا  هب  لاغتـشا ، مسا  هب  يدازآ ، مسا  هب  دـنروآ ؛ یم  نیئاـپ  ار 
.دراد یتیلوئـسم  کـی  هنیمز  نـیا  رد  یمالـسا  يروـهمج  .دـنهدب  باوـج  دـیاب  اـه  نآ  دـنهد ؛ یم  رارق  ینأـش  یتیـصخش و  تناـها 
یبرغ هاگن  هب  ضارتعا  ًاتدمع  هک  ار -  شدوخ  فرح  هلماجم ، چیه  نودب  حیرص و  روط  هب  دیاب  نز  هلئسم ي  رد  یمالسا  يروهمج 

همه درم ، نز و  طابترا  عون  هلئـسم ي  باجح ، هلئـسم ي  تقو  نآ  هاگن ، نیا  اب  .دـیوگب  تسا -  یبرغ  هناملاظ ي  هلداعمان ي  نیا  و 
(1) .دنک یم  ادیپ  انعم 

یللملا نیب  نایوگروز  اب  هلباقم  رد  یمجاهت  عضوم  هّیحور و  - 3-4-4-1

اقآ هک  دنیوگ  یم  دـنیآ و  یم  یللملا  نیب  نایوگروز  هک  تسه  تقو  کی  .یللملا  نیب  نایوگروز  اب  هلباقم ي  رد  مجاهت  هّیحور ي 
مجاـهت شمجاـهت ، هک  تسه  تقو  کـی  یلو  ...هللااـب ؛ هـن  هللاو ، هـن  مـینک و  یم  عوـجر  عـفر و  اـم  دـیا و  هدرک  ار  راـک  نـالف  اـمش 

طاقن بخ ، دـنراد ... : يدایز  فعـض  طاقن  یللملا ، نیب  نایوگروز  .تسا  موجه  یعقاوم  نینچ  رد  عاـفد  نیرتهب  تسا ؛ هناـیوگروز 
رـشب قوقح  هّیـضق ي  رد  میتسه ؛ یعّدـم  نز  هّیـضق ي  رد  ...دوشب  نایب  هتفگ و  يراکبلط ، تلاح  اب  یمجاهت و  تلاح  اب  ناـشفعض ،

ارچ .میتسین  ییوگخـساپ  ماقم  رد  ام  میتسه ؛ اه  نیا  یعّدـم  ام  .میتسه  یعّدـم  اه  ناسنا  یـساسا  قوقح  يایاضق  رد  میتسه ؛ یعّدـم 
یبوخ هّیحور ي  هّیحور ، نیا  .دننک  یم  اعدا  لاؤس و  دننک  یم  اج  یب  اه  نآ  دهدب ؟ خساپ  دشاب  روبجم  یـسک  ات  دننکب  لاؤس  دـیاب 

(2) .دنک یم  ناشخرد  نشور و  ار  تقیقح  هک  تسا  نیا  تسا ؛ نیا  بالقنا  هّیحور ي  تسا ؛

اهراک یلیخ  مینکب -  تیاعر  میهاوخب  ار  نیا  رگا  دـننک -  یم  تمالم  یچ  رب  ار  ام  ناگناگیب  مینیبب  مینک ، هاـگن  هک  دـشاب  رارق  رگا 
زا یلیخ  .درادن  لوبق  ایند  دیدنب ، یمن  امـش  هک  مه  یتاوارک  .درادن  لوبق  ایند  دیراذگ ، یم  امـش  هک  مه  یـشیر  .دش  دهاوخن  ماجنا 

ار اه  نیا  ایند  دینک ، هدافتسا  دیتسین  رضاح  امش  هک  مه  يا  هبرشا  همعطا و 

ص:101

خیراترد 1390-3-1. هبخن  ناوناب  اب  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - . 1
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نیا رد  يا  هّیضق  رـس  یـسک  کی  یتقو  کی  هچ ؟ ینعی  اه  فرح  نیا  .درادن  لوبق  ایند  دنراد ، ناتیاه  مناخ  هک  یباجح  .درادن  لوبق 
هّیضق نالف  هرابرد ي  امش  اقآ !  دیسرپ : نم  زا  هاگـشناد ، نیمه  وت  لبق -  لاس  تشه  تفه  تسیب و  دودح  ییوجـشناد -  ياهرادید 

.تسین عافد  عضوم  نامعـضوم ، ام  یعافد ؟ هچ  .میراد  هلمح  هّیـضق  نیا  رد  ام  میرادن ، یعافد  چیه  ام  متفگ : نم  دیراد ؟ یعافد  هچ 
رد دراد  هک  تسا  يدام  يایند  .میراکبلط  ایند  زا  ام  تسا ؛ مجاهت  عضوم  ام ، عضوم  رگید ، نوگانوگ  يایاضق  رد  نز ، هّیـضق ي  رد 

راثآ و دننک  یم  دییأت  دننک ؛ یم  قیدصت  دنراد  دـنمهف ؛ یم  دـنراد  ناشالقع -  مه -  ناشاهدوخ  الاح  .دور  یم  اطخ  هار  هنیمز  نیا 
یلیبسریز مه  يا  هدع  دنیوگ ، یم  شاوی  شاوی  دنمهف ، یم  ناشدوخ  هناد  هناد  دنراد  .هدـش  بترتم  ناشیاهراک  رب  هک  یتشز  تاعبت 

(1) .دنیوگ یم  يروج  نیا  اه  نآ  هک  میشکب  تلاجخ  اه  نآ  زا  مییایب  هزات  الاح  ام  .دننک  یم  در 

میراکبلط نز  ریقحت  ملظ و  هلأسم ي  رد  برغ  زا  - 4-4-4-1

امـش .میراکبلط  دنداد ، رارق  ریقحت  دروم  ردق  نیا  زورما  ات  هتـشذگ  ياه  هرود  لوط  رد  ار  يرـشب  نز  دـندمآ  هک  برغ  يایند  زا  ام 
ار شرامآ  تقدـب  تقو  کـی  نم  .دنتـشادن  یلقتـسم  یلاـم  قوقح  ناـنز  شیپ  یکدـنا  اـت  یبرغ ، ياـهروشک  رد  اـپورا و  رد  دـینیبب 

(2) .مدرک حرطم  ار  نآ  دوب - نیا  زا  شیپ  لاس  جنپ  راهچ ، هعمج ي  زامن  رد  ارهاظ  یتبحص -  رد  مدرک و  جارختسا 

؛ وجشناد ياهرتخد  وجشناد ، ياه  ناوج  امش  مدوخ ، نارتخد  مدوخ ، نادنزرف  زیزع ، نارهاوخ  امش  هب  متفگ  اهراب  نم  .نز  هلئسم ي 
هن تسا ، برغ  تسه ، ریگ  شنابیرگ  هک  ینآ  دهدب ، باوج  دیاب  هک  ینآ  نز ، هّیـضق ي  رد  هک  منک  یم  ضرع  تیدـج  اب  مه  نالا 

(3) .یمالسا يروهمج  هن  مالسا ،

ص:102

تلود 1388-06-18. تئیه  ياضعا  روهمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب  - . 1
هرگنک نیلوا  نالوؤسم  و  صـصختم ، کشزپ  ناوناب  زا  یعمج  ناوناب ، یعامتجا  یگنهرف ، ياروش  ياضعا  اب  رادـید  رد  تانایب  - . 2

.1370-10-04 (س ) ارهز همطاف ي  ترضح  دالیم  تبسانم  هب  یمالسا ، باجح  ي 
دزی 1386-10-13. ناتسا  ياههاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب  - . 3
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ًاصوصخ نز  ًامومع و  تیرشب  هب  برغ  تنایخ  - 5-4-4-1

تیرـشب هب  امـش  میئوگیم : مینک و  یم  باطخ  ایند  هب  هک  میتسه  ام  .برغ  يایند  ینعی  منک ، یم  ضرع  هک  ایند  .میراکبلط  ایند  زا  ام 
شتآ هب  ندز  نماد  نتخورفارب و  یـسنج و  تائالتبا  يداو  هب  درم  نز و  ندـناشک  اـب  دـیا ؛ هدرک  تناـیخ  ًاـصوصخ  نز  هب  ًاـمومع و 

(1) .نادیم طسو  هب  جربتم  لکش  هب  نز  ندروآ  اب  هعماج ، رد  مظن  یب  نوناق و  یب  ِیسنج  ياه  يور  هدایز 

یبرغ عماوج  اب  طبترم  راکهار  - 5-4-1

یمالسا تارظن  اب  نآ  ندرک  هجاوم  نز و  هلأسم ي  رد  برغ  لطاب  طلغ و  ياهرظن  هطقن  حیحصت  - 1-5-4-1

هطقن اب  ار  نامدوخ  میـشوکب  دیاب  ام  ییوگ  هک  دـننزب  فرح  يروط  رـشب ، قوقح  هنیمز ي  رد  ای  نز ، هنیمز ي  رد  یناسک  دـیاب  ارچ 
دیاب اه  نآ  .دننک  کیدزن  ام  هب  ار  دوخ  ياهرظن  هطقن  دیاب  اه  نآ  .دننک  یم  هابتشا  اه  نآ  مینک ؟ انـشآ  کیدزن و  اه  یبرغ  ياهرظن 

تارظن اب  دـننک و  حیحـصت  ار  ناشدوخ  لطاب  طلغ و  ياـهرظن  هطقن  یـسارکمد ، يدازآ و  رـشب و  قوقح  نز و  هلأـسم ي  هب  تبـسن 
(2) .دنوش لاعفنا  راچد  فرط  نیا  زا  يا  هّدع  هک  نیا  هن  دنیامن ؛ هجاوم  یمالسا 

طیرفت طارفا و  نودب  مالسا  ياه  هاگدید  هئارا ي  كرد و  - 2-5-4-1

يرـشب هعماج ي  هک  مبای  یمرد  ینـشورب  میامن ، یم  هدهاشم  ار  مالـسا  شنیب  منک و  یم  هاگن  ملاع  تارّکفت  هنحـص ي  هب  هک  یتقو 
هاگدـید هک  دـنکب  ادـیپ  ار  دوخ  بولطم  لامک  تمالـس و  درم ، نز و  هطبار ي  نز و  هلأسم ي  هب  تبـسن  تسناوت  دـهاوخ  یماگنه 

هب تبسن  ام  ياعدا  نیا ، .دنک  هیارا  ار  اه  نآ  دیامن  شـشوک  دنک و  كرد  طیرفت  طارفا و  نودب  دایز و  مک و  نودب  ار  مالـسا  ياه 
، دراد دوجو  دوش و  یم  لمع  نز  هب  تبسن  زورما  ِيّدام  ياه  نّدمت  رد  هک  ار  يزیچ  نآ  ام  .تسا  ملاع  رد  نز  هلأسم ي 
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.1386-04-13 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  زورلاس  هناتسآ ي  رد  هبخن  ناوناب  زا  يریثک  هورگ  رادید  رد  تانایب  - . 1
نارهت 1376-02-17. ناتسا  دیهش  نارادرس  ياه  هداوناخ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2
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(1) .میرامش یمن  هعماج  لک  نز و  حالص  هفرص و  هب  ار  نآ  میرادن و  لوبق  هجو  چیه  هب 

ندید لماکتم  الاو و  یناسنا  ار  وا  نز و  هب  تبسن  هاگن  رییغت  - 3-5-4-1

هک يدوجوم  ناونع  هب  ار  نز  .تسیچ  وا  يدازآ  وا و  ّقح  لماکت و  هک  دوش  مولعم  ات  دـینک ، هاگن  ـالاو  ناـسنا  کـی  مشچ  هب  ار  نز 
وا يدازآ  تسیچ و  نز  ّقح  هک  دوش  مولعم  ات  دـینک ، هاگن  دوش  الاو  ياه  ناسنا  شرورپ  اب  هعماج  حالـص  يارب  يا  هیاـم  دـناوت  یم 

دوش یم  لیکشت  نز  درم و  زا  هچرگا  هداوناخ  هک  دیریگب ؛ رظن  رد  هداوناخ  لیکشت  یلـصا  رـصنع  نآ  مشچ  هب  ار  نز  .تسا  هنوگچ 
، تسا هناخ  ياضف  رد  هک  یتنوکـس  شمارآ و  هداوناخ ، ياضف  شیاسآ  اّما  دـنرثؤم ، نآ  تیدوجوم  هداوناخ و  لیکـشت  رد  ود  ره  و 
رد شقوقح  دـنک و  یم  ادـیپ  لامک  هنوگچ  وا  هک  دوش  مولعم  ات  دـننک  هاگن  نز  هب  مشچ  نیا  اب  .تسا  هنانز  تعیبط  نز و  تکرب  هب 

(2) .تسیچ

نادرم بیذهت  نوناق و  قالخا و  هیاس ي  رد  نانز  تیمولظم  زا  يریگولج  - 4-5-4-1

هب خیرات  لوط  رد  هداوناخ  نوریب  هداوناخ و  رد  هک  ار  یملظ  يولج  هتسناوتن  چیه  نز ، دروم  رد  اه  یبرغ  ینهذ  ياه  هتفاب  اهراعش و 
مه ّتیمولظم  نیا  هک  نانز -  تیمولظم  زا  يا  هعماـج  رد  دوشب  مینک  ضرف  رگا  .دریگب  دوش -  یم  مه  زونه  هک  هدـش -  یم  اـه  نز 

(3) .تسا نادرم  بّذهت  بیذهت و  نوناق و  قالخا و  هیاس ي  رد  طقف  درک ، يریگولج  دراد -  يرهق  یعیبط و  للع  کی 
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روشک 1368-10-26. رسارس  کشزپ  ناوناب  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
نز 1371-9-25. زور  و  س )  ) ارهز ترضح  دالیم  هدنخرف  تبسانم  هب  ناوناب  زا  یهورگ  رادید  رد  تانایب  - . 2
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يدرف ِدعُب  رد  نز  يامیس  مود : شخب 

هراشا

يدرف ِدُعب  رد  نز  يامیس  مود  شخب 
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اه نآ  ياه  یگژیو  یمالسا و  ینآرق - ياهوگلا  لّوا : لصف 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترضح  - 1-1-2

وگلا تّیمها  هاگیاج و  - 1-1-1-2

ناملسم ریغ  مدرم  یّتح  ناملسم و  نمؤم و  رویغ ، نانز  نادرم و  همه ي  يارب  ییوگلا  - 1-1-1-1-2

هک یی  هنومن  نز  نآ  تسا ؛ ّقلعتم  مالّـسلااهیلع - ) ) ارهز همطاف ي  ناهج -  خـیرات  گرزب  يوناب  ملاع و  نانز  هدّیـس ي  هب  مایا ، نیا 
مدرم یّتح  ناناملـسم و  نمؤم و  رویغ و  نانز  نادرم و  همه ي  يارب  ییوگلا  یناوج ، نیع  رد  وا  رمع  یهاتوک و  همه ي  اـب  شتاـیح 

(1) .میریگب سرد  راوگرزب  نآ  یگدنز  زا  دیاب  ام  تسا و  دنشاب ، انشآ  راوگرزب  نآ  ماقم  اب  هک  یناملسم  ریغ 

بجاو هدیقع  راهظا  هک  ییاج  نآ  دوخ -  یسایس  هدیقع ي  نایب  تاباختنا و  گنج و  نادیم  یگدنزاس و  ییامیپهار و  رد  دیاب  امش 
همطاف ي هلمج  زا  ییاه  وگلا  ام  ...دیشاب  رثؤم  بالقنا  روشک و  تشونرس  نییعت  رد  دینک و  ظفح  ار  ناتروضح  تسا - 

ص:107

سلجم و يا  هرود  نایم  تاباختنا  ییارجا  تایه  ناـبهگن و  ياروش  نارظاـن  ناـسرزاب و  تراـظن ، تأـیه  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 1
نادمه 1368-9-22. سراف و  ياه  ناتسا  نازابناج  نادوقفم و  ءارسا ، ءادهش ، هداوناخ ي 
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(1) .میراد اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز

(2) .دنک یم  یفرعم  نز  هوسا ي  هنومن و  ناونع  هب  ار  یتوکلم -  زاتمم  هتسجرب و  رصنع  نآ  همطاف -  مالسا ،

نانز هب  ار  قیفوت  نیا  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف ي  دوجو  تکرب  هب  یمالسا و  تیاده  تکرب  هب  هللاءاش  نا  دنوادخ  هک  میراودیما 
نیرت و گرزب  تسناوـت  یم  لاـعتم  يادـخ  .دراد  دوـجو  تمظع  نیا  اـب  ینز  یمالـسا ، گـنهرف  رد  نیملـسم و  نـیب  رد  .دـهدب  اـم 

تّما رد  اّما  دـش -  یم  راک  نیا  تشادـن ؛ مه  یلاکـشا  دـهدب -  رارق  فَلَـس  ياه  تّما  رگید و  ياـه  ّتلم  ناـیم  رد  ار  نز  نیرتعیفر 
داد و رارق  مشچ  لباقم  رد  ار  ـالاو  یلاـع و  يوگلا  نیا  ناوت  یم  هک  تسا  یهیبنت  تّجح و  اـم  يارب  مه  نیا  .تسا  هداد  رارق  مالـسا 
هب دنوادخ  دییامیپب و  تبالـص  اب  تردـق و  اب  ار  مهم  هار  نیا  هک  دیـشاب  قفوم  مه  زیزع  نارهاوخ  امـش  هللاءاش  نا  .درک  لابند  ار  نآ 

(3) .دنک تیانع  قیفوت  مه  امش 

اه لسن  همه ي  خیرات و  لوط  رد  نانز  يوگلا  لماک و  ناسنا  هنومن ي  - 2-1-1-1-2

هنومن ي تساهلـسن و  همه ي  يارب  خـیرات و  لوط  رد  ناـنز  يوگلا  هک  ار ، اـهیلع ) هللا  مالـس  ) رهطا يارهز  تدـالو  ًـالباقتم  مه  نم 
همه ي هب  نامروشک و  نانز  همه ي  هب  زیزع و  نارهاوخ  امش  هب  تسا ، یّلجتم  ناشیا  رد  ناسنا  دوجو  یتوکلم  فرط  لماک و  ناسنا 

.منک (4) یم  ضرع  کیربت  ناهج  نیملسم  همه ي  هب  ناملسم و  نانز 

هلأسم ي يداو  دراو  میهاوخب  الاح  رگا  میراد ؛ یگرزب  نانز  ام  تسا ، رپ  نامتسد  ام 

ص:108

سلجم و يا  هرود  نایم  تاباختنا  ییارجا  تایه  ناـبهگن و  ياروش  نارظاـن  ناـسرزاب و  تراـظن ، تأـیه  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 1
نادمه 1368-9-22. سراف و  ياه  ناتسا  نازابناج  نادوقفم و  ءارسا ، ءادهش ، هداوناخ ي 

مق 1368-10-26. ناهفصا ، زیربت ، نارهت ، ياهرهش  ناوناب  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2
نانز 1369-10-16. یعامتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  تانایب  - . 3

هرگنک ي نالوئـسم  صـصختم و  کشزپ  ناوناـب  زا  یعمج  ناـنز ، یعاـمتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 4
.1370-10-4 (س ) ارهز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  یمالسا  باجح 
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هللا مالـس   ) يربک هقیدـص ي  ارهز ، همطاف ي  اه ، تمظع  نیا  هلق ي  جوا و  هک  دنتـسه  مالـسا  خـیرات  رد  یتمظعاب  نانز  .میوشب  نز 
شوهاب و رکفتم و  ياه  ناـسنا  يارب  روآ  تفگـش  ياـهارجام  ناـشیاهارجام  مه  هنیکـس  ترـضح  بنیز و  ترـضح  .تسا  اـهیلع ،)

(1) .تسا رکف  لها  دنمدرخ و 

وگلا ياه  یگژیو  - 2-1-1-2

نآ هب  یبایهار  يارب  ملاع  نانز  همه ي  توعد  و  يونعم ، تاماقم  جوا  هب  ندیسر  - 1-2-1-1-2

ناگتشرف تسا ، تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  هچ  نآ  ربانب  هک  دسر  یم  ییاج  هب  يونعم  ماقم  ظاحل  زا  یناوج ، نینـس  رد  مه  نآ  ینز ،
دننک و یم  ثیدـح  وا  اب  ناگتـشرف  هک  تسا  یـسک  ینعی  تسا ؛ هثّدـحم  .دـنهد  یم  هیارا  وا  هب  ار  قیاقح  دـنیوگ و  یم  نخـس  وا  اب 
همطاـف ي .تسا  ملاـع  شنیرفآ و  ياـه  نز  همه ي  لـباقم  رد  عـیفر ، هّلق ي  عیـسو و  نادـیم  يوـنعم و  ماـقم  نـیا  .دـننز  یم  فرح 

هار نیا  ندومیپ  هب  ار  اه  نآ  دـنک و  یم  باطخ  ملاع  نانز  همه ي  هب  هداتـسیا و  میظع  يادـنلب  نیا  هّلق ي  رد  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز
(2) .دیامن یم  توعد 

کی ناونع  هب  راوگرزب  نآ  هک  مینیب  یم  تسین و  رتالاب  وا  زا  یـسک  دراد و  رارق  تیرـشب  هّلق ي  رد  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف ي 
(3) .دناسرب جوا  نیا  هب  ار  شدوخ  هک  تفای  ار  تردق  تصرف و  نیا  ناملسم ، يوناب 

( اهیلع هللا  مالـس  ) رهطا همطاف ي  يونعم  تاماقم  هک  میتسین  مه  رداق  میوش و  یمن  دراو  راوگرزب  نآ  يونعم  تاـماقم  فیرعت  رد  اـم 
و ار -  یناگدـنب  نینچ  هک  تسا  دـنوادخ  طقف  يرـشب ، لـماکت  یناـسنا و  ّتیونعم  هلق ي  جوا  رد  ًاـتقیقح  .مینک  كرد  میمهفب و  ار 

ارهز همطاف ي  اذل  .دنیب  یم  ار  اه  نآ  ماقم  دسانش و  یم  دنشاب -  اه  نآ  زارط  مه  هک  یناسک 

ص:109

.1383-05-17 (س ) همطاف ترضح  دالیم  تبسانم  هب  ناحاّدم  رادید  رد  تانایب  - . 1
مق 1368-10-26. ناهفصا ، زیربت ، نارهت ، ياهرهش  ناوناب  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2

روشک 1368-10-26 رسارس  کشزپ  ناوناب  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 3
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(1) .دنتخانش یم  شنیموصعم  دالوا  راوگرزب و  ردپ  نینمؤملاریما و  ار 

یسایس يداهج و  فیاظو  اب  يدرف  يدابع و  فیاظو  نایم  عمج  - 2-2-1-1-2

نز کـی  یگدـنز  نیب  عمج  نآ  تسا و  مهم  هتکن ي  کـی  اـهیلع ،) هللا  مالـس  ارهز  همطاـف ي   ) راوـگرزب نیا  یلوـمعم  یگدـنز  رد 
یگتسخ رویغ  دهاجم  ناسنا  کی  فیاظو  نیب  فرط و  کی  زا  هناخ  رد  شفیاظو  ماجنا  نادنزرف و  رهوش و  اب  شراتفر  رد  ناملـسم 

دـیآ و یم  دجـسم  هب  هک  مّلـسو ) هلاو  هیلع  هللا  یّلـص  ) مرکا لوـسر  تلحر  زا  دـعب  مهم  یـسایس  ثداوـح  اـب  شدروـخرب  رد  ریذـپان 
یتخس ریذپ و  تنحم  ریذپان و  یگتـسخ  انعم و  مامت  هب  رگداهج  کی  دنز و  یم  فرح  دنک و  یم  عافد  يریگ و  عضوم  ینارنخس و 

هدننک ي هللا مایق  رات و  ياه  بش  رد  زامن  هدـنراداپب ي  رگتدابع و  کی  موس ، تهج  زا  نینچ  مه  .رگید  فرط  زا  تسا ، نک  لمحت 
تدابع زاین و  زار و  ادـخ  اب  یهلا ، نهک  يایلوا  دـننام  ناوج  نز  نیا  تدابع ، بارحم  رد  تسا و  راگدرورپ  يارب  عشاخ  عضاخ و  و 

(2) .دنک یم 

يرهاظ و یگدـنز  نآ ، .دـنک  یم  یفرعم  نز  هوسا ي  هنومن و  ناونع  هب  ار  یتوکلم -  زاتمم  هتـسجرب و  رـصنع  نآ  همطاف -  مالـسا ،
ياه نادـیم  همه ي  رد  روضح  ترجاهم و  يرـسمه و  يردام و  يرادرهوش و  يراکادـف و  يرونخـس و  شناد و  هزرابم و  داهج و 

مه نیا  درک ، یم  راداو  عوضخ  هب  شلباقم  رد  ار  گرزب  ياـهدرم  هک  وا  هبناـج ي  همه  یگتـسجرب  یبـالقنا و  یماـظن و  یـسایس و 
هیاپمه يونعم و  رصنع  یگدنشخرد  یتوکلم و  تاذ  عّرضت و  هفیحـص و  اعد و  تدابع و  بارحم  دوجـس و  عوکر و  يونعم و  ماقم 

(3) .تسا نیا  دزاسب ، دهاوخ  یم  مالسا  هک  ینز  يوگلا  .تسا  نیا  نز ، .تسوا  ندوب  ربمایپ  نینمؤملاریما و  گنس  مه  نزو و  مه  و 

نینمؤملاریما ینعی  مالسارادرس ، نیرت  گرزب  يرادهگن  رد  ربمغیپ ؛ زا  تیامح  رد 

ص:110

سلجم و يا  هرود  نایم  تاـباختنا  ییارجا  تاـیه  ناـبهگن و  ياروش  نارظاـن  ناـسرزاب و  تراـظن ، تیه  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 1
نادمه 1368-9-22. سراف و  ياه  ناتسا  نازابناج  نادوقفم و  ءارسا ، ءادهش ، هداوناخ ي 

سلجم و یی  هرود  نایم  تاباختنا  ییارجا  تایه  ناـبهگن و  ياروش  نارظاـن  ناـسرزاب و  تراـظن ، تاـیه  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 2
نادمه 1368-9-22. سراف و  ياهناتسا  نازابناج  نادوقفم و  ءارسا ، ءادهش ، هداوناخ 

مق 1368-10-26. ناهفصا ، زیربت ، نارهت ، ياهرهش  ناوناب  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 3
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نز نیا  راب  کی  .يرما » نم  جرخ  ینبـضغا و ال  ام  : » دومرف اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف ي  هرابرد ي  نینمؤملاریما  .دوب  وا  رهوش  هک 
تمظع نآ  اب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف ي  .درکن  یچیپرس  نم  روتسد  زا  راب  کی  درواین و  مشخ  هب  ارم  ییوشانز ، نارود  لوط  رد 

.تسالاو دنمشناد  کی  مه  ملع  طیحم  رد  .دیوگ  یم  مالسا  هک  هنوگ  نآ  تسا ؛ نز  کی  رسمه و  کی  هناخ ، طیحم  رد  تلالج ، و 
هب هک  تسا  يا  هبطخ  تسا ، هدرک  داریا  ربمغیپ  تلحر  زا  دـعب  هنیدـم ، دجـسم  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف ي  هک  يا  هبطخ  نآ 

زغمرپ ردـق  نیا  دـننک ! انعم  ار  نآ  تارابع  تاملک و  دننیـشنب  دـیاب  نادنمـشناد  اغلب و  احـصف و  ناگرزب  یـسلجم ، هماّلع ي  هتفگ ي 
رد دور  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف ي  .تسا  هغالبلا  جـهن  تاـملک  نیرتدـنلب  نیرتاـبیز و  لـثم  يرنه ، ییاـبیز  ظاـحل  زا  تسا !

نیرت و هدبز  تارابع و  نیرتابیز  نیرتهب و  اب  تعاس ، کی  دیاش  دنز ! یم  فرح  ًالاجترا  دتسیا و  یم  مدرم  لباقم  رد  هنیدم ، دجسم 
(1) .تسا هدرک  تبحص  یناعم  نیرت  هدیزگ 

نینمؤملاریما اب  یهارمه  ات  شراوگرزب ، ردپ  هب  یهد  هّیحور  یناسر و  کمک  رد  بلاط ، یبا  ِبعِـش  رد  هکم ، رد  یکدوک  نارود  زا 
يدام و یگدـنز  یتخـس  نآ  رد  اهدـیدهت ، نآ  نایم  رد  اه ، تبرغ  نآ  رد  اه ، گنج  نآ  رد  هنیدـم ، رد  یگدـنز  راوشد  لحارم  رد 

رتسب رد  هچ  هنیدم ، دجـسم  رد  هچ  ربمغیپ -  تلحر  زا  دعب  ینعی  راوگرزب -  نآ  تنحم  نارود  رد  نینچ  مه  و  نوگانوگ ، ياهراشف 
فراـع کـی  دـهاجم ، میکح  کـی  تسا ؛ شـالت  لوغـشم  تسا ، تیلاّـعف  لوغـشم  راوـگرزب  نیا  لـحارم ، نیا  همه ي  رد  يراـمیب ،

، رهوش اب  ینابرهم  ییاریذـپ و  دـنزرف ، تیبرت  يردام ، هفیظو ي  يرـسمه ، هفیظو ي  یگنانز ، فیاـظو  ظاـحل  زا  نینچ  مه  .دـهاجم 
عوـشخ و دـنک ، یم  هک  يریبـعت  دوـش ، یم  لـقن  راوـگرزب  نیا  زا  نینمؤـملاریما  هب  باـطخ  رد  هـک  هـچ  نآ  .تـسا  هنوـمن  نز  کـی 

ماما لـثم  يدـنزرف  نادـنزرف ، نیا  تیبرت  دـعب  دراد ، نینمؤملاریما  لـباقم  رد  هک  یمیلـست  تعاـطا و  دـهد ، یم  ناـشن  هک  یعوضخ 
، هنانز تیبرت  هنانز ، فیاظو  رد  تسا  هنومن  نز  کی  يالعا  یمظُع و  تیآ  بنیز ، لثم  يدـنزرف  نیـسح ، ماما  لثم  يدـنزرف  نسح ،
اب هلاس ، هدزون  هدـجه  ناوج  رتخد  کی  .هلاس  هدـجه  رمع  کـی  رد  ریظن ، یب  تمیق و  يذ  هعومجم ي  نیا  همه ي  و  هناـنز ؛ ّتبحم 

رد يا ، هعماج  ره  رد  يدوجوم  نینچ  کی  يرصنع ، نینچ  کی  دوجو  يراتفر ، يایاجس  یقالخا و  يونعم و  تاماقم  همه  نیا 

ص:111

نز 1371-9-25. زور  و  س )  ) ارهز ترضح  دالیم  هدنخرف  تبسانم  هب  ناوناب  زا  یهورگ  رادید  رد  تانایب  - . 1
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اب ار  ناسنا  فراعم ، نیا  نتـسناد  .ار  راوگرزب  نیا  ریظن  میرادـن  رگید  و  تسا ؛ راـختفا  هیاـم ي  دـشاب ، هک  یتّلم  ره  رد  یخیراـت ، ره 
مشچ زا  ار  اه  کشا  هک  یقوش  روش و  شتآ  نآ  نودب  ّتبحم ، نودب  یفطاع ، دنویپ  نودب  اّما  دنک ؛ یم  انشآ  راوگرزب  نآ  يایاجس 
هجیتن هب  ناسنا  دونـش -  یم  ار  وا  تبقنم  هک  یتقو  رد  هچ  دونـش ، یم  ار  وا  تبیـصم  ناسنا  هک  یتقو  رد  هچ  دنک -  یم  يراج  ناسنا 

(1) .درک ظفح  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ یحور  يونعم و  یفطاع و  دنویپ  نامه  نیا  تسا ؛ رگید  زیچ  کی  نیا  دسر ؛ یمن 

رـسمه بوخ و  ردام  نز ، دیاب  ای  هنأک  دندرک ؛ هدافتـسا  یمهف  جک  نیا  زا  مه  ضرغُم  هّدع ي  کی  دندیمهف ؛ جک  ای  دـب و  يا  هدـع 
رـسمه بوخ و  ردام  دـیاب  مه  تسین ؛ يروط  نیا  هّیـضق  دـنک ؛ تکرـش  یعامتجا  ياه  تیلاّعف  اه و  شالت  رد  دـیاب  ای  دـشاب  یبوخ 

نوؤش نیب  عمج  تسا ؛ یعمج  نینچ  رهظم  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف ي  .دـنک  تکرـش  یعامتجا  تیلاّـعف  رد  مه  دـشاب ، یبوخ 
(2) .فلتخم

هناخ تیریدم  هنادهاز و  یگدنز  تفرعم و  ملع و  نایم  عمج  - 3-2-1-1-2

، شا یگدـنز  هک  ناوج ، رتـخد  کـی  ناوج ، نز  کـی  .مینک  حرطم  ناـمدوخ  ناـیم  وگلا  ناونع  هب  میا  هتـساوخ  ار  راوگرزب  نیا  اـم 
هناخ ي نیا  ییونابدـک  هناـخ و  تیریدـم  اـه و  هچب  ندرک  روج  عمج و  هناـخ  رد  شراـک  ارقف ؛ ساـبل  شـسابل ، یلومعم ؛ یگدـنز 
( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز همطاف ي  .تسوا  دوجو  رد  شناد  ملع و  میظع  يایرد  تفرعم و  هوک  نآ  تسا و  ندرک  ساتـسد  کچوک و 

(3) .تساراد مه  اب  ار  لیاضف  نیا  همه ي 

شقن يافیا  یعامتجا و  یسایس  ثداوح  همه ي  زکرم  رد  روضح  - 4-2-1-1-2

همه ي رد  هنیدم و  لخاد  رد  هنیدم ، هب  ربمغیپ  ترجه  زا  دعب  رد  یکدوک ، نارود  رد  هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف ي  ءوگلا  دوخ 
شقن هدنهد ي  ناشن  تشاد ، روضح  دوب -  یعامتجا  یسایس  ثداوح  همه ي  زکرم  هک  شردپ -  زور  نآ  یمومع  يایاضق 

ص:112

.1389-03-13 ع )  ) تیب لها  ناحاّدم  رادید  رد  س )  ) ارهز همطاف ي  ترضح  تدالو  زورلاس  رد  تانایب  - . 1
.1384-05-05 س )  ) ارهز همطاف  ترضح  تدالو  زورلاس  رد  تانایب  - . 2

.1383-05-17 س )  ) همطاف ترضح  دالیم  تبسانم  هب  ناحاّدم  رادید  رد  تانایب  - . 3
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(1) .تسا یمالسا  ماظن  رد  نز 

دوخ ینوماریپ  لئاسم  هب  تبسن  عیرس ، طاشن  ساسحا  تیلؤسم و  ساسحا  - 5-2-1-1-2

دنتفگ هک  هدوب  اج  نآ  .تسا  هدوب  ربمایپ  يارب  راتـسرپ  کی  لثم  رواشم ، کی  لثم  ردام ، کی  لثم  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف ي 
هدوب هنوگ  نیا  هلاس  تفه  شـش ، رتخد  کی  هک  یتقو  ینعی  تسا ؛ تقو  نآ  هب  طوبرم  نیا  .تسا  شردپ -  ردام  اهیبَا - » ُِّما   » همطاف
دـشر هزادـنا ي  هب  الثم  دـننک ؛ یم  یحور  یمـسج و  دـشر  رتدوز  نارتخد  ، مرگ ياه  طیحم  رد  یبرع و  ياه  طیحم  رد  هتبلا  .تسا 

هب تبـسن  هک  دشاب ، وگلا  ناوج  کی  يارب  دـناوت  یمن  نیا  ایآ  .تسا  تیلوؤسم  ساسحا  نیا ، .زورما  هلاس ي  هدزاود  هد ، رتخد  کی 
جرخ تسوا ، دوجو  رد  هک  ار  یطاشن  میظع  هیامرس ي  نآ  دنک ؟ طاشن  ساسحا  تیلوؤسم و  ساسحا  دوز  شدوخ  ینوماریپ  لئاسم 
هدش يدرمریپ  ابیرقت  درذگ و  یم  شنس  زا  لاس  هاجنپ  دودح  الثم  هک  يردپ  هرهچ ي  زا  ار  مغ  ترودک و  رابغ  هک  نیا  يارب  دنک ،

(2) .تسا مهم  یلیخ  نیا  دشاب ؟ وگلا  ناوج  کی  يارب  دناوت  یمن  نیا  ایآ  .دنک  كاپ  تسا ،

خسار مزع  يراکادف و  تشذگ و  يوق و  هدارا ي  - 6-2-1-1-2

رد يراکادـف  تشذـگ و  نیا  خـسار ، مزع  نیا  يوق ، هدارا ي  نیا  رهوج ، نیا  .دـهد  یمن  زایتما  یـسک  هب  يدوخ  یب  لاـعتم  يادـخ 
نآ يور  رب  اه  خرچ  نیا  همه ي  هک  دوش  یم  یـساملا  گنـس  وا  هک  دـناسر  یم  اج  نآ  هب  ار  راک  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف ي 

ناحتما مالسا و  خیرات  میظع  خرچ  نیا  .دنناخرچب  اه  هدعاق  اه و  هیاپ  نیرت  تخـس  يور  رب  دیاب  ار  اهخرچ  نیرتراوشد  .دخرچ  یم 
تـسناوت وا  درک و  باختنا  ار  وا  ادـخ  .دوب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاـف ي  شود  يور  رب  هاـتوک ، نارود  ناـمه  رد  راوشد ، ياـه 

(3) .تسا خیرات  لوط  رد  اه  ناسنا  تاجن  هتشرف ي  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف ي  .دهد  تاجن  ار  تیرشب 

ص:113

ناوناب 1379-06-30. زا  يریثک  هورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
ناوج 1377-02-07. هتفه ي  تبسانم  هب  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  دونش  تفگ و  - . 2

.1377-07-19 س )  ) ارهز همطاف ي  ترضح  دالیم  تبسانم  هب  هللا  لآ  ناحاّدم  رادید  رد  تانایب  - . 3
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رابکتسا ملظ و  يایند  زا  ندیسرتن  قح و  قاقحا  تهج  رد  شالت  - 7-2-1-1-2

ار قح  ات  مینک ، شالت  تالاح  همه ي  رد  دیاب  مه  ام  دنک ؟ قاقحا  ار  یقح  ات  تفر ، دجـسم  هب  یناوتان  لاح  اب  هک  مییوگ  یمن  رگم 
دیاب مه  ام  داتسیا ؟ دوخ  نامز  گرزب  هعماج ي  لباقم  رد  هنت  کی  هک  مییوگ  یمن  رگم  .میسرتن  یـسک  زا  دیاب  مه  ام  .مینک  قاقحا 

ملظ يایند  لباقم  رد  نامدادعت  ندوب  مک  زا  ، (1)« ِهلهَا ِهَّلِِقل  يدُهلا  ِقیرَط  یف  اوشِحوَتسَت  ال   » دومرف شراوگرزب  رـسمه  هک  نانچ  مه 
(2) .مینک شالت  میسرتن و  رابکتسا  و 

ادخ هار  رد  يراکادف  نامورحم و  هب  کمک  ارقف ، هب  تبسن  راثیا  ادخ ، تدابع  تهج  رد  شالت  - 8-2-1-1-2

َمَّرَوَت یّتَح   » هک مییوگ  یمن  رگم  .مینک  تدابع  مینک ، ادخ  تعاطا  مینک ، راثیا  مینک ، تشذگ  دـیاب  مه  ام  .میورب  ار  هار  نیا  دـیاب  ام 
مه ام  .مییوگب  ادخ  رکذ  دیاب  مه  ام  .میتسیاب  تدابع  بارحم  رد  دیاب  مه  ام  داتـسیا ! ادخ  تدابع  بارحم  رد  ردـق  نیا  »(3) ؟ اهامَدَق

هبزور ناملد  رد  ار  یهلا  ّتبحم  دیاب 

؟ دـش لزاـن  شنادـنزرف  رهوش و  وا و  هراـبرد ي  رهد  هروس ي  هک  درک  يراـک  راوگرزب  نآ  هک  مییوگ  یمن  رگم  ...مینک  داـیز  زور 
.(4)« ٌهَصاصَخ ْمِِهب  َناک  َْول  ْمِهِسُْفنَأ َو  یلَع  َنوُِرثُْؤی  و  « ؛ دوخ ندیشک  یگنسرگ  تمیق  هب  نامورحم ، هب  کمک  ارقف و  هب  تبـسن  راثیا 

(5) .مینکب ار  اهراک  نیمه  دیاب  مه  ام 

ص:114

(. نانبل توریب  افولا ، هسسوم   ) ص 266 ج 2 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - . 1
.1370-10-5 (س ) ارهز همطاف  يربک  هقیدص  دالیم  تبسانم  هب  (ع ) تیبلا لها  ناحاّدم  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2

َقاَحْـسِإ ِْنب  َدیِزَی  ْنَع  ِّيِدَّمَحُْملا  ِهللا  ِْدبَع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َهَدْقُع  ُْنبا  ینامعنلل  هبیغلا  ص 84 . ج 43 ، یـسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - . 3
يَدُْهلا َو ُْفنَأ  اَنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ُلوُقَی  ِهَفوُْکلا  ِرَْبنِم  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  َهَتاَُبن  ِْنبا  ِنَع  َفَنْحَأ  ِْنب  ِتاَُرف  ْنَع  ٍلَّوَُخم  ْنَع  ٍرِعَش 

ُهللا اَـهُعوُج َو  ٍرِیثَـک  اَهُعَبِـش  ٍلـِیلَق  ٍهَدـِئاَم  یَلَع  اوُعَمَتْجا  َساَّنلا  َّنِإ  ُهُُکلْـسَی  ْنَم  ِهَّلِِقل  يَدُْـهلا  ِقـیِرَط  ِیف  اوُشِحْوَتْـسَت  اـَل  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  ُهاَْـنیَع 
َِکلَذ ُهَیآ  اَضِّرلِاب َو  ِِهباَذَِـعب  ْمَُهباَصَأَف  ٌدِـحاَو  ٍحـِلاَص  َهَقاَن  َرَقَع  اَمَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ُبَضَْغلا  اَضِّرلا َو  َساَّنلا  ُعَمْجَی   ] عمجم اَـمَّنِإ  ُناَعَتْـسُْملا َو 

اهاَّوَسَف َو ال ْمِِهْبنَذـِب  ْمُهُّبَر  ْمِْهیَلَع  َمَدـْمَدَف  اهوُرَقَعَف  َلاَق  ِرُذـُن َو  ِیباذَـع َو  َناک  َْفیَکَف  َرَقَعَف  یطاـعَتَف  ْمُهَبِحاـص  اْوَداـنَف  َّلَـج  َّزَع َو  ُُهلْوَق 
ِیف َعَقَو  ُْهنَع  َداَح  ْنَم  َءاَْملا َو  َدَرَو  َقیِرَّطلا  َکَلَـس  ْنَم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ِینَلَتَق  ْدَـقَف  ٌنِمُْؤم  ُهَّنَأ  َمَعَزَف  ِیِلتاَق  ْنَع  َِلئُـس  ْنَم  َالَأ َو  اهابْقُع  ُفاـخَی 

.لََزن َُّمث  ِهیِّتلا 
هیآ ي 19. رشح ، هروس ي  - . 4

.1370-10-5 (س ) ارهز همطاف  يربک  هقیدص  دالیم  تبسانم  هب  (ع ) تیبلا لها  ناحاّدم  اب  رادید  رد  تانایب  - . 5
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یبالقنا شالت  داهج و  رانک  رد  تیونعم  تیدوبع و  - 9-2-1-1-2

هب (س ) ارهز همطاف ي  .تسا  رتالاب  بتارم  هب  زاب  وا ، یعامتجا  یبالقنا و  يداـهج و  ماـقم  هب  تبـسن  راوگرزب ، نیا  يونعم  ماـقم  اـّما 
هدنب ي کی  یهلا و  ناشخرد  رون  کی  میظع و  تقیقح  کی  انعم ، رد  اّما  تسا ؛ ناوج  ینز  مه  نآ  نز ، کی  رـشب و  کی  تروص ،

تنا یلع ...  ای  : » دومرف مالّـسلاامهیلع )  ) نینمؤملاریما هب  مرکا  لوسر  هک  تسا  یـسک  .تسا  هدـیزگرب  زاتمم و  ناسنا  کی  حـلاص و 
، تماــــیق زور  رد  ینعی  . (1)« هـّنجلا یلا  یتـّما  تاـنمؤم  دوـقت  هماــیقلا ...  موـی  تـلبقا  دــق  همطاــف  و  هـّنجلا ...  یلا  نینمؤـملا  دــئاق 

مه هیاپمه و  لدِـع و  وا ، .دـننک  یم  ییامنهار  یهلا  تشهب  هب  ار  نمؤم  نانز  (س ) ارهز همطاف ي  ار و  نمؤم  نادرم  (ع ) نینمؤملاریما
مالس باطخ و  وا  هب  ادخ ، بّرقم  هتـشرف ي  نارازه  داتـسیا ، یم  تدابع  بارحم  رد  یتقو  هک  یـسک  نآ  .تسا  نینمؤملاریما  گنس 

، ناگتشرف هک  دندرک  یم  نایب  ار  ینخس  نامه  دنتفگ و  یم  تینهت  دندرک و  یم 

ص:115

ُْنب ُِّیلَع  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ُهللا  ُهَمِحَر  ُِّیناَدَـمَْهلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِداَـیِز  ُْنب  ُدَـمْحَأ  اَنَثَّدَـح  هثعبلا ) هسـسوم  . ) ص 575 قودـص ، خیـش  یلاـما ، - . 1
ِتْخُأ ِْنبا  یَـسُوم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ُّیِفَقَّثلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُمیِهاَْربِإ  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ُّيِزاَوْهَأـْلا  َهَمَلَـس  ُْنب  ُرَفْعَج  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ٍمِشاَـه  ِنـْب  َمـیِهاَْربِإ 

ِهللا َلوُسَر  َّنِإ  َلاَق  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِبَّیَسُْملا  ِْنب  ِدیِعَس  ْنَع  ِّیِمَرْـضَْحلا  ِءاَلَْعلا  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ُِّیناَّرَْحلا  َهَداَتَق  ُوبَأ  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّيِِدقاَْولا 
ِساَّنلا ُمَرْکَأ  ِیْتَیب َو  ُلْهَأ  ِءَالُؤَه  َّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهللا  َلاَـقَف  ُْنیَـسُْحلا ع  ُنَسَْحلا َو  ُهَمِطاَـف َو  ٌِّیلَع َو  ُهَدـْنِع  ٍمْوَی َو  َتاَذ  ًاـِسلاَج  َناَـک  ص 

ِّلُک ْنِم  َنیِرَّهَطُم  ْمُْهلَعْجا  ْمُهَناَعَأ َو  ْنَم  ْنِعَأ  ْمُهاَداَـع َو  ْنَم  ِداَـع  ْمُهـالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  ْمُهَـضَْغبَأ َو  ْنَم  ْضِْغبَأ  ْمُهَّبَحَأ َو  ْنَم  َّبِحَأَـف  َّیَلَع 
ُِدئاَق َْتنَأ  يِدَْعب َو  اَْهیَلَع  ِیتَفِیلَخ  ِیتَّمُأ َو  ُماَمِإ  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  َلاَق ص  َُّمث  َْکنِم  ِسُدـُْقلا  ِحوُِرب  ْمُهْدِّیَأ  ٍْبنَذ َو  ِّلُک  ْنِم  َنیِموُصْعَم  ٍسْجِر 

ْنَع ٍکَلَم َو  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَِهنیِمَی  ْنَع  ٍرُون  ْنِم  ٍبیَِجن  یَلَع  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  ْتَلَْبقَأ  ْدَـق  َهَمِطاَـف  ِیتَْنبا  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَـک  ِهَّنَْجلا َو  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا 
ٍهَأَْرما اَمُّیَأَف  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ِیتَّمُأ  ِتاَنِمُْؤم  ُدوُقَت  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَهَْفلَخ  ٍکَلَم َو  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَْهیَدَـی  َْنَیب  ٍکَلَم َو  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَهِراَسَی 

ًاِّیلَع َْتلاَو  اَهَجْوَز َو  ْتَعاَطَأ  اََهلاَم َو  ْتَّکَز  َماَرَْحلا َو  ِهللا  َْتَیب  ْتَّجَح  َناَضَمَر َو  َرْهَش  ْتَماَص  ٍتاَوَلَص َو  َسْمَخ  ِهَْلیَّللا  ِمْوَْیلا َو  ِیف  ْتَّلَص 
كاَذ َلاَقَف ص  اَهَِملاَع  ِءاَِسِنل  ٌهَدِّیَس  َیِه  ِهللا ص َأ  َلوُسَر  اَی  َلیِقَف  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُهَدِّیََسل  اَهَّنِإ  َهَمِطاَف َو  ِیتَْنبا  ِهَعاَفَِشب  َهَّنَْجلا  ِتَلَخَد  يِدَْعب 

َنوُْعبَـس اَْهیَلَع  ُمِّلَُـسیَف  اَِهباَرِْحم  ِیف  ُموُقََتل  اَهَّنِإ  َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِـسن  ُهَدِّیَـس  َیِهَف  ُهَمِطاَـف  ِیتَْنبا  اَّمَأَـف  َناَرْمِع  ِْتِنب  َمَیْرَم 
ِكافَطْصا ِكَرَّهَط َو  ِكافَطْـصا َو  َهللا  َّنِإ  ُهَمِطاَف  اَی  َنُولوُقَیَف  َمَیْرَم  ُهَِکئاَلَْملا  ِِهب  ْتَداَن  اَِمب  اَهَنوُداَُنی  َنِیبَّرَقُْملا َو  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ٍکَلَم  َْفلَأ 

اَهَءاَس َو اَـم  ِینُؤوُسَی  يِداَُؤف  ُهَرَمَث  ِیْنیَع َو  ُرُون  َیِه  یِّنِم َو  ٌهَعَْـضب  َهَمِطاَـف  َّنِإ  ُِّیلَع  اَـی  َلاَـقَف  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  َنیَِملاـْعلا  ِءاـِسن  یلَع 
اَمُه َياَتَناَْحیَر َو  َياَْنبا َو  اَمُهَف  ُْنیَـسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  اَّمَأ  يِدـَْعب َو  اَْهَیلِإ  ْنِسْحَأَف  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ِینُقَْحلَی  ْنَم  ُلَّوَأ  اَـهَّنِإ  اَهَّرَـس َو  اَـم  ِینُّرُـسَی 
ْنَِمل ٌّبُِحم  یِّنَأ  َكُدِهْشُأ  یِّنِإ  َّمُهللا  َلاَقَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُهَدَی  َعَفَر ص  َُّمث  َكِرََـصب  َکِعْمَـسَک َو  َْکیَلَع  اَمَرُْکْیلَف  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَـش  اَدِّیَس 

.مُهالاَو ْنَِمل  ٌِّیلَو  ْمُهاَداَع َو  ْنَِمل  ٌّوُدَع  ْمَُهبَراَح َو  ْنَِمل  ٌبْرَح  ْمُهََملاَس َو  ْنَِمل  ٌْملِس  ُمُهَضَْغبَأ َو  ْنَِمل  ٌضِْغبُم  ْمُهَّبَحَأ َو 
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، نیا . (1)« نیملاعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطصا  ِكرّهَط و  ِكافَطـصا و  َهللا  َّنِا  همِطاف  ای  : » دندرک یم  ضرع  دندوب ؛ هتفگ  رَهطَا  میرم  هب  ًالبق 
(2) .تسارهز همطاف ي  يونعم  ماقم 

داهج تهج  زا  یگدنز ، نیا  اّما  دیـشکن ؛ لوط  رت  شیب  لاس  تسیب  دودح  دوب و  هاتوک  هچ  رگا  (س ،) ارهز همطاف ي  یگدـنز  سپ ،
تماما و تّوبن و  زا  عافد  ینارنخس و  نآ و  نیا و  هب  شزومآ  يریگارف و  سرد و  یبالقنا و  ربص  یبالقنا و  راک  شالت و  هزرابم و  و 

تسارهز همطاف ي  يداهج  یگدنز  نیا ، .تسا  تداهـش  مه  تیاهن  رد  راک و  هزرابم و  شالت و  زا  يروانهپ  يایرد  یمالـسا ، ماظن 
ناشخرد و هطقن ي  کی  هدنیآ -  رد  هچ  زورما و  هچ  رـشب -  نهذ  رد  ًانیقی  تسا و  ریظن  یب  ًاتقیقح  هداعلا و  قوف  میظع و  رایـسب  هک 

(3) .تسا ییانثتسا 

زا تیامح  رد  تیالو ؛ تماما و  زا  عافد  رد  مالـسا ؛ زا  عافد  رد  .تسا  هنومن  داهج  کی  فلتخم ، ياه  نادیم  رد  راوگرزب  نآ  داهج 
.دوب (4) وا  رهوش  هک  نینمؤملاریما  ینعی  مالسا ، رادرس  نیرت  گرزب  يرادهگن  رد  ربمغیپ ؛

یگدنز تخس  طیارش  رد  نامیا  تیوقت  يزاسدوخ و  نیع  رد  ردپ  تیاضر  بلج  يرادرهوش و  نادنزرف , حیحص  تیبرت  - 10-2-1-1-2

ردـپ راـسگمغ  راـی و  بلاـط  یبا  ِبعِـش  رد  دـش و  دـلوتم  هّکم  رد  ربـمغیپ  تخـس  تازراـبم  هتخادـگ ي  هروـک ي  رد  هک  يرتـخد 
، گرزب ناسنا  نآ  يارب  یگرزب  راتسرپ  لثم  دوخ ؛ ردپ  يارب  يردام  لثم  ربمغیپ ؛ يارب  تاجن  هتـشرف ي  کی  لثم  رتخد  نیا......دوب 
، درک تیوـقت  ار  دوـخ  ناـمیا  درک ، ار  ادـخ  تداـبع  تـفرگ ، شود  رب  ار  اـهراب  دـش ، ربـمغیپ  راـسگمغ  .درک  لّـمحت  ار  تالکـشم 

.دـناسر یم  لامک  هب  ار  یمدآ  هک  ییاه  یگژیو  نآ  تساه  نیا  .درک  زاب  دوخ  بلق  هب  ار  یهلا  رون  تفرعم و  هار  درک و  يزاسدوخ 
دعب

ص:116

( هثعبلا هسسوم  . ) ص 575 قودص ، خیش  یلاما ، - . 1
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هیلع بلاــطیبا  نـب  یلع  اــب  اــهیلع ، هللا  مالــس  ارهز  همطاــف ي  یتــقو  فــیلکت ، نینــس  زاــغآ  رد  ترجه ، زا  سپ  نارود  رد  مـه 
هناریقف عضو  یگداس و  هچ  اب  هک  دـیناد  یم  دـیاش  همه  هک  تسوا ؛ هیزیهج ي  نآ  هیرهم و  نآ  دـنک ، یم  جاودزا  مالّـسلاوهالّصلا ،

، داعبا همه ي  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف ي  یگدـنز  .دـنک  یم  رازگرب  ار  دوخ  جاودزا  مالـسا ، ياـیند  صخـش  لّوا  رتخد  يا ،
گنج ياه  نادـیم  ههبج و  رد  ًامئاد  وا  ناوج  رهوش  .تسا  ناسنا  کی  یحور  یلاعت  لماکت و  شالت و  راک و  اـب  هارمه  يا  یگدـنز 
.تسا ناناملسم  مدرم و  تاعجارم  يارب  ینوناک  لثم  اهیلع ، هللا  مالس  ارهز  همطاف ي  یگدنز ، طیحم و  تالکشم  نیع  رد  اّما  تسا ؛

لثم دنک  یم  تیبرت  ینادنزرف  درب : یم  شیپ  هب  يزارفارـس  لامک  اب  ار  یگدـنز  طیارـش ، نیا  رد  تسا و  ربمغیپ  ياشگراک  رتخد  وا 
(1)! ربمغیپ لثم  دنک  یم  بلج  ار  يردپ  تیاضر  یلع و  لثم  دنک  یم  يرادهگن  ار  يرهوش  بنیز ؛ نیسح و  نسح و 

هناخزپشآ رد  ناسنا  ینعی  يرادرهوش ، هک  دنک  یم  رکف  ناسنا  تقو  کی  .تسا  يرادرهوش  يرادرـسمه و  هلأسم ي  دـعب ، هنومن ي 
يرادرهوش دیایب ! ناکد  زا  ای  هرادا  زا  اقآ  هک  دراذگب  هچکـشت  اه  یمیدـق  لثم  دـنک و  نهپ  ار  وتپ  زیمت و  رت و  ار  قاتا  دزپب ، ار  اذـغ 

هنیدـم رد  ربماـیپ  هک  یلاـس  هد  لوط  رد  .دوب  هنوگچ  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف ي  يرادرهوـش  دـینیبب  امـش  .تسین  نیا  طـقف  هک 
ُهن نیا  رد  .دـندوب  رهوش  نز و  رگیدـمه  اب  مالـسلاامهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ارهز و  ترـضح  شلاس  ُهن  دودـح  تشاد ، روضح 

نینمؤملاریما مه  اه  نآ  بلغا  رد  هک  هداتفا -  قافتا  گنج  تصـش  دودـح  دـنا -  هدرک  رکذ  یگرزب  کچوک و  ياه  گنج  لاـس ،
ههبج رد  رگا  تسا و  ههبج  رد  ّبترم  شرهوش  هتـسشن و  هناـخ  رد  هک  تسا  یمناـخ  وا  دـینیبب ، امـش  ـالاح  .تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع 
ییاه زیچ  نامه  دنرادن ؛ یهار  هبور  عضو  مه  یگدنز  ظاحل  زا  تسوا -  هب  هتسباو ي  ههبج  ردق  نیا  دنام -  یم  گنل  ههبج  دشابن ،

هدینش هک 

هناریقف ي یگدنز  اتقیقح  ینعی  »(2) ؛ ِهللا ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  اًریسَأ  اًمیتَی َو  اًنیکْسِم َو  هِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  : » میا

ص:117
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.دنک یم  مه  تیلوؤسم  ساسحا  عون  کی  تسه ، مه  ربمایپ  رتخد  تسه ، مه  يربهر  رتخد  هک  یلاح  رد  دنتشاد ؛ ضحم 

لایع و لها و  هسوسو ي  زا  ار  وا  لد  دنک ؛ زیهجت  ار  رهوش  نیا  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد  دهاوخ  یم  يوق  هّیحور ي  ردقچ  ناسنا  دینیبب 
دییوگب امـش  الاح  .دنک  تیبرت  هدرک ، تیبرت  وا  هک  یبوخ  نآ  هب  ار  اه  هچب  دهد ؛ یمرگلد  وا  هب  دنک ؛ یلاخ  یگدنز  ياه  يراتفرگ 

هللا مالس  ارهز  همطاف ي  .دوبن  ماما  هک  مالساهیلع  بنیز  دنتشاد ؛ تماما  تنیط  دندوب و  ماما  مالسلا ، امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 
(1) .دنامن هدنز  يدایز  تدم  ناشیا  هک  مه  ربمایپ  زا  دعب  .دوب  هدرک  تیبرت  لاس  ُهن  تدم  نیمه  رد  ار  وا  اهیلع 

تمکح و زا  ندوب  رادروخرب  نیع  رد  یهلا  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  داهج  تیالو و  زا  عافد  نادنمتـسم ، هب  ناـسحا  - 11-2-1-1-2
یگنازرف

هب شراتفر  نآ  شا ؛ هزرابم  داهج و  نآ  شتمکح ؛ تفرعم و  نآ  شـشناد ؛ یگنازرف و  نآ  شتغـالب ؛ تحاـصف و  نآ  شتداـبع ؛ نآ 
ربمغیپ یتقو  هک  نادنمتسم ، هب  شناسحا  نآ  ردام ؛ کی  ناونع  هب  شراتفر  نآ  رسمه ؛ کی  ناونع  هب  شراتفر  نآ  رتخد ؛ کی  ناونع 

هتخت ي اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف ي  هاوخب ،» اه  نآ  زا  ار  تتجاح  ورب   » هک داتسرف  نینمؤملاریما  هناخرد ي  هب  ار  يدنمتسم  درمریپ 
، تشادن نآ  زج  يزیچ  تشاد و  هناخ  رد  دوخ  نادنزرف  زادناریز  ناونع  هب  دـندیباوخ و  یم  نآ  يور  نیـسح  نسح و  هک  ار  یتسوپ 

.تسوگلا نیا ، .تسارهز  همطاف ي  فارطالا  عماـج  تیـصخش  نیا ، نک »! هدافتـسا  نآ  لوپ  زا  شورفب و  ربب   » تفگ داد و  لـئاس  هب 
(2) .تسا نیا  ناملسم  نز  يوگلا 

داهج تهج  زا  یگدنز ، نیا  اّما  دیـشکن ؛ لوط  رت  شیب  لاس  تسیب  دودح  دوب و  هاتوک  هچ  رگا  (س ،) ارهز همطاف ي  یگدـنز  سپ ،
ربص یبالقنا و  راک  شالت و  هزرابم و  و 

ص:118
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زا يرواـنهپ  ياـیرد  یمالـسا ، ماـظن  تماـما و  تّوبن و  زا  عاـفد  ینارنخـس و  نآ و  نیا و  هب  شزومآ  يریگارف و  سرد و  یبـالقنا و 
هداعلا و قوف  میظع و  رایـسب  هک  تسارهز  همطاف ي  يداهج  یگدـنز  نیا ، .تسا  تداهـش  مه  تیاهن  رد  راک و  هزراـبم و  شـالت و 

(1) .تسا ییانثتسا  ناشخرد و  هطقن ي  کی  هدنیآ -  رد  هچ  زورما و  هچ  رشب -  نهذ  رد  ًانیقی  تسا و  ریظن  یب  ًاتقیقح 

اه یتخس  رقف و  ربارب  رد  ربص  - 12-2-1-1-2

تدم مامت  رد  هک  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  لثم  يرهوش  رب  ربص  ...تسا  مالسلااهیلع ) ) ارهز ترـضح  یگدنز  عضو  نیا 
هچره .دوب  همه  زا  رتولج  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  دوب ، گنج  هچ  ره  ینعی  .دـندوب  تیلاّعف  راک و  لوغـشم  ناـش ، یگدـنز 

رد دینک ؟ یم  هّجوت  .دـندرک  یگدـنز  رگیدـکی  اب  مه  لاس  هد  دودـح  .دوب  رادولج  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  دوب ، مهم  راک 
کی رب  دسرب ؟ یلومعم  يرـشب و  يانعم  هب  شا ، هچب  نز و  هب  هتـسناوت  ردـق  هچ  ناوج  ِرهوش  نیا  هک  دـینیبب  امـش  لاس  هد  نیا  فرظ 

ندرک و تیبرت  ینادنزرف  نانچ  نآ  نداد و  ماجنا  ار  گرزب  داهج  نآ  ندرک ، ربص  یتخـس  رقف و  نآ  رب  ندرک ، ربص  یگدنز ، نینچ 
.تسوگلا یگمه  دیا ، هدینش  ار  اه  نآ  زا  يرادقم  مه  امش  دنداد و  ماجنا  مالسلااهیلع ) ) ارهز ترضح  هک  میظع  ياه  يراکادف  نآ 

نینمؤملاریما و  مالسلااهیلع ) ) ارهز ترضح  دیاب  مه  ام  ياهرسپ  دنهد ، رارق  وگلا  ار  مالـسلااهیلع ) ) ارهز همطاف  دیاب  ام  نارتخد  الاح ،
(2) .دنهد رارق  وگلا  ار 

هداس يا  هیزهج  ندوب  اراد  يویند و  تالّمجت  زا  يرود  - 13-2-1-1-2

اه نآ  ندینـش  اـب  ناـسنا  هک  دوب  ییاـه  زیچ  راوگرزب  نآ  هیزیهج ي  هک  مییوگ  یمن  رگم  .مینک  تباـث  ار  دوـخ  یگتـسیاش  دـیاب  اـم 
هک دوش  یم  رگم  دوبن ؟ لئاق  یـشزرا  چـیه  ایند  رویز  ایند و  يارب  ماقمالاو ، نز  نیا  هک  مییوگ  یمن  رگم  دوش ؟ یم  يراج  شکـشا 

رت شیب  ار  یگدنز  چوپ  ياهزیچ  رویز و  رز و  ییارگ و  لّمجت  تافیرشت و  زور  هبزور 

ص:119

مق 1368-10-26. ناهفصا ، زیربت ، نارهت ، ياهرهش  ناوناب  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
هخروم ي1376-9-24. دقع  هبطخ ي  - . 2

یقیقح تیوه  یبایزاب  www.Ghaemiyeh.comنز و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 344زکرم  هحفص 147 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_119_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_119_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) !؟ مییامن رتدایز  ار  نامنارتخد  هیرهم ي  مینک و 

يرهاظ ِياوتحم  یب  ِتافیرشت  زا  هناگیب  ِیهلا  يونعم و  جاودزا  - 14-2-1-1-2

هب بالقنا و  نارود  رد  اه  جاودزا  .دنکن  مگ  ار  تیـصخش  نیا  دیـشاب  بظاوم  .تسا  هدرک  ادیپ  ار  شدوخ  تیـصخش  ناملـسم ، نز 
تبسن ناردام ، ناردپ و  .میدرگرب  لّوا  هناخ ي  هب  هرابود  دیراذگن  .دش  مک  اه  يریگتخس  تافیرـشت و  نوچ  دش ؛ ناسآ  نآ  تکرب 

دنراذگب .دریگب  ماجنا  یمالسا  جاودزا  دنراذگب  .دنرادن  يا  يریگتخس  هک  ناناوج  دننکن ؛ يریگتخس  جاودزا  ِمزال  ریغ  تامّدقم  هب 
دنویپ اب  یجاودزا  دـشاب ؛ (س ) ارهز همطاف ي  جاودزا  لثم  تسا ، یمالـسا  طـیحم  رد  هک  یناوج  نز  ناملـسم و  رتخد  يارب  جاودزا 
رصنع ود  نیب  یعقاو  يانعم  هب  يرسمه  يراکمه و  ناملـسم و  نمؤم و  درم  نز و  نایم  ریظن  یب  یـششوج  یهلا و  يونعم و  یقـشع 

ناملسم نز  تسرد  جاودزا  تسا  نیا  .يرهاظ  ياوتحم  یب  چوپ و  ياهرویز  رز و  تافیرشت و  همه ي  زا  هناگیب  اّما  فیرش ، یهلا و 
یعاـمتجا و تیلاّـعف  شناد و  نید و  هعماـج و  زیچ  همه  هب  نـتخادرپ  ندیـشیدنا و  هـتبلا  هناـخ و  طـیحم  هرادا ي  دـنزرف و  تـیبرت  و 

(2) .تسا نیا  مالسا ، .یسایس 

نینمؤملاریما ترـضح  مه ، اهداماد  نیرتهب  ملاع و  ياهرـسپ  نیرتهب  .دوب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  ملاع ، ياـهرتخد  نیرتهب 
رات کی  هب  بوبحم  دـنمتردق و  بسن و  لصا و  اب  ابیز و  ِناوج  نارازه  دـندرک ؟ جاودزا  هنوگچ  اـه  نیا  دـینیبب  .دوب  مالـسلا ) هیلع  )
مالس  ) ارهز ترـضح  يوم  رات  کی  هب  مه  بسن  لصا و  اب  ابیز و  رتخد  نارازه  .دنزرا  یمن  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  يوم 

ناشیا .دـندوب  ناشدوخ  نامز  ناگرزب  مه  دنتـشاد ، ار  تاماقم  نآ  یهلا  يونعم و  ظاحل  زا  مه  هک  ییاه  نآ  .دـنزرا  یمن  اهیلع ) هللا 
دینیبب .دوب  مالسا  کی  هجرد ي  رادرس  هک  مه  وا  .قلطم  مکاح  یمالسا ، هعماج  سییر  .دوب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رتخد 

؟ دندرک جاودزا  يروط  هچ 

ص:120

.1370-10-5 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلا لها  ناحاّدم  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
.1368-10-26 مق ......  ناهفصا ، زیربت ، نارهت ، ياهرهش  ناوناب  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2
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مه نامز  نامه  .دنتـسه  وگلا  اـم  يارب  اـه  نیا  .وا  داـی  اـب  ادـخ و  ماـن  اـب  زیچ  همه  .مک  هیزیهج ي  روج  هچ  مک ، هیرهِم ي  روج  هچ 
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رتخد  زا  اه  نیا  ایآ  .رتش  رازه  ًالثم  دوب ؛ داـیز  رایـسب  ناـشنارتخد  هیرهم ي  هک  دـندوب  ینـالهاج 

دیلقت مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  دینک ، دیلقت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رتخد  زا  دینکن ! دیلقت  اه  نآ  زا  دـندوب ؟ رتالاب 
(1) .دینک

ندرکاعد رد  نارگید  نتشاد  مّدقم  - 15-2-1-1-2

یّتَح  » .درک تدابع  حبص  ات  داتـسیا و  تدابع  هب  مردام  يا -  هعمج  بش  یبش -  دیوگ : یم  مالّـسلاوهالّصلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
ماما .درک  عّرضت  اعد و  دوب و  تدابع  لوغشم  حبص  ات  بش  رـس  زا  نم  ردام  .دش  رجف  عولط  هک  یتقو  ات  . (2)« حبُّصلا دومَع  تَرَجَفنا 
يارب درک ؛ اعد  ار  مدرم  درک ؛ اعد  ار  تاـنمؤم  نینمؤم و  مئاد  هک  مدینـش  تیاور -  قبط  دـیوگ -  یم  مالّـسلاوهالّصلا ، هیلع  نسح ،
کی « »؛ كریغل نیعدت  امک  کسفنل  نیعدت  مل ال  !« » مردام « ؛»! هاما ای  : » متفگ دش  هک  حبـص  .درک  اعد  مالـسا  يایند  یمومع  لئاسم 

نارگید لوا  « »؛ راّدـلا َُّمث  راجلا  ینب ، ای  : » دومرف باوج  رد  نارگید »؟! يارب  همه  اعد ، حبـص  ات  بش  کی  يدرکن ! تدوخ  يارب  اعد 
(3) .تسالاو هّیحور ي  نآ  نیا ، ام »! دوخ  دعب 

ص:121

.1375-2-17 دقع ، هبطخ ي  - . 1
ِْنبِاب ُفوُْرعَْملا  ُِّینیِوْزَْقلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَثَّدَح  هیردـیحلا ) هبتکم ي  . ) ص 182 ج 1 ، قودص ، خیش  عیارـشلا ، لمع  - . 2

ْنَع ِِّیْبیَلُْکلا  َهَداَبُع  ْنَع  ُِّینِزاَْملا  َرَمُع  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍِقلاَو  ُْنب  ُلَْدنَج  اَنَثَّدَح  َلاَق  ُّیِمَرْـضَْحلا  ِهللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَـح  َلاَق  َهَُربْقَم 
ٍِبلاَط ع ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  يَْرغُّصلاَهَمِطاَف  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج 

َنِینِمْؤُْمِلل وُعْدَت  اَُهتْعِمَـس  ِْحبُّصلا َو  ُدوُمَع  َحَضَّتا  یَّتَح  ًهَدِجاَس  ًهَعِکاَر  ْلَزَت  ْمَلَف  اَِهتَعُمُج  َهَْلَیل  اَِهباَرِْحم  ِیف  ْتَماَق  َهَمِطاَف ع  یِّمُأ  ُْتیَأَر  َلاَق 
ِكِْریَِغل َنیِعْدَـت  اَمَک  ِکِسْفَِنل  َنیِعْدَـت  َال  َِمل  ْهاَّمُأ  اَی  اََهل  ُْتلُقَف  ْیَِـشب ٍء  اَهِـسْفَِنل  وُعْدَـت  َال  ْمَُهل َو  َءاَعُّدـلا  ُِرثُْکت  ْمِهیِّمَُـست َو  ِتاَنِمْؤُْملا َو  َو 
يِْرقُْملا ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح  َلاَق  يِْرقُْملا  ُّيِزَوْرَْملا  ُمِکاَْحلا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  اَنَثَّدَح  .َراَّدلا  َُّمث  َراَْجلا  َّیَُنب  اَی  َْتلاَقَف 

ْنَع ِهِیبَأ  ْنَع  ُلاَّحَْکلا  ٍدـْیَز  ُوبَأ  اَنَثَّدَـح  َلاَق  ٍمِصاَـع  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  َداَدـْغَِبب  ُِّیلِـصْوَْملا  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  وٍرْمَع  ُوبَأ 
َْتِنب اَی  اََهل  َلیِقَف  اَهِـسْفَِنل  وُعْدَت  َال  ِتاَنِمْؤُْملا َو  َنِینِمْؤُْمِلل َو  وُعْدَـت  ْتَعَد  اَذِإ  ُهَمِطاَف ع  َْتناَک  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم 

.راَّدلا َُّمث  َراَْجلا  َِتلاَقَف  ِکِسْفَِنل  َنیِعْدَت  َال  ِساَّنِلل َو  َنیِعْدَت  ِکَّنِإ  ِهللا ص  ِلوُسَر 
نز 1371-9-25. زور  و  س )  ) ارهز ترضح  دالیم  هدنخرف  تبسانم  هب  ناوناب  زا  یهورگ  رادید  رد  تانایب  - . 3

یقیقح تیوه  یبایزاب  www.Ghaemiyeh.comنز و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 344زکرم  هحفص 149 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_121_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_121_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_121_3
http://www.ghaemiyeh.com


اهراک نیرتهب  باختنا  اهتیعقوم و  كرد  رد  يرایشوه  تسرد , مهف  زا  يرادروخرب  - 16-2-1-1-2

هنومن ي وگلا و  نانز  اه  نیا  .دوب  رتالاب  مه  يربک  بنیز  زا  شماـقم  هک  دوب  يرگید  نز  اـهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاـف ي  وا  رداـم 
، تسرد مهف  زا  تسا  تراـبع  شراـک  دنـشاب ، ارهز  همطاـف ي  بنیز و  وا  يوـگلا  رگا  .دـهاوخ  یم  وـگلا  اـیند  زورما  نز  .دنمالـسا 
هک یگرزب  فیلکت  ماجنا  يارب  زیچ  همه  ياپ  نداتسیا  يراکادف و  اب  ولو  اهراک ؛ نیرتهب  باختنا  اه و  تیعقوم  كرد  رد  يرایـشوه 

، دشاب مالّسلاامهیلع ) ) يربک بنیز  ای  ارهز  همطاف ي  شیوگلا  هک  یناملـسم  نز  .دشاب  هارمه  تسا ، هتـشاذگ  اه  ناسنا  شودرب  ادخ 
(1) .تسا نیا 

( اهیلع هللا  مالس   ) يربک بنیز  ترضح  - 2-1-2

وگلا تّیمها  هاگیاج و  - 1-2-1-2

ناملسم درم  نز و  لباقم  رد  هدنز  هشیمه  يوگلا  - 1-1-2-1-2

مالـسا هتـسجرب ي  يوناب  نیا  تیـصخش  هب  ّقلعتم  اهیلع ،) هللا  مالـس   ) يربک بنیز  ترـضح  تدالو  زورلاس  تبـسانم  هب  اـهزور  نیا 
(2) .دهد یم  رارق  ناملسم  درم  ناملسم و  نز  لباقم  رد  يا  هدنز  هشیمه  يوگلا  هک  تسا ،

لباقم رد  ار  نآ  نانز ، تیبرت  يارب  مالسا  هک  ییوگلا  ینعی  تسا ؛ ناملسم  نز  زا  لماک  هنومن ي  کی  اهیلع ) هللا  مالس  ) يربک بنیز 
(3) .تسا هداد  رارق  ایند  مدرم  مشچ 

خیرات يارب  ییوگلا  - 2-1-2-1-2

(4) .تسوگلا کی  خیرات  لوط  رد  ام  نانز  يارب  يربک  بنیز 

ص:122

راتسرپ 1370-8-22. زور  و  س )  ) بنیز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  ناراتسرپ  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
مدرم 1384-03-25. فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب  - . 2

.نامه - . 3
.نامه - . 4
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دندوب هعماج  رد  اه  نیا  دنرگید ؛ ياه  هنومن  هتسجرب ، ياه  نز  مالـسا و  ردص  فورعم  ياه  نز  .تسا  رگید  هنومن ي  يربک  بنیز 
(1) .دنتشاد روضح  و 

وگلا ياه  یگژیو  - 2-2-1-2

هبناج همه  یتیصخش  نتشاد  - 1-2-2-1-2

لباقم رد  ار  نآ  نانز ، تیبرت  يارب  مالسا  هک  ییوگلا  ینعی  تسا ؛ ناملسم  نز  زا  لماک  هنومن ي  کی  اهیلع ) هللا  مالس  ) يربک بنیز 
ناسنا کی  الاو و  تفرعم  ياراد  ریبخ و  اـناد و  تسا ؛ يدـُعب  دـنچ  تیـصخش  ياراد  يربک  بنیز  .تسا  هداد  رارق  اـیند  مدرم  مشچ 

یم عوضخ  ساـسحا  وا  تفرعم  یحور و  ییاـناد و  تمظع  لـباقم  رد  دوش ، یم  هجاوم  راوگرزب  نآ  اـب  سک  ره  هک  تسا  هتـسجرب 
(2) .دنک

زا یطولخم  ینعی  نیا ؛ ینعی  هنانز ، تمظع  .دـنک  یم  کچوک  ریقح و  وا  لباقم  رد  ار  يرهاظ  نیغورد  ناگرزب  شا ، هناـنز  تمظع 
يراوتسا تیصخش و  تناتم  اب  هارمه  داد ؛ غارـس  ار  زیگناروش  هفطاع ي  نیا  ناوت  یمن  يدرم  چیه  رد  هک  یناسنا ، هفطاع ي  روش و 

روبع دراذگ و  یم  مدق  هناعاجـش  هتخادگ ، ياه  شتآ  يور  دنک و  یم  مضه  دوخ  رد  ار  ریطخ  گرزب و  ثداوح  همه ي  هک  حور 
دننام ار  داّجـس -  ماما  ینعی  دوخ -  نامز  ماما  لاح ، نیعرد  دشخب ؛ یم  یهاگآ  ار  مدرم  دـهد و  یم  سرد  لاح ، نیعرد  دـنک ؛ یم 

هثداح ي نآ  هداد ي  تسد  زا  ردـپ  ياه  هچب  ردارب و  ناکدوک  اـب  لاـح ، نیعرد  دـشخب ؛ یم  یّلـست  شمارآ و  ناـبرهم  رداـم  کـی 
يربک بنیز  نیاربانب  .دنک  یم  داجیا  یّلست  شمارآ و  ّتینما و  اه  نآ  يارب  یمکحتـسم  ّدس  لثم  دیدش ، نافوط  نآ  نایم  رد  میظع ،

(3) .دهد یم  قوس  فرط  نیا  هب  ار  نز  مالسا  .دوب  هبناج  همه  تیصخش  کی  اهیلع ) هللا  مالس  )

ص:123
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یهلا فیلکت  هب  لمع  یسانش و  تیعقوم  - 2-2-2-1-2

میمصت وا ، راک  .تسا  یهلا  فیلکت  ساسا  رب  وا  یمالـسا  یناسنا و  میظع  تکرح  عضوم و  رطاخ  هب  يربک ، بنیز  تمظع  شزرا و 
، دـشابن مه  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رتخد  ولو  دـنکب ، يراـک  نینچ  سک  ره  .دیـشخب  تمظع  روط  نیا  وا  هب  وا ، تکرح  عون  وا ،

ماـما نتفر  زا  لـبق  تیعقوم  مه  تخانـش ؛ ار  تیعقوـم  ًـالوا  هک  تساـج  نیا  زا  تمظع  نیا  هدـمع ي  شخب  .دـنک  یم  ادـیپ  تمظع 
ماما تداهـش  زا  دـعب  هدنـشک ي  ثداوح  تیعقوم  مه  اروشاع ، زور  ینارحب  تاـظحل  تیعقوم  مه  ـالبرک ، هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نیـسح

(1) .تخاس ار  بنیز  اه  باختنا  نیا  .درک  باختنا  کی  تیعقوم ، ره  قبط  ًایناث  و  ار ؛ نیسح 

ماما زا  تیامح  تریصب و  نتشاد  - 3-2-2-1-2

وا درک و  ینابیتشپ  ار  دوخ  ماما  دیمهف و  وا  دننکب ، دیاب  هچ  دنمهفب  دـنناوت  یمن  اه  ناسنا  نیرت  يوق  هک  ینارحب  ياه  تعاس  نآ  رد 
کیرات ملاع  قافآ  اه و  ناج  اه و  لد  دش و  یناملظ  ایند  هک  مه  یلع  نب  نیسح  تداهـش  زا  دعب  .دومن  زیهجت  ندش  دیهـش  يارب  ار 

ینعی تیرـشب -  خـیرات  ياه  ناسنا  نیرتالاو  طقف  هک  دیـسر  ییاج  هب  بنیز  .دیـشخرد  دـش و  يرون  کـی  گرزب  نز  نیا  دـیدرگ ،
(2) .دنسرب اج  نآ  هب  دنناوت  یم  ناربمایپ - 

اه تفرعم  نیرت  یفاص  اه و  ملع  نیرتالاب  نتشاد  - 4-2-2-1-2

(3) .دوب وا  تسد  رد  اه  تفرعم  نیرتیفاص  نیرترب و  اه و  ملع  نیرتالاب  دشاب ؛ هرهب  یب  تفرعم  ملع و  زا  هک  دوبن  ینز  بنیز 

تالکشم اه و  یتخس  جوا  رد  لاعتم  يادخ  هب  یگتسبلد  طابترا و  موادت  - 5-2-2-1-2

تردق و .تفر  شیپ  يروج  نیا  ام  بالقنا  ناردارب ! نارهاوخ ، نم ، نازیزع 

ص:124

راتسرپ 1370-8-22. زور  و  س )  ) بنیز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  ناراتسرپ  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
.نامه - . 2
.نامه - . 3
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دهاوخ یم  نمـشد  هک  یتقو  .یهلا  فطل  لباقم  رد  ندش  بوذجم  ّتیونعم ، هب  نداد  لد  هب  تساهزیچ ؛ نیا  هب  بالقنا  نیا  تمظع 
.مدیدن يزیچ  یئابیز ، زج  »(1) ؛ الیمَج ّالا  ُتیأَر  ام  : » دـیامرف یم  دـنک ، تتامـش  هدـمآ ، شیپ  شیارب  هک  هچ  نآ  هب  ار  يربک  بنیز 

، دـندیپت نوخ  كاخ و  هب  دـندش ، هعطق  هعطق  شمـشچ  لباقم  رد  اه  نیا  شنارای ، نیرت  کیدزن  شنازیزع ، شنادـنزرف ، شناردارب ،
ار ییاـبیز  نیا  تسا ؟ يا  یئاـبیز  روج  هچ  نیا  اـبیز ! لـیمج ، دـیوگ  یم  تسا ؛ هتفر  هزین  يـالاب  ناشیاهرـس  تسا ، هتخیر  ناـشنوخ 
، تراسا نارود  لوط  رد  .دشن  كرت  شبـش  زامن  مهدزای  بش  رد  یتح  يربک  بنیز  هک  تسا  هدـش  لقن  هک  هچ  نآ  اب  دـینک  هارمه 
، نز نیا  .دش  رت  شیب  هکلب  دشن ، مک  دشن ، تسـس  لاعتم  يادـخ  اب  شا  هطبار  لاعتم ، يادـخ  هب  شا  یگتـسبلد  شا ، هللا  یلا  عاطقنا 

(2) .تسوگلا

یخیرات ثداوح  نتم  رد  ریثأت  - 6-2-2-1-2

، يزوریپ نیا  لماع  دـش -  زوریپ  اـعقاو  هک  دـش -  زوریپ  ریـشمش  رب  نوخ  ـالبرک ، هثداـح ي  رد  اروشاـع ، رد  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا 
نایاپ هب  اروشاع  هصرع ي  رد  قح  ياهورین  يرهاظ  تسکـش  اب  یماظن  هثداح ي  .دش  مامت  البرک  رد  نوخ  ّالاو  دوب ؛ بنیز  ترـضح 
شنم زا  دوب  ترابع  دوش ، یمئاد  یعطق  يزوریپ  کی  هب  لیدبت  يرهاظ ، یماظن  تسکـش  نیا  دـش  بجوم  هک  يزیچ  نآ  اّما  دیـسر ؛

هیـشاح ي رد  نز  هک  داد  ناـشن  هثداـح  نیا  .تسا  یّمهم  زیچ  یلیخ  نیا  تفرگ ؛ هدـهع  رب  بنیز  ترـضح  هک  یـشقن  يربک ؛ بنیز 
طوبرم نیا  نکیل  تسا ؛ قطان  هتکن  نیا  هب  يدّدعتم  دراوم  رد  مه  نآرق  .دراد  رارق  یخیرات  مهم  ثداوح  نتم  رد  نز  تسین ؛ خـیرات 

بنیز ناسنا  هک  تسا  سوملم  هدنز و  هثداح ي  کی  تسین ؛ هتشذگ  مما  هب  طوبرم  تسا ، کیدزن  خیرات  هب 

ص:125
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.اًلیِمَج اَّلِإ  ُْتیَأَر  اَم  َْتلاَقَف  ِِکْتَیب  ِلْهَأ  ِکیِخَِأب َو  ِهللا  َْعنُص  ِْتیَأَر  َْفیَک  ٍداَیِز  ُْنبا  َلاَقَف  اَنُْریَغ  َوُه  ُرِجاَْفلا َو 

-02-01 س )  ) يربک بنیز  ترـضح  دالیم  زورلاس  تبـسانم  هب  روشک  هنومن ي  ناراتـسرپ  زا  يریثک  هورگ  رادـید  رد  تاـنایب  - . 2
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ینمـشد هک  دنک  یم  يراک  دوش ؛ یم  رهاظ  هصرع  رد  يا  هدنـشخرد  هدننک و  هریخ  تمظع  کی  اب  هک  دـنک  یم  هدـهاشم  ار  يربک 
هدز هیکت  يزوریپ  تخت  رب  تسا و  هدرک  عمق  عـلق و  ار  دوـخ  نیفلاـخم  تسا و  هدـش  زوریپ  یماـظن  رازراـک  رد  رهاـظ  بسح  هب  هک 

ار وا  يزوریپ  دـنز و  یم  وا  یناشیپ  هب  ار  يدـبا  گنن  غاد  دوش ؛ لیلذ  ریقحت و  دوخ ، تساـیر  خاـک  رد  دوخ ، تردـق  ّرقم  رد  تسا ،
هنانز فافع  بجح و  ناوت  یم  هک  داد  ناشن  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز .تسا  يربک  بنیز  راک  نیا  تسکـش ؛ کی  هب  دنک  یم  لیدبت 

(1) .گرزب داهج  کی  هب  هنادهاجم ، تّزع  هب  درک  لیدبت  ار 

حور يراوتسا  اب  نابز  تحارص  یفطاعروش و  تعاجش ، تردق و  تناتم ، لقع و  نایم  عمج  - 7-2-2-1-2

تحارـص یفطاع ، ساسحا  روش و  تعاجـش ، تردـق و  تناتم ، لقع و  تسوگلا ؛ کی  خـیرات  لوط  رد  ام  ناـنز  يارب  يربک  بنیز 
ّتبحم عمـش  هناخ  طیحم  رد  ندرک ، دروخرب  اهناسنا  همه ي  اب  هنارهاوخ ، هناردام ، لاح ، نیعرد  حور ؛ يراوتـسا  لد ، تناتم  ناـبز ،

نز تایـصوصخ  اهنیا  ندرک ؛ عمج  مه  رود  دوخ  هفطاع ي  ّتبحم و  هرفـس ي  رـس  رب  ار  نادـنزرف  رـسمه و  نتـشاد ، هگن  نشور  ار 
(2) .تسا ناملسم 

ناملاظ لباقم  رد  یگداتسیا  يولع و  يوبن و  بالقنا  یسانش  بیسآ  - 8-2-2-1-2

هّدـع کـی  هک  دوبن  روج  نیا  .درک  یم  تبحـص  هنوگ  نیا  راوشد ، طئارـش  نآ  رد  مه  نآ  اـسر ، تاـملک  نیا  اـب  يوق ، ناـیب  نیا  اـب 
کی هن ، دناوخب ؛ هبطخ  اه  نیا  يارب  یبیطخ  کی  لثم  مه  وا  دنـشاب ، هداد  ارف  شوگ  دنـشاب ، هتـسشن  بنیز  ترـضح  يولج  عمتـسم 

هک ییاه  نامه  دنتـشاد ؛ روضح  لاحلا  فلتخم  مدرم  مه  هّدـع  کی  دـنا ؛ هتفرگ  ار  ناـشرب  رود و  نمـشد  ناراد  هزین  نمـشد ، هدـع 
دیاب هک  يزور  نآ  هک  ییاه  نامه  دندرک ، فلخت  دنتشون و  همان  نیـسح  ماما  هب  هک  ییاه  نامه  دنداد ، دایز  نبا  تسد  هب  ار  ِملـسم 

رد دایز  نبا  اب 
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-02-01 (س ) يربک بنیز  ترـضح  دالیم  زورلاـس  تبـسانم  هب  روشک  هنومن ي  ناراتـسرپ  زا  يریثک  هورگ  رادـید  رد  تاـنایب  - . 1
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ناشن سفن  فعـض  هک  دندوب  یناسک  مه  هّدـع  کی  هفوک -  رازاب  رد  دـندوب  اه  نیا  دـندش -  یفخم  ناشیاه  هناخ  رد  دـنداتفا ، یم 
نوگمهان و هّدع ي  نیا  اب  يربک  بنیز  ترـضح  .دننک  یم  هیرگ  دننیب ، یم  ار  نینمؤملاریما  رتخد  دـننک ، یم  هاگن  مه  الاح  دـنداد ،

نز دوش  یمن  .تسین  هفیعـض  رگید  نز ، نیا  تسا ؛ خیرات  نز  وا  .دنز  یم  فرح  مکحم  روج  نیا  اّما  تسا ، هجاوم  دامتعا  لباق  ریغ 
؛ تسوگلا هک  تسا  نز  نیا  .دـهد  یم  ناـشن  راوشد  طئارـش  رد  ار  شدوخ  روج  نیا  نمؤم ، هناـنز ي  رهوج  نیا  .تسناد  هفیعـض  ار 

دیوگ یم  دـنک ؛ یم  یـسانش  بیـسآ  ار  يولع  بالقنا  يوبن و  بالقنا  .ملاع  گرزب  نانز  ملاـع و  گرزب  نادرم  همه ي  يارب  وگلا 
ربمغیپ هشوگرگج ي  هک  دـش  نیا  هجیتن  دـینک ؛ لمع  نات  هفیظو  هب  دـیتسناوتن  دـیهدب ؛ صیخـشت  ار  قح  هنتف ، رد  دـیتسناوتن  اـهامش 

(1) .دیمهف دوش  یم  اج  نیا  ار  بنیز  تمظع  .تفر  هزین  يور  رب  شرس 

ناشیا هنانز ي  تمظع  لباقم  رد  گرزب  ثداوح  نانمشد و  ندش  زیچان  ریقح و  - 9-2-2-1-2

لباقم رد  ار  نآ  نانز ، تیبرت  يارب  مالسا  هک  ییوگلا  ینعی  تسا ؛ ناملسم  نز  زا  لماک  هنومن ي  کی  اهیلع ) هللا  مالس  ) يربک بنیز 
ناسنا کی  الاو و  تفرعم  ياراد  ریبخ و  اـناد و  تسا ؛ يدـُعب  دـنچ  تیـصخش  ياراد  يربک  بنیز  .تسا  هداد  رارق  اـیند  مدرم  مشچ 

یم عوضخ  ساـسحا  وا  تفرعم  یحور و  ییاـناد و  تمظع  لـباقم  رد  دوش ، یم  هجاوم  راوگرزب  نآ  اـب  سک  ره  هک  تسا  هتـسجرب 
مالـسا زا  هک  يریثأـت  دـهد -  رارق  همه  مشچ  لـباقم  رد  ار  نآ  دـناوت  یم  یمالـسا  نز  تیـصخش  هک  يدـُعب  نیرتمهم  دـیاش  .دـنک 
یتمظع هعس و  نانچ  نآ  یهلا ، تمظع  تمحر و  هب  ندرپس  لد  نامیا و  تکرب  هب  یمالـسا  نز  تیـصخش  .تسا  دعب  نیا  هتفریذپ - 

هتـسجرب رتزراب و  همه  زا  دُعب  نیا  يربک ، بنیز  یگدنز  رد  .دوش  یم  زیچان  ریقح و  وا ، لباقم  رد  گرزب  ثداوح  هک  دنک  یم  ادیپ 
(2) .تسا رت 
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دیزی و لثم  يرابج  رگمتـس  هاگتـسد  يرهاظ  تمـشح  هوکـش و  .دـنک  درُخ  ار  يربک  بنیز  دـناوت  یمن  اروشاع  زور  لثم  يا  هثداح 
و تسوا -  تمظعاب  تیـصخش  رارقتـسا  لحم  هک  هنیدم -  رد  يربک  بنیز  .دنک  ریقحت  ار  يربک  بنیز  دناوت  یمن  دایز  نب  هللادیبع 
اب ار  يونعم  هوکـش  تمظع و  نامه  دایز ، نب  هللادیبع  دـیزی و  لثم  یناراّبج  خاک  رد  و  تسوا -  ياه  تنحم  نوناک  هک  البرک -  رد 

نامز رگمتـس  نارورغم  نیا  دایز -  نب  هللادیبع  دـیزی و  .دـنوش  یم  ریقحت  وا  لباقم  رد  رگید  ياه  تیـصخش  دـنک و  یم  ظفح  دوخ 
(1) .دنوش یم  ریقحت  هتسب ، تسد  ریسا و  نز  نیا  لباقم  رد  دوخ - 

تالکشم بئاصم و  لباقم  رد  ریظن  یب  لّمحت  یگداتسیا و  میظع و  ربص  - 10-2-2-1-2

نب نیـسح  دنا : هدـش  دیهـش  دـنا و  هتفر  هاگنابرق  هب  هک  دـید  دوخ  مشچ  لباقم  رد  ار  نازیزع  همه  نیا  يربک  بنیز  اروشاع  زور  رد 
رگید دـید ، ار  شدوخ  نادـنزرف  دـید ، ار  مساـق  دـید ، ار  ربـکا  یلع  دـید ، ار  ساـبع  دـید ، ار  ءادهّـشلادّیس -  مالـسلا - ) هیلع   ) یلع

نانز ار ، ناکدوک  ظفح  تیلوئسم  ار ، مارتحا  کته  ار ، نمـشد  مجاهت  دید : ار  اه  تنحم  همه  نآ  تداهـش ، زا  دعب  .دید  ار  ناردارب 
هب بنیز  بئاـصم ، نیا  همه ي  لـباقم  رد  اـّما  ینامـسج ؟ بئاـصم  اـب  درک  هسیاـقم  دوـش  یم  رگم  ار  اـه  تبیـصم  نـیا  تـمظع  .ار 
ام زا  اراگدرورپ ! درک : ضرع  اروشاع  زور  رد  .هدـب  تاـجن  ار  نم  اراـگدرورپ ! تفگن  ینَِّجن ؛» ِّبَر  : » درکن ضرع  ملاـع  راـگدرورپ 

! اراگدرورپ دنک : یم  ضرع  ملاع ، راگدرورپ  تمـس  هب  لد  مشچ ؛ لباقم  رد  تسد ، لباقم  رد  شردارب  هراپ ي  هراپ  ندب  .نک  لوبق 
رد تبیصم  همه  نیا  ًالیمَج .» ّاِلا  ُتیأَر  ام  : » دیامرف یم  يدید ؟ هنوگچ  هک  دوش  یم  لاؤس  وا  زا  یتقو  .نک  لوبق  ام  زا  ار  ینابرق  نیا 

دینیبب .تسوا  هملک ي  يالعا  هار  رد  تسوا ، هار  رد  نوچ  تسوا ، يارب  نوچ  تسادخ ، يوس  زا  نوچ  تسابیز ؛ يربک  بنیز  مشچ 
بانج زا  میرک  نآرق  هک  یماقم  نآ  اب  تسا  توافتم  ردقچ  تقیقح ، قح و  هب  تبسن  یگدادلد  نینچ  يربص ، نینچ  ماقم  ماقم ، نیا 
زورما بنیز  راک  بنیز و  مان  اذـل  .تسا  روج  نیا  ادـخ  يارب  راک  .دـهد  یم  ناشن  ار  بنیز  ماقم  تمظع  نیا ، .دـنک  یم  لقن  هیـسآ 

تسوگلا
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، تسا هدش  یکتم  ادخ ، ناگدنب  هلیـسو ي  هب  هار  نیا  ندومیپ  همادا ي  ادـخ ، هار  ياقب  مالـسا ، نید  ياقب  .تسا  راگدـنام  ایند  رد  و 
نآ میظع ، ربص  نآ  ینعی  .درک  يربک  بنیز  هک  يراک  درک و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  هک  يراک  زا  تسا  هتفرگ  ورین  ددم و 

.تسا جئار  ياه  شزرا  ایند ، رد  ینید  ياه  شزرا  دینیب  یم  امش  زورما  هک  دش  بجوم  تالکشم  بئاصم و  لمحت  نآ  یگداتـسیا ،
هتـساخرب نید  زا  هک  تسا  ییاه  شزرا  تسا ، يرـشب  نادـجو  اب  قبطنم  نوگانوگ ، بتاکم  رد  هک  یناسنا  ياـه  شزرا  نیا  همه ي 

(1) .تسا نیا  شتیصاخ  ادخ  يارب  راک  .تسا  هداد  میلعت  نید  ار  اه  نیا  تسا ؛

نشور حیرص و  نابز  تفرعم و  نامیا و  اب  هنانز  هفطاع ي  ندرک  هارمه  - 11-2-2-1-2

لباقم رد  ار  نآ  نانز ، تیبرت  يارب  مالسا  هک  ییوگلا  ینعی  تسا ؛ ناملسم  نز  زا  لماک  هنومن ي  کی  اهیلع ) هللا  مالس  ) يربک بنیز 
کی بلق  تناتم  رارقتـسا و  تمظع و  اب  تسا  هدرک  هارمه  ار  هناـنز  هفطاـع ي  روش  يربک  بنیز  ...تسا  هداد  رارق  اـیند  مدرم  مشچ 

ناگدنونش دوارت و  یم  نوریب  وا  لد  نابز و  زا  هک  یتفرعم  لالز  و  هللا ، لیبس  یف  دهاجم  کی  نشور  حیرـص و  نابز  و  نمؤم ، ناسنا 
(2) .دنک یم  توهبم  ار  نارضاح  و 

( اهیلع هللا  مالس  ) يربک هنیکس  ترضح  - 3-1-2

وگلا ياه  یگژیو  - 1-3-1-2

شناد تفرعم و  لعشم  - 1-1-3-1-2

هک یناسک  تسا -  بنیز  درگاش  هدازردارب و  ماما و  رتخد  و  دیا ، هدینش  البرک  رد  ار  شمـسا  امـش  هک  یی  « يربک هنیکـس ي   » نامه
هک یناسک  .تسا  زورما  ات  مالـسا  خـیرات  همه ي  رد  یبرع  تفرعم  ياه  لعـشم  زا  یکی  وا  دـننک -  هاگن  دـنا ، باتک  قیقحت و  لـها 

تفرعم و لعشم  کی  مالسلااهیلع ) ) هنیکس هک  دننک  یم  فارتعا  دنرادن ، دنتشادن و  لوبق  ار  هنیکـس  ردپ  بنیز و  ردپ  بنیز و  یّتح 
(3) .تسا شناد 
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.1384-03-25 مدرم فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب  - . 2
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( اهیلع هللا  مالس  ) میرم ترضح  - 4-1-2

وگلا تّیمها  هاگیاج و  - 1-4-1-2

نانمؤم يارب  ینآرق  لَثَم  هنومن و  - 1-1-4-1-2

ِْنبا ِّبَر  َْتلاق  ْذإ  َنْوَعِْرف  َهَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  اًلَثَم  هللا  َبَرَـض  َو  : » دـنک یم  رکذ  نانمؤم  هنومن ي  ناونع  هب  ار  نز  ود  لاعتم  يادـخ  زاب 
(2) .میرم ترضح  يرگید ، نوعرف و  نز  یکی  »(1) ؛ ِهلَمَع َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ینَِّجن  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  اًْتَیب  َكَْدنِع  یل 

اه ناـسنا  همه ي  عوـمجم  زا  ار  ناـسنا  ود  دـهاوخ  یم  لاـعتم  يادـخ  یتـقو  ...تسا  نارمع  ِرتـخد  یـسیع و  رداـم  میرم  رگید ، ِنز 
.ار نز  کی  درم و  کی  هن  ار و  درم  ود  هن  دنک ؛ یم  باختنا  ار  نز  ود  دنک ، یفرعم  ار  اه  نآ  هنومن ، لثم و  ناونع  هب  دنک و  باختنا 

(3) .تسا ییاه  زار  راک ، نیا  رد 

وگلا ياه  یگژیو  - 2-4-1-2

اوران ياه  تمهت  لباقم  رد  یگداتسیا  - 1-2-4-1-2

رکذ نانز  نایم  زا  دنک ؛ یمن  رکذ  نادرم  نایم  زا  ار  نآ  دنک ، رکذ  نامیا  اب  ياهناسنا  يارب  يا  هنومن  دـهاوخ  یم  یتقو  میرک ، نآرق 
ياـهناسنا زا  هنومن  ود  ناوـنع  هب  ار  نز  ود  اـج ، نیا  رد  لاـعتم  يادـخ  . (4)« َنْوَعِْرف َهَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  اًـلَثَم  هللا  َبَرَـض  َو  : » دـنک یم 

یم یتـقو  لاـعتم  يادـخ  يونعم ، لـماکت  تیناـسنا و  هنحـص ي  رد  ینعی  .دـنک  یم  رکذ  هتـسجرب -  ناـنز  زا  هن  نمؤم -  هتـسجرب و 
ود زا  نخـس  هکلب  دنک ؛ یمن  ینید  یملع و  ياهتیـصخش  گرزب و  نادرم  ناربمایپ و  زا  نخـس  دنک ، نایب  يزاتمم  هنومن ي  دـهاوخ 

میرم رگید ، ِنز  . (5)« ِهَّنَْجلا ِیف  اًْتَیب  َكَدـْنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاـق  ْذإ   » .تسا نوعرف  نز  نز ، ود  نآ  زا  یکی  هک  دروآ  یم  ناـیم  هب  نز 
همه هدولآ ي  نظ  ءوس  هاگن  تّمهت و  لـباقم  رد  هک  تسا  ناوج  ینز  میرم ، نارمِع .» هنبا  میرم   » .تسا نارمع  ِرتخد  یـسیع و  رداـم 

مدرم ي 

ص:130
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هیآ ي 11. میرحت ، هروس ي  - . 4

.نامه - . 5

یقیقح تیوه  یبایزاب  www.Ghaemiyeh.comنز و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 344زکرم  هحفص 158 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_130_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_130_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_130_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_130_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_130_5
http://www.ghaemiyeh.com


وا كاپ  ناماد  رد  دوخ  هلماک ي  تردـق  اـب  لاـعتم  يادـخ  هک  ار  حور  هللا و  ßáãÉ دتـسیا و یم  هوک  لـثم  دوـخ ، هقطنم ي  رهش و 
ار ایند  نز ، ود  نیا  .دنکفا  یم  نامز  نآ  کیرات  يایند  رب  ار  دوخ  دـنزرف  ینکفارون  لثم  دریگ و  یم  تسد  يور  رب  تسا ، هتـشاذگ 

نیرخآ نیلّوا و  زا  اه ، ناسنا  همه ي  هک  یعیـسو  رـشحم  میظع و  نادیم  رد  هک  تسا  نآ  هدـنهد ي  ناشن  نیا ، .دـننک  یم  ناراب  رون 
نآ هنومن ، لثم و  ناونع  هب  دنک و  باختنا  اه  ناسنا  همه ي  عومجم  زا  ار  ناسنا  ود  دهاوخ  یم  لاعتم  يادخ  یتقو  دـنا ؛ هدـش  عمج 

(1) .تسا ییاه  زار  راک ، نیا  رد  .ار  نز  کی  درم و  کی  هن  ار و  درم  ود  هن  دنک ؛ یم  باختنا  ار  نز  ود  دنک ، یفرعم  ار  اه 

ینمادکاپ تّفع و  ظفح  - 2-2-4-1-2

مه میرم  ترـضح  دروم  رد  ...تسا  هداوناـخ  هب  طوبرم  مه  (س )) هیـسآ ترـضح  و  (س ) میرم ترـضح  ) رگید نز  ود  نآ  عوـضوم 
تـسا نیا  هدـنهد ي  ناشن  نیا  .درک  ظفح  ار  دوخ  تّفع  درک ، ظفح  ار  دوخ  سومان  »(2) ؛ اهَجْرَف ْتَنَصْحَأ  یتَّلا  : » تسا روج  نیمه 
سومان تّفع و  هدننکدیدهت ي  تسا  هتسناوت  یم  هک  هتـشاد  دوجو  یلماوع  اهیلع ) هللا  مالـس   ) میرم ترـضح  یگدنز  طیحم  رد  هک 

(3) .دنک هزرابم  هتسناوت  وا  دشاب و  فیفع  نز  کی 

ِْنبا ِّبَر  َْتلاق  ْذإ  َنْوَعِْرف  َهَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  اًلَثَم  هللا  َبَرَـض  َو  : » دـنک یم  رکذ  نانمؤم  هنومن ي  ناونع  هب  ار  نز  ود  لاعتم  يادـخ  زاب 
میرم و  : » مه میرم  ترضح  ...میرم  ترضح  يرگید ، نوعرف و  نز  یکی  »(4) ؛ ِهلَمَع َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ینَِّجن  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  اًْتَیب  َكَْدنِع  یل 

یناسنا ياه  شزرا  اه  نیا  تشاد ؛ هگن  هزیکاـپ  كاـپ و  ار  دوخ  نماد  اـنحور ؛» نم  اـهیف  اـنخفنف  اـهجرف  تنـصحا  یتلا  نارمع  تنبا 
(5) .تسا
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نوعرف رسمه  هیسآ  - 5-1-2

وگلا تّیمها  هاگیاج و  - 1-5-1-2

نانمؤم يارب  ینآرق  لثم  هنومن و  - 1-1-5-1-2

(1) .ایند رخآ  ات  نامز  لوط  رد  نز  درم و  يارب  تسا ، هدش  هتخانش  نامیا  هنومن ي  نوعرف  نز  میرک ، نآرق  رد 

ینعی .دنک  یم  رکذ  هتـسجرب -  نانز  زا  هن  نمؤم -  هتـسجرب و  ياه  ناسنا  زا  هنومن  ود  ناونع  هب  ار  نز  ود  اج ، نیا  رد  لاعتم  يادـخ 
نادرم ناربمایپ و  زا  نخـس  دـنک ، نایب  يزاتمم  هنومن ي  دـهاوخ  یم  یتقو  لاعتم  يادـخ  يونعم ، لـماکت  تیناـسنا و  هنحـص ي  رد 

نوـعرف نز  نز ، ود  نآ  زا  یکی  هک  دروآ  یم  ناـیم  هـب  نز  ود  زا  نخـس  هـکلب  دـنک ؛ یمن  ینید  یملع و  ياـه  تیـصخش  گرزب و 
(2) .تسا

اه یگژیو  - 2-5-1-2

نوعرف ياه  یهارمگ  ربارب  رد  ندشن  میلست  یبلط و  لالقتسا  هّیحور ي  ظفح  اب  قح  هار  باختنا  - 1-2-5-1-2

ینعی .دنک  یم  رکذ  هتـسجرب -  نانز  زا  هن  نمؤم -  هتـسجرب و  ياه  ناسنا  زا  هنومن  ود  ناونع  هب  ار  نز  ود  اج ، نیا  رد  لاعتم  يادـخ 
نادرم ناربمایپ و  زا  نخـس  دـنک ، نایب  يزاتمم  هنومن ي  دـهاوخ  یم  یتقو  لاعتم  يادـخ  يونعم ، لـماکت  تیناـسنا و  هنحـص ي  رد 

نوـعرف نز  نز ، ود  نآ  زا  یکی  هک  دروآ  یم  ناـیم  هـب  نز  ود  زا  نخـس  هـکلب  دـنک ؛ یمن  ینید  یملع و  ياـه  تیـصخش  گرزب و 
ریز هک  لماک  لالقتسا  اب  ینز  شرهوش ، یتوغاط  تردق  اب  هزرابم  ماقم  رد  ینز  هنجلا ؛» یف  ًاتیب  كدنع  یل  نبا  بر  تلاق  ذأ   » .تسا
هار دـناوت  یمن  رهوش  هک  تساج  نیا  نز ، نیا  تمظع  .دور  یمن  دوخ  مان  نوعرف  تفـص و  نوعرف  دـنمتردق و  زواجتم و  رهوش  راب 

، درم اه  نویلیم  .دشاب  تیصخش  نآ  اب  تردق و  نآ  اب  نوعرف  ّدح  رد  یصخش  رهوش ، نآ  هچرگا  دنک ؛ لیمحت  وا  رب  ار  یهارمگ 
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نامیا ادخ  هب  تسا ، دازآ  تسین ؛ وا  هدارا ي  موکحم  هناخ  رد  درم ، نیا  دوخ  رسمه  اّما  دنیوا ؛ هدارا ي  موکحم  نوعرف و  تسد  ریز 
ناـسنا کـی  دوجوم و  کـی  ناوـنع  هب  اذـل  .دـنک  یم  باـختنا  ار  قـح  هار  ادـخ و  هار  دـیوگ و  یم  كرت  ار  نوـعرف  هار  دروآ ، یم 

(1) .دوش یم  باختنا  رشب  عون  ینب  همه ي  نایم  زا  هکلب  نانز ، نایم  زا  طقف  هن  هتسجرب ،

ادخ هب  نامیا  هار  رد  يرهاظ  تّزع  هافر و  زا  يرادروخرب  نیع  رد  يویند  ياه  هتساوخ  تالّمجت و  نداهن  رانک  - 2-2-5-1-2

ِْنبا ِّبَر  َْتلاق  ْذإ  َنْوَعِْرف  َهَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  اًلَثَم  هللا  َبَرَـض  َو  : » دـنک یم  رکذ  نانمؤم  هنومن ي  ناونع  هب  ار  نز  ود  لاعتم  يادـخ  زاب 
نآ نارمع .» تنبا  میرم  و  : » میرم ترـضح  يرگید ، نوـعرف و  نز  یکی  »(2) ؛ ِهلَمَع َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ینَِّجن  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  اًْـتَیب  َكَدـْنِع  یل 

ردام و ردپ و  دبال  تسا و  نوعرف  نز  هک  یـسک  ینوعرف ، طاسب  رد  هتفای  شرورپ  نز  درکن ؛ بوذجم  ار  وا  ینوعرف  رـصق  لوا ، نز 
یسوم نامیا  اّما  درک ؛ یم  یگدنز  دوب و  يرهاظ  تّزع  هافر و  تمعن و  تحار و  تیاهن  رد  دندوب ، تیغاوط  نیمه  زا  مه  شنادناخ 

راـنک ار  هاـفر  تـحار و  نآ  هـمه ي  تخانـش ، ار  هار  دروآ و  ناـمیا  یتـقو  .دروآ  ناـمیا  یـسوم  هـب  درک ؛ فّرــصت  دُرب و  ار  وا  لد 
یتشهب هناخ ي  نم  هَّنَجلا ؛» یف  ًاتَیب  َكَدنِع  یل  ِنبا  ِّبَر  : » تفگ تشادن ؛ یی  هبذاج  وا  لباقم  رد  تمظعاب  رصق  نآ  رگید  تشاذگ و 

(3) .تسا یناسنا  ياه  شزرا  اه  نیا  ...درادن  یشزرا  ایند  یگدنز  مهد ؛ یم  حیجرت  ار 

یهلا يا  یبن  هدنهد  شرورپ  - 3-2-5-1-2

شزرا تسا ، نوعرف  نز  هک  یلّوا  تسا ؛ هداوناخ  هب  طوبرم  مه  (س )) میرم ترضح  (س)و  هیسآ ترضح  ) رگید نز  ود  نآ  عوضوم 
یم نامیا  وا  هب  دـهد و  یم  شرورپ  دوخ  شوغآ  رد  ار  هللا  میلک  ياسوم  کـی  ار ، مزعلاولوا  ربمغیپ  کـی  هک  تسا  نیا  وا  ّتیمها  و 

هلئسم ي هلئسم ، .دریگ  یم  ماقتنا  وا  زا  نوعرف  اذل  دنک ؛ یم  کمک  وا  هب  دروآ و 
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(1) .هدرک تیبرت  ار  ییاسوم  کی  هک  تسا ، هدرک  وا  هک  يراک  میظع  عاعش  ریثأت و  نیا  اب  تسا  هداوناخ  نورد 

نوعرف نز  یکی  َنْوَعِْرف ؛» َهَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  اًلَثَم  هللا  َبَرَض  َو  : » دنک یم  رکذ  نانمؤم  هنومن ي  ناونع  هب  ار  نز  ود  لاعتم  يادخ  زاب  »
«. نارمع تنبا  میرم  و  « ؛ يربک میرم  ترضح  مه  یکی  دروآ ، یم  لاثم  نامیا  لماک  هنومن ي  ناونع  هب  ار 

دینک هسیاقم  تقو  نآ  .ایند  رخآ  ات  نامز  لوط  رد  نز  درم و  يارب  تسا ، هدـش  هتخانـش  ناـمیا  هنومن ي  نوعرف  نز  میرک ، نآرق  رد 
راـشف ریز  رد  یتـقو  درک ، یم  هضرع  یـسوم  هک  دوب  هدـش  یتیادـه  نآ  هتـسبلد ي  دوب و  هدروآ  ناـمیا  یـسوم  هب  هک  ار  نوعرف  نز 

وا وا ، ینامسج  هجنکـش ي  تفر ، ایند  زا  تایاور -  خیراوت و  لقن  قبط  مه -  هجنکـش  نامه  اب  هک  تفرگ ، رارق  ینوعرف  هجنکش ي 
هک درک  تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  »(2) ؛ ِهلَمَع َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ینَِّجن  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  اًْتَیب  َكَدـْنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاق  ْذإ  : » دروآ ناغف  هب  ار 

نوعرف نم  ینجن  و   » .دورب ایند  زا  هک  تساوخ  یم  درک ؛ یم  گرم  بلط  عقاو ، رد  .نک  انب  يا  هناخ  تشهب  رد  نم  يارب  اراگدرورپ !
(3) .هدب تاجن  نوعرف  هدننک ي  هارمگ  لمع  نوعرف و  تسد  زا  ار  نم  هلمع ؛» و 

وا يرای  هنامز و  ربمایپ  هب  نامیا  - 4-2-5-1-2

ربـمغیپ کـی  هک  تسا  نیا  وا  ّتیمها  شزرا و  تسا ، نوعرف  نز  هک  یلّوا  تسا ؛ هداوناـخ  هب  طوـبرم  مه  رگید  نز  ود  نآ  عوـضوم 
اذـل دـنک ؛ یم  کـمک  وا  هب  دروآ و  یم  ناـمیا  وا  هب  دـهد و  یم  شرورپ  دوخ  شوغآ  رد  ار  هللا  میلک  ياـسوم  کـی  ار ، مزعلاوـلوا 
کی هک  تسا ، هدرک  وا  هک  يراک  میظع  عاعـش  ریثأت و  نیا  اب  تسا  هداوناخ  نورد  هلئـسم ي  هلئـسم ، .دریگ  یم  ماـقتنا  وا  زا  نوعرف 

(4) .هدرک تیبرت  ار  ییاسوم 
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اه نآ  ياه  یگژیو  طحنم و  ياهوگلا  مود : لصف 

نآرق رد  طحنم  ياهوگلا  تخانش  - 1-2-2

َنیذَِّلل اًلَثَم  هللا  َبَرَـض   » .ملاع نادـَب  يوگلا  ود  ملاع ، ناـکین  يوگلا  ود  دـنیوگلا ؛ نز  راـهچ  نیا  هک  هدروآ  مسا  ار  نز  راـهچ  نآرق 
(2) .طول نز  حون و  نز  »(1) ؛ ٍطُول َهَأَْرما  ٍحُون َو  َهَأَْرما  اوُرَفَک 

زاب ٍطُول .» َهَأَْرما  ٍحُون َو  َهَأَْرما  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  اًلَثَم  هللا  َبَرَض  : » دیامرف یم  دنزب ، لاثم  ار  اه  ناسنا  نیرتدب  لاعتم  يادخ  هک  نیا  يارب  زاب 
نآ نآرق  اّما  دندوب ، اهدب  دندوب ، رافک  همه  نیا  طول ، نامز  حون و  نامز  .دـندوب  اه  ناسنا  نیرتدـب  هک  دـنز  یم  لاثم  ار  نز  ود  مه 

(3) .دنز یم  لاثم  ار  طول  نز  حون و  نز  دنز ؛ یمن  لاثم  ار  اه 

ٍحُون َو َهَأَْرما  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  اًلَثَم  هللا  َبَرَـض   » .دنز یم  لاثم  ار  نز  ود  مه  رفک  هنومن ي  ناونع  هب  میرک , نآرق  رد  دـینک ؛ هظحالم  امش 
نیا هک  انِدابِع ؛» ْنِم  ِْنیَْدبَع  َتْحَت  اتَناک  ٍطُول  َهَأَْرما 

ص:135
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مه دروآ ؛ یم  لاثم  نانز  زا  دروآ ؛ یمن  لاثم  نادرم  زا  هنومن ، ناونع  هب  ینعی  .دـنرفک  هنومن ي  هک  ینانز  هب  تسا  طوبرم  لاـثم ، ود 
.نامیا (1) باب  رد  مه  رفک ، باب  رد 

طحنم ياهوگلا  ياه  یگژیو  - 2-2-2

طلغ تهج  رد  تکرح  يراتفر و  جک  - 1-2-2-2

رد ار  لاثم  دنز ، یم  لاثم  دب  ياه  ناسنا  هنومن ي  بوخ و  ياه  ناسنا  هنومن ي  هب  عجار  هک  یتقو  نآ  میرک ، نآرق  رد  لاعتم  يادخ 
اًلَثَم هللا  َبَرَض  َو  : » دنز یم  لاثم  ار  طول  حون و  رسمه  رگید ، دروم  رد  نوعرف و  نز  دروم  کی  .دنک  یم  باختنا  نز  زا  دروم  ود  ره 
یم تکرح  طلغ  تهج  رد  هک  یناسنا  راتفر و  جـک  راس و  نوگن  دـب و  ناسنا  دروم  رد  مه  لباقم  رد   (2)« َنْوَعِْرف َهَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل 

(3) .دنز یم  لاثم  طول  حون و  نز  هب  دنک ،

يداقتعا تنایخ  دنوادخ و  ياه  تمعن  نارفک  - 2-2-2-2

ياج هب  دنک ، یفرعم  ار  ادخ -  تمعن  هدننک ي  نارفک  زیمآرفک و  دوجو  هنومن ي  راّفک -  دهاوخ  یم  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  یتقو 
همه ي زاب و  اه  نیا  يور  هب  یهلا  تمحر  ياهرد  هک  طول ، نز  حون و  نز  دـنز ؛ یم  لاثم  ار  نز  ود  رگید ، دارفا  دورمن و  نوعرف و 

هناخ رد  هک  دندوب  اه  نیا  نارهوش  طول ، حون و  لثم  يربمغیپ  مه  نآ  ربمغیپ ، ود  دوب و  هدامآ  اه  نیا  تعفر  جورع و  يارب  تاناکما 
هب اـمهاتناخف ؛»  » دنتـسنادن و ار  اـه  تمعن  نیا  ردـق  نز  ود  نـیا  اـّما  دوـب ؛ ماـمت  اـه  نآ  رب  تـجح  دـندرک و  یم  یگدـنز  اـه  نآ  ي 
جک ار  هار  تسا ؛ یکلـسَم  تنایخ  تسا ؛ يداقتعا  تنایخ  تسین ؛ یـسنج  تنایخ  اموزل  تنایخ ، نیا  .دندرک  تنایخ  ناش  ياهرهوش 

(4) .دندرک

رسمه هب  تنایخ  - 3-2-2-2

نیدبع تحت  اتناک  : » دیامرف یم  طول - » هأرما  حون و  هأرما   - » دب نز  ود  نآ  دروم  رد 

ص:136

ناریا 1388-11-19. یمالسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  لنسرپ  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب  - . 1
هیآ ي 10. میرحت ، هروس ي  - . 2

روشک 1368-10-26. رسارس  کشزپ  ناوناب  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 3
.1383-05-17 س )  ) همطاف ترضح  دالیم  تبسانم  هب  ناحاّدم  رادید  رد  تانایب  - . 4
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(1) .دندرک تنایخ  دندوب -  ماقم  یلاع  نأش و  یلاع  ربمغیپ  ود  هک  ناشنارسمه -  هب  نز  ود  نیا  امهاتناخف ؛» نیحلاص  اندابع  نم 

ص:137

خیراترد 1390-3-1. هبخن  ناوناب  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
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يدرف دعُب  رد  نز  فیاظو  موس : لصف 

دوصقم هب  ِندیسر  تسرد و  هار  ندومیپ  يارب  يراکزیهرپ  اوقت و  بسک  - 1-3-2

یطیحم رد  هک  یناسنا  ره  ات  هناخ ، يونابدک  مناخ  کی  ات  تسا ، ندناوخ  سرد  لیـصحت و  لوغـشم  هک  ناوجون  كدوک و  کی  زا 
(1) .دنسرب دوصقم  هب  دنورب و  تسرد  ار  هار  دنناوتب  ات  دنشاب ، هتشاد  اوقت  دیاب  اه  نیا  زا  مادک  ره  دراد ، لاغتشا  يراک  هب  لغش و  هب 

یگدنز رد  نآرق  مّسجت  نآرق و  اب  ندش  نیجَع  - 2-3-2

نیا میراد  یمالسا  يروهمج  رد  ام  .تفرگ  هلـصاف  نآرق  اب  ام  هعماج ي  يدامتم  ياه  لاس  هک  مینک  فارتعا  دیاب  ام  نآرق ، باب  رد 
ياه تیمکاح  نارود  رد  .هدوب  دایز  یلیخ  یگدـنام  بقع  نیا  اّما  مینک ، یم  ناربج  ار  اـه  یگدـنام  بقع  مینک ؛ یم  مک  ار  هلـصاف 

ًافاصنا ًاّقح و  نیا ، يارب  مینکب و  ناربج  ار  نیا  میهاوخ  یم  الاح  ام  ...تشادـن  روضح  هعماج  رد  یمـسر  تروص  هب  نآرق  توغاط ،
.تسا هار  زاغآ  تسا ؛ راک  زاغآ  نیا  نکل  مینک ؛ یم  هدـهاشم  میراد  مه  ار  شا  هجیتن  هک  هتفرگ ، ماجنا  بالقنا  لّوا  زا  يدایز  راـک 

شا ینآرق  تامولعم  ناسنا  یهاگ  .تسین  تامولعم  طقف  یگدـنز ؛ يارب  تسا  یمیهاـفم  ینآرق  میهاـفم  دـش ؛ نیجع  دـیاب  نآرق  اـب 
چیه وا  یگدنز  رد  نآرق  زا  اّما  تسا ، بوخ 

ص:139

نارهت 1369-11-19. هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  تانایب  - . 1
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ادیپ مسجت  ام  یگدنز  رد  نآرق  هک  دشاب  نیا  نامشالت  دیاب  ام  .دنتفگ  دندرک ، هراشا  اج  نیا  رد  مه  اه  مناخ  زا  یضعب  تسین ! يرثا 
دنتفگ باوج  رد  ناشیا  دندیـسرپ ، ربمغیپ  قالخا  هرابرد ي  یتقو  مرکا  ربمغیپ  همّرکم ي  تاـجوز  زا  یکی  زا  هک  روط  ناـمه  .دـنک 

(2) .دوب مّسجم  نآرق  ینعی  دوب ؛ نآرق  وا  قالخا  »(1) ؛ نآرقلا ُهُقلُخ  ناک  : » هک

هنانز تایصوصخو  تّیوه  ظفح  نیع  رد  یعامتجا  یسایس و  ياه  هصرعو  يونعم  ياه  شزرا  نادیم  رد  يورشیپ  - 3-3-2

تسا ترطف  تعیبط و  هک  دنک -  یم  ظفح  ار  دوخ  هنانز ي  تیصوصخ  ّتیوه و  هک  نیا  نیع  رد  نز  هک  تسا  نیا  یمالسا  ّتیوه 
، ار ّتبحم  رهم و  نآ  ار ، ناـشوج  فطاوع  ار ، قیقر  تاـساسحا  نآ  ینعی  تسا -  شزرا  سنج  نآ  تایـصوصخ  یـسنج  ره  يارب  و 

لثم يونعم -  ياه  شزرا  نادیم  رد  دیاب  مه  لاح ، نیعرد  دنک ، یم  ظفح  دوخ  يارب  ار  هنانز  یگدنشخرد  افص و  نآ  ار ، ّتقر  نآ 
لئاـسم هصرع ي  رد  مه  دـنک ، يورـشیپ  ناـفرع -  ياـه  يداو  ریـس  یهلا و  تفرعم  لـثم  ادـخ ، هب  بّرقت  لـثم  تداـبع ، لـثم  مـلع ،

روشک تخانش  یسایس ، شوه  كرد و  یسایس و  تساوخ  یسایس و  روضح  تمواقم و  ربص و  یگداتـسیا و  یـسایس و  یعامتجا و 
ياه ّتلم  یمالـسا و  ياهروشک  هب  طوبرم  یمالـسا  فادها  گرزب و  یلم و  ياه  فدـه  تخانـش  دوخ ، هدـنیآ ي  تخانـش  دوخ ،

هنیمز ي رد  مه  و  دنک ، تفرشیپ  زور  هبزور  دیاب  نمشد  ياه  شور  تخانش  نمشد ، تخانش  نمشد ، ياه  هئطوت  تخانش  یمالسا ،
(3) .دشاب هتشاد  تفرشیپ  دیاب  هداوناخ  لخاد  رد  تنوکس  شمارآ و  طیحم  فاصنا و  لدع و  داجیا 

ندوب نز  تمظع  كرد  دوخ و  شقن  نتفای  - 4-3-2

كرد هنانمؤم ، هناناملـسم و  تّزع  اـب  هناـنز  فاـفع  اـیح و  بجح و  نتخیمآ  رد  ار  ندوب  نز  تمظع  .دـینک  ادـیپ  ار  ناـتدوخ  شقن 
(4) .تسا روج  نیا  ام  ناملسم  نز  .دینک 

ص:140

(. هیمالسا . ) ص 124 ج 1 ، يدابآزوریف ، یضترمدیس  هتسلا ، حاحصلا  نم  هسمخلا  لیاضف  - . 1
روشک 1388-07-28. هوژپ  نآرق  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  - . 2

ناوناب 1379-06-30. زا  يریثک  هورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 3
.1389-02-01 (س ) يربک بنیز  ترضح  دالیم  زورلاس  تبسانم  هب  روشک  هنومن  ناراتسرپ  زا  يریثک  هورگ  رادید  رد  تانایب  - . 4
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فراعم تامولعم و  بسک  یهاگآ و  هعلاطم ، ملع ، تفرعم ، تمس  هب  تکرح  هلأسم ي  هب  نداد  تّیمها  - 5-3-2

یتسیاب یقالخا ، يونعم و  ظاحل  زا  نانز  دشر  رکف  ًالّوا  منک : یم  ضرع  دـشاب ، هّجوت  دروم  دـیاب  هک  ار  یـساسا  هتکن ي  دـنچ  لاح 
هب تامولعم ، هب  فراعم ، هب  اه  نآ  ِدوخ  .دنـشیدنیب  هلأسم  نیا  هب  رت  شیب  دیاب  ناوناب  ِدوخ  .دشاب  نانز  ِدوخ  نایم  رد  جـیار  رکف  کی 

تامولعم و بسک  یهاگآ ، هعلاـطم ، ملع ، تفرعم ، تمـس  هب  نز  هک  هلأـسم  نیا  ...دـننک  ور  یگدـنز  یـساسا  لـئاسم  هب  هعلاـطم و 
(1) .دنهدب ّتیمها  نآ  هب  دوش و  هتفرگ  يّدج  یلیخ  ناوناب  ِدوخ  نایم  رد  دیاب  دنک ، تکرح  فراعم 

فلتخم ياه  هتشر  رد  صصخت  ملع و  بسک  - 6-3-2

هضیرف نیا ، .دننک  لابند  ار  ...و  باصعا  یلخاد و  بلق و  لثم  یکـشزپ -  یـصّصخت  ياه  هتـشر  ماسقا  عاونا و  هک  دنفّظوم  اه  مناخ 
يارب هک  مولع  فلتخم  ياه  هتـشر  شزومآ  ام ، هعماج ي  رد  هچ  رگا  تساهدرم ؛ زا  رت  شیب  اـه ، نز  يارب  فیلکت  نیا  زورما  .تسا 
بـسک هک  تسا  ییاه  زور  نآ  زا  زورما  ًاتقیقح  دنناوتب ، هک  یناسک  نآ  .تسا  هضیرف  همه  يارب  دـشاب ، یم  مزال  هعماج  نیا  نتخاس 

(2) .تسا مه  یعامتجا  هضیرف ي  هک  نیا  رب  هوالع  تسا ؛ یعرش  هضیرف ي  ملع 

اه نآ  رگ  ناریو  ياه  تسایس  ربارب  رد  ندشن  میلستو  یبرغ  رگ  هابت  گنهرف  زا  ندش  اهر  يارب  تدهاجم  - 7-3-2

زین و  نآ -  رارمتـسا  رد  هچ  شیادـیپ و  رد  هچ  بالقنا -  رد  ار  نز  شقن  هّرـس ) سّدـق  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  بـالقنا  گرزب  مّلعم 
نیا تسا و  نیمه  مه  قح  تشاد و  یم  گرزب  یـسب  نآ ، یبـالقنا  یمالـسا و  غولب  یمالـسا و  هعماـج ي  لـماکت  رد  ار  وا  هاـگیاج 

گنهرف هداهن ي  هار  رد  هتخادرپ و  ياه  ماد  زا  ندـش  اهر  يارب  دوخ  تدـهاجم  هب  ناملـسم ، نز  یناریا و  نز  هک  تسا  نآ  مزلتـسم 
خسار يا  هدارا  اب  برغ ، رگ  هابت 

ص:141

.1376-07-30 رثوک دالیم  نشج  تبسانم  هب  يدازآ  هاگشزرو  رد  ناوناب  گرزب  شیامه  رد  تانایب  - . 1
روشک 1368-10-26. رسارس  کشزپ  ناوناب  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2
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، دـنا هتـساوخ  راـبتراسا  رگ و  ناریو  ياـه  تسایـس  دربـشیپ  يارب  يرازبا  ار  نز  هک  ناـنآ  ياوـغا  میلـست  ور  چـیه  هـب  دـهد و  هـمادا 
(1) .دوشن

يونعم يزاسدوخ  - 8-3-2

 - هزرابم داهج و  نادیم  رد  دنک ؛ شالت  یقالخا  يونعم و  يزاسدوخ  هار  رد  دنک ؛ شالت  ملع  یگنازرف و  هار  رد  دـیاب  ناملـسم  نز 
تمـصع و تّفع و  دـشاب ؛ انتعا  یب  شزرا ، مک  تالّمجت  ایند و  فراخز  هب  تبـسن  دـشاب ؛ مدقـشیپ  يا -  هزرابم  داهج و  عون  ره  زا 

(2) .دنک عفد  دوخ  يدوخ  هب  ار  هناگیب  هزره ي  رظن  مشچ و  هک  دشاب  يّدح  رد  شتراهط 

مرحمان لباقم  رد  عوضخ  مدع  رّبکت و  - 9-3-2

الَف  » .دـشاب ربکتم  مرحمان  درم  لباقم  رد  دـیاب  نز  مرحمان ! نادرم  لباقم  رد  ناـنز  زا  رگم  تسا ، مومذـم  اـه  ناـسنا  همه ي  زا  ّربکت 
ار نیا  مالـسا  .تسا  نز  تمارک  ظفح  يارب  نیا ، .دشاب  هتـشاد  عوضخ  تلاح  دیابن  درم  لباقم  ندز  فرح  رد  »(3) ؛ لوَقلِاب َنعَضخَت 

(4) .تسا ناملسم  نز  يوگلا  نیا  دهاوخ و  یم 

یمالسا گنهرف  مکحتسم  راصحزا  تظفاحمو  ندشن  نارگید  تسد  هبعلم ي  یسنجو  یناوهش  لئاسم  رد  - 10-3-2

راصح نیا  زا  دیراد  هک  دیتسه  امـش  .دیتسه  برغ  يایند  یلهاج  عضو  لباقم  رد  یمالـسا  ياه  شزرا  نابرگنـس  نانز ، امـش  زورما 
ادیپ یمالـسا  شرورپ  دـیاب  نز  زیچ ، همه  رد  تسایـس و  رد  گنهرف ، رد  ملع ، رد  .دـینک  یم  تظفاحم  یمالـسا  گنهرف  مکحتـسم 

هبعلم ي یـسنج ، یناوهـش و  لئاسم  رد  اّما  دـشاب ؛ زاتـشیپ  دورب و  اج  همه  یـسایس و  يداصتقا و  یعامتجا و  ياـه  نادـیم  رد  دـنک ؛
(5) .تسام فرح  نیا  دوشن ؛ نآ  نیا و  تسد 

ص:142

.1368-8-3 هرس ) سّدق   ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  نز  تیصخش  یسررب  رانمیس  هب  مایپ  - . 1
نز 1371-9-25. زور  و  (س ) ارهز ترضح  دالیم  هدنخرف  تبسانم  هب  ناوناب  زا  یهورگ  رادید  رد  تانایب  - . 2

هیآ ي 32. بازحا ، هروس ي  - . 3
نز 1371-9-25. زور  و  (س ) ارهز ترضح  دالیم  هدنخرف  تبسانم  هب  ناوناب  زا  یهورگ  رادید  رد  تانایب  - . 4

راتسرپ 1370-8-22. زور  و  (س ) بنیز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  ناراتسرپ  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 5
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نمشد هتخاس ي  هنوگ ي  ماد  ياهدم  شزرا و  مک  تالّمجتو  تالآرویز  نتسناد  گننو  ییانتعا  یب  - 11-3-2

زا تـسد  هنیــس و  رــس و  ندرک  ُرپ  زورما ، .تـسا  بـیع  یبـالقنا  ِیناریا  ناملــسم  نز  يارب  روـیز ، رز و  هـب  ندـش  مرگرــس  زورما ،
نیا یپ  رد  هک  یـسک  نآ  .تسا  گنن  یناریا  ِناملـسم  ِیبالقنا  نز  يارب  سابل ، دـُم و  شیارآ و  رویز و  نداد  رارق  ُتب  تالآرویز و 

نز يارب  دـُم ، .تسا  نیرفآ  شزرا  الط ، هب  ییانتعا  یب  تسین ؛ نیرفآ  شزرا  نز  يارب  الط ، .تسا  نییاپ  شـشزرا  تساهزیچ ، هنوگ 
(1) .تسا شزرا  نز  يارب  نانمشد ، هتخادرپ ي  هتخاس و  هنوگ ي  ماد  ياهدُم  هب  تبسن  ییانتعا  یب  تسین ؛ نیرفآ  شزرا 

یبالقنا ریغ  ياه  لّمجت  فرصم و  هب  تشگزاب  مدع  مکحم و  نیتم و  ياه  ماگ  نتشادرب  - 12-3-2

رد هک  نانچ  ادابم  .دنرادرب  مکحم  نیتم و  ار  اه  ماگ  دنهد و  همادا  ار  دوخ  نشور  هار  یمالـسا ، ناریا  هاگآ  دنمـشیدنا و  ِنانز  دـیاب 
ریغ ياه  شیارگ  چوپ و  ياه  لّمجت  فرصم و  هب  يور  هرابود  نمؤم ، نانز  یبالقنا و  لسن  تسا ، هدش  هدید  لفاغ  یحطـس و  دارفا 

(2) .دننک هدنز  هرابود  ار  اورپ  یب  طالتخا  یلهاج  مسر  ای  دنروایب  یبالقنا 

ص:143
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درم نز و  نایم  ياه  توافت  اه و  يربارب  مراهچ : لصف 

اه يربارب  - 1-4-2

تیرشب هّلق ي  جوا  هب  ندیسر  یناسنا و  تالامک  یعقاو و  ياه  شزرا  رد  - 1-1-4-2

نادـیم دـنا و  ناسنا  ود  ره  درم  نز و  میدـقتعم  .میتسین  لیاق  یتوافت  درم  نز و  نایم  اـم  .میلیاـق  یناـسنا  یعقاو  شزرا  نز ، يارب  اـم 
هزادنا نامه  هب  دنور ، شیپ  ادخ  تمـس  هب  هچ  ره  دنـشکب و  تمحز  هچ  ره  دننک ، شالت  هچ  ره  .تسا  زاب  ناش  يور  شیپ  لماکت ،

(1) .تسا زاب  اه  نآ  يود  ره  يولج  مه ، یسایس  روضح  ملع و  هار  .درک  دنهاوخ  ادیپ  لماکت  دشر و 

شیب زا  ندرب  هرهب  يرشب و  لامک  هب  ندیسر  ینعی  تسا ؛ تیرشب  شنیرفآ  فده  نامه  زا  ترابع  ناسنا ، درف  ره  شنیرفآ  زا  فده 
، لوا هجرد ي  رد  شا  هناشن  .تسین  درم  نز و  نیب  مه  یقرف  .دوشب  هتـسارآ  لیاضف  نآ  هب  دـناوت  یم  ناسنا  کـی  هک  یلیاـضف  نیرت 

(2) .تسا خیرات  گرزب  نانز  رگید  دعب ، هجرد ي  رد  و  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف ي 
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يوناـب کـی  ناوـنع  هب  راوـگرزب  نآ  هک  مینیب  یم  تـسین و  رتـالاب  وا  زا  یـسک  دراد و  رارق  تیرـشب  هـّلق ي  رد  (س ) ارهز همطاـف ي 
زا دیاش  صوصخ  هب  تسین و  درم  نز و  نیب  یقرف  سپ ، .دناسرب  جوا  نیا  هب  ار  شدوخ  هک  تفای  ار  تردـق  تصرف و  نیا  ناملـسم ،

ياه ناسنا  هنومن ي  بوخ و  ياه  ناـسنا  هنومن ي  هب  عجار  هک  یتقو  نآ  میرک ، نآرق  رد  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  مه  تهج  نیمه 
(1) .دنک یم  باختنا  نز  زا  دروم  ود  ره  رد  ار  لاثم  دنز ، یم  لاثم  دب 

یناسنا تاجرد  يونعم و  یلاع  تاماقم  هب  ندیسر  رد  - 2-1-4-2

نز درم و  دراوم ، نیا  رد  .تسا  هدش  میـسقت  هیوّسلاب  درم  نز و  نیب  یناسنا ، تاجرد  يونعم و  تاماقم  نیا  همه ي  مالـسا  رد  سپ ،
ًهاـیَح ُهَّنَِییُْحنَلَف  ، » نز هچ  دـشاب و  درم  هچ  یثـنُا ؛» وا  ٍرکذ  نـم  ، » دـنک راـک  ادـخ  يارب  هـک  سک  ره  .دـنربارب  يواـسم و  رگیدـکی  اـب 

(3) «. (2) ًهَبِّیَط

: دننک هّجوت  تسرد  میوگب ، مهاوخ  یم  هک  يا  هتکن  هب  دنمـشوه  هاگآ و  ناوناب  هدرکلیـصحت و  ناوج و  نارتخد  منک  یم  شهاوخ 
یناسنا ناونع  هب  نز  شقن  یکی  .دوش  راکـشآ  وا  هب  تبـسن  یمالـسا  شنیب  ات  داد  رارق  هظحالم  دروم  دوش  یم  هاگدید  هس  زا  ار  نز 

گرزب و نانز  خـیرات ، رد  .دـنرادن  یتوافت  چـیه  رگیدـکی  اب  درم  نز و  هاگدـید ، نیا  رد  هک  تسا  یناسفن  يونعم و  لماکت  هار  رد 
(4) .دنا هدوب  يا  هتسجرب  گرزب و  نادرم  هک  نانچمه  دنا ؛ هتشاد  روضح  يا  هتسجرب 

نیا رد  درم  نز و  .تسا  نز  ِدوخ  يونعم  دشر  لماکت و  هصرع ي  لّوا ، .تسا  هدـش  نّیعم  هصرع  هس  نانز ، تیلاّعف  يارب  مالـسا ، رد 
نز دسرب ؛ يونعم  ظاحل  زا  تاماقم  نیرت  یلاع  هب  دناوت  یم  درم  ینعی  .دنرادن  يونعم  لماکت  دشر و  نادیم  رد  یتوافت  چیه  شخب ،

مه
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دناوت یم  نز  دسرب و  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ّدح  هب  دناوت  یم  درم  .دسرب  يونعم  ظاحل  زا  تاماقم  نیرتالاب  هب  دناوت  یم 
ناسنا یناسفن  یحور و  یلاعت  يونعم و  دشر  هصرع ي  ینعی  لّوا -  هصرع ي  رد  سپ  دسرب  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف ي  ّدح  هب 

.دننک یط  ار  ادخ  هب  برق  ّتیونعم و  یلاع  جرادم  دـنناوت  یم  ود  ره  نز  لثم  مه  درم  درم ، لثم  نز  تسین ؛ یقرف  درم  نز و  نایم  - 
ِتاقِداّصلا و َنیقِداّـصلا َو  ِتاـِتناْقلا َو  َنیِتناـْقلا َو  ِتاـنِمْؤُْملا و  َنینِمْؤُْملا َو  ِتاِملْـسُْملا َو  َنیِملْـسُْملا َو  َّنِإ  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  اذـل 
ْمُهَجوُُرف َو َنیِظفاْحلا  ِتاـمِءاّصلا و  َنیمِءاّـصلا َو  ِتاقِّدَـصَتُْملا َو  َنیقِّدَـصَتُْملا َو  ِتاعِـشاْخلا و  َنیعِـشاْخلا َو  ِتاِرباّـصلا َو  َنیِرباّـصلا َو 
«. اًمیظَع اًرْجَأ  ًهَرِفْغَم َو  ْمَُهل  هللا  َّدَعَأ   » .دـنراد رارق  مه  رانک  رد  نز  درم و  اج ، همه  . (1)« ِتارِکاّذلا اًریثَک َو  َهللا  َنیرِکاّذلا  ِتاِظفاْحلا و 

.تسین (2) یتوافت  چیه  درم  نز و  نایم  نآ ، رد  هک  تسا  لّوا  هنحص ي  نیا ،

؛ تسین حرطم  درم  سنج  ای  نز  سنج  مالـسا ، يارب  .درادـن  یقرف  چـیه  درم  نز و  مالـسا ، يارب  .تسا  رـشب  لماکت  رادـفرط  مالـسا 
هب دوش ، یم  لیلجت  نز  زا  تبسانم  کی  هب  .نز  زا  نخس  اج  کی  دوش ، یم  هتفگ  درم  زا  نخس  اج  کی  .تسا  حرطم  یناسنا  لماکت 

، یهلا هبنج  يرـشب و  هبنج ي  ظاحل  زا  .دنتـسه  يرـشب  دوجو  شخب  ود  دنرـشب ، هرکیپ ي  هّصح ي  ود  نوچ  درم ؛ زا  تبـسانم  کـی 
(3) .دنرادن رگیدمه  اب  یتواقت  چیه 

یگدنز روما  هب  طوبرم  قوقح  رد  - 3-1-4-2

زا دـنمه و  لثم  ود  ره   . میرادـن ود  هجرد  دوجوم  اّما  درک ! یم  باسح  ود  هجرد ي  دوجوم  ار  نز   ، درم یهاـگ  هک  میدوب  هدـید  اـم 
یتحلـصم يور  مه  نآ  هک  هتـشاذگ  قرف  درم  نز و  نیب  لاعتم  يادـخ  هک  ییاج  رد  رگم  .دـنرادروخرب  یگدـنز  رد  يربارب  قوقح 

دیاب درم  تسا و  درم  هدهع  رب  هناخ  روما  یتسرپرس  ینعی  ِءاسِّنلا  یَلَع  َنُوماّوَق  ُلاجِّرلَا  هیآ.تسین ي  نز  ررض  هب  درم و  عفن  هب  تسا و 
تورث هچ  ره  نز.دنک  راک  دورب 
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(1) .دننک یگدنز  مه  اب  قیفر  کیرش و  ود  دننام  دیاب  درم  نز و  .تسا  شدوخ  يارب  دراد 

نز و سنج  نایم  هلمج  زا  رـشب ، دارفا  نایم  ضحم  تلادع  تیاعر  ینعی  لداعت ؛ زا  تسا  ترابع  تسا ، حرطم  هک  هچ  نآ  مالـسا  رد 
تعیبط هک  نانچ  مه  دشاب ؛ توافتم  درم  ماکحا  اب  نز  ماکحا  تسا  نکمم  ییاج  رد  اّما  تسا ، حرطم  قوقح  رد  يربارب  .درم  سنج 

تنیط ترطف و  ياه  تیعقاو  نیرت  شیب  قیاقح و  نیرت  شیب  نیاربانب ، .تسا  توافتم  تایـصوصخ  زا  یـضعب  رد  درم  تعیبط  اب  نز 
(2) .تسا یمالسا  فراعم  رد  درم ، نز و  دروم  رد  يرشب 

اه نامرآ  تمس  هب  تکرح  رد  - 4-1-4-2

همه لثم  درم و  لثم  نز  .تسا  یمتح  یعطق و  زیچ  کی  اه ، نامرآ  اه و  جوا  اه و  هلق  تمـس  هب  شیارگ  مالـسا و  رد  ییارگناـمرآ 
(3) .دنک تکرح  تمس  نیا  رد  دیاب  قیالخ ، ي 

ناهج نیا  هرادا ي  یعامتجا و  یملع و  ياه  تفرشیپ  هنیمز ي  رد  - 5-1-4-2

هقباسم ي شالت و  دوخ ، مهـس  ّدـح  رد  هک  دـننک  ادـیپ  تصرف  دـیاب  یم  دـنرداق و  يرـشب  ملاس  هعماج ي  ره  رد  نانز  میدـقتعم  ام 
درم نز و  نایم  تهج ، نیا  زا  .دنریگب  هدـهع  هب  ناهج  نیا  هرادا ي  یگدـنزاس و  یعامتجا و  یملع و  ياه  تفرـشیپ  رد  ار  شیوخ 

(4) .تسین یتوافت  چیه 

یعامتجا نوگانوگ  ياه  تیلاّعف  هصرع ي  رد  - 6-1-4-2

هصرع ي مود ، هصرع ي  ...تسا  يونعم  دـشر  لـماکت و  هصرع ي  لّوا  .تسا  هدـش  نیعم  هصرع  هس  ناـنز  تیلاّـعف  يارب  مالـسارد 
تیلاّعف صاخ ، يانعم  هب  یعامتجا  تیلاّعف  یسایس ، تیلاّعف  يداصتقا ، تیلاّعف  زا  معا  تسا ؛ یعامتجا  ياه  تیلاّعف 
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.هعماج نحـص  رد  یگدنز  ياه  نادیم  همه ي  ندرک و  تدهاجم  ادخ ، هار  رد  ندرک  شالت  نتفگ ، سرد  ندـناوخ ، سرد  یملع ،
رظن زا  ...تسین  مالـسا  رظن  زا  یتوافت  چـیه  اه ، نادـیم  همه ي  رد  عّونتم  ياه  تیلاّعف  هزاـجا ي  رد  نز  درم و  ناـیم  مه  اـج  نیا  رد 

كرتشم و هزاـجا ي  ياراد  درم  نز و  یگدـنز ، ياـه  تیلاّـعف  يرـشب و  هعماـج ي  هب  طوبرم  ياـه  تیلاّـعف  نیا  همه ي  رد  مالـسا ،
(1) .دنتسه ناسمه 

کی اتــسور و  کـی  رهــش و  کـی  روـشک و  روـما  ياربو  ندرک  رکف  یحاّرط و  رد  يداـصتقا ، تیلاّـعف  رد  یگدـنزاس ، تیلاّـعف  رد 
(2) .دنهد ماجنا  دیاب  همه  دنلوؤسم و  همه  .تسین  یتوافت  درم  نز و  نایم  ندرک ، هعلاطم  هداوناخ  یصخش  روماو  هعومجم 

بالقنا بحاص  هدنرادهگن و  ناونع  هب  - 7-1-4-2

بالقنا و نیا  هدنرادهگن ي  هعومجم ي  زا  يدارفا  ناونع  هب  هداتفارود ، ياه  رهش  اهاتسور و  نانز  همه ي  دینک ، هظحالم  امش  نالا 
ناـمیا ناـنز ، یهاـگ  هکلب  تسین ؛ درم  نز و  نیب  یقرف  چـیه  تهج ، نیا  زا  .دـنلیاق  نأـش  ناـشدوخ  يارب  نآ ، ناـبحاص  باحـصا و 

(3) .دنناد یم  ناشدوخ  هب  ّقلعتم  ار  نآ  لئاسم  روشک و  دنراد و  هعماج  لئاسم  هب  تبسن  يرت  نشور  دید  رتروشُرپ و 

یمالسا هعماج ي  تفرشیپ  هرادا و  رد  - 8-1-4-2

هب یمادک  ره  درم ؛ شود  رب  نز ، شود  رب  تسا ؛ همه  شود  رب  یمالسا  هعماج ي  تفرشیپ  یمالـسا و  هعماج ي  هرادا ي  تیلوئـسم 
(4) .ناشدوخ ياه  یئاناوت  بسح  رب  يوحن 
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س)  ) ارهز ترـضح  دالیم  زورلاس  هناتـسآ ي  رد  هبخن  ناوناب  زا  يریثک  هورگ  رادـید  رد  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربهر  تاـنایب  - . 4
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يدیلک ياه  تیریدم  اه و  تیلؤسم  شریذپ  رد  - 9-1-4-2

نانچ .تسا  یلوبق  لباق  لاؤس  نیا  دـنرادن ؟ يدـیلک  ياه  تیریدـم  اه و  تیلوؤسم  نانز  ارچ  هک  دـینکب  حرطم  ار  لاؤس  نیمه  امش 
اج نآ  دوش -  لوؤسم  ییاج  رد  نز  ًامتح  دیاب  مییوگب  میزروب و  بّصعت  ام  هک  نیا  هن  تسه -  نانز  رد  یبوخ  ياه  تیحالـص  هچ 

یتقو .دوش  یم  لماش  ار  الاب  حوطـس  ات  دشاب -  هتـشاد  یمالـسا  عنم  تسا  نکمم  ییاه  اج  رد  نوچ  درادن -  یمالـسا  عنم  هک  ییاه 
نیا نیب  نادرم و  رانک  رد  مه  ار  نانز  دـنیامن ، باختنا  حلـصا  ناونع  هب  ار  یناـسک  دـننک و  یـسررب  دـنهاوخ  یم  دراوم  عون  نیا  رد 

(1) .دننک باختنا  ار  حلصا  بّصعت ، هنوگ  چیه  نودب  دننیبب و  هعومجم 

روشک یگدنزاس  تهج  رد  ادخ  هار  رد  شالت  تکرح و  - 10-1-4-2

یی هطقن  ره  رد  دنناوت و  یم  هک  اج  نآ  ات  دـیاب  مه  نادرم  ...میرادـهگن  هدامآ  ار  دوخ  ادـخ ، هار  رد  شالت  تکرح و  يارب  دـیاب  ام 
ون و لسن  یگدنزاس  صوصخ  هب  و  روشک -  یگدنزاس  هار  رد  دیاب  مه  نانز  دننک ، شالت  روشک  یگدنزاس  هار  رد  دـنناوت ، یم  هک 
اب نادرم ، شوداشود  نانز -  ینعی  ناریا -  ّتلم  زا  میظع  رـشق  نیا  رگا  .دننک  شالت  دـنناوت ، یم  هک  اج  نآ  ات  وا -  یمالـسا  تیبرت 

دهاوخ رت  شیب  تیقفوم  ًانیقی  دننکب ، لمع  دـنریگب و  ارف  ار  ناملـسم  کی  هتـسیاش ي  ياهراک  نف و  ملع و  یمالـسا ، دودـح  ظفح 
(2) .دوب

سومان ظفح  تماقتسا و  ربص و  نامیا و  رد  - 11-1-4-2

هچ موص ، هچ  قّدصت ، هچ  عوشخ ، هچ  تونق ، هچ  نامیا ، هچ  مالسا ، هچ  دنک ؛ یمن  قرف  ْبازحا  هروس ي  هفیرش ي  هیآ ي  ساسارب 
(3) .دنناسکی اه  شخب  نیا  رد  درم  نز و  ادخ ، رکذ  هچ  سومان ، ظفح  هچ  تماقتسا ، ربص و 

ملع لیصحت  هنیمز ي  رد  - 12-1-4-2

امش رسپ  رگا  .دراذگ  یمن  یقرف  رسپ  رتخد و  نایم  ملع ، لیصحت  يارب  نید ،
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ملع دنناوخب ، سرد  ام  ناوج  نارتخد  دـیراذگب  .دزادرپب  هیلاع  تالیـصحت  هب  مه  امـش  رتخد  دـیراذگب  دـنک ، یم  هیلاع  تالیـصحت 
(1) .دننادب ار  دوخ  ردق  دنوش و  فقاو  ناشدوخ  نأش  هب  دننک ، ادیپ  یهاگآ  دنزومایب ،

اه توافت  - 2-4-2

دامتعا اکّتا و  رهظم  درم  تیساّسح ، تفاطل و  تفارظ ، يوگلا  نز  - 1-2-4-2

زا گنس  کی  ندنک  يارب  دنتسه و  هدنُگ  تشرد و  یلیخ  اه  تشگنا  زا  یضعب  .تسا  هداد  رارق  فیرظ  ار  نز  تعیبط  لاعتم  يادخ 
اه تشگنا  یـضعب  اّما  .دـنرادرب  دـنناوتب  تسین  مولعم  دـننک ، سمل  ار  زیر  یلیخ  رهاوج  کی  دـنهاوخب  رگا  اّما  دـنبوخ ، یلیخ  نیمز 
نز .دننک  عمج  نیمز  يور  زا  دنناوت  یم  ار  الط  هدرخ  رهاوج و  هدرخ  نآ  اّما  دنرادرب  دنناوت  یمن  ار  گنـس  نآ  دـنکیراب ، فیرظ و 
ود ره  تیلوؤسم  .تسا  رت  نیگنـس  شتیلوؤسم  کیمادک  تفگ  مه  دوش  یمن  .دنراد  یتیلوؤسم  کی  مادـک  ره  .دـنروط  نیا  درم  و 

هیکت شیاـسآ و  هب  زاـین  وا  .دراد  يرت  شیب  شمارآ  هب  جاـیتحا  تسا ، رت  فـیطل  نوـچ  نز  حور  .تسا  مزـال  ود  ره  تسا ، نـیگنس 
(2) .تسا هداد  رارق  مه  رانک  روط  نیا  ار  اه  نیا  ادخ  .تسا  رهوش  وا  تسیک ؟ هاگ  هیکت  نیا  .دراد  نئمطم  ياج  کی  هب  ندرک 

قوقح هن  ماکحا  رد  توافت  - 2-2-4-2

نز و سنج  نایم  هلمج  زا  رـشب ، دارفا  نایم  ضحم  تلادع  تیاعر  ینعی  لداعت ؛ زا  تسا  ترابع  تسا ، حرطم  هک  هچ  نآ  مالـسا  رد 
تعیبط هک  نانچ  مه  دشاب ؛ توافتم  درم  ماکحا  اب  نز  ماکحا  تسا  نکمم  ییاج  رد  اّما  تسا ، حرطم  قوقح  رد  يربارب  .درم  سنج 

تنیط ترطف و  ياه  تیعقاو  نیرت  شیب  قیاقح و  نیرت  شیب  نیاربانب ، .تسا  توافتم  تایـصوصخ  زا  یـضعب  رد  درم  تعیبط  اب  نز 
(3) .تسا یمالسا  فراعم  رد  درم ، نز و  دروم  رد  يرشب 
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هعماج رد  نز  درف  هب  رصحنم  شقن  ءافیا  يارب  یلماع  ینمادکاپو  نامیااب  هارمه  هنانز  تاساسحا  تّبحم و  ندوب  نامأوت  - 3-2-4-2

، قیمع نامیا  اب  هارمه  تسا -  نز  صوصخم  هتـشاذگ و  هعیدو  هب  وا  دوجو  رد  لاعتم  يادـخ  هک  دوخ -  هنانز ي  تّوق  طاقن  اـب  نز 
یم دـشخب -  یم  ّتینارون  ار  وا  نوماریپ  ياضف  هک  ینمادـکاپ -  تّفع و  اب  هارمه  و  دـنوادخ ، هب  ءاـکتا  زا  یـشان  رارقتـسا  اـب  هارمه 

، نامیا زا  يراوتسا  هوک  لثم  .تسین  یشقن  نینچ  يافیا  هب  رداق  يدرم  چیه  دنک ؛ افیا  هنوگ  نیا  ییانثتسا  شقن  کی  هعماج  رد  دناوت 
ربص و همـشچ ي  زا  ار  شزاون  ناجاتحم  ناگنـشت و  هنانز ، تاساسحا  ّتبحم و  هفطاـع و  زا  یناـشوج  همـشچ ي  لـثم  لاـح  نیعرد 

(1) .دنوش تیبرت  دنناوت  یم  یتکربرپ  شوغآ  نینچ  رد  اه  ناسنا  .دنک  یم  باریس  دوخ  هفطاع ي  هلصوح و 

؛ تسین نز  کی  يارب  يراختفا  نیا  دنک ؛ بلج  شدوخ  هب  ار  نانارـسوه  سوه  ار ، اهدرم  مشچ  دـناوتب  هک  تسین  نیا  هب  نز  تمظع 
نز ّتلبج  رد  ادـخ  هک  ار  هنانز  فافع  ایح و  بجح و  دـناوتب  هک  تسا  نآ  نز  تمظع  .تسا  نز  ریقحت  نیا  تسین ؛ نز  لـیلجت  نیا 
ياج رد  ار  تفاطل  نآ  هفیظو ؛ فیلکت و  ساسحا  اب  دزیمایب  ار  نیا  هنانمؤم ؛ تّزع  اب  دزیمایب  ار  نیا  دـنک ؛ ظـفح  تسا ، هداـهن  هعیدو 
هزیمآ نیا  تساه ؛ نز  لام  طقف  فیرظ  بیکرت  نیا  .دربب  راک  هب  دوخ  ياج  رد  مه  ار  نامیا  یگدـنّرب  يزیت و  نآ  ، دربب راک  هب  دوخ 

(2) .تسا هداد  نز  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  يزایتما  نیا  تساه ؛ نز  صوصخم  یگدنرب ، تفاطل و  فیرظ  ي 
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نانز رد  طاطحنا  لماوع  مجنپ : لصف 

رذگدوز ياه  سوه  اه و  ینارذگشوخ  ربارب  رد  ندش  میلست  - 1-5-2

یمن دشاب ، هشیر  یب  داینب و  یب  تاساسحا  هب  ندـش  میلـست  رذـگدوز و  ياه  سوه  اه و  ینارذگـشوخ  تالّمجت و  رکف  هب  نز  رگا 
دناوتب ات  دـنک ، رود  دوخ  زا  تسا ، ورهر  ناسنا  کی  ياپ  رب  توبکنع  رات  لثم  هک  ار  اـه  یگتـسباو  نیا  دـیاب  دورب ؛ ار  هار  نآ  دـناوت 

ترضح و  (س ) ارهز ترضح  هار   ] هار نآ 

رد هک  تسا  نیا  راـظتنا  و  درک ، ار  راـک  نیمه  گـنج  نارود  رد  بـالقنا و  نارود  رد  یناریا  نز  هک  نیااـمک  دورب ؛ ار  (س ]) بنیز
(1) .دنکب ار  راک  نیمه  بالقنا  نارود  همه ي 

هناخ طیحم  زا  نوریب  باجح  ظافح و  ندرکن  تیاعر  - 2-5-2

ملاع زا  ریغ  یی  هناگادـج  ملاع  نانز ، هک  تسین  نآ  ياـنعم  هب  نیا  .دراد  دوجو  درم  نز و  نیب  یباـجح  ظاـفح و  مالـسا ، بتکم  رد 
تالکـشم دنراد ؛ راک  رـس و  مه  اب  اج  همه  دـننک ؛ یم  یگدـنز  مه  اب  راک ، طیحم  رد  هعماج و  رد  نادرم  نانز و  هن ، دـنراد ؛ نادرم 

؛ دندرک دننک و  یم  هرادا  مه  اب  ار  گنج  دننک ؛ یم  لح  مه  اب  ار  یعامتجا 
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ًامتح هداوناخ  هناخ و  طیحم  زا  نوریب  رد  باجح  ظافح و  نآ  اّما  دنهد ؛ یم  شرورپ  ار  نادنزرف  دـننک و  یم  هرادا  مه  اب  ار  هداوناخ 
برغ زورما  هک  یلاذـتبا  نامه  دوشن ، تیاعر  هتکن  نیا  رگا  .تسا  یمالـسا  يزاسوگلا  رد  یلـصا  هتکن ي  نآ  نیا ، .دوش  یم  ظفح 

یمالسا ناریا  رد  هک  اه -  شزرا  تمس  هب  تکرح  رد  يزاتـشیپ  زا  نز  دوشن ، تیاعر  هتکن  نیا  رگا  .دیآ  یم  شیپ  تسا ، نآ  راچد 
(1) .دنام دهاوخ  زاب  دش -  هدید 

یناسنا رهوگ  زا  يرود  یقالخا و  لاذتبا  هب  ندش  راتفرگ  - 3-5-2

زا سنج  کی  ناونع  هب  شیناسنا  تاطابترا  رد  یناسنا و  لئاسم  رد  اّما  دـشاب ، شناد  يالعا  ّدـح  رد  هک  دـینک  ضرف  ار  یمناخ  امش 
رتمک لکـش ، کی  هب  دشاب ، دنمـشناد  هک  یمناخ  هتبلا  دراد ؟ یـشزرا  درف  نیا  دینک  یم  لایخ  امـش  دـشاب ؛ لاذـتبا  راچد  سنج ، ود 

 - دناشک یم  لاذتبا  هب  اه  نیا  زا  رت  شیب  يردـق  ار  نانز  هک  تسا  نیمه  يداوس  یب  تافآ  زا  یکی  دوش -  یم  تالاذـتبا  نیا  راچد 
وا رد  هک  يا  یناسنا  رهوگ  نآ  ردق  رگا  اّما  یملع ، يالاب  ّدح  رد  ولو  دشاب ، یمناخ  .تسین  يدودحم  ّدـح  کی  لاذـتبا ، ّدـح  نکیل 
رد ار  نآ  ات  دـنزومآ ، یم  تمکح  ملع و  دـننک ، یم  شالت  درم  نز و  تسا و  زیزع  رهوگ  نآ  مه  درم  رد  هک  نیاامک  تسا -  زیزع 

رهوگ دیاب  دراد ؟ یـشزرا  هچ  دریگب ، رارق  یمارتحا  یب  یهّجوت و  یب  دروم  دنامب و  هنع  ٌلوفغم  هدیـشوپ و  دننک -  یّلجتم  ناشدوخ 
(2) .تسا یشزرا  هلأسم ي  کی  نیا  دنک ؛ ادیپ  دشر  درم  نز و  رد  یناسنا 

یطارفا هدوهیب و  ياه  شیارآ  ییارگ و  لّمجت  ییارگ , فرصم  ییارگدم , تمس  هب  شیارگ  - 4-5-2

تقیقح رد  اّما  تسین ، متس  مه  شمسا  هک  ییاه  متـس  هچ  و  تسا ، متـس  شمـسا  هدش و  هتـشاد  اور  نز  ّقح  رد  هک  ییاه  متـس  هچ 
کی هب  ندش  لیدبت  نیگنس و  جراخم  هدوهیب و  ياه  شیارآ  ییارگ و  فرصم  لّمجت و  هب  نداد  قوس  نیمه  لثم  تسا ؛ متس 

ص:154

راتسرپ 1370-8-22. زور  و  س )  ) بنیز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  ناراتسرپ  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
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زا یّلکب  ار  وا  هک  اریز  تسین ؛ نیا  زا  رتـالاب  یملظ  چـیه  هک  تفگ  دوشب  دـیاش  .تسا  نز  رب  یگرزب  متـس  نیا ، .فرـصم  هلیـسو ي 
يراک نیا ، .دیامن  یم  مرگرس  ریقح  کچوک و  یلیخ  ياهزیچ  هب  دنک و  یم  فرصنم  لفاغ و  شدوخ  یلماکت  فادها  اه و  نامرآ 

؛ دوب بوخ  مه  یلیخ  بالقنا ، لیاوا  رد  هتبلا  .دـش  یم  هتفرگ  نآ  يولج  دـیاب  الاح  و  هدـش ، ماجنا  یهاشداپ  ملاظ  میژر  رد  هک  هدوب 
(1) .درک يزیر  همانرب  یباسح  نآ ، هب  تبسن  دیاب  هک  تسا ، هدش  ییاه  تلفغ  زاب  اهدعب  نکیل 

یکی نادرم ، لباقم  رد  شیامن  شیارآ و  راک  رد  طارفا  یبلط و  هزات  ییارگ و  لّمجت  ییارگدـم و  تمـس  هب  شیارگ  نم ، داقتعا  هب 
(2) .دننک تمواقم  یتسیاب  اه  مناخ  اه ، نیا  لباقم  رد  .تسام  نانز  فارحنا  هعماج و  فارحنا  لماوع  نیرت  گرزب  زا 

رتدایز شناکما  رت و  شیب  نانز  رد  اهتنم  تسه ؛ مه  نادرم  يارب  رطخ  نیا  هتبلا  .دننک  ادیپ  قوس  ییارگ  لّمجت  تمـس  هب  نانز  دیابن 
هزرابم هّیضق  نیا  اب  دیاب  ًاعقاو  اهامـش  .دنریگ  یم  رارق  ناشنانز  ریثأت  تحت  نادرم  يرایـسب ، دراوم  رد  هّیـضق ، نیا  رد  یهگناو  .تسا 

(3) .دییامن تبقارم  مه  ناتدوخ  دینک ؛

ییارگ و فرـصم  هّیحور ي  دوش ، زارد  ارقف  يرای  هب  دـنراد ، کـمک  ییاـناوت  هک  یناـسک  تسد  دراذـگ  یمن  هک  یلماوع  زا  یکی 
رت شیب  هب  همه  دوـش و  داـیز  نآ  رد  زور  هبزور  فرـصم ، هب  لـیم  هـک  تـسا  یگرزب  يـالب  هعماـج  يارب  .تـسا  هعماـج  رد  لّـمجت 

یگدنز لیاسو  يارب  هزات  زیچ  ره  دم و  ياه  هناشن  لابند  ندیـشوپ و  رت  عّونتم  ندروخ ، رت  عّونتم  ندروخ ، رت  شیب  ندرک ، فرـصم 
هک ییاج  رد  ندـش  فرـصم  زا  دور و  یم  ردـه  اه  هار  نیا  رد  هک  ییاه  لوپ  اه و  تورث  هچ  .دـنوش  قیوشت  نتفر ، نآ  تـالّمجت  و 

بجوم
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(1)! دنام یم  زاب  تسا ، مدرم  زا  یعمج  تالکشم  عفر  ادخ و  ياضر 

دوخ يارب  بذاک  تیصخش  نتخاس  يرگ و  هولج  - 5-5-2

تـسرد بذاک  تیـصخش  کی  شیوخ  يارب  دوخ ، تمـس  هب  اهمـشچ  بلج  يرگ و  هولج  هلیـسو ي  هب  هک  دندرک  یم  راداو  ار  نز 
اب ار  وا  رـس  دـنیایب  هک  دراد  دوجو  نز  هب  تبـسن  نیا  زا  رت  گرزب  یتیاـنج  اـیآ  .دوبن  تفرـشیپ  دوب و  طاـطحنا  نز  يارب  نیا ، .دـنک 

نوگانوگ دـصاقم  هار  رد  هلیـسو ، رازبا و  کی  ناونع  هب  وا  زا  دـننک و  دـنب  تالآرویز  الط و  سابل و  يرگ و  هولج  دـُم و  شیارآ و 
اب ًاقیقد و  هتـشذگ ، میژر  رد  هک  تسا  يراک  نآ  نیا ، دوشب ؟ دراو  تیبرت  قالخا و  تسایـس و  نادیم  رد  دنراذگن  دـننک و  هدافتـسا 

(2) .تفرگ یم  ماجنا  همانرب 

درم نز و  طباور  رد  يرابودنب  یب  طرش و  دیق و  یب  طابترا  - 6-5-2

هب دـیابن  یقالخا  لاذـتبا  ینعی  دـیآ ؛ دوجو  هب  داسف  طاـطحنا و  هعماـج  رد  هک  دوشن  نیا  بجوم  یتسیاـب  يزاـسابیز ، ییاـبیز و  نیا 
هتـشاد دوجو  درم  نز و  طباور  رد  يرابودـنب  یب  طرـش و  دـیق و  یب  طاـبترا  رگا  .تسا  صّخـشم  شیاـه  هار  هنوگچ ؟ .دـیآ  دوجو 

(3) .دیماجنا دهاوخ  داسف  هب  نیا  دیآرد ، یتسرپدُم  لکش  هب  یطارفا  تروص  هب  رگا  .دش  دهاوخ  داسف  بجوم  نیا  دشاب ،

یگدنز یلصا  هلغشم  ناونع  هب  رهاظ  هب  ندیسر  يزاسابیز و  - 7-5-2

طاطحنا فارحنا و  دوش ، یگدـنز  یلـصا  هلغـشم ي  اه ، نیا  لاثما  سابل و  عضو و  رـس و  هب  ندیـسر  يزاسابیز و  هلوقم ي  نیا  رگا 
تعاس دنچ  دینک  یم  رکف  .دنتسشن  یم  شیارآ  زیم  تشپ  فارـشا ، نایعا و  ياه  مناخ  نآ  توغاط ، هرود ي  رد  هک  نیا  لثم  تسا ؛

میتشاد قیقد  ياهربخ  ام  دراد و  تیعقاو  نیا  تعاس ! شش  دنتسشن ؟ یم 
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يوم دورب و  یسورع  هب  ًالثم  دهاوخ  یم  هک  دنک  تقو  ِفرـص  شیارآ  يارب  تّدم  نیا  ناسنا ، کی  دنتـسشن ! یم  تعاس  شـش  هک 
هب ندیسر  هسفن ، یف  اّما  تسا ؛ طاطحنا  فارحنا و  دیآرد ، لکش  نیا  هب  راک  رگا  دنک ! تسرد  يروط  نیا  ار  شتروص  ای  ار ، شرس 

(1) .درادن یبیع  دشاب ، جّربت  ییامندوخ و  نآ  رد  هک  نیا  نودب  سابل ، عضو و  رس و 

هنارظن هتوک  يرهاظ و  ياهزیچ  هب  نهذ  لد و  مشچ و  ندش  لوغشم  - 8-5-2

هک دنتـسه  نیا  جاتحم  تسا ، ناشدوخ  رظن  دروم  هک  دـنروایب  دوجو  هب  يدوجوم  نانچ  نآ  نز ، زا  هک  نیا  يارب  اه ) یبرغ   ) اـه نآ 
نیا هب  هک  یـسک  .دننک  لوغـشم  هنارظن  هتوک  يرهاظ و  ياهزیچ  نیمه  هب  ار  اه  نهذ  اه و  لد  اه و  مشچ  دـننک و  تسرد  دـم  ًامیاد 
يا هلیسو  دوخ  زا  دشاب  رکف  رد  هک  ینز  .دسرب  دنک  یمن  ادیپ  لاجم  دیـسر ؟ دهاوخ  یعقاو  ياه  شزرا  هب  یک  دش ، لوغـشم  اهزیچ 

يزیچ نینچ  رگم  دشیدنیب ؟ دنک و  رکف  یقالخا  تراهط  هب  هک  درک  دهاوخ  ادـیپ  ار  نیا  تصرف  یک  دزاسب ، نادرم  رظن  بلج  يارب 
؛ دنـشاب هاوخنامرآ  نشور و  رکف  ياراد  موس ، يایند  عماوج  نانز  هک  دنتـسین  لیام  اه  نآ  .دـنهاوخ  یم  ار  نیا  اه  نآ  تسا ؟ نکمم 

دیاب ام  هعماج ي  رد  ناوج  نانز  .دـنهدب  تکرح  مه  ار  دوخ  دـنزرف  رهوش و  دـننک و  تکرح  گرزب  ياه  فدـه  لاـبند  ناـشدوخ 
نانز هعماج ي  دننک و  زیهرپ  نآ  زا  دنسانشب ؛ ار  یبرغ  رکفت  گنهرف و  كانرطخ  رایـسب  يادیپان  دنمک  نیا  ات  دنـشاب ، بقارم  یلیخ 

(2) .دنرادب رذحرب  ادج و  نآ  زا  ار 

رسپ رتخد و  درم و  نز و  هیور ي  یب  شزیمآ  یسنج و  تاوهش  جیورت  - 9-5-2

ییاـه هار  هـب  ار  ناوـج  دـندرک و  جـیورت  ار  رـسپ  رتـخد و  درم و  نز و  هـیور ي  یب  شزیمآ  یـسنج و  تاوهـش  يروـشک  يارب  رگا 
ّتلم کـی  هیلع  گـنفت  پوت و  زا  هدافتـسا ي  هب  جاـیتحا  رگید  تسا ، نآ  هب  لـیامتم  یعیبـط  روط  هب  مه  وا  هزیرغ ي  هک  دـندناشک 

(3) .دزاس یم  هابت  ار  وا  هدنیآ ي  دنک و  یم  لطاب  عیاض و  دوخ  يدوخ  هب  ار  ّتلم  کی  داسف ، .تسین 
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يرابودنب یب  جیورت  -10-5-2

، یلمع یملع ، يرکف ، هبخن ي  میظع  دادعت  نیا  هعنقم ، ریز  رداچ ، ریز  باجح ، شـشوپ  ریز  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  رد  ام  زورما 
ام مه  ار  هعوـمجم  نیا  ضاـعبا  زا  یـضعب  اـه و  شخب  زا  یـشخب  زور  نآ  .مـیراد  يرنه  یگنهرف و  نارظن  بحاـص  یـسایس ، لاّـعف 
وا دنک و  یم  ءایحا  دننک ، ءاقلا  دندوب  ددصرد  هک  ار  يزیچ  نآ  سکع  تسرد  يا  هیرظن  کی  نیا ، .دندوب  دودحم  رایـسب  میتشادن ؛

هکلب تسین ، نز  ياهدادعتـسا  هب  نز ، تاـیونعم  هب  نز ، هب  نداد  دـشر  ياـنعم  هب  طـقف  هن  يرابودـنب  یب  جـیورت  تیفیک  نآ  هک  نیا 
يا یبنج  ِنوگانوگ  ياه  يراتفرگ  نوگانوگ و  ياـه  شیارآ  تسا -  یگدـنز  تیفیک  نآ ، مزاول  هک  هچ  نآ  هب  نز  ندرک  مرگرس 

(1) .تسا نانز  یلاعت  لامک و  تمس  هب  تکرح  عنام  شدوخ  دراد -  اهراک  نیا  هک 

158 ص :

.1386-04-13 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  زورلاس  هناتسآ ي  رد  هبخن  ناوناب  زا  يریثک  هورگ  رادید  رد  تانایب  - . 1
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یگداوناخ دعُب  رد  نز  يامیس  مّوس : شخب 

هراشا

یگداوناخ دُعب  رد  نز  يامیس  مّوس  شخب 
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یمالسا گنهرف  مالسا و  رد  هداوناخ  لّوا : لصف 

یمالسا گنهرف  مالسا و  رظنم  زا  هداوناخ  هاگیاج  - 1-1-3

هعماج هرکیپ ي  هعومجم ي  یقیقح  لوّلس  - 1-1-1-3

دوجوم کی  لثم  .تسین  یبولطم  زیچ  کی  مالـسا  دید  زا  دننارذگ ، یم  ییاهنت  هب  ار  رمع  همه ي  هک  اهنت  نز  اهنت و  ِدرم  اهنت ، ِمدآ 
هعماـج هرکیپ ي  هعومجم ي  یقیقح  لّولـس  هداوناـخ ، هک  هتـساوخ  روط  نیا  مالـسا  .یناـسنا  هرکیپ ي  هعومجم ي  رد  تسا  هناـگیب 

(1) .اهنت ِدرف  هن  دشاب 

دوخ نوماریپ  رد  تاکرب  شوارت  لماع  هبّیط ، يا  هملک  ناونع  هب  هداوناخ  - 2-1-1-3

یتکرب و دوخ  زا  بترم  دـمآ ، دوجو  هب  ییاج  کی  یتقو  هک  تسا  نیا  شتیـصاخ  مه  هبّیط  هملک ي  .تسا  هبّیط  يا  هملک  هداوناـخ ،
ساسا نامه  اب  ار  نآ  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  ییاه  زیچ  ناـمه  هبّیط  هملک ي  .دـهد  یم  ذوفن  شدوخ  نوماریپ  هب  دوارت و  یم  یکین 

(2) .تایّدام هچ  تایونعم و  هچ  تسا ؛ هبّیط  هملک ي  همه  اه  نیا  .هدرک  ادها  رشب  هب  حیحص 
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گرزب نکر  کی  ناونع  هب  هداوناخ  هب  مامتها  اب  هاگن  لیصا و  شرگن  - 3-1-1-3

، دراد دوجو  تیرشب  رد  نایدا و  همه ي  رد  مالسا و  رد  هک  یتنس  مسر و  مسارم و  نیا  جاودزا و  راک  رد  هک  تسا  نیا  لّوا  هتکن ي 
گرزب نکر  کـی  هداوناـخ  مالـسا ، رظن  زا  .تسا  یگداوناـخ  نوناـک  لیکـشت  تسا ، روـحم  لـصا و  هک  يزیچ  نآ  مالـسا  رظن  هـب 

(1) .تسا

مه هب  هدش و  هداد  رارق  لصا  هداوناخ  هک  تسا  مامتها  اب  هاگن  کی  لیـصا و  یـشرگن  تسرد و  یـشرگن  هداوناخ ، هب  مالـسا  شرگن 
(2) .تساهراک نیرتدب  وزج  نآ  ندومن  هتفشآ  ای  هداوناخ  ندز 

يدعب لسن  هب  هتشذگ  لسن  زا  اه  تّنس  ثیراوم و  لاقتنا  اب  هداوناخ  ندوب  راد  هشیر  ماود و  - 4-1-1-3

اه و هون  دنتسه ، ردام  ردپ و  اه و  گرزبردام  اه و  گرزبردپ  هداوناخ  يوت  .تسا  ماود  اب  هداوناخ  یمالسا  گنهرف  رد  مالسا و  رد 
.دـهد یم  لیوحت  دـعب  لسن  هب  ار  شدوخ  ثیراوم  هتـشذگ  لسن  .دـننک  یم  لقتنم  مه  هب  ار  اه  تنـس  ...دـننیب  یم  ار  ناشیاه  هجیتن 

(3) .دنیآ یمن  راب  هفطاع  یب  اهنت و  هشیر و  یب  هدیرب و 

هداوناخ ياضعا  نهذ  رکف و  حور ، دشر  نتشاد و  هگن  ملاس  يارب  دامتعا  لباق  نما و  یطیحم  - 5-1-1-3

طیحم نیا  رد  ار  دوخ  نهذ  رکفو و  حور  دنناوت  یم  ردام  ردپ و  دوخ  هچ  نادنزرف و  هچ  نآ  رد  هک  تسا  ینما  طیحم  کی  هداوناخ 
یب دنیآ ، یم  مه  رس  تشپ  روط  نیمه  هک  ییاه  لسن  دش ، تسس  هداوناخ  یتقو  .دنهدب  دشر  دنرادهگن و  ملاس  دامتعا ، لباق  نما و 

(4) .دنا ظافح 
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نآ رد  هک  یطیحم  نما ؛ طیحم  کی  رد  رگم  دوش  یمن  نیا  .تسا  لامکو  یلاـعت  تیادـه و  يارب  ناـسنا  تسا ، تیبرت  يارب  ناـسنا 
میلعت تحت  ناسنا  کی  یکدوک  زاو  دوشب  سکعنم  دعب  لسن  هب  یلـسن  ره  تامیلعت  نآ  رد  دوشب ، عابـشا  ناسنا  دیاین ، دوجوب  هدقع 

(1) .دریگب رارق  ردام  ردپ و  ینعی  دنرت ، نابرهم  ملاع  ياه  ناسنا  همه ي  زا  وا  هب  تبسن  هک  مّلعم  ود  يرطف  یعیبط و  ناور ، حیحص ،

یگدنز ياه  تیلاّعف  موادت  تهج  اوق  دیدجت  ناسنا و  یگدنز  میظنت  يارب  یّلحم  - 6-1-1-3

ثداوح .تسا  هجاوم  یثداوح  اهدمآ و  شیپ  اب  دراد و  یتالکشم  زور  هنابش  رد  یگدنز ، لوطرد  نز -  مه  درم و  مه  یناسنا -  ره 
طیحم نیا  دش ، هناخ  طیحم  دراو  یتقو  .دنک  یم  یگمیسارس  یمارآ و  ان  راچد  ار  اه  ناسنا  .دنک  یم  هتـسخ  دبوک و  یم  ار  باصعا 
یگدنز میظنت  يارب  هداوناخ  .دنک  یم  رگید  زور  هنابـش  کی  رگید و  زور  کی  هدامآ  ار  وا  .دشخب  یم  اوق  دیدجت  وا  هب  ناما  نما و 

(2) .دوشب هرادا  ملاس  دیاب  دوش ،  هرادا  بوخ  دیاب  هداوناخ  هتبلا  .تسا  مهم  یلیخ  ناسنا 

کی نیا  .تسا  نز  درم و  يارب  یگدـنز  مهم  ياـه  تصرف  زا  یکی  هداوناـخ ، هعوـمجم ي  کـی  رد  نتفرگ  مارآ  جاودزا و  تصرف 
هلیـسو ي یّلـست ، هلیـسو ي  تسا ، یگدـنز  ياه  تیلاّعف  موادـت  هب  ندـش  مرگلد  هلیـسو  تسا ، یحور  شمارآ  شیاسآ ، هلیـسو ي 

(3) .تسا مزال  رایسب  یگدنز  لوطرد  ناسنا  يارب  هک  تسا ، کیدزن  راوخمغ  کی  ندرکادیپ 

اوق دیدجت  دنناوت  یم  دنتسه -  نیجوز  هک  نز -  درم و  هک  تسا  هداوناخ  لخاد  رد 
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یگدـنز ّلـک  تسا ، هزراـبم  کـی  یگدـنز  هک  دـیناد  یم  دـننک .  هداـمآ  هار  هـمادا ي  يارب  ار  ناـشدوخ  تّـمه  دـنناوت  یم  دـننک ،
هزرابم هک  ناسنا  دوخ  نورد  اب  هزرابم  یعامتجا ، عناوم  اب  هزرابم  یعیبط ، لماوع  اب  هزرابم  تّدـم ، دـنلب  هزرابم ي  کی  زا  تسترابع 

دیاب هزرابم  نیا  ناسنا  رد  .تسا  ملاس  مسج  دـشاب ، مسج  رد  یتقو  ناـسنا  ندـب  .تسا  هزراـبم  لاـح  رد  ناـسنا  مئاد  .تسا  سفن  اـب 
کی تحارتـسا و  کـی  یهاـگ  هزراـبم  نیا  .دـشاب  تسرد  ياـهرازبا  حیحـص و  ياـهراتفر  اـب  تسرد ، تهج  رد  یقطنم ، حـیحص ،

(1) .تسا هداوناخ  لخاد  تحارتسا ، هطقن ي  نیا  تسا  تکرح  کی  رفس و  کی  نیا  .دراد  مزال  يزادناراب 

رگیدکی اب  ناسنا  ود  لماکت  سنا و  یناور ، شمارآ  تنوکس ، ّلحم  - 7-1-1-3

لماکت لحم  رگیدـکی ، اب  ناسنا  ود  سنا  لحم  ناسنا ، ود  یناور  شمارآ  لحم  ناسنا ، ود  تنوکـس  ّلحم  ینعی  مالـسا  رد  هداوناـخ 
.تسا هداوناخ  طیحم  نیا  دـبای ، یم  یناور  یتحار  دـبای ، یم  افـص  نآ  رد  ناسنا  هک  ییاجنآ  رگید ، رفن  کی  هلیـسو ي  هب  رفن  کـی 

(2) .دراد ّتیمها  ردق  نیا  مالسا  رد  هداوناخ  نوناک 

نکس شمارآ و  يارب  ار  اه  نآ  ّتیجوز  تیاهن  رد  اه و  نیا  یتسیز  مه  درم و  نز و  شنیرفآ  نیا  اج  دنچ  رد  نآرق ، نایب  رد  مالسا 
(3) .تسا هتخانش  درم  نز و  يارب 

هداوناخ هب  تبسن  یمالسا  گنهرف  مالسا و  درکلمع  - 2-1-3

هداوناخ لیکشت  تهج  رد  یبلط  جوز  هزیرغ ي  یسنج و  هزیرغ  ندروآ  رد  تمدخ  هب  - 1-2-1-3

یسنج هزیرغ ي  زا  ریغ  هک  ار -  ناسنا  یبلط  جوز  هزیرغ ي  یسنج و  زیارغ  هک  تسا  نیا  رد  مالسا -  همه  زا  رت  شیب  و  نایدا -  رنه 
اب ای  یسنج ، هزیرغ ي  هناوتشپ  اب  هداوناخ ، نوناک  هک  دنا  هدرک  يراک  هداد و  رارق  هداوناخ  لیکشت  تمدخ  رد  تسا - 
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نکمم اه  یـضعب  .دنامب  یقاب  دنک و  ادیپ  قّقحت  تسا - رت  شیب  شتیمومع  یـسنج  هزیرغ ي  زا  هک  رگید - هزیرغ ي  نآ  هناوتـشپ ي 
هتشاد ار  فلاخم  سنج  زا  یجوز  دیاب  یم  دنراد و  ار  یبلط  جوز  هب  زاین  اّما  دنشاب ، هتشادن  مه  یـسنج  زاین  یـصاخ  نینـس  رد  تسا 

لیکـشت هناوتـشپ ي  ار  اه  نیا  مالـسا -  همه  زا  شیب  و  ناـیدا -  .تسا  شمارآ  هیاـم ي  نکـس ، .دـنک  یمن  یقرف  درم  نز و  دنـشاب ؛
(1) .دنا هداد  رارق  هداوناخ 

هداوناخ ظفح  رطاخ  هب  هعماج  رد  درم  نز و  هطبار ي  زرم  دح و  ندرک  صخشم  - 2-2-1-3

نادرم قالخا  نوچ  نامز ، لوط  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدرک  یگداتسیا  مالـسا  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  مه  یـساسا  هتکن  کی 
اه و تیلوؤسم  مهم و  ياهراک  اذـل  تسا ، هدوب  رت  نیگنـس  ناش  مسج  رت و  يوق  تالکـشم  اب  دروخرب  رد  نانآ  هدارا ي  رت و  نشخ 

عفن هـب  فلاـخم -  سنج  زا  ندرک  هدافتـساءوس  يارب  یناـکما  نادرم  هـب  نـیا ، دـنا و  هتـشاد  تـسد  رد  ار  نوگاـنوگ  ياـه  تردـق 
رد نادـنمروز  نادـنمرز و  نارادـلوپ و  نادـنمتورث و  نیطالـس ، زا  کی  مادـک  هک  دـینیبب  دـینک  هاـگن  امـش  .تسا  هداد  ناـشدوخ - 
نز زا  هدافتساءوس  یّطخت و  ضّرعت و  تمس  هب  تسد  احنا ، زا  يوحن  هب  تردق ، ماقم و  لوپ و  نتشاد  اب  ناشیاه ، هاگتسد  اهرابرد و 
زا .تسا  هداد  رارق  يزرم  هعماج ، رد  درم  نز و  نیب  تسا و  هداتـسیا  تّوق  تردـق و  لامک  اب  اـج ، نیا  رد  مالـسا  دـنا !؟ هدرکن  زارد 

هطبار ي .تسا  مهم  یلیخ  هداوناخ  مالسا ، رظن  زا  نوچ  دنکـشب ؛ دراذگب و  اپ  ریز  ار  زرم  نیا  هک  درادن  قح  سک  چیه  مالـسا ، رظن 
طیحم رد  مالسا  هک  یطباوض  نآ  رگا  .تسا  رگید  يا  هنوگ  هب  هعماج ، طیحم  رد  و  تسا ، يا  هنوگ  هب  هداوناخ  طیحم  رد  درم  نز و 

هب مه  یهاگ  نز و  هب  ًابلاغ  هداوناـخ ، رد  .دوش  یم  بارخ  هداوناـخ  دنکـشب ، تسا ، هداد  رارق  درم  نز و  نیب  لـیاح  ناونع  هب  هعماـج 
یم همادا  یتخبـشوخ  اب  يا  یگدـنز  نینچ  .تسا  درم  نز و  طالتخا  مدـع  گنهرف  یمالـسا ، گـنهرف  .دوش  ملظ  تسا  نکمم  درم ،

هدرک يریگ  تخس  مالسا  اج  نیا  رد  .دورب  شیپ  هب  دنک و  تکرح  دخرچب و  یلقع  نیزاوم  تیاعر  اب  یتسرد و  هب  دناوت  یم  دبای و 
رد هک  يزرم  ّدح و  نآ  رگا  .تسا 
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هطقن تسرد  دنک ؛ یم  يریگ  تخس  نآ  لباقم  رد  مالسا  دنکشب ، درم  فرط  زا  هچ  نز و  فرط  زا  هچ  تسا ، هدش  هداد  رارق  هعماج 
(1) .دنا هدرک  یم  لمع  دنا و  هتساوخ  یم  ملاع  نانارتوهش  هک  هچ  نآ  لباقم  ي 

هداوناخ رد  درم  نز و  يارب  لداعتم  صّخشم و  قوقح  نداد  رارق  - 3-2-1-3

قوـقح هداوناـخ ، رد  درم  يارب  .دـنک  لـیمحت  وا  رب  ار  يرما  دـیوگب و  روز  نز  هـب  هـک  تـسا  هدـشن  هداد  هزاـجا  درم  هـب  مالـسا  رد 
دروم دوش ، حیرشت  هتفگ و  سک  ره  يارب  قوقح ، نیا  .تسا  تمکح  تحلصم و  لامک  يور  زا  هک  تسا  هدش  هداد  رارق  يدودحم 

درم .تسا  تحلـصم  يور  زا  مه  نآ  هک  تسا  هدش  نّیعم  یقوقح  هداوناخ ، رد  زین  نز  يارب  نینچمه ، .تفرگ  دهاوخ  رارق  قیدـصت 
هب دوخ  هژیو ي  تاّیقلُخ  زا  رگا  اـه  نآ  .تسا  ناـشدوخ  هژیو ي  هک  دـنراد  يزیارغ  تاـّیحور و  قـالخا ، تعیبط ، مادـک  ره  نز ، و 
هب لداعت  درک ، يور  هدایز  درم  رگا  .دنهد  یم  لیکشت  دعاسم  گنهامه و  لماک و  یجوز  هداوناخ ، رد  دننک ، هدافتسا  حیحص  روط 
ود دـننام  ار  درم  نز و  سنج  ود  هداوناخ ، لخاد  رد  مالـسا  .دروخ  یم  مه  هب  لداـعت  درک ، يور  هداـیز  مه  نز  رگا  .دروخ  یم  مه 

هزاغم باب  کی  رد  کیرـش  ِبساک  ود  یگدـنز و  دربن  ههبج ي  رد  نیـشنرگنس  ود  ناسنا ، هرهچ ي  رد  مشچ  ود  رد ، کی  هگنل ي 
فطاوـع زیارغ و  رد  مه  رکف و  حور و  مسج و  رد  مه  ییاهتلـصخ ، تایـصوصخ و  تعیبـط ، ود ، نیا  زا  مادـک  ره  .تسا  هداد  رارق 

یگدنز مه  رانک  رد  تسا  هدرک  نّیعم  مالـسا  هک  ینیزاوم  دودح و  نامه  اب  رگا  سنج ، ود  نیا  .تسا  ناشدوخ  هژیو ي  هک  دـنراد 
(2) .تشاد دنهاوخ  هدیافرپ  تکرب و  اب  نابرهم و  راگدنام و  يا  هداوناخ  دننک ،

هداوناخ نورد  رد  تافالتخا  ّلح  يارب  یتاروتسد  نداد  رارق  - 4-2-1-3

یتاظحالم کی  هک  هداد  روتسد  درم  هب  .دوش  لح  دوخ  يدوخ  هب  هداوناخ  نورد  فالتخا  هک  هداد  یبیترت  هداوناخ  لخاد  رد  مالسا 
روتسد مه  نز  هب  .دنکب 
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نیب زا  دش و  دـهاوخن  یـشالتم  ًاتدـعاق  يا  هداوناخ  چـیه  دریگب ، ماجنا  رگا  تاظحالم  نیا  عومجم  .دـنکب  یتاظحالم  کی  هک  هداد 
تسین دلب  نز ، دنک ؛ تیاعر  هک  تسین  دلب  درم  .تساه  یگظحالم  یب  نیا  رطاخ  هب  اه  هداوناخ  ندش  یـشالتم  ًابلاغ  .تفر  دهاوخن 

وا ِتنوشخ  دراد ، داریا  شا  همه  .دهد  یم  جرخ  هب  یلّمحت  یب  نیا  دنک ، یم  دح  یب  تنوشخ  يدـنت و  وا  .دـهدب  جرخ  هب  لقع  هک 
، دننک هظحالم  دنکن ، یشکرس  نیا  درک ، هابتشا  یتقو  کی  رگا  دنکن ، تنوشخ  وا  رگا  .دراد  داریا  مه  نیا  ِیـشکرس  دراد ، داریا  مه 

(1) .دنام یم  یقاب  هداوناخ  دش و  دهاوخن  یشالتم  رخآ  ات  يا  هداوناخ  چیه  دنزاسب ، رگیدمه  اب 

مالسا تامّلسم  تانّیب و  ساسا  رب  هداوناخ  رد  درم  نز و  قوقح  نیب  نزاوت  داجیا  - 5-2-1-3

هداد بیترت  نزاوتم  هنالداع و  تّدش  هب  قوقح  نیا  دراد و  یقوقح  مه  نز  دراد ، یقوقح  درم  .تسه  یقوقح  دودـح و  هداوناخ ، رد 
مالـسا هب  ّقلعتم  هچ  نآ  .مینک  یمن  عاـفد  اـه  نآ  زا  مییوگ و  یمن  ار  اـه  نآ  تسا ، طـلغ  تسا و  مالـسا  ماـن  هب  هچ  نآ  .تسا  هدـش 

لئاق نزاوت  هداوناـخ  لـخاد  رد  درم  نز و  قوقح  ناـیم  هک  تسا  ییاـه  زیچ  اـه  نیا  .تسا  مالـسا  تامّلـسم  مالـسا و  تاـنّیب  تسا ،
(2) .تسا
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یبرغ گنهرف  برغ و  رد  هداوناخ  مود : لصف 

یبرغ گنهرف  برغ و  رظنم  زا  هداوناخ  هاگیاج  - 1-2-3

هداوناخ لزلزتم  تسس و  هاگیاج  - 1-1-2-3

یم جـنر  هداوناخ  ناینب  ندوب  تسـس  زا  ناـشیاه -  یچ  تاـغیلبت  اهدـنمتردق و  هن  اـپورا -  اـکیرما و  مدرم  یلومعم  هدوت ي  زورما ،
دوش و یم  دیدشت  زور  هب  زور  نیا ، دنتحاران و  دنرب و  یم  جـنر  اه  هداوناخ  ندـش  یـشالتم  زا  دـح  کی  رد  اهدرم ، اه و  نز  .دـنرب 

(1) .تسا هبرض  نیرخآ  هتبلا 

يدـیدش بولطمان  تیعـضو  هب  ار  اه  نآ  هتفرگ و  تّدـش  هب  ار  یبرغ  ياهروشک  نابیرگ  هک  ییاـه  ـالب  نیرت  گرزب  زا  یکی  زورما 
، برغ رد  نانز  رظن  زا  صوصخ  هب  اه و  یبرغ  رظن  زا  دهدب ، هداوناخ  راعـش  هک  يدرم  ره  اذـل  .تسا  هداوناخ  هلأسم ي  هدرک ، راچد 
، برغ هنافّـسأتم  هک  نیا  رطاخ  هب  دـنرب ؛ یم  جـنر  هداوناخ  داـینب  لزلزت  زا  نوچ  ارچ ؟ .تسا  بوبحم  درم  کـی  بولطم و  درف  کـی 

.تسا هداد  تسد  زا  تسا - شمارآ  نما و  طیحم  نز ، يارب  صوصخ  هب  نز و  درم و  يارب  هک  ار  ینوناک  ینعی  ار -  هداوناخ 
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روشک ینامرد  یلاع و  شزومآ  زکارم  نانکراک  ناراتـسرپ و  ناکـشزپ ، زا  یعمج  مدرم و  فلتخم  راشقا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 1
.1368-9-15
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هقالع و دروم  ِنز  نادرم ، زا  يرایسب  .دننک  یم  یگدنز  اهنت  رمع  رخآ  ات  نانز  زا  يرایسب  .دنا  هدش  یـشالتم  اه  هداوناخ  زا  يرایـسب 
(1) .دور یم  نیب  زا  شیادیپ  ياه  لاس  نیلّوا  رد  اه  جاودزا  زا  يرایسب  دنبای و  یمن  ار  دوخ  رظن  دروم 

زا دشاپ و  یم  مه  زا  دراد  يرگید  زا  سپ  یکی  هداوناخ  ياه  نوناک  مک  مک  هک  دنک  یم  هدهاشم  ناسنا  برغ ، رد  هنافّـسأتم  زورما 
یم رت  شیب  دراد  مه  زور  هبزور  .دـنا  هدـش  شراچد  زورما  هک  تسا  يداسف  یگنهرف و  ِیتّیوه  یب  نیمه  مه  شراـثآ  .دور  یم  نیب 

(2) .دور یم  نیب  زا  دراد  دنا ، هتشاد  هک  ار  هچ  نآ  يایاقب  دوش و 

هداوناخ ندوب  انعم  یب  یتافیرشت و  یلیمحت ، - 2-1-2-3

لزلزتم یلیخ  هداوناخ  ناینب  هک  تسا  فورعم  یلامـش  ياـپورا  ياـهروشک  زا  یـضعب  اـکیرمآ و  رد  صوصخ  هب  برغ و  ياـیند  رد 
نیمأت هداوناخ ، نوناک  زا  ریغ  هداوناخ ، زا  ریغ  رگید  ییاج  رد  ار  يزیرغ  زاین  نیا  نز  درم و  ینعی  دش ؛ جیار  یتّفع  یب  یتقو  ...تسا 

یم ادج  مه  زا  یفطاع  رظن  زا  اذل  تسا ؛ یتافیرشت  یلیمحت و  زیچ  کی  تسانعم ؛ یب  زیچ  کی  عقاو  رد  هداوناخ  نوناک  نیا  دندرک ،
(3) .دنرادن یگتسبلد  هقالع و  مه  هب  اّما  تسین ، ناشنیب  ییادج  ًارهاظ  الاح  .دنوش 

هداوناخ مان  هب  يا  هلأسم  نتشادن  تیعقاو  - 3-1-2-3

اّما دننک ، یم  یگدنز  ییاضف  کی  رد  مه  اب  نز  درم و  کی  .درادن  ّتیعقاو  اج  نآ  ًالـصا  هداوناخ  .دنتـسین  مرگ  اج  نآ  اه ، هداوناخ 
(4) .دنیادج مه  زا 

هک دنداد  عالطا  نم  هب  دـعب  .مدرک  تبحـص  هداوناخ  هب  عجار  يدـنا  تعاس و  کی  دودـح  للم ، نامزاس  رد  ینارنخـس  کی  رد  نم 
روسناس رد  هک  يرارصا  اب  اکیرمآ  ياه  نویزیولت 
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هتـشاذگ مه  ریـسفت  هدرک و  شخپ  راب  دنچ  ار  نآ  هدرک و  هیکت  اه  تبحـص  نیا  يور  دنراد ، ام  ياه  فرح  ندرک  بارخ  ندرک و 
تـسا یمایپ  کی  برغ  يارب  زورما  هداوناخ ، هلأسم ي  نّمـضتم  مایپ  ینعی  .هداوناخ  هرابرد ي  هملک  کی  نتفگ  رطاخ  هب  طـقف  .دـنا 

درم دننک ، یم  یگدـنز  اهنت  رمُع  رخآ  ات  هک  ییاه  نز  دـندایز  ردـقچ  .دـننک  یم  سح  ار  نآ  دوبمک  نوچ  اراوگ ، ِکنخ  بآ  لثم 
رد .دنوش  یم  درگلو  هداوناخ ، ِدوبن  رطاخ  هب  هک  یناناوج  ردـقچ  .سنا  یب  بیرغ و  دـننک ؛ یم  یگدـنز  اهنت  رمع  رخآ  ات  هک  ییاه 

(1)! تسا ندوبن  لثم  دشاب ، رگا  ای  تسین  هداوناخ  ای  اج  نآ 

ینوناق تقوم  دادرارق  کی  طقف  هداوناخ ، - 4-1-2-3

ناوارف ياه  سنا  نآ  یگداوناخ ، ياه  ّتبحم  نآ  یگداوناخ ، ياه  تساخرب  تسـشن و  نآ  ...درادن  ّتیعقاو  اج  نآ  ًالـصا  هداوناخ 
هب دـنرفن  ود  .تسین  رگید  اه  نیا  دـنیبب ، شرهوش  هب  جاتحم  ار  شدوخ  نز  دـنیبب و  شنز  هب  جاـتحم  ار  شدوخ  درم  هک  نیا  مه ، هب 

(2)! دوش یم  عورش  قشع  اب  هک  تسه  مه  شمسا  .دننک  یم  یگدنز  يا  هناخ  کی  رد  طقف  هک  يدادرارق  تروص 

هب لاس  شردپ  زا  دنزرف  اّما  دننک ، یم  یگدنز  رهـش  کی  رد  ردپ  دنزرف و  یبرغ ، ياهروشک  زا  یخرب  رد  هک  دیونـش  یم  امـش  رگا 
، دنوش یمن  رادروخرب  هناردام  هناردـپ و  ياه  تفوطع  زا  ناکدوک  دـنوش ، یمن  عمج  مه  رود  اه  هداوناخ  دـسرپ ، یمن  یلاوحا  لاس 
ار اه  نیا  رگا  ... ؛ دننیـشن یمن  مه  رانک  تسا -  هدـش  هتـسب  ینوناق  دادرارق  کی  تقوم -  دادرارق  کی  بجوم  هب  زج  اهرهوش  نز و 

(3) .تسا تفرسپ  ياه  هناشن  رگید  اه  نیا  دراد ، تیعقاو  اه  نیا  رگا  تسه و  ییاج  رد  هک  دیونش  یم  امش 

نآ رد  دوجوم  یمیمص  طباور  هداوناخ و  طیحم  ندش  شومارف  - 5-1-2-3

يوق ياه  تسایس  تورث و  ملع و  زا  اه  نآ  زا  يرایسب  هک  نیا  اب  برغ  يایند  رد 
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نیا .تسا  يراـب  ّتقر  رایـسب  یگدـنز  هداوناـخ ، ساـیقم  رد  مدرم  داـحآ  یگدـنز  نکل  دنتـسه ، رادروخرب  اـه  تموکح  ردـص  رد 
لدابت مه  اب  دـنزرو ، ّتبحم  مه  هب  دـنوش ، عمج  مه  رود  لیماف  ياهرت  کچوک  لیماف و  ياهرت  گرزب  هک  نیا  یلیماف ، تاـعامتجا 
یکی هناگی و  مه  اب  اه  هداوناخ  ردارب ، اب  ردارب  دننادب ، دوخ  زا  ار  رگیدمه  دنسرب ، مه  هب  دننک ، کمک  مه  هب  دنشاب ، هتـشاد  یفطاع 

اهنت اـه  نز  ردـق  هچ  .تسین  يربخ  اـهزیچ  نیا  زا  برغ  رد  تسا ، یلومعم  جـیار و  اـهام  نیب  نـآلا  هک  ییاـه  زیچ  روط  نیا  دنـشاب ،
، تساهنت هناخ  رد  ددرگ  یم  رب  بش  .دنک  یم  یگدنز  نامتراپآ  کی  رد  هدیرب و  هداوناخ  زا  تساهنت ، هک  ینز  .دننک  یم  یگدـنز 

هن .تساهنت  دزیخ  یم  رب  حبص 

یگدـنز کت  یعامتجا ، طیحم  نآ  رد  اه  ناسنا  .دریگب  مرگ  وا  اب  هک  يدـنواشیوخ  هن  يا ، هون  هن  يدـنزرف ، هن  يرـسمه ، هن  یـسنا ،
(1) .تسا هدش  شومارف  عماوج  نآ  رد  یگداوناخ  طیحم  نوچ  ارچ ؟ .دنتسه  اهنت  ًابلاغ  .دننک  یم 

هداوناخ هب  تبسن  یبرغ  گنهرف  برغ و  درکلمع  - 2-2-3

نآ ظفح  رد  ییاناوت  مدع  هداوناخ و  ریقحت  یهّجوت و  یب  - 1-2-2-3

یتعنص و ياه  تفرشیپ  مغر  یلع  دروخ و  یم  هنایروم  لثم  ار  برغ  نّدمت  ياه  هیاپ  جیردت  هب  هک  برغ  يایند  تالکـشم  زا  یکی 
ار هداوناخ  دنتسناوتن  .تسا  هداوناخ  هب  یهّجوت  یب  هّیضق ي  نیمه  تّدم  دنلب  رد  هتبلا  تسا  تکاله  طوقس و  هب  فرـشم  شا  یملع 

(2) .تسا هدش  ریقحت  و  ییانتعا ، یب  دروم  بیرغ ، هداوناخ ، برغ ، رد  .دننک  ظفح 

مدرم مشچ  رد  هداوناخ  لیکشت  جاودزا و  ندرک  کبس  - 2-2-2-3

ار هداوناخ  لیکـشت  .درک  کبـس  مدرم  مشچ  رد  ار  جاودزا  هک  تسا  نیا  تیرـشب ، هب  تبـسن  برغ  نّدمت  هریبک ي  ناهانگ  زا  یکی 
(3) .دندرک روط  نیا  ار  يرهوش  نز و  هّیضق ي  .دننک  یم  ضوع  هک  سابل  لثم  درک ، کچوک 
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نآ ندش  مدهنم  دوز  هداوناخ و  ندش  لیکشت  رید  - 3-2-2-3

زور اشحف  داسف و  .دنوش  یم  مدهنم  مه  دوز  دنوش ، یم  لیکـشت  رید  اه  هداوناخ  تسا ، هدش  لزلزتم  هداوناخ  ناینب  برغ ، يایند  رد 
يرامیب روط  نیا  هتبلا  دش ، دهاوخ  راچد  یمیظع  تاّیلب  هب  هعماج  نآ  دـتفیب ، لماک  روط  هب  قافتا  نیا  رگا  دوش ، یم  رت  شیب  زور  هب 
يدامتم ياه  لاس  تشذگ  زا  دعب  نکل  دهدب ، ناشن  ار  شدوخ  لاس  هد  ای  لاس ، جـنپ  فرظ  هک  تسین  ییاهزیچ  اه ، يراتفرگ  اه و 

نیب زا  ار  زیچ  همه  يدام و  يرکف و  یملع و  ياه  تورث  دـنک ، یم  دوبان  مدـهنم و  یّلک  هب  ار  هعماـج  کـی  تشاذـگ ، رثا  هک  یتقو 
(1) .تسا یبرغ  ياهروشک  زا  يرایسب  راظتنا  رد  هدنیآ  نیا  .درب  یم 

هداوناخ ندرک  لزلزتم  تسس و  - 4-2-2-3

، ییاپورا ییاکیرما و  تاعوبطم  رد  رّرکم  .دنا  هدرکن  حالـصا  مه  ار  وا  هداوناخ ي  لخاد  دـنا و  هدـناشک  لاذـتبا  هب  ار  نز  اه  یبرغ 
لاذـتبا هب  يرابودـنب و  یب  نز و  دروم  رد  یبرغ  گنهرف  .تسا  هدـش  رـشتنم  اه  يرهم  یب  اه و  هجنکـش  اهیرازآ و  نز  يـالاب  نازیم 

لخاد رد  رگیدکی ، هب  درم  نز و  تنایخ  ددرگ و  لزلزتم  تسـس و  هداوناخ ، ناینب  هک  تسا  هدش  بجوم  قطانم ، نآ  نانز  ندـناشک 
؛ دنراکبلط مه  ایند  همه ي  زا  گنهرف ، نیا  اب  تسین ؟ نز  سنج  هب  تنایخ  نیا  تسین ؟ هانگ  نیا  .دوشن  هدرمش  مهم  نادنچ  هداوناخ 

(2)! دنشاب راکهدب  دیاب  هک  یلاح  رد 

برغ رد  هداوناخ  تالکشم  لزلزت و  تّلع  - 3-2-3

اه نآ  یتسیزمه  عون  سنج و  ود  طابترا  نتفرگرارق و  هسدنه ي  هب  تبسن  طلغ  شرگن  - 1-3-2-3

زا ای  نز ، هلأسم ي  هب  شرگن  هوحن ي  زا  دوش ؟ یم  یـشان  اجک  زا  تسایند ، رد  یـساسا  لکـشم  کـی  زورما  هک  هداوناـخ  هلأـسم ي 
نیا ایند  رد  نالا  تسا ، يرشب  دوجو  یساسا  یعیبط و  داهن  کی  هک  هداوناخ  ارچ  .دوش  یم  یشان  درم  نز و  طابترا  هب  شرگن 

ص:173

هخروم ي 1379-8-3. دقع  هبطخ ي  - . 1
ناوناب 1379-06-30. زا  يریثک  هورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2
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هرابرد ي یقیقر  یلیخ  ولو  ِمایپ  کی  زورما ، یبرغ  ندمتم  حالطـصا  هب  يایند  رد  یـسک  رگا  هک  يروط  هب  تسا ؛ نارحب  راچد  ردق 
مه دـننک ، یم  لابقتـسا  نادرم  مه  دـننک ، یم  لابقتـسا  ناـنز  مه  دـننک ؛ یم  لابقتـسا  وا  زا  دـشاب ، هتـشاد  هداوناـخ  ناـینب  ماکحتـسا 

هلأسم ي رد  هک  ار  ینارحب  نیا  دـینک و  یـسررب  ایند  رد  امـش  ار  هداوناخ  هلأسم ي  ملق  کـی  نیا  رگا  دـننک ! یم  لابقتـسا  ناـکدوک 
تاطابترا هب  طوبرم  لئاسم  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  نیا  هک  دینیب  یم  دیهدب ، رارق  شواک  هّجوت و  دروم  تسرد  دراد ، دوجو  هداوناخ 

رد هک  ام  الاح  .تسا  یطلغ  شرگن  شرگن ، يرگید ، ریبعت  هب  اـی  هدـشن ، لـح  سنج  ود  طـباور  سنج و  ود  یتسیز  مه  سنج و  ود 
یم تسین ؛ تسرد  نز  هلأسم ي  هب  شرگن  مییوگ  یم  میریگ ، یم  رارق  دـنا ، هدرک  تسرد  ار  اه  نآ  نادرم  هک  يراکفا  هعومجم ي 

نتفرگ رارق  هسدنه ي  ینعی  سنج ، ود  تیفیک  هب  شرگن  ای  دنک - یمن  یتوافت  تسین - تسرد  درم  هلأسم ي  هب  شرگن  تفگ  ناوت 
(1) .تسا یطلغ  شرگن  سنج ، ود 

یطارفا طلغ و  ياهراک  اب  هداوناخ  هشیر ي  قمع و  ندرب  نیب  زا  - 2-3-2-3

هک يا  هداوناخ  نآ  .دـنراد  برغ  رد  رت  مک  زورما  دراد ، دوجو  ام  ياهروشک  رد  هک  ار  قیمع  ياه  هیاپ  اه و  هشیر  نآ  اـه  هداوناـخ 
مه اب  دنـسانشب و  ار  مه  دنـشاب ، مه  اب  شبعـش  ریاس  اـهومعرتخد و  اهومعرـسپ ، نادـنواشیوخ ، اـه ، هون  گرزبرداـم ، گرزبردـپ ،

ییالب نیا  .دنرادن  ار  مزال  ّتیمیمص  رگیدکی  اب  مه  رهوش  نز و  .تسا  بایمک  رایسب  رایـسب  برغ  رد  زورما  دنـشاب ، هتـشاد  طابترا 
لزان يرـشب  هعماج ي  رب  تفرگ ، ماجنا  یلبق  ياه  طارفا  لباقم  رد  هک  فرط  نآ  زا  یطارفا  تکرح  اـب  طـلغ ، ياـهراک  اـب  هک  تسا 

(2) .دمآ یبرغ  نز  ِرس  رب  همه  زا  رت  شیب  دش و 

مرحمان مرحم و  طالتخا  یتّفع و  یب  يرابودنب ، یب  یسنج ، يدازآ  - 3-3-2-3

یلامش ياپورا  ياهروشک  زا  یضعب  اکیرمآ و  رد  صوصخ  هب  برغ و  يایند  رد 

ص:174

هرگنک ي نالوئـسم  صـصختم و  کشزپ  ناوناـب  زا  یعمج  ناـنز ، یعاـمتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 1
.1370-10-4 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  یمالسا  باجح 

.1376-07-30 رثوک دالیم  نشج  تبسانم  هب  يدازآ  هاگشزرو  رد  ناوناب  گرزب  شیامه  رد  تانایب  - . 2
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یـسنج يراب  ودنب  یب  یـسنج و  يدازآ  اهاج  نآ  رد  هک  تسا  نیا  تلع  ارچ !؟ .تسا  لزلزتم  یلیخ  هداوناخ  ناینب  هک  تسا  فورعم 
(1) .تسا رتدایز 

يزاب سنجمه  ندش  ینوناق  یمسر و  - 4-3-2-3

زا ام  هک  دنداد  ماجنا  ار  يراک  دنشک ! یمن  مه  تلاجخ  تسا و  هدش  ینوناق  یمسر و  يزاب  سنجمه  سیلگنا ، اکیرما و  رد  زورما ،
، دوش یم  ینوناق  مه  اب  سنجمه  ود  ِجاودزا  يروشک  رد  یتقو  ایآ  دننادب ، ام  مدرم  .مینک  یم  ایح  میراد و  مرـش  نآ  تیاکح  لقن و 

(2) !؟ دنام دهاوخ  یقاب  هعماج  نیا  رد  هداوناخ  ناینب 

ص:175

هخروم ي 1380-12-9. دقع  هبطخ ي  - . 1
روشک ینامرد  یلاع و  شزومآ  زکارم  نانکراک  ناراتـسرپ و  ناکـشزپ ، زا  یعمج  مدرم و  فلتخم  راشقا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 2

.1368-9-15
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ص:176
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هداوناخ تیوقت  لیکشت و  موس : لصف 

تارمث - 1-3-3

اه نآ  تیصخش  مامتا  لامک و  هیام ي  درم و  نز و  شمارآ  لماع  - 1-1-3-3

تسترابع جاودزا ، فده  هدیاف و  نیرت  مهم  اما ، دراد  مه  يرایسب  دیاوف  تسا و  یّمهم  رایسب  رما  سّدقم  عرش  رد  جاودزا  هلأسم ي 
مامتا لامک و  هیام ي  درم و  نز و  شمارآ  هیام ي  دـیدج ، دـحاو  کی  لیکـشت  تیجوز و  هِقلُع ي  نیا  ِسفن  هداوناخ .  لیکـشت  زا 

(1) .تسا عرف  رگید  لئاسم  همه ي  .دنصقان  نز  مه  درم و  مه  نآ  نودب  .تساه  نآ  تیصخش 

یناور یفطاع و  یحور ، راتخاس  ظاحل  زا  اه  ناسنا  لماک  ملاس و  حیحص ، تیبرت  حالصا و  - 2-1-3-3

هداوناخ نیا  ناردام  هک  اه  نز  یکی  دنتـسه ، هداوناخ  نیا  ناردپ  هک  اهدرم  یکی  دـنوش ، یم  حالـصا  ناسنا  هتـسد  هس  هداوناخ ، رد 
(2) .دنتسه هعماج  نیا  يدعب  لسن  هک  ناکدوک  رگید  دنا و 

ص:177

هخروم ي 1376-2-10. دقع  هبطخ ي  - . 1

هخروم ي 1374-2-19. دقع  هبطخ ي  - . 2
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تعیبط و اریز  دنام ؛ دهاوخ  ماکان  اه  ناسنا  یحور  ياهزاین  همه ي  يرـشب و  ياه  تیبرت  همه ي  دشابن ، يا  هعماج  رد  هداوناخ  رگا 
یب ملاس و  تیبرت  نآ  ردام ، ردـپ و  شوغآ  رد  هداوناـخ و  طـیحم  رد  هداوناـخ و  شوغآ  رد  زج  هک  تسا  هنوگ  نیا  يرـشب  تخاـس 
راب لماک  ملاس و  حیحـص و  یفطاع ، یحور و  ظاحل  زا  ینامز  ناسنا  .دش  دهاوخن  ادـیپ  یحور  مزال  یگدـنلاب  نآ  هدـقع و  بیع و 
دش عمج  رطاخ  ناوت  یم  دشاب ، امرف  مکح  هداوناخ  رد  یبسانم  مارآ و  یگدنز  طیحم  رگا  .دوش  تیبرت  هداوناخ  رد  هک  دمآ  دهاوخ 

(1) .دنتسه ملاس  یناور  یفطاع و  راتخاس  ظاحل  زا  دنزرف  هک 

رد هک  تسا  نیا  شیاـنعم  .دـننک  یم  ریبـعت  ناـشدوخ  ّتنـس  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  ار  نیا  .تسا  یهلا  یعیبـط و  تنـس  نوچ  جاودزا 
تیبرت رد  هداوناخ  لیکـشت  قیمع  ریثأت  رطاخ  هب  هلأسم ، نیا  ّتیمها  رطاخ  هب  ارچ ؟  .هدـش  يا  هژیو  دـیکأت  هلأسم  نیا  يور  رب  مالـسا 

(2) .يدعب ياه  تیبرت  یحور و  يراتفر ، یفطاع ، ظاحل  زا  ملاس  ناسنا  زاس  تخاس و  رد  لیاضف ، دشر  رد  ناسنا ،

يونعم و ظاحل  زا  ملاس  ياه  ناسنا  داجیا  رـشب و  لسن  تیبرت  رد  هداوناخ  هدـیاف ي  .تسا  یتّیمها  زیاح  مهم و  رایـسب  داینب  هداوناـخ 
هتـشاد دوجو  هداوناخ  ماظن  یتقو  ...دریگ  یمن  ار  هداوناـخ  ياـج  زیچ  چـیه  .تسا  يدرف  هب  رـصحنم  هدـیاف ي  کـی  یناور  يرکف و 

(3) .دریگ یمن  ار  راتسرپ  ود  نآ  ياج  زیچ  چیه  هک  دنراد  هژیو  راتسرپ  لّکوم و  ود  ناشمادک  ره  ناسنا ، اهدرایلیم  نیا  دشاب ،

نآ دارفا  یحور  يرکف و  دشر  هعماج و  تداعس  هیاپ ي  روشک و  کی  رد  یعقاو  تاحالصا  همه ي  ساسا  - 3-1-3-3

هب دنشاب و  افو  اب  دنشاب ، نابرهم  مه  اب  هک  يرهوش  نز و  ینعی : بوخ  هداوناخ ي 

ص:178

هخروم ي 1374-5-11. دقع  هبطخ ي  - . 1
هخروم ي1379-4-29. دقع  هبطخ ي  - . 2

هخروم ي 1381-10-4. دقع  هبطخ ي  - . 3
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هک يدالوا  دعب  لّوا ؛ هجرد ي  نیا  .دنرادب  یمارگ  ار  رگیدمه  حلاصم  دننکب ، ار  رگیدمه  تیاعر  دنزروب ، قشع  ّتبحم و  رگیدکی 
.دننک گرزب  ملاس  يونعم  يدام و  ظاحل  زا  ار  وا  دنهاوخب  دننک ، تیلوئـسم  ساسحا  وا  هب  تبـسن  دـیآ ، یم  دوجوب  هداوناخ  نآ  رد 

زیچ زا  دـننک ، راداو  ار  وا  ییاه  زیچ  هب  دـنهدب ، دای  وا  هب  ییاه  زیچ  دـنناسرب ، تمالـس  هب  ار  وا  يونعم  يّداـم و  ظاـحل  زا  دـنهاوخب 
روشک کی  رد  یعقاو  تاحالصا  همه ي  ساسا  يا  هداوناخ  نینچ  کی  .دننک  قیرزت  وا  رد  ار  یبوخ  تافـص  دنرادزاب و  ار  وا  ییاه 

لالقتـسا اب  تعاجـش ، اب  دـنوش ، یم  گرزب  بوخ  يافـص  اب  دـنوش ، یم  تیبرت  بوخ  يا  هداوناخ  نینچ  رد  اه  ناـسنا  نوچ  .تسا 
بخ تباجن ؛ اب  یهاوخدـب ،-  هن  یهاوخریخ -  اب  يریگ ، میمـصت  تأرج  تأرج ، اب  ّتبحم ، ساسحا  اب  تیلوئـسم ، اب  رکف ، اب  لقع ،

هتـشاد مادـقا  تردـق  دنـشاب و  رّکفتم  عاجـش و  بیجن و  هاوخریخ و  ینعی  دنـشاب ، هتـشاد  ار  تایـصوصخ  نیا  يا  هعماج  مدرم  یتقو 
(1) .دید دهاوخن  ار  یتخبدب  يور  رگید  هعماج  نیا  دنشاب ،

، دـندوب ملاس  دـندوب ، تسرد  اه  هداوناخ  يا ، هعماـج  کـی  رد  هچ  ناـنچ  رگا  تسا ، یعاـمتجا  زاـین  کـی  هداوناـخ ، ياـنب  لیکـشت 
یم شدارفا  .دوشب  حالصا  یبوخ  هب  دناوت  یم  هعماج  نیا  دوب ، ظوفحم  هداوناخ  روغث  دودح و  دنتـشادن ، لزلزت  دنتـشاد ، ماکحتـسا 

(2) .دنشاب هدقع  نودب  ییاه  ناسنا  دنناوت  یم  دنشاب ، ملاس  ًالماک  یحور  ظاحل  زا  دننک و  ادیپ  يرکف  دشر  دنناوت 

نآ اب  عرـش ، لوصا  اب  قبطنم  یقطنم و  حیحـص و  نیجوز ، رب  مکاح  قالخا  دریگب و  تروص  یملاس  لکـش  هب  رگا  هداوناخ  لیکـشت 
(3) .تسا هعماج  دارفا  همه ي  تداعس  هیاپ ي  تسا و  هعماج  حالصا  هیاپ ي  نیا  دشاب ، هدومرف  نّیعم  دنوادخ  هک  هچ 

یناسنا یعامتجا و  ياه  تیبرت  همه ي  ساسا  هداوناخ ، لیکشت  - 4-1-3-3

هداوناخ لیکشت  تسا و  هداوناخ  لیکشت  هب  دورو  زاورد ه ي  تقیقح  رد  جاودزا 

ص:179

هخروم ي 1377-9-12. دقع  هبطخ ي  - . 1

هخروم ي 1374-5-11. دقع  هبطخ ي  - . 2
هخروم ي 1381-3-8. دقع  هبطخ ي  - . 3
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(1) .تسا یناسنا  یعامتجا و  ياه  تیبرت  همه ي  ساسا 

هعماج یلعف  عضو  هدنیآ و  رب  ریثأت  - 5-1-3-3

(2) .تشاذگ دهاوخ  ریثأت  هعماج  یلعف  عضو  نیمه  يور  رب  هدنیآ و  يور  رب  دش ، رادیاپ  ملاس و  هداوناخ ]  ] نوناک نیا  رگا 

هعماج يونعم  یقالخا و  تالکشم  ندش  فرطرب  - 6-1-3-3

يونعم یقالخا و  تالکـشم  صوصخ  هب  روشک ، نآ  تالکـشم  زا  يرایـسب  دشاب ، مکحتـسم  هداوناخ  ناینب  نآ  رد  هک  يروشک  ره 
(3) .دیآ یمن  دوجو  هب  ًالصا  ای  دوش  یم  فرط  رب  مکحتسم  ملاس و  هداوناخ ي  تکرب  هب  نآ 

دعب ياه  لسن  هب  اه  نآ  لاقتنا  لماع  گنهرف و  نّدمت و  کی  یلصا  رصانع  لوصا و  ظفاح  - 7-1-3-3

یپ ياه  لسن  هب  شلاقتنا  هعماج و  کی  رد  گنهرف  کی  نّدمت  کی  یلـصا  رـصانع  لوصا و  ظفح  اه و  نّدمت  اه و  گنهرف  لاقتنا 
(4) .دریگ یم  ماجنا  هداوناخ  تکرب  هب  یپ ، رد 

هعماج ندنام  ملاس  - 8-1-3-3

کی رد  یملاس  هداوناخ ي  رگا  هک  تسا  نیا  مه  ّتلع  .هداوناخ  لیکـشت  زا  تسترابع  جاودزا ، تحلـصم  نیرت  مهم  جاودزا  ساسا 
.درک دهاوخ  لقتنم  حیحـص  تروص  هب  ار  شدوخ  یگنهرف  ثیراوم  دش و  دـهاوخ  ملاس  هعماج  نآ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يا  هعماج 
راـچد هداوناـخ  هک  یعماوج  اـهروشک و  نآ  رد  هک  تساذـل  دریذـپ .  یم  تروـص  هجو  نیرتـهب  هب  ناـکدوک  تیبرت  هعماـج  نآ  رد 

تالالتخا ًالومعم  دوش ، یم  لالتخا 

ص:180

هخروم ي 1374-5-18. دقع  هبطخ ي  - . 1

هخروم ي 1376-2-10. دقع  هبطخ ي  - . 2
هخروم ي 1376-9-2. دقع  هبطخ ي  - . 3

هخروم ي 1377-1-26. دقع  هبطخ ي  - . 4
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(1) .دیآ یم  دوجوب  یقالخا  یگنهرف - 

دوخ هتشذگ ي  زا  هعماج  ندرب  دوس  يدعب و  ياه  لسن  هب  يرکف  ینهذ و  ياه  هدروآرف  لاقتنا  - 9-1-3-3

دهاوخب شدوخ  هتـشذگ  زا  هعماج  دـننک و  لقتنم  يدـعب  ياه  لسن  هب  ار  دوخ  يرکف  ینهذ و  ياه  هدروآرف  دـنهاوخب  اه  لسن  رگا 
ساسا رب  ناسنا  کی  تیصخش  ّتیوه و  همه ي  راب ، لّوا  هک  تسا  هداوناخ  طیحم  رد  تسا .  نکمم  هداوناخ  اب  طقف  نیا  دربب ، دوس 

دوخ هک  نیا  نودب  دشاب ، یلیمحت  هک  نیا  نودب  میقتـسم و  ریغ  روطب  هک  دنردام  ردـپ و  نیا  دریگ و  یم  لکـش  هعماج  نآ  گنهرف 
لـسن هب  ار  اه  نیا  تاسّدـقم و  تاداقتعا و  تامولعم و  لـمعو و  رکف  نهذ و  ياوتحم  یعیبط  روطب  دـنربب ، راـک  هب  یعّنـصت  اـه  نآ 

(2) .دننک یم  لقتنم  يدعب 

تیناسنا هرادا ي  روشک و  هرادا ي  هب  کمک  - 10-1-3-3

زیچ نیا ، .تسا  هداوناخ  نیا  هدـهع ي  هب  یمیظع  ياهراک  تیناسنا ، هرادا ي  روشک و  هرادا ي  رد  .تسا  یتاریخ  أشنم  هداوناخ ، نیا 
(3) .دینک ظفح  دیشاب و  بظاوم  ار  نیا  دیاب  امش  .تسا  یّمهم  رایسب 

لماوع  2-3-3

هراشا

لماوع (4)

قح ربص و  هب  یصاوت  هنیمز و  نیا  رد  رگیدمه  ظفح  یهلا و  تاروتسد  زا  تعاطا  ادخ و  هب  هّجوت  - 1-2-3-3

تعاطا ادخ و  هب  هّجوت  زا  دشاب  ترابع  دیاب  یگدنز  رد  نیجوز  كرتشم  هجو 

ص:181

هخروم ي 1378-1-16. دقع  هبطخ ي  - . 1
هخروم ي 1379-10-15. دقع  هبطخ ي  - . 2

جاودزا 1370-4-20. دقع  يارجا  مسارم  رد  تانایب  - . 3
نز  ] متفه لصف  رد  اذل  دشاب ، زین  رگدیکی  هبتبـسن  رهوش  نز و  لباقتم  ثأت ر  دـناوتی  هداوناختوقت م  ظفح و  لماوع  هک  اجن  زا آ  - 4

تسا هدشن  حرطم  رگدیکی  هب  تبسن  درم  نزفاظو و  مان  هب  لقتسم  ناونع  هداوناخ ] و 
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یب وا  رهوش  هک  دنیب  یم  نز  رگا  .دننک  ظفح  تهج  نیا  رد  ار  رگیدمه  دـیاب  رهوش  نز و  .ادـخ  نیمارف  هب  لمع  یهلا و  تاروتـسد 
مه درم  .دـنک  ادـخ  هار  رد  ندـمآ  هب  راداو  هنانز ، یکریز  تفارظ و  شوخ و  قالخا  تمکح و  اب  ار  وا  تسا ، ینید  لـئاسم  هب  اـنتعا 

(1) .تسا یگدنز  رد  یساسا  ياهراک  زا  نیا  .دهد  ماجنا  ار  فیلکت  نیمه  دیاب  مه  وا  تسانتعا ، یب  شنز  دنیب  یم  رگا 

هداوناخ رد  امـش  اذل  .دنامب  یقاب  هداوناخ  ات  درک  تیاعر  ار  یمالـسا  ماکحا  نیا  دـیاب  هداوناخ  ظفح  رد  هداوناخ و  لیکـشت  انب و  رد 
نز و ّتبحم  .دننک  یم  یگدنز  مه  اب  يدامتم  ياه  لاس  هک  دینیب  یم  دنهد ، یم  ّتیمها  دودح  نیا  هب  رهوش  نز و  هک  نّیدتم  ياه 

يانب هک  تساه  ّتبحم  نیا  .دنراد  رگیدکی  ّتبحم  ورگ  رد  لد  تسا و  تخس  مه  زا  ناشییادج  دنام و  یم  یقاب  رگیدکی  هب  رهوش 
، یبهذـم نّیدـتم و  عماوج  ینعی  یمالـسا ، عماوج  رد  .تسا  هداد  ّتیمها  اهزیچ  نیا  هب  مالـسا  اذـل  دـنک و  یم  راگدـنام  ار  هداوناـخ 

مه هب  ناش  یگتسبلد  هکلب  دنوش  یمن  ریـس  مه  زا  ًالـصا  دننک و  یم  یگدنز  مه  اب  ینالوط  تّدم  مدآ  رفن  ود  هک  مینک  یم  هدهاشم 
ندوب و یبهذم  يراد و  نید  نّیدت و  تیصاخ  نامه  نیا  .دوش  یم  رت  شیب  رگیدمه  هب  ناشیافو  ّتبحم و  سنا و  .دوش  یم  رت  شیب 

(2) .تسا ندرک  تیاعر  ار  ییادخ  تاهج 

همه ي هب  مهاوخ  یم  نم  .دینک  تیوقت  نات ، ياه  هداوناخ  نات ، هچب  نز و  نیب  رد  نات و  هعومجم  نیب  رد  ناتدوخ ، نیب  رد  ار  نامیا 
یهاگ .دیـشاب  نات  ياه  هداوناخ  بقارم  هک  مهدـب  رادـشه  دـیتسه ، اج  نیا  رد  هک  يزیزع  نانز  نادرم و  ناـناوج و  ناردارب و  اـمش 
مرها کی  اه  نآ  نوچ  ارچ ؟ .ام  دـسفم  دـنوش  یم  اه  نآ  میـشابن ، ناشبقارم  ام  یتقو  دـنوش ؛ یم  داسف  هلیـسو ي  اه  هداوناخ  تاـقوا 

دـیاقع و رکف ، نهذ ، دراذـگ و  یم  رثا  ام  يور  ّتبحم ، نیا  .تساـهنآ  هب  اـم  ّتبحم  نآ ، تسا ؟ هچ  نآ  دـنراد ؛ اـم  هیلع  يوقراـشف 
، هن هک  مینیب  یم  شاوی  شاوی  دعب  تسین ، بوخ  میتفگ  یم  هک  ییاه  زیچ  یلیخ  دوش و  یم  ضوع  نام  صیخشت 

ص:182

هخروم ي 1372-2-13. دقع  هبطخ ي  - . 1
هخروم ي 1379-12-23. دقع  هبطخ ي  - . 2
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(1) .دیشاب بقارم  یلیخ  ار  اه  نیا  تسا ؛ تفآ  اه  نیا  تسین ! دب  مه  یلیخ 

اوَصاوَت  » نیا .دننک  ظفح  دنراد و  هگن  میقتسم  هار  رد  ار  رگیدکی  .دننک  تیاده  ادخ  هار  هب  ار  رگیدکی  دننک  شـشوک  رهوش  نز و 
(3) .دنشاب هتشاد  رظنّدم  تسا ، نامیا  تیصوصخ  نیرت  مهم  تسا و  یناملسم  تیصاخ  هک  ار   (2)« ربَّصلِاب اوَصاوَت  ِّقَحلِاب َو 

ادخ و هار  رد  صوصخ  هب  دیـشاب ، رگیدمه  يوزاب  نوع و  دینک ، کمک  مه  هب  دینکب ، ار  رگیدمه  تیاعر  عاضوا  لاوحا و  همه  رد 
هب رسپ  تسادخ ، هار  رد  هفیظو و  ماجنا  هار  رد  رتخد  رگا  دنک و  کمک  وا  هب  رتخد  تسادخ ، هار  رد  رـسپ  رگا  .هفیظو  ماجنا  هار  رد 

(4) .دنک کمک  وا  هب  يرگید  نآ  دننک ، یم  تدهاجم  مادک  ره  .دنک  کمک  وا 

هب تسا ، زامن  لهاک  امش  نز  ای  رهوش  امـش ، فرط  دینیب  یم  رگا  .نید  رما  رد  ًاصوصخ  دینک ، کمک  مه  هب  دینک ، يراکمه  مه  اب 
یم ّتیمها  مک  یتلود  لغـش  هب  دهد ، یم  ّتیمها  مک  مدرم  لام  هب  دهد ، یم  ّتیمها  مک  ییوگتـسار  هب  دـهد ، یم  ّتیمها  مک  زامن 

مرحَم و رما  رد  هک  دینیب  یم  رگا  ای  دنک  حالصا  ار  شدوخ  هک  دینک  کمک  دینامهفب و  وا  هب  دییوگب ، وا  هب  دینک ، رادیب  ار  وا  دهد ،
، دـینک هاـگآ  ار  وا  دـیهدب ، هّجوت  وا  هب  تسا ، یتـالابم  یب  اـنتعا و  یب  مدآ  مارح  لـالح و  رما  رد  یـسجن ، یکاـپ و  رما  رد  مرحماـن ،

یخلت تاقوا  هک  نیا  هن  دـینک ، اوعد  هک  نیا  هن  دـینک ، میهفت  وا  هب  تسا ، نک  تبیغ  وگغورد و  رگا  .دوش  بوخ  هک  دـینک  کـمک 
(5) .دینزب قن  یه  يرانک  کی  دینیشنب  قالخا  دب  دقتنم  کی  لثم  هک  نیا  هن  دینک ،

.دیرادهگن راد  نید  ار  رگیدمه  دینک  یعس  هک  تسا  نیا  رسمه ، هب  کمک  نیرت  مهم 

ص:183

تاعالطا 1383-07-13. ترازو  نانکراک  ناریدم و  ریزو ، رادید  رد  تانایب  - . 1
هیآ ي 3. رصعلاو ، هروس ي  - . 2

هخروم ي 1374-5-8. دقع  هبطخ ي  - . 3
هخروم ي 1374-5-11. دقع  هبطخ ي  - . 4
هخروم ي 1374-6-13. دقع  هبطخ ي  - . 5
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یقالخا تبقارم  تبقارم ، نیا  .تسین  یناب  هدید  ینابـساپ و  يانعم  هب  مه  تبظاوم  نیا  .دـنکن  ینید  ياطخ  ناترـسمه  دیـشاب  بقارم 
فیطل و رایسب  هویش ي  اب  دیاب  ار  نآ  دیدید ، ناترسمه  زا  ییاطخ  هچ  نانچ  رگا  .تسا  هناراتسرپ  تبقارم  هنانابرهم و  تبقارم  تسا ،

یم رگا  نز  .دیراد  تیلوؤسم  مه  هب  تبـسن  اه  تاعارم  زا  یـضعب  اب  ای  رّکذت و  اب  ای  .دینک  فرطرب  دیربب و  نیب  زا  وا  رد  يا  هنالقاع 
یـضعب رد  هداتفا  شنز  دنیب  یم  رگا  درم  ای  هداتفا ، دب  ياه  ترـشاعم  دب و  ياه  يزاب  قیفر  رد  هداتفا ، دب  ِتالماعم  رد  شرهوش  دنیب 

دیاب .دیراد  هفیظو  مه  هب  تبسن  مادک  ره  امش  .تسا  شدوخ  وا  الاح  دیوگب : دیابن  طلغ ، ياه  يراگنلو  ای  طلغ  ياه  یتسرپ  لّمجت 
(1) .دنراذگب رثا  مه  يور  رب  دنناوت  یم  درم  نز و  .دینک  زکرمتم  ار  دوخ  تّمه 

دشاب و رادنید  دناوتب  شنز  هک  دـنک  کمک  درم  ینعی  .دـننک  کمک  اوقت  تیاعر  ناشندوب و  رادـنید  هب  تبـسن  رگیدـکی  هب  ود  ره 
(2) .دنک تکرح  اوقت  اب  دناوتب  دنامب و  نمادکاپ  دناوتب  دشاب و  رادنید  دناوتب  درم  هک  دنک  کمک  مه  نز  .دنکب  ار  اوقت  تیاعر 

رگا .دینک  قح  هب  یصاوت  ربص و  هب  یـصاوت  .دینک  ظفح  ادخ  هار  رد  ار  رگیدمه  هک  تسا  نیا  شیانعم  ندرک ، يراکمه  یلدمه و 
کی رد  دریگ ، یم  رارق  دراد  یعورـشمان  هلماعم  کی  رد  ًاضرف  دوش ، یم  یفارحنا  کی  راـچد  دراد  شرهوش  دـنیب  یم  هناـخ  ِمناـخ 
یـسک لّوا  دتفا ، یم  دراد  ملاسان  ياه  يزاب  قیفر  رد  دتفا ، یم  دراد  تسردان  ياه  ندروآرد  لوپ  رد  دـتفا ، یم  دراد  یطلغ  نایرج 

ار نز  دـیاب  هک  یـسک  نیلوا  درک ، شنز  زا  يرگید  عون  هب  ار  اه  ساـسحا  نیا  درم  ًـالباقتم  رگا  .تسوا  دـنک ، ظـفح  ار  وا  دـیاب  هک 
هناّربدـم و دروخرب  اـب  حیحـص و  قطنم  اـب  شوخ و  ناـبز  اـب  ندرک و  ّتبحم  اـب  مه ، ندرک  ظـفح  هتبلا  .تسوا  رهوـش  دـنک ، ظـفح 

ظفح ادـخ  هار  رد  ار  يرگید  نآ  ات  دنـشاب  بقارم  ود  ره  ینعی  .اـهزیچ  نیا  رهق و  یقـالخا و  دـب  اـب  هن  دوش ، یم  لـصاح  هناـمیکح 
(3) .دننک

ص:184

هخروم ي 1379-8-3. دقع  هبطخ ي  - . 1
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کی لثم  هن ! دنزب ؛ شین  يرگید  هب  بترم  هک  رـسالاب  اقآ  کی  لثم  هن  .دننک  حالـصا  ار  رگیدکی  هک  دـننک  یعـس  دـیاب  رهوش  نز و 
(1) .زوسلد ردپ  ردام و  کی  راتسرپ ،

یم نآرق  اذـل  دراد ؛ دوجو  ناملـسم  هداوناـخ ي  نورد  رد  ربص  هب  یـصاوتم  قح و  هب  یـصاوتم  هتـسویپ ي  مه  هب  هعومجم ي  کـی 
(2) .ار نات  لها  مه  دینک ، ظفح  ار  ناتدوخ  مه  ُهَراجِْحلا ؛» ُساّنلا َو  اَهُدُوقَو  اًران  ْمُکیلْهَأ  ْمُکَسُْفنَأ َو  اوق  : » هک دیامرف 

یم دنمتداعـس  اتقیقح  ار  دوخ  رـسمه  هک  دنتـسه  اهدرم  زا  یلیخ  .دـننک  یم  یتشهب  ار  ناـشدوخ  رهوش  هک  دنتـسه  اـه  نز  زا  یلیخ 
یبوخ ياه  نز  دـننک و  مّنهج  لها  ار  اه  نآ  ناشیاه  نز  دنـشاب ، یبوخ  ياـهدرم  تسا  نکمم  .تسه  مه  نیا  سکع  دراوم  .دـننک 

اب بوخ ، ياه  هیـصوت  اـب  دنـشاب ، هتـشاد  هّجوت  ود  ره  درمو  نز  هچ  ناـنچ  رگا  .دـننک  مّنهج  لـها  ار  اـه  نآ  ناـشیاهدرم  هک  دنـشاب 
 - یلمع ندرک  حرطم  ینابز ، ندرک  حرطمزا  رت  شیب  مه  نآ  هناخ - طیحمرد  قالخاو  نید  ندرک  حرطم  اـب  بوخ  ياـه  يراـکمه 

(3) .دش دهاوخ  یفاش  یفاو و  ًاتقیقحو  لماک  یگدنز  تقو  نآ  دننک  یم  کمک  ار  رگیدکی  روط  نیا 

کی دننک  یم  هدهاشم  اه  نیا  زا  مادک  ره  رگا  .دننک  تیامح  یهلا  میقتـسم  طارـص  حیحـص و  هار  رد  ار  رگیدمه  دیاب  رهوش  نز و 
، ییاطخ هک  دندرک  ساسحا  سکع ، رب  رگا  دـننک و  قیوشت  ار  نآ  دـنز ، یم  رـس  ناشنارـسمه  زا  يا  هتـسیاش  راک  کی  ریخ و  لمع 

(4) .دننک قیوشت  کمک و  ادخ  هار  رد  ار  رگیدکی  دننکب ، نآ  حالصا  رد  یعس  دراد ، دوجو  هتساوخن  يادخ  یفارحنا  کی 

185 ص :

هخروم ي 1372-12-22. دقع  هبطخ ي  - . 1
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.تسا هدرک  نّیعم  اه  هنیمز  همه ي  رد  جاودزا  يارب  يدایز  طیارـش  مه  دعب  .دیرادهگن  مکحم  ار  جاودزا  دنویپ  هک  هدـمآ  عرـش  رد 
، دـینک يراکمه  دـیاب  دـینک ، بوخ  ار  نات  قالخا  دـیاب  دـیدرک ، رهوش  یتقو  دـیتفرگ ، نز  یتقو  هتفگ : راتفر  قالخا و  هنیمز ي  رد 
، تسا عرـش  ماکحا  شا  همه  اه  نیا  دینک ، يرادافو  وا  هب  دیاب  دیرادب و  تسود  ار  وا  دیاب  دینک ، ّتبحم  دـیاب  دـینک ، تشذـگ  دـیاب 

(1) .تسا تاروتسد  شا  همه  اه  نیا 

اه هداوناخ  نیب  رد  یمالسا  تیبرت  تاهج و  اه ، ور ش  جاور  - 2-2-3-3

نارود رد  هن  ام -  ياه  هتـشذگ  رد  هک  ناـنچ  مه  .دـش  دـهاوخ  مکحتـسم  اـه  هداوناـخ  دـنک ، ادـیپ  جاور  یمالـسا  ياـه  شور  رگا 
هداوناـخ میدـق ، ناـمز  رد  دوب ، رت  هدروخن  تسد  رت و  لـماک  رت و  ملاـس  مدرم  ناـمیا  زونه  هک  ییاـه  تقو  نآ  يوـلهپ -  سوـحنم 

.دندرک یم  ادیپ  شرورپ  يرت  شیب  ناما  نما و  ياه  طیحم  رد  نادنزرف  دندوب ، رت  دـنم  هقالع  مه  هب  رهوش  نز و  دوب ، رت  مکحتـسم 
، رتهب رت ، مکحم  ییاه  هداوناخ  ًابلاغ  اه  نیا  دـننک ، یم  تیاعر  ار  یمالـسا  تاهج  هک  ییاه  هداوناـخ  نآ  .تسا  نیمه  هار  مه  ـالاح 

(2) .دوب دهاوخ  ناکدوک  نادنزرف و  يارب  يرت  نما  یطیحم  رت و  يوق 

ار نیا  دـننک و  هرادا  لباقتم  ِقشع  ّتبحم و  اب  هارمه  مارآ و  لماک و  ملاس و  ار  یگداوناخ  یگدـنز  هک  دـنراذگب  نیا  رب  ار  انب  دـیاب 
؛ تسین لکـشم  یمالـسا  ياه  تیبرت  اب  مه  شندرک  مهارف  هک  دش ، مهارف  نیا  هللاءاش  نا  هچ  نانچ  رگا  .دننک  ظفح  دـنهدب و  همادا 

(3) .تسوا هب  دقتعم  مالسا  هک  دوب  دهاوخ  یملاس  هداوناخ ي  نامه  هداوناخ  نیا 

رهوش نز و  نیب  زیگنارب  تّبحم  راتفر  یفطاع و  هطبار ي  دوجو  - 3-2-3-3

.دش دهاوخ  ناسآ  هناخ  نوریب  ياه  یتخس  تشاد ، دوجو  ّتبحم  یگدنز  رد  رگا 
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(1) .دش دهاوخ  ناسآ  هناخ  لخاد  ياه  یتخس  مه  نز  يارب 

نآ دوب ، ّتبحم  یتقو  دشاب ، هتـشاد  دوجو  رـسمه  رد  مه  يدنیاشوخان  زیچ  رگا  .دوش  یم  لگ  اهراخ  ّتبحم  زا  دـشاب ، ّتبحم  یتقو 
(2) .دنک یم  فاص  ار  اه  هلاچ  همه  ّتبحم  دزاب و  یم  گنر  یّلک  هب  دنیاشوخان ، ياهزیچ 

، ّتبحم نیمه  دنشاب و  هتشاد  ّتبحم  مه  هب  دیاب  رهوش  نز و  ینعی  .تسا  راوتسا  یفطاع  هطبار  ّتبحم و  ساسا  رب  یناسنا ، هطبار  نیا 
(3) .درادن یگتسب  مه  اهزیچ  نیا  تافیرشت و  لوپ و  هب  درک ، دهاوخ  ناسآ  ار  اه  نآ  یتسیزمه 

نز و ّتبحم  درادـن ، يداریا  دوش ، دایز  هچره  ّتبحم  هک  ییاج  نآ  .تسین  يدایز  دـننک ، ّتبحم  مه  هب  رت  شیب  هچره  رهوش  نز و 
ّتبحم وزج  مه  رهوش  نز و  ّتبحم  نیا  .دروآ  یم  داـمتعا  مه  ّتبحم  دوخ  تسا و  بوخ  دـینک ، ّتبحم  مه  هب  هچره  .تسا  رهوـش 

.دنزروب ّتبحم  مه  هب  دـیاب  رهوش  نز و  .تسا  رتهب  دوش ، رت  شیب  هچ  ره  .تسا  بوخ  ياه  ّتبحم  نآ  زا  نیا ، .تسا  ییادـخ  ياه 
(4) .دنشاب هتشاد  تسود  ار  رگیدمه  رهوش  نز و  هک  تسا  نیا  رد  یتخبشوخ  .تسا  یتخبشوخ  ساسا  نیا 

هدایز مدع  دامتعا ، يرادافو ، بسانم ، راتفر  قالخا و  دودـح ، تیاعر  اه ، هاگیاج  تخانـش  تّبحم ؛ ياه  هصخاش  هب  هّجوت  - 4-2-3-3
 ... تقادص و يریگ ، داریا  یبلط و 

کیربت مزیزع  نادنزرف  امش  همه ي  هب  هنامیمـص  تسا ، اه  تشونرـس  اه و  مسج  اه و  لد  دنویپ  هک  ار  زیزع  ناناوج  امـش  يرـسمه 
کیرـش رگیدـکی  تشونرـس  رد  ار  نتـشیوخ  دیـشاب و  رادافو  ناـنآ  هب  دـیزروب ، رهم  دوخ  نارـسمه  هب  منک  یم  هیـصوت  .میوگ  یم 

کچوک و ياه  هرگ  دیشاب و  رذحرب  كرتشم  یگدنز  هتشر ي  رد  نداتفا  هرگ  زا  .دینادب 
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اب ار  ناتیگدـنز  نوناـک  دـیامرف و  اـطع  یحور  ءـالتعا  یماـکداش و  یتخبـشوخ و  امـش  هب  دـنوادخ  .دـیریگب  هدـیدان  ار  تـّیمها  یب 
(1) .هللاءاش نا  دشخبب ؛ ینشور  یمرگ و  حلاص ، تسردنت و  ینادنزرف 

یم ناسآ  ناسنا  يارب  ّتبحم ، تکرب  هب  تخـس ، ياهراک  .تسا  یگدنز  يدابآ  هیام ي  ّتبحم  .دنک  یم  رادیاپ  ار  هداوناخ  ّتبحم ،
، ّتبحم .دـش  دـهاوخ  ناسآ  تالکـشم  .دـش  دـهاوخ  ناسآ  اهراک  همه ي  دوش ، دراو  ّتبحم  اـب  ناـسنا  رگا  مه  ادـخ  هار  رد  .دوش 

دایز ناترسمه  لد  رد  زور  هب  زور  ار  ناتدوخ  ّتبحم  دیناوت  یم  امش  .تسامش  دوخ  تسد  تسین ، یشرافس  یشیامرف و  يروتسد و 
(2) .يرادافو اب  وا ، هب  ندیزرو  ّتبحم  اب  بسانم ، راتفر  اب  بوخ ، قالخا  اب  يروط ؟ هچ  دینک ،

رگا دـیوگ ، یمن  تسار  وا  هب  دـنک  ساـسحا  رگا  تسا ، رگید  ياـج  يورگ  رد  شرـسمه  لد  هک  دـنک  ساـسحا  رهوش  اـی  نز  رگا 
ّتبحم نیا  دشاب ، هتـشاد  ّتبحم  مه  هچره  تسین ، نیب  رد  یتیمیمـص  دنک  ساسحا  رگا  دنک ، یم  دروخرب  ییورود  اب  دـنک  ساسحا 

(3) .دش دهاوخ  فیعض 

دوش و یم  رادیاپ  ّتبحم ، دـش ، ادـیپ  هک  نانیمطا  .دـننک  بلج  ار  رگیدـکی  دامتعا  رهوش  نز و  هک  تسا  نیا  هب  ّتبحم  نتـشاد  هگن 
(4) .دیآ یم  دوجو  هب  سنُا 

؛ درک بلج  دـیاب  ار  دامتعا  .تسین  يروط  نیا  .نک  دامتعا  نم  هب  وت  منک ، دامتعا  وت  هب  نم  ایب  هک  تسین  يدادرارق  رما  کی  دامتعا ،
(5) .یعرش نیزاوم  روغث و  دودح و  ِتیاعر  اب  بادآ ، ِتیاعر  اب  قالخا ، ِتیاعر  اب  لمع ، ِیبوخ  اب 
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هب ادخ  جاودزا ، لّوا  رد  هک  تسا  يا  هیامرـس  .دـهد  یم  امـش  هب  لاعتم ، يادـخ  راک  لّوا  رد  هک  تسا  يرما  کی  ندـیزرو ، ّتبحم 
لمع هب  هتسباو  امش ، هب  امـش  رـسمه  ّتبحم  .تشاد  هگن  دیاب  ار  نیا  .دننک  یم  ادیپ  ّتبحم  رگیدکی  هب  .دنک  یم  هیده  رـسپ  رتخد و 

هک تسا  مولعم  الاح  .دینک  زیگنارب  ّتبحم  ار  ناتدوخ  راتفر  دیاب  دنامب ، ظوفحم  امـش  هب  ناترـسمه  ّتبحم  دـیهاوخب  رگا  .تسامش 
یلیخ ار  دوخ  تاعّقوت  دیهدب ، ناشن  افـص  دیهدب ، ناشن  ناما  دینک ، يرادافو  دیاب  .دوش  مولعم  شتّبحم  ات  دنکب  دـیاب  راک  هچ  ناسنا 

رد ّتبحم  .دنراد  ار  هفیظو  نیا  مه  هب  تبـسن  ودره  .دنک  یم  داجیا  ّتبحم  اه  نیا  دینک ، ّتبحم  راهظا  دـینک ، يراکمه  دـیربن ، الاب 
(1) .دشاب دیابن  یبلط  هدایز  يریگداریا و  دشاب ، دیاب  يراکمه  .دشاب  دیاب  یگدنز 

دیاب دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  وا  شنز  دهاوخب  درم  رگا  .دـنک  شالت  تکرح و  دـیاب  دزروب ، ّتبحم  وا  هب  شرهوش  دـهاوخب  نز  رگا 
نیب زا  رهوش  نز و  نیب  دامتعا  رگا  .تسا  نانیمطا  ّتبحم ، ساسا  .تسا  راکتبا  شالت و  جاتحم  ّتبحم ، .دـهدب  ماجنا  یـشالت  کـی 

(2) .دیشاب هتشاد  دامتعا  مه  هب  دیاب  .تفر  دهاوخ  نیب  زا  مارآ  مارآ  ّتبحم  تفر ،

هجرد ي یعَبَت و  شقن  مه  ناشـشقن  .دـنراد  شقن  یگدـنز  رد  یناسنا ، تاساسحا  اه و  قشع  اهوزرآ و  یگدـنز ؛ تایعقاو  زا  رتالاب 
میظنت دـیاب  هنوگچ  ار  نیا  .دریگب  رارق  مکحتـسم  رایـسب  میخف و  ياـنب  نیا  طـالم  دـناوت  یم  تسا و  یلـصا  شقن  هکلب  تسین ، مود 

اب هارمه  زیمآ و  ّتبحم  یهاگن  درم ، هب  تبسن  نز  نز و  هب  تبـسن  درم  .دنـسانشب  ار  ناشدوخ  هاگیاج  مادکره  دیاب  درم  نز و  درک ؟
ظفح دنراد و  شهگن  دیاب  .رگید  ياهزیچ  همه  لثم  تسا ، یندش  لئاز  هک  ارچ  دننک ؛ ظفح  ار  نآ  دنشاب و  هتـشاد  كاپ  قشع  کی 

(3) .دوشن لئاز  هک  دننک 
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ّتبحم ینابرهم و  اب  دوخ ، يراکمه  اب  ناشدوخ ، ِتشذگ  اب  .دنراد  شقن  نیرت  شیب  رهوش  نز و  دوخ  هداوناخ ، ناینب  ماکحتـسا  رد 
یگـشیمه ار  يراـگزاس  نیا  راگدـنام و  ار  اـنب  نیا  دـنناوت  یم  تسا -  ّتبحم  مه  رت  مهم  همه  زا  هک  ناـشدوخ -  بوخ  قـالخا  و 

(1) .دننکب

ِفرح کی  دـیابن  .دـیربب  نیب  زا  دـینک و  شبوذ  ّتبحم  يال  هبـال  دـیاب  دـمآ ، شیپ  یترودـک  کـی  هدرکن  يادـخ  یتقو  کـی  رگا 
(2) .دشاب دیابن  اه  نیا  دنهدب ، شک  بترم  دننک و  گرزب  ار  یکچوک 

نیا تسا ، رادافو  وا  هب  شنز  دـنک  ساسحا  رهوش  تسا و  رادافو  وا  هب  شرهوش  دـنک  ساـسحا  نز  رگا  .تسا  مهم  یلیخ  يراداـفو 
مکحتـسم و يانب  کی  .دـش  دـهاوخ  رادـیاپ  هداوناـخ  تقو  نآ  دـمآ ، دوجو  هب  هک  ّتبحم  .تسا  ّتبحم  هدـنروآ ي  دوجو  هب  دوخ 

(3) .دنک یم  ادیپ  همادا  يدامتم  ياه  لاس  هک  يرادیاپ 

رد ینعی  .دننکن  زواجت  یّطخت و  نآ  زا  دننک و  تیاعر  ار  دوخ  دودح  رگیدکی و  قوقح  نیفرط  هک  دنام  دهاوخ  یتروص  رد  ّتبحم 
نهذ لد و  رد  ار  دوخ  هاگیاج  هک  دننک  یعس  دننک ، یم  انب  ار  یگدنز  مه  اب  دنتسه و  کیرش  ود  هک  فرطود  نیا  زا  مادکره  عقاو 
قوقح .رهوش  نز و  یبلق  دنویپ  طابترا و  نامه  يونعم ، ذوفن  نامه  ینعی  دـنهد ؛ رارق  يذـفان  خـسار و  هاگیاج  لباقم ، فرط  رکف  و 

(4) .تسا نیا  يارب  یمالسا 

ییاه زیچ  دیـشاب  بظاوم  .دیهدن  ماجنا  دنک ، یم  مک  ار  ّتبحم  هک  ییاه  راک  نیمه ! دنـشاب ، هتـشاد  ّتبحم  مه  هب  دیاب  رهوش  نز و 
رازیب دنم و  هلگ  مه  زا  ار  امش  هک 
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اه نآ  زا  تسا ، ساّسح  یلیخ  ییاـه  زیچ  هچ  يور  امـش  نز  اـی  امـش  رهوش  دـینیبب  دـینک  هاـگن  تسرد  .دنزنرـس  امـش  زا  دـنک ، یم 
درم نیا  دیآ ، یم  شدب  دراد ، درم  هک  یتداع  کی  زا  نز  هک  دـییامرفب  ضرف  ًالثم  .دـننک  یم  ییانتعا  یب  اه  یـضعب  .دـینک  بانتجا 

سوه هک  دنتـسه  ییاه  نز  دـییامرفب  ضرف  اه ، نز  روط  نیمه  .تسا  دـب  نیا  .دـنک  یم  رارکت  زاب  ار  تداع  نآ  تسانتعا و  یب  مه 
؟ دراد یموزل  هچ  .دنهد  یم  حـیجرت  رهوش  شیاسآ  یتحار و  رب  ...و - میورب  اج  نالف  میرخب ، ار  زیچ  نالف  ار -  دوخ  یـصخش  ياه 

(1) .دیشاب نابرهم  رگیدمه  اب  دیشاب ، هتشاد  ار  رگیدمه  .دنیامش  عرف  ایند  همه ي  .دیتسه  رفن  ود  امش  راک ، لصا 

هب فرط  کی  زا  یتّبحم  یب  تلاح  جـیردت  هب  دـننک و  یهّجوت  یب  ییانتعا و  یب  رگیدـکی  تاساسحا  هب  تبـسن  اـهرهوش  نز و  رگا 
.دیراذگب دیابن  .تسا  يروط  نیا  .دنک  یم  تیارس  مه  رگید  فرط  نآ  هب  ًامتح  تسا ، يرسُم  یضرم  یتّبحم  یب  نوچ  دیایب ، دوجو 

(2) .تسا یلصا  هیاپ ي  نیا  .دینک  ششوک  شالت و  دیاب  ود  ره 

هداوناخ طیحم  رد  جّنشت  لماوع  زا  بانتجا  یگدنز و  رد  درم  نز و  لباقتم  كرد  مهافت و  شزاس ، - 5-2-3-3

یم ضرع  .دراد  یقیمع  یلیخ  يانعم  دـنزاسب ،» مه  اب   » نیا .دـنزاسب  مه  اب  دـیاب  تسا ؛ رـسپ  رتخد و  شزاـس  رب  جاودزا ، راـک  ياـنب 
(3) .تسا لصا  شزاس ، .دیزاسب  مه  اب  دیورب  نارسپ ، نارتخد و  امش  هک  مینک 

یمن ار  نیا  مالـسا  هن ! .دندوبن  لئاق  ار  يراگزاس  هفیظو ي  ّهنأک  رـسپ  يارب  .دشاب  راگزاس  دـیاب  رتخد  دـنتفگ  یم  رت  شیب  میدـق  رد 
(4) .دنزاسب دیاب  ود  ره  دنشاب ، راگزاس  دیاب  ود  ره  رسپ  رتخد و  هک  دیوگ  یم  مالسا  .دیوگ 
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هتـشاد يراگزاس  مه  اب  لّوا ، لاس  جـنپ  راهچ  نیا  لّوا ، ياه  لاـس  صوصخ  هب  یگدـنز ، نارود  ماـمت  رد  هک  دـشاب  نیا  امـش  یعس 
ره هن ! .دهدب  ناشن  يراگزاسان  وا  لباقم  رد  ًامتح  مه  يرگید  نآ  داد ، ناشن  يراگزاسان  یکدـنا  یکی  هک  دـشابن  روط  نیا  .دیـشاب 

ییاهاج نآ  زا  اج  نیا  .دـیهد  ناشن  يراگزاس  امـش  درک ، يراگزاسان  ناترـسمه  دـیدید  رگا  دـیهدب و  ناشن  يراـگزاس  مه  اـب  ود 
(1) .تسا بوخ  ندمآ  هاتوک  شزاس و  هک  تسا 

.دوش نامه  دنتفگ ، هچ  ره  ناشدوخ  هک  دنریگب  میمـصت  رهوش  نز و  یتسیابن  .تسا  تابجاو  ءزج  هداوناخ  طیحم  رد  يراک  شزاس 
دنشاب هتشاد  انب  دیاب  .دشاب  دیابن  روط  نیا  هن ، .دوشب  نامه  دنک ، یم  نیمأت  ار  اه  نآ  یتحار  هچ  نآ  دندنـسپ و  یم  ناشدوخ  هچ  نآ 

هاتوک ندـمآ ، هاـتوک  اـب  رگم  دوش  یمن  نیمأـت  امـش  دوصقم  دـیدید  رگا  .تسا  مزـال  يراـگزاس  نیا  .دـننک  يراـگزاس  مه  اـب  هک 
(2) .دییایب

دنیبب درم  ای  دشاب ؟ راگزاس  وا  اب  ات  تسوا  لآ  هدیا  تسرد  درم ، نیا  دـنیبب  نز  هک  تسا  نیا  شیانعم  ایآ  تسیچ ؟ يراگزاس  يانعم 
نآ ای  هشوگ  نیا  هّرذ  کی  رگا  دشاب ؟ هتشاد  يراگزاس  وا  اب  ات  تسا ، یلاع  بولطم  درف  نامه  تسوا و  لآ  هدیا  ًالماک  نز ، نیا  هک 

ماجنا یعیبط  روط  هب  شدوخ  نیا  هک  دـشاب  نیا  يراگزاس  رگا  هن ! تسا ؟ نیا  يراگزاس  ياـنعم  تسین ؟ لوبق  دوب ، جـک  شا  هشوگ 
شیپ تسه و  هک  یتیعـضو  ره  اـب  امـش  ینعی  دیـشاب ، راـگزاس  امـش  دـنیوگ  یم  هک  نیا  .دـهاوخ  یمن  ار  امـش  هدارا ي  دریگ و  یم 

هتشادن ییانشآ  الاح  ات  مه  اب  دنرفن ، ود  بخ  .دیآ  یم  شیپ  یگدنز  رد  ییاهزیچ  ینعی  .تسا  نیا  يراگزاس  يانعم  .دیزاسب  هدمآ ،
کی تـسا  نـکمم  لّوا  .دـشاب  اـت  ود  ناـشتاداع  تـسا  نـکمم  .دـشاب  اـت  ود  ناـشگنهرف  تـسا  نـکمم  دـنا ، هدرکن  یگدـنز  دــنا ،
کی تسا  نکمم  تشذـگ ، هک  هدرخ  کـی  زا  دـعب  تسین ؛ هّجوـتم  چـیه  مدآ  هن ، هک  جاودزا  لّوا  ـالاح  دـننیبب ، ییاـه  يراـگزاسان 

یمن نم  درد  هب  رگید  نز  نیا  ای  درم  نیا  دنیوگب : دنوش و  درس  مه  زا  اج  نیا  دیاب  ایآ  .دنک  سح  ییاه  يراگزاسان 
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، هن دیدید  رگا  دینک و  شحالـصا  تسا ، حالـصا  لباق  هچ  نانچ  رگا  .دـیهد  قیبطت  هلئـسم  نیا  اب  ار  ناتدوخ  دـیاب  امـش  هن ! دروخ !؟
(1) .دیزاسب وا  اب  بخ  درک ، دوش  یمن  يراک 

درد و یـسک  ره  ینعی  ...تسا  یبوخ  ریبعت  یلو  تسا  ییاپورا  ریبعت  کی  نیا  .دنمهفب  دننک و  كرد  ار  رگیدـکی  دـیاب  رهوش  نز و 
مهافت و یگدنز  رد  فورعم  لوق  هب  ینعی  .ندرک  كرد  دـنیوگ  یم  نیا  هب  دـیایب ، هار  وا  اب  دـمهفب و  ار  لباقم  فرط  ياه  تساوخ 

(2) .دنک یم  دایز  ار  ّتبحم  اه  نیا  .دشاب  لباقتم  كرد 

ار انب  درم  مه  نز و  مه  .دینک  بانتجا  دیامن ، دروم  یب  ياه  ناجیه  یگدرسفا و  راچد  جّنـشتم و  ار  هداوناخ  طیحم  هک  يزیچ  ره  زا 
لاـم تیاـهن  رد  تسا و  رهوـش  نز و  لاـم  دراد ، دوـجو  تاریخ  هداوناـخ  رد  هچ  نآ  .دـنراذگب  یهارمه  یتـسیز و  مه  شزاـسرب و 

شجنر دشاب ، تیمیمـص  نانیمطا و  مدع  یتّبحم و  یب  هداوناخ  طیحم  رد  هدرکان  يادخ  رگا  .تسین  فرط  کی  لام  تسا ، نادنزرف 
(3) .تسا فرط  ود  ره  لام 

وا هک  دینک ، لّمحت  دینک ؛ لّمحت  ار  وا  دیروبجم  تسین و  بیع  یب  یناسنا  چـیه  دراد  یبیع  هطقن ي  کی  ناترـسمه  هک  دـیدید  رگا 
انب سپ  .دمهف  یم  ار  يرگید  بیع  دـمهف ، یمن  هک  ار  شدوخ  بیع  مدآ  .دـنک  یم  لّمحت  امـش  زا  ار  یبیع  کی  دراد  نامزمه ، مه 

(4) .دیزاسب وا  اب  درک ، دوش  یمن  يراک  دیدید  رگا  .دینک  شحالصا  تسا ، حالصا  لباق  هچ  نانچ  رگا  .لّمحت  رب  دیراذگب  ار 

لیمحت تناها و  ملظ ، زا  زیهرپ  ندش و  لئاق  تمرح  قیرط  زا  رگیدکی  هب  رهوش  نز و  یبلق  مارتحا  - 6-2-3-3

، یتافیرشت يرهاظ و  مارتحا  هن  هتبلا  دنراذگب ، مارتحا  رگیدکی  هب  دیاب  رهوش  نز و 
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(1) .یعقاو یمارتحا  هکلب 

درم هب  تبـسن  نز  دوخ و  نز  هب  تبـسن  درم  ًابلق  هکلب  .دـننک  ادـص  بادآ  باقلا و  اب  ار  رگیدـمه  ًالثم  هک  تسین  انعم  نیا  هب  مارتحا 
یگدنز هرادا ي  رد  نیا  .دیشاب  لئاق  تمرح  مه  يارب  دیراد و  هگن  دوخ  بلق  رد  ار  مارتحا  .دنشاب  هتشاد  مارتحا  ساسحا  دیاب  دوخ ،

(2) .دشابن لیلذت  ریقحت و  تناها و  رهوش ، نز و  نیب  .تسا  مهم 

مه اب  کیرـش ، ود  لثم  قیفر و  ود  لثم  دـنکن ؛ یبلط  نوزفا  دـیوگن و  روز  نز  هب  مه  درم  دـیوگن ؛ روز  دـنکن و  لـیمحت  درم  هب  نز 
(3) .دوشب ظفح  هداوناخ  نوناک  نیا  ات  دنشاب ، یمیمص 

...و تامولعم  داوس و  ظاحل  زا  ًالثم  امش  نز  دیشاب و  ایند  درم  نیرت  یلاع  امـش  رگا  .تسا  طلغ  یلاح  ره  رد  تناها ، ضیعبت و  ملظ ،
نز نامه  نز  دـیرادن ، وا  هب  ار  یتناها  ملظ و  نیرت  مک  ّقح  امـش  دـشاب ، ینییاپ  هداوناخ ي  کی  زا  ای  دـشاب ، يداوس  مک  مناخ  کی 

، هدیـشک وتا  هدز ي  نلکُدا  ياه  ییاپورا  نیا  .تسین  ام  صوصخم  طقف  هتبلا  نیا  .دیرادن  وا  هب  ار  یتناها  نیرت  مک  ّقح  .دبا  ات  تسا 
مه نز  .دنک  افج  شنز  هب  دشاب  نز  زا  رتالاب  ولو  درادـن  قح  درم  .دـننک  یم  ملظ  تادوجوم  نیا  هب  ام  عماوج  زا  رتدـب  یلیخ  یهاگ 
قح مه  وا  .تسا  هدرک  جاودزا  يرگراک  ِدرم  کی  اب  الاح  ًالثم  هک  تسا  هدرک  لیـصحت  داوس  اب  مناخ  کی  نز ، یهاگ  .روط  نیمه 

ظفح نانچ  یحور  ظاحل  زا  ار  وا  دیاب  .دنک  هیکت  وا  هب  دیاب  .تسا  ییاکّتا  هطقن ي  وا  يارب  مه  زاب  درم ، .دـنک  ریقحت  ار  درم  درادـن 
نکر کـی  هک  دـینادب  دـیداد ، لیکـشت  يروط  نیا  ار  هداوناـخ  رگا  .تسا  ملاـس  هداوناـخ ي  نیا ، .درک  هیکت  وا  هب  دوـشب  هک  دـنک ،

(4) .دیا هدرک  نیمأت  ار  ناتدوخ  ِتداعس  یساسا 
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دئاز تالّمجت  تادّیقت و  زا  يرود  یگدنز و  رد  فافع  فافک و  تیاعر  - 7-2-3-3

.دنک یم  تخبدب  ار  اه  ناسنا  یفرصم ، یگدنز  جرخرپ و  یگدنز  یشنم ، فارـشا  یگدنز  یتالّمجت ، یگدنز  یتافیرـشت ، یگدنز 
یم هابتـشا  مه  اب  ارچ  اه  یـضعب  ار  اـت  ود  نیا  .هنافرـسُم  جرخ و  ُرپ  هن  درذـگب  تحار  فاـفک و  اـب  دـیاب  یگدـنز  .تسین  بوخ  نیا 
دیاب مه  یـشوخلد  .سک  چیه  هب  جایتحا  نودب  دننک ، هرادا  ار  ناش  یگدنز  دـنناوتب  دنـشابن و  یـسک  جاتحم  ینعی  فافک  اب  دـننک ؟

یشوخلد دروآ ، یمن  یتحار  ًالـصا  اه  نیا  .تسین  بوخ  هک  تافیرـشت  دایز و  جراخم  دایز و  ِدمآرد  اب  یگدنز  ّالا  دنـشاب و  هتـشاد 
(1) .دروآ یمن 

مزال هزادنا ي  زا  شیب  نتخادرپ  يدایز و  تالّمجت  دیاز و  تادّیقت  هک  تسا  نیا  صاخشا ، اه و  هداوناخ  تداعس  تابجوم  زا  یکی 
یگدنز .دشاب  رانک  کی  يا ، هیشاح  زیچ  کی  دوشن ؛ بوسحم  یگدنز  ِیلـصا  شخب  لقاال  .دوش  رود  اه  یگدنز  زا  يدام ، روما  هب 

(2) .درک یلّمحت  لباق  طیحم  دیاب  ار  یگدنز  طیحم  تشادرب و  هداس  دیاب  لّوا  زا  ار 

یگدـنز زا  ار  شدوخ  عقوت  ناسنا  رگا  .دوش  یم  ناسنا  دوخ  یتحاران  بجوم  تشیعم و  یگنت  بجوم  الاب ، داـیز و  ِيّداـم  تاـعّقوت 
بوخ مه  ناسنا  ياـیند  يارب  هک  تسا ، بوخ  ناـسنا  ترخآ  يارب  طـقف  هن  .دوب  دـهاوخ  تداعـس  هیاـم  نیا  دـهد ، رارق  یمک  عقوت 

(3) .تسا

چیه .دـیزادنین  یگدـنز  رما  رد  يّدام  هقباسم ي  ماد  رد  ار  ناتدوخ  .دـیوشن  اه  یمـشچ  مه  مشچ و  تافیرـشت و  تـالّمجت و  ریـسا 
هن ار  ناسنا  مادک  چیه  اه  نیا  یصخش ، یگدنز  ِراد  قرب  قرز و  ِرهاوظ  نیا  .دوش  یمن  بایماک  تخبـشوخ و  هقباسم ، نیا  رد  سک 

، دیآ یم  شریگ  هچره  ناسنا  ًالصا  .دنک  یم  یضار  داشلد و  هن  دنک ، یم  تخبشوخ 
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یگدنز نامه  هب  فافکلا ؛ فافعلا و  تسه : سدقم  عرش  رد  .تسا  يرتهب  زیچ  کی  ترـسح  رد  .دهاوخ  یم  ار  يرت  شیب  زیچ  زاب 
(1) .دیربب شیپ  روج  نیا  .دشابن  ترسُع  رد  دشابن و  یسک  جاتحم  ناسنا  دنارذگ و  دوشب  هک 

هداوناخ طیحم  رد  حیحص ، وحن  هب  تنوکس  شمارآ و  نتفای  ققحت  - 8-2-3-3

یحیحص وحن  هب  تنوکـس  شمارآ و  نیا  رگا  تسا ، بارطـضا  یعون  ضرعم  رد  ًامئاد  ناسنا  تسا و  هزرابم  نادیم  یگدنز ، نادیم 
ّدلوتم هناخ  نیا  رد  هک  اه  هچب  دوش ، یم  تخبشوخ  درم  دوش ، یم  تخبـشوخ  نز  دوش ، یم  هنادنمتداعـس  یگدنز  دنک ، ادیپ  قّقحت 
يارب هـنیمز  تـهج ، نـیا  زا  ینعی  دـش ، دـنهاوخ  تخبـشوخ  تفاـی و  دـنهاوخ  دـشر  هدـقع  نودـب  دـنبای ، یم  شرورپ  دـنوش و  یم 

(2) .تسا مهارف  اه  نیا  همه  یتخبشوخ 

نیا هب  دراد ، دوجو  مه  هب  تبـسن  درم  نز و  رد  هک  يا  هفطاع  نیا  .دـشاب  شمارآ  طیحم  دـیاب  .تسا  شمارآ  طیحم  هداوناخ  طیحم 
نیا تسا ؛ بوخ  تکرح  تسین ، تکرح  لباقم  رد  شمارآ  يانعم  هب  شمارآ ، نیا  تنوکـس ، نیا  .دنک  یم  کمک  ینورد  شمارآ 
یم ناسنا  هب  یـشمارآ  کی  رـسمه ، .دوش  یم  مطالت  راچد  شا  یگدـنز  رد  یهاگ  ناسنا  .تسا  مطالت  لباقم  رد  شمارآ  يانعم  هب 

(3) .دشابن یمطالتم  ياضف  هناخ ، ياضف  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .دشابن  مطالتم  هک  دهد 

رگیدکی هب  يرکف  يونعم و  یحور ، کمک  - 9-2-3-3

کمک .تسا  یحور  کـمک  رتـشیب ، روظنم ، یلو  تسا  کـمک  مه  اـه  نیا  هتبلا  تسین ، ...و  فرظ  نتـسش  طـقف  کـمک  زا  روـظنم 
، يرادنید هب  هیصوت  و  ربص ، اوقت و  هب  هیصوت  ار  رگیدمه  دنرادب ، مدق  تباث  ار  رگیدکی  مالسا  هار  رد  .تسا  يرکف  يونعم و 
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(1) .دننارذگب یهجو  نیرتهب  هب  هللاءاش  نا  دنناوتب  ات  دننک  يراکمه  مه  اب  .دننک  ...و  یتسیز  هداس  تعانق ، فافع ،

اهدرم .دـننک  كرادـت  ًاحور  ار  رگیدـکی  هکلب  هن ، .دـنوشب  رگیدـکی  راک  مجح  دراو  هک  تسین  نیا  هب  یهاگ  کمک ، يراـکمه و 
زا ار  اه  نآ  یگتسخ  دنناوت  یم  .دنهدب  هّیحور  اه  نآ  هب  دنناوت  یم  اه  نز  دنراد ، دروخرب  هعماج  رد  يرت  لکـشم  لئاسم  اب  ًالومعم 
درم دنراد ، هناخ  زا  نوریب  يراک  مه ، اه  مناخ  هچ  نانچ  رگا  .دنهد  یـشوخلد  اه  نآ  هب  دننک و  مّسبت  اه  نآ  هب  .دـننک  نوریب  ناشنت 

(2) .دیامن تیوقت  ار  وا  دنک و  کمک 

یم ادـیپ  يراتفرگ  شا  یگدـنز  رد  یـسک  ره  .دـننک  فرطرب  مه  لد  زا  ار  اـه  مغ  رفن  ود  هک  تسا  نیا  يرگید ، هب  یعقاو  کـمک 
نینچ رد  رفن ، ود  زا  مادک  ره  دنک ، یم  ادـیپ  يدـیدرت  دـنک ، یم  ادـیپ  یماهبا  دـنک ، یم  ادـیپ  یلکـشم  دـنک ، یم  ادـیپ  یمغ  دـنک ،

فرطرب ار  وا  هابتـشا  .دـنک  ییامنهار  ار  وا  درادرب ، وا  لد  زا  ار  مغ  .دـنک  کمک  وا  هب  دباتـشب و  شرـسمه  کمک  هب  دـیاب  یتیعقوم 
(3) .دریگب ار  وا  يولج  دنز  یم  رس  وا  زا  دراد  ییاطخ  دنیب  یم  رگا  .دنک 

يراک درواین ، دراو  وا  يور  یقالخا  راشف  دنک ، كرد  ار  درم  ياه  ترورض  نز  هک  نیا  .تسا  یحور  ِيراکمه  يراکمه ، زا  دارم 
رد تواقم  یگداتـسیا و  هب  ار  وا  .دوشب  لّسوتم  تسرداـن  ياـه  هار  هب  هدرکن  يادـخ  دوش و  لصأتـسم  یگدـنز  رما  رد  وا  هک  دـنکن 

، یگداوناخ عضو  هب  يرادقم  کی  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  وا  راک  هچ  نانچ  رگا  .دیامن  صیرحت  دنک و  قیوشت  یگدـنز  ياه  نادـیم 
مه درم  فرط  زا  .نز  فرط  زا  تسا  ییاه  هفیظو  اه  نیا  .تسا  مهم  اه  نیا  دشکن ، وا  خر  هب  ار  نیا  دشاب ، هتشادن  یفاک  یگدیـسر 

(4) .دشابن لفاغ  وا  لاح  هب  تبسن  دمهفب و  ار  وا  تاساسحا  دنک ، كرد  ار  نز  ياه  ترورض  هک  تسا  هفیظو 
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دننام .تسا  كرتشم  اه  نیا  نیب  هک  دراد  دوجو  فیاظو  زا  یـضعب  دـنوش ، یم  رـسمه  دـنریگ و  یم  رارق  مه  رانک  رد  رفن  ود  یتقو 
نیا .دـننک  يراکمه  مه  اب  دـیاب  اه  نیا  .تسا  رثؤم  هداوناخ  ندرب  هار  رد  هک  ینوگانوگ  ياه  يراکمه  هداوناخ ، ياـهراب  ندیـشک 

.تسا كرتشم  درم  نز و  نیب  اهراک 

زا یـشخب  .دوشب  مه  راک  میـسقت  هک  تسا  نیا  رتهب  اّما  دـننک  یمن  مه  راک  میـسقت  یهاگ  .دوش  راک  میـسقت  هک  تسا  نیا  رثکادـح 
يرگنـس مه  همه ي  لثم  دراد ؛ دوجو  هک  ییاه  يراکمه  همه ي  لثم  .دهد  یم  ماجنا  درم  ار  یـشخب  دهد ، یم  ماجنا  نز  ار  اهراک 

(1) .اه

دشابن و لفاغ  وا  لاح  هب  تبـسن  دمهفب ، ار  وا  تاساسحا  دـنک ، كرد  ار  نز  ياه  ترورـض  هک  تسا  روط  نیا  هفیظو  درم  فرط  زا 
زا یعسُو  کی  مادک  ره  دنا ، قیفر  ود  دنا ، کیرش  ود  دنرفن ، ود  رهوش  نز و  .دنادن  هناخ  رد  وا  نانِعلا  قلطم  ِرایتخا  بحاص  ار  دوخ 

دارم هتبلا  .دنک  ناربج  دنراد ، ام  هعماج  رد  هک  ار  ییاه  یگدنام  بقع  ات  دنک  کمک  نز  هب  دیاب  درم  .دنراد  یحور  يرکف و  ظاحل 
تفرعم دارم  هکلب  .دوش  یم  حرطم  اـم  هعماـج  رد  اـه  یگنرف  زا  دـیلقت  هب  زورما  هک  تسین  ییاـه  زیچ  نآ  اـه  یگدـنام  بقع  نیا  زا 

دیاب دناوتب  درم  هچ  ره  هک  تساه  نیا  دارم  .تسا  نز  رد  رکف ، لّمأت و  هشیدنا و  حور  ندش  ادیپ  دارم  .تسا  تالیـصحت  دارم  .تسا 
دح رد  دشاب ، میهـس  یعامتجا  ياه  تیلاّعف  رد  ای  دـهدب  ماجنا  يراک  دـهاوخ  یم  نز  رگا  .دـنک  کمک  شرـسمه  هب  هنیمز  نیا  رد 

.دوشن (2) وا  عنام  یگداوناخ  یگدنز  عضو  ياضتقا 

رگیدکی يارب  درم  نز و  یگتسارآ  - 10-2-3-3

ییابیز تسابیز و  ادخ  لامَجلا ؛» ّبُِحی  لیمَج و  هللا  ّنا  : » هک میا  هدینش  دایز  .تسا  هدش  هداد  ّتیمها  ییابیز  هلأسم ي  هب  مالـسا ، رد 
لّصفم حاکن »  » باتک رد  .تسه  ام  یثیدح  بتک  رد  يدایز  تایاور  عضو ، رس و  هب  ندیسر  صوصخ  رد  .دراد  تسود  ار 
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.هن دنـشارتب ؛ ار  ناشرـس  يوم  دیاب  نادرم  ًالثم  هک  دننک  یم  لایخ  یـضعب  .دنـسرب  ناشدوخ  هب  یتسیاب  نز  درم و  هک  دوش  یم  ثحب 
يوم »(1) ؛ هومِرکأَف هللا  ِهَمارِک  نِم  نَسَحلا  ُرعَّشلا   » هک تسه  تیاور  رد  .دنراذگب  رس  يوم  هک  تسا  ّبحتسم  ناناوج  يارب  عرش ، رد 

ناشناتـسود دزن  دنتـساوخ  یم  یتقو  مرکا  ربمایپ  هک  دراد  تیاور  ًالثم  ای  .دیرادب  یمارگ  ار  نآ  تسا ؛ یهلا  ياه  تمارک  وزج  ابیز ،
(2) .دندرک یم  ّبترم  ار  دوخ  عضو  رس و  دندرک و  یم  هاگن  بآ  فرظ  هب  دنورب ،

ّرضم ملاسان و  ياه  ترشاعم  هاگن و  زا  زیهرپ  باجح و  مرحمان ، مرحم و  هلأسم  هب  نداد  تّیمها  - 11-2-3-3

ردق نیا  مالسا  رد  هک  ییاهزیچ  نیا  ّرضم ، ملاسان و  ياه  ترـشاعم  ندرکن و  هاگن  ندرک و  هاگن  باجح و  مرحمان و  مرحم و  هلأسم 
یتّیدودـحم کی  هچ  رگا  اه  نیا  دوش ، یمن  تیاعر  اه  نیا  دـنرود ، مالـسا  زا  هک  ییاهاج  اهروشک و  زا  یـضعب  رد  هدـش و  دـیکأت 

اه نیا  اّما  دروآ ، یم  دوجو  هب  درم  نز و  يارب 

ره اهزیچ  نیمه  رد  رگا  هک  تسا  هدرک  عیرـشت  میکحت و  مهم ، يانب  نیا  ندشراگدنام  يارب  هداوناخ ، ظفح  يارب  سّدـقم  عراش  ار 
(3) .دید دهاوخ  ار  یگرزب  رایسب  ياه  تمکح  دنکب ، لّمأت  دنک و  ریبدت  یناسنا 

اه نیا  .تسین  یعاجترا  لئاسم  اه  نیا  تسا ، حرطم  اه  نیا  درم و  نز و  ییادج  مرحمان و  مرحَم و  مالـسا  رد  دینیب  یم  امـش  هک  نیا 
نز و نوچ  .دـنام  یم  مکحتـسم  هداوناخ  ناینب  هک  تسا  نیا  نآ ، ِنیرت  مهم  زا  یکی  .تسا  يرـشب  یناسنا و  هلأـسم  نیرت  قیقد  وزج 

(4) .تسا یمهم  هلأسم ي  یلیخ  نیا  دنریگ ، یمن  رارق  تداسح  عِضوم  رد  دننک ، یم  يرادافو  ساسحا  مه  هب  رهوش 
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يانب ًالصا  .تسا  هدنز  قشع  اب  هداوناخ  نوچ  تسا ؛ کلهم    ّ ِمس هداوناخ  يانب  يارب  دنب ، دیق و  یب  طرش و  دیق و  یب  هطبار ي  ًاساسا 
هناوتشپ نآ  رگید  دش ، نیمأت  رگید  ياج  دص  رد  فلاخم -  سنج  هب  قشع  ییابیز ، هب  قشع  قشع -  نیا  رگا  .تسا  قشع  اب  هداوناخ 

یمرد یعـضو  نیمه  هب  دوش و  یم  لزلزتم  اه  هداوناخ  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  دـشاب ، هتـشاد  دـیاب  هداوناخ  ماکحتـسا  هک  يا  يوق  ي 
(1) .اکیرما یلامش و  ياپورا  ياهروشک  رد  صوصخ  هب  تسه ؛ یبرغ  ياهروشک  رد  هنافّسأتم  زورما  هک  دیآ 

نیب و هتوک  مدآ  هّدع  کی  و  تسه ، اهزیچ  نیا  درم و  نز و  ترشاعم  مدع  يریگور و  باجح و  مالـسا ، رد  دینیب  یم  امـش  هک  نیا 
لد اه و  هداوناخ  هک  تسا  نیا  يارب  نیا ، .تسا  قیمع  اه  نیا  هن ! تسا ، يرـشق  ياه  فرح  کی  اه  نیا  دـننک  یم  لاـیخ  رظن  هتوک 

، نکن هاـگن  تسا ، مرحماـن  تسا ، مرحم  .تساـه  نیا  يارب  نیا  .دـنامب  رقتـسم  هداوناـخ  نیا  دـنامب ، دوـخ  ياـج  رد  نـیجوز ، ياـه 
یم نید  دـنز ، یم  مالـسا  هک  ییاه  فرح  نیا  .نکن  شیارآ  نارگید  يولج  نکن ، يرگ  هولج  دـنخن ، هدـن ، تسد  نکن ، ترـشاعم 

نوناـک نیا  امـش ، کـچوک  هداوناـخ ي  نیا  دـیدرک ، تیاـعر  ار  اـه  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  دـیوگ ، یم  اـم  هب  هقف  دـیوگ ،
هک دننک  یم  ساسحا  درم  نز و  .دش  دـهاوخ  غراف  ایالب  نآ  زا  دـنام و  دـهاوخ  مکحتـسم  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  الاح  هک  یکچوک 

.تسا ریگاپ  تسد و  هلیـسو ي  کی  وا  يارب  هناخ  هک  دنک  یمن  ساسحا  نز  .تسا  هداوناخ  نیا  اب  تسا ، رگیدـکی  اب  ناشراک  ورس 
(2) .تسا محازم  هلیسو ي  کی  وا  يارب  نز  هناخ و  هک  دنک  یمن  ساسحا  درم  ای 

ِنانز هک  دینزن  یفرح  دینکن و  يراک  مراحَم  یتح  مرحمان و  اب  ترشاعم  رد  امـش  هک  منک ، یم  هیـصوت  ناوج  ياهدرم  هب  هشیمه  نم 
ياهدرم اب  ناشدروخرب  رد  هک  منک ، یم  شرافس  مه  ناوج  نارتخد  هب  .دینک  تداسح  هب  راداو  ار  دوخ 
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دروآ یم  ینیبدب  اه ، تداسح  نیا  .دنیامن  کیرحت  ار  ناشنارهوش  تریغ  تداسح و  ّسح  هک  دننزن  یفرح  دـننکن و  يراک  هناگیب ،
(1) .دنازوس یم  هشیر  زا  دنک و  یم  تسُس  ار  ّتبحم  ياه  هیاپ  و 

سرتادخ هداوناخ  رد  ماکحتسا  لماع  یسنج ؛ هزیرغ ي  - 12-2-3-3

ینعی .تسا  هداد  رارق  هداوناخ  ماکحتسا  هلیسو ي  ینعی  تسا ، هداد  رارق  هداوناخ  يانب  هناوتـشپ ي  ار  یـسنج  هزیرغ ي  نیمه  مالـسا 
ًاعبط دننک ، یم  بانتجا  یسنج  هزیرغ ي  باب  رد  هانگ  زا  مالسا  روتسد  قبط  دنا و  سرتادخ  دنا و  فیفع  درم  نز و  یتقو  ینعی  هچ ؟

یلـصا هیاپ  هک  هداوناخ  يانب  نیا  دنتـشاد ، جایتحا  رتدایز  مه  هب  یتقو  .دش  دهاوخ  رت  شیب  دروم  نیا  رد  رگیدـکی  هب  درم  نز و  زاین 
(2) .دش دهاوخ  رت  مکحتسم  تسا ، درم  نز و  شا 

رگیدکی یگدنز  تشونرس  رد  نتسناد  کیرش  - 13-2-3-3

هناخ لخاد  نز ، رگا  دزاسب ، وا  اب  نز  دراد ، يا  هقیضم  ای  یلکشم  رهوش  رگا  .دننک  يراکمه  مه  اب  رهوش  نز و  هداوناخ ، طیحم  رد 
کیرـش دـیاب  رـسمه  تشونرـس  رد  ار  دوخ  .دـنک  کمک  وا  هب  دـیاب  رهوش  دراد ، يراوشد  تسه ، هک  روج  ره  ای  راک  طیحم  رد  ای 

(3) .دنهد ماجنا  ادخ  رطاخ  يارب  ار  نیا  اه  نآ  يود  ره  دننادب ،

مه لـثم  ود  ره  .میرادـن  ود  هجرد ي  دوـجوم  اـّما  درک ! یم  باـسح  ود  هجرد ي  دوـجوم  ار  نز  درم ، یهاـگ  هک  میدوـب  هدـید  اـم 
یقرف درمو  نز  نیب  لاـعتم  يادـخ  هک  ییاـه  اـج  رد  رگم  دـنرادروخرب -  یگدـنز  روما  هنیمز  رد  يربارب  قوـقح  زا  ود  ره  دنتـسه ،

رد قیفر ، رفن  ود  لثم  کیرـش ، رفن  ود  لثم  دـیاب  تسین - مه  نز  ررـض  هب  درم و  عفن  هبو  تسا  یتحلـصم  يور  مه  نآ  هک  هتـشاذگ 
(4) .دننک یگدنز  مه  اب  هناخ 
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ُلاجّرلا  » .عرش رد  هن  میراد و  مالـسا  رد  هن  يزیچ  نینچ  .ریخن  دنک ؛ تیعبت  اقآ  زا  دیاب  مناخ  اج  همه  مییوگب  هک  تسین  مه  روط  نیا 
ياه هدیدن  اپورا  نیا  زا  یخرب  لثم  ای  هن ! .دـشاب  رهوش  عبات  روما  همه ي  رد  یتسیاب  نز  هک  تسین  نیا  شیانعم  ءاسّنلا » یلع  َنوماّوَق 

ات ود  هرخالاب  .تسا  طلغ  مه  نیا  هن ! .دـشاب  عبات  دـیاب  درم  دـشاب و  هراک  همه  یتسیاب  نز  هک  مییوگب  اپورا ، دـّلقم  اـپورا و  زا  رتدـب 
، درذگب دوخ  تساوخ  هقیلـس و  زا  اج  نیا  یکی  .دـیایب  هاتوک  نز  اج  کی  دـیایب ، هاتوک  درم  اج  کی  .دـیتسه  قیفر  ات  ود  کیرش و 

(1) .دینک یگدنز  رگیدکی  اب  دیناوتب  ات  رگید ، ياج  رد  يرگید 

حیحص روط  هب  تایقلُخ  زا  هدافتسا  - 14-2-3-3

لیکـشت دعاسم  گنهامه و  لماک و  یجوز  هداوناخ ، رد  دننک ، هدافتـسا  حیحـص  روط  هب  دوخ  هژیو ي  تاّیقلُخ  زا  رگا  رهوش  نز و 
(2) .دنهد یم 

تاّیحور راک و  هداوناـخ ، لـخاد  رد  .دراد  يا  یگژیو  مادـک  ره  درم ، نز و  تعیبط  .تسا  درم  نز و  تعیبط  رطاـخ  هب  همه  اـه  نیا 
یعیبط و تایصوصخ  کی  مادک  ره  .دنک  عّقوت  درم  زا  یـسک  دیابن  هداوناخ  رد  مه  ار  نز  تایحور  درک ؛ عّقوت  نانز  زا  دیابن  ار  درم 

درم تایـصوصخ  تاّیحور و  هک  تسا  نیا  درم  نز و  یعامتجا  ماظن  تحلـصم  هعماج ، تحلـصم  رـشب ، تحلـصم  هک  دنراد  یحور 
(3) .نآ مه  تسا و  تخبشوخ  نیا  مه  دش ، تیاعر  رگا  هک  دوش ؛ تیاعر  ًاقیقد  هداوناخ  لخاد  رد  اه  نیا  لماعت  رد  نزو 

نادنزرف هداوناخ و  نوناک  ظفح  - 15-2-3-3

ینعی دراد ؛ هدننک  دـیدشت  رثا  نیا ، .تسامـش  فیاظو  وزج  نیا  دـینک ؛ ظفح  دـیاب  ار  ناترـسمه  ناوج و  ْمُکیلْهَأ ؛» ْمُکَـسُْفنَأ َو  اوق  »
وضع کی  ای  ناوج  یی ، هداوناخ  رد  یتقو 
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هب دش ، بارخ  هطقن  نیا  رد  نادند  يانیم  و  نادند ، يور  دش  یهایـس  هکل ي  لثم  درک ؛ ادیپ  یفعـض  هطقن ي  هدرکن  يادخ  هداوناخ 
هجیتن رد  دراد ؛ هدننکدیدشت  لباقتم  ياهرثا  روط  نیمه  دراذگ و  یم  رثا  شردام  ردپ و  شدوخ و  ياه  بطاخم  نهذ  يور  جیردت 

(1) .دهد یم  تسد  زا  ار  ّتیونعم  تقیقح و  نآ 

رگیدکی رارسا  ظفح  - 16-2-3-3

رد شیاقفر  شیپ  دورن  ًالثم  مه  درم  .دـنک  وگزاب  یـسک  شیپ  ار  شرهوش  زار  دـیابن  نز  دـننک ، ظـفح  ار  مه  زار  دـیاب  رهوش  نز و 
نا یگدنز  ات  دیراد  هاگن  مکحم  ار  مه  رارسا  دشاب ، عمج  ناتساوح  .دنک  وگزاب  ار  شرـسمه  زار  ...و  ینامهم  نالف  ًالثم  ای  هاگـشاب 

(2) .دوش مکحتسم  نیریش و  هللاءاش 

نوناق هعماج و  نیفرط ، طسوت  ییوشانز  دادرارق  هب  مارتحا  - 17-2-3-3

رما کـی  .تسا  دادرارق  کـی ، هن ! .دـشاب  هدرک  لـصو  مه  هب  ار  زیچ  ود  هک  تـسین  یعیبـط  رما  کـی  تـسا ، دادرارق  کـی  هداوناـخ 
ییانتعا یب  نآ  هب  رگا  .دنرامـشب  مرتحم  ار  نآ  نوناـق ، هعماـج و  هّیـضق و  نیفرط  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  نآ  ندـنام  تسا .  يراـبتعا 

(3) .دنام یمن  یقاب  دندرک ،

درم مه  نز و  مه  ار  طورـش  نیا  .دـننک  رکذ  جاودزا  دـقع  طرـش  ناونع  هب  ار  یطورـش  دـنناوت  یم  نانز  دـقع ، هغیـص ي  ماگنه  رد 
دروم ود  یکی ، .تسا  روط  نیا  لّوا ، هجرد ي  رد  اّما  تسا ؛ يرگید  ثحب  نآ  دندرک ، طرـش  رگا  نیاربانب ، .دننک  لمع  هک  دنفّظوم 

(4) .دنک تعاطا  درم  زا  دراوم ، نآ  رد  تسا  فّظوم  نز  هک  تسه  مه  رگید 
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هداوناخ دوبن  لزلزت و  مراهچ : لصف 

بقاوع - 1-4-3

یگدنز ّمهم  هیاپ ي  کی  ندوب  صقان  - 1-1-4-3

يروط نیا  درم ، هچو  نز  هچ  رـشب  تقلخ  ساسا  .تسا  رت  مهم  زیچ  همه  زا  دـیدج ، نوناک  کی  یگداوناـخ و  نوناـک  داـجیا  سفن 
ییوگ باوج  يارب  هدامآ  هغدغد و  یب  تحار ، یگدنز  ات  دنهدب ، لیکـشت  ار  يدحاو  کی  ًاتعمتجم  درم  نز و  کی  دـیاب  هک  تسا 

(1) .تسا گنل  یگدنز  زا  ّمهم  هیاپ ي  کی  دشن  نیا  رگا  .دورب  شیپ  رشب  ياهزاین  هب 

اه ناسنا  یحور  ياهزاین  همه ي  يرشب و  ياه  تیبرت  همه ي  ندنام  ماکان  - 2-1-4-3

تعیبط و اریز  دنام ؛ دهاوخ  ماکان  اه  ناسنا  یحور  ياهزاین  همه ي  يرـشب و  ياه  تیبرت  همه ي  دشابن ، يا  هعماج  رد  هداوناخ  رگا 
یب ملاس و  تیبرت  نآ  رداـم  ردـپ و  شوغآ  رد  هداوناـخ و  طـیحم  رد  هداوناـخ و  شوغآ  رد  زج  هک  تسا  هنوگ  نیا  يرـشب  تخاـس 

لماک ملاس و  حیحـص و  یفطاع ، یحور و  ظاحل  زا  یناـمز  ناـسنا  .دـش  دـهاوخن  ادـیپ  یحور  مزـال  یگدـنلاب  نآ  هدـقع و  بیع و 
عمجرطاخ ناوت  یم  دشاب ، امرف  مکح  هداوناخ  رد  یبسانم  مارآ و  یگدنز  طیحم  رگا  .دوش  تیبرت  هداوناخ  رد  هک  دمآ  دهاوخراب 
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(1) .دنتسه ملاس  یناور  یفطاع و  راتخاس  ظاحل  زا  دنزرف  هک  دش 

دهاوخن ادیپ  شرورپ  دوخ  ياه  هاگـشرورپ  نیرتهب  رد  ناسنا  دشاب ، لزلزتم  نآ  رد  هداوناخ  ای  دـشاب  هتـشادن  هداوناخ  يا  هعماج  رگا 
(2) .درک

هعماج رد  قالخا  حلاص و  ناسنا  دوجو  مدع  يرواب و  نید  نامیا و  دیلوت  زکرم  نتفر  نیب  زا  - 3-1-4-3

(3) .تسین رگید  يرواب  نید  نامیا و  دیلوت  زکرم  دوبن ، هک  هداوناخ 

تبثم و تایبرجت  لاقتنا  تسین ، قـالخا  تسین ، حـلاص  نز  درم و  تسین ، ناـسنا  تسین ، كدوک  تسین ، ناوجون  دوبن ، هک  هداوناـخ 
(4) .تسین دعب  لسن  هب  هتشذگ  لسن  شزرا  اب  بوخ و 

نیحلصم نیرت  گرزب  دوجو  اب  یّتح  هعماج  حالصا  مدع  - 4-1-4-3

هتـشاد و شوـخ  قـالخا  مـه  اـب  دـندرک و  تیاـعر  ار  رگیدـکی  قوـقح  رهوـش  نز و  دـش و  مکحتـسم  هداوناـخ  يا  هعماـج  رد  رگا 
اه هداوناخ  روط  نیا  هک  يا  هعماج  دندرک ، تیبرت  ار  نادنزرف  هدومن و  فرط  رب  ار  تالکـشم  مه  يراکمه  اب  دـندومن و  يراگزاس 

هعماج دنناوت  یمن  دنیایب  مه  نیحلصم  نیرت  گرزب  دوبن ، يا  هداوناخ  رگا  .دیامن  حالـصا  ار  عماوج  روط  نیا  دناوت  یم  دشاب  هتـشاد 
(5) .دننک حالصا  ار 

تّیوه یب  ياه  لسن  دیلوت  هدنیآ و  ياه  لسن  ندوب  ظفاحم  نودب  - 5-1-4-3

ردام ردپ و  دوخ  هچ  نادنزرف و  هچ  نآ  رد  هک  تسا  ینما  طیحم  کی  هداوناخ 
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، دش تسس  هداوناخ  یتقو  .دنهدب  دشر  دنراد و  هگن  ملاس  دامتعا ، لباق  نما و  طیحم  نیا  رد  ار  دوخ  نهذ  رکف و  حور و  دنناوت  یم 
(1) .دنا ظافح  یب  دنیآ ، یم  مه  رس  تشپ  روط  نیمه  هک  ییاه  لسن 

ردپ و هتـشگرس ، هدنامرد و  ياه  لسن  ّتیوه ، یب  ياه  لسن  زا : تسا  ترابع  دوش  یم  هدهاشم  یبرغ  ياهروشک  رد  هچ  نآ  زورما 
.دنشاب يرگید  رهش  رد  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  دننک ؛ یم  یگدنز  مه  رهش  کی  رد  دنرادن ؛ ربخ  اه  لاس  ناشنادنزرف  زا  هک  ییاهردام 

(2) .اهنت ياه  ناسنا  هدش ، یشالتم  ياه  هداوناخ 

هعماج رد  یبصع  یناور و  تالکشم  یقالخا و  یگنهرف و  تالالتخا  هب  ندشراچد  - 6-1-4-3

کی رد  یملاس  هداوناخ ي  رگا  هک  تسا  نیا  مه  ّتلع  .هداوناخ  لیکـشت  زا  تسترابع  جاودزا ، تحلـصم  نیرت  مهم  جاودزا  ساسا 
رد .درکدهاوخ  لقتنم  حیحص  تروص  هب  ار  شدوخ  یگنهرف  ثیراوم  دش و  دهاوخ  ملاس  هعماج  نآ  دشاب ، هتشاد  دوجو  يا  هعماج 

لالتخا راچد  هداوناخ  هک  یعماوج  اهروشک و  نآ  رد  هک  تساذـل  .دریذـپ  یم  تروص  هجو  نیرتهب  هب  ناـکدوک  تیبرت  هعماـج  نآ 
(3) .دیآ یم  دوجوب  یقالخا  یگنهرف -  تالالتخا  ًالومعم  دوش ، یم 

، دش لیکشت  رگا  ای  دوش ، یم  لیکشت  مک  ای  دوش  یمن  لیکشت  ًالصا  هداوناخ  ای  تسا  داینب  یب  تسس و  هداوناخ  نآ  رد  هک  یعماوج 
رد هک  تسا  یعماوج  نآ  زا  رت  شیب  رایسب  یبصع  یناور و  تالکشم  عماوج  نیا  رد  .تسا  انف  يدوبان و  ضرعم  رد  تسا و  لزلزتم 

(4) .دنا لصّتم  ینوناک  هطقن و  کی  هب  درم  نز و  دنتسه و  رقتسم  ياهداوناخ  اه  نآ 
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رگیدکی هب  اه  لسن  دیاقع  يرکف و  یگنهرف و  ثیراوم  لاقتنا  مدع  نئمطمان و  هتفشآ و  يا  هعماج  نتشاد  - 7-1-4-3

يرکف یگنهرف و  ثیراوم  نآ  رد  هک  تسا  يا  هعماج  تسا .  ینئمطمان  هعماج ي  تسا ، يا  هتفـشآ  هعماج ي  هداوناخ  یب  هعماج ي 
(1) .دریگ یمن  تروص  یناور  یتحار و  هب  ناسنا  تیبرت  نآ  رد  هک  يا  هعماج  .دوش  یمن  لقتنم  ناسآ  رگیدکی  هب  اه  لسن  دیاقع  و 

بناجا لباقم  ندنام  عافد  یب  یگنهرف و  تّیوه  نداد  تسد  زا  - 8-1-4-3

جاور ار  داسف  ینارتوهش و  دننک  یم  یعـس  همه  نیا  ییایـسآ ، یمالـسا و  یقرـش و  ياهروشک  لخاد  رد  اه  یبرغ  دینیب  یم  هک  نیا 
عماوج نیا  گنهرف  ات  دننک  یـشالتم  ار  اه  هداوناخ  راک  نیا  اب  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  نیمه  نآ  للع  زا  یکی  تسیچ ؟ يارب  دـنهد ،

ناهد هب  دنک ، راهم  ار  نآ  دناوت  یمن  یسک  دوشن ، فیعضت  یتّلم  کی  گنهرف  ات  نوچ  .دنوش  اه  نیا  راوس  دنناوتب  دوش و  فیعـضت 
تـسد زا  دـنک ، یم  ریـسا  بناجا  تسد  رد  تسا و  هدرک  عاـفد  یب  ار  اـه  ّتلم  هک  يزیچ  نآ  .دوشب  وا  شود  راوس  دـنزب و  هنهد  وا 

ار نیا  دـهاوخ  یم  مالـسا  .دوش  یم  ناسآ  هعماج  رد  اه  هداوناـخ  ناـینب  ندروخ  مهرب  اـب  مه  راـک  نیا  .تسا  یگنهرف  ّتیوه  نداد 
هداوناخ و لیکـشت  فادـها ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  اهراک  نیرت  مهم  زا  یکی  مالـسا  رد  اریز  دراد ؛ هگن  ار  هداوناـخ  نیا  .دـنک  ظـفح 

(2) .تسا هداوناخ  ناینب  ظفح  سپس 

تّیندم ياه  هیاپ  نتخیر  ورف  - 9-1-4-3

دهاوخ ورف  ًاـتیاهن  دزرل و  یم  دراد  اـه  نآ  ّتیندـم  ياـه  هیاـپ  عقاو  رد  دوش ، یم  عیاـض  دراد  هداوناـخ  نآ ، رد  هک  ییاـهروشک  نآ 
(3) .تخیر

لماوع - 2-4-3

ییاپورا ياه  گنهرف  دورو  - 1-2-4-3

ناینب ییاپورا ، ياه  گنهرف  دورو  رطاخ  هب  بالقنا ، زا  لبق  ههد ي  هس  ود ، نیا  رد 
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رگید دراد ، ام  یّتنـس  گنهرف  مالـسا و  رد  هک  ار  یتمظع  شزرا و  تلاصا و  نآ  هداوناخ ، ًاـتقیقح  ینعی  دوب ؛ هدـش  لزلزتم  هداوناـخ 
(1) .تشادن

نتسنادن ار  رسمه  ردق  لاعتم و  دنوادخ  زا  تلفغ  - 2-2-4-3

مه نابز  هب  ولو  الاح  تسا ، نیا  شا  هّیحور  ای  منک - ، یم  جاودزا  نم  اراگدرورپ  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  جاودزا  ناسنا  تقو  کـی 
یـسنج زاین  طقف  مه  یعیبط  زاین  نیا  .منک  یم  هدروآرب  ار  مدوخ  یعیبط  زاین  کی  هّیحور -  نیا  اب  دـنارذگن ، مه  نهذ  هب  اـی  درواـین 
دوـجو هب  عـمج  کـی  نداد و  هداوناـخ  لیکـشت  مهاـب  ندرک ، یگدـنز  مهاـب  نیا  هب  جاودزا ، نیا  هب  ود  ره  درم  نز و  هکلب  تـسین ،

مه وت  زا  منک ، یم  هدروآرب  ار  زاین  نیا  نم  ...دراد  دوجو  هک  يرگید  ياهزاین  لثم  تسا ، زاین  کی  مه  نیا  .دـنراد  جایتحا  ندروآ ،
دش ادیپ  نم  يارب  یبوخ  رسمه  يدرک ، مهارف  ار  هلیسو  نیا  يداد ، ار  هزاجا  نیا  یتشاذگ ، نم  رایتخا  رد  ار  ناکما  نیا  هک  مرّکشتم 
روج کی  نیا  .منک  لمع  یهاوخ  یم  وت  هک  روط  نآ  هک  منک  یم  یعـس  دیدج ، عضو  نیا  رد  دیدج ، یگدنز  رد  مه  نیا  زا  دعب  و 
مدآ لثم  .دناد  یم  ار  رـسمه  ردق  هن  دناد ، یم  ار  ادخ  ردـق  هن  دـنک ، یم  جاودزا  هک  یـسک  هن ، مه  تقو  کی  .تسا  ندرک  جاودزا 

(2) .دوب دهاوخن  هفیظو  ماجنا  اب  هارمه  دوب ، دهاوخن  نیریش  دنامب ، رادیاپ  مه  رگا  یگدنز  روج  نیا  .لفاغ  تسم و 

هعماج رد  یسنج  ياه  يدازآ  دوجو  درم و  نز و  نیب  دودح  تیاعر  مدع  دنب ، دیق و  یب  هطبار ي  هداوناخ ؛ کلهم  ّمس  - 3-2-4-3

تسس زیچ  کی  ای  دش ، یمن  لیکشت  هداوناخ  ای  دننک ، عابشا  دنهاوخ ، یم  روط  ره  ار  یـسنج  هزیرغ ي  هک  دندوب  اهر  اه  ناسنا  رگا 
یسنج ياه  يدازآ  دینیب  یم  هک  ایند  ياج  ره  رد  اذل  .دز  یم  مه  هب  ار  وا  یمیسن  ره  دش و  یم  ریذپ  یناریو  ریذپدیدهت و  چوپ و  و 
نوناـک نـیا  هـب  یجاـیتحا  هزیرغ ، نـیا  عابـشا  يارب  نز  درم و  نوـچ  تـسا ؛ فیعـض  هداوناـخ  تبـسن  ناـمه  هـب  اـج  نآ  رد  تـسه ،

(3) .دنرادن
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يارب ّرـضم و  هعماـج  ِیگدـنز  يارب  هتبلا  نیا ، هک  دورب ، نیب  زا  درم ، نز و  نیب  باـجح  نیا  هک  دـنا  هدوـب  لـیام  اـه ] یبرغ   ] اـه نآ 
هداوناخ ناینب  نیا ، .تسا  رتدـب  زیچ  همه  زا  هداوناخ  يارب  صوصخ  هب  راب و  نایز  هعماج  تّفع  ظفح  يارب  .تسا  دـب  هعماج  قالخا 

(1) .دنک یم  لزلزتم  ار 

هنتف عون  کی  نیا ، .يزیگنا  هنتف  بذـج و  يارب  نادرم ، لباقم  رد  نانز  ییامندوخ  نامه  ینعی  جّربت ، .تسا  عونمم  جّربت  مالـسا ، رد 
شیلّوا نیا  دـنتفا -  یم  هاـنگ  هب  ناوج  رـسپ  نیا  اـی  ناوج ، رتخد  نیا  هک  تسین  نیا  طـقف  شلاکـشا  .دراد  تالاکـشا  یلیخ  تسا و 

طرـش و دیق و  یب  هطبار ي  هنوگ  نآ  ًاساسا  .دسر  یم  اه  هداوناخ  هب  شا  هلابند  تسا -  شنیرت  کچوک  میوگب  مناوتب  دـیاش  تسا ؛
(2) .تسا کلهم    ّ ِمس هداوناخ  يانب  يارب  دنب ، دیق و  یب 

هداوناخ رد  درم  نز و  فیاظو  شقن و  ییاج  هباج  - 4-2-4-3

دنتسه نیا  لابند  دننک  یم  لابند  ار  اه  کلسم  نامه  یهاگ  مه  اهدرم  تسین  مه  اه  نز  صوصخم  هک  طلغ  ياه  کلسم  زا  یضعب 
نیا زج  دوش ؟ یم  هچ  مینکب  ار  راک  نیا  رگا  الاح  .مینک  اج  هباج  ار  درم ] نز و  ياه  شقن   ] وزارت نیا  سانجا  مییایب  هن ! دنیوگب : هک 
.دینک یمن  يرگید  راک  نیا ، زا  ریغ  دینک  یم  بارخ  ار  هدش  هتخادرپ  یکین  ییابیز و  هب  ناتـسوب  هک  نیا  زج  دینک و  یم  هابتـشا  هک 

یم یلد  ود  دیدرت و  راچد  مه  هب  تبـسن  ار  درم  نز و  .دینک  یم  انتعا  یب  مه  ار  هداوناخ  طیحم  دیرب ، یم  نیب  زا  ار  رگیدمه  دـیاوف 
ادیپ ار  نز  شقن  هناخ  رد  درم  دتفا  یم  قافتا  یهاگ.دیهد  یم  تسد  زا  تسا ، راک  یلصا  هیام ي  هک  ار  یقـشع  ّتبحم و  نآ  .دینک 

.تسا میلست  هتـسب  تسد  مه  درم  .نکن  ار  راک  نآ  نکب ، ار  راک  نیا  دهد  یم  روتـسد  درم  هب  دوش و  یم  قلطم  مکاح  نز  .دنک  یم 
فرط نیا  زا  تاقوا  یهاگ.دراد  یم  تسود  ار  بوخ  هاگ  هیکت  کی  نز  .دـشاب  نز  هاگ  هیکت  دـناوت  یمن  رگید  يدرم  نینچ  بوخ 

؛ دنک یم  لیمحت  نز  هب  ار  ییاهزیچ  درم 
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تقو انبم  .مرادـن  تقو  مراد ، راک  نم  نوچ  ارچ ؟ .تسا  مناخ  اب  ناعجارم  اب  ندز  هّلک  رـس و  راـک و  دـیرخ و  ماـمت  هک  دـینک  ضرف 
هتبلا .نز  يارب  نیگنـس  هبذاج و  یب  ياهراک  ینعی  .دهد  ماجنا  مناخ  نآ  دـیاب  ار  اهراک  هرادا ، مورب  دـیاب  دـیوگ  یم  تسا ! نتـشادن 

(1) .تسین وا  راک  اّما  دنک ، شمرگرس  یحابص  دنچ  تسا  نکمم 

دنزرف تیبرت  رنه  يردام و  رنه  هب  ییانتعا  یب  - 5-2-4-3

، تسا هداوناخ  فیعضت  زا  نخس  اجره  .تسا  يردام ]  ] شقن نیا  ندرپس  یـشومارف  هب  یهاگ  فیعـضت و  يدام ، نّدمت  گرزب  هانگ 
ّتبحم رهم و  رپ  شوغآ  رد  دنزرف  تیبرت  رنه  يردام و  رنه  هب  ییانتعا  یب  زا  نخـس  اجره  .هدش  هتفرگ  هدیدان  مهم  شخب  نیا  شقن 

(2) .هدش هتفرگ  هدیدان  شقن  نیا  تسا ، ردام 

تّبحم ياه  هصخاش  هب  هّجوت  مدع  - 6-2-4-3

ییاه زیچ  دیـشاب  بظاوم  .دیهدن  ماجنا  دنک ، یم  مک  ار  ّتبحم  هک  ییاه  راک  نیمه ! دنـشاب ، هتـشاد  ّتبحم  مه  هب  دیاب  رهوش  نز و 
ییاه زیچ  هچ  يور  امـش  نز  ای  امـش  رهوش  دینیبب  دینک  هاگن  تسرد  .دنزنرـس  امـش  زا  دنک ، یم  رازیب  دنم و  هلگ  مه  زا  ار  امـش  هک 

(3) .دننک یم  ییانتعا  یب  اه  یضعب  .دینک  بانتجا  اه  نآ  زا  تسا ، ساّسح  یلیخ 

نیا لیبق ، نیا  زا  نارگید و  ياه  تلاخد  اب  یهاگ  و  اه ، یتّبحم  یب  اب  اه ، یعّقوتُرپ  یبلط و  نوزفا  اب  اه ، يروخلد  اب  اه ، هلگ  اب  ادابم 
(4) .دوشب تسس  هداوناخ ]  ] نوناک

هب فرط  کی  زا  یتّبحم  یب  تلاح  جـیردت  هب  دـننک و  یهّجوت  یب  ییانتعا و  یب  رگیدـکی  تاساسحا  هب  تبـسن  اـهرهوش  نز و  رگا 
.دیراذگب دیابن  .تسا  يروط  نیا  دنک ، یم  تیارس  مه  رگید  فرط  نآ  هب  ًامتح  تسا ، يرسم  یضرم  یتّبحم  یب  نوچ  دیایب ، دوجو 

ص:211

هخروم ي 1378-12-22. دقع  هبطخ ي  - . 1
.1384-05-05 س )  ) ارهز همطاف  ترضح  تدالو  زورلاس  رد  تانایب  - . 2

هخروم ي 1371-9-24. دقع  هبطخ ي  - . 3
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(1) .تسا یلصا  هیاپ ي  نیا  .دینک  ششوک  شالت و  دیاب  ود  ره 

هک ییاه  زیچ  زا  یکی  .دینک  بلج  ار  وا  دامتعا  ّسح  دینک ، يرادافو  دشاب ، دایز  امـش  هب  نات  لباقم  فرط  ّتبحم  دـیهاوخ  یم  رگا 
(2) .تسا رگیدمه  هب  رهوش  نز و  يدامتعا  یب  دزیر ، یم  مه  هب  یّلک  هب  هداوناخ  رد  ار  ّتبحم 

رگا دـیوگ ، یمن  تسار  وا  هب  دـنک  ساـسحا  رگا  تسا ، رگید  ياـج  يورگ  رد  شرـسمه  لد  هک  دـنک  ساـسحا  رهوش  اـی  نز  رگا 
ّتبحم نیا  دشاب ، هتـشاد  ّتبحم  مه  هچره  تسین ، نیب  رد  یتیمیمـص  دنک  ساسحا  رگا  دنک ، یم  دروخرب  ییورود  اب  دـنک  ساسحا 

.دش (3) دهاوخ  فیعض 

رهوش نز و  یگدنز  رد  اهرتگرزب  طسوت  يروخلد  داجیا  ییوگدب و  تلاخد ، - 7-2-4-3

دیابن تلاخد  اّما  .دنیامن  تیادـه  دـننک و  تحیـصن  ار  اه  نآ  دـیاب  دـننک ، یگدـنز  تحار  اه  ناوج  دـنهاوخ ، یم  رگا  اهرت  گرزب 
(4) .دننکب ار  ناش  یگدنز  دنراذگب  .دننکب 

يزیچ كدنا  هب  ار  مکحتسم  يانب  نیا  ناشدوخ ، یگّچب  ِيوخ  یتّیفرظ و  مک  اب  اه  یضعب  ناشدوخ ، ياه  تلاخد  اب  اه  یضعب  ادابم 
دنرادـن هزاجا  رگید  دـنک ، یم  نیکرچ  لد  مه  هب  تبـسن  ار  رهوش  نز و  نیا  دراد  اـه  نآ  ياـه  تلاـخد  دـندید  رگا  .دـننک  لزلزتم 

(5) .دننک تلاخد 

درک تلاخد  یلیخ  دیابن  اه  نآ  روما  تاّیئزج  رد  اّما  درک ، تیاده  ار  اه  ناوج  دیاب 

ص:212

هخروم ي 1379-5-16. دقع  هبطخ ي  - . 1

هخروم ي 1379-7-19. دقع  هبطخ ي  - . 2
هخروم ي 1379-12-21. دقع  هبطخ ي  - . 3

هخروم ي 1374-5-18. دقع  هبطخ ي  - . 4

هخروم ي 1375-2-17. دقع  هبطخ ي  - . 5
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(1) .دوش لکشم  اه  نآ  يارب  یگدنز  هک 

يروخلد دـنیوگب و  يزیچ  کـی  دـننک و  ییوگدـب  يرگید  نآ  زا  نیجوز ، زا  یکی  شیپ  دـنیایب  اـهرت  گرزب  هدرکن  يادـخ  اداـبم 
(2) .دننک رت  لصّتم  مه  هب  ار  ناشیاه  لد  دنیامن و  کیدزن  مه  هب  ار  اه  نیا  رت  شیب  دننک  یعس  اهرتگرزب  دیاب  هکلب  دننک ، تسرد 

ص:213

هخروم ي 1376-9-6. دقع  هبطخ ي  - . 1
هخروم ي 1377-8-11. دقع  هبطخ ي  - . 2
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ص:214
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هداوناخ رد  یگدنز  ياه  هویشو  اه  شور  مجنپ : لصف 

هداوناخ یگدنز و  فیرعت  - 1-5-3

اه نآ  هب  ندیسر  يارب  تدهاجم  شالت و  اه و  شزرا  فادها و  میسرت  - 1-1-5-3

گنفت ریـشمش و  اب  داهج  داهج ، يانعم  همه ي  .نیمه  ینعی  ٌداهَج ،» ٌهدـیقَع و  ُهایَحلا  اَّمنِا   » و اهریـسم ؛ نیا  رد  شالت  ینعی  یگدـنز ،
اه فده  نیا  ام  هک  نیا  ینعی  یگدنز ، .ندرک  شالت  ندرک و  تدـهاجم  ینعی  داهج ، .تسا  داهج  کی  امـش  شالت  ره  تسین ؛ هک 
زج یگدنز  ًالصا  میـشوکب ؛ اوق  همه ي  اب  دعب  مینک و  صّخـشم  تسا ، مرتحم  زیزع و  ام  يارب  هک  ار  ییاه  شزرا  مینک و  میـسرت  ار 

لیدـبت دامج  کی  هب  دـشاب ، یلاـخ  دـشاب -  دـهاوخ  یم  هچره  اـه  شزرا  نآ  ییاـه -  شزرا  زا  ناـسنا  رگا  اـّلاو  درادـن ؛ ینعم  نیا 
نک و بذج  تشاد ؛ دهاوخ  یناویح  تایح  کی  ًانایحا  ای  نک ؛ دشر  نک و  بذج  تشاد ؛ دهاوخ  یتابن  تایح  کی  ای  دش ؛ دهاوخ 

یـشزرا هک  اه  نیا  ینک ! يّدام  ینامـسج و  دـشر  ینک و  بذـج  ًادّدـجم  ات  يروایب ، ریگ  هک  نیا  يارب  نک  شالت  زاـب  نک و  دـشر 
(1) .تسین هک  یناسنا  یگدنز ، نیا  درادن ؛

دوخ سفن  اب  هزرابم  یعامتجا و  عناوم  یعیبط ، لماوع  اب  تدم  دنلب  هزرابم ي  کی  - 2-1-5-3

اوق دیدجت  دنناوت  یم  دنتسه -  نیجوز  هک  نز -  درم و  هک  تسا  هداوناخ  لخاد  رد 

ص:215

ناریا 1370-11-29. یمالسا  يروهمج  يادص  یعامتجا  هورگ  ياضعا  رد  تانایب  - . 1
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تسترابع یگدنز  ّلک  تسا ، هزرابم  کی  یگدنز  هک  دیناد  یم  .دننک  هدامآ  هار  همادا ي  يارب  ار  ناشدوخ  تّمه  دنناوت  یم  دننک ،
سفن اب  هزرابم  هک  ناسنا  دوخ  نورد  اب  هزرابم  یعامتجا ، عناوم  اب  هزرابم  یعیبط ، لماوع  اب  هزراـبم  تدـم ، دـنلب  هزراـبم ي  کـی  زا 

، حیحـص دـیاب  هزرابم  نیا  ناسنا  رد  .تسا  ملاس  مسج  دـشاب ، مسج  رد  یتقو  ناسنا  ندـب  .تسا  هزراـبم  لاـح  رد  ناـسنا  مئاد  .تسا 
مزال يزادناراب  کی  تحارتسا و  کی  یهاگ  هزرابم  نیا  .دشاب  تسرد  ياهرازبا  حیحـص و  ياهراتفر  اب  تسرد ، تهج  رد  یقطنم ،

(1) .تسا هداوناخ  لخاد  تحارتسا ، هطقن ي  نیا  .تسا  تکرح  کی  رفس و  کی  نیا  .دراد 

هداوناخ لیکشت  یگدنز و  زا  فده  - 2-5-3

یناسفن يونعم و  لماکت  يارب  شنوماریپ  تادوجوم  دوخ و  دوجو  زا  ناسنا  هدافتسا ي  - 1-2-5-3

هک دشاب  نیا  دیاب  یگدنز  رد  ناسنا  فده  .دراد  زین  ییالاو  فده  دراد ، یلحارم  لزانم و  هک  تسا  ینالوط  ناوراک  کی  یگدـنز 
یلاح رد  ام  میدمآ ، ایند  هب  نیا  يارب  ام  ًالـصا  .دـیامن  هدافتـسا  یناسفنو  يونعم  لماکت  يارب  شنوماریپ  تادوجوم  دوخ و  دوجو  زا 

رایتخا و تردق  دنک و  یم  دشر  ام  لقع  ًاجیردت  اّما  میتسه ، ریثأت  تحتو  میکدوک  .میرادن  يرایتخا  دوخ  زا  هک  میوش  یم  ایند  دراو 
نیا ساـسا  رب  دـنک و  باـختنا  تسرد  دـشیدنیب و  تسرد  ناـسنا  تسا  مزـال  هک  تسا  ییاـج  نآ  اـج  نیا  .مینک  یم  ادـیپ  باـختنا 

بوـخ تسه  اـیند  رد  هک  یحابـص  دـنچ  نیا  زا  درمـشب و  منتغم  ار  تصرف  نیا  ناـسنا  رگا  .دورب  وـلج  هب  دـنک و  تـکرح  باـختنا 
هدش جراخ  نادنز  زا  هک  تسا  یسک  لثم  دوش ، یم  جراخ  ایند  زا  هک  يزور  نآ  دناسرب ، لامک  هب  ار  شدوخ  دناوتب  دنک و  هدافتسا 

(2) .دوش یم  زاغآ  یقیقح  یگدنز  اج  نیا  زا  تسا و 

تداعس شمارآ و  نوکس ، هب  یبایتسد  - 1-2-5-3

هچ هداوناخ -  لخاد  رد  ًاتدمع  درم -  نز و  دروم  رد  هفیرش  هیآ ي  نیا  دینیب  امش 

ص:216

هخروم ي 1381-3-8. دقع  هبطخ ي  - . 1
هخروم ي 1380-11-18. دقع  هبطخ ي  - . 2

یقیقح تیوه  یبایزاب  www.Ghaemiyeh.comنز و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 344زکرم  هحفص 244 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_216_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_216_2
http://www.ghaemiyeh.com


امش يارب  هک  تسا  نیا  یکی  یهلا  تردق  ياه  هناشن  هلمج ي  زا  ینعی  اًجاوْزَأ .» ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِهتایآ  ْنِم  َو   » .دیامرف یم 
زا .ار  نادرم  ناـنز ، امـش  يارب  ار و  ناـنز  نادرم ، امـش  يارب  داد ؛ رارق  ینارـسمه  ناـتدوخ  سنج  زا  ناـتدوخ و  عوـن  زا  اـه ، ناـسنا 

کی رهوج و  کی  دنتقیقح ، کی  همه  دنتسین ؛ هناگادج  هبتر ي  ود  رد  دنتسین ، يا  هناگادج  سنج  ْمُکِسُْفنَأ ،» ْنِم  « ؛ دنتسه ناتدوخ 
ینعی اْهَیلِإ .» اُونُکْسَتل  : » دیامرف یم  دعب  .تسات  ود  ناشفیاظو  نوچ  دنراد ؛ ییاه  توافت  مه  اب  تایصوصخ ، زا  یضعب  رد  هتبلا  .دنتاذ 

رانک رد  امـش  ات  شمارآ ، نوکـس و  زا  تسا  ترابع  فده ، نآ  .تسا  یگرزب  فدـه  يارب  رـشب ، تعیبط  رد  یـسنج  ود  ّتیجوز و 
لخاد هب  ندمآ  مه  درم  يارب  .دینک  ادیپ  شمارآ  درم -  رانک  رد  نز  نز ، رانک  رد  درم  هداوناخ -  نورد  رد  ناتدوخ  فلاخم  سنج 
هیکت درم و  نتشاد  مه  نز  يارب  تسا ؛ شمارآ  هلیـسو ي  وا ، رانک  رد  نیما  رادتـسود و  نابرهم و  نز  هناخ ، نما  طیحم  نتفای  هناخ ،

یتخبـشوخ کـی  تسا -  نز  زا  رتـیوق  ًامـسج  درم  نوچ  دـشاب -  یمکحتـسم  نصح  دـننام  وا  يارب  دزروب و  قشع  وا  هب  هک  یهاـگ 
طیحم رد  نز  هب  شمارآ ، ندرک  ادیپ  يارب  درم  .دنک  یم  نیمأت  ود  ره  يارب  ار  نیا  هداوناخ  .تسا  تداعس  شمارآ و  هیام ي  تسا ؛
نوکس يارب  ود  ره  اْهَیلِإ - » اُونُکْـسَتل   - » تسا دنمزاین  هداوناخ  طیحم  رد  درم  هب  شمارآ ، نتفای  يارب  مه  نز  دراد ؛ جایتحا  هداوناخ 

رانک رد  نیما  رادتـسود و  نابرهم و  نز  هناخ ، نما  طیحم  نتفای  هناخ ، لخاد  هب  ندـمآ  درم : يارب  .دـنراد  جاـیتحا  مه  هب  شمارآ ، و 
 - دشاب یمکحتـسم  نصح  دـننام  وا  يارب  دزروب و  قشع  وا  هب  هک  یهاگ  هیکت  درم و  نتـشاد  نز : يارب  تسا  شمارآ  هلیـسو ي  وا ،

(1) .تسا تداعس  شمارآ و  هیام ي  تسا ؛ یتخبشوخ  کی  تسا -  نز  زا  رت  يوق  ًامسج  درم  نوچ 

هداوناخ رد  یگدنز  حیحص  ياه  شور  - 3-5-3

يونعم ياهزاین  ترخآ و  هب  هّجوت  رانک  رد  تایح ، بهاوم  يدام و  ياهزاین  هب  هّجوت  - 1-3-5-3

بهاوم دوخ ، یصخش  یگدنز  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  مه  رگید  فارحنا  کی 

ص:217

رثوک 1376-07-30. دالیم  نشج  تبسانم  هب  يدازآ  هاگشزرو  رد  ناوناب  گرزب  شیامه  رد  تانایب  - . 1
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هکلب هدـشن ؛ هتـساوخ  هدـشن ، هتفگ  مالـسا  رد  مه  نیا  دـهدب ؛ رارق  ییانتعا  یب  دروم  دریگب و  مک  تسد  ار  يّدام  ياهزاین  تاـیح و 
دیدرک كرت  ایند  رطاخ  هب  ار  ترخآ  رگا  . (1)« هترخال هایند  كرت  نم  هایندل و ال  ِهتَرِخا  كرت  نِم  اّنم  َسَیل  : » هدش هتساوخ  شسکع 

نینمؤملاریما .تسا  مهم  یلیخ  نیا  .دیودرم  ناحتما  نیا  رد  دیدرک  كرت  ترخآ  رطاخ  هب  مه  ار  ایند  رگا  دیدودرم ؛ ناحتما  نیا  رد 
«، هسفن يدع  ای  : » دومرف دوب ؛ هتخادرپ  تدابع  هب  دوب و  هتشاذگ  رانک  ار  زیچ  همه  هناخ و  یگدنز و  نز و  هک  درک  دروخرب  یسک  هب 

هِدابِِعل َجَرْخَأ  یتَّلا  هللا  َهَنیز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق   » .هتساوخن وت  زا  ار  نیا  ادخ  ینکیم ؛ ینمشد  يراد  تدوخ  اب  نتشیوخ ! کچوک  نمـشد  يا 
، يزیر همانرب  رد  مه  ترخآ -  ایند و  هب  هاگن  ترخآ و  ایند و  لداـعت  نیارباـنب  .تسا  بلطم  نیا  مه  نیا  . (2)« ِقْزِّرلا َنِم  ِتابِّیَّطلا  و 

(3) .تسا تفرشیپ  هدمع ي  صخاش  کی  مه  نیا  .تسا  مزال  روشک -  هرادا ي  رد  مه  یصخش و  لمع  رد  مه 

یگدنز رد  تلادع  تیاعر  هداوناخ و  هب  هّجوت  زا  تلفغ  مدع  - 2-3-5-3

ناسنا مه  شدوخ  اب  دنک ؛ لمع  هنالداع  هک  دهاوخب  لاعتم  يادخ  زا  ناسنا  یتسیاب  روما  همه ي  رد  تسین ؛ داصتقا  رد  ًافرص  تلادع 
میدید نیلوئسم  زا  یضعب  یهاگ  .دینک  راتفر  تلادع  اب  ناتدنزرف  نز و  اب  دینک ؛ راتفر  تلادع  اب  ناتناکیدزن  اب  دنک ؛ راتفر  تلادع  اب 

.دـنک یم  تسرد  ار  یتاعیاض  نیا  و  ناشنادـنزرف ؛ ناشنارـسمه و  دوجو  زا  دور  یم  ناشدای  هک  دـنوش  یم  راـک  رد  قرغ  ناـنچ  نآ 
دیئوگب مه  امـش  دیـسرب ، ناتدوخ  هب  امـش  رت  شیب  مینک  یم  شهاوخ  اقآ !  میئوگب : دشاب ، فراعت  ياپ  ام  هک  تسین  روج  نیا  ینعی 

نوناـک شا و  هداوناـخ  شنادـنزرف ، شرـسمه ، یتسیاـب  ناـسنا  هک  تسا  یفیلکت  کـی  نیا  .تسین  يروـج  نیا  .درادـن  لاکـشا  هـن ،
(4) .دینک ظفح  ار  ناتلها  ناتدوخ و  ُهَراجِْحلا ؛» ُساّنلا َو  اَهُدُوقَو  اًران  ْمُکیلْهَأ  ْمُکَسُْفنَأ َو  اوق   » .دنکب تظافح  ار  یگداوناخ 

ص:218

(. تیبلا لآ  تاراشتنا   ) ص 76 ج 17 ، یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لیاسو  - . 1
هیآ ي 32. فارعا ، هروس ي  - . 2

.1388-02-27 ناتسدرک نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب  - . 3
تلود 1388-06-18. تئیه  ياضعا  روهمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب  - . 4
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« هداس یگدنز   » تیاعر لادتعا و  بسحرب  یگدنز  ییاپرب  - 3-3-5-3

رارق ددنـسپ  یم  لاعتم  يادخ  هک  يروط  نآ  ار  یگدنز  .دـیهد  رارق  هداس  ار  یگدـنز  دـیهدن ، رارق  فارـسا  هیاپ  رب  ار  نات  یگدـنز 
هظحـالم ي ینعی  .تلادـع  مه  يور و  هناـیم  لادـتعا و  مه  .تلادـع  لادـتعا و  بسح  رب  دـیوش  دـنم  هرهب  یهلا  تاـبّیط  زا  دـیهد و 

(1) .دینکن تسرد  هلصاف  نارگید  ناتدوخ و  نیب  یلیخ  .دنا  يروطچ  نارگید  دینیبب  دینکب ، ار  فاصنا 

نآ زا  ندـش  اهر  رگید  دـیدش ، تافیرـشت  هقباسم  دراو  لّوا  زا  رگا  .دـینکن  تافیرـشت  ریـسا  ار  ناتدوخ  دـیریگب ، هداـس  ار  یگدـنز 
، دش یمن  هک  دوب  يزور  کی  .دناوت  یم  دـنک  یگدـنز  هداس  دـهاوخب  یـسک  رگا  .تسا  یمالـسا  يروهمج  مه  الاح  .تسا  تخس 
، ناش تالّمجت  رد  ناش ، نکـسم  رد  ناش ، سابل  رد  .دننک  یم  لکـشم  ار ] یگدـنز   ] ناشدوخ تسد  هب  یـضعب  هچرگا  .دوب  تخس 

(2) .دننک یم  تخس  ناشدوخ  رب  ار  همه 

رگا .دوش  یم  عورـش  اج  نیا  زا  تسا ، جاودزا  مسارم  نیمه  زا  مه  شلوا  .دـینک  تیاعر  ار  یگداـس  ناـت  یگدـنز  روما  همه ي  رد 
نامز ياه  فارـشا  نایعا و  لثم  ِییاذک  سلجم  نآ  دـیتفر  هک  امـش  الا  هداس و  دوش  یم  مه  شا  يدـعب  مدـق  دـیدرک ، رازگرب  هداس 
یمن روج  نیا  .دینک  یگدنز  يرـصتخم  لیاسو  اب  ًالثم  یکچوک  هناخ  رد  دیورب  دیناوت  یمن  رگید  دـعب  دـیدرک ، تسرد  ار  توغاط 

ات دـیراذگب  یتسیز  هداس  یگداس و  ساسا  رب  ار  شا  هیاپ  ار  یگدـنز  لوا ، زا  .تسا  هتفر  تسد  زا  هدـش و  بارخ  نوچ  .رگید  دوش 
(3) .دوش ناسآ  هللاءاش  نا  هعماج  مدرم  رب  ناتناسک و  رب  ناتدوخ ، رب  یگدنز 

داّهُز یگداس  نآ  مییوگ ، یم  ام  هک  یگداس  نآ  .دینکن  لایخ  .میتسین  اوقت  دهز و  لها  مه  یلیخ  ام  هتبلا  دیرادرب ، هداس  ار  یگدـنز 
نیا ص:219 تبسن  هب  یگداس  .تسین  اه  نیا  داّبع و  و 

هخروم ي 1372-3-8. دقع  هبطخ ي  - . 1
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داریا ات  رازه  دیاش  دننک  هاگن  دنیایب  ادـخ  نادرم  نآ  هچ  نانچ  رگا  ار  ام  یگداس  هن ، ّالا  دـننک و  یم  زورما  ِمدرم  هک  تسا  ییاهراک 
(1) .دنریگب میناد ، یم  یگداس  ام  هک  هچ  نآ  هب  مه 

(2) .تسا ندرک  یگدنز  هداس  هیاس ي  رد  ًالصا  هک  مه  شیاسآ  .درادن  مه  هافر  اب  یتافانم  ندرک  یگدنز  هداس 

، ناشدوخ لایع  رب  یتسیاب  دارفا  هک  میرادن  داقتعا  هتبلا ، .دینک  یعـس  تهج  نیا  رد  دیناوت  یم  هچره  دیرادرب ، هداس  ار  یگدـنز  ِلّوا 
هدـیقع و يور  زا  همه  هک  میراد  هدـیقع  اّما  میرادـن ، ار  هدـیقع  نیا  .دـننکب  هنارظن  گنت  ياه  يریگ  تخـس  ناـشدوخ  ناـکیدزن  رب 

(3) .دنشاب عناق  يّدح  کی  هب  ناشدوخ  لد  قشع و  نامیا و 

یمن .مدرم  طسوتم  یگدنز  رب  دـشاب  قبطنم  هک  يا  یگدـنز  رب  يرگ ، یفارـشا  زا  رود  هب  هداس و  یگدـنز  رب  دـیراذگب  ار  نات  یعس 
هقباسم ادـخ  تشهب  هار  رد  هک  نانچ  .تسا  هقباـسم  .يرگ  يداـم  هقباـسم  هب  دـینکن  هاـگن  .مدرم  طـسوتم  مدرم ؛ نیرت  نییاـپ  میوگ 

، شندش فورعم  ندروآرد و  مسا  يارب  شتردق ، ماقم و  يارب  شتالّمجت ، يارب  .تسا  هقباسم  مه  ایند  یلایخ  تشهب  هار  رد  تسا ،
هب دوش و  عنام  يرگید  نآ  دـیوش  دراو  هقباسم  نیا  هب  دـیهاوخب  هک  مادـک  ره  ...تسا  یملاسان  هقباـسم  هقباـسم ، نیا  .تسا  هقباـسم 

(4) .دنک لمع  حصان ، کی  ناونع 

هناعضاوتم شور  يور و  هنایم  تعانق ، هب  شیارگ  - 4-3-5-3

مالـسا رظن  نیا  هـک  درکن  شوـمارف  ار  هـناریقف  هناعـضاوتم و  شور  هـب  شیارگ  تعاـنق و  يور و  هناـیم  یتسیاـب  لـحارم  هـمه ي  رد 
(5) .تسا

ص:220
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مدآ رگا  تسا و  ریقف  تسد و  یهت  ياه  مدآ  لام  تعانق  هک  دـننک  یم  لایخ  اه  یـضعب  .دیـشکن  تلاجخ  تعانق  زا  دـینک ، تعاـنق 
(1) .دنک فقوت  ناسنا  تیافک ، دح  رد  مزال ، ّدح  رد  ینعی  تعانق  هن ، .دنک  تعانق  تسین  مزال  رگید  تشاد ، یبوخ ] یلام  عضو  ]

ص:221
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هداوناخ هب  طوبرم  لئاسم  اب  هطبار  رد  یعامتجا  ياهداهن  فیاظو  مشش : لصف 

نآ رد  نز  هاگیاج  هداوناخ و  داهن  تیوقت  - 1-6-3

ًاتقیقح ینعی  دوـب ؛ هدـش  لزلزتـم  هداوناـخ  ناـینب  ییاـپورا ، ياـه  گـنهرف  دورو  رطاـخ  هب  بـالقنا ، زا  لـبق  ههد ي  هس  ود ، نـیا  رد 
رـسمه و تسه ، هداوناخ  یتقو  .تشادـن  رگید  دراد ، ام  یتّنـس  گنهرف  مالـسا و  رد  هک  ار  یتمظع  شزرا و  تلاصا و  نآ  هداوناخ ،

 - نز ینعی  هداوناخ -  لصا  یتقو  رطاخ ، نیمه  هب  .دراد  یعیفر  یساسا و  رایسب  ياج  هعومجم ، نیا  رد  نز  .تسا  یلـصا  وضع  ردام 
اه نآ  يور  دیاب  ًاعقاو  هک  تسا  ییاه  ثحب  اه  نیا  .درادـن  رارق  شدوخ  ياج  رد  يزیچ  چـیه  اج  نآ  رد  تسا ، لزلزتم  لاؤس و  ریز 

(1) .دوشب قیقدت  لّمأت و  یلیخ 

هصرع همه ي  رد  ناوناب  ینوناق  یعرش و  قوقح  يافیتسا  و  یعامتجا ، ياه  هنحـص  رد  نآ و  رد  نز  هاگیاج  هداوناخ و  داهن  تیوقت 
.نانآ هدنزاس ي  شقن  هب  هژیو  هّجوت  و  اه ،

عفر يارب  شـالت  و  يریذـپ ، تیلوؤسم  یملع و  يونعم و  تفرـشیپ  يارب  دـعاسم  ياـه  هنیمز  داـجیا  ناـناوج ،»  » عوـضوم هب  ماـمتها 
هدنیآ ي جاودزا و  لیبق  زا  ییاه  هغدغد 

ص:223
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(1) .نانآ یملع  یلغش و 

تهج رد  شالت  یملع و  يرکف و  دـشر  طیحم  ندرک  مهارف  یمالـسا ، بالقنا  ياه  نامرآ  اب  بساـنتم  ناـناوج  یّلم  ّتیوه  تیوقت 
ياه ییاناوت  اهزاین و  یناوج و  هرود ي  تاّیضتقم  هب  هّجوت  نانآ ، یعامتجا  ياه  بیسآ  نکسم و  جاودزا ، یلغش ، ياه  هغدغد  عفر 

(2) .نانآ

اه نآ  عفر  يارب  تّدم  دنلب  ياه  حرط  یحاّرط  هداوناخ و  ياه  یناماسبان  ياه  هشیر  نتفای  -2-6-3

نیا رد  نات  ّمهم  تّمه  .دـندرک  هراشا  نانز  یعامتجا  یگنهرف ، ياروش  ياه  حرط  هب  مناخ  .تسا  مهم  یلیخ  هداوناخ  هلأسم ي  هتبلا 
زا یکی  .تساجک  هدمع  ياه  هرگ  دینیبب  دینک ؛ ییاشگ  هرگ  نز  راک  زا  ًاعقاو  هک  تسه -  مه  ًاتدـعاق  و  دـشاب -  نیا  دـیاب  اه  حرط 
هچ دـینیبب  .دـینیب  یم  دـیناد و  یم  اهامـش  دوخ  تسا ؛ ربخ  هچ  اه  هداوناخ  رد  دـینیبب  دـیورب  تسا ؛ هداوناخ »  » رد اـه  هرگ  نیرت  مهم 
نآ هک  نیا  يارب  دـیزیرب ، تّدـمدنلب  ياـه  حرط  دـینک و  ادـیپ  ار  نآ  ياـه  هشیر  دروآ ؛ یم  دوـجو  هب  ار  اـه  یناـماسبان  نـیا  يزیچ 

(3) .دوشب فرطرب  اه  یناماسبان 

اه هصرع  رگید  ات  جاودزا  ات  يدازون  زا  هداوناخ ؛ اب  دجسم  هطبار ي  ماکحتسا  يرارقرب و  - 3-6-3

یشزرو يرنه و  یعامتجا و  یملع و  ياه  تیقّفوم  هب  هک  یناسک  اب  دننک ، یم  جاودزا  هک  یناناوج  اب  ار  دوخ  هطبار ي  دیاب  دجـسم 
يراسگ مغ  هک  یناگدیدمغ  اب  دنزاس ، یم  تّمه  ههجو ي  ار  نارگید  هب  کمک  هک  یناتمه  بحاص  اب  دنبای ، یم  تسد 

ص:224

.1378-02-30 موس هلاس ي  جنپ  همانرب ي  یلک  ياه  تسایس  صوصخ  رد  يروهمج  مرتحم  تسایر  هب  مایپ  - . 1
بالقنا 1387-10-21. مظعم  ربهر  طسوت  هعسوت  مجنپ  همانرب  یلک  ياه  تسایس  غالبا  - . 2

هرگنک ي نالوئـسم  صـصختم و  کشزپ  ناوناـب  زا  یعمج  ناـنز ، یعاـمتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 3
.1370-10-4 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  یمالسا  باجح 

یقیقح تیوه  یبایزاب  www.Ghaemiyeh.comنز و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 344زکرم  هحفص 252 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_224_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_224_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_224_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دنک مکحتسم  رارقرب و  دنوش ، یم  ّدلوتم  هک  ینادازون  اب  یتح  و  دنیوج ، یم 

رهوش نز و  نیب  طباور  هداوناخ و  هب  طوبرم  لئاسم  هئارا ي  تیفیک  رد  یعامتجا  ياه  هناسر  اهداهن و  تّقد  - 4-6-3

تـشادرب نآ ، یـشاوح  رد  هک  دوـشب  هتفگ  یلئاـسم  هـک  دـینک  شرافـس  دـیاب  رهظ ، زا  شیپ  هماـنرب ي  رد  یعرـش  ماـکحا  حرط  رد 
هلأسم ي کی  حرط  عقوم  اه ، همانرب  نیمه  زا  یکی  رد  هک  دـنداد  نم  هب  یـشرازگ  ام  تراـظن  هورگ  ًـالثم  .دریگن  تروص  یتسرداـن 

هیرهم تفگ  نز  رگا  ًالثم  دوب ؛ هدـش  هدز  لاثم  اه  هکـس  دایز  دادـعت  زا  هیرهم ، هنیمز ي  رد  درم  نز و  فالتخا  صوصخ  رد  یعرش 
! درک دـیاب  هچ  اج  نیا  رد  تسا ، يدازآ  راهب  هکـس ي  دـص  ریخن ، تفگ  درم  اّما  تسا ، يدازآ  راـهب  هکـس ي  هاـجنپ  دـص و  نم  ي 

نییعت دقع  هبطخ ي  تئارق  يارب  ار  هکـس  هدراهچ  رثکادح  هدـنب  دـیروآ !؟ یم  هکـس  هاجنپ  دـص و  اب  ار  هیرهم  مسا  امـش  ارچ  ًالـصا 
دیابن ًالصا  تسا !؟ یخوش  هکس  ددع  هاجنپودص  رگم  .مناوخ  یمن  ار  دقع  هبطخ ي  دننک ، هفاضا  مه  هکس  ددع  کی  رگا  ما ؛ هدرک 
ًاضرف ای  .مینک  دیاب  راک  هچ  تسا ، هکس  ُهن  ریخن ، تفگ  درم  یلو  تشاد ، هکس  هد  ياعدا  نز  رگا  تفگ  دیاب  ًالثم  .دروآ  ار  شمـسا 
ریـسا نز  هک  دوشب  هتفگ  ًالثم  دـنا ؛ هدرب  راک  هب  رهوش  نز و  نیب  هلأـسم ي  حرط  رد  ار  تسرداـن  تاریبعت  زا  یخرب  هک  دوشب  هدـینش 

نابز هب  الاح  اّما  تسین ، مه  يا  هدش  باسح  تاریبعت  هک  نیا  اب  تاریبعت  هنوگ  نیا  .تسا  دازآ  ناسنا  درادن ؛ یتراسا  نز  تسا ! درم 
حالـصا ار  دراوم  نیا  دـننکب و  ار  تقد  نیا  دـیاب  دـننک ، شخپ  ار  اـه  هماـنرب  هنوـگ  نیا  دـنهاوخ  یم  هک  یماـگنه  رد  .تسا  هدـمآ 

(2) .دننک

یماظتنا يورین  طسّوت  صوصخ  هب  یگدنز ؛ ياه  طیحم  همه ي  رد  یناور  يونعم و  يرکف ، تّینما  يرارقرب  - 5-6-3

هب یتقو  روشک  کی  يارب  لکـشم  نیرت  مهم  .تسا  روشک  کی  ّتلم و  کی  ياـهزاین  نیرت  یلـصا  نیرت و  یـساسا  زا  یکی  ّتینما ،
طیحم رد  راک ، طیحم  رد  هک  دیآ  یم  دوجو 

ص:225

زامن 1389-07-20. يرسارس  سالجا  نیمهدزون  هب  مایپ  - . 1
ناریا 1370-12-13. یمالسا  يروهمج  يادص  یمالسا  فراعم  هورگ  هژیو و  هورگ  رادید  رد  تانایب  - . 2
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ياه تسد  لاّعف ، ياهزغم  هک  تساج  نیا  .دـننکن  ّتینما  ساسحا  مدرم  هعماج ، یمومع  ياضف  رد  لیـصحت و  طـیحم  رد  یگدـنز ،
ياضف رد  .دنناسرب  ماجنا  هب  دنراد ، شود  رب  مادک  ره  هک  ار  یّمهم  تیلوؤسم  تسناوت  دنهاوخن  کی  چیه  رهام ، ناتشگنارس  اناوت و 

هب دـناوت  یم  روشک  کی  ياه  تیلاّـعف  همه ي  مه  طاـشن و  هّیحور و  مه  يداـصتقا ، شـالت  مه  یملع ، شـالت  مه  هک  تسا  ّتینما 
ّتینما یعامتجا ، ّتینما  .تسا  یساسا  هلوقم ي  کی  ّتینما.دسرب ، دوخ  جیاتن  هب  ددرگ و  لابند  تقد  اب  دوش و  يزیر  همانرب  یتسرد 
شخب .تسا  مدرم  تاراظتنا  وزج  اه  نیا  همه ي  یناور ، يونعم و  يرکف و  ّتینما  یگدـنز ، ياـه  طـیحم  همه ي  رد  ّتینما  يدرف ،

هدامآ ار  دوخ  ورین  نیا  رد  هللادـمحب  نمؤم ، ياه  ناوج  دادعتـسااب ، ياه  ناوج  .تسا  یماـظتنا  يورین  شود  رب  هفیظو  نیا  زا  یّمهم 
طیحم رد  دوـخ ، ییآراـک  اـب  مه  تناـما ، اـب  مه  تزع ، اـب  دـیاب  مه  یماـظتنا ، يورین  .دنـسرب  گرزب  فیاـظو  نیا  هب  هک  دـننک  یم 

یم دامتعا  وا  هب  درامـش و  یم  هناـگی  دوخ  اـب  ار  وا  دـناد ، یم  زیزع  ار  دوخ  یماـظتنا  يورین  هک  یتّلم  نآ  .دـشخردب  مدرم  یگدـنز 
(1) .تسا یتخبشوخ  ّتلم  دنک ،

هنافرسم هنالّمجتم و  یگدنز  زا  یمالسا  تموکح  نیلوئسم  زیهرپ  - 6-6-3

هک دننک  یگدنز  يروط  دیابن  نآ ، زا  رتالاب  .دننک  یگدنز  هنالّمجتم  هنافرسم و  ناشدوخ  لمع  راتفر و  رد  دیابن  یمالـسا  نالوؤسم 
ای تسا ، رت  شیب  یلّوا  زا  شتّیمها  هک  تسا  يدعب  هطقن ي  مه  نیا  .دوش  لیدبت  گنهرف  کی  هب  زیمآ  لّمجت  زیمآ و  فارـسا  شور 

، یمالـسا تموکح  بصانم  ناـبحاص  ناـیم  رد  یلاـع و  حطـس  رد  رفن  کـی  هلیـسو ي  هب  رگا  دـییامرفب  ضرف  .تسین  رت  مک  لـقاال 
زا اه و  هیزیهج  اه و  هیرهم  نادـنزرف ، جاودزا  یگنوگچ  یگداوناخ ، یگدـنز  تیفیک  راک ، ّلحم  یگدـنز و  ّلـحم  شیارآ  تیفیک 

هاگن هیقب  هک  انعم  نیا  هب  دوش ؛ یم  لیدـبت  گنهرف  هب  نیا  دریگ ، ماجنا  هنافرـسم -  يانعم  هب  نآ -  یمالـسا  ریغ  لکـش  هب  لیبق ، نیا 
جیردت هب  راتفر  نیمه  دوش و  یم  تخـس  یگدنز  دوش ، یم  لکـشم  اه  جاودزا  دور ، یم  الاب  اه  هّیرهم  دـنریگ ؛ یم  دای  دـننک و  یم 

بلطم نیرت  مهم  نیاربانب  .ددرگ  یم  سکعنم  هعماج  نتم  رد  دنلب ، ای  هاتوک  یتدم  لوط  رد  شراثآ 

ص:226

یماظتنا 1379-07-18. يورین  لنسرپ  زا  یعمج  یلیصحتلا  غراف  مسارم  رد  تانایب  - . 1
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دمآرد و بسک  یگدنز و  هشاعا و  هلیـسو ي  دوخ  يارب  ار  تموکح  دیابن  مکاح  تسا : نیا  تموکح  باب  رد  نینمؤملاریما  یلـصا 
هک دراذگب  ار  دوخ  تّمه  همه ي  دیاب  وا ؛ شود  رب  تسا  يراب  .دنادب  تیلوؤسم  کی  ار  نآ  دیاب  هکلب  دـهد ، رارق  تورث  نتخودـنا 

(1) .دناسرب لزنم  هب  ار  راب  نیا 

ص:227

نارهت 1379-09-25. هعمج ي  زامن  ياه  هبطخ  رد  تانایب  - . 1
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ص:228
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هداوناخ رد  نز  متفه : لصف 

هداوناخ رد  نز  هاگیاج  - 1-7-3

یمالسا هداوناخ ي  - 1-1-7-3

هناخ زادرپراک  هن  یگدنز ، طیحم  رد  یلگ  دننامه  - 1-1-1-7-3

همه هک  تسین  امـش  زادرپراـک  نز ، نـیا  ...یگدـنز  زورما  زادرپراـک  نـیمه  ینعی  ناـمرهق ،  (1)« ٌهَناـمَرْهَِقب تَْسَیل  ٌهَناـْحیَر َو  ُهَأْرَملَا  »
رگا یتح  ...امـش  تسد  رد  تسا  یلگ  کی  نیا  هن ! .دینک  هذـخاوم  وا  زا  مه  دـعب  دـیراذگب و  وا  شود  يور  ار  ناتیگدـنز  ياهراک 

(2) .تسا لگ  وا  یگداوناخ  ترشاعم  ثحب  رد  دشاب ، رادمتسایس  ای  دنمشناد 

لگ نز  هناحیر ؛» هأرملا  : » دـیامرف یم  .دـنک  تبقارم  یلگ  دـننام  ار  نز  هک  تسا  فظوم  درم  مالـسا  رظن  زا  مه ، هداوناخ  لـخاد  رد 
طوبرم نیا  تسین ؛ یـسایس  یعامتجا و  نوگانوگ  تازرابم  ملع و  لیـصحت  یعامتجا و  یـسایس و  ياه  نادیم  هب  طوبرم  نیا  .تسا 

هناخ لخاد  رد  نز  درک  یم  نامگ  هک  ار  ینیباـطخ  دـید  مشچ و  نیا  ٌهَناـمَرْهَِقب ؛» تَْسَیل  ٌهَناـْحیَر َو  ُهَأْرَملَا   » .تسا هداوناـخ  لـخاد  هب 
، تسا تامدخ  ماجنا  هب  فظوم 

ص:229

ص 253. ج100 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - . 1
هخروم ي 79-6-28. دقع  هبطخ ي  - . 2
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ياراد دوـجوم  نیا  هب  دـیاب  مشچ  نیا  اـب  .درک  تبقارم  ار  وا  دـیاب  هک  تسا  یلگ  دـننام  نز  .تسا  هدرک  هئطخت  ناـیب  نیا  اـب  ربـمغیپ 
(1) .تسا مالسا  رظن  نیا  .درک  هاگن  یمسج  یحور و  ياه  تفاطل 

«. ٌهَنامَرْهَِقب تَْسَیل  ٌهَناْحیَر َو  ُهَأْرَملَا  : » هدـمآ مالّـسلا ) مهیلع   ) هّمئا نوگانوگ  ياهراتفگ  رد  هک  تسا  ینامه  هداوناخ ، رد  نز  هاـگیاج 
هناحیر تسین ؛ هنامرهق  نز  هناخ ، لخاد  رد  دـیامرف : یم  .مرتحم  رازگتمدـخ  کی  وداپ ، رازگراک ، ینعی  ناـمرهق  یبرع ، تاریبعت  رد 

اه نیا  .دنراد  ناشنارسمه  اب  ار  اهراتفر  نیرتهب  هک  دنتسه  یناسک  امـش  نیرتهب  دیامرف : یم  نادرم  هب  باطخ  .تسا  هناخ  ِلگ  تسا ،
(2) .دراد دوجو  هللاءاشام  یلا  لیبق  نیا  زا  تسا و  مالسا  تارظن 

هداوناخ رد  عیفر  یساسا و  هاگیاج  ياراد  یلصا و  وضع  - 2-1-1-7-3

، رطاخ نیمه  هب  .دراد  یعیفر  یـساسا و  رایـسب  ياج  هعومجم ، نیا  رد  نز  .تسا  یلـصا  وضع  ردام  رـسمه و  تسه ، هداوناـخ  یتقو 
ثحب اـه  نیا  .درادـن  رارق  شدوخ  ياـج  رد  يزیچ  چـیه  اـج  نآ  رد  تسا ، لزلزتم  لاؤس و  ریز  نز -  ینعی  هداوناـخ -  لـصا  یتقو 

(3) .دوشب قیقدت  لّمأت و  یلیخ  اه  نآ  يور  دیاب  ًاعقاو  هک  تسا  ییاه 

هب .هداوناخ  زا  يوضع  ناونع  هب  نز  شقن  تسا ؛ هداوناخ  هلأسم ي  دراد ، رارق  ّتیمها  لّوا  هجرد ي  رد  هک  هچ  نآ  نز  هلأـسم ي  رد 
رد ار  اه  فرح  روط  نیا  اه  یـضعب  هتبلا  .تسا  رت  شیب  شتّیمها  نیا  دـنک ، ءاـفیا  دـناوت  یم  نز  هک  ییاـه  شقن  همه ي  زا  نم  رظن 
رد روضح  زا  دینک ، سوبحم  دینک ، ریـسا  هناخ  رد  ار  نز  دیهاوخ  یم  امـش  اقآ  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  در  تّدـش  اب  لّوا  رظن  نامه 

(4) .هتساوخن ار  نیا  مه  مالسا  تسین ؛ نیا  ام  دصق  هجو  چیه  هب  هن ، دیرادب ؛ زاب  تیلاّعف  یگدنز و  ياه  هنحص 

ص:230

ناوناب 1379-06-30. زا  يریثک  هورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
خیراترد 1390-3-1. هبخن  ناوناب  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2

نانز 1369-10-16. یعامتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  تانایب  - . 3
.1386-4-13 س )  ) رهطا يارهز  ترضح  دالیم  زورلاس  هناتسآ  رد  هبخن  ناوناب  زا  یهورگ  رادید  رد  تانایب  - . 4
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هداوناخ یگدنز و  يونعم  یحور و  لئاسم  يارب  ءاکّتا  هطقن  - 3-1-1-7-3

رد ار  درم  دـناوت  یم  ّتبحم  سنا و  زا  تسا  ییاـیرد  .یگدـنز  يونعم  یحور و  لـئاسم  يارب  تسا  ءاـکّتا  هطقن  دوخ  هبون ي  هب  نز 
یحور ياه  ییناوت  .تسا  نز  ياه  ییاناوت  اه  نیا  .دنک  جراخ  شدوخ  ياه  مغ  اه و  هصغ  همه ي  زا  ّتبحم ، زا  راشرس  ياضف  نیا 

(1) .تسوا

رد ود  ره  دوش و  یم  لیکـشت  نز  درم و  زا  هچرگا  هداوناخ  هک  دـیریگب ؛ رظن  رد  هداوناخ  لیکـشت  یلـصا  رـصنع  نآ  مشچ  هب  ار  نز 
نز تکرب  هب  تسا ، هناخ  ياضف  رد  هک  یتنوکس  شمارآ و  هداوناخ ، ياضف  شیاسآ  اّما  دنرثؤم ، نآ  ّتیدوجوم  هداوناخ و  لیکـشت 

(2) .تسیچ رد  شقوقح  دنک و  یم  ادیپ  لامک  هنوگچ  وا  هک  دوش  مولعم  ات  دننک  هاگن  نز  هب  مشچ  نیا  اب  .تسا  هنانز  تعیبط  و 

هداوناخ دارفا  عمج  عمش  - 4-1-1-7-3

شلاچرپ یگدنز  شمارآ  هچضوح ي  هک  هداوناخ -  نوناک  .تسا  شمارآ  هنیکس و  سنا و  هیام ي  تسا ؛ هداوناخ  دارفا  عمج  عمش 
هب رـسمه ، ناونع  هب  وا  شقن  تقو  نآ  .دنک  یم  ادیپ  نانیمطا  هنیکـس و  دریگ و  یم  مارآ  نز  دوجو  هب  تسا -  یناسنا  ره  شالترپ  و 

شزرا و هنیمز ي  رد  دـیاب  اتقیقح  نیارباـنب  .دراد  میرکت  رد  ینـالوط  لـصف  کـی  مادـک  ره  هداوناـخ ، رتخد  ناونع  هب  رداـم ، ناونع 
(3) .درک ینیبزاب  ییوگزاب و  یسیونزاب و  مالسا ، رظن  رد  نز  تمارک 

هداوناخ ینورد  تیریدم  روحم  هناخ و  گرزب  نز ؛ - 5-1-1-7-3

هناخ نز  هناـخ ، گرزب  »(4) ؛ اهتیب هدّیـس  هأرملا   » .تسا ینـشور  یلیخ  رظن  هداوناخ ، رد  نز  هاگیاج  هداوناـخ و  باـب  رد  مالـسا  رظن 
(5) .تسا مرکا  ربمغیپ  زا  نیا  تسا ؛

ص:231

هخروم ي 1381-6-6. دقع  هبطخ ي  - . 1
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هن تسا ، نز  هداوناخ ، لیکـشت  ِیلـصا  رـصنع  نآ  .دـینادب  ار  نیا  دـنک ؛ یم  هرادا  دروآ و  یم  دوجو  هب  نز  مه  ار  هداوناخ  عقاو ، رد 
(1) .درم

(2) .تسا هداوناخ  ینورد  تیریدم  روحم  مّرکم و  زیزع و  هداوناخ ، لخاد  رد  نز 

هعماج حطس  رد  يونعم  یقالخا و  ياضف  شرتسگ  لماع  مدرم و  تیبرت  هیاپ ي  - 6-1-1-7-3

دننک جارات  ار  نآ  دننک  یم  یعس  نانمشد  هچرگا  تسا ؛ یقاب  يرفاو  مهس  گرزب ، تمعن  نیا  زا  هناتخبشوخ  ام  هعماج ي  رد  زورما 
یقالخا ياضف  دگنل و  یم  مدرم  تیبرت  ياه  هیاپ  دینیب  یم  درادـن ، یتّیوه  نینچ  نز  هک  یعماوج  اهروشک و  رد  اّما  .دـنربب  نیب  زا  و 

، نآ روحم  هک  هداوناخ -  مرگ  نوناک  نورد  زا  ناوت  یم  ار  يونعم  ياه  شزرا  همه ي  .دوش  یم  لکـشم  راچد  مه  هعماج  يونعم  و 
هعماـج حطــس  رد  ار  تاـیونعم  دیــشک و  نوریب  تـسا -  هفطاـع  همــسجم ي  نآ  هعوـمجم ، نـیا  يادــخدک  تـسا ؛ هداوناــخ  نز 

(3) .دنارتسگ

ینعی تسا ؛ هتفرگ  رظن  رد  وا  يارب  بالقنا  مالـسا و  هک  ییاه  شزرا  زا  راشرـس  مه  میهدـب ، ناشن  باجحاب  مه  ار ، نز  یتسیاـب  اـم 
نکر یلصا و  وضع  نآ  ندوب ، هداوناخ  یـساسا  نکر  یلـصا و  وضع  نآ  نز ، تّفع  رهوگ  نآ  هلأسم ، نیرتمهم  .نز  تّفع  تباجن و 

زا ام -  هتـشذگ ي  ياه  تیعقاو  رد  نز  ریثأت  نآ  نادرم ، دـشر  هعماج و  دـشر  رد  نز  ریثأت  نآ  ندوب ، هعماج  ياـه  تیلاّـعف  یـساسا 
(4) .تسا ...و -  گنج  بالقنا و  لیبق 
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یبرغ هداوناخ  رد  نز  هاگیاج  - 2-1-7-3

هعماج هزره ي  تکرحو  هاگن  لباقمرد  وا  نتشاذگ  هانپ  یب  زیمآ و  مّهوت  ياه  هدعو  اب  نز  ندیشک  نوریب  - 1-2-1-7-3

هزره تکرح  هاگن و  لباقم  رد  ار  وا  دشک و  یم  نوریب  زیمآ  مّهوت  ياه  هدعو  اب  دنک و  یم  ادج  هداوناخ  لخاد  زا  ار  نز  هک  ییایند 
هداوناخ مه  دنک ، یم  فیعـضت  ار  نز  مه  دنک ، یم  زاب  وا  قوقح  هب  ضّرعت  يارب  ار  نادیم  دنک و  یم  عافد  یب  هانپ و  یب  هعماج ، ي 

هعجاف دراد  دشاب ، هتـشاد  ار  قطنم  نیا  هک  یگنهرف  ره  نّدـمت و  ره  .دزادـنا  یم  رطخ  هب  ار  هدـنیآ  ياه  لسن  مه  دـنک ، یم  دوبان  ار 
نآ زا  نیا  منک ؛ ضرع  امـش  هب  .دوش و  یم  رت  شیب  دراد  مه  زور  هبزور  تسا و  هداتفا  قافّتا  اـیند  رد  زورما  نیا  و  دـنک ؛ یم  داـجیا 
ورف دـیبوک و  دـهاوخ  مه  رد  ار  برغ  نّدـمت  يانب  دوش و  یم  رهاظ  تدـمدنلب  رد  نآ  یبیرخت  راثآ  هک  تسا  یکانرطخ  ياه  لـیس 

ناشن ار  شدوخ  هلاس  تسیود  هلاس و  دـص  هک  تسا  ییاه  زیچ  اه  نیا  دوش ؛ یمن  هدـیمهف  يزیچ  تّدـم  هاتوک  رد  .تخیر  دـهاوخ 
(1) .دنک یم  زورب  دراد  نالا  برغ ، رد  یقالخا  ياه  نارحب  نیا  ياه  هناشن  و  دهد ؛ یم 

هناخ رد  نز  هب  ملظ  و  هعماج ، رد  نز  هب  مارتحا  نز ؛ اب  دروخرب  رد  ییور  ود  - 2-2-1-7-3

یلیخ نانآ -  همه ي  هن  اکیرما -  اپورا و  رد  نادرم  .تسین  یتیـساّسح  رهوش ، هلیـسو ي  هب  نز  ندروخ  کتک  يور  اـیند ، رد  زورما 
هئارا هک  ییاه  رامآ  .تسین  ایند  رد  یتیـساّسح  یلیخ  هداوناخ ، رد  نز  هب  درم  ندرک  ملظ  يور  .دننز  یم  کتک  ار  ناش  نانز  تحار 

نادـنزرف و هب  تحار  یلیخ  ییاـپورا ، ییاـکیرما و  ياـه  هداوناـخ  رد  نارهوـش  ناردـپ و  هک  تسا  نیا  هدـنهد ي  ناـشن  دـننک ، یم 
(2) .تسین لاجنج  مه  یلیخ  هلأسم ، نیا  يور  ایند  رد  .دننک  یم  ملظ  ناشنارسمه 

هک تسا  يا  هتکن  نامه  نیا  درم ] يوق  سنج  لباقم  رد  هداوناخ  رد  نز  زا  تیامح  ]
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یعامتجا طیحم  هب  دنا ، نیبرهاظ  هک  ناسک  یـضعب  .دنتـسه  يدـیدش  تیمولظم  راچد  نانز  زورما  هدـنام و  لوفغم  برغ ، يایند  رد 
لخاد رد  اه  نآ  هک  دـننک  یم  لایخ  اذـل ، .دـنوش  یم  رهاظ  ْعماوج  رد  ییاورپ ، چـیه  نودـب  ناـنز  دـننیب  یم  دـنرگن و  یم  برغ  رد 

(1) .دوش یم  ملظ  یلیخ  نانز  هب  هداوناخ  طیحم  رد  تسا و  هابتشا  رّوصت  نیا  هک  یلاح  رد  .دنراد  ار  ییاورپ  یب  نینچ  مه  هداوناخ 

رد ناـنز ، هب  ملظ  .تسا  هابتـشا  رّوصت ، نیا  .تسا  یمالـسا  اـی  یقرـش  ياـهروشک  صوصخم  یگژیو ، نیا  دـننک  یم  رّوصت  یـضعب 
رتمک دـشابن ، یقرـش  یمالـسا و  ياهروشک  زا  رت  شیب  رگا  دـنراد -  نانز  هب  تبـسن  هک  ییاه  اـعّدا  همه ي  اـب  یبرغ -  ياـهروشک 

نیا نم  هک  دراد  دوـجو  ردارب -  هچ  ردـپ و  هچ  رهوـش ، هچ  نادرم -  فرط  زا  هداوناـخ  رد  ناـنز  رازآ  رب  ینبم  ییاـه  راـمآ  .تـسین 
(2) .دنک یم  بّجعت  راچد  ار  ناسنا  ًاعقاو  .ما  هدید  ار  هدنهد  ناکت  ياهرامآ 

نادنزرف نارسمه و  فرط  زا  ناردام  نانز و  ریقحت  - 3-2-1-7-3

عجار منک -  رکذ  اج  نیا  رد  ار  نآ  تاّیصوصخ  مهاوخ  یمن  هک  یللملا -  نیب  زکرم  کی  رد  فورعم  ینارنخـس  کی  رد  يا  هلمج 
هب هلمج ، نامه  هب  تبـسن  روشک ، نآ  مدرم  هک  دوب  نیا  زا  یکاح  دیـسر ، ام  هب  اج  نآ  زا  هک  ییاـه  شرازگ  .دـش  هتفگ  هداوناـخ  هب 

رهوش فرط  زا  هداوناخ ، ِنز  .تسا  هدیـشاپ  مه  زا  اهروشک  نآ  رد  هداوناخ  عضو  هک  نیا  رطاخ  هب  دـندوب ؛ هداد  ناشن  هقالع  تّدـش 
نآ رد  تسه ، یمالسا  زکارم  رد  هک  یلکـش  نیا  هب  يردام ، ّقح  .دوش  یم  ریقحت  نادنزرف  فرط  زا  هداوناخ ، ِردام  .دوش  یم  ریقحت 

(3) .درادن انعم  اج 

قالط ییادج و  زا  یبرغ  ياه  هداوناخ  ندید  جنر  - 4-2-1-7-3

صوصخ هب  اه -  هداوناخ  .دراد  یتسس  رایسب  ناینب  هداوناخ ، برغ ، يایند  رد  زورما 

ص:234

هیمورا 1375-06-28 ناوناب  عمج  رد  تانایب  - . 1
هیمورا 1375-06-28. ناوناب  عمج  رد  تانایب  - . 2

ناراتسرپزا 1373-07-20. یهورگرادید  - . 3

یقیقح تیوه  یبایزاب  www.Ghaemiyeh.comنز و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 344زکرم  هحفص 262 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_234_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_234_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_234_3
http://www.ghaemiyeh.com


نادرگرـس و ود ، ره  نز ، مه  درم و  مه  دوش ، یـشالتم  هدرکان ، يادخ  يا ، هداوناخ  رگا  .دنرب  یم  جـنر  قالط  ییادـج و  زا  نانز - 
(1) .دنیب یم  جنر  رت  شیب  نز  نایم ، نیا  رد  اّما  .دننیب  یم  جنر  دنوش و  یم  تحاران  هراوآ و 

نانز طسوت  هداوناخ  نوناک  یشاپورف  هب  مادقا  - 5-2-1-7-3

یم نیب  زا  دـنوش و  یم  یـشالتم  دـنروخ ، یم  مه  هب  یناسآ  هب  اه  هداوناـخ  نوچ  دـنجنر ؛ نیا  راـچد  ناـنز  برغ ، ياـیند  رد  زورما 
(2) .دنروخ یم  رت  شیب  ار  شبوچ  مه ، اه  نآ  دوخ  اّما  دننک ؛ یم  هداوناخ  نوناک  یشاپورف  هب  مادقا  نانز  ِدوخ  یهاگ  .دنور 

هداوناخ رد  نز  تلاسر  شقن و  - 2-7-3

تافارحنا زا  تاجن  لماع  اه و  ناسنا  ندش  یتشهب  هیاپ ي  - 1-2-7-3

مه رـسمه  ناونع  هب  نز  شقن  هتبلا  تسا  ردام  زا  شندـش  یتشهب  هیاپ ي  دوش ، یم  یتشهب  هک  نآ  .دنتـسه  ناردام  ریثأـت  تحت  همه 
(3) .تسا يرگید  ینالوط  رایسب  ناتساد 

(4) .دنهد یم  تاجن  ترخآ  ایند و  تالکشم  زا  ار  اه  نآ  دننک و  یم  یتشهب  ار  ناشدوخ  ِنارهوش  نانز ، زا  يرایسب 

تقادص تناما و  حیحص و  هار  ای  ار و  ایند  ای  .دنکب  دیاب  باختنا  .دسر  یم  یهارود  رس  یگدنز  ياهتیلاّعف  رد  درم  هک  تسه  یهاگ 
(5) .دناشکب مود  هار  هب  ای  لّوا  هار  هب  ار  وا  دناوت  یم  نز  هک  تساج  نیا  دنک ؛ باختنا  دیاب  ار  ات  ود  نیا  زا  یکی  ار ،

هدنزاس یشقن  ياراد  الاو و  ياه  ناسنا  تیبرت  - 2-2-7-3

نکمم نادنمشناد ، نیرت  گرزب  .تسا  رتشزرااب  رت و  هدنزاس  يا ، هدنزاس  ره  زا  ردام 
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ار اضف  ریخـست  لیاسو  دـنزاسب ، امیپ  هّراق  ياـه  کـشوم  دـنروآ ، دوجو  هب  ار  یکینورتکلا  هدـیچیپ ي  رایـسب  رازبا  کـی  ًـالثم  تسا 
نآ نیا ، .تسا  ردام  وا ، .دروآ و  دوجو  هب  الاو  ناسنا  کی  یـسک  هک  درادـن  ار  نآ  ّتیمها  اه  نیا  زا  کـی  چـیه  اـّما  دـننک ؛ عارتخا 

(1) .تسا یمالسا  نز  يوگلا 

هداوناخ يارب  یتایح  ياضف  ظفح  یگدنز و  نتشاد  هگن  اپرس  - 3-2-7-3

مزـال بجاو و  وا  رب  نیا  .تسین  وا  هفیظو  نیا  اـّما  .تسین  عناـم  مه  مالـسا  درادـن ، یلاکـشا  نیا  دـنک ، راـک  دورب  تساوـخ  رگا  نز 
(2) .هداوناخ عومجم  يارب  یتایح  ياضف  ظفح  زا  تسترابع  تسا ، بجاو  وا  رب  هک  يزیچ  .تسین 

هکلب .تسین  تناها  چـیه  هن ! تسا ؛ نز  هب  تناها  نیا  هناخ ، ِراک  نامه  زا  دـش  تراـبع  شراـک  ًـالثم  ینز  رگا  دـننک  یم  رکف  یخرب 
(3) .دراد هگن  اپرس  ار  یگدنز  هک  تسا  نیا  نز  يارب  راک  نیرت  مهم 

 - ار شدوخ  یساسا  هفیظو ي  نآ  دناوتب  نز  ات  دشاب  رطاخ  شمارآ  طیحم  تّزع و  طیحم  نما ، طیحم  دیاب  نز  يارب  هداوناخ  طیحم 
(4) .دهد ماجنا  یهجو  نیرتهب  هب  تسا -  هداوناخ  ظفح  نیمه  هک 

هتفر ایند  زا  ای  دشاب ، هتـشادن  روضح  هداوناخ  درم  يا ، هداوناخ  رد  مینک  ضرف  رگا  ینعی  .دشاب  يا  هداوناخ  تسا  نکمم  درم ، نودب 
درم دـش ، هتفرگ  يا  هداوناخ  زا  نز  رگا  اّما  دـنک ؛ یم  ظفح  ار  هداوناخ  دـشاب ، راد  هناخ  ریبدـت و  اب  لقاع و  رگا  هداوناـخ  نز  دـشاب ،

(5) .دنک یم  ظفح  نز  ار  هداوناخ  نیاربانب ، .دنک  ظفح  ار  هداوناخ  دناوت  یمن 

ص:236

نز 1371-9-25. زور  و  س )  ) ارهز ترضح  دالیم  هدنخرف  تبسانم  هب  ناوناب  زا  یهورگ  رادید  رد  تانایب  - . 1
هخروم ي 1381-3-8. دقع  هبطخ ي  - . 2
هخروم ي1381-3-8. دقع  هبطخ ي  - . 3

خیراترد 1390-3-1. هبخن  ناوناب  اب  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - . 4
.1375-12-20 ناتسزوخ ناوناب  عامتجارد  تانایب  - . 5
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فیاظو نیرت  یلصا  نیلوا و  ناونع  هب  يرسمه  يردام و  شقن  - 4-2-7-3

نآ دنک ، ءافیا  دناوت  یم  ّتیونعم  قیقحت و  تامولعم و  داوس و  ملع و  زا  یحطس  ره  رد  نز  کی  هک  یـشقن  نیرتمهم  میوگ  یم  نم 
؛ تسا رت  مهم  وا  رگید  ياهراک  همه ي  زا  نیا  دـنک ؛ ءافیا  دـناوت  یم  رـسمه  کی  ناونع  هب  ردام و  کـی  ناونع  هب  هک  تسا  یـشقن 

هتـشاد مه  يرگید  ّمهم  تیلوئـسم  نز  نیا  مریگ  .دـهد  ماجنا  ار  نآ  دـناوت  یمن  يرگید  سک  نز ، زا  ریغ  هک  تسا  يراک  نآ  نیا ،
یگدنلاب دشر و  رشب و  عون  ياقب  .دنادب  شدوخ  یلصا  تیلوئسم  لّوا و  تیلوئـسم  دیاب  ار  تیلوئـسم  نیا  اّما  دشاب -  هتـشاد  دشاب - 

رد هنینأمط  شمارآ و  نکَـس و  تسا ؛ هتـسباو  نیا  هب  هعماج  یحور  تمالـس  ظفح  تسا ؛ هتـسباو  نیا  هب  ناسنا  ینورد  ياهدادعتـسا 
(1) .مینک شومارف  دیابن  ار  نیا  تسا ؛ هتسباو  نیا  هب  اه  مطالت  اه و  یبات  یب  اه و  يرارقیب  لباقم 

 - تسا هنانز  فیاظو  بحاص  هک  یـسک  ناونع  هب  نینچ  مه  هعماج و  زا  يوضع  ناونع  هب  نز  عضو  اـم ، روشک  رد  بـالقنا  زا  دـعب 
تیرثکا هن  روشک -  نانز  زا  یخرب  هتشذگ ، رد  دنچ  ره  .تسا  هتـشذگ  زا  رتهب  یلیخ  اه -  نیا  لاثما  يرـسمه و  يردام و  هفیظو ي 

زا يرادـقم  زا  یّـصاخ ، نانز  دوبن و  دـب  ناشعـضو  دـیاش  مدرک -  هراـشا  هک  يا  هبنج  ود  نآ  زا  هن  یـصخش -  هبنج ي  زا  اـه -  نآ 
یگدنز داعبا  هب  ام  رگا  .تسین  کی  هجرد ي  هلأسم ي  نز ، يارب  یصخش  هلأسم ي  نکیل  دندوب ؛ رادروخرب  هعماج  یمومع  تامّعنت 

(2) .تسین ضحم  یصخش  لئاسم  نآ  وا ، دوجو  تاّیثیح  تاهج و  نیرت  مهم  ًاعقاو  مینک ، هاگن  نز 

گرزب ياه  نادیم  رد  دورو  يارب  نارهوش  یحور  تیوقت  - 5-2-7-3

رهوش یحور  تیوقت  تیادـه و  نادـنزرف و  تیبرت  هداوناـخ و  یـساسا  ّتینکر  ناـمه  نآ ، دراد و  یفیاـظو  هلئاـع  رد  ناملـسم ، نز 
وزج دـنک و  افیا  هداوناخ  لخاد  رد  دـناوت  یم  نز  هک  تسا  یـشقن  نیا ، .رهوش  دـنزرف و  يور  رب  نز  ریثأـت  شقن و  تسا  نیا  .تسا 

.تسا راک  نیمه  رت ، مهم  نز  ياهراک  همه ي  زا  نم  رظن  هب  تساه و  شقن  نیرت  گرزب 

ص:237
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نانز 1369-10-16. یعامتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2
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رکـش ار  ادخ  و  تسا ، گرزب  ياه  نادیم  رد  دورو  يارب  نارهوش  یحور  تیوقت  نادنزرف و  تیبرت  رت ، مهم  نز  ياهراک  همه ي  زا 
(1) .تسا هداد  ناشن  ار  رنه  نیرت  شیب  مه  نادیم  نیارد  ناملسم ، یناریا و  نز  هک  مینک  یم 

نادنزرف رهوش و  مارالد  یگدنز و  طیحم  يونعم  شیارآ  شمارآ و  لماع  - 6-2-7-3

نماد رد  دـشاب ؛ هداوناخ  طیحم  شیاسآ  یگدـنز و  شمارآ  هیام ي  دـشاب ؛ شنادـنزرف  رهوش و  مارـالد  هناـخ ، طـیحم  رد  دـیاب  نز 
ناسنا هدقع ، یب  ياه  ناسنا  دنک ؛ تیبرت  یناور  ظاحل  زا  ار  یملاس  نادنزرف  شزیمآرهم ، هتکنرپ و  نانخـس  اب  تفوطعرپ و  رهمرپ و 

ياه تیصخش  نانز و  نادرم و  دننک و  ادیپ  شرورپ  وا  ناماد  رد  باصعا ، یحور و  ظاحل  زا  ملاس  ياه  ناسنا  هّیحور ، شوخ  ياه 
(2) .تسا رت  شزرا  اب  رت و  هدنزاس  يا ، هدنزاس  ره  زا  ردام  .دروآ  دوجو  هب  ار  هعماج 

رد ود  ره  دوش و  یم  لیکـشت  نز  درم و  زا  هچرگا  هداوناخ  هک  دـیریگب ؛ رظن  رد  هداوناخ  لیکـشت  یلـصا  رـصنع  نآ  مشچ  هب  ار  نز 
نز تکرب  هب  تسا ، هناخ  ياضف  رد  هک  یتنوکس  شمارآ و  هداوناخ ، ياضف  شیاسآ  اّما  دنّرثؤم ، نآ  ّتیدوجوم  هداوناخ و  لیکـشت 

(3) .تسیچ رد  شقوقح  دنک و  یم  ادیپ  لامک  هنوگچ  وا  هک  دوش  مولعم  ات  دننک  هاگن  نز  هب  مشچ  نیا  اب  .تسا  هنانز  تعیبط  و 

هدنیآ ياه  لسن  شرورپ  هتسیاش و  ینادنزرف  تیبرت  - 7-2-7-3

، وا لغـش  نیرتمهم  یـساسا و  لغـش  اب  محازم  هک  اج  نآ  ات  ار  راک  هکلب  تسا ، قفاوم  طقف  هن  .تسا  قفاوم  نز  ندرک  راک  اـب  مالـسا 
(4) .دناد یم  مه  مزال  دیاش  دشابن ، هداوناخ  ظفح  دنزرف و  تیبرت  ینعی 
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ياه تیلاّعف  رطاخ  هب  هک  ینانز  .تسا  دنزرف  تیبرت  هلأسم ي  تسا ، هداوناخ  هناخ و  لخاد  رد  نانز  هدهعرب ي  هک  یفیاظو  هلمج  زا 
نیا هب  دنوادخ  .دننک  یم  مادقا  دوخ  هنانز ي  يرـشب و  تعیبط  فالخرب  دـننک ، یم  فاکنتـسا  دـنزرف  ندروآ  زا  هداوناخ ، زا  جراخ 
راک يارب  ار  دنزرف  ندرک  گرزب  تفوطع  رهم و  شوغآ  رد  هچب و  هب  ندادریـش  دنزرف و  تیبرت  دنزرف و  هک  یناسک  .تسین  یـضار 
نیا ناسنا ، دـنزرف  تیبرت  شور  نیرتهب  .دـنا  هدـش  هابتـشا  راچد  دـننک ، یم  اهر  تسین ، مه  اه  نآ  دوجو  هب  ِفّقوتم  یلیخ  هک  ییاه 

مورحم یهلا  تبهوم  نینچ  زا  ار  دوخ  دنزرف  هک  ینانز  .دنک  ادیپ  شرورپ  وا  ّتبحم  رهم و  زا  هدافتسا  اب  ردام و  شوغآ  رد  هک  تسا 
هزاجا ار  نیا  مالسا ، .دنا  هدرک  مادقا  هعماج  ررض  هب  مه  ناشدوخ و  ررض  هب  مه  ناشدنزرف ، ررض  هب  مه  دننک ؛ یم  هابتشا  دننک ، یم 

، ّتقد تیاعر و  نداد و  لد  اب  حیحص ، تیبرت  اب  فطاوع ، اب  ار  دنزرف  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نز ، مهم  فیاظو  زا  یکی  .دهد  یمن 
، ملاس ناسنا  کی  یحور ، ظاـحل  زا  دـش ، گرزب  هک  یتقو  رـسپ -  هچ  رتخد و  هچ  یناـسنا -  دوجوم  نیا  هک  درواـیب  راـب  ناـنچ  نآ 

ناوجون ناوج و  ياه  لسن  زورما  هک  ییایالب  اه و  تکالف  اه و  یتخبدب  نودب  ّتلذ و  ساسحا  نودب  يراتفرگ ، نودب  هدقع ، نودب 
(1) .دشاب هدمآ  راب  دنراتفرگ ، نآ  هب  اکیرما  اپورا و  رد  یبرغ 

نادنزرف هب  هعماج  موق و  کی  یقالخا  ياه  یگژیو  نّدمت و  تفرعم ، گنهرف ، هدننک ي  لقتنم  - 8-2-7-3

مک هانگ  نیا  دـنک ؛ يراذـگرثا  یگرزب  نارود  رد  دـناوت  یمن  نیا  هتبلا  تسا ؛ نییاپ  شا  حطـس  تفرعم  ظاحل  زا  يردام  تقو  کـی 
یقالخا ياه  یگژیو  نّدـمت و  تفرعم و  گنهرف و  هک  تسا  ردام  .تسین  يردام  ریثأت  صقن  نیا  تسا ؛ ناسنا  کی  تامولعم  ندوب 

(2) .دنک یم  لقتنم  دنزرف  هب  هتسنادن  هتسناد و  دوخ ، راتفر  اب  دوخ و  قلخ  اب  دوخ ، حور  اب  دوخ ، مسج  اب  ار  هعماج  موق و  کی 

239 ص :

.1375-12-20 ناتسزوخ ناوناب  عامتجا  رد  تانایب  - . 1
.1384-05-05 س )  ) ارهز همطاف  ترضح  تدالو  زورلاس  رد  تانایب  - . 2
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درم نز و  لباقتم  تلاسر  شقن و  - 3-7-3

هداوناخ ناینب  ماکحتسا  ظفح و  - 1-3-7-3

ود عامتجا  نیا  ظفح  رد  ناینب و  نیا  ظفح  رد  ود  ره  هن ، دراد ، يرت  شیب  مهس  نز  ای  دراد  يرت  شیب  مهس  رهوش  مییوگب  دوش  یمن 
(1) .دنراد شقن  دوش ، یم  دایز  جیردت  هب  اهدعب  هک  هرفن ،

ّتبحم ینابرهم و  اب  دوخ ، يراکمه  اب  ناشدوخ ، تشذگ  اب  .دنراد  شقن  نیرت  شیب  رهوش  نز و  دوخ  هداوناخ ، ناینب  ماکحتـسا  رد 
یگـشیمه ار  يراـگزاس  نیا  راگدـنام و  ار  اـنب  نیا  دـنناوت  یم  تسا -  ّتبحم  مه  رت  مهم  همه  زا  هک  ناـشدوخ -  بوخ  قـالخا  و 

(2) .دننکب

رگیدکی ندرک  دنمتداعس  یتشهب و  - 2-3-7-3

یلیخ .دننک  یم  یتشهب  ار  ناش  نارهوش  هک  دنتسه  اه  نز  زا  یلیخ  .تسا  رثؤم  ناسنا  تشونرس  رد  یهاگ  رـسمه ، رایتخا  جاودزا و 
ردـق ار  یگداوناـخ  نوناـک  نیا  رهوش  نز و  رگا  .تسه  مه  نآ  سکع  .دـننک  یم  یتشهب  ار  ناـشیاه  نز  هک  دنتـسه  مه  اـهدرم  زا 
بوخ جاودزا  هیاس  رد  رهوش  نز و  يارب  يرشب  لامک  دش و  دهاوخ  هدوسآ  نما و  یگدنز ، دنـشاب ، لئاق  ّتیمها  نآ  يارب  دننادب و 

(3) .دش دهاوخ  نکمم 

یم دنمتداعـس  ًاتقیقح  ار  دوخ  رـسمه  هک  دنتـسه  اهدرم  زا  یلیخ  .دـننک  یم  یتشهب  ار  ناـشدوخ  رهوش  هک  دنتـسه  اـه  نز  زا  یلیخ 
یبوخ ياه  نز  دـننک و  مّنهج  لها  ار  اه  نآ  ناشیاه  نز  دنـشاب ، یبوخ  ياـهدرم  تسا  نکمم  .تسه  مه  نیا  سکع  دراوم  .دـننک 

اب بوخ ، ياه  هیـصوت  اـب  دنـشاب ، هتـشاد  هّجوت  ود  ره  درمو  نز  هچ  ناـنچ  رگا  .دـننک  مّنهج  لـها  ار  اـه  نآ  ناـشیاهدرم  هک  دنـشاب 
ندرک حرطم  ینابز ، ندرک  حرطمزا  رت  شیب  مه  نآ  هناخ - طیحمرد  قالخا  نید و  ندرک  حرطم  اب  بوخ ، ياه  يراکمه 

ص:240

هخروم ي 1379-5-16. دقع  هبطخ ي  - . 1
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(1) .دش دهاوخ  یفاش  یفاو و  ًاتقیقحو  لماک  یگدنز  تقو  نآ  .دننک  یم  کمک  ار  رگیدکی  روط  نیا  یلمع - 

يراکمه ربص و  اب  ار  دوخ  نارهوش  اه ، نز  زا  یلیخ  بالقنا ، ياه  لاـس  نینچ  مه  تازراـبم و  ياـه  لاـس  راوشد  رایـسب  نارود  رد 
راچد دـندیزرل و  اه  هناخ  رد  اه  نز  نیا  .دـندش  لّمحتم  ار  تارطخ  نوگانوگ و  ياه  ههبج  رد  دـنتفر  اهدرم  .دـندرک  یتشهب  ناـش 
دندرک یتشهب  ار  دوخ  نارهوش  اه  نیا  .دندرک  مه  قیوشت  ار  دوخ  نارهوش  دندرکن ، زاب  هوکش  هب  نابز  اّما  دنتـشگ  تبرغ  ییاهنت و 

نامیـشپ هزرابم  همادا ي  زا  هزرابم ، نادـیم  رد  دورو  زا  ههبج و  هب  نتفر  زا  ناشیاهرهوش  هک  دـننک  لـمع  يروط  دنتـسناوت  یم  اـّلا  و 
یتشهب ار  ناش  نارـسمه  هک  دندوب  مه  ینارهوش  .دندادن  ناشن  يربص  یب  .دندرکن  یلو  دننک  لمع  يروط  نیا  دنتـسناوت  یم  .دنوش 

.دننک تکرح  ادخ  هار  رد  دـنناوتب  اه  نز  نیا  هک  دـش  بجوم  اه  نآ  کمک  يریگتـسد و  اه ، نآ  يراکمه  اهنآ ، تیادـه  دـندرک ،
ياه نز  هک  دـنا  هدوب  مه  ییاه  درم  دـنا و  هدرک  مّنهج  لها  ار  دوخ  نارهوش  هک  دـنا  هدوب  ییاـه  نز  .میا  هتـشاد  مه  ار  نآ  سکع 

(2) .دنا هدرک  یمّنهج  ار  دوخ 

يراگزاس يوقت و  لامک ، ملع ، لیصحت  هار  رد  رگیدکی  هب  کمک  - 3-3-7-3

، ملع لیـصحت  هار  رد  ار  رگیدمه  دینک ، دنمتداعـس  ار  رگیدـمه  دـینک ، تشهب  لها  ار  رگیدـمه  دـینک ، يراکمه  مه  اب  دـیناوت  یم 
(3) .دینک کمک  یتسیز  يراگزاس  يوقت و  يراکزیهرپ ، لامک ، لیصحت 

ءاکّتا دامتعا و  ّلحم  درم ، يونعم ؛ شیارآ  شمارآ و  لماع  نز ، - 4-3-7-3

هن تسا و  نز  هب  تراسج  هن  نیا ، .دناد  یم   (5) ناحیر ار  نز  (4) و  ماّوق ار  درم  مالسا ،

ص:241

هخروم ي 1377-12-11. دقع  هبطخ ي  - . 1

هخروم ي 1379-12-23. دقع  هبطخ ي  - . 2

هخروم ي 1379-12-23. دقع  هبطخ ي  - . 3
هیآ 34. ءاسن  هروس  ...ءاسنلا  یلع  نوماوق  لاجرلا  همیرک ي : هیآ ي  هب  هراشا  - . 4

ص 253. ج 100 ، راونالاراحب ، هنامرهقب ، تسیل  هناحیر و  هأرملا  مالسلا : هیلع  یلع  ترضح  فورعم  ثیدح  هب  هراشا  - . 5
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نآ يوزارت  .تساه  نآ  تعیبط  ندید  تسرد  هکلب ، درم ؛ ّقح  نتفرگ  هدـیدان  هن  تسا و  نز  ّقح  نتفرگ  هدـیدان  هن  .درم  هب  تراسج 
یم هّفک  کـی  رد  ار  یگدـنز  طـیحم  يونعم  شیارآ  شمارآ و  لـماع  اـبیز و  فیطل و  سنج  یتقو  ینعی  تسا ؛ ربارب  ًاـقافّتا  مه  اـه 

وزارت رگید  هّفک ي  رد  مه  ار  نز  يارب  ندوب  هاگ  هیکت  ندوب و  ءاکّتا  دامتعا و  ّلحم  درکراـک و  تیریدـم و  سنج  نیا  و  میراذـگ ،
(1) .نآ رب  نیا  هن  دراد و  حیجرت  نیا  رب  نآ  هن  .دوش  یم  ربارب  مه  اب  هّفک  ود  نیا  میراذگ ، یم 

تروص هب  نز  هب  درم  .درادن  مه  يداریا  دشاب ، فلتخم  مه  دیاب  تسا ، فلتخم  یعیبط  روطب  نز  هب  درم  هاگن  اب  درم  هب  نز  هاگن  عون 
: هدرک دـیکأت  ار  نیمه  مه  مالـسا  .دـنیب  یم  فیطل  ار  وا  دـنک ، یم  هاـگن  تیـساّسح  يوگلا  تفارظ ، يوگلا  ییاـبیز ، يوـگلا  کـی 

نیا هب  درم  ّتقر و  تفاطل و  ییابیز و  رهظم  قیقر ، تسا  يدوجوم  کـی  نز ، شرگن ، نیا  رد  .تسا  لـگ  نز  ینعی  هناـحیر » هارملا  »
دامتعا ءاکّتا و  هطقن ي  دامتعا ، رهظم  نز ، مشچ  رد  درم  .دنک  یم  مسجم  میـسرت و  بلاق  نیا  رد  ار  وا  ّتبحم  .درگن  یم  وا  هب  مشچ 

مزال شقن  ود  ره  رگیدـکی و  زا  تسا  هناگادـج  شقن  ود  اتود ، نیا  .دـنک  یم  میـسرت  بلاق  نیا  رد  وا  هب  ار  شدوخ  ّتبحم  تسا و 
زا دـناوت  یم  هک  دـنیب  یم  هاـگ  هیکت  کـی  شقن  رد  ار  وا  قشع ، ّتبحم و  مشچ  ناـمه  اـب  دـنک ، یم  هاـگن  درم  هب  یتقو  نز  تسا و 

مـشچ هب  دنک ، یم  هاگن  نز  هب  یتقو  درم  .روتوم  کی  لثم  دـنک ؛ هدافتـسا  یگدـنز  راک  دربشیپ  يارب  وا  رکف ي  یمـسج و  ياهورین 
، تسا یگدنز  رهاظ  لئاسم  هنیمز  رد  ءاکّتا  هطقن ي  درم  رگا  .دهدب  شمارآ  ناسنا  هب  دناوت  یم  هک  درگن  یم  شمارآ  سنا و  رهظم 
ار درم  دـناوت  یم  .ّتبحم  سنا و  زا  تسا  ییایرد  .یگدـنز  يونعم  یحور و  لئاسم  يارب  تسا  ءاـکّتا  هطقن ي  دوخ  هبون  هب  مه  نز 

ییاناوت .تسا  نز  درم و  ياه  ییاناوت  اه  نیا  .دـنک  جراخ  شدوخ  ياه  مغو  اه  هّصغ  همه ي  زا  ّتبحم ، زا  راشرـس  ياـضف  نیا  رد 
(2) .تساه نآ  یحور  ياه 

ص:242

هخروم ي 1378-12-22. دقع  هبطخ ي  - . 1
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هداوناخ رد  نز  قوقح  - 4-7-3

رسمه باختنا  رد  يدازآ  - 1-4-7-3

، لّوا هجرد ي  رد  .دراد  رارق  یمالـسا  هژیو ي  تیاـنع  هّجوت و  دروم  فلتخم  لـحارم  رد  رـسمه ، کـی  هجوز و  کـی  ناونع  هب  نز 
رب رسمه ، باختنا  دروم  رد  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا و  دازآ  رسمه  باختنا  رد  نز  مالسا ، رظن  هب  .تسا  رـسمه  باختنا  هلأسم ي 
وا رب  دنهاوخب  رگا  دنراد -  دوخ  ياج  هک  رترود  نادنواشیوخ  نز -  ِردپ  نز ، ناردارب  یتح  ینعی  .دنک  لیمحت  ار  يزیچ  ینز  چـیه 

(1) .تسا مالسا  رظن  نیا ، .دنرادن  ار  یّقح  نینچ  دنناوت و  یمن  ینک ، جاودزا  رظن  دروم  صخش  اب  دیاب  ًامتح  وت  هک  دننک  لیمحت 

ردام لباقم  رد  دنزرف  يرازگتمدخ  ندوب  رت  مزال  - 2-4-7-3

رت نیگنـس  ردام  هب  تبـسن  دنزرف  هفیظو ي  رت و  شیب  دنزرف ، ندرگ  رب  ردام  ّقح  .تسا  رتمزال  ردام ، لباقم  رد  دنزرف  يرازگتمدـخ 
]؟ منک یکین  یسک  هچ  هب   ] (2) »؟ َِربَا نم  : » درک لاؤس  هک  یـسک  باوج  رد  مرکا  ربمغیپ  تسه : هنیمز  نیا  رد  یناوارف  تایاور  .تسا 

، درک لاؤس  هک  مراهچ  هعفد  .دومرف  ار  نیمه  مه  موس  هعفد ي  دومرف ؛ ار  نیمه  مه  مود  هعفد ي  ترداـم » هب   » ینعی کـّما » : » دومرف
زا هن  مه  نیا  هتبلا  .دراد  يرت  نیگنـس  ّقح  نادنزرف ، اب  هطبار ي  رد  هداوناخ و  سایقم  رد  نز  سپ ، تردـپ » هب   » ینعی كابا » :» دومرف

تمحز ناـنز  هک  تسا  تهج  نیا  هب  هکلب  دـهد  حـیجرت  رگید  عـمج  رب  ار  یعمج  تسا  هتـساوخ  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  نیا  باـب 
(3) .دننک یم  لّمحت  يرتشیب 

درم طسوت  نز  تاساسحا  مهف  اه و  ترورض  كرد  - 3-4-7-3

دشابن و لفاغ  وا  لاح  هب  تبـسن  دمهفب ، ار  وا  تاساسحا  دـنک ، كرد  ار  نز  ياه  ترورـض  هک  تسا  روط  نیا  هفیظو  درم  فرط  زا 
وا نانِعلا  قلطم  ِرایتخا  بحاص  ار  دوخ 

ص:243

.1375-12-20 ناتسزوخ ناوناب  عامتجا  رد  تانایب  - . 1
ْنَع ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع  هیمالـسالا .) بتکلاراد  تاراشتنا  . ) ص 159 ج 2 ، ینیلک ، مالـسالا  هقث  یفاک ، - . 2
َُّمث َلاَق  َکَّمُأ  َلاَق  ْنَم  َُّمث  َلاَق  َکَّمُأ  َلاَق  َُّربَأ  ْنَم  ِهللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  (ص ) ِِّیبَّنلا َیلِإ  ٌلُجَر  َءاَج  َلاَق  ِهللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَـشِه 

.كَابَأ َلاَق  ْنَم  َُّمث  َلاَق  َکَّمُأ  َلاَق  ْنَم 
ناراتسرپزا 1373-07-20. یهورگرادید  - . 3
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(1) .دنادن هناخ  رد 

نز هب  لیمحت  هناملاظ و  راتفر  ییوگروز ، مادختسا ، مدع  - 4-4-7-3

هب نوچ  دینک ، لیمحت  دییوگب و  روز  نز  هب  دـیابن  .تسا  قح  يذ  مه  وا  دـیتسه ، قح  يذ  هداوناخ  طیحم  رد  امـش  هک  يردـق  نامه 
دننک اوعد  دننک و  تفلک  ار  ناشیادص  دنیوگب ، روز  دیاب  الاح  هلب ، هک  دننک  یم  لایخ  اه  یضعب  .تسا  رت  فیعض  وا  مسج ، بسح 

(2) .دننک لیمحت  و 

درم نز و  تاطابترا  دروم  رد  یمالـسا ، تارّرقم  ماکحا و  .دیوگب  روز  درم  هب  درادن  قح  مه  نز  دیوگب ؛ روز  نز  هب  درادن  قح  درم 
(3) .تسا فیرظ  قیقد و  رایسب  هداوناخ ، هلئاع و  لخاد  رد 

نز رب  مکاح  ار  دوخ  ْدرم  دشابن و  متـس  تحت  نز  هک  تسا  نیا  دش -  هتفگ  هک  روط  نامه  نانز -  قوقح  زا  عافد  رد  مالـسا  فده 
(4) .دنادن

رّفنتم و دنک ، ملظ  نز  هب  هک  يدرم  نآ  زا  مالسا  .دوش  یم  ملظ  نارتخد  نانز و  هب  ناتسا ، نیا  قطانم  زا  یـضعب  رد  هک  ما  هدینـش  نم 
رت فیعـض  یمـسج  ظاحل  زا  نز  نوچ  .درامـش  یم  تشز  دنک ، ملظ  شدوخ  رتخد  ای  نز  هب  هک  ار  يدرم  ادـخ ، ِربمغیپ  .تسا  رازیب 

(5) !؟ دنک ملظ  وا  هب  ینامسج  تردق  رب  هیکت  اب  درم  هک  دوش  یم  زّوجم  نیا  ایآ  تسا ،

همه دراد  هفیظو  نز  هک  دننک  یم  لایخ  نادرم  زا  یضعب  .درادن  ندرک  مادختـسا  نتفگ و  روز  ندرک ، ملظ  ّقح  یـسک  هب  یـسک  اما 
لیم و لامک  اب  دنراد ، هقالع  مه  هب  هک  يدرم  نز و  هداوناخ ، طیحم  رد  هتبلا  .دهد  ماجنا  ار  اه  نآ  هب  طوبرم  ياهراک  ي 

ص:244

هخروم ي 1375-2-10. دقع  هبطخ ي  - . 1
هخروم ي 1373-12-11. دقع  هبطخ ي  - . 2

.1375-12-20 ناتسزوخ ناوناب  عامتجا  رد  تانایب  - . 3
.1376-07-30 رثوک دالیم  نشج  تبسانم  هب  يدازآ  هاگشزرو  رد  ناوناب  گرزب  شیامه  رد  تانایب  - . 4

جوسای 1373-03-17. مدرم  اب  رادید  - . 5
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نیا ای  دنک ، ساسحا  یـسک  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  لیم ، يور  زا  نداد  ماجنا  اّما  دنهد ؛ یم  ماجنا  ار  رگیدکی  تامدخ  اهراک و  قوش ،
رد يزیچ  نینچ  .دهد  ماجنا  لکـش  نآ  هب  ار  درم  تمدخ  مدختـسم ، کی  لثم  دیاب  هک  تسا  نز  هفیظو ي  ایوگ  هک  دنک  لمع  روط 

(1) .درادن دوجو  مالسا 

درم طسوت  مناخ  یحور  ياهزاینورظن  يأر ، تارایتخا ، تیاعر  - 5-4-7-3

، هناخ دروآ  یم  لوپ  راّنـص  یهاش  کی  دـنز و  یم  هّلک  رـس و  نآ  نیا و  اب  رازاب و  هچوک و  رد  دور  یم  نوچ  دـنک  لایخ  دـیابن  درم 
.تسا مناـخ  نیا  رگید  فـصن  .تسا  هداوناـخ  نیا  همه  ِيدوـجوم  فـصن  دروآ ، یم  وا  هـچ  نآ  هـن ! تـسوا ؛ لاـم  رگید  زیچ  هـمه 

نوچ درم  هک  دـشابن  روط  نیا  .دـنک  تیاعر  دـیاب  ار  اه  نیا  مناخ ، یحور  ياهزاین  رظن و  يأر و  مناخ ، ییونابدـک  مناخ ، تارایتخا 
الاح هن ! دـهدب ، همادا  ار  هیور  نیا  هتفرگ ، نز  هک  مه  الاح  شردام ، ردـپ و  هناخ ي  هدـمآ  یم  بش  هد  تعاـس  يدّرجم ، نارود  رد 

(2) .دنکب ار  شرسمه  هظحالم ي  دیاب 

(3) .تسا فیرظ  قیقد و  رایسب  هداوناخ ، هلئاع و  لخاد  رد  درم  نز و  تاطابترا  دروم  رد  یمالسا ، تارّرقم  ماکحا و 

هداوناخ رد  نز  فیاظو  - 5-7-3

هراشا

(4) هداوناخ رد  نز  فیاظو 

هداوناخ نتفرگ  تیریدم  ریبدت و  تراظن ، تحت  هناخ و  طیحم  هرادا ي  تهج  ششوک  شالت و  - 1-5-7-3

هک یـسک  نآ  .دنتـسه  نانز  هناخ  لخاد  ریدـم  نوچ  .دراد  جایتحا  شـشوک  شالت و  هب  دـنک  هرادا  ار  هناخ  طیحم  هک  نیا  يارب  نز 
یلیخ .تسوا  تیریدم  ریبدت و  تراظن و  تحت  .تسوا  فارِشا  تحت  هداوناخ  طیحم  هک  یسک  نآ  ینعی  ونابدک ، دنک ، یم  هرادا 
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درادن ناکما  يدرم ، چیه  .دـیآ  یمرب  راک  نیا  ماجنا  هدـهع  زا  هنانز  تفارظ  مه  طقف  .تسا  یفیرظ  راک  یلیخ  .تسا  یتمحزُرپ  راک 
(1) .دنک تیاعر  ار  اه  تفارظ  نیا  دناوتب 

( نادنزرف رسمه و  اب  دروخرب  عون   ) هناخ لخاد  راک  حیحص  ياه  شور  نتخومآ  - 2-5-7-3

نادنزرف اب  دروخرب  رسمه و  اب  دروخرب  ینعی  هناخ -  لخاد  ِراک  حیحص  ياه  شور  نتخومآ  رگید ، مهم  رایسب  ياهزیچ  هلمج ي  زا 
اب دروخرب  ياه  شور  اـّما  دـنبوخ ؛ قـالخا  تشذـگ و  ربص و  ملح و  ياراد  دـنبوخ ؛ مه  یلیخ  هک  دنتـسه  یناـنز  .تسا  ناـنز  هب  - 

تفرشیپ زور  هبزور  يرشب  هبرجت ي  اب  هک  تسا  ییاه  زیچ  تسا ؛ یملع  اه  شور  نیا  .دنناد  یمن  تسرد  ار  ناشنادنزرف  اب  ای  رسمه 
یم هک  يدارفا  هک  دینک  ادیپ  ییاه  شور  دیاب  دنراد ؛ یبوخ  ياه  هبرجت  هک  دنتسه  یناسک  .تسا  هدیـسر  یبوخ  لحارم  هب  هدرک و 

(2) .دننک ییامنهار  لئاسم  نیا  هب  ار  اه  مناخ  دنناوت ،

وا ندرک  هرادا  يارب  رسمه  اب  يراتفر  شوخ  ییور و  شوخ  میالم ، دروخرب  - 3-5-7-3

، دهد جرخ  هب  يدنمشوه  لقع و  ینز ، رگا  هک  دننادب  اه  نز  .دهد  صیخشت  ار  فیاظو  نآ  دیاب  هنالقاع  هک  دراد  یفیاظو  کی  نز 
هک هدـیرفآ  يروط  ار  نز  تعیبط  لاعتم  يادـخ  اّما  تسا ، رت  يوق  لکیه  ظاحل  زا  درم  هک  تسا  تسرد  .درک  دـهاوخ  هرادا  ار  درم 
هب یگنرز  اب  هتبلا  هک  تسا ، نز  دراد ، ذوفن  رت  شیب  يرگید  رد  هک  یـسک  دـشاب ، لقاع  نز  دنـشاب و  ملاس  یعیبط و  درم ، نز و  رگا 

لّمحت رادقم  کی  ییورشوخ ، بوخ ، ِلابقتسا  تمیالم ، اب  هکلب  دیـسر  نآ  هب  ناوت  یمن  ییوگروز  مّکحت و  يدنر و  نداد و  جرخ 
اب دیاب  نز  ...تسا  هداد  رارق  ار  لّمحت  نیا  نز ، تعیبط  رد  لاعتم  يادخ  هک  دـنک  لّمحت  تسین  مزال  مه  یلیخ  یکدـنا ، هتبلا  ندرک 

(3) .دنک دروخرب  روط  نیا  دوخ  رهوش 
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یعامتجا تّیلاّعف  يارب  رسمه  هب  نداد  هّیحور  يارب  هناخ  ياضف  ندرک  دعاسم  - 4-5-7-3

یعس نز  دراد ، یمومع  ياهراک  يارب  هچ  يزور و  بسک  يارب  هچ  یگدنزاس و  يداهج و  هچ  یملع و  هچ  یتّیلاّعف  هناخ ، درم  رگا 
(1) .ددرگرب هناخ  هب  قوش  اب  دورب و  راک  رس  بوخ  هّیحور ي  اب  دناوتب  وا  هک  دنک  دعاسم  وا  يارب  ار  هناخ  ياضف  دنک 

.دـننک یگدوسآ  یتحار و  ساسحا  دـهدب و  ّتینما  شمارآ و  اه  نآ  هب  هناخ  دـندش ، هناخ  دراو  یتقو  دـنراد  تسود  اهدرم  همه ي 
(2) .تسا نز  هفیظو ي  نیا 

یگدنز ياه  نادیم  رد  یگداتسیا  هب  قیوشت  وا و  ندرکن  لصأتسم  درم ، ياه  ترورض  كرد  - 5-5-7-3

دوش لصأتـسم  یگدنز  رما  رد  وا  هک  دنکن  يراک  درواین ، دراو  وا  يور  یقالخا  راشف  دـنک ، كرد  ار  درم  ياه  ترورـض  دـیاب  نز 
صیرحت دـنک و  قیوشت  یگدـنز  ياه  نادـیم  رد  تمواقم  یگداتـسیا و  هب  اروا  .دوشب  لّسوتم  تسردان  ياـههار  هب  هدرکن  يادـخو 

هب ار  نیا  دشاب ، هتـشادن  یفاک  یگدیـسر  ًالثم  یگداوناخ  عضو  هب  يرادقم  کی  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  وا  راک  هچ  نانچ  رگا  .دیامن 
(3) .نز فرط  زا  تسا  ییاه  هفیظو  اه  نیا  .تسا  ّمهم  اه  نیا  دشکن ، وا  خر 

یگدنز لئاسم  هّیلک ي  رد  نادرم  هب  يریگتخس  مدع  - 6-5-7-3

! ینک مهارف  ًامتح  يا  هناخ  روج  نیا  دیاب  يرخب ! ًامتح  ار  نیا  دیاب  ًالثم  .دـننک  یم  يریگ  تخـس  اهدرم  هب  تبـسن  اه  نز  زا  یـضعب 
نیا هک  دـننک  یم  ّتیذا  ار  دوخ  رهوش  اه  فرح  نیا  اب  .دوش  یم  یگتـسکشرس  هیام ي  مرخن  رگا  نم  هدـیرخ ، روط  نیا  سک  نالف 

(4) .تسین تسرد 
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رسمه شزاون  درم و  تاساسحا  هب  هّجوت  - 7-5-7-3

؛ دننیبب شزاون  ّتبحم و  اه  هچب  دنک ؛ ادیپ  یگدـنلاب  دـشر و  اج  نآ  رد  دـیاب  تاساسحا  فطاوع و  هک  تسا  ییاج  هداوناخ ، نوناک 
، وا مخز  مهرم  تسا و  رت  هدننکـش  یـصاخ ، نادـیم  رد  تسا و  نز  هب  تبـسن  يرت  ماخ  تعیبط  درم ، تعیبط  تسا و  درم  هک  رهوش 

دنک یم  ار  يراک  رـسمه  نیا  گرزب ، درم  کی  يارب  .دنیبب  شزاون  دیاب  ردام -  شزاون  هن  یّتح  تسا -  رـسمه  شزاون  طقف  طقف و 
تاساسحا و نیا  رگا  .دنتـسه  انـشآ  هتکن  نیا  هب  فیرظ ، قیقد و  نانز  و  دـنک ؛ یم  ار  راک  نآ  کچوک  هچب ي  کی  يارب  رداـم  هک 

نودب لکـش  کی  هداوناخ  دشابن ، تسا -  هناخ  يونابدک  مناخ و  نآ ، هک  هناخ -  رد  یلـصا  روحم  کی  دوجو  جاتحم  ِفطاوع  نیا 
(1) .دوب دهاوخ  انعم 

اه نآ  يارب  یگنهرف  ياه  هقوذآ  هیهت ي  دنزرف و  تیبرت  هب  نداد  تّیمهاو  هداوناخ  هب  لماک  يدنبیاپ  - 8-5-7-3

هقالع دش ، دنبیاپ  هداوناخ  هب  رگا  نز  هک  تسا  نیمه  دهد ، یم  ّتیمها  هداوناخ  لخاد  رد  نز  شقن  هب  ردق  نیا  مالـسا  هک  نیا  ّتلع 
يارب درک ، گرزب  دوخ  شوغآ  رد  ار  اه  نآ  داد ، ریـش  ار  اه  نآ  دیـسر ، دوخ  ياه  هچب  هب  داد ، ّتیمها  دـنزرف  تیبرت  هب  داد ، ناـشن 

نادنزرف هب  یتصرف  ره  رد  درک و  مهارف  هدنزومآ -  ياهارجام  ینآرق ، ياه  تیاکح  ماکحا ، صصق ، یگنهرف -  ياه  هقوذآ  اه  نآ 
سرد اب  مه  یتافانم  تسا و  نز  رنه  نیا ، .دش  دنهاوخ  دیـشر  هدنلاب و  هعماج ، نآ  رد  اه  لسن  دـیناشچ ، ینامـسج  ياذـغ  لثم  دوخ 

(2) .درادن اه  نیا  لاثما  تسایس و  رد  دورو  ندرک و  راک  نتفگ و  سرد  ندناوخ و 

گرزب راک  رنه و  کی  ناونع  هب  يراد  هچب  - 9-5-7-3

تفارظ اب  هلـصوح و  اب  تقد ، اب  اه  نز  .دنهد  ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوت  یمن  مه  زور  کی  اهدرم  .تسا  یگرزب  یلیخ  رنه  يراد  هچب 
يادخ .دنهد  یم  ماجنا  ار  گرزب  راک  نیا 
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دـنک و یم  هدوسرف  ار  ناسنا  هک  تسا  یتخـس  راـک  يراد  هچب  نیمه  یلو  .تسا  هداد  رارق  ار  ناوت  نیا  اـه  نآ  هزیرغ ي  رد  لاـعتم ،
(1) .دزادنا یم  اپ  زا  ًاعقاو 

249 ص :
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یعامتجا دعُب  رد  نز  يامیس  مراهچ : شخب 

هراشا

یعامتجا دُعب  رد  نز  يامیس  مراهچ  شخب 

ص:251
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هعماج رد  نز  هاگیاج  لوا : لصف 

نز يارب  بولطم  هاگیاج  صیخشت  ترورض  - 1-1-4

یصخشو یسایس  دصاقم  يارب  يرازباو  هلیسو  ّدح  ات  طاطحناو  لّزنت  اب  یعامتجا  تلزنمو  صّخشت  نایم  کیکفت  - 1-1-1-4

طاطحنا لّزنت و  اب  نز ، یـسایس  يرنه و  یعامتجا و  یگنهرف و  یملع و  تلزنم  صّخـشت و  نایم  هک  تسا  مزال  هنادنمـشوه  یتفارظ 
ناسنا ره  بوبحم  بولطم و  هچ  نآ  اب  کی ، نیا  دوش و  هتشاذگ  قرف  یصخش  یسایس و  دصاقم  يارب  يرازبا  هلیـسو و  حطـس  ات  وا 

(1) .ددرگن هبتشم  تسا ، هاگآ  هدازآ و 

هعماج رد  نز  هاگیاج  دروم  رد  برغ  طلغ  هاگن  هناملاظ  هلداعمان ي  لباقم  رد  یگداتسیا  - 2-1-1-4

عورـشمان ناکدوک  هدـیدپ ي  .هعماج  رد  نز  هاگیاج  دروم  رد  هناملاظ  هلداعمان ي  نیا  طلغ ، هاگن  نیا  رب  تسا  ینتبم  اه  نیا  همه ي 
؛ دریگ یم  ماجنا  جاودزا  نودب  هک  یکرتشم  ياه  یگدـنز  هدـیدپ ي  تساکیرمآ -  رد  مه  عورـشمان  ناکدوک  رامآ  نیرتالاب  هک  - 

مرگ و طیحم  هداوناخ و  نوناک  ندرک  دوبان  تقیقح  رد  ینعی 

ص:253
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ار نز  هاگیاج  دـیاب  .درک  يرکف  کـی  نیا ، يارب  دـیاب  ...تاـکرب  نیا  زا  رـشب  ندرک  مورحم  هداوناـخ ، تاـکرب  هداوناـخ و  یمیمص 
(1) .داتسیا دِج  هب  یبرغ  هنارگیچوه ي  قطنم  لباقم  رد  درک و  فیرعت 

هعماج رد  نز  تلزنمو  نأش  - 2-1-4

یمالسا هعماج ي  رد  - 1-2-1-4

بالقنا میظع  هعومجم ي  زا  يوضع  - 1-1-2-1-4

شخب نیا  هب  ًالصا  هتشذگ ، رد  نانز  .تسا  ّتیمها  زیاح  یلیخ  میظع ، هعومجم ي  نیا  زا  يوضع  ناونع  هب  نز  یعامتجا  تیـصخش 
ار یشقن  مه  ناشدوخ  دش ؛ یمن  ضرف  نانز  يارب  یشقن  هعماج ، یمومع  ياه  تیلوؤسم  رد  .دنداد  یمن  یتّیمها  دنتشادن و  یهّجوت 
اهاتـسور و نانز  همه ي  دـینک ، هظحالم  امـش  نالا  .تسا  حرطم  زورما  هک  یعیـسو  حطـس  نیا  رد  صوصخ  هب  دـندرک ؛ یمن  ضرف 

نأش ناشدوخ  يارب  نآ ، ناـبحاص  باحـصا و  بـالقنا و  نیا  هدـنرادهگن ي  هعومجم ي  زا  يدارفا  ناونع  هب  هداـتفارود ، ياـهرهش 
هعماج لئاسم  هب  تبسن  يرت  نشور  دید  رتروشُرپ و  نامیا  نانز ، یهاگ  هکلب  تسین ؛ درم  نز و  نیب  یقرف  چیه  تهج ، نیا  زا  .دنلیاق 

(2) .دنناد یم  ناشدوخ  هب  ّقلعتم  ار  نآ  لئاسم  روشک و  دنراد و 

یمالسا يروهمج  راختفاو  تاهابم  هیام ي  - 2-1-2-1-4

یعامتجا یملع و  ياه  تیلاّعف  هب  هک  ییاه  مناخ  وجشناد ، نارتخد  ناوج ، نانز  صوصخ  هب  ناملسم ؛ نانز  امـش  هک  تسا  نیا  مهم 
هیام ي ناملسم ، نز  یبالقنا  یمالسا و  تیبرت  .دینک  لابند  لماک  مامتها  تیّدج و  اب  ار  یمالسا  شور  نیا  دیراد ، لاغتشا  یسایس  و 

(3) .مینک یم  راختفا  نامدوخ  ناملسم  نانز  هب  ام  .تسا  یمالسا  يروهمج  تاهابم  راختفا و 

ص:254
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هعماج رد  نانز  ییانثتسا  شقن  يافیا  - 3-1-2-1-4

قیمع نامیا  اب  هارمه  تسا -  نز  صوصخم  هتـشاذگ و  هعیدو  هب  وا  دوجو  رد  لاعتم  يادـخ  هک  دوخ -  هنانز ي  تّوق  طاـقن  اـب  نز 
یم دـشخب -  یم  تینارون  ار  وا  نوماریپ  ياضف  هک  ینمادـکاپ -  تّفع و  اب  هارمه  و  دـنوادخ ، هب  ءاـکتا  زا  یـشان  رارقتـسا  اـب  هارمه 

(1) .تسین یشقن  نینچ  يافیا  هب  رداق  يدرم  چیه  دنک ؛ افیا  هنوگ  نیا  ییانثتسا  شقن  کی  هعماج  رد  دناوت 

یلمع یملع و  عیفر  تاجرد  هب  دوخ  ینوماریپ  طیحمو  دوخ  نداد  قوس  - 4-1-2-1-4

یحور شمارآ  هنیکـس و  تناتم و  نأش  نود  هک  یهاگیاج  درادـن ؛ جایتحا  یتافیرـشت  یعّنـصت و  یعونـصم و  هاـگیاج  کـی  هب  نز 
طیحم مه  ار و  دوـخ  مه  دـناوت  یم  هک  دراد  دوـجو  یتـّبحم  ياـمرگ  ییاـبیز و  تفاـطل و  ناـنچ  نآ  نز ، یهلا  تعیبـط  رد  .تـسوا 
یلمع یملع و  تاـماقم  ّولع  تفرـشیپ و  ّتیونعم ، فرط  هب  دـشاب -  هک  یطیحم  ره  رد  هچ  هناـخ ، لـخاد  رد  هچ  ار -  دوخ  نوماریپ 

(2) .دربب شیپ  دهد و  قوس 

هعماج تفرشیپ  ببس  - 5-1-2-1-4

ناشلد اّما  دنتـسه ، اه  هناخ  رد  هک  ییاه  مناخ  هچ  دـنراد و  ییاه  تیلوؤسم  دـنلوؤسم و  فلتخم  ياه  شخب  رد  هک  ییاه  مناخ  هچ 
ِشقن هرابرد ي  هک  منک  یم  شهاوخ  دـنراد ، یم  هگن  یمالـسا  طیحم  ار  اه  هناخ  طـیحم  تسا و  هدـنز  بـالقنا  هّیحور ي  رون و  هب 

تامدـخ یملع ، ياـهراک  یـسایس ، ياـه  لّکـشت  هراـب ي  رد  .دـننک  رکف  مـه  زاـب  ناـشدوخ ، هعماـج ي  تفرـشیپ  رد  ناملـسم  نز 
رد یگداتـسیا  هک  ییاه  نادیم  زکارم و  همه ي  رد  نانمـشد  لباقم  رد  یگداتـسیا  تامولعم و  تفرعم و  حطـس  ندربالاب  دنمـشزرا ،

(3) .تسا ّرثؤم  اه  نآ 

ص:255
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نارسمه راختفا  هیام ي  - 6-1-2-1-4

یعامتجا یـسایس و  ياه  تیلاّعف  هک  دنتـسه  يدایز  هّدـع ي  دـیراد -  فیرـشت  اج  نیا  هک  ییاه  مناخ  عومجم  امـش -  نیب  رد  نالا 
دننک یم  راختفا  اه  نآ  نارـسمه  دنلهأتم و  هک  ییاه  مناخ  هچ  دّرجم ، ياه  مناخ  هچ  هتـسجرب ؛ زاتمم و  ياه  تیلاّعف  مه  نآ  دنراد ؛

(1) .دنزاتشیپ نوگانوگ  ياه  نادیم  رد  ناشیاهنز  هک  دننک  راختفا  مه  دیاب  و 

یبرغ هعماج ي  رد  - 2-2-1-4

ینار توهش  ذاذتلا و  هلیسو ي  نز ، - 1-2-2-1-4

زیم تشپ  رد  درم  نز و  هک  نیا  .تسا  هدـش  تناـها  وا  هب  هدـش و  ریقحت  هدـش ، هدـناشک  لاذـتبا  هـب  یبرغ  ياـیند  گـنهرف و  رد  نز 
هب نز  زا  .دنک  یمن  دنا ، هدرک  دراو  نز  هب  اه  یبرغ  هک  ار  یی  همطل  نآ  ناربج  دننیـشنب ، هناش ، هب  هناش  رگیدمه ، رانک  یـساملپید و 

ار شدوخ  دیاب  درادن ؛ شزرا  شیارآ  نودب  نز  هک  دندقتعم  اه  نآ  .دنا  هدرک  هدافتسا  ینار  توهـش  ذاذتلا و  هلیـسو ي  کی  ناونع 
.دیتسه (2) یعّدم  ایاضق  نیا  رد  دیراد و  فرح  امش  .تسا  نز  هب  تناها  نیرت  گرزب  نیا  دندنسپب ؛ ار  وا  اهدرم  ات  دنک  شیارآ 

يرگادوس يارب  يا  هلیسوو  يدام  هیامرس ي  ناونع  اب  نز  زا  هدافتسا  - 2-2-2-1-4

تمارک يارب  هن  ناسنا و  سنج  يارب  هن  نز ، يارب  هن  هک  یناسک  يدامتم ، ياه  لاس  لوط  رد  ملاع ، یعمج  ياه  هناسر  رد  ایند و  رد 
همه ي رد  ار  یّمهم  شقن  برغم ، ینونک  نّدـمت  رد  هنافّـسأتم  هک  دنتـسین -  لئاق  یـشزرا  لوپ  اب  هبـساحم ي  رد  زج  یناـسنا ، ياـه 
هلیـسو ي کی  هیامرـس و  کی  تروص  هب  فلتخم  ياه  نادـیم  رد  ناـشدوخ  يارب  مه  ار  نز  هلأـسم ي  دـننک -  یم  اـفیا  اـه  هصرع 
ار ایند  همه ي  نز  درم و  ياه  نهذ  دـننک و  یم  غیلبت  دـننک ، یم  يزاس  گنهرف  دـننک ، یم  ثحب  نآ  يور  دـندروآرد ؛ يرگادوس 

(3) .دنهد یم  رارق  گرزب  یهارمگ  هسوسو و  کی  یهار  ود  رس  رد 
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نز یعامتجا  روضح  مود : لصف 

مالسا رظنم  زا  نز  یعامتجاروضح   - 1-2-4

نز تیکلامو  تعیب  نتفریذپ  - 1-1-2-4

َکَئاـج اذِإ  : » تسا هدـش  تیبـثت  یعاـمتجا ، یـسایس و  یـساسا  ياـه  هصرع  نیا  رد  نز  روضح  نز ، ّتیکلاـم  نز ، تعیب  مالـسا  رد 
اهدرم هک  دومرفن  مالـسا  ربمغیپ  .دـندرک  یم  تعیب  ربمغیپ  اـب  دـندمآ  یم  اـه  نز  . (1)« هللاِاب َنْکِرُْـشی  ْنَأ ال  یلَع  َکَنِْعیاُبی  ُتاـنِمْؤُْملا 

.هن دننک ؛ لوبق  دنشاب  روبجم  مه  اه  نز  دنتفریذپ ، اه  نآ  هک  هچره  دنداد ، يأر  اه  نآ  هک  هچره  اه ، نآ  عبت  هب  دننک و  تعیب  دنیایب 
(2) .دننک یم  تکرش  یسایس  یعامتجا و  مظن  نیا  لوبق  رد  تموکح ، نیا  لوبق  رد  مه  اه  نآ  دننک ؛ یم  تعیب  مه  اه  نز  دنتفگ 

یعامتجا ياه  تیلاّعف  يرشب و  هعماج  ياه  هصرع  همه ي  رد  درم  نز و  ندوب  ناسمه  - 2-1-2-4

كرتشم هزاجا ي  ياراد  درم  نز و  یگدنز ، ياه  تیلاّعف  يرـشب و  هعماج ي  هب  طوبرم  ياه  تیلاّعف  نیا  همه ي  رد  مالـسا ، رظن  زا 
اهراک زا  یضعب  هتبلا  .دنتسه  ناسمه  و 
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؛ تسین نادرم  باب  هک  تسه  مه  اهراک  زا  یـضعب  .دـنک  یمن  قیبطت  اه  نآ  ینامـسج  بیکرت  اب  نوچ  تسین ؛ نانز  باـب  هک  تسه 
ياه تیلاّعف  نادیم  رد  دناوت  یم  نز  هک  درادن  نیا  هب  یطبر  عوضوم  نیا  .دـنک  یمن  قیبطت  اه  نآ  یمـسج  یقالخا و  عضو  اب  نوچ 

هتـشاد قوش  دـهاوخب  نز  رگا  .تسا  راک  نیا  ياضتقا  ياه  هنیمز  قوش و  تاناکما و  بسح  رب  راک ، میـسقت  .هن  اـی  دـشاب  یعاـمتجا 
.دهد (1) ماجنا  تسا ، هعماج  هب  طوبرم  هک  هچ  نآ  یعامتجا و  نوگانوگ  ياه  تیلاّعف  دناوت  یم  دشاب ،

هعماج رد  لّوا  هجرد  ياه  شقن  يافیا  ییاناوت  - 3-1-2-4

روضح نانز ، فطاوع  نانز ، يرادافو  بالقنا ، لوط  رد  رگا  .دـندرک  اـفیا  ار  لّوا  هجرد ي  ياـه  شقن  ناـنز  مه  گـنج  نادـیم  رد 
هنوگ نیا  تسناوت  یمن  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  انیقی  دوب ، یمن  اه  تاباختنا  رد  اه و  ییامیپهار  رد  فلتخم ، ياه  نادیم  رد  نانز 

.تسا (2) یمالسا  ماظن  رظن  نیا  تسا ، مالسا  رظن  نیا  .دبای  همادا  دنک و  ادیپ  لکش 

ناهجو ناسنا  شنیرفآ  يانبرد  اه  يراک  هزیرو  فیرظ  ياهراک  راد  هدهع  نانز  - 4-1-2-4

ریبـعت هـب  و  مکحتــسم -  ياـهراک  شخب  يراـک و  هزیر  فـیرظ و  ياـهراک  شخب  ود  هـب  ار  ناــهج  ناــسنا و  شنیرفآ  ياــنب  رگا 
تاساسحا و ندرورپ  هتـشر  هتـشر  اه و  يراک  هزیر  اـه و  يراـک  فیرظ  هک  لّوا  شخب  میراذـگب ، يراکتفـس -  اـهانب ، ناگدـنزاس 

(3) .تسا شقن  نیا  ندرپس  یشومارف  هب  یهاگ  فیعضت و  يدام ، نّدمت  گرزب  هانگ  .تسا  نز  رایتخا  رد  تسا ، رشب  فطاوع 

یعامتجا روضح  تارمث  ترورض و  - 2-2-4

فلتخم ياه  نادیم  رد  تفرشیپ  ندش  رباربدنچ  - 1-2-2-4

(4) .دش دهاوخ  ربارب  دنچ  نادیم  نآ  رد  تفرشیپ  دنوش ، دراو  هنالوؤسم  ناوناب  هک  ینادیم  ره  رد 
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یعامتجا ياه  تیلاّعف  رد  اه  نآ  هداوناخ  روضح  يواسم  نانز  روضح  - 2-2-2-4

نادنزرف رـسمه و  ینعی  دوش ، یم  نادیم  دراو  هداوناخ  نز  یتقو  هک  تسا  نیا  فلتخم  ياه  نادیم  رد  اه  مناخ  روضح  تیـصوصخ 
مناخ و هک  ینز  دوش -  دراو  نز  هک  ینادـیم  ره  رد  .تسانعم  نیا  هب  نز  روضح  اّما  تسین ، اـنعم  نیا  هب  درم  روضح  .دـندراو  مه  وا 

فلتخم ياه  شخب  رد  ناـنز  روضح  .دـنک  یم  دراو  نادـیم  نآ  رد  ار  هناـخ  نآ  همه ي  تقیقح  رد  تسا -  هناـخ  کـی  يونابدـک 
(1) .تسا ّمهم  رایسب 

صّصختمو لاّعف  یناسنا  يورین  ندش  فعاضم  - 3-2-2-4

هچ موص ، هچ  قّدصت ، هچ  عوشخ ، هچ  تونق ، هچ  نامیا ، هچ  مالسا ، هچ  دنک ؛ یمن  قرف  ْبازحا  هروس ي  هفیرش ي  هیآ ي  ساسارب 
یتیلاّعف عامتجا ، هصرع ي  رد  نانز  تیلاّعف  .دنناسکی  اهـشخب  نیا  رد  درم  نز و  ادـخ ، رکذ  هچ  سومان ، ظفح  هچ  تماقتـسا ، ربص و 

هب ار  هعماج  لاّعف  يورین  زا  یمین  دـنهد و  ماجنا  ار  اه  نیا  یمالـسا ، دودـح  ظفح  اب  هک  تسا  زاُجم  بولطم و  اور و  حاـبم و  ًـالماک 
تسا ینامز  نآ  ربارب  ود  هدرک ، لیصحت  تیعمج  نز ، مه  دنک و  یم  لیصحت  درم  مه  هعماج ، رد  هک  یتقو  نآ  .دننک  میدقت  هعماج 
تـسا یتقو  نآ  دادعت  ربارب  ود  هعماج  رد  مّلعم  دننک ، یم  سیردت  هعماج  رد  نانز  هک  یتقو  نآ  .دننک  یم  لیـصحت  نادرم  طقف  هک 

کی روشک و  روما  ياربو  ندرک  رکف  یحاّرط و  رد  يداصتقا ، تیلاّعف  رد  یگدنزاس ، تیلاّعف  رد  .دننک  یم  سیردت  نادرم  طقف  هک 
همه دـنلوؤسم و  همه  .تسین  یتوافت  درم  نز و  نایم  ندرک ، هعلاطم  هداوناخ  یـصخش  روما  هعومجم و  کـی  اتـسور و  کـی  رهش و 

(2) .دنهد ماجنا  دیاب 

یبرغ طلغ  گنهرفرب  هبلغو  داتساو  دنمشناد  نانز  روهظ  - 4-2-2-4

نانز همه  نیا  .تسا  هتـشاد  يا  هداعلا  قوف  تفرـشیپ  هللادمحب  روشک  مه  یملع  لئاسم  هصرع ي  رد  یـسایس و  لئاسم  هصرع ي  رد 
اه نآ  زا  يا  هنومن  هک  یهاگشناد -  مولع  رد  يوزوح ، مولع  رد  یملع ، فلتخم  ياه  هتشر  رد  داتسا  دنمشناد ،

ص:259

.1376-07-30 رثوک دالیم  نشج  تبسانم  هب  يدازآ  هاگشزرو  رد  ناوناب  گرزب  شیامه  رد  تانایب  - . 1
.1375-12-20 ناتسزوخ ناوناب  عامتجا  رد  تانایب  - . 2
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هاگن .تسا  یمالـسا  يروهمج  تیقفوم  هدنهد ي  ناشن  همه  دیراد -  روضح  اج  نیا  رد  هک  دیتسه  مرتحم  راّضح  امـش  هناتخبـشوخ 
ًاعطق میورب ، شیپ  هللاءاش  نا  باتـش  نیمه  اب  تکرح و  نیمه  اب  ام  .دنک  یم  راودیما  هدـنیآ  هب  ار  لد  هاگن ، نیا  .تسا  هاگن  نیا  نم ،

، هاگن .درک  يریگ  لابند  دیاب  درک ، شالت  دـیاب  درک ، راک  دـیاب  .میئایب  قئاف  ایند  رد  جـئار  یبرغ و  طلغ  گنهرف  رب  تسناوت  میهاوخ 
اسب يا  اّما  میتفر ، شیپ  یتاجرد  ام  .مینیبب  ار  اه  فعـض  هک  نیا  زا  دوشب  عنام  دیابن  هنانیبشوخ  هاگن  نیا  اهتنم  تسا ؛ هنانیبشوخ  هاگن 

هک تسا  یتالکـشم  اهفعـض و  نیمه  میورب ، ولج  دـح  نآ  رد  میناوتن  دـش  بجوم  هک  هچ  نآ  .میورب  شیپ  دوـب  نکمم  نیا  ربارب  هد 
(1) .دوش فرطرب  دیاب  هک  هتشاد  دوجو  مه  يرگید  تالکشم  و  دیدرک ، هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  امش  هک  هتشاد ؛ دوجو 

یعامتجا روضح  ياه  تیلباق  - 3-2-4

هعماج یّقرتو  تفرشیپ  رد  نز  ینیرفآ  شقن  تیفرظ  دوجو  - 1-3-2-4

لاح رد  هک  ییاه  مناـخ  هچ   - ناـمروشک ناوناـب  زا  نم  .دـنراد  اـج  یلیخ  زونه  یّقرت ، تفرـشیپ و  يارب  هک  دـننادب  اـم  روشک  ناـنز 
روضح یتامدـخ  یعامتجا و  یـسایس و  ياه  تیلاّعف  رد  هک  ییاه  مناخ  هچ  دـنا ؛ لیـصحتلا  غراف  هک  ییاه  مناخ  هچ  دـنا ؛ لیـصحت 

اّما دنتـسه ، اه  هناخ  رد  هک  ییاه  مناخ  هچ  دنراد و  ییاه  تیلوؤسم  دـنلوؤسم و  فلتخم  ياه  شخب  رد  هک  ییاه  مناخ  هچ  دـنراد ؛
هرابرد ي هک  منک  یم  شهاوخ  دنراد -  یم  هگن  یمالـسا  طیحم  ار  اه  هناخ  طیحم  تسا و  هدنز  بالقنا  هّیحور ي  رون و  هب  ناشلد 

(2) .دننک رکف  مه  زاب  ناشدوخ ، هعماج ي  تفرشیپ  رد  ناملسم  نز  ِشقن 

ناهج نیا  هرادا ي  یعامتجا و  ياه  تفرشیپ  رد  شالت  يارب  نانز  ندوب  رداق  - 2-3-2-4

ادیپ تصرف  دیاب  یم  دنرداق و  يرشب  ملاس  هعماج ي  ره  رد  نانز  میدقتعم  ام 

ص:260

.1390-3-1 هبخن ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  - . 1
.1373-07-20: ناراتسرپزا یهورگرادید  - . 2
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ناهج نیا  هرادا ي  یگدنزاس و  یعامتجا و  یملع و  ياه  تفرـشیپ  رد  ار  شیوخ  هقباسم ي  شالت و  دوخ ، مهـس  ّدح  رد  هک  دننک 
(1) .تسین یتوافت  چیه  درم  نز و  نایم  تهج ، نیا  زا  .دنریگب  هدهع  هب 

یمالسا ماظن  رد  تیلوئسم  شریذپ  رد  نز  یگدامآ  - 3-3-2-4

شریذـپ يارب  دنتـسه و  يرونخـس  لیلحت و  تردـق  ياراد  هک  مینیب  یم  میا و  هدـید  ار  ییاه  مناخ  ام  زین ، یـسایس  ياـه  نادـیم  رد 
هک مه  یملع  ياه  هنیمز  رد  .دورب  شیپ  دـیاب  تسا و  شرتسگ  هب  ور  مه  زاب  راک  نیا  هتبلا  .دـنا  هدامآ  یمالـسا  ماـظن  رد  تیلوؤسم 

(2) .دنراد دوجو  فلتخم  ياه  هتشر  رد  امش  لیبق  زا  دیتسه و  شا  هنومن  قادصم و  امش  دوخ 

هعماج لاّعف  يورین  زا  یمین  نیمأت  - 4-3-2-4

ماجنا ار  اه  نیا  یمالـسا ، دودـح  ظفح  اب  هک  تسا  زاُجم  بولطم و  اور و  حابم و  ًالماک  یتیلاّعف  عامتجا ، هصرع ي  رد  نانز  تیلاّعف 
(3) .دننک میدقت  هعماج  هب  ار  هعماج  لاّعف  يورین  زا  یمین  دنهد و 

نینـس رد  هک  تسه  یناسنا  نویلیم  جنپو  یـس  ای  نویلیم  یـس  ًالثم  رگا  ام ، روشک  تیعمج  نویلیم  هاجنپ  نیا  نیب  رد  دـییامرفب  ضرف 
نیا رانک  زا  دوش  یم  رگم  .دنتـسه  نانز  شفـصن  نویلیم ، جـنپو  یـس  نیا  زا  ًاتعیبط  تسا ، روشک  نیا  هب  ندـناسر  رمث  يارب  بسانتم 

؟ میریگب هدـیدان  اه  نیا  دوجو  رد  ار  یهلا  ياه  هنازخ  نیا  دوش  یم  رگم  تشذـگ ؟ یناسآ  هب  هتفهن ، اه  نیا  رد  هک  يدادعتـسا  همه 
، هداد نز  هب  لاعتم  يادخ  هک  یی  يونعم  تیثیح  نآ  لباقم  رد  شتمظع ، همه ي  اب  شناد  اهتنم  دشاب ؛ دنمشناد  دیاب  اه  نیا  نایم  رد 

(4) .تسین يزیچ 

ص:261

روشک 1368-10-26. رسارس  کشزپ  ناوناب  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
.نامه - . 2

.1375-12-20 ناتسزوخ ناوناب  عامتجا  رد  تانایب  - . 3
رهشوب 1370-10-11. مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب  - . 4
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یعامتجا روضح  ياه  هرتسگ  - 4-2-4

یمومع هرتسگ ي  - 1-4-2-4

رگید فلتخم  ياه  هصرع  رد  روضحو  هعمج  زامنو  ییامیپهار  يریگ ، يأر  رد  تکرشو  یسایس  عضوم  مالعا  - 1-1-4-2-4

باجح اب  هک  ییاه  مناخ  هرهچ ي  يور  دور  یم  اهنیبرود  یتقو  اهییامیپهار ، نیا  رد  مینک  یم  راختفا  نامدوخ  ناملـسم  ناـنز  هب  اـم 
زامن رد  ای  یـسایس ، عضوم  مالعا  يارب  ای  دنا ، هدمآ  ییامیپهار  هب  راوشد  طیارـش  رد  دنا و  هتفرگ  لغب  رد  مه  ار  ناشنادنزرف  لماک ،

هک ییاه  مناخ  .تسا  راختفا  ام  يارب  دنا ، هتفر  يأر  ياه  قودنـص  ياپ  هب  یـسایس  يدابع ، راک  يارب  ای  دـنا و  هدرک  تکرـش  هعمج 
هبتر نوگانوگ  ياه  هتشر  رد  يرسارس  ياهروکنک  رد  ای  دنا و  هدروآ  تسد  هب  ملع  لیصحت  هار  رد  ار  هیلاع  بتارم  اه  هاگشناد  رد 

(1) .دنک یم  راختفا  دوش و  یم  دنلبرس  یمالسا  يروهمج  دننک ، یم  ادیپ  دومن  ام  هعماج ي  رد  یتقو  دنا ، هدش  مود  لّوا و  ي 

ترورضو اهزاینو  ینامسج  ناوت  ردق  هب  نز  يارب  هصرع  یمامت  رد  تیلاّعف  نادیم  ندوب  زاب  - 2-1-4-2-4

یمالسا شنیب  هب  دانتسا  اب  یسک  رگا  .تسا  زاب  ًالماک  نانز ، يارب  یسایس  يداصتقا و  یملع و  شالت  تیلاّعف و  نادیم  مالسا ، رظن  زا 
فالخ هب  دزاس ، بیصن  یب  یعامتجا  یـسایس و  شالت  زا  ای  دراد ، زاب  يداصتقا  شالت  زا  دنک ، مورحم  یملع  راک  زا  ار  نز  دهاوخب 

اه تیلاّعف  رد  دنناوت  یم  دهد ، یم  هزاجا  ناشیاه  ترورض  اهزاین و  یمسج و  ناوت  هک  يردق  هب  نانز  .تسا  هدرک  لمع  ادخ  مکح 
(2) .تسین عنام  سّدقم ، عرش  .دننک  یعامتجا  یسایس و  يداصتقا و  شالت  دنناوت ، یم  هچ  ره  اه  نآ  .دننک  تکرش 

يداصتقا یگدنزاس و  ياه  تیلاّعفو  یبالقنا  ياهداهنو  جیسب  رد  روضح  - 3-1-4-2-4

ياربو ندرک  رکف  یحاّرط و  رد  يداصتقا ، تیلاّعف  رد  یگدنزاس ، تیلاّعف  رد 

ص:262

نز 1371-9-25. زور  و  س )  ) ارهز ترضح  دالیم  هدنخرف  تبسانم  هب  ناوناب  زا  یهورگ  رادید  رد  تانایب  - . 1
هیمورا 1375-06-28. ناوناب  عمج  رد  تانایب  - . 2
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همه .تسین  یتوافت  درم  نز و  نایم  ندرک ، هعلاطم  هداوناخ  یصخش  روماو  هعومجم  کی  اتـسور و  کی  رهـش و  کی  روشک و  روما 
(1) .دنهد ماجنا  دیاب  همه  دنلوؤسم و 

یصاصتخا هرتسگ  - 2-4-2-4

لاغتشا فلا )

مالسا رظنم  زا  - 1

طورشم تروص  هب  نز  يارب  راک  نتسناد  مزال  - 1-1

، وا لغش  نیرت  مهم  یـساسا و  لغـش  اب  محازم  هک  اج  نآ  ات  ار  راک  هکلب  تسا ، قفاوم  طقف  هن  .تسا  قفاوم  نز  ندرک  راک  اب  مالـسا 
(2) .دناد یم  مه  مزال  دیاش  دشابن ، هداوناخ  ظفح  دنزرف و  تیبرت  ینعی 

فلتخم ياه  هصرع  رد  نانز  تیلاّعف  يارب  مالسا  تیعنام  مدع  - 2-1

هتفگن یفرح  نینچ  مالسا  .تسا  طلغ  مالسا ، ِرظن  ِدانتسا  هب  مینک ،» عونمم  یعامتجا  يداصتقا و  تیلاّعف  زا  ار  نز   » مییوگب ام  هک  نیا 
.تسا (3)

دس هب  هک  نانچ  درک ؛ رابجا  لیمحت و  نز  رب  دیابن  یسایس ، یعامتجا و  يداصتقا ، یملع ، تیلاّعف  نادیم  رد  هک  تسا  نیا  مالسا  رظن 
(4) .تسین یعنام  دنوش ، یسایس  یعامتجا و  ياه  تیلاّعف  دراو  دنهاوخ  یم  اه  مناخ  رگا  .تخادرپ  دیابن  مه  وا  هار  ندرک 

ار يا  هفیظو  نآ  دـنک ، یم  ساسحا  هک  ار  ییألخ  نآ  تسا ، نامز  ياضتقا  هک  ار  هچ  نآ  دراد  قح  ناملـسم  ِدرم  لـثم  ناملـسم  ِنز 
رد ای  دنک ، يداصتقا  تیلاّعف  ای  دوش ، کشزپ  تسا  لیام  ًالثم  يرتخد  هچ  نانچ  .دهد  ماجنا  دنک ، یم  سح  دوخ  شود  رب  هک 

ص:263

.1375-12-20 ناتسزوخ ناوناب  عامتجا  رد  تانایب  - . 1
نز 1371-9-25. زور  و  س )  ) ارهز ترضح  دالیم  هدنخرف  تبسانم  هب  ناوناب  زا  یهورگ  رادید  رد  تانایب  - . 2

هیمورا 1375-06-28. ناوناب  عمج  رد  تانایب  - . 3
.نامه - . 4
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اه نادیم  وا  يارب  دوش ، راگن  همانزور  ای  دوش ، دراو  یسایس  ياهراکرد  ای  دنک ، سیردت  هاگشناد  رد  ای  دنک ، راک  یملع  ياه  هتشر 
(1) .تسازاب

نز يارب  یلغش  تّیولوا  - 2

یکشزپ ياه  هتشر  ماسقاو  یکشزپ  - 1-2

ام اریز  تسا ؛ رادروخرب  ّتیولوا  زا  اه  مناخ  يارب  نانز -  طقف  هن  یکشزپ -  هتـشر ي  هک  میوگب  اج  نیمه  رد  ار  هتکن  نیا  نم  هتبلا ،
طرـشودیق یب  طالتخا  دیابن  هک  میراد  دیکأت  میدـقتعم و  درم  نز و  نیب  یعامتجا  ِیـشزیمآ  یطابترا و  هلـصاف ي  کی  دوجو  هب  هک 

توافت یب  یکـشزپ  هلأسم ي  رد  میناوت  یمن  میتسه ، هملک -  یعقاو  لماک و  ياـنعم  هب  باـجح -  هب  دـقتعم  دـشاب و  درم  نز و  نیب 
تاعجارم يارب  اه  نز  میراذـگب  .میراد  مزال  نز  کشزپ  مه  دادـعت  نامه  هب  میراد ، درم  کشزپ  هک  دادـعت  ناـمه  هب  ینعی  .میـشاب 

دنناوتب اه  نز  هک  مینکب  يراک  یتسیاب  .میرادنرب  ار  هلصاف  نیا  ام  هک  درادن  یموزل  چیه  دننک و  هعجارم  نز  بیبط  هب  دوخ ، یکشزپ 
.دشاب نز  بیبط  مه  بیبط  نآ  دننک و  هعجارم  بیبط  هب  یلکشم ، هنوگ  چیه  نودب 

هژیو ي ياه  يرامیب  هنیمز ي  رد  طقف  یتسیاب  دناوخ ، یم  سرد  نانز  هتشر ي  رد  نز  رگا  هک  دندرک  یم  لایخ  اه  مناخ  زا  یـضعب 
یـصصخت ياه  هتـشر  ماسقا  عاونا و  هک  دـنفظوم  اه  مناخ  تسین و  روط  نیا  هک  یلاحرد  دـناوخب ؛ سرد  ناـمیاز  هلأـسم ي  ناـنز و 

(2) .تسا هضیرف  نیا ، .دننک  لابند  ار  ...و -  باصعا  یلخاد و  بلق و  لثم  یکشزپ - 

ینآرق ياه  تیلاّعف  - 2-2

روشک فلتخم  ياه  شخب  رد  هک  یمارگ  ناوناب  مرتحم ، ياه  مناخ  همه ي  زا  نم  .دهدب  قیفوت  اهامش  هب  لاعتم  دنوادخ  میراودیما 
دهاوخ ماهلا  روشک  نز  هعماج ي  هب  ینآرق ، راک  هصرع ي  رد  اهامش  روضح  .منک و  یم  رکشت  هنامیمص  دنلاعف ، ینآرق  راک  رد 

ص:264

.1375-12-20 ناتسزوخ ناوناب  عامتجا  رد  تانایب  - . 1
روشک 1368-10-26. رسارس  کشزپ  ناوناب  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2
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، دـنوشب سونأم  نآرق  اب  اه  نز  رگا  .درک و  دـهاوخ  لیامتم  نآرق  هب  هللاءاش  نا  ار  تیعمج -  زا  یمین  ینعی  اـم -  روشک  ناـنز  داد و 
نآرق و اب  يانشآ  نز  دنک و  یم  ادیپ  شرورپ  نز  نماد  رد  دعب  لسن  ياه  ناسنا  نوچ  دش ؛ دهاوخ  لح  هعماج  تالکشم  زا  يرایسب 

تکرب هب  هللاءاش  نا  میراودیما  دشاب و  هتـشاد  یتاریثأت  دـنزرف  تیبرت  رد  دـناوت  یم  یلیخ  نآرق ، میهافم  اب  مهافتم  نآرق و  اب  سونأم 
(1) .دشاب رت  ینآرق  زورما  زا  بتارم  هب  ام  هعماج ي  يادرف  اهامش ، میظع  تکرح  نیا 

یملع تیلاّعف  - 3-2

رب تسا و  بوخ  یلیخ  یملع ، تیلاّعف  هتبلا  .تسین  یعنام  دـنوش ، یـسایس  یعامتجا و  ياه  تیلاّعف  دراو  دـنهاوخ  یم  اه  مناـخ  رگا 
(2) .دراد حیجرت  اه  تیلاّعف  ریاس 

نز لاغتشاو  یعامتجا  روضح  تامازلا  - 3

دشاب یفانت  رد  نز  یناسنا  يونعم  شزراو  تمارکابدیابن  لغشو  راک  - 1-3

يونعم و شزرا  تمارک و  اب  دیابن  راک  نیا  اّما  دشاب ! زاین  یب  فلتخم  ياه  هصرع  رد  نانز  راک  يورین  زا  دناوت  یمن  هک  روشک  کی 
(3) .دنیامن عوضخ  عضاوت و  هب  راداو  ار  وا  دننک و  لیلذت  ار  نز  دیابن  .دشاب  هتشاد  تافانم  نز  یناسنا 

ییوشانز دنویپ  هب  ندزن  همطل  - 2-3

راک دیاب  نز  میفلاخم ؛ اه  مناخ  يراکیب  اب  ام  هتبلا ، مییوگ : یم  ام  دننک ؟ راک  دـنورب  اه  نز  دـیقفاوم  امـش  دنـسرپ : یم  ام  زا  یـضعب 
رد دراد  دادعتـسا  یـسک  رگا  تسا ؛ راـک  ود  ره  هناـخ ، نوریب  راـک  یکی  هناـخ و  لـخاد  ِراـک  یکی  تسا : روج  ود  راـک  هتبلا  .دـنک 

لاغتشا نیا  هک  دشاب  يروج  دیاب  دراد ، طرـش  کی  اهتنم  .تسا  بوخ  مه  یلیخ  دهدب ، ماجنا  دیاب  لزنم ، نوریب  هب  طوبرم  ياهراک 
، دنشُک یم  بش  ات  حبص  زا  ار  ناشدوخ  هک  دنتسه  اه  مناخ  زا  یضعب  .دنزن  يا  همطل  رهوش  نز و  دنویپ  هب  هناخ  لخاد  رد  یتح 

ص:265

روشک 1388-07-28. هوژپ  نآرق  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  - . 1
.1375-06-28 هیمورا ناوناب  عمج  رد  تانایب  - . 2

نز 1371-9-25. زور  و  س )  ) ارهز ترضح  دالیم  هدنخرف  تبسانم  هب  ناوناب  زا  یهورگ  رادید  رد  تانایب  - . 3
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نآ هن  اّما  درک  دـیاب  ار  هناخ  ِراک  .تسا  دـب  نیا ، .دـنرادن  مه  ار  وا  هب  ندز  دـنخبل  کی  هلـصوح ي  دـیآ ، یم  هناـخ  هب  درم  هک  دـعب 
(1) .دوشب یهتنم  هداوناخ  مادهنا  هب  راک  نیا  هک  يردق 

یترشاعم قالخا  یهلا و  ماکحا  دودح و  تیاعر  - 3-3

طیحم کـی  رد  نادرم  ناـنز و  هک  تسین  نیا  مه  زرم  نآ  ياـنعم  .دراد  دوـجو  درم  نز و  نیب  زرم  نآ  اـم ] روـشک  رد  ، ] اـج نیا  اـما 
لیبق نیا  هک  دننکن -  شورف  دیرخ و  طیحم  کی  رد  دـننکن و  راک  طیحم  کی  رد  دـننکن ، تدابع  طیحم  کی  رد  دـننکن ، لیـصحت 

رایـسب راک  نیا  .دنـشاب و  لئاق  ناـشدوخ  یترـشاعم  قـالخا  رد  يدودـح  ّدـح و  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هکلب  تسا -  ناوارف  دراوم ،
(2) .دنک یم  ظفح  ار  شدوخ  باجح  اج  نیا  رد  نز  .تسا  یبوخ 

دیاب تشاد ؛ زاب  ملع  لیـصحت  زا  ار  نارتخد  نانز و  دیابن  .دـنا  هتـشاد  تفرـشیپ  ینوگانوگ  ياه  نادـیم  رد  ام  نانز  هللادـمحب  زورما 
هتبلا دنـشاب ؛ نادرم  شوداشود  لئاسم ، همه ي  رد  دنناوت  یم  نانز  .دنیامن  ادیپ  تریـصب  تفرعم و  دـننک و  لیـصحت  ات  درک  کمک 

(3) .دوشب ظفح  یهلا  ماکحا  یهلا و  دودح  دیاب 

اه نآ  هقالعو  قوش  ینامسج و  ناوت  اب  ندوب  بسانتمو  يراد  هچب  اب  تّیعنام  مدع  - 4-3

هتفگن یفرح  نینچ  مالسا  .تسا  طلغ  مالسا ، ِرظن  ِدانتسا  هب  مینک ،» عونمم  یعامتجا  يداصتقا و  تیلاّعف  زا  ار  نز   » مییوگب ام  هک  نیا 
یـسایس ای  یعامتجا  يداصتقا ، راوشد  ياه  شالت  نیگنـس و  ياهراک  ماجنا  هب  روبجم  ار  نز  هک  مه  ار  نیا  فرط ، نآ  زا  اّما  .تسا 

وا عنام  يراد  هچب  دشاب ، هتشاد  تغارف  تصرف و  رگا  نز  ینعی  .تسا  هنایم  رظن  کی  مالسا ، رظن  .تسا  هدرکن  هیـصوت  مالـسا  دننک ،
یعنام دوش ، يداصتقا  ای  یسایس  یعامتجا ، ياه  تیلاّعف  دراو  دهاوخب  دشاب و  هتشاد  ینامـسج  ناوت  ورین و  هقالع و  قوش و  ددرگن ،

.درادن

ص:266

هخروم ي 1372-11-12. دقع  هبطخ ي  - . 1
.1373-07-20: ناراتسرپزا یهورگرادید  - . 2

رهشوب 1370-10-11. مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب  - . 3
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هنیزه نیمأت  رد  یناوتب  نآ  دمآرد  اب  ات  ینک  راک  ردق  نالف  يزور  يریذپب ، یلغش  ًامتح  دیاب  دنیوگب  دننک و  روبجم  ار  وا  هک  نیا  اّما 
یم باسح  هب  نز  رب  لیمحت  عون  کی  مه  ار  نیا  .تسا  هتـساوخن  نز  زا  مالـسا  مه  ار  نیا  .هن  يریگب ، هدـهع  هب  یمهـس  راوناخ ، ي 

(1) .دروآ

نیگنس راک  لیمحت  مدع  - 5-3

مالسا .تسا  نز  هب  ملظ  نز ، رب  نیگنس  راک  ِلیمحت  .دراد  ییاه  ترورـض  اذل  تسا ، درم  زا  رت  فیرظ  نز  ینامـسج  ظاحل  زا  نوچ 
(2) .دنک یمن  مه  عنم  هک  نانچ  دنک ؛ یمن  هیصوت  ار  نیا 

نادرم اب  جازتماو  طالتخا  مدع  فافعو و  تّفع  تیاعر  - 6-3

سیردت هاگشناد  رد  ای  دنک ، راک  یملع  ياه  هتشر  رد  ای  دنک ، يداصتقا  تیلاّعف  ای  دوش ، کشزپ  تسا  لیام  ًالثم  يرتخد  هچ  نانچ 
مدع فافع و  تّفع و  تیاعر  طرـش  هب  .تسا  زاب  اه  نادیم  وا  يارب  دوش ، راگن  همانزور  ای  دوش ، دراو  یـسایس  ياهراک  رد  ای  دنک ،
تسا یمالـسا  راثآ  همه ي  انعم ، نیا  رب  دهاش  .تسا  زاب  درم  نز و  يارب  نادیم  یمالـسا  هعماج ي  رد  درم ، نز و  جازتما  طالتخا و 

یعاـمتجا تیلوؤـسم  زا  ناـسکی ، روـط  هب  ار  درم  نز و  هک  تـسا  یمالـسا  فیلاـکت  هـمه ي  دراد و  دوـجو  اـه  هـنیمز  نـیا  رد  هـک 
مه ناـنز  تسین ؛ نادرم  صوصخم   (3)« ملـسمب سیلف  نیملـسملا  روماب  متهی  حبـصا ال  نم  : » دیامرف یم  هک  نیا  .دنک  یم  رادروخرب 

دننک تیلوؤسم  ساسحا  درذگ ، یم  ایند  رد  هک  یلئاسم  همه ي  مالسا و  ناهج  روما  یمالـسا و  هعماج ي  ناناملـسم و  روما  هب  دیاب 
(4) .تسا یمالسا  هفیظو ي  نوچ  دنیامن ؛ مامتها  و 

یسنجو یناوهش  لئاسم  رد  نارگید  هلیسو ي  هب  ندش  هبعلم  زا  زیهرپ  - 7-3

برغ يایند  یلهاج  عضو  لباقم  رد  یمالسا  ياه  شزرا  نابرگنس  نانز ، امش  زورما 

ص:267

هیمورا 1375-06-28. ناوناب  عمج  رد  تانایب  - . 1
.نامه - . 2

( هیمالسالا بتکلاراد  تاراشتنا  . ) ص 163 ج 3 ، ینیلک ، مالسالا  هقث  یفاک ، - . 3
.1375-12-20 ناتسزوخ ناوناب  عامتجا  رد  تانایب  - . 4
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رد تسایس و  رد  گنهرف ، رد  ملع ، رد  .دینک  یم  تظفاحم  یمالسا  گنهرف  مکحتسم  راصح  نیا  زا  دیراد  هک  دیتسه  امـش  .دیتسه 
رد اّما  دشاب ؛ زاتشیپ  دورب و  اج  همه  یسایس و  يداصتقا و  یعامتجا و  ياه  نادیم  رد  دنک ؛ ادیپ  یمالسا  شرورپ  دیاب  نز  زیچ ، همه 

(1) .تسام فرح  نیا  دوشن ؛ نآ  نیا و  تسد  هبعلم ي  یسنج ، یناوهش و  لئاسم 

طباور رد  اهزرمو  ّدح  ظفحو  نزو  درم  طالتخا  عونو  طباور  هب  تبسن  یمالسا  ياه  تیساّسح  تیاعر  - 8-3

تیلاّعف يارب  وا  نتـشاد  هزاجا  نز و  هب  طوبرم  دودـح ، نیا  هک  تسا  هدرک  نّیعم  ار  يدودـح  مالـسا  اـه ، تیلاّـعف  نیا  هصرع ي  رد 
کی دیاب  نز  درم و  هک  تسا  دـقتعم  مالـسا  .دراد  تیـساّسح  هلأسم  نیا  يور  مالـسا  هک  تسا  درم  نز و  طالتخا  هب  طوبرم  تسین ؛

باجح و ناملـسم ، درم  نز و  نایم  .دنـشاب  هتـشاد  هناختراجت -  رد  هرادا ، رد  نابایخ ، رد  اـج -  همه  رد  ناـشدوخ  ناـیم  يدـنبزرم 
تیاعر دـیاب  ار  نیا  .تسین  مه  اب  نانز  مه و  اب  نادرم  جازتما  طالتخا و  لثم  درم ، نز و  جازتما  طـالتخا و  .تسا  هدـش  نّیعم  يزرم 

نز درم و  طالتخا  عون  طباور و  هب  تبـسن  مالـسا  ِتیـساّسح  نیا  رگا  .دنک  تیاعر  دیاب  نز  مه  دنک و  تیاعر  دـیاب  درم  مه  .دـننک 
قوش ینامـسج و  تردق  رگا  مه -  نانز  دنهد ، ماجنا  یعامتجا  هصرع ي  رد  دنناوت  یم  نادرم  هک  ییاه  راک  همه ي  دوش ، تیاعر 

(2) .دنهد ماجنا  دنناوت  یم  دنشاب -  هتشاد  ار  شتصرف  و 

راک طیحم  رد  مالسا  روضح  ساسحا  - 9-3

یم ساسحا  تفر ، یم  یطیحم  لخاد  هب  یتقو  ناسنا  هک  توغاط  نارود  لثم  هن  .دوش  سح  مالـسا  راک ، طیحم  رد  هک  دوش  يروط 
زا ضُغب ، يور  زا  اه  هاگن  دندیـسر ، یم  هک  نّیدتم  مدآ  کی  هب  ناملـسم و  کی  هب  .تسا  مالـسا  ّدض  زیچ  همه  طیحم ، نآ  رد  درک 

؛ نادرم دروخرب  نانز ؛ ششوپ  نانز ؛ راتفر  .دوب  ییانتعا  یب  يور  زا  يدرس و  يور 

ص:268

راتسرپ 1370-8-22. زور  و  س )  ) بنیز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  ناراتسرپ  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
.1375-12-20 ناتسزوخ ناوناب  عامتجا  رد  تانایب  - . 2
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یمالـسا ياضف  نآ ، لباقم  هطقن ي  .دوب  یمالـساریغ  زیچ  همه  دـندرک ؛ یم  نانز  نادرم و  زا  یـضعب  یهاگ  هک  ییاـه  يرگ  فلج 
مدرم دوش ، یم  رهظ  تقو  .تسادـیپ  اج  همه  مالـسا  راثآ  دـنیبب  دـنک  هاگن  دوش ، یم  يا  هرادا  دراو  ناسنا  یتقو  هک  يوحن  هب  تسا ؛

ار یمالـسا  دودـح  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  شراک  دـننک ؛ یم  دروخرب  شاّشب  هرهچ ي  اب  وا  اـب  دـیآ ، یم  هک  عجارم  .زاـمن  دـنور  یم 
.تسا هنامرتحم  نیتم و  هرادا ، لخاد  رد  ناشدروخرب  تاطابترا و  نانز  نادرم و  .دنیآ  یم  بسانم  ششوپ  اب  نانز  .دننک  یم  تیاعر 

(1) .تسا یمالسا  طیحم ، نیا 

يزومآ ملع  ب -

مالسارظنمزا نز  يزومآ  ملع  - 1

يزومآ ملع  هلئسمرد ي  رسپو  رتخد  نیب  توافت  مدع  - 1-1

لایخ ینید ، ِبّصعت  يور  زا  يردام ، ردـپ و  ادابم  .دـنناوخب  سرد  ناشیاهرتخد  دـنهد  هزاجا  هک  منک  یم  هیـصوت  اه  هداوناخ  هب  نم 
رتخد نایم  ملع ، لیصحت  يارب  نید.تسا ، هتفگن  يزیچ  نینچ  نید  هن ؛ دنکن ! هیلاع  تالیصحت  ات  دنریگب  ار  رتخد  ِولج  دیاب  هک  دننک 

(2) .دزادرپب هیلاع  تالیصحت  هب  مه  امش  رتخد  دیراذگب  دنک ، یم  هیلاع  تالیصحت  امش  رسپ  رگا  .دراذگ  یمن  یقرف  رسپو 

درمو نز  يارب  يزومآ  ملع  بوجو  - 2-1

نیا نتخاـس  يارب  هک  مولع  فلتخم  ياـه  هتـشر  شزومآ  اـم ، هعماـج ي  رد  هچ  رگا  تساـهدرم ؛ زا  رت  شیب  اـه ، نز  يارب  فـیلکت 
هـضیرف ملع  بسک  هک  تسا  ییاه  زور  نآ  زا  زورما  ًاتقیقح  دنناوتب ، هک  یناسک  نآ  .تسا  هضیرف  همه  يارب  دـشاب ، یم  مزال  هعماج 

ییاج هب  دـهاوخب  یـسک  هک  تسین  زایتما  کـی  طـقف  ملع  بسک.تسا  مه  یعاـمتجا  هضیرف ي  هک  نیا  رب  هوـالع  تسا ؛ یعرـش  ي 
هتشاد يدمآردُرپ  لغش  دسرب و 

ص:269

روشک 1371-6-4. رسارس  ياه  ناتسرامیب  اه و  هناخراک  تارادا ، یمالسا  ياه  نمجنا  ياضعا  رادید  رد  تانایب  - . 1
هیمورا 1375-06-28. ناوناب  عمجرد  تانایب  - . 2
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(1) .دننک ادیپ  ار  اه  صّصخت  دنناوخب و  سرد  هک  تسا  بجاو  دنناوخب ، سرد  دنناوت  یم  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  هلأسم  دشاب ؛

نز يزومآ  ملع  ترورض  - 2

روشک یگدنزاس  رد  تکراشم  - 1-2

مه نادرم  دـنک ؛ یمن  یقرف  مه  درم  نز و  تهج ، نیا  رد  .میرادـهگن  هداـمآ  ار  دوخ  ادـخ ، هار  رد  شـالت  تکرح و  يارب  دـیاب  اـم 
مه نادرم  دننک ؛ لیصحت  ار  شناد  ملع و  دیاب  مه  نانز  دننک ، لیـصحت  ار  شناد  ملع و  دیاب  مه  نادرم  دنفظوم ؛ مه  نانز  دنفظوم ،
هار رد  دـیاب  مه  ناـنز  دـننک ، شـالت  روـشک  یگدـنزاس  هار  رد  دـنناوت ، یم  هک  يا  هـطقن  ره  رد  دـنناوت و  یم  هـک  اـج  نآ  اـت  دـیاب 

(2) .دننک شالت  دنناوت ، یم  هک  اج  نآ  ات  وا -  یمالسا  تیبرت  ون و  لسن  یگدنزاس  صوصخ  هب  و  روشک -  یگدنزاس 

نز هب  تبسن  یناهج  رابکتسا  ساساو  هیاپ  یب  تاغیلبت  هب  تبسن  یهاگآودوخ  نأش  هب  ندش  فقاو  - 2-2

سرد ام  ناوج  نارتخد  دیراذگب  .دزادرپب  هیلاع  تالیـصحت  هب  مه  امـش  رتخد  دیراذگب  دـنک ، یم  هیلاع  تالیـصحت  امـش  رـسپ  رگا 
رابکتـسا تاغیلبت  هک  دنمهفب  ات  دننادب ، ار  دوخ  ردق  دنوش و  فقاو  ناشدوخ  نأش  هب  دـننک ، ادـیپ  یهاگآ  دـنزومایب ، ملع  دـنناوخب ،

(3) .دیمهف ار  اه  نیا  دوش  یم  داوس ، هیاس ي  رد  .تسا  چوپ  ساسا و  هیاپ و  یب  ردقچ  نز ، صوصخرد  یناهج 

ییارگ برغو  دیلقت  زا  زیهرپو  یبوخو  تقیقحو  قح  اب  نآ  قیبطتو  راتفر  لرتنک  يارب  لماع  - 3-2

ره اب  ار  نآ  دنک و  لرتنک  ار  دوخ  راتفر  دناوت  یم  دشاب ، هتشاد  تامولعم  هک  یسک 

ص:270

روشک 1368-10-26. رسارس  کشزپ  ناوناب  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
رهشوب 1370-10-11. مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب  - . 2
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، نارتخد .دشاب  زاب  نانز  ياربدیاب  تیلاّعف  ياه  هار  همه ي  یملع ، نادیمرد  نیاربانب ، .دهد  قیبطت  تسا ، بوخ  تقیقح و  ّقح و  هچ 
دنورب هسردم  هب  ناشیاه  هچب  رتخد  دنراذگب  هک  تسا  نیا  ناردام  ناردپ و  هب  نم  هیـصوت ي  .دنناوخب  سرد  مه  اهاتـسور  رد  یّتح 

، دـنزادرپب یهاگـشناد  هیلاع و  تالیـصحت  هب  ییادـتبا  لـحارم  ّیط  زا  سپ  دـنلیام  دـنراد و  دادعتـسا  اـه  نآ  رگا  .دـنزومایب  داوس  و 
(1) .دنوش تامولعم  ياراد  داوس و  اب  ياه  ناسنا  وزج  اه  نآ  ام  یمالسا  هعماج ي  رد  دیراذگب  .دینکن  تعنامم 

نارتخد لیصحت  هب  هعماج  يدنمزاین  - 4-2

نارتخد .تساطخ  هابتشا و  نیا ، .دننک  لیصحت  دیابن  نارتخد  هک  دننک  یم  لایخ  اه  یـضعب  .دننک  هیلاع  تالیـصحت  دنناوت  یم  نانز 
مه نارتخد  تالیـصحت  هب  هعماج ، .دننک  لیـصحت  دـنراد ، قوش  هقالع و  نآ  هب  تسا و  دـیفم  اه  نآ  يارب  هک  ییاه  هتـشر  رد  دـیاب 

(2) .تسا دنمزاین  نارسپ  تالیصحت  هب  هک  نانچ  مه  تسا ؛ دنمزاین 

نز يارب  لیصحت  طیحمو  يزومآ  ملع  تامازلا  - 3

یهلا ماکحاو  یهلا  دودح  ظفح  - 1-3

کی هتسیاش ي  ياهراک  ّنف و  ملع و  یمالسا ، دودح  ظفح  اب  نادرم ، شوداشود  نانز -  ینعی  ناریا -  ّتلم  زا  میظع  رـشق  نیا  رگا 
(3) .دوب دهاوخ  رت  شیب  تیقفوم  ًانیقی  دننکب ، لمع  دنریگب و  ارف  ار  ناملسم 

لیصحت طیحم  رد  يرکفو  یقالخا  تّینما  ندوب  اراد  - 2-3

رتخد و هچ  دشاب ؛ هتشاد  ّتینما  مدرم  نادنزرف  يارب  دیاب  هاگشناد  .رتخد  يارب  مه  رـسپ و  يارب  مه  دشاب ؛ ملاس  دیاب  لیـصحت  طیحم 
يارب هچ  نارتخد و  يارب  هچ  دشاب ؛ هتشاد  ّتینما  یقالخا  یسومان و  ظاحل  زا  دیاب  نابایخ  هچوک و  .رسپ  هچ 

ص:271

هیمورا 1375-06-28. ناوناب  عمجرد  تانایب  - . 1
.نامه - . 2

رهشوب 1370-10-11. مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب  - . 3
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، نما هاگشناد  رد  نما ، رازاب  هچوک و  رد  نما ، طیحم  رد  تقو  نآ  دوش ، لصاح  ّتینما  نیا  هک  یتروص  رد  .دنک  یمن  قرف  نارـسپ ؛
رتخد دـننک -  نیمأت  ار  نآ  دـیاب  ناردام  ناردـپ و  نالوؤسم و  و  تسا -  هدـش  نیمأت  يرکف  یقالخا و  ّتینما  هک  نما  ناتـسریبد  رد 

(1) .دننکب ار  ناشدوخ  تیلاّعف  دنناوت  یم  ناملسم  نز  ناملسم ، درم  ناملسم ، رسپ  ناملسم ،

نانز صوصخم  ییاه  هاگشناد  سیسأت  - 3-3

وجـشناد و ریدم و  داتـسا و  ینعی  دیایب ؛ دوجو  هب  نانز  صوصخم  یهاگـشناد  هللاءاش  نا  هک  تسه  نیا  تبحـص  همزمز و  هک  مدینش 
اب هک  روط  نیمه  نم  .تسا  یبوخ  رایـسب  رکف  نیا ، .یکـشزپ  ياه  هاگـشناد  رد  صوصخ  هب  دنـشاب ؛ نز  همه  مه  يرادا  رداک  یّتح 
یم ما -  هتـشادن  ار  راک  نیا  تصرف  نوچ  مشاب -  هدیـسر  ار  هّیـضق  بناوج  تسرد  هک  نیا  نودب  منک ، یم  هاگن  رودارود  رظن  کی 

.تسا بوخ  یلیخ  بساـنتم و  ًـالماک  اـم  هعماـج ي  رد  نز  تکرح  یـشزرا  یّلک و  ياـه  فدـه  نآ  اـب  راـک  نیا  ًـالامجا  هک  مینیب 
(2) .دیشاب دیؤم  قفوم و  هللاءاش  نا  هک  مراودیما 

لیصحت يارب  یمالسا  طیحم  داجیا  - 4-3

ار یمالسا  گنهرف  هّیحور و  دنشوکب  دیاب  داتسا  وجشناد و  ياه  مناخ  اه ، هاگشناد  طیحم  رد  .تسا  مهم  رایـسب  اه  هاگـشناد  طیحم 
نانز و ای  یمالسا  باجح  هب  تبسن  هک  دنتسه -  روشک  ياه  هاگشناد  رد  هدرکن  يادخ  رگا  یناسک -  هب  دیهدن  هزاجا  .دننک  جیورت 

دیاب هاگـشناد  طیحم  .دـننک  رـشتنم  ار  دـساف  راکفا  دـنناوتب  اه  نیا  هک  دـیهدن  هزاجا  .دـننک  یمارتحا  یب  ناملـسم  رتخد  نایوجـشناد 
يارب نیا ، .تساهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف ي  شیوگلا  هک  یناسنا  مالـسا ؛ زارط  ناسنا  دشر  يارب  یطیحم  دشاب ؛ یمالـسا  طیحم 

(3) .تسا مهم  هداعلا  قوف  روشک  هدنیآ ي 

ص:272

هیمورا 1375-06-28. ناوناب  عمج  رد  تانایب  - . 1
باجح هرگنک  نالوئـسم  صـصختم و  کشزپ  ناوناب  زا  یعمج  نانز ، یعامتجا  یگنهرف ، ياروش  ياضعا  اب  رادـید  رد  تانایب  - . 2

.1370-10-4 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  یمالسا 
نز 1371-9-25. زور  و  س )  ) ارهز ترضح  دالیم  هدنخرف  تبسانم  هب  ناوناب  زا  یهورگ  رادید  رد  تانایب  - . 3
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نز يزومآ  ملع  تارمث  - 4

نز يارب  تفرشیپو  یمالسا  يروهمج  ياربراختفا  هیام ي  - 1-4

جرادـم نیرتالاب  رد  ار  مولع  نیرتهب  اه  هاگـشناد  رد  ای  دنلیـصحت و  لوغـشم  ای  هک  یناوخـسرد  ِنمؤم  ِناملـسم  ِداوساـب  ياـه  مناـخ 
هن هدـنیآ ي  رد  هک  یناوج  نارتخد  هللادـمحب  زورما ، ...تسا  راختفا  هیام ي  یمالـسا  ماـظن  يارب  نیا  دـندایز و  دـننک ، یم  سیردـت 

ینعی نز  تفرشیپ  و  دنتسه ؛ یمالسا  ماظن  راختفا  اه  نیا  .دنرایـسب  دنـسر ، یم  یفـسلف  یهقف و  یملع ، یلاع  تاماقم  هب  رود  نادنچ 
(1) .نیا

ندش لاذتبا  راچد  رت  مک  - 2-4

زا سنج  کی  ناونع  هب  شیناسنا  تاطابترا  رد  یناسنا و  لئاسم  رد  اّما  دـشاب ، شناد  يالعا  ّدـح  رد  هک  دـینک  ضرف  ار  یمناخ  امش 
رت مک  لکـش ، کی  هب  دشاب ، دنمـشناد  هک  یمناخ  هتبلا  دراد ؟ یـشزرا  درف  نیا  دینک  یم  لایخ  امـش  دشاب ؛ لاذـتبا  راچد  سنج ، ود 
 - دناشک یم  لاذتبا  هب  اه  نیا  زا  رت  شیب  يردـق  ار  نانز  هک  تسا  نیمه  يداوس  یب  تافآ  زا  یکی  دوش -  یم  تالاذـتبا  نیا  راچد 

(2) .تسین يدودحم  دح  کی  لاذتبا ، ّدح  نکیل 

ایند نانز  هب  مالسا  یناهج  مایپ  نداد  ناشن  - 3-4

مایپ طقف  مه  مایپ  .دیهدب  ایند  هب  دینک و  لّجسم  قیقد و  ار  مایپ  نیا  .دیراد  یمایپ  ایند  يارب  اه  مناخ  امـش  هک  میوگب  مهاوخ  یم  نم 
ِنوگانوگ ياه  هتـشر  رد  هک  یناسک  صوصخ  هب  ناریا ، ياه  نز  .تسا  یلمع  ماـیپ  رت  شیب  هکلب  تسین ؛ یبتک  یهافـش و  یناـبز و 

نانز و هب  یتسیاب  دـننکب ، تکرح  دـنا  هتـسناوت  باجح  هلأسم ي  همه  زا  رت  مهم  یمالـسا و  ماکحا  مالـسا و  بوچراچ  رد  شناد و 
، ملع لیصحت  همزال ي  تسین و  يرابودنب  یب  يانعم  هب  ملع  هک  دننک  میهفت  ًالمع  ایند  نز  نایوجشناد  نارتخد و 

ص:273

.1373-07-20: ناراتسرپزا یهورگرادید  - . 1
هرگنک ي نالوئـسم  صـصختم و  کشزپ  ناوناـب  زا  یعمج  ناـنز ، یعاـمتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 2

.1370-10-4 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  یمالسا  باجح 
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مه ار  ملع  نیزاوم ، نیا  لماک  تیاعر  اـب  ناوت  یم  هکلب  تسین ؛ درم  نز و  ترـشاعم  دروم  رد  یقـالخا  نیزاوم  هب  تبـسن  يدـیق  یب 
(1) .دوشب هداد  ناشن  مالسا  یناهج  مایپ  زا  هنومن  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  امش  دوجو  دیسر و  ییالاب  ياهاج  هب  درک و  لیصحت 

بالقنا يارب  وربآ  بسک  ایند و  رد  میظع  تارثا  داجیا  يارب  لماع  - 4-4

؛ دـنوش تیبرت  نارهاوخ  هیملع ي  ياه  هزوح  رد  فوسلیف  هیقف و  رگـشهوژپ ، ملاع ، نارازه  .تسا  یکرابم  میظع و  هدـیدپ ي  یلیخ 
هاگن هچ  تسا ، يدـب  هاگن  هچ  نز  سنج  نز و  هدـیدپ ي  هب  تبـسن  يّدام  يایند  هاـگن  دـینیبب  .دوب  دـهاوخ  یمیظع  تکرح  هچ  نیا 

نادنمشناد روضح  لثم  فلتخم -  ياه  هصرع  رد  نز  یمالسا  نادنمـشناد  روضح  .تسا  يا  هنافرحنم  هاگن  هچ  تسا ، يزیمآریقحت 
.تسوربآ بالقنا  يارب  دراذگیم ؛ ایند  رد  ار  یمیظع  رایسب  تارثا  دنتسه -  عّرشتم  نّیدتم و  هک  نز  یهاگـشناد  هدیمهف ي  هنازرف و 

نکمم تسین -  ندـش  فوسلیف  ای  ندـش  دـهتجم  اهنت  ناوناب ، ندـناوخ  سرد  ییاهن  فدـه  هتبلا  .دـنناوخب  سرد  بوخ  دـیاب  ناوناب 
فراعم اب  ییانشآ  هن -  مه  يا  هدع  دنشاب ، هتشاد  ار  شتقو  دنشاب ، هتـشاد  ار  شدادعتـسا  دنـشاب ، هتـشاد  ار  شا  هقالع  يا  هّدع  تسا 

(2) .دریگب رارق  هدافتسا  دروم  نارگید  يارب  اه و  نآ  دوخ  يارب  دناوت  یم  هک  تسا  ینآرق  یمالسا و 

اه یگدنام  بقع  ناربج  - 5-4

نآ اه  یگدنام  بقع  نیا  زا  دارم  هتبلا  دنک .  ناربج  دنراد  ام  هعماج  رد  هک  ار  ییاه  یگدنام  بقع  ات  دـنک  کمک  نز  هب  دـیاب  درم 
.تسا تالیـصحت  دارم  .تسا  تفرعم  دارم  هکلب  .دوش  یم  حرطم  اـم  هعماـج  رد  اـه  یگنرف  زا  دـیلقت  هب  زورما  هک  تسین  ییاـه  زیچ 

شرـسمه هب  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  دـناوتب  درم  هچره  هک  تساـه  نیا  دارم  .تسا  نز  رد  رکف  لـّمأت و  هشیدـنا و  حور  ندـش  ادـیپ  دارم 
یگدـنز عضو  ياضتقا  ّدـح  رد  دـشاب ، میهـس  یعامتجا  ياه  تیلاّعف  رد  ای  دـهدب  ماجنا  يراـک  دـهاوخ  یم  نز  رگا  .دـنک  کـمک 

(3) .دوشن وا  عنام  یگداوناخ 
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نز يزومآ  ملع  ياه  تّیولوا  - 5

یناسناو ینید  فراعم  اب  ییانشآ  - 1-5

هزاجا دـیاب  .تسین  هنوگ  نآ  یمالـسا  نارود  رد  هللادـمحب  زورما  دوب ، یملاسان  ياه  طیحم  یلیـصحت ، ياـه  طـیحم  زور  کـی  رگا 
ناشزغمو نهذو  دنوش  انـشآ  یناسنا  فراعم  اب  ینید و  فراعم  اب  دنناوخب ، باتک  دـننک ، هعلاطم  دـنناوخب ، سرد  نارتخد  هکدـنهدب 

(1) .دریگ ماجنا  دیاب  هک  تسا  یمزال  رایسب  ِراک  نیا ، .دنک  ادیپ  تردق  تّوق و 

یکشزپ هتشر ي  رد  صّصخت  ملع و  بسک  - 2-5

یناسک هک  تسا  نیا  هلأسم  دشاب ؛ هتـشاد  يدمآردُرپ  لغـش  دسرب و  ییاج  هب  دهاوخب  یـسک  هک  تسین  زایتما  کی  طقف  ملع  بسک 
هتـشر ي رد  صّـصخت  ملع و  بسک  .دـننک  ادـیپ  ار  اه  صّـصخت  دـنناوخب و  سرد  هک  تسا  بجاو  دـنناوخب ، سرد  دـنناوت  یم  هک 
اه مناخ  نایم  رد  راک  هنیمز ي  نوچ  دشاب ؛ یم  رتبجاو  اه  نز  يارب  اّما  تسا ؛ بجاو  اهدرم  يارب  اه -  هتشر  هّیقب ي  لثم  یکـشزپ - 

هدش لح  هلأسم ي  کی  هلأسم  نیا  مالسا ، رظن  زا  نیاربانب  .میراد  رت  مک  نز  کشزپ  ام  هعماج ، رد  نانز  دادعت  تبسن  هب  .تسا  رتمک 
(2) .دورب شیپ  دیاب  ام  هعماج ي  تسا و 
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نانز اب  یلیمحت  گنجو  یمالسا  بالقنا  لماعت  موس : لصف 

یلیمحت گنجو  بالقنا  رد  نانز  ریثأت  - 1-3-4

بالقنا لحارم  همه ي  رد  يزوریپ  لماوع  زا  یکی  نانز  تیامحو  ینابیتشپ  - 1-1-3-4

دـننک و لّمحت  ار  نیگنـس  ياهراب  دنتـسناوت  دوب و  يوق  دـنمورین و  هدـنز و  يروضح  بالقنا ، لحارم  همه ي  رد  اـه  مناـخ  روضح 
ینابیتشپ و رگا  ًانیقی  .تسا  هدوب  بایمک  ردان و  ام ، ياه  نز  دننام  مالسا ، خیرات  لوط  رد  .دننارذگب  رس  زا  ار  گرزب  ياه  تبیـصم 

.دمآ یمن  تسد  هب  اه  يزوریپ  نیا  بالقنا ، لحارم  همه ي  رد  نآ  زا  شیپ  گنج و  نارود  رد  دوب ، یمن  نامروشک  ناوناب  تیامح 
دوخ زا  تابث  تماقتـسا و  نآ  زا  لبق  گنج و  نارود  رد  اه  نآ  ناگدـنامزاب  ریاس  ادهـش و  نارهاوخ  نارـسمه و  ناردام و  ردـق  هچ 

(1) .مینیب یم  مک  مالسا  خیرات  رد  ار  نآ  هنومن ي  اریز  دوش ؛ یم  ناسنا  بّجعت  بجوم  یهاگ  هک  دنداد  ناشن 

بالقنا مّدقم  طخ  زابرس  - 2-1-3-4

نیا دندوبن و  راگزاس  بالقنا  اب  اه  نز  رگا  .دش  بالقنا  مّدقم  طخ  زابرـس  ام ، روشک  رد  نز  هک  میدوب  دهاش  بالقنا  نایرج  رد  ام 
رواب نآ  هب  دنتفریذپ و  یمن  ار  بالقنا 
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رد ًامیقتـسم  نویبالقنا  هورگ  زا  یمین  دندوبن ، اه  نآ  رگا  ...مراد  داقتعا  انعم  نیا  هب  نم  .دش  یمن  عقاو  بالقنا  نیا  ًانئمطم  دنتـشادن ،
(1) .دندوبن نادیم 

گنجو بالقنا  رد  هتسجرب  لّوا و  شقن  ياراد  نانز  - 3-1-3-4

یمن نوریب  اه  هناخ  زا  بالقنا ، فوفـص  هب  نتـسویپ  يارب  ناـناوج  دـش ؛ یمن  زوریپ  بـالقنا  دـندوب ، هتـسویپن  بـالقنا  هب  ناـنز  رگا 
روط نیا  نادرم  دنتشادن ، بالقنا  ورگ  رد  لد  نانز  رگا  .دندرک  یمن  قیوشت  ار  اه  نآ  لقاّدح  ای  دنتشاذگ ، یمن  ناشناردام  دندمآ ؛
کی میقتـسمریغ ، روط  هب  مه  و  میقتـسم ، روط  هب  مه  بالقنا ، رد  نز  شقن  .دـندرک  یمن  یناشف  ناـج  بـالقنا  فوفـص  رد  هندازآ 

(2) .دوب روط  نیمه  مه  گنجرد  تسا ؛ لّوا  شقن  ًاعومجمو  هتسجرب  شقن 

گنجو بالقنا  ياشگ  لکشم  نانز ، روضح  - 4-1-3-4

زوریپ ًالصا  ای  دش ؛ یمن  زوریپ  لکـش  نیا  هب  بالقنا  نیا  دایز  لامتحا  هب  دوب ، یمن  ناریا  ّتلم  یبالقنا  تضهن  رد  نانز  روضح  رگا 
روط نیمه  مه  گنجرد  .دوب  اشگ  لکـشم  نانز  روضح  نیاربانب ، .دـمآ  یم  دـیدپ  نآ  هار  رـس  رد  یگرزب  تالکـشم  اـی  دـش ، یمن 

(3) .دوب

دش یمن  زوریپ  بالقنا  دندوبن  رضاح  نانز  رگا  - 5-1-3-4

ولج دوب ، هنانز  هعماج ي  رد  مالسا  زا  هک  یعیبط  تشادرب  نامه  اب  نانز  دیسر و  یمالسا  بالقنا  هلحرم ي  هب  یمالسا  تضهن  یتقو 
.دش یمن  زوریپ  مه  بالقنا  دندرک ، یمن  يراکمه  تضهن  نیا  رد  نانز  رگا  هک : دندومرف -  مه  تسرد  و  دندومرف -  ماما  دـنداتفا ؛

رد نانز  هوکـشاب  میظع و  روضح  نآ  دـندرک -  یمن  ادـیپ  روضح  میظع  ياه  ییامیپهار  رد  اه و  نابایخ  لخاد  رد  اه  نز  رگا  ًاـنیقی 
(4) .دش یمن  زوریپ  بالقنا  بالقنا -  نارود 
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نز یعقاو  شزرا  تیاعر  طرش  هب  هدنیآ  نارودردو  یلیمحت  گنجو  بالقنا  رد  هدننک  نییعت  شقن  ياراد  - 6-1-3-4

نا ناش  شقن  مه  هدـنیآ  نارود  رد  دوب ؛ هدـننک  نییعت  شقن  کی  گنج ، رد  دوب ؛ هدـننک  نییعت  شقن  کی  بالقنا ، رد  ناـنز  شقن 
نیمضت هدننک و  نیمأت  هک  تساه  نیا  .مینک  تیاعر  نز  رد  ار  یشزرا  تاهج  نیا  ام  هک  یطرش  هب  دوب ؛ دهاوخ  هدننک  نییعت  هللاءاش 

(1) .دنک دییأت  ار  اهامش  دنوادخ  هک  میراودیما  .تسا  هدنیآ  نیا  هدننک ي 

تضهن هماداو ي  یهد  لکش  لماوع  زا  فلتخم  ياه  نادیم  رد  نانز  یعامتجا  روضح  - 7-1-3-4

روضح نانز ، فطاوع  نانز ، يرادافو  بالقنا ، لوط  رد  رگا  .دـندرک  اـفیا  ار  لّوا  هجرد ي  ياـه  شقن  ناـنز  مه  گـنج  نادـیم  رد 
هنوگ نیا  تسناوت  یمن  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  ًانیقی  دوب ، یمن  اه  تاباختنا  رد  اه و  ییامیپهار  رد  فلتخم ، ياه  نادیم  رد  نانز 

(2) .تسا یمالسا  ماظن  رظن  نیا  تسا ، مالسا  رظن  نیا  .دبای  همادا  دنک و  ادیپ  لکش 

نمشد یناور  تایلمع  ربارب  رد  یگداتسیا  - 8-1-3-4

زا یناور ، تردق  ِنداد  ناشن  نادیم  رد  دـندرک و  ادـیپ  روضح  يزاسزاب  نادـیم  رد  دـندرک ؛ ادـیپ  روضح  گنج  نادـیم  رد  ام  نانز 
(3) .دندوب ام  روشک  ناوناب  دنداتسیا ، نانمشد  ِنوگانوگ  تاغیلبت  ّوج  رد  هک  یناسک  نیرتهب  .دندرک  تیلاّعف  رت  شیب  همه 

بالقنا يزوریپ  تامدقم  رد  نانز  ریثأتو  تکرش  - 9-1-3-4

شقن دـندرک و  ادـیپ  روضح  یـسایس  هزرابم ي  میظع  ياه  نادـیم  رد  نانز  هک  بالقنا  يزوریپ  تامّدـقم  ماـگنه  هب  اـم ، روشک  رد 
(4) .دندناسر تابثا  هب  ار  ناشدوخ 
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هرگنک ي نالوئـسم  صـصختم و  کشزپ  ناوناـب  زا  یعمج  ناـنز ، یعاـمتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 1
.1370-10-4 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  یمالسا  باجح 

ناوناب 1379-06-30. زا  يریثک  هورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2
.1373-07-20: ناراتسرپزا یهورگرادید  رد  تانایب  - . 3

.1375-06-28 هیمورا ناوناب  عمج  رد  تانایب  - . 4
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بالقنارد نادرم  تکرح  هناوتشپ ي  - 10-1-3-4

زا يرایسب  دیاش  دوبن ، اه  نز  يوق  نامیا  تاساسحا و  رگا  .دندوب  اهدرم  تکرح  هناوتـشپ ي  بالقنا ، تدم  لوط  رد  ام  روشک  نانز 
نامه مهزورما  .دنـشاب  هتـشاد  روضح  نوگانوگ  تازرابم  تخـس  ياه  نادـیم  رد  هک  دـندرک  یمن  ادـیپ  ار  تردـق  نیا  ام  ياهدرم 

(1) .تساه مناخ  شود  رب  تیلوؤسم 

یلیمحت گنجرد  نادرم  روضح  يارب  هزیگنا  داجیا  - 11-1-3-4

ار گنج  هسامح ي  اه  نز  رگا  .دوبن  رتمک  دوبن ، رت  شیب  اهدرم  زا  رگا  اه  مناخ  شقن  هک  میدرک  هدـهاشم  بالقنا  گـنج و  رد  اـم 
گنج نادیم  هب  نتفر  هزیگنا ي  هدارا و  اهدرم  دـندرک ، یمن  یّقلت  شزرا  کی  ناونع  هب  اه  هناخ  نایم  رد  ار  گنج  دندورـس و  یمن 

زا یکی  .دـنک  یم  هناور  ههبج  تمـس  هب  ار  یجیـسب  میظع  لیخ  ات  دـهد  یم  مه  تسد  هب  تسد  لـماع  اـه  هد  .دـندرک  یمن  ادـیپ  ار 
(2) .تساه نز  اهرسمه و  اهردام و  هّیحور ي  اه ، لماع  نیا  ِنیرتمهم 

یبالقنا تازرابم  هصرع  رد  روضح  يارب  هداوناخ  ياضعارب  دایز  یگنهرف  ریثأت  - 12-1-3-4

یگنهرف ریثأت  ياراد  هناخ  طیحم  رد  نز  هک  هناخ -  طیحم  ناردارب و  نارهوش و  نادنزرف و  يور  میقتسمریغ  روط  هب  یبالقنا ] نانز  ]
یعقاو يانعم  هب  ار  هزرابم  دنکـشب و  ار  نمـشد  تارقف  نوتـس  تسناوت  هک  دوب  اه  نآ  روضح  نیا  .دنتـشاذگ  یم  رثا  تسا -  يدایز 

(3) .دربب شیپ  هملک 

بالقنا دصاقم  تفرشیپو  بالقنا  يزوریپ  يارب  نانز  یگداتسیاوربص  - 13-1-3-4

رد .ما  هتشاد  يدایز  تساخربو  تسشن  رادید و  ادهش  مّظعم  ياه  هداوناخ  اب  نم 

ص:280

روشک 1368-4-15. فلتخم  ياهرهش  ناوناب  زا  يریثک  هورگ  تعیب  مسارم  رد  تانایب  - . 1
روشک ینامرد  یلاع و  شزومآ  زکارم  نانکراک  ناراتـسرپ و  ناکـشزپ ، زا  یعمج  مدرم و  فلتخم  راشقا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 2

.1368-9-15
روشک 1368-10-26. رسارس  کشزپ  ناوناب  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 3
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زا دیهـش  ردام  هّیحور ي  اه ، هداوناخ  بلغا  رد  .دـشابن  رتالاب  ردـپ  هّیحور ي  زا  ردام  هّیحور ي  هک  تسا  يدیهـش  هداوناخ ي  رتمک 
ینانز دهد ؛ یم  ناشن  بالقنا  نیا  رد  ار  نمؤم  نانز  شقن  نیا ، .تسا  هداعلا  قوف  زیچ  کی  نیا ، .تسا  رتالاب  دیهـش  ردـپ  هّیحور ي 

دوخ یمالسا  یهلا و  ياه  نامرآ  فادها و  يارب  ار  زیچ  همه  دنداتسیا و  بالقنا  دصاقم  تفرشیپ  يارب  بالقنا و  يزوریپ  يارب  هک 
(1) .دندرک ادف 

گنج يزوریپ  رد  رثؤم  لماع  نانز  ینیب  نشور  تفرعم و  یگداتسیا ، ربص ،  نامیا ،  - 14-1-3-4

اب ما  هتـشاد  راختفا  نم  هک  نادیهـش -  نارـسمه  نادیهـش و  ناردام  دیهـش و  هس  یمارگ  رداـم  نیمه  لاـثما  رگا  یلیمحت  گـنج  رد 
، دوخ ربص  دوخ ، نامیا  منک -  هدـهاشم  ار  اه  نآ  تایـصوصخ  منک و  وگتفگ  تساخرب و  تسـشن و  کیدزن  زا  اه  نیا  رفن  اـهرازه 
، دنداد یمن  ناشن  ار  نادرم  ناناوج و  ياه  يراکادـف  گنج و  تاعیاض  لابق  رد  دوخ  ینیب  نشور  دوخ و  تفرعم  دوخ ، یگداتـسیا 

اهدرم لد  رد  تداهـش  ادخ و  هار  رد  داهج  قوش  دنداد ، یم  ناشن  يربص  یب  ادهـش  نارـسمه  ناردام و  رگا  .دش  یمن  زوریپ  گنج 
(2) .داد یمن  توارط  هعماج  هب  هنوگ  نیا  دیشوج ؛ یمن  هنوگ  نیا  دیکشخ ؛ یم 

هداوناخ ياضعا  ندروآ  هزرابم  نادیم  هب  رد  نز  هتسجرب ي  شقن  - 15-1-3-4

رد ناـنز  روضح  ینعی  .دوب  رت  شیب  نادرم  صوصخم  تاـعامتجا  زا  داـیز  لاـمتحا  هب  بـالقنا ، يزوریپ  رد  ناـنز  تاـعامتجا  شقن 
تاعامتجا و رد  ای  تازراـبم  رد  دـمآ  یم  شدوخ  دوب و  رفن  کـی  درم  .تشاد  هناگدـنچ  شقن  کـی  یـسایس ، یمومع و  تازراـبم 
رد دـش ، یم  نادـیم  دراو  تسناد و  یم  میهـس  هزرابم  رد  ار  دوخ  هناخ ، ِنز  یتقو  اّما  سب ! نیمه و  .درک  یم  تکرـش  اه  ییامیپهار 

هزرابم ِنادیم  رد  ار  يا  هداوناخ  دروآ و  یم  هنحص  هب  دنتسه ، نادنزرف  نز و  درم و  نآ ، رد  هک  ار  يا  هناخ  عقاو 

ص:281

راتسرپ 1370-8-22. زور  و  س )  ) بنیز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  ناراتسرپ  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
ناوناب 1379-06-30. زا  يریثک  هورگ  اب  رادیدرد  تانایب  - . 2
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گنج دـندرک ، یمن  ربص  نارـسمه -  نارداـم و  ادهـش -  ياـه  هداوناـخ  رگا  ینعی  .دوب  روط  نیمه  زین  گـنج  رد  .درک  یم  رـضاح 
(1) .دوب هتسجرب  رایسب  نانز ، شقن  عطقم ، نآ  رد  دش  یم  یگرزب  رایسب  تالکشم  راچد 

اه نآ  یحور  ینابیتشپو  تیوقتو  زرابم  نادرم  ندرک  جیسبرد  نانز  یساسا  شقن  - 16-1-3-4

ار هزرابم  اه  نآ  هک  دنتشاذگن  اه  نآ  ِنانز  یلو  دندوب ، هزرابم  نادیم  رد  اه  یلیخ  ناریا ، رد  توغاط  میژر  ّدض  تازرابم  نارود  رد 
، سکع هب  مه  اه  یلیخ  .دنتـشادن  مه  تشذـگ  دـننک ؛ لّمحت  ار  هزرابم  ياه  یتخـس  دنتـشادن  تقاط  هک  نیا  رطاخ  هب  دـنهد ؛ همادا 

ینابیتشپ تیوقت و  اه  نآ  يارب  دـندرک و  یم  کـمک  ار  اـه  نآ  دـندرک ، یم  قیوشت  هزراـبم  هار  رد  یگداتـسیا  هب  ار  دوخ  نارهوش 
جیـسب و رد  نانز  دوب ، هدـش  رپ  مدرم  تاعامتجا  زا  اه  هچوک  اـه و  ناـبایخ  هک  يزور  نآ  لاس 56 و 57 ، رد  .دـندیرفآ  یم  یحور 

(2) .دنتشاد یتایح  شقن  تارهاظت ، هزرابم و  ياه  نادیم  هب  ناشدوخ  نادنزرف  نارهوش و  نداتسرف 

یلیمحت گنجو  بالقنا  نارود  رد  نادنزرفو  نارسمه  يارب  تمواقمو  تعاجش  هّیحور ي  داجیا  - 17-1-3-4

لیدـبت نیملـسم  مالـسا و  هار  رد  عاجـش  زاـبناج و  نازابرـس  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  یلیمحت ، گـنج  رد  بـالقنا و  نارود  رد  نارداـم 
...دنتخاس لّدبم  مکحتسم  مواقم و  ياه  ناسنا  هب  ار  دوخ  نارهوش  یلیمحت ، گنج  نارود  بالقنا و  نارود  رد  نارـسمه  و  دندرک ،

رد هچ  ههبج ، رد  هچ  ههبج ، تشپ  رد  هچ  گنج -  نارود  رد  بالقنا ، نارود  رد  ناریا ، روبـص  مواقم و  هاگآ و  عاجـش و  نانز  هتبلا 
(3) .دنتشاد لاّعف  يروضح  اه ، نادیم  همه ي  رد  اّلک  و  اه -  هناخ  لخاد 
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نانز كاپ  نماد  هتفای ي  شرورپ  ادهش ، - 18-1-3-4

هتفای ي شرورپ  دندیـسر ، تداهـش  هب  يداصتقا  یعامتجا و  نادـسفم  رارـشا و  اب  هزرابم  رد  ای  گنج  ههبج ي  رد  هک  یناـناوج  نیا 
(1) .دنکاپ ياه  نماد  نیمه 

هزرابمو گنج  ياهنادیم  هب  نازیزع  نداتسرف  - 19-1-3-4

دوخ رد  مه  .دـندرک  ءافیا  بالقنا  نیا  رد  ار  اه  شقن  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  نانز  بالقنا ، لّوا  زا  .تسا  یبنیز  بالقنا  ام  بـالقنا 
شقن زا  نارــسمه ، شقن  نارداـم ، شقن  سدـقم ، عاـفد  لاـس  تـشه  گرزب  رایــسب  هثداـح ي  رد  مـه  بـالقنا ، گرزب  هثداـح ي 

، ار شدوخ  زیزع  ار ، شدوخ  ناوج  هک  يرداـم  .دوبن  رتمک  ًاـنیقی  دوبن ، رت  بلط  لّـمحت  رت و  كاـندرد  رت و  نیگنـس  رگا  نادـهاجم 
، هدـناسر رمث  هب  ار  وا  هناردام  ّتبحم  نآ  اب  هداد ، شرورپ  رت -  شیب  رت ، مک  لاـس -  تسیب  لاـس ، هدـجه  ار  شدوخ  لـگ  هتـسد ي 

نیا دوخ  نتفر  اجک ، نیا  .هن  ای  تشگ  دـهاوخرب  مه  وا  دـسج  یّتح  تسین  مولعم  هک  دتـسرف ، یم  گنج  نادـیم  فرط  هب  ار  وا  الاح 
.دور یم  دـنک و  یم  تکرح  يرگیبالقنا ، هّیحور ي  نامیا و  اب  هارمه  یناوج ، ناجیه  روش و  اب  ناوج ، نیا  بوخ ، هک  اجک ؟ ناوج 

دنک یم  راختفا  دننادرگ ، یمرب  ار  وا  دـسج  هک  مه  دـعب  .تسین  رت  کچوک  دـشابن ، رت  گرزب  رگا  ناوج  نآ  راک  زا  ردام ، نیا  ِراک 
(2) .دوب ام  بالقنا  رد  نوگ  بنیز  تکرح  هنانز ، تکرح  نیا ، تسا ؟ یمک  زیچ  اه  نیا  .هدش  دیهش  نم  هچب ي  هک 

نارهوش ندرک  یتشهب  - 20-1-3-4

يراکمه ربص و  اب  ار  دوخ  نارهوش  اه  نز  زا  یلیخ  بالقنا ، ياـه  لاـس  نینچ  مه  تازراـبم و  ياـه  لاـس  راوشد  رایـسب  نارود  رد 
راچد دـندیزرل و  اه  هناخ  رد  اه  نز  نیا  .دـندش  لّمحتم  ار  تارطخ  نوگانوگ و  ياه  ههبج  رد  دـنتفر  اهدرم  .دـندرک  یتشهب  ناـش 
دندرک یتشهب  ار  دوخ  نارهوش  اه  نیا  .دندرک  مه  قیوشت  ار  دوخ  نارهوش  دندرکن ، زاب  هوکش  هب  نابز  اّما  .دنتشگ  تبرغ  ییاهنت و 

ناشیاهرهوش هک  دننک  لمع  يروط  دنتسناوت  یم  ّالا  و 
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یب .دندرکن  یلو  دننک  لمع  يروط  نیا  دنتـسناوت  یم  .دنوش  نامیـشپ  هزرابم  همادا  زا  هزرابم ، نادیم  رد  دورو  زا  ههبج و  هب  نتفر  زا 
يریگتـسد و اه ، نآ  يراـکمه  اـه ، نآ  تیادـه  دـندرک ، یتشهب  ار  ناـش  نارـسمه  هک  دـندوب  مه  ینارهوش  .دـندادن  ناـشن  يربص 

(1) .دننک تکرح  ادخ  هار  رد  دنناوتب  اه  نز  نیا  هک  دش  بجوم  اه  نآ  کمک 

نانز رب  یلیمحت  گنجو  بالقناریثأت  - 2-3-4

الاو هتسجرب و  نز  زا  ینیون  زارط  هدننیرفآو ي  نز  هرابرددیدج ي  هاگرظن  هدنهد  هئارا  بالقنا  - 1-2-3-4

زارط دـنک و  هیارا  وا  ياه  شزرا  نز و  باب  رد  يدـیدج  هاگرظن  هک  تسا  هتـشگ  رداـق  بـالقنا  تکرب  هب  زورما  ناریا  ّتلم  يراـب ،
عاـنتما و يوهاـیه  مغر  یلع  .تسا  دـیلقت  لـباق  راگدـنام و  یتـکرح  گرزب و  یقیفوت  نیا ، .دـنیرفایب  ـالاو  هتـسجرب و  ِنز  زا  ینیون 

(2) .درک هدهاشم  ناوت  یم  ایند  رد  ار  تکرح  نیا  ذوفن  ریثأت و  هناشن ي  برغ ، تاعوبطم  لفاحم و  يوس  زا  تمواقم 

باجحو فافع  ظفح  نیع  رد  نانز  هب  بالقنا  مچرپ  ندرپسو  یسایس  ياه  تیلاّعف  زکرم  رد  نز  نتفرگرارق  - 2-2-3-4

نانز تسد  هب  ار  بالقنا  مچرپ  دـنداد و  رارق  یـسایس  ياه  تیلاّعف  زکرم  رد  ار  نز  روشک ، نیا  رد  دـمآ و  ماما  بـالقنا و  مالـسا و 
یسک .دنک  ظفح  ار  دوخ  ياوقت  نید و  فافع و  یمالسا و  تناتم  راقو و  باجح و  تسناوت  لاح  نامه  رد  نز  هک  یلاح  رد  درپس ؛

(3) .درادن ناملسم  یناریا و  نز  ندرگ  رب  رت  گرزب  نیا  زا  یّقح 

فافعو نید  ظفح  اب  یملع  جرادم  ندرک  یط  ملع و  نادیمرد  نانز  دورو  - 3-2-3-4

ار یملع  جرادـم  دوشب و  دراو  ملع  نادـیم  رد  دـناوت  یم  یناریا  نز  زورما ، .داتفا  یبوخ  رایـسب  هار  رد  یناریا  نز  بالقنا ، تکرب  هب 
فافع و نید و  هک  یلاح  رد  دنک ؛ یط 
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هخروم ي 1379-12-23. دقع  هبطخ ي  - . 1
.1368-8-3 هرس ) سّدق   ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  نز  تیصخش  یسررب  رانمیس  هب  مایپ  - . 2
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نایوجشناد ردق  هچ  امش ، عمج  نیمه  نیب  رد  نالا  .دشاب  هدرک  ظفح  مه  ار  ناملسم  نز  تمرح  تیصخش و  تناتم و  راقو و  اوقت و 
هک نیا  نودب  دوشب ؛ دراو  ینید  ياه  یهاگآ  مولع و  نادیم  رد  دـناوت  یم  نز  نینچ  مه  دـنراد ؟ دوجو  نز  نادنمـشناد  دـیتاسا و  و 

مولع دیتاسا  ناسّردم و  نایوجـشناد و  بالط و  زا  يریثک  هّدع ي  امـش ، عمج  نیمه  نیب  رد  نالا  .دـشاب  شهار  رـس  رب  یعنام  چـیه 
.دننک (1) یم  لیصحت  ینید  شنیب  یمالسا و  هقف  نادیم  رد  هک  دنتسه  ینید 

یعامتجا تّیصخش  یهاگآدوخ و  ساسحا  دوجو  - 4-2-3-4

.تسا بالقنا  تکرب  هب  نیا ، تشاد ؟ دوجو  هعماج  زا  یعیـسو  حطـس  نینچ  رد  مه  نآ  ام ، نانز  نیب  رد  یـساسحا  نینچ  یناـمز  هچ 
تسج اب  نانز  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  نادرم  رد  هک  یعامتجا  تیـصخش  ساسحا  یهاگآدوخ و  تلاح  نامه 
نوؤش لغاشم و  هبنج ي  نآ  نینچ  مه  .تسه  ییـالاب  یلیخ  نازیم  هب  ـالاح  یلو  هدوبن ؛ چـیه  ًـالبق  .تسا  هدـمآ  دوجو  هب  يرت  شیب 

(2)  . تسا هدش  هّجوت  نآ  هب  هک  تسا  ییاه  زیچ  هلمج  زا  نتسناد ، ار  ندوب  رسمه  ردام و  ردق  هنانز و  صاخ 

روشک یگدنزاسو  تسایس  داهج ، هنحص ي  رد  نانز  يراذگریثأتو  روضحو  مالسا  دنمشزرا  ياه  ییامنهارو  حیحص  تالّمأت  - 5-2-3-4

ًاتقیقح ینعی  دوـب ؛ هدـش  لزلزتـم  هداوناـخ  ناـینب  ییاـپورا ، ياـه  گـنهرف  دورو  رطاـخ  هب  بـالقنا ، زا  لـبق  ههد ي  هس  ود ، نـیا  رد 
رـسمه و تسه ، هداوناخ  یتقو  .تشادـن  رگید  دراد ، ام  یتّنـس  گنهرف  مالـسا و  رد  هک  ار  یتمظع  شزرا و  تلاصا و  نآ  هداوناخ ،

 - نز ینعی  هداوناخ -  لصا  یتقو  رطاخ ، نیمه  هب  .دراد  یعیفر  یساسا و  رایسب  ياج  هعومجم ، نیا  رد  نز  .تسا  یلـصا  وضع  ردام 
اه نآ  يور  دیاب  ًاعقاو  هک  تسا  ییاه  ثحب  اه  نیا  .درادـن  رارق  شدوخ  ياج  رد  يزیچ  چـیه  اج  نآ  رد  تسا ، لزلزتم  لاؤس و  ریز 

ياه ییامنهار  هچ  حیحص و  تالّمأت  هچ  مالسا.دوشب ، قیقدت  لّمأت و  یلیخ 

ص:285

مق 1368-10-26. ناهفصا ، زیربت ، نارهت ، ياهرهش  ناوناب  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
نانز 1369-10-16. یعامتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2

یقیقح تیوه  یبایزاب  www.Ghaemiyeh.comنز و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 344زکرم  هحفص 313 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_285_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_285_2
http://www.ghaemiyeh.com


، داهج هنحـص ي  رد  ار  اه  نآ  درک و  اطعا  ام  هعماج ي  نانز  هب  بالقنا  هک  تسا  يزیچ  نیا  .دراد  لئاسم  نیا  دروم  رد  يدنمـشزرا 
زج تسا و  یّمهم  یلیخ  زیچ  نیا ، .دومن  دراو  تسا -  بالقنا  یگدنزاس  نامه  هک  روشک -  یـساسا  یگدنزاس  رد  ریثأت  تسایس و 

(1) .تسین هسیاقم  لباق  رگید  تقو  چیه  اب  مالسا ، ردص  اب 

نانز فعاضم  تفرشیپ  دشر و  - 6-2-3-4

تشذگ و ًاعقاو  هک  منیب  یم  مدـید و  ار  ینانز  اه و  هداوناخ  نم  .درک  ام  روشک  نانز  هعماج ي  هب  یمیظع  کمک  بالقنا  هللادـمحب 
يدایز ًاتبـسن  تساخربو  تسـشن  ادهـش  هداوناخ ي  اب  نم  .تسا  رت  شیب  نادرم  زا  ثداوح ، لباقم  رد  اه  نآ  یلداـیرد  يراکادـف و 

رتهب هّیحور ي  مهم ، هثداح ي  نیا  لّمحت  يارب  دیهش ، ردام  ًابلاغ  ادهش ، ياه  هداوناخ  نایم  رد  هک  ما  هتفگ  ار  هتکن  نیا  ررکم  .مراد 
رت شیب  ًاـبیرقت  دراوم  هنوگ  نیا  اـّما  تسه ؛ مه  سکع  دراوم  هتبلا  .دراد  دیهـش  ردـپ  هب  تبـسن  يرت  شیب  تیفرظ  رتهب و  تشادرب  و 

(2) .دندرک دشر  دندمآ و  شیپ  یلیخ  یلیخ  اه  مناخ  بالقنا ، میظع  هثداح ي  نیا  رثا  رب  .ما  هدید  رت  شیب  ار  نآ  نم  تسا و 

یسایس دشر  یهاگآ و  زا  نانز  ندش  رادروخرب  - 7-2-3-4

یـسایس یهاگآ  زاو  دـشاب  داوس  اب  یتقو  نز ، .درک  رادروخرب  یـسایس  دـشر  یهاگآ و  زا  هعماج  رد  ار  ام  ناـنز  گـنج ، بـالقنا و 
يارب بالقنا  رد  هک  دوب  ییاه  تمینغ  اه  نیا  .دنک  لامیاپ  ار  شّقحو  دیوگب  روز  وا  هب  یناسآ  هب  دناوت  یمن  یسک  دوش ، رادروخرب 

(3) .دمآ شیپ  نانز 

نارگید هب  ناملسم  نز  یحور  تمظع  نداد  ناشنو  دوخ  یقیقح  تّیصخش  نتفای  - 8-2-3-4

ادیپ يدایز  دودح  ات  ار  ناشدوخ  یقیقح  تیـصخش  دنتـسناوت  ناریا  یمالـسا  روشک  نانز  یهلا  لضف  هب  قح ، تلود  هماقا ي  زا  دعب 
ینوگانوگ ياه  نادیم  رد  دننک ،
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زیزع و نارداـم  دیهـش و  رداـم  نیا  عضو  رد  ار  شا  هنومن  امـش  هک  دـنهد ، ناـشن  ار  ناملـسم  نز  هّیحور ي  تمظع  دـنبای و  روضح 
.ما هدید  رتیوق  مه  ادهش  ناردپ  زا  یّتح  ار  اهنآ  ، ما هدش  هجاوم  ادهش  ناردام  اب  هک  اج  ره  نم  .دینیب  یم  دیدید و  ادهـش  ریاس  روالد 

یسایس و ياه  نادیم  رد  ناملسم  نز  تمظع  نیا ، .دینیبب  دیناوت  یم  عاجـش  راوگرزب و  ناردام  نیا  هّیحور ي  رد  ار  شا  هنومن  ًابلاغ 
(1) .تسا یگنهرف 

رظنو يأر  هشیدنا و  بحاصو  هنازرف  نانز  شرورپ  - 9-2-3-4

هشیدنا بحاص  هنازرف و  نانز  شرورپ  زا  تسا  ترابع  هک  دنک  ادیپ  تسد  يا  هلق  کی  هب  تسا  هتسناوت  یمالسا  يروهمج  ماظن  هک 
(2) .هعماج کی  لئاسم  نیرت  ساسح  نیرت و  فیرظ  رد  رظن  يأر و  بحاص  و 
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نادرم اب  نانز  لماعت  مراهچ : لصف 

ینابم - 1-4-4

درمو نز  طالتخا  مدع  - 1-1-4-4

اب یتسرد و  هب  دناوت  یم  دبای و  یم  همادا  یتخبشوخ  اب  يا  یگدنز  نینچ  .تسا  درم  نز و  طالتخا  مدع  گنهرف  یمالـسا ، گنهرف 
هک يزرم  ّدح و  نآ  رگا  .تسا  هدرک  يریگتخـس  مالـسا  اج  نیا  رد  .دورب  شیپ  هب  دنک و  تکرح  دـخرچب و  یلقع  نیزاوم  تیاعر 

تـسرد دـنک ؛ یم  يریگتخـس  نآ  لباقم  رد  مالـسا  دنکـشب ، درم  فرط  زا  هچ  نز و  فرط  زا  هچ  تسا ، هدـش  هداد  رارق  هعماج  رد 
(1) .دنا هدرک  یم  لمع  دنا و  هتساوخ  یم  ملاع  نانارتوهش  هک  هچ  نآ  لباقم  هطقن ي 

فافع تیاعر  - 2-1-4-4

ملاس نیب  نیا  رد  فافع  هّیضق ي  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  همه  ندرکن ، هاگن  ندرک و  هاگن  مرحَمان و  مرحَم و  باجح و  هلأسم ي  نیا 
؛ تسین نانز  صوصخم  فافع  .تسا  ّمهم  مه  درم  فاـفع  هتبلا  .دـهد  یم  ّتیمها  نز  فاـفع  هلأـسم ي  هب  مالـسا  .دوش  هتـشاد  هگن 

تردق رطاخ  هب  درم  هعماج ، رد  نوچ  اهتنم  .دنشاب  فیفع  دیاب  مه  نادرم 
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طایتحا هیکت و  رت  شیب  نز  تّفع  يور  دیامن ، راتفر  نز  لیامت  فالخرب  دنک و  ملظ  نز  هب  دناوت  یم  ینامـسج ، يرترب  ینامـسج و 
(1) .تسا هدش 

درمو نز  نایم  یمالسا  طباور  باجح و  هب  نداد  تّیمها  - 3-1-4-4

، دـننز یم  فرح  مه  اب  تسا : هدـش  هتـشاذگ  باـجح  کـی  درم  نز و  نیب  .تسا  یّمهم  هلأـسم ي  مه  درم  نز و  طاـبترا  هلأـسم ي 
.دوش تیاعر  یتسیاب  تسه و  مالـسا  رد  نیا  .ظافح  باجح و  کـی  اـب  اـّما  دـننک ؛ یم  یتسود  دـننک ، یم  اوعد  دـننک ، یم  هلماـعم 

(2) .درک تیاعر  یتسیاب  تارواحم  تاملاکم و  نیا  رد  ار  درم  نز و  طابترا 

درم اب  نز  حیحص  ریغ  لماعت  هنیمز  رد  اهرادشه  - 2-4-4

تلم کی  هدننک ي  دوبان  لماعو  برغ  دساف  گنهرف  نیداینب  هعاشا ي  بجوم  درمو  نز  هیور ي  یب  شزیمآو  توهش  جیورت  - 1-2-4-4

ناینب هعاشا ي  هب  دنشاب ، هتشاد  جایتحا  اهزیچ  نیا  گنفت و  پوت و  هب  هچ  نآ  زا  شیب  ناریا  ّتلم  نانمشد  هک  مدوب  هتفگ  اهراب  هدنب 
ياج هب  هتفگ  اکیرما  رد  یـسایس  ّمهم  زکرم  کـی  نـالوؤسم  زا  یکی  هک  مدـناوخ  اـهربخ  رد  .دـنراد  زاـین  زاسدـساف  یگنهرف  ياـه 

نز هیور ي  یب  شزیمآ  یسنج و  تاوهـش  يروشک  يارب  رگا  دیوگ ؛ یم  تسار  دیتسرفب ! ناشیارب  هاتوک  ياه  نماد  بمب ، نتخادنا 
، تسا نآ  هب  لیامتم  یعیبط  روط  هب  مه  وا  هزیرغ ي  هک  دـندناشک  ییاـه  هار  هب  ار  ناوج  دـندرک و  جـیورت  ار  رـسپ  رتخد و  درم و  و 
دـنک و یم  لطاب  عیاض و  دوخ  يدوخ  هب  ار  ّتلم  کی  داسف ، .تسین  ّتلم  کی  هیلع  گـنفت  پوت و  زا  هدافتـسا ي  هب  جاـیتحا  رگید 

(3) .دزاس یم  هابت  ار  وا  هدنیآ ي 

هداوناخ ناینب  نتخاس  لزلزتمو  نارسمه  یگتسبلد  هدنرب ي  نیب  زا  - 2-2-4-4

شزیارغ عابشا  ناکما  وا  يارب  اج  ود  دراد ، راک  رس و  مرحمان  نانز  اب  هک  ییاقآ  نآ 
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، دـنک یمن  هاـگن  ینز  چـیه  هب  هک  يدرم  لـثم  .تسین  دـنب  ياـپ  روج  نآ  شدوخ  نز  هب  رگید  نیا  دراد ، دوجو  فلتخم  حوطـس  رد 
، نز نیا  هک  تسا  نیا  يارب  دـنکن ، طولخم  مرحمان  اب  یعاـمتجا  ياـه  طـیحم  رد  ار  شدوخ  دـیاب  نز  دـنیوگ  یم  هک  نیا  .تسین .. 

نآلا هک  یتّیعـضو  لثم  دش ، يّداع  شیارب  شدوخ  درم  هک  دیـسر  ییاج  هب  شراک  نز  رگا  ّالاو  دشاب  شدوخ  درم  هب  شا  یگتـسبلد 
یم قالط  دیوگ  یم  .دشن  مه  دشن  دش ، دش ، الاح  دیوگ  یم  درادن ، یتّیمها  نز  يارب  درم  نیا  ًالـصا  هک  دینیب  یم  یبرغ  عماوج  رد 
دننک یم  شالت  زورما  اه  مناخ  زا  یـضعب  .تسا  دـب  نیا  .مراک  لابند  مور  یم  مه  نم  تراک ، لاـبند  ورب  وت  مینک  یم  ماـمت  میریگ ،

(1) .دنک یم  یشالتم  ار  هداوناخ  ناینب  نیا ، نوچ  تسین ؛ اه  نز  عفن  هب  تساه  نز  ررض  هب  نیا  .دننک  يروج  نیا  ار  نانز  عضو  هک 

اه نآ  تیانج  دشر  باوخ و  نابایخ  ناکدوک  ترثک  - 3-2-4-4

ییاـه هار  هـب  ار  ناوـج  دـندرک و  جـیورت  ار  رـسپ  رتـخد و  درم و  نز و  هـیور ي  یب  شزیمآ  یـسنج و  تاوهـش  يروـشک  يارب  رگا 
ّتلم کـی  هیلع  گـنفت  پوت و  زا  هدافتـسا ي  هب  جاـیتحا  رگید  تسا ، نآ  هب  لـیامتم  یعیبـط  روط  هب  مه  وا  هزیرغ ي  هک  دـندناشک 
هدنیآ زا  اه  ییاکیرما  دوخ  زورما  .دزاس  یم  هابت  ار  وا  هدنیآ ي  دنک و  یم  لطاب  عیاض و  دوخ  يدوخ  هب  ار  ّتلم  کی  داسف ، .تسین 
هدزناپ هد  دیاش  تسین ؛ مه  نالا  هب  طوبرم  منیب ؛ یم  ناشنانیب  نشور  تالاقم  زا  یضعب  رد  ار  نیا  نم  دنـسرت ؛ یم  دنراد  ناشدوخ  ي 

یم ار  نآ  رد  داسف  دـشر  اکیرما و  زورما  لسن  اه  نیا  ياهرظن  بحاص  زا  یناسک  .هدـش  ادـیپ  اکیرما  رد  هدـیدپ  نیا  هک  تسا  لاـس 
یم هدهاشم  ار  ناناوجون  ناکدوک و  تیانج  دـشر  باوخ و  نابایخ  ناکدوک  ترثک  هداوناخ ، يدوبان  يزاب ، سنجمه  جاور  دـننیب ؛

هن يا  هدـنیآ  رد  يروانف ، یملع و  تفرـشیپ  همه  نیا  اـب  ار ، ییاـکیرما  نّدـمت  اـب  يروشک  یتح  تیعـضو  نیا  هک  دـنناد  یم  دـننک ؛
(2) .دنهد یم  رادشه  دنراد  اذل  دز ؛ دهاوخ  نیمز  هب  رود  نادنچ 
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درمو نز  نیب  باجح  ندرب  نیب  زا  - 4-2-4-4

هدرک یم  یگدنز  اه  نآ  يارب  اه و  نآ  اب  هک  یناسک  ناشیاه و  تسدریز  ناشنز و  ناشدرم ، نادنمروز ، نادـنمرز و  نادـنمتردق و 
يارب هتبلا  نیا ، هک  دورب ، نیب  زا  درم ، نز و  نیب  باجح  نیا  هک  دـنا  هدوب  لیام  اه  نآ  .دـنا  هدرک  یم  لـمع  نیا  سکع  هشیمه  دـنا ،
رتدب زیچ  همه  زا  هداوناخ  يارب  صوصخ  هب  رابنایز و  هعماج  تّفع  ظفح  يارب  .تسا  دب  هعماج  قالخا  يارب  ّرـضم و  هعماج  ِیگدنز 

(1) .دنک یم  لزلزتم  ار  هداوناخ  ناینب  نیا ، .تسا 
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نانز هب  تبسن  اهداهن  فیاظو  مجنپ : لصف 

یّلک فیاظو  - 1-5-4

ناملسم نز  يوگلا  هئارا ي  نیناوق و  حالصا  حیحصت و  - 1-1-5-4

نانز داوساب ، نانز  نانز ، تسا ، مزال  دوش ، یم  یهتنم  اج  نیا  هب  هک  یلئاسم  رد  یحالـصا  حیحـصت و  رگا  تسا ، مزـال  ینیناوق  رگا 
تسا ینز  ناملـسم  نز  دنیوگب  دنهدب ؛ ناشن  ار  نز  يوگلا  دننک ؛ يورـشیپ  یتسیاب  اه  نادیم  نیا  همه ي  رد  تفرعماب ، نانز  هاگآ ،

ّقح زا  مه  دـنک ؛ یم  ظفح  ار  دوخ  ياه  تفاـطل  اـه و  ّتقر  اـه و  تفارظ  ار ، دوخ  یگناـنز  ار ، دوخ  باـجح  ار ، دوخ  نید  مه  هک 
ناشن ار  يا  هتسجرب  ياه  ّتیصخش  دنک و  یم  يورشیپ  ادخ  هب  بّرقت  قیقحت و  ملع و  ّتیونعم و  نادیم  رد  مه  دنک ؛ یم  عافد  دوخ 

(1) .نانز يارب  ییوگلا  دوش  یم  نیا  .دراد  روضح  یسایس  نادیم  رد  مه  دهد و  یم 

یمالسا ياهراکو  اه  ثحب  هئارا ي  اب  یناریا  نز  نهذ  زا  یبرغ  گنهرف  طلغ  ياهرواب  ندودز  - 2-1-5-4

یم راک  فلتخم  ياه  فدـه  اب  اه و  لکـش  رد  هک  ناـنز -  زا  یی  هعومجم  ره  امـش و  هعومجم ي  زورما  هک  يزیچ  نآ  نم ، رظن  هب 
تسا نیا  دنراد ، هدهع  رب  دننک - 
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رواب هتبلا  .دـیادزب  تسا ، هدرک  دراو  یناریا  نز  نهذ  رد  ریخا  لاـس  اـه  هد  نیا  رد  ییاـپورا  یبرغ و  گـنهرف  هک  ار  یطلغ  رواـب  هک 
.تسا هتشاد  دوجو  مه  هتشذگ  زا  لّمجت ، فرصم و  طلغ  ياه  لکـش  زا  یخرب  هب  شیارگ  ینعی  تسا ؛ هدوب  هتـشذگ  رد  مه  یطلغ 

هدش ینیب  شیپ  هدش و  هبساحم  نیا ، .دش  دیدشت  یبیجع  لکش  هب  فرصم ، رد  ییارگون  ییارگدم و  نیا  ییاپورا ، گنهرف  دورو  اب 
.دندرک ار  راک  نیا  یتین  اب  يدصق و  هب  دندوب -  نارگرامعتـسا  اه و  تسینویهـص  ًابلاغ  هک  یبرغ -  ياه  تسایـس  نارادمدرـس  .دوب 

نیا هشیر ي  دوشب ، راک  نیا  رگا  .یمالـسا  ياهراک  اه و  ثحب  هیارا ي  اب  رگم  دوش ، یمن  نیا  و  دییادزب ؛ دیاب  ار  طلغ  ياهرواب  نیا 
.دش دـهاوخ  هدـنک  دوخ  يدوخ  هب  اهزیچ -  نیا  اشحف و  داسف و  جاور  یباجحدـب و  دوش -  یم  حرطم  تاقوا  یهاگ  هک  یتالکـشم 

(1) .دوشب راک  اه  نآ  يور  دیاب  هک  دنتسه  اه  گنهرف  اهرواب و  نامه  للع ، دنلولعم ؛ ًابلاغ  اه  نیا 

یصاصتخا فیاظو  - 2-5-4

هناسر فلا ) - 1-2-5-4

عامتجا رد  نز  نأش  درمو و  نز  طباور  صوصخ  هب  اه  هنیمز  همه ي  رد  یمالسا  گنهرف  ياه  یگدنشخرد  میهفت  - 1-1-2-5-4

نز و طباور  هنیمز ي  رد  صوصخ  هب  اه ، هنیمز  همه ي  رد  یمالـسا  گنهرف  ياـه  یگدنـشخرد  میهفت  رد  امیـس  ادـص و  هفیظو ي 
هدننک مرگرس  هاگتسد  کی  نویزیولت ، ویدار و  .دراد  يدایز  تیلوؤسم  امیـس ، ادص و  .دوش  یم  راکـشآ  عامتجا  رد  نز  نأش  درم و 

(2) .تسا هدنزومآ  هاگتسد  کی  تسین ؛

نانز یعامتجا  یگنهرف  ياروش  ب ) - 2-2-5-4

نانز تالکشم  صیخشتو  ییاسانش  - 1-2-2-5-4

هطبار هک  مه  تلود  سلجم و  اب  .دینک  لّمأت  رکف و  هلأسم ، نیا  هب  تبسن  یتسیاب  امش 
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اروش نیا  هک  یلیاوا  زا  .دـنارذگ  یم  تسارجـالا ، مزـال  هک  ار  یتاـبّوصم  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع  ياروش  دوخ  هوـالع ، هب  .دـیراد 
يا هعومجم  نیا  ًالصا  .دوشب  ارجا  دیاب  هسلج  نیا  تابّوصم  هک  دندومرف  حیرصت  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر  ) ماما ترضح  دش ، لیکشت 

، روظنم هتبلا  .تسیچ  نانز  تالکـشم  دینیبب  دینک و  رکف  يّدج  دـیاب  تسا ؛ زکرم  نآ  هب  لصو  دـیا ، هداد  لیکـشت  اه  مناخ  امـش  هک 
نیا .تسین  نآ -  لاثما  همیب و  لکشم  لثم  دوشب -  فرطرب  يرادا  فلتخم  ياه  شخب  رد  دیاب  هک  یمومع  کچوک  تالکـشم  نیا 

(1) .دنک یگدیسر  اه  نآ  هب  یصاخ  هعومجم ي  هک  تسین  ییاه  زیچ  اه 

هنانز فیلاکت  ساسا  رب  نیناوق  عضو  رد  شالت  تیاده و  یجنس ، زاین  - 2-2-2-5-4

هچ دراد ؛ ییاه  تیادـه  هچ  هب  جاـیتحا  فیلاـکت ، نیا  لّـمحت  يارب  دراد و  یفیلاـکت  هچ  ندوب ، نز  تهج  هب  نز  دـینیبب ، دـیاب  اـمش 
؛ دنوشب رادروخرب  دوخ  یناسنا  یعامتجا و  قوقح  زا  اه  نآ  هک  نیا  يارب  تسا ، مزال  ینیناوق  هچ  دوشب و  نانز  هب  دیاب  ییاه  هیصوت 
هب تقو  نآ  دـینک ؛ یـسررب  ار  اه  نیا  امـش  .دریگب  هدـهع  هب  ار  اهراک  زا  یـشخب  هک  دـیایب  دوجو  هب  دـیاب  ًانایحا  ییاـه  ناـمزاس  هچ 

ماجنا اهراک  نیا  دـننارذگب و  هبّوصم  ات  دـینک ، هیـصوت  یگنهرف -  بالقنا  یلاع  ياروش  اـی  سلجم ، لـثم  فلتخم -  ياـه  هاگتـسد 
(2) .دنکب تکرح  راک و  یلیخ  یتسیاب  میراد ، هک  الاح  یلو  میا ؛ هتشادن  میتشادن ، ار  هعومجم  نیا  ام  یتقو  .دریگب 

اه نآ  ندرک  داوسابو  نانز  نیب  رد  یناوخباتک  گنهرف  داجیا  - 3-2-2-5-4

کی .تسا  نانز  ندرک  ناوخباتک  مهم ، رایـسب  ياهراک  هلمج ي  زا  .تسا  نانز  ندرک  داوس  اب  یـساسا ، رایـسب  ياهراک  هلمج ي  زا 
یـسنا یلیخ  یناوخباتک  اب  ام  نانز  هنافّـسأتم  .دینک  ناوخباتک  ار  هناخ  لخاد  ياه  مناخ  هک  نیا  يارب  دینک ، ادیپ  يراکتبا  ياه  هویش 

ار اه  نهذ  هک  تسا  يرـشب  فراعم  اه  باتک  نیا  .دنوش  یمن  علّطم  اه  نیا  اّما  دور ، یم  دیآ و  یم  رازاب  رد  باتک  نارازه  .دـنرادن 
رتهب ندیشیدنا ، رتهب  ندیمهف ، رتهب  يارب 
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(1) .دنک یم  هدامآ  نتفرگ ، رارق  يرتحیحص  رتهب و  عضوم  رد  و  ندرک ، راکتبا 

هناخ لخاد  راک  حیحص  ياه  شور  يارب  هرواشمو  شزومآ  - 4-2-2-5-4

نادنزرف اب  دروخرب  رسمه و  اب  دروخرب  ینعی  هناخ -  لخاد  ِراک  حیحص  ياه  شور  نتخومآ  رگید ، ّمهم  رایسب  ياهزیچ  هلمج ي  زا 
اب دروخرب  ياه  شور  اـّما  دـنبوخ ؛ قـالخا  تشذـگ و  ربص و  ملح و  ياراد  دـنبوخ ؛ مه  یلیخ  هک  دنتـسه  یناـنز  .تسا  ناـنز  هب  - 

تفرشیپ زور  هبزور  يرشب  هبرجت ي  اب  هک  تسا  ییاه  زیچ  تسا ؛ یملع  اه  شور  نیا  .دنناد  یمن  تسرد  ار  ناشنادنزرف  اب  ای  رسمه 
یم هک  يدارفا  هک  دینک  ادیپ  ییاه  شور  دیاب  دنراد ؛ یبوخ  ياه  هبرجت  هک  دنتسه  یناسک  .تسا  هدیـسر  یبوخ  لحارم  هب  هدرک و 

(2) .دننک ییامنهار  لئاسم  نیا  هب  ار  اه  مناخ  دنناوت ،

اه ناتسرامیبو  اه  هناخراک  ، تارادا یمالسا  ياه  نمجنا  - 3-2-5-4

یمالسا تانوئش  ظفح  ترورض  - 1-3-2-5-4

.دـنراد هلگ  دـنراد ؛ هوکِـش  یـضعب  .تارادا  لخاد  رد  نانز  شـشوپ  درم و  نز و  راـتفر  هب  تبـسن  منک ، یم  دـیکأت  صوصخ  هب  نم 
رّرکم دننیب ، یم  هک  ار  ام  ای  دنسیون ، یم  همان  دننک ، یم  نفلت  اج  نیا  هب  .دننک  یم  تیاکـش  ام  هب  نمؤم  نانز  ادهـش و  ياه  هداوناخ 

رد هک  ینانز  نیا  حالصا  اب  .تسین  ناملـسم  نز  نأش  هتـسیاش ي  بسانم و  راتفر  ام ، هعماج ي  نانز  زا  یـضعب  راتفر  هک  دنیوگ  یم 
، ناشراتفر دیاب  دنتارادا ، رد  هک  یناملـسم  ناوناب  نیا  .دوش  یم  حالـصا  عوضوم ، نیا  زا  يا  هدـمع  شخب  دـنراک ، لوغـشم  تارادا 

نامه اب  یمالسا ؛ شور  اب  هتبلا  .دیراد  تیلوؤسم  فیلکت و  هنیمز  نیا  رد  امـش  و  دشاب ؛ یناملـسم  ناش  شنم  ناش و  ّيز  ناش ، سابل 
(3) .تسردان ياه  تنوشخ  یمالساریغ و  ياه  شور  اب  هن  دراد و  یمالسا  رکنم  زا  یهن  هک  يا  هویش 
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باجح مشش : لصف 

یخیرات هنیشیپ ي  - 1-6-4

يولهپ موش  نادناخ  نامز  رد  طالتخاو  يزرمو  ّدح  یبو  یباجح  یب  گنهرف  لیمحت  - 1-1-6-4

، تفرگ ماجنا  يولهپ  موش  نادـناخ  هلیـسو ي  هب  هک  ار  ام  هعماج ي  رد  نانز  یناـیرع  یباـجح و  یب  دورو  هچخیراـت ي  هک  یناـسک 
يزرمودح و یب  یباجح و  یب  هنوگچ  هک  دنناد  یم  دنا ، هدید  ار  اهزور  نآ  دنک و  یم  اضتقا  ناشّنـس  هک  یناسک  ای  دـنا و  هدـناوخ 

یلو تفریذپن ؛ ار  هدیدپ  نیا  یناسآ  هب  ام  ّتلم  .دندومن  لیمحت  ّتلم  هب  ار  نآ  دـندرک و  دراو  روشک  لخاد  هب  ار  درم  نز و  طالتخا 
نیا اب  يا  هّدع  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  ات  يولهپ  نادناخ  موش  نیگنـس و  هیاس ي  ریز  رد  لسن  هس  ود  تشذـگ  لیلد  هب  هنافّـسأتم 

، مه ام  یتاغیلبت  ياه  هاگتسد  .دنتفاین  رد  ار  یمالسا  بان  طیحم  يافـص  تمالـس و  دندیمهفن و  ار  نآ  حبق  دندمآ و  ایند  هب  گنهرف 
(1) .دنتشادن نانآ  هب  ار  یبرغ  گنهرف  بویع  ییاسانش  ناوت 

يولهپ نارود  رد  باجح  نتفرگ  هرخُس  هب  - 2-1-6-4

باجح توغاط ، میژر  نارود  رد  هک  مه  یناسک  هزره ي  هدول و  ياهدروخرب  زا 

ص:297

روشک ینامرد  یلاع و  شزومآ  زکارم  نانکراک  ناراتـسرپ و  ناکـشزپ ، زا  یعمج  مدرم و  فلتخم  راشقا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 1
.1368-9-15

یقیقح تیوه  یبایزاب  www.Ghaemiyeh.comنز و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 344زکرم  هحفص 325 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15213/AKS BARNAMEH/#content_note_297_1
http://www.ghaemiyeh.com


هک دنتـشاد  باجح  اه  هاگـشناد  رد  اه  مناخ  رتخد  اه و  مناخ  زا  يدودعم  دارفا  نارود ، نآ  رد  .میرذگ  یم  دندرک ، یم  هرخـسم  ار 
لوبق شدوخ  هک  ار  يزیچ  ناـسنا  هک  دوب  یطلغ  فلج و  ِیناـسنا  ریغ  دروخرب  کـی  دروخرب ، نآ  .دـندوب  ازهتـسا  رخـسمت و  دروـم 

نیا نارود ، نآ  رد  .دنهد  یم  ماجنا  ًانیع  یبرغ  ياه  هناسر  زورما  هک  يراک  دریگب ؛ ازهتـسا  داب  هب  دـناشکب و  نجل  هب  ار  نآ  درادـن ،
لها هکلب  دندوبن ، اه  تفالج  نیا  لها  هک  مه  یناسک  اّما  تسین ؛ ثحب  ّلحم  ًالـصا  هک  دـنداد  یم  ماجنا  ار  فالجا  راک  دارفا  هنوگ 

زا یمالـسا -  لئاسم  هب  دّیقم  یمناخ  دشاب  نکمم  هک  دندرک  یمن  رواب  دندوب ، ندیـشیدنا  نازیم  هب  نتفگ و  نازیم  هب  قطنم و  رکف و 
دناوتب یـسک  نینچ  دندرک  یمن  رواب  هک  نانچ  مه  دوشب ؛ ملاع  دنک و  یط  ار  یملع  جرادم  دناوتب  دشاب و  باجح -  هلأسم ي  هلمج 

(1) .دشاب یبالقنا  لاّعف  رصنع  کی  دناوتب  دندرک  یمن  رکف  هک  نیاامک  دوشب ؛ یسک  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  هنیمز ي  رد 

هعماج رد  هبّجحم  دارفا  ندوب  راشف  تحت  - 3-1-6-4

! ییاهداسف عیاجف و  هچ  زکرم  دوب ؛ هنوگ  نیا  دوب -  اهرادـلوپ  هچب  فارـشا و  ناـیعا و  ّلـحم  اتدـمع  هک  هاگـشناد -  نیمه  زور  نآ 
نیمه مه  هعماج  حطس  رد  .دندوب  راشف  ریز  هاگشناد  رد  نّیدتم  يوجـشناد  داتـسا و  ًاعقاو  .دوب  هنوگ  نیمه  مه  رگید  ياه  هاگـشناد 

یم رگم  لوقعم -  باجح  کی  اب  هکلب  يریگور ، رداچ و  اـب  هک  نیا  هن  دـنک -  ظـفح  ار  شباـجح  دوب  لـیام  هک  ینز  .دوب  لـئاسم 
ار اه  نآ  تسا  بسانم  هن  تسه ، شتقو  هن  نالا  هک  میراد ، عـالطا  میدینـش و  میدـید و  اـهارجام  اـم  دورب !؟ هار  هعماـج  رد  تسناوت 

(2) .دیدیدن امش  ار  عیاقو  نآ  .مییوگب 

یمالسا يروهمجو  باجح  - 2-6-4

تسین یئزجو  یعرف  هلئسم ي  کی  باجح  - 1-2-6-4

هب دقتعم  تسین ؛ دـقتعم  درم  نز و  رابودـنب  یب  طباور  هب  هک  درک  مالعا  لّوا  زا  داتـسیا و  دـسافم  نیا  لباقم  رد  یمالـسا ، يروهمج 
نز نایم  یمالسا  طباور  باجح و  دوجو 
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یم هابتـشا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ ییزج  یعرف و  هلأسم ي  کی  نیا  اه ، یـضعب  رظن  هب  .درک  يراشفاپ  مه  هلأسم  نیا  رب  و  تسا ، درم  و 
(1) .تسا یّمهم  رایسب  هلأسم ي  نیا  دننک ،

یملعو یعامتجاو  یسایس  ياه  تیلاّعف  اب  باجح  تمحازم  مدع  - 2-2-6-4

يا هدع  دیاش  .دیتسه  امـش  مه  شینیع  لیلد  تسین ؛ یملع  یعامتجا و  یـسایس و  ياه  تیلاّعف  عنام  محازم و  هجو  چـیه  هب  باجح ،
اب ار  شدوخ  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  يا  هتـشر  ره  رد  یملع  يالاب  حطـس  رد  یمناخ  هک  دننک  بّجعت  مه  زونه  دندرک و  یم  بّجعت 
ار شرّوـصت  دنتـسناوت  یمن  دوـب و  یندرکنرواـب  یـضعب  يارب  نیا ، .دـنک  قـبطنم  باـجح  هلأـسم ي  اـب  هـلمج  زا  یمالـسا و  میلاـعت 

(2) .دننکب

یمالسا يروهمج  اب  یبرغ  ياه  تلود  دیدش  تفلاخم  للع  نیرت  مهم  زا  - 3-2-6-4

، یمالـسا يروهمج  اب  یبرغ  ياه  تلود  هنامـصخ ي  دـیدش و  تفلاخم  لـلع  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  منکب  ضرع  نم  اـج  نیمه  رد 
دمآ و یم  هاتوک  يرادقم  هلأسم  کی  نیمه  رد  یمالسا ، يروهمج  رگا  .دنساّسح  رایـسب  هلأسم  نیا  يور  اه  نآ  .تسا  هلأسم  نیمه 

تفلاخم زا  يرایـسب  دنکب ، ادیپ  قّقحت  هعماج  رد  درم  نز و  ملاسان  طباور  هنیمز ي  رد  یبرغ  رابودـنب  یب  گنهرف  هک  داد  یم  هزاجا 
(3) .تفر یم  نیب  زا  ًاضعب  ای  دش ، یم  مک  دنراد ، یمالسا  يروهمج  اب  برغ  یسایسریغ  يرادمتسایس و  عماجم  هک  ییاه 

باجح تّیمها  هفسلف و  - 3-6-4

نز میرکت  - 1-3-6-4

هک رتشیب »  » نم الاح  اهروشک -  رت  شیب  رد  .تسا  نز  میرکت  نز ، باـجح  .تسا  باـجح  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  میرکت  باـجح ،
نایعا ياه  نز  شیپ  لاس  دصیس  تسیود  ات  اپورا  نیمه  رد  میدق ، رد  هتشذگ ، رد  مرادن -  عالطا  ار  همه  نوچ  میوگ ، یم 
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هک دنتخادنا  یم  باجح  کی  .دیـشاب  هدید  دیاش  یمیدق  ياه  ملیف  زا  یـضعب  رد  دنتخادنا ؛ یم  ناشتروص  يور  یباجح  فارـشا  و 
ياه نز  دندوب ؛ باجحاب  همه  اسؤر  فارشا و  نایعا و  ياه  نز  یناتساب  ناریا  رد  .تسا  میرکت  نیا ، .دتفین  اه  نآ  يور  هب  اه  مشچ 

، ریخن تفگ  رانک ، تشاذگ  ار  ضیعبت  نیا  دمآ  مالـسا  .دوبن  مه  یعنام  دـندمآ ؛ یم  مه  باجح  یب  هن ، تسپ ، تاقبط  نیئاپ و  دارفا 
(1) .مالسا رظن  تسا  نیا  .تسا  نانز  همه ي  لام  میرکت  نیا  ینعی  دشاب ؛ باجحاب  دیاب  نز 

درمو نز  طرش  دیق و  یب  ّرضم و  شزیمآو  طالتخا  زا  يریگولج  - 2-3-6-4

طلغ و ًالماک  شتـشادرب  دـشاب ، هتـشاد  باجح  زا  یتشادرب  نینچ  یـسک  رگا  .تسین  نز  ندرک  يوزنم  يانعم  هب  باجح ، هلأـسم ي 
، طالتخا نیا  .تسا  هعماج  رد  درم  نز و  طرـشودیق  یب  شزیمآ  طالتخا و  زا  يریگولج  يانعم  هب  باجح ، هلأسم ي  .تسا  یفارحنا 

(2) .تسا نز -  ررض  هب  صوصخ  هب  درم -  نز و  ررض  هب  هعماج و  ررض  هب 

یلاع يونعم  هبتر ي  هب  ندیسر  رد  نز  هدننک ي  يرای  - 3-3-6-4

يونعم هبتر ي  نآ  هب  دـناوتب  ات  دـنک  یم  کمک  نز  هب  باجح  ظفح  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  میدـّیقم ، ردـق  نیا  باجح  يور  هک  ام 
(3) .دوشن دنا ، هداد  رارق  شهار  رس  هک  يا  هدنزغل  رایسب  ياه  هاگشزغل  نآ  راچد  دسرب و  دوخ  یلاع 

باجح هلئسم ي  ندوب  یشزرا  - 4-3-6-4

، باجح هلأسم ي  .تسا  یـشزرا  هلأسم ي  کی  باجح ، هلأسم ي  ًالثم  .دوشب  ءاـیحا  اـم  هعماـج ي  رد  مالـسا  یـشزرا  لـئاسم  دـیاب 
(4) .تسا یشزرا  هلأسم ي  کی  دوخ  اّما  رتالاب ، ياهزیچ  يارب  تسا  یی  همدقم  هچرگا  هک  تسا  يا  هلأسم 
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هعماج یعامتجا  تمالسو  تّینما  يارب  يا  هلیسو  - 5-3-6-4

نادرم مه  دـنک و  یم  ادـیپ  ّتینما  ناملـسم  ِنز  دوخ  مه  ناملـسم ، ِنز  باـجح  اـب  .تسا  ّتینما  لـیاسو  زا  یکی  باـجح ، نیا  ِدوخ 
کیدزن یگنهرب  ینایرع و  هب  ار  نز  هک  ییاج  نآ  دننک ، یم  رود  نانز  زا  ار  باجح  هک  ییاج  نآ  .دـننک  یم  ادـیپ  ّتینما  ناملـسم 

طیحم هک  نیا  يارب  .دـش  دـهاوخ  هتفرگ  ناـناوج  نادرم و  زا  دـعب ، هجرد ي  رد  نز و  دوـخ  زا  ّتینما  لّوا ، هجرد ي  رد  دـننک ، یم 
(1) .دهد ماجنا  ار  دوخ  ياه  ّتیلوؤسم  دناوتب  مه  درم  دهد ، ماجنا  هعماج  رد  ار  دوخ  راک  دناوتب  نز  دشاب ؛ ّتینما  ياراد  ملاس و 

اه ناسنا  يارآ  رـشب و  قوقح  لئاسم  تاغیلبت ، اعّدا و  رد  دنناد و  یم  هتفرـشیپ  ار  ناشدوخ  هک  ییاپورا  ياهروشک  رد  نیا ، زا  رتالاب 
تفر یمالـسا  باجح  اب  ناملـسم ، رتخد  ای  نز  رفن  دنچ  هک  دندادن  هزاجا  سیلگنا -  هسنارف و  ینعی  تسا -  ّتیمها  زئاح  ناش  يارب 

یمالسا يروهمج  اّما  دننیب ؛ یمن  یبیع  داریا و  نآ  رد  دنرامـش و  یم  زیاج  ار  مازلا  رابجا و  اج  نیا  دنورب ! سرادم  هب  دننک و  دمآ  و 
هب نانز  مازلا  رگا  دـنهد ! یم  رارق  ضارتعا  دروم  ار  نآ  لفاحم ، نیا  همه ي  دـناد ، یم  یمازلا  هعماج  رد  ار  باجح  هک  نیا  رطاخ  هب 

نیا لقاّدـح  .تسا  رت  کـیدزن  تمالـس  هب  نیا  اریز  تسا ؛ باـجح  هـب  مازلا  زا  رت  شیب  نآ  داریا  دراد ، داریا  ّيز  ساـبل و  زا  یلکش 
(2) .دنک یمن  لمع  يروط  نیا  برغ  اّما  دوشب ؛ هدید  رظن  کی  اب  ود ، نیا  هک  تسا 

نز فافع  ظفح  يارب  یلماع  - 6-3-6-4

رد مدرک ، ضرع  هک  روط  نامه  .دشاب  نز  فافع  تیاعر  نآ  یلـصا  نکر  دیاب  دریگ ، یم  ماجنا  نانز  زا  عافد  يارب  هک  یتکرح  ره 
 - دـندرکن ییانتعا  نآ  هب  تفرگن و  رارق  مامتها  دروم  نانز  تّفع  هلأـسم ي  ینعی  دـشن -  هّجوت  هتکن  نیا  هب  هک  نیا  رطاـخ  هب  برغ 

ییانتعا یب  دروم  تسا -  نز  تیـصخش  يارب  رـصنع  نیرت  مهم  هک  نز -  تّفع  دنراذگب  دیابن  .دیـشک  اه  يرابودنب  یب  نیا  هب  راک 
يا هلیسو  نز ، رد  تّفع  .دریگ  رارق 
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هیام ي نز ، تّفع  .تسا  رابودنب  یب  نارتوهـش و  نادرم  ِدوخ  مشچ  رد  یّتح  نارگید ، مشچ  رد  نز  تیـصخش  میرکت  یلاعت و  يارب 
هّیضق هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  همه  ندرکن ، هاگن  ندرک و  هاگن  مرحَمان و  مرحَم و  باجح و  هلأسم ي  نیا  .تسوا  تیـصخش  مارتحا و 
فافع .تسا  ّمهم  مه  درم  فافع  هتبلا  .دهد  یم  ّتیمها  نز  فافع  هلأسم ي  هب  مالسا  .دوش  هتـشاد  هگن  ملاس  نیب  نیا  رد  فافع  ي 

یم ینامسج ، يرترب  ینامسج و  تردق  رطاخ  هب  درم  هعماج ، رد  نوچ  اهتنم  .دنـشاب  فیفع  دیاب  مه  نادرم  تسین ؛ نانز  صوصخم 
(1) .تسا هدش  طایتحا  هیکت و  رت  شیب  نز  تّفع  يور  دیامن ، راتفر  نز  لیامت  فالخرب  دنک و  ملظ  نز  هب  دناوت 

نانز یعامتجا  تکراشم  سابلو  شیاسآ  بجوم  باجح ؛ - 7-3-6-4

نیا اب  ام  : » دییوگ یم  دـیراد ! امـش  یبوخ  ریبعت  هچ  .تسا  ینـشور  بوخ و  دـید  رایـسب  باجح ، لئاسم  هنیمز ي  رد  یمالـسا  دـید 
ًالماک ِهاگدـید  نیا ، .تسا  یبوخ  تسرد و  ریبعت  ًالماک  هلب ؛ تسام !» تکراـشم  ِساـبل  نیا  مینک و  یم  شیاـسآ  ساـسحا  باـجح ،

(2) .تسا رتهب  دییوگب ، دینک و  نایب  رت  شیب  هچره  ار  نیا  .تسا  یحیحص 

هعماج رد  برغ  سوحنم  گنهرف  ندش  هدایپ  زا  يریگولج  - 8-3-6-4

یلع ّنهرمخب  نبرـضیل  و   » ياه سابل  نآ  ییاذـک و  هعنقم ي  نآ  ًاضرف  میتشاذـگ ، رانک  ار  رداچ  اـم  رگا  هک  دـیا  هدرک  لاـیخ  اـمش 
؛ دنتسین عناق  اهزیچ  نیا  هب  اه  نآ  هن ، دنراد ؟ یم  رب  ام  رـس  زا  تسد  میدرک ، تسرد  تسه ، نآرق  رد  هک  ار  ییاه  نامه  و  ّنهبویج »

نز نامز ، نآ  رد  .دـش  یم  لمع  هک  هاش  نامز  لثم  دوشب ؛ لمع  اج  نیا  ًانیع  ناشدوخ  سوحنم  گنهرف  ناـمه  دـنهاوخ  یم  اـه  نآ 
؛ دوش یم  مه  رت  شیب  یلیخ  يرابودنب  یب  دسر ، یم  اهراک  نیا  هب  تبون  یتقو  اهاج  نیا  رد  یّتح  تشادن ؛ یباجح  ششوپ و  ًالـصا 

لوـمعم زا  دوـب ، اـم  روـشک  ياهرهـش  زا  رگید  یـضعب  نارهت و  رهـش  نیمه  رد  هک  یی  يرابودـنب  یب  هاـش ، ناـمز  رد  هک  نـیا  اـمک 
، اپورا رد  یلومعم  نز  دوب ! رت  شیب  اپورا  ياهرهش 

ص:302

.1376-07-30 رثوک دالیم  نشج  تبسانم  هب  يدازآ  هاگشزرو  رد  ناوناب  گرزب  شیامه  رد  تانایب  - . 1
.1377-07-18 (س ) ارهز همطاف ي  ترضح  دالیم  تبسانم  هب  دونش  تفگ و  - . 2
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يرظانم میتسناد و  یم  میدوب و  هدینش  میدوب و  هدید  هک  روط  نآ  .دوبن  يروط  نآ  اج  نیا  رد  اّما  تشاد ؛ ار  شدوخ  ششوپ  سابل و 
زا یلیخ  رد  هک  نیاامک  دوشب ؛ هنوگ  نیا  یتسیاب  ارچ  هک  دـنک  یم  تریح  ًاعقاو  ناـسنا  تسه ، نم  رظن  يولج  نـالا  تقو  نآ  زا  هک 

يواکجنک و تیاهن  اب  تقد و  هب  دـیاب  نیاربانب ، .تسا  روط  نیمه  مه  ناملـسمریغ  ناملـسم و  هدـنام ي  بقع  هنافّـسأتم  ياهروشک 
(1) .درک تیاعر  ار  یشزرا  لئاسم  ضامغا ، نودب 

نیجوز ندنام  رادافو  نابرهم و  - 9-3-6-4

ِتانِمؤُْمِلل ُْلق  ...مُهَجوُُرف َو  اوُظَفحَی  مهِراـصبأ َو  نِم  اوُّضُغَی  نینمؤْمِلل  لـُق   » نیا نز ، ظـفح  باـجح و  نیا  اـه ، مرحماـن  مرحم و  نیا 
یفرط ره  هب  ات  دینکن  هاگن  يزیچ  ره  هب  دینکن ، زاب  يا  هرظنم  ره  هب  ار  ناتیاه  مشچ  ، (2)« َّنُهَجوُرف َنظَفحَی  َّنِهِراصبأ َو  نِم  َنضُضغَی 

(3) .دننامب رادافو  نابرهم و  مه  هب  رهوشو  نز  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  تسیچ ؟ يارب  نیا  .دیوشن  هدناشک 

نیجوز نتفرگن  رارق  تداسح  عضوم  رد  يرادافو و  رطاخ  هب  هداوناخ  نوناک  ظفحو  ماکحتسا  - 10-3-6-4

اه نیا  .تسین  یعاجترا  لیاسم  اه  نیا  تسا ، حرطم  اه  نیا  درم و  نز و  ییادج  مرحمان و  مرحَم و  مالسا  رد  دینیب  یم  امـش  هک  نیا 
نز و نوچ  .دـنام  یم  مکحتـسم  هداوناخ  ناینب  هک  تسا  نیا  نآ ، ِنیرت  مهم  زا  یکی  .تسا  يرـشب  یناسنا و  هلأـسم  نیرت  قیقد  وزج 

(4) .تسا یمهم  هلأسم ي  یلیخ  نیا  دنریگ ، یمن  رارق  تداسح  عِضوم  رد  دننک ، یم  يرادافو  ساسحا  مه  هب  رهوش 

ص:303

باجح هرگنک  نالوئـسم  صـصختم و  کشزپ  ناوناب  زا  یعمج  نانز ، یعامتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
.1370-10-4 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  یمالسا 

هیآ ي 31. رون ، هروس ي  - . 2
هخروم ي 1377-9-12. دقع  هبطخ ي  - . 3

هخروم ي 1379-10-15. دقع  هبطخ ي  - . 4
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رگیدکی اب  درم  نز و  دودح  هب  عجار  دنز ، یم  فرح  باجح  هب  عجار  هک  نآرق  تایآ  دـنز ، یم  فرح  باجح  هب  عجار  هک  مالـسا 
دنهاوخ یم  ار  ناشرهوش  هک  ناوج  ياهرتخد  نیمه  .تساه  هداوناخ  نیمه  رطاـخ  هب  تسا ، مدرم  دوخ  رطاـخ  هب  نیا  دراد ، روتـسد 

یمن تیاعر  نودب  باجح و  نودـب  نیا  دـنهدن ، تسد  زا  دـنهاوخ  یم  ار  ناشبوبحم  نز  هک  ناوج  ياهرـسپ  نیا  دـنهدن ، تسد  زا 
(1) .تسا قیمع  زیمآ و  تمکح  روط  نیا  نآرق  ِتایآ  دوش ،

هطقن کی  يور  نارسمه  ياه  زکرمت د ل  - 11-3-6-4

، تسا هداد  رارق  عونمم  مالسا  هک  یترشاعم  نیا  تسا ، هدرک  عنم  مالسا  هک  یهاگن  نیا  تسا ، هدرک  تسرد  مالـسا  هک  یباجح  نیا 
(2) .نایاقآ امش  مه  اه و  مناخ  امش  مه  .دوش  زکرمتم  هطقن  کی  يور  ناتیاه  ّتبحم  ناتیاه و  لد  امش  هک  تسا  نیا  يارب 

باجح هلئسم  هب  نانمشد  همجه  هفسلف  - 4-6-4

نانز زا  نادرم  عورشمان  ِيرو  هرهب  اب  نآ  تافانم  لیلد  هب  باجح  اب  ینلع  تفلاخم  - 1-4-6-4

لثم نانز -  زا  يا  هدع  الاح  .تسا  روج  نیمه  مه  برغ  رد  زورما  هدش ؛ هاگن  نز  هب  یتوغاط  ياه  ماظن  رد  یطلغ  لکـش  هب  هشیمه 
هاـگن نکیل  دـنیایب ، رد  تسا  نکمم  يا  هزیکاـپ  مرتحم و  هتـسجرب و  ياـه  تیـصخش  یبرغ  ياـه  ماـظن  نیمه  رد  نادرم -  زا  یلیخ 

.تسا (3) زیمآ  تناها  هاگن  تسا ، يرازبا  هاگن  تسا ؛ یطلغ  هاگن  هدش ، هنیداهن  یبرغ  گنهرف  رد  هک  نز  هب  یمومع 

باجح هب  نانز  شیارگ  - 2-4-6-4

دننک یم  هاگن  امش  هب  زورما  ایند  طاقن  زا  يرایسب  رد  ناملسم  نانز  دینادب  امش 

ص:304

هخروم ي 1375-5-11. دقع  هبطخ ي  - . 1

هخروم ي 1379-3-30. دقع  هبطخ ي  - . 2
روشک 1388-07-28. هوژپ  نآرق  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  - . 3
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ياه تموکح  اب  اّما  ناملـسم  ياهروشک  زا  یـضعب  رد  یبرغ ، ياهروشک  زا  یـضعب  رد  دینیب  یم  هک  نیا  .دـنریگ  یم  دای  امـش  زا  و 
باجح هب  نانز  شیارگ  هدـنهد ي  ناـشن  نیا  دریگ ، یم  رارق  نید  نانمـشد  مجاـهت  دروم  یمالـسا  باـجح  روط  نیا  یمالـسا ، ریغ 

(1) .تسا

ییاپورا نز  کبس  جاور  هب  لیامت  ییاپورا و  گنهرف  شریذپ  مدع  - 3-4-6-4

رت شیب  زیچ  همه  زا  امـش  نقتم  حیحـص و  باجح  رداچ و  اب  اه  نآ  .وا  باجح  اب  دننمـشد ؟ رت  شیب  ناملـسم  نز  زیچ  هچ  اب  اه  نآ 
ایند میا ، هدیمهف  ام  هک  ار  هچره  دنیوگ  یم  اه  نآ  دنروط ؛ نیا  اه  ییاپورا  .درادن  لوبق  ار  نیا  اه  نآ  گنهرف  نوچ  ارچ ؟ .دننمـشد 

رد ار  ییاپورا  کبـس  هب  نز  دنهاوخ  یم  اه  نآ  .دنهدب  هبلغ  ملاع  تفرعم  رب  ار  ناشدوخ  ّتیلهاج  هک  دنلیام  دنک ! دیلقت  ام  زا  دـیاب 
ود نیب  یـسنج  لئاسم  نداد  رارق  هبعلم  مومع و  راظنا  رد  شیارآ  فرـصم و  دم و  کبـس  زا  تسا  ترابع  هک  دـنهدب ؛ جاور  هعماج 

دنلب ناشدایرف  دوشب ، تفلاخم  اه  یبرغ  يریگفدـه  نیا  اب  اجره  .دـنهدب  جاور  نانز  هلیـسو ي  هب  ار  اهزیچ  نیا  دـنهاوخ  یم  سنج ؛
یمن لمحت  ناـشدوخ  هتفریذـپ ي  یناـبم  اـب  ار  یتفلاـخم  نیرت  مک  یبرغ ، نایعدـم  نیمه  دنتـسه ! مه  تقاـط  مک  اـه  نیا  دوش ! یم 

(2) .دننک

نز زا  درم  عورشمان  يرو  هرهب  - 4-4-6-4

یم دیراد  امـش  .دیـشاب  دازآ  هک  تسین  نیا  دیـشاب ، هتـشاد  باجح  دیابن  دیـشاب ، رداچ  يوت  دـیابن  امـش  هک  نیا  ّتلع  برغ ، رظن  زا 
عورشمان يرو  هرهب  يارب  درم ، مشچ  شزاون  يارب  ار  نز  تسا ؛ شرظن  دروم  يرگید  زیچ  وا  .مراد  يدازآ  مه  باجح  اب  نم  دییوگ 

فراعت فافل  نیدنچ  اب  ولو  الاح  تسا ؛ نز  هب  تناها  نیرت  گرزب  نیا ، .دوشب  رهاظ  هعماج  رد  یّـصاخ  لکـش  هب  دنهاوخ  یم  درم ،
(3) .دنراذگب شیور  يرگید  ياه  مسا  دنناشوپب و  ار  نیا  زیمآ 

305 ص :

ناوناب 1379-06-30. زا  يریثک  هورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
راتسرپ 1370-8-22. زور  و  س )  ) بنیز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  ناراتسرپ  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2

روشک 1388-07-28. هوژپ  نآرق  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  - . 3
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تسا باجحو  فافع  میرح  هداوناخ و  نامه  هک  یناریا  هلاس ي  نارازه  ثاریم  ندرب  نیب  زا  - 5-4-6-4

زا هک  ییاه  متـسیس  اه و  هاگتـسد  نامه  دـندیزرو ، دانع  دـندرک ، هضراعم  دـندرک ، هزرابم  ّتلم  نیا  اب  لاس  یـس  هک  یناسک  نامه 
يوت یّتح  اه و  هداج  يوت  اه و  ههبج  يوت  دـنزب  هک  دـنداد  ماّدـص  تسد  ییایمیـش  حالـس  ییایمیـش و  داوم  ناشدوخ  ِتاجناخراک 

هب هک  دـیعلّطم  دـیا و  هدـید  نم  زا  رت  شیب  اهامـش  هک  دـننک -  یم  تسرد  هکبـش  یگنهرف  هصرع ي  رد  هک  یناسک  نامه  اـهرهش ،
زا ام  ّتلم  ام و  روشک  تسا و  یناریا  هلاس ي  نارازه  ثاریم  هک  یباجح  فافع و  میرح  نتـسکش  هداوناخ و  يانب  ندرک  دوبان  دصق 

(1) .دننک یم  تسرد  هکبش  هدوب ، بیجن  فیفع و  ّتلم  کی  یسنج ، یناوهش و  لئاسم  ظاحل  زا  مالسا ، زا  لبق  نارود 

نز ندش  هزرهو  ندش  هضرع  رب  برغ  یناینب  ِیساسا  ِيدربهار  تسایس  اب  باجح  تفلاخم  - 6-4-6-4

، دننک یم  رکذ  تفلاخم  نیا  يارب  هک  یناونع  .دوش  یم  تفلاخم  دراد  ینلع  تروص  هب  ًاجیردـت  باجح  اب  برغ  رد  دـینیب  یم  امش 
 - دنتـسه کیئال  عماوج  هک  ام -  عماوج  رد  میهاوخ  یمن  اـم  تسا ؛ یبهذـم  تکرح  کـی  داـمن  باـجح  دـنیوگ  یم  هک  تسا  نیا 

تـسایس هک  تسا  نیا  ِثحب  تسین ؛ بهذـم  ریغ  بهذـم و  ثـحب  تـسا ؛ غورد  نـیا  نـم  رظن  هـب  .دـنوش  حرطم  یبهذـم  ياـهدامن 
باجح هچ  ناـنچ  رگا  یّتح  .تسا  نآ  فلاـخم  باـجح  تسا و  نز  ندـش  هزره  ندـش و  هضرع  رب  برغ  یناـینب  ِیـساسا  ِيدربهار 

(2) .تسا نیا  یساسا  لکشم  دننک ؛ یم  تفلاخم  نآ  اب  دشابن ، مه  ینید  نامیا  هزیگنا و  کی  زا  یشان 

برغ هدش  هتفریذپ  گنهرف  اب  باجح  نتشاد  تافانم  - 7-4-6-4

تلود نآ  اّما  دهد ؛ یم  رارق  داقتنا  دروم  دراد ، یمازلا  لکش  نانز  سابل  نآ ، رد  هک  يروشک  ناونع  هب  ار  یمالسا  يروهمج  برغ ،
نایم باجح  ندوبن  یگنهرب و  هک  ییاه 

306 ص :

امیسوادص 1389-4-12. ناراکردنا  تسد  نادنمرنه و  رادید  رد  تانایب  - . 1
.1390-3-1 هبخن ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  - . 2
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گنهرف فالخرب  نیا  هک  تسا  نیمه  يارب  تسیچ ؟ يارب  نیا  دهد ! یمن  رارق  داقتنا  دروم  ار  اه  نآ  دـننک ، یم  یمازلا  ار  درم  نز و 
ار نآ  تسا و  ساّسح  یلکلا  تابورشم  جاور  يور  برغ ، .دنـساّسح  تّدش  هب  هلأسم  نیا  يور  اه  نیا  .تسا  برغ  هدش ي  هتفریذپ 

(1)  . درامش یم  اه  نآ  بادآ  تاداع و  رد  اه و  تلم  رد  تبثم  هتکن ي  کی  ناونع  هب 

باجح هب  يدنبیاپ  ریثأت  - 5-6-4

یمالسا باجح  تمس  هب  برغ  يایند  لیامت  - 1-5-6-4

، یناهج گرزب  ياه  تسینویهـص  ناراد و  هیامرـس  لـماع  دزم و  هب  ملق  ناگدنـسیون  نیا  اـه و  نآ  تاـعوبطم  برغ و  ياـیند  ماـمت 
ار ام  دیاش  ات  دنداد  رارق  یتاغیلبت  مجاهت  دروم  ار  باجح  هلأسم ي  .دـننک  وه  ار  یمالـسا  يروهمج  ات  دـنا  هداد  مه  تسد  هب  تسد 

ّتیثیح باجح و  هلأسم ي  هب  ار  دوخ  يدـنبیاپ  ناملـسم ، نز  یمالـسا و  ناریا  اـه ، نآ  تاـغیلبت  مغر  یلع  .دـننک  جراـخ  نادـیم  زا 
زورما درک و  ظفح  دوخ  هب  ناـنیمطا  داـمتعا و  حور  تیعطاـق و  تردـق و  اـب  نز ، دروم  رد  مالـسا  شزومآ  ناملـسم و  نز  ِیمالـسا 

(2) .دوش یم  لیامتم  یمالسا  باجح  تمس  هب  ًاجیردت  هک  تسا  برغ  يایند 

ناهج طاقن  رگیدو  یمالسا  ياهروشک  نانز  يارب  وگلا  یناریا  ناملسم  نز  باجح  - 2-5-6-4

یضعب کیدزن  زا  مدوخ  هدنب  هک  یمالسا  ياهروشک  رد  دش ؛ یمن  مامتها  باجح  هب  هک  ییاه  اج  نآ  ام ، هیاسمه ي  ياهروشک  رد 
صوصخ هب  نانز ؛ بالقنا ، زا  دعب  هلاس ي  تسیب  تدم  رد  دـش ؛ یمن  هدروآ  اج  نآ  رد  باجح  زا  یمـسا  زگره  هک  مدـید  ار  اهاج 

ظفح ار  باجح  دندروآ و  ور  دندرک ؛ ادیپ  هقالع  دندرک ؛ ادیپ  شیارگ  باجح  هب  وجشناد ، نارتخد  صوصخ  هب  رکفنـشور و  نانز 
(3) .دیا هنومن  امش  دییوگلا ، امش  .تسا  هدش  هدهاشم  مه  یبرغ  ياهروشک  رد  اه  نیا  رب  هوالع ي  شیاه  هنومن  هک  دندرک ؛

307 ص :

نارهت 1369-1-10. هعمج  زامن  ياه  هبطخ  - . 1
.1368-10-26 مق ......  ناهفصا ، زیربت ، نارهت ، ياهرهش  ناوناب  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2

ناوناب 1379-06-30. زا  يریثک  هورگ  اب  رادید  رد  تانایب  - . 3
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باجح تیاعر  مدع  بقاوع  - 6-6-4

اه شزرا  تمس  هب  تکرح  رد  يزاتشیپ  مدع  یبرغ و  کبس  هب  لاذتبا  - 1-6-6-4

ملاع زا  ریغ  يا  هناگادـج  ملاع  نانز ، هک  تسین  نآ  ياـنعم  هب  نیا  .دراد  دوجو  درم  نز و  نیب  یباـجح  ظاـفح و  مالـسا ، بتکم  رد 
تالکـشم دنراد ؛ راک  رـس و  مه  اب  اج  همه  دـننک ؛ یم  یگدـنز  مه  اب  راک ، طیحم  رد  هعماج و  رد  نادرم  نانز و  هن ، دـنراد ؛ نادرم 

شرورپ ار  نادنزرف  دننک و  یم  هرادا  مه  اب  ار  هداوناخ  دندرک ؛ دـننک و  یم  هرادا  مه  اب  ار  گنج  دـننک ؛ یم  لح  مه  اب  ار  یعامتجا 
يزاسوگلا رد  یلـصا  هتکن ي  نآ  نیا ، .دوش  یم  ظفح  ًامتح  هداوناخ  هناخ و  طیحم  زا  نوریب  رد  باجح  ظافح و  نآ  اّما  دنهد ؛ یم 

تیاعر هتکن  نیا  رگا  .دـیآ  یم  شیپ  تسا ، نآ  راچد  برغ  زورما  هک  یلاذـتبا  ناـمه  دوشن ، تیاـعر  هتکن  نیا  رگا  .تسا  یمالـسا 
مامت اب  دنلیام  اه  یبرغ  .دنام  دهاوخ  زاب  دش -  هدید  یمالسا  ناریا  رد  هک  اه -  شزرا  تمـس  هب  تکرح  رد  يزاتـشیپ  زا  نز  دوشن ،

(1) .دنهد خوسر  یسک  ره  هب  تبسن  يوحن  هب  ییاجرد  مه  ار  هتکن  نآ  ناوت ،

نانز فارحنا  هعماج و  فارحنا  لماوع  نیرت  گرزب  زا  یکی  - 2-6-6-4

یکی نادرم ، لباقم  رد  شیامن  شیارآ و  راک  رد  طارفا  یبلط و  هزات  ییارگ و  لّمجت  ییارگدـم و  تمـس  هب  شیارگ  نم ، داقتعا  هب 
(2) .دننک تمواقم  یتسیاب  اه  مناخ  اه ، نیا  لباقم  رد  .تسام  نانز  فارحنا  هعماج و  فارحنا  لماوع  نیرت  گرزب  زا 

برغ رد  نانز  تّفع  هب  زواجت  يّدعت و  - 3-6-6-4

هدّحتم ي تالایا  روشک  رد  صوصخ  هب  برغ ، يایند  رد  نانز  تالکـشم  زا  یکی  دـینیب  یم  دـینک ، هاگن  ایند  رد  هک  مه  زورما  امش 
يوس زا  هدـش  رـشتنم  رامآ  .دـننک  یم  زواجت  يّدـعت و  نز  تّفع  هب  ناشدوخ ، يدـنمروز  هب  هیکت  اب  نادرم  هک  تسا  نیمه  اـکیرما ،

یکی اکیرما و  يرتسگداد  هب  طوبرم  یکی  هک  مدید  نم  ار  اکیرما  دوخ  یمسر  تاماقم 

308 ص :

راتسرپ 1370-8-22. زور  و  س )  ) بنیز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  ناراتسرپ  زا  يریثک  عمج  اب  رادید  رد  تانایب  - . 1
.نامه - . 2
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اکیرما روشک  رد  فنع  هب  زواجت  کی  هیناث ، شـش  ره  رد  .تسا  زیگنا  تشحو  ًاعقاو  اهرامآ  .دوب  يرگید  ماـقم  کـی  هب  طوبرم  مه 
کی هیناث ، شش  ره  .دسر  یم  اجک  هب  هّیـضق  دندرک ، ییانتعا  یب  یتقو  تسا و  ّمهم  تّفع  هلأسم ي  ردقچ  دینیبب  دریگ ! یم  تروص 
.دـنک زواجت  يّدـعت و  نز  تّفع  میرح  هب  دـناوتب  تّفع  یب  رابودـنب و  یب  ملاظ ، وگروز ، ِدرم  نز ، لیامت  فالخرب  فنع ! هب  زواـجت 

هلأسم ي سپ ، .تساه  نیا  رطاخ  هب  تسا ، مالـسا  هّجوت  دروم  همه  نیا  هک  باجح  هلأـسم ي  .دـنک  یم  هظحـالم  ار  اـه  نیا  مالـسا 
.تسا (1) يرگید  هلأسم ي  مه  فافع  باجح و  هب  نداد  ّتیمها  فافع و  ظفح 

رترب باجح  - 7-6-4

تسا باجح  عون  نیرتهب  رداچ  - 1-7-6-4

چیه هک  دینک  هّجوت  دیاب  اهتنم  دریگ ؛ یم  ماجنا  هک  تسا  یبوخ  ياه  ثحب  دوش ، یم  نز  ششوپ  بابرد  هک  ییاه  ثحب  ام ، رظن  هب 
ًالثم .دش  دهاوخ  بارخ  دش ، نآ  زا  ّرثأتم  رگا  دشابن ؛ رثأتم  برغ  یتاغیلبت  موجه  زا  نز ، ششوپ  هب  طوبرم  ياه  هنیمز  نیا  رد  یثحب 

، رداچ میوگب  مهاوخب  نم  هک  نیا  هن  .تسا  یطلغ  رکف  نیا  دـشابن ؛ رداچ  اّما  میـشاب ، هتـشاد  باجح  هک  مینک  رکف  نامدوخ  اب  مییایب 
چیه درادـن ؛ مه  یلاکـشا  چـیه  تسام ؛ یّلم  هناشن ي  کی  تسا ؛ باـجح  عون  نیرتهب  رداـچ  میوگ  یم  نم  هن ، تسا ؛ رـصحنم  عون 

سابل دـشاب ، يرکف  راک  یـسایس و  راک  یعامتجا و  راک  كّرحت و  يانب  ًاعقاو  رگا  .درادـن  نز  رد  مه  یکّرحت  عون  چـیه  اب  یتاـفانم 
دوب و هبّجحم  ناوت  یم  هتبلا.تسا  باجح  عون  نیرتهب  رداچ  مدرک -  ضرع  هک  روط  نامه  دـشاب و -  رداـچ  دـناوت  یم  نز  یمـسر 

موجه هک  نیا  رطاخ  هب  دـننک ، یم  رارف  رداچ  زا  اه  یـضعب  .درک  ادـیپ  ار  زرم  نآ  یتسیاـب  مه  اـج  نیمه  اـهتنم  تشادـن ؛ مه  رداـچ 
نآ نوچ  دنروآ ؛ یمن  ور  مه  رداچ  نودب  یعقاو  باجح  نآ  هب  دننک ، یم  رارف  هک  رداچ  زا  اهتنم  دوشن ؛ ناشریگنماد  برغ  یتاغیلبت 

(2)! دهد یم  رارق  مجاهت  دروم  برغ  مه  ار 

309 ص :

.1376-07-30 رثوک دالیم  نشج  تبسانم  هب  يدازآ  هاگشزرو  رد  ناوناب  گرزب  شیامه  رد  تانایب  - . 1
هرگنک ي نالوئـسم  صـصختم و  کشزپ  ناوناـب  زا  یعمج  ناـنز ، یعاـمتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب  - . 2

.1370-10-4 س )  ) ارهز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  یمالسا  باجح 
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تسا یلم  سابلو  یناریا  باجحدشاب  یمالسا  ششوپ  هک  نیا  زا  شیپ  رداچ  - 2-7-6-4

زا رتهب  رداچ   » هک میتفگ  .دشابن » رداچریغ  و  دشاب ، رداچ  ًامتح   » هک میتفگن  تقو  چـیه  ام  هتبلا  .دـنا  هدرک  باختنا  ار  رداچ  ام  مدرم 
یلم سابل  رداچ ، .دنراد  تسود  مه  ار  رداچ  .دننک  ظفح  ار  ناشدوخ  باجح  دـنهاوخ  یم  ام  نانز  یلو  .تسا » رگید  ياه  باجح 

(1) .تسام یلم  سابل  ام و  مدرم  لام  .تسا  یناریا  باجح  کی  دشاب ، یمالسا  باجح  کی  هک  نآ  زا  شیپ  رداچ ، .تسام 

یباجح یب  اب  هلباقم  باجح و  جیورت  ياهراکهار  - 8-6-4

نانز نهذ  رد  هدرک  هنخر  ِیبرغ  طلغ  ياه  گنهرف  اهرواب و  ندودز  - 1-8-6-4

یم راک  فلتخم  ياه  فدـه  اب  اه و  لکـش  رد  هک  ناـنز -  زا  يا  هعومجم  ره  امـش و  هعومجم ي  زورما  هک  يزیچ  نآ  نم ، رظن  هب 
دراو یناریا  نز  نهذ  رد  ریخا  لاس  اه  هد  نیا  رد  ییاپورا  یبرغ و  گنهرف  هک  ار  یطلغ  رواب  هک  تسا  نیا  دنراد ، هدهع  رب  دـننک - 

زا لّمجت ، فرـصم و  طلغ  ياه  لکـش  زا  یخرب  هب  شیارگ  ینعی  تسا ؛ هدوب  هتـشذگ  رد  مه  یطلغ  رواب  هتبلا  .دـیادزب  تسا ، هدرک 
، نیا .دش  دیدشت  یبیجع  لکش  هب  فرصم ، رد  ییارگون  ییارگدم و  نیا  ییاپورا ، گنهرف  دورو  اب  .تسا  هتشاد  دوجو  مه  هتشذگ 

يدصق هب  دندوب -  نارگرامعتسا  اه و  تسینویهص  ًابلاغ  هک  یبرغ -  ياه  تسایس  نارادمدرس  .دوب  هدش  ینیب  شیپ  هدش و  هبـساحم 
رگا .یمالـسا  ياهراک  اه و  ثحب  هیارا ي  اب  رگم  دوش ، یمن  نیا  و  دییادزب ؛ دیاب  ار  طلغ  ياهرواب  نیا  .دندرک  ار  راک  نیا  یتّین  اب  و 

هب اهزیچ -  نیا  اـشحف و  داـسف و  جاور  یباجحدـب و  دوش -  یم  حرطم  تاـقوا  یهاـگ  هک  یتالکـشم  نیا  هشیر ي  دوشب ، راـک  نیا 
(2) .دوشب راک  اه  نآ  يور  دیاب  هک  دنتسه  اه  گنهرف  اهرواب و  نامه  للع ، دنلولعم ؛ ًابلاغ  اه  نیا  .دش  دهاوخ  هدنک  دوخ  يدوخ 

اه ملیف  رد  تبثمو  باذج  تیصخش  يارب  باجح  تیاعر  - 2-8-6-4

دشخب یم  يدایز  یلیخ  تاریثأت  يا  هیشاح  ای  يدارطتسا  ياه  شقن  اه  ملیف  رد  یهاگ 

310 ص :

ناراتسرپزا 1373-07-20. یهورگرادید  - . 1
نانز 1369-10-16. یعامتجا  یگنهرف ،  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  تانایب  - . 2
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بقارم دـنک و  یم  تیاـعر  ار  دوخ  باـجح  تبثم ، باّذـج و  تیـصخش  ياراد  نز  کـی  ینویزیولت ، هعوـمجم ي  کـی  رد  ـالثم  و 
(1) .دراذگ یم  ریثأت  یلیخ  اّما  تسا ؛ يا  هیشاح  یعرف و  شقن  کی  نیا  .تسا  دوخ  باجح 

یباجح یب  لباقمرد  رکنم  زا  یهن  - 3-8-6-4

یم دنا ، هتشون  ار  همان  نیا  هک  يرهاوخ  ای  ردارب  هب  .تسا  بجاو  مزال و  نیا  دینک و  تیاعر  ار  باجح  تسا : مولعم  هدنب  هیـصوت ي 
هب امـش  مشچ  دنیوگب  یـضعب  تسا  نکمم  .دنا  هدش  باجح  یب  ام  ياه  نز  دییوگ  یم  امـش  هک  تسین  مه  روط  نیا  میوگب  مهاوخ 

هاگن اب  هتبلا  منیبب ؛ ار  نانز  نادرم و  عضو  اصوصخم  ات  مور  یم  نابایخ  هب  یهاـگ  نم  هن ، دـنراد ؛ باـجح  همه  هک  هداـتفا  ینارهاوخ 
همه ي زا  مه  نم  دراد ؛ دوجو  یتالاکـشا  ارچ ، هتبلا  .دیآ  یمن  نم  رظن  هب  دـننک ، یم  ریوصت  یـضعب  هک  روط  نآ  .مارح  هن  لالح و 

(2) .تسا رکنم  زا  یهن  نآ  هار  دشاب ، هتشاد  دوجو  یعضو  نینچ  اجره  .متسین  ربخ  اب  اهرانک  هشوگ و 

تارادا لخاد  رد  نانز  ششوپ  راتفر و  حالصا  - 4-8-6-4

تارادا رد  هک  ینانز  نیا  حالصا  اب  ...تارادا  لخاد  رد  نانز  شـشوپ  درم و  نز و  راتفر  هب  تبـسن  منک ، یم  دیکأت  صوصخ  هب  نم 
، ناش سابل  ناشراتفر ، دیاب  دنتارادا ، رد  هک  یناملسم  ناوناب  نیا  .دوش  یم  حالصا  عوضوم ، نیا  زا  يا  هدمع  شخب  دنراک ، لوغشم 

(3) .دشاب یناملسم  ناش  شنم  ناش و  ّيز 

311 ص :

امیس 1381-11-15. ادص و  ناریدم  رادید  رد  تانایب  - . 1
یتشهب 1382-02-22. دیهش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج ي  رد  تانایب  - . 2

روشک 1371-6-4. رسارس  ياه  ناتسرامیب  اه و  هناخراک  تارادا ، یمالسا  ياه  نمجنا  ياضعا  رادید  رد  تانایب  - . 3
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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 
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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 
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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 
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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

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 344زکرم  هحفص 341 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 
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...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
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