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تسه هک  هنوگنآ  تیئاهب 

: هدنسیون

مدقم ییازریم  دواد 

: یپاچ رشان 

ههوژپ تیاس 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

تسه هک  هنوگنآ  6تیئاهب 

باتک 6تاصخشم 

6همدقم

هلأسم 6نایب 

؟ دیوگیم هچ  7تیئاهب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  7هرابرد 

زا 10تسرهف هحفص 5 
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تسه هک  هنوگنآ  تیئاهب 

باتک تاصخشم 

مدقم ییازریم  دواد  فلؤم :
ههوژپ تیاس  زا : هتفرگرب 

همدقم

رلفات نیولآ  تیاور  هب  ناهج  هتفرگ و  رد  نیغورد  ياهنافرع  اـههقرف و  اههشیدـنا ، اهندـمت ، اـهگنهرف ، گـنج  هک  یطیارـش  رد  زورما 
زا هک  تسا  يزور  رتمک  هدـش ، کینورتکلا ) بالقنا   ) بالقنا نیمراهچ  دراو  هدـنیآ ) كوش  موس و  جوم  نوچمه ، يراـثآ  يهدـننیرفآ  )

ریگارف و عیزوت  هب  بهذـم  نـالف  ناوریپ  هتفرگ ، تدـش  هقطنم  نـالف  رد  هقرف  نـالف  تیلاـعف  هک  دـسرن  یماـیپ  ناـمنمهیم  راـنک  هشوگ و 
طباور يدازآ  بیرفلد  رهاـظ  اـب  ینیمزریز  ياـهیتراپ  هدـش و  لوغـشم  گرزب  ياهرهـش  یلـصا  طاـقن  رد  دوـخ  ینید  بتک  يهدرتـسگ 

یتراظن و ياهشخب  رادیب  هاگآ و  نیلوئسم  دننکیم . یناطیـش و ... دصاقم  اب  فازگ  یلام  ياهکمک  هدومن و  رازگرب  نارـسپ  نارتخد و 
یکی دنراد . رظن  ریز  ناهنپ  رد  هچ  ادیپ و  رد  هچ  ار  تاکرحت  نیا  یمامت  زاب  ینامشچ  اب  زین  دنلبرس  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  یتیاده 

رد هتفرگ و  رارق  نارگرامعتـسا  زیواتـسد  هک  تسا  تیئاـهب »  » درادـن ياهدـش  هتخانـش  نییآ  چـیه  رد  هـشیر  هـک  هتخاـس  رـشب  قرف  نـیا  زا 
تلم يرایشوه  لاعتم و  راگدرورپ  ددم  هب  دزرایمن و  چیه  هب  شـشالت  مامت  هتبلا  دنکیم و  تیلاعف  ناریا  هلمج  زا  ناملـسم و  ياهروشک 

دنرادن . هتشادن و  یقیفوت  ناریا  ناملسم 

هلأسم نایب 

هب ناریا  رصاعم  خیرات  یسررب  فده  اب  ار  مایا  يهمانهژیو  يهرامش  نیمهن  تسیب و  یلم  يهناسر  هاگآ  ناسانشراک  هام 1386  رویرهش  رد 
ناـیدا و دوعوم  نادزی ، يهعیدو  دـالیم  يهناتـسآ  رد  ار  نآ  هداـهن و  ماـن  تسه » هک  هنوگ  نآ  تیئاـهب   » ار نآ  هداد و  صاـصتخا  تیئاـهب 

: - دوب نینچ  همانهژیو  نیا  نیوانع  نیرتمهم  دـندومن . میدـقت  فیرـشلاهجرف ) یلاعت  هللا  لجع   ) مظعألا هللاهیقب  ترـضح  هب  ناـسنا ؛ یجنم 
ناهج يورایور  تیئاهب ؛ يولهپ -  میژر  تیئاهب و  لیئارسا -  تیئاهب و  اکیرمآ -  تیئاهب و  سیلگنا -  تیئاهب و  يرازت -  سور  تیئاهب و 

يهزور کی  یـشزومآ  هاگراک  رد  داد و  تسد  یقیفوت  يراج  لاـس  هامدنفـسا  لوا  يهتفه  رد  ورشیپ و ... ياـهشلاچ  باـب و  مالـسا - 
صوصخ رد  لیـصفت  هب  متـشاد  هک  ياهزور  کی  تصرف  رد  مدوب و  نامرک  ناتـسا  ناغلبم  تمدـخ  رد  یگنهرف  یعامتجا  یـسانشبیسآ 

نازیزع ثحب  لالخ  رد  مدومن . هثحابم  مالسا  غیلبت  يههبج  مدقم  طخ  نازابرس  اب  رصاعم  ناریا  یگنهرف  یعامتجا و  ياهبیسآ  نیرتمهم 
رد دوخ  يهداوناـخ  هارمه  هب  رفن ) دادعت 1400  هب   ) یمالـسا تاغیلبت  نامزاس  يراذگتسایـس  تیادـه و  اب  هک  ینیغلبم   ] رقتـسم یناحور 

هدنب دنتفگ و  تیئاهب  يهلاض  يهقرف  تیلاعف  شیازفا  روضح و  زا  دنلوغشم ] مالسا  نیبم  نید  غیلبت  هب  هدش و  نکاس  نامروشک  ياهاتـسور 
هب هیهت و  نارهت  زا  ار  رتیلیمکت  تاعالطا  دش  رارق  رخآ  رد  مداد و  یتاحیضوت  ناتسود  يارب  متشاد  صوصخ  نیا  رد  هک  یتاعالطا  اب  زین 

نادنمـشناد بسانم  بتک  رانک  رد  هدـمآرب و  دوجوم  عبانم  يوجتـسج  هب  نارهت  هب  دورو  ضحم  هب  میامن . لاسرا  نانآ  کت  کـت  سردآ 
هب هناسانشراک  یصصخت و  تروص  هب  هک  مایا  يهمانهژیو  يهرامـش  نیمهن  تسیب و  هب  یناحبـس  داتـسا  یفـسلف و  داتـسا  نوچمه  رـصاعم 

یلصا رـشان  تسین و  هعومجم  نیا  زا  يرثا  مدش  هجوتم  متخانـشیم  هک  يزکارم  رد  وجتـسج  زا  سپ  مدرک . دروخرب  دوب  هتخادرپ  تیئاهب 
مدینـش اهنآ  بلغا  زا  یتاعوبطم  ياههکد  زا  رتشیب  يوجتـسج  رد  دادیم . ربخ  پاچ  دیدجت  تایلمع  عورـش  دوجوم و  خـسن  مامتا  زا  زین 
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رـشتنم راثآ  اهینارنخـس و  مامت  ندش  دوقفم  رابخا  زین  شیپ  يدنچ  دندرب ! دندیرخ و  تمیق  ربارب  دنچ  اب  ار  میتشاد  هچره  دـنتفگیم : هک 
تـسرد همانهژیو  نیا  رد  دوجوم  تاعالطا  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  نیا  و  دوب . هدـش  هرباخم  رانک  هشوگ  زا  یفـسلف  داتـسا  يهدـشن 
نیغورد تیهام  ام  رایشوه  مدرم  ات  دننک  مادقا  اهنآ  يروآعمج  هب  تبـسن  گنردیب  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار  هلاض  يهقرف  نیا  نالاعف  هدوب و 

هب رشان  زا  هزاجا  بسک  زا  سپ  تساههعومجم . نیا  ندش  دیدپان  زار  نیا  دنـسانشن و  ناریا  رـصاعم  خیرات  لد  زا  شیپ و  زا  شیب  ار  نانیا 
، تیئاـهب يهنیمز  رد  دوـجوم  بوـتکم  راـثآ  نیرتـهب  زا  دـنچ  يدادـعت  هارمه  هب  هدرک و  هـیهت  یپـک  هعوـمجم  نـیا  زا  زاـین  دروـم  دادـعت 

مدومن . لاسرا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترضح  مانمگ  نازابرس  يارب  عیمجت و  ار  بسانم  ياهعومجم 

؟ دیوگیم هچ  تیئاهب 

ترـضح ناشنیرخآ ؛ يهدنیامن  و  ع )  ) هعیـش ناماما  ملع )  ) باب دـش  یعدـم  شیپ  لاس  دودح 160  دـمحم » یلع   » مان هب  يزاریـش  یناوج 
تسس یباتک  ندروآ  اب  درک و  تیبوبر »  » یتح و  تلاسر »  » و تیمئاق »  » ياعدا دعب  یکدنا  تسا . فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم

نانآ تسناوتن  ناهفصا  زیربت و  رد  هعیـش  ناملاع  اب  ثحب  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  درمـش . خوسنم  ار  نادیواج  نآرق  مالـسا و  ناینبیب ، و 
ناملاع نهذ  رد  ار  شندوب  غامد » طبخ   » يههبـش شیاهییوگضقانت  تاهابتـشا و  لیلد  هب  دـنک و  دـعاقتم  شیوخ  تیباـب »  » هب تبـسن  ار 
دـصاقم اب  یخرب  یگداس و  رـس  زا  یعمج  دیـشک . دـنب  هب  ناریا  لامـش  زا  ياهشوگ  رد  ار  يو  ناریا  تقو  تموکح  تبقاع  درک و  داـجیا 

راومه باب  ییامن » گرزب   » و ییارـس » هناسفا   » يارب ار  هنیمز  مدرم  سرتسد  زا  وا  يرود  دـندومن و  غیلبت  ار  وا  دـندیورگ و  باب  هب  ناـهنپ 
باب و فاکـش  شیازفا  اـب  تخاـس . رتظـیلغ  ار  هنتف  يهداـم  تموکح ، لـخاد  زا  یناراـکتنایخ  اـهیجراخ و  يهدولآ  ياـهتسد  دومن .
بوشآ و هب  راـک  دـنتفرگیم  طـخ  نید  ياـملع  زا  هک  مدرم  يهدوـت  اـب  دنتـشاد  رـس  رد  ناـهج  ناریا و  رب  تنطلـس  يادوـس  هک  شناراـی 
مادـعا و زیربت  رد  ار  باب  نابعـش 1266  رد  رگحالـصا  درم  دار  نآ  ریبک ؛ ریما  ناریا ؛ خیرات  درم  گرزب  اما  دیـشک . روشک  رد  يزیرنوخ 

عمق علق و  ار  نانآ  يهدنام  یقاب  راجاق ، هاش  رورت  رد  نایباب »  » یماکان زا  سپ  درک و  دیعبت  قارع  هب  ار  ءاهب  یلعنیـسح  دعب  لاس  نابعـش  رد 
تلم اب  كدنا  هورگ  نیا  داضت »  » و دانع »  » اما دنام  نوصم  نایئاهب  نایباب و  یمسر  زات  تخات و  زا  يولهپ  رصع  زاغآ  ات  زیزع  ناریا  دومن و 

رد تخاـس  دوـخ  نآ  زا  ناریا  رد  ار  تردـق  دنفـسا 1299  موس  یـسیلگنا  ياتدوک  اب  هک  يولهپ  تموکح  تفرگن . ناـیاپ  ناریا  ناملـسم 
اب اما  دننک . زاب  ار  شیوخ  نیرید  يهدقع  يدیلک  ياهتسپ  يهضبق  اب  ات  تخاس  مهارف  نایئاهب  يارب  ار  ینیرز  تصرف  ياهههد 40 و 50 

سپ دوبن و  ریذپنایاپ  مالسا  ناریا و  اب  نایئاهب  داضت  دش . هدیچرب  شیاهگرب  خاش و  مامت  اب  تیئاهب  تالیکشت  یمالسا  بالقنا  يزوریپ 
ره تفرگ و  رارق  هنازادنارب »  » عضوم رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ربارب  رد  هطلـس  ماظن  تسد  رد  تسد  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا 

یتسارب مایا .) يهرامـش 29  همانهژیو  نخـسرس  زا  یـصیخلت  . ) دـباییم راشتنا  اهتیاس  دـیارج و  رد  اهنآ  زا  ياهزات  گنرین  گنر و  زور 
يهلباقم ناریا ، رد  تیئاهب  جـیورت  یلـصا  فدـه  مینکن  شومارف  میتسه . نامیاههداوناخ  ياهشیدـنا  یقالخا و  نانابهاگن  نیرتهب  اـم  دوخ 

یمالـسا و يروهمج  سدـقم  گنر و  نوخ  ماظن  يزادـنارب  و  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يودـهم فراعم  اـب  دـنمفده  يدـج و 
دناهدرکن . راذگورف  یشالت  ششوک و  چیه  زا  خیرات  هاوگ  هب  هار  نیا  رد  تسا و  ناریا  رب  طلست 
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