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ام رصع  رابگرم  هدیدپ  راگیس 

باتک تاصخشم 

. يداژننایلع مساقلاوبا  نیودـت  اـم / رـصع  راـبگرم  هدـیدپ  راگیـس : روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  مساقلاوبا 1343 -  يداژنناـیلع  هسانـشرس : 
 : کـــباش مس .  21/5×11 ص ؛.  60 يرهاــظ :  تاصخــشم  ع 1384 .  ) بلاــط یبا  نـبا  یلع  مامالاهسردــم  مــق : رــشن :  تاصخــشم 
Ciqratte: the ominous یـسیلگنا : هـب  دـلج  تـشپ  تشادداـی :  يراپـسنورب . یـسیون :  تـسرهف  تیعـضو   9789645330123
 : هدوزفا هسانـش  دایتعا  تایناخد --  عوضوم :  راگیـس  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  . event of our time

یلم یسانشباتک  هرامش   613/85 ییوید :  يدنب  هدر  HV5740/ع8س9 1384  هرگنک :  يدنب  هدر  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  ۀـسردم 
1579839 : 

راتفگشیپ

جوم اوتف  نیا  ( 1 .) دش رشتنم  لاس 1382  لّوا  همین  رخاوا  رد  هّلظ ) ّدم   ) دـیلقت مرتحم  عجارم  زا  یکی  طسوت  راگیـس ، ِحیرـص  ِمیرحت  ياوتف 
و تفرگ . رارق  وگتفگ  ثحب و  دروم  رانک  هشوگ و  رد  یهقف ، دـیدج  هّیرظن  غاد و  ربخ  کی  ناونع  هب  و  درک ، داجیا  هعماـج  رد  يدـیدج 

ینابم زا  عالّطا  قاتشم  یملع ، لفاحم  و  دش ، حرطم  ناشیا  رضحم  زا  هنیمز  نیا  رد  یتائاتفتسا  فلتخم ، لاکـشا  هب  رّرکم و  تروص  هب  اذل 
يرتشیب حیضوت  ناهاوخ  هک  هّیملع ، هزوح  بّالط  زا  یعمج  خساپ  رد  خیرات 16/7/82 ، رد  هل  مّظعم  تهج  نیدب  دندوب . هّیرظن  نیا  ّهلدا  و 

تروص هب  ار  اوتف  نیا  شیپ  لاس  دـنچ  زا  بناـج  نیا   » دـمحلا هل  هللا و  مسب  دـندومرف : موقرم  نینچ  دـندوب ، نآ  ّهلدا  قوف و  ياوتف  نوماریپ 
عالّطا لها  تداهش  هب  تایناخد ) ریاس  و   ) راگیس ندیشک  رگا  : » هک تسا ، دوجوم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر  رد  و  مدوب ، هدرک  رکذ  طورشم 

هّجوت اب  و  هاگشناد ، دّهعتم  دیتاسا  هاگآ و  ناکـشزپ  زا  یعمج  یهاوگ  تداهـش و  اب  ًاریخا  یلو  ( 2 «.) تسا مارح  دشاب ، هتشاد  یّمهم  ررض 
، دیـسر ام  هب  دریگ ، یم  تأشن  نآ  زا  هک  یکانرطخ  ياه  يراـمیب  و  راگیـس ، زا  یـشان  ریم  گرم و  زا  هک  يا  هدـنهد  ناـکت  ياـهرامآ  هب 

ناما رد  نآ  زا  اهنآ  نارـشاعم  يراگیـس و  دارفا  نادـنزرف  یّتح  هک  تسا ، ّتیعقاو  کی  راگیـس  دود  ّمهم  تارطخ  هک  دـش  مّلـسم  تباـث و 
نیتسخن هک  ار ، زیزع  ناناوج  ًاصوصخم  ناهج ، ناناملـسم  همه  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  و  میداد ، ار  قلطم  روط  هب  ِمیرحت  ِياوتف  اذـل  دنتـسین .

نإ و  دنشاب . دوخ  ناتسود  نایفارطا و  شیوخ و  بقارم  مامت  يرایـشوه  اب  و  دنک ، ظفح  نآ  ّرـش  زا  دنتـسه ، زوسنامناخ  يالب  نیا  ناینابرق 
ّدم ) يزاریـش مراکم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  تسا .» هدش  كاپ  هدولآ  دود  نیا  دوجو  ثول  زا  ام  هعماج  هک  مینیبب  مینامب و  هدـنز  هللاءاش 

لها ناسانشراک  تارظن  زا  یهّجوت  لباق  شخب  نمض  رد  و  هدرک ، هراشا  یعرش  مکح  نیا  ینابم  كرادم و  زا  يا  هدرـشف  هب  سپـس  هّلظ )
ياوتف دمآ . دـهاوخ  دنتـسم  حورـشم و  روطب  هدـنیآ  ثحابم  رد  هک  دـندوب ، هدرک  لقن  تایناخد  ریاس  راگیـس و  تارطخ  نوماریپ  ار  هربخ 

زا بلطم  نیا  درک . یم  زاـب  روشک  زا  جراـخ  ناناملـسم  یّتـح  و  هعماـج ، فلتخم  راـشقا  ناـیم  رد  ار  دوخ  ياـج  هتفر  هتفر  راگیـس  میرحت 
ناوارف ياه  شسرپ  و  اوتف ، نیا  شرتسگ  دوب . راکـشآ  نشور و  دیـسر ، یم  هل  مّظعم  رتفد  هب  فلتخم  قرط  زا  هک  نینمؤم ، رّرکم  تالاؤس 

هللا ۀـیآ  ترـضح  اذـل  ددرگ . ناـیب  رتـشیب  حیـضوت  لیـصفت و  اـب  و  رت ، یّنف  تروص  هب  نآ  ّهلدا  یناـبم و  هک  درک  یم  اـضتقا  نآ ، نوـماریپ 
یناوارف يالـضف  بّالط و  عمج  رد  هک  ار ، شیوخ  هقف  جراخ  سرد  هبنشراهچ 14/10/1384  زور  رد  هّلظ ) ّدم   ) يزاریـش مراکم  یمظعلا 

، رگید لصف  ود  مامضنا  هب  نآ ، كرادم  دانـسا و  رکذ  و  حیقنت ، زا  سپ  روکذم  ثحابم  دنداد . صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  دش ، یم  حرطم 
نیا اب  هزرابم  رد  مه  امـش  نارگید ، هب  نآ  ندـناسر  و  ثحابم ، نیا  قیقد  هعلاطم  اب  هک  نآ  دـیما  دوش . یم  زیزع  ناگدـنناوخ  امـش  میدـقت 
هزوح هللاءاش . نإ  میـشاب . تایناخد  هنوگره  زا  يراع  كاپ و  يا  هعماج  دـهاش  هدـنیآ  رد  و  هدوب ، میهـس  هیجوت  ِلـباق  ریغ  ِدنـسپان  ِتداـع 

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

راگیس تمرح  هّلدا  : لّوا لصف 

تخانش عنام  تداع ،

یم یگدـنز  نآ  رد  هک  يا  هعماج  ای  ناسنا ، دوخ  ندوب  هدولآ  تخانـش ، تفرعم و  عناوم  هلمج  زا  رگید  ریبعت  هب  و  داـهتجا ، عناوم  زا  یکی 
نیا ای  دشاب ، یلیئارـسا  ییاکیرمآ و  ياهالاک  ِرجات  الثم  یـصخش  هاگره  دـیامن . قیقحت  نآ  هرابرد  دـهاوخ  یم  هک  تسا  يزیچ  هب  دـنک ،
يا هداس  راک  يو  يارب  شا ، یعرش  مکح  ندرک  رداص  و  نآ ، ياهررض  تخانـش  دشاب ، هتـشاد  يدایز  جاور  يو  هعماج  رد  اهالاک  هنوگ 

رد هک  یسک  ای  دشاب ، هتشاد  یتسرد  هعلاطم  راگیس  دروم  رد  دناوت  یمن  دشاب ، راگیـس  هب  هدولآ  یـسک  رگا  هک  هنوگ  نامه  دوب . دهاوخن 
هک یماگنه  تسا  فورعم  دـهد . هّیرظن  و  هتفگ ، نخـس  نآ  نوماریپ  یتحار  هب  دـناوت  یمن  دـنک ، یم  یگدـنز  تاـیناخد  هب  هدولآ  طـیحم 

یندیماشآ بآ  هاچ  دهد  یم  روتـسد  ادتبا  دـهد ، اوتف  نآ  دروم  رد  ( 1 «) رئب تاحوزنم   » نوماریپ دریگ  یم  میمـصت  هللا ) همحر  ) یّلح همّالع 
: هک نیا  هجیتن  ددرگ ! عوضوم  نیا  یعرش  ماکحا  رد  وا  حیحـص  يریگ  میمـصت  عنام  هاچ ، نآ  دوجو  ادابم  ات  دنیامن ، رپ  ار  ناشلزنم  لخاد 
، لیلد نیمه  هب  تفرگ . هدیدان  ای  درب ، نیب  زا  ار  هلأسم  نآ  هب  ياه  یگتـسباو  تاقّلعت و  دـیاب  يا ، هلأسم  نوماریپ  قیقحت  ثحب و  ماگنه  هب 
زا يا  هدرتسگ  فیط  یگدولآ  دوش ، یم  حرطم  ًامومع ، تایناخد  عاونا  و  ًاصوصخ ، راگیـس  تمرح  دروم  رد  هک  يداـیز  تالاکـشا  أـشنم 

دروم رد  تمواقم  وگتفگ و  تسا ، يرتدودـحم  سایقم  رد  ای  درادـن ، دوجو  یگدولآ  نیا  هک  هباشم  دراوم  رد  اذـل  و  تسا . نآ  هب  هعماج 
يانعم هب  رئب » . » 1 مینک : یم  یـسررب  ار  تایناخد  ریاس  راگیـس و  تمرح  ّهلدا  همّدـقم ، نیا  هب  هّجوت  اب  تسا . رتمک  تبـسن  نامه  هب  زین  نآ 
هدیـشک هاچ  زا  یناویح ) رادرم  الثم   ) یتساجن هب  هاچ  بآ  ندش  هدولآ  ماگنه  هب  هک  تسا  بآ  ياه  لطـس  دادعت  تاحوزنم »  » و بآ ، هاچ 

هب نآ ، ِبآ  معط  ای  گنر  ای  وب  رییغت  اب  اهنت  هاـچ  بآ  هک  تسا  نیا  زورما  ياـهقف  ناـیم  رد  فورعم  یلو  ددرگ ، كاـپ  هاـچ  اـت  دوش ، یم 
. تسا كاپ  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دوش ، یم  سجن  سجن ، زیچ  عوقو  ببس 

راگیس تمرح  هّلدا 

راگیس تمرح  هّلدا 

نیا هک  ارچ  دروخ ، یمن  مشچ  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ثیداحا  و  نآرق ، تایآ  زا  یّـصاخ  لیلد  تایناخد  تمرح  نوماریپ  دـنچ  ره 
رد و  هتشادن ، دوجو  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تارضح  یگدنز  نآرق و  لوزن  رـصع  رد  هک  تسا  يا  هثدحتـسم  لئاسم  هلمج  زا  عوضوم 

نیا تمرح  هب  مکح  ناوـت  یم  تسا ، نآ  راکـشآ  نشور و  قیداـصم  زا  یکی  عوـضوم  نیا  هک  (1) تسا هدومن  زورب  يربـک  تبیغ  نارود 
هک تسا  دقتعم  راگیس » اب  یـشکرگید  یجیردت و  یـشکدوخ   » باتک هدنـسیون  . 1 دـییامرف : هّجوت  درک . رداص  لوقعماـن  تشز و  تداـع 
هب ار  اکیرمآ  هراق  ناییاپورا  هک  هنوگ  نامه  ات  دروآ ، اـپورا  هب  اـکیرمآ  زا  ار  یّمـس  هاـیگ  نیا  نمورک »  » ماـن هب  یـصخش  شیپ  لاـس   500

! دنک دوبان  دنازوسب و  و  هدز ، نایناهج  هّیقب  هناشاک  رب  شتآ  دبا  ات  مه  یّمس  هایگ  نیا  دندیشک ، نوخ  كاخ و 

ررضال هدعاق  1 ـ

ررضال هدعاق 

ینـشور هب  تایاور  زا  يدادعت  و  نآرق ، تایآ  زا  یخرب  و  تسا ، تّنـس  لها  هعیـش و  زا  ّمعا  مالـسا ، هقف  مّلـسم  دـعاوق  زا  هک  هدـعاق ، نیا 
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ره زا  رظن  عطق  اب  ناهج ـ  يالقع  شریذپ  دروم  و  دنراد ، رظن  قاّفتا  نآ  رب  یمالـسا  قَِرف  مامت  ياهقف  نادنمـشناد و  و  دراد ، نآ  رب  تلالد 
ررـضال هدعاق  ایآ  لاؤس : دشاب . هتـشاد  یپ  رد  یّمهم  ررـض  هک  دراد  يراک  ره  تمرح  رب  تلالد  حوضو  هب  تسا ، یبهذـم ـ  شیارگ  عون 
هدـعاق نیا  ایآ  رتهاـتوک ، تراـبع  هب  دـهد ؟ یمن  زین  ار  دوخ  هب  ندز  ررـض  هزاـجا  اـی  دـنک ، یم  عنم  نارگید  هب  ندز  ررـض  زا  ار  اـم  طـقف 

، تسا ریغ  هب  رارضإ  هدعاق  نیا  دراوم  زا  یضعب  دنچ  ره  خساپ : دوش ؟ یم  مه  سفن  هب  رارـضإ  لماش  ای  دراد ، ریغ  هب  رارـضإ  هب  صاصتخا 
هب ندز  ررض  زا  ار  بدنج  نب  ةرمس  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا (1) تسا هدعاق  نیا  یلصا  عبنم  هک  بدنج ، نب  ةرمـس  تیاور  قبط  اریز  )

تهج نیدـب  دوش . یمن  ریغ  هب  ررـض  هب  رـصحنم  و  درادـن ، روکذـم  دروم  هب  صاصتخا  نآ  تلـالد  اـّما  درک .) یهن  يراـصنا  صخـش  نآ 
يارب هک  رامیب ، هزور  ثحب  رد  1 ـ هلمج : زا  دنا . هدرک  لالدتسا  نآ  هب  سفن  هب  رارضإ  تمرح  يارب  هقف ، فلتخم  باوبا  رد  مالـسا  ياهقف 

هک دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  ( 2 «.) تسین زیاج  یصخش  نینچ  يارب  هزور  ررض ، هدعاق ال  ياضتقم  هب  : » دنا هدومرف  دراد ، ررـض  رامیب  دوخ 
هب یـصخش  رگا  : » دنا هدومرف  زین  مّمیت  ثحب  رد  اهقف  2 ـ ددرگ . یم  مه  سفن  هب  رارضا  لماش  و  تسا ، عیـسو  روکذم  هدعاق  لومـش  هریاد 
«. تسا مّمیت  شا  هفیظو  هکلب  دریگب ، وضو  درادن  قح  ررض  هدعاق ال  ياضتقم  هب  دراد ، ررض  شیارب  اّما  دراد ، رایتخا  رد  بآ  یفاک  هزادنا 

، هئاضعا نم  وضع  وا  هسفن ، یلع  هلامعتـسا  نم  فوخلا  ثلاـثلا : : » دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  یقثولا  ةورع  باـتک  رد  يدزی ، قّقحم  موحرم 
فاخ ول  لب  ةداع ، هلمحت  رـسعی  امم  کلذ  وحن  وا  هجالع  ۀبوعـص  وا  هئرب  ءوطب  وا  هتدم  لوط  وا  هتّدش  وا  ضرم  ثودح  وا  بیع  وا  فلتب 
جورخ و  دلجلا ، ققـشتل  ۀبجوملا  وا  ۀقلخلل ، ۀهوشملا  ۀـنوشخلا  نم  ةرـشبلا  اولعی  ام  هب  دارملا  و  ممیت . ًاقاش  هلمحت  نوکی  يذـلا  نیـشلا  نم 

، ناج رب  بآ  لامعتسا  زا  یشان  ياهررض  زا  سرت  دنک  یم  زیوجت  ار  (3;) فوخلل بجوملا  لامتحالا  وا  تاروکذملاب  نظلا  یفکی  و  مدلا .
هب يا  هزات  يرامیب  ای  دوش ، بویعم  اضعا  زا  يوضع  اـی  دـشاب ، گرم  لاـمتحا  فوخ ، نیا  أـشنم  هچ  تسا ; ناـسنا  ياـضعا  زا  يوضع  اـی 

لکـشم ای  ددرگ ، تخـس  نآ  هجلاعم  ای  دوش ، دـنُک  نآ  نامرد  ای  دوش ، رت  ینالوط  ای  دـنک ، ادـیپ  تّدـش  دوجوم  يراـمیب  اـی  دـیآ ، دوجو 
بجوم یّصاخ  طیارش  رد  وضو  بآ  لامعتسا  رگا  یّتح  هکلب  دشابن . ناسآ  نآ  لّمحت  هک  دیآ ، دوجو  هب  روکذم  تالکشم  دننام  يرگید 

تسد تسوپ  یگدیکرت  ثعاب  ای  دنک ، نشخ  ربز و  ار  تروص  اهتسد و  تسوپ  هک  نیا  لثم  دوش ، ناسنا  ياه  تسد  ای  هرهچ ، رد  یـصقن 
مّمیت دراوم  نیا  ماـمت  رد  دـشاب ، تخـس  روما  نیا  لّـمحت  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، وضو  ياـضعا  رد  يزیرنوخ  ببـس  اـی  ددرگ ، تروـص  و 
فرـص هکلب  تسین ، مزال  روبزم  تالکـشم  هب  نانیمطا  نیقی و  لوصح  دـش ، هتفگ  هک  يدراوم  مامت  نمـض  رد  دوش . یم  وضو  نیزگیاج 

نیا رد  زین  رهاوج  دنمـشزرا  باتک  هدنـسیون  دنک .» یم  تیافک  دـشاب ، روکذـم  ياهررـض  فوخ  أشنم  هک  یلامتحا  یّتح  و  نامگ ، نظ و 
وه لب  هیف  هدجا  فالخ  الب  هبرش ، كرتب  وا  هیلا ، یضملاب  وا  هلامعتـساب ، دیدشلا  ضرملا  لوصح  یـشخ  ول  اذک ... و  : » تسا هدومرف  هنیمز 
ای بآ ، لامعتـسا  ببـس  هب  دیدش ، ضرم  زا  سرت  تروص  رد  تسا  (4) ررضلا جرحلا و  رـسعلا و  یفنل  هعم ، فلتلا  فوخ  عم  امیـس  عامجا 

هفیظو اریز  دـشاب ; فلت  فوخ  اب  هارمه  رگا  ًاصوصخم  تسا ، یعامجا  بلطم  نیا  و  بآ ، ندـیماشآ  كرت  ای  بآ ، نتفاـی  يارب  وجتـسج 
اه یندیـشون  اه و  یکاروخ  باتک  رد  3 ـ دوش .» یم  مّمیت  هب  لیدـبت  جرح  ررـضال و ال  هدـعاق  ياـضتقم  هب  تروص  نیا  رد  نتفرگ  وضو 
هک درک ، هراشا  لِگ  ندروخ  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  تسا . هدش  میرحت  ررـضال  هدعاق  مکح  هب  روآ  نایز  ياهاذغ  زین  ۀبرـشالا ) ۀمعطالا و  )

، هدیدرگ ناسنا  ندب  رد  ییاه  یتحاران  همشچرس  راک  نیا  تایاور  زا  یخرب  قبط  هک  ارچ  دنتـسه . نآ  هب  يالتبم  مدرم  زا  یخرب  هنافّـسأتم 
دیهـش موحرم  ( 5 «.) ءادـلا جـیهی  دـسجلا و  یف  مقـسلا  ثروـی  نیطلا  نا   » دـنک یم  ییاـه  يراـمیب  هـب  ـالتبم  ار  ناـسنا  مـسج  هـتفر  هـتفر  و 
رهاظلا رارـضالا  نم  هیف  امب  : » دـیامرف یم  لِگ  ندروخ  تمرح  لیلد  نایب  ماقم  رد  ماـهفالا ، کـلاسم  ریظن  مک  باـتک  رد  هللا ) همحر  ) یناـث

زا هچنآ  قبط  هک : نیا  هجیتن  دیآ .» یم  دوجو  هب  لگ  ندروخ  رثا  رب  هک  تسا  يراکشآو  نشور  ياه  نایز  اهررـض و  نآ  ّتلع  (; 6) ندبلل
ررضال هدعاق  دنا ، هدرک  تشادرب  هدعاق  نیا  زا  مالسا  ياهقف  هچنآ  و  دمهف ، یم  هژاو  نیا  زا  فرع  هچنآ  و  دوش ، یم  هدافتسا  ررـض  هملک 

یئزج كدنا و  ياهررـض  روظنم  هک  تسا  نشور  هّتبلا  ( 7 .) دوش یم  مه  سفن  هب  رارـضإ  لماش  هکلب  درادن ، ریغ  هب  رارـضإ  هب  صاصتخا 
نیا هصالخ  تسا . هّجوت  لباق  یّلک و  ياهررض  كالم  هکلب  دراد ; یئزج  ياهررض  رشب  هدافتسا  دروم  ياهزیچ  زا  يرایـسب  نوچ  تسین ،
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ناسنا یتمالـس  يارب  هک  يزیچ  ره  هدـش ، تباث  لقع  عامجا و  ثیدـح و  نآرق و  هناگراهچ  ّهلدا  هب  هک  ررـضال ، هدـعاق  ياـضتقم  هب  : » هک
رد تهج  نیدـب  تسام ، ياهقف  مامت  لوبق  دروم  یّلک  یلوصا و  رظن  زا  بلطم  نیا  تسا .» مارح  دـشاب ، هتـشاد  یهّجوت  لباق  ناـیز  ررض و 

مارح دراد ، ررـض  ناسنا  يارب  هک  يزیچ  ندروخ  : » تسا هدـمآ  اه  یندـیماشآ  اه و  یندروخ  لصف  رد  دـیلقت ، ماـظع  عجارم  ياـه  هلاـسر 
(8 «.) تسا

راگیس ناوارف  ياه  نایز 

یهّجوت لباق  نایز  ررـض و  هک  تسا  ییاهزیچ  هلمج  زا  راگیـس  ایآ  : » هک تخادرپ  عوضوم  نیا  هب  دـیاب  ـالاب ، بلطم  ندـش  نشور  زا  سپ 
تّقوم و یئزج و  دوش  یم  هتفگ  نآ  يارب  هک  ییاهررـض  ای  دوش ، نآ  تمرح  هب  مکح  و  هدیدرگ ، ررـضال  یّلک  هدـعاق  لومـشم  ات  دراد ،

لها غارس  هب  (، 9) تاعوضوم ریاس  نوچمه  عوضوم ، نیا  صیخشت  يارب  دوش .»؟ ررضال  هدعاق  لومشم  هک  تسین  يّدح  رد  و  تسارذگ ،
ِصیخشت هربخ  لها  هک  ناکشزپ ، اّبطا و  زا  يدایز  هورگ  میوش . یم  ایوج  ار  اهنآ  رظن  و  میور ، یم  رما  نیا  ناسانشراک  ناهاگآ و  هربخ و 

ياه باتک  و  دراد ، یهّجوت  لباق  ياه  نایز  مهم و  ياهررض  راگیس  هک  دنراد  رظن  قاّفتا  عامجا و  دنوش ، یم  بوسحم  راگیس  ِياهررض 
هکلب دنا ، هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  راگیـس ، ًاصوصخم  تایناخد ، لامعتـسا  زا  یـشان  ياه  يرامیب  اه و  نایز  تارطخ و  نوماریپ  يدّدعتم 

هب ار  نازیزع  امش  هّجوت  اجنیا  رد  هک  ( 10 .) تسا هدش  هتشون  یّلقتسم  باتک  نآ ، زا  یـشان  ّمهم  ياهیرامیب  زا  دروم  ود  یکی  صوصخ  رد 
يرامیب و عون  زا 50  شیب  شیادیپ  یکمک ، ای  یلصا ، لماع  راگیس  1 ـ مینک : یم  بلج  اه  يرامیب  اه و  نایز  تارطخ و  نیا  زا  يا  هشوگ 
هنایلاس 5 2 ـ ( 11 !«.) تسا دنسپان  تداع  نیا  تاغوس  يرامیب  عون   120 : » دندقتعم ابطا  زا  یضعب  هکلب  دشاب . یم  ندب  رد  ناطرـس  عون   20

لاسراهچ لوط  رد  اریز  لّوا ! یناهج  گنج  تافلت  زا  شیب  ینعی  ( 12 .) دنراپس یم  ناج  راگیس  زا  یشان  ياه  يرامیب  ّتلع  هب  رفن  نویلیم 
رگا دـسر ! یم  رفن  نوـیلیم  هب 20  لاسراهچ  رد  اـیند  رد  راگیـس  تاـفلت  هک  یلاـح  رد  دـندش ; هتـشک  رفن  نویلیم   10 لّوا ، یناهج  گـنج 

دهاوـخ لاـس  ره  رد  رفن  نوـیلیم  ینعی 10  یلعف ، راـمآ  ربارب  ود  هـب  يدــالیم  لاس 2025  رد  راگیـس  زا  یـشان  تاـفلت  مقر  دـینکن  بّجعت 
هتفرشیپ ياهروشک  هب  ّقلعتم  رگید  نویلیم  طقف 3  و  تفرشیپ ، لاح  رد  ياهروشک  مهـس  نآ  نویلیم  هک 7  توافت  نیا  اـب  هّتبلا  ( 13 .) دیسر

ود زا  شیب  طّسوتم  روط  هب  اه  تلود  3 ـ رتالاب ؟ رطخ  نیا  زا  يرطخ  هچ  و  هتفرگ ، ینابرق  ردق  نیا  ایند  رد  گنج  مادک  یتسار  ( 14 .) تسا
هب 6 کیدزن  یمقر  ینعی  دنیامن . راگیس  زا  یشان  ضراوع  اه و  يرامیب  هنیزه  فرـص  دیاب  دوش ، یم  راگیـس  هّیهت  فرـص  هک  یغلبم  ربارب 

نارسمه ناکدوک و  هژیو  هب  يراگیـس ، ریغ  دارفا  4 ـ ( 15 !) لاس رد  ناموت  درایلیم  رازه  ود  زا  شیب  و  ناریا ، رد  زور  ره  رد  ناـموت  دراـیلیم 
تسد زا  ار  شیوخ  یتمالس  يرابجا  روط  هب  هانگ  یب  دارفا  نیا  ( 16 .) دنتسه راگیس  دود  تاّرضم  ضرعم  رد  هزادنا  نامه  هب  اه ، يراگیس 
رّدخم ّداوم  هب  نیداتعم  دندقتعم 80 % یخرب  هک  اجنآ  ات  تسا . دایتعا  هب  دورو  هچیرد  ًابلاغ  ناناوجون  رد  راگیس  کش  نودب  5 ـ دنهد ! یم 

، لخاد دیلوت  نآ  خن  درایلیم  هب 12  کیدزن  هک  دوش ، یم  فرصم  ناریا  رد  راگیس  خن  درایلیم  هنایلاس 88  6 ـ ( 17 !) دنا هدوب  يراگیس  البق 
راگیس لوپ  دصرد  زا 75 % شیب  ینعی  ( ) 18) ددرگ یم  عیزوت  دراو و  قاچاق  قیرط  زا  ًاتدـمع  هّیقب  و  دوش ، یم  دراو  جراخ  زا  درایلیم  و 9 

هّیلّوا ّداوـم  زاـگ و  تفن و  ریظن  هعماـج ، يرورـض  جاـتحیام  هـّیهت  فرـص  ار  شیوـخ  روـشک  زرا  نارگید  دور .) یم  روـشک  زا  جراـخ  هـب 
ّتلع هب  7 ـ ناشنایفارطا ! دوخ و  يدوباـن  فرـص  ار  نآ  اـه  يراگیـس  و  دـننک ، یم  نآ  دـننام  و  تعنـص ، ملع و  تفرـشیپ  تاـجناخراک و 

رد يّدـج  ياه  ّتیدودـحم  هب  هّجوت  اب  و  ییاکیرمآ ، ياه  تکرـش  هژیو  هب  یتّیلم ، دـنچ  ياه  یناپمک  يارب  تایناخد  تعنـص  يروآدوس 
اذل و  تسا ، شهاک  لاح  رد  زور  هب  زور  اهروشک  نیا  رد  فرصم  نازیم  اکیرمآ ، هژیو  هب  یبرغ ، ياهروشک  رد  راگیس  فرـصم  هضرع و 
هدـش هداد  قوس  هعـسوت  لاح  رد  ریقف و  ياهروشک  يوس  هب  فرـصم  رازاب  قاچاق )  ) یمـسر ریغ  یمـسر و  روط  هب  فلتخم  ياهدـنفرت  اب 

رد نآ  دصرد  هب 3  کیدزن  هک  دننک ، یم  دیلوت  راگیس  خن  رب 000/000/000/000/6  غلاب  هنایلاس  ییاکیرمآ  ياه  یناپمک  8 ـ ( 19 !) تسا
یم هداد  هعـسوت  لاح  رد  ریقف و  ياهروشک  هژیو  هب  اهروشک ، ریاس  مدرم  دروخ  هب  دـصرد )  97  ) نآ یقب  ام  و  دوش ، یم  فرـصم  اکیرمآ 
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تفن شورف  لاس  هد  زا  شیب  لداعم  هک  تسا ، ییاکیرمآ  ياـه  تکرـش  دوس  رـالد  دراـیلیم  زا 300  شیب  هنـالاس  رذـگهر  نیا  زا  و  دوش .
احیـسم رتکد  مناخ  ( 20 .) دـشاب یم  زین  یعامتجا  ياه  يراـک  هزب  ریاـس  هب  دورو  هچیرد  قوف ، تاّرـضم  رب  هوـالع  راگیـس  9 ـ تسا ! ناریا 

يا همّدقم  رّدخم  ّداوم  هب  دایتعا  و  دایتعا ، لاکشَا  رگید  رب  تسا  يا  همّدقم  ندیشک  راگیـس  : » تسا دقتعم  یعامتجا  راکددم  سانـشناور و 
ریاس راگیـس و  راکنا  لباق  ریغ  و  مهم ، ياهررـض  زا  هنومن  ُهن  تشذـگ  هچنآ  ( 21 «.) ناناوج ناناوجاون و  يراـجنهان  يراـک و  هزب  رب  تسا 

هک (، 22) تسا ناوارف  رایـسب  هکلب  تسین ، روکذـم  دراوم  هب  رـصحنم  دنـسپان  تداع  نیا  تاّرـضم  هک  تسا  نشور  هّتبلا  و  دوب . تاـیناخد 
هعجارم هدـش  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاـه  باـتک  هـب  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع  دـش . رظن  فرـص  نآ  رکذ  زا  راـصتخا  تیاـعر  تـهج 

هب ناـنیمطا  ملع و  ناـسنا  اـیآ  راگیـس ، كاـنرطخ  هدرتـسگ و  ياهررـض  نوماریپ  ناوارف  ناسانـشراک  تداهـش  هب  هّجوـت  اـب  ( 23 .) دنیامرف
یم رییغت  ررضال  هدعاق  ياضتقم  هب  عرش  مکح  بآ ، زا  هدافتسا  رطاخ  هب  تسوپ  یئزج  بیسآ  رثا  رب  ایآ  دنک ؟ یمن  ادیپ  راگیس  ياهررض 

هک تفریذپ  ناوت  یم  ایآ  داد ؟ راگیس  ّتیلح  هب  اوتف  ناوت  یم  نانچمه  نایز ، ررض و  همه  نیا  اب  اّما  دوش ، یم  مّمیت  فّلکم  هفیظو  و  دنک ،
همه نیا  اب  ار  تایناخد  اّما  دـشاب ، ناما  رد  یلامتحا  ررـض  زا  ات  هدرک ، مارح  ناسنا  رب  ار  هزور  ضرم ، فوخ  فرِـص  هب  ناـبرهم  دـنوادخ 

تسا يرامیب  زاس  هنیمز  درد و  جییهت  ببـس  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  لِگ  ندروخ  رگا  تسا ؟ هدرکن  مارح  یعامتجا  یلام و  یناج و  ياهررض 
نیا هجیتن  میا ؟ هدـشن  ضقانت  راچد  ایآ  مییامنن ، میرحت  ار  تسا  یتسین  گرم و  روآ  مایپ  هک  تایناخد  ریاس  راگیـس و  یلو  مینادـب ، مارح 

: لاؤس تسا . مارح  تایناخد  عاونا  مامت  هدعاق  نیا  ياضتقم  هب  و  دوش ، یم  تایناخد  ریاس  راگیس و  لماش  ررـضال  هدعاق  کش  نودب  هک :
راگیس تاّرضم  کش  نودب  خساپ : دندرک ؟ یم  هدافتسا  نآ  زا  یّتح  و  هتسناد ، یمن  مارح  ار  راگیس  هتشذگ  ياملع  ناگرزب  زا  یخرب  ارچ 

هزوح ناگرزب  زا  یکی  هک  یماگنه  اذل  و  تسا . هدوبن  نشور  ناراوگرزب  نآ  يارب  هدش ، تباث  ام  يارب  نونکا  هک  هدرتسگ ، لکـش  نیا  هب 
هک ناشیا  ( 24 ،) درک رداص  ار  راگیـس  كرت  روتـسد  هجلاعم  ماگ  نیلّوا  ناونع  هب  جـلاعم  بیبط  و  دـندرک ، يرتسب  یبلق  يرامیب  رطاـخب  ار 

ار نآ  گنرد  یب  تسا ، رـضم  شا  یتمالـس  يارب  راگیـس  هک  درک  ادـیپ  نیقی  هربخ  لها  هتفگ  هب  هک  ینامز  دوب ، راگیـس  هب  ـالتبم  ًادـیدش 
هک یلاح  رد  دـندرک ، كرت  ار  راگیـس  هلـصافالب  و  دـندش ، ور  هبور  لکـشم  نیمه  اـب  هک  میـسانش  یم  زین  ار  يرگید  دارفا  و  درک . كرت 

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

اهتشون یپ 

دلج هّیهقفلا ، دعاوقلا  رد  نآ  حرـش  هک  تسج ، دانتـسا  روکذم  هدعاق  يارب  ناوت  یم  زین  رگید  تایاور  هب  قوف ، ثیدـح  رب  هوالع  هّتبلا  . 1
نم ررـضلا  فوخ  یلع  راطفالا  یف  رادملا  ّنا  : » دیامرف یم  دروم  نیا  رد  هللا ) همحر  ) رهاوج بحاص  . 2 تسا . هدمآ  دعب ، هب  هحفص 26  ، 1

صوصنلا روهظل  و  بجاو ...» هل  راطفالاف  موصلا  هبرضا  ام  لک  (: » مالـسلا هیلع  ) هلوق قالطال  کلذ ، یف  حیحـصلا  ضیرملا و  نیب  قرف  ریغ 
یتوافت و  تسا ، ررض  زا  سرت  راطفا  زوجم  كالم و  هعم ; ضیرملا  حیحصلا و  نیب  توافتی  الف  ررـضلا ، ضیرملا  یف  رطفلل  حیبملا  نا  یف 

دیاب دـشاب ، ّرـضم  شیارب  هزور  هک  سک  ره  : » دـیامرف یم  هک  مالـسلا ) هیلع  ) ماما مالک  اریز  تسین ، رامیب  ملاس و  ناسنا  نیب  هلأسم  نیا  رد 
يارب راطفا  زیوجت  دروم  رد  هدراو  تایاور  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  ود  ره  ملاس  راـمیب و  لـماش  تسا و  قلطم  دـنک » راـطفا  ار  شا  هزور 

.3 هحفص 349 .) دـلج 16 ، مالکلارهاوج ، «. ) تسین رامیب  ملاس و  ناسنا  نیب  یتواـفت  كـالم  نیا  رد  و  هتـسناد ، ررـض  ار  كـالم  ضیرم 
دلج ماهفالا ، کلاسم  . 6 هحفص 392 .  دلج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  . 5 هحفص 104 .  دلج 5 ، رهاوج ، . 4 هحفص 472 .  دلج 1 ، یقثولا ، ةورع 

ریگنماد هکلب  درادـن ، يراگیـس  یـصخش  هب  صاصتخا  راگیـس  ياهررـض  هک  هنوگ  نامه  . 7 هحفـص 165 . دـلج 12 ، هحفـص 315 و  ، 8
يراگیـس درف  ناـکیدزن  هک  يدود  دـندقتعم  ناسانـشراک  زا  یخرب  هک  اـجنآ  اـت  دوـش . یم  زین  دـننک ، یم  سّفنت  اـضف  نآ  رد  هک  يدارفا 

.8 دادرخ 1382 .) قفا ، هیرشن   ) دنک یم  فرصم  ار  نآ  يراگیس  صخش  دوخ  هک  تسا  يدود  زا  رت  هدنـشک  ربارب   40 دننک ، یم  قاشنتسا 
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دروم کشزپ  هب  دشابن ، ررض  صیخشت  رب  رداق  صخـش  دوخ  رگا  هزور  دروم  رد  الثم  . 9 هحفص 531 .  دلج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت 
و دوش ، حورجم  یـسک  ندـب  رگا  ای  دریگب . هزور  دـیابن  دراد ، ررـض  هزور  هک  دـهد  صیخـشت  کشزپ  هچنانچ  دـنک ، یم  هعجارم  داـمتعا 

هلماعم رد  رادیرخ  رگا  ای  دنک . یم  لمع  وا  رظن  قباطم  و  هدومن ، عوجر  صّـصختم  هب  دراد ، ررـض  وا  يارب  بآ  هک  دهد  صیخـشت  دناوتن 
دراوم و  تشاد . دهاوخ  خسف  ّقح  دـنک ، دـییأت  ار  رادـیرخ  ندوب  نوبغم  وا  هچنانچ  دوش ، یم  هعجارم  سانـشراک  هب  دـنک ، نبغ  ياعّدا  يا 
باتک . 10 تسا . اـهقف  قاـّفتا  دروـم  رما  نیا  و  تسا ، تّجح  تاـعوضوم  رد  هربـخ  لـها  هّیرظن  دـهد  یم  ناـشن  هک  لـیبق  نیا  زا  يرگید 

، ناطرس عون  زورب 14  : » هک تسا  دقتعم  ناطرس » هتکس ، راگیس ،  » باتک هدنـسیون  . 11 تسا . بتک  نیا  هلمج  زا  ناطرس » هتکس ، راگیس ، »
13 ناهیک ، . 12 دور »! یم  رامش  هب  اهنآ  یناهگان  سردوز و  ریم  گرم و  یلصا  للع  زا  اه ، يراگیـس  رد  يرامیب  عون  و 80  هتکس ، عون   2

هعـسوت لاح  رد  ياهروشک  یلاها  ناهج ، رد  يراگیـس  دارفا  هک 32  ارچ  . 14 هحفص 134 .  ناطرس ، هتکس ، راگیـس ، . 13 دادرم 1382 . 
هب یبرغ و  ياهروشک  رد  يزاسراگیس  ياه  یناپمک  دص  رد  دص  هک  یلاح  رد  تسا . هتفای  هعـسوت  ياهروشک  هب  قّلعتم  نآ  و 31  دنتسه ،

، یفراع نسح  دیس  رتکد  ياقآ  . 16 دادرم 1382 .   4 ون ، سای  . 15 هرامش 16 .) مود ، لاس  تیبرت ، حالصا و   ) دراد رارق  اکیرمآ  صوصخ 
مدرم هب  راگیس » اب  یشکرگید  یجیردت و  یـشکدوخ   » باتک رد  ار  نآ  لصاح  و  هدرک ، یناوارف  تاقیقحت  راگیـس  تاّرـضم  هنیمز  رد  هک 

، هتـسنادن ای  هتـسناد  هداوناخ ، دارفا  کی  کی  یّمـس ، هایگ  نیا  هب  ندـش  داتعم  اب  : » دـیوگ یم  روکذـم  باتک  هحفـص 3  رد  هدومن ، هضرع 
مخز 6 ـ يویر . مزیفما  5 ـ یکرچ . طلخ  4 ـ هفرس . 3 ـ سفن . یگنت  2 ـ نمزم . تیشنورب  1 ـ دنوش : یم  التبم  لیذ  ياه  يرامیب  هب  دعب  یتّدم 

دادعتسا 11 ـ یبلق . ياه  هتکس  10 ـ يزغم . ياه  هتکس  9 ـ بلق . ياهگر  نتسب  8 ـ اهاپ . اهتسد و  ياهگر  نتسب  7 ـ یشراوگ . هاگتسد  ياه 
نیا زا  و  رگید ، کشزپ  بطم  هب  بطم  نیا  زا  اـه ، يراـمیب  نیا  هب  ـالتبا  زا  سپ  و  یمومع . فعـض  13 ـ ییاهتشا . یب  12 ـ اه . تنوفع  هب 

، هرجنح قلح ، هیر ، ياه  ناطرـس  عاونا  هب  ندش  راتفرگ  اب  تیاهن  رد  و  هدرک ، يرپس  ار  اهبنارگ  رمع  و  هتفر ، ناتـسرامیب  نآ  هب  ناتـسرامیب 
زا 90 شیب  هدش ، ریگتـسد  ناداتعم  زا  هدمآ  تسد  هب  رامآ  ساسا  رب  هکلب  . 17 دنوش .»! یم  اه  ناتـسربق  یهار  هناثم ، و  هیلک ، هدعم ، يرم ،
هک یلاـح  رد  . 19 دادرم 1382 .   6 تلاسر ، . 18 ریت 1382 )  17 راربا ، . ) دـنا هدوب  يراگیـس  دـنوش ، داتعم  هک  نآ  زا  لبق  ناـنآ  دـصرد 
ات ياهلاس 1997  هلصاف  رد  هدّحتم  تالایا  رد  نآ  فرصم  دراد ، دشر  لاس  رد  دصرد  هعسوت 4/3  لاح  رد  ياهروشک  رد  راگیس  فرصم 

هتفای شهاک  ًادـیدش  اه  يراگیـس  رامآ  راگیـس ، تایلام  شیازفا  یپ  رد  زین  اداـناک  رد  تسا . هتـشاد  شهاـک  دـصرد  زا 13  شیب  ، 2000
مادقا قباس  يوروش  رامقا  روط  نیمه  ییایسآ و  ياهرازاب  رد  يراذگ  هیامرس  هب  ناهج  رد  يزاسراگیـس  هدمع  ياه  یناپمک  اذل  و  تسا .

زا یـشخب  دراد  دـصق  ناتـسلگنا ، اداـناک و  رد  تکرـش  نیا  هناـخراک  ود  ندرک  لـیطعت  اـب  وکاـبوت ، نـکیرمآ  شیتـیرب  تکرـش  و  هدرک ،
سپ اکیرمآ ، رد  ناطرس  اب  هزرابم  نامزاس  . 20 دادرم 1382 .)  12 يرهشمه ،  ) دنک لقتنم  هّیرجین  هرک و  هب  ار  دوخ  يدیلوت  ياه  هناخراک 

قالخادـب و  شّوشم ، رارق ، یب  يدارفا  راگیـس  هب  داـتعم  ناـناوج  : » هک دیـسر  هجیتن  نیا  هب  يراگیـس  ناـناوج  يور  هدرتـسگ  تاـقیقحت  زا 
، هتکـس راگیـس ، « ) دریم یم  دارفا  ریاس  زا  رتدوز  دصرد  لامتحا 70  هب  دنک ، عورـش  ار  راگیـس  یگلاس  نیب 13-19  يدرف  رگا  و  دنتـسه ،
هحفص ب رد  راگیس » اب  یشکرگید  یجیردت و  یـشکدوخ   » باتک هدنـسیون  . 22 رویرهش 1382 .  11 راربا ، . 21 هحفص 172 .) ناطرس ،
. تسا هدروآ  نایم  هب  نوتوت  نتخوس  زا  لصاح  دود  یّمس  ریغ  یمـس و  ّداوم  زا 4000  نخس  راگیس ، ياهررـض  دروم  رد  شباتک ، همدقم 

هراشا تایناخد  لامعتسا  يداصتقا  یتشادهب و  ياه  نایز  زا  رگید  یـشخب  هب  دعب ، هب  هحفص 294  ناطرس ، هتکس ، راگیـس ، باتک  رد  . 23
هب التبم  رامیب  رگا  و  تسا ، تایناخد  هب  نانآ  يالتبا  زا  لاؤس  یبلق  ناراـمیب  تیزیو  ماـگنه  هب  ناکـشزپ  شـسرپ  نیتسخن  . 24 تسا . هدش 

هدرک توف  یبلق  ياه  يرامیب  رثا  رب  هک  یناسک  زا  دـصرد  دودح 90  هک  ارچ  تسا . راگیس  كرت  کشزپ  روتـسد  نیلّوا  دشاب ، تایناخد 
(. هحفص 45 ناطرس ، هتکس ، راگیس ،  ) دنا هدوب  راگیس  هب  داتعم  دنا 

فارسا 2 ـ
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فارسا

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

گرزب و فارـسا  نیا  هعجاف  ات  دـینک ، هّجوت  ریز  هدـنهد  ناـکت  شرازگ  هب  دوش ؟ یمن  بوسحم  فارـسا  راگیـس ، ًاـصوصخم  تاـیناخد ،
شیب هنازور  هک  دراد ، دوجو  يراگیـس  رفن  نویلیم  هب 10  کیدزن  ناریا ، ام  روشک  رد  هنافـسأتم  ددرگ : نشور  قوف  لاؤس  خساپ  و  عیـسو ،

یم ناموت  درایلیم  رازه  زا  شیب  نآ  لصاح  مینک ، برـض  لاس  ياهزور  رد  ار  مقر  نیا  رگا  دـننک ! یم  راگیـس  جرخ  ناموت  درایلیم  هس  زا 
رد و  هدومن ، باترپ  اضف  هب  نآ  دـننام  یماظن و  یتارباخم ، یتاقیقحت ، یتاـعالّطا ، ياـه  هراوهاـم  یموجن ، ماـقرا  نیا  اـب  نارگید  ( 2 .) دوش

هعماج هداوناخ و  تورث  و  نایفارطا ، دوخ و  یتمالس  اه  يراگیس  و  دننک ، یم  کمک  شیوخ  هعماج  رابتعا  عیانـص و  داصتقا و  هب  عومجم 
نیبب دنروآ ! یم  دراو  شیوخ  هعماج  رابتعا  داصتقا و  هب  یکلهم  هبرـض  و  هداتـسرف ، اضف  هب  ار  نآ  زا  لصاح  دود  و  هدز ، شتآ  ار  شیوخ 

هک درک  رّوصت  ناوت  یم  ایآ  دراد ، فارـسا  كرت  هب  تبـسن  مالـسا  هک  يدـیدش  دـیکأت  هب  هّجوت  اب  اـجک ؟! هب  اـت  تساـجک  زا  هر  تواـفت 
، ناوارف تافلت  اـهیرامیب ، عاونا  روآ  ماـیپ  هک  (، 3) هیجوت لباق  ریغ  دنـسپان  تداع  کی  يارب  ناـموت  هنالاس 000/000/000/000/1  فرص 

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

هک تسا ، مارح  دّدعتم  ّهلدا  هب  تایناخد  عاونا  رگید  راگیـس و  هک  نیا  هجیتن  تفای ؟ دیهاوخ  فارـسا  يارب  يرتنـشور  قادـصم  هچ  دوشن ،
ياهررض هب  هّجوت  اب  لاؤس : دنک !؟ یمن  فّقوتم  ار  تایناخد  دیلوت  تلود  ارچ  ( 4 .) دشاب یم  فارسا  هلأسم  ررضال و  هدعاق  اهنآ  نیرتمهم 

، یتشادهب ِگرزب  لضعم  نیا  اب  يّدج  ریگیپ و  هزرابم  یمالـسا  تلود  ارچ  نآ ، تمرح  هجیتن  رد  و  راگیـس ، دایز  رایـسب  ِدسافم  و  ناوارف ،
یناخد ّداوم  عاونا  شخپ  دیلوت و  تّیعونمم  و  تایناخد ، هرادا  یلیطعت  روتـسد  ماگ  نیلّوا  رد  و  دنک ، یمن  عورـش  ار  يداصتقا  یعامتجا و 

دروم دـشاب ، هتـشاد  داسفلا  ّما  نیا  اب  ییارگ  عقاو  و  هبناج ، همه  يّدـج ، هزرابم  دـیاب  تلود  هک  هلأسم ، لصا  خـساپ : دـنک ؟ یمن  رداـص  ار 
و دوش ، رتدنت  نآ  گنهآ  دیاب  اذل  و  دریگ ، یم  تروص  يدنک  هب  دـنچ  ره  ( 5 ،) دوش یم  ماجنا  راک  نیا  مه  نونکا  و  تسا . ناگمه  لوبق 
زا راگیـس  قاـچاق  اریز  تـسین ; یتـحار  نـیا  هـب  نآ  شخپ  دـیلوت و  ّتیعوـنمم  تاـیناخد و  هرادا  ندرک  لـیطعت  اـّما  رتریگارف . نآ  هـنماد 

و ددرگ ، یم  روشک  دراو  رتکانرطخ  بتارم  هب  ییاهراگیـس  و  دوش ، یم  زاغآ  رتشیب  یگدرتسگ  اب  ام  روشک  ياهزرم  هب  رگید  ياـهروشک 
دیهـش تلود  هنیباک  ياضعا  زا  یفراع  رتکد  ياقآ  اذل  و  دوش . یم  هدوزفا  نآ  رب  زین  يا  هزات  تالـضعم  هک  دوش ، یمن  لح  لضعم  اهنت  هن 
تأیه رد  راب  نیدنچ  : » دـیوگ یم  شباتک  فیلأت  ياه  هزیگنا  ندرک  هرامـش  ماگنه  هب  یجیردـت ،» یـشکدوخ   » باتک همّدـقم  رد  ییاجر ،

، نامز نآ  یعامتجا  یسایس  لئاسم  و  عقوم ، نآ  یتکلمم  طیارـش  ّتلع  هب  یلو  دش ، حرطم  تایناخد  تاّرـضم  ییاجر  دیهـش  ردارب  تلود 
نیا نتـشون  دش . هتخانـش  مدرم  ندومن  هاگآ  یملع و  بلاطم  يروآ  عمج  تایناخد  يزادـنارب  هار  اهنت  و  دوبن ، رّـسیم  یمادـقا  هنوگ  چـیه 

(6 «.) دـشاب یم  هتـشر  نیا  رد  رظن  بحاـص  کـشزپ  دنمـشناد و  نارازه  هّیرظن  هعوـمجم  هکلب  تسین ، یـصخش  بّصعت  زا  یـشان  باـتک ،
نآ كرت  يوس  هب  ًاجیردـت  ار  راگیـس  هب  نایالتبم  تشز ، تداع  نیا  نداد  ناشن  شزرا  ّدـض  ًاـصوصخم  یگنهرف ، قرط  زا  دـیاب  نیارباـنب 

ندیـشک هک  مینک  يراک  دیاب  ام  : » تسا دقتعم  زین  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب و  ترازو  ِتشادهب  شزومآ  ّلک  ریدم  داد . قوس 
(7 «.) دوشن یّقلت  شزرا  کی  تروص  هب  ناناوج  ناناوجون و  نایم  رد  ًاصوصخم )  ) راگیس

اهتشون یپ 

نیرتمک يونلا ; ءاقلا  و  نوصلا ، بوث  لاذتبا  و  ءانالا ، لضف  ۀقاره  فارسالا  یندا  : » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  . 1
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دلج راونالاراحب ، « ) تسامرخ هتسه  نتخیر  رود  و  لزنم ، رد  لزنم  نوریب  سابل  ندیـشوپ  و  ناویل ، هدنامیقاب  بآ  نتخیر  رود  فارـسا  ّدح 
خیرات هلاس  رازه  دنچ  راموط  رطس  رطس  رد  . 3 دادرم 1382 .   7 باختنا ، و  دادرم 1382 ،  4 ون ، سای  . 2 توریب .) پاچ  هحفص 303 ، ، 72
شنکاو اه و  شنک  مامت  یناور  رظن  هطقن  زا  هک  دراد ، دوجو  زیگنا  مغ  از و  يداش  روآ ، هیرگ  هدـننک و  دنـسرخ  بلطم  اه  نویلیم  يرـشب 
فرصم تسا ، هدننک  توهبم  هیجوت و  لباق  ریغ  يرـشب  راموط  یـسررب  رد  هچنآ  اّما  تسا ... هیجوت  لباق  يدودح  ات  اه ، لولعم  للع و  اه ،

لئاسو دنمـشزرا  باتک  ّفلؤم  یلماع ، ّرح  خیـش  موحرم  . 4 هحفص ب .) راگیـس ، اب  یـشکرگید  یجیردت و  یـشکدوخ   ) تسا تایناخد 
زا لـیلد  ود  هک  دـنک ، یم  رکذ  تاـیناخد  لامعتـسا  تمرح  يارب  لـیلد  هدزاود  مکی ، هاـجنپ و  هدـئاف  هیـسوطلا ، دـئاوف  باـتک  رد  هعیـشلا ،

يراگیس هژیو  قاتا  داجیا  (، 2/4/82 ناهیک ،  ) یناخد ّداوم  عون  ره  غیلبت  ّتیعونمم  . 5 تسا . فارسا  هلأسم  ررضال و  هدعاق  اهنآ  نیرتمهم 
(، 9/4/82 شنیرفآ ،  ) ییاذـغ ّداوـم  هـّیهت  زکارم  اههاگــشورف و  رد  راگیــس  هـضرع  ّتیعوـنمم  (، 2/4/82 باـختنا ،  ) اـه هاـگدورف  رد  اـه 

يور رب  راگیـس  ررـض  رادشه  جرد  رب  راگیـس  ناگدـننکدیلوت  مازلا  (، 21/4/82 راربا ،  ) یمومع نکاـما  رد  تاـیناخد  لامعتـسا  تّیعونمم 
هلمج زا  ( 9/4/82 شنیرفآ ،  ) دنشورفب راگیـس  لاس  زا 18  رتمک  دارفا  هب  هک  یناـسک  تازاـجم  و  ( 1/4/82 باختنا ،  ) راگیـس ياه  تکاپ 

نآ دروم  شـش  هب  هک  هتفرگ ، تروص  يا  هتـسیاش  تامادـقا  زین  یللملا  نیب  عماجم  اهروشک و  رگید  رد  تساـم . روشک  رد  تامادـقا  نیا 
تایناخد لامعتـسا  لرتنک  هنیمز  رد  یللملا  نیب  هدـهاعم  کی  ندـیناسر  اضما  هب  لاح  رد  تشادـهب  یناهج  نامزاس  فلا ) دوش : یم  هراشا 

صخـش هدـش و  بوسحم  مرج  لاس  زا 18  رت  نییاـپ  دارفا  هب  تاـیناخد  لوـصحم  شورف  هتفرـشیپ ، ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  ب ) تسا .
نیمّود هاجنپ و  رد  یناهج  تشادـهب  نامزاس  تایناخد ، یناهج  لرتنک  ّتیمها  ظاحل  هب  ج ) دریگ . یم  رارق  ینوناق  درگیپ  تحت  هدنـشورف 

اب ات  دنک  یم  کمک  اهروشک  هب  هدهاعم  نیا  دومن . بیوصت  ار  تایناخد  یناهج  لرتنک  هدهاعم  هنیمز  رد  هرکاذـم  دوخ ، یمومع  سالجا 
، هتفرـشیپ ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  د ) دـننک . لرتـنک  يرت  ّقفوم  لکـش  هب  دوخ  روشک  رد  ار  تاـیناخد  لامعتـسا  یّلم ، نیناوق  بیوـصت 
زا يرایـسب  رد  ه ) ـ دریگ . یم  تروص  تـالوصحم  نیا  شورف  زّوـجم  ياراد  ياـه  هاگـشورف  طّـسوت  اـهنت  تاـیناخد  تـالوصحم  شورف 

ياـهروشک زا  يرایـسب  رد  و ) ددرگ . یم  تفاـیرد  تلود  فرط  زا  تاـیلام  ناونع  هب  راگیـس  هتـسب  تمیق  موـس  ود  هتفرـشیپ ، ياـهروشک 
، مهن لاس  ناریا ، . ) تسا عونمم  نوناق  رظن  زا  فّقسم  نکاما  رد  تایناخد  لامعتـسا  اه ، يراگیـس  ریغ  قوقح  زا  تظافح  روظنم  هب  ناهج ،

 . هرامش 16 مود ، لاس  تیبرت ، حالصا و  . 7 هحفص ج . راگیس ، اب  یشکرگید  یجیردت و  یشکدوخ  . 6 هرامش 2531 .)

تسا شزرا  ّدض  راگیس 

تاغیلبت و  یمالـسا ، ياروش  سلجم  تابّوصم  یـضعب  و  تایناخد ، اب  هزرابم  زکارم  تّیلاعف  و  ثحب ، دروم  ياوتف  هب  هّجوت  اـب  هناتخبـشوخ 
هب لمع  نیا  یمومع ، هّیلقن  لیاسو  اهامیپاوه و  اهراطق و  رد  راگیس  ندیشک  ّتیعونمم  و  روشک ، دیارج  یخرب  یمومع و  ياه  هناسر  ّرثؤم 

نیا رگا  و  دـننک . یم  ناهنپ  ار  دوخ  راگیـس  ندیـشک  ماـگنه  دارفا  زا  يرایـسب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا . هدـمآرد  شزرا  ّدـض  کـی  تروص 
. تشاد دهاوخ  راگیس  كرت  رد  يا  هظحالم  لباق  ریثأت  دبای ، شرتسگ  عوضوم 

راگیس كرت  ّمهم  لماع  ود  یبهذم  تاداقتعا  تیوقت  قیوشت و 

یفنم هزرابم  رانک  رد  تهج  نیدب  تسا . ناسنا  یّقرت  تفرـشیپ و  لماع  مه  رانک  رد  ءاجر  فوخ و  یفنم ، تبثم و  هزرابم  ریـشبت ، راذنإ و 
كرت رد  یقیمع  رثا  یبهذم  تاداقتعا  هک  ارچ  دش . لفاغ  دیابن  اهیراگیس  قیوشت  یبهذم و  تاداقتعا  تیوقت  ّمهم  لماع  ود  زا  راگیـس ، اب 

تّیعقوم ام  هعماج  رد  نید  : » دـینک هّجوت  هدیـسر ، اـم  تسد  هب  هطبار  نیمه  رد  هک  ییاـه  لـیمیا  زا  یکی  هب  هنومن  ناونع  هب  دراد . راـگیس 
هب و  دـنک ، یم  دـیلقت  طئارـشلا  عماج  هیقف  زا  تسا ، یمالـسا  ماکحا  هب  دـقتعم  هک  يدرف  دـناد . یمن  ار  شردـق  یـسک  هک  دراد ، یّـصاخ 

كرت ار  نآ  هک  درک  شالت  مه  راب  نیدنچ  و  دوب ، يراگیـس  تخـس  هک  مسانـش  یم  ار  يدرف  نم  الثم  دـهد . یم  نت  وا  ياواتف  هب  یتحار 
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راگیس كرت  هب  قیوشت  هک  هنوگ  نامه  درک .» كرت  ار  راگیس  هلصافالب  دیدرک  مارح  ار  راگیس  امـش  هک  ینامز  اّما  دشن ، ّقفوم  یلو  دنک ،
ینیگنـس ياه  يرامیب  راچد  هک  تفر  یم  نآ  میب  و  دندوب ، راگیـس  راتفرگ  ًادیدش  هک  اه  تّیـصخش  زا  يا  هّدع  تسا . ّرثؤم  زاسراک و  زین 

هزیاج راک  نیا  يارب  هل  مّظعم  یّتح  و  دندش ، راگیس  كرت  هب  قیوشت  هّلظ ) ّدم  ) يزاریـش مراکم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  هلیـسو  هب  دنوش ،
. دنتفرگ مه  ار  هزیاج  و  دندرک ، كرت  ار  راگیس  اهنآ  داد . رارق  مه  يا 

راگیس میرحت  ياوتف  هدرتسگ  باتزاب  مود :  لصف 

همدقم

یکـشزپ مولع  هاگـشناد  یتشادهب  نواعم  ياتفتـسا  هب  خساپ  رد  یلاعلا ) هّلظ  ّدم  ) يزاریـش مراکم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  هک  نآ  زا  سپ 
«، دننک كرت  ار  نآ  دیاب  نایالتبم  و  تسا ، مارح  نآ  ندیـشک  راگیـس ، ّمهم  ياهررـض  ندش  یعطق  هب  هّجوت  اب  : » هک دندومرف  دیکأت  زاریش 

نیا زا  لابقتـسا  ینامداش و  زا  یکاح  ًابلاغ  هک  ییاه  لمعلا  سکع  دـش ، رـشتنم  یجراخ  یلخاد و  یهورگ  ياه  هناـسر  رد  اوتف  نیا  و  ( 1)
 . 25/6/1382 مج ، ماج  . 1 دوش : یم  هراشا  نآ  هنومن  دنچ  هب  هک  دش ، زاربا  دوب ، یهقف  دیدج  هّیرظن 

ناریا تایناخد  لامعتسا  اب  هزرابم  تّیعمج  ینادردق  فلا )

نمحرلا هللا  مسب  درک : ینادردـق  یخیراـت  ياوـتف  نیا  هل و  مّظعم  زا  ریز  حرـش  هـب  يا  هماـن  ّیط  خـیرات 29/1/83  رد  ( 1) روکذم تّیعمج 
قلطم میرحت  اب  هطبار  رد  یلاعترضح ، حیرص  فاّفش و  هناملاع ، هّیرظن  نوزفازور ، تاقیفوت  يوزرآ  تدارا و  ضرع  نمض  ًامارتحا  میحرلا 

نیا دومن . مهارف  ار  یمدرم  تّیعمج  نیا  يانما  تأیه  هریدـم و  تأیه  ياضعا  یمامت  تیاضر  يدنـسرخ و  تابجوم  تاـیناخد ، لامعتـسا 
چیه نودب  دومن . دـهاوخ  راومه  نشور و  ییاهن  يزوریپ  هب  ندیـسر  ات  ار  ام  سّدـقم  هزرابم  ریـسم  هک  تسا  يدـیما  هقراب  یخیرات  ياوتف 

یّـصاخ ّتیبوـبحم  زا  هدرک ، لیـصحت  هقبط  نایهاگـشناد و  هعماـج  ناـیم  رد  هـک  یلاعترـضح ، ياـشگهار  رگنـشور و  تاـّیرظن  يدـیدرت 
شالت نیا  هک  يزور  دـیما  هب  دومن . دـهاوخ  ینازرا  ام  یمالـسا  نهیم  هب  ار  شمارآ  طاشن و  یتمالـس و  ياه  هفوکـش  دـیتسه ، رادروخرب 

و دش ، سیسأت  لاـس 1359  رد  تّیعمج  نیا  . 1 دوشن . نشور  يراگیـس  زگره  ناریا ، روانهپ  روشک  رد  و  هتـسشن ، رمث  هب  هناـصلخم  ياـه 
اب مدرم  ییانـشآ  و  اهدرواتـسد ، نیرخآ  زا  هدافتـسا  اـب  ناـهج ، ناریا و  رد  تاـیناخد  هیلع  يداـینب  يا و  هـشیر  هزراـبم  نآ  یلـصا  فدـه 

یهورگ ياه  هناسر  اه و  باتک  اه ، هّیعالّطا  اهرتسوپ ، قیرط  زا  مدرم  مومع  هب  یناسر  عالّطا  تسا . تایناخد  لامعتـسا  زا  یـشان  ضراوع 
زا روشک ، رد  تایناخد  دـیلوت  شهاک  ای  تّیعونمم و  يارب  سلجم  تلود و  هب  ییاهداهنـشیپ  اه و  حرط  هئارا  و  دـیارج ) امیـس و  ادـص و  )

(. هحفص 293 ناطرس ، هتکس ، راگیس ،  ) دشاب یم  تّیعمج  نیا  فیاظو  رگید 

قارع دود  نودب  یگدنز  تّیعمج  رّکشت  ب )

هل مّظعم  هب  باطخ  يزیمآرّکـشت  همان  یط  ق  یناثلا 1426 ه . ـ يدامج  رد  زین  قارع ، دود » نودب  یگدـنز   » ّلک ریبد  نمؤملا ، اضردـمحا 
، یملع ياه  شـالت  ساـپ  هب  و  مارتحا ، بدا و  تیاـهن  رد  ار  دوخ  رّکـشت  ریدـقت و  نیخدـت ) ـالب  ةاـیح   ) ّتیعمج نیا  : » تسا هدروآ  نینچ 
، تایناخد هدیدپ  ياه  نایز  اهررض و  نایب  رد  يزاریش  مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يالاو  ياه  هشیدنا  یعامتجا و  یلوصا ، یهقف ،
رد ای  دننک ، یم  تّیلاعف  نآ  جـیورت  ياتـسار  رد  یعون  هب  ای  دنتـسه ، نآ  هب  هدولآ  هک  یناسک  اب  هطبار  رد  مالـسا  نیبم  نید  هّیرظن  نییبت  و 

یهاتوک لهاست و  نید  هعماج و  درف و  رب  تایناخد  يداصتقا  یحور و  یمسج و  ياه  نایز  اهررض و  نتخاس  نشور  رد  هک  یناسک  دروم 
نید و روما  رد  نیملـسم  حالـص  ریخ و  تهج  رد  هّیملع  ياه  هزوح  نید و  ياملع  همه  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـیامن . یم  نـالعا  دـننک ، یم 
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«. دهد قیفوت  اهنآ  يایند 

یبهذم ناربهر  زا  راگیس  یللملا  نیب  سناژآ  تساوخرد  ج )

ظفح يارب  اـت  تساوـخ  ناـهج  ياـهروشک  یبهذـم  ناربـهر  هّیلک  زا  تسا ، رقتـسم  ندـنل  رد  هک  تمالـس ، راگیـس و  یللملا  نـیب  سناژآ 
لامعتـسا تمرح  رد  يزاریـش  مراکم  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ياوتف  هباشم  یتامادـقا  راگیـس ، راکنا  لباق  ریغ  ياه  ناـیز  ربارب  رد  مدرم  یتمـالس 

اب هزراـبم  ياـه  نمجنا  اـه و  ناـمزاس  و  یملع ، زکارم  هب  هّیهت و  ّبترم  روط  هب  ار  يا  هماـنهام  روکذـم  سناژآ  ( 1 .) دنهد ماجنا  تایناخد 
يدالیم ربماتپس 2003  خـیرات 11  رد  و  دراد ، ماـن  ( IATH  ) هراشا دروم  هیرـشن  دراد . یم  لاسرا  ناهج  رـسارس  رد  تاـیناخد  لامعتـسا 

.2/10/1382 باتزاب ، تیاس  . 1 تسا . هدرک  لقن  ار  تایناخد  میرحت  دنمشزرا  یبالقنا و  ياوتف 

! فراعتم ریغ  ياهشنکاو  د )

نآ كرت  هب  ّقفوم  ریگیپ ، رمتـسم و  یـشالت  نینهآ و  یتّمه  اـب  و  هدومن ، مزج  ار  دوخ  مزع  راگیـس  تمرح  زا  عـالّطا  زا  سپ  يداـیز  دارفا 
دارفا اّما  تسا . هدوب  زاسراک  هللادـمح  هب  اوتف  نیا  داد  یم  ناشن  هک  دیـسر  هل  مّظعم  رتفد  هب  زین  يدایز  ياـه  هماـن  اـهمایپ و  و  ( 1 .) دنا هدش 
لمع رطاخ  هب  مدرم  زا  يرایسب  : » دندومرف دارفا  نیا  زا  یکی  خساپ  رد  ناشیا  هک  دندشن ، لاحشوخ  اوتف  نیا  زا  هک  دندوب  يرامـش  تشگنا 
كرت ار  راگیـس  هبـش  کی  تسین  مزال  هّتبلا  دیـشاب . دارفا  نیا  ءزج  مه  امـش  میراودیما  دندرک ، ادیپ  تاجن  گرم  يرامیب و  زا  اوتف  نیا  هب 

هلمج زا  دراد ; دوجو  راگیـس  كرت  يارب  یتوافتم  ياه  هار  . 1 تسین .» یتخـس  راک  نیا  هک  دیراذگب ، رانک  ار  نآ  جیردت  هب  هکلب  دـینک ،
رد زین  یمظاکروپ  یلعفطل  رتکد  تسا . هدش  داهنـشیپ  نیریـش  يوزرآ  نیا  قّقحت  يارب  هلحرم  هد  خروم 19/4/82  يرهشمه ، همانزور  رد 

هقالع تسا . هدرک  داهنشیپ  راگیس  كرت  يارب  شور  هدزیس  و  هتخادرپ ، مهم  ثحب  نیا  هب  ناطرـس » هتکـس ، راگیـس ،  » شباتک هحفص 215 
. دنیامن هعلاطم  ار  روکذم  ياه  شور  راگیس  كرت  هب  نادنم 

هعمج زامن  ياه  هبطخ  رد  راگیس  میرحت  دییأت  ه )ـ

رد يزاریـش  مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  ياوتف  زا  لیلجت  اب  هعمج  زامن  مّود  هبطخ  رد  سراـف ، ناتـسا  رد  هیقف  ّیلو  هدـنیامن  يرئاـح ، هللا  ۀـیآ 
ار يزاریـش  مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  مادـقا  نیا  يو  دـننک . دـییأت  ار  اوتف  نیا  تساوخ  زین  اـّبطا  ناکـشزپ و  زا  تاـیناخد ، لامعتـسا  میرحت 

يارب یگرزب  راختفا  قارع ، گنج  وکابنت و  میرحت  رد  مود  يزاریـش  يازریم  گرزب و  يزاریـش  يازریم  تایآ  تارـضح  ياواتف  اـب  هارمه 
اوتف نیا  یفرط  زا  و  تسین . ثحب  ياج  چیه  درب ، یم  نیب  زا  ار  ناسنا  تفارـش  هک  يزیچ  یعرـش  هلأسم  رد  تفگ : و  تسناد ، زاریـش  مدرم 

اهاوتف ریاس  رگزاغآ  مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  مادـقا  نیا  میراودـیما  هک  تسا ، هعیـش  هقف  ییایوپ  و  هّیملع ، ياه  هزوح  ندوب  هدـنز  رگناـیب 
اـضما ار  رواب  نآ  دـنک ، یم  رواب  ار  يزیچ  ناتنادـجو  تفارـش و  یتقو  تفگ : ناکـشزپ  ناصّـصختم و  نادنمـشناد ، هب  باطخ  يو  دـشاب .

يراددوخ رّدـخم  داوـم  راگیـس و  لامعتـسا  زا  ناشنادـنزرف  رطاـخ  هب  تساوـخ  نیداـتعم  زا  نینچمه  يو  دـینک . لـقتنم  مدرم  هب  و  هدرک ،
مراکم یمظعلا  هللا  تیآ  ياوتف  زا  مود  هبطخ  رد  زاریـش  هعمج  ماما  تسا : هدـمآ  نینچ  خّروم 1/8/82  زاریـش  ربخ  همانزور  رد  و  ( 1 .) دننک
يزاریش يازریم  دیسر . رفن  هس  هب  ام  يزاریش  يازریم  هرخالاب  : » تفگ و  درک ، رّکشت  ریدقت و  تایناخد  لامعتسا  میرحت  دروم  رد  يزاریش 
روـضح قارع  لالقتـسا  گـنج  رد  مود  يزاریـش  يازریم  و  دز . وکاـبنت  میرحت  هب  تسد  سیلگنا  ناریا و  هلماـعم  ندز  مـهرب  يارب  گرزب 

و دـنا . هداد  ییاـشگراک  ياوتف  هک  تسا  يزاریـش  مراـکم  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  اـم  موس  يازریم  و  تشادزاـب . تسکـش  زا  ار  قارع  و  تشاد ،
زا ناشن  نیا  درب . یم  نیب  زا  ار  اه  ناسنا  تفارش  دایتعا  دننک . دییأت  ار  اوتف  نیا  ناشدوخ  راموط  اب  هک  منک  یم  اعدتـسا  ناکـشزپ  زا  نونکا 

بجوم اواتف  نیا  دـنیوگ ، یم  یـضعب  دـشاب . رگید  ياواتف  رگزاغآ  اوتف  نیا  میراودـیما  و  تسا ، داـهتجا  هّیملع و  ياـه  هزوح  ندوب  هدـنز 
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لـصّتم نید  هب  يدایز  دارفا  دـنوش ، رود  رفن  ود  یکی  رگا  و  دوش . یمن  لیلد  نیا  اّـما  دوش ; یم  گرزب  ياـملع  زا  نیدـّلقم  دارفا و  يرود 
 . نابآ 82 لّوا  زاریش ، رصع  همانزور  . 1 دش .» دنهاوخ 

راگیس میرحت  ياوتف  ناکشزپ و  و )

مالعا راگیـس  میرحت  زا  ار  دوخ  عطاق  تیاـمح  سراـف ، ناتـسا  ناکـشزپ  زاریـش و  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  دـیتاسا  زا  نت  دـصکی  زا  شیب 
ياشگهار ياوتف  : » تسا هدمآ  هّلظّدم )  ) يزاریـش مراکم  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  ردقیلاع  عجرم  هب  باطخ  نازیزع  نیا  همان  رد  دـندرک .

( امهیلع هللا  ۀمحر   ) يزاریش مود  لّوا و  يازریم  فلس ، ماظع  عجارم  ياوتف  روآدای  راگیس ، لامعتـسا  قلطم  تمرح  صوصخ  رد  یلاعبانج 
ناتسا رد  لغاش  ناصّـصختم  ناکـشزپ و  زاریـش و  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  دیتاسا  ام  تسا . نارگرامعتـسا  اب  داهج  تایناخد و  میرحت  رد 
دّدجم یشرگن  رد  زین  دیلقت  ماظع  عجارم  ریاس  میراودیما  و  مییامن . ریدقت  هناشیدنارود  مهم و  ياوتف  نیا  زا  میناد  یم  دوخ  هفیظو  سراف ،

فیلاکت هب  لمع  رد  رـضاح  لسن  ياشگهار  یـسانشراک ، تاّیرظن  ندرک  ظاحل  اب  و  ینامرد ، یتشادـهب و  لـئاسم  ریاـس  و  هلأـسم ، نیا  هب 
«. میراتساوخ ناّنم  دزیا  هاگرد  زا  ار  دنمشزرا  دوجو  نآ  ياقب  دنشاب . دوخ 

نخس نیریش  رعاش  کی  هدورس  مه  نیا  ز )

بـسک تهج  يزاریـش ، مراکم  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  ترـضح  نامز ، دهتجم  هیقف و  دنمـشناد ، لضاف ، كرابم  رـضحم  هب  مالـس  ضرع  نمض 
ّزع و همه  يا   * مان کین  هیقف  يا  مراکم ، هّللا  تیآ  اناوت  نیـسحمالغ  هاـشنامرک  زا  ددرگ . یم  میدـقت  ریز  هدورـس  رظن ، مـالعا  یهاـگآ و 

ریـسفت  » نتم مالک  هقف و  قذاح  یتیگ ، هب  لداع  لـضاف و  زارفرـس *  يدرم  وت  نوچ  دراد  مالـسا » بتکم   » ماـقم هاـج و  تعفر و  لاـمک و 
هرِگ نیا  دوب ***  لضعم  نیا  ّلح  نیگنس ، هتشگ  نونکا  هچنآ  مارم  نآ  رب  ابحرم  عبط و  قوذ و  رب  نیرفآ  ناهج *  رد  دش  رصحنم  هنومن »

فرصم مارح  دشاب  شفرصم  ناهیقف  ياوتف  قبط  ررض ***  اه  ناسنا  رهب  دراد  هچ  نآ  یناد  کین  ماع  يور  تمحر  باب  نکاو  ياشگب و 
ارـش عیب و  بش  زور و  هدنـشک  سب  مومـس  نیا  مادک ؟ دشاب  ررـض  سپ  ینایز ، نآ  درادـن  رگ  یپ ***  ار ز  اهررـض  سب  دراد  راگیـس » »

گرم و دراد  هچ  نآ  دزراین  یم  نوزف ***  مجنا  زا  دـشاب  شتادـیاع  هک  نآ  ضرف  ( 1) مامتها لامک  اب  اج  نآ  اـج و  نیا  دوش  یم  *** 
دراد هک  يزیچ  نینچ  نیا  ماد ؟ ریجنز و  لُغ و  نیا  ددنسپ  یک  ملاس  لقع  ادف ***  دزاس  دوخ  ناج  ناسنا  هک  ات  دزراین  یم  مادم ! يرامیب 

رگ متس ، نیا  قیرط ***  نیا  زا  دنا  هدرم  نارازهدص  هنایلاس  مادم ؟ شعیزوت  رهب  تلود  هتشگ  رضاح  هچ  زا  رـش ***  روش و  رـس  ات  ياپ 
هیقف يا  مایق ؟ ات  ار  نآ  عنم  دیامن  يروتـسد  هچ  ای  داسفلا *** ؟» ّما   » نیا وحم  رد  امـش  ياوتف  تسیچ  مان  داد  دیاب  هچ  سپ  تمقن ، تسین 

رد لازیال ***  ِّیَح  هاگرد  زا  مهاوخ  ترمع  لوط  ماکداش ! ددرگ  هک  ای  هایسور و  ددرگ  هک  ره  راکـشآ ***  نک  دوخ  يأر  تلیـضفاب !
تبانج رب  متسرف  یم  مالک ***  نیا  نونکا  زاغآ ، قح  مان  اب  منک  یم  اناوت  ياقآ  هب  هل  مّظعم  خساپ  مادتسم ! تداعس  رد  رادیاپ و  تمالس 

يا هلعش  ماد ! تسه  ناوید ، رهب  حالس و  دش  ناطیش  رهب  ررض ***  دص  دراد  راگیـس »  » فرـصم یتفگ ، تسار  مالـس ! دص  دورد و  دص 
 *** ناهج رد  ثئابخلا » ّما   » نیا هب  ددـنب  لد  هک  نآ  مانالاریخ ! بهذـم  زا  نکن  کش  شداسف  رد  ّبر ***  رهق  زا  یـشتآ  خزود ، ران  زا 

یکی ناو  دـشاب  دود »  » لکـش هب  نیا  داسفلا *** » ّما   » هنب شمان  ْیِم »  » وچمه یهاوخب  رگ  ماخ ! تسه  تقیرط  رد  دـشاب ، رود  تقیقح  زا 
کی متفگ  هچ  نآ  ماـع ! ّصاـخ و  زا  دَُوب  نکمم  اـطخ  مدآ  ینب  رب  تسا ***  هدرمـشب  شزیاـج  ناـگرزب  زا  یگرزب  رگ  ماـج  هب  يرهز » »

زا ناتسود  زا  یکی  هک  تسا  يزیچ  بلطم ، نیا  دهاش  . 1 مالّـسلاو ! یفاک ، تسه  تراشا  کی  ار  نالقاع  هلأسم ***  نیا  رد  دوب  تراشا 
زور کی  : » دینک هّجوت  دنک . یم  لقن  هتشاد ، ناریا  رد  لاس  تسیب  تّدم  رد  ار  اکیرمآ  ياهراگیس  زا  یکی  شخپ  یگدنیامن  هک  یصخش 

هب راگیـس  و  دوب ، هدرک  لیطعت  بشید  دابآرهم  هاگدورف  رد  راّیـس  شورف  راگیـس  نالف  ارچ  هک  دـندز  گنز  نم  هب  ییاکیرمآ  تکرـش  زا 
هک صخـش  نآ  و  هدوـب ، تسرد  دـندوب ، هداد  اـهنآ  هب  هـک  یـشرازگ  هـک  مدـش  هّجوـتم  مدرک  قـیقحت  نـم  درک »؟ یمن  هـضرع  ناـیرتشم 
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. دوب هدرک  لیطعت  روکذم  نامز  رد  تشادن ، مه  تباث  یگدنیامن 

رادشه لهچ  هتکن ، لهچ  : موس لصف 

راگیس تّیلوبقم  اب  هزرابم  1 ـ

نیئوره هب  داتعم  درف  هک  یلاح  رد  درادن ، يراگیس  دارفا  هب  يراک  یـسک  تسا ، لوبقم  ام  هعماج  رد  راگیـس  : » دیوگ یم  سانـشراک  کی 
نیب زا  ار  راگیـس  تّیلوبقم  رگا  میربب ، نیب  زا  ار  راگیـس  تّیلوبقم  دیاب  ام  دنک . فرـصم  نیئوره  نابایخ  هچوک و  رد  دناوت  یمن  یتحار  هب 

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

! راگیس فیرعت  2 ـ

 . دادرم 82  13 ناهیک ، . 2 ( 2 .) تساه ناسنا  ناطرس  یگدنریم و  یناهج  تراجت  راگیس ،

! دهاک یم  ناترمع  زا  هقیقد  راگیس 10  خن  ره  3 ـ

یم ناـسنا  رمع  لوـط  زا  هـقیقد  ًادودـح 10  راگیـس  خـن  ره  ندیـشک  هـک  ارچ  دـنریم ; یم  رتدوز  لاـس  طّـسوتم 15  روط  هب  اـه  يراـگیس 
 . هحفص 110 ناطرس ، هتکس ، راگیس ، . 3 ( 3 .) دهاک

نادازون گرم  لماع  يراگیس  ناردام  ناردپ و  4 ـ

.1 ( 1 .) دنـشاب یم  يراگیـس  ناردام  ناردپ و  زا  دنریم  یم  یناهگان  روط  هب  هک  ینادازون  دصرد   70 شیرتا ، تشادـهب  ترازو  رامآ  قبط 
 . هحفص 111 ناطرس ، هتکس ، راگیس ،

گرم نیتوکین و  هطبار  5 ـ

دادرم  14 ناهیک ، . 2 ( 2 .) دوش ناسنا  گرم  بجوم  دناوت  یم  نیتوکین  مرگ  یلیم   60 تسا . نیتوکین  مرگ  یلیم  مین  يواح  راگیس  خن  ره 
.1382

راگیس هب  نایالتبم  ّنس  شهاک  6 ـ

85 دوش . یم  عورش  ناتـسریبد  ییامنهار و  هسردم  نینـس  زا  هک  يوحن  هب  تسا ، هدمآ  نییاپ  ناریا  رد  عیاش  روط  هب  راگیـس  ندیـشک  ّنس 
زیزع ناـناوجون  يارب  رطخ  مـالعا  نیا  دـنراذگب ، راـنک  ار  نآ  دـنناوت  یمن  رگید  دنـشک  یم  راگیـس  راـب  نیلّوا  يارب  هـک  یناـسک  دـصرد 

(3 .) تسا

راگیس كرت  ياههار  7 ـ

، مدرم فلتخم  ياهرشق  ندرک  هاگآ  يزاس و  گنهرف  زین  و  تاغیلبت ، زا  يریگولج  تایناخد ، لامعتـسا  اب  هزرابم  ياهراک  هار  نیرت  هداس 
دادرم 1382.  15 ناهیک ، 3 و 4 .  ( 4 .) تسا راگیس  ندرک  دود  تاّرضم  هرابرد  ناناوجون  نالاهنون و  هّصاخ 
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دنوش مدقشیپ  اهرتگرزب  8 ـ

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

راگیس فرصم  شهاک  رد  تاغیلبت  فرگش  رثا  9 ـ

لاس زا  اپورا  رسارس  رد  تایناخد  میقتسم  ریغ  میقتسم و  غیلبت  عون  ره  ّتیعونمم  صوصخ  رد  ار  دوخ  داهنـشیپ  شیپ  لاس  اپورا 5  هّیداّحتا 
. دـندرک تّیلاعف  هب  عورـش  اکیرمآ  سیلگنا و  رد  راگیـس  كرت  ياه  کینیلک  شیپ  ههد  هس  دودـح  و  دـناسر . بیوصت  هب  يدالیم   2003
 . و 2  1 ( 2 .) دشاب یم  تایناخد  هدـننک  فرـصم  نادنورهـش  نیب  رد  تایناخد  لامعتـسا  يدـصرد  شهاک 50  نونکاـت  مادـقا  نیا  هجیتن 

دادرم 1382.  16 ناهیک ،

« راگیس  » و لس »  » طابترا 10 ـ

یتروص رد  دنا  هدش  التبم  لس  ضرم  هب  هک  ییاه  يراگیـس  مراهچ  هس  و  دنک ، یم  فلت  ناهج  حطـس  رد  ار  رفن  هنالاس 000/600/1  لس 
 . رویرهش 1382  2 یمالسا ، يروهمج  . 3 ( 3 !) دندش یمن  راچد  يرامیب  نیا  هب  دندیشک  یمن  راگیس  هک 

تایناخد فرصم  شهاک  رد  اه  هناسر  شقن  11 ـ

یمومع شزومآ  ياه  همانرب  اه و  تایلام  شیازفا  لیبق  زا  ییاه  تیلاعف  دربشیپ  رد  تالخادـم  ریاس  اب  ماگمه  یهورگ  ياه  هناسر  تّیلاعف 
 . دادرم 1382  26 يرهشمه ، . 1 ( 1 .) تسا ّرثؤم  تایناخد  فرصم  كرت  ای  فرصم و  شهاک  هنیمز  رد 

! رفن هیناث 1  ره 8  12 ـ

.2 ( 2 .) دـهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  تایناخد  لامعتـسا  ّتلع  هب  رفن  کی  هیناـث  تشه  ره  تشادـهب ، یناـهج  ناـمزاس  تاـقیقحت  قبط 
 . رویرهش 1382  19 تاعالّطا ،

تایناخد زا  لصاح  يرامیب  هدراهچ  13 ـ

8ـ ناوختسا . یکوپ  7 ـ مزیفمآ . 6 ـ اه . نادند  داسف  5 ـ ییاونش . تاعیاض  4 ـ كورچ . نیچ و  3 ـ دیراورم . بآ  2 ـ اهوم . نداد  تسد  زا  1 ـ
ءاد 13 ـ رگرب . يراـمیب  12 ـ نادرم . رد  یـسنج  لولـس  لکـش  رییغت  11 ـ ناتـشگنا . گـنر  رییغت  10 ـ هدـعم . مخز  9 ـ یبلق . ياه  يراـمیب 

 . رویرهش 1382  9 تاعالّطا ، . 3 ( 3 .) اه ناطرس  عاونا  14 ـ فدصلا .

: دسرپ یم  ناهج  یتشادهب  لفاحم  زا  ربدوگ » « ـ 14

یم ضارتعا  اهنآ  ریم  گرم و  هب  تبـسن  یّـصاخ  تنوشخ  اب  ناهج  یتشادـهب  زکارم  دـنریمب ، ابو  اـی  هبـصح و  تّلع  هب  رفن  دـنچ  رگا  ارچ 
شور نیا  هب  یتشادهب  زکرم  چیه  و  دنریم ، یم  تایناخد  فرـصم  تّلع  هب  يدایز  دادـعت  هنازور  رهـش  ره  تکلمم و  ره  رد  یلو  دـننک ...

(1 (؟ تسین ضرتعم  حیحصان 
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تسین راگیس  ياهنایز  رکنم  سک  چیه  15 ـ

سنارفنک نیا  رد  دش . ثحب  تایناخد  یّمـس  هدنـشک و  تارثا  هب  عجار  ناهج  گرزب  روشک  تکرش 25  اب  یسنارفنک  رد  لاس 1970  رد 
 . هحفص 23 و 28 یجیردت و ، ... یشکدوخ  1 و 2 .  ( 2 .) دشن ناسنا  يارب  تایناخد  ءوس  تارثا  رکنم  ینارنخس  چیه 

تشادهب تارابتعا  راگیس و  يداصتقا  ياهررض  تبسن  16 ـ

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

ناریا رد  راگیس  تافلت  رامآ  17 ـ

هحفص ناطرس ، هتکس ، راگیس ،  . 4 ( 4 .) دسر یم  رفن  رازه  هب 50  لاس  رد  و  رفن ، هنازور 140  ناریا  رد  يراگیـس  دارفا  ریم  گرم و  دادعت 
.18

تایناخد لامعتسا  اب  یشکدوخ  توافت  18 ـ

اّما تسا ، یناهگان  گرم  کی  یشکدوخ  هک  تسا  نیا  رد  نوتوت  هب  دایتعا  اب  یشکدوخ  قرف  دیوگ : یم  دلاب » باکاج   » یحیسم شیـشک 
(1 .) تسا یجیردت  یشکدوخ  کی  نوتوت  هب  دایتعا 

تایناخد فرصم  یگناوید و  19 ـ

، ناطرس هتکس ، راگیس ، 1 و 2 .  ( 2 .) تسا تباث  تّدم و  زارد  یگناوید  کی  نوتوت  فرـصم  اّما  تسا ، تّدم  هاتوک  یگناوید  کی  قشع 
هحفص 25.

راگیس ضراوع  رثا  رب  ناکدوک  ریم  گرم و  20 ـ

دنهاوخ نیب  زا  راگیـس  دود  زا  یـشان  ضراوع  ّتلع  هب  ناـهج  رد  كدوک  نوـیلیم   250 دبای ، همادا  بیترت  نیمه  هب  راگیـس  فرـصم  رگا 
 . دادرم 82  9 تاعالّطا ، . 3 ( 3 .) تفر

رمع شهاک  راگیس و  21 ـ

 . دادرم 82  13 ناهیک ، . 4 ( 4 .) تسا يراگیس  ریغ  دارفا  زا  رتمک  لاس  ات 22  نیب 15  يراگیس  دارفا  رمع  رامآ ، ساسا  رب 

هیر ناطرس  يراگیس و  نانیشن  مه  22 ـ

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

اپورا رد  اه  يراگیس  ریم  گرم و  رامآ  23 ـ

ریغ دارفا  ار  اــهنآ  زا  رفن   4000 دنراپـس ، یم  ناج  تایناخد  لامعتـسا  زا  یـشان  ياـه  يراـمیب  رثا  رد  رفن  رازه  هنالاس 450  اپورا  رد  اـهنت 
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(2 .) دننک یم  یگدنز  راک  طیحم  ای  لزنم  رد  يراگیس  دارفا  اب  هک  دنهد ، یم  لیکشت  يراگیس 

راگیس یلصا  ینابرق  یسّفنت ، هاگتسد  24 ـ

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

هیر ناطرس  راگیس و  25 ـ

رثا رد  اکیرمآ  هدـّحتم  تالایا  رد  نز  رازه  و 50  درم ، رازه  زا 100  شیب  هلاس  ره  و  تسا . راگیس  هیر ، ناطرـس  زورب  زا 90 % شیب  لماع 
، راگیس 1 و 2 و 3 و 4 .  ( 4 .) دـننک یم  توف  لاس  کی  تّدـم  رد  اهنآ  رثکا  هک  هدومن ، هعجارم  هطوبرم  ياه  ناتـسرامیب  هب  هیر  ناـطرس 

 . هحفص 112 و 115 و 155 ناطرس ، هتکس ،

ناناوج هب  يراگیس  کی  مایپ  26 ـ

راگیـس فرط  هب  مسق  ادـخ  هب  : » میوگب مهاوخ  یم  دـنا  هتفرن  راگیـس  فرط  هب  زونه  هک  یناـناوج  هب  مراد  هبرجت  هک  یـسک  ناوـنع  هب  نم 
(1 !«.) دیرخب ناج  هب  ار  راگیس  دود  هک  نیا  ات  دیوجب ، سمادآ  شمارآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دیناوت  یم  الصا  دیورن .

! تسین یگرزب  هناشن  ندیشک  راگیس  27 ـ

راگیس اّما  دنرادن ; رسالاباقآ  هب  جایتحا  و  دنا ، هدش  گرزب  هک  دننامهفب  نارگید  هب  ندیشک  راگیس  اب  دنهاوخ  یم  يراگیـس  ناناوج  رثکا 
 . دادرم 82  7 ون ، سای  1 و 2 .  ( 2 .) تسین ندش  درم  هناشن  ندیشک 

رگید ياه  یگدولآ  راگیس و  28 ـ

، هدورس يراعشا  دروم  نیا  رد  الـضف  زا  یکی  ( 3 .) دـشاب زاس  هلأسم  و  رگید ، ياه  یگدولآ  بادرم  هب  يدورو  دـناوت  یم  ندـش  يراگیس 
تـسا دالب  روشک و  رگناریو  تسا  داصتقا  عضو  هدنبوک  تسا ***  دایتعا  هب  يرد  راگیـس  دوش : یم  نازیزع  امـش  میدقت  نآ  تیب  ود  هک 

 . دادرم 82  13 ناهیک ، تسا 3 .  داسف  شا  هویم  هک  تسا  یمخت  *** 

یتمالس نمشد  راگیس  29 ـ

یهاگآان تلفغ و  تسد  اب  ار  دوخ  یتسردـنت  و  مینک ، یم  داجیا  نامتایح  فیرظ  هلاـه  رد  يا  هرفح  مینز ، یم  راگیـس  هب  هک  یکپ  ره  اـب 
 . دادرم 82  13 ناهیک ،  . 1 ( 1 .) مینک یم  غاد  هرقن  نامدوخ 

راگیس هب  یگدولآ  بسانمان و  ياهوگلا  30 ـ

(2 .) دنشک یم  راگیس  اه  ملیف  رد  هک  دنا  هدوب  یناگراتس  ّتیبوبحم  ترهش و  ریثأت  تحت  دنا  هدش  يراگیس  ًادعب  هک  یناکدوک  دصرد   52

ناناوجون نیب  رد  تایناخد  عویش  31 ـ

(3 .) تسا هدیسر  دصرد  هب 46  هلاس  ات 15  ناناوجون 13  نیب  تایناخد  فرصم  عویش  نازیم  هقطنم  ياهروشک  یخرب  رد 
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يراگیس نایوجشناد  رامآ  32 ـ

دودح 3 نارتخد  رد  و  هدوب ، شیازفا  هب  ور  هاگـشناد  رخآ  ات  لّوا  لاس  زا  نازیم  نیا  هک  دنتـسه ، يراگیـس  نارهت  نایوجـشناد  دـصرد   16
 . دادرم 82  9 تاعالطا ، 2 و 3 و 4 . ( 4 .) تسا هدش  ربارب 

هدنیآ رد  اه  يراگیس  ریم  گرم و  33 ـ

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

اه يراگیس  ناکدوک  34 ـ

9 تاعالطا ، 1 و 2 .  ( 2 !) دنا هدیشک  راگیس  ددع  هنالاس 80  هک  تسا  نیا  لثم  دننک ، یم  یگدنز  يراگیـس  دارفا  لزنم  رد  هک  یناکدوک 
 . دادرم 82

دود سّفنت  ضرعم  رد  ناکدوک  35 ـ

(3 .) دنتـسه راگیـس  یلیمحت  دود  هب  هدولآ  ياوه  سّفنت  ضرعم  رد  ایند ، ناکدوک  زا  یمین  یترابع  هب  ای  كدوک ، نویلیم  هب 700  کیدزن 
 . دادرم 82  13 ناهیک ،  . 3

ناطرس راگیس و  36 ـ

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

هّیهت ناطرس  اب  راگیـس  هطبار  صوصخ  رد  ناهج  روشک  زا 12  قّقحم  طّـسوت 29  هک  شرازگ  نیا  دراد . یپ  رد  ار  نوخ  ناوختـسا و  زغم 
التبم هیر  ناطرس  هب  دنا ، هتـشاد  راگیـس  زا  هنالعفنم  هدافتـسا  ای  و  دنا ، هدوب  راگیـس  دود  ضرعم  رد  هک  يدارفا  دهد  یم  رادشه  زین  هدش ،

 . دادرم 82  13 ناهیک ،  . 1 ( 1 .) دنا هدش 

اه یقارع  هب  اه  ییاکیرمآ  لمعلاروتسد  37 ـ

 . رویرهش 1382  16 ناهیک ، . 2 ( 2 !) دینک رداص  ناریا  هب  هحلسا  راگیس و  یلکلا ، تابورشم  طقف 

راگیس هبدایتعاو  ، جاودزا ّنس  نتفر  الاب  38ـ

جاودزا ّنس  نتفر  الاب  دریگ ، رارق  یـسررب  دروم  مهم  لـیلد  کـی  ناونع  هب  دـیاب  اـّما  دوش ، یم  هّجوت  نآ  هب  رتمک  ـالوصا  هک  رگید  لـماع 
ندـشن هدروآرب  هاگـشناد ، هب  دورو  زا  ّتیمورحم  ریظن  یلماوع  رانک  رد  دـناوت  یم  نارتخد  ندوب  ریذـپ  بیـسآ  لیلد  هب  هلأـسم  نیا  تسا .

ّداوم يارب  درف  شیازفا  تسرد و  ریـسم  زا  فارحنا  ببـس  یفطاـع ، ياـه  تسب  نب  اـب  ههجاوم  زین  و  هاگـشناد ، هب  دورو  زا  سپ  تاراـظتنا 
 . رویرهش 1382  11 راربا ، . 1 ( 1 .) دشاب راگیس  اهنآ  سأر  رد  روآدایتعا و 

دنق يرامیب  راگیس و  39 ـ
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ار دنق  يرامیب  بّرخم  تارثا  تایناخد  فرـصم  : » دـیوگ یم  اکیرمآ  رد  كود  هاگـشناد  زا  یلخاد  ّبط  روسفرپ  ندراگ » نیو  یبز  میج  »
...، یجیردت و یشکدوخ  . 2 ( 2 «.) تسا تابجاو  زا  يدنق  تباید  هب  التبم  صخـش  رد  تایناخد  فرـصم  عنم  نیاربانب ، دـنک . یم  دـیدشت 

 . هحفص 29

! دشک یمن  راگیس  يزاسراگیس  تکرش  نیرتگرزب  سیئر  40 ـ

يراگیـس ناهج ، رد  راگیـس  هدـنزاس  گرزب  تکرـش  نیمود  وکاـبوت ، نکیرما  شیتیرب  تکرـش  هلاـس  لماع 56  ریدـم  نوتفارب » نیتراـم  »
دادرم 1382.  12 يرهشمه ، . 3 ( 3 !) تسین

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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