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رهشمرخ يدازآ  سدقملا : تیب  تایلمع 

باتک تاصخشم 

تاعلاطم و زکرم  اه /) شنکاو  اه ، باتزاب  جیاتن ، ارجا ، یحارط ،  ) رهـشمرخ يدازآ  سدـقملا : تیب  تایلمع  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
.گنج تاقیقحت 

.1382 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  نارهت : رشن : تاصخشم 

.هدش ات  هشقن  کی  .م + ؛11×21 س  .لودج .ص :  59 يرهاظ : تاصخشم 

( مراهچ پاچ   ) لایر  5000 X-50-6315-964 ؛ لایر :  2000 کباش :

... The battle of bait - al - mugaddas: liberation of Khorramshahr یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای :

.مود پاچ  تشاددای :

(. اپیف  ) 1387 مراهچ : پاچ  تشاددای :

.همانباتک تشاددای :

.سدقملا تیب  تایلمع   -- 1367  - 1359 قارع ، ناریا و  گنج  عوضوم :

.گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  .یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدوزفا : هسانش 

DSR1607/ب9 ع8 1382 هرگنک : يدنب  هدر 

955/0843 ییوید : يدنب  هدر 

1165795 یلم : یسانشباتک  هرامش 
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همدقم

هدش يزیر  حرط  اسآ » قرب  دودحم و  گنج   » هیاپ رب  عیرس  يزوریپ  بسک  فده  اب  هک  دوخ  يژتارتسا  رد  قارع  میژر  هکنیا  زا  سپ 
ناتـسزوخ هیزجت  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يزادنارب  هلمج  زا  دوخ  یلـصا  فادها  هب  تسناوتن  دش و  هجاوم  تسکـش  اب  دوب 

رهشمرخ و .دنک  لیمحت  یمالسا  يروهمج  هب  ار  دوخ  طیارش  دناوتب  نآ  هب  لین  اب  ات  درک  باختنا  ار  يرتدودحم  فده  دبای ، تسد 
قارع یماظن  فده  نیرت  یلصا  مود ، هتفه  زا  دوب ، يورشیپ  یلـصا  ياهروحم  زا  یکی  قارع  شترا  يرـسارس  موجه  رد  هک  نادابآ 

هب یتحار  هب  نمشد  دادن  هزاجا  رهـشمرخ  ناعفادم  یگتـشذگ  ناج  زا  تمواقم و  اما  دیدرگ  نمـشد  راشف  اوق و  زکرمت  روحم  دش و 
هنادـهعتم و عافد  نیمه  .دروآرد  دوخ  لاغـشا  هب  ار  رهـشمرخ  نمـشد  ات  دیـشک  لوط  زور  عومجم 34  رد  دـبای و  تسد  فدـه  نیا 

يا هجیتن  نادابآ  لاغـشا  يارب  ررکم  تـالمح  زا  قارع  شترا  هک  دـش  ببـس  ناداـبآ ، زا  نآ  همادا  رد  رهـشمرخ و  زا  مدرم  یبـالقنا 
.دنک افتکا  نادابآ  هرصاحم  هب  اهنت  دنکن و  بسک 

رصن تایلمع  هلمج  زا  تفرگ ؛ تروص  نادابآ  هرصاحم  نتـسکش  رهـشمرخ و  يدازآ  يارب  ییاه  شالت  قارع  شترا  فیقوت  زا  سپ 
، دـش ارجا  شترا  ینیمز  يورین  يریگراک  هب  ردـص و  ینب  یهدـنامرف  اب  ( 1359  / 10  / 20  ) لکوت تاـیلمع  و  ( 1359  / 10  / 16)
زا سپ  .دشن  لصاح  يا  هجیتن  تشاد ، يرترب  هبنج  نیا  زا  قارع  شترا  دوب و  یتنـس  کیـسالک و  یماظن  شنیب  رب  ینتبم  نوچ  نکیل 

حرط رد  لمع  راکتبا  لوحت و  زورب  دـیدج و  ریبادـت  ذاختا  یبـالقنا و  رکفت  دـشر  هنیمز  هک  اوق  لـک  یهدـنامرف  زا  ردـص  ینب  لزع 
تامادقا يزیر و 
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گنج دیدج  هلحرم  رد  میظع  یلوحت  دیدرگ ، رسیم  نامزاس  ود  نیا  یکیدزن  شترا و  هاپس و  یگنهامه  ناکما  دش و  راومه  یماظن 
نآ 8600 نایرج  رد  دـمآرد و  ارجا  هب  تیقفوم  اب  گرزب  تایلمع  راهچ  هام ، یط 9  گنج  مود  لاس  رد  هک  يروط  دـمآ ، دوجو  هب 

.دیدرگ یلاغشا  قطانم  زا  رگید  عبرم  رتمولیک  هیلخت 2500  هب  راچان  نمشد  نآ  یپ  رد  دش و  دازآ  یلاغشا  قطانم  زا  عبرم  رتمولیک 

شیب نآ  يارجا  اب  هک  دوب  سدقملا  تیب  تایلمع  یلاغـشا ، قطانم  يزاس  دازآ  تایلمع  هلـسلس  زا  تایلمع  نیرت  گرزب  نیمراهچ و 
.دمآ دیدپ  یمالسا  يروهمج  عفن  هب  یمیظع  یماظن  یسایس و  لوحت  دش و  دازآ  یلاغشا  قطانم  زا  عبرم  رتمولیک  زا 5000 

و سدقملا ، تیب  تایلمع  یـسایس  یماظن و  لیلحت  هیزجت و  دوش ، یم  رـشتنم  رهـشمرخ  يدازآ  درگلاس  تبـسانم  هب  هک  رتفد  نیا  رد 
نایدورد دمحم  هتـشون  تابث » یبایزاب  گنج ،  » باتک ینایاپ  شخب  هوزج  نیا  هک  تسا  ینتفگ  .تسا  هدمآرد  شراگن  هب  نآ  جیاتن 

نیا هب  رهـشمرخ ، يدازآ  سدـقملا و  تیب  تایلمع  نایرج  زا  نادـنم  هقالع  یهاگآ  تلوهـس  يارب  هک  تسا  یتاحالـصا  رـصتخم  اب 
.دبای یم  راشتنا  تروص 

گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 

1382
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تایلمع همانسانش 

.سدقملا تیب  تایلمع : مان 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  ای  زمر :

.رهشمرخ ناتسرهش  نوراک و  هناخدور  برغ  هقطنم :

.1361  / 3 ات 3 /   2  / 10 تدم :

درگنسوس و و  هیدیمح ، زاوها ، ياهرهش  نتخاس  جراخ  رهشمرخ ؛ زاوها -  هداج  هزیوه و  رهـشمرخ و  ياهرهـش  يزاس  دازآ  فده :
.یللملا نیب  زرم  نیمأت  نمشد ؛ هناخپوت  درب  زا  نادابآ  زاوها -  هداج  زین 

.یمالسا يروهمج  شترا  نارادساپ و  هاپس  هدننک : لمع  نامزاس 

يزکرم هاگرارق  یهدنامرف  هب  رـصن  حتف و  سدـق ، یتایلمع  هاگرارق  هس  اب   1361  / 2 دادـماب 10 /  رد  تایلمع  تایلمع : لوا  هلحرم 
.دنبای تسد  رهشمرخ  زاوها -  هداج  هب  دندش  قفوم  نوراک  زا  روبع  اب  ناگدنمزر  دش و  زاغآ  البرک 

رد رـصن  حتف و  ياه  هاگرارق  ناگدنمزر  دش ، زاغآ   1361  / 2 زور 16 /  تعاس 22:30  رد  هک  هلحرم  نیا  رد  تاـیلمع : مود  هلحرم 
.دنک ینیشن  بقع  ریفج  هزیوه و  زا  دش  روبجم  نمشد  نیاربانب  .دندیسر  يزرم  راون  هب  هینیسح  روحم 

دراو نمشد  رب  نیگنس  تاراسخ  تافلت و  دنچ  ره  دش و  زاغآ   1361  / 2 زور 19 /  تعاس 22  رد  موس  هلحرم  تایلمع : موس  هلحرم 
تـسد هدش  نییعت  فادها  هب  دنناوتن  ناگدنمزر  دش  بجوم  يدـنفادپ ، طوطخ  رد  قارع  ياهورین  زکرمت  يرایـشوه و  نکیل  دـمآ ،

.دنبای

12 ص :

رهشمرخ يدازآ  سدقملا : تیب  www.Ghaemiyeh.comتایلمع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


1361  / 3 زور 1 /  تعاس 22:30  رد  رـصن  و  حـتف ، یتایلمع  هاگرارق  هس  اب  هک  تاـیلمع  زا  هلحرم  نیا  رد  تاـیلمع : مراـهچ  هلحرم 
تعاس 11 رد  ار  رهش  نیا  نمشد ، ياهورین  ندرک  ریـسا  رهـشمرخ و  هرـصاحم  زا  سپ  دندش  قفوم  هدننک  لمع  ياهورین  دش ، زاغآ 

.دننک دازآ  لاغشا ) زور  زا 575  سپ   ) 1361  / 3 حبص 3 / 

ناج زا  یگداتـسیا و  صوصخ  هب  هدـننک  تکرـش  ناگدـنمزر  همه  يراکادـف  لصاح  تایلمع  نیا  تیقفوم  ناـحورجم : نادـیهش و 
.دشاب یم  حورجم  دیهش و 24000  دودح 6000  یگتشذگ 

: جیاتن

تایلمع فادها  هیلک  هب  یبایتسد 

عبرم رتمولیک   5380 هدش : دازآ  هقطنم  تعسو 

ریسا  19000 حورجم ، هتشک و   16000 قارع : تافلت 

...و رتپوک  یله   3 وردوخ ،  50 امیپاوه ،  53 ربرفن ، کنات و  دودح 550 ، نمشد : تازیهجت  مادهنا 

...و پوت  هضبق   30 وردوخ ،  300 ربرفن ، کنات و  دودح 50  مئانغ :
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سدقملا تیب  تایلمع 

هراشا

هراشا

مادهنا اب  روشک  یلخاد  تیعـضو  دـش ؛ ماجنا  یـساسح  رایـسب  تیعقوم  رد  سدـقملا  تیب  تایلمع  يارجا  يزیر و  حرط  يارب  شالت 
زا یـشان  جـیاتن  زا  اکیرمآ  ینارگن  لیلد  هب  زین  هقطنم  عاضوا  .تفر  یم  شیپ  تابث  يدوبهب و  هب  ور  جـیردت  هب  بالقنا  دـض  يایاقب 

مجاهت يارب  لیئارسا  یگدامآ  اب  لیئارسا  بارعا و  تابسانم  هک  نیا  نمض  دوب ، بهتلم  راکـشآ  يا  هنوگ  هب  قارع ، رب  ناریا  يزوریپ 
هقطنم و ناریا ، يارب  سدقملا  تیب  تایلمع  هجیتن  نامگ ، یب  یتیعقوم ، نینچ  رد  .تشاد  رارق  یساسح  تیعضو  رد  نانبل ، بونج  هب 

شقن دوب و  تیمها  اب  رایـسب  ناریا  يارب  تایلمع  نیا  يارجا  رد  لمع  تعرـس  اذل  دوب ، هدـننک  نییعت  زاس و  تشونرـس  رایـسب  قارع 
.تشاد يرثؤم 

زا سپ  دش و  زاغآ  نادابآ  رصح  نتسکش  اب  هک  دوب  نیـشیپ  ياه  تایلمع  هلـسلس  جیاتن  زا  رثأتم  سدقملا  تیب  تایلمع  يارجا  هنیمز 
.تفای همادا  زین  نآ 

: زا دندوب  ترابع  جیاتن  نیا 

.نمشد ینیمز  يورین  زا  یعیسو  شخب  مادهنا  - 1

.روشک بونج  هقطنم  رد  یلاغشا  قطانم  زا  یمهم  شخب  يزاسدازآ  - 2

.یلاغشا قطانم  زا  يدوخ  يدنفادپ  ياهورین  يزاسدازآ  - 3

.تایلمع يارجا  يزیر و  حرط  رد  يدوخ  ياهورین  ییاناوت  شیازفا  - 4

.نمشد رب  یتاعالطا  طلست  شیازفا  - 5
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هقطنم باختنا  للع 

هقطنم نیرخآ  ینعی  نوراک  هناخدور  برغ  یمومع  هقطنم  نیبملا ، حتف  تایلمع  رد  هخرک  هناخدور  برغ  قطانم  يزاسدازآ  زا  سپ 
رارق یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ  ياه  تایلمع  هلـسلس  دـنور  رد  تشاد ، رارق  نمـشد  تسد  رد  نانچمه  هک  بونج  ههبج ي  یلاغـشا 

، دمآ یم  دوجو  هب  رظن  فالتخا  یماظن  ناهدنامرف  نیب  یهاگ  تایلمع  يارب  هقطنم  باختنا  هنیمز  رد  هک  هتـشذگ  فالخ  رب  .تفرگ 
يارجا تامدـقم  نیبملا  حـتف  تایلمع  مامتا  زا  سپ  هلـصافالب  لیلد ، نیمه  هب  تشاد ، دوجو  یلماـک  رظن  قاـفتا  هقطنم  نیا  دروم  رد 

.دش مهارف  سدقملا  تیب  تایلمع 

فدـه هقطنم  نیا  يزاسدازآ  تشاد  نانیمطا  نمـشد  هک  دـش ، یم  دـیکأت  لمع  تعرـس  رب  تهج  نآ  زا  دـیدج  تایلمع  يارجا  رد 
ياهورین راک  ندـش  رتراوشد  نمـشد و  یگدامآ  شیازفا  رما ، نیا  رد  يراگنا  لهـس  اذـل  تسا ، یمالـسا  يروهمج  يدـعب  تایلمع 

هقطنم نیا  رد  دوخ  يدنفادپ  تامادقا  رب  شیپ  اه  تدم  زا  نمشد  هک  نیا  نمـض  .تشاد  یپ  رد  ار  فادها  هب  ندیـسر  يارب  يدوخ 
.دوب هدوزفا 

؛ تشاد دوجو  ییاه  ینارگن  زونه  یلو  دـندوب ، هدرک  باختنا  تایلمع  يارب  ار  نوراـک  برغ  هقطنم  یماـظن ، ناهدـنامرف  هک  نآ  اـب 
: تفگ هراب  نیا  رد  هاپس  لک  هدنامرف 

هینیسح هاگتسیا  لباقم  رد  رهشمرخ  زاوها -  هداج  تشپ  رد  نمـشد  ایآ )  ) هک تشاد  دوجو  ینارگن  نیا  یکیتکات ، رظن  زا  نانچمه ، »
هقطنم  ] قمع زا  تاعالطا  ندروآ  تسد  هب  اب  ینارگن  نیا  رب  هبلغ  تسا ؟ رادروخرب  دادعتسا  تاماکحتسا و  ظاحل  هب  یتیعقوم  هچ  زا 

کشوک بونج  هقطنم  .دش  فرطرب  دوب  هقطنم  دیلک  هک  یتایلمع  یکیژتارتسا -  هقطنم  کی  ندرک  ادیپ  نینچمه  نمشد و  رارقتسا ]
هقطنم نیا  رد  .مینک  داجیا  لکشم  نمشد  يارب  میتسناوت  یم  هقطنم ، نیا  رب  طلـست  اب  هک  دوب  هقطنم  بلق  هینیـسح  هاگتـسیا  لامـش  ات 

یگناگود .دندوب  هقطنم  لامش  رد  ياهرکشل 5 و 6  رهشمرخ و  رد  پیت 48  رکشل 11 و  طایتحا ، ناونع  هب  رکشل 3 
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نیا هب  یبای  تسد  تروص  رد  هک  میدرک  یم  ینیب  شیپ  نینچ  ام  .درک  هاگآ  هقطنم  تیمها  زا  ار  ام  نمـشد ، ياه  طایتحا  تیرومأم 
: میناوت یم  هقطنم ،

(. دش یم  بوسحم  نمشد  هبقع  یمامت  هلزنم  هب  ریفج  هقطنم   ) مینک دیدهت  ار  ياهرکشل 5 و 6  هبقع  - 1

.مینک لیهست  ار  هرصب  تمس  هب  يورشیپ  - 2

 . (1) .میوش » رادروخرب  هقطنم  نیا  رد  يا  هطاحا  کت  ماجنا  رهشمرخ و  هب  تبسن  بوکرس  تیعقوم  زا  - 3

هقطنم تیعقوم 

هب لامـش  زا  بیترت  هب  هک  دراد  رارق  یعیبـط  عناـم  راـهچ  ناـیم  رد  نوراـک ، هناـخدور  برغ  زاوـها و  یبرغ  بوـنج  یموـمع  هـقطنم 
یم یهتنم  برعلا  طش  هزیوهلا و  روه  هب  برغ  زا  نوراک و  هناخدور  هب  قرش  زا  دنورا ، هناخدور  هب  بونج  زا  روک ، هخرک  هناخدور 

هب هک  دـشاب  یم  لیطتـسم  لکـش  هب  هتـسویپ و  مه  هب  تمـس  راهچ  زا  یعیبط ، عناوم  زا  يرادروخرب  ظاـحل  هب  هقطنم  نیا  نیمز  .دوش 
.تسا شزرا  اب  یکیژتارتسا  رظن  زا  قارع  ناریا و  روشک  ود  ره  يارب  یلیالد 

نمشد تیعضو 

تروص هب  نیمز  تیعقوم  هب  هجوت  اب  نمـشد  ياهورین  شیارآ  هوحن  .تشاد و  هقطنم  نیا  رد  يا  هژیو  يدـنفادپ  ریبادـت  قارع  شترا 
رد 20 عقاو  ناحیلم ، يدابآ  ات  رهـشمرخ  زا  نوراـک  هناـخدور  دادـتما  رد  رتمولیک  دودـح 100  لوط  هب  نآ  یقرـش  علـض  دوب ؛ یثلثم 

هخرک هناخدور  یبونج  هنارک  دادتما  رد  ناحیلم  زا  رتمولیک  دودح 60  نآ  یلامش  علـض  تشاد ؛ رارق  زاوها  یبرغ  بونج  يرتمولیک 
یقالت لحم  زا  روشک  ود  يزرم  طخ  زین  ثلثم  نیا  گرزب  علـض  دوب و  هدـش  هدیـشک  میظعلا  روه  اـت  ناـسین  هناـخدور  هزیوه ، روک ،

.دوب رتمولیک  لوط 150  هب  نیخ  رهن  هنارک  رد  دودح »  » يرمرادناژ هاگساپ  ات  میظعلا  روه  اب  ناسین  هناخدور 

یعافد طخ  همادا  هخرک و  ناسین و  ياه  هناخدور  لحاس  میظعلا ، روه  قرش  لماش  هک  ثلثم  یلامش  علض  رد  نمشد  يدنفادپ  ریبدت 
رد

16 ص :

 / 19 گنج ، یلاع  هرود  هاپس  داتس  یهدنامرف و  هدکـشناد  قارع ، ناریا و  گنج  لیلحت  هیزجت و  ياه  سرد  ییاضر ، نسحم  . 1 - 1
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عناوم زا  يرادرب  هرهب  هدرـشف ، تاماکحتـسا  داجیا  دوب : نینچ  دـش ، یم  دـیمح  ناگداپ  ات  بونج  فرط  هب  ناحیلم و  ناداـبآ  یلاوح 
اب یلاـمتحا  ياـه  هنخر  مادـهنا  يارب  يوق  ياـهطایتحا  ینیب  شیپ  رایـسب و  شتآ  تردـق  هیهت  یگتفرگ ، بآ  قطاـنم  میظعلا و  روـه 

.یهرز هزیناکم و 6  هدش ي 5  تیوقت  رکشل  ود  مک  تسد  رارقتسا 

 - زاوها هداـج  زا  يدوخ  ياـهورین  مجاـهت  یلـصا  تمـس  هک  دوب  رواـب  نیا  رب  ینتبم  هقطنم  نیا  رد  نمـشد  يدـنفادپ  ریبدـت  اـساسا ،
یم هتخانش  راک  هار  نیرتهب  نئمطم ، هبقع  ناونع  هب  هداج  نیا  دوجو  کیسالک -  ياه  شور  هیاپ ي  رب  اریز -  دوب ، دهاوخ  رهشمرخ 

هرهب اب  ار  يرایسب  عضاوم  تاماکحتـسا و  یهرز ، هزیناکم و 6  هدش ي 5  تیوقت  رکشل  ود  رارقتـسا  رب  هوالع  نمـشد  نیاربانب ، .دش 
.دوب هدرک  داجیا  یعیبط  عناوم  زا  يرادرب 

کت یلـصا  تمـس  زا  نمـشد  یهاگآان  هب  هجوت  اـب  نوراـک -  هناـخدور  دادـتما  رد  هقطنم ، یقرـش  علـض  رد  قارع  يدـنفادپ  ریبدـت 
ینیمأت و کبس  ياه  ناگی  هب  اکتا  اب  هدروآ و  دوجو  هب  ار  یعضاوم  طاقن  زا  یخرب  رد  اهنت  دوب و  فیعض  رایـسب  يدوخ -  ياهورین 
رد هناگادج  لحم  هس  رد  رارقتسا  اب  قارع  شترا  یهرز  رکشل 3  .دوب  هدرک  هدنسب  كرحتم  ریغ  كرحتم و  ياهطایتحا  هب  یششوپ ،

هناخدور یبرغ  لحاس  زا  نمـشد  یـششوپ  ینیمأت و  ياهورین  هلـصاف  .تشاد  هدهع  هب  ار  عافد  هفیظو  رهـشمرخ ، زاوها -  هداج  برغ 
.دننک ریگ  لفاغ  ار  نمشد  ياهورین  هناخدور ، زا  روبع  تایلمع  ریبدت  اب  يدوخ  ياهورین  هک  دش  ببس  نوراک 

هناخدور زا  روبع  تایلمع  هنوگ  ره  ات  دوب  هتفرگ  شیارآ  یلامش  یقرش و  تمس  ود  رد  نمـشد  رهـشمرخ ) هقطنم   ) یبونج علـض  رد 
بیرخت اب  رهشمرخ  رد  تاماکحتسا  داجیا  .دنک  راهم  ار  لامش  تمس  زا  رهش  نیا  هب  دورو  ای  رهشمرخ و  لخاد  هب  يا  ههبج  کت  رد 

.دوب رهشمرخ  ظفح  روظنم  هب  نمشد  شالت  زا  يرگید  شخب  نت ، هب  نت  گنج  زا  يریگولج  يارب  اه  نامتخاس 

: دوب نینچ  سدقملا  تیب  تایلمع  زاغآ  زا  شیپ  ات  هقطنم  نیا  رد  قارع  شترا  دادعتسا 
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هزیوه ات  هخرک  هناخدور  بونج  زا  یهرز  رکشل 6  - 

دوبع دیس  ياتسور  ات  زاوها  برغ  زا  هزیناکم  رکشل 5  - 

(. دندوب رهشمرخ  زا  تظافح  رومأم  هدایپ ، رکشل 11  زا  و 44  ياه 48،22 ، پیت   ) رهشمرخ ات  دوبع  دیس  زا  هدایپ ، رکشل 11  - 

رهشمرخ لامش  رد  یهرز  رکشل 3  - 

 . .تشاد (1) رارق  طایتحا  رد  هک  هرصب  قرش  رد  یهرز  پیت 10  - 

 . (2) تسا : هدوب  ریز  حرش  هب  نمشد  دادعتسا  یلک ، دروآرب  رد  البرک  يزکرم  هاگرارق  دانسا  ربارب 

لـماش 1330 نادرگ  هزیناکم 38  يورین  کـنات ؛ هاگتـسد  لماش 1435  کـنات  نادرگ  یهرز 41  يورین  نـت ؛ هداـیپ 36000  يورین 
.پوت هضبق  هناخپوت 530  ربرفن ؛ هاگتسد 

قمع و هک  نیا  نمـض  دـنک ؛ تمواقم  هقطنم  نیا  رد  اوق  ماـمت  اـب  تسا  ممـصم  قارع  هک  داد  یم  ناـشن  نمـشد  شیارآ  دادعتـسا و 
یهرز و ياـه  ناـگی  هب  اـکتا  اـب  اریز  تفر ، یم  رامـش  هب  یقارع  ياـهورین  يارب  يزاـیتما  يراومهاـن ، ندوـبن  هقطنم و  نیمز  ضرع 

هلمج زا  دوب ؛ ور  هب  ور  اه  تیدودـحم  زا  یخرب  اب  نمـشد  لاح ، نیا  اب  .دـننک  رونام  یبوخ  هب  هقطنم  نیا  رد  دنتـسناوت  یم  هزیناکم ،
، نمشد .دوب  دوبمک  راچد  یناسنا  يورین  رظن  زا  هک  یلاح  رد  درک  یم  عافد  یضیرع  عیـسو و  اتبـسن  نیمزرـس  زا  تسیاب  یم  هک  نیا 
، همه زا  شیب  دوخ  يدنفادپ  ریبدـت  رد  هدرک و  زکرمتم  رهـشمرخ ، ریفج و  مهم  یتایح و  کیژتارتسا ، طاقن  بسانت  هب  ار  دوخ  ياوق 

.دوب هداد  تیمها  هرصب  رهشمرخ و  ظفح  هب 

تایلمع حرط 

هراشا

یتایلمع هقطنم  هژیو  هب  یتایلمع ، قطانم  ریاس  اب  هقطنم  نیا  نیمز  راکشآ  ياه  توافت  هب  هجوت  اب  سدقملا  تیب  تایلمع  يزیر  حرط 
.دوب رادروخرب  يدایز  اتبسن  ياه  يراوشد  یگدیچیپ و  زا  نیبملا ، حتف 
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ياه پیت  يروهمج ، دراگ  پیت  یهرز ، رکشل 9  یمالسا ، يروهمج  شترا  نیمز  يورین  تاراشتنا  زا  سدقم  عافد  باتک  رد  . 3 - 1
.تسا هدش  رکذ  هقطنم  نیا  رد  نمشد  دادعتسا  ناونع  هب  رگید  پیت  هد  زا  شیب  صوصخم و  يورین 

ياه پیت  يروهمج ، دراگ  پیت  یهرز ، رکشل 9  یمالسا ، يروهمج  شترا  نیمز  يورین  تاراشتنا  زا  سدقم  عافد  باتک  رد  . 3 - 2
.تسا هدش  رکذ  هقطنم  نیا  رد  نمشد  دادعتسا  ناونع  هب  رگید  پیت  هد  زا  شیب  صوصخم و  يورین 
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رد نمـشد  هزیناکم  یهرز و  ياه  ناگی  اریز  دوب ، نمـشد  يارب  يزایتما  هقطنم » نیمز  رد  يراومهان  هضراع و  ندوبن   » هک دش  هراشا 
رب هوـالع  نیا  دوب و  نیبملا  حـتف  یتاـیلمع  هقطنم  ربارب  هس  هقطنم  تعـسو  نینچمه ، .دـننک  روناـم  دنتـسناوت  یم  یبوخ  هب  هقطنم  نیا 

یناوت زا  يرادروخرب  مزلتـسم  زین  اهورین  تیادـه  يزیر و  حرط  يارب  درک ، یم  باجیا  ار  يدوخ  ياـهورین  شیازفا  ترورـض  هکنیا 
روبع يارب  تاـیلمع  يزیر  حرط  سدـقملا ، تیب  تاـیلمع  یگژیو  نیرت  مهم  هک  نیا  صوـصخ  هب  دوـب ؛ یـصاخ  یگدـیچیپ  هژیو و 

.دوب هناخدور  زا  اهورین 

تیرومأم فادها و 

برغ رد  یلاغـشا  ياه  نیمزرـس  يزاسدازآ  نمـشد و  ياهورین  مادـهنا  لماش  سدـقملا  تیب  تاـیلمع  فادـها  یماـظن ، هاگدـید  زا 
يزاس دازآ  نایم ، نیا  رد  .دوب  گنج  ياه  تراسخ  تخادرپ  هب  قارع  نتخاس  دراو  روظنم  هب  هرـصب  دـیدهت  زین  نوراک و  هناـخدور 

درگنسوس و هیدیمح ، زاوها ، ياهرهش  ندرک  جراخ  نیا ، رب  نوزفا  .تشاد  يا  هژیو  تیمها  یسایس  یکیژتارتسا و  رظن  زا  رهـشمرخ 
شخب رهشمرخ  زاوها -  یتالصاوم  هداج  ندرک  دازآ  یللملا و  نیب  زرم  میمرت  نمـشد ، دربرود  هناخپوت  درب  زا  نادابآ  زاوها -  هداج 

: دوب ریز  حرش  هب  البرک  يزکرم  هاگرارق  زا  هدش  غالبا  تیرومأم  .دوب  تایلمع  فادها  زا  يرگید  ياه 

تیرومأم یمالسا  يروهمج  شترا  ینیمز  يورین  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  زا  لکشتم  یمالـسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  »
نمض هدومن و  کت  نوراک  هناخدور  برغ  هخرک و  هناخدور  بونج  یمومع  یمومع  هقطنم  رد  ر »  » زور س »  » تعاس رد  هک  دنراد 

ددـجم هلمح  زا  هدومن و  نیمأت  ار  یللملا  نیب  زرم  طخ  هزیوه ، رهـشمرخ و  ياهرهـش  يزاسدازآ  نمـشد و  دوجوم  ياهورین  مادـهنا 
 . (1) دنیامن » يریگولج  یمالسا  روشک  هب  یلامتحا 

19 ص :
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مزر نامزاس 

.تشادن ریظن  گنج  نارود  لوط  رد  هک  دوب  شترا  هاپس و  کیدزن  يراکمه  تایلمع  نیا  مزر  نامزاس  رد  مهم  هتکن 

: زا دندوب  ترابع  دنتشاد  تکرش  تایلمع  نیا  رد  هک  هاپس  ياه  ناگی 

ص)  ) هللا لوسر  دمحم  پیت 27  سدقملا ، تیب  پیت 

یهرز پیت 30  جع ،)  ) رصع یلو  پیت 7 

اروشاع پیت 31  فرشا ، فجن  پیت 8 

رون پیت 37  ع ،)  ) نیسح ماما  پیت 14 

هللاراث پیت 41  ع ،)  ) اضر ماما  پیت 21 

رجف پیت 46  ردب ، پیت 32 

البرک پیت 25 

ات 95 نیب 85  تایلمع ، عورش  زا  شیپ  ات  هاپـس  ياهورین  دادعتـسا  عومجم  .دوب  ورین  نادرگ  ات 10  رب 7  غلاب  هاپس  ناگی  ره  دادعتـسا 
.دیسر یهرز  هدایپ و  نادرگ  هب 100  تایلمع  زاغآ  اب  هک  دوب  یهرز  نادرگ  راهچ  هدایپ و  نادرگ 

: زا دندوب  ترابع  دنتشاد  تکرش  تایلمع  نیا  رد  هک  شترا  ياه  ناگی 

یهرز پیت 37  یهرز ، رکشل 16 

درباوه پیت 55  هدایپ ، رکشل 21 

راقفلاوذ پیت 58  یهرز ، رکشل 92 

رکشل 77 زا  هدایپ  پیت 3  دهون ، پیت 23 

.دوب هدایپ  نادرگ  ات 15  هزیناکم و 14  یهرز و  نادرگ  رب 24  غلاب  شترا  ياهورین  دادعتسا  عومجم 
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رونام حرط 

هراشا

داهنشیپ راک  هار  ود  هناگادج  ياه  یسررب  یپ  رد  هاپس  شترا و  ياهورین  نمـشد ، رارقتـسا  هوحن  هقطنم و  نیمز  تیعقوم  هب  هجوت  اب 
هب لامـش  زا  مجاـهت  رهـشمرخ و  زاوها -  هداـج  هب  اـکتا  شترا ، ناهدـنامرف  رظن  هب  اـنب  .دوب  تواـفتم  شنیب  ود  زا  رثأـتم  هک  دـندرک 
هک همونت  هزیوه -  هب  موـسوم  هاـم ، يد  تاـیلمع 16  رد  شترا  هک  نیا  هژیو  هب  دوب  تاـیلمع  يارجا  يارب  راـک  هار  نیرتـهب  بونج ،
زا روبع  تایلمع  حرط  نیا  رد  .دوب  هدرک  باختنا  ار  راک  هار  نیمه  دوب ، برعلا  طش  هناخدور  یبرغ  لـحاس  رد  رارقتـسا  نآ  فدـه 

.دوب هدش  هتفرگ  رظن  رد  ینابیتشپ  شالت  ناونع  هب  اهنت  تایسراف ، هقطنم  رد  دودحم -  رایسب  تروص  هب  نوراک -  هناخدور 

لک هدنامرف  ار  داهنشیپ  نیا  .دندرک  داهنشیپ  هاپس  ناهدنامرف  هک  دوب  یلـصا  شالت  ناونع  هب  نوراک  هناخدور  زا  روبع  مود ، راک  هار 
، هینیـسح هقطنم  فرـصت  نوراـک و  هناـخدور  زا  روـبع  تروـص  رد  هک  دوـب  رواـب  نـیا  رب  يو  .درک  حرطم  ییاـضر ) نـسحم   ) هاـپس

هرصب قرـش  رد  رهـشمرخ و  رد  یلامـش ، ههبج  رد  نمـشد  تیعقوم  دش و  دنهاوخ  طلـسم  هقطنم  بوکرـس  هطقن  رب  يدوخ  ياهورین 
اهنآ رارقتـسا  مدع  کت و  تمـس  هب  تبـسن  نمـشد  ياهورین  ندرک  ریگ  لفاغ  حرط ، نیا  تبثم  یگژیو  نیرت  مهم  .دوش  یم  لزلزتم 

فادـها هب  رت  عیرـس  دـندش و  یم  هقطنم  نیمز  دراو  نمـشد  شیارآ  فالخ  رب  زین  يدوخ  ياـهورین  هک  نیا  نمـض  دوب ، عضاوم  رد 
هب هجوت  اب  .دـش  یم  دـیدهت  زین  قارع  شترا  ياهرکـشل 5 و 6  ياه  هبقع  حرط ، نیا  ساسا  رب  .دندیـسر  یم  رهـشمرخ  هژیو  هب  دوخ 

.دش هتفریذپ  هاپس  داهنشیپ  ماجنارس  حرط ، نیا  تبثم  ياه  یگژیو 

نامزاس تیرومأم و  هک  دنتـشاد  هدهع  هب  ار  تایلمع  يارجا  روحم ، هس  رد  رـصن  حتف و  سدـق ، هاگرارق  هس  ییاهن ، رونام  حرط  ربانب 
: دوب ریز  حرش  هب  کی  ره 
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( یلامش روحم   ) سدق هاگرارق 

فرـصت هخرک و  هناخدور  بونج  رد  نمـشد  مدقم  ياهزیرکاخ  هب  مجاهت  اب  ات  تشاد  تیرومأم  یلامـش  روحم  رد  هک  هاگرارق  نیا 
فادـها تمـس  هب  حـتف  رـصن و  ياه  هاگرارق  ات  دراد  هاگن  ریگرد  نانچمه  ار  نمـشد  هناخدور ،) بونج   ) اج نآ  رد  بسانم  لـپرس 

دوخ رما  ریز  ار  شترا  زا  لقتسم  پیت  کی  رکشل و  کی  نارادساپ و  هاپس  زا  لقتسم  پیت  راهچ  سدق  هاگرارق  .دننک  يورشیپ  دوخ 
.دندرک یم  لمع  و 5  سدق 4،3،2،1 ، لماش  یلک  روحم  جنپ  رد  یماغدا و  تروص  هب  شترا  هاپس و  ياه  ناگی  هک  تشاد 

( ینایم روحم   ) حتف هاگرارق 

زیخ رد  هدرک و  فرـصت  یلپرـس  هناخدور ، نیا  برغ  رد  نوراک  هناخدور  زا  روبع  اب  تشاد  تیرومأم  ینایم  ههبج  رد  هاـگرارق  نیا 
.دـهد همادا  ار  دوخ  کت  زرم ، نیمأت  روظنم  هب  تایلمع ، يدـعب  لـحارم  رد  دـنک و  يورـشیپ  رهـشمرخ  زاوها -  هداـج  اـت  دوخ ، لوا 

هب اه  ناگی  نیا  هک  تشاد  دوخ  رما  ریز  ار  شترا  ینیمز  يورین  زا  پیت  ود  رکـشل و  کی  هاپـس و  زا  لقتـسم  پیت  هس  حـتف ، هاگرارق 
.دندرک یم  لمع  و 4  حتف 3،2،1 ، لماش  یلک  روحم  راهچ  رد  یماغدا و  تروص 

( یبونج روحم   ) رصن هاگرارق 

ار یلپرـس  هدرک و  روبع  نوراـک  هناـخدور  زا  اـت  تشاد  تیرومأـم  حـتف ، هاـگرارق  پچ  حاـنج  رد  یبونج و  روحم  رد  هاـگرارق  نیا 
پچ حانج  زرم ، رهشمرخ و  رهش  نیمأت  نمشد و  مادهنا  نمض  هداد و  همادا  دوخ  يورشیپ  هب  روتـسد ، هب  انب  دنک و  نیمأت  فرـصت و 
دوخ رما  تحت  ار  شترا  زا  پیت  کی  رکشل و  کی  نارادساپ و  هاپس  زا  لقتسم  پیت  راهچ  رـصن ، هاگرارق  .دهد  شـشوپ  ار  تایلمع 

.دندرک یم  لمع  رصن 4،3،2،1 و 5  لماش  یلک  روحم  جنپ  رد  یماغدا و  تروص  هب  اه  ناگی  نیا  هک  تشاد 

نیمأت یلک ، بیکرت  رد  هناگ  هس  ياه  هاگرارق  زا  کی  ره  صاخ  تیرومأم 
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، یلامـش روحم  رد  نمـشد  تاماکحتـسا  عضاوم و  نتـسکش  مهرد  زا  سپ  سدـق  هاـگرارق  .درک  یم  لیهـست  ار  رظن  دروـم  فادـها 
.دش یم  رصن  حتف و  هاگرارق  ود  تیقفوم  هب  رجنم  رما  نیا  يارجا  رد  تیقفوم  دراد ؛ هگن  ریگرد  ار  نمشد  ياهورین  تشاد  تیرومأم 

ات 20 اب 15  تسیاب  یم  یتایلمع ، مادـقا  نیرتراوشد  نیرت و  مهم  ناونع  هب  هناـخدور  زا  روبع  تاـیلمع  يارجا  زا  سپ  حـتف  هاـگرارق 
تیعقوم تایلمع  نیا  رد  حتف  هاگرارق  تیقفوم  .درک  یم  نیمأت  فرصت و  ار  يا  هدرتسگ  عیسو و  لپرـس  قمع ، رد  يورـشیپ  رتمولیک 

پچ حانج  نیمأت  نوراک و  هناخدور  زا  روبع  اب  تشاد  تیرومأم  رصن  هاگرارق  نینچمه ، .درک  یم  لزلزتم  هقطنم  لک  رد  ار  نمـشد 
.دوش رهشمرخ  دراو  یقرش  یلامش  هقطنم  زا  تایلمع ،

هتفرگ رظن  رد  ریز  لحارم  تایلمع  يارجا  يارب  اذل  درک ؛ یم  باجیا  ار  نآ  يدنب  هلحرم  ترورـض  تایلمع ، يراوشد  یگدـیچیپ و 
: دش

زا حـتف  رـصن و  ياه  هاگرارق  روبع  اب  نامز  مه  نمـشد -  ندرک  ریگرد  يارب  نمـشد -  لوا  زیرکاـخ  هب  سدـق  هاـگرارق  مجاـهت  - 1
.لپرس نیمأت  روظنم  هب  رهشمرخ  زاوها -  هداج  ات  يورشیپ  هناخدور و 

.دندرک یم  دازآ  ار  رهشمرخ  نیمأت و  ار  زرم  يورشیپ ، همادا  اب  تسیاب  یم  رصن  حتف و  ياه  هاگرارق  لپرس ، نیمأت  زا  سپ  - 2

.هقطنم نیا  رد  دنفادپ  دور و  دنورا  یقرش  لحاس  نیمأت  يارب  کت  همادا  - 3

ییاناوت زا  نمـشد  كرد  مدع  و  تفرگ ، یم  ماجنا  گنج  رد  راب  نیتسخن  يارب  هک  هناخدور  زا  روبع  تایلمع  ياه  يراوشد  هب  رظن 
ار يدوخ  ياهورین  يزوریپ  لامتحا  هجیتن ، رد  تایلمع و  کیتکات  رد  نمـشد  يریگ  لفاغ  لامتحا  تاـیلمع ، نیا  يارجا  يارب  ناریا 

مادقا نیا  هک  دنداد  یم  رارق  هلمح  دروم  ار  نمشد » حانج   » کیتکات نیا  هب  اکتا  اب  يدوخ  ياهورین  هک  نیا  نمـض  .داد  یم  شیازفا 
.دوزفا یم  نمشد  يریذپ  بیسآ  رب 

نمشد یگدامآ  تروص  رد  اریز  دوب  مزال  يریگ  میمصت  يارب  رطخ » شریذپ  ، » هناخدور زا  روبع  تایلمع  هب  هجوت  اب  لاح ، نیع  رد 
هب اهنآ  مجاهت  و 
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.رگید زیچ  ات  دوب  هیبشت  لباق  تبیصم  کی  هب  رتشیب  دش  یم  دراو  يدوخ  هب  هک  ییاه  تراسخ  يدوخ ، ياهورین 

.دنتـشاد هدـهع  رب  ار  تایلمع  ینابیتشپ  شترا  زوریناوه  ییاوه و  يورین  تشاد ، ماـن  يالبرک 3 » یتاـیلمع  حرط   » هک حرط  نیا  ربارب 
.دوب مهم  رایسب  هنیمز  نیا  رد  زین  یگدنزاس  داهج  ناردارب  شقن 

تایلمع حرش 

هراشا

راک تایرورض  زا  نانچمه  سدقملا ، تیب  تایلمع  يارجا  تامدقم  يزاس  مهارف  مزال و  یگدامآ  بسک  يارب  اهورین  لمع  تعرس 
رارقتـسا نوراک و  هناخدور  برغ  رد  يدوخ  ياهورین  تالاقتنا  لقن و  اه و  ییاج  هباج  شیازفا  هب  هجوت  اب  اریز  تفر ، یم  رامـش  هب 

زاغآ زا  شیپ  هک  دندرک  یم  داهنشیپ  یخرب  لیلد ، نیمه  هب  .تشاد  دوجو  نمـشد  يرایـشوه  لامتحا  هناخدور ، نیا  لحاس  رد  اهنآ 
 . .دننک (1) مادقا  يریگ  لپرس  هب  نوراک  هناخدور  لحاس  رد  يدوخ  ياهورین  تایلمع ،

تشهبیدرا 1361، زور 10  دادماب  تعاس 3  رد  دـش ، ماجنا  هام  کی  زا  رتمک  رد  هک  ییاه  شالت  تامادـقا و  زا  سپ  بیترت ، نیدـب 
هب بش  همین  زا  دعب  هقیقد   55 نمـشد ، اب  يریگرد  ربخ  نیتسخن  .دش  زاغآ  ع »)  ) بلاط یبا  نب  یلع  ای   » زمر اب  سدقملا  تیب  تایلمع 

.دندش ریگرد  نمشد  اب  يدوخ  ياه  ناگی  مامت  جیردت  هب  نآ ، زا  سپ  تعاس  هس  ات  دیسر و  هاگرارق 

درک و فرطرب  روحم ، نیا  رد  هژیو  هب  نمـشد ، يرایـشوه  دروم  رد  ار  دوجوم  ماهبا  حتف ، هاگرارق  روحم  رد  اهورین  عیرـس  يورـشیپ 
.تسا هدوب  لفاغ  کت  یلصا  تمس  زا  نمشد  هک  دش  صخشم 
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يروهمج شترا  كرتشم  داتـس  شزومآ  هرادا  تاراشتنا  زا  رهـشمرخ - » ات  رهـش  نینوخ  زا  باـتک  دـقن   » هوزج رد  هنافـسأتم  . 5 - 1
عوضوم نیا  رب  هاپـس ، داهنـشیپ  هناخدور و  زا  روبع  کیتکات  لصا  ندرک  شودخم  يارب  اه ، تفارظ  نیا  هب  هجوت  نودـب  یمالـسا - 

تاسلج شرازگ  ربارب  زاغآ و  نامه  زا  هک  نآ  لاح  دنتـشاد » داقتعا  دودحم  يریگ  لپرـس  هس  هاپـس  ناردارب   » هک تسا  هدش  دـیکأت 
هناخدور زا  روبع  تایلمع  هاپـس ، لک  یهدـنامرف  تسا ، دوجوم  گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  رد  نآ  ياهراون  هک  روناـم  ثحب 
ینارگن نیا  ساسا  رب  اهنت  کچوک  لپرـس  فرـصت  .داد  یم  رارق  دیکأت  دروم  ار  عیـسو  لپرـس  فرـصت  هدـناوخ و  یلـصا  شالت  ار 

هتـسب تایلمع  راک  هار  نوراک ، هناخدور  ياـه  هراـنک  هب  شیاـهورین  ندـیبسچ  نمـشد و  يرایـشوه  تروص  رد  هک  دـش  یم  حرطم 
.دوش فرصت  کچوک  یلپرس  رتدوز  هچ  ره  دوب ، رتهب  اذل  دش ، دهاوخ 
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تایلمع لوا  هلحرم 

هراشا

نمـشد و عضاوم  زا  روبع  هب  قـفوم  سدـق 4  روحم  رد  اهنت  اما  دـندش ، ریگرد  نمـشد  اب  سدـق  هاگرارق  ياه  ناـگی  هلحرم ، نیا  رد 
هدیسر و رهشمرخ  زاوها -  هداج  هب  یناسآ  هب  دنتسناوت  زین  حتف  هاگرارق  ياه  ناگی  .دندش  هخرک  هناخدور  بونج  رد  لپرس  فرصت 

یخرب يورـشیپ  دوجو  اب  رـصن ، هاگرارق  روحم  رد  .دندش  یتالکـشم  راچد  رـصن  هاگرارق  اب  قاحلا  رد  اهنت  دنوش و  رقتـسم  اجنآ  رد 
نیمأت هب  قفوم  هاگرارق  نیا  ياه  ناگی  دـش و  هدیـشک  زور  هب  يریگرد  رگید ، لماوع  يورـشیپ و  رد  یگنهامهان  لیلد  هب  اه ، ناگی 

هدودحم ي رد  هفرـصتم  هقطنم  لک  ات  دش  ببـس  نمـشد  راشف  شیازفا  رـصن و  هاگرارق  روحم  رد  قاحلا  مدع  .دندشن  دوخ  فادـها 
.دوش دیدهت  رصن  هاگرارق 

تعـسو 800 هب  یلپرـس  حـتف ، رـصن و  ياه  هاگرارق  دوب : حرـش  نیا  هب  يدوخ  ياهورین  یلک  تیعـضو  تایلمع ، الوا  زور  ناـیاپ  رد 
اب .دوب  هدش  تیرومأم  يارجا  هب  قفوم  روحم  ود  رد  اهنت  دوخ  روحم  جـنپ  زا  سدـق  هاگرارق  هدروآرد و  فرـصت  هب  ار  عبرم  رتمولیک 

مهرد یـساسا  روط  هب  تاـیلمع ، نیا  رد  نمـشد  لداـعت  کـت ، یلـصا  تمـس  زا  نمـشد  تلفغ  لپرـس و  هقطنم ي  تعـسو  هب  هجوت 
.تشادن ار  لمع  راکتبا  يریگ  تسد  هب  عاضوا و  راهم  ییاناوت  تایلمع ، نایاپ  ات  هک  يا  هنوگ  هب  تخیر ،

نمشد کتاپ 

؛ درک زاغآ  ار  دوخ  ياه  شالت  تاـیلمع ، لوا  هلحرم  رد  يدوخ  ياـهورین  تیقفوم  کـت و  یلـصا  تمـس  زا  یهاـگآ  زا  سپ  قارع 
روحم رد  .تفرگ  سپ  زاب  ار  سدق  هاگرارق  روحم  رد  هخرک  هناخدور  بونج  رد  هدش  دازآ  لپرـس  نیگنـس ، يراشف  اب  ادتبا  نمـشد 

زا هدافتسا  اب  روظنم ، نیمه  هب  دنارب ، بقع  رهشمرخ  زاوها -  هداج  تشپ  زا  ار  يدوخ  ياهورین  درک ، شالت  نمـشد  زین  حتف  هاگرارق 
پیت ماجنارـس  دروآ و  دراو  يدوخ  ياهورین  هب  ینیگنـس  راشف  فاکـش ، نیا  رد  هنخر  اب  رـصن و  حتف و  هاگرارق  ود  نیب  قاحلا  مدع 

.درک ینیشن  بقع  هب  راداو  ار  ص )  ) لوسر ترضح  رصع و 27  یلو  ياه 7 
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ندشن ماجنا  يورشیپ و  رد  یگنهامه  مدع  لیلد  هب  دوجوم  ياه  هنخر  دوب ؛ دعاسمان  ینارحب و  تیعضو  زین  رـصن  هاگرارق  روحم  رد 
شیاهورین هب  مادـص  یتیعـضو  نینچ  رد  دوجوم ، ياه  شرازگ  ربانب  .دـش  يدوخ  ياهورین  رب  نمـشد  راشف  دـیدشت  بجوم  قاحلا ،

.درک یم  دراو  هدش  دازآ  عضاوم  يریگ  سپ  زاب  يارب  يرایسب  راشف 

رد يدوخ  ياهورین  دوب -  هدـش  زاغآ  یهرز  پیت 10  يریگراک  هب  اب  هک  لپرـس -  هقطنم  رد  هژیو  هب  نمـشد  دـیدش  راشف  دوجو  اب 
ياه کنات  هک  نآ  اب  دنداد و  همادا  دوخ  تمواقم  هب  دندوب ، بسانم  عضاوم  ینابیتشپ و  شتآ  دقاف  هک  یلاح  رد  تیعضو و  نیرتدب 
لپرس هقطنم  لک  میمرت و  ار  اه  هنخر  رگید  راب  ریظن  یب  یتداشر  اب  ناگدنمزر ، اما  دننک ، ذوفن  يدوخ  عضاوم  رد  دنتـسناوت  نمـشد 

.دندرک ظفح  ار 

مود بش 

ندشن ماجنا  هبقع و  نیمأت  مدع  یلو  دندرب ، یم  رس  هب  یبوخ  اتبـسن  تیعـضو  رد  لپرـس ، نیمأت  فرـصت و  لیلد  هب  يدوخ  ياهورین 
تیرومأم رـصن  حـتف و  ياه  هاگرارق  اذـل  دوب ، هدـش  تایلمع  یهدـنامرف  ینارگن  بجوم  تایلمع  لضعم  نیرت  مهم  ناونع  هب  قاحلا 

.دنک فرصت  ار  هتفر  تسد  زا  عضاوم  دش ، فظوم  زین  سدق  هاگرارق  دننک و  میمرت  ار  عضاوم  رد  دوجوم  ياه  هنخر  دنتفای 

روحم رد  هتفر  تسد  زا  عـضاوم  يریگ  سپ  زاـب  تاـیلمع  یلو  دـش ، میمرت  اـه  هنخر  زا  یخرب  تاـیلمع  مود  بش  رد  بیترت ، نیدـب 
.دندرک ینیشن  بقع  دوخ  یلبق  عضاوم  هب  رگید  راب  هاگرارق  نیا  ياهورین  دنام و  ماکان  سدق  هاگرارق 

تایلمع مود  هلحرم 

هراشا

هداج برغ  رد  نمشد  رارقتـسا  هب  هجوت  اب  تایلمع  مود  هلحرم  يارجا  يارب  دیـشک ، لوط  هتفه  کی  هک  تایلمع  لوا  هلحرم  زا  سپ 
: دش یم  ینیب  شیپ  راک  هار  ود  رهشمرخ ، زاوها - 

.هرصب دیدهت  نمشد و  ياهورین  ياه  هبقع  هب  رتشیب  یسرتسد  روظنم  هب  زرم  تمس  هب  کت  همادا  - 1
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.رهشمرخ زاوها -  هداج  برغ  زا  يورشیپ  اب  رهشمرخ  تمس  هب  يورشیپ  - 2

رهشمرخ زاوها -  هداج  يور  زا  رهـش  نیا  تمـس  هب  شخرچ  اب  رهـشمرخ  فرـصت  نمـشد ، ياهورین  مادهنا  نودب  دیـسر  یم  رظن  هب 
دورو يارب  شالت  سپس  دش ، یم  نیمأت  زرم  مدهنم و  نمشد  ياهورین  تسیاب ، یم  لوا  تیولوا  رد  نیاربانب ، دشابن ، یلمع  نکمم و 
تمـس هب  دـنتفای  تیرومأم  حـتف  رـصن و  هاگرارق  ود  تایلمع ، مود  هلحرم  رد  ساسا ، نیمه  رب  .تفرگ  یم  ماجنا  رهـشمرخ  لخاد  هب 

.دراد هگن  ریگرد  ار  نمشد  نانچمه  کت ، هب  رهاظت  اب  دش  فظوم  زین  سدق  هاگرارق  دننک و  يورشیپ  زرم 

زاغآ رهـشمرخ  هرـصاحم  یللملا و  نیب  زرم  هب  ندیـسر  فده  اب  تشهبیدرا 1361  زور 16  تعاس 22:30  رد  تاـیلمع  مود  هلحرم 
رارق نمـشد  دیدش  راشف  ریز  رـصن  هاگرارق  ياهورین  یلو  دندیـسر  يزرم  هداج  هب  دوخ  هلمح  زاغآ  رد  حـتف  هاگرارق  ياهورین  .دـش 

هاگرارق ود  دح  طخ  هک  یلاناک  هب  اکتا  اب  يدوخ  ياهورین  تفای و  همادا  فرط  ود  نایم  يریگرد  اوه ، ندش  نشور  زا  سپ  .دنتشاد 
هب تسد  هداج  برغ  زا  نمشد  ياهورین  ماجنارس ، هک  دندرک ، تمواقم  نمـشد  ياه  کتاپ  ربارب  رد  دش ، یم  بوسحم  رـصن  حتف و 

.دندز ینیشن  بقع 

نمشد ینیشن  بقع 

یلو دریگ ، سپ  زاب  ار  هدـش  دازآ  قطانم  ات  درک  هقطنم  دراو  ار  يرایـسب  ياـهورین  زور  هد  یط  تاـیلمع ، تسخن  هلحرم  رد  نمـشد 
ار هقطنم  هدیـسر و  یللملا  نیب  زرم  هب  تلوهـس  هب  يدوـخ  ياـهورین  تاـیلمع ، مود  هلحرم  رد  هک  نـیا  هژیو  هـب  تـفرگن ، يا  هجیتـن 

.دندرک نیمأت  فرصت و 

هب .دوب  هتخیر  مهرد  ناریا  یماظن  ياوق  دـنمورین  روضح  تایلمع و  هژیو  کیتکات  لیلد  هب  هقطنم  نیا  رد  نمـشد  تیعـضو  عقاو ، رد 
یم تیعـضو  نیا  موادـت  تشادـن و  ار  يدوخ  ياهورین  اب  رثؤم  هلباـقم  ناوت  هک  دوب  هتفرگ  رارق  یتیعقوم  رد  نمـشد  رگید ، تراـبع 

.تفرگ ینیشن  بقع  هب  میمصت  نمشد  لیلد ، نیمه  هب  دهد ، رارق  رطخ  ضرعم  رد  زین  ار  هرصب  ورین ، مادهنا  رب  هوالع  تسناوت 
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، رگید يوس  زا  .درک  ذاختا  یـصاخ  ریبدـت  ینیـشن  بقع  ماگنه  هب  شیاه ، ناـگی  یـشاپورف  زا  يریگولج  يارب  قارع  لاـح ، نیا  رد 
هدرک و يورشیپ  تشهبیدرا 1361  زور 19  حبص  یلامـش ، روحم  زا  نمـشد  ینیـشن  بقع  زا  عالطا  زا  سپ  سدق  هاگرارق  ياهورین 

.دندومن بیقعت  ار  نمشد 

هناـخدور رب  هیکت  ياـج  هب  يدوخ  ياـهورین  هبقع  دـش و  دازآ  دوـب ، نمـشد  لاغـشا  رد  هک  رهـشمرخ  زاوـها -  هداـج  بیترت ، نیدـب 
.دش رارقرب  زاوها ، هب  لاصتا  اب  یکشخ و  يور  نوراک ،

تایلمع موس  هلحرم 

ببس تایلمع ، رد  يزوریپ  لیلد  هب  يدوخ  ياهورین  هیحور  شیازفا  رهـشمرخ و  زا  یقارع  ياهورین  جورخ  رب  ینبم  هدیـسر  ياهربخ 
زا يریگولج  روظنم  هب  ینیـشن ، بقع  رد  نمـشد  باتـش  دیـسر  یم  رظن  هب  .دوش  ماجنا  يرتشیب  باتـش  اب  تایلمع  موس  هلحرم  دـش ،

حتف هاگرارق  ود  يریگراک  هب  اب  رهـشمرخ ، يزاسدازآ  فده  اب  تایلمع  موس  هلحرم  اذل  تفرگ ، یم  ماجنا  رتشیب  تافلت  تاراسخ و 
هقطنم رد  نمـشد  ياهورین  رامـشرپ  روضح  .دـمآرد  ارجا  هب  تشهبیدرا 1361  زور 19  تعاـس 22  رد  دـش و  يزیر  حرط  رـصن ، و 

زا سپ  يدوخ  ياهورین  اذل  دـش ، هلحرم  نیا  رد  یـساسا  يورـشیپ  زا  عنام  يدوخ  ياهورین  نوزفازور  یگتـسخ  نینچمه ، هچملش و 
.دنتفای رارقتسا  هچملش  يرتمولیک  هس  رد  يورشیپ ، يرادقم 

یتاعالطا دندش و  مدهنم  یقارع  ياهورین  زا  يرایسب  رامش  یلو  دشن ، نیمأت  لماک  روط  هب  رظن  دروم  فادها  هلحرم ، نیا  رد  هچرگ 
.دوب رهشمرخ  حتف  تایلمع و  مراهچ  هلحرم  همدقم  هک  دمآ  تسد  هب  نمشد  شیارآ  یگنوگچ  زا  زین 

تایلمع مراهچ  هلحرم 

هاگرارق هس  نامزاس  اب  تایلمع  مراهچ  هلحرم  دیدج ، یهد  نامزاس  اب  هکف  هقطنم  زا  رجف  هاگرارق  لاقتنا  اه و  ناگی  يزاسزاب  یپ  رد 
، سپس هچملش و  هداج  زا  نمـشد  هبقع  ندرک  دودسم  اب  اهورین  دش  ررقم  دیدج ، ریبدت  ساسا  رب  .دش  يزیر  حرط  رـصن  رجف و  حتف ،

هرصاحم نمض  رهش ، لخاد  هب  دورو 
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.دندروآرد هرصاحم  هب  مدهنم و  ار  نمشد  ياهورین  زا  یعیسو  شخب  رهشمرخ ،

هار سیلپ  هب  حـتف  هاگرارق  ياـهورین  هلحرم ، نیا  رد  .دـش  زاـغآ  دادرخ 1361  لوا  زور  تعاس 22:30  رد  تاـیلمع  مراـهچ  هلحرم 
هاگرارق ياهورین  لاح ، نیا  رد  .دندرک  يورشیپ  دوردنورا  تمس  هب  فرصت و  ار  ون  لپ  رجف ، هاگرارق  ياهورین  دندیسر و  رهشمرخ 
تمواقم .دندرک  تکرح  نیخ  رهن  تمس  هب  بونج و  تمس  هب  نمشد ، مادهنا  يزاس و  كاپ  زرم و  دادتما  رد  يورـشیپ  اب  زین  رـصن 

دادرخ 1361 موس  رد  ماجنارس ، تشادنرب و  رد  يا  هجیتن  دوخ ، ياهورین  هبقع  نتشاد  هگن  زاب  روظنم  هب  ون  لپ  رد  هژیو  هب  اه  یقارع 
هزاورد زا  مالسا  ناگدنمزر  .دوب  يدوخ  ياهورین  نیمک  رد  یبونج  یلامـش و  یقرـش ، ياه  هزاورد  رد  هک  نمـشد  روصت  فالخرب 

.دندرک دازآ  ار  رهش  هدش و  رهشمرخ  دراو  دوب ، هدش  رهشمرخ  دراو  نمشد  هک  يروحم  نامه  زا  یلامش و  یبرغ و  ياه 

نمشد تافلت  تاراسخ و 

.دندش هقطنم  دراو  تایلمع  عورش  زا  سپ  ای  دندوب  رقتسم  یتایلمع  هقطنم  نیا  رد  هک  قارع  شترا  ياه  ناگی  مادهنا  نازیم 

%50 مادهنا : نازیم  هدایپ ، پیت 602  ناگی : %، 80 مادهنا : نازیم  یهرز ، رکشل 3  ناگی :

%50 مادهنا : نازیم  هدایپ ، پیت 416  ناگی : %، 80 مادهنا : نازیم  هدایپ ، رکشل 11  ناگی :

%50 مادهنا : نازیم  هدایپ ، پیت 419  ناگی : %، 80 مادهنا : نازیم  هدایپ ، رکشل 15  ناگی :

%40 مادهنا : نازیم  یهرز ، پیت 10  ناگی : %، 50 مادهنا : نازیم  یهرز ، رکشل 9  ناگی :

%30 مادهنا : نازیم  صوصخم ، ورین  پیت 31  ناگی : %، 50 مادهنا : نازیم  یهرز ، رکشل 10  ناگی :

%30 مادهنا : نازیم  صوصخم ، ورین  پیت 32  ناگی : %، 40 مادهنا : نازیم  هدایپ ، رکشل 7  ناگی :

%30 مادهنا : نازیم  صوصخم ، ورین  پیت 33  ناگی : %، 20 مادهنا : نازیم  هزیناکم ، رکشل 5  ناگی :

%10 مادهنا : نازیم  هدایپ ، پیت 238  ناگی : %، 20 مادهنا : نازیم  یهرز ، رکشل 6  ناگی :

%10 مادهنا : نازیم  هدایپ ، پیت 501  ناگی : %، 20 مادهنا : نازیم  یهرز ، رکشل 12  ناگی :

%10 مادهنا : نازیم  يزرم ، دراگ  پیت 9  ناگی : %، 100 مادهنا : نازیم  هدایپ ، پیت 605  ناگی :

%10 مادهنا : نازیم  يزرم ، دراگ  پیت 10  ناگی : %، 100 مادهنا : نازیم  هدایپ ، پیت 417  ناگی :

%10 مادهنا : نازیم  يزرم ، دراگ  پیت 20  ناگی : %، 60 مادهنا : نازیم  هدایپ ، پیت 109  ناگی :

%50 مادهنا : نازیم  هدایپ ، پیت 601  ناگی :
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کنات و هاگتسد   550 نینچمه ، .دـندش  یمخز  ای  هتـشک  رگید  نت  ریـسا و 16000  یقارع  ياهورین  زا  نت  تاـیلمع 19000  نیا  رد 
مدـهنم تایلمع  نیا  رد  زین  نمـشد  رتپوک  یله  دـنورف  هس  اـمیپاوه و  دـنورف   53 پوت ، هضبق  اـه  هد  و  وردوـخ ، هاگتـسد   50 ربرفن ،

.دندش

تایلمع یبایزرا 

يرایـسب تیمها  زا  گنج ، مود  لاس  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماـظن  یـسایس -  يزوریپ  نیرت  گرزب  ناونع  هب  رهـشمرخ  حـتف 
زا بانتجا  يارب  زواجتم  نمـشد  دش و  دازآ  یلاغـشا  ياه  نیمزرـس  زا  عبرم  رتمولیک  دودـح 5400  تایلمع ، نیا  رد  .دوب  رادروخرب 

تمواقم عقاو ، رد  .تسـشن  بقع  ناریا  كاخ  زا  رایـسب ، یگدنکفارـس  اب  هرـصب ، ظفح  نینچمه  دوخ و  شترا  ظفح  رتشیب و  تافلت 
، دـش مالـسا  ناگدـنمزر  تسد  هب  رهـشمرخ  حـتف  هجیتـن ، رد  یقارع و  ياـهورین  ندـش  ریگ  نیمز  بجوم  هک  رهـشمرخ ، رد  نمـشد 

.دروآ ناغمرا  هب  قارع  يارب  ار  تمیزه  تسکش و 

نیا درک ، یم  شالت  رهـشمرخ ، هقطنم  تیمها  لیلد  هب  دوب  ور  هبور  نآ  اـب  هک  یبولطماـن  تیعـضو  دوجو  اـب  نمـشد  دـیدرت ، نودـب 
نارگن زین  هرصب  طوقس  لامتحا  زا  هک  نیا  نمض  دنک ، مامت  هنادنموربآ  ار  گنج  هدرک و  ظفح  هدنرب  گرب  اهنت  ناونع  هب  ار  هقطنم 

یگدامآ يارب  ار  یفعاضم  ياه  شالت  نمشد  رهـشمرخ ، يزاس  دازآ  يارب  ناگدنمزر  شالت  تازاوم  هب  یتیعـضو و  نینچ  رد  .دوب 
نامز دروم  رد  يا  هزادنا  ات  ناکم و  ظاحل  هب  تایلمع  نیا  رد  نمشد  لیلد  نیمه  هب  داد ؛ ماجنا  رهشمرخ  ظفح  تهج  دوخ  ياهورین 
دروم ار  يدوخ  ياهورین  يزوریپ  نمشد و  تسکـش  لیلد  دیاب  رگید ، ترابع  هب  .دشن (1)  ریگ  لفاغ  هبنج  ود  نیا  زا  دوب و  رایشوه 

: دیوگ یم  عوضوم  نیا  یبای  هشیر  ترورض  دروم  رد  دیشر  یلعمالغ  رادرس  .داد  رارق  قیقد  یبایزرا 

يزیرنوخ نودب  گنج ، طیارـش  رد  روشک  کی  میریذپب ، دیاب  .تسا  نیفرط  يژتارتسا  ققحت  نادیم  گنج ، نارود  رد  دربن  هنحـص  »
یمن ینعی  دوب ؛ دـهاوخن  قفوم  يژتارتسا  کـی  يارجا  ذاـختا و  هب  رداـق  یماـظن  ناربهر  یماـظن و  نارکفتم  یماـظن ، نادنمـشیدنا  زا 

رد هک  مییوگب  میناوت 
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مینیبب میدرگرب ، دـیاب  .دراد  هشیر  تیقفوم  نیا  املـسم  میدـش  قفوم  روط  نیمه  يژتارتسا ، نودـب  لیلد و  نودـب  گنج ، هرود  کـی 
 . (1) دنداد »؟ ماجنا  ار  نآ  یناسک  هچ  دندوب و  یناسک  هچ  یماظن  يژتارتسا  نیا  نابحاص 

تایلمع رد  یپرد  یپ  ياـه  يزوریپ  .دوب (2)  رترب  يژتارتسا  کی  هجیتن ي  رهـشمرخ  حتف  یلاغـشا و  قطانم  يزاسدازآ  دیدرت  نودب 
ياهورین روضح  رب  ینتبم  یماظن  شنیب  لیلد  هب  اهنت  هناگراهچ ، ياه  تایلمع  رد  ردص  ینب  تسکـش  اب  هسیاقم  رد  هناگراهچ ، ياه 

قفوم يژتارتسا  کی  ياه  یگژیو  دروم  رد  دیـشر  رادرـس  .دوب  هاپـس  شترا و  سدقم  بیکرت  گنج و  هصرع  رد  یبالقنا  یمدرم و 
: دهد یم  حیضوت  نینچ  دش ، ذاختا  یمدرم  یبالقنا و  ياهورین  ریبدت  هب  هک 

اب قابطنا  - 1 تسا : هدـهاشم  لـباق  یلاغـشا  قطاـنم  يزاـسدازآ  يژتارتـسا  رد  هک  دراد  دوجو  یگژیو  هس  قفوم ، يژتارتـسا  ره  رد  »
 . (3) .نمشد » زا  لماک  تخانش  - 3 تارودقم ؛ تاناکما و  هیلک  يریگراک  هب  - 2 تایعقاو ؛

تیبثت گنج  رد  هاپـس  هدننک  نییعت  شقن  نآ ، زا  یـشان  درکلمع  راتفر و  يژتارتسا و  یتسرد  تابثا  یلاغـشا و  قطانم  يزاس  دازآ  اب 
مالسا ناگدنمزر  رکـش  زامن  يرازگرب  اب  ورین  نیا  یماظن  تردق  ییاناوت و  هاپـس (4) و  یعافد  هشیدنا  لماکت  غولب و  عقاو ، رد  .دش 

رد اناوت  دـنمورین و  یماظن  نامزاس  کی  ناونع  هب  هاپـس  سپ ، نیا  زا  تفاـی و  ار  دوخ  شقن  هاـگیاج و  رهـشمرخ ، عماـج  دجـسم  رد 
يزیر و حرط  داـعبا  رد   (6) مزر ، نامزاس  شرتسگ  رب  هوـالع  هاپـس  نینچمه  .تفرگ (5)  رارق  ییاسانـش  دروم  هنیداهن و  یلم  حـطس 

.درک نایامن  ار  دوخ  ياه  یگتسجرب  تیلباق و  زین  تایلمع  يارجا 
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ياهورین رارقتـسا  لحم  یعافد و  شیارآ  اـه ، شـالت  زا  هک  یکرد  هقطنم و  نیمز  تیعقوم  هب  هجوت  اـب  تاـیلمع ، روناـم  یحارط  رد 
.دش ناریا  دوس  هب  عاضوا  رییغت  هب  رجنم  گرزب ، لپرس  فرصت  داهنـشیپ و  اب  بسانم  راک  هار  باختنا  تشاد ، دوجو  نمـشد  طایتحا 

: دهد یم  حیضوت  هراب  نیا  رد  نارادساپ  هاپس  هدنامرف 

(1) میریگب ، کچوک  لپرـس  هک  دـنتفگ  یم  ام  یـشترا  ناردارب  هک  نیا  تلع  .دـیریگب  قیمع  لپرـس  یتسیاب  متفگ ، اهردارب  هب  نم  »
میربب فرط  نآ  زا  ار  اهورین  مینک و  بصن  ار  نامیاه  لپ  دعب  میشاب و  هتـشاد  لپرـس  کی  یتسیاب  ام  هک  دوب  نیا  اهنآ  یقطنم  فرح 

دش یم  بجوم  تکرح  نیا  .میناسرب  رهشمرخ  زاوها -  تلافسا  هداج  هب  ار  نامدوخ  تعرـس  اب  دیاب  هن ، متفگ  نم  .میهدب  شیارآ  و 
 . (2) .دوش » اهنآ  ینارگن  بجوم  دریگب و  رارق  هرصاحم  رد  نمشد  ياوق  مامت 

نمشد .دش  نایامن  قارع  شترا  ياهرکشل 5 و 6  ینیـشن  بقع  اب  تایلمع ، رونام  یگژیو  ناونع  هب  تکرح  نیا  تیقفوم  ياه  هناشن 
، يدوخ ياهورین  راشف  شیازفا  اب  زین  نآ  زا  سپ  درک و  هرـصب  ظـفح  يادـف  ار  سدـق  هاـگرارق  لـباقم  هقطنم  ینیـشن ،  بقع  نیا  اـب 
زا روبع  رد  اهورین  لمع  تعرس  تایلمع و  رونام  حرط  یگژیو  رد  دیاب  ار  نمشد  یشاپورف  نیاربانب ، .درک  هرـصب  يادف  ار  رهـشمرخ 

: دهد یم  همادا  هاپس  هدنامرف  درک ، وجو  تسج  گرزب  لپرس  فرصت  هناخدور و 

 . (3) .دوش » ناور  ام  تکرح  هک  دش  ثعاب  نیا  میدرک و  درخ  نمشد  يریگ  میمصت  رد  ار  تبالص  تیعطاق و  ام  تقیقح  رد  »

، دراد یسررب  هب  زاین  هک  یمهم  لئاسم  زا  یکی  .تفرگ  ماجنا  یصاخ  تیعضو  رد  هک  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا  هب  هجوت  اب 
یم هرـصب  تمـس  هب  يورـشیپ  همادا ي  زا  اهورین  يراددوخ  یللملا و  نیب  ياهزرم  رد  سدـقملا  تیب  تایلمع  رد  ناریا  فقوت  تلع 
.دـش ناضمر  تایلمع  رد  یماکان  تیاهن  رد  نمـشد و  عضاوم  میکحت  هب  رجنم  هرـصب  تمـس  هب  يورـشیپ  رد  ریخأت  عقاو ، رد  .دـشاب 

باجیا نمشد » بیقعت  تیقفوم و  زا  هدافتسا   » یماظن مهم  لصا  هک  نآ  لاح 
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تمس هب  دوب ، هدش  لاصیتسا  فعض و  فعض  راچد  تاماکحتـسا  یحور و  رظن  زا  نمـشد  هک  یتیعقوم  رد  ناریا  ياهورین  درک ، یم 
: دهد یم  رارق  دیکأت  دروم  ار  یماظن  تالکشم  مهم ، رما  نیا  ندادن  ماجنا  تلع  هرابرد  هاپس  هدنامرف  .دننک  يورشیپ  هرصب 

رکف نیمه  میدیشک ، تسد  هرـصب  زا  ام  هک  نیا  تلع  .میوشن  قفوم  یلو  میورب ، هرـصب  تمـس  هب  تسا  نکمم  هک  میدز  یم  سدح  »
 . (1) .دشاب » نمشد  يارب  هرصب  ام و  يارب  رهشمرخ  میداد  حیجرت  اذا  دوب ،

میمـصت یناریا ، ياهورین  یماظن  تکرح  تمـس  دروم  رد  نانیمطا  مدع  لیلد  هب  تایلمع  لحارم  نیرخآ  رد  نمـشد  رگید ، يوس  زا 
.داد تسد  زا  ار  رهشمرخ  هرصب ، زا  عافد  هشیدنا  هب  هجوت  اب  اذل  دنک ، ظفح  ار  هرصب  یلو  دوش ، جراخ  رهشمرخ  زا  تفرگ ،

نیرخآ رهشمرخ ) حتف   ) سدقملا تیب  زیگنا  تفگش  تایلمع  نایم ، نیا  رد  دش و  دازآ  ناریا  یلاغشا  قطانم  هام  یط 9  بیترت ، نیدب 
یـسایس تیعـضو  لیلد  هب  نیا ، زا  شیپ  قارع  .دـمآرد  ارجا  هب  هک  دوب  یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ  ياه  تایلمع  هلـسلس  زا  تاـیلمع 

زا دوب ، هتفرگ  ماجنا  ردص  ینب  یهدنامرف  هب  لاس 1359  ناتسمز  زییاپ و  رد  هک  یقفومان  ياه  تایلمع  هلـسلس  جیاتن  ناریا و  یلخاد 
زا يرایـسب  هک  اجنآ  ات  .دوب  هتفرگ  هدیدان  ار  گنج  تالوحت  لقث  هطقن  عقاو ، رد  درب و  یم  رـس  هب  لماک  تلفغ  رد  یکیژتارتسا  رظن 

(1360  ) زییاپ ات  ناریا  تلود  هک  دـندوب  هدـش  دـعاقتم  الماک  ( 1360  ) يدالیم ناتـسبات 1981  لوط  رد  قارع  هبتر  یلاع  ياه  ماـقم 
« ورملق ظفح  اب  حلص  لیمحت   » رب ینبم  قارع  يژتارتسا  تسکـش  هلزنم ي  هب  دیدج  تیعـضو  شیادیپ  یلو  .درک (2)  دهاوخ  طوقس 
زا یناهج  تیامح  شیازفا  ناکما  یلاغـشا ، عضاوم  ریاس  زا  ینیـشن  بقع  مالعا  اب  قارع  تلود  هک  دوب  یهیدـب  لـیلد ، نیمه  هب  .دوب 

.دنک مهارف  گنج ، نیا  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  ناریا  رب  راشف  لباقم ، رد  دوخ و 
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تایلمع باتزاب 

، دوب یماظن  یـسایس -  هنزاوم  رییغت  رد  قارع  ناریا و  روشک  ود  یماظن  یناوتاـن  زا  یـشان  هک  گنج (1)  رب  مکاح  یماـظن  تسب  نب 
دوس هب  ار  عاضوا  رییغت  ییاناوت  یماظن ، تردق  زا  يریگ  هرهب  اب  ریگرد  فرط  ود  هک  دش  هیرظن  نیا  تیوقت  يریگ و  لکـش  هب  رجنم 

نوناک رد  قارع ، ناریا و  گنج  رگید  راب  رهشمرخ ، حتف  ماجنارس ، یلاغـشا و  قطانم  يزاسدازآ  دنور  يریگ  لکـش  اب  .دنرادن  دوخ 
.تفرگ رارق  نایناهج  هجوت 

رد دـیدج  دـنور  شیادـیپ  دروم  رد  اهروشک ، یمـسر  ياه  ماقم  اه و  تیـصخش  نارظان ، یـسانشراک ، لفاحم  لیلحت  لاح ، نیا  رد 
رب هدـش  هئارا  ياه  لیلحت  اهرظن و  همه ي  لاح ، نیا  اب  .دوب  ینارگن  اب  هارمه  یتفگـش  راهظا  يریگ و  لفاغ  یعون  رگنایامن  گـنج ،

نییعت ار  گنج  تشونرس  دناوت  یم  فطع (2)  هطقن  ناونع  هب  سدقملا  تیب  تایلمع  رد  ناریا  يزوریپ  هک  دنتـشاد  دیکأت  هتکن  نیا 
هماـنزور تسناد (3) و  روـشک  ود  ناـیم  گـنج  رد  یفطع  هطقن  ار  يزور  نـیا  سیلگنا  پاـچ  نیدراـگ  هماـنزور  هـک  ناـنچ  .دـنک 

زین زمیات  لاشننیاف   (4) درک » دهاوخ  نییعت  ار  گنج  تشونرس  رهشمرخ  دربن   » هک درک  دیکأت  هلئسم  نیا  رب  زین  هسنارف  پاچ  دنومول ،
: تشون

هناتخسرس تمواـقم (5)  لبمـس  قارع و  يزوریپ  یعقاو  لبمـس  اـهنت  رهـشمرخ  تـسا و  گـنج  يزوریپ  دـیلک  هـلزنم  هـب  رهـشمرخ  »
 . (6) .تسا » ناریا  ياهورین 

34 ص :

.1361  / 2  / 23 ناملآ ، ویدار  زا  لقن  هب  ذخأم 13 ، . 52 - 1
.یبرغ ناملآ ، نویزیولت  زا  لقن  هب  ذخأم 17 ، . 53 - 2

.دنلزوین پاچ  دیوید ، سنیزیب  لانشن  هیرشن  ، 1361  / 2  / 23 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 54 - 3
.1361  / 2  / 14 هژیو » ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 55 - 4

همادا هراـبرد ي  يو  .دـنک » یم  تیاـمح  قارع  زا  هسنارف  : » درک مـالعا  امـسر  نوسـشدولک )  ) هسنارف تقو  هب  هجراـخ  ریزو  . 56 - 5
هعومجم کی  هب  هکلب  دش ، دهاوخن  دراو  قارع  كاخ  هب  ناریا  تروص ، نیا  رد  : » تفگ قارع  كاخ  لخاد  هب  ناریا  دورو  گنج و 

(. هسنارف نویزیولت  لاناک 2  ، 1361  / 3  / 11 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  « ) .دوش یم  دراو 
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: تفگ دادغب  رد  یبرغ  تاملپید  کی  نینچمه ،

 . (1) .تشاد » دنهاوخ  نتفگ  يارب  یفرح  اه  یقارع  دنریگب ، سپ  ار  نآ  اه  یناریا  رگا  تسا ، گرزب  هزیاج  کی  رهشمرخ  »

یبایزرا ههام  گـنج 20  رد  مادـص  تلود  يارب  یعقاو  زیمآ و  نیهوت  یتسکش (2)  ار  رهشمرخ  طوقس  سرپدتیـشوسآ  يرازگربخ 
ناریا ياـه  يزوریپ  نیرت  گرزب  زا  یکی  ناوـنع  هب  ار  رهـشمرخ  رد  يزوریپ   (4) ناسانـشراک ، زا  لقن  هب  زین  ندـنل  ویدار  .درک (3) 

 . .درمشرب (5)

: نوچمه یتاعوضوم  هب  دـش ، یم  حرطم  سدـقملا  تیب  تایلمع  رد  قارع  تسکـش  زا  یـشان  راثآ  هرابرد  هک  ییاه  لیلحت  ریاس  رد 
زیخ تفن  قطاـنم  نتفرگ  رارق  سرریت  رد   » (6) اـه » یقارع  هزیگنا  نیرت  گرزب  نیرت و  مـهم  نداد  تـسد  زا  «، » قارع شترا  ریقحت  »

.تسا هدش  هراشا   (8) قارع » كاخ  لخاد  زرم و  هب  يورشیپ  يارب  ناریا  ییاناوت   » (7) و قارع »

سلجنآ سول  همانزور  ناشخرد ، يزوریپ  هب  يدوخ  ياهورین  یبای  تسد  قارع و  رب  ناریا  یماظن  يرترب  للع  یبای  هشیر  هراـبرد ي 
: تشون زمیات 

دراو ناتـسزوخ  رد  اه  یقارع  فوفـص  رب  دایز  يورین  اب  ار  دوخ  تالمح  ناـیناریا  هتـشاد و  يرترب  قارع  رب  ناریا  یماـظن  يژتارتسا  »
نیمزرس يدازآ  يارب  یبالقنا  یقوش  اب  هدوب و  تداهـش  هب  لیم  یگتـشذگ و  دوخ  زا  راثیا ، ياراد  نایناریا  نآ ، رب  هوالع  .دنا  هدروآ 

 . (9) ...و » هداد  تسد  زا  گنج  يادتبا  زا  ار  ناشسفن  هب  دامتعا  یقارع  نازابرس  لباقم ، رد  .دنگنج  یم  ناشیاه 

: تشون ییاکیرمآ  ياه  ماقم  زا  لقن  هب  زین  تسپ  نتگنشاو  همانزور 

دراو قارع  رب  یگرزب  هبرض  نینچ  نیبملا ) حتف   ) سرام هام  هلمح  زا  یمک  هلـصاف  هب  هتـسناوت  ناریا  هک  نیا  زا  ییاکیرمآ  ياه  ماقم  »
زونه قارع  هک  یتایلمع  تسا ، هداد  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  ینیمز  هلمح  کیتکات  ناریا  هک  دندوزفا  دـندومن و  بجعت  راهظا  دروآ ،

هدوبن قفوم  نآ  رد 

35 ص :

.ناملآ پاچ  گنوتیاس  هچیود  دوز  همانزور  ناریا ، دازآ  يادص  ویدار  زا  لقن  هب  ذخأم 41 ، . 58 - 1
.سرپدتیشوسآ زا  لقن  هب  ذخأم 42 . . 59 - 2

.1361  / 2  / 23 هژیو » ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 60 - 3
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زکارم هب  هلمح  رد  قارع  تامادقا  يالبرک 5 ، واف و  ردب ، ربیخ ، ياه  تایلمع  زا  سپ  ناریا  رترب  تیعقوم  تازاوم  هب  اهدعب ، . 62 - 5
.تفای شیازفا  اهرهش ، رد  عافد  یب  مدرم  هب  هلمح  ناریا و  یتعنص  یتفن و 

ذخآم 26. . 46 - 6
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 . (1) .تساهنآ » نیرت  عطاق  ریخا  هلمح  نیا  نکیل  تسا ، هتشاد  میظع  هلمح  راهچ  ناریا  لاح  هب  ات  ، نوگاتنپ تابساحم  قبط  رب  .تسا 

يارای زونه  اه  یقارع  هک  درک  دیکأت  فلتخم ، لحارم  رد  نآ  لیمکت  ناریا و  ینیمز  تالمح  هویـش  هب  هراشا  اب  نینچمه  هیرـشن  نیا 
هوـحن زا  یتفگـش  راـهظا  اـب  نارهت ، میقم  یجراـخ  یماـظن  ناسانـشراک  زا  لـقن  هب  زین  هـسنارف  يرازگربـخ  .دـنرادن  ار  نآ  يریگارف 

: درک نایب  یناکم ، ینامز و  ظاحل  هب  تایلمع  یگنهامه 

جیسب ياهورین  .دنرادروخرب  بقرتمریغ  روآ و  تهب  ماجسنا  کی  زا  هک  دندرک  تباث  هاپـس ) جیـسب ، شترا ،  ) ناریا حلـسم  ياهورین  »
ناـیناریا ریخا  ياـه  يزوریپ  رد  ار  يا  هدـننک  نییعت  لـماع  دـنراد ، یقیمع  یبهذـم  ياـه  هزیگنا  یلو  كدـنا  یماـظن  تازیهجت  هـک 

 . (2) .دنهد » یم  لیکشت 

: تفگ گنج  رد  نایجیسب  نارادساپ و  شقن  رب  دیکأت  اب  ناملآ  کی  هکبش  نویزیولت 

بالقنا و نارادـساپ  همه ، زا  رتشیب  هکلب  .دـشاب  هتـشاد  هدـهع  هب  ار  گنج  نیا  نیگنـس  راب  هاش  نردـم  ياه  هحلـسا  هک  نیا  هن  هتبلا  »
ار یقارع  ياهرگنـس  ریخا  ياه  هتفه  رد  دـنراد و  شقن  گنج  نیا  رد  دـنا ، هدـید  میلعت  مک  رایـسب  نارادـساپ ، طسوت  هک  نایجیـسب 

 . (3) .دنا » هدرک  ریخست 

ملسم یناتـسکاپ  هلجم  .تسناد و  ناریا  ریخا  ياه  يزوریپ  لماع  ار   (4) بصعت » یبلط و  تداهـش  هیحور   » زین لگیپشا  یناملآ  هلجم 
.درک دیکأت   (5) یحور » تردق  نامیا و  شقن   » رب

رارق هجوـت  دروـم  يرگید  لـماع  ره  زا  شیب  هچنآ   (6) عیرـس ، يزوریپ  هب  ناریا  ندیـسر  للع  یبای  هشیر  ياـه  یـسررب  نیتسخن  رد 
نیا زا  یشان  جیاتن  نامگ ، یب  دوب  قارع  بولطمان  تیعـضو  لباقم ، رد  قارع و  رب  نآ  يرترب  ناریا و  یماظن  دیدج  تیعقوم  تفرگ ،

هقطنم حطس  رد  قارع و  لخاد  رد  یسایس ، هنیمز  رد  ار  يا  هدننک  نییعت  راکشآ و  الماک  تاریثأت  تسناوت  یم  تیعضو 

36 ص :
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ياهدادخر ریثأت  برع و  ناهج  رد  قارع  تیعقوم  دروم  رد  یماظن ، ناسانشراک  زا  لقن  هب  رصم  پاچ  مارهالا  همانزور  .دشاب  هتـشاد 
: تشون هقطنم ، رب  گنج 

رـسارس رد  روآ  ماسرـس  یتعرـس  اب  دهد ، یم  يور  هقطنم  نآ  رد  هک  هچنآ  جیاتن  دراد و  رارق  برع  ناهج  یقرـش  هزاورد  رد  قارع  »
 . (1) .دش » دهاوخ  سکعنم  یبرع  هقطنم 

: تشون دوخ  ریبد  رس  ملق  هب  يا  هلاقم  رد  همانزور  نیمه  دعب ، زور  دنچ 

تسا و یگرزب  هعجاف  دوخ  هبون  هب  نیا  هکلب  دش ، دهاوخ  روشک  نیا  كاخ  لاغشا  تلود و  طوقـس  بجوم  اهنت  هن  قارع  تسکـش  »
 . (2) دماجنا .» یم  سراف  جیلخ  ياه  تلود  یپرد  یپ  طوقس  هب 

جیلخ هقطنم  تالوحت  اب  مادص  طوقس  یگتـسویپ  رب  دیکأت  اب  دادغب ، رد  کیتاملپید  عبانم  زا  لقن  هب  اراکنآ  پاچ  ریود  ینی  همانزور 
: تشون سراف 

دوخ هب  يرت  هدرتسگ  داعبا  زور  هب  زور  هک  یناریا  ياهورین  يورشیپ  هب  سراف  جیلخ  هدنیآ  یسایس  تالوحت  نیسح و  مادص  طوقس  »
 . (3) .دراد » یگتسب  دنریگ ، یم 

: داد شرازگ  هقطنم ، قارع و  یسایس  تیعضو  رب  رهشمرخ  يدازآ  تاریثأت  یسررب  اب  زین  همانم  رد  سرپدتیشوسآ  يرازگربخ 

جیلخ طاقن  ریاس  رد  یتالکـشم  زورب  نیـسح و  مادص  میژر  نتخیر  مه  هب  ببـس  اه  یناریا  تسد  هب  رهـشمرخ )  ) رهـش نیا  طوقـس  »
 . (4) .تسا » هدش  سکعنم  ناتسبرع  تالجم  رد  يا  هدرتسگ  وحن  هب  اریخا  هلئسم  نیا  دش و  دهاوخ  سراف 

ناسانـشراک لوق  زا  يربخ ، ياه  هناسر  رد  قارع ، تلود  یـسایس  تیعـضو  مادـص و  تیعقوم  رب  ناریا  ياه  يزوریپ  ریثأت  هرابرد ي 
ار ینوگنرـس  و  مادص » ندش  رابتعا  یب   » کیوزوین هلجم  دشاب ، یم  یندناوخ  هک  هدـش  هراشا  يدراوم  هب  کیتاملپید  عبانم  یماظن و 

 . .درک (5) رکذ  رهشمرخ  رد  قارع ]  ] تسکش جیاتن  ناونع  هب 

يارب مهبم  هدنیآ   » و مادص » یسایس  ياقب  دروم  رد  ماهبا   » دادغب میژر  یسایس  یشکدوخ   » نوچمه يدراوم  هیرشن ، نیا  رد  نینچمه 
: تشون زین  ناملآ  پاچ  تلو  يد  همانزور  .تفرگ  رارق  دیکأت  دروم  قارع » میژر 

37 ص :

همادا هراـبرد ي  يو  .دـنک » یم  تیاـمح  قارع  زا  هسنارف  : » درک مـالعا  امـسر  نوسـشدولک )  ) هسنارف تقو  هب  هجراـخ  ریزو  . 56 - 1
هعومجم کی  هب  هکلب  دش ، دهاوخن  دراو  قارع  كاخ  هب  ناریا  تروص ، نیا  رد  : » تفگ قارع  كاخ  لخاد  هب  ناریا  دورو  گنج و 

(. هسنارف نویزیولت  لاناک 2  ، 1361  / 3  / 11 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  « ) .دوش یم  دراو 
.هیروهمجلا همانزور  زا  لقن  هب  هسنارف  يرازگربخ  ذخأم 29 ، . 57 - 2
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هتخاب یماظن  رظن  زا  مه  یـسایس و  رظن  زا  مه  ینیمخ ، هللا  تیآ  یمالـسا  بالقنا  هیلع  ناریا و  هیلع  سراف )  ) جـیلخ گنج  رد  قارع  »
 . (1) .تسا » هدمآ  تسد  هب  یبرع  ياه  تختیاپ  مامت  رد  هک  تسا  ییاهرظن  نیا  .تسا 

: تشون گنج  رد  قارع  تیعضو  هرابرد ي  ناملآ  پاچ  گنوتیاس  هچیود  دوز  همانزور 

رگید یماظن  رظن  زا  تسا (2) و  هداد  تسد  زا  شیوربآ  ظفح  تهج  هرکاذم و  يارب  ار  شهاگ  هیکت  نیرخآ  دادغب  بیترت ، نیدـب  »
 . (3) .دنوشن » دراو  قارع  هب  اه  یناریا  رگا  یتح  تسین ، ینداد  تاجن  مادص 

طوقـس یلو  دـش ، بکترم  ار  یگرزب  هابتـشا  گـنج  رد  تسکـش  ناریا و  هب  هلمح  اـب  مادـص  هچرگ  هـک  دـندوب  دـقتعم  یخرب  هـتبلا 
، رگید يوس  زا  و  دراد ، رارق  قارع  تلود  رظن  تحت  الماک  قارع  یلخاد  تینما  اریز  تسین ، ریذـپ  ناکما  یناـسآ  هب  قارع  تموکح 

 . .درک (4) دنهاوخ  يرادبناج  قارع  زا  امازلا  زین  یبرع  ياهروشک 

رب ندـش  هریچ  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  هلزنم  هب  قارع ،» رب  یماـظن  يزوریپ   » و ناریا » یـسایس  یماـظن -  تیبـثت  ، » دـنور نـیا  رد 
رد لوحت  بجوم  ناریا  یماظن  ییاـناوت  رگید ، تراـبع  هب  .دـش  یم  یباـیزرا  یجراـخ  زواـجت  یلخاد و  نارحب  زا  یـشان  تالـضعم 

رارق نارظان  هجوت  یـسررب و  دروم  هقطنم  حطـس  رد  قارع و  لـخاد  رد  یـسایس  هزوح  رد  نآ  یلاـمتحا  تاریثأـت  دـش و  دربن  هنحص 
.دوب گنج  تیهام  رییغت  رب  مکاح  قطنم  رگنایب  تیعضو ، نیا  زا  یشان  جیاتن  شیادیپ  انعم ، نیا  هب  .تفرگ 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  یـشان  تالوحت  زا  ینارگن  لیلد  هب  ناریا ، هب  هلمح  يارب  روشک  نیا  زا  تیامح  قارع و  بیغرت  عقاو ، رد 
بادرگ رد  یمالـسا  يروهمج  قارع ، ثعب  تلود  مجاهت  اب  دندوب ؛ راودـیما  یمالـسا  بالقنا  نافلاخم  .دوب  هاش  طوقـس  ناریا و  رد 

رد دوخ ، یماظن  ياه  يزوریپ  اب  ناریا  لباقم ، رد  یلو  .دیآرد  ياپ  زا  ماجنارس  هداتفا و  یجراخ  زواجت  یلخاد و  یتابث  یب 

38 ص :

.1361  / 2  / 29 ندنل ، ویدار  زا  لقن  هب  ، 1361  / 2  / 30 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 61 - 1
زکارم هب  هلمح  رد  قارع  تامادقا  يالبرک 5 ، واف و  ردب ، ربیخ ، ياه  تایلمع  زا  سپ  ناریا  رترب  تیعقوم  تازاوم  هب  اهدعب ، . 62 - 2

.تفای شیازفا  اهرهش ، رد  عافد  یب  مدرم  هب  هلمح  ناریا و  یتعنص  یتفن و 
ذخآم 26. . 46 - 3

.سرپدتیشوسآ يرازگربخ   1361  / 3  / 6 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 47 - 4

رهشمرخ يدازآ  سدقملا : تیب  www.Ghaemiyeh.comتایلمع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 47 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_38_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_38_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_38_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_38_4
http://www.ghaemiyeh.com


: تشون هنیمز  نیا  رد  ناتسلگنا  رگراک  تسیلایسوس  بزح  ناگرا  لاح  نیا  رد  .تفرگ  رارق  يرترب ، دیدج و  تیعقوم 

یناسک .دوب  یتاغیلبت  هلمح  تحت  امئاد  دنک و  تفایرد  یکدی  هعطق  حالس و  چیه  تسناوت  یمن  دوب و  يداصتقا  هرـصاحم  رد  ناریا  »
نآ ربهر  ناریا و  بالقنا  هک  دـندرک  یم  اعدا  دـندید و  یم  هیهت  ناریا  هیلع  یتاغیلبت  مس  دوخ  رظنراهظا  اب  اـبترم  يدـیلاه  درف  نوچ 

هتـسکشرو ناریا  داصتقا  دوش و  یم  نوگنرـس  ناریا  ماظن   » هک دـندوب  یعدـم  اهنآ  .دنتـسین  قارع  هلمح  لمحت  هب  رداـق  ینیمخ  ماـما 
هتـسخ گنج  زا  مدرم  دـنز ، یم  اـتدوک  هب  تسد  هدرک و  شروش  شترا  .دـهد  یم  يور  یلخاد  گـنج  ناریا  رد  يدوز  هب  تسا و 

بآ زا  طلغ  اه  فرح  نیا  مامت  اما  دننز .» یم  تلود  هیلع  تارهاظت  ییامیپهار و  هب  تسد  دننک و  یمن  تیوقت  ار  ههبج  تشپ  هدـش 
یم همادا  دوخ  تفرـشیپ  هب  هدـش و  رتدـنمتردق  زین  یمالـسا  بـالقنا  هکلب  تفاـی ، تسد  یماـظن  يزوریپ  هب  ناریا  اـهنت  هن  دـمآرد و 

 . (1) .دهد »

: تشون ناریا  یلخاد  عاضوا  رب  گنج  تاریثأت  دروم  رد  زین  دنومول  همانزور 

یتنطلـس میژر  ات  داد  تصرف  يو  هب  هک  عون  نآ  زا  سدقم -  داحتا  ددـجم  يرارقرب  نمـض  هک  داد  هزاجا  ناریا  تموکح  هب  گنج  »
دوش و هداد  یـصاخ  تیمها  روشک  یماظن ، يورین  نیرت  هدـمع  ، یمالـسا بالقنا  دـنمورین  يوزاب  نارادـساپ  هب  دـنک -  نوگنرـس  ار 

لباقم رد  یمالـسا  يروهمج  ياه  يزوریپ  نیرت  هدـمع  زا  یکی  هناشن  دوخ  نیا  دـنوش و  هیفـصت  یپچ  ای  لاربیل  فلتخم  ياه  حانج 
 . (2) .تسا » دادغب  یثعب  میژر 

: تفگ يربخ  ریسفت  رد  زین  ندنل  ویدار 

مادص تلود  نیا  نونکا  دیشخب و  ماجسنا  نآ  يربهر  هب  هکلب  درکن ، فیعضت  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  یمالسا  يروهمج  اهنت  هن  گنج  »
 . (3) .دیامن » یم  هولج  تابث  یب  هک  تسا  دادغب  رد  نیسح 

طوقس دهاش  تساوخ  یم  ناریا ، ياه  نیمزرس  هب  موجه  اب  قارع  هک  درک  دیکأت  هلئـسم  نیا  رب  زین  ناتـسبرع  رد  اکیرمآ  قباس  ریفس 
ویدار .داتفین (4)  قافتا  ناریا  ياهورین  يرترب  اب  وزرآ  نیا  یلو  دشاب ، ناریا  یمالسا  يروهمج 

39 ص :

.گنج هژیو ي  ، 1361  / 3  / 8 تاعالطا ، همانزور  . 48 - 1
.1361  / 3  / 9 هژیو ، ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 49 - 2

ذخأم 17. . 50 - 3
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رطخ زا  ار  دوخ  دـسرب و  دوب ، ناریا  تموکح  طوقـس  هک  شفدـه  هب  تسناوتن  مادـص  هک  درک  هراشا  هلئـسم  نیا  هب  زین  یبرغ  ناملآ 
كانمیب دوخ  تموکح  طوقـس  زا  دـیاب  مادـص  هدـش و  ور  هبور  یتابثان  اـب  قارع  نونکا  هک  نآ  لاـح   (1) دناهرب ، یمالـسا  بالقنا 

هلئـسم یماظن  ياه  هویـش  هب  لـسوت  اـب  دـشاب  رارق  رگا  هک  درک  نشور  ار  تقیقح  نیا  هدـش  داـجیا  تیعـضو  عومجم ، رد  دشاب (2) 
.تسا رادروخرب  يرت  نیگنس  هنزو  زا  هنیمز  نیا  رد  ناریا  درک ، لصف  لح و  ار  گنج 

دنور دوب ، دـهاوخ  ناریا  یبالقنا  ماظن  یـسایس  تایح  شخب  نایاپ  قارع  یماظن  زواجت  دـش  یم  روصت  هک  یلاـح  رد  بیترت ، نیدـب 
ماهبا ضرعم  رد  دادغب ، رب  مکاح  تلود  ياقب  موادت  مادص و  یسایس  تشونرس  هک  داد  رییغت  يا  هنوگ  هب  ار  عاضوا  گنج  تالوحت 

ياه تسایـس  عضاوم و  ذاختا  اـکیرما و  ینارگن  شیازفا  قارع ، عضاوم  رییغت  هب  رجنم  تیعـضو  نیا  شیادـیپ  .تفرگ  رارق  دـیدرت  و 
قارع نابیتشپ  برع  ياهروشک  کیتاملپید  تاـکرحت  شرتسگ  تیاـمح و  شیازفا  نینچمه  ناریا و  اـب  دروخرب  هقطنم و  رد  دـیدج 

زین اکیرما و  يارب  دوخ  تیعقوم  شقن و  یحیولت  روط  هب  دیدج ، تیعضو  ربارب  رد  یگدنامرد  رثا  رب  قارع  تلود  لاح ، نیا  رد  .دش 
: تشون یقارع  ماقم  کی  زا  لقن  هب  يا  هیرشن  .درک  يروآدای  ار  ناریا  هیلع  یتباین » گنج  »

نودب ار  اکیرما  راک  هتـساوخ  تقیقح  رد  یمالـسا  يروهمج  اب  هلباقم  اب  قارع  .دگنج  یم  ناریا  اب  اکیرما  بناج  زا  تباین  هب  قارع  »
 . (3) .دهد » ماجنا  دشاب ، هتشادرب  رد  نتگنشاو  يارب  يا  هنیزه  هک  نآ 

( ییارگداینب  ) یمالسا بالقنا  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  دننک  یم  اعدا  اه  یقارع  هک  درک  مالعا  یـشرازگ  رد  زین  سرپدتیـشوسآ 
دنگنج یم  روشک  نیا  اب  تیوک ، ناتـسبرع و  هلمج  زا  سراف  جـیلخ  هزوح  زیخ  تفن  برغ و  راد  فرط  ياهروشک  قارع و  هب  ناریا 

، ینارحب تیعـضو  زا  جورخ  يارب  قارع  تلود  هک  دـش  نایب  یلاـح  رد  برغ  عفاـنم  نیمأـت  رد  دوخ  شقن  هب  اـه  یقارع  فارتعا   (4)
.تشاد زاین  دوخ  يا  هقطنم  یبرغ (5) و  ناتسود  ینابیتشپ  هب  ادیدش 

40 ص :

.1361  / 2  / 23 ناملآ ، ویدار  زا  لقن  هب  ذخأم 13 ، . 52 - 1
.یبرغ ناملآ ، نویزیولت  زا  لقن  هب  ذخأم 17 ، . 53 - 2

.دنلزوین پاچ  دیوید ، سنیزیب  لانشن  هیرشن  ، 1361  / 2  / 23 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 54 - 3
.1361  / 2  / 14 هژیو » ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 55 - 4

همادا هراـبرد ي  يو  .دـنک » یم  تیاـمح  قارع  زا  هسنارف  : » درک مـالعا  امـسر  نوسـشدولک )  ) هسنارف تقو  هب  هجراـخ  ریزو  . 56 - 5
هعومجم کی  هب  هکلب  دش ، دهاوخن  دراو  قارع  كاخ  هب  ناریا  تروص ، نیا  رد  : » تفگ قارع  كاخ  لخاد  هب  ناریا  دورو  گنج و 

(. هسنارف نویزیولت  لاناک 2  ، 1361  / 3  / 11 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  « ) .دوش یم  دراو 
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دادرارق وغل  و  ناریا » هیزجت   » يارب شـالت  رد  تسکـش  زا  لـبق  گـنج و  زا  لـبق  دوخ -  یلبق  عـضاوم  فـالخرب  نینچمه  اـه  یقارع 
نودعس .دـنرادن (1)  ناریا  كاـخ  هب  يا  هناـبلط  هعـسوت  رظن  هنوـگ  چـیه  هـک  دـندرک  مـالعا  دـیدج  تیعـضو  رد  ریازجلا -   1975

ار دوخ  یگدامآ  نینچمه  قارع  .درک (2)  مالعا  یلاغـشا  قطانم  هیلخت  يارب  ار  شروشک  یگدامآ  زین  قارع  هجراخ  ریزو  يداـمح ،
: تفگ مادص  زا  لقن  هب  دادغب  ویدار  یسراف  شخب  .درک (3)  مالعا  دنورا ، هناخدور  یتح  دروم ، ره  رد  هرکاذم  يارب 

یمالـسا تین  نسح  ياه  تئیه  و  همانزور ، ویدار ، یهورگ ، ياه  هناسر  قیرط  زا  اهراب  نیـسح ، مادـص  ياقآ  بانج  قارع ، يربهر  »
گنج ام  .مییوگ  كرت  ار  ناریا  كاخ  بجو  نیرخآ  هک  میا  هداـمآ  اـم  میرادـن ، ناریا  كاـخ  هب  یعمط  اـم  هک  تسا  هدومن  مـالعا 

 . (4) .دوش » یم  نیمأت  شمارآ  حلص و  رد  رگید  ناسنا  ره  ام و  عفانم  دشاب و  نماان  هقطنم  میهاوخ  یمن  میتسین و  زورفا 

روشک نیا  دیدج  ياه  يریگ  عضوم  رد  یمیقتسم  ریثأت  دوب ، نآ  راتفرگ  هک  یبولطمان  تیعـضو  گنج و  ماجنارـس  زا  قارع  ینارگن 
ار روشک  نیا  یـسایس  تیعقوم  تسناوت  یم  هنایوج  حلـص  عضاوم  ذاختا  گـنج و  هب  داد  ناـیاپ  رب  قارع  دـیکأت  ناـمگ ، یب  .تشاد 

: تفگ هراب  نیا  رد  ندنل  ویدار  .دشخب  دوبهب 

تشپ رد  یعافد  عضاوم  تیوقت  اب  هارمه  یللملا  نیب  زرم  هب  ینیشن  بقع  هک  دنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  قارع  ناربهر  دایز  لامتحا  هب  »
 . (5) .تسا » گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  شور  نیرتهب  زرم ،

يا هتسجرب  شقن  ناریا  یلاغشا  قطانم  زا  ینیشن  بقع  يارب  قارع  تلود  ندرک  دعاقتم  رد  اه  ییاکیرما  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  نینچ 
اه ییاکیرما  اریز  .دنک  ادیپ  انعم  گنج  هب  نداد  نایاپ  رب  ینبم  اکیرما  تسایـس  بوچراچ  رد  تسناوت  یم  قارع  مادـقا  نیا  .دنتـشاد 

.دننک يریگیپ  ار  دوخ  عفانم  فادها و  ناریا  رب  راشف  قارع و  زا  تیامح  اب  دندش  رداق  دیدج ، عاضوا  رد 

هک تفرگ  تروص  یلاح  رد  مادـقا  نیا  .تسا  لمأت  لباق  یقارع  ياـهامیپاوه  هلیـسو ي  هب  كراـخ » هریزج  ناراـبمب  ، » لاـح نیا  رد 
، دنتشاد لیامت  حلص  يرارقرب  گنج و  هب  نداد  نایاپ  رب  اه  یقارع  رگا  .داد  یم  رس  یبلط  حلص  راعش  قارع 

41 ص :

.هیروهمجلا همانزور  زا  لقن  هب  هسنارف  يرازگربخ  ذخأم 29 ، . 57 - 1
.ناملآ پاچ  گنوتیاس  هچیود  دوز  همانزور  ناریا ، دازآ  يادص  ویدار  زا  لقن  هب  ذخأم 41 ، . 58 - 2

.سرپدتیشوسآ زا  لقن  هب  ذخأم 42 . . 59 - 3
.1361  / 2  / 23 هژیو » ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 60 - 4
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رهشمرخ يدازآ  سدقملا : تیب  www.Ghaemiyeh.comتایلمع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 50 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_41_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_41_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_41_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_41_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_41_5
http://www.ghaemiyeh.com


ياه تسایـس  بوچراـچ  رد  دـیاب  ار  قارع  مادـقا  نیا  لـیلد ، نیمه  هب  .دـنداد  یم  رارق  هلمح  دروم  ار  كراـخ  هریزج  دـیابن  اـساسا 
 . .درک (1) یبایزرا  ناریا  هیلع  دیدهت  ناونع  هب  اکیرما و 

هقطنم رد  دیدج  يژتارتسا  ذاختا  اکیرما و  ینارگن 

.دـش زاربا  ناریا  يزوریپ  هدـهاشم  اب  سدـقلا و  قیرط  تایلمع  زا  سپ  گنج ، دروم  رد  اکیرمآ  یمـسر  ياه  ماـقم  شنکاو  نیتسخن 
دروم دیدج  يژتارتسا  ذاختا  ترورـض  ات  دش  ببـس  هلئـسم  نیمه  دوزفا و  اه  ییاکیرما  ینارگن  رب  نیبملا  حـتف  تایلمع  رد  يزوریپ 

هک نانچ   (2) دوب ، ینارگن  نیا  شیازفا  هدنهد ي  ناشن  اکیرما  ياه  ماقم  نانخـس  سدقملا ، تیب  تایلمع  زاغآ  اب  دریگ  رارق  دـیکأت 
: درک مالعا  هقطنم  رد  لوحت  هنوگ  ره  اب  ار  اکیرما  تلود  تفلاخم  یمسر  روط  هب  اکیرما  تقو  هجراخ  ریزو  گیه ،

« .دوب دـهاوخن  توافت  یب  دـشاب ، ناریا  قارع و  گنج  زا  یـشان  هک  سراف  جـیلخ  هقطنم  رد  یـساسا  رییغت  هنوگ  ره  ربارب  رد  اکیرما  »
 . (3)

دوـجو هب  هناـیمرواخ  رد  ار  یقیمع  ياـه  ینارگن  گـنج  رد  ناریا  يزوریپ  هک  تفگ  هیکرت  ياـه  ماـقم  اـب  رادـید  رد  نـینچمه  يو 
تموکح ینوگنرس   » هثداح ود  زا  رثأتم  تسناوت  یم  هقطنم  رد  گنج  زا  یشان  یـساسا  لوحت  هنوگ  ره  عقاو ، رد  .دروآ (4)  دهاوخ 

هک تفگ  ییاکیرما  ياه  ماقم  زا  لقن  هب  لیئارـسا  ویدار  هنیمز ، نیا  رد  .دشاب  قارع » كاخ  لخاد  رد  گنج  همادا   » ای و  قارع » ثعب 
يارب یکانرطخ  رایسب  ياهدمآ  یپ  یلخاد -  ياتدوک  اب  یگنج  تسکـش  رثا  رد  هاوخ  قارع -  یلعف  تموکح  ندش  نوگنرـس  رطخ 

: تشون ییاکیرما  ياه  ماقم  زا  لقن  هب  زین  تسپ  نتگنشاو  همانزور  .تشاد (5)  دهاوخ  سراف  جیلخ  هزوح  تینما 

قارع كاخ  لخاد  هب  ار  گنج  دهاوخ  یم  هدـش و  قیوشت  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  هک  تسا  نیا  هقطنم  ياهروشک  اکیرما و  ینارگن  »
 . (6) .دناشکب »

42 ص :

زکارم هب  هلمح  رد  قارع  تامادقا  يالبرک 5 ، واف و  ردب ، ربیخ ، ياه  تایلمع  زا  سپ  ناریا  رترب  تیعقوم  تازاوم  هب  اهدعب ، . 62 - 1
.تفای شیازفا  اهرهش ، رد  عافد  یب  مدرم  هب  هلمح  ناریا و  یتعنص  یتفن و 

تسا رادروخرب  يرایسب  تیمها  زا  اکیرمآ  يارب  دش  زاغآ  هعمج  زور  هک  ناریا  هلمح  : » تشون زمیات  سلجنآ  سول  همانزور  . 63 - 2
یمالسا يروهمج  يرازگربخ  « ) .دز دهاوخ  مه  هب  هقطنم  رد  ار  اکیرمآ  ناتسود  شمارآ  ناریا  يزوریپ  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  و 

(. 1361  / 2  / 16 ناریا ،
.مارهالا همانزور  زا  لقن  هب  ناملآ  يرازگربخ  ، 1361  / 2  / 9 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » ناریا یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  . 64 - 3

.لسکورب رد  کیتاملپید  عبانم  هیکرت ، پاچ  شنوگ  همانزور  زا  لقن  هب  نیشیپ ، . 65 - 4
.1361  / 3  / 3 لیئارسا ، ویدار  زا  لقن  هب  ذخأم 17 ، . 66 - 5

.1361  / 2  / 17 هژیو ،» ياه  شرازگ  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 67 - 6
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: تشون اکیرما  هجراخ  ترازو  ياه  ماقم  زا  لقن  هب  زین  زمیات  كرویوین  همانزور 

دروم رد  ناگیر  هنیباک  دناد و  یم  نیسح  مادص  میژر  يارب  یماظن  یناور و  گرزب  تسکـش  ار  ناریا ) يزوریپ   ) هثداح نیا  اکیرما  »
، مادص میژر  ینوگنرـس  دصق  هب  لخاد  زا  يراکبارخ  اهراشف و  هب  ندیـشخب  تعرـس  اب  قارع و  كاخ  لخاد  هب  ناریا  هلمح  لامتحا 

 . (1) .تسا » نارگن 

تبثم قارع  كاخ  لخاد  رد  گنج  همادا  يارب  ار  ناریا  تیعقوم  ییاـکیرما ، تاـماقم  زا  لـقن  هب  نینچمه  تسپ  نتگنـشاو  هماـنزور 
، لیلد نیمه  هب  .دشاب (2)  هتـشاد  راگدنام  هدرتسگ و  ياهدمآ  یپ  سراف  جیلخ  رد  دناوت  یم  مادـقا  نیا  هک  تشون  هدرک و  یبایزرا 

: درک مالعا  یمسر  روط  هب  اکیرما  تقو  عافد  ریزو  رگربنیاو ، راپساک 

 . (3) .دوب » دهاوخن  اکیرما  عفن  هب  قارع  اب  گنج  رد  ناریا  يزوریپ  »

اساسا تیعـضو ، نیا  شیادیپ  .دش  یم  داجیا  قارع ، رب  ناریا  يزوریپ  تروص  رد  هک  دوب  يا  هجیتن  نیرت  مهم  هقطنم  رد  نزاوت  رییغت 
يرادرب هرهب  هقطنم و  رد  هنزاوم  رییغت  لاـمتحا  دروم  رد  اـکیرما  هجراـخ  ریزو  .تشاد  تریاـغم  هقطنم  رد  اـکیرما  یتاـیح  عفاـنم  اـب 

: تفگ ناریا ، ياه  يزوریپ  زا  يوروش 

ار یبرع  ياهروشک  نیب  تابسانم  مه  نونکا  مه  دنک و  تیارـس  زین  هیاسمه  ياهروشک  هب  گنج  هک  دراد  دوجو  گرزب  رطخ  نیا  »
دروآ دوجو  هب  هقطنم  هنزاوم  رد  ار  یتسدرود  هدشن و  ینیب  شیپ  ياه  ینوگرگد  دراد  ناکما  هتشذگ  نیا  زا  .تسا (4)  هتخاس  هریت 

 . (5) .دزادرپب » هقطنم  رد  ذوفن  شرتسگ  هب  دهد ، تصرف  يوروش  هب  و 

ناکما قارع  رب  ناریا  يزوریپ  زا  يریگولج  اب  اهنت  رما  نیا  دـندوب و  هقطنم  رد  نزاوت  يرارقرب  ناهاوخ  اه  ییاکیرما  لـیلد ، نیمه  هب 
.دریگب (6) تـسد  رد  ار  سراـف  جـیلخ  کـیژتارتسا  هـقطنم  عاـضوا  راـهم  تسناوـت  یمن  اـکیرما  تروـص ، نـیا  ریغ  رد  دوـب ، ریذـپ 

: تفگ اوق ، نزاوت  ظفح  يارب  گنج  هب  نداد  نایاپ  ترورض  رب  دیکأت  اب  هنیمز  نیمه  رد  ، رجنیسیک

43 ص :

.1361  / 3  / 5 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 68 - 1
.1361  / 3  / 7 اکیرما ، ویدار  زا  لقن  هب  ، 1361  / 3  / 17 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 69 - 2

.رتیور يرازگربخ  زا  لقن  هب  ذخأم 31 ، . 70 - 3
ینارگن بجوم  ناریا  زا  یبیل  هیروس و  تیامح  لاـح ، نیع  رد  .دـش  دـهاوخ  هداد  حیـضوت  دـعب  تاحفـص  رد  دروم  نیا  رد  . 71 - 4

.تسا هدش  رکذ  یبرع  ياهروشک  تابسانم  ندش  هریت  ناونع  هب  اکیرما و 
.لانروژ تیرتسا  لاو  ، 1361  / 3  / 5 اکیرما ، ویدار  زا  لقن  هب  ذخأم 34 ، . 72 - 5

.اکیرما پاچ  روتینام ، سنیاس  نیتسیرک  زا  لقن  هب  ، 1361  / 1  / 25 «، هژیو ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 73 - 6
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رد کنیا  هک  هزادـنا  نآ  هب  هقطنم  رد  اـم  عفاـنم  دوبن و  سراـف )  ) جـیلخ رد  تشحو  ینارگن و  زورما  دوب ، هدرب  ار  گـنج  قارع  رگا  »
ره هک  تسا  ام  عفن  هب  نیا  دراد ، هقطنم  نیا  رد  اوق  نزاوت  هک  یتیمها  هب  هجوت  اب  لاح ، ره  رد  .دـش  یمن  زیمآ )  ) هرطاخم دراد ، رطخ 

کیدزن دوـش ، یم  ناریا  میژر  نیزگیاـج  اـنایحا  هدـنیآ  رد  هک  يراـک  شزاـس  میژر  هب  اجیردـت  هدرک و  رارقرب  سب  شتآ  رتدوز  ه 
 . (1) .میوش »

شالت لقث  روحم  قارع ، تموکح  یلامتحا  طوقـس  زا  يریگولج  ناریا و  یماظن  ياـه  يزوریپ  تاریثأـت  جـیاتن و  راـهم  دـیدرت ، یب 
ناریا ریخا  ياه  يزوریپ  زا  یشان  تالوحت  اه  ییاکیرما  یعاضوا ، نینچ  رد  .دوب  نآ  زا  سپ  رهشمرخ و  حتف  هناتسآ  رد  اکیرما  ياه 

هب اکیرما  هجراـخ  ریزو  .دـندرک (2)  یم  یبایزرا  رت  مهم  رت و  كانرطخ  هوقلاب  لیئارـسا ، بارعا و  هدـشن  لـح  يریگرد  زا  یتح  ار 
 . .درک (3) وگو  تفگ  ثحب و  هنیمز  نیا  رد  اکیرما  ییاپورا  نادحتم  اب  گروبمازکول  رد  وتان  سالجا  رد  اه ، ینارگن  نیمه  لیلد 

یمن اـکیرما  .دنتـشاد (4) و  رارق  یگدیـشاپ  مه  زا  زرم  رد  یقارع  ياهورین  اکیرما ، یـسوساج  نامزاس  هناـمرحم  تاـعالطا  هیاـپ  رب 
: تشون هنیمز  نیا  رد  روتینام  سنیاس  نیتسیرک  همانزور  .درذگب  یگداس  هب  هلئسم  نیا  رانک  زا  تسناوت 

یکیژتارتسا تسایـس  یـسررب  هب  اکیرما  هداد و  رارق  دیدهت  دروم  ار  هقطنم  تابث  ناریا ، ياهزرم  زا  جراخ  هب  گنج  شرتسگ  رطخ  »
 . (5) .تسا » هتخادرپ  سراف  جیلخ  رد  نمشد 

: تفگ شروشک  کیتاملپید  لمع  راکتبا  دیدج و  يژتارتسا  هرابرد  اکیرما  هجراخ  ریزو  گیه ،

نیب زیمآ  تملاسم  مظن  کـی  هب  میهاوخب  رگا  .دز  دـهاوخ  کـیتاملپید  راـکتبا  هس  هب  تسد  هناـیمرواخ  حلـص  ظـفح  يارب  اـکیرما  »
يارب اکیرما  .تسا  هنایمرواخ  رد  اکیرما  دورو  هظحل  نونکا  میهد و  لکـش  ار  هنایمرواخ  عیاـقو  دـیاب  میـشاب ، هتـشاد  يدـیما  یللملا 

نانبل و يزرم  دح و  گنج  زاغآ  زا  دـیدهت  عفر  نیطـسلف ، يراتخمدوخ  تارکاذـم  ندرک  لاعف  قارع ، ناریا و  گنج  هب  نداد  نایاپ 
« .دوب دهاوخ  گنهامه  زین  رگید  ياهروشک  اب  طوبرم و  رگیدکی  هب  اهراکتبا  نیا  .درک  دهاوخ  مادقا  لیئارسا ،

44 ص :

.1361  / 4  / 3 تسپ ، نتگنشاو  همانزور  . 74 - 1
هجراخ ترازو  تاماقم  زا  لقن  هب  تیوک  يرازگربخ  ، 1361  / 4  / 6 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 75 - 2

.اکیرما
.نامه . 76 - 3

.ناملآ پاچ  لگیپشا  هلجم ي  زا  لقن  هب  یسایس ، همیمض  ، 1361  / 2 تاعالطا 21 /  همانزور  . 77 - 4
.1361  / 3  / 5 اکیرما ، ویدار  زا  لقن  هب  ذخأم 34 ، . 78 - 5
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: دوزفا قارع  ناریا و  گنج  دروم  رد  سپس  يو 

رد ینیب  شیپ  لباق  ریغ  هدرتسگ و  تارییغت  بجوم  دـنک و  ادـیپ  شرتسگ  هیاسمه  ياـهروشک  هب  يریگرد  نیا  هک  دور  یم  نآ  میب  »
يارب تیلاعف  شیازفا  اب  یتآ و  ياـه  هتفه  یط  .درواـیب  دوجو  هب  يوروش  ذوفن  شیازفا  يارب  یتصرف  دوشب و  هقطنم  ياـهورین  نزاوت 

 . (1) .درک » میهاوخ  افیا  ار  يرت  لاعف  شقن  یللملا ، نیب  هعماج  نارگن  ياضعا  رگید  هارمه  هب  زین  ام  ، گنج نیا  هب  نداد  نایاپ 

همادا زا  ینارگن  لیلد  هب   (3) دـندوب ، هداد  رارق  دوخ  ياه  تیلاعف  روحم  ار  گنج (2)  هب  ندیـشخب  نایاپ  هک  یلاح  رد  اه  ییاکیرما 
نیا رد  .دـندرک  زکرمتم  قارع  زا  تیامح  تیوقت و  يارب  ار  دوخ  ياـه  شـالت  زا  یـشخب  نآ ، هب  نداد  ناـیاپ  رد  یماـکان  گـنج و 
هنوگ چـیه  ات  درک  جراخ  تسیرورت  حالطـصا  هب  ياـهروشک  تسرهف  زا  ار  قارع  تلود  ماـن  دنفسا 1360  رد  اکیرما  يانس  اتـسار ،

 . .دشاب (4) هتشادن  دوجو  قارع  هب  یماظن  يداصتقا و  ياه  کمک  يارب  یعنام 

رب قارع  رب  ناریا  يزوریپ  گنج و  همادا  اـساسا  هکلب  دوبن ، گـنج  هنـالداع ي  ناـیاپ  ینعم  هب  سب  شتآ  يرارقرب  هب  اـکیرما  لـیامت 
اکیرما تقو  عافد  ریزو  هراب ، نیا  رد  .دوب  ناریا  يرترب  نودـب  گنج ، نایاپ  اکیرما ، عفاـنم  نیمأـت  ار  اـهنت  دوب و  اـکیرما  عفاـنم  دـض 

: درک دیکأت 

عفانم تهج  رد  انیقی  ناریا  يزوریپ  نوچ  دنزن  مه  رب  ار  هقطنم  تابث  هک  دـبای  نایاپ  یقیرط  هب  گنج  نیا  هک  میتسه  نآ  ناهاوخ  ام  »
 . (5) .دوب » دهاوخن  ام  یلم 

هنوگ ره  هئارا  زا  هک  دـندوب  یلح  هار  یپ  رد  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  اه  ییاکیرما  هک  تخاس  یم  نشور  یبوخ  هب  تاراـهظا  نیا 
نآ رظن  زا  اریز  .دوش  يراددوخ  دنک ، تیبثت  دسانشب و  تیمسر  هب  ار  یمالسا  يروهمج  یماظن  یـسایس -  رترب  تیعقوم  هک  يزایتما 

رد ای  گنج و  هنحص  رد  ناریا  يزوریپ  اه 

45 ص :

.سرپدتیانوی يرازگربخ  زا  لقن  هب  نامه ، . 79 - 1
عفن هب  اهنت  قارع  ناریا و  گنج  همادا  : » تشون گنج  هب  نداد  نایاپ  رب  دیکأت  اب  يوروش  پاچ  ایسور  ایاکسیتووس  همانزور  . 80 - 2
نیا ماـجنا  نونکاـت  نوگاـتنپ  دـشاب و  یم  بساـنم  تصرف  دـصرتم  سراـف  جـیلخ  هقطنم  رد  یماـظن  تلاـخد  يارب  هک  تسا  اـکیرما 

يرازگربخ ، 1361  / 3  / 13 هژیو ،» ياـه  شرازگ  ، » یمالـسا يروهمج  يرازگربـخ  « ) .تسا هدرک  يزیر  حرط  ار  عیـسو  تاـیلمع 
(. هسنارف

هداد و همادا  اـبترم  يروف  سب  شتآ  هب  ار  دوخ  رادـشه  اـکیرما  : درک مـالعا  اـکیرما  هجراـخ  ترازو  یمـسر  يوـگ  نخـس  . 81 - 3
ویدار  1361  / 3  / 4 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ   ) .دشاب یم  زیمآ  تملاسم  لح  هار  هب  یگدیسر  راتـساوخ 

(. 1361  / 3  / 3 اکیرما ،
.مارهالا همانزور  زا  لقن  هب  ناملآ  يرازگربخ  ذخأم 48 ، . 82 - 4

.رگربنیاو رپساک  زا  لقن  هب  رتیور  يرازگربخ  ، 1361  / 3  / 1 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 83 - 5
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يرارقرب يارب  ار  ینـشور  يامنرود  اهنت  هن  اکیرما  دیدج  يژتارتسا  نیاربانب ، .دوب  داضت  رد  اکیرما  عفانم  اب  اساسا  هرکاذم ، زیم  تشپ 
، قارع زا  هبناج  همه  تیامح  اب  هارمه  ناریا  قوقح  نتفرگ  هدـیدان  فدـه  اب  اساسا  هکلب  درک ، یمن  میـسرت  هقطنم  رد  تابث  حـلص و 

: تشون قارع  هب  اکیرما  کمک  تلع  دروم  رد  زمیات  كرویوین  اهدعب ، .دش  یم  يریگ  یپ 

( ددـعتم  ) ياـه سناژآ  راـطخا  هجیتن  ناریا ، اـب  هلاـس  تشه  گـنج  لـیاوا  رد  مه  نآ  دادـغب  هب  یتاـیح  کـمک  هب  اـکیرما  میمـصت  »
 . (1) .تسا » ناریا  هلیسو  هب  ندش  طقاس  هناتسآ  رد  قارع  هک  دوب  بلطم  نیا  هرابرد  اکیرما  یسوساج 

زا یخرب  اـب  ساـمت  یط  قارع  زا  تیاـمح  ناریا و  ياـه  يزوریپ  لرتنک  فدـه  اـب  اـکیرما  کـیتاملپید  ياـه  شـالت  ، هلحرم نیا  رد 
ناریا یماظن  ياه  تیلاعف  راهم  ترورـض  یمالـسا ، ياهروشک  اب  سامت  رد  نینچمه  اه  ییاکیرما  .دش (2)  زاغآ  یبرع  ياهروشک 

، ناتسکاپ دننام  یمالـسا  ياهروشک  تیامح  بسک  ددص  رد  اکیرما  هک  درک  مالعا  ندنل  ویدار  لاح ، نیا  رد  .دندش (3)  روآدای  ار 
تـسرهف زا  قارع  مان  فذـح  رب  هوالع  هلحرم  نیا  رد  قارع  هب  اـکیرما  ياـه  کـمک  .تسا (4)  ریازجلا  يزنودـنا و  يزلاـم ، هیکرت ،

يارب رصم  بیغرت  کیتاملپید ، طباور  يرارقرب  يارب  قفاوت   (5) قارع ، هب  تازیهجت  شورف  میرحت  وغل  لماش  تسیرورت ، ياهروشک 
هب اکیرما  یتاعالطا  کمک  قارع و  زا  یـسایس  تیامح  یلام و  کمک  شیازفا  هب  برع  ياهروشک  بیغرت  قارع ، هب  یماظن  کمک 

ماجنا ناریا ، ربارب  رد  عاضوا  راهم  ظفح و  يارب  قارع  سفن  هب  دامتعا  شیازفا  فدـه  اـب  قارع  زا  اـکیرما  ياـه  تیاـمح  .دوب  قارع 
.تشاد یپ  رد  روشک  نیا  يارب  یمهم  جیاتن  هک  تفرگ  یم 

46 ص :

(. 1992  ) 1370  / 11 هیوناژ 6 /   26 زمیات ، كرویوین  همانزور  . 84 - 1
.1361  / 3  / 3 هیکرت ، ویدار  زا  لقن  هب  ذخأم 17 ، . 85 - 2

.اکیرما هجراخ  ترازو  لوئسم  کی  زا  لقن  هب  هسنارف  يرازگربخ  نامه ، . 86 - 3
.1361  / 3  / 3 ندنل ، ویدار  زا  لقن  هب  نامه ، . 87 - 4

یهار ندرکزاب  ناریا و  هیبنت  روظنم  هب  اکیرما  لمع  نیا  : » تفگ دروم  نیا  رد  اکیرما  يانـس  یجراخ  طـباور  هتیمک  رواـشم  . 88 - 5
يدـنیاشوخان هعقاو  نیا  تسا و  رادروخرب  یـسوسحم  يرترب  زا  قارع  اب  گنج  رد  ناریا  .دـشاب  یم  دوجوم  تسب  نب  زا  قارع  يارب 

ص 186) راهب 1372 ، نایدورد ، دمحم  هتشون  رهشمرخ ، ات  رهـش  نینوخ  زا  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  « ) .تساکیرما يارب 
شورف يارب  يا  هماـن  هزاـجا  اـکیرما -  هرگنک  ياـضعا  زا  یخرب  ضارتـعا  دوـجو  اـب  اـکیرما -  یناــگرزاب  ترازو  هـلحرم  نـیا  رد 

ریغ عون  اـمیپاوه  نیا  سرپدتیـشوسآ ، شرازگ  ربارب  .درک  رداـص  دـیهکال  تکرـش  يارب  ار  قارع  هب  »100 نا -   » يزاب ياـهامیپاوه 
، یمالـسا يروهمج  يرازگربـخ   ) .دوـش یم  عـقاو  مه  یماـظن  هدافتـسا  دروـم  هک  دـنوش  یم  بوـسحم  »130 یـس -   » يراـب یماـظن 

(. سرپدتیشوسآ ، 1361  / 3  / 6 هژیو ،» ياه  شرازگ  »
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قارع زا  برع  ور  هنایم  ياهروشک  تیامح  شیازفا 

اکیرما زا  ور  هنایم  برع  ياهروشک  يریذپریثأت  رد  مهم  لماوع  زا  اکیرما » هب  یگتسباو   » و تیعورـشم ،» مدع  «، » يراتخاس فعـض  »
شالت زا  رثأتم  رتشیب  زین  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  دـمایپ  زا  اهروشک  نیا  ینارگن  باهتلا و  رگید ، يوس  زا  .دوب 

تکراشم یعون  هب  قارع و  زا  اهروشک  نیا  تیامح  هک  نیا  نمـض  دوب ، اه  ییاکیرما  یناور  یتاغیلبت -  تیلاعف  کیتاملپید و  ياـه 
نتگنـشاو همانزور  تاظحالم  نیا  هب  هجوت  اب  .دوب  هدز  دـنویپ  گنج  رد  مادـص  تشونرـس  اب  ار  اهروشک  نیا  تشونرـس  گنج ، رد 

: تشون تسپ 

 . (1) .دندوب » يرتهب  تیعقوم  رد  زورما  دندوب ، هدرکن  تقفاوم  زواجت  نیا  اب  شیپ  هام  رگا 20  سراف  جیلخ  ياه  برع  »

اب دوخ  ینارنخـس  رد  تیوک  هاگـشناد  داتـسا  ققحم و  کی  هک  نانچ  دـش  دـیدشت  رهـشمرخ  حـتف  اب  اهروشک  نیا  رب  مکاـح  ینارگن 
: تفگ هقطنم » ياهروشک  يراکمه  هعسوت و  نارحب   » ناونع

هناربص یب  دندیزرل و  دوخ  رب  اه  برع  ناریا ، ياهورین  هلیسو  هب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  اما  دوب ، فرط  یب  گنج  يادتبا  رد  تیوک  »
 . .دنتساخرب (2) نیسح  مادص  زا  تیامح  هب 

لکـش قارع ، رب  ناریا  يزوریپ  زا  یـشان  تالوحت  راهم  يارب  اکیرما  دیدج  ياه  تسایـس  بوچراچ  رد  هقطنم  ياهروشک  تاکرحت 
، نادوس شکارم ، ندرا ، قارع ، دوعـس ، لآ  هداوناـخ  نیب  يا  هناـمرحم  ياـه  ساـمت  هک  يا  هنوـگ  هب  تفرگ  دوـخ  هب  يدـج  ـالماک 

دهف کلم  هب  یمایپ  رد  شکارم  هاشداپ  نسح ، اتسار ، نیمه  رد  .دش (3)  داجیا  سراف  جیلخ  ياهروشک  زا  یضعب  یلاموس و  نامع ،
روـهمج سیئر  يریمن ، رفعج  .دـش (4)  قارع  زا  کیتاملپید  ینابیتشپ  يارب  یبرع  ياـهروشک  همه  يروف  مادـقا  راتـساوخ  مادـص  و 
داهنـشیپ يو  .درک  وگو  تفگ  نآ  ياهدـمآ  یپ  قارع و  ناریا و  گنج  هرابرد ي  كرابم  ینـسح  اب  رـصم  زا  رادـید  رد  زین  نادوس 

ار ندرا  یگدامآ  کیتاملپید ، ياه  سامت  رب  هوـالع  زین  ندرا  هاـش  نیـسح ، .دوش (5)  لیکشت  رـصم  رد  برع  نارـس  سالجا  درک ،
 . .درک (6) مالعا  قارع  زا  تیامح  يارب  گنج  نادیم  هب  بلطواد  مازعا  يارب 

47 ص :

.تسپ نتگنشاو  زا  لقن  هب  نامه ، . 89 - 1
يد 1375. سراف ،» جیلخ  هقطنم  ياهروشک  تابث  هعسوت و  رانیمس  ،» یمالسا يروهمج  هجراخ  روما  ترازو  تاعلاطم  رتفد  . 90 - 2

پاچ دـیوید ، سنیزیب  لانـشن  هیرـشن  زا  لـقن  هب  ، 1361  / 2  / 25 هژیو ،» ياـه  شرازگ  ،» یمالـسا يروهمج  يرازگربـخ  . 91 - 3
.دنلزوین

 / 3  / 10 ناتـسبرع ، ویدار  نلک و  ویدار  زا  لـقن  هب  ، 1361  / 3  / 11 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالـسا يروهمج  يرازگربخ  . 92 - 4
.1361

.1361  / 3  / 11 اکیرما ، ویدار  زا  لقن  هب  ، 1361  / 3  / 12 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 93 - 5
.ناملآ پاچ  لگیپشا  هلجم  زا  لقن  هب  یسایس ، همیمض  ، 1361  / 2  / 21 تاعالطا ، همانزور  . 94 - 6
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يرایسب دزاس ، یم  راداو  ار  بارعا  لئاسم ، نیا  هک  درک  مالعا  عوقولا  بیرق  ياهرطخ  دیدج و  عاضوا  هب  هجوت  اب  ناتسبرع  يویدار 
لبقتـسملا هلجم  هنامرحم  شرازگ  ساـسا  رب  لاـح ، نیا  رد  .دـنریگن (1)  رظن  رد  ار  لیئارـسا  بارعا و  فـالتخا  یتح  اـه  تیولوا  زا 

عضو رد  هک  دنا  هتفرگ  يرس  میمصت  برع  ياهروشک  زا  یخرب  هک  درک  دزـشوگ  ناریا  هب  یبرع  ياهروشک  زا  یکی  سیراپ ، پاچ 
 . .دنوش (2) گنج  نیا  دراو  المع  هژیو 

: تشون زین  نانبل  پاچ  راهنلا  همانزور 

 . (3) .دشاب » قارع  زا  یلام  ینابیتشپ  هب  رصحنم  دناوت  یمن  ناش  شقن  دنک ، یم  ساسحا  سراف  جیلخ  يراکمه  ياروش  ياضعا  »

اب تیوک  پاچ  ماعلا  يأرلا  همانزور  دندرک ؛ ذاختا  ار  يدیدج  عضاوم  زین  سراف  جـیلخ  هیـشاح  ياهروشک  پاچ  تایرـشن  زا  یخرب 
: تشون اکیرما  زا  تساوخرد 

 . (4) .دنک » فقوتم  ار  گنج  نیا  ات  دوش  یم  رتدنلب  اکیرما  زا  تساوخرد  يارب  نونکا  نامیادص  »

: تشون زین  تیوک  پاچ  هسایسلا  همانزور  ریبد  رس 

 . (5) .دروخب » تسکش  قارع  هک  دنراذگ  یمن  بارعا  هیلک  وا  هارمه  هب  قارع و  »

دنتشاد دوخ  يور  ارف  هک  ار  ییاه  لح  هار  یبرع و  ياهروشک  عاضوا  اکیرما  پاچ  روتینام  سنیاس  نیتسیرک  همانزور  نایم ، نیا  رد 
: درک میسرت  یبوخ  هب 

تیامح قارع  زا  دیاب  ای  تسا : هداد  رارق  یهار  ود  کی  رس  رب  ار  برع  ور  هنایم  ياهروشک  قارع ، ناریا و  گنج  ریخا  ياهدادیور  »
هب ناشیاهروشک  لـخاد  رد  ار  یبـالقنا  عوقو  رطخ  هتـشاد و  هاـگن  رود  ارجاـم  زا  ار  دوخ  اـب  دـنوش و  بجوم  ار  ناریا  مشخ  دـننک و 

 . (6) .دنریذپب » ناریا  یمالسا  بالقنا  کبس 

یقارع يوگ  نخس  کی  هک  نانچ  .دندرک  کمک  تساوخرد  بارعا  زا  دوخ ، ینارحب  تیعـضو  لیلد  هب  زین  اه  یقارع  لاح ، نیا  رد 
: درک مالعا 

برع ناهج  درک -  دهاوخ  لابقتسا  یقارع  ياهورین  اب  شوداشود  گنج  زابرـس و  مازعا  يارب  یبرع ، ياهروشک  یگدامآ  زا  قارع  »
رب

48 ص :

.ناتسبرع ویدار  سرپدتیشوسآ و  يرازگربخ  زا  لقن  هب  ذخأم 41 ، . 95 - 1
.1361  / 3  / 4 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 96 - 2

.توریب زا  لقن  هب  ذخأم 48 ، . 97 - 3
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.تیوک يرازگربخ  زا  لقن  هب  ذخأم 53 ، . 98 - 4
.1361  / 2  / 12 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 99 - 5

.اکیرما ویدار  زا  لقن  هب  ذخأم 17 ، . 100 - 6
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دیدهت ار  برع  تلم  مامت  تیمکاح  ناریا  هک  ارچ  تسا ، دهعتم  قارع  زا  یماظن  تیامح  هب  بارعا  یعافد  كرتشم  همان  عطق  ساسا 
 . (1) .دنک » یم 

: درک مالعا  امسر  دش ، رشتنم  تیوک  پاچ  هسایسلا  همانزور  رد  هک  ینانخس  یط  زین  مادص 

يارب ار  اهرد  مامت  دـیدمآ و  شوخ  تفگ  میهاوخ  اـم  دیایب (2)  دادغب  هب  رـصم  شترا  رگا  میوگب ، امـش  هب  هناقداص  دـیهدب  هزاجا  »
 . (3) .دوشگ » میهاوخ  اهنآ 

: تفگ زین  مادص  لوا  نواعم  ناضمر ، نیسای  هط 

رد هدنیآ  ربماتپس  رد  تسا  رارق  هک  اهدهعتم  ریغ  سنارفنک  رد  تسا  هدرک  توعد  رصم  میژر  سیئر  كرابم  زا  امـسر  قارع  تلود  »
 . (4) .دنک » تکرش  دوش ، لیکشت  دادغب 

کمک تساوخرد  زابرـس  مازعا  يارب  یبرع  ياهروشک  زا  تفای -  راشتنا  دادـغب  رد  امـسر  هک  يا -  هیناـیب  یط  اـه  یقارع  نینچمه ،
 . .دندرک (5)

.دندوب دیدج  دنور  رد  هدمع  لوحت  ود  برع ، ناهج  هب  رصم  تشگزاب  سراف و  جیلخ  يراکمه  ياروش  ياضعا  سالجا  يرازگرب 
لیکشت مادص  اب  تیوک  ریما  حابـصلا  رباج  خیـش  ینفلت  سامت  یپ  رد  تیوک و  تساوخرد  هب  يراکمه  ياروش  هداعلا  قوف  سالجا 

داجیا قارع ، هب  یناسر  کمک  هوحن  یـسررب  قارع ، ناریا و  گنج  هب  نداد  نایاپ  روظنم  هب  هچراـپکی  عضوم  ذاـختا  ترورـض  .دـش 
سراف (6) و جـیلخ  تینما  یـسررب  گنج و  ناـیاپ  زا  سپ  قارع  ناریا و  يزاـسزاب  هب  کـمک  يارب  يرـالد  دراـیلیم  دـنچ  يراـبتعا 

قوف سالجا  .دوش  یسررب  سالجا  نیا  رد  دش  یم  ینیب  شیپ  هک  دوب  يدراوم  هلمج  زا   (7) قارع ، ناریا و  گنج  تالوحت  نیرخآ 
دادرخ لیاوا  رد  هک  دش  قفاوت  نینچ  تفای و  نایاپ  یمهبم  هجیتن  اب  ماجنارس  يراکمه  ياروش  ياهروشک  هجراخ  ناریزو  هداعلا 

49 ص :

.قارع يرازگربخ  زا  لقن  هب  هسنارف  يرازگربخ  ، 1361  / 3  / 2 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 101 - 1
.دـنک مازعا  ورین  قارع  هـب  کـمک  يارب  درادـن  دـصق  رــصم  هـک  درک  مـالعا  مادــص  تاراـهظا  زا  سپ  كراـبم  ینــسح  . 102 - 2

(. سرپدتیشوسآ ، 1361  / 3  / 4 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  )
.رتیور يرازگربخ  زا  لقن  هب  ذخأم 24 ، . 103 - 3

.قارع پاچ  بعشلا  همان  هتفه  زا  لقن  هب  سرپدتیانوی ، يرازگربخ  ذخأم 73 ، . 104 - 4
.1361  / 3  / 2 ندنل ، ویدار  زا  لقن  هب  ذخأم 24 ، . 105 - 5

شـش هک  یلخاد  تینما  كرتشم  دادرارق  کی  رذآ ) نابآ -   ) ربماون هاـم  رد  تسا  رارق  : » درک مـالعا  يدوعـس  روشک  ریزو  . 106 - 6
«. هژیو ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  « ) .دش بیوصت  دزاس ، یم  طوبرم  مه  هب  ار  اروش  وضع 

.ناتسبرع پاچ  ظاکع  همانزور  زا  لقن  هب  هنایمرواخ ، يرازگربخ  ذخأم 48 ، . 107 - 7
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نیتسیرک هک  نانچ  دندرک ، لابقتـسا  اهروشک  نیا  مادقا  زا  اه  ییاکیرما  .دوش (1)  هتفرگ  رـس  زا  ضایر  رد  رگید  راب  اهوگو  تفگ 
: تشون روتینام  سنیاس 

سراف جـیلخ  هزوح  رد  ار  برغ  راد  فرط  ياهروشک  ناریا  رطخ  هک  تسا  نیا  شوخ  ربخ  اـکیرما  هجراـخ  ترازو  تاـماقم  يارب  »
 . (2) .دنیازفیب » دوخ  كرتشم  یتینما  تامادقا  هب  هک  تسا  هتخاس  روبجم 

اهدادـخر و زا  رثأتم  اساسا  هک  تفر  یم  رامـش  هب  هقطنم  حطـس  رد  هتـسجرب  تالوحت  زا  یکی  زین  برع » ناهج  هب  رـصم  تشگزاـب  »
هاشداپ سوباق ، ناطلـس  ار  مادقا  نیا  یتامدـقم  ياه  شـشوک  .دوب  قارع  تسکـش  لامتحا  قارع و  ناریا و  گنج  زا  یـشان  ثداوح 

.داد ماجنا  نامع 

هب زین  يراکمه  ياروش  ياهروشک  زا  تیامح  يارب  دناوت  یم  قارع ، هب  کمک  رب  هوالع  رصم  یماظن  ناوت  هک  دش  یم  روصت  نینچ 
: درک تیوقت  ار  تاروصت  نیا  زین  كرابم  ینسح  يریگ  عضوم  .دوش  هتفرگ  راک 

ار سراف )  ) جـیلخ برع  ياـهروشک  تیمکاـح  تینما و  هب  یـضرعت  هنوگ  چـیه  رـصم  هک  مراذـگن  یقاـب  یکـش  ياـج  مهاوخ  یم  »
 . (3) .تفریذپ » دهاوخن 

: تشون رصم  شقن  دروم  رد  زین  اه  يدوعس  هب  هتسباو  طسوالا  قرش  همانزور 

جیلخ برع  ياـهروشک  تینما  تظاـفح و  يارب  امیقتـسم  رـصم  اـت  دوش  ثعاـب  دـناوت  یم  قارع  ناریا و  گـنج  رد  دـیدج  لوـحت  »
 . (4) .دنک » تلاخد  سراف ) )

: درک مالعا  امسر  رصم  يارب  نآ  تیمها  قارع و  تینما  دروم  رد  رصم  هجراخ  ریزو 

هدـهع رب  ار  شیوـخ  شقن  هطبار  نیا  رد  تسا  هداـمآ  رـصم  میژر  تسا و  مـهم  یتاـیح و  رـصم  يارب  قارع  مـیژر  تاـبث  تـینما و  »
 . (5) .دریگب »

یگنج يامیپاوه  نارداکـسا  راهچ  هک  نانچ  .داد (6)  رارق  قارع  رایتخا  رد  ار  یناوارف  یتاحیلـست  ياه  کمک  رـصم  هلحرم  نیا  رد 
رد ار  قارع  ياهزاین  نیمأت  رصم  يزاس  هحلسا  ياه  هناخراک  دنداتسرف (7) و  قارع  هب  ار  يوروش  تخاس 
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.دادغب زا  هسنارف  يرازگربخ  زا  لقن  هب  ، 1361  / 2  / 22 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 112 - 5

رهشمرخ يدازآ  سدقملا : تیب  www.Ghaemiyeh.comتایلمع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 60 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_50_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_50_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_50_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_50_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_50_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_50_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_50_7
http://www.ghaemiyeh.com


اه کمک  نیا  یلو  دوب ، هدـش  عورـش  شیپ  مین  لاس و  کی  زا  قارع  تلود  هب  رـصم  ياه  کمک  اه ، شرازگ  یخرب  ربارب  . 113 - 6
 / 3  / 1 ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يرازگربخ   ) .تفرگ دوخ  هب  زین  يدیدج  لکـش  دش : راکـشآ  هک  نیا  رب  هوالع  دیدج  هلحرم  رد 

(. هرهاق زا  هسنارف  يرازگربخ  ، 1361
.توریب رد  هاگآ  یماظن  عبنم  ، 1361  / 2  / 20 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 114 - 7
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رد قارع  یماظن  تئیه  نیرخآ  تفرگ و  یم  ماجنا  هطـساو  نودب  هلحرم  نیا  رد  قارع  هب  تاحیلـست  شورف  .دنداد (1)  رارق  تیولوا 
هماسا  » .داد (2) رارق  قارع  رایتخا  رد  ار  دوخ  حلسم  ياهورین  تاحیلـست  رابنا  روشک  نیا  دش و  رـصم  مزاع  تشهبیدرا 1361  رخاوا 

تامهم یماظن و  تازیهجت  نیمأت  هب  رـصم  هک  درک  مالعا  امـسر  یتاعوبطم  یـسنارفنک  رد  كراـبم  یـسایس  روما  رتفد  ریدـم  زاـبلا »
 . .درک (3) دهاوخ  همادا  قارع  زاین  دروم 

تیامح هب  نانچمه  یبیل  هیروس و  روشک  ود  ناریا ، هیلع  یبرع  ههبج  لیکـشت  يارب  اکیرما  شالت  دوجو  اـب  گـنج  زا  هلحرم  نیا  رد 
تکرح کـی  يارب  تساوخرد  ربارب  رد  یبـیل  هیروس و  هک  تشوـن  یلیلحت  رد  زمیاـت  نتگنـشاو  هماـنزور  .دـنداد  یم  همادا  ناریا  زا 

تقو هجراخ  ریزو  گیه ، اب  هتعاـس  ود  رادـید  رد  ار  هلئـسم  نیا  نیـسح  هاـش  .دـنا (4)  هدرک  تمواـقم  قارع ، عـفن  هب  یبرع  یعمج 
رد دنتشاد ، رارق  راشف  تحت  ناریا  زا  تیامح  رطاخ  هب  هک  اه  يروس  .تشاذگ (5)  نایم  رد  برع » ناهج  فاکش   » ناونع هب  اکیرما 

سراف جـیلخ  هزوح  ياهروشک  هجوتم  يرطخ  قارع ، كاخ  لخاد  هب  ناریا  ياهورین  دورو  اب  هک  دـندرک  مـالعا  دوخ  عضاوم  هیجوت 
دراو قارع  مدرم  شترا و  هب  هک  یتاراـسخ  لـیلد  هب  دـیاب  مادـص  تسا و  قارع  روهمج  سیئر  هجوتم  رطخ  نیا  هکلب  دوـب ، دـهاوخن 

 . .دوش (6) نوگنرس  تسا ، هدروآ 

ناریا یباختنا  ياه  لح  هار 

رد ناریا  یلامتحا  يریگ  عضوم  یبایزرا  رد  یگژیو  ود  ناونع  هب  روشک » یعامتجا  یسایس -  عاضوا   » و ناریا » یماظن  رترب  تیعقوم  »
عباـنم زا  لـقن  هب  رتـیور  يرازگربـخ  تشاد ؛ رارق  ناـهج  يربـخ  ياـه  هناـسر  هجوت  دروـم  نآ ، همادا  اـی  گـنج و  ناـیاپ  صوـصخ 

: داد شرازگ  کیتاملپید 

« .دنشاب یمن  هرکاذم  هب  رضاح  دنزوریپ ، هک  لیلد  نیا  هب  نایناریا  »

: دوزفا تاملپید  کی  لوق  زا  يرازگربخ  نیا 

(7) .دنامب » یقاب  حلـص  تارکاذم  يارب  ییاج  رگید  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هدش ، داجیا  رفنت  گنج و  نیا  رد  هدش  هتخیر  ياه  نوخ  »
.

: تفگ زین  یس.یب.یب  ویدار 

51 ص :
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.مارهالا همانزور  زا  لقن  هب  سرپدتیانوی ، يرازگربخ  نیشیپ ، . 116 - 2

.هسنارف يرازگربخ  زا  لقن  هب  ذخأم 38  . 117 - 3
.1361  / 2  / 31 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 118 - 4

.سرپدتیانوی ، 1361  / 3  / 11 تاعالطا ، همانزور  . 119 - 5
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پاچ دـیوید ، سنیزیب  لانـشن  هیرـشن  زا  لقن  هب   1361  / 2  / 25 هژیو ،» ياـه  شرازگ  ، » یمالـسا يروهمج  يرازگربـخ  . 120 - 6
.دنلزوین

.رتیور يرازگربخ  زا  لقن  هب  ذخأم 91 ، . 121 - 7
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 . (1) .داد » دهاوخن  تیاضر  اه  یقارع  جورخ  زا  سپ  گنج  هب  نداد  نایاپ  هب  افرص  ناریا  رد  سک  چیه  »

: تشون زمیات  كرویوین  رد  یشرازگ  یط  زین  ییاکیرما  راگن  همانزور  رنات ، يرنه 

میمـصت زونه  یلو  هدوب ، رادروخرب  تردـق  زا  ناریا  ...دـنقفاوم  قارع  لخاد  هب  ناریا  ياوق  ذوفن  گنج و  همادا  اب  تیرثکا  ناریا  رد  »
هک دنیوگ  یم  یجراخ  ياه  تاملپید  .دوش  یم  ذاختا  میمـصت  نیا  ینیمخ ، هللا  تیآ  درم ، کی  هلیـسو  هب  اهنت  هدشن و  هتفرگ  یعطق 

صخالاب تلود و  ناوریپ  نیرت  قیدص  فرط  زا  هک  اصوصخ  تشادنپ  لهـس  دـیابن  ار  يزوریپ  ندرک  لماک  يارب  یمومع  راشف  نیا 
 . (2) .دنتسه » يورشیپ  راتساوخ  تلود  ناوج  تاماقم  زا  يرایسب  سلجم و  يوگ  نخس  .دشاب  یم  جیسب  نارادساپ و 

راوشد هدـیچیپ و  رایـسب  نالوئـسم  يارب  يریگ  میمـصت  دوب ، ناریا  یماظن  يرترب  كرد  زا  رثأتم  روشک  یمومع  راکفا  هک  یلاـح  رد 
رد یمالسا  ياروش  سلجم  تقو  سیئر  یمـشاه  ياقآ  تسا ؛ هجوت  لباق  رایـسب  نالوئـسم  زا  یخرب  عضاوم  نایم ، نیا  رد  .دوب  هدش 

: درک مالعا  سلجم 

دهاوخن رظن  فرص  دوخ  قوقح  زا  کی  چیه  زا  ناریا  .میتسه  ممصم  دوخ  قح  قاقحا  يارب  یلو  میرادن  یـضرا  یبلط  هاج  چیه  ام  »
 . (3) .تسا » مادص  طوقس  ام  قح  نیرت  گرزب  تفرگ و  میهاوخ  ار  نامقوقح  رانید  نیرخآ  ام  درک ،

: درک باطخ  مادص  نایماح  برغ و  هب  نارهت  هعمج  زامن  رد  دعب  زور  دنچ  يو 

ار ام  ياهرهش  هک  میهد  یم  تصرف  اهنآ  هب  تمارغ  تفایرد  دیما  هب  تسـشن و  میهاوخ  دوخ  ییایفارغج  زرم  رد  ام  هک  دیدقتعم  ایآ  »
 . (4) دننک »؟ ناراب  هلولگ  دوخ  كاخ ]  ] لخاد زا 

: تفگ زین  يوسوم  نیسحریم  ناریا ، تقو  ریزو  تسخن 

 . (5) .دشاب » هدش  هتفریذپ  ام  طیارش  مامت  هک  دبای  یم  نایاپ  ینامز  گنج  »

52 ص :

.1361  / 3  / 4 ندنل ، ویدار  زا  لقن  هب  ذخأم 26 ، . 122 - 1
.1361  / 2  / 12 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 123 - 2

.سرپدتیشوسآ نامه ، . 124 - 3
.سرپدتیشوسآ زا  لقن  هب  ذخأم 53 ، . 125 - 4

.یمالسا يروهمج  همانزور  هسنارف ، يرازگربخ  زا  لقن  هب  ذخأم 29 ، . 126 - 5

رهشمرخ يدازآ  سدقملا : تیب  www.Ghaemiyeh.comتایلمع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 64 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_52_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_52_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_52_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_52_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2048/AKS BARNAMEH/#content_note_52_5
http://www.ghaemiyeh.com


زواجتم و تازاجم  یلاغشا ، ياه  نیمزرس  زا  یقارع  ياهورین  طرـش  دیق و  یب  جورخ  لماش  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  طیارش 
یناسک یتح  دوب و  یتایح  ناریا  يارب  اه  تساوخ  نیا  يریگ  یپ  ندنل ، ویدار  رسفم  شرازگ  ربانب  .دوب (1)  یگنج  تمارغ  تخادرپ 

یمن هتساوخ  نیا  زا  رتمک  يزیچ  هب  زین  دندرک  یم  رکف  رت  یلمع  يا  هزادنا  ات  دندوبن و  مادص  ینوگنرـس  ات  گنج  همادا  هب  لیام  هک 
 . .دنوش (2) یضار  دنتسناوت 

دوخ و ياه  هتـساوخ  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  هک  نآ  تسخن  تشاد : تدوخ  يور  ارف  لـح  هار  هس  ناریا  تاـظحالم ، نیا  هب  هجوت  اـب 
هب ار  سب  شتآ   (3) دنتـشاد ، روضح  یلاغـشا  قطانم  رد  نانچمه  یقارع  ياهورین  هک  یلاح  رد  یللملا و  نیب  ياـهراشف  رثا  رب  اـهنت 

 . .تفریذپ (4) یم  رگید  مادقا  هنوگره  طرش  شیپ  ناونع 

نودـب همـصاخم  كرت  ، » مود لح  هار  .دوب  شیاه  هتـساوخ  يریگ  یپ  يارب  ناریا  لح  هار  اهنت  یـسایس  تارکاذـم  تروص ، نیا  رد 
رد هدرک و  يراددوخ  قارع  كاخ  لخاد  هب  دورو  زا  لاح  نیع  رد  یلو  دریذپن  ار  سب  شتآ  ناریا  هک  انعم  نیدب  دوب ؛ گنج » مامتا 

.دوب هنادنمتفارش » حلص  نیمأت  يارب  یماظن  شالت  ، » موس لح  هار  .دبای  رارقتسا  دوخ  ياهزرم 

عـضوم زا  تسناوت  یم  ینیمخ ، ماما  رظن  هب  انب  تفرگ و  رارق  یماظن  یـسایس -  رترب  تیعقوم  رد  رهـشمرخ  حـتف  اـب  ناریا  کـش ، یب 
دیدرت لباقریغ  راکـشآ و  زین  مادـص  ظفح  يارب  قارع  نادـحتم  شالت  اکیرما و  تادـیدهت  لاح ، نیا  رد  .دیوگب (5)  نخس  تردق 

: تشون نویساربیل  هک  نانچ  دوب ؛

مادـص طوقـس  زا  ات  دـنتفرگ  راک  هب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  يددـعتم  تاراکتبا  هقطنم ، ياهروشک  زا  یخرب  اپورا و  اـکیرما  »
 . (6) .دننک » يریگولج 

53 ص :

ذخأم 91. . 127 - 1

ذخأم 99. . 128 - 2
كاخ زا  ینیشن  بقع  مالعا  اب  اه  یقارع  .دوب  قارع  لاغـشا  رد  ناریا  كاخ  زا  عبرم  رتمولیک  رازه  رهشمرخ 5  حتف  زا  سپ  . 129 - 3
مادقا نیا  .دنتشاد  هگن  لاغشا  رد  دوب  يذوفن  رباعم  بوکرس و  تاعافترا  لماش  هک  ار  قطانم  یقبام  هیلخت و  ار  رتمولیک  ناریا 2500 

یلو دنک  یم  ظفح  هرکاذم  يارب  ار  یلاغـشا  قطانم  تسا ، حلـص  لابند  هب  هک  يروشک  اریز  دوب ، گنج  يارب  یگدامآ  رگنایب  قارع 
.دوب قارع  یماظن  دصاقم  رگنایب  صقان  ینیشن  بقع 

ياضعا یماـمت  ناریا ، يرترب  لوبق  مغر  یلع  : » دـیوگ یم  لـلم  ناـمزاس  رد  ناریا  تقو  هدـنیامن  یناـسارخ  ییاـجر  رتکد  . 130 - 4
یـصاصتخا هبحاصم  « ) .دریذـپب ار  سب  شتآ  ادـتبا  دـیاب  ناریا  هک  دـندرک  یم  يراشفاپ  هلئـسم  نیا  رب  لـلم  ناـمزاس  تینما  ياروش 

(. یناسارخ ییاجر  رتکد  اب  باتک  هدنسیون 
ماما ياهدومنهر  هعومجم  رون : هفیحـص  یمالـسا ، بـالقنا  یگنهرف  كرادـم  زکرم  یمالـسا ، داـشرا  گـنهرف و  ترازو  . 131 - 5

(. یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت ،  ) دلج 16 ینیمخ ،
.1361  / 3  / 7 هژیو ،» ياه  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 132 - 6
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؟ دنیزگرب تسناوت  یم  ار  یلح  هار  هچ  دوخ ، قح  رب  ياه  هتساوخ  نیمأت  يارب  عاضوا  نیا  رد  ناریا ،

یمن درک ، یم  يریگ  یپ  سب  شتآ  يرارقرب  شـشوپ  تحت  اکیرما  هک  ییاه  شالت  تیهام  هب  هجوت  اب  تسخن  لـح  هار  ناـمگ ، یب 
راهم و يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  دندوب و  نارگن  ناریا  رترب  تیعقوم  زا  اه  ییاکیرما  اریز  دشاب ، هتشاد  ناریا  يارب  يا  هجیتن  تسناوت 
اب زواجتم و  نییعت  هلمج  زا  ناریا  هب  يزایتما  هنوگ  ره  نداد  زا  اه  ییاکیرما  بیترت ، نیدب  .دندوب  هدرک  یهد  نامزاس  ناریا  فیعضت 
یم يراددوـخ  دـش ، یم  قارع  رد  یتاـبث  یب  دـیدشت  ناریا و  یماـظن  یـسایس -  رترب  تیعقوـم  تیبـثت  بجوـم  هک  تمارغ  تخادرپ 

.دوب ناریا  نایز  هب  تسخن  لح  هار  نیاربانب  دندرک ؛

، دوخ تامجاهت  فقوت  همـصاخم و  كرت  رد  ناریا  مادـقا  تروص  رد  اریز  دوب ، اـکیرما  قارع و  دوس  هب  لـمع  رد  زین  مود  لـح  هار 
زواجت دروم  ار  ناریا  ياهزرم  رگید  راب  هدرک و  اوق  دـیدجت  هقطنم ، ياهروشک  اپورا و  اکیرما ، تیامح  اـب  تفاـی  یم  تصرف  قارع 

قارع نادحتم  مامت  اکیرما و  بولطم  اعطق  مود  ای  لوا  لح  هار  باختنا  .دوب  ناریا  نایز  هب  زین  مود  لح  هار  بیترت  نیدـب  .دـهد  رارق 
طوقـس ناریا و  هلیـسو  هب  قارع  كاـخ  لـخاد  هب  نآ  ندـناشک  گـنج و  هـمادا  درک ، یم  نارگن  ار  اـهروشک  نـیا  هـچنآ  اریز  دوـب ،

هار موس ، لح  هار  زج  هب  عقاو  رد  ناریا  دـش ، هراشا  نآ  هب  هک  یتاظحالم  مامت  نتفرگ  رظن  رد  اب  بیترت ، نیدـب  .دوب  مادـص  یلامتحا 
: دندومرف لح  هار  نیا  باختنا  حیضوت  رد  ماما  .تشادن  دوخ  يور  ارف  يرگید  لح 

 . (1) .تسین » حلص  يانعم  نیا  .تسین  سب  شتآ  يانعم  نیا  ...میراد  تردق  ام  هک  يزورما  مینک ، شیاهر  زورما  ار  مرجم  رگا  ام  »

زا باـنتجا  ناریا و  عورـشم  قوقح  نیمأـت  (2) و  زواجتم » هیبنت   » فدـه اب  قارع ، كاـخ  لـخاد  هب  ناریا  دورو  اـب  گـنج  ماـجنارس ،
همادا ریت 1361  رد 23  ناضمر  تایلمع  اـب  ناریا ، ياـهزرم  هب  قارع  هراـبود ي  تـالمح  زا  يریگولج  يداـم و  یحور و  شیاـسرف 

.تفای

54 ص :

ذخأم 106. . 133 - 1
لاس 1374. ذخأم 1 ، . 134 - 2
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رهشمرخ حتف  تبسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  يا  هدیزگ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نیتسآ زا  قح  تردق  تسد  هک  حلـسم  روشحلـس  ياوق  مالـسا و  نادـنزرف  زا  هللا » دـنع  نمالا  رـصنلاام   » هکنآ هب  نیقی  اب  بناجنیا  ... 
ربا تسد  رد  ییاـه  تلآ  هک  راوخ  مدآ  ناـگرگ  گـنچ  زا  ار  ءادـفلا  همدـقمل  اـنحاورا  مظعـالا  هللا  هیقب  روشک  دـمآ و  نوریب  ناـنآ 

راختفا رپ  مچرپ  درک و  زادـنا  نینط  زیزع  رهـشمرخ  رد  ار  ربکا  هللا  يادـن  دروآ و  نوریب  دـنراوخ ، ناهج  ياکیرما  اصوصخ  ناتردـق 
یم رکشت  تفرگ  مان  رهش  نینوخ  هدش و  هدیشک  نوخ  هب  نرق  ناراک  تنایخ  دیلپ  تسد  اب  هک  مرخ  رهـش  نآ  زارف  رب  ار  هللاالا » هلاال  »

یحور یتیگ  رسارس  در  یهلا  لدع  هدننک  اپرب  تیرشب و  یجان  ریدقت  دروم  نیقی  هب  نانآ  .دنتسه  نم  لاثما  رکشت  قوف  نانآ  .منک و 
.دنرختفم یمر » هللا  نکلو  تیمر  ذا  تیمر  ام   » مرآ هب  نانآ  .دنشاب  یم  ادفلا  همدقم  بارتل 

مک و تاعیاض  یهلا و  قیفوت  اب  هک  میظع  رصن  حتف و  نیا  مالسا  نامشچ  رون  نازیزع و  امش  رب  داب  كرابم  راب  نارازه  داب و  كرابم 
راکتیانج ربا  نیا  یتیرکت ، مادص  راشف  بیرف و  اب  هک  تخبدـب  ناگدـید  بیـسآ  نیلوتقم و  هارمگ و  ریـسا  نارازه  نایاپ و  یب  مئانغ 

ناهدنامرف رب  داب  كرابم  دیدروآ و  هیده  هب  يدـبا  راختفا  زیزع  نهیم  مالـسا و  يارب  هنازارفارـس  دـنا ، هدـش  هدیـشک  یهابت  هب  رهد ،
یناشفارون روص  خفن  ات  خیرات  كرات  رب  نانآ  ياه  يزوریپ  هدنـشخرد  هراتـس  هک  دنتـسه  یناراکادف  نینچ  ناهدنامرف  هک  دنمتردق 

ار ناشروشک  نانآ و  مان  هک  یفک  رب  ناـج  روشحلـس و  نادـنزرف  نینچ  نیا  ناریا  نأـشلا  میظع  تلم  رب  داـب  كراـبم  درک و  دـهاوخ 
هنادنمزوریپ يرهاظ  نانمشد  ینطاب و  نمشد  اب  گنج  ههبج  ود  رد  هک  یناعباتم  نیا  گرزب  مالسا  رب  داب  كرابم  دندرک و  نادیواج 

...دندیرفآ يزارفارس  مالسا  يارب  دنداد و  ار  شیوخ  ناحتما  زارفارس  و 

نیحلاصلا هللادابع  یلع  مالسلا  و 

ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور 

دادرخ 1361  3

55 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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