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ینامیلس مساق  زابرس 

باتک تاصخشم 

 - 1335 مساق ، ینامیلس ، هسانشرس : 

بحاص جیسب  هاگیاپ  زا  يراک  / ینامیلس مساق  جاح  همانیگدنز  تارطاخ و  همان ، تیصو  زا  ییاه  شرب  ینامیلس : مساق  زابرس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.ناهفصا جع )  ) نامزلا

.1398 تخس ،  ماقنا  : ناهفصا رشن :  تاصخشم 

.م 14/5×21/5 س  .روصم ؛ .ص : [ 34  : ] يرهاظ تاصخشم 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 . ینامیلس مساق  جاح  همانیگدنز  تارطاخ و  همان ، تیصو  زا  ییاه  شرب  رگید :  ناونع 

.1398-1335 مساق ، ینامیلس ، عوضوم : 

دیهش تارطاخ --  ناریا --  نارادرس --  عوضوم : 

Generals -- Iran -- Diaries عوضوم : 

تارطاخ  -- 1367-1359 قارع ، ناریا و  گنج  عوضوم : 

Iran-Iraq War, 1980-1988 -- Personal narratives عوضوم : 

س774آ3 1398  /DSR1629 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0843092 ییوید :  يدنب  هدر 
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: تسا حرش  نیا  هب 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

! ناریا زیزع  تلم 

تدـهاجم اـهلاس  .دـنتفرگ  شوغآ  رد  ار  ینامیلـس  مساـق  رهطم  حور  نادیهـش ، هبیط  حاورا  بشید  .دـش  ینامـسآ  مالـسا  راـختفارپ  گرزب و  رادرس 
الاو ماقم  نیا  هب  ار  زیزع  ینامیلس  ماجنارس  ادخ ، هار  رد  تداهش  يوزرآ  اهلاس  و  ملاع ، رارشا  نیطایش و  اب  هزرابم  ياهنادیم  رد  هناعاجش  هناصلخم و 
حور هب  هادف و  انحاورا  هللااهیقب  ترضح  هاگشیپ  هب  ار  گرزب  تداهـش  نیا  .تخیر  نیمز  رب  رـشب  داحآ  نیرت  یقـش  تسد  هب  وا  كاپ  نوخ  دیناسر و 

همه ي وا  دوب ، ینیمخ  ماما  بتکم  مالسا و  ناگدش  تیبرت  زا  يا  هتـسجرب  هنومن ي  وا  .منکیم  ضرع  تیلـست  ناریا  تلم  هب  کیربت و  وا  دوخ  رهطم 
راک یهلا  هوق ي  لوح و  هب  وا  نتفر  اب.دوب  نایلاس  نیا  همه ي  رد  وا  هفقو ي  یب  شالت  شاداپ  تداهـش  .دینارذگ  ادـخ  هار  رد  داهج  هب  ار  دوخ  رمع 

دش دهاوخن  هتسب  فقوتم و  وا  هار  وا و 

هرهچ ینامیلس  دیهـش  .دندولآ  بشید  هثداح ي  يادهـش  رگید  وا و  نوخ  هب  ار  دوخ  دیلپ  تسد  هک  تسا  یناراکتیانج  راظتنا  رد  یتخـس  ماقتنا  یلو 
اب تمواقم  داهج و  طخ  دننادب  نانمشد - همه ي  زین  و   - ناتسود همه ي  .دنیوا  هاوخنوخ  تمواقم  ناگتسبلد  همه ي  تسا و  تمواقم  یللملا  نیب  ي 

یلو تسا  خلت  ام  زیزع  راکادف و  رادرـس  نادقف  .تسا  كرابم  هار  نیا  نادـهاجم  راظتنا  رد  یعطق  يزوریپ  تفای و  دـهاوخ  همادا  فعاضم  هزیگنا ي 
.درک دهاوخ  رت  خلت  ار  ناراکتیانج  نالتاق و  ماک  ییاهن  يزوریپ  هب  نتفای  تسد  هزرابم و  همادا 

يدهموبا ياقآ  بانج  مالـسا  ناهج  گرزب  دهاجم  هژیوب  وا  هارمه  يادهـش  ینامیلـس و  مساق  دبهپـس  رادرـس  ماقم  یلاع  دیهـش  مان  دای و  ناریا  تلم 
ناگتـسب رگید  زیزع و  نادنزرف  یمارگ و  رـسمه  هب  منکیم و  مالعا  روشک  رد  یمومع  يازع  زور  هس  بناجنیا  تشاد و  دهاوخ  گرزب  ار  سدـنهملا 

.میوگ یم  تیلست  کیربت و  ناشیا 

يا هنماخ  یلعدّیس 

هام 1398 يد   13
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ینامیلس مساق  دیهش  دبهپس  همانیگدنز  هب  یهاگن 

.دمآ ایند  هب  نامرک  ناتسا  ربار  ناتسرهش  رد  کلم  تانق  هداتفارود  یناتسهوک و  ياتسور  رد  لاس 1335  رد  ینامیلس  مساق  دیهش  رکشلرس 

نایاپ زا  سپ  یگلاس ، رد 12  ینامیلس ، مساق  دیهش  رادرس  یلامش ، ناسارخ  زا  انکیا  شرازگ  هب  ینامیلـس  مساق  دیهـش  دبهپـس  همانیگدنز  هب  یهاگن 
بآ نامزاس  رد  راکنامیپ  ناونع  هب  زین  دعب  يدـنچ  دـش و  نامرک  رد  ییانب  راک  هب  لوغـشم  درک و  كرت  ار  دوخ  هاگداز  ییادـتبا ، هرود  تالیـصحت 

.درک زاغآ  ار  دوخ  یبالقنا  ياه  تیلاعف  زین  اه  لاس  نامه  رد  دش و  راک  هب  لوغشم 

زا نادرگ  ود  یهدنامرف  گنج  يادتبا  رد  وا  .دمآرد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  تیوضع  هب  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  يو 
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هک داد  لیکـشت  ار  نامرک  ياهورین  زا  يدـیدج  پیت  يرقاب ، نسح  دیهـش  رادرـس  یهافـش  داهنـشیپ  اب  هکنیا  ات  تشاد  هدـهعرب  ار  ینامرک  ياـهورین 
.دش یم  ناگزمره  ناتسچولب و  ناتسیس و  نامرک ، زا  ییاهورین  لماش  هک  تفای  اقترا  هللاراث  رکشل 41  هب  لاس 61  ناتسمز  رد  دعب  یکدنا 

هچملـش کت  يالبرک 5 و  يالبرک 4 ، رجفلاو 8 ، هلمج ، زا  يداـیز  ياـه  تاـیلمع  رد  دوخ  رما  تحت  رکـشل  اـب  سدـقم ، عاـفد  نارود  لوط  رد  يو 
.تشاد رثوم  روضح 

یگرزب ياه  تایلمع  رد  ییازـسب  شقن  نآ  ياهورین  هک  دیمان  سدقم  عافد  ياه  لاس  رد  هاپـس  نکـش  طخ  ياهرکـشل  وزج  دیاب  ار  هللاراث  رکشل 41 
.دنتشاد ...و   5 يالبرک ، 8 رجفلاو لثم 

.دوب دربن  نیدایم  رد  يدیدج  نارود  زاغآ  وا  يارب  یلو  دیسر ، نایاپ  هب  لاس 67  ناتسبات  رد  گنج  ینامیلس ، مساق  نامزرمه  زا  يرایسب  يارب  رگا 

يوس زا  لاس 1376  رد  ناتـسناغفا ، ناریا و  ياهزرم  رد  ردـخم  داوم  ياهدـناب  ارـشا و  اب  هزرابم  هقباس  یقرـش و  ياـهزرم  رد  روضح  هطـساو  هب  يو 
.دش هدرپس  وا  هب  هاپس  سدق  يورین  تیلوئسم  هدناوخارف و  نارهت  هب  نامرک  زا  اوق  لک  یهدنامرف  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ترضح 

ار نآ  ینیع  دومن  هک  دوب  ینیطـسلف  زرابم  ياه  هورگ  نانبل و  هللا  بزح  تیوقت  سدق ، يورین  رب  ینامیلـس  رادرـس  یهدنامرف  ناشخرد  طاقن  هلمج  زا 
شترا هیلع  هزغ  هزور  گنج 22  رد  ینیطسلف  نازرابم  يزوریپ  یتسینویهـص و  میژر  نانبل و  هللا  بزح  هزور  گنج 33 هلمجزا  يددعتم  ياهدربن  رد 

.میدید لیئارسا  زهجم 

زور ره  هدرک و  لابند  یبوخ  هب  ار  لیئارسا  هیلع  زرابم  ياه  هورگ  هب  کمک  ینعی  یمالـسا  يروهمج  يژتارتسا  دوب  هتـسناوت  ینامیلـس  مساق  عقاو  رد 
.درادرب يرگید  ياه  ماگ  ریسم  نیا  رد 

مساق
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مه زونه  اما  دمآ  لئان  يرکـشلرس  هجرد  هب  اقترا  هجرد  کی  اب  اوق  لک  مظعم  هدنامرف  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  مکح  اب  لاس 1389  رد  ینامیلس 
.دنناوخ یم  مساق » جاح   » ار وا  همه  یمومع  راکفا  رد 

یتسیرورت ياه  کهورگ  يریگ  لکش  هب  هک  يدوعـس ، ناتـسبرع  دننام  ییاهروشک  یلام  ینابیتشپ  برغ و  دیدج  هئطوت  اب  .دوبن  ارجام  نایاپ  نیا  اما 
قارع روشک  ود  رد  تادیدهت  نیا  اب  هلباقم  مه  نآ  تفای و  هزات  یتیرومام  ینامیلس  مساق  دیماجنا ، هقطنم  رد  هرـصنلا  ههبج  شعاد و  زا  معا  يریفکت 

.دوب هیروس  و 

سدق يورین  هرواشم  تیاده و  اهنآ و  کمک  اب  داد و  لکش  ار  ینطو ) عافد  تاوق  « ) یمدرم جیـسب   » هیروس رد  و  یبعـشلا » دشح   » قارع رد  ینامیلس 
.دش عمج  ابیرقت  روشک  ود  نیا  رد  اه  تسیرورت  طاسب  لاس ، یط 6  هاپس ،

قشمد و طوقس  عنام  دنتفر ، روشک  ود  نیا  هب  قارع ، هیروس و  ياه  تلود  یمسر  تساوخرد  اب  هک  شیاهورین  وا و  هک  تفگ  روط  نیا  دیاب  عقاو  رد 
.تشاد هیروس  دربن  نادیم  هب  دورو  يارب  نیتوپ  هیسور و  ندرک  هارمه  رد  ییازسب  شقن  وکسم ، هب  رفس  اب  هک  دوب  وا  مه  دندش و  دادغب 

ینیرفآ شقن  شعاد و  تسکـش  اب  یلو  دوب  نانبل  هللا  بزح  ناریا و  طابترا  ندرک  عطق  هیروس ، طوقـس  يارب  نانمـشد  یلـصا  فادها  زا  یکی  دـیاش 
مه هب  ار  نیطـسلف  نانبل و  هیروس و  قارع ، ناریا ، هریجنز  دش و  لیکـشت  تمواقم  هقلح  مان  هب  مکحتـسم  هقلح  کی  قارع ، هیروس و  رد  سدق  يورین 

.درک لصتم 

جیـسب لیکـشت  نادـیم و  قمع  رد  ینامیلـس » مساق   » یهدـنامرف اب  یلو  تسا  لیئارـسا  اکیرمآ و  تساوخ  فالخ  عوضوم  نیا  هک  تسین  دـیدرت  ياج 
هیروس رد  یمدرم 
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.درک داجیا  ...و  نویردیح  نویبنیز ، نویمطاف ، نارادساپ ، سنج  زا  يداحتا  تشگ و  لدب  تیعقاو  هب  عوضوم  نیا  قارع  و 

سوباک  » و هنایمرواخ » درف  نیرتدـنمتردق  «، » هدـنامرف حبـش   » نوچ یباقلا  نانمـشد ، اب  هلباقم  هقطنم و  تیریدـم  رد  ینامیلـس  رادرـس  لیدـب  یب  شقن 
.تسا هتشاد  لابند  هب  وا  يارب  اه ، یلیئارسا  اه و  ییاکیرمآ  يوس  زا  ار  لیئارسا »

راقفلاوذ ناشن  هامدنفـسا 1397  رد  ات  دـش  ثعاب  هقطنم  رد  یتسینویهـص  هئطوت  نیا  تسکـش  شعاد و  اب  هزرابم  هنحـص  رد  مساق  جاح  رثوم  روضح 
.دوش ادها  ینامیلس  رادرس  هب  اوق  لک  مظعم  هدنامرف  يوس  زا  ناریا  یماظن  ناشن  نیرت  یلاع  ناونعب 

لماح يوردوخ  هب  ییاکیرمآ  ياهدرگلاب  هلمح  رد  هاـم ) يد   13  ) زورما هاگرحـس  لطاب  هیلع  قح  ياه  ههبج  ریذپان  یگتـسخ  هدنامرف  نیا  ماجنارس 
.تسویپ شدیهش  نارای  هب  دیشک و  رس  ار  تداهش  نیریش  دهش  دادغب ، هاگدورف  فارطا  رد  يو 

3868517 ربخ :  دک  نآرق  یللملا  نیب  يرازگربخ  عبنم : 

ینامیلس دبهپس  ِیگدنمزر  ياهلاس  نیلوا  زا  ییاه  سکع 

رگـشل 41 یهدنامرف  هب  دوب  نامرک  هداز  هک  وا  .دـش  نشور  ناریا  هیلع  قارع  گنج  شتآ  هک  دوب  هلاس  ینامیلس 24  مساق  جاح  دبهپس  دیهش  رادرس 
.درک یم  تیاده  ار  شیاهورین  گنج ، نارود  رد  دیسر و  هللاراث 

هداز هک  وا  .دـش  نشور  ناریا  هیلع  قارع  گـنج  شتآ  هک  دوب  هلاـس  ینامیلس 24  مساق  جاح  دبهپس  دیهـش  رادرـس  قرـشم -  تمواقم  داهج و  هورگ 
نارود رد  دیـسر و  دـش ، یم  لیکـشت  فارطا  قطانم  ناتـسچولب و  ناتـسیس و  نامرک و  ناگدـنمزر  زا  هک  هللاراث  رگـشل 41  یهدنامرف  هب  دوب  نامرک 

.درک یم  تیاده  ار  شیاهورین  هدش و  رضاح  دربن  مدقم  طوطخ  رد  هناناج  گنج ،

سدقم عافد  نارود  رد  ینامیلس  دیهش  روضح  زا  باق  دنچ  دینیب ، یم  همادا  رد  هچنآ 
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ریوصت 40

mshrgh.ir/1026044 ربخ :  عبنم 

ینامیلس مساق  جاح  دیهش  زا  رادرس  کی  بلاج  هرطاخ 

.دننک وا  يارب  هژیو  ییاعد  ات  تساوخ  مدرم  زا  ینامیلس  مساق  جاح  یجوسای  مزرمه 

دش رازگرب  جوسای  رهش  هللاراث  هینیسح  رد  ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  دبهپس  دای  هب  هک  یمـسارم  رد  رف  یباهـش  ضوع  رادرـس  زوینراکفا ، شرازگ  هب 
هرهب راوگرزب  تیصخش  نیا  دوجو  زا  یلاس  دنچ  یلیمحت  گنج  زا  دعب  داد  قیفوت  ام  هب  ادخ  تفگ : تسناد و  میظع  یتبیصم  ار  رادرـس  نیا  تداهش 

.تشاد ياج  درمریپ  نزریپ و  ات  کچوک  زا  همه  لد  رد  ینامیلس  دیهش  .میدرب 
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عافد گنج  رد  ار  دوخ  رمع  لاـس  دوب 40  همه  يارب  تینما  لابند  هب  ماقم  الاو  دیهـش  نیا  درک : ناونع  ینامیلـس  مساق  دیهـش  مزرمه  یـسایس - رابخا 
.دش مارآان  هقطنم  عاضوا  هک  هتشذگن  سدق  هاپس  رد  ناشیا  یهدنامرف  زا  یلاس  دنچ  دوب و  روشک  قرش  رد  رارشا  اب  هزرابم  سدقم ،

دبهپس درک : نایب  يو 
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رد مدرم  دش  ثعاب  ناشیا  ربکا  داهج  هکلب  دـشن  تلم  زیزع  سدـقم ؛ عافد  هلاس  تشه  گنج  شعاد و  اب  هزرابم  سدـق و  هدـنامرف  ناونع  هب  ینامیلس 
رگا دشاب و  هدرکن  يراج  یکشا  رادرس  نیا  قارف  رد  هک  تسین  یسک  دننز و  هنیس  رـس و  رب  وا  تداهـش  زور  رد  ینابایب  رهـش و  هناخ و  یهوک و  ره 

.تسا هدربن  مالسا  زا  ییوب  درکن  يراج  یکشا  یسک 

ياهورین همه  داتفا  یم  اه  نابز  رس  رب  مساق  جاح  مان  یتقو  تفگ : تشادن ، حانج  بزح و  هب  يراک  ینامیلـس  رادرـس  هکنیا  نایب  اب  رف  یباهـش  رادرس 
.دنتفرگ یم  يا  هزات  ناج  تمواقم  ههبج 

مه یبسانم  یلام  عضو  هک  یلاح  رد  دـنتفرگن  تیرومام  قح  هاگ  چـیه  هلاـس  تشه  گـنج  تدـم و  نیا  رد  ینامیلـس  رادرـس  درک : ناـیب  رف  یباـهش 
.تشادن

صلخم زا  یکی  دوب و  یسراف  نابز  هب  طلـسم  مالـسا  عاجـش  دیـشر و  دنزرف  سدنهم  دیهـش  تفگ : سدنهملا  يدهموبا  تیـصخش  صوصخ  رد  يو 
.دربب نیب  زا  ار  وا  ات  دندوب  مالسا  زابرس  نیا  لابند  هب  ینالوط  نایلاس  اه  ییاکیرمآ  .دوب  بالقنا  ياه  هرهچ  نیرت 

حالـصا هب  نایاقآ  یـضعب  هک  مفـساتم  راب  نارازه  تفرگ و  تردـق  مساـق  جاـح  يراـی  هب  تمواـقم  ههبج  درک : ناـیب  ینامیلـس  مساـق  دیهـش  مزرمه 
رابریز زور  بش و  میور  یم  ام  دـنوش  یمن  رادـیب  ارچ  هداد  داب  هب  ار  ام  زیچ  همه  بالقنا  رمع  زا  لاـس  اکیرمآ 40  دننیب  یمن  لد  روک  اما  رکفنـشور 

.دیریگب كردم  دیناوخب و  سرد  دیشاب  تحار  امش  هک  نمشد  اه  هلولگ 

.تسا هدمآ  تسد  هب  ینامیلس  مساق  نوچ  ینادهش  نوخ  اب  هک  یتینما  دیشاب  تینما  نیا  راذگرکش  تفگ : مدرم  هب  باطخ  يو 

کی تفگ : تخادرپ و  راوگرزب  دیهش  نیا  زا  يا  هرطاخ  نایب  هب  رف  یباهش 
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.درک یم  هیرگ  دیهش و  کی  لاثمت  يور  رب  دوب  هتشاذگ  تروص  ناشیا  متفر  هک  یتقو  مسرب  راوگرزب  نیا  تمدخ  هک  سدق  هاپس  متفر  شیپ  هام 

مساق جاح  هار  .دوب  هدش  ملظ  شقح  رد  دوب  تداهـش  زا  ریغ  هب  يزیچ  ناشیا  گرم  رگا  اما  تفر  یم  دیاب  زور  کی  ینامیلـس  درک : ناونع  رف  یباهش 
.دیتسه هیملع و .....  هزوح  هاگشناد و  رد  هک  دنتسه  ییامش  مساق  جاح  نوخ  ياه  شیور  دراد  همادا 

جاح هب  تداهش  اب  دوز  يدوز  هب  نم  ات  دینک  اعد  مسق  مساق  جاح  نوخ  هب  ار  امش  درک : ناشنرطاخ  مدرم  هب  باطخ  نایاپ  رد  ینامیلس  دیهـش  مزرمه 
.مدنویپب مساق 

ناگزمره ناگدنمزر  لد  رد  هرطاخ  زا  ییایرد  مساق ، جاح 

هراشا

زا ییایرد  سدـقم ، عافد  هللاراث  رکشل 41  عاجش  هدنامرف  رادتقا و  تبالـص و  درم  ینامیلـس " مساق  جاح  دیهـش  دبهپـس  رادرـس  - " انریا سابعردنب -
.تسا هتشاذگ  ياج  هب  ناگزمره  ناتسا  ناگدنمزر  ادهش و  لد  رد  ار  هرطاخ 

يردارب ساسحا  تمیمص و  نیا  تسا و  هدوب  ناگزمره  ناتسا  ناگدنمزر  ادهش و  يارب  يراختفارپ  نارود  هللاراث  رکشل 41  رد  مساق  جاح  یهدنامرف 
.دنز یم  جوم  ناتسا  نیا  ناگدنمزر  زا  يرایسب  مالک  رد 

ههبج رادملع  تمواقم و  روحم  هدنامرف  ناریا ، رتشا  کلام  تداهـش  ربخ  ندینـش  اب  رادیب ، وا  دندوب و  باوخ  همه  یتقو  هام 98  يد  هعمج 13  عولط 
یمدرم و رادرـس  یگنادرم  زا  ناشیاه  لد  هک  اه  نآ  دنتـسیرگ ، شیارب  مالـسا  ناـهج  نافعـضتسم  ناناملـسم و  دـش و  كاـندرد  ناریا  کـی  مالـسا 

.دوب هدش  حتف  تبالصاب 
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هکارچ دنراد ؛ اه  هرطاخ  وا  زا  سدقم  عافد  ياه  لاس  هک  ییاهنآ  دندش ، رتزیگنا  مغ  سدقم  عافد  ياه  ههبج  نارود  رد  وا  نازابرس  ناگدنمزر و  اما 
اب هزرابم  ياه  نادیم  رد  شنادهاجم  نازابرس و  رانک  رد  ار  شرمع  هظحل  هظحل  هک  دوب  يا  هدنز  دیهش 
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.دنا هدید  ریذپان  یگتسخ  تیونعمرپ و  يدرم  ار  دوخ  هدنامرف  همه  زا  رتشیب  شنازابرس  هزرابم  نیا  رد  تشذگ و  ملاع  رارشا  نیطایش و 

وا و زا  دنتـشادرب و  ملق  ناشدیهـش  هدنامرف  دای  هب  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  سدـقم  عافد  ناگدـنمزر  اه ، لد  رادرـس  تداهـش  ربخ  ندینـش  ضحم  هب 
.دنتشون شیاه  تداشر  تارطاخ و 

درک یلمع  ار  يولع  رادتقا  تفاطل و  اه ، لد  مساق  جاح 

هک ینامز  هنامحر  یب  هچ  اما  تشاذـگن  مهرب  مشچ  يا  هظحل  ام  شمارآ  باوخ و  يارب  هک  دنتـشون  يدرم  زا  رت  صاخ  اما  اه  یناـگزمره  نازاـبناج 
.دنتفرگ ام  زا  ار  وا  ایقشا  میدوب  مارآ  باوخ  رد  هتشاذگ و  مه  يور  مشچ  ام  همه 

یخرف لیعامسا  کیجات و  نیسح   " نادیهـش زا  يریوصت  نتـشاذگ  اب  ناگزمره " سدقم  عافد  نارود  ناصاوغ  نازابناج و  زا  داژن  شیورد  اضریلع  "

رکـشل رد  اه  لد  مساق  جاح  نامه  ار  وت  نم  : " تشون مارگاتـسنیا  ياضف  رد  ینامیلـس  رادرـس  دیهـش  رانک  رد  سدـقم  عاـفد  نارود  دیهـش  ود  داژن "
راگدنام تقشع  مالسا ، ناهج  يارب  یگرزب  تمعن  تیرـشب ، يارب  یـسدق  قشع  زا  يدامن  يدوب و  نیمز  رد  توکلم  زا  يا  هعطق  وت  مناد ، یم  هللاراث 

...تقلخ ياه  ییابیز  رادرس 

دامن دوب ، هللا  یلا  عاطقنا  لامک  زراـب  قادـصم  یهلا  باـن  قشع  رادرـس ، درک : تیاور  نینچ  نیا  شا  هدـنامرف  هب  ار  دوخ  تادارا  يرگید  نتم  رد  يو 
ناگتشرف هطبغ  هیام  وا  درک ، یلمع  ار  يولع  رادتقا  تفاطل و  اه ، لد  مساق  جاح  دوب ، تیالو  یسدق  تریـصب  يامن  مامت  هنیآ  وا  هللا ، یف  یناف  فافش 

قیفر كرابم  تتداهش  مزیزع  هدنامرف  كرابم  تتداهـش  ...دوب  یهلا  ترطف  نشور  وترپ  وا  درک ، يدربراک  ار  تیالو  موهفم  يرادمتیالو و  هک  تسا 
هدنامرف كرابم  تتداهش  ...مدیهش 

دوب ما  هدنامرف  رادرس  هک  متشاد  قیفوت 
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رادرس هک  متشاد  قیفوت  نم  تشون : زین  ناگزمره " ناتسا  سدقم  عافد  نارود  ییایمیش  نازابناج  زا  نادواج ، یلعمالغ  رتکد  "
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اه و ییاکیرمآ  راظتنا  رد  ینیگنـس  رایـسب  ماقتنا  تسا ، لمحت  لباقریغ  ناهاوخ  يدازآ  نایناریا و  همه  يارب  ناـشیا  تداهـش  مغ  دـندوب ، ما  هدـنامرف 
.دش دهاوخ  ضوع  خیرات  دنک ، هدارا  بالقنا  ربهر  رگا  کش  نودب  .تساهنآ  لامع 

هدش مساق  جاح  ینامیلس ، مساق  دیهش  ارچ  مدیمهف 

موس : " دز ملق  نینچ  نیا  دوخ  هحفـص  رد  هزرابم  ياه  نادیم  ریذپان  یگتـسخ  دیهـش  نیا  فصو  رد  مه  یناگزمره " زاسدنتـسم  يزابهـش ، دومحم  "

زور نآ  مدید  یم  کیدزن  زا  ار  ینامیلس  مساق  جاح  راب  نیلوا  يارب  سابعردنب  ینیوآ  دیهش  يارسگنهرف  رهشمرخ  يزاسدازآ  زورلاس  دادرخ 1387 
نآ یلو  مدوب  هدینش  نادرگرد 422  شیاهورین  نامزرمه و  زا  ینامیلـس  مساق  جاح  یـشنم  گرزب  هب  عجار  منک  طبـض  ار  ریواصت  نیا  هک  مدوب  هتفر 

یمشق هدنمزر  ینیف  سابع  یتقو  هدش ، مساق  جاح  ینامیلس ، مساق  جاح  ارچ  هک  مدیمهف  شیناگزمره  نامزمه  اب  رادرس  هناتسود  طابترا  ندید  اب  زور 
هدرک لغب  ار  رگیدـمه  هنامیمـص  يدـمحا  هاشوک  زا  يا  هدـنمزر  اب  یتقو  دیـسوب  یم  ار  بسن  یلع  قحـسا  یناشیپ  یتقو  دوب ، هتفرگ  شوغآ  يوت  ار 
راتفر رد  يردارب  ساسحا  تمیمـص و  تسین ، زابرـس  هدنامرف و  هطبار  شیاهورین  اب  مساق  جاح  هطبار  هک  دیمهف  دش  یم  دـندرک ، یم  هیرگ  دـندوب و 

.دز یم  جوم  یناگزمره  ناگدنمزر  مساق و  جاح 

هرگنک 1500 تبـسانم  هب  یبجاح  دیهـش  پیلک  يوت  هک  دوب  شیپ  هتفه  هک ؛ دوب  هدرک  هفاضا  ینامیلـس  دیهـش  هب  باطخ  مه  ار  بلطم  نیا  يزاـبهش 
، دوب کچوک  وت  يارب  نیمز  هللاراثرکشل  هدنامرف  سدق  هاپس  هدنامرف  ینامیلس  رادرـس  یتفگ ، یبجاح  دیهـش  ياه  تداشر  زا  ناگزمره  ناتـسا  دیهش 

.يدرک وحم  نیمز  يور  زا  ار  شعاد  گنن  هکل  هک  سب  نیمه  تشزرارپ  یگدنز  زا  هدنامرف  دوردب  كرابم ، تندش  ینامسآ 

دیباوخ شلاب  کی  اب  اهنت  نیمز و  يور  طقف  مساق  جاح 

يدایز تارطاخ  یناگزمره  سدقم  عافد  نارود  ناگدنمزر  ینامیلس ،" مساق  جاح  دبهپس  دیهش  ياه "  یبوخ  نایب  رد 
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دیهش ردارب  سدقم و  عافد  نارود  ناگدنمزر  زا  دنمشناد  یلع  رادرـس  اه  نآ  زا  یکی  تشون ، دوش  یم  هرطاخ  دلج  اهدص  اه  نآ  مادکره  هک  دنراد 
.تسا دنمشناد " نسح  "

انریا راـگنربخ  اـب  وـگ  تفگ و  رد  سابعردـنب  نادیهـش  رازلگ  رد  ینامیلـس  مساـق  دیهـشرادرس  دوبداـی  مسارم  هیـشاح  رد  هـعمج  هاـگماش  دنمـشناد 
يارب هللاراث   41 رکـشل نالووسم  ناهدنامرف و  هارمه  هب  مساق  جاح  هک  دوب  ای 63  ياه 62  لاس  دودـح  رد  سدـقم و  عافد  نارود  لیاوا  تشادراهظا :

.دندوب هدمآ  سابعردنب  هب  یتیرومام  ماجنا 

هللاراث رکشل 41  هب  سابعردنب  رهـش  ناگزمره و  ياهورین  مازعا  یگنوگچ  هوحن  دروم  رد  مزال  یگنهامه  ناش و  تاسلج  مامتا  زا  دعب  داد : همادا  يو 
اب هک  نامزرمه  ناتـسود و  زا  رگید  زا  نت  دـنچ  دنتـشاد  روضح  ناتـسا  رد  يو  هک  ییاه  بش  زا  یکی  رد  ههبج  هب  مازعا  بلطواد  ياهورین  ناونع  هب 
نآ دش و  ام  هداوناخ  بیـصن  قیفوت  نیا  هک  میـشاب  اهنآ  نابزیم  ام  دـنیایب و  ام  لزنم  هب  ار  بش  تحارتسا  يارب  هک  میدرک  رارـصا  میدوب  هارمه  ناشیا 

.دندرک يرپس  دوب  هاپس  ینامزاس  لزانم  هعومجم  رد  سابعردنب و  رهش  رد  هک  ام  لزنم  رد  ار  بش 

قبط دوبن و  ناشیا  اب  تبحـص  يارب  یتصرف  دـندوب  هتـسخ  مساق  جاـح  دوب و  تقورید  نوچ  بش  نآ  تشاد : ناـیب  سدـقم  عاـفد  نارود  هدـنمزر  نیا 
ینعی هیچ ؟ اهنیا  دنتفگ  یگداس  لامک  رد  مساق  جاح  میدروآ  باوخ  يارب  وتپو  کشت  لیاسو  رصتخم  ییاریذپ  زا  دعب  يزاون  نامهم  مسر  لومعم و 

.میباوخ یم  شلاب  کی  اب  اهنت  نیمز و  يور  طقف  ام  دینک ، عمج  ار  اه  نیا  همه  هن  میباوخب ؟ مرن  مرگ و  کشت  وتپ و  يور  ام 

مساق دیهش  زا  هرطاخ  نیا  دوزفا : دنمشناد 
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تخـس ياهاج  رد  ار  زور  بش و  هزرابم  ياه  نادیم  اه و  ههبج  رد  ام  ناگدـنمزر  هک  دـش  راگدـنام  یـسرد  ما  هداوناخ  نم و  يارب  هشیمه  ینامیلس 
.دنباوخب مرن  مرگ و  ياج  رد  ام  مدرم  ات  دننک  یم  يرپس 

ادخ : " تفگ ابیز  هچ  هک  تسا  رتشا  کلام  تداهش  مغ  رد  (ع ) نینموملاریما هیثرم  نیا  قادصم  ینامیلس  رادرـس  يابیز  تلـصخ  یگژیو و  نیا  يرآ 
کلف هب  رـس  خـماش و  رایـسب  دوب ، هوک  زا  رگا  تسا و  تخـس  رایـسب  نم  يارب  تیدـبا  راید  رفاسم  نیا  قارف  یکلاـم !؟ هچ  ار و  کـلام  دـنک  تمحر 

نوزحم ار  ینهج  کـلام  يا  وت  گرم  درک  عطق  ار  مدوجو  يا  هراـپ  وا  يدـبا  قارف  دوب ، تخـسرایسب  دوـب ، يا  هرخـص  زا  کـلام  رگا  دوـب ، هدیـشک 
.درک لاحشوخ  ار  ینانمشد ) یناهجو (

ناگزمره نادرگ 422  هب  ینامیلس  رادرس  هیده  (ع ) اضر ماما  ترایز 

ناصاوغ هژیو  دنوش » یمن  بآ  گنتلد  اه  یهام   » هرطاخ بش  نییآ  رد  لاسما  هامرذآ  ناگزمره  (ع ) داجس ماما  هاپس  قباس  هدنامرف  یبارت  اضر  رادرس 
.تفگ یناگزمره  ناگدنمزر  هب  تبسن  مساق  جاح  دامتعا  تبالص و  زا  زین  دوخ  ییوگ  هرطاخ  رد  جنپ  يالبرک  تایلمع 

رد کی  يالبرک  تایلمع  زا  دـعب  درک " : حیرـشت  ار  صاوغ  نادرگ  هب  یکاـخ  نادرگ  لیدـبت  یگنوگچ  ییوگ  هرطاـخ  لـفحم  نیا  رد  یبارت  رادرس 
یبن نایاقآ  نم و  .هسلج  دـیایب  تفگ  هللاراث  رکشل 41  هدنامرف  ینامیلـس  مساق  جاح  دنتفگ  میدمآ ، زاوها  هب  دش ، دازآ  نارهم  رهـش  هک  هامریت 1365 

تشاد صاوغ  نادرگ  کی  طقف  نامز  نآ  رد   ) هدنیآ رد  ییاه  تیرومام  يارب  تفگ  ینامیلس  رادرس  میدرک ،  تکرش  تسـشن  رد  تسرپالم  هداز و 
زا رتهب  سکچیه  میراد  صاوغ  ياه  نادرگ  شیازفا  تیوقت و  هب  زاین  دش ) دیهش  تشه  رجفلاو  رد  هک  ینیما  دمحا  دیهش  یهدنامرف  هب  نادرگ 410 

دیورب و تسین و  ناگزمره  ياه  هدنمزر 
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.دینک هدامآ  ناتیاهورین  نیب  زا  یصاوغ  ياه  نادرگ  يزادنا  هار  تامدقم 

زا و  (ع ) اضر ماما  ترایز  میتفر  نادرگ  رداک  قافتا  هب  داتـسرف  (ع ) اضر ماما  ترایز  يارب  دهـشم  هب  یقیوشت  رفـس  کی  يارب  ار  اـم  ینامیلـس  رادرس 
؛ میدرک زاغآ  سابعردنب  لحاس  رد  ار  یصاوغ  یشزومآ  راک  شترا  هاپس و  ییایرد  يورین  مکی  هقطنم  هب  هعجارم  اب  میتشگرب و  سابعردنب  هب  دهـشم 

هداز یبن  روصنم  ياقآ  ام  نادرگ  هدـنامرف  هلمج  زا  ناگزمره  ياه  هدـنمزر  هب  صـصخت  هبرجت و  نآ  اـب  هللاراثرکـشل  هدـنامرف  ینامیلـس  مساـق  جاـح 
". دش لیدبت  صاوغ  هژیو  نادرگ  هب  یکاخ  نادرگ 422  بیترت  نیا  هب  درک و  دامتعا 

نادرگ زا  یکی  اذل  دش ، ماجنا  دعب  هام  هس  تایلمع  نیلوا  دش  صاوغ  نادرگ  هب  لیدـبت  هداز  یبن  ياقآ  یکاخ 422  نادرگ  هک  ینامز  داد : همادا  يو 
.دوب ناگزمره  ناتسا  نادرگ 422  نیمه  دیشخرد ، شوخ  رایسب  هللاراثرکشل  رد  هک  ییاه 

ياه نارود  ریذپان  یگتسخ  دهاجم  نارمچ " یفطصم   " دیهـش دننام  تسرد  دوبن ، مساق  جاح  هدنزارب  نآ  زج  هک  تسا  يا  هماج  تداهـش  یتسار  هب 
.دیود یم  تداهش  یپ  رد  دوخ  وا  درک ، یم  رارف  وا  زا  گرم  یتقو  سدقم  عافد  ياه  ههبج  رد  هچ  نانبل و  رد  هچ  تخس 

رد هک  تسا  ییاه  همزمز  نیا  سدق ، هاپـس  رد  شنازابرـس  سدـقم و  عافد  نارود  رد  ناگدـنمزر  تارطاخ  رب  هوالع  مساق  جاح  فرح  نیا  يایوگ  و 
رانک رد  هک  ییاهزامن  نآ  هب  ایادخ  میهد ، یم  تمسق  اهاپ  در  نآ  هب  ایادخ  میهد ، یم  تمسق  اه  بلق  شپت  نآ  هب  ایادخ  : " تسا هدورس  دنورا  رانک 

دنورا زا  هک  ياه  هزانج  نآ  هب  ایادخ  دندش ، دیهش  اهرهن  نیا  رانک  اهرگنس و  نیا  يوت  هک  یقـشاع  ياه  ناوج  نآ  هب  ایادخ  دش ، هدناوخ  اهرهن  نیا 
ام بلق  بارطضا  هب  ایادخ  دنتشگنرب ،
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یم تمـسق  دندرک  تکرح  نآ  رد  اه  هچب  هک  یبآ  نیا  هب  ایادخ  نک  تداهـش  هب  متخ  ار  ام  ترخآ  ایادخ  میهد ، یم  تمـسق  اهنآ  بلق  قایتشا  هب  و 
". هاوخن ام  يرب  تاهش  زج  میهد 

شرـسمه لوق  هب  تسا ، تخـس  ناریا  مدرم  يارب  شنتفر  تداهـش و  رواب  هک  مالـسا ،" ناهج  تینما  درم  اـیند  ناعفـضتسم  تینما  درم  مساـق  جاـح  "

.تفرگ شوغآ  رد  ار  وا  تداهش  رخآ  ات  تشگ  تداهش  لابند  هب  اه  نایایب  اه و  هوک  رد  ردقنآ 

ياهلد رادرـس  دوخ  زوریپ  هشیمه  هدنامرف  اب  هارمه  دشاب  ینامیلـس  مساق  جاح  زابرـس  درک  یم  راختفا  هک  سدنهم " يدهموبا   " هارمه هب  مساق  جاح  "

تـسا هدرک  صخـشم  ار  ام  فیلکت  هک  یماما  دـش ؛ ادهـشلادیس  نامهیم  تسا ، (ع ) نیـسح ماما  یترایز  بش  هب  قلعتم  هک  یبش  رد  ناهج  نافـضتسم 
زور ود  طقف  تفرگ ؛ تاداس  همع  (ع ) بنیز ترضح  زا  ار  شتداهش  هیده  دوز  یلیخ  مساق  جاح  .دیـشک  شوغآ  رد  ار  شنامزرمه  وا و  رهطم  حور 

.شدالیم زا  دعب 

اما دنکب  تساوخ  هچره  نمشد  مینامب و  باوخ  دنکن  هک  مدرک  رکف  نیا  هب  دعب  میدوب و  باوخ  ام  یتقو  متفگ  دندرک ؟ دیهش  یک  ار  رادرـس  دنتفگ 
نادیهـش بتکم  نوچ  دراد  همادا  ینامیلـس  دیهـش  هار  تسالبرک و  نادیهـش  نوخ  دادـتما  ام  نادیهـش  نوخ  دـنتفگ "  نام  لحار  ماـما  هک  ناـنچ  مه 

.تسا یندشن  شومارف 

، دنک یم  هشیر  دشوج ، یم  دیهـش  نوخ  درک  شوماخ  دابهپ  تکار و  هراپمخ و  اب  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  یهاوختلادع  يزیتس ، ملظ  ییوج ، تقیقح 
.دوش یم  دنمونت  یتخرد  دنز و  یم  هناوج 

یب وت  دز  ناملد  هب  ترـسح  شتآ  تا  ییادج  غاد  اه ، لد  حتاف  رادرـس  مییوگب  هک  سب  نیمه  سدـقم  عافد  نارود  هللاراث  رکشل 41  هدنامرف  مغ  رد 
رب باوخ  ات  يدیشک  اه  یباوخ 
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ملع رادرـس  تفگ ، لد  زوس  اب  ترـسمه  هچ  چانچ  دوشن و  زاب  راختفارپ  نیمزرـس  نیا  هب  نانمـشد  ياپ  ات  يدیگنج  اه  لاس  دوشن و  مارح  ناریا  مدرم 
...دنام یمن  نیمز  رب  تا 

، ناگزمره ياه  ناتسا  زا  لکشتم  هللاراث  رکشل 41  هدنامرف  سدقم  عافد  نارود  رد  هک  سدق  هاپس  هدنامرف  ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  دبهپس  رادرس  "

هتسناد هدنزرا  رایسب  ار  سدقم  عافد  نارود  رد  ناتـسا  نیا  هاگیاج  ناگزمره  ناتـسا  رد  يا  هراودای  رد  شیپ  ههد  ود  ناتـسچولب  ناتـسیس و  نامرک و 
". تسا

، دراد يا  هنامولظم  اما  هدنزرا  رایسب  شقن  سدقم  عافد  رد  ناگزمره  ناتـسا  سابعردنب و  :» تسا هدمآ  ینامیلـس  رادرـس  ياه  تحبـص  زا  یـشخب  رد 
تیمولظم لثم  دندیسر ، تداهش  هب  سدقم  عافد  هنحص  رد  رفن  ناگزمره 1200 ناتسا  رد  هک  دناد  یمن  یلیخ  یـسک  دیاش  هک  تباب  نیا  زا  هنامولظم 
ناگزمره گنج ، ياهاج  همه  رد  ترارح ، شتآ و  زا  يا  هروک  نمـشد  لباقم  رد  اما  تیونعمرپ ، مولظم ، تکاس ، ناـگزمره  ناتـسا  ياـه  هچب  دوخ 

ناگدـنمزر نویدـم  تشه  رجفلاو  تایلمع  ياه  يزوریپ  زا  یمیظع  شخب  دوب ، ناگزمره  مهم  تاـیلمع  شـش  اـی  جـنپ  هکرحم  روتوم  اـی  یناـب  .دوب 
.تسا ناگزمره 

روضح گنج  رد  هک  ییاه  تایلمع  هکنیا  زا  ریغ  تفرگ  لکـش  روه  رد  هک  ییاـه  تاـیلمع  جـنپ و  يـالبرک  راـهچ ، يـالبرک  ردـب ، ربیخ ، تاـیلمع 
رکذ هک  ییاه  تایلمع  نیا  رد  ییایرد  دـحاو  نیا  رد  .گنجرخآ  ات  تسه  منهذ  رد  ییاـه  هرهچ  اـقیقد  سدـقلا  قیرط  تاـیلمع  زا  دنتـشاد ، تکرش 

تاعالطا دحاو  رد  دندوب ، ناگزمره  ياه  هچب  نیرتهب  بیرخت  دـحاو  رد  .هللاراث  رکـشل  رد  لقادـح  دـندوب  ناگزمره  ياه  هچب  یلـصا  روحم  مدرک ،
نادور رد  ییاتسور  هب  قلعتم  يریقف  هداوناخ  زا  یناوج  دوب ، ریظن  یب  یبجاح  یلع  جاح  دیهش  هللاراث  رکـشل  داتـس  رد  .دندوب  اه  نیرتهب  وزج  تایلمع 

یناگدنمزر لفحم  عمش  دوب  هدش  هک 
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«. تشاد يا  هدنزرا  رایسب  شقن  گنج  رد  ناگزمره  اذل  دندیزرو ، یم  قشع  شهب  دنتشاد  تسود  ار  وا  همه  ، دندوب مهاب  ناتسا  راهچ  هس  نیا  زا  هک 

.دوشگ ناهج  هب  مشچ  نامرک  ناتسا  رد  کلم  تانق  هداتفارود  یناتسهوک و  ياتسور  رد  دنفسا 1335  ینامیلس 20  مساق 

.دش نامرک  رد  نامتخاس  راک  هب  لوغشم  درک و  كرت  ار  دوخ  هاگداز  ییادتبا ، هرود  تالیصحت  نایاپ  زا  سپ  یگلاس ، رد 12  يو 

هک داد  لیکشت  اه  یجیسب  زا  يرگشل  سپس  دش و  شا  یتیالو  مه  ياه  یجیسب  هدنامرف  دعب ، یمک  دش و  ههبج  یهار  يو  یلیمحت ، گنج  عورـش  اب 
.تفای ترهش  هللاراث  رکشل 41  هب 

هچملـش کت  يالبرک 5 و  يالبرک 4 ، رجفلاو 8 ، هلمج ، زا  يداـیز  ياـه  تاـیلمع  رد  دوخ  رما  تحت  رگـشل  اـب  سدـقم ، عاـفد  نارود  لوط  رد  يو 
.تشاد رثوم  روضح 

هلولگ راجفنا  رثا  رب  درگنـسوس  برغ  رد  سدـقلا  قیرط  تاـیلمع  ماـنب  هاپـس  شترا و  كرتشم  تاـیلمع  رد  رذآ 1360  رد  راب  نیلوا  ینامیلـس  مساـق 
.دش مودصم  تدش  هب  مکش  تسار و  تسد  زا  هراپمخ 

روشک یقرـش  ياهزرم  زا  هک  دـش  يرارـشا  اب  گنج  ریگرد  تشگزاب و  نامرک  هب  ینامیلـس  رادرـس  یهدـنامرف  هب  هللاراـث  رگـشل 41  گنج ، نایاپاب 
.دندش یم  تیاده 

یکیدزن رد  ردخم  داوم  قاچاق  ياهدناب  اب  دش ، بوصنم  سدق  هاپـس  یهدـنامرف  تمـس  هب  هک  ینامز  ات  سدـقم  عافد  نارود  زا  سپ  ینامیلـس  مساق 
.دیگنج ناتسناغفا  ناریا و  ياهزرم 

.دش هدرپس  وا  هب  سدق  هاپس  تیلووسم  هدناوخارف و  نارهت  هب  اوق ، لک  یهدنامرف  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  يوس  زا  لاس 1376 ، رد  يو 

وا زا  ینامیلس  مساق  درکلمع  زا  ریدقت  رد  درک ، اطعا  ینامیلس  هب  ار  يرگشلرس  �هجرد  هام 1389  نمهب  هک  بالقنا  مظعم  ربهر 
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.دندرب مان  هدنز » دیهش   » ناونع هب 

راقفلاوذ ناشن  تفاـیرد  هب  يا  هنماـخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  اوق  لـک  مظعم  هدـنامرف  يوس  زا  هام 1397  دنفـسا  رد  ینامیلـس  مساق  جاح  رادرس 
.دش رختفم 

.دش اطعا  ینامیلس  رگشلرس  هب  يربهر  طسوت  راب  نیتسخن  يارب  بالقنا  زا  سپ  هک  تسا  ناریا  یماظن  ناشن  نیرتراختفا  رپ  راقفلاوذ  ناشن 

يدهموبا  » یمالـسا و بالقنا  نارادساپ  هاپـس  سدق  يورین  هدـنامرف  ینامیلـس ،» مساق   » جاحدبهپـس رکـشلرس  رادرـس  هاـم 98  يد  هعمج 13  دادـماب 
.دیسر تداهش  هب  دادغب  هاگدورف  یکیدزن  رد  اکیرمآ  روتسد  هب  یبعشلادشحلا  نواعم  سدنهملا ،»

یی هزمح  سیگنرف 

؟ دندرک یم  هچ  مساق » جاح   » یتمالس يارب  شا  هداوناخ  ییاضر و  نسحم 

ریوصت

روضح ات  يزرم  نورب  ياه  تایلمع  ات  نامرک  هقطنم  رد  رارـشا  اب  هلباقم  زا  يداهج  هیحور  نامه  اب  هک  دوب  نیا  ینامیلـس  مساق  جاح  ياه  یگژیو  زا 
.دنتشاد روضح  یبلط  تداهش  نامه  اب  مالسا  ناهج  زا  عافد  ياه  هنحص  رد 

: تفگ ینامیلس  مساق  جاح  شا  هنیرید  مزرمه  تداهش  هرابرد  ییاضر  نسحم  رادرس  قرشم ، شرازگ  هب 

اب هدش  بکترم  هک  یتیانج  دنادب  راکیرمآ  اما  درب  یم  رـس  هب  شمارآ  رد  شدیهـش  ناتـسود  رانک  رد  دش و  لئان و  تداهـش  میظع  ضوف  هب  ام  مساق 
.دش دهاوخ  هجاوم  مالسا  ناهج  نیزرابم  یمالسا و  يروهمج  يوس  زا  یتخس  ماقتنا 

وا بتکم  زا  یگرزب  ناگدازآ  دریگب ، ماقتنا  دـهاوخن  ناریا  رگا  یتح  .دـش  دـهاوخن  شوماخ  يدوز  نیا  هب  هک  دز  شتآ  یتوراب  هکـشب  رد  راکیرمآ 
.درک دنهاوخ  مارح  لیئارسا  اکیرمآ و  رب  ار  باوخ  هک  دنا  هدش  تیبرت 

.دنریگب ماقتنا  هک  دنرظتنم  رگید  ياهاج  ناتسناعفا و  نانبل و  هیروس و  نمی و  زا  ینامیلس  نادرگاش  زورما 

دندرک راحتنا  هک  دندوب  یتسب  نب  رد  ای  .دندز  یگرزب  هابتشا  هب  تسد  نوگاتنپ  پمارت و 
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.دننیب یم  ار  شا  هجیتن  هک  دیشک  دهاوخن  لوط  یلیخ  هک  دندروآ  يور  یطلغ  هشقن  هب  ای  و 

.دوب دهاوخن  هتسب  تسد  تامادقا  نیا  ربارب  رد  تقو  چیه  ناریا  تلم  هک  هدرک  تباث  خیرات 

: تفگ سدقم  عافد  نارود  رد  ینامیلس  مساق  جاح  زا  شتارطاخ  هب  هراشا  اب  ییاضر  نسحم 

ياقآ .میتشاد  دـیدج  ياه  پیت  هب  زاین  .میدـش  یم  هدامآ  میتشاد  هک  شیپ ) لاس   39 دوب ( لاس 59  هامید  رد  یمایا  نینچ  رد  نیبملا و  حـتف  تاـیلمع 
تاعافترا يارب  رگید  پیت  کـی  .میدرک  تسرد  پیت  تشه  میدروآ و  ناراـسچگ  زا  ار  یلـضف  یلع  ياـقآ  .میدروآ  برغ  زا  ار  تمه  نایلـسوتم و 

میدرک و ادص  ار  ناشیا  دوب ، ناش  هدنامرف  مساق  جاح  .دـنراد  روضح  لوفزد  زاوها و  رد  نامرک  ياه  هچب  هک  میدـش  هجوتم  .میتساوخ  یم  تفن  هاچ 
؟ دیوش یم  نادرگ  هس  ینعی  میهاوخ ؟ یم  پیت  کی  میتفگ 

ياه ههبج  رد  یهدـنامرف  شقن  زورما  ات  درک و  تایلمع  شوخ  نیع  لامـش  تفن و  هاچ  تاعافترا  زا  تفرگ و  لئاسو  نیـشام و  يدادـعت  داد و  لوق 
.تسا هتشاد  یجراخ  یلخاد و 

.دندوب ناوج  امومع  شفارطا  ناتسود  مه  وا و  مه 

یم یتارطاخ  مه  ناشیا  میدـش  یم  عمج  ناهدـنامرف  اب  ناضمر  هام  رد  هک  لاس  ره  .تشاد  همادا  ناشمدـید  هک  شیپ  هتفه  دـنچ  نیمه  ات  طابترا  نیا 
.دوش رشتنم  هللا  اش  نا  هک  تفگ 

هنحـص رد  روضح  ات  يزرم  نورب  ياه  تایلمع  ات  نامرک  هقطنم  رد  رارـشا  اب  هلباقم  زا  يداهج  هیحور  ناـمه  اـب  هک  دوب  نیا  ناـشیا  ياـه  یگژیو  زا 
.دنتشاد روضح  یبلط  تداهش  نامه  اب  مالسا  ناهج  زا  عافد  ياه 

.دوب تداهش  ضرعم  رد  هشیمه  مساق  ردارب 
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هک یگرزب  تارطخ  اب  تسناوت  ناشیا  هک  نیا  .میدرک  یم  رذن  ناشیا  یتمالس  يارب  هشیمه  مه  ام  دوب و  ناشیا  رـس  يالاب  رد  اکیرمآ  ياهدابهپ  مادم 
اه هد  دننادب  ناریا  تلم  .میتسناد  یم  هزجعم  کی  ار  نیا  دهدب ، همادا  ار  شا  هزرابم  تمالس  هب  نانبل  هیروس و  قارع ، يزاسدازآ  رد  دوب  شنیمک  رد 

.تساوخ دنهاوخ  اپ  هب  رگید  ینامیلس  مساق 

mshrgh.ir/1026122 ربخ :  عبنم 

؟ تفرگ جوا  ینامز  هچ  زا  ینامیلس » دبهپس   » زا پمارت  هنیک 

ینامیلس مساق  رادرس  تداهش  یناهج  باتزاب 

مـساق دیهـش  زا  فلتخم ، ياـه  هصرع  رد  یناـهج  رترب  نارکفتم  یفرعم  نوماریپ  دوخ  هنـالاس  شرازگ  نیمهد  رد  یـسیلاپ  نیراـف  ییاـکیرمآ  هیرـشن 
.درب مان  یعافد  - یتینما هصرع  رد  رترب  رکفتم  هرهچ و  زا 10  یکی  ناونع  هب  ینامیلس 

رد یناهج  رترب  نارکفتم  یفرعم  نوماریپ  دوخ  هنالاس  شرازگ  نیمهد  رد  یسیلاپ  نیراف  ییاکیرمآ  هیرشن  قرشم ، تمواقم  داهج و  هورگ  شرازگ  هب 
هب هیرـشن  نیا  شرازگ  رد  .درب  مان  یعافد  - یتینما هصرع  رد  رترب  رکفتم  هرهچ و  زا 10  یکی  ناونع  هب  ینامیلس  مساق  دیهـش  زا  فلتخم ، ياه  هصرع 
هب نینچمه  یـسیلاپ  نیراف  .تسا  هدـش  هراشا  هیروس  قارع و  ات  نمی  زا  دراد ، تیلاعف  نآ  رد  ناریا  هک  ییاه  ناکم  رد  ینامیلـس » تشگنا  رثا   » دوجو

« دینکب دیناوت  یمن  مه  ار  شروصت  هک  ییاج  میتسه ، امش  هب  کیدزن  ام   » دوب هتفگ  هک  هیئوژ 2018  رد  پمارت  دلانود  هب  ینامیلس  مساق  جاح  رادشه 
.تسا هدرک  هراشا 

mshrgh.ir/1026098 ربخ :  عبنم 

دندرک یم  شنیسحت  مه  نانمشد  هک  يرادرس  ینامیلس ؛» دبهپس  »

کیوزوین رد  ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس 

.درک فیصوت  تسا » نیسحت  دروم  مه  رفنت و  دروم  مه  هک  ینمشد   » ناونع هب  ار  وا  ربماتپس 2013  رد  زمیات ، كرویوین 

ینامیلس مساق  جاح  رادرس  دیهش  دبهپس  تیصخش  لیلحت  هب  اهراب  یبرغ  ياه  هناسر  قرشم -  تمواقم  داهج و  هورگ 
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.تسا اه  لیلحت  نیا  زا  یخرب  دیناوخ  یم  همادا  رد  هچنآ  .دنا  هتخادرپ 

قباس رـسفا  ریاوگم  ناـج  .درک  فیـصوت  تسا » نیـسحت  دروم  مه  رفنت و  دروم  مه  هک  ینمـشد   » ناونع هب  ار  وا  ربماتپـس 2013  رد  زمیات ، كرویوین 
« .دسانش یمن  ار  وا  سک  چیه  و  تسا …  هنایمرواخ  رد  یفخم  رومأم  نیرت  يوق  وا   » دیوگ یم  قارع  رد  ایس  نامزاس 

.درب مان  زومرم » يا  هرهچ   » ناونع هب  وا  زا  هسنارف  يرازگربخ 

درک و پاچ  دوخ  دلج  يور  رب  ار  ینامیلـس  مساق  جاح  زا  يریوصت  ربماسد 2014  رد 3  دوخ  یللملا  نیب  هخـسن  رد  کیوزوین  ییاکیرمآ  همان  هتفه 
تسا و گنج  قشاع  یـشوهاب و  درف  وا  دبوک ، یم  مهرد  ار  شعاد  نالا  دیگنج ، یم  اکیرمآ  اب  لوا  : » تشون دوخ  دلج  يور  رب  يو  ریوصت  رانک  رد 

« .تسا راک  نیا  هدبز  هک  دناد  یم  مه  شدوخ 

مـساق دیهـش  زا  فلتخم ، ياـه  هصرع  رد  یناـهج  رترب  نارکفتم  یفرعم  نوماریپ  دوخ  هنـالاس  شرازگ  نیمهد  رد  یـسیلاپ  نیراـف  ییاـکیرمآ  هیرـشن 
رد ینامیلـس » تشگنا  رثا   » دوـجو هب  هیرـشن  نیا  شرازگ  رد  .درب  ماـن  یعاـفد  - یتـینما هصرع  رد  رترب  رکفتم  هرهچ و  زا 10  یکی  ناونع  هب  یناـمیلس 
هب ینامیلـس  مساق  جاح  رادـشه  هب  نینچمه  یـسیلاپ  نیراف  .تسا  هدـش  هراشا  هیروس  قارع و  ات  نمی  زا  دراد ، تیلاعف  نآ  رد  ناریا  هک  ییاـه  ناـکم 

.تسا هدرک  هراشا  دینکب » دیناوت  یمن  مه  ار  شروصت  هک  ییاج  میتسه ، امش  هب  کیدزن  ام   » دوب هتفگ  هک  هیئوژ 2018  رد  پمارت  دلانود 

mshrgh.ir/1026088 ربخ :  عبنم 

تشاد بنیز »  » مان هب  رتخد  ود  هک  يردپ  ینامیلس ؛» دبهپس  »

ینامیلس مساق  جاح 

لیمکت ار  تاقالم  نیا  ینیریش  تیمیمص ، دیهش ، هداوناخ  هتفگ  هب  هک  دنتشاد  يرادید  ینامیلس  رادرـس  اب  یبارحم  نیـسح  دیهـش  دنزرف  ود  رـسمه و 
.دوب هدرک 

ياه هداوناخ  دنتسین  مک  قرشم ، شرازگ  هب 
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اه هداوناخ  نیا  طیارـش  اما  دـنا ؛ هدوب  تایدام  بسک  ماهتا  ضرعم  رد  هشیمه  هدرک و  ادـف  نطو  مالـسا و  زا  عاـفد  يارب  ار  دوخ  نازیزع  هک  يدـیهش 
.دنتشادن یمشچ  يویند  عفانم  هب  دوخ  زیزع  ندرک  ادف  ماگنه  هک  دنک  یم  تباث 

یم ادا  نسحا  وحن  هب  ار  قح  نیا  هک  تسا  بالقنا  سنج  زا  يرادرس  راب  نیا  دنراد و  دیهـش  ياه  هداوناخ  هک  تسا  یقح  نیرت  مک  ندشن ، شومارف 
.دنک

ياه هداوناخ  رادید  يارب  نارهت  لالقتسا  لته  رد  ام  هک  یماگنه  دیوگ : یم  رادید  نیا  ندش  مهارف  یگنوگچ  دروم  رد  یبارحم  نیسح  دیهش  رسمه 
یصوصخ رادید  کی  لوق  دنتشاد ، رادرس  اب  اج  نآ  هک  یتبحـص  رد  بنیز  مرتخد  میدوب ، ینامیلـس  مساق  جاح  دیهـش  دبهپـس  اب  مرح  عفادم  يادهش 

.دننک یم  لوبق  یفرح  چیه  نودب  رادرس  دریگ و  یم  ناشیا  زا  ار  لزنم  رد 

دننام یبالقنا  ياه  هرهچ  روضح  رادـید و  راظتنا  ام  دـهد : یم  حیـضوت  دیهـش  لزنم  رد  رادرـس  نیا  روضح  زا  دوخ  ساسحا  دروم  رد  هیدـلب  هیـضرم 
.دننک ادیپ  روضح  ام  لزنم  رد  ینامیلس  رادرس  مه  نآ  هاپس  رادرس  کی  هک  دوب  راختفا  ثعاب  ام  يارب  میتشاد و  ار  ینامیلس  مساق  جاح 

هرذ دنک ؛ یم  تبحـص  ام  اب  هبتر  یلاع  لوؤسم  کی  هک  میدرک  یمن  سح  منارتخد  نم و  دـنک : یم  فیـصوت  هنوگ  نیا  ار  رادـید  ياوه  لاح و  يو 
داجیا نم  نارتخد  ینامیلسرادرس و  نیب  هاتوک  نامز  نامه  رد  هک  يا  هطبار  دش و  یمن  سح  رادرـس  ياهدروخرب  رد  تیمـسر  ای  يرود  ساسحا  يا 

.دوب رادید  نیا  ینشاچ  تیمیمص ، يرتخدردپ و  سنج  زا  دوب  هدش 

ار رادرس  میتشاد و  يربهر  مظعم  ماقم  اب  هک  دوب  يرادید  هدننک  یعادت  ام  يارب  یندشن  شومارف  رادید  نیا  دهد : یم  همادا  یبارحم  دیهش  رسمه 
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.میدرک یم  روصت  هداوناخ  زا  يوضع  دننام  دزادنا ، یم  نانمشد  نت  هب  هزرل  گنج ، نادیم  رد  دوخ  درکلمع  تداشر و  اب  هک 

هب یبالقنا  نایرج  رد  هک  ینامیلـس  رادرـس  دننام  ییاه  هرهچ  دوجو  دنک : یم  هفاضا  زین  ینامیلـس  مساق  جاح  دننام  يدارفا  ریثأت  روضح و  هرابرد  يو 
.دنک داجیا  هزیگنا  یمالسا  بالقنا  مالسا و  يارب  يراکادف  راثیا و  رد  ام  روشک  ناوج  لسن  يارب  دناوت  یم  دنا ، هدش  لیدبت  هروطسا 

دیهش رتخد  هب  ینامیلس  رادرس  هیصوت  ادهش ، اب  هناصلاخ  هطبار  ظفح 

قاتشم بلق  میمص  زا  متشادن و  رادرس  زا  يرود  ساسحا  چیه  نم  دیوگ : یم  رادید  نیا  هب  تبسن  دوخ  ساسحا  زا  همادا  رد  مه  یبارحم  دیهش  رتخد 
يوگلا ار  یسک  روط  هچ   " هکنیا نتفگ  اب  ار  نم  متفگ ، یم  مناتسود  يارب  ینامیلس  رادرـس  هب  تبـسن  مدوخ  یبلق  تدارا  زا  یتقو  مدوب ؛ ناشیا  رادید 

رادـید و نیا  ینیریـش  مناوت  یم  راختفا  لامک  اب  نونکا  اما  دـندرک ، یم  هرخـسم  هدزن "؟ رـس  امـش  هب  وا  مه  راـب  کـی  یتح  هک  يا  هداد  رارق  تدوخ 
.منک يروآدای  اه  نآ  هب  ار  يرتخد  ردپ و  هطبار 

هب رتخد  ود  دعب  هب  نیا  زا  نم  هک  تفگ  نم  هب  مساق " ومع  دنک " : یم  حیرشت  شدوخ  هب  ینامیلس  رادرـس  هیـصوت  لوق و  لقن  هرابرد  یبارحم  بنیز 
.دندرک هیصوت  نم  هب  ادهش  اب  هناصلاخ  یصوصخ و  هطبار  ظفح  هب  تسناد و  شدوخ  رتخد  مه  ار  نم  مراد و  بنیز  مسا 

ناظفاحم و زا  رادرـس  دـنک : یم  حیرـصت  دـندرک ، لوبق  مقاتا  رد  روضح  يارب  ار  نم  تساوخرد  ینامیلـس  رادرـس  نتفر ، عقوم  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو 
نمض ناشیا  میدرک و  تبحص  ییاهنت  یتاظحل  مساق " ومع  نم و "  دننامب و  نوریب  هک  تساوخ  ساکع 
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.دندرک فیرعت  میارب  زین  دیهش  ود  نیا  تیصخش  زا  متشاد ، مقاتا  رد  ار  هینغم  دامع  داهج و  دیهش  سکع  هکنیا  زا  نم  نیسحت 

زا دنتـشاد  روضح  رادـید  نیا  رد  هک  نم  ییاد  هداوناخ  دـهد : یم  حیـضوت  هنوگ  نیا  زین  ار  رادـید  نیا  رد  بلاج  یقاـفتا  عوقو  یبارحم  دیهـش  رتخد 
وا يارب  ار  بنیز  مان  مساق " ومع  دـنهدب و "  رییغت  دوب ، ادیـشرآ  هک  ار  نم  تاداس  ییادرتخد  مان  ناشدوخ ، رایتخا  هب  هک  دـندرک  تساوخرد  رادرس 

.دندرک باختنا 

mshrgh.ir/1026023: ربخ عبنم 

؟ درک یم  هچ  داصرم  تایلمع  رد  مساق » جاح  »

داصرم تایلمع 

هب یلحم  سابل  اب  ییاسانش  ياهورین  .دوب  هللاراث  رکشل  فده  برغ  دنرک  يوس  هب  تکرح  دابآ و  مالـسا  رهـش  يزاسدازآ  ربزراهچ ، هگنت  يزاسکاپ 
.دندروآ تسد  هب  یتاعالطا  دنتفر و  دابآ  مالسا  رهش  لخاد  سوب  ینیم  هلیسو 

زا همانعطق  شریذپ  زا  دعب  .تسا  سدقم  عافد  زا  سپ  نارود  رد  ناریا  یعافد  گرزب  ياه  تایلمع  زا  یکی  داصرم ، قرشم -  تمواقم  داهج و  هورگ 
تـشه زا  دعب  ناریا  یماظن  ياوق  هک  ماخ  لایخ  نیا  اب  راب  نیا  دنتـشادن و  رب  ناریا  تلم  زا  تسد  ناریا  نانمـشد  یلیمحت ، گنج  نایاپ  ناریا و  يوس 

روط هب  ناریا و  مدرم  لاح ، نیا  اب  .دـننک  لاغـشا  ار  ناـمروشک  قیرط  نیا  زا  هکلب  اـت  دـندرک  مازعا  ار  نیقفاـنم  تسا ، هدـش  فیعـض  تمواـقم ، لاـس 
، دربن نآ  هبرجت  .دـندومن  ریقحت  ار  اهنآ  نابابرا  نیقفانم و  دـندرک و  قلخ  يرگید  هسامح  زین  تاـیلمع  نیا  رد  ناـمروشک  یعاـفد  ياـهورین  صاـخ ،

مـساق .دـمآ  راک  هب  شعاد  اب  لباقت  رد  دـش و  هریخذ  یناسنا  هعماج  يارب  هکلب  ام  روشک  يارب  طـقف  هن  نارود ، نیا  رد  هک  تسا  ییاـهب  نارگ  رهوگ 
یتیاور تسا ، هنامز  نیا  رد  تمواقم  ههبج  هراتس  هک  ینامیلس 
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: دیناوخ یم  همادا  رد  هک  دراد  داصرم  تایلمع  زا  یندناوخ 

رد .دـنا  هدرک  هلمح  برغ  هب  نیقفانم  دـندرک  مالعا  هک  میدوب  هدرک  عفد  ار  نمـشد  ياـه  کـتاپ  ًاـبیرقت  .میدوب  تاـیلمع  ریگرد  هچملـش  هقطنم  رد  »
.میدرک هدایپ  دابآ  مالسا  يرارطضا  هاگدورف  رد  كونش  درگلاب  هلیـسو  هب  پوت 106  کی  پوت 23 و  کی  اب  هارمه  ورین  ناهورگ  کی  مادـقا  نیلوا 

.میدرک زاغآ  ار  هقطنم  ییاسانش  راک  میدش و  رقتسم  اه  هپت  رانک  .تشاد  دوجو  يرارطضا  هاگدورف  فارطا  کچوک  هپت  دنچ 

هب یلحم  سابل  اب  ییاسانش  ياهورین  .دوب  هللاراث  رکشل  فده  برغ  دنرک  يوس  هب  تکرح  دابآ و  مالـسا  رهـش  يزاسدازآ  ربزراهچ ، هگنت  يزاسکاپ 
.دندروآ تسد  هب  یتاعالطا  دنتفر و  دابآ  مالسا  رهش  لخاد  سوب  ینیم  هلیسو 

ةداج يور  زا  .میدرک  بوصنم  رهش  رد  یماظن  رادنامرف  کی  دش و  فرـصت  دابآ  مالـسا  سپـس  .درک  طوقـس  هناخ  هوهق  ادتبا  میدرک  هک  يا  هلمحاب 
تاودا نینچمه  .میتفرگ  راک  هب  ار  نادرگ  ود  عومجم  رد  .میدیسر  دنرک  هب  بورغ  میداد و  همادا  ار  تکرح  باهذ ) لپرس  دابآ -  مالـسا  ) تلافـسآ

« .میدوب هدروآ  زاوها  زا  مه  تامهم  درک و  یم  تکرح  وردوخ  اب  هک  ییاوه  دنفادپ  ناهورگ  کی  و 

mshrgh.ir/877603 ربخ :  عبنم 

تداهش زا  شیپ  ینامیلس  مساق  رادرس  هتشون  تسد  نیرخآ 

« .ریذپب ارم  ادنوادخ  : » تسا هتشون  رادرس  .تسا  هدنام  اج  هب  تداهش  زا  لبق  یتاعاس  ینامیلس  رادرس  زا  يا  هتشون  تسد 

قشمد زا  تداهش  زاورپ  زا  لبق  یمک  ینامیلس ، مساق  دیهش  دبهپس  رادرس  طسوت  نتم  نیا  سدقم ، عافد  تاقیقحت  دانسا و  زکرم  يامنرات  شرازگ  هب 
.دوب هتشاذگ  نآ  يور  ار  ملق  هداد و  رارق  دوخ  تماقا  لحم  هنیآ  رانک  ار  نتم  نیا  ناشیا  هدش و  هتشون  هام  يد  هبنشجنپ 12  دادغب ، هب 

تداهش زا  شیپ  یتاعاس  ینامیلس  رادرس  هتشون  تسد 

تسد رد 
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: تسا هدمآ  هتشون 

ینلکت یهلا ال  »

ریذپب ارم  ادنوادخ 

مترادید قشاع  ادنوادخ 

دومن ندیشک  سفن  نداتسیا و  زا  ناوتان  ار  یسوم  هک  يرادید  نامه 

ریذپب هزیکاپ  ارم  ادنوادخ 

نیملاعلا بر  هللادمحلا 

«. ریذپب هزیکاپ  ارم  ادنوادخ 

ینامیلس رادرس  تیصو  زا  یشخب 

زابرس هملک  نآ  رب  .مدیهش  ناتسود  لثم  دشاب  هداس  نم  ربق  .دناد  یم  دومحم  .ما هدرک  صخـشم  نامرک  يادهـش  رازم  رد  ار  مربق  ياج  نم  مرـسمه  "

" راد ناونع  ياه  ترابع  هن  دیسیونب  ینامیلس  مساق 
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هداس رازم  گنس  نتشاد  رب  ینامیلس  رادرس  دیکأت 

ینامیلس مساق  جاح  دیهش  رادرس  هرابرد  باتک  یفرعم 10 

هراشا

.دیوش انشآ  تسا ، هدش  رشتنم  ینامیلس  مساق  جاح  دبهپس  دیهش  رادرس  كولس  یگدنز و  هرابرد  هک  ییاه  باتک  یخرب  اب 

باتک  » تیاس رد  هک  یشرازگ  رد  همادا  رد  هک  تسا  هدش  رشتنم  يرصتخم  ياه  باتک  ینامیلـس ، مساق  جاح  زیزع  دیهـش  كولـس  یگدنز و  هرابرد 
: دنا هدش  یفرعم  رشن  لاس  بیترت  هب  تسا ، هدش  رشتنم  زوین »

ینامیلس مساق  جاح  تارطاخ  رد  يراتسج  مساق : جاح  . 1

1394 هحفص |   168 (س | ) ارهزای رشن  يدابآدزم |  يربکا  یلع  ینامیلس |  مساق  جاح  تارطاخ  رد  يراتسج  مساق : جاح  . 1

: تاحیضوت
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رد هک  ییاهزامن  نآ  هب  ایادخ ! میهد ! یم  تمسق  اهاپ  در  نآ  هب  ایادخ ! میهد ! یم  تمـسق  اه  بلق  شپت  نآ  هب  ایادخ ! درک : رـشتنم  ارهزای  تاراشتنا 
زا هک  ییاه  هزانج  نآ  هب  ایادخ ! دندش ! دیهش  اهراهن  نیا  رانک  اهرگنس و  نیا  يوت  هک  یقشاع  ياهناوج  نآ  هب  ایادخ ! دش ! هدناوخ  اهراهن  نیا  رانک 

یبآ نیا  هب  ایادخ ! نک ! تداهش  هب  متخ  ار  ام  ترخآ  ایادخ ! میهد ! یم  تمسق  اهنآ  بلق  قایتشا  هب  ام و  بلق  بارطضا  هب  ایادخ ! دنتشگنرب ! دنورا » »
كوب یتنرتنیا 30 هاگشورف  باتک ) نتم  زا  یشرب   ) ...هاوخن ام  يارب  تداهش  زج  میهد ! یم  تمسق  دندرک  تکرح  نآ  رد  اه  هچب  هک 

مرح عفادم  يادهش  ینامیلس و  مساق  جاح  رادرس  ياه  تداشر  اه و  تعاجش  رادرس : نازابرس  . 2
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 | هحفص  176 هطقن |  هس  رشن  یتمارک |  یضترم  مرح |  عفادم  يادهش  ینامیلس و  مساق  جاح  رادرس  ياه  تداشر  اه و  تعاجش  رادرس : نازابرـس  . 
.1395

: تاحیضوت

روط هب  هدرک و  ثحب  مرح  عفادم  يادهش  ینامیلس و  مساق  جاح  مالسا  زارفارس  رادرس  ياه  تعاجـشو  اه  تداشر  هرابرد  رادرـس » نازابرـس   » باتک
.تسا هتخادرپ  نانآ  یناگدنز  حیرشت  هب  روصم  لصفم و 

باتک هرابرد 

مرح عفادم  يادهش  ینامیلس و  مساق  جاح  رادرس  ياه  تداشر  اه و  تعاجش  رادرس : نازابرس  باتک 

روط هب  هدرک و  ثحب  مرح  عفادم  يادهش  ینامیلس و  مساق  جاح  مالسا  زارفارس  رادرس  ياه  تعاجـشو  اه  تداشر  هرابرد  رادرـس » نازابرـس   » باتک
.تسا هتخادرپ  نانآ  یناگدنز  حیرشت  هب  روصم  لصفم و 

.دهد یم  ناشن  ار  نازیزع  نآ  یگدنز  زا  یشخب  مرح  عفادم  يادهش  هنافراعو  يونعم  یگدنز  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  قشع 

یتمارک یضترم  فلوم : 

هطقن هس  تاراشتنا  رشان : 

ینامیلس مساق  جاح  تیاور  هب  تشهبیدرا 1361  ات  نمهب 1360 مجاهت : هب  موجه  . 3

سابع لوا |  باتک  ینامیلس  مساق  يراگزور  يزور  هعومجم  ینامیلس |  مساق  جاح  تیاور  هب  تشهبیدرا 1361  ات  نمهب 1360 مجاهت : هب  موجه  . 3
.1395 هحفص |   388 (س | ) ارهز ای  رشن  یئازریم | 
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: تاحیضوت

رد هنوگچ  ار  شرما  تحت  ياهورین  يو  دـهد  یم  ناشن  هک  تساه  باتک  زا  يا  هعومجم  ناونع  « ینامیلـس مساق  يراگزور  يزور   » باـتک هعومجم 
پیت هنوگچ  ، هقطنم نیلوئـسم  يراکمه  دوبن  رد  ناوج  هدنامرف ي  نیا  هک  دنک  یم  شاف  درک و  یم  تیاده  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  گنج و  نادیم 

مکحتسم طوطخ  زا  ار  هللاراث  ناگدنمزر  هنوگچ  ینامیلس  هک  دیوگ  یم  هدنناوخ  هب  درک و  لیدبت  نکش  طخ  دنمتردق و  يرکشل  هب  ار  یمود  هجرد 
اه و ههبج  مامت  رد  نمشد  یعافد 
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ياپ ات  دنتسه و  وا  دیرم  زونه  لاس  یـس  زا  سپ  ، شرکـشل دارفا  ارچ  هک  دهد  یم  خساپ  شـسرپ  نیا  هب  تیاهن  رد  داد و  روبع  هرـصب  قرـش  ههبج  رد 
..دنا هداتسیا  ننامیپ  رس  رب  ناج 

لاس  12« ینامیلـس مساق  يراگزور  يزور   » هعومجم ي پاچ  هدامآ ي  ياه  باتک  دانـسا  كرادـم و  هیهت  ، نیودـت ، هبحاصم ، قیقحت فلتخم  لـحارم 
یناـمز هرود ي  رد  ار  ینامیلـس  یهدـنامرف  کـی  ره  هک  تفرگرب  رد  ار  باـتک  ناوـنع   16، ییاـهن یحارط  رد  گرزب  هعومجم ي  نیا.دیـشک  لوـط 
عومجم رد  دشاب و  هدافتسا  لباق  لقتسم  تروص  هب  باتک  ره  هک  دنا  هدش  یحارط  نانچ  اه  باتک  هعومجم.دنک  یم  تیاور  سدقم  عافد  زا  یـصاخ 

.دنک میسرت  فلتخم  ياه  هرود  نیب  ار  یقطنم  يدنویپ  زین 

: میناوخ یم  باتک  نتم  زا  یشخب  رد 

رفن ات 5  4، تفن ياه  هاچ  هب  میدیـسر.میناسرب  نمـشد  هب  ار  نامدوخ  هکنیا  يارب  میدرک  تکرح  اهورین  زا  رتولج  میتسـشن و  نیـشام  لـخاد  يرفن  4 ))
یتقو ، بیرغوبا گنت  فرط  هب  میورب  هک  میداد  همادا  نامدوخ  میتشاذگ و  اه  نیا  رانک  ار  رفن  کی  میدرک و  ریـسا  ار  اهنآ  هک  دندوب  هدنام  اج  یقارع 
ناوج عقوم  نآ  مهام  دوب و  ندرک  روبع  لوغشم  اه  یقارع  نوتس  ياهتنا  ، بیرغوبا گنت  دیوگب  تساوخ  نسح  هکنیا  ضحم  هب  ، میدیسر هگنت  هلباقم 

اهنت نیـشام  کـی  ، کـنات نوتـس  هب  میناـسرب  ار  ناـمدوخ  هک  میتـفر  یم  کـنات  نوتـسرس  تـشپ  تعرـس  هـب  مـیدرک و  یمن  یئاـنتعا  داـیز  میدوـب و 
هکت هکت  نیـشام  مامت.دـش  رجفنم  نیم  ، وردوـخ دـض  نـیم  يور  دوـب  هـتفر  نیـشام  ، داد خر  یمیظع  راـجفنا  کـی  ، کـنات میتـفگ  هـک  نـیمه  ، میدوـب

(( .نیمز يور  میداتفا  نانز  قلعم  اوه  رد  رفن  راهچ  ام  نیشام  ياه  هکت  يوت  ، تسه نیشام  سکع.دش 

مساق يراگزور  يزور   » هعومجم ي یلک  حرط 
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« ینامیلس

( نیبملا حتف   ) مجاهت هب  موجه   / تشهبیدرا 1361 ات  نمهب 1360 لوا : باتک 

( سدقملا تیب  ) رباج دیس  دربن   / 1361 ریت ات  تشهبیدرا 1361  : مود باتک 

ناضمر تایلمع  ) عونمم دورو   / 1361 نابآ ات  ریت 1361  : موس باتک 

( یتامدقم رجفلاو  ) لمر رد  فقوت   / 1361 دنفسا ات  نابآ 1361  : مراهچ باتک 

( کی رجفلاو  ) نمشد روضح  رد  شمارآ   / تشهبیدرا 1362 ات  دنفسا 1361  : مجنپ باتک 

رجفلاو 3) ) نازیوالق رد  ینیشن  بش   / رویرهش 1362 ات  تشهبیدرا 1362  : مشش باتک 

(4 رجفلاو ) قیفر ظفاحادخ   / نابآ 1362 ات  رویرهش 1362  : متفه باتک 

( کمیم ، ربیخ ) ارجامرپ ياه  بش   / نابآ 1363 ات  نابآ 1362  : متشه باتک 

( ردب ) هلجد قرش  هارگرزب  رد  يراوس   / دادرخ 1364 ات  نابآ 1363  : مهن باتک 

رجفلاو 8) ) مساق جاح  رایع  مامت  گنج   / تشهبیدرا 1365 ات  دادرخ 1364  : مهد باتک 

( کی يالبرک  ) مساق جاح  یفیلکت  دربن   / رویرهش 1365 ات  تشهبیدرا 1365  : مهدزای باتک 

يالبرک 4) ) منک یم  شرازگ  صاصرلا  ما  ینابژد  زا   / 1365/5/10 ات رویرهش 1365  : مهدزاود باتک 

يالبرک 5) ) سرریت رد  هرصب   / نیدرورف 1366 ات   1365/5/10: مهدزیس باتک 

(4 رصن يالبرک 10، ) ندیسر يارب  ییاج   / رویرهش 1366 ات  نیدرورف 1366  : مهدراهچ باتک 

رجفلاو 10) ) نکممریغ تیرومام   / نیدرورف 1367 ات  رویرهش 1366  : مهدزناپ باتک 

( داصرم سدملا 7، تیب  ) طخ يوس  نآ  نانیشن  رگنس  اب  تاقالم   / گنج نایاپ  ات  نیدرورف 1367  : مهدزناش باتک 

ینامیلس مساق  جاح  تیاور  هب  ریت 1361  ات  تشهبیدرا  رباج : دیس  دربن  . 4

یئازریم سابع  مود |  باتک  ینامیلس  مساق  يراگزور  يزور  هعومجم  ینامیلـس |  مساق  جاح  تیاور  هب  ریت 1361  ات  تشهبیدرا  رباج : دیس  دربن  . 4
.1395 هحفص |   360 (س | ) ارهز ای  رشن  | 
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مـساق جاح  رکـشلرس  رادرـس  تیاور  هب  ریت 1361  اـت  تشهبیدرا  زا  گـنج  عیاـقو  حرـش  ینامیلـس  مساـق  يراـگزور  يزور  هعومجم  زا  باـتک  نیا 
هب ههوـکود  زا  سدـقملا  تیب  تاـیلمع  رد  روـضح  يارب  ار  پیت  هکدـنکیم  تیاور  ار  هللا  راـث  پـیت  رب  يو  یهدـنامرف  زا  يا  هرودو  تـسا  یناـمیلس 

رد دروآ و  هیدیمح  سپس  نیوخراد و 
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اب ییورایور  زا  غراف  رـصن  حتف و  هاگرارق  اتدرک  ریگنیمز  ار  نمـشد  یهرز  هزیناکم و 6  ياه 5  رکـشل  روک  هخرک  ههبج  رد  رباربان  تخـس و  يدربن 
.دننک روبع  نوراک  زادنمتردق  رکشل  ود  نیا  ياه  کنات 

هاپـس تقو  هدـنامرف  عجـشا  دومحم  وداد  ینامیلـس  مساق  هب  ار  هللاراث  پیت  یهدـنامرف  مکح  هاپـس  لک  هدـنامرف  ییاضر  نسحم  یتقو  لاس 60  رخاوا 
یتیصخش دعب  اهلاس  شزیگنارب  نیـسحت  یماظن  غوبن  اب  هلاس  ناوج 23  نیا  هک  دنتـسناد  یمن  دـیاش  درک , تفلاخم  باصتنا  نیا  اب  يروشک  هقطنم 6 

يارب اه  هدـنمزر  ریاس  دـننام  هک  ینامیلـس.درک  دـنهاوخ  دای  هنایم  رواخ  یفخم  رومام  نیرتیوق  ناونع  هب  يو  زا   CIA نارـسفا دش و  دهاوخ  یلم  ارف 
نیرتزومرم هب   , برغ یتاعالطا  ياه  نامزاس  رظنم  زا  دیسر و  یناهج  ترهش  هب  سپس  رکشل و  یهدنامرف  هب  هنوگچ  دوب  هتفر  ههبج  هب  نمشد  اب  دربن 

 . دهد خساپ  اه  شسرپ  نیا  هب  ینامیلس  مساق  يراگزور  يزور  هعومجم  دیاش  ؟ دش لیدبت  نرق  هرهچ 

: میناوخ یم  باتک  نیا  زا  یشخب  رد 

زیر كاخ  یلو  دندوب , هتفرگ  ار  نمشد  مود  لوا و  ياه  زیرکاخ  یتشهب  دیهـش  نادرگ  ناگدنمزر  هچرگ  .تشاد  همادا  تدش  هب  رباج  دیـس  رد  دربن 
سدقم عافد  بتکر  ییالم  نیسح   . تخیریم شتآ  نادرگ  دارفا  رس  رب  درک و  یم  تمواقم  نانچمه  اصع 

شناهارمه يدیعس و  مارهب  هک  دارفا  زا  هتسد  نآ   . دیسر تداهش  هب  رباج  دیـس  لاناک  رددادماب  تعاس 3  زا  لبق  یمک  ییاسانش  هورگ  وضع  هدنمزر 
نمـشد دارفا  زا  هتـسد  نآ   . دنتفر پچ  تمـس  رد  اه  یقارع  رگید  کمک  هب  دـنا  هدروآ  رد  ياپ  زا  ار  اهنآ  همه  هکنیا  روصت  هب  دوب  هدرک  ریگنیمز  ار 

مارهب هک 
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اب دنتفر  پچ  تمس  رد  اه  یقارع  رگید  کمک  هب  دنا  هدروآ  رد  ياپپ  زا  ار  اهنآ  همه  هکنیا  روصت  هبدندوب  هدرک  ریگ  نیمز  ار  شناهارمه  يدیعس و 
سپ اتدنتشگرب  بقع  تافلت  لمحت  زا  سپ  , دندوب هدرک  دروخرب  نیم  نادیم  هب  تسار  تمس  رد  هک  یماغدا  هورگ  ناگدنمزر  شتآ  ندش  رت  کبس 
هورگ تارفن  هک  ییاسانـش  هورگ  دارفا  زا  يرفعج  یلع  دـمحم.دننک  هلمح  نمـشد  هب  رگید  راب  کی   , لقتـسم ناهورگ  يدیعـس و  مارهب  اب  قاـحلا  زا 

اوه هک  ییاه  یکیدزن   ... دـش دیهـش  عقوم  نامه  پچ  تمـس  زیرکاخ  هربب  ار  ورین  دوب  رارق  هک  يردارب  :" دـیوگیم يو   ... درکیم یهارمه  ار  یماـغدا 
.میدش هرصاحم  لاناک  نیمه  لخاد  رد   . مینکب میتسناوتن  راک  چیه  عقوم  نآ  ام  دش  نشور 

هیسور ناریا و  يدربهار  طباور  یجنس  ناکما  نیتوپ : ینامیلس -  قفاوت  . 5

 | هحفص 200 رون |  نازاس  هشیدنا  تاعلاطم  هسـسوم  نمهب |  بیعـش  هیـسور |  ناریا و  يدربهار  طباور  یجنـس  ناکما  نیتوپ : ینامیلـس -  قفاوت  . 5
.1396

یخیرات و قباوس  ییایفارغج ، يراوجمه  زا  یشان  ياه  ترورض  زا  غراف  يوروش  یـشاپورف  زا  سپ  نارود  رد  هیـسور  ناریا و  طباور  باتک - یفرعم 
هجوت دروم  یللملا  نیب  لفاحم  يوس  زا  دـنراد ، للملا  نیب  تسایـس  هصرع  رد  روشک  ود  زا  کی  ره  هک  يا  هژیو  تیعقوم  لیلد  هب  يداصتقا ، ياهزاین 
هتفرگ لکش  يدج  روط  هب  نامگ  نیا  هیسور  ناریا و  رد  نارادمتسایس  یتح  ناسانشراک و  حطس  رد  تیمها ، نیا  يانبم  رب  .تسا  هتشاد  رارق  یـصاخ 

حوطـس رد  ییوسمه  يراکمه و  زا  ینازیم  رب  دـنراد ، رگیدـکی  هب  یکیژتارتسا  یکیتکات و  حوطـس  رد  هک  يزاین  مغر  هب  روشک  ود  طباور  هک  تسا 
رارق هجوت  دروم  هیـسور  ناریا و  نیب  ییارگمه  شرتـسگ  رد  ناوـت  یم  هک  یلماوـع  نیرت  مهم  هلمج  زا  .دراد  رارق  هبناـجود  يا و  هقطنم  یللملا ، نیب 

، داد

31 ص :

ینامیلس مساق  www.Ghaemiyeh.comزابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا روشک  ود  ره  يارب  زیگنارب  شلاچ  لئاسم  هب  هجوت 

یخیرات لعفنم  بوچراچ  زا  ار  هیـسور  ناریا و  طباور  تیهام  شعاد ، بلاق  رد  یللملا  نیب  مسیرورت  هدیدپ  روهظ  هیروس و  نارحب  عوقو  نیب  نیا  رد 
، لوحت نیا  .تسا  هداد  رییغت  کیتیلپوئژ  عفانم  نیمأت  ياتسار  رد  يا  هقطنم  ياه  يراکمه  رب  ینتبم  لاعف  یبلاق  هب  رگیدکی  يا  هقطنم  شقن  هب  تبـسن 
يا و هقطنم  ياـه  تسایـس  هصرع  رد  ناریا  شقن  تیمها  رب  دـناوت  یم  مه  هک  دوـش  یم  بوـسحم  فرط  ود  یـسایس  طـباور  رد  يدـیدج  زاـغآرس 

هورگ هک  دنرواب  نیا  رب  روشک  ود  ور ، نیا  زا  .دنک  رادروخرب  يرترب  تیعقوم  زا  برغ  اب  کیتیلپوئژ  ياه  تباقر  رد  ار  هیـسور  مه  دیازفیب و  یناهج 
هژیو تیمها  زا  هنیمز  نیا  رد  وکسم  نارهت و  نایم  اه  ینزیار  يراکمه و  هعـسوت  دنیآ و  یم  باسح  هب  هقطنم  يارب  يدج  يدیدهت  یتسیرورت ، ياه 

.تسا رادروخرب  يا 

هب ینامیلـس  مساق  رادرـس  قفاوت  هزادـنا  هب  يدادـیور  چـیه  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  ریخا  ياه  ههد  یط  هیـسور  ناریا و  طباور  یـسررب  یلک  روط  هب 
هدوبن راذگریثات  روشک  ود  طباور  لوحت  رد  هیـسور  روهمج  سیئر  نیتوپ ، ریمیدالو  اب  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  سدق  يورین  هدـنامرف  ناونع 

رد یمهم  تارییغت  زورب  بجوم  هکلب  تشاد ، هیـسور  ناریا و  نایم  هبناجود  طباور  دوبهب  رب  یمیقتـسم  ریثأـت  اـهنت  هن  هناـمرحم ، قفاوت  نیا  اریز  تسا ؛
قفاوت ياهدمایپ  داعبا و  یـسررب  فده  اب  رون  نازاس  هشیدنا  تاعلاطم  هسـسؤم  ور ، نیا  زا  .دـش  زین  یللملا  نیب  ياهدـنور  هنایمرواخ و  هقطنم  حـطس 
راشتنا هب  مادـقا  هتـشاذگ ، روشک  ود  يا  هقطنم  ياه  يراکمه  هیـسور و  ناریا و  هبناجود  طباور  رب  قفاوت  نیا  هک  يریثأت  نیتوپ و  اـب  ینامیلـس  رادرس 

.تسا هدرک  نمهب » بیعش   » ملق هب  هراب  نیا  رد  یباتک 

يارب باتک  نیا  رد 
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ریمیدالو اب  يو  قفاوت  هیسور و  هب  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  سدق  يورین  هدنامرف  ینامیلـس  مساق  رادرـس  رفـس  ياهدمایپ  داعبا و  هب  راب  نیلوا 
.تسا هدش  هتخادرپ  هیسور  روهمج  سیئر  نیتوپ 

: دوش یم  ریز  لوصف  لماش  باتک  بلاطم  تسرهف 

همدقم

کیدزن رواخ  هیسور و  ناریا ، لوا : لصف 

نیتوپ ینامیلس -  قفاوت  مود : لصف 

تمواقم ههبج  کیدزن و  رواخ  هیسور ، موس : لصف 

يدربهار تکارش  ات  نیتوپ  ینامیلس -  قفاوت  زا  مراهچ : لصف 

يریگ هجیتن 

: تسا هدمآ  باتک  زاغآ  رد 

هدایپ ینامهیم  امیپاوه ، نآ  زا  .تسـشن  نیمز  هب  وکـسم  رد  ناریا  ییاوه  طوطخ  زا  یکی  يربرفاسم  ییاـمیپاوه  دادرم 1394 ،)  2  ) يالوج 2015  24
هیـسور تختیاپ  رد  یهاگتماقا  هب  درک و  راوس  ار  وا  تافیرـشت ، صوصخم  ینیـشام  تعرـس  هب  .دوب  هدشن  مالعا  يا  هناسر  چیه  رد  شرفـس  هک  دـش 

دروم هیسور  عافد  ریزو  وگیوش ، یئگرس  روضح  رد  يو  .تفر  هیسور  يروهمج  سیئر  نیتوپ ، ریمیدالو  رتفد  هب  هژیو  نامهیم  دعب ، زور  .درک  لقتنم 
رد هک  دوبن  ناریا  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  سدق  يورین  هدنامرف  ینامیلـس ، مساق  رادرـس  زج  یـسک  هژیو ، نامهیم  .تفرگ  رارق  مرگ  لابقتـسا 

.تشاد هدهع  رب  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  ربهر  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  هژیو  یگدنیامن  رفس ، نیا 

نمی و ناتسناغفا ، قارع ، هیروس ، ات  هتفرگ  نیطسلف  زا  هقطنم  مهم  ساسح و  ياه  هدنورپ  رد  یناریا  لوئسم  ماقم  نیرت  یلاع  هک  ینامیلس  مساق  رادرس 
يدیدج نامیپ  بلاق  رد  یمک ، هلصاف  هب  هک  يراک  روتسد  .دوب  هدرک  رفس  وکـسم  هب  صخـشم  راک  روتـسد  کی  اب  تسا ، ایـسآ  برغ  هقطنم  لئاسم 

.دش رجنم  نانبل  هللا  بزح  قارع و  هیروس ، هیسور ، ناریا ، روضح  اب  فالتئا 4+1  لیکشت  هب  درک و  ادیپ  دومن  هنایمرواخ  رد  مسیرورت  اب  هزرابم  يارب 
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يارب اریز  دوـب ؛ زین  هیـسور  ناریا و  طـباور  رد  يدربـهار  ياـه  هبنج  ياراد  یللملا ، نیب  يا و  هقطنم  داـعبا  رب  هوـالع  هیـسور ، هـب  ینامیلـس  رادرـس  رف 
.دوب نارهت  وکسم و  نایم  یتینما  یتاعالطا و  یماظن ، يراکمه  فالتئا و  نآ ، هجیتن  هک  دش  ماجنا  روشک  ود  تاماقم  نایم  يرادید  راب ، نیتسخن 

نامرهق هشیمه  رادرس  . 6

.1396 هحفص |   52 یحیصف |  یلع  یناخرهاط ، يرغص  نامرهق |  هشیمه  رادرس  . 6

ینامیلس مساق  جاح  يدربهار  ياه  هشیدنا  رد  يراتسج  مساق : ردارب  . 7

گنهرف و مرح ، ناعفادم  تداهش ، سدقم ، عافد  بالقنا ، تیالو ، هزوح  رد  ینامیلس  مساق  جاح  يدربهار  ياه  هشیدنا  رد  يراتـسج  مساق : ردارب  . 7
.1397 هحفص |   284 (ع | ) نینموملاریما رهم  رف |  ناورهم  رذوبا  رنه | 
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رنه گنهرف و  مرح ، ناعفادم  تداهش ، سدقم ، عافد  بالقنا ، تیالو ، هزوح  رد  ینامیلس  مساق  جاح  يدربهار  ياه  هشیدنا  رد  يراتسج 

لصو ناگتخوس  یبدا  شیامه  نیمهدزناش  رادرس : مالس  . 8

مـساق جاح  هللا  لیبس  یف  دهاجم  مالـسا و  راختفارپ  رادرـس  زا  لیلجت  رعـش  هعومجم  لصو |  ناگتخوس  یبدا  شیامه  نیمهدزناش  رادرـس : مالـس  . 8
.1397 هحفص |  230  | نارهت هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  رنه ، تایبدا و  رتفد  ینامیلس | 
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ینامیلس مساق  لارنجلا  تایرکذ  نم  ینامیلس : مساق  لارنجلا  . 9

 | هحفص  154 ناگرهـش |  رـشن  ینامز |  ناندـع  همجرت  يدابآدزم |  ربکا  یلع  ینامیلـس |  مساق  لارنجلا  تایرکذ  نم  ینامیلـس : مساـق  لارنجلا  . 9
1397

ینامیلس مساق  جاح  یهافش  تارطاخ  زا  ییاه  شرب  راقفلاوذ : . 10

.1398 هحفص |   248 (س | ) ارهز ای  رشن  يدابآدزم |  يربکا  یلع  ینامیلس |  مساق  جاح  یهافش  تارطاخ  زا  ییاه  شرب  راقفلاوذ : . 10
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هدـنامرف ینامیلـس  مساق  دیهـش  دبهپـس  یهافـش  تارطاخ  زا  ییاه  شرب  راقفلاوذ »  » باتک درک : ناـیب  داد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  راـقفلاوذ »  » باـتک
.تسا هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  يو  نامزرمه  هرابرد  ینامیلس  مساق  دیهش  دبهپس  تارطاخ  زا  هتفرگرب  باتک  نیا  تسا ، نارادساپ  هاپس  سدق  يورین 

بلاقرد راقفلاوذ »  » باتک درک : حیرصت  هراشا و  راقفلاوذ »  » باتک تخادرپ  یلصا  روحم  هب  يدابآدزم  يربکا 

34 ص :

ینامیلس مساق  www.Ghaemiyeh.comزابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


یم نایب  ار  هتفرگ  لکـش  قارع  هیروس و  تمواقم  ههبج  رد  هک  ییاه  تدـهاجم  ات  سدـقم  عافد  نارود  زا  راب  نیلوا  يارب  ار  یتارطاـخ  هحفـص   248
ینامیلـس مساق  جاح  دیهـش  دبهپـس  زا  يا  هدشن  هدید  بان و  ریواصت  راشتنا  هب  ار  باتک  نیا  زا  هحفـص  دودح 100  راب  نیتسخن  يارب  نینچمه  .دـنک 

.ما هداد  صاصتخا 

مزر مه  نادیهـش  تارطاخ  هب  راقفلاوذ »  » باتک درک : ناشنرطاخ  ینامیلـس  مساق  دیهـش  دبهپـس  تارطاخ  و  راقفلاوذ »  » باتک نومـضم  دروم  رد  يو 
هب قلعتم  هدش و  نایب  ینامیلس  مساق  دیهش  دبهپس  رادرس  نابز  زا  تارطاخ  نیا  .تسا  هتخادرپ  تینما  رادرس  نیا  نابز  زا  ینامیلس  مساق  دیهـش  دبهپس 
لاس تشه  لالخ  رد  هک  ییاه  دادـیور  طباور و  یلیمحت ، گنج  داعبا  ناـیب  هب  هک  یندـناوخ  باذـج و  یتارطاـخ  تسا ، ات 1393  ياه 1360  لاس 

.تسا هتخادرپ  هداد  خر  مالسا  ناگدنمزر  يارب  سدقم  عافد 
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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
هرـس سدـق   ) یماـما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تـحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

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

: همانمارم
اب و  یمالسا ، مولع  هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

تانایرج تابصعت و  زا  رود  هب  یملع و  افرـص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعـص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت 
شالت هعیـش » زکارم  یمامت  يوس  زا  هتفای  راشتنا  هدش و  دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعامتجا ،

مومع ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  اـت  دـیامن  یم 
.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط 

: 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

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 
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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
ار ام  هک  یناراوگرزب  همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

.مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد 

: يزکرم رتفد  سردآ 

لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
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09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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