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نودگامرآ تلاسر 
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سابع ینارکمجریمدیس ،  ورمع ؛ نامیلس ،  نودگامرآ /  تلاسر  روآدیدپ : مان  ناونع و 

ص 12 دادرخ 1382 :)  26  ، ) ناهیک همانزور  : هلاقم اشنم 

تیحیسم رگفیصوت :

مسینویهص رگفیصوت :

اکیرما رگفیصوت :

اههورگ بازحا و  رگفیصوت :

یلاغشا نیطسلف  رگفیصوت :

نایدوهی رگفیصوت :

نودگامرآ تلاسر 

هب تمـسق  نیا  رد  .دـشاب  یم  نودـگامرآ  ثحب  دـیآ  یم  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  دایز  نامزلارخآ  ثحب  رد  هک  یتاـعوضوم  هلمج  زا 
.میزادرپ یم  نامیلس » ورمع   » زا نآ  یشاوح  عوضوم و  نیمه  تحت  يا  هلاقم 

ياضعا .تسا  هدش  عقاو  نیطسلف  لامش  رد  هک  دشاب  یم  یگرزب  هپت  نآ  تسا و  نافیرـش  هپت  يانعم  هب  يربع و  ياهژاو  نودگامرآ 
لین يارب  اذـل  .تسا  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  روهظ  تامدـقم  ندرک  مهارف  نانآ  مهم  هفیظو  هک  دـنراد  نامیا  يریبدـت  شبنج 

زا ار  لیئارـسا  يا  هتـسه  يروآ  نف  تیوقت  یماظن ، یـسایس و  یلام ، تیامح  و  ناناملـسم )  ) بارعا یماظن  فیعـضت  دوصقم ، نیدـب 
لیئارـسا نیمزرـس  هب  هک  تسا  ناـیدوهی  یخیراـت  ینوناـق و  یهلا ، قح  دـندقتعم  شبنج  نیا  ياـضعا  .دـننادیم  دوخ  فیاـظو  هلمج 

لیئارسا اب  ییورایور  ههجاوم و  اذل  .درک  دهاوخ  کمک  دننک  يراکمه  لیئارسا  اب  هک  ییاه  تلم  اب  دنوادخ  دندرگزاب و  نیطسلف ) )
تـسشن رد  لاـس 1981  رد  اـکیرمآ  هرگنک  روتانـس  نویـسح » رهور   » هک تسا  ینانخـس  ناـمه  موهفم  نیا  و  ادـخ ، اـب  هلباـقم  ینعی 

مارتحا نانآ  هب  میتفریذـپ و  ار  نامروشک  هب  هدـنهانپ  نایدوهی  ام  هک  تسا  تکرب  اب  رطاخ  نیا  هب  اکیرمآ  تشاد : راهظا  اهتـسینویهص 
رظن رد  تاداقتعا  نیا  نونکا  .میدرک  فارتعا  نیطسلف )  ) نیمزرس رد  لیئارسا  قح  هب  ام  اریز  مینک  یم  عافد  لیئارـسا  زا  میراذگیم و 

رد ییاکیرمآ  کیلوتاک  هدنسیون  لسلاه » سیرک   » مناخ ًالثم  .تسا  هدش  تیوقت  اهنآ  ینید  نایارگ  تسار  ًاصوصخم  اکیرمآ  مدرم 
هتشون تسایس » ییوگشیپ و   » باتک
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: تسا

رظن کی  رد  .تسا  ناـنبل  بونج  هب  هلمح  اـهیزوریپ  نیا  جوا  دوشیم و  زوریپ  یپ  رد  یپ  دوخ  راوجمه  یبرع  ياـهروشک  رب  لیئارـسا 
اب ناهج  هک  دنراد  نامیا  اکیرمآ  مدرم  دصرد  تسا 39  هدش  صخشم  هداد  ماجنا  لاس 1984  رد  شنیفولیکتپ »  » هسسؤم هک  یجنس 

.دش دهاوخ  دوبان  نیشتآ  ياه  حالس 

نیرـشبم زا  هراومه  ییاکیرمآ  نویلیم  دـهد 61  یم  ناشن  تسا  هداد  ماجنا  نسلن »  » اـکیرمآ هسـسؤم  هک  یتاـقیقحت  لاـح  نیمه  رد 
.مینک يریگولج  یمتا  گنج  عوقو  زا  ات  میهد  ماجنا  يراک  میناوت  یمن  ام  دنیوگ  یم  هک  دنا  هدینش 

دراد تیمکاح  اکیرمآ  تلود  رب  نودگامرآ 

رظن کی  .دـندرک  ادـیپ  شیازفا  لاس 1998  رد  دنتـشاد  نامیا  سدـقم  باـتک  ياـه  ییوگـشیپ  هب  هک  يدارفا  میوگب  دـیاب  اـجنیا  رد 
نیب رد  هک  دنراد  نامیا  اه  ییوگشیپ  هب  اکیرمآ  تلم  دصرد  دهد 51  یم  ناشن  تسا  هدمآ  لمع  هب  زمیات »  » هلجم طسوت  هک  یجنس 

هرگنک و ياضعا  ناریزو ، یخرب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  .دـنروخ  یم  مشچ  هب  هدـحتم  تالایا  رب  مکاح  ناگبخن  زا  دایز  دادـعت  اـهنآ 
دلانور «، » رتراک یمیج   » لثم اکیرمآ  روهمج  سیئر  نیدنچ  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  هب  نیا  هتبلا  دید  نانآ  نایم  رد  ار  یلحم  نارادنامرف 

نامز رد  ار  دوخ  یـسایس  تامیمـصت  نیرت  مهم  ناگیر  هک  يروط  هب  .دـنراد  نامیا  اـه  ییوگ  شیپ  نیا  هب  شوب » جرج   » و ناـگیر »
.درک یم  ذاختا  میدق ) دهع   ) سدقم باتک  ياه  ییوگشیپ  ساسا  رب  شیروهمج  تسایر 

.دراد دوـجو  یـشزومآ  زکرم  هسـسؤم و  « 200  » هدـحتم تـالایا  رـسارس  رد  مینک ، هراـشا  هتکن  نیا  هـب  تـسا  یفاـک  دروـم  نـیا  رد 
هلمج زا  يریبدت  شبنج  ياههاگدید  اه و  هشیدنا  هب  دنوشیم  لیصحتلا  غراف  زکارم  نیا  زا  هک  ینایوجشناد 
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يریبدـت شبنج  هب  نانآ  رفن  یلیجنا 3  يارگ  لوـصا  ره 14  زا  دـنراد و  نامیا  نودـگامرآ  يا  هتـسه  گنج  عوقو  ندوب  کیدزن  هب 
نیمز يور  رب  مالسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  روهظ  هار  اهنت  نیا  تسویپ ، دهاوخ  عوقو  هب  يا  هعجاف  دندقتعم  زین  نانآ  .دنراد  شیارگ 

.تسا

يا هماـنرب  ینید  زکرم  زا 1400  دـنراد  شیارگ  يریبدـت  شبنج  هب  ناـنآ  رتشیب  هک  یلیجنا  سیدـق  رازه  زور 80  ره  نـیا  زا  ریغ  هـب 
ناهج رد  شمارآ  حلـص و  زگره  .تسا  ساسا  نیا  رب  قوف  ياه  همانرب  داـفم  .دـننک  یم  شخپ  هدـنیآ » نودـگامرآ  تلاـسر   » تحت
ینخس ترضح  نآ  روهظ  زا  لبق  حلـص  هرابرد  یتراشب  ره  دنک و  روهظ  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هکنیا  ات  دش  دهاوخن  رقتـسم 
یلیجنا ياـهارگ  لوـصا  نیرتهتــسجرب  زا  یکی  هـک  نوـستربور  تـپ  .دوـب  دـهاوخ  مالــسلا  هـیلع  حیــسم  ادـخ و  دـض  زیمآ و  رفک 
هاگتسیا ياراد 3  اـکیرمآ  نایحیـسم  ینوـیزیولت  هکبـش  تسا  ینتفگ  .درک  حرطم  ار  نودـگامرآ  هیرظن  نوـیزیولت  رد  تساـکیرمآ ،

بونج  ) هنایم رواخ  نویزیولت  هکبش  رد  ییاکیرمآ  يارگتسار )  ) نایحیسم نینچمه  دراد ، دمآرد  رالد  نویلیم  هنالاس 200  دشابیم و 
هکبـش نیمود  تیکلام  ترهوس » یمیج   » .دـنیبیم ار  هکبـش  نیا  ياه  همانرب  ییاکیرمآ  هداوناخ  نویلیم  هدزناش  .دنتـسه  میهـس  نانبل )

« رکیب میج   » .دنتـسه هکبـش  نیا  ياه  همانرب  هدننیب  ییاکیرمآ  هداوناخ  نویلیم  .دـشابیم 9  اراد  ار  اکیرمآ  فورعم  یلیجنا  ینویزیولت 
.دنتـسه نویزیولت  نیا  ياه  همانرب  رگاشامت  اکیرمآ  هداوناـخ  نویلیم  شـش  تساـکیرمآ ، يریـشبت  ینویزیولت  هکبـش  نیموس  کـلام 

.تسا رالد  نویلیم  ات 100  نیب 50  هنالاس  ینویزیولت  هکبش  نیا  دمآرد 

هعماج طسوتم  رـشق  نایم  رد  دوهی » ناـیماح   » ياـه هماـنرب  زا  تساـک  ییوئدـیو و  ياـهراون  دوش  هراـشا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اـجنیا  رد 
ًادیدش اکیرمآ 
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نانآ دادعت  دنراد و  رارق  اکیرمآ  هعماج  طسوتم  هقبط  رد  دـنراد  نامیا  داقتعا و  اه  ییوگـشیپ  نیا  هب  هک  یناسک  رتشیب   ) .دراد جاور 
اکیرمآ گرزب  ياهرهش  ياهنابایخ  رد  هک  دراد  دوجو  قوف  ياه  همانرب  هنیمز  رد  ياهژیو  ياهباتک  نینچمه  دسریم ) رفن  اهنویلیم  هب 
نویلیم شراشتنا 25  هیلوا  زور  دنچ  رد  دوهی ) نایماح  زا   ) یـسدفیل لوه  هتـشون  نیمز » هرک  گرم   » باتک ًالثم  .دـسر  یم  شورف  هب 

.دیسر شورف  هب  شا  هخسن 

زا دناهتـسناوت  هک  دنتـسه  یحیـسم  مسینویهـص  ناگدـنیامن  تقیقح  رد  .دـننک  یم  راک  ینویزیولت  ياه  هکبـش  رد  هک  دوهی  نایماح 
تحت يراـتخاس  دور  یم  رامـش  هب  اـکیرمآ )  ) تیحیـسم خـیرات  رد  ینارـصن  شبنج  نیرت  مهم  نیرتگرزب و  هک  دوخ  تیلاـعف  قیرط 

زا ياهدرتسگ  ياههورگ  قطانم  نیا  رد  دـننک ، داجیا  اـکیرمآ  يزکرم  یبونج و  ياـه  تلاـیا  رـسارس  رد  تاروت ) دـنب  رمک   ) ناونع
.دنراد تنوکس  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  روهظ  ای  ناهج  نایاپ  ای  نودجمره )  ) نودگامرآ ییوگشیپ  هب  نمؤم  وردنت و  نایحیـسم 
مالسلا هیلع  حیسم  ترضح  روهظ  زا  شیپ  هتبلا  .داد  دهاوخ  تاجن  هانگ  رش و  زا  ار  ناهج  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  دندقتعم  نانآ 

نیا اب  داد ، دـنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  ناـسنا  دراـیلیم   3 نآ ، نایرج  رد  هک  يروط  هب  دـش  دـهاوخ  رو  هلعـش  يا  هتـسه  گنج 
طبترم ياه  ییوگشیپ  هب  اهنآ  ياضعا  هک  هتخاس  هدامآ  یبهذم  یطارفا  شبنج  زا 1200  شیب  یحیسم  مسینویهص  تفگ  دیاب  دوجو 
يروط هب  ) دنا هتخاس  ینید  ياهروحم  ساسا  رب  یـسایس  ییاه  ملیف  اه  شبنج  نیا  دنراد ، نامیا  نودـجمره )  ) نودـگامرآ گنج  اب 

مالسلا هیلع  حیسم  ترضح  روهظ  زا  لبق  لیئارسا  زا  تیامح  روحم  رب  اه  ملیف  نیا  دنوشیم ) شخپ  ناگیار  اهملیف  نیا  هک 
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سدق د،س»  » و اکیرمآ » تاجن  دیلک  لیئارسا   » ملیف لثم  دنز  یم  رود 

تمس و نیا  هب  ار  اههورگ  یخرب  نودجمره )  ) نودگامرآ گنج  اب  نآ  طابترا  مالـسلا و  هیلع  حیـسم  ترـضح  روهظ  هشیدنا  دیاش 
یعمج هتسد  یشکدوخ  تایلمع  هب  تسد  زیخاتـسر  ییاپرب  مالـسلا و  هیلع  حیـسم  ترـضح  روهظ  رد  لیجعت  يارب  هک  داد  قوس  وس 

هک شروک » ناد   » هورگ اه ، یتسوپ  هلک  دـیدج ، ياه  يزان  ناتـسرپ ، داژن  نالک » سلکوک   » هب ناوتیم  اه  هورگ  نیا  هلمج  زا  .دـننزب 
.دندز یعمج  هتـسد  یـشکدوخ  هب  تسد  شروک )  ) دوخ ربهر  روتـسد  هب  سازکت »  » تلایا رد  عقاو  وکا »  » رهـش رد  لبق  لاس  دنچ  رد 

.دندز یشک  دوخ  هب  تسد  ناهج  نایاپ  رد  باتش  رطاخب  اینیجریو »  » تلایا رد  شناوریپ  و  زنوج »  » شیشک نینچمه 

هبناج ود  تهارک  ...اهتسینویهص  اه و  ییاکیرمآ 

نامیا يانعم  هب  لیئارـسا  زا  ییاکیرمآ  يارگتـسار  نایحیـسم  هبناج  همه  تیامح  هک  تسا  نآ  دراد  دوجو  اجنیا  رد  هک  یفیرظ  هتکن 
حیسم ترضح  دندقتعم  اکیرمآ  یبهذم  نایارگ  تسار  تسین ، ناشیا  اب  ینابرهم  یتسود و  ساسحا  تیدوهی و  نیئآ  هب  نانآ  نتشاد 

یتسینویهـص میژر  زا  رطاخ  نیدب  یحیـسم  نایارگ  تسار  تشک ، دـهاوخ  دـنرواین  نامیا  يو  هب  هک  ار  ینایدوهی  مامت  مالـسلا  هیلع 
میژر اـکیرمآ و  رد  دوهی ، ناربـهر  تسین  بیجع  اذـل  .دـننادیم  اـه  ییوگـشیپ  قـقحت  يارب  ياهلیـسو  ار  نآ  هک  دـننک  یم  تیاـمح 
هنیمز رد  اکیرمآ  دییأت  تیامح و  زا  فلتخم  لاکشا  هب  نایدوهی  دنربب ، ار  هدافتسا  تیاهن  اه  ییوگـشیپ  نیا  هب  نامیا  زا  یتسینویهص 

عمج لیئارسا ، هب  ییاکیرمآ  نارگـشدرگ  ياهرفـس  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  .دنرادروخرب  دودحمان  روط  هب  يداصتقا  یـسایس و  ياه 
.درک هراشا  نتگنشاو  تلود  یسایس  یلام و  ياه  کمک  يروآ 

دیاب تقیقح  رد 
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هـشیدنا دـسریم  رظن  هب  .دوشیم  بوسحم  یبرع  یمالـسا و  ياهروشک  يارب  يرطخ  ییاکیرمآ  نایارگ  تسار  ینید  تاداقتعا  تفگ 
رد نآ  شقن  تاداـقتعا و  نیا  تیمها  زا  هـکنیا  ًاـفاضم  دراد ، داـقتعا  نآ  اـب  یگنتاـگنت  طاـبترا  ناـیرج  نـیا  یـسایس  يرظن و  ياـه 

نایارگ تسار  نایرج  یناحور  ردپ  لوتسیرک »  » زا ینخـس  تسا  بسانم  اجنیا  رد  .تسا  هدشن  هتـساک  هجو  چیه  هب  اکیرمآ  تسایس 
زا دنترابع  نآ  دشاب و  راوتـسا  روحم  هس  رب  دیاب  یبهذم  تسار  هشیدنا  ساسا  هک  تسا  دـقتعم  وا  .میروایب  نایم  هب  اکیرمآ  یحیـسم 

تفص دهدیم و  لیکشت  ار  رشب  تایصوصخ  هک  تسا  یمهم  يورین  نید  دراد  نامیا  لوتـسیرک  اریز  .يداصتقا  دشر  تیموق و  نید ،
تلم لوتـسیرک  سپـس  .دـیامنیم  نشور  ار  يو  تاداـقتعا  شقن  خـیرات و  اـب  ناـسنا  طاـبترا  تیموق  .دزاـسیم  مظنم  ار  وا  عفاد  ياـه 

هب مدرم  يدنبیاپ  رطاخب  دوشیم  هدید  روشک  نیا  رد  هک  يداصتقا  دشر  دیامنیم  هفاضا  دنک و  یم  فیـصوت  يداقتعا  یتلم  ار  اکیرمآ 
.تسا ناتستورپ  یبهذم  یقالخا  تاروتسد 

.درادـن ياهراچ  دـهدیم  ماجنا  ناهج  رد  هک  هچنآ  زا  اکیرمآ  هک  تسا  نیا  لوتـسیرک » » نامیا داقتعا و  نیرت  كاـنرطخ  نیرتمهم و 
هجاوم تسکـش  اب  هنیمز  نیا  رد  رگا  یتح  تسا ، هدش  لیمحت  نآ  رب  خـیرات  ربج  مکح  ربانب  هک  تسا  ییاه  تیلوئـسم  زا  یکی  اریز 
اکیرمآ تلود  رد  ینید  نایارگ  تسار  نایرج  رب  اه  هشیدنا  نیا  دش ، وربور  نآ  اب  یلاموس  ای  مانتیو  گنج  رد  هک  يروطنامه  .دوش 

.دراد تیمکاح 

رتراک یمیج 

مادـقا یفن  لـئاسم  نیا  سأر  رد  .تسا  هدـش  زکرمتم  یـساسا  روـحم  رب  اـکیرمآ  تـلود  يارگتـسار  نارادمتـسایس  ینید و  هشیدـنا 
نآ میقتسم )  ) مادقا اب  ای  اکیرمآ  يربهر  تحت  دیاب  یللملا  نیب  تامادقا  هکنیا  تسا و  یهورگ 
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.دشابیم یللملا  نیب  ياهدادرارق  زا  اکیرمآ  جورخ  تلع  رگنایب  رکفت  نیا  دیاش  .تسا  دودرم  نانآ  رظن  زا  هنرگو  دشاب  روشک 

، یکشوم دض  عافد  نامیپ  زا : دنترابع  تسا ، هدرک  ینیـشن  بقع  اهنآ  زا  اکیرمآ  هک  یللملا  نیب  ياهنامیپ  اهدادرارق و  نیا  نیرتمهم 
(، تسیز طیحم  هب  طوبرم  ) وتویک نامیپ  کچوک ، ياهحالـس  دیلوت  زا  يراددوخ  ییوشلوپ ، اب  هزرابم  رفن ، دض  ياه  نیم  دیلوت  عنم 
نآ اب  اکیرمآ  تلم  یتح  ناهج و  مامت  هکنیا  اب  .مادـص  میژر  ینوگنرـس  یناـهج ، ياـه  تراـجت  ناـمزاس  طورـش  زا  ندـش  جراـخ 

ياهروشک هیـسور و  نیچ ، طباور  رد  هکنیا  افاضم  دـش ، دـقعنم  اکیرمآ  قباس و  يوروش  نایم  هک  ما  یب  يا  نامیپ  وغل  دوب ، فلاخم 
دنتـسه رگیدکی  زا  ادـج  ياه  هریزج  اهنآ  تفگ : اکیرمآ  عافد  ریزو  دلفـسم  ار  لاح  نیا  اب  دـمآ ، دوجوب  شلاچ  اکیرمآ  اب  ییاپورا 

.دنهدیمن لیکشت  ار  يا  هچراپکی  یسایس  راتخاس  هک 

اب ناهج  رد  اـکیرمآ  فلاـخم  يورین  شریذـپ  مدـع  تسا ، مکاـح  یحیـسم  ناـیارگ  تسار  يرکف  راـتخاس  رب  هک  یعوضوم  نیمود 
اب هژیوب  شنانامیپمه  اب  اکیرمآ  نایم  شنت  داـجیا  هب  لـئاسم  نیا  تسا  ناـهج  رد  تردـق  میـسقت  ندرک  حرطم  یبطق و  دـنچ  ياـیند 

.دوشیم رجنم  اپورا  هیداحتا 

هدولاش نونکا  هلئسم  نیا  .دراد  نایرج  نیا  دزن  ار  هاگیاج  نیمود  اکیرمآ  یجراخ  ياهتسایس  يارجا  يارب  یماظن  يورین  يریگراکب 
یماظن يورین  رب  ناهج  ياهروشک  رگید  اب  ییورایور  دروخرب و  رد  روشک  نیا  اریز  دـهدیم ، لیکـشت  ار  اکیرمآ  لـلملانیب  تساـیس 

.تشاد ياهناهب  ره  هب  قارع  رب  هلمح  رب  رارصا  شوب  هک  تسین  بیجع  اذل  .دنک  یم  هیکت  دوخ 

طلـست نتگنـشاو  روشک  نیا  تلود  رد  ینید  تسار  نایرج  تالیامت  هاگدید و  ساسا  رب  ناهج  رب  اکیرمآ  یماظن  طلـست  اب  نامزمه 
يرکف و
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یبرع ياه  تلود  یخرب  زا  اکیرمآ  ساسا  نیمه  رب  .دـنک  یم  لیمحت  ناـهج  هب  ییاـکیرمآ  ياهـشزرا  غیلبت  هار  زا  ار  دوخ  یگنهرف 
هب دنک  ادیپ  رییغت  زین  یبرع  ياهروشک  هعماج  ینورد  ياهـشزرا  راتخاس  دـنهد و  رییغت  ار  دوخ  یبهذـم  ياه  شزومآ  هک  دـهاوخیم 

ینارنخـس رد  رـش  ریخ و  زا  روظنم  هک  دزاـسیم  صخـشم  یبوخب  لـئاسم  نیا  دـشابن ، داـضت  رد  ییاـکیرمآ  ياهـشزرا  اـب  هک  يروط 
.تسیچ ییاکیرمآ  تاماقم  یسایس 
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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 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 17زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	رسالت آرماگدون
	مشخصات کتاب
	رسالت آرماگدون

	درباره مركز

