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باتک تاصخشم 

ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
هللا فطل   ، یفطلهدننکمیظنت هسانشرس ، : 

یفطل هللا  فطل  میظنت :   (/ یسیئوس رگشهوژپ  ایکیچیف (  وکسچنارف  زا  يراتفگ  دیدج :  مسیشاف  تیئاهب ؛  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ص 15 نابآ 1387 :   7 ناریا ،  هلاقم :  اشنم 

وکسچنارف  ، ایکیچیف رگفیصوت : 
نآ تالیکشت  خیرات و   ، میلاعت رد  هناداقن  یشهوژپ  تسا ؟  هدنیآ  رد  یناهج  نید  تیئاهب  ایآ  باتک  رگفیصوت : 

هراشا

یتسیشاف تاشیارگ  زا  رثاتم  تییاهب  یناهج  تالیکشت  تیربهر  یطارفا  یـسایس  دیاقع  تسا  دقتعم  هدوب ، ییاهب  شدوخ  ًالبق  هک  ایکیچیف 
زا يروف  درط  اب  روسناس  تخـس و  تاررقم  زا  داقتنا  ناـیب ، يدازآ  يروآون ، يداـقتنا ، رکفت  هنوگره  ربارب  رد  تالیکـشت  ياـضعا  تسا .

دنوشیم . وربور  تالیکشت  يوس 

( یسیئوس رگشهوژپ   ) ایکیچیف وکسچنارف  زا  يراتفگ 

ناونع هب  خیروز  رد  لاس 1973  ربماون  زا  دمآرد . سیئوس  یئاهب  لفحم  تیوضع  هب  لاس 1971  رد   1964، لاس دلوتم  ایکیچیف  وکسچنارف 
دروم ار  تیئاهب  تالیکشت  تارظن  لاس 1974  تسوگآ  رد  ایکیچیف  رمیز » نامره   » باتک هعلاطم  زا  دعب  دش . مادختسا  یعامتجا  راکددم 
يرادا مظن  روشنم  ناـیئاهب  دزن  هللاءاـهب  سدـقا  باـتک  هارمه  هک  ار  ءاهبلادـبع  ياـیاصو  حاوـلا  رمیز  هیرظن  زا  يوریپ  هب  داد و  رارق  داـقتنا 
دقتعم هدناوخ و  بصاغ  هدش  نییعت  ایاصو  حاولا  رد  هک  ار  هللارما  تیالو  هسسؤم  تسناد و  یلعج  دوش ، یم  بوسحم  تیئاهب  تالیکـشت 

ياهوگو تفگ  ثحب و  افیح و  رد  تیئاهب  یناهج  زکرم  اب  هبتاکم  زا  سپ  ایکیچیف  تسا . هدـش  بصغ  يدـنفا  یقوش  طسوت  نآ  هک  تسا 
تیئاهب تالیکشت  رد  تیوضع  زا  ار  دوخ  فارـصنا  لاس 1974  ربماون  رخاوا  رد  ماجنارس  یئاهب  تالیکـشت  یباصتنا  ناگدنیامن  اب  رایـسب 

ناونع تحت  یبلطم  ایکیچیف  لاس 1975، لیاوا  رد  درک . مالعا  ار  وا  یناحور  درط  تیئاهب  تالیکـشت  یهاتوک  تدـم  زا  دـعب  . درک مـالعا 
تیئاهب تالیکشت  هب  ار  دوخ  تاداقتنا  هدرتسگ  یحطـس  رد  لاس 1975  هیروف  مهدزای  خیروز  هنازور  همانزور  کی  هب  هدـنناوخ  کی  همان 

نید  » يارب مولعمان  هدـنیآ  کـی  يرگ -  یئاـهب  ناونع : تحت  ار  دوخ  هلاـقم  لاس 1975  توا  هام  رد  یهاـتوک  تدـم  زا  سپ  . درک حرطم 
دش يا  همدقم  هلاقم  نیا  درک . رـشتنم  (1975  ) هرامش 38 هب 1615  موسوم  ناتـستورپ  ياسیلک  يزکرم  رتفد  يراودا  هیرـشن  رد  ار  هدـنیآ »

تالیکشت خیرات و  میلاعترد ، هناداقن  یـشهوژپ  تسا  هدنیآ  رد  یناهج  نید  تیئاهب  ایآ  : » ناونع تحت  لاس 1981  رد  شباتک  راشتنا  يارب 
راـتخاس ياراد  اـیکیچیف  باـتک  دـش . رـشتنم  یتدـیقع  لـئاسم  صتخم  ناـملآ  ناتـستورپ  ياـسیلک  يزکرم  رتفد  طـسوت  باـتک  نیا  نآ .»

نیا تسا . رادروخرب  یئاهب  یلـصا  عبانم  یتاعلاطم و  عبانم  یملع ، راثآزا  ییاه  لوق  لقن  ددعتم ، ياه  تشاددای  تاعاجرا ، کیتامتـسیس ،
شیامن لودج  کی  نینچمه  تسا و  هدرک  هدافتسا  یبرع  یسراف و  یلصا  تاحالطصا  زین  ناتساب و  نانوی  یبرع و  تاحالطـصا  زا  باتک 

فزوج «، » رگرب ندـلیم  لشیم   » نوچمه یناققحم  لابقا  دروم  باتک  نیا  تسا . هدرک  هضرع  ار  عجارم  زا  یتسرهف  یبرع و  تاـملک  ظـفلت 
. تفرگ رارق  ریوناک » نیتسیرک   » و یکـسووکستنال » رتنوگ  «، » سلفن دلاو  سناه  «، » ناموش فالوا  «، » تاکمیلک میخآوی  سناه  «، » رگنینه
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زا نت  هس  طسوت   Derinformationals ناونع تحت  ییا  هیّدر  ایکیچیف ، باتک  راشتنا  خـیرات  زا  لاس  زا 15  سپ  تیئاهب  تالیکشت 
لاس 2000 رد  هیّدر  نیا  درک . رشتنم  لاس 1995  رد  یناملآ  نابز  هب  قیفوت  الوکین  رملوگ و  خیرلوا  رفـشودوا ، ياه  مان  هب  یئاهب  ناققحم 

نآ یسیلگنا  همجرت  زا  دش و  رـشتنم  همجرت و   Making the crooked straight ناونع اب  تلکاش  نیدلارژ  طسوت  یـسیلگنا  هب 
رملوگ خیرلوا  رظنزا  دش . همجرت  یـسراف  هب  دنا » هتـشاگنا  ژک  ار  تسار   » ناونع تحت  لاس 1379  رد  ناریا  تیئاهب  تالیکشت  داهنـشیپ  هب 

هدرک دراو  همطل  تیئاهب  تالیکـشت  تیثیح  هب  هتـشاذگ و  نابز  یناملآ  ياـهروشک  رد  یمومع  راـکفا  رب  يرایـسب  ریثأـت  اـیکیچیف  تارظن 
باـتک هک  دـنک  یم  ناـیب  نینچمه  يو  تسا . هدوـب  قـفوم  تیئاـهب  ندرک  وربآ  یب  رد  اـیکیچیف  باـتک  هک  دـنک  یم  فارتـعا  يو  تـسا .
عیـسو نیرت و  جیار  باتک  نیا  دیدرت  الب  دنک  یم  راهظازین  رفـش  ودوا  دوب . دـهاوخ  راذـگریثأت  هنیمز  نیا  رد  اه  تدـم  کش  یب  ایکیچیف 

تسا . نابز  یناملآ  کلامم  رد  تیئاهب  صوصخرد  باتک  نیرتراشتنالا 

باتک ياوتحم  رب  یلامجا  يرظن 

میلاعت وا  رظن  زا  تسا . هدیچیپ  ریگ و  تخس  ًالماک  تالیکـشت  نیا  هک  دنک  یم  نایب  تیئاهب  یناهج  تالیکـشت  راتخاس  نییبت  رد  ایکیچیف 
دیکأت ارچ و  نوچ  یب  تعاطا  رد  تالیکشت  نیا  راتخاس  تسا . تالیکشت  نیمارف  يارجا  نتفریذپ و  تمدخ  رد  ًافرـص  یئاهب  تاداقتعا  و 

. دوش یم  درط  دـنک  یطخت  یلـصا  هدـعاق  نیا  زا  هک  سکره  تالیکـشت  نیا  رد  تسا و  هدـش  اـنب  هناروکروک  تیعبت  تعاـطا و  رب  دـیکا 
یسایس فادها  وا  دزرو . یم  دیکأت  تیئاهب  تالیکشت  یطارفا  راکفا  دصاقم و  يدادبتـسا و  تیهام  هب  ررکم  روط  هب  دوخ  رثا  رد  ایکیچیف 
یـسایس دـیاقع  هک  تسا  دـقتعم  يو  دـناد . یم  يدازآ  اب  ضراعم  ًادـیدش  یمدرم و  دـض  هنابآم ، روتاتکید  ار  تیئاهب  یناهج  تالیکـشت 

هراشا یئاهب  میلاعت  یتاغیلبت  فادها  نییبت  رد  ایکیچیف  [ . 1 . ] تسا یتسیشاف  تاشیارگ  زا  رثأتم  تیئاهب  یناهج  تالیکشت  تیربهر  یطارفا 
رد نیا  دـنک و  یفرعم  یقالخا  یعامتجا و  تناـید » ربا   » یعون ناونع  هب  ار  تیئاـهب  هک  تسا  نآ  یپ  رد  تیئاـهب  تالیکـشت  هک  دـنک  یم 
رد ار  یئاـهب  یللملا  نیب  هعماـج  روضح  یتح  يو  دوش . یم  عاـنتما  یئاـهب  میلاـعت  ماـکحا و  هب  طوبرم  تاـعالطا  هئارا  زا  هک  تسا  یلاـح 
یم تیئاهب  یناهج  تالیکشت  یتاغیلبت  فادها  زا  ار  یناهج  ياه  نامزاس  اب  طابترا  داجیا  یتلودریغ و  هسـسؤم  کی  هلزنم  هب  للم  نامزاس 

مالسا تیلاعف  اب  هسیاقم  ماقم  رد  تیئاهب  یناهج  تالیکشت  هدرتسگ  ياه  يراذگ  هیامرس  يرنویـسیم و  ياه  تیلاعف  ایکیچیف  رظن  زا  دناد .
طـسوت یئاـهب  میلاـعت  هزورما  هک  تسا  دـقتعم  وا  تسا . هدوبن  زیمآ  تیقفوم  دریگ  یم  تروـص  هدـمع  یلاـم  يراذـگ  هیامرـس  نودـب  هک 

تیعجرم لاقتنا  اب  اـیکیچیف  رظن  زا  [ . 2 . ] دوش یم  هضرع  عیزوت و  اه  هراق  همه  رد  هک  هدـمآ  رد  الاک  کـی  لکـش  هب  تیئاـهب  تالیکـشت 
یقوقح تردق  زا  يرصنع  هب  کیلوتاک  ياسیلک  دننام  تیئاهب  تالیکشت  دعب  هب  نامز  نآ  زا  لاس 1963  رد  مظعا  لدعلا  تیب  هب  یتدیقع 
داقتعا هب  دـنک و  یم  دای  « یئاهب هعماج  ندرک  ییاسیلک   » ناونع هب  نآ  زا  ایکیچیف  هدـش و  لیدـبت  یئاهب  هعماج  رد  یتدـیقع  نامزاس  اهنت  و 

، تخـس تاررقم  زا  داقتنا  نایب ، يدازآ  يدرف ، ياه  يروآون  يداقتنا ، رکفت  هنوگره  ربارب  رد  نآ  اـضعا  تیئاـهب  تالیکـشت  رد  اـیکیچیف 
میلاعت هک  تسا  دـقتعم  وا  هک  يروط  هب  دـنوش . یم  وربور  تیئاهب  تالیکـشت  يوس  زا  يروف  درط  اب  نافلاخم  راثآ  هعلاطم  ِعنم  روسناـس و 

هب دانتسا  اب  وا  تسا و  لقتسم  رکف  نیشناج  هک  تسا  هدش  لدب  کیژولوئدیا  میلاعت  هب  تیئاهب  یناهج  تالیکشت  فادها  تهج  رد  یئاهب 
. دناد یم  یـسارکومد  اب  لباقت  رد  ار  تیئاهب  هدـش ، هتفرگ  هدـیدان  یعامتجا  ياه  يدازآ  اهنآ  رد  هک  سدـقا  باتک  ياهدنب 122 و 125 

تالیکـشت نآ  هدـیدرگن ، ظاحل  اوق  کیکفت  لصا  تیئاهب  یناهج  تالیکـشت  راتخاس  رد  هک  ییاـجنآ  زا  تسا  دـقتعم  اـیکیچیف  نینچمه 
رما و تیالو  هسسؤم  دزادرپ : یم  تیئاهب  مهم  هاگیاج  ود  يدانسا  یسررب  دقن و  هب  ایکیچیف  [ . 3 . ] دشاب یم  کیتارکمد  دض  ارگزکرمت و 

يایاصو حاولا  رد  هک  هچنآ  هدـشن و  هدرب  یمان  هللاءاـهب ، سدـقا  باـتک  رد  رما  تیـالو  هسـسؤم  زا  هک  تسا  دـقتعم  وا  مظعا . لدـعلا  تیب 
يزکرم عجرم  مظعا  لدـعلا  تیب  صوصخ  رد  اما  و  تسا . هدرک  بصغ  يدـنفا  یقوش  ار  ماقم  نیا  تسا و  یلعج  هدـش  هدروآ  ءاهبلادـبع 

رما یلحم  لدـع  تویب  سیـسأت  هب  اهنت  هللاءاهب  دوش و  یمن  تفای  سدـقا  باتک  رد  یعجرم  نینچ  هک  دراد  داقتعا  ایکیچیف  یئاـهب ، هعماـج 
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ینوناـق دنـس  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  هدـش و  حرطم  اـیاصو  حاوـلا  رد  ءاهبلادـبع  طـسوت  اـهنت  یلاـع  عـجرم  نیا  عـقاو  رد  تسا و  هدرک 
دعاوق زا  يا  هعومجم  سدقا  باتک  ایکیچیف  رظن  زا  [ . 4 . ] هللاءاهب سدقا  باتک  هن  تسا  ءاهبلادبع  ایاصو  حاولا  تیئاهب  یناهج  تالیکـشت 

وا رظن  هب  تسا . اـسرف  تقاـط  نیناوق  زا  يا  هعومجم  یلکروـط  هب  موهفماـن و  ناتـساب ، قرـش  هب  قـلعتم  بیرغ ، بیجع و  هدـیچیپ ، تخس ،
رد یعامتجا ، ياه  يدازآ  نتفرگ  هدـیدان  ثرا ، ماـکحا  دودـح ، ماـکحا و  شخب  رد  قـالخا  دـض  نیناوق  دوجو  لـیلد  هب  سدـقا  باـتک 

ياه تیلاعف  رد  ءاهبلادبع  یتح  تسا  دقتعم  يو  تسا . هدشن  پاچ  لماک  روط  هب  برغ  رد  تیئاهب  تالیکـشت  یتاغیلبت  فادـها  ياتـسار 
نیمه رطاخ  هب  دـنک  یم  نایب  ایکیچیف  دراد . هگن  موتکم  ار  سدـقا  باتک  رد  هللاءاهب  میلاعت  هک  دـش  راچان  اکیرما  اـپورا و  رد  دوخ  یغیلبت 

سدـقا باتک  هک  دـنک  یم  نایب  دوخ  ییاهن  لیلحت  رد  يو  دوش . یم  هتـشاد  هگن  ناهنپ  دـیدج  ناـیئاهبزا  سدـقا  باـتک  هک  تسا  لـیالد 
يارب يدـیدهت  یطارفا  تالیامت  لیلد  هب  ار  تیئاهب  تالیکـشت  ایکیچیف  [ . 5 . ] تسا تیئاهب  یناهج  تالیکـشت  مشچ  رد  يراـخ  نوچمه 
ققحت عناـم  هکنیا  لـیلد  هب  ار  اـه  تلود  يدـنفا  یقوـش  زا  يوریپ  هب  تیئاـهب  یناـهج  تالیکـشت  هک  تسا  دـقتعم  وا  دـناد . یم  اـه  تلود 

یعامتجا مظن  ینوگنرـس  یناهج ، تموکح  لیکـشت  ياتـسار  رد  هدرک و  یقلت  « تب  » کی ناونع  هب  ًافرـص  دنتـسه  یئاهب  یناهج  تموکح 
زا يرایـسب  رد  تیئاهب  تالیکـشت  تیلاعف  هک  درک  بجعت  دـیابن  نیاربانب  ایکیچیف  هیرظن  هب  انب  تسا . ریذـپان  بانتجا  اـهروشک  رد  دوجوم 

ایکیچیف رظن  زا  تسا . هدـنزادنارب  ياه  تیلاعف  اب  هارمه  تلود و  دـیدهت  تهج  رد  اه  نآ  تیلاعف  اریز  تسا  هدـش  مالعا  عونمم  اـهروشک 
زا یـشان  یـسایس  بازحا  زا  زیهرپ  نوناق و  زا  تعاطا  موزل  تسایـس ، رد  تلاخد  زا  زیهرپ  تلود ، هب  تیئاهب  تالیکـشت  يرهاظ  يرادافو 
یم تاعارم  تسا  تیلوفط  هلحرم  رد  یئاهب  هعماج  هک  ینامز  ات  هک  تسا  یلمع  تامادقا  يرـس  کی  ًافرـص  تسا و  ضحم  یبلط  تصرف 

ماظن يراک  ناهنپ  زج  يزیچ  ار  نآ  اـیکیچیف  دـشاب و  شا  هدـش  نـالعا  فادـها  ققحت  هب  رداـق  هک  دریگ  رارق  یتیعقوم  رد  دـناوتب  اـت  دوش 
ناریا قباس  ریزو  تسخن  هدـیقع  نامتک  هب  هک  تسا  طابترا  نیا  رد  دـناد و  یمن  تیئاهب  تالیکـشت  یـسایس  فادـها  يافتخا  يداـقتعا و 
هویـش هدش ، دیکأت  ءاهبلادبع  هللاءاهب و  راثآ  رد  تارک  هب  هک  ار  تموکح  زا  تعاطا  يرادافو و  دـنک و  یم  هراشا  ادـیوه  سابع  ریما  ینعی 

رد دنتسه و  دوخ  تیوه  تابثا  هلحرم  رد  هک  موس  ناهج  دیدج  یلم  ياه  تلود  هب  دراد  هراشا  نینچمه  ایکیچیف  دناد . یم  یتحلـصم  يا 
عـضاوم اه  تلود  نآ  هک  تسا  هدـش  ثعاب  زکرمتم  یناهج  تلود  کی  داجیا  هب  تالیکـشت  نآ  لـیامت  تیئاـهب و  تالیکـشت  اـب  ههجاوم 

تردق کی  تیئاهب ، یناهج  تالیکـشت  ایکیچیف  رظن  زا  [ . 6 . ] دننک یقلت  دیدج  رامعتسا  رارقتسا  یعون  هب  ار  تیئاهب  تالیکـشت  یـسایس 
ریـسم رد  وا  رظن  زا  تیئاهب  یناهج  تالیکـشت  دهد . اقترا  یناهج  تلود  کی  حطـس  ات  ار  دوخ  تیاهن  رد  دراد  دـصق  هک  تسا  هماکدوخ 

شیارگ کـی  اـب  هارمه  یناـهج  یتـلود  ارگزکرمتم و  دـحتم  تلود  کـی  رارقتـسا  يارب  یئاـهب  تالیکـشت  تـسا . یناـهج  هـقلطم  هـطلس 
موتکم نوناق  تموکح و  هب  نیکمت  یبلط و  حلص  ارادم ، هدرپ  سپ  رد  ار  فده  نیا  تیئاهب  تالیکـشت  تسا . شالت  لاح  رد  یـسارکوئت 
عفانملا كرتشم  هعماج  هک  دـننک  اقلا  نایناهج  هب  هک  دـننک  یم  شالت  دوخ  تاغیلبت  رد  نایئاهب  هچ  رگا  ایکیچیف  رظن  زا  دـنا . هتـشاد  هاـگن 
لاردـف ماظن  سیـسأت  تیئاهب  تالیکـشت  فدـه  تقیقح  رد  یلو  تسا  راگزاس  قبطنم و  تیئاـهب  یناـهج  تالیکـشت  فادـها  اـب  لاردـف 

تالیکـشت یـسررب  صوصخ  رد  ایکیچیف  [ . 7 . ] تسارگزکرمت دـحاو  تلود  لیکـشت  فدـه  هکلب  تسین  اـه  تلود  زا  عفاـنملا  كرتشم 
ياه يدازآ  يروهمج ، تموکح  فلاخم  هک  دـنداد  ناـشن  ناریا  هطورـشم  بـالقنا  یط  رد  ناـیئاهب  هک  دـنک  یم  ناـیب  ناریا  رد  تیئاـهب 

تیامح نابلط  تنطلس  زا  ءاهبلادبع  هک  ییاج  ات  دندوب  هقلطم  تنطلـس  یماح  اهنآ  دنا . هدوب  مدرم  يوس  زا  یباختنا  داهن  هنوگره  یندم و 
يولهپ تموکح  رد  رابرد  حیرص  نایماح  ناونع  هب  ناریا  رد  تیئاهب  تالیکشت  هک  دنک  یم  نایب  يو  دمآرد . هلماعم  ِرد  زا  نانآ  اب  درک و 

زا يو  دروآ . يور  تیئاهب  تالیکشت  زا  تیامح  هب  هعیش  نویناحور  ذوفن  زا  يریگولج  بوکرس و  روظنم  هب  زین  هاش  دندش و  عفتنم  رایسب 
يور رد  تالیکشت  نیا  هک  ار  یشقن  روطنیمه  دنک و  یم  دای  لاس 1953  رد  قدصم  رتکد  ینوگنرس  رد  تیئاهب  تالیکشت  یساسا  شقن 
دساف ياه  تسایـس  ربارب  رد  طقف  هن  تیئاهب  تالیکـشت  هک  تسا  دقتعم  ایکیچیف  درک . افیا  يریزو  تسخن  هب  ادیوه  سابعریما  ندمآ  راک 

. دـنتخادرپ زین  هئطوت  هب  رابرد  اب  اـفخ  رد  دـندرک و  تیاـمح  اـه  تسایـس  نیا  زا  هناـیفخم  روط  هب  هکلب  دـندرک  توکـس  يولهپ  تموکح 
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ار نایئاهب  یتلود و  تاماقم  نایم  داضت  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  ناریا  تیئاهب  تالیکـشت  تیعـضو  زا  دوخ  لیلحت  رد  اـیکیچیف 
یتنطلـس تموکح  یماح  جورم و  ار  ناریا  تیئاهب  تالیکـشت  هک  ییاجنآ  زا  وا  دـناد . یم  تیئاـهب  تالیکـشت  تیهاـم  رهوج و  زا  یـشان 
ییاجنآ زا  وا  رظن  زا  میـشاب و  یتالیکـشت  نینچ  اب  نایناریا  مشخ  دهاش  ناریا  رد  ام  هک  مینک  بجعت  دیابن  هک  تسا  دقتعم  دـناد  یم  ناریا 

یم هئطوت  مدرم  هیلع  رابرد  اب  هنایفخم  روط  هب  دـندوب و  ناریا  یتلود  راتخاس  حالـصا  ندـش و  یمدرم  اـب  فلاـخم  تیئاـهب  تالیکـشت  هک 
تسد رد  باتک  نیا  یسراف  همجرت  تسا  ینتفگ  [ 8 . ] دوش وربور  ناریا  مدرم  هدنیازف  مشخ  اب  تالیکـشت  نیا  هک  تسا  یعیبط  اذل  دندرک 

تسا . مادقا 

یقرواپ

رد یبهذم  مسارم  بادآ و   " مشش لصف  یئاهب " 226 /  میلاعت  مجنپ "  لصف   / 181-156 - 151 " اکعرد هللاءاهب  تماقا  موس "  لصف  [ 1]
رضاحرصعرد " 413-407-405-399-394- تیئاهب  مهد "  لصف  يدنفا " 288 /  یقوش  نینهآ  رصع  متـشه "  لصف   / 240 تیئاهب " 

.429-426-422
مهد 409-381. لصف   374 " یئاهب /  يرادا  مظن  مهن "  لصف  [ 2]

مهد 417-390-389-379- لصف   / مهن 368-367-340-339-337-334 لصف  متشه 300-288-278 /  لصف  مجنپ 234 /  لصف  [ 3]
.426-421

مهن 331-319. لصف  متشه 293 /  لصف  [ 4]
مهد 430. لصف  متشه 293-283 /  لصف  تیئاهب " 251 /  رد  یقالخا  یعامتجا و  میلاعت  متفه "  لصف  موس 160-149 /  لصف  [ 5]

مهد 398-393. لصف  238 مشش /  لصف  [ 6]
مهد 425-414-391-389. لصف  [ 7]

مهد 395. لصف  متفه 275-272 /  لصف  [ 8]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
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. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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