
اھھاگشناد  / ١٣۶٩/١٠/٠۴ یاسور  زا  نت  دنچ  یلاع و  شزومآ  گنھرف و  ترازو  نالوئسم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

دیرخ یارب  ام  هک  دـندرک  تیاکـش  نم  هب  اجنآ  رد  مدوب . هتفر  اجنآ  هب  دـیدزاب  یارب  سردـم ، تیبرت  هاگـشناد  رد  ینیـسح  راختفا  یاقآ  تیلووسم  زا  لـبق  شیپ ، لاـس  دـنچ 

تاناکما لوپ و  هجدوب و  ینعی  مھدب ؛ نانآ  هب  هک  متـشادن  مھ  یناکما  چـیھ  هتبلا  تخوس . ملد  هت  نآ  ات  اعقاو  نم  میرادـن . یلو  میھاوخیم ؛ لوپ  رالد  رازھ  داتـشھ  باتک ،

لذب زا  یضعب  لوپ و  زرا و  تبحص  هک  یماگنھ  مدومن . رارکت  ار  نآ  اھراب  مدرک و  تبحص  متـسناوتیم ، هک  سک  رھ  اب  ریزو ، تسخن  اب  تلود ، اب  مدمآ  دوبن . نم  تسد  رد  هک 

؛ میھدب حیجرت  اھنیا  رب  ار  رادتیولوا  ریغ  دراوم  هک  تسین  راوازس  دشاب ، هتشاد  دوجو  اھزاین  روطنیا  هک  یتقو  متفگیم  مدروآیم و  دای  هب  ار  نآ  نم  دشیم ، اھششخب  و 

لوپ مدوخ  هچنانچ  میوگیم . مھ  سلجم  هب  منکیم و  کمک  مناوتب ، هک  اجنآ  ات  متفگ ، هک  روطنامھ  تسا . هتفر  مھ  رتالاب  هدـش و  رتعیـسو  اـھزاین  ـالاح  هکنیا  رب  هوـالع 

. دھدب ار  اھزیچ  نیا  باوج  هک  تسین  مرایتخا  رد  یلوپ  هک  دینادیم  اھامش  اھتنم  منکب ؛ فرصم  بوخ  یاھھار  نیا  رد  هک  مدرکیمن  دیدرت  یکدنا  دینادب  امش  متشادیم ،

: تفگ

مناشیورد تلجخ  ورف  درب  نیمز  هب 

درک رز  نوراق  هب  هچنآ  نم  هب  درک  یرزیب 

هک ینایاقآ  زا  یضعب  یماھر و  یاقآ  نیعم ، رتکد  یاقآ  دینادیم . ار  تکلمم  عضو  اھامش  لاحیایلع ، یرادن ! زا  ام  تقیقح  رد  اما  تفر ؛ نیمز  ریز  نتشاد ، رطاخ  هب  نوراق 

ار نالا  امـش  رگا  تسا . هدش  رتھب  یلیخ  هتـشذگ ، هب  تبـسن  نالا  هتبلا  تسا . هنوگچ  روشک  عضو  هک  دننادیم  دـناهدوب ، یریگمیمـصت  یاھھاگتـسد  رد  سلجم و  رد  البق 

مھ امـش  هتبلا  تسا . هدـش  رتھب  هرذ  کی  الاح  هک  دـینیبیم  دـینک ، هسیاقم  دوب -  روشک  یتسدـگنت  یاھلاس  اعقاو  هک  ییاھلاس  نیا  ۶۵ و ۶۶ -  یاھلاس ۶۴ ، هب  تبـسن 

. تسین یدج  یھاگن  تدمزارد ، یراذگهیامرس  یهطقن  کی  ناونع  هب  یلاع  شزومآ  هب  هاگن  هک  مراد  لوبق  مھ  نم  دییوگیم و  تسار 

، دقن یاھزیچ  دیشوج ؟ دھاوخ  اجک  زا  بآ  نیا  هرخالاب  اما  میدرک ، رپ  مھ  یتسد  بآ  اب  ار  ضوح  نیا  ضرف  هب  الاح  میرادن . مھ  تعنـص  میـشاب ، هتـشادن  ملاع  ملع و  رگا  ام 

، لاـحنیعرد تسا . مھم  میجح و  مھ  یلیخ  اـعقاو  یدـقن  یاـھزاین  هکنیا  رطاـخ  هب  دـنرادن ؛ یریـصقت  مھ  اـھنآ  دـیاش  دریگیم . ار  روشک  نازیرهماـنرب  مشچ  یولج  اـبلاغ 

. دنشاب هتشاد  مھ  ار  دید  نیا  یتسیاب 

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دنکب و یقیقحت  ایند  رگید  یهشوگ  کی  رد  ای  اپورا ، رد  یرگید  هک  مینیـشنب  دیاب  ام  ارچ  میـسریم . یداصتقا  لالقتـسا  هب  ام  دوش ، ققحم  رگا  هک  تسا  یطیارـش  زا  یکی 

زا ار  دیلوت  دنربب ، ولج  ار  تعنـص  دنربب ، ولج  ار  دـیلوت  دـننک ، راکتبا  دـننک ، تاقیقحت  دـیاب  سپ  میمھفیم !؟ رتمک  ام  رگم  میتسھ !؟ اھنآ  زا  رتمک  ام  رگم  میریگب !؟ دای  وا  زا  ام 

. یروآون نتشاد و  راکتبا  طرش ؛ کی  مھ  نیا  دنربب . الاب  تیمک  تیفیک و  ظاحل 

(ع)  / ١٣٧٩/٠١/٠۶ اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

میژر ار  تنایخ  نیرتگرزب  دـنام -  یقاب  شرثا  مھ  دـعب  اھلاس  ات  هک  یداصتقا -  یاھهیاپ  یتح  ظاحل  زا  هکلب  یولھپ ، نامز  داـصتقا  ظاـحل  زا  طـقف  هن  بـالقنا ، زا  لـبق  ناریا  رد 

یاھلوپ اب  ار  مزالریغ  یدایز و  یاھزیچ  لجنب و  یاھرازبا  دـندرک ؛ لیدـبت  یبرغ  یهدـیافیب  شزرا و  مک  یتادراو  یاھالاک  رابنا  هب  ار  ناریا  تسا ! هدرک  ناریا  داصتقا  هب  یولھپ 

هب ام  یزرواشک  تسا ، زونھ  هک  مھ  زونھ  اھلاس  تشذـگ  زا  دـعب  هک  یروطهب  دـندرک ؛ دوبان  یلکهب  دوب ، افکدوخ  یلکهب  زور  کی  هک  ار  روشک  نیا  یزرواشک  دـندیرخ ! نـالک 

ظاحل زا  ار  تلم  تفرگ . ار  شولج  دوشب  یناسآ  هب  هک  دوبن  یزیچ  داتفا ، هار  هب  اھرھـش  تمـس  هب  اھنآ  قیوشت  اب  هک  ییاـھترجاھم  لیـس  نوچ  تسا ، هتـشگنرب  لوا  لاـح 

یاج ظاحل  زا  مھ  مدنگ ، ظاحل  زا  مھ  ینعی  دنتخاسیم ! اھیوروش  مھ  ار  مدنگ  یولیس  دندیرخیم ؛ اکیرما  زا  ار  ناریا  مدنگ  زور  نآ  دندرک . هناگیب  هب  یهتـسباو  یزرواشک ،

شیپ تعنص  رد  دیاب  هک  یتفرشیپ  نآ  دنتشاد . هگن  فقوتم  دوب -  نآ  تفرشیپ  تقو  هک  ار -  روشک  تعنص  دندرک . بیرخت  ار  اھاتـسور  زور  نآ  دندوب . هتـسباو  مدنگ ، یرادھگن 

ردـق هب  جراـخ ، هب  شایگتـسباو  هک  دـش  جـیورت  یتعنـص  نآ  دـش و  هتفرگ  روشک  نیا  رد  لاـعف  تعنـص  ولج  دـشن . داـجیا  دریگب ، ار  تادراو  ولج  دـناوتب  هکنیا  یارب  دـمآیم ،

یملع تیلاـعف  نیرتمک  زا  روشک  یاھھاگـشناد  ـالمع  اـما  دـندز ، وجـشناد  هاگـشناد و  زا  مد  همھ  نآ  دـندرک . فقوتم  ار  ملع  دوب . رتشیب  یتـح  اـی  هدـش -  دـیلوت  یاـھالاک 

اجنیا دنک ؛ راک  نوریب  دورب  دوب  روبجم  دـندرکیمن ، شبوکرـس  روشک  لخاد  رد  رگا  دـنک ، راک  تساوخیم  رگا  دوب ، یناشخرد  دادعتـسا  لاعف و  زغم  سکرھ  دـندوب ! رادروخرب 

. دنداد تسد  زا  ناگیار  تروص  هب  ار  یتفن  ریاخذ  نیرتشیب  دندرک و  طلسم  روشک  یداصتقا  عبانم  نیرتشیب  رب  ار  یجراخ  یاھیناپمک  دشیمن .

نالیگ  / ١٣٨٠/٠٢/١١ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بالقنا زا  یـشان  یگدنزرـس  طاشن و  یرادیب و  اھنیا ، یهمھ  اب  دـندوب . هتـشاد  هگن  بقع  لاس  اھھد  مدرم ، یگدـنز  عضو  ظاحل  زا  مھ  یملع و  ظاحل  زا  مھ  ار  ام  تکلمم 

یملع و لئاسم  تعنـص و  هاگـشناد و  عاـضوا  هک  یناـسک  تسا . هدرک  داـجیا  لوحت  روشک  رد  داد ، مدرم  یاـھلد  کـتکت  هب  یمالـسا  ناـمیا  نیمھ  هک  یدـیما  یمالـسا و 

روضح زا  هدافتسا  تکرب  هب  یمالـسا و  نامیا  تکرب  هب  بالقنا  هک  دنباییمرد  دننکیم ، هسیاقم  مھ  اب  هدھاشم و  زورما ، زور و  نآ  ار ، مدرم  یگدنز  عاضوا  روشک و  یبرجت 

؛ میدوب یگدنز  یاھتفرشیپ  یهمھ  زا  رود  میدوب ؛ هداتفا  بقع  اھگنسرف  یگدنز ، یهلفاق  زا  ام  دنک . هارمھ  لوحت  اب  ام  روشک  رد  ار  یگدنز  تسا  هتـسناوت  هنحـص ، رد  مدرم 

هار هتخادـنا ؛ یلاعت  یقرت و  یهداج  رد  ار  روشک  هدـش ، داجیا  بالقنا  تکرب  هب  هک  هچنآ  اما  دـندوب ؛ یجراخ  تالوصحم  یهدننکفرـصم  هدننکهدافتـسا و  یھفرم  رـشق  طـقف 

. تسین یفاک  اھنیا  اما  تسا ؛ هدرک  مکحتسم  ار  یرکف  یملع و  یاھهیاپ  هدرک و  راودیما  ار  اھلد  هدرک ؛ زاب  ار  لوحت 

تلود  / ٠۵/١٣٨٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

یاـقآ رفیراتـس و  یاـقآ  هجوـت  لـباق  هتکن  نیا  انمـض  تسا -  هدوـسرف  اـم  تعنـص  نـالا  دوـب . روـشک  تعنـص  یزاـسون  یهلاـسم  مدرک ، ضرع  ناـشیا  هب  هک  یاهتکن  نیمود 

. میداد تاجن  یگدوسرف  زا  رادقم  نیا  ار  روشک  تعنـص  ام  دییوگب  دیناوتب  لاس  راھچ  زا  دعب  هک  دینک  یراک  دیریگب . یدـج  ار  روشک  تعنـص  یزاسون  اعقاو  تسا -  یریگناھج 

یارب امش  نوچ  دوب ؛ دھاوخ  امش  رازگساپس  دیایب ، راک  رـس  امـش  زا  دعب  یریدم  رھ  یریزو و  رھ  یروھمج ، سیئر  رھ  تسا . راگدنام  مھم و  رایـسب  یاھراک  نآ  زا  مھ  نیا 

. دیاهدرک راک  روشک  وا و 

شھاوخ نم  تسین و  ریذـپناکما  رگید  یاـج  رد  یروھمج ، سیئر  رتفد  رد  زج  راـک  نیا  هک  دوب ؛ رگیدـکی  هب  روشک  تعنـص  هاگـشناد و  ندرک  لـصو  متفگ ، هک  یاهتکن  نیموس 

یروھمج و سیئر  رتفد  رد  دـیاب  لاصتا  نیا  اما  تشاد ؛ دـنھاوخ  ار  دوخ  شقن  مادـک  رھ  عیانـص ، ترازو  مولع و  ترازو  هتبلا  دـیھد . ماجنا  رتدوز  هچ  رھ  ار  راک  نیا  هک  منکیم 

رتفد هب  دشن -  هک  دندوب ، هتفرگ  رظنرد  راک  نیا  یارب  ار  راکتبا  رتکد  موحرم  ناشیا  هک  تعنـص -  ملع و  اب  یانـشآ  دامتعا و  دروم  رفن  کی  دیاب  دـشاب . ناشیا  صخـش  رظن  ریز 

 - هتفرگ ار  روشک  ملع  بآ  یوج  ولج  هک  ار  یدـس  مھ  داد ، دـھاوخ  شھج  ار  روشک  تعنـص  مھ  راـک ، نیا  دـنک . لـصو  روـشک  تعنـص  هب  ار  هاگـشناد  دـیایب و  روـھمج  سیئر 

روشک تعنـص  هب  مھ  یلام  کمک  تیاھن ، رد  دناهنـشت . فرط  ود  رھ  دـمآ . دـھاوخ  دوجو  هب  یمیظع  تکرح  تشاد و  دـھاوخرب  هراـبکی  دـنرادن -  هاـگراک  دـنرادن ، هاگـشیامزآ 

. دوشیم

اھهاگشناد  / ١٣٨١/٠٨/٢٢ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب ینامزاس ، تروص  هب  ار  طابترا  نیا  دیاب  تسا . ترورض  کی  یھاگـشناد  زکارم  اب  یتلود  یاھھاگتـسد  طابترا  هک  دنکیم  تیوقت  هدنب  رد  ار  رواب  نیا  دیدومرف ، هک  یبلاطم 

. درک رارقرب  صخشم ، راک  زاس و 

« هاگشناد تعنص و  طابترا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 1 
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نکل دننک ، تیوقت  ار  ناشطابترا  هاگـشناد  اب  هک  مدرکیم  هیـصوت  یتلود  یاھـشخب  هب  تسا ؛ هدوب  یروآنف  تعنـص و  شخب  هب  طوبرم  هتـشذگ  رد  مدیکات  رتشیب  هدنب  هتبلا 

. دوش تیوقت  دیاب  طابترا  نیا  اھشخب  یهمھ  رد  هک  تفگ  ناوتیم 

ادیپ هاگشناد  هزوح و  طابترا  نینچمھ  یتیبرت و  یگنھرف و  لئاسم  یسایس و  یاھهنیمز  رد  هاگشناد  اب  یاهتفاینامزاس  طابترا  دنناوتب  روشک  یتیریدم  یاھھاگتـسد  رگا 

رد رواب  نیا  و  تسا ، نم  رواب  نیا  دراذگب . یگرزب  تاریثات  دناوتیم  ماظن  زاسمیمصت  ریگمیمـصت و  یهعومجم  رد  یھاگـشناد  یهتـسجرب  یاھنھذ  روضح  کش  نودب  دننک ،

. دوشب مھ  تیوقت  هک  دراد  اج  دش و  مھ  تیوقت  دندرک ، ناتسود  هک  ییاھثحب  اب  هسلج  نیا 

هب امـش  متفگ  نم  مینکب . ار  راک  نالف  میھاوخیم  هک  دـندرکیم  تبحـص  هدـنب  اـب  یاهلاـسم  هب  عجار  تسا ، تعنـص  لـئاسم  اـب  ناشراکورـس  هک  یمرتحم  یارزو  زا  یکی 

ردـقچ دـینیبب  و  ماهدـید -  ار  ناشیراک  تالوصحم  یتعنـص و  هاگراک  ماهتفر و  هاگـشناد  نیا  هب  هدـنب  دـیورب -  تسا ، کـیدزن  یلیخ  مھ  تلود  زکرم  هب  هک  ریبکریما  هاگـشناد 

مرظن هب  دندرک و  لابند  دیآیم -  منھذ  هب  هک  روطنآ  دایز  نامگ  هب  ار -  راک  نیا  دنتفر  تسـشن و  ناشلد  هب  الماک  ام  لووسم  تسود  نیا  دینک . لح  ار  ناتلکـشم  دیناوتیم 

نیا راک  کش  نودب  دنریگب ، سنا  قیقحت  ملع و  زکارم  اب  دـننک و  ادـیپ  ار  هاگـشناد  هار  نالووسم ، رگا  دیـسر . دـنھاوخ  رود  نادـنچ  هن  یهدـنیآ  رد  ای  دندیـسر  مھ  یجیاتن  هب 

. میوش کیدزن  اھفدھ  نیا  هب  میوریم ، شیپ  هچرھ  هللااشنا  میراودیما  تفر . دھاوخ  شیپ  مھ  یقیقحت  یملع و  زکارم  راک  دش و  دھاوخ  ناور  زکارم 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

رارقرب هاگـشناد  تعنـص و  نایم  یاهتفاینامزاس  طابترا  میدھاش  زونھ  هنافـساتم  فلتخم ، یاھهنیمز  رد  روشک  یاھزاین  عفر  زور و  یروآنف  هب  عیانـص  مربم  زاین  هب  هجوت  اب 

. دـش دـھاوخ  یتعنـص  لالقتـسا  یزرا و  ییوجهفرـص  ثعاب  لاغتـشا ، داجیا  یراکیب و  لضعم  لح  رب  هوـالع  هاگـشناد ، تعنـص و  ناـیم  حیحـص  ماـظن  یرارقرب  تسا . هدـشن 

. دوش لح  روشک  تالکشم  زا  شخب  نیا  امش ، یهنازوسلد  یریگیپ  اب  میراودیما 

. تسا تسرد  عوضوم  نیا  هک  تسا  نیا  هدنب  باوج  هلب ، - 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روش ناـمیا و  یهناوتـشپ  اـب  اـھنآ و  دوخ  ناـبز  زا  زورما  دوش ، هتخانـش  رواـب »  » ناوـنع هب  ددرگ و  جـیورت  ناـناوج  نیب  رد  میتـشاد  وزرآ  هک  یمیھاـفم  زا  یلیخ  منیبیم  نم 

، ملع دـیلوت  زا  اھھاگـشناد  مرتحم  یاسور  ناداتـسا و  نینچمھ  ناناوج و  امـش  دـنکیم . رپ  ار  نآ  دوشیم و  باترپ  هعماج  یرکف  یگنھرف و  یاضف  رد  نایب و  ناـشیناوج 

ییاھزیچ نامھ  اھنیا  دییوگیم . نخـس  تسا  هتفھن  ام  روشک  مکارتم  ناوج  یهعماج  یهعومجم  رد  هک  یناوارف  یاھدیما  تعنـص و  هاگـشناد و  طابترا  یرازفامرن ، شبنج 

هک دـندوب  یرایـسب  نکیل  مدوـب ؛ راودـیما  نم  دوـخ  مدرکیم ، حرطم  اھھاگـشناد  رد  ار  بلاـطم  نـیا  هـک  یزور  نآ  هدادیم و  لیکـشت  ار  هدـنب  یاـھوزرآ  اھدـیما و  هـک  تـسا 

؟! دشاب دیفم  دناوتیم  روطچ  لئاسم  نیا  حرط  دنتفگیم 

تلود  / ٠۴/١٣٨٣/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

دیلوت راک  تاقیقحت ، راک  نیمھ  هب  دـینک  ضرف  الثم  هن . دـینک ؛ شومارف  ار  هدروآرب  رـس  هزات  یاھلاھن  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  راک  نیا  هک  تسا  نیا  اھتیولوا ، رد  مود  عوضوم 

هجوت دیاب  دشاب ، یندـش  مامت  هک  تسین  مھ  یراک  و  هدروآرب ، رـس  هزات  یاھلاھن  تسا و  دـیدج  یاھراک  هک  یتاقیقحت  زکارم  ای  اھکراپ  نیمھ  ملع و  تعنـص و  طابترا  ملع ،

. دنام دھاوخ  یقاب  امش  زا  هک  تسا  ییاھزیچ  نیرتھب  وزج  نیا ، دیسرب . دیناوتیم ، هچرھ  اھنیا  هب  دوش ؛ روانت  تخرد ، نیا  ات  دنک ، ادیپ  رارمتسا  هک  دینک 

یملع  / ١٣٨٣/٠٧/٠۵ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تقو روھمج  سیئر  هب  یمتاخ -  یاقآ  تلود  زا  لبق  شیپ -  اـھلاس  نم  میراد . مزـال  ناـگبخن  داـینب  کـی  اـم  هک  دـسریم  مرظن  هب  روجنیا  ناـگبخن  صاـخ  دروم  رد  نم  هتبلا 

نوگانوگ لئاسم  هب  یگدیسر  یارب  دشاب  یرتفد  تسناوتیم  نیا  عقاو  رد  رتعیسو ، هاگن  کی  رد  دزادرپب . تعنص  اب  هاگشناد  طابترا  لئاسم  هب  هک  دینک  تسرد  یرتفد  متفگ 

نامز رد  دعب ، هعماج . رد  یرورپهبخن  هب  یلک  هاگن  الصا  راک و  تفرشیپ  یهنیمز  رد  ناشیاھداھنشیپ  هب  هاگن  ناشهژیو ، تالکشم  ندرک  لح  ناشیاھفرح ، ندینش  ناگبخن :

رظن ریز  هک  مینک  تسرد  داینب  کی  دـیاب  ام  تسین . یفاک  اھتنم  دـناهداد ؛ ماجنا  مھ  ییاھراک  هک  متفگ ، هبترم  ود  یکی ، ناشیا  هب  یمتاخ -  یاقآ  تلود  مھ -  ینونک  تلود 

هاگتسد زا  رتبسانم  راک  نیا  یارب  اج  چیھ  نکل  دننکب ، دنھاوخیم  ییاھراک  اھھاگتـسد  زا  یـضعب  هک  ماهدینـش  نالا  تساجنآ . اج  نیرتھب  نوچ  دشاب ؛ یروھمجتسایر 

. تسا هناخترازو  کی  راک  زا  رتارف  راک  نیا  نوچ  تسین ؛ یفاک  راک  نیا  یارب  مھ  یترازو  هاگتسد  یتح  تسین ؛ یروھمجتسایر 

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/١٠/١٧ یاسور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لابند دـیاب  نیا  زا  شیب  اما  هدـش ، یبوخ  یاھراک  هک  مراد  ربخ  منکیم . دـیکات  نآ  یور  زاب  مھ  هدـنب  تسا و  مھم  دـنتفگ ، هک  مھ  ار  تعنـص  هاگـشناد و  یهطبار  یهلاسم 

. درک

ناسدنھم  / ١٣٨٣/١٢/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مزاول وزج  اھنیا  یهمھ  تسا ؛ مزال  تعنص  اب  هاگشناد  لاصتا  تسا ، مزال  راک  هب  نداد  نادیم  قیوشت و  یاضف  تسا ، مزال  یـصاصتخا  یهجدوب  تسا ، مزال  تاقیقحت  هتبلا 

هناتخبـشوخ مھ  اضف  ریخا ، لاس  دنچ  رد  تسین . یدیدرت  نیا  رد  تسا ؛ تلود  یهدھع  هب  تسا ، نالووسم  یهدھع  هب  تساھام ، یهدـھع  هب  تیلووسم  هتبلا  تسا . راک 

رادـنادیم یلـصا و  رـصنع  هکنآ  نکیل  هدـش ؛ مھ  ییاھراک  هللادـمحب  دریگب و  ماجنا  اھراک  نیا  دـنھاوخیم  تسا ؛ هدـمآ  دوجوهب  تلود  طـیحم  رد  هللادـمحب  رارـصا  رارکت و  اـب 

زاب ار  شدوخ  هار  مھ  تخـس  یاھهرخـص  لد  رد  هک  یھایگ  لثم  هک  تسا  راک  هب  دـنمهقالع  یناـسنا  یورین  نآ  دـیتسھ ؛ امـش  تسا ، نادـیم  نیا  یلـصا  ناولھپ  یلـصا و 

. دلابیم دیآیم و  نوریب  دنکیم ،

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هیھت یداھن  هچ  کمک  هب  ار  اھنیا  متفگ  منیبب . ار  اھنیا  یلاع  یتاقیقحت  یاھراک  لوصحم  هدنب  ات  دندوب  هدرک  مھارف  یکچوک  هاگشیامن  همشچرس  سم  یهطوحم  رد  زورید 

منکیم و لابند  مراد  تسا  لاس  دنچ  هدنب  هک  تسا  ییاھراعـش  زا  نیا  درک ؛ هراشا  هاگـشناد  تعنـص و  طابترا  هب  زیزع  مناخ  رتخد  نیا  هاگـشناد . کمک  هب  دنتفگ  دیاهدرک ؟

هک دـندوب  هدـیچ  ار  یرتکد  مرظنهب  دـشرا و  یـسانشراک  یلیـصحت  یاھهماننایاپ  زیم ، یور  هاگـشناد ؟ مادـک  متفگ  تسا . هدرک  ادـیپ  ققحت  مھ  یدایز  دودـح  اـت  هللادـمحب 

. دندوب هدرک  هدافتسا  روشک  یاھهاگشناد  رگید  نامرک و  رنھاب  دیھش  فیرش ، یتعنص  نارھت ، هاگشناد  نایوجشناد  زا  دوب و  هدش  نیودت  تاعوضوم  نیمھ  یهرابرد 

یسودرف  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ هاگشناد  رد  ناسارخ  ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

دیتاسا طقف  بطاخم  اجنیا  تساھ ؛ تیریدـم ی  هدـھع هب  دـیتاسا و  ی  هدـھع هب  هک  تسا  ییاھراک  مدرک -  هراشا  هک  اھوجـشناد -  هب  نداد  دـشر  دروم  رد  مھ  هلاـسم  کـی 

هاگتسد ی  هبلاطم لثم  اھ ؛ یروآون هب  هزیاج  لثم  یملع ؛ یاھودرا  لثم  یشزومآ ؛ یاھ  هاگراک لثم  دیراذگب : همانرب  رد  اعقاو  ار  اھراک  نیا  دنتسھ . مھ  اھ  تیریدم دنتسین ؛

هک تسا  هدوب  یا  یعطق یمتح و  یاھراعـش  وزج  مھ  نیا  هک  تعنـص  هاگـشناد و  طابترا  ینعی  دـھد ، یم ماجنا  ار  یراک  کـی  دراد  هاگـشناد  رد  هک  یناوج  ققحم  زا  تعنص 

وزج نیا  هک  دـمآ  دوجوب  یملع  یاھراک  یارب  یملع » تنواعم   » ماـن هب  یـصوصخم  تنواـعم  تلود ، نیا  رد  هناتخبـشوخ  مدرک . حرطم  نیا  زا  لـبق  لاـس  راـھچ  هس ، زا  هدـنب 

« هاگشناد تعنص و  طابترا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 2 
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مھم و رایسب  یاھراک  تسا و  یکرابم  تنواعم  تنواعم ، نیا  نم  رظن  هب  تسا . راک  لوغشم  تنواعم  نیا  رد  امـش  دوخ  نایرھـشمھ  زا  یکی  اقافتا  تسا و  تلود  نیا  تاکرب 

ار لئاسو  دـنناوتب  ناریدـم  ات  دـننک ، هبلاطم  تلود -  رد  مھ  یگنھرف ، بالقنا  یلاع  یاروش  رد  مھ  ریزو -  ود  نایاقآ  تنواعم ، نیا  کمک  اـب  دـھدب . ماـجنا  دـناوت  یم ار  یبوخ 

. دننکب مھارف  انعم  نیا  یارب 

یھاگشناد  / ٠۵/١٣٨٧/٠۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

حرطم ار  هاگشناد  تعنص و  طابترا  یهلئـسم  ام  دیایب . دوجوب  لماک  یگنھامھ  یتسیاب  یروانف ، ملع و  شناد و  اب  طبترم  یاھـشخب  رد  تساھیگنھامھان ؛ اھفعـض  زا  یکی 

اب ای  یتاقیقحت  زکارم  اب  ناگبخن  طاـبترا  یهراـبرد  مھ  یبلاـطم  نیلوئـسم  ـالاح  دـش ؛ دـھاوخ  راـک  مھ  رتشیب  دوشیم و  راـک  دراد  هنیمز  نیا  رد  دـمحلا  بخ ، هک  میدرک - 

دوخ نیب  یگنھامھ  نکیل  داد -  دنھاوخ  عالطا  دش و  دھاوخ  هتفگ  امـش  هب  شدوخ  تقو  رد  هللااشنا  تسا و  شخبهدژم  هک  دنتـشاذگ  نایم  رد  ام  اب  اھنیا ، لاثما  عیانص و 

یملع و یاھــشھوژپ  ناـمزاس  ناـگبخن و  داـینب  روـھمجسیئر و  یرواـنف  یملع و  تنواـعم  نـیمھ  اـب  تشادـھب  موـلع و  ترازو  ود  ینعی  تـسا ؛ مزـال  یلیخ  یملع  زکارم 

ای دـننکب  یثنخ  ار  مھ  راـک  اـھنیا  اداـبم  هک  تسا  مزـال  مئاد  یئازفامھ  یراـکمھ و  طاـبترا و  کـی  دـننکیم ، یراـکمھ  اـھهنیمز  نیا  رد  هک  اھـشخب  زا  یـشخب  رھ  یتـعنص و 

. دیایب دوجوب  دندرک -  نایب  یمزراوخ  یاھناوج  لکشم  هب  عجار  یمناخ  کی  هک  نیمھ  لیبق  زا  هنیمز -  نیا  رد  یئاھالخ  هدوقفم و  یاھهقلح 

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. هعماج طوبرم  یاھشخب  تعنص و  اب  یشھوژپ  زکارم  اھھاگشناد و  نیب  رثوم  طابترا 

یملع  / ٠۴/١٣٨٨/٠۶ ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  ناھج  ساسح  رایـسب  یهطقن  کی  رد  تسا . یمات  لالدتـسا  اـھنآ  هاگدـید  زا  ناشلالدتـسا  نم  رظن  هب  دـنراد . لالدتـسا  یمالـسا  یروھمج  هب  یهلمح  یارب  اـھنآ 

یمالـسا تما  یهعومجم  رگید -  تسا  یمیظع  یهزوح  نیا  هنارتیدم -  زا  یـشخب  اقیرفآ ، لامـش  خرـس ، یایرد  سراف ، جـیلخ  هنایمرواخ ، یهطقن  نیا  ینعی  یئایفارغج ،

لاناک تسا ، زمرھ  یهگنت  تسا : هقطنم  نیا  یوت  شیات  هس  دراد ، دوجو  ایند  رد  هک  یتایح  ساسح  یبآ  هاگرذـگ  اـت  شـش  اـت ، جـنپ  نیا  زا  دـینیبب  امـش  نـالا  هدـش . عقاو 

دیھاوخ دینک ، هاگن  ناتیور  یولج  دیرادرب  ار  ناھج  یهشقن  امـش  تساھنیا . هب  فقوتم  یناھج  تراجت  هک  تسا  یمھم  یاھهاگرذگ  اھنیا  تسا . بدـنملاباب  تسا ، زئوس 

رایـسب یهقطنم  نیا  رد  الاح  تسا . یـساسح  یهقطنم  هقطنم ، نیا  نیاربانب ، تسا . مھم  اـیند  یداـصتقا  طاـبترا  یراـجت و  طاـبترا  یارب  ردـقچ  زکرم  اـت  دـنچ  نیا  هک  دـید 

یاھهکبـش اھیناپمک و  یاھهاگتـسد  یرابکتـسا و  یاھهتـساوخ  یهمھ  اب  تردق  نیا  دھدیم . ناشن  رتشیب  ار  شدوخ  زورهبزور  دشکیم و  دق  دراد  یتردـق  کی  ساسح ،

هاگتـسد یارب  یلیخ  نیا  بوخ ، تسا ؛ فلاخم  ملظ  اب  تسا ، فلاخم  یرگهطلـس  اب  تسا ، فلاـخم  هطلـس  ماـظن  اـب  تسا ؛ فلاـخم  ضرـالایف  دـسفم  یداـصتقا  میظع 

رابکتـسا هاگتـسد  تسین ؛ یئاپورا  روشک  نالف  ای  اکیرمآ  تلود  نالف  روھمج و  سیئر  نالف  ای  تسین ، اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  طقف  رابکتـسا  هاگتـسد  تسا . مھم  رابکتـسا 

اھنیا تسھ ؛ ایند  میظع  یلوپ  زکارم  تسھ ، یللملانیب  یـساسا  راجت  یهکبـش  تسھ ، یتسینویھـص  یهکبـش  تساھنیا ؛ لماش  هک  تسا  یرتمیظع  یهکبـش  کـی 

یئاپورا یاھتلود  تسھ ، هدحتم  تالایا  تلود  شیوت  هک  هعومجم  نیا  دنربیم . اھنیا  دنروآیم ، اھنیا  ار  اھتلود  دننکیم ؛ یحارط  دـنراد  ار  ایند  یـسایس  لئاسم  هک  دنتـسھ 

هچرھ نیاربانب  دنفلاخم ؛ تدشب  یـشکدق  لاح  رد  یالتعا  هب  ور  دشر  هب  ور  تردق  نینچ  کی  اب  دنتـسھ ، نامدوخ  یهقطنم  دـنمتورث  یاھراوختفن  نیا  زا  یلیخ  دنتـسھ ،

اھناوج امـش  دـینک ؛ تمھ  اھامـش  هک  یتقو  نآ  رگم  دـننامیمن ؛ راکیب  زاب  مھ  درذـگب  هچرھ  دـندنامن ، راکیب  مھ  لاس  یـس  نیا  یوت  دـننکیم . راـک  وا  یهلباـقم  رد  دـنناوتب ،

اھهئطوت دنـشکیم و  رانک  تقو  نآ  دـشاب ؛ رفـص  هب  کیدزن  شایریذـپ  بیـسآ  ناکما  هک  دـیناسرب  یاهطقن  هب  یتینما  ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاـحل  زا  ار  روشک 

تعنـص و طاـبترا  یرازفامرن و  شبنج  یروآوـن و  شھوژپ و  قـیقحت و  ملع و  لـئاسم  هب  عـجار  بترم  اھهاگـشناد  هب  لاـس  دـنچ  نیا  یوـت  نـم  هـک  ینیا  دـش . دـھاوخ  ماـمت 

. تسا ملع  ناتتلم  روشک و  تدمدنلب  تینما  نکر  کی  هک  تسا  نیا  رطاخ  یارب  مدرک ، دیکات  همھ  نیا  اھنیا  هاگشناد و 

یزاسوردوخ  / ١٣٨٩/٠١/٠٩ تعنص  یاھیدنمناوت  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

یاھهاگتسد هب  اھهاگشناد ، هب  هک  تسا  لاس  نیدنچ  نم  تسا . مھم  رایسب  تسا ؛ مھم  رایسب  دندرک ، هراشا  نایاقآ  زا  یکی  هک  مھ  ار  هاگـشناد  اب  دنویپ  یهلئـسم  نیا 

صوصخم یـشناد ، یاھنوناک  هاگـشناد  رد  هکنیا  هب  ام  میراد  جایتحا  دوشب . رارقرب  یمکحتـسم  طابترا  کـی  هاگـشناد  نیب  تعنـص و  نیب  هک  منکیم  ار  شرافـس  نیا  یتلود 

. دننک ینابیتشپ  هک  دیایب  دوجو  هب  وردوخ  شخب  صوصخم  الثم  تعنص ، نوگانوگ  یاھشخب  تعنص و  شخب 

یملع  / ١٣٩٠/٠٧/١٣ ناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - میوگن ار  شاهچخیرات  تسا  بوخ  الاح  شیپ -  لاس  هدزناش  هدزناپ  هتبلا  تسا . یمیدق  یهلئـسم  کی  هک  تسا ، هاگـشناد  تعنـص و  طابترا  یهلئـسم  رگید ، یهتکن  کی 

یاھتباقر زا  دنھاوخب  رگا  ام  عیانـص  میـشخبب ؟ ققحت  هنوگچ  ار  راک  نیا  ام  بخ ، دنلیام . همھ  هک  هدمآرد  جـئار  رکف  کی  تروص  هب  هرخالاب  دـش و  لابند  حرطم و  هلئـسم  نیا 

نیا تسا . مھارف  الماک  ام  یاھهاگشھوژپ  ام ، یاھهدکشھوژپ  ام ، یاھهاگشناد  رد  شاهنیمز  یروآون ، نیا  دنراد . جایتحا  یروآون  یملع و  تفرـشیپ  هب  دننامن ، بقع  رازاب 

نیا رد  اھنآ  هک  دراذگب  عیانص  رایتخا  رد  ار  یشخب  کی  دناوتیم  دیایب ، دوجو  هب  اھهاگشناد  هب  یهتـسباو  اھهاگـشناد و  رانک  رد  هک  دش  هیـصوت  راب  دنچ  هک  یئاھهاگـشھوژپ 

دننیـشنب دـیاب  تسا . رـسیم  یتلود  شخب  نیمھ  رد  شایگنھامھ  هک  تسا  یراک  نیا  دـننک . فرطرب  ار  ناشدوخ  یاھزاین  اھنآ  یهیحان  زا  دـننک و  تکرـش  اھهاگـشھوژپ 

تھج اعبط  دوب ، راک  رازاب  رازاب و  زاین  هعماج و  زاین  هب  رظان  یتقو  هاگـشناد  تسا . بوخ  هاگـشناد  یارب  مھ  تسا ، بوخ  تعنـص  یارب  مھ  دـننک ؛ یزیرهماـنرب  راـک  نیا  یارب 

ملع و دیلوت  ون و  رکف  ون و  هاگن  هب  دوب  یکتم  یتقو  مھ  تعنـص  تسھ . مھ  ازدمآرد  اھهاگـشناد  یارب  هتبلا  دنکیم ؛ ادیپ  مھ  یرتشیب  طاشن  روش و  دنکیم ؛ ادیپ  ار  شدوخ 

. دریگب ماجنا  امتح  یتسیاب  مھ  نیا  میدنمزاین ؛ نیا  هب  ام  دنکیم . ادیپ  تفرشیپ  اعبط  دنکیم -  ادیپ  ققحت  اھهاگشناد  رد  نیا  هک  یروانف - 

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

اھنآ یور  ناتسود  زا  یدادعت  هک  یبرجت ، مولع  رد  هچ  یناسنا ، مولع  رد  هچ  یناینب ، یـساسا و  یاھراک  یور  رب  شھوژپ ، یور  رب  یراذگهیامرـس  یزیرهمانرب و  یهلئـسم 

مولعم دش ؛ نایب  هنیمز  نیا  رد  یبوخ  تاکن  تسام ؛ یاھهیـصوت  وزج  هاگـشناد  تعنـص و  طابترا  یهلئـسم  دریگب . ماجنا  امتح  دیاب  تسام و  یاھهغدغد  وزج  دندرک ، هیکت 

یمزال تاکن  دندرک ، داھنـشیپ  دندرک ، نایب  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  راک -  وھ  امب  راک -  شزرا  نییبت  هدـمع ، عیانـص  هورگ  لیکـشت  نیا  هتفرگ ؛ ماجنا  مھ  یبوخ  یاھراک  دـش 

یاھهغدـغد وزج  تساـم ، یاـھفرح  وزج  مھ  نـیا  هـک  تـسا ؛  I.S.I تیعجرم یهلئـسم  تسا ، یملع  یاـھهلاقم  یهلئـسم  دـش ، هتفگ  هـک  یبلاـطم  یهـلمج  زا  تـسا .

 - دش هتفگ  اھنآ  زا  یـضعب  هک  ار -  تسرد  یاھهار  دننک و  رکف  هلئـسم  نیا  یور  دننیـشنب  روشک  یملع  لئاسم  یلـصا  ناحارط  نازیرهمانرب و  ناریدم و  دیاب  امتح  تسام ؛

اھنیا اما  دوب ؛ یبوخ  رایـسب  یاھهدیا  دش ، هتفگ  هک  هچنآ  منکیم . هیکت  شیور  هدنب  هک  تسا  یئاھزیچ  یهلمج  زا  یلاع ، یاھهدیا  یارب  یئارجا  یاھحرط  موزل  دننک . ادـیپ 

زا یکی  هک  یقالخا » داصتقا   » دـیئامرفب ضرف  الثم  الاح  تسا . نیمھ  دریگب ، ماـجنا  اھهاگـشناد  رد  دـیاب  هک  یئاـھراک  زا  یکی  یئارجا . یاـھحرط  یهئارا  هب  دراد  زاـین  اـبلاغ 

طاـبترا یهنیمز  نیمھ  رد  ـالثم  اـی  تسیچ ؟ شایئارجا  راـکھار  تسا ؛ یتـسرد  رایـسب  یهدـیا  تسا ، یبوخ  رایـسب  رکف  نیا  بوـخ ، یلیخ  دـندرک ؛ ناـیب  اـجنیا  ناتـسود 

نیع رد  یلو  هدش ، هتفرگ  شیپ  رد  صوصخلاب  دروم  نیا  رد  مھ  یئاھراکھار  هناتخبـشوخ  هدش و  یددـعتم  یاھثحب  اھلاس  نیا  لوط  رد  نآ  یهرابرد  هک  تعنـص  هاگـشناد و 

مرتحم و دـیتاسا  هنیمز  نیا  رد  منکیم  شھاوخ  نم  تسام . یاھزاین  یهلمج  زا  نیا  تسیچ ؟ یئارجا  یاھراکھار  اھـصقن  نیا  عفر  یارب  بخ ، دراد ؛ دوجو  یئاھـصقن  لاـح 

. دننک راک  هشیدنا  رکف و  نابحاص 

« هاگشناد تعنص و  طابترا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 3 
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اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

اھالخ نیا  زا  یرایسب  دندش و  نادیم  دراو  اھھاگـشناد  جیردتب  دشیمن ؛ رپ  اھالخ  نیا  میتشاد ، یرامـشیب  یاھالخ  میتشاد ، یناوارف  تالکـشم  سدقم  عافد  نارود  رد  ام 

یاـھهنیمز رد  اـم  دـش . رپ  اـم  نادنمـشناد  اـم و  ناـناوج  اـم و  دـیتاسا  تمھ  اھھاگـشناد و  تمھ  یهلیـسو  هب  مینک ، رپ  ار  اـھنیا  میناوـتب  یتـقو  کـی  میدرکیمن  رکف  اـم  هک 

تاعوضوم دـنناوتیم  اھھاگـشناد  مینک ؛ رپ  دراد ، دوجو  هک  ار  یئاھالخ  نیا  میناوتیم  یتیریدـم  یاھهنیمز  رد  یـسایس ، یاھهنیمز  رد  یگنھرف ، یاـھهنیمز  رد  یداـصتقا ،

. دریگب رارق  روشک  یاھزاین  تمدخ  رد  یملع  راک  هک  دشاب  نیا  دیاب  اھهطباض  اھرایعم و  زا  یکی  نیاربانب  دننک . رپ  ار  اھالخ  نیا  دنھد و  رارق  راک  روتسد  رد  ار  یشھوژپ 

؛ میتفگ مھ  اھھاگشناد  هب  میتفگ ، مھ  اھتلود  هب  میدرک ، رارکت  ار  نآ  لاس  هدزاود  هد  ام  هک  تسا  یفرح  نیا  تراجت ؛ تعنص و  اب  یھاگشناد  تاقیقحت  ندروخهرگ  رب  رارـصا 

و اـم ، تراـجت  یارب  نینچمھ  و  اـم ، تعنـص  یارب  مھ  تسا ، دـیفم  اھھاگـشناد  یارب  مھ  عوضوم ، نیا  هن . لـماک  روط  هب  اـما  هدرک ، ادـیپ  قـقحت  مھ  یداـیز  دودـح  اـت  هتبلا 

. ام یزرواشک  یارب  نینچمھ 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ود وزج  نیا  مدرک  ضرع  دـنکب . مامتھا  نآ  هب  دـیاب  تلود  صوصخب  دوشب ، دـنک  اقلطم  دراد ، دوجو  زورما  هک  یباتـشرپ  تکرح  میراذـگن  الوا  ملع ، یهنیمز  رد  میناوتب  دـیاب  اـم 

مولع و ترازو  ود  ملع ، تفرـشیپ  یارب  کـی  یهجرد  لوئـسم  هتبلا  دوشب . راـک  دـیاب  ملع  تفرـشیپ  یهلئـسم  یور  هژیو  روطهب  ینعی  تسا ؛ روشک  یاـھهمانرب  لوا  تیولوا 

ینعی دننکب ؛ کمک  دیاب  دننکب و  کمک  هنیمز  نیا  رد  دنناوتیم  ناشهمھ  اھنیا  یتامدخ ، یتح  یاھترازو  یزرواشک ، ترازو  یتعنص ، یاھترازو  نکل  دنتسھ ؛ نامردتشادھب 

نیا یزرواشک ، ترازو  تفن ، ترازو  هار ، ترازو  تعنـص ، ترازو  نیمھ  لثم  ام -  یتامدـخ  یاھھاگتـسد  یتاـقیقحت و  یملع و  زکارم  نیب  اھھاگـشناد و  نیب  یراـکمھ  اـعقاو 

یهریـش نآ  یملع ، یتاقیقحت و  زکارم  نورد  زا  دننکب و  لمع  یاهدنکم  کی  لثم  اعقاو  دنناوتیم  اھنیا  تسا ؛] مزال   - ] دـنراد راکورـس  ینف  لئاسم  اب  هک  ینوگانوگ  یاھترازو 

یرواـنف ملع و  یهریجنز  لـیمکت  یکی  یملع : لـئاسم  نیا  دروـم  رد  تسا  هتکن  ود  مدرک ، ضرع  هکنیا  هـتبلا  دـننکب . کرحت  راـک و  هـب  راداو  ار  هاگتـسد  نآ  دنـشکب و  ار  مـلع 

، میدرک ار  یتاقیقحت  راک  ام  هچنانچ  رگا  الاو  مینکب ، لیمکت  دیاب  ام  ار  رازاب  سپس  دیلوت و  سپس  یروانف و  سپس  ملع و  سپـس  رکف و  هدیا و  زا  یهریجنز  نیا  ینعی  تسا ؛

یهریجنز نیا  دریگب و  رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  اھنیا  یهمھ  دروخ ؛ دھاوخ  هبرـض  نیا  دشن ، ینیبشیپ  شیارب  رازاب  ای  دـشن ، هوبنا  دـیلوت  الثم  اما  میدیـسر ، مھ  یروانف  هب 

؛ ناینبشناد یاھتکرـش  مھ  یدـعب  یهتکن  تسا . هتکن  کـی  نیا  دـشاب ؛ هریجنز  نیا  عومجم  یور  دـیاب  اـھھاگن  ینعی  دوشب ؛ لاـبند  یتسیاـب  رازاـب  دـیلوت و  اـت  یملع ، راـک 

. ناینبشناد یاھتکرش  غارس  دیورب  دیاب  دیناوتیم  هچرھ  دراد ، دوجو  هدش و  لیکشت  ییالاب  یبوخ ، دادعت  اب  ناینبشناد  یاھتکرش  زورما  هناتخبشوخ 

ناوج  / ١٣٩٢/٠٧/١٧ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا تعنص  یقیقحت و  زکارم  تعنـص ، هاگـشناد و  تعنـص ، ملع و  دنویپ  یهلئـسم  هدرکن ، ادیپ  ققحت  لماک  روط  هب  مھ  زونھ  مدرک و  هیکت  نآ  یور  لوا  زا  نم  هک  یاهتکن 

یهعومجم کـی  اـم  تسا . یمھم  رایـسب  یهتکن  نیا  دـخرچیم . مھ  نیلوئـسم  اـھهبخن و  اھوجـشناد و  ناـبز  رد  نیا  منیبـیم  نم  هک  تسا  لاـس  دـنچ  نـالا  هتبلا  بخ  هک 

؛ دنتسھ ام  یملع  زکارم  اھهاگشناد و  تاقیقحت  یملع و  یاھتفرشیپ  هب  نتفای  تسد  یهنشت  ام  یاھیتعنص  اجنیا ؛ میراد  یتعنـص  یهعومجم  کی  اجنیا ، میراد  یملع 

ناشدوخ ملع  یهدننکفرـصم  رازاب  هب  جایتحا  دـنک ، ادـیپ  نایرج  دـنک و  ادـیپ  همادا  اھنآ  شـشوج  ناـشوج ، یاھهمـشچ  نیا  لـثم  هکنیا  یارب  مھ  اـم  یملع  یاھهاگتـسد 

ار ملع  تعنـص و  ماع ، یاـنعم  هب  اـی  ار ، قیقحت  زکارم  تعنـص و  ار ، هاگـشناد  تعنـص و  یهطبار  نیا  میناوتب  اـم  رگا  درادـن . دوجو  لـماک  یقطنم و  یهطبار  اـھنیا  نیب  دـنراد ؛

اھهاگـشناد هب  یهعجارم  ناشدوخ  لئاسم  لح  رد  درک -  دنھاوخ  ادیپ  دشر  ام  یتعنـص  یاھهاگتـسد  مھ  هک  دوب  دـھاوخ  تروص  نیا  هب  هجیتن  مینک ، رازگرب  لماک  تروصهب 

دنھاوخ ادیپ  نایرج  ام  یاھهاگشناد  مھ  درک -  دنھاوخ  هدافتسا  ناشدوخ  یتعنص  راک  رد  اھنآ  یملع  یاھتفرـشیپ  زا  درک و  دنھاوخ  لح  ار  ناشدوخ  لئاسم  درک ، دنھاوخ 

تشپ بآ  مینک و  تسرد  هراوید  ام  هک  تسا  نیا  دس  راک  زا  یمین  درادن . یاهدیاف  دس  نیا  بخ ، دشاب ؛ هتـشادن  یرایبآ  یاھهکبـش  اما  هدمآ ، دوجوهب  هک  یدس  لثم  درک ؛

دیاب نیا  دسرب ؛ هنـشت  یاھنیمز  هنـشت و  طاقن  هب  زاین و  دروم  طاقن  هب  دناوتب  دس  نیا  بآ  ات  میروایب  دوجوهب  یرایبآ  یاھهکبـش  ام  هک  تسا  نیا  هدـمع  مین  مینک ، عمج  نآ 

دیاب دننک . هدامآ  هتـشذگ  زا  شیب  ار  ناشدوخ  دیاب  یملع  زکارم  مھ  دـننک ، عوجر  یملع  زکارم  هب  هتـشذگ  زا  شیب  یتسیاب  اھهناخراک  اھتکرـش و  مھ  هتبلا ، دریگب . ماجنا 

نم رظن  هب  هک  یطاقن  زا  یکی  مھ  زورما  میـشاب . یملع  زکارم  اھهاگـشناد و  رد  یلخاد -  یاھـشرافس  هتبلا  هدش -  شرافـس  یتاقیقحت  یهژورپ  اھدص  دـھاش  لاس  رھ 

نآ هب  روشک  هک  تسین  یراک  تسا ،]  ] یجراخ شرافـس  لابند  هب  یملع  راک  دنیوگیم -  یھاگ  مھ  اھنیا  دننام  دـیتاسا و  اھناوج و  زا  یلیخ  تسا -  فعـض  یهطقن  یلیخ 

ایند یروانف  ای  ایند  یملع  هاگتـسد  نالف  هک  یزاین  یارب  دینکب  یتاقیقحت  یملع و  راک  دینیـشنب  اجنیا  امـش  هکنیا  اما  منک ، عنم  یلک  روط  هب  نم  مھاوخیمن  دراد ؛ جایتحا 

یرتکد و عطقم  رد  صوصخب  امـش -  یتاقیقحت  راک  نیا  تسیچ ، یلخاد  زاـین  دـینیبب  دـینک  هاـگن  دـیاب  تسین ؛ رنھ  نیا  دریگیم ، امـش  زا  ار  نیا  نازرا  تمیق  اـب  هدرک و  ادـیپ 

. دنکیم رپ  روشک  لخاد  رد  ار  الخ  مادک  دروخیم ، روشک  یاجک  درد  هب  الاب -  عطاقم 

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ىهلئـسم زورما  هک  مھ -  اھمیرحت  هک  دناهدرک -  اھرظنبحاص  اھسانـشراک و  هک  تسا  ىراک  زا  ىـشان  داقتعا  نیا  ىنعی  تسا -  نیا  هدنب  داقتعا  مھ  تدـمهاتوک  ظاحل  زا 

ىهدنیآ نآ  زا  رظن  عطق  اب  مینک -  هاگن  هک  مھ  تدمنایم  تدـمهاتوک و  هاگن  اب  دوشیم . رثاىب  ملع  تفرـشیپ  اب  تسا -  حرطم  اھنھذ  رد  هک  تسا  ىلئاسم  زا  ىکی  اھمیرحت 

زا ریغ  ىلم ، ىوربآ  ىور  ندروآ  راشف  ىارب  میرحت  زا  تلم -  ریقحت  ىارب  اـم  نانمـشد  تسد  رد  تسا  ىرازبا  زورما  هک  اـھمیرحت  دـھاوخیم  روشک  رگا  تدـمدنلب -  ىنـالوط و 

اھمیرحت ىهلئـسم  ىور  هک  میدرکیم  رارکت  مادم  لاس  دـنچ  نیا  رد  هتـشذگ ، زا  ام  هکنیا  دـننکیم ؛ ریقحت  دـننکیم و  هدافتـسا  تسا  ىگدـنز  هب  طوبرم  هک  ىلمع  ىاھراشف 

نایاقآ تاحیـضوت  هک  ىزرواشک -  تعنـص و  ملع و  نداد  دـنویپ  و  ملع ، هب  هجوت  و  روشک ، لئاسم  هب  ىملع  هاگن  اب  دوش ،] رثاىب   - ] تسا نیا  رطاـخهب  دـینکن ، هیکت  ىلیخ 

زا ىکی  ناینبشناد  ىاھتکرـش  مینک ؛ راک  میناوتیم  تسا و  زاب  نامیارب  راک  نادـیم  اھهنیمز  نیا  رد  ام  و  دـش . دـھاوخ  رثاىب  اـھمیرحت  دیدینـش -  اـھهنیمز  نیا  رد  ار  مرتحم 

رارق روشک  لئاسم  فارطا  ىهمھ  قیدـصت  دـییات و  دروم  تسا و  هدـش  ثحب  نآ  ىهرابرد  هدـش و  حرطم  هک  تسا  ىتمواقم  داصتقا  نیمھ  ىهلوقم  رد  اھراک  نیرتىـساسا 

. تسا هتفرگ 

هب هک  دشابن  روجنیا  دوشب ؛ ىزاسدرادناتسا  ناینبشناد  تکرش  و  دوشب ] نیعم   ] اھهصخشم اھهصخاش و  ىنعی  دوشب ، تقد  ناینبشناد  ىاھتکرش  صیخـشت  رد  هتبلا 

ىانعم هب  دـنربب . شیپ  اجنیا ]  ] رد اـھنیا -  دـننام  ىلـالد و  تسا -  لومعم  رگید  ىاـھهصرع  زا  ىخرب  رد  هک  ار  ىیاـھراک  نیمھ  دـنیایب و  ىناـسک  ناـینبشناد  تکرـش  مسا 

. داد رارق  ىساسا  ىاھروحم  زا  ىکی  دیاب  ار  نیا  دشاب ؛]  ] ناینبشناد تکرش  هملک ، ىعقاو 

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ىملع و تفرشیپ  ىهلئسم  دنتسھ ، تعنص  هاگشناد و  ملع و  لئاسم  اب  طبترم  هک  طبرىذ  ىتلود  نالوئسم  زا  و  طوبرم ، ىاھهناخترازو  نالوئسم  زا  منکیم  شھاوخ  نم 

زا ىکی  تسا ؛ ام  ىـساسا  ىهلئـسم  هلئـسم ، نیا  دریگن . تروص  ىھاـتوک  چـیھ  اـعقاو  هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  ىنعی  دـنریگب ؛ ىدـج  ار  روشک  رد  ىرواـنف  اـب  ملع  طاـبترا 

. تسا ام  لئاسم  نیرتىروف  نیرتىساسا و  نیرتىلصا ،

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ىاھزاین هب  رظاـن  روشک ، ىملع  تیلاـعف  هک  تسا  نیا  ىملع  ىاـھتیلاعف  رد  ىـساسا  ىهتکن  کـی  تسا ؛ هدـش  عورـش  تکرح  هللادـمحب  ىملع  تیلاـعف  ىملع و  راـک  رد 

ىنعی دراد ، ىرتـشم  زورما  اـم  روـشک  ىهدـشهیامن  ىملع  تـالاقم  دـندرک ، هراـشا  ناتـسود  هک  روطناـمھ  تسین . هدـشنیمات  زورما  لـماک  روـطهب  نیا  هک  دـشاب  روـشک 

ىهیاـم دوشب ، هداد  عاـجرا  نآ  هب  و  دوشب ، عقاو  عجرم  دـینک و  هیھت  ىاهلاـقم  امـش  هکنیا ] ، ] هلب تسین . ىفاـک  نیا  بخ ، ىلو  تسا ؛ ناوارف  اـیند  رد  ىملع  راـک  ىرتـشم 

« هاگشناد تعنص و  طابترا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 4 
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ىهنیمز رد  امـش  هچنآ  هک  تسا  نیا  رتمھم  نیا  زا  اـما  تسا ؛ روـشک  ىملع  تفرـشیپ  ىهناـشن  تسا و  بوـخ  ىلیخ  مھ  روـشک  ىارب  تسا ، ىبوـخ  زیچ  تـسا ، راـختفا 

، نارحب تیریدم  هب  طوبرم  ىزرواشک ، هب  طوبرم  تعنـص ، هب  طوبرم  لئاسم  دروم  رد  دیدرک ، هظحالم  زورما  بخ ، روشک . ىاھزاین  هب  دشاب  رظان  دـینکیم ، راک  ىملع  لئاسم 

قیقحت دـناوتیم  بخ  دـندرک ؛ حرطم  دراد  دوجو  هک  ار  ىیاھفعـض  اھدوبمک و  دـنتفگ ، ار  ىیاھزاین  دـندرک ، زاربا  نارظنبحاـص  ار  ىبلاـطم  روشک ، نوگاـنوگ  لـئاسم  هب  طوبرم 

. دشاب اھزاین  نیا  عفر  هب  رظان  دوشب و  هیھت  اھزاین  نیا  نیمات  ىارب  ىملع ، ىهلاقم  ىملع ، شھوژپ  ىملع ،

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

بوخ تعنص  یارب  مھ  دننک ؛ ادیپ  طابترا  دیاب  هاگشناد  تعنص و  تسا . هاگشناد  تعنـص و  طابترا  یهلئـسم  نیمھ  ام ، ناگدرکلیـصحت  یارب  لاغتـشا  داجیا  یاھهار  زا  یکی 

هک ییاھراک  زا  مراد  عالطا  هدنب  هداتفین . هار  روشک  رد  زونھ  نیا  وجـشناد ؛ یارب  مھ  تسا ، بوخ  هاگـشناد  تیریدـم  یارب  مھ  هاگـشناد ، یارب  هاگـشناد ؛ یارب  مھ  تسا ،

رد یبوخ  یلیخ  یاھیراکمھ  منادیم ، متسھ  دراو  اجنآ  هدنب  امیقتسم  هک  یعافد  لئاسم  یهنیمز  رد  الثم  دنتفگ ؛ ار  شیاھیضعب  مھ  یداھرف  رتکد  یاقآ  هتفرگ و  ماجنا 

ماهدیدن ماهدینش  هدنب  تسین ؛ یفاک  اھنیا  اھتنم  دریگیم ، ماجنا  دراد  یبوخ  یاھراک  دناهتسب ، ییاھدادرارق  دراد ، دوجو  فلتخم  یاھهاگـشناد  اب  یعافد  لئاسم  یهنیمز 

، دنکیم عافد  دراد  وجشناد ]  ] نیا هک  اجنامھ  زا  دننکیم ؛ شوگ  ار  عافد  دننکیم ، تکرش  دنیآیم  تعنص  نابحاص  اھوجشناد ، عافد  یهسلج  رد  هتفرشیپ ، یاھروشک  رد  هک 

نیا دراد ؛ مزال  تیلاعف  مھ  راک  نیا  دنکب . هجوت  انعم  نیا  هب  یتسیاب  مھ  ام  تعنـص  دنپاقیم . ار  راکهبیهدامآ  لیـصحتلاغراف  یوجـشناد  روجنیا  ینعی  دندنبیم ؛ دادرارق  وا  اب 

هملک یقیقح  یانعم  هب  یعقاو و  روطهب  هک  دننک  یراک  یتلود ، شخب  یصوصخ ، شخب  نیلوئسم  تعنص ، نیلوئسم  اب  دننیشنب  دراد ؛ مزال  تلود  رد  ار  ارزو  نایاقآ  تیلاعف 

تاقیقحت هب  جایتحا  یتلود  یصوصخ و  یتیریدم  نوگانوگ  یاھشخب  تسین ؛ تعنص  مھ  طقف  دریگب .] ماجنا   ] روشک تعنص  هاگشناد و  نیب  یراکمھ  کی  عماج ، تروصهب  و 

. تسا هلئسم  کی ]  ] مھ نیا  دریگب . ماجنا  راک  نیا  اجهمھ  رد  دیاب ] [ ؛ دنراد یھاگشناد 

نارگراک  / ٠٢/٠٨/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

دنکیم کمک  هاگشناد  هب  تعنـص  دوشیم . رھاظ  اجنیا  هاگـشناد  تعنـص و  یراکمھ  یهجیتن  هاگـشناد ؛» تعنـص و  نیب  یراکمھ   » میوگیم مراد  امئاد  تسا  لاس  دنچ  هدنب 

یهعومجم هب  دـینک ، لـصو  هاگـشناد  هب  ار  تعنـص  دربـیم . دوس  نآ  مھ  دربـیم ، دوس  نیا  مھ  دـنیرفایب ؛ دـھدب و  هئارا  نآ  یارب  ار  یدـیدج  یاھهویـش  هاگـشناد  هکنیا  یارب 

رد اجنیا  دنک . راک  دـناوتیم  یناریا  ناوج  هک  مینیبیم  هتفرگ و  ماجنا  ناینبشناد  یاھتکرـش  یهنیمز  رد  یدایز  یاھراک  هناتخبـشوخ  نالا  هک  روطنیمھ  دـینک ، لصو  ناگبخن 

متفگ مدمآ  نم  دندوب . هدرک  راک  دـندوب ، عمج  اجنیا  یناتـسریبد - یاھناوج   - هچبرـسپ هدـع  کی  مدرک ؛ دـیدزاب  مدـمآ  هدـنب  دنتـشاذگ ، هاگـشیامن  نم  یارب  هینیـسح  نیمھ 

نیا ام  یناسنا  یهیامرـس  تسا ، روجنیا  ام  نھذ  بخ  یناتـسریبد ! ناوج  ماهدرک ؛ دـیلوت  نم  ار  نآ  تفگ  نآ  ماهدرک ، دـیلوت  ار  نیا  نم  تفگ  نیا  دـینکیم ، راک  هچ  اھامش 

دوجو هب  لخاد  رد  ار  هتفرشیپ  یروانف  نیا  بخ  دراد ؟ یاهتفرشیپ  یروانف  هکنیا  یارب  یجراخ  یوردوخ  غارس  میورب  مینکن و  هدافتسا  یناسنا  یهیامرـس  نیا  زا  ارچ  تسا ؛

ییاھهصرع هچ  رد  اھاجک و  ام  یاھناوج  هک  دیتسنادیم  امـش  رگا  تسا ؛ هنامرحم  اھنیا  زا  یـضعب  تفگ ، دوشیمن  میوگب و  مھاوخیمن  هک  مراد  یدایز  یاھلاثم  نم  میروایب .

[ مییوگب  ] هکنیا مینک . هدافتسا  اھنیا  زا  تسا ؛ دایز  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  هدنب  تاعالطا  میراد و  ناوارف  لیبقنیازا  ام  دیدرکیم ؛ بجعت  اعقاو  دناهداد ، ماجنا  یگرزب  یاھراک  هچ 

. دوشیمن تادراو  یارب  یاهناھب  میراد ، هداتفابقع  یروانف  ام 

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

 - ناشیا ردپ  موحرم  دنک  تمحر  ادخ  مدرک . رارصا  نیا  یور  مھ  یلیخ  مدرک ، هیکت  نیا  یور  شیپ  اھلاس  زا  هدنب  هک  تسا  تعنص  هاگـشناد و  یراکمھ  یهلئـسم  مھ  یکی 

ناشیا تسا ؛» اجنیا  ام  راک  هرگ  یلـصا  یهطقن  ناـمھ  نیا  بجع !  » تفگ ماهتـساوخ . روھمج  سیئر  زا  ار  نیا  نم  هک  متفگ  وا  هب  اـجنیا و  دـمآ  ار ، [ ١٠ -] راکتبا رتکد  موحرم 

، تشاذگ قوشم  دیاب  فرط  ود  رھ  یارب  ینعی  تسا ، مھم  نیا  لاحیایلع  ار . راکتبا  موحرم  دنک  تمحر  ادخ  دادن ؛ فافک  ناشیا  رمع  بخ  تسا و  نیمھ  هیضق  لصا  تفگ 

هب ار  هنیزھ  نیا  دـنکیم ؛ یاهنیزھ  کـی  دـنک ، هدافتـسا  دـھاوخیم  یھاگـشناد  شھوژپ  زا  تعنـص ، هک  یتـقو  هرخـالاب   - دـنکیم جرخ  شھوژپ  یارب  هـک  یتعنـص  نآ  یارب  مـھ 

فرط ود  زا  دیھدب ؛ رارق  قیوشت  دروم  ار  رگشھوژپ  هاگشناد  هدکشھوژپ و  هاگشھوژپ و  تمـسق  نآ  مھ  اھزیچ - لیبق  نیا  زا  ای  یتایلام ، یاھتیفاعم  وزج  ای  دیروایب ؛ باسح 

. دنوشب کیدزن  مھ  هب  هک  دنوشب  قیوشت  دیاب 

یاـھلالتخا اـھدوبمک و  اـھزاین و  هب  اـم  نانمـشد  دـناهتخود  مشچ  زورما  دـنکن . هدافتـسا  نمـشد  اـم  یاھفعـض  زا  هک  مینک  حالـصا  مینک ، تسرد  یتسیاـب  ار  ناـمدوخ  اـم 

رارکت مییوگیم ، لاس  رخآ  لاس ، طسو  لاس ، لوا  بترم  لاس  دنچ  نیا  رد  اھنیا  دـننام  یتمواقم و  داصتقا  داصتقا ، یهلئـسم  هب  عجار  بترم  ام  هکنیا  روشک . لخاد  یداصتقا 

، دوشب یلاخ  مدرم  بیج  دشاب ، دب  مدرم  عضو  دـننک ، بارخ  ار  روشک  داصتقا  دـنھاوخیم ] . ] تسا هدرک  هجوت  صاخ  یهطقن  نیا  هب  نمـشد  هک  تسا  نیا  رطاخهب  مینکیم ،

یـضاران یمالـسا  ماظن  زا  مالـسا و  زا  ار  مدرم  تسا . نیا  فدـھ ، دـنوشب ؛ یـضاران  اـت  دوشب  مک  ناشدـیرخ  تردـق  دوشب ، شزرایب  مدرم  لوپ  دوشب ، مک  مدرم  تاـناکما 

. دنوشب فرـصنم  یمالـسا  ماظن  زا  مالـسا و  زا  عضو ، یبارخ  رطاخهب  ات  دوشب  بارخ  مدرم  عضو  هکنیا  یارب  دننکیم  هیکت  داصتقا  یور  اذل  تسا . نمـشد  فدـھ  نیا ، دـننک ؛

نوگاـنوگ نیلوئـسم  یهفیظو  تسھ ، سلجم  یهفیظو  تسھ ، تلود  یهفیظو  همھ ؛ یهفیظو  دـنک ؟ یگداتـسیا  تیعـضو  نیا  لـباقم  رد  هک  تـسیک  یهـفیظو  نـیا  بـخ 

. میھدب ماجنا  دیاب  میراد ، هفیظو  همھ  تسھ . مھ  مدرم  داحآ  یهفیظو  تسھ ،

عافد  / ١٠/٠۶/١٣٩۵ ترازو  ناصصختم  نالوئسم و  اب  رادید  یعافد و  تعنص  هاگشیامن  زا  اوق  لک  هدنامرف  دیدزاب 

دیفم فرط  ود  رھ  یارب  یراکمھ  نیا  دندرک : ناشنرطاخ  هاگـشناد  اب  تعنـص  یراکمھ  موزل  رب  ینبم  اھتلود  هب  دوخ  ررکم  یهیـصوت  هب  هراشا  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. مینکیم هدھاشم  عافد  ترازو  رد  نونکا  ار  نآ  زراب  یهنومن  دوب و  دھاوخ 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسین  نیا  میدز ، ام  هک  ییاـھفرح  نیا  یاـنعم  تسا . شناد  لـحم  هاگـشناد  هک  تسا ] نیا   ] نآ و  دوشن ؛ شومارف  هک  میوگب  هاگـشناد  دروم  رد  نم  ار  مھم  یهتکن  کـی 

دیلوت ملاع  مھ  دیاب  هاگـشناد  رد  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسا . شناد  هاگـشناد ، یـساسا  نکر  هن ، تسا ؛ یـسایس  تیلاعف  لحم  طقف ] و   ] تسین شناد  لحم  رگید  هاگـشناد 

دیلوت هب  منکیم  ریبعت  نآ  زا  نم  هک  ملاع  تیبرت  دشاب . دیاب  هاگـشناد  رد  یـساسا  یهتکن  هس  نیا  دنک ؛ ادیپ  تسرد  تھج  ملع  ملاع و  مھ  دوشب ، دـیلوت  ملع  مھ  دوشب ،

زونھ نامروشک  رد  ام  هک  تسا  یراک  نیا  هک  نتفر  ولج  نتـسکش و  ار  ملع  یزرم  طوطخ  ینعی  مینکیم ؛ رارکت  تسا  اھلاس  هک  تسا  یزیچ  نامھ  هک  ملع  دـیلوت  و  ملاع ،

ملع یتقو  میورب ؛ ولج  یملع  ظاحل  زا  میناوتب  دیاب  میبقع . نکل  هدش ، ییاھراک  هتبلا  میسرب ؛ نآ  هب  تسا  یمالسا  یروھمج  ماظن  یهتـسیاش  هکنانچنآ  میاهتـسناوتن 

ساسحا دوشیم و  هجوتم  امش  هب  اھمـشچ  ایند  رد  تفر ، ولج  یروانف  یتقو  دراذگیم ؛ یگدنز  رد  ریثات  تفر ، ولج  یروانف  یتقو  دوریم ؛ ولج  مھ  یروانف  تقونآ  تفر ، ولج 

نیا رطاخهب  میوگیم ، هشیمھ  هک  اھنیا  دـننام  یروانف و  ملع و  یور  رب  هدـنب  یهیکت  تسا . یمھم  رایـسب  لئاسم  اھنیا  دـیراذگیم ؛ ریثات  اـھناسنا  یگدـنز  رد  دـننکیم ؛ زاـین 

یاھدنیآرف یسرد ، نوتم  اھوجشناد ، اھداتسا ، اھهاگشناد ، یاسور  ات  هتفرگ  مرتحم  ریزو  زا  هاگشناد ، ناریدم   - هاگشناد یهعومجم  یهمھ  دوشن . شومارف  اھنیا  تسا ؛

نیا دریگب ؛] تروص   ] حیحـص یھدتھج  ملاع و  دـیلوت  ملع ، دـیلوت  یتسیاب  ینعی  دـنریگب ؛ رارق  بوچراـھچ  نیا  رد  دـیاب  اـھنیا - یهمھ  اـھنیا ؛ دـننام  اـھهاگراک و  یـشزومآ ،

یهلیسو دش ، متا  بمب  دیلوت  یهلیسو  دش : ناسنا  یتخبدب  یهلیسو  یدام  ندمت  رد  ملاع  ملع و  ملاع . ملع و  هب  حیحـص  یھدتھج  دیـشاب : هتـشاد  هجوت  ار  یموس 

لخاد عماوج  ناج  مسج و  رد  ار  اـھنآ  دـنراد  فلتخم  قرط  زا  اھدـنمتردق  هنافـساتم  زورما  هک  دـش  یکاـنرطخ  یاـھسوریو  دـیلوت  یهلیـسو  دـش ، ییایمیـش  حالـس  دـیلوت 

[. دشاب  ] ناسنا لامک  تھج  رد  عفن ، تھج  رد  تسرد ، تھج  رد  ملع ، دش ؛ فرحنم  ملع  دش ؛ یروجنیا  ملع  دننکیم ؛

« هاگشناد تعنص و  طابترا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 7هاگياپ  هحفص 5 
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ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مینک ضرف   - دـنرادن یداصتقا  لئاسم  اب  یطابترا  رھاظ  بسحهب  اھترازو  زا  یلیخ  تسا . یروجنیا  اعقاو  دـننک . اـفیا  شقن  یلم  داـصتقا  تیوقت  رد  دـنناوتیم  اـھترازو  رتشیب 

نیا دـننام  دـشرا و  یـسانشراک  یرتـکد و  یاـھزت  رد  هک  دـییامرفب  ضرف  یلم . داـصتقا  تیوقت  رد  دـننک  اـفیا  شقن  دـنناوتیم  اـما  تسین - یداـصتقا  ترازو  کـی  مولع  ترازو 

دناهدامآ دنک . لح  ار  روشک  یلخاد  تالکشم  دنک ، لح  ار  یلخاد  لئاسم  دریگب ؛ رارق  یلم  داصتقا  تمدخ  رد  ات  دننک  تیادھ  دننک ، ییامنھار  ار  اھنیا  دننکیم ، هک  ییاھراک 

[ مھم  ] یاھزیچ یهلمج  زا  مینکیم ، رارکت  میراد  ار  هیـضق  نیا  تسا  لاس  دـنچ  ام  هک  هاگـشناد  تعنـص و  طابترا  نیمھ  تسا . مھم  یاھراک  زا  یکی  نیا  اـم ، یاـھناوج  نیا 

تسا

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

راچد روشک  تعنص  دنکیم . ادیپ  طابترا  لکشم  نیا  اب  یمھم  شخب  مدید  دندرک ، ناتسود  هک  مھ  ییاھثحب  نیا  رد  نم  الاح  هک  مینکب  روشک  تعنص  یارب  یرکف  کی  دیاب  ام 

سپ تشادـن ، دوجو  یروآون  یتقو  درادـن ؛ ینعم  یلیخ  رگید  یروآون  تسا ، یراـکژاتنوم  یهلئـسم  هلئـسم ، هکیتقو  تسا ؛ یمیدـق  تفآ  کـی  هک  تسا  یراـکژاتنوم  تفآ 

تعنـص و دـنکیمن . ادـیپ  ققحت  مینزیم ، داد  میراد  همھنیا  اـم  هک  هاگـشناد  تعنـص و  طاـبترا  دوـبن ، حرطم  یملع  راـک  یتـقو  درادـن ؛ دوـجو  رگید  یملع  راـک  یملع و  کرحت 

یلیخ زا  ار  هاگـشناد  تعنـص و  طابترا  یهلئـسم  نیا  هتبلا  هدنب  تسا . حضاو  نیا  تعنـص ؛ مھ  دنکیم ، ادیپ  تفرـشیپ  هاگـشناد  مھ  دندرک ، ادیپ  طابترا  مھ  هب  رگا  هاگـشناد 

ادـیپ ققحت  هاگـشناد  تعنـص و  طابترا  هک  نیمھ  رطاخهب  دـش ، لیکـشت  ام  یاھرارـصا  اھراشف و  رثا  رب  هرخالاب  یملع  تنواعم  نیمھ  هک  مدرک  حرطم  اـھتلود  اـب  شیپ  تقو 

یزاین ساسحا  نینچ  یراکژاتنوم  رد  هاگـشناد ؛ هب  دـنک  زاین  ساسحا  تعنـص  هک  دـنکیم  ادـیپ  ققحت  هملک  یعقاو  یاـنعمهب  یتقو  هاگـشناد  تعنـص و  طاـبترا  اـھتنم  دـنک .

، تسا هلئسم  کی  عیانص  زا  نتساوخ  بخ  دوشب ؛ هتساوخ  عیانص  زا  هک  دنتفگ  دندرک  تبحص  هک  زیزع  ناتسود  زا  یکی  هکنانچمھ  درک ؛ شرافـس  تعنـص  هب  دیاب  تسین .

یتسیاب دوشب . فرطرب  یمیدق  لکـشم  نیا  هک  دش  دھاوخ  یتقو  مھ  نیا  دیایب . دوجو  هب  دـیاب  زاین  ساسحا  نیا  تسا ؛ رگید  یهلئـسم  کی  روشک  تعنـص  زاین  ساسحا 

رد یروآون » هب  یراکژاتنوم  زا  هاـگن  لیدـبت   » یهلئـسم نیا  هلاـسهد ، یناـمز  یهزاـب  کـی  رد  مینکب - میھاوخیمن  هلجع  اـم  مھ  یلیخ   - هلاـسهد ـالثم  یناـمز  عطقم  کـی  رد 

. دوشب مکاح  روشک  رد  دیاب  نیا  دیایب و  دوجو  هب  تعنص 

اھهاگشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٢٠ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد دنداد ، نم  هب  هک  یشرازگ  قبط  اھهاگشناد  زا  یضعب  منکب  ضرع  نم  تسا  مزال  هتبلا  دنک . افیا  شقن  دروم  نیا  رد  دناوتیم  هاگـشناد  تسا ؛ تالکـشم  راچد  ام  تعنص 

رد دیتاسا  یهلاسکی  یتاعلاطم  تصرف  هک  مدینش  اریخا  دناهدرکن . لمع  بوخ  دناهدشن و  دراو  هن ، مھ  اھهاگشناد  زا  یضعب  دناهدرک ؛ لمع  بوخ  تعنص  اب  طابترا  یهنیمز 

اب طبترم  دیتاسا  هب  یتاعلاطم  تصرف  کی  دینک  ضرف  تسا . یبوخ  راک  رایـسب  تسا ، بوخ  هدـش ؛ بیوصت  بیوصت ، زکارم  بیوصت و  یراجم  رد  هدـش و  یزیرهمانرب  تعنص ،

لح هاگشناد  یتسیاب  ار  تالکشم  نیا  میراد ؛ یتالکشم  روشک  تعنـص  رد  ام  دنوشب . انـشآ  روشک  تعنـص  تالکـشم  اب  کیدزن  زا  تعنـص و  لخاد  دنورب  هک  دنھدب  تعنص 

هب دـنک  کمک  دـناوتیم  هاگـشناد  لوصالایلع  اما  هدرکن ، ام  هب  یکمک  اـم  اـب  یھاگـشناد  یاھهاگتـسد  طاـبترا  دـنیوگیم  دـندنمهلگ ، عیانـص  ناـبحاص  زا  یـضعب  هتبلا  دـنک .

امتح هکنیا  هب  میزودـن  مشچ  اھزیچ  رگید  نامقرب و  تعنـص  لئاسم  ای  نامتفن  تعنـص  لئاسم  یارب  دـینک  ضرف  ام  ات  تعنـص ، التعا  هب  تعنـص ، قنور  هب  تعنـص ، تفرـشیپ 

هب میراد  جایتحا  میراچان و  نامدوخ  لایخ  هب  نوچ  ام  دوشیم و  هدز  نالا  هک  تسا  یفرح  نیا  دـھدب ؛ یژولونکت  ام  هب  ات  میدـنبب  دادرارق  وا  اب  دـیایب و  یجراـخ  کـی  یتسیاـب 

، میناسرب دصرد  هب ۵٠  دصرد  زا ٢۵  الثم  میربب و  الاب  اھهاچ  زا  ار  تفن  جارختسا  تیفرظ  میناوتب  الثم  هکنیا  یارب  میدنبب  ار  دادرارق  نیا  هناگیب  یتفن  تکرش  نالف  اب  هکنیا 

تلود  / ٠٧/١٣٩٧/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

الثم امش  نالا  دنتسھ .] مھ   ] نارگتعنص نارگدیلوت و  هن ، دنتسھ - یصوصخ  شخب  یهعومجم  زا  یشخب  کی  راجت   - دنتسین راجت  طقف  دننکب ، کمک  دنناوتیم  هک  یناسک 

. میراد روشک  رد  یبوخ  یاھزاسهعطق  ام  دینک .] تبحـص   ] دینیـشنب زاسهعطق  اب  ناوارف ؛ تاعطق  هب  دـیراد  جایتحا  لاثم ، بابنم  تفن  ترازو  رد  ای  ورین  ترازو  رد  دـینک  ضرف 

تدوخ امـش  اقآ ! متفگ : ناشیا  هب  نم  تشاد ؛ مزـال  یزیچ  کـی  یارب  یاهرپ  کـی  دوب ، ورین  ریزو  ناـشیا - قیفر  ( - ١٢) فرطیب یاقآ  هک  ینامز  شیپ ، اـھلاس  هتبلا  یتقوکـی ،

هک دـننک ؛ دـیلوت  ناتیارب  ات  دـینکب  تبحـص  اھنیا  اـب  دینیـشنب  اـجنآ  دـیورب  تسا ، هار  مدـق  کـی  ریبکریما  هاگـشناد  اـت  اـجنیا  زا  یتسھ ، ریبکریما  هاگـشناد  نیا  لیـصحتلاغراف 

یـصوصخ شخب  نارگتعنـص  سپ ] . ] یرتگرزب داعبا  کی  اب  هتبلا  یرگید ، روظنم  کی  یارب  دـندوب  هدرک  دـیلوت  ار  هعطق ]  ] نامھ ییاوھ  یورین  رد  اھیـشترا  اقافتا  تقوناـمھ 

. فلتخم یاھشخب  رد  دننک  کمک  تلود  هب  دنناوتیم 

یملع  / ١٣٩٧/٠٧/٢۵ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

یراکمھ هاگـشناد  اب  اھنآ  ینعی  تسا ، ام  یعافد  عیانـص  شخب  هاگـشناد ، اب  یراـکمھ  بوخ  رایـسب  یاھـشخب  زا  یکی  هناتخبـشوخ  تسا . هتـسجرب  اـم  یعاـفد  عیاـنص 

یاهتسھ مھم  تعنص  هریغ . داپھپ و  کشوم ، یعافد ، عیانص  دنراد ؛ یراکمھ  بوخ  اھنآ  دنراد ؛ یراکمھ  رتمک  یتلود - یاھهاگتسد   - رگید یاھهاگتـسد  هنافـساتم  دنراد ؛

ناوج ابلاغ  دندز ؛ یلصفم  هاگـشیامن  هینیـسح  نیمھ  رد  اجنیا  دوب - ام  ملـسم  قح  یاهتـسھ  یورین  زونھ  هک  یتقونآ   - نیا زا  لبق  لاس  دنچ  دراد . هک  ینوگانوگ  داعبا  اب 

تـسرد هاگـشناد  یاھهچب  ار  اھنیا  بخ  اھامـش . یاھنسمھ  نیمھ  ناوج ! یاھهچب  همھ  مدز ؛ رود  هاگـشیامن  نیا  رد  تعاس  ود  یکی  دـیاش  مدـش و  دراو  نم  دـندوب !] ]

تخاـس رد  هتفرـشیپ  لوـصحم  اـھهد  یرواـنفتسیز ، یتـسیز ، موـلع  اـضفاوھ ، عیانـص  رادار ، یرواـنف  دـندرک . تسرد  اھلیـصحتلاغراف  دـندرک ، تسرد  اھوجـشناد  دـندرک ،

موحرم یاھهچب  یناھج ، یالاب  حوطس  رد  یبوخ  رایسب  یملع  یاھهتفای  هک  یداینب ، یاھلولـس  مھم  رایـسب  تعنـص  شناد و  کیژولویب ، یاھهدروارف  بیکرتون ، یاھوراد 

نـالا ناـمرد ؛ یارب  دـندرک  هدافتـسا  مھ  یرواـنف  نآ  زا  یرواـنف ، هب  دـندرک  لیدـبت  ار  یملع  یاـھهتفای  نآ  دـندرک و  تسرد  دـندرک ، داـجیا  هیلع ) هـمحر هللا   ) یمظاـک دـیھش 

. دنتسھ یناھج  یالاب  یاھدنمشناد  وزج  مھ  شنادنمشناد  دھدیم ، ماجنا  دراد  مھ  یگرزب  یاھراک  تسا و  روشک  مھم  یاھراک  زا  یکی  یداینب  یاھلولس 

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینعی مھ  عفان » ملع   » میتفگ نآ . هب  عجار  میاهدرک  ثحب  اھنیا  دننام  ییوجـشناد و  یھاگـشناد ، فلتخم  یاھرادـید  رد  ( ٨ (؛ میاهدرک تبحـص  دایز  عفان » ملع   » هب عجار  ام 

مھ طقف  دوشب ؛ یملع  یهھجاوم  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  ینوگاـنوگ  لـئاسم  اـب  ینعی  تسا . عفاـن  ملع  روشک ، لـئاسم  لـح  دـنکیم ؛ لـح  ار  روشک  لـئاسم  هک  یملع 

اب نم  هک   - مـیدرک هـیکت  نآ  یور  شیپ  تـقو ]  ] یلیخ اـم  هـک  دوـب  یمھم  صاـخ و  یهـطقن  کـی  هاگـشناد  تعنـص و  طاـبترا  هـلب ، تـسین . تعنـص  یهلئـسم  اـم ، یهلئـسم 

تعنص هب  طوبرم  نیا  دوشب - رارقرب  یملع  طابترا  کی  هاگـشناد  تعنـص و  نیب  هک  دمآ  دوجو  هب  تقو  نآ  زا  اساسا  ( ٩) یملع تنواعم  نیا  مدرک و  تبحـص  تقو  روھمجسیئر 

نییاپ ، » لاثم باب  نم  میراد ؛ ینمزم  یاھیرامیب  یداصتقا ، لئاسم  رد  الثم  الاح  میراد ؛ روک  طاقن  ام  نوگانوگ ، فلتخم و  یاھشخب  رد  تسین . تعنص  صوصخم  نکل  دوب ،

یملع لـح  هار  دوشب ، یملع  راـک  دـیاب  نیا  یور  دراد ، یملع  لـح ]  ] هار نیا ، بخ  تسا ؛ اـھتیلاعف  یروهرھب  ندوب  نییاـپ  اـم  یداـصتقا  تالکـشم  زا  یکی  یروهرھب .» ندوب 

هتبلا ار  نیا  دراد . لح  هار  نیا  تسا ؛ یناوارف  گرزب و  رایـسب  تراسخ  تسا - ایند  ربارب  دـنچ  اـم  یژرنا  فرـصم  تدـش  هک  « - یژرنا فرـصم  رد  فارـسا   » دـییامرفب ضرف  دراد .

دوشب و ادیپ  یملع  لح  هار  دیاب  نیا  یارب ] ، ] هن دوشب ؛ لح  هیـضق  تحیـصن ، کی  لثم  نتفگ و  اب  هک  تسین  یروج  نیا  اما  ( ١٠) ماهتفگ ینارنخس  رد  شیپ  لاس  دنچ  هدنب 

. دوشب هدافتسا  هاگشناد  زا  تسیاب  لیبق  نیا  زا  یلئاسم ] رد   ] اجنیا و دوشب ؛ صخشم 

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هئارا درک ، تسرھف  تعنص  ترازو  هناتخبـشوخ  دننک ؛ تسرھف  ار  ناشدوخ  یملع  یاھزاین  فلتخم ، یاھهاگتـسد  هک  میدرک  تبحـص  ( ١١ ،) دوب لبق  یهتفھ  دـنچ  ارھاظ  ام 

« هاگشناد تعنص و  طابترا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دراو دیاب  هاگشناد  مراد ؛ ار  اھزاین  نیا  مراد ، ار  تالاکـشا  نیا  مراد ، ار  تالـضعم  نیا  نم  دیوگیم  تعنـص  ترازو  نالا  الاح  بخ ، یلیخ  دش . هئارا  مھ  یلم  یهناسر  رد  درک ،

هاگشناد تعنـص ، ترازو  کمک  تساوخرد  نیا  لابق  رد  هک  دنک  صخـشم  دنک و  روج  عمج و  ار  هیـضق  نیا  تسرد  تیریدم  کی  اب  مولع  ترازو  دینک ؛ هضرع  مھ  امـش  دوشب ؛

روـک طاـقن  روـشک و  یاـھزاین  میدرک  ضرع  هک  تسا  عفاـن  ملع  نیا  لاـح ، رھ  هب  تسا . دـیفم  هاگـشناد  یارب  مـھ  تـسا ، دـیفم  تعنـص  یارب  مـھ  دـنکب ؛ دـناوتیم  راـک  هـچ 

یھاگشناد تالاقم  یھاگـشناد و  تاقیقحت  یهلیـسو  هب  اھنیا ، لاثما  یتیریدم و  نوگانوگ  یاھـشخب  هچ  یزرواشک ، هچ  یداصتقا ، هچ  یتعنـص ، هچ  فلتخم ، یاھـشخب 

[. دنکیم  ] کمک نیا  دوشب ؛ نشور 

یداصتقا  / ١٣٩٨/٠٨/٢٨ نالاعف  نانیرفآراک و  ناگدننکدیلوت ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

داصتقا یهنیمز  رد  یناوارف  لئاسم  روشک  رد  ام  تسا .] مزال   ] داصتقا یلـصا  لئاسم  لح  هب  نتخادرپ  لوا ] : ] ماهتفگ نم  اھراب  مھ  یھاگـشناد  یملع و  ناـگبخن  دروم  رد 

. دننک لح  ار ] اھنآ   ] دننک و راک  اھنیا  یور  دنناوتیم  اھهاگشناد  میراد ؛

دزم دھدیم و  ار  راک  نیا  شاداپ  یدیلوت  هاگتـسد  مھ  دننکیم ، کمک  یدیلوت  هاگتـسد  هب  اھنآ  مھ  دننک ؛ ییازفامھ  دننک ، یراکمھ  یدـیلوت  یاھهاگتـسد  اب  دـنناوتیم  مود ،

همادا نیا  دیاب  هدش ؛ عورش  هک  تسا  ییاھلاس  هتبلا  راک ؛ نیا  تسا  یمزال  تکرباب و  رایسب  راک  کی  دنکیم . کمک  یھاگـشناد  تاقیقحت  تفرـشیپ  هب  دھدیم و  ار  راک  نیا 

. دنک ادیپ 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

تعنص و طابترا  هدنب  ( ٧) شیپ اھلاس  ینف ، نایوجشناد  یهنیمز  رد  هتبلا  ییوجـشناد . نارود  زا  تسا  نایوجـشناد  لاغتـشا  یارب  یزاسهنیمز  تلود ، مزال  یاھراک  زا  یکی 

یروھمج تسایر  تنواعم  رد  داتفا  هار  اھنیا  دننام  ینف و  لئاسم  اب  نایوجشناد  طابترا  یارب  یتالیکشت  کی  ماجنارس  اما  رید  هچ  رگا  هناتخبشوخ  مدرک . حرطم  ار  هاگـشناد 

یمھم رایـسب  یهلئـسم  لاغتـشا  یهلئـسم  رگید ، یاھـشخب  رد  نکل  دوشب  تیوقت  دیاب  مھ  اھراک  نیا  دوشب و  دیاب  مھ  رتشیب  تسا و  بوخ  هک  هتفرگ  ماجنا  ییاھراک  و 

شخب هچ  یتلود ، شخب  هچ   - یشخب هچ  رد  تالیصحت  مامتا  زا  دعب  وجـشناد  نیا  دننیبب  دننک  رکف  هک  تسا  نیا  یتلود  نیلوئـسم  یارب  یـساسا  یاھراک  زا  یکی  تسا .

. دوشب راک  هب  لوغشم  دیاب  یاییوجشناد - یهعومجم  نینچ  کی  رطاخ  هب  دش  دھاوخ  داجیا  هک  یشخب  هچ  یصوصخ ،

نارگراک  / ١۴٠١/٠٢/١٩ رادید  رد  تانایب 

یاھهاگراک هتبلا  الاح  تسا . روج  نیا  ابلاغ  یدربراک ؛ یلمع و  ماظن  کی  ات  تسا  ینھذ  ماظن  کـی  رتشیب  ناـنچمھ  هدـش ، هک  ییاھدـیکات  یهمھ  اـب  اـم  یـشزومآ  ماـظن 

نیا اما  دـنزومایب  شناد  دـیاب  تسا ، یمزـال  راـک  نایوجـشناد  ینھذ  تیبرت  هتبلا  تسین . مھ  هشیمھ  تسین و  اـج  همھ  یلو ] ، ] تسھ اھـشخب  زا  یـضعب  رد  یـشزومآ 

میتفگ و روھمج  یاسور  زا  یکی  هب  شیپ  اھلاس  اـم  مھ  ار  نیا  هک  تعنـص ــ  هاگـشناد و  یراـکمھ  نیا  دـنریگب . میلعت  دـیاب  یلمع  راـک  ینھذ ، راـک  راـنک  رد  تسین ؛ یفاـک 

تعنـص اب  ییوجـشناد  نارود  زا  وجـشناد  ینعی  تعنـص ؛ هب  ار  هاگـشناد  دھدب  طابترا  هک  تسا  نیمھ  شاهدـمع  راک  هک  داتفا ؛ هار  روھمجسیئر  یملع  تنواعم  نیا  هرخالاب 

هب تاراـبتعا  هکنیا  رطاـخ  یارب  تسا  بوخ  هاگـشناد  یارب  مھ  دوشیم ، زیررـس  تاراـکتبا  دوشیم ، زیررـس  دـیدج  شناد  تسا و  بوخ  تعنـص  یارب  مھ  دـنک ــ  ادـیپ  طاـبترا 

راک دـندرک ، رکذ  هک  ییازفاتراھم  یزومآتراھم و  دراوم  نیمھ  نیا ، رب  یهوالع  دریگب . ماـجنا  دـیاب  راـک  نیا  هاگـشناد ؛ کـی  یارب  دراد  دـمآرد  لوپ و  دـیآیم ، هاگـشناد  تمس 

لامعا یروآون و  راکتبا و  اب  هارمھ  هنارھام  ار  شدوخ  لـمع  دـناوتب  دـیاب  رگراـک  دورب ؛ ـالاب  دـیاب  نارگراـک  تراـھم  دوشب ؛ لاـبند  دـیاب  تسا ، یمزـال  راـک  تسا ، یبوخ  رایـسب 

الاب دـنراد ، زاین  دنتـسھ و  دـنمهقالع  هک  یناسک  یرتشم و  مشچ  رد  مھ  راک  شزرا  اـعبط  تفر ، ـالاب  تیفیک  یتقو  دربب . ـالاب  ار  تیفیک  دـھدب و  ماـجنا  بوخ  یاـھهقیلس 

. تفر دھاوخ 

« : هاگشناد تعنص و  طابترا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

هتسارآ  /   ١٣٨٣/٠٧/٠١ اضردیمح  هدنسیون :  تعنص /  هاگشناد و  طابترا 

« هاگشناد تعنص و  طابترا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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