
 : روحیه انقالبیاولفصل 

 الف. مفهوم پردازی

 انقالبی روحیه. 1

 . ػذم هالحظِ وبسی ٍ هحبفظِ وبسی1.1
یؼ،ػاػیٌتيغیو٩تیؼ؛يؼاىتهباىیکاؿهضا٥ٚهیؼ،يؼاىتهباىیکاؿهالصٚهیؼ،تـكيؼاىتهباىیًٞییاي٪البییهؿوص

٤ؿاّیؼ،بـویوپیؼ؛ا٩ؼامکًیؼ،ٝملکً
ْ
یؼهاؼ،ايزاامهیکاؿیکايناوی.گاهیؼايزاميؼهییًیکاؿهاؿاتقیؼ؛ييىیبهتى٩

تضْ٪٨یکًؼ،همکىهیکًؼ،هیتضْىلؿاٝملیًهاایؼ؛ايزامبؼهیکاؿؿارْؼیـ،َمنامت؛يغیًهاػاؿػ؛ای٦اتیوتيـییًیصالتتق

1.یکًؼهیؼاپ

 . ضدبػت، اهیذٍاسی ٍ ثي ثست ضىٌی1.1
،ىزاٝتػاؿػ،اهلا٩ؼامامت،اهلٝملامات،ینت؟هًٞایوایىامتکهی٬ايناواي٪البیچیاي٪البیهًٞایؿوصْیه

یگياییهیکًؼ؛افچیقیيمیتـمؼ،بهآیًؼهاهیؼواؿامت،بهاهیؼعؼابهممتآیًؼهىکًیهیکًؼ،گـهبنتوؿفػ،بىابتکاؿهی

ـکتهیکًؼ؛اي٪البی 2ؿابایؼص٦٘کـػ.یاي٪البیامت؛ایىؿوصْیهگـییًٞیایى؛ایى]٥ـػ[اي٪البیؿوىىص

 هزتبط هفاهین. 1

 . اًمالة1.1

 . دگشگىيی هغتمش و دائمی1.1.1
ایباهایاْت٦اا٧ا٥تااػ،یا٬ٝاْؼهاي٪البی٬اهـهنتمـامت؛ی٬اهـػ٥ٞیيینتکهبگىیینػؿتاؿیظ٥الو،هخاًلیا٬صاػحاه

ـيگىوىؼ؛اي٪البایىامت؛يه،ایىاي٪البيینت؛عیاباوآهؼيؼ،ػهؿوف،بینتؿوف،ػوهاه، ىوهاهٕىلکيیؼوصکىهتم

ـگىيی ـگىيی؛ػگ هایٝمی٨ػؿایىی٬بغيیافاي٪البامت.اي٪البی٬ص٪ی٪تهايؼگاؿوص٪ی٪تػائمیامت.اي٪البیًٞیػگ

ـگاورىػيمیٙـ٣ىوهاهوی٬مالوپًذمالبه ػگ
ً
یًٞایصاالیباهصاالیىاؼو،-ىيیوٍایـوؿ آیؼ؛ٝالوهبـایًکهاٍاال

صْؼی٪٤يؼاؿػ؛هیچ-تضْىل
ً
-و٩تتماميمیيىػ؛اي٪البیًٞیایى.اي٪البی٬اهـػائمیامت.صـ٥هاییی٬ْٝؼه]هیقيًاؼ[اٍال

مىاؼ؛هًبٜایىصـ٥ها،به٩ىلعىػىاو،اتا٥٧کـهایعاؿریامت...رىؿیصـ٣هیقيًؼکههًٞایوایىامتکهاي٪االبتماا

٩ابلتبؼیليینت؛رمهاىؿیاماالهیبایاؼهٚهاـاي٪االبباىاؼ.یًٞایهمااوصالات
ً
تبؼیلاي٪الببهرمهىؿیامالهی.اٍال

رمهىؿیامالهیيینت؛
ْ
تزؼیؼپؾیـی،هماوصالتتضْىلػائمی،هماوصالتبایؼػؿرمهىؿیامالهیورىػػاىتهباىؼواّل

3تمـامت.صکىهتامالهیيینت؛اي٪البی٬اهـهن

 جايبه . دگشگىيی همه1.1.1
آ١افاي٪البوىـوٛاي٪البوؿوفهایپیاـوفیاي٪االب؛آيهاایا٬بغيایاف

ً
اي٪البؿايبایؼهضؼوػکـػبهصىاػثاي٪البّیهخال

ـکتاي٪البیويهْتاي٪البییا٬ بغاواي٪البامت.ىایؼاگـچًايچهکنیهًٞایاي٪البؿاػؿمتهالصٚهکًؼ،]هیبیًؼ[ص

                                                           
 .11/02/1398،.بیايا ػؿػیؼاؿهٞلماوو٥ـهًگیاو1
.12/08/1395آهىفاووػاييزىیاوبههًامبتؿوفهلیهباؿفهباامتکباؿرهايی،بیايا ػؿػیؼاؿػايو.2
آهىفاووػاييزىیاوبههًامبتؿوفهلیهباؿفهبابیايا ػؿػیؼاؿػايو.3



ـگىيیهمهکىچکیافهزمىٝه ـاتاـافیا٬-یبيـیرايبهػؿی٬هزمىٝهیاي٪البامت.اي٪البیًٞیی٬ػگ تیاا٥
ْ
یاػؿی٬هل
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ُهوُر »هًٞایاي٪البایىامت...-هل
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[.؛ایىهماوٍیـوؿ بهممتعؼا]امت1«أ

ؿوفبهتاـبياىػ؛ایاىؿاهیگىیًاؼٍایـوؿ ؛صالیىؼو،چیقیػؿبإىؽا عىػت٢ییـایزاػکًؼوؿوفبهبهًیصالیٍیـوؿ یٞ

یهٖلىبامالهیآوامتکهایاىٍایـوؿ ػؿآووراىػػاىاتهباىاؼ؛ایاىٍایـوؿ بيـبهممتعؼاٍیـوؿ ػاؿػوراهٞه

2؛اي٪البایىامت.ٕىؿػائناػاههػاؿػٕىؿبهييؼيیامت؛همیىتمام
 

 سويؼ و بالًذگی ،عاصيذگی. 1.1.2
اي٪البیًٞیمافيؼگی؛یًٞیؿویووبالًؼگی.ؿویووبالًؼگیبؼووايْبآ،بؼوو٩ايىووبؼوويٚنهگاـهمکاىامات؟ٖ

3لنوهنائل٥ـهًگی.ايؼ؛هنػؿرًگ،هنػؿمافيؼگیوهنػؿٝکـػهیاي٪البیايؼکهباؿوصیهبهتـیّىکاؿهاؿاکنايیکـػه

 یگش یاًمالث. اًمالثی ٍ 1.1

 . تؼشيف ايمالبی1.1.1
 هعتقد ٍ پبیجٌد ثِ هجبًی ٍ آرهبًْبی اًقالة -

ـائایکاـػواي٪البیبههمیىهًٞایوا٩ٞیکلمهیًٞیهٞت٪ؼبههبايیاي٪الب باـار ـْ وهٞت٪ؼبهاؿکااو٥کاـیاي٪االبوهَا

4اوآؿهايهایاي٪البی.ه٦اهیناي٪البیوؿمیؼوبهاؿفىه

 ثجبت قدم ٍ حفظ پیَستگی ثب اًقالة  -

رىايهایاهـوفها،رىايهایينلهٞاٍـهاورىايهائیکهػؿآیًؼهعىاهًؼآهؼ،بؼايًؼؿاهاي٪االب،ؿاهایاماتکاهاصتیااد

هااباهّاـؿعىػىااوگـػيؼ؛البتهایاىػاؿػبهٝقم،بهایماو،بهحبا ٩ؼم.بْٞیایىحبا ٩ؼمؿاػاؿيؼ،بْٞیػؿبیىؿاهبـهی

ـگـػيؼ،هخلکنايیهنتًؼکاهػؿتابناتاوؿوفه«.٥مىيکج٥اْيمایًکجٝلیي٦نه»کًًؼ؛ٝملهی آوکنايیکهافؿاهاي٪البب

کًًؼ.ٖاؿهیىىػ؛ا٥کًًؼ،اهای٬ماٝتبه١ـوب،ػوماٝتبه١ـوبٕا٩تياوتمامهیايؼوتااواعـؿوف،ؿوفهؿاص٦٘هیگـ٥ته

ایىهخلهماوکنیامتکهافاوّلؿوف،ؿوفهيگـ٥تهامت.بإلکـػوؿوفهػؿهـفهايیافماٝا ؿوفباىؼ،ابٖاالؿوفهامات.

ـکتورىػيؼاىات،اينااوؿابٖاه ىاىػ.ایاىاهباااي٪االب٩ٖاٜهایػؿؿاهاي٪الباگـحبا ٩ؼمورىػيؼاىت،اگـپیىمتگیص

بنتگیعىػؿاکنکـػياؼ،باهاي٪االبو٥ائیکـػيؼ،بهاي٪البػلامت.همیيهبىػيؼکنايیکهبهاي٪الببیو٥ائیبهاي٪الببی

بیًايهيگاهکًًؼ.اٍل،اي٪البامات؛پيتکـػيؼ.وٍیتاهامایىامتکهرىاوها،هـػمها،ينلهایگىياگىوها،باچينوا٩ٜ

5یعىػوٝملعىػوپیىمتگیعىػبااي٪البامت.ابٖهبىػوبهص٦٘ؿاىغاً،اٍليینتًؼ.اي٪البی

 عدم اًفعبل ٍ فریت در ثراثر هستکجریي -

ـاؿيؼهًؼ؛هنئىّلوکيىؿ،هؼ٥ياوؿاؿاّیهاکـػو٩ؼؿ یکيىؿ،هؼ٥ياوؿاؿاّیىهنئىلیًٞیاي٪البیگـی یهنتکبـ٩

الػؿیاتت٪ىی،ػاعلایـوهایکـػوهـػم،بهکاؿگـ٥تىي ْٞا ـاؿبؼهًاؼ؛اًٝاٍاـ٥ یامات.هًٞاایگاـیاي٪البیاىػاعالکياىؿ٩ا

ليياىيؼ؛ياهایییفوؿگىیچنهیامتکهکيىؿوهنئىّلو،تنلیىایگـیاي٪الب يياىيؼ،ػچااؿاي٦ٞااليياىيؼ،ػچااؿّا٤ٞي٦ٓا

                                                           
.12/08/1395امتکباؿرهايی،

«[کاؿهابهعؼابافهیگـػػ.یهمه] ُهيؼاؿکه»...؛53
25/06/1394بیايا ػؿػیؼاؿ٥ـهايؼهاومپاهپامؼاؿاواي٪البامالهی،.2
01/04/1383بیايا ػؿػیؼاؿهیئتٝلمیوکاؿىًاماورهاػػاييگاهی،.3
 .25/12/1394ی٩ن،یٝلمیهگاوٕالبو٥ْالیصىفه.بیايا ػؿػیؼاؿهزمٜيمایًؼ4
ـامنيىفػهمیىمالگـػاؿتضالصْـ اهامعمیًیٕؿهٔ،5 14/03/1387.بیايا ػؿه



و٩لؼؿيؼوػمتياوُپـافیًؼفوؿگىیًکهچىو٩ؼؿتهاباورىػا-اوؿابغىؿيؼیبؿاافٕـ٣ه٪ابل٩بىلکًًؼ،يه٥ـیو٩لؼؿییفوؿگى

یًهااا-صـ٥هااهانهناتًؼیاىوُػوؿفػووایبو٥ـهکههمکىباىؼ،اهلعؼٝییآيزایکًًؼ؛يمی٠هنػؿیبامت،اف٥ـاملضه

1امت.یگـیاي٪البیهًٞا

 هَضع گیری قبطعبًِ ٍ ضجبعبًِ -

بؼووؿوػؿباینتیوهـٝىبىؼووعاامىاؼوػؿه٪ابالبهآوامتکههاهىاّٜامالهیواي٪البیؿا٩إٞايهوگـیاي٪البی

ص٦ا٘کًاینوبـعیافچهـه
ً
هایاهیؼبغوکاؽب،ص٦٘کًین.و٩تیتىاينتینعٔؿوىاىهىاّاٜاي٪البایواماالهیؿاػ٩ی٪اا

تىراههـٝىب٩ؼؿتهاييىینوباکنایؿوػؿبایناتیيؼاىاتهباىاینو٥ـیابيغاىؿین،ػؿص٪ی٪اتباههمياایاي٪البایواماالهی

2این.کـػه

 حرکتی هٌضجط -

ـایهاىآوؿػياؼ،هىی٬ باؿػؿرمٜهمیىٝقیقاورهاػػاييگاهیهٖلبیؿاچًؼمالپیوگ٦تن،کهیاػمهنيبىػ؛ایىؿاب

ـکاتکًًاؼاي٪البایعىايؼمویاػمآهؼ...آيچهکهآوؿوفگ٦تن،ایىبىػکهبْٞیهاتَىؿهای ـکاتاي٪البای،یًٞایص گاـی،یا٬ص

ـاهباىلى١ی،مـػؿگمیوبیبی هم ّٓ ػؿؽا گىیًؼآ٩ا،آويٚمیٖهیايْبا
ً
هااي٪البیبىػوتمامىؼٖایاى،١لأامات.هٖل٪اا

تـیىايْبإهامت.ايْبإیکهؿیياهتـیىو٩ىیيٚمیيینت.بٞکل،ايْبآاي٪البیافهضکنتضـ٫اي٪البی،ا١تياهوبی

گیـػ،بهتـیىايْبإهاؿاػاؿػ.یماوايناوهیافؽهىايناو،افػلايناو،افا

ـکتاي٪البیهائیػیؼههیيٚمیاولاي٪البهاافرملهاي٪البها،بی ی؛چىوی٬بًایکهًهىىػکهایىياىیامتافآ١افص

بًایرؼیؼماعتهىؼکهبًایيى،ایامت؛ولیو٩تیػؿهنؿیغتهبایؼيابىػىىػورایوی٬بًایػیگـبیایؼ.ایى،چیقٕبیٞی

ـکّتهًْبٔوعىبعىاهؼباىػوپایوعىاهاؼؿ٥اتوایاى،اي٪البایبـپایه ـکتبـاماكآو،ص ـایىهایػؿمت،ص امات.بًااب

صاال،رهااػػايياگاهیافأّیيٚمیوباىلى١کاؿیوبايياًاعتىّاابٖهو٩اايىويبایاؼاىاتباهکاـػ.ٝلایگـیؿابابیاي٪البی

ـایآیًؼهراهائیامتک 3یٝلمیکيىؿ.ههابهآواهیؼػاؿینب

  ٍ عبقالًِ هٌطقی یِهط -

ـایعیلی ـاهبااتياکیالتیهًٖ٪ایوػ٩یا٨ووبـعىؿػهًٖ٪یهًا٥ا هیگـیهاکهبیىاي٪البیب بیًًؼ،ٝمالاي٪البایهما

بهایىيینتکههاآوراییگـیاي٪البیتىايؼباهنرمٜىىػ.هاهیکًینکهایىصنابىؼه،٩ابلرمٜيینت.هاهياهؼههی

4عىػیپـعاهکًین.کهيبایؼپـعاهکًین،بی

یيباىؼکهبْٞارىؿیى.ایؼؿاهنتىْرهػاىتهباىْیهٕـ٩٣ْیىامت؛ایـپؾهن٥٪ٔػؿبنتـيٚاماهکاویگـیاي٪البالبْته

ـيؼبهیـيٚامؿافیايهایٚام،اؿکاويٚام،بًيیاؿفىهاین؛هنتیهااي٪البیًکهًٝىاواکًًؼبهیيٚامؿاي٦ هایًکهًٝىاوامإالبب

ـايگـیویبههًٞااي٪البیگـی.ینهنتیاي٪الب ـايگیشٍضیهيیکیگـی.اي٪البینتيی ـاهیقهوٝا٩اليهوُپ وىازاٝايهباهیاؼوُپ

يٚاامهىراىػیًٞاییيٚااماماالهیـوهنا٥٪أػؿبناتـیاىامات؛وایگـیاي٪البیوهًٞای٤تٞـیىممتاهؼا٣واّلامت؛ا

5.ینتافاي٪البيیيٚاّمياىیبتغـینت؛يیماعتاؿىکًي٪البیگـی،.اینتيیـپؾاهکاویىامت؛عاؿدافایـپؾاهکاو

                                                           
ـامنبینتوهيتمیىمالـوفؿصلتصْـ اهامعمیًیٕؿصمه1  .14/03/1396اللهٔ،.بیايا ػؿه
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ـاوؿؤمایيمایًؼگی.4 ـاوکلوفاؿ اهىؿعاؿرهوم٦ .31/05/1368هایمیامیعاؿدافکيىؿ،بیايا ػؿػیؼاؿباوفیـ،هٞاوياووهؼی
 .07/03/1397.بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافػاييزىیاو،5



 یايمالبو سفتاس کاس . 1.1.1
ـایًٞییکاؿاي٪الب آهؼيؼبااهاایوپیچًؼْیى،اعالًوهتؼبایًاّوکاؿآ٥ـیىافایاهاؿاکىتاهکًًؼ[.ْٝؼههزْىف]ؿاهیکیب

ـا اينااوافیاؼبا-کاًنیاوؿابْیا رقئیغىاهنکهصاّلامنآوؿػيؼوبًؼهيم-کىچکیقچیکهزْىّفیهال٩ا کـػيؼوگ٦تًؼکهب

هااؿاهیایًؼبیکًًؼ،هىییکهّىابٔؿاتٞیآوکنايیًٞییامت.کاؿاي٪البیاي٪البیـکاؿ١یًهاایـػ؛راهزْىفبگ۰۲یا۰۲هخاًل

کاؿهایعؼهتبکًؼ؛یغىاهؼکههیکنیپایرلىیى،کاؿآ٥ـیپایهـػم،رلىیپایبگؾاؿيؼرلىُبـیاوهیهاؿاکىتاهکًًؼ؛ؿاه

کاؿکًًؼ.یىامت،]هنئىلیًهاّلفما
ً
1[ػاهىهْمتبهکمـبقيًؼووا٩ٞا

ـايهؿ٥تاؿ١هًٞایبهیؿ٥تاؿاي٪الب ـايهیهًٞابهینت،يیـهؼْب ـکترهاػؿ٥تاؿٝا٩اليهوهؼْب 2.یوهزاهؼايهامت؛ص

 های ايمالبی . گىيه1.1.2
ىّوهخباتبىػياؼ؛ ىو،اي٪البْیا هاافاْوّلاي٪البػوگىيهاي٪البیػاىتینواي٪البْیىوهاػوگىيهي٪وای٦اکـػيؼ.بْٞیافاي٪البْیا

3بْٞیافاي٪البْیىوهناي٪البْیىوه٦ًیبىػيؼ.

 اًقالثی هثجت -

تىايؼکمکیکـػيؼورىػىاوهیی٬ْٝؼههناي٪البّیهخبتبىػيؼ.صاّـبىػيؼآبـویياوؿاهنعـدکًًؼ.آيزاییکه٥کـهی

یورىػصاّـبىػيؼ.اگـربههبىػ،ی٬ٕىؿ؛اگـػاييگاهبىػ،ی٬ٕىؿ؛اگـهیؼاو٥ـهًگاییاامیامایباىػ،واؿػبکًؼ،باهمه

هاییکههایچو٩تکاؿیهنبهػمتوا٥تاػ،هخلآػمگیـػ؛اهااگـی٬يؼ.اي٪البّیه٦ًی،عىػهؿاافکاؿکًاؿهیىؼهیؼاوهی

گیـػ؛کأْيهػؿهیچکاؿیهنائىلیتياؼاؿػٖاي٪الباّیبا٥یوىکلاپىفینیىوبهعىػههیکاؿیػؿػمتياويینت،صالته٦ًی

ـاػهیهنئىلکاؿههنباىؼ،عىػهؿاهخبتصْتیاگـهیچ 4ىىػ.ػايؼوواؿػهیؼاوهیتـیىا٥

 اًقالثی هٌفی -

ـکت،آيزاییکهػؿػمـیػاىت،ٝ٪بایهیػؿاوایلاي٪الب،اي٪البّیه٦ًیبهآواي٪البی گ٦تینکهافهیؼاوکاؿوتالهوص

ام،امؿا٩بالافاي٪االبکاـػههاىهبااؿفهگ٦اتایکاههایعىاه؛اي٪البیٕلبوؿاصتکيیؼ.اي٪البیبىػ،اهااي٪البّیوراهتهی

ـایى،چًیىکنايیبههیؼاوعٖـوػؿػمـوآيزاییکهچهاؿي٦اـآػمافاينااوگلاهاکًىوػیگـهی ـامىىم.بًاب هًاؼعىاهناصت

5ىؼيؼ.ىىيؼ،واؿػيمیهی

 گری یاز اًقالث یرغ ًوبیی یاًقالث -

گـیی[؛اي٪البینهنتیٝملکًؼکهکأْيهها]اي٪البی[آػمرىؿیًٞی]يماییی٪البامت؛ايگـییافاي٪البیـ١يمایییاي٪الب

6ّلفمػاؿػ.ْیىّلفمػاؿػ،تؼابًؼیامت؛پیکاؿمغت

 . سٍح اًمالثی1.2
ـکتباهرلاىامات،کًؼکهؿوساي٪البییعىػتأکیؼهیياههاهامبقؿگىاؿهاافاولاي٪البتاؿوفآعـوػؿوٍیت ؿوس،ؿوسص

                                                           
ـاو،1  .10/02/1396.بیايا ػؿػیؼاؿکاؿگ
 .30/03/1397.بیايا ػؿػیؼاؿيمایًؼگاووکاؿکًاوهزللىىؿایامالهی،2
 .09/12/1379.بیايا وپـمووپامظػؿرمٜػاييزىیاوواماتیؼػاييگاهًٍٞتیاهیـکبیـ،3
 .09/12/1379بیايا وپـمووپامظػؿرمٜػاييزىیاوواماتیؼػاييگاهًٍٞتیاهیـکبیـ،.4
 .09/12/1379.بیايا وپـمووپامظػؿرمٜػاييزىیاوواماتیؼػاييگاهًٍٞتیاهیـکبیـ،5
 .06/10/1396.بیايا ػؿػیؼاؿاْٝایىىؿایهماهًگیتبلی٢ا امالهی،6



ـاوهنتض٪٨پیؼاکـػ. 1پیيـ٥تامت،ؿوسابتکاؿويىآوؿیامتوایىػؿوا٩ٞیتهلتای

 اللْی . حضة1.3
ـایايزامتکلی٤الهای.ایاى،یا٬اؿفهامات؛یا٬اؿفهاي٪البایصقب هیبىػو،یًٞیآهاػهکاؿبىػوب
ْ
امات.ػؿيٚاامالل

هیاامالهی،همهرا،کنیکهػاؿایؿوصیهصقب
ْ
هیيینت،تـریشػاؿػ.افرمله،ی٬متبـکنیکهػاؿایؿوصیهصقبالل

ْ
الل

هی،ی٬امتاػصقبهؼیـصقب
ْ
هی،ی٬ٍاصبالل

ْ
هی،ی٥٬ـهايؼهصقبهًَبصقبالل

ْ
های،یا٬هًـهًاؼصاقبالل

ْ
های،یا٬الل

ْ
الل

هی،یًٞیرىاوپـمـوٍؼاوپـهیاهاللهی...هباػاگماوىىػکهصقبيىینًؼهصقب
ْ
ىییکهيهمىاػػؿمتیػاؿػ،يههٞلىها الل

ـاوها،ػؿهیاوٝلماواماتیؼهاا،ايناايهایػؿمتیٖایى ـگقیؼگاوها،ػؿهیاوهؼی َیىها،ػؿهیاوب َْ ٕىؿيینت.ػؿهیاوهتغ

هی،فیاػيؼ.ه٦هىمصقبصقب
ْ
هیؿاػؿؽهىعىػهاو،١لٔتَْىؿيکًین.الل

ْ
2الل

 حیه انقالبیو وضعیت کنونی رو  نهیشیپ. ب

  پیشینه. 1

 . اًمالة1.1
ـاوػؿباؿهبْٞیافٍاصب ايؼکهاي٪البهابٞؼافآيکهبهپیـوفیؿمیؼيؼ،ماْیالٕىؿاٙهاؿيٚـکـػههایػيیاایىیاي٪البيٚ

٫وپیيـ٥تآو ـْ ٫تباؼیلهایهایایناتاوبایؿوػوبهػمتگاههاافبیىهیبىػوورىىًؼگیوتض ـْ مکاىاماتػؿىاىيؼ.هتضا

ایػیؼهىؼکهایى٥ـّیهؿااهاػؿهىؿػاي٪البهاپؼیؼه-کًینها٩ْاوتیيمیهاينبتبهآو-ٕىؿباىؼبـعیافاي٪البهاهمیى

ـاعىّػاي٪االبػماتگاه ـکاتورىىاوافکلْیتايؼاعتوػؿایًزا١لٔافآبػؿآهؼ؛فی هااییؿاباهوراىػآوؿػکاهػؿؽاتيااوص

هااهااماپاهباىػ،یکایافػماتگاههارهاػمافيؼگیبىػ،یکیافػمتگاهمـیٜورهاػیورىػػاىت.یکیافػمتگاهواي٪البی

هاییهنتًؼکهىکلاػاؿیوحابتواینتاوهتضْزـوهًزمؼيؼاىتًؼ.ولىمافهايؼهیوتياکیال وهاػمتگاهبنیذبىػ.ایى

ـکت،پیيـ٥تورهوکهػؿعىػاي٪البهىرىػبىػ،ػؿایىهاورىػػاىت،اهاهماوصايٚنػؿایى هاهنورىػػاىاتولتص

3هااحـهؿاهنػؿبیـووػیؼین.

 . دايؾجىياو1.1.1
راىؿرماٝتػاييزىػؿکيىؿ،ػؿػوؿاواي٪البعیلیمىاب٨عىبوػؿعيايیافعىػبهحباتؿماايؼه؛افاْولاي٪االبایاى

الیػاىاتًؼلکاىآيچاهباـوفپیاؼاکاـػوٝااهلیىاؼػؿرهاتامت.البْته٩بلافاي٪الب ْٞا هنػؿهباؿفا ،ػاييزىیاوصْاىؿ٥

الْیتهایػاييزىییبٞؼافاي٪البپیيـ٥تاي٪الب،به ْٞ ٥ـُکًیاؼتياکیلرهااػماافيؼگیٕىؿواّش٥
ً
بىػکهیکیافایًهاهخال

یواٝتماػبههایعىػبىػ؛رهاػمافيؼگیکاؿبقؿگیبىػ،اْولیىىکى٥ه
ْ
یػؿرهاػمافيؼگیک٦ائیومافيؼگیوابتکاؿهل

ْ
ي٦لهل

ـاماتىػايياگاه ـکتػاىتًؼ،ػؿپی ىکلگـ٥توهًٞ٪ؼىؼ...ػؿرهاػمافيؼگیایًهاىـی٬بىػيؼ،ػؿرهاػػاييگاهیایًهاى

شػؿاْولاي٪الب،ػاييزىهایهإهىهاي٪وػاىتًؼ.همیى
ْ
ـاوکههالصٚاههیکًیاؼ،ایاىافًٝاٍـّْؼاي٪الّبهنل ػاييگاهته

هایهغتل٤،بااممهایهغتل٤بايٚام]هیزًگیؼيؼ[؛هایهغتل٦وىؼهبىػاتا٧رًّگگـوهماعتمايهایهغتل٦و،ػاييکؼه

شهانبىػياؼ؛هایچپهاؿکنینتیػومهيىٝو؛گـوههًا٥٪یى،وگـوهگـوه
ْ
هایگىياگىوهغتل٦یػؿایىػاييگاهبىػيؼ،هنل

                                                           
ـامن.1 .14/03/1387يىفػهمیىمالگـػاؿتضالصْـ اهامعمیًیٕؿهٔ،بیايا ػؿه
.07/05/1371بیايا ػؿػیؼاؿٝلماوؿوصايیىو،.2
ـاووکياوؿفاو،.3 .14/10/1382بیايا ػؿػیؼاؿرهاػگ



ـایایًکاهیا٬ىاىؿهٝلیاهاي٪االبؿاهبیًؼافياؼ؛ػاييازىهای پاػگايها١اؿ ىؼهبىػ،ػمتایًهاماالسباىػ،آهااػهبىػياؼبا

ایًهاؿاکانکـػياؼ؛یًٞاییکایافکاؿهاایباقؿ هنلماو،ػاييزىهایهإهىواي٪البی ـْ باایًهاهىارهىؼيؼ،هٞاؿّهکـػيؼ،ى

یمپاهوایىىهؼایبقؿ ،ػاييزىبىػيؼ...هایبـرنتهپاهپامؼاؿاو؛عیلیافایىىغَْیتػاييزىهاایىبىػ.ْٝىْیتػؿم

٣ّلياه ـْ رامىمایػؿماالپًزااهوهياتایًهااي٪اویػؿيهْتمىاػآهىفیػاييزىهاي٪وػاىاتًؼ،ػؿا٩اؼاّمبهًگااّمتَا

ؿوفکيىؿافلضاٗتٞؼاػوکمْیت،کهػاييزىیاوآولیایبىػ؛ػؿصاػاىتًؼ؛یًٞیي٪وػاييزىیاوػؿاْولاي٪البي٪وبـرنته

اٝما٨اي٪البای ـباػاييزىیاهـوف٩ابله٪ایناهيبىػياؼ...ُپـىاىؿبىػياؼ،اي٪البایبىػياؼ،ايگیاقهػاىاتًؼاْها
ْا
ىااووٝما٨ت٦ک

هـوفعیلیت٦ااو ػاىاتًؼ،عب،باایًکههنافلضاٗکْمْیتوهنافلضاٗکی٦ْیتباا…ىاوهخلػاييزىیاهـوفيبىػ؛امالهی

ـکاؿیبىػ،ایماوُپـىىؿاي٪البیبىػ،عنتهييؼوبىػ،ىاب توهنُپ
ْ
وؿوفکااؿکاـػوباىػ؛بااایاىکاؿهایبقؿگیايزامػاػيؼ؛ٝل

ْیاتیؿاتزـبههنبىػيؼ؛تزـبوّْٞیتآوتٞؼاػهٞؼوػػاييزىػؿآوؿوفتىاينتًؼایىهمهکاؿهایبقؿ ؿاايزامبؼهًؼ.البْتهکن

1صالکاؿفیاػیايزامػاػيؼ.کهاهـوفىماػاؿیؼآيهايؼاىتًؼ؛ػؿٝیى

 . دىصوياو1.1.1
ـگؾاؿی هباؿفا ػاييزىییهمیيه،هنػؿکيىؿها،هنػؿراهایػیگـ،هضؼوػهايؼهامتػؿهضیٔػاييگاه،یاايؼکیتأحی

ـکتٝمىهیوتضْىلا ػاييزىییتبؼیلبهی٬اي٪البو٩تهباؿف[؛هیچبـؿویبـعیافهنائلٝمىهیکيىؿ]ػاىته وبهی٬ص

ٝمىهیييؼه؛ایىعَىٍْیتياوامت...یًٞیایىهباؿفا اگـهًهاهیيؼافهباؿفا ؿوصايْیتوهباؿفا ؿوصايْیتيمیبىػ،هخال

ـاو،یاچًؼػاييگا-یهباؿفا ػاييزىییػیگـ،ػؿهماوهضیٔػاييگاههمه ـامـکيىؿیاػاييگاهته هضاؼوػهیياؼو-هػؿم

ـکتیهیکـػيؼ،ی٬هباؿفهی٬صمله رىؿيبىػ.ایىایهیيؼوتمامهیيؼ؛]اْها[صىفهایهیيؼ،ی٬هٞاؿّهایهیکـػيؼ،ی٬ص

همه
ً
ت٪ـیبا

ً
ایى-یٝلمْیهگیـبىػ؛یًٞیػؿصىفههباؿفا صىفهاْوّل

ً
ه-رىؿبىػيمیغىاهینبگىیینتض٪ی٪ا

ً
بیامهت٪ـیبا

ْ
یٕال

بػؿگیـهباؿفهىؼيؼ.و٩تیػؿهباؿفاّ ؿوصايْیت،صىفه
ْ
همهػؿگیـىؼيؼ؛ایىی٬عَىٍْیت.ا١لبٕال

ً
ی٩نواؿػىؼ،ت٪ـیبا

ـگؾاؿیصىفه ـْکبامتافی٬هزمىٝهی٩نبىػ.صىفهعَىٍْیتػْوم،اح ایکاهایاىهزمىٝاهػؿراهٞاههیتىاياؼاحاـی٩نه

هبگؾاؿػ.ی٬رقءای ـارٜاٝالهْیا ىهزمىٝه،هـرْٞیتامت؛هـرٜت٪لیؼهخلاهامبقؿگىاؿیاآواوایّلهباؿفهکههـػومهي٦ـافه

باؿهمهؿابـػوههیکيیؼيؼ.ایىهـرٜت٪لیاؼباىػکاهباههیؼاػيؼ؛بٞؼالبْتهاهامبه
ً
ًٝاىاوصکانًٝاىاوػیاى،باهتًهاییت٪ـیبا

اواهتؼاػپیؼاهیکـػػؿبیىهـػم؛ایىبغوهـرْٞیتی.یػیًیصـ٣ًٝىاووٙی٦هىـٝی،به

ـکتایى بيبىػيؼایىص
ْ
بیورىػػاىت؛اگـٕال

ْ
هااافراهاایٕىؿگنتـهپیؼايمیکـػ.ٕلباهلکىػؿکًاؿایى،بغّوٕال

ـْ ٧هیيىيؼوهیـويؼػؿهغتل٤،افىهـهایهغتل٤وي٪آهغتل٤کيىؿرمٜهیيىيؼ،بٞؼػؿاْیامتٖٞیال یا١یـتٖٞیال هت٦

ـايی،رلنا ه٦تگی،رلنا ػیًی،ایى٥کاـؿاهًتياـهیکًًاؼػؿماٖشهاـػم؛ایاىعیلایههان رلنا هًبـ،رلنا مغً

ـکتػاىتهامت...هاهیگىیینهمه ايؼ،وا٩ٜ٩ْْیههنهمیىامت،یاػؿهىؿػآوگـوهیا٩ياؿهـػمػؿاي٪البى
ً
هایپیيـوهخال

پیيـوبىػهوامنػاييزىهاؿاهی«هايزىها،ٕلبهػاي»هیگىیین
ً
اآوؿین،ػؿمتامت،ایًهاهنوا٩ٞا یيیناتاْها

ْ
ايؼ،ػؿایىىک

هیوامٔصىفهیوامٖیّلفمػاىت؛ایىصل٪هیوٍلیّلفمػاىت،ی٬صل٪هپیيـوبىػوووؿوػ،ی٬صل٪ه ی٩انباىػویٝلمْیا

2یػیگـ.هایٝلمْیهالبْتهصىفه

                                                           
ـامـکيىؿويمایًؼگاوتيکلهایػاييزىیی،بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافػاييزىیاوػاييگاه.1 .12/04/1395هایم
.25/12/1394ی٩ن،یٝلمیهبیايا ػؿػیؼاؿهزمٜيمایًؼگاوٕالبو٥ْالیصىفه.2



 . پاعذاساو..1.1
تـیىلضٚا تاؿیظهلیهاا،افهمایىػايياگاههاوافهمایىػبیـماتايهاوافّلباالیپامؼاؿاو،کنايیهنتًؼکهػؿصْناك

ـاؿگـ٥تًؼوهـػايهوىزاٝايهي٪وای٦اکـػيؼ.یًٞیآورمٞیافػاييزىیاوو ٩يـهایهـػمبیـووآهؼيؼ،ػؿ٤ٍهنتضکمی٩

ـيا٫بٞؼافاي٪البیاي٪الب،هخلػوؿهایهخلػوؿه٬ػوؿهآهىفاوکهػؿیػايو ،هخلػوؿاورًگتضمیلییبنیاؿصْناكوعٖ

کًیاؼ،آهاػهىؼيؼوهْمتکـػيؼکهي٪ومافيؼهو٩ىیای٦اکًًؼ،همیىپامؼاؿايًؼ.همیىمـػاؿايیکهاهـوفىماهالصٚههای

ػايوػؿاوایلاي٪البرىايايیبىػيؼػؿهمیىمًیًی
ً
آهىفاوهااهناتًؼ؛رىاياايیُپـىاىؿ،آگااه،کهاهـوفػاييزىیاوهاوبْٞا

ـاهباگؾىتىزاٛ،ػاؿایاصناكمـىاؿػیًیواي٪البی 1،هم

 . لضات1.1.3
ه٩ْا هتؼیى،ىزاٛ،اي٪البی

ْ
ـاوايًؼ؛وبًؼههنایىهًٞاؿاتَؼی٨هیبضمؼالل ٥٪ٔکًن.يهوهإهىػؿػمتگاه٩ْائیها٥

ايؼچًیىویژگیهااییػاؿياؼ،بلکاهپایوافاي٪االبهان،٩ْاا ىاـی٤،ػاؿایىازاٝتاعال٩ایوآهؼه٩ْاتیکهبٞؼافاي٪الب

ىًاعتنکهػؿهماوػمتگاه٩ْائیبىػيؼ؛وایىػؿصالیىًاعتین.عىػهى،افيقػی٬وػوؿچًیىکنايیؿاهیػاهىؿاهیپا٫

2ىؼ.ٕا١ى ،بامیامت١لٔوباهؼیـیتفىتوياص٨اػاؿههیبىػکهػمتگاه٩ْایػوؿاو

 . دفبع همذس1.1

 ی بشوص سودیه ايمالبی . دفاع همذط؛ ػشصه1.1.1
ـایههمایاؿبنیيؼاؿػ،اهاٝـٍهیتیعىػهىّىٝیامتکهاگـچهرًگبهعىػیىااٝت٪اػم ویاماالهییاهباـوفؿوصیبا

یاههااؿات٢ؾیظتااؿیناتیآوهيتمالرًگبا..اؿفىمًؼامت.یاؿرهتبنیىت؛افاػؿمتامّیهنلمايیوعَلتهایاي٪الب

ـاهباااعاالًی٥اؼاکاؿییاهه٪اوهات،آوؿوصییاههيتمالرًگات٦ا٧ا٥تااػه،آوؿوصیىافآيچهکهػؿایؼکًؼ.هابا -هما

کهص٪یهماي
ً
3.ینامت٦اػهکً-رًگهاورىػػاىتیهاػؿٝـٍهی٪تا

 یايمالب ی یهسود يتدفظ و تمى دفاع همذط؛ ػاهل. 1.1.1
ـکت،ػؿينلرىاوهااوییهؿوصیتماله،ص٦٘وت٪ىرًگهيتمالهوػ٥اٛهيتیى٥ىائؼایىتـافبقؿ یکی اي٪البوص

ـکترهاػیىهابىػ.اگـچًايچهایػؿراهٞه یاػیهًىفٝم٨فکهیلػؿآواوایاي٪البییهؿوصآهؼ،یو٥ؼاکاؿايهبهورىػيمیص

ـاؿهٖاوليکـػهبىػ،ػؿهٞـُتیؼاهنپ یلایبىػکهعْیتیىغَیکیياواْیت.بله،اهامبقؿگىاؿصْىؿػاىتوىغَیگـ٥ت٩

ـا مًگیکـػ؛هیىؿاتْمیقهاافچ ـا ،عٖ ػؿهٞـُتهؼیاي٪البییهبىػ؛ؿوصیًیلکىعٖ
ً
ـاؿهیؼ٩ٖٞا .اي٪االبباایگـ٥ات٩

4ػ٥اٛه٪ْؼك،هايؼگاؿىؼ.یصْىؿػؿٍضًه

 . دفظ ؽخصیت ايمالبی دس دوساو اعاست1.1.2
ـاوػؿفهیًهیبقؿگیامت.به٥یلمهایتبلی٢اتی١ـبییآفاػگاو،هنألههنأله یهنائليٚاهیوهناائلهـباىٓباههاوػیگ

وؿفهًااؼهباهورااىػآَوؿػکااهػؿایراىاواماؿتهایيااويگاااهيکًیاؼ.هاایچهلتایيتىاينااتهاماتاف٩يااـهایهغتلا٤،هزمىٝااه

                                                           
1
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3 .25/04/1370ؿػیؼاؿهنئىّلوػ٥تـهًـواػبیا ه٪اوهت،بیايا ػ.   

ـامنىبعإـهػ٥اٛه٪ؼك،4  .03/03/1396.بیايا ػؿه



اماؿ ،ىغَیتاي٪البیمغت ّٔ ـای چًاوص٦٘کًًؼ،کهآفاػگاوهاػؿػوؿاواماؿ ص٦٘وایمايیوؿوسؿفهًؼگیؿاآوتـیىى

ـاوافصىاػثػوؿاواماؿ ایىٝقیقاوهی آيچههلتای
ً
یٝٚیمایافصاىاػثػايؼ،بغيایافهزمىٝاهکـػيؼ؛ػؿصالیکهی٪یًا

1امت.

 کنونی وضعیت. 1

ـاوهلتا امت،اي٪البؿاکًاؿيگؾاىتهامات،یؼهمالافٕلىٛاي٪الب،افاي٪البفػهييؼهامت،ػمتيکي۵۲باگؾىتی

ؿاباؿهااٝاـُیاىامات،ایاؼهپؼیاکیاىبهمىؿا.واوػومینتبیىایؼؿاافعىػػوؿيکـػه؛ىماهالصٚهکـػیاي٪البییهؿوص

2.یتاهمیىبهایػحهصایىهابهایناػ کـػٝین،اکـػه

ـگيتًؼ؛اي٪البؿیافًٝاٍـاي٪الببْٞی رىؿیىىؼ.ٍؼؿامالمهنهمیابهػيیبنتهیػاىتهامت،ػّلکنايیقهافؿاهب

اػؿکًااؿاهیاىاوامٔواواعاـٝماـ.بلاه،ایاػاؿاّواْوّلکاؿ،بٞؼىؼيؼػيْیىّوْٝؼهاي٪البیکبىػ؛ػؿٍؼؿامالمهن یاىنات؛اْها

ـابـ،هاؿویقه،ؿ رىاوهإهىهنلماوبیًیؼیامت.بٞؼافچهلمالىماهیىاي٪البایاي٪الب؛هٞزقهیوؿوین؛ػاؿیوچًؼب

ـیؼه،ػیکهاؿاافيقػامت،يهآوصمامهیؼهامت،يهػوؿاوػ٥اٛه٪ْؼكؿاػیؼهامت،يهاي٪البؿاػیؼهکهيهاهامؿاػ وفبااْهااه

اف-هخلهماورىاّواْوّلاي٪البی،اي٪البییهؿوص ـْ وبااٝال٩اه،باایاؼاوومأهیاـوػه-یال٩بیاىافایوبقؿگايیهخلهْمتوع

افراىاویقههإهّىاهـوف،افلضاٗايگیرىايهایگىینهىهیًکه.ااینتؼیباىزاٝتتمامػؿه٪ابلػىمىهْیت،اصناكهنئىل

يٚاامیهٞزاقهیىاي٪البامت،ایهٞزقهیىاي٪البًؼ.اویيهایؿیًها.ایىایًٞیینتًؼ،تـيىتـيباىًؼٝ٪باْولاي٪الباگـرل

ـتالهو٩ىهاییههماوؿوصیتىايؼامتکههیامالهیرمهىؿ 3اهـوفىما.یىهؼایىکًؼبهىکلهمیًیؿابافآ٥ـیىو٥ىّلػیُپ

 . اًمالثی اهشٍص لَی تش اص دیشٍص 1.1
ـاتاب٩ؼؿتمًاؼتـباىػ.ریاماالهینکهمالاي٪البٝٚا۷۵۲۱ػؿمالیکاآهـ کااؿتـکاهآوو٩اتیمایهااامات،افصااّلبم

-هن٩ؼؿتوکمتاـاماتیى،بىػ؛ایيتـتـبىػ،هن٩ؼؿتوبهنٝا٩ل،4باباکهصاّلمـکاؿامتیىبىػ،افایکاآهـرمهىؿیلؿئ

ـاوهانػؿػاعالایهاأهىؿیاکوهنٝ٪لوکمتاـامات.و-کمتـامتاهیامیکمتـامت،هن٩ؼؿ ماهیهن٩ؼؿ هال یا

ٔبىػ؛هضْمؼؿّایػاىتًؼکهبـهمه
ْ
ـایپهلىیاهىؿهنل هانیًزااػاؿآيهااباىػوػؿإاـ٣یکاـػ،آيهاکااؿهیهأهىؿآيهابىػ،ب

تباػمیىؿاهنػاىتًؼ.ػؿٝیىاهىؿکيىؿػمتاوبىػ؛ایهمه
ْ
ؿاىکنتبؼهؼ.همکىامتیکاتىاينتآهـیعالتصال،هل

ىاؼیـوفکهاي٪البپیافآوؿوفیُپـىىؿاي٪البی؛اّلوهناي٪البامت؛اّلوهنتٞؼاػرىايها«عبآواي٪الببىػ»ییؼىمابگى

کهػؿکيىؿیىياگىيؿاىماػؿصىاػثگیوهاامت.يمىيهیرىؿیىهنهنت؛ایيتـآيهابیاي٪البییيهوٝم٨ايؼینتکمتـي

ـکتاي٪البیکًیؼ؛اي٪الب،هالصٚههیها]هخاًل[ػؿبقؿگؼاىتآیؼ،یهیوپ ّلفمیعاىػهؿاػؿراای،ىىؿاي٪البای،اهـوفآوص

5.یؼهؼيياوه

ـا-یىهؼائیکهػؿایىگلقاؿهًٞىیهى...ػؿرىاؿهـ٩ؼهٖهـاهام،ػؿرىاؿاؿواسٕیبه اياؼ،بهعا٫مپـػهىؼه-بهيتفه

ـکتکـػهامت،ؿاهاهامؿاص٦٘کـػهامت.هىبهچينهیهاػ هیى تىاينگىاهیبیًنوهیػهنکههلتهاایىؿاهؿاعىبص

                                                           
ـاو،ػؿمالـوفوؿوػآفاػگاوبههیهىامالهی،.1 .29/05/1376بیايا ػؿػیؼاؿایخاؿگ
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تـبؼهنکهرىاياواي٪البیاهـوفها،افرىاياواي٪البیآ١افاي٪الب،اگـافلضاٗایماووت٪ىاوامتضکامٝ٪یؼهبهتـيباىًؼ،ٝ٪ب

اياؼ؛اؿفىاهاؿاػهانواٝت٪ااػػاؿمکاهبهتاـیىي٪اوؿاهاـػمای٦ااءکاـػه٩لابوافباىػياؼاوگاىاهیهایيینتًؼ.هىافٍمین

1هایػىمًاوهاؿاعًخیکـػيؼ.ايؼ؛هـػمبىػيؼکهي٪يهايؼوپایآواینتاػهايؼ،ص٦٘کـػهػاىتهيگه

 . ٍخَد سٍحیِ اًمالثی دس هیبى اوثشیت هذیشاى1.1
تواهاهات،يٚاامهـػمیىهمی،يٚامامالهیىای؛اي٪البيٚامیًٞیاي٪الب یباىاؼبااهاؼ٥هایاؼبایًایػیمااّلؿيٚاماْها

ـکتاي٪الب ـاػ[اي٪البی٦تؼاْت٦ا٧بیؼبایىاي٪الب؛ایـیبارهتگی،اي٪الب،باص آصاػیىوػؿبینکنيؼاؿی.عبعىىبغتايهها]ا٥


ْ
ـاوهؼیىبامت؛ػؿیذؿایههـػم،اي٪الببضمؼاللهمک یاىػاؿاي٪البًؼ.اکلمهٕـ٣یوا٩ٞیکهبههًٞایکنايینتًؼهنکنيی

2بـوػ.یىافبیؼيباهاْیتصْنام

 یبت هثجت اًمالثى. ًسل خَاى وطَس داساى خصَص1.2
 ،بیًؼراىاواهاـوفهااػاؿایتضَایالایکهايناويگاههیکًؼ،هیينلرىاوکيىؿهای٬ينلاهیؼبغوامت.هـي٪ٖه

ی٬اينايیامتکههیتىايؼباهپایوباـوػ،هیتىاياؼا٥٪هاایػوؿػماتؿاػؿيٚاـػاؿایآگاهی،ػاؿایعَىٍیا هخبتاي٪البّی

بگیـػواهیؼواؿباىؼکهبهآيهاػمتعىاهؼیا٥ت؛ایىؿاايناوػؿرىايهایٝقیقکيىؿهاوهیتىايؼهياهؼهکًؼ،وهاىباهٕاىؿ

ـايؼ،اهیؼهیؼهاؼ؛ػؿماتي٪ٖاهواّشػؿایىهـفوبىمه یه٪اباّلآيچاهکاهياهؼهکـػم.ایىآوچیقیامتکههاؿابهپیوهی

3عىاهًؼ.ػىمًاوهی

 . ضؼیف ًطذى اًمالثیگشی ثب فبصلِ گشفتي اص آغبص اًمالة1.3
ایان،اي٪االب٥اٍالهگـ٥تاهکًًؼچىوافهبؼأایعیالهیفياواي٪البباینتیؼ.ٝؼهبایؼػؿه٪ابلػىمًاووبؼگىیاووًٕٞه

ىىػٖایى،عٖامت.اي٪البکههالی٬فهاوعاًيینت،تاهـچهافتـهیّٞی٤گـیهـچهافهبؼأاي٪البػوؿىىین،اي٪البی

گیـػٖهاکنىىػ.اي٪الب،ی٬ایماوامت؛اٝت٪اػامت؛ػیىامت.ػیىکهافايناو٥اٍلهيمیگـیآوفهاوػوؿىؼین،اي٪البی

4ىىػٖیايناوباػیى،بهصنبفهاوکهکنوفیاػيمی٥اٍله

 دس هیبى ًیشٍّبی هسلح  . سٍحیِ اًمالثی1.4

توایاىاماتکاههایبیًیؼؿارٜبهيٚاهیگـیػؿرمهىؿیامالهی،آو٩ؼؿتبلی٢ا ه٢ـّايههیایًکههی
ْا
ػايًاؼکًًؼ،ٝل

شػؿرمهىؿیامالهی،ًٝاٍـبیکاؿهوبی
ْ
ـيىىتایىکيىؿواؿفىهایاعال٩یواي٪البیيیـوهایهنل يینتًؼ؛بلکهاٝتًایبهم

ـایػ٥اٛافایىاؿفىهاهنتًؼ. 5بهىْؼ پایبًؼيؼوػؿصالآهاػهکـػوعىػب

 ج. اهمیت و ضرورت روحیه انقالبی

 هویت ساسی. 1

ـایهنائلیىباا یشٍاـّیباػىمًی،کؾائهایینتضـیلتضمرًگ،بایلهيکال ،باتضمهمهیىآهؼ،باایوکيىؿپیکهب
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ٔػيیهاوواّّش٩ؼؿ 
ْ
ْیاتکيىؿاصناكهىیًکهرقاینتيیًهاایاوؿػ،ػمتاوؿػهاؿابهػمتبیىکيىؿتىاينتهامتایا،هنل

تا
ْ
ـاوکـػ؛هل ـکتکـػ؛اْیتىًاعت،اصناكهىرىػیؼ،عىػهؿا٥همْیتهىی یىچًتیْاصناكهىیىکـػ،با٩ْى و٩ؼؿ ص

.یؼهؼي٦لؿابهايناوهبهاٝتماػیىاػهؼ؛یؿابهايناوهیصالت

تاْیتهى»یگىیینعبه
ْ
ـاوهل ْیتهىینت؟چْیتهىیىا؛«ی

ْ
تایياىػ؟هیا٤تٞـیرىؿهاچهیهل

ْ
هنالماو،ینهناتیهااهل

ْیتامتکههىیًَٝـاٍلبىػوهامهیالبها،واي٪یغیها،ٝم٨تاؿیهاامت.هنلمايْیتهىیىای؛واي٪البیظ،ػؿتاؿػاؿیيهؿ

تهاؿاتيک
ْ
1.ینافيٚـػوؿبؼاؿیؼؿايبامهیى.ایؼهؼهیلهل

 هالک انتخاب هذیزاى ارشذ. 1

هیؿا١البکًیؼ.باهماوباّؿهًٞاییکهکلمهػؿهضیٔوفاؿتغايه،آورْىصقب
ْ
هیصقب»یالل

ْ
هاایهتاؼْیىػاؿػ.بایؼآػم«الل

ـي کًًؼوبغَىً،ػؿمٖىسباّلیهاؼیـْیتوايؼ،ؿاهؿاهيْغٌهیکًًؼههاییکهتٞییىىىتتيکیال صاکنباىًؼ...آوبـم

ـاػیباىًؼباؿوصیهيیقکاؿىًامیهاییکهعٔ وامالهیٝمی٨.ایى،آواماكکاؿامتکهاگـیاي٪البیػهًؼههنتًؼ،بایؼا٥

ـایعىػتاوهيْغٌکـػهىؼ،بهاٝت٪اػبًؼهتمامهؼ٥هایی ـياههکهىماب ـايیهاوبیاياتتااوهایتااوآوؿػهایؼوػؿب ایاؼوػؿماغً

2پؾیـػ.ایؼ،تضْ٪٨هیاٙهاؿکـػه

 های گذشته عاهل تفاوت با نظام. 2

ـاؿػاؿػ.ایمایکااؿفاؿٝٚیاککاهيٚاامػؿیؼؿاىماتىْرهػاىاتهباىاایى هنائلهؿاین،عىػهااوؿاباؼايیگ٦اتنراایًکاه٩ا

یاؼ،اصنااكکًیاؼکاؿفاؿؿابایىاین؛ٝٚیرايبهکاؿفاؿهمهیکیؼ،کاؿفاؿیؼاوامت:ىماػؿومٔهیىاٍلهنئلهاین،بيًام

اؿفىایاؿفىایاي٪البای.يٚاام،باؼووهيایيىػهْیىهاهٞیهمهی٤ىؿ،تکلریىوایؼبيًامیؼٕـ٣ه٪ابلؿابا
ً
یياؼاؿػ؛وا٩ٞاا

هایینبهػيبالآوآؿهايهايغىاهؼبىػوباآوؿژیؼ،يؼاىتهباىؼ،بهآوآؿهايهايغىاهؼؿمیاي٪البیايچههييؼاؿػ.يٚام،اگـچً

3.ػيؼاؿیيغىاهؼػاىتواؿفىیت٦اوتیچکيىؿهنهیگؾىته

 اللهینیاس کشور به جواناى انقالبی و حشب. 3

یاادوهاإهىاصتیاللهاوصقبیاي٪البیکيىؿبهرىايهایىابنافيؼ.ارىاياوها٩ؼؿبؼايًؼ،کاؿکًًؼوعىػىاوؿىاءاللهاو

کىبًاؼ،یهاإهىؿاهیرىايهااکىبًاؼ،یؿاهیزیبناکىبًاؼ،یؿاهیاللهصقبیياوػؿصـ٥های٢اتياو،کهػؿتبلیػاؿػ.آوکناي

4.يًؼفیکيىؿلٖمههییًؼهکًًؼ؛ػؿوا٩ٜػاؿيؼبهکيىؿوآیکاؿػاؿيؼهچه٥همًؼیيم

 نیاس اهزوس کشور. 4

اي٪االباهاامبقؿگىاؿهااویبهاٍاىلوهباايی،بهىٞاؿاي٪البی،اي٪البیبههميای،اي٪البیْیهکههااهـوفبهؿوصیؼهمهبؼاي

ـإیگـیػاؿػ.اي٪البیىبهایادکيىؿاصتیافهًؼین؛ي اهاـوفیاافيیگـی،اي٪البیؼ؛يکًیصـ٥ها،ي٦یىوهايًؼاگـییؿاباًٝىاوا٥

5.ینامت٦اػهکًیؼػؿكبایىامتکهاهامبقؿگىاؿبههاػاػوافایهماوػؿمیىکيىؿامت.ا

                                                           
 .22/03/1396.بیايا ػؿػیؼاؿهنئىّلويٚام،1
.03/06/1372،«هاىمیؿ٥نًزايی»یػومؿیامترمهىؿیآ٩ایػؿآ١افکاؿػوؿه«هیئتػولت»بیايا ػؿػیؼاؿ.2
 .07/03/1397.بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافػاييزىیاو،3
 .06/01/1396ایافبیايا ػؿػیؼاؿعايىاػهىهیؼٍمؼیاو،.گقیؼه4
ـامنبینتوهيتمیىمالـوفؿصلتصْـ اهامعمیًی5  .14/03/1396اللهٔ،ٕؿصمه.بیايا ػؿه



 راه عالج هشکالت . 5

ـایاػاؿه ـایآیًؼهآهاػهکًیؼ؛عىػتاوؿاب چههيکالتیکاه-یایىکيىؿآهاػهکًیؼ.ٝالدهيکال ایىکيىؿعىػتاوؿاب

تیػاؿػ؛باّلعـههیچکيىؿیکهباؼوواهـوفػاؿین،چههيکالتیک
ْ
هبٞؼهاعىاهینػاىت،چههيکالتیکههـکيىؿیوهـهل

تباینتیاؿاػه،امات٪اهت،-هيکليینت
ْ
تامت؛افػؿووهل

ْ
ایىهيکال ،ػؿگـورىىیؼواؿاػهوامت٪اهتافػؿووهل

ْ
وصل

ي٦ل،٩ىی.اگـبهعؼاتىْکالػاىاتهباىاینوباهبهعؼاواٝتماػبههاباتىْکلٝقمؿامظ،اینتاػگیبزىىؼ؛چيمها،باف؛ؿوصْیه

یاػاؿی.یهاؼیـْیتی،هانػؿفهیًاهیٝلمای،هانػؿفهیًاههایماو٩ىیعىاهؼبىػ؛هنػؿفهیًهعىػهاواٝتماػکًین،ؿوصْیه

1ًیؼ.گـیامت؛ایىؿوصْیهؿابایؼص٦٘کیاي٪البیآيچههىبـؿویآوتکیههیکًنؿوصْیه

 راه هواجهه با نظام سلطه. 6

ؼعىػهوتضْ٪٨عىػهٝلیامالهرمهىؿی
ْ
ـکتکـػه؛چٖىؿهمکاىاماتایىایهافماٝتاْولتىل ؿاافیاىيٚامملٖهص

تنالیکًاین،ه٪ابلاههیاىباااین،هغاال٦یـپؾگـومالٖهباهمالٖهیاػيینبات٪نین،ػمتبؼهؼ.هابايٚامملٖههغال٦
ً
ینهٖل٪اا

یاا،ا٥کااؿػيیاا،ػيیافايناايهایاؿیوبناینبکًایااػیفیياـ٥تپیًاهفهیاىػؿاینوتااهـوفهنتىاينتیيىین،اويمهاییلمتض

ـاوػي ـاهکًایـهنایاىؿابااایااػيیهـػهایهاهزمىٝهیا،ؿوى٦ًک یاىواینعىػهااوهما
ً
ػاػ؛ؿاهیناػاهاهعاىاهؿاهؿاهاا٩ٖٞاا

 2بايٚامملٖه.یهىارههؿاهه٪ابلهوگـی،یاي٪الب

 روحیه انقالبی های د. مشخصه

 . روحی1

 . ایوبى، ثصیشت ٍ هؼٌَیت1.1

آهیقػىمًاوتْامیىوآيچهکهبَیـ وبیًوايناوؿاػؿ٩ْایایهغتل٤وػؿصىاػثگىياگىووفیـ١باؿتبلی٢ا رًزال

ًاوػؿٕاىلماالهاٝلیاهاي٪االببااتـ٥ًاؼهایگىيااگىوکًؼ،ػلهإهىوپا٫ويىؿايیامت.صزنتبلی٢ااتیکاهػىامص٦٘هی

صیـ تبلی٢اتیبهکاؿبـػه
ً
یهزاهاؼ امات،ػؿايگیقامت.رىاوهإهّىهاکاهرااوباـکا٤ػماتگـ٥تاهوآهااػهايؼ،ص٪ی٪تا

ـاه ـاؿػاؿػ؛اهاایىتبلی٢اّ گم ـاص٪ی٪اتؿاهایتىايؼاوؿابل٢قکًًؼهول٢قايًؼهيمیهٞـُتًؼباػایىتبلی٢ا ٩ بیًاؼوػؿايؼ،فیا

ـاکقیکاهایاىتبلی٢اا ؿاباهؿاههای ـایاوؿوىاىوؿایتبلی٢ا ؿيگاؿيگػىمًاو،بإىٙلمايیوعبیجهضىؿهاوه ايؼافياؼ،با

٪ابلاهٝاالدوبااآوهتىايؼبههیچکی٦یتیآوؿاينبتبهرىاوهنلماووهإهىاي٪البیایامتکهػىمىيمیامت.ایى،ي٪ٖه

ـاهيمای ىاىػ.تبلی٢اا ػىامىکًؼ.ػلیکهافایماوبـعىؿػاؿامتوهًيأت٪ىاػؿايؼیيهوٝملامت،باتبلی٢ا ػىمًاوگما

ـاوتْاٞی٤کًاؼ.آو ـکقىؼهامتکهبتىايؼؿوساینتاػگیوه٪اوهتؿاػؿهلاتباقؿ ایا بـؿویایىهتم
ً
هااعیلایعاىب١البا

عىاهیامتکباؿباینتؼ،هیچيیـوییػؿه٪ابلاوکاؿآییيؼاؿػ؛ایاىگیـػػؿه٪ابلفیاػهتَمینهیايؼکهو٩تیی٬هلت٥همیؼه

ـيؼ.ايؼ.مٞیايؼوػؿمتهن٥همیؼهؿا٥همیؼه ـاوافبیىبب 3ىاوایىامتکهؿوساینتاػگیوه٪اوهتؿاػؿهلتای

بکهؿوفهایهٞـو٣اٝتکا٣امت،ىایؼػؿهنزؼاهااّمآوؿوف،یؿری٩ن،ایاميیمهیٝلمیهػؿػوؿاورىايیها،ػؿصىفه

ـکقصىفه-ػهي٦ـ،پايقػهي٦ـ،بینتي٦ـٕلبه کـػياؼ؛ایاىکااؿهٞماىليباىػ،بلاؼاٝتکا٣هی-یٝلمیه،که٩نباىؼآوهنػؿه

                                                           
.12/08/1395آهىفاووػاييزىیاوبههًامبتؿوفهلیهباؿفهباامتکباؿرهايی،بیايا ػؿػیؼاؿػايو.1
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ـاو-هایکيىؿ،هقاؿاوي٦ـافرىاياوػاييزىيبىػيؼ.اهـوفػؿػاييگاه ـاووپن کًًاؼ،هااٝتکاا٣هایهنارؼػاييگاهػؿ-ػعت

ـاؿهیکًًؼ،على هیمهؿوفٝباػ هی کًًؼ؛هنارؼبقؿ وهزاهٜباقؿ کاهراایعاىػػاؿػ.کًًؼ،باعؼایعىػاؿتبآبـ٩

ـاهوهان ؿوالاماتباااصنااكهنائىلیت.ایاىهًٞىیاتایًهاهًٞىیتامت.کيىؿهااهلهًٞىیاتامات،اهااهًٞىیاتهااهما

ـکتاي٪البیورهيبایؼهاؿاافهنئىلیتٝٚیناي٪البّیهیچبه یباهامت.آوکنايیکهباتکیهعىػهاورؼاکًؼ،بلکهکم٬بهص

فػایایکًًاؼ،رىايااوؿااففػایایکًًاؼ،رىايااوؿامیاماتکًًؼراهٞهؿامیامتػیًؼاؿیوباًٝىاوکـػوػیًؼاؿی،مٞیهی

ـا٥ًؼ؛ایىابٞاػباهمؼیگـامت.کًًؼ،ؿاهعٖاهیهػاؿيؼ،اىتباههیهایکيىؿػوؿيگصْىؿػؿٝـٍه 1ؿويؼ،ػچاؿايض

 . ػضم ٍ اساد1.1ُ
ـایهى٥٪یاتگاهیبَیـ هنورىػػاؿػ،اهاػؿٝیىصالعٖاواىتباهاػاههپیؼاهی کًؼ؛کهگ٦تینبَیـ ىـٓکاا٥یبا

ػايًاؼ،اهااهاص٪ای٪یؿاهییيبىػٝقمواؿاػهامت.بْٞیاههنئلهکیيینت،ىـّٓلفمامت.ػؿایًزاٝىاهلیورىػػاؿػ؛ی

ـایا٩ؼامتَمینيمی ـایاٙهاؿتَمینيمیب ـيؼ؛ب ـایاینتاػوػؿهىّٜص٨وػ٥اٛافص٨تَمینيمیگی ـيؼ؛ب ـيؼ.البتهگی گی

گااهیهاىایي٦الامات،گااهیىاهىا ٕلبیامات،ٕلبیامت،گاهیتًقهایىتَمینيگـ٥تىهنٝللیػاؿػ:گاهیٝا٥یت

2یهًا٥ٜىغَیعىػامت،گاهیلزارتامت.امت،گاهیهالصٚه

 . صجش اًمالثی1.2
ـایػاهىفػوبهاعتال٥ا هزاهؼیى،ياکامهايؼوتماهیرـیايهایاٍایلورًبياهایػیؼینکههمه ـائیلب یتالىهایام

ـایيهایهت٦او ،باٍهزاهؼوهباؿف،ٝلی یػىمىىاؼيؼ.افایاىپاليیاقبایاؼچًایىهايٜافتضْ٪٨عىامتهبـاي٪البیؿ١نگ

3باىؼ.

 . ضَس اًمالثی1.3
ىىػ،همکىامتایىىٞله٥ـوبًيیًؼ؛اهاآوهیقههایهضکمایکاهبااایاىایامتکهبلًؼهیهخلی٬ىٞلهىىؿاي٪البی

ـا٥ـوعتهىؼووگؼاعتهىؼوپیوببـػ،تأحیـىاوافآوىاٞلهىٞلهتىاينتهامتآتوبگیـػوعىػؿابهممتهيتٞلىؼوو ب

ـکتهنافآوآتو-هایهايؼگاؿييیًؼ،اهاآتوبیيتـامت.ىٞله٥ـوهی ـایی٬هلتبهورىػهیکهب ؿوفباه-آیؼهایهايؼگاؿب

4ىىػ.ؿوفبیيتـهی

 . تمَا، ضدبػت ٍ دضوي ضٌبسی1.4
ـاصتامات،يتـمایؼوافزاٝتبىػو،ت٪ىاامت،ىهال٫اي٪البی ن  »امت،بَیـ امت،ٍ ِِة  ال

َ
َ هَة وأ

َ
امات؛ایًهااهاال5٫«ل

ـاصتّلفمؿاهانىزاٝتاي٪البیبىػوامت.اگـچًايچههات٪ىاػاىتهباىین، ه-ّلفمؿاهنػاىتهباىین،ٍ [ػؿرااییکاه]البْتا

ـاصتّلفمامت؛آيزاییکهَتکًیه ـا6ٍ ػاىتهباىین،اگاـتىايناتینایًهااؿاايزاامباؼهین-صتهْـامتّلفمامت،يه؛آيزاٍ

[.ىًاعتػؿمتافػىمىػاىتهباىین.ػىمىی٬ربههامت؛ػىمىی٥٬ـػکهيینت،ی٬ػولتعااًکاه]اي٪البیهنتین
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.16/02/1387بیايا ػؿػیؼاؿهـػمىهـمتاوکافؿوو،.4
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کزااایاىربهاه،راىؿییبهایىربههامتوافيینت،ی٬ربههامت؛هابایؼایىربههؿابيًامینوببیًینچهکنیوابنته

ـکتهیکًؼکههیتىايؼهاؿاينبتبهعىػههيتبهکًؼ.ربهاه هاایػىامًیؿاهانبيًاماین؛یػىامىؿابيًاماین،ىایىهص

رىؿیػىمًیهیکًؼ.گاهیهنتکهػىامىواؿػهیياىػ،یا٬کااؿیؿاىاـوٛهیکًاؼباه٩َاؼیا٬هاؼ٣[چهبؼايین]ػىمى

بیًینکاؿعاىبیاماتوافآوامات٪بالهیکًاین؛آوهؼ٣چینت؛ٙاهـکاؿؿايگاههیکًینهیآهیقوهاػؿمتيمیؼايینعباحت

اینوػاؿیانهاىاؿػیؿاکاهآيهاایا٬این؛افایى٩بیلػؿکيىؿػاىته[ؿاػيبالهیکًؼ.ػاىتهکهاوػاؿػآوهؼ٣]عىػهػؿصالی

کـػینگ٦تینٝزبٖعبایًکهکاؿعىبیامت،ایًکهاىکالیياؼاؿػ؛کاؿیؿاىـوٛکـػيؼبای٬هؼ٥ی،هاهنٙىاهـکاؿؿايگاه

1رىؿیگىليمیغىؿین.کهاگـبَیـ ػاىتهباىین،اگـاهؼا٣ػىمىؿابيًامین،ایىػؿصالی

 تَوّل ثِ خذا. اتّىبى ثِ ًفس ٍ 1.5

ـأ ػؿا٩ؼام،بهعإـتىْکليهاػهایاي٪البی بهعؼا،بهعإـباوؿبهيیـویؽاتایعاىػ،بهعإـاْتکایبهي٦ل،بهعإـر

عاـدمااله،آوهماهابتکااؿباهايؼکاّؿعىبايزامػهًؼ.يیـوهایهإهًیکهػؿهیؼاوػ٥اٛهيتايؼ،تىاينتهػؿهـراواؿػىؼه

مافيؼگیيیاقآماییکـػيؼ.رهاػػاػيؼچهمپاهپامؼاؿاو،چهيیـوهایهإهىاؿتو،چهایىبنیذٝٚینهـػهیکاؿهایهٞزقه

ٜوايتٚاؿایىامتکههماوعَىٍیا هخبتهمیى
ْ
ٕىؿامت.البتهرهاػمافيؼگیباوفاؿ کياوؿفیاػ١امىؼهامت؛اهاتى٩

يیـوهایهإهىوهتٞهؼوفاؿ ماب٨کياوؿفیهنافآوامت٪بالهی
ً
کًًاؼهمااوو٩ىی،هماوتکیهبهيیـویؽاتیعىػکهی٪یًا

ػمافيؼگیؿابهورىػآوؿػ،ایىوفاؿ رؼیؼؿاکهوفاؿ رهاػکياوؿفیاماتىاکلػهاؼتاابتىاياؼهياکال ایکهرهاؿوصیه

یبغياهاچاهبغياهایکياوؿفی،هيکال ؿومتاها،هيکال ًٍایٜرًبیػؿؿومتاهاوهيکلههارـ ؿاصلکًؼ.ػؿهماه

بافکًؼ،صْىؿًٝاٍـهاإهى،ٝاافم،عىػبااوؿ،هْتکایباهعاؼاوهاؿاتىايؼگـها٩تَاػی،چهبغيهای٥ـهًگیآوچیقیکههی

ـایهابا٩یهايؼه،بههاهیهٞت٪ؼبههـػمػؿؿأكکاؿامت.همیى تىايًؼهيکال ا٩تَاػیؿاهنبـٕـ٣کًًؼ.هـراهيکلیب

ت.هنئىّلوچهػؿهزللوچاهعإـایىامتکهعىػباوؿیواْتکایبهعؼاوباوؿایماووهضبتهـػمػؿآيزاّٞی٤ىؼهام

2ػؿػولتيبایؼبگؾاؿيؼایىباوؿهاػؿبغيهای٥ـهًگیوا٩تَاػیّٞی٤ىىػ.

 . خشأت الذام ّوشاُ ثب ایوبى 1.6
یاْول،هىىایاؿیوبیاؼاؿیوآگااهیوکاؿػؿمتوبزا،آوچیقیامتکهپامّظيیاففهاوامت.اهـوفيیااففهاياهػؿػؿراه

ـأ و٩ؼؿ ـایکياىؿّلفمص٦٘ر  ا٩ؼامامت؛ػؿآيزاییکها٩ؼامّلفمامت.هنئىّلويبایاؼافا٩اؼامباهکاؿهاایبقؿگایکاهبا

امت؛بتـمًؼ.بهپيتىايهواهؼاػهـػم،بهکم٬ایىا٥کاؿٝمىهیوایىٝل٪اهواؿتباإیکاهبایىهاـػموهنائىّلووراىػػاؿػ،

ـاهباایماوبىػ،هاپیيـ٥تػاىتهتىايًؼکاؿهایبقؿ ؿاايزامػهًؼ.هـرایهی ـأ هم گىيهایىاین.يهاػهایاي٪البییکهایىر

3بىػيؼ.

 اثتىبس. 1.7 
تـعىاهؼباىػ؛همچًاايیکاهعاىػتـوپىیاتـباىؼ،ؿوسيىآوؿیوابتکاؿوعال٩یتفيؼه،هـچهػؿهلتفيؼهایىؿوساي٪البی

4اي٪البهنی٬يىآوؿیبقؿ بىػ.

                                                           
ـگاوؿهبـی،.1 .06/03/1395بیايا ػؿػیؼاؿؿئیلواْٝایهزللعب
.19/10/1379بیايا ػؿػیؼاؿرمٜکخیـیافهـػم٩ن،.2
.19/10/1379بیايا ػؿػیؼاؿرمٜکخیـیافهـػم٩ن،.3
ـامنيىفػهمیىمالگـػاؿتضالصْـ اهامعمیًیٕؿهٔ،.4 .14/03/1387بیايا ػؿه



 ی. فکز1

 . ػمالًیت  1.1
هٝ٪اليیکًًاؼ؛ؿاهٖاـسهْیتاي٪الب،ًٝىاووه٦هىمٝ٪اليیػؿه٪ابلىٞاؿهایاو٩ا بْٞیگاهىًىمهی تکأْيا یي٪ٖاهْیا

ؿابههای٨ص٪ایتىايؼامتکههیامت.يگاهاي٪البیگـیهنػؿاي٪البیوا٩ْٞیتعٖاامت؛ٝ٪اليیىامت؛يه،ایگـیه٪ابلاي٪الب

ـاهىهيکًیؼؿابایىامت؛ایوؽهىوٝملاي٪البْیهکهاهامبقؿگىاؿبههاػاػ،ػؿكؿوصیػؿمیىتـبقؿ يياوبؼهؼ. 1.ین٥

 ٍ اًمالة اسالم. پبیجٌذى ثِ هجبًى 1.1

هبًاایاْول،،هبايیامامیهاایًهااامات..ٝـُکـػینکهىاعٌاْول،پایبًؼیبهاؿفىهایهبًائیوامامیامالمامت.

یکیافآوهبايیامامیو...یکیػیگـافهبايی،هضىؿبىػوهـػمامت..بًؼیبهامالميابػؿه٪ابلامالمآهـیکاییامت.پای

ـا٥هااو هبااپـهیاقافايض اؿفىهایامامیٝباؿ امتافاٝت٪اػبهپیيـ٥ت،اٝت٪اػبهتضْىل،بهتکاهال،وتٞاهالبااهضایٔ،البْتا

یکیافهبايیامامیواؿفىهایامامیيٚاماماالهیٝبااؿ اماتاف..همکىامتورىػػاىتهباىؼ.عٖاهاییکهػؿایىؿاه

عب،اگـایىپایبًؼیبهاؿفىهایامامایوراىػ..یٝالن.صمایتافهضـوهاو.یکیػیگـصمایتافهٚلىهاوامتػؿهـي٪ٖه

ـکتهنتمـوهنت٪ینعىا-کهایىىاعٌاْولبىػ-ػاىت ـکت،ص ـکتت٢ییـپیاؼايمیکًاؼ.ص هؼبىػوػؿتًؼباػصىاػث،ایىص

ـإیامت؛یًٞیهـؿوفیبهی٬ٕـ٣ؿ٥تىوهـیه٪ابلایىپایبًؼی،ٝمل]اْها[اگـایىپایبًؼیورىػيؼاىت،ي٪ٖه ـاییا٥ گ

2ایايناوؿابهی٬ٕـ٣کيايؼو.صاػحه

 رفتاری. 2

ـایاي٪البی هىپًذىاعٌؿاػؿایًزاؽکـهیکًن.البْتهبیوافایًهاهیياىػعَىٍاْیاتیؿابىػوىاعَهاییورىػػاؿػ.ب

ـایاي٪البیگـیؽکـهیکًنکههابایؼمٞیکًینػؿعىػهاوایاىپاًذىااعٌؿاایزااػکًاینو پًذىاعٌب
ً
گ٦تلکىهى٥ٞال

تمیامایامات،یکایػؿکااؿص٦٘کًین،هـراهنتین؛یکیػؿکاؿهًـامت،یکیػؿکااؿٍاًٞتامات،یکایػؿکا الْیا ْٞ اؿ٥

الْیتا٩تَاػیوبافؿگايیامت؛٥ـ٩یيمیکًؼ؛ایىىاعَاهاػؿهماه ْٞ الیتٝلمیامت،یکیػؿکاؿ٥ ْٞ ـاو٥ تایا
ْا
ـاػهااهل یا٥ا

ىاهایهیتىايؼورىػػاىتهباىؼ.پًذىاعٌکهایًهاؿاىاـسعاىاهنػاػ]ٝباؿتًاؼاف[:ىااعٌاْول،پایبًاؼیباههباايیواؿف

ـایؿمیؼوبهآيهاکاهآؿهايهاایاي٪االبواهاؼا٣بلًاؼامامیاي٪الب؛ىاعٌػْوم،هؼ٣ گیـیآؿهايهایاي٪البوهْمتبلًؼب

ـایؿمیؼوبهآيهاػاىتهباىین؛ىاعٌمْىم،پایبًؼیبهامت٪اللهمه یکيىؿ،امت٪اللرايبهاي٪البؿاػؿيٚـبگیـینوهْمتب

ـاباـ-تـافهمهامتکهههن-ػی،امت٪الل٥ـهًگیمیامی،امت٪اللا٩تَا وامت٪اللاهًْیتی؛ىاعٌچهااؿم،صْناماْیتػؿب

تػىامىیػىمىوٝؼمتبْٞیتافاو،کهالبْتهبایؼػىمىؿاىًاعت،ي٪ياهػىمىوکاؿػىمىوي٪يه یاوؿا٥همیاؼوافتبْٞیا

مـباففػ...ىاعٌپًزن،ت٪ىایػیًیومیامیکهایى
ً
بنیاؿههنامت.ایىپًذىاعٌاگـػؿکنیورىػػاىتهباىؼ،٩ٖٞا

ـکؼامافایًهای٬تىّایشکىتااهوبىػو،هماوامت؛صاّلػؿرا اي٪البیاي٪البی ـایه ٕىؿکهٝـُکـػین،هغتل٤امت.هىب

3هغتَـیهیؼهن.

                                                           
1 ـامنبینتوهيتمیىمالـوفؿصلتصْـ اهامعمیًیٕؿصمه. .14/03/1369اللهٔ،بیايا ػؿه   

ـامنبینتوه٦تمیىمالگـػاؿتضالصْـ اهامعمیًی٩ْٕؼك2 ه.بیايا ػؿه ـْ ـی٤ٔ،م
ْ
 .14/03/1395الي

ـامنبینتوه٦تمیىمالگـػاؿتضالصْـ اهامعمیًی٩ٕؼك.3 .14/03/1395اليـی٤ٔ،مـهبیايا ػؿه



 ّب ّوّت ثلٌذ ثشاى سسیذى ثِ آسهبى. 2.1
ـایؿمیؼوبهآ یه٪ابالآو،تًبلایويٚـيکـػوافآؿهايهاوهًَـ٣ييؼوافهؼ٥هایبقؿ .ي٪ٖاهؿهايها،ٍـ٣ّهْمتبلًؼب

ایياؼاؿػ،آ٩اا٥ایاؼه»کاؿیويااهیؼیامت.بْٞیمٞیهیکًًؼراهٞهؿاورىايهایهاؿاػچاؿيااهیاؼیکًًاؼ،بگىیًاؼهضا٥ٚه

یه٪ابالآوىااعٌػْومامات.؛ایاىي٪ٖاه«همهػىامًیباایىهمههغال٦ت،رىؿیهمکىامتباایىيمیيىػ،يمیـمین؛چه

ـگقهًَـ٣ييىینافؿمیؼوبهآواهؼا٣بلًؼوآؿهايهایبلًؼ؛تنلینييىینػؿه٪ابل٥ياؿها.البْته ىاعٌػْومایىامتکهه

ـایىماهايٜایزاػهیکًؼ؛]ىماو٩تی اْها[ایىهايٜباینتیهايٜيياىػکهػؿی٬ؿاهیهیـویؼکهػىمًیبـمـآوؿاههنت،ب

ـکتىما؛تنلین٥ياؿهاييىین،ؿّایتبهافؿ٥تىىما،افاػاهه وّاٜهىراىػػاػیانوّٜهىرىػيؼهین،کهاگـؿّاایتباهیص

ـاؿکـػهاهٝ٪بيتیزه ـکتکًًؼگـػامت.بًؼهباؿهاتک ـکتکًًؼ؛بهممتتضْىلهخبتص ؛ام؛رىايهابایؼبهممتپیيـ٥تص

اینکهالبْتههاىؿػ٩باىلیٝلمیبهی٬پیيـ٥تهاییؿمیؼه٥ـُکًیؼهاػؿفهیًه-ایًکههابههماوچیقیکهػاؿین٩ايٜبيىین

اگـبههمیىايؼافه٩ايٜىؼین،ٝ٪بعىاهینهايؼ؛ٝ٪بعىاهینؿ٥ت؛يه،-اینیػيیاامت؛٩بىلػاؿيؼکههاپیيـ٥تکـػههمه

1یيینت؛بایؼؿ٥تتاؿمیؼبهآؿهايهایبلًؼ.ىؼيؿاهپیيـ٥تتمام

  خبًجِ . پبیجٌذى ثِ استمالل ّو2.1ِ
یایاىهناائلالمللای؛ػؿهماهای،امات٪اللرهاايیوبایىامت٪اللعیلیههنامت؛امات٪اللػاعلای،امات٪اللهًٖ٪اه

یامی٥ـیبيغىؿین؛ػىمًیکههؼ٥وایاىیمامت٪اللکيىؿوامت٪الليٚامؿاص٦٘کـػو.هًٞایوایىامتکههاػؿفهیًه

تهاؿابه
ْ
رىؿيینتکههمیياهبااتهؼیاؼصاـ٣هایهغتل٦یتىْملهیزىَیؼ.ایىػيبالعىػبکيايؼ،بهىیىهامتکهػولتهاوهل

٨صـ٣هیقيًؼ؛گاهیبهايناوياهههیًىینًؼکهىمابیاییؼ
ْ
هنائلرهايیؿا-باهاکهآهـیکاهنتین-بقيًؼ؛يه،گاهیهنباتمل

اْهابإى٩ْْیهایىيینت؛بإى٩ْاْیهایاىاماتکاهاویا٬...باهياؿکتیکؼیگـصلکًین؛ػؿایى٩البباايناوصـ٣هیقيًؼ

امبافیکى؛يىٛبافیؿاهاناوهٞاْیىهیکًاؼ.یهى،بیاػؿآوهیؼايیکههىتـمینکـػهایػاؿػ؛هیگىیؼىمابیاػؿي٪يهي٪يه

٨پیاؼابکًاؼ.ىمابیا ـایآوي٪ياهکيایؼهىاؼهامات،تضْ٪ا ایاىعاال٣امات٪الل..اایاىکااؿؿاايزاامباؼهتااآوهاؼ٥یکاهبا

تـامت.امت٪الل٥ـهًگایػؿایاىاماتکاهماب٬فياؼگیؿا،ماب٬یایًهاههنامت٪الل٥ـهًگیبهاٝت٪اػبًؼهافهمه...امت

ـايیايتغاببکًین.بًؼهػؿ-فيؼگیامالهی لٍاضبتکاـػم؛بابای َْا ماب٬فياؼگیاف2مب٬فيؼگیػومهمال٩بلافایىه٦

یهنائلگىياگىوؿاىاهلهیيىػ.ت٪لیؼاف١اـبوافهٞماؿی،اففيؼگیىهـی،اففینّتاينايی،افپیىيؼهایارتماٝیتاهمه

هْانيياؼوػؿ-ٕاىؿعالٍاهباه-.امات٪اللا٩تَااػی..یه٪ابلامت٪الل٥ـهًگایاماتبیگايهػؿمب٬فيؼگی،ػؿمتي٪ٖه

3یرهايیامت.یا٩تَاػراهٞههاّمه

 . حسّبسیّت دس ثشاثش دضوي2.2

ـکا ػىمىصْناماْیتػاىاتهباىاین.آوکناايیکاهػؿػوؿاوػ٥ااٛه٪اْؼكػؿربهاهبىػياؼ ـابـص ػىمىؿابيًامین،ػؿب

ـاؿگاه ـکاتکىچا٬ػىامىؿاػيباالهیکـػياؼ،ؿویاویٝىاهلومیلههابىػيؼکهبههیؼايًؼکهآيزاکنايیػؿ٩ عىػىااوهاـص

ـاايزاامػاػهامات؛صْناكهیيؼيؼ:٥ـُب٦ـهاییؼاهـوفػىمىایاىراباه ـایچینات،چا رااییؿاايزاامػاػهامات؛ایاىبا

ت
ْ
ـکا ػىمى.ػىمىؿابيًاماین،ي٪ياهٝل ایاو،هاایاوؿاتياغیٌباؼهین،باـؿویکاؿهایابیهیکـػيؼ.صْناكػؿه٪ابلص

                                                           
ـامنبینتوه٦تمیىمالگـػاؿتضالصْـ اهامعمیًی٩ْٕؼك1 ه.بیايا ػؿه ـْ ـی٤ٔ،م

ْ
 .14/03/1395الي

ـاماوىما.2 .23/07/1391لی،افرمله،بیايا ػؿارتماٛبقؿ رىاياوامتاوع
ـامنبینتوه٦تمیىمالگـػاؿتضالصْـ اهامعمیًی٩ْٕؼك3 ه.بیايا ػؿه ـْ ـی٤ٔ،م

ْ
 .14/03/1395الي



ـای ـاهنبکًاینوآهااػهباىاینبا عىاهؼؿیغت،پااػفهـ٥ا
ً
صـ٥هایاو،اٙهاؿا اوصْناكباىین؛وػؿه٪ابلفهـیکهاواصتماّل

ـکتاوؿاعًخیبکًین.ایى،صْنامْیتػؿه٪ابلػىمىامت. ایىصْنامْیتو٩تیبىػ،ػیگـتبْٞیتيغىاهؼباىػ،..ایًکهص
ً
ٕبٞا

1ؼمتبْٞیتهماورهاػکبیـامت.وٝـُکـػینکهٝ

 . تمَاى دیٌى ٍ سیبسى2.3

 ٌّ [کهالبْتهآوهنّلفمامت.ی٬ت٪ىای٥ـػیػاؿینکههىوىامات٪ىایػیًیومیامی؛که١یـافت٪ىای٥ـػی]امتىاع

 َو »عىػهاوافگًاهپـهیقکًین،عىػهاوؿاص٦٘کًین؛
ً
نأ يارا

ُ
ِليك هأ

َ
نأ َو أ

ُ
َسك

ُ
ف

أ
ي
َ
وا أ

ُ
 ق

ُ
ِجرةاَر 

أ
اُ  َو ال

َّة
ا الً وُدهَة

ُ
عىػهااوؿاافآتاو2؛«ق

ایىامات-ت٪ىایامالهیهـبىٓبهارتماٛ-ػوفطالهی،افآتو١ْبالهیػوؿکًین؛ایىت٪ىای٥ـػیامت.ت٪ىایارتماٝی

ـاؿیهًٚىهاهب،هاایارتمااٝیآمایبوامتْاٞا٣،رهل،کًی٥٪ـؿیيه،ٝؼالتارتماّٝی]کهػؿؿاهتضْ٪٨ایىچیقهایی یـ٩ا

ـايی،تأهیىمالهترنمیومالهتاعال٩یوهًٞىیوپیيـ٥تٝلمیکيىؿ،اؿفىهایامالهی یای
ْ
یوهىْیتهل

ْ
تأهیىْٝق هل

الکـػووالمللیا٩تؼاؿبیىو ْٞ ایىت٪ىایػیًیامت؛ت٪ىایمیامایهانػؿ..کهامالمافهاهٖالبهکـػهامت،تالهکًین.[٥

ـاههمایىامات.ت٪اىایمیامایػاعلهمیىه ًؼؿدامت؛اگـچًايچهایىت٪ىایػیًیتضْ٪٨پیؼاکـػ،ت٪ىایمیامیهانهما

3هاییکهػىمىهیتىايؼافآوامت٦اػهکًؼ،پـهیقبکًؼ.یًٞیايناوافل٢قىگاه
 

 . پبیجٌذی ثِ اصَل2.4

 4چههنتًؼ؟«اٍىل»ایى

 ًذی به آو و پايب . ايماو و هىيت اعالهی و ايمالبی2.4.1

هااعل٪یاا یاول،ایماووهىیتامالهیواي٪البیوپایبًؼیبهآو...همکاؿی،گؾىات،کما٬،ٍابـ،صلان؛ایاىػؿػؿره

5هاؿاػؿراهٞهؿىؼبؼهین.ایى،هماوایماووهىیتامالهیواي٪البیامتکهاٍلاولامت.امالهیامت؛ایى
 

 . ػذالت2.4.1
ـابـ،یورىػیها،ٝؼالتامت...صاّلٝؼالتچینت؟...کنکـػو٥اٍله٦هاٍلػوم،ٝؼالتامت.٥لن ها،ػاػو٥ـٍتهایب

-ٝقلويَبها،٩ْاوتها،اٙهااؿيٚـهاا-یصاکمیتیؿایذکـػوتيىی٨ػؿمتکاؿوههاؿهتزاوفاوبهحـو هلی،ٝؼالتؿاػؿبؼيه

ـکقکيىؿفیـيٚـ آوؿػو،هًابٜهالیکيىؿؿابههمهؿمايؼو،همهؿاٍاصبوهال٬هًا٨ٕػوؿػمتکيىؿوهًا٥٨ٕ٪یـؿاهخله

مهاوهىؿػات٦ا٧
ْ
ـایى،ٝؼالتی٬اٍالاماتويیافهًاؼایىهًابٜػاينتى،اف٩ؼّؿهنل هایٝؼالتامتکهبایؼايزامبگیـػ.بًاب

٩6إٞیت.
 

 . دفظ اعتمالل عیاعی2.4.2
هنامت؛ایى،رقّوهبايیاٍىلیيٚامامت.ایاىامات٪الل،امات٪اللاٍلمىم،ص٦٘امت٪اللمیامیامت.ایى،عیلیه

ی١اـبؿاافػماتوپااییباهومایلهىاؼهمیامی،ا٩تَاػیو٥ـهًگیامت.هابایؼایىبًؼهایاعتاپىك٥ـهًگاّیتضمیال

                                                           
ـامنبینتوه٦تمیىمالگـػاؿتضالصْـ اهامعمیًی٩ْٕؼك1 ه.بیايا ػؿه ـْ ـی٤ٔ،م

ْ
 .14/03/1395الي

...«.ػتاووکنايتاوؿاافآتيیکهمىعتآو،هـػمومًگهاامتص٦٘کًیؼعى:»...6ییتضـین،بغيیافآیهمىؿه.2
ـامنبینتوه٦تمیىمالگـػاؿتضالصْـ اهامعمیًی٩ْٕؼك3 ه.بیايا ػؿه ـْ ـی٤ٔ،م

ْ
 .14/03/1395الي

.29/03/1385بیايا ػؿػیؼاؿهنئىّلووکاؿگقاؿاويٚامرمهىؿیامالهی،.4
.29/03/1385ؼاؿهنئىّلووکاؿگقاؿاويٚامرمهىؿیامالهی،بیايا ػؿػی.5
.29/03/1385بیايا ػؿػیؼاؿهنئىّلووکاؿگقاؿاويٚامرمهىؿیامالهی،.6



ـياهه ـکتی،آورـیايی،آوىٞاؿیوآوب ایکهػؿآوامت٪اللکياىؿوؿیقیعىػهاوبافکًین؛ایىهنیکیافاٍىلهامت.آوص

ـایايهيینت.هلتػیؼهييىػ،اٍىل 1گ
 

 . تمىيت خىدباوسی و اػتماد به يفظ هّلی2.4.3
2اٍلچهاؿم،ت٪ىیتعىػباوؿیواٝتماػبهي٦لهلیامت.ایىاٝتماػبهي٦ل،ػؿهمهرامت.

 

 . جهاد ػلمی2.4.4
ـاییامتهبايیاٍىلایىرقّو-کًناٍلپًزن،رهاػٝلمیامت.هىتکیههی ـاؿ«.رهاػٝلمی»-گ چًؼمالامتهىتک

3ام:بایؼيهْتتىلیؼٝلنػؿکيىؿؿاهبی٦تؼ.کـػه

 . تثبیت و تأهیى آصادی و آصادايذيؾی2.4.5
اماتاٍلىين،تخبیتوتأهیىآفاػیوآفاػايؼیيیامت.آفاػیؿايبایؼبؼهًٞاکـػ.آفاػییکیافبقؿگتـیىيٞمتهایالهی

هاایکهیکیافىٞبوآفاػايؼیيیامت.بؼووآفاػايؼیيی،ایىؿىؼارتماٝی،ٝلمی،٥کـیو٥لن٦یاهکااوياؼاؿػ.ػؿصاىفه

آوؿػ،یکایافبقؿگتاـیىعٖاهامات؛ایهایٝلمیه،ػاييگاهوهضیٖهای٥ـهًگیوهٖبىٝاتی،هاىکاـػوکنایکاهصاـ٣تاافه

ن١لٔافآفاػیؿاتأییؼيمیبگؾاؿیؼآفاػايه٥کـکًًؼ.البتههى٥ه
ً
ـتبا ـایایًکهه کًن؛هىبافگؾاىتىػمتػىمىؿاػؿػاعلب

ـيمایگافمْمیتىلیؼکًؼوػؿ٥ْای٥ـهًگییاامیامایکياىؿبؼهاؼ،تأییاؼيمای ـاياؼافیعااهىهؿا...ب تاابنوؿػکاًن؛هاىب

4کًن.هی
 

 . اصالح و تصذیخ سوؽها2.4.6
ـاییامت...آواٍاالصاتیکاهبغىاهاؼبااوىهامت؛اٍالصا .اٍالصا رقّوهبايیاٍىلاٍله٦تن،اٍالسوتَضیشؿ گ

5هٞیاؿاهـیکاییػؿکيىؿايزامبگیـػ،هخلهماواٍالصا ؿّاعايیامت...اٍالصا يینت،ا٥ناػا امت.

 . ؽكىفايی التصادی2.4.7
ىکى٥اییا٩تَاػیامت؛ؿمیؼگیبه-،آعـیىيینتکًنکهالبتهػؿایى٥هـمتکىتاهیکههىٝـُهی-آعـیىاٍلهن

6فيؼگیهـػمامتوؿمیؼگیبها٩تَاػکيىؿ.

 . ایستبدگی ٍ ضدبػت اًمالثی2.5
کًنکهپیيـ٥تهایهاػؿهمهام،ٝـُهیهىبهًٝىاواينايیکهػؿرـیاوهنائلکيىؿافاولاي٪البتاصاّلافيقػی٬بىػه

یاؿفىهابىػهامت؛هـراکهامت٪اهتکـػینوبـهبايیعىػهاوپا٥يااؿیکاـػینوافمت٪اهتبـپایهرا،ياىیافاینتاػگیوا

تـیىچیقیامتاین.ایىاینتاػگیوپایؼاؿی،ههنآوکىتاهيیاهؼینوػؿه٪ابلتهؼیؼهاعىػهاوؿايباعتین،آيزاپیيـ٥تکـػه

ـایؿکههاهی ـاؿػهینب کهػؿؿاهنص٦٘کًین.آواي٪البیمیؼوبهاهؼا٥ماو.والبتهبایؼىزاٝتاي٪البیتىايینآوؿاومیله٩

ـاؿهیفيؼوهیکيؼوپلهیه٪ابلتهؼیؼػىمًاواي٪البعىػؿاٝ٪بهی ـامػومت٩ ـامتـمؼ،يههىؿػاصت گیـػ،يههاىؿػاصتا

                                                           
.29/03/1385بیايا ػؿػیؼاؿهنئىّلووکاؿگقاؿاويٚامرمهىؿیامالهی،.1
.29/03/1385هی،بیايا ػؿػیؼاؿهنئىّلووکاؿگقاؿاويٚامرمهىؿیامال.2
.29/03/1385بیايا ػؿػیؼاؿهنئىّلووکاؿگقاؿاويٚامرمهىؿیامالهی،.3
.29/03/1385بیايا ػؿػیؼاؿهنئىّلووکاؿگقاؿاويٚامرمهىؿیامالهی،.4
.29/03/1385بیايا ػؿػیؼاؿهنئىّلووکاؿگقاؿاويٚامرمهىؿیامالهی،.5
.29/03/1385ّلووکاؿگقاؿاويٚامرمهىؿیامالهی،بیايا ػؿػیؼاؿهنئى.6



ـکتیکهػؿه٪ابلػىمًاوعىػه٤ّٞييااوبؼهاؼ،کًؼ.آواي٪البوکلبهی٬هلتبقػلوّٞی٤ؿصنيمیػىمى؛هیچ ص

ـيؼ؛صـهتوؿاهیاول،آبـویوؿاهی ـيؼ.کًًؼوافبیىهیىکًًؼ،بٞؼعىػهؿاهنيابىػوراؿوهیب 1ب

 ؽجاػت دس گفتاس 
ـا ـاصتامات،افْیاتوٍکهافعَىیرىاّوهإهّىاي٪البییژهآؿهايهاباهماوفباّوویىایاػآوؿیامتبهیاداصتیى،پلبًاب ٍا

همیًکهىزاٝتػؿگ٦تاؿامت؛اْیاتوعَىٍ
ً
یکینهنبىػ؛هااصناكکـػرىؿیىىزاٝايهصـ٣عىػهؿابقيؼ.اهـوفينبتا

ـاؿػورىػػایاىزاٝايهییقهايگ اىازاٝتؿا٩باىلیؿا.اگـچههىبْٞیقهاییچیکیًؼبگىیًکهایب صـ٥هاؿا٩باىلياؼاؿماْها

یش،ٍىؿّ ٍـاؿفىهابهیىاینتیهىکاهاًل٩بىلػاؿم.بای،تهارنؿاػؿرىاوػاييزىورىاواي٪البیّیهاصناكؿوصیىػاؿم؛ا

هٖالبهبيىػ؛]افمىیاؿايه،هىى
ً
2کاؿ.ی[رىاّوپایػائما

 . ثیبى صبدلبًِ ٍ صشیح  هَاضغ2.6
گىیاؼ،هًٞاایػیگاـیؿاایؿاهایگىین.ػیپلما یا٬کلماهام،صـ٣ؿاٍـیشوٍاػ٩ايههیهىػیپلما يینتن،هىاي٪البی

3فيین.فيین؛ها٩إٜورافمصـ٣عىػهاوؿاهیکًؼ.هاٍـیشوٍاػ٩ايهصـ٣عىػهاوؿاهیاؿاػههی

ـاصتػاىات؛یًٞایؿوػؿبایناتیالٞزالهبایؼکـػایىامتکهػؿاْتغااؽهىاّاٜاي٪البایبهيٚـهىکاؿیکهٝلی ،بایاؼٍا

يؼاىتهباىینوبؼايینيکًین.هىاّٜاي٪البیؿا،هبايیاهامبقؿگىاؿؿاٍـیشبیاوکًین،عزالتيکيین،ؿوػؿباینتیيکًین،تـك

 »که
ً
 َحِكيما

ً
ُه َعِزيزا

َّ
ِض َو كاَو الل رأ

َ أ
ماواِت َو اْل وُد السَّ

ُ
ِه ُجً

َّ
یتاىاوآویاهکايا ٝالنومًىٝالن،رًىػالهایهناتًؼ،ه.همه4«َو ِلل

ـاؿػاػوبهکم٬عىػکيايؼباتىْکلبهعؼا،باپیمىػوؿاهعؼا. عىػ٩ ـّ رًىػالهیؿاپيتم
5

 . اًضجبط2.7
یااـ،يغيٚن؛یباایًٞاایی،اي٪الباایگااىیینهیو٩تاایکًًااؼهیااالعیچااه؟بْٞاایًٞااییاي٪الباا

ً
یافعٖااىٓاٍاالیکاایاْت٦ا٩ااا

ـگـمکاؿهایًکهایًٞیی،يٚنامت؛هًتهااي٪البگـی،یاي٪الب یًهااوهايًاؼایوبـ٩اوفؿ٧ی٦اتیوتياـاییهصاىایعىػهاوؿام

6ین.يکً

ـاػعبیجوی٬ٝؼهاف٩لن ـکتاي٪البیبـعال٣ال٪ائا ا٥ کًًؼٕىؿال٪اءهیکًًؼوایىهقػهایػاعلیکهآوؿاتـویذهیبهص

ـتـیىکهاي٪البیًٞیآى٦تگی؛مـػؿگمی؛هیچیبههیچیيبىػوومً گؿویمًگبًؼييؼو،يینت،بلکهايْبآاي٪البی،ب

وراىػایعإـایىامتکاهبًاای١لأوکاذوپىمایؼهىىػ،بهایکهاولاي٪البػیؼههیيٚمیتـیىايْبإهامت.بیو٩ىی

ؿیغتگایهاناي٪البکهآوباهؿیغتگیهتٞل٨بهاولاي٪البامت؛هنػاؿػ،کهبایؼآوؿابههنؿیغتوبًایيىییگؾاىت.آوبه

7يینت.

                                                           
ـگاوؿهبـی،.1 .31/06/1383بیايا ػؿػیؼاؿبااْٝایهزللعب
 .07/03/1397.بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافػاييزىیاو،2
ـاو،بیايا ػؿػیؼاؿ٥ـهايؼهاوورمٞیافکاؿکًاو.3 .19/11/1391يیـویهىائیاؿتورمهىؿیامالهیای
«کاؿامت.ياپؾیـمًزیؼهومپاهیاوآممايهاوفهیىافآّوعؼاامت،وعؼاهمىاؿهىکنت»؛7یی٥تش،آیهمىؿه.4
.04/06/1394یػولت،هًامبته٦تهرمهىؿواْٝایهیأ ػولتبهبیايا ػؿػیؼاؿؿئیل.5
ـاو،6  .10/02/1396.بیايا ػؿػیؼاؿکاؿگ
.01/04/1383ٝلمیوکاؿىًاماورهاػػاييگاهی،بیايا ػؿػیؼاؿهیئت.7



 . سػبیت همشسّات2.8
ـاوػاييگاه ها،هٞاؿّهوػؿگیـیهاهنتًٚینکًیؼ.بههیچورهيگؾاؿیؼکهبیىىماوهنإوّلوػاييگاهؿوابٔعىػؿاباهؼی

ؿٝایتکًیؼومتیقه
ً
ـ-رىییبهورىػآیؼ.هٞیاؿوهال٫،ه٪ـْؿا امت.ه٪ـْؿا ؿاػ٩ی٪ا ـاي٪البیه٪

ْ
اماتوْؿا ،تبلىؿهمیىت٦ک

هعؼاويؼهتٞالکم٬کًؼ.تااو-ػؿآوتبلىؿپیؼاهیکًؼرهتگیـیاي٪البی
ْ
1ىاءالل

 . پشّیض اص ظلن ٍ التضام ثِ اًصبف2.13
ـياکیامت.ٙلن٥٪ٔایىيینتکهآػمٙلنيکًین.ایىهنیکیافآوامامی تىیتـیىکاؿهامت.ٙلنچیقبؼیوچیقعٖ

ـکاتيابزاا،یيابزاٝلیهی٬کنیکههنتض٪ويینت،ی٬يىىاتهعیاباوبهیکیکيیؼهبقيؼ.گاهیی٬کلمه یيابزاا،یا٬ص

ىىػ.ایىٕهاؿ ػلؿاوٕهاؿ ٝملؿاعیلیباینتیهالصٚهکـػ...فیاػتـيگىئیؼافآيچهکههنات،افآيچاهٙلنهضنىبهی

رىؿيینتکههاچىوهزاهاؼین،چاىوهبااؿفین،چاىوهاآووٙائ٤هامت.ایىلباىین.ایىکهبایؼوىایؼ.ه٤ًَباىین؛ٝاػ

ـکنیکهافهای٬ ـایىه اههـچایکاهکمتـامت،ص٨ػاؿینکاهػؿبااؿه-بهعیالهاوباتيغیٌها-ؽؿهاي٪البیهنتین،بًاب

2رىؿیيینت.تىايینبگىئین؛يه،ایىهی

 . ّوىبسى، گزضت ٍ ووه2.11
هاؿاػؿراهٞهؿىؼبؼهین.ایى،هماوایماووهىیتهاعل٪یا امالهیامت؛ایىهمکاؿی،گؾىت،کم٬،ٍبـ،صلن؛ایى

3امتکهاٍلاولامت.امالهیواي٪البی

 علجبًِ اػشاض اص صًذگى سفبُ. 2.11
ـآی٬ٝؼه ـا٣کـػ،يبایؼا٥ بیًًؼهاىوکـػ؛ایًهاو٩تیيگاههیکًًؼهیایهٞت٪ؼيؼکهبایؼػؿفيؼگیه٪تَؼبىػ،يبایؼام

ـا٣هیکًین،هیگىیًؼعب،هاافایًهاکهباّلتـيینتین؛ایًهاکهؿؤمایهاهنتًؼ.ایىکاؿهاعٖاـػاؿػ.ؿوهاي٪االبو ىماام

ـاُاففيؼگیؿ٥اه ـایهـػمهـچههیتىايیاؼ،اي٪البیىوبهتبٜآهىفهامالم،اٝ ـایعىػبىػ.ب ؿ٥ااهایزااػکًیاؼ؛هـچاهٕلبايهب

هیتىايیؼ،ػؿآهؼهلیؿافیاػکًیؼ؛هـچههیتىايیؼ،ػؿکيىؿحـو تىلیؼکًیؼ؛اهاعىػتاويه.هنئىلیىّلا٩لتاو٩تایهنائىلًؼ،

4ٕلبیؿويکًًؼ.بهفيؼگیؿ٥اه

 ه. آثار و پیامذهای روحیه انقالبی

 های انقالب اسالهی  تحقق آرهاى. 1

کًاؼ،یؼاآؿهايهاػؿراهٞهتضْ٪٨پیىایناگـبغىاهیکًؼ؛يمیؼاهْؼ تضْ٪٨پػؿکىتاه[اي٪الب]یآؿهايهایىامتکهابؼیهی

ـکتبلًؼهْؼ ّلفمػاؿػ.یک ین،بماايیاي٪الباین،باىایاي٪البایگىیینهؼامهیًکهٖایًیؼفيؼهبىػواي٪الب.ببیًٞیچه؟یًٞیص

ـاؿباآگاهیىآؿهايهاهمکىعىاهؼىؼ؛اگـچًايچهایىکـػ،تضْ٪٨ایؼاـاؿپاي٪البامتمًايچهامت.اگـچیىایوهًٞا ویامتم

ّتیاؿیهىى
ْ
کاهاي٪االبیؼینؿمایزاهيتیىعىاهؼىؼ؛اْهااگـومٔؿاهبهایآؿهايها٩ٖٞیىباىؼ،تضْ٪٨ایًهايٚـوهايًؼاوػ٩

٨پیًها،اصکىهت]باىؼکیال وتيماّلؿییىاوػیگـػینت،ّلفميیگـػ کاهیگاىینهاىباااماتؼّللػاؿمه...[یکًاؼيمیاؼاتضْ٪ا

                                                           
.15/09/1375بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافاْٝایتيکلهایػاييزىیی،.1
.02/04/1389ها،بیايا ػؿػیؼاؿاْٝایبنیزیهیئتٝلمیػاييگاه.2
.29/03/1385بیايا ػؿػیؼاؿهنئىّلووکاؿگقاؿاويٚامرمهىؿیامالهی،.3
ـاو،بیا.4 .16/05/1390يا ػؿػیؼاؿهنئىّلويٚامرمهىؿیامالهیای



ایؼبایهايؼواي٪البیؼبایبىػواي٪البیؼبایاي٪الب
ً
ـکتکـػ،کهٕبٞا ـکتکـػوالقاهاتیػاؿػ؛اي٪البیالقاهاتیىص 1ػاؿػ.یص

 یطشفتپ . تحمك1.1
هام،بافهنهاباؿگ٦تهوفیاػَػههىایىصـ٣ؿاىایؼباکن ـاؿهیکًن:هاهـرابهاي٪االبتکیاهکاـػین،باهؿوصْیا یاي٪البایتک

اهفػین،تأویلاهفػین،افآوگىىهتکیهکـػین،پیوؿ٥تین؛هـراافاؿفىهاکىتاهآهؼین،اي٪البؿايؼیؼهگـ٥تین،افایىگىىه

ـایعىىایًؼًٝاٍـامتکباؿکهػىمًاواٍلیامالموػىامً اواٍالیایاىيٚاهًاؼ،هاؼامصاـ٣ؿارىیاؼین،وتىریهکـػین،ب

هصـ٣ؿاعىؿػین،ٝ٪بهايؼین؛٩ْْیهایى ـاواماالهی،اصیااءؿوصْیا هیاي٪البایراىؿیامات.ؿاهپیياـ٥تایا یواصیااءؿوصْیا

2هزاهؼ امت.

ایکهبنیاؿهنهایهنتهیًهایهاػؿفهکـػین،ایًهاؿاػاؿین.ببیًیؼٖکاؿیکهىهؼایهنتههاػؿهـراییکهکاؿاي٪البی

ـايی ىلػؿفهیًاه3ه٪ْؼمپیياهًگوبىػ،کاؿیکهىهیؼکاٙمیصْناكامتپیياهًگوبىػيؼ،کاؿیکهىهیؼٕه
ْ
هااییمال

[کاؿیکهىهیؼآویًیپیياهًگوباىػوػؿایاىهای٥ـهًگی]هنبًیاػیپیياهًگوبىػ،کاؿهایبنیاؿبقؿگیامت.ػؿفهیًه

ایًهاؿابایؼتـویذکـػ،ایًهاؿابایاؼت٪اؼیـکاـػوياام-ػؿایىکيىؿيؼکهایًهاپیيـواوکاؿاي٪البی-[هـصىمملضيىؿناواعـ]ه

ـاهیػاىت.کاؿاي٪البی ـاؿهیکًنکهيیـوهایاي٪البیایًهاؿابایؼگ هیؿابایاؼؿاويیـوهایصقبایىامت.ایًکههىباؿهاتک
ْ
الل

ـاهیبؼاؿی 4ىؼ،پیيـ٥تعىاهؼکـػ.یاي٪البیعإـایىامت؛کاؿو٩تیباؿوصْیهنوبایؼيگهبؼاؿین،بهگ

افٝىاهالیکاییػولاتاي٪البای،يٚااماي٪البای،صکىهتاي٪البیًٞیآؿفوهاامتیىبهممتایيـ٥ّتصکىهترقوٝىاهلپ

ػؿؿاههيکلیؼااعتاللپایىامت.اگـچًايچه
ً
ا ًْ ـکاتصکىهاتکياىؿویاؼکًیکااؿیؼعىاهؼکـػ.بایزاػابکًؼ،هٖمئ کاهص

ـکاتاي٪البایىوهنائىل-کيىؿیٝمىهیـْیتهؼیهزمىٝهیًٞییگىینػولتکهه-ػولتکيىؿ یاىایًکاهباىاؼتااایکياىؿ،ص

5کًؼ.یيـ٥تآؿهايهاپ

 . پیؾشفت های چهل عاله 1.1.1
ـابـچينهاامت:کتالهچهلهضَىل تماله،اکًىوب

ْ
ػؿٝلان،یياـ٥تهپْیى،هنت٪ل،آفاػ،ه٪تؼؿ،بااْٝق ،هتاؼیيىؿوهل

ـاوییهاايباىتهافتزـبه ؿکاىؿػػاؿی،ػؿهناائلرهاايیه٩٨ًٖىیػؿهًٖ٪هوػاؿایامامیـتأحیػاؿایؼواؿ،بها،هٖمئىواهگ

ًْیهابهؿتبهیؼوػؿؿمؿػػاؿؿکىی،ٝلمیيـ٥تهایػؿىتابپ ىلیاهناتهیالههاناف٩بهااییاوؿباّلػؿػايياهاو٥
ْ
یهاومال

ـآهؼػؿگنتـهعؼها ارتماٝیاػیبً ـآهؼػؿايگی،ويايىوهىا٥ْاواهخالآو،م ـآهؼػؿیااوهیرهاػهاییقهم رىايااو،ما

یورهاػیباي٪الهاییـیگرهتییزههضَىلاي٪البويتهمگیکهیگـػیقا٥تغاؿآههاییژگیویرىاوکاؿآهؼ،وبنْیترمٞ

کاه-یباىػماالهيمچهلیظافتااؿییهاػؿبـهاهیاي٪البایااواي٪االبو٦١لاتافرـیبهىٞاؿهاتىْرهییکهاگـبیؼامت.وبؼاي

باقؿ یباهآؿهايهاایؼوؿمایـوکياىؿػؿهنایيتـبیبنیىاي٪البافایػمتاوؿػهاىکیب-باؿهنبىػهتأْم٦ايهبىػوعناؿ 

6.یؼاىتورىػيمیافهيکال کًىيیاؿینرلىتـبىػوبیبن

                                                           
 .07/03/1397.بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافػاييزىیاو،1
.05/04/1395هایىهؼایه٦تنتیـ،هؼا٥ٜصـمو٥إمیىو،بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافعايىاػه.2
یؿویاؤ.ػکتـمٞیؼکاٙمیآىتیايیٕؿئیلپژوهيکؼه.3
ىیػؿهيهؼه٪ؼك،.4 ـاووهزاوؿاوصـمّؿ .01/01/1395بیايا ػؿرمٜفائ
 .07/03/1397.بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافػاييزىیاو،5
ـاو،«گامػوماي٪الب».بیايیه6  .22/11/1397عٖاببههلتای



 . پیؾشفت همه جايبه1.1.1
ـاها ـایب تماوچههیکيىؿهاووب

ْ
ـایغىاهینهاهیغىاهین؟هل توکيىؿباهکزاابـماؼ؟هاابا

ْ
تایهل

ْا
ـاوهل تاهًیا ْیا

ْا
یهل

یغىاهین،ه
ْ
امات٪اللافیغىاهین،رايبهههمهیيـ٥تپیغىاهین؛هیؿ٥اهٝمىهیغىاهین،هیمالهتٝمىهیغىاهین،هیْٝق هل

هخال-یارتمااٝهاییبافآمایاا٥تىؿهااىاؼوويزاا یغىاهین،امتٞؼاػهاهکى٥اییىیغىاهین،هیگـرهايملٖهی٩ؼؿتها

ـایًهاایغىاهین؛ه-یًهاو٥ناػواهخالایاػاٝت ـایهنائلهااْػییًهامتکههاػؿفهیقهاییچیًهاایغىاهین؛کيىؿهیؿاب یبا

تبهآمایو٩ت.آویغىاهینوهیکًینىؿهاوػيبالهکي
ْ
ـایىکهامیؼعىاهؼؿیوهل بيىػ.عبیىاوػؿػاعلکيىؿتأهیهىاػب

ؿابهػمتآوؿػیًهاایيىػچگىيهه
ْ
ْیتاهًی،؟ْٝق هل

ْ
ی،هل

ْ
هىٝاـُآیؼ؟یرىؿبهػمتهرايبهچههمهیيـ٥تپی،ا٩تؼاؿهل

آیؼ...یبهػمتيمیًهاػاىتهباىؼ،ایا٩تَاػ٩ىیککيىؿیًکهبؼووایکًنه
ْا
آیاؼ؛یهانباهػماتيمیوالبْتهبؼوواْتضااػهل

تبايٚامهنایٝمىهیىيؼبؼووپ
ْ
باؼووهنائىّلوآیؼ؛یهنبهػمتيمیبؼوو٥ـهًگاي٪البآیؼ؛یهابهػمتيمعىامتهیىهل

ـکاؿهنا الوُپ ْٞ .ینکًایىتاأهیتاىايینوهینکًایىتاأهیؼوباینؿاّلفمػاؿیًهاایؼىؼ.همهيغىاهیىهاتأهعىامتهیىىزاٛو٥

1امت.ػا٩تَایهاهنئلهیکًىيیافهيکال ٝمؼهیکی]پل[

 . پیؾشفت دمیمی1.1.2
ـاػهاافپیيـ٥ت،پیيـ٥تٍىؿیيینت،پیيـ٥تص٪ی٪یامت.پیيـ٥تٍىؿیایىامتکهی٬ؿوي٨ٙااهـیباها٩تَااػ ه

ایياؼاؿػ،ایاىهمکاىاماتوبـ٩یبؼهین؛ایاىهیياىػپیياـ٥تٍاىؿی،ایاى٥ایاؼه،ی٬ه٪ؼاؿیرًلواؿػکًینوفؿ٧بؼهین

الٞزالههـػمؿای٬ه٪ؼاؿیعيًىػکًؼاْهاػؿيهایتبهّـؿکيىؿتمامعىاهؼىؼ.پیيـ٥تبایؼص٪ی٪یباىؼ،ٝمی٨باىؼٝلی

علیباىؼ؛ایىهیيىػپیيـ٥ت؛پیيـ٥توا٩ٞیایىامت.ػیـوفىًیؼمکهایى٥ـهايؼههایهضکنػاهاوامتىايهوهْتکیبهپایه

ـا٣کياىؿهااؿاهان2هضتـممپاه کهػؿتلىیقیىوؿارٜبهایىهىىکهاوهايًؼایًهاٍضبتهیکـػه،گ٦تهامتکهاگاـتماامإا

تایاىهىىاکهاػچااؿهياکليمیياىین؛ایاىیًٞایچیقیعاؿدييىػ،هاػؿماعچیقیواؿػييىػوهیچصَاؿبکيًؼکههیچ

٤يياىػ]بلکاه
ْ
ـکتبکًیؼکهاگـچًايچهتضـینهنبکًًؼو٥ياؿهنواؿػبیاوؿيؼ،پیيـ٥تىماهتى٩ [پیيـ٥ت.رىؿیباینتیص

هااوؿاالبایآوػىمىاصناكکًؼکهيیافػاؿػبیایؼرلى.اگـبغىاهینایىپیيـ٥تص٪ی٪یايزاامبگیاـػ،بایاؼعَىٍاْیا اي٪

ـکترهاػی یص٦٘کًین،ص
ْ
ـيا٥٫ـهًگیهاوؿاص٦٘کًین،هْنييىین،وػؿهاّمههاوؿاص٦٘کًین،ْٝق وهىْیتهل یعٖ

3وا٩تَاػیرهايیهْنييىین؛اگـایًهاؿاؿٝایتبکًین،ایىػؿمتعىاهؼىؼ.

 . پیؾشفت لغؼی1.1.3

یهااهناتین؛هنائىّلو٥ـػاهاایبٞاؼامات؛هغإابایاىماغى،هماههغإبایىمغى،ينلاهـوفوينل٥ـػاوينل

اّلوارتمااٝی،هماههغإابایاىماغًًؼ؛رىايااو،ػايياگاهیاو،صىفویااو، ْٞا اّلو٥ـهًگای،٥ ْٞ اّلومیامی،٥ ْٞ هغإبًؼ؛٥

ـکاتکاـػواي٪الباییوؿاو،ؿومتاییاو،ىهـیاو،همههغإبایىمغًًؼ؛همهبایؼبؼايًاؼهیتاىاوایاىؿاهؿابااىایىهپیيه ص

4.و٩ت،پیيـ٥ت٩ٖٞیامتآو

                                                           
ىی،1 ـاووهزاوؿاوصـمهٖهـّؿ  .01/01/1396.بیايا ػؿارتماٛفائ
یيیـویهىا٥ْایمپاهٔ.فاػه٥ٕـهايؼهلیصاریمـػاؿاهیـٝ.2
ـگاوؿهبـی،.3 .20/12/1394بیايا ػؿػیؼاؿؿئیلواْٝایهزللعب
ـامنبینتوه٦تمیىمالگـػاؿتضالصْـ اهامعمیًی٩ٕؼك.4 .14/03/1395اليـی٤ٔ،مـهبیايا ػؿه



 ی اعاله ی یؾشفتهکاهل يظام پ یالگى. پیؾشفت دس دعتیابی به 1.1.4
کاهباهیـهنیىایامت.ػيبالهیامالهیبلًؼيٚامرمهىؿیآؿهايهایبهمىیقا٥تغاؿآهیـافهنیا٥٪٩ٖٔٞهىؼهیٕؿاه

ـاوىاىػ.هاؼیومـٝتٝملوابتکاؿىامارىايااوٕایاؿیباهْمتوهيیؼبانت،یهايگؾىتهّیبهػىىاؿیاػ،گماوف راىاو،ی

اّلورىاو،٥یيمًؼاوکاؿگقاؿاورىاو،ايؼ ػؿیاقويالمللاییىوبیو٥ـهًگایوا٩تَااػیامایمیاؼايهایهیراىاو،ػؿهماهْٞ

ـتهااػهًؼ،افتزـبهْیتباؿهنئىلـیعىػؿابهفیهاىايهیؼوٝؼالت،باْیتواعال٧وهًٞىیىػیهاٝـٍه گؾىاتهبهاـهیهاوٝب

ـيؼ،گ ـاوبًؼيؼواؿؿابهکایوٝملرهاػیاي٪البییهوؿوصیيگاهاي٪البی 1بنافيؼ.یامالهییيـ٥تهکاهليٚامپیؿاالگىیقٝقی

 .پیؾشفت دس هغائل عیاعی و ديپلماعی  1.1.5
ـافهاان،ػؿػيیاپیويمیؿاافػمتػاػیاي٪البییاگـؿوصیه ؿوینوػؿصْؼکيىؿهایػیگـیکهافلضاٗٝلمیوهالیهمٖ

یپاییىعىاهینکًین.صاّلاگـبغىاهینچًیىکيىؿهاییؿاپیؼاکًین،بهيٚـمبهکيىؿهایکمیافآوٕب٪ههنتًؼ،م٪ىٓهی

ـآوؿػهييؼه ؿاباىاؼ،ص٪اؼهانعىاهًاؼػاىات.آوچیاقیکاهایاىيٚاامؿمیؼ.بهٝالوه،هٖاهٞیهنػاؿيؼکهاگـآوهٖاهٜب

ـايگیقامتوبهٕىؿياعىامتهبغيؼو٩ؼؿ هیٝٚمتهی ـامب ـایآواصت ىىػؿاههااؿویيٚاامیػىمًاو،هىربهیػهؼوب

یػؿیکاؿهاایػیپهایاي٪البیامت.ایاىؿابایاؼػؿهماهبافىىػ،کىىووصْىؿاي٪البیوتمْن٬بهايؼیيه لمامایماو،صْتا

صـ٣فػيهاوهَاصبهکـػيها،ص٦٘کًین.یکیافعَىٍیا ایىؿوصیه،پـهیقافصالتػ٥اٝیػؿهنائلمیامایامات.هایچ

2ای،هىّٜعىبیيینت؛هىّٜبنیاؿبؼیامت.هىّٜػ٥اٝی
 

  . پیؾشفت ػلمی و يظاهی1.1.6
ًؼ.يمیغىاهؼایىالگىرلىیچينهلتهایهنالماوگـ٥تاهبياىػ،یتىاوؿویهمیىي٪ٖهػاؿػکاؿهیکالبتهػىمىباهمه

ـاوبهکزاؿمیؼ.اهاچهبغىاهًؼ،چهيغىاهًؼ؛بپنًؼيؼ،یايپنًؼيؼ،ایىات٦اا٧ا٥تااػهامات.همایىکاؿهاای بگىیًؼببیًیؼای

يیـوهایهنلشػاؿيؼهیکًًؼوآيچٝلمیو٥ًیوتض٪ی٪اتی ـّ هکهػؿعاؿدافيیـوهاایهنالش،ػؿایکهىماهاومافهايهایػیگ

ـاکقگىياگىوتض٪ی٪اتی،اهـوفػاؿػػؿکيىؿايزامهیگیـػ،ایًهاچیقهاائیاماتکاهآیًاؼهػاييگاه هااؿاباهٕاىؿػ٩یا٨ها،ػؿه

ىالبتهباههایآیًؼهؿا،یکییکیػاؿػهیچیًؼ.ایًهامتکههٞیىهیکًؼآیًؼههالکینت.ایتَىیـوتـمینهیکًؼ؛یًٞیههـه

ـکتامالموؿوصیه ـایى،پامؼاؿیافاي٪البؿابهایىهًٞابگیـین.بهایاىیاي٪البیب امت،ایىؿوصیهؿاباینتیت٪ىیتکـػ.بًاب

3هًٞایهتضىل،هتٖىؿ،پیيـويؼه.

 . دعتیابی به پیؾشفت و پیشوصی دس دفاع همذط1.1.7
یرًگبىػواکخـ٥تىصاتیکًًؼهػؿٕىلرًگ،مپاهًَٝـهإحـوتٞییىیاٍلیػؿبابمپاهایىامتکهبالى٬آويکته

هتٞل٨بهمپاهبىػ،یامپاهػؿآو
ً
ـا ـاهامت؛یاهًضَ هاي٪واٍلیوههنؿاای٦اکههاافاولتاآعـرًگػاىتین،باياممپاههم

ـایچهبىػهامت؟ایىمإالیامتکهالبتهپامغوهن ـایهمهکـػهامت.ایى،ب یىماواّشامات.هـچًاؼهمکاىاماتب

ـاؿپیـوفیػؿٍضًه ـایبنیاؿیافآیًؼگاوهاایىپامظواّشيباىؼ،لیکىهمیىپامظ،ؿافامتم یبقؿگیامتکههاایهباؿفهب

ٝلتایىپیـوفیهاوایىپیيـ٥تهاچهباىػ؟پاماظػؿیا٬رملاهامات:٥اؼاکاؿیي
ً
اىایافتاؼیىهمچًاوػؿگیـههنتین.وا٩ٞا

ػیىکههماواي٪البییمافػ؛اهاتؼیىباؿوصیهگیـیوايقواوٝؼمتضـ٫هنهی،باگىىهاي٪البییاي٪البی.تؼیىهًهایؿوصیه

                                                           
ـاو،«گامػوماي٪الب».بیايیه1  .22/11/1397عٖاببههلتای
ـاو،2 .17/05/1375.بیايا ػؿػیؼاؿهنئىّلووفاؿ اهىؿعاؿرهويمایًؼگاومیامیرمهىؿیامالهیای
.13/04/1390بیايا ػؿػیؼاؿ٥ـهايؼهاومپاهپامؼاؿاو،.3



ـاهػاؿػکه٥ؼاکاؿیوایخاؿوابتکاؿوکىچا٬ىامـػوهىاياٜو ـآيیامتؿوصیهوصالتیؿاباعىػههم عالٌويابوٍضیشو٩

1ایبهعىػواٝتماػهٖل٨وتىکلبهعؼایهتٞالػؿآوهنت.اتک

 . پیؾشفتهای ػلمی، فًی و تذمیماتی1.1.8
ـاب هااباىػه،هاایياباابػؿػماتگاهکاؿیىؼه،رًاگوهىاياٜبیـويایباىػه،ي٦اىؽآػمباایًکهػؿٕىلمالهایهتماػیع

ـا اي٪البّیصالهـراهاباهابىػه؛ػؿٝیىصالّیبْٞیهمتیوبیبی پیوؿ٥تهاٍیلرلىؿ٥تههماواٍىلوت٦ک
ً
این؛این،وا٩ٞا

ایهایگىياگىيیامتکهػؿکاؿهابهورىػآهؼه.هـراکااّؿبـرناتههایًٍٞتیوٝلمیوگيایوهایوهمیىپیيـ٥تيمىيه

ایاىؿابًاؼهػؿراهاایهغتلا٤باهتزـباهایػاؿػ؛کًًاؼهىؼ،ايناوو٩تیؿ٥ت،ػیؼی٬ًَٝـهإهىػؿآيزاهنائىلیّتتٞیایى

ٕلبایوهاکههًزاـباهي٦اٜایؿیيههاوبیایمايیعإـایىامتکهػؿآوافایىبیام.هـراکاؿهالًگامت،بههياهؼهکـػه

ـایىػؿهیؼاوٝملهنهاایى٥کـؿاآفههاهیبافیواهخالایى٥ناػوتبٞیِوؿ٥ی٨ 2این.ىػهىىػ،ورىػػاؿػ.بًاب

يیـوهایهنلشػاؿيؼهیکًًاؼوآيچاهکاهػؿعااؿدافهمیىکاؿهایٝلمیو٥ًیوتض٪ی٪اتی ـّ ایکهىماهاومافهايهایػیگ

ـاکقگىياگىوتض٪ی٪اتی،اهـوفػاؿػػؿکيىؿايزامهیگیـػ،ایًهاچیقهائیامتکهآیًؼهيیـوهایهنلش،ػؿػاييگاه هاؿاها،ػؿه

کًاؼآیًاؼههاالهایآیًؼهؿا،یکاییکایػاؿػهیچیًاؼ.ایًهاماتکاههٞایىهیَىیـوتـمینهیکًؼ؛یًٞیههـهبهٕىؿػ٩ی٨ت

ـکتامالموؿوصیه 3امت،ایىؿوصیهؿاباینتیت٪ىیتکـػ.اي٪البییکینت.ایىالبتهبهب

 . هذيش کاسآهذ و ايمالبی ػاهل پیؾشفت1.1.13
یکاؿ؛کهػؿهـبغيیو٩تییا٬ایىهمهاهکايا ،باایىهمهامتٞؼاػ،باایىهمهفهیًهبیوافه٦تاػهیلیىورمٞیت،با

ـایهـػمپیؼاهیبیًؼچ٪ؼؿکاؿػؿآيزابهورىػهیهؼیـعىبورىػػاؿػ،ايناوهی ىىػ.ػؿهـبغيیکهآیؼوچ٪ؼؿگيایوب

ـکا آوؿاهياهؼههیمـکاؿامت،ايناوی٬هؼیـػلنىف،کاؿآهؼ،هإهىواي٪البی ـتامـکيىؿهاایىآحاؿوب ٕىؿامات.کًؼ.م

ـکتیهنتین؛عؼاويؼاهکايا عىبیػاػه؛باایىاهکايا ،افاولاي٪البتااهـوفکاؿهایبنایاؿ هاهلتبقؿگیهنتین؛کيىؿباب

4مت.بـابقؿگیهنىؼهامت؛ولیهاهًىفػؿىـوٛکاؿهنتین؛چىوکاؿهایبقؿ ،فهاو

 . ایدبد تَاى سضذ1.1
ؿوصیاه

ً
و٩تیبهایًهايگاههیکًن،هیبیًنص٪ی٪تا

ً
چًااوتاىاو،آویاي٪البایبچههنلمايهایهابنیاؿباامتٞؼاػيؼ.هىوا٩ٞا

ـتـىؼهؿىؼبهایىبچه صماتمافاوکياىؿ،هیًيایًًؼ،فايؼ.هىهیبیًن٥یلنهاػاػهکهافعیلیافهًـهًؼهای٩ؼیمیهاباهً

هیچرهتگیـیيؼاؿػ.هٞلىميینتهًٞیبییبیهیکيًؼ،٥یلنهینافيؼ؛بای٥٬یلمًاهه
ً
هضتىایبؼوورهتگیـیٍضیش؛اٍال

ـاوهاا،آػههاای٩اىیوعاىبیکاهػؿبایىهًـپیياهایى٥یلنچههیغىاهؼبگىیؼٖ؟هیچچیقهػؿمتيینت؛باایى هااوباافیگ

ـگقچیقػؿمتوصناب ایهیياىيؼ،باههمااواياؼافهکاهیاؿائهيمیؼهًؼ.اهابچههنلمايهایهاو٩تایواؿػه٪ىلاههنتًؼ،اهاه

ـایياوراییبافهنت،هیبیًینآحاؿعاىباؿائاههیؼهًاؼ؛هٞلاىمهیياىػاماتٞؼاػػؿایًهاا تيىی٨هیيىيؼ،بههماوايؼافهکهب

ـاکقؿممی٥ـهًگی،بهایىچیقهايپـػاعتاهعیلیعىبامت.هتأم٦ايه٥ـهًگؿممیها،بهایىچیقهايپـػاعته اياؼوامت؛ه

                                                           
ًؼگیو٥ـهايؼهاویگايهایيیـویفهیًیمپاهپامؼاؿاویيیـویفهیًی،هنئىّلوػ٥اتـيماییولی٥٪یه،٥ـهايؼهیکل،يمایًؼهبیايا ػؿػیؼاؿبا٥ـهايؼه.1

.21/02/1370اي٪البامالهی،
.05/03/1384بیايا ػؿػیؼاؿػاييزىیاوبنیزی،.2
.13/04/1390بیايا ػؿػیؼاؿ٥ـهايؼهاومپاهپامؼاؿاو،.3
.10/11/1383.بیايا ػؿػیؼاؿهـػمپاکؼىت،ػؿمالـوفٝیؼمٞیؼ١ؼیـ،4



1ايؼ.ىمابایؼایىعألؿاپـکًیؼ.ایًهاهٚلىموا٩ٜىؼه

 یًَآٍس. اثتىبس ٍ 1.2

ـأ ورناؿّ وؿوػػؿهیؼاوابتکاؿ،يکته يىآوؿیور ّٛ هاهـوفيىآوؿیػؿکيىؿ،همهراهنت؛اهاىـو
ْ
ایامتکاهبضمؼالل

ـکتىؼ.ؿافایاىهماهچینات؟ؿافهماهػؿاْول،ػؿ یایاىهى٥٪یتهااػؿاهخالرهاػويهاػهایاي٪البیپؼیؼآهؼوبـهضىؿآوص

بغيهایهغتل٤،تمْن٬بهایماواي٪البیامت؛ایماوبهص٪ی٪تواّلوػؿعيايیکهتىايناتایاىکياىؿؿايزاا ػهاؼ.افچاه


ْ
ـاوٖتچیقیيزا ػهؼ؟افػوؿاوراهلیّتتاؿی٬ّؽل ـایهلتای 2باؿب

   . وست هَفمیت1.3

ـأ ورناؿّ وؿوػػؿهیؼاوابتکاؿ،يکته يىآوؿیور ّٛ هاهـوفيىآوؿیػؿکيىؿ،همهراهنت؛اهاىـو
ْ
ایامتکهبضمؼالل

ـکتىؼ.ؿافایاىهػؿاْول،ػؿاهخالرهاػ]رهاػمافيؼگی[ويهاػهایاي٪البی یماهچینات؟ؿافهماهپؼیؼآهؼوبـهضىؿآوص

امت؛ایماوبهص٪ی٪تواّلوػؿعيايیکهتىاينتایىکيىؿؿايزا ایىهى٥٪یتهاػؿبغيهایهغتل٤،تمْن٬بهایماواي٪البی

ت
ْ
ـاوٖػهؼ.افچهچیقیيزا ػهؼ؟افػوؿاوراهلیّتتاؿی٬ّؽل ـایهلتای 3باؿب

 وطَس  . ػالج هطىالت1.4
ینکههَلضتماوػؿتنلینهاباوؿکًیغىاهًؼهیغىاهًؼ؛ؿاهیىای٦ین؛کهّٞینباوؿکًیتىايین،کهيمینهاباوؿکًهیغىاهًؼ

ـاؿبـایغىاهًؼؿاهیىىؼوامت؛ا [هَالضتیگىیًاؼآيهاامات.]هیکيىؿآهادصملهیىهنئىلییيهايؼیًٞیامت؛یىواٍ

ؿاصاّلاعیىامت؛ایاي٪البػمتبـػاىتىافىٞاؿؿ،ها،ؿاهيزا هاافهيکال کيى
ً
ـا ویو١ـباییاؿوپاایىچًؼتىافهنئىلی

ـاؿکـػهیًهاهايًؼا ـاوايؼکهاچًؼباؿتک ههخالب٪یکياىؿهٞماىلیاکباـػاؿػویػماتافىاٞاؿاي٪الباینتیبای یااهاـػمػيیّْیا

یىباـهمایٝاالدهناائلکياىؿپا٥يااؿهاٍالًکیػؿصال…؛ػاؿيؼالبیامتکهافىٞاؿاي٪یتـمیىبهعإـهمیى]باىؼ[.ا

4.امتیوؿاهاي٪البیاي٪البیوىٞاؿهایهنائلاي٪الب

 ّب  . گطَدى ثي ثست1.5
کيىؿؿابهیىتىاينتاینيغىاهیوکاؿاي٪البیهضتـمهنبؼايًؼکههارقباکاؿرهاػیؿاهنهمهبؼايًؼ،عىػياهقػهاایى

اگاـباىػ،یاىاا٥تاؼ؛یاگاـباىػ،کاؿهااؿاههیاى؛ارهاػگـّلفماماتیکبغيها،کمـبنتهبىػّوهخلی.ػؿهمهینماهاوبـماي

ـاواو،ُپـصزنوباکیًٞی]یيىػ؛ه٥تهىکایيىػ،هابافهبنتبى 5.یوهزاهؼايهواي٪البی٦ْیت[کاؿ٥

 . دستیبثی ثِ ػضت1.6
ـکتاي٪البییامالمويٚامامالهیومیلههاْٝق عىػؿاکهبه ػمتآهاؼهامات،افبهوآؿهايهایاي٪البیويگاهاي٪البیوص

ـاؿػمتيغىاهینػاػ.اهـوفػىمًاوهي٢ىلچالوهنتًؼوهـؿوفیی٬ ـاو٩ا رىؿچاليایؿاػؿه٪ابالرمهاىؿیاماالهیایا

کیبىػین،راووبیهیؼهًؼ؛هاابائیيؼاؿین،هابیمیيؼاؿین.اگـهارننبی ـْ کین،هاتض ـْ ٝلیههاچاليیورىػيؼاىت؛هاهتض

ـایىبایؼايتٚاؿػاىتهباىینکهػؿه٪ابلهاچالوبهاین،هاؿوبهفيؼه الین،بًاب ْٞ ورىػبیایاؼوباا٩اؼؿ ،بااتىْکالباهؿىؼین،ها٥

                                                           
.05/05/1371،«کايىوپـوؿه٥کـیکىػکاوويىرىاياو»یايا ػؿػیؼاؿاْٝایب.1
ـاورهاػمافيؼگی،.2 .15/07/1377بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافرهاػگ
ـاورهاػمافيؼگی،.3 .15/07/1377بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافرهاػگ
ـگاو.بیايا ػؿػیؼاؿاْٝایهزلل4  .04/07/1398ؿهبـی،عب
ـاو،5  .10/02/01396.بیايا ػؿػیؼاؿکاؿگ



1ٝبىؿعىاهینکـػ.یبهي٦لواٝتماػبهي٦لافایىچاليهایالهیوباتکیهعؼایهتٞال،بااٝتماػبهوٝؼه

 . تمَیت اخالق هذاسی1.7
یىتاـيکتهتىْرهکًًؼکهاهاـوفههنیىػاؿيؼبهایًهاوهايًؼایػؿکاؿاؿىاػوهنائل٥ـهًگیکهػمتیايیبکًن،آ٩ام٦اؿه

هؿوصیىهمایؼباین،ػاؿاعال٩ػؿرىايهاوػؿينلرىاوامت.هااگـٕـ٣ْیهؿوصیىایتهات٪ىیی٦هوٙ یًهااؿاػؿایاي٪البایْیا

ـکتؿوصا.اعال٧ؿینکًیتت٪ى اعاال٧ّباؼووت٪اىا،یاى،کـػ؛اعال٧ّباؼووػیىػؿرىايهاتأهیيىػهیواي٪البیًیػیْیههنبهب

ـکترهاػیاي٪البیْیهاعال٧ّبؼووؿوص ىػاگـهنهًٞ٪ؼبيایيىػ،ويههًٞ٪ؼهآیؼیهیؼبهرهاػػؿؿاهعؼا،يهپؼیلوهیوص

اي٪البؿاهانیـویيینٝٚیاورـیىواینرىايهابکًیاي٪البیتوتـبیًیػیتتـبَـو٣اهـوفتالىماوؿاهیؼيؼاؿػ.هابایٝم٪

ؿا.یااورـیاىاینبکًایاتوت٪ىینبؼهیبايیبهياوپيتین،بؼهیؼبهياواهین؛بکًیترىايهاعىىبغتايههنت،ت٪ىیىکهػؿب

ػايياگاه،ياهیٔيهػؿهضی٦تؼ؛اْت٦ا٧بیؼيبایىبيىػ؛ایته٪ابلآيهات٪ىیاوبيىػ،رـی٤تْٞیاي٪البیاويباىؼکهرـرىؿیىا

2.یًهاواهخالای٥ـهًگیٔيهػؿهضیًی،ػی٢ا تبلیٔػؿهض

 یاساله یجوهور یاتدوام ح. 1

يباىاؼ،یاي٪الباییاهامات.اگاـؿوصیاي٪الباییهوورىػؿوصیاي٪البهاییقهورىػايگیامالهیرمهىؿیا ػوامصىـٓ

کاؿعىاهؼبىػ،اْهاآوصکىهت،ػیصکىهتیکيغىاهؼبىػ؛بله،یامالهیرمهىؿ ـّ ـکاتیى.اینتيیامالهیرمهىؿیگـم ص

ـایؼيؼکيهکیفصماتیىکهػاػيؼ،اییعىيهایىهـػم،ا ـایاءاصیب ـای،اماالهیٞتىـیاءاصیامالم،ب افیًهااباىػه؛ایاىایبا

ـایىب ـایاي٪البییقهايگیى،عىاهؼؿ٥ت،لگؼهالعىاهؼىؼ.بًاب ّلفمامت.یامالهیص٦٘رمهىؿیب
ً
3صتما

 . ایدبد لذست ٍ التذاس1.1
ـاػ،اینتاػگی،هىْیت،هىْیت تاي٪البیىغَْیتا٥

ْ
تها٩ؼؿ ػاػ،اي٪الب،بههل

ْ
؛ایًهاامتکه٩ؼؿ هینافػ.ایماو،بههل

ييیًیعىاهؼکـػ؛و٩تیهاػؿه٪ابلػىامىافو٩تی٩ؼؿ ػاىتهباىیؼوػىمىببیًؼ٩ؼؿ ىماؿا،ياچاؿٝ٪بها٩ؼؿ ػاػ.

4يياوػاػووٝـّهکـػوهبايیوًٝاٍـ٩ؼؿ عىػهاوارتًابکًین،پـهیقکًین،بتـمین،هالصٚهکًین،ػىمىُپـؿوهیيىػ.

 کؾىس  تمىيت دسويی . دفظ التذاس هلی و1.1.1
یاي٪البیگـیامتػؿهـػم؛بغَاىًػؿرىايهاا.ماٞیػىامًاوایاىهایت٪ىیتػؿويی،ص٦٘ؿوصْیهتـیىؿاهکیافههنی

هامتکهرىاوهاؿاّلابالیباؿبیاوؿيؼ،ينبتبهاي٪الببی ياًؼوافت٦او باؿبیاوؿيؼ،ؿوصْیا
ُ
یصماماهواي٪البیگاـیؿاػؿاوبک

ـيؼ؛رلىیایىبایؼا ـاهیػاىت،بایؼبهؿوصْیهینتاػ...رىاواي٪البیبیىبب یاي٪البیگـیتيىی٨کـػ؛ایىؿوصْیهاماتؿابایؼگ

کهکيىؿؿاص٦٘هیکًؼ،افکيىؿػ٥اٛهیکًؼ؛ایىؿوصْیهامتکهػؿهًگامعٖـبهػاػکيىؿهیـمؼ.

یایًهاامت:ا٩تَاػ٩ىیوه٪اوم،ٝلنپیيـ٥ت
ْ
یاي٪البیگـیػؿهماههوؿوفا٥قوو،وص٦٘ؿوصْیهمهٝاهلامامیا٩تؼاؿهل

5و٩تػىمىهأیىكعىاهؼىؼ.بغَىًػؿرىايها؛ایًهاامتکههیتىايؼکيىؿؿاص٦٘کًؼ؛آو

                                                           
ـامنػايوبیايا ػؿػاييگاها٥نـیوتـبیتپامؼاؿیاهامصنیىٕٝلیه.1 ـگقاؿیه /30/02آهىعتگیػاييزىیاوواهؼایمـػوىیوؿژه،النالمٔپلافب

1394.
 .30/05/1396مؼاو،هاییقػوه.بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافهنئىّلوو٥ٞاّلو٥ـهًگیامتاو2
ـگاوؿهبـی،3  .30/06/1396.بیايا ػؿػیؼاؿؿئیلواْٝایهزللعب
ـامـکيىؿوػاييزىیاوػاييگاه٥ـهًگیاو،.4 .13/02/1395بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافهٞلماوو٥ـهًگیاوم
.18/06/1394بیايا ػؿػیؼاؿا٩ياؿهغتل٤هـػم،.5



 . ايجاد التذاس و يفىر هًغمه ای1.1.1
يباىػ،ایاىي٦اىؽـٝملکـػاي٪البیيبىػ،اگیاي٪البیعإـاي٪البامت؛اگـاي٪البيبىػ،اگـؿوصْیهایىا٩تؼاؿ،ایىي٦ىؽ،به

1ورىػيؼاىت.

 ًفَذ رٍزافسٍى در هٌطقِ

هاهؼا٣اي٪البیوىٞاؿهایاي٪البیفيؼهامت؛ػىمىيتىاينتهاماتىاٞاؿهایاي٪البایؿاکان
ْ
ؿياگبکًاؼ؛راىؿیبضمؼالل

ـاهيینتًؼ،ػؿفباوياچاؿيؼبه عاإـػلهاـػموصْاىؿکااؿٝماىهی،باهعإـا٥امتکهاگـکنايیهنػؿػلباایىىٞاؿهاهم

ـکتفيؼه ـکتاي٪البیص ـاهیکًًؼ.ىٞاؿهابضمؼاللهفيؼهامت؛ص ایاماتوایاىافاماتخًاهایتااؿیظهـػم،باایىىٞاؿهاهم

ـاٟيؼاؿینکهػؿٕىلمیوپًذمال،چهلمال،باایى مًی،آوهمهػىاهمههغال٦ت،باایىامت؛هیچاي٪البیؿاػؿػيیاهام

ـآهنت٪ینعىػهؿاتىاينتهباىؼاػاههبؼهؼ؛ورىػيؼاؿػ.صْتیاي٪البهاایبقؿگایکاهػؿػيیااهیيًامایؼ هنت٪ینوٍ ْٔ -ع

ػاعلػؿصناابيیناتًؼ
ً
و-صاّلبهایىتضْىّل کىچ٬وکىػتاهاوهايًؼآوکهامموؿااي٪البهیگؾاؿيؼکاؿيؼاؿین؛آيهااٍال

ايؼؿاهعىػىاوؿااػاههبؼهًؼ؛هؼ٥هات٢ییـپیؼاکـػه.همیىهنهنتکاهػىامًاوهاْت٦ا٧ا٥تاػه،يتىاينتهاي٪البهایوا٩ٞیک

ـاو-اگـباعبـهایعاؿریآىًاباىیؼ-هاؿاَٝبايیهیکًؼ؛همیىامتکهاهـوف ؿهیيًىیؼ،گ٦تههیياىػکاهتااو٩تایایا ـْ هک

ـاوهيکلا ـاي٪البایػيبالاي٪البامت،کاؿهاباای
ْا
ـکاتاي٪البایمت؛ؿامتهیگىیًؼ.وهىاّا٥ههیکًنتاو٩تیایاىت٦ک وص

ـاتاـافهًٖ٪اه، ـاوػؿهًٖ٪اهو٥ ٔهًٞاىیوؿوصایایا
ْ
ـاو،هیمًاهوتنال ـاو،ي٦ىؽؿوفا٥اقووایا هنت،بهتى٥ی٨الهیپیيـ٥تای

2ىاءاللهبیيتـعىاهؼىؼ.ؿوفاوؿوفبه

 ل دؽمى. دفظ ايغتادگی دس هماب1.1.2
ـاو،ػؿػهمالبٞؼافاي٪البتىاينتینػؿه٪ابلتهارنگىياگىوػىمى باینتین-یهيکال آوباهمه-ٝلتایًکههاهلتای

ـآيایواماالهّی ـکتػیىوایماوواي٪البوامالموآهاىفه٩ وه٪اوهتکًینوّـؿبیيتـیهتىرهآياوبکًین،ایىامتکهبهب

أيیىغَیتٝٚین
ْ
ـآووامالمبىػ،ػؿهیاوهـػمهاؿوصیهالي وپاؿمااییاي٪البییکهبیاوومغىوکالهو،ه٦اػوهْمىو٩

ـا٧واهـیکاوىـ٧و١ـب-ػىمًاوها ٥ـهابىػ.یبیيتـصکناي٪البیووصؼ کلمه افاتضااػعاىػوصملاهو٥يااؿباهيٚاام-ٝ

یاي٪البایباـایىبىػکهىمارىاياوػؿٍضًهبىػیؼ،هلتآهاػهبىػوؿوصیهرمهىؿیامالهی،ٕـ٥یيبنتًؼ.ٝلتهى٥٪یتها

گىيهباىؼ،تهؼیؼهایػىمىٝملیيغىاهؼىؼ.تهؼیؼومىءيیترـیايهای١یـاي٪البیوّؼاي٪البی١لبهػاىت.تاو٩تیایى

3هؼکـػ.ػىمىوعٖـورىػػاؿػ؛اهاتاىماػؿٍضًههنتیؼ،ایىعٖـتض٪٨پیؼايغىا

 . حفظ اهٌیت 1.1
4ص٦٘بيىػ.یؼکيىؿامتوباْیتص٦٘اهًیافًٝاٍـاٍلیکیهـػم،یًیوػیاي٪البیؿوصْیه

هیاي٪البیآوؿوصْیه آوؿوصْیا
ً
یاي٪البایوػیًیهـػم،یکیافآومهًَٝـاٍلیص٦٘اهًْیتکياىؿامات؛یًٞایص٪ی٪تاا

ًؼوتضـیٌهیکًؼيیـوهایهاؿاکهبتىايًؼکاؿهایعىػىاوؿاػؿمتايزامبؼهًؼ؛یکیهـػموػیًیهـػمامتکهتيزیٜهیک

                                                           
.25/06/1394ؼهاومپاهپامؼاؿاواي٪البامالهی،بیايا ػؿػیؼاؿ٥ـهاي.1
ـکت.2 .22/07/1394الله،یاهامعمیًیؿصمهػؿصنیًیه«يغبگاو٥ـػا»کًًؼگاوػؿيهمیىهمایوهلیبیايا ػؿػیؼاؿى
3 ا٩يا. ـاماو، ـاو،هؼؿماووٕالباهلمًتامتاوع ؿهغتل٤هـػماؿػمتاووهنئىّلووکاؿکًاوبیايا ػؿػیؼاؿبارمٞیافبنیزیاووؿوصايیىوته

.05/07/1368گمـ٫کيىؿوگـوهیؿااْٝایصقباللهلبًاو،
 .03/06/1395رمهىؿواْٝایهیأ ػولت،.بیايا ػؿػیؼاؿؿئیل4



1ایىامتکهبایؼص٦٘بيىػ.

  . هصىيّیت بخؾی به کؾىس 1.1.1
ـکااتتااؼْیىهااـػم،اي٪البیگااـی هبااهب

اا ه
ّااهایػىاامًاوايااؼافیهااـػموبَاایـ هااـػم،افػمااتکيااىؿهااابضمؼالل ـْ هاااوتٞ

یامامیبقيًؼوايؼّـبهايؼاْهايتىاينتهايؼ،ی٬کاؿهاییکـػههـػمتاصؼوػفیاػیهَىوهايؼه.بله،ّـبهفػهیمىگًؼعىؿػه

2یامامیبقيًؼ.بهتى٥ی٨الهیيغىاهًؼتىاينتّـبه

 . دل هغئله ی لىهیت ها و فشله های اعالهی1.1.1

ـکتاي٪البوؿوصیهعیلیافهنائلورىػػاؿػکههًىفػؿػيیاصلييؼهامت؛ هاـػمواي٪الباییاهارمهىؿیامالهیبهب

أو،آو٩ْى وىغَیتوهًٞىیتوایماواهامبقؿگىاؿو٩ائؼٝٚین
ْ
ی٩ىهیتهااوهاؿاصلکـػهامت.یکیافآوهنائل،هنألهالي

ـاوصلىؼهامت.٥ـ٩ه ـکتامالمواي٪البواهامػؿای 3هایامالهیامتکهبهب

  . جلىگیشی اص لاچاق1.1.2
یاماتوبااىاىعیىاىعیوی٩اچا٧عیلایهنائله.هنئلهاي٪البیرلىگیـیرْؼیاف٩اچا٧باؿوىهایرهاػیو یههْما

آهنته ّٜ 4کـػ.اي٪البیکاؿیوهايًؼایًهاهنکاؿیپیويمیـوػ؛بایؼی٬کاؿرهاػی٩إ

 . خٌثی وشدى تَعئِ دضوٌبى1.2

 شدو اهذاف جًگ يشم دؽمى. اص بیى ب1.2.1
اهضاال-ػؿمتامتکهاهـوفهیاهىیرًگمغّتػؿػهىػىمىهنهنت همکىهنهنت؛هااگـچاهبٞیاؼهیاؼايیناْها

٦اه-يمیؼايین
ْ
ػؿػمتىؿکاؿاوامترًگيـمامت.هؼ٣رًگيـمایىامتکههإل

ً
هاای٩اؼؿ ؿاافیا٬کياىؿیاْهاآيچه٥ٞال

٦هبگیـػوملبکًؼ؛افي
ْ
ـاوهإل تای

ْ
تّاٞی٤،باهیا٬ٚامرمهىؿیامالهیوهل

ْ
های٩ؼؿ ؿابگیـػواوؿاتبؼیلکًؼبهی٬هل

تتنلین
ْ
تفبىو،بهی٬هل

ْ
تتنلینهل

ْ
اصتیاریبهرًگمغتبهپؾیـ؛هؼ٣ایًهاامت.بٞؼکهی٬هل

ً
ورىػپؾیـىؼ،ػیگـاٍال

ـئاتيمیکًًاؼ.آوؿوفکاهعاؼایػ١ؼ١اهو٩تیّلفمىؼ،بیآیؼ؛اگـهنی٬يمی هیتىايًاؼایاىکااؿؿاايزاامبؼهًاؼ،کاهاهاـوفر

٦ه
ْ
ـاوػچاؿ٤ّٞبيىػ،هإل تای

ْ
ـایياوعیلایآمااوعىاهاؼباىػ.اصیااءيغىامتههل های٩ؼؿ عىػؿاافػمتبؼهؼ،ایىکاؿب

ـاي٪البیورهات
ْ
ـامتافت٦ک هااوػؿگیاـیػؿبیااو،ػؿؿ٥تااؿ،ػؿتَامینگیاـیاي٪البایػؿٝمال،اي٪البػؿؽهًها،ص٦٘وص

تؿاػؿهمایىرااْػه
ْا
ؿا و٩ىايیى؛ایًهاکاؿهااییاماتکاههیتىاياؼرلاىیآووّاْٞیتػهياتًا٫ؿابگیاـػ؛هیتىاياؼهل ـْ یه٪

ـاؿیکهػاؿػپیوببـػ. 5امتضکاموامت٪

 . جلىگیشی اص ايمالب صدايی اص يظام 1.2.1
،ؿویهمایىص٪ی٪تاي٪الب،ػائنػؿؽهىوػلهافيؼهباىؼ؛با٩یباىاؼ.ربهاهیاي٪البوباینتیصاػحه

ً
یػىامىاْت٦ا٩اا

بیًیؼکه٥الومیامتمؼاؿآهـیکاییگ٦تهاماتکاههاايٚاامرمهاىؿیاماالهیؿاي٪ٖهتکیهػاؿػ.ایًکهػؿعبـهایعاؿریهی

ت٢ییـؿ٥تاؿیًٞایهمایى؛یًٞایتاا-ایؼهیگىیًؼػیگـ؛ى٦ًته-هین[ت٢ییـؿ٥تاؿهیغىاهینبؼت٢ییـؿژینيمیغىاهینبؼهین]بلکه

                                                           
.03/06/1395رمهىؿواْٝایهیأ ػولت،بیايا ػؿػیؼاؿؿئیل.1
ـبیايا ػؿػیؼاؿػمت.2 ـگاوؿهبـیوهزللىىؿایامالهی،ايؼؿکاؿاوب .30/10/1394گقاؿیايتغابا هزللعب
ـامنبیٞتا٩ياؿهغتل٤هـػمکـػافامتايهایکـػمتاو،آؽؿبایزاو١ـبیوکـهايياه،.3 .13/04/1368بیايا ػؿه
.25/03/1395بیايا ػؿػیؼاؿباهنئىّلووکاؿگقاؿاويٚام،.4
ـاو،بیايا ػؿػیؼاؿ٥ـه.5 .19/11/1394ايؼهاووکاؿکًاويیـویهىاییوپؼا٥ًؼهىاییاؿتورمهىؿیامالهیای



بىػ،ػؿعؼهتاي٪الببىػ،هیغىاهینایىؿات٢ییـبؼهین.هىبهصاّلؿ٥تاؿيٚامرمهىؿیامالهیؿ٥تاؿاي٪الببىػ،ؿ٥تاؿاي٪البی

یًهاافامنرمهىؿیامالهیعیلیباکیيؼاؿيؼ؛کها1هایعىػهاوهنکهچًؼهاه٩بلافایى،ایًزارمٜبىػيؼگ٦تنػیپلما 

مـیػؿؿأكرمهىؿیامالهیباىؼهن]باکیيؼاؿيؼ[؛اگـچًايچهرمهىؿیامالهیهضتىایعىػؿابهصْتیافایًکهی٬ٝماهه

ًیػاؿيؼٝباؿ امتافآیًؼ.آيچهباآوػىمبىػوؿاافػمتبؼهؼ،ایًهاباآوکًاؿهیافػمتبؼهؼ،امالهیبىػوؿاواي٪البی

ـکاترمهاىؿیاماالهیؿاباهمامترىؿامت.همهیػىمىایىهضتىایرمهىؿیامالهی؛ربهه یتالهآيهاایىامتکهص

ـيؼ؛ػيبالایىامتکهملٖهآ٥ـیىو٩ؼؿ هؼ٥هایالهیوامالهی،هؼ٥هایْٝق  یعىػؿابـایىکياىؿػوبااؿهآ٥ـیىافبیىبب

2تزؼیؼکًؼ.

 . پیشوصی دس دوساو جًگ و دس دوساو عاصيذگی1.2.2
ی،ؿوساي٪االبوایمااوهمیياهفياؼهوکاؿماافامات.ؿوساي٪االبوؿوسىاىؿوصماماهیامالهیواي٪البیػؿی٬راهٞه

3یمافيؼگیامت.،ػؿػوؿاورًگهىربپیـوفیػؿرًگامتوػؿػوؿاومافيؼگیهىربپیـوفیػؿهباؿفهاي٪البی

 . دستیبثی ثِ تدشثِ ٍ اثتىبس 1.3
ـاي٪ؼؿآياو]پامؼاؿاواي٪البامالهی[،ایمايياو،ىىؿاي٪البیمـهایه ـایهزاهؼ ورااّوىاو،آهاػگییاؿفىمًّؼگ ىاوب

ـکتهماوىىؿاي٪البی،همهبـک٤يهاػه ماتآهاؼ:یًٝاٍاـّلفّمػیگاـباهػىاوػؿایىهیؼاّوػىىاؿبىػ،وهى٨٥ىؼيؼ...بهب

ـآيچاهّلفمػاىاتًؼ،ػؿهیااوآيهاایا٬ ـاگیـیينابتباهه تزـبهکنبکـػيؼ؛ؿوسابتکاؿػؿآيهابهرىىوػؿآهؼ؛یاػگیـیو٥

ـایهیؼاوؿفمهًٞىیوهاػیآيهااّلفمیٝلمیوػايائیٝٚیمیؿابهورىػآوؿػ.هـچهّلفمػاىتًؼ،یاػگـ٥تًؼ.آيچه١ل٢له کهب

اابتکاّؿعىػىاوبهورىػآوؿػيؼوػؿهیؼايهایؿفمػؿعيیؼيؼ؛هنػؿؿفمهـفیباػىمًاوههاارنوهتزااوف،هانػؿبىػ،آوؿاب

4ػؿهیؼايهایبيؼ ه٢يىهوآهیغتهوهبهنػؿووراهٞه؛وهى٨٥ىؼيؼ.ؿفمرهاػّیاي٪البی

 روحیه انقالبیهای  موانع و چالشو. 

 . روحی1

 صجشی . ثی1.1
١اؾاؿایاىبابارااوٖاٍابـی؛ِیامات.بٍبـیِیافهىايٜ،بیکیامت؛یافهىايٜ،تًبلیکیامت؛اؿاػگییايٜ،بافهىیکی

باؿگؾاىتیو٩ت ـّ ػایيىػيمیؼ،ىمام ـْ ـّآتوفیًکهکهبمز ٖیغاىاهنپابههنکى٥تىکههى١ؾاهیؼبًاکًیؼ،١ؾاؿاؿوىىکـػی

الیامت؛بْٞرىؿییى٩ا ااویتابپقػ.گاهیؼٍبـکًیؼعببا ْٞ ـاػؿهاوعىاهـهاْیتهاییاف٥ ییراهایکیعىباي٪البیکهب

ینػاؿیامت.بله،عيناي٪البیاي٪البیافعَلتهایکیّلفمامت؛ٍبـهنیافٍبىؿيبىػوامت؛ٍبىؿیياىیؼهًؼ،ايزامه

ـالمإهً.هٚهـاتْنواکملٝؼالت،اینهنػاؿیاْهاٍبـاي٪الب ـالمإهًیىاْهااهین،تـکهيؼاؿافاوٝاػلیگـ،امتػیىهی یاکهانی

ـالماإهًیىاهیفياؼگیظٍبـکاـػ؛تااؿییراها  َو فِة »:یگىیاؼرااهیاک.یگاـػبیًیاؼیؿاهی
ُ

رت ََ صَة
َ
  يِى العَة  ىف

ً
 

َة
ِِ  ىَو فِة  یق الَجلة

را
َ

ٍبـییراهایکپلیؼهؼ؛تىهْیتبهصکمویکًؼهبـٍیىػؿرًگ٦ٍْیًهاراهنػؿه٪ابل٥ياؿعىاؿدوهايًؼایک؛5«ش

                                                           
ـاوػؿعاؿدافکيىؿ،بیايا ػؿػیؼاؿوفیـ،هنئىّلووفاؿ اهىؿعاؿرهوؿؤمایيمایًؼگی.1 .10/8/1394هایرمهىؿیامالهیای
ـاو،بیايا ػؿػیؼاؿ٥ـهايؼهاووکاؿکًاويیـویهىایی.2 .19/11/1394وپؼا٥ًؼهىاییاؿتورمهىؿیامالهیای
ـامنػیؼاؿ٩يـهایهغتل٤هـػم،.3 .29/07/1371بیايا ػؿه
.10/03/1390یايا ػؿػاييگاها٥نـیاهامصنیىٕٛٔ،.ب4
 .125.يهذالبال١ه،عٖبه5



اهااّلفماماتکاهیناتيیهنياه،ياچااؿییراهایکامت،ی[ياچاؿیٍبـ،]افؿوییراهایکامت،ّلفمامت؛یٍبـّـوؿ

1ٍبـؿاايزامبؼهؼ.یىايناوا

 علجی ٍ تَلََُّى  . فشصت1.1
يٚـهمیيهػؿٍؼػتکمیل٥کـعاىػامات.ػؿؿاهتکاهال،اصبهاػؿامالمارتهاّػػائنػاؿین.ارتهاػػائن،یًٞیايناّوٍ

ـاو،ايؼیيامًؼاووکًاؼ؛ایاىػؿماتوعاىبامات.ػؿٕـیا٥٨کاـاماالهی،ٍااصبگاهیاينااوعٖااییؿاتَاضیشهای يٚا

ـکنایکاهاْػٝااػاؿػ،ياهکنا-هاییکاه٩اؼؿ ارتهااػواماتًبآػؿهباايی٥کاـیويٚاـیاي٪االبؿاػاؿياؼايناو یکاهياهه

ػائنبایؼ٥کـکًًؼوايؼیيهؿاتکمیليمایًؼ.ایىاهاـعاىبیامات.يبایاؼ-ٍالصیتهایٝلمیو٥کـیّلفمؿاکنبيکـػهامت

گیـػ،هااگىيهتَمینبگیـین؛یايگاهکًینببیًینػىمىچهژمتیهیتابٜصقبباػباىینوهـؿوف،باػبههـٕـ٣کهوفیؼ،آو

ٕلباياهباهآلىػبگیـین؛اگـاوصـ٣تًؼیفػ،هااچهاـههٞاؾؿ کًین؛اگـاواعنکـػ،هاچهـهتـكوتٖبی٨هنژمتعىػؿاباا

2عىػبگیـینٖایًکهييؼ.

 وبسی  . هالحظ1.2ِ
اویعىػىاکهباايگلینهاهباؿفهکـػهبىػيؼومالهاٙلنورىؿايگلینهاؿاباهباؿفه-آوؿمکهامنيمی-بًؼهػؿی٬کيىؿی

ـاکاقههاْنت٦ـیضایعىػىااوتمامکـػهبىػيؼوامت٪اللپیؼاکـػهبىػيؼ،ػیؼمکههزْنمه یی٬مـػاؿايگلینیؿاػؿیکایافه

هنتٞمـیکههقاؿاورًایتػؿآيزاکـػهبىػ، ـّ ـکقؿاهن،بهامنآوهنتکب يَبکـػيؼٖگ٦تینعبایىػیگـچینت؟امنآوه

کاؿیهنماىػیيبـػياؼ؛یًٞای٥يااؿباـآوکياىؿاػاهاهػاىات،هًاىفهانوهماىا کاؿیایىهالصٚهگؾاىتهبىػيؼٖالبْتهاف

ـایهیچکيىؿیمىػبهاؿه٢اويمی]اػاهه تباا[ػاؿػ؛هماىا باهنتکبـب
ْا
ـاوواي٪البٝٚینایىهل آوؿػ.رمهىؿیامالهیای

ايکـػ؛چىوّـّبػمّتآهـیکاؿاػؿٕاىلماالهایهتمااػیباـؿویپىماتوکاؿههنؿهامتکباّؿآهـیکاییػؿا٥تاػوکاؿؿايیمه

٥3همیؼایًهاچهکنايیهنتًؼ،چههنتًؼ.گىىتعىػاصناكکـػهبىػ؛هی

 وبسی . هحبفظ1.3ِ
،٩تلگااههای٥کـو٥ـهًگیفهیًهواکت٦ایبهآيچهکهػاؿینويؼاىتىهمتوبلًؼپـوافیػؿهمهکاؿیهىهٞت٪ؼمهضا٥ٚه

یًٞیگامبلًؼ،کهپيتمـهبایؼگاههایبلًؼػیگـیبـػاىتهىىػ.بایؼه٦اهینؿاػؿمت٥همیؼو
ً
اي٪البامت.اي٪الباماما

ـکتکـػ.ػاينتوباصیٖه 4بًؼیػؿمته٦اهینبایؼص

 کاسی هايغ دشکت ايغاو . هذافظه1.3.1
ـایٔورىػػاىتوهتًامبباىػ،وٙی٦اهالْنالیایىه٨ًٖ]بیايا اهامصنیىٕٝلیهعالٍه یمٔ[هنایىامتکهو٩تیى

باّلتـیى،آوامتکهايناوراوامت؛ایىا٩ؼامعٖـػاىتهباىؼػؿٝالی«ا٩ؼام»هنلماو، ـّ ـاصل،یايؼاىتهباىؼ.عٖ تـیىه

ـاو-عىػوٝقیقاوويىاهیليقػی٬عىػ ًبگؾاؿػوبههیاؼاوبباـػوػؿهٞاـُؿاػؿٕب٨اعال-همنـ،عىاهـ،٥ـفيؼاووػعت

ـاؿػهؼ.ایى ـایهاٝاػیىؼه،ػؿصالیکههـی٬افایىکلما ،تکااواماؿ ٩ ـاؿىؼه،ب ػهًاؼههاچیقهاییامتکهافبلتک

ـایا٩ؼامهتًامّبباایىعٖـورىػػاؿػ ـایٔب ـایى،صتیاگـعٖـػؿایىصؼهنورىػػاىتهباىؼ،و٩تیى ،اينااوامت.بًاب

                                                           
 .07/03/1397.بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافػاييزىیاو،1
.12/08/1380ػیؼاؿرىاياوامتاوا٦ٍهاو،بیايا ػؿ.2
.12/08/1392آهىفاووػاييزىیاوبههًامبتؿوفهلیهباؿفهباامتکباؿرهايی،بیايا ػؿػیؼاؿػايو.3
.09/12/1379بیايا وپـمووپامظػؿرمٜػاييزىیاوواماتیؼػاييگاهًٍٞتیاهیـکبیـ،.4



يبایؼهاايٜاينااوىاىػ؛لاؾ وؿاصاتوٝا٥یاّتکاؿیکاؿیوهضا٥ٚهبایؼا٩ؼامکًؼوػيیايبایؼرلىیايناوؿابگیـػ؛هالصٚه

ـکتيکـػ،اؿکاوایماووامالماوبـرايینت. ـکتکًؼ.اگـص 1رنمايیيبایؼهايٜؿاّهايناوىىػ؛ايناوبایؼص

 کاسی هذافظه. تفاوت ػماليیت با 1.3.1
بهؽهىيیایؼکهٝ٪اليیتوهضامبهبههًٞایهضا٥ٚهٝ٪اليیتوهضامبهکههی

ً
ـایایوتاابٜٝ٪ال،ٝ٪الکااؿیگىیین،٥ىؿا گ

ػاؿوّٜهىرىػامات؛افهاـتضاىلیکاؿ،ٕـ٥٣ـ٧ػاؿػ.هضا٥ٚهکاؿیبىػوامت.ٝا٩لبىػووعـػؿابهکاؿگـ٥تىباهضا٥ٚه

ـگى ـيمیبیمًا٫امت؛ه ـگىيیهیيهت٢ییـوتضىلیؿاب یٝ٪اليیٕىؿيینت؛هضامبهتـمؼ؛اهاٝ٪اليیتایىتابؼوافتضىلوػگ

ٕاىؿيباىػکاههاـػمىىػ.اي٪البٝٚینامالهیهاياىیافی٬ٝ٪اليیتبىػ.ایاىگاهیاو٩ا عىػههًيأتضىّل ٝٚیمیهی

چًايیؿاما٩ٔکًًؼ؛هضامبا ٝ٪اليایوکااؿٝ٪اليایوکااؿىايًؼی٬ؿژیّنآوصنابوکتاببهعیاباوبیایًؼوبتٕىؿبیهمیى

عاىاهیػؿبایىعاىاهیوآفاػیٕلبای،ٝاؼالتی٬گ٦تماوصا٨-بهتٞبیـؿایذاهـوف-٥کـیىؼهبىػ.ػؿٕىلمالهایهتماػی

هیؼاورهاػٝٚینبیااوؿػوػؿه٪ابالآوػىامىهـػمبهورىػآهؼهبىػوهًتهیىؼبهایًکهيیـوهایهـػمؿاامتغؼامکًؼوبه

ـایىٝ٪اليیتگاهیهًيأچًیىتضىّل ٝٚیمیامات.انوهانهمایى٤ٍ ٕاىؿامات.آؿاییکًؼوبـآوػىمىپیـوفکًؼ.بًاب

امات.هاىیبهوّٜهىرىػووّٜػيییی٬يگاهٝ٪اليیوػ٩ی٨وهىىکا٥ايهانوػؿيٚامهابـعیافتضىّل هنتکهُهًتزه

ؿ٥تگایوتاىػاػوباهآيچاهػؿرـیااوٝماىهّیمیامایوکًن.صالتعاىابیهنائلگىياگىوایىؿاػاؿمهياهؼههیػؿفهیًه

٥هماؼکاهیهامتواگـکنیػؿمتب٦همؼوبیًؼیيؼ،هایگؾؿػوتنلینىؼوبهآو،عٖـبقؿ راهٞها٩تَاػیػيیاػاؿػهی

ـگىوکـػ؛هنػؿفهیًهبایؼبای٬تضـ٫وتضىل،ایى ـایىیهناائلا٩تَااػی،هانػؿفهیًاهوّٜؿاػگ یهناائلمیامای.بًااب

هااػوچیاقوراههغلاىٓيکًیاؼ؛ایاىهیچکاؿايهبهیهضا٥ٚهیٝ٪اليیؿاباهضامبه٥ـ٧ػاؿػ.هضامبهکاؿیٝ٪اليیتباهضا٥ٚه

امت.

بباىیؼ،ػمتافپاعٖايکًیؼ،ٝ٪لؿاؿٝایتکًیؼ؛يباػای٬صـ٣ّگىیًؼهىاٙییهیگىیینهضامبهوٝ٪اليیت،ٝؼهتاهی

کاؿاياههااٝ٪اليیاّتهضا٥ٚاهآؿاییکًاؼ.ایاىچًايیبکًیؼکهػيیا٤ٍٕىؿیبيىػ؛يباػای٬کاّؿآوچًايیبقيیؼکهػؿػيیاآوآو

اٝت٪اػيؼاؿم.
ً
2امت؛هىبهایىاٍال

 ها ايمالب کاسی پظ اص دوساو جىايی . هذافظه1.3.2
یا٩اؼاههایاووهاایاو،هماهگیاـییتَامینهضىؿهمه-یًٞیباوؿبهعؼا،باوؿبههـػم،باوؿبهعىػ-ایىمهباوؿػؿاهام

هایاوىؼ...تاؿوفهایآعـفيؼگی،هایچکالػؿصاـ٣وٝمالاهاامبقؿگاىاؿهاا،يياايیافا٥ناـػگیوتـػیاؼویمیامتهمه

ىاىيؼوباهپیاـیهایػيیاو٩تایکاهافػوؿاوراىايیعااؿدهایٕلبیپیؼايکـػ.بنیاؿیافاي٪البیلینعنتگیوواػاػگیوتن

یگااهیصـ٥هاایاٍالیعىػىااوؿاهانپالهایهایکااؿیىىيؼ،ػچاؿهضا٥ٚهؿمًؼ،ػچاؿتـػیؼهیهی ـياؼ.ىاىيؼ؛صْتا گی

تاـباىػ؛پیاـتاـباىػ،تًاؼتـباىػ،٩اىیػوایياوگاهیاي٪البایهایاهامػؿمالهایآعـٝمـ،صْتیافمغًاومالچهلوبیايیه

ـآوکاـینهایهی ى »٥ـهایاؼ:ىؼ،اهاػلاورىاوبىػ،ؿوساوفيؼهبىػ؛ایىهماوامت٪اهتیامتکهػؿ٩ا
َة
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3.4«الط

                                                           
.05/11/1384یهاههضـم،اووهبل٢اوػؿآمتايهبیايا ػؿػیؼاؿؿوصايی.1
.08/06/1384بیايا ػؿػیؼاؿاْٝایهیئتػولت،.2
.16رى،آیه.مىؿه3
ـامنبینتوچهاؿهیىمالـوفؿصلتصْـ اهامعمیًیؿصمه.4 .14/03/1392الله،اللهػؿصـماهامعمیًیؿصمهبیايا ػؿه



 . تشس ٍ ایستبیی1.4
ـایٔ یباوؿهاای٩ٖٞایاينااوهانافیااػهایهـٝىبىؼو،تـمیؼوػؿى ؿوػ.اينااّو،هْٖـبىؼو،هاتالٕنىاؼو،صْتا

تىاياؼ٥کاـکًاؼ،ياهايؼافػ،هنٝقمؿا.ايناوهـٝىبورباو،يهػؿمتهای،هنٝ٪لؿاافکاؿهی«ربى»ٕىؿامت.هـٝىب،ایى

٩1ؼمبهٝ٪ب.ػاؿػوی٩٬ؼمبهرلىبـهیفػ؛ػائنی٬یعىػهؿابهکاؿبیًؼاتىايؼٝقمواؿاػهػؿمتهی

ىاىػايزاامػاػ.باایىهمهرىاو،باایىهمهايناوپـىىؿ،باایىهمتهایبلًؼ،باایىىزاٝتها،کاؿهایبنایاؿبقؿگایهای

ـکتبهممت٩له گاىیینيکًًاؼ.يمایهایبقؿ يتـماًؼ؛واهماهيکًًاؼ.افػىامىهانواهماههنئىّلوافپیيـ٥تيتـمًؼ،افص

ـا،اصتیآػؿهمهصالّلفمامت،اهااصتیآکـػو١یـافتـمیؼو امت.اگـکنیافػىامىتـمایؼ،هـٝاىباصتیآيکًًؼ،چ

ـکتيمی ـا٩ابباىاًؼ،رىايابکاؿهاىااوؿاػىمىىؼ،ػیگـص تىايؼبکًاؼ.يغیاـ،افػىامىيتـماًؼ.البتاههىاٙابباىاًؼ،ه

ـگقافػلعىػىاووػلایىهلتعاؿديکًًؼ.تى٤٩راایقيینات؛چاهػؿبنًزًؼ،اصتیآهنب کًًؼ،لیکىٝقمرلىؿ٥تىؿاه

ػاييگاه،چهػؿهضیٖهایٝلمیػیگـ،چهػؿهضیٖهاایٍاًٞتی،چاهػؿکاؿعاياه،چاهػؿهضایٔتزااؿ وػاػوماتؼ،چاهػؿ

2ؿ٥ت.یهضیٖهاتى٤٩رایقيینت.بایؼرلىهضیٖهایٝلمّیػیًی.ػؿهمه

 . ًباهیذی ٍ یأس1.5
ت،افهمه

ْ
ـایيابىػکـػوی٬هل تیؿايااهیؼکًیؼ،يااهیؼیػؿػبقؿگیامتوب

ْ
تامت.هل

ْ
ـتـ،يااهیؼکـػوآوهل یومایلهإح

ـکتوييآيبىػ،آیًؼهيینت.يابىػهی ـکتوييآيینت.و٩تیص 3ىىػ.و٩تیاهیؼيبىػ،ص

 ي. ػذم حسبسیت ًسجت ثِ دضو1.6
عىػایى«.آ٩ا،ىماػچاؿتىْهمیؼ؛تىْهنتىٕئه»بْٞیاٍلػىمىؿاايکاؿهیکًًؼ.و٩تیهاهیگىیینػىمىػاؿین،هیگىیًؼ

ـایایًکهصْنامْیتهاؿاکنکًًؼ]هیگىیًاؼ:[هٖـسکـػوتىْهنتىٕئه،به آ٩اا،ػىامىچینات،کاؼام»يٚـهای٬تىٕئهامت؛ب

يکاؿهیکًًؼ.هیگىیینآهـیکاػىمىاي٪البامت،ؽا يٚامملٖها٩تْاهیکًؼکهبايٚاهیهخلتـیىچیقهاؿااواّش«ػىمًی؟

يٚامرمهىؿیامالهیػىمىباىؼ؛هًا٥ٞياوٍؼوهيتاػػؿرهبایکؼیگـاعتال٣ػاؿػ.يٚامملٖهاهلعیاياتامات،اهال

ـکىبکـػوگـوههایتـوؿینتامت،اها٥ـوفیامت،اهلایزاػومافهايؼهیگـوهرًگ عىاهامت،اهل٥يااؿهایآفاػیلم

يٚااماماالهیکاهيمیتىاياؼببیًاؼو...امت؛ایىٕبیٞتيٚامملٖهامات-هخل٥لنٖیىواهخال٥لنٖیى-آوؿػوبـهٚلىهیى

4ت٦او بمايؼ.بی

 . فکزی1

 . فشاهَضی اسصضْبی اًمالثی  1.1
ـاهىهىؼ،هیچ٩اؼؿتیيغىاهاؼتىايناتهياکال اگـاؿفىهایاي٪البیتىايؼایىکيىؿؿايزا ػهؼ.بؼايیؼٖاي٪البهی ٥

ـکتوتْامیىایىکيىؿؿابـٕـ٣کًؼوآوؿابنافػ.اؿفىهاوىٞاؿهایاي٪البی یصْاىؿآصااػایاىهلتًاؼ.کًًاؼه،ابقاؿهایص

اصتیاادػاؿػتاااماتغىايهایوهضکانىاىػ؛تااتىايًؼکيىؿؿايزا ػهًؼ.ایىکيىؿ،هْؼتهابهایىىٞاؿهایاي٪البیهاهیایى

ٕمٜکًؼ.هاـػمباهکنایؿأیعىاهًاؼػاػوػيباالهٞـ٥ایآمیب ّٜ اهعىاهًاؼؿ٥اتکاهياپؾیـوماعتهىىػوػىمىافاو٩ٖ

                                                           
.07/03/1382ًؼگاوهزللىىؿایامالهی،بیايا ػؿػیؼاؿيمای.1
ـ٩ی،.2 .28/11/1385بیايا ػؿػیؼاؿٝمىهیهـػمآؽؿبایزاوى

.19/04/1383.بیايا ػؿػیؼاؿهنئىّلوويغبگاوامتاوهمؼاو،3
ـامنبینتوه٦تمیىمالگـػاؿتضالصْـ اهامعمیًی٩ْٕؼك4 ه.بیايا ػؿه ـْ ـی٤ٔ،م

ْ
 .14/03/1395الي



ـاػیؿاهایاي٪البامت.ایىإمیًاوپیؼاکًًؼ،هتؼْیى،پایبًؼوو٥اػاؿبهآؿهاو هٞـ٥یکًاؼ،هاهال٫امت.اگـکنیچًیىا٥

1افاوعىاهًؼپؾیـ٥ت.
 

 . سستی ثیٌص ٍ ایوبى اًمالثی1.1
هااهزاؾوبوامالهیػؿبْٞیافهنائىّلوامات.ایاى[هنئلهمنتیبیًووایماواي٪البیتـیىي٪ا٤ّٞٓههنیکی]اف

ـامی١ـبکهی٬ؿوفگهایمیامی١ـبًؼ؛آوهنينغهينغه ـالػهک ىؼاودتکاهال٥کاـو٦تههیهای١لٔافآبػؿآهؼه.لیب

ایؿاپیؼاکًؼ٥کـیامتکهآػمي٪ٖهکهبهيٚـهىعىػایىصـ٣ييايهکىته-ٝملايناوامتوباّلتـافآوچیقیورىػيؼاؿػ

ـکتعىػبی ـکتکًؼ؛يه.ايناوػؿص اهاـوفباهػماتعاىػ،عاىػهؿا-يهایتامتوبگىیؼافایىباّلتـهمکىيینتايناوص

ـایا٢٥ايناتاوومالهاماتهنائله٥لناٖیىؿاباهوراىػآوؿػهؿم ـالینن،هماوچیقیامتکهاهـوفهاار ىاکـػهامت.ایىلیب

یعىاهاؼآوؿاباهگیاـػوهایامت.ایىاوهايینّنػؿو١یّى١ـب،هماوچیقیامتکهپًزاهمالهلت٥لنٖیىؿايؼیؼههای
ْا
کل

هلت٥لنٖیىػؿػيیاورىػػاىتهیاػؿوٟامت.اگـ٩بىلػاؿیؼمـفهیًیبهيامکًًؼکهصؾ٣کًؼ.افعىػىاومإاليمی
ً
اٍال

ـا٥یااییؿاباه یافؿوی٥لنٖیىورىػػاؿػ،پلکىآوهلت؟عىامتًؼی٬هلتویا٬ياامر٢
ْا
کاـهفهایىصاؾ٣کًًاؼ.اهاـوفکل

ـامّیآو ـالیننوػهک عىاهًؼبهی٬ؿمايهعاؿریاراافهػهًاؼکهصْتیيمیهابهاعتًا٧وع٦٪ايیؿمیؼهامتاوهايیننولیب

کهاعباؿا٢٥اينتاوؿاپغوکًؼٖایى،رـیاوآفاػعباـافيٚاـ١اـبامات.ایاىيناغه،ؿمىاىاؼهو١لأافآبػؿآهاؼهامات؛

ـاهیپیؼاکـػهوبهعإـاٙهااؿٕاـ٣ػؿٝیى ـکتاي٪البامالهیْٝق واصت افاماالمواهااموػاؿیصال٥الوهنئىلهاکهبهب

ـاهیبگؾاؿيؼ،ياگهاوٕـ٣ ـامی١ـبیبيىػکهي٪ٖهه٪ابلهاـػماي٪الب،همکىامتچهاؿي٦ـبهاواصت ـالػهک مااّلؿیػاؿلیب

هـػم
ً
يؼؿ پیؼاماّلؿیامالهیوآفاػیػؿامالم،آويینت؛ی٬ص٪ی٪تػیگـامت.گاهیچًیىهىاؿػیبهامالهیامتٖاٍال

هٞت٪ؼبههبايیامالهیبتههىعؼاؿاىکـهیىىػ.الهی
ً
ـافاْوّلکيىؿ،ٝمی٪ا ايؼ.ػىمىيتىاينتهامتي٦ىؽکًنکههنئىّلوٕ

باهآؿهااواهاامواي٪االب
ً
ـافاْول،ٝمی٪اا ٥کـیومیامیعىػؿابهراهایصْناكبـمايؼ.اهـوفؿؤماایماه٩اْىهوهنائىّلوٕا

2ایکـػم.ىىػکههىآوؿوفهناىاؿهاچًیىهىاؿػیپیؼاهیههٞت٪ؼيؼ؛اهاػؿبْٞیافػمتگاه

 دس ثبٍسّبی اًمالثی دگشگًَى. خلل ٍ 1.2
ایٝاـُکاهصااّلػؿهاىؿػي٦اىؽهانیا٬کلماه-هایوؿوػوي٦اىؽّْؼاي٪الباهـوفافٕـ٧هغتل٦یواؿػهیيىػ.یکیافؿاه

ـٕىؿهؼامػؿباؿهعىاهنکـػ؛هاهمیى ،بااوؿایزاػعللػؿباوؿهاامت؛باوؿاي٪البای-اؿهیکًین،تأکیؼهیکًینیي٦ىؽػىمىتک

یٕاـ٧هانامات٦اػههیکًًاؼووػیًیاعتاللایزاػهیکًًؼ؛ؿعًهکـػوػؿایًهااامات.وافهماهػیًی.ػؿهٞـ٥تهایاي٪البی

الػاييزىییهنػاؿي ْٞ ی٥کاـیوٝلمایهانػاؿياؼ؛هماهراىؿؼ،يغباهآػههایگىياگىيیهنػاؿيؼ؛امتاػػاييگاههنػاؿيؼ،٥

ـایایزاػایىؿعًه 3هاهنتًؼ.آػهیب

آهادػْومهـػهًؼ.باوؿهایهـػمبایؼٝىُبيىػ؛باوؿبهامالم،باوؿبهاي٪الب،باوؿبهامالممیامی،باوؿبهایًکهامالم١یـ

ماافیهانػاؿػ؛بااوؿباهي٦ایایًهااافیهانػاؿػ،تماْؼومافکاؿهایىغَیوٙای٤ٝمىهیهنػاؿػ،صکىهتهنػاؿػ،راهٞه

]رایگقیىىىػ[.ایًهابایؼافؽهىهـػمفػوػهبيىػ،ٝکنوػؿؽهىهـػمرابگیـػ.

بیًینگاهیاو٩اا ػؿبْٞایافهٖبىٝاا ،هاالبْتهياىیگـیهیکًًؼ؛هی]هیغىاهًؼ[باوؿبهامت٪اللؿاٝىُکًًؼ.بْٞی

                                                           
.20/11/1374ٔ،1416ؿهْاو19هایيمافرمٞهٕبیايا ػؿعٖبه.1
.12/08/1380بیايا ػؿػیؼاؿرىاياوامتاوا٦ٍهاو،.2
.25/06/1394بیايا ػؿػیؼاؿ٥ـهايؼهاومپاهپامؼاؿاواي٪البامالهی،.3



امت٪اللکي
ً
ىؼههیؼايًؼوهیگىیًؼاهـوفػیگـامات٪اللکياىؿهاهٖاـسيینات.یًٞایچاه؟ىؿؿای٬اهـ٩ؼیمیوکهًهٍـیضا

ـا٥یایرهايیی٩٬ؼؿتیورىػػاؿػ،آو٩ؼؿ تَمینهیگیـػوهمهٝملهیکًًؼیًٞیػؿي٪يه ـکقی-یر٢ ـاؿ ه یا٬-هخلص

هایاىکااؿیاماتکاهػاؿػراییی٬چیقیتىلیؼهیکًؼ،ب٪ْیههَـ٣هیکًًؼ.ایىؿاػ اؿيؼتـویذهیکًًؼ؛ي٦ىؽیًٞایایاى.البْتا

ـاهىهکًًؼ. ـاؿهیگیـػایىامتکهعیايتهای١ـبؿا٥ 1ايزامهیگیـػ.یکیافچیقهاییکهي٦ىؽػؿباوؿهایهـػمهؼ٩٣

 ى اًمالثیگشى ثب افشاعى ثَدىضشػ تصَّس ّن. 1.3
ـإیامت؛یاو٩تیهیغىاهیناىاؿهکًینایىهنعٖاامتکههاعیالکًیناگـگ٦تی ن٥اليیاي٪البیامت،یًٞی٥اليیا٥

ـإایباىػويینات.ایاىبهاي٪البی ـإیؿابهکاؿبباـین؛ياه،ایاىعٖااامات.اي٪البیگاـیباههًٞاایا٥ هاواي٪البْیىو،تٞبیـا٥

ـهاییکهمى١ا بیگايهػوگايه ـاوامت،يبایاؼػؿایا اووػؿ٥ـهًاگمیامایهاارااباافکًاؼ؛آيهاات٪ناینهاوصـ٣ػىمًاوای

ؿوٖایاىیا٬ؿو.بضجتًؼؿووکًؼؿويؼاؿین.اي٪البیؿاهیگىیًؼتًؼؿو،١یـاي٪البیؿاهیگىیًؼهیايههیکًًؼهـػمؿابهتًؼؿووهیايه

ـاؿبکًاین.یبیگايهامت،آيهاایًهاؿاػؿؿاػیىهایياو،ػؿتبلی٢اتياو،ػؿاٙهاؿاتيااوتکاػوگايه ـاؿهیکًًاؼ،هااایاىؿايبایاؼتکا

2اي٪البی،اي٪البیامت.

 هسبئل وطَس صحیحػذم فْن . 1.4
ؿاویاوىاماػاييازىیاى،اي٪االب؛ایکيىؿ،هنائلهیهنئلهامت؛ٝؼم٥هنػؿمتهنائلکيىؿوهنئلهیؼوػؿمتي٦هم

٤هیًٝاٍـ٥کـ ْٙ ـاػؿاوٝقافیکی.یؼهنئلهکاؿکًیىایکهؿویکًؼؿاهى باایًٝاٍاـ٥کاـیؼم٦اؿهکً»بههىگ٦تًؼکهیقب

ّلفمام«ػاييزىهاکاؿکًًؼ
ً
ٍاصب٥کـ؛وّیچهافصىفه،چهافػاييگاه،ًٝاٍـهإهّىاي٪البیـػ؛کاؿايزامبگیىات؛بله،صتما

ـایؼ؛وعىػىماها٥کـکًیؼعىػىماهاػيبالوبـو 3هىايٜامت[.]افیکیهنئلهیؼوػؿمتي٦همیىبًاب

  اًمالة . تطىیه دس1.5
یهااهـػمهاورىاویىؿاػؿبیاي٪البییهؿوصکًًؼیهیمٞیايياوکهبا٩لمياو،بابیعؼاويؼيغىاهؼگؾىتافآوکناي

بباىػکاهاي٪االیاىکاـػ؛ایؼاکيىؿتضْ٪٨پیىهـػّمهمیرايهاییلهاي٪الببهومیى.اگؾؿػیيمیًهاکًًؼ؛عؼاافای٤هاتْٞ

ـایىػؿایگايگاوبییلهکهبهومیملٖهوباؿصکىهتیـتىاينتکيىؿؿاافف کاؿآهؼهبىػوب ـّ کـػ،یکاؿهیگايگاوبیکيىؿبـم

تامت،ؿوسایىراوایاي٪البیؿوصیهعاؿدکًؼ...
ْ
تامت.آوو٩تآو٩لمیىهل

ْ
کًاؼوی٤ؿاػؿهـػمتْاٞیهؿوصیىکهایهل

4یؼ؟ؿاعؼاعىاهؼبغيیىػؿاي٪الب،اکًؼیکتيک

 رفتاری. 2

 . غفلت اص یبد خذا2.1
ـاػیهناتًؼإاالٛهانػاؿياؼ،وا٩ٞیاتؿاهانهای هاایهغاال٤،گیاـیکًًاؼباهرهاتػايًاؼ؛ػؿٝایىصاالکما٬هایا٥

ـگيتًؼ،ی٬ؿوفیبهگیـیرهت ـاهایػىمى.عیلیافایىکنايیکهپيیماوىؼيؼوؿاهؿاب بىػيؼ؛اهای٬ٕیاي٪البیىکلا٥

ـاؿگـ٥تهیه٪ابلآوؿوفاینتاػهبیًیؼػؿمتػؿي٪ٖهؿوفىماهی ايؼٖایىباهعاإـهمایىٝىاهالايؼوػؿعؼهتّؼاي٪الب٩

                                                           
ـگاوؿهبـی،.1 .20/12/1394بیايا ػؿػیؼاؿؿئیلواْٝایهزللعب
ـامنبینتوه٦تمیىمالگـػاؿتضالصْـ اهامعمیًی٩ْٕؼك2 ه.بیايا ػؿه ـْ ـی٤ٔ،م

ْ
 .14/03/1395الي

 .07/03/1397.بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافػاييزىیاو،3
4 .۷۷/۲۰/۷۵۳۱بیايا ػؿػیؼاؿهٞلماوو٥ـهًگیاو،.   



امت؛هىاهایي٦نايی،ىهىا ي٦نايی،١ـ٧ىؼوػؿهٖالبا هاػی.ٝاهلاٍلیایًهااهان٦١لاتافؽکاـپـوؿػگااؿ،٦١لاتاف

ـ ،٦١لتاف٩یاهتامت؛ایًهاهىربهیوٙی٦ه، ىاوٝىُىىػ.البتهگیـیىىػکهبکلیٍؼوهيتاػػؿرهرهت٦١لتافه

1ىىػهمهؿاه٪َـػاينت.کًًؼ.يمیبْٞیهناىتباههی

 . دًیبصدگى ٍ اضشافیگشی  2.1
این.هتأم٦ايهػچاؿػيیافػگیىؼه-نتًؼهاییکه٩ؼؿ وپنتؿإٞمهػايآو-ی٬آمیبػیگـ،ػيیافػگیامت.عیلیافها

بهایىيکتهتَـیش-کـػمچىوآوؿوفچیقهاییؿاصلهی-پًذ،ىومالپیوافایى،ػؿپیاهیبهايزمىامالهیػاييزىیاو

ـایعاىػهنائىلیتی٩ائالامات،اگا ـاػبایؼهىاٙبباىًؼامیـچـبوىیـیىػيیايياىيؼ.کنایکاهبا ـکـػموگ٦تنبْٞیا٥

2فػهىؼ،کاؿهفاؿعىاهؼىؼوکاؿهـػمؿاهنفاؿعىاهؼکـػ.ػيیافػهوؿ٥اه

ـا٩بتهائیکهبایؼايزامبؼهین،ايزاميؼاػین؛یا٬راهاائیػلبناتگی هاایراهائیٕب٨وٙی٦هٝمليکـػین؛ی٬راهائیه

بهچیقهائیکاهبایاؼافآوپـهیاق-يٚـػاىتهباىینایىؿاهنبایؼػؿ-عىػهاوؿافیـپايگؾاىتین؛ایًهاهًزـىؼهبهاىکاّلتی

ـگـمىؼین؛بهؿ٥اه ـا م ـگـمىؼین؛بههًافٝا میامی،بههيار ـا٥یکـػوبـصؾؿبىػ،م ـگـمىؼین،بههًياهایاىا ٕلبیم

ـگـمىؼین؛ایًهاي٪ا٤ّٞٓامت.و٩تیهىوىمافياؼگی ـاؿباؼهینهااوؿافياؼگیؿ٥ااهم ـا٥ی٩ا ،هاـػمافهاایااػٕلباياهواىا

ـيؼ.ی٬ٝؼه ايؼ؛بههايگاههیکًًؼ،هیگىیًؼآ٩اببیًیؼایًهاچاهراىؿیفياؼگیهیکًًاؼ،هااهانهیغاىاهینایهًتٚـبهايههیگی

3همیىرىؿفيؼگیکًین.

 . اػتوبد ثِ دضوي2.2
ـایامالموبهياماماالمکااؿهیکًاؼ،اگاـباهآهـیکاااٝتمااػ ـتکابىاؼهوهـ٥ـػیوهـرـیايیکهب کاـػ،عٖاایبقؿگایه

عاإـايؼیيای،باهعاإـهَالضتاهؿاعىاهؼعىؿػ؛کماایًکهعىؿػيؼ.ػؿهمیىچًؼمالاعیـرـیايهایامالهی،باهمیلی

ـکتتاکتیکیامت،باآهـیکاییبه-امموؿاهیگؾاؿيؼٝ٪ل-ٝ٪لمیامی هااؿ٥یا٨ىاؼيؼ،باهعإـتاکتی٬کههیگ٦تًؼایىص

4اهؿاعىؿػيؼوصاّلػاؿيؼهَیبتهایوؿاتضْملهیکًًؼ.اػکـػيؼ،چىبوؿاعىؿػيؼ،میلیآيهااٝتم

 های دؽمًاو  وعىعه
ایهانػؿػاعالهمايهااؿاصاّلیکیافچیقهاییکهايناوفیاػهیيًىػ،ػوگقاؿهؿاهغال٦یىها،ػىمًاوهاهیگىیًاؼ،ٝاْؼه

ـاؿهیکًًؼ؛کهػؿوا٩ٜایًهاباهنهت ـاؿهیکًًاؼکاهتک ؿتکا ـْ ًا٩ًْؼ،هًتهابهتًا٩ِآيهاتىْرهيمیيىػ.ی٬گقاؿهایىامتوهک

ـگؾاؿیهنتیؼ.ایىؿافیااػاهاـوفػؿػيیااهااهیياًىین.صااّلیا٬ٝاْؼه -ایىماکيىؿ٩ؼؿتمًؼیهنتیؼ؛ىماکيىؿباي٦ىؽواح

ؿػؿهمیىؿاهنصاّـيینتًؼ٩بىل-بیىػؿػاعلآػههایّٞی٤وکىته ـْ اآيهااییکاهافعااؿديااٙـباههناائلًؼ،هکا کًًؼاْها

ؿ ـْ ـگؾاؿباـؿوی-چهػومتاوها،چهػىمًاوها-هک ـا٣هیکًًؼکهرمهىؿیامالهی،اهـوفی٬کيىؿ٩ؼؿتمًؼػؿهًٖ٪هواح اٝت

ییاي٪االبوهنائلهایىکلماهیػْومایىامتکههیگىیًؼآ٩اىماصىاػثهًٖ٪هامت؛ػاؿایي٦ىؽامت.ایىی٬گقاؿه.گقاؿه

عاإـاي٪االب٩ؼؿػيباليکًیؼ.عب،ایًهاباهنهتًا٩ِامت.اٍاًلایىا٩تؼاؿ،ایاىي٦اىؽ،باهؿاایىیاي٪البیاي٪البوؿوصْیه

اباي٦ىؽیاؼ،ىامايبىػ،ایىي٦ىؽورىػيؼاىات.ایًکاهىاميبىػ،اگـٝملکـػاي٪البییاي٪البیامت؛اگـاي٪البيبىػ،اگـؿوصْیه

                                                           
.04/08/1389بیايا ػؿػیؼاؿػاييزىیاوورىاياوامتاو٩ن،.1
.12/08/1380بیايا ػؿػیؼاؿرىاياوامتاوا٦ٍهاو،.2
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ْ
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٩ؼؿتمًؼیؼ،اي٪البؿابگؾاؿیؼکًاؿکهبتىايینباهنفيؼگیبکًین،هًٞایوایىامتکهاي٪البؿابگؾاؿیاؼکًااؿتااافایاى٩اؼؿ 

ـاػیافرمهىؿیامالهیهیگىیًؼوتىْرهيمیيىػبههًٞاوه٦هىموا٩ٞ بها٥
ً
یایىبی٦تیؼتاهابتىايینىماؿاببلٞین.ایىؿاٍـیضا

ـْتابػمافاي٪االببقيیاؼ،بیاییاؼراقوراهٞاهصـ٣.تاّکیهیغىاهیؼاي٪البی یرهاايی؛هًٞاایایاىباىیؼ،تاّکیهیغىاهیؼه

ـگؾاؿی]صـ٣ ایایکهػؿهًٖ٪هػاؿیؼ،ایىٝم٨ؿاهبـػی[ایىامتکهایىي٦ىؽیکهاّلوػاؿیؼ،ایى٩ؼؿتیکهػاؿیؼ،ایىتأحی

تهاػاؿیؼکًاؿبگؾاؿیؼوافػمتبؼهیؼ؛یًٞیّٞی٤بياىیؼ،تااهاابتاىايینىاماؿاببلٞاین.هیگىیًاؼراقوؿاکهىماػؿهیا
ْ
وهل

ـاػىاوافراهٞهراهٞه فوؿگىّیٙالمًؼ؛یًٞایبیاییاؼػؿي٪ياهیرهايیبيىیؼ؛عب،ه ـّ هاایهاایرهايی،چًؼ٩ؼؿ هنتکب

1صلبيىیؼ؛هًٞایایىصـ٣ایىامت.

 ثی هبًذى، فمظ تب تطىیل ًظبم. اًمال2.3
ـاؿکـػهیبـآوهٖلبیؼبکًنکهتأکیغىاهنهیبضجهٞـ٥تیکهى اموآوٝبااؿ اماتافاموگ٦تهامتکههمىاؿهبًؼهتک

ـکتکـػو؛یهايؼوواي٪البیاي٪الب اي٪االب،افاْوّلیهزمىٝاه..ػؿ.یکًاینهنائلهٝاـُهیىينبتبهااییهٞـ٥تیاوبیکص

ـ١لٖیکي٪البا
ْ
ىاؼويهاػهااویليٚاامتياککاهیيٚامامات؛و٩تیلبىػکهاي٪الب،تاو٩ّتتيکیىورىػػاىتوآوایت٦ک

ؿا وػ ـْ هًٞااناي٪البؿاهاین؛بااي٪البيؼاؿیکاؿیگـاي٪الببـوػػيبالکاؿه؛ػیگـهنت٪ـىؼ،ػیًهاوهايًؼاماّلؿییىاوه٪

ـیىچًیکصـ٥ها.یىوافای٩ايىيیـ١یمـوٍؼاوکاؿهابهتًووػٝىاویکًًؼه
ْا
یاـوفیوافؿوفاْولپیناتهاالاهاـوفيیت٦ک

ـیىچًیکاي٪الب
ْ
ـ،١لٔامت.یىورىػػاىت؛ایت٦ک

ْ
2ت٦ک

 تصّىس وابغتگی ايمالبیگشی به دضىس دس دوساو اهام و ايمالب
ػؿػوؿاواهامبىػهامت،یاػؿػوؿاوهباؿفا ػؿکًاؿاهاامباىػهایىعٖاامتکهگماوکًیناي٪البی٥٪ٔآوکنیامتکه

رىؿعیالهیکًًؼکهاي٪البْیىوآوکناايیهناتًؼکاهػؿػوؿاواهاامیااػؿػوؿاوهبااؿفا یااػؿػوؿاوامت؛يه،بْٞیکأْيهایى

هااایاىبگیاـین،اي٪البایهمایىهااپیـوپاتاالصکىهتاهامبقؿگىاؿصْىؿػاىتًؼ،ػؿکًاؿاهامبىػيؼ؛يه،اگـهًٞاایاي٪البایؿا

ايؼوهیتىايًؼاي٪البیباىًؼ،باآوهٞیاؿهااوىاعَاهاییکاهٝاـُعاىاهنعىاهینبىػ.اي٪البهالهمهامت؛رىايهااي٪البی

كػیؼینکناايیبىػياؼتـباىؼ؛همچًاوکهػؿػوؿاوػ٥اٛه٪ْؼػاؿػؿاي٪الب،اي٪البیکـػ.هیتىايؼی٬رىاّواهـوفافهىماب٪ه

٥ـهاواهامبهربههؿ٥تًؼ،رايياوؿا٥ؼاکـػياؼ؛اي٪الباّی3کهراوعىػىاوؿاک٤ػمتگـ٥تًؼػؿؿاهایىاي٪البوػؿؿاهاي٦اؽ

هػؿایکاايؼ؛پلهايبایؼاي٪البیؿاهًضَـکًینبهی٬ٝاْؼهی٥ؼاکاؿیٍؼػؿٍؼ،اي٪البیکاهل،آيهاهنتًؼ؛آيهاییکهآهاػه

راؿیامتوهمهػوؿاوهباؿفا بااهامبىػيؼیااهامؿاهی ْٔ یکنايیکهػؿٕىلىًاعتًؼیاػؿکًاؿاوبىػيؼ؛يه،اي٪البی٬ى

4ايؼ،ولىاهامؿايؼیؼيؼ؛هخلا١لبىمارىايها.تاؿیظباایىهمْیقا صْىؿػاؿيؼوتالههیکًًؼاي٪البی

 . تظبّش ثِ اًمالثیگشی2.4
ـاوهاییهغ٦یىؼيؼوچهّـبهیؼیؼافاولاي٪الب،چهکنايیؿ٥تًؼفیـچهياههاوچهپىىويؼ هاییباههلاتوکياىؿایا

گـواهلهٞاهلهوػيیإلبوبؼػل،بـوياؼٙااهـیػؿماتکًًاؼهمچًااوکاهػؿفػيؼ؟کاؿیيؼاؿػکهچًؼي٦ـآػممىءامت٦اػه

هٝلیهبىػؿی
ْ
ـا اهامؿّىاوالل يیبگؾاؿيؼ،بـويؼآيزاباینتًؼوگاهیصتیافرىاياواي٪البایوًٝاٍاـهاإهىوهنالماوتٞبی
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تـصـ٣بقيًؼ؛بٞؼ،ػؿهىا٩ٞیکهػیؼياؼفهیًاهه٪تْایامات،یا٬کااؿعاال٣بکًًاؼ.همیيگیها،عیلیهنتًؼتـوػوآتيه

ـاػ،همهراپیؼاهیایى ىىيؼ،بهىکلؿوصاايیٖػؿبایىرىايااوهانپیاؼااپیؼاهیهگىيهآػمىىيؼ.ػؿلباكهاهن،ایىگىيها٥

1ی٩يـهاوػؿهمهراٖٖػؿهمهگـیىىيؼ؛باتٚاهـبهاي٪البیهی

 . اًحشاف اص اصَل اسالم ٍ اًمالة2.5
اکاهکًنایىامتکهاگـکاوهکًینعىاهینػیؼکههاػؿگؾىتههـرايکتهػیگـیؿاکهبههنئىلیىوهلتٝقیقٝـُهی

٨ىؼه
ْ
ـامگؾاىتهوآوؿاؿٝایاتکاـػهتى٥ی٨ػاىتهوهى٥ ایان.هـرااياکااهیاین،بهعإـآوبىػهامتکهبهاٍىلاي٪الباصت

ـا٣پیؼاکـػهوبیوافاٍىلالهیوامالهیواي٪البیاین،بهعإـآوبىػهامتکهکنػاىته ـکات،ايض این.پیيـ٥تهایهاا،باهب

کًًاؼکاهٝکالایاىؿاوايماىػکًًاؼ.هىؽیاياهوهاػؿػاعل،کىىوهیت.البته،ػىمًاوافعاؿدوایاػیآواٍىلاي٪البام

ـامات.پایبًاؼّیاي٪البایکًًؼکهپایبًؼیهایاي٪البیيىینًؼوتبلی٠هیآلىػهیعباحت ،هيکلآ٥ـیىامتٖيه؛ایى،ػؿوٟوا٥ت

ـایهلتوػولت،گـه ـا٣افاٍىلامالمواي٪االبکًؼ.آيچهکههيکلهيکلؿابـٕـ٣هیگياوؿاهگيامت،وب مافامت،ايض

آ٥اـیىيباىؼ.ایىهانهياکلباىؼ؛ولیٝمل،اي٪البیامت؛چهػؿٝملهاوچهػؿ٥کـها.گاهیهمکىامت٥کـهناي٪البی

2امت.

 گشائى ػملی  ثِ ثْبًِ ّبى اسالهى ٍ اًمالثى ػذٍل اص اسصش. 2.6
ـا٥تبیىىهکتب،هاؿاػؿٕىلایىمیوػومالافگـػيهای ـياکیٝبىؿػاػهامت؛مٖشٝق هلیوى المللیهاؿاهایعٖ

ـکتپیمىػوایىؿاه،ػؿهماوصؼیکهؿٝایتکـػهامت،پیيـ٥تکـػهامت؛بهممتآؿهايهایعىػ باّلآوؿػهامت.کيىؿبهب

ـائای،افاؿفىاهاییرىايبؿاباهن.اگـکنییارـیايیبغىاهاؼباهياامٝ٪الهًتهاهمهپیوؿ٥تهامت.هابایؼؿٝایتکًین، گ

ـا٣امت.اگـکنیبغىاهؼبهومیلهاي٪البیامالهیو ـائی،ػؿه٪ابلػىامىباییٝ٪لٝؼولکًؼ،ایىايض ت٪اىائیباهعاـدگ

ـا٣امت،ایىعیايتامت. آوٝ٪اليیتیکهػؿهکتاباهاامبقؿگاىاؿهااهنات،ا٩تْااءبؼهؼ،وابنتگیبهورىػبیاوؿػ،ایىايض

یٝمی٨او١ا٥لىىین،بهاواٝتماػکًین،ػؿه٪ابالیػىمى١ا٥لىىین،افکیؼاو١ا٥لىىین،افي٪يهکًؼکههاافعؼٝهيمی

کياىؿوػؿووهلاتؿاافػماتیٝٚاینهًٞاىیػؿػؿوواوکىتاهبیائین.هـچهکهايناوػؿه٪ابلػىمىکىتااهبیایاؼ،پياتىايه

3عىاهؼػاػ.

 ی آصادی . آسیت ثِ فشٌّگ اًمالثی ثِ ثْب2.7ًِ
یافپاىل،ؿاهیافابقاؿهاایگىيااگىو،بااامات٦اػهیافبیاو،باامت٦اػهیافهًـ،باامت٦اػهایًکهببیًینکنايیباامت٦اػه

ـاؿبؼهًؼ،ػ هـػمؿعًهایزاػکًًؼ،هابًيیًینتماىاکًینؿ٥ـهًگامالهیواي٪البیهـػمؿابقيًؼ،ایماوهـػمؿاهىؿػتهارن٩

کًًؼ،وبگىیینکهآفاػیامت،ایىرىؿآفاػیػؿهیچرایػيیايینتٖػؿهیچرایػيیا.هماوکيىؿهاییکهاْػٝایآفاػیهی

ـيؼ.ىماببیًیؼػؿکيىؿهایاؿوىْؼ مغتػؿآوعٖى٩ٓـهقیکهػاؿيؼ،به ـئتيمیگی کًؼؿارٜباههىلىکاماتپاییکنیر

یصـ٣بقيؼکههٞلىميینتاٍلایى٩ْیهوا٩ٞیتػاؿػیايؼاؿػ،یااگـوا٩ٞیاتػاؿػ،باهچاهىاکلیباىػه؛اٙهااؿيٚاـػؿبااؿه

ـياؼ،ٕاـ٣ؿاهایىاىػ،رلاىیوؿاهایتـیىگًاهاوهضنىبهییهىلىکامت،یکیافبقؿ هىلىکامت،تـػیؼػؿباؿه ـياؼ،گگی ی

٩ـهقامت،ػؿه٪ابلاوباچًاگکًًؼ،تٞ٪یب٩ْائیهیفيؼايیهی ْٔ ـایاوع وػياؼاوکًًؼ؛هْؼٝیآفاػیهنهنتًؼ.آيچهکهب
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ٜػاؿيؼکهعٖى٩ٓـهقاٝت٪اػیواي٪البیهی
ْ
1کيىؿهاوورىايايماوؿايؼیؼهبگیـین.اینتؼ.چٖىؿافهاتى٩

 گشی ثِ ًبم اًمالثی. اهٌیت صدایی ٍ اخالق صدایی 2.8
این.اگـبهيااماین؛افعٔاهامهًضـ٣ىؼهگـی،اعال٧ؿافیـپابگؾاؿین،ّـؿکـػهعىاهیوبهياماي٪البیاگـبهيامٝؼالت

ـاػؿاوعىػهاو،بههـػمهإهى،بهکنايیکهافلضا٥ٗکـیباهاهغال٦ًؼ،اهاهیگـی،بهيامٝؼالتاي٪البی ینکهػايعىاهی،بهب

ـاؿػاػین،افعٔاهامهًضـ٣ىاؼه ایان.بهاٍليٚاماٝت٪اػػاؿيؼ،بهامالماٝت٪اػػاؿيؼ،اهايتکـػین،آيهاؿاهىؿػایؾاءوآفاؿ٩

،اهًیتؿاافبغيیافهـػمراهٞهوکيىؿهاومالبکًاین،افعأاهاامهًضاـ٣گـیوؿ٥تاؿاي٪البیاگـبغىاهینبهياماي٪البی

ـکتی،بـی٬صـ٥ایهًٖبا٨ىاىػ،.ػؿکيىؿآؿاءوٝ٪ایؼهغتل٦یورىػػاؿػ.اگـچًايچهی٬ًٝىاوهزـهايهاینىؼه ایبـی٬ص

ایيباىاؼ،کًًؼ؛اهااگاـًٝاىاوهزـهاياههایهى٤ٙبایؼتٞ٪یبکًًؼوهیایىًٝىاوهزـهايهالبته٩ابلتٞ٪یبامت؛ػمتگاه

ـايؼافیکًؼ،کنیامتکهيمی ـاکًؼ،اهابامالی٪هعىاهؼعیايتکًؼ،يمیيمیعىاهؼب یعىاهؼػمتىؿػىمىؿاػؿکيىؿار

نأ »تىايیناهًیاتؿاافاوػؿیا٠باؼاؿین،ٝاؼالتؿاػؿیا٠باؼاؿین؛میامیها،باهؾا٧میامیهاهغال٤امت،هايمی
ُ
ك

َّ
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َ
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ـآوبههاا2«أ گىیاؼ:هغال٦اتىاماباایا٩٬اىهی،هىرابيياىػکاهٝاؼالتؿاػهاؼوهایػماتىؿهای.٩

ـاهىهکًیؼ. وا»٥ـوبگؾاؿیؼو٥
ُ
ِدل وی»؛صْتیػؿهىؿػهغال٤هانٝاؼالتباهعاـدػهیاؼ.3«اعأ
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م َرُ  ِللقَّ
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ق

َ
َو أ ؛ایاىٝاؼالت،4«هُة

ىػهؿافیـپالهکًؼ؛يه،ٝاؼالتوؿفیاؼوباات٪اىاهىا٥ا٨يقػیکتـبهت٪ىامت.هباػاعیالکًیؼت٪ىاایىامتکهايناوهغال٤ع

ـاؿبؼهؼ. 5امت.همههىىیاؿباىین،همهبیؼاؿباىین.ایىُبٞؼهنيبایؼابٞاػػیگـؿاػؿمایه٩

 ای . سفتبسّبی لجیل2.13ِ
ایهًٞایوایاىامات٩بیلهایػؿهیؼاومیامت،ػؿهیؼاوا٩تَاػ،افػیگـي٪ا٤ّٞٓهامت.ؿ٥تاؿهیلبهؿ٥تاؿهای٩بیله

یاؿتبآاوبااهاى.اگاـافکهتغٖئهیاتأییؼیکهينبتبهکاؿکنیهیکًن،ياىیيباىؼافهاهیتٝملاو؛ياىیباىؼافيضىه

یه٪ابالاگاـهمااوکااؿؿاايزاامػاػ،ایاى٩ابالیهاکنیکاؿعٖائیايزامػاػ،ؿاصت٩ابلا١ماُباىؼ؛اهاااف٩بیلاه٩بیله

یهامت،ايزامگـ٥ات،٩ابالتضنایىوتياىی٨باىاؼ؛اگاـافپیگیـیوتٞ٪یبهیيىػ.کاؿعىباگـافکنیکههـبىٓبه٩بیله

يینات.هااهتأما٦ايهایًگىياهؿ٥تااؿؿاػؿهیااوایایىامت.ایىؿ٥تاؿ،امالهیيینت،اي٪البییػیگـبىػ،يه.ؿ٥تاؿ٩بیله٩بیله

ـاگیـامت؛اهاورىػػاؿػ.مهعىػهاوػاؿین.يمیگىینه 6گیـامت،٥

 ّبی حضثی . اضتغبل ثِ فؼبلیت2.11
ـگـموهي٢ىل الیتهایمیامیوصقبیم ْٞ بْٞیافهيکال هاياىیاف٤ّٞبْٞیافهؼیـْیتهامتکهبهکاؿهایرقئیو٥

صقبوتضْقبهغال٤امات؛ػؿٍاىؿتیگىیًؼ٥اليیباکًن،بْٞیکناوهی٩ؼؿکههىػؿایىعَىًتأکیؼهیىىيؼ.ایىهی

کهپلافپیـوفیاي٪البامالهی،اْولیىصقبؿاهاػؿمتکاـػین.اگاـتضاْقبباههًٞاایوا٩ٞایکلماهوراىػػاىاتهباىاؼ،هاى

-يؼػاؿاومیامی،بهػيبالکنب٩ؼؿ ،ػوؿهنرمٜىىایافػاٝیهػاينکهْٝؼهػاؿآوهنتن.هًتهاهىتضْقبؿاایىيمیٕـ٣
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ابیتهایػؿو١یى،هاـػمیااگـوههااییافهاـػمؿاباهایاىٕاـ٣وآو-ػهي٦ـ،پايقػهي٦ـ،بینتي٦ـ
ْ
وباىٞاؿوایزاػهیزاوورؾ

ـایایًکهبی ـْتبػٝىاواعتال٣ؿاهبیًؼافيؼوب اهمیتکاؿيمايًؼ،ی٬هنئلهکىچ٬ؿابقؿ کًًؼ؛ی٬چیقکنٕـ٣بکيايًؼوه

ـاهمیترل کال،اهبضجوتضلیلکًًؼ؛بـاماكآو،ػومتوػىمىهٞاْیىکًًاؼ؛٥االوهاػؿباؿهىهػهًؼوؿوفهاوه٦تهؿاُپ

هااػايان.ایاىهااؿاتضاْقبيمایکل،٥الوٕـ٥یامت،پلػوماتامات.بًاؼهایاى٥الوٕـ٥یامت،پلػىمىامت؛٥الو

ـاوایاىچیقهااؿایاذيباىاؼ؛اهااهتأما٦ايهؿوىهای١لٔمیامیامتکهػؿػيیاهنؿایذامت.ػلهاعى هبىػهامتکهػؿای

بناتگیػاؿياؼ.بنایاؿعاىب؛اهاااگاـکنایهنائىلیتیؿا٩باىلکاـػ،چًايچاهبًااىاؼچًایىبْٞیکناوباهایاىچیقهااػل

موگ٦تنماٝاتیؿاکاهو٩تبهبْٞیافهنئىّلوػولتیپی٢امػاػایپیؼاکًؼ،بهآوهؼیـْیتّـبهعىاهؼفػ.هىی٬بنتگیػل

٨بهػولتوهـػمامت.ىماص٨يؼاؿیؼ-گیـیؼگىینپىلواهکايا هیالبتهيمی-کًیؼىماػؿرلنهصقبّیعىػٍـ٣هی
ْ
هتٞل

ـاوهابکًیؼ.ی٬ه٪ؼاؿّا٦ٞهایهااياىایافایاىآوؿاٍـ٣هنائلصقبیورًاصیوگـوهیواهخالایى هااهاؼی
ْ
هامات؛واّل

ـاػهیعىبیػ ـاوػولتیای ـاػبههؼی ـاواؿین.بْٞیا٥ ـاوهااػؿبغياهایهغتلا٤باـؿویهانعىىابغتايههاؼی ـيؼ؛يه.هاؼی گی

ػؿراهاییهْمتهیعىبیهنتًؼ.بْٞیافآو
ً
راػاىتایىکاؿعىاهنافآوگماؿيؼ،کههىيمیهاص٪ی٪تا

ْ
هاامنبیاوؿم؛واّل

ـاػیهنتًؼکههیؿابکًن.افهمیىهنئىّلوػولتی ٨بههـػمهٞـ٥یکـػ.هًتهاىىػاممياوؿاآوؿػوبهًٝىاوآػما٥
ْ
هایهى٥

ـایىامنيمی ـاػػاؿیان؛باهآوؿم؛اهاعىىبغتايهافایىامنآوؿػوافبْٞی،همکىامتي٦یبْٞیػیگـتلْ٪یىىػ؛بًاب گىيها٥ا

1ىـٕیکهآوکاؿهاییکهگ٦تن،يباىؼ.

 جلیغبتی دضوي ٍ ضؼف دس همبثلِ ثب آى. تْبخن ت2.11
ام،آوؿوفیکهىماتىاووامتٞؼاػه٪ابلاهبااتهاارنتبلی٢ااتیػىامىؿااؿهاگ٦تههىبهبْٞیافهنئىّلوتبلی٢اتیکيىؿب

ـاوهیؼاو هاوکتابو٥یلنو١یـهباىؼ،بًؼههنتن؛اهاىاماػاؿتکْخـهٖبىٝا وؿوفياههػاىتهباىیؼ،آوکنیکهبیوافػیگ

وایخاؿوىهاػ ؿاػؿهاـػمیاي٪البیاػهـػم،ػیىهـػم،ؿوصیههای٥ـهًگهـػم،اٝت٪بگىییؼببیًنػؿه٪ابلآو٥یلمیکهپایه

کاًن.البتاهکااؿایؼ؟ٖایًزامتکههاىاصنااكعٖاـهایتامتىماچًؼ٥یلنماعتهکًؼکهيهیکی،يهػوتا،يهػههتقلقلهی

ـایتىلیؼآيچهکهعىبامت،٥کـکًین؛اهاتاآيچهعىب تاىاينامتبههیؼاوبیایؼ،هاىيمایامامیوبلًؼهؼ ایىامتکهب

٩2بىلکًنوبپؾیـمکهایىمیللزىبیایؼورىاووکىػ٫و٩يـهایهغتل٤ؿاػؿعىػه١ـ٧کًؼ.

 . تَعئِ ػلیِ سٍحیِ اًمالثی دس داًطگبُ ّب2.12
ؼػاييگاهوػاييزىاهـوفآهادهًؼم؛بؼايیهًؼم؛هىافػیـبافهنبهػاييگاههٞت٪ؼم،هنبنیاؿٝال٩هبًؼهبهػاييگاهٝال٩ه

یتهارمی،باؿوصْیهاي٪البییهاامت؛افایًکههاػاييگاهیػاىتهباىینکهػاييزىیآو،امتاػآوباؿوصْیهتـیىتىٕئهبقؿ 

ـایوػؿمتکـػه چنٝلانؿابااّلايؼبههنبقيؼ،پیوبـوػ،کيىؿؿاپیوببـػ،پاـواؿػهیؼاوبيىػ،عٖهای٩ـهقؿاکهػىمًهاب

ـياهه ـایایًکهایىاْت٦ا٧يی٦تؼ،ػاؿيؼب ؿیقیهیکًًاؼ؛پىلهااعاـدهیکًًاؼ.ببـػ،ىٞاؿهایاي٪البیؿاُپـؿيگکًؼوصيتػاؿيؼ؛ب

ـياههػىمًاوؿاهملٖه ؿیقیهیکًًؼ[.آوىکلامتٞماؿ٩ؼیمی،اهـوفػیگـٝملیيینت؛آوچیاقیهانکاهباهآویآیًؼه]ؿاب

ـا ػؿػؿوو«امتٞماؿيى»هیگ٦تًؼ
ْا
،صاّلیىاهیىاهکهًهىؼه؛آوچیقیکهّلفماماتوػيباالوهناتًؼایاىاماتکاهت٦ک

ـایایاىماـهایه ـآوؿػهکًؼ؛ػاؿياؼبا الوهىىمًؼويغبهػؿی٬کيىؿرىؿیبيىػکهاهؼا٣آيهاؿاب ْٞ گاؾاؿیهیکًًاؼ،ًٝاٍـ٥
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ـایایىپىلعـدهیکًًؼ.بهایىػ 1هابایؼتىْرهکـػ.١ؼ١هػاؿيؼب

 . تالػ بشای اص بیى بشدو سودیه ايمالبی دايؾجىياو2.12.1
ـایهمالها،ٝلیىامتکهػؿایىٝـُبکًنایغىاهنهىهآيچه هبااؿفهیٍاضًهیاىعاؿدکاـػوػايياگاهافایػاييگاهوب

توهنایلیع
ْ
افیلیههنامت؛افعیلیعؼهتاي٪البباىؼعامتکهػاييگاهههنامت.ػاييگاهاگـػؿیىتالهکـػيؼ؛ٝل

همهرىايًؼ،کنیيتـبیـهتأحیگـػی٩يـها
ً
٪ًؼ،امت.اْوّل

ْ
الیؽهىکاؿيؼ،بهآهاػهتٞل ْٞ يکاا یلایعیًهاایمًؼ؛ػاؿيؼ،٥ه٥

ـاپیٔهضیؿویتىايؼهیاي٪البیػاييزىیًٞیػاؿيؼ؛یـراهٞهتأحیٔهضیامت؛بٞؼهنبـؿویههْم عىػهاحاـبگاؾاؿػ؛هىيیی

ـتبٖ ـایگؾاؿػ؛احـهرتماٝیایٔبٞؼػومتاو،وػؿهضیًًؼ،اْولوعايىاػهامت،بٞؼه یاي٪الباْیتػاييگاهؿاافهىیًکهایلؾاب

٦ايهافػاعالیًاهفهیىکـػيؼػؿاوؿفییامتمیلیکاؿکـػيؼ،عیلیتالهکـػيؼ،عیلیکًًؼوعالًبکًًؼ،عیعال .هتأْما

هصقبیْیهؿوصی،اي٪البیْیهؿوصیًٞیکًًؼ؛فػاییکهبتىايًؼػاييگاهؿااي٪البیًهاکمکىؼبهایػهاهنػؿهىاؿػعى
ْ
ی،الل

2گـ٥تهبيىػ.ییػاييزىیٔهباؿفهافهضیْیهؿوص

 . تىعئه بشای ايصشاف دايؾگاهیاو اص سودیه ی ايمالبی2.12.1
هػاييگاههايًؼػی

ْ
هایػیًیوآؿامتهبه٦ٍاوػیايتگـهضیٖهایارتماٝیکيىؿامالهیها،هقْیىبهييايهاهـوفبضمؼالل

ایهایاي٪البیصْىؿ٥ٞالػاىتهوىهیؼاوبلًؼآوافهیٍضًهامت.ػاييگاهاي٪البػؿٕىلػوػههػؿهمهاي٪البییوؿوصیه

ـاهی ـيياآکياىؿػاؿایىبغاوهاإحـافپیکاـهاهـوفاهايتت٪ؼینکـػهامت.ىماػاييزىیاوٝقیقوىماامتاػاوگ ی٥ٞاالوپ

باىیؼ.امالهیٝقیقهاوهی

ههمههی ـآهنات٪ینٝلانوػیاىوؿوصْیا یاي٪البایتىايًؼببیًًؼکهػىمىاهـوفهنػؿتاالهاماتکاهػايياگاهؿاافٍا

ىػػاييگاهیاوٝقیقچهاماتیؼوچهػاييزىیاوامات،هًَـ٣کًؼ.بقؿگتـیىهنئىلیتػؿه٪ابلهباتىٕئهػىمًاو،بـػوهع

هايًؼبـعیه٪إٜصناكگؾىتهبهایىهنئىلیتٝملعىاهًؼکـػ.ايتٚاؿایى
ً
رايباف٥ـفيؼاوػاييزىینآوامتکهوی٪یًا

امًؼوهؼ٥هاوؿوىاهایایبيًهىىیاؿايهصىاػثمیامیرهاووکيىؿؿافیـيٚـػاىتهباىًؼ.ػىمىؿاػؿهـراوباهـچهـه

ـائٖیارافه یاعاللػؿؿويؼٝلنوػیىؿاػؿػاييگاهبهکنیيؼهًاؼوهضایٔعَمايهؿاباتیقبیًیتيغیٌػهًؼ.ػؿهیچى

ـاهباتْٞهؼوتؼْیىوتالهاي٪البیص٦٘کًًؼ. ـایپیيـ٥تمـیٜٝلمیهم ـييآػاييزىئیؿاب 3ه٦َْاوپ

 ثشدى سٍحیِ دیٌی ٍ اًمالثی دس لن. تالش ثشای اص ثیي 2.13
ـاهاییايگیقه ـيگکًًؼ؛یًیػییه٩نوؿوصیاي٪البییهبؼهًؼوؿوصییـ٩نؿات٢یاي٪البی٥ْایًکهایورىػػاؿػب ٩نؿاکم

یوػىامًوهکاـیاؼکاهکیا٩تَاػی١ا٥لىؼ:افرًبهیؼهاورىايبيبارًبهیػىمىػؿهمهیؼورىػػاؿػ.افکّهایییقهايگ

باهیؼبای٦ـمتًؼ؛ؿاهیػاؿيؼ،ٝىاهلهایییقه١ا٥لىؼ؛هي٢ىلًؼ،ايگی٥ـهًگیاوػؿرًبهیوػىمًکـوهیؼافکیؼيبایکًؼ،ه

ـکقیيگؾاؿيؼتاػمتهایؼتىْرهکـػ.بقؿگاو٩ن،رىاياو٩نبایىا ویاوؿيؼبیـووبىػوباي٪الب،افکايىواي٪البْیتعائى،٩نؿاافه

ـيگکًًؼ.بیهٞايیىا ـایهًٞاىی٩انآوپياتىايهیامتوصاىفهیاٍلیهـصال٩نآومـچيمههؿاػؿآوکم یاىایاماتبا

ـکت ـکتاػاههػاؿػوهًىفػؿآ١افؿاهیىؿاتکاوػاػوهمچًاوایاػاػ،ػيییـؿات٢یاکهػيیص 4.ینص

                                                           
ـاکقؿىؼوپاؿ٫ها،پژوهيگاهبیايا ػؿػیؼاؿؿؤمایػاييگاه.1 .20/08/1394هایٝلنو٥ًاوؿی،ها،ه
 .17/03/1396.بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافػاييزىیاو،2
.06/07/1378ها،پیامبههًامبتبافگياییػاييگاه.3
 .19/10/1397.بیايا ػؿػیؼاؿهـػم٩ن،4



 بیز. راهبردها و راهکارهای ایجاد و تقویت روحیه انقال

 . روحی1

 . تَول ثش خذا1.1
یرىىااوػلهًاىؿوؿوسهَا٦ایآویاي٪البیوهًٞىیتیکهافمـچيامهیؿوصیهمپاهپامؼاؿاواي٪البامالهیػؿمایه

ـابهییٍالضاوپیىمتههیاهامٝاؿ٥اوو٩ؼوه کـػ،تىايناترىىیؼوبیوافهمهرىاياوؿفهًؼهوعالٌمپاهوبنیذؿامی

یایاػیامتکباؿبهرمهىؿیامالهیای٦اکًؼ...ایى،صزتایباـهلاتهااوعاىػيیـوهاایایؿاػؿػ٥ٜصملهکًًؼهییىي٪وتٞ

ػؿهیؼاوٝملؿابهآيااووىزاٝتیاي٪البیايؼؿکاؿاوکيىؿيیقبىػکهي٪وتىکلبهعؼاواتکاءبهؿوصیهػمتیهنلشوهمه

1يياوػاػ.

 ًطبط اًمالثی ٍ ضدبػت . حفظ ٍ تمَیت 1.1
ىزاٝت،٦ٍتعیلیبقؿ وعىبیامت.هًٞایىزاٝتایىيینتکهاينااوعٖاـؿاي٦هماؼ،چياموؿاببًاؼػوبگىیاؼ

2صناببهآبوآتوبقيؼ.ىاءللهچیقیيینتوبیاو

ـاو،ؿوسوييآاي٪البیؿاػؿعىػص٦٘کًؼ.ىمابایؼىزاٝتتاو ص٦٘کًیؼ.ایىهلتواي٪البوؿاههنایىامتکههلتای

ـاوواولیایبقؿ عاؼاػؿاوباىػ-یاولباىزاٝتآوؿهبـبقؿ کيىؿ،ػؿػؿره وماپلبااىازاٝت-کهىزاٝتیىبیهپیاهب

یکای٬آصاػایىهـػمتىاينتتاایًزابیایؼ.٩ؼؿ وىزاٝت،يتـمیؼواف١یـعاؼاوص٦ا٘يياآاي٪البایعىاهاؼتىايناتباه

3واٝايتالهی،هاؿابهتمامهؼ٥هایماوبـمايؼ.تى٥ی٨

 . تمَیت اهیذ ٍ اهیذٍاسی 1.2
ـتاواهیاؼبغوباىاؼ؛صـ٣وهًووا٩ؼاهتاو،بهرىاوػؿمٞیکًیؼ هااهیؼػهیؼ.بایؼهًـهًؼتاواهیؼبغوباىؼ؛ىاٝ

ـتاواهیؼبغوباىؼ.يىینًؼه هانيینات؛اهیاؼایىاهیؼ،اهیؼکااؽبتاواهیؼبغوباىؼ؛کياوؿفتاواهیؼبغوباىؼ؛ًٍٞتگ

بیًیوبیًنکهایىاهیؼ،ٍاػ٩ايهامت.بگؾاؿیؼرىايتاوباعىهکاؽبيینتن؛هىهیػاؿػاػّواهیؼهایٍاػ٧امت.هىٕـ٣

ـکتػؿبیاوؿػوتضْىلٝٚیمیکهافی٬ايناوٕبیٞیوماػه،ی٬ابىمی مافػ،ػؿًاهیاٝتماػبهآیًؼه،يیـویؽاتیعىػؿابهص

ـایاهیاؼ ـایيااهیاؼیياؼاؿین؛ٍاؼػلیالبا ـکتکـػ...هااػلیلایبا ػؿوواوبهورىػآیؼ...ينلرىاوؿابایؼواػاؿواهیؼواؿبهص

4ػاؿین.

 فکزی . 1

 . تمَیت ػمالًیت1.1
ـایپیوؿ٥تىوػؿرهت ـایٝ٪اليیتبههًٞایتنلینيینت؛ٝ٪اليیتبههًٞایهقیمتيینت؛ٝ٪اليیتب یا٥تىؿاههائیب

5هامت.تـىؼوػؿؿمیؼوبهایىآؿهاوهـچههى٨٥

                                                           
.25/06/1370پیامبهچهاؿهیىهزمٜبقؿ ٥ـهايؼهاووهنئىّلوػ٥اتـيمایًؼگیولی٥٪یهػؿمپاهپامؼاؿاواي٪البامالهی،.1
.03/03/1382بیايا ػؿػیؼاؿاْٝایمتاػبقؿگؼاىتچهاؿػهمیىمالگـػؿصلتصْـ اهامعمیًیٕؿهٔ،.2
ـاؿمیؼوبیايا ػؿػیؼاؿبارمٜکخیـیافا٩ياؿهغتل٤هـػم٩ن،به.3 .19/10/1368هاهٕمالـوف٩یامهـػم٩نٔ،ػی19هًامبت٥

.19/04/1383.بیايا ػؿػیؼاؿهنئىّلوويغبگاوامتاوهمؼاو،4
ـاوبغيهایهغتل٤يٚام،.5 .19/06/1387بیايا ػؿػیؼاؿؿؤمایمه٩ىهوهنئىّلووهؼی



1،بهکاؿگـ٥تىعـػوتؼبیـو٥کـوهضامبا ،ػؿهکتباهامهىؿػهالصٚهبىػهامت.ػؿُبٞؼٝ٪اليیت

ایان،صکماتاگ٦تاهٕىؿکهػؿاٍىلمیامتعاؿریباؿهگیـین.همیىتـیىابقاؿکاؿهامت؛ٝ٪لؿابهکاؿهیههنٝ٪اليیت

ـايهٝملهیگايهیکیافاٍىلمه کًین.ایى،هغَىًمیاماتعااؿریهاایهامت،وػؿکًاؿآو،هَلضت.هاصکیمايهوهؼب

هامت.امالمهاامالمٝ٪اليیامات.ٝ٪الکااؿبـػبنایاؿومایٞیػؿ٥هانهاا،تياغیٌاهاؼا٣ویفهیًهيینت،بلکهػؿهمه

2ت.تيغیٌابقاؿهایهاػاؿام

 . داضتي رٌّیت ضفبف ٍ دسن هتؼبلی 1.1
ـایهىورلنههمکىبىػ،تـریشهیاگـو٩تهی ـا ىامابياًىم؛بىػوب ػاػمکهایىی٬ماٝتػیگـؿاهنافهٖالبويٚ

ن،افکًؼ.آوچیقیکههمیيههاىآؿفوػاىاتولیهمیىه٪ؼاؿیکهىماٝقیقاوآهؼیؼوهٖـسکـػیؼ،بًؼهؿاعیلیعـمًؼهی

ـایآوتالههیعؼاهی ٕىؿهزنانهيااهؼهکاـػموآوٝباؿتناتاف:کـػم،ػؿبیايا ىمارىاياوٝقیقبنیزیبهعىامتنوب

ی٬ػؿ٫هتٞالیافهنائلکيىؿوهنائلرهاو،اهمیتبنیذواهمیتصْىؿرىاوػؿهضیٔ ورىػی٬ؽهًیتى٦ا٣وؿوىى،

هاتىرهکًًؼها،بهآویرىاّوهإهىواي٪البّیکـػمکهراهٞهیکههىهمیيهتالههیيٚـهایٝلمیوػؿهضیٔمیامی.ي٪ٖه

الزملههياهؼهکـػم.هٖمئًناگـتٞؼاػبیيتـیهنٍاضبتهاپیيـ٥تکًًؼ،ػؿبیايا ٝقیقايیکهٍضبتکـػيؼ،٥یوػؿآو

3ىؼ.کـػيؼ،ایىباوؿوایىاصناكبیيتـهیهی

 رفتاری. 2

 استجبط ثب خذا. 2.1
تىاوعیلایکاؿهاایػىاىاؿؿاايزاامػاػ.باتىرهبهعؼاوت٪ـببهعؼا،باتىملبهػاهاو٩ؼكالهیوؽیلًٝایتالهیهی

ىماهارىايیؼ.ىماباها٥ـ٧ػاؿیؼ؛ایىؿابهىمابگىین.ىماعیلیافایىرهترلىتـافهاهنتیؼ.ػلهایىاماپاا٫،ياىؿايی،

ایؼ؛ایىؿا٩ؼؿبؼايیؼ.بااعاؼایهتٞاالکًؼ؛آلىػهييؼهیؿوىى،بال٥اٍلهيىؿؿاهًٞکلهیآّلیو،هخلی٬آئیًهتٞل٨،بیبی

ـآو،باػٝا،باٍضی٦ه ـاؿکًیؼ.بايماف،بايا٥له،باتالو ٩ یمزاػیهپـافهٞاؿ٣ػیًیامت.باایمزاػیه.ایىٍضی٦هؿابٖهبـ٩

ها،باهمایىتْاـٛ،یاٝت٪اػیباهمیىتىرهکًیؼ....ایىامتضکامبًیهعىػتاوؿاهنهضکنهی٪البییػیًیوايایىکاؿبًیه

آیؼ.ایىػٝاها٥٪ٔیاؿبیاؿبگ٦تىيینت،لبـیاقافهٞااؿ٣تىملبهپـوؿػگاؿ،ػؿهمیىػٝاهایٍضی٦همزاػیهبهػمتهی

ـآوهنهمیىکًؼ.تالو امالهیامتکهاٝت٪اػايناوؿاٝمی٨هی یهىهـصال،ایىتىٍیهٕىؿ.بهٕىؿ،عىػيمافهنهمیى٩

4یىمارىاياو.امتبههمه
 

ـای5هایهاَؿماایآيچهتىايایییآيچهبایؼبکًین،همهیآيچهگ٦تین،همهآعـیىهٖلبیکهٝـُهیکًنایىامت؛همه با

 ـْ ٤بهایىامتکهبهعؼایهتٞالتْ
ْ
یػلهاٛکًین،تىْرهکًین،تىْمالتماوؿاباعؼاا٥قایوبؼهین.ؿابٖهايزامآوامت،هتى٩

یهاااماتکاهعىاهاؼتىايناتایاىوٝقمواؿاػهاي٪البییهىْیتایامتکهاگـتأهیىىؼ،پيتىايهباعؼایهتٞال،آوؿابٖه

                                                           
.14/03/1390بیايا ػؿبینتوػوهیىمالگـػاهامعمیًیٕؿهٔ،.1
ـاوػؿعاؿدافکيىؿ،بیايا ػؿػؿػیؼاؿهنئىّلووفاؿ اهىؿعاؿرهوؿؤمایيمایًؼگی.2 .25/05/1383هایرمهىؿیامالهیای
ـامـکيىؿ،بیايا ػؿػیؼاؿباهقاؿاوي٦ـافاْٝایبنیذػاييزىئیػاي.3 .31/02/1386يگاههایم
ـاف،.4 .14/02/1387بیايا ػؿػیؼاؿاماتیؼوػاييزىیاوػاييگاههایىی
تىايا،ّلی٨..5



ـاهنکًؼ.فهیًه 1ایؿاکهبضجکـػین٥

 . تمىيت ايماو و تذيى2.1.1

ـ ی٩اْى بٞاؼیؿاباهوراىػآوؿػوآو،ايزاامیکایافبقؿگتاـیىآفهایياهایهلایوایوهًٞىیوػیًیبىػکاهي٪ٖاههمیىگ

ایصْناكافصیا ایىهلت،یًٞیاي٪البکبیـامالهیهاواینتاػوپایایىاي٪البویٕىلتاؿیظ،ػؿبـهه٩یاههایىزاٝايه

ـاماكایىاي٪الببىػکه ـاوامت.ایىتيکیلصکىهتیب ـکاا همااوػیاىهماوصکىهتهنرمهىؿیامالهیای بااوؿیهاافب

کـػيؼاهاتهوتىیورىػىاوافػیىبیگايهباىػ،چٖاىؿهیگـیعىاهیوهباؿفهواي٪البیامت.ػیؼیؼکنايیؿاکهاْػٝایآفاػی

ـاو،همچًاوپیوؿ٥توپیوکـػيؼويتىاينت«ُکپ»گیـىؼيؼوبه٩ىلىماهاهیاوؿاه،م٪ٔوفهیى ًؼرلىبیایًؼ؟ٖاهاهلتای

ـکتایماوپیوهی 2ؿوػ.ؿ٥توهًىفهنبهب

 يفظ . تهزيب2.1.1
آيچهبهپامؼاؿیافاؿفىهاو٥ـهًگوؿوصیهباتهؾیبي٦لوت٪ىیتؿوسهنئىلیت،ٍضًه

ً
اي٪البییهایاي٪البؿاعَىٍا

هایىیٖايیوػمایلوراهٞهوا٩ياؿهغتل٤وبغَىًؿوصايیتهٞٚنت٪ىیتکًیؼوافصیلهامت،ُپـکًیؼوپیىيؼعىػؿابا

ـاو،رىايااوتـ٥ًؼهایابلینیکهگاهصْتیػؿلضىو٩البػلنىفیامت،بـصؾؿباىیؼ.ػؿهنیـهبااؿفه یا٥تغااؿآهیقهلاتایا

ـا٣يگهؼاؿیؼوهىىمًؼايهعٍٔضیشعٍٔضیشوبییپیياهًگیػؿهمیيهبایؼپیياهًگوپیيـوباىًؼ.عىػؿاآهاػه ايض

ـا٥یبافىًامیؼوٍب٢هؿاههوهنت٪ینؿاافکذ 3یالهیؿاتـویذوىٞایـامالهیؿاتٞٚینکًیؼهایايض

 . تمىيت ػلن و تمىا2.1.2
ویزیوعٔبنیؼببـیومتاوؿاپ....ػؿیؼباىیؼتـه٦تىايیؼیهیواي٪البیًیػیٔباىؼػؿهضیيتـچهکههٞلىهاتتاوبهـ

یصاػحاهیاکاماتاػباؼ،یاکهيااوؿباؼ،یاکباؼ،یا٨ؿ٥یاکیًٞایامت.یاکه...ؿاهل٢قيؼهیؼ.بؼايیؼؿاافػمتيؼهیاي٪الب

ـا ػؿتٞبیرمٞصىاكیىصىامورمٜباىؼ،ایؼ٢قايؼ،ايناوبالیايناوؿاهیپایياهًامبگاه ـآيی امات؟یامموچی٩

ـا٩بتکًیًها.ات٪ىا.. ـابهتاـعىاهاؼىاؼواویلیتاوعىماافگؾىتهییًؼهىاءاللهآاویؼؿااگـه ـایىااءاللهبا یکياىؿتاو،با

ـا ـایامالم،ب 4.یالهیبهصىلو٩ْىهیًؼه،بىػػؿآیؼعىاهیؼيٚامه٦یاي٪الب،ب

 اسالهى ٍ اًمالثى . حفظ فشٌّگ 2.1
ـکت٥ـهًگیبـهبًاایگىیین٥ـهًگ،ه٪َىػههـراهی ااف٥ـهًگ،یًٞی٥ـهًگاي٪البی،٥ـهًگامالهی،یًٞیایزاػص

ـکات٥ـهًگایباهمامتاهاؼا٣اماالهی،ت٪ىیات٥ـهًاگ ـکتػاػوراهٞهبههًٞایص امالموبـهبًایاؿفىهایامالهیوص

5یىامت.امالهیوباوؿامالهیوآػابامالهیواعال٧امالهیومًتهایامالهی؛٥ـهًگا

ـکتاؿفىی،ایىعَىٍیتؿاػاؿػ.هابایؼبایووپایوافاي٪البیاي٪البها هبتًیبـی٬هًوويگـه٥ـهًگیبىػوهـص

تالىهایػیگـ،بهتاله٥ـهًگیامالهیهیپـػاعتین؛یًٞیؿوىىکـػووتبییى٥ـهًگامالم،بااهمااووماٞتیکاهه٦هاىمو

                                                           
ـامنػايو.1 .03/03/1395النالمٔ،آهىعتگیػاييزىیاوػاييگاهاهامصنیىٕٝلیهبیايا ػؿه
.24/01/1373،«ؿوفاؿتو»بیايا ػؿػیؼاؿاؿتيیاو،بههًامبت.2
.13/08/1369پیامبههًامبتؿوفهلیهباؿفهباامتکباؿرهايی،.3
 .06/01/1396ایافبیايا ػؿػیؼاؿعايىاػهىهیؼٍمؼیاو،.گقیؼه4
.04/03/1393بیايا ػؿػیؼاؿيمایًؼگاوهزللىىؿایامالهی،.5



ـا٥ههًٞای٥ـهًگػاؿػ.ػوؿافاي ـا٣،ػوؿافع ـایی،ػوؿافتًگض 1افایىوآو.تـكکاؿیويٚـیورمىػ،ػوؿافهالصٚهگ

ـکتوػؿيهایتاو هپیاـوفی،باـص٦ا٥٘ـهًاگاماالهیواماكایىاینتاػگی،ایىص
ْ
اماتوت٪ىیاترًااساي٪البایىاءالل

بایؼ٩ؼؿرىاياوهإهىوی٥ـه٥ـهًگیهإهى،ت٪ىیتایىيهالهاییکهؿوییؼهامتػؿٝـٍه
ً
ؿاهمهبؼايًؼ،اي٪البیًگ؛...ووا٩ٞا

ؿوياؼتاىیهیاؼاو؛ایًهااکًًؼ،هياتماالرًاگتضمیلایهایايؼکهؿوفعٖـمیًهمپـهیهمه؛ایىرىاياوهإهىواي٪البی

ـاػیکهينبتبهایىرىايهاباچينبؼبیًیيگاههی کًًاؼباهکياىؿ؛باهؼ،عؼهتيمایکًًکًًؼیاهـػمؿابؼبیىهیهنتًؼ.ا٥

کًًؼ.ایىرىايهاؿابایؼص٦٘کـػ،بایؼافایًهاا٩اؼؿػايیکاـػ،امت٪اللکيىؿ،بهپیيـ٥تکيىؿ،بهاي٪البامالهیعؼهتيمی

ـػکًینوهًقوی َٕ کًاین؛کاهاهـوفهنبضمؼاللهکنيینتًؼوفیاػيؼ.]يبایؼ[باًٝاویىگىياگىيیبغىاهینایىرىايهایهإهىؿا

ـايگیقه،باایىصـ٥هاهًاقویيمایالبتههًقویهنيمی ىاىيؼایًهاا؛لکاىعاب،هاابایاؼ٩اؼؿایًهااؿاىىيؼ؛آورىايهایهإهّىپ

2بؼايین.

 خىد   و ايمالبی. تؼمیك هؼاسف ديًی 2.1.1
هيیاؿباىیؼ.هٞاؿ٣ػیًیعىػوهٞاؿ٣

ً
هاایتىايیؼتٞمی٨کًیؼ.هخالپااؿهیعىػؿاهـچههاي٪البیىمارىاياوبایؼػائما

ـا صؼیجوػؿبْٞیػٝاهاوراىػػاؿػآو-«فبـالضؼیؼ»پىّلػ؛ ي٦ىؽياپاؾیـوي٦ىؽکًًاؼهوػؿه٪ابالػىامى-ٕىؿیکهػؿتٞبی

ـيؼهوبااؿاػه 3ی٩ىیباىیؼ.ب

 بش هبًای تفكش صذیخ هىيت ايمالبی دادو ؽكل.2.1.1
ـکیبهایؽهًی-بیًیؼهىیتبْٞیافاىغاًيکًؼ.ایًیکهىماهیمٞیکًیؼهىیترهاػ،ت٢ییـپیؼا -ىاو٥کـهایياو،ت

افاولاي٪البتاصاّلٍؼوهيتاػػؿرهٝىُىؼه،ایىی٬ؿوالوهميایٕبیٞیيینتکهبگىئیؼٕبیٞتوهمیىامتػیگـ؛

ـگقایى یؿاباههًٖا٨واماتؼّللپاؾیـ٥ت،ایاىؿاتااآورىؿیيینت.ٕبیٞیایىامتکهاگـايناوی٥٬کـویا٬ؿاهايغیـ،ه

ـکتکًاینباـوین؛ي٪ٖه ؿاهبـوػواگـٝمـهک٦ا٣يؼاػ،ػؿایىؿاهبمیـػ.ایىٕبیٞیيینتکههابگىئین:ی٬ؿاهیؿاص ـّ یآع

ههپیؼاکًؼکهتباؼیلىاىػباه٩ؼؿاػاهاایىگاهیهنباىىؿوعیلیهیزاو،بٞؼافی٬ي٪ٖه،ياگهاوفاویهبقيینٖبٞؼ،ایىفاویه

کًًؼ:عىبآ٩ا،اولاي٪الب،اولاي٪الببىػ؛صاّلفهاواحـگؾاىته،هاورهٕبیٞیيینت.بْٞیهاتىریههیهیچٝکلٖایى،به

گؾاؿػ؛یافهاوؿیيهواٝت٪اػهایواهیوهبتًیبـاصناكهضِاحـهیٝىُىؼینٖيغیـ،فهاوبـؿویًَٝـهایّٞی٤وبی

ـاهیٕمٞهاوهىمهااحـهی وا»گؾاؿػ.باهم َُ ِط هةا َكسَة عأ ََ
طاُو بِة يأ

َّة
ُن الَّ ُُ َّ

َقَزل ْأة َما ا
َّ
عاِو ِإي َرمأ

أ
ى ال

َ
َقم

أ
َم ال نأ َيوأ

ُ
ك

أ
ا ِهً وأ

َّ
َول

َ
ِ يَى ت

َّ
.4«ِإوَّ ال

ـآوهی ـگيتًؼ؛ٕا٩تيیاوؿيؼباینتًؼ،ایىل٢قهایاىگىیؼ:آو٩ هااباهعاإـآوهاییکهػؿرًگاصؼب
ً
کااؿیاماتکاه٩ابال

گاؾاؿػ؛یکای،ػوتاا،ماهتاا،کـػيؼ.هاو٩تیؿوسؿايناعتین،عىػهاوؿاهضکنيکـػین،هٞلىمامت؛هـهمامیؿویآواحـهای

کههخل٥ىّلػآبؼیؼه،هضکنوامتىاؿوبـهبًاایت٦کاـػؿماتوهًٖا٨ٍاضیش،بیًیؼکهىکلوٝىُىؼ؛اهاو٩تیياگهاوهی

تاـ،تاـ،راؾابتاـ،واّاشوىکلگـ٥توهىیتاي٪البیىاکلگـ٥ات،هـچاهفهااوبگاؾؿػ،ایاىهىیاتؿوىاىهىیتػیًیاينا

رىؿيؼ.يگؾاؿیؼيهاػرهاػػاييگاهی،تبؼیلىىػبهی٬هىیتػیگـ؛بهی٬رىؿيؼ،يهاػهاهنایىهاایىىىػ.آػمتـهیهنتضکن

راىؿاوایىهىیتایمايیؿاص٦٘کًیؼوبا٩یبمايؼ.عىىابغتايههمایىهىیت١یـػیًی،١یـاي٪البی...بایؼایىهىیتٍضیشؿ

                                                           
.05/05/1371،«يىرىاياوکايىوپـوؿه٥کـیکىػکاوو»بیايا ػؿػیؼاؿاْٝای.1
ـگاوؿهبـی،.2 ـگاوؿهبـیپلافپایاوپايقػهمیىارالكؿممیػوؿهچهاؿمهزللعب .15/12/1392بیايا ػؿػیؼاؿاْٝایهزللعب
.14/02/1387بیايا ػؿػیؼاؿبنیزیاوامتاو٥اؿك،.3
ـاو،آیه4  .155.آلٝم



هنبىػهوتاصاّلهنبا٩یهايؼهامت؛چىوماعترهاػػايياگاهیوياىٛهاؼیـیت،ياىٛٝملکاـػ،ياىٛاؿتباآؿأكباابؼياه،

1گیـیها،عىامتها،عىامتهایعىبیبىػهامت.رهت

 . ًَآٍسی ٍ صیجبیی2.2
-یهنائلههان؛ػؿهمهػؿػايو،ػؿهؼیـْیت،ػؿپیيبـػمب٬فيؼگی،ػؿص٦٘اؿفىهایاي٪البی-فيؼگییهنائلػؿهمه

ـاؿػاػ،هانفیبااییوهمیىچًؼيکته،هنّلفمامتوهنهمکى؛هنبایؼيىآوؿیوابتکاؿؿاػؿهمه هراْؼی٩ا یکاؿهاهىؿػتىْرا

يٚـکاـػویهنائلفيؼگیوههْنکيىؿبایؼٍـ٣وؿا؛افکاؿهایمٖضیػؿهمهيىافیؿا،هنُپـه٢قبىػووُپـهْمىوبىػچين

2بهکاؿهایٝمی٨،ُپـه٢قوهايؼگاؿتىْرهکـػ.
 

 . هؼشفی ٍ تدلیل اص ضْذا2.3
ـاوٝقیقوؿفىی،باهایاى٥کاـا٥تاػیاؼکاهىاهؼایوؿفىاکاؿؿاافعیا ـاػؿاووعىاه ـهیکًینافایًکهب

ْ
لعب،اْوّلعیلیتيک

٥یکًیؼتاراهٞهب٦همؼکه٥ؼاکاؿیػؿؿاهعؼاوػؿؿاهػیىوػؿؿاهاي٪البباػاػوراو ـْ ٝٚینىهؼایکيىؿبیـووبکيیؼوهٞ

یيینت؛همه ٍْ وا ِإلى»یٝٚینوهًٞىیکهی٩يـهایکيىؿػؿایىهناب٪هویاهٞلىلىؼو،هغَىًی٩٬يـعا
ُ

ِفَر     ْاِبم
أ

َهغ

نأ 
ُ
ك ٥ایکًیاؼ.و]امت3« ِهىأ َربِّ ـْ ـکتػاىته؛بهيٚـهىایىعیلیکاؿرالبوابتکاؿرالبیامتکاهىاهؼایوؿفىاکاؿؿاهٞ [،ى

ػ٥اٛافوّلیتاهل ـّ ـاويمیؼاينتنکههاپًذهقاؿىهیؼوؿفىکاؿػاؿین،یاػؿبیىهمیىىهؼایاعی بیاتىایؼبًؼههنهخلػیگ

الْنالمٔوؿفىکاؿايیهنتًؼ،٩هـهايايیهنتًؼ؛ایًهاعیلیبااؿفهامت.ىماباابیتٕٝلیهنالْنالمٔوػ٥اٛافصـماهلٕٝلیهن

کاهراىاو4ؿاػؿکيىؿت٪ىیتهیکًیاؼ،٥کاـاي٪البایؿااٝاتالءهیبغيایؼ؛بلاه،ػؿماتگ٦تیاؼىامااي٪البییایىکاؿتاوؿوصْیه

ـایبغوههْمیوؿفىکاؿ،ػؿوا٩ٜبه افرىايهاواعال٧او،ؿ٥تاؿاو،کی٦ْیا فيؼگیاو،مب٬فياؼگیاوٕىؿٕبیٞیی٬الگىامتب

مىیػیى،یتأحیـوي٦ىؽیکهىغَْیتاوػاؿػ،بتىايؼاينايهاؿابههیتىايؼاحـبگؾاؿػ.چ٪ؼؿههنامتکهرىاووؿفىکاؿباصىفه

5اعال٧،هًٞىْیتمى٧بؼهؼ.

 . تمَیت فشٌّگ هغبلؼ2.4ِ
هکنايیکهػؿاگـبغىاهیؼایىهىیت

ْ
ـایعىػتاوتأهیىکًیؼوص٦٘کًیؼ،وئوىاءالل ]ػیًیواي٪البی[ؿابهٍىؿ کاهلب

یٕیبهوایىرـیااوه٪اؼكاػاهاهپیاؼاکًاؼ،بایناتیٕىؿایىىزـهآیًؼهبهىماهلض٨عىاهًؼىؼػؿينلهایبٞؼی،همیى

یهنائلػیًی،رىايهاافهٞاؿ٣بلًؼیکهرقوبهتـیىکًنػؿفهیًهیهایهٞاؿ٣ؿاػؿػلهاتاوهنتضکنکًیؼ.هىتىٍیههپایه

امت٦اػهکًًؼ.ىٞاؿهاعیلیعىبامت،رهتآو
ً
هاعیلیعىبامت؛بایناتیباهایاىگیـیهاآحاؿىهیؼهٖهـیامت،صتما

ىاـسصاالماـػاؿاو٦١لاتيکًیاؼ؛هاوبهایىىٞاؿهاٝم٨ػاػ.رىايهاافکتابهایىهیؼهٖهـیامت٦اػهکًیاؼ،افگیـیرهت

عىايؼمکهیاولمـػاؿايًؼ،اهاهغَىًمـػاؿاويینت.هىی٬کتابیؿاهیآگاهیافىـسصالایىىهؼایؿاهص٨.ػؿػؿره

ـاػیا٬ػماتهػؿ ىـسصالی٬ػمته،ی٬رقئیافی٬گـوهاوبنایزیماپاهػؿیکایافصماال ػ٥ااٛه٪اؼكباىػ.صْاىؿا٥ا

                                                           
.25/04/1386ؿویاو،یبیايا ػؿبافػیؼافپژوهيکؼه.1
ـامنػايوبیايا ػؿػاييگاها٥نـیوتـبیتپامؼاؿیاهامصنیىٝلیه.2 ـگقاؿیه /30/02آهىعتگیػاييزىیاوواهؼایمـػوىیوؿژه،النالمپلافب

1394.
ـایؿمیؼو»]؛21ییصؼیؼ،بغيیافآیهمىؿه.3 ...«ىییؼ[بهآهـفىیافپـوؿػگاؿتاوبـیکؼیگـمب٪ترب
ػبیـکًگـه..4
ـگقاؿیکًگـهگؾاؿیوػمتبیايا ػؿػیؼاؿبااْٝایىىؿایمیامت.5 .21/10/1394یىهؼایوؿفىیکيىؿ،ايؼؿکاؿاوب



ایکاهباهػىامىواؿػکـػياؼوبااّلعـهآوياىؿايیتیکاهػؿٞالیتهایبنیاؿهإحـىاو،ىى٩ياو،ایمايياو،ّاـبهیيبـػ،٥ٍضًه

هًؼىاوایىيىؿايیتهًٞکلامت.هىبهـهياهههائیکهىهیؼىؼيؼ،ػؿوٍیتهایيبـػکنبکـػيؼ،ػؿبیاياتياو؛وآوٝـٍه

کًن.بابایىامت٦اػهؿابهؿویعىػتاوبافىىم،امت٦اػههیهًؼهیىاين،بهـهعىىم.هىهـو٩تی٬چًیىچیقهائیؿاهیهی

هابیياتـیىاهیاؼهاؿاتـیىهاوباایماوتـیىیکيىؿىمارىاياوهنتیؼوػؿهیاورىاياوکيىؿ،پـايگیقهکًیؼ.اهیؼهایآیًؼه

ـایایىهلتبهورىػهی ـایایىکيىؿوب هزمىب
ً
کًینکهایىیبنیذافایى٩بیلًؼ.افعؼاويؼهتٞالهنئلتهیٝهآوؿيؼوی٪یًا

ـایاي٪البامالهیؿوفبهؿوفمـفيؼهؿاهؿوىى،ایىىزـه 1تـب٦ـهایؼ.تـوىاػابیٕیبه،ایىهىیتيىؿايیؿاب

  روحیه انقالبى یتدر تقو های ح. وظایف و نقش

هاایوؿاوها،ػاييگاهیاوها،هضْ٪٪یىها،هنئىّلوها،ػولتایىوها،پیيههـػمها،٩يـهایهغتل٤ها،رىايهایها،ؿوصايیْ

ـکتبکًًؼها،هزلنی ؿاباا]ؿمیؼوباهآؿهايهاا[وهمهاي٪البیباىًؼتابتىايینایىؿاه...هایهابایؼاي٪البیبمايًؼواي٪البیص

٪ْیتپیوبـوینواػاههبؼهین.
ْ
2هى٥

 حاکویت. 1

 . هسئَالى1.1

 ايمالبی   ی سوص سودیه. تمىيت سوص به 1.1.1
ـادوػؿؿاهعىػههَـ٣کًیؼ.بایؼتىلیؼومافيؼگیؿاػؿایىکيىؿ بایؼ٩ؼؿتتاوؿافیاػکًیؼ.بایؼحـوتهایٕبیٞیؿاامتغ

ػولتينبتبههلات.بایاؼىاوؿاباهنؿوفبهؿوفبیيتـکًًؼ؛هلتينبتبهػولتوؿوفبهؿوففیاػکًیؼ.هلتوػولتبایؼؿابٖه

3یاؿکاوایىيٚامؿوفبهؿوفت٪ىیتکًیؼ.ؿاػؿهمهاي٪البییىٞاؿهایاي٪البؿافيؼهبؼاؿیؼ.بایؼؿوصیه

 ايمالبی   ی . داؽتى سودیه1.1.1
ـاماتافػماتاوؿػهایاي٪االبػاىاته ماافهايهاوهااکاهػؿ٩الابچاهآو-اياؼيهاػهایاي٪البیکهافآ١افي٪وهاإحـیػؿص

ػاؿاؿفىاهایاي٪البایکًًؼ،وچاهايزمًهاایاماالهیکاهػؿهماهرااپاـچنتيکیال تىلیؼیوعؼهاتیوتبلی٢اتیعؼهتهی

یٍؼؿبهکاؿگـ٥ته،بؼووتغٖیافوٙاای٤عاىػ،ؿاهوؿمانؿابايٚنوايْبآػ٩ی٨وتىأمبامٞهاي٪البییؿوصیه-باىًؼهی

4افيؼهيگهؼاؿيؼ.ػ٥اٛافاي٪البؿ

 به اصىل ايمالب  . ايماو و تؼهذ1.1.2
یامالهیػؿػاييگاهو١یـآو،بـعىؿػاؿیافایمايیٝمی٨وٍاػ٩ايهبهامالمواي٪االبىـٓاولػؿٍالصیتهـهزمىٝه

ـاووامالمبهکاؿهیامت.اهـوفتالهتبلی٢یو٥ـهًگیگنتـػه یاٍلیامت٪اللومـبلًؼیؿوػتاهایهییافمىیػىمًاوای

اياؼکاهوپیيـ٥تکيىؿؿاکههماوایماووتٞهؼبهاٍىلاي٪البامت،افؽهىوٝملرىايااوبقػایًاؼ.هماهػؿرهااوػايناته

یرىاياوييأ گـ٥تاهاماتوػىامىیامتکباؿػؿه٪ابلاي٪البامالهی،بیوافهمهافایماوٍاػ٩ايهىکنتتاؿیغیربهه

ػاييزىیاو،ىىؿايگیقیػؿهبااؿفهباهقاؿ
ً
فباووهقاؿومیله،بهتهارنبـایىمًگـامتىاؿػمتفػهامت.رىاياوها،هغَىٍا

                                                           
.14/02/1387بیايا ػؿػیؼاؿبنیزیاوامتاو٥اؿك،.1
ـامنبینتوه٦تمیىمالگـػاؿتضالصْـ اهامعمیًی٩ْٕؼك2 ه.بیايا ػؿه ـْ ـی٤ٔ،م

ْ
 .14/03/1395الي

1415،14/11/1373یمىمؿهْاوهایيمافرمٞهبیايا ػؿعٖبه.3
ـاو،ػؿپایاوچهلمیىؿوفاؿتضالصْـ اهامعمیًیٕؿهٔ،.4 .23/04/1368پیامبههلتىـی٤ای



هاایاماالهیػايياگاهها،بایاؼعاىػؿاػؿٍا٦ى٣باػىمىوه٪ابلهباتهارناوبـػوهػاؿيؼ.ايزمًهایامالهیوػیگـتيکل

ـاؿػهًه٪ؼمایىهباؿفه 1ؼ.یپـىىؿ٩

  یايمالب . خذهت با سودیه1.1.3
بههلتیوٝملرهاػیاي٪البیْیهؿابؼايًؼوباامت٪اهتکاهلوؿوصيٚیـ]صْىؿهـػم[یبییؼهپؼیىهنئىّلوکيىؿ٩ؼؿا

لاتٝ٪ابافهینبکىىایاؼهامت،هااهنائىّلوبایـوبَیؼاؿهتٞل٨بههلتبیًؼهاي٪البػ٥اٛکًًؼ.آیعؼهتوافآؿهايهایقٝق

2.ینيماي

 . بكاسگیشی يیشوهای دضب اللهی1.1.4
ـاهایبؼاؿياؼ؛ایاىهماهرىايهااییاي٪البیگـیؿابایاؼص٦ا٘کًاؼ.وهنائىلیىکياىؿرىايهاایاي٪البایرىاو،ؿوصْیه ؿاگ

هیواي٪البیصقب
ْ
ـإیواهخالایًها.رىاوايالل ـاهیػاىات،٪البیؿابـعیافگىیًؼگاوويىینًؼگاويکىبًؼبهامنا٥ ؿابایؼگ

هاماتکاهػؿبایؼبهؿوصْیه یاي٪البیگـیتيىی٨کـػ؛ایىؿوصْیهامتکهکيىؿؿاص٦٘هیکًؼ،افکيىؿػ٥اٛهیکًؼ؛ایىؿوصْیا

3هًگامعٖـبهػاػکيىؿهیـمؼ.

هی،بایؼصْىؿبـرنتهػؿهضیٖهایهغتل٤،صْىؿًٝاٍـصقب
ْ
ـاایباىاؼ.ػماتگاهالل هااییای،اٝاْنافػماتگاههاایار

ـاؿػهًؼ.ی٬ػمتگاه٩ْائییاػمتگاه هایػولتی،بایؼبهٕىؿٝملی،ایىاؿفهؿاػؿهأهىؿاووکاؿگقاؿاوعىػىاو،هىؿػتىْره٩

کهًٝاٍـهإهى،ًٝاٍـعالٌ،ًٝاٍـیکهبههًٞایص٪ی٪یتىايؼکاؿآییبیيتـیػاىتهباىؼ؟و٩تیاػاؿیمالن،چهو٩تهی

کاؿباىًؼ.ایىمهصقبکل ـّ َیىعىب،بـم
َْ ـاوعىب،هنئىلیىعىبوهتغ ـباىًؼ.هؼی

ْ
هیهنتًؼ،ػؿآيزاهإح

ْ
ٕىؿيباىؼالل

ٌ،ت٦کیا٬کًاینٖکههماوبضخهایمالهایپیو،کهػىمًاوآوؿوفهاتٞ٪یبهی َْا کـػيؼ،ؿایذىىػ.بیىًٝاٍـهإهىوهتغ

« َْ کاؿباىًؼیاهتغ ـّ ٌ،ی٬تْااػٕبیٞایوراىػػاؿػٖایاىچاهصـ٥ایامات؟ٖ«َیى؟ٖآیاهإهًیىم َْ هبیىهإهىوهتغ کأيه

ـاوايًؼ؛ػؿمٖىستَامین هػؿهمهمٖىس٥
ه
گیاـی،ػؿماٖىسهاؼیـْیتًٝاٍـهإهى،باگؾىتمیقػهمالافاي٪الب،بضمؼالل

4باّلیراهٞه،ػؿمٖىسهنئىّلويٚاهی؛افمپاهواؿتووبنیذ.

 ت . دٍل1.1

 یايمالب ی یهبا سود يپلماعیهمشاه کشدو د. 1.1.1
ـايیایپلما ػ هيااهؼهیؿوىاًبه«ي٦لٝق ،اصناكا٩تؼاؿواٝتماػبه»او،یبهاي٪البا٥تغاؿکًؼوػؿتٞاهال کاؿیؼبای

5کاهاًلهت٦او امت.یاهىهیزاػياهٞ٪ىلوایهاصـ٣یاوباببیؿ٥تاؿوهًواي٪الیىىىػکهالبتها

گیاـػ.یػیپلمامی،٥ٞالیتهایعىبیػاؿػايزامهایىؼ ههنامت...بهيٚـهىػؿفهیًهیػیپلمامیاي٪البهنبههنئله

ـاهباىؼػیپلمامیهابایؼباؿوصیه ػهؼ.اهـوفهلتهاایهًٖ٪اهافایىامتکهبههاُبـههی-اي٪الباییًٞیامالم-یاي٪البهم

اه؛ایىبایاؼهض٦اىٗباىاؼ.ػؿراهاایهغتلا٤آیؼ،بهعإـهىّٜهنت٪لامالهّیىزاٝايهرمهىؿیامالهیعىىياوهی

ػهًؼ،بیيتـعىىيااوػيیا،هـػمافهنئىّلورمهىؿیامالهیکهایىىزاٝتؿا،ایىامت٪اللؿا،ایىيتـمیؿابیيتـبـوفهی

                                                           
.10/05/1377پیامبههًامبتگـػهماییهنئىّلوايزمًهایامالهیػاييگاهها،.1
 .22/11/1396بهمى،۰۰.پیامػؿپیصمامههلتػؿؿاهپیمایی2
 .18/06/1394.بیايا ػؿػیؼاؿا٩ياؿهغتل٤هـػم،3
.07/05/1371بیايا ػؿػیؼاؿٝلماوؿوصايیاو،.4
ـاوهنئىّلووفاؿ اهىؿعاؿره،5  .30/04/1397.بیايا ػؿػیؼاؿم٦



ایاؼػؿایاىرهاتباىاؼ؛کاهعاب،عىىابغتايهػوماتاویایىامتکهؿاهایاىامات.ػیپلمامایهاابآیؼ.عب،ایىييايههی

1کيًؼ.فصمتهایفیاػیهی

 . صشادت دس اتخار هىاضغ ايمالبی1.1.1
ـاصتػاىات؛یًٞایؿوػؿبایناتیالٞزالهبایؼکـػایىامتکاهػؿاْتغااؽهىاّاٜاي٪البایبهيٚـهىکاؿیکهٝلی ،بایاؼٍا

2اؿؿاٍـیشبیاوکًین،عزالتيکيین،ؿوػؿباینتیيکًین،تـكيؼاىتهباىین.ؿا،هبايیاهامبقؿگىيکًین.هىاّٜاي٪البی
 

 . بشجغته يمىدو اسصؽهای ايمالب1.1.2

یبـرنتهىؼواؿفىهایاي٪البامت.ػؿایاىی٬بغوػیگـافایىي٪ا٩ْٓىتیکهبهيٚـهىؿویآوبایؼتکیهکـػ،هنئله

اؿبىػيؼتااهـوف،گ٦تماواي٪البواؿفىهایاي٪البوچیقهائیکاهاهاامباهآوتىٍایهمالهائیکهػولتيهنوػولتػهنبـمـک

بـرناتهىاؼه:هنائلههی
ً
فیناتیهنائىّلو،امتکباؿماتیقی،یمااػهکـػيؼوهاآيهاؿاافاي٪البآهىعتین،عىىابغتايهکااهال

کـػياؼباهًٝاىاوبیگـیوایًهابهايقواا٥تاػهبىػ؛مٞیهیایبـهاگؾىتکهامناي٪البواي٪الا٥تغاؿبهاي٪البیگـی.ی٬ػوؿه

ىاؼ.اهاـوفعىىابغتايهایًزاىؿفػيؼ،گ٦تههیيىىتًؼ،صـ٣هیی٬اؿفهه٦ًییاّؼاؿفه،افایىچیقهایاػکًًؼ؛ه٪الههی

ـکت ـایوٝمىهیهـػموهنئىّلوکيىؿبهص وهبايیاي٪البی،اؿفىهاییاي٪الب،رهتگیـیاي٪البیيینت،ػؿمتبٞکلامت؛گ

ـایوهـػمبهػولت،همیًهامت؛یًٞیهاـػمباهایاىاؿفىاهااهمیات اي٪البامت.ایىؿاتىرهػاىتهباىیؼکهیکیافٝىاهلگ

3فینتی،ػوؿبىػوهنئىّلوافتزمل؛ایًهاعیلیچیقهایههمیامت.یماػهیػٝى بهٝؼالت،هنئلهػهًؼ.هنئلههی

 ىجه به اهذاف ايمالبی دس ايجام فؼالیتها. ت1.1.3
یتالىهاهًضَـيینتػؿ٥الووفاؿتغايهیایعؼهتؿاؿهايکًیؼ.همهکاؿیکهبایؼبـآوهمتبگماؿیؼ،ایىامتکهؿىته

راىؿی٥ٞالیتامت؛وایىکاؿ،ػویکاؿامت،ٍضًهیتالهامت،ٍضًهیکيىؿٍضًه٥الوهنئىلیتػؿػولت؛يه،ٍضًه

.ىماچهػؿػولتآیًؼهوػؿػولتهاایآیًاؼهصْاىؿاي٪البی،و١یـهتىرهبهاهؼا٣اي٪البیتىايؼايزامبگیـػ:هتىرهاهؼا٣هی

ـاو-گیـیاؼػهیؼوهنئىلیتیکهبـٝهاؼههایػاىتهباىیؼ،چهيؼاىتهباىیؼ،کاؿیکهايزامهی اهخاالىاماها،هاؼی
ً
کاهٕبٞاا

مٞیکًیؼآوؿاباتىراهباهاهاؼا٣اي٪االبوبااؿویکاـػ-هايًؼهـبغيیافبغيهاعالیافهنئىلیتيمیىاینتهوکاؿآهؼ،ػؿ

ىاءاللهايزامػهیؼ.عؼایهتٞالىماهاؿاهأرىؿعىاهؼػاىت،هااهانػؿصاؼعىػهااووباه٩اؼؿعىػهااوهؼ٥هایاي٪الباو

4کًین.تيکـهی

 بهِ ی ضطنتَجِ ثِ فرٌّگ اًقالثی در تدٍیي ثرً -

ـياهه گىیین٥ـهًاگ،ه٪َاىػهاااف٥ـهًاگ،یًٞای٥ـهًاگی٥ـهًگامت؛هـراهییىين[هنئلهیکی]افي٪آاٍلیب

ـکتػاػوراهٞهبههًٞایاي٪البی ـکت٥ـهًگیبـهبًایامالموبـهبًایاؿفىهایامالهیوص ،٥ـهًگامالهی،یًٞیایزاػص

ـکت٥ـهًگیبهممتاهؼا٣امال هی،ت٪ىیت٥ـهًاگاماالهیوبااوؿاماالهیوآػاباماالهیواعاال٧اماالهیوماًتهایص

ورىػآهؼ،هاعىىضالبياىینکاهبلاه،رىؿيینتکهبههـىکلیابقاؿهای٥ـهًگیػؿکيىؿبهامالهی؛٥ـهًگایىامت.ایى

امت،٥ـهًگامالهیامت،٥ـهًاگاي٪البییؿوی٥ـهًگبههًٞای٥ـهًگ٥ـهًگپیيـ٥تکـػه؛يه،پیيـ٥ت٥ـهًگوتکیه

                                                           
.02/06/1391اْٝایهیئتػولت،بیايا ػؿػیؼاؿؿئیلرمهىؿیو.1
.04/06/1394یػولت،هًامبته٦تهرمهىؿواْٝایهیأ ػولتبهبیايا ػؿػیؼاؿؿئیل.2
.02/06/1391بیايا ػؿػیؼاؿؿئیلرمهىؿیواْٝایهیئتػولت،.3
.1434،23/04/1392هْاوبیايا ػؿآعـیىػیؼاؿؿئیلرمهىؿوهیئتػولتػهنػؿؿوفپًزنهاههباؿ٫ؿ.4



ـاػهاامتوایىآوچیقیامتکههىؿػايتٚاؿافهىوىمااي٪البیػیًیامت،ت٪ىیتاؿفىهای ًٝىاوبه-وامالهیامت؛ایىه

ـایاي٪البکاؿکًین.امتکهبایؼمیًه-مـبافاوایىاي٪الب 1هاوؿامپـکًینوب

 ايمالبی   ی س تأهیى سودیه. عاصيذگی دس کًا1.1.4
یػؿهـػموص٦٘همااوٍاالبتوچهاـهاي٪البییٝالدهيکال هاػؿایىامتکهمافيؼگیکيىؿؿاػؿکًاؿتأهیىؿوصیه

يٚاامرمهاىؿیاماالهی
ً
باٝٚمتوهیبتاي٪البببیًین.اگـبهؿ٥اهٝمىهیيیًؼیيینوبهمافيؼگیکيىؿ٥کـيکًاین،هٖمئًاا

2یهٖلىبؿابهػيیااؿایهبؼهؼ.تىاينتالگىوتزـبهيغىاهؼ

 . لضوم ايمالبی هايذو وصاست اعالػات1.1.5
ـکاتکًًاؼ...یبمايًؼواي٪البیهمىاؿهٍؼػؿٍؼاي٪البیؼاماكوفاؿ إالٝا وهمهکاؿکًاوآوبایىبـهم هماهیاؼباص

3ٝملکًًؼ.یچاؿچىب،اي٪البیىباىًؼوػؿاواٍىلاي٪البکاهاًلآىًایبغيهاوبؼيهوفاؿ باهباي

 . آهىصػ و پشوسػ 1.1.6
 رٍحیِ اًقالثی الزهِ ی تحَل آهَزش ٍ پرٍرش -

ینکًایکاؿیؼآهىفهوپـوؿهؿابهآومـهًقلهىؿػيٚـبـمايؼ؛هابایتىايؼامت؛مًؼتضْىلهگؾاؿییلؿیکمًؼتضْىل،

یکاؿیؼابال٩ٟؼماْولامت؛باینت،يیػؿمتهنهنتابالٟىؼهلکىابالٟکا٥ین،کـػ.عبگ٦تًؼابالٟی٦تؼاْت٦ا٧بیىکها

ماًؼؿابغىاياؼ،بيًاماؼ،یاىآهاىفهوپاـوؿهایکاهبؼياهیاؼٝملکًیبيىػ.هىپاؿمالگ٦تنرىؿضْ٪٨مًؼهیىکهاینکً

کاؿیغىاهؼ،هیـیػيبالگیىامت؛ایعىبیاؿمًؼبنمًؼ،یـػ؛ب٦همًؼکهچهکاؿبًاامتػؿآهىفهوپـوؿهايزامبگیىىؼ،بً

ـکتامت،ؿوصیایاٍلیافکهّلفمامتويیقیچیى.اْولیغىاهؼه ـایامتیاي٪البییهىص ییهتضْىلآهىفهوپـوؿهؿوص...ب

4ّلفمامت.یاي٪الب

 ترثیت هعلوبى ثب رٍحیِ اًقالثی -

میػؿراهٞهبایؼاصیاءىىػ؛آو
ْ
نهْٞیىکـػهامت.گماويمیچًاوصـهتهٞل

ْ
ـایهٞل ـایکهامالمب کًنهیچ٥ـهًگوهز

نػؿػلهاای٥کـیوػیًی
ْا
ـاهات٩ائالىاؼهباىاؼ.هاابایاؼکااؿیکًاینکاههٞل ناهمیاتواؿفهوک

ْ
ـایهٞل ای،به٩ؼؿامالمب

ـاهتواؿفهؿاػاهاوآصاػهـػمورىاياووػايوعايىاػه ىتهباىؼ.البتهایى،تؼابیـیّلفمػاؿػ.بایؼکاؿهایآهىفايماوهماوک

نبایؼمـهایه
ْ
مای٥ـهًگیػؿایىفهیًهايزامگیـػ؛همچًاوکهػؿبغوتـبیّتهٞل

ْ
ـایهٞل ـاػبا گؾاؿیهًٞىیوهاْػیىىػوا٥

٦ههایص٪ی٪یوهإبهًٝىاوؽعیـهیاي٪البیپـوؿهپیؼاکًًؼوٝلنوتْٞهؼوتؼْیىوؿوصیه
ْ
هابهورىػهایاٍلیىغَیتآول

ـاػبههؼاؿكبـويؼ.ػؿایىٍىؿ ،تأحیـکاؿایى ـاهتوصـهتآیؼوایىا٥ ماوچيمگیـعىاهؼبىػوػؿچًیىصالتی،ک
ْ
گىيههٞل

میکهٝاّلنوواؿػامت،کاؿعىػؿابلؼامت،ػؿٝلمیکهتؼؿیله
ْ
نػؿچيمهابیيتـآىکاؿعىاهؼىؼ.هٞل

ْ
ـیهٞل کًؼ،هتبْضا

ـاهتوصـهتپیؼاهیامتوبهىیىه کًؼ.ایى،يیمیافتالىیامتکهبایؼايزامگیاـػ.يیمایػیگاـافیتٞلینآگاهیػاؿػ،ک

ـایاػاؿه 5هاٍـ٣ىىػ.یفيؼگیایىتالههنب

                                                           
.04/03/1393بیايا ػؿػیؼاؿيمایًؼگاوهزللىىؿایامالهی،.1
ـامنت٦ًیؾصکنؿیامترمهىؿیصزةاّلمالموالمنلمیىهاىمیؿ٥نًزايی،.2 .12/05/1368بیايا ػؿه
ـاووکاؿکًاووفاؿ إالٝا ،3  .29/01/1397.بیايا ػؿػیؼاؿوفیـ،هؼی

4 .۷۷/۲۰/۷۵۳۱ايا ػؿػیؼاؿهٞلماوو٥ـهًگیاو،بی.   

ـاووهنئىّلووفاؿ آهىفهوپـوؿه،.5 .26/04/1381بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافهؼی



 آهَزش ٍ پرٍرش  هسئلِ ی اصلی ی،ترثیت ًیرٍى اًقالث -

یهؼیـهـبغوافایىػماتگاهٝٚاینوٝاـیِوٕىیال،ـوؿهبـعىؿػبيىػکههنئلهرىؿیباهنائلگىياگىوآهىفهوپ

ـاو،ٝقیاقاوٖهاىهمایى«پـوؿه»و«آهىفه»یهنئله ـاػؿاو،عىاه رااباىؼ؛تـبیتايناوباىؼ،تـبیتيیـویاي٪البباىؼ.ب

عإـایىامتکههاؿاهٕىّليیػؿپیوػاؿین؛ى،بهويیـوهایهتؼیکًینبـؿویيیـوهایاي٪البیٝـُبکًن:ایًکههاتکیههی

ـایرمهىؿیامالهی،بـاماكآهىعته تؿاهٕىّليیػؿپیوػاؿػ.هؼ٥یکههاب
ْ
-هاایٝماىهیاي٪االبػؿيٚاـگاـ٥تینایىهل

ـاووهنئىّلواي٪البامت؛ٍاصباواي٪البکهٝـُهی«ها» تای
ْ
ـاػ،هل ـاػایىص٪یـيینت؛ه وهؼ٣،هؼ٣عیلایآ-کًن،ه

ـاوٝقیاقعىاهیؼػؿهضاؼوػهیيمىيهامت.ىماهیواّلییامت.هؼ٣،ایزاػی٬راهٞه ـا٥یااییػؿیا٬-یایا کاهافلضااٗر٢

ـآو،الگىباىؼ؛هنالگىافی٬راهٞه-یبنیاؿصْنامیافػيیاهنوا٩ٜىؼهامتي٪ٖه ـکتامالموفیـپـچن٩ ایبنافیؼکهبهب

1هایهاْػی،هنػؿٝیىصالالگىافلضاٗهًٞىیتوافلضاٗاعال٧.وپیيـ٥تلضاٗهاْػی

 ى اًقالثى داًص آهَزاى تقَیت رٍحیِ -

ـاو.و٩تیایىيىرىايهاورىايهاتىیهیؼاوآهؼيؼو٥ـیااػمیقػهآباوؿوفکيتاؿػايو آهىفاوامتتىیهمیىعیابايهایته

ٞکاكػاػيؼ،رالػاوهقػوؿآهـیکاافایًهاايت٪امگـ٥تًؼ؛ؿویایًهاآتوگيىػيؼ،عاىوایًهااچهاؿػهمال٩بلاهامؿاػؿ٥ْااي

ـاوؿیغتوآوؿاؿيگیىکـػ...اهـوفهنهمیى آهىفاوػبیـمتايیهااػؿکًااؿرىؿامت.اهـوفهنػايوؿویام٦التعیابايهایته

هایارتماٝیهاهناتًؼ.ػؿػوؿاوتـیىگـوه٩ؼماهایػیگـ،رقوپیوػاييزىیاو،ػؿکًاؿ٩يـهایػیگـ،ػؿکًاؿبنیذوػؿر

هى-هایىهؼاتماكبگیـیؼىؼيؼ.ىمااگـباعايىاػههاهضنىبهیه٪ؼمآهىفاورقوپیيـواووعٔػ٥اٛه٪ؼكهنبافػايو

مااله.مااله،چهااؿػهماله،ه٦ؼهگىیًؼىايقػهوافآيهابپـمیؼرىايتاوچًؼمالهبىػ،هی-بیًنباعیلیافایًهاتماكػاؿموهی

بهایًزاؿمیؼهکهرىاوبیًیوبَیـ ،اصناكهنئىلیتياىیافؿوىىیاي٪البیایىیًٞیچه؟یًٞیاصناكتٞهؼ،ؿوصیه

ـایایًکاهگاؾؿػ،بااههاییآؿفوهاایراىايیکًاؼ،افهماهیعىػهؿامپـهایآیؼ،میًهآهىّفایىهلتومٔهیؼاوهیػايو

2آؿهايهایبقؿ وهؼ٥هایالهیوامالهیؿاػؿراهٞهتض٪٨ببغيؼ.

 آهَزاى جْت تفکر اًقالثى ایجبد فرصت ثراى داًص -

ـایػايو ـایپـػاعتىبهکاؿاي٪البیػاػهبيىػ.ىیىهآهىفاو،يهب ـا١تیب ـایايزمًهایامالهی،٥ـٍت٥ یکاؿتٞلین٥٪ٔب

ت
ً
یو٩اتوتاىاوو٩اؼؿ واماتٞؼاػويیاـوی٥کاـیوآهاىفهااهماهٞلینؿا،راىؿیبکًًاؼکاهراىاوػاياووتـبیتؿا،وٝمؼتا

ی٩اؼؿ رنامیورىؿیامت؛ايناوهیبیًؼکههمهاه،ٍـ٣همیىاوؿا٩یکهػؿایىکتابهنتييىػ؛گاهیایىرنمی

ـا١تتؿوصیو٥کـیوَٝبی]ػايو ـا١اتوؿفهپیاؼاهیکًاؼ،ياهآهىف[،ٍـ٣همیىکتابهیيىػ؛يه٥ ٦ـیشپیؼاهیکًؼ،ياه٥

ـاػامت؛کاؿیکًًؼکهػايو ـا١تکاؿهایاي٪البیپیؼاهیکًؼ؛عبایىی٬ای ـا١تپیؼاکًؼ.البْتهایى،کاؿی٬ؿوفو٥ آهىفها٥

ـياهه ابایاؼػيػوؿوفيینت،ایىکاؿيیافهًؼب باالبکًًاؼکاهایاىکااؿبياىػ.ؿیقیامت.همکىامتاهـوفو٥ـػاػمتيؼهؼاْها

ـاي٪البیبْچه
ْ
3بؼهًؼ.هاؿابایؼاي٪البیباؿبیاوؿيؼ؛پل٥ـٍتکاؿاي٪البیبؼهًؼ،٥ـٍتت٦ک

 ایجبد ٍ تقَیت رٍحیِ اًقالثی تَسط هعلوبى -

چیاق،آػمّلفمهماهعىاهینبهایىاهؼا٣]ؿىؼهاْػیوهًٞىیتىأهاو[بـمین؛ایىاهاؼا٣،اينااوّلفمػاؿػ؛بایوافهاهی

یآما٦التههانباهػؿػیػؿآوؿاهوراْػهامت؛اگاـچًايچاهؿوياؼهوراىػيؼاىاتهباىاؼ،رااْػهؿويؼهتـ،ؿاهامت.افراْػهههن

                                                           
ـامـکيىؿ،.1 .17/02/1393بیايا ػؿػیؼاؿهٞلماوو٥ـهًگیاوم
.12/08/1389آباو،13آهىفاوػؿآمتايهبیايا ػؿػیؼاؿػايو.2
ـامـکيىؿ،یايا ػؿػیؼاؿاْٝایايزمًهایامالهیػايوب.3 .01/02/1395آهىفاوم



بیًیاؼایاىکىهًىؿػهااتااکزاافياؼ.هاییآما٦التههانّاـؿيماییباهْمتورىػػاىتهباىؼ،يبىػراْػهعىؿػ.اگـؿويؼهيمی

تاىاواماتٞؼاػهایياىاًاعتهؿاتىاوباّلؿ٥ت،هایتىاوپیوؿ٥ت،هیؼ؛راْػهکهيینت،اْهاپاهنتوهْمتهنت.هیؿويهی

ـاؿػاػ.هیهمچًاوىًاعتوهىؿػبهـه یایًهااآػمّلفمػاؿػ.ایاىآػمػؿآهاىفهوػؿپیگيىػ.هماههاؿاپیتىاوگـهبـػاؿی٩

االبْتهػاييگاهگؾاؿیبيىػ،پـوؿهبایؼپایه هاهنههنامت،هضایٔراهٞاههانههانامات،ٍاؼاومایماهانههانامات،اْها

ـاوایىػمتگاهٝٚین،ی٬یابتؼایی،پایهکؼامبهاهْمیتآوپایههیچ چًیىهنائىلیتیػاؿياؼ؛یػبنتاو،يینت.هٞلماووهؼی

ـایىهاتأکیؼهی گـیاماتکاهیتؼیىواي٪البیباىًؼ.باایىؿوصیه،بایؼاي٪البیکًینکهبایؼهتؼیىباىًؼکًین،تکیههیبًاب

ىىػپـیؼ؛بهىاـٓایًکاهىىػپیوؿ٥ت،هايٜهنباىؼ،افؿویآوهايٜهیىىػایىؿاهؿاپیوؿ٥ت؛مًگالطهنباىؼ،هیهی

1ورىػػاىتهباىؼ.وتؼیىوپایبًؼیبهتْٞهؼػیًیواي٪البییاي٪البیؿوصیه

 . هدلس ضَسای اسالهی ..1

 . ضشوست سودیه ايمالبی 1.2.1
ػؿاوورىػػاىتهباىؼتابتىايؼؿاههاییؿاکاهباهیاي٪البیباىؼ؛ؿوصیهوييآواهیؼو٩ْى وؿوصیهيمایًؼهبایؼاي٪البی

ـبنتهیيٚـبى ـاباىؼوباهيامورىاوػاؿ،عىهياههؿمؼ،بيکا٥ؼوپیوبـوػ.يمایًؼهبایؼعؼوم،اهتضاوػاػه،باک٦ایت،ب گ

٤بؼايًاؼوبـوياؼيااهقػىاىيؼ.ػؿایاى ْٙ ـاػیػؿهـرایکيىؿصْىؿػاؿيؼ،بایؼعىػؿاهى رىاياواٝت٪اػػاىتهباىؼ.چًیىا٥

ـکنیکهعىيامياهقػهایايتغابا با٩یهايؼه،وٙی٦هچًؼؿوفیکهافههلتحبت ػؿاػاؿایایىیورؼايیوامالهیوهیهًیه

ـاّػباٍاالصیتػايؼ،ایىامتکهبـوػػاوٕلبىىػوبهٍضًهعَىٍیا هی هااتاـافآویايتغابا بیایاؼ.اگاـبٞاؼػیؼياؼا٥ا

ـاػیؿاهـراػیؼيؼ،بایؼافآوهنتًؼ،هی هابغىاهًؼکهبـوياؼتىايًؼکًاؿبـويؼ؛لیکىانوبایؼبهٍضًهبیایًؼ.هـػمچًیىا٥

ـگقاؿىىػ.یکيىؿبهایىامتکهايتغابا ،ُپـىىؿوباٝال٩هوصْىّؿ٩إبهػىىيؼ.ٍالسوآیًؼهياهق 2یهلتب

 . سفتاس و بشخىسد ايمالبی1.2.1
ـایگـیػیيکتهیک ـاوٝقیکهب ـاػؿاووعىاه یامت.بهيٚـهىآوکلمهیًؼگاو٩ابلؽکـامت،بضجؿ٥تاؿيمایًؼهيمایقب


ْ
ـیکل یؿ٥تااؿاي٪البایاؼهزلالبایًاؼگاوامت.ؿ٥تااؿيما«یگـیاي٪الب»یگ٦ت،کلمهیًهفهیىػؿاىىػیکههیوراهٞیـاگو٥

اي٪االب،یذکاهاي٪االب،يتاایاؼکـػیاػمىگًؼؿایىایؼ،کـػیاػهنکهیباىؼ.ىماػؿمىگًؼالبیبـعىؿػاي٪یؼباىؼ؛بـعىؿػبا

ـاوؿػه ـاوؿػهیها٥ ص٦٘یيىػبىػوکهيمیچٖىؿهمکىامت؟بؼوواي٪البیؼ؛ؿاص٦٘کًیامالهیيٚامرمهىؿیهااي٪البو٥

3.باىؼیؿ٥تاؿاي٪البیؼکـػ.ؿ٥تاؿ،با

 . داکن يمىدو ايماو و ايگیضه ايمالبی1.2.2
یػماتاوؿػهاافیهضتاـمهزلالصااکنباىاؼ.يگهباايییًاؼهيمایکاؿهاایبـهماهیؼبایاي٪البییقهوايگیماوایهیؿوص

یاؼااىاکالپیهنافلضاا٩ٗاايىيیًؼه،صْىؿيمایـػ،ايزاميگیىىماامتکهاگـایًؼگیيٚام،رقومىگًؼيمایاي٪البوهباي

ـاٝا ييىػوػمتاوؿػهایًؼ.اگـچًايچهػمتاوؿػهایکهیؼااىکالپیهنافلضاٗىـٝیکًؼ،ه ـاؿیاي٪البه يٚامهىؿػتىْره٩

4.یيىػهنافلضاٗىـٛػچاؿهيکلهی،افلضا٩ٗايىوامامهنیى،ایـػ،يگ

                                                           
ـامـکيىؿ،.1 .17/02/1393بیايا ػؿػیؼاؿهٞلماوو٥ـهًگیاوم
.25/09/1382بیايا ػؿارتماٛبقؿ هـػم٩قویى،.2
 .30/03/1397.بیايا ػؿػیؼاؿيمایًؼگاووکاؿکًاوهزللىىؿایامالهی،3
 .30/03/1397.بیايا ػؿػیؼاؿيمایًؼگاووکاؿکًاوهزللىىؿایامالهی،4



 دس لايىيگزاسی . ػملكشد ايمالبی 1.2.3
ـآهاؼههنتیؼ؛هزللىىؿایامالهیی٬يهاػاي٪البیعبىماکههزللىىؿایامالهیهنتیؼ،ی٬يهاػاي٪البی یافوب

ایػاؿػ.ؼوبمايیاؼ...باّلعـهاي٪االبیا٬ّاىابٖیػاؿػ،یا٬هباايیباىایٝمالکًیاؼ،بایاؼاي٪البایاي٪البامت؛بایؼاي٪البی

هااهانػوراىؿامات:یکایگیـیٝملکًیؼ؛هىّٜهااي٪البیگیـیٝملکًیؼ،ػؿهىّٜهـصالىماػؿ٩ايىيگؾاؿیاي٪البیبه

ٝماىهیامات.هزلالهاایگیـیهایىغَیىماامتکهػؿيٖ٪هایىماعىػهؿايياوهیؼهؼ،یکیهىّٜگیـیهىّىٛ

کاؿياهه
ً
ُمیامیٝلیهاي٪الب،یعىبیػاىت.ػؿرهته٪ابلهوهىارههيهنػؿایىرهتايَا٥ا ـْ یبارـیايهایهٞاؿُوهتٞ

٥ـُکًیؼصاّلکًگـهبایؼهىّٜ
ً
ؿ٥تااؿهباا-یآهـیکاگیـیػاىت،بایؼهىّٜػاىت.ىماببیًیؼ،هخال

ً
ػولتآهـیکاکه٩ٖٞا


ً
بايهامات،ياهافؿویصاؼكوگمااوامات،]بلکاههاکاهال َْا [افؿویعَمايهامت؛یًٞیایىؿاکهبًؼهٝـُهیکًن،ياههتٞ

الٝا ؿوىىوػ٩ی٨ٝـُهیکًن؛ػولتآهـیکابـعىؿػهبارمهىؿیامالهیبيْؼ عَمايهامت ْٕ ـاُػاؿػباهػولات-ا اٝت

ـْتبهن ـاوهؼاؿاهیکًیؼ؛ه ٩ًٖٞاههٍاػؿهیکًًؼوصـ٣هیقيًؼوچههیکًًؼ.عبچهکنیبایؼرىابایًهاآهـیکاکهىماباای

هااالٞملیمیامیؿویٝکلؿابؼهؼ؟چهکنیبایؼبههیؼاوایًهابیایؼ؟چهکنیبایؼػهاوایًهاؿاببًؼػ؟ػىمىػؿٝـٍه

ـتاوؿاهانپااییىراىؿصناابهیکًاؼ؛چیقیگ٦توىامامااکتىاؼیؼ،یا٬هضامبههیکًؼ.اگـاوی٬ اگاـمااکتىاؼیؼوما

ـتاوؿاپاییىايؼاعتیؼوُياچايؼاعتیؼ،ی٬ راىؿصناابُياچهانکـػیاؼبااعىػتااو،یا٬رىؿصنابهیکًؼ؛اگـماکتىؼیؼوم

راىؿػیگاـصناابهیکًاؼ.اگاـػىامىاصنااكبکًاؼکاهىاماه٦ًٞالهیکًؼ؛]اْها[اگـمـ ؿاباّلگـ٥تیورىابػاػی،ی٬

ػؿٝالنمیامتييیًیهنتیؼ،کىتاهيمی،اهلٝ٪بهنتیؼ
ً
فیااػهيینت،هی«کىتاهآهؼو»آیؼ.اٍال

ً
ـتباا عاىاهیآیًاؼرلاىه

ـا هنتههیکًًؼ؛ػؿ٩ْایایهغتل٤،کهصاّلهمیى٩ْْیه ـْتابػاؿياؼهٖالباهاهامات؛هایایآعاـییهؾاک بیًیاؼػیگاـٖه

ـکاتهناتههیکًًؼ،فیاػیهیغىاهًؼ،تهؼیؼهیکًًؼ.ه ماافیوبیناتػؿٍاؼوایو١ًایماوصـ٥هاییکهآوفهاوؿارٜبهص

صاّلبافهماوصـ٥هاؿاػوباؿهػاؿيؼ-ػؿپیهیگ٦تًؼکهپی-[رًگؿویهیقامتوافایىصـ٥هایهايًؼایًهاهیگ٦تًؼکه]گقیًه

ـاؿهیکًًؼ؛هنػولتی ـاؿهیکًًؼ،هنهزلنیتک ـاؿهیکًًؼ،هنياهقػهایؿیامتهایياوهایياوػاؿيؼتک ىاورمهىؿیآیًؼهتک

ـاؿهیکًًؼ؛ایىػومهياهقػیکهصاّلػؿٍضًه ـکاؿبیاایین،ایاىايؼوبا٩یهايؼهتک ـاؿهیکًًؼکههااگـما ايؼ،ایًهاهنصْتیتک

1کاؿؿاهیکًین،ایىکاؿؿاهیکًینٖ

 . لَُ لضبئی1.3ِ

 ضائیه. هؼًای ايمالبی بىدو لىه ل1.3.1
بىػوهنواّشامت،یًٞیٝاػّليهٝملکًؼ،عـػهًؼايهٝملکًؼ،ه٦ًَايهٝملبکًؼ،٩إٜٝمالبکًاؼوهًٞایاي٪البی

تًاؼؿویباه-١لٔتًؼؿویوهايًاؼایًهااهًٞااهیکًًاؼهااي٪البیؿابهیًٞیایى.عب،بْٞیؿوػؿباینتیؿاکًاؿبگؾاؿػ.اي٪البی

تبـٕبا٨ایاىػؿصالی-ػؿيٚـػاؿيؼهماوهًٞاییکهعىػىاو ـاٝا کـػووبا٩إْٞیا کهيه،اي٪البییًٞیهىافیىؿا،هبايیؿاه

ـکتکـػووٝملکـػو؛ایىهًٞایاي٪البیٝملکـػوامت.کاؿهاٍـیشباىؼ،ػلناىفايهباىاؼ،٩اإٜباىاؼ،ػ٩یا٨ هىافیىص

هایى٥ـٍتوایىاهکاوعىبهنىايؼ]ایىباىؼ؛ایىهًٞایاي٪البیامت.بهيٚـهىایى٩ْىههیت
ه
بضمؼالل

ً
رىؿباىؼ[.عب،٥ٞال

ههنئىلیىبـرنتهػؿاعتیاؿ٩ْىه
ه
یعىب،هنتؼْیىعىب،ایهنتًؼ؛هنؿوصْیهی٩ْائْیهورىػػاؿػکههنئىلیى٩ْىهبضمؼالل

ههنت؛٩ْىهافایى٥ـٍتبایؼامت
ه
هکهىاینتهامت،او٦اػهکًؼوعىػؿاهمچًاوهناي٪البیگـیعىبػؿایًهابضمؼالل

ه
ىاءالل

                                                           
.16/03/1395.بیايا ػؿػیؼاؿؿئیلويمایًؼگاوهزللىىؿایامالهی،1



1اي٪البیبهپیوببـػ.

 . لضوم ايمالبی هايذو لىه لضائیه1.3.1
ـاکقیامتکهبایؼٍؼػؿٍؼاي٪البیی٩ْائْیهافرمله٩ْىه ،بْٞیاف٩ىاوبْٞیباىؼ.ػؿيٚامامالهیويٚاماي٪البییه

ٝملکـػيؼیايکـػيؼ،همکىامتعیلیت٦اوتیيکًؼیاعیلیاحاـيگاؾاؿػهاگـچًايچهاي٪البیهایهغتل٤هنتًؼکافػمتگاه

ی٩ْائْیهامت.اه٩ْىهباىًؼ؛یکیهاهنتًؼکهایًهاباینتیٍؼػؿٍؼاي٪البییهٞؼوػػؿػمتگاهاْهاچًؼي٪ٖه

 . تىصیه به ايمالبی بىدو دس عًذ تذىل لضائی1.3.2
ـا کاؿىًام2یرًابٞالیيًهاػیپیتضىل٩ْائمًؼ ـاه٦ی،ؿاهالصٚهکـػم.بـاماكهيىؿتهاويٚ .یاؼاينوکاؿماافهیؼآي

بهرًابٞالیىباا
ً
ـايغنت.یکًنم٦اؿههیصالچًؼيکتهؿاهإکؼا آيهاا،فهااویالؽیماًؼوبًاؼهایاى٥َىلایهمهیآيکهب

ـياههالقاميمائبهیبًؼیوعىػوهمکاؿايتاوؿابـپایؼکًییىتٞ ـآهؼب ؿاهػاػهىىػ.یؼيهٝزلهويههمإلهيبایها.ػؿفهايبًؼیؼم

3.یؼکًیتبىػووّؼ٥ناػبىػوؿاؿٝایبىػوواي٪البی٥َىلتضىل،هـػهیآيکهػؿهمهػوم

 . هدلس خجشگبى سّجشی1.4

 . تفكش و ػملكشد ايمالبی 1.4.1
ـگاوههنهـػمآهؼيؼػؿهیؼاوويمایًؼگاوعى تـیىراییامتکهباینتیهتىْرهػىاوؿاهْٞیىکـػيؼ.بهيٚـهىهزللعب

ـگااوبایاؼاي٪البای بهوٙای٤عىػهباىؼ.هىاگـبغىاهنػؿی٬کلمهٝـُبکًن،آوی٬کلمهایىعىاهؼباىػکاههزلالعب

ؿت٦نیـایىهٖلب،عیلیصـ٣هیياىػفػ؛یکایایاىیهٖلب.ػٝملبکًؼ؛ایىعالٍه٥کـکًؼواي٪البیبمايؼ؛بایؼاي٪البی

ایکهتافهىـوٛعىاهؼىؼ،هبتالبيىػبهایاىیعؼاؿابکًیؼ.اصتمالایًکهایىػوؿهامتکهػؿايتغابؿهبـآیًؼه،هالصٚه

بگؾاؿيؼ؛عؼاؿاػؿيٚـهاؿاکًاؿکهبًاامتؿهبـايتغاببيىػ،هالصٚا وؿوػؿباینتیآفهایو،اصتمالکمیيینت؛آوو٩تی

ـيؼ؛بـایىاماكؿهبـايتغاببيىػ؛ههن ـيؼ،يیافکيىؿؿاػؿيٚـبگی ـيؼ،وٙای٤ؿاػؿيٚـبگی تاـیىوٙی٦اهباهيٚاـهااایاىبگی

ـا٩بتکًًؼ.اگـچًايچهػؿایىهـصلهوػؿایىوٙی٦ه یبقؿ کىتاهیايزامبگیـػ،ػؿاماكکاؿهيکلبهورىػعىاهاؼامت؛ه

ـاؿبگیـػ.آهؼ؛ایىههن 4تـیىهنئلهامتکهباینتیهىؿػتىْره٩

 . جهتگیشی به عىی ايمالبیگشی1.4.1
 »5ایًزارایهماورهاػکبیـیامتکههىچًؼؿوف٩بلافایىهٖـسکـػم؛

ً
يرا َِ  َك

ً
ُهنأ ِبِه ِجُادا كاِفِريَى َو جاِهدأ

أ
ِطِع ال

ُ
ال ت

َ
6«ف

ـاػافا؛ػؿت٦امیـگ٦ته ـآوامت،باایًکهصاّلکلمه«ّبه»یىّمیـايؼه ـگاـػػ،٩ ـآوػؿٝباؿ يیاهؼهامتکهّامیـباهآوب ی٩

هه]گ٦تهامت«البیاوهزمٜ»لکى،هنهـصىمٕبـمیػؿ
ْ
هاه[،هنهـصىمٝال

ْ
یٕبإباائیهیگىیًاؼیٕبإباائی؛هـصاىمٝال

ـاػاف ـآو»یًٞی«ّبه»میا٧کالميياوهیؼهؼکهه ـايیگ٦تن؛بٞؼکهآهؼم،بهؽهاًنؿمایؼ؛«بال٪ بًؼههنآيزاهمیىؿاػؿمغً

ِه »کهی٬ورهاوّضیػؿایًزاورىػػاؿػکه  بِة
ُهنأ دأ كةاِفِريَى َو جاهِة

أ
ِع ال طِة

ُ
ال ت

َ
اّلٕاٝاةیًٞایآو؛ٝاؼم«بٞاؼماّلٕاٝاة»،یًٞای«ف

                                                           
.09/04/1395ی٩ْائیه،بیايا ػؿػیؼاؿؿئیلوهنئىّلو٩ىه.1
ـاهینؿئینی.صزت.2  اّلمالموالمنلمیىمیؼاب
ـاهینؿئینیبهؿیامت٩ىه٩ْائیه،ايتَابصزت.3  .16/12/1397اّلمالموالمنلمیىمیؼاب
ـگاوؿهبـی،.4 .20/12/1394بیايا ػؿػیؼاؿؿئیلواْٝایهزللعب
ـامنػايوآهىعتگیػاييزىیاوػاييگاهاهامصنیىٕٝلیه.5 .03/03/1395الْنالمٔ،بیايا ػؿه
ـ٩او،آیهمىؿه.6 ـآوباآياوبهرهاػیبقؿ بپـػاف.پل،»؛52یی٥ ـ٥تىاف[٩ ـاوإاٝتهکى،وبا]الهامگ «افکا٥



 »هَاؼؿیکاه٥ٞالافآوايياا٪ا٧پیاؼا]هیکًاؼ[وهنااتتـػؿآو٥ٞالامات؛
ةة َ
ِه ف  ِبةة

ُهنأ دأ كةاِفِريَى َو جاهِة
أ
ِع ال طِة

ُ
،یًٞایباهایااى«ال ت

؛پلٝؼمٝؼم
ً
ـا َکّبی

ً
ه٥ضاٌيکاـػمببیاًنػؿاّلٕاٝة،ّرهاػا اّلٕاٝةىؼرهاػکبیـ؛ایىهًٞاا٩ـببهؽهىامت؛صاّلهاىالبْتا

ههْمیامت.رهاػکبیـیًٞایایاى؛رهااػهـصالایىاصتمال،اصتمالايؼیايه،لکىبهبیىه٦ْنـیىکنايیایىاصتمالؿاػاػه

ـایٝاؼمػيبالاه ت،با ـایٝاؼمتبْٞیا گیاـیایاىهزلالایاىامات؛هنایـاي٪البای،هنایـؿویافػىامى.پالهنایـورهاتب

1،تٞ٪یبؿاهاي٪الب،تضکینامالم،تضکینػیىعؼا.اي٪البیگـی

 آو یشبه ايمالب و هغ یيگاِه کالو و ساهبشد. 1.4.2
ـگاو]هزللایى ص٪[عب

ً
ـکيٚیـییوبیهزللامتخًائیکی٪تا یىافلضاٗکاؿکـػػؿای٤،افلضاٗوٙایب،امتافلضاٗت

ـایؼهزللاهیىبهاتىاویيٚـبًؼههگؾىتهتااهـوف؛وبهیمالها کاهتااکًىوییکاؿهایىػؿکًاؿایگـکاؿههْنػیکیبنتب

یماوهاؿاػؿػماتگاهیاىاي٪االب.هااایـباهاي٪االبوهنایامتافيگاّهکاالووؿاهباـػوآوٝباؿ ػهؼ،یايزامػاػهامتوه

ـایػمتگاهین؛يؼاؿ یاىکاهوراىػػاؿػػؿاییصااّلبااي٪َاها-امتوتاصْؼهمکاىیؿهبـی٤.البْتهرقووٙاینکاؿيؼاؿیىایب

ـایلکىػمتگاهیـػ،کاؿايزامبگیىتالهىؼهکها-یـص٪ یؼکيىؿيؼوکيىؿؿابایگايههأهىؿاػاؿهمهی.٩ىایناؿيؼاؿکیىایب

ـکؼامػؿ یؼبایاي٪البی.البْتهاػاؿهیيضىیکوبهیبغيیکاػاؿهکًًؼ؛ه
ْ
باهیٞایٕىؿٕباْهايگاهياوبهینت،يیبکًًؼ،ىک

یاىاي٪االبػؿٕاىلایبههزمىٝهیاهبـػوؿالوويگاهکیـويؼ؛کهػاؿيؼهیـیهنیىبههمیـويؼ،امتکهػاؿيؼهیؿاهیىهم

يیًؼههامالآمالگؾىتهوػؿٕىلَػه۵۳
ً
ـکقیکینت؛٩اٝؼتا 2يگاهؿاػاىتهباىؼ.یىّلفمامتکهایه

 . ضَسای ًگْجبى1.5
ـا٩ببىػکهآػم عىاهًؼواؿػیوهنئىلیتيمایًؼگیوکنايیکههاٝت٪اػبهؿمالتاي٪البیهایاهلمىءامت٦اػهوبیبایؼه

ـایایًکهمىءامت٦اػه ـابهزللىىيؼ٥٪ٔب 3ایايزامػهًؼ،واؿػهزللييىيؼ.کاؿیایبکًًؼیاعؼایيکـػهع

 . هدوغ تطخیص هصلحت ًظبم1.6
ـاوؿػهیاػآوؿهَلضت،یٌهزمٜتيغ ـایاهامبقؿگىاؿو٥ یاؿبنایـتاأحیکياىؿػاؿایـیتاػاؿهوهاؼیًاؼاي٪البامات،وػؿ٥

ـایهمه ـا اهامواي٪الببـآوکاهاًلصاکنباىؼ،اي٪البیؼبایىامت؛بًاب یاایـیگهَاىبه،هىّاٜیچوهاکًؼ٥کـوٝملیت٦ک

ـاثاي٪البوهیاٍلیهت٦او باهبايیا٩ؼاه ـاي٪ؼؿاهامافآوهياهؼهييىػ.ی 4گ

 .  ضَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی1.7

 میمات فشهًگی. تىجه به سوح ايمالبی دس تص1.7.1
یًٞی٥ـهًگکيىؿؿااػاؿه-عىاهینبهٍىؿ هؼایتىؼهواػاؿهىؼهباىؼتأکیؼهىبیيتـایىامتکه٥ـهًگیکههاهی

ـکاتاماالهیوبایؼػؿایىاػاؿهوهؼایتها،هنائلامالهیواي٪البی،ػؿػؿره-کًین یاْولهاىؿػيٚاـباىاؼ.بایاؼایمااووص

ـاؿگیـػایىوارب٪الب،هخلؿوصیػؿهمهاي٪البیوؿوساي 5تـیىهنألهامت.یتَمیما ٥ـهًگی،هىؿػتىْره٩

                                                           
ـگاوؿهبـی،.1 .06/03/1395بیايا ػؿػیؼاؿؿئیلواْٝایهزللعب
ـگاوؿهبـی،2  .30/06/1396.بیايا ػؿػیؼاؿؿئیلواْٝایهزللعب
14/11/1374ؿایيگهباو،بیايا ػؿػیؼاؿاْٝایهیئتيٚاؿ بـايتغابا ىى.3
 .22/06/1396.بیايا ػؿػیؼاؿؿئیلواْٝایػوؿهرؼیؼهزمٜتيغیٌهَلضتيٚام،4
.20/09/1375بیايا ػؿػیؼاؿاْٝایىىؿایٝالیاي٪الب٥ـهًگی،.5



 . تىجه هضاػف به تفكشات ايمالبی1.7.1
ـا اي٪البیه٪َىػایىامتکههاهی یتضْىّل هخبتوکهاماكهمه-وامالهیعىاهینػؿتيکیال رؼیؼ،رـیاووت٦ک

هبٞؼافایىهنبایؼباىؼوعىاهؼبىػوبیيتـافهمههانهاىؿػتهاارنػىامىاماتواوهباؿ٫ػؿایىکيىؿبىػه
ْ
هاىؿػ-ىاءالل

ـياهه ؿویآوب
ً
ـاؿگیـػوص٪ی٪تا 1ؿیقیوکاؿىىػ.تىرههْا٦ٝی٩

 . دفظ و تمىيت گشايؼ ايمالبی 1.7.2
گیاـیکًاین،ها٥کـ،بضجوتَمینٝمىهیوؿمايهها،آهىفهوپـوؿه،هنائل٥ـهًگیػاييگاهعىاهینػؿباؿهاگـهاهی

ـایواي٪البی یایىباىؼ؛یًٞیگ
ْ
ـکتامالهیچیقیيینتکهبؼووی٬هاؼیـیتوهاؼایتٍاضیشوػ٩یا٨وبایؼرهتکل وص

ـایيهایامالهیػؿایىکيىؿ٩ىیامت.ػؿایىهیچتـػیاؼیصناب ههنلمايًؼ.گ
ْ
يینات.ىؼهتْمیىىىػ.هـػمهابضمؼالل

ـایوبههنائلهًٞىی،ّٞی٤يینت؛عیلایعاىباماتوىاایؼ-کًنراکههىيگاههیتاآو-رْىکيىؿهن افلضاٗتىْرهوگ

تاىايینهٖمائىىىػ.لیکىهؼایت٥ـهًگیراهٞه،ی٬ّـوؿ امت.اگاـهاااػاؿهيکًاین،يمایؿوف٩ىیتـهیهنافرهاتیؿوفبه

2وعىاهؼؿ٥ت.باىینکهکاؿبهٍىؿ عىبیپی

 اخاللی با کمک سودیه ايمالبی  -. اصالدات فشهًگی1.7.3

اي٪البی٥٬ـٍتٕالییؿاػؿاعتیاؿایىهلتگؾاىتکههيکال ٥ـهًگیعىػهؿااٍالسکًؼ؛یًٞیػؿوا٩ٜی٬
ً
ص٪ی٪تا

کههىراکـػ.ایىلیچیقهاؿارابههای٥ـهًگیبهورىػآهؼوعیهایٝٚین٥ـهًگی،ی٬تکايهایىؼیؼوفهیىلـفهراییرابه

ػؿاْولٍضبتاىاؿهکـػمکههمکىامتعىػهاػؿاوایلاي٪الب٩َىؿهاییػاىتهباىین،ياٙـبهایىهًٞامت.ىاایؼآوو٩ات

ـياههػاػوهیچًايچه٥ـٍتکاؿیارافههی ـایؿ٥اٜتىاينتینػؿهىؿػهنائلػؿمت٥کـکًینوباب هياکال ؿیقیکاؿکًاین،با

ـيهاػؿایىکيىؿ،افآو٥ـٍتهاعیلیامت٦اػههی ىؼ.آو٥ـٍتهاافهاگـ٥تاهىاؼ.اهاااّلوهًاىف٥کـّیبهورىػآهؼهػؿٕىل٩

ػؿایىکيىؿورىػػاؿػواهیؼواؿینکههمىاؿهورىػػاىتهباىؼ.٥ـٍتهنت؛یًٞیعىىبغتايههًىفؿوصیهوآهاػگیاي٪البی

ؾکىؿ،هنت؛اگـچهبا٩ْى و٩ؼؿ اوایلاي٪البيینت.اّلوهنبهيٚـهىبایؼافایى٥ـٍتامات٦اػهکاـػوؿوصیهوآهاػگیه

ـکقهىماهنتیؼ.اهیاؼواؿماو ـایایىکيىؿايزامػاػوایىکاؿیامتکهه هبتىايیاؼآواٍالصا ٥ـهًگیاعال٩یؿاب
ْ
ىااءالل

3ایىکاؿهاؿابهعىبیايزامػهیؼ.

 ايمالبی دايؾجىياو  ی سودیهتىجه به  .1.7.4
ىىػهتغـدػاييگاهيهينبتبهاي٪البصناكباىؼ،يهينبتاگـػاييگاهراییىؼکهکنیکهافآيزاٍاػؿوعاؿدهی

بهػیىصناكباىؼ،يهينبتبهکيىؿصناكباىؼ،يهينبتبهامت٪اللهلیوآؿفوهایبقؿ هلیصناكباىؼ،ایىػاييگاه

ـاکههتغـدوهضَىلایىػاييگاه،ؿاصاتػؿاعتیااؿمیاماتهایهـ چههنافلضاٗٝلمیواّلباىؼ،اؿفىیيغىاهؼػاىت؛فی

ـياهه ـاؿعىاهؼگـ٥ت.ایىهٖلب،ب یهاؿاػؿهىؿػػاييگاهبایؼهيغٌبکًاؼ.یًٞایهاابایناتیػؿػايياگاه،ػیاىوهغتل٩٤

ـاؿبؼهین.وبیقاؿیافوابنتاي٪البییؿوصیه 4گیهلیؿاهىؿػتىره٩

                                                           
.20/09/1375بیايا ػؿػیؼاؿاْٝایىىؿایٝالیاي٪الب٥ـهًگی،.1
.20/09/1375ىىؿایٝالیاي٪الب٥ـهًگی،بیايا ػؿػیؼاؿاْٝای.2
.20/09/1375بیايا ػؿػیؼاؿاْٝایىىؿایٝالیاي٪الب٥ـهًگی،.3
.20/09/1370بیايا ػؿػیؼاؿبااْٝایىىؿایٝالیاي٪الب٥ـهًگی،بههًامبته٦تمیىمالگـػتيکیلایىىىؿا،.4



 سَق دادى داًطجَیبى ثِ سوت رٍحیِ اًقالثی -

ـياؼ.بایاؼباهؽهًیاتگاـػػ.البتاههاؼاؿكهانهناتًؼ؛اهاابغَاىًػايياگاههاههانیػیگـبهػايياگاههابـهایهنأله ت

رىايااوهىتاىؿوؿاهها،عیلایتىراهبياىػیامالهیواي٪البیآوػاييزىیاوورىاياوواٝت٪اػا وؿوصیه
ً
یايؼافياؼه.ص٪ی٪تاا

ـکتهایبقؿ  یایباهياامیرىاوبا٥ـهًگؿاکهػؿي٪ٖاهػؿراهٞههنتًؼ.اگـهابتىايینایىهزمىٝه-هنهخبتوهنه٦ًی-ص

گتـیىمىػؿاافؿمؼکهکيىؿواي٪الب،بقؿوامالهیرهتبؼهین،بهيٚـمهیاي٪البییايؼ،بهممتؿوصیهػاييگاهرمٜىؼه

٥ـهًگیامالهیبیوافراهایػیگاـویااػؿؿػیا٤باؼتـیىییبىػکهػؿآو،بیایىبابتعىاهؼبـػ.ػؿگؾىته،ػاييگاهي٪ٖه

کـػيؼوتىرهػاىتًؼکهایىکاؿػؿػايياگاههاايزاامهای٥ـهًگّیگؾىتهػيبالهیراهابىػ.ایى،کاؿیبىػکهؿژینوػمتگاه

یه٪اٍؼمیامیپيتمـایى٩ْیهبىػ.بهيٚـهى،اهاـوفبایاؼٕاىؿیباىاؼکاهوؿوػػؿػايياگاه،هخالوؿوػػؿصاىفهبگیـػ.

یاگاـافیٝلمیه،ايناوهٞـ٥توػیىوتٞبؼهیٝلمیهباىؼ.همچًاوکهػؿصىفه آهىفػ،کنیهنکهبهػاييگاهواؿػىؼ،صْتا

ػ،ػاييگاهػؿٕیایىهؼ ،اوؿاباهبايیامالهیواي٪البیآىًاکًاؼوهتٞباؼماافػ.باهامالهیواي٪البی٥اٍلههنػاؿهبايی

ـایو 1یُپـىىؿاي٪البیرىاياوػؿػاييگاهاهمیتػاػ.هاوؿوصیههمیىعإـامتکهباینتیبهتـبیتػیًیوگ

 ّبى اًقالثى گیرى ثِ جْت داًطجَیبىلسٍم گرایص دادى  -

ػاييزىیاوهنههنامت.ایىػاييزىیاو،هايًؼمایـػاييزىیاوػؿهمهرایػيیا،بایناتیراقواي٪البییتىرهبهؿوصیه

ـيؼگاواي٪البورقوپایهپیو ـگقاصناكمـػیيکًًؼ؛ایىىیىهب هااییهایاٍلیاي٪البباىًؼوينبتبههنائلاي٪البی،ه

ـکاتکهبگاىیینىاماػاييازىیاو،بايياآػؿؿاههاؼ٣ٕىؿػمتىؿیيینت؛ایىصکمیيینتّلفمػاؿػ؛همیى هایاي٪االبص

ىاىػایاىيياآؿاباهگیـیکًیؼوببیًیؼچگىيههیکًیؼ.ييآ،چیقیامتکهبایؼآوؿاػؿی٩٬يـبهورىػآوؿػ.بایؼػيبال

ایکاهػاييگاهيبایاؼّاـبهبغاىؿػ.آوٝاؼهیاي٪البیػاييزىیاوػؿورىػآوؿػ؛بایؼآوؿاػؿ٩يـػاييزىبهورىػآوؿػ.ؿوصیه

ـایوپیؼاکًًؼ؛يهایًکهعؼایيکـػهبٞکلىىػوگیـیت٦اوتًؼ،بایؼکاؿیبيىػکهبهرهتبی هایاي٪البیوييآاي٪البیگ

ـایوپیؼاکًیىاهبهبیگیـیاي٪البیػاؿيؼ،یىاهکاؿهاییايزامبگیـػکهکنايیکهؿوصیهورهت ًؼ؛ایىعٖـبنیاؿت٦اوتیگ

2ٝٚیمیامت.

 . ًیشٍّبی هسلح1.8
[هىربىؼکهػؿاتکایبهعىػواٝتماػهٖل٨وتىکلبهعؼا،کىچ٬ىمـػوهىايٜها]ؿوصیهاي٪البی،٥ؼاکاؿی،ایىؿوصیه

یؼکاهایاىافهااگـ٥تاهی٩لیله،بـ٥ئا کخیـه٥ای٨بیاییؼ.ایىبایؼص٦٘بيىػ.هىاٙبباىهىاؿػهتٞؼػی،ىماهابهًٝىاو٥ئه

ـکاتاي٪البای ييىػ.اگـعؼایيکـػهگـ٥تهبيىػیاهتقلقلگـػػ،هىرىػیتيیـویهنلشاي٪البی،ػیگـهًٞايغىاهؼػاىات؛ص

3ػاؿیکهػيیاؿابهعىػههتىرهکـػ،هًٞاوتض٪٪یيغىاهؼػاىت.ماب٪ه

 . عپاه1.8.1
 اًقالثى قَام سپبُ  ى رٍحیِ -

وایماوایىرىاياوُپـىىؿوهإهىامت.ایىایماو،باینتیهنص٦٘بيىػ،هنت٪ىیتگـػػوهنافاي٪البییؿوصیه٩ىاممپاه،به

ؿوىى با کهٝ٪یؼتی،میامیهیرها اٝت٪اػیو٥کـی، ایىکاؿؿا ـاهبيىػ. ایبنیاؿههنکًؼ،وٙی٦هبیًیوٝم٥٨کـی،هم

                                                           
.21/09/1368الب٥ـهًگی،بیايا ػؿػیؼاؿبااْٝایىىؿایٝالیاي٪.1
.20/09/1370بیايا ػؿػیؼاؿبااْٝایىىؿایٝالیاي٪الب٥ـهًگی،بههًامبته٦تمیىمالگـػتيکیلایىىىؿا،.2
يیـویفهیًیمپاهپامؼاؿاویيیـویفهیًی،هنئىّلوػ٥اتـيمایًؼگیو٥ـهايؼهاویگايهاییولی٥٪یه،٥ـهايؼهیکل،يمایًؼهبیايا ػؿػیؼاؿبا٥ـهايؼه.3

.21/02/1370اي٪البامالهی،



هعیـوٍالسایىکاؿ،مپاهبایؼهمکاؿیبکًامت.هنئىّلو
ْ
ـاػؿاوبتىايًؼایىوٙی٦هؿابغىبیايزامبؼهًؼوئوىاءالل ًؼ،تاایىب

1گـػػ.بهاي٪البوکيىؿبـهی
 اًقالثى  ى رٍحیِى  اى سپبُ در هقبثل دضوي در سبیِ کٌٌدُ ًقص تعییي -

یرىىااوػلهًاىؿوؿوسهَا٦ایآوهافمـچيامهوهًٞىیتیکاي٪البیییؿوصیهمپاهپامؼاؿاواي٪البامالهیػؿمایه

ـابهییٍالضاوپیىمتههیاهامٝاؿ٥اوو٩ؼوه کـػ،تىايناترىىیؼوبیوافهمهرىاياوؿفهًؼهوعالٌمپاهوبنیذؿامی

ؿگیـیبنیذهـػهای،یایاػیامتکباؿبهرمهىؿیامالهیای٦اکًؼوػؿکًاؿاؿتووبابکاایؿاػؿػ٥ٜصملهکًًؼهي٪وتٞییى

ـاؿيٚامرمهىؿیاماالهیؿاتْامیىکًاؼ.ایاى،صزتایباـهلاتهااوعاىػ ػؿكتلغیبهػىمًاوامالمبؼهؼوص٦٘وامتم

یاي٪البیوىزاٝتػؿهیؼاوٝملؿاايؼؿکاؿاوکيىؿيیقبىػکهي٪وتىکلبهعؼاواتکاءبهؿوصیهػمتیيیـوهایهنلشوهمه

هرمهىؿیاماالهیباااػوومىمهبهآياويياوػ
ْ
ـایوبهبیگايگاووامتمؼاػافيااهالوؿاافػلآياوفایلماعتوبضمؼالل یگ

هاایهغتلا٤باهپیـوفیهاایبقؿگایػماتیا٥تاهیالهیػؿٝـٍهتکیهبـًٝاٍـعىػیوبالیؼهػؿػاهاواي٪البوبهصىلو٩ْىه

2امت.

 . استؼ1.8.1
ایان.اهاـوفبااؿتوػهمالویاپايقػهمالپیویکیامت؟هااهـوفينابتباهگؾىاتهعیلایرلاىتـؿ٥تاهآیااهـوفاؿتوها

هایمالیاوػؿافرًگیتزـبه،همهگـییػیىوت٪ىاواي٪البیاؿتو،ی٬اؿتويیـوهًؼوپـٙـ٥ْیتامت.اهـوفاؿتوباؿوصیه

گؾؿػ،فهاوکمیيینت.اهـوفکنايیٜکـػهامت.ه٦ؼهمالکهافاي٪البهیهایگىياگىيیؿاکهػؿػؿوواومت،رموآهىفه

ػؿصْؼيَابًؼ.ػؿؿأكاؿتوهنتًؼکهبنیاؿیافآو
ً
3هاافایىرها وا٩ٞا

 يیشوی ايتظاهی. 1.8.2
یایاىيیاـویؼهیيیاـویايتٚااهّیيٚاامرمهاىؿیاماالهیواهیاؼهایآیًاعىبیبالیؼهوبههیىهيينتهىما،يهالهایبه

ـا٥تغاؿهضنىبهی یتىاووييآعىػ،هنئىلیتٝٚیناهًیتػؿکيىؿؿاباآگاهیوباهٞـ٥اتىىیؼ.ينلرىايیکهباهمهُپ

یهاـػمى٬عىاهاؼتىايناتعىاماتهآؿامتهامت،بیگـییت٪ىاواي٪البیٝلنوػیىوؿوصیهبـػوهگـ٥تهوعىػؿابهمالس

ـآوؿػهکًؼ.ػؿایىه٪ىلهٝقیقهاؿا ـاهمیتب 4یبنیاؿُپ

 نخبگاى. 1

 . داًطگبّیبى 1.1

 . اهمیت به ػلن و سودیه ايمالبی1.1.1
وامالهی،صؼاکخـاهمیتؿابؼهًؼ.رىاياوببیًًؼاي٪البییرىاياوػاييزىػؿهضیٖهایػاييگاه،بهػؿكوٝلنوؿوصیه

ـایآیًؼهبنافيؼ.اهـوفهنراىاوػاييازىبایاؼهخالهمیياه،هکهاهـوفوآیًؼه،چ٪ؼؿبهورىػآو ااصتیادامت؛عىػىاوؿاب

ـاؿبؼهؼ.پیيتافوپیو ـایایىهنئىلیتهایبقؿ ٩ ـکتاي٪البیباىؼوعىػهؿاىاینتهوٍالشب 5گامص

                                                           
ـاو،بههًامبتؿوفهٞلنوؿوفرهايیکاؿگـ،.1 .12/02/1369بیايا ػؿػیؼاؿباگـوهکخیـیافهٞلماووهنئىّلواهىؿ٥ـهًگیکيىؿورمٞیافکاؿگ
.25/06/1370ؼگیولی٥٪یهػؿمپاهپامؼاؿاواي٪البامالهی،پیامبهچهاؿهیىهزمٜبقؿ ٥ـهايؼهاووهنئىّلوػ٥اتـيمایً.2
05/07/1374یػ٥اٛه٪ؼك،بیايا ػؿػیؼاؿبارمٞیاف٥ـهايؼهاووپـمًلاؿتورمهىؿیامالهیبههًامبته٦ته.3
ـامن٥اؿٟ.4 18/07/1379التضَیلیرمٞیافپـمًليیـویايتٚاهی،بیايا ػؿه
24/05/1369یؼاؿباهنئىّلوبًیاػىهیؼ،رمٞیافاماتیؼوػاييزىیاوػاييگاههاوا٩ياؿهغتل٤هـػم،بیايا ػؿػ.5



 ايمالبی   ی . ػمك بخؾیذو به سودیه1.1.1
یػلنىفاواي٪االبػؿآوىاـی٬بىػياؼوییبىػکههمهاصناكٍاػ٩ايهپیؼایوايزمًهایامالهیػؿػاييگاههاهضَىل

ـایگنتـهوتٞمی٨ػؿ٫امالهیوؿوصیه یایمايیرىاياووػاييزىیاوآويیافهضیٔػاييزىییبهکىىيیپیگیـورىايايهب

ـکا ٥کـوٝملامالبىػ.باگؾىتایىمالها،هـچًؼهضیٔػاييگاهوهمه هیبـعىؿػاؿبىػهامت،باایىصاليیافیکيىؿافب

ـایگنتـهایماوامالهیوٝم٨بغيیؼوبهؿوصیه 1،همچًاوپابـرامت.اي٪البییبههماوتالهرىايايهوپـىىؿب

 . خىدعاصی ايمالبی1.1.2
ـاوهإهىمـىاؿام هػاييگاههایهاافامتاػهإهى،افػاييزىیهإهىوافهؼی

ْ
ـایىهىافػاييگاههااهـوفبضمؼالل ت.بًاب

ـايیيؼاؿم.البتهبهىماػاييزىیاوهی گىین،مًگـباوایىمًگـىماییؼ.هىاٙابباىایؼعاکـیقهایتااومناتيياىػ.ػائانيگ

هااؿاتاـهینکًیاؼ.عىػماافی٥کاـیواعال٩ایوعاکـیقهاؿاتـهینکًیؼ.عاکـیقها،عاکـیقهای٥ـهًگایو٥کاـیامات؛ایاى

ػؿويّیػاييزىیاوی٥٬ـیْهامتچههـػاييزىییينبتبهعىػه،چهبههًٞایػؿووػاييگاهوهضیٔػاييگاهایىاي٪البّی

2عىػمافی،هماوتـهینعاکـیقهاومًگـهامت.

 . تشبیت ايمالبی دايؾجى 1.1.3
ـایيایکاهباااهچینت؟آیاوٙی٦ههنئىّلهؼیـْیتػاييگاهوٙی٦ه هباايیاي٪االبهغاال٤اماتاهایاىاماتکاهافآوگ

]ػؿمتيینت
ً
ـاو،صمایتکًؼوبااوهمکاؿیکًؼ؟يه،ایىهٖل٪ا [؛ػؿمتٝکلهنئىلْیتامت.هنئىلیىػاييگاهاْٝنافهؼی

ـاووفاؿتیتاامتاػکهػاعلکالكامتوباػاييزىؿوبه ـاواؿىؼ،هؼی یىاوایىامتکهػؿایاىهزمىٝاهؿوامت،وٙی٦ههؼی

یػاييگاه،مٞیکًًؼایىچاليهاؿاهؼایتکًًؼبهممتآوچیقهاییکهبههبايیاي٪البهًتهایهیياىػ،باههاؼ٥هایچالي

ایکىتاه:ػاييگاهبایاؼاي٪البایباىاؼ،ػاييازىبایاؼاي٪البایاي٪البهًتهیهیيىػ؛یًٞیرىاوؿااي٪البیباؿبیاوؿيؼ.ػؿرمله

هباىؼ؛بهایىممتبایؼهؼایتبکًًؼ.هىگاهیالبْتهگقاؿىاهاییػاؿمکاهمبیلؼ٥یباىؼ،ػاييزىبایؼی٬هنلماوهزاه
ه
الل

ـاوآهىفه-ٝکلایىؿايياوهیؼهؼ.وهىایىؿابهآ٩ایايیکهایًزاتيـی٤ػاؿيؼ ٝـُهیکاًن:ىاماها-ٝالیهنئىّلووهؼی

ـا٩بباىیؼهضیٔػاي ـا٩بباىیؼ؛ه ـایایافاي٪االبوه٦ااهینعیلیهنئىلیؼ،عیلیبایؼه ـایواگ يگاهیا٬رایگااهیيياىػبا

،افیاػوياماهامبقؿگىاؿ؛ایىرقوالقاها صتمیامت.ػؿػاييگاههمکىامتاي٪البواؿفىهایاي٪الب،افتؼْیى،افاي٪البیگـی

ـایيیػاىتهباىًؼکهبهتزقیه نت،ایىوا٩ْٞیتػاؿػ؛البْتهىماییایىه-یکيىؿهًتهیهیيىػی٬ي٦ـییای٬رمٞی،ی٬گ

ـایيها٩ابلتأییؼيینت،٩ابل-هاچًیىچیقیهنت؛بًؼهعبـػاؿمکهػؿػاييگاههنتیؼ،]بؼايیؼ[ػؿبْٞیافػاييگاه ایىگ

ـاهیيکـػ؛يمیغىاهین ـایيهاییورىػػاؿػکهکيىؿؿابهممتوابنتگیمى٧هیؼهؼ،بایؼباایًهاهم بگاىیینصمایتيینت.گ

ـايه،کاؿٕبیبايهباینتیبااایاى٩ْاایابـعاىؿػکاـػ.باّـب وفوؿوکاؿاهًْیتیوهايًؼایًها؛يه،باهماوکاؿعـػهًؼايه،کاؿهؼی

ـایىهنئله 3[.وايْبآ]ههنامتیاي٪البیگـیبًاب

 پرٍرش اًقالثیِ هثجت، فعبل ٍ هتعْد -

ىیؼ.ػاييگاهبایؼاي٪البْیىوهخبتپـوؿهػهؼ؛ایىهلتوایىتاؿیظبهىمايیاافػاؿػ؛هخبتباٝقیقاوهىٖرىاياوٖاي٪البّی

یبنیاؿػؿعيايیػؿايتٚاؿایىکيىؿامت...هاامتٞؼاػػاؿیان،هاابایؼعىػتاوؿاآهاػهکًیؼ.اگـىماػؿهیؼاوباىیؼ،آیًؼه

                                                           
 .10/05/1377.پیامبههًامبتگـػهماییهنئىّلوايزمًهایامالهیػاييگاهها،1
09/12/1379بیايا وپـمووپامظػؿرمٜػاييزىیاوواماتیؼػاييگاهًٍٞتیاهیـکبیـ،.2
ـاوػاييگاه.3 .29/03/1395ها،بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافامتاػاو،هض٪٪اووپژوهيگ



٩ـوػوؿاوىکى٥اییػاىتین.هیتاؿیظػاؿین،هاػؿ٩ـوچهاؿمهزـییًٞی٩ـوػهنهیالػی
ً
ػايیؼکه٩ـوػهنهیالػی،ت٪ـیبا

آ١اف٩ـووومٖایهٞـو٣اؿوپامتکهىو،ه٦ت٩ـوهنٕىلکيیؼهامت.البته٩ـووومٖیاف٩ـوػهانهانىاـوٛيياؼه

ـاّوىماوػايیؼ٩ـوػهنهیالػیو٩ـوچامت٩بلافآوىـوٛىؼهبىػاها٩ـوػهناودتاؿیکیاؿوپامت.هی هاؿمهزـیػؿای

ػؿهضیٔامالهیچهعبـبىػ؟٩ـوچهاؿمهزـی،٩ـوىکى٥اییٝلنو٥لن٦هػؿکيىؿىماوػؿػيیایامالمامات؛٩اـواباى

هاػيیاؿاتاهمیىؿوفهاییکهمیًا؛٩ـو٥اؿابی؛٩ـوؿافی؛٩ـوصکمایبقؿ الهی؛٩ـوىغَیتهاییکهبْٞیافآحاؿٝلمیآو

ـاوبالى٬افػوؿايیکهابىمیًاو٥اؿابیوعىاؿفهیوؿافیوىیظىمافيؼگیهیهىو کًین،هًىفػؿتنغیـعىػػاؿػ.اهـوفای

ـاتبآهاػه ـایپـوؿهچًیىىغَیتهایبقؿگیبهه ـايمیٕىمیومایـػاييمًؼاوؿاپـوؿايؼ،ب عىاهًؼبگؾاؿيؼ؟اگـتـامت.چ

ـاهىوىمإب٨هیلآوعىاهًؼبگؾاؿيؼهايمیآو ـاهىوىماتنلینىىین؟چ ـابایؼرىاویامیامتمؼاؿیا،چ هاٝملکًین؟چ

ـاو ٔهزْؼػعىػىاوبـای
ْ
ـایتنل ـاوب اصاومیامیاهـیکاوٍهیىيینتهاوػیگ ـْ ـايیػؿمتهماوکاؿیؿابکًؼکهٕ ٥ـهًگّیای

٦همؼ،ػؿػلعىػهاويًاگامات.بایاؼهضَاىلػايياگاههایهاا،اي٪الباّیکلهنيبهآواصتیادػاؿيؼ؟ٖایىيًگامتٖهیچ

ال،اي٪البّیهخبت،اي٪البّی ْٞ هتْٞهؼواهیؼواؿباىؼ؛کههىاهیؼواؿمچًیىهنباىؼ.هىباههضایٔػايياگاههاهنئىل،اي٪البّی٥

1کًن.کًنافرملههضیٔایىػاييگاهٝقیقهمیىؿاهياهؼههیکهيگاههی

 ترثیت اًقالثی ثب کبر فرٌّگی درست -

٨،بااعال٧عىب،اي٪البیبایؼکاؿ٥ـهًگیػاييگاهایى
ْ
ـاػیتـبیتکًؼهإهى،هتغل ؛کاؿ٥ـهًگیچیاقیرىؿیباىؼکها٥

ـامتکهایًهاؿاتأهیىکًؼ.کاؿ٥ـهًگّیػؿمتآوچیقیامتکهرىاوهاؿااي٪البی ػه،باهایاىباؿبیاوؿػ.ایىکيىؿاي٪البکا

ـاؿػاػتاابتاىايینپایوباـوین؛هٞت٪اؼباهآؿهايهاا، اي٪الببایؼپابًؼبىػ؛هبايیایىاي٪البؿاباینتیرقواٍىلفياؼگیعاىػ٩ا

ػومتػاىتهباىؼ-ػومتؼاؿکيىؿ
ً
ػومتؼاؿيٚام،ػاؿایبَیـ وٝم٨ػیًیومیامی.ایىرىاوباینتیػؿ-کيىؿهؿاوا٩ٞا

هاایهناائلمیامای.یکىچکیپایويل٢قػ،یااىتباهيکًؼػؿفهیًههمیامیٝم٨ػاىتهباىؼتابههـىبههيگاهػیًیويگا

عإـیمالهيتاػوهيتاْت٦ا٧ا٥تاػل٢قیؼيؼ؛آػههایبؼیيبىػيؼ]اْها[ل٢قیؼيؼبههاػؿایىصىاػحیکهػؿهمیى٥تًهعیلی

کاؿکًی؟بایؼچه«ايتغابا بهايهامت،اٍليٚامييايهامت»٬ي٦ـیهیگىیؼ:کنبىػوبَیـ .عب،ىماو٩تیهیبیًیکهی

ـایص٦٘يٚامبؼهی،تاهیبیًیی٬ْٝؼه ـایيٚاموب رىؿیایػاؿيؼایىىماکههٞت٪ؼبهيٚاهی،ىماکهرايتؿاصاّـىؼیب

ـاػیتـبیاتی٦هػؿلضٚهکاؿکًی؟ایى،يبىػوبَیـ امت؛هلت٦تييؼوبهوٙىٞاؿهیؼهًؼ،بایؼچه یّلفمامات.]بایاؼ[ا٥ا

تـیىّـؿامت؛هأیىكيبایؼبيىيؼ،بایؼاهیؼواؿايؼکهیأكبقؿ بيىيؼبااٝتماػبهي٦ل،باايگیقه،مـىاؿافاهیؼ.ػؿمتگ٦ته

2یکيىؿ؛رایاهیؼهنهنت؛راییأكيینت.باىًؼبهآیًؼه

 کاسی . پشهیض اص هذافظه1.1.4
ـگاقهاى٣بًؼهٕـ ـيياآباىاؼ.ه الوافلضاٗٝلمیو٥کاـیُپ ْٞ ػاؿػاييگاهیهنتنکهاٍىلی،اٝتالٕلب،ؿوبههـػم،٥

کاًن؛ياه،واکت٦ابهآيچهکهاهـوفاف٥کـو٥ـهًگوهٞـ٥تػؿػمتػاؿيؼ،تىٍایهيمایکاؿیػاييگاهوػاييگاهیؿابههضا٥ٚه

3یکًؼوپیوبـوػ.ػاييگاهبایؼػائنيـػباوتٞالیؿإ
 

                                                           
.09/12/1379بیايا وپـمووپامظػؿرمٜػاييزىیاوواماتیؼػاييگاهًٍٞتیاهیـکبیـ،.1
ـاکقؿىؼوپاؿ٫ها،پژوهيگاهبیايا ػؿػیؼاؿؿؤمایػاييگاه.2 .20/08/1394وؿی،هایٝلنو٥ًاها،ه
.09/12/1379بیايا وپـمووپامظػؿرمٜػاييزىیاوواماتیؼػاييگاهًٍٞتیاهیـکبیـ،.3



 . عپشدو کاس به جىاِو هؤهِى ايمالبِی 1.1.5
یػاؿایاصناكٝاْق باهي٦الوهتاؼْیى.یکایافیباايگیقهکاؿیکًیؼ٥ْابی٦تؼػمترىاّوهإهّىاي٪البّیعىهؿوصْیه

هاي٪البوبهامالمصاـ٣اْولؿاهایهإهىومـىاؿافایماوبتـیىهنئىلْیتهایىماایىامت:کاؿیکًیؼکهایىهزمىٝهبقؿ 

1بقيًؼ؛٥ْای١البػمتایًهاباىؼ؛ایىرقووٙای٤ىماامت.

 ايمالبی عاصی عیاعی و . گفتماو1.1.6

هایصناكوعٖیـ،صْىؿػاييزىیاوهاإهى،هتٞهاؼ،ػؿتمامػوؿايهایهغتل٤،ػؿٕىلاي٪الب،صىاػثگىياگىو،لضٚه

ْاؿاػؿرهتٍضیشهؼایتکًؼ.ایىبـػاىتهىافرًبوػاييازىئیويگااههاىباهرًابوٝؼالتغىاه،باگؾىت،تىاينته٥

ـا٥یگـی،ّؼصاکمیتتزمل ـا٥ای؛ػاييزىئیامت:ّؼامتکباؿی،ّؼ٥ناػ،ّؼاى ـایياهایايض ـایايهوفوؿگىیاياه،ّاؼگ گ

هاا،صْاىؿ٥ٞاالوزىیاوػؿایاىٍاضًهیایىمالهایاي٪الب،صْىؿػايياهاعَىٍیا رًبوػاييزىئیامت.ػؿهمهایى

اياؼ،ؿاػؿراهٞهصااکنکاـػهايؼ،گ٦تمايهایمیامیواي٪البیايؼ،٥ْای٥کـیماعتهمافبىػههإحـیبىػه.ػاييزىهاگ٦تماو

هٝاـُیػاييزىئی،ایًیاماتکایػاييزىئی،ٕبیٞتکاؿػاييزىئیوؿوصیهکهػؿهىاؿػفیاػیایىورىػػاىته...اهابؼيه

هایبقؿ امت،اهیؼواؿبهؿمیؼوباهیعاؿریامت،ٝاى٨آؿهاوکـػم.ػاييزىّؼٙلنامت،ّؼامتکباؿامت،ّؼملٖه

ـکتی٬راهٞهامت.بایؼػاييزىهاهمیيهبهایىتىرهایىآؿهاو هامت.ػؿوا٩ٜصْىؿ٩يـرىاو،بغَىًػاييزى،هىتىؿص

ـایآیًؼه 2کيىؿصنابکًًؼ.یػاىتهباىًؼوؿویاوب

 . هىؽیاسی دس بشابش تىعئه های دؽمى1.1.7
ـاوٝقیقهى،ػاييگاهی ـاػؿاووعىاه هًؼم؛هىافػیـبافهنبههایٝقیقٖبًؼهبهػاييگاهٝال٩هباّلعـهتىْرهػاىتهباىیؼب

هااامات؛افایًکاههااػايياگاهیىتىٕئهتـیهًؼم؛بؼايیؼػاييگاهوػاييزىاهـوفآهادبقؿ ػاييگاههٞت٪ؼم،هنبنیاؿٝال٩ه

یتهارمیواؿػهیؼاوبيىػ،عٖهای٩ـهاقؿاکاهػىامًها،باؿوصْیهیاي٪البیػاىتهباىینکهػاييزىیآو،امتاػآوباؿوصْیه

ـایوػؿمتکـػه اُپـؿياگکًاؼوصياتؿايؼبههنبقيؼ،پیوبـوػ،کيىؿؿاپیوببـػ،پـچنٝلنؿاباّلببـػ،ىٞاؿهایاي٪البایب

ـياهه ـایایًکهایىاْت٦ا٧يی٦تؼ،ػاؿيؼب ـياهاهؿیقیهیکًًؼ؛پىلهااعاـدهیکًًاؼ.ػىامًاوؿاهمالٖهػاؿيؼ؛ب ؿیاقییآیًاؼه]ؿاب

،صااّلیاىاهیاىاه«امتٞماؿياى»هیکًًؼ[.آوىکلامتٞماؿ٩ؼیمی،اهـوفػیگـٝملیيینت؛آوچیقیهنکهبهآوهیگ٦تًؼ

الوهىىامًؼويغباهػؿیا٬کياىؿکهًهىؼه ْٞ ـا ػؿػؿووًٝاٍـ٥
ْ
؛آوچیقیکهّلفمامتوػيبالوهنتًؼایىامتکهت٦ک

ـایایىمـهایه ـآوؿػهکًؼ؛ػاؿيؼب ـایایاىپاىلعاـدهیکًًاؼ.باهایاىرىؿیبيىػکهاهؼا٣آيهاؿاب گاؾاؿیهیکًًاؼ،ػاؿياؼبا

3هابایؼتىْرهکـػ.ػ١ؼ١ه

 ه آسهايهای ايمالبی دس هىضؼگیشی عیاعی. تىجه ب1.1.8
کنایت٪ىاػؿىًاعتوٙی٦هوهىّٞگیـی

ً
هایّلفمهناحـهیگؾاؿػ.و٩تیهیگاىیینت٪اىا،هًٚىؿهااوایاىيیناتکاهصتماا

هو ایاىيینات.ػؿه٦هاىمت٪اىا،هىىایاؿی،بیاؼاؿی،تىْرا
ً
گـػيوؿاکذکًؼوبًاکًؼباتنبیشؽکاـگ٦اتى؛هًٞاایت٪اىاٍاـ٥ا

یهاىایىفیاـچياموایکهپيت٥ـهاويينته،اهاچهااؿگىىاههایهغتل٤ؿافیـيٚـػاىتىيه٦تهامت؛هخلؿايًؼههتر

ـا٩بامت. ـاؿػاؿػوه راییکههیغىاهیؼهىّٞگیـیمیامیکًیؼ،بایؼػؿاْتغاؽهىاّٜمیامیيیقهمیىت٪ىاّلفمامت.آو ٩

                                                           
ـاکقؿىؼوپاؿ٫ها،پژوهيگاهبیايا ػؿػیؼاؿؿؤمایػاييگاه.1 .20/08/1394هایٝلنو٥ًاوؿی،ها،ه
.24/09/1387،ػیؼاؿاماتیؼوػاييزىیاوػؿػاييگاهٝلنوًٍٞت.2
ـاکقؿىؼوپاؿ٫ها،پژوهيگاهبیايا ػؿػیؼاؿؿؤمایػاييگاه.3 .20/08/1394هایٝلنو٥ًاوؿی،ها،ه



،باآؿهايهایامالهیوباهَالشٝالیایىکيىؿهًٖب٨هىّٞیامتکهباآؿهايهایاي٪البیتىْرهػاىتهباىیؼکهآیاایىهىّٜ،

1را،راییامتکهت٪ىااحـهیگؾاؿػ.وهىا٨٥امتیايه؟ایى

 . تمىيت سودیه ی ايمالبی دس اعاتیذ دايؾگاه 1.1.13
ماٖشْیى؛باىًؼ؛تاؼهایىتـرقوىاعٌی،وٝلمی٥کـْیا افلضاٗعَىٍینتیهنبایاو[ػاييگاه٥ـهًگ]یًزاایؼامات

ین،وػيبالتضْ٪٪وباىاینکًینىػکههامًؼتضْىلؿاتًٚیيمًؼتضْىل؛يمیاؿهایايٖبا٧باهٞی؛اي٪البییهػايو؛ؿوصیباّل

ـکقآهىفهوپـوؿهامت،افعَىٍاتـیىیوهضىؿتـیىیکهامامیی]اْها[آيزا ماًؼیهاواياؼافهوىاعَاهایاؿهااوهْٞیا ه

هیؼامااترناته،بـیؼهناهضهيکًًؼ؛امااتیچهیًهفهیىػؿایًوگقیهااهکاويؼاؿػ.هنتهیىتضْىلػوؿباىؼ؛ا عاىبوالبْتا

2کًًؼ[.یًوو٩ت]گقامتاػتمام

 . تىجه به تأثیش اعتاد ايمالبی بش دايؾجىياو1.1.11
ـاییاْولایىامتکهامتاػ٥٪ٔبههًٞایهٞيکته نيینت،بلکهبههًٞایهـْبیيیقهنت؛ایىی٬ؿافٕبیّٞیهکياى٣با

ْ
ل

ٕىؿٕبیٞیی٬ي٦ىؽیػؿ٩لبهااوؿوسهمهامت.کنیکههاافاوچیقییاػهیگیـینوبابیافػايوؿابهؿویهابافهیکًؼ،به

نایزاػهی
ْ
ـکتهمیىتٞلین؛ایىی٥٬ـٍتبنیاؿباقؿ وهاایزاػهیکًؼ؛هیتىايینبگىیینی٬صالتتأحیـپؾیـیػؿهتٞل يىػبهب

ـياؼو امتخًائیامت.رىايهااییکاهصاّاـيیناتًؼافيَایضتپاؼؿوپاؼؿبقؿ وهااػؿوعاايىاػهچیاقیباهگاىهوباهػلبگی

ٕاىؿٕبیٞایباهرىؿامات.یامتاػػؿآيهای٬احـٝمی٨هیگؾاؿػ،کنيینتًؼ.امتاػایىصالی٬صـ٣امتاػوی٬اىاؿهػؿٝیى

یباىاؼ،ػاؿای
ْا
ـاهامت؛افایى٥ـٍتبایؼامت٦اػهکـػ.اگاـاماتاػهااهتاؼْیىباىاؼ،ػاؿای١یاـ هل تٞلینبااهکاوتـبیتهم

نهًت٪لهیيىػ.اگـٝکلایًهاهنباىؼ،کىىیباىؼ،بهیمغتباىؼ،ػاؿایؿوصْیهیاي٪البیايگیقه
ْ
ٕىؿٕبیٞیایًهابههتٞل

ؿ.اگـآوامتاػ،ی٬ايناوباايَا٣وبااعال٧باىاؼ،اهکااوتـبیاتػاييازىیباايَاا٣وباااعال٧بااّلعىاهاؼؿ٥ات؛رىهمیى

3رىؿامت.ٝکنوهنهمیى

 ايمالبی   ی سودیه . تالػ ػلمی با1.1.11
ـيىىاتآووييآامالهیػيبالکًًؼ؛وگاي٪البییػاييگاههابایؼتالهٝلمیوتض٪ی٪یعىػؿاباؿوصیه هاابهتاـافـيهم

ـابـبیگايگاووتض٪یـاؿفىهایعىػی،ؿاهؿابـرىىو ػاييگاههایػوؿاوٕا١ى يغىاهؼبىػکهػؿآو،عىػباعتگیٝلمیػؿب

٩ؼؿوػلنىف،بایؼ٥ْایاي٪البیکـػ.اماتیؼٝالیبنتوه٢قهایهنتٞؼؿاهنبهگـیقافهـفوبىمعىػتيىی٨هیامتٞؼاػهاهی

ـامبهاماتیؼکه٥ـیْه ـایتـبیتيیـوهایهنتٞؼه٢تًنبيماؿيؼوػاييزىیاوّمىتکـینواصت ییامالهیامتيبایؼارافهؿاب

کنیبؼعىاهايه،افٝلنوتغٌَ،ومیله
ً
ـایهمىاؿکـػوؿاه٥ـهًگاماتٞماؿیػؿػايياگاههاػؿماتکًاؼوػهًؼاصیايا ایب

ـاوػلناىفوٍااػ٧پـماتماافػ.ؿوىاىو،ػاييگاهؿاپـوؿىگاهه٢قهایافعىػبیگاياهوبیگاياهیبیگايگاهايًؼػوؿاوملٖه ٥کا

4یآياووؿ٥تاؿاهـوفیياو،٩ْاوتیػ٩ی٨وا٥ياگـعىاهؼػاىت.بؼايًؼکهاهـوف،ؿوفآفهایيیبقؿ امتوتاؿیظػؿباؿه
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 . حَصٍیبى  1.1

  ّیه های ػلم . ضشوست ايمالبی هايذو دىصه1.1.1
ـایایىکاؿ،صاـ٣[چیقکىچکیامت؟ايگیقهی٩نؿابغىاهًؼافاي٪البتهیکًًؼ،]ایىعب،صاّلصىفه هاییورىػػاؿػب

ایػاؿػ،گاياههمایىيٚااهیکاهاّلوتياکیالتیػاؿػ،٩اىایماه-هىایىامت.بًؼهٝـُهیکًناگـبغاىاهینيٚااماماالهی

ضیػاؿػ،ػمتگاه
ْ
بمايؼ؛اگـی٩نبایؼاي٪البیبمايؼ،امالهیبمايؼ،صىفهاي٪البی-ومافهايهایگىياگىيیػاؿػهايیـوهایهنل

ـاؿعىاهؼگـ٥ت.هىایاىؿاباههایٝلمْیهاگـاي٪البیيماَيؼ،صىفهی٩ناي٪البیصىفه ـا٣افاي٪الب٩ يمايؼيؼ،يٚامػؿعٖـايض

ههىایىامتکههیگاىینصاىفهی٩نپيتىايهامت.صـ٣ىماٝـُکًن:صىفه یًٝاىاویا٬صاىفهی٩انبایناتیباهیٝلمْیا

ؿاٍاػؿهیکًؼافعاىػه،صْاىؿٕىؿػاؿػايـژیاي٪البییآتي٦يايیکههمیىًٝىاوآوکىؿهًٝىاوههؼاي٪الب،به،بهاي٪البی

1ػاىتهباىؼوٙهىؿػاىتهباىؼ.

 رٍحبًیت اًقالثی جبیگبُ حقیقی رٍحبًی -

کهیػىمىؿابيًامؼ،و٩تکهیػؿصالهزاهؼ باىؼ،و٩تیػؿصالهباؿفهباىؼ،و٩تیباىؼ،و٩تیاي٪البکهیو٩توصايْیتؿ

ـایعىػؿاآهاػهیبؼهؼ،و٩تیٌػىمىؿاتيغیوتـ٥ًؼهاهایىهى و٩اتباهوتـ٥ًاؼهابکًاؼ،آوهایىهىایاىبااایه٪ابلاهیبا

ی٪تعىػهص٪یووا٩ٞیاٍلیگاهرا
ً
عٖـػاؿػ،ّـؿػاؿػ،ّـؿهایى.وایؼهؿمیاىؼهیکيقػا

ً
یاىػاؿػ،افرملهایهاْػیٕبٞا

هتٞاالیهتٞاالوعاؼایعاؼایوؿتباهاماتپایىتـبقؿ یىکهعىػایيىػ،هیغتهؿاه،عىيوؿیىػؿایيىػکهايناوکيتهه

ـکن 2.یؼهؼهنيمیىهاػ ؿابهه

 جْت گیری، حرکت ٍ  کبر اًقالثی -

ا کااؿایاىکاؼامافایچه٪هىؿهی،اي٪البیـیگرهتیؼباىهىاٙب ـاؿيگیاىىاعَاهاوههْما یـیگرهاتیاـػ؛هإْمناه٩ا

کهاممواي٪البامت،باىػ،یمیتضْىلٝٚیىها،امتاػها،٥اّلها،ٝاّلنها،هـرٜهااگـچًايچههٞت٪ؼبهای.ٕلبهیاي٪الب

هٞت٪اؼیاؼبایغاىؿػ؛يمیاماالهیباهػؿػرمهاىؿیغاىؿػ،يبىػ،بهػؿػکياىؿيمیىبهات٪ؼکيىؿعىاهؼعىؿػ.اگـهٞیىبهػؿػا

ػؿهخاًل٥الوینتيیىایوهًٞای،اي٪البیصىفهیگىینبًؼههیًکهباىؼ.ا
ً
و٩تّلفمهنیکراىٞاؿ]بؼهؼ[؛صاّلکهصاّلصتما

امتکهٝمیىلکىههنایؼهنکهّلفمامت،ىٞاؿهیػاػ؛بًؼههنگاهیؼباىؼ،ىٞاؿهنبا
ً
یاىافبىػيؼاوهٞت٪ؼباىؼکهای٪ا

ـکاتاي٪البایىػاؿػبهایافامالماهـوفيػيیایبکًؼ...یؼاهمچًاواػاههپیؼکيىؿات٦ا٧ا٥تاػه،بایىکهػؿایتضْىل یاىهاا.ایص

ـایکًًؼهیاٙهاؿاتیکًًؼ،کاؿهیقيًؼ،کهػؿػاعلصـ٣هیکناي یىامت،ولىهتْاػهنيباىؼ،اْهاهمیـه٢ایباي٪الیوکهباگ

ـایـ٩ؼؿکهه٢ا .یکًًاؼهیاياتباهآيهاااماتوعیبهّاـیاىایقيًاؼ،هیاْهتامالهیؼبهاهیامت،ػاؿيؼّـبهیاي٪البیوباگ

ـا ـکتاي٪البیىبًاب ـکتتاوص 3.یباىؼوکاؿاي٪البیص

 . پشهیض اص افشاط و تفشيظ 1.1.1
همیىرىايهایپـىىؿوٕالباي٪البیهنتًؼ.ی٬يکتههنعٖ

ً
اببهرىاياوپـىىؿواي٪البیصىفهامت،کههتىصىفه١البا

ـا٩بتکًیؼ.ػؿماتاماتکاهراىاوٕلباهٝقیقاوهىٖآیًؼههالىماهامت،اهیؼآیًؼه ییکيىؿىماهاهنتیؼ؛بایؼعیلیه

ـکاتاي٪البیاهلٝملامت،اهل٥ٞالیتامت،اهلتنىی٤و ـا٩ابباىاؼ؛يبااػاص اهـوفبه٥ـػاايؼاعتىکاؿيینت،اهابایاؼه
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ـإی ـآوت٦اـیٔبایناتیپـهیاقکاـػ.رىايهاایاي٪البایبؼايًاؼ؛اي٪البیرىؿیباىؼکهبتىايًؼتهمتا٥ گـیبهاوبقيًؼ.افا٥

ـا٩ابباىایؼفیااػهؿویهنّـبههیفيؼ،فیاػهت٦اوتیّـبههیگیـیومکى وبیٕىؿکهکًاؿههماو ؿویيياىػ.اگاـآوفياؼ؛ه

ـارٜی٬و٩تایهاخاًلاهاايتی چیقیکهگقاؿهىؼهامتکهبهبْٞیافه٪ؼما صىفه،بهبْٞیافبقؿگاوصىفه،بهبْٞیافه

ـا٣امت،ایىعٖامت.ا٩تْایاي٪البی ايض
ً
1،ایًهايینت.گـیىؼهباىؼ،ػؿمتباىؼ،بؼايیؼایى٩ٖٞا

 بصیشت . دفظ1.1.2
ـائٔفهايهؿاػؿ٫کًؼ.هنئلهایىاي٪البیبایؼبَیـباىؼ،بایؼبیًاباىؼ،بایؼپیچیؼگی رىؿماػهيینتکهیکیؿاؿػهایى

ىىػ.بایؼػ٩یا٨باىایؼ،بایاؼىاىؿاي٪البایؿاص٦ا٘کًیاؼ،بایاؼباارىؿیيمیکًین،یکیؿااحبا کًین،یکیؿا٩بىلکًین؛ایى

ـا٩ابباىایؼ.هاأیىكيياىیؼ،ػؿهيکال هنبنافی ـاوهنؿوگـػاوييىیؼ،اهابایؼعاهیهنيکًیؼ؛ه ؼ،بایؼافٕٞىوػ٧ػیگ

ـاُػاؿػ،ىماؿاَٝبايیيکًؼ،ىما ٍضًهبمايیؼ؛اهاػ٩تکًیؼوهىاٙبباىیؼؿ٥تاؿبْٞیافکنايیکهبهيٚـىمارایاٝت

چیقّلفهیامت.البتهایىؿاهنبههمهتىٍیهکًینکهيیـوهایاي٪البیؿاهتهنبهؿاافکىؿهػؿيبـػ.ؿ٥تاؿهًٖ٪یوٝ٪الئیی٬

ـإی یاي٪البی،٥اّلاي٪البی،هؼؿكػاؿيؼ.ًَٝـاي٪البی،رىاواي٪البی،ٕلبهرىؿیػومتهیگـیيکًًؼ؛بْٞیهنایىا٥

ـإی ـا٥یامتکهبهػمتػىمىايزامهیگـی؛يه،ایىاي٪البیػؿهـمٖضیافمٖىسؿاهتهنکًًؼبها٥ گیـػ؛واّشهنايض

2ٕـ٣.امت.پليهافآوٕـ٣،يهافایى

  ی بیًؼ و دشکت ايمالبی  . تىعؼه1.1.3
ب،صىفه

ْ
یٝلمْیه،ٕبیٞتػیىامات،ٕبیٞاتتبلیا٠امات،ٕبیٞات٩ًاٝاتعب،ٝـُکـػینکهٕبیٞت٩ن،ٕبیٞتٕال

ـرْٞیتعیلیههنامت؛ایًهاهمهافعَىٍْیا صىفهامتوهمیىهىربهیيىػکهامت،ٕبیٞتصْىؿهـرْٞیتامتکهه

ـایایًکاهافصاىفهپایه هیاي٪البػؿایًزااهضکانبياىػ.اگـچًايچاههااػیاؼینتالىاهاییػاؿػايزاامهیگیاـػبا ی٩انیٝلمْیا

بو٥ْالایىامت:اگـػیؼیاؼاي٪االبفػاییکًًؼ،بایؼاصناكعٖـکًین.ٝـُهىباىمايمایًؼگاوٝقیقٕاي٪الب
ْ
فػایایال

ػاؿػايزامهیگیـػبایؼاصناكعٖـکًیؼ.عب،اصناكعٖـکـػوکا٥یيینت،بایؼبه٥کـٝاالدباىػ؛ٝاالدهانتاؼبیـّلفم

ـاػٍاصب٥کـبًيیًًؼ٥کاـکًًاؼ؛بااکا ؿهاایماٖضی،بااػاؿػ،٥کـّلفمػاؿػ؛ایىاهْمْیتارتماٛىماؿايياوهیؼهؼ.بایؼا٥

ػؿی٬رلنه
ً
ـاُکًاؼ،بااایاىصـ٥هااهنائلهػؿماتيمیياىػ.ؿاه،ایًهاا٥ـیاػکيیؼوکهاصیايا ایآػمػاػبّکيؼوبهیکیاٝت

ـياههيینت؛ؿاه،٥کـکـػووايؼیيیؼووصکمت ـياههؿیقیکـػو،هزمىٝهآهیقب هکاـػووػيباالکاـػوهایب ؿیاقیىاؼهؿاتهْیا

ـای ـکتاي٪البیىبیًواي٪البیامت؛بًاب 3بایؼتىمٞهپیؼاکًؼ.ػؿ٩نباینتیتىمٞهپیؼاکًؼ،ص

  . تشبیت هذّسعاو هىّفك ايمالبی 1.1.4
ـکتهیتىاوکاؿهاایبقؿگایؿابًؼهٝ٪یؼه امایىامتکهباایىيگاه]تىْرهىىؿایٝالیصىفهبههزمٜيمایًؼگاو[،باایىص

٨ػؿ٩ان،ا١لابًٝاٍاـاي٪البایايزامػاػ؛هیتىاواهیؼو
ْا
هى٥ ٥ـُب٦ـهاییؼهؼْؿمیّىههان 

ً
باىاًؼکاهػؿاؿبىػکهػؿآیًؼههخال

راىؿیامات؛یکایافايلبؼهًؼوآىاًاکًًاؼ.هاؼْؿكاحاـػاؿػ؛هااػؿصاىفهوّاْٞیتماوایاىػؿك،ٕلبهؿاباه٦اهیناي٪البی

نعاىػهیٝلمْیهوت٦اوتوباایىػمتگاهعَىٍْیا صىفه
ْا
هایآهىفىیرؼیؼهمیىامتکهٕلبهباههاؼْؿكعاىػهوهٞل

کااؿیهایآهىفىیرؼیؼکهگاهیاو٩اا کتا٬هضْبتپیؼاهیکًؼ،ينبتبهاوهضْبتوٝال٩هپیؼاهیکًؼ.بـعال٣ایىػمتگاه
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نعىػىاوؿاکت٬هنهیقيًؼوچا٩ىهنهیقيًؼ
ْ
یٝلمْیهػؿصىفه-ا٥تاػه،کنهنيبىػهافایىاْت٦ا٩ا -هیکًًؼ،گاهیاو٩ا هٞل

تهیکًاؼ،اٙهااؿٝال٩اهرىؿیيینت؛ػؿصىفهایى میکهبهاوػاؿػػؿكهیؼهؼاصنااكهضْبا
ْ
یٝلمْیهٕلبهينبتبهایىهٞل

ايیاؼکااؿیػهیایىٕلبه،ایىاحاـهیگاؾاؿػ.اگاـبتىایبگىیؼػؿرهتهیکًؼ.عب،ایىٝال٩هعیلیتأحیـػاؿػ،اگـاوی٬کلمه

٥ـُکًیؼکهػؿصىفه
ً
٨ّاي٪البیکًیؼکهػؿآیًؼههخال

ْ
ػاىتهباىین،ببیًیؼچ٪ؼؿکاؿههْمیامت،یٝلمْیه،پايَؼهؼْؿّكهى٥

ـکاتی٩نهیتىايؼهخلی٬وفيهو٩تصىفهچ٪ؼؿکاؿعىبیامت...آو يٚامتأحیـبگؾاؿػ؛یًٞیهیتىاياؼهنایـص
ْ
ـیػؿکل

ْ
یهإح

یىمای٬چًیىيٚـیػاؿینویا٬چًایىپیياًهاػهاییػاؿیانوهؼایتکًؼ.ایىاٝت٪اػهاامت؛هاينبتبههزمىٝهکيىؿؿا

٨کًؼ.ی٬چًیى٥کـیػاؿینواهیؼواؿیناو
ْ
هعؼایهتٞالىماهاؿاهى٥

ه
1ىاءالل

  . تىجه به يمؼ هجمغ يمايًذگاو دس دفظ سودّیه ايمالبی 1.1.5
ی٩نهایٝلمْیهايؼؿکاؿػؿصىفههایػمتامت،هاچهکاؿبایؼبکًین؟هىبهيٚـمهیـمؼکههزمىٝهرىؿعب،صاّلکهایى

بیبهاٍٖالسيمایًؼگیافبؼيهیىماکههزمىٝهیىما.هزمىٝههـکؼامهیتىايًؼي٪وای٦اکًًؼ،افرملههزمىٝه
ْ
یٕاال

هایهضتاـموهٞاْقفیکاهػؿیػمتگاههؼیـْیتوهؼیـْیتصىفهوب٪ْیهیعیلیعىبیامت.ت٦او ىماباىىؿایامت،هزمىٝه

ـگؾاؿهنتًؼ،ایىامتکهىماباآوّلیه الْیتهیکًًؼوتأحی ْٞ ـتبٔباىایؼ؛چاىو٩نصْىؿػاؿيؼو٥ هایػؿويیصىفههیتىايیاؼها

بهنتیؼ.البْتهيمایًؼگیهنػورىؿامت؛بْٞیيمایًؼه
ْ
آوؿياؼويمایًؼگاوهزللافؿوفیکهؿأیهایهاهخلبْٞیافیٕال

[ی٬باؿیاػوباؿهنباهـػهیکهآيهاؿاايتغابکـػيؼتماكيؼاؿياؼ؛ىاوتمامهیيىػ،]صْتیآیًؼػؿهزللتاؿوفیکهػوؿههی

ـيؼباهـػم.اگـچًايچهيمایًؼگىاوایىبْٞی هیـويؼتماكهیگی
ً
برىؿیهنتًؼ؛بْٞیهنيه،ايَا٥ا

ْ
کهىاما-اوهضتـمٕال

یبنایاؿیکاؿآهاؼیعىاهاؼىاؼ؛هزمىٝاهیيمایًؼگی،عىبٝملکًیؼ،بهيٚـهىایىهزمىٝههزمىٝاهبهوٙی٦ه-هنتیؼ

ه ـیعىاهؼىؼػؿهمیىرهتیکههىؿػيٚـامت؛یًٞیایىرهاتاي٪البیگاـیوص٦ا٘ؿوصْیا
ْ
ـاي٪الباییاي٪البایهإح

ْا
ووت٦ک

2؛ػؿایىرهتبنیاؿکاؿآهؼعىاهؼىؼ.اؿفىهایاي٪البی

 . ػوَم ًخجگبى1.2

 . دفظ و تمىيت يگاه ايمالبی 1.2.1
ـایؼاگـبغىاهىما ؿاکاهاییايیؿا،يگاهويگـهاي٪الّببًیيگاهاي٪البیؼبایؼ،باىیؼکلمهه٦یوا٩ٞیکيىؿتاوبههًٞایب

ـامالهیهبتً
ْ
هباه[آيچاهػؿصـ٥هایبیاًن.اهـوفعىىبغتايههیؼکًیت٪ىوتیؼامت،ػؿعىػتاوص٦٘کًیبـت٦ک یتااو]بااتىْرا

اموکاـػهیاههماهتکیاىآوایکهبًؼهؿویـ .بَیؼکًیتت٪ىتىايیؼیؿاهـچههیىىماهنت؛اػؿيگاهیىایيىػ،اصناكه

٤یياـ٥ّتهاياؼ،پینٝ٪ابعاىاهین،ؿاػيبااليکًایيگاهاي٪البایىامت؛اگـچًايچههاایىام،بهعإـهمبضجکـػه
ْا
هااهتى٩

ـاػهابهوریيـ٥تیعىاهؼىؼ؛اگـپ ػؿگؾىاته،ػؿػوؿاویًکاهبهمىػکيىؿيغىاهاؼباىػکمااایایؼ،بىػهنػؿاىغاًهاوا٥

ـوفْیتهااٙـ٥ًکهیصاّلٝالوهبـاآهؼيؼ؛یهابهکاؿکيىؿيميغبهیىاْهااینػاىتیرىؿبىػ.آوؿوفهنهايغبگايیىٕا١ى هم ُبا

ـاوـػ،بهي٦ٜػیکهنکهُبـوفهیآوه٪ؼاؿايؼکیکـػ،وامتٞؼاػهاُبـوفوٙهىؿيمیکـػيم ـاوػؿعاؼهتػیياؼ،تمامهیگ ـاؿیگا ٩ا

ػؿعىػتاوت٪ىیيگاهاي٪البی،.٥کـاي٪البیگـ٥ته
ً
3.یؼص٦٘کًیؼ،کًیتؿاصتما
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 . هغتذكن کشدو تفكش ايمالبی 1.2.1
ـاوويٚاامچههابیؼاؿباىین،اهیؼآيها]ػىمًاو[يااهیؼعىاهؼىؼ.آيهاهًتٚاـييناتهاگـچًاي تایا

ْا
اياؼکاهیا٬ؿوفیهل

ـاوهانکاه ـاويیناتوػیگا ـاوآوایا ـاوعىابوببـػ؛هًتٚـایىهنتًؼ.وٝؼههیؼهًؼکهػهمالبٞؼ،ای رمهىؿیامالهیای

چًااویؼگؾاىاتایاى٥کاـوایاىاهیاؼىایٖايیػؿػلػىامىپاابگیاـػ؛بایاؼآوػیگـکاؿیيمیکًًؼٖتَْىؿىاوایىامت.يبا

ـکتاي٪البیهایاي٪البو٥کـاي٪البیپایه ایاىػؿایًزاهنتضکنباىؼکهُهـػووفيؼهبىػوایىوآووفیؼوٝمـو،تأحیـیػؿص

1ایىکيىؿامت.بییيغبگاواي٪الیامامیيغبگاومپاهوهمهکيىؿيگؾاؿػ؛ایىوٙی٦ه

 گشی . استماء تذّيى و ايمالبی1.2.2
آییهاکههمچىوگلغايهیيغبگیهاهنته

ً
ـاکًؼههنتًؼ،٩ٖٞا ـامـکيىؿپ کيىؿؿامـىاؿافٖٝـٝلنوتزـبهییًؼهػؿم

2عىاهًؼکـػ.گـییواي٪البیىوامتٞؼاػوتؼ

 . هزدم2

 . خَاًبى2.1

 بی. تمىيت ايگیضه ی ايمال2.1.1
ـای]هٖلبیغىاهنههى رىايهابایؼ،کيىؿ؛بؼايییًؼهآیهن[ٝـُبکًنب

ً
ی،عىػىاوؿاآهاػهبکًًؼ؛افلضاٗٝلمایؼاْوّل

اي٪البًاؼ؛افاْولهانیياـ٥تآهااػهباىاًؼ.رىايهااهىتاىؿپیياههمیاؼرىايهابای،اي٪البهاییقهافلضاٗايگی،افلضاٗاٝت٪اػ

ـبىػهامت،تارىؿیىهم یياتـافاْولاي٪الببیـ ،ٝقموهْمتوبَیامت.عىىبغتايههااهـوفرىاّوػاؿارىؿیىهنهموفاه

اْولاي٪االبیافرىايهایاؿیاهـوف،افبنیاهـوف،ٝم٨هٞـ٥ترىايهایرىايهایـ بَیـ،٩ؼؿاْولاي٪الب؛يغبهیًکه.يهاینػاؿ

کهییهايىرىاویىآهاػهکًًؼ؛ایؼبضمؼاللههنت.رىايهاعىػىاوؿابایىاین؛يؼاؿیکمبىػیچهیًهفهیىامتوهاػؿایيتـب

ـا اي٪البیؼبایـويؼهیبهممترىاي
ْ
راقوی،ا٩اؼاماي٪البای،اي٪البایـ بَی،اي٪البهاییقهايگی،عىػىاوؿاآهاػهکًًؼ؛ت٦ک

3ػاىتهباىًؼ.یاػبهیؼهابایامتکهرىايهاییهامـ٥َل

   یايمالب ی ّیهسود ِيِؼ سو. تذاوم بخؾی به ..2.1
وپاـػاعتىباههامافییهؿااػاههبؼهًؼ.بضخهاورًزالهاوصاىیاي٪البیْیههباؿّکؿوصّیّوؿویىاینتیهابایقٝقرىايهای

4امت.یاي٪البیـیگورهتیاي٪البیْیهکيىؿ،ؿوصیهنئلهینت؛کيىؿيیهنئلهیًهاوهايًؼایکىچکورقئیقهایچ

 . ثسیح 2.1

 . دفظ دائمی آهادگی 2.1.1
ؼهػؿهیاواي٪البیىوپیؼاهاهإهًًؼ؛يه،هإهىفیاػامت،اي٪البیبنیزیيمیگىیین٥٪ٔ ْٝ فیاػامت،همههنعىبًؼ؛اهای٬

ـایؿ٥اتىباههیيىيؼکهآهاػگیياو،کمـبنتگی مامتهاؼ٥هایاي٪االبافىاو،پابهؿکاببىػيياو،ىزاٝتياو،اعالٍياوب

ـاوبیيتـامت؛ایًهابنیزیهنتًؼ.و٩تکياوؿفی،کياوؿفیعىػؿاؿهاهیکـػ؛و٩تػؿو،هضَىلوؿویفهیىهیماياؼ؛ ػیگ

                                                           
25/06/1394بیايا ػؿػیؼاؿ٥ـهايؼهاومپاهپامؼاؿاواي٪البامالهی،.1
 .13/10/1395آوؿػاييگاهىـی٤،ػیؼاؿيغبگاووػاييزىیاوبنیزیهؼالبیايا ػؿ.2
ـ٩ی،3  .29/11/1396.بیايا ػؿػیؼاؿهـػمآؽؿبایزاوى
 .26/08/1395.بیايا ػؿػیؼاؿهـػما٦ٍهاو،4



الٛػاػهبىػکهٝملیا يقػی٬امت؛لؾابی ْٕ ـا؟چىوؿ٥ی٪وافربهها ـایؿمیؼوبهبْٞیچ ـکتهیکـػ.آوو٩تیکهب هضاباص

ـاؿیيؼاؿػ.بنیزیػمتاوؿػهای ـاػباهنهناب٪هبؼهًؼ،ایىبنیزیرلىيمیا٥تؼ؛ٝ٪بهیمايؼ؛اٍ هاْػیهمکىامتبْٞیا٥

چًیىآػهیامت.

ـاصناماتـ،بااعالٍاتـوٝاىا٪ايهيینتًؼآػههایکناو ـکات؛همیياهرمااٝتیُپـىاىؿتـ،ُپ تاـػؿمامتهاؼ٥هایاي٪االبص

این؛اهاـوفهانػاؿیان.اهاـوفاین؛ػؿػوؿاورًگهنػاىتهاین؛ػؿاولاي٪البهنػاىتههیکًًؼ.ایىؿاػؿٍؼؿامالمهنػاىته

یکيىؿاهتضايیپیوبیایؼ،اگـعؼهتگقاؿاوایىهاـػمعٖاابکًًاؼوافهاـػمکما٬رًگيینت،اهااگـی٬ؿوفػؿی٬گىىه

ـکتهیکًًؼ؛بْٞی ٥ـػاٍبشص
ً
ـکاتبغىاهًؼ،بْٞیػؿاْولو٩تیًٞیهخال يمیگؾاؿياؼباه٥اـػاٍابشبـماؼ،همایىلضٚاهص

ـایى٥لن٦ههیکًًؼ.ایًهابنیزی یبنیزیٝباؿ امتافمـٝتٝمل،کاؿهغلَايه،کاؿىزاٝايه،صْىؿػاوٕلبايهػؿايؼ.بًاب

1هیؼاوعٖـوکنعىامتىوبنیاؿيخاؿکـػو.

يضی هًغجن 2.1.1  . بشياهه ی س
ـياهه ـاػهیغىاهًاؼایاى؛آوهنبییبنیذهن٥لن٦هػاؿػب ٕاىؿوايماىػکًًاؼکاهبنایزی،صنابوکتابيینت.بْٞیا٥

ـياهه ب
ً
ـياههصنابوکتابیيؼاؿػ؛يغیـ،ات٦ا٩ا ـياهاههااهًنازنیبنیزیصنابوکتابوافبنیاؿیافب یبنایزیتاـامات.ب

ـياهه ـامتافػمتاوؿػهایاي٪البوچینت؟ب افهىیتاٍلیاي٪الب.لؾاهـراىماهیبیًیؼگااهییبنیزیٝباؿ امتافص

ایبلًؼهیيىػوبهبنیزیاهايتیهیکًؼ،ػؿکًاؿآواهايت،تٞـیْیهنبهیکیافاٍىلاي٪البوػؿگىىهوکًاؿافکنیيٞـه

2هایاي٪البهیقيؼ؛ایًهاؿاباهنیکیهیؼايؼ؛ػؿمتويیقهمیىامت.بهیکیافػلبنتگی

 بًَاى. ث2.2

 الگىگیشی اص صهشای اعهش )ط(
ـایإهـ،ػؿابٞاػمیامیوارتماٝیورهاػی،ىغَیتهمتافوبـرنته یفيااوایامت؛بهٕىؿیکههماهىغَیتفه

ؼىؼوهباؿفواي٪البیوبـرنتهومیامّیٝالنهی
ْ
ـيؼ.فيیکهػؿبیتاي٪البهتىل تمامتىايًؼاففيؼگیکىتاهوُپـه٢قاوػؿكبگی

ـاهاىهػوؿاوکىػکیؿاػؿآ١ىهپؼؿیگؾؿايؼکاهػؿصاالیا٬هبااؿفه يياؼيیباىػ.آوعاايمیکاهػؿػوؿاویٝٚاینرهاايّی٥

هؿاچيیؼ،بهىٞبابیٕالببـػهىؼ،گـمًگیومغتیوؿٝبوايىاٛوا٩نامىؼتهایکىػکی،مغتیهایهباؿفه
ْ
یػوؿاوهک

هؿالمليمىػوؿاوهباؿفه
ْ
ػوبٞؼهنکهبههؼیًههزـ کـػ،همنـهـػیىؼکهتمامفيؼگیورهاػ٥یمبیلاللهباىػویهک

المٔ،هایچماالی،بلکاههایچياینماالیػؿتمام٩ـیببهیافػهمالفيؼگیهيتـ٥٫إمه ـاواهیاـالماإهًیىٕٝلیهماالْنا یفه

ورًاگيـ٥تاهباىاؼوایاىفوباقؿ و٥اؼاکاؿ،همناـّیيگؾىتکهایىىىهـ،کمـبهرهاػ٥ایمابیلاللاهيبناتهوباههیاؼا

یی٬هـػهزاهؼوی٬مـبافومـػاؿػایمیهیؼاورًگؿايکـػهباىؼ.ىاینته

ـإكٔ،اگـچهکىتاهبىػوصؼوػبینتمالبیيتـٕىليکيیؼ؛اهااایاىفياؼگی،افرهاترهااػوپل،فيؼگی٥إمه یفه

ـايیوػ٥ااٛافيباْى واهاهاتويٚاامهباؿفهوتالهوکاؿاي٪البیو ـاگیـیوآهىفهباهایاىوآووماغً ٍبـاي٪البیوػؿكو٥

ـاماتکاهبنایاؿامالهی،ػؿیایپهًاوؿیافتالهوهباؿفهوکاؿوػؿيهایتهنىهاػ امت.ایى،فيؼگیرهااػی٥إماه یفه

بیٝٚینو٥ى٧
ً
ػؿؽهىالٞاػهوص٪ی٪تا

ً
یػؿعياوواماتخًاییامات.ی٬ي٪ٖه-چهاهـوفوچهػؿآیًؼه-بيـيٚیـامتوی٪یًا
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.06/05/1379بیايا ػؿػیؼاؿرمٞیافبنیزیاواؿػبیل،.2



ـاتبباّلتـامت.اْهاه٪امهًٞىیایىبقؿگىاؿ،ينبتبهه٪امرهاػی 1واي٪البیوارتماٝیاو،بافبهه



 . ػوَم هشدم2.3

 . ايتخاب هغئىلیى هتؼهذ به ايمالب2.3.1
امات٥ٞالیاتکًًاؼ،بایاؼصىاماماورماٜباىاؼ.هـیا٬افاىاغاًویمیامایکياىؿبًػؿگقیًوکنايیکهػؿٍاضًه

ـاؿػاؿيؼ،تٞییىهاوهنئىّليیکهػؿؿأكی٬هزمىٝهىغَیت هاا،ویآوها،هانٝاقمواؿاػهايؼ؛هنایماوآوکًًؼهیکاؿی٩

ـکًًؼهامت.٥ـُب٦ـهاییؼاگـؿارٜباه٥االوهناألههاتٞییىهنکاؿػايیوک٦ایتآو ـاػػاؿیاؼ،یاااگاـباه٥االوی٥ هًگایایا

ـاػػاؿیؼ،همههنأله هاایگىيااگىو؛ياه٥٪أهاؼیـیتػؿؿأكوبااّل؛ياه،گااهیگـػػبههاؼیـیتهابـهییایىی٥ًیکيىؿای

ـا٣ويٚاؿ هنئىّلوٝالی-هایهتىمٔوهیايیهؼیـیتباّلعىبامت،هًتهاهؼیـیت گاهی-هاّلفمامتؿتبهبـکاؿآوکهاى

ـایى،ایىگقیًوگؾاؿيؼکاؿبهيتیزهيمی هابایؼبااصنااكهنائىلیتوکًًؼهامت.ػؿایىفهیًههاتٞییىیهٖلىببـمؼ.بًاب

ـياؼکاهایماييااوباهاماالمواي٪االبوهالصٚه ـاؿبگی یرىايبوباچينبافوبَیـّ کاهلواؿػىؼ.ػؿؿأكکاؿبایؼکنايی٩

ػؿصؼکا٥یباىؼ؛ػؿاؿفىهایامالمتـػیؼيؼاىتهباىًؼوتىاووييآو٩ؼؿ تضـ٫وپیگیـیياوواي٪البیاؿفىهایامالهی

هکيىؿرلىبـوػ.هتًامبباایى
ْ
2همهکاؿیباىؼکهرمهىؿیامالهیػاؿػ،تائوىاءالل

 . ايتخاب يمايًذگاو ايمالبی2.3.1
هااإمیًااوػاؿػکاهو٩تایواؿػهزلال،کنايیهنتًؼکهايناوينبتبهآوىىػايتغابکـػبهتـیىکنايیؿاهنکههی

ـایهـػموامالموهنلمیى ـا٣و٥ناػيغىاهًؼىؼوب ىىؿایامالهیىؼيؼ،هىؿػاٝتماػوإمیًايًؼوعؼایيکـػه،ػچاؿايض

ـاؿ،وؿ٥اهاهىؿکيىؿوپیيبـػاهؼا٣اي٪البوگنتـهوتٞمی٨اؿفىاهایاي٪البای تاالهعىاهًاؼکاـػوتضاتتاأحیـػىامى٩ا

ـای ههزللؿاکاهلکًیؼ.آيچهکهتااکًاىوبا
ْ
يغىاهًؼگـ٥ت.يیـوهایاي٪البؿابههزللىىؿایامالهیب٦ـمتیؼوئوىاءالل

ـکتاي٪ال ـایایىکيىؿکاؿىىػ،بهب ـکتاي٪الببىػهامت.آيچههنکهبٞؼافایىب وبوامالماي٪البیایىکيىؿکاؿىؼه،بهب

3اصکاميىؿايیامالموػیىعىاهؼىؼ.

ص٦ا٘-اماتیاؿفىاهایاي٪البایکهػؿمایه-وکنايیکهبتىايًؼ٩ؼؿ ایىهلتؿاهایهإهىوىزاٛواي٪البیػيبالآػم

ـيؼويٖ٪یهیگؾاؿيؼوهىّٞیهیکًًؼ،باىیؼ.کنايیکهو٩تی٩ىايیًیهی ىرهتباىؼ.ایىٕىؿآػهای،کًًؼ،همهػؿایگی

گ٦ات،چاهیآوامتکهبهًٝىاووکیلایىهلت،بههزللىاىؿایاماالهیباـوػ؛آوکنایکاهب٦هماؼاهاامچاههایىاینته

ـاهیهی 4عـوىیؼ.عىامتوچ

 . تالػ بشای تمشيب ايمالبیىو به يكذيگش2.3.2

ـاػؿاواي٪البایهىتىٍیههی ـاػؿاوهنلماو،ب ـاػؿاکًنب یبایىتىايًاؼ٥اٍالهوهٞت٪اؼباهاؿفىاهایاي٪االب،هـچاههای،با

عىػىاوؿاکنکًًؼ؛باهنػومتوؿ٥ی٨باىًؼ؛باهنهمکاؿباىاًؼ؛ٝلیاهیکاؼیگـرىماافیو٥ٞالیاتيکًًاؼ؛اهاا٥اٍالهؿاباا

                                                           
ـاو،تبـیق،ا٦ٍهاو،کـهاو،٩ن،٩قویى،یقػ،کـدو.1 /26/10امتايهایچهاؿهضالوبغتیاؿیوهافيؼؿاو،بیايا ػؿػیؼاؿبارمٜکخیـیاففياوىهـهایته

1368.
ـگاوؿهبـی،.2 .27/12/1383بیايا ػؿػیؼاؿاْٝایهزللعب
.1375،01/01/1375پیاميىؿوفیبههًامبتصلىلمال.3
.01/12/1374هایيمافٝیؼ٥ٖـ،بیايا ػؿعٖبه.4



هاامت.هـراهاایىتىٍیهؿ١نػىمًاوایىهلت،ػؿػلرىاياوراگـ٥تههاییامتکهٝلیهاتىٍیههافیاػکًًؼ.ایىػىمى

ؿوىاىوپاا٫وٍا٥يااووبااؿوصهاایؿاکـػین،اصناكکـػینوػیؼینوتزـباهکاـػینکاهایاىينالراىاوهاإهى،بااػلهاای

ـایکياىؿآىاکاؿىاؼ.ایًزاايیاقهمایىٍمیمی ْبهٖلبؿا٥همیؼيؼوبهکاؿگـ٥تًؼو٥ىایؼهبا
ُ
 ٕاىؿعىاهاؼباىػ.ىاو،آول

ـایعؼاوباوصؼ کاهل،تالهعىػتاوؿاهنهنئىّلو،هانهاـػمػيباالکًیاؼوباهىامایهىاتىٍیه یىامت:ػؿؿاهعؼا،ب

ـاوامالهّیىمابه٥ْلهی ٨بهىمامتوىمارىايهاؿوفیؿاعىاهیؼػیؼکهای
ْ
گىینکهپـوؿػگاؿهتٞالباىمامتوآیًؼههتٞل

ـایکيىؿهاوهلتهاوػولتها 1ی٬الگىیت٪لیؼکـػيیعىاهؼبىػ.پـوؿػگاؿب
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