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 رب المهدی )روحی لتراب مقدهم الفداء(سم ب 
 ّبی علویِ خَاّراى عالة حَزُاًضجبعی  –هٌطَر اخالقی 

ضٛر؛ ثّىٝ صسبِت ا٘سب٘ی اٚستت  طّجتٝ    اصتمبی ٔعٙٛی ٚ تٟشیت ٘فس، ٚظیفٝ طّجٍی طّجٝ ٔحسٛة ٕ٘ی

وٙتز ٚظیفتٝ    وٝ طّجٝ ثبضز یه ا٘سبٖ است  ٞض ا٘سب٘ی رص ٞض غٙؿ اختٕبعی وتٝ دتزٔت ٔتی    پیص اط آٖ

ٚ   تالش ثضای وست وٕبَ صٚحی صا ثضعٟزٜ راصر   تدضثتٝ   طّجٝ ثضای البٔٝ أض ریٗ ستذت ٘یبطٔٙتز تظویتٝ 

ثٙز ٘جبضز ٚ طضح ط٘زٌی دٛر صا ثض اسبس  ٌیضا٘ٝ ثٝ ضٛاثط ضضعی پبی حیبت ریٙی است  اٌض طّجٝ، سذت

اٍِٛی ریٙی ٘جستٝ ثبضز، ٞضٌظ ظضـیت ـٟٓ ریٗ صا ٘ذٛاٞز یبـت ٚ ثب ثبطٗ حمتبیك ریٙتی اصتجتبر ثضلتضاص     

 ٘ذٛاٞز وضر 

 1اوه لقرآن کریم، فی کتاب مکىًن، الیمسه اال المطهرين

تضریز رص تجّیػ ریٗ ٘بوبصآٔز دٛاٞز ثٛر  اط سٛی ریٍض طّجٝ ثٝ ٕٞبٖ ٔیظاٖ وٝ ٘سجت ثیطتضی ثتب   ٘یظ ثیٚ 

ی عتبْ ایٕتب٘ی ثتضای طّجتٝ     ثبیزٞب ٚ ٘جبیزٞبریٗ دزا راصر ٚظیفٝ ثیطتضی رص ٔضاعبت ضٛاثط ایٕب٘ی راصر  

 اِستالْ  أبْ غبرق عّیٝتض است   تض ٚ الطْ ثضای طّجٝ ثسیبص طیجٙزٜآٖ ثٙزی ثٝ  پبیضزیزتض ٚ اویزتض است ٚ 

 ثٝ یىی اط یبٚصاٖ ٚ ضیعیبٖ ٘ظریه دٛر ـضٔٛر٘ز:

الحَسَهُ مِه کلِّ أَحَدٍ حَسَهٌ يَ مِىک أَحسَه، لِمَکاوِک مِىّا. يَ القَبیحُ مِنه کنلِّ أَحَندٍ یَبنیح  يَ مِىنک أَینبَح،       

 2؛لِمَکاوِک مِىّا

تض است؛ ثٝ خٟت ٘سجتی وٝ ثتب ٔتب راصی  وتبص     وس دٛة است، أب اط تٛ دٛة وبص دٛة، اط ٞض

 ثز، اط ٞض وس ثز است ٚ اط تٛ ثزتض؛ ثٝ خٟت ٘سجتی وٝ ثب ٔب راصی 

ٞبی  ثٙز ثبضز ٚ ٕٞٝ آٔٛطٜ ثزیٗ تضتیت عبِٓ ٚ ٔجّػ ریٗ ثبیز ثٝ ٕٞٝ رستٛصات ریٙی ثٝ ٘حٛ حزاوثضی پبی

ی، اِتظاْ ثٝ آراة اسالٔی، ٚ ستّٛن ٔعٙتٛی، ثتضای طّجتٝ ٞتٓ اصطش      ریٗ صا خزی تّمی وٙز  ا٘ضجبر ـمٟ

صٚر ٚ ثزٖٚ ایٗ ٚیژٌی، غتزق عٙتٛاٖ طّجتٝ ثتض ـتضر ثتٝ حمیمتت         ـضری ٚ ٞٓ اصطش غٙفی ثٝ ضٕبص ٔی

 غحیح ٘یست 

 

 هٌطَر اخالقی

                                      
 .79تا  77ٍاقؼِ:  1

 . 349، ظ 47، ج تحاس االًَاس .2
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 ا. تالش در جْت کست رضبیت خداًٍد در ّوِ حبل ٍ ّوِ جب

رٞز وٝ دٛر ا٘سبٖ ٔتحیض  چٙبٖ طٚر خٛاثص صا ٔی اٌض ا٘سبٖ یه لزْ ثضای دزا ثضراصر، دزای ٔتعبَ آٖ

خٛاة دزا آٖ ضٛلی است وٝ رص رَ خٛاة اِٟی چیست؟ یه پبوت پَٛ طیض ٔتىبی آرْ؟! ٘ٝ، ضٛر   ٔی

وٙز؛ آٖ  ب حبِی ٔیاـضٚطر؛ آٖ لجِٛی است وٝ آٖ صا ثٝ ضٕ ا٘زاطر؛ آٖ ٘ٛصی است وٝ رص رَ ضٕب ٔی ضٕب ٔی

 1 رٞز ی ٘ٛصا٘ی اِٛٞیتی است وٝ آٖ صا ثٝ رَ ٚ چطٓ ثبطٗ ضٕب ٘طبٖ ٔی چٟضٜ

 .تقید ثِ اًجبم عجبدات ثِ خصَظ ًوبز جوبعت2

تضیٗ اثظاص تتشوض ٔتب ٕٞتیٗ ٕ٘تبط استت  ایتٗ        اثظاصٞبی تشوض صا دزای ٔتعبَ ثضای ٔب ـضاٞٓ وضرٜ، وٝ ٟٔٓ

ٞبی دتزا رص حتك ٔبستت  اٌتض      تضیٗ ٘عٕت ٚاخت وضرٜ، یىی اط ثظصيای وٝ دزا ثض ٔب  ٕ٘بطٞبی پٙدٍب٘ٝ

ضزیٓ  ایٗ ٕ٘بط وٝ ثٝ عٙٛاٖ یه ـضیضٝ ثتض ٔتب ٚاختت ضتزٜ، ٔتب صا اط ٚاری       ٕ٘بط ٘جٛر، ٔب ؼضق ؼفّت ٔی

وطب٘ز  ٕ٘بط صا دٛة دٛا٘تزٖ، ثتب تٛختٝ دٛا٘تزٖ، دتٛر رص حتز ٘ػتبة استت ثتضای           ؼفّت ثیضٖٚ ٔی

 2 ٚت لضآٖ ٚ ا٘س ثب لضآٖسبطی؛ ٕٞیٗ ٕ٘بط ٚ تال ا٘سبٖ

ْ  ٔضرْ ثب: است ٔضرٔی ٕ٘بطٞبی پیص ثٝ ٔتعّك ٞب خٕبعت ٕ٘بط تضیٗ ٌضْ ٕٞیطٝ ْ  ثتب  ٌیض٘تز؛  ٔتی  ٌتض  ٔتضر

ٖ  ثتزدّمی  رٞٙز؛ ٕ٘ی ٘طبٖ حٛغٍّی ثی وٙٙز؛ ٔی اداللی دٛش ٝ  ختٛاة  رٞٙتز،  ٕ٘تی  ٘طتب ٖ  ٔستلِ  صا ضتب

ُ  آٖ ادتالق  ثتب  ٘تٛا٘ٙتز،  پَٛ ثب اٌض ثبضز، راضتٝ ٔطىّی ٚ ثیٕبصی وسی اٌض ٚلت یه رٞٙز؛ ٔی  صا ٔطتى

 :ٌفت  رٞٙز ٔی تسىیٗ

 ٘یست ٌطبرٜ رستت چٛ ثبش ٌطبرٜ اثضٚ   ٔجبش ٌضٜ دٛر ٌضٞی وٙی ٕ٘ی ٚا چٛ

 3 ثبضز ٌطبرٜ تٛا٘ز ٔی وٝ اثضٚیٕبٖ أب ٘یست؛ ٌطبرٜ ٔب رست آدٛ٘زی، عٙٛاٖ ثٝ

 اسالهی .احسبس هسئَلیت ًسجت ثِ ارزضْبی اًقالة ٍ ًظبم هقدّس جوَْری3

ْ  غتفٛؾ  رص طّجتٝ،  ٚلتت  آٖ ضز، طٛص ایٗ اٌض  ثبضز تحضن ٚ ٘طبر ٚ ضٛص ٚ أیز ٔٙطل ثبیز طّجٝ  ٔمتز

 ثضستز  ختب  آٖ ثٝ وبصش حٛطٜ اٌض  است ایٗ حٛطٜ، غالح اغّی ضضر  وٙز ٔی ضضوت ٞٓ ا٘مالة ٔسبیُ

  ضتٛر  چٙیٗ ثٍشاصیز ٘جبیز ٚ است ثظصٌی دطض وٙز، تفبٚتی ثی احسبس ا٘مالة، ٔسبیُ ثٝ ٘سجت طّجٝ وٝ

 4 است ایٗ عّٕیٝ،ٞبی  حٛطٜ ثمیٝ ٚ لٓ عّٕیٝ حٛطٜ رص ِٛیئٔس یٔدٕٛعٝ ٞض ٚظبیؿ تضیٗ ٟٔٓ اط یىی

                                      
  .25/08/1379  گشٍُ کثیشی اص ػلوا ٍ سٍحاًیَى اساکتا دیذاس دس  «یظلِ الؼال هذ»یهقام هؼظن سّثشفشهایطات  1

 .11/02/1387تا ػلوا ٍ طالب استاى فاسس  دیذاس 2

 .23/10/1383دیذاس تا هسؤٍالى ػقیذتی، سیاسی ًیشٍی اًتظاهی  3

 .04/11/1369 قن ػلویِ حَصُ فضالی ٍ طالب ًوایٌذگاى هدوغ تا دیذاس 4
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سض٘ٛضتت حتٕتی عجتبصت اط      است وٙز دط صسیزٖ ثٝ تٕزٖ اسالٔی دطی وٝ ٘ظبْ اسالٔی تضسیٓ ٔی

      ایتٗ وتبص   یه ثبص ریٍض ثض ٔدٕٛعٝ عظیٕی اط ر٘یب پضتٛ دتٛر صا ثٍستتضا٘ز   تٕزٖ اسالٔیایٗ است وٝ 

ٞبست  ایٗ وبص صا ٘جبیز ثب وتبصی رـعتی ، خظیتی ٚ     ٞب ٚ لضٖ عظیٓ ٚ ٔب٘زٌبص تبصیذی سض ٚ وبصش ثب ٘سُ

ضعبصی اضتجبٜ وضر  ٔسئّٝ ٔب ٔسئّٝ حضوتی عظیٓ رص ٔمیتبس خٟتب٘ی استت      ثتضای ایدتبر یته تٕتزٖ        

ٖ  ٚ اسالٔی رٚ عٙػض اسبسی الطْ است؛ یىی تِٛیز ـىض       ایتٗ وطتٛص ثبیتز ستبدتٝ     یىی پضٚصش ا٘ستب

ضٛر، ثبیز پیص ثضٚر  ایٗ ّٔت ثظصي ثبیز استعزارٞبیص ضىٛـب ضٛر  ثبیستی رص ر٘یب ثزصدطز ٚ ثتبالدضٜ  

  ایتٗ ا٘متالة ثبیتز ثٕب٘تز ٚ ثض٘بٔتٝ تتبصیذی ٚ       آٖ تٕزٖ عظیٓ اسالٔی صا رص ٔمبثُ چطٓ خٟب٘یبٖ ثٍشاصر

٘ظیتض ٚ ؼیتض    ٝ رص ٔمبثُ یه آطٔبیص عظیٓ تبصیذی، ثتی خٟب٘ی دٛیص صا ثٝ ثبص ٘طب٘ز     حٛطٜ عّٕیٝ ضیع

لبثُ تىضاص لضاص راصر  رص طَٛ تبصیخ ٞظاص ٚ چٟبص غز سبِٝ اسالْ ثضای عّٕب چٙیٗ ـضغتی پیزا ٘طزٜ ثٛر  

عتشاثی   ىٓ ٚ ِئٗ وفضتٓ اّٖزّ٘یٖ صثىٓ ِئٗ ضىضتٓ الطٚاس تبسّایٗ ٘عٕتی است وٝ ٔػزاق آیٝ ضضیفٝ است: 

 1.ِطزیز

 در اًجبم اهَر ٍ فعبلیت ّب  ثرًبهِ ریسی ٍ  .ًظن4

 حٛطٜ رص وٝ ای طّجٝ  ثبضز ٘یبطٞب آٖ ثٝ ٘بظض ؼیض ٚ ـبیزٜ ثی ٚ طائز استبر، یب طّجٝ رصس سبعت یه ٘جبیز

 ثضای یب یعٙی وٙز؛ حضوت ٘یبطٞب اط یىی صـع ٚ حبخبت اط یىی ثضآٚصرٖ خٟت رص ثبیز دٛا٘ز، ٔی رصس

 آٔبرٜ صا دٛر تعّیٓ، ثضای یب ٚ تزصیس ثضای یب تحمیك، ثضای یب ٚ تلِیؿ ثضای یب دبصج، ثضای یب ٚ رادُ

 2 وٙز

 ادة در گفتبر ٍ رفتبررعبیت .5

 3ضٛر پضٞیظ ثبیز سست سذٗ اط  ثبضز عبِٕب٘ٝ ثبیز ٌفتبصٞب ٚٞب  ٌفتٝ

 .ثْداضت ٍ آراستگی ظبّری هتٌبست ثب ضئَى حَزٍی ٍ زیّ علجگی6

 ٍ اسراف در هصرف.سبدگی ٍ پرّیس از تجوّل گرایی 7

دٛاٞتز، وتٝ    اَِّّٝ عّیٝ رص یىی اط ارعیٝ غحیفٝ ثب٘یٝ سدبریٝ اط دزای ٔتعبَ ضص چیظ ٔی سالْ أبْ سدبر

رص ایٗ طٔیٙٝ ٌضـتتبصیٓ  ثبیتز ثبطٕٙتبٖ اط     ؛ ثبطٙٓ اط ظبٞضْ ثٟتض ثبضز  ٔب«4لبّاً راجحاً ي»اش ایٗ است:  یىی

                                      
 .1379/ 07/ 14دیذاس تا طالب دس هذسسِ فیضیة قن . 1

 .14/06/1374آغاص دسس خاسج فقِ  «یظلِ الؼال هذ»یهقام هؼظن سّثش طاتیفشها 2

 .25/11/1371 سهضاى هثاسک هاُ آستاًِ دس هثلّغیي، ٍ سٍحاًیَى ٍ خواػات ائوِّتا  دیذاسدس  «یظلِ الؼال هذ»یهقام هؼظن سّثش طاتیفشها 3

 .63الوصثاح کفؼوی، ظ  4
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ایٗ لزاست صا چٍٛ٘ٝ حفظ وٙیٓ؟ حفظ لزاست ثب سالٔت ٔبِی، ستالٔت اداللتی ٚ    ظبٞضٔبٖ ثٟتض ثبضز 

ٌٛییٓ عجبی پبصٜ ثٝ رٚضٕبٖ ثیٙزاطیٓ؛ ٔعٙبی طی طّجٍی ایٗ ٘یست  ٔعٙتبیص   ٕ٘یحفظ طی طّجٍی است  

  ُ ٞتب صٚایتتی    ایٗ است وٝ رص ر٘یبطّجی ٔثُ ر٘یبطّجبٖ عُٕ ٘ىٙیٓ؛ ٞض چٝ ٞٛس وضریٓ، ثذٛاٞیٓ  ٔتٗ لجت

ٝ ٞض وس ٞض چٝ رِص دٛاست ثپٛضز، ٞض چٝ رِص دٛاستت ثذتٛصر ٚ ٞتض ٔضوتٛثی وتٝ رِتص       ریزْ و

ٞبستت    پضستت  راصٞب ٚ پَٛ ایٗ ضلٖ پَٛ دٛاست سٛاص ضٛر، ایٗ ضذع پیص دزای ٔتعبَ ّٔعٖٛ است 

 صٚیٓ آٖ صا ٔدضری وٝ پَٛ ٌیضٔبٖ آٔز، ـٛصاً ٔی وٙیٓ، أب حبال پَٛ ٘زاصیٓ، ثٝ ٔب ٞٓ ـالٖ چیظ صا ٞٛس ٔی

وٙیٓ؛ ٔٙتظضیٓ وٝ اط ایٗ غز خظء اضضاـیٍضی، ٚلتی ایٗ یه خظئص ـضاٞٓ ضتز، ٘تٛر ٚ ٘تٝ ختظء      تٟیٝ ٔی

ایٗ ضلٖ طّجٍی ٘یستت  ضتلٖ طّجٍتی     .تزصیح ـضاٞٓ وٙیٓٝ طٛص ث ٞبی ریٍض ٕٞیٗ ریٍض صا ٞٓ رص ـضغت

ایٗ است وٝ ا٘سبٖ یه طی ٔتٛسطی ٕٞضاٜ ثب لٙبعت، سالٔت ٔبِی ٚ سبرٌی ثٝ طٛص ٘سجی ثضای دتٛرش  

 1 آٖ ٚلت لزاست حفظ دٛاٞز ضز  .ٍ٘ٝ راصر  سالٔت اداللی، دیّی ٟٔٓ است

 اهبًتداری، صدق در گفتبر ٍ ٍفبی ثِ عْد.8

 اِٟتی  ٔعبصؾ است، رارٜ ٔب ثٝ ٔتعبَ دزای وٝ أب٘تی ثٟبتضیٗ ٌضاٖ ٚ ٔؤثّضتضیٗ ٚ تضیٗ ٘فیس ٚ تضیٗ ثظصي

ٝ  تتض  ٘ظریته  ٞضچٝ دبِع، غٛصت ثٝ ٚ ٘بة غٛصت ثٝ ثبیستی صا ایٟٙب  است اِٟی حمبیك ٚ ٝ  ٚالتع  ثت  ثت

 2 ثضسب٘یٓ ٔذبطت ثٝ صا آٖ ٚ ثیبٚصیٓ رست

ثّىٝ صسبِت ا٘سب٘ی اٚستت  طّجتٝ    ضٛر؛ اصتمبی ٔعٙٛی ٚ تٟشیت ٘فس، ٚظیفٝ طّجٍی طّجٝ ٔحسٛة ٕ٘ی

وٙتز ٚظیفتٝ    وٝ طّجٝ ثبضز یه ا٘سبٖ است  ٞض ا٘سب٘ی رص ٞض غٙؿ اختٕبعی وتٝ دتزٔت ٔتی    پیص اط آٖ

تالش ثضای وست وٕبَ صٚحی صا ثضعٟزٜ راصر  ایٗ أب٘ت، ثٝ رٚش ا٘سبٖ ثب ٚغؿ ا٘سبٖ ٟ٘برٜ ضتزٜ ٘تٝ   

ریٗ سذت ٘یبطٔٙتز تظویتٝ ٚ تدضثتٝ حیتبت ریٙتی      أب طّجٝ ثضای البٔٝ أض  ثٝ رٚش ا٘سبٖ ثب ٚغؿ طّجٝ 

ثٙز ٘جبضز ٚ طضح ط٘تزٌی دتٛر صا ثتض استبس اٍِتٛی       ٌیضا٘ٝ ثٝ ضٛاثط ضضعی پبی است  اٌض طّجٝ، سذت

ریٙی ٘جستٝ ثبضز، ٞضٌظ ظضـیت ـٟٓ ریٗ صا ٘ذٛاٞز یبـت ٚ ثب ثبطٗ حمبیك ریٙی اصتجتبر ثضلتضاص ٘ذٛاٞتز    

 وضر 

ٔسئِٛیت است؛ وٝ رص ثبة ٔسبیُ ریتٗ ٚ ٔتتزیٙیٗ، ایتٗ احستبس     ضضر ریٍض ثضای ٔفیز ثٛرٖ، احسبس 

ٞتب ٚ   صٚی اعتٙتبیی ثتٝ وتح    تفتبٚت ثتٛرٖ ٚ ثتی    ٔسئِٛیت، تعجیض ریٍضی اط تعٟز ریٙی ٚ تزیٗ استت  ثتی  

 3سبطر ٞب، ثب ایٗ احسبس ٕ٘ی ا٘حضاؾ

                                      
 .17/08/1385 دیذاس تا سٍحاًیَى استاى سوٌاى 1

 .23/09/1377 سهضاى هثاسک هاُ آستاًِ دس هثلّغاى ٍ سٍحاًیَىتا  دیذاس 2
 .29/02/1378سٍحاًیَى ٍ اهام خوؼِ ًَضْش تا دیذاس  3
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ٗ  ٔجٙبی ثض وٝ صا حبوٕیتی ٚ وٙز ریٙزاصی ارعبی وٝ وسی ٞض  صا آٖ اط رـتب   ٚ ٘زا٘تز  دتٛر  اط استت،  ریت

 ٚالتع  دالؾ ٚ وٙز ٔی اضتجبٜ یعٙی ٌٛیز، ٔی رصٚغ ٌٛییٓ ٔی وٝ ٚلتی  ٌٛیز ٔی رصٚغ ٘طٕبصر، دٛر ٚظیفٝ

ٞتب   ثض٘بٔٝ ایٗ وٝ ٔٙىض٘ز ٚ است ریٍض چیظ ضبٖ تطذیع ٘یستٙز، ّٔتفت ٞب ثعضی  ـٟٕز ٕ٘ی ِٚی ٌٛیز؛ ٔی

  1است ریٗ اسبس ثض

 

 اعتدال ٍ پرّیس از افراط ٍ تفریظ.9

 ٞبی ا٘سب٘ی، خبٔعیت ٚ اعتزاَ ضذػیت است    تضیٗ اصطش ضبیز ثتٛاٖ ٌفت یىی اط ٟٔٓ

ای راضتٝ ٚ ٕٞٝ عٙبغتض   لٛاصٜ ٕٞبًٞٙ، ٔتٙبست، ٔتٛاطٖ ٚ دٛش  ای است وٝ صضز خبٔع، طّجٝ ٔٛـك طّجٝ

 الطْ رص تعضیؿ طّجٝ صا رست وٓ ثٝ ا٘زاطٜ ٘ػبة، رص ضذػیت دٛر ـضاٞٓ آٚصرٜ ثبضز  

خبٔع، خبٔعیت تذػػی طّجٝ رص عّْٛ حٛطٚی ٘یست، یعٙی ٘جبیز ٌٕبٖ وضر وٝ طّجٝ ثتضای   ٔضار اط صضز

ٞبی ٔذتّؿ عّْٛ اسالٔی غبحت ٘ظتض ٚ ٔدتٟتز ثبضتز  ثتب ٌستتضش       صضز خبٔع الطْ است وٝ رص طٔیٙٝ

ٞبی حٛطٚی ایٗ غٛصت ٞٓ أىبٖ ٚلٛ  ٘زاصر ٚ وسی وٝ ثذٛاٞتز ثتب یته رستت ثتیص اط یته        را٘ص

ٞیچ یه صا ثٝ ٔٙظَ ٘ذٛاٞز صسب٘ز  ٘ظبْ تمسیٓ وبص ٚ تٛطیع ٘مص اختٕبعی رلیمب ثٝ دبطض  ٞٙزٚا٘ٝ ثضراصر

عّٕیتٝ ستبٔبٖ یبـتتٝ      ٞبی تذػػی ٘یظ ثٝ ٕٞیٗ ِحتب  رص حتٛطٜ   ٕٞیٗ ٚالعیت ضىُ ٌضـتٝ است، صضتٝ

 است

ٚ اط طّجتٝ،  ٞبی غٙفی صٚحب٘یت لضاص رٞتیٓ   خب٘جٝ صا ثبیز ٘بظض ثٝ اٞزاؾ ٚ صسبِت صضز ٕٞٝثٝ ثیبٖ ریٍض 

   2ا٘تظبص راضتٝ ثبضیٓ ٕٞٝ ضئٛ٘ی وٝ رص ایفبی ٔٛـك ٘مص اختٕبعی ثضای اٚ ٔٛثض است صا وست وضرٜ ثبضز
 

 سیبسی ٍ اجتوبعی افسایص علن ٍ تقَا ٍ ثصیرتِ.01

ٝ  رصستت  استت؛  ٔعٙی ثی چیظ یه ٘ذٛا٘ز، رصس ٚ ثپٛضز صا ِجبس ایٗ آرْ  ثذٛا٘یز رصس ثبیز ٗ  ضتجی  ایت

 استت؛  ٔتحزاِطىّی ِجبس ٚ ضْ٘یفُٚا یهت   ٔعضٚؾ لَٛ ثٝت   ِجبس ایٗ  وٙز ؼػت صا چیظی آرْ وٝ است

 آرْ ثتض  عّٕتب  عٙٛاٖ ایٗ ثبیز پس،  ریٗ عّٕبی ٞستٙز؟ وسب٘ی چٝ طبیفٝ آٖ است؛ دبغی طبیفٝ ثٝ ٔتعّك

  است ثیذٛر وٝ ٘ىٙز غزق اٌض ٚاِّب وٙز؛ غزق

                                      
 .30/05/1370لشستاى  استاى سٍحاًیَى ٍ ػلوادیذاس تا  1

 گیشی تخصصی. س.ک: ساُ ٍ سسن طلثگی، دفتش پٌدن، طلثِ ٍ خْت 2
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ٝ  صحٕتت  غتز  ٘جبضز، تمٛا ٚ ثبضز عّٓ اٌض  ٘یست وبـی ٞٓ تٟٙب عّٓ وٝ را٘یز ٔی ٝ  ختبیی  آٖ ثت ٓ  وت  عّت

  است دطض٘بوی ثسیبص چیظ تمٛا، ثی عّٓ! ٘یست

ٖ  أتب  ثبضیز، ٞٓ ثبتمٛا ثسیبص ثبضیز، ٞٓ عبِٓ اٌض ضٕب أضٚط  ٚ پتشیض  آستیت  ٚلتت  آٖ ٘طٙبستیز،  صا طٔب٘تتب

ُ  حىتبیتص  ریٍتض  وٝ طٛصی آٖ ثٛر؛ دٛاٞیز ـبیزٜ وٓ ٚ پشیض ِؽظش  ثِظَٔٓب٘متٝم  اِْعٓتبِمٓٔ » استت؛  ٔفػتّی  ـػت

ٗ  ثی ثٛر٘ز، ٞٓ عبِٓ وٝ ریزیٓ صا وسب٘ی ٔب 1 «اَِّّٛٓاثِس عَّٓیٕٝم التَٟٕدٔٓٔ ٓ  ریت ٝ  رٚصا٘تی  رص أتب  ٘جٛر٘تز،  ٞت  وت

 ضتضصٞبیی  ٚ ٞب دزضٝ حتّی ثعضبً ٘طز٘ز؛ ٚالع ٔفیز ثطٛ٘ز، ٚالع ٔفیز ٔسّٕیٗ ٚ اسالْ ثضای تٛا٘ستٙز ٔی

ٝ  استت  ستالحی  آٌبٞی، ایٗ وٝ ؛اختٕبعی ٚ سیبسی آٌبٞی ٚ تمٛا ٚ عّٓ ضز پس، !وضر٘ز ٚاصر ٞٓ  رص وت

ٝ  اٌتض  ثّٝ،  ثبضیز ٞٓ ٔمزْ دط سضثبطاٖ ثبیز دػٛغیت، سٝ ایٗ ثب  راصر لضاص ضٕب ادتیبص ٗ  ثتب ای  طّجت  ایت

 پیتزا  ضیٛایی دیّی ٚ صٚر ٔی ثبال دیّی اصطضص ثٛر، اسالْ ٚ ا٘مالة ٔمزْ دط سضثبط ٚالعبً دػٛغیبت،

   2 وٙز ٔی

 ایتز،  آٚصرٜ رستت  ثٝ ٔیزاٖ ایٗ رص وٝ اصطضٕٙزی سدیضٜ اط وٝ ثبضز ایٗ ٕٞتتبٖ ثبیز عظیظاٖ ضٕب اط ضیهٞ

ٓ  ستطح  رص ـىتض  ایٗ ٌستضش ٚ عبِی اٞزاؾ سٕت ثٝ ا٘مالة پیطجضر صاٜ رص ُ  رص آٖ تعٕیتك  ٚ عتبِ  رادت

 :راصر ٔمزٔبتی وبص، ایٗ اِجتٝ  وٙیز استفبرٜ خبٔعٝ،

ٗ   است دٛا٘زٖ دٛة ٚ دٛا٘زٖ رصس اَٚ، ضضر ُ  اط ٔت ٝ  ا٘متالة،  پیتضٚطی  اط لجت ٖ  صـمتبی  ثت  طالثٕتب

ٝ  ٔجتبصطی  عبِٓ آٖ  ثذٛا٘یز رصس ثبیز ثبضیز، راضتٝ ٔبیٝ ثبیز  است ـطیض ٔبیٝ ثی: ٌفتٓ ٔی ُ  سدیتضٜ  وت  لبثت

 دتٛر،  لزصتٕٙز رست آٖ ثب تٛا٘ست وٝ ٔب ثظصٌٛاص أبْ  ثبضز ٔفیز تٛا٘ز ٔی است، آٚصرٜ رست ثٝ تٛخٟی

ْ  اٌتض   رار ا٘دبْ عّٓ ثضوت ثٝ صا عظیٓ حضوت ایٗ وٙز، ٔتحَٛ صا ر٘یبیی ٓ ( لتزسس ستضّٜ اِطتضیؿ   )أتب  ٘جتٛر،  عتبِ

 چٝ  ٘یست ٔمبیسٝ لبثُ ریٍضی حضوت ٞیچ ثب اغالً اسالْ، غزص اط ثعز  ٘جٛر ضٛدی وٝ أبْ وبص  ضز ٕ٘ی

    رار ا٘دبْ عّٓ ثضوت ثٝ صا عظیٓ حضوت ایٗ أبْ، است؟ رارٜ ا٘دبْ صا عظیٕی حضوت چٙیٗ ریٍض وسی

ٝ  ٘فتس،  ٔدبٞتزت  ستبطی،  رصٖٚ دٛرستبطی،  ٚص ، تمٛا، ضٛر، ٔی ٔطضح ثالـبغّٝ وٝ رْٚ ضضر  ثتض  ؼّجت

ٝ  ضتٕب   وٙیز ٔجبصطٜ آٖ ثب تٛا٘یز ٔی دٛة ضٕب ٚ ٞست ٔب ٚخٛر رص وٝ است ثبطٙی ٚ رصٚ٘ی ضیطبٖ  تدضثت

 حفتظ  ٚ راصیتز  ٍ٘ٝ صا ایٗ صسب٘زیز؛ طٔیٗ ثٝ ثبصٞب صا اٚ پطت ٌضـتیز، ٞب وطتی ضیطبٖ ایٗ ثب ضٕب وضریز،

  ثبضتیز  ٔٛاظتت  دیّی ثضٚر؛ وؿ اط آسبٖ صـبٜ رٚصاٖ رص آٔزٜ، رست ثٝ سذتی رٚصاٖ رص آ٘چٝ ٔجبرا  وٙیز

 ضتز؛  دٛاٞز ٔضض ثّىٝ اـتبر، ٘ذٛاٞز سٛرٔٙز ٌفتیٓ، وٝ ٞٓ عّٕی آٖ ٘جبضز، ٘فس ثض ؼّجٝ ٚ تمٛا ایٗ اٌض

ٝ  تعبِی اِّّٝ صضٛاٖ) عظیظٔبٖ أبْ ثٝ ثبیز ٔٗ خب ایٗ رص ثبط ٚ  ٘بثبة آرْ رست رص سالحی ٔثُ ُ ( عّیت  ٔثت

                                      
 .26، ظ1الکافی، ج 1

 .30/11/1370خَایض تِ طالب ًوًَِ حَصُ ػلویِ قن، دس سالشٍص هیالد حضشت هْذی)ػح(  هشاسن ػواهِ گزاسی گشٍّی اص طالب ٍ اّذای 2
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 اط ٚ دتٛر  ٘فتس  اط دتٛر،  اط ٔٛاظتت  ٚ ٔضالتت  اؼٕبؼ، سصٜ یه ثزٖٚ ٚ تمٛا اعالی ٔثبَ ٚالعبً اٚ  ثظ٘ٓ

    تمٛاست ایٗ،  ثٛر دٛر حضوبت

 ا٘ستبٖ،  ٌبٞی  دٛصر ٔی ضضثٝ دیّی ٘بآٌبٞی اط ا٘سبٖ  است )ثػیضت(الطْ ٞبی آٌبٞی وست سْٛ، ضضر

ٝ  ٚ آٚصیتز  رست ثٝ صا الطْ ٞبی آٌبٞی  صٚر ٔی والٜ سضش ٚ است ٘بآٌبٜ أب است، ٞٓ ٔتمی ٚ عبِٓ  صٚطثت

 حضوتت  ایٗ ٚ ا٘مالة ایٗ آیٙزٜ ثضای ثتٛا٘یز ضٕب اط ٞضیه تب ثسبطیز، اغّی عٙػض سٝ ایٗ ثب صا دٛر صٚط

 1 ثبضیز ٔطعّی عظیٓ،

 

 ًبهِ اًضجبعی آییيدستَرالعول 
 

ثٙزی ثتٝ   ٚ پبی ، ٔضاعبتطّجٍی طیصعبیت  رص صاثطٝ ثب 3یا٘ضجبط ٘بٔٝٗ ییآ 52ٔبرٜ  41عطؿ ثٝ ثٙز   1

 ثبضز:  ضضٚصی ٔیطالة دٛاٞض  آصایصرص پٛضص ٚ  ٘ىبت سیُ

 ؛ٔٙبستٔب٘تٛ، ضّٛاص، خٛصاة ٚ وفص  استفبرٜ اط چبرص، ٔمٙعٝ یب صٚسضی،پٛضص وبُٔ ثب   1 1

ٍٔض رص ٔٛاصری وٝ ٔٛخت صعبیت ثٟتض ٚ ثضتض ثبضز ٔضسْٛ ایضا٘ی ٚ اط ٘ٛ  ٔطىی ثبیز چبرص : 1تجػضٜ 

 حدبة ٌضرر؛

 ؛ بضزرص عضؾ ٔتزیٙیٗ ثصایح اط ٔیبٖ ا٘ٛا  ٔمٙعٝ، صٚسضی، ٔب٘تٛ، ضّٛاص، خٛصاة ٚ وفص ثبیز : 2تجػضٜ 

 ؛وٙز ٕیٞبیی وٝ خّت تٛخٝ ٘ ٍٔض رص ٔٛصر صً٘ ثیضٖٚ ٍ٘شاضتٗ ٔمٙعٝ ٚ صٚسضی اط چبرص  2 1

 ؛٘ظٓ ٚ پبویظٌی ،سبرٌیصعبیت   3 1

 ؛٘بطن ٚ وٛتبٜ ،تًٙپٛضص عزْ استفبرٜ اط   4 1

وٝ  خظ رص حز سبرٜ ٚ ٔعَٕٛ ثضای اوثض ثب٘ٛاٖ، ٔطضٚر ثٝ ایٗ ،رص ـضبی ٚاحز تضثیتی آالتاستفبرٜ اط طیٛص عزْ  5 1

 ؛خّت تٛخٝ ٕ٘ٙبیز

 ؛ثبضزی وٝ ٔتٙبست ثب عضؾ ٔتزیٙیٗ ٚ ضؤٖٚ طّجٍی حزسرص خظ اضتٗ ٘بدٗ شثّٙز ٍ٘  6 1

 ؛ستطٕبْ آٖ ثضای ٘بٔحضْ ٕٔىٗ ثبضزثٝ ٘حٛی وٝ اٚ سبیض ثٛٞبی دٛش استفبرٜ اط عطض عزْ   7 1

                                      
 .05/08/1369 ب آصادُطالٍ  َىیتا سٍحاً ذاسید 1

 تاضذ، تِ ضشح ریل است: ّای اًضثاطی هی ّا دس صالحیت ّیأت . تخلفاتی کِ سسیذگی تِ آى5هادُ  2

 پَضص ٍ پیشایص هٌاسة ایي خایگاُ طلثگی اص قثیل ػذم سػایت . ػذم سػایت صی41تٌذ 

 ی ،تِ هؼاًٍت آهَصش حَصُ ػلویِ خَد هشاخؼِ فشهاییذاًضثاط ًاهِ يییآخْت کسة اطالػات کاهل تش  3
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 ؛٘بٔحضْ ٚخٛر راصر احتٕبَ ثضدٛصر ثبٞبیی وٝ  ٚ ٔحُ تضثیتیعزْ آصایص رص ٔحیط   8 1

 تؽییض رارٜ ٚ خّت تٛخٝ ٕ٘بیز  ظبٞضی سض صاای وٝ ضىُ  ٘جستٗ ٔٛی سض رص طیض ٔمٙعٝ یب صٚسضی ثٝ ٌٛ٘ٝ  9 1

رص ـضبٞبی آٔٛطضی، رص غٛصت لطعیت عزْ حضٛص ٚ یب ثضدٛصر ثب ٘بٔحضْ، استفبرٜ اط چتبرص  : 1 تجػضٜ

ٞب ٚ صسٕیت  ، ٔطضٚر ثٝ عزْ ٔؽبیضت ثب ٚیژٌی2 1ٚ  1 1 رص ثٙزٞبی ٚ ٘یظ ٔضاعبت وبُٔ ٔٛاصر سوض ضزٜ

 اِظأی ٘یست  تضثیتیٚاحز  ثٙب ثٝ تطذیع ٔزیضـضبی آٔٛطضی، 

عزْ حضتٛص  احضاط رص غٛصت ٞبی ؼیضآٔٛطضی،  ٚ تٛاثع آٖ ٚ رص ثض٘بٔٝ آٔٛطضیٞبی  ٔحیط: رص 2تجػضٜ 

، 1 1 ٙبست ثب ٔػبِح ٚاحز، ٔضاعتبت ثٙتزٞبی  تثٙب ثٝ تطذیع ٔزیض ٚاحز تضثیتی ٚ ٔ ٚ ثضدٛصر ثب ٘بٔحضْ،

 اِظأی ٘یست عفبؾ ٚ پضٞیظ اط تدُٕ ٚ تفبدض  حیب، حفظٔطضٚر ثٝ  8 1 7ٚ 1، 2 1

طّجٍتی   طّجٍی، ٔٛاصر سیُ ٘یظ اط ٔػبریك صعبیتت طی  ، رص صاثطٝ ثب صعبیت طی5ٔبرٜ  41عطؿ ثٝ ثٙز   2

 ضٛر: ٔحسٛة ٔی

ریٍضاٖ  ٚ تحٕیُ ٞبی اعتمبری، عجبری، ـضٍٞٙی ٚ سیبسی ٚ تضؼیت تضٚیح سالئك دبظ ـضری رص طٔیٙٝپضٞیظ اط   1 2

 آٖ؛ ٘دبْ ثٝ پشیضش یب ا

  ییٌضا لٛٔیتٌضایی ٚ  ، ٌضٜٚٔضیزپضٚصیپضٞیظ اط   2 2

ٞبی ا٘ضجبطی، ثض عٟزٜ رـتض  ٘بٔٝ ٚ عّٕىضر ٞیلت ، ٘ظبصت ثض حسٗ اخضای آیی411ٗعطؿ ثٝ ٔبرٜ   3

 ثبضز  صیظی ٚ ٘ظبصت ٔی ثض٘بٔٝ

 آضٌبیی ثب ٍاحد ًظبرت حَزُ ّبی علویِ خَاّراى استبى اصفْبى

 ًظبرت ٍظبیف هدیریت

 ٍّوچٌیي خَاّشاى ػلویِ ّای حَصُ ٍهشکضهذیشیت تاتؼِ حَصٍی اصٍاحذّای اسخاػی ٍتخلفات ضکایات تِ سسیذگی 

 .هیطَد دادُ اسخاع هذیشیت ایي تِ تلفٌی ٍتواسْای  حضَسی هکاتثِ،هشاخؼات دسقالة کِ ای ٍاصلِ گضاسضْای تشسسی

 ٍاحذّای آًْا تیي دساخشای ٍایدادّواٌّگی اتالغی ّای ّا،دستَسالؼولْاٍتخطٌاهِ ّا،تشًاهِ ًاهِ آییي اخشای تشحسي ًظاست 

                                      
هطاتِ دس ّای ػلویِ ٍ ٍاحذ ساصهاًی  ّا تشػْذُ هؼاًٍت آهاس ٍ تشسسی هشکض هذیشیت حَصُ ًاهِ ٍ ػولکشد ّیأت . ًظاست تش حسي اخشای ایي آییي41هادُ  1

 تاضذ. ّای ػلویِ خَاّشاى هی هشکض هذیشیت حَصُ
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 :دسقالة ػولکشدآًْاکِ ٍاسصیاتی تاتؼِ حَصٍی

  پَضص تحت ٍاحذّای اصکلیِ ػوَهی تاصدیذّای اًدام. 1

  تخصصی تاصدیذّای اًدام. 2

 ٍکٌتشل ًٍظاست هکاتثِ دستاصدیذاصطشیق ضذُ هطاّذُ هطکالت کشدى تشطشف خْت ٍپیگیشی هذسسِ تشػولکشد ًظاست .3

 هستقین

 راّْبی ارتجبعی ثب ًظبرت حَزُ ّبی علویِ خَاّراى استبى اصفْبى 

 .گشٍُ طالب حَصُ ّای ػلویِ خَاّشاى استاى اصفْاى)کَثشًت(1

  Nezarat.Esfahan@Whc.ir.ایویل ًظاست2

 03134143118ساػتِ  24. تلفي پیغام گیش 3

 

 

 


