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تِ ايي تٌثلى  ّا، تٌثلى دس خَاًذى كتاب است. ّشچِ ّن اًساى تشيي تٌثلى ِ گواى هي يكى اص تذتشيي ٍ پشخساستت

يكى اص كاسّاى هْن ايي است كِ ها رّي سا عادت ...  هيذاى تذّذ، تيشتش هيشَد. كتاتخَاًى تايذ دس جاهعِ تشٍيج شَد

ى تِ يك كتاب اگش دس جاى خَد قشاس تگيشد؛ يعٌى قثل اص ايي كتاب، كتاتْاى  تذّين تِ ًظن دس هطالعِ. گاّى هشاجعِ

تشى  است، خَاًذُ شذُ تاشذ، تعذ ايي كتاب هطالعِ شَد، تأثيش توشاتة تيشتش ٍ عويقديگشى كِ هتٌاسة تا ايي هَضَع 

ى آًچِ كِ هشتثط تا آى است، ديذُ شذُ تاشذ. خة، ايي ساٌّوائى  خَاّذ داشت اص ايي كِ ايي كتاب تذٍى هالحظِ

 سّثش هعظن اًقالب .هيخَاّذ

 

 

 يتش اسائِ جضٍُ كتاتشٌاس ياهت ٍاحذُ هثٌ يي الولليت ِيي اتحاديهكشس اعضا ٍ هشتثط يتا تَجِ تِ دسخَاست ّا

 شَد. ين هيت داس جْت هطالعِ تقذيكتاب ّا ٍ هَضَعات اٍلَ يلِ تشخيي ٍسيهَضَعات جْاى اسالم، تذ

 

 : اتتذكر

  اًذ تيشتش ركش شذُ تا ضشيةدس هَضَع فقط ي هتي يدس اكِ  گٌجٌذ يهچٌذ هَضَع  ليرتشخي كتة. 

 ًاًذ. شذُ هٌتخةي كتة فاسستشخي  صشفا 

 چشا كِ حاٍي خالصِ  ؛اًذ گزاسي شذُ عالهت ،اهكاى هطالعِ ّوِ كتة سا ًذاسًذّا تشاي كساًي كِ  تشخي كتاب

 اًذ. هفيذي اص هثاحث هَسد ًياص تَدُ
 
 

شىاسييگريٌجريان
 ْبىيواًتـبسات  ، يضويذ اضوذّشايش دوويدبى، تشخوِ  ّبي اػالهي هؼبصش دس خْبى ػشة(، جؾخٌ) اػالم دس اًمالة*  -
 ؿٌبػي هَػؼِ ؿيؼِ، اًتـبسات يضيدِ تجشيتشخوِ خذ ،فَلش ٍ سًذ سضين فشاًىِ گشاّبم اي، ؿذُ هؼلوبًبى فشاهَؽ ؿيؼيبى ػشة؛*  -

 ّبي اػالهي هؼبصش، ػيذ اضوذ هَثمي، اًتـبسات ػوت * خٌجؾ -
 ، اًتـبسات ٍصاست خبسخِالوؼلويي، سيسبسد هيـل، تشخوِ اػتبد ػيذ ّبدي خؼشٍؿبّي * تبسيخسِ اخَاى -

 لن ثَػتبى وتبة، هَػؼِ ّبي اػالهي هؼبصش ؿوبل آفشيمب، ًصشاهلل ػخبٍتي * خٌجؾ -

 لن ثَػتبى وتبة اهلل هشيدي، هَػؼِ ّبي هؼبصش ػشاق، ؿوغ ّبي اختوبػي خشيبى ّبي فىشي ٍ صهيٌِ * خشيبى -

 اًتـبسات اعالػبت، يؼتوذاسيؿش يهْذهطوذتشخوِ ٌذُ آى، ًؼين لبػن، ي، گزؿتِ ٍ آياهلل: خظ هـ * ضضة -

 ػبصاى ًَس (، هؤػؼِ اًذيـ55ِ-1ّبي اػالهي هؼبصش ) * هدوَػِ آؿٌبيي ثب خٌجؾ -

 ؿٌبػي هَػؼِ ؿيؼِ ،يثْشام ػشة اضوذ شياه ،دس گؼتشُ خْبى يػـش يخَخِ اثٌ بىيؼيؿ*  -

 يٍ هغبلؼبت فشٌّگ ي، پظٍّـگبُ ػلَم اًؼبًيخ، صّشا سٍغٌيٌِ تبسييبى خَخِ دس آيؼيؿ -

 صذسااًتـبسات ، ّبي اػالهي هؼبصش، ؿْيذ هغْشي ثشسػي اخوبلي ًْضت -

 ْبىيواًتـبسات ، خَاد صبضجيّبي اػالهي هؼبصش، هطوذ ضي ًْضتاًذيـِ اصال -

 ػبصاى ًَس ـِيهَػؼِ اًذ، اهلل لجٌبى(، هؼؼَد اػذاللْي )تبسيخسِ ضضة اص همبٍهت تب پيشٍصي -



 اًتـبسات اعالػبت ، ػيذّبدي خؼشٍؿبّي وِ اػتبدي، تشخالوؼلويي، هَػي اػطبق الطؼيٌ اخَاى -

داًـگبُ اهبم اًتـبسات ، هيثن ؿيشٍاًيهجش، اضوذ سفؼت ٍ ػوش هطوذ ؿجَوي، تشخوِ ّبي اػالهي پغ اص يبصدُ ػپتب آيٌذُ خٌجؾ -
 صبدق)ع(

 ػبصاى ًَس تشخوِ غالهشضب تْبهي، هَػؼِ اًذيـِ ،اهلل، اهل ػؼذ غشيت ػيبػت دس ضضةديي ٍ  -

 

 

شىاسيشخصيت
ذ ي، ؿْيذ ثلخيذ ضؼي ًصشاهلل، ؿْي، ػيٌيذ صذس، ػبسف ضؼيصذس، ؿْ يظُ اهبم هَػيٍ« ؿبّذ يبساى»* هدوَػِ هدالت  -

 ثبسگشاىيٍ اهَس ا ذيبد ؿْيٍ...، ثٌ يذ ػجبع هَػَي، ػيؿمبل ي، فتطيذ گٌدي، ؿْيهضاس

 يداساى تمشيت، اًتـبسات هدوغ تمشيت هزاّت اػاله * هدوَػِ دُ خلذي عاليِ -

 يت، اًتـبسات خَاسصهيذ ػٌبيػشة، ضو يبػيػ يّب ـِي* اًذ -

 صذس ياهبم هَػ يمبتيتطم يبدًبهِ اهبم هَػي صذس، اػتبد ػيذ ّبدي خؼشٍؿبّي، هَػؼِ فشٌّگي*  -

 ذ لنيداًـگبُ هفاًتـبسات ، اضوذ هَثمي شة دس دٍسُ هؼبصش، اًَس ػجذالوله، تشخوِاًذيـِ ػيبػي ػ -

 ييوتبة داًـدَ، ، فشؿتِ هشاديهبلىن ايىغ -

 

شىاسيكشًريمىطقٍ
 ؿٌبػي هَػؼِ ؿيؼِ، خلذ( 4) آرسثبيدبى يخوَْس، لجٌبى، افغبًؼتبى، ؿيؼيبى پبوؼتبى*  -

 * ؿيؼيبى ػشثؼتبى، فؤاد اثشاّين، تشخوِ ػلين داسهي ٍ فيشٍصُ هيشسضَي، اًتـبسات هَػؼِ اثشاس هؼبصش تْشاى -

 ؿٌبػي هَػؼِ ؿيؼِ، صادُ يهتم ٌتيص، فبسع حيهٌغمِ خل بىيؼيؿ يبػيػ يبيخغشاف*  -

 ؿٌبػي هَػؼِ ؿيؼِ، ٌبىيد يوبظو يهشتض ت(،يوَ ي،يثطش ،يفبسع )ػشثؼتبى ػؼَد حيخل يخٌَث ِيضبؿ بىيؼيؿ ضؽيػلل خ * -

 يؼِ ؿٌبػي، هَػؼِ ؿخغشافيبي ػيبػي ؿيؼيبى خٌَة خليح فبسع، هشتضي وبظوي ديٌبى*  -

 لن )سُ(اهبم خويٌي يٍ پظٍّـ يآهَصؿَػؼِ ه، ، غالهشضب گلي صٍاسُخغشافيبي خْبى اػالم*  -

اًتـبسات داًـگبُ اهبم  ،وجشيٍ سضب ػ ياسػالى لشثبً ، تشخوِن فَاديٍ اثشاّ ًىبػتاػطبق (، ذخل5ؿيؼيبى دس خْبى ػشة هذسى )*  -
 ياختوبػ ٍ يصبدق)ع( ٍ پظٍّـگبُ هغبلؼبت فشٌّگ

 ػبصاى ًَس گشايي دس تشويِ، صاسع، هَػؼِ اًذيـِ اػالم*  -

 ثَػتبى وتبة لنهَػؼِ ، ػالم ٍ هؼلوبًبى دس آهشيىب، فْيوِ ٍصيشيا*  -

 ثَػتبى وتبة لنهَػؼِ فْيوِ ٍصيشي،  ،اػالم ٍ هؼلوبًبى دس اًگلؼتبى*  -

  ثَػتبى وتبة لنهَػؼِ ، فْيوِ ٍصيشي، اػالم ٍ هؼلوبًبى دس فشاًؼِ*  -

 يؿٌبػ ؼِيَػؼِ ؿًيب، ه ًفيؼِ فبضلي ،يغشة اص اًمالة اػاله يٍ ًگشاً ؼِيؿ هيتيطئَپل -

 يثْـت ذياًتـبسات داًـگبُ ؿْ ،يٌي: فشاًؼَا تَال، تشخوِ ضؼي صذٍق ًٍغيتـ هيطئَپلت -

 يسضَ لذع ّبي اػالهي آػتبى ثٌيبد پظٍّؾ ،تمي اوجشيتشخوِ هطوذ، ػَداى هؼبصش، ػجذالؼالم ػيذ اضوذٍ ػيبػت دس  اػالم -

 يػبصهبى فشٌّگ ٍ استجبعبت اػالهٍ هشدم ًيدشيِ، هطوذسضب ؿىيجب، اًتـبسات الْذي  ػشصهيي -

 يهشدم وٌيب، هطوذسضب ؿىيجب، اًتـبسات الْذي ػبصهبى فشٌّگ ٍ استجبعبت اػاله ػشصهيي -

 

 يحذتيتقرية

 ن ٍ ًـش آثبس اهبمي، هَػؼِ تٌظ، اهبم خويٌيٍضذت ٍ اًؼدبم اػالهي )هدوَػِ تجيبى( -

 هدوغ تمشيت هزاّت اػالهي ،يآٍاي ٍضذت، پيبم ٍضذت، ًذاي ٍضذت، هطوذ ٍاػظ صادُ خشاػبً -



 ، ثَػتبى وتبة لناػتشاتظي ٍضذت دس اًذيـِ ػيبػي اػالم، ػيذ اضوذ هَثمي -

 اهلل آصف هطؼٌي، ًـش اديبى لن تمشيت هزاّت اص ًظش تب ػول، آيت -

 ػلي تؼخيشي، هدوغ تمشيت هزاّت اػالهيهطوذاهلل  آيتاػتشاتظي تمشيت هزاّت اػالهي،  -

 ٍ هزاّت ػلي آلبًَسي، داًـگبُ اديبى ٍضذت دس ًظش اهبهبى ؿيؼِ، -
 ثَػتبى وتبة لن ،هذاساي ثيي هزاّت، ػيذ صبدق ػيذضؼيٌي -

 

يتيذارياسالمياوقالبصذير
 )سُ(يٌيخو ٍ ًـش آثبس اهبم ني، هَػؼِ تٌظ)سُ(اهبم خويٌي (،هدوَػِ تجيبىصذٍس اًمالة )*  -

 يـِ اػالهي، پظٍّـگبُ فشٌّگ ٍ اًذصادُ ضـوتهطوذثبلش تبثيش اًمالة اػالهي ثش وـَسّبي اػالهي، *  -

 ثَػتبى وتبة لنهَػؼِ ، ػصش اهبم خويٌي، هيش اضوذسضب ضبختي*  -

 اسدّبلش ي، اًتـبسات ػفهديذ صفبتبجتطَالت خبٍسهيبًِ ثؼذ اص اًمالة اػالهي، *  -

 اسدّبل شي، اًتـبسات ػفاًمالة اػالهي ٍ اػتؼوبس فشاًَ دس هٌغمِ، هديذ صفبتبج -

 تدذيذ ضيبت اػالم، ساؿذ الغٌَؿي، اػتبد ػيذ ّبدي خؼشٍؿبّي، اًتـبسات اعالػبت ضشوت اهبم ٍ -

 ّبي اػالهي ٍ اًمالة اػالهي، ولين صذيمي، اػتبد ػيذ ّبدي خؼشٍؿبّي، اًتـبسات اعالػبت ًْضت -

 ّبي اػالهي، ولين صذيمي، اػتبد ػيذ ّبدي خؼشٍؿبّي، اًتـبسات اعالػبت هؼبئل ًْضت -

 لن )سُ(اهبم خويٌي يٍ پظٍّـ يآهَصؿهَػؼِ  ،، ضؼي ٍاػظييٍ اًمالة اػاله يػبص يْبًاػتؼوبس فشاًَ ، خ -

 اعالػبتاًتـبسات ، ػيذ ّبدي خؼشٍؿبّي، اػتبد ، ؿْيذ اثشاّين فتطي الـمبليْب گضيٌِتٌ )سُ(اهبم خويٌي -

 يـِ اػالهيپظٍّـگبُ فشٌّگ ٍ اًذ، يهٌَزْش هطوذ، ياًمالة اػاله يثبصتبة خْبً -
 لن ي، اًتـبسات الوصغفبّشيػيذ هْذي عمالة اػالهي ايشاى ثش خبٍسهيبًِ )هدوَػِ همبالت(، ثيشات اًتأثبصخَاًي  -

 اًمالة اػالهي  هشوض اػٌبد ،ّبي اػالهي هؼبصش، ضوضُ اهشايي خٌجؾ ٍ اًمالة اػالهي ايشاى -

 خَاى ـِيخبًِ اًذ ،يهطؼي ػبثذاهلل)سُ(، تشخوِ  ّبي اػالهي(، ػالهِ فضل ويويبي ًظش )تأهالتي دس هجبًي ًظشي خٌجؾ -

 

 

 يصُيًويزم،مقايمتفلسطيه

 ي، ًـش ًًظاد ػشٍؽاضوذ ًَصايي، اػتمشاس، فشٍپبؿي،  صْيًَيضم:*  -

 * ػيبػت خبسخي اػشائيل، هطؼي اػالهي، اًتـبسات اهيشوجيش -

 شاس هؼبصش تْشاى* ػبختبس دٍلت صْيًَيؼتي اػشائيل، هَػؼِ الذساػبت الفلؼغيٌيِ، تشخوِ ػلي خٌتي، هَػؼِ اث -

پظٍّـىذُ تطميمبت  ،تشخوِ ػيذهشتضي ضؼيٌي فبضلػجذالَّبة الوؼيشي، اي(،  گفتوبى صْيًَيؼتي )پظٍّـي ًظشي ٍ همبيؼِ -
 لن صهضم ّذايتٍ اًتـبسات اػالهي 

 ػبصاى ًَس هَػؼِ اًذيـِ، تشخوِ ضويذ ًيىَاهٌيت هلي اػشائيل، افشاين اًجبس،  -

 هَػؼِ هغبلؼبت ٍ پظٍّـْبي ػيبػي، پَس طوذتمي تمياػتشاتظي پيشاهًَي اػشائيل، ه -

 ػبصاى ًَس غشة ٍ سٍؿٌفىشاى ػشة، ػجذالؼتبس لبػن. تشخوِ هطوذسضب ثلَسدي ٍ هيتشا فشّبدي، هَػؼِ اًذيـِ -

 ًـش صهضم ّذايت، خٌگ ػي ٍ ػِ سٍصُ )اّذاف ٍ پيبهذّب(، اضؼبى هشتضي/تشخوِ ػيذهشتضي ضؼيٌي فبضل -

 يًـش ػبل، بىيلبػو نيسضِ تشخو، هذسى، ٍسًش ػَهجبست يَْديبى ٍ ضيبت التصبدي -

 لن ثَػتبى وتبةهَػؼِ تشخوِ ٍ تطميك هطوذثبلش رٍالمذس،  ،ػمَط اػشائيل، هْذي ضوذ الفتالٍي -

 ػشٍؽاًتـبسات ، ، ضؼي ٍاػظييؼتيًَين صْيًجشد ًبثشاثش: سًٍذ ظَْس ٍ ػمَط سط -

 تيلذس ٍال، هَػؼِ سٍصُ اّذاف ٍ پيبهذّب، اضؼبى هشتضي 33خٌگ  -



  ذ زوشاىيبد ؿْيٍ ثٌ ي، دفتش ًـش فشٌّگ اػالهلجٌبى، ؿْيذ هصغفي زوشاى -

 ش اسدّبليصْيًَيضم ٍ سػبًِ، هديذ صفبتبج، اًتـبسات ػف -

 اًتـبسات ويْبى، هديذ خليل صادُ ٍ اضوذ ًخؼتييٍ  خؼفش يبسُ ِتشخ، هطبووِ صْيًَيضم اػشائيل، سٍطُ گبسٍدي -

 فتص تيسٍااًتـبسات  ،يشضب ػجبدتيتشخوِ ػل بى،يىيثبگذ ثي اذ.، ثبگذيىيبى اذ اي، ثي اًطصبس ًَيي سػبًِ -

 وب ٍ وتبة عِيصذا ٍ ػ ياػاله يهشوض پظٍّـْب، خَاًوشد ِيثخـٌذُ ٍ لذػ ذيضو تشخوِ، صْيًَيضم هؼيطي، اػتيَى ػبيضس -

 لن )سُ(اهبم خويٌي يٍ پظٍّـ يآهَصؿهَػؼِ  تشخوِ هطوذسضب ػبدلي،، ّبفوي ٍ هَؿِ ليجشهي وـي، هبيىل فلؼغيٌي -

 يٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػاله، اًتـبسات يضىو ييًؼش، تشخوِ پشًٍذُ اػشائيل ٍ صْيًَيضم ػيبػي، سٍطُ گبسٍدي -

 ييهشوض هغبلؼبت فلؼغ ،هطوذ اضوذيثِ اّتوبم ، )هدوَػِ همبالت( پظٍِّ صْيًَيت -

 لن َػؼِ ثَػتبى وتبةه ،تشخوِ اضوذ وشيويبى، غشُ دس ضصبس، هشوض هغبلؼبت صيتًَِ -

 ، اًتـبسات هَػؼِ هَػَدعجبعجبييذ اثَالطؼي يػّبليٍَد ٍ فشخبم خْبى،  -

 ، وتبة صجص، تئَدٍس ّشتضلش خْبىيتؼخ يَْد ثشايسّجشاى  يپشٍتىل ّب -
 ْبىي، اًتـبسات وػشٍلبهت ييضؼتشخوِ  ،سفبػيالوللي، فؤاد  ٍ ػبصهبًْبي ثيي ّبي خجشي ًفَر صْيًَيضم ثش سػبًِ -

 اًتـبسات داًـگبُ اهبم صبدق)ع( ،، هيثن ؿيشٍاًيسٍصُ 33اهلل؛ پيبهذّبي ػيبػي ٍ اهٌيتي خٌگ  ًشم ضضة لذست -

 اًتـبسات داًـگبُ اهبم صبدق)ع(شضب لشثبًپَس، ي، تشخوِ ػل، ثْدت خَدتگزؿتِ ٍ آيٌذُع: فبس اػشائيل ٍ خليح -

م(، تْشاى، هشوض زبح ٍ اًتـبسات ٍصاست اهَس 1131ـ1111ؽ/ 1311ـ1351ي)يشاى ٍ تطَالت فلؼغي(، ا1334اوجش) ي، ػليتيٍال -
 خبسخِ

 الوللي ٍصاست اهَس خبسخِ دفتش هغبلؼبت ػيبػي ٍ ثيي ،يشٍص غفشاًيٍ پ يي ٍ ساُ ضل آى، هٌَزْش هطوذيثطشاى فلؼغ -

 هشوض پظٍّـْبي ػلوي ٍ هغبلؼبت اػتشاتظيه خبٍسهيبًِ ،ؿٌبػي ػيبػي اػشائيل، اصغش افتخبسي خبهؼِ -

 

غرب


 يـِ اػالهي، پظٍّـگبُ فشٌّگ ٍ اًذسٍيبسٍيي غشة هؼبصش ثب خْبى اػالم، اثشاّين هتمي*  -

 ثَػتبى وتبة لنهَػؼِ ، ّبي فشاسٍي غشة ٍ هؼلوبًبى، هظفش الجبل زبلؾ*  -

 ي، دفتش ًـش فشٌّگ اػالهي، هٌَزْش هطوذيهمبم هؼظن سّجش ىب دس ًگبُيآهش*  -

 ياػاله ـِيتشخوِ ضؼي ػؼيذ والّي ٍ اضوذ تمي صادُ، پظٍّـگبُ فشٌّگ ٍ اًذ، تصػتيضي دس خْبى اػالم، صيگشيذ ف* آهشيىب -

 تشخوِ هطوذ لبليجبف خشاػبًي، اًتـبسات الوْذي، ي غشثي، تَهبع گشّلن ٍ خشج ليتوي* ضضَس ًَيي اػالم دس اسٍپب -

 نل وتبة ثَػتبى، هَػؼِ خْبًجخؾ ثَالتي غشة ثب اػالم، ثش سٍيبسٍي يًگشؽ تبسيخ*  -

 (داًـگبُ اهبم صبدق)عاًتـبسات ًـيي،  الولل، اسيه اٍّبًؼَى/تشخوِ اسػالى لشثبًي ؿيخ ي ٍ ػيبػت دس ًظبم ثييدي*  -

 يدفتش ًـش فشٌّگ اػاله، ين گَاّيتشخوِ ػجذالشض، ثشخَسد توذًْب )غشة ٍ اػالم(، ادٍاسد ػؼيذ -

ٍ سضب  يتشخوِ اسػالى لشثبً ،ي. تشيخ غيخٌ يًفَر، تش ير يٍ گشٍّْب ّب يػيبػت خبسخي آهشيىب دس خبٍسهيبًِ: ًمؾ الث -
 اًتـبسات ػوت وجش،يػ

 ، هَػؼِ هَػَد ٍ ًـش ّاللهؼيص يَْدي ٍ فشخبم خْبى، سضب ّالل -

 اًتـبسات اعالػبت ،يضؼيي آَّئهطوذ ِتشخوخلغ ػالش ػشاق، ّبًغ ثليىغ،  -

 يهدفتش ًـش فشٌّگ اػال، ين گَاّيشض، تشخوِ ػجذالّب، ادٍاسد ػؼيذ اػالم سػبًِ -

 اعالػبتاًتـبسات ، اهلل هْبخشاًيًمذ تَعئِ آيبت ؿيغبًي، ػغبء -

 يًـش ػبل، يٌيضؼ اليل ِتشخو  ،اوثشيت خبهَؽ، اهي گَدهي -

 لن )سُ(يٌياهبم خو يٍ پظٍّـ يآهَصؿ، هَػؼِ ػبصي فمش ٍ ًظن ًَيي خْبًي، هيـل وبػبدٍفؼىي خْبًي -



 ٍصاست ػلَم يٍ اختوبػ ي، پظٍّـىذُ هغبلؼبت فشٌّگبجتشخوِ ضويذ ًؼدس تفىش اسٍپبيي، اوجشي ضَساًي، اػالم  -

پظٍّـىذُ هغبلؼبت ، تشخوِ ػيذهطوذ ووبل ػشٍيبى ّب يب تضبد هٌبفغ، فَاص اي خشخيغ، سٍيبسٍيي فشٌّگ آهشيىب ٍ اػالم ػيبػي: -
 ساّجشدي

 ولجِ ؿشٍقاًتـبسات ، ػيذّبدي خؼشٍؿبّياػتبد ٍاتيىبى، دًيبي اػالم ٍ غشة،  -

لرياتطتيهالمل
 )ع(اهبم صبدق داًـگبُاًتـبسات  وجش،يػّب ٍ سٍيىشدّب، اسػالى لشثبًي ؿيخ ٍ سضب  الولل، سّيبفت ثيي گشايي دس ًظبم اػالم*  -

 وجش، اًتـبسات داًـگبُ اهبم صبدق)ع(يتشخوِ سضب ػًتًَي اذ خبتش، ًلي الَّد، الولل، آ * اػالم دس ػيبػت ثيي -

 )ع(داًـگبُ اهبم صبدق اتسبـتًا، ػيبػت خبسخي وـَسّبي خبٍسهيبًِ -

 اهلل خَادي آهلي، هشوض ًـش اػشاء سٍاثظ ثيي الولل دس اػالم، آيت -

داًـگبُ الذيي آؿٌب ٍ هطوذصبدق اػوبػيلي، اًتـبسات  ، ضؼبمديپلوبػي ػوَهي ساّجشدي ٍ ػيبػت خبسخي آهشيىب؛ گؼتشؽ ًفَر -
 (اهبم صبدق)ع

 يپظٍّـىذُ هغبلؼبت ساّجشد ،يًصش شيتشخوِ لذ ي،يهبست يًَس ٍ خ يل، زْشُ خذيذ اهٌيت خبٍسهيبًِ -

اًتـبسات داًـگبُ اهبم ، سضب ولْش ٍ ػيذ هطؼي سٍضبًي، تشخوِ ، طاى هيلؼيالولل ثييثظ لذست ًشم ديپلوبػي ػوَهي ًَيي : دس سٍا -
 صبدق)ع(

 لن پظٍّـگبُ ػلَم ٍ فشٌّگ اػالهي، ػيذ صبدق ضميمت، ٍاّذاف ػيبػت خبسخي دٍلت اػالهيهجبًي، اصَل  -

 الولل ٍصاست خبسخِ ُ سٍاثظ ثييداًـىذ، اًتـبسات يهٌَزْش هطوذ شاى،يج.ا.ا يبػت خبسخيالولل ٍ ػ ييٌذُ ًظبم ثيآ -

 

 اسالمدرجُان

  ياًتـبسات الْذ، يي خبًجگيثِ اّتوبم ساه، اػالم دس آهشيىب*  -

 ي، اًتـبسات الْذهؼلوبًبى دس اسٍپب ٍ آهشيىب*  -

  ثَػتبى وتبة لنهَػؼِ ، اػالم ٍ هؼلوبًبى دس اًگلؼتبى، فْيوِ ٍصيشي*  -

 ثَػتبى وتبة لنهَػؼِ ، لي پَس ٍ فْيوِ ٍصيشياػالم ٍ هؼلوبًبى دس فشاًؼِ، هطوَد خذال*  -

 )ثبص( شاىياػالم ٍ ا ياًتـبسات هشوض ثبصؿٌبػ، تشخوِ وبٍٍع ػيذاهبهي اسٍپب، اػتيَى ٍستَدن ٍ ػشي پير، اػالم دس*  -

اػالم ٍ  يٌبػاًتـبسات هشوض ثبصؿ ،تشخوِ داٍٍد ٍفبيي ٍ هٌصَسُ ضؼيٌيضيؼتي يب خصَهت، ايٌگوبس وبسلؼَى، اػالم دس اسٍپب: ّو*  -
 )ثبص( شاىيا

 ثَػتبى وتبة لنهَػؼِ ، فْيوِ ٍصيشي ٍ پَس هطوَد خذاللي اػالم ٍ هؼلوبًبى دس آهشيىب،*  -

 ص هصلطتيه هدوغ تـخيمبت اػتشاتظي، هشوض تطمص ايضديشٍيديِ اسٍپب، گشدآٍسًذُ پاػالم دس اتطب*  -

 صيهدوغ تـخ هياػتشاتظ مبتيهشوض تطم، ًظاد ًمذيػيبػت خبسخي ضضة ػذالت ٍ تَػؼِ تشويِ )هدوَػِ همبالت(، ضؼي *  -
 هصلطت

 ص هصلطت ًظبميهدوغ تـخ هياػتشاتظ مبتيهشوض تطم، يّشهض يؿبًاػتشاتظي آهشيىب دس لجبل خْبى اػالم، *  -

 شاى )ثبص(ياػالم ٍ ا يؿٌبػثبص ، اًتـبسات هشوضػيوبي اػالم دس اسٍپب، هطوذػبدات هٌصَسي  * -

 ، اًتـبسات الْذييصيشًظش اثَالطؼي خلح هٌفشد، تذٍيي داٍد ٍفب * ثبلىبى دس آئيٌِ فشٌّگ، -

 ّبي دًيبي هؼبصش، ضويذ هَالًب، اًتـبسات ويْبى * خْبى اػالم ٍ زبلؾ -

 ٍصاست ػلَم يٍ اختوبػ يهؼلوبًبى، غشة ٍ آيٌذُ اػالم، عبسق سهضبى، تشخوِ اهيش سضبيي، پظٍّـىذُ هغبلؼبت فشٌّگ -

 ياػاله دفتش ًـش فشٌّگ ب ٍ خبٍسهيبًِ، فشد س.فَى دسهْذى، تشخوِ هطوَد اػوبػيل ًيب،ؿشلي آػيدٍ دًيبي اػالم: سٍاثظ خٌَة  -

 الْذياػالم دس ثشًٍئي، ػلي زگيٌي، اًتـبسات  -

 يدفتش ًـش فشٌّگ اػاله ب،يآس يي، تشخوة هطوذضؼيوتبً ي، ػلهؼلوبى دس خْبى اهشٍص يتْبيالل -
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 يشخبًِ وٌفشاًغ هدوغ تمشيت هزاّتخلذ(، دث5هؼلوبًبى دس وـَسّبي غيشاػالهي ) -

 اػالم، ػيبػت خْبًي ٍ اسٍپب، ثؼبم عيجي، تشخوِ هطوَد ػيفي پشگَ، اًتـبسات داًـگبُ اهبم صبدق)ع( -

 تْشاى هؼبصش اثشاس هَػؼِ ،صادُ تشخوِ غذيش ًجي، ر اػشائيل دس آهشيىب، خيوض پتشاعًفَ -

 ًَس ػبصاى اًذيـِ، هَػؼِ ثْبدس اهيٌيبى، گَيي الولل: ثَػٌي ٍ ّشصُ هؼلوبًبى، َّيت ٍ خبهؼِ ثيي -

 يالْذ اًتـبسات ،دس خؼتدَي َّيت، دوتش ضؼيي ػليويهؼلوبًبى ثبلىبى  -

 اعالػبت  ، اًتـبساتتشخوِ هَْؽ غالهي ًبى ثَػٌي ٍ ّشصگَيي، هبسن پٌؼَى،هؼلوب -

 ػبصاى ًَس اًذيـِ ، هَػؼِثَػٌي دس گزس صهبى، ضؼيي اوجشي -

 يؿٌبػ ؼِي، هَػؼِ ؿهطوذ سضبيي تبسيخ تـيغ دس آرسثبيدبى، -

 افغبًؼتبى( ؿشيؼتي) ػشفبىاًتـبسات  اضوذ سؿيذ، تشخوِ خوبل آسام،خْبد، اػالم پيىبسخَ دس آػيبي هيبًِ،  -

 )سُ( لناهبم خويٌي يٍ پظٍّـ يآهَصؿهَػؼِ  اًتـبسات ؼيبى افغبًؼتبى، هطوذ ضؼيي فشٌّگ،ؿٌبػي ؿي ؿٌبػي ٍ هشدم خبهؼِ -

 ًـش ثمؼِ  ،تشخوِ ًدلِ خٌذقعبلجبى، اضوذ سؿيذ،  -

 دفتش ًـش فشٌّگ اػالهي اػالم دس طاپي، هؼيص هْبخشي،  -

 روش ياًتـبساتٍ  يمبتيهَػؼِ تطم ،گزؿتِ، ضبل ٍ آيٌذُ، ضويذسضب ًبصشي وـويش: -

 ثَػتبى وتبة لنهَػؼِ ، خٌجؾ اػالهي پبوؼتبى، ثشسػي ػَاهل ًبوبهي دس ايدبد ًظبم اػالهي، هطوذاوشم ػبسفي -

 اعالػبت ؿبّي، اًتـبسات  ثْـت صخن خَسدُ، الغبف ضؼيي، تشخوِ فشيذٍى دٍلت يش،وـو -

 اًتـبسات ػشفبى )ؿشيؼتي افغبًؼتبى( ى دس لشى ثيؼتن، ظبّش عٌيي،افغبًؼتب -

 آػتبى ياػاله يّب ثٌيبد پظٍّؾ ، اًتـبساتصادُ عَػي تشخوِ ضؼي تمي سٍيي دٍ فشٌّگ، سافبئل ايشصائيلي،هؼلوبًبى زيي، سٍيب -
 )ثِ ًـش( يسضَ علذ

 يسضَ لذع  ّبي اػالهي آػتبى ثٌيبد پظٍّؾ ،زگًَگي ًفَر ٍ گؼتشؽ اػالم دس زيي، سضب هشادصادُ -

 ثِ ًـشاًتـبسات  ،تشخوِ هْذي ضيذسپَس .ثي.َّوش، م دس خٌَة ؿشق آػيب، اماػال -

 

متفرقٍمًضًعات
 آهلي، هشوض ًـش اػشاء  اهلل خَادي اػالم ٍ هطيظ صيؼت، آيت -

 اهلل خَادي آهلي، هشوض ًـش اػشاء مَق ثـش، آيتفلؼفِ ض -

 ، اًتـبسات داًـگبُ اهبم صبدق)ع((، وبٍٍع ػيذاهبهيسّيبفتي اػالهي)اخالق ٍ هطيظ صيؼت  -

 (،هطوذضؼيي هظفشي، اًتـبسات داًـگبُ اهبم صبدق)ع(ّب ٍ ساّىبسّب هٌـَس ضمَق ثـش اػالهي )زبلؾ -

 يي آثبس ػالهِ خؼفشي، هَػؼِ تذٍيػالهِ خؼفش ،عشش طًَم اًؼبًي ٍ پبػخ ثِ ػَاالت اػالهيِ خْبًي طًَم اًؼبًي ٍ ضمَق ثـش -

 هدوغ تمشيت هزاّت علت، اًتـبساتهؼلوبًبى دس وـَسّبي فبسػي صثبى، هطوذسضب سضَاى  -

 ع، دوتش هطوذثي ػَض الوـيخي، تشخوِ ضؼي ثـيش، اًتـبسات داًـگبُ اهبم صبدق)ع(ّب دس وـَسّبي ػشثي خليح فبس سػبًِ -
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